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وزارة الرتبية و التعليم
اإلدارة العامة للرتبية و التعليم مبحافظة اجملمعة
مدارس منار سدير األهلية للبنني

نشرة علمية حتت عنوان

القول الفصل يف همزة الوصل
ما هي همزة الوصل ؟
همزة الوصل  :هي همزة متحركة يتوصل بها إىل النطق بالساكن  ,تثبت يف ابتداء الكالم نطقًا وخطًّا
وتسقط يف وصله نطقًا ال خطًّا  ,تقع يف أول الكلمة  ,وتصور بصورة األلف  ,وال يوضع عليها رأس عني ,
وال تكون يف الكلمة إال زائدة .
ومثال ذلك اهلمزة يف قوله تعاىل  ( :اخلفين يف قومي ) [األعراف  ] 241:وقوله تعاىل  ( :قال املأل الذين
استكربوا من قومه للذين استضعفوا ) [األعراف  ] 57 :وقوله تعاىل  ( :و نادى نوح ابنه وكان يف معزل يا بين
اركب معنا ) [هود  ] 41 :فاهلمزات يف قوله  ( :اخلفين  ,املأل  ,الذين  ,استكربوا  ,استضعفوا  ,ابنه ,
اركب ) همزات وصل  ,تُوصِّـل بها إىل النطق بالساكن  ,وقد وقعت يف أول الكلمة  ,وكل منها تثبت
يف ابتداء الكالم نطقًا وخطًّا  ,وتسقط يف وصله نطقًا ال خطًّا  ,وهي مصورة يف كل كلمة بصورة األلف
ومل يوضع عليها رأس عني  ,وهي زائدة يف كل كلمة وليست من أصوهلا .
وال تثبت همزة الوصل يف النطق واخلط عند وصل الكالم بعضه ببعض إال يف الضرورة الشعرية ؛ ليستقيم
الوزن الشعري وذلك كهمزة ( اثنني ) يف قول الشاعر :
إذا جاوز االثنني سرٌ فإنه

...

ببث وتكثري الوشاة قمنيُ

فإنها تثبت يف النطق ويف اخلط ليستقيم الوزن الشعري يف البيت .

مواضع همزة الوصل :
تزاد همزة الوصل يف أنواع الكلمة الثالثة  :االسم  ,والفعل  ,واحلرف .

أوال  :مواضع همزة الوصل يف احلروف :
ال توجد همزة الوصل يف احلروف إال يف حرفني اثنني :
أوهلما  ( :ال ) يف اللغة الشائعة سواء أكانت ( ال ) للتعريف – وهي الداخلة على النكرة  -مثل ( ال )
اليت يف لفظي الرجل  ,والكتاب  ,أو كانت ( ال ) زائدة – وهي الداخلة على املعرفة  -مثل ( ال ) اليت
يف لفظي احلارث ,والعباس .
وثانيهما  ( :ام ) يف لغة محري  ,وبلغتهم جاء احلديث الشريف  ( :ليس من امرب امصيام يف امسفر ) .
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ثانيا  :مواضع همزة الوصل يف األفعال :
أما همزة الوصل يف األفعال فتزاد قياسا يف مخسة مواضع :
األول والثاني  :الفعل املاضي اخلماسي  ,وأمره  :وذلك كقولك يف املاضي اخلماسي :انطلق الطالب يف
رحلته  ,وكقوله تعاىل ( :وانطلق املأل منهم ) [ ص  ] 6 :وقوله تعاىل  ( :فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا)

[البقرة :

