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 ـــــــذرُ ـــــــــــــــــهِّ * عذرًا فإنر أَخا البصريةِّ يعـــــــــــ اي انظًرا فيَما عمدُت جلمعــــــــ 
رُ ـــــبلَغ املـــواعلْم أبنر املرَء لْو   َدى * يف الُعمرِّ الَقى املوَت وهَو مقص ِّ

 ـدرُ ـــــــــــــــَها * ابَب الترجاوزِّ فالترجاوُز أجــــــــــــــــــــــــــفإذا ظفرَت بزلرٍة فاْفتْح لــــــ 
 . (1)ـذ ِّرُ ــــــ ــــــومَن احملالِّ أبن نَرى أحًدا حَوى * ُكنَه الَكمالِّ وَذا هَو املتعـــــــــــ 
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ي  1) ُم ْبُن َأْْحََد األَْنَدُلسِّ    كتاب "أسىن املقاصد وأعذب املوارد".  ،( َعَلُم الد ِّينِّ اْلَقاسِّ
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 مقدمة
 احلمد هلل إنر 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده   حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور 
هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،  

 . (1)ملسو هيلع هللا ىلصوأشهد أن حممدا عبده ورسوله  
ُتْم ُمْسلُِّمونَ اَي أَيُـَّها الرذِّيَن آَمُنوا اتـرُقوا اّلل  َحقر تـَُقاتِّهِّ َوال ََتُوُتنر ﴿   [.102]آل عمران: ﴾ إِّالر َوأَنـْ
َوَبثر    ايَ ﴿ َزْوَجَها  َها  نـْ مِّ َوَخَلَق  َدة  َواحِّ نـَْفس  مِّْن  َخَلَقُكْم  الرذِّي  رَبرُكُم  اتـرُقوا  النراُس  أَيُـَّها 

َعَلْيُكْم   اّلل  َكاَن  إِّنر  َواْْلْرَحاَم  بِّهِّ  َتَساَءُلوَن  الرذِّي  اّلل   َواتـرُقوا  َونَِّساء  رَِّجاال َكثِّريا  ُهَما  نـْ مِّ
  [.1]النساء: ﴾ رَقِّيبا

اتـرُقوا اّلل  َوُقوُلوا قـَْوال َسدِّيدا    الرذِّينَ أَيُـَّها    ايَ ﴿ َلُكْم   *آَمُنوا  َويـَْغفِّْر  َأْعَماَلُكْم  َلُكْم  ُيْصلِّْح 
 [. 71  - 70 ]اْْلحزاب:﴾ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُطِّع اّلل  َوَرُسوَله فـََقْد فَاَز فـَْوزا َعظِّيما

 أما بعد: 
هللا  احلديث كتاب  أصدق  وخرير تعاىل  فإن  حممد  نبي ِّ   يُ هد  ياهلد  ،  اْْلمور    وشرر   ملسو هيلع هللا ىلصنا 

 . (2)ضاللة يف النار بدعة ضاللة، وكلر  حمدثة بدعة، وكلر  حمداثهتا، وكلر 
 
 
 
 
 
 ."( رواُه مسلم عن ابن عباس بال لفظة "ونستغفره  1)

 وأخرجه اْحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه بال لفظة: "حنمده".
 رواية: "احلمد هلل حنمده".ويف 

 يعل ِّمها أصحابه" حملمَّد انصر الد ِّين األلباين.  ملسو هيلع هللا ىلص  خطبة احلاجة اليت كان رسول هللارسالة " :وملزيٍد من التوس ع يُنظر
 ( رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأْحد، والدَّارمي.2)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والترقيم اإلمالء في البداية   
8 

 وبعُد: 
ك ملا حيبُّ ويرض  قين هللا تعاىل وفر   املبارك اعلم أيُّها   عشرة ينبغي  مبادئ  فنٍ     ى، أنر لكل ِّ وإاير

ا ك العلم أن يدرسها، وهذا كي يتصورر ذلك الفنر قبل الشُّروع فيه، وقد مجعهذل   لطالب
 : وقال هللا تعاىل يف أبيات ثالثرمحه  (1)الصبران

 

 رهْ ـــــــــــــــ واملوضوُع مثر الثم احلـــــــــدُّ رْه * ـــــــــــإنر مبـــــــــادِّي كل ِّ فـنٍ  عش
ــارعْ ــــــــــــــــ نسبٌة وفضلُه والواضــــــــ  ــــْع * واالسُم االستمداُد حكُم الشر

 ا ـــــــمسائٌل والبعُض ابلبعضِّ اكتَفى* ومْن دَرى اجلميَع حاَز الشررفَـــ
 

 : (2)أمحُد بنِّ حيَي وقاَل الشيُخ 
َم أوراَل * علًما حبد ِّهِّ وموضوٍع تـــــــــــــــــــــــــــــــــ َمـــــْن راَم فنًّـــــــــــــا فْلُيق  ـاَل ـــــــــــــد 

 دْ ـــــــــــوحكٍم يُعتمــــــــــــ  هِّ ْد * منُه وفضل ــــــــــــــــــنِّْسبٍة وَما استموواضــــــــــــٍع و 
 ائلْ ـــــــــــــــــــائْل * فتلَك عشٌر للـُمـََن وســـــــــــــــــــــــــــواسـٍم وَما أفاَد واملســــ

 ْن يكْن يدرِّي مجيَعَها انتـصرْ وبعُضهْم منَها عَلى البعضِّ اقتصْر * ومَ 
 
 
 
 
 
 
 

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

هـ، وهو صاحب احلاشية على شرح األمشوين يف   1206حممد بن علي الصبان، أبو العرفان، املصري، املتوىف يف القاهرة سنة  (  1) 
 . النحو، واحلاشية على شرح السعد التفتازاين يف املنطق، وله عدة كتب ومنظومات

هـ، وهو    1040الت ِّلمساين، املالكي، املؤرخ األديب املتوىف سنة  ( الشيخ أْحد بن حممد بن أْحد بن حيىي، أبو العباس، املق رِّي،  2)
 صاحب الكتاب القيم املشهور "نفح الط ِّيب يف غصن األندلس الرطيب". 
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الترعريف(احلدُّ   :املبدأ اْلورل فعل أملى، الذي مصدره   : حدُّ علم اإلمالء لغة: من )أي 
ينطق  إمالء، من   أخذ  أي  الدررس عليه،  أملى  ما  قوله:  يكتب  ابلكلمات واجلمل وهو 

، ومنه قول هللا تعاىل: "َوقَاُلوا َأَساطِّرُي ُاْْلَورلِّنَي اْكتَـتَـبَـَها فـَْهَي َُتَْلى َعَلْيهِّ ُبْكَرًة (1)ُُيلى عليه
ياًل" هللاُ  [5]الفرقان:  َوَأصِّ َعلرَمُه  َيْكُتَب َكَما  َأْن  ْْيَْب َكاتٌِّب  "َواَل  تعاىل:  وقوله  ْلَيْكُتْب  ،  فـَ

  .[282]البقرة: َوْلُيْملِّلِّ اُلرذِّي َعَلْيهِّ ُاحْلَقُّ..."
اآليتني   هاتني  الكرمي    استعملويف  وأْملل(القرآن  )أملى  إىل صحر فعلني،  إشارٌة كرُيٌة  ة ، 

ال    وشيوع أحدمها،  ،أملى()  هو الفعل  استعمال أحدمها، لكن الذي غلب يف استعمالنا،
  .استعمال اآلخرينفي صحة 

علم   هو  اصطالحا:  العربير   يُعرفُ اإلمالء  احلروف  رسم  أصول  تصويرها  به  حيث  من  ة 
خيتصُّ بضبط رسم احلروف والكلمات    ،ةغة العربير من علوم اللُّ   الزمٌ فهو علم    ،للمنطوق

العلمير  والقواعد  اْلصول  وفق  صحيحا،  رمسا  اتر والشركل  اليت  مع ة  العلماء،  عليها  فق 
 العلم أن علم اإلمالء هو علم أغليب، فال ختلو أبوابه من استثناءات.

والكلمات اليت  نة،  اهلمزة واْللف اللري ِّ موضوع علم اإلمالء هو:    موضوعه:   :املبدأ الثراين
واحلروف   ،جيب انفصاهلا عن بعضها واليت جيب أن تتصل ببعضها، واحلروف اليت تُبدرل 

 ، وغري ذلك...واحلروف اليت تُنقص ،اليت تزاد
الثرالث اإلمالء    مثارمثرته:    :املبدأ  منهاعلم  جدا  الكا:  كثرية  قلم  اخلطأ حفظ  من  تب 

 اللغة املباركة.، ومنها: حفظ هذه واللرحن يف الررسم
 الء إىل علوم اللُّغة العربيرة. نسبته: ينسب فنُّ اإلم :ع باملبدأ الررا

 
 
 
 

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

 ( يُنظر قواميس العربيَّة واملعاجم: مادة أملى.1)
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  أشدُّ حاجة لطالب فضله: فضل علم اإلمالء عظيم، فال يوجد من العلوم    : املبدأ اخلامس
كاتب، ْلنر اخلطأ يف اإلمالء   عنه طالب علم والممرا ال يستغَن    فهوالعلم من اإلمالء،  

النرقصابلن ِّ  على  وداللة  لصاحبه،  عيب  والكاتب  العلم  لطالب  بال سبة  إن كان  إالر   ،
 .قصد

السرادس على    واضعه:  :املبدأ  يُعرُف   وقد كانت   العربيرة،   احلروف  واضع  القطع  وجه ال 
من    اإلسالم  قبلُة  العربير   احلروف  الكتابة  ةلقلر   وذلك  ُصورها،   تشابه  مع،  النرقطخاليًة 
التر   يستعينونوكانوا  ،  هاأهل  وقلرة،  حينذاك ،  اْلحرف  بعض  بزايدةها  بين  فريقعلى 
  [، فلمرا جاء اإلسالمبدون مهز] ك(ىأول) لئك( هكذاأُ ) همككتابت

)الشر   صور  (1)ؤلُّ الدُّ   اْلسود أبو    وضع،  اللربس   وخيفالكتابُة،    وانتشرت الفتحَة، كل 
،  التر   رة، وصو والكسرة(والضمَة،   ، فلمرا  معيرنة  نُقط  هيئةا على  مجيعا كانت  أّنر   غرينوينِّ

اللريثيُّ جا عاصم  بن  نصر  يعمر  ، وحي(2)ء  بن  بن    وضعا   (3)الَعدواينُّ ي  احلجراج  من  أبمر 
يوسف نقط احلروف؛ فبَدَل أن كانت الباء، والتراء، والثراء هلا صورة واحدة، أضحى هلا  

سائر   وهكذا  منقوطًة، حروف:  نوعني  احلروف   أصبحت  وبذلك  احلروف،ثالث صور،  ا 
  (.ُمهَملة)، وتسمرى غري منقوطةا وحروف، (مةً )معج ىوتسمر 

  ُصور  وغرير ،  (واملدرة )~ ،  ( ّ  والشدرة )،  (ء)  اهلمزة  فوضع،  (4)أمحد  بن  اخلليلهم  خلفمثر  

 ال  ، حّتر (ٌّ  ٍ   ًّ )  ( وَّ  ُ   ِّّ )  اآلن  املعروفة  ورالصُّ إىل    نوين، والتر كلالشر   :أيركات  احل
  صورة َترت    ا فلمر   ،قطٍ ن، وال  َشكل  بغريمرسوًما    ريفالشر   املصحف  وكان  ،طِّ ابلنُّق  تلتبس 

، مثر (5)عام ةً   الكتابةيف    وانتشر،  بعدمن    املصاحف، ُأجرَي هذا على  وشكله  بُنقطهسمِّ  الرر 
 .وأصرلوا أصوال ملا سبَق ذكرُه كي حُيفظ فقعردوا قواعد  علماء البصرة والكوفة تقدرم

وتقومي    ،والررسم  ،واهلجاء  ،واخلطر   ،تابةَ والكِّ   ، تابَ : الكِّ امسه: يسمى قدُيًا   :املبدأ السرابع
رون على تسميته  . ""اإلمالء بـ اليد، واصطلح املتأخ ِّ

 من اْلصول الصررفيرة والقواعد النرحوية.  يستمدُّ علم اإلمالء مادرته  استمداده:  : املبدأ الثرامن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والترقيم اإلمالء في البداية   
11 

 من اْلمرة سقط اإلمث على البقيةحكمه: واجب على الكفاية، فإن أتى به ما يكفي    : املبدأ التراسع 
 وواجب عيينٌّ على كل كاتب، فالبد للكاتب أن يتعلرم ما يكفيه من اإلمالء. 

 أبواب:  مخسةتتمحور مسائل علم اإلمالء يف  مسائله:  : العاشر املبدأ 
   .اهلمزة  (1
   . اْللف املمدودة واملقصورة  (2
  . اء املربوطةالتر  (3
  . ما خيطُّ وال يلفظ (4
 ما يُلفُظ وال خيط.  (5
 :فقال الشيخ محد بن صاحل القمرا، صاحب العذراء يف نظم قواعد اإلمالء  مجعهاو 

 . (7)(6)ا، ثبتَ ولفظٌ ، خطٌّ ،  فألفٌ   *تَ   ، مثر  ،زٌ م فه  :ا مخسٌ أبوابَ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

م هـ(، من ساداتِّ ا  69ق.هـ/  16( أبو األسود الدؤيل هو: أبو األسود ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤيل الكناين )1) لتابعني )خمضرم( وأعياِنِّ
أحرف   وشك ل  العربية  اللغة  يف  النحو  لعلم  واضع  وأول  عامل حنوي  وهو كذلك  اجلواب  حاضرِّي  الدهاة  ومن  وحمدِّ ثيهم  وشعرائهم  وفقهائهم 

 املصحف، وضع النقاط على األحرف العربية أبمر من اإلمام علي بن أيب طالب.
ـ( هو نصر بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حرام بن أسعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر  ه 89( نصر بن عاصم الليثى ) تويف عام 2)

من علماء    بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة من قبيلة كنانة كان فقيها فصيحاً عاملاً ابلعربية، من تالمذة أيب األسود الدؤيل الكناين. يعد  
 ن وضع النقاط على احلروف يف اللغة العربية أبمر من احلجاج بن يوسف.النحو املربزين يف زمانه، يقال أنه أول م

عالمة، مقرئ، كان قاضي مرو، ويقال    ،حليف بين ليث من قبيلة كنانة فقيه  ،( أبو سليمان حيىي بن يعمر العدواين البصري يكىن أاب عدي3)
مالت، حدث عن أيب هريرة وابن عباس وغريهم من الصحابة.  أنه من نقط املصاحف، وكان من فضالء الناس وعلمائهم، وله أحوال ومعا

وقتادة، وعطاء اخلراساين، وسليمان التيمي. وكان أحد الفصحاء، أخذ العربية عن أيب األسود  -وهو من طبقته-وحدث عنه عبد هللا بن بريدة 
 الدؤيل وعليه قرأ القرآن.

م(، اخلليل بن أْحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو  786م  718  -هـ    170هـ  100( اخلَلِّيل بن أْحد الفراهيدي )4)
 عبد الرْحن: من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض.

 ابب اخلط العريب. – 6:5صـ   –( للمزيد يُنظر: اإلمالء العريب أتليف أْحد قبَّش 5)
 : حملمد بن صاحل القمرا املري رْحه هللا تعاىل.العذراء يف نظم قواعد اإلمالء (6)
 ( ويف نسخة: فاألوَُّل اهلمُز فتاٌء واأللْف * واخلط  واللَّفُظ وكلٌّ قْد ُعرْف.7)
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 َتهيد

 أنواع الكتابة يف اللُّغة العربيرة 
 تنقسم الكتابة يف اللُّغة العربيرة إىل ثالثة أقسام:

  هي اليت ترسم با املصاحف، فال جيوز طباعة املصحف بغريها حّتر ة: العثمانير ( الكتابة 1
ا سنر   ة متربعة.وإن خالفت قواعد اإلمالء؛ ْلّنر

غفال ماال ينطق، ما ينطق وإوهي كتابة أهل العروض، وهي كتابة  ة:  ( الكتابة العروضير 2
 َذا رجلْن".  االعروض كما تُنطُق فتقول: "همثال تقول: "هذا رجٌل"، ولكنرها ُتكتُب يف 

ويكتبون على هذا النحو يف حالة التقطيع العروضي فقط، ولكن يف النظم يكتبون على 
 الطريقة اإلمالئية الصحيحة.

اإلمالئير 3 الكتابة  اإلمالئير ة:  (  للقواعد  ختضع  اليت  هذا وهي  يف  موضوعنا  وهي  ة، 
 الكتاب.
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 تترصل مبا بعدهاحرف اليت ال اْل
ك ملا حيب ويرضى   جل ِّ أي البد يف    ،ةقواعد علم اإلمالء أغلبير أنر    ،اعلم وفرقين هللا وإاير

استثناءات من  اإلمالء  البد    ،قواعد  العلم  كما  هذا  اهلجاء لطالب  حروف  حفظ  من 
، أي شكل احلرف  الكلمة  مواضع  وحفظ أشكال احلروف يف كل موضع من   ،حفظا متقنا 

صل مبا قبله، واملنفصل واحلرف املتر خر الكلمة،  آيف  و سط الكلمة،  يف  ل الكلمة، و أور يف  
 ا بعده. مر مبا بعده واملنفصل ع صلا قبله، واملتر عمر 

 سترة أصليرة وهي:  صل مبا بعدهااليت ال تتر  واْلحرف
 .مع يف قولك )َأَذْر َوزِّْد(. وتُ (أ، د، ذ، ر، ز، و) 

 ابْلصلية أربعة وهي:وامللحق 
  ، ليس الياء عموماالياء  و )  (، بل هي املربوطةليست التاء املفتوحةالتاء  )  .(ى  ، ال  ،ه  ،ة)

هذه و   (ةوليست اهلاء اْلصلير   ،املنقلبة عن تء مربوطة  هي  )واهلاء  (بل هي ألف مقصورة 
فهي أتيت يف أورل الكلمة   )ال(  "م ألفالالر "، إال  يت يف آخر الكلمة فقطأت  اْلخرية  الثالث

صلة مبا قبلها ومنفصلة  والنرفي، وأتيت يف وسط الكلمة متر أالنرهي  "ال"  منفصلة يف صفة  
الكلمة آخر  يف  وأتيت  بعدها،  منفصلةمتر   عمرا  أو  قبلها  مبا  ، "جالال"إكقولك:    ،صلة 

اليت قبلها ال    ْلنر   ،ةمستقلر انية جاءت  والثر   ،فاْلوىل اتصلت مبا قبلها ومل تتصل مبا بعدها
 . ةانية مستقلر فكانت الثر  ،صل مبا بعدهاتتر 
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 ة ة واْلحرف القمرير اْلحرف الشرمسير 
 عدا احلرف اإلضايف وهو اهلمزة، وهي: ،حرفًا  وعشروناحلروف اهلجائية مثانية 

أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت،   
 ث، خ، ذ، ض، ظ، غ.

 : َأََبَْد، َهَوزَْح، َطْي، َكَلَمْن، َسَعَفْص، قـَْر، َشتَـَثْخ، َذَضَظْغ.وليسهل حفظها تقول
د  ، إالر عن(1)حويني تسعة وعشرون حرفاقال ابن أيب مرمي: وحروف املعجم عند مجيع النر 

ا عنده مثانية وعشرون حرفا، وذلك ْلنر أيب العبر  ه كان ال يعد  اس حممد بن يزيد املربد، فإّنر
ا ا ال تثبت على صفة، فإّنر اهلمزة ليس هلا صورة، ْلّنر   اهلمزة حرفا منها، وكان يقول: إنر 

     ليني.ف ترة ابحلذف وترة ابلقلب وترة ابلتر ختفر 
، وذهبوا إىل أن اْللف هي صورة اهلمزة، يدل على  (2) يبويهومل يرتض ذلك أصحاب س

أّنر  التر ذلك  إىل  فيها  سبيل  ال  موقعا  وقعت  إذا  إالر ا  تكتب  مل  إذا خفيف  وذلك  ألفا،   
أوراًل  فلمر   ،وقعت  وأمر،  وأكل  أخذ  يتطرر حنو:  مل  التر ا  إليها  مل ق  املوضع  هذا  يف  خفيف 
 على أن أصل صورهتا اْللف. اْللف، فدلر  على أصلها وهو تكتب إالر 

فو  هذا   بعضهم   عند  حرفا  وعشرون  مثانية  العربية  اللغة   يف  اهلجائية  احلروف  عددعلى 
 كل   جعلنا  إذا  حرفا   وعشرون  تسعة  وهي  واحد،  حرف  واهلمزة  اللينة  اْللف  أن  ابعتبار
 بنفسه  قائم  منهما  واحد  كل  ْلن  الصحيح،  هو  وهذا  بنفسه،  مستقال  حرفا  منهما  واحد

 واحللق،   الفم  فراغ  أو   اهلواء  وهو  اجلوف  خمرجها  اللينة  فاْللف  به،  مستقل  خمرج  وله
 . الصدر يلي  مما احللق أقصى من يكون اهلمزة وخمرج

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

 (1).75/  1يُنظر: اهلداية:  
 . 43 –  41/ 1( يُنظر: سر صناعة اإلعراب: ابن جين، حتقيق: د. حسن هنداوي، ص 2)

 . 1ج 2-1وينظر: كتاب ألف ابء يف أنواع اآلداب وفنون احملاضرات واللغة 
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 تنقسم إىل قسمني: اهلجائيرة احلروف
م الشرمسيرة، وهي أربعة عشر حرفًا، تكتب المها لكنرها ال تُنطق وقد مجعها    ،أحرف الالر

 اجلمزوري رمحه هللا تعاىل يف نظمه حتفة اْلطفال وقال: 
ْل رمحًا تفْز ضْف َذا نعمْ طْب مثر   (1)دْع سوَء ظنٍ  زْر شريًفا للكرمِّ  *  صِّ

م الشرمسيرة هي احلروف اْلوىل اليت يف البيت وهي:     وأحرُف الالر

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

 –النُّور    –  الذرهب  –الضررب    –  الترواب  -الررمحن  –  الصرمد  –ب  االثرو   –  الطري ِّبمثال:  
 .طيفاللر  – الشركور –الزركاة  – الظراهر –السرميع  –الدرهر 

الالر  لك أبنر  يتبنير  هذا  )اومن  التر م يف  تبدأ حبرف ل(  اليت  الكلمات  تلفظ يف  عريف ال 
  ألْ   مثال: "السرميع" فقد اختفت المُ كما يف    بل ختتفي، ويشدرد أورل حرف بعدها  مشسي ٍ 

  الترعريفيرة وشد ِّد احلرف الذي يليها وهو حرف )س(.

