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#

خمتصر القواعد

الهمزة املتوسطة:

ينظر عند رسم اهلمزة املتوسطة إىل حركتها وحركة ما قبلها، فتكتب عىل ما 
يوافق أقوى احلركتني من احلروف.

أقوى احلركات: 
أقوى احلركات الكرس ويناسبه صورة الياء ]ئـ[.

ويليه الضم ويناسبه الواو ]ؤ[.
ويليه الفتح ويناسبه األلف ]أ[.

ويليه السكون ويناسبه السطر ]ء[.

الهمزة املتو�سطة ال�ساكنة:

1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَــْ فرتسم عىل ألف ]أ[: َيْأمر، َشْأنه، َوْأد.
2- وإن كان ما قبلها مضموًما: ـُــْ فرتسم عىل واو ]ؤ[: ُمْؤمن، ُرْؤية، ُيْؤذي.
3- وإن كان ما قبلها مكسوًرا: ـِــْ فرتسم عىل ياء ]ئـ[: بِْئر، اِطِمْئنان، اِْئتلف.

الهمزة املتو�سطة امل�سمومة:

1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَــُ فرتسم عىل واو ]ؤ[: َيُؤّم، َأُؤلقي، يقَرُؤه.
2- وإن كان ما قبلها مضموًما: ـُــُ فرتسم عىل واو ]ؤ[: ُنُؤم )مجع َنُئوم(.

ِــُ فرتسم عىل ياء ]ئـ[: وطُِئوا، ظِمُئوا، الِجُئون. وإن كان ما قبلها مكسوًرا:ـ   -3
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4- وإن كان ما قبلها ساكنًا: ـْــُ وهو:
) اأ ( حرف صحيح فرتسم عىل واو ]ؤ[: أْرُؤس، أْنُؤر.

)ب( ألف فرتسم عىل واو ]ؤ[: تفاُؤل، أصدقاُؤه، حياُؤها.

الهمزة املتو�سطة املفتوحة: 

1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَــَ وما بعدها:
) اأ ( حرف صحيح، ترسم عىل ألف ]أ[: َسَأل، يَتَأخر، اكَتَأب. 

)ب( ألف اثنني، ترسم عىل ألف ]أ[: قَرَأا، ينَشَأان، ابَدَأا.

)جـ( ألف ترسم ياًء، ترسم عىل ألف ]أ[: َرَأى، َنَأى، املنَتَأى.

) د ( ألف املد، ترسم هي وهذه األلف ألفا عليها مدة ]آ[: َسآمة، ُبَرآء، َمآب.

)هـ( ألف التثنية، ترسم هي وهذه األلف ألفا عليها مدة ]آ[: مبتَدآن، ملَجآن، نبآن. 

2- إن كان ما قبلها مضموًما: ـُــَ وما بعدها:
) اأ ( حرف صحيح، ترسم عىل واو ]ؤ[: ُمَؤن، ُيَؤدب، ُمَؤرخ. 

)ب( ألف، ترسم عىل واو ]ؤ[: ُيَؤاكل، ُمَؤاخاة، ُمَؤامرة.

ـِــَ ما بعدها: 3- إن كان ما قبلها مكسوًرا: 
) اأ ( حرف صحيح، ترسم عىل ياء ]ئـ[: فَِئة، سيَِّئة، لَِئال. 

)ب( ألف، ترسم عىل ياء ]ئـ[: باِدَئان، لَِئام، اكتَِئاب.

)جـ( ياء، ترسم عىل ياء ]ئـ[: قاِرَئنْي، خمطَِئنْي، مبتِدَئنْي.

4- إن كان ما قبلها ساكنًا: ـْــَ فإن كان:
) اأ ( ما قبلها حرف صحيح فرتسم عىل ألف ]أ[: مْسألة، جْزَأين، يْدَأُب.
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)ب( ما بعدها ألف متطرفة مرسومة ياًء فرتسم اهلمزة عىل ألف ]أ[: ينْأَى، مْرأَى، 

ظْمأى.
)جـ( ما بعدها ألف املد فرتسم هي وهذه األلف ألفا عليها مدة ]آ[: ظْمآن، القْرآن، 

مْرآة. 

