
عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 1 



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 2 



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 3 



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 4 



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 5 

ترمجة الشيخ مصطفى السفطي )))

* اسمه ونسبته:
بن  عيل  بن  الفاكهاين  مصطفى  بن  مصطفى  األستاذ:  الفاضل  الشيخ  هو 

ْفطي، نسبة إىل سفط القطايا بمرص.  أمحد شلبي األزهري الشافعي السَّ

* والدته ونشأته:
يف  املكتب  إىل  وأرسل  1834م(،   - )1250هـ  سنة  حوايل  بالقاهرة  ولد 
السابعة من عمره، ثم تنقل من مكتب آلخر حتى حفظ القرآن الكريم، واشتغل 
األزهر،  يف  املتداولة  الكتب  فقرأ  العلم  طلب  يف  رشع  ثم  األزهر،  يف  بتجويده 

وحرض عند شيوخ عرصه ، وتذاكر مع كثري من أقرانه.

* شيوخه:
فتوح  والشيخ  البيجوري،  الشيخ  الشافعي:  الفقه  يف  شيوخه  من   )1(
والشيخ  األشموين،  عيل  والشيخ  القباين،  الرمحن  عبد  والشيخ  البجريمي، 

مصطفى املبّلط. 

باشا  تيمور  ألمحد  احلديث  العرص  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم  ترمجته:  مصادر  من    )1(
الرابع عرش ألمحد  الثالث عرش وأوائل  القرن  )ص102-106( وكتاب تراجم أعيان 
تيمور باشا )ص98-102( واإلعالم للزركيل )234/7( ومعجم املطبوعات العربية 
رضا  لعمر  املؤلفني  ومعجم   )1030-1029/1( رسكيس  إليان  ليوسف  واملعربة 
كحالة )288/12( ونثر اجلواهر والدرر يف علامء القرن الرابع عرش للدكتور يوسف 
املرعشيل )ص1613-1614( ومعجم شعراء البابطني، والعمدة يف الرتمجة ههنا عىل 

باشا. تيمور  ما كتبه أمحد 
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)2( ومن شيوخه يف اللغة: الشيخ حممد الدمنهوري، والشيخ عيل الفيومي، 
والشيخ الشبيني.

* أعامله ومناصبه:
نظارة  أول  يف  )1290هـ(  سنة  التجهيزية  باملدرسة  مدرًسا  انتخب   )1(

س فيها الرصف والبالغة والعروض والقوايف. رياض باشا عىل املعارف، ودرَّ

)2( نقل سنة )1306هـ( للمدرسة االبتدائية املسامة باملبتديان، التي سميت 
بعد ذلك بمدرسة النارصية.

)3( ثم نقل إىل املدرسة السنية اخلاصة بتعليم البنات، فبقي هبا سنتني. 

* مؤلفاته:
)1( أحوال اهلمزة)1(.

)2( عنوان النجابة يف قواعد الكتابة)2(.

)3( رسالة يف علم الرصف)3(.

)4( قرة الطرف يف علم الرصف)4(.

)1(  ذكر الزركيل يف األعالم )234/7( أن عنده نسخة خطية منه، ووصفها بأهنا يف ورقة 
مفردة، اشتملت عىل أبيات ورشحها يف أحوال اهلمزة.

)2( هو كتابنا هذا، وطبع يف بوالق سنة )1306هـ( بعد أن نقحه العالمة هارون عبد الرازق 
ويقع يف )28ص(. معجم املطبوعات ليوسف رسكيس )1030/1(.  

ثالث  نحو  للتالميذ  وقرأها  التجهيزية،  املدرسة  يف  أستاذا  كان  حينام  بتأليفها  ُكلف   )3(
سنوات.  

)4( هي أوسع من الرسالة السابقة إذ اتفق املؤلف مع بعض املدرسني يف املدرسة التجهيزية 
هبا  وقرأ  األوىل،  الرسالة  من  أبسط  ع  بتوسُّ والرصف  البالغة  يف  رسائل  تأليف  عىل 

. سنوات 
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)5( رسالة يف العروض والقوايف)1(.

)6( حماسن األعامل يف تربية األطفال)2(.

)7( منحة الوهاب يف قواعد اإلعراب)3(.

)8( رسالة يف املرتادفات)4(.

* من صفاته وشعره: 
كان رمحه اهلل طيب اخللق، حسن املعارشة، اعتكف يف داره بعد تقاعده من 
العلم مع بعض من يسمر معهم من  بالعبادة، ومذاكرة  املدارس عىل االشتغال 
إخوانه وأخالئه، أو استقالاًل بنفسه، وكانت له ملكة أدبية لكثرة مطالعته لكتب 

األدب، ومعرفة بجيد الشعر ونقده.

 ومن شعره:

َفَرُحاحلَْمـــــُد هلل اَل َفْقـــــٌر َيرُضُّ َواَل َواَل  ُحـــــْزٌن  َفاَل  َيُغرُّ  ِغنًى 

ُيْلِجُئنِي النَّاِس  يِف  َمْطَمٌع  يِل  مِّ َوامَلْدِح إِْن َضنُّوا َوإِْن َسَمُحواَوَلْيَس  لِلذَّ

َفَيْمنَُحنِي َحاَجاِت  اهلل  ُحَوَأْســـــَأُل  َوَأْقرَتِ َأْهَوى  َما  َفْوَق  َفْضِلِه  ِمْن 

)1( وضعها بعد أن قام بتدريس العروض والقوايف يف املدارس التجهيزية.  
بنظارة  العايل  املجلس  عىل  عرضت  وملا  السنية،  املدرسة  يف  مدرسا  عمل  حينام  ألفها   )2(
املعارف استحسنها أعضاؤه جدًا وقالوا: األوىل أن تكون بيد املعلامت ال بيد املتعلامت 
املوافق  )1335هـ(  سنة  القاهرة  يف  مصطفى  أفندي  حممد  مطبعة  طبعاهتا  ومن 

)1916م(.  
)3( هي منظومة يف علم النحو.  

)4( ألفها حينام كان أستاذا يف مدرسة املبتديان )النارصية( باالشرتاك مع حممد النشار وسيد 
كتاب  من  منتخبة  وهي  العدوي،  أمحد  والشيخ  احلسيني  حممد  والشيخ  حممد  أفندي 

األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن اهلمذاين، وطبعت يف بوالق سنة )1895(.  
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وله:

َ اهلل َأْســـــَباَب امَلَعاِش َلنَا ْزُق َمْوُقوٌف َعىَل الَقَسِمَقْد َيسَّ بِالَعْقِل والرِّ

َمْن َيْرُزُق  اهلل  َأنَّ  الَعْبـــــُد  َواهِلَمِملَِيْعَلَم  ْعِي  بِالسَّ اَل  بِالَفْضِل  َيَشاُء 

ُمْعَتِمًدا بِاألَْسَباِب  ْزَق  الرِّ َعَدِمَفَيْطُلُب  ِمْن  األَْشَياَء  َأْوَجَد  ِذي  الَّ َعىَل 

َواحِلَكِم َواَل َيَاُف َواَل َيْرُجو ِســـــَواُه َواَل األَْحَكاِم  َمنَْهِج  َعْن  َيِيُد 

* وفاته:
امليش،  الكرب وضعف عن  أرهقه  املحمودة، حتى  الشيخ عىل حاله  يزل  مل 
فلزم داره ال يرج منها إالَّ لصالة اجلمعة يف أقرب مسجد إليه، ومع ذلك فال 
الثالثاء )21( رمضان سنة )1327هـ(  يبلغه إال بمشقة زائدة، وتوفاه اهلل يوم 

املوافق سنة )1909م(.
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قرار اللجنة العلمية

اللجنة العلمية املؤلفة من أفاضل العلامء بأمر نظارة املعارف قد قررت طبع: 
)1( هذا الكتاب ] عنوان النجابة يف قواعد الكتابة [.

)2( وكتاب »عنوان الظرف يف علم الرصف«. 
)3( وكتاب »حسن الصياغة يف علوم البالغة«. 

لتعليم  وموافقتها  بحسنها  وشهدت  الثالثة،  الكتب  تلك  تلت  أن  بعد 
اهلل  فتح  »محزة  الشيخ  الفاضل  العالمة  حرضة  اهليئة  تلك  ورئيس  التالمذة، 

السكندري« مفتش أول اللغة العربية، وخوجة أدب عام بمدرسة دار العلوم. 
وأعضاؤها: 

)1( حرضة العالمة الفاضل الشيخ »حسن الطويل« مدرس علم األصول 
والتفسري العام باملدرسة املذكورة. 

علوم  مدرس  املرصفي«  »حسني  الشيخ  الفاضل  العالمة  وحرضة   )2(
البالغة واإلنشاء باملدرسة املذكورة. 

اللغة  ثاين  مفتش  صالح«  أفندي  »حممد  األريب  األملعي  وحرضة   )3(
العربية.

مدرس  البوالقي«  حسنني  »حممد  الشيخ  الفاضل  العالمة  وحرضة   )4(
عريب بمدرسة التجهيزية. 

عريب  مدرس  حممد«  أفندي  »سلطان  األريب  األملعي  وحرضة   )5(
بالتجهيزية. 
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عريب  مدرس  السفطي«  »مصطفى  الشيخ  الفاضل  العالمة  وحرضة   )6(
بمدرسة املبتديان، وهو جامع هذا الكتاب. 

