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 " 2الوحدة "

 اْلَمدُّ واْلقَْصر  

 :تعريفهما -

o  ُّالمد:  

 أي يزيدكم. (12)نوح الزيادة، ومنه قوله تعالى: }َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن{  لُّغَةً: -

 إطالة الصوت بحرف المد أو الِلِّين عند وجود السبب ، وضده القصر. اصطالًحا: -

o -   القَْصر : 

 الحبس والمنع. لغة: -

 إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. اصطالًحا: -

 :أن الحظ -

)المد بمقدار  القصرولكن قسمت أحكام المدود إلى  ... األصُل أن يطلق المد على أي مقدار ولو حركتين  
 حركات(. ) المد بمقدار ست  اإلشباع)المد بمقدار أربع إلى خمس حركات( ،  التوسطحركتان ( ، 

رضي هللا -أنه قال: سألت أنس بن مالك  -رضي هللا عنه-ما ثبت عن قتادة :  دليل هذا الباب -
  )أخرجه البخاري( كان يمدُّ مدًّا؟ فقال: -صلى هللا عليه  وسلم-عن قراءة النبي  -عنه

 ، وهي:(49)هود { ان وِحيهَ حروف المد ثالثة ، ُجِمعَْت  بشروطها في كلمة: } :حروف  المِدِّ بشروِطَها -

 وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوًحا. األلف .1

 بشرط ضم ما قبلها. الواو الساكنة .2

 بشرط كسر ما قبلها. الياء الساكنة .3

 سميت حروف مد؛ المتداد الصوت بها وقد

 حروف اللين ثالثة ، وهي:  :اللين بشروِطَها حروف   -

 يكون ما قبلها إال مفتوًحا. وال تكون إال ساكنة، وال األلف .1

 بشرط فتح ما قبلها. الواو الساكنة .2

 بشرط فتح ما قبلها. الياء الساكنة .3

  (4-3)قريش "اْلبَْيِت، خوف"  مثالها:...  سميت حروف لين لخروجها بسهولة وعدم ُكْلفَة وقد

 : أن الحظ-

 ن فهو خاص به.إذا أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين، وإذا قيدنا الحرف باللي 

 ال تكون إال حرف مد ولين. األلف 

 ثالثة أحواللهما  الواو والياء: 

 إذا سكنتا وضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء. :حرفي مد ولين -

 وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما. :حرفي لين فقط -

 إذا كانتا متحركتين. :حرفي علة -
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 أقـــســـــام  الــمـــــــِدِّ 

 ثانيا: المد الفرعي.     أوال: المد األصلي ،       إلى قسمين رئيسيين:ينقسم المد 

 

 أوال: المد األصلي"الطبيعي"

هو الذي ال تقوم ذات حرف المد إال به، وال تستقيم الكلمة إال بوجوده، ويكفي فيه وجود : تعريفه -

 أحد حروف المد الثالثة وليس قبلها همزة أو بعدها همزة أو سكون.

 .)الحركة بمقدار قبض األصبع أو بسطه بحالة متوسطة السرعة(حركتان.  :همقدار   -

  :التسمية سبب   -

  ؛ ألن صاحب الطبيعة السليمة ال يزيده وال ينقصه عن حركتين.طبيعيًّاسمي مدًّا 

   أصليًّاسمي مدًّا:   

 ألصالته بالنسبة إلى غيره من المدود. -

 ط. لثبوته على حالة واحدة وهي مد حركتان فق -

 ألن ذات الحرف ال تقوم إال به. -

 لعدم توقفه على سبب من األسباب كما في المد الفرعي. -

  :أيضا   األصليالمد من  -

  وجاءت على حرفين  الواقعة في فواتح السور الحروف الهجائية الخمسة

" أول حمالحاء من ".. مثل:  "َحٌي َطه رثانيهما حرف مد، مجموعة في "

 الحواميم .

