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 أَُعوذُ بِاهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
 

(1)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.1: آيةسورة القلم ( 1)  
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 يعـــــــــذر   البصيرة   أَخا فإنَّ  عذًرا*  لجمعـــــــــه   عمدت   فيَما ناظًرا يا
مر   في*  المـــَدى بلغَ  لو   المرءَ  بأنَّ  واعلم   ر   وهوَ  الموتَ  الَقى الع   مقصِّ
تح   بزلَّة   ظفرتَ  فإذا  ـدر  أجــــــــــ فالتَّجاوز   التَّجاوز   بابَ *  لــــــــــَها فاف 
نهَ *  حَوى أحًدا نَرى بأن المحال   ومنَ  ر  ــــالمتعـــــــ هوَ  وَذا الَكمال   ك  ـذِّ

(1)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يِن اْلقَاِسمُ ( 1) ".أسنى المقاصد وأعذب الموارد"ْبُن أَْحَمَد األَْنَدلُِسيُّ ، كتاب  َعلَُم الدِّ  
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مة  مقدِّ

 

إنَّ الحمَد هللِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ، ونعوُذ باهللِ مْن شروِر 

أنفسنَا ومْن سيّئاِت أعمالنَا، مْن يهدِه هللاُ فََل مضلَّ لهُ ومْن يضلل 

ادَي لهُ، وأشهُد أْن ََل إلَهَ إَلَّ هللاُ وحدهُ ََل شريَك لهُ وأشهُد أنَّ فََل ه

.محمًدا عبدهُ ورسولهُ 
(1)

 

 

تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَلَّ َوأْنتُْم  يَا أَيَُّها الّذيَن آَمنُوا اتَّقوا هللا َحقَّ )

(ُمْسلُِمونَ 
(2)

 

 

خلَق ِمْنَها ) احدٍة وَّ يَا أيَّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقُكْم َمْن نَّفٍس وَّ

اتَّقُوا هللاَ الَِّذي تََسائَلُوَن بِه  نَِساًء وَّ َزْوَجَها َوبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًَل كثيًرا وَّ

(األَْرَحاَم إنَّ هللاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًاوَ 
(3)

 

 

يُّْصلِح لَُكْم ¤ يَا أَيََّها الَذيَن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَوَلً َسِديًدا )

أَْعَمالَُكْم َويَْغفُِر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِّطِع هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَوًزا 

(َعِظيًما
(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."ونستغفره "رواهُ مسلم عن ابن عباس بَل لفظة ( 1)

 ".نحمده: "وأخرجه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بَل لفظة

 ".الحمد هلل نحمده: "وفي رواية

ع يُنظر  د ناصر الدِّين األلباني" يعلِّمها أصحابه خطبة الحاجة التي كان رسول هللا "رسالة : ولمزيٍد من التوسُّ  .لمحمَّ

 .102: آل عمران( 2)

 .1: النِّساء( 3)

 .01 – 00: األحزاب( 4)
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ا بعدُ     :أمَّ

دٍ  وأحسنُ زَّ وجلَّ فإنَّ أصدَق الحديِث كتاُب هللاِ ع    الهدِي هدُي محمَّ
وكلَّ  ،وكلَّ بدعٍة ضَللةٍ  ،وكلَّ محدثٍة بدعةٍ  ،وشرُّ األموِر محدثاتَها

ضَللٍة في النَّارِ 
(1)

 :وبعدُ 

 

 ى، أنَّ لكلِّ وإيَّاك لما يحبُّ ويرض ىقني هللا تعالوفَّ  ها المباركاعلم أيُّ 

ك العلم أن يدرسها، وهذا كي ذل عشرة ينبغي لطالبمبادئ فنٍّ 

ر ذلك الفنَّ قبل الشُّروع فيه، وقد جمعه ا الصبَّانيتصوَّ
(2)

هللا رحمه  

: وقال تعالى في أبيات ثَلث  
 

والموضوُع ثمَّ الثمرهْ  الحـــــــــدُّ * ْه إنَّ مبـــــــــاِدي كلِّ فـنٍّ عشر  

ــارعْ * نسبةٌ وفضلهُ والواضــــــــــــْع  واَلسُم اَلستمداُد حكُم الشَّ  

.ومْن دَرى الجميَع حاَز الشَّرفَـــا* مسائٌل والبعُض بالبعِض اكتفَى  
 

وقاَل الشيُخ أحمُد بِن يحيَى
(3)

:  

ََل َمـــــْن راَم فنًّـــــــــــــا فْليُ  ِه وموضوٍع تــــــــــــََل * قّدَم أوَّ علًما بحدِّ  

وحكٍم يُعتمــــــــــــدْ  هِ منهُ وفضل* نِْسبٍة وَما استمْد وواضــــــــــــٍع و  

فتلَك عشٌر للـُمـنَى وســــــــــائلْ * واسـٍم وَما أفاَد والمســــــــــــــائْل   

.ْن يكْن يدِري جميَعَها انتـصرْ ومَ * وبعُضهْم منَها علَى البعِض اقتصْر   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ماجه، وأحمد، والدَّارمي سلم، والنَّسائي، وأبو داود، وابنمرواه البخاري، و( 1)

هـ، وهو صاحب الحاشية على شرح  1201محمد بن علي الصبان، أبو العرفان، المصري، المتوفى في القاهرة سنة ( 2)

.األشموني في النحو، والحاشية على شرح السعد التفتازاني في المنطق، وله عدة كتب ومنظومات  

أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، أبو العباس، المقِّري، التِّلمساني، المالكي، المؤرخ األديب المتوفى سنة الشيخ ( 3)

 ".نفح الطِّيب في غصن األندلس الرطيب"هـ، وهو صاحب الكتاب القيم المشهور  1040
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ل المبدأ  فعل من: لغة اإلمَلء علم حدُّ : (التَّعريف أي) الحدُّ  ،األوَّ

 أخذ أي عليه، الدَّرس أملى: قوله من إمَلء، صدرهم الذي أملى،

عليه يُملى ما يكتب وهو والجمل بالكلمات ينطق
 هللا قول ومنه ،(1)

 ةً رَ كْ بُ  هِ يْ لَ عَ  ىلَ تُمْ  يَ هْ فَ  اهَ بَ تَ تَ اكْ  ينَ لِ وَّ أْلَ اُ  يرُ اطِ سَ أَ  واالُ قَ وَ : "تعالى

 هُ مَ لَّ عَ  امَ كَ  بَ تُ كْ يَ  نْ أَ  بٌ اتِ كَ  أْبَ يْ  ََل وَ ": تعالى وقوله ،[5: الفرقان]"َوأَِصيًَل 

[282: البقرة]..."قُّ حَ لْ اُ  هِ يْ لَ عَ  يذِ لَّ اُ  يُْملِلِ لْ وَ  بْ تُ كْ يَ لْ فَ  هللاُ    

 ،(وأْملل أملى) فعلين، الكريم القرآن استعمال اآليتين هاتين وفي

 في غلب الذي لكن أحدهما، استعمال ةصحَّ  إلى كريمةٌ  إشارةٌ 

 صحة ينفي َل أحدهما، وشيوع ،(أملى) الفعل هو استعمالنا،

.اآلخر استعمال   
 ةالعربيَّ  الحروف رسم أصول به ي عرف   علم هو: اصطالحا اإلمالء

 غةالل   علوم من رئيس علم فهو ،للمنطوق تصويرها حيث من
 رسما والشَّكل والكلمات الحروف رسم بضبط يختص   ،ةالعربيَّ 

 العلماء، عليها فقتَّ ا التي ةالعلميَّ  والقواعد األصول وفق صحيحا،
 من أبوابه تخلو فال أغلبي، علم هو اإلمالء علم أن العلم مع

 .استثناءات

اني المبدأ  التي والكلمات نة،اللَّيِّ  واأللف الهمزة :موضوعه ،الثَّ

 ببعضها، تتصل أن يجب والتي بعضها عن انفصالها يجب
ل التي والحروف .ت نقص التي والحروف ،تزاد التي والحروف ،ت بدَّ  

الث المبدأ  في واللَّحن الخطأ من الكاتب قلم حفظ: ثمرته ،الثَّ

سم .الرَّ  

ابع المبدأ .العربيَّة الل غة علوم إلى اإلمالء فن   ينسب: نسبته ،الرَّ  

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ة قواميس ي نظر( 1) .أملى مادة: والمعاجم العربيَّ  
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 من يوجد فال عظيم، اإلمالء علم فضل: فضله ،الخامس المبدأ

ا فهو اإلمالء، من العلم لطالب حاجة أشد   العلوم  عنه يستغنى ال ممَّ
 العلم لطالب سبةبالنِّ  اإلمالء في الخطأ ألنَّ  كاتب، وال علم طالب

.قصد بال كان إن إالَّ  ،النَّقص على وداللة لصاحبه، عيب والكاتب  

ادس المبدأ  واضع القطع وجه على ي عرف   ال :واضعه ،السَّ

 خاليةً  اإلسالم قبل ة  العربيَّ  الحروف كانت وقد العربيَّة، الحروف
، هاأهل وقلَّة، يومئذ الكتابة ةقلَّ ل وذلك ُصورها، تشابه مع، النَّقطمن 

، األحرف بعض بزيادةها بين فريقعلى التَّ  يستعينونوكانوا 

ا جاء اإلسَلم ،[بدون همز( ]أولئك) هكذا( ألئك) همككتابت فلمَّ   

ؤليُّ الدُّ  األسودأبو  وضع، اللَّبس وخيفالكتابةُ،  وانتشرت
(1)

 صور 

ها أنَّ  غيرنويِن، التَّ  رة، وصو(والكسرةالفتحةَ، والضمةَ، )كل الشَّ 

ا جامعيَّنة نُقط هيئةا على جميعكانت  ء نصر بن عاصم ، فلمَّ

اللَّيثيُّ 
(2)

حيى بن يعمر الَعدوانيُّ ، وي
(3)

اج بن  وضعا  بأمر من الحجَّ

يوسف نقط الحروف؛ فبَدَل أن كانت الباء، والتَّاء، والثَّاء لها 

 الحروف،صورة واحدة، أضحى لها ثَلث صور، وهكذا سائر 

 ىوتسمَّ ا منقوطةً، حروف: نوعين الحروف أصبحت وبذلك

(.ُمهَملة)، وتسمَّى غير منقوطةا وحروف، (مةً معج)   

أحمد بن الخليلهم خلفثمَّ 
(4)

، (ّّ )والشدَّة ، ( ء)  الهمزة فوضع، 
إلى  نوين، والتَّ (كلالشَّ  أي)حركات ال ُصور وغيَّر، (~ ) والمدَّة 

  تلتبسى َل ، حتَّ (ٌّ  ٍّ  ًّ ) و( َّ  ِّ ُ) اآلن المعروفة ورالصُّ 

افلمَّ  ،قطٍ ن، وَل َشكل بغيرمرسوًما  ريفالشَّ  المصحف وكان ،طِ بالنُّق  

من  المصاحف، أُجرَي هذا على وشكله بنُقطهسِم الرَّ  صورةتمَّت 

عاّمةً  الكتابةفي  وانتشر، بعد
(5)

 علماء البصرة والكوفة ، ثمَّ تقدَّم

لوا أ فقعَّدوا قواعد .صوَل لما سبَق ذكرهُ كي يُحفظوأصَّ  



والترقيم اإلمالء في البداية   
11 

  ،والخطَّ  ،تابةَ والكِ  ،تابَ الكِ : يسمى قديًما: اسمه، المبدأ السَّابع

سم ،والهجاء رون على تسميته ،والرَّ  وتقويم اليد، واصطلح المتأخِّ

."اإلمَلء" بـ  

رفيَّة والقواعد النَّحوية: استمداده، المبدأ الثَّامن .من األصول الصَّ  

.واجب على الكفاية: حكمه، سعالمبدأ التَّا  

 خمسةتتمحور مسائل علم اإلمَلء في  :المبدأ العاشر، مسائله

اء التَّ  (3 ،األلف الممدودة والمقصورة (2 ،الهمزة (1: أبواب

.ما يُلفظُ وَل يخط (5 ،ما يخطُّ وَل يلفظ (4 ،المربوطة  
الشيخ حمد بن صالح القمرا، صاحب العذراء في نظم  جمعهاو

:فقالإلمَلء قواعد ا  

ا، ثبتَ ولفظٌ ، خط  ، فألفٌ  *ا تَ  ،ثمَّ  ،زٌ مفه :ا خمسٌ أبوابهَ 
(1)(0)

.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، من ساداِت التابعين (هـ 16/هـ.ق 11)أبو األسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني : أبو األسود الدؤلي هو( 1)

ثيهم ومن الدهاة حاضِري الجواب وهو كذلك عالم نحوي وأول واضع لع( مخضرم) لم وأعيانِهم وفقهائهم وشعرائهم ومحدِّ

.النحو في اللغة العربية وشّكل أحرف المصحف، وضع النقاط على األحرف العربية بأمر من اإلمام علي بن أبي طالب  

هو نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حرام بن أسعد بن وديعة بن مالك ( هـ 96توفي عام ) نصر بن عاصم الليثى ( 2)

كنانة من قبيلة كنانة كان فقيها فصيحاً عالماً بالعربية، من تَلمذة أبي بن قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 

يعّد من علماء النحو المبرزين في زمانه، يقال أنه أول من وضع النقاط على الحروف في اللغة . األسود الدؤلي الكناني

.العربية بأمر من الحجاج بن يوسف  

نى أبا عدي ، حليف بني ليث من قبيلة كنانة فقيه ، عَلمة، مقرئ، كان أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري يك( 3)

قاضي مرو، ويقال أنه من نقط المصاحف، وكان من فضَلء الناس وعلمائهم، وله أحوال ومعامَلت، حدث عن أبي هريرة 

راساني، وسليمان وقتادة، وعطاء الخ -وهو من طبقته-وحدث عنه عبد هللا بن بريدة . وابن عباس وغيرهم من الصحابة

.وكان أحد الفصحاء، أخذ العربية عن أبي األسود الدؤلي وعليه قرأ القرآن. التيمي  

، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي (م091م 019 -هـ  100هـ 100)الَخلِيل بن أحمد الفراهيدي ( 4)

.العروض من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم: اليحمدي، أبو عبد الرحمن  

.باب الخط العربي – 1:5صـ  –اإلمَلء العربي تأليف أحمد قبَّش : للمزيد يُنظر( 5)  

.لمحمد بن صالح القمرا المري رحمه هللا تعالى: العذراء في نظم قواعد اإلمَلء (1)  

ُل الهمُز فتاٌء واأللْف : وفي نسخة( 0) .والخطُّ واللَّفظُ وكل  قْد ُعرفْ * فاألوَّ  

 

************************************  
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 تمهيد

  ةالعربيَّ  الل غة في الكتابة أنواع
:غة العربيَّة إلى ثَلثة أقسامتنقسم الكتابة في اللُّ   

هي التي ترسم بها المصاحف، فَل يجوز : ةالكتابة العثمانيَّ  (1

ة ها سنَّ قواعد اإلمَلء؛ ألنَّ  خالفتى وإن طباعة المصحف بغيرها حتَّ 

.بعةتَّ م  

 وهي كتابة أهل العروض، وهي كتابة :ةالكتابة العروضيَّ  (2

، ولكنَّها تُكتُب "هذا رجلٌ : "تقول غفال ماَل ينطق، مثالما ينطق وإ

  ".هَذا رجلنْ : "في العروض كما تُنطُق فتقول

 

ة، وهي التي تخضع للقواعد اإلمَلئيَّ : ةالكتابة اإلمَلئيَّ  (3

.وهي موضوعنا في هذا الكتاب  

 

****************************** 
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بعدها بما تتَّصل ال التي حرفاأل  

قواعد علم اإلمَلء أنَّ  ،اعلم وفَّقني هللا وإيَّاك لما يحب ويرضى

كما  ،أي َلبد في كل قاعدة من قواعد اإلمَلء من استثناءات ،ةأغلبيَّ 

وحفظ  ،من حفظ حروف الهجاء حفظا متقنالطالب هذا العلم َلبد 

ل ، أي شكل الحرف في أوَّ شكال الحروف في كل موضع من الكلمةأ

صل بما والحرف المتَّ خر الكلمة، آفي وسط الكلمة، في الكلمة، و

. ا بعدهمَّ بما بعده والمنفصل ع صلا قبله، والمتَّ قبله، والمنفصل عمَّ   

:ستَّة أصليَّة وهي صل بما بعدهاوالحروف التي َل تتَّ   

.(أََذْر َوِزدْ )جمع في قولك وتُ . (أ، د، ذ، ر، ز، و)   

:والملحق باألصلية أربعة وهي  

 (، بل هي المربوطةليست التاء المفتوحةالتاء ) .(ى، َل ،  ، ه ة)

 هي والهاء) (بل هي ألف مقصورة ،ليس الياء عموماالياء و)

 هذه الثَلثو (ةوليست الهاء األصليَّ  ،المنقلبة عن تاء مربوطة

فهي تأتي  (َل) "م ألفالَلَّ "، إَل لكلمة فقطتي في آخر اتأ األخيرة

ل الكلمة منفصلة في صفة  والنَّفي، وتأتي في أالنَّهي " َل"في أوَّ

ا بعدها، وتأتي في آخر وسط الكلمة متَّ  صلة بما قبلها ومنفصلة عمَّ

، فاألولى "جَلَلإ": كقولك ،صلة بما قبلها أو منفصلةمتَّ  الكلمة

 ألنَّ  ،ةانية جاءت مستقلَّ والثَّ  ،ما بعدهااتصلت بما قبلها ولم تتصل ب

.ةانية مستقلَّ فكانت الثَّ  ،صل بما بعدهاالتي قبلها َل تتَّ   

**************************** 
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ةالقمريَّ  واألحرف ةالشَّمسيَّ  األحرف  

عدا الحرف اإلضافي  ،حرفًا وعشرونالحروف الهجائية ثمانية 

:وهيوهو الهمزة،   

ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص،  أ، ب، ج، د، ه، و، 

.ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ  

أَبََجْد، َهَوَزْح، طَْي، َكلََمْن، َسَعفَْص، قَْر، : وليسهل حفظها تقول

.َشتَثَْخ، َذَضظَغْ   

حويين تسعة وحروف المعجم عند جميع النَّ : قال ابن أبي مريم

وعشرون حرفا
(1)

ها د بن يزيد المبرد، فإنَّ اس محم عند أبي العبَّ ، إَلَّ 

ه كان َل يعّد الهمزة حرفا عنده ثمانية وعشرون حرفا، وذلك ألنَّ 

ها َل تثبت على الهمزة ليس لها صورة، ألنَّ  إنَّ : منها، وكان يقول

 .    ليينف تارة بالحذف وتارة بالقلب وتارة بالتَّ ها تخفَّ صفة، فإنَّ 

ولم يرتض ذلك أصحاب سيبويه
(2)

ى أن األلف هي ، وذهبوا إل

ها إذا وقعت موقعا َل سبيل فيها إلى صورة الهمزة، يدل على ذلك أنَّ 

أخذ وأكل : نحو ،ًَل  ألفا، وذلك إذا وقعت أوَّ خفيف لم تكتب إَلَّ التَّ 

 خفيف في هذا الموضع لم تكتب إَلَّ ق إليها التَّ ا لم يتطرَّ فلمَّ  ،وأمر

.ا األلفعلى أن أصل صورته على أصلها وهو األلف، فدلَّ   

من  الهمزةوخرجنا أنَّ عدد الحروف ثمان وعشرين حرفا، وأنَّ 

.يزال الخَلف في ذلك ، وَلاأللفصور   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05/ 1: الهداية :يُنظر  (1) 

43 – 41/ 1م، ص  1663، 2دار القلم، دمشق، ط  حسن هنداوي،. د: ابن جني، تحقيق: سر صناعة اإلعراب :يُنظر( 2)  

1ج 2-1كتاب ألف باء في أنواع اآلداب وفنون المحاضرات واللغة : وينظر  
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:تنقسم إلى قسمين الهجائيَّةألحرف او  

م الشَّمسيَّة لكنَّها َل  َلمها تكتب ،وهي أربعة عشر حرفًا ،أحرف الَلَّ

ى في نظمه تحفة وقد جمعها الجمزوري رحمه هللا تعال ،تُنطق

:األطفال وقال  

دْع سوَء ظنٍّ زْر شريفًا للكرمِ *ِصْل رحًما تفْز ضْف َذا نعمْ  طْب ثمَّ 
(1)

 

م الشَّمسيَّة هي الحروف األولى التي في   : وهي البيتوأحرُف الَلَّ

.ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل  

مد –ب االثَّو – الطَّيِّب: مثال حمن – الصَّ رب  – التَّواب -الرَّ  –الضَّ

كاة  – الظَّاهر –السَّميع  –الدَّهر  –النُّور  – الذَّهب  – الشَّكور –الزَّ

.اللَّطيف  

عريف َل تلفظ في الكلمات التَّ ( لا)م في الَلَّ  بأنَّ  لك نومن هذا يتبيَّ 

ل حرف بعدها، بل تختفي التي تبدأ بحرف شمسيٍّ  كما في  ويشدَّد أوَّ

التَّعريفيَّة وشدِّد الحرف الذي  ألْ  فقد اختفت َلمُ " عالسَّمي: "المثال

  (.س)يليها وهو حرف 

وتنطق  َلمها كتبتُ  ،حرفا أربعة عشرة م القمريَّ أحرف الَلَّ عدد و

َك وخْف :...* وعة في قول الجمزوري أيضاجموهي م ابِغ حجَّ

عقيمهُ 
(2)

.  

