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احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم. هدانا بالقرآن العظيم للتي 

هي أقوم، وجعلنا خري األمم، وفتق ألسنتنا باللغة العربية؛ أفصح اللغات، وأبني 

الكلامت، وأعذب املعاين، فكانت وعاًء لكالمه الرشيف، ناطقًة بدينه احلنيف. قال 

تعاىل: ]ہ ھ ھ ھ ھ ے[ ]يوسف:2[، وقال: ]ڎ ڈ 

ڈ ژ[ ]الرعد:37[، وقال: ]ک ک  ک   گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ  ڱ ڱ    ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ[ ]الشورى:7[. والصالة 

والسالم عىل أفصح العرب لساًنا، وأحسنهم بياًنا، نبيِّنا حممد، )َوَقْد َقاَل َلُه َأْصَحاُبُه 

ا ُأْنِزَل اْلُقْرآُن ِبِلَساِني؛ ِلَساٍن  َ ِذي ُهَو أْفَصُح ِمنَْك! َفَقاَل: »َوَما ْيَنُعِن! َوِإنمَّ َما َرَأْينَا الَّ

ِف  َوَنَشْأُت  ُقَرْيٍش،  ِمْن  َأنِّي  َبْيَد  اْلَعَرِب،  َأْفَصُح  ُأْخَرى: »َأَنا  ًة  َمرَّ َوَقاَل  ُمِبنٍي«.  َعَرِبيٍّ 

ُة َعاِرَضِة اْلَبادَيِة، َوَجَزاَلُتَها، َوَنَصاَعُة  بن سعد«(، َفُجِمَع َلُه بَِذلَِك H ُقوَّ

هِليِّ الذي مَدُده اْلَوْحُي الَِّذي ل ُيِيُط  ِة، َوَرْوَنُق َكاَلِمَها، إىَِل التَّْأِييِد اإْلِ أْلَفاِظ احْلَاِضَ

 .)(() بِعْلِمِه َبرِشيٌّ

الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض  ))/80(.    )((
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قواعد عربية

أما بعد:

فلام كانت اللغة العربية هبذه املنزلة السامية، والرتبة الرفيعة، والتأثري الكبري، 
لفًظا ومعنًى، ناسب أن حتظى بمثل ذلك شكاًل ورساًم، وأن تؤسس قواعد كتابتها 
التصحيف، وتسد  متنع من  هيئة مطردة،  ثابتة، وتضبط رسومها عىل  عىل أصول 

باب التحريف.

نعومة  منذ  املبتدئني  توجيه  السابقني،  لدى  التعليم  حماسن  من  كان  ولقد 
الرتاكيب،  وسالمة  النحو،  ومراعاة  واإلمالء،  احلروف  برسم  للعناية  أظفارهم 
بذلك،  الهتامم  انحرس  وحني  الكتابة.  يف  واخلطأ  الكالم،  يف  اللحن  عن  والبعد 
آثار  ظهرت  احلديثة،  التطبيقية  العلوم  بمزامحة  التأسيسية،  العلوم  نصيب  وقل 
ذلك اخللل لدى الطالب والطالبات، حتى صار أحدهم يبلغ املستويات العلَيا يف 
الدراسة اجلامعية وهو ل يسن اخلط، فضاًل عن قواعد اإلمالء، ناهيك عن سالمة 
النحو واإلعراب، ول تسل عن عالمات الرتقيم! وقد اتسعت الفجوة، وزادت 
اهلوة، بوجود الربامج احلاسوبية التي أغنت الكاتبني عن النظر والتدقيق، والسؤال 

والتحقيق، يف كثري من هذه املهارات.

الواصل،  عــبــداهلل  بــن  سعد  املدقق:  املحقق  األستاذ  أخانا  اهلل  وفق   وقد 
وصله اهلل بوصله، أن جيمع ضميمة من القواعد العربية املتعلقة باإلمالء، وأحكام 
الكاشفة،  األمثلة  من  صاحلة  مجلًة  فيها  وضخَّ  وغريها،  والتاء،  واأللف  اهلمزة، 
التي ُتشِكل  املتقاربة  النافعة، ورَفَع اللتباس عن رسم بعض احلروف  واجلداول 
عىل كثري من الناس، وبنيَّ استعامل عالمات الرتقيم، وأتبع ذلك بالتنبيه عىل عديد 
من األخطاء الشائعة املتعلقة بالرتاكيب وصياغة العبارات. وحسبك بأيب عبد اهلل؛ 
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املستويات  ملختلف  التدريس  مارس  فقد  املضامر،  هذا  يف  ونقًدا،  وتذوًقا،  علاًم، 
ذلك  فأورثه  اجلامعية،  للرسائل  والتدقيق  التقنية،  للربامج  والتصميم  التعليمية، 

ا مرهًفا، ونقًدا بصرًيا. جتربًة مفيدة، وحسًّ

اهتامماته  ضمن  والرتبوية،  التعليمية  لالستشارات  املشري  ملركز  ويطيب 
العلمية، أن جيعل هذه املجموعة يف كتاب أسامه جامُعه: )قواعد عربية: جمموعة 
من القواعد اإلمالئية، وعالمات الرتقيم، واألخطاء الشائعة(؛ ليكون يف متناول 
بالكتابة  والرتقاء  الصواب  ينشدون  الذين  واملحررين،  والباحثني،  املتعلمني، 

وفصل اخلطاب))(. واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات. 

25-1-1441هـ

وقد تم نرش هذه املجموعة يف موقع )مركز املشري( عىل شكل ملف إلكرتوين يسّهل التنقل بني    )((
http://www.al-musheer.com/play-735.htmlموضوعاهتا:
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رســم اهلمـــزة

الفرق بني الهمزة والألف:

هناك فرق بني اهلمزة واأللف اللينة:
فالهمزة: حرف يقبل مجيع احلركات مثل: َأجاب، ُأجيب، إِجابة. 

واهلمزة تقع يف أول الكلمة، ويف وسطها، ويف آخرها، مثل: َأخذ، إِكرام، ُأِس، 
ومثل: سَأل، سِئم، ضُؤل، ومثل: بدَأ، ناشٌئ، جُرَؤ.

واأما الألف اللينة: فهي امتداد صويت ينشأ عن إشباع الفتحة فوق احلرف الذي 

قبلها.

إذا  اإلعراب  حركات  عليها  تقدر  وهلذا  احلركات؛  تقبل  ل  اللينة  واأللف 
كانت يف آخر الكلمة املعربة.

واأللف اللينة تقع يف وسط الكلمة ويف آخرها مثل: قال، باب، ومثل: دعا، 
مرمى.

، أو. أَما، إْن، إنَّ

همزة الو�صل:

تعريفها: مهزة الوصل ألف زائدة، تلفظ مهزة، وهي تثبت نطًقا يف البتداء 
فقط، وتسقط يف درج الكالم حني تسبق بحرف أو كلمة، وهي مهزة زيدت للتوصل 

إىل النطق بالساكن بعدها، وتكون يف األسامء واألفعال واحلروف .

 رســـم اهلمــزة 
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قواعد عربية

همزة الوصل ف األمساء: 
األسامء التي جاءت فيها مهزة الوصل نوعان: أسامء نزاد فيها قياًسا، وأسامء 

تزاد فيها سامًعا فال يقاس عليها غريها:

) اأ ( تزاد �شماًعا يف الأ�شماء الع�شرة الآتية:

1- اسم ومثناه واملنسوب إليه، اسامن، اسمني، اسمّي، السمية.
ابن ومثناه ابنان، ابنني.   -2

ابنة ومثناه ابنتان، ابنتني.  -3
امرؤ ومثناه امرؤان، امرأين.  -4

امرأة ومثناه امرأتان، امرأتني.  -5
اثنان، اثنني.  -6

اثنتان، اثنتني.  -7
8- است )أساس، أو دبر(.

9- ايمن يف القسم. 
ابنم.   -10

ا فيما ياأتي: وتزاد قيا�شً

) أ ( مصادر األفعال اخلامسية: مثل: انتقال، انتصار، انكسار.
)وهي مصادر لألفعال: انتقل، انترص، انكرس(.

)ب( مصادر األفعال السداسية: مثل: استغفار، استفهام، استقرار.
)وهي مصادر لألفعال: استغفر، استفهم، استقر(.

همزة الوصل ف األفعال:
تتصدر مهز الوصل األفعال اآلتية:
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1- أمر الثالثي غري املهموز مثل: اكُتب، اسَمع، اِضب.
2- مايض اخلاميس مثل: انتقَل، احتكَم، انتفَع.

3- أمر اخلاميس مثل: انتقْل، احتكْم، انتفْع.
4- مايض السدايس مثل: استنجَد، استغفَر، استدرَك.

5- أمر السدايس مثل: استنجْد، استغفْر، استدرْك.

همزة الوصل ف احلروف:
وهذه  النكرة،  تعريف  تفيد  التي  )أل(  يف  احلروف  يف  الوصل  مهزة  تنحرص 

اهلمزة حركتها الفتحة، مثل: البلد، السامء، األدب.

همزات وصل حمذوفة وثابتة:
الوليد،  بن  خالد  علمني:  بني  لوقوعهام  مهزهتا  حذفت  وابنة  ابن  كلمتا   -1
عمر بن اخلطاب، عمرو بن العاص، مريم بنة عمران، خدجية بنة خويلد، فاطمة بنة 
حممد، عبد اهلل بن عمر، أبو عبيدة بن اجلراح، سعد بن أيب وقاص، عمرو بن كلثوم، 
عاوية بن أيب سفيان، هند بنة عقبة، آمنة بنة وهب، عبد اهلل بن عباس، احلسن بن 

عيل، عيل بن أيب طالب، عائشة بنة أيب بكر.

2- كلمتا ابن وابنه حذفت مهزهتا لدخول مهزة االستفهام عليهام: أين اخلطاب 
أنت؟ أبنتك هذه؟ أبن األكرمني أنت؟ أبنة الصديق أنت؟ 

3- كلمتا ابن وابنه حذفت مهزهتا لدخول أداة النداء عليها: يابنة اخلطاب، 
يابن خالد، يابن حممد، يابنة الصديق، يابن األكرمني، يابن أمي، يابن أخي، يابنة 

الكرام، يابنة حممد.

 رســـم اهلمــزة 
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قواعد عربية

أبناء، خالد  ابنتان،  ابنان،  ثبتت مهزهتا ألسباب خمتلفة:  ابن وابنة  4- كلمتا 
وحممد ابنا سميح.

احلسن واحلسني ابنا عيل، نحن أبناء الكرام احلسن واحلسني وحممد أبناء عيل، 
مررت بخالٍد ابن الوليد، هذا حممٌد ابن سليم، من هذا؟ هذا عبد اهلل ابن عمر، من 
أنت، أنا عيل ابن زهري، خالد هو ابن الوليد، عبد اهلل هو ابن اخلطاب، عمرو أعني 

ابن العاص، زياد ابن أبيه.

املال؟  أم  آلعلم خري  التعريف حذفت مهزة وصلها ألسباب خمتلفة:  أل   -5
آهلل خري أم ما ترشكون؟ آالفضيلة أحسن أم الرذية؟ َأنا أعمل للعلم، وهبت نفيس 
هلل، َأنا َأعمل للوطن، وأسعى للتهذيب، َللفضيلة خري لكم من الرذيلة، َللعلم خي 

لكم من املال.

6- مهزة اسم حمذوفة لتوفر رشوط حذفها: بسم اهلل الرمحن الرحيم، أسمك 
أمحد؟

الرمحن،  باسم اهلل، باسم اهلل  ثابتة لعدم توفر رشوط حذفها:  7- مهزة اسم 
الرحيم،  الرمحن  اهلل  باسم  أقسم  الوطن،  باسم  العروبة،  باسم  اللهم،  باسمك 
ابتدىء باسم اهلل الرمحن الرحيم، باسم اهلل أفتتح قويل، وباسم اإلنسانية املعذبة، 

باسم الوطن نفتتح حفلنا، باسم اهلل افتتح حفلنا.

ناذج هلمزات الوصل:
اكتب، ابحث، امجع، اسحب، اعلم، اهرب، احفظ، افهم،  1- أمر ثالثي: 

اكرس.
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2- مايض اخلاميس: اجتمَع، انتزَع، التف، انحاَز، اقرّتَع انمحى، اقرتح، انمزَج.

3- أمر اخلاميس: اجتمْع، انتزْع، التْف انحْز، اقرتْع، انِح، اقرتْح، انمزج.

4- مصدر اخلاميس: اجتامع، انتزاع، التفاف، انحياز، اقرتاع، انحاء، اقرتاح، 
انمزاج.

5- مايض السدايس: استوىل، استغفَر، استنفذ، استهوى، استكرَب، استدبر، 
استصغر، استهاَن.

استدبُر،  استكرْب،  استهو،  استنفذ،  استغفْر،  استول،  السدايس:  أمر   -6
استصغْر، استهْن.

استكبار،  استهواء،  استنفاذ،  استغفار،  استيالء،  السدايس:  مصدر   -7
استدبار، استصغار، استهانة.

امرآن،  امرأة،  امرؤ  اثنتان،  اثنان،  ابنتان  ابنان،  ابنم،  ابنة،  ابن،  أسامء:   -8
امرأتان، اسم اسامن، است، وايم اهلل.

9- أل التعريف: الرجل، الستفهام، املرأة، الولد، الطفل، البلد، الشمس، 
الهتامم.

ا: آخذ، آمر، آبد، آجر، آزر،  10- مهزتان مفتوحتان يف أول لكلمة انقلبتا مدًّ
آس، آرص، آدم، آهلة، آمد، آمني، آبق. 

11- مهزتان يف أول الكلمة األوىل مكسورة والثانية مفتوحة تكتب الثانية عىل 
نربة: اُئتمر، اْئتم، اْئتَزر، ائتمن، اْئتلف، اْئِت، اْئتجر، اْئذن.

 رســـم اهلمــزة 
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قواعد عربية

12- مهزتان مفتوحتان يف أول الكلمة انقلبت األوىل ضامًّ فكتب الثانية عىل 
واو: ُأْؤمر، ُأْؤجل، ُأَؤاْخذ، أَؤاْخي، ُأْؤمر، ُأْؤمتن، ُأْؤتى، ُأْؤَجر.

همزة القطع:

هي مهزة تنطق مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ول تسقط يف أول الكالم 
ول يف درجه ول عند وصل الكلامت بعضها ببعض، وتكتب فوق األلف إن كانت 
شكل  وشكلها  مكسورة،  كانت  إن  األلف  حتت  وتكتب  مضمومة،  أو  مفتوحة 

حرف عني مقطوعة )ء(، وتكون يف األسامء واألفعال واحلروف. 

همزة القطع ف األمساء: 
العرشة  األسامء  عدا  ما  قطع  مهزة  مهزهُتا  هبمزة  تبدأ  التي  األسامء  مجيع  إن 

املسموعة فهمزهتا مهزة وصل، وما عدا مصادر األفعال اخلامسية والسداسية.

همزة القطع ف األفعال: 
تنحرص مهزة القطع يف األفعال فيام يأيت:

1- مايض الفعل الثالثي املهموز مثل: أمر، أخذ، أس، أكل.
. 2- مايض الرباعي املهموز مثل: أسف، أكرم، أنجز، أحسَّ

3-  مهزة املضارعة يف كل فعل مبدوء هبا مثل: أسمُع، أكرُم، أنطلُق، أستخرُج، أدعو.
4- أمر الرباعي املهموز مثل: أكرْم، أتقْن، أحسْن.

همزة القطع ف احلروف: 
إذ،  إذما،  مثل:  للتعريف،  التي  )أل(  ماعدا  مجيع احلروف مهزهتا مهزة قطع 

، أو. إذن، إىل، إل، أم، أَما، إْن، إنَّ
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ناذج هلمزات قطع:
ُأطيع،  أنت، أهتم، ُأخت،  أنا،  أو مضمومة:  1- فوق األلف ألهنا مفتوحة 

أخذ، أكل، أعرب، أمجَع، أعرب، أفهَم.

إعراب،  إضاب،  إفك،   ، إيلَّ إليك،  إىل،  مكسورة:  ألهنا  األلف  حتت   -2
إحسان.

كأنك، آلمي،  بأموري، سأطيع، سأساعد،  تتغري:  مل  3- موصولة بحروف 
فأطاع، كأخيك، ألنك، وأمي.

4- مهزة القطع املتغرية: لئال يكون عىل الناس حرج، لئن مل تنته ألعاقبتك، 
هؤلء إخواين.

5- مهزة قطع ساكنة بعد مهزة وصل مضمومة: اءمُتن، اؤُتِزْر، اؤُتمَّ به.

ائتزر  ائتمن  ائتم،  ائت،  مكسورة:  وصل  مهزة  بعد  ساكنة  قطع  مهزة   -6
ائتلف.

7- مهزة قطع ساكنة بعد مهزة وصل مضمومة أو مكسورة وسبقت بفاء أو 
واو: فأمتن، وأتزر، وأتم، وأتلف.

تعقيبات:
) اأ ( همزة القطع:

 قد تدخل بعض احلروف عىل الكلمة التي أوهلا مهزة قطع، فتظل هذه اهلمزة 
معتربة كأهنا يف أول الكلمة، وتكتب فوق األلف أو حتتها حسب القاعة السابقة، 

ومن هذه احلروف:

 رســـم اهلمــزة 
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1-  أل، مثل: األمن، األلفة، اإلكرام.

2- الالم اجلارة إذا مل يلها )أْن( املدغمة يف ل اعتربت اهلمزة متوسطة وطبقت 
عليها قواعد رسم اهلمزة املتوسطة، مثل: لَِئال.

3- لم التعليل ولم اجلحود، مثل: أِلَسمع، أِلُشارك، أِلُومن.

شارة منك تكفي،  4- لم البتداء الداخلة عىل املبتدأ، مثل: أَلَخوك أوىل، إَلِ
أَلُلفة تسود ُأس العاملني خري من خالف وشقاق، أو الداخلة عىل اخلرب، مثل: إن 

جابة مقنعة. احلارس أَلَمني، إن احلراس أَلُمناء، إهنا إَلِ

 ، 5- لم القسم الداخلة عىل الفعل، مثل: واهلل أَلَدعون إىل املرشوع، وألَبيِّنَنَّ
فوائده.

6- باء اجلر، مثل: ظفر املتكلم بإِعجاب احلاضين، وفاز بَأحسن اجلوائز، 
بُأسلوبه املبدع.

7- كاف اجلر، مثل: األصدقاء املخلصون كأِخوة، الطلبة يف الفصل كُأسة، 
رب معلم كَأب.

يقول  فَأمحد  خمتلفون:  وإِبراهيم  وإِسامعيل  أمحد  مثل:  والواو،  الفاء   -8 
ول يفعل، وإِبراهيم يفعل ول يقول، وُأسامة يقول ويفعل.

9- السني، مثل: سَأكون يف وداع صديقي، وسُأرسل إليه دائاًم.

َأَأصطحب  غدا؟  َأَأحرض  نحو:  بعدها،  ما  املفتوح  الستفهام  مهزة   -10
أحدا، أما املكسور ما بعدها فتعترب مهزة متوسطة: وتطبق عليها قواعد رسم اهلمزة 



17

َأِئله؟ واملضموم ما بعدها  َأِئفكا؟  َأِئذا؟  املتوسطة، أي أهنا ترسم عىل ياء يف مثل: 
تعترب مهزة متوسطة، وتطبق عليها قواعد رسم اهلمزة املتوسطة، أي أهنا ترسم عىل 

واو يف مثل: َأُؤلقي؟ َأُؤكرم الزائر؟ َأُؤجيب إىل طلبه؟

)ب( همزة الو�شل:

1- إذا دخلت مهزة الستفهام عىل كلمة مبدوءة هبمزة وصل مكسورة حذفت 
مهزة الوصل نطًقا وكتابة، مثل: َأْخرتت كتاًبا؟ أي هل اخرتت كتاًبا؟ ومثل: َأْبنك 
هذا؟ أي هل ابنك هذا؟ َأْسمه عيل؟ أي هل اسمه عيل؟ وإذا كانت مهزة الوصل 
مفتوحة بأن كانت مهزة )أل( قلبت ألًفا يف النطق ورسمت هي ومهزة الستفهام 

ألًفا عليها مدة، مثل: آلسعر مرتفع؟ آخلطة مفهومة؟

2- إذا وقعت بني الواو أو الفاء وبني مهزة هي فاء الكلمة، نحو: فأت وأت.

3- حتذف ألف الوصل من لم التعريف إذا وقعت بعد لم البتداء أو بعد 
لم اجلر، مثل: َلْلقمر منرٌي، لِْلعلم فضله.

4- حتذف مهزة الوصل من ]بسم اهلل الرمحن الرحيم[ لكثرة الستعامل.

5- حتذف مهزة الوصل من ]ابن[ الواقع بني علمني صفة مفرًدا، نحو: هذا 
زيد بن عمرو، هذا أبو بكر بن أيب عبد اهلل. 

الهمزة املتو�صطة:

هي التي تأيت يف وسط الكلمة أصالة نحو: )َسَأل، َسِئم، َضُؤل(، أو تكون 
متطرفة فتتوسط باتصال ضمري، نحو: )قَرْأُت(، أو ألف تنوين، نحو: )عْبًئا(، أو 

ألف تثنية: )قاِرَئاِن(، أو تاء تأنيث ساكنة نحو: )بَدْأْت(، وتسمى شبه املتوسطة.

 رســـم اهلمــزة 
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ارتباط اهلمزة املتوسطة: 
يرتبط رسم اهلمزة املتوسطة بأربعة أشياء، ينبغي مالحظتها، وهي:

2- ضبط احلرف الذي قبلها. 1- ضبط هذه اهلمزة.    
4- نوع احلرف الذي بعدها. 3- نوع احلرف الذي قبلها.   

رسم اهلمزة 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[.

اهلمزة املتوسطة الساكنة:
1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَـــْ فرتسم عىل ألف ]أ[: َيْأمر، َشْأنه، َوْأد.

ُرْؤية،  ُمْؤمن،  ]ؤ[:  واو  عىل  فرتسم  ـُـــْ   مضموًما:  قبلها  ما  كان  وإن   -2
ُيْؤذي.

3- وإن كان ما قبلها مكسوًرا: ـِـــْ فرتسم عىل ياء ]ئـ[: بِْئر، اِطِمْئنان، اِْئتلف.

اهلمزة املتوسطة املضمومة :
1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَـــُ فرتسم عىل واو ]ؤ[: َيُؤّم، َأُؤلقي، يقَرُؤه.
2- وإن كان ما قبلها مضموًما: ـُـــُ فرتسم عىل واو ]ؤ[: ُنُؤم )مجع َنُئوم(.
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ظِمُئوا،  وطُِئوا،  ]ئـ[:  ياء  عىل  فرتسم  ـِـــُ  مكسوًرا:  قبلها  ما  كان  وإن   -3
لِجُئون.

4- وإن كان ما قبلها ساكنًا: ـْـــُ وهو:
) اأ ( حرف صحيح فرتسم عىل واو ]ؤ[: أْرُؤس، أْنُؤر.

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

اهلمزة املتوسطة املفتوحة: 
1- إن كان ما قبلها مفتوًحا: ـَـــَ 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 ألًفا عليها مدة ]آ[: َسآمة، ُبَرآء، َمآب.

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

نبآن. 

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

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

3- إن كان ما قبلها مكسوًرا: ـِــَ وما بعدها:
) 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، مبتِدَئني.

 رســـم اهلمــزة 
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4- إن كان ما قبلها ساكنًا: ـْــَ فإن كان:
) اأ ( ما قبلها حرف صحيح فرتسم عىل ألف ]أ[: مْسألة، جْزَأين، يْدَأُب.

ينَْأى،  ]أ[:  ألف  اهلمزة عىل  ياًء فرتسم  ألف متطرفة مرسومة  بعدها  ما  )ب( 

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

القْرآن، مْرآة. 

اهلمزة املتوسطة املكسورة: 
ترسم هذه اهلمزة عىل ياء ]ئـ[ مهام يكن ضبط احلرف الذي قبلها، ومهام يكن 

نوع احلرف الذي قبلها، أو الذي بعدها:
1- ما قبلها ساكن: ـْـــِ: مْرِئي، ضْوِئها، فْيِئهم، قاِئم.

2- ما قبلها مفتوح: ـَـــِ: ُمطَمِئّن، َسِئم، َأِئذا.
3- ما قبلها مضموم: ـُـــِ: ُسِئل، ُرِئي، ل جتُرِئنْي.
4- ما قبلها مكسور: ـِـــِ: مبتِدِئني، أبطِِئي، ِمِئنْي.

ناذج هلمزات متوسطة متنوعة: 
1- همزة متو�شطة تكتب على نربة:

رئة،  ذئاب،  الالئمون، ذئب،  بْئس،  بأصدقائك،  اللئيم،  تلئياًم، حينئذ  يلتئم 
رئات، فئة فئات، سيئة سيئات، يئس، أئذا أإذا متنا، أئنا، أإنا ملبعوثون، زئري، هائل، 
أئىل، أإىل املدرسة تذهب؟، يئن، أسئلة لئن شكرتم، تقرئني شئتم، ناشئة، اخلاطئة، 
أإنكم  أئنكم،  لِئال،  يستهزئون،  أرائك،  متكئات،  وئيد،  عزائم،  فائدة،  خائن، 
ملبعوثون، أئله، أإله مع اهلل، وئام، سائق، سائح، رائح، جائع، بائع، َأفئدة، بائس، 
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مرتئس،  ائتزر،  أئتم،  ائتمر،  فطائر،  ستائر،  تدفئة،  تربئة،  تنشئة،  عندئذ،  مطئن، 
عزرائيل، ميكائيل، إسائيل، جربائيل، رئيس، مبدئي، الفضائل.

2- همزة متو�شطة تكتب على واو:

أأنبئكم  التثاؤب،  تؤجل،  مؤمل،  فؤاد،  َخؤون،  أخطؤوا،  شؤم،  تؤجج، 
َأُؤَؤّول؟  َأُأَؤول  َأُؤَؤجل؟  َأُأَؤجل  َأُؤَؤمل؟  َأأَؤمل  أُؤَؤنبكم؟  أأَؤنبكم  َأُؤنبئكم؟ 
َأُؤَؤاخذ، َأُأَؤاخذ؟ َأُأَؤاخي َأُؤَؤاخي؟ ُأَؤيد، َأُأُؤم، َأُؤُؤمر، َأُأحسن َأُؤحسن، َأُأهذب 
َأُؤهذب؟ ميؤوس يؤوس، يؤمر، رؤوس، مسؤولية، لؤم، رؤوم، يسيؤون، َأُألقي 
أؤنبك،  ل  أؤاخي،  ل  ُأَؤاكلك،  ل  مؤمن،  رؤيه،  سْؤدد،  لْؤلُؤ،  جْؤجُؤ،  َأُؤلقي، 

 

بْؤبْؤ،  املُؤمنون،  املَؤاتاة،  تَؤلِّف،  تَؤمل  تؤاخذين،  ل  املؤازرة،  بتؤدة،  أؤمل،  ل 
يؤوب،  شُؤون،  ترؤس،  ذؤابه،  بَؤساء،  دؤوب،  لَؤي،  نُؤوم،  هُؤلء،  مَؤكدة، 

مرؤوس، اقرؤوا، اهدؤوا، ابدؤوا.

3- همزة متو�شطة تكتب على األف:

سأل، رأب، رأي، رأس، فأر، مأهول، فجأة، زأر، متأدب، أأضع، أأكتب، 
املأخذ، وأى  املأكل،  املأتم،  أأيأس، يأيت،  اليأس،  املرأة،  التأمة، ألأل،  كأس، فأل، 
بمعنى وعد، مألى، منأى، مأوى، رأي، األناة، متألىلء املكفأة، اجلرأة، املأمون، 
يتأثر، متأبط، ابتأس، تأمل، ثأر، طمأن احلدأة، قرأا، يبدأان، يربأان، هيدأان، هدأا، 

أومأا، نشأ، نشأا، ينشأان، نكأا، ينكأان.
4- همزة متو�شط مفتوحة بعد األف �شاكنة:

ساءين،  وفاءه،  قرناءك،  دناءة،  بذاءة،  هناءة،  رداءة،  جراءة،  عَباءة،  ِقراءة، 
ماءه،  ُمالءة،  هواءان،  جزاءان،  وفاءان،  سامءه،  بكاءه،  رداءان،  بناءان،  تراءى، 

براءة، تثاءب، تضاءل، تفاءل، تشاءم، وراَءه، جزاءان، ساءه، قراءات.

 رســـم اهلمــزة 
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5- همزة متو�شطة مفتوحة اأو م�شمومة بعد واو �شاكنة:

سموءل، نبوءة، ُتْوَءدة، موبوءة، توءمان، ضوءان، ضوُءه، ضوَءه، مقروءه، 
نبوءتان،  قراءتان،  ُمروءتان،  َسوءتان،  نوَءه،  مروءة،  َسْوءة،  ضوءان،  تؤءم، 

موءودة.

6- همزة متو�شطة مفتوحة اأو م�شمومة اأو مك�شورة بعد ياء �شاكنة:

َمشْيَئة، رديئة، شيئني، شيئان، بطيئني، بطيئان، بريئان، بريئني، يفيئان، جميئان، 
شيُئه شيَئه شيِئه باحلركات الثالث، فيُئه فيَئه فيِئه باحلركات الثالث، هيئة، هيئتان، 

بطيئة، جريئة، دنيئة، خبيئة.

7- همزة م�شمومة م�شبوقة بفتح اأو �شم اأو �شكون تكتب على ال�شطر:

َيدَرُءْون،  َيْقَرُءْون،  َيبَدُءون،  َرُءْوم،  أم  َدُءْوب،  َرُءْوف،  َمْرءْوس،  ُرُءْوس، 
ــْرَدُءْون،  َي َرَدُءوا،  قرءوا،  يربُءون،  َبــَرءوا،  ءون،  جمزَّ ُءوا،  َجــزَّ ــَدُءوا،  َب َدَرُءوا، 

استهَزُءوا.

ولكن األحسن كتابة اهلمزة عىل واو بعدها واو: رُؤوس، مرُؤوس، رُؤوف، 
دُؤوب، رُؤوم، يبدُؤون، قرُؤوا، الخ.

8- همزة م�شمومة م�شبوقة بفتح اأو �شم اأو �شكون تكتب على نربة اأو األف:

مسئول، كئوس، فئوس، مشئوم، مفئود، يلجئون، يلجأون، ابطأوا، ملُؤوا، 
مأَلوا.

ولكن األحسن كتابة اهلمزة عىل واو بعدها واو مسُؤول، كُؤوس، مشُؤوم، 
مفُؤود، يلجُؤون، ابطُؤوا، ملُؤوا.
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حاالت خاصة للهمزة املتوسطة: 
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 ل يوصل بام بعدها، مثل: ُرُءْوس، َرُءوف، 

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

َيُئْوس، يْلَجُئْون.

3- إذا وقع بعد اهلمزة املتوسطة املفتوحة ألف تثنية كتبت اهلمزة:
) اأ ( عىل السطر إن كان ما قبلها مما ل 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

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

اهلمزة آخر الكلمة:
اهلمزة آخر الكلمة هي اهلمزة املتطرفة، سواء أكان تطرفها حقيقيًّا أم تطرًفا 

عارًضا، ورسم هذه اهلمزة يرتبط بضبط احلرف الذي قبلها.

كتابة الهمزة اآخر الكلمة على األف: 

مثل�شبط الهمزة�شبط ما قبل الهمزة

بَدَأ، امللَجَأ فتحة بدون تنوينفتحة
خَطًأ، ملَجًأ فتحة مع التنوينفتحة
يبَدُأ، مبَدٌأ ضمةفتحة
اخلَطأِ، خَطأٍ كرسةفتحة

كتابة الهمزة اآخر الكلمة على واو:

مثل�شبط الهمزة�شبط ما قبل الهمزة

لن جْيُرَؤ، التكافَؤ فتحة بدون تنوينضمة
تكاُفًؤافتحة مع التنوينضمة
جيُرُؤ، تكاُفٌؤضمةضمة
التكاُفِؤ، تكاُفٍؤكرسةضمة
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كتابة الهمزة اآخر الكلمة على ياء: 

مثل�شبط الهمزة�شبط 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

كتابة الهمزة اآخر الكلمة مفردة: 

مثل�شبط الهمزة�شبط ما قبل الهمز

سكون عىل حرف صحيح 
ل يوصل بام بعده

فتحة بدون تنوين
فتحة مع التنوين

اجلْزَء 
جْزًءا

فتحة بدون تنوين سكون عىل ألف
فتحة مع التنوين

السامَء 
سامًء 

فتحة بدون تنوينسكون عىل واو
فتحة مع التنوين

اهلدْوَء
هدْوًءا

فتحة بدون تنوينشدة عىل واو مضمومة
فتحة مع التنوين

ء التبوُّ
ًءا تبوُّ

 رســـم اهلمــزة 
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مثل�شبط الهمزة�شبط ما قبل الهمز

سكون عىل حرف صحيح 
ل 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

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

السامُءِ
سامٌءٍ

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

اهلدوُءِ
هدوٌءٍ

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

ُءِ  التبوُّ
ٌءٍ تبوُّ

ضمة أو كرسة بدون تنوينسكون عىل ياء
ضمة أو كرسة مع التنوين

اجلرْيُءِ
جرْيٌءٍ

اليْشَء، اجلرْيَء فتحة بدون تنوين سكون عىل ياء

سكون عىل حرف صحيح 
العْبَء فتحة بدون تنوين يوصل بام بعده

ناذج همزات متطرفة: 
1- مهزة متطرفة كرس ما قبلها فكتبت عىل الياء:
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قدم،  موطئ  آللئ،  بأمرئ،  مررت  مالجئ،  يبطئ،  قارئ،  جيرتئ،  يبتدئ، 
للمجهول،  مبني  ُقرئ،  مبادئ، مساوئ،  متأللئ،  ُمنشئ،  مافتئ، يربئ،  البارئ، 

مبطئ، ُمبِدئ، ُيأللئ، بادئ ينبئ، خيطئ، مررت بأمرئ، ُملجئ، متربئ، ظِمئ.

2- مهزة متطرفة ضم ما قبلها فكتبت عىل واو:
بْؤبْؤ،  لْؤلْؤ،  التواطُؤ،  َرُدَؤ،  َوُضَؤ،  التباطؤ،  َهُزَؤ،  َبطؤ  َجرَؤ،  امرؤ،  جيرؤ، 

جْؤجْؤ، مل يدفْؤ، التقيْؤ، التبْؤ، التهيُؤ، التواضْؤ، التطأطْؤ،.

3- مهزة متطرفة فتح ما قبلها فكتبت عىل ألف:
يدرأ،  يمأْل،  مرفأ،  مبدأ،  يبدأ،  يقرأ،  يربأ،  بدأ،  نشأ،  يلجأ،  يتباطأ،   ملجأ، 
أنبأ،  عبَّأ،  أ،  أمأَل، وجأ، ألأل، جزَّ فقَأ،  أبطأ مأُل،  قرأ،  ابتدأ،  املأْل،  يفتأ، اخلطأ،  ما 

 

لن هينأ، هيَّأ.

4- مهزة متطرفة سكن ما قبلها فكتبت عىل السطر مفردة:
حياء، دواء، يشء، ملء، ينوء، ويبء، كفء، وفاء، هناء، صحراء، بيداء، يبوء، 
وفاء، بناء، علامء، ماء، ذكاء، رواء، بطء، يفء، ويضء، بطيء، دينء، ميلء، رديء، 

هنيء، عقالء، فداء، آلء، ردء، ضوء، سوء، املرء.

5- مهزة متطرفة مع نون النسوة:
يبتدئن،  يبتدىء،  يوضْؤن،  وضْؤن  وضَؤ،  يربأن،  بِرئن،  بِرئن،  بدأن،  بدأ، 

ابتدأن.

6- مهزة متطرفة مع ألف االثنني:
بدأا، يبدأان، برئا، يربأان، وضؤا، يؤْضؤان، ُمبتدئان، يبتدئان، ابتدأا يبتدئان.

 رســـم اهلمــزة 
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7- مهزة متطرفة مع تاء الفاعل وتاء التأنيث:
بدَأْت، بدْأُت، برَئْت، برْئُت، َوُضَؤْت، َوُضْؤُت ابَتدَأْت، اَبَتدْأُت.

8- مهزة متطرفة مع ياء املؤنثة املخاطبة:
ئني، تبتدئني. تبدئني، تربئني، تتوضَّ

9- مهزة متطرفة مع كاف الضمري واهلاء الضمري:
ردُؤك، ضوُءه، بطُؤك، برُؤه، برُؤك، ابتداُؤه.

10- مهزة متطرفة مع باء املتكلم والنسبة:
رِدئي، ضوِئّي، ملجئي، مبدئّي، بطِئي، لولئي، جزئي، هنائّي.

11- مهزة متطرفة مع ألف االثنني أو ألف تنوين النصب:
هناَءين،  هناًء،  بطأين، شيًئا، شيئني، ضوًءا، ضوءين،  بطًئا، جزأين،  جزًءا، 
ملًجا، ملجأين، ُمبدًئا، مبدئني، لْؤلًؤا، لْؤلَؤين، ضوءان، جزءان، بطيئان، لْؤلَؤان، 

ُمْبِدئان، هناَءان، شيئان، بدَءان، برَءان، ردَءان.

12- مهزة متطرفة يتصل ما قبلها فيام بعدها وقبل اهلمزة حرف ساكن فكتبت 
عىل نربة بعد أن حلقها تنوين النصب أو ألف االثنني:

رديئان،  جريئان،  بطيئان،  فيًئا،  فيئان،  دفًئا،  دفئنان،  عبئان،  بطًئا،  بطئان، 
شطًئا، شطئان.

13- َأفعال يف آخرها مهزة وحلقتها ألف االثنني:
قرأا، يقرأان، بدأا، يبدأان جلأا، يلجأان، نشأا، ينشأان، أومأا، يومئان، آلآلا، 
يأللئان، فقأا، يفقأان، توكأا، يتوكأان، هدأا، يدأان، كافأا، يكافئان، فجأا، يفجأان.
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14- اسم منون يف آخره ألف فوقها مهزة:
ا، َمْقًرا، َمْكًدا، َمْكاًل،  ا، ُمَتوًكا، َمْفَقً ا، َمْوًبا، َمْوَضً ا، َمنَْفً مَمأَْل، َمنًْتا، َمنًْسا، َمنَْشً
ُمأللً، َمْلًطا، َملًزا، َمْدًنا، َمْذًرا، َمْرًبا، َمْرًزا، َمرًجا، َمْعًبا، َمْفَتًا، َملًجا، َمْبدأ َمرًبا، خمًبا 

خَمًْبا، خَمًْطا، خَمًْسا، َمْدًرا.

15- اسم منون يف آخره مهزة قبلها ألف:
دواء  َسامء،  َعناًء،  َشَقاًء،  إْرجاء،  َداًء،  خباء،  إباء،  هَباء،  إخاًء،  عفاًء،  وَباًء، 

مساء، ُهراء، ِمْعطاء، َوفاء، هواًء، َحياء ِرداًء، َفَتاًء، ُدعاًء.

16- اسم منون يف آخره مهزة قبلها حرف ساكن ال يتصل بام بعده:
ُجْزًءا، بِدًءا، ِردًءا، ُسوًءا، ُوُضوًءا، َمْوبوًءا، خَمْبوًءا، جَمْزوًءا مَمُْلوًءا، مقروًءا، مبدوًءا.

17- اسم منون يف آخره مهزة قبلها حرف ساكن يتصل بام بعده:
ِعْبًئا، َهنيًئا، َمريًئا، ِدفًئا، ُبطًئا، ِخطًئا، ِشطًئا، َفْيًئا، َشيَئًا، َجريًئا، وَبيًئا، َرديًئا، 

َبطيًئا، َوضيًئا.

18- َأفعال يف آخرها مهزة وحلقتها ألف االثنني:
قرأا، يقرأان، بدأا، يبدأان جلأا، يلجأان، نشأا، ينشأان، أومأا، يومئان، آلآلا، 
يأللئان، فقأا، يفقأان، توكأا، يتوكأان، هدأا، يدأان، كافأا، يكافئان، فجأا، يفجأان.

بام  تتصل  اهلمزة ال  التثنية،  ألف  19- أسامء يف آخرها مهزة مفردة ودخلتها 
قبلها:

جمزوءان،  مبدوءان،  مرزوءان،  ردءان  مقروءان،  موبوءان،  بدءان،  جزءان، 
خمبوءان، رزءان، بدءان.

 رســـم اهلمــزة 
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بام  تتصل  اهلمزة  التثنية،  ألف  ودخلتها  مفردة  مهزة  آخرها  يف  أسامء   -20
قبلها:

خبيئان،  شيئان،  كفئان،  بطيئان،  جريئان،  شطئان،  بطئان،  دفئان،  عبئان، 
رديئان، فيئان، بريئان، خطيئات، بطيئات، جريئات، بريئات.

ما يجوز يف كتابته اأكرث من وجه:

الوجه الثالثالوجه الثاينالوجه الأولم

ؤ 1 ء التبوُّ التبوُّ
ؤ 2 ء التضوُّ التضوُّ
مل ينء مل ينَأ 3
اِنَء اِِْنَأ 4

الطالبان الطالبان قرآ الطالبان قرأا5
قرءا

فْأَتَلَف َفاْئَتَلَف من الئتالف 6
ُشُئْونُشُؤْون 7
ُرُؤسُرُءْوسُرُؤْوس 8
َبَدُأواَبَدُءواَبَدُؤوا 9

َأْخَطُأواَأْخَطُئواَأْخَطُؤوا 10
ًكا َأِئْفًكا 11 َأإِْفْ
َأإِنَّ َأِئنَّ 12
ا َأِئَذا 13 َأإَِذَ
ا َأِئنَّا 14 َأإِنَّ
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َأُأْلِقَيَأُؤْلِقَي15
ألَن للَِئال16َّ
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
َأُأَؤاخذ؟َأُؤَؤاخذ؟ 29
َأُؤَؤاخي؟َأُأَؤاخي؟30
 َرُءْوف رُؤوف 31
قرُأواقرُؤوا32
َدُءْوب دُؤوب 33
َمْرءْوسمرُؤوس34
َرُءْوم رُؤوم 35

 رســـم اهلمــزة 
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َيبَدُءون يبدُؤون 36
مسئول مسُؤول 37
كئوس كُؤوس 38
مشئوم مشُؤوم 39
يلجئون يلجُؤون 40
مفئود مفُؤود 41
أبطأوا أبطُؤوا 42
مأَلواملُؤوا43
يلجأونيلجُؤون44
فئوسفُؤوس45

أمثلة متنوعة على اهلمزة:
: َأْبَطَأ / ُيْبطُِئ / َأْبطِْئ / َبطَِئ / َبطِْيًئا / َبُطَؤ / ْطَئاِن / ُبْطَأْيِن / ُمْبطٌِئ /  اأَْبَطاأَ

ُمْبطَِئَتنْيِ /  ُمْبطَِئَتاِن /  ُمْبطَِئٌة /  ُمْبطِِئنْيَ /  ُمْبطُِئْوَن /  ُمْبطَِئنْيِ /  ُمْبطَِئاِن /  ُمْبطًِئا / 
َبطِْيُئْوَن /  َبطِْيَئاِن /  ُمَتَباطَِئنْيِ /  ُمَتَباطُِئْوَن /  ُمَتَباطَِئاِن /  َبطِْيَئاٌت /  ُمْبطَِئاٌت / 
ُبْطُؤَك /  إِْبَطاَءُه /  إِْبَطاُؤُه /  َيْسَتْبطِِئُكْم /  َأْبطُِئْوا /  َأْبَطُئْوا /  َأْبَطَأا /  َبطِْيِئنْيَ / 

ُبْطَأُه / ُبْطِئِه / َتَباُطِئُكْم / ُبْطِئِهْم / ُتْبطِِئنْيَ / َتَباَطَأا / َتَباَطُئْوا / ُبْطآَن.

ُمِضْيًئا /  ٌء /  ُمِضْ َضْوًءا /  ُيِضْئ /  مل  َأِضْئ /  ُء /  ُيِضْ َأَضاَء /  اَء:  اأَ�شَ

ُمِضْيَئاِن /  ُمِضْيَئاٌت /  ُمِضْيَئٌة /  ُمِضْيِئنْيَ /  ُمِضْيُئْوَن /  ُمِضْيَئنْيِ /  ُمِضْيَئاِن / 
ُمْسَتِضْيَئنِي /  ُمْسَتِضْيَئاِن /  َيْسَتِضْئ /  ُء /  َيْسَتِضْ اِْسَتَضاَء /  َأَضاُءْوا /   / َأَضاًء 
ُمْسَتِضْيًئا /  َضْوِئِه /  َضْوُءَها /  ُمْسَتِضْيَئاٌت /  ُمْسَتِضْيِئنْيَ /  ُمْسَتِضْيُئْوَن / 
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ُأ /  َيَتَضوَّ َأ /  َتَضوَّ َأْضَواُؤُه /  َأْضَواِئِه /  َأْضَواَءُه /  َأْضَواٌء /  ُيِضْيُئُه /  ُمْسَتِضْيَئٌة / 
ٌئ. ُمَتَضوِّ

ُتنْبِِئنْيَ /  ُينْبُِئْوَن /  ُينْبَِئاِن /  َأْنبُِئْوا /  َأْنَبَأا /  إِْنَباًء /  إِْنَباٌء /  ُينْبُِئ /  َأْنَبَأ /   : اأَْنَباأَ

َنَبَأُه /  َنَبُؤُه /  ُمنْبَِئَتنْيِ /  ُمنْبَِئَتاِن /  ُمنْبِِئنْيَ /  ُمنْبُِئْوَن /  ُمنْبَِئنْيِ /  ُمنْبَِئاِن /  ُمنْبٌِئ / 
ُنُبْوَءَتاِن /  ُنُبْوَءٌة /  َنَبآِن /  َتنَبَُّئْوا /  َتنَبََّأا /  َتنَبََّأ /  َأْنَباِئُهْم /  َأْنَباَءُهْم /  َأْنَباُؤُهْم / 
اِْسَتنَْبَأُه /  ُمَتنَبَِّئاٌت /  ُمَتنَبِِّئنْيَ /  ُمَتنَبَِّئنِي /  ُمَتنَبَِّئاِن /  َتنَبَُّؤاٌت /  َأْنبِْئُهْم /  ُنُبْوَءاٌت / 

. َيْسَتنْبُِئْوَنَك / اِْستِنَْباٌء / النَّبِْيُء / َنبِْيُئْوَن / َنبِْيِئنْيَ

َبَداأَ: َبَدَأ / َيْبَدُأ / َبْدًءا / َبْدٌء / َباِدٌئ / باِدَئاِن / باِدَئنْيِ / باِدُئوَن / باِدِئنَي / 

ُمْبَتِدُئوَن /  ُمْبَتِدَئنِي /  ُمْبَتِدَئاِن /  ُمْبَتِدًئا /  ُمْبَتِدٌئ /  باِدًئا /  باِدَئاٌت /  باِدَئٌة / 
ُمْبَتِدِئنَي / ُمْبَتِدَئٌة / ُمْبَتِدَئَتاِن / ُمْبَتِدَئاٌت / َبْدَءاِن / َبَدَأا / َبَدُءوا / َمْبَدٌأ / َمْبَدآِن / 
َبْدُؤُه /  ُمَباَدآٌت /  ُمَباَدَأٌة /  َمْبُدْوَءاٌت /  َمْبُدْوَءاِن /  َتْبَدِئنَي /  َيْبَدُءوَن /  َيْبَدَأاِن / 
اِْبتَِداِئْي /  اِْبتَِداَءُه /  اِْبتَِداُؤَك /  اِْبتَِداٌء /  اِْبَدِئْي /  اِْبَدُءوا /  اِْبَدَأا /  َبْدِئِه /  َبْدَأُه / 

ُبِدَئ / ُبِدَئا / ُبِدُئوا / ُبِدْئَن / َمَباِدُئ.

ُأ / َبِرَئ / َباِرًئا / َبِرْيٌء / ُبَرآُء / َأْبِرَياُء / ُبَرآُؤهم / َأْبِرَياِئِهْم /  َبرَاأَ: َبَرَأ / َيرْبَ

َباِرَئاِن /  َبَرُءْوا /  َبَرَأا /  َبِرْئَن /  َبِرَئا /  َبِرُئوا /  ُبَرآَءهْم /  ُبَرآِئِهْم /  َأْبِرَياَءُهْم / 
َأا /  َترَبَّ ًؤا /  َترَبُّ َأ /  َترَبَّ َبِرْيِئنْيَ /  َبِرْيَئنِي /  َبِرْيُئْوَن /  َباِرِئنَي /  َباِرُئوَن /  َباِرَئنْيِ / 
َبَراَءٌة /  ُئُه /  ُيرْبِ ِئِهْم /  ُمَترَبَّ ُبْرًءا /  ُبْرٌء /  ِئنْيَ /  َتَتربَّ ُءْوَن /  َيَترَبَّ َأاِن /  َيَترَبَّ ُءْوا /  َترَبَّ
ًئا /  ُمَترَبِّ ٌئ /  ُمَترَبِّ َبِرْيَئاٌت /  َبِرْيَئَتنْيِ /  َبِرْيَئَتاِن /  َبِرْيَئٌة /  ُبُرْوًءا /  َبُرَء /  َبَراَءاٌت / 

َئاٌت. ِئنْيَ / ُمَترَبِّ ُئوَن / ُمَترَبِّ َئنْيِ / ُمَترَبِّ َئاِن / ُمَترَبِّ ُمَترَبِّ
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َجاَء: َجاَء / َجاًء / َجاُءْوا / ِجْئنَا / ِجْئَن / جَيِْيُء / جِيْئ / جَيِْيَئاِن / جِيْيُئْوَن / 

ْيِئنْيَ / جَيِْيَئا / جِيْيُئْوا / جَتِْيِئْي / َجاِئَياِن / َجاِئَينِي / َجاُءْوَن / َجاِئنَي / َجاِئَياٌت /  جَتِ
ْيُئَك /  ْيِئُه / جَمِ ْيَئُه / جَمِ ْيُئُه / جَمِ ْيَئنْيِ / ِجْيَئا / ِجْيَئٌة / جَمِ ْيَئاِن / جَمِ ْيًئا / جَمِ ْيٌء / جَمِ جَمِ

ْيِئِهْم. ْيَئُهْم / جَمِ ْيُئُهْم / جَمِ ْيِئَك / جَمِ ْيَئَك / جَمِ جَمِ

َؤاِن /  رُّ جَتَ ًؤا /  رُّ جَتَ ٌؤ /  رُّ جَتَ َجُرُءْوا /  َجُرَؤا /  َجَراَءًة /  ُرُؤ /  جَيْ َجُرَؤ /  َجرُوؤَ: 

ِئنْيَ /  رَتِ جَتْ ُئْوَن /  رَتِ جَيْ َئاِن /  رَتِ جَيْ جَيْرِتُئ /  َأ /  اِْجرَتَ ُرِئنْيَ /  جَتْ ُرُءْوَن /  جَيْ ُرَؤاِن /  جَيْ

َجِرْيَئٌة /  َئاٌت /  جُمرَْتِ ِئنْيَ /  جُمرَْتِ ُئْوَن /  جُمرَْتِ َئنْيِ /  جُمرَْتِ َئاِن /  جمرَْتِ ًئا /  جُمرَْتِ ٌئ /  جُمرَْتِ
ًئا. ًئا / ُمَتَجرِّ َجِرْيَئاٌت / َجِرْيٌء / ُجَرآُء / َأْجِرَئاُء / َجِرْيًئا / جمرَْتِ

َخَباأَ: َخَبَأ / خْيَبُأ / خَمَْبٌأ / خمَْبًا / خَمَْبآِن / خْيَبَأاِن / َخابٌِئ / َخابَِئاِن / َخابَِئنْيِ / 

بُِّئ / خُمَبٌِّئ /  َخابُِئْوَن / َخابِِئنَي / َخابِئٌة / َخابَِئَتاِن / َخابَِئَتنْيِ / َخابَِئاٌت / َخبََّأ / خُيَ
اِْخَتَبَأا /  خُمَبََّأٌة /  بُِّئْوَن /  خُيَ بِِّئنْيَ /  ُتَ خَيبُِّئْوَن /  بَِّئاِن /  خُيَ َخبَُّئْوا /  َخبََّأا /  خُمَبٌَّأ / 
خمَْتبِِئنْيَ /  خُمَْتبُِئْوَن /  خُمَْتبَِئنْيِ /  خُمَْتبَِئاِن /  خُمَْتبًِئا /  خُمَبِّآٌت /  خُمَبَّآٌت /  اِْخَتَبُئْوا / 
خَمُْبْوًءا / خَمُْبْوَءاِن / خَمُْبْوَءْيِن / خمُْبْوُءْوَن / خَمُْبْوِئنْيَ / خَمُْبْوَءاٌت / خَمَابٌِئ / َخْبٌء / 

ْبُئ / َخبِْيَئٌة / خَمَْبِئِه. َخْبًئا / خَمَابِِئِهْم / خَمَْبُؤُه / خَمَْبَأُكْم / اخْلِ

َخِطَئ: َخطَِئ / خْيَطُأ / َخَطًا / ِخْطًئا / َأْخَطَأ / خُيْطُِئ / َخاطٌِئ / َخطِْيٌء / 

َخَطَأُه /  خُمْطَِئاٌت /  خُمْطَِئٌة /  َخاطِِئنْيَ /  خُمْطُِئْوَن /  خُمْطِِئنْيَ /  َخاطَِئاِن /  خُمْطٌِئ / 
َأْخَطاٌء /  ُتْطِِئنْيَ /  خُيْطُِئْوَن /  خُيْطَِئاِن /  َأْخَطُئْوا /  َأْخَطَأا /  َخَطِئَك /  َخَطُؤُه / 

ٌأ / خُمْطَِئَتاِن / خُمْطَِئَتنْيِ / خمَطَّآٌت. ْطُء / خمَطَّ ُئُه / َتْطِْيًئا / َتِْطَئٌة / اخْلِ خُيْطِّ
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َراأَ�َس: َرَأَس / َيْرَأُس / ِرآَسٌة / َرْأٌس / ُرُءْوٌس / َأْرُؤٌس / َرِئْيٌس / ُرَؤَساُء / 

ُرَؤَساُؤُهْم / ُرَؤَساَءُكْم / ُرَؤَساِئْي / َرِئَس / َرْأًسا / َرْأُسُه / َمْرُءْوٌس / َرآٌَّس / 
. َؤايسُّ الرُّ

ِرَئَتاِن /  ِرَئٌة /  امْلََراِئْي /  ِمْرآٌة /  ُرَؤى /  ُرْؤَيا /  َمْرَأى /  َرآُه /  َرَأى /  َراأَى: 

اِئنْيَ /  اُءْوَن / الرَّ اِئَينْيِ / الرَّ اِئَياِن / الرَّ اِئْي / الرَّ ُرِئَيا / ُرِئنْيَ / الرَّ ِرَئاٌت / ُرِئَي / 
َرِئيٌّ /  َيرَتاَءْوَن /  اَءَياِن /  َيرَتَ اِئْي /  َ الرتَّ اَءى /  َيرَتَ َتَراَءى /  اِئَياُت /  الرَّ اِئَيُة /  الرَّ
اْلُمَتَراِئَياِن / اْلُمَتَراِئَيْيِن / اْلُمَتَراُءْوَن / اْلُمَتَراِئْيَن / اْلُمَتَراِئَياُت / اِْرتَأى / َتْرَتِئْي / 
َأى /  اِْسرَتْ َراَءاُه /  امْلُْرَتُئْوَن /  امُلْرَتِئَينْيِ /  امْلُْرَتِئَياِن /  امْلُْرَتِئْي /  َيْرَتُئْوَن /  َيْرَتِئَياِن / 

. َئِويُّ ُرْؤَيُتُه / الرِّ

َسيَِّئاِن /  َسيٌِّئ /  ُيِسْئ /  مل  َيُسْؤ /  مل  ُيِسْيُئ /  َأَساَء /  َيُسْوُء /  َساَء /  اَء:  �شَ

إَِساَءاٌت /  إَِساَءٌة /  َسْوَءاٌت /  َسْوَءٌة /  ْوَءى /  السُّ َسيَِّئاٌت /  َسيَِّئٌة /  َسيَِّئنِي / 
اْلُمِسْيَئاِن /  اْلُمِسْيُء /  َسَواٌء /  ُسْوًءا /  َسيِِّئنْيَ /  َسيُِّئْوَن /  َمَساَءاٌت /  َمَساَءٌة / 

اْلُمِسْيَئْيِن / اْلُمِسْيُئْوَن / اْلُمِسْيِئْيَن / اْلُمِسْيَئاُت.