وعة يف قول  مُتكتب المها وتنطق وهي جم  ،أربعة عشر حرفاة  م القمرير أحرف الالر عدد  و 
       :، من قولهِّ اجلمزوري أيضا
 . (2) ابغِّ حجرَك وخْف عقيمهُ *  ................

 
 
 

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

 ه.  1204ه توىف  1139( نظم حتفة األطفال: سليمان بن حسني بن حمد اجلمزوري ولد 1)
 ( السابق.2)
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 وهي حروف كل كلمات البيت وهي: 
 أ، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، ف، ع، ق، ي، م، ه.

  الفتراح   –  اخلبري  –  الواسع  –الكرمي    –اجلميل    –احلق    –الغين    –البديع    –  اإللهمثال:  
 اهلادي. –احملسن  – اليقني – القريب – العدل –

بالمِّ  نطقنا  أنرنا  هنا  ومل  التر   ألْ   وترى  الالر عريفيرة  عكس  بعدها،  الذي  احلرف  م ُيشدرد 
   .الشرمسيرة

الكثري   أنر  الشرائعة  اْلخطاء  التر مهزة    يضعونومن  أداة  اْللف يف  )ال( عند  على  عريف 
(، )أحْلب( وهذا غري صحيح، كتابة الكلمات اليت تبدأ ابحلروف القمرية هكذا )أْلباب

يف الفصول   التروضيح، ملا سيأيت من  مهزةمجيع الكلمات بدون  )ال( يف  ن تكتب  فيجب أ
 القادمة من الكتاب.
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 أحرف املد
 وهي ثالثة: ساكنة  هاأحرف املد كلُّ 

 . قبلهااْللف املفتوح ما   (1
 . الياء املكسور ما قبلها (2
 . (1)الواو املضموم ما قبلها (3

 جَدار، ُسور، تِّني. :مثال
 مالحظة : 

 .ابق حلرف املداحلرف السر احلرف املمدود هو 
 مثال:  

 ، وحرف املد هو اْللف.الدال هواحلرف املمدود ف (:جدار)
 ني، وحرف املد هو الواو. احلرف املمدود هو الس ِّ (: سور)
  احلرف املمدود هو التاء، وحر املد هو الياء. (:تني)

ال املد  إالر   وحرف  الكلمة،  بداية  يف  مدُّ ْييت  هذا  البدل    ومس ِّي  ْلنر   ؛ابلبدلهنا    املدُّ ، 
  ، حنو: آمنوا، إُيااًن، أوتينا.حرف املد فيه مبدرل من اهلمز

والوقوف    بساكنة َتنع البدء  غة العربير فاللُّ ،  وحروف املد مجيعها ساكنة لذلك ال يُبدأ با
 ني.وأحرف الل ِّ  ،ةوأحرف العلر  ،أحرف املد ِّ  :أحرف املد ومن أمساء، كعلى متحر ِّ 

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

، وليست ظروفًا وال أمساًء غري ظروف، وال : هذا ابب تسمية احلروف، والَكلِّم اليت ُتستعَمل259/  3( قال سيبويه يف الكتاب  1)
الرَّاجز:   الل ِّساَن يذك ر ويؤنَّث، زعم ذلك يونس، وأنشدان قول  فالعرُب ختتلف فيها، يؤنثها بعٌض، ويذك رها بعٌض، كما أن  أفعااًل، 

ا( فذكَّر ومل يقل "طامسة". وقال الراعي: )كما بـُي َِّنْت كاٌف تل وُح ومِّيُمها( فقال: بـُي َِّنت، فأنَّث. وقال أبو  )كافًا وميَمنْيِّ وسيًنا طامسِّ
: وحروُف املعَجم أخرَبين األصمعي  وأبو زيٍد النحوي  أِنا تؤنَّث، وذلك أكثُر، وتذكَّر. قاَل 209حامت السجستاين  يف املذكر واملؤنث  

: أشاقْتَك آايٌت أابَن قدميُها * كما  -الر اعي   بـُي َِّنْت كاٌف تلوُح ومِّيُمها. فأن ث. وقال الراجز:  قال األصمعي : وهو من أفصحِّ الناسِّ
ا( فذكَّر، ومل يقل: طامسة. واملعىَن: طامسا، إالَّ أِنا لغة، طمَس وطسَم، وطمَس أجود؛ ألِنا لغة ال قرآن، )كافًا وميَمنْيِّ وسيًنا طامسِّ

  معروٌف.وكذلك األلف والباء والتاء، وسائر حروف املعَجم، الت أنيث فيه أكثر، والتذكريُ 
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الك على أوضح املسالك: الواو واْللف والياء اليت جيمعها لفظ واي: قال يف ضياء السر 
الواو،  قبل  والضمة  اْللف،  قبل  الفتحة  وهي  تانسها؛  حركة  بعد  ساكنة  وقعت  إذا 

الياء، مسيت حروف علر  ة ومد ولني؛ حنو: قام، يقوم، مقيم: فإن سكنت  والكسرة قبل 
يت  مس ِّ   ،كتة ولني؛ حنو: فرعون، خري، فإن حترر اسبها، مسيت حروف علر وقبلها حركة ال تن

 انتهى. (1)ة، وال عكسلني، وكل لني علر  ة فقط؛ فكل مد ٍ حروف علر 
نفر ِّ كما   أن  الطويلة،  جيب  واحلركة  القصرية  احلركة  بني  حركة فق  هي  القصرية  احلركة 

 .احلرف املمدود  احلرف، واحلركة الطويلة هي
  احلركة القصرية والطويلة: مثال

مفتوحة  ةمفتوحجليم  فا:  (لٌ مجََ ) اال وامليم  يف  وليس  مد ٍ ،  حرف  احلركات سم  فهذه   ،
 قصرية.

ويتضح اْلمر إن محلناها على احلرف الطويل حينها يتغرير املعَن والنُّطق، فإذا أطلنا يف 
امليم  النُّ   ،حرف  من  تغرير  املعَن  وتغرير  ابلكلمة  البعري  (لمجََ )طق  وهو   (المجََ ) إىل    ،وهو 

  احلسن.
بشروطه   ل حلرف مد ٍ حتور   ،طقشباع احلركة وأمكننا تطويل النُّ إو تطويل احلرف    وإن صحر 

 .اليت سبقت 
مد(َكَمالٌ ):  مثل  حرف  فاْللف  وامليم   ،،  امليم،  وهو  ممدود  حرف  اْللف  قبل  وما 

 مفتوحة، فالفتحة هي حركة طويلة.
 
 
 
 

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

 مؤسسة الرسالة.   – 1ط  – 2001 –  ص  ج  ،حممد عبد العزيز النجار :املسالكأوضح  ( ضياء السالك إىل1) 
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 ثالثة: املد ِّ  أحرفقلت: 
  . من غري مهزة مفتوح ماقبلها (ا)اْللف ( 1)
  . املكسور ماقبلها (ي) ءواليا( 2)
  .قبلها  املضموم ما (و)والواو ( 3)

، الياء    فهذه جنسها أحرف علرٍة ونوعها أحرف مدٍ  فإن مل يكن قبل اْللف فتحة وقبل 
ة،  وهي: الضمر   قصرية،  د حركاتجمرر   كات اليت قبلها،احلر   كانت  ،كسرة وقبل الواو ضمة 

الكسرة، َمْيَسَرٌة    الفتحة،  لسهولة   َمْوٌت،  –كـ:  "لني"  أحرف  تسمريان  هنا  والواو  والياء 
وال يكون قبل    أحرف لني،  هنا  ونوعهما أحرف علرة    جنسهما ، فالياء والواو  بماالنُّطق  

وزيدة اْللف خوفا من  اْللف إالر الفتحة، وأمرا كلمة "مائة" فاْللف زائدة وأصلها "مئة"  
 .(1)وما شابه ذلك (فئة)و (همنر )لتباس بينها وبني اال

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

 ويُنظر: مهع اهلوامع للس يوطي. -( ابن قتيبة: أدب الكتاب 1)
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 اْلول  الباب

 ( اهلمزة )
 مسألة:

 . أو )مهزة الوصل( ألف الوصل، و واْللف اللي ِّنة ،الفرق بني اهلمزة

، مثل اهلمزة حرف خمصوص يقبل مجيع احلركات  هي  اْللف اليابسة(:)أو    :أورال اهلمزة
  .(1)جيب"واملضمومة يف "أُ جاب" واملكسورة يف "إِّجابة" فتوحة يف "أَ امل

، تْ رَ سَ ل الكلمة مثل: أَ ، يف أور الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة  واهلمزة تقع يف أورل 
أُ امٌ رَ إِّكْ  سَ ةً رَ سْ ،  مثل:  الكلمة  وسط  ويف  لَ لَ أَ ،  املَ ئِّيمٌ ،  املسُئول  ُؤولَ سْ ،  آخر  أو  ويف   ،

 ُؤ.افُـ ، التركَ ئِّ لشراطِّ ابِّ ، أَ دَ الكلمة مثل: بَ 

وتقبل كل احلركات   ،وسطها ويف آخرهال الكلمة ويف  فلو الحظت أنر اهلمزة أتيت يف أور 
 يف كل املواقع.

اللري ِّنةاثنًيا   زائدة  :فهي  :اْللف  تيء  ابعتبارها  احلروف    ،حرف  من  حرفا  ليست  وهي 
كما   حلركة الفتحةامتداد  أي    ،(2)اْلصول، وهي يف اْلصل حركة مشبعة أي فتحة مشبعة

 :، وهيبل على اْللف اللي ِّنة ،والقصد هنا ليس على اْللفِّ عموما  ،بينرا سابًقا
 

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

 ( القواعد الذَّهبية يف اإلمالء والرتقيم.1)

املعنية ابلفتوى أ.2) اللجنة  العاملية:  العربية على الشبكة  اللغة  النوري  ( موقع جممع  أ.د. عبدالرْحن بودرع )انئب   -د. عبداحلميد 
 .أ.د. عبد العزيز بن علي احلريب )رئيس اجملمع( -الرَّئيس( 
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 ( ابب) يف وسط الكلمة أو آخرها، مثل:  وال تكون إالر   اْللف اليت ُتشبُع حركة الفتحة
 . (مستشفى) ، وأتيت مقصورة مثل،(فرنسا)و

الوصل  الوصل،  مهزة  اثلثا ألف  حرف    :فهي   :أو  شكل  على  إال   تظهر  ال  اليت  اهلمزة 
اجلملة وسط  يف  جاءت  إذا  تُلَفظ  وال  فُتكَتب  اجتهد(،   قولك:  مثل  ،اْللف،  )حممد 

الدر  دُ فُيوَصل حرف  اجليم  الوصل،  ونََ ال حبرف  هلمزة  لفٍظ  أي   إذا جاءت  و ا وجود  أم ا 
وتلفظ؛ ك فُتكَتب  اجلملة،  أو ل  يف  الوصل  حممد)قولنا:  مهزة  مهزة   (1)(اجتهد  وتكون 

 . (2)الوصل قياسي ة ومساعي ة
 كما سيأيت.   ،قياسيرة: أي هلا قاعدة تقاس عليها مواضعها

ومُسع عن العرب أبن  مهزهتا هي    ،مساعيرة: أي هي جمموعة أمساٍء وردت يف لسان العرب
 .سيأيت يف حال ألف الوصل مع اْلمساء كما  د قاعدٍة تتبعها،دون وجو  ،مهزة وصل
 خالصة: 

 مهزة القطع: تكون يف أورل الكلمة ووسطها وآخرها وتظهر عليها كل احلركات.
 .للحركاتواْللف اللري ِّنة: تكون يف وسط الكلمة وآخرها وهي عبارة عن امتداد 

لفظا    الوصل  ومهزة وتبثت  الكلمة،  أورل  تكون يف  الوصل:  ألف  إن كانت يف   ورمسا أو 
 .وسط اجلملةيف  رمسا أورل اجلملة، وتسقط لفظا ال 

 
 
 
 

 
 

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

 9.-7القواعد الذهبية يف اإلمالء والرتقيم، صفحة   ،( أْحد حممد أبوبكر3)
 .1،8،9(، معجم اهلمزة، لبنان: مكتبة لبنان انشرون، صفحة 2000( أدما طربيه )4)
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 الفصل اْلورل

 ل الكلمةاهلمزة يف أور  رسم
 مهزة الوصل ومهزة القطع أو تقول: ألف  :على شكلني ومها  اهلمزة يف أورل الكلمة  كتبتُ 

 .الترسميات، وهذه أصوب الوصل ومهزة القطع

 : ة مفرداهتا ال خترج عن ثالثة أقسامغة العربير اللُّ أوراًل إنر 
 . اْلمساء( 1
 .اْلفعال( 2
 .احلروف( 3 

 : من احلرف وكي َُتي َِّز االسم من الفعل

تدلُّ   :هو   فاالسمُ  اليت  بزمان،  الكلمة  تقَّتن  ومل  نفسها  يف  معَن    االسم   يُعرفو   على 
م )ا  واإلسناد إليه. الن ِّداءو  (1) (لابخلفظ والترنوين ودخول اْللف والالر

 قال ابن مالك رمحه هللا تعاىل:
جلر ِّ والترنوينِّ والن ِّدا وَألْ   (2)وُمْسَنٍد لِّالْسمِّ َتييٌز َحَصلْ  * ابِّ

نفسه دلرْت على معَن يف  الفعل فهو: كلمة  الثالثةوأمرا  اْلزمنة  اليت ،  ا، واقَّتنت أبحد 
 هي املاضي، واحلال، واملستقبل.

 
 

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

 ( منت اآلجروميَّة.1)
 ( ألفية ابن مالك.2)
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ني ،ويُعرف الفعل بـ: قدْ   . الترأنيث )تـ(، وتء وسوف )سـ(، والس ِّ

 اآلجرومية:  ،قال ابن آب انظم
نيِّ وسوَف وبقْد * فاعلْم وت الترأنيثِّ ميزُه وردْ   ( 1)والفعُل ابلس ِّ

ا تدلُّ على معَن إذا اقَّتنت بغريها،   ،يف نفسها  على معَنواحلرف هو: كلمة ال تدل   وإنر
عدميرة، أي ال عالمة لُه، فالعالمات اليت َُتي ِّزه عن االسم والفعل، أنره بال   وعالمة احلرف

 :يف ملحة اإلعراب رمحه هللا تعاىل عالمة، قال احلريري

مه  (2)واحلرف ما ليس له عالمه * قس على قول تكن عالر

ا تدلُّ على معَن إذا اقَّتنت بغريها م ن الكلمات،  ولذلك مُس ِّيت بـ "حروف املعاين" ْلّنر
... –يف   –على   –عن  –ىل إ –، حروف اجلر: من وف املعاينومن حر   ُرب 

 ... أو –مثر   –ف  –وحروف العطف: و 
 إذن... –كي   –لن  –لنرصب: أن وحروف ا

 ...ال الناهية  -الم اْلمر  -مل ا  –وحروف اجلزم: مل 
املعاينِّ  حروف  عدا  بعدها  وما  احلروف  فكل  وهي  ت  السابقة،  املباين،  حروف  سمى 

 و...   -هـ  –د  –ج  –ب  –مة: أ احلروف اهلجائيرة اليت تُبَن با الكل

 
 
 

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

 ( نظم اآلجرومية البن آب الشنقيطي.1)
 ( ملحة االعراب للحريري. 2)
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 املبحث اْلورل

 مع اْلمساء ، ومهزة القطع ، حال ألف الوصل
أو   ،أو سداسي مزيد   ،أو مخاسي جمررد  ،أو رابعي جمررد  ،إمرا ثالثي جمررداالسم:  (  1

 .بسبعة أحرف مزيد
 إذا دخله كر أن االسم املتمك ِّن التقلُّ حروفه اْلصليرة عن ثالثة حروف إالر وجدير ابلذ ِّ 

)مثل  احلذف، ختفيفا،  يد،:  الياء  وُحذفت  فْعل،  ووزّنا  "َيْدٌي"،  ، دموكذلك    وأصلها: 
َّ مث  أصلها: دَمٌي ودْمٌي، والثراين ما اختارُه سيباويه، ولكن حُتررك امليم عند الترثنية( ما    نر إ  ّ 

سيأيت عمرا  شاذ  ذكره  خرج  إمرا  فيه  ،فهو  َمزِّيد  منه  ،أو  حمذوف  مركرب  ،أو   أو   ،أو 
 على ذلك. اْلمثلة، ومن (1)أعجمي

 مثال على االسم اجملررد الثُّالثي والرُّابعي واخلماسي:
 د هو اخلال من حرف زائد على ُأصوله.واالسم اجملرر 

 ْعل.وزنه فَـ ، و سْهل  –ظيْب مثال اجملررد الثُّالثي: 
 ل.َّ ْعل وزنه فَـ و  ،(3)شْهرب – (2)جْعفر :ابعيد الرُّ اجملرر مثال 
، وأصلها فعْللٌل، فأدغمت الالم علرل وزنه فَ و   ،(4)مشْردلسَفْرَجل،    :د اخلماسياجملرر مثال  

 .يف أختها فصارت، فعلرلٌ 
 الس داسي والس باعي:مثال على االسم املزيد 

   .وزنه اْفتِّعال انتِّصار :السُّداسي مثال املزيد
 
 

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

 للمزيد ينظر: املوجز يف قواعد اللغة العربية لسعيد األفغاين.( 1)
 ( جعفر: النهر الصغري.2)
 ( شهرب: الشيخ الكبري.3)
 ( مشردل: الطويل.4)
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 .(2)ناللافعِّ وزنه  ،(1)جناماحرِّ : مثال املزيد السباعي

 :أمساء :ماعدا عشرة ،ة مهزهتا مهزة قطعغة العربير مجيع اْلمساء يف اللُّ و 
 -7،  (4) امي هللا  -6  ،امرأة  -5  ،امرؤ  -4،  اثنان واثنتان  -3  (3)،است  -2اسم،    -1

  .(6)ابنم -10، ابنة -9، ابن -8، (5)اُين هللا
ابق ذكرها، تكون ألفها ألف وصل يف مهزة الوصل يف العشرة اْلمساء السر   مع مالحظة أنر 

  "امسان"، :  مثال: املفرد: "اسم"، املثَنر ،   فقط، أمرا يف اجلمع فهي مهزة قطعاملفرد واملثَنر 
 .(7)وكذلك: ابن، ابنان، أبناء. وكذلك است، استان، أستاه : أمساء.اجلمع

 إالر هذه الثرالثة.  السرابقة اْلمساء وال جيمع على أصله من
اخلماسير   وكذلك اْلفعال  والسُّ مصادر  فهي  ةداسير ة  "انطالق" ،  حنو:  الوصل  أبلف  تُبدأ 
،  "استخرج"  السُّداسي  الفعل  مصدر، وحنو: "استخراج"  "انطلق"  الفعل اخلماسي  مصدر

   .داسي يذكر يف اببه()وكذلك الفعل اخلماسي والسُّ 

 
 

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

 ( االحرجنام هو: االجتماع، أو الرجوع عن األمر.1)
وحل املعقود -الصرف امليسر حملمود عكاشة    وعلم  -( للمزيد ينظر: مبادئ اللغة العربية: قواعد النطق والكتابة، حملمود عكاشة  2)

 حممد بن أْحد بن حممد / عليش. واملعجم العريب.  من نظم املقصود: أليب عبد هللا
املعاين: االِّْسُت  3) الد بر    -الَعُجز    :-( معجم  َحْلقة  يراُد هبا  َأْسَتاٌه    -وقد  السََّتُه، واجلمع:  السَُّه،    -وأصلها  لغات منها:  وفيها 

  َأْسَتاٌه. :ويقال أَلرَاذل الناس -ت  والسَّ 
 وينعقد اليمني هبذه الصيغة. ،( املعجم الوسيط: كلمة قسم فيقال وأمي هللا ألفعلن كذا4)
اهلمزة  5) مع كسر  والنون  امليم  بضم  امين هللا  وقالوا  مضمومة،  وميمه  قطع،  مهزة  وتقرأ  وتكسر  تفتح  وصل  مهزة  املعاين:  معجم   )

 مجع ميي، وكانوا حيلفون ابليمني، فيقولون: وميني هللا.وهي  ،وفتحها
 ( املعجم الوسيط: ابـُْنم: لغٌة يف ابن، وتتحرك نونه حبركة امليم رفعاً ونصباً وجرًّا.6)
 . حممد عواد حلموز، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. 35( الصعوابت اإلمالئية يف اخلط العريب صـ 7)
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 الثرايناملبحث 

 ، مع احلروفومهزة القطع ، ألف الوصلحال 
 . : إن، أن، إىلمهزهتا مهزة قطع مثال مجيع احلروف

