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Abstract:
This study discusses the effect of articulated Arabic rules with its different
levels: phonetic, morphological, syntactic and semantic on the Arabic spelling
rules.
This study attempts to shed light on some significant spelling phenomena
through examining their historical roots so that the obstacles facing teachers
and students alike in contemporary writing could be overcome. This research
uses selected samples that represent phonetic, morphological, syntactic and
semantic levels.
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المُقدُمُةُ ُ

()1

هذا الزعم تلقّاه أنيس فريحة من قاسم أمين ،انظر  :فريحة ،أنيس :نظرياتُفيُاللغة .ط  ، 1دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،1973 ،ص  88؛
سرة .دار الثقافة ،بيروت ،1955 ،ص .26
فريحة ،أنيس  :نحوُعربيةُمي ّ
2
( ) هارون ،عبد السالم  :قواعدُاإلمالءُالعربي .ط  ،1مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة 1985 ،؛ إبراهيم ،عبد العليم :اإلمالءُوالترقيمُفيُ
الكتابةُالعربية .ط ،1مكتبة غريب ،القاهرة 1975 ،؛ الدهان ،سامي  :كيفُتكتبُالهمزةُ؟ُ دار الشرق العربي ،بيروت( ،د.ت) ؛ سعيد،
محمود شاكر :المرشدُفيُاإلمالء .ط  ، 3دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان 1996 ،؛ الطباع ،عمر فاروق :المحيطُفيُقواعدُاإلمالء .ط ،1
دار القلم ،دمشق 1993 ،؛ يعقوب ،إميل بديع  :معجمُاإلعرابُواإلمالءُ.ط  ،1دار العلم للماليين ،بيروت.1986 ،
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1

( ) الحمد ،غانم  :علمُالكتابةُالعربيةُ.ط  ،1دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .106- 105
2
( ) المرجعُالسابق ،ص .107-106
3
( ) المرجعُالسابق ،ص .108
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1

