
 

               لىاعذ سسى انهـًزة

          
  فً انكخابت انعشبٍت

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 خابت انعشبٍتلىاعذ سسى انهـًزة فً انك 
 :هقدهت

فهذا حبث موجز مجعت فيو ما يتعّلق : وبعد -صلى اهلل عليو وسلم  -والصالة والسالم على رسول اهلل احلمد هلل       
رة، واجتهدت يف تيسري القواعد مع بياهن ا باألمثلة الوافية برسم حرف اذلمزة من قواعد يف الكتابة العربية بطريقة اجلداول ادليسَّ

الراجح فيما فيو خالف مع ذكر األسباب اللغوية وغريىا ما أمكن، فإن أصبت فِمن اهلل  تُ اليت تثبِّت القاعدة، كما اخت 
 .تعاذل؛ وإن خالفين الصواب يف بعض ما كتبت فأنا بشر يصيب وخيطئ، وال تنسونا من صاحل دعائكم

اذلمزة وأهنا أكثر حرف تعرَّض للخالف حول رمسو، وليس لو صورة واحدة، بل ىو  ىذا، ومن ادلفيد أن أعرِّف حبرف        
اذلمزة : ) -رمحو اهلل  -عميد كلية اللغة العربية األسبق وعضو رلمع اللغة العربية -كما يقول األستاذ زلمد رفعت فتح اهلل 

أو جتد نفسها على السطر تشكو  اذ ذلا من الواو مقعدً خِ ئ على نربة أو تتَّ كِ عمود األلف، وتارة أخرى تتَّ  احلريى، تارة تتأس
 (. !الوحدة 
 -يف كثري من األحيان -وال جدل أنَّ كثرة قواعد رسم اذلمزة وما تفرَّع عنها، واالختالف يف رسم بعض صورىا أدَّى       

أن أذكر يف البداية رلموعة من  وأود  . إذل عدم إتقان رمسها، ووقوع اخلطأ واللَّبس يف كتابتها، ووجود خالف حول رمسها
 :األمور ادلهمة

اجلهر : سلرج حرف اذلمزة ىو أقصى احللق ويشتك معو حرف اذلاء يف نفس ادلخرج، وأما الصفات الصوتية ذلا فهي: األول
التجويد والشدة واالستفال واالنفتاح واإلصمات؛ ولذا فهي حرف متوسط دييل إذل القوة، ويُرَجُع يف بيان ذلك ألحد كتب 

 .أو األصوات
الفرق بني اذلمزة واأللف أن اذلمزة حرٌف يقبل احلركات، وتكون يف أول الكلمة ووسطها وآخرىا؛ أما األلف فحرف : الثاني

ى، قال، قضَ : وسط وآخر الكلمة؛ ضلو يف ساكن ناِشئ عن إشباع فتحة احلرف الذي قبلو، وُتسمَّى األلف اللينة وتكون
 .َساَوى
ئًما سواء أكانت يف أول وىو اختصار لكلمة قطع إذ يقطع هبا يف النطق دا ،رأس عني( ء ) اذلمزة يُرَمز لو بـ  حرف: الثالث

 .وتثبت عند البدء هبا فقط( ا ) آخرىا، وىي ختتلف عن مهزة الوصل اليت ترسم  الكلمة أم وسطها أم
أيتو أيسر للدارسني إذ ابتعدت عن االستثناءات، و  االختالف يف رسم بعض صور اذلمزة لو أسباب وقد اختت ما ر : الرابع

 .موافًقا دلا قرَّرَه رلمع اللغة العربية، وما أثبَتُو كثري شلَّن ألَّف ادلناىج الدراسية يف مادة اإلمالء -يف الغالب -كان ترجيحي
و وإن كانت صورتَ  أ، وينبغي قبولُ فال ديكن أن ضلكم عليو باخلط -وإن كان مرجوًحا -إذا كان لو مربِّرٌ  االختالفُ : لخامسا

 .غويرسم اذلمزة من ادلوروث الل   ،خاصَّة وأنَّ ذَل وْ اأَل خالفَ 
م، وال وعلى آلو وصحبو وسلَّ  م علي نبيِّنا زلمدٍ ى اهلل وسلَّ ىذا ما أردت أن أذكره قبل بيان أصول رسم اذلمزة، وصلَّ        