 ] 66فكل من ( انطلق  ,وانفجر ) فعل ماض مخاسي  ,وهمزته همزة وصل  ,تثبت يف ابتداء الكالم نطقا
وخطا  ,وتسقط يف وصله نطقا ال خطا  ,وكقولك يف أمر اخلماسي  :انطلقْ أيها الطالب إىل فعل اخلريات
 ,واغتنمْ وقتك  ,فكل من ( انطلقْ ,واغتنمْ ) أمر مخاسي  ,وهمزته همزة وصل  ,وهكذا .
الثالث والرابع  :الفعل املاضي السداسي  ,وأمره  :وذلك كقولك يف املاضي السداسي  :استثمر املسلم
حياته يف طاعة ربه  ,وكقوله تعاىل  ( :وإذ استسقى موسى لقومه ) [البقرة  ] 66 :وقوله تعاىل  ( :استحوذ
عليهم الشيطان ) [اجملادلة  ] 21 :فكل من ( استثمر  ,استسقى  ,استحوذ) فعل ماض سداسي  ,وهمزته
همزة وصل  ,تثبت يف ابتداء الكالم نطقا وخطا  ,وتسقط يف وصله نطقا ال خطا  ,وكقولك يف أمر
السداسي  :استخرجْ كنوز األرض  ,واستنفذْ طاقاتك  ,واستنصر اهلل  ,واستعنْ  ,واستعذْ به  ,واستقمْ
على منهاجه  ,فاألفعال  :استخرجْ  ,واستنفذْ  ,واستنصرْ  ,واستعنْ  ,واستعذْ  ,واستق ْم أفعال أمر من
الفعل السداسي استخرجَ,واستنفذ ,واستنصرَ  ,واستعانَ  ,واستعاذَ  ,واهلمزة يف كل منها همزة وصل .
اخلامس  :فعل األمر املبدوء باهلمزة من الفعل الثالثي الساكن ثانيه يف املضارع  :وذلك كقولك  :اكتب
الدرس  ,واذكر ربك  ,وافعل اخلري  ,وانصر احلق  ,وكقوله تعاىل  ( :قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن )
[ اإلسراء  ] 226 :وقوله تعاىل  ( :اضرب بعصاك احلجر

)[ البقرة ] 66 :

وقوله تعاىل  ( :اقرأ كتابك كفى بنفسك

اليوم عليك حسيبا ) [اإلسراء  ] 24 :فاألفعال  ( :اكتب  ,واذكر  ,وافعل  ,وانصر  ,وادع  ,واضرب ,واقرأ )
أفعال أمر من الفعل الثالثي الساكن ثانيه يف املضارع كتبَ  ,وذكرَ  ,وفعلَ  ,ونصرَ  ,ودعا ,واهلمزة يف
كل منها همزة وصل  ,تثبت يف ابتداء الكالم نطقا وخطا  ,وتسقط يف وصله نطقا ال خطا  ,وهكذا .

ثالثا  :مواضع همزة الوصل يف األمساء :
همزة الوصل تأتي يف األمساء قياسية ومساعية :
املواضع القياسية هلمزة الوصل يف األمساء :
تأتي همزة الوصل قياسية يف األمساء يف موضعني:
األول  :مصدر الفعل اخلماسي  :وذلك كقولك  :انطلق الطالب يف سريه انطالقا عظيمًا  ,انقض األسد
على فريسته انقضاضًا  ,انفجر الربكان انفجارًا مدويًا  ,اتَحد املسلمون يف مواقفهم احتادًا طيبًا فاألمساء
( انطالقا  ,وانقضاضًا  ,وانفجارًا  ,واحتادًا ) مصادر أفعال مخاسية  ,واهلمزة يف كل منها همزة وصل
الثاني  :مصدر الفعل السداسي  :وذلك كقولك  :استخرج املهندسون الكثري من كنوز األرض استخراجًا
استفهم الطالب استفهامًا دقيقا  ,استقام املسلم استقامة  ,واستكثر اخلري استكثارًا  ,واستفسر عن
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الشيء استفسارًا  ,فكل اسم من هذه األمساء ( استخراجًا  ,و استفهامًا  ,واستقامة  ,واستكثارًا
واستفسارًا ) مصدر لفعل سداسي  ,وهمزته همزة وصل  ,توصِّل بها إىل النطق بالساكن  ,تثبت يف
ابتداء الكالم نطقا وخطا  ,وتسقط يف وصله نطقا ال خطا  ,وال يوضع عليها رأس عني .
املواضع السماعية هلمزة الوصل يف األمساء :
أما عن املواضع السماعية هلمزة الوصل يف األمساء فاملشهور أنها تأتي يف عشرة أمساء حمفوظة من كالم
العرب و هي  ( :اسم  ,واست  ,وابن  ,وابنة  ,ابنم  ,وامرؤ  ,وامرأة  ,واثنان  ,واثنتان  ,و امين ( يف
القسم ) فهمزة كل اسم منها همزة وصل مساعًا .
وزاد بعض النحاة عليها امسني آخرين هما  ( :ايم ) لغة يف ( امين ) املخصوصة بالقسم  ,و[ ال ] املوصولة
وهي الداخلة على االسم املشتق  ,وذلك كقوله تعاىل  ( :إن املصدقني واملصدقات وأقرضوا اهلل قرضًا
حسنا ) [احلديد  , ] 21 :وقوله تعاىل  ( :والبيت املعمور  .والسقف املرفوع  .والبحر املسجور )

[ الطور , ] 6 – 4 :

فلفظ [ ال ] يف كل كلمة من هذه الكلمات ( املصدقني  ,املصدقات  ,املعمور  ,املرفوع  ,املسجور )
اسم موصول مبعنى ( الذي ) وصلته االسم املشتق الذي دخلت عليه [ ال ] املوصولة .

