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ÏŸÅŒŸ;
 

ثُ ف "أبجد العلوم"كتاب  يف جاء بحَ لمٌ يُ هِ ـيـأنَّ (علْم إمالء اخلط): هو عِ

يّة- مِّ نِيّة والكَ ربية، ال قوشِ اخلطوط العنُ ضة لِ وال العارِ عن األحْ  -بحسب األيْ

ن حيثُ  سنها يف السطور، بل من حيثُ  مِ داللتها عىل األلفاظ العربية،  حُ

ائط احلروف بحسب اآلالت الصناعية من القلم وأمثاله، بَعدَ رعاية حال بسَ 

هي من أجزاء األلفاظ. وهذا العلم من الّتي من حيث الداللة عىل احلروف 

اخلط). وأما من جهة  جهة حصول نقش احلروف باآللة، هو من أنواع (علم

 داللتها عىل األلفاظ، فهو من فروع (علم العربية) ا.هـ.

 قواعدُ  هبِ فُ تُعرَ  لمٌ عِ  هُ : إنّ ف (علم اإلمالء) بالقوليتسهيل تعرويمكن 

ة حالَ  تقديرِ  عىلَ  ،ةاملنطوقَ  لأللفاظِ  هاصويرُتَ حيثُ  نمِ ،بيةالعرَ فواحلرُ مرسْ

 يها.علَ  ة والوقوفِ مَ بالكلِ  بتداءِ اال

ةٍ بَحثِيَّة ّ رَ للكتابة بحسب ما آتاه اهللا من مهِ دَّ نّا قد تَصَ  ،وملّا كان الكثري مِ

سبَقٍ وعِ  ،وقدرةٍ تعبريية إبداعية ن حيثُ األدواتُ  ،لْمٍ مُ تهيِّئةٍ مِ  ،وظروفٍ مُ

نا نلمس خلالً -يف هذا العرص وال سيّام-واألوقاتُ  ،والوسائلُ   املحوظً  ؛ إال أنَّ

، -اعمومً -االلتزام بقواعد وقوانني الكتابة  يف الساحة الكتابية من حيث

 .-اخصوصً -واإلمالء 
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اقِها ا ،وال يعني هذا تعقيد األمور عىل طُرَّ هبِ  ،وال تقييد احلريَّات عن طُالّ

 .، واخلوفُ من االنفالتِ والفسادِ وإنام هو املحافظةُ عىل الذوقِ واألصولِ 

ةجاءولذلك  ثِّلة يف نقاطٍ خمتَرصَ ة، واملتمَ هة متوجِّ  ،ت هذه الدروس املُيَرسَّ

ْهلَه،إىل  هُ أن جيَ عُ نْ كلِّ كاتبٍ ال يَسَ حنيَ  من يعنيه هذا األمر مِ صحِّ ودليالً للمُ

يني واملُدقِّقني، ن األطفال واألمِّ  .وليستْ هي للناشئةِ مِ

ة إىلالدارسُ  طمئنّ يَ  ولكيْ  ة مادّ ، جيدر التنبيه إىل أنّ  صحّ هذه الدروسِ

ها (جممع اللغة الّتي عن القواعد  -ملةيف اجلُ -رج قواعدَ هذه املادة مل ختَ  أقرّ

)، م١٩٦٠(عام  "كتابة اهلمزة"يف قراره األول حول  -يف القاهرة-العربية) 

دروس امدة الب، واضيع اإلمالءبسائر مو). وأما ما يتعلّق م١٩٧٩وتعديله (عام 

فيكون االعتامد  ،-من حيث بعض املعلومات ال من حيث الصياغة- ةحورشامل

حلسني  "اإلمالء"البن درستويه، و "الكتاب"فيها عىل بعض املراجع، مثل: 

 "مشكلة اهلمزة العربية"السالم هارون، و لعبد "قواعد اإلمالء"وايل، و

القواعد األساسيَّة يف الرتقيم واإلمالء والنحو "كتاب والتواب،  لرمضان عبد

رين يوسف السحيامتل "واملعاجم  .وآخَ

 

يّ  ب:وكتَ  الِدِ نَويّ اخلَ ر السِ مَ  عُ

 .     م٢٠١٤  - هـ ١٤٣٦
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 .مهزة الوصل :  أوالً

 . ملاذا مهزة الوصل؟١

رفٍ ساكن أنّه ال يمكن االبتداء ب املعلومن م لذلك ف؛ -يف اللغة العربية-حَ

ل الكالم. ل) هبا إىل النُّطْق باحلرف الساكن يف أوّ  جاءت مهزة الوصل لـ(نتوصَّ
 

 . تعريفها:٢

نْطَقُ مهزةً حني ابتداءِ الكالمِ هبا  وال ، وتُكتَبُ -فقط-هي ألف زائدة تُ

نْطَقُ   .يف أثناءِ الكالمتُ
 

 . كيف نرسمها؟٣

دة من اهلمزة ،تُكتَبُ عىل شكل ألفٍ   م). ،جمرَّ  ال فوقها وال حتتها (مثل: اسْ
 

عُ مهزة الوصل، متى٤ اضِ وَ  أين تكون؟و . مَ

ابن، ابنة، امرؤ، امرأة،  :وهي عرشة ،املسموعة عن العرب األسامءيف  تكون -أ

 ايم اهللا.و تان، اثنو اثنان،و ابنم (وتثنية هذه السبعة)، ،است ،اسم
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  :األفعاليف  -ب

مثال  ،الفعل اخلاميس والسدايس، (املايض) منهام و(األمر) و(املصدر) -

َ  :املايض ى ،انترصَ ْ  :ومثال األمر .استعملَ  ،استعانَ  ،انتهَ
 ،انتَهِ  ،انترصِ

لْ  ،استعِنْ   .استعامل ،استعانة ،انتهاء ،ومثال املصدر: انتصار .استعمِ

ر من الفع - مْ  :مثل ،ل الثالثياألمْ  .اجلِسْ  ،اكتُبْ  ،ارسُ

يف (ال) التعريف، املتصلة بالكلمة، مثل:  -فقط-، تكون احلروفويف  -ج

 الكتاب، الصدق.
 

فُ فيها مهزة الوصل أو تتغريّ كتابتها٥ ذَ ْ  ؟؟. هل هناك حاالت حتُ

تَ اهللاَ؟أمثل: فال تُكتَب وال تُنطَق [ ،إذا سبقتها مهزة االستفهام رْ تغفَ  ،]سْ

عليها  اإال يف (ال) التعريف، فإهنا إذا سبقتها مهزة االستفهام: تُكتَب وتنطَق ألفً 

ة [ ؟!آمثل: مدّ  .]لكتابَ قرأتَ

تْها مهزةٌ أصليةٌ  بِعَ فإننا إذا  ؛وكذلك إذا كانت مهزةُ الوصلِ يف كلمةٍ تَ

)  ،نحذف مهزة الوصل :وصلناها بسوابق كـ(الفاء أو الواو) نْ مثل كملة: (ائذَ

) أو نحومهاأ ِرَ )أْ فتصبح: (و ،و (اؤمتُ نْ )أْ (ف ،ذَ ِرَ  .متُ

عىل الكلمة املبدوءة  -املكسورة أو املفتوحة-إذا دخلت الالم  وكذلك

 . لشمس، لَلشمسلِ  ←بـ(ال) التعريف فتسقط مهزة الوصل. مثال: الشمس 
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 الالم وبقيت التعريف) ال( من الوصل مهزة فسقطت. لَلقمر لِلقمر، ←القمر 

 .عليها الداخلة الالم بَعدَ  ،فقط -امنه-
 

لِ عند االبتداء هبا؟ هل هي مفتوحة أم ٦ كةَ مهزةِ الوصْ . كيف نعرفُ حرَ

 مضمومة أم مكسورة؟

 مثل: اَلشمس. ،تكون مفتوحة إذا ابتدأْنا هبا يف (ال) التعريف دائامً  |املفتوحة  -

 -مع اهلمزة ارتيبً ت-يكون فيها احلرف الثالث الّتي يف األفعال  |املضمومة  -

 مثل: اُكتُب. ،نبدأ هبمزة مضمومة :)اأصليّ  ضامّ  ا(مضمومً 

 -ترتيبًا مع اهلمزة-يف األفعال الّتي يكون فيها احلرف الثالث  |املكسورة  -

ا): ففي هذه  ا) أو يكون (مفتوحً ا) أو يكون (مكسورً ا ضامّ عارضً (مضمومً

وا، ب... وكذلك يف األسامء  احلاالت نبدأ هبمزة مكسورة، مثل: اِمضُ ف، اِذهَ اِكشِ

ب: نبدأ هبمزة مكسورة، مثل: اِبن، اِسم، اِثنان، اِمرأة...  عَتْ عن العرَ مِ الّتي سُ

 وكذلك يف املصادر: نبدأ هبمزة مكسورة، مثل: اِستغفار، اِستكبار، اِنتقام...
 