 .تنسوين من صاحل دعائكم
 .عماد بن أنور الديب،خادم القرآن الكرمي واللغة العربيةأبو عبد الرمحن لفقري إذل عفو ربو وكتبو ا               

 .مئٍة  واثنني وثالثني للهجرة وأربعِ  متَّ االنتهاء من ىذا العمل يف اخلامس عشر من شهر احملرم من عام ألفٍ 

 

 

 

 



 :سسى انهًزة فً أول انكهًت :أوال
 

 

 

 ع                                                       هًزة انىصمهًزة انمط            

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 هًزة يّذ             حُشَسىُ ححج األنف                                   حُشَسىُ فىق األنف                         حُشَسُى         

        إرا كاَج يكسىسة                           فىق األنف إرا جاء بعذها أنف يّذ                                                                    إرا كاَج يفخىحت أو يضًىيت    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 طشٌمت سسى هًزة انمطع فً أول انكهًت

 محدخ، أَ ب، أَ أَ 
 سامةخت، أُ ّم، أُ أُ 

 نيُ عِ ، أُ َأَخَذ، َأْكُتبُ 
                 

 ار، آَجالآَدم، آثَ 
 ة، اآلبَاراآلِخرَ 

 ىر، آتَ آَمن، آثَ 

 مساعيلبراىيم، إِ إِ 
ديان، اإلسالم اإل

              راجخْ ، إِ اإلخالص

 :انهًزة فً أول انكهًت َىعاٌ

ا فً انُطك سىاٌء أكاَج فــً بــذء  ًً حثبُج دائ

 :،  وحكىٌ فً(إ  -أ) انكالو أو فً وسطه،وحشسى

ذ وحسمظ عُ ،عُذ انبذء بهافً انُطك حثبُج 

 :وحكىٌ فً ،(ا )  وحشسى وصم يا لبهها بها،

 (:يا عذا انسًاعٍت) سًاءكم األ

 .بلم، إِ محد، أُ أَ 
 :انشباعً ميصادسانفع

 .قامةعالن، إِ ِإخراج، إِ 
انفعم انًاضً انثالثً وانشباعً وأيش 

 : انشباعً

 .بِلغْ ْع، أَ ْسِر َبَل، أَ قْـ ْخرََج، أَ َخذ، أَ أَكَل، أَ 
  (:أل )  كم انحشوف هًزحها لطع يا عذا

، أَ ْن، إِ ذل، إِ إِ   .وال، أَ ال، إِ نَّ، أَ ْن، أَ نَّ

 : أسًاء سًاعٍت

ومثَّنَّ ىذه )نتان، نان، اثْ رأة، اثْ ُرؤ، امْ م، امْ نة، اسْ ن، ابْ ابْ 
 .ن اهلل اهلل، اديْ ، اميْ (األمساء

 :فعال انخًاسٍت وانسذاسٍتيصادس األ

 .بالقْ تِ راج، اسْ خْ تِ داء، اسْ تِ اد، اىْ صار،  اّتِّ تِ انْ 
أيش انفعم انثالثً وياضً انفعم انخًاسً 

 :وانسذاسً وأيشهًا

 . رِجْ خْ تَ تِمْع، اسْ َبَل، اسْ قْ تَـ تَصَر، اسْ ْع، انْ ُتْب،امسَْ اكْ 
 (:أل)حشف انخعشٌف

 .، الصَّقر، الن وررب يوم، الْ الْ 



 

 :هًزة انمطع:أوال

 

 

 

 

 

 

 

 :هًزة انىصم: ثاًٍَا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخشُ  انهًزة فً أول انكهًت إرا دخم عهٍها حشفٌ  سسى

، والسني، ومهزة االستفهام، والم ( أل )، وحروف العطف، و؛ كحروف اجلرّ يف رمسها مبا يدخل عليها من حروفٍ  رُ ال تتأثَـّ 
سالم، إِ ، أَ يَ قِ لْ أُ أَ  د،محأَ ُن، أَ سِ حْ تب، سأُ كْ سد، سأَ عمال،كاألَ براىيم، اإلسالم، فاألَ حسن، فإِ م، بأَ نَّ، كأُ ألَ : القسم؛ ضلو