فألفها ألف وصل سواء كانت مشسية أو    (ال)بـ  فأي كلمة تبدأ  التعريف،    (ال)ما عدا  
 .قمرية
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 املبحث الثرالث

 مع اْلفعال ، ومهزة القطع ، حال ألف الوصل
  .سداسي مزيدأو  مخاسي مزيدأو  رابعي جمرردأو  ثالثي جمرردإمرا  :الفعل

اللُّ   الفعل  أنر   أي تزيد ابإلضافات عن    ة التقل أصوله عن ثالثة أحرف، وال غة العربير يف 
  ، وال يوجد فعل مخاسي جمررد.ة أحرف ستر 

 وال هذا ليس أصل الفعل  ف  (، فِّ ، نْ ، كلْ خذْ )  :فمثاليوجد فعل أصوله من حرفني    وال
أخذ، أكل،    :اليت تكون مجيع حروفه أصليرة مثل  فالفعل اجملررد هو الفعل املاضي  ،هجذر 

 . انم، وّفر 
ثالثير جذور  أغلب  و  رابعير   ، ةاْلفعال  منها  مث  ةوالقليل  أو   اخلماسيرةاْلفعال    إنر ، 

السُّداسيرة  السُّداسيرة اْلمساء  وكذلك  إالر   والسُّباعيرة، ،  أتيت  الز ِّ   ال  حروف  وهي مع    ايدة 
  ا. -هـ   –ي  –ن   –و  –م  –ت  –ل  –ء  -س :، وهيعشرة حروف

 ، أو )اليوم تنساه( وغريها.)سألتمونيها( يف قولك  عتْ وقد مجِّ 

تلميذا   أنر  ذلك:  يف  يُروى  ما  لطيف  فأجابهومن  الز ِّايدة  حروف  عن  شيخه  : سأل 
سألتمونيها" فظنر الت ِّلميذ أنر الشريخ قد أحاله إىل ما أجابم به من قبل هذا، وقال: ما "

يخ: "اليوم تنساه"، فقال الت ِّلميذ: وهللا ما أنساه، فقال سألتك إالر هذه النروبة، فقال الشر 
  .(1)يخ: قد أجبتك اي أمحق مررتنيِّ الشر 

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

 . ( اجمللَّد الثاين575( شرح شافية ابن احلاجب للرضى )صـ 1)
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  :اخلماسي والسُّداسياملزيد و  والرُّابعي الثُّالثياجملررد  الفعل مثال على 
 ووزنه َفعَل.، خذَ أَ  :ثالثي جمرد مثل
 ، وله وزن واحد وهو فـَْعَلَل.حرجَ دَ  :رابعي جمرد مثل

   انتظر، ووزنه اْنفعَل. مثل: مزيد مخاسي
مثل:   مزيد  واحرجنمافرنقعَ سداسي  اِّفعنَلَل،  ،،  أو   أي  ووزنه  شديدا  عدوا  )عدا 

فالن: أراد أمرا ورجع   )احرجنم القوم والدرواب: اجتمت. واحرجنم  احرجنم،و   ( 1)(انصرفَ 
 . (2)عنه(

يوجد أصلي،    فعل  وال  مزيد  وما سبق مخاسي  ماب  هو  والالر والنُّون  اِّفعْنلل(  هلمزة  ، )من 
جلذر فاوخالصة    (3) "حرجمَ "أصلها    "احرجنم"وكذلك    "فرقعَ "هو    "افرنقع"وأصل  

ظنر بعظهم أنر هلا جذرا مخاسيًّا ملا  اخلماسي ال يوجد إالر يف اْلمساء، ولعلر كلمة افرنقع  
ب قال: عيسى  ابن اْلهدل  البصري.ُروَي عن  الثرقفي  النرحوي  .. وكان صاحب  ن عمر 

تكأكأمت وُحكَي أنره سقط عن محاره فاجتمع النراس، فقال: مالكم    غريب يف لفظه وحنوه، 
 . (4)علير كتكأكئكم على ذي جنرة "افرنقعوا" عين ِّ 

النرحوي عمر  بن  وهو   هذا،  وعيسى  النرحو  يف  اجلامع  وله كتاب  سيبويه  شيخ  هو 
املنسوب لسيبويه، وله أيضا اإلكمال، وصنرف نيًفا وسبعني كتااب يف النرحو ومل يبقى منها  

 . (5)سوى "اجلامع"
 
 

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

 ( معجم املعاين: مادة: افرنفع.1)
 ( السابق.2)

https://www.almutadaber.com/index.php(3  :ينظر ملوقع املتدب ِّر، ففيه كل املعاجم والقواميس ) 
 ( شذرات الذَّهب يف أخبار من ذهب لإلمام شهاب الدين أيب الغالح عبد احلي احلنبلي. 4)
 ( السَّابق.5)
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أنره   هناكما  مزيدليس  سداسي  إالر  أصلي  سداسي  فعل  يوجد  وكذلك  ،ك  اسي مخ  ال 
ُيكن أن يكون الفعل من سبعة أحرف، جمرردا كان وال  ، وال إالر مزيدا ملا بينرا سابقاأصلي  
 مزيدا. 

الثي اْلمر من الفعل الثُّ   ما عدا  ،قطع  مهزة  ة مهزهتاابعير ة والرُّ الثير غالب اْلفعال الثُّ و (  1
 اكتب، اقرأ. :، مثل: كتب، قرأ، فأمره يكونفإنره ُيكتُب أبلف الوصل املهموزغري 

 .اُكتب، اِّقرأ :ُيكن وضع حركة على ألف الوصلو 
 ها تكتب بمزة القطع مثل: ابعية كلر واْلفعال الرُّ ( 2
  .وأمرُه َأكرِّمْ  مهزة قطع ومهزتهرابعي ، فهو كرمَ أَ 

 :وصل مثالمهزة اْلفعال اخلماسية والسداسية غالب مهزهتا ( 3
 .اطمئن، استخرج

َّ إل البَّتول"  ّ  العمرال  "استخرَج  مثال:  املتكل ِّم  بصيغة  إذا جئت ابملضارع  فاستخرج  ا 
َأْسَتْخرُِّج  هنا   وهي:  املضارع  بصيغة  املتكل ِّم  بسياق  جئت  إذا  إالر  وصل،  مهزة  مهزهتا 

 مهزة قطع.البَّتول، فحينها تكون 
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 املسألة اْلوىل
ألف  1 ْلنر  الكلمة،  آخر  بسكون، كسران  تنتهي  الوصل كلمة  مهزة  قبل  جاء  إذا   )

 الوصل ساكن وُُينُع التقاء ساكنني يف اللُّغة.

قلت  مثال: امرأة"    :لو  يف   لتقتِّ ا"قالْت  السراكنة  وامليم  "قالْت"،  من  السراكنة  التراء 
الوصل، تقول   فحني   ،يف وسط الكالم وتثبت أورلههذا ْلنر ألف الوصل تسقط    "امرأة"

وإن أبيَت إالر النُّطق با على تلك احلال؛   ،"قالْت ْمرأة" فيشقُّ نطق التراء وامليم ساكنتني 
است مثر  قالْت  بعد  السكوت  عليك  يف وجب  الكالم  وهذا  اِّمرأة،  بـ  جديد  فتاح كالم 

فيجب كسر اْلورل؛ ليتمر    وعلى هذا  ،البالغة مردود، ويف الكتابة يفقد القارئ منه معناه
ا "قالتِّ اْمرأة"، قال رأة" وتصبح رمسً ء الساكنني، فتقول نطقا "قالتِّ مْ الترخلُّص من التقا

 ابن مالك: 

  (1)* وإن يكْن لْينا فحذفه استحقإن ساكنان التَـَقَيا اكسر ما سبق 

اْلَعزِّيزِّ اآْلَن   َأةُ ، مثاله: "قَاَلتِّ اْمرَ الوصل تسقط يف وسط الكالم نُطقا ال كتابة  ألف(  2
احلق"  و   ،واآلن  ،والعزيز  ،هنا سقطت ألف الوصل يف "امرأة  [51]يوسف:  َحْصَحَص احْلَقُّ"

الكنرها سقطت نطقا ال كتابة،   تسقط يف وسط الكالم وتثبت يف أوله. إالر أّنر
 
 
 
 

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

 ( كافية ابن مالك. 1) 
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 :مثال
ا يف أور   )آمن(يفاب" فقد ثبتت ألف الوصل  يق وابن اخلطر أ( "آمن الصد ِّ  ، ل الكالمْلّنر

ا يف  )ابن(سقطت يفوأُ   وسط الكالم. ْلّنر
 ا يف وسط الكالم.د وابنه" فقد سقطت ألف الوصل ْلّنر ب( "جاء حممر 
 .ل الكالما يف أور ابلعدل" ثبتت ألف الوصل ْلّنر اب حكم ج( "ابن اخلطر 

وهذا ممرا   أو يف آخره،  ، مهزة القطع تنطق سواء يف بداية الكالم أو يف وسط الكالملكنر  
  . أسٌد زئريه سي ِّئٌ ، تقول: طقزها عن ألف الوصل يف النُّ ُيي ِّ 
  .الضرمريأحد الضرمائر ضمر آخر ( إذا جاء قبل مهزة الوصل 3

مثال: "ُأولَئَِّك ُهُم املُْفلُِّحوَن" أصل امليم من الضرمري )ُهْم( ساكنة فلمرا اِّلتقت مع ألف  
  )ُهُم(. وأصبحتامليم من الضمري  الوصل ُضمرت

"اسم"4 من  الوصل  ألف  تسقط  ورمسا  (  خاصرة،   نطقا  الررحيم(  الررمحن  هللا  )بِّْسمِّ  يف 
ولكن بشرط كتابة البسملة كاملة، وإالر فتثبت اْللف كما يف )ابسم هللا، وابسم الررمحن، 

 وابسم الرمحن الرحيم، وابمسك اللهم(. 
حنو:   ،إذا كانت مكسورة وجاء قبلها مهزة االستفهام  رمسا ونطقا  حتذف ألف الوصل  (5
وصل  "استغفار" ألف  الكلمة  ا    فأورل  لفعل  ْلّنر إذا   ، "استغفر"  سداسيمصدر  ولكن 

أستغرفت    حنو:  ،وصار حملها مهزة استفهام  ،ُحذفت ألف الوصل   ،سبقها مهزة استفهام
 .(1)هللا؟

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

 ْحد صومان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.أ( مفاهيم كتابية وحنوية بواسطة أ. حممد عواد + د. 1)
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 املسألة الثانية

 مهزة االستفهام أربع أحوال
نثبت مهزيت االستفهام حينها    ،االستفهام على كلمة تبدأ بمزة قطعمهزة  إذا دخلت    (أ

  مثال: ،والقطع 
 أأبوك موجود؟
 أأمحد حاضر؟

 . ُيكن حذفها ة تثبت كتابة ونطقا والفهمزة القطع قوير 
ب( إذا دخلت مهزة االستفهام على كلمة تبدأ بمزة وصل، حذفت مهزة الوصل وصار  

 االستفهام، مثال:حملُّها مهزة 
 أبنك هذا؟

 أمسك حممد؟
 فَّتسم اهلمزة فوق ألف الوصل.

تُرسم مهزة ممدودة فوق  ى كلمة تبدأ بـ )ال( الترعريف،  ج( إذا دخلت مهزة االستفهام عل
    "املسجد" ألف الوصل من )ال( مثال:

آلبيت  ُتكتب هكذا: آملسجد واسع؟  حال االستفهام  ففي "الكتاب"   "البيت"  قريب؟ 
  ..آلكتاب مفيد؟.

مهزة  تثبت  اهلجاء،  حروف  من  آخر  حرف  أي  على  االستفهام  مهزة  دخلت  إذا  د( 
 الكلمة كما هي، مثال:تبقى و  ،االستفهام

 .أحممد موجود؟
 .أسافر علي؟
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 اْلورلخالصة الفصل 
 ( أنواع الكتابة ثالثة:1

 با املصاحف.أ( كتابة عثمانيرة: وهي الكتابة اليت ترسم 
 ب( كتابة عروضيرة: وهي كتابة ما ينطق وإغفال ما ال ينطق.
 ج( كتابة إمالئيرة: وهي الكتابة اليت ختضع لقواعد اإلمالء.

 : سترة أصليرة وهي ( احلروف اليت ال تترصل مبا بعدها2
 .)أ، د، ذ، ر، ز، و(. وُتمع يف قولك )َأَذْر َوزِّْد( 

 وامللحق ابْلصلية أربعة وهي:
 ى(. ،ال ،ه ،)ة
 حرفًا عدا احلرف اإلضايف وهو اهلمزة، وهي: ( احلروف اهلجائية مثانية وعشرون3
أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت،   

 .ث، خ، ذ، ض، ظ، غ
 وليسهل حفظها تقول: َأََبَْد، َهَوزَْح، َطْي، َكَلَمْن، َسَعَفْص، قـَْر، َشتَـَثْخ، َذَضَظْغ.

م الشرمسيرة4  أربعة عشر حرفا، وهي: ( أحرف الالر
 ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل.

 :مجعها اجلمزوري يف قولك
ْل رمحًا تفْز ضْف َذا نعْم * د  .ْع طْب مثر صِّ  سوَء ظنٍ  زْر شريًفا للكرمِّ

م القمريرة أربعة عشر حرفا وهي:5  ( أحرف الالر
 أ، ب، غ، ح، ج، ك، و، خ، ف، ع، ق، ي، م، ه.
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 :يف قولكاجلمزوري مجعها 
 ... * ابغِّ حجرَك وخْف عقيمُه.....................

 ( أحرف املد كلُّها ساكنة وهي ثالثة: 6
 قبله.أ( اْللف املفتوح ما  

 ب( الياء املكسور ما قبلها. 
 ج( الواو املضموم ما قبلها . 

 جَدار، ُسور، تِّني. :مثال

 واْللف اللري ِّنة وألف الوصل  اهلمزة 
 :ومهزة أو ألف الوصل ي ِّنة ( الفرق بني اهلمزة واْللف اللر 1

اهلمزة أ(   مثل  احلركات،  مجيع  يقبل  خمصوص  حرف  هي  اليابسة(:  )اْللف  أو  اهلمزة، 
أورل   تقع يف  "ُأجيب"، وهي  "إِّجابة" واملضمومة يف  واملكسورة يف  "َأجاب"  املفتوحة يف 

 لئِّيم، ويف آخر الكلمة مثل: بدَأ.الكلمة مثل: َأسرت، ويف وسط الكلمة مثل: 
حرف ابعتبارها تيء زائدة، وهي ليست حرفا من احلروف   وأمرا اْللف اللري ِّنة، فهي:ب(  

اْلصول، وهي يف اْلصل حركة مشبعة أي فتحة مشبعة، أي امتداد حلركة الفتحة، وال 
 ".فرنساتكون إالر يف وسط الكلمة أو آخرها، مثل: "ابب" و"

اهلمزة اليت ال تظهر إال  على شكل حرف اْللف، وأمرا مهزة أو ألف الوصل، فهي:  ج(  
أورل   يف  وتُلفظ  حممردفُتكَتب  اجتهد  مثل:  يف اجلملة،  جاءت  إذا  تُلَفظ  وال  وُتكتب   ،

 .، مثل: حممرد اجتهدوسط اجلملة
 فهمزة القطع: تكون يف أورل الكلمة ووسطها وآخرها وتظهر عليها كل احلركات.

 سط الكلمة وآخرها وهي عبارة عن امتداد احلركات.واْللف اللري ِّنة: تكون يف و 
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أورل  يف  إن كانت  وكتابة  لفظا  وتبثت  الكلمة،  أورل  يف  تكون  الوصل:  ألف  أو  ومهزة 
 اجلملة، وتسقط لفظا ال كتابة يف وسطها.

 ( حال ألف الوصل ومهزة القطع مع اْلمساء:2
مهزهتا العربيرة  اللُّغة  يف  اْلمساء  ماع  مجيع  قطع،  أمساء:  مهزة  عشرة:   -2اسم،    -1دا 

ابن،  -8اُين هللا،    -7امي هللا،    -6امرأة،    -5امرؤ،    -4اثنان واثنتان،    -3است،  
 ابنم.  -10ابنة، -9

 استخراج. –وكذلك مصدر الفعل اخلماسي والسُّداسي مثل: اجتماع 
 ( حال ألف الوصل ومهزة القطع مع احلروف:3

بـ )ال( فألفها ألف وصل  مجيع احلروف مهزهتا مهزة قطع ما   تبدأ  عدا )ال( فأي كلمة 
 سواء كانت مشسية أو قمرية.

 ( حال ألف الوصل ومهزة القطع مع اْلفعال:4
 :ألف الوصل يف اْلفعال على النرحو الترال أتيت -*

 .ضي الفعل اخلماسي: مثل: اجتمَع، ابتسمَ ماأ( 
 استقبَل.   ل السداسي: مثل: استخرَج،ماضي الفعب( 
 .، وافتحْ أمر الفعل الثالثي: اكتبْ ج( 
ْد.  أمر الفعل اخلماسي: مثل: اجتهدْ د(   ، احت 
 واستقبِّْل، واستخرِّْج.   مر الفعل السداسي: مثل:أهـ( 

 أتيت مهزة القطع يف اْلفعال على النرحو الترال:  -*
  وأكل.ماضي الفعل الثُّالثي املهموز، مثل: أخذ، أ( 
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   .ماضي الفعل الرُّابعي، مثل: أبدى، وأحسنب( 
نْ أمر الفعل الرُّابعي، مثل: ج(    وأسرْع.، أحسِّ
( إىل  مهزة الفعل املضارع: وهي مهزة قطع يف مجيع اْلفعال من الثُّالثي  مثل: )أكتبُ د(  

 (.)أستحسنُ  :مثل داسيالسُّ إىل ثل: )أطمئُن( الر ابعي مثل: )أدحرُج( إىل اخلماسي م
 ( أنواع االسم والفعل:5
 االسم:  -*

 أ( ثالثي جمررد، مثل: رجل. 
 ب( رابعي جمررد، مثل: جعفر.

 ج( مخاسي جمررد، مثل: سفرجل.

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

 الفعل:  -*
 جمررد، مثل: أكل. أ( ثالثي 

 ب( رابعي جمررد، مثل: دحرج. 
 ج( مخاسي مزيد، مثل: انطلق.

 د( السُّداسي املزيد، مثل: استعلم.
 وأحرف الز ِّايدة عشرة وهي جمموعة يف قولك: "سألتمونيها".
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 الفصل الثراين 

 طة رسم اهلمزة املتوس ِّ 
 : طةة لرسم اهلمزة املتوس ِّ هبير القاعدة الذر 

ابق  وحركة احلرف السر   حركة اهلمزةأي  طة حبسب أقوى احلركتني،  اهلمزة املتوس ِّ رسم  تُ أن  
 .هلا

 ة:  القور حسب ترتيب احلركات 
بل هو  على اْلرجح،  وهو ليس حركة    ،ْييت السكون  الفتحة، مثر   ة، مثر الضمر   الكسرة، مثر 

 .عالمة إعراب
 .القاعدة عليها هذه ق طة تطبر معظم الكلمات ذوات اهلمزة املتوس ِّ و 

  .ويُوافق الكسرة "الياء"، ويوافق الضمرة "الواو"، ويوافق الفتحة "اْللف"
 " ةئَ فِّ " كلمة  مثال:

  ي وهي الكسرة وه  ، يناسب الياء  أي ما  ،النرربةها رمست على  ولكنر   ،حركة اهلمزة الفتحة
 قبلها.   حركة ما

 "تئْ جِّ " مثال:
السُّ  اهلمزة  على  كون  حركة  رمست  مكسور،  الياء  النرربةوماقبلها  هيئة  على  وهذا   ،أي 

 الكسر. يناسب حركة احلرف الذي قبلها وهو
 "تأْ أنشَ ": مثال

الفتحة أقوى   ْلنر   ،بت على اْللففكتُ   ،ولكن احلرف الذي قبلها مفتوح  ،اهلمزة ساكنة
 .يناسب الفتحة فكتبت على ما  ،كونمن السُّ 
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َئتْ : مثال  أُْنشِّ
 .فكتبت على نربة ،والكسر أقوى من الفتح ،قبلها مكسور  وما ،اهلمزة مفتوحة

 ةوضاءَ مثال: 
أّنر  إالر رغم  مفتوحة  أّنر ا  السر   على  ترسم  حبْلّنر   ،طرا  سبقت  وهو   فلْلا   وهو  مد ٍ رف  ا 

 .، وهو ال يترصل مبا بعدهاساكن
 مروءةمثال: 

 وهو ساكن. ،هو الواوو  ،مبا قبلهاال يترصل ما بعدها  ْلنر  ،طررسم منفردة على السر تُ 
   أجاءهامثال: 

السرطر،   اهلمزة مفتوحة وماتُرسم على  قبل  مد  ف حر قبلها    ْلن  ما  يترصل  ، وكذلك ال 
 اهلمزة مبا بعدها.

