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 تجريد

ABTRAKSI 

 

Eksistensi kaligrafi  sangat penting sebagai peradaban dan karya seni 

berestetika tinggi yang menjadikannya semakin eksis di tengah masyarakat tak 

terkecuali sebagai penghias pada masjid-masjid perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga, Universitas Islam Indonesia serta 

Universitas Gajah Mada merupakan perguruan tinggi yang memiliki basis 

perkembangan keilmuan di Daerah Istimewa Yogakarta dengan penampilan seni 

kaligrafi sebagai corak keindahan serta sebagai media dakwah yang sarat makna. 

Dalam upaya menjaga kemurnian seni kaligrafi dan keserasiannya dangan 

tatatulis Arab serta agar tetap eksis dan berkembang di masyarakat, perlu 

dilakukan berbabagai analisis, di antaranya dengan mengkritisi setiap kesalahan 

yang terdapat di dalam penulisannya dengan menggambil sampel tulisan kaligrafi 

pada masjid-masjid tersebut. 

Untuk membantu memecahkan masalah di atas, penelitian ini 

menggunakan teori kaidah kaligrafi milik Hasyim Muhammad Al-Khatat yang  

penulisannya telah disalin ulang oleh Ali Akbar dengan bukunya yang berjudul 

Kaligrafi Islam, dan Ilmu Imla’ milik Ma’rifatul Munjihah serta  Mushaf Madinah 

sebagai rujukanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali, 

mengklasifikasi, serta menjelaskan permasalahan  yang terdapat di dalam 

penulisan kaligrafi pada masjid-masjid perguruan tinggi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu:  

1. Dari segi bentuk, kaligrafi yang digunakan di masjid-masjid perguruan 

tinggi adalah  khat tsulutsi, naskhi, farisi, diwani, diwani jali, riq’i dan 

kufi. Khat tsuluts merupakan jenis khat yang paling banyak dipakai pada 

setiap mesjid. 



 

 

2. Dari segi kaidah imla’ terdapat  kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan 

hamzah, huruf ya’ dan kaidahnya dalam penulisan. Masjid Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga merupakan masjid yang memiliki hampir 

seluruh jenis kaligrafi dibanding masjid-masjid perguruan tinggi yang 

dijadikan sampel oleh peneliti. 
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 الشعار

َنا بِِ  َفَد َكِلمُت َرِّبِّ َوَلْو ِجئ ْ ْثِلِه ُقْل َلوَْكاَن الَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلمِت َرِّبِّْ لََنِفَد الَبْحُر قَ ْبَل َاْن تَ ن ْ
 (901َمَدًدا. )الكهف:

 
 مَ لَّ ي عَ ذِ # الَّ مُ رَ كْ الَ  كَ ب  رَ وَ  أْ رَ ق ْ # اِ ق  لَ عَ  نْ مِ  انَ سَ نْ اِل  قَ لَ اِق ْرَْأ ِبْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق# خَ 

 (5-9. )العلق:مْ لَ عْ ي َ  الَْ مَ  انَ سَ نْ الِ  مَ لَّ # عَ مِ لَ القَ بِ 
 

 #فرحا وسرورا جعل الناس حولكا
 #لوكان بعض قلبهم عليك خطر احتقارا

 #واجعل حياتك للناس كالعسل
 #فإذا شرب وضحك سيأتيهم املوت بالعجل

 #فإذا أخذ قطعة للطهور، سيأهتم الشفاء املسرور
 )عبد الواحد(
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث إىل األحباء:

 اللهم اغفرهلما وارمحهما وافتح )هاشم و جسمينة( والدي احملبوبني الكرمني ،
ك وهدايتك قرآنبنور  هلما أبواب الرزق ويسر هلما يف كل أمور، ونور قلبيهما

 أبد ياأرحم الرامحني.
  غفر اهلل هلا، إخواين و أخويت احملبوبة ) آمن، وجد، نور حليمة املرحومة

أحبكم حبا  م و فطمة(يلة، سنجاكا، أمحد، ثانية، حممد سمحيدة، ميشر 
 .واشتقتكم عميقا

 علمين علما نافعا جزاكم اهلل خريا كثريا نأساتيذي الذي 
 يساعدين ويعاشرين فرحا وحزنا،  الدال الذين مجيع أصدقائي خصوصا لفصل

