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(((

* اسمه ونسبته:

هو الشيخ الفاضل األستاذ :مصطفى بن مصطفى الفاكهاين بن عيل بن

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

* والدته ونشأته:

ولد بالقاهرة حوايل سنة (1250هـ 1834 -م) ،وأرسل إىل املكتب يف

السابعة من عمره ،ثم تنقل من مكتب آلخر حتى حفظ القرآن الكريم ،واشتغل

بتجويده يف األزهر ،ثم رشع يف طلب العلم فقرأ الكتب املتداولة يف األزهر،
وحرض عند شيوخ عرصه  ،وتذاكر مع كثري من أقرانه.

* شيوخه:

( )1من شيوخه يف الفقه الشافعي :الشيخ البيجوري ،والشيخ فتوح

البجريمي ،والشيخ عبد الرمحن القباين ،والشيخ عيل األشموين ،والشيخ

مصطفى املب ّلط.

((( من مصادر ترمجته :أعالم الفكر اإلسالمي يف العرص احلديث ألمحد تيمور باشا
(ص )106-102وكتاب تراجم أعيان القرن الثالث عرش وأوائل الرابع عرش ألمحد
تيمور باشا (ص )102-98واإلعالم للزركيل ( )234/7ومعجم املطبوعات العربية
واملعربة ليوسف إليان رسكيس ( )1030-1029/1ومعجم املؤلفني لعمر رضا
كحالة ( )288/12ونثر اجلواهر والدرر يف علامء القرن الرابع عرش للدكتور يوسف
املرعشيل (ص )1614-1613ومعجم شعراء البابطني ،والعمدة يف الرتمجة ههنا عىل
ما كتبه أمحد تيمور باشا.
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( )2ومن شيوخه يف اللغة :الشيخ حممد الدمنهوري ،والشيخ عيل الفيومي،

والشيخ الشبيني.

* أعامله ومناصبه:

مدرسا باملدرسة التجهيزية سنة (1290هـ) يف أول نظارة
( )1انتخب
ً
ودرس فيها الرصف والبالغة والعروض والقوايف.
رياض باشا عىل املعارفَّ ،

( )2نقل سنة (1306هـ) للمدرسة االبتدائية املسامة باملبتديان ،التي سميت

بعد ذلك بمدرسة النارصية.

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

* مؤلفاته:

( )1أحوال اهلمزة(((.

( )2عنوان النجابة يف قواعد الكتابة(((.
( )3رسالة يف علم الرصف(((.

( )4قرة الطرف يف علم الرصف(((.
((( ذكر الزركيل يف األعالم ( )234/7أن عنده نسخة خطية منه ،ووصفها بأهنا يف ورقة
مفردة ،اشتملت عىل أبيات ورشحها يف أحوال اهلمزة.
((( هو كتابنا هذا ،وطبع يف بوالق سنة (1306هـ) بعد أن نقحه العالمة هارون عبد الرازق
ويقع يف (28ص) .معجم املطبوعات ليوسف رسكيس (.)1030/1
((( كُلف بتأليفها حينام كان أستاذا يف املدرسة التجهيزية ،وقرأها للتالميذ نحو ثالث
سنوات.
((( هي أوسع من الرسالة السابقة إذ اتفق املؤلف مع بعض املدرسني يف املدرسة التجهيزية
بتوسع أبسط من الرسالة األوىل ،وقرأ هبا
عىل تأليف رسائل يف البالغة والرصف ُّ
سنوات .
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( )5رسالة يف العروض والقوايف(((.

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

( )7منحة الوهاب يف قواعد اإلعراب(((.
( )8رسالة يف املرتادفات(((.

* من صفاته وشعره:

كان رمحه اهلل طيب اخللق ،حسن املعارشة ،اعتكف يف داره بعد تقاعده من

املدارس عىل االشتغال بالعبادة ،ومذاكرة العلم مع بعض من يسمر معهم من

ً
استقالل بنفسه ،وكانت له ملكة أدبية لكثرة مطالعته لكتب
إخوانه وأخالئه ،أو
األدب ،ومعرفة بجيد الشعر ونقده.
ومن شعره:

ض َو َل
حل ْمـــــدُ هلل َل َف ْق
ٌ
ا َ
ـــــر َي ُ ُّ
َو َل ْي َس ِل َم ْط َم ٌع ِف الن ِ
َّاس ُي ْل ِج ُئنِي
َ
اج ِات َف َي ْمن َُحنِي
َو َأ ْس
ـــــأ ُل اهلل َح َ

ـــــز ٌن َو َل َف َر ُح
ِغنًى َي ُغ ُّر َف َل ُح
ْ
لِ َّ
لذ ِّم َوا َملدْ ِح إِ ْن َضنُّوا َوإِ ْن َس َم ُحوا
ِم ْن َف ْض ِل ِه َف ْو َق َما َأ ْه َوى َو َأ ْق َ ِت ُح

((( وضعها بعد أن قام بتدريس العروض والقوايف يف املدارس التجهيزية.
((( ألفها حينام عمل مدرسا يف املدرسة السنية ،وملا عرضت عىل املجلس العايل بنظارة
املعارف استحسنها أعضاؤه جد ًا وقالوا :األوىل أن تكون بيد املعلامت ال بيد املتعلامت
ومن طبعاهتا مطبعة حممد أفندي مصطفى يف القاهرة سنة (1335هـ) املوافق
(1916م).
((( هي منظومة يف علم النحو.
((( ألفها حينام كان أستاذا يف مدرسة املبتديان (النارصية) باالشرتاك مع حممد النشار وسيد
أفندي حممد والشيخ حممد احلسيني والشيخ أمحد العدوي ،وهي منتخبة من كتاب
األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن اهلمذاين ،وطبعت يف بوالق سنة (.)1895
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وله:

اب ا َمل َع ِ
اش َلنَا
س اهلل َأ ْســـــ َب َ
َقدْ َي َّ َ
لِ َي ْع َل َم ال َع ْبـــــدُ َأ َّن اهلل َي ْر ُز ُق َم ْن
الر ْز َق بِاألَ ْس َب ِ
اب ُم ْعت َِمدً ا
َف َي ْط ُل ُ
ب ِّ

ـــــوا ُه َو َل
َاف َو َل َي ْر ُجو ِس
َو َل َي ُ
َ

* وفاته:

وف َع َل ال َق َس ِم
والر ْز ُق َم ْو ُق ٌ
بِال َع ْق ِل ِّ
ي َشاء بِال َف ْض ِل َل بِالسع ِي و ِ
اهل َم ِم
َّ ْ َ
َ ُ
َع َل ا َّل ِذي َأ ْو َجدَ األَ ْش َيا َء ِم ْن عَدَ ِم
ييدُ َعن منْه ِج األَحكَا ِم و ِ
َِ
احل َك ِم
َ
ْ
ْ َ َ

مل يزل الشيخ عىل حاله املحمودة ،حتى أرهقه الكرب وضعف عن امليش،

فلزم داره ال خيرج منها َّإل لصالة اجلمعة يف أقرب مسجد إليه ،ومع ذلك فال

يبلغه إال بمشقة زائدة ،وتوفاه اهلل يوم الثالثاء ( )21رمضان سنة (1327هـ)
املوافق سنة (1909م).
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قرار اللجنة العلمية
اللجنة العلمية املؤلفة من أفاضل العلامء بأمر نظارة املعارف قد قررت طبع:

( )1هذا الكتاب [ عنوان النجابة يف قواعد الكتابة ].

( )2وكتاب «عنوان الظرف يف علم الرصف».

( )3وكتاب «حسن الصياغة يف علوم البالغة».

بعد أن تلت تلك الكتب الثالثة ،وشهدت بحسنها وموافقتها لتعليم

التالمذة ،ورئيس تلك اهليئة حرضة العالمة الفاضل الشيخ «محزة فتح اهلل

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

( )1حرضة العالمة الفاضل الشيخ «حسن الطويل» مدرس علم األصول

والتفسري العام باملدرسة املذكورة.

( )2وحرضة العالمة الفاضل الشيخ «حسني املرصفي» مدرس علوم

البالغة واإلنشاء باملدرسة املذكورة.

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

العربية.

( )4وحرضة العالمة الفاضل الشيخ «حممد حسنني البوالقي» مدرس

عريب بمدرسة التجهيزية.

( )5وحرضة األملعي األريب «سلطان أفندي حممد» مدرس عريب

بالتجهيزية.
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( )6وحرضة العالمة الفاضل الشيخ «مصطفى السفطي» مدرس عريب

بمدرسة املبتديان ،وهو جامع هذا الكتاب.

( )7وحرضة العالمة الفاضل الشيخ «هارون عبد الرازق» حمرر هذا

الكتاب ،ومؤلف كتايب الرصف والبالغة ،ومدرس عريب بالتجهيزية.
حقق اهلل هلم اآلمال ،ووفقهم لصالح األعامل
آمني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يقول الفقري هارون بن عبد الرازق الصعيدي البنجاوي:

الس ْفطِي،
أجريت فيها
ُ
هذه نبذة يف اخلط للعالمة الفاضل الشيخ مصطفى َّ

إصالحات ص َّي َـر ْتا بفضل اهلل مجع سالمة ،وس َّي َـر ْتا يف طريق االستقامة.

قال حفظه اهلل :احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،وصىل

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

ملا كانت الكتابة رضورية لإلنسان؛ لكوهنا تدل عىل ما يدل عليه اللسان،

وكان من أعظم املهامت ،معرفة قواعد رسم الكلامت ،وتعرست معرفتها لتفرقها
يف الكتب الرصفية ،ومجعها مطولة يف كتاب «املطالع النرصية» ،قد أشار إ َّيل ،الذي

وسهل اجتناء ثمرات اللطائف ،سمري
وسع دائرة املعارفَّ ،
عيل ،من َّ
جتب طاعته َّ

املعايل كريم األوصاف ،سعادة« :عيل باشا مبارك» ناظر املعارف واألوقاف ،أن

أمجع رسالة يف علم الرسم ،صغرية قريبة الفهم ،مفصلة أحسن تفصيل ،خالية

عن اإلجياز والتطويل؛ ليعم نفعها املكاتب واملدارس امللكية ،يف ظل احلرضة
السامية الفخيمة اخلديوية ،الزالت كواكب سعدها مرشقة أتم إرشاق ،وال
برحت رايات نرصها خافقة يف اآلفاق.