أ، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، : وهي حروف كل كلمات البيت وهي

.ع، ق، ي، م، ه ف،  

 الواسع –الكريم  –الجميل  –الحق  –الغني  –البديع  – اإلله: مثال

 –المحسن  – اليقين – القريب – العدل – الفتَّاح – الخبير –

.الهادي  
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عريفيَّة ولم يُشدَّد الحرف الذي التَّ  ألْ  وترى هنا أنَّنا نطقنا بَلمِ 

الكثير  ائعة أنَّ الشَّ  ومن األخطاءم الشَّمسيَّة، بعدها، عكس الَلَّ 

عند كتابة الكلمات ( ال)عريف على األلف في أداة التَّ همزة  يضعون

وهذا غير ( أْلحب)، (أْلباب)التي تبدأ بالحروف القمرية هكذا 

، لما جميع الكلمات بدون همزةفي ( ال)ن تكتب صحيح، فيجب أ

.في الفصول القادمة من الكتاب التَّوضيحسيأتي من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.ه 1204ه توفى  1136سليمان بن حسين بن محد الجمزوري ولد : نظم تحفة األطفال( 1)  

.السابق( 2)  

 

 

 

********************************** 
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المد أحرف  
 

:وهي ثَلثة ساكنة هاأحرف المد كلُّ   

.قبلهااأللف المفتوح ما  (1  

.الياء المكسور ما قبلها (2  

الواو المضموم ما قبلها (3
(1)

.  

.جَدار، ُسور، تِين: مثال   
 

:مَلحظةّ   

.ابق لحرف المدالحرف الممدود هو الحرف السَّ   

.، وحرف المد هو األلفالدال هوالحرف الممدود ف "جدار": مثال  

.ين، وحرف المد هو الواو، الحرف الممدود هو السِّ "سور"  

.الحرف الممدود هو التاء، وحر المد هو الياء" تين"   

ي هذا المدُّ البدل  مدُّ يأتي في بداية الكلمة، إَلَّ  وحرف المد َل  ، وسمِّ

آمنوا، إيمانًا، : ، نحوالهمز بالبدل ألنَّ حرف المد فيه مبدَّل من

.أوتينا   

ة تمنع غة العربيَّ فاللُّ ، وحروف المد جميعها ساكنة لذلك َل يُبدأ بها

 :أحرف المد ومن أسماء، كوالوقوف على متحرِّ  بساكنالبدء 

.ينوأحرف اللِّ  ،ةوأحرف العلَّ  ،أحرف المدِّ   

لياء الواو واأللف وا: الك على أوضح المسالكقال في ضياء السَّ 

إذا وقعت ساكنة بعد حركة تجانسها؛ وهي : التي يجمعها لفظ واي

الفتحة قبل األلف، والضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء، سميت 
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فإن سكنت وقبلها : قام، يقوم، مقيم: ة ومد ولين؛ نحوحروف علَّ 

فرعون، خير، : ة ولين؛ نحوحركة َل تناسبها، سميت حروف علَّ 

ة، لين، وكل لين علَّ  ة فقط؛ فكل مدٍّ ت حروف علَّ يسمِّ  ،كتفإن تحرَّ 

وَل عكس
(2)

انتهى.   

الحركة فق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة، يجب أن نفرِّ كما 

.الحرف الممدود القصيرة هي حركة الحرف، والحركة الطويلة هي  

:الحركة القصيرة والطويلة مثال   

سم حرف يس في اَل، ولوالميم مفتوحة ةمفتوحلجيم فا: "لٌ مَ جَ "

.، فهذه الحركات قصيرةمدٍّ   

ويتضح األمر إن حملناها على الحرف الطويل حينها يتغيَّر المعنى 

طق بالكلمة وتغيَّر تغيَّر النُّ  ،والنُّطق، فإذا أطلنا في حرف الميم

.وهو الحسن "الٍ مَ جَ "إلى  ،وهو البعير "لٍ مَ جَ "المعنى من    

 ،طقحركة وأمكننا تطويل النُّ شباع الإوتطويل الحرف  وإن صحَّ 

.بشروطه التي سبقت ل لحرف مدٍّ تحوَّ   

وما قبل األلف حرف ممدود وهو  ،، فاأللف حرف مد"َكَمالٌ : "مثل 

.الميم، والميم مفتوحة، فالفتحة هي حركة طويلة  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا وَل أسماًء غير ظروف، هذا باب تسمية الحروف، والَكلِم التي تُستعَمل، وليست ظروفً  :256/ 3قال سيبويه في الكتاب ( 1)

فالعرُب تختلف فيها، يؤنثها بعٌض، ويذّكرها بعٌض، كما أن اللِّساَن يذّكر ويؤنَّث، زعم ذلك يونس، وأنشدنا قول  ،وَل أفعاَلً 

اجز  ،بُيِّنَت :فقال (كما بُيِّنَْت كاٌف تلوُح وِميُمها) :وقال الراعي". طاسمة"فذكَّر ولم يقل  (وميَمْيِن وسينًا طاِسما كافًا) :الرَّ

وحروُف المعَجم أخبَرني األصمعّي وأبو زيٍد النحويُّ أنها  :206المذكر والمؤنث  وقال أبو حاتم السجستانّي في .فأنَّث

ٌف كما بُيِّنَْت كا* أشاقْتَك آياٌت أباَن قديُمها  :وهو من أفصِح الناسِ : قال األصمعيُّ -قاَل الّراعي . تؤنَّث، وذلك أكثُر، وتذكَّر

طامسا، إَلَّ أنها لغة، : والمعنَى. طاسمة: فذكَّر، ولم يقل (كافًا وميَمْيِن وسينًا طاِسما) :وقال الراجز .فأنّث .تلوُح وِميُمها

وكذلك األلف والباء والتاء، وسائر حروف المعَجم، التّأنيث فيه أكثر،  ،طمَس وطسَم، وطمَس أجود؛ ألنها لغة القرآن

.والتذكيُر معروفٌ   

.مؤسسة الرسالة  – 1ط  – 2001  –محمد عبد العزيز النجار ، ج   ص   : ضياء السالك إلى  أوضح المسالك ( 2)   
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:ثَلثة حروف المدِّ : قلت  

 "ي"والياء ( 2)من غير همزة مفتوح ماقبلها،  "ا"األلف ( 1)

فهذه  ،قبلها المضموم ما "و"والواو ( 3)المكسور ماقبلها، 

فإن لم يكن قبل األلف فتحة  وعها أحرف مدٍّ،جنسها أحرف علٍَّة ون

 كات التي قبلها،الحر كانت ،وقبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة

َمْيَسَرةٌ : كـ ة، الفتحة، الكسرة،الضمَّ : وهي قصيرة، د حركاتمجرَّ 

يان أحرف  َمْوٌت، – لسهولة النُّطق " لين"والياء والواو هنا تسمَّ

وَل  أحرف لين، ونوعهماف علَّة أحر جنسهمابها، فالياء والواو 

ا كلمة  فاأللف زائدة " مائة"يكون قبل األلف إَلَّ الفتحة، وأمَّ

 "منه"وزيدة األلف خوفا من اإللتباس بينها وبين " مئة"وأصلها 

وما شابه ذلك" فئة"و
(1)

.  

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يوطي: ويُنظر  -أدب الكتاب : ابن قتيبة( 1) .همع الهوامع للسُّ  

 

 

 

****************************** 
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األول الباب  

"الهمزة"  

:مسألة  

.(همزة الوصل)أو  ألف الوصل، وواأللف الليِّنة ،الفرق بين الهمزة  

َل الهمزة،  حرف مخصوص يقبل جميع  هي (:األلف اليابسة)أو أوَّ

والمكسورة في " جابأَ "فتوحة في ، مثل الهمزة المالحركات

"جيبأُ "والمضمومة في " إِجابة"
(1)

.  

ل ل ، في أوَّ الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة والهمزة تقع في أوَّ

، لَ أَ سَ : ، وفي وسط الكلمة مثلةً رَ سْ ، أُ امٌ رَ ، إِكْ تْ رَ سَ أَ : الكلمة مثل

، ئِ الشَّاطِ بِ ، أَ دَ بَ : ، وفي آخر الكلمة مثلأو المسئُول ُؤولَ سْ ، المَ ئِيمٌ لَ 

.ؤُ افُ التَّكَ   

ل الكلمة وفي وسطها وفي فلو َلحظت أنَّ الهمزة تأتي في أوَّ 

.وتقبل كل الحركات في كل المواقع ،آخرها  

ا األلف اللَّيِّن وهي  ،حرف باعتبارها تجيء زائدة :ة فهيثانيًا، أمَّ

ليست حرفا من الحروف األصول، وهي في األصل حركة مشبعة 

أي فتحة مشبعة
(2)

في  كما بينَّا سابقًا لحركة الفتحةامتداد أي  ،

بل على  ،والقصد هنا ليس على األلِف عموما ،(11و  15)الصفحة 

وَل تكون إَلَّ في  حة، وهي األلف التي تُشبُع حركة الفتاأللف الليِّنة

، وتأتي مقصورة "فرنسا"و" باب: "وسط الكلمة أو آخرها، مثل

".مستشفى"مثل،   
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ا : ثالثا الهمزة التي َل تظهر إَّل على  :فهيالوصل أو ألف همزة وأمَّ

 مثل ،شكل حرف األلف، فتُكتَب وَل تُلفَظ إذا جاءت في وسط الجملة

ا مَ ونَ ال بحرف الجيم دُ ، فيُوَصل حرف الدَّ (محمد اجتهد) :قولك

وجود أّي لفٍظ لهمزة الوصل، أّما إذا جاءت همزة الوصل في أّول 

اجتهد محمد: الجملة، فتُكتَب وتلفظ؛ كقولنا
(3)

وتكون همزة الوصل  

قياسيّة وسماعيّة
(4)

.  

.كما سيأتي ،أي لها قاعدة تقاس عليها مواضعها: قياسيَّة  

وُسمع  ،ي لسان العربهي مجموعة أسماٍء وردت فأي : سماعيَّة

 ،دون وجود قاعدٍة تتبعها ،عن العرب بأّن همزتها هي همزة وصل

".حال ألف الوصل مع األسماء"كما سيأتي في    

ل الكلمة ووسطها وآخرها : همزة القطع: خَلصة تكون في أوَّ

.وتظهر عليها كل الحركات  

تكون في وسط الكلمة وآخرها وهي عبارة عن : واأللف اللَّيِّنة

.للحركاتامتداد   

ل الكلمة، وتبثت لفظا : وهمزة أو ألف الوصل  ورسماتكون في أوَّ

ل الجملة، وتسقط لفظا َل  .وسط الجملةفي  رسماإن كانت في أوَّ  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.القواعد الذَّهبية في اإلمَلء والترقيم( 1)  

عبدالرحمن . د.أ - عبدالحميد النوري. د.اللجنة المعنية بالفتوى أ: موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية( 2)

ئيس) بودرع (رئيس المجمع) عبد العزيز بن علي الحربي. د.أ -( نائب الرَّ  

6.-0وبكر ، القواعد الذهبية في اإلمَلء والترقيم، صفحة أحمد محمد أب( 3)  

.1،9،6مكتبة لبنان ناشرون، صفحة : ، معجم الهمزة، لبنان(2000)أدما طربيه ( 4)  
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ل الفصل األوَّ  
 

ل الكلمةالهمزة في أوَّ  رسم  

ل الكلمة كتبتُ  همزة الوصل  :على شكلين وهما الهمزة في أوَّ

، وهذه أصوب صل وهمزة القطعالو ألف: وهمزة القطع أو تقول

.التَّسميات  

ًَل إنَّ  :ة مفرداتها َل تخرج عن ثَلثة أقسامغة العربيَّ اللُّ أوَّ  

.األسماء( 1  

.األفعال( 2  

.الحروف( 3   

: من الحرف وكي تُميَِّز اَلسم من الفعل  

تقترن  ولمعلى معنى في نفسها  الكلمة التي تدلُّ  :هو فاَلسمُ 

م ب اَلسم يُعرفو ،بزمان (لا)الخفظ والتَّنوين ودخول األلف والَلَّ
(1)

 

.واإلسناد إليه النِّداءو  

:قال ابن مالك رحمه هللا تعالى  

وُمْسنٍَد لَِلْسِم تمييٌز َحَصلْ   *  بِالجرِّ والتَّنويِن والنِّدا وأَلْ 
(2)  

ا الفعل فهو كلمة دلَّْت على معنى في نفسها، واقترنت بأحد : وأمَّ

.التي هي الماضي، والحال، والمستقبل األزمنة الثَلثة ـ  

ين ،قدْ : ويُعرف الفعل بـ .(تـ)، وتاء التَّأنيث وسوف ،(سـ) والسِّ  

:اآلجرومية ،قال ابن آب ناظم  

وردْ  ميزهُ  نيثِ التَّأوتا  فاعلمْ *  وبقدْ  وسوفَ  ينِ بالسِّ  والفعلُ 
(3)  
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 وإنَّما تدلُّ على ،في نفسها على معنىكلمة َل تدل : والحرف هو

عدميَّة، أي َل عَلمة لهُ،  وعَلمة الحرف معنى إذا اقترنت بغيرها،

فالعَلمات التي تُميِّزه عن اَلسم والفعل، أنَّه بَل عَلمة، قال 

:رحمه هللا تعالى الحريري  

مه* والحرف ما ليس له عَلمه  قس على قولي تكن عَلَّ
(4)

 

يت بـ  ى إذا اقترنت ألنَّها تدلُّ على معن" حروف المعاني"ولذلك ُسمِّ

لى إ –من : ، حروف الجروف المعانيبغيرها من الكلمات، ومن حر

...ُربّ  –في  –على  –عن  –  

...أو –ثمَّ  –ف  –و : وحروف العطف  

...إذن –كي  –لن  –أن : لنَّصبوحروف ا  

...َل الناهية  -األمر َلم  -لّما  –لم : وحروف الجزم  

ني، وهي الحروف وما عدا حروف المعانِي تسمى حروف المبا

...و -هـ  –د  –ج  –ب  –أ : مةالهجائيَّة التي تُبنى بها الكل  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.متن اآلجروميَّة( 1)  

.ألفية ابن مالك( 2)  

.بن آب الشنقيطينظم اآلجرومية َل( 3)  

.ملحة اَلعراب للحريري( 4)  
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ل  المبحث األوَّ

مع األسماء ،وهمزة القطع ،حال ألف الوصل  

د :اَلسم( 1 ا ثَلثي مجرَّ د ،إمَّ أو خماسي  ،أو رباعي مجرَّ

د .بسبعة أحرف أو مزيد ،أو سداسي مزيد ،مجرَّ  

 عن ثَلثة ةحروفه األصليَّ  ن َلتقلُّ كر أن اَلسم المتمكِّ وجدير بالذِّ 

، ووزنها "يَْديٌ : "وأصلها يد،: )مثل  إذا دخله الحذف،إَلَّ  حروف

دَمٌي ودْمٌي، والثَّاني : ، أصلهادموكذلك  فْعل، وُحذفت الياء تخفيفا،

ك الميم عند التَّثنية ما خرج  نَّ إ ثمَّ  (ما اختارهُ سيباويه، ولكن تُحرَّ

ا فهو ذكره سيأتيا عمَّ   أو ،محذوف منه أو ،َمِزيد فيه أو ،شاذ إمَّ

أعجمي أو ،بمركَّ 
(1)

.على ذلك األمثلةمن ، و  

باعي والخماسي د الثَُّلثي والرُّ :مثال على اَلسم المجرَّ  

.الخالي من حرف زائد على أُصوله هو دالمجرَّ  اَلسمو  

.ْعلوزنه فَ " سْهل - ظْبي" :َلثيد الثُّ المجرَّ مثال   

جْعفر" :باعيد الرُّ المجرَّ مثال 
(2)

ربشهْ  – 
(3)

 .لْعلَ وزنه فَ " 

شمْردلسفَْرَجل، " :د الخماسيالمجرَّ مثال 
(4)

.علَّلوزنه فَ "   

:مثال على اَلسم المزيد الّسداسي والّسباعي  

داسي مثال المزيد   .وزنه اْفتِعال" انتِصار" :السُّ

نَللافعِ وزنه  "نجاماحرِ ": مثال المزيد السباعي
(5)

.  

 :ماعدا عشرة ،همزتها همزة قطع ةغة العربيَّ جميع األسماء في اللُّ و

:أسماء  

،است( 2اسم، ( 1
(1)

ايم ( 1 ،امرأة( 5 ،امرؤ (4، اثنان واثنتان( 3 

هللا
(0)

ايمن هللا( 0، 
(9)

ابنم( 10، ابنة( 6، ابن( 9، 
(6)

.  
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 ،ابق ذكرهاهمزة الوصل في العشرة األسماء السَّ  مع مَلحظة أنَّ 

ا في الجمع فهي فقط، أمَّ ى تكون ألفها ألف وصل في المفرد والمثنَّ 

: الجمع ،"اسمان": ، المثنَّى"اسم: "المفرد: ، مثالهمزة قطع

وكذلك است، استان، أستاه .ابن، ابنان، أبناء: وكذلك .أسماء
(10)

.  