دة من احلركات مع األلف (املج ةباكتاألمثلة السابقة نالحظ  يف: ملحوظة رَّ

فوق األلف أو حتتها، وهذا هو الفرق بني مهزة  مهزةٍ  ةباكت عدممع اهلمزة) 

 الوصل ومهزة القطع من حيث الكتابة.
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 .ثانيًا: مهزة القطع 

 . تعريفها:١

نطَقُ هبا، سواءٌ ابتدأنا هبا الكالم أو  ،هي مهزةٌ يف أول الكلمة تَبُ ويُ تُكْ

  .كانت أثناء الكالم
 

 . كيف نرسمها؟٢

 ).ةكانت مفتوحة أو مضمومة، فتُكتَبُ اهلمزة فوق األلف (مثل: أَنَا، أُمّ  إذا

 نسان).حتت األلف (مثل: إِ  فتُكتَبُ  ،وإذا كانت مكسورة
 

عُ مهزة القطع:٣ واضِ  . مَ

، ما احرفً  مأ فعالً  مكانت اسامً أأتكون يف كل كلمة مبدوءة هبمزةٍ، سواء 

رُ الّتي عدا مواضع مهزة الوصل  بَق ذِكْ  ها.سَ
 

 من األحوال؟ . هل تتأثر أو تتغري مهزة القطع يف حالٍ ٤

ن سوابق، كـال تتأثر مهزة القطع ب حروف اجلرّ (ام قد يَدخل عليها مِ

مُ س ،أنّ ب(مثل: . )والعطف ومهزة االستفهام والسني والم االبتداء رِ  ،أالّ لـِ ،أُكْ

ـ ). ف ،إذاأ ،إنْ لَ لَ  أُنْزِ

ة إذا جاءت بعدها ألفٌ ، حتتغريّ يف حالة واحدةولكنها  ا عليها مدّ تَبُ ألفً يث تُكْ
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يّة، مثل كلمة (آدَم) والّتي هي يف األصل: (أادَم). وهذا التغيري  مل يطرأ طويلة مدّ

 موجودٌ يف أصل الكلمة املبدوءة هبمزة القطع. ألنهاملؤثرات الداخلة، وإنام  ألجل
 

ا أو ضًّ أو كرسً ٥  ا؟. كيف نعرف حركة مهزة القطع فتحً

عَتْ  مِ تَبِ بحسبِ ما سُ أما يف األسامء واحلروف فليس هناك قاعدة، وإنام تُكْ

ب.  عن العرَ

نيَةً لألفعال يقيسون  ،وكذلك األفعال دوا أبْ جَ ف) أوْ ولكنّ علامء (فنّ الرصْ

 :وليكن عىل سبيل املثال ،فيمكن مراجعتها يف أماكنها من هذا الفن ،عليها

ف يف فنّ ا"كتاب  رْ فشذ العَ ْ  .ألمحد احلمالوي )٣٩-٢٩ص" (لرصَّ

-: لسهولة التفريق بني مهزة القطع ومهزة الوصل: ضع قبل الكلمة فائدة

)، فإذا  ،حرفَ (واو) -عىل سبيل املثال لَ ) لِتصبح: (وأَنْزَ لَ مثل كلمة: (أَنْزَ

تَ اهلمزةَ فهي مهزةُ قطعٍ  نْطِق هبا فهي مه .-كام يف املثال السابق-نَطَقْ زة وإنْ مل تَ

ر)  ،وصل ).لكام يف كلمة: (اِنْحَ رْ إنْ - اهذه قاعدة سهلةٌ جدً  تصبح: (وانْحَ

تَ من خطأ نُطْقِ الكلمة! لِمْ  .-سَ
 

الذي رواه  "يا غالم ..."نَصّ حديث ابن عباسٍ  سامعيرجى  التمرين:

حمتواه، مع  تدوين، ثمّ -دون النظر يف النصّ املكتوب-) ٢٥١٦الرتمذي (

 حيح هلمزيتَ القطع الوصل.مراعاة الرسم الص
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كان الكالم يف الدرس املايض عن اهلمزة يف أول الكلمة (وهي: مهزة  .١

تأيت الّتي ويف هذا الدرس سيكون الكالم عن اهلمزة  ؛الوصل والقطع)

 . ، وإنام بني ذلكال مبدوءة وال منتهيةيف داخل الكلمة، 

نْ   .ف اهلمزة املتوسطةتعريهو  هذا إِذَ
 

هي: النظَر يف حركة اهلمزة  القاعدة العامة يف كتابة اهلمزة املتوسطة .٢

تي وحركة احلرف الذي يسبقها يف الكلمة، ثم نكتبها عىل اهليئة  الّ

(األقو) ب احلركة  .تُناسِ

 

ة-حلركات ا .٣  : مراتب عىل أربع -من حيث القوّ

بُها: ا ،وهي أقو احلركات ؛الكرسة - ناسِ لنربة [الكريس] وهي تشبه ويُ

 .رسم الياء املتوسطة دون نقاط (ئـ)

 .ويناسبها: الواو (ؤ) ،وهي تيل الكرسة يف القوة ؛الضمة -
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 .ويناسبها: األلف (أ) ،وهي تيل الضمة يف القوة ؛الفتحة -

ى حركةالس - هو ف، وإنام هو عكس احلركة، كون؛ وهو أضعفها وال يُسمّ

تْبَعُ  الساكنة فَ له، لذا فإنّ اهلمزةكتابة، وال حرمن أنواع التشكيل يف ال تَ

 .يف كتابتها حركةَ احلرفِ الذي يسبقها

 

 أمثلة مع الرشح: .٤

ئِل - فاهلمزة يف هذه  ،حركة اهلمزة واحلرف السابق هلاإىل / ننظر  سُ

نْ ال حاجة للنظر فيام قبلها ،الكلمة (مكسورة) ألن الكرسة أقو  ،إذَ

 .زة عىل نربةفتُكتَبُ اهلم ،احلركات

ها (مكسور) ،/ اهلمزة هنا (ساكنة) بِئْر - والكرسة  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل نربة ،أقو. 

ئَة - ها (مكسور) ،/ اهلمزة هنا (مفتوحة) رِ والكرسة  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل نربة ،أقو. 

ئُـكَ  - رِ قْ  ،ها (مكسور)واحلرف الذي سبقَ  ،/ اهلمزة هنا (مضمومة) يُ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل نربة ،والكرسة أقو. 
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تَة - ؤْ ها (مضموم) ،/ اهلمزة هنا (ساكنة) مُ والضمة  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل واو ،أقو. 

يّ  - ها (مضموم) ،/ اهلمزة هنا (مفتوحة) لُؤَ  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل واو ،والضمة أقو. 

هم - ؤُ رْ ها (ساكن) ،اهلمزة هنا (مضمومة)/  دَ  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل واو ،والضمة أقو. 

هُ  - ؤُ رَ قْ ها (مفتوح) ،/ اهلمزة هنا (مضمومة) يَ  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل واو ،والضمة أقو. 

ة - أَلَ سْ ها (ساكن) ،/ اهلمزة هنا (مفتوحة) مَ والفتحة  ،واحلرف الذي سبقَ

 .فتُكتَبُ اهلمزة عىل ألف ،وأق

أْتَم - ها (مفتوح) ،/ اهلمزة هنا (ساكنة) مَ والفتحة  ،واحلرف الذي سبقَ

فتُكتَبُ اهلمزة عىل ألف ،أقو. 

 

 تنبيهات: .٥

ة  - يَّ دِّ بَقَ اهلمزةَ حرفُ ياءٍ مَ ل -أي: ما قبْلَ الياءِ مكسورٌ -إذا سَ ، فال تُعامَ
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تَبُ اهلمزةُ الياءُ معاملةَ احلرفِ الساكنِ وإنام معا ة، فتُكْ بَعَ ملةَ الكرسةِ املُشْ

ي رِ يئَ عىل نربة، ألنّ الكرسة أقو احلركات. مثل: (بَ شِ  ة).ئَ ة، بِيئَ ة، مَ

تْ  - دَ جِ إذا كانت اهلمزة املتوسطة عىل ألفٍ حسب القاعدة، ولكن وُ

ها  مُ األلفان لتُصبح ألفً  -يف الكلمة-بَعدَ نا تُدغَ ة، فهُ يَّ دِّ واحدةً  األفٌ مَ

ب = معل أَارِ ة، مثل: (مَ أان = قرو رب)آيها مدَّ رْ تَثنَى من آ(قُ سْ ن)، ويُ

 ، ية آخرَ الكلمة وما قبل اهلمزة ساكنٌ ذلك: إذا كانت األلف املدّ

ة تصبح مقصورة (أي: عىل  يِّ ، واأللف املدّ تَبُ اهلمزة عىل ألفٍ فتُكْ

نْ   ).أَ شكل ياء دون نقاط)، مثل: (يَ

، وجاء قبلها حرفُ ألفٍ أو حرفُ إذا كانت اهلمزة املتوسطة  - مفتوحةً

ة-واوٍ  يَّ ا ،-ساكنة أو مدِّ ة، ءَ فتُكتَبُ اهلمزة عىل السطر، مثل: (قِرَ

وءَ ات، بَراءَ اقِر رُ قْ وءَ ة، مَ رُ وْ ءَ ة، مُ  ة).ءَ ة، سَ

ل اهلمزة فيها معاملة اهلمزة املتوسطة،  امزجيً  ابة تركيبً الكلامت املركّ  - تعامَ

تَ ئِ مثل: (يومَ   ذ).ئِ ذ، ساعَ

هناك كلامتٌ وحاالتٌ اختلفتْ فيها أقوالُ أهلِ العربية، ولكنّ األقرب  -

ر،   وال سيّامواألنسب واألسهل أن تُكتَب حسب القواعد اآلنفة الذكْ
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ث ، وتوفّرت أدواتهاشتهر التتنقيط والتشكيل والرتقيم وقد ، فال حيدُ

 فيها اللبس الذي هو من مجلة أسباب اختالف رسم اهلمزات.