فامتثلت إشارته املطاعة ،وأجبته بالسمع والطاعة ،ومجعت هذه الرسالة،

سهلة واضحة الداللة ،وسميتهاُ « :عنوان النَّجابة يف قواعد الكتابة».

فجاءت بحمد اهلل عىل وفق املرام ،نفع اهلل تعاىل هبا النفع العام ،إنه قدير،

وباإلجابة جدير.
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مقدمة
علم اخلط:

قانون تعصم مراعاته من اخلطأ يف الكتابة.

وموضوعه:

ٍ
يب» ،ﭽﭭ ﭮ
( )1الكلامت التي جيب فصلها ،نحو« :ك ُُّل َما ُه َو آت َق ِر ٌ

ﭯ ﭰ ﭱﭼ ،والتي جيب وصلها ،نحو :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ،
و«اجتَهدَ ِ
ت الت ََّل ِم َذ ُة َي ْو َم ُه ْم ُك َّل ُه».
ْ َ
اب َم ِن ْاؤ ُت ِ َن َف َخ َ
( )2واحلروف التي تبدل ،كاهلمزة يف قولكَ :
انَ ،و َم ِن
«خ َ
ا ْئت ََم َن َخ ِائنًا ن َِد َم».
( )3واحلروف التي تزاد كاأللف يف ِ
«مائة» ،ويف نحو :ﭽﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼ.

( )4واحلروف التي حتذف ،كنون ِ
«م ْن ،و َع ْن» مع « َما ،و َم ْن» يف نحو قولك:
يكِ ِ ِ ُ ،
وس ْل َع َّم َي ْعنِ َ
«ك ُْل ِمَّا َي ِل َ
وس ْل َع َّم ْن َي ْس َأ ُل َعن َْك».
وخ ْذ مَّن تَث ُق بِهَ ،
يكَ ،
واحلروف اهلجائية هلا حالتان :البساطة ،والرتكيب.

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

والرتكيب ممكن يف كل احلروف ،سوى ستة أحرف ال يمكن وصلها بام

«ز ْر َذا ُو ٍّد» ،فالفصل فيها ذايت.
بعدها ،جيمعها قولكُ :
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واخلطوط العربية ثالثة:

أحدها :خط املصحف اإلمام ،وهو مصحف سيدنا عثامن بن عفان -ريض

اهلل تعاىل عنه -ثالث اخللفاء الراشدين.

ويلزم اتباعه يف املصاحف ولو خالف القياس ،نحو :ﭽﮒ ﮓ ﮔ
﴿ول َ ِ
ﮕﭼ بفصل الالم عام بعدها مع أن القياس وصلها به ،ونحوَ :
ني
ت َ
َمن ٍ
َاص﴾ بوصل التاء بـ«حني» مع أن القياس فصلها ،ونحو :ﭽﯰ ﯱ

ﯲﭼ بياءين والقياس ياء واحدة ،وهكذا.

وثانيها :خط علامء ال َعروض ،أي :علم وزن الشعر ،فإنه يكتب عند التعليم

عىل حسب امللفوظ به ،وذلك كقول الشاعر:
لِ َس ُ
ف ُف َؤا ُد ُه
ور ُة ال َّل ْح ِم َوالدَّ ِم
ف َونِ ْص ٌ
ان ال َفتَى نِ ْص ٌ
َف َل ْم َي ْب َق إِ َّل ُص َ
فإهنم يكتبونه عند التقطيع هكذا:
لِ َسان ُْل َفتَى نِ ْص ُف ْن َونِ ْص ُف ْن ُف َؤا ُد ُهو

ور ُة ْل َل ْح ِم َو ْد َد ِمي
َف َل ْم َي ْ
ب َق إِ ْل َل ُص َ

وثالثها :اخلط الذي اصطلح عليه علامء البرصة والكوفة ،وهو الذي مجعت

فيه هذه الرسالة.

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

اعلم َّأو ًل أن من األصول املقررة يف لغة العرب أنه ال يبتدأ بساكن ،كام ال
يوقف عىل متحرك ،فلذا أتوا هبمزة الوصل؛ للتوصل للنطق بالساكن.
وقد اعتربوا ذلك يف الكتابة؛ ألهنا نائبة عن األلفاظ ،فام ُينطق به يف االبتداء

أو يف الوقف يكتب ،وما ال فال.

«اس ٌم ،وا ْب ٌن»؛ لثبوهتا يف االبتداء،
أال ترى أهنم زادوا ألفا يف كتابة نحوْ :
«ر َأ ْي ُت َز ْيدً ا»؛ ألنه يوقف عليه باأللف،
وألفا يف آخر املنون املنصوب ،نحوَ :

وكتبوا نون التوكيد اخلفيفة ألفا؛ ألنه يوقف عليها كذلك ،نحو :ﭽﯤﭼ.
فالكتابة مبنية عىل اعتبار االبتداء والوقف.

فصل :فيام جيب فصله
كل كلمة صح االبتداء هبا والوقف عليها فهي منفصلة ،وذلك كاألسامء

الظاهرة ،فإهنا ال توصل بيشء من األسامء وال من األفعال وال من احلروف التي
تزيد عن حرف ،بل كل كلمة من هذه األنواع منفصلة عن األخرى.
نحو« :ك ُُّل ُمْت َِه ٍد م ْأجور ،وك ُُّل تِ ْل ِم ٍ
يذ ن ِ
َج ٍ
وب» ،ونحوَ « :ما ا َّل ِذي
يب َم ْ ُب ٌ
َ ُ ٌ َ
ني ك َ ِ
ي َف ُظ الدَّ ْر َس؟» ،ونحوَ :
«ل َينْ َف ُع ِع ْل ٌم ِم ْن َغ ْ ِي َع َم ٍل».
َصن ََع َز ْيدٌ ِح َ
َان َخالدٌ َ ْ

وكذا الضامئر املنفصلة ،نحو :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ ،وكقوله
تعاىل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ﭽﯭ ﯮ ﯯﭼ ،وكقولك« :ال َّل ُه َّم
اك َن ْع ُبدُ َ ،و َل ن َْر ُجو إِ َّل إِ َّي َ
إِ َّي َ
اك».
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فصل فيام جيب وصله
اعلم أنه جيب وصل الكلمتني متى كانتا كيشء واحد.

والذي يقتيض الوصل أمران:

أحدمها :أن تكون الكلمة ال يصح االبتداء هبا.

فكل كلمة ال يصح االبتداء هبا جيب وصلها بام قبلها ،وذلك كالضامئر

املتصلة ،سواء كانت:

 يف حمل رفع ،نحوُ « :ق ْم ُت ،و ُق ْم َت ،و ُق ْمنَا »...إىل آخرها. أو يف حمل نصب بالفعل ،نحوَ « :أك َْر َمنِي ،و َأك َْر َمنَا ،وأك َْر َم َك ،وأك َْر َم ِك،و َأك َْر َمك َُم ،و َأك َْر َمك ُْم ،و َأك َْر َم ُك َّن ،و َأك َْر َم ُه ،و َأك َْر َم َها ،و َأك َْر َم ُه َم ،و َأك َْر َم ُه ْم،
و َأك َْر َم ُه َّن» ،أو باحلرف ،نحو« :إِنَّنِي وإِ َّننَا ،وإن ََّك ،وإِ َّن ُه» وفروعهام.

 أو يف حمل جر باحلرف ،نحوِ :«ب ،وبِنَا ،وبِ َك ،وبِ ِه» وفروعهام ،أو باالسم،
نحوُ « :غ َل ِمي ،و ُغ َل ُمنَا ،و ُغ َل ُم َك ،و ُغ َل ُم ُه» وفروعهام.
ي َز ْيدٌ ».
وكنوين التوكيد ،نحوَ « :ل َي ُقو َم َّنَ ،و َل َي ْم ِش َ َّ
وكعالمة التأنيث ،نحو « َقا َم ْت ُأ ْن َثى َظ ِري َف ٌة َح ْسنَا ُء».
وثانيهام :أن تكون الكلمة ال يصح الوقف عليها.