.إَلَّ هذه الثََّلثة السَّابقة األسماء وَل يجمع على أصله من  

دأ بألف الوصل تُب، فهي ةداسيَّ ة والسُّ مصادر األفعال الخماسيَّ  وكذلك

: ، ونحو"انطلق" الفعل الخماسي مصدر" انطَلق: "نحو

داسي الفعل مصدر" استخراج" وكذلك الفعل )، "استخرج" السُّ

  .(داسي يذكر في بابهالخماسي والسُّ 
 

 المبحث الثَّاني

الحروف مع ،وهمزة القطع ،ألف الوصلحال   

.إن، أن، إلى: همزتها همزة قطع مثال جميع الحروف  

فألفها ألف وصل سواء كانت  (ال)بـ فأي كلمة تبدأ  (ال)عدا ما 

.شمسية أو قمرية  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد األفغاني: للمزيد ينظر( 1)  

.النهر الصغير :جعفر( 2)  

.الشيخ الكبير :شهرب( 3)  

.الطويل: شمردل( 4)  

-وعلم الصرف الميسر لمحمود عكاشة  -ود عكاشة عد النطق والكتابة، لمحمقوا: مبادئ اللغة العربية: للمزيد ينظر( 5)

.والمعجم العربي .عليش/ ألبي عبد هللا  محمد بن أحمد بن محمد : وحل المعقود من نظم المقصود  

بر - الَعُجز:  -اَِلْسُت : معجم المعاني( 1) تَهُ  - وقد يراُد بها َحْلقة الدُّ السَّهُ، : وفيها لغات منها - أَْستَاهٌ : والجمع ،وأصلها السَّ

.أَْستَاهٌ : ويقال ألََراذل الناس  - والسَّتُّ    

.كلمة قسم فيقال وأيم هللا ألفعلن كذا ، وينعقد اليمين بهذه الصيغة :المعجم الوسيط (0)  

همزة وصل تفتح وتكسر وتقرأ همزة قطع، وميمه مضمومة، وقالوا ايمن هللا بضم الميم والنون مع : معجم المعاني( 9)

.ويمين هللا: ، وكانوا يحلفون باليمين، فيقولونيمية وفتحها ، وهي جمع كسر الهمز  

ا ،لغةٌ في ابن: اْبنُم: المعجم الوسيط( 6) .وتتحرك نونه بحركة الميم رفعاً ونصباً وجّرً  

.محمد عواد لحموز، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .35صـ  الصعوبات اإلمَلئية في الخط العربي( 10)  
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بحث الثَّالثالم  

مع األفعال ،وهمزة القطع ،حال ألف الوصل  

ا  :الفعل دإمَّ دأو  ثَلثي مجرَّ سداسي أو  خماسي مزيدأو  رباعي مجرَّ

.مزيد   

 ة َلتقل أصوله عن ثَلثة أحرف، وَلغة العربيَّ في اللُّ  الفعل أنَّ  أي

دة أحرفتزيد باإلضافات عن ستَّ  .، وَل يوجد فعل خماسي مجرَّ   

هذا ف (، فِ ، نمْ ، كلْ خذْ ) :فمثَلفعل أصوله من حرفين  يوجد وَل

د هو الفعل الماضي ،هجذر وَلليس أصل الفعل  التي  فالفعل المجرَّ

.ىأخذ، أكل، نام، وفَّ  :تكون جميع حروفه أصليَّة مثل  

  ويندر أن تكون ،ةوالقليل منها رباعيَّ  ،ةاألفعال ثَلثيَّ جذور أغلب و

داسيَّةأو  الخماسيَّة األفعال إنَّ ، ثم ةخماسيَّ  ، وكذلك األسماء السُّ

باعيَّة، داسيَّة والسُّ عشرة  يادة وهيمع حروف الزِّ  َل تأتي إَلَّ  السُّ

  .ا -هـ  –ي  –ن  –و  –م  –ت  –ل  –ء  -س :، وهيحروف

.وغيرها( اليوم تنساه)، أو (سألتمونيها)في قولك  عتْ وقد ُجمِ   

سأل شيخه عن حروف يذا أنَّ تلم: ومن لطيف ما يُروى في ذلك

يادة فأجابه فظنَّ التِّلميذ أنَّ الشَّيخ قد أحاله إلى " سألتمونيها: "الزِّ

ما سألتك إَلَّ هذه النَّوبة، فقال : ما أجابهم به من قبل هذا، وقال

: يخوهللا ما أنساه، فقال الشَّ : ، فقال التِّلميذ"اليوم تنساه: "يخالشَّ 

تينِ  قد أجبتك يا أحمق مرَّ
(1)

.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.يالمجلَّد الثان( 505صـ )شرح شافية ابن الحاجب للرضى ( 1)  
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د  الفعل مثال على باعي الثَُّلثيالمجرَّ الخماسي المزيد و والرُّ

:داسيوالسُّ    

.، ووزنه فَعلَ خذَ أَ  :ثَلثي مجرد مثل  

.، وله وزن واحد وهو فَْعلَلَ حرجَ دَ  :رباعي مجرد مثل  

  .انتظر، ووزنه اْنفعلَ  :مثل مزيد خماسي

عدا عدوا شديدا أو ) أي ووزنه اِفعنلََل، افرنقعَ : سداسي مزيد مثل

(انصرفَ 
(1)

 واحرنجم. اجتمت: احرنجم القوم والدَّواب) احرنجم،و 

(أراد أمرا ورجع عنه: فَلن
(2)

وما خماسي أصلي،  فعل وَل يوجد 

مب هو مزيد سبق ، وأصل (من اِفعْنلل) الهمزة والنُّون والَلَّ

"حرجمَ "أصلها  "احرنجم"وكذلك  "فرقعَ "هو  "افرنقع"
(3)

 

لجذر الخماسي َل يوجد إَلَّ في األسماء، ولعلَّ كلمة فاوخَلصة 

جذرا خماسيًّا لما ُروَي عن ابن األهدل ظنَّ بعظهم أنَّ لها افرنقع 

وكان صاحب .. .ن عمر النَّحوي الثَّقفي البصريعيسى ب: قال

وُحكَي أنَّه سقط عن حماره فاجتمع النَّاس،  غريب في لفظه ونحوه،

" افرنقعوا"مالكم تكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جنَّة : فقال

عنِّي
(4)

 .  

يخ سيبويه وله كتاب الجامع هو ش هذا، وعيسى بن عمر النَّحوي

في النَّحو وهو المنسوب لسيبويه، وله أيضا اإلكمال، وصنَّف نيفًا 

"الجامع"وسبعين كتابا في النَّحو ولم يبقى منها سوى 
(5)

.  

َل  وكذلك ،ليس هناك فعل سداسي أصلي إَلَّ سداسي مزيدكما أنَّه 

كن أن يكون يم، وَلإَلَّ مزيدا لما بينَّا سابقااسي أصلي خم يوجد

دا كان وَل مزيدا .الفعل من سبعة أحرف، مجرَّ  
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 ما عدا ،قطع همزة ة همزتهاباعيَّ ة والرُّ َلثيَّ غالب األفعال الثُّ و( 1

: ، مثلفإنَّه يُكتُب بألف الوصل َلثي غير المهموزاألمر من الفعل الثُّ 

.اكتب، اقرأ :كتب، قرأ، فأمره يكون  

.كتب، اِقرأاُ : يمكن وضع حركة على ألف الوصل و  

:ها تكتب بهمزة القطع مثلباعية كلَّ واألفعال الرُّ ( 2  

.وأمرهُ أَكِرمْ  همزة قطع وهمزتهرباعي ، فهو كرمَ أَ    

:وصل مثالهمزة األفعال الخماسية والسداسية غالب همزتها ( 3  

.اطمئن، استخرج  

ال : " إذا جئت بالمضارع بصيغة المتكلِّم مثالإَلَّ  استخرَج العمَّ

همزتها همزة وصل، إَلَّ إذا جئت بسياق فاستخرج هنا " ولالبتر

أَْستَْخِرُج البترول، فحينها تكون : المتكلِّم بصيغة المضارع وهي

.همزة قطع  

:مَلحظات   

إذا جاء قبل همزة الوصل كلمة تنتهي بسكون، كسرنا آخر ( 1

.الكلمة، ألنَّ ألف الوصل ساكن ويُمنُع التقاء ساكنين في اللُّغة  

، "قالتْ "َللتقت التَّاء السَّاكنة من " قالْت امرأة"لو قلت  :لمثا

في وسط هذا ألنَّ ألف الوصل تسقط  "امرأة"والميم السَّاكنة في 

له فيشقُّ نطق " قالْت ْمرأة"الوصل، تقول  فحين ،الكَلم وتثبت أوَّ

ل؛ ليتمَّ التَّخلُّص من التقا ء التَّاء والميم ساكنتين، فيجب كسر األوَّ

، "قالِت اْمرأة"ا وتصبح رسمً " رأةقالِت مْ "ساكنين، فتقول نطقا ال

: قال ابن مالك  

وإن يكْن لْينا فحذفه استحق* إن ساكنان التَقَيَا اكسر ما سبق 
(1)
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قَالَِت : "، مثالهالوصل تسقط في وسط الكَلم نُطقا َل كتابة ألف( 2

هنا سقطت ألف الوصل  [51: يوسف]"اْلَعِزيِز اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ  أَةُ اْمرَ 

لكنَّها سقطت نطقا َل " الحق"و" اآلن"و" العزيز"و" امرأة"في 

.تسقط في وسط الكَلم وتثبت في أوله إَلَّ أنَّهاكتابة،   

:مثال  

فقد ثبتت ألف الوصل ألنَّها في " ابيق وابن الخطَّ آمن الصدِّ ( "أ

(.ابن)سقطت في وسط الكَلم وأُ ( آمن)ل الكَلم أوَّ   

ها في وسط فقد سقطت ألف الوصل ألنَّ " د وابنهجاء محمَّ ( "ب

.الكَلم  

ل ها في أوَّ ثبتت ألف الوصل ألنَّ " اب حكم بالعدلابن الخطَّ ( "ج

.الكَلم  

 ،همزة القطع تنطق سواء في بداية الكَلم أو في وسط الكَلملكنَّ 

ا يميِّ    .دأرنب أكله أس: ، تقولطقزها عن ألف الوصل في النُّ وهذا ممَّ

مير،( 3 مائر ضمَّ آخر الضَّ إذا جاء قبل همزة الوصل أحد الضَّ   

مير " أُولَئَِك ُهُم الُمْفلُِحونَ : "مثال ساكنة ( ُهمْ )أصل الميم من الضَّ

ا اِلتقت مع ألف الوصل ُضمَّت (. ُهمُ ) وأصبحت فلمَّ   

بِْسِم هللا )في  نطقا ورسما "اسم"تسقط ألف الوصل من ( 4

ح حمن الرَّ ة، ولكن بشرط كتابة البسملة كاملة، وإَلَّ ( يمالرَّ خاصَّ

حمن، وباسم الرحمن )فتثبت األلف كما في  باسم هللا، وباسم الرَّ

(.الرحيم، وباسمك اللهم  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.افرنفع: مادة: معجم المعاني( 1)  

.السابق( 2)  

https://www.almutadaber.com/index.php : ينظر لموقع المتدبِّر، ففيه كل المعاجم والقواميس( 3)  

.لإلمام شهاب الدين أبي الغَلح عبد الحي الحنبلي شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب( 4)  
.السَّابق( 5)  

.كافية ابن مالك( 1)   

https://www.almutadaber.com/index.php
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إذا كانت مكسورة وجاء قبلها  رسما ونطقا تحذف ألف الوصل (5

ل الكلمة ألف وصل "استغفار: "نحو ،همزة اَلستفهام ألنَّها  فأوَّ

 ،ولكن إذا سبقها همزة استفهام ،"استغفر" سداسيمصدر لفعل 

أستغرفت  :نحو ،وصار محلها همزة استفهام ،ذفت ألف الوصلحُ 

هللا؟
(1)  

 مسألة

:همزة اَلستفهام أربع أحوال  

حينها  ،همزة اَلستفهام على كلمة تبدأ بهمزة قطعإذا دخلت  (أ

:مثال ،نثبت همزتي اَلستفهام والقطع   

 أأبوك موجود؟

 أأحمد حاضر؟

.مكن حذفهاي ة تثبت كتابة ونطقا وَلفهمزة القطع قويَّ   

إذا دخلت همزة اَلستفهام على كلمة تبدأ بهمزة وصل، حذفت ( ب

:همزة الوصل وصار محلُّها همزة اَلستفهام، مثال  

 أبنك هذا؟

 أسمك محمد؟

.فترسم الهمزة فوق ألف الوصل  

التَّعريف، ( ال)ى كلمة تبدأ بـ إذا دخلت همزة اَلستفهام عل( ج

   " المسجد" :مثال( ال)ن تُرسم همزة ممدودة فوق ألف الوصل م
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آلبيت " البيت" آلمسجد واسع؟: في حال اَلستفهام  تُكتب هكذا

.آلكتاب مفيد؟" الكتاب" قريب؟   

إذا دخلت همزة اَلستفهام على أي حرف آخر من حروف ( د

:الكلمة كما هي، مثالتبقى و ،الهجاء، تثبت همزة اَلستفهام  

.أمحمد موجود؟  

.أسافر علي؟  

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.ري العلمية للنشر والتوزيعاحمد صومان، دار اليازو. د+ محمد عواد . مفاهيم كتابية ونحوية بواسطة أ( 1)  

 

  

 

***************************** 
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لخَلصة الفصل  األوَّ  

:أنواع الكتابة ثَلثة( 1  
.وهي الكتابة التي ترسم بها المصاحف: كتابة عثمانيَّة( أ  

.وهي كتابة ما ينطق وإغفال ما َل ينطق: كتابة عروضيَّة( ب  

.ع لقواعد اإلمَلءوهي الكتابة التي تخض: كتابة إمَلئيَّة( ج  

:ستَّة أصليَّة وهي الحروف التي َل تتَّصل بما بعدها( 2  

.(أََذْر َوِزدْ )وتُجمع في قولك (. أ، د، ذ، ر، ز، و)   

:والملحق باألصلية أربعة وهي  

(.ة ، ه ، َل ، ى)  

الحروف الهجائية ثمانية وعشرين حرفًا عدا الحرف ( 3

:اإلضافي وهو الهمزة، وهي  
، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، أ، ب، ج، د 

.ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ  

أَبََجْد، َهَوَزْح، طَْي، َكلََمْن، َسَعفَْص، قَْر، : وليسهل حفظها تقول

.َشتَثَْخ، َذَضظَغْ   

م الشَّمسيَّة  أربعة عشر حرفا، وهي( 4 :أحرف الَلَّ  

.ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل  

:جمعها الجمزوري في قولك  

.دْع سوَء ظنٍّ زْر شريفًا للكرمِ * طْب ثمَّ ِصْل رحًما تفْز ضْف َذا نعْم   
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م القمريَّة أربعة عشر حرفا وهي( 5 :أحرف الَلَّ  

.أ، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، ف، ع، ق، ي، م، ه  

:في قولكالجمزوري جمعها   

َك وخْف عق... * .................... .يمهُ ابِغ حجَّ  
 

:أحرف المد كلُّها ساكنة وهي ثَلثة( 1  

.األلف المفتوح ما قبله( أ  

.الياء المكسور ما قبلها( ب  

.الواو المضموم ما قبلها ( ج  

.جَدار، ُسور، تِين: مثال   

واأللف اللَّيِّنة وألف الوصل الهمزة  

وهمزة أو ألف  يِّنةالفرق بين الهمزة واأللف اللَّ ( 1

:الوصل  

هي حرف مخصوص يقبل جميع (: األلف اليابسة)أو الهمزة، ( أ

والمكسورة في " أَجاب"الحركات، مثل الهمزة المفتوحة في 

ل "أُجيب"والمضمومة في " إِجابة" : الكلمة مثل، وهي تقع في أوَّ

.بدأَ : لئِيم، وفي آخر الكلمة مثل: أَسرت، وفي وسط الكلمة مثل  

ا األلف اللَّيِّنة، فهي( ب تبارها تجيء زائدة، وهي حرف باع: وأمَّ

ليست حرفا من الحروف األصول، وهي في األصل حركة مشبعة 

أي فتحة مشبعة، أي امتداد لحركة الفتحة، وَل تكون إَلَّ في وسط 

".فرنسا"و" باب: "الكلمة أو آخرها، مثل  
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ا همزة أو ألف الوصل، فهي(  ج الهمزة التي َل تظهر إَّل على : وأمَّ

ل  وتُلفظ كتَبشكل حرف األلف، فتُ  اجتهد : الجملة، مثلفي أوَّ

د د : ، مثلوَل تُلفَظ إذا جاءت في وسط الجملة، وتُكتب محمَّ محمَّ

.اجتهد  

ل الكلمة ووسطها وآخرها وتظهر عليها : فهمزة القطع تكون في أوَّ

.كل الحركات  

تكون في وسط الكلمة وآخرها وهي عبارة عن : واأللف اللَّيِّنة

.امتداد الحركات  

ل الكلمة، وتبثت لفظا وكتابة : همزة أو ألف الوصلو تكون في أوَّ

ل الجملة، وتسقط لفظا َل كتابة في وسطها .إن كانت في أوَّ  

:حال ألف الوصل وهمزة القطع مع األسماء( 2  

: جميع األسماء في اللُّغة العربيَّة همزتها همزة قطع، ماعدا عشرة

امرأة، ( 5امرؤ، ( 4ن، اثنان واثنتا( 3است، ( 2اسم، ( 1: أسماء

.ابنم( 10ابنة، ( 6ابن، ( 9ايمن هللا، ( 0ايم هللا، ( 1  

داسي مثل .استخراج –اجتماع : وكذلك مصدر الفعل الخماسي والسُّ  

:حال ألف الوصل وهمزة القطع مع الحروف( 3  

فأي كلمة تبدأ بـ ( ال)جميع الحروف همزتها همزة قطع ما عدا 

.كانت شمسية أو قمرية فألفها ألف وصل سواء( ال)  

:حال ألف الوصل وهمزة القطع مع األفعال( 4  

:اليحو التَّ الوصل في األفعال على النَّ  ألف تأتي/(   
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.اجتمَع، ابتسمَ : مثل: ضي الفعل الخماسيما( أ  

. استقبلَ  استخرَج،: مثل: ل السداسيماضي الفع( ب  

.، وافتحْ اكتبْ : أمر الفعل الثَلثي( ج  

. ، اتّحدْ اجتهدْ : مثل: لخماسيأمر الفعل ا( د  

. واستقبِْل، واستخِرجْ  :مثل: مر الفعل السداسيأ( هـ  

: اليحو التَّ تأتي همزة القطع في األفعال على النَّ //(   

  .وأكلأخذ، : َلثي المهموز، مثلماضي الفعل الثُّ ( أ

  .وأحسنأبدى، : باعي، مثلماضي الفعل الرُّ ( ب

  .وأسرعْ أجْب، : باعي، مثلأمر الفعل الرُّ ( ج

وهي همزة قطع في جميع األفعال من : همزة الفعل المضارع( د

إلى الخماسي ( أدحرجُ : )الّرباعي مثلإلى ( أكتبُ ): َلثّي مثلالثُّ 

(.أستحسنُ ) :مثل داسيالسُّ إلى ( أطمئنُ : )مثل  

:أنواع اَلسم والفعل( 5  

: اَلسم/(   

د، مثل( أ . رجل: ثَلثي مجرَّ  

د( ب .جعفر: ، مثلرباعي مجرَّ  

د، مثل( ج .سفرجل: خماسي مجرَّ  

.اجتماع: سداسي مزيد، مثل( د  
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.استغفار :وأقصاه سبعة أحرف، مثل( هـ  