حركة همزة الوصل :
حلركة همزة الوصل أربعة أحوال  :الفتح والكسر و الضم واإلمشام ( وهو امليل بالضمة حنو الكسرة )

أوال  :وجوب الفتح  :وذلك يف همزة [ ال ] وهمزة [ ام ] يف لغة محري .
ثانيا  :وجوب الكسر  :يف املواضع اآلتية :
 – 2ماضي اخلماسي ,وأمره  ,ومصدره  :مثل  :انطلقَ انطل ْق انطالقًا  ,واغتنمَ اغتنمْ اغتنامًا .
 – 1ماضي السداسي  ,وأمره  ,ومصدره  :مثل  :استخرجَ استخرجْ استخراجًا  ,استقام استقمْ استقامة.
 – 3أمر الثالثي املكسور العني واملفتوح العني يف املضارع  :مثل  :اضرب  ,اهبط  ,افهم ,اعلم .
 – 4األمساء املسموعة ما عدا همزة ( امين ) يف القسم  ,فإنها مفتوحة على الراجح  ,وهمزة ( اسم )
فإنها مكسورة على الراجح .
ثالثا  :وجوب الضم  :وذلك يف املواضع اآلتية :
 – 2أمر الثالثي املضموم العني يف املضارع  :مثل  :انصر  ,اكتب  ,انظر  ,اترك .
خرجَ الكنزُ.
 – 1املاضي اخلماسي  ,والسداسي إذا بنيا للمجهول  :انطـُل َق يف القراءة  ,استـُ ْ
رابعا  :جواز الضم والكسر واإلمشام  ( :وهو امليل بالضمة حنو الكسرة ويسمى عند القراء رَ ْو ًما )
وذلك يف الفعل اخلماسي املعتل العني حنو ( اختار وانقاد وانصاع ) إذا بين كل منها للمجهول .
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ما حكم همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة االستفهام ؟ .
همزة الوصل  -إذا دخلت عليها همزة االستفهام – فإما أن تكون همزة الوصل مكسورة ,أو
مضمومة ,أو مفتوحة ولكل حالة حكمها اآلتي :
أوال  :إذ ا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل املكسورة أو املضمومة وجب حذف همزة الوصل
مكسورة كانت أو مضمومة  ,واكتفي عنها بهمزة االستفهام يف التوصل بها إىل النطق بالساكن .
ومثال همزة الوصل املكسورة اليت حذفت لدخول همزة االستفهام عليها قوله تعاىل  ( :أختذناهم سخريا أم
زاغت عنهم األبصار) ؟ [ ص  , ] 63 :وقوله تعاىل ( :أستكربت أم كنت من العالني ) ؟ [ ص , ] 57 :وقوله
تعاىل  ( :أصطفى البنات على البنني ) ؟ [ الصافات  , ] 273 :وقوله تعاىل  ( :أستغفرت هلم أم مل تستغفر
هلم ) ؟ ( لن يغفر اهلل هلم ) [ املنافقون  ] 6 :واألصل أاختذناهم ؟  ,أاستكربت ؟  ,أاصطفى البنات ؟
أاستغفرت هلم ؟ بهمزة استفهام دخلت على همزة الوصل املكسورة فوجب حذف همزة الوصل  ,واستغين
عنها بهمزة االستفهام يف التوصل إىل النطق بالساكن  ,وذلك لعدم وجود لبس بني اخلرب واالستفهام .
ومثال همزة الوصل املضمومة اليت حذفت لدخول همزة االستفهام عليها قولك  :أنطـُلـ َق يف القراءة ؟
ي املؤمنون يف غزوة أحد إظهارا
كث َر اخلري ؟ وأبتـُل َ
خرجَالبرتول ؟ وأستـُ ْ
وأنكُس َر يف الصباح ؟ وأستـُ ْ
إلميانهم ؟ وأضْطـُرَّ الرجل إىل فعل ما فعل ؟ واألصل أانطلق ؟ وأانكسر ؟ وأاستخرج ؟ وأاستكثر ؟ وأابتلي
؟ وأاضطر ؟ بهمزة استفهام دخلت على همزة الوصل املضمومة عند بناء الفعل املاضي اخلماسي أو
