قواعد التعبير العربي
قواعد اإلمالء

ا� �س �ـ��م ال�ك�ـ�ـ�ت��اب:
�إع � � � � � � � � �ـ� � � � � � � � ��داد:
ن � � �� � � �ش � � �ـ � � �ـ � � �ـ � � �ـ � ��ر:
الطبعة الأولى:

ءالمإلا دعاوق ؛يبرعلا ريبعتلا دعاوق
جمعيّة المعارف الإ�سالميّة الثقافيّة  -مركز نون للت�أليف والترجمة
جمعيّة المعارف الإ�سالميّة الثقافيّة
2015م 1436 -هـ
©جميع حقوق الطبع محفوظة

قواعد التعبير العربي
قواعد اإلمالء

الفهرس
المقدّمة
الدر�س الأ ّول :مباحث تمهيدية في اللغة العربية (9.................................................................... )1
تمهيد 11.......................................................................................................................................................................
مفهوم اللغة 12.........................................................................................................................................................
التعريف اال�صطالحي 12...................................................................................................................................
العنا�صر التي تتك ّون منها اللغة 14................................................................................................................
وظائف اللغة 15.......................................................................................................................................................
�أ�سرار اللغة20..........................................................................................................................................................
الدر�س الثاني :مباحث تمهيدية في اللغة العربية (32............................................................... )2
َم ْن �أ ّول من ّ
خط بالقلم؟25..............................................................................................................................
َم ْن �أول من تك ّلم باللغة العربية؟26.............................................................................................................
َم ْن �أ ّول من و�ضع النقط على الحروف؟ 26.............................................................................................
َم ْن �أ ّول من و�ضع عالمات الإعراب الحالية؟ 27..................................................................................
�أه ّمية اللغة العربية 27.........................................................................................................................................
خ�صائ�ص اللغة العربية 29...............................................................................................................................
الدر�س الثالث :الحروف ال�شم�س ّية والقمر ّية ال�شدّة والمدّة 35.....................................................
الدر�س الرابع :التنوين 41......................................................................................................................................
تعريف التنوين 34.................................................................................................................................................
�أنواع التنوين 44.......................................................................................................................................................
7..........................................................................................................................................................................

6

لمإلا دعاوق ؛يبرعلا ريبعتلا دعاوق

�إذن �أو �إذ ًا
�شروط ن�صب «�إذن» للفعل الم�ضارع بعدها 45......................................................................................
الدر�س الخام�س :همزتا القطع والو�صل 49...............................................................................................
الدر�س ال�ساد�س :موا�ضع الهمزة57..................................................................................................................
الدر�س ال�سابع� :أحكام الألف(56.................................................................................................................. )1
�أ ّو ً
ال :الألف في �آخر الأفعال67.......................................................................................................................
ثاني ًا :الألف في �أواخر الأ�سماء 68................................................................................................................
ثالث ًا :حذف الألف في كتابة بع�ض الأ�سماء مع التلفّظ بها ،وهي69....................................... :
رابع ًا :الألف في �أواخر الحروف70..............................................................................................................
الدر�س الثامن� :أحكام الألف(73..................................................................................................................)2
خام�س ًا :حذف الألف من ما اال�ستفهامية 75..........................................................................................
�ساد�س ًا :زيادة الألف 76......................................................................................................................................
الدر�س التا�سع :حذف الياء من اال�سم المنقو�ص 81.............................................................................
الدر�س العا�شر :زيادة الواو والهاء87...............................................................................................................
زيادة هاء ال�سكت 91............................................................................................................................................
الدر�س الحادي ع�شر� :أحكام التاء97................................................................................................................
التاء المب�سوطة والتاء المربوطة99.............................................................................................................
الدر�س الثاني ع�شر� :أحكام اال�سم المو�صول103.....................................................................................
اال�سم المو�صول 105.............................................................................................................................................
54.............................................................................................................................................................

المق ّدمة
الحم ��د هلل ربّ العالمين ،و�ص� � ّلى اهلل على �س� �يّدنا محم ��د وعلى �آل ��ه الطيّبين الطاهرين
و�صحبه المنتجبين.
ومعان ،بوا�س ��طة الل�س ��ان �أو القلم،
� ّإن التعبير هو الإف�ص ��اح عمّا يدور في الذهن من �أفكا ٍر ٍ
حيث �إ ّنه ا�ستخدام للغ ٍة ما بغية الإفهام واال ّت�صال بالآخرين� ،إمّا بالمحادثة ال�شفهيّة �أو بالكتابة.
فالإن�س ��ان في حاجة دائمة للتعبير ع ّما يدور في نف�س ��ه من انفعاالت وم�شاعر و�أفكار ،وهو
الغاية من تعليم اللغة ،وفروع اللغة ك ّلها و�س ��ائل للتعبير ال�ص ��حيح وال�س ��ليم بنوعيه ال�ش ��فهي
والكتابي ،فالغاية من درا�سة النحو وال�صرف وقواعد الإمالء والبالغة والن�صو�ص الأدبية هو
�ص ��ون الل�سان عن الوقوع في الخط�أ ،و�إجادة الكتابة ال�صحيحة وال�سليمة ،والتزوّد من الثروة
اللغوية والأ�سلوبية والبالغية...
واللغة العربيّة هي �إحدى اللغات ال�س ��اميّة ،والتي �سكن �أهلها �شبه الجزيرة العربيّة ،بعد انت�شار
ال�ساميّين في �أنحاء مختلفة من العالم ،ممّا �أدّى �إلى انحالل اللغة ال�ساميّة �إلى عدّة لغات.
وقد ق�سّ ��م علماء اللغة العربيّة ق�س ��مين :عربيّة بائدة((( ،وعربيّة باقية ،فالبائدة لم َ
يبق منها �إال
بع�ض النقو�ش ال�ص ��فاوية والثمودية واللحيانية((( ،وهي ت�شير �إلى � ّأن تلك الأمم كانت تتك ّلم العربية،
�أمّا الباقية فهي التي يتك ّلم بها العرب في الع�صر الحالي ،والتي اختلف العلماء في �أ�صلها ون�ش�أتها.
وكما اختلف العلماء في �أ�ص ��ل اللغة العربيّة ون�ش�أتها ،اختلفوا في مو�ضوع الكتابة العربية،
((( الع ��رب البائ ��دة هم من الأقوام الذين كانوا في نظر الن�سّ ��ابين العرب ال�س� � ّكان الأ�ص ��ليين للجزي ��رة العربية ،فمنهم
ع ��اد وثمود والعماليقة وجرهم ...وهي �أقوام انقر�ض ��ت ك ّلها قبل ظهور الإ�س�ل�ام ،والمعلوم ��ات عن هذه الأقوام قليلة
وغام�ضة.
((( ال�ص ��فاوية �أو ال�ص ��فوية ،والثموديّة واللحيانيّة ،وهي اللهجات المن�س ��وبة �إلى منطقة ال�ص ��فا ،وقبائ ��ل ثمود ،وقبائل
لحيان.
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فتع� �دّدت الآراء والنظريّات ،وذهب الباحثون �إلى مذاهب �ش� � ّتى ومختلف ��ة ،فمنهم من يعتبر
� ّأن الأم ��ر توقيفي من اهلل تعال ��ى ،ومنهم من يرجعها �إلى تطوّر ّ
الخط الم�ص ��ري القديم من
الهيروغليفيّة �إلى حروف هجائيّة...
وخال�ص ��ة ال ��كالم في ه ��ذا المج ��ال � ّأن العرب في حال ��ة البداوة ل ��م يكن لديهم من �أ�س ��باب
اال�س ��تقرار م ��ا يدعو �إلى االبتكار في الخط ،ولم يبلغ الخط مبل ��غ ّ
الفن عندهم �إلى عندما ا ّتجهوا
�يئا ،وقد نالت ً
�يئا ف�ش � ً
نحو المدنيّة و�أ�ص ��بح لهم دولة .وبد�أت الكتابة تتطوّر �ش � ً
ق�سطا من التجديد
ً
خ�صو�صا في العراق وال�شام بعد �أن ا ّت�سعت رقعة الدولة ،واحتاجوا �إلى الدواوين ،ون�شطت
والإتقان
حركة العمران ،فظهرت الكتابات على الآنية والتحف ،واع ُتني بكتابة الم�صاحف وزخرفتها.
واهتمام ًا باللغة العربية ،نطق ًا وكتاب ًة ،خ�صو�ص� � ًا بعد التراجع الملحوظ عند معظم �أبناء
اللغة العربية ،وعدم االهتمام بها من قبلهم ،والتوجّ ه نحو �إتقان لغات �أخرى و�إهمالها ،يقدّم
مرك ��ز نون للت�أليف والترجمة �سل�س ��ل ًة لغو ّي ًة تحت عن ��وان «�سل�سلة قواعد الكتاب ��ة والتعبير»
ومب�سط� ،سعي ًا في �إعادة االهتمام بهذه اللغة ،وعم ًال على تح�صينها
ب�إ�س ��لوب وا�ضح� ،سل�سّ ،
وجعله ��ا من الأولويات في درا�س ��اتنا ،كيف ال وهي اللغة التي �ش� � ّرفها اهلل تبارك وتعالى ،ب�أن
جعلها ثوب ًا لمعجزته الخالدة القر�آن الكريم }ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ{(((.
و�أوّل كتب هذه ال�سل�س ��لة هو كتاب «قواعد الإمالء العربي» الذي يت�ض� �مّن درو�س � ً�ا في قواعد
الإمالء والكتابة ،ب�ش ��كل وا�ض ��ح ومب�سّ ��ط ،وهو يحوي اثني ع�شر در�س � ً�ا ،جُ عَل الدر�سين الأوليين
فيه كمحبث تمهيدي في اللغة العربية ب�ش ��كل عام ،ثمّ ع�ش ��رة درو�س في قواعد الكتابة الأ�سا�سية
والهامّة ،وقد تمّ ت�سليط ال�ضوء ب�شكل �أ�سا�س على موا�ضع االبتالء ،وتمّ ذكر �أهمّ الآراء و�أ�شهرها.
�آملين �أن يكون هذا العمل خطو ًة في �إعادة اللغة العربية �إلى �أولويّات الدار�سين والقارئين،
فهي لغة وا�سعة ،عميقة ،تحوي الكثير من المعاني والألفاظ ،وتحتاج اهتمام ًا خا� ًصا في عملية
تح�صيلها و�إتقانها.
والحمد هلل ربّ العالمين

((( �سورة يو�سف ،الآية .2

الدرس األوّل

مباحث تمهيدية في اللغة
العربية ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى معنى اللغة ،لغ ًة وا�صطالح ًا.
2 .2يتبيّن وظيفة اللغة بالن�سبة للفرد والمجتمع.
3 .3يعدّد الخ�صائ�ص العامّة ل ّلغة.

تمهيد
تم�س فروع ًا من المعرفة المختلفة:
اللغة عند الإن�سان مر ّكب مع ّقد ّ
 فهي فعل ف�سيولوجي ع�ضوي ،من حيث �إ ّنها تدفع ًعددا من �أع�ضاء الج�سم الإن�ساني �إلى العمل.
 وهي فعل نف�سي ،من حيث �إ ّنها ت�ستلزم ن�شاط ًا �إرادي ًا للعقل. وهي فعل اجتماعي ،من حيث �إ ّنها ا�ستجابة لحاجة اال ّت�صال بين بني الإن�سان. ث ��مّ هي في النهاي ��ة حقيقة تاريخية ال مراء فيها ،نعثر عليها في �ص ��ورة متباينة ،وفيع�صور بعيدة االختالف على �سطح الأر�ض(((.
واللغة لي�ست هي الو�سيلة الوحيدة للتعبير ...فالإ�شارات والأ�صوات المبهمة والحركات...
ك ّل ذلك وما �شاكله و�سائل تعبيرية ت�ؤدّي بع�ض ما ت�ؤدّيه اللغة الكالمية من الإفهام ،والتعبير،
والت�أثير(((.
وتظهر �أهمية اللغة في حياة الإن�سان لو عر�ضنا ال�س�ؤال الآتي:
ماذا تكون حال الإن�سانية لو كانت عجماء� ،أو بكماء� ،أو ال لغة لها؟
والإجابة على هذا ال�س�ؤال هي � ّأن الإن�سانية �ستكون كال�سائمة ،بل � ّإن ال�سائمة �ستكون �أف�ضل،
رقي ،وال مدينة ،وال تاريخ ،وال تعليم ،وال تع ّلم...
فلن تكون للإن�سان ح�ضارة ،وال ثقافة ،وال ّ
ويرجع الف�ض ��ل الأكبر في ح�ض ��ارة الإن�س ��انية وثقافتها وتقدّمها ،وك ّل ما هي فيه الآن �إلى
اللغ ��ة؛ فاللغة من �أبرع ما و�ص ��ل �إليه الإن�س ��ان من االبتكار بف�ض ��ل اهلل � -س ��بحانه وتعالى -
بتعليم ��ه للإن�س ��ان ،يق ��ول اهلل تعال ��ى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{((( ،ويق ��ول �س ��بحانه:
((( ج .فندري�س :اللغة العربية (تعريب :عبد الحميد الدواخلي ،ومحمد الق�صا�ص) القاهرة ،الأنجلو الم�صرية ،1950 ،المقدمة.
((( محمد �صالح �سمك :فن التدري�س للغة العربية� ،ص  ,14القاهرة ،الأنجلو الم�صرية.1975 ،
((( �سورة البقرة ،الآية .31
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}ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ{((( ،ويقول ج ّل �ش�أنه} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{(((.

مفهوم اللغة
المعنى اللغوي للغة يعني :الكالم الباطل الذي ال فائدة فيه ،يقول الر�سول :P
« َم � ْ�ن م� � ّ�س الح�صا فق ��د لغا ،ومن لغا فال جمعة له» ،ولغ ��ا �أي تك ّلم ،ومنه قوله تعالى:
} ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{.
�سورة الفرقان ،الآية .72

�أ ّم ��ا مفه ��وم اللغة اال�صطالحي ،فقد ع ّرفه الباحث ��ون بتعريفات كثيرة� ،إال �أ ّنها جميع ًا ال
ترتب ��ط بالمعنى اللغوي �إال في جانب واحد ،وهو �أ ّنها كالم ،كما � ّأن التعريفات اال�ص ��طالحية
ك ّلها ت�صوّر جانب ًا �أو �أكثر من وظيفة اللغة.
التعريف االصطالحي
ابن ج ّني ع ّرفها ب�أ ّنها «�أ�صوات يعبّر بها ك ّل قوم عن �أغرا�ضهم».
الخ�صائ�ص ،ج � ،1ص .33

واب ��ن خلدون ع ّرفها ب�أ ّنها «ملكات في الل�سان للعبارة عن المعاني ...فلك ّل قوم بح�سب
ا�صطالحاتهم».

مقدمة ،ج � ،1ص.554

خا�ص ��ة بالإن�سان ،وغير
وع� � ّرف الأمريكي (ادوارد �س ��ابير) الكالم ب�أ ّنه «و�سيلة تفاهم ّ
غريزي ��ة في ��ه ،تم ّكن ��ه من تب ��ادل رموز �صوتي ��ة ا�صطالحي ��ة ت�صدرها �أع�ض ��اء النطق
�إرادياً باندفاع الهواء خاللها».
ف�ضل ربّه ال�سيّد طمان :فقه اللغة� ،ص .15

((( �سورة الرحمن ،الآيتان .4 - 3
((( �سورة العلق ،الآيات .5 - 1

( ةيبرعلا ةغللا يف ةيديهمت ثحابممم
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وقد ينطبق هذا التعريف على (اللغة) �أكثر من انطباقه على (الكالم)؛ ل ّأن اللغة و�س ��يلة
تفاهم عند الإن�س ��ان ت�ص ��درها �أع�ض ��اء النطق �إرادي ًا باندفاع الهواء خالله ��ا ،كما �أ ّنها غير
غريزية؛ لأ ّنها مكت�سبة ،وال ي�صطلح عليها قبل تلقينها �أو تقليدها.
وع ّرفه ��ا �أحد المحدثي ��ن ب�أ ّنها« :نظم متوافقة م ��ن الرموز ال�صوتي ��ة الإرادية العرفية
لتلبية االحتياجات الفردية واالجتماعية»(((.
وت�شتمل التعاريف ال�سابقة ل ّلغة على ثالثة جوانب لها ،وهي:
 .1الطبيعة ال�صوتية ل ّلغة.
 .2الوظيفة االجتماعية في التعبير ونقل الفكر.
�	.3أ ّنها ت�ستخدم في مجتمع ،فلك ّل قوم لغتهم.
وقد ع ّرف �ص�ل�اح مجاور اللغ ��ة ب�أ ّنها« :ا�ستعمال مق�ص ��ود �شعوري لأيّ �ص ��وت �أو رمز �أو
�إ�ش ��ارة �أو عالق ��ة ،لنقل حقيقة �أو فكرة �أو �شع ��ور �أو انفعال من فرد �إلى �آخر� ،أو من جماعة
�إلى �أخرى»(((.
ويمك ��ن �أن تع� � ّرف اللغة تعريف ًا يتنا�س ��ب مع هدفه ��ا التربوي من تعليم وتع ّل ��م لها ،وي ّتفق
مع المهارات الخا�ص ��ة بها ،فنقولّ � :إن اللغة �أ�ص ��وات �أو رموز ذات دالالت متعدّدة ي�ستخدمها
الإن�سان والمجتمع للتعبير عما في النف�س ،وعن حاجاته ،وحاجات المجتمع الذي يعي�ش فيه.
وهذا التعريف ي�شمل و�سيلتي الإفهام من كالم وكتابة ،وو�سيلتي الفهم من ا�ستماع وقراءة،
�سواء �أكان هذا عن طريق الرموز المنطوقة �أم الرموز المكتوبة.
ومن اال ّتجاهات الحديثة في فهم اللغة ،النظرة �إليها على �أ ّنها المعاني ال الألفاظ.
فاللغة �إ ّنما هي المعاني التي ُت�ص ��اغ في قوالب من الألفاظ ،ولي�س ��ت الألفاظ التي ُت�ص ��بّ
فيها المعاني ،فالأ�ص ��ل هو المعنى ،واللفظ �إ ّنما هو ك�ش ��ف للمعنى و�إبرازه ،وهذا ينطبق عليه
قول ال�شاعر العربي:
� َّإن ال� � �ك �ل��امَ ل� �ف ��ي ال � � �ف � � ��ؤا ِد و�إ ّن � �م� ��ا جُ � � ِع� � َ�ل ال��ل�����س� ُ
�ان ع �ل��ى ال� � �ف� � ��ؤا ِد دل �ي�لا
((( عن :عبد الوهاب ها�شم :محا�ضرات في تدري�س اللغة العربية� ،ص � ،2أ�سيوط ،مطبعة �سمكة.1989 ،
((( محمد �صالح الدين على مجاور :تدريب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية� ،ص  ، 92الكويت :دار القلم .1977
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ّ
تتكون منها اللغة
العناصر التي
عناصر اللغة

الأ�صوات

الجُ مل

التراكيب

الألفاظ

للّغة عناصر أربعة تتألّف منها ،ويرجع تحليل اللغة إليها ،وهي:

 .1الأ�ص ��وات :ويُق�ص ��د به ��ا الح ��روف التي تتكوّن منه ��ا الألف ��اظ؛ �أي الكلمات من حيث
مخارجها ،و�ص ��فاتها ،وقوانين تبدّلها وتطوّرها ،ومبحث هذا العن�صر :علم الأ�صوات
والتجويد.
 .2الألفاظ :ويق�ص ��د بها الكلمات التي تت�أ ّلف منها الجمل من حيث ا�شتقاقها ،و�شكلها،
ومعانيه ��ا ،ومبحث هذا العن�ص ��ر علم ال�ص ��رف ،والمعاجم ،وعلوم اللغ ��ة ،والإمالء،
ّ
والخط.
 .3الجمل :ويق�ص ��د بها الجمل التي تت�أ ّلف منها التراكيب ،وهي �أي�ض� � ًا الجمل المفيدة،
ا�سمية كانت �أم فعلية ،من حيث بنا�ؤها ،وقواعد �إعرابها ،وتركيبها ،و�أنواعها ،ومبحث
هذا العن�صر :علم النحو ،والبالغة.
 .4التراكيب :ويق�ص ��د بها العبارات التي تت�ض ّمن جملتين ف�أكثر ،كما يق�صد بها تراكيب
اللغ ��ة ،ونظم الكالم ،من حيث تركيب �أجزاء ال ��كالم ،وطريقة ربط الكالم والأدوات
الرابطة ،ووظائف الكلمة في التركيب ،و�أحوال �إعرابها ونوعية الكالم (�أدبي �أو علمي)
وطول الكالم وق�صره ،وتعليل ذلك ك ّله ،و�صلته بنف�سية المتك ّلم وعقلية ال�سامع ،وتطوّر
التراكيب خالل الع�صور و�أ�سبابه ،ومبحث ذلك :علم النحو ،والبالغة ،والأدب.
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وظائف اللغة
� ّإن ل ّلغ ��ة وظائف متع� �دّدة ،منها ما هو متع ّلق بالفرد نف�س ��ه ،ومنها ما ه ��و مرتبط بعالقة
الفرد بالمجتمع ،ويمكن ح�صر هذه الوظائف فيما ي�أتي:
 .1وظيفة اللغة للفرد:

�أ .وظيفة �شخ�صية :ويق�ص ��د بها قدرة و�إمكانية ال�ش ��خ�ص (المتحدّث �أو الكاتب) على
التعبي ��ر ع ��ن �أفكاره الداخلية ،وما ي ��و ّد �إبرازه من حقائق ومفاهي ��م ،ومدركات لديه،
بالإ�ضافة �إلى قدرته على التعبير عن عواطفه وم�شاعره من حبّ � ،أو بغ�ض� ،أو �سرور �أو
حزن ...كما � ّأن لك ّل �شخ�ص لغة خا�صة به ،دون �أن يُرى عن طريق الهاتف مث ًال ،ولقد
�أثبت العلم الحديث � ّأن لك ّل �إن�س ��ان ب�ص ��مة �ص ��وتية تختلف من �إن�س ��ان لآخر ،وال يت ّفق
فيها �إن�س ��ان مع �إن�س ��ان ،مثل ب�ص ��مة اليد ،و�ص ��دق اهلل العظيم} :ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ{(((.
ب .وظيفة نف�سيةّ � :إن اللغة ت�ؤ ّثر في �أدائها على نف�س ��ية الإن�س ��ان ت�أثير ًا قد يكون م�شجّ ع ًا
ومع ّزز ًا ،ورافع ًا لمعنوياته ،وقد يكون مثبط ًا ،وخاف� ًضا للروح المعنوية؛ ذلك � ّأن القدرة
اللغوية وا�ستعمالها بنجاح تجعل الفرد �سو ّي ًا في نف�سه ،فالإن�سان قد ي�شعر بالخجل� ،أو
الخوف الذي يعجزه عن �أداء اللغة �أدا ًء �سليم ًا ،وقد ا�ستخدمت اللغة كوظيفة في العالج
النف�سي لتحديد وت�شخي�ص ما ي�شكو منه المري�ض من اكتئاب �أو �ضيق �أو ا�ضطراب �أو
ع�صبية ،عن طريق كالمه على نف�سه؛ ولذا يجب ت�شجيع الأفراد المنعزلين الخجولين
على الكالم ،فتح ّل م�شاكلهم بما يح ّقق لهم �شيئ ًا من المهارة في اال�ستعمال اللغوي.
ج .وظيفة تثقيفية :وهي التي ت�س ��تخدم في التعليم والتع ّلم ،فعن طريقها يقر�أ الفرد
م ��ا كتبه الكاتبون (قديم ًا وحديث ًا) ،وعن طريقها ي�س ��تمع الفرد �إلى مع ّلمه� ،أو يع ّلم
به ��ا غي ��ره ،فهي وظيف ��ة متع ّلقة بالفرد ف ��ي خ�صو�ص ��يتها ،ومتع ّلق ��ة بالمجتمع في
عموميتها ،ووظيفة اللغة التثقيفية ت�سير مع الفرد من المهد �إلى اللحد ،وال ي�ستغني
عنها �إن�سان.
((( �سورة الروم ،الآية .22
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 .2وظيفة اللغة للمجتمع:

�أ .وظيفة اجتماعية تبادلية :ويق�ص ��د بها ا�ستخدام اللغة في معامالت النا�س اليومية،
في المنزل ،وال�ش ��ارع ،والنادي ،والأ�سواق ،ودواوين الحكومة ...وغيرها ،وهي وظيفة
هامّة للغة ،فال يمكن �أن ُتق�ضى الم�صالح� ،أو يتمّ التفاهم بين �أفراد المجتمع �إال بتبادل
اللغة فيما بينهم نطق ًا وا�س ��تماع ًا ،وكتابة وقراءة ،وهذه الوظيفة ذات جانب اجتماعي
كبي ��ر؛ ل ّأن اللغة اجتماعية على �أ�س ��ا�س �أ ّنها ال توجد �إال في مجتم ��ع ،و�أ ّنها تختلف من
مجتمع لآخر� ،إال �أ ّنها فردية في تراكيبها ،وطرق ا�ستعمالها ،ب�صورة تختلف من �إن�سان
لإن�س ��ان من حيث ال�صياغة ،والأداء ،واال�ستخدام ،والتنغيم ال�صوتي وطريقة الكتابة،
فلك ّل فرد لغته الخا�صة به .فاللغة اجتماعية من ناحية ،وفردية من ناحية �أخرى.
ّ
المتح�ضر ،وال غنى عنها في الحياة،
ب .وظيفة توجيهية :وهي وظيفة يقت�ضيها المجتمع
�س ��واء في نطاق الأ�س ��رة �أو في الحياة بوجه عام ،فيها يوجّ ه الأب �أبناءه والأم بناتها،
وبه ��ا ُت َّ
نظم الحي ��اة بين الم�س� ��ؤولين وعامّة النا�س م ��ن خالل الإر�ش ��ادات المنطوقة
والمكتوب ��ة ،بها يوجّ ه رج ��ال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النا�س �إلى الخير وما
ي�ص ��لحهم في الدين والدنيا ،وبها يوجّ ه رجال ال�ش ��رطة النا�س في المرور والتنظيم،
وبها يوجّ ه رجال التعليم طالبهم �إلى �أف�ض ��ل و�س ��ائل التعليم و�أنفعها� ...إلى غير ذلك
م ّما ال ي�ستغني عنه النا�س في حياتهم.
ج .وظيف ��ة حفظ ونقل :وهي وظيفة تثقيفية �أي�ض� � ًا ،ي�س ��تخدمها الأف ��راد والمجتمع في
اكت�ساب الثقافة ،و�أخذها من الما�ضين والحا�ضرين ،وتو�صيلها �إلى �أجيال الم�ستقبل،
فاللغ ��ة تحتفظ بالت ��راث الثقافي والتقالي ��د االجتماعية ،وتنقلها من جي ��ل �إلى جيل،
وهذه الوظيفة في غاية الأهمية؛ فلوال اللغة المكتوبة ل�ضاع تراث ال�سابقين من تف�سير،
وفق ��ه ،وحديث ،وعلوم ديني ��ة دنيوية ،وتخيّل معي لو � ّأن �أمّة م ��ن الأمم لي�س لها تاريخ
مكتوب يُرجع �إليه ،ماذا يكون حالها؟ �س ��تكون �أمّة بال ح�ض ��ارة� ،أمّة بال تاريخ؛ فاللغة
المكتوب ��ة تع� � ّد طريق ًا للح�ض ��ارة ،وحافظة للفكر الإن�س ��اني .فبالكتاب ��ة حفظت اللغة
التراث ،وبالقراءة نقلته من جيل �إلى جيل.
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وظيفتها للفرد

