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 المحاضرة السادسة
 .1كتابة الهمزة في وسط الكممةثانًيا: 

 قبل الحديث عن كتابة الهمزة في وسط الكممة أو في آخرها ينبغي مراعاة ما يأتي:
 . حركة الحرف الذي قبل   الهمزة.2. حركة الهمزة نفسها.  1

 ثممم نكتممب الهمممزة عممما حممرف يناسممب أقمموك الحممركتين. وتكممون قمموة الحركممات عممما النحممو
 اآلتي:

 أقوك الحركات ))الكسرة(( ويناسبها حرف الياء. .1
 تكون ))الضمة(( متوسطة بين الفتحة والكسرة من حيث القوة ويناسبها حرف الواو. .2
 أخف الحركات ))الفتحة(( ويناسبها األلف. .3
 تكون السكون أضعف الحركات. .4

أو تكتممب مفممردة  وممما تقممدم تكممون كتابمة الهمممزة المتوسممطة عمما األلممف أو الممواو أو اليماء 
 عما السطر في حالة السكون.

 كتابة الهمزة المتوسطة عمى األلف. (1
 تكتب الهمزة المتوسطة عما حرف األلف في المواضع اآلتية:

 إذا كانت ))الهمزة(( مفتوحة والحرف الذي قبمها مفتوًحا مثل: .1
 ))َتَأخر  َسَأَل  َبَدأتم َنشَأت  قَرَأ  َرَأَس  ممَجَأنا((

 لهمزة مفتوحة بعد حرف ساكن صحيح مثل:إذا كانت ا .2
 ((َمْسَألة  ُجْزَأين  ُجْرَأة  وْطَأة  مأْلك  ظْمأك  َمْنَأك))َيْسَأل  

 إذا كانت الهمزة ساكنة والحرف الذي قبمها مفتوًحا  مثل: .3
 ))َيْأِسر  َيْأتي  َرْأي  َشْأن  َرْأس  َسَأم  َفْأل((

 كتابة الهمزة المتوسطة عمى الواو (2
 همزة المتوسطة عما الواو في المواضع اآلتية:تكتب ال

                                                           
 اإلمالء الفريد  منشورات المجمع العممي العراقي؛ المغة العربية العامة ألقسام غير االختصاص. 1
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إذا كانت ))الهمزة(( مضمومة  وكان الحرف الذي قبمها مفتوًحما بشمرط أال تقمع بمين واويمن  .1
أو تقممع قبممل واو الجمممع ألنهمما فممي هممذب الحالممة تكتممب مفممردة مثممل َمممْوءودة  جمماءوا. ومثالهمما 

   عما الواو ما يأتي:
 يمَمُؤب  ابَدؤوا  َأَؤقصر؟(())َمُؤونة  َيقَرُؤب  يكَمُؤكم  

 إذا كانت ))الهمزة(( مفتوحة  وكان الحرف الذي قبمها مضموًما  مثل: .2
 ))ُلؤُلَؤان  ُيَؤاَخُذ  ُمَؤاخذة  ُمَؤاخاة(( وكذلك ُسؤَّال ))جمع سائل((.

أو حممرَف األلممف  اصممحيحً  اإذا كانممت ))الهمممزة(( مضمممومة وكممان الحممرف الممذي قبمهمما سمماكنً  .3
 مثل:

  أْفمممُؤس  تفمممْاُؤل  تضمممْاُؤل  تسممماُؤل  سمممماُؤب  جمممزاْؤب  ِمْمُؤهممما  همممؤالء )قبمهممما ألمممف ))أْرُؤس
 سقطت في الرسم(((.

 إذا كانت ))الهمزة(( ساكنة والحرف الذي قبمها مضموًما  مثل: .4
 ))ُمْؤِنس  ُمْؤِمن  ُمْؤتمن  ُمْؤسف  ُلْؤُلؤ((.

( عكمس الثانيمة  والفقمرة 1ة )ولسهولة حفظ القاعدة تكون كل فقرتين عكس األخرك فالفقر 
 (.4( عكس )3)
 كتابة الهمزة المتوسطة عمى الياء. (3

 تكتب الهمزة المتوسطة عما الياء في المواضع اآلتية:
1.   )) إذا كانت الهمزة مكسورة وقبمها حرف متحرك بالفتح مثل ))َسِئم  َبئِميس  تقمَرئين  يوَمئِمذ،

 مثل: ))َأِئفكا  أِئَن  أئذا  أِئنا((.وكذلك كل همزة استفهام بعدها همزة قطع مكسورة 
إذا كانمممت الهممممزة مكسمممورة وقبمهممما حمممرف سممماكن  مثمممل: ))صمممْاِئم  قمممْاِئم  وضمممْوِئ   هدْوئِممم    .2

