


1 

نظرات  

 يف

(موسوعة قواعد الكتابة العربية) 

د . حيىي مري علم
كلية الرتبية األساسية  - قسم اللغة العربية وآداهبا

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
 دولة الكويت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





2 
 

 
 

 

 نظرات يف  
 (1)موسوعة قواعد الكتابة العربية 

 
األوىل هناية   قواعد الكتابة العربية( اليت صدرت طبعتهايتضمن هذا البحث نظرات علمية يف )موسوعة  

. واشتمل  (2)( صفحة415)  األول( صفحة. حوى اجلزء  807م يف جزأين، مبلغهما )2011هـ/1432العام  
. وهي، على اجلملة، (3)(807( و)419( صفحة، استغرقت من الصفحات ما بني )388اجلزء الثاين على )

نب الّدّقة، أو الصواب يف ية وغريها، نّبهت على ما سها به القلم، أو ما جامالحظات متنّوعة علمية ومنهج
خرين، أو نقٍص يف مواضع كان ينبغي التفصيل واالستقصاء قد لآلبعض اآلراء، أو األحكام، أو النقول، أو الن

أثناء اطالعي فيها، أو زايدٍة ال موضع هلا. كنت قّيدت كثريًا منها على مواضع من املوسوعة بُعيد صدورها 
 عليها، غري أن مهاّم علمية اضطرتين إىل االنصراف عنها، حّّت تسّّن يل الرجوع إليها، ومتابعة تسجيل أهمّ 

قفت عليه من مالحظ. وقد أفدت يف ذلك من عناييت هبذا العلم تدريًسا لطلبة كلية الرتبية األساسية، ما و 

 

العدد الستون، اجمللد اخلامس عشر، العدد الرابع، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  ،  ( ُنشر البحث يف جملة الدراسات اللغوية 1)
 (. 304 -247( )ص م2013أكتوبر  -ه/ أغسطس1434ذو احلجة  -شوال )
(. تلتها ثالثة أبواب، »الباب األول: 24-18( و»أنواع اخلّط« )17-7( و»مدخل بدء الكتابة العربية« )6-5)توّزعت على »مقدمة«  (2)

 (.415-233( و»الباب الثالث: الوصل والفصل « )331-239( و»الباب الثاين: األلف اللينة« )238-25اهلمزة« )
( و»الباب اخلامس: اتء التأنيث«  639-419روف، الفصل الثاين: احلذف« )اب: »الباب الرابع، الفصل األول: زايدة احلو تضّمن ثالثة أب(  3)
- 683( و»الرسائل« )682-673( وقد حوى مخسة موضوعات: »التنوين« )731  -671( و»الباب السادس: متّممات« )670  -641)

تال ذلك »نصوص للتدريب«  (. و 731-729( و»الرموز« )728-705الماته« )ع( و»الرتقيم مواضعه و 704-687( و»التاريخ« )686
 (.807-803( وختمت املوسوعة بـ »مؤلّفات« صاحبها )801-793( فـ »الفهرس« )791-773( مث »املراجع« )733-771)
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  جهود املعاصرين من هيئات علمية أو أفراد على كثري من، واطالًعا (4)ومراجعًة لبعض ما صدر من آاثر فيه

هتا، واشرتاك بعضها يف املالحظة الواحدة، رة عدّ مطبوًعا أو خمّزًًن يف الشابكة )اإلنرتنت(. على أن تنّوعها، ووف
جعل من الصعوبة مبكان الفصل التام فيما بينها. لذلك عرضتها موّزعًة على موضوعاٍت تنتظمها، مع اإلقرار 
مبا قد يكون بينها من تداخل. وقد حرصت على إيرادها معزَّزة ابلتوثيق والتدليل، واقتصرت على أمثلٍة لكلٍّ 

ا كان على شاكلتها. وهي ال ترقى إىل حّد االستقصاء لكّل ما ورد يف املوسوعة، فذلك ما إىل ممنها، تشري  
 م املوسوعة.ال سبيل إليه لدواٍع شّّت من ضيق الوقت، وكثرة الشواغل، وحج

ُمَصنِّف املوسوعة هو األستاذ الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، تشهد آاثره الكثرية واملتنّوعة بسعة 
به، ورسوخ قدمه، وكبري اطالعه، وجليل قدره، ومديد خربته يف التعليم اجلامعي، وإحكامه ّو كععلمه، وعل

ة العربية( فهو مثرة كبرية، تـَوَّج هبا جهوده صنعة التحقيق. وأما كتابه موضوع البحث )موسوعة قواعد الكتاب
. ولوال أن (5)( صفحة225 )ء( يفوعنايته بقواعد الكتابة واإلمالء، إذ سبق له أن أخرج كتابه )أصول اإلمال

ما أودعه فيه مؤلّفه  املقام واملقصد ال يناسبهما بسط القول يف بيان ميزات هذا الكتاب وخصائصه، وقيمة
ة، لكان حرايا بصاحب البحث صرُف النظر د دؤوب، وآراء صائبة، واجتهادات موفّقمن علم غزيز، وجه

  .(6)إليه، واإلسهاُب يف بيانه
ُل يف املراجعة العلمية أاّل تتناول من الكتب واآلاثر واملَصنَّفات إاّل ما كان قّيًما وجديًرا األص  وملا كان 

شارة إىل أن ما مجيع يتضمنه هذا البحث من نظرات ابلعناية والقراءة والنظر، كان من ًنفلة القول اإل
. فضاًل عن أن قدرًا غري قليل من يمتهاومالحظات علمية ال يُقلِّل من أمهّّية هذه املوسوعة، وال ينتقص من ق

مسائل هذا العلم وقضاايه ومعارفه وقواعده هو موضُع خالف بني األقدمني واحملدثني، يسمح إببداء وجهات 
لى أن هذه النظرات واملالحظات توافق منهج صاحب املوسوعة يف عنايته ابلتنبيه على ما جيده نظر أخرى. ع

أو اجتهاد غري صائب، أو رأي يرى خالفه. آية ذلك ما صنعه يف سهو، يف آاثر اآلخرين من خطأ، أو 
 

»نظرات يف لوحة و واعد اإلمالء«، ق«، و»قراءة يف قواعد اإلمالء يف ضوء جهود احملدثني»نظرات يف كتاب قواعد اإلمالء«، و»( أعين 4) 
 ، وكراسة )ابملشاركة(. 567العدد يف لوحة كبرية ملونة، ومطوية هدية جملة الوعي اإلسالمي،  «قواعد اإلمالء »األلف«، و

عة بم عن دار سعد الدين بدمشق. مث صدرت ط 1984م، والثالثة سنة  1986م، والثانية سنة  1983صدرت له ثالث طبعات، األوىل سنة    (5)
، توزيع مكتبة دار العروبة ابلكويت. مل ختتلف عن سابقاهتا إالّ يف بضع صفحات جاءت يف هنايتها، ( صفحة236م، يف )2011رابعة هناية عام  

 تضّمنت قائمة مبؤلّفات صاحبها مفّصلًة، واألوىل هي األصل ملا تالها من طبعات ُمَصوَّرة.  
لعالمة   رجوعه عن اعرتاضه على مصطلح )شولة(تبنّي له وجه الصواب فيها الحًقا. كما يف ه( من ذلك مثاًل: رجوعه عن آراء سابقة ل6)

 (.2، حاشية )2/717( بعد وقوفه على استعمال الثمانيين هلا يف شرح تصريف ابن جين. انظر املوسوعة -االعرتاض )
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اللغة العربية( ألمحد حديثه عن الرتقيم وعالماته من التنبيه على كّل ما وجده يف كتاب )الرتقيم وعالماته يف 
 أاب بكر حم هللا. ور (7)زكي ابشا، وعلى ما ترك التنبيه عليه، يف رأيه، حمّقُقه الشيخ املرحوم عبدالفتاح أبو غدة

ئِّهالّصويّل القائل: »  «.املتصّفُح للكتاب أبصُر مبواقع اخللل فيه من ُمْنشِّ
 

 أوالً: مالحظات على املقّدمة
ص ما ورد فيها نقاًل وحكايًة حسب احلاجة. مة، حيسن قبل إيرادها تلخيمثّة مالحظات تتعّلق ابملقدّ 

الة، وحتّدثت الثانية عن إخراج صاحب املوسوعة والص  فقد اشتملت على مثاين فقرات، تضمنت األوىل احلمد 
الثالثة  »كتااًب يف قواعد اإلمالء العربية ابسم )أصول اإلمالء(« وعلمه بطبعتيه األوىل واألخرية، واهتامه يف

بعض أصحاب املكتبات ابنتقاله إىل بالد شّّت، وتفّرق نفعه املادي بني املستبيحني جلهد الباحثني، وأوجزت 
نهجه فيه، وأنه بنّي مسائل اإلمالء على أصول املتقدمني، وزّوده بطائفة من النصوص وأكثر فيه من بعة مالرا

جره هذا العمل، ومتابعته »مسائل الكتابة وقواعدها، اإلحاالت على مراجع العلماء، وبّينت اخلامسة عدم ه
فيها، واجتهادات اجملتهدين،  آلراءوما يقع من أخطاء واختالف يف صور الكتابة عند املعاصرين، وتباين ا

كل جديد أقع عليه«، وتضمنت السادسة اإلعالم     وكنت أمجع نصوص هذه املادة يف الكتابة، وأسجل فيها
إىل 1998م الذي »ساعد على هذا اجلمع عملنا يف )إعراب القرآن الكرمي( منذ عابشيئني، أوهلما: أن 

واألدب وكتب أعاريب القرآن واحلديث على مادة جيدة  تفسري، إذ وقعُت يف املراجع اللغوية وال2010عام/
رأيت أنه تثري العمل السابق، وتوسع دائرة احلديث فيه«. واثنيهما: خّلص فيه منهجه يف الكتاب قائالً: »و 

ال بّد من إخراج الكتاب على منط جديد، أُكثر فيه من نصوص املتقدمني، اليت تؤيد ما كتبته من قبل أو  
مظاهر خالفهم يف صورة الكتابة، واحلجج اليت يذكروهنا، وأذكر فيه ترجيح الوجه األقوى بعد  أبنّي ختالفه، و 

ا كنت ذهبت إليه فيما سبق، واجتهدت  وضع صورة اخلالف أمام القارئ. ولقد تراجعت يف مواضع عم
على ذلك عده »اجتهادات جديدة يف مسائل كان علمي أبصوهلا حمدوًدا«. وأضافت السابعة شيًئا  آخر سا

أنه وقعت يل بعض كتب املتقدمني يف هذا الباب، ومل تكن ميسورة يل من قبل، فاستفدت منها يف إعادة 
وختمت الثامنة املقّدمة بتقدمي الكتاب للدارسني، وبيان سبب تكوين هذا الكتاب على النحو الذي ترى«.  

هود أهل العلم »هذا هو الكتاب يف الكتابة، ني جلتسميته، والدعاء أن ينفع هللا به، وأن يكّف عنه يد املستحلّ 
 مسّيته موسوعة قواعد الكتابة العربية..«. 

 

 حلواشي. للبيب عن كتب األعاريب(، وأشار إليه يف اا. ومثله ما نّبه عليه يف مقدمة كتابه )خمتصر مغين 727-2/705املوسوعة  (7)
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ناولت قضااي متفاوتة يف األمهية. إذ كان يظهر مما تقّدم أن األفكار اليت وردت يف فقرات املقّدمة ت
كالم عليها يف الفقرة دأ الت األربع األوىل عن أشياء ال تتعّلق ابملوسوعة مباشرة. فقد باحلديث يف الفقرا

اخلامسة اليت حتدثت عن عدم َهْجر املؤّلف للعمل ومتابعته ملسائل الكتابة وقواعدها، ومجعه للنصوص، 
السادسة فكان شطرها األول امتداًدا واستمرارًا للخامسة، إذ بنّي ما ساعده على وتسجيله كّل جديد. وأما 

نه وقع يف املراجع املختلفة على مادة جيدة تثري العمل. وأما مي( ألاجلمع، وهو العمل يف )إعراب القرآن الكر 
دم مما ساعده على الشطر الثاين فتضّمن أشياء تتصل مبنهج إعداد املوسوعة. وجاءت السابعة متّممة ما تق

ية اجلمع، وهو اإلفادة مما توّفر من كتب املتقدمني اليت مل تكن ميسورة. وأما الثامنة فكانت لشيئني، تسم
 كتاب ابملوسوعة، واإلشارة إىل الفئة املستهدفة منها يف قوله »أضعه بني أيدي الدارسني«.ال

ّدمة من نقص، فلم حيظ احلديث عن ذكرت ما تقّدم بنحٍو مما ورد يف األصل لبيان ما شاب املق
لخيص ما كن تيسري، ومل تشتمل على ما جيب أن يكون يف مقّدمة أّي موسوعة. ومياملوسوعة فيها إال بقدر  

 يّتجه على ما ورد يف املقّدمة مبا يلي:
تسمية الكتاب بـ )موسوعة قواعد الكتابة العربية( موضع نظر، ألن املوسوعات العلمية  – 1
تب والعامة هلا مناهج يف الرتتيب واملادة واملعاجلة والتوثيق واإلخراج وغريها خالف ما يكون يف الك  املتخّصصة

أم من املطّوالت. إذ املعلوم أن املوسوعات على اختالف موضوعاهتا جيري  وسطاتسواء أكانت من املت
يسر يف املراجعة. وشهرة مثله ترتيبها على حروف املعجم غالًبا، وتتسم ابلشمول واالستقصاء، والسهولة وال

كتاب وكثرته يف املوسوعات تغين عن احلاجة إىل نصب األدلة، وضرب األمثلة. لذا، أرى أن تسمية ال
»موسوعة« فيه قدر كبري من التجّوز. إذ ال يكفي مسّوًغا هلذا ضخامُة احلجم، ومبلُغ الصفحات، وكثرُة 

 الشواهد، والعنايُة ابلتوثيق، وبياُن احُلَجج، وترجيُح األقوى. النقول وطوهلا، ووفرُة اآلراء واملذاهب، وحشدُ 
ح هذا أن مؤّلف املوسوعة مل يدّعِّ هلا مشواًل و  تقصاء لكّل املسائل والقضااي واملذاهب واآلراء ال اسيصحِّّ

كما   واخلالفات واحُلَجج وصور الرسم واالجتهادات ومتابعة جهود املعاصرين من األفراد واهليئات العلمية.
حه عقُد موازنة بني هذه املوسوعة وما يشبهها من املؤلّفات املعاصرة يف هذا العلم مثل كتاب )فن  يصحِّّ

م، 1993هـ/1414فقد صدر الكتاب يف جزأين كبريين عام  الفتاح احلموز.    ة( للدكتور عبد لعربياإلمالء يف ا
كتب قواعد اإلمالء والكتابة املعاصرة ( صفحة. وهذا الكتاب، مع أنه من أكرب  1070انتهى مبلغهما إىل )

وجلهود احملدثني من  هتم،ومقاال حجماً، وأكثرها تفصياًل وتوثيًقا ورصًدا، ومناقشًة ملذاهب األقدمني وآرائهم
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هيئات وأفراد، وحملاوالهتم معاجلة مشكالت قواعد اإلمالء وصواًل إىل تقريبها وتيسريها وجتديدها، مل حيمل 
 . (8)الءتسمية موسوعة اإلم

جاء احلديث عن منهج إعداد املوسوعة ًنقًصا ومفّرقًا على مواضع يف املقدمة: الفقرة اخلامسة   –  2
وضوع، واملتابعة، واجلمع، والتسجيل(، والشطر الثاين من الفقرة السادسة )اإلكثار من عن امل)عدم االنقطاع  

الكتابة، وحججهم، والرتجيح فيما بينها،   نصوص املتقدمني أتييًدا أو خمالفًة، وبيان اختالفهم يف صور
، وبيان طريقة ترتيبها  ليفهاواالجتهادات اجلديدة( والكالم مبجموعه غريُ  كاٍف. إذ ال بّد من تفصيل منهج أت

على املوضوعات، ولِـَّم خالف املشهور يف معظم كتب الفن املعاصرة بعدم إفراد ابب الرتقيم، وضّمه إىل 
بط وثيًقا بينها، يف »الباب السادس: متّممات«. بل ال حاجة لبعضها يف قواعد موضوعات متفرقة ال را

مثل: مشكالت اإلمالء العريب، وما جيب أن يراعى يف وضع اجلة الكتابة املعاصرة، مع تركه ما هو أوىل ابملع
مالء وتقوميها، قواعد موّحدة لإلمالء، ورصد جهود املعاصرين من أفراد وهيئات علمية يف قواعد الكتابة واإل

 وكيفية معاجلته مسائل اإلمالء وقضاايها وموضوعاهتا، ومنهجه يف إيراد الشواهد أبنواعها، والنقول واآلراء
ذاهب واخلالفات، واألصول اليت تنتظم االجتهادات واآلراء، سواء أكانت قدمية أم جديدة، أو معدواًل وامل

ومسّوغات إيراده نصوًصا  -وهي كثرية  -قّدمني واحملدثني عنها، ومنهجه يف إيراد نقداته لآلخرين من املت
وردت هناية ابب اهلمزة، وهناية هتا، مطّولة، مسّيت )تدريبات( ال تناسب مناهج إعداد املوسوعات وغااي

 الكتاب. 
مل يرد يف املقّدمة نّص صريح على أن )موسوعة قواعد الكتابة العربية( هي كتاب مستقّل عن  – 3

ل اإلمالء(. يؤّكد هذا أن احلديث عن الكتابني يف املقّدمة جاء متداخالً، كما مضى يف بيان سابقه )أصو 
وكيف استغرق احلديث عن )أصول اإلمالء( معظم الصفحة األوىل  قرات،اشتملت عيها الف األفكار اليت

ذا هو ط جديد .. هالكتاب على منمنها. يف حني جاء احلديث يف الصفحة الثانية ُمْلبًِّسا ».. فرأيت إخراج  
 تداخلإن عدم النّص صراحة على هذا األمر، و   الكتاب يف الكتابة مسّيته )موسوعة قواعد الكتابة العربية( ..«.

 

مثة مالحظات على هذا الكتاب، ال يسمح املقام إبيرادها، غري أن ضخامة حجم الكتاب ومبلغ صفحاته تعود إىل إقحام موضوعات من  (8)
ختالف مناهجهم وبلداهنم وقواعدهم، فضاًل اعلوم أخرى ليست من أبواب قواعد اإلمالء الستة اليت درج عليها معظم املصّنفني املعاصرين على 

صفحة، ويف قائمة املصادر واملراجع اليت سبق معظمها على صورته  50عما فيه من تضخيم وتكرار، ظهر جلياً يف فهرس احملتوى الذي استغرق 
 .لكاتب البحث «قواعد اإلمالء يف ضوء جهود احملدثني(. انظر زايدة بيان وتفصيل يف حبث »40-1/24يف الفصل األول )
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احلديث عن الكتابني، وتوزّع املوضوع الواحد على الفقرات كما سبق بيانه، يثري يف قارئ املقّدمة تساؤالت 
ال أن يكون )أصول اإلمالء( أصالً للموسوعة، أكثر فيه من نصوص عّدة، عن الفرق بني الكتابني، وعن احتم

 لسادسة. قرة ااملتقدمني وخالفاهتم وُحَججهم واالجتهادات كما ورد يف الف
  

 اثنًيا: مالحظات على املراجع
( صفحة ما بني الصفحتني 18( مرجع، استغرق تعداُدها )164بلغت مجلة مراجع املوسوعة )

لى كثرهتا، وتنّوعها، وتفاوت أمهيتها يف إعداد املوسوعة يتّجه عليها بعض (. وهي ع791( و)773)
 املالحظات، منها:

قواعد الكتابة العربية واإلمالء، ألن مجلة تلك املراجع مل يزد على ة يف قّلة عدد املراجع املفرد – 1
وأّما بقية املراجع فهي  عشرين مرجًعا، يدخل فيها القدمي واحلديث والقرارات وكتب نقط املصاحف ورمسها.

