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١

  حفظه اهللا تعاىل الشنقيطي تقريظ الشيخ/ عبد اهللا ولد أمحد ولد أبات
ن علََّم باألقالمِ 

َ
  ْمحدًا مل

  ج

  وأْرشَد اجلمهوَر باألعالمِ 
  

  صّلى وسلََّم على حمّمدِ 
  

  والصَّْحِب وَمن بِه ُهِديواآلِل 
  

  هذا وقد طالْعُت باْسِتْجالءِ 
  

  منظومَة العذراِء يف اإلمالءِ 
  ج

  فعْنَد ذا ألفيُتها مفيَدةْ 
  

  يف باoِا إن مل تُكْن فريَدةْ 
  

  والرَّْأُي عندي طبُعها ونشُرها
  

  لكي يعمَّ َعْرُفها ونشُرها
  

  ألََّفها الّصديُق اِالْستاُذ محدْ 
  

  يَّدًا من الصَّمدْ موّفقًا مؤ 
  ج

  جزاُه ربُّنا بأحسِن اجلَزا
  

  وضاَعَف النَّثْـَر لُه والرََّجزا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢  حـاشـيـة الـعـذراء فـي نـظـم قـواعـد اإلمـالء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــد ِهللا الــذي علّــم بــالقلم، عّلــم اإلنســان مــا مل يعلــم، والصــالُة والســالُم علــى 

بإحســان إىل  ومــن تــبعهم املبعــوث إىل خــري األمــم، وعلــى آلــه وصــحبه أهــل اهلمــم،
  يوم الدين.

(العــذراء يف قواعــد اإلمــالء)، وهــي منظومــة علــى  خمتصــرٌ  تعليــقٌ فهــذا  أمــا بعــد:
نظْمُتهـــا يف األْصـــِل لنفســـي وأهلـــي يف قرابـــة يـــوٍم، منظومـــة فريـــدة، خمتصـــرة مفيـــدة، 

وذلك قبل أربع سنواٍت وزيادة، ومل أكن قد اطَّلْعُت علـى منظومـة (حتفـة القـرّاء) إالّ 
فـراغ منهـا، فاسـتعجْلُت يف إخراجهـا لفائـدة األصـحاب، وانشـغْلُت فلـم أنظـر بعد ال

فيهـــا، وانتشـــرْت والقـــْت قبـــوالً بفضـــل اهللا تعـــاىل، مث كتـــب األســـتاذ الفاضـــل/ عمـــر 
الكبيسي حفظه اهللا حبثاً يف جمّلة آداب الرافدين، وكان موضوع حبثـه هـذه املنظومـة، 

  ذيبها، وإعادة صياغتها وترتيبها.على :وذكر مزاياها وعيوoا؛ فتجّدَد العزُم 
 بعـِض شـيوخيفوائد من وليعلْم القارئ الكرمي أين مل أنظم كتاباً معّيناً، وإمنا هي 

ـــــري مـــــن   ومطـــــالعيت، وقـــــد حـــــوْت مـــــع صـــــغِر حجمهـــــا قواعـــــدَ  كّليـــــة، تُغـــــين عـــــن كث
وأن oــا،  التفصــيالت، والــيت ال توجــد إال يف املطــّوالت، فأســأُل اهللا تعــاىل أن ينفــعَ 

  يغفر لصاحبها ومجيع املسلمني، إنه مسيع قريب.
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٣

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــــــــــــــــــــُد  ــــــــــــــــــــِدرْ الَحْم لــــــــــــــــــــيِّ الُمْقَت   ِهللا الَع

  

ــــــــــَتِمرّْ  ــــــــــَالٍم ُمْس ــــــــــْع َس ــــــــــالُة َم ُــــــــــمَّ الصَّ   ث
  

ـــــــــــــــْي َواآلِل َواَألْصـــــــــــــــَحابِ  ـــــــــــــــى النَِّب   َعَل
  

ــــــــــــاب ــــــــــــى ِكَت ــــــــــــٌب َعَل ــــــــــــطَّ َكاِت ــــــــــــا َخ   َم
  

ـــــــــــــْذراءِ    هـــــــــــــذا: وِذْي منظومـــــــــــــُة اْلَع
  

ــــــــــــــــــالءِ  ــــــــــــــــــَد اإلْم   َضــــــــــــــــــمَّْنُتها قواِع
  

ـــــــــــــــــــــــا َب ـــــــــــــــــــــــراً ُمَرتـِّ ـــــــــــــــــــــــراً ُمْقَتِص   ُمْخَتِص
  

بَا ـــــــــــــــــــذِّ ـــــــــــــــــــى ُمَه ـــــــــــــــــــا أَت   ممـــــــــــــــــــّثالً ِلَم
  

ــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــحٍ  ــــــــــــــــًة م ــــــــــــــــَنمِ  هدّي ْلتَـْغ   فـَ
  

ــــــــــــلِّ  ــــــــــــاَء ُك ــــــــــــا ُدَع ــــــــــــْو ِبَه ــــــــــــِلمِ َأْرُج   ُمْس
  

  
  في ذكر القواعد إجماالً  بابٌ 

ــــــــــــٌز ثــــــــــــمَّ تــــــــــــا ــــــــــــٌس فهْم   أبواُبهــــــــــــا خْم
  

ــــــــــــــــٌظ ثَ  ــــــــــــــــطٌّ وَلْف ــــــــــــــــأِلٌف َخ ــــــــــــــــاَف   )١(بَت
  

  
  )٢(كتابة الهمزةباب  

  ةمَ لِ الكَ  لِ في أوّ الهمزُة فصٌل: إذا كانت 
ـــــــــــــْن  ـــــــــــــاْلَهْمُز ِإْن َتُك راَف ـــــــــــــدِّ   بهـــــــــــــا ُمَص

  

ـــفاكْ  ـــ بْ ُت ـــرا :اَصـــى عَ عَل ـــوا اْألَُم ُع   )٣()(َأِطيـْ
  

                                      
لـف املمـدودة : األفالباب األول: كتابـة اهلمـزة. والثـاين: التـاء املربوطـة. والثالـث )١(

.واخل طُّ وال يلفظ به.واملقصورة. والرابع: ما خي   امس: ما يُلفُظ به وال ُخيَطُّ
  ، وآخرها.وسطهاو للهمزِة ثالثُة مواضع: أول الكلمة،  )٢(
أمحــد)، ُكتبــْت بصــورة األلــف  -مــزُة يف أول الكلمــة حنــو: (أكتـبُ إذا وقعـْت اهل )٣(

األّول:  ومثـّْلــــُت مبثــــالني؛ ،(علــــى عصــــا)وهــــي الّــــيت عنيــــُت بقــــويل:  بكــــّل حــــال،
ُعوا) و(األَُمراء)، مشرياً إىل جريان القاعدة على اهلمزة املفتوحِة واملضمومة.(َأطِ    يـْ

واختلفوا يف اهلمـزِة املكسـورة؛ فمـنهم مـن كتبهـا فـوق األلِـف مـع وضـع كسـرٍة حتـت  
  إقدام).  -اهلمزة، ومنهم من كتبها حتَت األِلف واكتفى بذلك. مثاله: (إبراهيم
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ــــــــــْذ)) (لِّــــــــــئَ نْ ئــــــــــَواْســــــــــَتْثِنَيْن (أ َنِئ   الَّ) (ِحيـْ
  