وظيفتها للمجتمع

وظيفة �شخ�صية

وظيفة اجتماعية

وظيفة نف�سية

وظيفة توجيهية

وظيفة تثقيفية

وظيفة حفظ ونقل

خصائص اللغة

 .1بد�أت �صوتية ،ث ّم رمزية مقروءة
�صوتي ورمزيّ
 .2ل ّلغة نظا ٌم
ّ
.3اللغة مكت�سبة
.4اجتماعية ،ال تن�ش�أ من فراغ
 .5لغة نامية وحيّة
 .6اللغة و�سيلة للتفكير
معنى
 .7اللغة تحمل ً
 .8لغة �إن�سانية
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الخ�صائ� ��ص وال�سم ��ات الت ��ي تتالق ��ى عليها لغ ��ات العالم يمك ��ن ح�صره ��ا وبلورتها في
العنا�صر الآتية:
� .1أ ّنها بد�أت �صوتية ،ث ّم �صارت رمزية مقروءة :فالإن�سان في بداية حياته من لدن �آدم
�إل ��ى �أن ي ��رث اهلل الأر�ض ومن عليها ،يبد�أ لغته بالنطق ال�ص ��وتي .ول ّم ��ا تع ّقدت �أمور
الحياة ،وبعدت الم�س ��افات بين النا�س ،اخ ُترع الكتاب ،ولك ّل لغة رموزها الخا�صة بها،
منطوقة �أو مكتوبة ،ورموز اللغة العربية هي حروفها� :أ ب ت ث ،ورمز اللغة الإنجليزية:
 ...A B C Dوظاهرة التعبيرات ال�ص ��وتية م�ش ��تركة بين الإن�س ��ان والحيوان والطير،
ولكنّ الكالم هو �أرقى التعبيرات ال�صوتية ،وهو خا�صية ال توجد �إال عند الإن�سان وحده.
ّ � .2أن للغ ��ة نظام� �اً �صوتياً ورمزي� �اً :فبالرغم من � ّأن لك ّل لغة نظامها الخا�ص بها نطق ًا �أو
كتاب ��ة� ،إال � ّأن اللغات جميعها ت�ش ��ترك في � ّأن لها نظام� � ًا ،وال توجد لغة لي�س لها نظام،
فالنظام ال�صوتي يتم ّثل في النطق ال�صحيح للأحرف ،و�إخراج ك ّل حرف من مخرجه،
والنظام الرمزي يتم ّثل في :كتابة ك ّل حرف -في ك ّل لغة -ب�ش ��كل معيّن -كما �س ��بق �أن
بيّنا -و�أ�شكال مختلفة ح�سب موقعه من الكلمة.
� .3أ ّنها مكت�سبة :فالفرد يكت�سب لغته من البيئة التي يولد فيها وين�ش�أ فيها ،فلو ولد طفل
غير عربي ون�ش�أ في بيئة غير عربية الكت�سب اللغة من هذه البيئة التي ن�ش�أ فيها.
� .4أ ّنه ��ا اجتماعي ��ة ،ال تن�ش� ��أ من فراغّ � :إن اللغة ال توجد �إال في مجتمع ،فلو ن�ش� ��أ طفل في
مكان منعزل ،ولم يختلط ب�أيّ �إن�سان لن�ش�أ هذا الطفل ولي�س له لغة ينطق بها ،والدليل
عل ��ى ذل ��ك ما حدث للطفل ��ة (جيني  )Geinyالتي ن�ش� ��أت في غابة ،عندما �س ��قطت
الطائ ��رة التي كانت تق ّلها ونجت وحدها من الم ��وت ،وقامت قردة بتربيتها ،ولما عُ ثر
عليه ��ا وقد جاوزت الثانية ع�ش ��رة م ��ن عمرها ،لم تكن لها لغة ب�ش ��رية تنطقها ،و�إ ّنما
�أ�صوات ك�أ�صوات القردة ،وهذا �أكبر دليل على �أن اللغة ال توجد �إال في مجتمع �إن�ساني:
«ف�ألف ��اظ �أيّ لغ ��ة لها معن ��ى ّ
تدل عليه ،فاللغ ��ة تجعل للمعارف والأف ��كار الإن�سانية
قيمة اجتماعية ب�سبب ا�ستخدام المجتمع لها للداللة على معارفه و�أفكاره»(((.
((( �إبراهيم �أني�س :اللغة القومية والعالمية� ،ص  ،29القاهرة ،دار المعارف.1970 ،
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� .5أ ّنها نامية وحيّة :بمعنى �أ ّنها في تفاعل م�ستم ّر على م ّر الأزمان ،فهي نامية وحيّة في
نف�س ��ها ،تدخلها كلمات وا�س ��تعماالت جديدة ،وتخرج منها كلمات وا�ستعماالت لم يعد
المجتمع ي�س ��تخدمها ،فكم من ا�ستعماالت لغوية انقر�ضت ،وكم من ا�ستعماالت لغوية
وجدت ،فاللغة عنوان �أهلها ،تحيا بحياتهم ،وتموت بموتهم ،وتتقدّم وتتطوّر بتقدّمهم
وتطوّرهم ،وت�ضعف وتتخ ّلف ب�ضعفهم وتخ ّلفهم(((.
� .6أ ّنها و�سيلة للتفكير :فالإن�سان عندما يف ّكر �إ ّنما يف ّكر باللغة ،ي�صوغ �أفكاره في �ألفاظ،
فالمتك ّلم يم ّر كالمه ب�أربع مراحل :اال�س ��تثارة ،ثمّ التفكير ،ثمّ ال�ص ��ياغة ،ثمّ النطق،
وك ّل هذه المراحل ال ت�س ��تغرق جزء ًا من الثانية ،فالإن�س ��ان عندما يف ّكر في معنى مثل
الأمان ��ة �إ ّنم ��ا يفكر با�س ��تخدام حروف هذه الكلمة ،ثمّ ي�ص ��وغ الح ��روف في كلمة ثم
ينطقها ،وبهذا يمكن القول � ّإن اللغة و�سيلة للتفكير.
وينبغي مالحظة � ّأن هناك ً
فرقا بين اللغة كو�سيلة للتفكير بها تدرك المعاني العقلية ،وبين
اللغة ك�أداة للتعبير عن هذه المعاني ،فهي كو�سيلة للتفكير تكون قبل النطق بها ،وهي ك�أداة
للتعبير تكون بعد النطق بها �أو كتابتها ،كما �أ ّنها قبل النطق بها �أو كتابتها تظ ّل محبو�س ��ة،
وال تن ّف�س عن �ص ��احبها ،ويمكن تعديلها ،ويحكمها الإن�س ��ان وال تحكمه� ،أمّا بعد النطق بها
فهي ُت َخ ّل�ص الفرد من انفعاالته النف�س ��ية ،كي يهد�أ وي�س ��تريح نف�س � ً�يا ،وال يمكن تعديلها،
الحكم« :ل�سان العاقل
وتحكم الإن�س ��ان ،وت�ص ��ير حجّ ة عليه ،وملزمة له؛ ولذلك قالوا ف ��ي ِ
وراء قلبه (�أي يف ّكر قبل �أن ينطق) ،وقلب الأحمق وراء ل�سانه (�أي ينطق قبل �أن يفكر).
� .7أ ّنها تحمل معنى :فاللغة التي ال تحمل معنى ال ت�س � ّ
�تحق �أن ت�س� � ّمى لغة ،بل هي مج ّرد
�أ�ص ��وات جوف ��اء ت�س� � ّمى هذيانا ،مث ��ل كالم النائ ��م ،والمجنون ،ومن هو تح ��ت ت�أثير
البنج...؛ ولذلك يمكن القول � ّإن �أ�ص ��وات الحيوانات ال ت�س ّمى لغة؛ لأ ّنها مج ّرد �أ�صوات
ال تعط ��ي دالالت مختلف ��ة ،والق ��ر�آن ذكر �أ ّنها منطق ولي�س ��ت لغة ،يقول اهلل �س ��بحانه
وتعالى} :ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ {(((.
� .8أ ّنه ��ا �إن�ساني ��ة� :أي �إ ّنها خا�ص ��ة بالإن�س ��ان ،فاللغ ��ة بحروفها المنطوقة والمكتوب ��ة ال توجد �إال
((( عبد العزيز عبد المجيد ،اللغة العربية �أ�صولها النف�سية وطرق تدري�سها� ،ص  ، 19القاهرة ،دار المعارف.
((( �سورة النمل ،الآية .16
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عند الإن�س ��ان ،فاهلل  -ج ّل جالله  -ميّز الإن�س ��ان عن �س ��ائر المخلوقات باللغ ��ة ،وال يقال � ّإن
�س ��ائر المخلوقات لها لغة بدليل قوله اهلل تعالى} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ{((( ،ل ّأن �أ�ص ��وات الحيوان ��ات والطي ��ور عبارة عن تموّجات �ص ��وتية �أثيرية ال تعطي
دالالت متعدّدة ،وال تختلف بين حيوان وحيوان �آخر من جن�س واحد ،وال تختلف من مكان �إلى
مكانّ ،
ولكن الأ�صوات عند الإن�سان تختلف من �إن�سان لإن�سان ،ومن مكان �إلى مكان في النغمة
ّ
ت�ستحق الحمد وال�شكر هلل تعالى.
والداللة والتعبير ،وتلك نعمة اهلل �أنعم بها على الإن�سان،
أسرار اللغة
لم ينجز الإن�س ��ان عبر تاريخه الطويل �ش ��يئ ًا مبدع ًا� ،أو �أكثر ت�أثير ًا في حياته من �إن�ش ��ائه
للغة ،وا�س ��تعمالها من �أجل ا ّت�ص ��اله الف ��ردي والجماعي  -بتعليم اهلل تعال ��ى له  -فهو باللغة
ح ّق ��ق وجوده وتطوّره ،ومن خاللها اكت�س ��ب ا�س ��تجابات اجتماعية من الأف ��راد والجماعات،
فباللغة ا�ستطاع �أن يكت�سب ثقافة وح�ضارة ،وقيم ًا وفهم ًا و ُم ُث ًال وا ّتجاهات ،وبها يف ّكر في ح ّل
م�شكالته ،فاللغة  -بال ّ
�شك  -تم�سك بمفاتيح التح�صيل والمعرفة.
واللغ ��ة في �ش ��كلها الملفوظ والمكتوب �أداة عجيبة ،تنتقل بها الأ�ش ��ياء التي تقع
عليها حوا�سنا �إلى �أذهاننا ،وكذلك ينتقل ك ّل ما في الذهن من خواطر وم�شاعر و�أفكار
�إلى الآخرين ،وينتقل من الما�ضي �إلى الحا�ضر ،ومن الحا�ضر �إلى الم�ستقبل ،ومن مكان
�إل ��ى مكان ،ومن جيل �إلى جيل ،واللغة تقرب البعيد ،وتو�ض ��ح المبه ��م ،وتجعل المعنوي
مح�سو�س ًا ،والمجهول معلوم ًا� ...إلى غير ذلك من �أ�سرار اللغة.
فاللغة هي الج�س ��ر الذي ي�ص ��ل بين الحياة والفكر ،ت�س ��بق وجوده الأ�ش ��ياء تارة بالتفكير
فيه ��ا ،وتلحق وجود الأ�ش ��ياء تارة �أخرى ،بالتعليق عليها والحدي ��ث عنها ،فالفكرة التي تجول
في الذهن مج ّردة ،تتحوّل �إلى �ص ��ياغة منطوقة �أو مكتوبة ،وعن طريق هذه ال�ص ��ياغة تنتقل
�إلى �أذهان الآخرين ،وتلك هي اللغة.
ولكون �ص ��ياغة الفك ��رة قد تتم ّثل في كلم ��ة ،كانت الكلمة رمز الخل ��ق والإيجاد وهي كلمة
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .44
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(ك ��ن) ،وقد ورد في القر�آن الكريم ما ّ
يدل على ه ��ذا ،يقول اهلل تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{((( ،والكلم ��ة ال تعن ��ي اللفظ ��ة الواح ��دة من ا�س ��م �أو فعل �أو
حرف ،بل قد تعني الكالم الكثير ،يقول ابن مالك في �ألفيّته:
َك �َل�اَ ُم � � َن� ��ا َل � � ْف� � ٌ�ظ ُم� � ِف� �ي� �دٌ ،ك��ا��ْ�س�� َت�� ِق��مْ وَا�� ْ��س�� �مٌَ ،و ِف�� � ْع�� � ٌل ،ث���مّ حَ � � � � ْر ٌف ،ال � َك � ِل��مْ
َاح�� � � � � � � ُد ُه َك� � � ِل� � � َم� � � ٌة ،وَال � � � � َق � � � � ْو ُل عَ � ��مّ َو َك� � � ِل� � � َم� � � ٌة ِب� � � َه � ��ا َك�� �َل � ��اَ ٌم َق�� � ��دْ ُي� � � � ��ؤَ ّم
و ِ
�أي وكلم ��ة قد يق�ص ��د به ��ا كالم ،وقد ورد في الق ��ر�آن ما ّ
يدل على ذلك ف ��ي الحديث عن
ندم الإن�س ��ان العا�ص ��ي ،يقول اهلل تعال ��ى} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ{((( ،وورد ف ��ي الق ��ر�آن �أي�ض� � ًا الكلم ��ة
بمعن ��ى الع ��ذاب يق ��ول �س ��بحانه} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ {(((،
وقول ��ه تعال ��ى} :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ {((( ،كم ��ا تعن ��ي الكلم ��ة الخل ��ق
والإيج ��اد بقول اهلل تعال ��ى } :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ{((( ،فهو � -سبحانه  -يعني بالكلمة خلق الم�سيح عي�سى بن مريم.
ول ّما كانت اللغة لها هذه الأهمية في الحياة ،كانت اللغة �أداة ال�سحر والبالغة والف�صاحة
عند العرب ،وجاء القر�آن ببالغته وف�ص ��احته متحدّي ًا لهم ،ويع ّد الل�س ��ان �أداة �أ�سا�س ��ية للغة
المنطوق ��ة ،وق ��د عرف العرب قديم ًا �أهمي ��ة اللغة المنطوقة العتماده ��م عليها؛ لذلك جعلوا
الل�سان ن�صف الحياة الإن�سانية ،يقول زهير بن �أبي �سلمى(((:
ل �� �س� ُ
�دم
�ان ال �ف �ت��ى ن �� �ص� ٌ�ف ،ون �� �ص� ٌ�ف ف� � ��ؤا ُد ُه ف��ل��مْ ي��ب� َ�ق �إال �� �ص���ور ُة ال��ل��ح� ِ�م وال � � ِ
وك ّل هذا يك�ش ��ف لنا بع�ض �أ�س ��رار اللغة التي هي ن�ص ��ف الحياة الإن�سانية ،وتميّز الإن�سان
عن غيره من �سائر المخلوقات.
((( �سورة ي�س ،الآية .82
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان .100 - 99
((( �سورة يون�س ،الآية .96
((( �سورة الزمر ،الآية .71
((( �سورة الن�ساء ،الآية .171
((( محمد المبارك :فقه اللغة وخ�صائ�ص العربية� ،ص  ،14ط  ،224بيروت ،دار الفكر.1968 ،

الدرس الثاني

مباحث تمهيدية في اللغة
العربية ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى م�سائل تتع ّلق ب�أ�س�س اللغة.
2 .2يدرك �أهميّة اللغة العربية.
3 .3يتبيّن الخ�صائ�ص العامّة ل ّلغة العربية.

قب ��ل �أن نتك ّلم على اللغة العربية ،هناك بع�ض الأ�س ��ئلة نو ّد �أن نجي ��ب عليها ،وهي متع ّلقة
باللغة بوجه عام ،وباللغة العربية بوجه خا�ص ،وهذه الأ�سئلة هي:
هل اللغة توقيفيّة �أم و�ضعيّة؟
الجواب
اختلف علماء اللغة في ذلك ،والأرجح �أ ّنها بد�أت توقيفيّة ،ثمّ اكتملت بالو�ض ��ع،
فك ّل �إن�س ��ان من ل ��دن �آدم �إلى �أن تقوم ال�س ��اعة يبد�أ تع ّلمه للغة بتل ّقيه ��ا م ّمن حوله ،ثمّ
بعد ذلك ير ّكب بنف�س ��ه كلمات وجُ م ًال دون حاجة �إلى التل ّقي ،و�آدم  - Qتل ّقى اللغة
�أو ًال م ��ن ر ّب ��ه؛ لقوله تعال ��ى} :ﭰﭱﭲﭳ{((( ،ثمّ ا�س ��تعملها بعد ذلك،
وا�ستعملها بنوه من بعده بتركيبها في كلمات و�أ�ساليب جديدة.
((( �سورة البقرة ،الآية

31

ّ
َم ْن ّأول من خط بالقلم؟
�ح �أ ّنه �إدري�س Q
�أي�ض� � ًا ،اختلف علماء اللغة في ذلك ،فمنهم من قال �إ ّنه �آدم ،والأ�ص � ّ
فقد رُوي عن ر�سول اهلل  Pقوله�« :أوّل من ّ
خط بالقلم �إدري�س»(((.

((( محمد الري�شهري ،ميزان الحكمة ،ج� ،4ص ،3036تحقيق وطبع ون�شر دار الحديث ،ط.1
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ّ
َم ْن ّأول من تكلم باللغة العربية؟
قي ��ل � ّإن �أول م ��ن تك ّلم باللغة العربية �إ�س ��ماعيل ب ��ن �إبراهيم  ،Lفقد ورد � ّأن ر�س ��ول
اهلل  Pتال} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{((( ،ثمّ قال�« :أُ ْله َم �إ�سماعيل هذا الل�سان العربي
�إلهام� �اً»((( ،وه ��ذا هو الر�أي الأ�ص � ّ�ح لتو ّف ��ر الأد ّلة على ذل ��ك .فقد نقل ال�ش ��يرازي في كتاب
الألف ��ات ،ع ��ن محم ��د بن علي بن الح�س ��ين ،عن �آبائه ع ��ن النبي  ،Pق ��ال�« :أوّل من فتق
ل�سانه بالعربية المتينة �إ�سماعيل  ،Qوهو ابن �أربع ْ
ع�شرة �سنة»(((.
وقال ابن �سالم�« :أوّل من تك ّلم بالعربية ون�سي ل�سان �أبيه� ،إ�سماعيل .(((»Q
م َْن �أوّل من كتب باللغة العربية؟
الجواب
�أي�ض� � ًا ،اختلف ��ت الآراء حول هذا المو�ض ��وع ،فمن قائل �إ ّنه �إ�س ��ماعيل ،Q
و�ض ��عه على لفظه ومنطقه ،وقيل غير ذلك ،ولم يرد من الأد ّلة ما يرجّ ح ر�أي ًا على �آخر،
والأ�ص � ّ�ح � ّأن �إ�س ��ماعيل كما نطق العربية كتبها ،ويمكن �أن يكون �أخذها من قبيلة جرهم
التي ا�س ��توطنت م ّكة بعد تد ّفق ماء زمزم ،وعا�ش ��ت هاجر وابنها �إ�سماعيل بينهم ف�أخذ
اللغة منهم نطق ًا وكتابة.
َم ْن ّأول من وضع النقط على الحروف؟
�أوّل من و�ض ��ع النقط على الحروف هو �أبو الأ�س ��ود الد�ؤلي ،و�ض ��عها على �أواخر الحروف
كعالم ��ات �إعراب ،ولي�س كعالمات �إعجام� ،أمّا �أوّل من و�ض ��ع النقط على الحروف كعالمات
((( �سورة ف�صلت ،الآية .3
((( �أخرجه الحاكم والبيهقي عن جابر.
((( ج�ل�ال الدي ��ن ال�س ��يوطي :المزهر في عل ��وم اللغة و�أنواعها ،ج �� � ،1ص  ،38 - 28القاهرة ،دار �إحي ��اء الكتب العربية،
(بدون)  .و�أحمد بن فار�س :ال�صاحبي ،القاهرة ،عي�سى البابي الحلبي� ،ص .10
((( ورد في طبقات ال�شعراء �ص .10 - 9
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�إعجام ليميز بين الأحرف المت�شابهة مثل :ب ت ث ،ج ح خ ،فهو ن�صر بن عا�صم ،ويحيى بن
يعمر� ،إذ كانت الكتابة بالحروف المعجمة غير المنقوطة في مبد�أ الأمر.
َم ْن ّأول من وضع عالمات اإلعراب الحالية؟
�أوّل من و�ضع عالمات الإعراب الحالية هو الخليل بن �أحمد الفراهيدي(((.
فائدة
قال الجمهور :لي�س في كتاب اهلل �س ��بحانه �ش ��يء بغير لغة الع ��رب ،لقوله تعالى:
} ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ { �سورةيو�س ��ف ،الآي ��ة ،2وقول ��ه} :ﮣ ﮤ ﮥ{ �س ��ورة
ال�ش ��عراء ،الآي ��ة  ،195وما ذكر من �ألفاظ على �أ ّنها غير عربي ��ة ،هي �ألفاظ عربية بحكم
اال�س ��تخدام ،يعني دخلت العربية قبل الإ�س�ل�ام ،وا�س ��تخدمها العرب ف�أ�صبحت عربية� ،أو
�أ ّنه ��ا م ��ن الألفاظ التي ت ّتفق فيها اللغ ��ات ،قال الإمام الفخر الرازي في تف�س ��يره :ما وقع
في القر�آن من نحو (الم�ش ��كاة ،والق�س ��طا�س ،واال�س ��تبرق ،وال�سجيل) ال ن�س� � ّلم �أ ّنها غير
عربي ��ة ،بل غايته � ّأن و�ض ��ع العرب فيها وافق لغة �أخرى كال�ص ��ابون ،والتن ��ور ،ف� ّإن اللغات
(((
فيها م ّتفقة».
((( جالل الدين ال�سيوطي ،المزهر� ،ص .266