فكل كلمة ال يصح الوقف عليها جيب وصلها بام بعدها ،وذلك كأول

املركب املزجي؛ ألن الكلمتني صارتا كلمة واحدة ،وبعض الكلمة ال يصح

الوقف عليه ،فوجب الوصل.
نحو« :بع َلب َّك ،ومع ِديك َِرب ،وسب ْكت ِ
ني ،و َق ِ
يخ َ
اض َ
ني،
َك َ
وس َكن َْجبِ َ
ُ ُ
َ
َْ
َْ َ
انَ ،
وج َّلن ََار».
وت َُرن َْجبِ َ
نيُ ،
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ومثله ما ركب مع املائة من اآلحاد ،نحوَ « :ث َل ُث ِمئ ٍَة ،و َأ ْر َب ُع ِمئ ٍَة ...إىل:
تِ ْس ِع ِمئ ٍَة».
وكذا الظروف املضافة إىل «إذ» املنونة تنوين عوض ،نحو« :يوم ِئ ٍذِ ،
وحين َِئ ٍذ،
َْ َ
ٍِ
ٍِ
ٍِ
يحت َِئ ٍذ».
وصبِ َ
وسا َعتَئذ ،و َل ْي َلتَئذَ ،
َ
وو ْقتَئذَ ،

وككون الكلمة األوىل موضوعة عىل حرف واحد كـ :باء اجلر والمه وكافه،
ِ
ِ
ِ
وفاء العطف واجلزاء ،والم التوكيد ،نحوَ « :ع َل ْي َك بِالع ْل ِم ،إ َّن َل ُه َ َ
ش ًفاَ ،ف َم َعال ٌ
ك ِ
ِ
جل ْه َل َل ْذ ُمو ٌم».
َ
َجاه ٍلَ ،و َم ْن َعل َم َف َقدْ َف َازَ ،وإِ َّن ا َ
وتوصل «أل» بام بعدها؛ ألهنا ملحقة بام هو عىل حرف واحد ،نحو:

الس َم ُء».
«األَ ْر ُضَ ،و َّ

وإذا دخل عليها أحد احلروف املفردة غري الالم وصل باأللف ،نحو:
َالس َم ِء» ،بخالف الالم فإهنا تسقط معها األلف ،نحو:
« َف ْالَ ْر ُض بِا ْل َبدْ ِر ك َّ
ل ْر ِ
«لِ ْ َ
ض ُط ٌ
ول َو َع ْر ٌض» كام سيأيت.
وتوصل «ما» بام قبلها يف بعض استعامالهتا؛ وذلك ألن هلا عرشة معان

جمموعة يف قول الشاعر:
ِ
ش َع َل ْي َك بِ ِح ْفظِ َها
َمَام ُل « َما» َع ْ ٌ
ب لِنُك ِْر ِه
الو ْص ِل َفا ْع َج ْ
ش َط َ
َس َت ْف َه ُم َ ْ
َو ُي ْع َزى إِ َل ْالَ ْس َم ِء ِم ْن َذ َ
اك َش ْط ُر ُه
فهي قسامن:

( )1اسمية.

( )2وحرفية.

ـــــن بي ٍ
ت َت َق َّر َرا
َو ُدو َنك ََها ِف ِض ْم
ِ َْ
َف َو َن ْف ٍي ِزيدَ َه َّي ْأ َت َم ْصدَ َرا
بِك ٍّ
و ِ
وف ك ََم ت ََرى
آخ ُر َشـــــ ْط َر ْي ِه ُح ُر ٌ
َ
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• فاالسمية مخسة أنواع:

أحدها :االستفهامية ،كقولك« :ما ِ
الف ْق ُه؟» ،و« َما الن َّْح ُو؟».
َ

وثانيها :الرشطية ،نحوَ « :ما َت ْف َع ْل َأ ْف َع ْل».

وثالثها :التعجبية ،نحوَ « :ما َأ ْح َس َن َز ْيدً ا».
وهلذه الثالث صدر الكالم.

فإن تقدم عىل االستفهامية أو الرشطية ما ال خيرجها عن الصدارة وصلت
به ،نحوَ « :ع َّم ت َْس َأ ُل؟» ،و«بِ ُم ْقت ََضا َم َف َع ْل َت ك ََذا؟» ،ونحوَ « :ع َّم ت َْر َض َأ ْر َض».
ورابعها :املوصولة ،نحو« :إِ َّن َما ُق ْل َت ُه ِصدْ ٌق ،وك ُُّل َما َف َع ْل َت ُه َح َس ٌن».

وخامسها :النكرة املوصوفة ،نحو:
..................ر َله َفرج ٌة كَح ِّل ِ
الع َق ِ
ال
وس ِم َن األَ ْمـ
َ
ِ ُ ْ َ
ُر َّب َما َتك َْر ُه النُّ ُف ُ
يب».
ونحو« :ك ُُّل َما َصنَ ْع َت ُه َع ِج ٌ
واملوصولة والنكرة يوصالن ِ
بـ«م ْن ،و َع ْنِ ،
وف» دون غريها من احلروف
ِ
«اجت َِهدْ
التي تزيد عن حرف ،وحتذف نون «م ْن ،و َع ْن» معهام كام سيأيت ،نحوْ :
فِ َيم َينْ َف ُع َكَ ،
يكَ ،و َل ت َْس َأ ْل َع َّم َل َي ْعنِ َ
ف ِمَّا ُي ْؤ ِذ َ
يك».
وخ ْ
وتوصل النكرة بـ«نِ ْع َم» إذا كرست عينها ،نحو :ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ.

• واحلرفية مخسة أنواع:

أحدها :النافية ،وهي ال توصل بيشء ،نحو :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ.
ثانيها :الكافة عن العمل ،وهي:

( )1املتصلة بـ« َطال ،و َق َّل» ،نحوَ « :طا َملا َنَ ْيت َُك ،و َق َّل َم َس ِم ْع َت».
( )2واملتصلة َّ
بإن وأخواهتا ،نحو :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ.
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( )3واملتصلة ببعض حروف اجلر أو الظروف ،مثلِ :
ي» كقوله:
ني ،و َب ْ َ
«ح َ
ّ

تنْ ُه َم َض ِ
ف َع ْم ٍرو َل ْ َ ُ
ار ُب ْه
ك ََم َس ْي ُ
ص َّل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ -م ْض َط ِج ٌع» إلخ ،ونحو« :نَا َد ِانونحوَ « :ب ْين ََم النَّبِ ُّي َ
ِحين ََم ِ
رآن».
ثالثها :الزائدة غري الكافة ،وهي التي تقع:

( )1بني اجلار واملجرور ،نحو :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ ،وﭽﯻ ﯼﭼ،

وﭽﯞ ﯟﭼ.

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

و«ح ْي ُث َم
( )3أو بعد أدوات الرشط ،نحو :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼَ ،
ت َْست َِق ْم َتن َْج ْح».
وز بِال َّت َقدُّ ِم».
«اجت َِهدْ َك ْي َم َت ُف َ
( )4أو بعد «كي» ،نحوْ :

«ر َّب» للدخول عىل األفعال ،نحو :ﭽﭙ
رابعها :امله ِّيئة ،وهي التي هتيئ ُ

ﭚ ﭛ ﭜﭼ.

«اج ِل ْس ك ََم
خامسها :املصدرية ،وهي التي تَسبك ما بعدها بمصدر ،نحوْ :
َج َل َس األَ ِم ُري».
وتوصل بـ«كل» إذا كانت مصدرية ظرفية ،نحو :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ.

وجيوز وصلها بـ«مثل» ،نحوِ :
﴿م ْث َل َم َأ َّنكُم َتنْطِ ُقون﴾.

فاحلرفية بأقسامها قد توصل بام قبلها ،ما عدا النافية فال توصل إال باحلروف

املفردة ،نحو :ﭽﮆ ﮇﭼ.
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«س» بمعنى ِ
ِ
«م ْثل» كقوله:
وأما كلمة ّ
َو َل ِس َّي َم َي ْو ٍم بِدَ َار ِة ُج ْل ُج ِل
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فتوصل هبا «ما» مطلقا ،سواء ُجعلت موصولة أو موصوفة أو زائدة.
وتوصل ِ
«من ،و َعن» بكلمة « َمن» ،سواء كانت استفهامية أو موصولة أو
موصوفة أو رشطية ،فتحذف نوهنام كام سيأيت ،نحوِ :
ْت؟ ،و َع َّم ْن ت َْس َأ ُل؟»،
«م َّ ْن َأن َ
ونحوَ « :أ َخ ْذ ُت ِمن َأ َخ ْذ َت ِمنْه ،وس َأ ْل ُت َعمن س َأ ْل َت َعنْه» ،ونحوِ :
«مَّن ت َْأ ُخ ْذ
َّ
ُ
َّ ْ َ
ُ َ
ُ
آخ ْذ ،و َع َّم ْن ْتر َض َأ ْر َض».

ِ
ب؟».
يم ْن ت َْر َغ ُ
وكذا توصل بكلمة «يف» نحو« :ف َ

وتوصل «ال» بأن الناصبة للفعل ،سواء سبقتها الم التعليل ،نحو« :لِ َئ َّل»،
«ر َج ْو ُت َأ َّل َتن َْسى».
أم ال ،نحوَ :
فإن مل تكن «أن» ناصبة ،بل كان بعدها اسم أو فعل مرفوع ،نحوَ « :أ ْش َهدُ َأ ْن
ِِ
ِ
نونا.
َل إِ َل َه إِ َّل اهللَُ ،و َأ ْن َل َي َق ُع ِف ُم ْلكه إِ َّل َما َي َشا ُء» ُفص َلت ،أي :كُتبت ُ
وإن جاز يف الفعل بعدها النصب والرفع جاز وصلها وفصلها ،نحو:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،قرئ بالنصب والرفع.

وكذا إن جاز فيه :النصب عىل أهنا مصدرية ،واجلزم عىل أهنا مفرسة أو خمففة

و«ال» ناهية ،نحو قوله تعاىل :ﭽﮯ ﮰ ﮱﭼ ،وﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ.

وكذا توصل «إن» الرشطية بـ«ال» بعد حذف نوهنا أيضا ،نحو :ﭽﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﭼ ،ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ.

بخالف «مل» و«لن» فال توصل هبام «إن» املكسورة وال املفتوحة ،نحو:

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،ونحو :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،ونحو:
ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ.
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تدريب
ما ُ َتص ْل ِف الص َغ ِر ينْ َفع َك ِف ِ
الك َ ِبَ ،ف َم َل َك َل َ ْتت َِهدُ فِ َيم َينْ َف ُع َكَ ،و َل
ِّ َ ْ
ِّ
َ
َت ْفع ُل كَم َفع َل من سب َق َك؟ وما هو إِ َّل ِم ْث ُل َكَ ،فع َلي َك َأ َّل ت َْأ ُخ َذ ِ
الع ْل َم َع َّم ْن َل تَثِ ُق
َ ْ
َ َ ُ َ
َ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ ِِ
ش َن ْف َس َك َأ ْن َل َت َِاف َو َل َ ْت َز ِنَ ،ف َقدْ َع َر ْف َت
صَ ،وبِ ِّ ْ
بِع ْلمهَ ،و َّإل ُكن َْت م َّ ْن َل ْ َي َت َب َّ ْ
َأ ْن َل َع ِائ َق َل َك َع ِن الن ََّج ِ
اح.