ثال من مراعات أمرٍ ملموس عند العرب وهو: (كراهة توايل األمْ  ال بدَّ  -

ن أن نستخدم األحرف املتشاهبة يف سياقٍ  ،)-املتشاهباتأي -  فال حيسُ

ة) هي هكذا موافقة للقاعدة، ولكن خيُ  ودَ ؤُ وْ رجها عن املألوف، مثل: (مَ

ة).رهون هذا التوايل، فتُكتَب: (موءُ العرب يك  ودَ

ؤون، ولكن ال بأس فيام  فَ عليه الناس من االستعامل، مثل: (شُ تعارَ

مسؤولية، جاؤوا، باؤوا) فهكذا يكتبها املشارقة، أما املرصيون 

ئولية، جاءوا، باءوا) وذلك لتجنّب توايل األمثال. ئون، مسْ  فيكتبوهنا: (شُ
 

 تلخيص القواعد واألمثلة: .٦

تَبُ اهلمزةُ عىل (نربة) إذا كانت مكسورة، أو قبلها مك . أ سور أو ياءُ تُكْ

، مثل: قائِد، فِئة، بِيئة.  مدٍّ

) إذا كانت مضمومة وقبلها مضموم أو مفتوح أو ساكن   . ب تَبُ عىل (واوٍ تُكْ

ول، ؤُ ، مسْ مُّ وس، يَؤُ ؤُ ل. أو واوُ مدٍّ أو ألف، مثل: رُ ، التفاؤُ هُ وؤُ  وضُ

ا وهي مفتوحةٌ  ) إذا كان ما قبلَها مضمومً ا عىل (واوٍ تَبُ أيضً وتُكْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-١٥- 

، من. أوساكنةٌ ؤْ اد، مُ ؤَ  مثل: فُ

) إذا كانت مفتوحةً وما قبلها مفتوح أو ساكن   . ت تَبُ عىل (ألفٍ غري -تُكْ

أَلة، هيْأَة،  -حرف املدّ  أَل، مسْ أو كانت ساكنة بعد مفتوح، مثل: سَ

أْس. أَل، رَ وْ  السمَ

، مثل:   . ث تَبُ عىل (السطْر) إذا كانت مفتوحةً وقبلها ألف أوْ واوُ مدٍّ تُكْ

ة، االقِ  ة.راءَ وءَ  ملرُ

ة . ج تَبُ عىل شكل (مدَّ ها ألف املد وكانت اهلمزة تُكْ ) إذا جاءت بعدَ

أو كانت ساكنة  -غري حرف املدّ -مفتوحةً وما قبلها مفتوح أو ساكن 

آ، كآبة. آ، نَشَ رَ آة، قَ رْ آن، مِ رْ  بعد مفتوح، مثل: قُ

 

 تمرين:ال

ؤ، ئـ)  تغيري كل مهزةٍ بني القوسني (ء) إىل الرسم الصحيح (ء، أ، يرجى

ل اآل مَ  ية:تيف اجلُ
 

)ال - ـ(ءَ  .شفاء العِيّ السُ

)لؤ - ـُ(ءْ  .احلا(ءِ)ط املا(ءِ)ل حتته الل
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)نا. - )ة أبنا(ءِ ـ(ءَ  نعتني بنشْ

)هم احلق.  -  جا(ءَ

)ية اهلالل - (ءْ )لَ سا(ءِ)لٌ عن رُ (ءَ  .سَ

)ة. - )ةٌ بر ِيـ(ءَ (ءَ )ةُ امرَ  برا(ءَ

- .( (ءَ )رُ صديقتَهُ رُ ) ثا(ءِ (ءَ  رَ

)ولُ  - ـ(ءُ دة املسْ )ن املستورَ (ءَ )لُ عن صالحية املـُ  .يتسـا(ءَ

)ابة. - يبَ بالكـ(ءَ  هذا الطا(ءِ)ر املحجوزُ أُصِ
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  :  .تطرفةمزة املاهلأوالً
 

ف أيْ - هي اهلمزة الواقعة يف آخر الكلمة :اهلمزة املتطرفة تعريف. ١ طرَ

 .-الكلمة
 

ول كان الكالم عن عادة العرب بأهنم ال يبدؤون بحرف . يف الدرس األ٢

رُ إكامل هذه املعلومة، حيث إنّ  ؛ساكن وْ فون عىل وهنا جاء دَ قِ العرب ال يَ

ك ، ومن ذلك نستفيد بأنَّ معاملة اهلمزة يف آخر الكلمة يكون بناءً عىل أنَّ متحرِّ

لِ الك َوازِ السكوتِ عندها وعدمِ وصْ  المِ بام بعدها.األصل فيها السكون، جلِ
 

رُ ٣ ة. يف الدرس الثاين جاء ذِكْ ؛ فالكرسةُ هي احلركات وترتيبها بحسب القوّ

 أقو احلركات عىل اإلطالق، وتليها الضمة، ثم الفتحة، وآخرها السكون.

فة بحسب ما يناسبُ حركةَ احلرفِ الذي  مُ اهلمزة املتطرّ سْ وعىل ذلك، يكون رَ

ها يف الكلمة: بِقُ  يسْ

ئ، ة بكرسةاملَسبوق - ئ، الجِ بْدِ كافِئ، مُ افِئ، مُ م عىل نربة؛ مثل: دَ ، تُرسَ

ئ رِ تهيِّئ، امْ  ...مُ
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ة - ؤ، التباطُؤ، املَسبوقة بضمَّ ْرُ م عىل واو؛ مثل: لُؤلُؤ، بُؤبُؤ، جيَ ، تُرسَ

ؤ رُ  ...امْ

أ، املَسبوقة بفتحة - لْجَ أ، مَ أ، فاجَ رَ أ، يدْ ، بدَ م عىل ألف؛ مثل: مألَ ، تُرسَ

أ بَوَّ أ، امْ تَ  ...رَ

ء، حرف مدّ أو املَسبوقة بسكون  - م عىل السطر منفردة؛ مثل: البدْ ، تُرسَ

ء. يلِ وء، مَ اء، وضُ اء، إنشَ ء، مَ ء، كفْ وْ ء، ضَ ْ ء، يشَ  ..البطْ
 

 . تنبيهات:٤

ل معاملة احلرف الساكن دائامً  •  حرفُ املدِّ يف قاعدة اهلمزة املتطرفة يُعامَ

قَ بني الياء والواو واأللف، وليس  فيها استثناء كالذي سبَقَ يف ال فرْ

 اهلمزة املتوسطة.

مُ و • سَ )، فرتُ دةً (مضمومةً ا مشدَّ يف حالة كانَ احلرف الذي ما قبل اهلمزة واوً

اهلمزة بعده منفردة عىل السطر، وذلك مراعاةً لكراهةِ توايل األمثال (أي: 

ء)، فاألصل فيها  حسب تتابع األحرف املتشاهبة) عند العرب. مثل: (التَّبَوُّ

ل. ل كتابتها بالرسم األوّ ؤ)، ولكن يُفضَّ  القاعدة: (التَّبَوُّ

*** 
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 :ألف التنوين: ثانيًا 

ر الكلمة غالبًا . معلومٌ أنّ تنوينَ الفتْح تأيت معه ألفٌ ١ ى: األلف و(يف آخِ تسمّ

ها مهزة  وب)، ولكن تنوين الفتح إذا جاء يف كلمةٍ آخرُ ن تنوينِ املَنصُ لة مِ املُبْدَ

[سيكون التطبيق عىل بعض األمثلة فله ثالث حاالت )، املتطرفةاهلمزة (

 السابقة يف اهلمزة املتطرفة]:

مفتوحة مرسومة عىل ، أو ساكنة مسبوقة بألفإذا كانت اهلمزة املتطرفة  -

ها، بل يكون التنوين عىل اهلمزة ألف ها ألفُ التنوين بعدَ قُ لْحَ ، فال تَ

) و(مَ  اءً ، إنْشَ اءً . مثل: (مَ ً مبارشةً لْجَ أً ، مبْدَ ألَ  ).أً ، مَ

، وكان -عدا األلف-مسبوقة بحرفٍ ساكن إذا كانت اهلمزة املتطرفة  -

لُه من النوع الذي  صْ كِن وَ مْ ها يُ مُ اهلمزةُ عىل نربة وبعدَ سَ ، فرتُ هُ دَ بام بَعْ