َمْسُئْوٌل /  َساِئٌل /  َسُئْوٌل /  َسآٌَّل /  َتْسآٌل /  ُسَؤاٌل /  َيْسَأُل /  َسَأَل /  َل:  اأَ �شَ

ُسِئَل / ُيْسَأُل / َأْسِئَلٌة / َمْسَأَلٌة / َمَساِئُل / َتَساُؤٌل / َساَءَل / ُيَساِئُل / ُمَساَءَلٌة / 
ُمَتَساِئٌل.

َيَشاَءاِن /  ِشْئَن /  ِشْئنَا /  َشاُءْوا /   / َشاًء  َيَشْأ /  مل  َيَشاُء /  َشاَء /  اَء:  �شَ

َشاُءْوَن /  َشْيِئُه /  َشْيَئُه /  َشْيُئُه /  َمِشْيَئَتاِن /  َمِشْيَئٌة /  َشْيًئا /  ٌء /  يَشْ َيَشاُءْوَن / 
. َشاِئَياِن / َشاِئَينْيِ / َشاِئنْيَ

 رســـم اهلمــزة 
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َظِمَأٌة /  َظْمآُن /  َظِمٌئ /  َظاِمٌئ /  ظِاَمٌء /  َظَمًأ /  َيْظَمُأ /  َظِمَئ /  َظِمَئ: 

َظْمَأى / َظْمآَنٌة / ظِْمٌء.

ُيَفاِجُئُه /  ُيَفاِجُئ /  َيْفَجُؤُه /  َفاَجَأُه /  ُفَجاَءًة /  َفْجَأًة /  َفْجًئا /  َفَجَأ /  َفَجاأَ: 

ُيَفاَجُئْوَن /  ُيَفاِجُئوَن /  ُيَفاَجَأاِن /  ُيَفاِجَئاِن /  َفاَجُئْوا /  َفَجُئْوا /  َفاَجَأا /  َفَجَأا / 
ُفَجاِئيٌَّة /  ُفْوِجْئنَا /  ُفْوِجُئْوا /  ُفْوِجَئا /  ُفْوِجَئْت /  ُفْوِجَئ /  ُمَفَجآٌت /  ُمَفاَجَأٌة / 

ُفَجاَءاٌت / ُمَفاِجٌئ / ُمَفاِجَئاِن / ُمَفاَجآِن / ُمَفاَجُئْوَن / ُمَفاِجُئْوَن.

َقرَاأَ: َقَرَأ / َيْقَرُأ / اِْقَرْأ / ِقَراَءٌة / ِقَراَءاٌت / َقاِرٌئ / َقاِرًئا / َقاِرَئاِن / َقاِرَئنْيِ / 

َمْقُرْوَءٌة /  َمْقُرْوَءاِن /  َمْقُرْوٌء /  َقاِرَئاٌت /  َقاِرَئَتاِن /  َقاِرَئٌة /  َقاِرِئنْيَ /  َقاِرُئْوَن / 
اِْقَرَأا /  َتْقَرِئنْيَ /  َيْقَرُءْوَن /  َقَرُءْوا /  َيْقَرَأاِن /  َقَرَأا /  َمْقُرْوَءاٌت /  َمْقُرْوَءَتاِن / 
اِئنْيَ / ُقِرَئْت / ُقِرَئَتا /  اُءْوَن / ُقرَّ اِْقَرُءْوا / اِْقَرِئْي / ُمْقِرٌئ / َمْقَرَأُة / َمْقَرآٌت / ُقرَّ
اِئُكْم / َمْقُرْوَءَتنْيِ / ُقْرٌء / ُقْرَءاِن / َأْقُرٌء / ُقُرْوٌء / َأْقُرًؤا /  اَءُهْم / ُقرَّ اُؤَنا / ُقرَّ ُقرَّ

ُقُرْوًءا / اْلُقْرآُن الكريم.

ُيَكافُِئ /  ُكْوفِْئَن /  ُكْوفُِئْوا /  ُكْوفَِئا /  َكاَفُئْوا /  َكاَفَأا /  ُكْوفَِئ /  َكاَفَأ /  َكاَفاأَ: 

ُيَكاَفُأ / ُيَكافَِئاِن / ُيَكاَفَأاِن / ُيَكافُِئْوَن / ُيَكاَفُئْوَن / ُيَكافِْئَن / ُيَكاَفْأَن / ُتَكافِِئنَي / 
ُمَكاَفُئْوَن /  ُمَكافُِئْوَن /  ُمَكاَفآِن /  ُمَكافَِئاِن /  ُمَكاَفٌأ /  ُمَكافٌِئ /  ُتَكاَفِئنْيَ / 
ُكْفٌء /  ُمَكاَفآٌت /  ُمَكافَِئاٌت /  ُمَكاَفِئنَي /  ُمَكافِِئنْيَ /  ُمَكاَفَأْيِن /  ُمَكافَِئنْيِ / 

ُكْفًئا / َأْكَفاٌء / َتَكَفَأا / َتَكاَفُئْوا / َتَكاُفًؤا / َأْكَفَأ / َكَفَأُه / َكْفًئا / ُكُفٌؤ / َكِفْيٌء.

َكالِِئنْيَ /  َكالُِئْوَن /  َكالَِئنْيِ /  َكالَِئاِن /  َكالٌِئ /  َيْكَلُؤُه /  َيْكأُل /  َكأَل /  َكلأَ: 

َكالًِئا / َكالَِئٌة / َكالَِئَتاِن / َكالَِئاٌت / َمْكُلْوٌء / َمْكُلْوَءاِن / َمْكُلْوَءْيِن / َمْكُلْوُءْوَن / 
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َمْكُلْوِئنْيَ / َمْكُلْوَءٌة / َمْكُلْوَءاٌت / َكالُِئُهْم / َمْكُلْوُءُهْم / َمْكُلْوِئِهْم / َمْكُلْوَءُهْم / 
اْلَكأُل / َكاًل.

ُيالِئُم /  َلِئْيَمٌة /  ُلَؤَماُء /  لَِئاٌم /  َلِئْيٌم /  آلَمٌة /  ُلْؤٌم /  َيْلُؤُم /  َلُؤَم /  َلوؤَُم: 

َيْلَتِئُم /  اِْلَتَأَم /  َلَواِئُم /  لِئُمْوَن /  لِئَمٌة /  ُمَتالِئٌم /  لَءَم /  ُمالِئَمٌة /  ُمالَءَمٌة / 
ُمْلَتِئٌم / اِْسَتأَلَم / ألَْمٌة.

اأَ: جَلََأ / َيْلَجُأ / جَلًْئا / جُلُْوًءا / َمْلَجٌأ / َمْلَجآِن / جَلََأا / َيْلَجَأاِن / جَلَُئْوا /  َلَ

لِجَئاِن /  لِجِئنْيَ /  لِجٌئ /  اجِْلَِئْي /  اجِْلَُئْوا /  اجِْلََأا /  َتْلَجِئنْيَ /  َيْلَجُئْون / 
ُمْلَتِجَئاٌت /  ُمْلَتِجُئْوَن /  ُمْلَتِجَئاِن /  ُمْلَتِجًئا /  لِجًئا /  لِجَئاٌت /  لِجَئنْيِ / 
جِلًْئا /  جِلٌْئ /  التَّْلِجَئُة /  جُلْوِئهْم /  جُلُْوَءهْم /  جُلُْوُؤهْم /  ُتْلِجُئُهْم /  ُيْلِجُئُه / 

َئَتا. َئْت / جُلِ جُلِ

ٌء / ُمآلُء /  َملأَ: َمأَل / َمْلًئا / َمُلَؤ / َمالٌء / َمالَءٌة / َمِلَئ / اِْمَتأَل / َمُلَؤ / َميِلْ

ُمِلَئ / َمالَِئاِن / َمالَِئَتاِن / َمالَِئنْيِ / َمالُِئْوَن / َمالِِئنْيَ / َمالَِئاٌت / َمأَلا / َيْمأَلاِن / 
َمَلُئْوا / َيْمَلُئْوَن / مَتَْلِئنْيَ / َماألَُه / مُمَاألٌَة / ِمْلٌء / ِمأَلُه / ِمْلِئِه / َمآلُن / َمآلَنٌة / 

ُمِلَئْت / ُمِلَئَتا / ُمِلْئنَا / َيْمَتِلُئ. 

َتَتنَاَءْيَن /  َيَتنَاَءْوَن /  َيَتنَاَءَياِن /  َتنَاَءى /  اِْنَأْوا /  اِْنَء /  َينَْأى /  َنَأى /  َناأَى: 

مل  ُينِْئي /  َأْنَأى /  َناِئَياٌت /  َناِئنْيَ /  َناُءْوَن /  َناِئَينْيِ /  َناِئَياِن /  َينَْأْوَن /  َينَْأَياِن / 
ُيْنِء / ُمْنٍء / ُمنِْئَياِن / ُمنِْئَينْيِ / ُمنُْئْوَن / ُمنِْئنْيَ / ُمنِْئَياٌت.

َنْشَأٌة /  ُينِْشُئ /  َأْنَشَأ /  َتنَْشِئنْيَ /  َينَْشُئْوَن /  َينَْشَأاِن /  َينَْشُأ /  َنَشَأ /   : اأَ َن�شَ

إِْنَشاٌء / َناِشٌئ / َناِشًئا / َناِشَئاِن / َناِشَئنْيِ / َناِشُئْوَن / َناِشِئنْيَ / َناِشَئٌة / َناِشَئَتاِن / 

 رســـم اهلمــزة 
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َناِشَئاٌت / َنْشٌء / َنْشًئا / َنْشَئاِن / ُمنِْشٌئ / ُمنَْشَأٌة / ُمنِْشَئاٌت / ُمنَْشآٌت / َنَشَأا / 
َنَشُئْوا / ُتنِْشِئنْيَ / ُتنَْشِئنْيَ / ُمنِْشِئنْيَ / َمنَْشٌأ / َمنَْشُؤُه / َمنَْشَأَك / َمنَْشِئِه / َأْنِشَئا / 

ْئَن / َمنَْشآِن. ُئْوا / ُنشِّ ُنشِّ

هَيَْدُءْوَن /  هَيَْدَأاِن /  َهَدُءْوا /  َهَدَأا /  ُهُدْوًءا /  اِْهَدْأ /  هَيَْدُأ /  َهَدَأ /  َهَداأَ: 

ِئنْيَ / َهاِدٌئ / َهاِدًئا / َهاِدَئاِن /  ِئْوَن / هُتَدِّ َئاِن / هُيَدِّ ُئ / هُيَدِّ َأ / هَيدِّ َدِئنْيَ / َهدَّ هَتْ
َهاِدَئنْيِ / َهاِدُئْوَن / َهاِدِئنْيَ / َهاِدَئٌة / َهاِدَئَتاِن / َهاِدَئَتنْيِ / َهاِدَئاٌت / ُهُدْوُءَك / 

ُهُدْوَءُه / ُهُدْوِئِه.

اِْستِْهِزاٌء /  َمْهَزَأٌة /  ُهُزْوًءا /  ُهُزًؤا /  ُهْزًءا /  هَيَْزُأ /  َهَزَأ /  َهِزَئ /  َهِزَئ: 

َزِئنْيَ / َهاِزٌئ /  َيْسَتْهِزُئ / َهِزَئا / َهَزَأا / َهِزُئْوا / َهَزُءْوا / هَيَْزَأاِن / هَيَْزُءْوَن / هَتْ
َهاِزَئاِن / َهاِزَئنْيِ / َهاِزُئْوَن / َهاِزِئنْيَ / َهاِزَئٌة / ُمْسَتْهِزَئٌة / َهاِزَئاٌت / ُمْسَتْهَزٌأ / 

اهْلَُزَأُة / اهْلُْزَأُة.

نَِئٌة /  هَتْ هُيَنُِّئ /  َهنََّأ /  َهنِْيًئا /  َهنَُؤ /  َهنَاَءاٌت /  َهنَاَءٌة /  هَيْنَُأ /  َهنَِئ /  َهِنَئ: 

هَتْنَِئاٌت / هُيَنُِّئُه / هُيَنُِّئُكْم / ُمَهنٌِّئ / ُمَهنًِّئا / ُمَهنٌَّأ / ُمَهنًَّا / ُمَهنَِّئٌة / ُمَهنََّأٌة / ُمَهنَِّئاِن / 
ُهنَِّئا /  َهنََّأا /  ُمَهنَّآٌت /  َئاٌت /  ُمهنِّ /  ُمَهنَِّئنْيِ /  ُمَهنَُّئْوَن /  ُمَهنُِّئْوَن /  ُمَهنََّأْيِن / 
ء /  ْنُ اهْلِ نََّئنْيَ /  هُتَ نِِّئنْيَ /  هُتَ نَُّئْوَن /  هُتَ هَينُِّئْوَن /  هُيَنََّأاِن /  هُيَنَِّئاِن /  ُهنُِّئْوا /  َهنَُّئْوا / 

ِهنًْئا.

َئاٌد /  َأَد / َيتَِّئُد / اِتِّ َواأََد: َوَأَد / َيِئُد / َواِئٌد / َوِئْيٌد / َمْوُءْوَدٌة / َمْوُءْوَداٌت / اِتَّ

ِئُدْوا / التَُّؤَدُة. ِئَدا / اِتَّ َأَدا / اِتَّ اِتَّ

َأَس / اِْسَتْيَئس. َيِئ�َس: َيِئَس / َيْيَئُس / اْلَيْأُس / اْلَيآَسُة / َأْيَئَسُه / اِتَّ
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ناذج منوعة للهمزة:
 )رأس ، كأس ، فأس ، قرأن ، مأرب ، يأس ، يأمر ، فأِت ، يأس ، طمأنينة ، 
بأس ، مأهول ، مأمون ، تأديب ، مأساة ، تأشرية ، فأس ، فأر ، فأل ، رأب ، مأتم ، 

مأكل ، متأللئ(.
زأر ،  يقرأان ،  تبوأها ،  اشمأز ،  ثأر ،  مفاجأة ،  كأنه ،  يتأنى ،  متأمل ،  1- )سأل ، 

أأضع ، أأكتب ، وأرى ، يتأثر ، يتأخر ، أثأر(.
يثأر ،  طمأنه ،  يرأس ،  فجأة ،  نشأة ،  يرأب ،  يسأل ،  مألى ،  ينأى ،  2- )اسأله ، 

جزأين(. 
3- )تساءل ، دناءة ، وضوء ، مروءة ، وضوءان(.

4- )شيئان ، عبئان ، دفئان(.
5- )لؤلؤ ، سؤل ، سؤر ، بؤس ، لؤم ، رؤية ، يؤمن ، يؤثر ، مؤمل ، يؤمر ، مؤمتر ، 

مؤمن ، يؤثره ، شؤم ، رؤيا ، مؤنس ، يؤيت(.
وضؤت ،  يؤدي ،  يؤجل ،  فؤاد ،  سؤال ،  لؤى ،  رؤساء ،  يؤاخذ ،  6- )مؤلف ، 

يؤخر ، مؤامرة ، مؤول ، الزؤام(.
7- )أرؤس ، هذا جزاؤه ، يلؤم(.

التثاؤب ، التضاؤل ، هذه سامؤنا الصافية ، طال بقاؤه ،  التفاؤل ،  8- )التشاؤم ، 
هاؤم(.

نقرؤها ، رؤوف ، يؤوب ،  أؤلقي ، أؤول ، هؤلء ،  لؤم ،  يؤم ، تؤم ،  9- )نؤم ، 
رؤوم ، يملؤها ، يكلؤكم(.

)شؤون ، كؤوس ، فؤوس ، رؤوس(.  -10

 رســـم اهلمــزة 
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)كئوس ، شئون ، فئوس(.  -11
)مئة ، رئة ، ناشئة ، طارئة ، أنشئت ، تعبئة ، أرجئت ، لئال ، برئا(.  -12

)بئر ، بئس ، ذئب ، جئت ، شئت(.  -13
)مطمئن ، يئن ، ضئيل ، مرتئس ، عندئذ ، حينئذ ، مبدئذ(.  -14

ميكائيل ،  إسائيل ،  عصائر ،  فطائر ،  ستائر ،  وضوئي ،  أفئدة ،  )أسئلة ،   -15
دائرة ،  خائن ،  اخلاطئة ،  بائع ،  جائع ،  رائح ،  سائق ،  سائح ،  جربائيل ، 

عزائم(.
)جيئة ، خطيئة ، بطيئة ، رديئة ، شيئان(.   -16

هناءة ،  جراءة ،  عباءة ،  قراءة ،  قراءات ،  جزاءان ،  السموءل ،  )تفاءل ،   -17
وفاءان ،  طاولت ،  سامءه ،  بناءان ،  تراءى ،  اترك ،  قرناءك  دناءة ،  بذاءة ، 

مالءة ، ماءه ارشب ، براءة ، تثاءب ، تضاءل ، تفاءل ، تشاءم ، وراءه(.
)سوءى ، مرءوس ، رءوف(.  -18

)تساءل ، دناءة ، وضوء ، مروءة ، وضوءان(.  -19
)شيئان ، فيئان ، هيئة ، فيئة ، شيئه ، جميئان ، يفيئان(.  -20

)مئوي ، رئوي ، فئوي(.  -21
)أئن ، أئذا ، أئنا ، أئفكا ، حينئذ ، وقتئذ ، ساعتئذ(.  -22

)ائتِمْن ، ائَتَمَن ، ائتامن ، ائتز ، ائتزاز ، ائتزره(.  -23
)فأمتن ، وأتزر ، وأمتنه(.  -24

)تؤجج ، حينئذ خيطئن ، خؤون ، َرأس ، فئات(.   -25
)مبطئ ، جرؤ ، يتباطأ ، حياء ، عبء ، ينبئ ، امرؤ ، يكأل ، ينوء(.  -26
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نشأ ،  يتباطأ ،  اجليش ،  عبأ  مهيأ ،  يتبوأ ،  يمأل ،  صدأ ،  ملجأ ،  جلأ ،  )قرأ ،   -27
تربأ ، يتربأ ، يقرأ ، يبدأ ، مبتدأ ، مرفأ ، يدرأ ، اخلطأ ، املأل ، امأل ، جّزأ ، أنبأ ، 

لن هينأ ، هيأ ، امرأ القيس سمعُت(.
يبتدئ ، جيرتئ ، مالجئ ، آللئ ،  مبتدئ ، قارئ ، مل جيئ ،  برئ ،  )منشئ ،   -28

موطئ قدم ، البارئ ، يأللئ ، بادئ ، خيطئ ، ُمْلجئ ، َظِمَئ ، متربئ(.
)لؤلؤ ، التباطؤ ، هزؤ ، وضؤ ، جيرؤ ، جرؤ ، بؤبؤ ، جؤجؤ ، التقيؤ ، التهيؤ ،   -29

التواطؤ(.
)جزء ، برء ، دفء ، وطء ، نشء ، يشء ، ملء ، كفء ، املرء ، جزاء ، صفاء ،   -30
هناء ، كساء ، بناء ، وعاء ، عزاء ، عواء ، ماء ، وفاء ، سفهاء ، يسوء ، ينوء ، 
سوء ، يبوء ، ضوء ، جريء ، بريء ، يضء ، دينء ، رديء ، هنيء ، بطيء(.
نشأة ،  سؤل ،  يتساءل ،  أسئلة ،  سؤال ،  سأل ،  سئل ،  مسألة ،  )بأس ،   -31
رؤية ، التفاؤل ، أرؤس ، َلُؤَم ، ُلْؤم ، فئة ، بئس ، يئن ، مسائل ، السموءل ، 
حينئذ ،  عبئان ،  عبء ،  يتبوأ ،  املتأللئة ،  آللئه  يف  يتألأل  اللؤلؤ  جزاءات ، 

بطء ، سوء ، يضء(.

 رســـم اهلمــزة 
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األلف اللينــة

الألف اللينة:

كتاب، وعصا، وعاَد، وخيشى،  ألف  مثل  قبلها:  ما  مفتوح  ألف ساكنة  هي 
وإىل، وعىل، وهي ل تأيت يف أول الكلمة؛ ألهنا ساكنة، وإنام تقع يف وسط الكلمة، 

أو يف آخرها.

الألف املتو�صطة:

أصاًل  فاملتوسطة  أم عارًضا،  أصليًّا،  توسطها  أكان  مطلًقا، سواء  ألًفا  ترسم 
هي التي يكون بعدها حرف أو أكثر من احلروف األصلية يف الكلمة، مثل: قال، 
سارع، ينام. واملتوسطة توسًطا عارًضا هي األلف التي كانت آخر الكلمة، ثم حلق 

بآخر الكلمة يشء آخر، مثل: تاء التأنيث، أو الضمري، أو ما الستفهامية. 
وأمثلتها من األسامء: فتاة، هداهم، مناي، موله، بمفتضاَم فعلت هذا؟

وأمثلتها من األفعال: ينساك، يلقاكم، يرضامها، خيشاين.
وأمثلتها من احلروف: إلَم تتطلع؟ عالم تعول؟ حتام تظل مفكًرا؟ 

مرفآن،  منشآن،  خمبآن،  مبدآن،  ملجآن،  ظمآن،  مآلن،  مــدود:  فيها  أمساء 
مرزآن، مشنآن، مفقآن، مرزآن، نبآن.

الألف املتطرفة:

هي األلف التي تكتب يف آخر الكلمة بدون مهزة، وتكتب إما قائمة )ا( أو 
عىل صور ة الياء )ى(.
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3- احلروف. 2- األفعال.  1- األسامء.  وهذه األلف تكون يف:  

ملحوظة: األلف اللينة هي التي يسميها بعض العلامء )األلف املقصورة(.

الألف املتطرفة يف الأ�صماء:
تكتب قائمة ) ا (:

عدا:  ما  آسيا،  أوربا،  زليخا،  حيفا،  يافا،  مثل:  األعجمية،  األسامء  يف   -1
عيسى، موسى، بخارى، مّتى، كرسى، فتكتب ألفها ياء.

2- يف األسامء املبنية، مثل: هنا، هذا، أنا، إذا الظرفية، مهام، حيثام، كيفام، ما 
السمية، ومثل الضامئر: أنا، نا، أنتام، ومثل أسامء اإلشارة: هاتان، هذا، هنا، ماعدا 
مخسة أسامء هي: لدى، أّنى، متـى، أولـى )أسامء اإلشارة(، األُلـى )اسم موصول( 

فتكتب ألفها ياء.

احلفا،  )العقل(،  احلجا  مثل:  واو  عن  ألفه  املنقلبة  الثالثي  السم  يف   -3
حا، العصا، العال، القفا )أل املعرفة ل حتسب من أحرف  با، الرضا، الضَّ را، الرُّ الذُّ

الكلمة. 

ا، حميَّا،  ريَّ ا، دنيا،  ثريَّ بياء مثل:  ألفه  إذا سبقت  فأكثر  الرباعي  يف السم   -4
عن  )ييى(؛ لتمييزه  عدا  ما  منايا،  هدايا،  قضايا،  سجايا،  زوايا،  رعايا،  خطايا، 

الفعل املضارع )ييا(. 

تكتب على �شورة الياء )ى(:

ِقرى  ُدمى،  هدى،  فتـى،  مثل:  ياء  عن  ألفه  املنقلبة  الثالثي  السم  يف   -1
)كرم(، ُقرى، منى، هدى، نوى، اهلوى، الرسى، الِقىل )البغض(..

 األلف اللينة 
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مأوى،  مثل:  بياء  ألفه  تسبق  مل  إذا  أحرف  ثالثة  عىل  الزائد  السم  يف   -2
مصطفى، برشى، بلوى، ترتى، جدوى، جرحى، ذكرى، سعدى، سلوى، رصعى، 
ى، القهقرى، اهلوينى، منتدى، مستدعى،  صغرى، طوبى، قتىل، كربى، ليىل، مسمَّ

مستشفى، فإن كان قبل األلف ياء رسمت األلف اللينة ألًفا كام سبق تقريره.

الألف اللينة يف الأفعال:

متى تكتب على �شورة الياء )ى(؟

1- يف الفعل املايض الثالثي املنقلبة ألفه عن ياء، مثل: رعى، رمى، أبى، أتى، 
أوى، بكى، بغى، ثوى، جرى، جزى، حكى، محى، حوى، درى، روى، َسى، 

سعى، سقى.

2- يف الفعل املايض أو املضارع الزائد عىل ثالثة أحرف، ومل يسبق األلَف ياٌء، 
مثل: استدعى، يتخطى، آتى، أبدى، أجرى، أجىل، أخىل، أدمى، أردى، أسدى، 
اهتدى،  اصطفى،  واىل،  غاىل،  جارى،  بارى،  ى،  سمَّ ى،  زكَّ ربَّى،  أصىل،  أشقى، 

اشرتى، استثنى، اسرتعى.

متى تكتب قائمة ) ا (؟

جفا،  تال،  بدا،  غزا،  سام،  مثل:  واو،  عن  ألفه  املنقلبة  املايض  الفعل  يف   -1
جال، خال، دنا، ربا، زكا، سام، صفا، طفا، عدا، عال، غدا، غزا، قسا، كبا، كسا، 

حما، نجا، هلا. 

2- يف الفعل املايض أو املضارع الزائد عن ثالثة أحرف إذا سبقت ألفه بياء، 
ا، أعيا.  ا، يتزيَّ مثل: أحيا، يعيا، تزيَّ
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الألف اللينة يف احلروف:
 ، ترسم ألًفا يف مجيع حروف املعاين مثل: ل، حاشا، إذا )الفجائية(، إذما، إلَّ
ا، لول، لوما، ما، هالَّ، هَيا، يا، ماعدا أربعة أحرف خالفت القاعدة وهي:  أل، أمَّ

حتى، عىل، بىل، إىل؛ فرتسم ألفها ياء.

تعقيبات: 
ُفِهم من بعض القواعد السابقة أن رسم األلف الثالثة يف آخر الفعل أو السم 
يتوقف عىل معرفة أصلها )الواو أو الياء( وهذا األصل يمكن معرفته بالرجوع إىل 

معاجم اللغة، ولكن مما يساعد عىل معرفة هذا األصل:
ف الفعل:

1- مالحظة مضارع املايض، فإذا جاءت األلف واًوا يف آخر املضارع رسمت 
ألف املايض ألًفا نحو: دنا، رنا، سام، صفا، نجا؛ ألن مضارعها: يدنو، يرنو، يسمو، 
يصفو، ينجو، وإذا جاءت األلف ياء يف آخر املضارع رسمت ألف املايض ياء نحو: 
جزى، رمى، بكى، سى، هدى؛ ألن مضارعها: جيزي، يرمي، يبكي، يرسي، هيدي.

2- مالحظة املصدر، فإذا جاءت يف املصدر ياء رسمت يف املايض ياء، مثل: 
واًوا  املصدر  يف  جاءت  وإذا  هنٌي،  نأٌي،  مصادرها: سعٌي،  فإن  هنى،  نأى،  سعى، 

رسمت يف املايض واًوا، مثل: شجا، هلا، غزا، فإن مصادرها: شجٌو، هلٌو، غزٌو.

3- اإلسناد إىل ضمري الرفع املتحرك، مثل: دعا: دعوت، خال: خلوت، ومثل: 
رمى: رميت، مشى: مشينا.

4- اإلسناد إىل ألف الثنني، مثل: سام: سمَوا، غزا: غزَوا ومثل: وقى: وقَيا، 
هوى: هوَيا. 

 األلف اللينة 
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ف االسم:
1- مالحظة التثنية، مثل: قفا: قفوان، عصا: عصوان، يف هذه األمثلة قلبت 
األلف واًوا يف التثنية فتكتب ألًفا وجوًبا يف املفرد، ومثل: فتى: فتيان، رحى: رحيان، 

يف هذه األمثلة قلبت األلف ياء يف التثنية فتكتب ياء وجوًبا يف املفرد.

2- مالحظة اجلمع باأللف والتاء، مثل: مها: مهوات، قطا: قطوات، يف هذه 
األمثلة جاء اجلمع بالواو فوجب أن ترسم يف املفرد ألفا، ومثل: رحى: رحيات، 

حىص: حصيات، يف هذه األمثلة جاء اجلمع بالياء فوجب أن ترسم يف املفرد ياء.

3- مالحظة املفرد، مثل: الِعدا: العدو، يف هذا املثال جاء املفرد بالواو فوجب 
أن ترسم يف اجلمع ألفا، ومثل: الُقرى: الَقرية، يف هذا املثال جاء املفرد بالياء فوجب 

أن ترسم يف اجلمع ياء.

4- كل اسم أو فعل ثالثي أوله أو وسطه مهزة أو واو فإنه يرسم آخره بالياء، 
مكسوره  أو  األول  مضموم  ثالثي  اسم  وكل  غوى،  أبى،  اهلوى،  األذى،  نحو: 

يرسم بالياء، نحو: ُضحى، ِغنى.

: أمساء تكتب باأللف: أوالاً

معناه وا�شتخدامهال�شمم�شل�شل

األَسا1

بالفتح املداواة والعالج من أسوت اجلرح آسوه أْسًوا 
وأسا، واآليس الطبيب وبمعنى احلزن يكتب بالياء 

وبالكرس والضم مجع األسوة وما يتأّسى به احلزين أي 
يتعزى به ويسمى الصرب أسا. 
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اجلَدا 2
املطر العام والعطية، وقال ابن السكيت: يكتب باأللف 
والياء ومثناه جدوان عىل القياس وجديان عىل املعاقبة 

وقال يف القاموس وجديان نادر.

نقيض الصلة.اجلفا 3

بالكرس والضم مجع حبوة مثلثة احلاء الثوب الذي احِلبا 4
جيتبى به أي يشتمل به. 

العقل. احلجا 5

رقة القدم واخلف واحلافر وامليش بغري خف ول نعل احلََفا 6
يقال مشى حتى حفا فهو حاف. 

املرأِة أبو زوجها أو أخوه. مَحا 7

بالضم مجع خطوة بالضم ما بني القدمني وجيمع عىل اخلُطا 8
ُخطوات بسكون الطاء وضمها. 

مصدر خنا يف منطقة خينو. اخلَنا 9

مجع دنيا. الُدنا 10

الُذرا 11
مجع ذروة بالضم والكرس وهي أعىل اليشء وبالفتح 
اء كتابة  الناحية يقال فالن يف ذرا فالن أو جاز الَفرَّ

األخري باأللف والياء. 
با 12 مجع ربوة وهي ما ارتفع من األرض. الرُّ
بالكرس الزيادة. الِربا 13

 األلف اللينة 
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جا 14 الناحية ويمد وجيمع عىل أرجاء، وأما الذي بمعنى الرَّ
األمل فممدود. 

الرضوان. الّرضا 15
كا 16 الزوج ألنه من قوهلم زكا يزكو. الزَّ
شا 17 مجع رشوة مثلثة. الرُّ
اللغة املشهورة فيه املد. الَسخا 18

خفة شعر الناصية، وهي سفواء وشوك الُبهمى السَفا 19
والواحدة سفاه. 

نا 20 ضوء الربق والنار وباملد املجد والرشف. السَّ

ها 21 كوكب صغري يف الضوء يف بنات نعش الكربى متتحن السُّ
الناس به أبصارهم. 

با 22 مجع شباه، وهي حد كل يشء وجيمع أيًضا عىل شبوات الشَّ

جا 23 ما اعرتض يف احللق من عظم ونحوه. الشَّ

َذا 24 مجع شذاة الرائحة الطيبة وجيمع أيًضا عىل شذوات.الشَّ

اختالف األسنان بالطول والقرص والدخول واخلروج، الشغا 25
والسن شغواء وحكى أيًضا شغياء.

فا 26 حرف كل يشء ومها شفوان. الشَّ

ويمد ضد السعادة. الَشقا 27
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با 28 الصَّ

بالفتح ريح: تقول صبت الريح تصبو ومثناه صبوان 
وسمع عن اللحباين: صبيان وجتمع عىل صبوات 

وبالكرس جهلة الفتوة، تقول َصبا ِصًبا، والصّبا من 
الشوق يقال تصابى وصًبا يصبو. 

ويمد نقيض الكدر ومجع صفاة، وهي احلجر الصلب الصَفا 29
الضخم ومكان من مشاعر مكة. 

حا 30 الضُّ
تؤنث وتذكر، فمن أنث ذهب إىل أهنا مجع ضحوة ومن 
ذكر ذهب إىل أنه اسم عىل ُفَعل وهو من طلوع الشمس 

إىل ارتفاع النهار. 

وزعم الفراء أنه يكتب بالياء. الضنَّا 31
بالفتح ولد الظبي ساعة يولد وبالضم يكتب بالياء مجع طلية. الطَّال 32
مجع ُظبة، وهي حد السيف وأصله ظبو.الظُّبا 33
املتباعدون كاألعداء، وُعداٌة بالضم مجع العادي.الِعَدا 34
مجع عروة القميص وهي مدخل زره.الُعَرا 35

سوء البرص بالليل وهي عشواء وباملد طعام الليل الَعشا 36
وبالكرس مع املد أول الظالم.

العود. الَعصا 37
الرفعة والرشف. الُعال 38

بالكرس ويمد الذي يلصق به األشياء وقيل لو فتحت الِغرا 39
الغني قرصت وإن كرست مددت. 

 األلف اللينة 
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مجع فالة وهي الصحراء الواسعة وجتمع أيًضا عىل فلوات. الَفاَل 40

وراء العنق مذكر ومؤنث. الَقفا 41

مجع قناة الرمح، وجتمع عىل قنوات، وارتفاع أعىل األنف. الَقنا 42

احلجل وهو لغة يف الكروان واألنثى كروانة. الكرا 43

ِكاَل 44
كلمة موضوعة للدللة عىل اثنني ككلتا التي للمؤنثني 

وتكتب باأللف ألهنا منقلبة عن واو وقد كتب كلتا 
باأللف محال عىل كال أو لشبه ألفها بألف املثنى. 

كلمة يدعى هبا للعاثر ومعناها الرتفاع. لَعا 45
الظهر. املَطا 46
مجع مالة وهي فالة ذات حر واملأل مهموز اجلامعة. امَلال 47

ما يعمل به الفالوذج وأصله النََّشاْسَتُج، وهو معرب النَّشا 48
حذف شطره. 

َهال 49
اسم تزجر به اخليل وألفه جمهولة األصل، وقال ابن 
سيده قضينا عىل ألفه بأن أصلها ياء ألن الالم، أكثر 

منها واًوا. 
ثانيا: أمساء تكتب بالياء: 

معناه وا�شتخدامهال�شمم�شل�شل

الرضر.األذى 1
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بالضم الصرب. األُسى 2

احلزن تقول رجل أسيان وسمع بعضهم فيه األَسى 3
أسوان وعليه فيجوز كتابته باأللف. 

النعمة ومجعها آلء وزعم الفّراء كتابتها بالياء األىل 4
واأللف. 

مضموم األول وإن زدت فيه ها التي للتنبيه أوىل 5
جاز قرصه ومده فتقول هؤلء وهؤىَل. 

اإلين 6

بالكرس واحد آناء الليل أي ساعاته أو النهار 
كله أنى اليشء يأين إنى شديًدا إذ انتهى إىل 

نضج أو حرارة أو ما شاكل ذلك قال تعاىل: 
]ڻ    ڻ    ۀ[ أي: منتظرين نضجه 
وإدراكه وبلوغه، واإلناء باملد واحد اآلنية. 

البكى 7
ويمد إذا أردت الصوت الذي يكون 

مع البكاء وإن أردت الدموع وخروجها 
قرصت. 

البىِل 8
بالكرس مصدر َبىل الثوب بىل وبالء إذا 

فتحت الباء مددت وإن كرسهتا قرصت، 
ومثله الِقرا والقراء والِصىَل والصالء. 

بالكرس والضم مجع بنية هبام. الُبنى 9
مصدر تقيت اليشء حذرته. التَُّقى 10

 األلف اللينة 
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اهلالك. التَّوى 11

الرتاب الندّى أو الندى ومثناه ثريان وحكى الثَّرى 12
اللحبايت ثروان. 

مجع جزية. اجِلَزى 13
كل ما جيتنى. اجلَنى 14
هوى باطن، أو فساد يف اجلوف. اجلََوى 15

مجع حصاة وهي صغار احلجارة وجتمع أيًضا احلَىَص 16
عىل حصيات. 

ومثناه محيان عىل القياس وسمع فيه الكسائي احِلمى 17
محوان عىل غري القياس. 

احلَوى 18
سواد يميل إىل اخلرضة وقيل محرة ترضب 

إىل السواد، ورجل أحوى وامرأة حواء ومنه 
]ۓ    ۓ    ڭ[. 

مجع خصية بالضم والكرس ومها خصيتان. اخلىُص 19

اخلىل 20
الرطب من النبات واحدهتا خالة، أو كل 

بقلة قلعتها وإن كان بمعنى احلسن من 
الكالم كتبته باأللف )ذكره أبو العباس(. 

خلو باطن جوف الرجل من الطعام. اخلوى 21
بى 22 اجلَراد قبل أن يطري. الدَّ
جى 23 الظلمة ويقال ليلة دجياء. الدُّ
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مى 24 مجع دمية وهي الصورة املنقوشة من الرخام. الدُّ
وى 25 امجع دواة وهي ما يكتب منها. الدَّ
ؤى 26 مجع الرؤيا وهي ما تراه يف نومك. الرُّ
حى 27 تثنيتها رحيان ورحوان والياء أعىل. الرَّ
دى 28 مصدر َرِدى بمعنى هلك. الرَّ

قى 29 مجع رقية وهي العوذة. الرُّ

بى 30 مجع ُزبية وهي الرابية ل يعلوها املاء. الزُّ

نى 31 ويمد. الزِّ

دى 32 من الثوب ما مد منه وهو خالف اللُّحمة السَّ
وبالضم املهمل. 

ى 33 سري عامة الليل يذكر ويؤنث. الرسُّ

فى 34 ما سَفت الريح عليك من تراب ونحوه، السَّ
تقول سفت الريح تسفى سفًيا. 

ىل 35 السَّ

جلدة فيها الولد من الناس واملوايش وإذا 
وصفت قلت شاة سلياء، ويف املثل وقعوا يف 
 سىل مجل أي يف أمر ل خمرج له ألن اجلمل 

ل سىل له. 
غري. ُسوى 36
ى 37 موضع تنسب إليه األسد. الرشَّ

 األلف اللينة 
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َشطى 38
بلدة بناحية مرص تنسب إليها الثياب 

الشطوية وألفها أصلها ياء ألهنا لم والالم 
ياء أكثر منها واًوا. 

وى 39 األطراف أو جلدة الرأس مجع شواة الشَّ

ت، وأما الصدى 40 العطش وما يرده اجلبل عىل املَصوِّ
صدأ احلديد فيكتب باأللف ألن أصله صدأ. 

وى 41 ة وهي حجر يكون عالمة يف الطريق الصُّ مجع ُصوَّ
واجلبل. 

مفتوح األول تقول صليته النار إذا أدخلته َصىَل النار 42
فيها. 

وى 43 اهلزال. الضَّ

مجع ُطْلية أو ُطالة وهي العنق. الطُّىل 44

بفتح أوله اجلوع.الطَّوى 45

ذهاب البرص. الَعَمى 46

الغىض 47

مجع َغضاة شجر، يقال أرض غضياء كثريته 
وهو من أجود الوقود عند العرب، وقال 
ثعلب يكتب باأللف، قال ابن سيده: »ل 

أدري مل ذلك«، وممن نص عىل كتابته باأللف 
أبو العباس صاحب كتاب املقصور واملمدود. 

ضد الفقر. الِغنَى 48
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الشاب والفتاء املصدر من الشباب. الَفَتى 49

بالكرس ويمد اإلعطاء لإلنقاذ من أمر خطري، الِفدى 50
وبالفتح مصدر مقصور ل غري. 

مجع َقذاه وهي ما يقع يف العني والرشاب. القَذى 51

مجع قرية والنسبة قرئى وقروى عىل غري الُقرى 52
قياس. 

بالكرس للضيف مصدر َقَرْيُته وإذا فتحت القرى 53
مددت. 

بالكرس الكره. القىَل 54
مجع ُقنية بالضم والَكرس ما اكتسب. القنَى 55

مجع قوة وهي أيًضا طاقة من طاقات احلبل الُقوى 56
ومجعها قوى أيًضا. 

الُكدى 57
مجع كدية وهي املوضع الغليظ الصلب يقال 
حفر فأْكَدى إذا بلغ الكدية، ويقال أعطاين 

شيًئا قلياًل ثم أكدى أي منع. 

النوم وإن كان بمعنى الكروان كام يف قوهلم الَكَرى 58
أطرق كرا فيكتب باأللف. 

مجع كلية. الُكىل 59

بالكرس والضم مجع اللحية وهي شعر اللِّحى 60
اخلدين والذقن واللحاء باملد قرش كل يشء. 

 األلف اللينة 
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لغة يف لدن. لَدى 61
النار أو هليبها. اللََّظى 62
اسم لليشء امللقى أي املطروح. اللَّقى 63
مثلثة سمرة يف الشفة وهي مْلَياء. اللَّمى 64

حيث ينقطع الرمل، واملمدود الذي يعقد للوايل. الّلوى 65

بالفتح الغاية وبالضم مجع ُمدية وهي املدى 66
الشفرة. 

بالفتح والكرس إعفاج البطن. املَِعى 67

بالكرس موضع بمكة من منيت الدم إذا ِمنى 68
صببته. 

بالضم مجع ُمنية وهي ما يتمنى الرجل. ُمنى 69
الليل وما يسقط بالليل والعطية. النَّدى 70
البعد ومجع نواة. النَّوى 71
العقل. النَُّهى 72
اخللق. الورى 73

الصوت يف احلرب ثم كثر ذلك حتى سموا الوغى 74
احلرب وغى. 

التعب. الونى 75
اإلرشاد. اهلُدى 76
العشق من هويت وباملد ما بني السامء واألرض. اهلَوى 77
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ثالثاًا: أمساء تكتب باأللف والياء:

معناه وا�شتخدامهال�شمم�شل�شل

احلزن يقال رجل أسيان وأسوان. األَسى 1

جى 2 الدُّ

قال يف لسان العرب الدجى مجع دجية، وهذه 
الكلمة واوية ويائية بتقارب املعنى، وذهب 

ابن جنى إىل أن الدجى الظلمة، واحدهتا 
دجية وليس من دجا يدجو ولكن من معناه 

والقاموس ذكره يف الياء. 

ما يف البطن ومثناه حشوان وحشيان واجلمع احلشى 3
أحشاء. 

وكتباته بالياء أوىل كام تقدم. الَرحى 4

با 5 ريح مهبها من مطلع الثريا إىل بنات نعش الصَّ
وتثنيتها صبوان وصبيان وجتمع عىل صبوات. 

الظهر وتثنيته قروان وقريان. الَقَرا 6

مجع قطاة وجتمع أيًضا عىل قطوات وقطيات. الَقطا 7

مجع كنية وكنوة، بالضم والكرس فيهام. الُكنى 8

اللُّها 9

مجع هُلوة وهُلَْيٍة، بمعنى العطية ومجعها هلوات 
وهليات وبالفتح مجع هلاة، وهي حلمة محراء يف 
احلنك معلقة عىل عكرة اللسان، ومجعها أيًضا 

هلوات وهليات، ومن أمثاهلم إن اللُّها تفتح اللَّها. 

 األلف اللينة 
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مكيال ومثناه منوان ومنيان. امَلنا 10

مجع مهاة وهي البقرة الوحشية، وجتمع أيًضا املها 11
عىل مهوات ومهيات. 

عرق من الورك إىل الكعب ومثناه نسوان النَّسا 12
ونسيان. 

كثيب الرمل، ومها نقوان ونقيان، والنقاء باملد النَّقا 13
مصدر اليشء النقي. 

معجم الأفعال: 
اأوًل: ما لمه ياء من َفَعل املفتوح العني اطراًدا اأو غالًبا: 

معناه وا�شتخدامهالفعلم�شل�شل

يأباه ويأبيه إباء كرهه. أبى اليشء1
جاء. أتى 2
أنًيا وإنى حان وأدرك واملاء انتهى حّره. أنى 3
منـزيل وإليه نزلته بنفيس وسكنته. أويت 4

طلبته، وبغى عليه بغًيا ظلم، وعدل عن بغيت اليشء 5
احلق واستطال وكذب. 

برى السهم، بكى عليه. برى 6
بنى البيت. بنى 7

ثنى حلبل واليشء رد بعضه عىل بعض. ثنى 8
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جرى املاء. جرى 9

جزى غريه عىل عمله وعنه قىض واليشء جزى 10
كفى. 

َجنَى الذنب والثمرة. جنى 11
حوى اليشء أحرزه. حوى 12
وخىص التيس. وخىص 13
خوى املكان خال. خوى 14
دوى البقُل َذُبل. دوى 15
دراه وبه علمه. درى 16
نظر. رأى 17
رثى له رق. رثى 18
رقى غريه نفس يف عُوَذته. رقى 19
رمى اليشء وبه ألقاه. رمى 20
روى احلديث روى 21
زرى عليه عابه. زرى 22
فجر. زنى 23
غريه أسه. سبى 24
سدى الثوب مد َسداه لينسجه. سدى 25
سار عامة ليلة. سى 26
يسعى سعًيا قصَد وعمَل، ومشى ونّم. سعى 27
الريح الرتاب َذَرْته. سفت 28
سقى الظمآن باملاء. سقى 29
رشى اليشء ملكه وباعه. رشى 30

 األلف اللينة 
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شفى اهلل املريض. شفى 31
شوى اللحم. شوى 32
طىل البعري اهلَناَء وبه لَطَخه به. طىل 33
طوى الصحيفة. طوى 34

فعل للرتجي يف املحبوب واإلشفاق يف عسى 35
املكروه. 

عىص اهلل ضد أطاعه. عىص 36
عوى الذئب. عوى 37
غلت القدر. غلت 38
فداه أعطاه شيًئا فأنقذه. فداه39
ُه. فرى 40 فرى بطنه شقَّ
قرى الضيف أضافه. َقَرى 41
قىض األمر. قىض 42
كفاه اليشء. كفاه 43
أحرق جلده بحديدة ونحوها. كواه 44
فتله وثناه. لواه 45
مر. مشى 46
خال ويف األمر نفذ. مىض 47
وعنه كسعيت بعدت. نأيته 48
نكى العدو نكاية قتل وَجَرَح. نكى 49
نوى األمر. نوى 50
ينهاه ضد أمره.هناه 51
هداه اهلل. هداه 52
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هذى العليل هَذياًنا تكلم بغري معقول هَذى 53
ملرض وغريه. 

سقط. هَوى 54

َوَرى 55
ورى القيح جوفه كوعى أفسده، فالُن 
فالًنا أصاب رئتيه والناُر َوْرًيا، اتقدت، 

والزند خرجت ناره. 

وشى الثوب وشًيا نقشه وبه إىل السلطان وشى 56
نّم وسعى. 

حفظ. َوَعى 57
ويف ضد غدر. وىف 58
وقى وقاية صان. وقى 59

وهى اليشء ترق وانشق واسرتخى وهى 60
رباطه. 

تنبيه: لزوم كرس هذا النوع عندما تكون عينه غري حلقية، فإن كانت حلقية 
فتح يف الغالب نحو رأى، وسعى، ونأى، وهنى، ومن غري الغالب بغى يبغى طلبه، 
ووخاه خييه، ووعاه  واًوا كوجى،  فاؤه  يكن  مل  فيام  وهذا  ندبه،  ينعيه  امليت  ونعى 

يعيه، وهوى هيوى، وحروف احللق ستة، جيمعها:
ـــــــم غـــــيـــــن خـــــاءهــــمــــز فـــــهـــــاء ثــــــم عــــيــــن حــــاء ــــتــــان ث مــــهــــمــــل

ثانًيا: ما لمه واو غالًبا اأواطراًدا:

معناه وا�شتخدامهالفعلم�شل�شل

أسا اجلرح يأسوه داواه وبينهام أصلح. أسا1

 األلف اللينة 
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. أل2َ َ ألَ يْألو َقرصَّ
ظهر وسكن البادية. بدا 3
بذا عليه بَذاء فحش يف كالمه فهو بذئ. بذا 4
اختربه. باله 5
تبعه والقرآن قرأه. تاله 6

جثا عىل كدعا، جلس عىل ركبته أو أقام جثا 7
عىل أطراف أصابعه. 