ّ
أهمية اللغة العربية
اللغة العربية فرع من ف�ص ��يلة اللغات ال�س ��اميّة ،وقد كتب لها الخلود ب�س ��بب نزول القر�آن
الكريم بها ،يق ��ول اهلل تعالى} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ{(((؛ ولذلك انت�شرت اللغة العربية انت�شار ًا وا�سع ًا كما
لم تنت�شر �أيّه لغة �أخرى من لغات العالم ،فهي اللغة التعبّدية للم�سلمين في جميع بقاع العالم.
((( لال�ستزادة حول هذا المو�ضوع يمكن الرجوع للمراجع الآتية:
 �أحمد بن فار�س ال�صاحبي� ،ص .11 - 10 جالل الدين ال�سيوطي :المزهر� ،ص .344 - 341 ابن خلدون المقدمة� :ص .351 - 349 محمد �صالح ال�شنطي :فن التحرير العربي ،الريا�ض ،مطابع الفرزدق.1989 ،((( �سورة ال�شعراء ،الآيات .195 - 192
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وتع ّد اللغة العربية ثالثة لغات العالم الحديث من حيث انت�شارها ،و�سعة مناطقها ،كما تع ّد
�إحدى اللغات ال�ستّ التي تكتب بها وثائق الأمم الم ّتحدة(((.
وت�شغل اللغة العربية مركز ًا جغرافي ًا مهم ًا في العالم ،ولها تاريخ طويل م ّت�صل ،ي�صل �إلى
�س� � ّتمئة و�ألف �سنة على الأقل :لغة حديث و�أدب ،وعلم� ،أدّت مه ّمتها عبر الع�صور التاريخية -
وما زالت  -تعطي بمقدار ما يعطيها �أهلها من اهتمام وعناية ،وتتراجع بمقدار تراجع �أهلها
عن مجال العلم والح�ضارة(((.
وترجع �أهمّية اللغة العربية �إلى عدّة م�ؤ ّثرات ،منها:
 .1الأثر الدينيّ � :إن بين اللغة العربية والعقيدة الإ�سالمية ترابط ًا ع�ضوي ًا وثيق ًا ،ال يماثله
ترابط �آخر في �أيّ مجتمع (قديم �أو معا�صر) ،ف�إ ّنها لغة الإ�سالم والم�سلمين التعبّدية
ف ��ي جميع بقاع الدنيا ،بها يقر�أ الم�س ��لمون القر�آن ،وبها ي�ؤدّون �ص ��لواتهم ،ويلبّون في
حجه ��م« ،ف ��ك ّل م�سلم مطالب �أن يل� � ّم بع�ض الإلم ��ام بالعربية ،وال �ش ��يء يرفعه في
�أعين �أ�صحابه كالمعرفة العميقة بلغة الإ�سالم المقدّ�سة»(((.
ويمك ��ن القول � ّإن ت�أثير القر�آن ف ��ي اللغة العربية هو�« :إقامة �أدائه ��ا على الوجه الذي
نطق به العرب ،وتي�سير ذلك لأهلها في ك ّل ع�صر ،و�إن �ضعفت الأ�صول ،وا�ضطربت
الف ��روع بحي ��ث لوال هذا الكتاب الكري ��م لما وجد على وجه الأر� ��ض �أ�سود وال �أحمر
يع ��رف الي ��وم ،وال قب ��ل اليوم كي ��ف كانت تنطق الع ��رب ب�أل�سنتها ،وكي ��ف كانت تقيم
�أحرفها ،وتح ّقق مخارجها».
ومعن ��ى ه ��ذا �أ ّنه« :لوال الق ��ر�آن ،و�أ�س ��راره البيانية ،م ��ا اجتمع العرب عل ��ى لغة ،ولو
ل ��م يجتمع ��وا لتبدّلت لغاتهم باالختالط الذي وق ��ع ،ولم يكن منه بدّ ،حتى تنق�ص
الفطرة وتختبل الطباع ،ث ّم يكون م�صيره هذه اللغات �إلى العفاء»(((.
 .2الأثر الح�ضاري :اللغة العربية هي الوعاء الذي يجمع تراث العرب الفكري ،وقد ُكتب
((( �إبراهيم �أني�س :اللغة العربية القومية والعالمية� ،ص .280 - 279
((( �إبراهيم محمد عطا :طرق تدري�س اللغة العربية ،القاهرة� ،ص  ،37مكتبة النه�ضة الم�صرية.1990 ،
((( ال�سيد يعقوب بكر :العربية عالمية ،القاهرة� ،ص  ،16جامعة الدول العربية.1966 ،
((( م�صطفى �صادق الرافعي� :إعجاز القر�آن والبالغة النبوية� ،ص  ،81 - 8بيروت ،دار الكتاب العربي.
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لها الخلود الرتباطها بالعقيدة ،ونزول القر�آن بها ،وقد ا�ستوعبت اللغة العربية الكثير
من الألفاظ التي دخلتها من اللغات الأخرى ،و�أخ�ضعتها لها� ،إمّا باال�شتقاق �أو بالوزن،
ف�أ�صبحت ّ
بحق لغة الح�ضارة والتقدّم التي ت�ستوعب كل جديد.
 .3الأثر القوميّ � :إن بين اللغة العربية وبين الوجود العربي تالزم ًا وا�ض ��ح ًا في الما�ض ��ي
والحا�ضر والم�ستقبل ،ففي الما�ضي حفظت له وجوده الح�ضاري في مواجهة النكبات
والغزوات ،وفي الفترة الحا�ضرة تعتبر اللغة العربية معت�صم الحياة العربية الم�شتركة،
فهي لغة العقيدة والثقافة لك ّل الأمّة العربية ،بها يتعبّدون وبها يتفاهمون مع بع�ض ��هم،
وفي الم�س ��تقبل ال تجد الأمّة العربية  -في ع�ص ��ر تت�سابق فيه دول العالم �إلى الوحدة،
رغ ��م اختالف لغاتها وعقائدها وعاداته ��ا وتقاليدها  -العربية ما ي�ؤ ّكد هوّيتها وين ّمي
�شخ�ص ��يتها ،وي�ؤ ّلف بين جهودها التعليمية والعلمية ،وي�س ��ارع به ��ا �إلى الوحدة التامّة
ال�شاملة مثل هذه اللغة الم�شتركة الموحّ دة.
خصائص اللغة العربية
خصائص اللغةالعربية

تمايز اللغة العربية �صوت ّياً ورمزياً
ارتباط الحروف بالمعاني
تتميّز اللغة العربية بظاهرة الترادف
اللغة العربية لغة ا�شتقاقية
تتميّز اللغة العربية ب�أ ّنها لغة �إعراب
اللغة العربية قادرة على مواجهة التغيّرات التي ت�صيب المجتمع
اللغ ��ة العربية منظومة كبرى له ��ا �أنظمة متعدّدة ،فلها نظامها ال�ص ��وتي المو ّزع توزيع ًا ال
يتعار�ض فيه �ص ��وت مع �ص ��وت ،ولها نظامها الت�ش ��كيلي الذي ال يتعار�ض فيه موقع مع موقع،
ولها نظامها ال�ص ��رفي الذي ال تتعار�ض فيه �ص ��يغة مع �ص ��يغة ،ولها نظامها النحوي الذي ال
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تتعار� ��ض فيه قاعدة مع قاعدة ،ولها بعد ذلك نظ ��ام للمقاطع ،ونظام للنبر ،ونظام للتنغيم،
فهي منظومة كبرى ي�ؤدّي ك ّل نظام منها وظيف ًة بالتعاون مع النظم الأخرى(((.
 .1تمايز اللغة العربية صوتي ًا ورمزياً:

تتميّز اللغة العربية عن غيرها من اللغات الأخرى �صوتي ًا ورمزي ًا بعدد �أحرفها التي بلغت
ثمانية وع�ش ��رين حرف ًا ،وهناك حرف ال�ض ��اد الذي ال يوجد في �أيّ لغة �أخرى ،كما � ّأن حروف
اللغ ��ة العربية ،ما ينطق منها يكتب ،وما ال ينط ��ق ال يكتب� ،إال في بع�ض الكلمات القليلة ،كما
�أ ّنها ا�ستوفت جميع �أجهزة النطق عند الإن�سان ،والذي ال خالف عليه هو � ّأن اللغة العربية كما
يق ��ول الع ّقاد« :ت�ستخدم هذا الجهاز الإن�ساني على �أت ّم ��ه و�أح�سنه ،وال تهمل وظيفة واحدة
م ��ن وظائف ��ه ،كما يحدث ذل ��ك في �أكثر الأبجديات اللغوية بين حرفين»((( ،فقد ا�ش ��تملت
على جميع مخارج الأ�ص ��وات التي ا�ش ��تملت عليها �أخواتها ال�س ��امية ،وزادت عليها ب�أ�ص ��وات
كثيرة ال وجود لها في واحدة منها ،مثل :الثاء ،والذال ،والغين ،وال�ضاد ،والخاء ،والظاء(((.
فائدة
�إذا �أردت �أن تعرف مخرج �أيّ حرف بطريقة �س ��ريعة وب�س ��يطة ،فعليك �أن تفعل
الآتي :ت�أتي بهمزة قبل الحرف ،ثمّ تنطق به �س ��اكن ًا� ،أو م�ش� �دّد ًا ،فحيث ينقطع ال�صوت
يكون مخرج الحرف ،ومبحث هذا علم التجويد.
 .2ارتباط الحروف بالمعاني:

اختل ��ف الباحث ��ون في ه ��ذا الظاهرة اللغوي ��ة ،وهي ظاه ��رة ارتباط الح ��روف والكلمات
بالمعاني ،فمنهم من �أيّدها ،ومنهم من رف�ضها ،بيد �أ ّننا يمكن �أن ن�شير �إلى �أن هناك ارتباط ًا
بين الحروف وداللة الكلمات في العربية ،فقد ذكر علماء العرب من الأمثلة ما جعلهم يميلون
�إلى االقتناع بوجود التنا�سب بين اللفظ ومدلوله في حالتي الب�سط والتركيب ،ومن هذه الأمثلة
((( تمام ح�سان :مناهج البحث في اللغة ،القاهرة ،الأنجلو الم�صرية� ،1955 ،ص .58
((( عبا�س محمود العقاد� :أ�شتات مجتمعات في اللغة والأدب ،ج � ،5ص  ،11القاهرة ،دار المعارف .1982
((( علي عبد الواحد وافي :فقه اللغة� ،ص  ،168 - 164ط  ،8القاهرة ،دار نه�ضة م�صر.
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في حالة الب�سط � -أو الحرف الواحد  -وهو جزء من الكلمة  -يقع على �صوت معيّن ،ثمّ يوحي
بالمعنى المنا�س ��ب ،مثل�( :ص ��عد و�سعد) فجعلوا ال�ص ��اد  -لأ ّنها �أقوى  -لما فيه �أثر م�شاهد
ح�س ًا((( .ومن ذلك (خ�ضم وق�ضم) فالخ�ضم لأكل
يرى ،وجعلوا ال�سين لما ال يظهر وال ي�شاهد ّ
الرطب الطري كالبطيخ والقثاء ،والق�ض ��م لل�ص ��لب الياب�س ،نحو ق�ض ��مت الدابة �شعيرها(((،
ومثل (الن�ض ��ح والن�ضخ) فالن�ض ��ح لر�ش الماء الخفيف ونحوه ،والن�ضخ للماء الغزير ونحوه،
ق ��ال تعالى} :ﯺ ﯻ ﯼ{((( فجعلوا الحاء  -لرقتها  -للماء ال�ض ��عيف والخاء -
لغلظها  -لما هو �أقوى منها ،كما � ّأن الكلمات التي تتكوّن من حروف واحدة ت�شترك في معنى
واحد تدور حوله مهما اختلفت تركيبها ،مثل الأحرف( :م� ،س ،ح) فالكلمات التي تتكوّن منها
توحي بالإزالة ،مثل( :م�سح� ،سمح ،حم�س ،ح�سم) ،ولكن هذه الخا�صية لي�ست �شائعة في ك ّل
الحروف العربية(((.
 .3تتم ّيز اللغة العربية بظاهرة الترادف:

الأ�ص ��ل في ك ّل لغة �أن يو�ض ��ع فيها اللفظ الواحد لمعنى واحد ،ولكنّ ظروف ًا تن�ش�أ في اللغة
ت�ؤدّي �إلى تعدّد الألفاظ لمعنى واحد� ،أو تعدّد المعاني للفظ و�أحد� ،أو تعدّد الألفاظ من �أ�صل
واحد لت�ؤدّي معاني متعدّدة� ،ألفاظ م ّتحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في �أيّ �س ��ياق(((.
وق ��د اختلفت اللغويون ف ��ي وقوع هذا الترادف التام في لغتنا العربية اختالف ًا كبير ًا بين م�ؤيّد
له ومعار�ض ،فهذا �أبو علي الفار�سي يذكر لنا �أ ّنه كان بمجل�س �سيف الدولة بحلب ،وبالح�ضرة
جماعة من �أهل اللغة ،وفيهم ابن خالويه ،فقال ابن خالويه� :أحفظ لل�س ��يف خم�س ��ين ا�س ��م ًا،
فتب�سم �أبو علي الفار�سي ،وقال :ما �أحفظ �إال ا�سم ًا واحد ًا ،وهو ال�سيف ،قال ابن خالويه :ف�أين
ّ
المه ّند وال�ص ��ارم والب ّتار والح�س ��ام ...وكذا وكذا ،فقال �أبو علي :هذه �صفات ،وك� ّأن ال�شيخ ال
يف ّرق بين اال�سم وال�صفة(((.
((( �صبحي ال�صالح :في فقه اللغة� ،ص  ،142ط  ،6بيروت ،دار العلم للماليين.1976 ،
((( م.ن� ،ص  ،144 - 143والخ�صائ�ص البن جني� ،ص .549
((( �سورة الرحمن ،الآية .66
((( محمود ر�شدي خاطر و�آخرون :تعليم اللغة العربية� ،ص  ،14القاهرة� ،سجل العرب.1985 ،
((( رم�ضان عبد التواب :ف�صول في فقه اللغة ،القاهرة� ،ص  ، 174 - 172مكتبة الخانجي.1980 ،
((( م.ن� ،ص .311
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على � ّأن ما تميل �إليه النف�س � ّأن الترادف ظاهرة حقيقية في اللغة العربية� ،سببها:
�أّ �	.أن احتكاك لغة قري�ش باللهجات العربية الأخرى نقل �إليها مفردات هذه اللهجات.
بّ �	.أن جامع ��ي المعجم ��ات لم ي�أخذوا اللغة عن قري�ش وحدها ،بل �أخذوا عن قبائل �أخرى
كثيرة.
جّ �	.أن جامعي المعجمات  -ل�شدّة حر�صهم على ت�سجيل ك ّل �شيء � -سجّ لوا ك ّل المفردات(((.
ومعنى هذاّ � :أن ال�ش ��يء الواحد كال�س ��يف� ،أو الجمل� ،أو الأ�س ��د ...مث ًال ،له ا�س ��م في
قبيلة ،وا�س ��م �آخر في قبيلة �أخرى ،وا�سم ثالث في قبيلة ثالثة ...وهكذا ،وعندما جمع
علماء اللغة �ألفاظ اللغة وقاموا بتدوينها� ،أثبتوا ك ّل هذه الألفاظ ،ومنها �ألفاظ لم�س ّمى
واحد.
والدليل على ذلك في ع�ص ��رنا الحا�ض ��ر �أ ّنه توجد �أ�س ��ماء مختلفة في �أماكن مختلفة
لم�س� � ّمى واحد ،مث ��ل :الكوز ،وال�س ��طل ،والقعب ،والنحا�س ��ة (لإناء ال�ش ��رب) ،ومثل:
البطيخ والحبحب والجح (للبطيخ) ...وهكذا في م�س ّميات �أخرى.
 .4اللغة العربية لغة اشتقاقية:

توليد لبع�ض الألفاظ من بع�ض ��ها الآخر ،والرجوع
اال�ش ��تقاق في اللغ ��ة العربية عبارة عن ٍ
بها �إلى �أ�ص ��ل واحد ،يحدّد مادّتها ،ويوحي بمعناها الم�ش ��ترك الأ�صيل ،مثلما يوحي بمعناها
الخا�ص الجديد ،واال�ش ��تقاق هو �أحد الو�س ��ائل الرائعة التي تنمو على طريقها اللغات وت ّت�سع،
وي ��زداد ثرا�ؤها في المفردات ،فتتم ّكن به من التعبير عن الجديد من الأفكار ،والم�س ��تحدث
من و�سائل الحياة.
واللغات تنق�س ��م من حيث التكوين �إلى لغات النحت ،ولغات التجميع ولغات اال�ش ��تقاق(((.
فلغات النحت هي :التي تتكوّن فيها الأ�س ��ماء والأفعال وال�ص ��فات ب�إدخال المقاطع ال�صغيرة
عليها �أو �إلحاقها بها ،مثل( :الب�سملة) ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( ،والحوقلة) ال حول وال قوّة
� اّإل ب ��اهلل( ،والتهليل) ال �إله � اّإل اهلل ،وي�ش ��يع النحت في اللغ ��ات الهندية الجرمانية .والتجميع
((( علي عبد الواحد وافي :فقه اللغة� ،ص .174 - 172
((( عبا�س محمود الع ّقاد� :أ�شتات مجتمعات في اللغة والأدب� ،ص .115
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هو :الذي يعتمد على الل�ص ��ق ،وي�ش ��يع في اللغات المغولية ،مثل :جنكيزخان ،وورد�شاه ،ومثله
في اللغة العربية :ح�ضرموت ،ومعديكرب ،وبعلبك .واال�شتقاق توليد لبع�ض الألفاظ من �أ�صل
واحد ،وي�ش ��يع في اللغة العربية .مثل� :س ��مع ،ي�س ��مع ،ا�س ��مع� ،سامع� ،س َّماع� ،س ��ميع� ،س ّماعة،
م�س ��موع ،م�ستمع ...وظاهرة اال�ش ��تقاق قد �أك�سبت اللغة العربية مرونة ممتعة في وقت واحد،
ف�س ��مح له ��ا بخلق �ألفاظ جدي ��دة مثل كلمة :مذياع (للراديو) م�ش ��ت ّقة من كلم ��ة �أذاع ،وكلمة
الهاتف (للتليفون) م�ش� � ّتقة من كلمة هتف ،وبهذا حافظ اال�ش ��تقاق على ثروة اللغة العربية،
وحماها من الزيغ وال�شطط.
 .5تتم ّيز اللغة العربية بأ ّنها لغة إعراب:

يعتب ��ر الإعراب من خ�ص ��ائ�ص اللغة العربية ،ومراعاته تع ّد الف ��ارق الوحيد بين المعاني
المتكافئ ��ة ف ��ي اللف ��ظ� ،إذ �إ ّنه عن طريق الإع ��راب يمكن تمييز الكالم ،وف ��ي ذلك يقول ابن
خ�صت به العربية الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني
فار� ��س« :من العلوم الجليلة التي ّ
المتكافئ ��ة ف ��ي اللفظ ،وب ��ه يعرف الخبر الذي ه ��و �أ�صل الكالم ،ولواله م ��ا ميّز فاعل من
مفعول ،وال م�ضاف من منعوت ،وال تعجّ ب من ا�ستفهام ،وال نعت من توكيد»(((.
 .6اللغة العربية قادرة على مواجهة التغ ّيرات التي تصيب المجتمع:

بف�ضل اال�شتقاق في اللغة العربية� ،أ�صبحت اللغة العربية وعا ًء يمكنه ا�ستيعاب ك ّل التغيّرات
التي ت�صيب المجتمع ،والتعبير عن ك ّل جديد من هذه التغيّرات ،فهي قادرة على الت�أقلم ،كما
غنى وثروة ،ويمكنها �أن ّ
ت�شتق لك ّل
�أ ّنها مرنة ت�ستطيع �أن ت�أخذ من ا�شتقاق الألفاظ ما يعطيها ً
جديد من التغيّرات �ألفاظ ًا تالئمه ،مثل� :أخيتارها (للتليفون) ا�سم الهاتف ،و(الراديو) ا�سم
المذياع ،و(للتليفزيون) ا�سم التلفاز ،فالجديد تخ�ضعه لأوزانها وا�شتقاقاتها ،وبهذا �أمكنها،
ويمكنها �أن ت�ستوعب ك ّل جديد ،وتقدر على مواجهة التغيّرات التي ت�صيب المجتمع العربي.

((( �أحمد بن فار�س :ال�صاحبي� ،ص .42

الدرس الثالث

الحروف الشمس ّية
والقمر ّية -
الش ّدة والم ّدة
أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يميّز بين الأحرف ال�شم�سيّة والأحرف القمريّة.
2 .2يتع� � ّرف �إلى الموا�ض ��ع التي ينبغي و�ض ��ع ال�ش� �دّة
والمدّة فيها.
3 .3يتم� � ّرن عل ��ى كتاب ��ة ذل ��ك ك ّل ��ه �أو نطقه ب�ص ��ورة
�صحيحة ،في حاالته المختلفة.

قاعدة (:)1

الحرف ال�شم�س � ّ�ي هو الحرف الذي ي�ش� �دّد لفظ ًا �إذا دخلت عليه «ال التعريف» وال تلفظ
الالم� ،أمّا في الكتابة ف ُتكتب الالم دون كتابة ال�شدّة.
الح ��رف القمريّ هو الحرف الذي يبقى كما هو �إذا دخلت عليه «�أل التعريف» وتلفظ معه
الالم.
الأمثلة:
كتابة الكلمة

لفظ الكلمة

نوع الحرف الأ ّول

ال�شم�س

� َّأ�شم�س

�شم�سي
ّ

القمر

ا ْلقمر

قمريّ

البلد

ا ْلبلد

قمريّ

الجي�ش

ا ْلجي�ش

قمريّ

ال�سفر

� َّأ�سفر

�شم�سي
ّ

ال�صيّاد

� َّأ�صيّاد

�شم�سي
ّ
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قاعدة (:)2

الحروف ال�شم�س� �يّة �أربعة ع�ش ��ر حرف� � ًا ،وهي �أوّل حرف من ك ّل كلمة م ��ن البيت المنظوم
الآتي:
ِط� ْ�ب ث��مَّ �ِ��ص� ْ�ل ر َِح �م � ًا َت � ُف� ْ�ز �ِ��ض� ْ�ف َذا ِن� َع��مْ د ْع �� �س���و َء ظ� � ٍّ�ن ُز ْر � �ش��ري �ف � ًا ل� �ل� � َك� � َر ْم
وهي الحروف الآتية :ت ـ ث ـ دـ ذـ رـ زـ �س ـ �ش ـ �ص ـ �ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن.
 الحروف القمريّة �أربعة ع�شر حرف ًا �أي� ًضا ،وهي حروف المقولة الآتية( :اب ِْغ حَ َّجك َوخ ْف
(((
عَ ِق ْي َم ُه) ،وهي الحروف الآتية� :أ ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي.
قاعدة (:)3

ال�ش� �دّة هي عبارة عن حرفين متماثلين ،الأوّل �ساكن والثاني متح ّرك ،نحو�« :ش ْددَ ،تكتب
�شدّ».
قاعدة (:)4

المدّة هي عبارة عن همزة مفتوحة ،مكتوبة على الألف ،وقع بعدها همزة �س ��اكنة �أو �ألف
المدّ ،نحو�« :آنف» ،و�أ�صلها�« :أءْنف» ،و«مفاج�آت» ،و�أ�صلها« :مفاج�أات».
وفي الم�صحف تكتب همزة القطع((( على الألف بينما تكتب المدّة ب�شكل همزة قبل �ألف.

((( من كتاب «تحفة الأطفال في تجويد القر�آن» لل�شيخ �سليمان الجمزوري:
�رف
�ام �أل ح � � � � � ِ
�االن ق� � �ب � � َ�ل الأح� � � � � � �ر ُِف �أُوالهُ � � � � � َم� � � � ��ا ِ�إظ� � � �ه � � ��ارُهَ � � ��ا َف � � ْل � �ت � �ع� � ِ
ل � �ل� � ِ
ق � �ب� � َ�ل ارب � � � � ٍ�ع م � � � ْع ع � �� � �ش� ��ر ٍة ُخ�� � � ْ�ذ ع� �ل� � َم� � ُه ِم� � � ِ�ن (ا ْب � � � � ِ�غ ح���جَّ � � َت�� َ�ك َ
وخ�� � � َ�ف ع��ق��ي�� َم�� ُه)
َ
ث� ��ان � �ي � �ه � � َم� ��ا �إدغ�� � ��ا ُم� � � � َه�� � ��ا ف� � ��ي �أرب� � � � � ِ�ع وع� � ���� ْ��ش�� ��ر ٍة �أي� � ��� � �ض� � � ًا ،ورم� � � � َ�زهَ � � � ��ا ف�� � ِ�ع
ِط���بْ ث ��مَّ � ِ��ص� ْ�ل ر َِح� �م� � ًا َت�� ُف� ْ�ز � ِ��ض� ْ�ف َذا ِن � َع��مْ د ْع � � �س� ��و َء ظ�� ��نٍّ ُز ْر �� �ش ��ري� �ف� � ًا ل� �ل� � َك� �رَمْ
وال � � �ل � ��امُ الأول� � � � � ��ى � � �س� ��مِّ � � َه� ��ا َق� � � َم � ��ر ّي� � � ْه وال� � �ل� ��امُ الأُخ� � � � � � �رَى �� �س ��مِّ � � َه ��ا � �ش �م �� �س � َّي��ه
((( همزة القطع هي الهمزة التي ُتلفظ و ُتكتب ،في بدء الكالم ودرجه.