هذا  حمرر  الرازق«  عبد  »هارون  الشيخ  الفاضل  العالمة  وحرضة   )7(
الكتاب، ومؤلف كتايب الرصف والبالغة، ومدرس عريب بالتجهيزية. 

حقق اهلل هلم اآلمال، ووفقهم لصالح األعامل 

آمني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

يقول الفقري هارون بن عبد الرازق الصعيدي البنجاوي: 
ْفطِي، أجريُت فيها  هذه نبذة يف اخلط للعالمة الفاضل الشيخ مصطفى السَّ

إصالحات صيَّـَرهْتا بفضل اهلل مجع سالمة، وسيَّـَرهْتا يف طريق االستقامة. 
قال حفظه اهلل: احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وصىل 

اهلل عىل سيدنا حممد النبي األمي، وعىل آله وصحبه وسلم.
ْفطِي ابن مصطفى: أما بعد، فيقول املتوسل باملصطفى، مصطفى السَّ

ملا كانت الكتابة رضورية لإلنسان؛ لكوهنا تدل عىل ما يدل عليه اللسان، 
وكان من أعظم املهامت، معرفة قواعد رسم الكلامت، وتعست معرفتها لتفرقها 
، الذي  يف الكتب الرصفية، ومجعها مطولة يف كتاب »املطالع النرصية«، قد أشار إيلَّ
ل اجتناء ثمرات اللطائف، سمري  ع دائرة املعارف، وسهَّ ، من وسَّ جتب طاعته عيلَّ
املعايل كريم األوصاف، سعادة: »عيل باشا مبارك« ناظر املعارف واألوقاف، أن 
أمجع رسالة يف علم الرسم، صغرية قريبة الفهم، مفصلة أحسن تفصيل، خالية 
احلرضة  ظل  يف  امللكية،  واملدارس  املكاتب  نفعها  ليعم  والتطويل؛  اإلجياز  عن 
وال  إرشاق،  أتم  مرشقة  سعدها  كواكب  الزالت  اخلديوية،  الفخيمة  السامية 

برحت رايات نرصها خافقة يف اآلفاق. 
فامتثلت إشارته املطاعة، وأجبته بالسمع والطاعة، ومجعت هذه الرسالة، 

سهلة واضحة الداللة، وسميتها: »ُعنوان النَّجابة يف قواعد الكتابة«. 
فجاءت بحمد اهلل عىل وفق املرام، نفع اهلل تعاىل هبا النفع العام، إنه قدير، 

وباإلجابة جدير.
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مقدمة

علم اخلط: 
قانون تعصم مراعاته من اخلطأ يف الكتابة. 

وموضوعه: 
چڤ  ڦ   َقِريٌب«،  آٍت  ُهَو  َما  »ُكلُّ  نحو:  التي جيب فصلها،  الكلامت   )1(
ڈچ،  ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   نحو:  وصلها،  جيب  والتي  ڦچ،  ڦ      ڦ  

ُه«.  و»اْجَتَهَدِت التَّاَلِمَذُة َيْوَمُهْم ُكلَّ

)2( واحلروف التي تبدل، كاهلمزة يف قولك: »َخاَب َمِن اْؤُتَِن َفَخاَن، َوَمِن 
اْئَتَمَن َخاِئنًا َنِدَم«. 

)3( واحلروف التي تزاد كاأللف يف »ِمائة«، ويف نحو: چپ  ڀ   ڀ    
ڀچ. 

)4( واحلروف التي حتذف، كنون »ِمْن، وَعْن« مع »َما، وَمْن« يف نحو قولك: 
ْن َيْسَأُل َعنَْك«. »ُكْل ِمَّا َيِليَك، وَسْل َعامَّ َيْعنِيَك، وُخْذ ِمَّن َتثُِق بِِه، وَسْل َعمَّ

واحلروف اهلجائية هلا حالتان: البساطة، والرتكيب. 

فالبسيطة: هي احلروف املقطعة، مثل: »أ، ب، ت...« إلخ. 

واملركبة: هي املتصلة. 

بام  وصلها  يمكن  ال  أحرف  ستة  سوى  احلروف،  كل  يف  مكن  والرتكيب 
«، فالفصل فيها ذات. بعدها، جيمعها قولك: »ُزْر َذا ُودٍّ
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واخلطوط العربية ثالثة:

أحدها: خط املصحف اإلمام، وهو مصحف سيدنا عثامن بن عفان -ريض 
اهلل تعاىل عنه- ثالث اخللفاء الراشدين. 

گ   گ   چگ    نحو:  القياس،  خالف  ولو  املصاحف  يف  اتباعه  ويلزم 
حَتِنَي  به، ونحو: ﴿واَل  القياس وصلها  أن  الالم عام بعدها مع  گچ بفصل 

ۇئ   چۇئ   ونحو:  فصلها،  القياس  أن  مع  بـ»حني«  التاء  بوصل  َمنَاٍص﴾ 
ۆئچ بياءين والقياس ياء واحدة، وهكذا. 

وثانيها: خط علامء الَعروض، أي: علم وزن الشعر، فإنه يكتب عند التعليم 
عىل حسب امللفوظ به، وذلك كقول الشاعر:

ُفَؤاُدُه َونِْصٌف  نِْصٌف  الَفَتى  ِملَِساُن  َوالدَّ اللَّْحِم  ُصوَرُة  إاِلَّ  َيْبَق  َفَلْم 

فإهنم يكتبونه عند التقطيع هكذا:

َفَلْم َيْب َق إِْلاَل ُصوَرُة ْلَلْح ِم َوْدَدِميلَِساُنْل َفَتى نِْصُفْن َونِْصُفْن ُفَؤاُدُهو

وثالثها: اخلط الذي اصطلح عليه علامء البرصة والكوفة، وهو الذي مجعت 
فيه هذه الرسالة. 

وهي مرتبة عىل أربعة أبواب.
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الباب األول: يف الكلامت التي جيب فصلها،
والتي جيب وصلها

اًل أن من األصول املقررة يف لغة العرب أنه ال يبتدأ بساكن، كام ال  اعلم أوَّ
يوقف عىل متحرك، فلذا أتوا هبمزة الوصل؛ للتوصل للنطق بالساكن. 

وقد اعتربوا ذلك يف الكتابة؛ ألهنا نائبة عن األلفاظ، فام ُينطق به يف االبتداء 
أو يف الوقف يكتب، وما ال فال. 

االبتداء،  لثبوهتا يف  واْبٌن«؛  »اْسٌم،  نحو:  كتابة  ألفا يف  زادوا  أهنم  ترى  أال 
باأللف،  عليه  يوقف  ألنه  َزْيًدا«؛  »َرَأْيُت  نحو:  املنصوب،  املنون  آخر  يف  وألفا 

وكتبوا نون التوكيد اخلفيفة ألفا؛ ألنه يوقف عليها كذلك، نحو: چېچ. 

فالكتابة مبنية عىل اعتبار االبتداء والوقف.

فصل: فيام جيب فصله

كل كلمة صح االبتداء هبا والوقف عليها فهي منفصلة، وذلك كاألسامء 
الظاهرة، فإهنا ال توصل بيشء من األسامء وال من األفعال وال من احلروف التي 

تزيد عن حرف، بل كل كلمة من هذه األنواع منفصلة عن األخرى. 
ِذي  الَّ »َما  ونحو:  حَمُْبوٌب«،  َنِجيٍب  تِْلِميٍذ  َوُكلُّ  َمْأُجوٌر،  ُمَْتِهٍد  »ُكلُّ  نحو: 
ْرَس؟«، ونحو: »اَل َينَْفُع ِعْلٌم ِمْن َغرْيِ َعَمٍل«.  َفُظ الدَّ َصنََع َزْيٌد ِحنَي َكاَن َخالٌِد َيْ
وكقوله  ڻچ،  ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   چڱ   نحو:  املنفصلة،  الضامئر  وكذا 
»اللَُّهمَّ  وكقولك:  وئچ،  چەئ  وئ   ٺچ  ٺ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ   چپ    تعاىل: 

اَك«. اَك َنْعُبُد، َواَل َنْرُجو إاِلَّ إِيَّ إِيَّ
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فصل فيام جيب وصله

اعلم أنه جيب وصل الكلمتني متى كانتا كيشء واحد. 

والذي يقتيض الوصل أمران: 

أحدمها: أن تكون الكلمة ال يصح االبتداء هبا. 

كالضامئر  وذلك  قبلها،  بام  وصلها  جيب  هبا  االبتداء  يصح  ال  كلمة  فكل 
املتصلة، سواء كانت:

- يف حمل رفع، نحو: »ُقْمُت، وُقْمَت، وُقْمنَا...« إىل آخرها.

- أو يف حمل نصب بالفعل، نحو: »َأْكَرَمنِي، وَأْكَرَمنَا، وأْكَرَمَك، وأْكَرَمِك، 
وَأْكَرَمُهْم،  وَأْكَرَمُهاَم،  وَأْكَرَمَها،  وَأْكَرَمُه،   ، وَأْكَرَمُكنَّ وَأْكَرَمُكْم،  وَأْكَرَمُكاَم، 

نَا، وإنََّك، وإِنَُّه« وفروعهام.  «، أو باحلرف، نحو: »إِنَّنِي وإِنَّ وَأْكَرَمُهنَّ

- أو يف حمل جر باحلرف، نحو: »يِب، وبِنَا، وبَِك، وبِِه« وفروعهام، أو باالسم، 
نحو: »ُغاَلِمي، وُغاَلُمنَا، وُغاَلُمَك، وُغاَلُمُه« وفروعهام. 