عاجم وامل كتب خمتلفة يف العلوم العربية واإلسالمية والقرآن الكرمي وعلومه واحلديث الشريف ودواوين الشعر
وسواها. وقد كان املأمول أن تكون املوسوعة غنّية ابملراجع املتخّصصة قدميًة وحديثًة، سواء أكانت مفردة يف 

مفردة، وعلى اختالف صورها )الكتب، الدراسات، املقاالت، البحوث،  قواعد الكتابة واإلمالء، أم غري
( مرجع. أّما املراجع املعاصرة منها فقد 200) القرارات، املقرتحات..( وهي من الكثرة مبكان، تزيد على

اقتصر عدُدها يف املوسوعة على ما دون أصابع اليدين، مع كون بعضها مراجَع مهّمة، صدرت قبل املوسوعة، 
ي تشاركها يف أشياء كثرية مثل العناية ابلتفصيل والشرح والتوثيق وإيراد اآلراء واملذاهب واألقوال وه

 مناقشتها.دات و واالختالفات واالجتها
شاب بعَض مراجع املوسوعة شيٌء من عدم الّدقّة؛ إذ سقط منها عدد غري قليل من املراجع  – 2 

 ثرة رجوع املؤلِّف إليه، وإحالته عليه. اليت وردت فيها، بعضها كان كبري األمهية لك
فاء نصر  الو للشيخ أيب (املطالع النصرية يف األصول اخلطية للمطابع املصريةمن ذلك كتاب ) -أ 
هـ( على شهرة الكتاب، وكبري أمهّيته، وإمامة مؤلّفه يف هذا الفّن، وكثرة اعتماد صاحب 1291اهلوريين )

من أقدم كتب املتأخرين، وأكثرها استيعااًب ودِّقًّة ومشواًل، ومن أحسنها عّد  ذ ي. إ(9)املوسوعة عليه، وإحالته إليه
 الذين اقتفوا أثره، وهنلوا من معينه. ومل يقتصر األمر على سقوط نِّفنيعرًضا، وأبعدها أثًرا يف خالفيه من املص

 

، 185، 184،182، 175، 173، 172، 169، 166،165، 160، 156، 153، 1/112،107وسوعة ( انظر مثاًل حواشي امل9)
 وغريها. 200، 198، 194، 193، 192، 189،191، 186،187
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سوعة مل تكن على أيٍّ من هذا الكتاب من املراجع، فقد تبنّي يل بعد ألٍي أن مجيع اإلحاالت عليه يف املو 
واٍن خمتلف ت بعنبل كانت على طبعٍة حمقَّقٍة حتقيًقا عجيًبا. إذ صدر .  (10)طبعاته القدمية املعتمدة أو مصّوراهتا

هو »قواعد اإلمالء«. وأُثبت حتته خبّط صغري »املسّمى املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول 
األصلي الذي اختاره الشيخ نصر اهلوريين  على تغيري عنوان الكتاب . ومل تقتصر هذه الطبعةُ (11)اخلطية«

الفصول واألبواب، وَحَذَف عبارات، ومل ينّبه    بعضفحسب، بل أقحم احملقُِّق زايدات يف العناوين ويف مستهلّ 
. وقد (12)على كثري منها، فضاًل عن سوء إخراج نّصها، وتوزيع فقراهتا، وتداخل عناوينها الرئيسية والفرعية

كان األصل أن ُتذكر هذه الطبعة يف مراجع املوسوعة، وأالّ ختلو من تنبيٍه على ما وقع فيها مما خيالف أصول 
تمدة اليت يتشّدد مؤّلفها يف اإلنكار على مثلها، أو على ما دوهنا. وهذا أوىل من التنبيه على املع التحقيق

. فضاًل عن أنه يوافق منهج (1/363) ( الصفحة3)أشياء يسرية وقع احملّقق فيها كما جاء يف احلاشية 
 ن مل ُيسّلم له يف غري قليل منها.، وإصاحبها يف عنايته ابلتنبيه على أخطاء اآلخرين أايا كانت صغريًة أو كبريةً 

الذي رجع مؤّلف  (13)ومن ذلك كتاب )دليل توحيد ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربية( -ب  
ة نّبه فيها على خطأ، درج عليه الكتبُة يف الدوائر ( منه، وأثبت حاشي38ال على الصفحة )املوسوعة إليه، وأح

مساًءا(  ،زايدة األلف بعد اهلمزة املتطرفة املفردة بعد ألف )بناًءاك يف واإلعالًنت يف الصحف وغريها، وذل
ة اليت أصدرته، وانتقده مساًء(. نّص فيها على اسم الكتاب، واجله ،وأن الصواب رمسها حبذف األلف )بناءً 

. وهذا النقد (14)»ويف هذا الكتاب من االضطراب واخللط واخلروج على أصول املتقدمني ما فيه« :بقوله
ب يدّل على أنه اطلع عليه، وذلك يقتضي إيراد الكتاب يف قائمة املراجع، أايا كانت قناعة مؤلِّف للكتا

يل، سريد مفّصاًل يف احلديث عن نقد صاحب املوسوعة املوسوعة فيه. على أن يل رأاًي آخر يف هذا الدل
 لآلخرين.

 

زيع، الرايض، ط.األوىل، و هـ، ومصّورة دار أضواء السلف للنشر والت1304هـ، وطبعة املطبعة اخلريية 1302طبعة بوالق ( مثل 10)
 م.2005هـ/1426

 م.2001هـ/1422ط. أوىل،  ،طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق عبد الوهاب حممود الكحلة، بريوت( 11)
، 25، 24، 13طبعة مؤسسة الرسالة وما يف مصّورة أضواء السلف السابقة: ص ( يتبنّي الفرق ابملوازنة بني ما جاء يف »قواعد اإلمالء« 12)

 ، وغريها. 174، 85، 83، 64، 39، 26
 زايدة بيان وتفصيل وتوثيق للكتاب وموضوعاته وميزاته، وما يّتجه عليه من مآخذ. ( سريد قريًبا 13)
 .2/226وسوعة املمتام لفظ احلاشية يف  (14)
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أمهيتها، وعدد مرات ت يف ومن ذلك سقوط أمساء كتب أخرى من مراجع املوسوعة، تفاوت - 3 
، و)لسان (15)اإلحالة إليها، مثل: معجم )اتج العروس( للمرتضى الزبيدي على كثرة اإلحاالت إليه

الذي حّققه مؤلِّف املوسوعة نفسه، وترجم له مطّوالً يف قائمة   [1/256]يب(، و)مغين اللب[1/214،155]العرب(
، [2/620]، و)الكليات([2/669]و)كتاب الشعر( ،[1/313]العرب( . وكتاب )ليس يف كالم(16)مؤلَّفاته

       .[2/521]و)البيان(
ديثة يف قواعد خلت قائمة مراجع املوسوعة، على كثرهتا، من كتب مفردة مهّمة قدمية وح – 4

أو هتا، ، أو قيمتها العلمية، أو مكانة اجلهة اليت أصدر الكتابة العربية، ترجع أمهيتها لدواٍع خمتلفة مثل قَِّدمها
هـ(، و)ُعْمدة 336غري ذلك. فمن الكتب القدمية )أدب الُكّتاب( أليب بكر حممد بن حيىي بن عبدهللا الّصويل )

م(. ومن الكتب احلديثة )فّن اإلمالء 950هـ/328ن إمساعيل النحاس )الكّتاب( أليب جعفر أمحد بن حممد ب
( للدكتور عبد الفتاح احلموز. ومنها كتاابن، صدرا تهعالمافن الرتقيم يف العربية: أصوله و يف الكتابة العربية( و)

م(، 2010هـ/1431م( و)قواعد اإلمالء( )2004هـ/1425عن جممع اللغة العربية بدمشق )قواعد اإلمالء( )
 .(17)وكتاب )كيف تكتب اهلمزة؟( للدكتور سامي الدهان، وغريها

 

 اثلثًا: مالحظات على بعض اآلراء واالجتهادات
 صاحب املوسوعة واجتهاداتُه على نسٍق واحد يف املعاجلة واملناقشة والرتجيح وبيان الرأي آراءُ   مل جترِّ  

سواء أكان ذلك يف املنت أم يف احلواشي. على أن  فيما عرضه من اآلراء واملذاهب وفق ما تقّدم يف املنهج،
ان حريًصا على املطالبة به لَِّمن لذي كبعض آرائه ال ُيسلَّم له هبا ألمور عّدة، أظهرها افتقارها إىل الدليل ا

 متقّدمني ومعاصرين. من ذلك :من  ينتقدهم  
وصورته: »َيْدَأب، َيْسَأل، ما جاء يف أمثلة اهلمزة املتوسطة املفتوحة بعد ساكن، ونّصه بتمامه  - 1 

كر ابن قتيبة  »ذ ر:  ( بكالم يف عشرة أسط1كلمة )يسأل( يف احلاشية )  يـَْنَأى، َمْسأَله، َمْرأَة «. وقد عّلق على

 

 .697، 435، 375، 319، 295، 1/274وسوعة املانظر مثالً  (15)

صدر عن أجزاء، ابن هشام األنصاري.  7مغين اللبيب عن كتب األعريب. يف  -2 »: 2/380لفظه حبروفه وصورته يف هناية املوسوعة  (16)
، ويقوم املؤّلف إبعداد الكتاب وانتهى حّق اجمللس يف الكتابم الطبعة األوىل،  2000اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت عام

 . من املؤّلف مباشرة« ةللطبعة الثانية تصحيًحا وزايدة، وتطلب الطبعة الثاني

 جع هناية البحث تفصيل بياًنت طبعات هذه الكتب. يف قائمة املرا (17)
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ْ  ي س أ ل ون  ع ن  ﴿واحد  صورة الكتابة القرآنية: َيْسَئل، يـَيـَْئس. قال: "وابحلذف كتبت يف املصحف إال يف حرف    َ   َ   َُ  ْ  َ
ُ  ْ أ نب ائ ك م   ْ َ َ  ِّ و أ ص ح اب  ال م ش أ م ة  ﴿ ... وكذلك تكتب "َمْسئلة" [20األحزاب:]]كذا[ ﴾ َ َ   ِّ  َ  ْ   ُ   َ  ْ ابحلذف. انظر [ 9الواقعة: ]﴾َ َ 

لقرآن ال يُقاس عليه، أضف إىل ذلك أن "يسألون" يف سورة األحزاب طُّ ا. قلت: خَ (266)أدب الكاتب
 ِّ                        ت  يف الكتابة العادية كذلك وليس كما أثبته الشيخ. وأما "مسئلة" فلم أت   ﴾َيْسئَـُلونَ   ﴿جاء رمسها يف القرآن  

ّ                                                             لوراقني ن س اخ الكتب للمتاجرة هبا، وكثري منهم ليس عنده بقية من علم اخلط، فإال من صنع ا سب هو يك       ُ 
                              ُ َ  َّ                                                      كيفما اتفق له وكسب الرزق، فال يـ ع و ل على صورة اخلط عندهم إال إذا جاء ذلك عند األثبات من أهل 

 .[1/162]العلم«
 لة مالحظ:قلت: يّتجه على ما سبق مج 

ما قاله صاحب املوسوعة عن كتابة )مسئلة( بدًءا من إدراجها يف مُجلة األمثلة السابقة، ومروًرا  -أ 
ن قتيبة الذي نّص على أهنا تكتب ابحلذف، وانتهاًء مبا أورده عن  كتابتها ابحلذف، من أهنا لى ابابعرتاضه ع

ّساخ الذين انتقد كثريًا منهم ابملتاجرة وقّلة العلم وعدم الثقة مل أتتِّ يف الكتابة العادية إال من صنع الورّاقني النُّ 
ه به، وقد ورد بال دليل، فضاًل عن أنه خيالف ما ّلم لوال ُيسَ  = غري دقيق،خبطوطهم ما مل يرد عند األثبات 

، ( صفحة فيما نقله عن كتاب )التدريب اللغوي( من األخطاء الشائعة )شئون 17أورده يف املوسوعة بعد )
وراقني  اهلمزة على الياء يف بعض كتاابت املتقدمني من( بلفظ »وردت كلمة "مسئلة" 4مسئول( الفقرة )

وا بعد أن استقرت قواعد الكتابة على نسق واضح. وبعض الكتاب السابقني كانوا  ا كتبوغريهم، فال يؤخذ مب
 . [1/179]إلينا...« الكتابة، ويبدو ذلك من املخطوطات اليت وصلتيكتبون عن غري علم أبصول  

كتابة )َمْسَئلة( حبذف األلف، وإن خالف الشائع واملعتمد يف قواعد اإلمالء املعاصرة من رسم   -ب  
ملتوسطة على حرف يناسب أقوى احلركتني، كثرٌي يف اخلطوط القدمية، ويف مصادر الرتاث العريب املطبوعة مزة ااهل

ثله على ذوي اخلربة يف املخطوطات وصنعة التحقيق. يصّدقه يف النصف األول من القرن املاضي. وال خيفى م
ه إجراء عملية إحصائية حاسوبية، يؤّكد كالم صاحب املوسوعة املتقّدم نفسه يف كتاب )التدريب اللغوي(، و 

( صفحة، موّزعة 594( مرة، وذلك يف )1584فقد وردت كتابة )مسئلة( ابحلذف يف مكتبة الوراق الرتاثية )
. ويف هذا ما يدّل على أهنا وردت يف الكتابة العادية، وليست من صنع كثري من الورّاقني (18)ابً ( كتا87على )

 

( مرة، ونزهة اجملالس ومنتخب 154ميكن اإلشارة إىل أكثرها دوراًًن: الفتوحات املكية )تضم بعض املعاجم إضافة إىل كثري من العلوم،  (18)
اإلقدام يف ( مرة، وهناية 28، والضوء الالمع )( مرة33ألثر يف أعيان القرن احلادي عشر )ا( مرة، وخالصة 34( مرة، واملبسوط )45النفائس )

 (10، والتدوين يف أخبار قزوين )وجامع الرسائل البن تيمية ،  الدرر  ، وسلكمرة  (13، وأجبد العلوم )مرة  (24، واإلتقان )مرة  (27علم الكالم )
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م كثري منهم مبا صدق على بعضهم من قّلة الدراية أبصول الكتابة، وعدم إحكام صنعتها، قد ي الذين ُوسِّ
من النُّّساخ أبصول الكتابة، وعلى أن كثرة استعماهلا يف اخلطوط واملطبوعات القدمية ليس مرجُعه جهَل كثري 

مزة الذي ع اهلبل مرجُعه أْخٌذ بوجه قدمي. وهذا ليس بغريب يف علم اإلمالء الذي كثر فيه اخلالف، ويف موضو 
حظي أبوفر نصيب من االختالفات وتعّدد اآلراء واملذاهب والصور قدميًا وحديثًا، ويف كتابة اهلمزة يف كلماٍت 

ها )مسئلة( حبذف األلف، وإن خالف الشائع قدميًا وحديثًا )مسألة(، إضافًة إىل مشهوٍر رمُسها بغري وجه، من
 .(19)«حذفوا اهلمزة قالوا: َمَسَلةإذا »ما ورد قدميًا يف املعاجم وغريها من أهنم 

كتابة )َمْسَئلة( حبذف األلف ذات خصوصية ليست لغريها من بقية األمثلة املتقّدمة اليت وردت   -ج  
ذلك اهلوريين بقوله: »وقد ال حُتذف يف مثل )السُّْوَأى( خوف اللبس، كما أييت يف التنبيهات.   معها. نّص على
(  20)ا إن كان ختفيفها ابلنقل، حنو: مسئلة«حيذفهومنهم من   قال يف الشافية:

.
  

