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 "5الوحدة "

 همزتَا الوصِل والقطعِ   

 همزة القطع.  -٢همزة الوصل ،  -١تنقسم الهمزات في القران الي قسمين :  -

 

 همزة الوصل -أولا 

 .هي التي تثبت في االبتداء وتسقط في الدَّرج*:  -

 لهمزة. له أي تحذف في حالة الوصل العتماد الحرف الساكن حينئذ على ما قبله، وعدم احتياج * 

ألنه يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع في ابتداء الكلمة؛ إذ النطق به حينئذ :   -

 متعذر، واألصل في االبتداء أن يكون بالحركة.

 تقع همزة الوصل في األسماء واألفعال والحروف، كما ال تكون إال متحركة في أول الكلمة المبتدأ بها.:  -

 فيما يلي بيان ستة أحوال لهمزة الوصل في القران:و

 همزةُ الوصِل في األفعالِ  -١

 تقع في الفعل الماضي وفعل األمر فقط: :  -

ه  :الفعل الماضي -١ نُوًحا{مثل )اصطفى( في قوله تعالى: }إِنَّ ّللاَّ مثل: و -  اْصطهفهى آدهمه وه
إِِذ اْستهْسقهى ُموسهى ِلقهْوِمِه{.  )استسقى( في قوله تعالى: }وه

ب ِكه بِاْلِحْكمه  :فعل األمر -٢ بِيِل ره سهنهِة{ةِ مثل )ادع( في قوله : }اْدُع إِلهى سه ْوِعظهِة اْلحه اْلمه مثل و -  وه
{)انتظروا( في قوله تعالى: }اْنتهِظُروا إِنَّ  )استغفروا( من قوله: و - ا ُمْنتهِظُرونه
بَُّكْم إِنَّهُ كهانه غهفَّاًرا{.  }فهقُْلُت اْستهْغِفُروا ره

 

 بالكسريُْبتهدهأُ بهمزة الوصل في األفعال  :  -

 وهما: بالضم في حالتين بهمزة الوصليُْبتهدهأُ :  -

 .. مثل: ابتلى، استحفظوا. فعالً خماسيًّا أو سداسيًّا مبنيًّا للمجهولأن يكون  -١

ا أن يكون  -٢  نحو: ادعُ. الزًما*ثالث الفعل مضموًما ضمًّ
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 همزة الوصل في األسماء -٢

  .دائما مكسورةيُْبتهدهأُ بها  : -

 إما قياسية أو سماعية.  : -

ُ م: القياسية -١ قهُهُم ّللاَّ زه ا ره ُموا مه رَّ حه ِ{ثل "افتراء" من قوله تعالى: }وه اًء عهلهى ّللاَّ مثل و -  اْفتِره

ْكره السَّي ِِئ{."استكبارا مه  " من قوله تعالى: }اْستِْكبهاًرا فِي األهْرِض وه

 :األسماء السبعة اآلتيةوتكون في القرآن في : السماعية -٢

ْريهمه {  ":ابن" -١  }إِنَّ اْبنِي ِمْن أهْهِلي{. ،نحو } ِعيسهى اْبُن مه

ْريهمه اْبنهته ِعمْ  ":ابنت" -٢ مه { سواء باإلفراد أو التثنية نحو }وه انه  }إِْحدهى اْبنهتهيَّ ههاتهْيِن{. ،ره

{ ":امرؤ" -٣ أه سهْوٍء{،نحو }إِِن اْمُرٌؤ ههلهكه ا كهانه أهبُوِك اْمره  }كل اْمِريٍء بما كسب رهين{.،}مه

{ ":امرأت" -٤ أهته فِْرعهْونه إِ ، نحو }اْمره افهْت{ }وه أهةٌ خه ْن  ،ِن اْمره أهتهاِن ِممَّ اْمره ُجٌل وه }فهره

دهاِء{. ْونه ِمنه الشُّهه  تهْرضه

ا عهْدٍل ِمْنُكْم{ نحو }اثْ  ":اثنان" -٥ ْيِن اثْنهْيِن{ نهاِن ذهوه  ،} اثْنها عهشهره شهْهًرا{ ،و }اله تهتَِّخذُوا إِلههه

بهعه   ثْنها ِمْنُهُم اثْنهْي عهشهره نهِقيبًا{.}وه

ةه عهْينًا{  ":اثنتان" -٦ ْت ِمْنهُ اثْنهتها عهْشره ره ًما{  ،نحو }فهاْنفهجه ةه أهْسبهاًطا أُمه قهطَّْعنهاُهُم اثْنهتهْي عهْشره  ،}وه

ا ته  هاِن ِممَّ ا الثُّلُث {.}فهإِْن كهانهتها اثْنهتهْيِن فهلهُهمه كه  ره

دُ{  ":اسم" -٧ ُسوٍل يهأْتِي ِمْن بهْعِدي اْسُمهُ أهْحمه ًرا بِره ُمبهش ِ هْعلهى{. ،نحو }وه ب ِكه اأْل ب ِحِ اْسمه ره  }سه

 همزةُ الوصِل في الحروفِ  -٣

 "األرض".: "الذي"، أو مثلال توجد في القرآن الكريم إال في "أل" التعريف ، :  -

 .بفتح الهمزةيُْبتهدهأُ بها  : -
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ا ث  همزةُ القطعِ  -انيا

 

 .هي التي تثبت في االبتداء والوصل والخط:  -

 ألنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها.:   -

 تقع في األسماء واألفعال والحروف ، وتكون في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها. : -

  التحقيق دائماً.فص هو حكُم همزةِ القطعِ لح:  -

ِمي  من قوله تعالى: } الهمزة الثانية:  -  *وجوب التسهيل{ بسورة فصلت فحكمها أهأهْعجه

 هو نطق الهمزة بين الهمزة واأللف.التسهيل: *
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 همزة الوصل هي التي تثبت في البتداء وتسقط في الدَّرج. □

 روف ول تكون إل متحركة في أول الكلمة .تقع همزة الوصل في األسماء واألفعال والح □

 همزة القطع هي التي تثبت في البتداء والوصل والخط. □

 حكم همزة القطع لحفص هو التحقيق دائما إل في موضع واحد فحكمها التسهيل.  □

 

 

 إختبر معلوماتك! 

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها :  -أ

ُ{ وهما -١  ………………….. .و ………………… …لحفص وجهان في }آَّللَّ

 ……و…… و……...و.….. و ….... ي يوجد الضم العارض في خمس كلمات وه -٢

 ….. .و …..…و ….…. و….… ة الوصل مع همزة اإلستفهام في أتت همز -٣

 

 أكتب حكم الهمزة أمام األمثلة التالية مع بيان نوعها :  -ب

ََّخْذتُمْ } -١ ِ عهْهدًا{:....... أَت  .............................. .........................................ِعْنده ّللاَّ

 ............................. اْلفُُسوُق{ابتداءا:........................................... اِلْسمُ }بِئْسه  -٢

 ....................... ..................{:...................................................أَأَْعَجِمي  } -٣

إِِن -٤ افهْت{:.......................................................................... اْمَرأَة  }وه  ........ خه

  ..........................................................................................) إبتداءا( ابتلى -٥

 تذكَّــر

 

 
  



 
 

 

 