ئً  طْ ئً األف التنوين. مثل: (بُ يْئً ا، كفْ ليئً ا، شَ  .)ا، مَ

كِ إذا كانت اهلمزة املتطرفة  - ها ألف التنوين دون أن رَ غريُ ما ذُ قُ ، فتَلْحَ

افِئً  ها. مثل: (دَ مُ سْ كافِئً ايتغريَّ رَ ئً ا، مُ بْدِ ئً ا، مُ ؤً ا، الجِ ؤً ا) و(لُؤلُ ، ا، بُؤبُ

ءً اتباطُؤً  ءً ا) و(بدْ وْ وءً ا، ضَ ءً ا، وضُ  ).ا) و(تبَوُّ
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رُ احلاالتِ األخر لتنوينِ الفتْح (يف الكلمة  . واستكامالً ٢ نُ ذِكْ ْسُ للفائدة حيَ

ها مهزةا  )، وهي:لّتي ليس يف آخرِ

ها ألف التنوين، بل يكون التنوين  - قُ لْحَ الكلمة املنتهية بتاء مربوطة، ال تَ

 ، ، حاشيةً دةً مِ ، أعْ ، قائمةً ةً يَ . مثل: (سارِ عىل التاء املربوطة مبارشةً

.( ، فتاةً  صورةً

ها ألف التنوين، ب - قُ لْحَ ل الكلمة املنتهية بألف (قائمة أو مقصورة)، ال تَ

صً  جً ايكون التنوين عىل احلرف األخري مبارشة. مثل: (عَ ى، تً ـ، فَ ا، حِ

حً مستثنً   ى).ى، ضُ

ها ألف التنوين. مثل: (مفتاحً  - قُ لْحَ كِر، تَ ، ا، بابً االكلمة املنتهية بغريِ ما ذُ

ورً  دً ا، عينً ، جبالً اسُ شيً ا، يَ لامً ا، مَ نوً ا، سمعً ، عِ ا، رأسً ا، صِ وتً ، ا، صَ

يظً اسمكً   .)ا ...، غَ

 

  :التمرين

ن اخلطَأ يف كتابة الكلِامت اآل يرجى بيان رية، مع تالصواب مِ أ  ذكْ د-وجه اخلطَ جِ  :-إنْ وُ

ا بّا – بناءً ا – سالمً  – حُ اًا – منارةً صَ ا – عَ ءً زْ وؤ – أجزاءً  – جُ ْزُ ء – جمَ ْتلِ أ – ممُ بْدَ فِئ – مَ نكَ  مُ
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ثم تبعها الكالم  ،ىض كان الكالم عن (اهلمزة وأحواهلا وأحاكامها)فيام م .١

باهلمزة آخر الكلمة، ويف هذا الدرس  اعن (ألف التنوين) التصاهلا أحيانً 

يسموهنا الّتي )، وهي -أحد حروف العلة-سيكون الكالم عن (األلف 

يَتْ بالليِّنة احرتزً األلف اللينة أو اهلوائية( ياسبة (املهموزة)، من األلف ال ا) وسمِّ

تكون خارجة من اجلوف ألهنا ال تقبل احلركات  أما كوهنا هوائية فألهنا دائامً 

 حرف علَّة. ، أيْ أهنا دائامً -من جنسها-وال يمكن أن تُسبَق إال بحرف مفتوح 

نْ فهي ختتلف عن حروف العلة األخر (الواو والياء)  تي إذَ تقبل احلركات الّ

 ف علة.ج عن كوهنا حرخرُ سبقها حركة من غري جنسها فتَ ويمكن أن ت، -اأحيانً -
 

 . األلف اللينة تأيت يف وسط الكلمة ويف آخرها، وال تأيت يف أوهلا.٢

فلها رسمٌ واحد، وهي أن تكون ممدودة قائمةً إىل  وسط الكلمةفإذا جاءت 

اع)، ،األعىل تِبَتْ منفردة (مثل: رشِ  فإذا جاء قبلها حرف ال يتصل بام بعده كُ

تاع)، ما عدا  تِبَتْ متصلة بهِ (مثل: مَ وإذا جاء قبلها حرف يتصل بام بعده كُ

الم).  حرف الالم فقد جر الناس يف كتابتها مائلةً عليه (مثل: سَ

م عىل شكلني:آخر الكلمةأما إذا جاءت األلف  سَ  ، فرتُ
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مِّ  ،: وهي الطويلة القائمة كالعصا (ا)املمدودة الرسم يَتْ كذلك ألهنا متتدّ بوسُ

  ألعىل.إىل ا

م عىل شكل ياء دون نقاط ()الّتي : وهي واملقصورة يَتْ كذلك  ،تُرسَ مِّ وسُ

 ألعىل.إىل القصورها عن االمتداد 
 

مُ األلف ٣ مُ مقصورةً؟ -آخر الكلمة-. متى تُرسَ ؟ ومتى تُرسَ  ممدودةً

ظُ مع استثناءاهتا، وتلخيصها يف  فَ للجواب عىل ذلك يوجد بعض القواعد، حتُ

 نقطتني رئيسيَّتَني:

يف (احلروف) و(األسامء املبنية) و(األسامء غري عربية األصل): تُكتَب ألفها  أ)

.  ممدودةً

 ،)، ما عدا أربعة مقصورة: (إىل، عىل... مثال احلروف: (كال، إذا، أال، ال، يا

 حتى، بىل).

اومثال األسامء املبنية: (أنا، هذا، ما ة: (لد، )، ما عدا أربعة مقصور... ، إيّ

 ).-ذينبمعنى الّ - متى، أنّى، األُىلَ 

) ما عدا ... ، بريطانيافرنسا بوذا، (آسيا، هيوذا، :عربية األصلالومثال األسامء غري 

تَّى).  مخسة مقصورة: (موسى، عيسى، كِرس، بُخار، مَ

بة) و(األفعال): تُكتَبُ األلف ممدودة إذا كانت الكلمة  ب) يف (األسامء املُعرَ
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ة األحرف وأصل ألفها واو، ومقصورة إذا كان أصل ألفها ياء؛ وتُكتَبُ ثالثي

تْ األلف  بِقَ األلف مقصورة إذا كانت الكلمة رباعية األحرف فأكثر، إال إذا سُ

.  بياء؛ فتُكتَبُ ممدودةً

بُ حروفه، مع  ْسَ د من (ال) التعريف، وحتُ رَّ وملعرفة االسم الثالثي فإنَّه جيُ

ر بأنَّ احلرف ا ملعرفة أصل األلف هل هي  التذكُّ د هو عبارة عن حرفني؛ أمَّ املشدَّ

تَيان) تَى = فَ وان) (فَ صَ ا = عَ صَ  ،ياء أم واو؟ فباإلمكان تثنية الكلمة. مثل: (عَ

يان حَ حى = ضُ وان).  ،وهناك كلامت جتوز فيها احلالتان مثل: (ضُ حَ حا = ضُ ضُ

ط علامً  ئ الشخص يف التثنية، وقد أنَّ هذه الطريقة ال تكفي ملعرفة ذلك فقد خيُ

يكون للعرب فيها عدة هلجات، لذلك ال بدّ من كثرة القراءة واملطالعة 

 ومراجعة (املعاجم العربية) بني احلني واآلخر.

ذ  ) فال يؤخَ وملعرفة الفعل الثالثي فال يؤخذ منه إال الفعل املايض (مثل: مَىضَ

)، وذلك ملعرفة عد ا ملعرفة املضارع (يميض) وال األمر (امْضِ د األحرف؛ أمَّ

أصل األلف هل هي ياء أم واو؟ فباإلماكان حتويله إما للمضارع أو املصدر 

. مثل: (سعى = يسعى = السعي)  افتظهر فيه أصل األلف إن كات واوً  أوياءً

و(رأ = ير = الرؤية) و(قىض = يقيض = القضاء) و(غزا = يغزو = الغزوة) 

) و(دعا = يدعو = الدعاء) و(عال = ) و(سام = يسمو = السموّ  ،يعلو = العلوّ

 فال بدَّ أن تظهر أصل األلف إما يف املضارع أو يف املصدر أو يف كليهام.
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 وأما األسامء واألفعال الرباعية غري املسبوقة بالياء: 

 .)مصطفى ،وسطى ،كرب ،(صغر :فمثال األسامء

،   ).متنّى استدعى، نتبار، ومثال األفعال: (صىلّ

 :ممدودة ففي هذه احلالة تكتب األلف ،بقتْ األلف فيهام بياءسُ  ذاإ أما

 .)أعيا استحيا، حييا،( فأمثلة األفعال: 

). ويُستثنى من ذلك اسم (حييى) فيُكتَب سجايا نوايا، هدايا،( :األسامء وأمثلة

 للتفريق بينه وبني الفعل (حييا). امقصورً 
 

ع فيه حاالت األلف املمدودة توزِّ  اخمططً  اصنعأو  ارسم جدوالً  :التمرين

ً  واملقصورة بالرتتيب الذي يرحيك وتراه سهالً   .اخمتَرصَ
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  :  .التاءأوالً

 

مُ عىل شكلني:  .١  التاء يف آخر الكلمة تُرسَ

الوقف  وهي التي تُنطَق تاءً يف حايلَ  )ت :بسوطةامل(الشكل األول:  -

ا.  والوصل معً

وهي التي تُنطَق تاءً يف حال الوصل،  )ـة ،ة :ربوطةامل( الشكل الثاين:و -

 وهاءً يف حال الوقف عليها.