ما أورده صاحب املوسوعة يف احلاشية معزواا إىل ابن قتيبة أنه ذكر صورة الكتابة القرآنية لـ  – 2
 يف َيْسَئل( و)يـَيـَْئس(، مث ما تاله من استدراكه على تنبيهه أن الفعل )يسئل( كتب ابحلذف يف املصحف إاّل )

والتصحيح له، واالحتجاج ملا ذهب إليه، ال خيلو من تسرّع وسهو وخطأ، واقتطاع  ئته، حرف واحد، وختط
عالم العربية مثل ابن قتيبة، ويف كتاٍب ُعمدٍة لنّص حُمَْكم صحيح اتّم واضح، وختطئة بال دليل لَِّعَلٍم كبرٍي من أ

صل مع إثبات ما اقتصر عليه  األله يف هذا الفّن. ويبدو ذلك واضًحا إبيراد النّص بتمامه ولفظه كما جاء يف
 صاحب املوسوعة ابحلرف األسود، وما أسقطه بني جزأي الكالم مسطَّرًا، متييزًا هلما. قال: 

 هاانت َعْيناً وانفتح ما قبلابب اهلمزة يف الفعل إذا ك»
أر إذا كانت كذلك كتبت إذا انضمت واواً، وإذا انكسرت ايء، وإذا انفتحت ألفاً، حنو "سأل" و"زَ 

سد" و"َسئِّم" و"يَئِّس" و"َلُؤم" و"بـَُؤس" إذا اشتدت حاجته، فإذا قلت من ذلك يفعل حذفت، فكتبت األ
وابحلذف م" و"يـَبـُْئس" وقد أبدل منها بعضهم، واحلذف أجود، ْلئُ " و"يَـ يَ ي َْئس" و"يـَْزأَر" و"َيْسَئم" و"َيْسَئل"

وإمنا كتبت كذلك على قراءة من قرأها ، ﴾ُكمْ َبائ  َيْسأَُلوَن َعْن أَن ْ ﴿كتبت يف املصحف إال يف حرف واحد 

 

شافعية، واإلمتاع واملؤانسة، والباعث احلثيث، وشرح  وطبقات ال،  مرات  (6النور السافر )وائد، و ز ( مرات، وجممع ال8وإحياء علوم الدين )،  مرات=
( مرات، وأمايل القايل مرتني، وتفسري القرطيب، واحملكم، والتهذيب 4( مرات، وأساس البالغة، وهناية األرب، ومثرات األوراق )5الربهان )

 . والكشاف، وأدب الكاتب مرة واحدة

 م العني )سل(، ولسان العرب )سأل(.اللغة )سول( وبنحوه يف )نشأ(. وانظر معج بهتذي (19)

 . (ط. الكحلة 100) 76املطالع النصرية ص  (20)
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َلة" و، "َيسَّاءلون" مبعّن يـََتَساءلون  كتب ، وكذلك يابحلذف ﴾َأْصَحاُب املَْشَئَمة﴿وكذلك تكتب "َمَسئ ْ
 «.ُؤم" و"َمْسُؤل" و"َمْشُؤف" بواو واحدة؛ لسكون ما قبلها واجتماع واوين"َمشْ 

 قلت: يّتجه على ما سبق مجلة مالحظ:
تطع صاحب املوسوعة كالم ابن قتيبة من سياقه الذي ال يصّح تنبيهه واستثناؤه إاّل به، فظهر اق  -  أ

م، بل وقع ذلك يف تنبيهه على حرف مفرد ورد رمسه وكأنه أخطأ يف أمر ال خيفى على الناهبني من طلبة العل
كالم ابن قتيبة يف األصل،   ة إىلابأللف يف القرآن خالف نظائره حبذفها. وقد اضطّرين هذا األمر إىل العود

والوقوف على احلقيقة، فقد أتبع تنبيهه على رمسها ابأللف يف آية األحزاب بتوجيهها أهنا ُكتبت كذلك على 
َيْسأَُلوَن َعْن ﴿)َيسَّاءلون( قال:»...وابحلذف كتبت يف املصحف إال يف حرف واحد ها قراءة َمن قرأ

 «. اءة من قرأها "َيسَّاءلون" مبعىن يَ َتَساءلونلى قر وإمنا كتبت كذلك ع   ،﴾أَنـَْبائُِّكمْ 
عجبت إلسقاط صاحب املوسوعة نّص ابن قتيبة على القراءة فيما نقله عنه، على كبري عنايته   -ب  

. فقد (21)شيةع القراءات القرآنية، وإخراجه )معجم القراءات( وإيراده هذه القراءة، وتوثيقها مفّصاًل يف احلاجبم
ح استدراكه عليه، يف حني أسقط منه ما يسوّغ كالَم ابن قتيبة، ويُثبته،   م ابناقتطع من كال قتيبة ما ُيَصحِّّ

 ذلك احلرف مقصور على قراءٍة بعينها. فظهر ابُن  ويَُدلِّل على صحته، وهو نّصه على أن كتابتها ابأللف يف
ه، وأنه فاته أن خّط ت منقتيبة يف كالم صاحب املوسوعة أنه ينّبه على رسم حرف يف املصحف مل يتثبّ 

 املصحف ال يقاس عليه، على شهرة هذه القاعدة. 
قال ابن اجلزري رآن.  والقراءة املذكورة مشهورة، وردت يف كثري من كتب الفّن والتفاسري وأعاريب الق

فروى ُرَوْيس بتشديد السني وفتحها وألف بعدها، وقرأ الباقون إبسكاهنا   ﴾مكُ بائِّ أنْ   نْ عَ   لونَ أَ سْ يَ ﴿واختلفوا يف  «
( فُرَوْيس بتشديد 20م( )اآلية كُ بائِّ أنْ  نْ عَ  لونَ أَ سْ يَ ﴿طي: »)واختلف يف لدمياقال او  .(22)من غري ألف«

اء يف السني أي يسأل بعضهم بعًضا، ورويت عن م التاءلون فأدغالسني املفتوحة وألف بعدها وأصلها يتس
، زيد بن علي وقتادة وغريمها، والباقون بسكون السني بعدها مهزة بال ألف، ويوقف عليه حلمزة ابلنقل فقط

 .[1/360](23)وحكي إبدال اهلمزة ألًفا، وهو مسموع قوي لرمسها ابأللف كما يف النشر«
 

غري أن )يسألون( سقطت من املطبوعة،  7/221. وقد ذكر أبو حيان القراءة يف تفسريه البحر احمليط 268-7/267( معجم القراءات 21)
 . 9/108ه. وانظر الدر املصون  كثري من املصادر اليت سبقته واليت خلفتيف وأمرها ال خيفى، لثبوهتا 

  .20( النشر يف القراءات العشر: ابب فرش احلروف، سورة األحزاب 22)
 .1/365عشر  ةإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع( 23)
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خالفية مشهورة ال ُيسّلم له يف كّل ما انتهى إليه من األخذ سائل  مثّة آراء ملؤّلف املوسوعة يف م  –  3
يف حمل تنوين  مبذهب أو رأي، وال يف كّل ما ضّعفه أو استبعده من املذاهب واآلراء. من ذلك اختالفهم

النصب عند املتقدمني. فقد جعل »التنوين« أول املوضوعات اخلمسة اليت عقد هلا الباب السادس موسوًما بـ 
 سأورده ملّخًصا حكايًة ونقاًل، وأتبعه مبا يّتجه عليه من مالحظ.   (24)« يف حنو تسع صفحاتّممات»مت

مبا كان قدميًا من النقط قبل الشكل، وأتبعها فقد بدأها ببيان أنواع التنوين، وتفصيل صورة كّل منها  
وىل: فتحتان فوق األلف، ، األالف يف حمّل تنوين النصب عند املتقدمني، مفّصالً يف صوره األربع بتفصيل اخل

وهو مذهب اليزيدي ونسبه إىل نـُّقاط البصرة والكوفة واملدينة واجلمهور، والثانية: فتحتان على احلرف األخري 
و مذهب اخلليل، والثالثة: فتحة على احلرف األخري وفتحة على األلف، والرابعة: فتحة على من االسم، وه

على أن الرأيني األخريين مل ينسبهما املتقدمون إىل أحد، لذلك  ونصّ  احلرف األخري واثنتان على األلف.
ا يف احلديث عن شكك يف أهنما من عمل الكتاب، مث وقف مطّواًل يف »مناقشة وبيان« لتلك الصور، مسهبً 

 الوا:ليخلص من بعُد إىل وصفها ابلفساد مبا صورته: »قالرأي األول الذي أخذ به، وموجزًا يف الثالثة الباقية،  
وهذه املذاهب الثالثة: كتااًب، كتااَبَ، كتااَبً. فاسدة ال تصّح عند التحقيق«، مث يرّدها واحًدا واحًدا بال دليل، 

ا صورته أيًضا: »وإذا فسدت هذه املذاهب الثالثة ابلوجوه اليت بّيناها صّح املذهب لينتهي إىل النتيجة نفسها مب
، وهو الذي اختاره اجلمهور، وأهل التحقيق والضبط« ويتبعه مبا األلفاألول "كتاابً" إبثبات الفتحتني على 

وال أنقط على قال: »وأنه  [4/11]النساء:عن اخلليل من وضعه نقطتني فوق امليم يف ﴿عليمـا حكيمـا﴾  نُقل
على األلف، ألن التنوين يقع على امليم نفسها« ويتبعه بكالم أيب حممد اليزيدي يف نقطه على األلف، ورّده 

ذهب اخلليل، ويعّقب عليه ابستفهام تعجيب من صنيع اخلليل يف مجعه بني رأيني متناقضني: »فكيف يوّفق م
ويتبعه بنقل كالم ابن املنادي: »والعمل يف ذلك عند أكثر اخلليل بني رأيني ينقض الواحُد منهما اآلخر« 

واألخرى للتنوين، فإذا صاروا إىل نصب، النّقاط نقُط األلف املنصوبة بنقطتني ]أي: فتحتني[: إحدامها لل
الوقف صاروا إىل األلف« ويعّقب عليه ابلرّد على مذهب اخلليل مبا يلزم عنه من وضعه الفتحتني على احلرف 

مبا يعين أن األلف ال ضرورة هلا، ومن التزامه األلف يف تنوين النصب، مبا يعين أن األلف ال بّد هلا  األخري،
ا ذكره املصّنف أبو عمرو الداين فيما عرضه ملّخًصا من كالمه. وزاد على ذلك فعّلق رًا مبمن مهّمة، ُمْستظهِّ 

إىل كتابة التنوين على ألف، لوال أن االحتجاج حباشية، استدّل فيها مبا يف كتب كثري من املعاصرين ممن يذهب  

 

 .682 - 673/ 2( املوسوعة 24)
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ة مذهب اجلمهور، وتضعيف وتقويهبم ال يليق، وأن قول املتقدمني قطع كّل قول. وختم كالمه بتأكيد ما سبق،  
»وعلى هذا فال بّد لنا من األخذ مبذهب اجلمهور من الكتاب، فهو األقوى، وهو مذهب اخلليل مبا صورته:  

عند التحقيق، ومل أجد ملذهب اخلليل سنداً يف اللغة، وال ُمَقّوايً، وال عاملًا يذهب هذا األصّح، وهو األثبت 
 «. املذهب

 حظ:لة ماليّتجه على ما سبق مج
موضع رسم تنوين النصب على األقدمني الذين تعّددت فيه مذاهبهم،  مل يقتصر اخلالف يف  -أ 

ثون أيًضا، وقد ُكتب فيه حبوث ودراسات كثرية وتباينت فيه آراؤهم،كما سبق، بل جرى على ذلك احمْلدَ 
. وددت لو اطلع ى أمهّّيتهاها علة إليمطبوعًة وخمّزنًة يف الشابكة )اإلنرتنت(، أغفل صاحب املوسوعة اإلشار 

 .(25)موافًقا أو خمالًفا أو راداا عليها وفق منهجه يف الرّد على َمن يرى خالف رأيه من األعالم    عليها
من شأن مذهب اخلليل، وضّعفه، وَلزَّه يف قـََرن واحد مع الرأيني األخريين، ف املوسوعة  قّلل مؤلّ   –ب  

عند التحقيق، وتعّجب من كيفية توفيق اخلليل بني رأيني يناقض تصّح ووصف ثالثتها ابلفساد، وأهنا ال 
ما قّرره يف كتاب  الواحُد منهما اآلخر. وهذا خالف ما يقتضيه املنهج العلمي والّدّقة واإلنصاف، وخالف

 . يشهد لذلك:(26)آخر
احًبا، وال مون صما سلف من نّصه  على أن الرأيني األخريين الثالث والرابع »مل يذكر هلما املتقد -

اسم عامل، ذهب هذا املذهب فيهما، ويبدو أهنما من عمل الكتاب«. ومما يؤّكد ذلك ما أورده يف كتاب 
 

بن سـليمان ف يف الكلمة، منهم الدكتور إبراهيم  د وسـيبويه برسم تنوين النصب على آخر حر محرّجح كثرٌي من احملدثني مذهَب اخلليل بن أ  (25)
الثامن، العدد الشـمسـان يف مقال بعنوان )مراجعة بعض ما جاء يف رمز التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية( نشر يف جملة الدراسات اللغوية، اجمللد  

وين وكتابته( ضمن كتاب )نظرات وآراء يف العربية وعلومها(  م، والدكتور مازن املبارك يف حبث )التن2006هـ/1427، سنة  211-195الرابع، ص  
، اجلزء الثاين، ص  83جملة جممع اللغة العربية بدمشق، اجمللد  ، واألستاذ مروان البواب يف مقاله )رأي يف رسم تنوين النصب129-126ص 

 م. 2008هـ/1429، ربيع األول 466 – 457
والداين والثمانيين وأهل التحقيق والضبط واجلمهور من أهل النقط، وعليه نـُّقاط املدينة والكوفة   ورّجح بعُض املعاصرين مذهَب اليزيدي     

 جملة يفعبد هللا آل حسني يف مقالني نشرمها والبصرة وبعض احملّدثني أن تنوين النصب يرسم على األلف املبدلة وقًفا، منهم الدكتور سعود بن 
م، والثاين  2006هـ/1427، 220 – 185نوين يف العربية ومواضعه الكتابية( اجمللد الثامن، العدد الثاين، ص الدراسات اللغوية، األول )رمز الت

، 14 ، اجمللد324( ص 1. وانظر »قراءة يف قواعد اإلمالء« احلاشية )224 – 203)رّد على مراجعة وتعقيب( اجمللد التاسع، العدد األول 
 م.2012فرياير  -ديسمرب  ه،1433ربيع األول  -، احملرم 1العدد 

وهو اخلليل،   -رمحه هللا-: »ال جيمل أبحد يف هذا الزمان أن يرّد على اخلليل  1/55( من كتاب )التدريب اللغوي(  1قال يف احلاشية رقم )  (26)
 يد«. ز ولكن الرد من كالم السابقني، وعملنا اجلمع والنقل والرتجيح، وال ن
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( من أنه خّلصه أبسلوب 2تنوين النصب« يف احلاشية )لى »فائدة: يف الكالم ع[ 1/45])التدريب اللغوي(
بلفظ: »... وتركنا وجهني ليسا اين، أهل العصر من كتاب )احملكم يف نقط املصاحف( أليب عمرو الد 

 مبشهورين ومها: كتااَبَ ، كتااَبً..«.
اًي له، وال عالًِّما يذهب ما قاله مؤّلف املوسوعة: »مل أجد ملذهب اخلليل سنًدا يف اللغة، وال مقوّ  -

وه ووثّقبويه أيًضا، ولو اطلع على ما كتبه املعاصرون هذا املذهب« غري دقيق، بل ال يصّح، ألنه مذهب سي
 من مظانّه لوقف على صدق ذلك، وغرّي ما قّرره.

أسهب مؤّلف املوسوعة يف شرح مذهب َمن قال برسم الفتحتني )الشرطتني( على األلف املبدلة  -
ول عن وتعزيزًا بنق ،تنوين وقًفا، واالحتجاج له، تلخيًصا من كتاب أيب عمرو الداين )احملكم( وتعليالً من ال

تصحيًحا له بعد إبطال اآلراء الثالثة األخرى، واحلكم بفسادها. مكّررًا عزوه أربع دي، و اليزيدي وابن املنا
دي، وعليه نـُّقاط أهل املصرين: البصرة مرات بصيغ خمتلفة:»فهو رأي اجلمهور« و»هو مذهب أيب حممد اليزي

مهور من ب اجلوالكوفة، ونـُّقاط املدينة« و»هو الذي اختاره اجلمهور وأهل التحقيق والضبط« و»مذه
مل توّثق  . على أن نسبته إىل اجلمهور مطلًقا، أو إىل اجلمهور من الكّتاب، غري دقيقة، ألهنا(27)الكّتاب«

أن مصادر مؤّلف املوسوعة يف املوضوع كّله مل جتاوز ثالثة كتب، أحال  ابإلحالة إىل املصادر، يشهد هلذا
اهر أن املراد ابجلمهور مجهور أهل النقط، ال (. وظ عليها، هي: )صبح األعشى( و)احملكم( و)كتاب الكّتاب

والضبط   مجهور أهل العربية، وال مجهور الكّتاب. والصواب أنه مذهب اليزيدي والداين والثمانيين وأهل التحقيق
 واجلمهور من أهل النقط، وعليه نـُّقاط املدينة والكوفة والبصرة وبعض احملّدثني كما سبق يف حاشية مضت.

وسوعة يف احلاشية على أن ما أورده يف حكاية »اخلالف يف حمّل تنوين النصب ب املنّص صاح -
رو الداين مع بعض التصّرف منتزع من كتاب )احملكم يف نقط املصاحف( أليب عم [2/676]عند املتقدمني«

ت حلركان يف رسم املصاحف والكتابة العادية على نقط احلروف قبل اخرتاع الضبط ابفيه. فقد جرى املتقدمو 
الذي جرى عليه املتأخرون. على أن مما يؤّكد صّحة رأي اخلليل استمرار ضبط املصاحف إىل اليوم إبثبات 

 أي ما قبل األلف خالف ما قّرره صاحب املوسوعة. تنوين النصب على احلرف األخري من الكلمة،  
الكتابة صورة أخذ صاحب املوسوعة على نفسه يف املقّدمة أن يبنّي مظاهر خالفهم يف  – 4

وُحَججهم و»ترجيح الوجه األقوى بعد وضع صورة اخلالف أمام القارئ«، غري أن هذا مل جيرِّ على نسق 

 

 . تباًعا 682 ،681،677، ،2/676( انظر املوسوعة 27)
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ساقها بال ترجيح، أو اكتفى ببيان طريقته يف الكتابة، أو ما درج   واحد. فقد وردت مواضع خالفية غري قليلة،
[ من كتابة مهزة )جزأه( على 2/153لعربية  روس اعليه. من ذلك بيان رأيه فيما ذهب إليه بعضهم ]جامع الد 

السطر أبنه ال يرى ذلك طرًدا لقاعدة اهلمزة املتوسطة. يف حني ذكر بعدها مباشرة صورة هي خالف قاعدة 
مزة املتوسطة املفتوحة بعد ساكن وأمثلة شبه املتوسطة )ُجْزأَه، ُجْزأَين، بُْطأين، دِّْفأَين( جاءت غفاًل من اهل

جيح، ومن التوثيق والعزو. قال: »وأما بُْطأين وما شاهبه فله عندهم صورة أخرى، وهي "بُْطئني" والرت   بيان الرأي
 . [163-1/162]ألن الطاء حرف يتصل مبا بعده«

صاحب املوسوعة يف إيراد كثري من أرائه على خربته واطالعه، وذلك يف تعليقه غالًبا عتمد ا – 5
كاية اختالفهم يف مسألة أو موضوع. ويكون يف ذلك رّد غري بعد حعلى ما يذكره من آراء ومذاهب أو 

ثة مذاهب، مباشر على بعض ما تقّدم. من ذلك ما أورده يف )مهما( من حكاية اختالفهم يف أصلها على ثال
مث قال: »وذهب ابن مالك إىل أن "مهما" تكتب ابلياء "مهمى" وهو مبيّن على القول ببساطتها، وقد نقله 

يته على مغين اللبيب عن التسهيل. وقال اهلوريين بعد هذا النّص: "وهلذا ال أراها يف كثري من  حاشاألمري يف
جلمهور أهنا ]ليست[ بسيطة، بل مركبة من كلمتني، فتكتب كتب املغاربة إالَّ مكتوبة ابلياء، لكن الذي عليه ا

ىل أن قال: »هذا ومل أجدها فيما اطلعت ين، إابأللف مثل: لوما« مث نقل ما قاله الشُُّميّن يف حاشيته على املغ
عليه من املخطوطات مكتوبًة على صورة الياء، بل هي ابأللف حيث جاءت. وما اطلعت عليه ليس 

 . [264-1/263]ابلقليل«
قلت: ال يلزم عن رأي صاحب املوسوعة اعتماًدا على ما اطّلع عليه من خمطوطات غري قليلة، عدم 

ملا ذهب إليه ابن مالك نقاًل عن األمري يف حاشيته على املغين عن التسهيل،  فًا جميء )مهمى( ابلياء خال
لى عموم املخطوطات، ومل يشر إىل اطالعه وخالفًا ملا نّص عليه اهلوريين والشُُّميّن. وذلك ألن اطالعه اقتصر ع

غاربة إاّل مكتوبًة ابلياء. ب املعلى كتب املغاربة وخمطوطاهتم اليت نّص اهلوريين على أنه ال يراها يف كثري من كت
يؤّكد ذلك أهنا وردت ابلياء يف بعض الكتب املطبوعة للمغاربة وأهل األندلس. ولو أن صاحب املوسوعة 