اْلمثال توال  لعدم  هذا  اللُّ ُيُ   ممرا  فهذا  ،وكل  يف  العربير نع  أجاأها  ،ةغة  نكتب  أو   فال 
   .اوزد على هذا أن ما بعد اهلمزة وما قبلها ال يتصل ب ،وضاأة
 ون ئُ متوض ِّ مثال: 

ربة أي نر الفرمست على  م  من الضر أقوى    والكسر   ،قبلها مكسورو مضمومة    ئونمتوض ِّ   مهزة
الكسر  ما الواويناسب  على  تكتب  وال  ْلنر    أخًذا  ،  السرابقة،  هنا  اهلمزة  ابلقاعدة 

 يناسب الكسر. فَّتسم على ماوالكسر أقوى احلركات، قبلها مكسور  مضمومة وما
 فائدة: 

 هذه الكلمات تكتب على طريقتني وهي:
 مسُئول  :مسُؤول
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 فُئوس :فُؤوس
 كُئوس  :كُؤوس

تكتب اهلمزة بطريقتني: إمرا على الواو أو على النرربة، ْلنر ما بعد اهلمزة ُيكن أن يتصل  
تترصل ابلواو من مسؤولمبا قبلها،   ني  الفاء والكاف من كؤوس وفؤوس   ، فالس ِّ وكذلك 

ا تترصل ابلواو.   فإّنر
لطريقة اْلوىل تتبع املدرسة الشامية يف اإلمالء وموافقة للقاعدة، والثرانية تتبع الطريقة فا

  املصرية، اليت تتفادى ثقل توال الواوين، وموافقة لرسم املصحف.
وف، و رؤوس، وكلُّ كلمة على هذا الشركل، حبيث ال ُيكن أن يترصل ما  أمرا كلمة رؤ و  

 قبل اهلمزة مبا بعدها، فَّتسم اهلمزة على الواو دائما كما يف املثال السرابق.
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 الفصل الثراين  خالصة
الكسرة احلركات  واهلمزة    ،فالفتحة  ،فالضمرة  ،أقوى  طة  فالسُّكون،  أقوى  املتوس ِّ تتبع 

 . احلركني
طة هلا أربعة أحوال:اهل   مزة املتوس ِّ
مكسورة  (1 إن كانت  النرربة  على  مكسور  ،ترسم  قبلها  ما  فيهما    ،أو كان  اجتمع  أو 

 .مِّْئزر، لَِّئام، (1)مِّئِّني، مُِّئون، أْسئِّلة، َسئِّمَ ُسئَِّل،   ،فَِّئة :مثل ،الكسران
أو   كان ما قبلها مضموم،و  أ،  وكانت مضمومة  مل ُتسبق بكسر  تُرسم على الواو إن  (2

الضمرتان، فيهما  ُمَؤامرة،  مثل:  اجتمع  َسُؤول  فـُُؤوس  مْسُؤول(2)ُمْؤَتر،  ويف   ُرُؤوس،  ،، 
ا أهذا  ُيكن  اهلمزة  قبل  ما  إن كان  بعدها،  حلال  مبا  يترصل  النر حينها  تكتب  ن  ربة  على 

مثل الواو  ومسْ ؤُ مسْ   :وعلى  َسُؤول    ول،ئُ ول  وفـُُئوس،  بعد وَسُئولفـُُؤوس  ما  وإن كان   ،
وف، رؤوس، وقد  اهلمزة ال ُيكن أن يترصل مبا بعدها فتكتب على الواو وجواب، مثل: رؤ 

 .هذا سابقاذكران 
طة على  (  3   أو  ،كانت مفتوحةو   مل ُتسبق بكسر وال ضم ٍ   ، إناْللفترسم اهلمزة املتوس ِّ

  .َسَأل ومْسأَلة وَمْأثور  :مثل أو اجتمع عليهما الفتحتني، ما قبلها مفتوح، كان
طةاهلمزة    ترسم  (4  ا  العلرة )  حبرف  على الس طر إذا كانت مفتوحة وما قبلها ساكن  املتوس ِّ
و(  ( قبلها    و)  وما  مضمومة  أو  الياء،  ومروءَ ساكنة،    )واو(غري  وضاَءة  ة مثل: 
 .(3)مْوُءودةو 

 
 
 

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

 مجع مائة. ( معجم املعان: مادة:1)
 كثري السؤال.   مادة: املعاين:( معجم 2)
  للد كتور عبد هللا حمم د الن قراط ،رسم اهلمزة املتوس طة، املرجع: الشَّامل يف اللغة العربيَّة( 3)
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 الفصل الثرالث

 فةرسم اهلمزة املتطر ِّ 
املتطر ِّفةو  اهلمزة  رسم  مطلقا  ال  ،يف  اهلمزة  حلركة  الذي   ،ننظر  احلرف  حلركة  ننظر  بل 

 قبلها.
 ئٌ شاطِّ مثال: 
هنا حركة  ، و ننظر حلركة اهلمزة مهما كانت  ، واليسبق اهلمزةفقط للحرف الذي    فننظرُ 

 ما قبل اهلمزة مكسور فَّتسم على الياء.
 لؤُلٌؤ، جيُرؤُ مثال: 

 ْلنر احلرف الذي قبلها حركته الضرم.  ،ُكتبت اهلمزة املتطر ِّفة على الواو
 بَدَأ، خمَبأٌ  مثال:

  ُكتبت اهلمزة املتطر ِّفة على اْللف، ْلنر احلرف الذي قبلها حركته الفتح.
 ءٌ دفْ  :مثال

 .احلرف الذي قبلها حركته السكون ْلنر  ،طرعلى السر اهلمزة املتطر ِّفة  تبت كُ 
اقَّتفت خطًأ، فلو الحظت أنر كلمة "خطأ" مل ومن ذلك قولك: هذا خطأٌ، جئت خبطٍأ،  

يتغري موقع مهزهتا يف الررفع واخلفض والنرصب، هذا ْلنر اهلمزة املتطر ِّفة تتبع حركة احلرف  
 الذي قبلها، واحلرف الذي قبلها يف اْلمثلة الثالثة منصوب، لذلك رمست على اْللف.
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 : اخلالصة
وذلك بعد معرفة حركة    الياء أو الواو أو اْللف أو الس طر،كتب اهلمزة املتطر فة على  تُ 

الكسرة تناسب  و   ،زة على احلرف الذي يناسب احلركةذي قبلها، مث كتابة اهلماحلرف ال
 . (1)الس طر الفتحة تناسب اْللف، الس كون يناسبو الض م ة تناسب الواو، و الياء، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 معجم اإلعراب والبناء، للدكتور إميل بديع يعقوب.  –( الشَّامل يف اللغة العربيَّة، للدكتور عبد هللا حممد النقراط 1)
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 مبحث

 ألف تنوين الفتح 
   :أورال تعريف الترنوين

  هو: لغة الترنوين
 صورت.الترصويت، تقول نورن الطرائر إذا 

 : واصطالحا
وصاًل ال وقًفا، وهو عبارة  و هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر االسم لفظًا ال خطًّا،  

  .(1)تني، توضع على احلرف اْلخري يف االسمعن فتحتني أو كسرتني أو ضمر 
 مثال:

 .[2- 1]الطور: (2)مرْسُطورٍ  "كَِّتابٍ " وَ َوالطُّورِّ   :( ) الكسرتنوين ( 1
إِّلَْيَك    "كَِّتابٌ "  :( ٌ   )  مالضر تنوين  (  2 َولِّيَـتَ   "ُمَباَركٌ "أَنَزْلَناُه  آاَيتِّهِّ  بـرُروا  ُأوُلو ل َِّيدر ذَكرَر 

 .[29]ص: اْْلَْلَبابِّ 
 .[ 13]اإلسراء: (1)"َمنُشورًا"ْلَقاُه يـر  "كَِّتاابً "َوُُنْرُِّج َلُه يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ  :( ) تنوين الفتح( 3

 كتااًب.  –كتاٌب   –كتاٍب 
آخره،  يف  ألف  له  تُزاد  ابلفتح  منورٌن  اسم  فأيُّ  ابلفتح،  الترنوين  هو  هَذا  من  ومرادان 

 وتسمرى ألف تنوين الفتح. 
 :مثال
 .كَِّتاابً   وقرأت، اًل جُ رَ  رأيت

 
 
 

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

 تعليم التنوين لألطفال . -آن / نور البيان ( شبكة األلوكة / موقع عرب القر 1)
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 :ماعدا أربعة أنواع من الكلماتفكل اسم منورن ابلفتح تلحقه ألف، 
 .كـ: مدرسة وشجرة  الكلمات اليت تنتهي بتاء مربوطة (1

 رأيت شجرًة. مثال:
 . كـ: هدى وفّت  الكلمات اليت تنتهي أبلف مقصورة (2

 رأيت فًّت.  :مثال
 .كـ: نبأ وملجأ  اْللفالكلمات اليت تنتهي بمزة على  (3

 مسعت نبًأ، وبنيت ملجًأ.  :مثال
   .كـ: ماء وهواء  ابْللف الكلمات اليت تنتهي بمزة بعد مد ٍ  (4

 شربت ماًء وتنفرست هواًء. :مثال
 : مالحظة

 لترعريفيرة ال جيتمعان يف كلمة فال نقول:الترنوين و"ال" ا
 ، تقول: الرجُل، أو رجٌل.أو التنوين "ال"فإمرا  ال يصحُّ  فهَذا ،"الرجلٌ "تقول: 

 

 :حنوية متعلرقة ابلتنوين فائدة
 أقسام الترنوين:

  :واليت خيتصُّ منها يف اْلمساء أربعة وهي ،أقسام الترنوين عشرة
 تنوين الترمكني   (1
 تنوين الترنكري   (2
 تنوين املقابلة  (3
 تنوين العوض.  (4
 تنوين الترمكني:  ( 1

 وهو الذي يلحق أبكثر اْلمساء املعربة 
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 بزيٍد. ُت ر مر ، ورأيُت زيًدا، و مثل: جاء زيدٌ 
 تنوين الترنكري:  ( 2

 ثنني من الكلمات:اوهو يدخل على 
 : أواخر اْلعالم املنتهي بويه مثل: سبويٍه ورهويٍه.اْلوىل
.الثرانية  : بعض أمساء اْلفعال مثل: صٍه وإيٍه وبٍخ وأفٍ 

النركرة   (أ بني  فرقا  جيعل  فهو  بويٍه،  املختومة  اْلعالم  على  الترنكري  تنوين  دخل  إذا 
  هو  ،نوينتبالغري خمتومة    اْلول  فسبويهومررُت بسبويٍه،    -  واملعرفة، مثال: مررُت بسبويهِّ 

أو أنر املخاطب شبره   ،فهي تنكري لسبويه   ابلترنوينتعريف لسبويه، وسبويه الثرانية املختومة  
  ، لذلك مس ِّي بتنوين الترنكري.شخصا آخر بسبويه

الترنكري ع  (ب تنوين  اْلفعال كـ: صٍه  وإذا دخل  أمساء  بعض  مقامها  ،وإيهٍ لى  قام    ، وما 
من كل ِّ  أوالز ِّايدة  اإلنتهاء  يفيد  تنوين  كانت وإن    ،شيء  فهو  بال  صه  ،الكلمة   ، مثال: 

فإنرك قد    بغري تنوين،  ، فإن قلت ْلحدهم صْه بسكون اهلاء"أسكت"  تعين  اْلصُل فيها 
أسكت   يعين  فهذا  ابلترنوين  صٍه  له  قلت  وإن   ، معنير عن كالم  السُّكوت  منه  طلبت 

، وإيٍه الكالم و ليس كالما معيـرًنا، و   أي عن كل ِّ   ،ابلكليرة كذلك اْلمر يف إيٍه وبٍخ وأفٍ 
فعلا والر ِّ سم  ابٍخ  و ،  زدْ لألمر مبعَن    سم  للمدح  للمبالغةفعل  ويكررر   ، ضى واإلعجاب 
 سم فعل للتكرُّه.اُأفٍ  و 

 تنوين املقابلة: ( 3
، أو تقول ما مجع أبلف وتء مزيدتني على مفرده، وهو الذي يلحق اجلرمع املؤن ِّث السرامل

 مثال: مررُت مبؤمناٍت.
املقابلةو  تنوين  تقول:   ،امسه  حقيقيرة،  بنون  ينته  الذي  السرامل  املذك ِّر  اجلرمع  يقابل  ْلنره 

 مررُت مبؤمنني، فتنوين املقابلة يقابل نون اجلمع من املؤمنني.
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 تنوين العوض: ( 4
   :ينقسم تنوين العوض إىل ثالثة أقسام

  .تنوين العوض عن مجلة (أ
 .تنوين العوض عن كلمة (ب
 تنوين العوض عن حرف. (ج
يلحق،    (أ الذي  العوض عن مجلة: وهو  قول هللا  حينئذو   قتئذ،و   يومئذ،تنوين  مثال:   ،

 يـَْوَمئِّذٍ   *   ااهلََ مَ   انُ سَ نْ إْلِّ اُ   الَ قَ وَ   *   ااهلََ قَ ثْـ أَ   ضُ رْ ْْلَ اُ   ةِّ جَ رَ خْ أَ وَ   *ا  اهلََ زَ لْ زِّ   ضُ رْ ْْلَ اُ   ةِّ لَ زِّ لْ ا زُ ذَ إِّ ":  تعاىل
الترنوين  و   (1)"إذْ   -  يوم"أصلها  و   كلمة مركربة  يومئذ  [4  –  3  –  2  –  1الزلزله:  ]"اهَ ارَ بَ خْ أَ   د ِّثُ حتَُ 

زلزاهلا إىل   اْلرضأي من أورل إذا زلزلة    ،عن إعادة الثرالثة مجل السرابقة  عورض  يومئذٍ من  
لذلك كان آخر اآلية الثالثة، فقوله تعاىل: "يومئٍذ" يغنيك عن إعادة اجلُّمل يف اخلطاب،  

يَنئٍِّذ  منه  امسه تنوين عوض عن مجلة، و  ُتْم حِّ َوأَنـْ ُاحْلُْلُقوَم *  بـََلَغتِّ  إَِّذا  قوله تعاىل: "فـََلْواَل 
 ادة اجلملة اليت قبلها. فكلمة حينئذ عورضت عن إع [84 – 83]الواقعة: تـَْنظُُروَن"

 "كلٍ  وبعض ٍ "تنوين العوض عن كلمة: وهو الذي يلحق كلمات  (ب
من كلمة    مشتغلكلٌّ  مثال:   فالترنوين  دروسه،  ْلنر   "كل ٍ "يف  تالميذ،  عن كلمة  عورض 

   ،يف دروسه  تلميذ مشتغلأصل اجلملة: كلُّ 
فقلنا كلٌّ    "كلٌّ "  كلمةوين  تن ف الترالميذ  عن كلمة  ذلك مشتغل  عورض  ومن  دروسه،  يف 

فكلٌّ يف اآلية الكرُية عورضت عن    [84]اإلسراء:  قوله تعاىل: "ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاكَِّلتِّهِّ"
 ، فالترقدير هو كلُّ إنسان يعمل على شاكلته. أو خملوقٍ  كلمة إنسان

 
 
 
 

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

 ( معجم املعاين.1)
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فهذه اْلمساء   ق أمساًء مثل: غواٍش وجواٍر وراٍق،وهو الذي يلح تنوين العوض عن حرف:    (ج
جواٍر أصلها هو غواشي، و   ابلترنوين، ْلنر أصل كلمة غواشٍ   حذفت ايئها وعورضت   إذا نو ِّنت 

 ، فُتحذف الياء. ل: ركبُت على جوارٍ جواري، وراٍق أصلها راقي، تقول: مررت بغواٍش، وتقو 
 اندرة االستعمال مثل:  من الترنوين  أنواع أخرى

 :  تنوين الضرورة الشعرية( 5
  :(1)اْلحوصنوين املذكور يف املنادى حنو قول وهو التر 

   (2)* وليس عليك اي مطُر السالمُ  سالُم هللاِّ اي مطٌر َعَلْيها
 : مثال آخر

 . (3)* مكاَن اي مَجٌَل ُحي يت اي رَُجلُ  حيَة كانت ل فأشكَرهاليت التر 
 ال منورنة فاضطرر الشاعر لتنوينها ليكمل الوزن بنون التنوين.  ومجل مظمومة فأصل كمة مطر

 : نوين الغالالتر ( 6
حق آلخر القوايف املقيدة، كقول تنوين اندر، وهو الالر   وْلنرهوقد مسي غالًيا لتجاوزه حد الوزن  

 : (4)ُرؤبة
 ـْن.  * مشتبه اْلعالم مل اع اخلـفـق نْ اْلعماق خاوي املُْخـتَـَرق وقامتِّ 

 
 
 

 
 

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

م،    723هـ/  105( عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن عاصم بن اثبت األنصاري، من شعراء العصر األموي، تويف بدمشق سنة  1)
من بين ضبيعة، لقب ابألحوص لضيق يف عينه، شاعر إسالمي أموي هج اء، صايف الديباجة، من طبقة مجيل بن معمر ونصيب،  

 وكان معاصرا جلرير والفرزدق. من سكان املدينة. 
 ( ذكره ابن اخلباز يف القدمة اجلزولية.2)
 هـ.  755الدين حممد بن أْحد بن موسى العيين تـ ( املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية لبدر 3)

 ( رؤبة بن العجاج: 4) 145هـ. 
رؤبة بن عبد هللا العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو اجلح اف أَو أَبو حممد. راجز، من الفصحاء املشهورين، من خمضرمي الدولتني  

أعيان أهل اللغة وكانوا حيتجون بشعره ويقولون إبمامته ف اللغة، مات يف األموية والعباسية. كان أكثر مقامه يف البصرة، وأخذ عنه  
 البادية، وقد أسن . ويف الوفيات: ملا مات رؤبة قال اخلليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة.
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نرورة( وتنوين )ويستخدم دائما تنوين )الضر   .الغال( يف الشعر) وتنوين  (الَّتر

 : اذنوين الشر التر ( 7
 ]هؤالٍء قوُمك[، حكاه أبو زيد. ، كقول بعضهم:نوين هنا لتكثري اللفظوالتر 

مالك ابن  وليس  والصر   :قال  ضيفن  االسم كنون  آخر  يف  زيدت  نون  هذا  أن  حيح 
  .(1)بتنوين

 : تنوين احلكاية( 8
 من زيٍد. مررت بزيٍد، فتقول :ذا قيل لك: إفظ املنون كما هو، مثالحتكي اللر  أبن

   ن:تنوين الَّتر ( 9

وا أي  ترنر   ، فإذاغينمبعين التر   هنان  نوين هنا يدخل على االسم والفعل واحلرف، والَّتر والتر 
ُق للقوايف اُلمْطَلَقة كقول الشاعر:  ،نوينمدوا الصوت كتبوا التر  أقِّلِّ ى اللرْوَم        وهو الالحِّ

 ، (2)إن َأَصْبتِّ َلَقْد أَصاَبنْ  َعاذَِّل َوالعَِّتاَبْن * َو ُقوِّىل

 . (4) (3)خيماء للَّتر ( وأصل عاذل: )عاذلة(، حذفت التر ( و)أصاابَ واْلصل )العتاابَ 
 
 
 

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

 عاريب.( للمزيد يُنظر حاشية الدسوقي على مغين اللبيب عن كتب اال1)
هـ، أحد الشعراء اجمليدين، واثلث ثالثة ألقيت إليهم مقادة الشعراء يف عصر بين أمية، وأوهلم الفرزدق، واثنيهم   33/110( جرير بن عطية بن اخلطفى،  2)

 األخطل. 
 .18( ينظر شرح ابن عقيل صـ 3)
 العرب ومعجم املعاين.ينظر لسان  –( الرتخيم اصطالحا هو: حذف آخر االسم ختفيفا على وجه خمصوص 4)
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  تنوين املناسبة: - 10

   :ملناسبة ما قبله )املمنوع من الصررف( وهو تنوين ما ال جيوز تنوينه

 عند شعبة وقالون. [68]هود: ومثودا()و [4]اإلنسان:)سالسال( :مثل

الشُّ  تنوين  أنواع  من  فهو  اهلمز  تنوين  املبنير   ،ذوذوأمرا  اْلمساء  يف  آخرها    ،ةويكون  اليت 
  ، ذوذ الذي ال يقاس عليهمهز، ويراد به التركثري، كذا قالوا، وهو على أي حال من الشُّ 

 . (1)هؤالء(وال يلحق غري ) كلمة هؤالء، تقول: )هؤالٍء قومك(  :مثاله
 

 يف قوله: رمحه هللا تعاىل ابن مالك اإلمام  وقد مجعها 

، اضطر، غاٍل، واحك، وما مهزا*   زدْ   ،واملنكرر، وعو ِّض، وقابل ،مك ِّن  .(2)ورن ِّ

                
 

 

 

 

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

 أنواع التنوين ابلتفصيل  -( موقع املرسال 1)

 ( ألفية بن مالك.2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والترقيم اإلمالء في البداية   
50 

 الباب الثراين 

 (1)هاء الترأنيث وتؤها
 :)املبسوطة( اء املفتوحةوالتر  ،اء املربوطةوالتر   ،ق بني اهلاءكيف نفر ِّ 

 ؟هل هي مربوطة أم مفتوحةو اء، قد يشكل على الكاتب أمر اهلاء والتر 

 :سبة للهاءابلن ِّ 

 ، مثال: مياٌه، ابإلضافة تصبح، مياُه البحرِّ.ننطق الكلمة وصال ووقفا

 .الكلمة اهلاء فقط، فهي هاءقبلت  فإذا 

 اء املربوطة: سبة للتر ابلن ِّ و 

 فهي تء مربوطة.  ،، فإذا قبلت التاء واهلاءننطق الكلمة وصال ووقفا

منفردة  تُ   "شجرةٌ "مثال:   املربوطة،  ، "شجره"نطق  ابلتاء  "شجرة"  وتكتب   ابهلاء، 
َا َشَجَرٌة  "  :قوله تعاىل  مثل  وإبضافتها لكلمة أخرى يمِّ إِّّنر  [64الصافات:  ]"خَتُْرُج يفِّ َأْصلِّ اجَلحِّ