 ةّدملاو ةّدشلا -ةّيرمقلاو ةّيسمشلا فورح لا
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تمارين

� .1أَد ِْخ ْل «ا َل ال َت ْع ِري َْف» َعلَى الأَ�سْ مَا ِء الآَ ِت َي ِةَ ،و�أَ ِع ْد َ�ضب َْط حَ َر َكا ِتهَا:
�أَرْ�ض ـ بَاب ـ ِت ْين ـ ُغ َراب ـ َ�ص َّياد ـ َ�س َفر.
�َ .2ض ْع َخ ّطاً َتحْ َت الحَ ر ِْف َ
ال�شم ِْ�س ّي ،و ََخ َّطي ِْن َتحْ َت الحَ ر ِْف ال َق َم ِريّ :
ات؛
ال ِت ِلم ْي ُذ ال َل ِط ْي ُف هُ َو ا َّل ِذيْ اَل َي ْع ِر ُف ِ�إ اَّل ال َل ْف َظ الحَ َ�سنَ  ،و اََل َي ُقوْمُ � اَّإل بال َل ِب ِق ِمنَ ال َت َ�ص ُّر َف ِ
ِ ألَ َّن ال َلبَا َق َة َت ْق ِ�ض ْي ِب�أَنْ َي ُك ْو َن الإِ ْن َ�س ُانِ ،ف ْي ُك ِّل �أَعْ َما ِل ِهُ ،م َت َف ِّتحَ اللُّبِّ  ،حَ ِاذ َق ال ِل َ�س ِانَ ،ي ْفهَمُ
َاحدَ ِةَ ،ك ْي َي ُك ْو َن َف ِاهم ًا مَ ا عَ َل ْي ِهَ ،ب ِع ْيد ًا ِمنَ ال َل ْو ِم.
ِمنَ ال َل ْم ِحَ ،وي َْ�س َت ِف ْي ُد ِمنَ ال َل ْح َظ ِة الو ِ
وال ِت ْل ِم ْي ُذ �إِ ْن�سَ � ُ
�ان ال َغ � ِ�د؛ َفي َِجبُ َ�أ ْن َي ْب َت ِعدَ عَ ِن ال َل ِع ِب ،و َُخ ُ�صو�ص � ً�ا ال َل ِع ��بَ ال َم ْم ُنوعََ ،كال َل ْط ِم
وَال َل ْك ِمَ ،ف َي ُكو ُْن ا ِلإ ْن�سَ � َ
�ان ال َل ِبيْبَ  ،اللاَ ِح َق الحَ ِيا َة ِف ْي �سَ � �ي ِْرهَ ا َنحْ َو الأَ ْف َ�ض � ِ�ل وَا َلأ ْكم َِل .عَ َل ْي ِه
ِبالدَ ر ِْ�س وَال َكدِّ وَعَ دَ ِم َت ْ�ض� � ِيي ِْع ال َو ْق ِت ِف ْي ال َلي ِْل َقب َْل ال َنهَا ِر� ،أَ ْو َي َق َع عَ َل ْي ِه ال َل ْومَُ ،و َي ْنه َ
َال عَ َل ْي ِه
الجَ ِم ْي ُع َت ْو ِبي ً
ْخا َو َت ْع ِني ًْفا.
� .3أَد ِْخ ِل َ
َات الآَ ِت َي ِة:
ال�ش َّد َة َعلَى ال َك ِلم ِ
مُدْ دَ............................................................................................................................................................................. :
عدْ ُدوْا...................................................................................................................................................................... :
�أَ ِ
م َر ْت َتب....................................................................................................................................................................... :
ُ
ُ .4ف َّك َ
ال�ش َّد َة وَال َم َّد َة ِف ْيمَا َي�أْ ِت ْي:
ُ�ش� � َّد حَ يَا ِز ْي َم � َ�ك ِل ْل َم ْو ِت ،و اََل َت ُف � َّ�ك ِرب َ
َاط الحَ يَاءِ؛ َف� � ِ�إ َّن َ�آمَ َال ال َق ْو ِم ُم َع َّل َق� � ٌة عَ َلى عَ ا ِت ِق َك؛
ات ال ُم ِع َّد ِة ِل َن ْي ِل اِال ْم ِتيَا ِز ِب ُر ُك ْو ِب َ�س� � ِف ْي َن ِة ال َنجَ ا ِة و اَِال ْل ِتحَ ِاق
َف ِ�إ َّنهُمْ َي َر ْو َن َك ِم ْر�آَ ًة ِلل َت َ�ص� � ُّر َف ِ
ِب َر ْك ِب ُ
ال�شهَدَ اءِ.
�َ .5ض ِع َ
ال�ش َّد َة َعلَى الحَ ر ِْف ال ُم َن ِا�س ِب:
الخ ْم ِ�س ا َل ِت ْي ِم ْنهَا َ
ا�س ُة َ
َا�س َ
ال ِل َ�س � ُ
َال�س ْم ُع
ال�شمُ و َ
�ان حَ َ
الذو ِْقَ ،و َ�أدَا ُة ال ُن ْط ِق ،وَهُ َو ِمنَ الحَ و ِ
اب ال َلوْعَ ِة،
وَالب ََ�ص� � ُر وَال َل ْم ُ�سَ ،ف ِب� � ِه َن َت َل َف ُظ ِبالكَلاَ ِم ال َل ِط ْي � ِ�فَ ،و ُن َخ ِّف ُف ِمنْ َلوْعَ ِة �أَ ْ�ص ��حَ ِ
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َو َن ْح َم ُد َ
اهلل َو ُن َ�س� � ِبحُ ُهَ .و ِب ِه � -أَيْ�ض� � ًاَ -ن َتوَجَ ُه ِ�إ َلى َغ ْي ِر َنا ِبال َل ْو ِمَ ،ف ْل َن ْجع َِل ال ِل َ�س � َ
�ان َ�س ِب ْي ًال
ا�س ،و اََل َن ْ�ص � ِ�ر َف َن ُه ِ�إ َلى ال َل ْ�س � ِ�ع وَال َلدْ ِغ َ
ال�س ِام ِع،
اللذي ِْن ي َْجرَحَ ِان ُ�ش� � ُع ْو َر َ
َل َنا ِ�إ َلى ُق ُل ْو ِب ال َن ِ
َو ُي ْب ِعدَ ا ِن ِه عَ َنا و اََل ُي َق ِربَا ِن ِه ِم َنا.
ل ال َفرَا َغ ِب َك ِل َم ٍة ِف ْيهَا «ال»َ ،ت ْب َد�أُ ِبحَ ر ٍْف َ�شم ِْ�سيٍّ :
 .6امْ َ أ
ِ
ـ ُي ْق َر ُع الجَ َر ُ�س ِف ْي �َ ....................................صبَاح ًا.
ـ ِف ْي  ....................................مَ َق ِاع ُد َخ َ�ش ِب َّي ٌة.
ـ  ....................................حَ َيوَا ٌن ُم ْف َت ِر ٌ�س.
الخ ِري ِْف َي َت َغ َّي ُر َ ....................................و َت َت َ�سا َق ُط �أَ ْور ُ
ـ ِف ْي َ
َاق. ....................................
َات الآَ ِت َي ِة ،وار�سمها ر�سماً �صحيحاً:
ُ .7م َّد ال َك ِلم ِ
الم ْر�أَاة� ،أَادَاب ،الأَامَ ال� ،أَ َان.
َظ ْم�أَان ،مَ َ�أ ِاكل� ،أَامَ ْنت� ،أَ َاذان ًا� ،أَ ُال ال َب ْي ِت�َ ،أا َن ُف� ،أَ َ
ا�س ُفِ ،
َات الآَ ِت َي ِة:
َ .8ف َّك ال َم َّد َة ِف ْي ال َك ِلم ِ
�أَ ْن ُت ��مْ �آ ِل ْي وَمَ حَ ُّط �آمَ ا ِل � ْ�ي�َ ،أ ْن ُتمْ مَ �ؤُ ْو َن ِت ْي ِف ْي ال ُب�ؤْ ِ�س ،وَمَ ْو ِئ ِل ْي َ�س ��اعَ َة ال َي�أْ� � ِ�سَ ،ي ْه ُف ْو ِ�إ َل ْي ُكمْ
ُف�ؤَا ِديْ َوي َِطيْبُ ِف ْي ُكمْ ُ�سهَادُيْ  ،اَل �آ َن ُف ِم ْن ُكمْ َ ،و َال � َآ�س ُف �أَنْ �أَ ْجع ََل ِف ْي ُكمْ ُ�س�ؤَا ِل ْي.
�أَ ْن ُتمْ َ آل ِل ِئ ْي ِف ْي َ
ال�ض� � ْن ِكَ ،و�آبَا ِريْ الع َْذ َب ُة ِف ْي َ�ص � ْ�ح َرا ِء الحَ يَا ْةُ � .آخ ُذ ِم ْن ُكمْ َ ،فلاَ ُت َ�ؤ ِاخ ُذ ِّني
ِف ْي َت ْ�س� ٍآلَ ،و�آمَ ُل ِم ْن ُكمُ َ
الخ ْي َر َفلاَ ُت َخ ِّي ُب ْوا الآَمَ َالِ ،ب ُكمْ َت ْح ُل ْو ِل ْي ُر َ�ؤايْ َو َي�أْ َل ُف هَ وَايْ ُ ،ف�ؤَا ِديْ
ِب ُكمْ � ِآه ٌلَ ،و ِ�إ َلى ِديَا ِر ُكمْ مَ ا ِئ ٌلَ ،ف َ�ضاءَتْ ِبال ِع ِّز َ�أيَّا ُم ُكمْ  ،و ََ�ص َفتْ ِبال َه َنا َء ِة �أَ ْحلاَ ُم ُكمْ .
�َ .9صحَّ ِح َ
الخ َط�أَ ِف ْي ال َم ْق َط ِع الآَ ِت ْي:
الجب َِال ال ُل ْب َنا ِن َّي ِة َي َرى َ�ص� � َفا َءنْ اَل َي ْع ِد ُل ُه َ�ص� � َفا�ؤُنْ َ ،و َبهَا َءنْ اَل ي َُ�ض ِاه ْي ِه
ُك ُّل مَ نْ َي َتجَ و َُّل ِف ْي ِ
�اه ُد ُق َرنْ ُم َو َّزعَ َتنْ عَ َلى ُ�س� � ُف ْو ِحنْ َو ِتلاَ ِلنْ َو ِفي ِوهَ ا ِدنْ َ ،ت َت َ�أ َّل ُق ُ�س ُطوْحُ ُب ُي ْو ِتهَا
َب َها�ؤُنْ َ ،وي َُ�ش � ِ
َق ْر ِم ْيدَ نْ �أَ ْح َم َر ُم َت َوهِّ جَ نْ َت ْحتَ �أَ ِ�ش َّع ِة َ�ش ْم ِ�سنْ م ُْ�ش ِر َق ِتنْ َ�أ ْو َغا ِر َب ِتنْ .

الدرس الرابع

التنوين

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يف� � ّرق بين تنوي ��ن الفت ��ح وتنوين ال�ض ��مّ وتنوين
الك�سر ،ويعرف �أنواعه وكيفيّة ر�سمه.
2 .2يتع� � ّرف �إلى الحاالت الت ��ي ُتكتب فيه ��ا «�إذن» مع
النون �أو بدونها.
3 .3يتم� � ّرن عل ��ى كتاب ��ة ذل ��ك ك ّل ��ه �أو نطقه ب�ص ��ورة
�صحيحة ،في حاالته المختلفة.

تعريف التنوين
هو نون �ساكنة زائدة تلفظ وال تكتب ،بل يعوّ�ض عنها في الكتابة بتكرير الحركة الأخيرة.
الأمثلة

كيف ّية اللفظ

جاء ٌ
رجل

جاء رج ُل ْن

بيت
�أتى الرجل من ٍ

�أتى الرجل من بي ِت ْن

ر�أيت قا�ضياً

ر�أيت قا�ضي َْن

قاعدة (:)1

التنوي ��ن يلح ��ق اال�س ��م المعرب المن�ص ��رف� ،إذا ل ��م يكن م�ض ��اف ًا ،ولم تدخ ��ل عليه «ال
التعريف» ،ولم يوقف عليه� ،سواء �أكان مرفوع ًا� ،أو من�صوب ًا� ،أو مجرور ًا.
قاعدة (:)2

 .1تنوي ��ن ال�ض ��مّ هو عبارة عن �ض� � ّمتين تكتبان عل ��ى الحرف الأخي ��ر ،وتلفظان نون ًا
�ساكنة بعد �ضمّ .
 .2تنوي ��ن الك�س ��ر هو عبارة عن ك�س ��رتين تكتبان على الحرف الأخي ��ر ،وتلفظان نون ًا
�ساكنة بعد ك�سر.
 .3تنوين الفتح هو عبارة عن فتحتين تلفظان ً
نونا �س ��اكنة بعد فتح ،وتكتبان على �ألف
بعد الحرف الأخير� ،أو قبلها على الحرف الأخير ،نحو :رج ًال ـــ رجلاً ً ،
�شيئا ـــ �شي ًئا.
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مالحظ ��ةّ � :إن تنوين الفتح ير�س ��م عل ��ى الألف بعد الحرف الأخي ��ر �أو قبلها على الحرف
الأخير� ،إال في الحاالت الآتية:
�	.1إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة ،نحو :زرت حديق ًة �أو ج ّن ًة �أو مدر�س ًة جميل ًة...
�	.2إذا انتهت الكلمة بهمزة فوق �ألف ،وهذا يح�صل عندما ُت�سبق الهمزة بفتحة ،نحو:
بنينا ملجَ �أً ومر َف ً�أ� ،سمعت ن َب�أً َ
خط�أً.
�	.3إذا انتهت الكلمة بهمزة م�س ��بوقة ب�ألف ،نحو� :إمالءً� ،إن�ش ��اءً� ،ش ��ربت ماءً� ,سمعت
بكاءً...
فتى يحمل ع� ًصا.
�	.4إذا انتهت الكلمة ب�ألف طويلة �أو مق�صورة ،نحو� :شاهدت ً
قاعدة (:)3

أنواع التنوين
 .1تنوي ��ن الأمكن ّي ��ة �أو التمكي ��ن �أو ال�ص ��رف :وه ��و التنوين الذي يلحق اال�س ��م المعرب
المن�ص ��رف؛ ّ
ليدل على خ ّفته ,وي�س ّمى اال�س ��م المتم ّكن؛ �أي المعرب ،الأمكن� ،إذا كان
من�ص ��رف ًا� ،أمّا �إن كان ممنوع ًا من ال�ص ��رف ،في�س ��مى متم ّكن ًا غي ��ر �أمكن ،وال يلحقه
التنوين ،نحو :قر�أت كتاب ًا مفيد ًا.
و�سيبويه
 .2تنوين التنكير :وهو يلحق اال�سم المبني �إذا �أريد تنكيره  ،نحو :جاء �سيبويه
ٍ
�آخر ،ف�س ��يبويه الأولى ا�س ��م علم ،والثاني ��ة كناية عن عا ِل ٍم في النح ��و؛ ولذلك لحقها
تنوين التنكير.
 .3تنوي ��ن المقابل ��ة :وهو التنوين الذي يلحق ما جُ ِمع ب�ألف وتاء مزيدتين (جمع الم�ؤ ّنث
بتلميذات
�لمات ,م ��ررت
ٍ
ال�س ��الم) ،وه ��و يقابل ن ��ون جمع المذ ّكر ال�س ��الم ،نحو :م�س � ٍ
مجتهدات.
ٍ
�شيء محذوف ،ويكون:
 .4تنوين التعوي�ض �أو ال ِعوَ�ض :وهو الذي يعوّ�ض به عن ٍ
قا�ض ،بدل (جاء قا�ضي).
�أِ -عو�ضاً عن حرف :جاء ٍ
بِ -عو�ضاً عن كلمة :ما يلحق كلم َتي (ك ّل وبع�ض)ِ ،عو� ًضا ع ّما ت�ضافان �إليه ،نحو :ح�ضر
المع ّلمون ،ف�صافحت ك ًال منهم (�أي ك ّل مع ّلم منهم).
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جِ -عو�ضاً عن جملة :ما يلحق (�إذ) ِعو� ًضا عن جملة تكون بعدها ،نحو :زرتك في الم�ساء,
حينئذ خارج البيت (�أي حين �إذ زرتك).
وكنت ٍ
ً
إذن أو إذا
قاعدة (:)1

 .1تكتب �إذن بالنون ال بالتنوين �إذا كانت نا�صبة للفعل الم�ضارع بعدها.
 .2تكتب بالتنوين (�إذ ًا) �إذا كانت غير نا�صبة للفعل الم�ضارع بعدها((( ،نحو� :إن تبالغ في
الإهمال� ،إذ ًا تفقد وظيفتك� .أنت ك�سرت الإبريق ,ف�أنت �إذ ًا ملوم.
قاعدة (:)2

شروط نصب «إذن» للفعل المضارع بعدها
� .1أن تكون �صدر الجواب الذي يُجاب به ،نحو :زيد� :آتيك غد ًا ،عمرو� :إذن �أكرمَ ك.
ي�صح الن�صب في قولك� :إذن بك ٌر يُكرمُك.
� .2أن ال يُف�صل بينها وبين من�صوبها؛ فال ّ
�	.3أن يكون الفعل المن�ص ��وب دا ًال على اال�س ��تقبال؛ فال ي�ص � ّ�ح الن�ص ��ب ف ��ي قولك� :إذن
�أظ ُّنك �صادق ًا.
مالحظة� :أجازوا الف�ص ��ل بينها وبين الفعل بـِ «ال النافية» والق�س ��م ،نحو :و�إذن ال يلبثوا
بحرب.
خالفك� ،إذن واهلل نرميَهم ٍ

((( هذا هو الم�ش ��هور ،وهناك قول ب�أنّ «�إذن» تكتب ب�ص ��ورة النون دائم ًا؛ لأنّ ذلك هو الأ�ص ��ل في كتابتها ،وكتابتها بالأف
المنوّنة جاءت �إتباع ًا ل�س ��م الم�ص ��حف ،ولأنّ الأ�ص ��ل في معناها واح ٌد في حالتي ن�صب الفعل الم�ضارع وعدمه ،وقول
ب�أ ّنها تكتب ب�ص ��ورة التنوين دائم ًا كما ُكتبت في ر�س ��م الم�ص ��حف الكريم ،وقول ب�أ ّنها تكتب ب�ص ��ورة النون �إذا وُ�صلت
بغيرها في الكالم ،وب�صورة التنوين �إذا ُو ِقف عليها.
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تمارين

�َ .1ض ِع ال َت ْن ِوي َْن ال ُم َن ِا�سبَ َ ،و َبي ِّْن َن ْو َع ُه:
ِمنْ َنه ِْج ال َبلاَ َغ ِة:
الذيْ َل� � ْم َي َز ْل َقا ِئماً
هلل ال َم ْع� � ُرو ِْف ِم � ْ�ن َغ ْي ِر ُر�ؤْيَة ،و َ
َالخا ِل � ِ�ق ِم ْن َغ ْي ِر َر ِويَّةِ ،
«الحَ ْم� � ُد ِ
دَا ِئما� .إِ ْذ اَل �سَ مَا َء َذ ُات �أَ ْبرَاج ،و اََل حُ جُ بَ َذ ُات �أَ ْر َتاج ،و اََل َل ْي َل دَاج ،و اََل بَحْ َر �سَ اج ،و اََل جَ َب َل
ُذ ْو ِفجَ اج ،و اََل ُق ْب َح ُذ ْو اعْ ِوجَ ٍاج».
َات ال ُم َن َّو َن ِة ِف ْي ال َم ْق َط ِع الآَ ِت ْي:
َ .2بي ِّْن َن ْو َع ال َت ْن ِوي ِْن ِف ْي ال َك ِلم ِ
ْما �إِ َلى ال َب ِّر َّي ِة ِ ألَ ْق ُط َف َبع ً
َذهَ ْبتُ َيو ً
ْ�ضا ِم َن الأَ ْزهَ ا ِر ال ِت ْي َت َت َ�ض َّو ُع ِع ْط ًرا م َُط ِّي َب ًة الجَ وََّ ،وم ُْ�ض ِف َي ًة
انا َي ِفي ُْ�ض ِ�إ ْ�ش� �ر ً
الج� �وَا ِر َن ْك َه ًة َل ِذ ْي � َ�ذ ًة .و ََ�ص� � ْلتُ ِ�إ َلى ال َم� � َك ِان ال َم ْق ُ�ص� � ْو ِدَ ،و َك َان مَ َك ً
َاقا
عَ َل ��ى ِ
ْرا يَحْ مِ ُل ِبي َِد ِه عَ ً
�صا �أَ ْطو ََل ِم ْن ُهَ ،ويَحْ ر ُُ�س َق ِطي ًْعا َك ِبي ً
و َِخ ْ�ص ًباَ ...ف َ�شاهَ د ُْت َف ًتى َ�ص ِغي ً
ْرا.
بَدَ �أْتُ �أَ ْق ُط ُف الأَ ْزهَ ا َر َو�أَ ْج َم ُعهَا بَا َق ًة بَا َق ًة�ِ ،إ َلى �أَنْ َت ِع ْبتُ َو َت َ�ص َّب ْبتُ عَ َرق ًاَ ،ف َق َ�صدْ تُ َ�شجَ َر ًة
َا�س َت َر ْحتُ َت ْح َتهَا مَ ِا�سح ًا عَ َر ِق ْي َو ُم َت َنا ِو ًال َ�ش ْيئ ًا ِمنَ َ
الذيْ مَ ِع ْي.
ُت ْع ِط ْي َف ْيئ ًا وَا ِفر ًا ،و ْ
الزا ِد ِ
َل َقدْ َكا َن ِت َ
ال�شجَ َر ُة ِت ْل َك مَ ْلجَ ً�أ ِل َلط ْي ِر ،وَمَ ْلعَب ًا َل ُهُ ،ت َ�ش ِّك ُل جُ ْزء ًا ِمنْ ِت ْل َك ال َب ِّر َّي ِة ال ِت ْي َت ْلب َُ�س
الع ُْ�شبَ ِردَاءًَ ،و َت ْ�س َت ِن ْي ُر ِب ُ�شع َِاع َ
ال�ش ْم ِ�س َ�ض ْوء ًا ي َِز ْيدُهَ ا َ�ص َفا ًء َو َن َقاءً.
عُ دْتُ مَ �سَ ا ًء ِ�إ َلى ال َبي ِْتَ ،و َق ْد َن َف ْ�ضتُ عَ ِّن ْي ِعب ًْئا َث ِق ْي ًال �أَ ْو َ�شي ًْئا ِمنْ مَ َت ِاع ِب ْي ال َيو ِْم َّي ِة ال ُم ْر ِه َق ِة.
ِ .3احْ ِذ ْف «ا َل» ال َت ْع ِر َ
يف ِم َن الأَ�سْ مَا ِء ِفي الجُ م َِل الآَ ِت َي ِة ،وَا ْك ُت ِب ال َت ْن ِو َ
ين ال ُم َن ِا�سبَ :
 َب َنتْ الحكوم ُة الم�ست�شفى للمر�ضى والملج�أَ للعَجَ َز ِة.َ
والليمون والعنبَ .
 ا�شتريتُ التفاحَ هذ ِه ُّبعلبك الأثر ّي ُة الرائع ُة.
	�أحببتُ في َالنقي.
لبنان ال�سما َء ال�صافي َة والهوا َء َّ
َ
َ
الدافئ لل�سباح ِة.
الرملي
ال�شاطئ
 ِا�ستغ ّل ِت الحكوم ُةَّ
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َات الآَ ِت َي َة ُم َن َّو َن ًة ِفي ال َر ْف ِع وَال َن ْ�ص ِب وَالجَ رِّ.
 .4ا�سْ َتع ِْم ْل ِفي جُ م ٍَل ال َك ِلم ِ
مدر�سة ،طالب� ،سماءُ ،كتب ،ج ّرة ،نب�أ ،هواء ،م ِلك.
ِ .5ا�سْ َتع ِْم ِل الأَ�سْ مَا َء الآَ ِت َي َة ِفي جُ م ٍَل ُم ِف ْي َد ٍة َعلَى �أَ ْن َت ُك ْو َن َن ِك َر ًة َو َم ْن ُ�ص ْو َب ًة:
وردة ،عُ واء ،قرية ،مخب�أ� ،صد�أ ،ملهى ،ع�صاُ ،قرى.
َا�ض َع ا ّل ِت ْي ُت ْك َتبُ ِف ْيهَا بال َت ْن ِوي ِْن.
َا�ض َع التي ُت ْك َتبُ ِف ْيهَا ( ِ�إ َذ ْن�ِ /إذاً) بال ُنوْنِ  ،وَال َمو ِ
َ .6بي ِِّن ال َمو ِ
�اه ْي ِر الأَعْ لاَ ِمَ ،ف ُق ْلتُ �ِ ( :إ َذنْ �ِ /إذ ًا) ُي َع ّد �أَ ِم ْي َر
�أُهْ ِديَتْ ِ�إ َل َّي َق ِ�ص� � ْيدَ ٌة عَ ْ�ص� � َما ُء ِ ألَحَ ِد ال َم َ�ش � ِ
ُ
ال�ش َع َراءِ.
�أَ ْنتَ َ
و�ض ْعتَ َن ْف َ�س َك مَ ْو ِ�ض َع ُت ْه َم ٍة�ِ ( ،إ َذنْ �ِ /إذ ًا) َتحَ َّم ْل عَ وَا ِقبَ َذ ِل َك.
َاهر ًا�ِ ( .إ َذنْ �ِ /إذ ًا) َت ْب ُلغ ُم َراد ََك.
َ�سَ�أعْ َم ُل و�أُ َثا ِب ُر َك ْي �أُحَ ِّق َق َنجَ اح ًا ب ِ
�أَ ْنتَ َت َع َّديْتَ عَ َلى حُ ُق ْو ِق الآَ َخ ِر ْينَ َ ،ف�أَ ْنتَ َت ْ�س َت ِح ُّق ال ِع َقابَ ( ِ�إ َذنْ �ِ /إذ ًا).

الدرس الخامس

همزتا القطع والوصل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يف ّرق بين همزتي الو�ص ��ل والقط ��ع ،ويتع ّرف �إلى
الموا�ضع التي ُتكتبان فيها ،ويميّز بينهما.
2 .2يذكر الموا�ضع التي ُتحذف فيها همزة الو�صل.
3 .3يتم ّرن على كتابة ذلك ولفظه.

