الجامعة األردنية

قضايا إمالئية

كلية الدراسات العليا

إعداد الدكتوره
منى محمد محيالن

أوال  -قضايا الهمزة:
الهمزة في أول الكلمة:
الهمزة في أول الكلمة إما همزة قطع (أ ) ،أو همزة وصل (ا ).
همزة القطع وهي اليت نقطع النطق عندها ،وتُكتَب ألفا نضع اهلمزة فوقها يف حالة نطقها مفتوحة
َلعب ،أو عند نطقها مضمومة (أُ) ،مثل :أُسرة ،وأُّمة ،أُسوة.
َقبل ،وأَبناء ،أكل ،أ ُ
(أَ) ،مثل :أَمحد ،وأ َ

وتُكتب حتت اهلمزة يف حالة كسرها (إ) ،مثل :إن ،وإحسان ،وإميان .وبالطبع نكتفي بوضع اهلمزة
دون احلركات.
همزة الوصل :وهي اليت يتصل الصوت عند نطقها ،ونكتفي بكتابتها بصورة ألف دون شيء عليها

انطلق،
انطلقْ ،
اجته َد ،اجت ِه ْد ،اجتهادَ ،
بَ ،
(ا) ،مثل :ابن ،اثنان ،اسم ،الذي ،امرؤ ،امرأةَ ،
الع ْ
انطالق ،ومهزة (ال) التعريف مثل :الطالب.
ملحوظة :للتمييز بين همزتي القطع والوصل ندخل الواو أو الفاء على الكلمة ،فإن بقيت اهلمزة
يف النطق فهي مهزة قطع ،وإن سقطت من النطق فهي مهزة وصل.
الهمزة المتوسطة:
يرتبط رسم الهمزة المتوسطة بأربعة أمور:
 -1حركة الهمزة نفسها.
 -2حركة ما قبل الهمزة.
 -3نوع احلرف السابق أو الالحق للهمزة من حيث إنه حرف صحيح أو حرف علة .وحروف
العلة يف العربية هي (ا ،و ،ي).
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 -4نوع احلرف السابق للهمزة من حيث إنه يتصل بالكتابة فيما بعده أم يبقى منفصال .واحلروف
املنفصلة يف الكتابة عما بعدها هي (د ،ذ ،ر ،ز ،ا ،و) .أما بقية احلروف العربية فهي مما
يتصل فيما بعده يف الكتابة.
واجلدول التايل يوضح كتابة اهلمزة:
حركة الهمزة نفسها

الضمة

الكسرة

السكون

الفتحة

حركة ما قبل الهمزة

الكسرة

ِ
مبتدئِين

الضمة

ُسئِل

الفتحة

مطمئِن
َ

السكون

صاْئِم

ِ
وطئُوا

فِئَة

ئـ

ئـ

ئـ

ئـ ـ

بِْئر
ئـ

ئـ

ُرُؤوس

ُم َؤن

ُم ْؤمن

يَ ُؤم

َسأَل

رأْس

منشآت
(منشأَة  +ات=آ)
َ
مسأَلة
ْ

تفاْ ُؤل

قراْ َءة قراءات

ئـ

سو َءة سوءات
ْ
جريْئَة جريئات
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نالحظ في الجدول ما يلي:

ُ -1رتـِّبَت احلركات أفقيا (حركة اهلمزة نفسها) ،وعموديا (حركة احلرف السابق للهمزة) بناء على
قوة احلركة؛ فالكسرة أقوى احلركات ،تليها الضمة ،فالفتحة وهي أضعف احلركات ،فالسكون وهي
ال حركة.
 -2حني نكتب اهلمزة نفكر مباشرة بحركة الهمزة وحركة ما قبلها؛ ونكتب الهمزة على حرف
يناسب الحركة األقوى .فإن كانت الكسرة هي األقوى تُكتَب اهلمزة على ياء (ئ ) ،مثال كلمة
(بِْئـر) الكسرة على الباء أقوى من السكون على الهمزة ،إذن تُكتَب اهلمزة على ياء (ئــ) .مثال