:الفعل//(   

د، مثل( أ .أكل: ثَلثي مجرَّ  

د، مثل( ب .دحرج: رباعي مجرَّ  

.انطلق: خماسي مزيد، مثل( ج  

داسي المزيد، مثل( د .استعلم: السُّ  

يادة عشرة وه ".سألتمونيها: "ي مجموعة في قولكوأحرف الزِّ  

 

 

 

 

************************* 
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 الفصل الثَّاني

طةرسم الهمزة المتوسِّ   

:طةة لرسم الهمزة المتوسِّ هبيَّ القاعدة الذَّ   

حركة أي طة بحسب أقوى الحركتين، رسم الهمزة المتوسِّ تُ أن 

.ابق لهاوحركة الحرف السَّ  الهمزة  

 الفتحة، ثمَّ  ة، ثمَّ الضمَّ  الكسرة، ثمَّ : ةوَّ القحسب ترتيب الحركات 

.بل هو عَلمة إعرابعلى األرجح، وهو ليس حركة  ،يأتي السكون  

.القاعدةعليها هذه ق طة تطبَّ معظم الكلمات ذوات الهمزة المتوسِّ و  

، ويوافق الفتحة "الواو"، ويوافق الضمَّة "الياء"ويُوافق الكسرة 

  ."األلف"

"ةئَ فِ " كلمة: مثال  

يناسب  أي ما ،النَّبرةها رسمت على ولكنَّ  ،حركة الهمزة الفتحة

. قبلها حركة ما يوهي الكسرة وه ،الياء  

"تئْ جِ ": مثال  

أي  النَّبرةكون وماقبلها مكسور، رسمت على حركة الهمزة السُّ 

.الكسر وهذا يناسب حركة الحرف الذي قبلها وهو ،على هيئة الياء  

"تأْ أنشَ ": مثال  

 ،بت على األلففكتُ  ،ولكن الحرف الذي قبلها مفتوح ،كنةالهمزة سا

.يناسب الفتحة فكتبت على ما ،كونالفتحة أقوى من السُّ  ألنَّ   
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أُْنِشئَتْ : مثال  

فكتبت  ،والكسر أقوى من الفتح ،قبلها مكسور وما ،الهمزة مفتوحة

.على نبرة  

ةوضاءَ : مثال  

 مدٍّ حرف ها سبقت بألنَّ  ،رطها ترسم على السَّ  أنَّ ها مفتوحة إَلَّ رغم أنَّ 

.، وهو َل يتَّصل بما بعدهاوهو ساكن فلألا وهو  

مروءة: مثال  

هو و ،بما قبلهاَل يتَّصل ما بعدها  ألنَّ  ،طررسم منفردة على السَّ تُ 

.وهو ساكن ،الواو  

  أجاءها: مثال

، وكذلك مد فحرقبلها  ألن الهمزة مفتوحة وماتُرسم على السَّطر، 

.ل الهمزة بما بعدهاَل يتَّصل ما قب  

ا فهذا ،وكل هذا لعدم توالي األمثال فَل  ،ةغة العربيَّ منع في اللُّ يُ  ممَّ

وزد على هذا أن ما بعد الهمزة وما قبلها َل  ،نكتب أجاأها أو وضاأة

   .ايتصل به

ونئُ متوضِّ : مثال  

م من الضَّ أقوى  والكسر ،قبلها مكسورومضمومة  ئونمتوضِّ  همزة

 أخًذا ، وَل تكتب على الواويناسب الكسر برة أي مانَّ الفرسمت على 

قبلها مكسور  مضمومة وماهنا الهمزة بالقاعدة السَّابقة، ألنَّ 

.يناسب الكسر فترسم على ماوالكسر أقوى الحركات،   
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:هذه الكلمات تكتب على طريقتين وهي: فائدة  

مسئُول: مسُؤول   

فئُوس: فُؤوس   

كئُوس: كُؤوس   

ا على الواو أو على النَّبرة، ألنَّ ما بعد : يقتينتكتب الهمزة بطر إمَّ

ين تتَّصل بالواو من مسؤول  الهمزة يمكن أن يتصل بما قبلها، فالسِّ

.وكذلك الفاء والكاف من كؤوس وفؤوس فإنَّها تتَّصل بالواو  

الطريقة األولى تتبع المدرسة الشامية في اإلمَلء وموافقة للقاعدة، 

التي تتفادى ثقل توالي الواوين،  ،يقة المصريةانية تتبع الطروالثَّ 

.وموافقة لرسم المصحف    

ا كلمة رؤوف، و رؤوس، وكلُّ كلمة على هذا الشَّكل، بحيث َل و  أمَّ

يمكن أن يتَّصل ما قبل الهمزة بما بعدها، فترسم الهمزة على الواو 

.دائما كما في المثال السَّابق   

الفصل الثَّاني خَلصة   

ة ،ات الكسرةأقوى الحرك فالسُّكون، والهمزة  ،فالفتحة ،فالضمَّ

.تتبع أقوى الحركينالمتوسِّطة   

  :همزة المتوسِّطة لها أربعة أحوالال

 ،أو كان ما قبلها مكسور ،ترسم على النَّبرة إن كانت مكسورة( 1

ِمئِين، ، أْسئِلة، َسئِمَ ُسئَِل،  ،فِئَة :مثل ،أو اجتمع فيهما الكسران

ِمئُون
(1)

.ِمْئزرئَام، ، لِ   
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أو كان ما  ولم تُسبق بكسر،تُرسم على الواو إن كانت مضمومة ( 2

تان، قبلها مضموم،  فُُؤوس ُمَؤامرة، :مثل أو اجتمع فيهما الضمَّ

ُمْؤتمر، َسُؤول
(2)

لحال إن كان ما قبل وفي هذا ا ُرُؤوس، ،، مْسُؤول

ة وعلى برعلى النَّ حينها تكتب ن يتَّصل بما بعدها، الهمزة يمكن أ

، وإن فُُؤوس وفُئُوس، َسُؤول وَسئُول ول،ئُ ول ومسْ ؤُ مسْ  :الواو مثل

كان ما بعد الهمزة َل يمكن أن يتَّصل بما بعدها فتكتب على الواو 

رؤوف، رؤوس، وقد ذكرنا الحروف التي َل تتصل : وجوبا، مثل

فحة  [.11 رقم]بما بعدها في الصَّ  

ولم تُسبق  إن كانت مفتوحة ترسم الهمزة المتوسِّطة على الياء،( 3

 أو اجتمع عليهما الفتحتين، ما قبلها مفتوح، كان أو ،بكسر وَل ضمٍّ 

  .َسأَل ومْسأَلة وَمأْثور :مثل

على الّسطر إذا كانت مفتوحة وما قبلها  المتوسِّطةالهمزة  ترسم( 4

غير الياء، أو مضمومة وما قبلها  (و) و ( ا )العلَّة  بحرف ساكن

مْوُءودةة ووضاَءة ومروءَ : مثل، ساكنة (واو)
(3)

.  

 

********************** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

.جمع مائة :مادة: معجم المعان( 1)  

 

.كثير السؤال :مادة: المعانيمعجم ( 2)  

للّدكتور عبد هللا محّمد النّقراط ،الشَّامل في اللغة العربيَّة: رسم الهمزة المتوّسطة، المرجع( 3)   
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 الفصل الثَّالث

فةرسم الهمزة المتطرِّ   

فة بل ننظر  ،ننظر لحركة الهمزة مطلقا َل ،في رسم الهمزة المتطرِّ

.لحركة الحرف الذي قبلها  

ئٌ شاطِ :  مثال  

ننظر لحركة الهمزة  ، وَليسبق الهمزةفقط للحرف الذي  فننظرُ 

.هنا حركة ما قبل الهمزة مكسور فترسم على الياء، ومهما كانت  

لؤلٌُؤ، يجُرؤُ : مثال  

فة على الواو الذي قبلها حركته  ألنَّ الحرف ،ُكتبت الهمزة المتطرِّ

م .الضَّ  

ٌ : مثال بَدأَ، مخبَأ  

فة على األلف، ألنَّ الحرف الذي قبلها حركته  ُكتبت الهمزة المتطرِّ

.الفتح   

ءٌ دفْ  :مثال  

فة تبت كُ  الحرف الذي قبلها حركته  ألنَّ  ،طرعلى السَّ الهمزة المتطرِّ

.السكون  

َلحظت أنَّ هذا خطأٌ، جئت بخطأٍ، اقترفت خطأً، فلو : ومن ذلك قولك

فع والخفض والنَّصب، " خطأ"كلمة  لم يتغير موقع همزتها في الرَّ

فة تتبع حركة الحرف الذي قبلها، والحرف  هذا ألنَّ الهمزة المتطرِّ

.الذي قبلها في األمثلة الثَلثة منصوب، لذلك رسمت على األلف  

: الخَلصة  

     الّسطر،كتب الهمزة المتطّرفة على الياء أو الواو أو األلف أو تُ 

وذلك بعد معرفة حركة الحرف الّذي قبلها، ثم كتابة الهمزة على 

الكسرة تناسب الياء، الّضّمة تناسب )الحرف الذي يناسب الحركة 

(الّسطر الواو، الفتحة تناسب األلف، الّسكون يناسب
(1)

 .  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.معجم اإلعراب والبناء، للدكتور إميل بديع يعقوب –الشَّامل في اللغة العربيَّة، للدكتور عبد هللا محمد النقراط ( 1)  



والترقيم اإلمالء في البداية   
42 

 مبحث

الفتح تنوين ألف  
َل تعريف التَّنوين ن تقول التَّصويت، :هو لغة ، التَّنوينأوَّ ائر نوَّ  الطَّ

ت إذا .صوَّ  

َل  ،اَلسم لفظًا هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر: واصطَلحا

وهو عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو  ،َل وقفًا ،وصًَل وا، خطًّ 

تين، توضع على الحرف األخير في اَلسمضمَّ 
(1)

.  

:مثال  

.[2- 1: الطور](2)مَّْسطُورٍ  "ِكتَابٍ "وَ (1)َوالطُّورِ  :(ٍّ ) تنوين بالكسر( 1  

بَُّروا  "بَاَركٌ مُ "أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك  "ِكتَابٌ " :(ٌّ ) متنوين بالضَّ ( 2 لِّيَدَّ

.[26: ص](26)آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُولُو اأْلَْلبَابِ   

ْلقَاهُ يَّ  "ِكتَابًا"َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة  :(ًّ ) بالفتحتنوين ( 3

.[13: اإلسراء](1)"َمنُشوًرا"  

.كتابًا –كتاٌب  –كتاٍب   

ن   اسم فأي   ومرادنا من هَذا هو التَّنوين بالفتح،  له ت زاد بالفتح منوَّ

  .الفتح تنوين ألف ىوتسمَّ  ،آخره في ألف

:مثال  

َتاًبا وقرأت ،اًل ج  رَ  رأيت .ك   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. تعليم التنوين لألطفال - نور البيان/ موقع عرب القرآن / شبكة األلوكة ( 1)  
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ن بالفتح تلحقه ألف،  :ماعدا أربعة أنواع من الكلماتفكل اسم منوَّ  

.شجرةمدرسة و: كـ الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة (1  

.رأيت شجرةً : مثال  

.هدى وفتى: كـ الكلمات التي تنتهي بألف مقصورة (2  

.رأيت فتًى :مثال  

.نبأ وملجأ: كـ األلفالكلمات التي تنتهي بهمزة على  (3  

.سمعت نبأً، وبنيت ملجأً : مثال  

  .ماء وهواء: كـ باأللف الكلمات التي تنتهي بهمزة بعد مدٍّ  (4

.هواءً  شربت ماًء وتنفَّست :مثال  

:مَلحظة  

:نقول فَل لتَّعريفيَّة َل يجتمعان في كلمةا" ال"التَّنوين و  

ا  َل يصحُّ  فهَذا ،"الرجلٌ " .أو التنوين "ال"فإمَّ  

:فائدة  

:أقسام التَّنوين  

  :والتي يختصُّ منها في األسماء أربعة وهي ،أقسام التَّنوين عشرة

تنوين  (4ن المقابلة تنوي (3تنوين التَّنكير  (2تنوين التَّمكين  (1

.العوض  
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  :تنوين التَّمكين - 1

 وهو الذي يلحق بأكثر األسماء المعربة 

.بزيدٍ ُت رمر، ورأيُت زيًدا، وجاء زيدٌ : مثل  

:ثنين من الكلماتاوهو يدخل على : تنوين التَّنكير - 2  

.سبويٍه ورهويهٍ : أواخر األعَلم المنتهي بويه مثل: األولى  

.صٍه وإيٍه وبٍخ وأفٍّ : اء األفعال مثلبعض أسم: الثَّانية  

إذا دخل تنوين التَّنكير على األعَلم المختومة بويٍه، فهو يجعل  (أ

ومررُت بسبويٍه،  - مررُت بسبويهِ : فرقا بين النَّكرة والمعرفة، مثال

تعريف لسبويه، وسبويه  هو ،الغير مختومة بتنويناألولى  فسبويه

أو أنَّ المخاطب شبَّه  ،فهي تنكير لسبويه بالتَّنوينالثَّانية المختومة 

ي بتنوين التَّنكيرشخصا آخر بسبويه   .، لذلك سمِّ

صٍه    : وإذا دخل تنوين التَّنكير على بعض أسماء األفعال كـ (ب

يادة من كلِّ  ،وما قام مقامها ،وإيهٍ   ،شيء فهو يفيد اإلنتهاء أوالزِّ

 تعني ُل فيهااألص ،صه: مثال ،الكلمة بَل تنوين كانتوإن 

فإنَّك قد  بغير تنوين، ، فإن قلت ألحدهم صْه بسكون الهاء"أسكت"

طلبت منه السُّكوت عن كَلم معيَّن، وإن قلت له صٍه بالتَّنوين فهذا 

أي عن كلِّ الكَلم و ليس كَلما معيَّنًا، و كذلك  ،يعني أسكت بالكليَّة

، وإيٍه  سم ابٍخ و، زدْ نى لألمر بمع سم فعلااألمر في إيٍه وبٍخ وأفٍّ

ر للمبالغةفعل للمدح والرِّ  سم فعل اأُفٍّ و ،ضى واإلعجاب ويكرَّ

ه .للتكرُّ  
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: تنوين المقابلة - 3  
مع المؤنِّث السَّالم أو تقول ما جمع بألف وتاء  ،وهو الذي يلحق الجَّ

.مررُت بمؤمناتٍ : مزيدتين على مفرده، مثال  

مع المذكِّر السَّالم الذي ينته ألنَّه يقابل الجَّ  ،و اسمه تنوين المقابلة

مررُت بمؤمنين، فتنوين المقابلة يقابل نون : بنون حقيقيَّة، تقول

.الجمع من المؤمنين  

: تنوين العوض - 4  
 ،تنوين العوض عن جملة (1ينقسم تنوين العوض إلى ثَلثة أقسام 

.تنوين العوض عن حرف (3 ،تنوين العوض عن كلمة (2  

 قتئذ،و يومئذ،وهو الذي يلحق، : لةتنوين العوض عن جم (1

*ا هَ الَ زَ لْ زِ  ضُ رْ أْلَ اُ  ةِ لَ زِ لْ ا زُ ذَ إِ : )قول هللا تعالى: ، مثالحينئذو  

 دِّثُ حَ تُ  يَْوَمئِذٍ  * اهَ الَ مَ  انُ سَ نْ إْلِ اُ  الَ قَ وَ  * اهَ الَ قَ ثْ أَ  ضُ رْ أْلَ اُ  ةِ جَ رَ خْ أَ وَ 

"إذْ  - يوم"أصلها و ةكلمة مركَّب يومئذ [4 – 3 – 2 – 1: الزلزله]،(اهَ ارَ بَ خْ أَ 
(1)

 

أي من  ،عن إعادة الثََّلثة جمل السَّابقة عوَّض يومئذٍ التَّنوين من و

ل إذا زلزلة   :تعالىإلى آخر اآلية الثالثة، فقوله  زلزالها األرضأوَّ

مل في الخطاب،  "يومئذٍ " لذلك كان اسمه يغنيك عن إعادة الجُّ

ََل إَِذا بَلََغِت فَلَوْ : "قوله تعالىمنه تنوين عوض عن جملة، و

فكلمة حينئذ عوَّضت  [94 – 93: الواقعة]"َوأَْنتُْم ِحينَئٍِذ تَْنظُُرونَ * اُْلُحْلقُوَم 

.عن إعادة الجملة التي قبلها  

"كلٍّ وبعضٍّ "وهو الذي يلحق كلمات : تنوين العوض عن كلمة (2  

عوَّض عن  "كلٍّ "في دروسه، فالتَّنوين من كلمة  مشتغلكل  : مثال

  ،في دروسه تلميذ مشتغلكلُّ : لمة تَلميذ، ألنَّ أصل الجملةك

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.معجم المعاني( 1)  
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منشغلعوَّض عن كلمة التََّلميذ فقلنا كل   "كل  " فالتَّنوين فوق  

قُْل ُكل  يَْعَمُل َعلَى : "في دروسه، ومن ذلك قوله تعالى

فكل  في اآلية الكريمة عوَّضت عن كلمة إنسان،  [94: اإلسراء]"َشاِكلَتِهِ 

.فالتَّقدير هو كلُّ إنسان يعمل على شاكلته  
 

غواٍش : ق أسماًء مثلوهو الذي يلح: تنوين العوض عن حرف (3

ضناها بالتَّنوين،  نت حذفت يائها وعوَّ وجواٍر، فهذه األسماء إذا نوِّ

.ألنَّ أصل كلمة غواٍش هو غواشي، و جواٍر أصلها جواري  
 

:نادرة اَلستعمال مثل من التَّنوين أنواع أخرى  

: تنوين الضرورة الشعرية - 5  
حوصاألنوين المذكور في المنادى نحو قول وهو التَّ 

(1)
:  

وليس عليك يا مطُر السَلمُ  * سَلُم هللاِ يا مطٌر َعلَْيها
(2)

  

:مثال آخر  

مكاَن يا َجَمٌل ُحيّيت يا َرُجلُ *  حيةَ كانت لي فأشكَرهاليت التَّ 
(3)

.  