قاعدة (:)1

ليتو�ص ��ل بها
همزة الو�ص ��ل هي الهمزة التي تلفظ في ابتداء الكالم ،وت�س ��قط في �أثنائه؛ ّ
�إلى نطق الحرف ال�ساكن بعدها عند و�صلها بما قبلها ،نحو :اجل�س يا رجل ،يا رجل اجل�س.
قاعدة (:)2

ُتكتب همزة الو�صل � ً
ألفا ،فوقها �صاد �صغيرة «ٱ»� ،سواء �أكانت في ابتداء الكالم �أم في درجه.
قاعدة (:)3

همزة القطع هي الهمزة التي ُتلفظ �أينما وقعت ،في بداية الكالم �أو في درجه ،و ُتكتب فوق
الألف في �أوّل الكلمة �إذا كانت مفتوحة �أو م�ض ��مومة ،و ُتكتب تحتها �إذا كانت مك�س ��ورة ،نحو:
�أَبي� ،أُمّي� ،إِيجاب.
قاعدة (:)4

الهمزة في �أوّل الأ�سماء همزة قطع ،ما عدا ع�شرة �أ�سماء �سي�أتي ذكرها الحق ًا .وفي جميع
الحروف �أي� ًضا ،ما عدا «ال التعريف».
قاعدة(:)5

ت�أتي همزة الو�صل في:
الثالثي :ادر�س ,افتح ,اكتب...
 .1فعل الأمر
ّ
 .2في «ال التعريف».
ا�س ِت ْقبَال.
 .3الفعل الما�ضي
ا�س َت ْق ِب ْلْ ،
ا�س َت ْقب ََلْ ,
ال�سدا�سي و�أمره وم�صدرهْ :
ّ
 .4في الأ�س ��ماء الآتية :ا�س ��م ،ا�ست ،ابن ،ابنة ،ابنم (لغة في ابن) ،اثنان ،اثنتان ،امر�ؤ،
امر�أة ،ايمُن وايمُ (في الق�سم).
الخما�سي و�أمره وم�صدره :ا ْن َت َظ َر ،ا ْن َت ِظ ْر ،ا ْن ِت َظار.
 .5الفعل الما�ضي
ّ
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قاعدة(:)6

ُتحذف �ألف همزة الو�صل من:
���ر ُة َخ ْي ٌر َل َك ِمنَ
« .1ال» التعري ��ف� ،إذا دخ ��ل عليها حرف ال�ل�ام ،نحو قوله تعالىَ :و َل ْ آ
لَ ِخ َ
الُو َلى ،ونحوُ :ق ْل للتلميذ �أن يواظب على عمله».
ْأ
�أو �إذا دخلت عليها همزة اال�س ��تفهام» ،نحو� :ألعلم �أف�ض ��ل من المال؟» �أي :هل العلم
�أف�ض ��ل من المال؟ وت�س ّمى هذه الحالة الت�سهيل» .وقد يُ�ستعا�ض عن همزة اال�ستفهام
بعالمة م ّد تو�ضع فوق همزة الو�صل في هذه الحالة؛ �أي دخول الهمزة على ا�سم مع ّرف
بـِ «ال» ،نحو� :آلعلم �أف�ضل من المال؟»} ،ﮩ ﮪ ﮫﮬ{.
 .2كلمة «ابن» �إذا وقعت مفردة (غير مث ّناة وغير مجموعة) بين عَ َلمين ،ب�شرط �أن يكون
العلم الثاني والد الأوّل ،و�أن تكون «ابن» �صف ًة لل َع َلم الأوّل ،وغير واقعة في �أوّل ال�سطر
كتاب ��ة ،نحو« :الح�سين بن علي» ،ويُحذف التنوين من اال�س ��م �إذا جاءت كلمة (ابن)
بعده محذوفة الهمزة ،نحو« :كان زي ُد ُ
بن عمرو �صديقاً لي».
وتحذف �ص ��ورة همزة الو�ص ��ل ج ��واز ًا من «ابن» بعد بع�ض �أحرف الن ��داء ،نحو :يا بنَ
فالن� ،أَبنَ فالن.
 .3من كلمة «ابنة» بال�ش ��روط نف�سها التي ُت�ش ��ترط لحذف همزة «ابن» ،نحو« :زينب ْب َن ُة
زيد» .ومنهم من يحوّل كلمة (ابنة) المحذوفة الهمزة �إلى (بنت) ،فيقول :مريم بنت
عمران.
 .4م ��ن كلمة «ا�س ��م» ،وذلك �إذا دخلت عليها همزة اال�س ��تفهام ،نحو�« :أ�سْ م َُك جميل؟» �أو
�إذا كانت في الب�سملة الكريمة ،وذلك ب�شرطين:
يم» ،ف�إن ُذكرت ناق�ص ��ة
�أوّلهم ��ا� :أن ُتذكر الب�س ��ملة كاملةِ « :ب�سْ � ِ�م اللهَّ ِ الرَّحْ م َِن الر َِّح ِ
َث ُب َت ��تْ الأل ��ف ،نحو« :با�سْ ��م اهلل»� ،أو «با�سمه تعال ��ى» ،وثانيهما� :أن يك ��ون متع َّلقها من
فعل �أو �ش ��بهه محذوف ًا ،ف� ��إذا ُذ ِك َر المتع ّلق ،ثبت ��ت ،نحو�« :أتبرَّك با�س ��م اهلل الرحمن
ٍ
الرحيم».
وه ��ذا �أم� � ٌر مختلف فيه بي ��ن قواعد الإم�ل�اء وظواهر الر�س ��م العثماني ،ف�إذا ق�ص ��د
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�صح �إبقاء الهمزة؛ ففي الكتابة الم�صحفيّة تبقى ،بينما تحذف في
االقتبا�س من الآية ّ
الكتابة غير الم�صحفيّة.
ال�ص ��فات الحُ �سنى ،نحو« :ب�سم
�ائي يحذفها �إذا �أ�ض ��يف اال�سم �إلى �إحدى ّ
الك�س � ّ
وكان ِ
الرحمن» ،و«ب�سم الرّحيم».
مي».
 .5من كلمة «ا�سم» و«ابن» في ال ّت�صغير ،فتقول« :ب َّ
ُني» ،و«�سُ ّ
ﻓﭑأكل» و« ْ
	.6بعد «الفاء» و«الواو« من الأمر مهموز الفاء ،نحوْ « :
وﭐأكل» ت�صبح «ف�أ ُك ْل»
و«و� ْ
أكل» ،ثمّ حذفت همزة القطع «فاء الفعل»؛ ف�أ�صبحت « َف ُك ْل» و« َو ُك ْل»� ،سواء �سبقته
الفاء والواو� ،أم لم ت�سبقاه.
 .7بعد همزة اال�ستفهام ،وهمزة ال ّت�سوية ،نحو�« :أ�سْ َتعلَم َْت عن الم�س�ألة؟» الأ�صل:
«أﭐستعلمْت عن المسألة؟» ،ونحو�« :أ�سْ م َ
ُك زي ٌد؟» الأ�صل« :أﭐسمُ َك ٌ
زيد؟» ،ونحو�« :سواء
عليه �أحتقرته �أم �أكرمته».
 .8من الفعل �إذا دخلت عليه �أحرف الم�ضارعة ،مثل« :ا�ستخرجَ ،ي�ستخرجُ».
قاعدة رقم (:)7

عند دخول �أي حرف  -ما عدا الالم  -على الأ�سماء المع ّرفة ِبـ «ال» تبقى «ال» ،وال يُحذف
منها �شيء ،نحو :العي�ش ،فالعي�ش ،بالعي�ش ،كالعي�ش ،والعي�ش.
�أمّا عند دخول الالم على كلمة مبدوءة بـِ «ال» ُتحذف همزة الو�صل من «ال» ،نحو :العي�ش،
للعي�ش .و�إذا كان بعد «ال» حرف «الم» تدغم الم «ال» مع الم الكلمة ،فت�صبحان الم ًا م�شدّدة،
نحو :لبن ،اللبن ،ل ّلبن.
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تمارين

 .1ا ْك ُتبْ رَمْ َز ال َه ْم َز ِة ال ُم َن ِا�س ِب:
الذيْ ا ْن َت ِظ ُر ُه ُم ْن ُذ ِح ْي ٍن.
ا َّن ُه ال َيوْمُ ِ
الذ ْك َر وَا َّنا َل ُه َلحَ ا ِف ُظ ْو َن.
ا َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ِ
ا ِّن ْي رَايْتُ احَ دَ عَ َ�ش َر َك ْو َكب ًا و َ
َال�ش ْم َ�س وَال َق َم َر.
ا�س ِان.
الدي ِْن و ْ
ا�س َ
َان َ
ْ
َاجب ِ
َاالح ِترَامُ و ِ
اال�س ِت َقامَ ُة ِف ْي ِ
اال ُّم مَ دْ ر ََ�س ٌة َاذا اعْ دَ ْد َتهَا.
�َ .2صحِّ ِح َ
الخ َط�أَ ِف ْيمَا َي ْ�أ ِت ْي:
الذيْ � ْأخ َتا َر ُه ِب َن ْف ِ�س ِهَ ،ف ُه َو يُحَ ا ِف ُظ عَ َلى �أل ْإملاَ ِك
هَ ا ِديْ �أ ْن َ�سا ٌن ُم�ؤْ ِم ٌن َوم ُْخ ِل ٌ
�ص ِف ْي �أل َع َم ِل ِ
ال ِت ْي �أئ َت َم َن ُه عَ َل ْيهَا َ�ص ِاحبُ الب ُْ�س َت ِان.
َاق َ
ال�ص ْف َراءِ.
الخ ِري ِْف َ
مَ ا �إ ْر َو َع َ�ص ْوتَ ال َق ِط ْي ِع عَ ا ِئد ًا ِع ْندَ �إل ُغ ُرو ِْبَ ،ف ُه َو َكحَ ِف ْي ِف ا ْور ِ
 .3ا ْذ ُك ْر �سَ بَبَ َكوْنِ ال َه ْم َز ِة و َْ�ص ً
ال �أَ ْو َق ْطعاً ِف ْيمَا َي�أْ ِت ْي:
�أِ .منْ و َِ�ص َّي ِة ا ِلإمَ ِام عَ ِل ٍّي  Qاِل ْب ِن ِه الحَ َ�س ِن ِ Qف ْي َنه ِْج ال َبلاَ َغ ِة:
« َي ��ا ُب َن � َّ�ي ،اجْ َع � ْ�ل َن ْف�سَ � َ�ك ِم ْي َزاناً ِف ْي َم ��ا َب ْي َن َك و َب ْي � َ�ن َغ ْي� � ِر َك؛ َف�أَحْ ِببْ ِل َغ ْي� � ِر َك مَا ُت ِحبُّ
ِل َن ْف ِ�س َك ،وا ْك َر ْه َل ُه مَا َت ْك َر ُه َلهَا ،و اََل َت ْظ ِل ْم َكمَا اَل ُت ِحبُّ �أَ ْن ُت ْظلَمَ ،و�أَحْ ِ�س ْن َكمَا ُت ِحبُّ �أَ ْن
يُحْ �سَ � َ�ن �إِ َل ْي � َ�ك ،وا�سْ َت ْق ِب ��حْ ِم ْن َن ْف ِ�س َك مَا َت�سْ َت ْق ِبحُ ُه ِم ْن َغ ْي� � ِر َك ،وَار َ
ا�س ِبمَا
ْ�ض ِم َن ال َّن ِ
ْ�ض ��ا ُه َل ُه� � ْم ِم ْن َن ْف ِ�س � َ�ك ،اَ
َتر َ
ول َت ُق ْل مَا اَل َت ْعلَ ُم َو ِ�إ ْن َق َّل مَا َت ْعلَمُ ،و اََل َت ُق ْل مَا اَل ُت ِحبُّ َ�أ ْن
َاب؛ َفا�سْ َع ِف ْي َكد ِْح َك و اََل َت ُك ْن
َاب و�آ َف ُة الأَ ْلب ِ
ُي َق ��ا َل َل � َ�ك ،وَاعْ لَ ْم َ�أ َّن ا ِلإعْ جَ ابَ ِ�ضدُّ ال�صَ و ِ
َخا ِزناً ِل َغ ْي ِر َكَ ،و ِ�إ َذا �أَ ْن َت ُه ِدي َْت ِل َق ْ�ص ِد َك َف ُك ْن �أَ ْخ َ�ش َع مَا َت ُك ُ
ون ِل َرب َِّك».
بَ .ن�صَ َح حَ ِك ْي ٌم رَجُ ً
ال َف َقا َل:
«يَا اب َْن �آ َدمَ ،احْ َف ْظ َ
اهلل يَحْ َف ْظ َك ،وَا ْن َق ِلبْ ع َْن ُك ِّل َم ْك ُر ْو ٍه َت ْن ُج ِم َن ال ِه َن ِات ،وَا�سْ َتحْ ِ�س ْن
َال مَا ُه َو ُم َن ِا�سبٌ َل َك ا�سْ ِتحْ �سَ اناً َي ِلي ُْق ِب ِ�إ ْت َقا ِن َك َل ُهَ ،ف َك ْم ِن ْع َم ٍة ا ْن َقلَب َْت ِن ْق َم ًة،
ِم َن الأَعْ م ِ
وَاحْ � � َذ ْر ا ْث َن ْي � ِ�ن :ال ُغ ُر ْو َر وَالب ُْخ َل؛ َف ُه َم ��ا ا ْب َنا َ
ال�ش َقا َو ِة وَال ِت ْي ِه .يَا ا ْب � َ�ن فُلاَ نٍ  ،ا ْث َنانِ ِم َن
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الجَ و َِاه� � ِر ال َث ِم ْي َن� � ِة ِب ِه َم ��ا ُت ْر َف ُع َو ِب ِه َم ��ا ُت ْخ َف ُ
�ضَ ،ع ْق ُل � َ�ك و ََ�ض ِم ْي� �ر َُك؛ َفا�سْ َتع ِْم ْل ُهمَا ِف ْي
ِخ ْد َم ِة الحَ ِّقَ ،و َل ْو َكا َن َعلَى �أُم َِّك �أَ ْو �أَ ِبي َْك».
ُثمَّ َنه َ
ا�س َت َق َّرتْ ِف ْي ِذهْ ِن
ات ْ
َ�ض وَمَ َ�ش ��ى َك�أَ َّن ُه َ�صدىً َي َت َر َّد ُد ِف ْي َ�أعْ َم ِاق الأَ ْغوَا ِرَ ،ل ِكنَّ ال َك ِل َم ِ
الرَجُ ِلَ ،و َقدْ �أَ ْقب ََل عَ َل ْيهَا ِ�إ ْقب َ
َال ال َغ ِري ِْق عَ َلى ال ُم ْن ِق ِذ.
�َ .4ض ْع َخ ّطاً َتحْ َت ال َك ِل َم ِة ال ِت ْي حُ ِذ َف ْت ِم ْنهَا َه ْم َز ُة الو َْ�ص ِل:
�أَ ْن َت َه ْيتَ ؟ َتع َ
َال�َ ،سوَا ٌء َ�أ ْن َت َه ْيتَ �أَ ْم اَل.
َل ْ�ستُ �أَ ْد ِري � ْأ�س َت َل ْمتَ ِر َ�سا َل ِتي َ�أ ْم َلمْ َت ْ�س َت ِل ْمهَا َب ْعد.
�أَ ْ�س َت ْخ َب ْرتَ عَ ِن الحَ ا ِد َث ِة؟
َاط ِن حُ ُقو ٌقَ ،و ِل ْلو ََط ِن عَ َلى �أَ ْب َنا ِئ ِه حَ ٌّق.
ِل ْل ُمو ِ
َل َل�ش ُ
الرعَ ا َي ِة.
رف �أَحَ ُّق ِب ِ
َات الآَ ِت َي ِةَ ،و�أَ ِع ْد َ�ضب َْط حَ َر َكا ِتهَا:
� .5أَد ِْخ ِل الأَحْ ر َُف (ف -ب -ك -و -ل) َعلَى �أَوَا ِئ ِل ال َك ِلم ِ
ال ُقدْ �س........................................................................................................................................................................:
�صر........................................................................................................................................................................ :
ال َن ْ
ال َل ْيل............................................................................................................................................................................. :
ال َم ْوت..........................................................................................................................................................................:
َات (ابن ،ابنة ،ا�سم) ِب َ
َارات الآَ ِت َي ِة:
ال�ش ْك ِل الم َن ِا�س ِب في ال ِعب ِ
 .6اُ ْك ُت ِب ال َك ِلم ِ
َف ِاط َم ُة مُحَ َّم ٍد .P
عَ ِل ًّي �أَ ِبي َطا ِل ٍب .Q
عَ ا َد حَ َ�س ُن َق ْر َي ِت َنا.
هلل ال َر ْح َم ِن ال َر ِح ِيم.
ِبــــ ا ِ
�أَ َك عَ ِل ٌّي؟
ق�سمُ ِبـــ اهلل ال َر ْح َم ِن ال َر ِح ِيم.
�أُ ِ
بــِـ َتعَا َلى َن ْب َت ِد ُئ عَ َم َل َنا.

الدرس السادس

مواضع الهمزة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف عالقة كتابة الهمزة بحركات الكلمة.
2 .2يتع ّرف �إل ��ى الحاالت المختلفة التي ُتر�س ��م فيها
الهمزة.
3 .3يُتقن كتابة الهمزة ب�ص ��ورة �صحيحة في الحاالت
المختلفة.

قاعدة (:)1

�أقوى الحركات الك�س ��رة وهي تنا�س ��ب الياء ،ثمّ ال�ض� � ّمة وهي تنا�س ��ب الواو ،ثمّ
الفتحة وهي تنا�س ��ب الألف� ،أمّا ال�سكون فهي عالمة لي�س فيها قوّة؛ لأ ّنها عدم الحركة،
وينا�سبها الكتابة على ال�سطر.
قاعدة(:)2

لكتابة الهمزة المتو�س ��طة ُتالحظ حركتها وحركة ما قبلها ،و ُتكتب على ما يُنا�س ��ب �أقوى
الحركتين؛ ف�إذا كانت الهمزة �ساكن ًة ُك ِتبت على ما يُنا�سب حركة ما قبلها دائم ًا؛ �أي �إ ّنها:
كر�سي الياء (على ال َن ِبرة) �إذا كانت مك�سورة� ،سوا ٌء �أكان الحرف الذي قبلها
ُ .1تكتب على
ّ
«مبط ِئين»؛ �أم م�ضموم ًا ،نحو�« :سُ ِئل»؛ �أم مفتوح ًا ،نحو« :مُط َم ِئ ّن»؛ �أم
مك�سور ًا ،نحوِ :
�س ��اكن ًا ،نحو�« :صا ِئم»� .أو �إذا كانت م�ضموم ًة بعد ك�س ��ر ،نحو« :مبا ِد ُئكم»� ،أو مفتوحة
طم ْئنان»� ،أو �إذا كانت مفتوح ًة بعد
بعد ك�سر ،نحوِ « :ف َئة»� ،أو �ساكن ًة بعد ك�سر ،نحوِ « :ا ِ
ياء �ساكنة ،نحو« :ب ْي َئة».
ُ .2تكتب على كر�س � ّ�ي الواو� ،إذا كانت م�ض ��موم ًة بعد فتح ،نحوَ :
«خ�ؤُون»؛ �أو بعد �س ��كون،
نح ��و« :تف ��ا�ؤُل»(((؛ �أو بعد �ض ��مّ  ،نحوُ « :ر�ؤُو� ��س»؛ �أو �إذا كانت مفتوح ًة بعد �ض ��مّ  ،نحو:
« ُم�ؤَازرة»؛ �أو �إذا كانت �ساكن ًة بعد �ضمّ  ،نحوُ « :م�ؤْمن».
كر�سي الياء (على الن ِبرة) ،نحو« :ه ْي َئة» ،وهناك من يكتبها على
((( �إال �إذا كان الحرف ال�ساكن قبلها «ياءً» ،ف ُتكتب على
ّ
الألف «ه ْي�أَة».
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ُ .3تكتب على كر�س � ّ�ي الألف �إذا كانت مفتوحة بعد �س ��كون((( ،نحوْ :
«ن�ش�أَة»|؛ �أو بعد حرف
مفتوح �أي� ًضا ،نحو�« :سَ �أَل»؛ �أو �إذا كانت �ساكن ًة بعد حرف مفتوح ،نحوَ « :ي�أْمر».
المتو�س ��طة دون كر�س � ّ�ي� ،إذا كان ��ت مفتوحة بعد �ألف ،نح ��و« :قراءة»،
ُ .4تكت ��ب الهمزة
ّ
«ت�ساءل»؛ لكراهة تتالي رمزي �ألف.
قاعدة (:)3

ُتكتب الهمزة المتطرّفة دائماً بح�سب حركة ما قبلها:
ا�ستهز�أَ ،
َ
يملأ.
ف�إذا �سبقها حرف مفتوحُ ،كتبت على الألف ،نحو :ملجَ �أ ،مر َف�أ ،ق َر�أ،
و�إذا �سبقها حرف م�ضمومُ ،كتبت على الواو ،نحو :ب�ؤ ُب�ؤُ ،
تواط�ؤ ،تكا ُف�ؤ ،جَ ُر�ؤ.
متباطئ ،ب ُِدئ� ،سيِّئ.
و�إذا �سبقها حرف مك�سورُ ،كتبت على
ّ
�شاطئِ ،
كر�سي الياء ،نحوِ :
و�إذا �سبقها حرف �ساكنُ ،كتبت على ال�سطر ،نحوْ :
�شيء� ،سماء� ،صحراء.
دفءْ ،
مالحظة� :ش ّذ كتابة الهمزة المتط ّرفة ،الم�سبوقة بواو م�ضمومة م�شدّدة ،على ال�سطر،
نحو :التبوُّء.
قاعدة(:)4

�إذا تال الهمزة المتط ّرفة تاء مربوطةُ ،تكتب كالآتي:
كر�سي الياء ،نحو :خط ْيئة.
� 1.إذا كان ما ق ْب َلها يا ًء �ساكنةُ ،تكتب على
ّ
�2.إذا كان ما ق ْب َلها واو ًا �ساكنةُ ،تكتب على ال�سطر ،نحو :مروْءة.
�3.إذا كان ما ق ْب َلها �أل ًفا �ساكنةُ ،تكتب على ال�سطر ،نحو :قراءة.
قاعدة(:)5

�إذا تال الهمزة المتط ّرفة تنوين الفتح على الكلمة:
�1.إذا كان ��ت الهمزة مر�س ��ومة على حرف ،بقيت مر�س ��وم ًة عليه ،وزي ��دت �ألف التنوين
بعدها ،نحو« :ر�أيت ب�ؤ ُب�ؤاً».
((( �إال �إذا كان الحرف ال�ساكن قبلها «ياء».
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ُ
«وجدت
�2.إذا كانت بعد حرف منف�ص ��ل ُتركت على حالها ،ورُ�سمت بعدها الألف ،نحو:
ُ
و«لمحت �ضوءاً من النافذة».
ج ْزءاً من الكتاب»
حرف م ّت�ص ��ل بما بعدهُ ،كتبت على كر�س � ّ�ي الي ��اء ،نحو«ِ :ع ْبئ� �اًِ ،د ْفئاً،
�3.إذا كان ��ت بعد ٍ
�شيئاً».
وق ��د ا�س� � ُتثنيت مثل كلمة «نب�أً» ،فجُ عل تنوين الفتح على الهم ��زة ،ولم ُت ّزد بعدها �ألف؛
لكراهة تتالي رمزين مت�ش ��ابهين ،وكذا �إذا وقعت الهمزة على ال�س ��طر بعد �ألف ،نحو
بناءً ،فال يُر�سم التنوين على الألف لكراهة وقوع الهمزة بين �ألفين.
 4.الهمزة الم�س� � ّماة «متو�سّ طة عر�ضاً» ،هي الهمزة المتط ّرفة التي جاء بعدها �ض ��مير,
المتو�سطة((( ،نحو :يقر�ؤون،
وفي كتابتها مذهبان :الأوّل يكتبها ح�س ��ب قواعد الهمزة
ّ
وهو المختار .والآخر يعدّها متط ّرفة؛ فيكتبها هكذا :يقر�أون.
�	5.إذا ج ��اء حرف الم ّد (الألف) �ض ��مير ًا بعد الهمزة المتط ّرف ��ة ،ف ُتكتب بهذه الكيفيّة:
«اقر�أا».
المتو�سطة التي بعدها حرف واحد,
 6.الهمزة الم�س ّماة «متطرّفة عر�ضاً»((( هي الهمزة
ّ
ث ��مّ حُ ��ذف هذا الحرف لع ّلة نحوية �أو �ص ��رفية ،وفي كتابتها مذهب ��ان :الأوّل يعاملها
المتو�س ��طة؛ ل ّأن تط ّرفه ��ا عار�ض ,فيكتب الفعل الم�ض ��ارع «ين� ��أى» في حالة
معامل ��ة
ّ
الج ��زم هكذا« :لم ين�أ» ،و يكتب ا�س ��م الفاعل من «�أن�أى» هك ��ذاُ :م ْنئ ،وهو المختار.
والآخر يعاملها معاملة المتط ّرفة؛ فيكتبها هكذا« :لم ْ
ينء» و«م ُْنء».
 7.تتبع حرك ��ة الراء في كلمة «امر�ؤ» الحركة الإعرابية للهمزة المتط ّرفة فيها ,ف ُت�ض ��مّ
في حالة الرفع :هذا ام ُر�ؤ القي�س ،و ُتفتح في حالة الن�صب :ر�أيت ام َر�أ القي�س ,وتك�سر
بامرئ القي�س.
في حالة الج ّر :مررت ِ
((( مذهب مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة.
((( وهناك قول ب�أنّ الهمزة المتلوّة بتاء مربوطة لي�س ��ت متطرّفة بل متو�سّ ��طة؛ لأنّ الكلمة في الأ�سماء تح�سب مع الزوائد،
وفي الأفعال تح�سب دون الزوائد ،و�إ ّنما ُكتبت الهمزة بعد الياء ال�ساكنة على نبرة؛ لأنّ الياء ال�ساكنة بمنزلة الك�سرة،
بخ�ل�اف الألف ال�س ��اكنة والواو ال�س ��اكنة ،ف� ��إنّ الهمزة بعدهما ُتكتب على ال�س ��طر؛ لأنّ الكتابة على ال�س ��طر تنا�س ��ب
�سكونهما ،وعلى ك ّل حال فالنتيجة واحدة.
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تمارين

َات الآَ ِت َي ِة:
َ .1ع ِّل ْل ِك َتا َب َة ال َه ْم َز ِة ِف ْي ال َك ِلم ِ
َي ْر�أَ ُ�س ـ َر�أْ َفة ـ ِب ْئر ـ ُر�ؤْيَة ـ َ�س� ��أَ َل ـ ُ�س� � ِئ َل ـ مَ ْ�س� ��أَ َلة ـ ُب ْ�ؤ�س ـ م ُْخ ِط ِئ ْينَ ـ َت َ�سا َء َل ـ ِع ْبء ـ جَ َزاء ـ
َطوَا ِرئ ـ َتو ُ
َاط�ؤ ـ �أَ ْن َ�ش�أَ ـ ب َِريْ ء ـ ِبدْ ء ـ مَ ْلجَ �أ ـ َدوَاء ـ ي َُ�س ْوء ـ ْام ُر�ؤ.
 .2ا ْك ُت ِب ال َه ْم َز َة ال ُم َتوَ�سِّ َط َة ِب َ
ال�ش ْك ِل ال ُم َن ِا�س ِب:
َر َء�س ـ َر ْء�س ـ ُر ُءو ٌْ�س ـ َر ِءيْ�س.
َال الآَ ِت َي ِة ،وَا ْك ُت ْبهَا مُحَ رِّكاً ال َه ْم َز َة َومَا َق ْبلَهَا:
�ُ .3ص ِغ ا�سْ َم ال َف ِاع ِل ِم َن الأَ ْفع ِ
ا�س َت ْم َر َ�أ ـ َق َر�أَ ـ �أَ َ�ضا َء.
�أَ ْخ َط َ�أ ـ ْ
ُول ،مَ َع َ
ال�ض� � َما ِئ ِر :هُ وَ ،هُ َما ،هُ مْ ،
�َ .4ص� �ر ِّْف ال ِف ْع َل ( َ�أمَ َر) ِفي الم َُ�ض ��ا ِر ِع ال َم ْع ُل ِوم وال َم ْجه ِ
الذي ي َْ�س ِب ُقهَا.
هُ نَّ  ،وَحَ ر ِِّك ال َه ْم َز َة وَالحَ ْر َف ِ
َات الآَ ِت َي ِة ،مُحَ رِّكاً ال َه ْم َز َة َومَا َق ْبلَهَا:
 .5اُ ْذ ُك ْر ُم�ؤَ َّن َث ال َك ِلم ِ
هَ ا ِدئ ،ب َِريء ،م ُِ�سيءَ ،نا ِئمَ ،قا ِرئ.
�ُ .6ص ِغ ال ِف ْع َل َ
َال الآَ ِت َي ِة ،وَا ْك ُت ْب ُه مُحَ رِّكاً ال َه ْم َز َة َومَا َق ْبلَهَا:
الم�ضا ِر َع ِم َن الأَ ْفع ِ
ا�س َته َْز َ�أ�َ ،أ َ�ضا َءَ ،خ َّب َ�أ.
عُ ب َِّئ� ،أَ ْن َ�ش َ�أ ،ب ُِد َئ ،مَ ا َف ِت َئْ ،اخ َت َب�أََ ،ق َر َ�أْ ،
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ٌ
ُ
َ ْ
ن ُص ْو ٌص تط ِب ْي ِق َّية

يوم جرت هذه المحاورة بين فلاّ ح ومع ّلم وجنديّ .
ذات ٍ
وظمئ ليداوي �س ��واه؟ بي ب ��د�أ عمران
ق ��ال الف�ّل�اّ ح :من غيري ج ��ر�ؤ على كن ��وز الأر�ضِ ،
الأر�ض ،ف�أنا من�ش�أ الخير ومالئ الدنيا نعم ًا.
رج ُئ حماية عَ َل ِمه ،و�أنا �أملأ
وقال الجنديّ  :ال �أتل ّك�أ تل ّك�ؤ الجبناء عند ن�ص ��رة وطن ��ي ،وال �أُ ِ
ربوعه �أمن ًا.
وقال المع ّلم� :أنا �أغو�ص في طلب ل�ؤل�ؤ العلم ،و�أن�شر مبادئ النور التي تتال�شى في الآمال،
تتلألأ بي الكواكب؛ فلي�س مثلي في الملأ.
وكان �أحد الحكماء جال�س ًا ي�سمع ،فع ّلق قائ ًال« :كالم ك ّل واحد منكم �صادق ،لكنّ الأ�صدق
عندئذ رفع ك ّل واحد ر�أ�سه موافق ًا على �سداد ر�أيه.
� ّأن الوطن يحتاج �إليكم جميع ًا».
ٍ
ال تلج�أ �إلى نف�س ��ك ،وال ت�س ��ر وراء عواطف ��ك� .أ ِفئ �إلى ّ
الحق و�أ ِفئ قلب ��ك بنور الهداية .ال
تبطئ وال تتل ّك�أ عن العمل ب�آراء الن�ص ��حاء والأفناء؛ فمن لج�أ �إلى نف�سهَ ،ر ُد�ؤَ عمله و�ساء فعله
وتب ّو�أ �أ�س ��و�أ التبوّء ،ومن ا�س ��تنار بر�أي العقالء وا�ست�ض ��اء بنور الحكماء يب ��وء ب�أهن�أ العواقب
ويهن�أ ب�أف�ض ��ل جزاء .ا ّتئد في �ش� ��ؤونك ا ّتئاد ًا ح�س ��ن ًا يهيّئ لك بارئ الخالئق و�سائل االرتقاء
�إلى العال .و� ّإن المبادئ الح�سنة تبعد المرء عن الوقوع في حبائل ال�ش�ؤم ،وتجعله من �أ�صحاب
المروءات التي ي�ؤثرها النا�س ،ويعتبرون �صاحبها من �أهل الهناء وال�سعادة.
ذكر الأ�ص ��معي عن �أبان بن ثعلبة ،قال :م ��ررت بامر�أة ب�أعلى الأر�ض ،وبين يديها ابن لها
يريد �سفر ًا ،وهي تو�صيه ،فقالت:
«�إيّاك والنمائم؛ ف�إ ّنها تزرع ال�ضغائن ،وال تجعل نف�سك غر� ًضا للزمان ،وم ّثل نف�سك مث ً
اال،
فم ��ا ا�ستح�س ��نته من غيرك فاعمل ب ��ه ،وما كرهته فا ْن� ��أَ عنه واجتنبه .وليك ��ن ف�ؤادك للخير
وحجَ ا ،وحاول
م�أوى ،ولتكن نف�س ��ك للتقوى عط�شى ،و�إذا واجهك العدى فخذهم بت�ؤدة و�صبر ِ
�أن تعرف ما في نفو�س ��هم من خفايا وما يخبّئون لك من نوايا .و�إذا عا�ش ��رت ،فعا�شر الكريم
المعطاء ،و�إيّاك واللئيم؛ ف�إ ّنه �صخرة ال ينفجر ما�ؤها».