، َوَلَيْمِشنَيَّ َزْيٌد«.  وكنوين التوكيد، نحو: »َلَيُقوَمنَّ

وكعالمة التأنيث، نحو »َقاَمْت ُأْنَثى َظِريَفٌة َحْسنَاُء«. 

وثانيهام: أن تكون الكلمة ال يصح الوقف عليها. 

كأول  وذلك  بعدها،  بام  وصلها  جيب  عليها  الوقف  يصح  ال  كلمة  فكل 
يصح  ال  الكلمة  وبعض  واحدة،  كلمة  صارتا  الكلمتني  ألن  املزجي؛  املركب 

الوقف عليه، فوجب الوصل.

وَسَكنَْجبنَِي،  وَقاِضيَخاَن،  وُسُبْكَتِكنَي،  وَمْعِديَكِرَب،   ، »َبْعَلَبكَّ نحو: 
نَاَر«. وُتَرْنَجبنَِي، وُجلَّ
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إىل:  وَأْرَبُعاِمَئٍة...  »َثَلُثاِمَئٍة،  نحو:  اآلحاد،  من  املائة  مع  ركب  ما  ومثله 
تِْسِعاِمَئٍة«.

وكذا الظروف املضافة إىل »إذ« املنونة تنوين عوض، نحو: »َيْوَمِئٍذ، وِحينَِئٍذ، 
وَوْقَتِئٍذ، وَساَعَتِئٍذ، وَلْيَلَتِئٍذ، وَصبِيَحَتِئٍذ«. 

وككون الكلمة األوىل موضوعة عىل حرف واحد كـ: باء اجلر والمه وكافه، 
ًفا، َفاَم َعامِلٌ  وفاء العطف واجلزاء، والم التوكيد، نحو: »َعَلْيَك بِالِعْلِم، إِنَّ َلُه رَشَ

َكَجاِهٍل، َوَمْن َعِلَم َفَقْد َفاَز، َوإِنَّ اجلَْهَل مَلْذُموٌم«. 

نحو:  واحد،  حرف  عىل  هو  بام  ملحقة  ألهنا  بعدها؛  بام  »أل«  وتوصل 
اَمُء«.  »األَْرُض، َوالسَّ

نحو:  باأللف،  وصل  الالم  غري  املفردة  احلروف  أحد  عليها  دخل  وإذا 
نحو:  األلف،  معها  تسقط  فإهنا  الالم  بخالف  اَمِء«،  َكالسَّ بِاْلَبْدِر  »َفاأْلَْرُض 

»لِْلَْرِض ُطوٌل َوَعْرٌض« كام سيأت.

معان  عرشة  هلا  ألن  وذلك  استعامالهتا؛  بعض  يف  قبلها  بام  »ما«  وتوصل 
مموعة يف قول الشاعر:

بِِحْفظَِها َعَلْيَك  َعرْشٌ  »َما«  َراحَمَاِمُل  َوُدوَنَكَها يِف ِضْمـــــِن َبْيٍت َتَقرَّ

َط الَوْصِل َفاْعَجْب لِنُْكِرِه َمْصَدَراَسَتْفَهُم رَشْ َهيَّْأَت  ِزيَد  َوَنْفٍي  بَِكفٍّ 

َشْطُرُه َذاَك  ِمْن  اأْلَْساَمِء  إىَِل  َوآِخُر َشـــــْطَرْيِه ُحُروٌف َكاَم َتَرىَوُيْعَزى 

فهي قسامن: 

)1(  اسمية. 

)2(  وحرفية.
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• فاالسمية مخسة أنواع: 
أحدها: االستفهامية، كقولك: »َما الِفْقُه؟«، و»َما النَّْحُو؟«.

وثانيها: الرشطية، نحو: »َما َتْفَعْل َأْفَعْل«. 

وثالثها: التعجبية، نحو: »َما َأْحَسَن َزْيًدا«. 

وهلذه الثالث صدر الكالم. 

فإن تقدم عىل االستفهامية أو الرشطية ما ال يرجها عن الصدارة وصلت 
به، نحو: »َعمَّ َتْسَأُل؟«، و»بُِمْقَتَضاَم َفَعْلَت َكَذا؟«، ونحو: »َعامَّ َتْرَض َأْرَض«. 

ورابعها: املوصولة، نحو: »إِنَّ َما ُقْلَتُه ِصْدٌق، وُكلُّ َما َفَعْلَتُه َحَسٌن«. 

وخامسها: النكرة املوصوفة، نحو:

ُربَّ َما َتْكَرُه النُُّفوُس ِمَن األَْمـ ..................ِر َلُه َفْرَجٌة َكَحلِّ الِعَقاِل

ونحو: »ُكلُّ َما َصنَْعَتُه َعِجيٌب«. 

واملوصولة والنكرة يوصالن بـ»ِمْن، وَعْن، ويِف« دون غريها من احلروف 
التي تزيد عن حرف، وحتذف نون »ِمْن، وَعْن« معهام كام سيأت، نحو: »اْجَتِهْد 

فِياَم َينَْفُعَك، وَخْف ِمَّا ُيْؤِذيَك، َواَل َتْسَأْل َعامَّ اَل َيْعنِيَك«. 

وتوصل النكرة بـ»نِْعَم« إذا كست عينها، نحو: چائ  ەئ   ەئچ. 

• واحلرفية مخسة أنواع: 
أحدها: النافية، وهي ال توصل بيشء، نحو: چڄ  ڄ    ڄ    ڃچ. 

ثانيها: الكافة عن العمل، وهي: 

اَم َسِمْعَت«.  «، نحو: »َطامَلا هَنَْيُتَك، وَقلَّ )1( املتصلة بـ»َطال، وَقلَّ

)2( واملتصلة بإنَّ وأخواهتا، نحو: چڃ  ڃ  چ       چچ. 
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« كقوله:  )3( واملتصلة ببعض حروف اجلّر أو الظروف، مثل: »ِحنَي، وَبنْيَ

نُْه َمَضاِرُبْه  َكاَم َسْيُف َعْمٍرو مَلْ َتُ

ونحو: »َبْيناََم النَّبِيُّ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم- ُمْضَطِجٌع« إلخ، ونحو: »َناَدايِن 
ِحيناََم رآيِن«. 

ثالثها: الزائدة غري الكافة، وهي التي تقع: 

چپ  ڀ  ڀ   ڀچ، وچىئ  یچ،  )1( بني اجلار واملجرور، نحو: 
وچۋ    ۋچ. 

)2( أو بني مضاٍف ومضاف إليه، نحو: چی  ی      یچ. 

)3( أو بعد أدوات الرشط، نحو: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ، و»َحْيُثاَم 
َتْسَتِقْم َتنَْجْح«. 

ِم«.  )4( أو بعد »كي«، نحو: »اْجَتِهْد َكْياَم َتُفوَز بِالتََّقدُّ

« للدخول عىل األفعال، نحو: چپ   رابعها: املهيِّئة، وهي التي هتيئ »ُربَّ
ڀ   ڀ  ڀچ. 

خامسها: املصدرية، وهي التي َتسبك ما بعدها بمصدر، نحو: »اْجِلْس َكاَم 
َجَلَس األَِمرُي«.

ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   نحو:  ظرفية،  مصدرية  كانت  إذا  بـ»كل«  وتوصل 
ڈچ. 

وجيوز وصلها بـ»مثل«، نحو: ﴿ِمْثَلاَم َأنَُّكم َتنْطُِقون﴾. 

فاحلرفية بأقسامها قد توصل بام قبلها، ما عدا النافية فال توصل إال باحلروف 
املفردة، نحو: چڎ  ڎچ. 
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« بمعنى »ِمْثل« كقوله:  وأما كلمة »ِسّ

َواَل ِسيَّاَم َيْوٍم بَِداَرِة ُجْلُجِل

فتوصل هبا »ما« مطلقا، سواء ُجعلت موصولة أو موصوفة أو زائدة.

وتوصل »ِمن، وَعن« بكلمة »َمن«، سواء كانت استفهامية أو موصولة أو 
ْن َتْسَأُل؟«،  موصوفة أو رشطية، فتحذف نوهنام كام سيأت، نحو: »ِمَّْن َأْنَت؟، وَعمَّ
ْن َسَأْلَت َعنُْه«، ونحو: »ِمَّن َتْأُخْذ  ونحو: »َأَخْذُت ِمَّن َأَخْذَت ِمنُْه، وَسَأْلُت َعمَّ

ْن تْرَض َأْرَض«. آُخْذ، وَعمَّ

وكذا توصل بكلمة »يف« نحو: »فِيَمْن َتْرَغُب؟«. 

 ،» وتوصل »ال« بأن الناصبة للفعل، سواء سبقتها الم التعليل، نحو: »لَِئالَّ
أم ال، نحو: »َرَجْوُت َأالَّ َتنَْسى«. 