  .تنطق التاء وتكتب

 :املبسوطة لتاء ابلنسبة ل

 ة فهي تء مفتوحة.فإذا مل تقبل اهلاء ابلكلير  ،ننطق الكلمة وصال ووقفا

 . البنت الدررس "كتبتِّ إن نطقناها وصال أصبحت  "َكتَـَبتْ "مثال: 
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أتخذ   ،اهلاء  إذا أضفناْلنرنا    ،وال تقبل اهلاء  مبسوطة،هي تء  فا  إذً   ،اء فقطقبلت التر   فهنا
إن وضعت مكاّنا تء مربوطة   وكذلك  ،اهلاء ضمريا  حتصب و "  هُ بَ تَـ "كَ وتصبح    معَن آخر

 اكنة.أنيث السر تء التر  والكلمة يف اْلصل حتمل، " مجع كاتبةٌ بَ تَـ كَ " تصبح

  :خالصة

 ، الوصلو  ابلفصل  اقرأ الكلمةملعرفة الفروق اليت بني هاء التأنيث وتؤها، 

 نطق ابهلاء فقط ومل تقبل التاء مطلقا، فهي هاء مثال: مياه.الإذا قبلت  ف

 ذا قبلت النُّطق ابلتراء واهلاء، تكون تء مربوطة مثال: قراءة.إو 

 ت.فَ أْ مثال: رَ  فهي تء مبسوطة  ،النُّطقلتراء فقط عند إذا قبلت الكلمة النطق ابو 

 
 

 

 

 

 
 

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

 د. حيىي مري علم. –( دليل قواعد اإلمالء ومهاراهتا 1)
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 الباب الثرالث

 واملقصورة اْللف املمدودة 
 ماهي اْللف املمدودة واملقصورة؟

، ولكن إذا  عريفهات سبق  هي اْللف اللري ِّنة اليت  ،قبل كل شيء اْللف املمدودة واملقصورة
َ عنها ابْللف املمدودة أو املقصورة.  كانت يف آخر الكلمة ُعرب ِّ

املمدودة  و    النُّ اْللف  اصطالح  هييف  مسبوقة    :حاة  الكلمة  آخر  أتيت يف  اليت  اهلمزة 
، وأتيت آخر  أصلها ألف  مثل: صحراء، بيضاء، وتسمى هذه اهلمزة ألفا ْلنر   ،أبلف مد  

 الكلمة بال مهزة بعدها، مثل: فرنسا.
فهي املقصورة  اْللف  الالر   :أم ا  مثل  اْللف  مفتوح  حبرف  املسبوقة  الكلمة  آخر  يف  زمة 

 وهو: املنقوصاالسم  ا ومنهربَى، اهلَُدى والكُ 
 آخره ايء الزمة مكسور ما قبلها، حنو: احملامي والسراعي. اسم

التر  فلها  وأمرا كيفية  واملمدودة  املقصورة  اْللف  بني  من خالهلا،  طر مييز  تتوض ح  عد ة  ق 
أن  و  أسهلها  الكلمات  نذكر من  ّناية  يف  اْللف  لكتابة  بني   ،املواضع كل ها  الت فريق  مع 

 هي:  واملواضع اْللَِّفني يف تلك املواضع من خالل العالمات الفارقة، 
 عدا أربعة أحرف،  ،ُتكتب اْللف يف ّناية احلروف ممدودةاحلرف: ( 1

وغريها، وذلك عدا أربعة   ،وأاَل   ، وهال    ،وكال    ،ولوما  ،لوالاْللف يف ّناية احلرف:    :مثال
 .  أحرف فقط، وهي: إىل وعلى وبلى وحّت 

  مثل: أان وذا ومها وأنتما  ُتكتب اْللف يف ّناية اْلمساء املبني ة ممدودة :  املبيناالسم    (2
مخسة    وغريها،  ،وان أن  عدا  وهي:  أمساء   ،وأوىل   ،ولدى  ،ومّت  ،أمساء،  من  هي  اليت 

 واُْلىل اليت هي من اْلمساء املوصولة.  ،اإلشارة
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اْلعجمي:    (3 املُعَرب  يف  االسم  ممدودة  اْللف  ْييت:    آخرهوُتكتب  االسم  يف  كما 
  .الثييف االسم غري الثُّ و الثي، الثُّ 

  .أغا ّناية االسم الثالثي: حنو: اْللف يف :مثال
 .يف االسم غري الثالثي: حنو: كتبغاو 
   .حنو: ببرغايف أمساء الط يور: و 
   .اوحبِّريَ  ،ويهوذا  ،وََتْليَخا ،حنو: لوقالناس: يف أمساء او 
 . حنو: موسيقايف أمساء الفنون: و 
 . ..وغريها ،وفرنسا ،وأمريكا  ،وعك ا ،وايفا ،: أرحياحنويف أمساء البلدان: و 

 ، فيها مقصورة ُمطلًقا وهي: موسىوُيستثَن مم ا سبق ست ة أمساء، أربعٌة منها ُتكتب اْللف  
وخُبارى، واخلامس اختلفوا فيه بني اْللف املقصورة واْللف املمدودة   ،وعيسى وكسرى

املمدودة،   يكتبوّنا ابْللف  فالقدماء  مت ا؛  والوجهان   واحملد ِّثونوهو  يكتبوّنا ابملقصورة، 
ا أعجمي ة.جائزان، واْلو ل أصح ، وأم ا اْلخرية فهي ُكمرثرى، وُتكتب مقصور   ة مع أّن 

العريب:    (4 الثُّ   العريبواالسم  االسم  فوق  واسم  ثالثي،  اسم  وتفصيله  نوعان:  الثي، 
 يلي:  كماالثي: وُتكتب اْللف يف ّنايته مقصورة مطلًقا  كاآليت: االسم فوق الثُّ 

  ...وغريها ،وأوّف  ،وأزكى ،وأدن ،ما كان على وزن أفَعل: حنو: أمسى
  ...وغريها وموتى، ،َمفَعل: حنو: َمغَزىما كان على وزن 

  ...وغريها وأُنثى، ،وذِّكرى ،حنو: َسكرى وفِّعلى: ،وفُعَلى ، ما كان على وزن َفعَلى
ُحبارى حنو:  وفـََعاىل:  فـَُعاىل  وزن  على  وَصَحارى  ،ومُجادى  ،ما كان   ... وغريها  ،ويَتامى 

الثالثي   فوق  االسم  اْلخري يف  احلرف  قبل  ما  إذا كان  ّنايتها    ،ايءً وأم ا  اْللف يف  فإن  
وهذا يف   ...وغريها  ،وهدااي  ،وعطااي  ،وزوااي  ،وحَمَْيا  ،وثُراير   ،وُرؤاي  ،ُتكتب ممدودة حنو: ُدنيا

فإن  اْللف ُتكَتب مقصورة   ،على عَلمٍ   يدلُّ   االسمصفًة، وأم ا إن كانت    االسم  حال كان
  ...وغريها ،وثـَُرَير  ،وَرَير  ،حَيَي مثل: 
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وهنا ال أبس ابجتماع املتماثلني؛ أي: اجتماع الياء املنقوطة وغري املنقوطة وهي اْللف  
 . (3)(2()1)املقصورة

 ننظر إذا كان أصل اْللف واوا  ومها،  ،قرىو مثل: راب،  العريبُّ ثالثيًّا    وأمرا إن كان االسم
 فَّتسم حينها ألفا قائمة، وإذا كان أصل اْللف ايء فَّتسم على شكل الياء.

 ؟يف اْلمساء كيف نعرف أصل اْللفولكن  
 أنيت ابملفرد من اجلمع، مثال: (1
 كتب ابْللف.فحينها تُ  "ذروة"مفردها  ا"ُذرَ "
 .ابلياءكتب فحينها تُ   "قرية"مفردها  "رىقُ "

 أنيت ابملثَنر من املفرد، مثال: (2
 "عصا" مثنراها، "عصوان"، فإن كان مثَنر الكلمة ابلواو كتبت ابْللف.

 أنيت ابلصفة املؤنرثة، مثال:( 3
  عمى: مؤنرثها "عمياء" أصل اْللف ايء فتكتب يف شكل الياء.

 

 

 

 

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

 ( قواعد اللغة العربية: ويكيبيداي، بتصرف. 1)
 ( الكتابة العربية ونشاهتا: األلوكة بتصرف. 2)
 د. عبد اللطيف حممد اخلطيب بتصرف. : ( أصول اإلمالء3)
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 اخلالصة: 
إىلتُ  وهي:  حروف  أربعة  عدا  ممدودة  احلروف  آخر كل  اْللف    ، وبلى   ،وعلى  ،كتب 

 .  وحّت 
 ،ولدى  ،ومّت  ،مساء وهي: أن  مساء املبنيرة ممدودة عدا خسمة أتكتب اْللف آخر كل اْل

 واُْلىل. ،وأوىل
النر  أمساء  ويف  الط يور،  أمساء  ويف  اْلعجمي  املعرب  االسم  آخر  اْللف  ويف تكتب  اس، 

البلدان أمساء  ويف  الفنون،  موسىممدودة  أمساء  وهي:  أمساء،  ست ة  سبق  مم ا  وُيستثَن   ،،  
 .ُكمرثرىوالسرادس،  ، واخلامس جيوز فيه الوجهان وهو: مت ا، وخُبارى ،وكسرى ، وعيسى

 ،إن كانت على وزن أفعل  ،كتب اْللف آخر االسم العريب فوق الثُّالثي مقصورة مطلقاتُ 
  .وفـََعاىل ،وفـَُعاىل  ،وفِّعلى ،وفُعَلى  ،وَفعَلى ،وَمفَعل

فإن  اْللف يف ّنايتها ُتكتب   ،الثي ايءً فإذا كان ما قبل احلرف اْلخري يف االسم فوق الثُّ 
على  تدلُّ  الكلمة  إن كانت  وأم ا  الكلمة صفًة،  هذا يف حال كانت  ُدنيا،  ممدودة حنو: 

 حَيَي.عَلٍم فإن  اْللف ُتكَتب مقصورة مثل: 

ثالثيًّا   العريبُّ  املعرب  إذا كان أصل اْللف واوا وإن كان االسم  ننظر  مثل: راب، وقرى، 
 فَّتسم على شكل الياء. ،فَّتسم حينها ألفا قائمة، وإذا كان أصل اْللف ايءً 
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  ؟ينة يف اْلفعالكيف تُرسم اْللف اللر 
 .إذا كان أصل الفعل ثالثيا وأصل اْللف واو ،قائمةيف اْلفعال تُرسم اْللف اللري ِّنة ( 1

 مثال:
 كذلك، مسا، يسمو.،  على هيئة ألف ْلنر أصلها "واو" ينة تكتب اْللف اللر فدعا، يدعو: 

  إذا كان الفعل ثالثيا وأصل اْللف ايء، مثال: ،ينة على هيئة الياءتُرسم اْللف اللر  (2
اللر ف   ،قضى، يقضي وكذلك، مشى، ،  أصلها ايء  ْلنر   ،الياء ينة على هيئة  تكتب اْللف 

 ُيشي.

 الثي مثال:إذا كان الفعل فوق الثُّ  ،مقصورة اْللف  وتُرسم على هيئة
 أّنى، وأرضى، واحتوى، واستثَن، واصطفى، وانتهى، واستغَن.

ينة حينها قائمة ملنع  الثي حرفه القبل اْلخري ايء، ترسم اْللف اللر فوق الثُّ فإن كان الفعل  
 توال الياءات مثال: استحيا واستعيا.

أمرا كلمة "حيي"، فَُّتسم على هيئة ايء َتييزا بينها وبني الفعل "حييا" وْلنر حيي علم، وحييا  
 فعل.

  ؟كيف نعرف أصل اْللف يف اْلفعال
 أنيت ابملضارع من الفعل، مثال: (1

 مسا، مضارعه يسمو.

 مضارعه يدنو. دان، 

 رمى، مضارعه يرمي.
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 قضى، مضارعه يقضي.

 ، مضارعه ينتهي بياء  كان  مضارع الفعل ينتهي بواو، يكتب الفعل ابْللف، وإن  كانفإن  
 يكتب الفعل حينها بياء يف آخره.

 أنيت مبصدر الفعل، مثال: (2

 "مسا"، مصدرها مسوا، و"سعى"، مصدرها سعيا.

 نضيف على الفعل تء الفاعل مثال: (3

 مسا، بعد إضافة تء الفاعل تصبح: مسوت.

 رمى، بعد إضافة تء الفاعل تصبح: رميت. 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والترقيم اإلمالء في البداية   
58 

 مبحث

 من االسم املنقوص؟ومّت حنذفها  ، الياءنعرب   كيف
  ، مثال:يرفع ابلضمة املقدرة: فعيف حالة الرر  (1

 جاء القاضي .العادلُ 
 ة املقدررة على آخره منع من ضهورها الث ِّقل.وعالمة رفعه الضمر  ،القاضي فاعل مرفوع

  مثال: ،جير ابلكسرة املقدرة :يف حالة اجلر (2
 . مت على القاضي العادلسلر 

منع من    ،وعالمة جره الكسر املقدرة على الياء  "،علىحبرف اجلر "القاضي اسم جمرور  
 ضهورها الثقل. 

 :، مثالالظاهرة  تعرب ابلفتحة :يف حالة النصب (3
 .العادل رأيت القاضيَ 

  وعالمة نصبه الفتحة الضاهرة على آخره. ،القاضي مفعول به منصوب
 حتذف الياء :يف االسم املنقوص يف حالتني

 ، مثال: ساملا ار مذكر  مجعاعند مجع االسم املنقوص  (1 
  .القاضي؛ القاضون

 السراعي؛ الساعون.  
 الدراعي؛ الداعون. 

، ُحذفت منه الياء يف وغري مضاف  بـ "ال"  إذا كان االسم املنقوص نكرة غري معرف  (2
   وتثبت حال النرصب.حال الررفع واجلر ِّ 

 عندما يكون نكرة، مثال:   (أ
 مررت بقاض عادل.و  ،جاء قاٍض عادل

  .عاداًل  ويف حالة النرصب تقول: رأيت قاضًيا
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 مثال:  ،ضافةعند عدم اإلو  (ب
 .مررت بقاضٍ   ،جاء قاضٍ 

 صب تقول: رأيت قاضًيا.ويف حالة النر 
  .قاضي املدينةرأيت فنقول:   نثبت الياء عند اإلضافةو 
 .عادل هذا القاضي نقول:و ( ال)بـ التعريف  عندنثبت الياء و 

 :فائدة
 ْللف؟ابون أم  ترسم ابلنُّ هل  "،إذا" كلمة

النر اجلواب:   اْلداة  با  تقصد  املضارعإذا كنت  للفعل  ابلنُّ   ،اصبة  أدوات  و   ،ونفَُّتسم 
 :نصب الفعل املضارع هي

 ، أو. فاء السببية، واو املعية، مثر حّت، ، الم اجلحود، كيالم  كي، إذن،  ، أن، لن
 "إذا : "ابْللف هكذا تكتب فهي ،اصبة ا إن كنت تقصد با غري النر أمر 

حرف نصب واستقبال وجزاء وجواب،    :هي  ،ونإذن" اليت تكتب ابلنُّ "  والفرق بينهما أنر 
عبارة    الفعل املضارع بشروط، وهو  نصبيمن اإلعراب،    لهمبين على السكون ال حمل  

، ، وقيل أن سبب نصبه للمضارع هو حرف أن"أن"مع حرف    "إذ"على دمج حرف  
 فتجيبه: إذْن أفرَح بلقائك.مثال: يقول صديقك: سأزورك،  
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 مبحث

 ؟ "إنر" هاومّت جيب كسر ، "أنر " مّت جيب فتح مهزة 
  :"إنر "جيب كسر مهزة )أ( 

 مثال: ،ل الكالم حقيقة أو حكمايف أور "إنر" إذا وقعت  (1

  .[39]املائدة: "يمٌ حِّ رَ  ورٌ فُ غَ  هللاَ  نر إِّ قوله تعاىل: "

تعاىل: " إِّ اَل أَ وقوله  حَيَْزنُونَ   هللاِّ   اءَ يَ لِّ وْ أَ   نر   ُهْم  َواَل  ْم  َعَلْيهِّ َخْوٌف  حرف    "أال"  [62]يونس:  "اَل 
 حكما.  "إنر ـ "وابتدأ الكالم ب  (1)استفتاح

، مثال: قال الشيخ "إنر" العلم نور، يقول  يشتق منه   بعد القول وما  "إنر"  إذا وقعت  (2
 ... نور، قلت "إنر" العلم نورالشيخ "إنر" العلم نور، أقول "إنر" العلم 

 وهي:  ربعةاْل احلروف هذهواحدة من ب"إنر"  ُسبقتإذا  (3

 ، أال. ، إذ، كالر حيث

 بلدك.ظرف مكان أو زمان مبين على الضم، تقول: أزورك حيث إنرك مقيم يف : حيث

تقول: إذ إنرك    ،وهو اسم مبين على السكون  ،مانإذ: كلمة تدل على ما مضى من الزر 
 تعلم اْلمر.

قال    منه  ،وجيوز الوقوف عليه واالبتداء بعده  ،جر واالستنكار: حرف يفيد الرردع والزر كالر 
 .[62] الشعراء: "ينِّ دِّ هْ يَـ  سَ يب ِّ رَ  يَ عِّ نر مَ  إِّ الر كَ قَاَل  "تعاىل: 
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 َواَل  مْ هِّ يْ لَ عَ   فٌ وْ  خَ اَل   هللاِّ   اءَ يَ لِّ وْ نر أَ  إِّ اَل أَ "قال تعاىل:    ، منهنبيهأال: حرف غري عامل يفيد التر 
 . [62]يونس: " ُهْم حَيَْزنُونَ 

القسم   ، مثالماليت يقَّتن خربها ابلالر   ،ل مجلة جواب القسميف أور   "إنر"  إذا وقعت  (4
 وجواب القسم قوله تعاىل:

 .[3 - 2 – 1] يس: " نيَ لِّ سَ رْ املُ  نَ مِّ لَ  نركَ إِّ  * يمِّ كِّ احلَ  ٱنِّ رْ القُ وَ   *سِّ يَ "
، مثال مجلة  فةمجلة الص ِّ   أو  لة،مجلة الص ِّ أو  يف بداية مجلة احلال،  "إنر"  إذا وقعت    (5

 احلال قوله تعاىل: 
  .[5] اْلنفال:  "ونَ هُ ارِّ كَ لَ  نيَ نِّ مِّ ؤْ املُ  نَ ا مِّ يقً رِّ فَ  نر إِّ وَ  ق ِّ حلَ ابِّ  كَ بُّ رَ  كَ جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ "

  لة قوله تعاىل:مجلة الص ِّ مثال 
 .[76] القصص: " القورةِّ ولِّ أُ  ةِّ بَ صْ لعُ ابِّ  وءُ نُ تَـ لَ  هُ يحَ اتِّ فَ مَ  نر ا إِّ مَ  وزِّ نُ الكُ  نَ مِّ  اهُ نَ يْـ وٱتَـ "

 قوله تعاىل:  فةمجلة الص ِّ مثال 

 .[1] اإلسراء: "ريُ صِّ البَ  يعُ السرمِّ  وَ هُ  نرهُ ا إِّ نَ تِّ آايَ  نْ مِّ  هُ يَ رِّ نُ لِّ "

 قال ابن مالك:
 له * وحيث إنر ليمني مكمـــلهـــــفاكسر يف االبتدا ويف بدء ص

 حال كزرته وإين ِّ ذو أمل  أو حكيت ابلقول أو حلت حمـــل *
م كاعلـــم إن قا ـــــــــــــــــــــكسروا مــن بعـــد فعــــل ُعل ِّ و   . (2)ه لذو تُقى* ابلالر

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

 أبو فارس الدَّحداح. –( معجم اإلعراب امللوَّن من القرآن الكرمي 1)
 ألفية ابن مالك.( 2)
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 :قاعدة
 مثال: ،كرات صفات، وبعد املعارف أحوالاجلمل بعد النر 

 . ه حيفظ كتاب هللاأكرمت رجال إنر 
رجل  حيفظ  مجلة نعت  نصب  حمل  الص ِّ يف  مجلة  فقبل  تكون  ،  الكسر"  إنر "فة  ا ْلّنر   ،واجبة 

 فة.وقعت يف بداية مجلة الص ِّ 
  :"نر أ"فتح مهزة  )ب( جيب 

 ، مثال قوله تعاىل:أتويلها مع ما بعدها مبصدر صريح  إذا صحر  (1
  .[184] البقرة: " َوَأْن َتُصوُموا َخرٌي َلُكمْ "

 صيامكم خري لكم :أن نقول فيصحُّ 
يصري مصدر    مجلة امسية أو فعليرة  مع  "أنر واملصدر املؤورل يتكورن من حرف مصدري مثل: "

تقول  مؤورل الص ِّ ، مثال: أعجبين أن  دق، الص ِّدق، حني حنذف "أن" تصبح: أعجبين قولك 
 هلذا كان امسه مصدرا مؤو ال.

اإلعراب،  من  له  حملر  ال  السُّكون،  على  مبين  انصب  مصدري  حرف  "أن"  إعرابا:  واآلية 
،  "تصوموا" فعل مضارع منصوب بـ "أن" وعالمة نصبه حذف النُّون ْلنره من اْلفعال اخلمسة

ضمري مترصل مبين يف حمل رفع فاعل، واملصدر املؤورل "أن تصوموا" يف حمل و "واو" اجلماعة  
  رفع مبتدأ، وتقدير اجلملة: "صيامكم خري لكم" أو "صومكم خري لكم".