الدرس السابع

أحكام األلف

()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف � ّأن ر�س ��م الألف له عالقة ب�أ�صلها الواوي �أو
اليائي ،ويتقن طرق معرفة �أ�صلها.
2 .2يميّز بي ��ن �ألف الأفع ��ال و�ألف الأ�س ��ماء ،ويعرف
الموارد التي ُتحذف فيها الألف.
3 .3يكتب الألف كتابة �صحيحة في الموارد المختلفة.

ً
ّأوال :األلف في آخر األفعال
قاعدة (:)1

الثالثي �إذا كان �أ�صلها واواً ،و ُتكتب
ُتكتب الألف طويل ًة في �آخر الفعل الما�ضي
ّ
مق�صورة �إذا كان �أ�صلها ياءً.
ن�ستطيع �أن نعرف �أ�صل الألف بوا�سطة �إحدى الطرق الثالث الآتية:
� .1صياغة الفعل الم�ضارع ،نحو :بدا  -يبدو� ،سما  -ي�سمو ،بكى  -يبكي ،بنى  -يبني.
 .2زيادة �ض ��مير رفع م ّت�ص ��ل بالفعل ،نحو :دنا  -دن ْوتُ  ،عدا  -ع ��د ْوتُ  ،روى  -رويْتُ ،
�سقى � -سق ْيتُ .
ال�س ْقي ،هَ دَ ى  -الهدْ ي.
� .3صياغة الم�صدر ،نحوَ :د َنا  -الدنوّ ،عدا  -العدْ و�َ ،س َقى ّ -
قاعدة(:)2

ُتحذف الألف من �آخر الفعل الما�ض ��ي �إذا ا ّت�صلت به تاء الت�أنيث ،نحو :م�شى :مَ َ�شتْ ليلى
على الر�صيف ،نجاَ :نجَ تْ زينب من حادث ال�سيّارة.
قاعدة(:)3

تتحوّل الألف المق�ص ��ورة �إلى �ألف طويلة �إذا ا ّت�ص ��ل بالفعل �أحد ال�ض ��مائر ،غير �ضمائر
الرفع((( ،نحو :بنى :بناها� ،سقى� :سقاها و�سقاك.

((( �ضمائر الرفع كتاء الفاعل ،ونا الفاعلين ،ونون الن�سوة ،فتقول :بنيتُ  ،بنينا ،بنينَ ...
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قاعدة (:)4

والرباعي المج ّرد والمزيد مق�ص ��ورة� ،إذا لم
الثالثي المزيد
ُتكت ��ب الألف في �آخر الفعل
ّ
ّ
تكن م�س ��بوقة بياء ،نحو� :أم�ض ��ى ،انتمى ،ا�ش ��ترى ،ا�س ��تولى ،ارتقى .و ُتكتب طويل ًة �إذا كانت
م�سبوقة بياء ،نحو :تزيّا� ،أحيا� ،أعيا� .أحيا ،ا�ستحيا� ،أعيا ،ا�ستعيا.
ً
ثانيا :األلف في أواخر األسماء
قاعدة (:)1

تكتب الألف ممدودة:
الثالثي� ،إذا كان � ُ
أ�صل هذه الألف واو ًا.
 .1في �آخر اال�سم
ّ
و ُيع ��رف �أ�ص ��ل الأل ��ف في �آخر اال�س ��م الثالث � ّ�ي بتثنية اال�س ��م �أو جم ِعه ،نحو :ع�ص ��ا،
ع�صوان ،ع�صوات� .أو بردّه �إلى المفرد �إذا كان جمع ًاُ :ذراُ ،ذروة.
الثالثي �إذا كان م�سبوق ًا بياء ،نحو :ق�ضايا ،دنيا ،محيّا ،ر�ؤيا.
 .2في �آخر اال�سم غير
ّ
 .3في �أ�س ��ماء العلم الأعجميّة� ،س ��واء �أكانت للعاقل �أم لغيره ،نحو� :آ�س ��يا ،ح ّنا� ،إيطاليا،
قزحيا.
 .4في الأ�س ��ماء المبنيّة ،حيث � ّإن الأ�صل فيها �أن تكتب الألف المتط ّرفة طويل ًة ،نحو� :إذا،
مهما� ،أينما ،حيثما� ...إال �أربعة جروا على ر�سم �ألفها مق�صور ًة ،هي� :أ ّنى ،متى ،لدى،
الأُلى.
مالحظ ��ة :يج ��و ُز �أن نكتبَ �أ�س ��ماء البلدان الأعجم ّي ��ة بالتاء المربوط� � ِة �إ ّال تلك التي
ا�شتهرت بالألف ،نحو :طنطا.

 فلألا ماكحأأأ
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قاعدة(:)2

ُتكتب الألف مق�صورة
الثالثي� ،إذا لم يكن م�سبوق ًا بياء ،نحو :م�ستثنى ،مرت�ضى ،مقهى،
 .1في �آخر اال�سم فوق
ّ
م�س ��توى .وقد �ش� � ّذ ا�سم العلم «يحيى»؛ تمييز ًا له من الفعل «يحيا» ،وا�سم العلم «ريّى»
تمييز ًا له من ال�صفة الم�شبّهة «ريَّا».
 .2في الأ�سماء الثالثية التي � ُ
أ�صل �ألفها ياء ،نحو :الكرى ،الوغى ،الفتى ،الح�صى ،ويُعرف
الثالثي بتثني ِة هذا اال�سم وجمعه ،نحو :فتىَ :ف َتيان و ِفتيان،
�أ�صل الألف في �آخر اال�سم
ّ
ح�صى :ح�صيات.
 .3في الأ�سماء الأعجميّة ،نحو :عي�سىِ ،ك�سرى ،مو�سى.
ثالثي عل ��ى وزن ( ُفعَل) و( ِفعَل) �أ ُمف ��ردًا كان �أم جمعًا ،نحو :مدى ،عُ لى،
 .4في ك ّل ا�س ��م ّ
قرى.
الثالثي ،نحو� :سلوى� ،سلمى.
 .5في ا�سم العلم الم�ؤ ّنث فوق
ّ
 .6في جمع التك�سير المنتهي ب�ألف ،نحو :دُمى جمع دُمية ،قتلى جمع قتيل.
أفعل التف�ضيل ،نحو� :أق�صى� ،أقوى.
 .7في � ِ
 .8في �صفة الم�ؤ ّنث التي على وزن ( ُف ْعلى ـ َف ْعلى) ،نحوُ :ك ْبرى ،عَ ْط�شى.
ّ
ً
ثالثا :حذف األلف في كتابة بعض األسماء مع التلفظ بها ،وهي:
 .1ا�سم الجاللة :اهلل تلفظ ال ّاله.
�	.2إله :تلفظ �إاله.
 .3لكنّ  :تلفظ الكنّ (حرف م�شبه بالفعل).
 .4لكنْ  :تلفظ الكنْ (حرف عطف).
 .5ط َه :تلفظ طاها.
 .6الرحمن :تلفظ الرحمان.
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ُتحذف الألف بعد هاء التنبيه في �سبعة من �أ�سماء الإ�شارة:
 .1هذا :هاذا.
 .2هذي :هاذي.
 .3هذه :هاذه.
 .4هذان :هاذان.
 .5هذين :هاذين.
 .6ه�ؤالء :ها�ؤالء
 .7هكذا :هاكذا.
ً
رابعا :األلف في أواخر الحروف
ُتكتب الألف في �أواخر الحروف ممدودة ،مثل :ما ،ال� ،أمّا� ،أ ّال� ،إ ّال ،وقد �ش ّذ �أربعة �أحرف،
هي� :إلى ،على ،بلى ،ح ّتى.
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تمارين

�َ .1ض ْع دَا ِئ َر ًة حَ ْو َل الأَ�سْ مَا ِء ا َّل ِت ْي ُت ْل َف ُظ الأَ ِل ُف ِف ْيهَا و اََل ُت ْك َتبُ :
 ُْ�ض ،ال َر ْح َم ُن ال َر ِحيْمُ  ،ال َغ ُف ْو ُر الحَ ِكيْمُ .
اهلل اَل �إِ َل َه �إِ اَّل هُ وََ ،خا ِل ُق َ
َات وَالأَر ِ
ال�س َماو ِ
َان م ُْج َت ِهدَ ِان ،وَهَ �ؤُ اَل ِء
 هَ َذا َف ًتى جَ ِم ْي ٌل ،و ََذ ِل َك َ�ص� � ِب ٌّي ُم َر َّتبٌ َ ،ل ِكنَّ هَ َذي ِْن ال ِت ْل ِم ْي َذي ِْن ُم َر َّتب ِالأَ ْط َف ُال ي َِم ْي ُل ْو َن �إِ َلى ال َل ْه ِو وَال َل ِع ِب.
 َ�ش ��اهَ دْ تُ هَ َذ ْي � ِ�ن َ�اط ِئ َذ ِل َك ال َنه ِْر ُثمَّ َتو ََّج َه ��ا َبعَدَ َذ ِل َك ِ�إ َلى
الطا ِل َب ْي ِن َي َت َن َّزهَ ِان ِع ْندَ َ�ش � ِ
ا�س ،وَجَ َل َ�س ��ا عَ َلى َ�أحَ ِد ال َم َق ِاع ِد ،و ََ�صارَا
هَ ِذ ِه الحَ ِد ْي َق ِة العَا َّم ِة ،ا َّل ِت ْي َغا ِلب ًا مَ ا َت ُغ ُّ
�ص ِبال ّن ِ
َي َت�أَ َّملاَ ِن هَ �ؤُ اَل ِء ال ُم َت َن ِّز ِه ْينَ ا َّل ِذ ْينَ ي َْزرَعُ ْو َن �أَر َ
ْ�ض الحَ ِد ْي َق ِة َذهَ اب ًا َو ِ�إيَاب ًا.
�َ .2صحِّ ِح الأَ ْخ َطا َء ِف ْي ال َم ْق َط ِع الآَ ِت ْي:
الحجَ ىَ .لنْ َي ْب ُل َغ ال َم ْجدَ وَال ُع َلى �إِ اَّل مَ نْ َ�س َمى عَ َلى
َات ِ
َات َذو ِ
َ�س ْل َما و ََ�س ْلوَى َو ُنهَاِ ،منَ ال َف َتي ِ
ال ُد ْنايَا َو َت َر َّف َع عَ ِن َ
الخ َطايَى .يَا ي َْحيَا ُكنْ ِم َّمنْ َفا َز ِبالدَ ا َري ِْن ال ُد ْنيَا وَالأُ ْخ َرى .ي َْح َي عَ َلمُ
ال�ص َر َ
اط الم ُْ�س َت ِقيْمَ ِبلاَ
ُل ْب َن َان و َُ�سو ْريَى .اَل َت ْط َم ِئنَّ �إِ َلى ال َك َراُ ،كنْ ِم َمنْ ي َْ�سعَا�ُ .س ُته ِْدي َْك ِ
هلل.
َت َردُدا .ال َر ْح َم ُن عَ َلى ال َع ْر ِ�ش ْ
ا�س َتوَى ،اَل َت ْي َئ ُ�س ْوا ِمنْ َرو ِْح ا ِ
َات الآَ ِت َي ِة:
َ .3ع ِّل ْل ِك َتا َب َة الأَ ِل ِف ِف ْي ال َك ِلم ِ
بكى ،جفا ،تال� ،س ��ما� ،أتى ،عوى� ،أخلى ،ا�ستحيا ،ا�ستر�ضى ،الأذى ،الجفا ،ال�صدى،
الح�صى ،الر�ضا.
 .4حَ و ِِّل الأَ ْفعَا َل الآَ ِت َي َة �إِ َلى ِ�صيَغ ِة الم َ
ُ�ضا ِر ِع:
بدا ،خال ،حكى ،عال� ،سقى ،هَ وَى ،تل ّقى ،اهتدى� ،سعى.

 .5مَا ال َفر ُْق َبي َْن (يَحْ يَى) وَ(يَحْ يَا).
َا�ض َي َة الثُلاَ ِث َّي َة الآَ ِت َي َة ِم ْن َ�ض ِمي ِر ال َر ْف ِع ،وَا ْك ُت ْبهَا:
 .6جَ ِّر ِد الأَ ْفعَا َل الم ِ
َغ َف ْوتُ �َ ،س َه ْوتُ  ،حَ َكيَاَ ،ر َويَاَ ،د َر ْي ُتمْ  ،رَعَ ْي َناَ ،ن َو ْينَ َ ،ل َه ْو َن ،رَمَ ْينَ َ ،د َن ْو َن.
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ٌ
ُ
َ ْ
ن ُص ْو ٌص تط ِب ْي ِق َّية

ّث ��م اقت ��رب �أحدهم ��ا من هذين الحو�ض ��ين المغرو�س ��ين بال ��ورد ،وح ��اول �أن يقطف هاتين
الوردتين ،ف�صرخ به الحار�س قائ ًال« :ل َم تحاول قطف الزهور؟ �ألم تقر�أ الإعالن المع ّلق ههنا،
وا ّل ��ذي ّ
يحظ ��ر قطفه ��ا؟ �إ ّن الزهور �إ ّنم ��ا تغر�س لتزيي ��ن الحدائق ،وليتم ّت ��ع بمنظرها جميع
النا� ��س ،ذل ��ك م ��ا تريده البلدي ��ة ،وي�أمر به ال ��ذوق ال�سليم ،فح ��ذا ِر �أن تعود لمث ��ل هذا العمل
الطائ�ش ،و�إله ال�سماوات يحميك يا بني»؛ فخجل الطالب من �سوء ت�صرّفه وقدّم االعتذار.
ّ
قدرة الله

اهلل ربّي وربّ ك ّل �شيء ،خلق ال�سماوات والأر�ض ،و�أبدع خلقهما .نحن نحبّ الإله الرحمن
ال�ص ��مد ،ا ّلذي خلق هذه الكواكب ال�س� �يّارة وهذا الكون الوا�س ��ع العظيم ،وكم فيه من منافع
�ش ّتى! ولكنّ الإن�سان قد ال يدرك �أه ّمية تلك النعم.
ّ
ي�ستحق ال�شكر والحمد.
كذلك �أنبت الخ�ضر والثمار لنتغ ّذى بها ...ك ّل ذلك من ف�ضله علينا ،وهو
ينثن عن ال�س ��عي ،وخطر له خاطر؛ فجل�س
خ ��رج الثعلب ذات م�س ��اء �أ ِرق ًا جائع ًا ،لك ّنه لم ِ
تح ��ت �ص ��خرة كبيرة ك�أ ّنه ينتظر �أمر ال�س ��ماوات ،ثمّ انطلق محاذر ًا �أنظ ��ار المارّة والكالب ـ
فه�ؤالء �أعداء حقيقيّون عنده ـ وكان الظالم ي�س ��دل لحافه الأ�س ��ود على الأودية� ،س ��رعان ما
تمدّد نحو التالل؛ ما �شجّ ع الثعلب ،فتقدّم نحو مراب�ض الحيوانات ،وما كاد يرى �أولئك الرعاة
ّ
وال�شك ،وما �إن برحوا ،و�صفا
العائدين ح ّتى انبطح �أر� ًضا ،ولم يترك منظره هذا �أثر ًا للحيرة
له الج ّو حتى قام متربّت ًا ي�سترق ال�سمع ويتل�ص�ص في النظر ههنا تارة وهناك طور ًا ،ثمّ دخل
ك�أ ّنه الجنّ �إلى خنّ الدجاج ،لكنّ الفتاة ال�ص ��غيرة تذ ّكرت �صو�ص ��ها المربوط في عتبة الباب
فقفزت من فرا�ش ��ها م�سرعة� ،إ ّال � ّأن قيق الدجاج جعلها ت�صدح« :يا �إلهي! فكان هذا ال�صوت
�إنقاذاً له�ؤالء ،و�إرهاباً لهكذا ثعلب».
�س� ��أل معاوية بن �أبي �س ��فيان ،عبد اهلل بن المعا�ش عن علي بن �أبي طالب ،فقال له :كان
الحجَ ��ا ،وبحر الندى وطود النهى ،وبيت العال،
 واهلل  -عل ��م الهدى ،وكهف التقى ،ومجمل ِمتم�س ��ك ًا بالع ��روة الوثقى ،خير من ا ّتقى ،و�أف�ض ��ل من
داعي� � ًا لل ��ورى �إل ��ى المحجّ ة العظمىّ ،
تق ّم�ص وارتدى ،و�أب ّر من انتعل و�سعى ،و�أف�صح من تن ّف�س وقرا ،و�أكثر من �شهد النجوى...

الدرس الثامن

أحكام األلف

()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف حكم الألف في ما المو�صوليّة واال�ستفهاميّة
عند ا ّت�صالهما بحروف الج ّر.
2 .2يعرف الموارد التي ُتزاد فيها الألف.
3 .3ي�ض ��بط كتابة ه ��ذه الموارد ب�ص ��ورة �ص ��حيحة،
حذف ًا وزيادة.

يتبع
ً
خامسا :حذف األلف من ما االستفهامية
قاعدة(ُ :)1تحذف الألف من (ما) اال�ستفهاميّة �إذا دخل عليها �أح ُد �أحرف الج ّر الآتية:
من� ،إلى ،عن ،على ،في ،الباء ،الالم ،ح ّتى.
ف ُتكتب هكذا :ممّ � ،إالمَ  ،عمَّ  ،عالمَ ـ فيمَ ِ ،بمَ ِ ،لمَ  ،ح ّتام.
و ُتقلب الألف المق�صورة في (على ـ �إلى ـ ح ّتى) �أل ًفا طويل ًة ،ف ُتكتب هكذا :عالم� ،إالم ،ح ّتام.
(منْ ) و(عَ نْ ) ،نحو :م ّما،
�أمّا �إذا كانت (ما) ا�س ��م ًا مو�ص ��و ًال ،ف�إ ّنها ُتدغم بحرفي الج ّر ِ
ع ّما ،وال َ
تحذف الألف منها.
(�سي) ،نحو :وال�سيّما .وال تحذف الألف منها ،ويجوز بـ (في) ،وال ُتحذف الألف
وتو�صل بـ ّ
منها كذلك.
ما المو�صوليّة
ما اال�ستفهاميّة
حروف الج ّر
بـ  +ما = ِبمَ �ستكتب الوظيفة؟ بـ  +ما = �أخبرني بما �سمعت.
الباء
لـ  +ما = فرحت لما ربح.
ال ّالم لـ  +ما = ِلمَ �سافرت؟
في  +ما = �سلني في ما ال تعلم.
الخ�صام؟
في
في  +ما = فيمَ ِ
ِمنْ
من  +ما = ِممّ يُ�ستخرج ال ّزيت؟ ِمنْ  +ما = ا�شربْ م ّما في الكوب.
�إلى  +ما = �أخبرني �إلى ما تنظر.
�إلى  +ما = �إالمَ تنظر؟
�إلى
عن  +ما = ُق ْل لي ع ّما تبحث.
عن  +ما = عمّ تبحث؟
عن
على  +ما = عالمَ كتبت الوظيفة؟ على  +ما = ا�صب ْر على ما �أ�صابك.
على
ح ّتى  +ما = ح ّتام تظ ّل �ساهر ًا؟ ح ّتى  +ما = ْ
خذ ح ّتى ما �أملك.
حتى
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عند الإعراب ُي َف ّك الإدغام ،نحو:
ع ّما :عن (حرف ج ّر) ،ما (ا�سم مو�صول).
عمّ  :عن (حرف ج ّر) ،ما (ما ا�سم ا�ستفهام).
م ّما :من (حرف ج ّر) ،ما (ا�سم مو�صول).
ممَّ  :من (حرف ج ّر) ،ما (ما ا�سم ا�ستفهام).
ً
سادسا :زيادة األلف
قاعدة(:)1
ُتزاد الألف ،ف ُتكتب مع النطق بها �أو دونه ،وال ينطق بها في الموا�ضع الآتية:
 .1بع ��د واو الجماع ��ة المتط ّرف ��ة في الفعل الما�ض ��ي والم�ض ��ارع المن�ص ��وب والمجزوم
والأم ��ر ،نحو« :المجتهدون نجح ��وا»« ،لن تهملوا �أوالدكم» ،و«ل ��م تهملوا �أوالدكم»،
«�أيّها الط ّ
الب اجتهدوا».
 .2في �آخر اال�سم المن�صوب المنوّن ،غير المنتهي بتاء مربوطة� ،أو بهمزة على الألف� ،أو
بهمزة قبلها �ألف ،نحو :ا�شتريت تفاح ًا و�إجّ ا� ًصا وتمر ًا.
�أمّا �إذا كان اال�سم المن�صوب المنوّن منتهي ًا بتاء مربوطة� ،أو بهمزة على الألف� ،أو بهمزة
قبلها �ألف� ،أو ب�ألف ،ف� ّإن الألف ال ُتزاد ،نحو� :شاهدت طفل ًة ،ومخب�أً ،وغطاءً ،وف ًتى.
«مئة» ،مفردة �أو مر ّكبة ،حيث ُتزاد ّ
خط ًا وال ُتلفظ ُنطق ًا ،نحو« :ا�شتريت مائة
 .3في كلمة ِ
قلم وثالثمائة ورقة» .وكذلك �إذا كانت مث ّناة ،نحو« :في مدر�ستنا مائتا تلميذ»� ،أمّا
و«مئين» ،وكذلك ال
و«مئ ��ون» ِ
«مئات» ِ
�إذا كان ��ت مجموعة ف�ل�ا ُتزاد الألف فيها ،نحوِ :
تزاد في اال�سم المن�سوب �إليها ،نحو« :الن�سبة المئويّة».
(مئة)؛ فالألف و ُِ�ض ��عت
لك ��ن ،ينبغ ��ي اعتماد الكتاب ��ة الموافقة للفظ وللقاع ��دة في كلمة ِ
للتفري ��ق بينه ��ا وبين كلمة (منه) مث ًال ،وذلك قبل و�ض ��ع النقط والح ��ركات في الكتابة .وقد
�أدّت هذه الزيادة في �أيّامنا �إلى انت�ش ��ار لفظ هذه الألف مع فتح الميم قبلها ،وهو خط�أ �ش ��ائع
فاح�ش.
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مالحظة:
ال ُت ��زاد الأل ��ف بعد الواو الت ��ي هي الم الفعل ,نح ��و�« :أرج ��و �أن ت�ساعدن ��ي» ,وال بعد الواو
التي هي عالمة الرفع في جمع المذ ّكر ال�س ��الم والمُلحق به الم�ض ��ا َفين ,نحو« :ح�ضر مع ّلمو
المدر�س ��ة» ،و«بن ��و العروب ��ة يح ّب ��ون وطنهم» .و�س� � ّميت الأل ��ف التي ُتزاد بع ��د واو الجماعة
المتط ّرف ��ة ف ��ي الأفعال �ألف الف�ص ��ل �أو الأل ��ف الفارقة؛ لأ ّنه ��ا «تف�ص ��ل» �أو «تف� �رّق» بين واو
الجماعة والواو التي هي الم الفعل ،كما في مثل :لم يمحوا (للجماعة) ،ويمحو (للمفرد).
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 .1ا ْك ُت ْب مَ ا َب ْينَ َق ْو َ�س ْي ِن ِب َ
ال�ش ْك ِل ال ُم َن ِا�س ِب:
 ( ِ�إ َلى  +مَ ا)  ......................تنظر؟ (عَ نْ  +مَ ا) َ ...................ي َت َ�سا َء ُل ْو َن؟ (حَ َّتى  +مَ ا) � ......................أَ ْ�ص ِبرُ؟(م ْن  +مَا ...................يُ�سْ َت ْخرَجُ ال َزي ُْت.
	�أَعْ َلمُ َِات الآَ ِت َي ِة:
ُ .2ف َّك ا ِلإ ْد َغا َم ِف ْي ال َك ِلم ِ
ِممَّ �ِ -إ اَلمَ  -عَ لاَ مَ  -حَ َّتامَ ِ -بمَ ِ -فيْمَ .
اظ الآَ ِت َي ِة:
َ .3ع ِّل ْل ِزيَا َد َة الأَ ِل ِف �أَ ْو حَ ْذ َفهَا ِف ْي الأَ ْل َف ِ
َتدْ عُ ْو -اَل َت َت�أَ َّخ ُروْاْ -اط ُل ُب ْوا  -ا ْن َط ِل ُق ْوا.
َ .4قا ِرنِ «الوَاوَ» ِف ْي اللَ ْف َظ َتي ِْن اللَ َتي ِْن و ُِ�ض َع َتحْ َت ُهمَا َخ ٌّط:
ر َِاك ُب ْو َ
ال�ص َغا ِر َقدْ ر َِك ُب ْوا َز َّحا َفا ِت ِهمْ عَ َلى ال ِتلاَ ِل.
ات ِمنَ ِ
الز َّحا َف ِ
 .5ا ْك ُت ِب ال ِف ْع َل الم َ
ُ�ضا ِر َع المنتهي بواو الجماعة ِب َ�ش ْك ِل ِه ال ُم َن ِا�س ِب َم َكا َن ال َفرَا ِغ:
الر َ�سا َل َة َق ْب َل عَ ْو َد ِت ْي.
�أَ ُّيهَا الأَ ْ�ص ِد َقا ُء اَل (تكتب) ِ ......................
اللاَ ِع ُب ْو َن َتدَ َّر ُب ْوا َك ِث ْير ًا َو َلمْ (يتعب)  ......................ولم (يلوّث) ِ ......................ثيَا َبهُم.
ي َِجبُ �أَنْ (تحافظ)  ......................عَ َلى ال َن َظا َف ِة.
َلنْ (ت�سافر) ِ ......................بال ِق َطا ِر ،ب َْل ِب َ
الطا ِئ َر ِة.
اظَ ،و َع ِّل ْل حَ ْذ َف الأَ ِل ِف ِم ْن �آَ ِخ ِر َها:
ِ .6ا�سْ َت ْخ ِر ْج ِم َن ال َن ِّ
�ص الآَ ِتي ثَلاَ َث َة �أَ ْل َف ٍ
م ّر الثعلب بديك جاثم على غ�ص ��ن �ش ��جرة فحيّاه .تحيّر الدي ��ك ولم يجب؛ لمَ ال ترد
علي ال�سالم؟ ممّ تخاف؟ قال الديك :و�أيّ �سالم والعداوة بيننا قائمة منذ القدم؟ قال
ّ
الثعلب :ح ّتام يملأ الحقد �صدرك؟ �أال تعلم �أ ّنه �صدر قرار يلغي العداوة بين الحيوانات
كا ّفة؟ تعجّ ب الديك ،وراح يف ّكر في الأمر ،وفي هذه الأثناء ظهر عن بعد غبار كثيف؛
فقال الثعلب� :أخبرني عن مركزك العالي ،ممَّ يت�ص ��اعد هذا الغبار؟ قال الديك� :أرى
ع�ش ��رة كالب تعدو نحونا ،فل ّما �س ��مع الثعلب ذلك �أطلق �ساقيه للريح؛ ف�صاح الديك:
عالمَ العجلة؟ ولمَ ترك�ض؟ ف�أجابه :لع ّل هذه الكالب لم ّ
تطلع على القرار.