: نوين الغاليالتَّ  - 1  
حق تنوين نادر، وهو الَلَّ  وألنَّهوقد سمي غاليًا لتجاوزه حد الوزن 

يدة، كقول ُرؤبةآلخر القوافي المق
(4)

:  

. ـنْ مشتبه األعَلم لّماع الخـفـق*  األعماق خاوي الُمْخـتَـَرْقـنْ  وقاتِم  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 105مشق سنة بدعبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن عاصم بن ثابت األنصاري، من شعراء العصر األموي، توفي ( 1)

م، من بني ضبيعة، لقب باألحوص لضيق في عينه، شاعر إسَلمي أموي هّجاء، صافي الديباجة، من طبقة جميل  023/هـ

.من سكان المدينة. عمر ونصيب، وكان معاصرا لجرير والفرزدقبن م  

.الجزولية القدمة ذكره ابن الخباز في( 2)  

.هـ 055المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية لبدر الدين محمد بن أحمد بن موسى العيني تـ ( 3)  

. هـ :رؤبة بن العجاج( 4) 145  

راجز، من الفصحاء المشهورين، من . يمي السعدي أبو الجّحاف أَو أَبو محمدرؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة التم

كان أكثر مقامه في البصرة، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعره . مخضرمي الدولتين األموية والعباسية

دفنا الشعر واللغة : الخليللما مات رؤبة قال : وفي الوفيات. ويقولون بإمامته ف اللغة، مات في البادية، وقد أسنّ 

.والفصاحة  
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( الغالي) وتنوين (التَّرنم)وتنوين ( رورةالضَّ )ويستخدم دائما تنوين 

.في الشعر  

: اذنوين الشَّ التَّ  - 0  
، حكاه أبو [هؤَلٍء قوُمك] :، كقول بعضهمنوين هنا لتكثير اللفظوالتَّ 

.زيد  

سم كنون حيح أن هذا نون زيدت في آخر اَلوالصَّ  :قال ابن مالك

ضيفن وليس بتنوين
(1)

.  

: تنوين الحكاية - 9  
ذا قيل لك مررت بزيٍد، إ: فظ المنون كما هو، مثَلتحكي اللَّ  بأن

.من زيدٍ  فتقول  

  :رنمتنوين التَّ  - 6

بمعني  هنارنم نوين هنا يدخل على اَلسم والفعل والحرف، والتَّ والتَّ 

وهو الَلِحُق  ،نوينالتَّ  موا أي مدوا الصوت كتبواترنَّ  ي، فإذاغنالتَّ 

                                       : للقوافي الُمْطلَقَة كقول الشاعر

َو قُِولى إن أََصْبِت لَقَْد أَصابَنْ * أقِلِّى اللَّْوَم َعاِذَل َوالِعتَابَْن 
(2)

 ،  

اء ، حذفت التَّ (عاذلة: )وأصل عاذل( أصابا)و( العتابا)واألصل 

رخيمللتَّ 
(3) (4)

.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.كتب اَلعاريب للمزيد يُنظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن( 1)  

هـ، أحد الشعراء المجيدين، وثالث ثَلثة ألقيت إليهم مقادة الشعراء في عصر  33/110جرير بن عطية بن الخطفى، ( 2)

.بني أمية، وأولهم الفرزدق، وثانيهم األخطل  

.19ينظر شرح ابن عقيل صـ ( 3)  

.لسان العرب ومعجم المعانير ينظ –حذف آخر اَلسم تخفيفا على وجه مخصوص : الترخيم اصطَلحا هو( 4)  
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:تنوين المناسبة - 10   

رف) وهو تنوين ما َل يجوز تنوينه لمناسبة ما  (الممنوع من الصَّ

.عند شعبة وقالون [19: هود](وثمودا)و [4:اإلنسان](سَلسَل) :قبله مثل  

ا تنوين الهمز فهو من أنواع تنوين الشُّ  يكون في األسماء و ،ذوذوأمَّ

كثير، كذا قالوا، وهو على ي آخرها همز، ويراد به التَّ الت ،ةالمبنيَّ 

: تقول، ؤَلءهمثاله كلمة  ،ذوذ الذي َل يقاس عليهأي حال من الشُّ 

(هؤَلء)وَل يلحق غير  (هؤَلٍء قومك)
(1)

 .  
 

:في قوله رحمه هللا تعالى ابن مالك اإلمام وقد جمعها  

  زدْ  ،والمنكَّر، وعوِّض، وقابل ،مكِّن

ورنِّم، اضطر، غاٍل، واحك، وما همزا                            
(2)

.  

                            

*********************************** 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

أنواع التنوين بالتفصيل -موقع المرسال ( 1)  

.ألفية بن مالك( 2)   
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 الباب الثَّاني

(1)هاء التَّأنيث وتاؤها
  

 اء المفتوحةاء المربوطة والتَّ ق بين الهاء والتَّ كيف نفرِّ 

؟(المبسوطة)  

 أم مربوطة هي هلو اء،والتَّ  الهاء أمر الكاتب على يشكل قد

؟مفتوحة  

:للهاء سبةبالنِّ   

 مياه   تصبح، باإلضافة مياه ،: مثال ،ووقفا وصال الكلمة ننطق

.البحر    

.هاء فهي فقط، الهاء الكلمة قبلت فإذا  

:المربوطة اءللتَّ  سبةبالنِّ و  

 تاء فهي والهاء التاء قبلت فإذا ،ووقفا وصال الكلمة ننطق

.مربوطة  

 أخرى لكلمة وبإضافتها ،"شجره" منفردة نطقت   "شجرة  ": مثال

َها" :تعالى قوله مثل ج   َشَجَرة   إ نَّ ر  ل   ف ي َتخ   [46: الصافات]"الَجح يم   أَص 

.أصلها في مربوطة تاء هي إذا ،اءبالتَّ  نطقنا فهنا   

:المبسوطة لتاءل بالنسبة  

 تاء فهي ةبالكليَّ  الهاء تقبل لم فإذا ،ووقفا وصال الكلمة ننطق

.ةمفتوح  
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"البنت الدَّرس كتبتِ "إن نطقناها وصَل أصبحت  "َكتَبَتْ ": مثال  

 فإذا أضفنا ،وَل تقبل الهاء مبسوطة،فهي تاء  ،اء فقطقبلت التَّ  فهنا

إن وضعت  وكذلك ،جمع كاتب أي" هْ بَ تَ كَ " تأخذ معنى آخر ،الهاء

والكلمة في ، أيضاجمع كاتب " ةٌ بَ تَ كَ " مكانها تاء مربوطة تصبح

.اكنةأنيث السَّ تاء التَّ  حملاألصل ت  

ذا قبلت النُّطق بالتَّاء ، فإالوصلو بالفصل اقرأ الكلمة :خَلصة

.قراءة: والهاء، تكون تاء مربوطة مثال  

.مياه: تقبل التاء مطلقا، فهي هاء مثال وإذا قبلت الهاء فقط ولم  

فهي تاء مبسوطة  ،إذا قبلت الكلمة التَّاء فقط عند النُّطقو

.رأفت: ثالم( مفتوحة)  

 

 

 

**************************** 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.يحيى مير علم. د –دليل قواعد اإلمَلء ومهاراتها ( 1)  
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 الباب الثَّالث 

 األلف الممدودة والمقصورة

 ماهي األلف الممدودة والمقصورة؟

هي األلف اللَّيِّنة التي  ،قبل كل شيء األلف الممدودة والمقصورة

فحة رقم  في آخر  ، ولكن إذا كانت19سبق التَّعريف بها في الصَّ

.الكلمة ُعبَِّر عنها باأللف الممدودة أو المقصورة  

الهمزة التي تأتي في  :حاة هيفي اصطَلح النُّ األلف الممدودة و   

صحراء، بيضاء، وتسمى هذه : آخر الكلمة مسبوقة بألف مّد مثل

، وتأتي آخر الكلمة بَل همزة بعدها، أصلها ألف الهمزة ألفا ألنَّ 

.فرنسا: مثل  

زمة في آخر الكلمة المسبوقة األلف الَلَّ  :لف المقصورة فهيأّما األ

:وهو المنقوصبحرف مفتوح مثل الُهَدى والكبَرى، ومنه اَلسم   

.المحامي والسَّاعي: آخره ياء َلزمة مكسور ما قبلها، نحو اسم  

ا كيفية التَّ  ق عّدة طرمييز بين األلف المقصورة والممدودة فلها وأمَّ

المواضع كلّها لكتابة  نذكرمن أسهلها أن و تتوّضح من خَللها،

مع التّفريق بين األلِفَين في تلك المواضع  ،األلف في نهاية الكلمات

: هي والمواضع من خَلل العَلمات الفارقة،  

عدا  ،حيث تُكتب األلف في نهاية الحروف ممدودة: الحرف( 1

وهَّل لوَل ولوما وكَّل : مثال األلف في نهاية الحرفأربعة أحرف، 

إلى وعلى وبلى : وغيرها، وذلك عدا أربعة أحرف فقط، وهي ،وأََل 

.وحتّى  

حيث تُكتب األلف في نهاية األسماء المبنيّة : المبنياَلسم  (2

أسماء، عدا خمسة  وغيرها، ،ونا أنا وذا وهما وأنتما: مثل ممدودة
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واألُلى  ،التي هي من أسماء اإلشارة ،أنّى ومتى ولدى وأولى: وهي

. ي هي من األسماء الموصولةالت  

كما  آخرهوتُكتب األلف ممدودة في : اَلسم الُمعَرب األعجمي (3

مثال األلف في  ،َلثيفي اَلسم غير الثُّ وَلثي، اَلسم الثُّ في : يأتي

.كتبغا: نحو: أغا، في اَلسم غير الثَلثي: نحو: نهاية اَلسم الثَلثي  

لوقا : نحو: ء الناسفي أسماوببَّغا، : نحو: في أسماء الطّيورو

في وموسيقا، : نحو: في أسماء الفنونووتَْمليَخا ويهودا وبَِحْيَرا، 

. وأمريكا وفرنسا وغيرها أريحا ويافا وعّكا: نحو: أسماء البلدان  

ويُستثنى مّما سبق ستّة أسماء، أربعةٌ منها تُكتب األلف فيها 

مس موسى وعيسى وكسرى وبُخارى، والخا: مقصورة ُمطلقًا وهي

اختلفوا فيه بين األلف المقصورة واأللف الممدودة وهو متّا؛ 

يكتبونها  والمحدِّثونفالقدماء يكتبونها باأللف الممدودة، 

بالمقصورة، والوجهان جائزان، واألّول أصّح، وأّما األخيرة فهي 

.ُكمَّثرى، وتُكتب مقصورة مع أنّها أعجميّة  

اسم ثَلثي، واسم فوق : نوعان العربيواَلسم : اَلسم العربي (4

وتُكتب األلف في : َلثياَلسم فوق الثُّ : َلثي، وتفصيله كاآلتيالثُّ 

: نحو: ما كان على وزن أفَعل: نهايته مقصورة مطلقًا فيما يلي

: نحو: ما كان على وزن َمفَعل ،أسمى وأدنى وأزكى وأوفى وغيرها

: نحو :علىما كان على وزن فَعلَى وفُعلَى وفِ  ،َمغَزى وَمرثَى وغيرها

: ما كان على وزن فَُعالى وفََعالى ،وغيرها َسكرى وِذكرى وأُنثى،

وأّما إذا كان ما  ،وغيرها ،ُحبارى وُجمادى ويَتامى وَصَحارى: نحو

فإّن األلف في  ،قبل الحرف األخير في اَلسم فوق الثَلثي ياءً 

ا وعطايا ُدنيا وُرؤيا وثُريَّا وَمْحيَا وزواي: نهايتها تُكتب ممدودة نحو

وغيرها، وهذا في حال كانت الكلمة صفةً، وأّما إن كانت  ،وهدايا
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فإّن األلف تُكتَب مقصورة كيَحيَى وَريَّى  ،الكلمة تدلُّ على علَمٍ 

اجتماع : وثَُريَّى وغيرها، وهنا َل بأس باجتماع المتماثلين؛ أي

الياء المنقوطة وغير المنقوطة وهي األلف المقصورة
(1()2)(3)

.  

، ننظر إذا كان قرىوربا، : مثلالعربيُّ ثَلثيًّا  ا إن كان اَلسموأمَّ 

أصل األلف واوا فترسم حينها ألفا قائمة، وإذا كان أصل األلف ياء 

.فترسم على شكل الياء  

؟في األسماء كيف نعرف أصل األلف  

:نأتي بالمفرد من الجمع، مثال( 1  

.كتب باأللففحينها تُ  "ذروة"مفردها  "اُذرَ "  

.بالياءكتب فحينها تُ  "قرية"مفردها  "رىقُ "  

:، مثالى من المفردنأتي بالمثنَّ  (2  

ى الكلمة بالواو كتبت ، فإن كان مثنَّ "عصوان"اها، مثنَّ  "عصا"

.باأللف  

:، مثالثةنأتي بالصفة المؤنَّ  (3  

.أصل األلف ياء فتكتب في شكل الياء "عمياء"ثها مؤنَّ : عمى   

:الخَلصة  

إلى : ل الحروف ممدودة عدا أربعة حروف وهيكتب األلف آخر كتُ 

.وعلى وبلى وحتّى  

سماء سماء المبنيَّة ممدودة عدا خسمة أتكتب األلف آخر كل األ

.أنّى ومتى ولدى وأولى واألُلى: وهي  
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تكتب األلف آخر اَلسم المعرب األعجمي وفي أسماء الطّيور، وفي 

، ممدودة داناس، وفي أسماء الفنون، وفي أسماء البلأسماء النَّ 

موسى وعيسى وكسرى : ويُستثنى مّما سبق ستّة أسماء، وهي

والسَّادس، متّا، : وبُخارى، والخامس يجوز فيه الوجهان وهو

.ُكمَّثرى  

إن  ،كتب األلف آخر اَلسم العربي فوق الثَُّلثي مقصورة مطلقاتُ 

، كانت على وزن أفعل وَمفَعل وفَعلَى وفُعلَى وفِعلى وفَُعالى وفََعالى  

فإّن  ،َلثي ياءً فإذا كان ما قبل الحرف األخير في اَلسم فوق الثُّ 

ُدنيا، هذا في حال كانت الكلمة : األلف في نهايتها تُكتب ممدودة نحو

صفةً، وأّما إن كانت الكلمة تدلُّ على علٍَم فإّن األلف تُكتَب مقصورة 

.كيَحيَى  

وقرى، ننظر إذا  ربا،: مثلوإن كان اَلسم المعرب العربيُّ ثَلثيًّا 

كان أصل األلف واوا فترسم حينها ألفا قائمة، وإذا كان أصل األلف 

.فترسم على شكل الياء ،ياءً   

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.ويكيبيديا، بتصرف: قواعد اللغة العربية( 1)  

.األلوكة بتصرف: الكتابة العربية ونشاتها( 2)  

.عبد اللطيف محمد الخطيب بتصرف. د: أصول اإلمَلء ( 3)  

********************** 
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 فصل

ينة في األفعالكيف تُرسم األلف اللَّ    

ن أصل الفعل ثَلثيا إذا كا ،قائمةفي األفعال تُرسم األلف اللَّيِّنة 

.وأصل األلف واو  

:مثال  

" واو"ينة على هيئة ألف ألنَّ أصلها تكتب األلف اللَّ : دعا، يدعو  

.كذلك، سما، يسمو  

إذا كان الفعل ثَلثيا وأصل األلف  ،ينة على هيئة الياءتُرسم األلف اللَّ 

:ياء، مثال   

أصلها ياء ألنَّ  ،الياءينة على هيئة تكتب األلف اللَّ : قضى، يقضي   

.وكذلك، مشى، يمشي  

َلثي إذا كان الفعل فوق الثُّ  (ألف مقصورة) وتُرسم على هيئة الياء

:مثال  

.واحتوى، واستثنى، واصطفى، وانتهى، واستغنى  أنهى، وأرضى، 

َلثي حرفه القبل األخير ياء، ترسم األلف فوق الثُّ فإن كان الفعل 

.استحيا واستعيا: الينة حينها قائمة لمنع توالي الياءات مثاللَّ   

ا كلمة  ، فتُرسم على هيئة ياء تمييزا بينها وبين الفعل "يحيى"أمَّ

.وألنَّ يحيى علم، ويحيا فعل" يحيا"  

************************** 
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؟كيف نعرف أصل األلف في األفعال   

:نأتي بالمضارع من الفعل، مثال( 1  

.سما، مضارعه يسمو  

.دنا، مضارعه يدنو  

.ه يرميرمى، مضارع  

.قضى، مضارعه يقضي  

مضارع الفعل ينتهي بواو، يكتب الفعل باأللف، وإن كانفإن   

.يكتب الفعل حينها بياء في آخره ،كانت مضارعه ينتهي بياء  

:نأتي بمصدر الفعل، مثال( 2  

.، مصدرها سعيا"سعى"، مصدرها سموا، و"سما"  

:نضيف على الفعل تاء الفاعل مثال( 3  

.سموت: ء الفاعل تصبحسما، بعد إضافة تا  

.رميت: رمى، بعد إضافة تاء الفاعل تصبح  

 

********************************** 
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 مبحث

من اَلسم المنقوص؟ومتى نحذفها  ،الياءنعرب  كيف  

:، مثاليرفع بالضمة المقدرة: فعفي حالة الرَّ  (1   

.العادلُ   جاء القاضي 

مقدَّرة على آخره منع ة الوعَلمة رفعه الضمَّ  ،القاضي فاعل مرفوع

.من ضهورها الثِّقل  

:يجر بالكسرة المقدرة مثال :في حالة الجر (2   

.مت على القاضي العادلسلَّ   

وعَلمة جره الكسر  ،"على"بحرف الجر القاضي اسم مجرور 

.المقدرة على الياء منع من ضهورها الثقل  

في حالة النصب (3   

:مثالالظاهرة،  بالفتحةتعرب   

.العادل يَ رأيت القاض  

وعَلمة نصبه الفتحة الضاهرة على  ،القاضي مفعول به منصوب

.آخره   

:في اَلسم المنقوص في حالتين  تحذف الياء 

:، مثالسالما ارمذكَّ  جمعاعند جمع اَلسم المنقوص  (1   

.الدَّاعي؛ الداعون .السَّاعي؛ الساعون .القاضي؛ القاضون  
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وغير  "ال"بـ  إذا كان اَلسم المنقوص نكرة غير معرف (2

فع والجرِّ مضاف   .وتثبت حال النَّصب، ُحذفت منه الياء في حال الرَّ

: عندما يكون نكرة، مثال( 1  

.مررت بقاض عادلو ،جاء قاٍض عادل  

.عادًَل  رأيت قاضيًا: وفي حالة النَّصب تقول   

:مثال ،ضافةعند عدم اإلو( 2  

.مررت بقاضٍ  ،جاء قاضٍ   

.يت قاضيًارأ: صب تقولوفي حالة النَّ   

  .قاضي المدينةرأيت : فنقول نثبت الياء عند اإلضافةو

.عادل هذا القاضي :نقولو( ال)بـ التعريف  عندنثبت الياء و  

 

: فائدة  

أللف؟با أم ونبالن   ترسم ،"إذا" كلمة  

 فت رسم ،المضارع للفعل اصبةالنَّ  األداة بها تقصد كنت إذا: الجواب

:هي لمضارعا الفعل نصب أدواتو ،ونبالن    

 واو السببية، فاء حتى، الجحود، الم ،كي الم كي، إذن، ،لن أن،

.أو ،ثمَّ  المعية،  

"إذا: "هكذا باأللف تكتب فهي ،اصبةالنَّ  غير بها تقصد كنت إن اأمَّ   
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 نصب حرف :هي ،ونبالن   تكتب التي" إذن" أنَّ  بينهما والفرق