(سئِل) ،الكسرة على الهمزة أقوى من الضمة على السين ،إذن تُكتَب اهلمزة على
آخر ،كلمة ُ
(م َؤن) ،الضمة على الميم أقوى من الفتحة على الهمزة ،إذن تُكتَب
ياء (ئ ـ ) .مثال آخر ،كلمة ُ
اهلمزة على واو (ؤ ) ،مثال آخر ،كلمة (يـَ ُؤم) ،الضمة على الهمزة أقوى من الفتحة على الياء،

(مسأَلة) ،الفتحة على الهمزة أقوى من
إذن تُكتَب اهلمزة على واو (ؤ ) .مثال آخر ،كلمة ْ
السكون على السين ،إذن تُكتَب اهلمزة على ألف (أ) .وهكذا ...
وسو َءة) ُكتبت اهلمزة فيهما منفردة مع أهنا مفتوحة وقبلها حرف ساكن :األلف
 -3كلمتا (قراْ َءة ْ
لكن احلرفني الساكنني مها حرفا العلة األلف والواو ،ومها
يف كلمة (قراءة) ،والواو يف كلمة (سوءة)ّ ،

مما ال يتصالن في الكتابة؛ ولذلك تُكتَب اهلمزة منفردة.

أما كلمة (جريْ ئَ ة) فاهلمزة ُكتبت على ياء؛ وذلك ألن اهلمزة مفتوحة وقبلها حرف العلة الياء

ساكن ،وهو مما يتصل في الكتابة.
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نشأَة) ،حني مجعها مجع مؤنث ساملا تُكتب (منشآت) والسبب أن الهمزة المكتوبة
 -4كلمة ( ُم َ
على ألف (أ ) في كلمة (منشأة) جاء بعدها ألف (ا) الجمع؛ ف ُقلِبَت إلى ألف عليها
مد (آ )( :أ +ا = آ) .أمثلة أخرى( :مبت َدأ جمعها مبت َدآت)( ،مأثرة جمعها مآثر).
 -5الهمزة المكسورة تُكتب دائما على ياء (ئ ) بغض النظر عن حركة احلرف السابق هلا.
-6

إذا كان الحرف السابق للهمزة مكسورا تُكتب الهمزة على ياء (ئ ) بغض النظر عن حركة
اهلمزة.

-7

قواعد هذا اجلدول تنطبق على األسماء واألفعال على السواء.

الهمزة في آخر الكلمة:
 -1تُكتب الهمزة المتطرفة (في آخر الكلمة) على حرف يناسب حركة ما قبلها:
منشأ.
فإن كان ما قبلها مفتوحا كتبت على ألف ( أ ) ،مثل  :كافَأ  ،بَ َدأَ ،
نشأَ ،
مبدأَ ،
وإن كان ما قبلها مضموما كتبت على واو ( ؤ ) ،مثل :تكافُؤ ،تباطُؤ ،تنبُّؤ ،تَـ َوضُّؤ ،تَـ َفيُّؤ.
ُنشئ ،م ِ
وإن كان ما قبلها مكسورا كتبت على ياء ( ئ ) غير منقوطة ،مثل :يكافِئ ،ب ِدئ ،أ ِ
نشئ،
ُ
ُ
ِ
مبادئ ،متنبِّئ ،يُنبِّئ.
جزء ،ب ْدء ،وضوء،
وإن كان ما قبلها ساكنا كتبت منفردة على السطر ،مثلْ :
عبءْ ،
كفءْ ،
نشءْ ،

مساء ،شيء ،يُضيء (الحظ أن الهمزة ال توضع على الحرف الصحيح ،وال على الياء المنقوطة)
 -2كتابة الهمزة المتطرفة في أحوال الرفع والنصب والجر بالتنوين:
الرفع

الجر

النصب سبب إلحاق ألف تنوين النصب أو عدم إلحاقها
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كفء
ْ

