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 المحاضرة األولى : التسمسؿ االبجدي وااللفبائي لمحروؼ
الحرؼ لغًة ىو حّد الشيء. فنقوؿ كتب بحرؼ القمـ، وقعد عمى حرؼ السفينة. والحرؼ 
صفة الناقة اليزيمة، فنقوؿ: ناقة حرؼ، أي ناقة ىزيمة. وتستخدـ لفظة حرؼ مجازًا كأف 
نقوؿ: ىو عمى حرٍؼ مف أمره؛ أي عمى طرؼ. والحرؼ ىو كّؿ شيء طرفو وشفيره 

أما اصطالحًا، فالحرؼ بتعريفو األكثر  ي إحدى معانيو.وحّده. والحرؼ أيضًا ىو الكممة ف
شمولّيًة والذي ذكره الشريؼ الجرجاني ىو: ما دؿ عمى معنًى في غيره. ويأتي الحرؼ 

 عمى ىذه األقساـ:
 

 الحرؼ األصمي: ما ثبت في تصاريؼ الكممة لفظًا وتقديرًا.
 الحرؼ الزائد: ما سقط في بعض تصاريؼ الكممة.

 حرؼ الجّر: ما ُوضع إلفضاء الفعؿ أو معناه إلى ما يميو.



 األبجدية العربية
ف شابيت        إّف لمغة العربّية أبجدّية خاصة بيا، متمّيزة عف باقي األبجديات، وا 

بعضيا وطابقت بعضيا اآلخر في الحروؼ بعض األحياف. واألبجدّية ىي الحروؼ التي 
انت أـ أفعااًل أـ حروؼ جّر وجـز أـ غيرىا. تتكوف منيا الكممات والمفردات أسماء ك

وتتكوف أبنية الكممات في المغة العربية مف المكّونات األصمّية في األبجدّية التي تعرؼ 
بالحروؼ الصامتة والصائتة، والحروؼ في األبجدّية ىي لبنات األلفاظ، والكممات 

 المنطوقة، والمكتوبة.
 

 ## ترتيب الحروؼ األبجدية## 
 

لمبعض موضوع حروؼ األبجدية وترتيبيا وتعدادىا مسألة بسيطة لمف ينظر  قد يبدو     
لو دوف بحث وتمحيص، إاّل أف تمؾ النظرة التبسيطّية لممسألة ال تجعميا أقؿ إشكالّية؛ 
ذا أردنا تمخيص تمؾ  فمطالما كانت حروؼ األبجدية العربية موضع بحٍث واختالؼ. وا 

دية وتعدادىا بأبسط األشكاؿ، وفيما يأتي توضيٌح االختالفات وتبياف ترتيب حروؼ األبج
 أكثر ليذه االختالفات.

تعّرؼ الحروؼ األبجدية عمى أّنيا الحروؼ المستخدمة في المغة العربّية كتابة       
حرفًا مرّتبة في ثماني كممات ىي: أبجد، ىوز، حطي، كممف،  ٕٛونطقًا، وتقع في 

دية جاء مف الكممة األولى مف الكممات الثمانية سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ. واسـ األبج
، وىي تسمية Alphabetالمذكورة، وىي: أبجد. وفي المغات الغربّية تسّمى األبجدية 

اعتمدت عمى طريقة مشابية لتمؾ التي ُسّميت بيا األبجدية العربّية؛ فيي اختصار 
الرومانية مف بعدىا لمحروؼ األولى مف التسمسؿ األبجدي في المغة اليونانية أّواًل و 

)الالتينّية( والتي تعد مصدرًا أساسّيًا لمغات األوروبية الحديثة. فالحرؼ األّوؿ في الترتيب 
، والحرؼ الذي يميو مباشرة ىو Alphaوىو في المغة اليونانية ألفا  Aىو الحرؼ 

. ويعتبر ىذا التشابو في التسمسؿ األبجدي بيف Beta، وىو في اليونانّية Bالحرؼ 



المغة الالتينية والعربية، وكذلؾ التقارب المفظي بينيما دلياًل عمى انحدار كمتا المغتيف مف 
 أصؿ واحد مشترؾ.

 ٜٕاختمؼ النحوّيوف وفقياء المغة حوؿ عدد الحروؼ األبجدّية، فمنيـ مف اعتبرىا       
لؼ، فقط. ويكمف منشأ االختالؼ حوؿ حرفّي اليمزة واأل  ٕٛحرفًا، ومنيـ مف قاؿ إّنيا 

فمنيـ مف اعتبر اليمزة حرفًا مستقاّلً، واحتّجوا بأف اليمزة تختص بمخرج مستقؿ لمصوت 
عند نطقيا عف األلؼ، فاليمزة مخرجيا آخر الحمؽ وليا صوت واضح، وتقع في بداية 
الكممة أو وسطيا أو آخرىا، في حيف أف األلؼ حرؼ مخرجو الجوؼ وال يقع إاّل في 