ــــــــــــ وَ ْحــــــــــــنَ و  ــــــــــــذْ  اَصــــــــــــعَ الْ فَ  )ءِ الؤُ (َه   )١(نُِب
  

  
  )٢(في الهمزة المتوّسطة فصلٌ 

ـــــــَبقْ  ـــــــا َس ـــــــْي ِبَحْســـــــِب َم   قاعـــــــدٌة فـــــــي ِت
  

  )٣(قّْ َحـــــــــــأَ يُنظَـــــــــــُر فْيِهمـــــــــــا فَمـــــــــــا آَدى 
  

ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــواُهُم اْلَكْســــــــــــــَرُة ضــــــــــــــمٌَّة تَل   أْق
  

ـــــــــــكوُن ذُِكـــــــــــَرتْ  َفْتَحـــــــــــٌة ثـــــــــــمَّ السُّ   )٤(فـَ
  

ــــــــــــــُؤْولَ  ــــــــــــــْوِلِهْم: (َمْس ــــــــــــــَؤْة)وَ  ،ٌة)َكَق   (ُلْؤُل
  

  )١(زَِئْة)(ُمْســـــــــــتهْ  (تََأمُّـــــــــــٌل)، ، )مْســـــــــــأَلةٌ (
  

                                      
كــاليت دخلَــْت   ال لفظــاً،حكمــاً  ُة الــيت يف أّول الكلمــةاْســَتْثنيُت ممــا مضــى اهلمــز  )١(

مكسورة مثل مثل (أَئِّنا)، أو اسُم زماٍن مثل (حينئذ)، أو الٌم  عليها مهزُة االستفهام
ال لفظـاً؛ هاُء التنبيه مثل (هـؤالء)؛ فهـذه اهلمـزُة يف أّوِل الكلمـة حكمـاً،  (لَِئالّ)، أو

  استعماُهلا على حنو هذا الرتكيب. فجرى، ُسِبَقْت مبا جيعُلها متوّسطةً  ألWّا
راعى يف توّسـط اهلمـزِة أن جتـيَء يف وَسـِط تركيـب الكلمـة، فقـد تكـون اهلمـزُة  )٢(

ُ
امل

  يف أصل الكلمِة متطرّفًة، فيّتصُل oا ضمٌري؛ فُتعَتبَـُر حينئٍذ متوّسطًة.
، وينصُّ هـذا (قانون احلركات)يف هذا الباب، وهي ما ُتَسّمى بـ ) ذكْرُت القاعدة٣(

مث  القــانون علــى األخـــِذ بــأقوى احلـــركتني، فيُنظَــُر إىل حركـــة اهلمــزِة وحركـــِة مــا قبلهـــا،
اســـُم إشـــارة، يعـــود علـــى اهلمـــزة  .(تـــي)فقـــويل: ُتكتَـــُب علـــى جـــنس حركـــة األقـــوى. 

آدى (فما  . وقـويل:أي: يف اهلمزة املتوّسطة وما سبقها ).فيهماوقويل: (املتوّسطة. 
قــوَي مــن حــركيت اهلمــزة ومــا قبلهــا؛ كــان أحــّق بكتابــة اهلمــزة علــى  : فمــاأيأحــّق). 

  شكلِه. يُقال: آدى إيداًء. َقِوَي.
  وقد نظم هذا املعىن شيخي عبد اهللا ولد أمحد حفظه اهللا؛ فقال:

ــــــــــــْرَوى   قاعــــــــــــدُة اهلْمــــــــــــِز بَوْســــــــــــٍط تـُ
  

ـــــــــــــــَوى   تـَْنظُـــــــــــــــُر أيَّ الشَّـــــــــــــــكَلتَـْنيِ أقـْ
  

  

  الفتحة، مث السكون. ضمُة، مثأقوى احلركات: الكسرُة، مث ال )٤(
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٥

  بحــــــــــــْرِف يــــــــــــاٍء ُســــــــــــِبَقتْ َوِإْن َتُكــــــــــــْن 
  

  )٢(فـــــــالهْمُز فـــــــوَق حـــــــرِف يـــــــاٍء ُكِتَبــــــــتْ 
  

ـــــــــــك«مثالُــــــــــُه:  ـــــــــــِك علــــــــــى خطيَئِت    »واْب
  

  )٣(»كْ لْســــــُت أنــــــا كهيئِتــــــ«(مجيُئهــــــا)، 
  

                                      = 
 الضــمة، واحلــرف الــذي قبلهــا الســكون؛ففــي املثــال األول كانــت حركــة اهلمــزة  )١(

ويف املثــال الثــاين (ُلْؤلُــَؤة) كانــت حركــُة اهلمــزة األوىل الســكون،  فُكِتَبــت علــى الــواو،
، وحركـــة اهلمـــزة الثانيـــة الفتحـــة واحلـــرف الـــذي قبلهـــا الضـــّمة؛ ُفكِتبَـــْت علـــى الـــواو،

واحلرف الذي قبلها الضّمة؛ فُكِتبَـْت علـى الـواو، ويف املثـال الثالـث (مْسـأَلٌة) كانـت 
حركة اهلمزة الفتحة، واحلرف الذي قبلها السكون؛ فُكِتَبْت على األلف، ويف املثـال 
الرابع (تَأّمٌل) كانت حركة اهلمزة الفتحة، واحلرف الذي قبلها الفتحة؛ فُكِتَبْت على 

ثــال اخلــامس (مســتهزَِئة) كانــت حركــة اهلمــزة الفتحــة، واحلــرف الــذي األلــف، ويف امل
وهكـــــذا جـــــرْت القاعـــــدُة الســـــابقة يف ســـــائر قبلهـــــا الكســـــرة؛ فُكِتبَـــــت علـــــى الياء...

األمثلـــة. وقـــد جـــرى اخللـــُف يف مثـــل: (مســـؤولة)، فـــأكثر املتقـــّدمني يكتبهـــا هكـــذا: 
ة العربيــة كتابتهــا علــى (مســئولة)، ومثلــه: (مــرءوس)، و(شــئون)، وقــد أقــر جممــع اللغــ

الــواو هكــذا (شــؤون)، ألWــا مضــمومة ومــا قبلهــا مضــموم، واملتقــّدمون كرهــوا تــوايل 
األمثـــال، وقـــد رّخـــص أبـــو حّيـــان النحـــوي رمحـــه اهللا باجتمـــاع الـــواوين يف غـــري رســـم 

  القرآن.
 ْت علــىفـإذا ســبَقْت اهلمــزَة يـاٌء؛ ُكِتبَــعـّد العلمــاُء اليــاَء السـاكنَة مبنزلــِة الكســرِة،  )٢(

  ياٍء.
يف سـنن الرتمــذي وغـريه مــن  فمثـّْلـُت مبــا وردهـذا مثـاٌل للهمــزِة املسـبوقِة باليــاء،  )٣(