 ل: }َعِليًما َحِكيًما{ وقفا.مث ، األلفات المبدلة من التنوين المنصوب 

  وهي: : األلفات التي عليها سكون مستطيل 

 ( حيث أتت أنا) -

 ( في الكهفلكنا) -

س وال{،}الظُّن ونَاْ } -  في األحزاب {السَّبِيال{، }الرَّ

 .وهي الكلمة األولى في اإلنسان{ قََواِريرَ  َكانَتْ } -
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 ثانيا : المدُّ الفرعيُّ 

 هو المدُّ الزائد على المد األصلي لسبب من األسباب.: تعريفه -

 للمد الفرعي سببان:: أسباب ه   -

( ١٩)محمد في نحو: "ال إله إال هللا"  مِدِّ التعظيمفي النفي مثل  المبالغة: وهو سبب المعنوي □

فص من طريق الشاطبية، وإنما في قصر المنفصل وهذا ال يجوز لح

 يجوز له من بعض طرق َطيِِّبَة النَّْشر ويؤخذ بالرواية.

 : إما الهمزة أو السكون سبب لفظي □

 للمد الفرعي خمسة أنواع كما يلي:: أنواعه -

 .البدلالمد  -٣.  ، المنفصلالمد  -٢. ، المتصلالمد  -١ : ما سببه الهمزة □

 الالزمالمد  -٥،   لسكونالعارض لالمد  -٤ :ما سببه السكون □

ه -  اللزوم. -الجواز ، ج -الوجوب ، ب -أ :للمد الفرعي ثالثة أحكام :أحكام 

 : للمد المتصل فقط ، لوجوب مِدِّه اتفاقًا عند جميع القراء.الوجوب  .أ

 : للمد المنفصل، والمد العارض للسكون، والمد البدل ، لجواز مدها وقصرها.الجواز .ب

 فقط ، للزوم مده حالة واحدة وهو ست حركات. : للمد الالزماللُّزوم .ج

 وفيما يلي أحكام المد الفرعي وأنواعه بالتفصيل.

 المدُّ المتَّصل   -١

 هو أن يقع بعد حرف المد َهْمٌز متصل به في كلمة واحدة. :تعريف ه   -

 .(4)النساء الياء }َهنِيئًا{  ، مثال(228)البقرة ، مثال الواو: }قُُروٍء{ (1)النصر مثال األلف: }َجاَء{  :أمثلت ه   -

 سمي متصال ،التصال سببه وهو الهمز بحرف المد في كلمة واحدة.: التسمية سبب -

ه   -  .وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاق ا :حكم 

 : مِدِّهِ  مقدار   -

  وصال ووقفًا. أربع حركات أو خمس ا 

   تصل  المويسمى " في الوقف إن كانت همزته متطرفةست حركات  الى يزاديجوز أن

 (لم)انظر أنواعه في باب الوقف على أواخر الك...  "متطرف  الهمزِ ال



 التـــجــــــويــــدج ــهـــنـم
  
 
 

 

محفوظة للجمعية اإلسالمية الكندية والنشر التأليف حقوق                      48    
 

 المدُّ المنفصل -٢

 هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. :تعريف ه   -

 األلف: }إِنَّا أَْعَطْينَاَك {، الواو: }قُوا أَْنفَُسُكْم { الياء: }َوفِي أَْنفُِسُكْم {. :أمثلت ه   -

ي مدًّا منفصال؛ النفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد.: يةالتسم سبب -  سِمِّ

ه   -   جواز مِدِّه وقصره :حكم 

 :مِدِّهِ  مقدار   -

  هو المقدم في األداء؛ ألن اإلمام الشاطبي كان يأخذ به ولم يذكر في قصيدته غيره. :أربع حركات 

  ي هو أصل الذ-هومن زيادات القصيد، أي أن صاحب  كتاب التيسير: خمس حركات

 ذكره عن عاصم ولكن اإلمام الشاطبي لم يذكره في قصيدته.  -الشاطبية

 ليست من طريق الشاطبية وإنما من طريق َطيِِّبَة النَّْشر  :قصره حركتان.... 