بات اإللكرتونية يف الشابكة )اإلنرتنت( اليت حتوي قدرًا هائاًل من مصادر الرتاث العريب رجع إىل بعض املكت
ام من الباحثني والدارسني لوجد صدق ما قّرره أعالم العربية الذين لثُّمومراجعه، واليت أصبحت على طرف ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





17 
 

م. فقد وردت ابلياء ) عة املنتاب(، ومرتني يف )اإلحاطة ( مرة يف )رحيانة الكتاب وجن13نـََقَل مذاهَبهم ومقاالهتِّ
 . (28)يف أخبار غرًنطة(

أهنا حتتاج إىل خربة ودراية   منها  وردت يف املوسوعة آراء ذاتية، جاءت غري دقيقة ألسباب عّدة،  –  6
يف أمور فنية حاسوبية، ال يعرفها إاّل ذوو االختصاص واملعنّيون واملهتّمون هبا. فقد عّلق صاحب املوسوعة يف 

   ة على فائدة نقاًل عن أمحد زكي ابشا، تضمنت تنبيهني، أحدمها لعالمات الرتقيم اليت ال ترد أول الكالماحلاشي
. قلت: 15( الرتقيم وعالماته/1نية لبقية العالمات اليت ترد أينما وقعت، بلفظ: » )والثا  ، ؛ . : ؟ ! « »

اسوب، فتقع الفاصلة يف أول السطر، حيث كثريًا ما يقع اخلطأ يف وضع الفاصلة اآلن عند الكتابة على احل
 . [2/726]ال يتسع آخره هلذه العالمة«

ال تشرح غامًضا، وال تنّبه على أمر مهّم. وما ا، و قلت: احلاشية غري ضرورية، فهي ال تضيف جديدً 
حلاسوب ورد فيها من كالم هو أقرب إىل القناعة الذاتية منه إىل الكالم العلمّي الدقيق املبين على معرفة اب

وبراجمه األساسية واستعماله. وذلك ألن كثرة وقوع اخلطأ ال تقتصر على الفاصلة لدى الكتابة ابحلاسوب كما 
يستغرق مجيع عالمات الرتقيم، ألهنا كلها ميكن أن جتيء أول السطر، ليس للعلة اليت ذكرها هذا  ورد، بل

 اعة، وذلك بسبب ترك فراغ قبل تلك العالمات.صاحب املوسوعة، وإمنا خلطأ يف معرفة أصول التنضيد والطب
  

 رابًعا: مالحظات على انتقاده جلهود اآلخرين وآرائهم
ملعاصرين من املصنِّفني يف قواعد كتابة واإلمالء والرتقيم يف مواضع هود اانتقد صاحب املوسوعة ج

ْر   يف املقّدمة إىل اهتمامه ابلنقد أو التنبيه  من كتابه، وردت يف املنت غالًبا، ويف احلواشي أحياًًن . ومع أنه مل ُيشِّ
)الرتقيم وعالماته يف كتاب على أخطاء املصنِّفني متقّدمني ومعاصرين، ومل يبنّي منهجه يف ذلك، فقد حظي  

اللغة العربية( ألمحد زكي ابشا وحمقِّقه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة أبوفر نصيب من التتّبع والنقد والتخطئة 
كام، وذلك يف »الباب السادس: متّممات«؛ فقد انتقد معظم ما جاء فيه من حديث عن والغلّو يف األح

عماالهتا، وأخذ على حمقِّقه إغفاله تنبيهات مهّمة، ووقوعه يف ة استعالمات الرتقيم ومواضعها ودالالهتا وأمثل
الفته يف بعض أخطاء، حسب رأيه. واحلّق أين وجدت يف مآخذه على اآلخرين متسًعا من القول، يقتضي خم

أحكامه، وما ذهب إليه، بياًًن للحقيقة، وإنصافًا جلهود اآلخرين. وسأقتصر على بعض املالحظات اليت تشهد 
 ذا:هل

 

 . موقع املكتبة الشاملة، وبنحوه موقع الوراق  : انظر الشابكة ) اإلنرتنت( (28)
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يف حاشية كتاب )دليل توحيد ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربية(  من ذلك ما أخذه على    –  1 
ئر واإلعالًنت يف الصحف وغريها، وذلك يف تبة يف الدوادرج عليه الكجاءت هنايَة تنبيٍه َعَقَدُه لبيان خطأ 

ه »تنبيه بناءًا مساءاً«. ونّصه يف عنوانرسم )بناءًا مساءاً( وأن الصواب رمسها حبذف األلف )بناًء مساًء(. 
( قلت: صدر عن املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب يف الكويت كتاب بعنوان: 1احلاشية »)

ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربية". ويف هذا الكتاب من االضطراب واخللط واخلروج على  توحيد دليل "
كلمات آخرها مهزة على السطر بعدها ألف التنوين: إابءاً،   138ص/انظر أصول املتقدمني ما فيه. 

 . (29)إثراءاً...كذا!!«
 قلت: يّتجه على ما سبق مالحظ: 

ة املتطرفة بعد ألف بزايدة ألف لتنوين النصب تاب )الدليل( من رسم اهلمز إن ختطئته ما جاء يف ك  -أ  
قد بسط صاحب املوسوعة اختالف املتقدمني ية، و غري دقيقة وال موضوعية. وذلك ألن هذه مسألة خالف

فيها، ونقل مقاالهتم يف صفحة ونصف قبلها يف الفقرة الرابعة من حديثه على »اهلمزة املتطرفة وتنوين 
إذ نقل عن القلقشندي، وأحال يف احلاشية إىل )كتاب الُكّتاب( و)أدب الكاتب(  [226-1/221]«النصب

كوفيني وبعض البصريني أبلف واحدة، ونّصه مثّة »..إال إذا كان منوًنً أن الأن البصريني يكتبونه أبلفني، و 
دة:]ايًء[ وهذا إذا كان حرف منصواًب فيكتبه البصريون أبلفني]مثل: ايءاً[ والكوفيون وبعض البصريني بواح

الزجاجي، قالة  العلة ألفاً حنو: مساء. األلف الواحدة حرف العلة، واألخرى بدل من التنوين«. مث نقل بعدها م
وأحال يف احلاشية إىل كتايَب )املطالع النصرية( و)اهلمع( أبنه يُكتب بثالث ألفات، ولفظه »فإذا صرت إىل 

املمدود أن يُكتب بثالث ألفات:..« وختم ذلك بنقل حكاية ابن  حال النصب، فإن حال املنصوب من
أن البصريني يكتبوهنا أبلفني، وأن على  عقيل للخالف يف كتاب )املساعد على تسهيل الفوائد( الذي نصّ 

الكوفيني يكتبوهنا أبلف واحدة. بلفظ »..فإن نصبت حنو: شربت ماًء فالبصريون يكتبونه أبلفني: إحدامها 
 يت قبل اهلمزة، والثانية: بدل من التنوين، والكوفيون يكتبونه أبلف واحدة، وهي اليت قبل اهلمزة«.األلف ال

االت األقدمني يف رسم اهلمزة املتطرفة بعد ألف مع تنوين النصب، يدّل عة مقإن إيراد مؤّلف املوسو 
البصريني هلا أبلفني )بناًءا، جبالء على أن صورة رسم هذه اهلمزة مسألة خالفية بني املدرستني، وأن كتابة 

الء اإلم مساًءا(، هو ما أخذ به أصحاب كتاب )الدليل(، وإن خالفوا يف هذا ما عليه املشهور من قواعد

 

 . )ط. أوىل(.1/53. وانظر مضمون التنبيه يف )التدريب اللغوي( 1/226موسوعة قواعد الكتابة العربية  (29)
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املعاصرة. وهو ما خطّأه صاحب املوسوعة، وتعّجب من رسم بعض أمثلته اليت نقلها. وأّما ما صّححه، من 
ًء( فهو مذهب الكوفيني وبعض البصريني، وما عليه قواعد اإلمالء رمسها أبلف واحدة قبل اهلمزة )بناًء، مسا

 املعاصرة املعتمدة، كما سلف. 
أشار إىل أن ما جاء يف كتاب )الدليل( هو مذهب البصريني،   وسوعةوددت لو أن تعليق صاحب امل

 وأنه خالف املشهور واملعتمد يف قواعد اإلمالء املعاصرة.
ل( من أن »يف هذا الكتاب من د صاحب املوسوعة لكتاب )الدليما جاء يف تتمة حاشية نق  -ب    

 138انظر ص/إلحالة على الكتاب »عه اباالضطراب واخللط واخلروج على أصول املتقدمني ما فيه«. مث إتبا
كلمات آخرها مهزة على السطر بعدها ألف التنوين: إابءاً، إثراءاً... كذا!!« نقٌد َفَصَل بني ُجْزأي كالٍم 

مل تعّزز ابألدّلة. لقد تتبعت حواشي املوسوعة جبزأيها حبثًا عن   مسألة واحدة، تضّمن الئحة اهتام،متصل يف
واضع غريها نّبه فيها صاحُبها على ما نسبه إىل )الدليل( من كثري االضطراب َظ مبمالحظات أخرى، فلم أح

 واخللط واخلروج على أصول املتقدمني. 
 CDحة مع قرص مدمج ( صف154أصل )الدليل( دراسة يف )ومن املفيد هنا اإلشارة إىل أن 

د يف اللغة العربية ملراحل ملوحّ م. وهي إحدى واثئق املنهج الشامل ا2006هـ/1427صدرت طبعتها األوىل يف  
التعليم العام يف الدول األعضاء يف مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العريب اليت اعتمدت يف املؤمتر العام ضمن 

. و»الدليل« (30)م(2003مارس  12-11 /هـ1424حمرم  9-8)السعودية 17الـ املكتب يف دورته  برامج

 

وقّدم هلا مدير املركز أ.د. مرزوق يوسف الغنيم. وتضّمنت مقدمة  ابملناهج يف اململكة العربية السعودية،    ءأعّد الدراسة فريق من مخسة خربا  (30)
. واشتمل  منهجية إعدادهمهّمة، تناولت مشكالت الكتابة العربية، والدافع وراء إعداد هذه الدراسة، وبيان أمهية الدليل، وحتديد أهدافه، وتوضيح  

وملسرد بكلمات ممثلة للقضااي   ،وعلى مالحق للقضااي اإلمالئية يف جداولوًعا، استغرقت أبواب اإلمالء وموضوعاته،  ضالدليل على اثين عشر مو 
ى تلخيصية،  اإلمالئية، وللمراجع العربية واألجنبية والدورايت. ومن ميزاته تزويده برسوم تشجريية ملّونة، تصدرت مجيع أبواب اإلمالء، وبرسوم أخر 

، اختّصت ابلتفصيالت واآلراء واملناقشات واألدلة والتوثيق، والعناية إبيراد املصطلحات، ق هناية الكتاب. وفيه هوامش كثرية مطّولةحوردت يف املل
مالء قواعد اإلحبث »واملوازنة بينها، ومناقشتها، وتفضيل ما أدى إليه النظر، والتدليل عليه. انظر زايدة بيان وتفصيل واملالحظات املشار إليها يف  

    .ب البحثاتلك وي السابع جملمع اللغة العربية بدمشقاملؤمتر السن «يف ضوء جهود احملدثني
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ما تفّرد به من ميزات، مل َيْسلم من بعض املالحظات اليت وقفُت ات، و على أمهية ما اشتمل عليه من موضوع
 . (31)عليها، مما ال يتسع املقام لبسطه

ن موضوعات الرتقيم وعالماته« م -4عة ما ورد يف »ومن أمثلة نقده لآلخرين يف منت املوسو  - 2
ها بتتبع كثري مما فيين عُ  [727-2/705]( صفحة 22»الباب السادس متممات«. فقد استغرق حديثه عنه )

كالمه، أورده أمحد زكي ابشا يف كتابه الذي حاز قصب السبق والرايدة )الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية( ًنقالً  
ليه، مّث ًنقًضا له. كما ُعين ابلتنبيه على ما عّده خلالً كبريًا يف حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو ُغّدة مث معّلًقا ع

ى أخطاء يف الكتاب. فقد وقع يف نقده وأحكامه وآرائه مثّة تكرار غري قليل، وإسراف يف يه علمن إغفاله التنب
لرتقيم، واستعماالهتا، ومواضعها، وكثري من نقول التتّبع والتدقيق على كثري مما جاء فيه من دالالت عالمات ا

َعَل كتابته ملوضوع عالمات الرتقيم، غ، وجَ أمثلتها املطّولة، وملا تركه حمقِّقه. فزاد ذلك يف حجم الكتاب بال مسوّ 
على استقالله يف كثري من الكتب املعاصرة، خالف املألوف يف إعداد الكتب، فضاًل عن املوسوعات اليت ال 

مثل ذلك، وخالف منهجه نفسه يف أبواب املوسوعة. حّت أصبح موضوُع عالمات الرتقيم خليطًا من   حتتمل
لكتاب، بل لكّل صغرية وكبرية فيه، مما قد يهّم النخبة من املتخّصصني املعنيني ذا االتأليف واملراجعة النقدية هل

 دمته.ابلنقد دون غريهم من الدارسني الذين تغّياهم صاحب املوسوعة يف مق
ًصا ما يف  بيان ذلك خمتصرًا أنه استهّل املوضوع بتوضيح معّن الرتقيم، وأنه كتب فيه مرتني ُمَلخِّّ

، 1983اعتمدت على كتاب أمحد زكي ابشا، األوىل: يف كتابه )أصول اإلمالء( سنة اليت الكتب املعاصرة 
بنّي ما وجده من خلل كبري يف مادة  . مث1986والثانية: يف الكتاب املشرتك )قواعد الكتابة العربية( سنة 

ركه، مما حيتاج يما تالكتاب املذكور، ويف حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة له، وفيما وضعه من احلواشي، وف
معه إىل إصالح. مث ذكر مالحظاته جمملًة بعدها، وأتبعها إبثبات مصّوريَت صفَحيت الغالف اخلارجية لطبعيت 

. ومل يقتصر على ذلك بل أورد [708-2/707]م1912ة موضع النقد، والطبعة األمريية الكتاب: الطبعة احملقَّق
( على هوامشها تعليقات يسرية خبطّه، 25و  22و  18)  ّققةبعدها مصورّات لثالث صفحات من الطبعة احمل

الذي  عالمات الرتقيم« -5بال داٍع، مما أمجل اإلشارة إليه من املآخذ. وبعدها يبدأ احلديث املفّصل عن »

 

عن الشائع من املصطلحات إىل أخرى غري شائعة،  أحياًًن  مثل اخلروج عن املألوف والشائع يف مواضع عديدة من أبواب اإلمالء، والعدول    (31)
يتضمن سرد ألفبائي تزويده مب أعين فائدة، ينطوي على كبري وتضخيم حجم الدليل مبا ال وإقحام ما ال صلة له بقواعد اإلمالء يف مادة الكتاب،

 ( وردت ضمن امللحق.144و111كلمات ممثلة للقضااي اإلمالئية، شغلت من صفحاته ما بني )
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وقع فيه ما سلف من تكرار يف النقد، وإسراف يف التتبع، وإطالة يف النقول، مث نقدها، والتعليق عليها. وختم 
 ث فوائد، اثنتان من كالم أمحد زكي ابشا، والثالثة من كالم القلقشندي يف )صبح األعشى(. بثال  املوضوع

 إبثبات لفظه، اقتصرت على إيراد ما وملا كان املقام ال يسمح بتناول مجيع ما سبق تلخيصه، وال
مع هذه إيّل الكتاب، وبيان ما يّتجه يل عليه من مالحظات. قال: ».. مث وقعت  أمجل فيه مآخذه على

الطبعة هذه النسخة، وقد قام بتحقيقها عبد الفتاح أبو غدة، فوضع عليها بعض احلواشي، ولكنه ترك خلاًل 
إصالح، وقد أنبهت على هذا اخللل يف حديثي عن هذه العالمات،  كبريًا يف هذه النسخة كان حباجة إىل

 ومن ذلك: 
 "?مآخذ على صورة العالمة بعد مهزة االستفهام" -
 العالمات مثل االستفهام التعجيب، واملعقوفني.  بعضك  تر  -
وأخطر ما رأيته أنه يُطّبق هذه العالمات على النّص القرآين، فيضع الفواصل وعالمات  -

 المات التأثر، وهذا أمر ال جيوز يف كتاب هللا تعاىل، ومّر على ذلك أبو غدة ومل يعّلق بشيء.االستفهام، وع
 .[706-2/705]واضع من هذه العالمات إن شاء هللا تعاىل«يف م  وسوف ترى التعقيب على اخلطأ

 قلت: يّتجه على ما سبق مجلة مالحظات: 
واحملقَّقة لكتاب )عالمات الرتقيم يف اللغة  تزويد الكتاب مبصّورات غالف الطبعتني األمريية -أ 

ة، عليها مالحظات يسرية قَّقية( ألمحد زكي ابشا، مث إتباعها مبصوَّرات لثالث صفحات من الطبعة احملالعرب
خبطّه على ما ذكره جممالً، مث كرَّرها مفصَّلًة يف مواضع من حديثه عن عالمات الرتقيم، أمر غري مسوّغ، وهو 

واملعتمد يف إعداد الكتب العلمية فضاًل عن املوسوعات، ومنهج النقد لآلخرين، وفيه إىل  خالف املألوف
 رورة وال كبري فائدة. وال ضذلك تضخيم حلجم الكتاب بال داٍع 

وقوع التكرار يف حديثه عن عالمات الرتقيم بطرق خمتلفة للمالحظة الواحدة يف مواضع خمتلفة،   -ب  
تدليل على هذا مبثال واحد، يضطّرين إىل ما ذكره يف واحدة منها، وهي استعمال وبعبارات خمتلفة. وحسيب ال

استشهد هبا مفردًة من القرآن الكرمي. سأثبتها بنّصها  آايت،أمحد زكي ابشا لبعض عالمات الرتقيم يف بضع 
ار، يف املضمون، مقرونًة بصورة تعليقاته عليها، مما أورده هو يف األصل حبرف أسود، تدليالً على مرات التكر 

ويف عالمات التعجب، ويف اختالف التعليقات، ويف إطالق أحكام التحرمي، وادعاء اإلمجاع، بال دليل واحد 
ة ذلك، سواء أكان منسواًب إىل عامل ثبت خمتّص، أو هيئة مرجعية خمتّصة يف الفتوى مثل جممع بت صحّ يث

 املغرب، أو أحد جمامع اللغة العربية، أو احتاد اجملامع.  الفقه اإلسالمي، أو مشيخة القراء يف مصر أو الشام أو
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وأخطر   -»ابحلرف األسود  أسطر  فقد ذكره يف مستهّل احلديث عن »الرتقيم وعالماته« يف ثالثة    -
 ما رأيته ... ومل يعّلق بشيء«.