عنوان النجابة يف قواعد الكتابة

23

الباب الثاين :فيام يبدل من احلروف
وهي اهلمزة ،وأحرف العلة الثالثة ،والنونات الثالث ،وهاء التأنيث.

وفيه فصول:

الفصل األول :يف اهلمزة
* إذا كانت اهلمزة يف أول الكلمة ترسم أل ًفا مطلقا ،سواء كانت:

( )1مهزة قطع :وهي التي تثبت يف االبتداء والوصل ،نحوَ « :أ ٌب ،و َأ ٌخ،
ب ،و َأك ِْرم ،و َأ ْن ،وإِ َّن».
اب ،و َأك َْر َم ،و َأ ِج ْ
و ُأ ٌّم ،و ُأ ْخ ٌت ،وإِ َجا َب ٌة ،وإِك َْرا ٌم ،و َأ َج َ

( )2أم مهزة وصل :وهي التي تثبت يف االبتداء ،وتسقط يف الوصل ،نحو:
ِ
وانص ،وا ْع َل ْمِ ْ ،
واس َت ْف ِه ْم».
ْ
واض ْب ،وا ْن َطل ْقْ ،
«اس ٌم ،وا ْب ٌنْ ُ ،
* واهلمزة املتوسطة هلا أربع حاالت:

احلالة األوىل :أهنا تكتب ألفا ،وذلك إذا:

ور ْأ ٌس ،وك َْأ ٌس ،ون َْأ ٌي،
( )1كانت ساكنة بعد فتح ،نحوَ « :ي ْأ ُخ ُذ ،و َي ْأك ُُلَ ،

َ
وش ْأ ٌو».

ْت ُق ْل َت؟ ،وس َأ َل ِ
ت ا ْم َر َأةٌ».
( )2أو مفتوحة بعد فتح ،نحوَ « :أ َأ ْس ُجدُ ؟َ ،أ َأن َ
َ

( )3أو مفتوحة وقبلها حرف صحيح ساكن ،نحوَ « :ي ْس َأ ُم ،و َي ْس َأ ُل،
و َم ْس َأ َل ٌة ،و َم ْر َأةٌ ،و َف ْج َأةٌ».
نحوَ « :م ْس َئ َل ٍة» بال ألف.
وقد يكتب ُ
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احلالة الثانية :أهنا تكتب واوا ،وذلك إذا:
ِ
وس ْؤ ٌل ،ون ُْؤ ٌي ،و ُم ْؤ ٍو،
( )1كانت ساكنة بعد ضم ،نحوُ « :ي ْؤم ُن ،و ُي ْؤ ِتُ ،
وم ْؤ ٍ
ت ،و ُم ْؤ ٍذ ،و ُل ْؤ ُل ٌؤ».
ُ
وس َؤ ٌال ،و ُد َؤ ِ ٌّل ،و ُم َؤ ٍّد،
( )2أو كانت مفتوحة بعد ضم ،نحوُ « :ف َؤا ٌدُ ،
و ُم َؤ َّم ٌل».
( )3أو مضمومة بعد فتح ،نحوَ « :أ ُؤ َن ِّب ُئك ُْمَ ،أ ُؤ ْل ِق َي َع َل ْي ِه ِّ
وف،
ور ُؤ ٌ
الذك ُْرَ ،
ون َُؤو ٌم ،و َق ُؤ ٌ
ول ،و َل ُؤ َم ُف َل ٌن».
والت ُّؤ ُد ،وال َّتك َُّؤ ُد( ،عىل وزن
«الت ُّؤ ُسَ َّ ،
وكذا املشددة املضمومة ،نحوَ َّ :

التعوذ)».
ُّ

وس،
ور ُؤ ٌ
( )4أو كانت مضمومة بعد ضم ،نحو« :ن ُُؤ ٌم (ك ُعنُق ،مجع ن َُؤوم)ُ ،

وسُ ،
وخ ُؤو َل ٌة».
و ُف ُؤ ٌ

اؤ ُم،
اؤ ُل ،والت ََّش ُ
( )5أو مضمومة بعد سكون ،نحوَ « :أ ْب ُؤ ٌس ،و َأ ْر ُؤ ٌس ،وال َّت َف ُ

اؤ ُب».
وال َّت َث ُ

احلالة الثالثة :أهنا تكتب ياء ،وذلك إذا:

ِ
ْبِ ،
ورئ ٌْي».
( )1كانت ساكنة بعد كرس ،نحو« :بِ ْئ َس ،وبِ ْئ ٌر ،وذئ ٌ
ِ
وس ِئ َم ،وا ُمل ْط َم ِئ ُّن ،واألَ ِئ َّم ُة،
( )2أو كانت مكسورة بعد فتح ،نحوَ « :بئ َسَ ،
ِ
ِ
يم».
ورئ ٌ
يس ،و َلئ ٌ
َ
ونحوَ « :أ ِئ ْفكًاَ ،أ ِئنَّاَ ،أ ِئنَّكُمَ ﴿ ،أ ِئن ُذك ِّْرت ُْم﴾َ ﴿ ،ل ِئن َّل ْ َتنْت َُهوا﴾َ ﴿ ،أ ِئ َذا
ِم ْتنَا﴾».
ِ
( )3أو كانت مكسورة بعد ضم ،نحوِ :
ور ِئ َس (بالتشديد أو
ُ
«سئ َل ،و ُدئ َلُ ،
ور ِئي( ،للمجهول)» وبعضهم يكتبها واوا.
التخفيف)ُ ،
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نيِ ،
ني».
وم ِئ َ
( )4أو كانت مكسورة بعد كرس ،نحو« :فِ ِئ َ
( )5أو كانت مكسورة بعد سكون ،نحوَ « :أ ْف ِئدَ ةٌ ،و َأ ْس ِئ َل ٌة ،و َم َس ِائ ُل،
وس ِائ ٌل».
َ
ونِ ،
وم ُئ َ
( )6أو كانت مضمومة بعد كرس ،نحو« :فِ ُئ َ
ون( ،مجع فئة ،ومائة)».
ورئَاءِ ،
وما َئ ٌة ،وفِ َئ ٌةِ ،
( )7أو كانت مفتوحة بعد كرس ،نحوِ :
ور َئ ٌة،
«رئ ٌَالٌ ِ ،
ون ِ
َاش َئ ٌة ،واخلَاطِ َئ ُة».

قاعـدة

كل مهزة ساكنة بعد متحركة تبدل من جنس حركة ما قبلها:
وآمرِ ،
ِ
ِ
ِ
وآم ٌل».
( )1فتبدل ألفا بعد الفتح ،نحو« :آخ ٌذ ،وآك ٌلٌ ،
وت ،و ُأوثِ َر ،و ُأونِ َق ،و ُأ ُ
وت ِ َن َز ْيدٌ َف َخ َ
ان».
( )2وتبدل واوا بعد الضم ،نحوُ «:أ ِ َ
( )3وتبدل ياء بعد الكرس ،نحو« :ﭽﯞ ﯟﭼ ،وا ْئت َِم ْن َأ َخ َ
اك ائْتِ َمنًا
ص ِ
اد ًقا ،وا ْئت ََّم بِ ِه ائْتِ َم ًما َح َسنًا».
َ
تصور بحرف بل توضع القطعة يف حملها ،وذلك إذا:
احلالة الرابعة :أهنا ال ّ

( )1كانت مفتوحة بعد ألف ،نحوَ « :ت َفا َء َل ،وت ََضا َء َل ،و َت َثا َء َب ،و َم َسا َءةٌ،

و َع َبا َءةٌ».

انِ ،
والزيدَ ِ
ِ
وكذا« :ج َزاء ِ
اتِ ،
ان َجا َءا».
وق َرا َء ٌ
ور َدا َءانْ َّ ،
َ َ

( )2أو كانت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة ،نحوَّ :
«إن ُو ُضو َء َك
مو َء ُل».
والس ْ
َض ْو ُء َك» ،ونحوْ :
«تو َء ٌمَّ ،

( )3أو كانت متحركة مطلقا بعد ياء ،وبعضهم يرسم هلا نربة صغرية تركز
عليها اهلمزة ،نحو« :جي َئ ٌل ،و َفي َئ ٌةِ َ ،
«ه َذا َش ْي ُئ َك
وح َط ْي َئ ٌة» ،ونحوَ :
وخطي َئ ٌةُ ،
ْ
َْ
و َف ْي ُئ َكُ ،
وخ ْذ َش ْي َئ َك و َف ْي َئ َك ،وا ْن ُظ ْر إِ َل َش ْي ِئ َك و َف ْي ِئ َك».
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( )4أو كان بعدها حرف مدّ كصورهتا ليس ضمري تثنية وال ياء خماطبة

أو تكلم ،نحوَ « :م ْس ُئ ٌ
وس»؛ عمال بقاعدة :كل مهزة بعدها حرف مدّ
ول ،و َم ْر ُء ٌ

كصورهتا ليس ضمري تثنية ...إلخ فإهنا حتذف صورهتا ،إال إذا خيف اللبس فال

حتذف ،وذلك نحوَ « :ق ُؤ ٌ
ول»؛ إذ لو حذفت منه الواو الشتبه بمصدر « َق َال»،
وكذا نحوَ « :ت ْقر َأ ِ
ْت ِر ْد ِئي» فال حتذف يف ذلك.
ني ،و َأن َ
ان ،و َت ْق َر ِئ َ
َ