: غة العربية بالقاىرة يف الدورة السادسة واألربعني؛ حيث جاء يف القرارالل   ره رلمعُ وىذا ما قرَّ . إخل... َبَّ تُ كْ ذا، أَلإِ نك، أَ إِ أَ 
ومهزة عليها من حروف اجلر والعطف وأداة التعريف والسني  ما دخل -أي اذلمزة يف أول الكلمة -منها وال يعد  ... 

 .االستفهام والم القسم

 النداء وحروفِ والم االستغاثة،  ،، والم اجلرِّ ( أ )فقط بدخول مهزة االستفهام رُ تتأثَـّ 
االستفهام  إذا دخلت مهزةُ  

 أل )الوصل يف على مهزة 
 تا مهزةً مِسَ اتصلت هبا ورُ ( 
آدلعلُم حضر؟ : ؛ ضلويةمدِّ 

 آألمطارُ  ؟آلطائرُة ىبطتْ 
 حاٌر؟ آجلو   ؟تْ لَ ىطَ 

هبمزة استفهام ( أل )  في غيرالوصل  إذا ُسبقت مهزة
أْنِتَصاُر احلقِّ فيو : بأداة نداء؛ فإهّناُّتَذُف رمْسًا ىكذا أو

أخي،  نَ يا بْ  الكتاب؟ تَ يْ تَ أشْ شّك؟ أبـُْنك ىذا؟ 
 .أقبلي ،يا ْمرأةُ  .تقدَّم

النداء على لفظ اجلاللة  (يا  )عند دخول  :مالحظة
و هبمزة القطع ؛ ورمسُ (هلل، يا هلليا أَ : )ومسُ جيوز ر ( اهلل)

 .مهزة الوصل رمًسا ونطًقا نْ مِ أصح  

 مهزةِ إذا دخلْت الُم اجلرِّ على 
ِذفْت ؛ حُ ( أل ) الوصل يف

مهزُة الوصل واتَّصلْت الُم اجلرِّ 
 عمال،أللِ : بالِم التعريف؛ضلو

 .يا َلألغنياء لِلفقراء لِلنَّاس،
لالم ة باوإذا ُبِدئت الكلم

: بكاملها؛ ضلو( أل)حذفت
 .لِل غة، لِلِّسان

 حشكت ُهًزِة انىصم عَُذ انبذِء بها

 يضًىيت يكسىسة يفخىحت
 

  إذا كانت مهزةُ 
 اميْ )، أو ( أل )

ن اديْ )، أو ( اهلل
؛ مـللقس( اهلل
العلـم، : ضلـو

الصالة، امْي اهلل 
 .أَلفْـَعـَلنَّ كذا

اد، اّتِّ اْسم، اْبن، : ؛ ضلو(أل ) دلبدوءة بـ غري ا في األسماء -1
 .تعالماسْ 
: مفتوًحا أو مكسورًا؛ ضلو الثالثُ  إذا كان احلرفُ في األفعال  -2
 (.ض ِ ِرص، اقْ ع، احْ َمل، امسَْ اعْ )
؛ عارضةً  مضموًما ضمةً  الثالثُ  يف األفعال إذا كان احلرفُ  -3
: صل بواو اجلماعة؛ ضلوبالياء إذا اتَّ  اآلخرِ  ادلعتلِ  كون يف الفعلِ وت
 (. ِنيواِشُيوا، ابْ ِضُيوا، امْ اقْ : )وأصلهما( ُنواُشوا،ابْـ ُضوا، امْ اقْ ) 

َضم  مهزِة الوصِل خاصٌّ 
باألفعال، وذلك إذا كان 

مضموًما  الثالثُ  احلرفُ 
ضمَة بناٍء أو  أصليةً  ضمةً 

ظُر، انْ : )وللمجهول؛ ضل
، بَ ُتخِ ُعوا، انْـ ُتب، ادْ اكْ 
 (ُتْخرِجَ ، اسْ تْ ُتثَّ اجْ 