هجره. جفاه 8

جال السيف صقله والعروس عىل بعلها جال9
ة. عرضها عليها فهي جملوَّ

حبا الصبيُّ مشى عىل بطنه. حبا 10
أعطاه. حباه 11
جدا اإلبل وهبا غنى هلا ليسوقها. جدا 12
حذوه فعل فعله. حذا 13
حسا املاء رشبه شيًئا بعد يشء. حسا 14
حشا الوسادة. حشا 15
ة سكنت. خبا 16 ند اصلد والناُر واحلرُب واحلدَّ خبا الزَّ
مشى. خطا 17
ا.خال 18 خال املكان ُخُلوًّ
دجا الليل أظلم. دجا 19
رغب إىل اهلل. دعا 20
قرب. دنا 21
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ذكت النار اشتد هلبها. ذكت 22
زاد ونام. ربا 23
زاد. نام 24
الرجاء ضد اليأس. رجا 25
ثبت. رسا 26
من الرشوة مثلثة وهي اجلمل. رشا 27
رفا الثوب أصلحه. رفا 28
رنا إليه نظر. رنا 29
زاد ونام. زكا 30
زها اليشء صار ذا منظر حسن. زها 31
سجا الليل سكن. سجا 32
سطا عليه وبه صال. سطا 33
ساله وعنه نسبه. ساله 34
سام عال. سام 35
نسى سها 36
شتا باملكان أقام به شتاء. شتا 37
أطربه وأحزنه من األضداد. شجاه 38
شدا اإلبل ساقها والشعر غنى به. شدا 39
شكا يشكو. شكا 40
صبا إليه مال. صبا 41
اليوم ذهب غيمه. صحا 42
كثر وفاض وسَبَغ )أي طال(. وصفا وضفا 43

 األلف اللينة 
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طحا يطحو َبُعَد وهَلَك. طحا 44
ا أتى من مكان بعيد. طرا 45 طرا طروًّ
طفا عىل املاء كعال. طفا 46
عدا عْدًوا جرى وُعْدواًنا ظلم. عدا 47
عراه يعروه غشيه طالًبا معروفه.عراه 48
عشا إىل النار قصدها من بعد. عشا 49
عفا عنه حما ذنبه. عفا 50
عال ارتفع. عال 51
ومنه الُغْدوة أول النهار. غدا 52
. غذا 53 غذا الصبىَّ
غزا غزًوا سار إىل القتال. غزا 54
فشا اخلرب انترش. فشا 55
قسا قلبه َصُلب.قسا 56
قفا األثر تبعه. قفا 57
كبا انكبَّ عىل وجهه. كبا 58
ألبس. كسا 59
لعب. هلا هلًوا 60
ومكاًء صفَر بفيه. مكا مكًوا 61
نبا السيف مل يقطع. نبا 62
نجا بنفسه َخَلص. نجا 63
نزا عليه وثب. نزا 64
نضا السيف سله. نضا 65
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هجا عمًرا شتمه شعًرا. هجا 66
. هفا 67 َزلَّ

)تنبيه( أكثر حلقي العني مضموم املضارع نحو: 
معناه وا�شتخدامهالفعلم�شل�شل

ثغت الشاة: صوتت. َثَغْت 1
رحوت الرحا أدرهتا. رحوت 2
سخا باليشء كدعا جاد. سخا 3
رغا البعري صّوت. رغا 4
سها يف األمر كدعا نسبه. سها 5
شغت سنه كدعا خالفت غريها زيادة أو خروًجا. شغت 6
صحا اجلو. صحا 7
حلاه يلحوه شتمه والعود قرشه. حلاه 8
هلا كدعا يلهو هلًوا غفل وترك ذكره. هلا 9

نخا ينخو نخوة افتخر. نخا 10

ومما ورد مفتوًحا:
معناه وا�شتخدامهالفعلم�شل�شل

طحا األرض يطحاها بسطها.طحا1
يطغى جاوز احلد.طغى2

 األلف اللينة 



66

قواعد عربية

وجاء الفتح والضم يف مضارع األفعال اآلتية:
م�شارعهالفعلم�شل�شل

دحا األرض يدحوها ويدحاها بسطها.دحا1
سحا الرتاب يسحوه ويسحاه جرفه. سحا 2
صغا إليه يصُغو ويصَغى مال. َصغا 3
للشمس يضحو ويضحى برز. ضحا 4
طها اللحم يطهوه ويطهاه أنضجه طبًخا وشًيا. طها 5
حما الكتاب يمحوه ويمحاه أذهب أثره. حما 6
نحا نحوه ينحو وينحى قصده. نحا 7

ثالًثا: ما اأ�شله الواو والياء مًعا: 

معناه وا�شتخدامهالفعل م�شل�شل 

جبا اخلراج كرمى وسعى جباية وجباوة جبا 1
جبية وجبوة مجعه. 

الرتاب عليه يثوه ويثيه حثًوا وحثًيا هاله. حثا 2

محى 3

محى املريض ما يرضه من الطعام محية ومحوه 
ومحى اليشء يميه محاية ومحْيا ومحوة منعه، 
ومحى من اليشء كعلم محية أنف والشمس 

والنار محًوا أو محًيا اشتد حرمها واملسامر محًيا 
ومحًوا سخن. 

حكى احلديث يكيه ويكوه. حكى 4
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حال 5
حال اليشء كدعا وسو ورىض حالوة، 

وحىل اليشء كرىض استحاله وحليت املرأة 
حليا فهي حالية استفادت حلًيا أو لسبته. 

حناه حنًوا عطفه فانحنى وحنى يده ينيها حناه 6
حناية لواها والعوَد والظهَر. 

خفا الربق خفًوا ملع واليشء ظهر وخفاه خفا 7
خيفيه خفيًّا أظهره وخفى كرىض مل يظهر.

دحا اهلل األرض يدحوها ويدحاها دحًوا، دحا 8
ودحيت اليشء أدحاه دحًيا ) بسطته (. 

ذرت الريح الرتاب تذروه وتذريه ذروا ذرا9
وذريا أطارته

ربا يف حجره رُبوا وربوا وربيت رباء وُربًيا ربا 10
نشأت فيه وربا ُربوا نام وزاد. 

رثى امليت يرثيه ويرثوه بكاه بعد موته وعدد رثى 11
حماسنه. 

رعت 12
رعت الدابة اليشء رعًيا والرجل النجوم 
راقبها وانتظر مغيبها، والرعو والرعوة 

والرعواء النزوع عن اجلهل وقد ارعوى. 

زقا الطائر يزقو ويزقى زقًوا وزقيا صاح. زقا 13

سحا الطني يسحوه ويسحيه ويسحاه سحيا سحا 14
جرفه. 

 األلف اللينة 
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صغا يصغو ويصغى صغوا وصغى صغًيا صغا 15
وتقول صغوت وصغيت وصِغيت )ملُت(. 

طحاه يطحوه طحًوا ويطحيه ويطحاه طحاه 16
طحيا بسطه. 

طغا 17
طغاه يطغو طغًوا وطغوانا وطغى يطغى 

طغًيا وطغيت وطغوت، كله بمعنى جاوز 
احلد وارتفع وغال يف الكفر. 

طىل اليشء وبه طليا لطخه وطلْوت الطَّاَل طىل 18
ربطه برجله وحبسه. 

طام املاء يطمو ويطمى ارتفع. طام 19

طها اللحم طهيا وطهوا وطها به عاجله طها 20
بالطبخ أو اليشء. 

عتا يعتو ويعتى عُتوا استكرب وجاوز احلد. عتا 21

عزا 22
عزا الرجل إىل أبيه عزوا وَعْزًيا نسبه إليه، 

وعزاه يعزوه ويعزيه ومنه العزاء أي الصرب 
أو أحسنُه. 

عناه 23

عناه األمر يعنيه ويعنوه عناية أمهه، وعنْوت 
فيهم عنوا وعناء رصت أسريا، وعنيت 

كرضيت وخضعت وبه أحرجته والعنوة 
السم منه. 

غطى اليشء غطيا وغطًوا سرته وداراه غطى 24
كغطاه. 
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غفا غفوة نام واألكثر أغفى. غفا 25

غال يغلو غال ضد رخص وجاوز احلد غال 26
وغلت القدر تغىل غليا وغلياًنا. 

فاله بالسيف يفليه ويفلوه ورأسه بحثه عن فاله 27
القمل كفالَّه. 

قاله يقلوه ويقليه قىل كرهه. قاله 28
قنى اليشء قنوا وقنْيًة بالكرس والضم كسبه. قنى 29

كنى به عن كذا يكنى ويكنو كناية تكلم بام يستدل كنى 30
به عليه أو أن تتكلم بيشء وأنت تريد غريه. 

حلاه يلحوه شتمه والشجرة قرشها حلاه 31
وكسعيت قرشت وفالنا ملته فهو ملحى. 

حما اليشء يمحوه ويمحيه حميا أذهب أثره حما 32
 . فهو ممحى وممحوُّ

نثا احلديث ينثوه وينثيه حدث به وأشاعه نثا 33
واليشَء فرقه وأذاعه. 

نضوت السيف كنضيته جردته. نضوت 34
نفاه ينفيه وينفوه نحاه. نفاه 35
نام ينمو وينمى زاد.نام 36
مهى الدمع هيمى وهيمو سال. مهى 37

 األلف اللينة 
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الوصــل والفصـــل

E

من املفهوم أن الكتابة إنام هي تصوير خطي لأللفاظ، وذلك بتدوين احلروف 
اهلجائية التي تصور أصوات كل لفظ، بحيث يكون املكتوب مطابًقا للمنطوق به 

يف ذوات حروفه، وترتيبها وعددها.

وطبعي أن تتكون الصورة اخلطية العامة للكلمة من جمموع حروفها متضاّمة 
ومنفصلة عن حروف كلمة أخرى سابقة أو لحقة، ألن كل كلمة تدل عىل معنى 
غري معنى الكلمة األخرى، ومتايز املعنيني يستوجب متايز اللفظني، غري أن هناك 

بعض الكلامت النحوية هلا من اخلصائص ما يتم وصلها بغريها يف الكتابة.

مايو�صل بغريه من الكلمات:

يوصل بغريه من الكلامت كل كلمة ل يصح البتداء هبا، أو ل يصح الوقف 
عليها.

) أ (  فما ال يصح االبتداء به، بل جيب وصله بغريه ف الكتابة:
الوطن،  املضارع واألمر، مثل: ألخدَمنَّ  بآخر  التوكيد، وتوصالن  نونا   -1
تربعّن هلذا املرشوع »لنون التوكيد الثقيلة« ومثل: لنكوًنا من املتطوعني، فكًرا يف 

مستقبلك »لنون التوكيد اخلفيفة«. 

مالحظة: كتبت نون التوكيد اخلفيفة ألًفا تطبيًقا لقاعدة سابقة.
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املجتمعون  يف  السامل  املذكر  ومجع  والكتابني،  الكتابان  يف  املثنى  عالمة   -2
واملجتمعني، ومجع املؤنث السامل يف املسلامت.

3- تاء التأنيث وتوصل بآخر املايض، مثل: الشمس أرشقت. 

4- الضامئر البارزة املتصلة، سواء أكانت للرفع، وهي التاء، ونا وتوصالن 
الفعل  بآخر  وتوصل  النسوة  ونون  اجلامعة،  وواو  الثنني،  وألف  املايض،  بآخر 
املايض واملضارع واألمر، وياء املخاطبة وتوصل بآخر املضارع واألمر، أم كانت 
للنصب أو اجلر، وهي ياء املتكلم، ونا، كاف املخاطب، وهاء الغائب وما ترصف 

منهام.

)ب( ومما ال يصح الوقف عليه:
1- احلرف املفرد أي املكون من حرف واحد سواء أكان هذا لإلفراد بالوضع 
اللغوي، مثل باء اجلر، وتاء القسم، ومثل الالم اجلارة، أو لالبتداء، أو لالستغاثة، 
أو الواقعة يف جواب قسم، ومثل السني، وفاء العطف أو اجلزاء، أم كان هذا اإلفراد 
إذا دخلتا عىل )ما( مثل )مم(  امليم يف )ِمن( والعني يف )َعن(  عرًضا، وذلك مثل 
مما، عم )عام( أو دخلتا عىل )َمن( مثل: ممن، عمن، فقد حذفت نون )َمن( و)عن( 

لقاعدة سابقة، وبقى من الكلمة حرف واحد؛ فيوصل بام أو من بعده.

2- أما لفظ )أل( فيوصل بالسم بعده، نحو: الرجل، البتسام.

3- الكلمة التي ركبت مع ما بعدها تركيًبا مزجيًّا، مثل: بعلبك، معديكرب.

ونسعامئة،  ثالثامئة  نحو:  املائة،  مع  ركب  إذا  تسعة  إىل  ثالثة  من  العدد   -4
بخالف ما ركب معها من الكسور، مثل: ربع مائة أي مخسة وعرشين، ومخس مائة 

أي عرشين.

 الوصل والفصل 
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5- الظروف التي تليها كلمة )إذا( املنونة، نحو: وقتئذ- حينئذ - يومئذ، أما 
)إذ( غري املنونة فيفصل عنها الظرف، نحو: رجعت حني إذ سقط املطر.

6-توصل كلمة )حب( بكلمة )ذا( يف )حبذا( و)ل حبذا( ويالحظ أن كل 
كلمة أوردناها يف هذه البنود الستة ل يمكن التوقف عليها.

تعقيبات:
) اأ ( يفهم من قاعدة وصل الكلامت أن كل ما يصح البتداء به والوقف عليه 

وعن  الظاهر،  السم  عن  الظاهر  السم  فيفصل  الكتابة،  يف  جاوره  عام  يفصل 
الضمري املنفصل، ويفصل كل منهام عن غريه من األسامء أو األفعال أو احلروف 

املكونة من أكثر من حرف.
)ب( هناك أدوات توصل بغريها طبًقا لقواعد أخرى معينة. 

أشهر هذه األدوات اليت توصل بغريها: 
كي:

كي  سكت  نحو:  بعدها،  النافية  ل  عن  تفصل  للمضارع  الناصبة  كي   -1 
ل أسبب لك حرًجا، برشط أل تسبق )كي( بالالم، فإذا سبقتها الالم كتبت الكلامت 

الثالث متصلة، نحو: سكت لكيال أسبب لك حرًجا.
2- )كي( توصل بكلمة )ما( بعدها إذا كانت )ما( استفهامية وحينئذ حتذف 
ألف )ما( ويعوض عنها هباء السكت، مثل، كيمه؟ أي مله؟، أو كانت )ما( مصدرية، 
نحو جئتك كيا أتعلم، فكي هنا بمنـزلة لم التعليل، و)ما( مصدرية، أي جئتك، 

للتعلم.
أو كانت )ما( زائدة، نحو: احفظ اإلخوان، كيام يفظوا منك املغيبا.
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ل:
مفيًدا  الكالم  قبلها، نحو: إل يكن  بـ)إن( الرشطية  النافية  1- توصل )ل( 
لقاعدة  )طبًقا  نوهنا  حذف  بعد  بـ)إن(  )ل(  وصلت  فقد  مستحب،  فالصمت 

سابقة(.
 2- وتوصل كذلك بأن املصدرية الناصبة للمضارع، مثل: يستحسن أل تسافر 

اليوم، فقد وصلت )ل( بأن بعد حذف نوهنا )طبًقا لقاعدة سابقة(.

ومن هذه احلالة أيًضا أن تسبق )أن( املصدرية بالالم، فتكتب الكلامت الثالث 
متصلة، مثل: سكت لئال تطول املناقشة، وهنا اعتربت اهلمزة متوسطة، فكتبت عىل 

ياء لكرس ما قبلها.

أما )أن( املفرسة و)أن( املخففة من الثقيلة فتفصالن عن )ل( الواقعة بعدمها، 
ومثل:  القوة،  إل  احلق  يرد  ل  أن  علمت  ومثل:  يقوم،  ل  أن  إليه  أومأت  مثل: 

]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ      ٹ[ ]التوبة:8))[.

َمْن:

من أنواع )من( الستفهامية واملوصولة، وكلتامها توصل بأحرف اجلر: من 
وعن ويف قبلهام، مثل:

)للموصولة(  جّرب  ممنَّ  واستفد  )لالستفهامية(  املال:  هذا  اقرتضت  ممن 
وعّمن تبحث؟ )لالستفهامية(، وعفوت عمت أساء إىل )للموصولة( ويالحظ أن 
نون )من( و)عن( قد حذفتا )طبًقا لقاعدة سابقة( وبقى منهام حرف واحد فكان 

وصله بام واجًبا.

 الوصل والفصل 
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الرس  يفظ  فيمن  ثقتي  ووضعت  ـ  )لالستفهامية(  تفكر  فيمن  ومثل: 
)للموصولة(.

ما:

تأيت )ما( اسمية أو حرفية، ولكل منهام أنواع:
فالسمية: تأيت استفهامية، وموصولة، ونكرة، ومعرفة تامة.

ما ال�شتفهامية:

1- توصل بالسم قبلها إذا كان مضاًفا، مثل، بمقتضام كتبت هذه الشكوى؟

الالم، نحو  بأحرف اجلر: من، عن، يف، إىل، حتى، عىل، كي،  2- وتوصل 
مّم؟ عّم؟ فيم؟ إلم؟ حتام؟ عالم؟ كميه؟ مل؟ ومله؟ ويف مجيع هذه األمثلة حتذف 

ألف )ما( كام ذكر سابًقا.

العني،  مكسورة  نعم،   ، يسَّ يف،  عن،  من،  بالكلامت:  توصل  املو�شولة:  ما 

مثل: سرت مما عملته، وسألت عام حتتاج إليه، وفكرت فيام أخربتني به، ويب 
األطفال القصص ل سيام اخليالية، و]ائ    ەئ     ەئ[.

بالكلامت  املوصولة يف وصلها  بمعنى يشء، وحكمها حكم  هي  النكرة:  ما 

السابقة، واألمثلة املذكورة يف املوصولة، تصلح أن تكون فيها )ما( نكرة موصوفة 
بمعنى يشء.

مالحظة: ما السمية مهام يكن نوعها توصل بالفعل )نعم( إذا جاء مكسور 
العني، وأدغمت ميمه يف ميم )ما( نحو: نعام نرشدكم إليه، وهذب الطفل هتذيًبا 

نعام، فإذا كان الفعل ساكن العني فصل عن )ما( مثل: نعم ما يقول الفاضل.
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و)ما( احلرفية: تأيت نافية، ومصدرية، وزائدة.

ما النافية: تفصل عام قبلها إل إذا كان حرًفا مفرًدا فتوصل به، نحو: سعى 

إىل املال فام نفعه املال.

ما امل�شدرية:

1- توصل بكلمة )كل( املنصوبة عىل الظرفية، ويف هذه احلالة تكون كلمة 
)كلام( أداة رشط تفيد التكرار، نحو: كلام قلت السلع ارتفع سعرها.

و)مثل(  و)قبل(  و)ريث(  )حني(  بكلمة  أيضا  املصدرية  )ما(  وتوصل   -2
نحو: أصغيت إليه حينام تكلم، أي جني كالمه، وجيوز اعتبار )ما( هنا زائدة، أي 
حني تكلم، وتوصل بام قبلها أيًضا، ومثل: انتظرته ريثام صىل، أي وقت صالته، 
وخرجت قبلام حرض، أي قبل حضوره، وعاملته مثلام عاملني، أي مثل معاملته 

إياي.

يف  ذلك  رشح  سبق  )وقد  قبلها  املفرد  باحلرف  املصدرية  )ما(  وتوصل   -3
وصل احلروف املفردة( ومن ذلك الباء، مثل: سالم عليكم بام صربتم، أي يصربكم، 
والكاف، مثل: آمنوا كام آمن الناس، أي كإيامن الناس، والالم، مثل: أكربته ملا وىف 

بعهده، أي لوفائه بعهده.

ما الزائدة: وهي نوعان: كافة، وغري كافة.

ما الزائدة الكافة:
1- توصل بآخر األفعال: طال، جّل، قّل نحو: طاملا نصحت له، وجلام قلت 
الفاعل، وإذا  الفعل عن طلب  انتفع به، و)ما( يف هذه األمثلة قد كفت  له، وقلام 

 الوصل والفصل 
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أيًضا  كتبت  فاعل  مصدر  تأويل  يف  بعدها  والفعل  وهي  مصدرية،  )ما(  اعتربت 
متصلة بالفعل قبلها.

برش  أنا  إنام  كأنام،  مثل  العمل،  عن  فتكفها  وأخواهتا  إن  بآخر  وتوصل   -2
مثلكم يوحى إىل أنام إهلكم إله واحد، ومثل: كأنام، لكنام، ليتام، لعلام.

وتفصل هذه األدوات عن كلمة )ما( التي بعدها إذا كانت )ما( موصولة، أو 
نكرة موصوفة، نحو: إن ما تقوله حق، أي إن الذي تقوله حق، أو إن شيئا تقوله 
بـ)إن(، وجيوز  اعتبار )ما( كافة فتوصل  إنام صنعوا كيد ساحر جيوز  حق، ونحو 

اعتبارها موصولة فتفصل عنها، أي إن الذي صنعوه كيد ساحر.

3- وتوصل بكلمة )رب( فتكفها عن اجلر مثل: ربام تنجح احليلة، وربام حيلة 
تغلب القوة.

ما الزائدة غري الكافة:
توصل بام قبلها يف األحوال اآلتية:

1- إذا وقعت بعد كلمة )ليت( وظلت عاملة، مثل: ليتام أخاك هنا.

إما تافن  أين، حيث، كيف، مثل:  إن،  أدوات الرشط:  بعد  إذا وقعت   -2
معاملتك  تكن  كيفام  أنيًسا،  جتد  تقم  حيثام  املوت،  يدرككم  تكونوا  أينام  فاستعد، 

للناس يعاملوك، و)ما( يف هذه األمثلة مل تكف األدوات عن اجلزم.

3- إذا وقعت بعد أي الرشطية، مثل: أيام الكتابني قرأت استفدت، أو أي 
الستفهامية، مثل: أيام عامل اخرتع هذا الدواء؟ أو أي الدالة عىل كامل الصفة، مثل: 
أخلصت أيام إخالص، ويف هذه األمثلة نجد أن )ما( مل تكف )أي( عن اإلضافة 

إىل ما بعدها.
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4- إذا وقعت بعد )بني( مثل: فبينام الصمت سائد إذا انطلقت صيحة مرعبة، 
و)ما( هنا مل تكف )بني( عن اإلضافة إىل اجلملة بعدها.

)عن(  بني  أو  وجمرورها،  )ِمن(  بني  )ما(  زيادة  إىل  اإلشارة  سبقت   -5
 وجمرورها، أو بني )عن( وجمرورها، ويف هذه احلالة توصل )ما( بحرف اجلر ول تكفه 

عن جر ما بعدها، مثل: مما خطيئاهتم أغرقوا، عام قريب تنكشف احلقيقة.

اأمثلة على الو�صل:

حتب  بام  الناس  عامل  أنت،  كام  كن  بيدي،  خلقت  ملا  تسجد  أل  منعك  ما 
بام كانوا  حسن يف نظري،  تبني، مررت بام  أوائلنا  نبني كام كانت  به،  أن يعاملوك 
يظلمون ملا نافع يسعى اللبيب، فأنزلنا عىل الذين ظلموا رجًزا من السامء بام كانوا 

يفسقون، إنه حلق مثلام إنكم تنطقون، إن تبدوا الصدقات فنعام هي.
ــا حــــرة ال تــقــيــم في ــفــًس أتــحــولولـــكـــن ن الــضــيــم إال ريــثــمــا  عــلــى 

تأدب تأدًبا نعام، فذوقوا بام نسيتم لقاء يومكم هذا، قلام يربح اللبيب إىل ما 
يورث املجد داعًيا أو جميًبا .

هلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب، ل تطل احلزن عىل فائت فقلام جيدي 
عليك احلزن، يا ليت قومي يعلمون بام غفر يل ريب، من ضاق خلقه قلام يتسع رزقه، 
كلام أضاء هلم مشوا فيه، طاملا أرشدتك وقلام انتصحت، كلام اشتد الظالم حسن 
ضوء املصباح، من اتذ املايض مثالً لآليت قلام أخطأت ظنونه، كلام حسنت نعمة 
بلبان  األطفال  يريب  الرفيق  املعلم  الناس،  آمن  كام  آمنوا  فيها،  قبًحا  ازداد  اجلاهل 
العلم كام تريب الوالدة ولدها بالرضاع قبل الفطام، كام يدين الفتى يدان، افعل كام 

 الوصل والفصل 
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أفعل، ل تشتم الناس كام ل حتب أن تشتم، إن فالًنا مما أن يتأدب فام استقاموا لكم 
فاستقتيموا هلم، كوىفء املجتهد لسيام حممود، كوفئنا مثلام كوفئتم، عم يتساءلون، 
فيمن ترغب، إل تنرصوه فقد نرصه اهلل، إل تفعلوه تكن فتنة، ممن اشرتيت هذا؟، 
البرش أحًدا،  إما ترين من  الناس حرج،  جيب أل هتمل دروسك، لئال يكون عىل 

ثلثامئة، أربعامئة، مخسامئة، سبعامئة، ثامنامئة، تسعامئة.

اأمثلة على الف�صل:

لن يبلغ العبد حقيقة اإليامن حتى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما 
أخطأه مل يكن ليصيبه، فعلت مثل ما فعلت، فهمت كل ما قلته، اتعظت بكل ما 
حسن،  فعلته  ما  بحق، كل  يل  ليس  ما  أقول  أن  يل  يكون  ما  قال سبحانك  رأيته، 
وأعلم من اهلل ما ل تعلمون، ما كل ما يتمنى املرء يدركه قالوا: ل علم لنا إل ما 
علمتنا، نُِعَم ما فعلته، يأهيا الذين آمنوا مل تقولون ما ل تفعلون، كل ما فعلته أعجبه، 
اهلل يعلم ما تبدون وما تكتمون، األجر بحسب ما عمل العامل، ول أدري ما يفعل 
يب، إن ما جئت به حسن، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أين ما كنت تعدنا به؟، نُِعم 
ما يقول الرجل، اعمل بمقتىض ما قلته لك، بئس ما كانوا يصنعون ما فعلَته قبيح 
فعلُته حسن، أعطيته عطيًة ما، إصالح ما يف يدك أسلم من طلب ما يف  ولكن ما 
برًيا ما، بئس ما تقوله، عزيز عليه ما عنتم، دوا ما عنتم،  القلم  إبر  الناس،  أيدي 
إن ما عند اهلل هو خري لكم، أيسبون أن ما يمدهم من مال وبنني يسارع هلم يف 
اخلريات، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن ما توعدون لصادق، أي ما عندك أحسن 
استطعت،  ما  اإلصالح  إل  أريد  إن  مخسه،  فلله  يشء  من  غنمتم  ما  أن  واعلموا 
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فاتقوا اهلل ما استطعتم، نبني كام كانت أو ائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، ل أفعله ما 
ذر شارق، إين مقيم ما أقام عسيب، إن ما توعدون آلت.

ـــد أنــــه ـــه ـــش ـــع الـــخـــلـــــــق ت ـــي ـــم محمدج نـــــوال  إال  الـــــورى  عـــم  مـــا 

أشهد أن ل إله إل اهلل وأشهد أن حممًدا رسول اهلل، من ذا الذي ما ساء قط 
أن جاءت  وملا  البشري،  أن جاءه  مَلَّا  النار،  فام أصربهم عىل  فقط،  احلسنى  له  ومن 
نون  برفع  فتنة،  تكوُن  ل  أن  وحسبوا  التقينا،  لو  أن  أقسم  هبم،  يسء  لوًطا  رسلنا 
تكون، أو مات إليه أن ل تفعل كذا، برفع تفعل، كال بل ل تكرمون اليتيم، هل ل 

جيوز هذا األمر، وظنوا أن ل ملجأ إىل اهلل إل إليه.
تقدمي ال  بــــأن  عــلــمــي  تأخريوآنــســنــي  بحظي  مـــزٍر  وال  مفيدي 

َمْن ِمَن األمراء ل تدم أمه أمي؟، ُثلث مئة، ُربع مئة، مُخس مئة، ُسدس مئة، 
ُسبع مئة، ُثمن مئة، ُتسع مئة، ُعرش مئة، بضم أوائل هذه الكلامت ألهنا كسور.

اثنا عرش، ثالث عرشة، أربع عرشة،  اثنتا عرشة،  إحدى عرشة، أحد عرش، 
مخس عرشة، ست عرشة، سبع عرشة، ثامين عرشة، تسع عرشة.

 الوصل والفصل 
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احلروف اليت تزاد يف الكتابة

احلروف التي تزاد يف الكتابة: أشهر هذه احلروف األلف والواو.

زيادة الألف:
الألف ل تقع اإل يف و�شط الكلمة، اأو يف اآخرها: 

أربعامئة،  ثالثامئة،  مثل:  مركبة،  أو  مفردة  )مائة(  كلمة  فتزداد وسًطا يف   -1
مخسامئة، ستامئة، سبعامئة، ثامنامئة، تسعامئة، وكذلك إذا كانت مثناة نحو، مائتان، 
مائتني، أما املجموعة فال تزاد فيها ألف، مثل: مئات مئون، مئني، وكذلك املنسوب 

إليها ل تزاد فيه ألف، مثل النسبة املئوية، والعيد املئوي.

2- وتزاد طرًفا يف املواضع اآلتية: 
) اأ ( بعد واو اجلامعة، نحو: جلسوا، ومل يتكلموا، وقلت هلم حتّدثوا، أما الواو 

التي حرف علة ولم الفعل فال تكتب بعدها ألف، مثل: يدعو، نرجو، وكذلك 
يكتب  ل  املضاف،  به  وامللحق  املضاف  السامل  املذكر  مجع  يف  الرفع  عالمة  الواو 
وبنو  واإلخالص،  الصرب  يف  املثل  ضاربو  املرشوع  مهندسو  مثل:  ألف،  بعدها 

العروبة يأبون العار، واحلق يعرفه ذوو اإلنصاف وانتهت سنو الشدة.

)ب( يف آخر بيت الشعر إذا كانت لإلطالق، نحو: 

أخبرينا يـــوشـــع  أخـــــت  يــــا  أحـــــاديـــــث الـــــقـــــرون الـــغـــابـــريـــنـــاقـــفـــي 

تنـزهت عرًصا، برشط أل يكون  املنون، نحو  املنصوب  يف آخر السم  )جـ( 

السم منتهًيا بتاء التأنيث املربوطة، فال زيادة يف تنـزهت فرتة، أو منتهًيا هبمزة فوق 
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ألف، فال زيادة يف أصلحت خطأ، وبنينا خمبأ، أو منتهًيا هبمزة قبلها ألف، فال زيادة 
يف لقيت جزاء، وسمعت نداء.

زيادة الواو:
ل جمال لزيادة الواو اإل يف و�شط الكلمة اأو يف اآخرها:

1- فتزداد وسًطا يف:
اأ ( )أوىل( اإلشارية، وكذلك )أولء( بدون الكاف، أو معها )أولئك( أما   (

)األىل( اساًم موصولً فال تزاد فيها الواو، مثل: نحن األىل سبقوا بالفضل.

)ب( ويف كلمتي )أولو، أوىل( بمعنى أصحاب، ومها امللحقتان بجمع املذكر 

السامل، مثل: نحن أولو قوة، إن أوىل النعم حمسودون، هذه تذكرة ألوىل األلباب. 

)جـ( ويف كلمة )أولت( بمعنى صاحبات، وهي امللحقة بجمع املؤنث السامل 

يف إعرابه، مثل: األمهات أولت األطفال واجبهن ثقيل. 

وبني  بينها  للتفرقة  جمرورة،  أو  مرفوعة  )عمرو(  كلمة  يف  طرًفا  وتزداد   -2
كلمة )عمر( مثل: كان عمرو بن العاص من دهاة العرب، ومعاوية مدين لعمرو 

ابن العاص يف نجاح خطته.

أما عمرو املنصوبة فال تشتبه بكلمة عمر املنصوبة، ولذا ل تزاد فيها الواو، 
فنقول: إن عمرا داهية، ونقول إن عمر عادل، ففي آخر عمًرا املنصوبة ألف ألهنا 
منونة، أما عمر فهي غري منونة، فال تلحقها ألف، وذلك كاف للتفرقة بينهام، وتزاد 
الواو يف عمرو املنصوبة إذا كانت غري منونة، وذلك يف حالة وصفها بكلمة )ابن( 

� احلروف اليت تزاد 
 يف الكتابة
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مثل: إن عمرو بن هند قد أثار عمرو بن كلثوم، وذلك ألن حذف الواو يف هذه 
احلالة جيعلها تلتبس بكلمة )عمر(. 

وي�شرتط يف زيادة الواو يف كلمة عمرو ما ياأتي:

بأن كانت  مل تكن علام  فإذا  أن تكون كلمة )عمرو( علاًم عىل شخص،   ) اأ   (

مصدًرا، مثل: مصدر الفعل )عَمَر( )عمًرا( ل تزاد فيها الواو وكذلك كلمة )عمر( 
بمعنى اللحمة املتدلية من األسنان.

)ب( أل تضاف إىل ضمري.

)جـ( أل تصغر.

) د ( أل تقرن بـ)أل(.

)هـ( أل تكون منسوبة.

فإذا فقد أحد هذه الرشوط ل تزاد الواو يف آخرها.
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احلروف اليت حتذف يف الكتابة

احلروف التي حتذف من الكتابة: أشهر هذه احلروف: األلف، وأل، وامليم، 
والنون، والواو، والياء.

حذف الألف:

األلف اليت حتذف من أول الكلمة:
اأوًل: حتذف األلف من كلمة )ابن( وكلمة )ابنة(:

1- إذا كانت كل منهام مفردة، وواقعة بني علمني متصلني، وكانت نعًتا للعلم 
األول، ومل تقع يف أول السطر، مثل: فتح مرص عمرو بن العاص، وسميت أسامء 

بنة أبى بكر ذات النطاقني.

 بخالف نحو: اشتهر العباس ومحزة ابنا عبد املطلب ونجحت فاطمة وخدجية 
ابنتا حسني.؛ وتفوق عيل وأمحد وأسامة أبناء مصطفى، وبخالف نحو: الفالح ابن 
الفالح أدرى من غريه بشئون الزراعة وبخالف نحو: فتح األندلس طارق هو ابن 
زياد، وبخالف نحو: يوسف ابن يعقوب، جواًبا ملن سأل: ابن من يوسف؟ ومثل: 

السيدة سكينة ابنة احلسني، جواًبا ملن سأل: ابنة من السيدة سكينة؟ 

ويشمل العلم السم الذي وضع علام، مثل إسامعيل وزينب، والكناية عن 
شخص ل يعرف اسمه، مثل: فالن بن عالن، والكنية املعروفة يف النحو بأهنا ما 
صدرت بأب أو أم، مثل: حرض أبو الفضل بن أيب املجد، ونجحت أم اخلري بنة أم 

العز، واللقب مثل: قابلت اهلادي بن زين العابدين.

� احلروف اليت حتذف 
 يف الكتابة
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2- إذا دخلت عليها مهزة الستفهام، نحو أبن البواب هذا؟ أي هل هذا ابن 
البواب؟ ومثل ابنة الريف تفوق ابنة املدينة يف التعليم اجلامعي؟ 

3- إذا وقعتا بعد حرف النداء )يا( مثل: يا بن األكرمني، يا بنة النيل.

ثانًيا: حتذف مهزة الوصل إذا وقعت بعد مهزة الستفهام، مثل: أسمه جمدي؟ 

ومثل: أصطفى البنات عىل البنني؟ إل إذا كانت مهزة الوصل هي مهزة أل التعريفية 
ألًفا عليها  فإهنا ل حتذف بعد مهزة الستفهام، وإنام تكتب هي ومهزة الستفهام 

مدة، مثل: آلشاهد قال هذا؟ 

الرمحن  اهلل  الكاملة)بسم  البسملة  يف  )اسم(  كلمة  من  األلف  حتذف  ثالًثا: 

الرحيم، أما نحو: باسم الوطن، وباسم العيل القادر، وباسمك اللهم فال حتذف.

لم  مكسورة،  أكانت  سواء  الالم،  عليها  دخل  إذا  )أل(  ألف  حتذف  رابًعا: 

اجلر يف: للفنون أثر يف األمم، أم كانت مفتوحة، مثل لم البتداء يف ولآلخرة خري، 
إن علينا للهدى، ولم الستغاثة، نحو يا للرجال، والالم بعد يا التعجبية، نحو: يا 

للامء! يا للسامء!. 

األلف اليت حتذف من وسط الكلمة:
1- حتذف األلف من لفظ اجلاللة )اهلل( ومن كلمة )إله( بدون أل أو مع أل 

)اإلله(.

2-وحتذف من كلمة )الرمحن( إذا كانت علاًم مقروًنا بـ)أل(، أما نحو ل زلت 
كرياًم رمحاًنا فال حذف، ألهنا ليست علاًم وخالية من أل.
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3- حتذف من بعض كلامت أخرى، أشهرها: لكن ساكنة النون، أو مشددة 
النون، والسموات، ومن طه )األلف الوسطى(.

مالحظة: اقترصنا هنا عىل الكلامت التي جيب حذف ألفها من الكتابة، وتركنا 
الكلامت التي يكون هذا احلذف جائًزا فيها ل واجًبا مثل: ثلثامئة وثالثامئة، ومثل 

هرون وهارون.

األلف اليت حتذف من آخر الكلمة:
فيم  مثل:  جر،  بحرف  سبقت  إذا  الستفهامية  )ما(  من  األلف  حتذف   -1
تفكر؟ مل سافرت؟ عم تسأل؟ مم تعبت؟ بم تكتب؟ عالم عولت؟ حتام تنتظر؟ 

إلم اخللف بينكم؟ أو سبقت بمضاف، مثل: بمقتضام ترصفت هذا الترصف؟

ويشرتط يف هذا احلذف أل تركب )ما( مع )ذا( فإذا ركبت ل حتذف ألفها، 
مثل: ملاذا -بامذا؟.

2- وحتذف أيًضا من آخر كلمة )طه(. 

3- ومن حرف النداء )يا( إذا دخل عىل علم مبدوء هبمزة غري ممدودة، زائد 
عىل ثالثة ومل يذف منه يشء، نحو: يأنور، يأسعد، يأمحد، فإذا كانت مهزة العلم 
ممدودة، مثل: آدم وآزر ل حتذف ألف )يا( فتكتب يا آدم، يا آزر، وإذا حذف من 
رأى من  يا إسحق )عىل  إسمعيل،  يا  إبرهيم،  يا  مثل:  يا،  ألف  بقيت  العلم يشء 

يذفون األلفات املتوسطة من هذه األسامء،.

أو إذا دخلت )يا( عىل كلمة )أهل( أو )أي( أو )أية( نحو: يأهل املروءة، يأهيا 
اإلنسان، يأيتها املربية.

� احلروف اليت حتذف 
 يف الكتابة
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1- وحتذف األلف أيًضا من كلمة )ذا( إذا كانت اسم إشارة مقروًنا بالالم 
الدالة عىل البعد، مثل: ذلك، ذلكام -ذلكم -ذلكن.

2- وحتذف األلف من )ها( التنبيه إذا دخلت عىل: 
) اأ ( اسم إشارة ليس مبدوًءا بالتاء أو اهلاء، وليس بعده كاف مثل: هذا، هذه، 

هذى، هؤلء. 

هاتى،  هاتا-  مثل:  )ها(  ألف  معه  حتذف  فال  بتاء  املبدوء  اإلشارة  اسم  أما 
الذي حلقته كاف  اسم اإلشارة  املبدوء هبا مثل: ها هنا، وكذلك  هاتان، وكذلك 

اخلطاب ل حتذف معه ألف )ها( مثل: هاذاك.

)ب( ضمري مبدوء هبمزة، مثل: هأنا، هأنتام، هأنتم-هأنتن.

3- حتذف ألف الضمري )أنا( إذا دخلت عليه )ها( التنبيهية، وجاء بعده كلمة 
)ذا( مثل: هأنذا.

ناذج أللفات حمذوفة وثابتة:
1- كلمات فيها األف بعد همزة ر�شمت مًدا:

آدم، آِمٌن، اآلن، آمد، آمنوا، آخى، آبق، آمنوا، اآلخرة، آدم، مآب، مكافآت، 
مفاجآت، آثر، آخذ، آوى، آبيٌد، مآدب، مآخذ.

2- كلمات حتذف األفها:

، سموات. اهلل، الرمحن، إله، لكْن، لكنَّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم، طه، اسحق، ل إله إل اهلل، وإهلكم إله واحد، هو لرمحن 
الرحيم، اهلل خلق سبع سموات طباًقا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يا طه انتبه، 
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ووهبنا له إسحاق ويعوب، يا إسحق يناديك، طه، هذا رجل، هذا رجالن، مررُت 
هبذين الرجلني، هأنذا، يا هذا، هأنتم أولء تكذبون، ذلك، ذلكم، يأهيا الرجل.

3- كلمات مل حتذف األفها:

الرمحن  اهلل  باسم  أبتدىء  اهلل،  باسم  أنت رمحان، ل زلت رمحاًنا،  يا رمحان، 
الرحيم، باسمك اللهم، باسم العروبة، باسم اهلل الرمحن الرحيم أقرأ، هاتان فتاتان، 

مررت هباتني الفتاتني، مررت هباتيك الفتاة، هاهنا، هاذاك، أهياذا اهلامم.

4- ما ل�شتفهامية توفرت فيها �شروط احلذف:

بم تفكر؟ فيم اهتاممك؟ عالم حلزن؟ إلم النتظار؟ بمقتضام اتفقت معه؟ 
حتام أنتظرك؟ عالم تبكي؟

5- ما، مل تتوفر فيها ال�شروط فتثبت األفها:

ماذا تريد؟ ملاذا فعلت ذلك؟
ما إلــــــى  بـــيـــنـــكـــم  ــــخــــف  ال وهــــذه الــضــجــة الــكــبــرى عــلــى ماإالم 
ـــا حـــتـــى ما ـــن ماحــــتــــام نـــلـــتـــم حـــزن عــلــى  ــوع  ــدم ال نستبقي  وعـــام 

وقعت يف عروض وضب بالبيت الشعري.

 أنت معتمدي فيام أروم، ما هنا اسم موصول، فيام ترغب أرغب )رشط(.

حذف األ:

السابقة  الالم  أكانت  سواء  لم،  بعدها  وكان  بالم،  سبقت  إذا  أل  حتذف 
َللهو  مثل:  مفتوحة،  كانت  أم  آخر؟  من  لِليل  أما  فوائد،  لِليمون  مثل:  مكسورة 

الربيء أمتع للنفس، وَللعفو أليق باألحرار. 

� احلروف اليت حتذف 
 يف الكتابة
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فإذا دخلت  اإلناث،  للمثنى ومجاعة  املوصول  السم  القاعدة  وتشمل هذه 
عليه الالم مكسورة أو مفتوحة حذفت أل من أوله، مثل: 

اجلائزة لِلذين يسبقان، َللذان شهدا زوًرا أحق بالعقاب، الفضل لِلتني سهرتا 
عىل راحة املريض، َللتان تتطوعان خلدمة املرىض جديرتان بالثناء، املجد لاِليت أو 
لاِلئي يسن تربية األطفال، َلاّليت أو َلاّلئي يسن إدارة منازهلن، ويسعدن أزواجهن 

خري من العامالت املهمالت.

حذف امليم:

نعاّم  إذا أدغمت ميمه يف )ما( نحو:  العني  الفعل )نعم( املكسور  يذف من 
يعظكم به. 

حذف النون:

أو  نحو: عمن، ممن  )َمْن(  إذا دخلتا عىل  كلمتي )عن، من،  1- حتذف من 
أم  تنفق؟  ومم  تبحث؟  عم  نحو:  استفهامية،  )ما(  أكانت  سواء  )ما(  عىل  دخلتا 
كانت زائدة( نحو: عاّم قليٍل أعود، ومما خطيئاهِتم أغرقوا، أم كانت مصدرية نحو: 

عفوت عاّم أسأَت، وعجبت مما أسعَت.

ا  2- وحتذف -كذلك -من إن الرشطية إذا جاء بعدها )ما( الزائدة نحو: فإمَّ
ترِينَّ من البرش أحًدا، إّما يبلَغنَّ عندك الكرب أحدمها أو كالمها، أو جاء بعدها )ل( 

النافية، مثل إلّ تثبتوا فاتكم النرص.

)ل(  بعدها  جاء  إذا  للمضارع  الناصبة  املصدرية  أن  من  أيًضا  وحتذف   -3
فال  النافية  )ل(  وبعدها  الثقيلة  من  املخففة  أن  أما  تترسع،  أل  جيب  مثل:  النافية 
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 حتذف نوهنا، مثل: أشهد أن ل إله إل اهلل، وكذلك أن املفرسة وبعدها ل النافية، 
ل حتذف نوهنا مثل: أوحيت إليه أن ل فائدة من اإلحلاح.

حذف الواو:

النصارى(، هاون  حتذف تفيًفا من الكلامت: داود، طاوس، ناوس )مقربة 
)ما يدق فيه(.

حذف الياء:

الشعر،  يف  املكسور  احلرف  إشباع  من  الناشئة  الياء  الكتابة  من  حتذف   -1
مثل:

والعلم الــبــان  بين  الــقــاع  على  أحل سفك دمي في األشهر الحرمريــم 

2- وحتذف ياء السم املنقوص املعرف بـ)أل( إذا وقف عليه بإسكان ما قبل 
الياء يف لغة نحو: الداع، واملتعال، والتالق، يف الداعي، واملتعايل، والتالقي.

� احلروف اليت حتذف 
 يف الكتابة
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تاء التأنيث

تاء التأنيث املفتوحة واملربوطة: تاء التأنيث هلا صورتان: مربوطة، ومفتوحة.

ولكل منهام مواضع تلزمها، وبيان ذلك عىل النحو التايل:

تاء التاأنيث املربوطة:
وتكتب مربوطة، وتنقط إذا كانت يف اسم، غري مضافة إىل ضمري، وكان ما 
قبلها متحركا، ولو تقديًرا؛ وذلك لنقالهبا هاء يف الوقف؛ وهلذا يسميها بعضهم 

هاء التأنيث، ول تنقط إذا وقعت يف قافية أو سجع.

مواضعها:
تائها لفظا، مثل: فاطمة، خدجية، كاتبة،  املفتوح ما قبل  بالتاء  املؤنثة  1- الكلامت 

أمينة.
2- الكلامت املؤنثة بالتاء املفتوح ما قبل تائها تقديرا، مثل: قناة، فالة، حياة، فتاة.

الكلامت املختومة بتاء املفاعلة، مثل: مسابقة، مشاركة، مفامهة.  -3
مجوع التكسري التي ليست مفرداهتا منتهية بتاء مفتوحة، مثل: قضاة، غزاة، ُبناة،   -4

سعاة.

تاء التاأنيث املفتوحة:
مواضعها: 

مجع املؤنث السامل، مثل: مسلامت، املعلامت، الطالبات، فامهات.  -1
أوقات،  أموات،  مثل:  مفتوحة،  تاء  فيه  مفردها  يكون  التي  التكسري  مجوع   -2

أصوات، أبيات.
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3- األسامء املفردة التي مل يفتح ما قبل تائها، مثل: موت، ثابت، تفاوت، ثبت.
فهمت  هل  الدرس،  أنا  فهمُت  مثل:  ساكنا،  قبلها  ما  يكون  التي  الفاعل  تاء   -4

الدرس يا حممُد، هل فهمِت الدرس يا سعاد.
تاء التأنيث الساكنة الالحقة لألفعال التي يكون ما قبلها مفتوحا، مثل: أختي   -5

نجَحْت، الشجرة أثمَرْت.
َت، َلَعلََّت، لَت. أربعة أحرف تلحقها التاء، وهي: ُربََّت، ُثمَّ  -6

غرفتها،  شجرته،  مثل:  ضمري،  إىل  أضيفت  ثم  كلمة  يف  مربوطة  كانت  إذا   -7
مدرستهم. 

فوائد يف التاء:

إذا أضيف ما حلقته إل ضمري  املربوطة مفتوحة، وذلك  التاء  1- قد تصبح 
نحو: اهلل رمحته واسعة، وقضاتنا عادلون.

2- هتمل التاء املربوطة من النقط يف السجع والشعر، مثل:  يف التأين السالمه، 
ويف العجلة الندامه.

وكام يف قول الشاعر:
ـــــشـــــجـــــره ـــــك ال ـــــل ـــــت الـــــنـــــضـــــرهانــــــــظــــــــر ل ــــــصــــــون  ــــــغ ال ذات 

َة( اسم يشار به إىل املكان البعيد  َت(، فـ)َثمَّ َة(، و)ُثمَّ 3- هناك فرق بني )َثمَّ
َت وقتا ل ينسى.  بمعنى هناك، مثل: سافرت إىل أهبا وقضيت َثمَّ

وأما ُثَمَت حرف عطف يدل عىل الرتتيب والرتاخي يف الزمن، مثل: قرأت 
َت حفظته. القرآن الكريم، ُثمَّ

 تــاء التــأنيث 
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مناذج لأنواع التاء:

فاطمة، خدجية، عبلة، حكمة، فرية، محاة،  تاءات مربوطة ف األعالم:   -1
سمرية، عائدة.

مساعدة،  منرشة،  مسطرة،  طاولة،  عنبة،  األمســاء:  ف  مربوطة  تــاءات   -2
معونة، نكبة، كربة، دوحة، طفولة، الرمحة، العودة، القمة، املظلمة، ضبة، ملحمة، 

صالة، وفاة، ّثمَة.

3- تاءات مربوطة ف مجع تكسري ليس ف مفردها تاء: ُحفاة، عراة، رعاة، 
قضاة؛ ولة، بداة، مُحاة، ُغزاة، ُبغاة، ُقساة، ُعفاة، ُسقاة، ُدعاة، ُأباة، ُهداة، ُنعاة.

وجَدْت،  َذَهبْت،  درَسْت،  َأْخَذْت،  مجَعْت،  التأنيث:  مفتوحة  تــاءات   -4
َأكَلْت.

ذهْبُت،  دَرْسَت،  َأَخْذِت،  مجْعُت،  متحركة:  ضمائر  مفتوحة  تــاءات   -5
وجْدِت، َأكْلَت.

6- تاءات مفتوحة من أصل الفعل: باَت، ماَت، لفَت، نَبَت، َخَفَت، َثَبَت، 
، َزَمَت، َرَبَت، َسَكَت، َشتََّت ، َصَمَت، فاَت، َقنََت َكَبَت، َبَكَت،  هَبَت، َبَكَت، َبتَّ

َمَقَت، َنَصَت افَتَأَت، نَعَت.

7- تاءات مفتوحة االسم الثالثي الساكن الوسط: َسْبت، َبْيت، ُحْوت، 
ُتْوت، َزْيت، َسْمت، ُسْحت، ُكَمْيت، َوْقت، َنْعت، َأْنَت، أنِت، الَبْخت، سكوْت، 

قوت قنْوت، مقت، َهْيت لك. 
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8- تاءات مفتوحة مجع املؤنث السامل: غرفات، بنات، خشبات، عالمات، 
اناْت. أمهات، أوقات، هنات، ُنُزَهات، ُمْفرداْت، َخزَّ

9- تاءات مفتوحة مجع تكسري ف مفرده تاء: َأوقات، ُبيوت، ُسبوت، ُزيوت.

زيَّات،  املؤنث:  وامللحق جبمع  املذكر:  املفرد  االسم  تاءات مفتوحة   -10
الَعنَت،  طالوت،  َجرَبوت،  َذَوات،  أولت،  ياقوت،  عرفات،  أذرعات،  َثَبات، 

الفرات، ُقنُوت، الُقوْت، هيهات.

َت. 11- تاء مفتوحة من أصل احلرف: ليت، لت، ُثمَّ

 تــاء التــأنيث 
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الظاء والضاد

العتامد يف نظائر الظاء والضاد لبن مالك:
املتفقة  األلفاظ  من  لفظة  وثالثني  ثالًثا  هذا  كتابه  يف   V مالك  ابن  مجع 
تقال  األلفاظ  هذه  من  لفظة  وكل  بالنظائر،  يسمى  ما  وهو  املعنى  املختلفة  املبنى 
بالظاء كان هلا معنى آخر مثل: احلض واحلظ  الضاد فيكون هلا معنى، فإذا قيلت 

والضن والظن وما أشبه ذلك.