فلألا ماكحأأأ
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من نهج البالغة:
فقدِّ موا الدارع ،و� ِّأخروا الحا�س ��ر ،وعُ ُّ�ضوا على الأ�ض ��را�س؛ ف�إ ّنه �أنبى لل�سيوف من الهام،
والتووا في �أطراف الرماح؛ ف�إ ّنه �أموَت للأ�س� � ّنةّ ،
وغ�ضوا الأب�صار؛ ف�إ ّنه �أربط للج�أ�ش و�أ�سكن
للقلوب ،و�أميتوا الأ�صوات؛ ف�إ ّنه �أطرد للف�شل.
�أ ّم عظيمة:
الخن�ساء �شاعرة عظيمة ،كانت تدعو �أبناءها �إلى عمل الخير ،فتقول� :أنتم طالبو الج ّنة،
ف�أقيموا ال�صالة و�آتوا الزكاة وال تت� ّأخروا عن م�ساندة ّ
الحق .ول ّما جاء اليوم الذي ا�ستع ّد فيه
�أبنا�ؤها لل�س ��ير مع المجاهدين �إلى �ساحات الوغى ،وقفت وجعلت تنظر �إليهم ،ثمّ قالت لهم:
َني ،لقد �أ�سلمتم مختارين وهاجرتم طائعين ،فال ِتهنوا وال تحزنوا من الموت ،و�أقبلوا وال
يا ب ّ
ُتدْ ِبروا ،واطلبوا الموت ُت ْوهَ ْب لكم الحياة؛ فانطلقوا متح ّم�س ��ين وا�ست�ش ��هدوا جميع ًا ،وعندما
�أُ ْخبرت بذلك ع�ش� �يّة المعركة ،قالت :الحمد هلل الذي �ش� � ّرفني با�ست�شهادهم ،و�أرجو من ربّي
�أن يجمعني بهم في م�ستق ّر رحمته!
ن�صيحة �أبّ :
كان الرجال الأقدمون يحافظون على �أوالدهم ،وير�ش ��دونهم �إلى الطريق ال�صحيح .وق ّلة
هم الذين لم يكونوا ليهت ّموا بمثل هذه الأمور .والذين حافظوا على �أوالدهم و�أر�ش ��دوا بنيهم
�ساهموا في تقدّم مجتمعهم؛ لأ ّنهم حافظوا عليه .فكان الوالد منهم يدعو �أبناءه ك ّل ليلة قبل
النوم ،ويقول� :أنتم �ص ��انعو الغد ،وحافظو الأوطان؛ فانتبهوا يا �أوالدي! حافظوا على �س�ل�امة
�أخالقكم� ،أحبّوا بع�ض ��كم بع�ض� � ًا ،ال َتدَ عوا البغ�ض م�س ��يطر ًا عليكم� ،س ��امحوا الذين �سبّبوا
الأذيّة لكم ،ع ّلموا الجاهل� ،أبعدوا ال�سارق عن ال�سرقة ،والكاذب عن الكذب؛ ف�إن تفعلوا هذا
تريحوا �أنف�سكم ومجتمعكم� ...إ ّنني �أدعو ك ًّال منكم �إلى �أن ي�شكو نف�سه �إلى �ضميره ،و�إلى ربّه
حين يقوم بعمل غير �شريف ،وهكذا يحا�سب نف�سه وي�صلحها.

الدرس التاسع

حذف الياء من االسم
المنقوص

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يميّز اال�سم المنقو�ص عن غيره من الأ�سماء.
2 .2يع ��رف الموارد التي ُتحذف فيه ��ا ياء المنقو�ص،
والموارد التي ال ُتحذف فيها.
3 .3يتم ّرن على نطق ذلك ،وكتابته ب�صورة �صحيحة.

القاعدة(:)1

اال�سم المنقو�ص هو ك ّل ا�سم ينتهي بياء �أ�صليّة ،غير م�شدّدة ،قبلها ك�سرة ،مثل :الراعي،
الجاري ،الثواني .ولي�س من الأ�س ��ماء المنقو�ص ��ة ،نحو :ظ ْبي؛ ل ّأن ما قبل الياء لي�س مك�سور ًا،
عربي؛ ل ّأن الياء م�ش� �دّدة
وال مثلِ :
قلمي؛ ل ّأن الياء غير �أ�ص ��ليّة ،بل هي ياء المتك ّلم ،وال مثلّ :
ولي�ست �أ�صليّة؛ لأ ّنها ياء الن�سبة .وال ُتحذف الياء من غير الأ�سماء المنقو�صة.
القاعدة(:)2

ُتح ��ذف الياء من �آخر اال�س ��م المنقو�ص غير الم�ض ��اف وغير المع ّرف ب� �ـ «ال» ،وذلك في
حالت ��ي الرف ��ع والج ّر ،وينوّن بك�س ��رتين للعو�ض ،وتكون عالمة �إعراب ��ه الحركة المقدّرة على
ن�شيط.
الياء المحذوفة ،وقد منع ظهورها الثقل ،نحو :هذا ٍ
براع ٍ
واد عمي ٌق ،مررتُ ٍ
وقد حُ ذفت الياء من اال�سم المنقو�ص في حالتي الرفع والج ّر ً
منعا اللتقاء ال�ساكنين ،حيث
واد.
ُتقدّر ال�ض ّمة والك�سرة على الياء للثقل؛ فتكون حركتها ال�سكون :وا ِديْ ْ +ن = وا ِد ْ +ن = ٍ
القاعدة(:)3

ال ُتحذف الياء من اال�سم المنقو�ص في هذه الموارد:
�	.1إذا كان م�ضاف ًا ،نحو :ح�ضر قا�ضي المدينة.
�	.2إذا كان مع ّرف ًا ِبـ «ال» ،نحو :التقى القا�ضي المحامي.
 .3في حالة الن�ص ��ب ،حيث تظهر الفتحة على الياء لخ ّفتها ،فال التقاء ل�س ��اكنين ،نحو:
�شاهدت قا�ضي ًا.
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مالحظ ��ة :يجوز حذف الياء وكتابتها في نداء هذه الأ�س ��ماء� :أب� ،أمّ ،ربّ  ،ابن عمّ  ،ابن
�أمّ� ،إذا �أ�ضيفت �إلى ياء المتكلم ،نحو:
 يا �أبي ،يا � ِأب. يا �أمّي ،يا �أمِّ . يا ربّي ،يا ربِّ . يا ابن ع ّمي ،يا ابن عمِّ . يا ابن �أمِّ ي ،يا ابن �أمِّ .كذل ��ك يجوز حذف الي ��اء من «�أب ��ي» و«�أ ّم ��ي» في النداء ،واال�ستعا�ض ��ة عنه ��ا بتاء طويلة
أبت ،يا �أبتَ  ،يا �أبتُ  ،يا �أم ِّت ،يا �أمّتَ  ،يا �أمّتُ .
مك�سورة� ،أو مفتوحة� ،أو م�ضمومة :يا � ِ
كذلك يجوز الجمع بين التاء والألف ،فيقال :يا �أبتا ،يا �أمّتا.
أبت»،
حينئذ �إ�ض ��افة ال�ض ��مير �إلى لفظ الأب ،في�ض ��اف �ض ��مير الخطاب �إلى «يا � ِ
ويجوز ٍ
فيُقال« :يا �أبتي» ،و�ضمير الغائب �إلى «يا �أبتا» ،فيقال« :يا �أبتاه».
· تطبّق قواعد اال�س ��م المنقو�ص على الأ�سماء المنقو�صة على وزن منتهى الجموع :هذه
ٌ
دواع ,ر�أيت نواديَ كثيرة.
�سفن جوا ٍر ,لي�س لدينا للكتابة من ٍ
ثمان
· تطبّق قواعد اال�س ��م المنقو�ص على العدد «ثماني ��ة» للمعدود الم�ؤنث ،نحو :جاء ٍ
ثمان وع�شرون ،فقدت ثماني ليرات.
من الطالبات ,ثماني ع�شرة طالبةٍ ,

وقنملا مسالا نم ءايلا فذح
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ْ�ص ال َم ْع ِر َف َة َن ِك َر ًة ِف ْي الجُ م َِل الآَ ِت َي ِةَ ،و َغ ِّي ْر مَا َي ْل َزمُ:
 .1اجْ ع َِل اال�سْ َم ال َم ْن ُقو َ
ا�ض ْي عَ ا ِد ٌل.
 هَ َذا ال َق ِال�س ِاع ْي ِ�إ َلى َ
الخ ْي ِر مَ ْح ُم ْودٌ.
 َ هَ ِذ ِه ال َم َق ِاه ْي ُم َر َّت َب ٌة. َزي ِِّن ال ِب َنا َء العَا ِل َي.ال�س ِاه ْي �أَ ِو ال َن ِا�س ْي �إِ َذا �أَ ْخ َط�أَ.
 ُي ْع َذ ُر َ اَل عُ ْذ َر ِلل ُم َت َما ِديْ ِف ْي َالذ ْن ِب.
َ .2ع ِّل ْل ِك َتا َب َة اليَا ِء �أَ ْو حَ ْذ َفهَا ِم ْن اال�سْ ِم ِف ْي الجُ م َِل الآَ ِت َي ِة:
 مَ َر ْرتُ ِف ْي َط ِري ٍْق ُم ْل َت ٍو. ُت ْ�ش ِر ُف ال َق ْر َي ُة عَ َلى و ٍَاد. هَ َذا مُحَ ٍام بَا ِرعٌ.ا�س.
 َن ِ�س ْي ُت ُه ِف ْي وَا ِديْ الأَ ْل َم ِالري ِْف ال َم َر ِاع ْي َ
ال�سا َّم ُة.
الخ ْ�ص َب ُة وَالأَ َف ِاع ْي َ
 َت ْك ُث ُر ِف ْي َِال الآَ ِت َي ِةُ ،ث َّم َ�ض ْع ُه ِفي جُ ْملَ ٍة ُم ِفي َد ٍة:
َ .3ه ِات ا�سْ ماً َم ْن ُقو�صاً َن ِك َر ًة ِم َن الأَ ْفع ِ
َب َنى�َ ،ش َفى ،جَ َنى ،ر َِ�ض َي.
ا�ضي العَا ِد ُل» ،مُ�سْ َت ِعيناً ِبالأَ�سْ مَا ِء الآَ ِت َي ِة:
� .4أَ ِّل ْف َف َق َر ًة ِفي ِب ْ�ض َع ِة �أَ�سْ ُط ٍر َتحْ َت ِع ْنوَانِ «ال َق ِ
ا�ض ،مُحَ ٍام ،جَ ٍان�َ ،س ٍاع ،جَ ا ٍر.
َق ٍ
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يف بما
�أيّها الأبطالّ � ،إن اهلل وعدكم بالن�ص ��ر ،ووعدتموه بال�ص ��بر؛ ف�أنج ��زوا ما وعدتم ِ
وعد.
� ّإن �أعداءك ��م يطلب ��ون الحياة و�أنتم تطلبون الموت� ،إ ّنهم يطلب ��ون غنائم يمل�ؤون بها فراغ
بطونهم ،وتطلبون ج ّنة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض؛ فال تجزعوا من لقائهم ،فالموت ال يكون
م ّر المذاق في قلوب الم�ؤمنين.
� ّإن هذه القطرات من الدماء التي ت�س ��يل من �أج�سادكم �ست�ستحيل �إلى �شهب نارية حمراء
تهوي فوق ر�ؤو�س �أعدائكم� .إن �أعداءكم قتلوا �أطفالكم ،وبقروا بطون ن�س ��ائكم و�أخذوا بلحى
�شيوخكم الأجلاّ ء ،ف�ساقوهم �إلى حفائر الموت �سوق ًا .فماذا تنظرون ب�أنف�سكم؟!

الدرس العاشر

زيادة الواو والهاء

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يحف ��ظ الموارد الت ��ي ُتزاد فيها ال ��واو ،وال يُنطق
بها.
2 .2يتع ّرف الطالب �إلى ماهيّة هاء ال�س ��كت ،وي�ضبط
الحاالت التي ُتزاد فيها.
3 .3يتم ّرن على كتابة ذلك ب�صورة �صحيحة.

القاعدة(:)1

ُتزاد الواو ،ف ُتكتب وال ي َ
ُنطق بها ،وقد تكون زيادتها تابعة للنطق في الحاالت الآتية:
 .1ا�س ��مي الإ�ش ��ارة�« :أولي» و«�أوالء» من دون كاف الخطاب �أو معها ،نحو�« :أولئك» ،و�إذا
دخلت هاء التنبيه على «�أوالء» لم ُتز ِد الواو ،نحو« :ه�ؤالء».
 .2الكلمات الآتية:
ال�سالمُ ،ترفع بالواو ،مثل« :جاء
  .أ�أولو :بمعنى �أ�صحاب ،وهي كلمة مُلحقة بجمع المذ ّكر ّ
�أولو ّ
الحق» و«نحن �أولو علم».
  .ب�أول ��ي :ه ��ي كلمة «�أولو» ال�س ��ابقة في حالتي الن�ص ��ب والجر ،مث ��لّ �« :إن �أول ��ي ال�ش ّر
مكرَهون» و«�شاهدت �أولي هذا البناء» ،و«� ّإن في ذلك لآيات لأولي الألباب».
  .ج�أوالت :وهي كلمة ملحَ قة بجمع الم�ؤ ّنث ال�سالمُ ،ترفع بال�ض ّمة ،مثل« :المع ّلمات � ُ
أوالت
أوالت الف�ض � ِ�ل» .و ُتن�ص ��ب و ُتج ّر بالك�س ��رة ،مثل�« :شاه � ُ
ف�ض � ٍ�ل» ،و«ج ��اءت � ُ
أوالت
�دت � ِ
ُ
الف�ضل».
و«مررت ب�أوالت
الف�ضل»
ِ
ِ
  .دكلم ��ة «عَ ْمرو» (مفتوحة العي ��ن) للتفريق بينها وبين كلمة «عُ َمر» (م�ض ��مومة العين)،
وذل ��ك ف ��ي حالتي الرفع والج� � ّر ،مثل« :نجح عَ ْم ��رو» و«التقيت بعم ��رو» ،وال ُتزاد في
حالة الن�صب ،مثل�« :شاهدت عمر ًا» ،وال ُتزاد واو عمرو �إ ّال �إذا توافرت فيها ال�شروط
ال�س ّتة الآتية:
الأول � :اّأل ُت�ضاف �إلى �ضمير ،ف�إذا �أ�ضيفت �إلى �ضمير لم ُتزد الواو ،نحوك« :جاء َع ْمر َُك».
الثاني � :اّأل ت�ص ّغر ،ف�إذا ُ�ص ِّغرت لم تزد الواو ،نحو« :جا َء ُع َميْر».
الثالث � :اّأل ُتقرن بـ «ال» ف�إذا ُق ِر َنت بـ «ال» لم تزد الواو ،نحو« :جاء ال َع ْمرُ».
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الرابع � :اّأل تكون من�سوبة ،نحو« :جاء عَمريّ ».
الخام�س� :أن تكون علم ًا ل�شخ�ص.
ال�ساد�س � :اّأل تكون في قافية ال�شعر ،ف�إ ّنها ال ُتزاد ،مثل قول ال�شاعر:
ك� � ��أ ّن� ��ي ل� ��م �أك� � ��ن ف �ي �ه��م و� �س �ي �ط � ًا ول � ��م ت � � ُ�ك ن �� �س �ب �ت��ي ف� ��ي �آل عَ � � ْم � ِ�ر
مالحظات:
ّ �	.1إن الع ��رب زادوا ال ��واو ف ��ي « َع ْم ��رو« للتفريق بينها وبي ��ن «عُمر»؛ ولذل ��ك لم يزيدوا
الواو في حالة الن�ص ��ب ،نحو�« :شاهدت َعمْراً»؛ ل ّأن « ُعمَر» ال تنوَّن في حالة الن�ص ��ب؛
كاف للتمييز بينهما ،تقول�« :شاهدت ُع َمرَ»؛
فهي ا�س ��م ممنوع من ال�ص ��رف والتنوين ٍ
ولذلك � -أي�ض� � ًا  -زادوا الواو في « َعمْرو« �إذا كانت من�صوبة غير منوّنة؛ �أي �إذا كانت
جاهلي» فلو لم تزد الواو في
مو�صوف ��ة بكلم ��ة «ابن» ،نحوّ �« :إن عمرو بن كلثوم �شاع ٌر
ّ
«عمرو« في هذا المثل اللتب�ست بكلمة « ُعمَر».
ُ .2تزاد واو ينطق بها بعد ميم الجمع في ال�ض ��مير الم ّت�صل «هم» و«كم» ّ
لتدل على �إ�شباع
ال�ضمّ  ،وذلك في ال�شعر فقط ،مثل قول ال�شاعر:
ا ّت �خ��ذ ُت � ُك � ُم��و درعً � ��ا ح���ص�ي� ًن��ا لتدفعوا ِن� �ب ��ال ال� � ِع ��دا ع � ّن��ي ف�ك�ن�ت��م ِن� َ���ص��ال�ه��ا
وق ��د ك �ن��تُ �أرج� ��و م�ن� ُك� ُم��و خ�ي��ر ن��ا��ص� ٍ�ر ع �ل��ى ح �ي��ن خ� ��ذالن ال�ي�م�ي��ن � ِ��ش � َم��ا َل � َه��ا
ف� ��إن ُك �ن � ُت � ُم��و ل��م ت�ح�ف�ظ��وا م��ن م��و َّدت��ي ِذم � ��امً � ��ا ف� �ك ��ون ��وا ال ع �ل �ي �ه��ا وال ل�ه��ا
وقد يح�ص ��ل الإ�ش ��باع في غير ال�ش ��عر .وقد ترك كثير من ال�ش ��عراء هذه الطريقة في
�إ�شباع الميم في هذا الزمان.
	.3ال ُتزا ُد الواو في اال�سم المو�صول «الأُلى» بمعنى «الذين» ،نحو« :نحن الأُلى يحترمون
مع ّلميهم».
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زيادة هاء السكت
تعريفها :هاء ال�س ��كت� ،أو هاء الوقف ،ها ٌء �س ��اكنة زائدةُ ،تلفظ عند الوقف ،وت�سقط في
النطق عند و�صل الكالم.
 .1فعل الأمر من «ر�أى» ،نحوِ « :ر ْه هذا البرج العظيم».
قاعدة(: )1

ُتزاد هاء ال�سكت وجوب ًا في الحاالت الآتية:
 .1فع ��ل الأمر م ��ن اللفيف المفروق (�أي ال ��ذي فا�ؤه والمه حرفا ع ّلة) لكونه ي�ص ��ير على
حرف واحد ،ب�شرط � اّأل ُي َ�ؤ ّكد بالنون ،و�أ ّال يُ�سبَق بفاء �أو بواو ،نحوِ « :ف ْه بوعدك» ،و« ِق ْه
نف�سك الأمرا�ض».
 .2م�س� � ّمى حرف الهجاء� ،إذا كان متح ّرك ًا ،ك�أن يُقال لك :ما م�س� � ّمى �أحرف الهجاء من
«جمل»؟ فتقول :ج ْه ،ومَ ْه ،و َل ْه.
« .3ما» اال�ستفهاميّة �إذا جُ َّرت با�سم ،ووُقف عليها ،مثل :كتبتَ وظيفتك ح�سب مَ ْه؟
 .4فعل الأمر من «ر�أى» ،نحوِ « :ر ْه هذا البرج العظيم».
قاعدة(:)2

يجوز زيادة هاء ال�سكت وحذفها في الحاالت الآتية:
 .1الفعل الم�ضارع المجزوم من اللفيف المفروق (�أي الذي فا�ؤه والمه حرفا ع ّلة) ،مثل:
«لم ي ِع ْه (�أو :لم ي ِع) ما �أقول».
 .2فعل الأمر من اللفيف المفروق� ،إذا �أُ ِّكد بالنون� ،أو �سبقته الفاء �أو الواو ،نحوِ « :ق َّن ْه (�أو
وف) بوعدك له».
ِق َّن) نف�سك الأمرا�ض» ،و«احترم �صديقك و ِف ْه (�أو ِ
 .3في فعل الأمر ،والم�ضارع المجزوم من الفعل الناق�ص ،مثل :ا�س َع ْه �أو (ا�سعَ) في طلب
المعالي ،و�إنْ لم ت�س َع ْه �أو (ت�سعَ) فقد �أخط�أت.
 .4في اال�ستغاثة وال ُّندبة ،نحو« :يا �أمّ اهْ»  ،و«يا َويْلتاهْ» ،و «واك ِبداهْ»« ،واح�سيناهْ».
 .5ف���ي «ما» اال�س ��تفهاميّة المجرورة ب�أحد ح ��روف الج ّر ،نحو :ع ّم� � ْه (�أو عمَّ ) ُ
تبحث؟»،
و« ِل َم ْه (�أو ِلمَ) َت�سْ � ُأل؟».
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 .6ف ��ي اال�س ��م المنتهي بح ��رف ع ّلة عن ��د الوقف ،مث ��ل الآية الكريم ��ة} :ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ{(((.
 .7فيما �آخره ياء المتك ّلم ،عند الوقف ،مثل الآية الكريمة} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ{(((.

 .8في مُ�س� � َّمى حرف الهجاء� ،إذا كان �س ��اكن ًا ،ك�أن ت�س�أل عن مُ�س َّمى ال�ض ��اد في ْ
«ر�ضوان»،
فتقول « ِا�ض» ،بزيادة همزة و�صل مك�سورة ،ال هاء ال�سكت.