 

عُ التاء املبسوطة: .٢ واضِ  مَ

 .إذا دلَّت عىل التأنيث يف (األفعال) ويف (مجع املؤنث السامل) -

تْ  ، جاءَ أَتْ ، قرَ ، نزلَتْ لَتْ ى: تاء التأنيث ... مثال األفعال: (أكَ ) وتُسمّ

 .لساكنةا

اتِه: (صاحلات، طالبات، أُوالت،  قَ لْحَ وأما مثال مجع املؤنث السامل ومُ

عات  ).... ، صحراوات، زينبات، محْزاتأذرُ
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ا متصالً يدلُّ عىل املتكلِّم أو املُخاطَب - ،  .إذا كانت ضمريً مثل: (أكلْتُ

ئْتُ  ، جِ أْتُ ، قرَ ئْتَ ... نزلْتُ ، جِ ، قرأْتَ ، نزلْتَ ى: تاء )، ... )، (أكلْتَ وتُسمَّ

 الفاعل.

ت، ت / نحَ ت، أسكُ ت، يسكُ مثل: (سكَ  .إذا كانت من أصل الفعل -

ثلُه املصدر منه: (السكُ ت، انحَ ينحَ  الكثري  وغريمها ... ت)وت، النحْ ت) ومِ

 .مما هو من أصل الكلمة

ر واملؤنّث - ). :الضمري املنفصل املخاطَب املذكّ ، أنتِ  (أنتَ

،يف كلمتَ  - ) للتعويض عن ياء املتكلِّ أُمَّ و ي (أبتِ  م املحذوفة.تِ
 

ع التاء املربوطة: .٣ واضِ  مَ

يف اسم العلَم املؤنّث (تأنيثًا حقيقيًا أو لفظيًا)، مثال احلقيقي: (فاطمة،  -

 مة، محزة ...).عائشة، خدجية ...)، ومثال اللفظي: (طلحة، سلَ 

 ).... للمؤنث، مثل: (صاحلة، طالبة، عاملة الصفةيف  -

 ....) طبيعة، مخرية(، مثل: "ةيلَ عِ فَ "زن وعىل الذي املفعول  ماسيف  -

زاة، قاضٍ  مجعيف  - ا، مثل: (غازٍ = غُ ه اسامً منقوصً التكسري الذي يكون مفردُ

راة= = قُضاة، عارٍ  ). ولزيادة الفائدة؛ فإنّ االسم املنقوص هو الذي ... عُ

ه الياءُ إذا مل يكن مُضافًا: (قايض ن آخرِ ف مِ ْذَ ل عليه املحكمة)، أو مل تدخُ  حتُ
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 التعريف: (القايض). "ال"

تي ال ينتهي مفردها بتاء، وال يكون اسامً  بعضيف  - وع التكسري الّ ـمُ جُ

ا، مثل: ( دةمنقوصً بَبة، قِرَ  ...). إخوة، أبنية، دُ

الة، عالّ (صيغ املبالغة، مثل: يف  - امرحّ  ).ية ...غة، راوِ ة، نابِ مة، فهّ

قْفَةوَ مثل: (ة: أَ يْ م اهلَ ة واسْ رَّ املَ  ماسْ  تَيصيغَ  يف - ة، وِ لْسة) و(قَفْ ة، جِ لْسَ  ...)جَ

بة، مثل: ( يف - يّة، عربيّةاستعامرية، النِّسَ  ، إسالمية ...).دوليّة، حملّ

مشارقة، مغاربة، صيارفة، (ض عن ياء النَّسب، نحو: يعوالت يف -

، غسيف األصلا ؛ ألهنّ )غساسنة ، صرييفّ ، مغريبّ .: مرشقيّ  اينّ

ة) الظرفية يف - ت) العاطفة التّي ، (ثَمَّ ثاؤها مفتوحة، وهي ختتلف عن (ثُمَّ

 فثاؤها مضمومة وتاؤها مبسوطة.

مُ تاءً مبسوطةً  متصلٌ  ضمريٌ  التاءَ املربوطةَ  قَ : إذا حلِ ملحوظة*  سَ فرتُ

طة، مثل م). :متوسِّ ا، طالِبَتي، قُضاهتُ  (عائشتُنا، محزهتُ
 

ص ال .٤ لخَّ  ):ة، ـةاملربوطة (ة (ت) ولتاء املبسوطفروق بني امُ

 .قصرية (مُغلقة)فتُكتب  املربوطةتُكتب طويلة (مفتوحة)، أما  ةاملبسوط تاءال )١

أما  )،فاطمة، فتاة(، نحو: اولو تقديرً  يفتح ما قبلها دائامً  املربوطةالتاء  )٢

ط فيها ذلك ةاملبسوطالتاء   .فال يُشرتَ
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 يفتكون  املبسوطةالتاء  بينام األسامء، يف إال املربوطةالتاء  تكونال  )٣

 .احلروفيف و ويف األفعال األسامء

يف  يف حني نستغني عن النقطتني ،ب منقوطة بنقطتني دائامً كتَ تُ  املبسوطة )٤

عريةيف حاالت املبسوطة  ، نحو قول الرسول السجع النثري أو القافية الشِّ

ه،التا اهللا بكلامت أعوذ": -صىل اهللا عليه وسلم- ، شيطان كل من مَّ هْ  وهامّ

هْ  عنيٍ  كلِّ  ومن  ."المّ

 قول الشاعر:نحو و

تُ  كنتُ  كلُّ خليلٍ  لْ  واضحهْ  لهُ  اهللاُ ال تركَ = هُ خالَ

 بالبارحهْ  يلةَ اللّ  ما أشبهَ = غُ من ثعلبٍ كلّهم أروَ 

*** 
 

 اهلاء: ثانيًا. 
 

يَّة اهلاء رِ م عند الوقف والوصل ههي الّ  :اآلخِ نْطَق وتُرسَ اءً ليس عليها تي تُ

 (ه، ـه)، وتكون يف املواضع اآلتية: نقطتان

ر، يدلّ عىل ا متصالً  اإذا كانت ضمريً  - وتلحق احلروف لغائب املذكّ

 ).كتابهُ ( واألسامء مثل: ،)سمعتهُ ( واألفعال مثل: ،)(عليهِ مثل: 

هإذا كانت من أصل الكلمة، مثل:  - ه ،(اهللا)، (فِقْ فَ لَه ،سَ بَه،  ،وَ شَ
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ه َ يه،)، ...رشَ يه، سفِ  ).... (فقِ

يف مجع التكسري لالسم املفرد املؤنّث الذي يف آخره هاء أصلية قبل و -

 .)أفواه = جباه، فوهة = جبهة(: مثلتاء التأنيث، 

ظ، أو ما كان منقلباً ويف مجع التكسري أيضاً مما شذَّ عن القا - عدة فيُحفَ

 .)مياه = ه، ماءشيا = شفاه، شاة = شفة(اء، مثل: اهلمزة إىل اهلن ع
 

ة:*  يَّ رِ  طريقةٌ لتسهيل معرفة الفرق بني التاء املربوطة واهلاء اآلخِ

بتنوين الكلمة، فإذا استقام نُطقها هاءً وأدَّت املعنى املطلوب فهي  نقوم

 : مثل هاء، وإال كانت تاءً مربوطة.

هٌ  سَ رَ دْ ) ال يستقيم املعنى، فالصمَ نْ هُ سَ رَ دْ واب أهنا = عند النطق هبا هكذا (مَ

.( ) بنقطتني، وتُنطَق هكذا (مدرستُنْ  تاء، وتُكتَب هكذا (مدرسةٌ

يهٌ  فِ ) يستقيم املعنى، فهي هاء بال نقاط. سَ نْ يهُ فِ  = عند النطق هبا هكذا (سَ

، عليه، منه)؛ فإذا  يَّة ضمرياً متصالً، (لهُ رِ هذا يف حالة إن مل تكن اهلاء اآلخِ

ناها واضح، وهي ال تقبل التنوين كانت ضمرياً متصالً فأمرها سهلٌ ومع

 أصالً، فهي هاء بالتأكيد وال يوضع عليها نقاط.
 

