
 همزة القطع

 

 

وتقع همزة القطع في أول الكلمة مثل , وهي التي تثبت في االبتداء وفي الوصل
"                                            شنئان"وتأتي في وسط الكلمة مثل " أرسلنا"

 ".  ـ سماء جاء"مثلوتأتي في آخر الكلمة 

 وتأتي همزة القطع

 في 

 األسماء واألفعال والحروف 

 



 همزة الوصل

 

وسميت همزة " بالوصل"وهي التي تثبت عند االبتداء وتسقط بالدرج أي 
ألنه في اللغة                             , الوصل بهذا االسم ألنه يتوصل بها إلي النطق بالساكن

العربية ال يبدأ بساكن وال يوقف علي متحرك                                                   
فإذا جاء الساكن في أول الكلمة فالبد من                                                        
همزة الوصل حتى نتمكن من النطق                                                          

 وتأتي همزة الوصل , بالساكن

 في األفعال وفي

 األسماء 

 



 حكم همزة الوصل في األسماء 

 

 :أن همزة الوصل في األسماء جاءت على صنفين -أيها الطالب -اعلم

  

الجّنة , السماء, : التعريفية, فُيبدأ بالهمزة مفتوحة, مثال( ال)إذا اقترنت بـ: أوالً 
 . قبلهاوإسقاطها عند وصلها بما . التي  الذين, 

 

َماء َذاِت اْلُبُروجِ }  {َوالسَّ



 

ُيبدأ بالهمزة مكسورة في عشر أسماء في اللغة العربية, جاء منها سبعة : ثانًيا 
 :في القرآن العظيم

النساء )﴿اْمُرٌؤ َهَلَك﴾ ( 12التحريم )﴿اْبَنَت ِعْمَراَن﴾ ( 87البقرة )﴿اْبَن َمْرَيَم﴾   -
َك﴾ ( 30يوسف )﴿اْمَرأَةُ اْلَعِزيِز﴾ ( 176 األنعام )﴿اْثَنْيِن﴾  ( 1األعلى )﴿اْسَم َربِّ
 (  60البقرة )﴿اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيناً﴾ ( 144

 :أما الثالثة المتممين للعشرة فهم 

 …بمعنى الدبر……(است)-1

 .ابن بزيادة الميم: وهي……(ابنم)-2

 .من القسم: وهي……ايم هللا-3

 .وهذه الثالثة, لم تأِت في القرآن

 

 



 
 معلومات 

 
 

إذا وقعت همزة الوصل بعد همزة االستفهام, وجب حذف همزة الوصل إذا : أوالً 
 :مثال. لم يكن بعدها الم تعريف

ِ َعْهداً )  َخْذُتْم ِعْنَد هللاَّ األولى  أأتخذتم,فالهمزةفكلمة اتَّخذتم أصلها ( 95))قُلْ أَتَّ
 .استفهامية, والثانية همزة وصل, فُحذفت همزة الوصل وأصبحت الكلمة أتَّخذتم

 :وقد جاء هذا النوع في القرآن الكريم في سبع كلمات, وهي

َخْذُتْم )  -1 َلَع اْلَغْيَب )-2…( 96))أَتَّ ِ َكِذباً ) -3…(97))أَطَّ  (98))أَْفَتَرى َعَلى هللاَّ

َخْذَناُهْم ِسْخِرّياً ) -5…(99) )أَْصَطَفى ) -4  (101) )أَْسَتْكَبْرَت ) -6…(100))أَتَّ

 (.102))أَْسَتْغَفْرَت ) -7

 



 

إذا وقعت همزة الوصل بعد همزة االستفهام وجاء بعد همزة الوصل الم : ثانياً •
تعريف, فال ُتحذف همزة الوصل, وُتبدل ألف مد, وتمد مداً طويالً مقدار ست 

حركات, ويكون هذا المد من قبيل المد الالزم, وذلك حتى ال يلتبس الخبر 
وقد جاء هذا النوع في القرآن الكريم في ست مواضع باالتفاق . باالستفهام

 :عليها بين القُّراء, وهي

َكَرْينِ ) 1•  سورة األنعام( 143)آية رقم (  آلذَّ

َكَرْينِ ) 2•  سورة األنعام( 144)آية رقم (  آلذَّ

 سورة يونس( 51)آية رقم (  آآلنَ ) 3•

 سورة يونس( 91)آية رقم (  آآلنَ ) 4•

•5( ُ  سورة يونس( 59)رقم آية (آَّللَّ

•6 ( ُ  سورة النمل( 59)آية رقم )آَّللَّ

 

 

 

 



 

                في قوله تعالى ﴿ِبْئَس االِْسُم اْلفُُسوُق﴾ ( االِْسمُ )البدء بكلمة عند : ثالثاً 
 (أَلِْسمُ )يجوز االبتداء بالهمزة فتقرأ ( 11الحجرات )

 (.لِْسمُ )ويجوز االبتداء بالالم فُتقرأ  

  

 التي جاءت في سورة فصلت, (104) ) َءأَْعَجِمي  ) كلمة : رابًعا 

 عنها في رواية حفص تسهيل الهمزة ورد 

 أي بين -بين بين الثانية 

 .واأللفالهمزة 

 