فإن مل تكن »أن« ناصبة، بل كان بعدها اسم أو فعل مرفوع، نحو: »َأْشَهُد َأْن 
اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأْن اَل َيَقُع يِف ُمْلِكِه إاِلَّ َما َيَشاُء« ُفِصَلت، أي: ُكتبت نوهُنا. 

نحو:  وفصلها،  وصلها  جاز  والرفع  النصب  بعدها  الفعل  يف  جاز  وإن 
چٱ  ٻ   ٻ  ٻچ، قرئ بالنصب والرفع. 

وكذا إن جاز فيه: النصب عىل أهنا مصدرية، واجلزم عىل أهنا مفسة أو خمففة 
و»ال« ناهية، نحو قوله تعاىل: چے  ۓ  ۓچ، وچڀ  ڀ  ڀ  ٺچ. 

چۓ    نحو:  أيضا،  نوهنا  حذف  بعد  بـ»ال«  الرشطية  »إن«  توصل  وكذا 
ڭ  ڭ  ڭچ، چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ.

نحو:  املفتوحة،  وال  املكسورة  »إن«  هبام  توصل  فال  و»لن«  »مل«  بخالف 
ونحو:  ڳچ،  گ   گ   گ   چگ   ونحو:  ڈچ،  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     چڍ  

چڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژچ.
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تدريب

َواَل  َينَْفُعَك،  فِياَم  َتِهُد  جَتْ اَل  َلَك  َفاَم   ، الِكرَبِ يِف  َينَْفْعَك  َغِر  الصِّ يِف  ْل  حُتَصِّ َما 
ْن اَل َتثُِق  َتْفَعُل َكاَم َفَعَل َمْن َسَبَقَك؟ َوَما ُهَو إاِلَّ ِمْثُلَك، َفَعَلْيَك َأالَّ َتْأُخَذ الِعْلَم َعمَّ
َزيِن، َفَقْد َعَرْفَت  ْ َنْفَسَك َأْن اَل َتَايِف َواَل حَتْ ، َوبرِشِّ ْ بِِعْلِمِه، َوإالَّ ُكنَْت ِمَّْن مَلْ َيَتَبرصَّ

َأْن اَل َعاِئَق َلَك َعِن النََّجاِح.
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الباب الثاين: فيام يبدل من احلروف

وهي اهلمزة، وأحرف العلة الثالثة، والنونات الثالث، وهاء التأنيث. 

وفيه فصول:

الفصل األول: يف اهلمزة

* إذا كانت اهلمزة يف أول الكلمة ترسم ألًفا مطلقا، سواء كانت: 

»َأٌب، وَأٌخ،  تثبت يف االبتداء والوصل، نحو:  التي  )1( مهزة قطع: وهي 
.» ، وُأْخٌت، وإَِجاَبٌة، وإِْكَراٌم، وَأَجاَب، وَأْكَرَم، وَأِجْب، وَأْكِرم، وَأْن، وإِنَّ وُأمٌّ

)2( أم مهزة وصل: وهي التي تثبت يف االبتداء، وتسقط يف الوصل، نحو: 
ْب، واْنَطِلْق، واْسَتْفِهْم«. ، واْعَلْم، وارْضِ »اْسٌم، واْبٌن، وانرُصْ

* واهلمزة املتوسطة هلا أربع حاالت:

احلالة األوىل: أهنا تكتب ألفا، وذلك إذا: 

)1( كانت ساكنة بعد فتح، نحو: »َيْأُخُذ، وَيْأُكُل، وَرْأٌس، وَكْأٌس، وَنْأٌي، 
وَشْأٌو«. 

)2( أو مفتوحة بعد فتح، نحو: »َأَأْسُجُد؟، َأَأْنَت ُقْلَت؟، وَسَأَلِت اْمَرَأٌة«. 

وَيْسَأُل،  »َيْسَأُم،  نحو:  ساكن،  صحيح  حرف  وقبلها  مفتوحة  أو   )3(
وَمْسَأَلٌة، وَمْرَأٌة، وَفْجَأٌة«. 

وقد يكتب نحُو: »َمْسَئَلٍة« بال ألف.
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احلالة الثانية: أهنا تكتب واوا، وذلك إذا: 

)1( كانت ساكنة بعد ضم، نحو: »ُيْؤِمُن، وُيْؤِت، وُسْؤٌل، وُنْؤٌي، وُمْؤٍو، 
وُمْؤٍت، وُمْؤٍذ، وُلْؤُلٌؤ«. 

 ، وُمَؤدٍّ  ، وُدَؤيِلٌّ وُسَؤاٌل،  »ُفَؤاٌد،  نحو:  ضم،  بعد  مفتوحة  كانت  أو   )2(
ٌل«.  وُمَؤمَّ

ْكُر، وَرُؤوٌف،  )3( أو مضمومة بعد فتح، نحو: »َأُؤَنبُِّئُكْم، َأُؤْلِقَي َعَلْيِه الذِّ
وَنُؤوٌم، وَقُؤوٌل، وَلُؤَم ُفاَلٌن«. 

وزن  )عىل  ُد،  والتََّكؤُّ ُد،  ؤُّ َ والرتَّ ُس،  ؤُّ َ »الرتَّ نحو:  املضمومة،  املشددة  وكذا 
ذ(«.  التعوُّ

)4( أو كانت مضمومة بعد ضم، نحو: »ُنُؤٌم )كُعنُق، مجع َنُؤوم(، وُرُؤوٌس، 
وُفُؤوٌس، وُخُؤوَلٌة«. 

)5( أو مضمومة بعد سكون، نحو: »َأْبُؤٌس، وَأْرُؤٌس، والتََّفاُؤُل، والتََّشاُؤُم، 
والتََّثاُؤُب«.

احلالة الثالثة: أهنا تكتب ياء، وذلك إذا: 

)1( كانت ساكنة بعد كس، نحو: »بِْئَس، وبِْئٌر، وِذْئٌب، وِرْئٌي«. 
ُة،  ، واألَِئمَّ )2( أو كانت مكسورة بعد فتح، نحو: »َبِئَس، وَسِئَم، وامُلْطَمِئنُّ

وَرِئيٌس، وَلِئيٌم«. 
﴿َأِئَذا  َتنَْتُهوا﴾،   ْ ملَّ ﴿َلِئن  ْرُتْم﴾،  ُذكِّ ﴿َأِئن  َأِئنَُّكم،  َأِئنَّا،  »َأِئْفًكا،  ونحو: 

ِمْتنَا﴾«. 
)3( أو كانت مكسورة بعد ضم، نحو: »ُسِئَل، وُدِئَل، وُرِئَس )بالتشديد أو 

التخفيف(، وُرِئي، )للمجهول(« وبعضهم يكتبها واوا. 
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)4( أو كانت مكسورة بعد كس، نحو: »فِِئنَي، وِمِئنَي«. 
وَمَساِئُل،  وَأْسِئَلٌة،  »َأْفِئَدٌة،  نحو:  سكون،  بعد  مكسورة  كانت  أو   )5(

وَساِئٌل«. 
)6( أو كانت مضمومة بعد كس، نحو: »فُِئوَن، وِمُئوَن، )مجع فئة، ومائة(«.
)7( أو كانت مفتوحة بعد كس، نحو: »ِرَئاٌل، وِرَئاٌء، وِماَئٌة، وفَِئٌة، وِرَئٌة، 

وَناِشَئٌة، واخلَاطَِئُة«. 

قاعـدة
كل مهزة ساكنة بعد متحركة تبدل من جنس حركة ما قبلها: 

)1( فتبدل ألفا بعد الفتح، نحو: »آِخٌذ، وآِكٌل، وآِمٌر، وآِمٌل«. 
، وُأوثَِر، وُأونَِق، وُأوُتَِن َزْيٌد َفَخاَن«.  )2( وتبدل واوا بعد الضم، نحو:»ُأوِتَ
)3( وتبدل ياء بعد الكس، نحو: »چۋ  ۋچ، واْئَتِمْن َأَخاَك اْئتاَِمًنا 

َصاِدًقا، واْئَتمَّ بِِه اْئتاَِمًما َحَسنًا«.
احلالة الرابعة: أهنا ال تصّور بحرف بل توضع القطعة يف حملها، وذلك إذا:

)1( كانت مفتوحة بعد ألف، نحو: »َتَفاَءَل، وَتَضاَءَل، وَتَثاَءَب، وَمَساَءٌة، 
وَعَباَءٌة«. 