لن تضيئ لنا. وال أنس إىل بييت دسنتا مندى  ذكارية احلياة اليوميةكثرة الت  ل
وتزينني  ،ري احملبوبة، حضورك كالنقطة النور عند الليل املظلم يف قليباس

 حيايت بأخالقك الكرمية.
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 كلمة شكر وتقدير
 

أكرما، مث علمو واألرض طباقا، وخلق اإلنسان  احلمدهلل الذي جعل السماوات
الذي  بالقلم، وعلمو مامل يعلم. صالة و سالما على نبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم،

 عده.الرسوال والنبيا ب
وبالرغم  ورمحتو وعونو. وأشكر اهلل شكرا عظيما على إمتام ىذا البحث هبدايتو 

  ككميلو و إمتامو عن النقاان.أنو  بعيد من الكمال والتمام فإنو مازال يف حاجة إىل
أن أقدم  شكري الوافر ملن كان لو الفضل الكبري يف إمتام ىذا   ىأنس وما

خبري اجلزاء و فتح اهلل هلم األبواب الرزق و سهل اهلل  البحث. عسى اهلل أن جيزيهم
 أمورىم.

 منهم:وأخص بالذكر 
كعميد كلية اآلدب وعلوم الثقافة جبامعة جستري  االدكتور زمزم أفندي امل .1

 سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.
شعبة اللغة العربية بكلية اآلدب وعلوم  ةكرئيسجستري  اامليوليا نار اللطيفي  .2

 .الثقافة
 .الدكتور سوغيغ سةغيونو احلاج املاجستري كمشرف الباحث يف ىذا البحث .3
التشجيع يف روحي وكل والدي احملبني ىاشم و جسمينة الذان قد أعطاين  .4

 يف حيايت. ماأحتاج إليو
ب امجيع احملرتمني من األساكيذ و املوظفني يف شعبة اللغة العربية يف كلية اآلد .5

 اكركا.معة اإلسالمية سونن كاليجاكا جوكجوعلوم الثقافة جبا



 ط
 

 ين حىت مت ىذا البحث.و إخواين و أخوايت احملبوبني الذين قد ناح .6
يف دفاء عن النفس جيفيدي و يف شعبة اللغة العربية و أدهبا  يكل أصدقائ .7

خاوصا لفال "دال"  أشكر لكم على كل اإلرشادات و  2212يف مرحلة 
 و املعاشرات.

 وكل من الذي بذل جهده يف إمتام ىذا البحث. .8
وأرجو من اهلل عسى أن جزاكم اهلل  بأحسن اجلزاء على مساعدككم و إرشاداككم، 

 جلميع القارئني خاوصا لشعبة اللغة العربية.و  للباحث يكون ىذا البحث نافع
 الدنيا واآلخرة. اللهم انفعنا مبا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوم كنفنا يف الدين و 

وقنا  اللهم ذكرنا مانسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا آكنا يف الدنيا حسنة ويف األخرة حسنة
 عذاب النار، واستجب لنا ياجميب واحلمد هلل رب العاملني.
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفّية البحث . أ

Kaligrafi  ىو و  يةر التارخياثاأل وجزء منالعربية  اتمن الثقاف ىوأو اخلط
يا. يف اجملتمع وباخلصوص يف إندونيسي ادلوجود يالدليل على إنتشار الدين اإلسالم

من  Kaligrafiاجلميلة.   كتابةالالفن اجلميل أو  يشتمل Kaligrafiأن  عرو ادلمن و 
و  ،ةدبعٌت اجلميل "Kaliosتنية ىي "من اللغة الال ؤخذت "Calligraphyاللغة اإلجنلزية "

"Graph"  فمن  الكامل أن الكلمة  . و دبعٌت الكتابة أو احلر"Kaligrafi ىي مهارة "
" إرشاد القصيداجلميلة. شيخ مشس الدين األكفاين يف كتابو "الكتابة اجلميلة أو كتابة 

 يقول:

أو ما  ،كيفية تركيبو خطاومواضعو و  احلرو  ادلفرديعر  منو صور  "ىو علم
 إبدال ما يبدل منووما اليكتب، و  كيف سبيلو أن يكتبو ، يف السطور  يكتب منو

 ٔ.يف اذلجاء ودباذا يبدل"