 :كخابت انهـًزة انًخـىسِّـطت: ًٍاثاَ

               

 
 انحشكاث لىةِ  حشحٍبُ 

 
 

 طتِ انًخىسِّ  ى انهًزةِ سْ سَ  حاالثُ 
   

 

 عهى انٍاء                    عهى انىاو           عهى األنف          عهى انسطش        هًزة يذ فىق األنف

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                        
 

  : يالحظاث 
أقوى احلركات  فهو األضعف، وإعمال قاعدةِ  فالفتحة، أما السكونُ  فالضمةُ  الكسرةُ  أقوى احلركاتِ  -1 

من  بُ تَّ رَ يف الكلمة، تُـ  والسكونُ  احلركاتُ  :جاء يف قرارات رلمع اللغة العربية. باذلمزة ادلتوسطة فقط خاصٌّ 
 .، فالسكونتحةُ الف، فضمةُ ال، فالكسرةُ  :ا على النحو التارلا تنازلي  وية ترتيبً ناحية األول

  
 
 

 ُشُؤون، ُسَؤال 
ء، َؤمار لُ َؤثِّ تقَرُؤوا، اْلمُ 

ر،  يـُْؤمن ب ُمْؤتَ نِّ يـُؤَ 
 وُؤهاُؤه، ىدُ مَ 

 بَ ، َدأَ لَ َسأَ 
 ةلَ ، مْسأَ ّدبَ تَأَ 

 ْمأنس، طَ تْيأَ 
 لْ ة، اْسأَ نْشأَ 
 سأْ س، فَ رَأْ 

              

تفاَءل،تساَءل 
 الرباَءة ،القراَءة

 ادلروَءة، نبوَءة 
 ةوءَ ـبُ وْ ـمَ 

 اتقراءَات،افتاءَ 
 

 :يأِتيما قبلها؛ فترَسُم على حرٍف يُناِسُب الحركَة األقَوى كما ها وحركُة يُراَعى عنَد رْسِمها حركتُ 

 الياء  (  هابُ ُاسِ ٌُ  )انكسشة

 أللفا  (  هابُ ُاسِ ٌُ  )تانفخح

 مهنِِّئني،قارِِئني
 ، َسِئمَ ُسِئلَ 

اِشَئة    ة، النَِّئدَ أفْ 
 ر، بِئْ سَ ئْ بِ 
 ونيَئة، يِفيئُ البِ 

 اءـلى اليـع نُ ـس  تُر  

، هكسىرة إذا كانت

 ،هكسىرأو ها قبلها 

 هديَّتياء قبلها  ها أو

ً انٍاء ــوه 

 .انًكسىس يا  لبهها

على الىاو إذا  نُ س  تُر  

 تـىهـهضوت ـانـك

 ،هضوىموها قبلها 

 ساكن،أو ،هفتىحأو 

 ، تـهفتىحت ـأو كان

    وها قبلها ، ساكنتأو 
 . هضوىم

 

                

ى ـلـع نُ ـس  تُر  

 األلف إذا كانت

وقبلها  هفتىحت

 ساكنأو  هفتىح

وقبلها  ساكنت أو

 .هفتىح 

تُرسـن عـلى 

طـر إذا ـالس

          هفتىحت كانـت 

 اـلهــبـوق

 هد باأللـف

 أو هد بالىاو

أو وقعت بين 
 ألفين

تُرسـن هوـزة 

ف ـىق األلـفهـّد 

 ـــاءإذا ج

بعـد الهوزة 

 ،الوفتـىحت ألـف

ها لـن يكن قبـل  

 .الهوزة ألف
  

 آتافَ كَ آن ، مُ رْ قُـ 
 آتشَ نْ مُ 
 تآاجَ فَ مُ 

 ْمآنن، ظَ آذِ مَ 
 ، َمآثِـرِمْرآة

 