وكّرره ثالث مرات يف تعليقه على هامش مصّورات الصفحات الثالث اليت أوردها من الطبعة  -
الثالثة )!(، بلفظ حملّققة جبوار ثالث آايت، استشهد هبا مفردًة، استعمل يف أوهلا )،( ويف الثانية )؛( ويف ا

 .[711و710و2/709]لقرآن الكرمي« وحتته خطّ يف ا »هذا ال جيوز
وكّرره يف تفصيله احلديث عن عالمات الرتقيم، فذكر يف وضع الفاصلة ما بني الكلمات املفردة  -
ووضع هنا أمحد زكي آية قرآنية وطبق عليها عالمات الرتقيم، وهي ﴿ُحّرَمْت َعَلْيُكم أمَّهاُتُكم ، ما نّصه »

وهذا الذي صنعه خلط، ال جيوز األخذ به،  [4/23]النساء، وَعّماُتُكم ، وخاالُتُكم..﴾ُكم ناُتُكم ، وأَخواتُ وبَ 
فة عن هذا. ومل يعّلق عبد الفتاح أبو غدة بشيء فإن اآلايت القرآنية هلا اصطالحات يف الوقف عند القراء خمتل

املوسوعة أثبت نّص   صاحب  . وتلزم اإلشارة هنا إىل أن [2/713]«على ما رأى، وهو خالف علماء املسلمني
اآلية برسم مصحف املدينة مضبوطًة ابلشكل التام، وأقحم بني كلماهتا الفواصل، كل فاصلة بني فراغني  

ي أن يكون الفراغ بعدها ال قبلها. وكان يلزمه إنصافًا وموضوعيًة احملافظة خالف أصول النشر الذي يقتض
 بقية اآلايت اليت استعمل فيها عالمة ترقيم واحدة، فعل يفعلى صورة ما جاء يف كتاب أمحد زكي ابشا، كما  

ألنه يشري   أن يثبت اآلية برسم حرف املطبعة العادي ما بني هاللني صغريين، وبال ضبط ابلشكل. وهذا مهّم،
إىل هدف تعليمي يف استعمال عالمات الرتقيم يف كتابة آية مفردة، ال يف سورة اتّمة، وال يف كتابة املصحف 

ّت يّتجه عليه االعرتاض والتخطئة ودعوى اإلمجاع، فضالً عن قرن من الزمان يفصل ما بني كالمه ، حكامالً 
 م املعاصرة.وكتاب أمحد زكي ابشا رائد الكتابة يف عالمات الرتقي

وذكر أمحد زكي أن الفاصلة املنقوطة توضع وكّرر هذا املعّن يف حديثه عن الفاصلة املنقوطة، قال »  -
وضحة، أو املؤّكدة ملا قبلها. وذكر مثااًل على ذلك اآلية ﴿وَلكِّنَّ أْكثـََر النَّاسِّ ال يـَْعَلُموَن ؛ ة املقبل اجلمل

من سورة الروم، واجلزء الثاين من   6قلت: اجلزء األول من اآلية/  [7-30/6]الرومنْيا﴾يـَْعَلُموَن ظاهِّرًا مَِّن احلَياةِّ الدُّ 
لى هذه الصورة. وذكرًن فيما تقّدم أن هذا يدخل حتت التحريف يف تني ع، وال جيوز كتابة هاتني اآلي7اآلية/

-2/713]«هللا تعاىل؟! القرآن، وال جيوز، ومل أجد تعليًقا أليب غّدة، فكيف أابح للمؤلف مثل هذا يف كتاب

وقد فعل صاحب املوسوعة مثل ما سبق يف اآلية السابقة، فأثبت نّص اآليتني برسم مصحف املدينة  .[147
 ا ابلشكل التام، وأقحم بينهما الفاصلة املنقوطة. وقد مضى بيان ما يرتتب على ذلك.مضبوطً 
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رة أخرى إىل استعمال هذه العالمة وكّرره يف حديثه عن عالمة االستفهام بلفظ »وعاد أمحد زكي م  -
ستفهام ﴿هل لال ر غري مسبوق إليه، ومل يتبعه على ذلك أحد. ومما ذكره مثاالً يف اآلايت القرآنية، وهو أم

أاتك حديث الغاشية﴾ كذا، وهو شيء غريب!! ﴿أئنك ألنت يوسف﴾ كذا !! وعّلقت من قبل على بطالن 
 . [2/721]هذا االجتاه يف كتابة كالم هللا تعاىل«

وكّرره يف حديثه عن عالمة التعجب قال: »ونعود إىل أمحد زكي فإن أول مثال ذكره كان من  -
هذا لشيء عجاب!(( كذا، وهو مردود، ال جيوز يف شيء من كتاب هللا  ))إن القرآن. وهو قوله تعاىل

 .[2/722]تعاىل«
أمحد زكي   ينقله من استعمالقلت: يّتجه على ما تقّدم من تعليقات صاحب املوسوعة على ما كان  

عبد رحوم ابشا لثالث عالمات ترقيم ) ، ؛ ! ( يف آايت مفردة استشهد هبا، وعلى ما أخذه على حمقِّقه امل
 الفتاح أبو غدة، عّدة مالحظ: 

* تكرار الوقوف عند املالحظة الواحدة، والتعليق عليها بصور خمتلفة يف الدالالت واألحكام 
س مرات. فقد عّلق مرارًا طباعًة وبصورة خّط يده على استعمال عالمات الرتقيم  واألوصاف أكثر من مخ

 تعاىل« أو»القرآن الكرمي«، وعّلق اثنيًة أبنه »خلط، ال جيوز م هللاجيوز يف كالجمموعًة ومتفّرقًة أبن »هذا ال 
ة عن هذا«، وعّلق اثلثًة األخذ به« وعّلله أبن »اآلايت القرآنية هلا اصطالحات يف الوقف عند القراء خمتلف

ل حتت ا يدخعلى الفصل بني اآليتني بـأنه » ال جيوز كتابة اآليتني على هذه الصورة، وذكرًن فيما تقدم أن هذ 
التحريف يف القرآن، وال جيوز«، وعّلق رابعة بـ »كذا وهو شيء غريب!! وعّلقت من قبل على بطالن هذا 

ق خامسة بنحوه »كذا وهو مردود ال جيوز يف شيء من كتاب هللا االجتاه يف كتابة كالم هللا تعاىل«، وعلّ 
ي على سنة اإلجياز« على حّد قول صاحب حلواشتعاىل«. وحّق مثله أن تكون اإلشارة إىل عمل َمن قبله »يف ا

املوسوعة نفسه يف مقّدمة )خمتصر مغين اللبيب( ووفق منهجه واملنهج العلمي يف إعداد الكتب، بله 
 املوسوعات.

* كذلك تكّرر انتقاده بعبارات وأحكام خمتلفة حملّقق كتاب )الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية( املرحوم 
ثناء تعليقاته على ما سبق من استعمال أمحد زكي ابشا لثالث عالمات الرتقيم يف آايت غدة أعبد الفتاح أبو  

ه صاحب املوسوعة. فقد أخذ عليه يف األوىل مفردة استشهد هبا للتعليم، ألنه مل ينّبه على ذلك وفق ما قال
ه »مل يعّلق أبو غدة بشيء ة عليأبنه »ومّر على ذلك أبو غّدة ومل يعّلق بشيء«، وزاد يف الثانية ما يشبه احلجّ 

على ما رأى، وهو خالف علماء املسلمني«، وشّدد يف الثالثة فتساءل متعجًبا من إابحته ما يدخل حتت 
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خل حتت التحريف يف القرآن، وال جيوز، ومل أجد تعليًقا أليب غّدة، فكيف أابح التحريف يف »..هذا يد
الحظة هنا تشرتك مع سابقتها يف التكرار، وهو ما يغين أن املللمؤّلف هذا يف كتاب هللا تعاىل؟!«. وظاهر 

 عن إعادة التعليق عليها. 
عليقاته، يف املنت أو احلواشي،  * مل يذكر صاحب املوسوعة أّي دليل يثبت صّحة ما قاله يف مجيع ت

لى ما ح، وعستعمال ثالث عالمات ترقيم يف آايت مفردة للتعليم والتوضيعلى ما صنعه أمحد زكي ابشا من ا
أخذه على حمّققه، على تفاوت عباراته، وإطالقه أحكام التحرمي، وخطورة االّدعاء أن ذلك خالف علماء 

رآن الكرمي، وأنه أابح ذلك للمؤّلف. وقد كان املنهج العلمي املسلمني، وأنه يدخل حتت التحريف يف الق
خالف علماء املسلمني، وعلى دعوى كونه  يقتضي أن يثبت ذلك ابألدلة على عدم اجلواز، والتحرمي، وعلى  

 الدخول »حتت التحريف« يف القرآن الكرمي. وهو ما مل يفعله البتة.  
كتب  كتابة آية أو آايت للصغار أو للتعليم يف الواحلّق أن قضية استعمال بعض عالمات الرتقيم يف

ة منها اإلعانة على الغايوالبحوث واجملالت والصحف وسواها، هي موضع خالف. منهم َمن أجازها، ألن 
الفهم والتدبّر مثل رموز أحكام الوقف واالبتداء يف املصاحف، اليت طرأت الحًقا على الرسم العثماين. يقدمهم 

يوسف القرضاوي الذي أجازها، والتزمها يف مجيع ما يكتبه، وحّث عليها. وهناك من منعها  العاّلمة الدكتور
مات الرتقيم شيء خمتلف عن الرسم العثماين! وأّما كتابة املصحف ن عالحبجة خمالفة الرسم العثماين، مع أ

املسألتني من فرق كبري،  كاماًل فال تستعمل فيه عالمات الرتقيم، ومل يقل به أحد. وظاهر ما بني األمرين أو
 . (32)خفي على بعضهم.  وقد ُكتب الكثري يف مناقشة اختالفهم يف هذه املسألة، وبيان آرائهم وُحَججهم

 

 طة يف كتابة آايت القرآن الكرميو واالستفهام والتعجب والفاصلة املنق أجاز الدكتور يوسف القرضاوي استخدام عالمات الرتقيم: الفاصلة (32)
اآلايت القرآنية. جاءت فتوى د. القرضاوي  ، ورأوا جواز استخدام النقطة فاصاًل بنيعدد من علماء األزهر العلمية. يف حني منعه ثيف البحو 

والفاصلة   يم العصرية، كالفاصلة،قالبسيوين أحد الشعراء والدعاة حول عزمه إضافة عالمات الرت  يف رّده على سؤال ورد من الشيخ عبد السالم
عمل علمي جيريه، هبدف توضيح بعض معانيه، فقال القرضاوي: إن  آلايت القرآن الكرمي يف املعرتض، والنقطتني املتعامدتني ، وعالمةاملنقوطة

م هبذا فيما أستشهد به من  ز أًن شخصيًا ألت«وأضاف:  »بل أستحسنها وأستحبها، ألهنا تعني على فهم النص القرآن«. هذه اإلضافة جائزة
اخلاصة، وأّي شيء  وكل ما أكتبه، بل أًن يف احلقيقة ملتزم ابستخدام هذه العالمات حّت يف الرسائل كرمي يف كتيب وحماضرايت،نصوص القرآن ال

 مات الرتقيم، على عالمةال. وحتّفظ فقط د.القرضاوي يف فتواه إبابحة ع»أكتبه، هكذا اعتدت من قدمي، وأنصح كل الكاتبني أن حيذوا حذوي
وقال: »إن  حتدث هذه العالمات أي التباس. تان األفقيتان« خشية أن يظن القارئ أهنا شيء خارج النص، وال أحب أن االعرتاض »الشرط 

كتاب أو مقالة أو حنوها،   هبا يف كتابة آايت القرآن ابلرسم املعتاد، وإن خالف الرسم العثماين، وذلك إذا استشهد املرء علماء العصر قدمياً أجازوا
وممن أجازه د. ًنصر بن حممد املاجد من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية،  أجزاء كاملة منه«. باع الرسم إال يف كتابة املصحف أوومل يلزموا ابت

 نرتنت(. هاين اجلبري القاضي يف احملكمة العامة مبكة. انظر تفصيل ذلك ومناقشة اآلراء واحلجج يف الشابكة )اإل ود.
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ا سبق يدّل على خالف ما ذكره صاحب املوسوعة يف أحكامه الصارمة املتقّدمة. وددت لو جاءت م
 ي االحرتاز وإعذار املخالف. عبارات نقده متحّفظة يف هذه املسألة اخلالفية اليت تقتض

و * خروجه عن املنهج املشهور واملعتمد يف أتليف الكتب، بله املوسوعات من التنبيه إىل ما تدع
رورة إليه من أخطاء اآلخرين يف املوضوع نفسه، واالعتماد على التوثيق بدل النقول املطّولة، وإىل تتّبع كّل الض

فضله وسبقه وقدمه ورايدته. فقد صدرت طبعة كتابه األوىل سنة  ما قاله أمحد زكي ابشا يف كتابه، على
التعليق عليها تنبيًها وتصحيًحا وختطئًة، ، مث  م، وإىل نقل كالمه، وأمثلته، وإن طالت، يف مواضع كثرية1912

م يف إضافًة إىل تتّبعه ما تركه احملقِّق عبد الفتاح أبو غدة. حّت يكاد ينتهي القارئ ملوضوع عالمات الرتقي
املوسوعة أنه يقرأ مراجعة نقدية لكتاب يف جملة متخّصصة، ال يف كتاب مرجعي فضاًل عن موسوعة، ال حتتمل 

بع يف النقد، والتكرار، والتشّدد يف اإلنكار، وعدم اإلعذار، مع شهرة العلم بسعة األمر، التت هذا احلشد من
قيم. إذ كانت عالماٍت اصطالحيًة وافدًة على العربية، وكثرة االختالف يف قواعد اإلمالء والكتابة وعالمات الرت 

ني يف الكتابة وأحكام الوقف ألقدماجتهد يف أخذها من اللغات األجنبية أمحد زكي ابشا، يف ضوء ضوابط ا
واالبتداء. وكوهُنا اصطالحيًة يعين أهنا ضوابط غالبة، ال حتكمها قوانني رايضية أو فيزايئية صارمة، وال تفصل 

ينها حدود دقيقة ال تتخّلف، وال حتظى ابإلمجاع أو التزام الكّتاب أو املصنِّفني هلا. لذا، ال عجب أن فيما ب
واملرونة يف دالالهتا، واستعماالهتا، ومواضعها وعددها، وأن يتفاوت اخلاّصة من  السعةيكون فيها قدر من 

 ر التزامها. أهل العلم وغريهم من عاّمة املثقفني وسواهم يف استعماهلا، ومقدا
 

 خامًسا: مالحظات منهجية
 مثّة مالحظات تتعّلق مبنهج إعداد املوسوعة، ميكن إجياز اإلشارة إليها مبا أييت: 

شتملت املوسوعة على »نصوص للتدريب« جاءت يف هناية املوسوعة منتزعة من كتاب )أصول ا  -  1
( 38اإلمالء( وكتاب )التدريب اللغوي( وما أضافه مؤّلفها من نصوص أخرى من كتب متفرقة، استغرقت )

يار، (. وهذه النصوص املتنّوعة، على ما فيها من حسن االخت771و 2/733صفحة، ما بني الصفحات )
ومناسبتها للكتب التعليمية اليت تتغّيا الدارسني، ال تناسب »موسوعة قواعد الكتابة العربية« ملا بني املوسوعات 

 وتلك الكتب من وجوه االختالف يف أشياء كثرية معروفة. 
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وددت لو جاءت تلك النصوص املوسومة بـ »تدريبات« يف كتاب تعليمي موّزعًة على أبواب قواعد 
الء. ألن جميئها جمموعًة يف هناية الكتاب قّلل من أمهيتها وفائدهتا لدى الدارسني، وزاد من حجم واإلمالكتابة  

 الكتاب. 
ُختمت املوسوعة إبيراد قائمة آباثر صاحبها، بعنوان »مؤلّفات عبد اللطيف بن حممد اخلطيب«   –  2 

 قائمة تلك املؤلّفات عة إىل( تضمنت عشرين كتااًب. إن نظرة سري807-2/803استغرقت مخس صفحات )
املتكّررة يف أاثر املؤّلف األخرى مع تغيري يسري، وأحياًًن مع عدم حذف ما ال يناسب الكتاب، تبنّي أن األمر 
خرج عن حّده إىل إيراد كالم كثري، ال يهّم القارئ، وال يعنيه. جلُّها أمور شخصية تعين املؤّلف وحده، من 

و اآلخرين على حقوقه، وانتهاء حقوقها يف طبعة الكتاب، وحتديد اجلهة ، وسطمثل عالقته ابجلهات الناشرة
اليت يطلب منها الكتاب مباشرة، وخطط املؤّلف لإلعداد لطبعات قادمة، وأنه سيقوم بنشره هو أو إحدى 

و دة، أدور النشر، وحتديد تواريخ متوّقعة لصدور الكتب، أو تعليقها على املشيئة، أو مميزات الطبعات اجلدي
إعالن تربُّئه من طبعات ال علم له هبا، ومل أيذن هبا، أو حتذير املكتبات من بيع بعض كتبه، أو إعادة طبعها، 
أو وضعها على » اإلنرتنت« إاّل إبذن من املؤّلف وموافقته، وحّقه يف املالحقة القانونية، أو عرض حقوق 

 طبع بعض الكتب للبيع أو غريها. 
ضروبة لصدور بعض املشاريع العلمية املْعَلن عنها يف مثل تلك القائمة مل ال املومعلوم أن بعض اآلج

تتحّقق بعد انقضاء سنوات. يصّدق هذا موازنة كالم مؤّلف املوسوعة يف حديثه عن كتاب »التفصيل يف 
وره عد صد إعراب آايت التْنزيل« قال: »..ابالشرتاك مع زميلني، وهو حتت الطبع. ويطلب من املؤّلف مباشرة ب

« بكالمه على الكتاب نفسه هناية كتابه »خمتصر مغين اللبيب عن كتب األعاريب« الذي 2011يف عام/
م : ».. ابالشرتاك مع د.سعد مصلوح وأ. رجب علوش، وهو حتت الطبع. ويطلب 2008هـ/1429صدر  

. وقد (33)روبة«يف الكويت أو من مكتبة دار الع2008 -2007من املؤّلف مباشرة بعد صدوره يف عام/ 
 م والكتاب مل يصدر فيما أعلم. 2012انتهت سنة  

إن تكرار هذا األمر يف كتب املؤّلف األخرى، مع زايدة على ما ورد هنا، مما ال صلة له مبادة 
، وما نتج عن هذا التكرار من وقوع بعض األخطاء، هو ما اقتضى اإلشارة إىل هذه الظاهرة. من (34)الكتاب

 

 .254ص  غين اللبيب عن كتب األعاريبتصر م، وخم2/805وسوعة امل (33)

 .256-253ص تصر مغين اللبيب عن كتب األعاريب،خم قائمة مؤلّفات صاحب املوسوعة يفانظر مثالً ما جاء يف  (34)
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. . « يف حني كان وهو ما بني يديكاآلجرُّومية: تعليقات وتنبيهات،    -19ملوسوعة »اية اذلك ما ورد يف هن
جيب أن حتذف، وتوضع يف كالمه على املوسوعة. ومن ذلك أيًضا سقوط كتابه »خمتصر مغين اللبيب عن 