ئزة أن جاألن كل الكتابة اجلميلة  ،ةالواسعىن اادلع اذل تط كانكلمة اخل
 ،يف ىذا البحث اخلط األصلي كموضوعب حبثو حّدد الباحثحىت   ،اخلطب ىسمّ ت

                                                           
1
Sirojuddin AR, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 5891), hal. 5  
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اليت   ةير اعيادل زو الرم يتمسك يف  حر أشكال األب ادلعينةقواعد اللو  الذي ىو اخلطو 
 ٕ.كانت مبنيا يف علم اخلط

 احلرو  مهارة الكتابة ،يعٍت: أوالمهارة الكتابة مها جزء من اخلط اإلمالء و 
مهارة  ،مهارة ادلوضعة العالمة القراءة الصحيحة. ثالثا اذلجائية الصحيحة. ثانيا،
كتابة احلرو  الكيفية الاإلمالء ىو علم يبحث عن   الكتابة اجلميلة أو اخلط.

 ،اءةعالمة القر  يف نظريةالو كلمة أومجلة،   اذلجائية و لفظها الصحيحة مفردة أو
ينقسم  ٗرسم القرآن ىو كتابة القرآن بالقواعد ادلخصوصة. و ٖ.وتنظيمها يف الكتابة

ىو طريقة و رسم اإلمالئي رسم القياسي أو  ،أوال : نوعات ثالثإىل علم الرسم 
ىو طريقة الكتابة العربية من حيث  ،رسم العروضي ،الكتابة مطابقة بلفظها. ثانيا

العثماين ىو تنظيم الكتابة القرآن يف العصر العثماين رسم  ،عر العرب. ثالثايف شالوزن 
 و موافقتو عثمان رضي اهلل عنو ووافقوا العلماء أهنا خمصوصة لكتابة القرآن.

آلة الدعوة إنو بل  ،فقط خط العرب من الشكل الكتابة اجلميلة يسل
 .Prof. Drنتشار الدين اإلسالم. لقد اال اإلدليل على  ذالكادلهمة، وك

Annemarie Schimmel " يف كتابوIslamic Calligraphy" من  خط العرب  أن
ط اإلسالمي خب سمىتكلمات اإلسالمية فالأو  ويةبأحاديث الن وأ يةاآليات القرآن

(Islamic Calligraphy)  ط العرياخلوال (Arabic Calligraphy).٘ تاحلاال 
 وسائلللتوسيع الفن اخلط بإحدى  السابقة إشارة على اإلستقامة الدين اإلسالم

                                                           
2
M. Misbachul Munir, 521 Contoh Kaligrafi Arab (Surabaya: Apollo Lestari, 5885), 

hal.5 
3
Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hal.22  

 
4
http://aljasmine25.blogspot.com/2052150/ilmu-rasm-quran.html  نوفمبز  50يؤخذ في التاريخ

01-55في الساعة   2052  
1
Abdul Karim Husein, Seni Kaligrafi Khat Naskhi (Jakarta Pusat: CV. Pedoman Ilmu 

Jaya, 5891), hal. 2 

http://aljasmine21.blogspot.com/2012/10/ilmu-rasm-quran.html
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يف سائر ادلساجد يف  اجلميل زال نشاىد الفن اخلطيوال  إلنتشار الدين اإلسالم
 إندونيسيا.

نهتم و نقل ف ،ياإلسالملو نظرنا من ناحية مجالو ومكانتو يف إنتشار الدين 
اخلط من  اتب يف كتابتوحنرا  و األخطاء أحيانا من الكرسم اجلميل فيو اال ذالك
.  حنرا  يف الكتابة من رسم القرآنو اال ئيةو اإلمال ةالصحيح يةقواعد اخلطالجانب 

لكلمة "الرحيم" بزيادة النقطة حتت ككتابة حر  دال "د" رسم براء "ر" أو يف كتابة ا
،  ادلنحرفة ا. ولكن  مع مجاذلذالكبو شاء "ح" فكتب ب "الرجيم"، وما أاحل حر 

حىت يتلذ الكاتب  و الرسم ئيةو اإلمال يةعلوم اخلطقواعد ال ايعرفو كثَت من الناس مل 
 .خطةةبكتابتو ادل

 ،أن ىذا البحث مهمالباحث  رأى ،ة البحث السابقيفمن خلنطالاا ا
  و علم الرسم. ئخط األصلي و اإلمالنظرية البتحليل و تنقيد ادلشكلة ب يتعّلقو 

مساجد اجلامعات  مساجد من أربعةحّدد الباحث حبثو على لتسهيل ىذا البحث، 
ان كاليجاكا و مسجد اجلامعة سون ، وىي مسجد اجلامعة أمحد دحلناكرتاجوكجب

بأهنا مسجد اجلامعة اإلسالمية إندونيسية علما، و و  ومسجد اجلامعة كاجو مدى
 أكرب اجلامعات ادلوجودة يف جوكياكرتا.