ْيَداِن َجاَءا«.  وكذا: »َجَزاَءاِن، وِقَراَءاٌت، وِرَداَءاِن، والزَّ
ُوُضوَءَك  »إنَّ  نحو:  ساكنة،  واو  بعد  مضمومة  أو  مفتوحة  كانت  أو   )2(

مْوَءُل«. َضْوُءَك«، ونحو: »تْوَءٌم، والسَّ
)3( أو كانت متحركة مطلقا بعد ياء، وبعضهم يرسم هلا نربة صغرية تركز 
َشْيُئَك  »َهَذا  ونحو:  وُحَطْيَئٌة«،  وَخطِيَئٌة،  وَفْيَئٌة،  »َجْيَئٌل،  نحو:  اهلمزة،  عليها 

وَفْيُئَك، وُخْذ َشْيَئَك وَفْيَئَك، واْنُظْر إىَِل َشْيِئَك وَفْيِئَك«.
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خماطبة  ياء  وال  تثنية  ضمري  ليس  كصورهتا  مّد  حرف  بعدها  كان  أو   )4(
أو تكلم، نحو: »َمْسُئوٌل، وَمْرُءوٌس«؛ عمال بقاعدة: كل مهزة بعدها حرف مّد 
كصورهتا ليس ضمري تثنية... إلخ فإهنا حتذف صورهتا، إال إذا خيف اللبس فال 
»َقاَل«،  بمصدر  الشتبه  الواو  منه  حذفت  لو  إذ  »َقُؤوٌل«؛  نحو:  وذلك  حتذف، 

وكذا نحو: »َتْقَرَأاِن، وَتْقَرِئنَي، وَأْنَت ِرْدِئي« فال حتذف يف ذلك.

وَءى  والسُّ احلسناء(،  )ضد  ْوَءاُء  »السَّ نحو:  للحذف،  موجبان  جيتمع  وقد 
)ضد احلسني(، والنَّاِءي، وامُلراِءي، وامَلوُءوَدُة، وچې  ىچ، وچۈچ، 

وَتْيِئيٌس )كتكريم(«.

* واهلمزة املتطّرفة هلا أربع حاالت باعتبار حتّرك ما قبلها أو سكونه:

احلالة األوىل: أهنا تكتب ألفا، وذلك إن كان ما قبلها مفتوحا، نحو: »َبَدَأ، 
ُأ«.  ُأ، وَيَتَجزَّ ُأ، وَيَترَبَّ وَبَرَأ، وَقَرَأ، وَيْقَرُأ، وَيَتَوضَّ

ونحو: »َنَبٌأ، وَخَطٌأ، وَمْلَجٌأ، وَمْبَدٌأ، وَمنَْشٌأ، وَرَأْيُت اْمَرًأ«.

احلالة الثانية: أهنا تكتب واوا، وذلك إن كان ما قبلها مضموما، نحو: »َدُفَؤ 
الَيْوُم، وَوُضَؤ الَوْجُه، وَوُطَؤ الِفَراُش«. 

والتََّفيُُّؤ،  والتََّباُطُؤ،  اْمُرٌؤ،  وَهَذا  وهُزٌؤ،  وُيؤُيٌؤ،  وُلؤُلٌؤ،  »ُجؤُجٌؤ،  ونحو: 
ُؤ«. والتََّوضُّ

احلالة الثالثة: أهنا تكتب ياء، وذلك إن كان ما قبلها مكسورا، نحو: »فتَِئ، 
ُئ«.  وبِرَئ، ومل جِيْئ، ومل يِفْئ، وُينِْشُئ، وُيَيُِّئ، وُيَبوِّ

ونحو: »ِضْئِضٌئ، وخُمْطٌِئ، وُمْلِجٌئ، وُمْبِدٌئ، وُمْبَتِدٌئ، وُمَهيٌِّئ، وُمْسَتْهِزٌئ، 
وُمْقِرٌئ، وَسيٌِّئ، وُكلُّ اْمِرٍئ«.
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بل  الثالثة،  احلروف  من  بحرف  تصّور  ال  أي:  حتذف  أهنا  الرابعة:  احلالة 
أو  الساكن صحيحا  قبلها ساكنا، سواء كان  ما  إن كان  بالقطعة، وذلك  يكتفى 

حرف علة. 

فالصحيح خاص باألسامء، نحو: »ِدْفٌء، وِمْلٌء، وِخْطٌء، وُبْطٌء، وُجْزٌء«. 

ما مل يتصل به ضمري فتكتب حرفا من جنس حركتها، نحو: »َهَذا ُجْزُؤَك 
وِدْفُؤَك، وُخْذ ُجْزَأَك وِدْفَأَك، واْنُظْر إىَِل ُجْزِئَك وِدْفِئَك«. 

وحرف العلة يف األسامء واألفعال.

ُمِضٌء،  وَهَذا  وَأْشَياُء،  وِرَواٌء،  وِرَداٌء،  وِكَساٌء،  »َجَزاٌء،  نحو:  فاألسامء 
وَهنِيٌء، وَمِريٌء«. 

ٌء«، ونحو: »ُقُروٌء، وُوُضوٌء، وَضْوٌء، وَنْوٌء«. ٌء، ويَفْ ونحو: »َشْ

واألفعال نحو: »َجاَء، وَشاَء، وَباَء، وجَيِيُء، َوِيفيُء، وِجيَء، وِسَء، وَيُبوُء، 
وَينُوُء«. 

ء«.  وكذا إذا كانت الواو مشّددة كـ: »التََّبوُّ

بحرف،  تصّور مهزته  فال  بالضمري  وجَيِيُء«  ٌء،  »َشْ نحو:  اتصل  إذا  وكذا 
نحو: »جَيِيُئَك َشْيُئَك«، كام سبق 

وبعضهم يكتب اسم الفاعل املنقوص بالياء: نحو: »َجاٍئ، وَراٍئ، وُمَراٍئ، 
وُمْرٍئ، وُمنٍْئ )مثل: مكرم(«.
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تدريب
آُء ِمَن التََّضاُؤِل، اْئُتويِن بِنََبأِ ُسَؤايِل َهَذا، َوَلِئْن مَلْ َتْأُتويِن بِِه  َا الُعَقاَلُء الرُبَ َيا َأيُّ

َذاِئُل.  اِئِل ُتْؤَمُن الرَّ َبنَُّكْم َسيَِّئ التَّْأنِيِب، َوبِإَِجاَبِة السَّ أَلَُؤنِّ

آَثـَر  إَِذا  َفامَلْرُء  الُعُلوُم،  َوِغَذاُؤَها  األَْفِئَدِة  ُمَؤُن  َجَواُبُه:  اأْلَْفِئَدِة؟  َمُؤوَنُة  َما 
ٿ   ٺ   چٺ   بِآَيـِة:  َوَعِمَل  َباِرِئِه  بَِأَواِمِر  َوْأَتـَمَر  َصاِدًقا  إِيَثاًرا  الُعُلوَم 

ٿچ چەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئچ.

تدريب آخر
احلَُطْيَئُة،  الَعَرِب  َأْذِكَياِء  َوِمْن  َمْوَءُل،  السَّ اِئيِليِّنَي  اإِلرْسَ ُفَصَحاِء  ُرُءوِس  ِمْن 
َهِذِه  ُسوِء  َعْن  َلنَا  ُيِضُء  َباَم  َوَجاَءا  امَلْوُءوَدِة،  ِخْطِء  يِف  َتَساَءاَل  اَم  ُربَّ َتَراَءَيا  َوَلِئْن 

اخلَطِيَئِة.
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الفصل الثاين: يف األلف اللينة

هي الساكنة التي قبلها فتحة، وهلام موضعان: الوسط، واآلخر. 

أما التي يف الوسط فتكتب ألفا مطلقا ولو كان التوسط عارضا، نحو: »َفَتاك 
َيَْواك، وَفَتاَي َيَْشايِن، وإاَِلَم وَعاَلَم وَحتَّاَم وبُِمْقَتَضاَم َفَعْلَت َكَذا؟«. 

وأما التي يف اآلخر فتكتب ألفا يف موضعني: 

وَأاَل«،   ، وَهالَّ وَما،   ، وَكالَّ وَلْوَما،  »َلْواَل،  نحو:  املعاين،  حروف  أحدمها: 
فكلها تكتب باأللف، سوى أربعة أحرف، وهي: »إىَِل، وَبىَل، وَحتَّى، وَعىَل«. 

سوى  باأللف،  تكتب  فكلها  ونا«،  وذا،  »أنا،  نحو:  املبنية،  األسامء  وكذا 
مخس، وهي: »أنَّى، وَمَتى، وَلَدى، وُأوىَل )اسم اإلشارة عىل لغة القرص( واألىَُل 

)اسم املوصول(«. 

وثانيهام: أن تكون األلف منقلبة عن الواو يف االسم والفعل الثالثيني.

َها، وُخًطا، وُذًرا، وُعًرا، وظًِبا، وِعًدا«.  فاالسم نحو: »َعًصا، وَقًفا، والسُّ

وخالف الكوفيون فكتبوا مضموم األول ومكسوره بالياء. 

وَزَكا،  وَخاَل،  وَجاَل،  وَحاَل،  وَدَعا،  وَعاَل،  وَعَفا،  »َساَم،  نحو:  والفعل 
وَسَها، وهَلَا، وَعَرا، وَنَجا«. 

ويعرف ذلك: 

)1( يف االسم بتثنيته، نحو: »َعَصَواِن، وَقَفَواِن«، يف: »َعًصا، وَقًفا«. 

نحو:  املصدر،  يف  الواو  وبوجود  الفاعل،  تاء  إىل  بإسناده  الفعل  ويف   )2(
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ا، وَعَفْوُت َعْفًوا«. »َسَمْوُت ُسُموًّ

وتكتب ياء يف موضعني: 

أحدمها: أن تكون األلف منقلبة عن الياء يف االسم والفعل الثالثيني.