ــَك". فــاهلمزُة هنــا ُســِبَقت  tحــديث عقبــة بــن عــامر  ــِك علــى خطيَئِت مرفوعــاً: "واب
بيــاء، فُكِتبَـــت علــى يـــاء، واملثـــال الثــاين: (جميُئهـــا)، فُعوِملَـــْت اليــاء معاملـــَة الكســـرة؛ 

ْت اهلمزة علـى اليـاء، واملثـال الثالـث (هيئتـك)، كمـا سـبق. وهـذا املثـال األخـري فكتبَ 
= 
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ــــــــــــــــــــــــــزاعُ  ــــــــــــــــــــــــــِل ال ن   ثالثــــــــــــــــــــــــــٌة بالمْث
  

ـــــــــــــُب، ذا إجمـــــــــــــاعُ  ـــــــــــــوءودٌة) ُتكَت   )١((م
  

ـــــــــْن َذاَك (يـــــــــاًء)  ـــــــــَتْثِنَيْن ِم   َصـــــــــاُخصِّ َواْس
  

ــــــــــ(ُمْر ِبَشـــــــــْيئَـْيِن) ،  ـــــــــاَك َص ـــــــــِه رُخِّ   )٢(ففي
  

ــــــــــــــــــــــــفٌ  هــــــــــــــــــــــــا أِل ــــــــــــــــــــــــةْ  وإن تلْت   للّتثنَي
  

ـــــــــــــةْ  وقبـــــــــــــُل ســـــــــــــاكنٌ  ـــــــــــــَراِع األَْبِنَي   )٣(فـَ
  

                                      = 
مـن  نيوال خيفى مـا يف املثـال. »إين لْسُت كهيئتكم«مقتبٌس من احلديث الصحيح: 

  فنسأل اَهللا لطَفه ومعونَته ورمحَته. !املعاين
ن جــنس إذا لــزم مــن كتابــة اهلمــزة علــى الــواو أو األلــف تــوايل ثــالث حــروف مــ )١(

 ياءان)، وهذا متفـقٌ  -ماءان -طر كراهية التوايل، حنو (تبّوءواواحد، كتبْت على الس
، خبــالِف مــا إذا أدى كتابــُة اهلمــزة )ذا إجمــاعُ وأشــْرُت إىل االتفــاق بقــويل: (عليــه، 

  على الواو إىل اجتماع واوين، ففيه اخلالف املشهور، وقد مضى ذكرُه.
ليـاءات كمـا مثّلـُت بقـويل: املاضـية، فيجـوز تـوايل ا دةاليـاَء مـن القاعـ واستثِنيتُ  )٢(

  إىل اختصاص الياء ببعض االستثناءات! .(ُخصِّصا)وأَشْرُت بقويل: (بشيئني). 
ّــيت قبلهــا حــرٌف ســاكن ٣( ــيت علــى -) إذا تلــْت ألــُف التثنيــة اهلمــزَة ال وهــي اهلمــزة ال

مــزِة حــرٌف ؛ فإWــا تكتــُب علــى حســب إمكــان االتصــال، فــإن كــان قبــل اهل-الســطر
ـــل اهلمـــزة حـــرٌف مـــن  مـــن حـــروف االتصـــال؛ ُكِتبَـــْت اهلمـــزُة علـــى يـــاء، وإن كـــان قب

اهلمـزُة حروف االنفصال؛ ُكِتَبْت األلُف بعد اهلمزِة؛ وبقيت اهلمزُة علـى حاهلـا. وأّمـا 
اّليت على واٍو أو ياٍء؛ فيُتعاَمُل معها معاملة اهلمزة املتوّسطة كما سبَق بيانُه. وتعـديل 

  البيت بتنبيه من الباحثة الفاضلة/ فاطمة احلسين حفظها اهللا.هذا 
 -هـي: (األلـف -وهي اليت ال تتصل مبا بعدها خطاً -: حروف االنفصال فائدة

  و)، وما سواها حروف اتصال.   -ز -ر -ذ -د
؛ د أمحـــد حفظـــه اهللا حـــروَف االنفصـــالوقـــد نظـــم شـــيخي الفاضـــل/ عبـــد اهللا ولـــ

  فقال:
= 
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٧

ـــــــــــــــــــاِن) ـــــــــــــــــــْزَءاِن َكاِفَي   كقـــــــــــــــــــوِلهم: (ُج
  

ــــــــــــــــُر: (الشــــــــــــــــيئاِن  ــــــــــــــــانِ واآلَخ   )١()رائَِع
  

  فصٌل في الهمزة المتطّرفة
ــــــــــــــــــتْ َوِإْن تَ  ــــــــــــــــــاِبقِ  طرََّف   َفَشــــــــــــــــــْكُل السَّ

  

ــــــــه ــــــــَرأُ ( :مثاُل ــــــــْزُء الّالِحــــــــِق))، يـَْق   )٢((ُج
  

َدا ـــــــــــْن واواً بَضـــــــــــمٍّ ُشـــــــــــدِّ ـــــــــــْم يُك   مـــــــــــا ل
  

ـــــــــــــــــــوٌُّء)  بَـ ـــــــــــــــــــُعُه (تـَ ـــــــــــــــــــِرَدانْـ مُ فوْض   )٣(ْف
  

ــــــــــــــِر  ــــــــــــــُب َغْي ــــــــــــــأُ وَنْص   ْطٍر ُتْشــــــــــــــَفعُ مِّ َس
  

ـــُع و  ،عصـــاً  ـــَك حْســـَب َوْصـــٍل ُتوَض   )١(تِْل
  

                                      = 
ـــــــــــــ   ا يـَْتبَـــــــــــــعِ وســـــــــــــتٌَّة تـُْفَصـــــــــــــُل عمَّ

  

  ) َفِعــــــــيجيمعهــــــــا قولــــــــك (ُذْد ُزْورَاً 
  

  

وِلَما تّتِصُل فيه األِلُف )، فيه األِلُف مبا قبل اهلمزة بـ(ُجْزءان مثّلُت ملا ال تّتصل )١(
 مبا قبل اهلمزِة بـ(شيئان).

وقبلها - وقد جرى اخلالُف يف تثنية ما اهلمزة فيه على األلف أو على السطر 
خطآن)،  - َخطَأ)، فبعضهم يكتبها هكذا (جزآن -جزء، حنو (- حرف انفصال

فإWا تكتب هكذا (آ) على املشهور، حنو (آمن)،  أّما إذا كانت األلُف لغري الثنية
  فإّن أصَلها (ءامن).