 كما يلي :  المنفصل أحكام يجب مراعاتها عند قصروهناك 

 

 طريق طيبة النشر
  (للمنفصل )القصر حركتان فقط

 طريق الشاطبية
 (للمنفصل )أربع أو خمس حركات

 # وجه المقارنة

 ١ البسملة أواسط السور مستحبة واجبة

 ٢ مد المتصل حركات أربع أو خمس حركات فقط أربع

 ٣ بيُوسف{ تَأَْمنَّاموضع} الروم أو اإلشمامجواز  فقط اإلشماموجوب 

مع المد ست  اإلبدالوجوب 

 حركات
مع المد ست  اإلبدالجواز 

 لتسهيلاحركات أو 
 باألنعام{َءالذََّكَرينِ } -بيونس {َءالئَنَ }

 بيونُس والنمل{ َءهللا}
٤ 

 ٥ بالمرسالت{ نَْخل ْقك مْ موضع} الكامل او الناقصجواز اإلدغام  فقط الكاملوجوب اإلدغام 

 السكتوجوب  ترك السَّكتوجوب 
ااأللفات في }  {َمْرقَِدنَا{،}ِعَوج 

 {بَْل َرانَ {، }َمْن َراق  }
٦ 

 ٧ مريم والشورى في أولالعين  حركات 6أو  4جواز المد  (حركتان) جوب القصرو

 ٨ وصال بالشعراء{ فِْرق  الراء في } والترقيق أولى التفخيم او الترقيق فقط التفخيموجوب 

 ٩ وقفا بالنمل{ َءاتَنِ كلمة } بالياء أوحذفهاجواز القراءة  حذف الياءوجوب 

 ١٠ وقفاباإلنسان { َسالِسالكلمة } باأللف أو حذفها جواز القراءة حذف األلفوجوب 

 المطلق اإلظهاروجوب  باإلدغام أو اإلظهارجواز القراءة 
 {يَس والقرانموضعي}

 {ن والقلم}و 
١١ 

وما  ْضعَف}و { ْضعَف  ضاد } * على التفصيل حسب الطريق فتح الضاد وضمهاجواز   ١٢ { بالرُّ

ونكلمة } بالصاد أو السينراءة جواز الق فقط بالسينوجوب القراءة  َصْيِطر   ١٣ بالطور{ اْلم 

َصْيِطركلمة } فقط بالصادتقرأ  بالسين أو الصادجواز القراءة   ١٤ بالغاشية{ م 

 فقط بالسينتقرأ  بالسين والصادجواز القراءة 
      بالبقرة{ يَْبص طكلمة }

 باألعراف{ بَْصَطة  }و
١٥ 
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 مدُّ البَدلِ  -٣

 هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون. :تعريف ه   -

 انًا{ ، ومثال الواو نحو: }أُوتُوا{.مثال األلف نحو: }ءاِمنُوا{ ، مثال الياء نحو: }إِيمَ : أمثلت ه   -

ه   -  .، وحفص له القصر حركتان فقط جواز مده وقصره :حكم 

 في سبع كلمات هي:  فقط  عند االبتداء يثبت مد البدل: البدل عند االبتداء -

 (٩٤التوبة:) {}ائْذَْن ِلي  -١

 (٢٨٣)البقرة:  }اْؤتُِمن { -٢

 (١٠( ،)الشعراء: ١٥)يونس: }ائْت {  -٣

 (٢٩( ،)العنكبوت: ٣٢فال: ( ،)األن٧٧(،)األعراف: ٧١)األنعام: }ائْتِنَا {  -٤

 (١١)فصلت: }ائْتِيَا {  -٥

 (٢٥( ،)الجاثية: ٦٤)طه: }ائْتُوا {  -٦

 (٤(،)األحقاف: ٥٩، ٥٤، ٥٠)يوسف:  (٧٩)يونس: }ائْتُونِي { -٧

 : السبعة الكلمات أحكام

 تحذف همزة الوصل وتبقى همزة القطع ساكنة.  :وصال 

 زة القطع حرف مد من جنس حركة ما قبلها: تثبت همزة الوصل وتُبدل هم :اإلبتداء بها 

ا  الزما  ثالث الفعل  -أ  "أوتمن" .. وهي فقط فييُبدأُ بهمزة الوصل مضمومة  مضموم ضم 

ا عارًضا أو مكسور يُبدأُ بها مكسورة -ب .. في باقي  ثالث الفعل مفتوح أو مضموم ضمًّ