 .وجب فتح مهزة أن ،امسها وخربها إذا كان هلا معموالن  (2
 سالح.: أدركت أنر العلم سالح فعال، اسم أنر هو: العلم وخربها هو: مثال

 "، مثال:لوال"أو  "لو"وقعت بعد  إذاتفتح وجواب:  (3
 (1)يت ...على أمر  أشقر   ى هللا عليه وسلم: لوال أنْ صلر  قال

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ( أخرجه مالك وأمحد والنرسائي وصحرحه ابن خزُية وذكره البخاري تعليقا.1)
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 : مواضع ةيف أربع مهزة أن "الفتح والكسرجيوز ")ج( 
 مثال:   ،إذا وقعت بعد إذا الفجائية (1

الشر  أنر  فإذا  الشر "استيقظت  إنر  فإذا  "استيقظت  قولك:  وجيوز  ساطعة"  مس مس 
 ساطعة". 

 ، مثال:إذا وقعت بعد فاء اجلزاء (2
 حَ لَ صْ أَ وَ   هِّ دِّ عْ بَـ   نْ مِّ   بَ  تَ مثُر   ةٍ الَ هَ َبَِّ   اوءً سُ   مْ كُ نْ مِّ   لَ مَ عَ   نْ مَ   نرهُ أَ   ةَ الررمحَْ   هِّ سِّ فْ ى نَـ لَ عَ   َكَتَب رَبُكمْ "
  .(1)غفور رحيم فأنرهفيها قولك:   وجيوز [54اْلنعام: ]"يمٌ حِّ رَ  ورٌ فُ غَ  نرهُ إِّ فَ 

القسم  (3 تقع جواب  أ  ،أن  الالر الر بشرط  الباطل م يكون يف خربها  أنر  "أقسم  مثال:   ،
" قولك:  وجيوز  اقَّتنت    حلفتزاهق"  فإن  زاهق"،  الباطل  الكسر    ابلالمإنر  وجب 

 نر الباطل لزاهق.إكقولك: أقسم 
 : وفاعل القولني واحد  ،وخربها قول ،أن تقع خربا عن قول (4

قوْ  إين ِّ مثال:  هللا  ل  إين ِّ أشكر  حديثي  صنعه،  شاكر  إين ِّ  هللا، كالمي  أمحد  إين ِّ  نطقي   ،
   .يف كل ما سبق وجيوز أين ِّ  ،(2)معَّتف لك ابجلميل

 قال ابن مالك: 
 ـــي ـــــــــــــ ــم * ال الم بعده بوجهني نــــــ بعد "إذا" فجاءة أو قســــــ

 .(3)القول أين أمحد خربمع تلوا "فا" اجلزا وذا يطرد * يف حنو 

 

 
 
 

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

 .184( للمزيد ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ 1)
 بتصرف.  كتابية حنوية: حممد عواد وأْحد صومان.( مفاهيم  2)
 وشرح ابن عقيل.  – ( أليفة ابن مالك3)
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 الباب الرابع 

 وما يلفظ وال خيط ، ما خيط وال يلفظ
 احلروف اليت ترسم وال تنطق:

"عمرو"تُ   (1 آخر كلمة  يف  الواو  الرر   رسم  حال  الواو  وتبقى  با،  ننطق  واجلر،وال    فع 
ا حتذف، إالر حال النر  تقول: جاء عمٌرو ومررُت بعمٍرو،  تقول: رأيت عمًرا.و صب فإّنر

التر تُ (  2 الكلمات  با  كتب  ينطق  وال  ابلواو  مبعَن  وهي  "أول"  وهي:  الية  إشارة  اسم 
أصحاب، قال تعاىل: مبعَن  ىل"  كلمة "أوالت" مبعَن صاحبات، كلمة "أولو وأو و هؤالء،  

" ْ َكَما َصرَبَ ُأوُلو الَعْزمِّ مَِّن الرُُّسلِّ  .[35] اْلحقاف: "فَاْصربِّ
 جال قاموا، ومل جيلسوا. ترسم اْللف بعد واو اجلماعة وال ينطق با، مثل: الر ِّ  (3
إىل   (4 "ثالمثائة"  "مائتان"،  "مائة"،  با:  ينطق  وال  الترالية  اْلعداد  يف  اْللف  ترسم 

 . فتنطق كل احلروف  مئني، ومئون، ومئات،: ئة" وال تزاد فيما عدا ذلك، كـ"تسعما
 ال تنطق، وقد عررفناها سابقا.م الشرمسية و تكتب الالر  (5

 :وال ترسم تنطقاليت احلروف 

كذلك    –ذلك    –هؤالء    –هذان    –هذه    –أمساء اإلشارة الترالية: هذا  ألف املد من  (  1
 أولئك. –ذلكم  –
 هأنتم. –هأنتما  –هأنت  –ألف املد يف الضرمري املبدوء بمزة مع هاء الترنبيه: هأان ( 2
 طه. –لكن  –إله  -الررمحن  -ألف املد يف: اسم اجلاللة "هللا" ( 3
 التنوين ينطق وال يكتب، وقد سبق تعريفه. (4
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 فصل 

 احلذف والزايدة
 احلذف: (1

 احلروف اليت حتذف أربعة، اْللف، الواو، الياء، والنون.
  :املواضع اليت حتذف فيها اْللف أ(
  ال" إذا سبقتها مهزة استفهام مثل: آلعلم تريد؟ آهللحتذف من الكلمات املبدوءة بـ "  (1

 خري أمرا يشركون؟
التر   (2 الم  اْللف  على  دخلت  الم إذا  مثال  حتذف  اْللف  فإنر  اجلر،  الم  أو  وكيد، 

 .البعري للررجلهل، مثال الم اجلر: التوكيد: َللعلم أفضل من اجلر 
داسية ومصادرها، إذا دخلت عليها  حتذف اْللف من اْلفعال املاضية اخلماسية والسُّ   (3

 مهزة االستفهام مثل:"أستغفرت ربرك؟" "أستنجدت ابهلل؟"
 :يف حالتني  "اسم"وحتذف اْللف من كلمة  (4

حيم"، وأصلها "ابسم  محن الرر إذا كتبت كاملة على حنو: "بسم هللا الرر   من البسملة  اْلوىل:
الرر  الرر هللا  اللُّ محن  فاختار  أن  حيم"  إذا كتبت كاملة، غويون  البسملة  من  اْللف  حتذف 

 ابمسك اللهم" تبت غري كاملة مثل: "ابسم هللا و وتثبت إذا ك
حممد؟"   والثرانية: "أمسك  فتقول:  االستفهام  مهزة  "اسم"  لفظة  على  دخلت  إذا  حتذف 

 وهي أصلها "أامسك حممد؟" فحذفت بمزة االستفهام.  
وحروف اجلر هي: "من،   ،االستفهامية إذا سبقها حرف جرحتذف اْللف من "ما"    (5

تقول:   "،كاف، والالم، والتاء، والواووإىل، وعن، وعلى، ويف، ورب، وحّت، والباء، وال
ما"  وأ"عمر"   "عن  االستفهامية  اْل  فحذفت صلها  "ما"  من  النُّ وألف  امليم  دغمت  ون يف 

"عمر  "من  "فكانت  أصلها  "ممر"  ما"، كذلك ، كذلك  "على  أصلها  "عالم"  ما" وكذلك 
  "إالم" أصلها "إىل ما"، وكذلك "فيم...، رمب...، حتام...، مب...، ملَ.
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لفها مثل: ملاذا، ك ِّبت ال حتذف أُر فإذا  مع اسم اإلشارة "ذا"    يُركرب ما سبقويشَّتط أالر  
 مباذا، عمراذا، ممراذا، فيماذا.

الن ِّ   (6 ايء  من  اْللف  من    ،داءوحتذف  بواحدة  سبقت  وهيأإن  ، ابن":  ربع كلمات 
 ة". أير ، أير ، و أهلو 

 "ايبن آدم" وال نقول: "ايابن آدم" :فنقول
 ونقول: "ْيهل الكتاب" وال نقول: "ايأهل الكتاب" 

 ونقول: "ْييها" وال نقول: "ايأيها" 
 ونقول: "ْييتها" وال نقول: "ايأيتها"

   :خطًّا ولفظا يف ثالث مواضع "ابن"لف من كلمة اْلحتذف  (7
  ". "آبنتك هذه؟ "،إن سبقها مهزة استفهام، تقول: "آبنك هذا؟ أ(

 داء كما سبق تقول: "ايبن آدم".حتذف قبل ايء الن ِّ  ب(
ألف    ج( والثر   "ابن "وحتذف  علمني  بني  متصلة بما    لألورل،  أب اين  إذا جاءت  وكانت 

مباشرا مفردة  ،اتصاال  اخلطاب"   ، وتكون  بن  "عمر  مثل  واحد،  فرد  على  دالة  أي 
ابنا اخلطراب" "و"عثمان بن عفان ، وأمرا إن كاان ولدين فتثبت اْللف، مثل "عمر وزيد 

 وليست دالة على مفرد. ،املثَنر ا دالة على  ضعنا اْللف ْلّنر هنا و و 
م مثل "عيسى  اْللف يف اسم  اْل  ، فنثبت على غري هذه املواقعوهذه القاعدة ال تنطبق  

 ، فيقال من عمر  ،جاء عمر  :تقول  مثال  ،باْل ابن مرمي" أو إذا مل يتصل االسم واسم  
 صال.االت ِّ شرط  لف لفقداْلمع اثبات ، تقول: ابن اخلطاب

ذا جاء بعدها ضمري مبتدئ بمزة مثل: "هؤالء"  إنبيه  التر   "هاء"لف بعد  اْلوحتذف    (8
 ."و"هأنتم" وأصلها "هاأوالء" و"هاأنتم

فال تقول: "ها أان ذا" بل   ،إذا سبق باء التنبيه  ،"أان"  املتكلموكذلك حتذف من ضمري  
 ". هأنذاان وتقول: "ألف من اْلحتذف 
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صلها أذا" و"هذه"  صلها "هاأرة مثل "هذا"  اإلشالف يف كثري من أمساء  اْل  أيضاوحتذف  
 ث."، بينما ال حتذف يف "هاتن" للمثَن املؤنر "هاذه

  م املكسورة عليها:ل( عند دخول الالر ا) ألف وحتذف  (9
التر  أبداة  املبدوءة  )الكلمات  منهااعريف  اجلر حتذف  الم  عليها  تدخل  عندما   ألف  ل( 

لِّ ا) مثل:  متتاليني،  بالمني  الكلمة  وتكتب  لِّ ل(  لِّ لفاكهة،  لِّ لورد،  لشمس، ألشجار، 
 لمحيط.لملعب، لِّ لِّ 

 ل( من الكلمات املبدوءة ابلالم عند دخول الالم املكسورة عليها:ا) حتذف( 10
"الم"   بـ  املبدوءة  )الليل(،  الكلمات  )ال(  عليها    تدخل عندما  مثل:  اجلر حتذف  "الم" 

، وتص   . "للريل"، مثل: للرنببح الكلمة كلرها، وأتخذ حملرها "الم" اجلر 
 وقد سبق ذكر معظم ما سبق يف الباب السرابق.

 املواضع اليت حتذف فيها الواو: ب( 
الواو  (1 حذف  وطاووس،  جيوز  داوود  هذا،  من كلمة  شابه  داود    وما  أن  والصحيح 

إن كانت الواو اْلوىل مهموزة، مثل: رؤوف،    ، ونكتب بواوينوطاوس تكتب بواو واحدة
 وفؤوس. 

 املواضع اليت حتذف فيها الياء:ج( 
الياء يف االسم املنقوص مثل  (1 االسم   كان  اعي" فإناعي والسر القاضي والدر : "حتذف 

 ،داعٍ و قاٍض    جاءوإن كان نكرة حنذف الياء مثال: "  ،ل" نبقي الياءامعرف بـ "املنقوص  
 ومررت بساٍع" فتحذف الياء.

را ساملا مثل: "جاء القاضون مذكر   مجعاعند مجعه    ،وحتذف الياء من االسم املنقوص  (2
 .اعون إىل الرب"جاء السر و اعون إىل اخلري، جاء الدر و ابلعدل، 

وأدوات اجلزم   ،حال اجلزم  ،وحتذف الياء من من الفعل املضارع املعتل اآلخر ابلياء  (3
اين،  ن وحيثما، مّت وأأ  ،ينماأمل، ملرا، ال اْلمر، ال الناهية، إن، ما ومهما، أين و   : )هي
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وكلمة   تقول:"مل يقض"  ،يقضيوكلمة  يسعى، تقول: "مل يسَع"  كلمة  كيفما، أي ( مثل:  
 .يدعو، تقول: "مل يدُع"

الياء حال أمر الفعل املضارع،(  4  اْلمر يف    تصبح  ،يسعىكلمة    مثال:  وكذلك حتذف 
 . "سعَ "ا

 ون:املواضع اليت حتذف فيها النُّ هـ( 
النُّ   (1 املثَنر حتذف  السر ومن مج  ،ون من  املذكرر  تعاىل  عند إضافتهما، مثال   ،املع  : قوله 
أَ دَ يَ   برتْ "تَـ  هلََ يبِّ ا  يدانفالنُّ   ،[1]املسد:  "بٍ   من  حذفت  وقوله  ون  ُمواَلُقو ،  ُْم  "إِّّنر  تعاىل: 

 .ون حذفت من مالقون فالنُّ  ،[46]البقرة: َرب ِِّّْم"
النُّ   (2 أصلها  و "  ممرن، فتقول: ""ما"إذا أدغمتا مع    ،"عن"و  "من"  كلميتمن  ون  حتذف 

"من"من   وكذلك  "عن  و "  عمرن"  و"عمر"   وكذلك  "،منأصلها  ما"  "من  وأصلها  "ممر" 
" وأصلها "إن ال"ماوحتذف النون إذا أدغمت يف "  وأصلها "عم ما"  ، " و"ال"، مثال: "إالر

 .(1)وأصلها "إن ما" "إمرا"و
"إ نكتب  بل  "إلرن"  وال  "إملر"  نكتب  ابن  وال  قال  لفظا،  إدغامهما  مع  لن"  و"إن  مل"  ن 

م خطأ حنوىعثيمني  .(2)ولكن أكتب إْن ملْ ي : إملر بتشديد الالر
فإذا جاء بعد    النافية،   النُّون إذا أدغمت "أن" النراصبة للفعل املضارع، يف الالموحتذف  

"أن" الم انفية، تدغم النون وحتذف لفظا وخطا، مثال: "أرى أالر تسافر" وأصلها أرى أن 
 ال تسافر.  

 
 
 

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

 ( مفاهيم كتابية وحنوية أ. حممد عواد + د. اْحد صومان، بتصرف.1)
 . 28د  1( العثيمني الفتاوى الثالثية حماضرة 2)
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النُّ  ملوتبقى  إن  تدغم تك انص  ون وال حتذف  ولكنرها  إال هللا،  إله  ال  أن  أشهد  مثل:  بة 
 فتحذف لفظًا وتبقى رمسا، قال اجلمزوري:

م والررا مثر كر ِّرنره  (1)والثراين إدغام بغري غنره * يف الالر

 م يف بعض الواضع: ونزيد حذف الالر 
اليت، الذي ترسم )الم واحدة(   –م من بعض اْلمساء املوصولة، مثل: الذي  الالر   حتذف

م مع أّنا تنطق )المني( بينما تبقى   : هذه املزاضع انية يفالثر الالر
 يت.الالر  –تان اللر  –ذان اللر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ( منظومة حتفة األطفال للجمزوري.1) 
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 الزايدة: ( 2
 عد واو اجلماعة:زايدة اْللف ب)أ( 

 صلة ابلفعل وتسمى ألف املفارقة. تزاد اْللف بعد واو اجلماعة املتر 
 وتكون زايدهتا بشرطني: 

  .أن تكون واوا للجماعة اْلول:
   .ابسم، وليست من أصل الفعلفعل ال أن تكون متصلة ب :اينالثر 

ون حبرف  النُّ   حذفت"كتبوا، مل يكتبوا" فأصل الفعل "يكتبون" وليس فيه ألف فلمرا  مثل:  
ه" فهذه واو اْللف، وأمرا الواو اْلصلية فال تزاد هلا ألف مثل "املسلم يدعو ربر   زداناجلزم  

 أصلية وليست واو مجاعة.
ا)ب(   اْللف يف  املنور زايدة  مثلالسم  املنصوب،  مالئًما  –كتًبا    :ن  من    ،قلًما  ويستثَن 

 . نوينايدة بعض أنواع من اْلمساء اليت سبق عرضها عند احلديث عن التر هذه الز ِّ 
 ( وقد سبق ذكره. مائةزايدة اْللف يف ))ج( 

 ، وقد سبق ذكره. عمرو –أولو  –: أولئك زايدة الواو، مثل )د(
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 الباب اخلامس

 قيم الَّتر 
   .فهم الكالم املكتوب قيم هدفها هو:عالمات الَّتر 

 قيم كثرية ومن أمهها: وعالمات الَّتر 
).(  النُّ  املنقوطة  (،)،  الفاصلةقطة،  القوسان   (: )  أسيتان،الرر   قطتانالنُّ   (؛)  ،الفاصلة 

  )  ( "(  (-  -)  ،نرطتا الشر الكبريان،   "( املزدوجان،   )؟(   ،االستفهام  عالمة  القوسان 
 . (-ارطة، )الشر  ( / )  ،رطة املائلة لليمنيالشر  (... ، )قط اْلفقيةالنُّ )!( عجب، عالمة التر 

 قطة ).(: ( النُّ 1
  امة املعَن.يف ّناية اجلملة املفيدة التر تكون 

 : )،( الفاصلة  (2
  تفصل بني اجلمل القصرية اليت تعطي يف جمموعها كالما مفيدا

   . يتباح، دخلت إىل احلمام وتوضأت، وقفت يف احملراب وصلر مثال: استيقظت يف الصر 
  :)؛( الفاصلة املنقوطة (3

  .بني مجلتني إحدامها سبب لألخرىتكون 
 .شعرت ابملرض  بيب؛ ْلين ِّ مثال: ذهبت إىل الطر 

 .بيبشعرت ابملرض؛ فذهبت إىل الطر 
 : (:) أسيتانقطتني الرر النُّ  (4 

 مثال:  ، وبعد املنادىمعناهقبل القول املنقول أو ما يف 
َزْلَنا َعَلْيَك الُقْرآَن لَِّتْشَقى" :تعاىل قال هللا  .[2 – 1]طه: "َطَه * َمآ أَنـْ
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   :) (والقوسان الكبريان (- -) رطتانالشر  (6 – 5
 عَّتاضية، مثال:هما واحد، يوضع بينهما اجلملة االعمل

 وجيوز االستغناء عنهما.  –هللا عليه وسلم  صلرى  -، قال رسول هللا (عز وجل) قال هللا
 القوسان املزدوجان )" "(:  (7

املنقول كامال الكالم  بينهما  القرآنية،   يوضع  واآلايت  النبوية،  اْلحاديث  مثل  بنصه، 
  والنُّصوص املنقولة.

  :)؟( عالمة االستفهام (8
  ، مثال: أمسك حممد؟بعد اجلملة االستفهامية

 (9 ) التعجُّبعالمة !(:
 بيع ر، مثال: ما أمجَل أايم الرر عجب أو التأثُّ بعد اجلملة املثرية للتر  !

 
  :)...( ةقط اْلفقير النُّ  (10

 .صمن النر  داللة على وجود كالم حمذوف
 : )/( رطة املائلة لليمنيالشر  (11

 1397/ رمضان /  7واريخ مثل: ُتستخدم يف كتابة التر 
 :  (-) ارطةالشر  (12
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اإلفتاء  جلنة  عقدت  مثل:  واحدة،  عملية  يف  مشَّتكني  أكثر،  أو  علمني  بني  ُتستخدم 
واملكان،   -عودية  السُّ  املراسل  اسم  مع  وتستخدم كذلك  اجتماعها.  املشَّتكة  املصرية 

 جند. –السعودية، أو حممد بن عبد الوهاب  –مثل: حممد العيثيمني 
 نقيط: املسافة وعالمات التر  (13

 قطة وغريمها من العالمات وليس قبلهما.تَّتك مسافة بعد الفاصلة والنُّ 
 عجب.ال جيوز وضع نقطة بعد عالميت االستفهام والتر كما 

 مالحظات إمالئية:  
 ر لوضع مسافة بني واو العطف والكلمة اليت تليها.ال مرب ِّ 
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 فصل 

 العدد 
 أنيث:ذكري والتر من حيث التر العدد حاالت 

  .يطابقان املعدود :(2و 1 اثنان، )إىل واحدمن العدد 
واحدة"  تقول  مثال: قصرة  و"قرأت  واحدا"  "قرأت كتااب  حكم   "واحد"فالعدد  :  أخذ 

ويف   لثرانية ْلنر القصرة مؤنرثة،الكتاب الذي هو مذكرر، مثر أخذ حكم املؤنث يف اجلملة ا
ْيخذ   سهل  فيهما  فاْلمر  اثنتني"  قصتني  "قرأت  و  اثنني"  "قرأت كتابني  تقول:  املثَنر 

 ث كذلك. ر حكمه واملؤنر املذكر 
 فالعدد هنا خيالف املعدود تذكريا وأتنيثا. :(9إىل  3) ثالثة إىل تسعة العدد من

  .ابلعكسث العدد، والعكس يؤنر   مذكرريعين لو املعدود 
تعاىل  :مثال "سَ قال  "مَثَانَِّيةَ ،  [46]يوسف:  "افٍ جَ عِّ   اتٍ رَ قَ بَـ   عِّ بْ :  تعاىل:   مٍ اير أَ   وقال 

ثة كس كذلك، وهذا من ثالث إذا قابله مذكرر، والعر يؤنر فالعدد املذكر ،  [7]احلاقة:  "ُحُسوًما
تعا َعَلْيهِّْم  إىل تسعة، وقد مجعها هللا  لَ ىل يف آية واحدة وقال: "َسخرَرَها  َومَثَانَِّيَة َسْبَع  َياٍل 

ٍم" مؤنرثفاللر   ،[7]احلاقة:  أاير اليوم   يلة  وكذلك  "سبع"،  وأصبح  العدد  ذك ِّر  لذلك  جمازي، 
 فهو مذكرر جمازي، لذلك أن ِّث العدد وأصبح "مثانية".