 من هل محل ال السكون على مبني وجواب، وجزاء واستقبال

 دمج على عبارة وهو بشروط، المضارع الفعل ينصب اإلعراب،

 هو للمضارع نصبه سبب أن وقيل ،"أن" حرف مع "إذ" حرف

 أفرحَ  إذن  : فتجيبه سأزورك،: صديقك يقول: مثال ،أن حرف

.بلقائك  

 مبحث

؟هاومتى يجب كسر "، إنَّ أنَّ "متى يجب فتح همزة   

"إنَّ "يجب كسر همزة ( أ)   

:مثال ،ل الكَلم حقيقة أو حكمافي أوَّ  إذا وقعت (1  

[36: المائدة]يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  هللاَ  نَّ إِ    

 "أَل"[ 12: يونس]ََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ  هللاِ  اءَ يَ لِ وْ أَ  نَّ  إِ ََل أَ 

حرف استفتاح
(1)

.حكما "إنَّ "ـ وابتدأ الكَلم ب   

" إنَّ "قال الشيخ : ، مثاليشتق منه إذا وقعت بعد القول وما (2

نور، العلم " إنَّ "العلم نور، أقول " إنَّ "العلم نور، يقول الشيخ 

...العلم نور،" إنَّ "قلت   

: وهي ربعةاأل الحروف هذهواحدة من ب ُسبقتإذا  (3  

.، أَل، إذ، كَلَّ حيث  

أزورك حيث : ظرف مكان أو زمان مبني على الضم، تقول: حيث

.إنَّك مقيم في بلدك  
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وهو اسم مبني على  ،مانة تدل على ما مضى من الزَّ كلم: إذ

.إذ إنَّك تعلم األمر: تقول ،السكون  

دع والزَّ : كَلَّ  ويجوز الوقوف عليه  ،جر واَلستنكارحرف يفيد الرَّ

.[12: الشعراء] ينِ دِ هْ يَ ي سَ بِّ رَ  يَ عِ نَّ مَ  إِ َلَّ كَ قَاَل : قال تعالى ،واَلبتداء بعده  

 ََل  هللاِ  اءَ يَ لِ وْ نَّ أَ  إِ ََل أَ : نبيه قال تعالىلتَّ حرف غير عامل يفيد ا: أَل

[12: يونس]َوََل ُهْم يَْحَزنُونَ  مْ هْ يْ لَ عَ  فٌ وْ خَ   

، مالتي يقترن خبرها بالَلَّ  ،ل جملة جواب القسمإذا وقعت في أوَّ  (4

:القسم وجواب القسم قوله تعالى مثال  

[3 - 2 – 1: يس] ينَ لِ سَ رْ المُ  نَ مِ لَ  نَّكَ إِ  * يمِ كِ الحَ  نِ ٱرْ القُ وَ  * سِ يَ   

جملة  أو لة،جملة الصِّ أو إذا وقعت في بداية جملة الحال،  (5

:، مثال جملة الحال قوله تعالىفةالصِّ   

[5: األنفال] ونَ هُ ارِ كَ لَ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  نَ ا مِ يقً رِ فَ  نَّ إِ وَ  قِّ الحَ بِ  كَ بُّ رَ  كَ جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ    

:لة قوله تعالىجملة الصِّ مثال    

ةِ ولِ أُ  ةِ بَ صْ العُ بِ  وءُ نُ تَ لَ  هُ يحَ اتِ فَ مَ  نَّ ا إِ مَ  وزِ نُ الكُ  نَ مِ  اهُ نَ يْ تَ ٱو [01: القصص] ي القوَّ  

 يعُ السَّمِ  وَ هُ  نَّهُ ا إِ نَ اتِ آيَ  نْ مِ  هُ يَ رِ نُ لِ : قوله تعالى فةجملة الصِّ مثال 

[1: اإلسراء] يرُ صِ البَ   

:قال ابن مالك  

ن مكمـــلهوحيث إنَّ ليمي* فاكسر في اَلبتدا وفي بدء صله   

حال كزرته وإنِّي ذو أمل*  أو حكيت بالقول أو حلت محـــل   

م كاعلـــم إنه لذو تُقى*  كسروا مــن بعـــد فعــــل ُعلِّقاو بالَلَّ
(2)

.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ن من القرآن الكريم ( 1) .أبو فارس الدَّحداح –معجم اإلعراب الملوَّ  
.ألفية ابن مالك( 2)  
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:قاعدة  

:مثال ،كرات صفات، وبعد المعارف أحوالالجمل بعد النَّ   

.ه يحفظ كتاب هللاأكرمت رجَل إنَّ   

فة تكون ، فقبل جملة الصِّ ل نصب نعت رجليحفظ  في مح جملة

.فةها وقعت في بداية جملة الصِّ ألنَّ  ،واجبة الكسر" إنَّ "  

"نَّ أ"فتح همزة  يجب( ب)   
:تعالى قوله مثال ،تأويلها مع ما بعدها بمصدر صريح إذا صحَّ  (1  

[194: البقرة] "َوأَْن تَُصوُموا َخيٌر لَُكمْ "   

مصيامكم خير لك :أن نقول فيصحُّ   

ن من حرف مصدري مثل ل يتكوَّ جملة  مع "أنَّ : "والمصدر المؤوَّ

ل اسمية أو فعليَّة أعجبني أن تقول : ، مثاليصير مصدر مؤوَّ

دق، حين نحذف  دق، لهذا كان أعجبني قولك الصِّ : تصبح" أن"الصِّ

.اسمه مصدرا مؤّوَل  

حرف مصدري ناصب مبني على السُّكون، " أن: "واآلية إعرابها

" أن"فعل مضارع منصوب بـ " تصوموا"له من اإلعراب،  َل محلَّ 

" واو"، و وعَلمة نصبه حذف النُّون ألنَّه من األفعال الخمسة

ل  الجماعة ضمير متَّصل مبني في محل رفع فاعل، والمصدر المؤوَّ

صيامكم خير : "في محل رفع مبتدأ، وتقدير الجملة" أن تصوموا"

   ".صومكم خير لكم"أو " لكم

.وجب فتح همزة أن ،اسمها وخبرها ا كان لها معموَلنإذ (2  

: العلم وخبرها هو: أدركت أنَّ العلم سَلح فعال، اسم أنَّ هو: مثال

.سَلح  

:، مثال"لوَل"أو  "لو"وقعت بعد  إذا: تفتح وجوبا (3  

 ...تي على أمَّ  أشقَّ  لوَل أنْ : ى هللا عليه وسلمصلَّ  قال
(1)

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

حه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا( 1) .أخرجه مالك وأحمد والنَّسائي وصحَّ   
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:مواضع ةفي أربع "الفتح والكسر"يجوز ( ج)  

: مثال ،إذا وقعت بعد إذا الفجائية (1  

استيقظت فإذا : "ويجوز قولك" مس ساطعةاستيقظت فإذا أنَّ الشَّ "

".مس ساطعةإنَّ الشَّ   

:مثال ،إذا وقعت بعد فاء الجزاء (2  

حْ  هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ  َكتََب َربُكمْ  مَّ ثُ  ةٍ الَ هَ جَ ا بِ وءً سُ  مْ كُ نْ مِ  لَ مَ عَ  نْ مَ  نَّهُ أَ  ةَ مَ الرَّ

: فيها قولك ويجوز [54 :األنعام].يمٌ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  نَّهُ إِ فَ  حَ لَ صْ أَ وَ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ابَ تَ 

غفور رحيم فأنَّه
(1)

.  

: ، مثالمبشرط أن َل يكون في خبرها الَلَّ  ،أن تقع جواب القسم (3

، "إنَّ الباطل زاهق حلفت: "ويجوز قولك" أقسم أنَّ الباطل زاهق"

م وجب ا .أقسم أنَّ الباطل لزاهق: لكسر كقولكفإن اقترنت باَلَّ  

وفاعل القولين واحد ،وخبرها قول ،أن تقع خبرا عن قول (4  

، نطقي إنِّي أحمد هللا، كَلمي إنِّي شاكر أشكر هللا يلي إنِّ قوْ : مثال

صنعه، حديثي إنِّي معترف لك بالجميل
(2)

في كل ما  ويجوز أنِّي .

: سبق، قال ابن مالك  

َل َلم بعده بوجهين نمـــــــي* قســــــــم  فجاءة أو" إذا"بعد   

في نحو خير القول أني أحمد* الجزا وذا يطرد " فا"مع تلوا 
(3)

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.194ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ للمزيد ( 1)  

.بتصرف .محمد عواد وأحمد صومان: مفاهيم كتابية نحوية( 2)  

.وشرح ابن عقيل – أليفة ابن مالك( 3)  

 

*************************** 
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 الباب الرابع 

خطوما يلفظ وَل ي ،ما يخط وَل يلفظ  

:الحروف التي ترسم وَل تنطق  
وَل ننطق بها، وتبقى الواو  "عمرو"رسم الواو في آخر كلمة تُ ( 1

.رأيت عمًرا: صب فإنَّها تحذف، تقولفع والجر، إَلَّ حال النَّ حال الرَّ   

اسم إشارة " أولي"الية بالواو وَل ينطق بها كتب الكلمات التَّ تُ ( 2

أولو "احبات، كلمة بمعنى ص" أوَلت"بمعنى هؤَلء، كلمة 

فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو الَعْزِم : "أصحاب، قال تعالىبمعنى " وأولى

ُسلِ  .[35: األحقاف] "ِمَن الرُّ  

جال الرِّ : ترسم األلف بعد واو الجماعة وَل ينطق بها، مثل( 3

.قاموا، ولم يجلسوا  

، "مائة: "ترسم األلف في األعداد التَّالية وَل ينطق بها( 4

وَل تزاد فيما عدا ذلك، كـ " تسعمائة"إلى " ثَلثمائة"، "ائتانم"

.ميئين، ومئون، ومئات، فتكتب باأللف  

فناها سابقام الشَّمسية وتكتب الَلَّ ( 5 .َل تنطق، وقد عرَّ  

:وَل ترسم تنطقالتي الحروف   

 –هذان  –هذه  –هذا : ألف المد من أسماء اإلشارة التَّالية( 1

.أولئك –ذلكم  –كذلك  –ذلك  –هؤَلء   

مير المبدوء بهمزة مع هاء التَّنبيه( 2  –هأنا : ألف المد في الضَّ

.هأنتم –هأنتما  –هأنت   

حمن   -" هللا"اسم الجَللة : ألف المد في( 3 .طه –لكن  –إله  -الرَّ  

.التنوين ينطق وَل يكتب، وقد سبق تعريفه( 4  

***************************** 
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 فصل

ةالحذف والزياد  

:الحذف( 1  

.الحروف التي تحذف أربعة، األلف، الواو، الياء، والنون  

  :المواضع التي تحذف فيها األلف -* 

إذا سبقتها همزة استفهام " ال"تحذف من الكلمات المبدوءة بـ  (1

ا يشركون؟: مثل  آلعلم تريد؟ آهلل خير أمَّ

األلف تحذف وكيد، أو َلم الجر، فإنَّ إذا دخلت على األلف َلم التَّ  (2

ذهبت : هل، مثال َلم الجرلَلعلم أفضل من الجَّ : مثال َلم التوكيد

 .للمسجد

داسية تحذف األلف من األفعال الماضية الخماسية والسُّ  (3

أستغفرت :"ومصادرها، إذا دخلت عليها همزة اَلستفهام مثل

 "أستنجدت باهلل؟" "ربَّك؟

إذا كتبت : ولىفي حالتين، األ "اسم"وتحذف األلف من كلمة  (4

باسم هللا "، وأصلها "حيمحمن الرَّ بسم هللا الرَّ : "كاملة على نحو

غويون أن تحذف األلف من البسملة إذا فاختار اللُّ " حيمحمن الرَّ الرَّ 

باسمك باسم هللا و: "تبت غير كاملة مثلكتبت كاملة، وتثبت إذا ك

 " اللهم

اَلستفهام  همزة" اسم"تحذف إذا دخلت على لفظة  :والثَّانية

فحذفت " أاسمك محمد؟"وهي أصلها " أسمك محمد؟: "فتقول

 . بهمزة اَلستفهام
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 ،اَلستفهامية إذا سبقها حرف جر" ما"وتحذف األلف من  (5

من، وإلى، وعن، وعلى، وفي، ورب، وحتى، : "وحروف الجر هي

صلها وأ" عمَّ : "تقول ،"كاف، والَلم، والتاء، والواووالباء، وال

ون في دغمت النُّ وأاَلستفهامية " ما"لف من األ ذفتفح" عن ما"

" عَلم"وكذلك " مامن "أصلها " ممَّ "، كذلك "عمَّ "الميم فكانت 

، ...فيم"، وكذلك "إلى ما"أصلها " إَلم"، كذلك "على ما"أصلها 

  .، لمَ ...، بم...، حتام...ربم

ألفها  كِّبت َل تحذفرُ فإذا " ذا"ويشترط أَلَّ تركَّب مع اسم اإلشارة 

اذا: مثل  .لماذا، بماذا، عمَّ

ربع كلمات أإن سبقت بواحدة من  ،داءوتحذف األلف من ياء النِّ  (1

 ".ةأيَّ ، أيَّ ، وأهل، وابن": وهي 

 "ياابن آدم: "وَل نقول" يابن آدم" :فنقول

 "ياأهل الكتاب: "وَل نقول" يأهل الكتاب: "ونقول

 "ياأيها: "وَل نقول" يأيها: "ونقول

 "ياأيتها: "وَل نقول" يأيتها": ونقول

   : خطًّا ولفظا في ثَلث مواضع  "ابن"لف من كلمة األتحذف  (0

 "آبنتك هذه؟" ،"آبنك هذا؟: "إن سبقها همزة استفهام، تقول (أ

 ".يابن آدم: "داء كما سبق تقولتحذف قبل ياء النِّ  (ب

ل، أباني إذا جاءت بين علمين والثَّ  "ابن"وتحذف ألف  (ج  لألوَّ

أي دالة على  ،وتكون مفردة ،وكانت متصلة بهما اتصاَل مباشرا

ا إن "عثمان بن عفان"و" عمر بن الخطاب"فرد واحد، مثل  ، وأمَّ
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هنا و" عمر وزيد ابنا الخطَّاب"كانا ولدين فتثبت األلف، مثل 

 .وليست دالة على مفرد ى،المثنَّ ها دالة على ضعنا األلف ألنَّ و

لف في اسم األ ، فنثبتعلى غير هذه المواقعوهذه القاعدة َل تنطبق 

 ،باألأو إذا لم يتصل اَلسم واسم " عيسى ابن مريم"م مثل األ

  .ابن الخطاب: تقول ،فيقال من عمر ،جاء عمر :تقول مثال

 .صالاَلتِّ شرط  لف لفقداألمع اثبات 

جاء بعدها ضمير مبتدئ  ،ذاإنبيه التَّ  "هاء"لف بعد األوتحذف  (9

 ."هاأنتم"و" هاأوَلء"وأصلها " هأنتم"و" هؤَلء: "بهمزة مثل

فَل  ،إذا سبق بهاء التنبيه ،"أنا" المتكلموكذلك تحذف من ضمير 

 ".هأنذا: "نا وتقولألف من األبل تحذف " ها أنا ذا: "تقول

صلها أ" هذا"رة مثل اإلشالف في كثير من أسماء األ أيضاوتحذف 

" هاتان"تحذف في  ، بينما َل"هاذه"صلها أ" هذه"و" هاذا"

 .ثللمثنى المؤنَّ 

:م المكسورة عليهاعند دخول الَلَّ ( لا)ألفحذف ( 6   

عندما تدخل عليها َلم الجر ( لا) عريفالكلمات المبدوءة بأداة التَّ 

للفاكهة، : وتكتب الكلمة بَلمين متتاليين، مثل( لا) ألف تحذف منها

.للورد، لألشجار، للشمس، للملعب، للمحيط  

المبدوءة بالَلم عند دخول الَلم  الكلماتمن ( لا) حذف( 10

:المكسورة عليها  

 "َلم"عليها  تدخلعندما ، (الليل) :مثل "َلم"ـ الكلمات المبدوءة ب

 وتصبح الكلمة الجّر،" َلم"، وتأخذ محلَّها هاكلَّ ( لا) الجر تحذف

  .بن، للمسللَّ : ، مثل"يلللَّ "

 .ابقالسَّ  الباب في سبق ما معظم ذكر سبق وقد
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 :المواضع التي تحذف فيها الواو -* 

 وما شابه هذا، يجوز حذفها من كلمة داوود وطاووس، (1

 .والصحيح أن داود وطاوس تكتب بواو واحدة
 

 :المواضع التي تحذف فيها الياء -* 

اعي القاضي والدَّ : "تحذف الياء في اَلسم المنقوص مثل (1

  ،نبقي الياء" لا"بـ  معرفاَلسم المنقوص  كان فإن" اعيوالسَّ 

ومررت  ،داعٍ وقاٍض  جاء: "وإن كان نكرة نحذف الياء مثال

 .فتحذف الياء" بساعٍ 

را سالما مذكَّ  جمعاعند جمعه  ،وتحذف الياء من اَلسم المنقوص (2

جاء واعون إلى الخير، جاء الدَّ وجاء القاضون بالعدل، : "مثل

 ."اعون إلى البرالسَّ 

حال  ،لفعل المضارع المعتل اآلخر بالياءوتحذف الياء من من ا (3

ا، َل األمر، َل الناهية، إن، ما  : )وأدوات الجزم هي ،الجزم لم، لمَّ

كلمة : مثل( يان، كيفما، أيّ نى وحيثما، متى وأأ ،ينماأومهما، أين و

وكلمة  " لم يقض:"تقول ،يقضيوكلمة " لم يسعَ : "يسعى، تقول

 ."لم يدعُ : "يدعو، تقول

 ،يسعىكلمة  :مثال حذف الياء حال أمر الفعل المضارع،وكذلك ت( 4

 ."سعَ ا" األمرفي  تصبح
 

 :ونالمواضع التي تحذف فيها النُّ  -* 

عند  ،المومن جع المذكَّر السَّ  ،ىون من المثنَّ تحذف النُّ  (1

ون فالنُّ  [1: المسد]"بٍ هَ ي لَ بِ ا أَ دَ يَ  بَّتْ تَ : "قوله تعالى إضافتهما، مثال

ون فالنُّ  [41: البقرة]"َربِِّهمْ  إِنَُّهْم ُموََلقُو: "تعالىوقوله  ،حذفت من يدان

 .حذفت من مَلقون
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أو  ،"ما"أدغمتا مع إذا ، "عن"و "من" كلمتيون تحذف النُّ  (2

" عمَّن"وكذلك " منمن "أصلها و" ممَّن: "فتقول "من"

" عمَّ "و" من ما"وأصلها " ممَّ "وكذلك  ،"منعن "أصلها و

، "َل"و" ما"وتحذف النون إذا أدغمت في  "عم ما"وأصلها 

"ماإن "وأصلها " إمَّا"و ،"إن َل"وأصلها " إَلَّ : "مثال
(1)

. 

مع " إن لن"و" ن لمإ"بل نكتب " إلَّن"وَل " إلَّم"وَل نكتب 

نحوى ولكن  م خطأم بتشديد الَلَّ إلَّ : إدغامهما لفظا، قال ابن عثيمين

لمْ  أكتب إنْ 
(2)

. 