ومن اجلدير بالذكر أن ابن مالك مل يذكر كثرًيا من نظائر الضاد والظاء وإنام 
قرصها عىل ثالث وثالثني كلمة فكان عمله ناقًصا ورغبة يف سد هذا النقص، تتبع 
املحقق )حاتم صالح الضامن( كتب الضاد والظاء وكتب اللغة واملعجامت فوقفت 
عىل أربع ومخسني كلمة من النظائر فاتت ابن منالك فجعلتها ذياًل لكتاب العتامد 
الضاد  نظائر  من  كلمة  وثامنني  سبًعا  مجع  قد  الذيل  مع  الكتاب  هذا  يكون  وهبذا 

والظاء.

اأ�صل واأظل:
فأما )أضل( بالضاد فأضل فالن فالًنا إذا أغواه ضد هداه، ويف القرآن الكريم 
جل منـزله: ]ڤ    ڦ    ڦ     ڦ    ڦ[ ]طه:79[ وأضل الرجل الدار والدابة: 
إذا مل هيتد إليهام، وكذلك يف كل يشء ل هيتدى إليه، وأضل امليت: إذا دفنه وواراه، 

]ەئ    ەئ    وئ     تعاىل:  ويف احلديث: )لعيل أضل اهلل( أي: أخفى عنه، من قوله 
وئ[ ]السجدة:0)[ أي: خفينا، وأضل اليشء: إذا أضاعه، ويف احلديث: )هلل أفرح 

بتوبة أحدكم من رجل أضل ناقته بأرض فالة ثم وجدها( وقال النابغة اجلعدي:
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أنـــشـــدهـــم وال  ـــــاس  ـــــن ال ـــلأنــــشــــد  إنــــمــــا يـــنـــشـــد مـــــن كــــــان أض

وأما )أظل( بالظاء فأظل الشهر: إذا أرشف، وأظل األمر: إذا قرب، وأظل 
احلائط والشجر: إذا سرتا بظلهام، وأظل القوم: ساروا يف الظل، والظل معروف، 
قال  يفء  حينئذ  فهو  رجع  ثم  الشمس  نسخته  فإذا  النهار،  أول  يف  يكون  ما  وهو 

الشاعر:
تــذوُقفا الظُل من برد الضحى تستطيعه العشي  بــرِد  مــن  الــفــيء  وال 

الشمس كظل ما بني طلوع  الذي ل تنسخه  الظل  الدائم  والظليل:  والظل 
الفجر إىل طلوع الشمس، قال اهلل جل ثناؤه: ]ڭ    ڭ    ڭ[ ]النساء:57[ 

والظل: العز واملنعة، يقال: أظل فالن فالنا: إذا محاه ومنع منه، قال الشاعر:
بالظلمفلو كنَت مولى الظل أو في ظاله لــك  يــدي  ال  ولكن  ظلمت 

واألظل: باطن منسم البعري، قال ابن أخت تأبط رًشا يرثي خاله تأبط رًشا:
ــــاٍخ ـــــمـــــا أبـــــركـــــهـــــا فــــــي مــــن جـــعـــجـــٍع يـــنـــقـــُب فـــيـــه األظــــــٌلوب

الب�ض والبظ:

حلم،  واكتناز  بياض  مع  اجللد  رقيق  أي:  بض  فرجل  بالضاد  )البض(  فأما 
وكذلك امرأة بضة، قال الراجز: كل رداح بضة بضاض وقال أبو بكر بن دريد: 
يقال: رجل بض بني البضاضة والبضوضة: إذ كان ناصع البياض يف سمن، وأنشد 

ألوس بن حجر:
منكسرأبــــــيــــــَض بـــــــضٍّ عـــلـــيـــه الـــــنـــــوُر ـــٌب  ـــل ـــع ث ـــِه  ـــن ـــب ض وفــــــي 

 الظاء والضاد 
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وقال األصمعي: البض الرخص احلسد وليس من البياض خاصة لكن من 
املاء  وبض  بضيضا،  والكرس  بالفتح  بضضت  رجل  يا  بضضت  يقال  الرخوصة، 
العرق،  املاء قلياًل قلياًل شبه  إذا أخرج منه  بضا: سال قليال قليال، وبض احلجر: 
املثل: )فالن ما يبض حجره( أي: ما تندى صفاته،  وكذلك كل يشء، ويقال يف 

وينشد لرؤبة:
لــو كــاَن خـــرًزا فــي الكلى مــا بضافــــقــــلــــُت قـــــــــواًل عــــربــــًيــــا غـــًضـــا

وقال األخر:
ــا عــشــَم أدركـــنـــي فـــإَن ركيتي بمائهاي تــبــَض  أْن  فــأعــيــْت  صــلــدْت 

وأما )البظ( بالظاء فبظ الضارب أوتاره بظا: حركتها لتصوت، وبظ الرجل 
عىل كذا وكذا: ألح عليه، عن أيب عثامن الرسقسطي يف كتاب األفعال.

 البي�ض والبيظ:

 فأما )البيض( بالضاد فجمع بيضة، وهو للطائر والنمل، والبيض أيضا مجع 
بيضة احلديد، قال قتادة بن مسلمة احلنفي:

كأنهْم الــحــديــَد  لــبــســوا  إذا  ـــوٌم  في البيِض والحلِق الدالِص نجوُمق

والبيض مجع بيضة: وهي األرض البيضاء امللساء، عن أيب بكر بن دريد، 
والبيض ورم يف يد الفرس مثل النفخ والغدد، قال األصمعي هو من العيوب اهلينة، 

يقال باضت يد الفرس تبيض بيضا. 

وأما )البيظ( بالظاء فزعموا أنه ماء الفحل، وقال أبو بكر بن دريد األزدي: 
ل أدري ما صحته.



97

الت�صفري والتظفري:

فأما )التضفري( بالضاد فمصدر ضفرته، بالتشديد، تضفريا: وهو اإلكثار من 
ونحومها  والسري  بالتخفيف،  الشعر،  ضفرت  تقول:  معروف،  والضفر  الضفر، 
أضفره ضفرا فأنا ضافر ومها مضفوران، ومنه اشتقاق املضافرة: وهي املعاونة، ألن 
املتضافرين يشتمل بعضهم عىل بعض كاشتامل خصل الشعر بعضها عىل بعض، 
يقال تضافر القوم يتضافرون مضافرة وتضافرا فهم متضافرون، ويف خطبة ألمري 
املؤمنني عيل ريض اهلل عنه: )يا عجبا من تضافر هؤلء القوم عىل باطلهم وفشلكم 

عن حقكم( معناه: من تعاوهنم عىل الباطل. 

وأما )التظفري( بالظاء فمصدر ظفره اهلل بعدوه تظفريا، ورجل مظفر: صاحب 
دولة يف احلرب، والظفر، بفتح الظاء والفاء معا: الفوز، يقال: قد ظفر بعدوه وظفره 

أيضا مثل: حلق به وحلقه، واسم الفاعل منه: ظفر، قال العجري السلويل:
غدا أو  راَح  إن  الميموُن  الظفُر  المتحبُبهو  والتلعابُة  الــركــُب  بــه 

والظفر أيًضا ما اطمأن من األرض وأنبت، والتظفري: غمز الظفر يف تفاحة 
ونحوها.

التقري�ض والتقريظ:

فأما )التقريض( بالضاد فمصدر قرضه، بالتشديد تقريًضا، وهو الذم خاصة 
إذا بالغ يف ثلبه ومتزيق عرضه، مأخوذ من: قرضت اليشء باملقراض وقيل: يطلق 
أو ذمه،  إذا مدحها  يقال: فالن يقرض صاحبه  املدح والذم، قال اجلوهري:  عىل 

ومها يتقارضان اخلري والرش، قال الشاعر:
وإنـــمـــا الـــغـــنـــي  أخـــــو  الـــغـــنـــي  للمقتِرإَن  أًخــــــا  وال  يـــتـــقـــارضـــان 

 الظاء والضاد 
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وأما )التقريظ( بالظاء فمدح الرجل بام فيه من األخالق اجلميلة، يقال: قرظه 
تقريظا إذا مدحه وأثنى عليه بالثناء احلسن.

احلا�صر واحلاظر:

فأما )احلاض( بالضاد فاسم فاعل من حرض يرض فهو حاض، وهو الشاهد 
املقيم ضد الغائب، وطعام حمضور أي مشهود، ومنه احلاض خالف البادي ألنه 

يفيم يف احلاضة، وهي املدن والقرى، واحلاض أيًضا: احلي العظيم، قال الراجز:
الحاضر وسط  بك  تعنظي  صـــهـــصـــلـــق شــــائــــلــــة الـــجـــمـــائـــرقلمت 

وحاض قنرسين: موضع بالشام، قال عكرشة يرثي ابنيه:
تركتها ــي  ورائ أجــســاًدا  اهلُل  القطِرسقى  سبِل  من  قنسريَن  بحاضِر 

وقال حسان:
ــه ــأن ـــكـــرمـــالـــنـــا حــــاضــــر فـــعـــم وبـــــــاد ك ـــن اإللــــــــه عـــــــزة وت قـــطـــي

واإلحضار مصدر قولك: أحرضت اليشء فأنا أحرضه إحضارا إذا كان غائبا 
وطلبت اإلتيان به، واإلحضار أيضا مصدر أحرض الفرس إذا عدا عدوا شديدا، 
ذلك  من  والسم  حماضري،  واجلمع  حمرض،  فرس  وهو  استحضارا،  واستحرضته 

احلرض، وحاضته حاضا: عدوت معه، ويف احلديث: )فانطلقت حمرًضا(. 

وأما )احلاظر( بالظاء، فاسم فاعل من حظرت اليشء حظرا إذا منعته، وهو 
ضد اإلباحة، واملفعول حمظور، وكل يشء منع شيئا فقد حظره، قال اهلل جل ثناؤه: 
بني  احلاجز  واحلظار:  ممنوًعا،  أي:  ]اإلساء:20[  چ[  چ     چ     چ    ]ڃ    

الشيئني، بالكرس، واحلظار بالفتح: الذباب، ذكره أبو البقاء يف )املشوف املعلم(.
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احلاف�ض واحلافظ:

فأما )احلافض( بالضاد، فاسم فاعل من: حفضت العود أحفضه حفضا، فأنا 
حافض والعود حمفوض: إذا حنيته، قال الراجز:

تـــرى دهــــري حــنــانــي حفضا ـــقـــضـــاإمـــا  أخــــــــــرج مــــنــــي مــــــــرة ون

وأما )احلافظ( بالظاء، فاسم فاعل من: حفظت اليشء حفظا ضد نسيته، وإل 
مفعول حمفوظ، ومنه يقال: فالن حافظ إذا كان يستظهر ما يتحفظه.

رعاه  أي  فالنا  اهلل  حفظ  ومنه:  له،  واحلارس  لليشء  الراعي  واحلــافــظ: 
وحرسه، واحلفظة مجع حافظ، والتحفظ: التيقظ وقلة الغفلة، واحلفيظ: املحافظ 
عىل اليشء املواظب له، ويف القرآن الكريم جل منـزله: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ[ 
]األنعام:04)[، واحلفيظة احلمية والغضب، يقال منه: أحفظني اليشء، إذا أغضبني، 

قال  احلرب،  عند  ومنعهم  حريمهم  عىل  املحامون  هم  احلفاظ:  وأهل  إحفاظا، 
الشاعر:

الوغى في  كثيًرا  جيًشا  رأى  قليللما  الحفاظ  مــن  الحفاظ  وذوو 

يقول: هؤلء من حمافظتهم عىل حريمهم ودفعهم الضيم عنهم قليل، ألن من 
كان ذا حفيظة قل عدده بالقتل، ومثل من أمثاهلم: )إن احلفائظ تنقض األحقاد(، 
ومعناه: أنه إذا كان بينك وبني ابن عمك عداوة وعليه يف قلبك حقد ثم رأيته يظلم 

محيت له ونسيت ما يف نفسك عليه ونرصته، قال عويف القوايف:
ــقــادنــخــلــت لــه نــفــســي الــنــصــيــحــة إنه ــب األح ــذه عــنــد الــحــفــيــظــة ت

ويقال هلا أيضا: احلفظة، قال الراجز:

 الظاء والضاد 
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ـــــحـــــا والئــــــــــح الـــقـــتـــيـــروحــــفــــظــــة أكــــنــــهــــا ضـــمـــيـــري مــــــع ال

احل�ض واحلظ:

يف  ومنه  حثه،  إذا  حضا:  اليشء  عىل  حضه  فمصدر  بالضاد  )احلض(  فأما 
]الفجر:8)[  ڭ[  ڭ      ڭ     ڭ     ]ۓ     منـزله:  جل  العزيز  الكتاب 

واحلض بضم احلاء السم، ويقال احلض واحلض مثل الضعف والضعف. 

وأما )احلظ( بالظاء مصدر حظظت يف األمر حظا وهو اجلد والبخت يقال 
فالن ذو حظ، وجيمع يف القلة عىل أحظ، ويف الكثرة عىل حظوظ وأحاظ عىل غري 
قياس كأنه مجع أحظ ألن القياس حظاظ وحظوظ كام يقال: صكاك وصكوك، قال 

رجل من بني قريع:
ـــــدودوليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولــــكــــن أحـــــــاظ قـــســـمـــت وج

احل�صل واحلظل:

حضلت  ويقال:  حضاًل،  النخلة  حضلت  فمصدر  بالضاد  )احلضل(  فأما 
النار  فيها  أشعلوا  إصالحها  أرادوا  فإذا  سعفها،  أصول  فسد  إذا  وذلك  حضاًل 

ليحرتق ما فسد من سعفها وليفها ثم جتود بعد ذلك. 

وأما )احلظل( بالظاء فغرية الرجل عىل املرأة ومنعه هلا من الترصف واحلركة، 
قال الشاعر:

منه يـــعـــدمـــك  ال  يـــعـــدمـــك  يـــعـــارفـــمـــا  أو  فـــيـــحـــظـــل  طـــبـــانـــيـــة 

ويقال: رجل حظل وحظال بالتشديد وحظول وحظالن للمقرت الذي ياسب 
أهله بام ينفق عليهم، والسم احلظالن، بكرس احلاء، قال الشاعر:
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مغلس أم  الـــحـــظـــان  ــي  ــرن ــعــي بدائيات تــقــذفــيــنــي  لـــم  لــهــا  فــقــلــت 
بعض  كف  إذا  يظل:  حظل  وقد  الغضبان،  ميش  بالتحريك:  واحلظالن، 

مشيه، قال الشاعر:
مستكينافــــــظــــــل كـــــــأنـــــــه شـــــــــــاة رمــــــي يحظل  المشي  خفيف 

وقال اآلخر:
كالنقرفــحــشــوت الــغــيــظ فـــي أضــاعــه حــظــانــا  يــمــشــي  فــهــو 

النقر: الذي به النقرة، وهو داء يأخذ الشاة يف شاكلتها، وحظل اإلنسان عىل 
امرأته حظال: إذا قرت عليها.

احل�صل واحلظل:
فهو  خضال  خيضل  اليشء  خضل  من  فاعل  فاسم  بالضاد  )احلضل(  فأما 
إذا  إخضال  األرض  املطر  بامللء، وأخضل  بللته  إذا  إخضال:  خضل، وأخضلته 
بلها باملاء، واألرض خمضلة واملطر خمضل، واخلضلة: الروضة الغمقة الندية، ومنه: 

بكى حتى اخضلت حليته. 

وأما )احلظل( بالظاء فهو املغري لليشء، واخلظالن: املنع، ذكره بعض العلامء، 
ول أدري ما صحته.

ال�صال والظال:

ضالل  أضله  اليشء  ضللت  قولك:  من  فاعل  فاسم  بالضاد  )الضال(  فأما 
وضلة فأنا ضال إذا نسيته، قال أبو بكر بن دريد: وكذلك فرس يف قوله جل وعز: 
]ٻ    ٻ    پ[ ]الشعراء:20[ أي: من الناسني، والضال: الذي أهدر دمه فلم يثأر 

به، قالت أخت تأبط رشا، وقيل أمه:

 الظاء والضاد 
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قــــــتــــــلــــــكلـــــــــيـــــــــت شــــــــــــعــــــــــــري ضـــــلـــــة شـــــــــــــــــــــيء  أي   

وأما )الظال( بالظاء فاسم فاعل أيضا من ظل يظل فهو ظال: إذا عمل ذلك 
هنارا، يقال: ظل فالن هناره صائام: إذا فعل ذلك هنارا، وبات ليله قائام: إذا عمل 

ذلك ليال.

ال�صراب والظراب:

فأما )الرضاب( بالضاد فمصدر ضب الناقة الفحل ضابا، وهو من اإلبل 
بمنـزلة النكاح لآلدميني، ومصدر تضارب القوم تضاربا، وهو من باب التفاعل، 
مثل  للرضب  اسم  والرضاب  اآلخر،  يفعل  ما  بصاحبه  واحد  كل  يفعل  أن  وهو 

القتال اسم للقتل. 

الروايب  الراء، وهي  الظاء وكرس  بفتح  بالظاء فجمع ظرب  )الظراب(  وأما 
الصغار، وكذلك فرس يف احلديث: )حتى تروا الشمس عىل الظراب(.

والظراب: حجارة حمددة مرضسة تكون يف اجلبل، قال الشاعر:
ــنــاب ل الــــفــــراش  عــــن  ــي  ــب ــن ج ــرابإن  ــظ كــتــجــافــي األســــر فـــوق ال

ال�صرار والظرار:

تعاىل:  اهلل  قال  املفاعلة،  باب  املضارة، وهي من  فهو  بالضاد  )الرضار(  فأما 
وُيروى:  »وال ضرار«  احلديث:  ويف  ]البقرة:)23[،  ]ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ 
»ال ضرر وال ضرار«، أي: ل يرض املسلم املسلم ول املعاهد، وأصله من الرض: وهو 
سوء احلال، ويقال: ل ضر عليك ول ضارورة ول ترضة، ورجل ذو ضارورة 

وضورة أي ذو حاجة، قال الشاعر:
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العدى أصفق  ــارورة  ض أخــا  أواصــرهأثيبي  الصديق  في  وقلت  عليه 

وأما )الظرار( بالظاء فجمع ظرر بضم الظاء وفتح الراء مثل رطب ورطاب، 
وهو حجر له حد كحد السكني، ومنه املثل السائر: )أظري فإنك ناعلة( أي اركبي 

الظرر، وقد ورد هذا املثل بالطاء املهملة أيًضا.

ال�صرير والظرير:

فأما )الرضير( بالضاد فرجل ضير بني الرضارة أي ذاهب البرص، والرضير: 
حرف الوادي، يقال: نزل فالن عىل أحد ضيري الوادي أي عىل أحد جانبيه، قال 

أوس بن حجر:
شعب ذو  الــمــروت  مــن  خليج  يرمي الضرير بخشب الطلح والضالومــا 

الرضير  مرس  احلميا  حامي  العجاج:  قال  اجلسم،  وبقية  النفس  والرضير: 
قال  له  ومقاساة  عليه  صرب  ذا  كان  إذا  كان  إذا  اليشء  عىل  ضير  لذو  إنه  ويقال: 

جرير:
الــهــواجــر زادهــا ـــمـــفـــاوز جــــــرأة وضـــريـــرامــن كــل جرشعة  بـــعـــد ال

ويقال: ناقة ضير إذا كانت شديدة النفس بطيئة اللغوب، وأنشد ابن دريد:
مــرة ذات  عــلــى  إال  ــهــا  وصــل ضريرهافــمــا  النواحي  أضــغــان  يقطع 

وقال أبو عمرو: الرضير من الدواب الصبور عىل كل يشء، والرضير الداين 
دنوا شديدا، وأنشد أبو العباس ثعلب: ومها من أبيات املعاين:

جرى باحلالك الفدم النحور أقول لكامل يف البأس ملا 
نهد وأنـــــت  صـــبـــرت  إن  ــر  ــر ســأصــب ــري ــض يـــســـد بــمــثــلــك الــــفــــرج ال

 الظاء والضاد 
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ال�صهر والظهر:

الفاء  بفتح  والفرج،  لثقله،  فدم  له  وقيل  الدم،  والفدم:  فرسه،  اسم  كامل: 
وسكون الراء الثغر، والرضير: املضارة، وأكثر ما يستعمل يف الغرية، يقال: ما أشد 

ضيره عليها! أي غريته. 

وأما )الظرير( بالظاء فنعت للمكان احلزن، وهو الذيفية حجارة ملء الكف، 
ومجعه أظرة بكرس الظاء، وظران بضمها، مثل أرغفة ورغفان، وأنشد ابن دريد:

بمناسم الــحــصــى  ظــــران  أمعراتــطــايــر  غير  ملثومها  العجى  صاب 

ال�صـن والظـن:

به  بخل  إذا  وضنانة  وِضنا  ضنا  باليشء  ضن  فمصدر  بالضاد  )الضن(  فأما 
وشح، والضنني: البخيل، وقرئ: ]ڭ    ڭ        ڭ      ڭ    ۇ[ ]التكوير:24[.

وأما )الظن( بالظاء فهو خالف اليقني، وقد يكون يف معناه، وهو من األضداد، 
ومما  ]الفتح:2)[،  ہ[  ۀ     ]ۀ     تعاىل:  قوله  الشك  بمعنى  منه  جاء  فمام 
ی[  ىئ     ىئ     ىئ     ېئ      ]ېئ     تعاىل:  قوله  اليقني  بمعنى  جاء 
]الكهف:53[، وقوله تعاىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ      ٹ[ ]التوبة:8))[ معناه، 

واهلل أعلم: استيقنوا وعلموا، وقال دريد بن الصمة القشريي:
ــوا بــألــفــي مدجج المسردفــقــلــت لــهــم ظــن الــفــارســي  فـــي  ــهــم  ســرات

الظاء:  بكرس  والظنة،  بالشك،  ل  باليقني  أعداءه  خيوف  ألنه  استيقنوا،  أي: 
وكالمها،  بمهتم،  أي:  ]التكوير:24[  ۇ[  ڭ     ڭ       ڭ         ]ڭ     وقرئ:  التهمة، 
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بالظاء والضاد، متوجهان يف حق النبي صىل اهلل عليه وسلم، ألنه ليس ببخيل ول 
بمهتم.

ال�صهر والظهر:

فأما )الضهر( بالضاد فقال أبو بكر بن دريد األزدي: الضهر صخرة يف جبل 
تالف لونه فيام زعموا، وكأنه ليس عنده بثبت، وذكره حممد بن عبيد اهلل بن سهيل 

النحوي يف كتاب الظاء والضاد، وأنشد عليه:
ضهر جـــــوف  فــــي  رأيــــــت  عـــضـــم  رب 

والضهر مصدر ضهرت اليشء ضهًرا: إذا وطئته وًطا شديدا، ذكره أبو عثامن 
الرسقسطي يف كتاب األفعال. 

وأما )الظهر( بالظاء فالظهر: خالف البطن.

والظهر: الركاب التي حتمل األثقال يف السفر، والظهر: اجلانب والقصري من 
الريش، واجلمع الظهران، وأقران الظهر: الذين جييئون من قبل الظهر يف القتال، 

ومنه قوهلم:

ولكن أقران الظهور مقاتل.

ومنه قوهلم: تكلمت به عن ظهر غيب، أي: كأنه غاب عنه فتكلم فيه عن غري 
يقني، والظهر أيضا طريق الرب، والظهر، بالضم: بعد الزوال، ومنه صالة الظهر، 
العزيز  الكتاب  املعني، ويف  التعاون، والظهري:  والتظاهر:  فقد ظهر،  ما عال  وكل 
]التحريم:4[، والظهري: اليشء جتعله  ]ڻ     ۀ    ۀ    ہ[  منـزله:  جل 
ومنه  ]هود:92[،  ]ک    ک    گ[  ثناؤه:  جل  اهلل  قال  أيتنساه،  بظهر 
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قوهلم: ظهر فالن بحاجتي: إذا استخف هبا وجعلها تظهر، كأنه أزاهلا ومل يلتفت 
إليها، قال أبو ذؤيب:

أحبها أنـــــي  الـــــواشـــــون  وتــلــك شــكــاة ظــاهــر عــنــدي عارهاوعـــيـــرهـــا 
والظاهرة من الورد: أن ترد اإلبل كل يوم نصف النهار، والظواهر: الذين 
ينـزلون ظاهر مكة، والظهرة، بالتحريك: متاع البيت، ويقال: قال أبو عبيدة: هو 
الريش الذي جيعل يف السهم من ظهر عسيب الريشة، والظهار، بالكرس: قول الرجل 
لمرأته: أنت عيل كظهر أمي، يقال منه: ظاهر وتظهر وظهر بمعنى، واملظهر، بفتح 

اهلاء مشددة: الرجل الشديد الظهر، واملظهر، بكرسها: اسم رجل.

ال�صفرة والظفرة:

يف  بعضه  ودخل  الرمل  من  واستطال  تعقد  ما  فهو  بالضاد  )الضفرة(  فأما 
بعض، ذكره بعض العلامء، والضفرة: عقيصة املرأة، عن اجلوهري. 

وأما )الظفرة( بالظاء فجليدة تغشى العني ناتئة من اجلانب الذي ييل األنف 
عىل بياض العني بال سوادها، ويقال هلا الظفرة بالتحريك، والظفر: ظفر اإلنسان، 
واجلمع أظفار، وجتمع أظفار عىل أظافري، وقال قوم: بل أظافري مجع أظفور، ول 
يقال: ظفر، كام تقول العامة، ويقال: أظفور يف معنى ظفر، قال أبو بكر بن دريد: 
أنشدنا أبو حاتم قال: أنشدتني أم اهليثم، واسمها غيثة، من بني عامر بن صعصعة:

انحدرت إذا  األولــى  لقمته  بين  أظفورما  قــيــس  تليها  أخـــرى  وبــيــن 

ال�صلع والظلع:

فأما )الضلع( بالضاد فاجلور وامليل، ومنه: ضلعك مع فالن، أي ميلك إليه، 
ويف املثل السائر: )ل تقش الشوكة بالشوكة فإن ضلعها معها(، يرضب مثال للرجل 
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خياصم آخر، يقول: ل جتعل بيننا من هيوى اهلوى لغرينا، يقال منه: ضلع الرجل 
يضلع: إذا جار، فهو ضالع، قال النابغة:

ــة ــان ـــم يــخــنــك أم ـــًدا ل ـــوعـــد عـــب ويـــتـــرك عــبــد ظــالــم وهــــو ضالعأت

يف  يظلع  ظلع  يقال:  ونحوه،  كالغمز  خفيف  مخع  فإنه  بالظاء  )الظلع(  وأما 
مشيته ظلًعا وظلًعا، ودابة ظالع وبرذون ظالع، ينعت املؤنث بالتذكري وقال كثري:

استقلتوكنت كذات الظلع لما تحاملت الــعــثــار  بعد  ظلعها  على 

ويقال: ظلعت األرض بأهلها ظلًعا وظلًعا: ضاقت، عن أيب عبيد، ويقال يف 
املثل: )ارق عىل ظلعك أن هتاض( أي: اربع عىل نفسك ول حتملها ما ل تطيق.

الع�صب والعظب:

عضبا:  اليشء  عضب  ومصدر  الصارم،  فالسيف  بالضاد  )العضب(  فأما 
عضاب،  ورجل  وشتمه،  بلسانه  تناوله  إذا  الرجل:  وعضب  قطعه،  أو  كرسه  إذا 
قال  قاطعا،  صارما  كان  إذا  غضبا:  السيف  وعضب  شتاما،  كان  إذا  بالتشديد: 

شامس بن أسود الطهوي:
يعلمك وصل الرحم عضب مجربفإال تصل رحم ابن عمرو بن مرئد

وكذلك لسان عضب: إذا كان خطيبا بليغا، وظبي أعضب: إذا انكرس أحد 
قرنيه، واألنثى عضباء، وهو يتشاءم به، ويف احلديث: )أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

هنى أن يضحى باألعضب القرن( قال الشاعر:
ورواحـــهـــا غـــدوهـــا  الـــســـيـــوف  األعضبإن  قرن  مثل  هــوازن  تركت 

وناقة عضباء: مشقوقة األذن، فأما ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فإنام قيل 
هلا العضباء حلدهتا وسعتها، مشتقة من العضب الصارم ومل تكن مشقوقة األذن.

 الظاء والضاد 
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وأما )العظب( بالظاء فتحريك الطائر زمكد، ذكره بعض العلامء.

الع�ض والعظ:

فأما )العض( بالضاد فمصدر عضضت، بفتح أوله وكرس ثانيه، وهو األخذ 
عاض  والفاعل  عضا،  يعض  عض  منه:  تقول  عليه،  هبا  والشد  باألسنان  لليشء 

ۓ     ۓ        ے     ے     ھ     ]ھ     وعز:  جل  اهلل  قال  معضوض،  واملفعول 
ڭ[ ]آل عمران:9))[، والعض، بالضم: علف أهل األمصار مثل اخلبط والنوى، 
والعض، بالكرس: الرجل املنكر الداهية، قال رزين بن حممد الغطفانى، ومها من 

أبيات املعاين:
نفسه المحاسب  العض  لي  ابــــن محمديقول  مـــالـــه  أضـــــاع وأفـــنـــى 

متى يتبني فرجة الصبح يصخد له الويل من طول الثواء ومن صد 

يعني بالثواء املوت، وقوله: من صد، يعني اهلامة التي ترج من رأس امليت 
تزقو، والعض أيضا: الغلق الذي ل يراد ينفتح، والعض أيًضا: الرشس، وهو ما 

صغر من الشوك. 

إذا  الزمان:  يقال: عظهم  الزمان واحلرب،  بالظاء فمن اشتداد  وأما )العظ( 
اشتد عليهم وأثر فيهم، قال الفرزدق:
ــان يــا بــن مـــروان لــم يدع مجلفوعــظ زم أو  مسحتا  إال  الــمــال  مــن 

ألزقه  إذا  عظا:  فالنا  فالن  عظ  يقال  شمر:  بخط  قرأت  األزهري:  وقال 
باألرض فهو معظوظ.
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الع�صل والعظل:

فأما )العضل( بالضاد فمصدر عضل فالن فالنا عضال وأعضل به إذا صلب 
عليه وضيق يف مجيع أموره ومنعه مما يب ويريد ظلام، ومنه عضل األيم: إذا منعها 
من التزويج، قال اهلل جل ثناؤه: ]ڈ    ژ    ژ    ڑ     ڑ[ ]البقرة:232[، 
وكأن منه الداء العضال، وهو الذي أعيا األطباء، ويف حديث عمر ريض اهلل عنه: 

)أعضل يف أهل الكوفة، ل يرضون أمريا، ول يرضاهم أمري(، معناه: أعياين. 

وأما )العظل( بالظاء فمصدر ل اسم، وهو املالزمة يف الفساد يف كل ما يتعاقد 
من الكالب واجلراد، ويقال: عاظلها فعظلها، أي: غلبها يف العظال، قال جرير:

تصطدكـــــــاب تــــعــــاظــــل ســـــــود الـــفـــقـــا ولـــــم  ــا  ــئ شــي تـــحـــم  لــــم  ح 

وتعظل القوم عىل فالن: اجتمعوا عليه.

وقوله يف  عنه  اهلل  ومنه حديث عمر ريض  التضمني،  القواف:  ف  والعظال 
يتعلق معنى  أن  زهري بن أيب سلمى: )كان ل يعاظل بني قوافيه(، والتضمني هو 

البيت الثاين باألول فكأنه يركبه كقول النابغة:
تميم عــلــى  الــجــفــار  وردوا  ـــم  وهـــــم أصــــحــــاب يـــــوم بـــغـــاث إنـــيوه
وثــقــت لــهــم بــحــســن الــظــن منيشـــهـــدت لــهــم مـــواطـــن صـــادقـــات

ويوم العظاىل، بضم العني سمي بذلك ألن الناس يركب بعضهم بعضا فيه، 
يقال: إنه ركب الثنان والثالثة الدابة الواحدة، قال الشاعر:

مامة العظالى  يــوم  فــي  تــك  وألومافــإن  أخــزى  كــان  الغبيط  فيوم 

 الظاء والضاد 
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الع�صم والعظم:

عسيب  أيضا:  والعضم  القوس،  مقبض  فالعضم  بالضاد  )العضم(  فأما 
الذي  اخلشبة  والعضم:  احلديدة،  رأسه  يف  الذي  الفدان  لوح  والعضم:  الفرس، 

يذرى هبا الطعام، والعضم: خط يكون يف اجلبل خيالف لونه، عن ابن دريد. 

وأما )العظم( بالظاء فواحد العظام، وهي قصب املفاصل معروفة، والعظام 
أطعمته  إذا  عظام:  الكلب  عظمت  مصدر  والعظم  األشياء،  مجيع  من  عظيم  مجع 
بال  الرحل  خشب  أيًضا:  والعظم  عظاًم،  عظاًم  قطعتها  الشاة:  وعظمت  العظام، 

أنساع ول أداة.

الع�صة والعظة:

فأما )العضة( بالضاد فواحد العضاة، وهو كل شجر يعظم وله شوك، وهو 
والسدر  والسلم  والطلح  الغرب  فاخلالص:  خالص،  وغري  خالص  ضبني:  عىل 
والسيال والينبوت والسمر والقتاد األعظم والكنهبل والعوسج، وما ليس بخالص: 
فالشوحط والنبع والرشيان والنشم والعجرم والتألب وما صغر من شجر الشوك 

فهو العض، وقد تقدم يف )العض والعظ(. 

وأما )العظة( بالظاء فهي مصدر وعظته عظة ووعظا، وهو أن تنصح للرجل 
وتذكره بالعواقب ونحو ذلك لريق قلبه، والفاعل لذلك واعظ، واملفعول موعوظ، 

ويف الكتاب العزيز جل منـزله: ]گ    گ    گ      ڳ    ڳ                ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    
ڱ[، ويقال: )السعيد من وعظ بغريه والشقي من اتعظ به غريه(.
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الغيا�ض والغياظ:

املاء  فأما )الغياض( بالضاد فجمع غيضة، وهي األمجة، وهو موضع مغيض 
جيتمع فينبت منه الشجر، واجلمع غياض وأغياض، وغيض األسد أي ألف األمجة. 

الياء،  بكرس  مغايظ  والفاعل  غياظا،  غايظ  فمصدر  بالظاء  )الغياظ(  وأما 
باب  من  ألنه  فصاعدا  اثنني  بني  إل  الغياظ  يكون  ول  بفتحها،  مغايظ  واملفعول 

التفاعل.

الغي�ض والغيظ:

ونضب،  قل  إذا  غيضا:  يغيض  املاء  غاض  فمصدر  بالضاد  )الغيض(  فأما 
وغيض املاء فعل به ذلك عىل اسم ما مل يسمى به فاعله، ويف القرآن الكريم جل 
منـزله: ]ۇئ    ۇئ[ ]هود:44[، وغاض الكرام: قلوا، وفاض اللثام: كثروا، فأما 
املثل السائر: )أعطاه غيضا من فيض( أي قليال من كثري، وقيل: الغيض: نيل مرص، 
والفيض: هنر البرصة، والغيض، بكرس الغني: الطلع يف بعض اللغات، ذكره ابن 

دريد. 

ثناؤه:  جل  اهلل  قال  أغضبه،  إذا  غيظا:  غاظه  فمصدر  بالظاء  )الغيظ(  وأما 
]ٿ    ٿ[ ]آل عمران:34)[، وقال األسود بن يعفر:

منهم الغيظ  أتــى  حتى  ـــــادا لـــهـــم ورئــيــنــافغظناهم  قـــلـــوبـــا وأكـــــب

مجع رئة مهموزة، وجتمع رئات، واسم الفاعل قد يأيت غائظ، قال اهلل تعاىل: 
الغني، قالت  امليم وكرس  بفتح  يأيت مغيظ،  ]الشعراء:55[، وقد  ]ېئ    ىئ    ىئ[ 

قتيلة بنت النرض. 

 الظاء والضاد 
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وربما مننت  ــو  ل ضـــرك  كـــان  المحنقمــا  المغيظ  وهــو  الفتى  مــن 

وقد سمت العرب غيًظا وغياًظا.

الف�ض والفظ:

واسم  وفرقه،  كرسه  إذا  فضا:  اليشء  فض  فمصدر  بالضاد  )الفض(  فأما 
الفاعل فاض واملفعول مفضوض، ومنه فض اخلتام للكتاب، وفضضت اجلامعة: 

فرقتهم فانفضوا هم. 

ٹ      ٿ     ٿ     ٿ     ٿ     ٺ         ]ٺ     منـزله:  جل  الكريم  القرآن  ويف 
ٹ[ ]آل عمران:59)[.

وأما )الفظ( فامء الكرش، قال لبيد:
الليث ال شم مرغما الــصــيــد حــتــى تعفرافكانوا كأنف  فــظ  نـــال  وال 

عند  املفاوز  يف  ويرشب  املاء  من  فيه  ما  ويعترص  يشق  أن  هو  الكرش  وفظ 
احلاجة إليه، والفظيظ: زعم قوم أنه ماء الفحل وماء املرأة، قال ابن دريد: وليس 

ذلك بثبت، قال مالك بن نويرة يف فظ الكرش:
فظوظها يعصرون  إذ  لهم  مـــوردكــأن  ـــة  ـــل األب ــض  فــي أو  ــة  ــدجــل ب

الفي�ض والفيظ:

زيادة كثرية  زاد  إذا  فيضا:  يفيض  املاء  بالضاد فمصدر فاض  )الفيض(  فأما 
الكتاب  ويف  اجلفون،  من  خرج  إذا  الدمع:  فاض  وكذلك  مستقره،  عن  وخرج 
العزيز جل منـزله: ]ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ      ۅ[ ]التوبة:92[ وفاض البحر: 
إذا مد، وفاض الوادي: إذا امتأل، فهو فائض وفياض، ورجل فياض، بالتشديد: 
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تفيض يداه باملعروف، والفيض: النهر نفسه، واجلمع أفياض وفيوض، والفيض 
مصدر فاض الصدر بام فيه من الرس فيضا، والعرق كذلك. 

وأما )الفيظ( بالظاء فمصدر فاظ يفيظ فيًظا: إذا مات، ويف احلديث: )فاظ 
وإله هيود(، وقال اآلخر: ل يدفنون منهم من فاظ وقيل: فاظ الرجل نفسه يفيظها 

فيظا: إذا كان يسوق ومل يمت بعد.

القار�ض والقارظ:

فأنا  قرضا  أقرضه  اليشء  قرضت  من  فاعل  فاسم  بالضاد  )القارض(  فأما 
قارض: إذا قطعته قطعا صغرًيا ل كثرًيا، والقارض: الناطق بالقريض، وهو الشعر، 
والقارض  القريض(،  دون  اجلريض  )حال  األبرص:  بن  لعبيد  السائر  املثل  ومنه 
العادل عن اليشء، يقال: قرضت املوضع واليشء يمينا وشامل: عدلت عنه، ويف 
الكتاب العزيز جل منـزله: ]ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ[ ]الكهف:7)[، قال 
فيقول  بمكان كذا؟  أبو عبيد: تلفهم شامًل وجتاوزهم، ومنه قوهلم: هل مررت 

املسؤول: قرضته ذات اليمني ليال، وأنشد لذي الرمة:
مشرف ــواز  أج يقرضن  ظعن  شــمــااًل وعـــن أيــمــانــهــن الــفــوارسإلــى 

وأما )القارظ( بالظاء فهو اسم فاعل أيضا وهو الذي جيتني القرظ، وهو ورق 
به، ومنه: أديم مقروظ وكبش قرظي وقرظي، بفتح األول وضم قاف  السلم يدبغ 
الثاين وفتح الراء، منسوب إىل بالد القرظ، وهي بالد اليمن ألهنا منابت القرظ، ويف 
املثل السائر: )ل آتيك أو يؤوب القارظان(، وكالمها من عنـزة أحدمها يقدم بن عنـزة 

وآلخر فالن بن مهيم بن يقدم خرجا يف طلب القرظ فلم يرجعا، قال أبو ذؤيب:
هما كا  القارظان  يــؤوب  لوائلوحتى  كليب  القتلى  فــي  وينشر 

 الظاء والضاد 
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وقال اآلخر:
إيابي ــري  ــظ ــت وان الــخــيــر  آبـــافــرجــي  ـــزي  ــــ الـــعـــن الـــــقـــــارظ  ــــا  م إذا 

بن  عمر  ويل  فلام  بقباء  كان   ،H اهلل  رسول  مؤذن  القرظ:  وسعد 
اخلطاب، ريض اهلل عنه، أنزله املدينة، وقريظة والنظري قبيلتان من هيود خيرب، وقد 
بن  حممد  منهم   ،R موسى  أخي  هارون  إىل  نسبهم  عىل  العرب  يف  دخلوا 

]كعب[ القرظي أحد األخباريني.

القي�ض والقيظ:

فأما )القيض( بالضاد فمصدر قاضت السن قيضا: إذا حتركت، وانقاضت: 
إذا انشقت طولً، قال أبو ذؤيب:

إنه فالصبر  السن  كقيض  ــــور فــراق  ـــــرة وجــــب ــــكــــل أنــــــــــاس عـــــث ل

والقيض: ما تفلق من قرش البيض األعىل. 

وقت  يف  فيه  صار  قيظا:  كذا  موضع  يف  قاظ  فمصدر  بالظاء  )القيظ(  وأما 
إذا  وتقيظ:  باملكان  وقاظ  وقاظ،  وقيوظ،  قيظ  ومجع  احلر،  شدة  والقيظ:  القيظ، 
أقام به أيام القيظ، قال األعشى: يا رمخا قاظ عىل مطلوب واملوضع الذي يقام فيه 
أوان القيظ: مقيظ، بفتح امليم وكرس القاف، وقاظ يومنا: اشتد حره، وقيظني هذا 
اليشء أي كفاين لقيظي، واسم الفاعل منه: بكرس الياء، واملفعول: مقيظ، بفتحها، 

قال الراجز:
بتي فــــهــــذا  بـــــت  ذا  كــــــان  ـــيمـــــن  ـــت ـــش ـــــف م ـــــظ مـــــصـــــي مـــــقـــــي
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الل�صل�صة واللظلظة:

يف  تلفت  إذا  لضلضة:  الدليل  لضلض  فمصدر  بالضاد  )اللضلضة(  فأما 
مسريه، وإنام يفعل ذلك حلذقه، يقال: دليل لضالض أي حاذق لكثرة تلفته يمينًا 

وشامًل، قال الراجز: وبلدة تغبى عىل اللضالض. 

وأما )اللظلظة( بالظاء فهو مصدر لظلظت احلية لظلظة وهو حتريكها رأسها 
من شدة اغتياظها، وتلظلظت تلظلظا: إذا فعلت ذلك، وحية تتلظلظ من خبثها.

امل�ض واملظ:
فأما )املض( بالضاد فمصدر مضه اليشء يمضه مضا: إذا آمله وبلغ من قلبه 
فهو ماض وممض، قال ابن دريد: وكان أبو عمرو بن العالء يقول: )مضني( كالم 
قديم قد ترك، وكأنه أراد أن األفصح عنده: أمضني، ومض، بكرس امليم والضاد: 
كلمة تستعمل بمعنى )ل(، قال الراجز: سألت هل وصل فقالت: مض وهي مع 
ذلك مطمعة يف اإلجابة، ويف املثل السائر: )إن يف مض ملطمًعا(، قال أبو بكر بن 
يطمعه  كأنه  شفته  له  فيعوج  احلاجة  الرجل  الرجل  يسأل  أن  ذلك  وأصل  دريد: 

فيها. 

أبو  قال  الرساة،  جبال  يف  ينبت  وهو  الربي،  فالرمان  بالظاء  )املظ(  وأما 
ذؤيب:

ــاس مثله ــن ــر ال ــم ي النحلفــجــاء بــمــزج ل عمل  أنــه  إال  الضحك  هــو 
ــد ــائ كحليـــمـــانـــيـــة أحــــيــــا لـــهـــا مــــظ م أرمــيــة  صـــوب  قـــراس  وآل 

أرمية: مجع رمي، وهو ضب من السحاب، ومائد وآل قراس: جبال بالرساة 
باردة.

 الظاء والضاد 
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النا�صر والناظر:

فأما )الناض( بالضاد فاسم فاعل من نرض اهلل اليشء: إذا نعمه وحسنه فهو 
ناض، قال اهلل جل ثناؤه: ]پ    ڀ      ڀ[ ]القيامة:22[، ويقال: غصن ناض ونرض، 
فمن قال: ناض، كان من الثالثي، من نرض، ومن قال: نرض، كان من الرباعي، من 

أنرض، يقال: قد أنرض الشجر: إذا حسن ورقه، ولسم النضارة. 

وأما )الناظر( بالظاء فاسم فاعل من نظر ينظر نظًرا فهو ناظر، وهو املتأمل 
والناظر:  العني،  إنسان  فيه  الذي  األصغر  السواد  باملقلة:  والناظر  بالعني،  اليشء 
قال  جانبيه،  من  األنف  عىل  الدمع  جمرى  يف  عرقان  والناظران:  لليشء،  احلافظ 

جرير:
الخنانوأشــــفــــي مــــن تـــخـــلـــج كــــل جن ــن  م الــنــاظــريــن  وأكــــوي 

وقال اآلخر:
يزينها ــاظــريــن  ــن ال لــحــم  باردقــلــيــلــة  العيش  من  ومخفوض  شباب 

الن�صري والنظري:

فأما )النضري( بالضاد فاليشء البهيج، والنضري: الذهب، قال األعشى:
خميصة حسبت  يــوًمــا  جـــردت  الدالمصاإذا  النضير  وجريال  عليها 

وبنو النضري: حي من اليهود دخلوا يف العرب، وهم عىل نسبهم إىل هارون 
أخي موسى R، قال الشاعر:

مــعــاذ ـــنـــي  ب ســـعـــد  ســـعـــد  يــــا  ــت قـــريـــظـــة والــنــضــيــرأال  ــي ــق لـــمـــا ل
ـــؤي ـــي ل ـــن ـــى ســـــــراة ب مستطيروهـــــــان عـــل بــــالــــبــــويــــرة  ــــق  حــــري
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وأما )النظري( بالظاء فاملثل، يقال: فالن نظري فالن: إذا كان مماثال له، واجلمع: 
نظراء، وفالن ناظورة بني فالن: إذا كان املنظور إليه من بينهم، وناظرة: جبل أو 

موضع، وقد يقال للنظري: نظر كنديد وند، قال الشاعر:
أنني مليكة  نــظــري  أتـــى  ــل  ه أنــــا الــلــيــث مـــعـــدوا عــلــيــه وعــاديــاأال 

الأر�ض والأرظ:

قال ابن السيد البطليويس: زعم بعض أهل اللغة أن األرظ بالظاء قوائم الدابة 
خاصة وما عدا ذلك فهو أرض بالضاد، وهذا غري معروف.

الأ�صالل والأظالل:

األضالل بالضاد وفتح اهلمزة مجع ضلل، وهو املاء اجلاري حتت احلجارة أما 
األظالل بالظاء فهو مجع الظل.

الأف�صا�ض والأفظاظ:

األفضاض، بالضاد وفتح اهلمزة، مجع الفضض، وهو املاء العذب، واألفظاظ، 
بالظاء وفتح اهلمزة مجع الفظ من الرجال.

اأف�صع واأفظع:

يقال: أفضع اإلنسان بالضاد: إذا جعس وأحدث، ويقال: أفظع األمر بالظاء: 
إذا اشتد وشنع.

اأم�ض واأمظ:

يقال: أمضني اجلرح إمضاضا أي آملني وأوجعني، ويقال: أمظ العود الرطب 
يمظه إمظاظا: إذا تركه حتى تذهب رطوبته.

 الظاء والضاد 
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الإن�صار والإنظار:

اإلنضار بالضاد، مصدر أنرض اهلل وجهه أي حسنه، ومصدر أنرض الشجر إذا 
حسن، أما اإلنظار بالظاء فهو التأخري.

التع�صيب والتعظيب:

التعضيب بالضاد: كثرة القطع أو الكرس، والتعظيب بالظاء: خشونة اليد من 
العمل.

التع�صيل والتعظيل:

التعضيل بالضاد: مصدر عضلت املرأة بولدها إذا نشب يف بطنها عند الولدة، 
وعضلت األلض بأهلها إذا ضاقت، والتعظيل بالظاء: مصدر عضلت الكالب: 

إذا تسافدت، وعظلت اجلراد: إذا ركب بعضه بعضا.

اجلائ�ض واجلائظ:

اجلائُض بالضاد: العادل عن اليشء، واجلائظ بالظاء: الذي يتبخرت يف مشيته 
مع سمن وكثرة حلم.

اجل�ض واجلظ:

بالظاء:  واجلظ  عليه،  محل  إذا  بالسيف،  غليه  جض  مصدر  بالضاد:  اجلض 
الضخم، ويقال: إن اجلظ أيضا: النكاح.

ح�صار وحظار:

للفعل مبني عىل  بالظاء: اسم  بالضاد: كوكب يشبه سهيال، وحظار  حضار 
الكرس بمنـزلة نزال، ومعناه احظره عن اليشء أي امنعه منه.
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احل�صار واحلظار:

البيض  األبيض، واحلضار:  الثور  أيضا:  اجلري، واحلضار  بالضاد:  احلضار 
بالظاء:  واحلظار  الرحل،  هيئة  عىل  البعري  عىل  تلقى  حقيبة  واحلضار:  اإلبل،  من 

حائط احلظرية، وهي الزريبة.

احل�صر واحلظر:

احلرض بالضاد: احلاضة، واحلظر بالظاء: احظرار النبت.

احل�صرية واحلظرية:

احلضرية بالضاد: اجلامعة من القوم يغزون، واحلظرية بالظاء: ما أحاط باليشء، 
وهي تكون من قصب وخشب.

احل�صي�ض واحلظيظ:

واحلظيظ  اجلبل،  أسفل  واحلضيض:  باليشء،  املغرى  بالضاد:  احلضيض 
بالظاء: السعيد من الرجال الذي له حظ.

احلفا�ض واحلفاظ:

اجلوالق  أيضا:  واحلفض  البيت،  متاع  وهو  حفض،  مجع  بالضاد:  احلفاض 
يوضع فيه املتاع، واحلفض: الصغري من اإلبل، واحلفاظ بالظاء: مصدر حافظت 

عىل اليشء حمافظة وحفاظا: إذا راعيته ومل تضيعه.

احلن�صلة واحلنظلة:

شجر  بالظاء:  واحلنظلة  املاء،  فيه  جيتمع  صخرة  يف  قلت  بالضاد:  احلنضلة 
معروف، واحلنظلة أيًضا: املرأة القصرية، فإهنا شبهت باحلنظلة.

 الظاء والضاد 



120

قواعد عربية

اخل�صرفة واخلظرفة:
اخلرضفة بالضاد: العجوز، وقيل: هرم العجوز واسرتخاء حلمها، واخلظرفة 

بالظاء: سعة خطو البعري إذا مشى.

ربـ�ض وربـظ:
ربض بالضاد: برك، وربظ بالظاء: سار.

�صاف وظاف:
ضاف بالضاد من قوهلم: ضاف الرجل يضيفه إذا نزل عليه ضيفا، وضاف 
السهم عن الغرض ضوفا إذا عدل، وظاف بالظاء من قوهلم: ظفت البعري أظوفه 

ظوفا إذا قيدته وقاربت بني خفيه.

ال�صاهر والظاهر:
الضاهر بالضاد: حجر يعرض يف اجلبل خيالف لونه، والظاهر بالظاء: البارز 

املنكشف من كل يشء.

ال�صائر والظائر:
ضه  بمعنى  ويضوره  يضريه  ضاره  قوهلم:  من  فاعل  اسم  بالضاد:  الضائر 
يرضه، والظائر بالظاء: اسم فاعل من قوهلم: ظأرت الناقة إذا عطفتها عىل احلوار، 

وظأرته عىل األمر إذا أكرهته عليه.

ال�صـب والظـب:
يف  يأخذ  داء  والضب:  معروف،  حيوان  والضب:  احلقد،  بالضاد:  الضب 
الشفة، والضب: القبض عىل اليشء بالكف، والضب: ورم يكون يف صدر البعري، 

وقيل يف خفه، والظب بالظاء: الرجل املهذار.
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ال�صرب والظرب:
بالظاء:  والظرب  الرضب،  شديد  أي  ضب  رجل  يقال:  بالضاد:  الرضب 
املكان الذي فيه احلجارة املحددة، والظرب: اجلبل املنبسط عىل األرض، وعامر بن 

الظرب العدواين.

ال�صـر والظـر:
احلجارة  وهي  الظران،  قطع  بالظاء:  والظر  النفع،  ضد  بالضاد:  الرضب 

املحددة.