إذا تطرّفــت اهلمــزة نُِظــَر إىل حركــة مــا قبلهــا ال إىل حركتهــا، فــإن كــان مــا قبلهــا  )٢(
ها مفتوحـا كتبـت علـى ألـف ؤ)، وإن كان ما قبلمضموماً ُكتبْت على واو حنو (التهيّ 

بُـِدَئ)،  -بدأ)، وإن كان ما قبلها مكسوراً كتبْت على يـاٍء حنـو (شـواطئ -حنو (نبأ
  ضْوٌء). -كْفءٌ   -كناً كتبت على السطر حنو (ُجْزءٌ وإن كان ما قبلها سا 

مثـــل القاعـــدة الســـابقة اهلمـــزَة املســـبوقة بـــواٍو مشـــّددة مضـــمومة  اســـَتْثنيُت مـــن )٣(
(تبوُّء)؛ فإWّا ُتكتَـُب منفـردًة علـى السَّـْطِر حينئـٍذ، ولـو جرينـا علـى القاعـدة لكتْبناهـا 

وقــد أَحلْقــُت هــذا البيــت يف هــذا الفصــل بتنبيــٍه علــى واو؛ ألWّــا الــيت جتــانس الضــّمَة. 
مـن أخــوّي الفاضــلني (حممــد نبيــل بريــك النابســلي)، و(مــازن أبــو شــام)، فــأجزَل اهللاُ 

 ما املثوبَة واألجر.هل
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  فـــــــــــوَق اِأللــــــــــــفْ  وُســـــــــــِبَقْت أْو ُكِتَبـــــــــــتْ 
  

ــــــــفقــــــــْط، ِبَوْضــــــــِع تنــــــــويٍن    )٢(فْ بــــــــال أِل
  

  باب التاِء المربوطة
ـــــــــــــــــــــــــٍث  ـــــــــــــــــــــــــاُء تَْأنِْي   إذا تـــــــــــــــــــــــــأّخَرتْ َوَت

  

ــــــــالوقِف والوصــــــــلِ    )٣(جــــــــَرتْ  فشــــــــكُلها ب
  

                                      = 
؛ ُشـِفَعْت -ومل تُكْن على السـطر-) فإن ُنِصَبْت الكلمُة اّليت تطرَّفْت فيها اهلمزُة ١(

ــــُب بعــــدها، وأمــــا إذا كانــــت علــــى الّســــطر؛ فبحســــب قاعــــدة االتصــــال  بــــألٍف ُتكَت
 -واالنفصــال، فضــعها علــى يــاء إن كــان مــا قبلهــا مــن حــروف االتصــال حنــو (شــيئاً 

اســم  (وتلــك).ردءاً). وقــويل:  -ســوءاً  - فضــع بعــدها ألفــاً حنــو (جــزءاً ِخْطَئــاً)، وإال
أي: وأمُّ سطٍر ُتوَضع يف حال النصب حسب الوصل  (أم سطر).إشارة يعود على 

وعـــرض هـــذه املســـألة oـــذه الصـــورة بتنبيـــه مـــن الباحثـــة الفاضـــلة/ فاطمـــة  والفصـــل.
  احلسين حفظها اهللا.

وهـي الـيت -املتطرّفة إذا كانـت علـى السـطر قد سبق الكالم على نصب اهلمزة  )٢(
وقلنا يف اليت سبقت حبرف من حروف االتصـال: ضـْع بعـدها  -قبلها حرف ساكن

وهــي مــا كـــان احلــرُف الســـاكن الــذي ال ميكـــن فــذكْرُت هنـــا مســألًة مســـتثناة،  ألفــاً؛
فحينئـــٍذ كانـــْت اهلمـــزُة علـــى األلـــف مثـــل (نبـــأ)؛  أومثـــل (جـــزاء)،  اتصـــاهلا بـــه ألفـــاً 

إن  (و): ). ونثـر البيـتبال أِلفْ معىن قويل: (كَتفى بالتنويِن، وال تضع ألفاً، وهذا يُ 
بـال (بوضـع تنـويٍن فقـط، فنصـُبها  (أو ُكِتَبْت فـوق األلِـف)اهلمزُة بألٍف  (ُسِبَقْت)

  أخرى؛ كراهية توايل ألفني. أِلف)
ا نُطَقْت تاُء التأنيـِث تاء التأنيث، فإذ هذه قاعدٌة لفظّيٌة مفيدٌة، حتّدد لنا كتابةَ  )٣(

وكثـٌري مـن  يف الوقِف تـاًء ُكتبـْت مفتوحـًة. هاًء يف الوقِف ُكِتَبْت مربوطًة، وإذا نُطقتْ 
الطــــالِب يستشـــــكُل عليـــــه معرفــــُة التـــــاء املربوطـــــة مـــــن اهلــــاء، فللخـــــالِص مـــــن هـــــذه 

 الكلمـــة مثّ حرّكهـــا، فـــإن كانـــت يف احلـــالتني تُنطـــُق تـــاءً  ِقـــْف علـــى آخـــرِ اإلشـــكالّية: 
= 
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٩

ــــــــــوْ بُـ رْ مَ  ــــــــــَد الفتحــــــــــةِ َط ــــــــــِم بْع   ٌة فــــــــــي اِالْس
  

ـــــــــــــفِ    )١((الصـــــــــــــالِة) و(التّفاحـــــــــــــِة) :واْألَِل
  

ــــــــــــاُء الُمفــــــــــــَردِ    ال نحــــــــــــِو (أصــــــــــــواٌت) فت
  

َتـــــــدِ       )٢(مفتوحـــــــٌة، فاألْصـــــــُل (صـــــــوٌت) فاقـْ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــِلمْ ومثُل ــــــــــــــــــُع ُمَؤنَّــــــــــــــــــٍث َس   ُه جْم
  

ــــــــمْ  )مؤمنــــــــاٍت قانتــــــــاتٍ (كـــــــــ   )٣(قــــــــْد ُرِس
  

ــــــــــــــُرْوفِ  َمْفتوحــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــِل َواْلُح   فــــــــــــــي اْلِفْع
  

ــــــــــــــبَـ وَ    )٤(فِ وْ رُ ُحــــــــــــــالْ  نَ ِمــــــــــــــ نٍ اكِ َد َســــــــــــــْع
  

  باب األلِف الممدودة والمقصورة
ِـــــــــٌف ِإْن َجـــــــــاَء فـــــــــي َوْســـــــــِط اْلَكِلـــــــــمْ    َوأَل

  

ــــــــــمْ  ــــــــــْد ُعِل ــــــــــٍف َق ــــــــــِر ُخْل   )١(فـََوْضــــــــــُعُه ِبَغْي
  

                                      = 
أبيـــاٌت)، وإن كانـــت يف  -حنـــو (أبيـــاتْ  -وتســـمى مبســـوطة-فاكتبهـــا تـــاًء مفتوحـــة 

فــوُه)، وإن كانــت هــاًء يف حالــة الوقــف؛ وتــاًء  -تني هــاًء فاكتبهــا هــاًء حنــو (فــوهْ احلــال
  مثرٌة). -فاكتبها تاًء مربوطة حنو (مثرةْ  يف حالة التحريك

ة، يســـتعملها َمـــن مل تســـعْفُه هـــذه قاعـــدٌة أخـــرى ملعرفـــة التـــاء املربوطـــة واملفتوحـــ )١(
اءْت بعـد حـرٍف مفتـوٍح، ُب التاُء مربوطـًة يف األمسـاِء؛ إذا جـقرحيُته، ومضموWا: ُتكتَ 

 -فتــاة -ك إذا جــاءْت بعــد ألــٍف، حنــو (قضــاةوكــذل شــجرة). -تفاحــة -حنــو (مثــرة
    صالة). -زكاة