 ُجْزئ   اْسِئمة((.
  مثممممل: ))َبِرْئممممُت  بِممممْئس  ِاْئتممممزز  ِإئممممتمن  ت الهمممممزة سمممماكنة وقبمهمممما حممممرف مكسممممورإذا كانمممم .3

 إْئتالف  إْئتمان((.
إذا كانممت الهمممزة متحركممة بغيممر الكسممر )فممتح أو ضممم( وكممان الحممرف الممذي قبمهمما مكسمموًرا  .4

 مثل: ))ِرَئة  ِفَئة  ِمَئة  َسيِّئة  طاِرئة  ناِشُئون  ِلَئال  ِمُئون((.
 إذا كانت الهمزة متحركة وسبقت بياء ساكنة مثل: ))فْيّئة  هْيَئة  يْيَئس  َشْيُئك((. .5
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 ردة عمى السطر.كتابة الهمزة المتوسطة مف (4
 تكتب الهمزة المتوسطة مفردة عما السطر  في المواضيع اآلتية:

بعمممد ألمممف سممماكنة  مثمممل: ))ِقمممراءة  تسممماَءل  تضممماَءل  تفممماَءل  عبممماَءة  ت مفتوحمممة عمممإذا وق .1
رداَءان  شمممَاَءا((. وقمممد ورد كتابتهممما عمممما المممواو شمممذوذا عمممن القاعمممدة فمممي الكمممممات ))بممماؤوا  

 كتابتها ))باءوا  شاءوا  اساءوا((.شاؤوا  اساؤوا(( واألصل 
مفتوحمممة أو مضممممومة بعممممد واو سممماكنة أو واو مشمممّددة مضممممومة  مثممممل: إذا كانمممت الهممممزة  .2

وقسممم يكتبهمما ))السممَمْوأل((  ((.ُوضممْوَءب  ضممْوُءب  مممرْوءة  َسممْوَءة  السمممْوءل )اسممم شمماعر())
 وهو الصحيح.

التنمموين أو ألممف التثنيممة  إذا جمماءت الهمممزة مفتوحممة بعممد حممرف صممحيح سمماكن وقبممل ألممف  .3
 مثل: ))ُجزًءا  جزءان  ِرْدًءا((.

 ودة  َدُءوب  َوُءول((.مْرُءوس  مْوءُ إذا كانت مضمومة وجاء بعدها واو المد. مثل: )) .4
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 المتطرِّفة(.الهمزة في آخر الكممة )كتابة الهمزة ثالثًا: 
 و اآلتي:لكتابة الهمزة في آخر الكممة عدة قواعد وعما النح

 يتوقف كتابة الهمزة المتطرفة عما حركة الحرف السابق لها وكاآلتي: .1
  إذا كممان الحممرف الممذي قبمهمما مفتوًحمما مثممل: ))طأَطممَأ  قممَرَأ  مبتممَدأ  تبممّرَأ  تكتممب عممما األلممف .أ 

 مهيَّأ((.
ؤ  إذا كان الحرف الذي قبمها مضموًما  مثل: ))لؤُلؤ  ُلؤلُمَؤا  ُلؤلُمِؤ  يجمرُ   تكتب عما الواو .ب 

 َدُفَؤ((.
يسممتهِزئ  ئ  سمميّ   ئناِشمم  إذا كممان الحممرف الممذي قبمهمما مكسمموًرا  مثممل: ))تكتممب عممما اليمماء .ج 

 ((.ئقارِ 
. أ. إذا كان الحرف الذي قبمها ساكنا تكتب الهمزة مفمردة مثمل: ))جماَء  رداء  ُسمْوء  عمبء  2

 عْبًءا  شيء  ُمسيء((.
 مفردة أيًضا مثل: ))تبوُّء((.إذا جاء قبمها واو مشّددة مضمومة ترسم الهمزة ب. 

نمما تتبمع حركمة حمرف المراء وحسمب 3 . الهمزة في كممة ))أمِرئ(( ال تكتب عما حالة واحمدة وان
 موقعها من اإلعراب رفعا ونصبًا وجًرا مثل: 

 قبمها راء مضمومة تكتب عما الواو. -مُرؤٱهذا  (1
 قبمها راء مفتوحة تكتب عما األلف. -مَرًءاٱرأيت  (2
 قبمها راء مكسورة تكتب عما الياء. -مررت بآمِرئ،  (3

منونممة فممي حالممة النصممب ترسممم األلممف بعممدها بشممرط أاّل تسممبق  . إذا كانممت الهمممزة المتطرفممة4
سبقت بألف لينة فال يجموز كتابمة األلمف بعمد الهممزة بحرف األلف مثل جزًءا  ِرْدًءا أما إذا 
 مثل: ))رداًء  شتاًء  جزاًء  مساًء((. 

 بعدها ولكن األصح الحالة األولا.ف وهناك من يكتب األل