 الَلمفي اصبة للفعل المضارع، النَّ " أن"مت ون إذا أدغوتحذف النُّ 

لن، حتى، أن، َلم التعليل، ) حرف نصب المضارع هيالنافية، وأ

تدغم  ،نافيةَلم " أن"فإذا جاء بعد ( لسببيةإذن، َلم الجحود، فاء ا

رى أصلها وأ" أرى أَلَّ تسافر: "النون وتحذف لفظا وخطا، مثال

 . أن َل تسافر

أشهد أن َل إله إَل : بة مثلتك ناص ف إن لمون وَل تحذوتبقى النُّ 

 :هللا، ولكنَّها تدغم فتحذف لفظًا وتبقى رسما، قال الجمزوري

رنَّه* والثَّاني إدغام بغير غنَّه  ا ثمَّ كرِّ م والرَّ في الَلَّ
(3) 

  :م في بعض الواضعونزيد حذف الَلَّ 

، التي  –الذي : م من بعض األسماء الموصولة، مثلالَلَّ  تحذف

م بينما تبقى ( َلمين) مع أنها تنطق( َلم واحدة) الذي ترسم الَلَّ

: انية فيالثَّ   

.تيالَلَّ  –تان اللَّ  –ذان اللَّ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.بتصرفاحمد صومان، . د+ محمد عواد . مفاهيم كتابية ونحوية أ( 1)  

.29د  1العثيمين الفتاوى الثَلثية محاضرة ( 2)  

.للجمزوري منظومة تحفة األطفال( 3)  
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:الزيادة( 2  

:عد واو الجماعةزيادة األلف ب( أ)  

.المفارقة ألف وتسمى بالفعل صلةالمتَّ  الجماعة واو بعد األلف تزاد  

 انيالثَّ : للجماعة واوا تكون أن: األول: بشرطين زيادتها وتكون

: مثل الفعل، أصل من وليست ،باسم ال بفعل متصلة تكون أن

ا لفأ فيه وليس" يكتبون" الفعل لفأص" يكتبوا لم كتبوا،"  فلمَّ

ا األلف، زدنا الجزم بحرف ونالن   حذفت  تزاد فال األصلية الواو وأمَّ

 واو وليست صليةأ واو فهذه" هربَّ  يدعو المسلم" مثل لفأ لها

.جماعة  

قلًما  –كتبًا : ن المنصوب، مثل َلسم المنوَّ زيادة األلف في ا( ب)

يادة بعض أنواع من األسماء التي زِّ ويستثنى من هذه ال ،مَلئًما

.نوينسبق عرضها عند الحديث عن التَّ   

.وقد سبق ذكره( مائة)زيادة األلف في ( ج)  

.، وقد سبق ذكرهعمرو –أولو  –أولئك : زيادة الواو، مثل( د)  

 

 

************************  
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 الباب الخامس

رقيمالتَّ    

  .المكتوب فهم الكَلم :رقيم هدفها هوعَلمات التَّ 

:رقيم كثيرة ومن أهمهاوعَلمات التَّ   

 قطتانالنُّ  (؛) ،الفاصلة المنقوطة (،)، الفاصلة( .)قطة، النُّ 

القوسان  (- -) ،نرطتاالشَّ  ( )، الكبيران القوسان (:) أسيتان،الرَّ 

قط النُّ )!( عجب، عَلمة التَّ  (؟) ،اَلستفهام عَلمة)" "(المزدوجان، 

.(-)، ارطةالشَّ  ( / ) ،رطة المائلة لليمينالشَّ  (...)، األفقية  

).(:قطة النُّ ( 1  

.امة المعنىفي نهاية الجملة المفيدة التَّ    

: (،) الفاصلة (2  

  تفصل بين الجمل القصيرة التي تعطي في مجموعها كَلما مفيدا

باح، دخلت إلى الحمام وتوضأت، وقفت في استيقظت في الصَّ : مثال

.يتالمحراب وصلَّ   

  :(؛) فاصلة المنقوطةال (3

.بين جملتين إحداهما سبب لألخرى   

.شعرت بالمرض بيب؛ ألنِّيذهبت إلى الطَّ : مثال  

.بيبشعرت بالمرض؛ فذهبت إلى الطَّ   
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:(:) أسيتانقطتين الرَّ النُّ  (4   

:مثال ، وبعد المنادىقبل القول المنقول أو ما في معناه  

بعد  أو [2 – 1: طه]لَْيَك القُْرآَن لِتَْشقَىَمآ أَْنَزْلنَا عَ * طَهَ  :تعالى قال هللا

:يا محمد :داء، مثلالنِّ   

  :) (والقوسان الكبيران (- -) رطتانالشَّ ( 1 – 5

:عملهما واحد، يوضع بينهما الجملة اإلعتراضية، مثال  

(عز وجل) قال هللا  

  – ى هللا عليه وسلمصلَّ  -قال رسول هللا 

)" "(: المزدوجان القوسان( 0  

.بنصه كامَل ع بينهما الكَلم المنقوليوض   

:(؟) عَلمة اَلستفهام (9   

أسمك محمد؟: ، مثالبعد الجملة اَلستفهامية   

:)! ب ) عَلمة التعجُّ   6)  

! بيعما أجمَل أيام الرَّ : ر، مثالعجب أو التأثُّ بعد الجملة المثيرة للتَّ    

:)...( ةقط األفقيَّ النُّ  (10   

.صمن النَّ  دَللة على وجود كَلم محذوف  

: )/( رطة المائلة لليمينالشَّ  (11  

1360/ رمضان /  0: واريخ مثلتُستخدم في كتابة التَّ   
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: (-) ارطةالشَّ  (12  

: تُستخدم بين علمين أو أكثر، مشتركين في عملية واحدة، مثل

. المصرية المشتركة اجتماعها -عودية عقدت لجنة اإلفتاء السُّ 

 –محمد العيثيمين : والمكان، مثل وتستخدم كذلك مع اسم المراسل

.نجد –السعودية، أو محمد بن عبد الوهاب   

: نقيطالمسافة وعَلمات التَّ  (13  

قطة وغيرهما من العَلمات وليس تترك مسافة بعد الفاصلة والنُّ 

.قبلهما  

.عجبَل يجوز وضع نقطة بعد عَلمتي اَلستفهام والتَّ   

: مَلحظات إمَلئية  

.بين واو العطف والكلمة التي تليها ر لوضع مسافةَل مبرِّ   

 

 

 

************************** 
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 فصل

 العدد

 :أنيثذكير والتَّ من حيث التَّ العدد حاَلت 

: تقول: يطابقان المعدود، مثال( 2و 1)إلى اثنان،  واحدمن العدد 

ة واحدة"و" قرأت كتابا واحدا" أخذ  "واحد"فالعدد " قرأت قصَّ

لثَّانية مذكَّر، ثمَّ أخذ حكم المؤنث في الجملة احكم الكتاب الذي هو 

ة مؤنَّثة، و " قرأت كتابين اثنين: "وفي المثنَّى تقول ألنَّ القصَّ

ر حكمه فاألمر فيهما سهل يأخذ المذكَّ  "قرأت قصتين اثنتين"

 .ث كذلكوالمؤنَّ 

فالعدد هنا يخالف المعدود ( 6إلى  3) ثَلثة إلى تسعة العدد من

 .اتذكيرا وتأنيث

قال  ث العدد، والعكس بالعكس، مثاليؤنَّ  مذكَّريعني لو المعدود 

 امٍ يَّ أَ  ثََمانِيَةَ : "وقال تعالى [41: يوسف]" افٍ جَ عِ  اتٍ رَ قَ بَ  عِ بْ سَ : "تعالى

كس كذلك، وهذا ث إذا قابله مذكَّر، والعر يؤنَّ فالعدد المذكَّ " ُحُسوًما

: ية واحدة وقاللى في آثة إلى تسعة، وقد جمعها هللا تعامن ثَل

َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أيَّامٍ "  يلة مؤنَّثفاللَّ  [0: الحاقة]" َسخَّ

ر العدد وأصبح  ، وكذلك اليوم فهو مذكَّر "سبع"مجازي، لذلك ذكِّ

 ".ثمانية"مجازي، لذلك أنِّث العدد وأصبح 

جاء ": ، فهي تخالف المعدود مثال(10)وكذلك العشرة المفردة 

 ".عشر نساء"و" عشرة رجال
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، (12و  11)عشر  العشرة مركَّبة مثل أحد عشر واثنيوإن كانت 

، "أحد عشر رجَل: "أنيث، فتقولذكير والتَّ في التَّ  فتوافق المعدود

 "اثنتا عشرة امرأة"، و"اثنا عشر رجَل"رأة، وإحدى عشرة ام"و

اَلثنان ل، يعني ما زيد على العشرة، فالواحد ووالمركب األوَّ 

 ،يوافقان المعدود ينيوافقان العشرة، والمعدود أي الجزءين المركبَّ 

َوبََعَث ": وقال [4: يوسف]"ابً كَ وْ كَ  رَ شَ عَ  دَ حَ أَ  تُ يْ أَ رَ إِنِّي : "قال تعالى

كان رسول : "وقال أنس بن مالك ،[12: المائدة]"ِمْنُهْم اْثنَْي َعَشَر نَقِيبًا

"وهنَّ إحدى عشرة... على نسائه ى هللا عليه وسلم يدورهللا صلَّ 
(1)

 

 .[10: البقرة] "اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْينًا: "وقال تعالى

زيد على العشرة من ثَلثة إلى  ب أي مافالمركَّ ( 16و  13)ا وأمَّ 

رأيت : "ود تقولتسعة، فتخالف المعدود، والعشرة توافق المعد

ْيَها تِْسَعةَ َعلَ : "، قال تعالى"أربعة عشر رجَل، وأربع عشرة امرأة

 .وهكذا من ثَلثة عشر إلى تسعة عشر [30: المدثر]"َعَشرَ 

 :ألفاظ العقود

تلزم نطقا واحدا، وعَلقتها ( 60إلى  20)عشرين إلى ثَلثين من 

جاء : "أنيث، تقولذكير والتَّ باإلعراب، وليس لها عَلقة بالتَّ 

مررت بعشرين "و " رأيت عشرين رجَل"و" عشرون رجَل

و " ين امرأةرأيت عشر"و " ء عشرون امرأةجا" و" رجَل

إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشروَن : "، قال تعالى"مررت بعشرين امراة"

َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثَََلثُوَن : "وقال تعالى [15: األنفال] "َصابرونَ 

 [ 51: قرةالب]"َوإِْذ َواَعْدنَا ُموَسى أَربَِعيَن لَْيلَةً : "وقال تعالى [15: األحقاف]"َشْهًرا

فـ انية أعدادها مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، فاآلية األولى والثَّ 

مرفوع بالواو، وثَلثون خبر مرفوع ر مؤخَّ  اسم يكنْ  عشرون
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نيابة عن الفتحة  منصوبة بالياء من اآلية الثَّالثة وأربعين بالواو،

 .ألنَّها مفعول به ثان، وكل ما سبق هو ملحق بجمع المذكر السالم

 : األعداد المعطوفة

واحد وعشرون، فهذا : معطوفة أي بالواو فتقول( 66إلى  21)من 

ل يخالف المعدود، وألفاظه تبقى كما هي  هو العطف، فالجزء األوَّ

أربعة " جاء أربعة وعشرون رجَل: "على حسب اإلعراب، مثل

 منكما هي على محلها وعشرون تبقى " رجَل"مخالف للمذكر 

جاء أربع وعشرون : "عة بالواو، تقولاإلعراب وهي مرفو

وعشرون تبقى " امرأة"ثا ه خالف مؤنَّ ، ولفظ أربع ذكِّر ألنَّ "امرأة

، وهكذا من فع بالواوكما هي على محلها من اإلعراب وهو الرَّ 

إِنَّ َهَذا أَِخي لَهُ تِْسٌع : "واحد وعشرين إلى تسع وتسعين، قال تعالى

رفت [23: ص]"َوتِْسُعوَن نَْعَجةً   مرفوع باإلبتداء، سع مبتدأ مؤخَّ

 .نيابة عن الضمة وتسعون معطوف على تسع مرفوع بالواو

 :مييزعداد من حيث التَّ األ

َل يحتاجان إلى تمييز، بل يحتاجان إلى صفة، ( 2إلى  1)العدد من 

 .، فواحد صفة وليس تمييزا"جاء رجل واحد: "مثال

 ".رأت ثَلثة كتبٍ ق"تمييزهم جمع مجرور، مثال ( 10إلى  3)ومن 

 رَ شَ عَ  دَ حَ أَ  تُ يْ أَ رَ : "تمييزه مفرد منصوب، مثال( 66إلى  11)ومن 

فرجَل وكوكبا مفرد " رأيت خمسة وستين رجًَل "و" بًاكَ وْ كَ 

 .منصوب
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .البخاري كتاب الغسل( 1)
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 :األعداد من حيث اإلعراب والبناء

 .يكون إعرابه حسب موقعه من الجملة ،العدد المعرب

ى التحاقا به، فيرفعان يأخذان حكم المثنَّ ( اثنان واثنتان)العدد 

رأيت : "وينصبان بالياء، مثل ،"جاء رجَلن اثنان: "باأللف، مثل

" مررت برجلين اثنين: "، ويجَران بالياء، مثل"رجلين اثنين

رأيت "، و"جاء امرأتان اثنتان: "ونفس األمر في اثنتين، تقول

 ".مررت بامرأتين اثنتين"، و"امراتين اثنتين

تلحق بالجمع المذكر السالم رفعا ( 60إلى  20)وألفاظ العقود من 

ا بالياء، مثالبالواو، ونصبا  رأيت "و" جاء عشرون رجَل: "وجّرً

 ".مررت بعشرين رجَل"و" عشرين رجَل

يبنى على الفتح على الجزئين ( 16إلى  11)والعدد المركَّب من 

" رأيت أحَد عشَر رجَل" و" جاء أحَد عشَر رجَل: "تقول

، فهي دائمة البناء، ويستثنى العدد "رجَل عشرَ  مررت بأحدَ "و

ى، ألنه وحده، فالجزء األول يعرب إعراب المثنَّ ل" اثنى عشر"

ا العشرة تبقى مبنية على الفتح ألنه مركب،  ملحق بالمثنى، وأمَّ

" ي عشَر رجَلرأيت اثنَ "و" ا عشَر رجَلجاء اثنَ : "تقول

 ".رجَل ي عشرَ مررت باثنَ "و

 :على العدد" ال"دخول 

ذا من على المضاف إليه وه" ال"إذا كان العدد مضافا فتدخل ( 1

أرسلت خمس "و" قرأت ثَلثة الكتب: "، مثال(10إلى  3)

 ".الرسائل



والترقيم اإلمالء في البداية   
77 

على الجزء األول " ال"فتدخل ( 16إلى  11)وإن كان العدد من ( 2

جاء التسعة عشَر "و" حضر الثَلثة عشر شيًخا: "منه فقط مثال

 ".طالبا

: عدد، مثالعلى جزئي ال" ال"وإن كان العدد معطوفا فتدخل ( 3

هنا دخلت " ال"، فـ "امرأةوالسبعين  من الثَلث نجحت امرأة"

 .على جزئي العدد

: على العدد فقط، مثل" ال"وإن جاء تمييز بعد العدد، دخلت ( 4

وكذلك إن جاء العدد معطوفا وجاء التميز، " أكلت العشرين بيضة"

: على المعطوفين من األعداد فقط دون التمييز، مثال" ال"فتدخل 

هنا دخلت على " ال"، فـ "ربعين شجرةَلثة واألزرعت الثَّ "

 .المعطوفين دون التمييز

 :فائدة

 :مصطلحات العدد

 (.10إلى  1)من : العدد المفرد

 (.16إلى  11)من :  كبالعدد المرَّ 

 (.66إلى  21)من : العدد المعطوف

 (.60إلى  20)من : ألفاظ العقود

 :مَلحظة

اليسار، ومن اليسار قال جل العلماء أن األعداد تقرأ من اليمين إلى 

 . إلى اليمين
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ا لمخالفة النصارة وأرى أن األعداد تقرأ من اليمين إلى اليسار عمد

ولحديث َعائَِشةَ رضي هللا عنها  في كتابتهم وقراءتهم لألعداد،

َن فِي َشأْنِِه  -صلى هللا عليه وسلم  -َكاَن َرُسوُل هللّاِ : قَالَتْ  يُِحبُّ التَّيَمُّ

لِِه، َوطُُهوِرهِ فِي نَ . ُكلِّهِ   .ْعلَْيِه، َوتََرجُّ

َن ما  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النبيُّ : "وللبخاري يُحبُّ التيمُّ

 ".استطاعَ 

ثم أنه لم يكن من عادة العرب القراءة من اليسار إلى اليمين، بل 

 .العكس

 

******************************* 
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 فصل

قة  فوائد متفرِّ

:لىالفائدة األو  

ومن فوائده ما سيأتي في هذا  ،رقيمنبيه على أهمية علم التَّ التَّ 

:المثال  

. ولكنَّ عليًّا قال أخي َل يمكن أن يكذب: لو أقول  

.ولكنَّ عليًّا قال أخي َل يمكن أن يكذب: وأقول  

تين ولم يظهر فارق بينهما، ولكن لو    رت مرَّ فهذه الجملة ُكرِّ

أخي َل : ولكنَّ عليًّا قالهكذا، ):( ل قا وضعنا نقطتين رأسيتين بعد

.فالقائل هنا هو علي .يمكن أن يكذب  

ا في الجملة الثانية لو وضعنا فاصلة بعد ولكنَّ علي ونقطتين  ،أمَّ

َل : ولكنَّ عليًّا، قال أخي ،على هذا النحو :رأسيتين بعد قال أخي

.فالقائل هنا هو أخي .يمكن أن يكذب  

.األمر الثَُّلثيفعل  :الفائدة الثَّانية   

ل؟ هل نقول اُدُع أا األمر فعلكيف ينطق  دُع، اِ م لثَلثي مهموز األوَّ

؟سعاِ أو  سعاَ و  

دُع َل تكون ألف الوصل إَلَّ مضمومةً، سبة لـ ابالنِّ : الجواب

: َل تكون ألف الوصل إَلَّ مكسورة، والسبب هو سع،لـ اوبالنسبة 

سَع مضارعه ادعو، رعه يدُع مضا، انأخذ الفعل المضارع منهما
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فإن كان مضموما تُضمُّ ألف  ،ثم ننظر في حرفه الثَّالثيسعى، 

أو مكسورا تكسر ألف  مفتوحاالث الوصل، وإن كان الحرف الثَّ 

سَع بألف وصل اِ وقلنا  ،دُع بألف وصل مضمومةلنا اُ الوصل، لذلك ق

هو حرف  ،مكسورة، والحرف األخير من مضارع فعل األمر هذا

.يحذف في فعل األمروهو  ،علَّة  

ي باسم يبدأ : الفائدة الثَّالثة وصل، كمصدر ال بألفعند التسمِّ

ابتهال أو انتصار أو انصاف، واألصل في : خماسي أو سداسي مثل

 سميَّ وصل، ولكن إن ال بألفداسي أن يبدأ المصدر الخماسي والسُّ 

امرأة  سميتشخص أو شيء توضع عليه همزة القطع، يعني إن  به

فظ هذا اللَّ  يكن يجب حينها وضع همزة القطع، وإن لم" ارإنتص"