 الىاو  (  هابُ ُاسِ ٌُ  )انضًت



  وإذا، (ءَات، افتاءات، اعتداءاتقرا: )َسُم على السطر؛ ضلورْ إذا كانت اذلمزة ادلفتوحة بني ألفني تُـ  -2
ألف  ها على ألف وبعدىاقال برمس نْ ؛ فهناك مَ (ألف االثنني)اليت بعد اذلمزة ادلفتوحة ضمريًا األلفُ كانت 

؛ (يبدأان، يربأان، دل ينشأا، ِلتقرأا : ) اسم، واالسم لو خصوصيَّة؛ ضلو -االثنني ألفُ  يْ أَ  -االثنني؛ ألهنا
ُقها طْ ها، فنُ االثنني ال تذىُب بتغري ِ رمسَ  ألفِ  األيسر عدم التفريق بني ألف االثنني وغريىا؛ وخصوصيَّةُ  ولكنَّ 

أيسر، وأبعد عن التفريعات ( رآيبدآن، يربآن، دل ينشآ، لِتقْ : )كما سبق ىكذا  مد   ها مهزةُ باٍق،  ورمسُ 
 . واالختالفات، ولو أصول لُغوية

 :اخلالفات يف رسم اذلمزة ادلتوسطة بسبب ىناك بعضُ  -3 
 العربية توارلَ  الكتابةُ  بُ تتجنَّ : تقدمي قاعدة كراىية توارل األمثال، وقد جاء يف قرارات رلمع اللغة العربية  -أ

( وسؤ ر ( )داوود: )ا، وكتب احلجازيون قدديً (قّدم): ا يف مثل ا واحدً األمثال ، فيكتب احلرف ادلضّعف حرفً 
وس، ؤُ وس، فُـ ؤُ كُ : انتهى؛ وذلذا صلد كلمات مثل ...(نشؤ ( )سؤ ر ( )داود: ) بواو واحدة ىكذا ( ونؤ ش)

وس، ئُ وس، فُـ ئُ كُ : تـُْرسم ىكذا منًعا لتوارل األمثال -ىاوغري  -ومؤُ وف، رَ ؤُ وا، رَ ؤُ ة، يقرَ وليَّ ؤُ ول، مسْ ؤُ مسْ 
و يف األصل وىو عدم إعمال قاعدة توارل وم؛ وإليكم أسباب ترجيحي دلا أثبت  ءُ وف، رَ ءُ ة، رَ وليَّ ئُ ول، مسْ ئُ مسْ 

 :األمثال يف مثل ىذه الكلمات
دل يكن ك يف احلروف ادلتماثلة إذا أنَّ ىناك أمثاال أخرى يف الكتابة العربية ال ديكن تغيريىا وذل: األول 

ْت حركاُُتا؛ ضلواألول منهما ساكًنا أو  َد، أَُمم، عَتْت كَ سلكَ : تغريَّ  .وغريىا -م، عدَّ
أن احلروف ادلتماثلة عند رسم اذلمزة ىي صورة تـُْرَسم عليها اذلمزة فقط، وال تنطق، بل النطق : الثاني
 .للهمزة

تفريعات واالستثناءات ىو عدم إعمال قاعدة كراىية توارل األمثال، وقد أنَّ األيسر واألبعد عن ال: الثالث
اختار ذلك كثري شلَّن وضع مناىج اإلمالء، وقد قام عليها خرباء تربويون، وأمثِّل بادلناىج يف دول اخلليج 

 .العريب وغريىا
ُؤه، قيْـُؤه، :)ما قبلها؛ ضلو الساكنة ادلفتوح)اللَّّينة نة والواو يّ اخلالُف يف اعتبار قوة الياء اللَّ  -ب  َىْيأة، فيـْ

َِديَّة( ُه ة، َضْوأَ ل، َسْوأَ السََّمْوأَ 
وسط ىو  سلرج الياء اللَّّينة والراجح أهنا كباقي احلروف الساكنة؛ ألنَّ  -كادل

ة يَّ مثل الباء وادليم، وأما سلرج احلروف ادلد -من الشفتني اللَّّينة، وسلرج الواو اللسان ـ مثل الشني واجليم
، ا كسرتني، وأما اللينة فحرٌف ساكن كبقية احلروفة تـَْعِدُل قوُتُ فاجلوف؛ وىذا يعطيها قوة؛ فالياء ادلديَّ 