احب كتب األعاريب« من مجلة مؤلّفاته، فضاًل عن أخطاء أخرى يف بياًنت بعض املراجع أو مؤّلفات ص
 ملوسوعة، سرتد اإلشارة إليها الحًقا يف األخطاء الطباعية.ا

أضاف مؤّلف املوسوعة إليها زايدات موسومة بفوائد أو تنبيهات أو غريها يف مواضع عديدة،   –  3
انتزعها من كتاب )التدريب اللغوي( الذي أُعِّّد أساًسا لعاّمة املثقفني من طلبة كليات الرتبية واجلامعات يف 

صاصات. استغرق جمموعها صفحات غري قليلة. وقد مضى أن منهج إعداد املوسوعات ال يناسبه االختمجيع  
مثل تلك اإلفادات والتنبيهات واألخطاء الشائعة وغريها، مما ُوضع لعامة املثقفني، وروعي فيه ما يناسبهم من 

. (35)ها زايدات مل ينّبه عليها بعضالتقريب والتيسري وعدم االستغراق يف التفصيل والتوثيق، وإن كان أضاف إىل
وطبيعي أن جتيء تلك الزايدات متفاوتة يف أمهيتها ومعاجلتها، والتعليق عليها، ومناقشتها، وتوثيقها، وتسجيل 

 اآلراء واالجتهادات.
من ذلك ما جاء يف ابب األلف اللينة موسوًما بـ »فائدة يف كتابة الصلوة، الزكوة، احليوة« فقد 

ّول يف أكثر من صفحة عن ابن قتيبة، نّص فيه على أهنا تكتب ابلواو إّما إتباًعا للمصحف قل مطاستهّلها بن
خالف نظائرها اليت تكتب ابأللف، وإّما إتباًعا للغة األعراب إبمالتها إىل الواو، على ما قاله بعض أصحاب 

ما سبق أبنه لوال اعتياد على  اإلعراب، وإّما على األصل، ألن أصل األلف واو. يلي ذلك تعقيب ابن قتيبة
الناس لرمسها ابلواو وخمالفة مجاعتهم لكان أعجب األشياء إليه أن يكتب هذا كله ابأللف، وخيتمه ببيان حكم 
رًا اختالفهم فيها: منهم من كتبها ابأللف  رمسها إذا أضيفت إىل ضمري. وينقل بعده كالم القلقشندي خمتصِّ

من كتبها ابأللف، وهو القياس، ألن رسم املصحف مّتبع يف القرآن منهم يف غري املصحف إتباًعا للسلف، و 
خاّصة، وأنه ال يُكتب شيء من نظائره إاّل ابأللف. وختم النقول إبيراد مذهب الزجاجي يف رمسها ابلواو وفق 

 .(36)أصلها
نقله  ىل ماأما تعليق مؤّلف املوسوعة على ما نقله فاقتصر على بيان ما يكتبه هو دون أّي إشارة إ  

مطّواًل من اآلراء واحلجج، وال مناقشة هلا، وال ترجيح ألحدها، وفق منهجه الذي نّص عليه يف املقّدمة 

 

 .181 - 1/178 (مسؤول -شؤون، مسئول  -)خطأ شائع: شئون ما ورد يف صفحتني على زايدة وذلك مثل حنو  (35)

 .324-1/323وسوعة امل (36)
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»..وأذكر فيه ترجيح الوجه األقوى بعد وضع صورة اخلالف أمام القارئ..« مع شديد احلاجة إىل ذلك، 
قواعد اإلمالء املعاصرة، أعين رمسها ابأللف، اس، و توحيًدا لقواعد الكتابة، وأخًذا ابلرأي األقوى ملوافقته القي

وكونه أعجب األشياء إىل ابن قتيبة، لوال خمالفته العتياد الناس آنذاك ومجاعتهم، وتنبيًها على رأي َمن قال 
برمسها ابلواو، لضعف حّجته، وملخالفته القواعد املعتمدة واملشهورة يف الرسم املعاصر. ولفظه مثّة: »قلت: أًن 

ه الكلمات ابأللف حّت يف اآلايت القرآنية عند التعليم، فإذا استشهدت هبذه اآلايت يف مناسباهتا تب هذ أك
 .(37)أنزلتها على صورهتا يف القرآن الكرمي، وهذا أمر ميسور اآلن بعد تطور الكتابة على احلاسوب«

ابهبا، جيد   جع يفشاب املوسوعَة قدٌر من النقص يف مواضع خالف املأمول أن تكون أوسع مر   –  4
فيها الباحثون والدارسون واملختّصون مجيع ما حيتاجون إليه من موضوعات هذا العلم وقضاايه ومسائله 

 واالختالفات واآلراء واملذاهب واألدلّة واالجتهادات واملناقشة وغريها. من ذلك مثالً:
 [331-1/239] حةني صفأهنا خّصصت الباب الثاين لأللف اللينة الذي استغرق أكثر من تسع -أ 

غري أهنا مل تذكر قائمة ابألفعال اليت تكتب ألفها اللينة ابلوجهني: الياء واأللف، وال نظم ابن مالك املشهور 
هلا، وال نظم غريه من األعالم الذين مجعوا األفعال املعتلة ابلوجهني، أو أفردوا ُكالا من ذوات الواو وذوات 

ألفات تكتب ابلوجهني، وإىل نظٍم البن مالك، مجع فيه تلك األفعال،   ة إىلالياء. فقد اقتصرت على اإلشار 
وأن ابن السكيت خّصص هلا اباًب يف )إصالح املنطق(، وكذا فعل ابن قتيبة يف )أدب الكاتب( وأتبعت ذلك 

 -طغى، غزا  -رحى، طغا  -حزى، رحا  -حثى، حزا  -منا، حثا  -أبمثلة من تلك األفعال، هي: )منى
 . غزى(

استغناء املوسوعة عن إيراد تلك األفعال اليت تكتب ألفها اللينة ابلوجهني ابإلحالة إىل نظم ابن   إن
مالك، وابن قتيبة، وابن السكيت، غري مسوّغ ألمور، أوهلا: أهنا )موسوعة( األصل أن جيد فيها الدارس 

ف اللينة وردت يف آخره أشياُء متفاوتٌة األل  والباحث واملتخّصص طَلَِّبتِّه اليت افتقدها يف غريها. اثنيها: أن ابب
يف األمهية، بعضها دون هذه األفعال املشرتكة )الواوية واليائية( أمهيًة. مثل »كلمات كتبت على غري أصلها« 
و»األلف العوض املبدلة من حرف آخر« و»ألفات أخرى« و»فائدة يف كتابة الصلوة، الزكوة، احليوة« 

فائدة«. اثلثها: أن بعض كتب قواعد اإلمالء املعاصرة، على صغر حجمها، ا »و»معرفة أصل األلف« وأخريً 
وقّلة صفحاهتا موازنًة ابملوسوعة أوردت األفعال املنتهية أبلف لّينة ترسم ابلوجهني، ذكرت تلك األفعال منظومًة 

 

 .1/324وسوعة امل (37)
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ية واليائية اطراًدا الواو البن مالك وغريه، أو غري منظومة. وزاد بعضها فأورد منظومات أيًضا لكّل من األفعال  
 .(38)وغالًبا

ومن ذلك ما ورد من نقص يف حديث صاحب املوسوعة عن زايدة الواو طرفًا يف )َعْمرو(.  -ب 
صّدرها أبهنا »تزاد يف آخر االسم "َعْمرو" واو  [497-1/491] فقد استغرق الكالم عليها حنو سبع صفحات

وا هذه الواو الفارقة. وتكون هذه الزايدة يف حاليت الرفع واجلّر، ومَسَّ للفرق بينه وبني "ُعَمر" املمنوع من الصرف،  
وتسقط يف حالة النصب«. مث عّلل هذا احلذف بنقول عن الزبيدي والسيوطي، وأتبع ذلك بتفصيل حذفها 

يف مع )أل( التعريف، والتثنية، واإلضافة إىل ضمري، والَقَسم، والقافية، مث أورد سبعة شروط لزايدة الواو 
« أن يكون غري منّون تنوين نصب« وختمها بقوله: »وإليك هذه النصوص يف املسألة -7ْمرو(، آخرها »)عَ 

 فذكر أقوال السيوطي والقلقشندي وابن قتيبة.  
قلت: مل يتطّرق صاحب املوسوعة يف مجيع ما ذكره، على طوله، وتفصيله، وتوثيقه، إىل احلديث عن 

نصوبًة غرَي منّونٍة مع أنه أحال على كتاب الشيخ اهلوريين ثالث مرات يف اءت مزايدة الواو يف )َعْمرو( إن ج
فقد نّبه اهلوريين عليها، وأطال يف شرحها، والتمثيل هلا، ونّص على أنه مل يَر َمن صرّح به يف   (39)ثالث حواشٍ 

»فإن كان   مثّة:ورييناملوسوعة عليه. ولفظ اهلشيٍء من كتب الفّن. على أمهّّية كتابه، وكثرة اعتماد صاحب 
منصواًب غري منّون أبن وصف بـ )ابن( متصل به، كما إذا قيل: إن َعْمرَو بن العاص هو الذي بّن مصر 
الفسطاط. أو قيل: إن َعْمرَو بَن هنٍد هو الذي أمر بقتل طرفة بن العبد. وجب إثبات الواو، وحذف ألف 

يف شيء من كتب الفّن. وقد رأيت من ارتكب  ا به)ابن( ال العكس. هذا ما ظهر يل، وإن مل أره مصّرحً 
جعلها ألف التنوين، ومل يدرِّ أن العلم املوصوف بـ )ابن( حيذف  العكس، أبن حذف الواو وأثبت األلف،

 . (40)تنوينه ولو نصًبا كما حتذف ألف )ابن( وجواًب فيهما كما سيأيت يف احلذف«
[ كما 122تابه )أصول اإلمالء(]ص يف ك وقد جرى صاحب املوسوعة يف هذا على حنو ما صنعه

أنه اتبع َمن نقل عنهم من املتقّدمني السيوطي والقلقشندي وابن قتيبة يف عدم إشارهتم إىل ذلك، مع شديد 

 

، و)موسوعة 120  -106)اإلمالء العريب( ص  ، و36-31  انظر إضافة إىل كتب األقدمني الثالثة يف حواشي املوسوعة: )سراج الكتبة( ص  (38)
 اإلمالء(  ، و)الشامل يف451-2/445ل اإلمالء العريب(  و ، و)اتريخ الكتابة العربية وتطّورها وأص183  -180الشامل يف الكتابة واإلمالء( ص  

  .62-57ص 

 (. 2حاشية ) 1/496(، و1حاشية ) 1/495(، و3حاشية ) 1/494انظر املوسوعة: (39)

 )ط. الكحلة(.  198، 157املطالع النصرية  ص  (40)
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حرصه على نقل كالمهم واالستدراك عليهم. ومما يدّل على أمهّّية هذه املسألة أو التنبيه عليها أن غري قليل 
صرة املعتَمدة، على صغر حجمها، وقّلة عدد صفحاهتا، نّبهت على زايدة الواو املعامن كتب قواعد اإلمالء 

 .  (41)يف )َعْمرو( إذا جاءت منصوبًة غري منّونة
مثّة مالحظة اثنية ترتبط مبا سبق. وهي َقْصُر عبارة صاحب املوسوعة عن زايدة الواو يف )َعْمرو( على 

حاليت الرفع واجلّر، املتقّدم: »... وتكون هذه الزايدة يف قوله )النصب( دون النّص على )التنوين( وذلك يف 
)َعْمرو( إاّل إذا كانت منصوبًة   وتسقط يف حالة النصب«. وهذا كما تبنّي غري دقيق، ألن الواو ال حُتذف من

كان   أن يكون غري منّون تنوين نصب«. لذا، -7منّونًة، وهو ما عرّب عنه يف الشرط السابع لزايدة الواو بـ »
األوىل أن يقال: تُزاد الواو طرفًا يف )َعْمرو( فرقًا بينها وبني )ُعَمر( يف حاليت الرفع واجلّر دون حالة النصب مع 

 التنوين. 
وأما استعمال صاحب املوسوعة »وتسقط«]الواو[ بدل )وحُتذف( فهو عدول عن املصطلح املعتمد 

 احلروف( إىل غريه خالف منهجه يف حتّري الّدّقة ذف يفواملشهور الذي غدا َعَلًما على الباب )الزايدة واحل
 والصواب.  
اشتملت املوسوعة على زايدات لدواٍع خمتلفة، تضّمنت ما ال عالقة له بقواعد الكتابة، أو ما  – 5

 ال يؤثّر يف الرسم، أو تناولت خّط املصحف، أو كانت نقوالً مطّولة غري ضرورية وال مسّوغة. من ذلك:
ابحلروف املنتهية أبلف لّينة متبوعة مبعانيها عقب النّص على القاعدة أبن األلف  قائمةإيراد  -أ 

. وملا كانت معانيها ال عالقة [254-1/253]تكتب يف آخرها غالًبا ألًفا طويلة بعد قوله »ومن هذه احلروف«
ا ايًء، هي: )على، ألفه هلا برسم األلف اللّينة يف آخرها، وتنتظمها قاعدة، يستثّن منها أربعة أحرف ترسم

 بلى، حّت، إىل( فّصل يف كالمهم على رمسها ابلياء.
ما أورده مستهلَّ صورِّ اتء التأنيث املفتوحة من نقل كالم ابن هشام يف التاء الساكنة آخر  –ب 

من أهنا حرف وضع للتأنيث، وحكاية مذهب اجللويل أهنا اسم، وما بعدها بدل منها، يف  [2/661]األفعال
مْت هنُد. أو أن االسم املرفوع بعدها مبتدأ، واجلملة قبله خرب عنه، مث تعليقه عليه ابحلرف األسود : قا مثل

أن هذا عند ابن هشام خرق لإلمجاع، وختمه أبن هذه التاء حرف ال حمّل له من اإلعراب = زايدة ال وجه 
 إليرادها، إذ ال عالقة هلا ابلرسم، وموضعها كتب النحو.

 

ية لعبد  وكتاب اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العرب  ،110منها الكتاب الذي شارك صاحب املوسوعة يف تصنيفه: قواعد الكتابة العربية ص  (41)
 .83العليم إبراهيم ص 
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وسوعة يف حديثه عن زايدة الواو آخر الكلمة واَو اإلشباع يف حنو ثالث حب املذكر صا -ج 
صفحات، واستشهد بكالم سيبويه واملربد واملالقي، مث ختم كالمه إبيراد قراءة، تشهد لذلك، حكى تفصيل 

]البقرة ْيهِّْم﴾﴿َعلَ ما فيها من وجوه، ووثقها ابإلحالة يف احلاشية إىل كتابه. ولفظه على صورته ثَـمَّة: »قلت: ويف  

ابن كثري وأبو جعفر وورش وقالون خبالف عنه "َعَلْيهُِّمو" يف الوصل بضم امليم، ووصلها ابلواو.  (1). قرأ[2/6
-1/34( انظر كتايب معجم القراءات1وأّما يف الوقف فبسكون امليم كاجلماعة "عليهْم"«. ويف احلاشية:»)

. ويّتجه [2/499]«1/21ورة الفاحتة، وبياهنا يف املعجم يف من س 7، وارجع إىل قراءة "عليهمو" يف اآلية/35
 على ذلك ما يلي:

* ما أورده صاحب املوسوعة يف املنت واحلاشية آنًفا زايدة ال وجه إليرادها يف كتب قواعد الكتابة  
يُقاس ن ال العربية املعاصرة، ألهنا تتعّلق خبّط املصحف الذي ال يقاس عليه، وفق القاعدة املشهورة »خطّا

عليهما: خّط املصحف، وخّط العروض« اليت عزاها صاحب املوسوعة إىل ابن درستويه، واحتّج هبا لفظًا أو 
مضموًًن يف رّده على كّل َمن يشري إىل الرسم القرآين من املتقّدمني واملعاصرين، وإن كان مَثّة ما يسّوغه من 

 ها: ة، منالتنبيه على أمر مهّم، أو حنوه. وأمثلة ذلك كثري 
رّده على ابن قتيبة يف تنبيهه على قراءة وردت ابأللف يف حرف واحد ﴿َيْسألوَن َعْن  -
نّص فيها على القراءة، لكن صاحب املوسوعة  أسقطها من النقل، وخطّأه، ورّد عليه  [20]األحزاب:أنْبائُِّكْم﴾

لك أن "يسألون" يف سورة إىل ذأهنا يف املصحف ابحلذف! بلفظ: »قلت: خّط القرآن ال يقاس عليه، أضف  
 . وقد سبق بيانه مفّصاًل.[1/162]األحزاب جاء رمسها يف القرآن ﴿َيْسَئلوَن﴾ وليس كما أثبته الشيخ«

رّده على قول الشيخ اهلوريين بعد إيراد حكايته اخلالف بني سيبويه واألخفش يف اهلمزة املتوسطة  -
ئِّل(: »... وكّل من املذهبني، له مستند من القراءات...«  )سُ املضمومة بعد كسر )مُِّئون( واملكسورة بعد ضمّ 

بلفظ: »...قلت: الكتابة ال يستشهد هلا ابلقراءة القرآنية، وال ابلكتابة القرآنية. أما اخلط القرآين فله 
خصوصيته، ومضى من قبل قول ابن درستويه "خطّان ال يُقاس عليهما: خّط املصحف، وخّط العروض". 

كتب حسب النطق، وتطّورت الكتابة كثريًا منذ القرن األول، وبقي اخلط القرآين على ما كان ءة فتوأما القرا
 . [1/190]عليه أوالً"«

* ال ُيَسلَّم للمؤّلف يف ختطئته لآلخرين، ومنهم بعض أعالم املتقّدمني، إذا ما نّبهوا على شيء يتعّلق 
م أهنم خيلطون بني قواعد الكتابة وخط املصحف، كالمهبرسم املصحف يف كلمة أو يف قراءة. إذ ال يلزم عن  
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أو أهنم يريدون بكالمهم على رسم املصحف قواعَد اإلمالء العادية، فضاًل عن احتمال أهنم ال يعرفون 
 خصوصية خّط املصحف، والقاعدة املشهورة اليت تنتظمها.