فـإّن  )؛أبيـات -أصـواتحنـو (، مفتوحـة أصـُل التـاء فيـهمجـٌع  وُيستثىن من ذلـك )٢(
  . يف األصل بكتابتها تاء مفتوحة.(فاقتِد) وقويل:بيت).  -أصلها (صوت

 قانتات). -املؤّنث السامل حنو (مؤمنات مجعُ  ومثُله يف االستثناء )٣(
  التاُء مفتوحًة يف ثالثة مواضع: وُتكَتبُ  )٤(
  .األفعال حنو (كتبُت، قالْت) -١
  احلروف حنو (ليت، وُمثت) -٢
  ساكن حنو (بْنت).بعد احلرف ال -٣
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ـــــــــــــــــــاٍء وَ  ـــــــــــــــــــاِعيٍّ بَِي ـــــــــــــــــــبُ فـــــــــــــــــــي رَُب   ُتكَت
  

ـــــــه: ( ـــــــُب) ُبْشـــــــَرى)، (و يْرضـــــــىمثاُل   )٢(تَرَغ
  

َيا) ــــــــــ(ُدنـْ ــــــــــ(يَا)، َك ـــــــــبوٍق ِب ـــــــــِر َمْس   فـــــــــي غْي
  

ــــــــــــــ(   )٣(الكتــــــــــــــاَب يحيــــــــــــــا) تــــــــــــــدبـَّرَ  نْ وَم
  

  َلـــــــــمْ عَ الْ  والِفْعـــــــــُل (يحيـــــــــا) يشـــــــــتِبْه مـــــــــعَ 
  

  )٤(مرتَســــــــــمْ  جــــــــــاءَ  فاِالْســــــــــُم بالمقصــــــــــورِ 
  

  العَجـــــــــــمْ  َأْســـــــــــَماءِ  تـــــــــــأتي فِ َمْمـــــــــــدوَدًة 
  

ـــــمْ  ــــــ(ِجْئُت طَْنَطـــــا)، غيـــــَر ســـــتٍّ تـُْرَتَس   )١(َك
  

                                      = 
َبْت ممدودًة بكـّل حـال بـال باع) ُكتِ  -إذا كانت األلُف يف وسط الكلمة كـ(قال )١(

  بسكون السني؛ لغٌة يف (الوَسط). ).وْسط. وقويل: (خالف
ــتِ )إذا جــاءت األلــف رابعــًة فــأكثر كُ ٢(  -وتســمى مقصــورة-ْت علــى شــكل (يــاء) َب

 -حبلــــــى -أو امســــــاً كـــــــ(بشرىأعطــــــى)،  -فعــــــالً كـــــــ(يرضى ســــــواء كانــــــْت الكلمــــــةُ 
    مستشفى).

-األِلــُف بيــاء، فتكتــُب علــى شــكل األلــف ويســتثىن مــن ذلــك مــا إذا ُســبقتْ  )٣(
وحييـــا).  -الرســـم يــاءان علـــى الطــرف حنـــو (دنيــالـــئالّ يتــواىل يف  -وتســمى املمــدودة

  يعين القرآن. الكتاب).( وقويل:
خـرج االسـُم عـن  (حيـىي) علـم،) فعـل، وإذا ِخْيَف االلتباُس بني كلمتني كــ(حييا )٤(

َوقـَْفــُت عليــه مرتســم). ( وقــويل:. لــه عــن الفعــل وُكِتــَب بشــكِل اليــاء متييــزاً القاعــدِة، 
علـى املنصـوب املنـّون بإبـدال  بالسُّكوِن علـى لغـِة ربيعـة، وأّمـا مجهـور العـرب فَيِقُفـون

  رمحه اهللا: وقد نصَّ على ذلك ابُن مالك رمحه اهللا يف الكافية؛ فقالتنوينه ألفاً، 
ــــــــــــــــّونُ  ــــــــــــــــدى ربيعــــــــــــــــة املن   كــــــــــــــــذا ل

  ج

  يف نصـــــــــــٍب أو يف غـــــــــــريِه يُســـــــــــكَّنُ 
  

  باب العلم؛ فقال رمحه اهللا: أكثر من موضع، منها واستْعمَلها يف (اخلالصة) يف
  َوَوَضـــــــــــُعوا لـــــــــــبْعِض األْجنـــــــــــاِس َعلَـــــــــــمْ 

  

  َكَعَلـــــــِم األْشـــــــخاِص لفظـــــــاً وْهـــــــَو َعـــــــمّْ 
  

  واهللا تعاىل أعلم. فَـ(َعَلم) مفعول به منصوب للفعل قبَلُه،
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١١

ــــــَذاَك (ِكْســــــَرى) ــــــى) وََك ــــــى) و(ِعْيَس   (ُمْوَس
  

ـــــــَرى) ثْـ ـــــــى)، (ُبَخـــــــاَرى) وََكـــــــَذا (ُكمَّ   )٢((َمتَّ
  

ــــــــــــــــيٍّ جــــــــــــــــَرى الخــــــــــــــــالفُ    وفــــــــــــــــي ثالث
  

  )٣(أختــــــــــــــاُر مــــــــــــــا يختــــــــــــــارُُه اْألْســــــــــــــالفُ 
  

  مثالُـــه: (ســـعى)، (رمـــى)، (ُضـــحًى)، (فتـــى)
  

َبتــــــــــــــا دةً فبعُضــــــــــــــهم ممــــــــــــــدو    )٤(قــــــــــــــَد اثـْ
  

ـــــــــــــِلَها ـــــــــــــَب أْص ـــــــــــــُم َحْس ـــــــــــــُرُهْم يـَْرِس   أْكثـَ
  

ـــــــــــــا ـــــــــــــَرى َلَه ـــــــــــــاِء َواْألُْخ   )٥(َمْقُصـــــــــــــْورٌَة لِْلَي
  ج

  : (َعَلــــــى)، (َحتَّــــــى)، (ِإلَـــــــى)ةً ِســــــتَّ  َواْســــــَتْثنِ 
  

ــــُه (بـََلــــى)   )٦((أَنَّــــى)، (َمَتــــى)، َواآلَخــــَر اْجَعْل
  

                                      = 
ـــة ُتكتَـــُب بـــاأللِف املمـــدودة، وســـواء كـــا )١( ن االســـم األعجمـــي األمســـاء األعجمّي

  وأمريكا). -وأسرتاليا -وطنطا -وأغا)، أو غَري ثالثيٍّ كـ(زليخا -ثالثياً كـ(لوقا
ــة؛ ُتكَتــُب بــألٍف مقصــورة، و( )٢( ــرىاســتثنيُت ســتَّ كلمــات أعجمّي ): اســُم كّمْث

  فاكهٍة أعجميٌّ.
والــذي  جــرى اخلــالُف يف األلــِف إذا وقعــْت ثالثــًة يف حــروف الكلمــة الثالثّيــة، )٣(

  هور، وسيأيت بيانُه يف البيت التايل.أختاره ما ذهب إليه اجلم
رمـــى)، واألمســـاء  -يف الثالثـــي بأفعــال وأمســـاء؛ فاألفعـــال (ســعى مثّلــُت لأللِـــفِ  )٤(

هكـــذا  ممـــدودًة بكـــلِّ حـــالُب فـــىت)، فـــذهبْت طائفـــٌة إىل أّن األلـــَف ُتكَتـــ -(ضـــحى
  فتا). -(ُضحا

واواً مـــا كـــان أصـــُلها  أنَّ ذهـــب اجلمهـــور مـــن الكّتـــاِب يف القـــدمي واحلـــديث إىل  )٥(
يــــاًء ُتكَتــــُب ومــــا كــــان أصــــُلها  عصــــا: وهــــو العــــود)، -، حنــــو (دعــــاُتكَتــــُب ممــــدودةً 

إِذ أي: واملمــدودة للــواو،  واألخــرى لهــا).وقــويل: (. َســعى) -مقصــورًة، حنــو (ُدمــى
  القسمة ثنائية. 