 .ني يف األصواتوىذا ما يقرِّرُه أىُل التجويد وادلتخصِّصِ وىكذا يف الواو؛ 
 
 



 (:انًخطشفت)انهًزة فً آخشانكهًت :  ثانثًا
 

 

 
 

 عهى انسطش   انٍاء                   عهى انىاو                       عهى األنف           عهى                
 (يا لبهها ساكٍ أو يذ(       ) يا لبهها يفخىح(                        )يا لبهها يضًىو(               )يا لبهها يكسىس)         
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فت بانفخح  حُىٌٍ انهًزة انًخطشِّ

 
 

 
 

 
 

 :يالحظاث 

 .اذلمزة ادلتطرفة ىي اليت تكون آخر حرٍف يف الكلمة -1
التأنيث الساكنة؛ فإنَّ اذلمزة  اجلمع أو تاءُ  التثنية أو عالمةُ  ، أو عالمةُ متصلٌ  إذا جاء بعد اذلمزة ادلتطرفة ضمريٌ   -2

غة العربية؛ ولذا نتبع يف رمسها قواعد الل   ه رلمعُ رَ ا قرَّ وىذا م -توسطًا عارًضا، وحكمها كالتوسط األصلي طةً تصبح متوسِّ 
، يبدَ : اذلمزة ادلتوسطة السابقة؛ ضلو ن، َمْبَدآن، َمْبَدأْين، أيْ وا، ُجْزآن، ُجزْ ون، جاؤُ ؤُ ون، يقرَ ؤُ جزاُؤه، مساِئو، جزاَءىنَّ

 . تْ ، ِسيئَ تْ ْين، جاءَ أَ ملَجآن، ملجَ 
أحب   .ماؤُكم َعذبٌ : )رسم اذلمزة؛ ضلو إذل معرفة إعرابو قبل رِّفٍة ادلتصُل بضمريٍ هبمزٍة متط ادلختومُ  حيتاج االسمُ  -3

 (.شربُت من ماِئكم .ماءَكم
 عبذ انشحًٍ عًاد بٍ أَىس انذٌب أبً/ إعذاد  انفمٍش إنى عفى سبّه

 
 

 

 

 

 

 انزي لبهها ٌُُاِسب حشكت انحشفِ  عهى حشفٍ  ىُ شسَ حُ 

 الياء  ( هابُ ُاسِ ٌُ  )انكسشة

 السطر  (هًابُ ُاسِ ٌُ  )ذانسكىٌ وانً األلف  (هابُ ُاسِ ٌُ )انفخحت

 الىاو  ( هابُ ُاسِ ٌُ )انضًت

 ئشاِطئ، قارِ 
ىاِدئ، باِدئ   

                ئ، مواِنئمالجِ 

ؤ ؤ، تباطُ لؤلُ 
 ؤؤ، جتر  تكافُ 

 امُرؤ 

بَدأ، قرَأ، نَشأ 
َشأ نْ َجأ، نَبأ، مَ ملْ 

 مبتَدأ، مْبَدأ

ء، نـْشء، عـْبء، بـطْ 
 شْيء، جـْزء

 يءوء، جرِ اء، وضُ مَ 

زاد أنف نخُىٌٍ انفخح إرا نى ٌكٍ لبم حُ 

 .ى هً عهى أنـفسَ شْ انهًـزة أنـف، ونى حُ 

حزف األنـف انزائذة بعـذ انهًـزة انًُـّىَت بانفخح حُ 

 .إرا كاَج انهًزة عهى أنف أو كاٌ لبـهها أنـف

جْزءًا، سوءًا 
 لؤلًؤا، تكافًؤا 

 

 اشيًئا، عبئً 
 جريًئا، بريًئا

 ، مرفأً ، مبتَدأً ، سلَبأً ، نَبأً ملَجأً 

 ، رجاًء، بناءً مساًء، دعاًء، ىواءً 

    راجعه األستاذان

 أبى عبد الرحون رضاء بن إبراهين حسنين              أبى هحود عبد هللا بن بيىهي