ال�صرى والظرى:
املاء لشدة الربد فإذا رشبته  بالظاء: انجامد  العادة، والظرى  الرضى بالضاد: 

املاشية أضبه.

ال�صعن والظعن:
الضعن بالضاد: كرس يشء أجوف كالعنب والبيض، وهو كالقدح، والظعن 
بالظاء كالرحتال، والظعن: القبة التي حتمل فيها الظعينة، والظعن: خرقة احليض.

ال�صفر والظفر:
الضفر بالضاد: حقف طويل عريض من الرمل، يقال بفتح الفاء وتسكينها، 

والظفر بالظاء: الفوز بام طلبته.

ال�صف والظف:

بالظاء: أن تشد قوائم  الناقة بكفك كلها، والظف  بالضاد أن حتلب  الضف 
البعري وغريه من الدواب.

 الظاء والضاد 
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ال�صل والظل:
الضل بالضاد: الداهية، والظل بالظاء: أصله السرت، ومنه ظل الشمس وظل 

الشجر، والظل بالظاء: سواد الليل.

ال�صنني والظنني:
الضنني بالضاد: البخيل، والظنني بالظاء: املتهم.

الع�صام والعظام:
العضام بالضاد: عسيب البعري، والعظام بالظاء: مجع عظم.

غا�ض وغاظ:
غاض بالضد: يقال: غاض املاء: إذا قل وغار، وغاظ بالظاء: يقال: إذا غاظه 

أي أغضبه.

فا�ض وفاظ:
بالظاء:  وفاظ  مسقره،  عن  وخرج  زاد  إذا  املاء  فاض  يقال:  بالضاد:  فاض 

يقال: فاظ الرجل: إذا مات.

الف�صا والفظا:
والفظا  خيلطان،  والزبيب  التمر  والفضا:  املختلط،  اليشء  بالضاد:  الفضا 

بالظاء: ماء الرحم.

الف�صي�ض والفظيظ:
العرق،  أو  السائل  املاء  أيضا  وهو  املكسور،  اليشء  بالضاد:  الفضيض 
التي  الكرش  بالظاء  والفظيظ  الكتاب،  عن  املفضوض  الطابع  أيضا:  والفضيض 

اخرج ما فيها من املاء، وهو يشء يفعلونه يف األسفار إذا عدموا املاء.
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القر�ض والقرظ:
القرض بالضاد: القطع باملقراض، والقرض أيًضا: مصدر قرض البعري جرته 
دبغ  بالظاء:  والقرظ  يرسة،  أو  يمنة  عنه  عدلت  إذا  املكان:  ومصدر  مضغها،  إذا 

اجللد بالقرظ، وهو ورق السلم.

قع�ض وقعظ:
قعظ  يقال:  بالظاء:  وقعظ  عطفه،  إذا  اليشء:  قعض  يقال:  بالضاد:  قعض 

الرجل أمر: إذا غمه.

الك�صك�صة والكظكظة:
الكضكضة بالضاد: سعة امليش، والكظكظة بالظاء: امتالء السقاء.

الل�ض واللظ:
اللض بالضاد: يقال: رجل لض: أي مطرود من موضع إىل موضع، واللظ 

بالظاء: الشديد اإلحلاح واملالزمة.

املر�ض واملرظ:
املرض بالضاد: الداء، واملرظ بالظاء: اجلوع.

امل�صا�صة واملظاظة:
الرش  يف  الوقوع  بالظاء:  واملظاظة  والوجع،  احلرقة  بالضاد:  املضاضة 

واخلصومة.

امل�صرة واملظرة:
املرضة بالضاد: ضد املنفعة، واملظرة بالظاء: األرض ذات احلجارة املحددة.
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املقي�صة واملقيظة:

املاء،  كثرية  مقيضة:  وبئر  الفرخ،  منها  خرج  التي  البيضة  بالضاد:  املقيضة 
واملقيظة بالظاء: نبات يبقى أخرض إىل اليقظ يكون علفة لإلبل إذا يبس ما سواه.

ن�صر ونظر:

نرض بالضاد: يقال: نرض وجهه أي حسن، ونظر بالظاء: يقال: نظر بعينه إىل 
اليشء: إذا أراد أن يراه، ونظر بقلبه: إذا فكر وتدبر اليشء، ونظره بمعنى انتظره.

الن�صرة والنظرة:

من  أو  النظر  من  الواحدة  املرة  بالظاء:  والنظرة  واحلسن،  النعمة  النرضة: 
النتظار، ويقال: بفالن نظرة أي سوء حال، وبه نظرة من اجلنة.

نـ�ض ونـظ:

عىل  فالن  نظ  يقال:  بالظاء:  ونظ  سال،  إذا  املاء:  نض  يقال:  بالضاد:  نض 
اليشء: إذا ألح عليه.

ن�صـف ونظـف:

نضف بالضاد: يقال: نضف اإلنسان طعامه تنضيفا فهو منضف: أي جعل 
فيه النضف، وهو شجر يتداوى به وهو الصعرت، ونظف بالظاء: يقال: نظف اليشء 

تنظيفا: إذا نقاه.

الن�صم والنظم:

التأليف،  بالظاء:  والنظم  نضمة،  واحدهتا  السمينة  احلنطة  بالضاد:  النضم 
والنظم: ما نظمته من لؤلؤ وخرز وغريمها، والنظم: املنظوم، وصف باملصدر.
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نع�ض ونعظ:

نعض بالضاد: يقال: ما نعض فالن شيئا أي ما أصاب، ونعظ بالظاء: يقال: 
نعظ الدكر أي قام وانترش.

النك�ض والنكظ:

النكض بالضاد: الدفع، والنكظ بالظاء: العجلة.

الو�صر والوظر:

املآلن  بالظاء:  والوظر  والزهم،  الدرن  وهو  الوض،  من  بالضاد:  الوض 
الفخذين والبطن من اللحم.

ف ووَظف: و�صَ

وضف بالضاد: يقال: وضف البعري وأوضف: إذا سار سريا سيعا، ووظف 
بالظاء: يقال: إذا تبعه، ووظف اليشء عىل نفسه: ألزمها إياه.

تم فائت النظائر واحلمد هلل أوًل وآخًرا وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال احلريري يف منظومته: 
والـّظـا الــّضـــــاِد  عــِن  السائلي  األْلـــــــفـــــــاُظأيــهــا  ــُه  ـــ ــّل ـــ ــِض ـــ ُت ــا  ــْي ـــ ــَك ل ء   
فاسـمـْع ُيغنيَك  الّظاءات  ِحفَظ  اسـتـيقـاُظإّن  لــُه  امــــِرٍئ  اســِتــمــاَع  هــا 
واإلْظ والـــــمـــــظـــــاِلـــــُم  ــاُء  ــي َظــْم والـلَّـحـاُظهـــَي  ــَبــى  والــظُّ ــْلــُم  والــظَّ الُم 
والـّشـْي والظبُي  والّظليُم  والـّشـواُظوالَعظا  والــّلــظـــــى  والــّظــلُّ  َظـــُم 
والـتـق والّنظـُم  والّلْفُظ  والـلَّـمـاُظوالّتَظّني  والّظما  والــَقــيــُظ  ريــُظ 
والـجـا والّظئُر  والّنظيُر  ــاُظوالِحظا  ـــ ــقـــ ــروَن واألْي ـــ ــاِظ ـــ ــّن ـــ ِحــــُظ وال
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لُف والعظُم والّظـن ظـاُظوالّتشّظي والظِّ والشِّ والّشظا  ــْهــُر  والــظَّ بــوُب 
والـمـْح ـــــُر  والــمــَظـــــفَّ واإلْحـفـاُظواألظـــافـــيـــُر  ــوَن  ــظـــ والــحــاِف ظــــوُر 
ـّن والـظِّ والــَمــِظـــــّنــُة  ــاُظوالــَحــظــيــراُت  ـــ ــت ـــ ــْغ ـــ ــُم ـــ وال ـــوَن  والـــكـــاِظـــمــــ ُة 
والـِكـّظ والــُمــواِظـــــُب  ـــاُظوالــَوظــيــفــاُت  ــــ ـــظــــ ــــ واإلْل ـــاُر  ـــظــــ ــــ ـــِت واإلنــــ ُة 
وعـظــيٌم ـــاِلـــــــٌع  وظــــ ـــٌف  ـــي ــٌر والـــــــَفـــــــظُّ واإلْغـــــــــاُظوَوظــــ ــي ــهـــ ـــ وَظ
الـّظـا والّظَلُف  ــْرُف  والــظَّ ــيــُع والـــــــُوّعـــــــاُظوَنظيٌف  ــَفـــــظـــ ِهـــــُر ثــــّم الـــ
والـحـْن والــَمــظُّ  ْعُن  والظَّ ــــاُظوُعــكــاٌظ  ــــُل والـــــقـــــاِرظـــــاِن واألْوشـــــ َظ
الـبـا والــّشــَظــُف  ـــّراِن  الـــظِّ ــريُّ والـــــَجـــــّواُظوِظــــراُب  ــَظـــ ـــ ِهــــُظ والــجــْع
والـُعـْن والــَحــنــاِظـــــُب  ــرابــيــُن  ــــاُظوالــظَّ ــاُن واألْرعـــــ ــّي ـــ ــّظ ـــ ــّم ال ـــ ــــُب ث ُظ
ْب ْلُظ والّظأُب والظَّ ناِظي والدَّ والـِجـْنـعـاُظوالشَّ والــُعــنــُظــواُن  ظـــاُب 
والـِعـْظ والّتعـاُظـُل  ــاُظوالّشناظيُر  ـــ ــع ـــ ــُد واإلْن ـــ ــْع ــــُم والــَبــْظـــــُر بـــ ِل
ــواِدِر فاحـَفـْظ ــّن ال ِســوى  الـُحـّفـاُظهــَي هــذي  ــــاَرَك  آثـــــ لــَتــْقـــــفـــــو  هـــا 
وقـاظـواواقِض في ما صّرفَت منها كما تق كَقْيٍظ  أْصــِلــِه  في  ضيِه 
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معرفة الضاد والظاء
لأبي احل�شن ال�شقلي

باب ال�صــاد:

ُيقال: َوَرٌق ناٌض فيه َنَضاَرٌة، ومنه قوله تعاىل: ]پ    ڀ      ڀ[ ]القيامة:22[، 
اهللِ  رسوِل  أجداد  من  رجٍل  اسُم  والنرُّض:  الذهُب،  والنضاُر:  َوْجَهُه،  اهللُ  وَنرَض 

 .O

َتَضْعَضَع الرجُل: إذا َذلَّ وَخَضَع.
: معروف باألسنان.  الَعضُّ

الُعَضْيَهُة: الزوُر. 

ُقَضاَعُة: أبو َحيٍّ من اليمن، وهو ُقضاعُة بن مالك بن مِحري بن سبأ، وتزعم 
ُنّساُب ُمرَض َأّنُه ُقضاعة بن معّد بن عدنان، وقاَل قوٌم: قضاعُة كلبُة املاِء، ومل َيْعِرْفُه 

أبو الَغْوِث.

وذكر اخلليل أّن الَقْضَع الَقْهر، وبذلك ُسميت قضاعة. 

وقال آخرون: ُسِمي ُقضاعًة ألّنُه اْنَقَضَع عن َقْوِمِه، أي انقطع، وانَقَضَع عن 
ُقوا. َع القوُم: َتَفرَّ َع اليشء: َتَقّطَع، وذكر ابن دريد: َتَقضَّ أهلـه: َبُعَد، وَتَقضَّ

االضطجاُع والضجيُع: معروفان. 

وُيقال: َعُضٌد وُعُضٌد، وفالٌن َيْعُضُد فالًنا، أي يعينه، وعضادتا الباب. 

ُع بمعنى واحد.  ُع والّتَضُّ َ والضرَّ
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ضاُع، ومنه امُلْرِضَعُة، واملضارعُة: املشاهبُة.  الرِّ

رِبق. ُع الشاِة، والرِضيُع يف كتاِب اهلل: َيبِيُس الشِّ وَضْ

البيع،  عىل  ْلَعة  السِّ وَعــَرَض  اجليش  وَعــَرَض  الطوِل،  ِخالُف  الَعْرُض: 
واملعاَرَضُة يف الكالم واحلديث، والتعرُض للناس، وامَلَعاِريُض يف القوِل وَعروض 

الشعر وُعْرض احلائط، والَعَرض الذي يستعمله املتكلون، وعاِرُض الَوْجِه. 

من  َمنَْعُهنَّ  النساِء:  وَعَضُل  ُمْعِضٌل،  وَأْمٌر  ُعضاٌل،  وداٌء  الساِق،  وَعَضَلُة   
التزويـج، قال اهلل تعاىل: ]ڭ      ۇ[ ]النساء:9)[.

وِضلُع اإلنساِن، وفرٌس َضليٌع: أي واسُع اجلنبني، وفالٌن َيْضَطلُع هبذا اليشِء 
من األمِر، وَأَكَل حتى َتَضّلَع. 

]ک        وَضْعُف اإلنساِن، وِضْعُف اليشِء: من املضاعفة، منه قوله تعاىل: 
ک    گ[ ]البقرة:)26[.

ُبُع: معروٌف، وهو للذكر واألنثى، بغري  وَضْبُع اإلنساِن: وسُط َعُضِدِه، والضَّ
هاء . 

والبِضاَعُة:  اجِلامُع،  وامُلَباَضَعُة:  الِقْطَعُة،  والَبْضَعُة:  قطعته،  اليشَء:  َبَضْعُت 
معروفٌة. 

بني  ما  يفتحها: وهو  العرب  الباء، وبعض  بكرس  العدد،  بِْضع، يف  وقوهلم: 
َعرَشَ  وبِْضَعَة  ]الروم:4[،  ۈ[  ۈ     [ تعاىل:  اهلل  قال  التسع،  إىل  الثالث 
َة امرأًة، فإذا جاوزت لفظ العرش ذهب البِضع، ل تقوُل: بِْضٌع  رجاًل وبِْضَع َعرَشَ

وعرشون. 
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العضُب: السيُف القاطع، وشاٌة َعْضباء: مكسورُة القرن. 

امَتَعَض فالٌن من اليشء: إذا َتَوّجَع منه. 

ْضُتُه َتْعِويًضا.  الِعَوُض: معروٌف، ُيقال: َعوَّ

وعياض: اسُم رجٍل. 

ُع: ريٍح طيبٍة.  وَتَضوُّ

والَوْضُع والَوِضيَعُة: معروفان. 

ومجُعُه  معروٌف،  واملوضع:  اخلرُساُن،  والَوِضيَعُة:  معروٌف،  والتواضُع: 
مواِضُع.

وعضو اإلنساِن. 

والِعَضُة: الِقطعُة من اليشء، وجُيمع عىل ِعِضني. 

الَضْيَعُة: ومجعها ِضياع، وضاع اليشء: إذا هلك. 

والِضفدُع: معروٌف. 

ُه عىل األمر: أي َحّثُه، واحلضيض: الَقراُر من األرض عنَد منقطِع اجلبل،  وَحضرَّ
وكتب يزيد بن املهّلب إىل احلّجاج: )إّنا َلِقينا العدوَّ واضطررناهم إىل ُعْرُعَرِة اجلبِل 
ونحن بَحِضيِضِه(، ويف احلديث: )َأّنُه ُأهِدي إىل رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وآله َهِدّية 
فلم جيْد شيًئا يضعه عليه فقال: َضْعُه باحلَِضيِض فإّنام أنا عبٌد آكُل مما يأكُل العبُد( 

يعني: باألرض.

الضحضاح: املاُء القليُل. 

 الظاء والضاد 
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وبفتح  منه،  ُيْضَحُك  احلاء:  بتسكني  ُضْحَكة،  ورجٌل  معروٌف،  ْحُك:  الضِّ
احلاء: كثرُي الضحِك، والضحاك: ملٌك معروٌف، وَضِحَكِت املرأُة: حاَضْت. 

ِعنَد  َداِحَضٌة  ُتُهْم  ﴿ُحجَّ تعاىل:  اهللُ  قاَل  بطلت،  أي  فالٍن،  حجة  دحضت 
ِْم﴾. َرهبِّ

احُلُضُض واحُلَضُض: دواٌء معروٌف. 

واسُم  حضوًرا،  القوُم  وَحرَضَ  السلطان،  ُة  وَحرْضَ الَبْدِو،  ِخالُف   : واحَلَضُ
ِت الصالُة.  ا، وقد َحرَضَ ، وفالٌن ياُض بام يسُن: أي يورده حاِضً املكان امَلْحرَضُ

وحضموت: اسُم بلٍد. 

بالكرس:  واملِْحَرَضُة،  األشنْان،  واحلُُرُض:  َحّثُه،  أي  فالًنا:  فالٌن  َض  وَحررَّ
إناؤه، واحلََرُض: الذي َأذاَبُه احلُْزُن والعشُق، وهو يف معنى حُمَْرض، وقد َحِرَض، 

]ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ  َأْفَسَدُه، قال اهلل تعاىل:  : أي  بالكرس، وَأْحَرَضُه احلُبُّ
ۈئ ېئ[.

ُه.  ورضيُح امليِِّت: َقرْبُ

واملرأُة حاضنٌة: إذا محلِت الصبي يف حْضنِها، وهو ما دون اإلبط إىل الكْشح، 
واحلاممُة حتضُن عىل بيضها. 

يُك: الفقري.  ِ والضرَّ
أي  ينضُح عن فالن:  بُحّجة، وهو  داَفَع عنها  إذا  نفسه:  الرجُل عن  وَنَضَح 
ُل منه، والنُّضوُح:  ينتفي وَيَتنَصَّ ُقِرَف به: أي  ينتضُح مما  َيُذبُّ عنه ويدفُع، ورأيته 

ٌب من الطيب.  َضْ
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والفضيحُة واالفتضاُح: معروفان. 

والضباح: صوُت الثعلِب. 

وَحَضُب َجَهنّم: َوقوُدها.

مُحوَضًة  يُمُض  بالفتح  أيًضا  ومَحََض  بالضم،  حامٌض  فهو  اليشُء  وُحَض 
اخلاثر  اللبن  وهي  محوضًة،  أي  مَحًْضا،  ُتطاُق  ما  بأِدّلٍة  جاَءنا  ُيقال:  أيًضا،  ومَحًْضا 

 . الشديد احلموضة، واحلُاّمُض: ماء يكون يف جوِف األُْتُرجِّ

وامَلْحُض: اخلالُِص.

گ     گ     گ     ]ک     القرآن:  ويف  معروفان،  وضحاؤه:  النهاِر  وضحوُة 
گ[ ]طه:9))[، وضّحى الرجل: إذا ذبح األضحية، ونوم الضحى.

الضوُء  والوضح:  الصحاح،  الدراهم  من  ُحىل  واألوضاُح:  َوَضٌح،  ودرهٌم 
والبياُض، ُيقال: بالَفَرس َوَضٌح، إذا كانت به شيٌة، وقد ُيكنّى عن الرَبص، ومنه 

ُص. اح، وَأْمر واضح، والَوضَح: الرَبَ قيل لـَجِذيمة األبرش: الوضَّ

واحلوُض ومجعه ِحياض.

واضمحل اليشُء: إذا َذَهَب. 
ا.  : الكرُس، تقول: هضضته َهضًَّ واهلضُّ

وفالٌن يضطهُد فالًنا أي يقهره. 

وهنَض الرجُل هنوًضا. 

، ُيقاُل: بالرجِل َهْيَضٌة أي: ُقياء وقياٌم  واهَلْيِضُة، التي تصيُب اإلنساَن: معروفُةٌ
مجيًعا. 

 الظاء والضاد 



132

قواعد عربية

ْهياُء: التي ل حتيُض.  والضرَّ

واهَلضبة: اجلبُل املنبسُط عىل وجِه األرِض، اجلمع ِهَضٌب وِهضاٌب.

ڱ     ]ڱ   تعاىل:  اهلل  قال  املجتمع،  واهلضيُم:  الظلُم،  االهتضاُم: 
ڱ[ ]الشعراء:48)[ أي: جمتمٌع.

واملضاهَأُة: املشاهبُة، قاَل اهلل تعاىل: ]ھ    ھ    ھ    ھ[.
]التوبة:30[

ُه، قال اهلل تعاىل: ]ڇ    ڇ     ڇ    ڇ     وَغضرَّ فالٌن من َطْرفِِه: إذا َقرَصَ
. ڍ[ ]النور:30[، ويشٌء َغٌض أي َطِريٌّ

وَضَغَط فالٌن فالًنا. 

ْغُث من قول اهلل تعاىل:  و]ٻ    ٻ[ ]يوسف:44[: التي ل أصل هلا، الضِّ
]ڀ    ڀ     ٺ[ ]ص:44[، أي قبضة حشيش خمتلطة الرطب باليابس. 

والَغَرُض: اهلدُف، والَغَرُض: قصُد األشياء. 

والنّضارة واحٌد ومها اجلامُل واحلسُن،  ِخْصُبُه: والَغَضارة  العيِش:  وَغضارُة 
والَغضارة: التي يؤكل فيها. 

والِضْغُن: احِلْقُد. 
وغضوُن اجلبني: طرائق فيه. 

والبغُض: مشهوٌر، والَبِغيُض منه. 
والَغَضُب: معروٌف، والرجُل َغْضبان. 

ْيَغُم: األسُد.  والضرَّ
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وَمَضَغ الرجُل الطعاَم يمضغه: لكه بكل األسناِن. 
، وَغمَض فالٌن: أي أطبَق عليه، والُغْمُض: النوُم.  واألمُر غاِمٌض: أي َخِفيٌّ

ۇئ[  ]ۇئ     تعاىل:  اهلل  قال  ِغيَض،  وكذلك  َنَقَص،  إذا  املاء:  وغاَض 
]هود:44[، وقال اهلل تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڍ[ ]الرعد:8[.

قال األخفُش: أي وما تنقُص، وغاَض ثمُن السلعِة: أي َنَقَص. 

وَغَرْضُت اإلناَء َأْغِرُضُه: أي مألُته، قال الراجز: 
َيـــِفـــيـــضـــا أْن  لــــلــــحــــوِض  ـــــا  ـــــأِوي ت ال 
َتِغيضا أْن  مـــن  َخــــْيــــٌر  ـــِرضـــا  ـــْغ َت أْن 

َمِغيُض  َتنُْقصاه، والَغْيَضُة: األمََجَُة، وهي  أْن  أْن خرٌي من  أْن متآله من  يقول: 
ماٍء جيتمُع َفَينُْبُت فيه الشجُر، واجلمُع ِغياٌض وَأْغياٌض، وَغّيَض األسُد: َأْي َألَِف 

الَغْيَضَة.

واإلْغَضاُء: إْغضاُء اجلفوِن بعضها عىل بعض، ومنه قوله: َأْغَضْيُت عىل هذا 
األمِر، ومَجُْر الَغىَض: معروٌف. 

وَضَغا الثعلُب والسنوُر يضغو َضْغًوا وُضغاًء: أي صاَح، وكذلك صوُت كلِّ 
ذليٍل مقهور. 

والْضغاُم: األسُد. 

واخَلْضَخَضُة: حتريُك املاِء بالسويِق وغريه، وهو أيًضا الدلك. 

واخَلْضُد: َنْزُع الشوِك، قال اهلل تعاىل: ]ڈ    ژ         ژ   [ ]الواقعة:28[ أي: قد 
ُنِزَع شوكه. 

 الظاء والضاد 
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: من اخلرُْضِة.  : نبيُّ اهلل S، وموضٌع أخرُض وَخرِضٌ واخِلْضُ

، واخلافِضُة: التي تتُن النساَء.  َعُة، واخلَْفُض يف النحو: اجلَرُّ واخَلْفُض: الدَّ

ضّمْخُت بالطيِب: لطخُت. 

واملخُض: حتريُك اليشء، واملخاُض: الطلُق: وابُن املخاض: الفصيل الذي 
ُه.  محلت ُأمُّ

ورجٌل َضْخٌم.

: السيُِّد والبحر، واخلَْضُم: األكُل بجميع الَفِم.  واخِلَضمُّ

والَقْضُم: األكُل بأطراِف األسناِن. 

ِهم وَقِضيِضِهم: أي كّلهم.  واْنَقضَّ البازي عىل الصيِد، وجاَء القوُم بقضِّ

وَأْقَرْضُت فالًنا َقْرًضا، والَقِريُض: الشعُر، وَقَرَض الفاُر اجلراَب، واملقاريُض: 
معروفٌة. 

والنَْقُض: إفساُد اليشء، وَنْقُض البناِء. 

واْنَقضرَّ النجُم: إذا َسَقَط. 

والنَُقاَضُة: ما ُنِقَض من حبِل الَشَعِر، امُلناَقَضُة يف القول: أْن يتكّلم بام يتناقُض 
معناه. 

والرجُل َقِضيٌف: أي دقيٌق. 
]عبس:28، 29[،  ]ې    ى     ى[  اهللُ تعاىل:  نباٌت رطٌب، قال  والَقْضُب: 

والَقضيُب: معروٌف.
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وتقوُل: َقَبْضُت عىل اليشء َقْبَضًة، وَمْقبُِض السكني. 

وانقبَض الرجُل عن احلاجة. 

والَقِضيُم: شعري الدابة. 

عليه،  أتى  املــوُت:  وَقىض  والَقدُر،  القضاُء  وهو  بكذا،  القايض  وقىض 
والنقضاُء: الَفناُء. 

ت اليشء: إذا نقضته.  ْضٍ وَقورَّ

َرُه عليه.  وَقّبَض اهللُ له كذا: أي َقدَّ

والقاِضَيُة: املوُت، قال اهلل تعاىل: ]وئ    وئ  ۇئ[ ]احلاقة:27[.

ضاَق اليشُء يضيُق ِضيًقا وَضْيًقا، والَضْيُق أيًضا تفيُف الَضيِّق، والَضْيُق مجُع 
الَضيَقِة، وهي الفقُر وسوُء احلاِل. 

والركُض: ركُض الدابة. 

نُْك: ِضيُق املعيشِة، قال اهلل تعاىل: ]ېئ    ېئ     ىئ    ىئ[ ]طه:24)[ والضرَّ
وَضجَّ الرجُل: إذا صاَح، الضّجُة: معروفٌة. 

وَنَضَج اللحُم. 

و]ٴۇ  ۋ[ ]النجم:22[: أي جائرة. 

اسُم  املنفعِة، وِضار:  ُة: خالُف  وامَلرَضَّ اهلُزال سوُء احلال،  بالضم:   ، والَضُّ
ٌة َشْكَرى، أي َمأْلى من  ِع، ُيقال: َضَّ ْ ُة: حلمُة الرضَّ َّ ُة يف النساِء، والرضَّ رجٍل، والرضَّ
ُة  ٌة من املال، وَضَّ : الذي تروُح عليه ضَّ ُة أيًضا: املاُل الكثرُي، وامُلرِضُّ َّ اللبن، والرضَّ

 الظاء والضاد 
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حى،  تان: حجرا الرَّ َّ ، والرضَّ اإلهباِم: اللحمُة حتتها، وهي التي تقابُل األْلَيَة يف الكفِّ
ٍ وٍض، بالكرس والضم، والرضير: األعمى.  وتزوجِت املرأُة عىل ضِّ

وَرَضْضُت اليشء: َدَققْتُه، والَرْضاُض: ما دقَّ من احلىص.

والَررْضاُض أيًضا: األرُض امَلْرُضوَضُة باحِلجارِة، وامرأٌة َرْضاَضٌة: أي كثريُة 
اللحِم، وكذلك رجٌل َرْضاٌض، وبعرٌي َرْضاٌض. 

وَضلرَّ الرجُل، والضاللُة: معروفٌة. 

: البخُل، والضنني: البخيُل، قال اهلل تعاىل: ]ڭ    ڭ        ڭ      ڭ    ۇ[. والضنُّ
]التكوير:24[

. : أي حاِضٌ وماٌل َنضٌّ

واْنَفضرَّ القوُم: تفرقوا، قال اهلل تعاىل: ]ٿ    ٹ     ٹ[ ]آل عمران:59)[.

َضٌة، وَفَضْضُت الكتاَب والكيَس: فتحته.  ُة: معروفٌة، والدواُة ُمَفضَّ والِفضرَّ

: ُدَوْيَبٌة، وَضّبُة: اسم قبيلة، وَضّبُة الباب، والضباب: معروٌف وامرأٌة  والضبُّ
ٌة: ناعمٌة.  َبضَّ

َك اليشء، وَضْمَضٌم: اسُم قبيلة.  : َضمُّ والَضمُّ
وامَلْضَمَضُة يف الوضوء، وَأَمضنَّي هذا األمُر: َأْقَلَقني. 

سني هذا اليشُء احلامُض.  ُس: معروٌف، وُيقال: َأْضَ ْ والضِّ
ُط: معروٌف، ورجٌل ّضاٌط.  والَضِ

ا، وَنَضْدُت  ، وكاَن عمُر بُن اخلطاِب َأْعرَسَ َيرَسً ورجٌل َأْضَبُط: أي َأْعرَسُ َيرَسٌ
اليشَء َنْضًدا. 
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وَضَمْدُت اليشَء: وضعُت عليه الِضامَد. 

َوَرٌق فيه َنَضاَرٌة، والنُضاُر: الذهُب، وَنرَض اهللُ َوْجَهُه: أي َبّيَضُه. 

: اسُم رجٍل.  و]پ    ڀ      ڀ[ ]القيامة:22[ من هذا، والنرَْضُ

وَضَفْرُت الشعر: إذا نسجته. 

والَرْضُف: احلجارُة املحامُة. 

واملضافرُة: املعاونُة. 

، الَفْرُض: ما جيب من الفرائض يف املواريث، وَبَقَرٌة فاِرٌض: أي  الَفْرُض: احلَزُّ
ُمسنٌّة، قال اهلُل تعاىل: ]ې    ې     ى    ى[ ]البقرة:68[.

وُفْرَضُة النهِر: ُثْلمته التي منها ُيْسَتَقى، وُفْرَضُة البحر: حمطُّ السفِن. 

وُفْرَضُة الدواِة: موضُع النِْقِس منها، والنِقُس: املِداد. 

والَرْفُض: َطْرُحَك اليشء، ومنه الرافَِضُة: وهم فِْرَقٌة من الشيعة. 

قال األصمعي: سموا بذلك لرتكهم زيد بن عيل ريض اهلل عنه. 

بان: خفقاُن الِعرِق، وَأَضْبُت عن هذا األمِر: أي  ُب: معروٌف، والرَضَ والَضْ
َب الفحُل ِضاًبا، والضطراُب:  أعرضُت عنه، والناُس ضوٌب: أي َأْصناٌف، وَضَ
ُب  ُب: العسُل األبيض، واملرضبُة: معروفٌة، واملرِْضاُب: الذي ُيرْضَ َ معروٌف، والرضَّ
يبُة: واحدة الرضائب التي ُتؤَخُذ يف األرصاِد  ُب: اخليمُة، والرضَّ به العود، واملرِْضَ

واجلزيِة ونحوها، ومنه ضيبُة العبِد: وهي َغّلُتُه. 

وَأْضباٌن من كتب. 

 الظاء والضاد 
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وكذلك اضاممٌة. 

والُرضاُب: الريُق. 

وركضت الدابة. 

َمِت الناُر.  وَترضَّ

وَأْرَمَضني هذا األمُر: َأْقَلَقني، وشهُر رمضان. 

واملرُض: ضدُّ الصحِة. 

وُمَض: قبيلة، وامَلِضرَيُة: معروفٌة، ومتاض: اسُم امرأٍة. 

معروٌف،  اإلنسان:  وضمري  الوسط،  دقيُق  أي  ومضّمر:  ضاِمٌر  وَفــَرٌس 
والَضْوَمراُن: ْضٌب من الرياحني، قال الشاعر: 

بالِسْنِجاِطُأِحـــــــبُّ الــــَكــــراِئــــَن والــــَضــــْومــــراَن ــيــَقــِة  ــِت الــَع ـــــْرَب  وُش

من  ٌب  َضْ وُيقال:  موضٌع  والسنجالط:  كرائن،  واجلمع  املغنية  الكرينة: 
الرياحني، والَضْمراُن: َنْبٌت، قال الراجز: 

ــــَت الــــَحــــِلــــيِّ ـــــ ــــِب نــــحــــُن َمــــَنــــْعــــنــــا َمــــْن

ــــيِّ ــــِص ــــَن ـــــران وال ـــــَضـــــْم ـــــَت ال ـــــِب ـــــْن وَم

وُضْمراُن، بالضم، الذي يف شعر النابغة اسُم كلٍب. 

وفالٌن يناضُل عن اليشء: أي يرامي عنه، والنضاُل: امُلراماُة. 

الفضوِل،  كثرُي  ورجٌل  واإلْفضاُل،  ُل  الَتَفضُّ وكذلك  معروٌف،  والفضُل: 
ُل والَفْضُل وفِضيٌل وَفَضالُة: أسامُء الرجاِل.  وامُلَفضَّ
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 . والَضْيَفُن: الطفييلُّ

والنافُِض: احلُّمى. 

وَنَضَب املاُء: أي دخل يف األرِض. 

وَبْيُض اإلنساِن: معروٌف.

ِمنُي.  امُن: معروٌف، ومنه الضَّ والضرَّ

ُر: إذا التوى يف الوجع.  وفالٌن َيَتَضورَّ

والوىض: الوسُخ. 

والَرْوَضُة: معروفٌة، وُرْضُت الدابَة َأروُضها َرْوًضا فأنا راِئٌض.

واألرُض: معروفٌة، واألَرَضُة: ُدَوْيَبٌة تأكُل اخلشَب. 

وقد رِضَي فالن بكذا: أي َأهْلََج به. 

وَرِضيُت اليشَء ِرًضا. 

والَضئِيُل: النحيُف وقد أتعبته األسفاُر.

والضنََى: َمَرٌض يدوُم.

والَضأُن: معروفٌة. 

ْبنَُة: ضبنُة اإلنسان، وهو ما يفظه يف َكنَِفِه.  والضُّ

وشعٌر ضاٍف: كثرٌي. 

والَفَضاُء: الواسع من األمكنة، وأفىض إليه األمُر: إذا صاَر إليه. 

 الظاء والضاد 
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ْضُت َأمري إىل اهلل.  وَفوَّ

احلديث:  يف  وأفاضوا  صببته،  أي  يدي:  عىل  وَأفضته  زاد،  إذا  املاُء:  وفاَض 
إذا اندفعوا فيه، وأفاَض الناُس من َعرفاٍت إىل ِمنًى: أي َدَفُعوا، وكلُّ َدْفَعٍة إفاضٌة، 
وفاَض اخلرُب يفيُض، واستفاَض: أي شاَع، وهو حديٌث ُمْسَتِفيٌض: أي منترٌش يف 
الناس، ول تقْل: ُمْسَتفاٌض إلّ أْن تقوَل: ُمْستفاٌض فيه، وبعضهم يقوُل: استفاضوه 

فهو ُمْستفاٌض. 

يف  اإلضافِة  وباُب  به،  أحلقته  أي  كذا:  إىل  كذا  وأضفُت  معروٌف،  الضيُف: 
النحو. 

وارفض الدمُع: إذا ساَل. 

والبيُض: معروٌف، وكذلك َبْيَضُة احلديد، والبياض يف اللون. 

واإلباِضّيُة: قوم من احلرورية. 

وَمىَض اليشُء. 

والوميُض: الربق، ُيقال: َوَمَض الربُق َيِمُض َوْمًضا وَوِميًضا َوَوَمضاًنا، أي 
ملع ملًعا خفيًفا ومل يعرتض يف نواحي الَغْيِم. 

ْيُم: الظلُم.  والضرَّ

والَوَضُم: اخلشُب الذي ُيقطُع عليه اللحُم. 

والضوُء والضياُء: معروفان. 

والضوضاُء: جلبُة الناِس. 
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والوضوُء: معروٌف، واملِيَضأُة: امَلْطَهَرُة، وفالٌن ويضُء الَوْجِه، ول َأْفَعُل ذلك 
أيًضا، أي ثانًيا. 

والُضباِرُم: األَسُد. 

باب الظــاء:

ُعكاُظ: سوٌق للعرِب معروٌف. 

والِعظاُل: ِسفاُد الكلِب، ُيقال: عاَظَلِت الكالُب ُمعاَظَلًة وعظالً وتعاَظَلْت: 
عاظٌِل  وجراٌد  َينِْشُب،  ما  وكلُّ  اجلراُد  وكذلك  فاد،  السِّ يف  بعًضا  بعُضها  لزم  إذا 

وَعْظىَل، قاَل أبو َزْحٍف الكليبّي: 
للكلبِة ــــا  َدنـــــ ـــِب  ـــكـــل ال ــــَي  ــــَمــــشِّ بالَسْوَأِةَت ُمــْصــِحــًرا  الــِعــظــاَل  َيْبِغي 

ودابة عاظل: أي غامٌز. 

وَظَعَن القوُم: أي ساروا، َظْعنًا وَظَعنًا بالتحريك، وُقرئ هبام قوله تعاىل: ]ٺ    
ٺ[ ]النحل:80[، والظعينُة: املرأُة. 

واْنَعَظ الرجُل. 

وَأْمٌر فظيٌع. 

وَأْمٌر عظيٌم، وهذا ل َيَتَعاَظُمُه: أي ل َيْعُظُم عليه. 

والَوْعُظ واملوِعَظُة والِعَظُة واحٌد، والتعاُظ: قبوُل الِعظة. 

والَعَظاَيُة: دابة عىل خلقة سام أبرص. 

واحلنظُب: ذكر اجلراد. 

 الظاء والضاد 
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وَحظُّ اإلنساِن: نصيُبُه. 

وَجَحَظت عنُي الرجِل: إذا كانت حدقُتُه ناتئًة، وبذلك ُنِعَت اجلاِحظ، والرجل 
، ُيقال: رجٌل جاحٌظ وَجْحَظٌم، وامليم زائدة، واجلاِحُظ لقُب عمرو  جاِحُظ العنِيٍ

بن بحر، واجلاِحظتان: َحَدَقتا العني، وَجْحَظُة: لقُب رجٍل. 

چ     چ   چ   ]ڃ     تعاىل:  اهلل  قال  منعته،  إذا  كذا:  فالٍن  عىل  وَحَظْرُت 
چ[ ]اإلساء:20[ أي ممنوًعا، واحلَظِريُة: من اخلشب وغريها. 

وحَلَْظُت الرجَل بعيني حَلًْظا، فالّلْحُظ: ُمْؤِخُر العنِي.

الَغَضُب،  العهد، واحلَِفيَظُة:  ِحْفُظَك اليشء، واملحاَفَظُة تكون عىل  واحِلْفُظ: 
واحلافِظون: املالئكُة، قال اهلل تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڇ[ ]النفطار:0)[، واحنفظُت 

باليشء، من هذا. 

واحُلْظَوُة من اليشء: القربُة منه، وحظيت املرأُة عند زوجها ُحْظَوًة وِحْظَوًة، 
َقضيٍب  كلُّ  وقيل:  له،  َنْصَل  ل  الذي  الصغرُي  ]السهُم  واحلَْظَوُة  والكرس،  بالضم 

نابت يف أصل شجرة فهو َحْظوة[. 

]والّظْهُر[ ِخالُف البطِن، والّظْهُر: الِركاب التي حتمل عليها األثقال، والُظْهُر، 
َحدَّ  َأتيُتُه  ويقال:  اهلاجرُة،  والَظِهريُة:  الُظْهِر،  صالُة  ومنه  الَزواِل،  بعد  بالضم: 

]ڻ      تعاىل:  قال اهلل  املعنُي،  الظهرية، والَظِهرُي:  قائُم  قاَم  الَظِهرية، وحنَي 
ۀ    ۀ    ہ[ ]التحريم:4[، وإّنام مل جيمعه ألّن فعياًل وَفعولً قد يستوي فيهام املذكر 
واملؤنث واجلمـع، قال ]تعاىل[: ]ۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ[ ]الشعراء:6)[ والظاهُر: 

ي.  ِخالُف الباطِن، والظَِهاُر: قوُل الرجِل لمرأته: َأْنِت عيلَّ كَظْهِر ُأمِّ
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وَبََظني األمُر واحلِمُل: أي اثقلني، ُيقال: هَبََظُه احِلْمُل َيْبَهُظُه هَبًْظا، أي أثقله 
 . وعجز عنه فهو َمْبُهوٌظ، وهذا َأْمٌر باِهٌظ: أي شاقٌّ

ُ الُغِلْظِة. وفالٌن َغليٌظ َبنيِّ

وغاظني اليشُء َغْيًظا، واغتظُت: إذا غضبُت. 

والَقْيُظ: صميُم الصيِف. 

ٌظ َحِذٌر.  والَيَقَظُة: ضدُّ النوِم، ورجٌل َيُقٌظ وَيِقٌظ، أي ُمَتَيقِّ

َة بن َكْعب بن لؤي بن غالب  وَيَقَظُة: اسُم رجٍل، وهو أبو خمزوم َيَقَظُة بُن ُمرَّ
بن فِْهر وأيقظُت الغباَر: أثرُتُه، وكذلك َيّقْظُتُه َتْيِقيًظا. 

والَقَرُظ: ما ُيْدَبُغ به األديُم، والَتْقِريُظ: املدُح. 

أي  األمُر:  هذا  وَكّظني  َكظًّا،  ُه  َيُكظُّ الطعاُم  َكّظُه  ُيقاُل:  التخمُة،  والكِّظُة: 
أجهدين. 

ُع الَغْيِظ. والكظُم: جَترُّ

والّشظِّيُة: اخلََشُب. 

وَشواُظ الناِر: ِقْطَعٌة منه. 

: إذا كاَن يفعُل بالنهاِر، قال اهلل تعاىل: ]ۀ        ہ[  وَظلرَّ الرجُل َيَظلُّ
ّلُة، مثُل  ْت عيلَّ ظّلها، والظُّ : معروٌف، وأظلتني الشجرُة، أي َمدَّ ]الواقعة:65[، والظِّلُّ

ُة: معروفٌة، ُيقال:  الُصّفِة، قال اهلل تعاىل: ]ڃ    چ    چ[ ]الشعراء:89)[ واملَِظلَّ
ظِلٌّ َظِليٌل. 

 الظاء والضاد 
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والظنُة: التهمُة، والظننُي: املتهم.
: فيه غلٌظ.  ورجٌل َفظٌّ

والنَّظُر بالعني: وهو تقليبك احلدقة إىل اليشء لرتاه، وُيقال يف التدبري: يل َنَظٌر 
انتظُر  انظُر إىل فالٍن: أي  الدين، من هذا، وأنا  يف كذا وكذا من األمر، والنَّظُر يف 
َفْضَلُه، والنظُر: الرمحُة، قال اهلل تعاىل: ]ی    ی     جئ     حئ    مئ[ ]آل عمران:77[، 

وُيقال: فالٌن منظوُر البلِد: أي سيُِّدُه، املناظرُة: معروفٌة.

والظِّْلُف:  الطمِع،  عن  نفسه  يكفَّ  أْن  وهو  اليشء:  وَظَلُف  اإلنساِن  َظَلُف 
ظِْلُف الشاِة والبقرِة، وقد اْسُتِعري لألفراس. 

والّلْفُظ يف الكالم. 
والظلُم: معروٌف، والَظِليُم: الَذَكُر من النَعاِم، والَظْلُم: ماُء األسنان وبريُقها، 

ِة البياِض كفرْنِد السيف، قال الشاعر:  وهو كالسواد داخَل عظم الِسنِّ من ِشدَّ
الثنايا ــــِة  ــــَرَب ــــْش ُم َشـــْنـــبـــاَء  ـــُرضـــاِبإلــــى  ـــِة ال ـــَب ـــِم َطـــيِّ بـــمـــاِء الـــَظـــْل

ما  وامَلْظِلَمُة:  والَظِليمُة  والُظالَمُة  النوِر،  ِخالُف  والُظْلَمُة:  ُظُلوٌم،  واجلمع 
تطلبه عند الظاملِ، وهو اسُم ما ُأِخَذ منَك. 

وَفَرس َأْلَمُظ: إذا كاَن يف َجْحَفَلتِِه بياٌض. 

والنظافُة: معروفٌة، واسَتنَْظْفُت املاَل: إذا أخرجته بَتامِمِه. 

والنّْظُم: َنْظُمَك اليشء، ومنه: أمٌر ُمنَْتَظٌم، وتعلمُت الِشعَر ونظمته، والنِظاُم: 
اخليُط الذي ُينَْظُم به اللؤلؤ. 

والظِْئُر، مهموٌز: الدايُة املرضعُة. 
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وَلَظى: اجلحيُم. 
والوظيفُة: معروفٌة، والَوظيُف: َعْظُم الساِق. 

والظمآُن: العشاُن، وَشَفٌة َظْمياُء َبيِّنَُة الَظَمى: إذا كان فيها ُسْمرٌة وُذُبوٌل، ولَِثٌة 
ظمياُء: قليلُة الدم، وَعنْيٌ َظْمياُء: رقيقُة اجلَْفِن، وساٌق َظْمياُء: قليلُة الّلْحِم. 

الظبي: معروٌف. 

)ومما جاء بال�شاد وله معنى بالظاء(:

، وعّظته احلرُب: إذا اشتدت عليه، والَعْظُم:  َعضَّ الرجل، بالضاد: من الَعضِّ
والَعْضُم: عسيُب  احلنطُة، واجلمُع أعضمة،  ى هبا  ُتذرَّ والَعْضُم: خشبٌة  معروٌف، 
ان الذي يف رأسه احلديدة،  َذَنِب البعري، وهو منبته من اجللد، والَعْضُم: لوُح الفدَّ

والَعْضُم: َمقبُِض القوِس. 

معظم  تالف  اجلبل  من  قطعٌة  بالضاد:  والظَّْهُر،  بالظاء،  املعروف،  الّظْهُر 
قلبِِه.

واحَلظرِيُة، بالظاء: معروفٌة، واحلضرية، بالضاد: اجلامعة من الناس، واحلَنَْظُل: 
األكرمون،  َحنَْظَلة  هلم:  ُيقال  متيم  يف  قبيلة  أكرم  وهي  قبيلٌة،  وَحنَْظَلُة:  معروٌف، 
فيها  اجلبِل جيتمُع  نقرٌة يف  وبالضاد،  بن متيم،  بن عمرو  مالك  بُن  َحنَْظَلُة  وأبوهم 

املاُء. 

البِيُض، والبِيضاُن  السيُف، واجلمُع  بالضاد، واألبيُض:  والَبْيُض: معروٌف، 
يت: األبيضان: اللبُن واملاُء، وَأْنَشَد:  كِّ من الناِس ِخالُف السودان، قال ابُن السِّ

ــحــوُل كاِمًا ال ـــَي  ِل يــأتــي  ـــَيـــَضـــْيـــِن شـــراُبولــكــّنــُه  األْب إالَّ  ــــَي  ِل ومـــا 

 الظاء والضاد 
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الَبْيضاء، بالظاء: ماُء الرجِل، وقد قيل: إّنه يشٌء يكون يف بدن املرأِة. 

 )ومما جاء بال�شاد والظاء على معنى واحد(:

يقال: فاَض الرجُل وفاَظ: إذا مات، جيوز بالضاد والظاء. 

وَحِضَلِت النخلُة: إذا َفَسدَت ُأصوهلا، ُيكتُب بالضاد والظاء.

واخلضُل: كثرُة املاِء، ومطٌر َخَضٌل، ودمٌع َخْضٌل وَخِضٌل، والفعُل منه: َخَضَل 
ُه بالضاد.  خَيِْضُل َخْضاًل، واخَضَلِت السامُء: إذا مطرت مطًرا غزيًرا، ُكلُّ

ظاءات القراآن العظيم:

فأّوهلا: باب العظمة:
وأول ذلك يف سورة البقرة، قوله تعاىل: ]ٹ    ٹ    ڤ[ ]7[. 

لمة: الثاني: باب الظُّ
وهو بالظاء كيف جاءت ألفاظه، وأّول ذلك جاء يف السورة املذكورة، قوله 

تعاىل: ]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ     ٺ[ ]البقرة:7)[. 

لم: الثالث: باب الظُّ
وأّول ذلك فيها، قوله تعاىل: ]ې    ې    ې[ ]البقرة:35[.

الرابع: باب الّظّن:
وأّول ذلك فيها، قوله تعاىل: ]ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ[ ]البقرة:46[. 

سورة  يف  واحًدا  حرًفا  إلّ  فيه  القّراء  خيتلف  ومل  بالظاء،  الباب  هذا  فجميع 
من  بالضاد،  ُقِرئ   ،]24[ ۇ[  ڭ     ڭ       ڭ         ]ڭ     تعاىل:  قوله  وهو  التكوير، 

الُبخل، وبالظاء، من التهمة. 



147

اخلامس: باب النظر بالعني:
ڤ     ڤ     ]ڤ     تعاىل:  قوله  أيًضا،  البقرة  سورة  يف  منه  جاء  ما  وأّول 

ڤ    ڦ[ ]50[. 

اللفظ ثالثة  بالعني، وُيشبهه يف  النظر  إذا كان من  بالظاء،  الباب  ومجيع هذا 
أحرف ُيقرْأَن وُيكتْبَن بالضاد: 

الأّول: يف سورة القيامة، قوله تعاىل: ]پ    ڀ      ڀ[ ]22[. 

والثاين: يف سورة ]ۈ    ٴۇ[، قوله تعاىل: ]ڇ    ڍ    ڍ[ ]))[. 

والثالث: يف سورة املطففني، قوله تعاىل: ]ڭ    ڭ     ڭ    ۇ    ۇ[ ]24[.

فهذه األحرف الثالثة من النّضارة، وهو احْلُْسن والبرِْش يف الوجه. 

السادس: باب الّظلل:
مجُعُه ومفرُدُه بالظاء، وأّول ما جاء منه يف البقرة أيًضا، قوله تعاىل: ]ۉ    

ۉ     ې[ ]57[. 

السابع: باب الوعظ:
 وهو بالظاء كيفام ترّصَف، وأّول ما جاء منه يف سورة البقرة أيًضا، قوله تعاىل: 

]ڱ    ں[ ]66[. 

وُيشبه هذا الباب حرف واحد يف احلجر، قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    
ٻ[ ])9[. 

فهذا بالضاد؛ ألنه من الّتفرقة يف القول، ل من الوعظ. 

 الظاء والضاد 
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الثامن: باب الظهري:
وهو بمعنى املعني والنصري، ومجيعه بالظاء، وأّول ما جاء منه، يف سورة البقرة 

أيًضا، قوله تعاىل: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ[ ]85[. 

التاسع: باب الظهر من اآلدمي وغريه:
ومجيعه بالظاء، كيف جاءت ألفاظه، وأّول ما جاء منه يف سورة البقرة، قوله 

تعاىل: ]ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ    ۇئ     ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ[ ])0)[.

العاشر: باب اإلنظار:
البقرة  منه يف سورة  ما جاء  وأّول  بالظاء،  والتأخري، ومجيعه  املهلة  من  وهو 

أيًضا، قوله تعاىل: ]ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ      ىئ    ىئ[ ]62)[. 

احلادي عشر: باب احلفظ وأنواعه:
ومجيعه بالظاء، وأّول ما جاء منه يف سورة البقرة، قوله تعاىل: ]ٱ    ٻ    

ٻ[ ]238[. 

الثاني عشر: باب الِعظام:

تعاىل:  قوله  أيًضا،  البقرة  سورة  يف  منه  جاء  ما  وأّول  بالظاء،  ومفرده  مجعه 
]ۆئ    ۆئ      ۈئ     ۈئ    ېئ[ ]259[. 

الثالث عشر: باب الَغيظ:
النفس واحلنق،  إذا كان من ثوران طبع  بالظاء، كيفام ترّصف لفظه،  ومجيعه 

وأّول ما جاء منه يف القرآن يف سورة آل عمران، قوله تعاىل: ]ے    ے    ۓ       
ۓ    ڭ[ ]9))[. 
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وُي�شبه هذا حرفان:

اأحدهما: يف سورة هود، قوله تعاىل: ]ۇئ    ۇئ[ ]44[. 

والثاين: يف سورة الرعد، قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڍ[ ]8[، ول ثالَث هلام. 

فهذان احلرفان بالضاد؛ ألّن املعنى فيهام من النقصان، ل من الغيظ. 

الرابع عشر: باب الكظم:
 وهو بالظاء، وأّول ما جاء منه يف القرآن، يف سورة آل عمران، قوله تعاىل: 

]ٿ    ٿ[ ]34)[. 