كفء
ْ

ك ْفئا

جزء
ْ

جزء
ْ

جزءا
ْ

جزاء

جزاء

جزاء

ضوء

ضوء

ضوءا

شيء
ْ

شيء
ْ

شيئا

حرف الفاء مما يتصل فيما بعده .وصلنا الفاء باهلمزة ووضعنا ألف
تنوين النصب.
حرف الزاي مما ال يتصل فيما بعده؛ بقيت الزاي مفصولة عن اهلمزة
وزدنا ألف تنوين النصب.
اهلمزة املتطرفة مسبوقة بألف ولذلك نضع تنوين النصب على اهلمزة
مباشرة دون زيادة ألف تنوين النصب.
الواو مما ال يتصل فيما بعده؛ بقيت الواو مفصولة عن اهلمزة وزدنا ألف
تنوين النصب.
الياء مما يتصل فيما بعده .وصلنا الياء باهلمزة ووضعنا تنوين النصب

 -3ملحوظات مهمة جدا:
ألف تنوين النصب تتحول الهمزة من متطرفة
 -1حني يلحق اهلمزَة املتطرفة ضمي أو عالمةُ تأنيث أو ُ
إلى متوسطة وتخضع لقواعد الهمزة المتوسطة ،مثل:

دوا ُؤكم يف معدتكم( .يف حالة الرفع ُكتبت اهلمزة على واو).
إن دواءَكم يف معدتكم( .يف حالة النصب ُكتبت اهلمزة منفردة).
بعض دوائكم يف معدتكم( .يف حالة اجلر ُكتبت على ياء).
(ملحوظة :كتابة الهمزة في الجمل السابقة متفق مع قواعد كتابة الهمزة المتوسطة وليس
المتطرفة).
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تتحول اهلمزة املكتوبة على ألف (أ) إىل ألف م ّد (آ) يف األسماء؛ وذلك إذا تبعها ألف (ا) ،مثل :كلمة
ّ -2

(مبدأ) عند تثنيتها تُكتب حني الرفع ( مبدآن)؛ وذلك ألن الكلمة اسم (أما يف حاليت النصب واجلر
مبدأَين).
فتكتب َ

 -3األفعال املختومة هبمزة مكتوبة على ألف (أ) عند إسنادها إلى ألف االثنين (ا) ،تبقى اهلمزة مكتوبة
على (أ) نكتب بعدها ألف االثنني ،مثل :الفعل (بدأ) عند إسناده إىل ألف االثنني يُكتب (بدأا)؛
بقيت اهلمزة على األلف منفصلة عن ألف االثنني؛ وذلك ألن ألف االثنني ضمي متصل بالفعل.
 -4األفعال املختومة هبمزة مكتوبة على ألف (أ) عند إسنادها إلى واو الجماعة (و) جيوز أن تُكتب على
(بدؤوا) وهي الصورة المتفقة
صورتني ،مثال :الفعل (بدأ) عند إسناده إىل واو اجلماعة جيوز أن يُكتب ُ
مع قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة ،وجيوز أن يُكتب (بدأوا) ،بقيت اهلمزة مكتوبة على األلف ُكتبت

ملؤوا /مألوا
بعدها الواو .أمثلة أخرىُ :
نشؤوا /نشأواُ .
قرؤوا /قرأواُ .
 -5الصواب أن نكتب (إ ْن شاء اهلل) ،بفصل إ ْن عن الفعل شاء.

ثانيا -قضايا األلف:
ألف تنوين النصب:
ِ
معرضا .ويستثنى من ذلك
تلحق
األلف الكلمات املنصوبةَ بالتنوين ،مثل :اشرتيت كتابًا ،وزرت ً
ُ
ثالث حاالت ،هي :األمساء املختومة بالتاء املربوطة ،مثل :اشرتيت جملةً .واالسم املختوم هبمزة
مسبوقة باأللف ،مثل :سنحضر العرض مساءً .واالسم املختوم باأللف املقصورة ،مثل :قابلت فىت.
األلف الفارقة:
وهي ألف تُكتب بعد واو الجماعة فقط؛ لتمييزها من واو جمع المذكر السالم والواو
األصلية .وتاليا جدول يوضح أنوا الواو مع أمثلة عليها:
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نو الواو
واو اجلماعة

مثال
سعوا يف اخلي.