ُتكتــُب بــاأللف املقصــورة إمجاعــاً، وذاك ألWــا جمهولــُة  هــذه الكلمــات الســّت؛ )٦(
   األصِل.

= 



١٢  حـاشـيـة الـعـذراء فـي نـظـم قـواعـد اإلمـالء

ــــــــــــــــَدى ــــــــــــــــْرٍف وَل ــــــــــــــــُلها بَص ــــــــــــــــَرُف أْص   يـُْع
  

ــــــــــــــــــــــاِجٍم َوِلَضــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــِنَداَمَع   )١(ِمْيٍر أْس
  

  باب ما ُيكَتُب وال يُلَفظُ 
ــــــــــــزُة َوْصــــــــــــٍل رْســــــــــــُمها فــــــــــــي أوَّلِ    )٢(هْم

  

ِـــــــيْ  ـــــــِل الثُّالث ـــــــن اْلِفْع ـــــــٍر ِم ــــــــ(اْدُخِل)  أْم    )١(َك
  

                                      = 
وقد حاول جممُع اللغـِة العربيّـة أن جيعـَل مجيـَع مـا ينتهـي بـاأللِف دائمـاً باملمـدودِة 

لتايل، لكن سواء كان ثالثياً أو زائداً عليه، إالّ الكلمات السّت املستثناة يف البيت ا
أختـــاره مـــا  مصـــطفا). والـــذي -موســـا -عيســـابح يف ذلـــك أن ُيكَتـــب مثـــُل: (اســـُتق

فهــو طريقــُة الُكّتــاب العــرب يف القــدمي واحلــديث، واألمــُر فيهــا  هــور؛ذهــب إليــه اجلم
ســهٌل، فحيــُث ال جتــُد لــك أســوًة يف الرســم بــاألِلف املقصــورة فارْمسهــا باملمــدودة إن 

إلشـكال، ومـال إىل هـذا الشـيخ عبـد اهللا اجلُـَدْيع حفظـه شئَت، فتكون خمرجاً عنـد ا
   تعاىل، ومن كتابه استفْدُت كثريا . اهللا
ألفعـــال مبضـــارعة فـــي ابتصـــريِفها؛ ف يكـــون وأبِنيَـــِة الكلمـــة معرفـــُة أصـــل األلـــف )١(

بــالرجوع إىل  ، و مْشــياً) -و)، واإلتيــان باملصــدِر، حنــو (مشــىيــدن -املاضــي حنــو (دنــا
 ضـمري الرفـع املتحـّرك إىل ، ويساعد على معرفة األصـل اإلسـنادُ اجمواملع كتب اللغةِ 
 -فتيـــان)، و(عصـــا -(فــىت حنـــو ، ويف األمســـاء واألفعـــال بالتثنيــةرميــُت) -حنــو (رمـــى

  يدعوان)، واهللا تعاىل أعلم. -عيان)، و(دعايس -عصوان)، و(سعى
  وقد قال الشاطيب رمحه اهللا:

ـــــــــــــُة األمســـــــــــــاِء تكشـــــــــــــُفها وإنْ    وتثنَي
  

  مــنهال ت إليــك الفعــَل صــاَدْفتَ رَددْ 
  

  

تظهــُر يف النطــِق ا إىل النطــق بــاحلرِف الســاكن، و مهــزٌة يـَُتوّصــُل oــ :مهــزُة الوصــلِ  )٢(
النطــِق حــني  حــني نبــدأ بنطــق الكلمــة الــيت وقعــت هــذه اهلمــزة يف أّوهلــا، وختتفــي مــن

 وســط الكــالم، فتظهــُر حــني تقــول: (اْمــرأٌة)، وال تظهــر حــنيتقــع هــذه الكلمــة يف 
= 



 حـاشـيـة الـعـذراء فـي نـظـم قـواعـد اإلمـالء

  
١٣

ـــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــاِس َوالسُّداِس   )٢(وَمْصـــــــــــــــدُر اْلُخَم
  

ــــــــــــــــ(   )٣( )اْخِتالسِ واألمــــــــــــــُر والُمضـــــــــــــــيُّ َك
  

ــــــــُن) و(اثنــــــــاِن)   (اســــــــٌم) و(ِاْســــــــٌت) و(اْيَم
  

ـــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــرَ اْم تـــــــــــــــــاِن)رِ أٌة) و(اْم َن   )٤(ُئ) َو(اثـْ
  

  

ــــــْطِر اْكتُــــــبِ    و(ابْــــــٌن) أتَــــــْت فــــــي أوَِّل السَّ
  

  )٥(أْو لَــــــــْم َتُكــــــــْن ِمـــــــــْن بــــــــين فـــــــــْرٍع َوَأبِ 
  

                                      = 
ــــني يف النطــــق؛ فأحلْقُتهــــا هنــــا بــــالنظر إلحــــدى  تقــــول: (هــــذِه اْمــــرأٌة) بوصــــل الكلمت

  وهلا مواضُع يأيت ذكُرها يف النظم. حالتيها،
ذكــَر)، فتكتــُب:  -دعــا -املوضــع األّول: األمــر مــن الفعــل الثالثــي حنــو (دخــلَ  )١(

  اذُْكْر). -ادعُ  -(ادخل
حنـــو (اجتمـــاع) مصـــدر عـــل اخلماســـي وُتْكتَـــُب مهـــزُة الوصـــل يف أّول مصـــدر الف )٢(

انتظــار...)، ويف أّول مصــدر  -انتهــاء -ابتســام -اشــرتاك -(احتــادمثلــه (اجتمــع)، و 
 -اســــتقبال -تخراج) مصــــدر (اســــتخرج)، و(اســــتقالل(اســــالفعــــل السداســــي حنــــو 

  استيعاب...). -استحسان -استدالل
ب oمـــزة ففعـــل األمـــر واملاضـــي كاملصـــدر، فـــاألمر اخلماســـي والسداســـي ُيكتـــ )٣(

ٌم الحـــْظ أّن احلـــرَف املشـــّدد حرفـــان ُمـــْدغَ -الوصـــل، حنـــو (اجتهـــْد، اجتمـــْع، اّحتـــْد 
ماســــــي اســــــتوعْب)، واملاضــــــي اخل -اســــــتقبل -)، و(اســــــتخرجْ -أحــــــدمها يف اآلخــــــر