 وكتابةإىل قصيدة قصرية من قصائد الشعر العريب  االستًع يرجى التمرين:

يّة.  حمتواها، مع مراعاة ضبط رسم التاء املبسوطة والتاء املربوطة واهلاء اآلخرِ
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  :  .الزيادة واحلذفأوالً

ضتْ إما لزيادة حرف أو  تي تعرّ إنّ يف اإلمالء العريب بعضَ الكلامت الّ

حذفه، بحيث ال يتوافق املكتوب مع املنطوق، ويرجع ذلك إىل عدة عوامل، 

د زوال  تَّاب املعارصين أمرَ هذه الزيادات واملحذوفات بعْ وربام جتاوز بعضُ الكُ

املها، فجعلوا يكتبوهنا كام ينطقوهنا، وذلك لتَوفُّر التشكيل أسباهبا وعو

 سهولة الطباعة ووضوحها.لوالتنقيط، و

نتها التارخيية، ولكن يبقى لبعض الكلامت خصوصيّ  أن تُكتَب  فيُستَحسَ

 . األوائلعىل نحو ما كتبها 
 

زِ و دُ أبرَ ْ  :لزيادةأو احلاالت الّتي جر عليها احلذف أو ا ًتالكلِ فيً ييل رسَ
 

ض للحذف، تَ  وهو أكثرُ حرفٍ حذف األلف:  .١  تية: اآل املواضعذلك يف وعرّ

فَتْ  ،"الرمحن"و "اإلله"و "اهللا" - ذِ  .حلرف األخريال قبْ  الّتياأللف  حُ

فَتْ ألف ( ،"بسم اهللا" - ذِ ف إال يف موضع البسلمة هذا.احُ ذَ  سم) وال حتُ

إال إذا جاءت بني  ، وال يكون ذلكبن)األف (تسقط  "طابعمر بن اخل" -
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ني باسْ   مهام الصحيح.علَمَ

ذف ألف ( -  ل) التعريف، إذا دخلت عليها الالم، مثل: (للشمس، للقمر).احتُ

 لك) وتُكتَب دون ألف أينام وردت.ا، تُنطَق (ذ"ذلك" -

 ) وتُكتَب دون ألف أينام وردت.ئِكاأُلـتُنطَق (، "أولئك" -

 ) وتُكتَب دون ألف أينام وردت.كِنالـتُنطَق (، "لكن" -

ف ألف (ه - ذَ بينام  "،هؤالء ،هذان ،هذه ،هذا") التنبيه يف أسامء اإلشارة: احتُ

 املؤنث. للمثنى "تاناه"ذف يف ال حتُ 
 

 حذف الالم: .٢

تبقى ، بينام "ينذِ تي، الّ ذي، الّ الّ "ويكون ذلك يف بعض األسامء املوصولة: 

ين، لالوذان لال"يف   ."ئيالوال يتالال تَني،لوال تانلالذَ
 

دة: .٣  احلروف املشدَّ

ك،  ن من حرفني، أحدمها ساكن واآلخر متحرِّ د فهو متكوّ كلُّ حرفٍ مشدَّ

ف  ذِ اللة عىل احلذف.فحُ ةُ للدّ ك وعليهِ الشدّ  الساكن وبقي املتحرّ
 

ت بامليم:  .٤ مَ  حذف النون إذا أُدغِ

ا.وتكون يف حال وصل لفظٍ بلفظ، كام   سيأيت الحقً
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 تية:يف احلاالت اآل ذلكوزيادة األلف:  .٥

ألف اجلامعة، التي تُزاد بعد الواو الدالة عىل اجلامعة يف األفعال، مثل:  -

بو هَ بوا(ذَ هَ بوا، مل يذْ هَ  ). ا، اذْ

، مثل:  - بٍ نَة تنوينَ نصْ ع يف آخر الكلمة املنوّ ألف اإلطالق، وهي التي تُوضَ

لمـً  فيُنطَقيف حال الوقف عليها، أما يف حال الوصل  نطقتُ )، إال أهنا ا(عِ

لمَ   ).نْ التنوين فقط، هكذا: (عِ
 

 زيادة الواو: .٦

 .)، فهي تُكتَب وال تُنطَقورمْ عَ  ،لووأ ،لئكوأية: (وتكون يف الكلامت اآلت

*** 
 

 .ثانيًا: الفصل والوصل 
 

بعض يُقال يف هذا املوضوع ما قيل يف الّذي قبله، من حيث استحسان كتابة 

، حتى مع زوال عوامل وصله أو فصله.  األلفاظ كام وردت وصالً أو فصالً

ف عليه، الوقْ واالبتداء به  ما صحَّ  أنّ  الفصل والوصل:القاعدة يف علامً أنّ 

مثال ذلك: طق، له عن غريه يف الكتابة، ألنه يستقل بنفسه يف النُّ فصْ  وجبَ 
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واحلروف املوضوعة عىل حرفني  األسامء الظاهرة، والضامئر املنفصلة، واألفعال

ت عن، ما عدا بعض األلفاظ الّ فأكثر   .-كام سيأيت بياهنا- القاعدة هذه تي شذّ

الضامئر مثال ذلك: ، بً قبلهيوصل إنه االبتداء به، ف ال يصحّ ما وأما 

   التوكيد، وعالمة التأنيث، وعالمة التثنية، وعالمة اجلمع السامل.املتصلة، ونوينَ 

، مثال بً بعدها ليه، فيجب وصله أيضً ام ال يصح الوقف عمر فيكذلك األو

اء والالم والكاف بكالياء وال، حروف املعاين املوضوعة عىل حرف واحد: ذلك

  . والواووالفاء والسني 
 

علَم أنّ ما سواها مفصولٌ أبرز مواضع الوصل  وهذه باقٍ - الّتي بمعرفتها يُ

 :-عىل أصله

 ها:ما قبلمع  )ال( أحوال .١

 إالّ ﴿: ، مثل)نْ (إذف نون الرشطية قبلها وحتُ  )نْ بـ(إالنافية  )ال( توصل -

 .﴾تنرصوه فقد نرصه اهللا

ا ذف أيضً املصدرية الناصبة للمضارع وحتُ  )أنْ ـ(ب ) النافيةال(توصل  -

 ."تفعل ذلك أالّ أر ": ، مثلانوهن

لثالثة بوقة بالالم وتكتب ااملصدرية املس )أنـ(ب ) النافيةال(توصل  -

 .)لئالّ (: متصلة

كِر - ا وفيام عدا ما ذُ  أنْ أشهد ""، فعلتال  أنْ  أقسمتُ ": ، مثلصلفتُ  فإهنّ
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 ."إله إال اهللاال 
 

 :قبلها مع ما )نمَ ( أحوال .٢

ذف النون يف حتُ ون) ن أو عَ مِ االستفهامية أو املوصولة بـ( )نمَ (ل صَ وت -

نين ممّ  استفدتُ "، مثل: اممنه األولرف احلن، عن) ويبقى (مِ  حَ ، "نصَ

ن رويتُ "  ."أثق بهعمّ

  ."تفكر؟فيمن ": ذف منها يشء، مثلال حيُ و )يف(بـ )نمَ (ل صَ وت -
 

 :ما قبلهامع ) ما(أحوال  .٣

؟ : (فيمَ ذف منها األلفوحيُ  ،ف اجلروبحر(ما) االستفهامية ل توصَ  - ؟ عالمَ

؟ ن) إذا اتصلتا هبا:إالمَ ا نون (عن) و(مِ ذف أيضً  ؟).مَّ مِ  ؟مَّ عَ ( )، كام حتُ

، وال )من(يف، عن، بـ -التي بمعنى (الذي)-املصدرية  (ما) توصل -

أنفقوا ﴿، "عنه سألُ يَ  عامّ  سألتَ " ،"ر فيهتفكّ فيام ر أفكّ ": ها، مثلذف ألفُ حتُ 

 ، مع مالحظة حذف النون حني اتصاهلا بـ(عن) و(من).﴾رزقناكممما 

،  إنّ ـ(زائدة بال )ما(صل وت - لَّ لَّ وأخواهتا) و(كُ )، رَ ثُ ، كَ لَّ ، قَ طالَ ، جُ

د، ل،ث، قبْ ريْ  حيث، حني،و( ) نأيْ  بعْ ) (إنْ )، و(أيَّ بّ ، عنْد، مثْل)، و(رُ

) و(وكيْف) وغريها مما جيوز دخول (ما) الزائدة عليه، مثل يْ إنام ﴿: و(كَ

، ﴾األجلني قضيتام أيَّ ﴿، ﴾تولوا فثمَّ وجه اهللانام أيف﴿، ﴾املؤمنون إخوة
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 ..."اتفَقكيفام مجعتُه "، "أخربككيام ابلتُك ق"، ﴾ختافنَّ ا مَّ إو﴿
 

 :ةناملنوَّ  )إذ(ف إذا جاءت بعده الظر. ٤

، وقتئذٍ  ،ساعتئذٍ  ،حينئذٍ مثل: (توصل هبا،  فهي ، عندئذٍ ، يومئذٍ ، حلظتئذٍ

.(... ،  بعدئذٍ
 

ئَة):٥ بة مع لفظ (مِ  . األعداد املركّ

 .توصل هبا، مثل: (ثالثمئة، أربعمئة، ... تسعمئة) فهي
 

٦:كلامت أخر . 