 وطنواع اخلطاألحضر تى منها سرجتو  ،نقديةىذا البحث ىو دراسة 
وليس  ،اكرتاجكو   و األخطاء يف مساجد اجلامعات جبحنرااال ذالكوك ،ادلستخدمة

 نداءا. ابتنقيدى رجىتإالّ يتلذ لذة الفن اخلط فقط بل 
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 تحديد البحث . ب

أربعة مساجد حبثو على  الباحثحّدد  ،نطالاا من خلفّية البحث السابقةا
و مسجد  ة أمحد دحلناجلامع ، وىي مسجداكرتاكجو مساجد اجلامعات جب من

ة اإلسالمية اجلامعة سونان كاليجاكا ومسجد اجلامعة كاجو مدى و مسجد اجلامع
 :تتمثل فيما يأيت سائل اليتادلب علما إندونيسيا

 اكرتا؟جوكيف مساجد اجلامعات جب ماىي أنواع اخلطوط اليت رمست .ٔ
  ؟اخلطى والنوعاإلمالئى  قواعد الرسمالماىي نواحي األخطاء من جانب  .ٕ
 

 أغرض و فوائد البحثج.

 مها : إن ذلذا البحث غرضُت

 .اكرتاجمعرفة أنواع اخلطوط ادلرسومة يف مساجد جبوك  .ٔ
 والنوع ئىاإلمال الرسم معرفة نواحي اخلطاء كتابة اخلط من اجلانب  .ٕ

 .كرتاجا وكجب مساجد يف اخلطى
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 التحقيق المكتبيد.

على ادلصادر اليت تتعلق باخلط الباحث بعد ادلالحظة الطويلة اليت اام هبا 
الباحث،  هبا ادلخصوصة كما سيبحث ادلسائل  الباحث باحثا يف دمل جي العري،

 وىم: ،يبحثون اخلط واإلمالء ن األخرى الذيُتالباحث ولكن وجد الباحث

اإلسالمية احلكومية سونان   اجلامعةالطالب اسم اللغة العربية وأدهبا ىف  ،عبد الغاين .ٔ
.  يبحث البحث عن " فن اخلط العرب لسيف العدنان" ٕٗٓٓالسنة  يف اكا كاليج

 كان البحث يهتم عن اخلط العصري لسيف العدنان.
نان  الطالب اسم اللغة العربية وأدهبا ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سو  ،نور اذلدى .ٕ

يبحث عن اخلط الثلث بادلوضوع " خصائص خط الثلث  ٕ٘ٓٓالسنة  يف اكا كاليج
فكان الباحث حيلل  ،و مميزاتو". كان البحث  يبحث عن اخلصائص خط الثلث فقط

األنواع اخلط ادلوجودة يف مساجد اجلامعات بيوكياكرتا من نظرية القواعد اخلط  و ينقد
 و اإلمالء و علم الرسم.

اإلسالمية احلكومية سونان   الطالب اسم اللغة العربية وأدهبا ىف اجلامعة ،عطاء الرمحن .ٖ
ي". ىذا البحث َت يبحث عن " اذلمزة و وطائفها يف اصيدة الربدة للبص اكا كاليج

بصَتي من جانب شكلها و كتابتها و فوائدىا حيلل كل اذلمزة ادلوجودة يف اصيدة ال
وط من ادلساجد اجلامعات يف يوكياكرتا فكان الباحث سيهتم اخلط ،من نظرية اإلمالء

 بكل القواعد اإلمالء.
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اإلسالمية احلكومية  الطالب اسم اللغة العربية وأدهبا ىف اجلامعة ،أمي رمحة مرسليم .ٗ
يبحث عن " نشاء اخلط الدواين و تطوره يف الًتك  ٕٔٔٓىف السنة  اكا سونان كاليج

 من جانب التارخية. واينعثمان". ىذا البحث يبحث اخلط الدال

 

 اإلطار النظريه.