(وهي وحدها التي نضع مل يسعوا يف الشر.

تفاصيل
الواو يف اجلملتني :ضمي متصل
(بالفعل) يف حمل رفع فاعل

بعدها ألفا فارقة )
واو مجع املذكر السامل.

مهندسو املشروع

الواو األصلية

ندعو اهلل

الواو عالمة رفع مجع املذكر
السامل .ال نضع بعدها ألفا
فارقة
هي أحد حروف الفعل
األصلية ،ال نضع بعدها ألفا
فارقة.

األلف اللينة (ا ،ى):
وهي التي تُرسم في آخر الكلمة بصورة ألف قائمة (ا) ،أو بصورة ياء غير منقوطة (ى) .ونتبع
الخطوات اآلتية عند كتابتها.
 -1أول خطوة نَعُد حروف الكلمة؛ ونصنفها إىل ثالثية أو غير ثالثية.
نرد األلف إىل أصلها .واأللف
 -2إذا كانت الكلمة ثالثية (أي أن األلف حرف ثالث في الكلمة) ّ
المنقلبة عن واو نكتبها قائمة (ا ) ،مثل :دعا ،صفا ،رجا ،رنا .واأللف المنقلبة عن ياء نكتبها
بصورتها (ى ) غير منقوطة ،مثل :بكى ،مشى ،سعى

7

الجامعة األردنية

قضايا إمالئية

كلية الدراسات العليا

إعداد الدكتوره
منى محمد محيالن

 -3إذا كانت الكلمة غي ثالثية (أي أن األلف حرف رابع أو أكثر يف الكلمة) نكتب األلف بصورة ياء
صلّىّ ،ادعى (حرف
غي منقوطة (ى ) .مثل :استشفى ،مستشفى ،صلّى (حرف الالم ّ
مضعف)ُ ،م َ
مضعف).
الدال ّ

ملحوظات مهمة:
 -1إذا وقعت ياء قبل األلف يف غي الثالثي نكتب األلف قائمة ،مثل :خطايا ،حييا ،زوايا.
كلمة (حييا) وهي يف األصل فعل ،حني تُنقل إىل العلمية (أي اسم شخص) نكتبها بألف مقصورة
(حيىي ) وذلك حىت منيّزها من الفعل( .الحظ اجلملة :مسيته حيىي ليحيا)
 -2الكلمات :موسيقا ،جغرافيا ،سوريا ،ميكانيكا  ....تكتب ألفها قائمة ألهنا أعجمية األصل.
 -3نعرف أصل األلف يف الثالثي بوسائل ع ّدة منها:
 باملضارع ،مثل :دعا مضارعه يدعو؛ إذن األلف منقلبة عن واو وبالتايل نكتب دعا باأللف
القائمة (ا) .مشى مضارعه ميشي إذن األلف منقلبة عن ياء وبالتايل نكتب مشى بياء غي
منقوطة (ى).
 باملصدر ،مثل :سعى سعيا إذن األلف منقلبة عن ياء؛ وبالتايل نكتبها ألفا بصورة الياء غي
املنقوطة (ى).
غفوت (األلف منقلبة عن واو) ،قضى قضيت (األلف
 باإلسناد إىل التاء املتحركة ،مثل :غفا
ُ
منقلبة عن ياء).
 باإلفراد والتثنية واجلمع :قُرى مفردها قرية (األلف منقلبة عن ياء) ،فىت مثناها فَـتَيان (األلف
منقلبة عن ياء) ،فىت مجعها فِتية وفِتيان (األلف منقلبة عن ياء)
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حذف األلف في بعض الحاالت والكلمات:
ما االستفهامية :تـُح َذف ألف ما االستفهامية عندما تأيت (ما) جمرورة ،مثل:
عالم ؟
إالم ؟ وهذي الضجة الكبى َ
َ
إالم اخلُلف بينكم َ
وعالم) أصلهما (إىل ما ،وعلى ما) ،ولكن عند الكتابة ُو ِصل حرفا اجلر (إىل وعلى) مبا
إالم،
َ
( َ
االستفهامية ،وحذفت األلف من آخر (ما) االستفهامية.
كلمة (ابن) :تـُحذف ألفها إذا توسطت بني علمني مذ ّكرين متتابعني ،مثل :عمر بن اخلطاب .وغي
ذلك تبقى ألفها مكتوبة ،مثل :عبد اهلل الثاين ابن احلسني ،وعيسى ابن مرمي.
كلمة (اسم) :تُـحذف ألفها يف اآلية الكرمية (بسم اهلل الرمحن الرحيم) .وغي ذلك تبقى ألفها مكتوبة،
مثل :بامسك اللهم.
حذف األلف من هاء التنبيه في أسماء اإلشارة :حتذف ألف هاء التنبيه من أمساء اإلشارة :هذا،
هذه ،هذان ،هؤالء.
حذف ألف (ال) التعريف  :حتذف ألف (ال) التعريف حني تبدأ الكلمة بالالم ويسبقها حرف اجلر
الالم ،مثل :اللغة ،اللوز ،اللص .حني دخول حرف اجلر الالم حنذف األلف ونكتب الكلمات بصورة:
للّغة ،للّص ،للّوز.
كلمات تُكتب دون ألف :اهلل ،اللهم ،إله ،لكن ،أولئك.
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ثالثا -التاء المبسوطة (المفتوحة ت ) والتاء المربوطة ( ة ،ة ).
التاء المبسوطة أو المفتوحة (ت ) :وهي اليت تظهر يف النطق ،سواء نطقنا الكلمة بالتسكني أو
يت وزيت ،يف احلالني ننطق التاء؛ إذن نكتبها مفتوحة .أمثلة أخرى :بنت،
بالتحريك ،مثل :ز ْ