 -اسـتوعبَ  -ابتـدأ)، و(اسـتخرجَ  -اشرتكَ  -اّحتدَ  -والسداسي كذلك، حنو (اجتمع
.(   استدلَّ

  زة الوصِل.تكَتُب oم ذه الكلماتُ ه )٤(
إذا  ُحتـــَذفُ ُتْكتَـــُب مهـــزُة الوصـــِل يف كلمـــة (ابـــن) إذا وقَعـــْت يف أّول الّســـطر، و  )٥(

  فشروط حذف اهلمزة يف (ابن) ثالثة: وقعْت نعتاً لعَلٍم مّتصٍل oا.
  .أن تقَع بني علمني مّتصلني -١
  .أن تكون نعتاً للعلِم األّولِ  -٢

= 



١٤  حـاشـيـة الـعـذراء فـي نـظـم قـواعـد اإلمـالء

ــــــٍرو) إِ  ــــــَواُو فــــــي (َعْم ــــــْم يَـ َواْل   )١(وبِ ْنِصــــــَذا َل
  

ـــــــــٌف  ـــــــــلِ َوأَِل ـــــــــْع َواِو ِفْع   )٢()وابُ سِ احْ ـ(كـــــــــ َم
  

ــــــــــْحَبةِ  ــــــــــى) ِإشــــــــــارٍَة َأْو ُص   )٣({َوفــــــــــي (ُأوَل
  

ـــــــتِ  ـــــــَواَو َحْشـــــــواً أَْثِب   })١(َكـــــــَذا (ُأوالُت) اْل
  

                                      = 
  .أن تكون مفردةً  -٣

 مل ُحتــذف، حنــو (محـد هــو ابــن صــاحل)، ألن كلمــة (هــو) ْني َمــعلَ بــني ال لَ ِصــفُ  فـإنْ   
فصل بني العلمني، وكذلك (العاملُ ابـُن العـاِمل) ألWـا وقعـت بـني امسـني غـري علمـني، 
وكذلك (اشتهر العّباُس ومحزة ابنا عبد املطلب)، ألWا ثـُنّـَيْت، وكذلك (يوسـف ابـن 

ت خــرباً ال نعتـاً، ومثــال موضــع يعقـوب)، جوابــاً ملــن سـأل: َمــن يوســف؟، فإWـا وقعــ
  .)eاحلذف: (حممد بن عبد اهللا 

كـــالعَلم يف ،  -العابـــدين كـــزين-واللقـــب  ،-كـــأيب الفضـــل-فائـــدة: الكنيـــُة 
  األحكام السابقة، فتقول: (جاء أبو الفضل بن أيب ا{د).   

 ُوضــع الــواو يف (عْمــرو) للتفرقــة بينــه وبــني (ُعَمــر)، وإمنــا ُحــِذفت حــال التنــوين )١(
بالنصـــِب؛ لوجـــود ألـــف التنـــوين، و(ُعَمـــر) ممنـــوع مـــن الصـــرف، أي: ال ينـــّوُن، فـــال 

  تلحقه ألف التنوين حال النصب، فعندئٍذ ال ضرورة للواو، وذلك لزوال االلتباس.
لـن يفعلــوا)،  -عــدها ألـٌف، حنـو (قــالواْت ببَـتِ واو اجلماعـة بالفعــل كُ  تْ إذا اّتصـل )٢(

ا تفـّرق بـني واو اجلماعـة وغريهـا مـن الـواوات الـيت إّمـا وُتسّمى (األلف الفارقة)، ألWّـ
كـــــ(يدعو)، أو عالمــــًة للرفــــع يف مجــــع املــــذّكر الســــامل   أن تكــــون مــــن أصــــل الكلمــــة

  واألمساء السّتِة حاَل اإلضافِة، حنو (مشركو قريش)، و(أخو حممد).
اهللا. هـــ رمحــه ١٢٧٩وي املولــود ســنة مضــّمٌن مــن (حتفــة القــرّاء) للعالمــة البــبال )٣(

يقـول  اطّلْعُت عليها بعد فراغي؛ ألين مل أعلم oا، فأضْفُت منهـا مـا وجْدتُـه أجـوَد.
وهـــي اســـُم إشـــارة للجمـــع، فتقـــول: (أولئـــك  (وفـــي أولـــى إشـــارٍة)رمحـــه اهللا تعـــاىل: 

ــك). املؤمنــون)، بكتابــة الــواو دون لفظهــا، وإمنــا وقولــه  زيــدْت فيــه متييــزاً لــه عــن (إلي
= 
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١٥

  ٍة) علــــــى األَصــــــحْ َئــــــ(مِ  الَعَصــــــا فِ َحــــــْذُف 
  

ـــــــــــــــــــارُُه األْنَدُلســـــــــــــــــــيُّ    )٢(اتََّضـــــــــــــــــــحْ وَ  َيْخَت
  

  باب ما يُلَفُظ وال ُيكَتبُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَطتْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــٍف إَذا توسَّ   والُم تـَْعرِْي

  

ـــــــــــْيِن  ـــــــــــْيِن)(َالَم ـــــــــــْذ لِلَّبَـنَـ ـــــــــــِقَطتْ  ُخ   )٣(ُأْس
  

ــــــــــ ــــــــــذي) ْولِ َوالُم َمْوُص ــــــــــَردِ  (اّل   فــــــــــي اْلُمْف
  

ـــــــــــــِع  ـــــــــــــِردِ َجْم ـــــــــــــذكَِّر (الَّـــــــــــــذيَن) َأْف   )١(الُم
  

                                      = 
يشـــري إىل (أويل) وهـــو ملحـــق بـــاجلمع املـــذكر الســـامل، ألنـــه  )أو صـــحبةِ رمحـــه اهللا: (

وصــف ال واحــد لــه مــن لفظــه، وواحــُدُه مــن معنــاه (صــاحُب)، تقــول: (جــاَء أولــو 
  العلِم)، و(أحبُّ أويل العلم).

كــذلك (أوالُت) وهــي مبعــىن (صــاحبات)، وهــي ملحــق جبمــع املؤنــث الســامل،  )١(
  حشواً، وذلك محالً على املذّكر (أولو). واوَ تقول: بناُتك أوالُت أدٍب، فتزيد ال

وذلــك متييــزاً بينــه وبــني  (مائــة) قبــل إعجــام احلــروف ونقطهــا؛ زيــَدْت األلــُف يف )٢(
ل املثىن (مئتـان) (منه)، فهما يف الرس علـى املفـرد، وأمـا يف حالـة اجلمـع م سواء، ومحُِ

ئون)، واختـار أبـو فقد اتّفق العلماء على أّن األلف ال تزاد فيها، فتكتب (مئات، م
: بيّنــُت ســببني لتصــحيحيوقـد  حيّـان النحــوي حــذَف ألـف (مائــة)، لــزوال احملــذور،

يقـول الــدكتور عبـد اللطيــف الختيـار أيب حيـان رمحــه اهللا، ولوضـوحه؛ فــزال احملـذور. 
اخلطيــب حفظــه اهللا: "ممــا يــدعونا إىل حــذف هــذه األلــف أّن بعــض النــاس خيطئــون 