والسو َءى
«الس ْو َءا ُء (ضد احلسناء)ُّ ،
وقد جيتمع موجبان للحذف ،نحوَّ :
َّاءي ،وا ُمل ِ
(ضد احلسني) ،والن ِ
راءي ،وا َملو ُءو َدةُ ،وﭽﯧ ﯨﭼ ،وﭽﯛﭼ،
ِ
يس (كتكريم)».
و َت ْيئ ٌ
حترك ما قبلها أو سكونه:
* واهلمزة
املتطرفة هلا أربع حاالت باعتبار ّ
ّ

احلالة األوىل :أهنا تكتب ألفا ،وذلك إن كان ما قبلها مفتوحا ،نحوَ « :بدَ َأ،
َب ُأ ،و َيت ََج َّز ُأ».
و َب َر َأ ،و َق َر َأ ،و َي ْق َر ُأ ،و َيت ََو َّض ُأ ،و َيت َ َّ
ونحوَ « :ن َب ٌأَ ،
ور َأ ْي ُت ا ْم َر ًأ».
وخ َط ٌأ ،و َم ْل َج ٌأ ،و َم ْبدَ ٌأ ،و َمن َْش ٌأَ ،

احلالة الثانية :أهنا تكتب واوا ،وذلك إن كان ما قبلها مضموما ،نحوَ « :د ُف َؤ
اليوم ،وو ُض َؤ الوجه ،وو ُط َؤ ِ
الف َر ُاش».
َ ْ ُ َ
َْ ُ َ

وه َذا ا ْم ُر ٌؤ ،وال َّت َبا ُط ُؤ ،وال َّت َف ُّي ُؤ،
ؤج ٌؤ ،و ُلؤ ُل ٌؤ ،و ُيؤ ُي ٌؤُ ،
وهز ٌؤَ ،
«ج ُ
ونحوُ :

والت ََّو ُّض ُؤ».

احلالة الثالثة :أهنا تكتب ياء ،وذلك إن كان ما قبلها مكسورا ،نحو« :فتِ َئ،
ِ
ِ
ِ
ِ
وي ِّي ُئ ،و ُي َب ِّو ُئ».
وبر َئ ،ومل جي ْئ ،ومل يف ْئ ،و ُينْش ُئَ ُ ،
ونحوِ :
«ض ْئ ِض ٌئُ ،
ومْطِ ٌئ ،و ُم ْل ِج ٌئ ،و ُم ْب ِد ٌئ ،و ُم ْبت َِد ٌئ ،و ُم َه ِّي ٌئ ،و ُم ْست َْه ِز ٌئ،
وس ِّي ٌئ ،وك ُُّل ا ْم ِر ٍئ».
و ُم ْق ِر ٌئَ ،
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تصور بحرف من احلروف الثالثة ،بل
احلالة الرابعة :أهنا حتذف أي :ال ّ

يكتفى بالقطعة ،وذلك إن كان ما قبلها ساكنا ،سواء كان الساكن صحيحا أو

حرف علة.

ِ
ِ
فالصحيح خاص باألسامء ،نحوِ :
وج ْز ٌء».
«د ْ
ف ٌء ،وم ْل ٌء ،وخ ْط ٌء ،و ُب ْط ٌءُ ،

«ه َذا ُج ْز ُؤ َك
ما مل يتصل به ضمري فتكتب حرفا من جنس حركتها ،نحوَ :
وخ ْذ ج ْز َأ َك ِ
ِ
ود ْف َأ َك ،وا ْن ُظر إِ َل ج ْز ِئ َك ِ
ود ْف ِئ َك».
ود ْف ُؤ َكُ ُ ،
ُ
ْ

وحرف العلة يف األسامء واألفعال.
فاألسامء نحو« :ج َزاءِ ،
ور َدا ٌءِ ،
وك َسا ٌءِ ،
وه َذا ُم ِض ٌء،
ور َوا ٌء ،و َأ ْش َيا ُءَ ،
َ ٌ
وهنِي ٌء ،و َم ِري ٌء».
َ
وض ْو ٌء ،ون َْو ٌء».
وو ُضو ٌءَ ،
وف ٌء» ،ونحوُ « :ق ُرو ٌءُ ،
«ش ٌءْ َ ،
ونحوْ َ :
وجيءِ ،
وييءَ ،و ِيفيءِ ،
«جا َءَ ،
وس َء ،و َي ُبو ُء،
واألفعال نحوَ :
َ
ُ
وشا َء ،و َبا َءُ ِ َ ،

و َينُو ُء».

وكذا إذا كانت الواو مشدّ دة كـ« :ال َّت َب ُّوء».

«ش ٌءِ َ ،
تصور مهزته بحرف،
ويي ُء» بالضمري فال ّ
وكذا إذا اتصل نحوْ َ :
نحوِ َ :
«يي ُئ َك َش ْي ُئ َك» ،كام سبق

ائ ،و ُم َر ٍ
ور ٍ
«ج ٍ
ائ،
وبعضهم يكتب اسم الفاعل املنقوص بالياء :نحوَ :
ائَ ،
و ُم ْر ٍئ ،و ُمن ٍْئ (مثل :مكرم)».
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تدريب

ُون بِنَ َبأِ ُس َؤ ِال َه َذاَ ،و َل ِئ ْن َل ت َْأت ِ
اؤ ِل ،ا ْئت ِ
ُون بِ ِه
البآ ُء ِم َن الت ََّض ُ
َيا َأ ُّ َيا ال ُع َق َل ُء ُ َ
ْ
ِ
ِ
َلُ َؤ ِّن َبنَّك ُْم َس ِّي َئ الت َّْأنِ ِ
الر َذ ِائ ُل.
السائ ِل ت ُْؤ َم ُن َّ
يبَ ،وبِإِ َجا َبة َّ

َما َم ُؤو َن ُة ْالَ ْف ِئدَ ِة؟ َج َوا ُب ُهُ :م َؤ ُن األَ ْف ِئدَ ِة َو ِغ َذ ُاؤ َها ال ُع ُلو ُمَ ،فا َمل ْر ُء إِ َذا آ َث َـر
ار ِئ ِه و َع ِم َل بِآي ِ
ِ
ِ
ـة :ﭽﭠ ﭡ ﭢ
َ
َـم َر بِ َأ َوام ِر َب ِ َ
ال ُع ُلو َم إِي َث ًارا َصاد ًقا َو ْأت َ
ﭣﭼ ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ.

تدريب آخر

اإلس ِائ ِيليني السموء ُل ،و ِمن َأ ْذ ِكي ِ
ِ
اء ال َع َر ِ
ِم ْن ُر ُء ِ
حل َط ْي َئ ُة،
َ
وس ُف َص َحاء ِ ْ َ ِّ َ َّ َ ْ َ َ ْ
با ُ
و َل ِئن تَراءيا ربم تَساء َل ِف ِخ ْط ِء ا َملوءود ِة ،وجاءا بم ي ِضء َلنَا عن س ِ
وء َه ِذ ِه
َ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
اخلَطِي َئ ِة.
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الفصل الثاين :يف األلف اللينة
هي الساكنة التي قبلها فتحة ،وهلام موضعان :الوسط ،واآلخر.

أما التي يف الوسط فتكتب ألفا مطلقا ولو كان التوسط عارضا ،نحوَ « :فتَاك
وحتَّا َم وبِ ُم ْقت ََضا َم َف َع ْل َت ك ََذا؟».
َ ْي َواك ،و َفت َ
َاي َي َْش ِان ،وإِ َل َم و َع َل َم َ
وأما التي يف اآلخر فتكتب ألفا يف موضعني:

وه َّل ،و َأ َل»،
أحدمها :حروف املعاين ،نحوَ « :ل ْو َل ،و َل ْو َما ،وك ََّل ،و َماَ ،
وحتَّى ،و َع َل».
فكلها تكتب باأللف ،سوى أربعة أحرف ،وهي« :إِ َل ،و َب َلَ ،
وكذا األسامء املبنية ،نحو« :أنا ،وذا ،ونا» ،فكلها تكتب باأللف ،سوى
مخس ،وهي« :أنَّى ،و َمتَى ،و َلدَ ى ،و ُأ َ
ول (اسم اإلشارة عىل لغة القرص) واألُ َل

(اسم املوصول)».

وثانيهام :أن تكون األلف منقلبة عن الواو يف االسم والفعل الثالثيني.
وخ ًطا ،و ُذرا ،و ُعرا ،وظِباِ ،
والس َهاُ ،
وعدً ا».
ً
فاالسم نحوَ « :ع ًصا ،و َق ًفاُّ ،
ً
ً
وخالف الكوفيون فكتبوا مضموم األول ومكسوره بالياء.

وج َلَ ،
وزكَا،
وخ َلَ ،
وح َلَ ،
«س َم ،و َع َفا ،و َع َل ،و َد َعاَ ،
والفعل نحوَ :

وس َهاَ ،
ولَا ،و َع َرا ،ون ََجا».
َ
ويعرف ذلك:

ان ،و َق َفو ِ
( )1يف االسم بتثنيته ،نحوَ « :عصو ِ
ان» ،يفَ « :ع ًصا ،و َق ًفا».
َ
َ َ

( )2ويف الفعل بإسناده إىل تاء الفاعل ،وبوجود الواو يف املصدر ،نحو:
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«س َم ْو ُت ُس ُم ًّوا ،و َع َف ْو ُت َع ْف ًوا».
َ
وتكتب ياء يف موضعني:

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

ور َح َي ْ ِ
( )1بتثنية األسامء ،نحوَ « :ف َت َي ْ ِ
ور ًحى».
ي» ،يف « َفتًىَ ،
يَ ،

وس َع ْي ُت
«ر َم ْي ُت َر ْم ًياَ ،
( )2وبإسناد األفعال إىل التاء ،وباملصدر ،نحوَ :

َس ْع ًيا».