العشرة املفردة )و  املعدود مثال: "جاء عشرة رجال" و"عشر    :(10كذلك  فهي ختالف 
 نساء".

مثلوإن كانت   مركربة  واثين  :العشرة  عشر  )  أحد  فتوافق12و    11عشر   العشرة  (، 
  .أنيثذكري والتر يف التر  املعدود
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 رأة، و"اثنا عشر رجال"، و"اثنتا عشرة امرأة""أحد عشر رجال"، و"إحدى عشرة ام :مثال
اْلور  العشرة،  واملركب  زيد على  ما  يعين  العشرةل،  يوافقان  واالثنان  أي    ،واملعدود  فالواحد 
املركبر  املعدود  نياجلزءين  تعاىل  ،يوافقان  "قال   ،[4]يوسف:  ا" بً كَ وْ كَ  رَ شَ عَ   دَ حَ أَ   تُ يْ أَ رَ إِّين ِّ  : 

ُهْم اْثيَنْ َعَشَر نَقِّيًبا"وقال:   نـْ وقال أنس بن مالك: "كان رسول هللا   ،[12]املائدة:  "َوبـََعَث مِّ
نسائه... وهنر إحدى عشرة"صلر  يدور على  َعْشَرَة   (1)ى هللا عليه وسلم  نَـَتا  "اثـْ تعاىل:  وقال 

ًنا"  . [60] البقرة: َعيـْ
املعدود،   خيالفزيد على العشرة من ثالثة إىل تسعة،    ب أي مافاملركر   :(19  إىل  13ا )وأمر 

املعد توافق  تعاىل: والعشرة  قال  امرأة"،  عشرة  وأربع  رجال،  عشر  أربعة  "رأيت  تقول:  ود 
َها تِّْسَعَة َعَشَر"  وهكذا من ثالثة عشر إىل تسعة عشر. ، [30]املدثر: "َعَليـْ

 ألفاظ العقود:
إىل  من   هلا   :(90إىل    20)  تسعنيعشرين  وليس  ابإلعراب،  وعالقتها  واحدا،  نطقا  تلزم 

  . أنيث ذكري والتر عالقة ابلتر 
"جاء عشرون رجال" و"رأيت عشرين رجال" و "مررت بعشرين رجال" و" جاء عشرون    :مثال

ْنُكْم عِّْشروَن  امرأة" و "رأيت عشر  ين امرأة" و "مررت بعشرين امراة"، قال تعاىل: "إِّْن َيُكْن مِّ
اْلنفال:  َصابروَن"  َشْهًرا"  ،[65]  َثاَلثُوَن  َوفَِّصالُُه  "َومَحُْلُه  تعاىل:    ،[15]اْلحقاف:  وقال 

َلًة"  .[ 51]البقرة: وقال تعاىل: "َوإِّْذ َواَعْداَن ُموَسى َأربَعِّنَي لَيـْ
اآلية اْلوىل   فـ "عِّْشُروَن" يف  الضمة،  نيابة عن  أعدادها مرفوعة ابلواو  والثرانية  فاآلية اْلوىل 

 اسم "َيُكْن" مؤخرر مرفوع ابلواو، و"َثاَلثُوَن" يف اآلية الثرانية خرب مرفوع ابلواو، 
ا مفعول به اثن، وكل ما سبق هو    و"َأْربَعِّنَي" يف اآلية الثرالثة منصوبة ابلياء نيابة عن الفتحة ْلّنر

 ملحق َبمع املذكر السامل.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( البخاري كتاب الغسل.1)

 اْلعداد املعطوفة:  
( العطف،   :(99إىل    21من  هو  فهذا  وعشرون،  واحد  فتقول:  ابلواو  أي  معطوفة 

  .اظه تبقى كما هي على حسب اإلعرابخيالف املعدود، وألففيه فاجلزء اْلورل 
تبقى    مثل: للمذكر "رجال" وعشرون  أربعة خمالف  أربعة وعشرون رجال"  كما هي  "جاء 

  .إلعراب وهي مرفوعة ابلواوا منعلى حملها  
أربع ذك ِّر ْلنر  امرأة"، ولفظ  أربع وعشرون  "امرأة" وعشرون  ه خالف مؤنر تقول: "جاء  ثا 

فع ابلواو، وهكذا من واحد وعشرين إىل تبقى كما هي على حملها من اإلعراب وهو الرر 
ي َلُه تِّ     ،[23]ص: ْسٌع َوتِّْسُعوَن نـَْعَجًة"تسع وتسعني، قال تعاىل: "إِّنر َهَذا َأخِّ

بتداء، وتسعون معطوف على تسع مرفوع ابلواو نيابة عن  فتسع مبتدأ مؤخرر مرفوع ابال
 الضمة. 

 مييز:عداد من حيث التر اْل
( من  رجل  2إىل    1العدد  "جاء  مثال:  صفة،  إىل  حيتاجان  بل  َتييز،  إىل  حيتاجان  ال   )

 َتييزا.واحد"، فواحد صفة وليس 
 ( َتييزهم مجع جمرور، مثال "قرأت ثالثة كتٍب".10إىل  3ومن )
ًبا" و"رأيت مخسة  كَ وْ كَ   رَ شَ عَ   دَ حَ أَ   تُ يْ أَ ( َتييزه مفرد منصوب، مثال: "رَ 99إىل    11ومن )

 وستني رجاًل" فرجال وكوكبا مفرد منصوب.
 
 

 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والترقيم اإلمالء في البداية   
77 

 اْلعداد من حيث اإلعراب والبناء:
 يكون إعرابه حسب موقعه من اجلملة. ،العدد املعرب

واثنتان( )اثنان  املثَنر   :العدد  حكم  "جاء ْيخذان  مثل:  ابْللف،  فريفعان  به،  التحاقا   
اثنني"، وجيَران ابلياء، مثل: "مررت  اثنان"، وينصبان ابلياء، مثل: "رأيت رجلني  رجالن 

اثنت امرأتن  "جاء  تقول:  اثنتني،  يف  اْلمر  ونفس  اثنني"  امراتني  برجلني  و"رأيت  ان"، 
 اثنتني"، و"مررت ابمرأتني اثنتني". 

 يُعرب على حسب موقعه من اجلملة. إىل عشرة(: 3العدد من ) 
تقول: "جاء أحَد عشَر    يبَن على الفتح على اجلزئني  :(19إىل    11والعدد املركرب من )

البناء،  دائمة  فهي  رجال"،  عشَر  أبحَد  و"مررت  رجال"  عشَر  أحَد  رأيت  و"  رجال" 
ملحق   ْلنه   ، املثَنر إعراب  يعرب  اْلول  فاجلزء  لوحده،  عشر"  "اثَن  العدد  ويستثَن 
اثَنا عشَر رجال"   "جاء  تقول:  مركب،  ْلنه  الفتح  على  مبنية  تبقى  العشرة  وأمرا  ابملثَن، 

 رأيت اثيَن عشَر رجال" و"مررت ابثيَن عشَر رجال". و"
تلحق ابجلمع املذكر السامل رفعا ابلواو، ونصبا وجرًّا   :(90إىل    20وألفاظ العقود من )

 ابلياء، مثال: "جاء عشرون رجال" و"رأيت عشرين رجال" و"مررت بعشرين رجال". 
 دخول "ال" على العدد:

(،  10إىل    3"ال" على املضاف إليه وهذا من )  فيجوز دخولإذا كان العدد مضافا    (أ
و"أُ  الكتب"  ثالثة  "قرأت  مخسمثال:  اللغة  الرسائل"،  رسلت  فصيح  ينظر  وهذا   ،

 . (1)احلاشية
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العدد من )ب على اجلزء اْلول منه فقط   "ال"  جاز دخول   :(19إىل    11( وإن كان 
 مثال: "حضر الثالثة عشر شيًخا" و"جاء التسعة عشَر طالبا".

عدد، مثال: "جنحت امرأة "ال" على جزئي ال  جاز دخول   :( وإن كان العدد معطوفاج
 "، فـ "ال" هنا دخلت على جزئي العدد. امرأةوالسبعني  من الثالث

ال" على العدد فقط، مثل: "أكلت العشرين "  جاز دخول  :( وإن جاء َتييز بعد العدد4
"ال" على املعطوفني من    جاز دخولبيضة" وكذلك إن جاء العدد معطوفا وجاء التميز،  

الثة واْلربعني شجرة"، فـ "ال" هنا دخلت اْلعداد فقط دون التمييز، مثال: "زرعت الثر 
 على املعطوفني دون التمييز. 

 فائدة:
 مصطلحات العدد: 

 (. 10إىل  1: من )العدد املفرد
 (.19إىل  11من ) كب:العدد املرر 

 (.90إىل  20ألفاظ العقود: من )
 (. 99إىل  21العدد املعطوف: من ) 
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 مالحظة: 
 قال جل العلماء أن اْلعداد تقرأ من اليمني إىل اليسار، ومن اليسار إىل اليمني.  

عمد اليسار  إىل  اليمني  من  تقرأ  اْلعداد  أن  النصار وأرى  ملخالفة  وقراءهتم   ىا  يف كتابتهم 
  -هللا عليه وسلم    صلى  -وحلديث َعائَِّشَة رضي هللا عنها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اّلل ِّ    لألعداد،

 . (2)حيِّبُّ التـرَيمَُّن يفِّ َشْأنِّهِّ ُكل ِّهِّ. يفِّ نـَْعَلْيهِّ، َوتـََرجُّلِّهِّ، َوطُُهورِّهِّ 
 .(3)حُيبُّ التيمَُّن ما استطاَع" -صلى هللا عليه وسلم  -وللبخاري: "كان النيبُّ 

 العكس. مث أنه مل يكن من عادة العرب القراءة من اليسار إىل اليمني، بل 

 
 

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

 ل (:ا( تعريف العدد بـ ) 1)
املعدود،   على  الدالة  األلفاظ  هو  بـالعدد:  عرَّفـته  فإن  مفرًدا،  األمساء  من  غريه  واالثنان، ا)  وتعريفه كتعريف  الواحد،   ( قلت:  ل( 

الــثـانــي  ا)  ل (، جاز لـك إدخالامنه مضافًا فأردَت تعريفه بـ )    واأللف( كما تقول: )الـرجل والـرجالن والـرجال(. وما كان ل( يف 
 غالم الرجل، وصاحب القوم(. ومنه قول ذي الرمة:: )، كما تقول( ، و مئة األلفاألشبادون األول، حنو: ) ثالثة األثواب، وأربعة 

 وهل يرجُع التسليَم أو يكشُف العمى * ثالُث األاثيف والرسوُم البالقعُ 
 ومنه قول الفرزدق: ،(األاثيف: )أل( التعريف على الثاين، وهو قوله) فأدخل

 مخـسَة األشبارِّ   ما زال مْذ عقدْت يداُه إزاَرُه * فسـما وأدركَ 
  ( أدخل  قولها حيث  وهو  أيضاً،  الثاين  على  التعريف   ) )ل  أدخل(األشبار:  لو  أنه  وذلك  فقالا)  ،  األول  على  )ل(  الثالث،  : 

ابإلضافة تقول فيما كان ألدىن العد ة  : )ل( قال سيبويها)  واخلمسة( امتنع من اإلضافة إىل املمي ز. وفـــي تعريف أســمـاء العدد املفرد بـ
إىل ما يبىن لـجـمــع أدىن العقود، وتدخل يف املضاف إليه األلف والالم، ألنه يكون األول به معرفة. وذلك قولك: ثالثة أثواب وأربعة  
أنفس وأربعة أثواب. وكذلك تقول: فيما بينك وبني العشرة، وإذا أدخـلت األلف والالم قلت: مخسة األثواب وستة األمجال. فال  

 . وميثل رأي سيبويه هذا مذهب البصريني والفراء. (ا أبًدا إال غري منون يلــزمه أمـر واحد، ملا ذكرت لكيكون هذ
ل( التعريف على املضاف واملضاف إليه مًعـا فقالوا: اخلمسة األثواب والعْشَرة الدراهم  ا)  غري أن الكوفيني خال الفر اء أجازوا إدخال 

التعريف على  واخلمس اجلواري. وحكى أبو زيد ذلك   عــــن قـوم غري فصحاء غلطوا فيه مل ا رأوا العدد جمموًعا واملعدود مثله أدخلوا 
فقالوا إضافته  على  تركوه  مث  والصفة،  األول كالصفة  هو  الثاين  أن  وظنوا  )الثـــــانــي  و:  األثواب(  رواه    اخلمسة  الرجال(  )األربعة 

 وهو مرفوض. الكسائي،
كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيب التيمن ما استطاع يف شأنه    :ومثله يف الصحيحني بلفظ  ، السنن( صحيح أخرجه النسائي يف2)

 كله يف طهوره وترجله وتنعله .
 ( صحيح البخاري.3)
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 فصل 

 فوائد متفر ِّقة 
 الفائدة اْلوىل:

 ومن فوائده ما سيأيت يف هذا املثال: ،قيمنبيه على أمهية علم الَّتر التر 
 . ولكنر عليًّا قال أخي ال ُيكن أن يكذبلو أقول: 

 عليًّا قال أخي ال ُيكن أن يكذب.وأقول: ولكنر 
بينهما، ولكن لو وضعنا نقطتني رأسيتني بعد    فهذه اجلملة ُكر ِّرت مررتني ومل يظهر فارق 

 فالقائل هنا هو علي. .كن أن يكذبأخي ال ُيولكنر عليًّا قال:  قال ):( هكذا، 
  : ونقطتني رأسيتني بعد قال أخي  ، أمرا يف اجلملة الثانية لو وضعنا فاصلة بعد ولكنر علي

 فالقائل هنا هو أخي. ولكنر عليًّا، قال أخي: ال ُيكن أن يكذب. ،على هذا النحو
 :الفائدة الثرانية
 ؟سعاِّ أو  سعاَ و دُع، اِّ م اْلورل؟ هل نقول ُادُع ألثالثي مهموز ا اْلمر  فعلكيف ينطق 
لـ ااجلواب: ابلن ِّ  ال تكون    سع،لـ ادُع ال تكون ألف الوصل إالر مضمومًة، وابلنسبة  سبة 

دُع ، ا: أنخذ الفعل املضارع منهمالف الوصل إالر مكسورة، وطريقة معرفة السبب أبنأ
فإن كان مضموما ُتضمُّ   ،مث ننظر يف حرفه الثرالثسَع مضارعه يسعى،  ارعه يدعو،  مضا

الثر  احلرف  وإن كان  الوصل،  لذلك    مفتوحاالث  ألف  الوصل،  ألف  تكسر  مكسورا  أو 
اُ ق مضمومةلنا  وصل  أبلف  من  اِّ وقلنا    ،دُع  اْلخري  واحلرف  مكسورة،  وصل  أبلف  سَع 

 وهو حيذف يف فعل اْلمر. ،هو حرف علرة ،مضارع فعل اْلمر هذا
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 الفائدة الثرالثة: 

يبدأ   ابسم  التسم ِّي  أو  ال  أبلفعند  ابتهال  مثل:  سداسي  أو  مخاسي  وصل، كمصدر 
والسُّ  اخلماسي  املصدر  يف  واْلصل  انصاف،  أو  يبدأ  انتصار  أن  وصل، ال  أبلفداسي 

إن   إن    به  مسير ولكن  يعين  القطع،  مهزة  عليه  توضع  شيء  أو  امرأة   مسيتشخص 
بل   ،علمأو    فظ اسم امرأةهذا اللر   يكن  "إنتصار" جيب حينها وضع مهزة القطع، وإن مل

 وال توضع مهزة القطع.  ،مصدر من انتصر ينتصر، فتوضع ألف الوصل

تُبدأ أبلف وصل، ولكن إن ق اثنني واثنتني،  بعينهوكذلك لفظ  يوًما  توضع مهزة   صدت 
 القطع، تقول: يوم اإلثنني.

 الفائدة الررابعة: 

ا تتبع أقوى احلركتني بينها وبني احلرف الذي قبلها، أّنر   يف اهلمزة املتوسطة  نا أنر سبق وقل
ن هنا حركة، كو سوال تعترب ال  ،أقوى احلركات هي الكسرة فالضمة مث الفتحة  وقلنا أنر 

 يوجد استثناءات منها:  ولكن يف هذه القاعدة 

اْلول:   مثلاالستثناء  اْلمثال  توال  إىل  القاعدة  أدت  فاهلمزة إذا  استثناءات،  : كلمة: 
بعدها يكون  إذا اْلصل فيها أن تكتب على اْللف و   ، قبلها حرف ساكن وهي مفتوحة

هذا  للجمع  ألف على  الكلمة  لكانت  القاعدة  طبرقنا  فلو  وهذا   النحو،  "استثناأات" 
ا بتوال  اإل  ،ْلمثاليسمى  مقبول يف علم  استثنين  ،مالءوهو غري  اهلمزة لذلك  ا ووضعنا 

  مفردة على السطر.
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  فكذلك ترسم   ، مبا قبلها  اهلمزةتتصل  ومل    ،ألف  بعد اهلمزة  إذا جاءت  :االستثناء الثاين
املتوسطة مبا    ،مفردة  اهلمزة  تتصل  ال  اليت  بمزة  اْل  :هي  بعدهاواحلروف  بغري ألف  و 

 كذلك اْللف املقصورة،   ، املربوطة  ،والتاء  ،والواو  ،والزراي  ،والراء  ، والذال  ،والدل  ،مهزة
ومل تتصل هذه    ،اهلمزة املتوسطة ألف  قبلفإذا جاء    وكنا قد ذكرانها يف بداية الكتاب،

وما    ،فتح: "قراءة" فاهلمزة عليها  كتبت اهلمزة مفردة على السرطر مثل  ،بعدهامبا    اهلمزة
ولكن    ،ن تكتب اهلمزة على اْللفأصل  فاْل  ،قوى من السكونأوالفتح    ،قبلها ساكن

توال   على  اْللكراهة  الكلمة  تكون  حبيث  "قراأة"  هذا  مثال  االالشكل:   ءنا ستثكان 
 .بعدهاتصل مبا يال   قبلهاوكذلك ْلن اْللف اليت ُجعلت اهلمزة على السرطر منفردة، و 

ترسم على    ،مبا قبلها   وكانت متصلة  ،ألف  إذا جاء بعد اهلمزة املتوسطة:  االستثاء الثرالث
ْلّنا مفتوحة    ،لفاْل" فاْلصل يف هذه الكلمة أن تكتب مهزهتا على  النربة مثل: "عِّبئان

النرحو: "عبأان" وصار    ،والفتح أقوى من السكون   ،وما قبلها ساكن فتكتب على هذا 
 ، فتكتب "عِّبئان".أيضااالستثناء هنا لتوال اْلمثالل 

الرابع:   قرآاالستثناء  مثل:  اتصلت مبد ابْللف  إذا  اهلمزة ممدودة،  أيضا ترسم  ن، وهنا 
استثناء لعدم توال اْلمثال، والفرق بني هذه اهلمزة وبني املثال الذي قبلها، هو أنر اهلمزة 
السابقة متصلة مبا قبلها مثل: "عبئان وشيئان" فاهلمزة تتصل ابلباء وتتصل ابلياء، وأمرا 

وهو اْللف،   يف املثال الثاين يف كلمة "قرآن" فإنر اهلمزة جاءت بعد حرف ال تتصل به،
"قرأان"  عن  عوضا  "قرآن"  فصارت  واحد  ألف  يف  اْللفني  وأدغم  ممدودة،   فكتبت 

 وتكتب أيضا "قرءان".
اخلامس:   على  االستثناء  تكتب  ساكنة،  واو  بعد  مفتوحة  املتوسطة  اهلمزة  جاءت  إذا 

قبلها   وما  مفتوحة  ا  "مروأة" ْلّنر تكتب  أن  فيها  واْلصل  "مروءة"  مثل:  ساكن، السطر 
ولكن هنا يكون االستثناء فتحذف اْللف وتكتب اهلمزة على السطر، لعدم اتصاهلا مبا  

 قبلها وال مبا بعدها، وهذا أقرب للصواب وهللا تعاىل أعلم.
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"ييئس مثل:  النربة  على  تكتب  ساكنة،  ايء  بعد  مفتوحة  املتوسطة  اهلمزة  جاءت  " وإذا 
 فتعامل الياء الساكنة معاملة الكسرة، وإن كتبت على اْللف فجائز مثل: "ييأس". 

املد ابلياء قبل اهلمزة املتوسطة يعامل معاملة الكسرة، فتكتب اهلمزة  االستثناء السرادس:  
 بعدها على النربة مثل: "بريئة وجريئة ومشيئة".