( ) القلقشندي ،أحمد بن علي (ت 821هـ1418 /م ) :صبحُاألعشىُفيُصناعةُاإلنشا .تحقيق :محمد حسن شمس الدين ،ط  ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت ،1987 ،ج،3ص  170فما فوق ؛ الحمد ،علمُالكتابةُالعربية ،ص .137
2
( ) ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي (ت 643هـ1245/م) :شرحُالمفصل .تحقيق :إميل بديع يعقوب ،ط  ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
،2001ج  ،5ص  209؛ الراجحي ،عبده :التطبيقُالصرفي .دار النهضة العربية ،بيروت ،1973 ،ص .199-198
3
( ) نامي ،خليل " :أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل اإلسالم" ،مجلةُكليةُاآلدابُ-القاهرة ،المجلد العاشر ،العدد األول  ،سنة
1935م ،ص  88؛ الطباع ،المحيطُفيُقواعدُاإلمالء ،ص 19؛ يعقوب ،معجمُاإلعرابُواإلمالء ،ص.139
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( ) ابن قتيبة ،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم (ت 276هـ889/م) :أدبُالكاتبُ.تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،القاهرة،
 ،1963ص  200؛ الهوريني ،نصر أبو الوفاء ( ت 1291هـ1874 /م ) :المطالعُالنصرية للمطابعُالمصريةُفيُاألصولُالخطيةُ،ط ،1
بوالق ،القاهرة1275 ،هـ ،ص  141؛ الصولي ،أبو بكر محمد بن يحيى (ت 335هـ947 /م ) :أدبُالكتابُ.تحقيق :محمد بهجت األثري و
محمد شكري األلوسي ،ط  ،المكتبة العربية ،بغداد1341 ،هـ ،ص  250؛ ابن القاصح ،أبو البقاء علي بن عثمان (801هـ1398 /م ) :شرحُ
تلخيصُالفوائدُوتقريبُالمتباعدُعلىُعقيلةُأترابُالقصائدُفيُعلمُالرسم .تحقيق :عامر السيد عثمان ،ط  ،1دار الصحابة للتراث ،طنطا،
 ،2006ص .155
2
( ) ابن يعيش ،شرحُالمفصل ،ج  ،5ص .231-230
3
( ) الهوريني ،المطالعُالنصرية ،ص  141؛ الصبان ،أبو العرفان محمد بن علي (ت 1206هـ1792 /م ) :حاشيةُالصبانُعلىُشرحُ
األشموني ومعهُشرحُالشواهدُللعينيُُ.تحقيق :محمود بن الجميل ،ط  ، 1مكتبة الصفا ،القاهرة ،2002 ،ج  ،4ص 303-302؛ األزهري،
خالد بن عبد اهلل(ت 905هـ1499/م ) :شرحُالتصريحُعلىُالتوضيحُ.تحقيق :محمد باسل عيون السود ،ط  ، 1دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،2000ج  ،2ص .631-630
4
( ) الهوريني ،المطالعُالنصرية ،ص .143
5
( ) ابن قتيبة ،أدبُالكاتب ،ص.200
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( ) ابن قتيبة ،أدبُالكاتب ،ص .200
2
( ) ابن النحاس ،أبو عبد اهلل محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس(ت 698هـ1299/م) :التعليقةُعلىُالمقربُالبنُعصفورُفيُعلمُالنحو.
تحقيق :جميل عويضة ،ط ، 1وزارة الثقافة ،عمان ،2004 ،ص .585
3
( ) الهوريني ،المطالعُالنصريةُ،ص  ،144ورد هذان البيتان من الرجز للراجز أبي النجم العجلي كما جاء في :األزهري ،شرحُالتصريحُعلىُ
التوضيح،ج  ،2ص 631؛ الصبان ،حاشية ُالصبان ُعلى ُشرح ُاألشموني ،ج ،4ص 302-301؛ ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل بن عبد
الرحمن(ت 769هـ1367 /م) :المساعدُعلىُتسهيلُالفوائد .تحقيق :محمد كامل بركات ،ط  ،2مركز إحياء التراث اإلسالمي ـ جامعة أم القرى،
مكة المكرمة ،2001 ،ج ،4ص  . 322وهنالك اختالف في رواية (كانت) فبدال منها استعمل الفعل (صارت)،ودون إدخال (الواو) قبل (اهلل) كما
في :ابن جني  ،أبو الفتح عثمان ابن جني (ت 392هـ1001 /م) :الخصائص .تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،ط  ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،2001ج ،1ص 310-309؛ البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت 1093هـ1682 /م) :خزانةُاألدبُولبُلبابُلسانُالعرب .تحقيق :عبد السالم
هارون ،ط  ، 1دار الكتاب العربي ،القاهرة،1989-1968 ،ج  ،4ص 177؛ ابن يعيش ،شرحُالمفصل ،ج ،5ص  231؛ األشموني ،أبو الحسن
نور الدين علي بن محمد (ت 900هـ1495 /م ) :شرحُاألشمونيُعلىُألفيةُابنُمالك .تحقيق :إميل بديع يعقوب ،ط  ، 1دار الكتب العلمية ،
بيروت ،1998 ،ج ،4ص 14؛ الحمد ،غانم :رسم ُالمصحف ،ط  ،1اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري ،بغداد،
 ،1982ص  272؛ الجندي ،أحمد علم الدين :اللهجاتُالعربيةُفيُالتراث .الدار العربية للكتاب ،طرابلس ،1983 ،ص .502
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.13 ص،4  ج،  شرحُاألشمونيُعلىُألفيةُابنُمالك، ؛ األشموني145  ص،  المطالعُالنصرية،( ) الهوريني
2
 محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم و: تحقيق. المزهر:)م1505 /هـ911  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت،( ) السيوطي
.73 ص،2  ج،1943 ، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،علي محمد البجاوي
3
.106 ص،  علمُالكتابةُالعربية،( ) الحمد
4
N. Abbott ,(1939) The Rise of the north Arabic Script and itsُ Ķur’ānic development. The University of
Chicago Press, Chicago.1الشكل رقم، من ملحق الرسومات2ص
5
C. Kessler,(1970) ʿA bd Al-Malik’s Inscription in the Dome of the Rock: A Reconsideration,JOURNAL OF
THE ROYAL ASIATIC SOCIETY,no.1ُ,p.2-14
6
A. Elad,(1999) “The southern Golan in early muslim period”. Der Islam,76,pp.33-88
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1

( ) بعلبكي ،رمزي :الكتابةُالعربيةُوالساميةُ:دارساتُفيُتاريخُالكتابةُوأصولهاُعندُالساميين .ط ، 1دار العلم للماليين ،بيروت،1981،
ص .178-177
2
( ) المنجد ،صالح الدين :دراساتُفيُتاريخُالخطُالعربيُمنذُبدايتهُإلىُنهايةُالعصرُاألموي .ط  ، 1دار الكتاب الجديد ،بيروت ،1981 ،ص
.19
3
( ) بعلبكي ،الكتابةُالعربيةُوالسامية  ،ص .178-177
4
( ) الصبان ،حاشيةُالصبانُعلىُشرحُاألشموني  ،ج ،4ص 302؛ الدمياطي ،أحمد بن محمد البناء الدمياطي (ت 1117هـ1705 /م) :اتحافُ
فضالءُالبشرُفيُالقراءاتُاألربعةُعشرُالمسمى"منتهىُاألمانيُوالمسراتُفيُعلومُالقراءات .رواه وصححه وعلق عليه :علي محمد
الضباع ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1986 ،ص .103
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( ) الحمد ،رسمُالمصحف ،ص .275-274
2
( ) الحمد ،علمُالكتابةُالعربية.108 ،
3
األستراباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن (ت 686هـ1287 /م) :شرحُشافيةُابنُالحاجب .تحقيق :محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف
ومحمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ج  ،3ص .326-325
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( ) الهوريني ،المطالعُالنصرية ،ص .73
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)(right