وثانيهام :أن تزيد الكلمة عىل ثالثة أحرف ،اسام كانت أو فعال ،وذلك نحو:
« َأ ْس َمى ،و َأ ْدنَى ،و َأ ْزكَى ،و َأ ْع َل».
وشتَّى» ،ونحوِ :
وس ْل َمى ،و َد ْع َوىَ ،
«ذك َْرى،
ونحوَ « :م ْغ ًزى ،و َم ْل ًهىَ ،
ِ
ُبى» ،ونحو:
وإِ ْحدَ ى ،وض َيزى» ،ونحوُ « :أ ْن َثى ،و ُأ ْخ َرىُ ،
وص ْغ َرى ،وك ْ َ
وص َح َارى» ،ونحوَ « :أ ْع َطى،
َُ
وح َب َارى» ،ونحوَ « :يتَا َمى ،و َع َذ َارىَ ،
«جا َدىُ ،
وآتَى ،وآ َذىَ ،
وآخىَ ،
وآل».

وكذاَ :
َسى ،و َأ َم َّل» ،وهذه مبدلة من إحدى
«ت َ َّطى ،و َت َظنَّى ،و َت َل َّظى ،وت َ َّ

حريف التضعيف؛ إذ األصلَ :
«ت َ َّط َط ،و َت َظنَّ َن »...إلخ.

واس َت ْع َفى».
ونحوْ :
«اس َت ْل َقىْ ،
واست ََوى» ،ونحوْ :
«اهتَدَ ىْ ،

وم ْ َيا ،و ُع ْل َيا،
كل هذا ما مل يكن قبل الياء مثلها ،وإال كتبت ألفا ،نحوُ « :د ْن َياَ ،
وز َوا َيا ،و َع َطا َيا» ،إال ما كان َع َل ًم ،فيكتب بالياء
واست َْح َياَ ،
و َأ ْح َيا ،و َأ ْع َياْ َ ،
وي َياْ ،

ور َّيى».
خلفته ،نحوْ َ :
«ي َيىَ ،
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تدريب

ِ
سى ِف
َم ْن َخ َل َع ْن ُع َرا اهل َ َوىَ ،ف َقدْ َس َم إِ َل ال ُع َلَ ،ون ََجا م َن َّ
الر َدىَ ،و َ َ
ِ
ِ
يمى الك َُس َالَ ،و َ َت َّل بِ َم
ُط ُرق اهلُدَ ىَ ،و َأ ْر َض ا َمل ْو َل َج َّل َو َع َلَ ،و َم ْن َت ََّل عن س َ
ِ
ص َّلواحت ََمى ِف ِ َ
حى ا ُمل ْص َط َفى َ
الص َفاْ ،
َي ْر َض بِه اهلل َت َع َالَ ،ف َقدْ َو َف إِ َل َأ ْع َل ُذ َرا َّ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم.-
ومن حجَ ،أي :نَوى النُّس َك و َلبى ،حتَّى َأوى إِ َل بي ِ
ت اهلل َت َع َالَ ،و َد َعا
َْ
َ
َ
َ َّ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
ُ
ِ
الر ْك َعت ْ ِ
الص َفاُ ،ث َّم َو َاف َع َر َف َة ُث َّم ِمنًىَ ،و َر َمى
َو َط َ
َيَ ،و َس َعى َب ْ َ
ي ا َمل ْر َوة َو َّ
اف َو َص َّل َّ
است َْو َف َجِ َيل ا َمل َزا َيا.
ُبى َو ُ
الو ْس َطى َوال َع َق َب َةَ ،ف َقدْ َمَا َعنْ ُه اخلَ َطا َياَ ،و ْ
جل ْم َر َة الك ْ َ
ا َ
ور َة َط َه ،ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼَ ،وﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼَ ،ر َأى
َو َم ْن ت ََل ُس َ
ُبى.
اآل َي َة الك ْ َ

املتطرفة املبدلة من إحدى النونات أو ياء املتكلم:
* الكالم عىل األلف
ّ
ُ
ثالث نونات:
تكتب أل ًفا

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

فعل أمر ،نحو:

َ ..........واهللَ َفا ْع ُبدَ ا

أو يف مضارع ،نحو :ﭽﯤ ﯥﭼ ،ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼ.

الثانية :نون «إذن» التي للمجازاة ،سواء كانت عاملة ،نحو« :إ ًذا ُأكر َمك»

«أزورك» ،أم غري عاملة ،نحو :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
جوابا ملن قال:
ُ

ﭞﭼ.

وبعضهم يكتبها نونا.
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«ر َأ ْي ُت َز ْيدً ا».
الثالثة :التنوين يف االسم املنصوب ،نحوَ :
ورشط إبدال هذه َّأل يكون يف آخر االسم:
( )1هاء تأنيث ،نحو« :نِ ْع َم ٌة».
( )2وال مهزة مرسومة ألفا ،نحوَ « :ن َب ٌأَ ،
وخ َط ٌأ».

وج َزا ٌء».
( )3وال مهزة قبلها ألف ،نحوَ « :ع َطا ٌءَ ،

ور ًحى».
( )4وال ياء بدال عن ألف يف اسم منصوب ،نحوَ « :فتًىَ ،

ستَا ،و َيا َأ َس َفا ،و َيا َو ْي َلتَا».
( )5وكذا املبدلة من ياء املتكلم ،نحوَ « :يا َح ْ َ
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الفصل الثالث :فيام يكتب واوا أو ياء ويتلفظ به
يف الوصل مهزة ،وما يكتب ياء ويتلفظ به
يف الوصل واوا
قد سبق أن الكتابة مبنية عىل اعتبار االبتداء والوقف ،فاهلمزة الساكنة بعد

مهزة وصل مضمومة تكتب واوا ،وبعد املكسورة تكتب ياء ،نحو :ﭽﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭼ ونحو« :ا ْئت ِ
ُون بِ َأ ْه ِلكُم»؛ ألنه يف االبتداء ينطق هبا كذلك ،وإن

كانت يف الوصل ينطق هبا مهزة.

ِ
«و ِج َل
وكذا أول فعل األمر من املثال الذي من باب « َعل َم َي ْع َل ُم» نحوَ :

وو َّد َي َو َّد» ،فيكتب ياء ويتلفظ به واوا إن ضم ما قبلها ،نحوَ « :يا َز ْيدُ
َي ْو َج ُلَ ،

جي ْل ،و َيا َر ُج ُل ا ْيدَ ْد».
ا َ

وإنام كتب بالياء؛ نظرا لالبتداء هبمزة الوصل مكسورة ممدودة ،فينطق

بالواو ياء.

واملثال :الفعل الذي أوله واو أو ياء.

تدريب

جي ْل ِم َن ال َف َض ِائ ِح َت ْب ُعدْ َع ِن ال َق َب ِائ ِح ،اي َل ْع بِالن ََّص ِاي ِح َتن َِل ا َملدَ ِائ َح ،ايدَ ِد
ا َ
ا َمل َع ِ
ف.
ف َ ْتت َِن ال َّل َط ِائ َ
ار َ
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الفصل الرابع :يف هاء التأنيث وتائه
أما هاء التأنيث فهي التاء التي تكتب مربوطة ،ويوقف عليها باهلاء.

وال تكون إال يف األسامء ،ويكون ما قبلها مفتوحا ولو تقديرا ،نحو:
ِ
ِ
ِ
ِ
وهب ٌةِ ،
ِ
وص َل ٌة».
« َفاط َم ُة ،و َط ْل َح ُة ،و َفتَاةٌ ،و ُق َضاةٌ ،و ُت َقاةٌ ،وما َئ ٌة ،وعدَ ةٌ ،وث َق ٌةَ ،
وأما تاء التأنيث فهي التي تكتب مفتوحة ،ويوقف عليها بالتاء.

متحركة يف األسامء املفردة ،نحو« :بِن ٌْت ،و ُأ ْخ ٌت» ،ويف مجع املؤنث
وتكون
ّ
َات».
«ز ْينَ َب ٌ
ات ،و ُم ْس ِل َم ٌت ،و ُم ْؤ ِمن ٌ
السامل ،نحوَ :
وتكون ساكنة يف األفعال ،نحوَ « :قا َم ْت ،و َق َعدَ ْت ،و َأ َك َل ْتِ َ ،
وش َب ْت»
ور َّب َت ،و َل َع َّل َتَ ،
ول َت».
وتتصل بأربعة أحرف ،وهيُ « :ث َّم َتُ ،

تدريب

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َق ِرحي ُة َّ ِ ِ ِ
والس َري ُة
الذك َّي ُة ن ْع َمت ال َعط َّي ُةَ ،والفك َْر ُة َّ
َ
الصائ َب ُة ل ْل َخ ْ َيات َجال َب ٌةِّ ،
حل ِميدَ ُة لِلدَّ َر َج ِة ال َع ِل َّي ِة ُم ِفيدَ ةٌَ ،و ُر َّب َت ك َِل َم ٍة َج َل َب ْت نِ ْع َم ًة َو َد َف َع ْت نِ ْق َم ًة.
ا َ
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الباب الثالث :يف احلروف التي تزاد خ ًّطا
وإن مل ينطق هبا

وهي :حروف العلة ،وهاء السكت.

* أما األلف فتزاد أوال ووسطا وآخرا.