اخلامس عشر: باب الفّظ:
وهو بالّظاء، ومل يأِت يف القرآن منه إلّ حرف واحد، وهو يف سورة آل عمران 

أيًضا، قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ        ٿ[ ]59)[. 

وُيشبه هذا احلرف ثالثة أحرف، ل رابع هلّن: 

الأّول: يف هذه السورة، وهو قوله تعاىل: ]ٿ    ٹ     ٹ[ ]آل عمران:59)[. 

والثاين: يف سورة اجلمعة، قوله تعاىل: ]چ    ڇ[ ]))[. 

والثالث: يف سورة املنافقني، قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ[ ]7[. 

فهذه األحرف الثالثة، بالضاد، ألنه من التفّرق عن الشخص والذهاب عنه، 
واألول بالظاء، ألنه من سوء اخللق. 

السادس عشر: باب الغالظة:
ومجيعه بالظاء، وأول ما جاء منه يف هذه السورة، قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ[

]آل عمران:59)[. 

 الظاء والضاد 
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السابع عشر: باب احلظ:
وهو بالظاء، إذا كان اساًم، وهو من الِقسم والنصيب، ويأيت منه يف القرآن هبذا 

املعنى سبعة أحرف، أوهلا يف هذه السورة، قوله تعاىل: ]چ    چ    چ    ڇ    ڇ    
ڇ    ڇ    ڍ[ ]آل عمران:76)[. 

ويشبهه يف اللفظ ثالثة أحرف، ل رابع هلن، وهن أفعال. 
الأول: يف سورة احلاّقة، قوله تعاىل: ]مث    ىث    يث    حج    مج[ ]34[. 

والثاين: يف سورة الفجر، قوله تعاىل: ]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ ]8)[. 

 والثالث: يف سورة املاعون، قوله تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]3[، 

فهذه الثالثة بالضاد؛ ألهنا من التحريض واحلث عىل فعل اليشء. 

الثامن عشر: باب الظل:
ومجيعه بالظاء، كيفام ترّصف، وأول ما جاء منه يف القرآن، يف سورة النساء، 

قوله تعاىل: ]ڭ    ڭ    ڭ[ ]57[. 

التاسع عشر: باب الظاهر:
وهو ضد الباطن، ويأيت بمعنى العلّو، وبمعنى النرص، ومجيعه بالظاء، وأول 
ما جاء منه، يف سورة األنعام، قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ[ ]20)[. 

ُفر: العشرون: باب الظُّ
وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرف واحد يف سورة األنعام، قوله 

تعاىل: ]ې    ى    ى[ ]46)[. 
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احلادي والعشرون: باب االنتظار:
وهو من الرتقاب لليشء، وهو بالظاء كيفام جاء، وأول ما جاء منه يف القرآن، 

يف سورة األنعام أيًضا، قوله تعاىل: ]ڄ    ڄ         ڃ    ڃ[ ]58)[. 

الثاني والعشرون: باب الظمأ:
ومجيعه بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل ثالثة أحرف: 

اأولها: يف آخر سورة التوبة، قوله تعاىل: ]ک    ک    گ[ ]20)[. 

والثاين: يف سورة طه، قوله تعاىل: ]ک    ک    گ    گ[ ]9))[. 

والثالث: يف سورة النور، قوله تعاىل: ]چ    چ    چ[ ]39[. 

ول رابع هلا. 

الثالث والعشرون: باب ظّل:
إذا كان بمعنى الدوام، ومل يأت يف القرآن منه هبذا املعنى غري تسعة مواضع، 

ومجيعه بالظاء: 

واأول ما جاء منه يف القراآن: يف سورة احلجر، قوله تعاىل: ]ۅ    ۅ    ۉ    

ۉ    ې    ې    ې    ې    ى[ ]4)[.
الثاين: يف سورة النحل، قوله تعاىل: ]ڄ    ڃ    ڃ[ ]58[. 

والثالث: مثله، يف سورة حم الزخرف ]7)[. 

الرابع: يف طه، قوله تعاىل: ]ۈئ    ۈئ    ېئ     ېئ[ ]97[. 

اخلام�س: يف سورة الشعراء، قوله تعاىل: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ[ ]4[. 

ال�شاد�س: فيها أيًضا، قوله تعاىل: ]ں    ں    ڻ[ ]الشعراء:)7[. 

 الظاء والضاد 



152

قواعد عربية

ال�شابع: يف الروم، قوله تعاىل: ]ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ[ ])5[.

الثامن: يف سورة عسق، قوله تعاىل: ]ڀ    ڀ[ ]الشورى:33[. 

التا�شع: يف سورة الواقعة، قوله تعاىل: ]ڻ     ۀ    ۀ        ہ[ ]65[. 

ومل يأت يف القرآن يف هذا الباب بالظاء سوى هذه التسعة، ألّن معناها الدوام، 
وما عداها بالضاد، ألنه من الّضالل ضد اهلدى، كقوله تعاىل: ]جئ     حئ    مئ[ 
]ەئ    ەئ    وئ    وئ[  تعاىل:  كقوله  والمتزاج،  الختالط  من  أو  ]الرعد:27[، 

]السجدة:0)[.

أو بمعنى اهلالك، كقوله تعاىل: ]ی    ی    ی    ی    جئ[ ]القمر:47[. 

أو بمعنى البطالن، كقوله تعاىل: ]ڳ    ڱ    ڱ[ ]الكهف:04)[، و]پ    
پ[ ]حممد:)[. 

أو بمعنى التحرّي، كقوله تعاىل: ]ک    ک     ک[ ]الضحى:7[. 

أو بمعنى التغّيب، كقوله تعاىل: ]خت    مت    ىت[ ]األعراف:37[، و]پ    پ    
ڀ    ڀ    ڀ[ ]طه:52[. 

فهذا مجيعه بالضاد، ألنه ليس بمعنى الدوام. 

الرابع والعشرون: باب الّظْعن:
وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرف واحد، وهو يف سورة النحل، 

قوله تعاىل: ]ٺ    ٺ[ ]80[، وقد ُقِرئ بتحريك العني وسكوهنا. 

اخلامس والعشرون: باب احلظر:
 الذي بمعنى املنع واحلْجر، ومل يأِت يف القرآن منه يف هذا املعنى إلّ حرفان: 
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الأول منها: يف سورة سبحان، قوله تعاىل: ]ڃ    چ  چ    چ    چ[.

]اإلساء:20[

الثاين: يف سورة القمر، قوله تعاىل: ]ڤ  ڤ[ ])3[. 

من  ألنه  بالضاد،  اللفظ،  يف  يشبههام  مما  عدامها  وما  بالظاء،  احلرفان  فهذان 
احلضور ضّد الَغْيَبة. 

السادس والعشرون: باب اليقظة، ضد النوم:
وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرف واحد، يف سورة الكهف، قوله 

تعاىل: ]ڑ    ڑ     ک    ک[ ]8)[. 

السابع والعشرون: باب الظهرية:
وهو وقت انتصاف النهار، وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرفان: 

اأولهما: يف سورة النور، قوله تعاىل: ]ۅ    ۅ    ۉ     ۉ      ې[ ]58[. 

الثاين: يف سورة الروم، قوله تعاىل: ]ڤ    ڤ[ ]8)[. 

ول ثالث هلام. 

الثامن والعشرون: باب الظهار:
ثالثة  إل  منه  القرآن  يف  يأت  ومل  بالظاء،  وهو  بالظهار،  احللف  هو  الذي 

أحرف: 

]ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ     الأول: يف سورة األحزاب، قوله تعاىل: 

ڌ    ڌ[ ]4[. 

الثاين: يف سورة املجادلة، قوله تعاىل: ]ٿ    ٹ       ٹ    ٹ    ٹ[ ]2[.

 الظاء والضاد 
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والثالث: فيها أيًضا، قوله تعاىل: ]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ[ ]3[. 

وقرأ  الثالثة،  املواضع  يف  واهلاء،  الظاء  بتشديد  وافقه:  وَمْن  عمرو  أبو  قرأ 
بالتخفيف فيهن عاصم وَمن وافقه ]9)[. 

التاسع والعشرون: باب الظَفر:
قوله  الفتح،  واحد يف سورة  حرف  إل  منه  القرآن  يأت يف  ومل  بالظاء،  وهو 

تعاىل: ]ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ[ ]24[. 

الثالثون: باب اللفظ: 
ومل يأِت يف القرآن منه إل حرف واحد، وذلك يف سورة ق، قوله تعاىل: ]ڤ    

ڤ    ڤ    ڤ[ ]8)[. 

احلادي والثالثون: باب ُشواظ:
وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرف واحد يف سورة الرمحن، قوله 

تعاىل: ]ۉ    ې     ې    ې    ې[ ]35[. 

الثاني والثالثون: باب لظى:
وهو آخر األصول، وهو بالظاء، ومل يأت يف القرآن منه إل حرفان: 

اأولهما: يف سورة ]ڭ    ڭ[، قوله تعاىل: ]ڤڤ    ڤ       ڤ[ ]5)[. 

والثاين: يف سورة الليل، قوله تعاىل: ]وئ    وئ    ۇئ[ ]4)[. 
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بني  معينة  الكتابة هو وضع رموز اصطالحية  الرتقيم يف  الرتقيم:  عالمات 
جانب  من  اإلفهام  عملية  بتيسري  تتصل  أغراض  لتحقيق  الكلامت؛  أو  اجلمل 

الكاتب، وعملية الفهم عىل القارئ. 

اأغرا�ض عالمات الرتقيم:
كام يستخدم املتحدث يف أثناء كالمه بعض احلركات اليدوية، أو يعمد إىل تغيري 
يف قسامت وجهه، أو يلجأ إىل التنويع يف نربات صوته؛ ليضيف إىل كالمه قدرة عىل 
دقة التعبري، وصدق الدللة_ كذلك يتاج الكاتب إىل استخدام عالمات الرتقيم؛ 
لغايات  حتقيقا  يف  الصوتية،  النربات  وتلك  اليدوية،  احلركات  هذه  بمثابة  لتكون 

املرتبطة هبا. 

ومن أغراض استعمال عالمات الرتقيم:
1- حتديد مواضع الوقف، حيث ينتهي املعنى أو جزء منه.

2- الفصل بني أجزاء الكالم.
معارض  ويف  التعجب،  أو  الستفهام،  سياق  يف  الكاتب  انفعال  إىل  3- اإلشارة 

البتهاج، أو الكتئاب، أو الدهشة.
بيان ما يلجأ إليه الكاتب من تفصيل أمر عام، أو توضيح يشء مبهم، أو التمثيل   -4

حلكم مطلق. 
وتصور  املعنى،  فهم  عىل  إدراكها  فيساعد  اجلمل؛  بني  العالقات  وجوه  بيان   -5

األفكار. 

 عامات الرتقيم 
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اأنواع عالمات الرتقيم:

الفا�صلة:

الفاصلة أو الفصلة، وترسم هكذا: ) ، (.
والغرض من وضعها أن يسكت القارئ عندها سكتة خفيفة؛ لتمييز أجزاء 

الكالم بعضه عن بعض، وتكون يف املواضع اآلتية:

1- بني املفردات التي تذكر لبيان أقسام اليشء، وأنواعه، ونحو ذلك، كام يف: 
السم باعتبار العدد ثالثة أقسام: مفرد، ومثنى، ومجع.

2- بني املفردات املعطوفة التي اتصل هبا ما يطيل عباراهتا، كام يف: قال ابن 
املقفع: »عىل العاقل أل يكون راغًبا إل يف أحد ثالث: تزود ملعاد، أو مرمة ملعاش، 

أو لذة يف غري حمرم«.

3- بني اجلملتني اللتني يكون بينهام ارتباط يف املعنى واإلعراب؛ كأن تكون 
الثانية صفة، أو حاًل، أو ظرًفا، أو خربا ثانًيا، كام يف: إن يف بالدنا رجال، ل تغرهم 

السالمة املنطوية عىل اهللكة.

أو  الرشط  مجلة  طالت  إذا  وجوابه،  القسم  وبني  وجزائه،  الرشط  بني   -4
القسم، كام يف: لئن جهل املرء قدر نفسه، إنه لغبي.

5- بعد لفظ املنادى، وما يليه من الكالم، كام يف: يا عيل، أحرض الكتاب.

الفا�صلة املنقوطة:

الفاصلة املنقوطة، أو الواصلة، وترسم هكذا: ) ؛ (.
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والغرض منها أن يقف القارئ عندها وقفة متوسطة أطول بقليل من سكتة 
الفصل، وأكثر ما تستعمل يف موضعني:

1- بني اجلمل الطويلة التي يرتكب من جمموعها كالم مرتبط يف املعنى دون 
اإلعراب؛ وذلك إلمكان التنفس بني اجلمل عند قراءهتا، ومنع خلط بعضها ببعض 

بسبب تباعدها، كام يف:
• ليس بلد أكرم من بلد؛ أكرم البالد ما محلك.

إىل  ينظرون  وإنام  العمل؛  فيه  ُعِمل  الذي  الزمن  إىل  ينظرون  الناس ل  إن   •
مقدار جودته وإتقانه.

2- بني كل مجلتني:
) اأ ( الثانية منهام سبب يف األوىل، كام يف:

• فصل املوظف من عمله؛ ألنه مهمل.
• كافأ املدرس خالًدا؛ ألنه متفوق يف دراسته.

)ب( األوىل منهام سبب يف الثانية، كام يف:

• بذر الغني ماله يف غري سبيله؛ فافتقر، ومد يده إىل اآلخرين.
• حممد جمد يف دراسته؛ فال غرابة أن يكون ترتيبه األول.

النقطـة:

النقطة، أو الوقفة، وترسم هكذا: ) . (.

انتهى احلديث عنها، كام توضع يف  إذا  املعنى  التامة  وتوضع يف هناية اجلملة 
هناية الفقرة أو املقطع، وتوضع يف هناية البحث أو املوضوع املكتوب، مثل:

 عامات الرتقيم 
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• إذا تم العقل نقص الكالم.
يل  يدع  مل  احلق  قول  إن  أمك،  تلده  مل  لك  أخ  رب  واساك،  من  أخاك  إن   •

صديقا. 

النقطتان:

النقطتان، ويرسامن هكذا: ) : (.

والغرض منها توضيح ما بعدمها، ومتييزه عام قبله، وأكثر ما يستعمالن يف ثالثة 
مواضع:

1- بني القول ومقوله لفظا أو معنى، نحو:
• قال حكيم: العلم زين، واجلهل شني.

• من نصائح احلكامء: ل تؤجل عمل اليوم إىل الغد.

2- بني اليشء وأقسامه، أو أنواعه، كام يف:
• منهومان ل يشبعان: طالب علم، وطالب مال.

• أصابع اليد مخسة: اإلهبام، والسبابة، والوسطى، والبنرص، واخلنرص.

قاعدة،  توضح  التي  األمثلة  وقبل  قبله،  ما  يوضح  الذي  الكالم  قبل   -3
نحو:

• التوعية الصحية جليلة الفوائد: ترشد الناس إىل اتباع األساليب السليمة 
يف التداوي.... 

• كل مهزة مكسورة، أو مكسور ما قبلها، ترسم عىل نربة: مثل بائع، ونائم، 
وبئر، وفئة.
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ال�صرطــة:

الرشطة، أو الوصلة، وترسم هكذا: ) – (.

وتكون ف أربعة مواضع:
1- بني العدد واملعدود، إذا وقعا عنوانا يف أول السطر، نحو: التبكري يف النوم 

واليقظة يكسب اإلنسان ما يأيت:
أول – صحة البدن.

ثانًيا – وفور املال.
ثالًثا – سالمة العقل.

2- بني ركني اجلملة، إذا طال الركن األول؛ وذلك لتسهيل فهمها، نحو:

من  أساس  احلياة عىل  نظم  كتاب  أوُل  مثل:  املبتدأ واخلرب،  بني  الفصل   ) اأ   (

احلرية، والعدالة، والنظام – الكريم.

)ب( الفصل بني الرشط وجوابه، مثل: من يقدم عىل مرشوع يعتقد أن له فيه 

خرًيا، قبل أن يدرس ما يتطلبه هذا املرشوع من إعداد الوسائل، ودراسة املالبسات، 
واستشارة املجربني، وتصور الوجوه املحتملة لنتائج هذا اإلقدام، لالستعداد هلا – 

فليس نجاحه مضموًنا. 

3- بني الكلامت املرسودة، أو اجلمل املتتالية املنقطعة عام قبلها، كام يف: 

• صّغر الكلامت اآلتية، مبينًا ما حدث فيها من تغيريات. 

]مهيمن – مسيطر – مبني[. 

 عامات الرتقيم 
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ال�صرطتان:

.) – الرشطتان، ويرسامن هكذا: ) – 

ويوضع بينهام األلفاظ التي ليست من األركان األساسية للكالم، وذلك كام يف:

1- اجلمل املعرتضة، مثل:
• »من سأل –وعنده ما يغنيه– فإنا يستكثر من مجر جهنم«.

• شبابك –إن مل تنفقه فيام ينفعك– ل خري فيه.

• الفقر –عىل مرارته– أهون عىل النفس من مذلة السؤال.

هلا بارق نحو احلجاز أطري • وكدت – ومل أخلق من الطري– إن بدا 

2- الضبط باحلروف، مثل:
• نفد –بالدال– املاُل: انتهى.

• الذمام –بالذال– العهد، والزمام –بالزاي– ما تقاد به الدابة.

3- ألفاظ الحرتاس، مثل:
–وال ذنــب لي– ـــرإن كــان لي ذنــب  ـــاف ـــــرك مــــــن غ ــــــه غـــــي ــــمــــا ل ف

***
سياطنا –ظالمين–  عليها  ــهــا أيــــد ســـــراع وأرجــــلصببنا  فـــطـــارت ب

4- اجلمل الدعائية، مثل:
• كان أبو بكر –ريض اهلل عنه– أول من أسلم من الرجال.

• أنا –أعزك اهلل– ل أنسى فضلك.

5- التفسري، مثل:
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• إن النريين –الشمس والقمر– آيتان من آيات اهلل.
• الدجى –الظالم–.

ملحوظة: جيوز استعامل القوسني )  ( بدل الرشطتني يف هذه املواضع.

ال�صرطة املائلة:

الرشطة املائلة، وترسم هكذا: ) / (.

وتكون ف ثالثة مواضع: 
يف  وهنايته  السطر  بداية  لتحديد  املحققة؛  املخطوطات  يف  السطور  بني   -1

األصل املخطوط.

2- بني تفعيالت األبيات املقطعة، كام يف:
بالتمني الـــمـــطـــالـــب  نـــيـــل  ــــا غـــابـــاومـــــا  ــــي ــــدن ولــــكــــن تــــؤخــــذ ال
تمّنني  / مــطــالــبــب   / نــيــلــل  ــا / غاباومـــا  ــي ددن ــذ  ــؤ / خ ت والكـــن 
فعولن  / مــفــاعــلــتــن   / فعولنمــفــاعــلــتــن   / مــفــاعــلــتــن   / مــفــاعــلــتــن 

هذا  مراجعة  متت  يف:  كام  التواريخ،  يف  والسنة  والشهر  اليوم  أرقام  بني   -3
الكتاب يف 5)/2/)40)هـ - املوافق 2/22)/980)م.

الفا�صل:

صورته هكذا: ) ــ (.

كام  بينهام،  للفصل  والتعليقات  األصل  بني  أو  والرشح،  املتن  بني  ويوضع 
يوضع يف هناية الفصول واألبواب، منتصف السطور؛ إيذانا بنهاية البحث.

 عامات الرتقيم 
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القو�صان الهالليان:

.) القوسان اهلالليان، ويرسامن هكذا: ) 

ويوضع بينهما ما يلي:
الرشيف،  احلديث  ألفاظ  وكذا  املمزوج،  التفسري  يف  الكريم  القرآن  ألفاظ 

واملصنفات العلمية يف الرشح املمزوج.

القو�صان املعقوفان:

القوسان املعقوفان، أو احلارصتان ويرسامن هكذا: ]      [.

ويوضع بينهما ما يلي:
1- اجلمل أو املفردات يف بعض النسخ دون بعض يف املخطوطات املحققة، 

أو النصوص املنقولة.
2- أرقام الصفحات يف أصول املخطوطات املحققة.

3- املفردات التي يراد تدريب الطالب عليها، أو اجلمل التي يراد اختبارهم 
فيها، نحو:

• امجع الكلامت اآلتية: ]هالل – قمر – نجم[.

القو�صان القراآنيان:

.﴾........﴿

ويوضع بينهام اآليات الكريمة، أو آية واحدة فقط، أو جزء من آية، مثل:

]ۀ     ہ    ہ    ہ[.
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عالمة احلذف:

عالمة احلذف واإلضامر، وترسم هكذا: )...(.
استقباًحا  أو  منه،  املهم  عىل  اقتصاًرا  الكالم؛  من  املحذوف  مكان  وتوضع 
لذكره، أو قصًدا إىل اختبار التالميذ يف التحصيل، أو توضع يف مكان الكالم الذي 
هذه  يف  كام  ثالث،  النقاط  وأقل  النقص،  عىل  تنبيًها  وذلك  عليه؛  الناقل  يعثر  مل 

األمثلة:

• أوىص قيس بن عاصم بنيه فقال: »يا بني، احفظوا عني ثالًثا فال أحد أنصح 
دوا كباركم، ول تسودوا صغاركم، وعليكم بحفظ املال  لكم مني: إذا أنا مت فسوِّ

فإنه منبهة للكريم ... وإياكم واملسألة فإهنا آخر كسب الرجل...«. 

ويتبادلن  يتشامتان،  الرجلني  هذين  حني سمعت  واألسى  احلزن  متلكني   •
أنواع السباب، فيقول أحدمها ... ويقول اآلخر... .

عالمة ال�صتفهام:

عالمة الستفهام، وترسم هكذا: ) ؟ (.
وتوضع يف آخر اجلمل املستفهم هبا عن يشء، نحو: )أهذا خطك؟(.

عالمة التاأثر:

عالمة التأثر، وترسم هكذا: ) ! (.

أو  تعجب،  أو  حزن،  أو  فرح،  عن  هبا  يعرب  التي  اجلمل  هناية  يف  وتوضع 
استنكار، أو استغاثة، أو دعاء، أو إغراء، أو حتذير، أو مدح، أو ذم، لتدلل بذلك 

عىل تأثر قائلها وهتيج شعوره، كام يف هذه األمثلة: ]ياهلل للفقراء! – يا برشاي![.

 عامات الرتقيم 
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عالمة التن�صي�ض:

عالمة التنصيص أو التضبيب، وترسم هكذا: ) » « (. 

ويوضع بينهما ما يلي:
1- كل كالم منقول بنصه وحرفه، وما فيه من عالمات الرتقيم كام يف هذه 
عليم  منافق  أمــيت كــل  أخــاف على  مــا  أخــوف  »إن   :H قال  النصوص: 

اللسان«. 

2- الكلامت التي قصد لفظها، كام يف قوهلم: تأيت »من« يف العربية لالبتداء، 
والبيان، والتبعيض.

عالمة الإحالة:

عالمة اإلحالة والربط، وترسم هكذا: ) =     = (.

– احلوايش(؛ ومن  التعليقات )اهلوامش  اتصال  الدللة عىل  والغرض منها 
ثمة توضع يف هناية السطر األخري من الصفحة املستوفية، وبداية السطر األول من 

الصفحة التالية.

وقد يوضع مكاهنا سهم؛ لريشد إىل ما بعده، هكذا: ←

عالمة املماثلة:

.) «    « عالمة املامثلة، وترسم هكذا: ) » 

وتوضع أسفل الكالم املامثل؛ استغناء من تكراره، كام يف:
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• شروط املكلف أربعة:
األول - أن يكون بالًغا.

عاقاًل. الثاين -   »      »  
سميًعا بصرًيا. الثالث - »      »  

قد بلغته الدعوة املحمدية. الرابع -  »      »   

 عامات الرتقيم 
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قـل وال تقـل

وزن  عىل  خِمَيط  ألن  خياطة  آلة  ول  خياطة  ماكينة  تقل:  وال  خِمَيط،  قل:   
ِمفعل تدل عىل اسم اآللة مثل ِمعرَص.

 قل: ِمطبعة بكرس امليم بمعنى آلة الطباعة، وال تقل: َمطبعة بفتح امليم )عىل 
وزن َمفعلة( ألهنا تدل عىل اسم املكان الذي تطبع فيه الكتب.

 قل: ُدِهشت، وال تقل: اندهشت، وقل: مدهوش، وال تقل: مندهش ألن 
فعل دهش من األفعال املعنوية ل يدخل فيه املضارعة مثل فعل فهم وخرب وعِلم 

وهي عىل عكس األفعال املادية مثل قسم- انقسم.

 قل: ِمن َكَثب أي من ُقرب، وال تقل: عن كثب.

 قل: استبانة )ُكلِّف بإعداد استبانة(، وال تقل: استبيان مثل استعاد استعادة 
واستجاب استجابة.

اسم  هو  وَترشين  التاء  بكرس  ترِشين  تقل:  وال  التاء،  بفتح  ترشين   قل: 
لشهر من شهور السنة الرسيانية )ترشين أول وترشين ثاين( ووزن ترشين تفعيل 

ومجعه تشارين.

 قل: استفرسته املسألة واستفرست عن املسألة، وال تقل: استفرست منه 
أو سألت منه ذلك وإنام سألته.

 قل: كّلمني عىل َكره بفتح الكاف بمعنى أكرهني عىل ذلك، وال تقل: عىل 
ُكره )احلقد(.
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ُيزاد عىل  ما  للدللة عىل  الِعالوة هي  َعالوة ألن  تقل:  وال  ِعالوة،   قل: 
األصيل أو الرتقية ومجعها ِعالوي.

بتسكني  نْسمة  تقل:  وال  السني،  بفتح  َنَسمة  مليون  السكان  عدد   قل: 
السني.

يركب  والذي  اخلاتم  ُفّص  أو  اخلاتم  فِّص  تقل:  وال  اخلاتم،  َفّص   قل: 
الفصوص يسمى الفّصاص ويقال َفّص العني أي حدقتها.

 قل: طلب إذن السفر، وال تقل: طلب استامرة السفر أو العمل.

 قل: عالَم تكلمت، وال تقل: عىل ماذا تكلمت.

 قل: سأل الناس عنك وسأل الناس بك، وال تقل: سأل الناس عليك كام 
جاء يف القرآن الكريم: ]ڌ    ڌ     ڎ[ ]الفرقان:59[، وقوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     

ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ[ ]املائدة:)0)[.

 قل: ِقيد ُأنملة )بمعنى: صار كأن بعضهام لصق بعض(، وال تقل: َقْيد ُأنملة.

 قل: أءنك مسافر، وال تقل: هل أنك مسافر ألن هل ل تدخل عىل حرف 
التوكيد وتدخل اهلمزة عىل إن ]ژ      ژ    ڑ[ ]يوسف:90[.

 قل: أزيٌد يف الدار، وال تقل: هل زيد يف الدار؟.

أطال  أي  فالًنا  اهلل  ر  عمَّ يقال  ر،  ُمعمِّ ر  ُيعمَّ تقل:  وال  ر،  معمَّ ر  ُيعمَّ  قل: 
عمره.

 قل: أكّد رأسه، وال تقل: أكّد عىل رأسه ألن أكّد يؤكد فعل يتعدى بنفسه 
)أكّد اليشء تأكيًدا وتوكيًدا(.

 قـــل وال تقــل 
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، وال تقل: من ُثّم.  قل: من َثمَّ

 قل: يِنء بكرس النون، وال تقل: يَنء بفتح النون.

مفعوله  إىل  يتعّدى  أحتاج  فعل  ألن  أحتاجه  تقل:  وال  إليه،  أحتاج   قل: 
بحرف اجلر إىل.

 قل: َعَرض )لكل يشء زائل(، وال تقل: َعْرض )الذي هو ضد الطول(.

 قل: ما استفاد من جتاربه قّط، وال تقل: ما استفاد من جتاربه أبدا ألن سياق 
أبًدا للمستقبل.

ط أي العاممة واجلمع  ط من الرَشَ طي مجعها رُشطة ورُشَ طي ورُشَ  قل: رُشْ
أرشاط ألهنم فعلوا ألنفسهم عاممة ُيعرفون هبا، قال تعاىل: ]جئ    حئ    مئ[ 

]حممد:8)[ أي: عالمات الساعة.

وهو  سوّي  مؤنث  سوية  ألن  سوية  نذهب  تقل:  وال  مًعا،  نذهب   قل: 
يبنهم  اليشء  قّسم  العدل:  من  والسوية  سوّية  أعامل  ذا  كان  يقال:  العتدال، 

بالسوّية.
 قل: َخرضوات بفتح اخلاء )ما خرض من البقول(، وال تقل: ُخرضوات. 

»ليست اخَلضروات صدقة« ]حديث رشيف[.

 قل: فّكر يف األمر أو فّكر فيه، وال تقل: فّكر به. 

 قل: ِقده بكرس القاف بمعن ضعه يف القيد، وُقده بضم القاف بمعنى ِس 
به وُكن له دلياًل.
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ُأحجية ألن األُحجّية من احلجى أي  تقل:  وال  لغز،  بمعنى  ُأحجّية   قل: 
العقل واخِلّفة وهي عىل وزن أغنّية، 

 قل: ل تزال هذه األخبار تأتيكم من اإلذاعة، وال تقل: ل زالت األخبار 
تأتيكم ألن )ل زال( ُدعاء.

 قل: هو هُيّز رأسه بضم اهلاء بمعنى يّرك، وال تقل: هيِّز بكرس اهلاء ُيقال 
أقبل هيِّز يعني مرتاًحا.

 قل: لقيته مصادفة وليس صدفة. 

 قل: هذا من عجائب املصادفات وليس من عجائب الُصدف.

 قل: تنّبه للغافل )تنّبه تنبيًها(، وقل: ملن يوقظ من النوم )انتبه( انتبه انتباًها 
)ما بني غمضة عني وانتباهتها(.

 قل: رسوم مجع رسم، وال تقل: رسومات فالرسم هو األثر والرسم هو 
الكتابة وهو التصوير فإذا عّددت الرسم ومجعته فقل: رسوم ل رسومات.

 قل: ُمكحلة للوعاء الذي يوضع فيه الُكحل، وال تقل: ِمكحلة عىل وزن 
ِمفعلة.

 قل: تسّلمت اليشء، وال تقل: استلمته، 

 قل: التسّلم وليس الستالم. )ُيقال استلم احلاج احلجر األسود أي ملسه 
باليد أو بالُقبلة(.

 قل: ُيَترَض ملن هو يف نزع املوت، وال تقل: َيَترِض.

 قـــل وال تقــل 
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تدرجًيا  كذا  إىل  دّرجه  يقال  تدرجييًّا،  تقل:  وال  تدرجًيا،  األمر  تعّلم   قل: 
واستدرجه.

فآواه  هو  أوى  يقال  آوى،  تقل:  وال  منزله،  إىل  أو  فراشه  إىل  أوى   قل: 
غريه.

ب  جُيرِّ جّرب  يقال  الراء،  بضم  جتُربة  تقل:  وال  الراء،  بكرس  جتِربة   قل: 
جتِربة.

اليشء  إليه  سّلم  يقال  اليشء،  سّلمه  تقل:  وال  اليشء،  إليه  سّلم   قل: 
وتسّلمه.

ورجل  عروس  امرأة  عروسان  عرسهام  يف  داما  ما  واملرأة  للرجل   قل: 
عروس، وال تقل: عّريس أو عريس.

 قل: بالرفاء والبنني، وال تقل: بالرفاه والبنني، الرفاء من رأف الثوب.

 قل: َعَزبة، وال تقل: عزباء، يقال هو عَزب وهي َعَزبة، وال تقل: أعزب وعزباء 
والعّزاب هم الذين ل أزواج هلم، والسم العزوبة، يالق تعّزب فالن ثم تأّهل.

وَددت  وال تقل:  وِددت لو تفعل كذا )بكرس الدال( بمعنى متنّيت،   قل: 
بفتح الدال.

 قل: كسفت الشمس، وال تقل: انكسفت الشمس.

 قل: هو يس بأمل يف العمود الِفقري بكرس القاف )منسوبة إىل فِقرة وهي 
العظم الصلب(، وال تقل: يف العمود الَفقري.
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 قل: نِفذ إذا انتهى اليشء وفنى )نِفذت املؤونة(، وال تقل: نَفَذ )نَفذ السهم 
أي مّر ونَفذ املاء من الصنبور أي مّر(، والدليل من كتاب اهلل تعاىل يف نِفد: ]ڃ    
ڃ    ڃچ     چ    چ    چ    ڇڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌ    ڎ    
ڎ[ ]النحل:96[، ]ۇئ    ۆئ          ۆئ       ۈئ        ۈئ    ېئ     ېئ      ېئ    ىئ          ىئ    ىئ    ی    
]ۆئ    ۈئ    ۈئ    ېئ        ېئ    ېئ     ]الكهف:09)[،  ی         ی    ی          جئ    حئ         مئ[ 
ىئ    ىئ    ىئ    ی    ی    ی    ی     جئ    حئ    مئ         ىئيئ    جب    حب    خب     

مب[ ]لقامن:27[، ]ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ[ ]ص:54[.
 قل: أحاطوا الكتامن باملحادثات )أحاط اليشء باآلخر أي: جعله كاحلائط 
أحاطوا املحادثات بالكتامن )أي: جعلوا املحادثات كاحلائط  وال تقل:  والسور(، 

حلفظ الكتامن وهذا قلب املعنى الذي ل جيوز(.

الذي  فهو  الضيف  أما  ضياف  ومجعها  دعوة  بال  جاءك  ملن  ضيفن   قل: 
تدعوه إىل بيتك والضيف تستعمل للمفرد واجلمع واملذكر واملؤنث.

 قل: بائسون، وال تقل: بؤساء ألن بؤساء تعني الشجعان ذوو العزم، أما 
الرجل الذي ليس له مال منقوص احلظ فُيسّمى حُمارف ومجعها حمارفون.

 قل: ِمَذّبة، وال تقل: مرضب الذباب.

 قل: ِسداد القارورة، وال تقل: سّدادة.

 قل: َرَكزت، وال تقل: رّكزت يقال رَكزت تفكريي يف األمر، أي: حرصته 
من رَكَز اليشء أي غرزه وَرَكَز الرمح يف األرض.

 قـــل وال تقــل 
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النسبة  ألن  املائة  يف  عرشة  تقل:  وال  املائة،  من  عرًشا  النسبة  بلغت  قل:   
مأخوذة من الفئة وليست جزًءا منها.

 قل: عنوانات الكتاب، وال تقل: عناوين ومفردها ُعنوان بضّم العني عىل 
وزن فعالل، يقال عنونت الكتاب وأعنونه أي جعلت له عنواًنا وعنونت الكتب 

أي جعلت هلا عنوانات.

 قل: رشقة، وال تقل: شهقة يف حال الرشق باملاء رشق يرشق رشًقا أما يف 
الطعام فيقال ُغّصة يغّص غصًصا أما الشهقة فهي خروج آخر دفعة للنفس يقال 

شَهق وشِهق شهقة فامت.

 قل: ينبغي لك أن تفعل، وال تقل: ينبغي عليك أن تفعل يقال بغاه فانبغى 
مثل كرسه فانكرس، قال تعاىل: ]ى    ى    ائ    ائ    ەئ    ەئ[ ]مريم:92[، ]ڱ    
ڱ  ں    ں[ ]الفرقان:8)[، ]ڤ    ڤ    ڤ[ ]الشعراء:))2[، ]ۈئ    ۈئ     ېئ      ېئ    

ېئ    ىئ     ىئ[ ]يس:40[ بمعنى: ل يتسّهل ول يصح ول يستقيم.
استلمت كتابك أو  وال تقل:  تسّلمت كتابك أو تسّلمت رسالتك،   قل: 

استلمت راسلتك، تسّلم اليشء تسّلاًم، قل: التسّلم، وال تقل: الستالم.

تعّرفت عىل اليشء ألن تعّرف فعل متعٍد  وال تقل:  تعّرفت اليشء،   قل: 
بذاته، تعّرف ما عند فالن أي طلبه حتى عرفه.

جاء  تقل:  وال  واحًدا،  إذا قصدت شخًصا  الذي سافر وتِعب  جاء   قل: 
الذي سافر والذي تِعب ألهنا تفيد جميء شخصني أحدمها سافر واآلخر تِعب.
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 قل: نظر إليه من كثب، وال تقل: نظر إليه عن كثب ويقال رماه من كثب 
أي: من ُقرب وهو كثًبا أي: قرًبا.

 قل: وقع ذلك يف ُروعي، وال تقل: يف َرْوعي ألن الُروع معناه الفزع أما 
يف  نفث  األمني  الروح  إن  الرشيف:  احلديث  يف  جاء  والعقل،  القلب  فهو  الَرْوع 

ُروعي.

 قل: رجٌل َجْهَوري، وال تقل: جُهوري، يقال جهر يالقول رفع صوته به 
وإجهار الكالم إعالنه.

 قل: بحراين نسبة إىل البحرين، وال تقل: بحريني.

 قل: حار يف املسألة وحار يف احلّل وحترّي يف األمر، وال تقل: حار فيها وحترّي فيها.

ة ل ُتقطع  تك ألن الرُسّ ك، وال تقل: ُسّ  قل: عرفت ذلك قبل أن ُيقطع ُسّ
. وإنام هي املوضع الذي ُيقطع منها الرسُّ

 قل: األمر منوط يب، وال تقل: مناط يب، ناط اليشء ينوطه نوًطا فهو منوط.

 قل: الَغرْية، وال تقل: الِغرية، يقال غار يغار َغرْية عىل أهله.

 قل: حلية حليق، وال تقل: حلية حليقة بمعنى حلية حملوقة.
 قل: أّمات الكتب، وال تقل: أمهات الكتب ألن أّمات تستعمل ملا ل يعقل 

أما أمهات فتستعمل ملن عقل نقول بناتنا أمهات املستقبل.

بالغ  أمعن يف اليشء أي  النظر ألن  أمعن  تقل:  وال  النظر،  أمعن يف   قل: 
يف الستقصاء ويقال أمعن يف الطلب، ويقال أنعم النظر يف األمر أي أطال الفكر 

فيه.

 قـــل وال تقــل 
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تعني تشدد  الزر ألن ضغط عىل  ضغط عىل  تقل:  وال  الزر،  ضغط  قل:   
وضّيق ويقال ضغط عليه يف ليل أي تشدد وضّيق.

 قل: بِلَّْور، وال تقل: َبلُّور والبِلُّور احلجر الكريم وواحدته بِلَّورة والبِلَّور 
هو الرجل الشجاع الضخم.

 قل: تعّرف املوضوع وتعّرف املسألة، وال تقل: تعّرف عىل املوضوع وعىل 
املسألة، يقال تعّرف ما عند فالن أي طلبه.

أكفاء  أما  برصه  فقد  كفيف  مجع  أكفى  ألن  أِكّفاء  تقل:  وال  َأْكفاء،   قل: 
فمفردها كفء وهو املامثل والنظري والقوي القادر عىل ترصيف العمل.

 قل: عيدك مبارك وكالك مبارك، وال تقل: مربوك ألن فعل الربكة بارك 
وليس برك، يقال: بارك اهلل لك وفيك وعليك وباركك فأنت مبارك أما برك فهو 
مربوك فهو الثبات يقال: برك احلصان أي جثا، وبرك البعري أي: أناخ موضعه فهو 

مربوك.

 قل: هو جيبي الرضائب، وال تقل: جيمع الرضائب. 

 قل: يقري املاء، وال تقل: جيمع املاء قرى املاء يقريه قرًيا إذا مجعه، وقل: 
طمش القامش يطمش طوًشا إذا مجعه.

 قل: َخصلة، وال تقل: ِخصلة ألن اخلَصلة هي الصفة يف اإلنسان ومجعها 
ِخصال واخلُصلة هي الشعر املجتمع واجلمع ُخَصل.

النحاس  هي  ُصفر  ألن  ُصفر  تقل:  وال  الرقم،  أردت  إذا  ِصفر   قل: 
األصفر.
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 قل: قسم التحليالت ل قسم التحاليل ألن حّلل اليشء حتلياًل أي أرجعه 
إىل عنارصه وحّلل نفسية فالن أي أدرك أسباب ِعَلِلها وحّلل اليمني.

 قل: يف فعل العّد َحَسب يُسب حساًبا، وال تقل: حِسب بالكرس يِسب 
حسباًنا، وقل: يف فعل الظّن حِسب يَسب حسباًنا.

 قل: معِرض، وال تقل: معَرض.

 قل: أخي من الرضاعة، وال تقل: أخي يف الرضاعة.

 قل: َصَلعة وُصلعة، وال تقل: َصْلعة ملوضع الصلع.

صادق عليه ألن صادق تعني  وال تقل:  أقّره،  صّدق عىل األمر أي   قل: 
اّتذ صديًقا ومن املجاز قوهلم صاَدق املوّدة والنصيحة أي أخلص هلام.

 قل: اجلُمهور واجلُمهورية، وال تقل: اجلَمهور واجلَمهورية.

 قل: فالن مؤامر، وال تقل: متآمر.

 قل: وقف يف املسترَشف، أو الروشن، أو اجلناح، وال تقل: وقف يف الرشفة.

 قل: أيام أفضل العلم أم املال؟، وال تقل: أهيام أفضل العلم أم املال.

 قل: الثبات يف احلرب، وال تقل: الصمود يف احلرب.

 قل: اعتزل العرش، وال تقل: تنازل عن العرش.

ّواح. ّياح، وال تقل: هؤلء السُّ  قل: هؤلء السُّ

 قل: هذا رجل ُرْجعي، وال تقل: َرْجعي.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: اجلنود امُلْرَتِزقة، واجلنود املرتِزقون، وهؤلء املرتِزقة، وهؤلء املرتِزقون، 
وال تقل: املرتَزقة ول املرتَزقون؛ هبذا املعنى.

 قل: دحرنا جيش العدو، فجيش العدو مدحور، وال تقل: اندحر جيش 
العدو، فهو مندحر؛ وذلك إذا كان هْزمه وكرْسه ناشئني عن خرسانه يف احلرب.

هذا احلزب حملول، وهذه اجلمعية حملولة؛ إذا كانا قد نسخ قيامهام  قل:   
وهذه  منحل،  احلزب  هذا  تقل:  وال  أعضائهام،  غري  من  قاهر،  وقهر  آمر،  بأمر 

اجلمعية منحلة، إذا كان قد بطل قيامهام وزال قوامهام، من تلقاء أنفسهام.

 قل: تأكدت اليشء تأكًدا، وال تقل: تأكدت من اليشء.

 قل: مأل الوظيفة الشاغرة، وينبغي ملء الشواغر، وال تقل: إمالء الشواغر.

ج فالن يف الكلية الفالنية، وال تقل: ترج من الكلية الفالنية.  قل: ترَّ

اخلفر،  وجندي  اخلافر،  واجلندي  اخلفر،  وطبيب  اخلافر،  الطبيب  قل:   
وال تقل: الطبيب اخلفر، ول اجلندي اخلفر.

 قل: ُنقول املوظفني، ونقالهتم، وال تقل: تنقالهتم.

 قل: الَقّطاع، وال تقل: الِقطاع، ول الُقطاع.

 قل: تعرفُت اليشَء واألموَر، وتعرفت إىل فالن، واعرتفت إليه، واستعرفت 
إليه، وال تقل: تعرفت إىل اليشء واألمر، ول تعرفت عليهام.

 قل: هذا يرمي إىل اإلصالح ويستهدفه؛ وال تقل: هيدف إىل اإلصالح.
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 قل: اليشء الذي ذكرته آنًفا، أو سالًفا، أو املذكور أنًفا، وال تقل: اليشء 
اآلنف الذكر.

 قل: فالن يبهرج البضاعة، ويزاول البهرجة، وهو مبهرج بضاعة، وال تقل: 
فالن يزاول القجغ والتهريب.

 قل: ُعّرض فالن للتعذيب والعقوبة واألذى، وجعل عرضة هلا، وال تقل: 
ض هلا. تعرَّ

 قل: هؤلء الطغام، والطغامة، وال تقل: الطغمة.

 قل: دعسته السيارة دعًسا، وداسته دوًسا، وال تقل: دهسته دهًسا.

وموضوع  املوضوع،  شائق  وكتاب  القلب،  شيق  أو  شيق،  إنسان  قل:   
شائق، وال تقل: كتاب شيق املوضوع، ول موضوع شيق.

( دائاًم، أي مقترًصا عليه. ، وال تقل: )ضدَّ  قل: ضدٌّ وضًدا، وضدٍّ

يكافح ضد الستعامر،  تقل:  وال  يكافح الستعامر، وياربه،  فالن  قل:   
ويارب ضده.

 قل: يرَأس اللجنَة والقوَم، وال تقل: يرِئسها، ول يرِئسهم.

 قل: أَمَل فالٌن النجاَح، يأُمله، وال تقل: أِمل النجاح يأَمله؛ ألنه من باب 
)نرص ينرص(.

 قل: اسُتْشهد فالن يف احلرب، وال تقل: اسَتْشَهَد فالن يف احلرب.

عنه  نكب  أو  عنه،  عدل  أو  عنه،  حاد  أو  القانون،  عن  فالن  خرج  قل:   
ب عنه تنكيًبا، أو تنكبه تنكًبا، وال تقل: خرج عىل القانون. نكوًبا، أو نكَّ

 قـــل وال تقــل 
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 قل: كان احلاكم جباًرا، ذا حكم جّباري، وال تقل: كان دكتاتوًرا، وكان 
حكمه دكتاتورًيا.

 قل: ُثْكنَة اجلند واجليش، وال تقل: َثَكنة اجلند واجليش.

تقل:  وال  وذمها،  واستقبحها،  والرأي،  والقول  املعاهدَة  جَدَب  قل:   
شجبها.

َويل، ]إذا أردت نسبته إىل الدول، لشرتاكها فيه[، وال تقل:   قل: القانون الدُّ
ْويل. القانون الدَّ

 قل: السكك احلديد، وال تقل: السكك احلديدية.

اهلل،  بعبادة  الزاهد  واسُتهرت  باخلمر،  واسُتهرت  بالدنيا،  فالٌن  اسُتْهرِت  قل:   
وال  باخلمر...-،  مستهرَتٌ  والثاين  بالدنيا،  مستهرَتٌ  فاألول  بالنساء،  غريه  واسُتهرت 

تقل: اسَتْهرَت فالن، ول فالن مستهرِت.

ها إبراًرا، وال تقل: تربرها تربيًرا.  قل: الغاية تسّوغ الواسطة تسويًغا، وُترِبّ

 قل: أنا آَسُف عليه، وأومن باهلل، وال تقل: أأسف عليه، وأؤمن باهلل.

 قل: اهلُِوّية، وال تقل: اهلَِوية، ]أي: يف تسمية البطاقة الشخصية[.

 قل: أْزَمة سياسية، وال تقل: َأَزَمة، ول أِزمة.

السياسة، ومكينة، ومكاين،  األمم، ومكايد  األمة، ومصاير  مصري  قل:   
ومصيدة ومصايد، وال تقل: مصائر األمم، ومكائد السياسة، ول مكائن ومصائد، 

)وذلك ألن الياء يف هذه الكلامت أصلية ل جمتلبة(.
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 قل: توغل ووغل يف البالد، وتلل البالد، وال تقل: تسلل فيها وإليها.

 قل: الباب مفتوح، وهو باب مفتوح، وال تقل: الباب مفتوحة، والباب 
واحدة.

 قل: أجاب عن السؤال إجابة، وأجاب عن الكتاب، وال تقل: أجاب عىل 
السؤال إجابة، وهذا جواب عىل الكتاب.

 قل: َغصَّ املكان بالزوار، يَغص هبم َغصًصا، وال تقل: ُغصَّ املكان بالزوار 
ُيَغص هبم.

 قل: هذا عىل وفق رشوط...، وال تقل: هذا وفق رشوط....

 قل: كابد العدوُّ خسارَة كذا وكذا، وال تقل: تكبد العدو اخلسارة.

 قل: أثَّر فيه، والتأثري فيه، وال تقل: أثر عليه، والتأثري عليه.

عرًبا  تقل:  وال  وتركامهُنم،  وأكراُدهم  عرهُبم  العراق  أهُل  احتفل  قل:   
وأكراًدا وتركامًنا.

 قل: املرَتفون، واإلتراف، وال تقل: الرستقراطيون، والرستقراطية.

 قل: فالن مغرِتض، وال تقل: مْغِرض.

 قل: هذا مستشفى جديد، وال تقل: هذه مستشفى جديدة.

 قل: املرِصف، وال تقل: املرَصف.

 قل: فالنة عضوة، وال تقل: فالنة عضو.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: متخصص بالعلم، وال تقل: إخصائي به.

 قل: مكان وطيء، وخفيض، أي منخفض، وال تقل: مكان واطئ.

 قل: نذيع بينكم، وفيكم، وال تقل: نذيع عليكم.

بدل  هذا  تقل:  وال  املجلة،  أو  اجلريدة،  يف  املشاركة  بدل  هذا  قل:   
الشرتاك.

 قل: النتكاس، أو النتكاس النوعي، وال تقل: النحراف اجلنيس؛ وقل: 
فالن منتكس، وال تقل: فالن شاذ جنسيًّا، ول منحرف جنسيًّا.

 قل: أكدنا عىل فالن األمَر، أو يف األمِر، وال تقل: أكدنا عىل األمر.

ناعة. راعة، والصَّ ناعة، وال تقل: امَلساحة، والزَّ راعة، والصِّ  قل: املِِساحة، والزِّ

ست هذه املدرسة يف السنة األوىل من حكم فالن، وُأسس املسجد   قل: ُأسِّ
عىل عهد فالن، وال تقل: تأسست املدرسة، وتأسس املسجد.

 قل: اللَّجنة واللِّجان واللَّجنات، ]كحربة وحراب، وعرصة وعرصات[، 
وال تقل: اللُّجنة واللُّجان واللْجنات.

 قل: جواز السفر، وأْجوزة السفر، وجوازاته، وال تقل: باسبورت.

 قل: هو َجْهَوري الصوت، وَجهري الصوت، وال تقل: َجُهْوري الصوت.

 قل: ِخطبة الزواج، وال تقل: ُخطبة الزواج.

األمة،  خدمة  يف  الفناء  ويود  الوطن،  خدمة  يف  يفنى  أن  فالن  يود  قل:   
وال تقل: يريد أن يتفانى يف خدمة الوطن، ول يريد التفاين يف خدمة الوطن.
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 قل: جندي ماش، وجنوٌد ُمشاة، وال تقل: َمشاة، ول ِمشاة.

 قل: يف األقل، ويف األعم، ويف األغلب، ويف الغالب، وال تقل: عىل األقل، 
وعىل األعم، وعىل األغلب، وعىل الغالب.

 قل: ما زال اخلالف قائاًم، ومل يزل قائاًم، وما زلت أقرأ؛ ول تضع يف مثل 
هذه التعبريات )ل( بدل )ما(، فال يستقيم استعامل )ل( مع فعل الستمرار )زال(، 

إل بأحد رشطني: إما تكرارها، وإما أن تكون اجلملة للدعاء، أو للرجاء.

هو عالة عىل  وال تقل:  هو عائل عىل غريه، وهم عالة عىل غريهم،  قل:   
غريه.

 قل: دعا لكم بالّرفاء والبنني، وال تقل: بالرفاه والبنني.

حقوق  تقل:  وال  النارش،  املؤلف، وعىل  الطبع حمفوظة عىل  حقوق  قل:   
الطبع حمفوظة للمؤلف، ول للنارش.

 قل: تساهل عليه، وجتاهل عليه، وال تقل: تساهل معه، ول جتاهل معه.

هذا َهِوَي طوابع، هوَي عىل وزن فرح، وهؤلء َهوو طوابَع، وهو  قل:   
طوابع،  هاوي  هذا  تقل:  وال  قْبل،  ِمن  َهِوين  يكونوا  ومل  اهلَُوون،  وهم  اهلَِوُي، 

 

ول هؤلء هواة طوابع، ول هم اهلُواة.

 قل: ينبغي لك أن تعمل، ول ينبغي لك أن تكسل، وينبغي لك العمل، 
ول ينبغي لك هذا اليشء، وما ينبغي، ول تقل: ينبغي عليك أن تعمل، وال تقل: 

ينبغي عليك أن ل تكسل.

 قـــل وال تقــل 
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، وهذه تلميذة مستتمة، وهذا تلميذ إكاميل، وهذه   قل: هذا تلميذ مسَتتِمٌّ
تلميذة إكاملية، وال تقل: مْكِمل، ول إكامل، ول مستكِمل.

 قل: ُعمران البالد، وال تقل: ِعمران البالد.