 أف الرأي األرجح واألكثر قبواًل ىو أف حروؼ األبجدّية وسط الكممة أو آخرىا. إالّ 
المجموعة في الكممات أبجد، ىوز، حطي، كممف، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ، تقع في 

 حرفًا، وىي: ٕٛ
 ألؼ )ىمزة(: أ

 باء: ب
 جيـ: ج
 داؿ: د
 ىاء: ىػ
 واو: و

 زاي )زيف(: ز
 حاء: ح
 طاء: ط
 ياء: ي
 كاؼ: ؾ
 الـ: ؿ
 ميـ: ـ
 نوف: ف

 سيف: س



 عيف: ع
 فاء: ؼ

 صاد: ص
 قاؼ: ؽ
 راء: ر

 شيف: ش
 تاء: ت
 ثاء: ث
 خاء: خ
 ذاؿ: ذ

 ضاد: ض
 ظاد: ظ
 غيف: غ

 
حرفًا مرتبة بنفس ترتيب حروؼ األبجدّية  ٕٕوُيذكر أف األبجدية الفينيقّية تتكوف مف 

خذ" و العربّية، حيث أخذوا منيا أبجديتيـ، إاّل أف الحروؼ السّتة المجموعة في كممتي "ث
"ضظع" )وىي بالترتيب: ث، خ، ذ، ض، ظ، غ(، قد تـ إسقاطيا مف األبجدّية الفينيقّية؛ 
ويعزو بعض الباحثيف سبب إسقاط ىذه الحروؼ مف األبجدّية الفينيقّية إلى صعوبة 
نطقيا مف قبؿ الشعوب التي تقطف عمى السواحؿ، والتي استقبمت المغة الفينيقّية في 

عض الباحثيف أف إسقاط تمؾ الحروؼ السّتة جاء لندرة ورود تمؾ حينيا. وكذلؾ يرّجح ب
الحروؼ في المغات التي تنطؽ بيا تمؾ الشعوب، وذلؾ بسبب اختالؼ طبيعة حياتيـ عف 

  حياة أىؿ الصحراء.

 

 

 

 

 



 والوصؿ القطع ىمزتا
 

 وىمزة القطع ىمزة الوصؿ
سميت ىمزة وصؿ أَلنيا تسقط في درج الكالـ كقولنا "غاب  ىمزة "اؿ" التعريؼ وَأشباىيا

نما  المحسُف" فالالـ الساكنة اتصمت بالباء قبميا وسقطت اأَللؼ بينيما لفظًا ال خطًا. وا 
 .ىمزة الوصؿنتوصؿ بيا إلى النطؽ بالساكف كقولنا "َالمحسف جاء" وليذا سميت 

 اًء ووصاًل مثؿ: َأكرـْ َأخاؾ وَأكـر َأباؾ.َأما ىمزة القطع فيي التي تثبت لفظًا وخطًا، ابتد
وىمزات الوصؿ معدودة: ىي المزيدة في ماضي الفعؿ الخماسي والفعؿ السداسي وَأمرىما 
ـْ واْكتب  ومصدرىما وَأمر الثالثي: اْنطَمؽ واْنطِمؽ اْنطالقًا اْستْغَفَر واْستغفِر اْستغفارًا، اْعم

 واغِفر.
 فقط ىي: وزيدت ألؼ الوصؿ في عشرة أسماءٍ 

وما عدا ما تقدـ مف  اسـ، است، اثناف واثنتاف، ابف، ابنـ، ابنة، امرؤ، امرَأة، ايمف
تثبت في الخط وفي المفظ مثؿ: َأخذ َأخوؾ طفاًل ِإلى  اأَلسماِء واأَلفعاؿ فيمزاتو ىمزات قطع

 ُأمو وَأكرمو.
 مالحظتاف:

ال في الماضي المجيوؿ وفي حركة َألؼ الوصؿ الكسر ِإال في "اؿ" و"ايمف" فتفتح،  -ٔ واِ 
 فعؿ اأَلمر المضمـو العيف فتضـ مثؿ: اْسُتدرؾ اأَلمر ُأكُتْب، ُأغزوا.

ال تمفظ َألؼ الوصؿ ِإال َأوؿ الكالـ، وتحذؼ لفظًا وخطًا مف كممة "ابف" ِإذا وقعت  -ٕ
صفة بيف عمميف ثانييما َأب لؤَلوؿ: محمد بف عبد اهلل فِإف وقعت َأوؿ السطر تثبت 

 أَللؼ خطًا فقط.ا
وتحذؼ كذلؾ ألؼ "اؿ" خطًا ولفظًا بعد الالمات مثؿ: المْجُد لممجّد، ِإنو َلْمحؽُّ، ولآلخرة 

 حير لؾ مف اأُلولى، ياَلؤَلبطاؿ.
فِإف وقعت اليمزة المكسورة بعد ىمزة استفياـ تحذؼ مثؿ "َأْسمؾ خالد؟ َأنتقدت عميو 

 شيئًا؟ ".