ال). وْ بَّذا)، (لَ  (حَ
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ع بالرتقيم: املقصود • ل بني معيّنة اصطالحية رموز وضْ  الكلامت. أو اجلُمَ

قيم وعالمات  معاين توضيح يف كبرية أمهية ذات العربية اللغة يف الرتّ

بالوسائل األخر التي اإلشارة  عن تُغني الكتابة يف وهي للقارئ، اجلمل

ث للتعبري عامّ يف نفسه فأمهيّة هذه العالمات تأيت من  ؛يستخدمها املتحدّ

ل القراءة، وتساعد عىل إدراك املقصود من الكالم، وتنظّمه،  كوهنا تسهّ

ة التعبري عامّ يدور يف نفس الكاتب.  وتُسهم يف تعزيز دِقّ
 

م عالمات الرتقيم من حيث األغرا •  :أربعةض إىل ويمكن أن تُقسَ

متكن القارئ من الوقوف عندها  ) .   ؛   ،  (عالمات وقْف  -

، س الرضوري ملواصلة عملية القراءةالنفَ أخذ أو  لالسرتاحة

 ولتجنّب تداخل الكالم واملعاين.

بري  - - ا، لكنهاهي عالمات وقف أيضً  )  !  ؟  …    : (وعالمات تعْ

ة وانفعاالت نفسية بنربات صوتية خاص تتميز -ذلكضافة إىل باإل

 نة أثناء القراءة.معيّ 

تساهم يف تنظيم الكالم  )  --  ( )  " "  ( وعالمات حرصْ  -
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وأنامط املكتوب، وتساعد عىل فهمه، ويمكن اليوم إضافة األلوان 

 .نفسه الغرض ةديئتاخلطوط ل

ضيح إضافية (  =   +   - قد تتداخل مع سابقاهتا ×  /  *  ) وعالمات توْ

نها تتميز بالداللة عىل التنبيهات الّتي يود الكاتب يف الغرض، لك

ل  ل اجلُمَ ومتابعتها،  -مثالً -إيصاهلا إىل القارئ، ليلفت انتباهه إىل وصْ

أو التفقري، أو التعداد، أو فصل الرمز عن الكالم. فضالً عن استخدام 

 بعضها يف لغة الربجمة احلاسوبية أو املعادالت الرياضية واهلندسية.
 

ع هذه العالمات ودالالهتا أما مَ  •  ، فهي كً ييل:-بالتفصيل-واضِ
 

لَةُ  -١ اصِ  :)،( الفَ

قْفٍ قصريٍ  وهي لُّ عىل وَ لة تَدُ مّ اين اجلْ عَ َ مَ  التمييز أجزاء الكالم بعضه ،بَنيْ

وهي تدلّ يف غالب األحيان عىل املوضع السليم ألخذ النفَس،  كام ،اآلخر عن

  : ومن مواضعها، لكتابةأكثر عالمات الرتقيم استعامالً يف ا

  :ذلك مثالبني اجلمل املرتابطة وأشباه اجلمل،  -

مثلك "ه: فأجاب ،"ومثلك عفا ،مثيل هفا": أحدهم إىل صديق له كتبَ 

بّهُ  ،تلميذٌ ذكيٌ  العلامءكان لبعضِ " وكقول أحدهم:. "رومثيل اغتفَ  ،راعتذَ  حيُ

بُّ  ،كثرياً  مُ  ،ستاذهأوكانَ التلّميذُ حيَ يُالزِ هوَ مُ ْدِ خيَ  . "ه وَ
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 ، مثل: بني الرشط واجلواب -

فأنت أوهلم، وإن  ،فإن كان إخوان الثقة كثرياً  ،أما بعد": أحدهم كتبَ 

  . "فأنت هو ،فأنت أوثقهم، وإن كانوا واحداً  ،كانوا قليالً 

ةِ ي      :مثل، بعد املنادَ  - يّارَ عْ  ،ا سائِقَ السَّ ِ ينْ  ،يا أيب         .ال تُرسْ دْ إلَ   .اعُ

  :، مثلبني أنواع اليشء وأقسامه -

وثالث مجع بني  ،وآخر مشغول بدنياه ،ثالثة: واحد مشغول بآخرته املؤمنون

 الدنيا واآلخرة. 

 .وبسط العذر ،والكتامن ،: مجع البالعىل السامع ثالث للقائل
 

ةُ    -٢ طَ  : ).( النُقْ

ل توضع يف و ،املعنى ةاملكتمللة اجلم هناية يف عوضَ تُ ف ،التامّ  وقفلل وتُستَعمَ

أي أو أو الرسالة أو الكتاب كام توضع يف هناية البحث ، هناية الفقرة أو املقطع

   .موضوع مكتوب
 

 :الفاصلة املنقوطة (؛) -٣

، وأقلّ من أطول من وقفته عىل الفاصلة بقليلوقفة  عندهاويقف القارئ 

ع بنيَ ، النقطة بقليل ل املرتابطة  فهي إذَن جتمع بني االستعاملَني: فهي توضَ اجلُمَ

ل  ا أقلّ من متام اجلُمَ ل ذات الفواصل، والتامة متامً ترابطًا أقل من ترابط اجلُمَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-٣٩- 

لَة اكإيّ " :مثال ذلك قوهلم .ذات النقاط جَ  ؛الندامة أُمَّ  تُكنّيها بَ العرَ  فإنّ  ،والعَ

بَ  نفإ لَمَ  أنْ  قبْلَ  يقولُ  هاصاحِ عْ يبُ  ،يَ همَ  أنْ  قبْلَ  وجيُ فْ    ."... ،يَ
 

 :(:)تان الرأسيّ النُقطَتانِ  -٤

ه وبيانُه، أو ستعمل يف ط، تُ متوسّ  وهي عالمة وقفٍ  رادُ رشحُ التعبري عامّ يُ

اده، أو لُه مِ  دُ اريُ  ما تفصيلُه وتعدُ  نصوص.و أقوالٍ ن نَقُ

هو اللفظ املركب املفيد  :الكالم"، و"قوة حتاداال :حكيمٌ  قال" مثال ذلك:

 ."وحرف ،وفعل ،اسم: الكلمة ثالثة أقسام"، و"بالوضع
 

امِ  -٥ هْ الَمةُ االستفِ  :(؟) عَ

 هبا عنللتعبري ع يف هناية اجلمل من عالمات الوقف الطويل، وتوضَ 

ا مْ هو "، "؟تفعلماذا " :ذلك أمثلةمن  .السؤال الذي يتطلّب جوابً كَ

ك رُ مْ س" "،؟عُ  ".؟هل فهمت الدرّ
  

بِ   -٦ جُّ الَمةُ التّعَ  :(!) عَ

ا وهي عالمة وقف طويلٍ  لُ و ،أيضً مْ دَ  داللة عىل التأثّر، فتوضعلل تُستْعَ عْ  بَ

َل بال مجُ حالأو  ،تَعجُّ رَ فاخلَ أو  ،فَ ؛ وقد تكون بعد مجلة ستغاثةاالأو  ،وْ

ب أو االستنكار... من  راد منها اجلواب، وإنام التعجّ  :ذلك أمثلةاستفهام ال يُ
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ستي"، "!ما أمجل البحر" رَ الً بِمدْ كيف "، "!أسفاه وا"، "!ويل للظاملِ "، "!أهْ

 ."!لك أن تقول هذا
 

 :) عالمة احلذف ( ... -٧

ضعُ    . صّ مكان الكالم املحذوف من النَّ  تُوْ
 

طة لة صْ الوَ  -٨ ْ  :)-(أو الرشَّ

 العدد واملعدود أو بنيْ  ،ي اجلملة إذا طالَ الركن األول فيهاكنَ وتوضع بني رُ 

تُستَعمل للداللة عىل فقرات احلوار يف القصص وكذلك  ،إذا كانا يف أول السطر

ل يف مواضع  .الرواياتو ع، فقد تُستعمَ ا أن تقترص عىل هذه املواضِ وليس رشطً

 أخر، كام قد يُستعاض عنها بغريها.

  :مثال ذلك

 ؟ماذا تعمل يف هذه األيامسألَه أمحد: "

 كتب خاطرة للصحافة.أ -

  خبار عمر؟وما أ -

  ."حيرضّ للدراسات العليا -

 .أو لونه نمط اخلط بتغيريوقد يُستعاض عنها هنا بالنجمة أو 

ر:  مثالٌ   آخَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

-٤١- 

 :بكسِ التبكري يف النوم واليقظة يُ "

 .البدن صحة –أوالً 

  ."العقل سالمة –ثانياً 

 وقد يُستعاض عنها هنا بالنقطتني أو الرشطة املائلة.

 ثالِث:  مثالٌ 

 كل من يعامله من مجيع مع واألمانة الصدق يُراعي الذي الصغري التاجر إنَّ "

  ".كبرياً  تاجراً  قليلة سنوات دبع يصبح - الطبقات

 وقد يُستعاض عنها هنا بعالمة املتابَعة (=).
 