 مثل: "ايذن لي" ، "ايتنا" ، "ايتوا".الكلمات 

 المدُّ العارِض للسُّكونِ  -٤

 هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف الِلِّين ساكن عارض ألجل الوقف. :تعريف ه   -

ْحَمُن{، }اْلعَالَِميَن{ ، }اْلُمْفِلُحوَن{، }اْلبَْيِت{ ، }َخوٍف{.  :أمثلت ه   -  }الرَّ

ه   -  .جواز قصره ومِدِّه :حكم 

 يجوز فيه ثالثة أوجه: :مقدار  مِدِّهِ  -

 ست حركات اإلشباع -٣أربع حركات ،  التوسط -٢حركتان ،  القصر -١

}َخْوٍف{، }بْيت{، مثل  إن كان السكون العارض قبله حرف ِلين: للسكون العارضاللين  :نأالحظ  - 

 في وجه القَْصرِ  العلماء اختلفواإال أن  .....فإنه يأخذ األوجه السابقة  }َشيء{، }ُسْوء{

 على رأيين:

  الوقف على ما بعده تسهيال للنطق حرف الِلِّين كحرف المد عند باعتبار: حركتينأن المراد بالقصر المد  

  ند الوقف كالنطق بهما حالة الوصلالنطق بحرف الِلِّين ع باعتبار :حذف المد مطلق اأن المراد بالقصر 
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ِزم   -٥  المدُّ الالَّ

 يأتي بعد حرف المد أو الِلِّين ساكن الزم وصال ووقفًا سواء في كلمة أو حرف. هو أن :تعريف ه   -

 }اْلَحاقَّةُ{ ، }َءآلئََن{ ، }الم{ ، }كهيعص{. :أمثلت ه   -

ه   -  وصال ووقفًا. الزوم مِدِّه مدًّا متساوي ا اتفاق   :حكم 

 :ثالثة مواضعويستثنى من ذلك ...  دائًما ست حركاتيمد  :مِدِّهِ  مقدار   -

 :وجهانفيه ..   حرف لينلوقوع السكون األصلي فيه بعد ، أول مريم والشورى " عين" لفظ :األول

 ست حركات ، وهو المقدم في األداء. اإلشباع-١

 أربع حركات. التَّوسط -٢

 :وجهانفيه .. و بالفتحة.. فتحرك الميم  وصال   أول آل عمراني}الم{ ف ميمحرف  : الثاني

 الرجوع لألصل وهو اإلشباع ست حركات.: وسببه ست حركات اإلشباع -١

حركة : وسببه أن عله المد )وهي السكون( قد زالت بحركتان وصال القصر -٢

 .ن()التي أتى بها للتخلص من التقاء الساكنيالميم العارضة وهي الفتحة 

 لماذا أُوثرت الفتحة هنا على الكسرة التي هي األصل في التخلص من التقاء الساكنين؟  :السؤال

 ألن الفتحة وسيلة إلى تفخيم لفظ الجاللة، وإنما قصد تفخيمه ليتالءم مع تفخيم معناه.  :الجواب

 وهي:  ثالث كلمات في ستة مواضعالثالث: 

 {مرتين باألنعامآلذََّكَرْينِ ء } 

 { َمرتين بيونُسلئَنَ آء } 

 {آَللَّ  ء}  :َخْيٌر{ بالنمل آَللَّ  ءأَِذَن لَُكْم {بيونس ، } آَللَّ  ء}مرتين 

 : وجهانفيها ووأصلها همزة استفهام مفتوحة بعدها همزة وصل نبدأ بها مفتوحة .. 

)من جنس حركة الفتحة قبلها( الهمزة الثانية ألفا : ابدال  مع اإلشباع بدالاإل  -١

 في األداء. المقدممع مدها ست حركات ، وهو 

 .. فال يكون هنا حرف مد. هو النطق بالهمزة الثانية بين الهمزة واأللف: والتسهيل -٢

 :نوعينينقسم المد الالزم إجماال إلى  :أنواعه -

 ةُ{. :المد الالزم الكلمي  أن يقع السكون األصلي بعد حرف المد بكلمة مثل: }الطَّامَّ

 أن يقع السكون األصلي بعد حرف المد في حرف مثل: }ن{. :زم الحرفيالمد الال 

 :وينقسم كل منهما إلى نوعين آخرين

  :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي خاليًا من التشديد. المد الالزم المخفف 