(أ) فالتي تزاد يف األول هي ألف الوصل ،وتكون يف ثالثة أنواع:
األول« :أل» ،سواء كانت:

«الر ُج ُل ،وال ُغ َل ُم».
( )1للتعريف ،نحوَّ :
حل َس ُن».
( )2أو زائدة ،نحو« :ال َف ْض ُل ،وا َ

( )3أو موصولة ،نحوِ َّ :
وب».
ض ُ
«الضار ُب ،وا َمل ْ ُ

الثاين :املصادر التسعة ،وما ترصف منها من فعل األمر واملايض ،وهي:
واحِ َر ٌار» ،مصادر« :ا ْقتَدَ َر،
 الثالثة اخلامسية ،نحو« :ا ْقتِدَ ٌار ،وانْطِ َل ٌقْ ،واح َّر».
وا ْن َط َل َقَ ْ ،
ِ
 والستة السداسية نحوِ :يش ٌ
اسْ ،
واخ ِش َ
واج ِل َّوا ٌذ،
انْ ،
اج ،وا ْقعن َْس ٌ
«است ْخ َر ٌ
ْ
ِ
ِْ
َخ َر َج ،وا ْق َعن َْس َسْ ،
«است ْ
واج َل َّو َذ،
واخ َش ْو َش َنْ ،
واح َري ٌار ،وا ْقش ْع َر ٌار» ،مصادرْ :
واح َّار ،وا ْق َش َع َّر».
َْ

ْصِ ْ ،
واض ْب ،وا ْفت َْح» من الصحيح،
وكذا األمر من الثالثي ،نحو« :ان ُ ْ

ْ
وار ِم» من املعتل.
و«اخ َش ،وا ْد ُعْ ،
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الثالث :األسامء العرشة ،وهي:
( )1ا ْب ٌن.

( )2وا ْبنَ ٌة.

( )3وا ْبن ٌُم.

( )4وا ْم ُر ٌؤ.

( )5وا ْم َر َأةٌ.
( )6وا ْثن ِ
َان.

( )7وا ْثنَت ِ
َان.
واس ٌت.
(ْ )8
( )9وا ْي ُم ٌن.

واس ٌم.
(ْ )10

(ب) والتي تزاد يف الوسط ألف «مائة» ولو كانت مركبة من اآلحاد ،نحو:
« َث َل ُث ِمئ ٍَةِ ،
وس ِتُّمئ ٍَة».
(ج) والتي تزاد يف اآلخر هي التي بعد واو الضمري املتطرفة ،سواء كانت:

( )1يف املايض ،نحوَ « :أ َك ُلواِ َ ،
وش ُبوا».

( )2أو يف املضارع املحذوف النون لناصب أو جازم ،نحو :ﭽﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.

( )3أو يف األمر ،نحو :ﭽﮐ ﮑﭼ.

* وأما الواو فتزاد يف الوسط يف ثالث كلامت ،وهيُ « :أ َ
ول اإلشارية،
و ُأو ُلو ،و ُأ َ
ول ُت (بمعنى :أصحاب ،وصاحبات)».

عنوان النجابة يف قواعد الكتابة

37

وتزاد يف اآلخر يف اسم « َع ْم ٍرو» غري املنصوب؛ للفرق بينه وبني « ُع َم َر».

* وأما الياء فتزاد -يف غري لغة قريش -بني التاء املكسورة يف املايض
ِ
ِ
وبني اهلاء ،نحو« :إِ َذا َو َض ْعتِ ِيه َف َس ِّم ِيه ُم َ َّمدً ا» ،وكقولهَ :
يهاَ ،و َل
«ل َأنْت َأ ْط َع ْمت َ
َس َق ْيتِ َيها».
* وأما هاء السكت فهي :هاء ساكنة تزاد بعد متحرك حركته غري إعرابية؛

ألجل الوقف ،وبالنظر للوقف تثبت خ ًّطا.
وتزاد:

( )1وجوبا ،يف فعل األمر الذي صار عىل حرف واحد ،نحوِ :
«ق ْه َن ْف َس َك،
ِ
وعه ك ََل ِميِ ،
وش ْه َث ْو َب َك».
ْ
ِ
( )2وجوازا ،يف نحوِ َِ :
ِ
وس ْل َطانِ َي ْه».
يم ْه ،و َك ْي َم ْه ،وه َي ْه ،و َمال َي ْهُ ،
«ل ْه ،وف َ

تدريب

اخ ُل َع ِن الر َذ ِائ ِل ح ًال وم ًآل ،وايمن ِ
ِ
ِ
استِك َْم ًلَ ،و ْ
اللـه
َ ُْ ُ
َ َ َ
َّ
ْ
اس َتكْم ِل ال َف َضائ َل ْ
اس ِم ِه األَ ْع َظ ِم َل َر ُج ٌل َخ ْ ٌي ِم ْن ِمائ ٍَة َب ْل ِم ْن تِ ْس ِع َمئ ٍَةَ ،و َما َز ْيدٌ َخ ْ ًيا ِم ْن َع ْم ٍرو إِ َّل
َو ْ
ِ ِِ
ِ ِِ
ول ْالَ ْل َب ِ
َبوا َيا ُأ ِ
ابَ ،و َل َت ُقو ُلواَ :لِ ْه؟ َو َل َك ْي َف ْه؟
بِص َفاتهَ ،ل بِ ُم َج َّرد َذاتهَ ،فا ْعت ِ ُ
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الباب الرابع :احلروف التي حتذف
وهي :اهلمزة ،وحروف العلة الثالثة ،والالم ،والتاء ،والنون ،وامليم.

فصل يف حذف اهلمزة
اهلمزة إما يف األول ،أو الوسط ،أو الطرف.

والتي يف األول إما مهزة قطع ،أو مهزة وصل.

أَّ -أما مهزة القطع:

فتحذف من فعل األمر منَ « :أ َخ َذ ،و َأك ََل ،و َأ َم َر» ،نحوُ :
«خ ْذ ،وك ُْل ،و ُم ْر».

وأما التي يف الوسط والتي يف اآلخر فقد سبق الكالم عليهام مستوىف،

فراجعه.

ب -وأما مهزة الوصل:

 -فتحذف من «أل» إذا:

«آلر ُج ُل َخ ْ ٌي َأ ِم ا َمل ْر َأةُ؟»ُ ﴿ ،ق ْل
( )1دخلت عليها مهزة االستفهام ،نحوَّ :

آهلل َأ ِذ َن َلك ُْم﴾.

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

وحتذف من املصادر وأفعاهلا املاضية إذا دخل عليها مهزة االستفهام،
نحوَ « :أ ْف ِتاء ُق ْل َت ك ََذا َأ ِم ْ ِ
تا ًء؟ و َأ ْضطِ َر ًارا َف َع ْل َت ك ََذا َأ ِم ْ
اختِ َي ًارا؟» ،ونحو:
اج َ
َ ً
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ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ ،ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ،
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ.
 -وحتذف ألف «اسم»:

الر ِحي ِم».
الر ْ َ
ح ِن َّ
( )1يف« :بِ ْس ِم اهلل َّ

( )2وبعد مهزة االستفهام ،نحوَ « :أ ْس ُم َك َز ْيدٌ َأ ْم ُم َ َّمدٌ ؟».

 -وحتذف ألف «ابن»:

( )1بعد مهزة االستفهام ،نحوَ « :أ ْبن َُك َه َذا؟».
( )2وبعد «يا» يف النداء ،نحو« :يابن ال َق ِ
اس ِم»َ « ،يا ْب َن آ َد َم».
َ ْ َ

( )3وكذا إذا كان بني علمني ثانيهام أب لألول ،برشط أن يكون «ابن»

متصال باألول عىل أنه نعت له غري مقطوعَّ ،
وأل يكون «ابن» أول سطر ،وذلك
«جا َء َح ُس ُن ْب ُن َع ٍّيل».
نحوَ :
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فصل :فيام حيذف من األلفات اللينة
رة ألفا ،نحوِ :
مهزة مصو ٍ
ٍ
«آل َ ٌة،
أ -األلف املتوسطة حتذف إذا وقعت بعد
ّ

وآز ُر ،و َم ٌآل ،وآ َث َر ،وآ َم َن ،وآتَى».
وآ َد ُمَ ،

وحتذف من لفظ اجلاللة ،ومن «سامء» إذا مجع باأللف والتاء ،نحو:
ح ِن ،واحل ِر ِ
ث» برشط أن يكونا معرفتني ،ومنِ :
«اإل َل ِه».
«الس َم َو ُ
«الر ْ َ
َ
ات» ،ومن َّ
َّ

وكثريا ما حيذفوهنا من األعالم املشهورة مثل« :إِ ْس َح ُق ،وإِ ْس َم ِع ُيل،
ِ
وه ُر ُ
وس َل ْي َم ُن».
يمَ ،
ون ،و ُع ْث َم ُنُ ،
وإِ ْب َره ُ
ومن لفظ «ثالث» إذا ركب مع املائة ،نحوَ « :ث َل ُث ِمئ ٍَة».
وحتذف من «لكن» املشدّ دة واملخففة.

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

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

األول :إن كانت قبل اسم إشارة ،غري مبدوء بتاء وال هاء ،وليس بعده
ِ
كاف ،مثل« :ه َذاِ ِ ،
وه َذ ِ
اهنَا،
وه ُ
«هاتَانَ ،
وهك ََذا» ،بخالفَ :
وه ُؤ َلءَ ،
انَ ،
وهذهَ ،
َ
َ
وها َذ َ
اك».
َ
وه َأ ْنت ُْم» ،ومثلهام:
«ه َأنَاَ ،
الثانى :إذا جاء بعدها ضمري مبدوء باهلمزة ،نحوَ :
«هاهلل َلَ ْف َع َل َّن ك ََذا».
َ
 -وأما «ذا» فتحذف ألفها يف حالتني أيضا:

األوىل :يف إشارة االثنني ،نحو﴿ :هذان خصامن﴾.
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 -وكذا «يا» حتذف ألفها يف حالتني:

األوىل :إذا كان بعدها « َأ ٌّي» أو « َأ ْه ٌل» ،نحو :ﭽﮜ ﮝﭼ وﭽﭫ

ﭬﭼ.

الثانية :إذا كان بعدها اسم مبدوء باهلمزة من األعالم التي مل حيذف منها
ِ
يم ،و َيإِ ْس َح ُ
وب».
اق ،و َي َأ ُّي ُ
حرف ،نحوَ « :يإِ ْب َراه ُ
ب -وأما األلف املتطرفة فتحذف يف كلمتني:

األوىل« :ما» االستفهامية إذا كانت يف حمل جر ،نحو« :بِم ْقت ََضامِ ،
ولَ ،وبِ َم،
َ
ُ

و َع َّم».