 قل: اخلُطَّة القتصادية، وال تقل: اخِلطة القتصادية.

 قل: نقَد عىل فالن قوَله، وانتقد عليه قوَله، وال تقل: نقد فالًنا وانتقده.

 قل: وردت علينا برقية ُمفادها كيت، وال تقل: َمفادها... .

 قل: أعتذر من التقصري، أو الذنب، وال تقل: أعتذر عن التقصري أو الذنب.

والرجل  ْمحة،  السَّ اإلسالمية  والديانة  ْمح،  السَّ اإلسالمي  الدين  قل:   
السمح، واملرأة السمحة، وال تقل: الديانة السمحاء.

يلِة التي قبل هنارك، وقل: رأيته البارحَة األوىل، للتي   قل: رأيته البارحَة، للَّ
قبلها، وال تقل: رأيته الليلة املاضية، ول ليلَة أمس.

تقل:  وال  عليه،  والقياس  إليه،  بالنسبة  أي  اليشء،  إىل  باإلضافة  قل:   
باإلضافة إليه، بمعنى: زيادًة عليه ومضاًفا إليه.

 قل: فالن ذو كفاية يف العمل، وال تقل: فالن ذو كفاءة يف العمل.

 قل: وقفت جُتاه فالن، وبإِزائه، وُقبالته، وال تقل: وقفت َأماَمه.

 قل: حاز فالن اليشء، وال تقل: حاز عليه.

.  قل: كشفُت عن األمر اخلفي خفاءه، وال تقل: كشفت األمَر اخلفيَّ
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 قل: رد فالٌن القوَل، وال تقل: رد عىل القوِل.

 قل: صادره عىل املال، أو استصفى أمواله، أو استنظف أمواله، أو استوىل 
عليها، أو استحوذ عليها، وصادره عىل السالح، وال تقل: صادر أمواله وسالحه.

 قل: رأيت ذا مساء، وذا صباح، وال تقل: رأيته ذات مساء، وذات صباح.
]انظر كالم اجلوهري عىل كلمة )ذي( يف كتابه »الصحاح«[

وقل:  مسافر؟  أم  أنت  أمقيم  وقل:  مستأجرها؟  أم  الدار  يف  أحممد  قل:   
أأردت هذا أم مل ترده؟، وال تقل: هل حممد يف الدار أم مستأجرها؟، وال تقل: هل 

مقيم أنت أم مسافر؟، وال تقل: هل أردت هذا أم مل ترده؟.

 قل: ذهبا ]أو ذهبوا[ مًعا، وجاًء ]أو جاءوا[ مًعا، وال تقل: ذهبا ]أو ذهبوا[ 
سوية، ول جاًء ]أو جاءوا[ سوية.

الضباط  هؤلء  تقل:  وال  والباسلون،  البسالء،  الضباط  هؤلء  قل:   
البواسل؛ )ألن البواسل مجع لغري العقالء، وللمؤنث، تقول: أَسد باسل، وُأسود 

بواسل، وفتاة باسلة، وفتيات بواسل، أي باسالت(.

 قل: فالن من ُشّذاذ الرجال، وال تقل: فالن من شواذ الرجال، ]والعلة 
هنا كالتي يف الفقرة السابقة[.

 قل: ُنْقَطة ونِقاط، وُنْطفة ونِطاف، وال تقل: ُنقاط، وُنطاف.

 قل: ل أفعل ذلك، ولن أفعله، وال تقل: سوف ل أفعله، وال تقل: سوف 
لن أفعله.

 قل: باألَصالة عن نفيس، والَوكالة كاألَصالة، وال تقل: اإِلصالة.

 قـــل وال تقــل 
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عمله  كان  تقل:  وال  َمْرِضيًَّة،  طريقُته  وكانت  َمْرِضيًّا،  عمله  كان  قل:   
ُمْرِضَيًا، وكانت طريقُته ُمْرِضَية.

 قل: ُكرسْت سن من أسنانه، وإحدى أسنانه مكسورة، وسنه كبرية، أي 
متقدم يف العمر، وال تقل: أحد أسنانه مكسور، ول سنه كبري؛ )وذلك ألن السن 

مؤنثة و...(.

غم من أنف فالن، و: فعله بُرغم أنف فالن، و:  فعل ذلك عىل الرُّ قل:   
فعله عىل ُرغم فالن، وال تقل: فعله َرغم أنف فالن.

 قل: أحاطوا الكتامن باملحادثات، و: ينبغي إحاطتهم الكتامن باملحادثات، 
وال تقل: أحاطوا املحادثات بالكتامن، وينبغي إحاطتهم املحادثات به.

 قل: وزع بينهم اجلوائز، ووزعها فيهم، وال تقل: وزع عليهم اجلوائز، )إذا 
أردت أنه أعطاهم إياها مفرقة(.

 قل: وفقه اهلل للخري، وللنجاح، وال تقل: وفقه اهلل إىل اخلري والنجاح.

املعامرية،  اهلندسة  تقل:  وال  املعامر،  واملهندس  الِعامرية،  اهلندسة  قل:   
ول املهندس املعامري.

ُبْلٌه،  نساء  وهنَّ  ُبْلٌه،  رجال  وهم  بلهاء،  امرأة  وهي  أبله،  رجل  هو  قل:   
وال تقل: هم رجاٌل ُبَلهاء.

شجعاًنا،  أنفسهم  وا  وسمَّ سكوهتم،  يف  ومتاَدوا  ألياًم،  عذاًبا  قاَسوا  قل:   
وا أنفسهم شجعاًنا. وال تقل: قاُسوا عذاًبا، ول متاُدوا يف سكوهتم، ول سمُّ

 قل: فعلُت ِخّصْيَص، وخاصة، وخصوًصا، وال تقل: فعلت هذا خصيًصا.
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 قل: توفر عليه، وال تقل: توفر له.

ي،  ي، ول الرِّ  قل: اإلرواء، والرتوية، )لسقي الزرع والغرس(، وال تقل: الرَّ
وى. ول الرِّ

ا، وِرّوى:  ]قلت: يف »املعجم الوسيط«: )َرِوَي( من املاء ونحوه، ]يرَوى[ ِريًّ
َب وشبع... أرواه: جعله يروي([. رَشِ

داكنًا،  ثوبه  كان  تقل:  وال  دكناء،  جبته  وكانت  أدكن،  ثوبه  كان  قل:   
ول كانت جبته داكنة، )كأمحر ومحراء(، ]وذلك ألن الدكنة لون من األلوان[.

 قل: رأيُت أضواًء، وسمعُت أنباًء، وطفُت أنحاًء، وعرضُت آراًء، وعددت 
أسامًء، وال تقل: رأيت أضواَء، وسمعت أنباَء، وطفت أنحاَء، و...؛ )فهذه األسامء 

مرصوفة(.

 قل: استصحب فالن زوجته يف السفر، )أي زوجه(، وال تقل: اصطحب 
فالن زوجته يف السفر.

 قل: أمره فأطاع أمره، وأذعن له، وائتمر بأمره، وال تقل: انصاع ألمره.

 قل: ثَبَت ذلك بدللة كذا وكذا، وهذا ثابت بدللة كذا وكذا، وال تقل: 
بدليل كذا وكذا.

القبلية،  احلقوق  تقل:  وال  الكنيسية،  والرسوم  القبيلية،  احلقوق  قل:   
والرسوم الكنسية.

القضايا،  بني  الرئيسة  القضية  وهي  األمور،  بني  الرئيس  األمر  هو  قل:   
وال تقل: األمر الرئييس، والقضية الرئيسية.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: إن هذه األُْمِسيَّة فريدة بني األمايس، وال تقل: هذه األُْمِسَية )بالتخفيف(.

أو  اهلوادي،  احلامم  أي  )باإلضافة(،  الزاجل،  محام  من  احلاَمم  هذا  قل:   
ى ]كالغازي والُغّزى[، ومحام البطائق واملراسلة، وال تقل: من احلامم  اهلادي، أو اهلدَّ
الزاجل، )عىل النعت(، )وذلك ألن الزاجل هو الرجل الذي يزجل احلامم...( ... 
]ثم قال عقب يشء ذكره أو نقله[: )فإذا أريد محام املراسلة فهو محام الزاجل؛ وإذا 

أريد به احلامم املغني أي اهلادل الساجع فهو احلامم الزِجل والزاجل(.

ورأيتهن  رجال،  مجاعَة  كانوا  إذا  بعض،  مع  بعضهم  يتكلم  رأيتهم  قل:   
تتكلم بعضهن مع بعض، جلامعة النساء، وال تقل: رأيتهم يتكلم أحدهم مع اآلخر، 

للجامعة، ول رأيتهن تتكلم إحداهن مع األخرى، للجامعة من النساء.

 قل: بعثت إليك بكتاب، وهبدية، وال تقل: بعثت إليه كتاًبا، وبعثت إليه هدية.

ه األمُر. ، وقد مهَّ ه األمُر، وال تقل: أْمر هامٌّ  قل: أمر ُمهّم، وقد أمهَّ

 قل: فالن فائق، من مجاعة َفَوقة وفائقني، كفائزين، وال تقل: متفوق من 
متفوقني.

تقل:  وال  للُعمران،  ُمْرَصٌد  فاملبلغ  يرصده،  للُعمران،  مبلًغا  أرَصَد  قل:   
رَصد مبلًغا له، فاملبلغ مرصود.

 قل: فإذا أنا به واقًفا، وال تقل: فإذا أنا به واقٌف.

من  وسواها  الدار  باع  تقل:  وال  العقار،  من  سواها  وما  الدار  باع  قل:   
كلمت فالًنا وسواه  وال تقل:  كلمت فالًنا ومن سواه من اجلامعة،  وقل:  العقار؛ 

من اجلامعة.
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عليه؛  املقصورة  املستعملة لالستثناء،  األسامء  قال: وذلك ألن )سوى( من 
ورد  فإن  القياس؛  جاز  السامع  فقد  فإذا  موجوًدا؛  دام  ما  بالسامع،  تؤخذ  واللغة 
 السامع والقياس، فالقياس مؤيد للسامع؛ وكلمة )سوى( ل تستعمل مبتدأ ول فاعاًل 
ول نائب فاعل ]ول مفعوًل به[ يف نثر الفصحاء من أمة العرب؛ ول جيوز إخراجها 

عام وضعت ]له[ إل يف ضورة الشعر.

 قل: ورق ثخني، ويشء ثخني، وال تقل: ورق سميك، ول يشء سميك؛ 
أنه  حسبان  –عىل  فالسميك  والرتفاع؛  والسمو  العلو  هو  السموك  ألن  وذلك 

موجود يف اللغة– العايل والرفيع.

، وهذا ردُّ نقٍد، أو ردٌّ عىل ناقد، وال تقل:  ، أو: ردٌّ عىل رادٍّ  قل: هذا ردُّ ردٍّ
، ول: هذا ردٌّ عىل نقد؛ وذلك ألنك تقول: )رددت الكالم القبيح  هذا ردٌّ عىل ردٍّ
املردود  هو  فالكالم  القبيح(؛  الكالم  عىل  )رددت  تقول:  ول  صاحبه(،   عىل 
ل صاحبه؛ فينبغي أن يتعدى الفعل إليه، وتستعمل )عىل( لصاحب الكالم املردود؛ 
ألن يف الرد نوًعا من األذى، أل ترى أنه يقال يف األذى: )رددت عليه قوله(، ويف 
 :S موسى  قصة  يف  تعاىل  قال  املسلوبني(؛  وحقه  ماله  إليه  )رددت  النفع: 

]ەئ    ەئ         وئ    وئ             ۇئ     ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    
ىئ    ىئ    ىئ     ی[ ]القصص:3)[.

( بمعنى عطَف، كقول الشاعر: وتأيت )ردَّ
األظـــــعـــــان شــــــــــــوارد  عـــــلـــــيَّ  ردوا 

أي: اعطفوها عيّل، فلذلك جاز استعامل )عىل(؛ وهو تعبري خاص باألظعان 
وأمثاهلا.

 قـــل وال تقــل 
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آخر،  وشيًئا  وكتاًبا  زاًدا  هو  وتزّوَد  آخر،  وشيًئا  وكتاًبا  زاًدا  زّوده  قل:   
وال تقل: زّوده بزاد وبكتاب وبيشء ]آخر[، ول: تزود هو هبا، إل يف الشعر؛ وذلك 
ألن األصل يف استعامل )زّوده ( و)تزّوده ( أن يكونا مقصورين عىل الزاد، أي عىل 
منه:  ُعلم  زودوه،  منهم:  القائل  قال  إذا  العرب  فكانت  منه،  اشتقا  الذي  األصل 
اعطوه زاًدا؛ ثم تطورت اللغة من احلقيقة إىل املجاز، واختلفت األزودة، فوجب 
متييز نوع الزاد، فقيل: زّوده شيًئا، وتزود هو شيًئا، بنصب السمني يف اجلملتني؛ 

والدليل عىل ما قلت هو منقول اللغة... .

 قل: حداين األمر عىل العمل، يدوين عليه حْدًوا، وال تقل: حدا يب األمر 
إىل العمل.

 قل: رَجعت الكتاب إىل صاحبه رْجًعا، فأنا راجع له، وهو مرجوع إليه، 
والكتاب مرجوع، وال تقل: أرجعت الكتاب إىل صاحبه إرجاًعا؛ إل يف لغة هذيل، 
وما نحن وهذيل؟ قال اهلل D: ]چ    چ      چ    چ            ڇ     ڇ    ڇ    ڇ[ 

]ڄ      ڄ     ]التوبة:83[؛ وقال:   ] ]گ    گ    ڳ    ڳ       ڳ     ڳ    ]طه:40[؛ وقال: 

ڄ    ڃ        ڃ     ڃ    ڃ        چ[ ]الطارق:8، 9[؛ ومل يقل: عىل إرجاعه؛ وقال: ]ڱ    
والفعل  ُأرجعُت؛  يقل:  ومل  ]فصلت:50[؛  ڻ[  ڱ    ڱ     ڱ    ں        ں      ڻ    
الثالثي يفضل عىل الرباعي، إل إذا ورد النص عىل العكس، كأوحى اهلل، فهو خري 

من وحى اهلل؛ ]و[ كأغفى فالن، فهو خري من غفا فالن.

غردت النساء، وهلَّلت النساء، وسمعنا أغاريد النساء وتغاريدهن  قل:   
النساء، وزغاريدهن؛  النساء، وسمعنا زغردة  زغردت  تقل:  وال  النساء،  وهتاليل 
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العراقيني  لغة عامية مرصية؛ ولكن  النساء  بمعنى هتاليل  )الزغاريد(  أن   والظاهر 
ل يعرفوهنا؛ قال الشيخ نرص اهلوريني يف تعاليقه عىل القاموس يف مادة الزغردة.

 قل: بقيت الكتيبة حتت نقمة املدافع، وال تقل: بقيت حتت رمحة املدافع.

الفاضل األديب املهذب حكمة  ]قال املؤلف[: ورد عيّل كتاب من األستاذ 
البدري أحد موظفي كلية الرشيعة، ينبه فيه عىل أن النطق الصحيح باسم شهر متوز 
هو مَتوز، بفتح التاء، وقد احتج لذلك احتجاًجا رصفًيا بالًغا، وهو مصيب جزاه اهلل 

خرًيا، وجعله قدوة لآلخرين. ]انتهى بترصف[.

 قل: استدام فالٌن اليشَء فهو ]أي اليشء[ مستدام، وال تقل: استدام اليشُء 
فهو مستديم.

وا غرَيهم واختفَوا يف الغابة أمس، وال تقل:   قل: متاَدوا يف جهالتهم، وحتدَّ
وا غريهم، واختُفوا يف الغابة أمس. متاُدوا يف جهالتهم، وحتدُّ

ه إدقاًقا، أي تبنيَّ فيه، )يتبني   قل: دقَّق النظر يف األمر واليشء تدقيًقا، وأدقَّ
تبيُّنًا(، وأعمل فيه فكره، وال تقل: دقق األمَر واليشَء، هبذا املعنى؛ وذلك ألن تدقيق 
اليشء وإدقاقه مها جعله دقيًقا ]أي ناعاًم[، وليس هذا هو املعنى املراد؛ وإنام املراد 
جعل النظر إليه دقيًقا، لالطالع عىل الصغري والكبري واخلفي والظاهر والغامض 
والواضح؛ وجيوز حذف النظر وما يقوم مقامه كالفكر، فيقال: دقق فالن يف األمر 
واليشء، أي دقق النظر أو الفكر…؛ فدقْق نظرك، أّيدك اهلل وأدقَّه، جتد صحة ما 

ذكرت لك.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: املادة احلاديَة عرْشة من القانون، والثانيَة عرْشَة من القانون، والثالثَة 
عرْشة من القانون؛ وهكذا قل، إىل التاسعَة عرْشَة من القانون، وال تقل: املادة احلاديَة 

، ول املادة الثانيَة عرَش من القانون، إىل التاسعَة عرَش من القانون. عرَشَ

 قل: افرتص الُفرصة، بضم الفاء، وانتهزها واهتبلها، وال تقل: الِفرصة.

 قل: يشء مَعّد ومعَتّد وحمرَْض، وال تقل: يشء جاهز؛ فاجلاهز إذا ُعدَّ مشتًقا 
من الفعل )جهز( كان معناه إساع القتل...؛ وقد يكون للجاهز وجه لغوي، إذا 
استعمل بمعنى )ذي جهاز(، كأن يقال )مطبعة جاهزة( أي ذات جهاز، و)مدفع 
جاهز( أي ذو جهاز، قياًسا عىل قول العرب )فالن رامح( أي ذو ]رمح، وتامر أي 

ذو[ متر، ودارع أي ذو درع.

م منه،  ل منه، أو قوَّ ره، أو عدَّ مه، أو أصلحه، أو طوَّ ل اليشء، أو قوَّ  قل: عدَّ
له، وال تقل: حوره، ول أدخل عليه حتويًرا، هبذا املعنى. أو أصلح منه، ]أو[ حوَّ

 قل: ُأحيل فالن عىل معاش التقاعد، وأحال عليه بحوالة ]كذا[، وأحال 
عىل الكتاب املذكور، وال تقل: أحال إليه، هبذا املعنى؛ وذلك ألن يف معنى اإلحالة 

تسليًطا وحتمياًل وتكليًفا للمحال عليه، فينبغي استعامل )عىل(، سامًعا وقياًسا.

حاول فالن فحبطت حماولته حبوًطا وَحْبًطا، وسعى فذهب سعيه  قل:   
جفاًء، وذهب سعيه باطاًل أو هدًرا أو كان بغري طائل ول فائدة، وال تقل: حاول 

فالن عبًثا، ول عبًثا حاول، ول سعى عبًثا، ول عبًثا سعى.

أو  عليه،  استند  تقل:  وال  إليه،  أسندته  أو  غريه،  إىل  اليشُء  استند  قل:   
أسندته عليه؛ وذلك ألن اإلسناد والستناد يقعان عىل اليشء الثابت، من إحدى 
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اجلهات، ل من جهة العلو، فينبغي استعامل )إىل( وترك استعامل )عىل( ألن )عىل( 
تفيد الستعالء أي الوقوع عىل اليشء من أعىل ل من اجلانب.

املجهوَلني،  ذينك  فِجْد  املجهول،  والرقم  املجهول  اليشء  وجدت  قل:   
وال تقل: فأوجْد ذينك املجهولني.

 قل: فلسطني السليب والبالد السليبة، وال تقل: فلسطني السليبة؛ وذلك 
الوصفية واإلفراد،  بقيت عىل  إذا  بمعنى مفعول  فعيل  التي عىل وزن  الصفة  ألن 
فإهنا ل حتتاج إىل عالمة تأنيث، بل تبقى مشرتًكا فيها املذكر واملؤنث...؛ هذا وعند 
اجلمع يقال: )البالد السليبة( و)األخالق احلميدة(؛ والتاء يف السليبة واحلميدة هي 
تاء اجلمع، وإن كانت مشعرة بالتأنيث، فهي كتاء املعتزلة واملارة والنظارة والسابلة 

والناقلة واجلالية والقافلة واأليام املعدودة.

ح بني األمرين، وميَّل بينهام، وال تقل: تأرجح بني األمرين.  قل: ترجَّ

 قل: هذا يكفي يف البيان، وال تقل: هذا يكفي للبيان؛ وقل: هو كاٍف يف 
البيان، ل هو كاٍف للبيان.

؛ وقل: هذا  ى، وال تقل: تبقى اليشُء فهو متبقٍّ  قل: تبقيت اليشَء فهو متبقَّ
ى من املال والدنانري، وال تقل: هذا املتبقي، بالياء. املتبقَّ

 قل: تثبت فالن يف األمر، وينبغي التثبت يف ذلك، وال تقل: تثبت فالن من 
األمر، وال تقل: ينبغي التثبت من األمر...؛ وليس حرف اجلر )من( من احلروف 
كام  فيه(،  )تثبت  بمعنى  األمر(،  من  )تثبت  يقال:  أن  جيوز  ل  فلذلك   الظرفية، 

 قـــل وال تقــل 
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ل يقال: جلس من الكريس بمعنى ]جلس عليه، ول وقف من التل[ بمعنى وقف 
عىل التل.

 قل: هو يفعل ذلك آونًة ]أي أحياًنا[، ويفعله بني أواٍن وآخر، وال تقل: 
هو يفعل ذلك بني آونة وأخرى؛ ]اآلونة مجع أوان، مثل أزمنة مجع زمان[.

وس البسالء، وال تقل: فتيان العراق األشاوس.  قل: فتيان العراق الشُّ

متوفٍّ  فالن  تقل:  وال  متوّفاة،  فهي  وتوفيْت  متوىفَّ  فهو  تويف فالن  قل:   
وفالنة متوفِّية.

 قل: كانت اجلَلسة األوىل ِجلسًة صاخبة؛ فاجللسة األوىل للعدد، واجللسة 
لسة األوىل، وال تقل: أيًضا: كانت َجلسة صاخبة. الثانية للهيأة، وال تقل: كانت اجِلِ

 قل: هذا الكتاب مفيد وإْن كان صغرًيا، وال تقل: هذا الكتاب مفيد وإْن 
يكن صغرًيا.

 قل: حَصل فالن عىل اليشء يصل عليه، وال تقل: حّصل عليه.

ًيا، وقد دّوى صوته يدّوي تدوية، وال تقل: كان صوته   قل: كان صوته مَدوِّ
داوًيا، ول دوى صوته يْدوي.

 قل: ُمْدية، ومجعها ُمَدى، وال تقل: ]أي يف مجعها[: ُمْدي.

 قل: زُعم فالن يزُعم زعامًة فهو زعيم، وال تقل: تزعم فالن يتزعم تزعاًم؛ 
م( فقد ذكرت كتب اللغة أنه بمعنى  ]الزعامة هي السيادة والرياسة[... أما )تزعَّ

ب(، ومعنى )تكّذب( تكلف الكذب، أو احرتف به... . )تكذَّ



193

هذان  تقل:  وال  املزدِوجان،  واجلزآن  مزدِوجان،  الشيئان  هذان  قل:   
مزدَوجان، ول اجلزء املزدَوج.

 قل: هذا حقك فإما أن حتفظه، وإما أن تضيعه )بكرس مهزة إما(، وال تقل: 
فأّما أن حتفظه، وأما أن تضيعه )بفتح اهلمزة ]من أما[(.

 قل: املؤمترات اآلَسوّية واألشكال الَبَيضّية، وال تقل: املؤمترات اآلسيوية 
واألشكال البيضوية.

 قل: هو ل ُيعنَى بام سوى حاجاته، أو ل ُيعنَى بسوى حاجاته، عىل غري 
الفصيح، بإدخال الباء عىل سوى، وال تقل: هو ل ُيعنى سوى بحاجاته.

كانوا  للروايات واملمثلني ونحوهم ممن  املرتمجني  وهنا هجم بال هوادة عىل 
سبًبا يف إفساد لغة الناشئة، وختم وصف حاهلم بقوله: )وهذا هو اجلهل املركب 
تعاىل  اهلل  أعاذنا  والدعاء،  والرياء  العاطلة،  وامللكة  الباطلة  الدعوة  عىل  القائم 

منهام(.

 قل: سبق أن قلنا: إن الربد قارس، كام إن الريح شديدة، ول بد من أن تتغري، 
 ول بد أن تتغري، وال تقل: سبق وقلنا، وال تقل: كام وأن الريح شديدة، وال تقل: 

ول بد وأن تتغري؛ وذلك ألن الفعل )سبق( يتاج إىل فاعل ظاهر أو مؤول.

ه ]لعلها هنا  ه الزمان إىل اإلذعان، واضُطرَّ هو، وال تقل: اضَطرَّ  قل: اضَطرَّ
ه[ الزمان عىل ]يف املطبوعة إىل[ ذلك؛ ]وال تقل: اضَطرَّ هو إىل  تضبط هكذا: اضُطرَّ

ذلك[، ألن اضطر من األفعال املتعدية بأنفسها.

 قـــل وال تقــل 
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تقل:  وال  واجلديلة،  والسنة  والطريقة  والشاكلة  والديدن  أب  الدَّ قل:   
الروتني بمعنى الستمرار عىل َفْعل فِْعٍل واحد؛ والروتني كلمة فرنسية هلا عدة معان، 
منها الستمرار عىل عمل بعينه، كأنه عادة، وهو املراد هنا، وقد سمت العرب ذلك 
الدأب والديدن والشأن واهلجريى والعادة والوترية واملذهب والطريقة والشاكلة 

والسنة؛ وأخفها يف هذا املعنى الدأب والشاكلة.

 قل: اجتمع أمس فالن مع الرئيس فالن، وال تقل: جيتمع فالن مع الرئيس 
أمس؛ ألن الجتامع قد جرى أمس، فينبغي أن يستعمل له الفعل املايض….

 قل: أصبحنا بخري وتصبحون بخري، وال تقل: أصبحنا عىل خري، وال تقل: 
تصبحون عىل خري.

يَّة اليشء، بتشديد امليم وفتح اهلاء، وال تقل: أمْهية اليشء، بتسكني   قل: أمَهِّ
اهلاء.

 قل: هو ثقة من قوم ثقات، وال تقل: من قوم ثقاة؛ فالثقة مصدر اسـتعمل 
صفًة، فجمع مجع األسامء، مثل هبة وهبات، وترة وترات...؛ وقولنا )ثقاة( يعني 

أن مفرده )ثاقي(، نحو قايض، وهو غري موجود أصاًل.

 قل: مُحولة الباخرة ألف طن، بضم احلاء، وال تقل: مَحولة الباخرة، بفتح 
احلاء.

ث،   قل: قصد إليه قصًدا، وذهب إليه قاصًدا، وذهب إليه بال تلبُّث ول متكُّ
وال تقل: ذهب إليه مبارشة...؛ فاستعامل )املبارشة( بمعنى القصد، هو من أسوأ 
]ترمجات[ املرتمجني املاضني الذين يفتخرون بإتقاهنم اللغات األعجمية كالفرنسية 
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والنكليزية، ول ُيعنَون باللغة العربية هتاوًنا هبا وزراية عليها؛ ولكن العربية قوية 
أيِّدة قاهرة؛ وستبقى كذلك أبد اآلبدين.

 قل: نقص املبلغ ثالثة أْفُلس، أو أربعة أفُلس، وهلم جًرا، إىل عرشة أفلس، 
وال تقل: يف الفصيح: ثالثة فلوس، ول أربعة فلوس، حتى العرشة؛ ألن األفلس 
مجع قلة، وهو من الثالثة إىل العرشة؛ فإذا زاد املبلغ عىل ذلك قيل: فلوس؛ ]وكذلك 

القول يف الكلامت التي عىل هذا الوزن أو نحوه، مثل شهر أشهر شهور[.

 قل: خصم َأَلّد، وخصوم ُلّد، وال تقل: خصوم َألِّداء.

 قل: فتحت يف اليشء ُفتحة ]مثل ُفرجة وُحفرة وُثلمة[، وال تقل: فتحت 
يف اليشء َفتحة...؛ أما الَفتحة، بفتح الفاء، فهي مصدر املرة، تقول: فتحت الباب 

فتحة واحدة، وفتحت هذه البالد قدياًم َفتحتني... .

 قل: ما أوسع هذه الُفتحة، وال تقل: ما أوسع هذه الَفتحة، يفتح اهلل عليك 
باب الصواب.

 قل: أقام بسورية من بالد الشام، وال تقل: أقام بسورّيا ول سوريا.

الكتاب  ُمْسَوّدة  هذه  تقل:  وال  مَبيَّضته،  ل  الكتاب  مَسّودة  هذه  قل:   
ل ُمْبيضته؛ وذلك ألن املَسودة اسم مفعول من سّود فالن الكتاب أي كتبه، والكتابة 

تسمى أيًضا تسويًدا... .

ابَتىل فالن بعدو شديد  وال تقل:  اُبتيَل فالن بعدو شديد فهو مبتىَل،  قل:   
فهو مبتٍل.

 قـــل وال تقــل 
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ألن  وذلك  الشقاة؛  من  شقي  تقل:  وال  األشقياء،  من  شقي  فالن  قل:   
الشقي صفة مشبهة من شقي فالن يشقى شقاًء إذا مل يكن سعيًدا ول رفيغ العيش 
هنيئه؛ ثم استعملته العامة للعّيار واملفسد واللص والشاطر، ألن أفعاله تؤدي إىل 

الشقاء، أو شقاء النفس يف اآلخرة؛ وهو مثال لتطور معاين األلفاظ عند العامة.

 قل: هذا األمر له األمهية العظمى، أو أمهيته عظمى األمهيات، بالتعريف، 
وال تقل: له أمهية عظمى، بالتنكري.

احلالة  أو  العارضة،  احلالة  أو  احلاضة،  احلال  أو  احلاضة،  احلالة  قل:   
الراهنة  الراهنة؛ وذلك ألن  احلالة  وال تقل:  الثابتة،  الدائمة ول  الطارئة، أي غري 

هي بمعنى الثابتة والدائمة، يف الغالب، وبمعنى احلاضة، نادًرا... .

 قل: ما أمجَله، وما أمجَلها، وما كان أمجله، وما كان أمجَلها، وال تقل: كم هو 
مجيل، وكم هي مجيلة...؛ فهذان التعبريان من العبارات املرتمجة ترمجة حرفية من 
اللغات الغربية، ترمجها الذين ْيسنون لغات األعاجم ول يسنون اللغة العربية، 

هتاوًنا هبا؛ قاتلهم اهلل؛ فإهنم لو أرادوا أن ْيسنوها ألحسنوها.

وثقت  وقد  له،  ومتحقق  له،  ومتبنٌي  فيه،  ومتثبت  باألمر،  واثق  أنا  قل:   
به، وتثبتُّ فيه، وتبينُته وحتققُته، وال تقل: أنا واثق من األمر، ول متثبت منه، ول 

متحقق منه، ول وثقت منه، ول حتققت منه، ول تثبت منه.

وام. وام، واملداومة، وال تقل: أوقات الدَّ  قل: أوقات الدِّ

 قل: يربح فالن ما دام صادق املعاملة، وال تقل: يربح طاملا هو صادق.

 قل: هو موظف فِشٌل وفشيٌل، وال تقل: هو فاشل.
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تقل:  وال  عندي،  الذي  القديم  باليشء  اجلديد  اليشَء  استبدلُت  قل:   
كلمة  وضع  وجيوز  اجلديد…؛  باليشء  عندي  الذي  القديَم  اليشَء  استبدلُت 
)استبدلت دكاًنا مكاَن داري(، و)استبدلت  تقول:  البدلية،  الباء  )مكان( موضع 

مكاَن داري دكاًنا(؛ ومنه قوله تعاىل يف سورة النساء: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ    پ    پ     پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[ ]النساء:20[، 
فالزوجة األوىل هي اجلديدة، والزوجة الثانية هي املطلقة؛ ويستعمل الفعل )تبّدل( 
]النساء:2[،  ڃ    ڃ[  ڄ     ]ڦ    ڦ    ڄڄ     ڄ      تعاىل:  قال  كاستبدل، 

فاخلبيث هو اجلديد، والطيب هو القديم عندهم.

قبل،  من  يشارك  مل  املشارك  وهذا  قبُل،  من  سابق  قد  املسابق  هذا  قل:   
وال تقل: هذا املتسابق قد تسابق من قبُل، ول: هذا املشرتك مل يشرتك من قبل.

غًدا،  ونلتقيهم  وفالن،  أنا  وسألتقي  املجلس،  يف  فالًنا  التقيت  قل:   
سألتقي فالًنا إل عند  وال تقل:  ونلتقي نحن والقادمون، والتقيا مها وأصحاهبام، 
نلتقي نحن وأنتم،  وقل:  سألتقي وإياه، وما أشبه ذلك؛  وال تقل:  الفردية،   إرادة 

وال تقل: نلتقي وإياكم.

رشع  ول  العمل،  يف  بدأ  تقل:  وال  العمل،  يف  ورشع  بالعمل،  بدأ  قل:   
بالعمل.

وال تقل:  َرَبكه احلادث يربكه ربًكا، فاحلادث رابك، وهو مربوك،  قل:   
أربكه إرباًكا فاحلادث ُمربِك وهو مرَبك.

اخلرضاء،  األوراق  تقل:  وال  الصفر،  واألعالم  اخلرض،  األوراق  قل:   
واألعالم الصفراء.

 قـــل وال تقــل 
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الترصيح، وهو  الترصيح، وأهل  ح، ومن ذوي  ح، ومرْصِ هو مرصِّ قل:   
صارح، أو رصيح القول، يف األقل، وال تقل: هو رصيح، فقط، هبذا املعنى.

 قل: هذا فعل شائن َيشنُي صاحَبه شينًا، وال تقل: ُمشني ُيشني صاحَبه إشانًة.

 قل: القنابِل والرباِعم والدراِهم، )بكرس احلرف الرابع أي احلرف الذي 
مجيع  تلفظ  وكذلك  والدراُهم؛  والرَباُعم  القناُبل  تقل:  وال  الكلمة(،  آخر  قبل 

اجلموع التي عىل هذا الوزن كاخلنافِس والزواِرق والبياِرق؛ ]قلت: والرتاِجم[.

كثرية؛  وأشهر  قليلة،  شهور  تقل:  وال  قليلة،  وأشهر  كثرية،  شهور  قل:   
وذلك ألن الشهور مجع تكسري للكثرة، فهو عىل وزن ُفعول، فال يمكن أن تكون 
عدته قليلة...؛ ويشمل مجع الكثرة من العرشة ]باألصل الشعرة[ إىل ما ل حدَّ له؛ 
أما األشهر فهو مجع تكسري للقلة، أي ألدنى العدد؛ وهو من الثالثة إىل العرشة، 
فال يصح وصفه بالكثرة...؛ وهذا من أخص اخلصائص يف اللغة العربية، أعني أن 
ا، ويعَلم أنه قليل أو كثري؛ فقل: شهور كثرية،  ر العدد بلفظ اجلمع تقديًرا عامًّ يقدَّ
وإل  التأكيد؛  سبيل  عىل  هذا  كثرية؛  وأشهر  قليلة  شهور  تقل:  ول  قليلة،  وأشهر 

فقل: شهور، للكثري، وأشهر، للقليل.

 قل: ينبغي لك أن ترتوض، ول ترتِك الروَض؛ أي ينبغي لك أن َتُروَض 
ترتيض،  أن  لك  ينبغي  تقل:  وال  املعروفة،  الرياضة  بأفعال  ضه  ُتروِّ أو  بدَنك، 

 

ول ترتِك الرتيض.

 قل: بَرح فالن العاصمَة، َيرْبَحها َبراًحا، بفتح الباء، وال تقل: بارح فالن 
العاصمَة مبارحًة وبِراًحا، بكرس الباء.
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 قل: ]اسُتِقلَّ فالٌن يف طائرة، وركَب سيارًة[، وال تقل: استقلَّ فالٌن ]طيارًة أو[ 
سيارًة؛ ألنه ]يعني استقلها[ بمعنى محلها، فيصري احلامل حممولً، والناقل منقولً...؛ 

وأحسن استعامل لـ)استقل( أن يقال: اسُتِقّل فالن يف طائرة، وركب سيارة.

ص به، وخاص به، وال تقل: خصصته له، ول هو   قل: خصصته به، فهو خمصَّ
خاص له.

 قل: يف هذه الدار مخس حجر، وثالث غرف، إذا كانت ذات أبيات مخسة 
ثامين  الدار  هذه  يف  تقل:  وال  األوىل،  الطبقة  يف  ثالثة  وأبيات  األرض،  وجه  عىل 
غرف؛ وذلك ألن احلجرة غري الغرفة، والغرفة غري احلجرة، ولو كانت كل منهام 
يف  تكون  أن  جيب  فالغرفة  األصل...؛  هو  الذي  الشَعر  ببيت  تشبيًها  بيًتا،  تسمى 

الطبقة األوىل، واحلجرة ينبغي أن تكون مبنية عىل وجه األرض.

وقرابة مخسني  نحوا من مخسني رجاًل، وزهاء مخسني رجاًل،  كانوا  قل:   
كانوا حوايل مخسني رجاًل،  تقل:  وال  ديناًرا،  نحًوا من ثالثني  املبلغ  رجاًل، وكان 

 

ول كان املبلغ حوايل ثالثني ديناًرا.

 قل: ينبغي استجامع الرشوط املقتضاة، وال تقل: هي الرشوط املقتِضية.

 قل: ازدراه يزدريه ازدراًء، أي احتقره احتقاًرا، وال تقل: ازدرى به؛ وذلك 
ألن )ازدراه( بمعنى احتقره وتنقصه، وهو متعٍد بنفسه إىل مفعوله؛ كام يقال: عابه 
وذمه وثلبه؛ فال حاجة إىل زيادة الباء...؛ وهذا الغلط ليس بحديث، فقد وقع يف 
مثل كالم ابن حجر العسقالين، يف القرن التاسع للهجرة، كام يف كتاب )رفع اإلرص 

عن قضاة مرص(.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: أذعن له، ُيذِعن إذعاًنا، وخضع له خضوًعا، وأطاعه إطاعًة، وائتمر 
بأمره ]ائتامًرا[، وما أشبه ذلك، وال تقل: رَضخ له، هبذا املعنى؛ وذلك ألن )رضخ 
يرضخ رضًخا( معناه كرس أو حطم، أو أعطى قلياًل من املال، أي كرس من املال، 

فال صلة له باإلذعان والطاعة والستسالم واخلضوع والئتامر وما أشبه ذلك.

املبلغ،  استلمت  تقل:  وال  املبالغ،  َم  تسلُّ وحققت  املبلغ  تسلمت  قل:   
وحققت استالم املبالغ.

رها تأجرًيا؛  أجَّ وال تقل:  بُأْجرة،  آَجَر داَره إجياًرا، أي أسكنها غرَيه  قل:   
رها( ]وضع[ فيها اآلجّر، وهو الذي نسميه الطابوق. فمعنى )أجَّ

هذا لصاحب الدار متويل أمرها.

أما الساكن فيها بأجرة فيقول: )استأجرت الدار استئجاًرا(، وهو مستأِجر؛ 
وتقول: )دفعت بدل الستئجار إىل مؤجر الدار(، أي صاحبها ومتويل أمرها، فهو 

مؤجر وأنت مستأجر.

 قل: أسهَب فالٌن يف كالمه، فهو مسِهب، أو ُأْسِهب، فهو مسَهب، وكالمه 
مسَهٌب فيه، وال تقل: كالمه مسَهب، بغري جار وجمرور.

 قل: أعجبني هذا الَقَصُص، وأعجبتني هذه الِقَصص، وال تقل: أعجبتني 
مذكر  ]فهو  املقصوص،  بمعنى  قديم  مفعول  اسم  فالَقصص  الَقَصص...؛  هذه 
اخلرب واحلكاية  بمعنى  فهي مجع قصة،  القاف،  الِقصص، بكرس  وأما  ل مؤنث[؛ 

والرواية، ]وهي مؤنث[...؛ وجُتمع الِقصة عىل ِقصص، كإِربة وإَِرب.

 قل: ينبغي استجامع الرشوط املقتضاة، وال تقل: هي الرشوط املقتضية.
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 قل: َجَدب فالٌن أعامهَلم، وال تقل: َشَجب فالٌن أعامهَلم.

ده تاكيًدا، ووّكدهُتا توكيًدا؛  ُأؤكِّ دُت األمَر والوصيَة والكتاَب،  أكَّ يقال:   
دُت عىل األمِر، وعىل الوصية، وعىل الكتاب. وال يقال: أكَّ

د؛  د، واخلرب متأكِّ د عندنا اخلرُب، فاألمر متأكِّ د عندي األمُر، وتأكَّ  يقال: تأكَّ
ويقال... )تأكدُت األمَر( و)تأكدُت اخلرَب(، قياًسا عىل قول العرب )تبينُت األمَر( 
كالم  من  قيس  فام  احلقيقَة(؛  و)حتريُت  اإلعراَض(  و)تعمدُت  اخلرَب(  و)حتققُت 

العرب فهو من كالمهم.

وال يقال: تأكدُت من األمِر، ول تأكدُت من اخلرب، ول تأكدُت من املبلغ.

 يقال: جَدَب ترصيَح فالٍن جيدبه جدًبا، أي عابه، وَجَدَب سياسة فالن...؛ 
وال يقال: شجب ترصيَح فالن وشجب سياسة فالن.

 يقال: ُهِوّية اإلنسان، أي حقيقته وبيان حاله…؛ وال يقال: اهلَِوية.

 قل: بحثت عنه، فإذا أنا به واقًفا حتت الشجرة، وال تقل: فإذا أنا به واقٌف 
حتت الشجرة.

 قل: هي صبوٌر عىل عملها وفخوٌر به، وهو صبوٌر عىل عمله وفخوٌر به، 
وهن فخر وفخائر، وال تقل: هي صبورٌة عىل عملها فخورٌة به.

 قل: شهر مُجاَدى األوىل ومُجَادى اآلخرة، وال تقل: مَجاد األول، ومَجاد الثاين.

 يقال: ْسنا وإذا نحن برجل يستغيث، وبحثنا عن اليشء وإذا به مطروًحا 
خلف الدار؛ وال يقال: سنا وإذا بنا كذا وكذا؛ وال يقال: بحثنا عنه وإذا به مطروح 

خلف الدار.

 قـــل وال تقــل 
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والسبب يف ذلك أن )إذا( الفجائية ل يفاجأ هبا املتكلم نفسه، فأصل العبارة 
أو  به،  شاعرون  أو  به،  ظافرون  أو  يستغيث،  برجل  بارصون  نحن  وإذا  )سنا 
عاثرون ]به[، أو ما أشبه ذلك؛ فكيف يصح أن يقال: )سنا وإذا بنا شاعرين برجل 
يستغيث(؟! فالصواب )سنا وإذا نحن شاعرون برجل يستغيث(، وحتذف كلمة 
)نحن(  حذف  وجيوز  يستغيث(،  برجل  نحن  )وإذا  اجلملة  فتكون  )شاعرون(، 

فتكون اجلملة )وإذا برجل يستغيث(... .

مزدِوج؛  ويشء  مرتِزق،  وجندي  خمتِلط،  وتعليم  مطَِّرٌد،  تقدٌم  يقال:   
وال يقال: مطََّرد ول خمتَلط ول مرتَزق ول مزدَوج.

م مّطِرد بالطاء املشددة؛ وال يقال: مْضَطِرد، بالضاد؛ وذلك ألن   يقال: تقدُّ
املّطرد مشتق من مادة )الطرد(، وهي الطاء والراء والدال، وليس فيها ضاد؛ فالقائلون 
)مضطرد(، ليت شعري من أين أتوا بالضاد؟! فليس يف العريب )ضد( حتى ينقل 
إىل )افتعل( ويكون باإلبدال )اضطرد(، كام هو احلال يف )ضب( الذي اشتق منه 

)اضطرب( فهو )مضطرب(؛ ومل جيئ يف اإلبدال املطِرد إبدال الطاء األول ضاًدا.

َأِخّصائّي،  طبيب  يقال:  وال  إْخصائيون؛  وَأطِّباء  إْخصائي  طبيب  يقال:   
يف  الفريوزآبادي  ذكر  اإلخصاء؛  إىل  منسوب  فاإلْخصائي  َأِخّصائيون؛  أطّباء  ول 
)القاموس( أهنم قالوا: )أخىص فالٌن: إذا تعلم علام واحًدا(؛ فظن واضع الصطالح 
أن )اإلخصاء( هو للمدح والتنبيه والتنويه، ]أي ألنه دال عىل التخصص والتبحر 
يف ذلك العلم[، فنسب إليه عىل صورة )إْخصائي(؛ وهذا النسب خمالف للذوق 

واللغة... .
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وأنا أظن أنه قد وقع يف هذه املسألة سْقٌط أو خطأ مطبعي أو نحو ذلك، فرشح 
املؤلف  قال  وقد  تقدمت )ص(  قد  املسألة  إن هذه  ثم  ظننُته،  ما  دال عىل  املؤلف 

هناك:

 )قل: متخصص بالعلم، وال تقل: إْخصائّي به؛ وذلك أن )اإلْخصائي( 
]قال يف اهلامش: ومن الناس من يقول )أِخّصائي( عىل وزن )أحّبائي(، كأنه مجع 
)َخصيص(، وليس ذلك بصواب يف التلفظ؛ فيكون به الغلط مضاعًفا[ عىل وزن 
اإلعدامي، إنام هو منسوب إىل اإلخصاء، عىل وزن )اإلعدام(؛ واإلخصاء مشتق 
( أي امَلخّص؛ قال جار اهلل الزخمرشي يف )ربيع األبرار(، وهو كتاب  من )اخلِصّ
مشهور: »إن من ل يعلم إل فنًا واحًدا من العلم ينبغي أن يسمى )خّص العلامء(«؛ 

والسبب يف ذلك أن الوقوف عىل علم واحد عند القدماء كان عجًزا وعيًبا.

واملصدر  خُيص(،  )أخىص  الفعل  أخذوا  املذكور  )اخلص(  لفظ  من  ]و[ 
أي  أثرى  مثل  العلم(،  يف  خصًيا  )صار  هو:  فالن(  )أخىص  فمعنى  )اإلخصاء(؛ 

صار ثرًيا، وأفصح بمعنى أصبح فصيًحا.

إىل  إشارة  قوله  تعلم علاًم واحًدا(؛ ويف  )القاموس(: )وأخىص:  قال مؤلف 
أنه مل يتقن العلم الواحد؛ ولو كان فيه دللة عىل اإلتقان لقال: )تعلم علاًم واحًدا 
وأتقنه وبرع فيه ومهر فيه وتبحر فيه( وما إىل ذلك؛ فاإلخصاء أقرب إىل الذم من 

املديح ]يف األصل الترصيح[ به.

ثم إن قباحة اللفظ تدل عىل قبح معناه؛ وقد أحسَّ بذلك من اختاره لتأدية 
القبيح، وهو امُلخص، عىل  الفرنسية، فاجتنب اسم فاعله  معنى )سبيسيا ليْست( 

 قـــل وال تقــل 
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ويسرت  عواره  عىل  ليغطي  إليه،  ونسب  )اإلخصاء(،  مصدره  وأخذ  امُلثري،  وزن 
من َشينه، مع أن العرب تقدم اسم الفاعل والصفة املشبهة عىل غريمها يف مثل هذا 
املعنى؛ لذلك قالت: )الرازق واملفِسد واملستقص(، ومل تقل: )الرْزقي واإلفسادي 

والستقصائي(؛ وقالت: الرشيف، ومل تقل: الرشيف، لتأدية معناه.

فأنت ترى أن اإلخصائي اسم قبيح يف املعنى وغلط يف الوضع(، انتهى.

قلت: )ووجه الغط يف وضع املتأخرين إياه هلذا املعنى هو – كام تقدم – أهنم 
أرادوا به التبحر واإلتقان والرباعة يف ذلك العلم، وليس هذا معناه عند القدماء، 

بل هو مشعر بضد تلك املعاين، أعني اإلتقان ونحوه(.

ثم َكتب املؤلف يف اهلامش ما لفظه: )من أدلتنا عىل صحة )املتخصص( قوُل 
القفطي يف ترمجة ابن عبد األعىل املنجم املرصي: )وعيل هذا من املتخصصني بعلم 

النجوم، وله مع هذا أدب وشعر(.

 يقال: استأجرت داًرا ألسكنها، فأنا مستأجر، وقد دفعت أجرهَتا، أي بدل 
ر، وأنا  ر، ول مؤّجرها، هلذا املعنى؛ فصاحب الدار مؤجِّ سكناها؛ وال يقال: أنا مؤجِّ

مستأجر، وفعله إجيار، وفعيل استئجار.

ُبْؤًسا، ومجع  يبأس  َبِئس  بائس، أي شديد احلاجة، وقد  هو رجل  يقال:   
البائس املشهور هو بائسون؛ وال يقال بذا املعنى: ُبَؤساء، ألن الُبَؤساء مجع البئيس 
أي الشجاع؛ فالبؤساء هم الشجعان األشداء؛ وإطالق صيغتهم هذه عىل البائسني 

من اخلطأ املبني الذي ل جيوز التسامح فيه ول التساهل.
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 يقال: هذا األمر بدهيي أو طبيعي، يف النسبة إىل البدهية والطبيعة والكنيسة 
]كذا[؛ وال يقال: َبَدهّي وَطَبعي؛ ألن العرب مل حتذف الياء من أمثال هذه األسامء 
ابن  وجزيرة  وبجيلة،  وعتيك  ثقيف  كقبيلة  املشهورة،  األعالم  من  كانت  إذا  إل 

عمر؛ فقالوا: ثقفي، وعتكي، وبجيل، وجزري... .

للكثري؛  وِمساحًة،  منها،  للقليل  َمسًحا،  يمسحها  األرض  َمسح  يقال:   
امَلساحة؛  مديرية  ل  املِساحة،  مديرية  و]يقال[  السني؛  بفتح  َمساحًة،  يقال:  وال 
والبِزازة،  واحِلدادة  والِعطارة  والنجارة  والزراعة  الصناعة  يف  القول  وكذلك 

والبِوابة، مهنة البواب، وأمثاهلا.

 يقال: البِيئة ]يف األصل البيأة[، للمنـزل وما أشبهه، واحلالة وما أشبهها؛ 
وال يقال: الَبيأة... .

 قل: تكلم عىل خمتِلف الشؤون، بكرس الالم من خمتلف، وال تقل: خمتَلف 
الشؤون، بفتح الالم.

 قل: َعْرصة، وال تقل: َعَرَصة.

 قل: هو عامل بذلك، وذو علم، وعليم به، ومتبحر فيه، وذو تبحر، وخبري 
به، وواسع الطالع عليه، وال تقل: له إملام واسع به، هبذا املعنى؛ وذلك ألن اإلملام 
هو أدنى املعرفة؛ وهو مأخوذ من قول العرب )أملمُت بفالن إملاًما(، ويقال أيًضا: 
ِغبًّا،  والزيارة  النـزول،  هو  فاإلملام  قاربه؛  أي  بالذنب،  فالن  وأملّ  عليه(،  )أملمُت 
واملقاربة...؛ وقد أوضح الزخمرشي مقدار اإلملام يف املعرفة، يف )أساس البالغة( 
قال: )وأملّ باألمر: مل يتعمق فيه، وأملَّ بالطعام: مل يرسف يف أكله(؛ فاإلملام من ألفاظ 

 قـــل وال تقــل 
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القلة واملقاربة؛ ولذلك ل جيوز استعامله للكثرة، ولو كان ذلك مع الوصف هبا؛ 
وقولنا )إملام واسع( هو كقولنا )يشء قليل كثري(، و)يشء ضيق واسع(؛ ومها من 

األقوال املتهافتة.

 قل: مَلََس فالٌن اليشَء، يلِمُسُه ويلُمُسُه، وال تقل: ملَِسُه يلَمُسه؛ فلم ُيسمع 
ذلك عن العرب... .

 قل: هذه مسابقة حسنة، وظاهرة حسنة، وعالمة حسنة، وأمارة حسنة، 
وطالعة حسنة، وال تقل: بادرة حسنة؛ وذلك ألن البادرة عند إطالقها عند العرب، 

تدل عىل غري احلسن؛ إذا كانت بادرة إنسان وكانت معنوية ل مادية-.

 قل: َأَمْلُت اليشَء، آمُلُه أْماًل، وأّمْلُته أؤّملة تأمياًل، أي رجوته، وال تقل: 
تأّملُته بمعنى رجوُته؛ وذلك ألن أصل الفعل هو )أَمل يأُمل أْماًل(، كـ)نرَص ينرُص 
يف  التثبت  وهو  آخر؛  معنى  فله  تأماًل(  يتأمله  اليشء،  فالن  ل  )تأمَّ أما  نرًصا(...؛ 

النظر إليه.