 اخلط . أ

اخلط من اللغة اإلجنلزية و  ٙىو مهارة الكتابة اجلميلة. "Kaligrafi"أو  اخلط
" دبعٌت اجلميل و Kalios"اليت تؤخذ من اللغة اللتينية وىي   "Calligraphy"ىي 
"Graph"  دبعٌت الكتابة أو احلرو . ومعٌت الكامل من"Kaligrafi" مهارة  ىي

و كان العري بو " اخلط". فمعٌت اخلط ىو علم  ،أو الكتابة اجلميلةالكتابة اجلميلة 
 ٚ.مًتكبةو طريقة الًتكيبو حىت يكون كتابة  ،ووالعالمت ،يقدم بو الصور احلرو 

 نظرية الكتابة . ب

اال ابن . يةالنظر باإلعتماد  الباحث إىل لصنع الرسم اخلط اجلميل حيتاج 
 : يكن اخلط صحيحا إذا مل يستو  الشروط اخلمسة التاليةمقلة، إنو مل 

من اللية و  ،حر   ادلسح ادلناسب جبزئهاال بد أن حتصل كل   ىي ،التوفية .ٔ
 ادللتوية.

من الطويل و القصَت و من الرايق  اتامال بد أن تعطى كل حر    ىو ،امتاماإل .ٕ
 و الكثيف.

                                                           
6
 Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hal.22 
7
Sirojuddin AR, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 5891), hal. 5   
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الشكل  يف  البد على كل مسح السطور أن يناسب جبمالية ىو ،اإلكمال .ٖ
 و متلوي.  مستلقأسلوب منتصب و 

ال بد على كل مسح السطور  أن ينال ادلسح ادلناسب من حد القلم ىو  ،إشباع .ٗ
 حىت يشكل  الشكل ادلالئم.

وجعل إىتزاز  ،يواف يف وسط يعثر وال ال ،خيط القلم بسريع  وامتام ىو ،إرسال .٘
 ٛالكتابة ادلصنوعة. خطأاليد على 
 

 أنواع اخلط األصلي  . ج

إال  ،يف إندونيسيا ذالكك  ادلستعمل يف سائر البالد أنواع اخلط العريىناك 
 :ىي أن اجملتمع أكثر مم يدرسون ويستعملون اخلطوط األصلية

 يط الثلثاخل .ٔ

يف اسلوبو، بل لو مسح احلرو   يخط الثلثي لو كتابة مثل ما خبط النسخ
ي. الكتابة اخلط الثلث كثَت بزيادة الزينة حىت يزداد على لطيفو أظهر من خط النسخ

 ٜجد و غال  الكتب.او مجالو، ويستعمل كثَتا حنو زخر  ادلس

 
 
 
 
 

                                                           
 8

 Sirajuddin AR, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas 5891) hal. 510  
9
يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان،  

  17، ص. , نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم

http://2.bp.blogspot.com/-YczuWpzfD0s/UR2ay5iH55I/AAAAAAAAAG0/1N8bBTuAtp4/s1600/IMG_4699.JPG
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 ط النسخياخل .ٕ

خط النسخي ىو جزء من أشكل اخلط اللية كقوس أو نصف اجلولة، 
 ٓٔيف اراءة.ووصفت الكتابة أسهل 

 
 
 
 
 
 

 ط الفارسياخل .ٖ

خط الفارسي أو يسمى أيضا خبط التعلق، لو ميل بتمليئ إىل اليمن، وال 
 يكتب حبركة أو زينة.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان،  

 28، ص. , نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم

http://1.bp.blogspot.com/-mpgf8_m4u0M/UR2cO2UBxfI/AAAAAAAAAG8/E0qr26fC31s/s1600/IMG_4701.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HTKjI5Bt9Ss/UR2c8AGiDVI/AAAAAAAAAHE/Z5VkWnbLBYg/s1600/IMG_4703.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-mpgf8_m4u0M/UR2cO2UBxfI/AAAAAAAAAG8/E0qr26fC31s/s1600/IMG_4701.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HTKjI5Bt9Ss/UR2c8AGiDVI/AAAAAAAAAHE/Z5VkWnbLBYg/s1600/IMG_4703.JPG
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 ط الديوايناخل .ٗ

، وىو من النوع مستدير و يكتب بدون خط الديواين لو أشكال لطيفة  
 ٔٔاحلركة والزينة. مجالية كتابتو معلقة إىل استخدام السطوره.