السداسي للمجهول فوجب حذف همزة الوصل املضمومة واستغين عنها بهمزة االستفهام يف التوصل بها إىل
النطق بالساكن .
ثانيا  :إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل املفتوحة قلبت همزة الوصل املفتوحة ألفًـا  ,وذلك
كقوله تعاىل  ( :آهلل أذن لكم أم على اهلل تفرتون ) ؟ [ يونس  , ] 71 :وقوله تعاىل  ( :آآلن وقد عصيت قبل
وكنت من املفسدين ) ؟ [ يونس  ] 12 :وقوله تعاىل (:آلذكرين حرم أم األنثيني ) [ األنعام  ] 243 :وكقولك
 :آحلق منتصر ؟ وآلباطل منهزم ؟ واألصل  :أاهلل ؟ وأاآلن ؟ وأالذكرين ؟ وأاحلق ؟ وأالباطل ؟ بهمزة
استفهام دخلت على همزة الوصل املفتوحة فوجب قلب همزة الوصل املفتوحة ألفًـا  ,ومل حتذف هنا همزة
الوصل املفتوحة هنا ,ولكنها أبدلت ألفا ؛ لئال يلتبس أسلب االستفهام بأسلوب اخلرب  ,وجيوز أن تسهل
همزة الوصل  ,فينطق بها بني اهلمزة واأللف .
أما همزة القطع فإنه إذا دخلت عليها همزة االستفهام ثبتت همزة القطع أيا كانت حركتها وذلك كقوله
تعاىل  ( :أأنذرتهم أم مل تنذرهم ) ؟[ البقرة  ] 6 :وقوله تعاىل  ( :أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون
) ؟ [ الواقعة  ] 45 :وقولك  :أؤلقي على مسعك ما تقول ؟ وجيوز تسهيل همزة القطع إذا دخلت عليها همزة
االستفهام أو إبداهلا حرف مد جمانس حلركة ما قبلها .
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متى حتذف همزة الوصل ؟
أوال  :حتذف همزة الوصل لفظا ال خطا إذا سبقت بكالم  ,مثل قولك  :قل احلق  ,وجاء احلق
ثانيا  :وحتذف همزة الوصل لفظا وخطا يف سبعة مواضع :
 – 2إذا كانت همزة الوصل يف لفظ ( ابن ) حالة كونه مفردا مسبوقا بعلم  ,وبعده علم  ,بشرط كونه
( أي لفظ ابن ) وصفا للعلم األول والعلم الثاني أب للعلم األول ما مل يقع لفظ ابن يف أول السطر .
مثل :هذا حممدٌ بنُ عبد اهلل فلفظ ( بن ) يف املثال املذكور مسبوق بعلم هو ( حممد ) وبعده علم ,
هو ( عبد اهلل ) ولفظ ( بن ) صفة للعلم األول والعلم الثاني أب للعلم األول  ,ومل يقع لفظ ( بن )
يف أول السطر ؛ لذا وجب حذف همزة الوصل من لفظ ( بن ) الكتمال الشروط املذكورة .
 - 1إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل يف لفظ ( ابن ) أو يف لفظ ( اسم ) مثل قولك :
أبن حنبل من فقهاء األمة أم من حمدثيها ؟ وأبن عمر من الصحابة أم من التابعني ؟ وأمسك حممد؟
أمسك عبد اهلل ؟ واألصل  :أابن حنبل ...؟ و أابن عمر...؟ و أامسك ...؟ فلما دخلت االستفهام
على همزة الوصل يف لفظي (ابن  ,اسم ) حذفت همزة الوصل .
 - 3إذا دخلت ياء النداء على همزة الوصل يف لفظ ( ابن ) مثل قولك  :يا بن عبد اهلل أطع والديك,
وقولك  :يا بن حممد قل خريا أو اصمت  ,واألصل  :يا ابن عبد اهلل  ,ويا ابن حممد  ,فلما دخلت
ياء النداءعلى همزة الوصل يف لفظ ( ابن ) حذفت همزة الوصل .
 - 4إذا دخلت الم االبتداء على همزة الوصل يف ( ال ) كقوله تعاىل ( :ولآلخرة خري لك من األوىل )
[الضحى ] 4 :