ضااي ومسائل إمالئية على قاستشهد صاحب املوسوعة ابلرسم القرآين يف مواضع كثرية ال حتصى    -د  
عديدة، توافق الرسم املعاصر غالًبا، وختالفه أحياًًن، خالف منهجه يف الرّد على كّل َمن يشري إىل رسم 

من ذلك قوله   .(42)املصحف من املتقّدمني واملعاصرين. وأكثر ما جتّلى ذلك يف ابيب اهلمزة، والوصل والفصل
َ  َ   ِّ ٌ أ م ن  ه و  ق ان ت   ﴿ "ومنها وصلت )أم( بـ )َمن( يف قوله تعاىلندي: يف وصل )أْم( بـ )َمْن(: »وقال القلقش  ُ   ْ َّ  َ ﴾ 

 [. قال حممد بن عيسى: كل ما يف القرآن من ذكر )أم( فهو موصول إاّل أربعة:9]الزمر: 
ْ  َ  ِّ  ً أ م م ن ي ك ون  ع ل ي ه م  و ك يال    ﴿  يف النساء: ِّ  ْ َ َ   ُ   ُ  [.109]اآلية: ﴾    َ    َّ  َ 
َ   َ أ م م ن  أ س س  بـ نـ ي ان  ﴿  يف التوبة:   ْ   ُ   َ َّ  َ  ْ  [.109]اآلية:﴾    ُ ه  َ    َّ

َ َ ْ  َ أ م م ن  خ ل ق ن  ﴿  يف الصافات:     ْ  [.11]اآلية: ﴾     اَ    َّ
َ ْ ِّ   ًِّ   أ م م ن أي  يت  آم ن ا﴿  يف ُفّصلت:    [.1/363[«]40] اآلية: ﴾    َ    َّ  

ومن ذلك قوله يف )لَئِّْن(: »وجاءت موصولة يف الكتابة القرآنية غري أن اهلمزة املكسورة تكتب حتت الياء. 
ُ  ْ ل نـ ر مج  ن ك م    ُ    ه وا َ ِّ   َّْ  َ   َ ل ئ ن مل   ت نتـ  ﴿  قال تعاىل   َّ َ ُ  [.1/192«] [36/18]يس﴾    َ  َْ 
 ومن املالحظات املنهجية جميء الباب الرابع ُغفاًل من العنوان على هذه الصورة:  –  6

 »الباب الرابع
 الفصل األول: زايدة احلروف

 [2/421] الفصل الثاين: احلذف«                               
أن يكون لكّل ابب وفصل عنوان، وخالفًا لبقية أبواب املوسوعة اخلمسة ي من  خالفًا ملا يقتضيه املنهج العلم

اليت سبقت يف صدر البحث، وخالفًا لنظريه الباب الثالث قبله الذي تضّمن فصلني، وعنون له بـ »ابب 
ة( لعربيالوصل والفصل« وخالفًا ملا عليه كثري من كتب قواعد اإلمالء املعاصرة، ومنها كتاب )قواعد الكتابة ا

الذي اشرتك صاحب املوسوعة يف أتليفه »الباب الثالث: الزايدة واحلذف يف الكتابة«. وما أثبته املؤّلف حتت 
»الباب الرابع«  يوافق ما جاء يف كتابه )أصول اإلمالء( غري أنه هناك فصل بينهما، فعقد الكتاب على ستة 

 

، 351، 350، 347، 345، 192، 170، 168، 167، 166، 165، 161، 155، 119،79، 42/ 1انظر املوسوعة:  (42)
352 ،353 ،354 ،355 ،357 ،358 ،359. 
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بـ )زايدة احلروف( والفصل اخلامس بـ رابع فصول وتكملة، ضّمت عالمات الرتقيم، واستقّل الفصل ال
 .(43))احلذف(

 

 سادًسا: مالحظات تتعّلق ابلّدّقة 
اشتملت املوسوعة على مواضع حتتاج إىل إعادة نظر كيما توافق املنهج املرسوم يف املقّدمة، وحتّقق 

 الّدقّة والصواب. من ذلك مثاًل: 
ا ت اهلما جاء من أمثلة يف احلالة الثانية من حاال – 1 مزة املتوسطة على السطر املسبوقة ابلواو مدا

جاءوا،  ،أو ليًنا أو كان بعدها مّد أبلف أو ايء، منها »مقروءة، ُسوَءى، َشُنوَءة. َسْوَءة، السَّمْوَءل، تـَْوَءم
كذلك إسراءيل«. وأتبعها ابلتذكري مبا سبق يف اهلمزة شبه املتوسطة من جواز رسم اهلمزة على واو يف )جاؤوا( و 

جواز رسم اهلمزة على ايء يف )إسرائيل( عماًل ابحلركة األقوى كتابة إىل أن قال: »وكتبت "السموأل" على 
 ألف عماًل بقاعدة احلركة األقوى، ومثله تـَْوأم، ومن هذا قول أفنون التغليب:

 أم كيف جيزونين السَّْوَءى من احَلَسنِّ   َجَزوا عامرًا ُسْوَءى بفعلهمأنّ         
 نرتة: ال عقو 

«     َبَطٌل كأّن ثيابَه يف َسْرَحةٍ     [.200-1/199]حُيْذى نِّعاَل السَّْبتِّ ليس بتَـْوَءمِّ
 وما سبق ملّخًصا حبكايته، وبلفظه كما ورد، يّتجه عليه مجلة أشياء:

* حّق احلاالت األربع اليت أوردها صاحب املوسوعة لـ »اهلمزة املتوسطة املرسومة على السطر« ومن 
( أن ينّص صراحة على أهنا شاّذة عن قاعدة اهلمزة املتوسطة اليت ترسم على 2ألمثلة املتقّدمة يف رقم )نها ابي

حرف يناسب أقوى احلركتني، وهو ما مل يكن، واقتصر األمر على بيان ما يرتتب على رسم اهلمزة وفق القاعدة 
   [.202-1/196]من توايل األمثال

لرأيني يف الكلمات املذكورة سواء أوافقت القاعدة أم خالفتها، أحد ا* مل يُرّجح صاحب املوسوعة 
عماًل مبنهجه. وإن كان طرُد قاعدةِّ األقوى يقتضي ترجيح رسم اهلمزة يف )إسرائيل( على نربة أو ايء. ومثله 

هلا  نّصه على كتابة مهزة )السموأل( على ألف عماًل بقاعدة احلركة األقوى، فهو ينقض ما سبق من التقعيد
 وألمثاهلا من رمسها على السطر )السََّمْوَءل( خالف القاعدة. 

 

 .125و  105كتاب أصول اإلمالء ص   (43)
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*  مثّة خطٌأ يف رسم اهلمزة يف الشاهدين السابقني، أوهلما: نّصه على أن »ومن هذا قول أفنون 
التغليب« ]يعين كتابة "السموأل" ابأللف عماًل ابحلركة األقوى[ مث كتابته مهزة »السَّْوَءى« يف شطري البيت 

طر. ويقتضي سياق االستشهاد هبا رمسها على األلف عطًفا على كتابة مهزة )السموأل( على ألف ى السعل
عمالً بقاعدة احلركة األقوى. واثنيهما إيراد مهزة )تـَْوَءم( يف بيت عنرتة على السطر أيًضا، وسياق االستشهاد  

ألف )تـَْوأَم(. وبذا تكون اجتمعت   ا علىالعطف على بيت أفنون التغليب، إبيراد الوجه اآلخر فيها، وهو رمسه
يف األمثلة هنا ثالثة أشياء: عدم الرتجيح التزاًما ابملنهج، وخمالفة ما سبق وجرى التقعيد له، وإثبات األمثلة 

 الثالثة على غري الصواب. 
ومن ذلك ما جاء يف احلديث عن قاعدة كتابة »األلف اللّينة يف أواخر احلروف« وما تال  – 2 

ه »ُتكتب األلف يف أواخر احلروف غالًبا ألفاً طويلًة. ومن هذه احلروف...« وذكر بعدها احلروف ، ونصّ ذلك
التالية مقرونًة مبعانيها، مث نقل كالم ابن درستويه يف حروف املعجم، واي الندائية، وأعقبه بنقل كالم القلقشندي 

واستثىن العلماء رف األسود وحتته خط، بلفظ »ابحل  يف كتابة األلف يف احلروف، مث أورد االستثناء من القاعدة
فذكروا أهنا تكتب على صورة الياء«. مث استعرضها  إىل، على، بلى، حّّت.من احلروف أربعة، وهي: 

 [.254-1/253]ابلتفصيل، وذكر عَِّللهم يف سبب استثنائها، وصّدرها بكالم القلقشندي املتقّدم يف استثنائها
 ويّتجه على ما سبق: 
م الّدقة يف صوغ قاعدة رسم األلف اللينة طرفًا يف حروف املعاين. إذ قّيدها صاحب املوسوعة عد   -  أ

بـ »غالًبا« وهو خالف الصواب واملعتمد يف كتب الفّن، وخالف ما نقله عن القلقشندي يف موضعني من 
به )أصول اإلمالء(،  كتاالصفحة نفسها، وخالف ما ذكره اهلوريين فيما عزاه له، وخالف ما سبق أن أورده يف

؛ [268و1/260]وخالف ما قّرره يف قاعدة كتابة األلف اللّينة يف األمساء املبنية، ويف قاعدة األمساء األعجمية
فقد كانت مطلقًة غري مقّيدة بـ »غالًبا«. واحلكم واحد يف كلٍّ منها، كما هو مشهور. إذ تكتب األلف اللّينة 

نها أربع كلمات. فضاًل عن أن ذلك القيد ال يستقيم مع ما أورده نفسه من لٍّ مألًفا طويلًة، وُيستثّن يف ك
استثناء العلماء احلروَف األربعة، إذ ال يقع االستثناء من )غالًبا( بل يقع من العموم، ألهنا تدّل ضمًنا على 

ب ألًفا على ا يكتاالستثناء. ولفظه: »قال القلقشندي: "واعلم أن احلرف الذي يف آخره ألف يف اللفظ إمن
. وكّرر  (44)صورة لفظه، حنو: ما، وال، أاَل، وما أشبهها. واستثنوا من ذلك أربع صور فكتبوها ابلياء...«

 

 .3/202األعشى  ح، وصب1/254املوسوعة  (44)
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أربع صور، فكتبوها ابلياء...«  (45)النقل اثنية آخر الصفحة بلفظ: »قال القلقشندي: واستثنوا]من ذلك[
احلاشية لدى توثيق نقل القلقشندي، قال: »..فاليت ه يف وحنوه مع زايدة بيان كالم اهلوريين الذي أحال علي

يتعنّي كْتبها ألًفا، وال جيوز ابلياء، هي ما كانت يف حرف من حروف املعاين، مثل: لوال، وكاّل، وإاّل، ما، 
ولوما، وحاشا. ويستثّن من هذه احلروف أربع كلمات، وهي : إىل، وعلى، وبلى، وحّت. فهذه األربعة تكتب 

 .(46) لوجود املقتضي لذلك...«وجوابً ابلياء  
ما قاله صاحب املوسوعة بعد إيراده قاعدة كتابة األلف اللّينة آخر احلروف: »...ومن هذه  –ب 

احلروف...« مث إثباهتا كاملة مقرونة مبعانيها اليت ال صلة هلا برسم األلف اللّينة يف آخرها = ال يستقيم، ألن 
( حرفًا، هي )أاَل، إاّل، أاّل، 18بعيض، وهو خالف الشمول. فقد ذكر )ا الت)مِّْن( اجلارة يف العبارة معناه

هاّل، أَما، كاّل، ال، َلّما، ما، وا، اي، أاي، هيا( )عدا، خال، حاشا( إضافة إىل )لوال، ولوما( ذكرمها يف الصفحة 
 السابقة.

اء مقصورة اهلج اب، ات، اث...: وهي حروف -أدرج صاحب املوسوعة يف احلروف ما نّصه: » –ج 
( حرفًا، 12من املّد«. واملعلوم أن هذه من أمساء حروف اهلجاء املمدودة لدى قصرها حبذف اهلمزة، ومُجلتها )

 ( )جيم، دال، ذال،...(. 16أمساؤها تنتهي أبلف ممدودة حال قصرها، خبالف بقية حروف اهلجاء الـ )
أهنا أمساء حلروف اهلجاء. إذ ال   علىوددت أن تُفصل هذه احلروف عن حروف املعاين، وأن ينصّ 

يكفي ما ذكر من أهنا »حروف اهلجاء مقصورة من املّد«. لذلك كان اهلوريين دقيًقا يف تسميتها أبهنا أمساء 
حروف اهلجاء، وَفَصلها عن حروف املعاين، وأثبتها بعدها، وجعلها مثلها يف احلكم، قال: »ومثل حروف 

 . (47)حال قصرها، فإهنا ال تكتب إاّل ابأللف« هلجاءاملعاين يف ذلك أمساء حروف ا
أورد صاحب املوسوعة حروف املعاين املتقّدمة، وأتبع كالا منها بسرد معانيها يف سطر، أو  –د 

سطرين )أاَل، ما(، أو ثالثة )َلّما(. ومعلوم أن معانيها ال عالقة هلا بكتابة األلف اللّينة فيها. واألصل االقتصار 
 ابلكتابة واإلمالء. لذلك كان إثباهتا زايدة غري مسّوغة.صلة    على ما له
حفلت املوسوعة بكثري من النقول عن املتقدمني واملتأخرين يف املنت غالًبا واحلواشي أحياًًن.  – 3

ولدى مراجعيت لألصل يف بعض النقول اْلُمْشكِّلة، وجدهتا تفتقر إىل الّدقّة، إذ مل تطابق ما جاء يف األصل 
 

 .1/254سطر يف املنت  سقطت من املوسوعة آخر (45)

 . (ط. الكحلة) 138 و ،111صاملطالع النصرية  (46)

 . (ط. الكحلة) 913، 211صاملطالع النصرية  (47)
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ه، فقد اشتملت على إسقاط كلمات أو عبارات دون إشارة إىل ذلك، مع احلاجة إليها، وعلى وجه ول مناملنق
 اخلصوص إذا كان السقط مدار االستشهاد، يتحّدد به الصواب واخلطأ. من ذلك مثاًل:

نقاًل عن كتاب  [1/181]ما ورد يف املوسوعة من كالٍم على اخلطأ الشائع )مسئول، شئون( -أ 
لغوي( بلفظ: »وقال ابن قتيبة: "ومما اختلفوا فيه َمُؤونه ويـَُؤوس، كتبه بعضهم بواوين، وكتبه بعضهم يب ال)التدر 

وليس   [265]ص  )أدب الكاتب(بواو واحدة، وكّله حسٌن«. والنّص غري مطابق ملا يف األصل املنقول منه، وهو  
ه ابحلرف األسود: »ومما اختلفوا فيه "َمُؤونة" قط فيكما ورد يف احلاشية. والنّص بلفظه مثّة مميزًا الس  [264] صيف  

و"يـَُؤوس" كتبه بعضهم بواوين، وكتبه بعضهم بواو واحدة،   و"ُشُؤون" مجع شأن، و"ُرُؤوس" و"رجل َسُؤول"
وكّله حسٌن«. ال أدري ملَِّ مل ينّبه صاحب املوسوعة على ما أسقطه من كالم ابن قتيبة؟  غري أنه عّلق عليه 

 قلت: أما الوجه األخري فليس ابلوجه احلسن، ألنه وجه ُمْلبس«.سود.  ابحلرف األ
قال: »ذكر ابن قتيبة صورة [  1/162(]1ما نقله صاحب املوسوعة عن ابن قتيبة يف احلاشية )  -ب  

َيْسأَُلوَن َعْن ﴿الكتابة القرآنية: َيْسَئل، يـَيـَْئس، قال: "وابحلذف كتبت يف املصحف إال يف حرف واحد 
ابحلذف. انظر أدب  ﴾املْشَئَمةِّ  َأْصَحابُ ﴿وكذلك تكتب "َمَسئـَْلة" و ...[20]األحزاب:]كذا[﴾ئُِّكمْ أَنـَْبا

 «. 266الكاتب/
ًنا وانفتح ما قبلها مميزًا الكالم الذي أسقطه ولفظ ابن قتيبة يف  ابب اهلمزة يف الفعل إذا كانت َعيـْ

َيْسأَُلوَن َعْن ﴿ يف حرف واحد حف إالصاحب املوسوعة ابحلرف األسود: »... وابحلذف كتبت يف املص
َلة"  وإمنا كتبت كذلك على قراءة من قرأها "َيسَّاءلون" مبعىن يَ َتَساءلون،، ﴾أَنـَْبائُِّكمْ  وكذلك تكتب "َمَسئـْ

«. وظاهر هنا أن الكالم اْلُمْسَقط من النقل يتصل مبوضع االستشهاد، ابحلذف... ﴾َأْصَحاُب اْلَمْشَئَمةِّ ﴿و
قتيبة إاّل به، ويبطل به ما أخذه صاحب املوسوعة عليه. ومل أجد تفسريًا إلسقاطه مع نقله ابن    وال يصّح كالم

 ما قبله وما بعده. 
ومن ذلك سقوط كلمة )ليست( من احلديث عن )مهما( فيما نقله من كالم اهلوريين »...لكن 

األمشوين »...فإنه إذا  كالم  . وسقوط كلمة )عليه( من[1/263]بسيطة...« ليستالذي عليه اجلمهور أهنا 
 . [1/220]ردَّ الياء...«  عليهوقف 
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 سابًعا: مالحظات على احلواشي
 مثّة مالحظات تّتجه على بعض احلواشي، مثل:

 نقص التوثيق والتحرير:  –  1
أورد صاحب املوسوعة مجلة أخبار عن بدء الكتابة العربية، صّدرها بقوله: »ختتلف األخبار حول 

وما بعدها،  [2/341]( إىل املزهر للسيوطي 1ابة العربية«، وعزاها يف احلاشية )الكت أول من وضع
ّ        »ويذكر اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب ذر  رضي هللا عنه أن النيب  صلى هللا جاء يف رابعها  [1/166]واإلتقان                    ّ                                 

ت صحة احلديث ا ثبت( بلفظ: »إذ1          ّ                  إدريس«. وعل ق عليه يف احلاشية )        ّ                       عليه وسل م قال: أول من خط ابلقلم
 [.  8/ 1]فهو قول فصل يف هذا الباب«

ً            قلت: مل يرجع صاحب املوسوعة إىل مسند اإلمام أمحد، على توف ره مطبوع ا وحمق ق ا وخمزًن  يف الشابكة        ً  ّ     ً        ّ                                                   
                           ّ       ّ                                                            وغريها من الوسائط، وذلك للتثب ت من دق ة كالم السيوطي، وتوثيق النقل من األصل الذي عزاه إليه، واالطالع 

ّ    ُ ُ        ّ                      ملختص ني للحديث، وحكمهم عليه، وبياهنم درجته، وتعد د ط ر قه مع خلو ها من موضع االستشهاد، ريج اعلى خت                                          ّ    
                                          ّ                           ولو فعل ذلك لوقف على ما فيه من إشكال، وغري  احلاشية املقتضبة اليت ذكرها. 

