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 االنبار / كلية الزراعة

 (الالم الشمسٌة والقمرٌة )    :الرابعةالمحاضرة 

 الالم الشمسٌة : هً الالم التً تكتب والتلفظ اثناء القراءة وٌاتً الحرف الذي ٌلٌها مشدد . 

 (. والطارق والسماءالشمس . ومثل قولة تعالى :)  –شمس 

 الالم القمرٌة : هً الالم التً تكتب وتلفظ , وٌكون الحرف الذي بعدها ؼٌر مشدد .

 (. االنسان)خلق :.  ومثل قولة تعالى القمر  –قمر 

 الفرق بٌن الالم الشمسٌة والقمرٌة 

, ان الالم القمرٌة ساكنة وتدخل على الكلمات ؼٌر مؤثرة فً حركة ما بعدها  وجاء فً االختالف بٌن الالمٌن

(, بٌنما الالم الشمسٌة عندما تدخل على الكلمة ٌصبح ما بعدها مشددا وفً تفسٌر هذا ان  القمر – قمرمثل : )

ك التضعٌف ( بفالششمس( واصلها )شمسالالم ساكنة ومابعدها ساكن ومتحرك ,فهنا تلزم الشدة ومتال ذلك )

 (. الشمسفتصبح )

  الحروف الشمسٌة والقمرٌة :

 –ش  –ز  –ظ  –س  –ذ  –ن  –د  –ض  –ت  -ر -ص-ث -االحرف الشمسٌة اربعة عشر حرفا هً : )ط

 ل ( مجموعة فً اوائل كلمات البٌت :

 )طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم , دع سوء ظن زر شرٌفا لكرم (.

 –م  –ي  –ق  –ع  –ف  –خ  -و –ك  –ج  –ح  –غ  –ب  –االحرف القمرٌة اربعة عشر حرفا هً : ) ء 

 ه ( . مجموعة فً قولك ) ابػ حجك واخف عقٌمه(.

 امثلة الالم الشمسٌة والقمرٌة 

 الحمد هلل رب العالمٌن  -1
 ان الدٌن عند هللا االسالم  -2
 والباقٌات الصالحات خٌر عند ربك ثوابا وخٌر امال ( قال تعالى ) المال والبنون زٌنة الحٌاة الدنٌا -3
قال تعالى : ) الرحمن علم القران خلق االنسان علمه البٌان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر  -4

 ٌسجدان والسماء رفعها ووضع المٌزان (
 ل خٌر (.قال علٌة الصالة والسالم : )المؤمن القوي خٌر واحب الى هللا من المؤمن الضعٌف وفً ك -5
 اركان االسالم خمسة : الشهادتان , والصالة , والصوم , والزكاة , والحج . -6

 

 بقً اخٌرا ان نعرف اذا دخلت الالم الشمسٌة على اسم ٌبدأ بالم كتبت الالمان معا دون حذف كما فً الكلمات االتٌة :

  اللب -------لب                                اللقمة  ------------لقمة 

  اللون -------لون                                اللظى   ----------لظى 

  اللوح -------لوح                                 اللجام -----------لجام 