  :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مع التشديد. المد الالزم المثقل 
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 : ألربعة أقسامم ينقسم المد الالز :أقسامه -

 القسم األول: المد الالزم الكلمي المخفف

 هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليًا من التشديد. :تعريف ه   -

     { ، }} :ن بيونس فقطيموضع ( فيكلمة واحدة ) :موضعيه -

       .} 

 القسم الثاني: المد الالزم الكلمي المثقل

   **ه مشددًابشرط كون * هو أن يأتي بعد حرف المد سكون في كلمة :تعريف ه   -

ونِِّي{ ، ولم يأِت في القرآن مثال للياء.: أمثلت ه   -  األلف مثل: }اْلَحاقَّةُ{ ، والواو مثل: }أَتَُحاجُّ

 

 لقسم الثالث: المد الالزم الحرفي المخففا

 من أحرف الهجاء خاليًا من التشديد. *أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف :تعريف ه   -

 }ن َواْلقَلَِم{، }ق َواْلقُْرآِن{، والميم في }الم{. :أمثلت ه   -

 القسم الرابع: المدُّ الالزم  الحرفيُّ المثقل  

 بشرط أن يكون فيه تشديد. *أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف :تعريف ه   -

 السين في }طسم{.الالم في }الم{ ، }المص{ ، }المر{  و :أمثلت ه   -
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 أحرف الهجاء الواقعة في أوائل السور

 " صله سحيًرا من قطعك" : "نص حكيم قاطع له سر" أومجموعة في أربعة عشر حرف اهي 

 .ن سورةتسع وعشريأتت في فواتح 

 :أربعة أقسامهي  : أقسامها -

 :ثالثة أحرف وسطها حرف مدما كان هجاؤه على  .1

 "سل كم نقصسبعة أحرف مجموعة في "حروفه:  -

 ست حركات. اإلشباع حكمه: -

 :ثالثة أحرف وسطها حرف لينما كان هجاؤه على  .2

 من فاتحة مريم والشورى. حرف "عين" حرفه: -

 حركات. أربعالتوسط   &حركات ستشباع اإل:  وجهانيجوز فيه حكمه:  -

 :حرفين ثانيهما حرف مدما كان هجاؤه على  .3

 "حيٌّ َطه رَ خمسة أحرف مجموعة في لفظ: " حروفه: -

 فقط. حركتانالمد مدًّا طبيعيًّا  حكمه: -

 :ثالثة أحرف ليس في وسطها حرف مدما كان هجاؤه على  .4

 "ألفحرف واحد وهو"حرفه:  -

 أصال ليس فيه مد حكمه: -

 خمسة أنواع: هي :أنواعها -

 ن" ، " ق" ، " ص، في ثالث سور وهي: " )اي حرف واحد( آحادية." 

 بست سور({ حم" ، }يس، ")أول النمل( " طس" ، "طهفي تسع سور: " ثنائية(. 

 في ثالث عشرة سورة:  ثالثية 

 )أول البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة({ الم}-

  )أول يونُس وهود ويوُسف وإبراهيم والحجر({ الر} -

 )أول الشعراء والقصص(.{ طسم}-

 أول الرعد({المر، })أول األعراف( { المصفي سورتين: } رباعية(. 

 أول الشورى({ حم عسق، })أول مريم(  {كهيعصفي سورتين: }  خماسية(. 
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 مراتب  المدودِ 

 تداءا باألقوى: حسب قوة سببها أو ضعفه ، وهي اب للمدود خمسة مراتب

 :المد الالزم .1

أصالة سببه وهو السكون الثابت وصال ووقفًا، والجتماعه معه في كلمة واحدة  تعليل ذلك:و
 أو في حرف، وللزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات.

 :المد المتصل .2

أصالة سببه وهو الهمز، والجتماعه معه في كلمة واحدة غير أنه مختلف في  تعليل ذلك:و
 مِدِّه.مقدار 

 :المد العارض للسكون .3

معه في كلمة واحدة غير أن السكون فيه عارض،  -وهو السكون-اجتماع سببه  تعليل ذلك:و
 ومقدار مِدِّه مختلف فيه.