الهمزة املتو�سطة املك�سورة: 

ترسم هذه اهلمزة عىل ياء ]ئـ[ مهام يكن ضبط احلرف الذي قبلها، ومهام يكن 
نوع احلرف الذي قبلها، أو الذي بعدها:

ـْــِ: مْرِئي، ضْوِئها، فْيِئهم، قاِئم. 1- ما قبلها ساكن: 
: ُمطَمِئّن، َسِئم، َأِئذا. 2-ما قبلها مفتوح: ـَــِ

3- ما قبلها مضموم: ـُــِ: ُسِئل، ُرِئي، ال جتُرِئنْي.

ـِــِ: مبتِدِئني، أبطِِئي، ِمِئنْي. 4- ما قبلها مكسور: 

حاالت خا�سة للهمزة املتو�سطة: 

1- إذا ترتب عىل كتابة اهلمزة عىل ألف توايل األمثال يف اخلط كتبت اهلمزة 
مفردة عىل السطر:

مثل: يتَساَءل، ِقراَءٌة، كساَءان، ِقراَءات، ِغذاَءك، جزاَءْيِن.

2- إذا ترتب عىل كتابة اهلمزة عىل واو توايل األمثال يف اخلط كتبت اهلمزة:
) اأ ( عىل السطر إن كان ما قبلها مما ال يوصل بام بعدها، مثل: ُرُءْوس، َرُءوف، 

َدُءْوب.
مْسُئْول،  ُشُئْون،  مثل:  بعدها،  بام  يوصل  مما  قبلها  ما  كان  إن  نربة  عىل  )ب( 

َيُئْوس، يْلَجُئْون.
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3- إذا وقع بعد اهلمزة املتوسطة املفتوحة ألف تثنية كتبت اهلمزة:
) اأ ( عىل السطر إن كان ما قبلها مما ال يوصل بام بعدها، مثل: ُجْزَءاِن، بْدَءاِن، 

رْزَءاِن.
ِعْبَئاِن،  ُبْطَئاِن،  مثل:  بعدها،  بام  يوصل  مما  قبلها  ما  كان  إن  نربة  عىل  )ب( 

ُكفَئاِن.

4- تعد الفتحة:
تكتب  ولذلك  األلف،  بعد  بمنـزلتها  الكلمة  وسط  الساكنة  الواو  بعد   ) اأ   (

اهلمزة مفردة عىل السطر ، مثل: مُرْوَءة، َشنُْوَءة، لن يُسْوَءك، إن َضْوَءَها، َضْوَءان، 
َتْوَءم، َسْوَءة.

)ب( بعد الواو املشددة املضمومة وسط الكلمة بمنـزلتها بعد األلف، ولذلك 

َءَك. تكتب اهلمزة مفردة عىل السطر، مثل: تبوُّ

5- تعد ياء املد قبل اهلمزة املتوسطة بمنـزلة الكرسة، ولذلك تكتب اهلمزة 
عىل نربة، مثل: خطِْيَئٌة، مِشْيَئة، بِرْيَئٌة، َهْيَئة، َشْيَئان، شْيُئه، شْيَئه، شْيئِه.

الهمزة اآخر الكلمة:

اهلمزة آخر الكلمة هي اهلمزة املتطرفة، سواء أكان تطرفها حقيقيا أم تطرفا 
عارضا، ورسم هذه اهلمزة يرتبط بضبط احلرف الذي قبلها.

كتابة الهمزة اآخر الكلمة على األف:

مثل�سبط الهمزة�سبط ما قبل الهمزة

بَدَأ، امللَجَأفتحة بدون تنوينفتحة
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خَطًأ، ملَجًأفتحة مع التنوينفتحة

يبَدُأ، مبَدٌأضمةفتحة

اخلَطأِ، خَطأٍكرسةفتحة

كتابة الهمزة اآخر الكلمة على واو:

مثل�سبط الهمزة�سبط ما قبل الهمزة

لن جْيُرَؤ، التكافَؤفتحة بدون تنوينضمة
تكاُفًؤافتحة مع التنوينضمة
جيُرُؤ، تكاُفٌؤضمةضمة
التكاُفِؤ، تكاُفٍؤكرسةضمة

كتابة الهمزة اآخر الكلمة على ياء: 