ّ                                                فقد تبني  أن نص  حديث أيب ذر  الذي عزاه صاحب املوسوعة إىل اإلمام أمحد أنه »يذكر«            ّ يف  (48)       ّ     
ّ             إدريس« هو قطعة من حديث م ط و ل، مل ترد يف حديث أيب ذر  الذي أخرجه  »أول من خط ابلقلم سند:امل                     َّ  َ  ُ                       

وال فيما رواه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق آخر عن أيب  [179-5/178]اإلمام أمحد يف )املسند(
ّ                                       . وأم ا حديث أيب ذر  بتمامه، وابللفظ الذي ورد يف املوسوعة، ف[266-5/265]أمامة رجه ابن حبان يف قد أخ    ّ            

ً                ّ                        (. وإسناده ضعيف جد ا على ما قاله حمق قه الشيخ شعيب األرًنؤوط، 361رقم ) [81-2/76])صحيحه(                  
( ويف )اجلامع 4936) [11/383]وكذلك الشيخ ًنصر الدين األلباين يف )صحيح وضعيف اجلامع الصغري( 

 (. 2127) [1/494]الصغري وزايداته(
ً                وتبني  أيض ا أن السيوطي ذ          ّ      إدريس« مر تني يف  أورده صاحب املوسوعة »أول من خط ابلقلم كر ما    ّ   

ّ              ً                                      )املزهر( عد ه يف األوىل حديث ا، وعزاه إىل اإلمام أمحد يف )املسند( بلفظ » بن حنبل يف اوأخرج اإلمام أمحد          
ل ىل قو ، وعزاه يف الثانية إ[2/294]مسنده عن أيب ذّر أن النيب قال: أول من خط ابلقلم إدريس عليه السالم«

 

 .«وأخرج»كذا يف املوسوعة، وهو خالف مصطلح احملّدثني الذي ذكره السيوطي يف املزهر (  48)
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. وهو ما مل يشر إليه صاحب [2/302]وقال علماؤًن: إن أول من خط ابلقلم إدريس عليه السالم«علمائنا: »
 املوسوعة على أمهّّيته، الختالف العزو يف املوضعني. 
[ 1/166]( نفسها على كتاب السيوطي اآلخر )اإلتقان(1وقد أحال صاحب املوسوعة يف احلاشية )

ر ج  يف احلاشية نقال  عن حمق قه. ولفظه »ويف  لصواب إىل )صحيح ابن حبان(على اواحلديث فيه معزوٌّ  ً      ّ               وخم               ٌ َّ  ُ  
ّ         صحيح ابن حبان أنه كان نبي ا ورسوال ، وأنه أول من خط  ابلقلم«                  ً . وهو ما مل يقف عنده [5/1966]اإلتقان                          ا      

ّم، ألنه ورد معزواا امله  صاحب املوسوعة، ومل ينّبه عليه، مع اقتضاء ذلك جالًء لإلشكال يف مثل هذا املوضوع
بثالث صور، اثنتان يف )املزهر(: األوىل لإلمام أمحد يف املسند، والثانية لقول علمائنا، والثالثة يف )اإلتقان( 

 البن حبان يف ) صحيحه( على الصواب. 
يف   أرى، يف ضوء ما تقّدم وغريه، أن اإلمام السيوطي رمبا عزاه إىل اإلمام أمحد يف )املسند( سهًوا

ملوضع األول من )املزهر(. يرّجح ذلك أنه أول من قال هبذا، واتبعه يف هذا العجلوين يف )كشف اخلفا( ا
( خالف 834بقوله: »أول من خط ابلقلم إدريس. رواه أمحد عن أيب ذّر رضي هللا عنه يف حديث طويل« )

 ما جاء يف كتب السنن.  
لى شرط ثبوت صحة احلديث، فال يغين عن كم عوأما ما جاء يف احلاشية املقتضبة من تعليق احل

ع إىل البحث والتوثيق وحل  مواضع اإلشكال، يف موضوع كبري، موفورة  ّ                                    التوثيق والتحرير، ألنه يضطر  املراج                        ِّ       ّ                          
 .(49)           ّ                                                                              مصادره، متنو عة موضوعاته: كتب احلديث، والتفاسري، واألدب، واللغة، والتاريخ، والدواوين، واألوائل

ض حواشي التوثيق، إذ اقتصرت على أمساء الكتب، وصورة ما ورد فيها ت بعنقصان يف بياًن – 2
( اللتني اقتصرت اإلحالة فيهما 220( يف الصفحة )2( و)1دون ذكر الصفحة. حنو ما جاء يف احلاشيتني )

مهها على كتايَب )املطالع النصرية( و)األمشوين( ورسم صورة ما فيهما. على ما يّتجه على أوهلما من مالحظ، أ
 سقوطه من قائمة )املراجع(، واعتماده على طبعة، محلت غري عنوانه املشهور واملعتمد كما سبق.

 

، 1/384، و)السرية البن حبان(132-16/131 ْ           كن ز العمال( ، و)1/191رد الظمآن إىل موارد ابن حبان( ااحلديث بتمامه يف )مو  (49)
ولفظ الشاهد   .1/396، و)اجلليس الصاحل واألنيس الناصح( للمعاىف بن زكراي 1/62( و)الكامل يف التاريخ( و)اتريخ الرسل وامللوك( 1/19و)

، 1/18و)عيون األخبار(  125، 1/4يبة: )املعارف(بن منّبه يف كتايَب ابن قت ، وعن وهب1/162وحده من احلديث يف )احملاسن واملساوئ( 
، 1/130، و)األوائل( 1/84، و)الكليات( 1/480، و)صبح األعشى( 3/302و1/223، و)هناية األرب( 35-2/34و)العقد الفريد( 

 .1/9و)فرج املهموم يف اتريخ علماء النجوم(  
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تعّدد صور اإلحالة إىل املرجع الواحد على حنو ملبس للقارئ. من ذلك مثاًل اإلحالة يف  - 3
دقيقة غري  احلواشي على كتاب أمحد زكي ابشا. فقد جاءت صحيحة غالًبا »الرتقيم وعالماته«، وجاءت

 .[2/712]"أمحد زكي"«14( انظر عالمات الرتقيم/1و»)  [2/716]«22( الرتقيم وعالمة/1أحياًًن مثل»)
بعض احلواشي كانت غري مهّمة وطويلة، إذ مل تشرح غامًضا، ومل ُتضِّف جديًدا، ومل توّثق نقاًل،   -  4

ا ورد نقاًل عن اآلخرين بال تعليق. من به، ممومل تنّبه على أمر ذي ابٍل، فضاًل عن أن ما فيها قد ال ُيَسلَّم 
( يف سبعة أسطر تعليًقا على مثال كلمة »َهيـَْئه« ضمن أمثلة اهلمزة 195( يف الصفحة )1ذلك احلاشية )

. شطر احلاشية [155]ص املتوسطة املسبوقة بياء ساكنة نقاًل عن غامن قّدوري يف كتابه )علم الكتابة العربية(
َئة( على له بهاألول ال ُيَسلَّم  ، إذ نسب إىل بعض كتاب زماننا أهنم حيرصون على رسم اهلمزة يف كلمة )َهيـْ

ألف مثل )مْسأَلة(. وهذا غري دقيق، فالكلمة املثال رمُسها من الشهرة مبكان، وهي من احلاالت الشاّذة يف 
بيه على أن األمر ال يقتصر نه تناهلمزة املتوسطة. وأما شطرها الثاين فال داعي له، وال يتصل مبوضوع املثال، أل

على هذه الكلمة، وأن علماء اإلمالء مّيزوا بني الصحيح والعلة الذي يسبق تلك اهلمزة، وأن َمن رسم اهلمزة 
َئة( عليه أن يرسم نظريها يف )َسْوَءة( على ألف.   على ألف يف )َهيـْ

وسوعة حملّقق كتاب )املطالع حب املبعض احلواشي تفتقر إىل الّدقّة لدواٍع شّّت. منها متابعة صا  -  5
النصرية( فيما أورده من صور كتابة بعض الكلمات، وردت خالف ما جاء يف الطبعة املعتمدة للكتاب، عزاها 
يف احلاشية إىل كتاب اهلوريين مع التعجب من صورهتا دون الرجوع إىل الطبعة املعتمدة أو مصّوراهتا. على ما 

تاب مضى احلديث عنه. يصّدق ذلك عقُد موازنة بني ما نقله يف املنت ابلك يف ذلك التحقيق من فساد حلق
وما أثبته من حواٍش عليه مبا ورد يف مطبوعة األصل املعتمدة. ولفظه: »يعين إذا كان املنقوص حمذوف العني 

ذفت عينه، ، وحُ على وزن ُمْفعِّل، فُأعِّّل إعالل قاضٍ   (2)اسم فاعل من "أرأى، يُرئي" أصله "ُمْرئي"  (1)حنو: ُمر
وهي اهلمزة، بعد نقل حركتها، فإنه إذا وقف رّد الياء، وإاّل لزم بقاء االسم على أصل واحد، وهو الراء، وذلك 

( يف املطالع النصرية "ُمرءي" كذا! وعند األمشوين: 1إجحاف ابلكلمة«. وأثبت يف احلواشي ما نّصه: »)
وصورة ما يف الطبعة املعتمدة من  [.1/220]وين: ُمرئي.«األمش ( يف املطالع النصرية "ُمرءي" وعند2ُمٍر«. »)

اسم  مري كتاب اهلوريين مميّـزًا مواضع اخلالف ابحلرف األسود: »يعين إذا كان املنقوص حمذوف العني حنو
على وزن مفعل، فأعل إعالل قاض، وحذفت عينه وهي اهلمزة بعد نقل  مرئيفاعل من أرأى يُرئي أصله 
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رّد الياء وإاّل لزم بقاء االسم على أصل واحد، وهو الراء وذلك إجحاف  عليهف ذا وقحركتها فإنه إ
 .(50)ابلكلمة«

( 1سقوط رقم الصفحة لدى اإلحالة على مواضع من الكتاب نفسه. حنو ما وقع يف احلاشية )  -  6
 ( من الصفحة نفسها على رقم احلاشية.3(. وكذلك اقتصار احلاشية )221يف الصفحة )
 اء شائعة: أخطاثمًنا

 لغة املوسوعة سليمة صحيحة حمكمة عالية مبينة إال ما نّد من أخطاء شائعة يسرية.مثل: 
 ثنااي الكتاباستعماله )ثنااي الكتاب( يف قوله: »وأتيت مناقشة هذه الصور واخلالف يف رمسها يف    -

 يَّة، والثَّنِّيَّة: األرض ترتفع ثَنِّ  وذلك ألن )الثنااي( مجع. والصواب )يف أثناء الكتاب(. [1/21]إن شاء هللا«
)أثناء( فهي الصواب. والثِّّيْنُ: واحد أَثْناءِّ الشيءِّ، أي  أما  .والسفلى وتغلظ: وأتيت مبعّن مقّدمة األسنان العليا

(  51) تضاعيفه
. 

التحريف يف  يدخل حتتاستعماله )يدخل حتت( يف قوله: »وذكرًن فيما تقدَّم أن هذا  - 
 واب: يدخل يف التحريف.والص  .[2/716]القرآن«

أفّضل استعمال مصطلح (. 1احلاشية ) [2/726] و[ 1/324]استعماله )الكتابة على احلاسوب( -  
)الكتابة ابحلاسوب(، ألن الباء تدّل على االستعانة أبداة الفعل، وهذا أدّق وأليق ابملعّن من )على( الداّلة 

 على االستعالء حقيقًة أو جماًزا.
  

 طباعية  أخطاءاتسًعا:  
 مثّة أخطاء طباعية قليلة، وردت يف املنت واحلواشي. مثل:   

: »الرمسي« والصواب »السلفي«. وذلك يف كالمه عن خط املصحف، ولفظه مثّة على صورته 9، س  1/19 -
»ومسّاه القلقشندي: " املصطلح الرمسي" وقال فيه: هو ما اصطلح عليه الصحابة...وُيسّمى االصطالح 

 .«.ًضا..السلفي أي
 «.265«، الصواب » أدب الكاتب/264( : »أدب الكاتب/1، احلاشية )1/181 -
َئة«.  4، س  1/195 - َئه«، صواهبا »َهيـْ  : »َهيـْ

 

 .(ط. الكحلة) 238-237، و 188 صاملطالع النصرية  (50)

 ( .135) 83وانظر معجم أخطاء الكّتاب ص  اللغة، ولسان العرب، والصحاح )ثين(. هتذيب  (51)
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( اليت أحال فيها على 1( »املرجع السابع«، والصواب »املرجع السابق«، وهي احلاشية )2حاشية )  257/  1 -
 .4/167اهلمع 

 .انظر«(: تكرار كلمة »1،  احلاشية )1/263 -
 (: »يفع«، الصواب »يقع«.1، احلاشية )2/726 -
 م«.2002م«، الصواب »2000، »14، س  2/789 -
 ، »مكتب«، الصواب »مكتبة«.10، س  2/804 -
 «.1996«، الصواب »1997، »21، س  2/805 -
 م«.2003م«، الصواب »2004، »3، س  2/806 -
ها بعد )موسوعة قواعد ووضع ، »وهو ما بني يديك«، الصواب حذفها من )اآلجّرومّية(4، س 2/807 -

 الكتابة العربية(.
 

 
 

 املراجع
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، علي بن بلبان الفارسي، حتقيق شعيب األرًنؤوط، مؤسسة الرسالة،   -

 م.1998هـ/1408ط.األوىل، بريوت،  
ط. اثنية، وت، أدب الكاتب، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق حممد الدايل، مؤسسة الرسالة، بري  -

 م.1985
هـ. وحتقيق مسيح 1341       ّ                                                                 أدب الكت اب، أبو بكر الصويل، بعناية حممد هبجة األثري، املكتبة العربية، بغداد   -

 م. 2005هـ/1426صاحل، دار البشائر، دمشق، ط. أوىل، 
 م.1994أصول اإلمالء، عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط. الثالثة،    -
رح أدب الكّتاب، ابن السيد البطليوسي، حتقيق مصطفى السقا وحامد عبد اجمليد، ط. يف ش االقتضاب -

  م.1990اثنية، بغداد  
 م. 1975اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة،    -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 
 

م. 1996األوىل  ت، ط.التدريب اللغوي، عبد اللطيف اخلطيب وسعد مصلوح، دار الرتمجة، الكوي -
 م.2003ط.الثانية، مكتبة دار العروبة، 

 الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد زكي ابشا، تقدمي وعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات    -
 م.1995هـ / 1416اإلسالمية، حلب، ط . الثالثة،      

د هللا بن علي الشالل وزمالؤه، املركز العريب للبحوث ة، عبدليل توحيد ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربي  -
 م.2006هـ/1427الرتبوية لدول اخلليج، الكويت، ط. أوىل،  

هـ ، ومصورة دار 1311سراج الكتبة شرح حتفة األحبة يف رسم احلروف العربية، مصطفى طموم، مصر،  -
 م.1980هـ/1400البصائر بدمشق عن طبعة بوالق، ط. اثنية، 

عشى يف صناعة اإلنشا، بريوت، دار الكتب العلمية، ودار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، ط. ح األبص -
 م. 1987هـ/1407أوىل،  

  م.2004، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط. أوىل، علم الكتابة العربية، غامن قدوري احلمد   -
ه 1414األردن، ط. األوىل،  للنشر والتوزيع،  عمار  عبد الفتاح احلموز، جزءان، دار    ،فن اإلمالء يف العربية  -
 .م1993/
األردن، ط. األوىل، عبد الفتاح احلموز، دار عمار للنشر والتوزيع،  فن الرتقيم يف العربية: أصوله وعالماته،     -

 .م1992ه ـ/1412
والدراسات  لبحوثجملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل ل قراءة يف »قواعد اإلمالء« حيىي مري علم،  -

 م.2012فرباير    -هـ/ ديسمرب 1433ربيع األول    –، احملّرم  1، ع  14اإلسالمية، الرايض، م 
م. وطبعات مكتبة اخلاجني 1967قواعد اإلمالء، عبد السالم هارون، مكتبة األمل، الكويت، ط. اثنية،    -

م. 1986هـ/1406ة، م، و ط. اخلامس1979هـ/ 1399م و ط. الرابعة، 1976هـ/1396ط.الثالثة، 
 م. 2004هـ /  1425وطبعة دار إيالف الدولية، الكويت، ط. األوىل، 

 م. 2004هـ / 1425قواعد اإلمالء، جممع اللغة العربية بدمشق،     -
 م.2010هـ / 1431قواعد اإلمالء، جممع اللغة العربية بدمشق،     -
سنوي السابع جملمع اللغة العربية بدمشق ر القواعد اإلمالء يف ضوء جهود احملدثني، حيىي مري علم، املؤمت -

 م(.2008تشرين الثاين/نوفمرب   20  - 18)التجديد اللغوي( )
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قواعد اإلمالء، حيىي مري علم، جملة الوعي اإلسالمي، اإلدارة الثقافية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -
ولوحة كرتون، م، 2012أكتوبر  -مرب( ذو القعدة هـ/سبت49سنة ) 567 مطويّة هدية العددالكويت. )
 صفحة(.   30وكراسة يف 

 م. 1985قواعد الكتابة العربية، جلنة من األساتذة، اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت،   -
 م.1985م، ودار العلم، بريوت، ط. أوىل،  1913كتاب اإلمالء، الشيخ حسني وايل، القاهرة   -
م، 1977بن درستويه، حتقيق إبراهيم السامرائي، وعبد احلسني الفتلي، الكويت  هللا كتاب الكّتاب، عبد  -

 م. 1992هـ/1412وطبعة دار عمار، عّمان، ط. األوىل  
 كيف تكتب اهلمزة ؟ سامي الدهان، دار الشروق العريب، بريوت وحلب، بال اتريخ.   -
، 4، العدد 8سالمية، الرايض، اجمللد ات اإلجملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراس -

ربيع األول  -، احملّرم 1، العدد 14م، واجمللد 2006ديسمرب  -هـ/أكتوبر1427ذو احلجة  -شوال
 م.2012فرباير   -هـ/ ديسمرب 1433

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن السيوطي، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي  -
 أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه. وحممد 

املسند، اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرًنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. األوىل،  -
 م.1996هـ/1406

 م.1996هـ/1417ألوىل،  ط. ا  مشكلة اهلمزة  العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، -
، 1302املطالع النصرية يف األصول اخلطية للمطابع املصرية، أبو الوفاء نصر اهلوريين، ط. اثنية، بوالق  -

هـ، ومصورة دار أضواء السلف للنشر والتوزيع، الرايض، ط. األوىل، 1304وطبعة املطبعة اخلريية 
: املسّمى املطالع النصرية للمطابع املصرية يف مالءم. وطبعة مؤسسة الرسالة »قواعد اإل2005هـ/1426

 م.2001هـ/1422األصول اخلطية« حتقيق عبدالوهاب حممود الكحلة، بريوت ط.أوىل،  
معجم أخطاء الكتاب، صالح الدين زعبالوي، تدقيق وإخراج وفهرسة مكي احلسين، ومروان البواب، دار   -

 .م2006هـ/1427الثقافة والرتاث، دمشق، ط. األوىل،  
معجم القراءات، عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط. األوىل،  -

 م.2002هـ/1422
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موسوعة قواعد الكتابة العربية، عبد اللطيف اخلطيب، جزءان، توزيع مكتبة دار العروبة، الكويت، ط.  -
 م.      2011ه/1432األوىل، 

حيىي مري علم، جملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات الء«  نظرات يف »قواعد اإلم  -
 م.2006ديسمرب   -هـ/أكتوبر1427ذو احلجة    -، شوال4، ع 8اإلسالمية، الرايض، م 

نظرات يف »لوحة األلف« د. حيىي مري علم، لوحة صدرت عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة  -
 لوكة يف الشابكة )اإلنرتنت( وغريه.قع األم، مو 2006الكويت 
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