بل مصدر من انتصر ينتصر، فتوضع ألف  ،أو شيء اسم امرأة

.وَل توضع همزة القطع ،الوصل  

صدت يوًما وكذلك لفظ اثنين واثنتين، تُبدأ بألف وصل، ولكن إن ق

.يوم اإلثنين: بعينه توضع همزة القطع، تقول  

ابعة ها تتبع أنَّ  في الهمزة المتوسطة نا أنَّ ق وقلسب: الفائدة الرَّ

أقوى  أقوى الحركتين بينها وبين الحرف الذي قبلها، وقلنا أنَّ 

ن هنا كوسوَل تعتبر ال ،الحركات هي الكسرة فالضمة ثم الفتحة

إذا أدت : يوجد استثناءات منها حركة، ولكن في هذه القاعدة

ناءات، فالهمزة قبلها استث: كلمة: القاعدة إلى توالي األمثال مثل

إذا األصل فيها أن تكتب على األلف  ،حرف ساكن وهي مفتوحة

، فلو طبَّقنا القاعدة لكانت الكلمة على هذا للجمع بعدها ألفيكون و

وهو غير مقبول  ،ألمثالوهذا يسمى بتوالي ا" استثناأات" النحو
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، لذلك استثنينا ووضعنا الهمزة مفردة على السطر ،مَلءفي علم اإل

بما  الهمزةتتصل ولم  ،ألف بعد الهمزة إذا جاءت :اَلستثناء الثاني

والحروف التي َل  ،مفردة الهمزة المتوسطة فكذلك ترسم ،قبلها

 ،والذال ،والدل ،و بغير همزةألف بهمزة األ :هي بعدهاتتصل بما 

اي ،والراء كذلك األلف  ،المربوطة ،والتاء ،والواو ،والزَّ

الهمزة  قبلفإذا جاء  كرناها في بداية الكتاب،وكنا قد ذ المقصورة،

كتبت الهمزة  ،بعدهابما  الهمزةولم تتصل هذه  ،المتوسطة ألف

وما قبلها  ،فتحفالهمزة عليها " قراءة: "مفردة على السَّطر مثل

ن تكتب الهمزة على أصل فاأل ،قوى من السكونأوالفتح  ،ساكن

هذا ون الكلمة على مثال بحيث تكاألولكن لكراهة توالي  ،األلف

ُجعلت الهمزة على السَّطر منفردة، و ءناستثكان اَل" قراأة: "الشكل

.بعدهاَل تتصل بما  قبلهاوكذلك ألن األلف التي   

 وكانت متصلة ،ألف إذا جاء بعد الهمزة المتوسطة: اَلستثاء الثَّالث

فاألصل في هذه الكلمة " ِعبئان: "ترسم على النبرة مثل ،بما قبلها

 ،ألنها مفتوحة وما قبلها ساكن ،لفاألتكتب همزتها على أن 

وصار " عبأان: "فتكتب على هذا النَّحو ،والفتح أقوى من السكون

.أيضااَلستثناء هنا لتوالي األمثَلل   

: إذا اتصلت بمد باأللف مثل ممدودة الهمزة ترسم: اَلستثناء الرابع

والفرق بين  ،اللعدم توالي األمثاستثناء  أيضاظمآن وقرآن، وهنا 

نَّ الهمزة السابقة متصلة أهو  ،هذه الهمزة وبين المثال الذي قبلها

تتصل بالباء وتتصل  فالهمزة" عبئان وشيئان: "بما قبلها مثل

ا في المثال الثاني في كلمة  فإنَّ الهمزة جاءت " قرآن"بالياء، وأمَّ

ين لفاألوأدغم  ممدودة،فكتبت  ،لفاألوهو  ،بعد حرف َل تتصل به
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 أيضاوتكتب  " قرأان"عن  عوضا" قرآن"في ألف واحد فصارت 

".قرءان"  

إذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد واو : اَلستثناء الخامس

ن تكتب أصل فيها واأل" مروءة: "تكتب على السطر مثل ،ساكنة

هنا يكون اَلستثناء  ولكن ،ألنَّها مفتوحة وما قبلها ساكن" مروأة"

لعدم اتصالها بما قبلها  ،الهمزة على السطرتب وتكفتحذف األلف 

.قرب للصواب وهللا تعالى أعلمأوَل بما بعدها، وهذا   

تكتب على  ،وإذا جاءت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد ياء ساكنة

وإن فتعامل الياء الساكنة معاملة الكسرة، " ييئس: "النبرة مثل

  ."ييأس" :لف فجائز مثلاألكتبت على 

المد بالياء قبل الهمزة المتوسطة يعامل معاملة : لسَّادساَلستثناء ا

بريئة وجريئة : "فتكتب الهمزة بعدها على النبرة مثل ،الكسرة

".ومشيئة  

إذا " إذا أو إًذاً "همزة القطع المكسورة مثل : اَلستثناء السَّابع

ل إلى همزة متوسِّطة بهمزةسبقت  وتعامل معاملة  ،استفهام تتحوَّ

ت آنفا، مثل  التيبحسب القواعد  ،طةالهمزة المتوس : قوله تعالىمرَّ

.[10:النازعات]ةِ رَ افِ الحَ  فِي ونَ ودُ دُ رْ مَ لَ " انَّ ئِ أَ "[40: الواقعة]،اابً رَ نَّا تُ كُ ا وَ نَ تْ مِ " أَئَِذا"  

تزاد ألف قبل الهمزة التي على النبرة من كلمة : اَلستثناء الثامن

ذاك النحو، ولكن تزاد فاألصل فيها أنها تكتب على " مئة ومئتين"

كي َل تشتبه  ،والسبب" مائة ومائتين أو ثَلثمائة"لها ألف لتصير 

إَلَّ أنَّها تكتب وَل تلفظ، ولكن عند النسب  ،ونحو ذلك "ومنهبفئة "

مئوي أو "مثل  ،لف ويعود اللفظ إلى أصله كتابة ونطقااألتحذف 
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أو " لا"لنجاح ستون مئوية، وإن حلِّيت بـ تقول نسبة ا "مئوية

.لف وتقول ستون بالمائةاألسبقت بحرف جر تعود   

 

 مبحث

 الفرق بين الضاد والظاء

: حرف الّضاد  

ذ تنفرد به بين باقي إ ،حرف الّضاد هو الحرُف المميّز للُّغة العربية

، وقد يأتي في أّول الكلمة "لغة الّضاد"اللغات، ولذلك تُسّمى باسمه 

ا، ومخرجه من إحدى حافتي ووسطها وآخرها أو منفصَلً في آخره

ف نطقاً وأشدُّها وهو أصعب الحرو ،اللّسان مع أطراف الثنايا العليا

، الجهر :أّما عن صفات حرف الّضاد فهي كاآلتيعلى اللسان، و

اإلصمات، وتشاركه  الّرخاوة، اَلستعَلء، اإلطباق، اَلستطالة،

 ابن قالالظاء في جميع هذه الصفات إَل في صفة اَلستطالة، 

وثيق
(1)

ألسنة : "ابن الجزريوقال ، "قَلَّ من يُْحِكُمها في الناس: "

"النَّاس فيه ُمختلفة وقلَّ َمْن يُحسنه
(2)

.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

اإلمام المجود شيخ القراء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن وثيق األموي موَلهم المغربي ( 1)

(بَلءسير أعَلم الن. )مولده سنة سبع وستين وخمسمائة بإشبلية ،اإلشبيلي المقرئ  

.بتصرف (231صـ " )الدراسات الصوتية عند علماء التجويد( 2)  
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  :حرف الظاء

حرف الظاء مخرجه من ظهر طرف اللّسان مع أصول الثّنايا العليا، 

، ولو  ويقصد بالثّنايا األسنان األمامية من الفك، والظّاء حرٌف لثوي 

  :أخذنا هذا المثال في البيت الشعري القائل

خابوا وهل أسٌد يبيع عريناً  * اث يُباُع بيع نخاسةٍ ظنّوا التر
(1)

  

جاءت كلمة ظنوا بمعنى حسبوا واعتقدوا، فلو قلبناها ضاداً ألصبح 

معناها ضنُّوا أي بخلوا
(2)

ور وبين المعنيين فرق كبير، وهناك د 

عن العلماء واَلستماع مهم في تصحيح لفظهما ويكون بالتلقي 

  .لطريقة لفظهم بالمشافهة

جرت عادة العرب على تسمية األشياء وفقاً لمضمونها كأن قد و

الّصاد، والّضاد، والطّاء، والظّاء، : يستخدموا الحروف الخشنة مثل

دة كأسماء  والخاء، والّذال، والثّاء في الكلمات التي توحي بالشِّ

حرف الساق اليابس من : الظُّنبوب وهواألسلحة وما يتعلَّق بها؛ ك

القدم
(3)

سهم صغير قدر ذراع، يلعب به : وة وهو، والحظ

الّصبيان
(4)

.  

:عدة طرق ءبين الضاد والظا للتفريقو  

:التفريق بين الضاد والظاء من حيُث المخرج (1  

هناك فرق بين الضاد والظاء في المخرج، وَل يصحُّ لنا أن ننطق 

اِد هو بِهما بدون تفريق، اللِّسان حافتَيِ إحدى : فمخرج الضَّ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.site.iugaza.edu.ps " بتصّرف. 14-0-2019  مشكمة حرفا الضاد والظاء( "1)  

.بَِخَل بِهِ : َضنَّ بَِمالِهِ : معجم المعاني مادة ضنَّ ( 2)  

: هو َعْظمه؛ قال يصف ظليماً : هو ظاهُر الساق، وقيل: َحْرُف الساِق اليابُِس من قُُدٍم، وقيل: والظُّْنبوبُ : معجم المعاني( 3)

.يَْرَمدُّ حتى تََرى، في َرْأِسه، َصتَعا أَي التِواءً * عاِري الظَّنَابيِب، ُمْنَحص  قَواِدُمه،   

.هو َحْرُف العظم اليابُِس من السَّاِق أَي َعِرَي َعْظُم ساقِها من اللَّْحم لـُهزالها عارية الظُّْنبوبِ : وفي حديث الـُمِغـيرة  

أَ له؛ قاَل سَلمة بن َجْندل: وقََرع لذلك األَْمر ظُْنبُوبَه راُخ له قَْرَع الظَّنابِـيبِ * ُكنَّا، إِذا ما أَتانا صاِرٌخ فَِزٌع، : تََهـيَـّ .كاَن الصُّ  

.لمعجم العربيمعجم المعاني وا( 4)  
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مع ما يُحاذيه من األضراس العليا، بَينما َمخرج الظَّاء  ،أو كلتاُهما

.من طرف اللسان مع أطراف الثَّنايا الُعليا: هو  

اد : قال الشيخ أيمن سويد من إحدى حافتي اللسان أو (: "ض)الضَّ

كليهما مًعا، وهذا الحرف انفرَدْت به اللغة العربية، وهو يَخرج من 

حافة اللِّسان اليُمنَى أو اليسرى أو هما مًعا، ولكن هذا َل منطقة 

يَمنع أن تشارك حافة اللسان إلى منتهاها كلها، ولكنَّ الضغط 

واَلعتماد على إحدى حافتي اللسان أو هما مًعا، وهذه المنطقة 

تقرُع الِجداَر الدَّاخليَّ لألضراِس الُعليا ففي هذه المنطقة يقع 

القبائل تضَغطُ على الحافة اليمنى، والبعض الضغط، وكانْت بعض 

اآلخر يضغط على الحافة اليُسرى، والبعض يضغط على الحافتين 

معا بتوزيٍع متعادل، وعند النطق بالضاد يلتَِصُق المخرج تماًما 

فيْنَحبُِس الهواء وراَء اللسان، وهذا اَلنحباس يسبب الضغط فيندفع 

، فيصل رأس اللسان إلى منطقة اللسان إلى األمام ملِّيمترات بسيطة

التقاء اللحم باللسان مع مراعاة عدم إخراج طرف اللسان؛ ألنَّه 

يُمكن أن يصل إلى َمخرج الظاء وهو أطراف األسنان العليا، لذلك 

نَِجُد خلطًا بين الضاد والظاء، ومخرج الظاء هو منتهى رأس 

.اللسان مع أطراف الثنايا العليا " 

فةُ ( 2 :من حيُث الصِّ  

خاوة، واَلستعَلء، : فِصفات حرف الضاد هي الجهر، والرَّ

.واإلطباق، واإلصمات، واَلستطالة  

ا صفاُت حرف الظَّاء فهي الجهر، والرخاوة، واَلستعَلء، : أمَّ

.واإلطباق، واإلصمات  

.فقد زادْت صفةُ اَلستطالة في الضاد عن الظاء  
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لمات المشكوك فرقة بين الحرفين في الكرق للتَّ ومن أفضل الطُّ ( 3

ة أي غوية األصليَّ فيها أن تعود بالكلمة إلى تصريفاتها اللُّ 

يضبط  -يظلم، ضابط من ضبط  -الظالمين من ظَلََم  :باشتقاقاتها مثل

.وهكذا  

انِيُّ الكلمات القرآنيَّة المذكور  هذا؛ وقد جمع الشيخ أبو عمرو الدَّ

:فيها حرف الظاء فقال  

نَاـــبِ  فََكظَْمُت َغْيظَ َعِظيِم َما ظَنَّتْ * نَا ــــْن ظُْلمِ ــــمِ  ظَفَِرْت ُشَواظُ بَِحظَِّها  

نَاـــــــلِِحْفظِ  َوظَلِْلُت أَْنتَِظُر الظَِّللَ *  ةً ــــي الظَِّهيَرِة ظُلَّ ـــــَوظََعْنت أَْنظُُر فِ   

نَاــَوْعظِ  ظَةِ ِغلْ ظََهَر الظَِّهاُر ألَْجِل * ْلَما فَفِي َعْظِمي لَظَى َوظَِمْئُت فِي الظَّ   

ظُْفِرنَاَوَحظَْرُت ظَْهَر ظَِهيِرَها ِمْن * هُ ــــــــْي تُيَقِّظَ فَظَّ ـــــأَْنظَْرُت لَْفِظي كَ   

الحريري الكلمات التي تحتوي على الظاء في  مع اإلماموج

:فقال" المقامة الحلبية"  

ائِلِي َعِن الضَّ  فَاظُ ــــــــــــــــــــاألَلْ تُِضلَّهُ  اِء لَِكْيَل* اِد َوالظَّ ــــأَيَُّها السَّ  

قَاظُ ـــــــــاْستِي هُ لَ  َها اْستَِماَع اْمِرئٍ * فَاْسَمْعـ  كَ ـإِنَّ ِحْفظَ الظَّاَءاِت يُْغنِي  

َحاظُ ـــــــــــواللِّ  َوالظَّْلُم َوالظُّبَى َلمُ * َواإِلْظ  الِمُ ـــــــــِهَي ظَْمياُء َوالَمظَ   

ْيـ  يُ ـــليُم َوالظَّبْ َوالَعظَا والظَّ  َواظُ ــــــــــَوالشُّ  ظَُم َوالظِّلُّ َواللَّظَى* والشَّ  

َماظُ ــــــــــَواللَّ  ِريظُ َوالقَْيظُ َوالظََّما* َوالتَّْقـ  مُ ـــــظْ َوالنَّ  َوالتَّظَنِّي َواللَّْفظُ   

قَاظُ ـــــــــــــــَواألَيْ  ِحظُ َوالنَّاِظُرونَ * َجا ــــَوال والِحظَا َوالنَِّظيُر َوالظِّْئرُ   

ظَاظُ ـَوالشَّظَا   َوالشِّ بُوُب َوالظَّْهُر * َوالظَّْنـ  َوالتََّشظِّي َوالظِّْلُف َوالَعْظمُ   

فَاظُ ـــــــــــَواإِلحْ ظُوُر َوالَحافِظُوَن * َوالَمْحـ  فَّرُ ــــــــــَواألَظَافِيُر َوالُمظَ   

تَاظُ ــــــــــــــــوالُمغْ  نَةُ َوالَكاِظُمونَ * ةُ َوالظِّنّـ ــــَراُت َوالَمِظنَّ ـــَوالَحِظي  

ظَاظُ ــــــــــــــــــَواإِللْ  ظَةُ َواإِلْنتِظَارُ * ُب َوالِكظّ ـــاظِ َوالُموَ  اتُ ــَوالَوِظيفَ   

ظُ َلـــــــــــــــــــــــــــــَواإِلغْ  َوالفَظُّ * َوظَِهيٌر  ٌع َوَعِظيمٌ ــَوَوِظيٌف َوظَالِ   

اظُ ـــــــــــــــــَوالُوعَّ  ِهُر ثُمَّ الفَِظيعُ * ا ـالظَّ  فُ ــَونَِظيٌف َوالظَّْرُف َوالظَّلَ   

اظُ ــــــــــــــَواألَْوشَ  ظَُل َوالقَاِرظَانِ * َوالَحْنـ  ظُّ ـتُن َوالمَ ــَوُعَكاظٌ َوالظَّعْ   
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اِن َوالشَّظَ  اظُ ــــــــــَوالجَ  َجْعظَِريُّ ِهظُ َوال* ا ــالبَ  فُ ـــــــَوِظَراُب الظِّرَّ وَّ  

اظُ ــــــــــَواألَْرعَ  ظُُب ثُمَّ الظِّيَّانُ * ْنـ َوالعُ  بُ ــــــــُن َوالَحنَاظِ ـــَوالظََّرابِي  

لْ  نَاِظي َوالدَّ َعاظُ ـــــــَوالِجنْ  ظَاُب َوالُعْنظَُوانُ * ظُ َوالظَّأُْب َوالظَّْبـ ـــَوالشَّ  

نَ  َعاظُ ـــــــــــَواإِلنْ  لُِم َوالبَْظُر بَْعدُ * ْظ ـــــــــَوالعِ  اظُلُ ـــعَ اِظيُر َوالتَّ ـَوالشَّ  

فَّاظُ ـــــــــــالحُ َها لِتَْقفُو آثَاَرَك * ْظ ـــــــــفَاْحفَ  ِهَي َهِذي ِسَوى النََّواِدرِ   

ْفَت ِمْنَها َكَما تَْقـ  واــظُ َوقَا ِضيِه فِي أَْصلِِه َكقَْيظٍ * َواْقِض فِي َما َصرَّ
(1)

 

أنَّ الضاد والظاء: ومن القواعد في هذا الباب  .َل يجتمعان في كلمة  

.كـ ضابط وضغط   

.َلجتماع الضاد والطاء فتكتب مضطر" مظطر" نكتبيمكن أن  َلو    

أنَّ أي كلمة تبدأ بأحد هذه : ومن القواعد أيضا في هذا الباب

يها َل يوجد ف( س –ض  –ص  –ط  -ز –ذ  –ث  –ت  -أ)األحرف

لكن بشرط أن تكون تلك الحروف أصلية مثَل كلمة  (ظاء)حرف 

.أظافر مفردها ظفر   

ابقه إذا نظرنا للقاعده نَلحظ أن الكلمة لم تبدأ بأحد األحرف السَّ 

.وعليه فهي تكتب بالظاء  

 صوابا فمن يكلي في جمع هذا الكتاب، فإن  تعالى هذا ما يسَّره هللا

ي ومنخطأً فمن وإن يكنهللا تعالى،   

والشَّيطان
(2)

، والحمد هلل رب  

.العالمين  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.مراجعة الشيخ سعد الحميد -إجابة الشيخ خالد الرفاعي  - التفريق بين الضاد والظاء: شبكة األلوكة( 1)  

حه األلباني( 2) .رواه أبو داود والنَّسائي وصحَّ  
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