بَنات ،ثقات ،صفات ،مهندسات.

التاء المربوطة :وهي اليت تسقط من النطق فقط (وليس الكتابة) عند تسكينها وتظهر يف النطق

عند حتريكها ،مثل :طالبة ،ثقة ،سعاة ،حماة ،بناة (جمع ٍ
بان) ،قضاة.
ُ
ُ
ُ

الحظ اجلملة :قضاة ثقاتُ .كتبت (قضاة) بالتاء املربوطة ألنها جمع تكسيرَ ،خال مفرده من
(رواة مجع راوُ ،سعاة مجع ساعُ ،محاة مجع حام)
التاء (قاض ،القاضي) .أمثلة أخرى ُ
أما (ثقات) ف ُكتِبت بالتاء املفتوحة ألنها جمع تكسير يوجد يف مفرده تاء .أمثلة أخرى (بيوت مجع
بيت ،ساعات مجع ساعةِ ،صفات مجع صفة).

رابعا -حرفا الضاد (ض ،ض ) والظاء (ظ)
بضع ،البضاعة ،التحريض ،احلض (احلث)
كلمات فيها حرف الضاد :أبيض ،أخضرْ ،
ِ
العرض ،العِرض ،الفرض ،االنفضاض،
على املعروف ،اخلضوع ،خ َ
ضم البحر ،املخاضَ ،
الضراء ،الضرع ،ضريع (الشوك)،
الفضيلة ،القبض ،القضيب ،ال َقضم ،القاضي ،الضبعّ ،
ضي ،الضيف ،الضوء ،اهلضم ،الناهض ،النّ ِ
ضر
ضاللة ،ال َ
الضعف ،ضغينة ،الضفة ،الضلعَ ،
(من النضارة).

الش ِظيّة ،احملظور (املمنوع)،
كلمات فيها حرف الظاء :الباهظ الثمن ،اجلاحظ ،احلظّ ،
الظيب ،الظّفر ،الظّل ،الظن ،الظُّهر ،الظهر ،الظاهر ،العظام ،القيظ ،الكاظم ،اللظى،
اللفظ ،النظر (البصر).
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