طة  -٩ ْ  :)/ (املائلة الرشَّ

م لتقديم خيارات تناسب القارئ بحسب ما تتطلبه حاجته، مثال  وتُستخدَ

. وكذلك تُستخدم يف "ـة/تم منح الطالبـ"، أو "املوقّعة أدناه/أقرّ أنا املوقّع"ذلك: 

م). وكذلك يف فصل األجزاء عن ١٤/٦/١٩٨٧( :خ، مثال ذلكأرقام التواري

 ).٣٠ص/٣الصفحات يف التوثيق، مثل: (ج
 

 :)- -(عالمة االعرتاض أو  تانطَ لرشَّ ا -١٠

  :عىل ذلك األمثلةمن  .أو اجلملة التفسريية ،اجلملة املعرتضة بينهامتوضع 

امن "  ".أم الدنيا -اهللا هاسرَ ح- مرص"، و"عريب بلدٌ  -نيالعَ  مّ ضَ بِ -عُ
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  ):I@@Hالقوسان اهلالليان (  -١١

حلرص األلفاظ األعجمية، واألسامء، واملصطالحات العلمية،  ويُتسخدمان

طٍّ حتتها أو فوقها. ع خَ ا عن وضْ لة عوضً  وربام يستخدمان للتنبيه إىل أمهية كلمة أو مجُ
 

 ):» «) أو (" "(عالمة التنصيص  -١٢

 . مثال ذلك: هصّ بنَ  سٍ مقتبَ  مٍ كال كلّ  هاموضع بيني

إذا مل تستحِ " إنّ مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل« :احلديث يفت ثبَ 

نع ما شئت  .»"فاصْ
 

 ): ] [(  املعكوفانالقوسان   -١٣

لُها الكاتب عىل النص املقتبَ  بينهام زيادةٌ  توضع خِ دْ أو يثبت بينهام  ،سقد يُ

الذي حيققه، أو يكتمل بوجودها هذا عبارة من عنده يراها ساقطة من النص 

 ، أو تُستخدم لتوثيق مصادر النصوص إذا مل يضعها الكاتب يف احلاشية.النص
  

 ):﴿﴾( رانالقوسان املزهّ  -١٤

 حلرص اآليات القرآنية الكريمة. ويُستخدمان
 

 :(=)أو املتابعة عالمة املامثلة  -١٥

التايل؛ وكذلك يف السطر  بدل إعادة كتابتها ،رةتوضع حتت األلفاظ املكرّ 
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توضع يف آخر الصفحة أو احلاشية للداللة عىل عدم انتهاء الكالم ولزوم 

متابعته يف الصفحة األخر؛ وربام استعملها البعض للداللة عىل تساوي 

ل والكلامت.  املعاين بني اجلُمَ
 

 والتفقري:والتقسيم عالمات التعداد  -١٦

موهي   فكرة أو املوضوع، أو للتنبيه إىل وجود أقسام متعددة لل تُستخدَ

بحسب اقتضاء أو  الكاتببحسب رغبة لإلشارة إىل أمهية فقرة معينة، وذلك 

م  املقام؛  )-١(رشطة أو  ).١(نقطة ، ويعقبها احلروفأو األرقام فإما أن تُستخدَ

م )/أ(رشطة مائلة أو   ) أ) (قوس مغلق أو  أو  )*(النجوم ، وإما أن تُستخدَ

إىل  ،) ■ □ (املربعات أو  )◄(املثلثات أو  )←(م األسهُ أو  )● ○(الدوائر 

 .غري ذلك
 

تخدامَ : إنّ مالحظة ث، جاء  اسْ دَ عالمات الرتقيم هو استخدامٌ حمُ

نْ شأنه أن يَدخل حتت  لألسباب املذكورة يف أول الدرس، وعليه فإنّ كلّ ما مِ

هذه األسباب من عالماتٍ أو طرائق، فال حرج يف استخدامها، رشيطة أن 

م، واضحة املعامل، غري شاذة يف االستعامل.تك  ون دالة عىل مقصد املستخدِ
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ها: اخلط،  تاريخ اللغة، و* إنّ علم اإلمالء يعتمد عىل عدة علوم أخر، وأمهّ

 الصوتيات.والرصف، والنحو، و

ت قواعد النحو وأوزان الترص * عىل الكاتب أنْ  لِامّ بمهامّ ا يكون مُ يف، وقادرً

 عىل التعامل مع املعاجم العربية بأصنافها.

يُكثر من القراءة واملطالعة، ليكتسب األساليب، ويَألَف  * عىل الكاتب أنْ 

سن الكتابة. رٍ كافٍ ال يمكن أن حيُ  الطرائق واألشكال الكتابية؛ فالّذي ال يقرأ بقدْ

تّاب أو يُرصّ كثري من *  بني  مسافة وضع القائمني بطباعة النصوص عىلالكُ

أن  والصواب؛ وهذا خطأ، »أمحد و جاء حممد«ها. مثال ذلك: ما بعد(الواو) و

ألنّ حروف املعاين إذا ؛ »محدأوجاء حممد : «من غري مسافة بعد الواوتُكتَب 

نة من حرفٍ مُ أي: -كانت مفردة  فْ فإهنا  -دواح هجائيّ  كوّ ؛ عام بعدها لصَ ال تُ

 لِ  تُ كتب« ،»أمحد بِ استنجد حممد « ،»أمحد فَ د جاء حمم: «-مثالً - بفال نكتُ 

 .كذلك الشأن يف الواوو، »أمحد كَ  ما رأيتُ « ،»أمحد

س ذلك يُزيل البعضُ املسافةَ بني ألفاظٍ جيب أن تكون منفصلة، مثل:  كْ * وبِعَ

)، و(إنشاء أبو بكر)، و(أبوبكر) والصواب: (عبد اهللا(عبداهللا) والصواب: (
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)، و(مازال) ال سيّام)، و(السيّام) والصواب: (اهللا ءإن شااهللا) والصواب: (

 )...ما زالوالصواب: (

عامّ بعدها؛ إال يف عالمات احلرص،  تنفصلتصل بام قبلها، وت* عالمات الرتقيم 

طات.فإهنا تتصل بام يوضَ  ْ  ع داخل احلارصتني، سواء أكانت يف األقواس أم الرشَّ

موضع  ال جتتمع أكثر من عالمة يف* األصل يف عالمات الرتقيم أن ال تتواىل (أي 

 واحد)، إال يف عالمات احلرص، فيجوز أن تسبقها بعض العالمات أو أن تلحقها.

 ،() راعي التمييز بني الكلامت املنتهية بألف مقصورة * عىل الكاتب أن يُ

 وىل غري منقوطة، والثانية منقوطة.والكلامت املنتهية بياء (ي)، فاألُ 

ن وضع تنوين  ا)، ألنّ األلف زائدة * يُستحسَ النصب قبل األلف، مثل: (سالمً

 ال تُنطَق، والتنوين يف األصل يكون عىل احلرف الّذي يسبقها.

) بالنون ال بالتنوين كام هو يف املصحف، فإن رسم املصحف له  ،* تُكتَب (إذنْ

 خصوصياته.

ذف واوه الزائدة يف حالة تنوين النصب، مثاله: (رأيتُ  رو) حتُ ا).* اسم (عمْ رً مْ  عَ

 أن تُكتَب هبمزة قطع أو مهزة وصل. زو* كلمة (البتة) جي

تي يؤدّي إمهاهلا إىل لبس يف املعنى  ن احلرص عىل تشكيل احلروف الّ * يُستحسَ

ة) الّتي منها، وال سيام االعتناء بـ(الشَّ  املرادِ   عربّ عن حرف حمذوف.تُ دّ
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-٤٦- 

ãÖ‚…;

ÏŸÅŒŸ; ...................................................................................................... ۳ 

ÿÂ¯\;ãÑÅ’\;CÏ⁄÷“’\;ÿ�Â^;∫;Îá⁄6\D; ............................................................... ٥ 

: مهزة الوصل  ٥ .................................................................................................... أوالً

 ۸ ...................................................................................................... ثانيًا: مهزة القطع

È›]m’\;ãÑÅ’\;CÏ��àÊi∏\;Îá⁄6\D ..................................................................... ۱۰ 

n’]m’\;ãÑÅ’\;CflÁÊfii’\;À’^Â;GÏ…�Ö�i∏\;Îá⁄6\D .................................................. ۱۷ 

: اهلمزة املتطرفة  ۱۷ ................................................................................................ أوالً

 ۱۹ .................................................................................................. ثانيًا: ألف التنوين

√d\Ö’\;ãÑÅ’\;’¯\DCÎÑÊëŒ∏\Â;ÎÄÂÅ⁄∏\;À............................................................ ۲۱ 

äŸ]£\;ãÑÅ’\;CÏ⁄÷“’\;Ö|`;∫;Ô]6\Â;Ô]i’\D .................................................... ۲٥ 

: التاء  ۲٥ ............................................................................................................ أوالً

 ۲۸ ............................................................................................................ ثانيًا: اهلاء

ãÄ]â’\;ãÑÅ’\;C◊êÊ’\Â;◊ë ’\DÂ;CÃÉ¢\Â;ÎÄ]Áá’\D ............................................ ۳۰ 

: الزيادة واحلذف  ۳۰ .............................................................................................. أوالً

 ۳۲ ............................................................................................. ثانيًا: الفصل والوصل

3|¯\Â;√d]â’\;ãÑÅ’\;C€ËÕ2’\;k]Ÿ˜¡D ........................................................... ۳٦ 

Ï≤]|;k]‚ËefihD;CÏÕ�Ö iŸ............................................................................. ٤٤ 

ãÖ‚… ...................................................................................................... ٤٦ 
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