الثانية« :أ َما» املخففة إذا وقع بعدها القسم ،نحو« :أ َم َواهللِ َلَ ْف َع َل َّن ك ََذا».

تدريب

ِ
َي َأ ْه َل ال ُع ُق ِ
اب الت َّْح ِص ِ
يلَ ،ف ِل َم َ ْت َم ُح َ
ون؟
ولَ ،ه َأ ْنت ُْم َه ُؤ َلء ت ََو َّف َر ْت َلك ُْم َأ ْس َب ُ
ان وجاء ِ
ال ْمتِ َح ُ
ون إِ َذا َ
ون؟ َوبِ َم َ ْتت َُّج َ
ُون؟ َو َحتَّا َم ت َُس ِّو ُف َ
َو َع َل َم ت َْر َكن َ
ان،
آن األَ َو ُ َ َ َ
ون ِم َن الر َج ِ
ُون َذلِ َك إِ َّل بِالت َّْح ِص ِ
ال؟ َأ َم َواهللِ َل َيك ُ
ون و ُت َعدُّ َ
َوبِ ُم ْقت ََضا َم َت َت َقدَّ ُم َ
يل.
ِّ
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فصل :فيام حيذف من الياآت مع وجوده يف اللفظ
حتذف الياء من:

( )1املنقوص مع التلفظ هبا إذا أضيف إىل ياء املتكلم مفردا كان أو مجعا،
ِ
«ه َذا ُم ْفتِ َّي و ُمك ِ
ال».
َار َّيَ ،
نحوَ :
وه ُؤ َلء َج َو ِار َّي و َم َو ِ َّ
( )2ومن املثنى غري املرفوع إذا أضيف إىل ياء املتكلم ،نحوَ « :أك َْر ْم ُت
والِدَ ي و َأ َخوي ،و َن َظر ُت إِ َل والِدَ ي و َأ َخوي ،و َقدْ جع َل اهلل َعينَي ِ
هاد َي َّي و ُم ِعين ََّي
َ َّ َ َ َ
َ َّ
َ َّ
َ َّ
ْ َّ
ْ
َع َل َع َم ِل َيدَ َّي ِ
ور ْج َ َّل».
( )3وكذا مجع املذكر السامل ،نحو« :إِ َّن كَاتِبِي َح َضواِ َ ،
حيضوا».
َّ
ُ
وحاجبِ َّي َل ْ ُ ُ

فائدة

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

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

اهلمزة.

اعل» أو « َأ َف ِ
كالواقعة يف اجلموع التي عىل وزن «م َف ِ
اعل» املعتلة العني ،نحو:
َ
وم َ ِاي ُل ،و َم َض ِاي ُق ،و َمن َِاي ُر ،و َمك ِ
« َم َع ِاي ُشَ ،
ب ،و َأ َخ ِاي ُر».
َايدُ  ،و َأ َط ِاي ُ

«سا َي َر ُي َس ِاي ُر ُم َسا َي َر ًة َف ُه َو ُم َس ِاي ٌر ،و َعا َي َن ُي َع ِاي ُن
وكذا التي يف املفاعلة ،نحوَ :
ُم َعا َينَ ًة َف ُه َو ُم َع ِاي ٌن».
وأما التي جيب إمهاهلا فهي:
ِ
وس َعى،
وسى ،و َمتَى ،و َلدَ ىَ ،
وو َفَ ،
( )1املتطرفة ،نحوَ « :ي ْرمى ال َفتَى ،و ُم َ
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وحتَّى ،وإِ َل ،و َع َل ،و َب َل».
و َع َسىَ ،

( )2وكذا املهموزة التي ال جيوز إبداهلا ياء حمضة ،كالتي يف مجع عىل
« َف َع ِائل» ،نحوَ :
«ش َم ِئ ُل ،و َق َل ِئدُ » ،والتي يف اسم فاعل الثالثي األجوف ،نحو:
«ج ِائ ٌز ،و َب ِائ ٌع ،و َق ِائ ٌل».
َ
وأما التي جيوز فيها األمران فهي املهموزة الواقعة بعد كرس ،نحو« :بِ ْئ ٌر،
ِ
ْب ،وفِ َئ ٌةِ ،
ور َئ ٌة»؛ جلواز النطق هبا ياء.
وذئ ٌ
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فصل :فيام حيذف من الواوات
حتذف واو مجع املذكر السامل املرفوع إذا أضيف إىل ياء املتكلم ،ويؤتى بدهلا
بالياء ،نحو« :جاء َز ِ
يد َّي وكاتبِ َّي».
َ َ

وقد اختار العلامء كتابة بعض األسامء بواو واحدة؛ لكثرة االستعامل ،مثل:

ور ُؤ ٌس ،و ُف ُؤ ٌس».
« َد ُاو ُد ،و َط ُ
او ٌسُ ،

«س ُؤ ٌ
وش ُؤ ٌ
وسُ ،
ون،
ول ،و َب ُؤ ٌ
واستحسنوا كتابه بعضها بواوين ،نحوَ :
و َم ُؤو َن ٌة».
َاو ٌس».
واختلفوا يف كتابة بعضها ،مثلَ :
ور ُاو ٌق ،ون ُ
«ه ُ
او ٌنَ ،

َّاو َ
او َ
«الر ُاو َ
ون» ونحوها من كل اسم منقوص واوي
ون ،والن ُ
ون ،وال َغ ُ
وأما َّ

العني مجع عىل حد املثنى فبواوين وجوبا.

ون ،و َين ُْو َ
ون ،و َي ْغ ُو َ
«ر َو ْوا ،و َغ َو ْوا ،ون ََو ْوا ،و َي ْر ُو َ
ون».
وكذا نحوَ :
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فصل :يف حذف الالم والتاء والنون وامليم
* أما الالم فتحذف من كل اسم :أوله الم ،ودخل عليه «أل» ،ثم دخل

عليها الالم ،نحو« :اللبن ،واللحم ،واللفظ ،واللهو ،واللعب».
ي َل ِق ِ
ان لِ َّل ْه ِو َو َل لِ َّل ِع ِ
تقولَ :
اإلن َْس ُ
ب» ،ويف احلديث« :لَُ َأ ْر َح ُم بِا ُمل ْؤ ِم ِن
«ل ْ ُ ْ
ِم ْن َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها».
ومثل ذلك املوصوالت التي تكتب بالمني ،نحو« :ال َّل َذيا ،وال َّل َتيا ،وال َّل َذ ِ
ان،
َّ
َّ
وال َّل َذ ْي ِن ،وال َّلت ْ ِ
والل ِئيَّ ،
َيَّ ،
والل ِت ،وال َّل َو ِات».
َجيب ِ
ِ
انَ ،وال َف ْض ُل لِ َّل َذ ْي ِن َي َت َع َّل َم ِن».
تقولَ « :ل َّل َذان َت َع َّل َم ن ِ َ
وكذا حذفت من« :ا َّل ِذي ،وا َّلتِي ،وا َّل ِذي َن» مجعا.
«الس ِفينَ ُة َع ْل َم ِء» ،أيَ :
عل ا َملاء.
وقد حتذف مع الياء يف نحو قولكَّ :
ات،
* وأما التاء فتحذف من كل فعل آخره تاء وأسند إىل التاء ،نحوَ « :ف َ
ات» ،تقولُ « :ف ُّت ،وبِ ُّتِ ،
وم ُّت».
ات ،و َم َ
و َب َ
* وأما النون فتحذف يف ستة مواضع:
األول :النون التي تسمى تنوينا.

وس َك َن،
الثاين :من كل فعل آخره نون وأسند إىل النون ،نحوَ « :ظ َع َنَ ،

ِ
َ
وأعان».
وأم َن،

ِ
وس َك َّن ،و َأ ِم َّن،
وس َكنَّا ،و َأمنَّا ،و َأ َعنَّا َز ْيدً ا» ،و«الن َِّسا ُء َظ َع َّنَ ،
تقولَ « :ظ َعنَّاَ ،

و َأ َع َّن».
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وإن».
وكذا مع نون الوقاية ،نحوَ « :أ ْس ِكنِّي ،و َأ ِعنِّي ،و َل ِكنِّيِّ ،
«ما ،و َعمِ ،
ِ
ِ
ومَّن،
الثالث :نون «م ْن ،و َع ْن» حتذف مع « َما ،و َم ْن» نحوَّ :
َّ
و َع َّمن» وقد سبق.
الرابع :نون « َبنُو ،و َبنِي» حتذف جوازا مع ما بعدها إذا أضيفا إىل ما أوله
«أل» القمرية ،وهي الداخلة عىل :اهلمزة ،والباء ،واجليم ،واحلاء ،واخلاء،

والعني ،والغني ،والفاء ،والقاف ،والكاف ،وامليم ،واهلاء ،والواو ،والياء ،نحو:
ال ِر ِ
ث».
« َبا ْل َعن َْب ،و َب ْ َ
اخلامس :نون «إن» الرشطية إذا وقع بعدها:

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

ﮨ ﮩ ﮪﭼ.

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

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ.

السادس :نون «أن» الناصبة إذا جاء بعدها «ال» ،نحوَ « :أ ْر ُجو َأ َّل َت ْع َ ِت َض
ع َل ،واألَو َل َل َك َأ َّل َت ْفع َل فِع َل الس َفه ِ
اء» ،وقد سبق.
ُّ َ
َ ْ
ْ
َ َّ
* وأما امليم فتحذف من «نِعم» إذا كرست عينها ووصلت بـ«ما» ،نحو:

ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ ،وقوله تعاىل :ﭽﭥ ﭦﭼ .واهلل أعلم.

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