ويعرف ذلك أيضا:

«، يف »َفًتى، وَرًحى«.  ، وَرَحَينْيِ )1( بتثنية األسامء، نحو: »َفَتَينْيِ

وَسَعْيُت  َرْمًيا،  »َرَمْيُت  نحو:  وباملصدر،  التاء،  إىل  األفعال  وبإسناد   )2(
َسْعًيا«. 

وثانيهام: أن تزيد الكلمة عىل ثالثة أحرف، اسام كانت أو فعال، وذلك نحو: 
»َأْسَمى، وَأْدَنى، وَأْزَكى، وَأْعىَل«. 

»ِذْكَرى،  ونحو:  وَشتَّى«،  وَدْعَوى،  وَسْلَمى،  وَمْلًهى،  »َمْغًزى،  ونحو: 
ونحو:  وُكرْبَى«،  وُصْغَرى،  وُأْخَرى،  »ُأْنَثى،  ونحو:  وِضيَزى«،  وإِْحَدى، 
»َأْعَطى،  ونحو:  وَصَحاَرى«،  وَعَذاَرى،  »َيَتاَمى،  ونحو:  وُحَباَرى«،  »مُجَاَدى، 

وآَتى، وآَذى، وآَخى، وآىَل«.

«، وهذه مبدلة من إحدى  ى، وَأَمىلَّ وكذا: »َتَطَّى، وَتَظنَّى، وَتَلظَّى، وَتَسَّ
حريف التضعيف؛ إذ األصل: »َتَطََّط، وَتَظنََّن...« إلخ. 

ونحو: »اْهَتَدى، واْسَتَوى«، ونحو: »اْسَتْلَقى، واْسَتْعَفى«. 

كل هذا ما مل يكن قبل الياء مثلها، وإال كتبت ألفا، نحو: »ُدْنَيا، وحَمَْيا، وُعْلَيا، 
َيا، واْسَتْحَيا، وَزَواَيا، وَعَطاَيا«، إال ما كان َعَلاًم، فيكتب بالياء  وَأْحَيا، وَأْعَيا، وَيْ

خلفته، نحو: »َيَْيى، وَريَّى«.
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تدريب
يِف  ى  َورَسَ َدى،  الرَّ ِمَن  َوَنَجا  الُعاَل،  إىَِل  َساَم  َفَقْد  اهلََوى،  ُعَرا  َعْن  َخاَل  َمْن 
ُطُرِق اهلَُدى، َوَأْرَض امَلْوىَل َجلَّ َوَعاَل، َوَمْن َتَىلَّ عن ِسيَمى الُكَساىَل، َوحَتَىلَّ باَِم 
َفا، واْحَتَمى يِف مِحَى امُلْصَطَفى -َصىلَّ  َيْرَض بِِه اهلل َتَعاىَل، َفَقْد َوَف إىَِل َأْعىَل ُذَرا الصَّ

اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم-. 

َوَدَعا  َتَعاىَل،  اهلل  َبْيِت  إىَِل  َأَوى  َحتَّى  َوَلبَّى،  النُُّسَك  َنَوى  َأْي:   ، َحجَّ َوَمْن 
َفا، ُثمَّ َواَف َعَرَفَة ُثمَّ ِمنًى، َوَرَمى  ، َوَسَعى َبنْيَ امَلْرَوِة َوالصَّ ْكَعَتنْيِ َوَطاَف َوَصىلَّ الرَّ

ى َوالُوْسَطى َوالَعَقَبَة، َفَقْد حَمَا َعنُْه اخلََطاَيا، َواْسَتْوَف مَجِيَل امَلَزاَيا.  اجلَْمَرَة الُكرْبَ

َرَأى  َوچں  ڻ  ڻ  ڻچ،  چٱ  ٻ      ٻچ،  َطَه،  ُسوَرَة  َتاَل  َوَمْن 
اآلَيَة الُكرْبَى.

* الكالم عىل األلف املتطّرفة املبدلة من إحدى النونات أو ياء املتكلم:
تكتب ألًفا ثالُث نونات:

األوىل: نون التوكيد اخلفيفة، وهي الساكنة الواقعة بعد فتح، سواء كانت يف 
فعل أمر، نحو:

.......... َواهللَ َفاْعُبَدا

أو يف مضارع، نحو: چې  ېچ، چڌ    ڎ   ڎچ.

الثانية: نون »إذن« التي للمجازاة، سواء كانت عاملة، نحو: »إًذا ُأكرَمك« 
چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   نحو:  عاملة،  أم غري  »أزوُرك«،  قال:  ملن  جوابا 

ٺچ.
وبعضهم يكتبها نونا.
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الثالثة: التنوين يف االسم املنصوب، نحو: »َرَأْيُت َزْيًدا«. 

ورشط إبدال هذه أالَّ يكون يف آخر االسم: 

)1( هاء تأنيث، نحو: »نِْعَمٌة«. 

)2( وال مهزة مرسومة ألفا، نحو: »َنَبٌأ، وَخَطٌأ«. 

)3( وال مهزة قبلها ألف، نحو: »َعَطاٌء، وَجَزاٌء«. 

)4( وال ياء بدال عن ألف يف اسم منصوب، نحو: »َفًتى، وَرًحى«. 

َتا، وَيا َأَسَفا، وَيا َوْيَلَتا«. )5( وكذا املبدلة من ياء املتكلم، نحو: »َيا َحْسَ
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الفصل الثالث: فيام يكتب واوا أو ياء ويتلفظ به                                                   
يف الوصل مهزة، وما يكتب ياء ويتلفظ به                                                                                                                              

يف الوصل واوا

قد سبق أن الكتابة مبنية عىل اعتبار االبتداء والوقف، فاهلمزة الساكنة بعد 
مهزة وصل مضمومة تكتب واوا، وبعد املكسورة تكتب ياء، نحو: چٺ  ٺ  
ٿ  ٿچ ونحو: »اْئُتويِن بَِأْهِلُكم«؛ ألنه يف االبتداء ينطق هبا كذلك، وإن 

كانت يف الوصل ينطق هبا مهزة.

»َوِجَل  نحو:  َيْعَلُم«  »َعِلَم  باب  من  الذي  املثال  من  األمر  فعل  أول  وكذا 
َزْيُد  »َيا  نحو:  قبلها،  ما  إن ضم  واوا  به  ويتلفظ  ياء  فيكتب   ،» َيَودَّ وَودَّ  َيْوَجُل، 

اجَيْل، وَيا َرُجُل اْيَدْد«. 

فينطق  مدودة،  مكسورة  الوصل  هبمزة  لالبتداء  نظرا  بالياء؛  كتب  وإنام 
بالواو ياء. 

واملثال: الفعل الذي أوله واو أو ياء.

تدريب
ايَدِد  امَلَداِئَح،  َتنَِل  بِالنََّصاِيِح  ايَلْع  الَقَباِئِح،  َعِن  َتْبُعْد  الَفَضاِئِح  ِمَن  اجَيْل 

َتِن اللََّطاِئَف. امَلَعاِرَف جَتْ
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الفصل الرابع: يف هاء التأنيث وتائه

أما هاء التأنيث فهي التاء التي تكتب مربوطة، ويوقف عليها باهلاء. 

نحو:  تقديرا،  ولو  مفتوحا  قبلها  ما  ويكون  األسامء،  يف  إال  تكون  وال 
»َفاطَِمُة، وَطْلَحُة، وَفَتاٌة، وُقَضاٌة، وُتَقاٌة، وِماَئٌة، وِعَدٌة، وثَِقٌة، وِهَبٌة، وِصَلٌة«.

وأما تاء التأنيث فهي التي تكتب مفتوحة، ويوقف عليها بالتاء. 

وتكون متحّركة يف األسامء املفردة، نحو: »بِنٌْت، وُأْخٌت«، ويف مجع املؤنث 
السامل، نحو: »َزْينََباٌت، وُمْسِلاَمٌت، وُمْؤِمنَاٌت«. 

َبْت«  وتكون ساكنة يف األفعال، نحو: »َقاَمْت، وَقَعَدْت، وَأَكَلْت، ورَشِ

َت، وُربََّت، وَلَعلََّت، واَلَت«. وتتصل بأربعة أحرف، وهي: »ُثمَّ

تدريب
رَيُة  َجالَِبٌة، والسِّ اِت  لِْلَخرْيَ اِئَبُة  الصَّ َوالِفْكَرُة  الَعطِيَُّة،  نِْعَمِت  ِكيَُّة  الذَّ الَقِرَيُة 

َرَجِة الَعِليَِّة ُمِفيَدٌة، َوُربََّت َكِلَمٍة َجَلَبْت نِْعَمًة َوَدَفَعْت نِْقَمًة. احلَِميَدُة لِلدَّ
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الباب الثالث: يف احلروف التي تزاد خطًّا
وإن مل ينطق هبا

وهي: حروف العلة، وهاء السكت.

* أما األلف فتزاد أوال ووسطا وآخرا. 

)أ( فالتي تزاد يف األول هي ألف الوصل، وتكون يف ثالثة أنواع:

األول: »أل«، سواء كانت: 

ُجُل، والُغاَلُم«.  )1( للتعريف، نحو: »الرَّ

)2( أو زائدة، نحو: »الَفْضُل، واحلََسُن«. 