)(write

1

( ) الحمد ،علمُالكتابةُالعربية ،ص .176
2
( ) هارون ،قواعدُاإلمالء ،ص.61
3
( ) الخولي ،محمد علي :مدخلُإلىُعلمُاللغة ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،عمان ،2000 ،ص .139
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( ) الحمد ،علمُالكتابةُالعربية ،ص .140
2
( ) السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ1505 /م) :اإلتقانُفيُعلومُالقرآن ،تحقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير،
دمشق ،1987 ،ج  ،2ص.154
3
( ) السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ1505 /م) :همعُالهوامعُفيُشرحُجمعُالجوامع .تحقيق :عبد العال سالم
مكرم ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1992 ،ج  ،6ص.31
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( ) حسان بن ثابت (ت 54هـ644 /م ) ،الديوان .تحقيق :الشيخ عبد الرحمن البرقوقي ،المطبعة الرحمانية ،القاهرة ،1929 ،ص  3؛ ابن
منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ1311 /م ) :لسانُالعرب .دار صادر ،بيروت ،1955 ،ج  ،1ص 93مادة ( سبأ).
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( ) نظمهما الشاعر الفلسطيني عبد السالم موسى (ديوانه لم يطبع بعد).
2
( ) ابن قتيبة ،أدبُالكاتب ،ص  201-200؛ وانظر :السيوطي ،همعُالهوامع ،ج  ،6ص.328
3
( ) الهورينيُ،المطالعُالنصرية ،ص .156
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1

( ) القلقشندي ،صبحُاألعشى ،ج  ،3ص.178
2
( ) بعلبكي ،الكتابةُالعربيةُوالسامية ،ص .133-132
3
( ) ولفنسون ،إسرائيل :تاريخُاللغاتُالسامية .ط ،1مطبعة االعتماد ،القاهرة ، 1929 ،ص .143
4
( ) سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان (ت 180هـ796 /م) :الكتاب .تحقيق :عبد السالم هارون ،الهيئة المصرية العامة ،القاهرة ،1977 ،ج ،2
ص.167
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1

( ) الهوريني ،المطالعُالنصرية ،ص  .197؛ انظر :العرجي ،عبد اهلل بن عمر (ت 120هـ738 /م ) :ديوانُالعرجي .تحقيق :خضر الطائي
ورشيد العبيدي ،الشركة اإلسالمية للطباعة والنشر ،بغداد ،1956 ،ص 35والرواية في الديوان" :وال لي نسبة في (آل عمرو)"؛ أما الرواية في:
البغدادي ،خزانة األدب ،ج  ،1ص 99فهي" :ولم تك نسبتي من آل عمرو".
2
( ) الصدرُالسابق ؛ والرواية التي في :البغدادي ،خزانةُاألدب ،ج  ،5ص" :105ألحقت في الهجاء ظلما بعمرو" .
3
( ) الهوريني ،المطالعُالنصرية ،ص .198
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1

( ) هارون ،قواعدُاإلمالء ،ص  36 -35؛ سعيد ،المرشدُفيُاإلمالء ،ص  57؛ إبراهيم ،اإلمالءُوالترقيم ،ص  81؛ الحمد ،علمُالكتابةُ
العربية ،ص .136 -131
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2
()
3
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الهوريني ،المطالعُالنصرية  ،ص .150
ابن قتيبة ،أدبُالكاتب ،ص  189؛ الصولي ،أدبُالك ّتاب  ،ص.246
ابن قتيبة ،أدبُالكاتب ،ص .189
المصدرُالسابق.
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1

( ) الجهني ،ابو عبد اهلل محمد بن يوسف (ت 442هـ1051 /م )" :كتابُالبديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان" ،تحقيق :غانم قدوري
الحمد ،مجلةُالموردُ،المجلدُُ،15الجزء  ،4سنة  1986م ،ص  290 -289؛ الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت 444هـ1053 /م ):
المحكمُفيُنقطُالمصاحف .تحقيق :عزة حسن ،وزارة الثقافة واإلرشاد في اإلقليم السوري ،دمشق ،1960 ،ص ُ .143 -142
2
( ) األستراباذي ،شرحُالشافية ،ج  ،3ص  .327؛ السيوطي ،همعُالهوامع ،ج .325 ،6؛ شيخ زادة ،محيي الدين محمد بن مصطفى (ت
961هـ1544 /م ) :حاشيةُشيخُزادهُعلىُتفسيرُالبيضاوي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت ،1999 ،ج  ،8ص .537
3
( ) ابن الدهان ،سعيد بن المبارك (ت 569هـ1144 /م )" :باب من الهجاء" ،تحقيق :محمود جاسم الدرويش ،مجلةُالمورد ،المجلد ، 15
الجزء  ،1986 ،3ص .321
4
( ) الجهني ،كتابُالبديع  ،ص  .292 -291؛ انظر الملحوظة رقم 117 :للمحقق  :غانم قدوري الحمد ص  292التي أوضح من خاللها أن
االختيار في هذه اآلية الوقف على (هم ) "على اعتبار أن (كالوهم) كلمة واحدة ،والضمير في موضع نصب".
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( ) الخولي ،مدخلُإلىُعلمُاللغة ،ص .56
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