 :المد المنفصل .4

 انفصال سببه عنه وهو الهمز، وألنه مختلف بمقدار مِدِّه. تعليل ذلك:و

 :المد البدل .5

 نه مبدل من الهمز غالبًا.أن سببه متقدم عليه، وأل تعليل ذلك:و

 فبدل انفصالفذو  فعارض...  اتصلفما  الزمأقوى المدود          : يجمعها -

د ودِ    ألقاب  اْلم 

 ، وأهمها :  للمدود ألقاب كثيرة ال تخرج عن نوعي المد األصلي و الفرعي

 مد الِصِّلة -١

 هو صلة هاء الكناية التي يكنى بها عن المفرد الغائب.: تعريفه -

 الهاء المضمومة توصل بواو، والمكسورة توصل بياء. -  :أن الحظ -

 .حكم المد المنفصلإال إذا تبعه همزة يأخذ  من أنواع المد األصليمد الصلة هو نوع  : حكمه -

 مد التمكين -٢

َمدَّة لطيفة مقدارها حركتان يؤتى بها  ... المد األصليهو نوع من أنواع  : حكمهو فهتعري -
 . للفصل بين الواوين أو الياءينوجوبًا 

 }آَمنُوا َوَعِملُوا{، }فِي يَْوَمْيِن{. :مثاله -

 مد العوض -٣
 نحو: }أَْفَواًجا{ فيقرأ ألفًا عوًضا عن التنوين. الوقف على التنوين المنصوبيكون عند  :تعريفه -

 المد بقدر المد الطبيعي.الوقف بألف و : حكمه -
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 هما المد الطبيعي و المد الفرعي. ينقسم المد إلى قسمين رئيسين  □

 المد الطبيعي هو ما ال تستقيم ذات الحرف اال به ومقداره حركتان وينقسم إلى ثالثة أقسام . □

 ينقسم المد الفرعي إلى خمسة أقسام تبعا لسببها الذي يكون أما همزة أو سكون.  □

 تنقسم احكام المدود إلى ثالثة وهي الوجوب والجواز واللزوم. □

 مراتب حسب قوتها وقوة سببها ، واذا اجتمع سببان عمل باألقوى فيهما. للمدود □

 

 إختبر معلوماتك

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها :  -أ

 ………………، ……………….. ، …………… هي للمد أحكام ثالثة و -١

 ……………...و ……………… نوعين وهما  تنقسم أسباب المد الفرعي إلى -٢

 ………………….وما بعده يكون ………..  ي المثقل يقع فيالمد الالزم الكلم -٣

 أوجه . ………… المد المتصل المتطرف الهمز المضموم وقفا فيه  -٤

 ……………….. . إذا التقى مد البدل مع المد الالزم في كلمة فاننا نعمل ب -٥

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ : -ب

ً إذا أطلقنا حروف الم -١  )    (  ………….. د فإننا نعني بها حروف المد واللين معا

} من أمثلة المد الالزم الكلمي المخفف: -٢      )    (.................}َوقَْد َعَصْيَت  قَْبل 

 …………)    (حكم العين في أول مريم والشورى لزوم المد ست حركات فقط  -٣

 )    (   ……….عدها حرف المد في كلمة واحدةفي المد المتصل  تأتي الهمزة وب -٤

 )    (  …..............……حكم المد العارض للسكون وجوب مده ست حركات  -٥

 بين نوع المد ومقداره وحكمه في األمثلة التالية:  -ج

 ............{:..............................................................................ت مْ يِِّيح  }- ١

 {:.......................................................................................ْيرٌ خَ  آَللَّ  ء} -٢

 {:..............................................................................مسطالسين في } -٣

اد عَ }- ٤  ..................................................................{:.......................اء 

 فُِسُكْم{:..................................................................................أَنْ  يَوفِ }- ٥

 ......................لهم{:............................................................... يَوأ ْملِ }- ٦

 {:..........................................................................................ْينَ ءآمِ }- ٧

 {وقفا :...................................................................................َراءِ ِلْلف قَ }- ٨

 تذكَّــر

 

 
  



 
 

 

 