مثل�سبط الهمزة�سبط ما قبل الهمزة

الشاطَِئفتحة بدون تنوينكرسة

شاطًِئافتحة مع التنوينكرسة
الباِدُئ، باِدٌئضمةكرسة
القاِرِئ، قاِرٍئكرسةكرسة

شيًئا، جريًئافتحة مع التنوينسكون عىل ياء
سكون عىل حرف 

عْبًئافتحة مع التنوينصحيح يوصل بام بعده
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كتابة الهمزة اآخر الكلمة مفردة: 

مثل�سبط الهمزة�سبط ما قبل الهمز

 سكون عىل حرف صحيح 
ال يوصل بام بعده

فتحة بدون تنوين
فتحة مع التنوين

اجلْزَء
جْزًءا

سكون عىل ألف
فتحة بدون تنوين
فتحة مع التنوين

السامَء
سامًء

سكون عىل واو
فتحة بدون تنوين
فتحة مع التنوين

اهلدْوَء
هدْوًءا

شدة عىل واو مضمومة
فتحة بدون تنوين
فتحة مع التنوين

ء التبوُّ
ًءا تبوُّ

 سكون عىل حرف صحيح 
ال يوصل بام بعده

ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

اجلزِءُ

جْزٍءٌ

سكون عىل حرف صحيح 
يوصل بام بعده

ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

العبُءِ

عبٍءٌ

سكون عىل ألف
ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

السامُءِ
سامٌءٍ

سكون عىل واو
ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

اهلدوُءِ
هدوٌءٍ
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شدة عىل واو مضمومة
ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

ُءِ التبوُّ
ٌءٍ تبوُّ

سكون عىل ياء
ضمة أو كرسة بدون تنوين
ضمة أو كرسة مع التنوين

اجلرْيُءِ
جرْيٌءٍ

اليْشَء، فتحة بدون تنوينسكون عىل ياء
اجلرْيَء

سكون عىل حرف صحيح 
العْبَءفتحة بدون تنوينيوصل بام بعده

ما يجوز يف كتابته اأكرث من وجه:

الوجه الثالثالوجه الثاينالوجه االأولم

ؤ 1 ء التبوُّ التبوُّ
ؤ 2 ء التضوُّ التضوُّ
مل ينَء مل ينَأ 3
اِنَء اِِْنَأ 4
الطالبان قرءاالطالبان قرآ الطالبان قرأا5
فْأَتَلَف َفاْئَتَلَف من االئتالف 6
ُشُئْونُشُؤْون 7
ُرُؤسُرُءْوسُرُؤْوس 8
َبَدُأواَبَدُءواَبَدُؤوا 9
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َأْخَطُأواَأْخَطُئواَأْخَطُؤوا 10
ًكا َأِئْفًكا 11 َأإِْفْ
َأإِنَّ َأِئنَّ 12
ا َأِئَذا 13 َأإَِذَ
َأإِنَّا َأِئنَّا 14
َأُأْلِقَيَأُؤْلِقَي15
ألَن اللَِئال16َّ
إِلْنَلِئْن17
َخَطإِِهَخَطِئِه18
َمنَْشإِِهَمنَْشِئِه19
أئناأإنا20
أئىلأإىل21
أئلهأإله مع اهلل22
أئنكمأإنكم ملبعوثون23
َأُؤنبئكم؟أأنبئكم؟24
أُؤَؤنبكم؟ أأَؤنبكم؟25
َأُؤَؤمل؟َأأَؤمل؟26
َأُؤَؤجل؟َأُأَؤجل؟27
َأُؤَؤول؟َأُأَؤول؟ 28
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َأُأَؤاخذ؟َأُؤَؤاخذ؟ 29
َأُؤَؤاخي؟َأُأَؤاخي؟30
 َرُءْوف رُؤوف 31
قرُأواقرُؤوا32
َدُءْوب دُؤوب 33
َمْرءْوسمرُؤوس34
َرُءْوم رُؤوم 35
َيبَدُءون يبدُؤون 36
مسئول مسُؤول 37
كئوس كُؤوس 38
مشئوم مشُؤوم 39
يلجئون يلجُؤون 40
مفئود مفُؤود 41
أبطأوا أبطُؤوا 42
مأَلواملُؤوا43
يلجأونيلجُؤون44
فئوسفُؤوس45