((( �سورة القارعة ،الآية .10
((( �سورة الحا ّقة ،الآيتان .29 - 28

ءاهلاو واولا ةدايز

93

تمارين

 .1ا�سْ َتع ِْم ْل َك ِل َم َة « َعمْرو« ِف ْي جُ ْملَ ٍةِ ،بحَ ي ُْث َت ُكو ُْن َم ْر ُف ْو َع ًةُ ،ث َّم َم ْن ُ�ص ْو َب ًةُ ،ث َّم مَجْ ُر ْو َر ًة.
 .2ا�سْ َتع ِْم ْل َك ِل َم َة «الأُ َلى» ِف ْي جُ ْملَ ٍة ُم ِف ْي َد ٍة.
َات الآَ ِت َي َة ِب ِ�ص ْي َغ ِة الأَمْ ِرُ ،ث َّم ِب ِ�ص ْي َغ ِة الم َ
ُ�ضا ِر ِع المَجْ ُز ْو ِم:
�َ .3ض ِع ال َك ِلم ِ
َو َفىَ ،و ِل َي ،وَعَ ىَ ،و َقى.
َات الآَ ِت َي َة ِب ِ�ص ْي َغ َت ْي اال�سْ ِت َغا َث ِة وَال ُن ْد َب ِة:
�َ .4ض ِع ال َك ِلم ِ
�أَ ِ�س َف� ،أُمِّ ْي� ،أَ ِب ْيَ ،و ْي ٌلَ ،ك ِبدٌ�َ ،س ْو�أَة.
�َ .5ض ْع َخ ّطاً َتحْ َت ال َك ِل َم ِة ال ِتي ِزي َد ْت ِفيهَا الوَاو ِفيمَا َي ْ�أ ِتي:
َ
قال �أحدُهُ مْ  :مررتُ بالكثيرينَ منْ �أُولي العطاءِ ،فلمْ يُعطني �أح ٌد �شيئا .ولك َّنني مررتُ
َ
إ�سماعيل ،ف� َ
أجزل َلي العطا َء.
بعمرو ِبن �
ُ
والت ُ
العلم
� ًإن حاج َت َن ��ا �إلى �أُولي ال ِ
أخالق و�أُ ِ
الخ ُل ِق والوقا ِر� ،أ�ش� � ُّد منْ حاج ِت َنا �إلى �أولي ِ
و�أُوال ِت ِه.
َ .6م ِّي� � ْز َب ْي � َ�ن ال َم� �وَا ِر ِد ال ِت ��ي َتجُ ْو ُز ِف ْيهَا ِز َي ��ا َد ُة َها ِء ال�سَ ْك ِت ِم � َ�ن ال َموَا ِر ِد ال ِت ��ي َت ِجبُ ِف ْيهَا
ال َزيَا َد ُةُ ،م َع ِّل ً
ال َذ ِل َك:
نف�س َك.
 ِقنّ َ ِع ْه ق�ضيّة �أ ّم ِت َك. بمقت�ضى مَ ْه فعلتَ َذلك.
المنكر.
عن
ِ
 -ان َه ْه ِ

لمإلا دعاوق ؛يبرعلا ريبعتلا دعاوق

94

ٌ
ُ
َ ْ
ن ُص ْو ٌص تط ِب ْي ِق َّية

الخطبة  223من نهج البالغة:
ي ��ا �أيّها الإن�س ��ان ،ما ج ّر�أك على ذنبك؟ وما غ ّرك بربّك و�آن�س ��ك بهلكة نف�س ��ك؟ �أمَ ا ِمن
دائ ��ك ُب ُلو ٌل �أم لي�س من نومتك يقظة� ،أمَ ا ترحم من نف�س ��ك ما ترحم من غيرك ،فربّما ترى
ال�ضاحي لح ّر ال�شم�س فتظلُّه� ،أو ترى المبت َلى ب�ألم ّ
يم�ض ج�سده فتبكي رحم ًة له ،فما �ص َّب َرك
ُ�ص ��ابك؟ وع َّزاك عن البكاء على نف�سك ،وهي �أع ّز الأنف�س عليك؟
على دائك؟ وج َّلدَ ك على م َ
َات نقمة ،وقد تورّطتَ بمعا�ص ��يه مدارج َ�س � َ�طواتهَ ،ف َت ��دَ ا َو من داء
وكي ��ف ال يوقظ ��ك خوف َبي ِ
ال َف ْت َرة في قلبك بعزيمة ،ومن َك َرى الغفلة في ناظرك بيقظة ،وكنْ هلل مطيع ًا وبذكره �آن�س ًا.
مغامرة:
لم يكن لنا بيت ن�سكنه ،فقد �ش ّردت الفاقة عيلتنا وزعزعت كيانها ،فبات والدي يف ّت�ش عن
وظيفة تقينا الموت جوع ًا ،وتم ّكننا من الح�ص ��ول على بيت حقير من تلك البيوت المنت�ش ��رة
على �شاطئ بيروت.
وكنت �أنا من العفاريت ا ّلذين ما هد�أت لهم هادئة ،وال ق ّر قرار ،فخطرت لي فكرة �ص ّممت
على تنفيذها ظ ًّنا م ّني �أ ّنها مفيدة في مثل تلك ال�ساعات الع�صيبات ،فنزلت �إلى �أقرب ّ
محطة
بنزي ��ن ،وما �إن اقتربت منها حتى رحت �أ�س ��ير بخطوات حذرة كي ال يلحظ قدومي واحد من
ّ
المحطة تزرعه الأ�شواك والنبات.
العمال ،وكان الطريق الخلفي �إلى
المحطة ف�إذا هي خالية من النا�س والعامل الحار�س ّ
ّ
يغط في
و�أ�س ��عفني الحظ ،فو�ص ��لت
�س ��بات عميق .ف�أخذت �أح ��د براميل المازوت ،فدحرجته �أمامي ،ولك ّنه �أحدث من الأ�ص ��وات
المزعجة ما جعل الحار�س ي�س ��تيقظ مذعور ًا .ويندفع �صوبي حام ًال هراوة من تلك الهراوات
ا ّلتي �إن �أ�صابت ثور ًا قتلته.
�اقي للريح ناف�ض � ً�ا ع ّني م�س� ��ؤوليّة �إطعام العائل ��ة؛ لأ ّنني كنت قد
و�إزاء ه ��ذا الخطر �أطلقت �س � ّ
�صمّمت على بيع ما �أح�صل عليه لأقدّمه لأخواتي ال�صغيرات اللواتي ّ
ع�ضهن الجوع وما كنت �أعرف،
يومهاّ � ،أن ال�سرقة �أمر معيب ،ولو كانت الدوافع �إليها �شريفة .فهيهات ما بين ال�سرقة وال�شرف.
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الحكمة  290من نهج البالغة:
«واعجباه� ،أتكون الخالفة بال�صحابة وال تكون بال�صحابة والقرابة»!
قال ر�شدي معلوف[ :مجزوء الكامل]
ر ّب� � � � � � ��ي � � � �س � � ��أل � � �ت� � ��ك ب� ��ا� � �س � �م � �ه� ��نْ ـ� � � ��نَ �أن ت � �ف� ��ر�� ��ش ال � ��دن� � �ي � ��ا ل� �ه� � ّن ��ه
ب� � � � ��ال� � � � ��ورد �إن ��� �س�� �م�� �ح� ��ت ي� � ��دا َك وب� ��ال�� �ب�� �ن�� �ف�� ���� �س� ��ج ب � �ع� ��ده � � ّن� ��ه
ن� � �م� � ��� � �ش � ��ي ع�� � �ل� � ��ى �أج�� � �ف� � ��ان�� � �ه� � ��نْ َن ون � � � �ه � � � �ت� � � ��دي ب� � �ق� � �ل � ��وب� � �ه� � � ّن � ��ه
ف� � � ��ردو��� � � �س�� � � �ه� � � ��نّ وب� � � ��ؤ�� � � �س� � � �ه � � ��نْ َن ب� � �ب� � ��� � �س� � �م� � � ٍة م � � � � ّن� � � ��ا و�أ ّن�� � � � � � ��ه
��� � �س�� � � ّم� � ��ارن� � ��ا ف � � � ��ي غ � � ��رب � � ��ة ال � � � ��دْ ُدن� � � � �ي � � � ��ا و�� � � �ص� � � �ف � � ��وة ك � � � � � � ّل ج�� � ّن� ��ة
ر ّب� � � � � � � � � ��ي � � � � �س � � � ��أل � � � �ت� � � ��ك رح � � �م� � ��ة وج � � � � � ��ه ال�� � ���� � �س�� � �م� � ��اء ووج�� � �ه�� � � ّن� � ��ه

الدرس الحادي عشر

أحكام التاء

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1ي�ضبط الحاالت التي ُتكتب فيها التاء مب�سوط ًة.
2 .2ي�ضبط الحاالت التي ُتكتب فيها التاء مربوطة.
3 .3يُت ِق ��ن كتاب ��ة الت ��اء ب�ص ��ورة �ص ��حيحة ف ��ي هذه
الحاالت جميع ًا.

التاء المبسوطة والتاء المربوطة
قاعدة (:)1

تكتب التاء مب�سوط ًة في الحاالت الآتية:
 .1في �آخر الأفعال مهما كان نوعها ،نحوَ :درَ�سَ تْ � -أَ َك َلتْ (للت�أنيث) ,رَمَ ْيتُ �َ -أ َك ْلتَ (�ضمير).
 .2في �آخر اال�س ��م� ،إذا كان جمع ًا م�ؤ ّنث ًا ب�ألف وتاء مزيدتين ،والملحق به ،نحو :م�ؤمنات،
طاوالت� ،أُوالت.
الثالثي �ساكن الو�سط ،نحو :ب ْيت ،ب ْنت ،م ْوت ،و ْقت� ،ص ْمت� ،أ ْنتَ � ،أ ْن ِت.
 .3في �آخر اال�سم
ّ
 .4ف ��ي �آخ ��ر اال�س ��م �إذا كان رباع ّي ًا ف�ص ��اعدً ا ،وكانت التاء م�س ��بوقة بياء �س ��اكنة �أو واو
�ساكنة ،نحو :كبريْت ،عنكب ْوت� ،سك ْوت ،بيروْت ،ع�شتروْت.
 .5في �أواخر �أ�سماء العلم الأعجميّة ،نحو :برناديت� ،شارلوت ،هاروت ،ماروت ،بونابرت،
زراد�شت.
(هات) ،وا�سم الفعل للما�ضي (هيهات).
 .6في ا�سم الفعل للأمر ِ
 .7ف ��ي �آخر جمع التك�س ��ير الذي ينتهي مف ��رده بتاء ممدودة ،نحو :وقت� :أوقات� ،ص ��وت:
�أ�صوات ،بيت :بيوت ،نعت :نعوت.
قاعدة (:)2

ُتكتب التاء مربوطة� ،إذا �ص ّح �أن تلفظ ها ًء عند الوقف ،وت�أتي:
الثالثي ال�ساكن و�سطه ،نحو :طاولة� ,شجرة ,حريّة,
.1في �آخر اال�سم المفرد الم�ؤ ّنث غير
ّ
قافلة ،امر�أة.
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.2في �آخر ال�صفة الم�ؤ ّنثة ،نحو :طويلة ،ق�صيرة ،رديئة ،جميلة ،قبيحة.
أعجمي ،نحو :معاوية ,عنترة ,طلحة ,حمزة ,عتيبة,
 .3في �آخر ا�سم العلم المذ ّكر غير ال ّ
عتبة ,طرفة.
 .4في �آخر جمع التك�س ��ير الذي ال ينتهي مفرده بتاء ممدودة ،نحوُ :ق�ض ��اة�ُ ,سعاة� ,إخوة,
�أغطية� ,أ�سئلة.
 .5في �آخر �صيغ المبالغة ،نحو :رحّ الة ،ع ّالمة ،فهّامة ،نابغة.
 .6في �آخر كلمة (ث ّمة) الظرفيّة ،نحو :ث ّمة رعاة في المرعى.

ءاتلا ماكحأ
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�ص الآَ ِت ْي:
َ .1ع ِّل ْل ِك َتا َب َة ال َتا ِء ِف ْي ال َن ِّ
َكا َن ِت ال ُم َنا َف َ�س ُة عَ َلى �أَ ُ�شدِّ هَ ا َب ْينَ ال َف ِر ْي َق ْي ِنَ ،ف ِما �إِنْ بَدَ َ�أتْ ال ُمبَارْا ُةَ ،و َق َذ َف الحَ َكمُ ال ُك َر َة
حَ َّتى ا ْندَ َف َع �أُ َ�س ��امَ ُةَ ،ر ِئ ْي ُ�س َف ِر ْي ِق َنا ،وَا ْن َف َر َد ِبهَا مَ َ�س ��ا َف ًة َط ِو ْي َل ًة ،مَ َّر ًة َي ْق ِذ ُفهَا ِف ْي ال َهوَاءِ،
وَمَ َّر ًة يَدْ َف ُعهَا ِب ِر ْج ِل ِه ال َق ِو َّي ِة ِب َر َ�ش ��ا َق ٍة مَ ْلحُ ْو َظ ٍةَ ...و َت ِب َع ُه َ�أحَ ُد اَل ِع ِب ْي ال َف ِري ِْق الآَ َخ ِرَ ،و َك َان
َق ْزمَ ًةَ ،و َل ِك َّن ُه َ�س � ِ�ر ْي ٌع َق ِويٌّ َ ،فا ْق َترَبَ حَ َّتى َ�ص ��ا َر عَ َلى ُب ْع ِد ُخ ْط َو ٍة ِم ْن ُهَ ،غ ْي َر �أَ َّن �أُ َ�سامَ َة َق َف َز
َاحدَ ٍة ِمنْ ِر ْج ِل ِه ال ُي ْم َنى جَ ع ََل ال ُك َر َة َت ْن َق ُّ�ض عَ َلى الهَدَ ِف
ِف ْي ال َهوَا ِء َق ْف َز ًة رَا ِئ َع ًةَ ،و ِب َ�ض ْر َب ٍة و ِ
ا ْن ِق َ�ض َ
ال�ص ِاع َق ِةَ ،ف ُت ِ�صيْبُ ِم ْن ُه ال َق ْلبَ  ،و اََل ُت ْج ِديْ مُحَ ا َو َل ُة حَ ا ِر ِ�س ال َمرْمَ ى ِف ْي عَ ْر َق َل ِة
ا�ض َ
الم ْ�س ِك ْينَ عَ َث َر عَ ْثر ًة َق ِو َّي ًةَ ،ف َ�س َق َط َو َ�أ ْ�صبَحَ ِ�ض ْح َك َة ال َن َّظا َر ِة.
َ�س ْي ِرهَ ا؛ َِ أل َّن ِ
�َ .2صحِّ ِح َ
الخ َط�أَ ِف ْي ال َم ْق َط ِع الآَ ِت ْي:
الجب َِال ،م ُْ�ش ِر َفتٌ عَ َلى ال ِتلاَ ِل
ا�ص� � َمتُ ِف َل ْ�س � ِ�ط ْينَ  ،مَ ْب ِنيَّتٌ ِبمُحَ َاذا ِة ُر�ؤُو ِْ�س ِ
ال ُقدْ ُ�س ِه َي عَ ِ
الم ُِح ْي َط ِة ِبهَاَ ،و ِف ْيهَا الحَ رَمُ َ
ال�ص ْخ َر ِة...
ال�ش ِري ُْف ا َّل ِذيْ ي َُ�ض ُّم ال َم ْ�س ِجدَ الأَ ْق َ�صى َو ُق َّب َة َ
ُت ْق َ�سمُ ال َمد ْي َنتُ ِق ْ�س َم ْي ِن :ال َب َل ِد ال َق ِدي ِْمَ ،و ِف ْي ِه ال َم َ�س ِاج ُد وَال َك َنا ِئ ُ�س وَالأَمَ ِاك ُن ال َتا ِري ِْخ َّيتُ ؛
وَال َب َل ِد الجَ ِدي ِْدَ ،و ِف ْي ِه الدَ وَا ِئ ُر الحُ ُك ْو ِم َّيتُ وَال ُم ْن َ�ش�آَ ُة وَال ُم� َّؤ�س َ�سا ُة ال َك ِب ْي َر ُة.
اظ الآَ ِت َي ِة:
َ .3ع ِّل ْل ِك َتا َب َة ال َتا ِء ال َم ْر ُبو َْط ِة ِف ْي �آَ ِخ ِر الأَ ْل َف ِ
َتا ِئهَة ،رُعَ اة ،عَ ْن َت َرة�َ ،س َّيارَة�َ ،سعَادَةُ ،مبَارَاة.
ال ُق َ�ض ��ا ُة ،وَال�سُ عَا ُة ،وَالجُ بَا ُة ،هَ ُ�ؤ اَل ِء عَ ُ�ض� � ُد ال ّد ْو َل ِة ِ ِإل َقامَ ِة العَدْ ِل ،وَجَ ْم ِع َ
ال�ض َرا ِئ ِبَ ،و َت�أْ ِم ْي ِن
هلل َو ِتجَ ا َه
َن ْق � ِ�ل ال َر َ�س ��ا ِئ ِل؛ َف ُ�أ ْو َل ِئ َك جَ ِم ْي ًعا ُم َت َ�س ��ا ُوو َْن ِف ْي الو ِ
َات ،مَ ْ�س� ��ؤُ ْو ُلو َْن ِتجَ ا َه ا ِ
�ات وَال َت ِبع ِ
َاج َب � ِ
ا�س ،وَا ِلإ ْن َ�ص ُ
اف َب ْي َنهُمْ َ ،و ُمعَا َق َب ُة
ا�ض ْي عَ َل ْي ِه ال َق َ�ضا ُء ِبالعَدْ ِل َب ْي َن ال َن ِ
َ�ضمَا ِئ ِر ِهمْ عَ نْ �أُ َّم ِت ِهمْ ؛ َفال َق ِ
َ
ات َ
ال�ش ِا�س� � َع َة َب ْي َن
الظا ِل ِمَ ،وم َُ�س ��اعَ دَ ُة الم َْظ ُلو ِْم ،وَال�سُ � �عَا ُة هُ مُ الجَ وَّا َل ُة ا َّل ِذي َْن َي ْق َط ُعو َْن الم ََ�س ��ا َف ِ
َاف ال َنا ِئ َي ِة َ�س� � ْير ًا عَ َلى �أَ ْقدَ ِام ِهمْ � ،أَ ْو ُر ُكو ًْبا عَ َلى َدرَّاجَ ٍات،
ال ُق� � َرى ال َب ِع ْيدَ ِة وَال ُمد ُِن ال َك ِب ْي َر ِة وَا َلأ ْري ِ
َو ِب َذ ِل َك ُي�ؤَمِّ ُنو َْن ِل َل�ش ْع ِب ِ�إي َْ�ص َال الأَ ْخبَا ِر وَال ُم َر َا�سلاَ ِت ،وَالجُ بَا ُة هُ مْ ُنوَّابُ الو اَُل ِة ِف ْي جَ ْم ِع َ
ال�ض َرا ِئ ِب
َاج َباتٌ .
اتَ .ف ِل ُك ِّل َف ْر ٍد ِف ْي ال ِب ْي َئ ِة الو ََط ِن َّي ِة حُ ُق ْو ٌق ،وَعَ َل ْي ِه و ِ
ال ُم�ؤْ َت َم ُنو َْن عَ َلى ال ُمعَامَ لاَ ِت وَالأَمَ ا َن ِ
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َات الآَ ِت َي َة جَ ْم َع َت ْك ِ�س ْي ٍر:
 .4اجْ َم ِع ال َك ِلم ِ
ال�سا ِق ْي ،الحَ ا ِف ْي ،الع َِزيْز ،ال َنا ِديْ  ،الهَا ِديْ .
ال�س ِاع ْي ،ال َرا ِويْ  ،ال َر ِام ْيَ ،
َ
�َ .5ض ْع َم َكا َن ال ُن َق ِط (ت �أو ة):
 عندم ��ا ْهبط  ........من قريتي �إلى المدينــ� ، ........آويْـــ � ........إلى �ش� � َّقــــ � ........ض� � ّيقــــ ........
الع�صافير.
ال�شم�س ،وزقزقـــــ ........
حب�ســ  ........ع ّني �أ�شعّـــ ........
َ
ِ
ِ
ا�صــ  ........جنب ًا �إلى جنب.
فتحـــ  ........نافذتي للنو ِر� ،ص ّد ْته ع ّني ال ُبيُو  ........ال ُم َت َر َّ
	�إذا ْ .6اُ ْك ِت ِب الجُ َم َل الآَ ِت َي َة ِب ِ�ص ْي َغ ِة ال ُم َ�ؤ َّن ِث:
َ
عرف ُ
المجد.
ابن القري ِة طري َق ُه �إلى
ِ
َ
البيت مت� ِّأخر ًا.
و�صل المع ِّلمُ �إلى ِ
 �ص ّف َق المع ِّل َمون للطلاّ ِب المجتهدينَ .
ُ
ب�صمت.
الفتيان
جل�س
 ٍَ
َ
أ�صوات الطفيل ّينَ .
 انزعجَالحا�ضرون منْ � ِ

الدرس الثاني عشر

أحكام االسم الموصول

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى اال�سم المو�صول.
2 .2يعدّد الأ�سماء المو�صولة.
3 .3يُت ِقن كتابة الأ�سماء المو�صولة بح�سب مواردها.

االسم الموصول
تعريفه :اال�سم المو�صول ا�سم معرفة ،يتعيّن المق�صود منه بجملة بعدهُ ،ت�س ّمى �صلة.
قاعدة(:)1

ُتكتب بالم واحدة م�شدّدة الأ�سماء المو�صولة الآتية:
 .1ا ّلذي (للمفرد المذ ّكر) ،نحو :قر�أتُ الكتابَ ا ّلذي ا�شتريته.
 .2ا ّلتي (للمفرد الم�ؤ ّنث) ،نحو :جَ َل َ�ستْ ا ّلتي و�صلتْ من ال�سفر.
الُلى فعلوا.
الُلى (لجمع المذ ّكر العاقل وغيره) ،نحو :جاءني ّ أ
 ّ .3أ
 .4ا ّلذين (لجمع المذ ّكر العاقل) ،نحو� :أحترمُ ا ّلذين ع ّلموني.
مالحظة :بع�ض العرب يقولون «ا ّلذون» في حالة الرفع ،و«ا ّلذين» في حالتي الن�صب
والج ّر ،وهم بنو هذيل.
قاعدة(:)2

ُتكتب بالمين الأ�سماء المو�صولة الآتية:
 .1اللذان ،اللذين (للمث ّنى المذ ّكر) ،نحو :ت�صافح اللذان التقيا ،مررتُ باللذين فازا.
 .2اللت ��ان ،اللتي ��ن (للمث ّنى الم�ؤ ّن ��ث) ،نحو :ج ��اءتْ اللتان تعمالن معنا ،م ��ررتُ باللتين
تعمالن معنا.
 .3الالئي ،الالتي ،اللواتي (لجمع الم�ؤ ّنث) ،نحو :ر�أيت الالئي يطه ْينَ الطعام ،ح�ض ��رتْ
نجحنَ .
الفتيات اللواتي (�أو الالتي) ْ
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 .4ال َلذيّا (ت�صغير :ا ّلذي) ،نحو :جاء ال َلذيّا نجح.
 .5ال َلتيّا (ت�ص ��غير :ا ّلتي) ،نحو :جاءت اللتيّا نجحت ،وتق ��ول العرب« :بعد اللتيّا والتي»
ب�ضمّ الالم وفتحها ،والفتح �أ�شهر.
مالحظ ��ة :ال يج ��وز اجتماع ثالث المات مكتوبة؛ لذل ��ك ندغم المين من الثالث عند
دخ ��ول الالم عل ��ى كلمة تب ��د�أ بالمين ونحذف همزة الو�ص ��ل من «ال» ،نح ��و :اللذين
ِل ْل َلذين ِل ّلذين ،ل ّلذين نجحا جائزتان.

وصوملا مسالا ماكحأ
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َات ِف ْي ِه:
َ .1عي ِِّن اال�سْ َم ال َمو ُْ�ص ْو َلَ ،و َبي ِّْن َع َد َد اللاَ م ِ
�إِ َّن الرَجُ َل ا َّل ِذيْ ي َْح َت ِرمُ و ََط َن ُه ،هُ َو ال ُم َق َّد ُر ْ
ا�سَ ،و�إِ َّن ال َم ْر َ�أ َة ا َّل ِت ْي ُت َرب ِّْي
الم�ش� � ُك ْو ُر َب ْينَ ال َن ِ
ال�صا ِل ِح ْينَ ا َّل ِذ ْينَ ي ُْ�س ِه ُم ْو َن ِف ْي َت َط ُّو ِر ِه
�أَو اَْلدَهَ ا َت ْر ِب َي ًة حَ َ�س َن ًةِ ،ه َي ا َّل ِت ْي ُت ِع ُّد ِللو ََط ِن ال َب ِن ْينَ َ
َات ال َغ ِد.
ا�ضلاَ ِت ال َّلوَا ِت ْي َ�س َي ُكنَّ �أُ َّمه ِ
ات ال َف ِ
َو ُر ِق ِّي ِه ،وَال َب َن ِ
َات الآَ ِت َي ِةُ ،ث َّم َ�ض ْع ُك ً
ال ِم ْنهَا ِفي جُ ْملَ ٍة مفيد ٍة:
� .2أَد ِْخ ْل اَل َم الجَ ِّر َعلَى ال َك ِلم ِ
اللذين....................................................................................................................................................................... :
اللذان........................................................................................................................................................................ :
اللعب......................................................................................................................................................................... :
اللتان......................................................................................................................................................................... :
اللتين......................................................................................................................................................................... :
اللهو........................................................................................................................................................................... :
�َ .3ض ِع اال�سْ َم ال َمو ُْ�صو َل ال ُم َن ِا�سبَ ِفي ال َم َكانِ َ
الخا ِل ْي:
عا َد � ..............ساف َر ُ
طويل.
زمن ٍ
منذ ٍ
� ْ
أر�سل ُ ..............
تثق بهم لي�ستو�ضحوا الأم َر.
الرج ُل والمر�أ ُة هما  ..............يُعتم ُد عليهما في بنا ِء الأ�سر ِة ال�صالح ِة.
�أحترمُ  ..............كانا �سبب وجودي.
ْ
االمتحان.
هل ه ّن� ِأت  ..............فاز َتا في
ِ
 ..............ي�ساعدْ َن �أ ّمهاتهنَّ هن  ..............يعر ْفنَ قيم َة الحيا ِة.