السرابع:   "إذامهزة  االستثناء  مثل  املكسورة  إًذا  القطع  استفهام أو  بمزة  سبقت  إذا   "
إ معاملة تتحورل  وتعامل  طة،  متوس ِّ مهزة  املتوسطة  ىل  القواعد    ،اهلمزة  مررت    اليتحبسب 

مثل   تعاىل:  آنفا،  مِّ أَئَِّذا"قوله  وَ نَ تْـ "  تُـ كُ ا  لَ نر ئِّ "أَ ،  [47]الواقعة:  "اابً رَ نرا   يفِّ   ونَ ودُ دُ رْ مَ ا" 
 .[ 10]النازعات:ةِّ رَ افِّ احلَ 

الثامن:   النربة من كلمة "مئة ومئتني" فاْلصل  االستثناء  تزاد ألف قبل اهلمزة اليت على 
أو ثالمثائة"  "مائة ومائتني  تزاد هلا ألف لتصري  النحو، ولكن  فيها أّنا تكتب على ذاك 

"بفئة    ،والسبب تشتبه  ال  ذلك  "ومنهكي  مل    ،وحنو  م  اإلمالء ْلّنر أهل  هو عرف  وهذا 
احل يشكلون  النسب حتذف    روف،يكونوا  عند  ولكن  تلفظ،  وال  تكتب  ا  أّنر لف اْلإالر 

ونطقا أصله كتابة  إىل  اللفظ  مئوية"  ،ويعود  أو  "مئوي  ا  مثل  نسبة  ستون تقول  لنجاح 
 لف وتقول ستون ابملائة. اْلل" أو سبقت حبرف جر تعود مئوية، وإن حل ِّيت بـ "ا 
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 مبحث

 الفرق بني الضاد والظاء 
 حرف الض اد: 

ابقي اللغات، ولذلك ُتسم ى   عن حرف الض اد هو احلرُف املمي ز للُّغة العربية، إذ تنفرد به 
وآخرها   ووسطها  الكلمة  أو ل  يف  ْييت  وقد  الض اد"،  "لغة  يف  متصال  ابمسه  منفصالً  أو 

ف احلرو آخرها، وخمرجه من إحدى حافيت الل سان مع أطراف الثنااي العليا، وهو أصعب  
، الر خاوة، اجلهر  :أم ا عن صفات حرف الض اد فهي كاآليتنطقاً وأشدُّها على اللسان، و 

الصفات إال    االستعالء، اإلطباق، االستطالة، الظاء يف مجيع هذه  اإلصمات، وتشاركه 
االستطالة،   وثيق  قاليف صفة  الناس"،  (1)ابن  حُيْكُِّمها يف  من  "َقلر  اجلزري: وقال  :  ابن 

  .(2)"النراس فيه خُمتلفة وقلر َمْن حُيسنه"ألسنة 

 

 

 

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

  ،إبراهيم بن حممد بن عبد الرْحن بن حممد بن وثيق األموي موالهم املغريب اإلشبيلي املقرئ( اإلمام اجملود شيخ القراء أبو إسحاق  1)
 مولده سنة سبع وستني ومخسمائة إبشبلية. )سري أعالم النبالء(

 ( بتصرف.231( الدراسات الصوتية عند علماء التجويد" )صـ 2)
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  :حرف الظاء
مع   الل سان  طرف  ظهر  من  خمرجه  الظاء  ابلث نااي حرف  ويقصد  العليا،  الث نااي  أصول 

اْلسنان اْلمامية من الفك، والظ اء حرٌف لثويٌّ، ولو أخذان هذا املثال يف البيت الشعري 
   :القائل

  (1) خابوا وهل أسٌد يبيع عريناً  * ظن وا الَّتاث يُباُع بيع ُناسةٍ 
ْلصبح   قلبناها ضاداً  فلو  واعتقدوا،  مبعَن حسبوا  ظنوا  أي جاءت كلمة  معناها ضنُّوا 

عن  ور مهم يف تصحيح لفظهما ويكون ابلتلقي  وبني املعنيني فرق كبري، وهناك د  (2)خبلوا
   .العلماء واالستماع لطريقة لفظهم ابملشافهة

احلروف وقد   يستخدموا  ملضموّنا كأن  وفقاً  اْلشياء  تسمية  على  العرب  عادة  جرت 
يف الكلمات اليت    ،والط اء، والظ اء، واخلاء، والذ ال، والث اءاخلشنة مثل: الص اد، والض اد،  

الظُّنبوب وهو: حرف الساق اليابس من  توحي ابلشِّ دة كأمساء اْلسلحة وما يتعلرق با؛ ك
  .(4) ، واحلظوة وهو: سهم صغري قدر ذراع، يلعب به الص بيان(3) القدم

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.site.iugaza.edu.ps 14-7-2018 ( "مشكمة حرفا الضاد والظاء 1)". بتصر ف 
َالِّهِّ: َبَِّل بِّهِّ.2)  ( معجم املعاين مادة ضنَّ: َضنَّ ِبِّ
( معجم املعاين: والظ ْنبوُب: َحْرُف الساقِّ اليابُِّس من ُقُدٍم، وقيل: هو ظاهُر الساق، وقيل: هو َعْظمه؛ قال يصف ظليماً: عارِّي 3)

ه، َصَتعا َأي التِّواًء. ، ُمْنَحصٌّ َقوادُِّمه، * يـَْرَمد  حىت تـََرى، يف رَْأسِّ  الظََّنابيبِّ
 هو َحْرُف العظم اليابُِّس من السَّاقِّ َأي َعرَِّي َعْظُم ساقِّها من اللَّْحم لـُهزاهلا. ويف حديث الـُمغِّـرية: عارية الظ ْنبوبِّ 

ُبوبَه: هَتَـيَّـَأ له؛ قاَل سالمة بن َجْندل: ُكنَّا، إِّذا ما َأاتان صارٌِّخ َفزٌِّع، * كاَن الص راُخ   .له قـَرَْع الظَّنابِـّيبِّ وقـَرَع لذلك اأَلْمر ظُنـْ
 املعاين واملعجم العريب.( معجم 4)
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 وللتفريق بني الضاد والظاء عدة طرق: 
 التفريق بني الضاد والظاء من حيُث املخرج: (1

تفريق،  بدون  ما  بِّ ننطق  أن  لنا  يصحُّ  وال  املخرج،  يف  والظاء  الضاد  بني  فرق  هناك 
مع ما حُياذيه من اْلضراس العليا،   ، أو كلتامُها  فمخرج الضرادِّ هو: إحدى حافيتِّ الل ِّسان 

 .بَينما خَمرج الظراء هو: من طرف اللسان مع أطراف الثرنااي الُعلياو 
كليهما مًعا، وهذا قال الشيخ أُين سويد: الضراد )ض(: "من إحدى حافيت اللسان أو  

اليسرى أو  به اللغة العربية، وهو خَيرج من منطقة حافة الل ِّسان الُيمََن أو    احلرف انفرَدت
الضغط  ولكنر  منتهاها كلها،  إىل  اللسان  حافة  تشارك  أن  َُينع  ال  هذا  ولكن  مًعا،  مها 
الدراخلير   اجلِّداَر  تقرُع  املنطقة  مًعا، وهذه  أو مها  اللسان  إحدى حافيت  واالعتماد على 
لألضراسِّ الُعليا ففي هذه املنطقة يقع الضغط، وكانْت بعض القبائل تضَغُط على احلافة 
معا   احلافتني  والبعض يضغط على  الُيسرى،  احلافة  اآلخر يضغط على  والبعض  اليمَن، 
اللسان،  اهلواء وراَء  فيْنَحبُِّس  َتاًما  املخرج  ُق  يلَتصِّ النطق ابلضاد  متعادل، وعند  بتوزيٍع 
وهذا االحنباس يسبب الضغط فيندفع اللسان إىل اْلمام مل ِّيمَّتات بسيطة، فيصل رأس 

ة التقاء اللحم ابللسان مع مراعاة عدم إخراج طرف اللسان؛ ْلنره ُُيكن اللسان إىل منطق
أن يصل إىل خَمرج الظاء وهو أطراف اْلسنان العليا، لذلك جنُِّد خلطًا بني الضاد والظاء، 

 ".وخمرج الظاء هو منتهى رأس اللسان مع أطراف الثنااي العليا
فةُ من حيُث  التفريق بني الضاد والظاء (2  :الص ِّ

واإلصمات،   واإلطباق،  واالستعالء،  والررخاوة،  اجلهر،  هي:  الضاد  حرف  فات  فصِّ
 . واالستطالة

 .أمرا صفاُت حرف الظراء فهي: اجلهر، والرخاوة، واالستعالء، واإلطباق، واإلصمات
 .االستطالة عن الظاء الضاد بصفة امتازت فقد 
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   :احلرفني يف الكلمات املشكوك فيهافرقة بني رق للتر ومن أفضل الطُّ ( 3
  -الظاملني من ظََلَم    :ة أي ابشتقاقاهتا مثل غوية اْلصلير أن تعود ابلكلمة إىل تصريفاهتا اللُّ 

 .يضبط وهكذا -يظلم، ضابط من ضبط 
الظاء  حرف  فيها  املذكور  القرآنيرة  الكلمات   ُّ الدراينِّ عمرو  أبو  الشيخ  مجع  وقد  هذا؛ 

 :فقال
ــ َظ َِّها مِّ ـــــَظفَِّرْت ُشَواُظ حبِّ  َناـــبِّ  َنا * َفَكَظْمُت َغْيَظ َعظِّيمِّ َما ظَنرتْ ـــــــــــ ـْن ظُْلمِّ

 َناـــــــــــــحلِِّّْفظِّ  * َوظَلِّْلُت أَنـَْتظُِّر الظ ِّاللَ  ةً ـــــــــــــــــي الظرهِّريَةِّ ظُلرـــــَوَظَعْنت أَْنظُُر فِّـــ
 َنا ـــــــَوْعظِّ  ْلَما َففِّي َعْظمِّي َلَظى * َظَهَر الظ َِّهاُر َْلْجلِّ غِّْلَظةِّ ظر َوَظمِّْئُت يفِّ ال

ْن ـــــــــــــــــأَْنَظْرُت َلْفظِّي َكـــــْي تـُيَـق َِّظ َفظـرـــــــ  رِّانَ ــــــظُفْ ُه * َوَحَظْرُت َظْهَر َظهِّريَِّها مِّ
 :احلريري الكلمات اليت حتتوي على الظاء يف "املقامة احللبية" فقال ع اإلمامومج

لرُه ــــــــــادِّ َوالــــأَيُـَّها السرائِّلِّي َعنِّ الضر   َفاظُ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــ اْلَلْ ظر * اءِّ لَِّكْيال ُتضِّ
ْفَظ الظراَءاتِّ يـُْغنِّي  َقاظُ ـــــــــاْستِّي هُ لَ  ئٍ * َها اْستَِّماَع اْمرِّ فَامْسَْعـ  كَ ـإِّنر حِّ

ْظ  املُِّ ــــــــــــــ ـــــــــهَِّي َظْمياُء َواملَظَ   َحاظُ ـــــــــــوالل ِّ  َوالظرْلُم َوالظَُّب  * المُ َواإلِّ
 َواظُ ـــــــــ ـــَوالشُّ  * َظُم َوالظ ِّلُّ َواللرَظىوالشرْيـ  يُ ــــــــــَوالَعظَا والظرليُم َوالظرْبـــ

 َماظُ ــــــــــ ـــَواللر  * رِّيُظ َوالَقْيُظ َوالظرَماْقـ ـــــــــ َوالتر  ظْـــــمُ َوالنر  َوالترَظين ِّ َواللرْفظُ 
رُ  ُظ َوالنراظُِّرونَ َجا ـــــــــــَوال واحلِّظَا َوالنرظِّرُي َوالظ ِّئـْ  َقاظُ ـــــــــــــــــــــــــــَواْلَيْ  * حِّ

 ظَاظُ ـــَوالش ِّ   َوالشرظَا* بُوُب َوالظرْهُر َوالظرْنـ  َوالترَشظ ِّي َوالظ ِّْلُف َوالَعْظمُ 
 َفاظُ ـ ـــــــــــــــــَواإلِّحْ * ظُوُر َواحلَافُِّظوَن ْحـ ــــــــــــَواملَ  فررُ ــــــــــَواَْلظَافِّرُي َواملُظَ 

 َتاظُ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ واملُغْ  ن ـ * نَُة َوالَكاظُِّمونَ ــــــــــــَوالظ ِّ ُة ــــَراُت َواملَظِّنر ـــَواحلَظِّي
لْ  نْتِّظَارُ * َظُة َواال ظ  ـُب َوالكِّ ـــاظِّ َواملُوَ  اتُ ــَوالَوظِّيفَ   ظَاظُ ـــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــَواإلِّ

غْ  ظُّ ـــــــــــــَوالفَ * رٌي ـــــَوَظهِّ  ٌع َوَعظِّيمٌ ــَوَوظِّيٌف َوظَالِّ   الظُ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ َواإلِّ
 اظُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوالُوعر  * هُِّر مثُر الَفظِّيعُ ا ـالظر  فُ ــَوَنظِّيٌف َوالظرْرُف َوالظرلَ 
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 اظُ ــــــــــــــَواَْلْوشَ  * َظُل َوالَقارِّظَانِّ ْنـ ــــــــــــَواحلَ  ظُّ ـت ُن َواملَ ــَوُعَكاٌظ َوالظرعْ 
 وراظُ ــــــــــَواجلَ  * هُِّظ َواجلَْعَظرِّيُّ ا ـــــــــــــ البَ  فُ ــــــــ َوظَِّراُب الظ ِّررانِّ َوالشرظَ 

 اظُ ــــــــــَواَْلْرعَ  مثُر الظ ِّيرانُ ْنـ * ُظُب  ـــــــــــــــــَوالعُ  بُ ــ ـــــ ــُن َواحلََناظِّ ـــَوالظرَرابِّي
لْ   َعاظُ ـــــــَواجلِّنْ  * ظَاُب َوالُعْنُظَوانُ ـ ـظربْ ــُظ َوالظرْأُب َوالـــَوالشرَناظِّي َوالدر

ُ َوالَبْظُر بـَْعدُ ْظ ـ ـــــــــــــــــــ ـــ َوالعِّ  اُظلُ ـــاظِّرُي َوالتـرعَ ـَوالشرنَ  نْ  * ملِّ  َعاظُ ــــــــــــــــَواإلِّ
َوى النـرَوادِّر  فراظُ ــــــــــــ ــــاحلُ * َها لِّتَـْقُفو آاَثَرَك ْظ ــــ ــــــفَاْحفَ  هَِّي َهذِّي سِّ

َها َكَما تَ  نـْ يهِّ يفِّ َأْصلِّهِّ َكَقْيظٍ ْقـ  ــَواْقضِّ يفِّ َما َصررْفَت مِّ  (1)واــَوقَاظُ  * ضِّ

 . ال جيتمعان يف كلمة
 القواعد يف هذا الباب: أنر الضاد والظاءومن  - 1 

ما ال جيتمعان.مثل:   "مضمضة" فال ُيكن أن نكتبها "مظمضة"، ْلّنر
، وال ُيكن   كذلك  -  2 الظاء والطاء ال جيتمعان يف كلمة، مثل: ضابط وضغط واضطرر

  أن نكتب "مظطر" الجتماع الضاد والطاء فتكتب مضطر.
 –ت    -)أ  ومن القواعد أيضا يف هذا الباب: أنر أي كلمة تبدأ أبحد هذه اْلحرف   -  3

أن   –ض    –ص    –ط    -ز  –ذ    –ث   لكن بشرط  )ظاء(  فيها حرف  يوجد  س( ال 
  ون تلك احلروف أصلية مثال كلمة أظافر مفردها ظفر.تك

أن   للقاعده نالحظ  السر   فهي  "ظفر"  الكلمةأصل  إذا نظران  تبدأ أبحد اْلحرف  ابقه مل 
 وعليه فهي تكتب ابلظاء.

يسرره هللا ما  الكتاب، فإن    تعاىل  هذا  تعاىل،    صوااب فمن  يكل يف مجع هذا  خطأً    وإن يكنهللا 
 العاملني.  واحلمد هلل رب ، (2)والشريطانفمين ومن

 
 

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

 مراجعة الشيخ سعد احلميد.  -إجابة الشيخ خالد الرفاعي  -( شبكة األلوكة: التفريق بني الضاد والظاء 1)
 ( رواه أبو داود والنَّسائي وصحَّحه األلباين.2)
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 املصادر
 القرآن الكرمي.  - 1
، متوّفر )  –  2 : ْليبِّ عبدِّ هللاِّ حممرٍد بنِّ إمساعيَل البخاري ِّ شوال    1صحيُح اإلمامِّ البخاري ِّ

 هجري(.  256
الن  –  3 القشريِّي  احلجرجِّ  بنِّ  ملسلٍم  مسلٍم:  اإلمامِّ  َّ صحيُح   ّ( متوّفر   25سابورِّي، 

 هجري(.  261رجب 
 ه(. 1206حممد بن علي الصبان أبو العرفان، )ت  – 4
 ه(. 1040أمحد بن حممد بن حيي أبو العباس، )ت  – 5
 .(ه 1198 بعد ت)، اجلزمزوري بن حممد سليمان: طفالاْلحتفة  - 6
 . املري محد بن صاحل القمرا: يف نظم قواعد اإلمالء العذراء - 7
 الفرغاين  اجلليل  عبد  بن   بكر  أيب  بن  علي :  املؤلف  املبتدي  بداية  شرح  يف  اهلداية  -  8

 . (هـ593: املتوّف) الدين  برهان احلسن أبو املرغيناين،
: املتوّف )  املوصلي  جين  بن  عثمان  الفتح  أبو:  املؤلف  اإلعراب  صناعة   سر   -  9

 . (هـ392
 املالقي   البلوي  حممد  بن   يوسف  احلجاج   أبوألف ابء يف أنواع فنون احملاضرات:    –  10

 . (هـ 604 ت)  الشيخ، اببن املعروف اْلندلسي
 .أُين أمني عبد الغين: الكايف يف اإلمالء - 11 

 . أمحد حممد أبو بكر  :والَّتقيم القواعد الذهبية يف اإلمالء - 12
             .محد قبرش أ : اإلمالء العريب - 13
أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن داود الصنهاجي، ويعرف اببن    :منت اآلجروميرة   -  14

 ه(. 723، )ت آُجرُّوم
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بـابن مالك  :ألفية ابن مالك  -  15 ، )ت  حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي املعروف 
 ه(. 672

 ه( 1160)ت ابن آب الشنقيطي : نظم اآلجرومية - 16
 حممد عبد العزيز النجار.  :لسالك إىل أوضح املسالكضياء ا - 17
 احلريري  حممد  أبو  عثمان،  بن  حممد  بن  علي   بن  القاسم:  املؤلف  اإلعراب  ملحة  -  18

 . (هـ516: املتوّف) البصري
 علي بن انيف الشحود. :يف النحو اهلداية - 20
: املتوّف)  املوصلي  جين  بن  عثمان  الفتح  أبو:  املؤلف  اإلعراب  صناعة  سر  -  21

 . (هـ392
  احلسيين   شاه  شرف  بن  حممد  بن  حسن :  املؤلف   احلاجب  ابن  شافية  شرح  -  22

 (. هـ715: املتوّف) الدين ركن اْلسَّتاابذي،
 .حممد عواد حلموز :الصعوابت اإلمالئية يف اخلط العريب - 23
 .سعيد اْلفغاين :يف قواعد اللغة العربيةاملوجز  - 24
 عليش. حممد بن أمحد بن حممد عبد هللا أبو :املعقود من نظم املقصود حل - 25
 حممود عكاشة.  د. :والكتابةمبادئ اللغة العربية: قواعد النطق  - 26
: املتوّف)  احلمالوي  حممد  بن  أمحد:  املؤلف  الصرف  فن   يف  العرف   شذا  -  27

 ( هـ1351
  الفريوزآابدى  يعقوب  بن  حممد  طاهر   أبو  الدين   جمد:  املؤلف  احمليط  القاموس  -  28

 . (هـ817: املتوّف)
  ابن   الدين  مجال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد:  املؤلف  العرب  لسان  -  29

 ( هـ711: املتوّف) اإلفريقى الرويفعى اْلنصاري منظور
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 أمحد /    مصطفى  إبراهيم)   ابلقاهرة  العربية  اللغة  جممع:  املؤلف  الوسيط  املعجم  -  30
 (النجار حممد/  القادر عبد حامد/  الزايت

 اجلوهري  محاد  بن   إمساعيل  نصر  أبو:  املؤلف  العربية  وصحاح  اللغة  تج   الصحاح  -  31
 . (هـ393: املتوّف) الفارايب

  قتيبة   بن  مسلم  بن  هللا  عبد  حممد  أبو:  املؤلف  الكت اب  أدب (  أو)  الكاتب  أدب  -  31
 . (هـ276: املتوّف) الدينوري

  جالل   بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد:  املؤلف  اجلوامع  مجع  شرح  يف  اهلوامع  مهع  -  32 
 . (هـ 911: املتوّف) السيوطي الدين
 الشواهد   شرح»  بـ  املشهور  اْللفية  شروح  شواهد  شرح  يف  النحوية  املقاصد  -  33

 . (هـ 855 املتوّف) العيين موسى بن  أمحد بن حممود الدين بدر: املؤلف الكربى«
 اجلزول  يـََلْلَبْخت   بن  العزيز  عبد  بن  عيسى :  املؤلف  النحو  يف  اجلزولية  املقدمة  -  34

 . (هـ607: املتوّف) موسى أبو املراكشي، الرببري
  الدسوقي   عرفة  بن  أمحد  بن   حممد:  املؤلف  الكبري  الشرح   على   الدسوقي  حاشية  -  35

 . (هـ1230: املتوّف) املالكي
 د. حيي مري علم. :قواعد اإلمالء ومهاراهتا دليل - 36
 أبو فارس الدرحداح. :ب امللورن من القرآن الكرميمعجم اإلعرا - 37
 اْللوكة.  : شبكةونشأهتاالكتابة العربية  - 38
 د. عبد اللطيف حممد اخلطيب. :أصول اإلمالء - 39
 د. غان قدوري احلمد. :الصوتية عند علماء التجويد الدراسات - 40
 د. حممود عكاشة.: علم الصرف امليسر - 41

 وما تركناه فهو يف أصل الكتاب.
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 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون
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 ربواحلمد هلل 
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