وُب«. اِرُب، وامَلرْضُ )3( أو موصولة، نحو: »الضَّ

الثاين: املصادر التسعة، وما ترصف منها من فعل األمر واملايض، وهي: 

»اْقَتَدَر،  مصادر:  وامْحَِراٌر«،  واْنطِاَلٌق،  »اْقتَِداٌر،  نحو:  اخلامسية،  الثالثة   -
 .» واْنَطَلَق، وامْحَرَّ

اٌذ،  - والستة السداسية نحو: »اْستِْخَراٌج، واْقِعنَْساٌس، واْخِشيَشاٌن، واْجِلوَّ
َذ،  واْجَلوَّ واْخَشْوَشَن،  واْقَعنَْسَس،  »اْسَتْخَرَج،  مصادر:  واْقِشْعَراٌر«،  وامْحرَِياٌر، 

 .» ، واْقَشَعرَّ وامْحَارَّ

الصحيح،  من  واْفَتْح«  ْب،  وارْضِ  ، »اْنرُصْ نحو:  الثالثي،  من  األمر  وكذا 
و»اْخَش، واْدُع، واْرِم« من املعتل.
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الثالث: األسامء العرشة، وهي: 

)1( اْبٌن. 

)2( واْبنٌَة. 

)3( واْبنٌُم. 

)4( واْمُرٌؤ. 

)5( واْمَرَأٌة.

)6( واْثنَاِن. 

)7( واْثنََتاِن. 

)8( واْسٌت. 

)9( واْيُمٌن.

)10( واْسٌم. 

)ب( والتي تزاد يف الوسط ألف »مائة« ولو كانت مركبة من اآلحاد، نحو: 
»َثَلُثاِمَئٍة، وِستُّاِمَئٍة«. 

)ج( والتي تزاد يف اآلخر هي التي بعد واو الضمري املتطرفة، سواء كانت: 

ُبوا«.  )1( يف املايض، نحو: »َأَكُلوا، ورَشِ

)2( أو يف املضارع املحذوف النون لناصب أو جازم، نحو: چېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی   یچ. 

)3( أو يف األمر، نحو: چک   کچ. 

اإلشارية،  »ُأوىَل  وهي:  كلامت،  ثالث  يف  الوسط  يف  فتزاد  الواو  وأما   *
وُأوُلو، وُأواَلُت )بمعنى: أصحاب، وصاحبات(«.



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 37 

وتزاد يف اآلخر يف اسم »َعْمٍرو« غري املنصوب؛ للفرق بينه وبني »ُعَمَر«. 

املايض  يف  املكسورة  التاء  بني  قريش-  لغة  غري  -يف  فتزاد  الياء  وأما   *
ًدا«، وكقوله: »اَل َأْنِت َأْطَعْمتِيَها، َواَل  يِه حُمَمَّ وبني اهلاء، نحو: »إَِذا َوَضْعتِيِه َفَسمِّ

َسَقْيتِيَها«.

* وأما هاء السكت فهي: هاء ساكنة تزاد بعد متحرك حركته غري إعرابية؛ 
ألجل الوقف، وبالنظر للوقف تثبت خطًّا.

وتزاد: 

)1( وجوبا، يف فعل األمر الذي صار عىل حرف واحد، نحو: »ِقْه َنْفَسَك، 
وِعْه َكاَلِمي، وِشْه َثْوَبَك«.

)2( وجوازا، يف نحو: »ملَِْه، وفِيَمْه، وَكْيَمْه، وِهَيْه، وَمالَِيْه، وُسْلَطانَِيْه«.

تدريب
َواْيُمُن اللـِه  َوَمآاًل،  َذاِئِل َحااًل  اْسَتْكِمِل الَفَضاِئَل اْستِْكاَماًل، َواْخُل َعِن الرَّ
ا ِمْن َعْمٍرو إاِلَّ  َواْسِمِه األَْعَظِم َلَرُجٌل َخرْيٌ ِمْن ِماَئٍة َبْل ِمْن تِْسِعاَمَئٍة، َوَما َزْيٌد َخرْيً

وا َيا ُأويِل اأْلَْلَباِب، َواَل َتُقوُلوا: ملَِْه؟ َواَل َكْيَفْه؟ ِد َذاتِِه، َفاْعَترِبُ بِِصَفاتِِه، اَل بُِمَجرَّ
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الباب الرابع: احلروف التي حتذف

وهي: اهلمزة، وحروف العلة الثالثة، والالم، والتاء، والنون، وامليم.

فصل يف حذف اهلمزة

اهلمزة إما يف األول، أو الوسط، أو الطرف. 

والتي يف األول إما مهزة قطع، أو مهزة وصل. 

ا مهزة القطع: أ- أمَّ

فتحذف من فعل األمر من: »َأَخَذ، وَأَكَل، وَأَمَر«، نحو: »ُخْذ، وُكْل، وُمْر«.

مستوف،  عليهام  الكالم  سبق  فقد  اآلخر  يف  والتي  الوسط  يف  التي  وأما 
فراجعه.

ب- وأما مهزة الوصل: 

- فتحذف من »أل« إذا: 

امَلْرَأُة؟«، ﴿ُقْل  َأِم  َخرْيٌ  ُجُل  »آلرَّ )1( دخلت عليها مهزة االستفهام، نحو: 
آهلل َأِذَن َلُكْم﴾.

ژچ،  چژ   چڱچ،  نحو:  الالم،  عليها  دخلت  أو   )2(
جاِل«.  چہ  ہ     ھچ، و»يا َللرِّ

االستفهام،  مهزة  عليها  دخل  إذا  املاضية  وأفعاهلا  املصادر  من  وحتذف 
اْختَِياًرا؟«، ونحو:  َأِم  َكَذا  َفَعْلَت  اًء؟ وَأْضطَِراًرا  اْجرِتَ َأِم  َكَذا  ُقْلَت  اًء  نحو: »َأْفرِتَ
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ٹچ،  ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   چٿ   حئچ،  جئ   ی   چی  
چې  ې  ى     ى  ائچ.

- وحتذف ألف »اسم«: 

ِحيِم«.  مْحَِن الرَّ )1( يف: »بِْسِم اهلل الرَّ

ٌد؟«.  )2( وبعد مهزة االستفهام، نحو: »َأْسُمَك َزْيٌد َأْم حُمَمَّ

- وحتذف ألف »ابن«: 

)1( بعد مهزة االستفهام، نحو: »َأْبنَُك َهَذا؟«. 

)2( وبعد »يا« يف النداء، نحو: »َياْبَن الَقاِسِم«، »َياْبَن آَدَم«.

»ابن«  يكون  أن  برشط  للول،  أب  ثانيهام  علمني  بني  كان  إذا  وكذا   )3(
متصال باألول عىل أنه نعت له غري مقطوع، وأالَّ يكون »ابن« أول سطر، وذلك 

.» نحو: »َجاَء َحُسُن ْبُن َعيلٍّ



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 40 

فصل: فيام حيذف من األلفات اللينة

»آهِلٌَة،  ألفا، نحو:  بعد مهزٍة مصّورٍة  إذا وقعت  املتوسطة حتذف  أ- األلف 
وآَدُم، وآَزُر، وَمآٌل، وآَثَر، وآَمَن، وآَتى«.

نحو:  والتاء،  باأللف  مجع  إذا  »سامء«  ومن  اجلاللة،  لفظ  من  وحتذف 
مْحَِن، واحلَِرِث« برشط أن يكونا معرفتني، ومن: »اإِلَلِه«.  َمَواُت«، ومن »الرَّ »السَّ

وإِْسَمِعيُل،  »إِْسَحُق،  مثل:  املشهورة  األعالم  من  يذفوهنا  ما  وكثريا 
وإِْبَرِهيُم، وَهُروُن، وُعْثَمُن، وُسَلْيَمُن«.

ومن لفظ »ثالث« إذا ركب مع املائة، نحو: »َثَلُثاِمَئٍة«. 

وحتذف من »لكن« املشّددة واملخففة.

ومن »َها« التنبيه، و»َذا« اإلشارية، و»َيا« يف النداء.

- أما »ها« التنبيه فتحذف منها األلف يف موضعني: 

بعده  وليس  هاء،  وال  بتاء  مبدوء  غري  إشارة،  اسم  قبل  كانت  إن  األول: 
كاف، مثل: »َهَذا، وَهِذِه، وَهَذاِن، وَهُؤاَلِء، وَهَكَذا«، بخالف: »َهاَتان، وَهاُهنَا، 

وَهاَذاَك«. 

الثانى: إذا جاء بعدها ضمري مبدوء باهلمزة، نحو: »َهَأَنا، وَهَأْنُتْم«، ومثلهام: 
»َهاهلل أَلَْفَعَلنَّ َكَذا«. 

- وأما »ذا« فتحذف ألفها يف حالتني أيضا: 

األوىل: يف إشارة االثنني، نحو: ﴿هذان خصامن﴾. 



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 41 

الثانية: مع الم البعد، مثل: »َذلَِك، وَذلُِكم«. 

- وكذا »يا« حتذف ألفها يف حالتني: 

« أو »َأْهٌل«، نحو: چڱ  ڱچ وچڤ   األوىل: إذا كان بعدها »َأيٌّ
ڤچ. 

التي مل يذف منها  باهلمزة من األعالم  إذا كان بعدها اسم مبدوء  الثانية: 
حرف، نحو: »َيإِْبَراِهيُم، وَيإِْسَحاُق، وَيَأيُّوُب«.