ة)، فينطقوWــا بــاأللف مــع أWــا زيــدت خطّــاً وأمهلــْت يف يف النطــق oــذا اللفــظ (مائــ
  ، وعلى هذا عمُل كثري من حمّققي الرتاث اليوم..انتهى كالمه"النطق

اللّـنب)؛ ُحـَذفْت  -بالٍم معّرٍف بــ(أل) كــ(الّليل إذا دخلت الٌم على اسٍم مبدوءٍ  )٣(
 )،للّــَنب ) تقــول: (اللّــنب(أل) كراهيــَة اجتمــاع ثــالِث المــاٍت، وهــذا باإلمجــاع، حنــو (

دخلت على اسٍم مبدوٍء بغري الالم معّرٍف بـ(أل) فال حتـذْف إذا أّما  ومثله: (لليل)،
  فقط، حنو (الرجل) تقول: (للرجل).إالّ مهزة الوصل 
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ـــــــــِذفِ  ـــــــــِم اِإلَشـــــــــارَِة اْح   {َوأَِلفـــــــــاً فـــــــــي اْس
  

ــــــدٍ  ــــــْع الِم بـُْع ــــــْي) }َم   )٢(مثــــــُل (ذلــــــك الَخِف
  

ــــــــمُ  ــــــــِه  وُحْك ْنِبْي ــــــــا التـَّ ــــــــُل مــــــــا مَ َه   ىَضــــــــمْث
  

ـــا ُحْســـُن القَ  ـــِل (َهـــَذا)، (َهُهَن   )٣(ا)َضـــفـــي ِمْث
  

  و(أْن) إن تـَتَِّصـــــــلْ (َعـــــــْن) َو(َمــــــْن) َونـُــــــْوِن 
  

ـــــ ـــــتَ بْ مُ  (ُدْم) َعـــــدُّها ،(الّ)الــــــ) َأِو (َمنْ ـِب   )٤(لْ ِه
  

                                      = 
الّــــذين)،  -فــــرد أو مجــــع املــــذّكر، حنــــو (الّــــذيُحتــــَذُف الم االســــم املوصــــول امل )١(

الــــّالت)، فتكتَــــُب  -الّلتــــان -حنــــو (اللّــــذان ع املؤنـّـــث الســــامل،خبــــالف املثــــّىن أو مجــــ
  بالالِم.

فــي ) مفعــول مقــّدم (وألفــاً البــبالوي رمحــه اهللا: (مــا بــني األقــواس مــن منظومــة  )٢(
) وهــي الـــالم مــْع الم بـُْعـــدٍ وذلـــك إذا جــاء (احــذِف) ) يعـــين: (ذا) (اســم اإلشــارة

وهــي الــيت -وحــة املكســورة، فُتكتــُب هكــذا (ذلــك)،  أّمــا إذا جــاءْت مــع الــالم املفت
. (ذلـــك الخفـــي)وقـــويل:  األلـــف، حنـــو (ذا لَـــَك هديـــًة مـــّين).أُثبتـــْت  -تفيـــد املِْلـــك

ـــيبَّ  ُر إىل مـــا أخرجـــه اإلمـــاُم مســـلٌم يف صـــحيحه أنَّ الن ـــبُّ  eُأشـــيـْ قـــال: "إنَّ اَهللا حيُِ
." ، الغينَّ، اخلفيَّ    العبَد التقيَّ

ـــههـــا الت(كحـــذف األلـــف مـــن اســـم اإلشـــارة حـــذُفها مـــن  )٣( )، حنـــو (هـــذا)، نبي
فـإن دخلـت هـا التنبيـه علـى اسـم إشـارة مبـدوٍء بالتـاء، أو خمتـوٍم بــالكاِف  و(ههنا).

ــــا) خــــالٌف، فــــأكثرهم  ــــتعلْم أّن يف (ههن مل حتــــذْف، حنــــو (هاتــــان)، و(هــــاذاك)، وْل
ــا ُحْســُن القضــاء). هنــا)، واخلطــب ســهٌل. وقــويل: يكتبهــا هكــذا (هــا  إشــارٌة (هُهن

الق اإلســـــالم، والّـــــيت حـــــاَل بيننـــــا وبينهـــــا رَُكـــــاٌم مـــــن ثقافـــــاٍت ودعـــــوٌة للتخلّـــــق بـــــأخ
يف  وســلوكّيات وافــدة، زُيـَّنَــْت لشــبابِنا ونســائِنا، وقــد ذكــَر اإلمــاُم البخــاريُّ رمحــه اهللا

  ما هو من حماسن هذه الشريعة. ضاء) وغريُه(باب حسن الق
؟)، و(ممّــن ُحتــَذُف نــون (عــن) و(مــن) إذا اّتصــلت بـــ(َمن)، حنــو (عّمــن تســأل )٤(

َب)، ففيـــه َعـــصـــلت بــــ(ال)، حنـــو (نصـــحُتك أالّ تلْ القـــوم؟)، وكـــذلك نـــون (أن) إذا اتّ 
= 
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١٧

  وقــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــلُت بعــــــــــــــــــُد للختــــــــــــــــــامِ 
  

  )١(فالحمــــــــــــــــــــــُد ِهللا علــــــــــــــــــــــى التمــــــــــــــــــــــامِ 
  

٢(  

                                      = 
أي: عـَدُد أبياِ:ـا دون املقّدمـِة واخلامتـة أربعـٌة  عـدُّها ُدم)لفٌّ ونشـٌر مرتّـٌب. وقـويل: (

ـــاً.  ـــاً، فالـــدال: أربعـــة، واملـــيم: أربعـــون. ومـــع اخلطبـــة واخلتـــام مخســـون بيت وأربعـــون بيت
  بالّسكون على لغة ربيعة.(مبتهل). : وقويل

مــن هــذا التعليــق يف الثالــث والعشــرين مــن حمــّرم   -علــى عجالــةٍ -وقــد ّمت الفــراغ  )١(
  سنة مثان وعشرين وأربعمئة وألف وصلى اهللا وسلم على سّيدنا حممد وعلى آلِه 

   عفو ربّه وصحبِه أمجعني واحلمد هللا ربِّ العاملني كتبه الفقري إىل
  لكرمي محد بن صاحل القمرا النابت املريالغين ا

  غفر اهللا له ولوالديه وجلميع
  املسلمني

ـــــــــــــاً فســـــــــــــّد اخللـــــــــــــال   وإن جتـــــــــــــْد عيب
  

  فجــــــــّل مــــــــن ال عيــــــــَب فيــــــــه وعــــــــال
  

  

  م١١/٧/٢٠٠٨                                                           )٢(
  ا ظهَر يوم العيد العاشر منمثّ َعّدْلُت فيها كثرياً يف قرابة يومني، وفرْغُت منه

  ذي احلّجة سنة ثالث وثالثني وأربعمئة وألف وصلى اهللا وسّلم على 
  سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هللا رّب العاملني

  كتبه الفقري إىل عفو ربِّه الغين الكرمي محد بن صاحل
  القمرا النابت املري غفر اهللا له ولوالديه

  وجلميع املسلمني
  م٢٦/١٠/٢٠١٢