 - 7إذا كانت همزة الوصل يف ( ال )  ,وجر اللفظ الذي فيه ( ال ) بالالم  .وذلك كقوله تعاىل  ( :هلل
األمر من قبل ومن بعد ) [ الروم  , ) 4 :وقوله تعاىل  ( :وللكافرين عذاب أليم ) [ البقرة ] 264 :
وقوله تعاىل  ( :ويل للمطففني ) [ املطففني  , ] 2 :وقوله تعاىل  ( :إن للمتقني مفازا ) [ النبأ]32:
فهمزة الوصل يف قوله  ( :هلل  ,وللكافرين,وللمطففني  ,وللمتقني ) حذفت جلر اللفظ الذي هي فيه
بالالم .
 –6إذا كانت همزة الوصل يف ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) بشرط أن تذكر البسملة كلها ,وأال يذكر
معها متعلق  ,فحذفت همزة الوصل من البسملة الكتمال الشروط  ,واألصل ( باسم ).
 - 5إذا حترك احلرف الساكن الذي اجتلبت له همزة الوصل استغين عنها  .مثل قولك  :حلق حممد
بالركب  ,من قولك  :يا حممد احلق بالركب  ,فلما حتركت الالم من الفعل( حلق) بصيغة املاضي
واليت كانت ساكنة يف الفعل ( احلق ) بصيغة األمر استغين عن همزة الوصل لزوال السبب الذي
جيء بها من أجله  ,وهو التوصل بها إىل النطق بالساكن .

6

ما هي همزة القطع ؟ .
همزة القطع هي  :همزة متحركة  ,تثبت يف ابتداء الكالم ويف وصله نطقًا وخطًّا  ,تقع يف أول الكلمة
 ,وتصور بصورة األلف  ,ويوضع عليها رأس عني  ,وقد تكون يف الكلمة زائدة  ,وقد تكون أصلية ,
وصورتها يف حاليت الفتح والضم هكذا ( أ ) ويف حالة الكسر هكذا ( إ ) .
ومثال ذلك اهلمزة يف قوله تعاىل  ( :وأخي هارون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا يصدقين إني أخاف
أن يكذبون ) [ القصص  ] 34 :وقوله تعاىل  ( :إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح ) [النساء ] 263:فاهلمزات يف
قوله  (:أخي  ,أفصح  ,أرسله  ,إني  ,أخاف  ,أن ) همزات قطع  ,تثبت يف ابتداء الكالم ويف وصله نطقا
وخطا  ,وهي مصورة بصورة األلف  ,وعليها رأس عني  ,وهي حرف زائد يف قوله  ( :أفصح  ,أرسله ,
أخاف ) وهي حرف أصلي يف قوله  ( :أخي  ,إني  ,أن ) .
وال حتذف همزة القطع إال يف الضرورة الشعرية  ,وذلك كقول الشاعر ( :إن مل أقاتل فالبسوني برقعا) ...
حب ذف همزة القطع ؛ ليستقيم الوزن الشعري يف البيت وقد جعلت اهلمزة يف الكلمة همزة وصل  ,واألصل
( فألبسوني برقعا ) بهمزة قطع  ,وليس بهمزة وصل ؛ ألن الفعل ( ألبسْ ) من قول الشاعر ( ألبسوني ) من
أمر الرباعي ( ألبس ) وهمزته همزة قطع .

مواضع همزة القطع :
توجد همزة القطع يف املواضع اآلتية :
 – 2مجيع احلروف املبدوءة باهلمزة عدا احلرفني ( ال ) يف اللغة الشائعة و ( ام ) يف لغة محري,
أن  ,إنَّ إىل  ...إخل .
مثل  :أوْ  ,أمْ  ,أنْ  ,إنْ َّ ,
 - 1مجيع األمساء املبدوءة باهلمزة عدا أمساء املواضع القياسية والسماعية هلمزة الوصل  ,مثل :
أمحد  ,وإبراهيم  ,وأمل .
 – 3الضمائر املبدوءة باهلمزة  ,مثل  :أنا  ,و أنت  ,وأنتم  ...إخل .
 – 4ماضي الفعل الثالثي املبدوء باهلمزة ومصدره  .مثل  :أخذ الطالب أخذا وأمرَ أمرًا وأكل أكال....
 – 7ماضي الفعل الرباعي املبدوء باهلمزة  ,وأمره ,ومصدره  .مثل  :أكرم حممد أخاه إكرامًا,أكْ ِر ْمه.
 – 6كل فعل مضارع مبدوء باهلمزة  ,مثل  :أكتبُ دروسي مبكرًا  ,وأعملُ واجباتي مبكرًا.
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