كتاٌب،  وردنا  تقل:  وال  بضاعٌة،  علينا  ووردت  كتاٌب،  علينا  ورد  قل:   
ووردتنا بضاعة.

 قل: ثبت اجليش يف القتال، وصرب عىل القتال، وقاوم ]هذه الكلمة ُطمس 
بعضها فاجتهدت يف قراءهتا[ وصابر، وال تقل: صمَد اجليش، إل ]يف األصل: ل[ 

بمعنى تقدم نحو العدو.

توافرت الرشوط فيه؛  وال تقل:  توفرت الرشوط يف األمر الفالين،  قل:   
أو  – وهو األقرب -  العدد  العد ]كذا ولعلها  وذلك ألن معنى )توفرْت( بلغت 

احلد[ املطلوب واحلال املرادة واحلد املعني؛ أما معنى )توافرت( فهو تكاثرت.
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الدول،  بني  تكون  التي  للمفاوضات  ُدولية،  مفاوضات  جرت  قل:   
مجهرة ُدَول ]كذا، ولعل كلمة الدول زائدة، أو سقط بعدها كلمة )أو( أو )أي([، 

 

ْولية؛ لذلك املعنى. وال تقل: جرت مفاوضات َدْولية، ول املفاوضات الدَّ

 قل: رأيُت نيًفا وعرشين رجاًل، وال تقل: رأيُت عرشين رجاًل ونيًفا.

عليه،  أتشدد  ومل  له،  لنت  أي  األمر،  هذا  يف  فالن  عىل  تساهلت  قل:   
ومل ُأداّقه احلساب، وغمضت ]كذا[ عنه، وال تقل: تساهلت مع فالن.

 قل: النامء طريق إىل الفضاء، إن صحَّ القوُل، وال تقل: إذا صح القول.

الفعل  يسمع  مل  أمره؛  يف  فالن  حار  وقل:  أمره،  يف  فالن  احتار  تقل:  ال   
)احتار( عن العرب.

الياء املحذوفة  التاء هي عوض عن  يا أبت؛ ألن  وقل:  أبتي،  يا  ال تقل:   
فال جيوز اجلمع بني العوض واملعوض منه.

يتعدى  ل  )أثر(  الفعل  ألن  به؛  أو  فيه  أثر  وقل:  عليه،  أثر  تقل:  ال   
بـ)عىل(.

 ال تقل: هذا حديث شيِّق، وقل: هذا حديث شائق؛ كلمة )شيِّق( تعني: 
مشتاق.

يتعدى هذا  ينبغي لك؛ فعل كذا  وقل:  ينبغي عليك فعل كذا،  تقل:  ال   
الفعل بالالم ل بـ)عىل(.

 ال تقل: خذ وقتك أو خذ راحتك تعابري خاطئة؛ ألهنا ترمجة حرفية عن 
اإلنجليزية.

 قـــل وال تقــل 
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 ال تقل: أداه حقه، وقل: أدى إليه حقه؛ ألن الفعل )أدى( يتعدى بنفسه 
إىل مفعول واحد.

 ال تقل: ل خيفاكم، وقل: ل خيفى عليكم؛ ل يتعدى الفعل )خفي( بنفسه.

 ال تقل: هذا األرنب، وقل: هذه األرنب؛ األرنب مؤنث.

 ال تقل: هذا البئر عميق، وقل: هذه البئر عميقة؛ كلمة )بئر( مؤنثة.

 ال تقل: بّت يف األمر، وقل: بّت األمر؛ يتعدى الفعل )بت( بنفسه.

الُبدائية  من  ألهنا  الُبدائية؛  الشعوب  وقل:  البِدائية،  الشعوب  تقل:  ال   
وليست من البدء.

 ال تقل: بطيخ )بفتح الباء،(، وقل: بطيخ )بكرس الباء(؛ هكذا وردت.

 ال تقل: زاد الطني َبلة، وقل: بِلة )بكرس الباء(؛ ألن هذا هو مصدر الفعل 
- بّل.

 ال تقل: بعث إليه برسول، وقل: بعث إليه رسول )الباء مع غري العاقل(.

 ال تقل: بعث إليه كتاب، وقل: بعث إليه بكتاب.

 ال تقل: كتب رسالة لبنه املهاجر، وقل: كتب رسالة إىل ابنه املهاجر.

 ال تقل: حدثنا عام سمعت، وقل: حدثنا بام سمعت.

 ال تقل: رب صدفٍة خرُي من ميعاد، وقل: ربَّ ُمصادفٍة خرُي من ميعاد.

 ال تقل: أنجب ثالثة صبيان، وقل: ُولِد له ثالثة صبيان.
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 ال تقل: اندهش هشام من سعة خاطره، وقل: ُدهش هشام من سعة، 
خاطره.

 ال تقل: راق له اجلواب، وقل: راقه هذا اجلواب.

 ال تقل: ذهب الرجل لوحده، وقل: ذهب الرجل وحده.

 قل: رددت عىل فالن قوله، وال تقل: رددت عىل قول فالن.

 قل: امرأة َعقيم، وال تقل: امرأة عقيمة.

 قل: امرأة حاِمل، وال تقل: امرأة حاملة.

 قل: امرأة ُمْرِضع، وال تقل: امرأة مرضعة. 

 قل: امرأة قاِعد، وال تقل: امرأة قاعدة.

واسم  )لحظ(،  ل  )حلظ(  فالفعل  مالحظة،  تقل:  وال  ملحوظة،  قل:   
املفعول من الثالثي يكون عىل وزن مفعول.

 قل: زار بعضهم بعًضا، وال تقل: زاروا بعضهم البعض، فكلمة )كل(، 
وكلمة )بعض( من الكلامت التي ل تقبل التعريف.

ألسامٍء  مجع  فهام  وشكاوي،  فتاوي  تقل:  وال  وشكاوى،  فتاوى  قل:   
مقصورٍة: فتوى وشكوى.

وال تقل: هذه مستشفى، فمستشفى اسم مكان من  قل: هذا مستشفى،   
الفعل )استشفى( وألفه ليست للتأنيث.

 قـــل وال تقــل 
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الذكر  عىل  يقع  )اإلنسان  إنسان(  )هذه  قل:  إنسانة...(،  )هذه  تقل:  ال   
واألنثى(.

 ال تقل: )جيب أن تتوفر فيه اخلربة(، قل: جيب أن تتوافر فيه اخلربة.

 ال تقل: )أثر عليه(، قل: أثر فيه أو به.

 ال تقل: فالن واثق من كالمه، وقل: )فالن واثق بكالمه( الفعل يتعدى 
بالباء.

 ال تقل: )لعب دوًرا(، قل: مثل دوًرا أو أدى دوًرا )فعل لعب لزم ل يتعدى 
إىل مفعول به(.

 ال تقل: احترض فالن، وقل: ُاحُترِض فالن )بضم التاء( هذا الفعل يستخدم 
دائاًم للمجهول.

 ال تقل: )لسيام وأن(، وقل: )ل سيام أن( )واو العرتاضية تكون يف أول 
اجلملة ل يف وسطها(.

 ال تقل: )هذه عائلته(، قل: )هذه أسته( العائلة مؤنث العائل(.

الباء تدخل عىل  يفعل(  أن  )أقسم عىل  قل:  يفعل(،  بأن  تقل: )أقسم  ال   
املقسم به وليس جواب القسم(.

 ال تقل: )رضخ لألمر(، وقل: )أذعن لألمر( )رضخ بمعنى كرس اليشء 
اليابس أو أعطى قلياًل(.

بغري  متعد  أدمن  )فعل  اليشء  أدمن  وقل:  اليشء(،  عىل  )أدمن  تقل:  ال   
حرف جر(.
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 ال تقل: )زلل البيض(، وقل: اآلح، لفظ زلل ل تطلق عىل البيض.

 ال تقل: )الرفات البالية(، قل: )الرفات البايل( الرفات مذكر.

)الرش  الطعام(  امللح عىل  )ذر  وقل:  الطعام(،  امللح عىل  تقل: )رش  ال   
خاص باملاء ونحوه من املائعات(.

دُت اليشء تأكًدا. دت من اليشء، قل: تأكَّ  ال تقل: تأكَّ

لدى  دينية  مولدة  كلمة  الطقس  اجلو،  أو  املناخ  وقل:  الطقس،  تقل:  ال   
النصارى وتعني الطريقة.

 ال تقل: استبيان، وقل: استبانة؛ ألن مصدر الفعل استبان هو استبانة مثل: 
استقام استقامة.

 ال تقل: جاء لوحده، وقل: جاء وحده، كلمة وحده تأيت دائاًم منصوبة عىل 
احلالية ومالزمة لإلضافة.

 ال تقل: فالن منبهر، وقل: فالن مبهور؛ ألن اسم املفعول من هبر مبهور.

بالعربية  يقابلها  أجنبية  كلمة  البنك  املرصف،  وقل:  البنك،  تقل:  ال   
املرصف.

 ال تقل: حمسوسات، وقل: حمسات؛ ألن الفعل أحس رباعي.

 ال تقل: أحد الرشكات، وقل: إحدى الرشكات؛ ألن العدد واحد يطابق 
املعدود يف التذكري والتأنيث.

 ال تقل: متعن يف األمر، وقل: أمعن يف األمر؛ ألنه مل يسمع الفعل متعن عن 
العرب بمعنى أمعن.

 قـــل وال تقــل 
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 ال تقل: اشتقت لك، وقل: اشتقت إليك؛ ألن الفعل اشتاق يتعدى بـ)إىل( 
ل بالالم.

 ال تقل: احتار فالن يف أمره، وقل: حار فالن يف أمره أو حتري؛ ألن الفعل 
احتار مل يسمع عن العرب.

البيت  بمعنى:  املثابة  ألن  أيب؛  مثل  أنت  وقل:  أيب،  بمثابة  أنت  تقل:  ال   
وامللجأ.

 ال تقل: جوازات السفر، وقل: أجوزة السفر؛ ألن اجلواز جيمع عىل أجوزة 
كام ورد يف املعاجم.

وقل: أصيب فالن بدوار؛ ألن من معاين  ال تقل: أصيب فالن بدوخة،   
داخ: ذل وخضع وداخ البالد: قهرها.

 ال تقل: اعتذر عن احلضور، وقل: اعتذر عن عدم احلضور؛ ألن العتذار 
ل يكون إل عن خطأ.

 ال تقل: حياة العزوب، وقل: حياة العزوبة أو العزبة؛ ألهنا هكذا وردت 
يف اللغة.

أنا مشتاق لرؤيتك؛ ألن التلهف هو  وقل:  ال تقل: أنا متلهف لرؤيتك،   
احلزن واحلرسة ل الشوق واحلنني.

نياته حسنة؛ ألن نية جتمع عىل نيات كام يف  وقل:  ال تقل: نواياه حسنة،   
احلديث الرشيف: »إنا األعمال بالنيات«.

 قل: خِمَيط، وال تقل: ماكينة خياطة ول آلة خياطة أن خِمَيط عىل وزن ِمفعل 
تدل عىل اسم اآللة مثل ِمعرَص.
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 قل: ِمطبعة بكرس امليم بمعنى آلة الطباعة، وال تقل: َمطبعة بفتح امليم )عىل 
وزن َمفعلة( ألهنا تدل عىل اسم املكان الذي تطبع فيه الكتب.

 قل: ُدِهشت، وال تقل: اندهشت، وقل: مدهوش، وال تقل: مندهش ألن 
فعل دهش من األفعال املعنوية ل يدخل فيه املضارعة مثل فعل فهم وخرب وعِلم 

وهي عىل عكس األفعال املادية مثل قسم - انقسم.

 قل: ِمن َكَثب أي من ُقرب، وال تقل: عن كثب.

اسم  هو  وَترشين  التاء  بكرس  ترِشين  تقل:  وال  التاء،  بفتح  ترشين  قل:   
لشهر من شهور السنة الرسيانية )ترشين أول وترشين ثاين( ووزن ترشين تفعيل 

ومجعه تشارين.

 قل: استفرسته املسألة واستفرست عن املسألة، وال تقل: استفرست منه 
أو سألت منه ذلك وإنام سألته.

 قل: كّلمني عىل َكره بفتح الكاف بمعنى أكرهني عىل ذلك، وال تقل: عىل 
ُكره )احلقد(.

ُيزاد عىل  ما  للدللة عىل  الِعالوة هي  َعالوة ألن  تقل:  وال  قل: ِعالوة،   
األصيل أو الرتقية ومجعها ِعالوي.

 قل: عدد السكان مليون َنَسمة بفتح السني، وال تقل: نْسمة بتسكني السني.

يركب  والذي  اخلاتم  ُفّص  أو  اخلاتم  فِّص  تقل:  وال  اخلاتم،  َفّص  قل:   
الفصوص يسمى الفّصاص ويقال َفّص العني أي حدقتها.

 قـــل وال تقــل 
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 قل: طلب إذن السفر، وال تقل: طلب استامرة السفر أو العمل.

 قل: عالَم تكلمت، وال تقل: عىل ماذا تكلمت.

 قل: سأل الناس عنك وسأل الناس بك، وال تقل: سأل الناس عليك كام 
جاء يف القرآن الكريم: ]ڌ    ڌ     ڎ[ ]الفرقان:59[، وقوله تعاىل: ]ۓ    ڭ     

ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇ    ۆ[ ]املائدة:)0)[.

َقْيد  تقل:  وال  بعض(،  لصق  بعضهام  كأن  صار  )بمعنى  ُأنملة  ِقيد  قل:   
ُأنملة.

 قل: أإنك مسافر، وال تقل: هل أنك مسافر ألن هل ل تدخل عىل حرف 
التوكيد وتدخل اهلمزة عىل إن ]ژ      ژ    ڑ[ ]يوسف:90[.

 قل: أزيٌد يف الدار، وال تقل: هل زيد يف الدار؟.

ر اهلل فالًنا أي أطال عمره. ر، يقال عمَّ ر، وال تقل: ُمعمِّ ر معمَّ  قل: ُيعمَّ

 قل: أكّد رأسه، وال تقل: أكّد عىل رأسه ألن أكّد يؤكد فعل يتعدى بنفسه 
)أكّد اليشء تأكيًدا وتوكيًدا(.

، وال تقل: من ُثّم.  قل: من َثمَّ
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أخطاء شائعة

ال�شحيح اأو الأوىلالن�سم

1
ابتكر العلامء طرًقا جديدة 

للعالج 
اكتشف العلامء طرًقا جديدة 

للعالج 

اتذته صديًقا اتذته كصديق 2

3
التفاق ضوري بني األستاذ 

وبني الطالب 
التفاق ضوري بني األستاذ 

والطالب 
أثر يف طالبه أثر عىل طالبه 4

يؤثر يف طالبه يؤثر عىل طالبه 5

أجاب عن السؤال أجاب عىل السؤال 6

أجب عن األسئلة اآلتية: أجب عىل األسئلة اآلتية: 7

اجتمع فالن إىل فالن اجتمع فالن بفالن 8

أحاله رماًدا أحاله إىل رماد 9

احتاج إىل اليشء احتاج اليشء 10

حار يف أمره احتار يف أمره 11

إحدى النتائج املتوقعة أحد النتائج املتوقعة 12

أحسن إىل بعض منكم أحسن إىل البعض منكم 13

 أخطـاء شائعـة 
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ة الكتاب 14 ة الكتاب احفظ ُمْسَودَّ َدَ احفظ ُمَسوَّ

حنى رأسه أحنى رأسه 15

أخربكم كذا أحيطكم علاًم بكذا 16

اختتمت دورهتا التاسعة التي ص17
أكدت فيها 

اخرت أحد األمرين اخرت بني املوقفني 18

اختصم اجلاران اختصم اجلار مع جاره 19

ُخُلِقيَّة أخالقية 20

أديت إىل فالن حقه أديت حق فالن 21

إذ إّن إذ أّن 22

 إذ إن...  إذ أن...23

24
 إذا فعلت اخلري لشعرت 

بالسعادة 
إذا فعلت اخلري شعرت 

بالسعادة 

25
 اذهب إليه قل له: إنه تأخر عن 

املوعد 
اذهب إليه فقل له: إنه تأخر عن 

املوعد 

أرجو منك املساعدة  أرجو املساعدة 26

أردت أل أجلَس  أردت أن ل أجلَس 27
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أرسل إليه رسالة  أرسل له رسالة 28

استأذنتك  استأذنت منك 29

اسرتاح العامل من عناء العمل  اسرتاح العامل من عناء التعب 30

تسلم الرسالة  استلم الرسالة 31

ْيُت عىل فعل كذا 32 استْمَرْرُت عىل فعل كذا  استمرَّ

استناًدا إىل قولك  استناًدا عىل قولك 33

استند إىل اجلدار  استند عىل اجلدار 34

أسف عىل  أسف لـ35

أسفت عليه  أسفت له 36

مسامهة يف  إسهاًما يف 37

وقع املدير عىل الطلب باملوافقة  أرّش املدير عىل الطلب باملوافقة 38

أرشت إليه أن ل يفعل  أرشت إليه أل يفعل 39

أصغى إىل  أصغى ل 40

أصغى إليه  أصغى له 41

عدَّ  اعترب 42

 أخطـاء شائعـة 
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اعتذر املخطئ من ذنبه  اعتذر املخطئ عن ذنبه 43

اعتذَر عن الغياب  اعتذَر عن احلضور 44

اعتذر إىل  اعتذر من 45

اعتذرت عن عدم الرد  اعتذرت عن الرد 46

اعتقد األمر  اعتقد باألمر 47

48
 أعرت القلم إىل فالن )أو 

أعرت فالًنا القلم لفالن( 

أعطيته بدل مفقود  أعطيته بدل فاقد 49

50
 أقسام الكلمة: فعل، اسم، 

وحرف. 
أقسام الكلمة: فعل، واسم، 

وحرف 
أقسم الوالد عىل أن ينتقم لبنه  أقسم الوالد بأن ينتقم لبنه 51

أقسم باهلل عىل أن يعود إىل بيته  أقسم أن يعود إىل بيته 52

أكد أقواله  أكد عىل أقواله 53

األمر منوط به  األمر مناط به 54

أمر مهم  أمر هام 55

أمات الكتب  أمهات الكتب 56
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57
 إن عليًّا يعترب من الطالب 

املجتهدين 
إن عليًّا يعد يف الطالب 

املجتهدين 
أنا لست مع اآلخرين أو ضدهم أنا لست مع أو ضد اآلخرين 58

أنت مثل أيب  أنت بمثابة أيب 59

60
 إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية 
إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها 

وتوزيعها 

انتظم يف اجليش  انخرط يف سلك اجليش 61

دِهش من اخلرب  اندهش من اخلرب 62

آنست من فالن الكفاءة  آنست يف فالن الكفاءة 63

64
 انضم الطالب إىل بعضهم 

انضم بعض الطالب إىل بعض البعض 

املذكور آنًفا  اآلنف الذكر 65

أهدى إليه الكتاب  أهداه الكتاب 66

أهديت لصديقي هدية  أهديت صديقي هدية 67

أهيام أبعد، عطارد أم املريخ؟  أهيام أبعد، عطارد أو املريخ؟ 68

أيام أفضل العلم أم املال؟  أهيام أفضل العلم أم املال؟ 69

بائسون  بؤساء )مجع بائس( 70

 أخطـاء شائعـة 
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من ثم، لذا  بالتايل 71

عىل الرغم  بالرغم 72

بتَّ فالن األمر )أي نواه وجزم به( بتَّ فالن يف األمر 73

من دون ترتيب  بدون ترتيب 74

اإلطار  الربواز 75

بكى من شدة التأثري  بكى من شدة التأثر 76

بمنـزلة كذا  بمثابة كذا 77

بناء، سواء، ابتداء، ارضاء...  بناءا، سواءا، ابتداءا، ارضاًء... 78

الفقرة األوىل  البند األول 79

أسست  تأسست 80

التجِربة )بكرس الراء(  التجُربة )بضم الراء( 81

حترى فالن األمر  حترى فالن عن األمر 82

حتققت اخلرب  حتققت من اخلرب 83

ترج يف  ترج من 84

ترج يف املعهد  ترج من املعهد 85
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ج من كلية 86 ج يف كلية  ترَّ ترَّ

تردد إىل اجلامعة  تردد عىل اجلامعة 87

التصور غري املعقول للحل  التصور الالمعقول للحل 88

تعرفت إىل فالن  تعرفت عىل فالن 89

د عىل العمل 90 د العمل  تعوَّ تعوَّ

91
 التفسري واحلديث من املواد 

الرئيسيَّة 
التفسري واحلديث من املواد 

الرئيسة 

التقى الرجل صديقه  التقى الرجل بصديقه 92

93
 تكبدت املشاق يف احلصول 

عىل مطلبي 
كابدت املشاق يف سبيل احلصول 

عىل مطلبي 

مترينات  متارين 94

ن يف األمر 95 أمعن النظر، أو أنعم النظر  متعَّ

نزل عن حقه  تنازل عن حقه 96

أن يوجدوا  تواجد 97

ثقات  ثقاة 98

جاء زيد ثم حممد  جاء زيد ثم جاء حممد 99

 أخطـاء شائعـة 
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جاء وحده  جاء لوحده 100

جلست بني زيد وعمرو  جلست بني زيد وبني عمرو 101

جلست عن يمني اخلطيب  جلست عىل يمني اخلطيب 102

حج بيت اهلل  حج إىل بيت اهلل 103

حديث َصحفي  حديث صحايف 104

حرمه اجلائزة  حرمه من اجلائزة 105

حرض الرجل غري املتعلم  حرض الرجل الغري متعلم 106

حرض سبعة الرجال  حرض السبعة رجال 107

108
 حرض الطالب ثم حرض 

حرض الطالب ثم املدرس املدرس بعد ذلك 

حرض من دون حقيبته  حرض بدون حقيبته 109

حرض الطالب كافة  حرض كافة الطالب 110

ا 111 حرضوا مًعا  حرضوا سويًّ

حفظت نحو ألف بيت  حفظت حواىل ألف بيت 112

نحو ألف صفحة  حوايل ألف صفحة 113

نحو، زهاء، قرابة  حوايل عرش سنوات 114
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غري فالن احلديث  حّور فالن احلديث 115

حيث إّن  حيث أّن 116

خاصة أن أكثرهم  خاصة وأن أكثرهم 117

اخلطا  اخلطى 118

مخسة أشهر  مخسة شهور 119

داس الفراش  داس عىل الفراش 120

دّب املرض يف جسمه  دّب املرض إىل جسمه 121

رؤية هالل شهر رمضان  رؤيا هالل شهر رمضان 122

الرؤيا يف املنام  الرؤية يف املنام 123

رئيسة  رئيسية 124

ربيع اآلِخر، مجادى الثانية  ربيع الثاين، مجادى الثاين 125

رّده إىل منزله  رّده ملنزله 126

رزقه اهلل ماًل  رزقه اهلل باملال 127

عىل الرغم من كل يشء  رغم كل يشء 128

زاره مّدة قصرية  زاره ملّدة قصرية 129

 أخطـاء شائعـة 
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زرت احلديقة أول مرة  زرت احلديقة ألول مرة 130

سأنام حيث إين تعب  سأنام حيث أين تعب 131

سأنام حيث إين تعب  سأنام حيث أين تعب 132

سبق أن قلنا  سبق وأن قلنا 133

اسرتد فالن طلبه  سحب فالن طلبه 134

سك مصون  سك مصان 135

سعيد نبيه  سعيد شاطر 136

ا137 ا  سواء أكان األمر خطًرا أم عاديًّ سواء أخطًرا كان األمر أم عاديًّ

لن أقوم  سوف ل أقوم 138

لن يرض الضيف  سوف ل يرض الضيف 139

لن أقوم  سوف لن أقوم 140

سيحرض أخي احلفل بدًل مني  سيحرض أخي احلفل بدًل عني 141

142
 سيندم املهمل طال الزمان أم 

قرص 
سيندم املهمل سواء أطال 

الزمان أم قرص 

شتان ما بينهام  شتان بينهام 143

طقوس  شعائر 144
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شكرت لك ونصحت لك  شكرتك ونصحتك 145

شكوت اهلّم  شكوت من اهلم 146

َصَحِفي  ُصُحِفي 147

ضب مخسة يف ستة  ضب مخسة بستة 148

طالع الكتب  طالع يف الكتب 149

ا عىل ذلك  طاملا أنت مرص عىل ذلك 150 ما دمت مرصًّ

151
 طاملا مل ترد فأنا لن أرد )بمعنى 

مادمت مل ترد فأنا لن أرد مادام( 

طرائق  طـُُرق )مجع طريقة( 152

طعن يف أقواله  طعن بأقواله 153

أحوايل املادية صعبة  ظرويف املادية صعبة 154

علل ما يأيت  علل ملا يأيت 155

علام أنه  علاًم بأنه 156

علمُت أن ل تذهبون  علمُت ألَّ تذهبون 157

علمت أن سيعوُد املسافر  علمت أن سيعوَد املسافر 158

 عىل أية حال 159
عىل أي حال، ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    

ڃ    ڃ[ ]النفطار:8[.

 أخطـاء شائعـة 
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عنوانات  عناوين 160

161
 عندما رأيت صديقي بادرته 

بالتحية 
عندما رأيت صديقي بادرت 

إىل حتيته 
عندي ملحوظة  عندي مالحظة 162

هنيهة  فرتة )وقت قصري، مدة قصرية( 163

فتشت عنه  فتشت عليه 164

فًتى، معًطى، ملتًقى، مرًمى  فًتى، معًطى، ملتًقى، مرًمى 165
)التنوين قبل األلف املقصورة(

فالن عاطل من العمل  فالن عاطل عن العمل 166

فالن ليس معصوًما من اخلطأ  فالن ليس معصوًما عن اخلطأ 167

168
 فوضت أخي يف األمر عند 

غيايب 
فوضت أمري إىل أخي عند 

غيايب 

يف تضاعيف النص  يف ثنايا النص 169

قال بعض الناس  قال البعض 170

قال: إن ذلك  قال بأن ذلك 171

افتتح املسؤول احلفل  قام املسؤول بافتتاح احلفل 172

قدم السياح  قدم السواح 173
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قرأت صفحات الكتاب كافة  قرأت كافة صفحات الكتاب 174

قرأت كالًما للمؤلف نفسه  قرأت كالًما لنفس املؤلف 175

قرأت الكتاَب نفَسه  قرأُت نفَس الكتاب 176

م الكتاب  قيَّم الكتاب )جعل له قيمة( 177 قوَّ

كان احلديث مقصوًرا عىل كذا  كان احلديث قارًصا عىل كذا 178

كتاًبا، طالًبا، عًصا، أًخا  كتاًبا، طالًبا، عًصا، أًخا 179
)التنوين قبل األلف( 

180
 كل أخذ جزاءه سواء املحسن 

أو امليسء 
كل أخذ جزاءه سواء املحسن 

وامليسء 

كل عام أنتم بخري  كل عام وأنتم بخري 181

الكالم غري الصحيح  الكالم الغري الصحيح 182

كالم مهم  كالم هام 183

184
 كلام ارتفعت يف اجلو كلام قل 

الضغط 
كلام ارتفعت يف اجلو قل 

الضغط 

كلام فهم الطالب سعد املعلم  كلام فهم الطالب كلام سعد املعلم 185

كام إن الطالب أخطأ  كام وأن الطالب أخطأ 186

 أخطـاء شائعـة 
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187
 كمعلم، ما رأيك يف مناهج 

التعليم؟ 
ألنك معلم.. ما رأيك يف 

مناهج التعليم؟ 

ل أدري أحممد قام أم عيل  ل أدري أقام حممد أم عيل 188

ل أصادقه بعد اليوم أبًدا  ل أصادقه بعد اليوم إطالقا 189

ل أكرتث للموضوعات التافهة  ل أكرتث باملوضوعات التافهة 190

ل بد أن أسافر، أو ل بد من أن  ل بد وأن أسافر 191
أسافر 

ل تبدل الباطَل باحلق  ل تبدل احلقَّ بالباطل 192

ل جتلس وحدك  ل جتلس لوحدك 193

ل تصغ ِ إىل زيد  ل تصغي لزيد 194
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العــــدد

1- َتذِكرُيُه وتاأنيُثُه:

األمثلة:
َقَرأُت ثالثَة ُكُتٍب.  -1

أقْمُت باإلْسكنْدريِة ثالث لياٍل.   
كَتْبُت عرشَة أْسُطر.   

بامْلَْدَرَسِة َعرُش ُحُجراِت.   

نَجَح ثالثَة َعرَش طالًبا.  -2
َة ُبْرُتقالًة. ْيُت ثالَث َعرْشَ اِْشَتَ   

باحُلْجَرِة تِْسَعَة َعرَش ُكْرِسيًّا.   
َة ُصوَرًة. ِعنِدي تِْسَع َعرْشَ   

ظرَية تِْسٌع وْعرشوَن بَقَرًة. يف احْلَ   

بِاْلَقْرَيِة مسجٌد واحٌد.  -3
. َبَرْيُت َقَلمنِي اثننْيِ   

رَأى يوُسُف أَحَد عرَشَ كوكبا.   
حَضَ واِحٌد وَثالُثوَن تلميًذا.   

. شاَهْدُت نْحو مائِة جنديٍّ  -4
َقلرَّ مْن يعيُش ِماَئَة سنٍة.   
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َقِدَم أْلُف سائٍِح وأْلف سائِحٍة.   
يَن َيْوًما. غاَب امْلَُسافُر ِعرْشِ   

يَن َدجاَجًة. ْيُت ِعرْشِ اِْشَتَ   

البْحث:
وإذا  وَعرَشة،  ثالثة  مها:  مفردين  عددين  عىل  الأوىل:  الطائفة  اأمثلة  ت�شتمل 

ضاهينا يف هذه األمثلة بني العدد واملعدود، رأينا أن العدد يؤنث حينام يكون املعدود 
مذكرا، ويذكر حينام يكون املعدود مؤنًثا، ومثل ثالثة وعرشة يف ذلك ما بينهام من 
األعداد املفردة، وهي أربعة، ومخسة، وستة، وسبعة، وثامنية، وتسعة، فهذه مجيعها 

تكون عىل عكس املعدود.

عىل عددين مركبني مها: ثالَثَة َعرَشَ وتسعَة  وت�شتمل اأمثلة الطائفة الثانية: 

عليه،  ترى، وعىل عدد معطوف ومعطوف  كام  عرش فكالمها مركب من كلمتني 
وهو تسع وعرشون، وإذا وازنت بني العدد واملعدود املفرد يف األمثلة، رأيت أن 
ثايَن  وأن  املفرد،  العدد  يف  احلال  هو  كام  املعدود  عكس  عىل  يكون  األعداد  أول 
العددين املركبني يطابق املعدود يف التذكري والتأنيث، ومثل هذين العددين يف هذا 
احلكم ما بينهام من األعداد املركبة، ومن ذلك تستطيع أن تستنبط أن العدد )عرشة( 

خيالف املعدود إذا كان مفرًدا، ويطابقه إذا كان مركًبا مع غريه.

ويف الطائفة الثالثة: ترى ِكال العددين واحًدا واثنني مرة مفرًدا كام يف املثالني 

املثال  يف  كام  عليه  معطوًفا  ومّرًة  هلام،  التاليني  املثالني  يف  كام  مركًبا  ومرة  األولني، 
األخري، وعند املوازنة بني هذين العددين ومعدودمها يف األحوال الثالث السابقة، 

نجد أهنام يطابقان املعدود دائاًم.

 العـــدد 
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وإذا  وعرشين،  وألف،  مائة،  األعداد:  رأيت  الرابعة:  الطائفة  تاأملت  واإِذا 

ضاهيت يف األمثلة بني هذه األعداد ومعدوداهتا، رأيت أهنا تالزم صورة واحدة مع 
ى هذه )ألفاظ العقود(. املذكر واملؤنث، ومثل عرشين ثالثون إىل تسعني، وتسمَّ

القواعد:
َأْو  بًة،  ُمَركَّ َأْو  ُمْفَرَدًة،  امْلْعُدود  عكس  عىل  تكون  تِْسَعة  إىل  َثالثة  من  1- األْعداُد 

معطوًفا َعلْيها.
كان  إن  وفقه  وعىل  مفردا،  كان  إن  املعدود  عكس  عىل  يكون  ة  عرْشَ اْلَعَدُد   -2

مركبا.
َبني، َأْو َمْعطوًفا َعلْيهاَم. العددان واحد واثنان يوافقان امْلعُدوَد ُمْفَرَدْين، َأْو ُمركَّ  -3

أْم  ًرا  ُمذكَّ امْلْعدوُد  أكان  واِحَدًة، سواٌء  ُصوَرٌة  َتْلَزُم  اْلُعُقوِد  َوَأْلَفاظ  َوأْلٌف  4- ماَئٌة 
ًثا. ُمَؤنَّ

مترين1:
اكُتِب الأرقام التي يف العبارة الآتية بكلمات عربية، ثم بني حكم الأعداد من حيث 

التذكرُي اأو التاأنيُث اأو البقاء على �شورة واحدة))(:

قد  بأنه  فرباير   (3 يف  األنباء  وردت  فقد   ،(929 سنة  بأوروبا  الربُد  اشتدَّ 
مات من الربد يف البْلقان 50 رجاًل، ويف أملانيا 37 شخًصا، وأنَّ الثلَج بلغ َسْمكُه 
الَبْلطِيق،  بحر  يف  اجلليُد  حَبسها  سفينة   (00 واستغاثت  بوصات،   7 يفِيريا  الرِّ يف 
وأن ببعض اجلهات نحو 200.000 فقري ُمَتَعطِّل يذوقون ألواًنا من عذاب الربد 

وتسعون  ثالث  هكذا:  سنة   2893 العدد  فيقرأ  أفصح،  اليسار  إىل  اليمني  من  األعداد  قراءة   )((
وثامنامئة وألًفا سنة.
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من  جبال   3 وسقط  الُقطر،  حركات  عرقلت  الشديدة  العواصَف  وأنَّ  القارس، 
ارتفاع مقداره )2 قدًما، وهَبطت احلرارة يف  الثلج عىل خط حديدّي فغطته عىل 

باريس إىِل 5) درجة حتت الصفر، ويف اِسرتاْسُبوْرغ إىل )3 درجة.

مترين2:
�شع عدًدا يف كل مكان خاٍل من العبارات الآتية:

1- َبِقَي من الزمن........ دقائق.
2- باملستشفى.............. سيًرا.
ا. ط عىل......... لصًّ َ 3- َقَبَض الرشُّ

4- أقمت باألْقرُص............. َيْوًما.
5- جاء اخلادم بعد ساعتني..........

6- اشرتيت......... قناطري فحاًم.
7- سار إىل امليدان.......... ُجنِْدي.

8- َعىل فضل الِعْلم............ ُبرهان وبرهان.

مترين3:
زٍة، ثم �شعها يف جمل مفيدة: يِّ ) اأ ( اكتب الأرقام الآتية بكلمات عربية مُمَ

- 4 )كريس( 6 )تفاحة( 2) )كتاب(.
- )) )برتقالة( 22 )زهرة( 32 )َرُجل(.

- 3)5 )مدرسة( 6000 )سيارة( 4843 )َنَسَمة(.

ّيزة مبذكر مرة، ومبوؤنث اأخرى: )ب( ِاقراأ الأعداد الآتية مُمَ

.73(2 ،45( ،(07 ،45 ،20 ،(4 ،5

 العـــدد 



238

قواعد عربية

2- َتعِريُفُه:

األمثلة:
َجاَء سبعُة الطلبِة.  -1

ْيُت ثالثامئِة الربتقالِة. اِْشَتَ   
أنَفْقنَا يف بِنَاء امْلنـِزل ِسترََّة آالِف اجُلنَْيه.   

َقَضْينَا الستَة َعرَشَ َيْوًما بُِأْسواَن.   -2
ْقنَا الثالَث َعرَشَة ُصوَرًة. علرَّ   

َأْوَقْدُت اخلمسَة والثالثنَي ِمْصباًحا.   -3
يَن َدجاَجًة. أطَعْمُت األْرَبَع واْلِعرْشِ   

البحث:
اإذا تاأملت اأمثلة الطائفة الأوىل: وجدت بكل منها عدًدا مضاًفا دالً عىل معني، 

ولو أنعمت يف النظر لوجدت أن هذا التعيني ما جاء إل من إدخال أل عىل املضاف 
إليه، بدليل أنك لو جردته منها لصار العدد دالً عىل غري معني؛ وبذلك تعلم أن 

تعريف العدد املضاف إنام يكون بإدخال أل عىل املضاف إِليه.

من  ذلك  جاء  وقد  معني،  عىل  يدلن  مركبان  عددان  هبا  الثانية:  والطائفة 

إدخال أل عىل صدر كّل عدد، ومثل ذلك يعمل بكل عدد مركب يراد تعريفه.

ويف الطائفة الثالثة: عددان بني ُجزأي كل منهام حرف عطف، ومها يدلن 

عىل معني، وقد جاء التعيني من تعريف جزأهيام، ومثلهام يف هذا احلكم كل ما هو 
من نوعهام.
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القاعدة:
إَذا ُأريد َتْعِريُف َعدد بِـ)أْل(، َفإِْن كاَن ُمَضاًفا ُأدخلت )أل( عىل املضاف إلْيِه، 
ًبا ُأْدِخَلْت عىل َصْدِرِه، وإِْن كاَن معطوفا ومعطوفا عليه ُأْدِخَلْت عىل  وإِْن كاَن ُمَركَّ

اجلُْزَأْين.
مترين1:

�شع الأعداد الآتية ُمَعرَّفة يف جمل تامة:

- 25 يوًما، 503 ُجندي، 9) بيًتا، 68 جنيًها، 000) قنطار.

مترين2:
كون ثلث جمل ت�شتمل كل منها على عدد ُمَعرَّف، مع ا�شتيفاء اأنواع الأعداد الثلثة.

3- حكم ما ُي�صاغ من العدد على َوْزِن فاِعٍل:

األمثلة:
1- سَأُزوُرك يف الساعِة الثانيِة.

2- ركبُت َسيرَّاَرًة ثانيًة.
.)(( 3- قَرْأُت اْلباَب احلاِدَي َعرَشَ

َة. 4- ُحلرَِّت املسألُة احلاديَة َعرْشَ
5- سُأسافُِر يف اليوِم السابِع والعرشيَن.

البْحث:
)فاِعل(  وزن  عىل  العدد  من  مصوغ  اسم  السابقة  األمثلة  من  مثال  كل  يف 
َيِصف ما قبله ويدل عىل ترتيبه، وإِذا تأملَته يف األمثلة من حيث التذكري والتأنيث 

والتعريف والتنكرُي؛ وجدَته مطابًقا ملوصوفه.
يبنى العدد هنا عىل فتح اجلزأين كالعدد املركب األصيل.  )((

 العـــدد 
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ويصاغ هذا السُم من األعداد املعرفة من اثنني إىل عرشة، فيقال: ثاٍن، وثالث، 
ورابع، إىِل عارش، فإِن كان العدد مركًبا، أو معطوًفا ومعطوًفا عليه، ِصيغ من َصْدره 

، والباب الثالُث والعرشون. من واحد إىل عرشة، فيقال: الباُب اخلامَس عرَشَ

القاعدة:
َة؛ لَيِصف  ُيصاُغ اسُم عىل وزن )فاِعل( من األعداد املفردة، من اثنني إىل َعرَشَ
ما قبله ويدل عىل تْرتِيبِه، َويصاُغ ِمْثُل َذلَك مْن ُصدوِر األعداد املركبة، ومن األْعداِد 

امْلَْعُطوِف علْيها، من واحد إىل تِْسعة.

مترين1:
�شْع نعوًتا على وزن )فاِعل( مكاَن الأرقام يف المل الآتية:

1- زرتك يف الليلة 5) من الشهر.
2- قرأت اجلزء 3 من الكتاب.

3- احتفل أخي بالسنة 22 من عمره.

4- ُلويُس 4) من أشهر ملوك فرنسا.
5- أيب يف العقد 4 من العمر.

ة إىل الفصل )3. 6- وصلُت يف الِقصَّ

مترين2:
�شْع من الأعداد الآتية نعوًتا على وزن )فاِعل( يف جمل مفيدة:

- 5 )دجاجة( 0) )كوب( 2) )شهر( )58 )سطر(.

مترين3:
) اأ ( ِاقراأ العبارات الآتية قراءًة �شحيحة:
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1- سافرت يف 6 من يناير سنة 929).

2- ُولدت يف 2 من فرباير سنة 890).
3- نجحُت يف )2 من يوليه سنة 9)9).

4- ُولد أخي يف 30 من مايو سنة 900).
)ب( ِاقراأ التواريخ الِهجرية الآتية قراءة �شحيحة))(:

- 25 من شعبان سنة 347)، 29 من شوال سنة )22).
- ) من َصَفر سنة 228)، 30 من شهر ربيع األول سنة 250).

- 5) من مُجَاَدى األوىل سنة 208)، 7 من شهر ربيع اآلخر سنة 4)2).

4- ِكناياته:

َكْم، وَكَأيِّن، وَكَذا:

األمثلة:
َكْم َمدينًَة شاهدَت؟  -1

َكْم علوٍم درسَت.   

َكْم َمْصنًَعا باإلقليم اجلنويب؟   -2
َكْم كتاٍب عنَْدَك.   

َكْم تِْلميًذا اْجَتَهَد؟  -3
كم بائٍس مات جوًعا.   

يؤرخ العرب بالليايل، ففي اليوم األول من الشهر يقولون: لليلة خلت وهكذا إىل اليوم الرابع   )((
عرش، ويف اليوم اخلامس عرش يقولون: للنصف من شهر كذا، ويقولون يف اليوم السادس عرش: 
ألربع عرشة ليلة بقني من شهر كذا، ويف التاسع والعرشين: آلخر ليلة بقيت، ويف اليوم الثالثني: 

آلخر يوم من شهر كذا.

 العـــدد 
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َكْم دقيقًة اْنَتَظْرَتنِي؟  -4
َكْم ساعات َقضْيتها الهيا.   

َكْم َجْوَلًة ُجْلُت للحق؟  -5
َكْم إعاَنٍة أَعنَْت.   

ْيَت هذا الثوب؟ بَكْم ُجَنْيٍه اْشَتَ  -6

1- كَأيِّن مْن غنيٍّ ال َيقنع.
ْن ِمْن كَِتاٍب ال ُيَساِوي املَِداَد الِذي ُكتب بِه. 2- كَأيِّ

3- َغَرْسُت َكَذا َشَجَرًة.
4- اِْصَطْدُت كذا وَكَذا عصافرَي.

البحث:
عليك،  خيفى  ل  كام  الستفهامية  )كم(  عىل:  تشتمل  الأوىل:  الطائفة  اأمثلة 

ة يف كل األمثلة بكلمة متيز املستفهم عنه، وإذا تأملت كل متييز يف األمثلة  وهي َمْتُلوَّ
اخلمسة األوىل رأيته مفرًدا منصوًبا، ويمكنك أن تدرك أن )كم( يف املثال السادس 

دخل عليها حرف جر، وأن متييزها يف هذه احلال جمروٌر ل منصوب.

واأمثلة الطائفة الثانية: تشتمل عىل )كم( أيًضا، ولكنها ليست لالستفهام بل 

ملعنى آخر؛ ألنك حني تقول: كم بائس مات جوعا، تقصد اإلخبار بأن كثريين من 
البائسني ماتوا جوًعا، ويمكن أن تدرك هذا املعنى يف بقية األمثلة، فكم هنا خربية 
ل استفهامية، وهي ِكنَايٌة عن العدد الكثري، ومن هذه األمثلة وغريها ترى أن متييز 

)كم( اخلربية مفرٌد أو مجع جمروٌر باإلضافة.
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لِتتبنَي إعراب )كم( استفهاميًة أو خربيًة،  الطائفتني  أمثلة  ثانية إىل  بنا  ارجع 
عن  كناية  األوىل  الثالثة  األمثلة  يف  فهي  عنه،  ِكنايُة  هي  ما  بمعرفة  ذلك  ويسُهل 
بِه إذا وليها فعل متعد مل يأخذ مفعوله كام يف  ذات، وتعرب يف هذه احلال مفعولً 
املثال األول، فإِذا مل يلها فعل، أو وليها فعل لزم، أعربت مبتدأ كام يف املثالني الثاين 
َولِيها فِْعل متعد أخذ مفعوله، نحو: كم عاثِر أقلَت عثرَته،  والثالث، وكذلك إن 
وإن كانت كناية عن ظرف كانت يف حمل نصب عىل الظرفية كام يف املثال الرابع، وإن 

كانت كناية عن حدث أعربت مفعوًل مطلًقا كام يف املثال اخلامس.

وكالمها  )وكذا(  )كأين(  الكلمتني  عىل  فتشتمل  الثالثة:  الطائفة  اأمثلة  اأما 

كناية عن العدد، غري أن )كأين( يكنى هبا عن العدد الكثري، و)كذا( يكنى هبا عن 
القليل والكثري، ويشاهد من األمثلة أن متييز )كأّين( مفرد جمرور بمن، وهذا هو 

الغالب، وأن متييز )كذا( مفرد أو مجع منصوب.

القواعد:
1- ُيْكنَى عِن اْلَعَدد بَِأْلفاظ ِهَي:

ِتْفهاِمّيُة: ومتييُزها ُمْفَرٌد َمنُْصوٌب، إل إذا َدَخَل َعلْيها حرف جر  ) اأ ( َكْم ال�شْ

فإِّنُه يكوُن جَمْروًرا.
َيُة: َومَتَييُزها جَمُْروٌر، وَيُكوُن ُمْفرًدا ومَجًْعا، وُتفيُد التَّكثرَي. رَبِ )ب( َكم اخْلَ

ن: ومتييزها مفرد جمرور بِِمْن، وَتُدلُّ عىل التكثرِِي. )جـ( كاأيِّ

) د ( كَذا: ومَتْييُزها ُمْفَرٌد أْو مَجٌْع َمنُْصوٌب، وِهَي للتكثرِِي أو التَّْقِليِل عىل َحَسِب 

َقْصِد امُلَتكلِِّم.

 العـــدد 
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فِْعٌل  َبْعدها  وجاَء  ذات  عن  كناية  اخْلرَِبّيُة  أو  الْستِْفهامّيُة  َكْم  كاَنْت  إَذا   -2
متعد مل يأخذ مفُعوَلُه كاَنْت َمْفُعولً بِه، وإْن َتالَها لزٌم أو ُمَتَعدٍّ أَخَذ مفعوَلُه، أْو مَل 
َيِلها فِْعٌل، ُأعربت ُمْبَتَدَأ، وإِْن كاَنْت كناَية َعْن َزَمٍن ُأعربت َظْرًفا، وإِْن كنَِي هبا َعْن 

حدث ُأعربت مفعول ُمْطَلًقا.

مترين1:
بني كنايات العدد، ومعناها، وُحْكم متييزها يف العبارة الآتية:

كم مرة خيطئ إيلَّ أخي وأنا أْغِفر له، كم تبُعُد أسيوط عن القاهرة، كم هلل من 
تدبري أْمر، وكم يف الغيب من تْيسري ُعرْس، كأيٍّ من عامل ذّل، وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل 
يُّون كثرٌي، كم ملوك أصبحوا أذلء، كأي من كالم ل يفيُدك كلمة، كم يف  معه ربِّ
ِعي الفضل ناقٌص، كم جزيرة  يب شّباٌن، كم يدَّ م الشَّ املقابر من قتيل لسانِِه، كم تقدَّ

يف البحر املتوسط.
ـــــا ـــــــــــــــــَرجٍّ أم ــــه مـــــن أمــــلــــْهفــــــــكــــــــأيٍّ مــــــــن ُم ــــُف ـــــد أتــــــــــاُه حــــْت ق
عــالــٍم ضــاقــْت مذاهبْه عــالــٍم   وجـــاهـــٍل جـــاهـــٍل تــلــقــاه مــرزوقــاكــم 
نصحه مظهٍر  صــديــٍق  مــن  ــرتــكوكــم  ـــى عــث وفــــــكــــــُرُه وقـــــــٌف عـــل
ــْيــل إلى ــَن بــالــلَّ ــْي ــَب ــوُت ال ــك ــم ش ُيطلعكك أن  عسى  الفجِر  مْطلِع   

مترين2:

ْع )كم( يف كل مكان خاٍل، وبنيِّ نوعها وموَقعها من الإعراب: �شَ

1- ......... قصيدًة حفظَت.
2- .......... نِْسَوٍة أعَوْلَن.

3- ......... كتاًبا لك.
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4- ........ أياٍم مرضُت.
5- ......... ُوُعود وعدتني.

6- ......... رجال جاء.
7- ......... ثوًبا اشرتيت.

8- .......... جهاًدا جاهدُت.
مترين3:

عرفتها،  التي  العدد  كنايات  من  ِكَنايٍة  على  منها  كل  ت�شتمل  جمل  اأربع  كون 

وا�شتوفها.

مترين4:
بنيِّ نوع )كم( يف الأبيات الآتية، وعني موقعها من الإعراب، ثم ا�شرح بيتني:

ِبــَمــْدٍح الـــزمـــاَن  َذاَك  ــــــا  َأَرْدَن َمـــــانَكـــْم  فــُشــغــلــنــا بـــضـــم َهــــــــَذا الـــــزَّ
فُيعجزكم عْيًبا  َلَنا  َتْطُلُبون  َوالـــَكـــَرُمَكْم  ـــوَن  ـــأت َت ـــا  َم اهلُل  ــــَرُه  ــــْك َوَي
ـــــا ـــــنَّ ـــــــُت وال ــــــــٍد أســـــــدي ــــــــــَوْعــــــــــدَكــــــــــْم ي ِب ــــــــون  يــــــــضــــــــنُّ ُس 
َوالنصُر يخفُق َفْوق الجحفل اللَِّجب))(َكْم َصْوَلٍة ُصْلَت واألرماح مشرعة

ِييِز اْلَعَدِد: 5- ُحْكُم َتْ

األمثلة:
َغَرْسُت ثاَلَث شجراٍت.  -1

َأَكْلُت َأْرَبَع تفاحاٍت.   
ْيُت مْخَسَة أقالٍم. اِْشَتَ   

صوته  يكثر  الــلــجــب:  واجلــحــفــل  يضطرب،  وخيــفــق:  مسّددة،  ومــشــرعــة:  رمح،  مجع  األرمــــاح:   )((
وضجيجه.

 العـــدد 
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يِف األَْسُبوِع َسْبَعُة أياٍم.   
ُة أعمدٍة. يف امَلْسِجِد َعرْشَ   

َرَأْيُت َأَحَد َعرَشَ فارًسا.  -2
َجَرِة تِْسَعَة عرش غصنًا. يِف الشرَّ   

يف الشهر ثالثوَن يوًما.   
يف الشجرة إحدى وأربعون برتقالًة.   

. يِف الُبْسَتاِن تِْسٌع وتِْسعوَن نخلًةَ   

يف الِقنَْطار مائُة رطٍل.  -3
َركَِب السفينة ماَئَتا مسافٍر.   

َقَطَع الِقَطاُر مْخَسامئِة ميٍل.   
ِديَقِة َأْلُف شجرٍة. يف احْلَ   
اِر َأْلَفا ذراٍع. ِمساحُة الدرَّ   

. يف ساحة القتال ثالث آالِف جنديٍّ   

البْحث:
تأمل أسامء العدد يف األقسام الثالثة جتدها يف القسم األول جتري من ثالثة إىل 
عرشة، مع مراعاة أنا أسقطنا بعض األعداد رغبة يف الختصار، وجتدها يف القسم 
الثاين جتري من أحد عرش إىل تسعة وتسعني، مع مراعاة أنا أسقطنا أكثرها رغبة يف 

الختصار أيًضا، وجتدها يف القسم الثالث تدور حول لفظني، مها مائة وألف.
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وإذا تأملت متييز هذه األسامء، وجدته يف القسم األول مجًعا جمروًرا، ويف القسم 
الثاين مفرًدا منصوًبا، ويف القسم الثالث مفرًدا جمروًرا.

القواعد:
ُمْفرًدا مع  ِة وما بينهام، وَنْصُبُه  َمَع الثالثِة والعرَشَ مَجًْعا  ُه  جَيُِب َجرُّ الَعَدد  مَتْييُز 

ُه مفرًدا مع املائِة واأللِف. أحد عرش وتِْسَعٍة وتِْسعنَي وما بينهام، وَجرُّ

 العـــدد 
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