ب- وأما األلف املتطرفة فتحذف يف كلمتني: 

األوىل: »ما« االستفهامية إذا كانت يف حمل جر، نحو: »بُِمْقَتَضاَم، ومِلَ، وبَِم، 
 .» وَعمَّ

الثانية: »أَما« املخففة إذا وقع بعدها القسم، نحو: »أَم َواهللِ أَلَْفَعَلنَّ َكَذا«.

تدريب
َمُحوَن؟  َرْت َلُكْم َأْسَباُب التَّْحِصيِل، َفِلَم جَتْ َيَأْهَل الُعُقوِل، َهَأْنُتْم َهُؤاَلِء َتَوفَّ
ااِلْمتَِحاُن،  إَِذا آَن األََواُن َوَجاَء  وَن  َتجُّ حَتْ َوبَِم  ُفوَن؟  ُتَسوِّ َوَحتَّاَم  َتْرَكنُوَن؟  َوَعاَلَم 
َجاِل؟ َأَم َواهللِ اَل َيُكوُن َذلَِك إاِلَّ بِالتَّْحِصيِل. وَن ِمَن الرِّ ُموَن وُتَعدُّ َوبُِمْقَتَضاَم َتَتَقدَّ
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فصل: فيام حيذف من الياآت مع وجوده يف اللفظ

حتذف الياء من: 

)1( املنقوص مع التلفظ هبا إذا أضيف إىل ياء املتكلم مفردا كان أو مجعا، 
 .» ، وَهُؤاَلِء َجَواِريَّ وَمَوايِلَّ نحو: »َهَذا ُمْفتِيَّ وُمَكاِريَّ

»َأْكَرْمُت  نحو:  املتكلم،  ياء  إىل  أضيف  إذا  املرفوع  غري  املثنى  ومن   )2(
، َوَقْد َجَعَل اهلل َعْينَيَّ هاِدَييَّ وُمِعينَيَّ  ، وَنَظْرُت إىَِل َوالَِديَّ وَأَخَويَّ َوالَِديَّ وَأَخَويَّ

.» َعىَل َعَمِل َيَديَّ وِرْجيَلَّ

وا«. وا، وَحاِجبِيَّ مَلْ يرُضُ )3( وكذا مجع املذكر السامل، نحو: »إِنَّ َكاتِبِيَّ َحرَضُ

فائدة
الياء تارة جيب نقطها، وتارة جيب إمهاهلا، وتارة جيوز فيها األمران. 

أما التي جيب نقطها فهي الواقعة يف أول الكلمة أو يف وسطها خالصة من 
اهلمزة.

كالواقعة يف اجلموع التي عىل وزن »َمَفاِعل« أو »َأَفاِعل« املعتلة العني، نحو: 
»َمَعاِيُش، وخَمَاِيُل، وَمَضاِيُق، وَمنَاِيُر، وَمَكاِيُد، وَأَطاِيُب، وَأَخاِيُر«.

وكذا التي يف املفاعلة، نحو: »َساَيَر ُيَساِيُر ُمَساَيَرًة َفُهَو ُمَساِيٌر، وَعاَيَن ُيَعاِيُن 
ُمَعاَينًَة َفُهَو ُمَعاِيٌن«. 

وأما التي جيب إمهاهلا فهي: 

)1( املتطرفة، نحو: »َيْرِمى الَفَتى، وُموَسى، وَمَتى، وَلَدى، وَوَف، وَسَعى، 
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وَعَسى، وَحتَّى، وإىَِل، وَعىَل، وَبىَل«. 

عىل  مجع  يف  كالتي  حمضة،  ياء  إبداهلا  جيوز  ال  التي  املهموزة  وكذا   )2(
»َفَعاِئل«، نحو: »َشاَمِئُل، وَقاَلِئُد«، والتي يف اسم فاعل الثالثي األجوف، نحو: 

»َجاِئٌز، وَباِئٌع، وَقاِئٌل«. 

»بِْئٌر،  بعد كس، نحو:  الواقعة  املهموزة  األمران فهي  فيها  التي جيوز  وأما 
وِذْئٌب، وفَِئٌة، وِرَئٌة«؛ جلواز النطق هبا ياء.



عنوان النجابة يف قواعد الكتابة 44 

فصل: فيام حيذف من الواوات

حتذف واو مجع املذكر السامل املرفوع إذا أضيف إىل ياء املتكلم، ويؤتى بدهلا 
 .» بالياء، نحو: »َجاَء َزيِديَّ وكاتبِيَّ

وقد اختار العلامء كتابة بعض األسامء بواو واحدة؛ لكثرة االستعامل، مثل: 
»َداُوُد، وَطاُوٌس، وُرُؤٌس، وُفُؤٌس«. 

وُشُؤوٌن،  وَبُؤوٌس،  »َسُؤوٌل،  نحو:  بواوين،  بعضها  كتابه  واستحسنوا 
وَمُؤوَنٌة«. 

واختلفوا يف كتابة بعضها، مثل: »َهاُوٌن، وَراُوٌق، وَناُوٌس«.

اُووَن، والَغاُووَن، والنَّاُووَن« ونحوها من كل اسم منقوص واوي  وأما »الرَّ
العني مجع عىل حد املثنى فبواوين وجوبا.

وكذا نحو: »َرَوْوا، وَغَوْوا، وَنَوْوا، وَيْرُووَن، وَيْغُووَن، وَينُْووَن«.
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فصل: يف حذف الالم والتاء والنون وامليم

أما الالم فتحذف من كل اسم: أوله الم، ودخل عليه »أل«، ثم دخل   *
عليها الالم، نحو: »اللبن، واللحم، واللفظ، واللهو، واللعب«.

ْهِو َواَل لِلَِّعِب«، ويف احلديث: »هلَلُ َأْرَحُم بِامُلْؤِمِن  َلِق اإِلْنَساُن لِلَّ تقول: »مَلْ ُيْ
ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها«. 

َذاِن،  َتيَّا، واللَّ ا، واللَّ َذيَّ ومثل ذلك املوصوالت التي تكتب بالمني، نحو: »اللَّ
ِت، واللََّواِت«. ِئي، والالَّ ، والالَّ َتنْيِ َذْيِن، واللَّ واللَّ

َذْيِن َيَتَعلَّاَمِن«.  اَم َنِجيَباِن، َوالَفْضُل لِلَّ َذاِن َتَعلَّ تقول: »َللَّ

ِذيَن« مجعا.  تِي، والَّ وكذا حذفت من: »الَِّذي، والَّ

ِفينَُة َعْلاَمِء«، أي: عىَل امَلاء. وقد حتذف مع الياء يف نحو قولك: »السَّ

* وأما التاء فتحذف من كل فعل آخره تاء وأسند إىل التاء، نحو: »َفاَت، 
.» ، وِمتُّ ، وبِتُّ وَباَت، وَماَت«، تقول: »ُفتُّ

* وأما النون فتحذف يف ستة مواضع: 

األول: النون التي تسمى تنوينا. 

وَسَكَن،  »َظَعَن،  نحو:  النون،  إىل  وأسند  نون  آخره  فعل  كل  من  الثاين: 
وأِمَن، وأعاَن«.

 ، ، وَأِمنَّ ، وَسَكنَّ تقول: »َظَعنَّا، وَسَكنَّا، وَأِمنَّا، وَأَعنَّا َزْيًدا«، و»النَِّساُء َظَعنَّ
 .» وَأَعنَّ
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.» وكذا مع نون الوقاية، نحو: »َأْسِكنِّي، وَأِعنِّي، وَلِكنِّي، وإينِّ

وِمَّن،   ، وَعامَّ »ِمَّا،  نحو:  وَمْن«  »َما،  مع  حتذف  وَعْن«  »ِمْن،  نون  الثالث: 
ن« وقد سبق.  وَعمَّ

إذا أضيفا إىل ما أوله  »َبنُو، وَبنِي« حتذف جوازا مع ما بعدها  الرابع: نون 
واخلاء،  واحلاء،  واجليم،  والباء،  اهلمزة،  عىل:  الداخلة  وهي  القمرية،  »أل« 
والعني، والغني، والفاء، والقاف، والكاف، وامليم، واهلاء، والواو، والياء، نحو: 

»َباْلَعنرَْب، وَباحْلَِرِث«. 

اخلامس: نون »إن« الرشطية إذا وقع بعدها: 

)1( »ما« الزائدة، نحو: چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ہ   ھچ. 

)2( وكذا إذا وقع بعدها »ال« النافية، نحو: چۓ   ڭ  ڭ  ڭچ، 
چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ. 

َض  السادس: نون »أن« الناصبة إذا جاء بعدها »ال«، نحو: »َأْرُجو َأالَّ َتْعرَتِ
َفَهاِء«، وقد سبق. ، واألَْوىَل َلَك َأالَّ َتْفَعَل فِْعَل السُّ َعيَلَّ

* وأما امليم فتحذف من »نِعم« إذا كست عينها ووصلت بـ»ما«، نحو: 
چائ  ەئ   ەئچ، وقوله تعاىل: چٿ  ٹچ. واهلل أعلم.

واحلمد هلل عىل ما أوىل، فنعم ما أوىل، ونعم املوىل
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