ىمزة االستفياـ َألفًا مثؿ: "آهلل َأذف لكـ؟ آلسفر َأحب ِإليكـ َأما اليمزة المفتوحة فتبدؿ بعد 
 َأـ اإِلقامة؟ ".

 
 األمثمة:

 سمعت الدرس فانتبيت، انتييت لمدرس. -ٔ
 صديؽ.جربت الصديؽ واختبرتو، اختبرت ال -ٕ
 إذا سمعت الدرس فانتبو، انتبو لمدرس. -ٖ
 إذا صادقت فاختبر، اختبر الصديؽ. -ٗ
 سررت مف انتباىؾ، انتباىؾ سرني. -٘
ٙ- .  يعرؼ الصديؽ باالختبار، اختبار الصديؽ مف الحـز
 مف استمسؾ بالحؽ فاز، استمسكت بالحؽ. -ٚ
 عممت بنجاحي فاستبشرت، استبشرت بنجاحي. -ٛ
 واستمسؾ بو، استمسؾ بالحؽ.قؿ الحؽ،  -ٜ

 ال تيئس واستبشر، استبشر وال تيئس. -ٓٔ
 ال شيء كاستمساؾ المرء بالحؽ، استمساكؾ بالحؽ فضيمة. -ٔٔ
 أعجبني استبشارؾ، استبشارؾ أعجبني. -ٕٔ
 إذا عممت فاعمؿ بعممؾ، اعمؿ بعممؾ. -ٖٔ
 تقبؿ المعروؼ واشكر، اشكر مف صنع المعروؼ. -ٗٔ
 ذكر الخير، اذكر الخير.تناس الشر وا -٘ٔ

إذا تأممت األمثمة في القسـ األوؿ، رأيت أف كؿ مثاؿ يشتمؿ عمى فعؿ ماض، أو أمر، أو 
ذا قرأت كؿ مثاؿ رأيت  مصدر، وكؿ واحد مف ىذه واقع في وسط الكالـ ومبدوء بيمزة، وا 

 أنؾ ال تنطؽ بيذه اليمزة في أثناء القراءة بؿ تسقطيا.
ذا نظرت إلى أمثمة الق سـ الثاني، رأيت ىذه األفعاؿ، وىذه المصادر نفسيا في أوؿ كؿ وا 

جممة، ورأيت أنؾ إذا قرأتيا نطقت باليمزة ولـ تسقطيا؛ فيذه اليمزة إًذا ال تسقط إال إذا 
 كانت متصمة بشيء، وليذا تسمى، ىمزة الوصؿ.



ذا رجعت إلى األمثمة الستة األولى، رأيت أفَّ الكممات المبدوءة بيمزة الو  صؿ فييا ىي: وا 
ذا تأممت األمثمة الستة الثانية رأيت الكممات  ماضي الخماسي، أو أمره أو مصدره، وا 
المبدوءة بيمزة الوصؿ فييا ىي: ماضي السداسي، وأمره ومصدره، وعند النظر إلى 
األمثمة الثالثة الباقية ترى أف الكممات المبدوءة بيمزة الوصؿ فييا ىي: أمر الثالثي، ولو 

عت أشباه ىذه األفعاؿ وىذه المصادر في الكالـ العربي، لرأيت أف اليمزة في كؿ أنؾ تتب
 ماض خماسي، وسداسي وأمرىما، ومصدرىما، تكوف ىمزة وصؿ دائما.

ذا رجعت إلى أمثمة القسـ الثاني، لتتبيف نوع حركة ىمزة الوصؿ القياسية إذا جاءت في  وا 
اؿ، والمصادر إال في أمر الثالثي الذي قبؿ أوؿ الكالـ، رأيت أنيا مكسورة في جميع األفع

 آخره ضمة كما في المثاليف اآلخريف.
بعد ىذا لـ يبؽ إال أف تعرؼ ىمزة الماضي الرباعي، وأمره، ومصدره، كأرسؿ، وَأْرِسْؿ، 

رساؿ، وىذه ىمزة ينطؽ بيا في درج الكالـ وتسمى ىمزة قطع.  وا 
 ال في األسماء اآلتية وىي:وكؿ اليمزات التي في أوؿ األسماء ىمزات قطع إ

 ابف، وابنـ، وابنة، وامرؤ، وامرأة، واسـ، واست، واْيُمف، واثناف، واثنتاف.
 وكؿ اليمزات التي في أوؿ الحروؼ ىمزات قطع إال في "أؿ".

 القواعد:
ىمزة الوصؿ ىمزة تزاد في أوؿ الكممة ليتوصؿ بيا إلى النطؽ بالساكف، وىي  -ٖٓٔ

سقط في درجو، وتكوف في الماضي الخماسي، والسداسي، وأمرىما تثبت في بدء الكالـ وت
 ومصدرىما، وأمر الثالثي.

ىمزة القطع تثبت في بدء الكالـ ودرجو؛ كيمزة الماضي الرباعي وأمره ومصدره،  -ٖٔٔ
 وىمزات األسماء والحروؼ ما عدا بعض األسماء و"أؿ".

 