 
 
 
 
 
 
 

 يلاط الديواين اجلاخل .٘

إن خط الديواين اجللي من تطور خط الديواين و فرق منو كان للديواين 
 ٕٔاجللي لو حركة و أكثر زينة يف حروفو.
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يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان، 

  31، ص. ره في الترك العثماني, نشأة الخط الديواني و تطورحمة مرساليم
12

يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان، 

  31، ص. , نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم

http://2.bp.blogspot.com/-BPtDHizrCsE/UR2dRAOJO9I/AAAAAAAAAHM/rgxBCOlq5Qw/s1600/IMG_4705.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-fyz33hpWNws/UR2dogOTGQI/AAAAAAAAAHU/0StYKiCwLM0/s1600/IMG_4708.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-BPtDHizrCsE/UR2dRAOJO9I/AAAAAAAAAHM/rgxBCOlq5Qw/s1600/IMG_4705.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-fyz33hpWNws/UR2dogOTGQI/AAAAAAAAAHU/0StYKiCwLM0/s1600/IMG_4708.JPG
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 ط الكويفاخل .ٙ

كان خط الكويف يبٌت من األسلوب اذلندسية أو بسطور ادلستقم، ومجالو 
اخلط أول مرة يف الكوفة، وىو من أادم يعثر بزيادة الزينة و الزخرفة. انتشر ىذا 

 ٖٔاخلط.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ط الراعياخل .ٚ

خط الراعة ذلا أسلوب الكتابة الصغَتة بزيادة طر  ادلربع الفريدة. ىذه 
اخلط تكتب على السطور و بعضها حتت السطور بدون احلركة. وىي من اخلطاط يف 

 ٗٔعصر الدولة العثماين.
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يؤخذ من البحث ألمي  29. (، ص2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان، 

  31، ص. , نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم
14

يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيأحمد سوحان، 

  32.، ص., نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم

http://1.bp.blogspot.com/-uzy3VXumN9U/UR2d_VoO5TI/AAAAAAAAAHk/u0VRRg2E6_8/s1600/index.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-tKby5jgSid8/UR2d1jBtNnI/AAAAAAAAAHc/VTlD5Lkx_9Q/s1600/IMG_4710.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-uzy3VXumN9U/UR2d_VoO5TI/AAAAAAAAAHk/u0VRRg2E6_8/s1600/index.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-tKby5jgSid8/UR2d1jBtNnI/AAAAAAAAAHc/VTlD5Lkx_9Q/s1600/IMG_4710.JPG
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 ط اإلجازة اخل .ٛ

أو يسمى خبط الرحياين ذلا كتابة صغَتة كخط النسخي و  خط اإلجازة
لطيفة كخط الثلثي من حركتها و زينتها. تستخدم ىذه اخلط لكتابة الشهادة 

 ٘ٔعادة.

 
 
 
  
 
 
 

 اإلمالء . د

اإلمالء من ادلهارة الكتابة العربية أو ادلهارة الكتابة. عند معرفة ادلنجهة أن 
و تصوير احلرو  اذلجائية الصحيحة  اإلمالء ىو دراسة عن النظريات الكتابات

أو النظرية عن العالمة القراءة و تكوينها يف اجلملة أو  ،مجلة مفردة و كلمة و

                                                           
15

يؤخذ من البحث ألمي  29(، ص. 2222)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، التاريخ الخط العربيسوحان، أحمد 

  32، ص. , نشأة الخط الديواني و تطوره في الترك العثمانيرحمة مرساليم

http://4.bp.blogspot.com/-mDq7mvFCdNU/UR2eXoSNUtI/AAAAAAAAAHs/hROV0Sp8PDY/s1600/IMG_4712.JPG
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اإلمالء ليس إالما يتلق بو  الكتابة فقط بل إنو يبحث عن الكيفية  ٙٔالكتابة.
 وحده بل حيتاج على اآلخر.م أن يقو وذلذا ال ديكن  ،القراءة

 اذلمزة .ٔ

 ل احلركة خبال  األلف ال يقبال احلركة.ادلخصوصة يقباذلمزة ىي حر  
وسط  وسط أو آخر الكلمة و بعكس األلف الذي يقوم إال يف ،كانت تثبت يف أولو 

القطع واذلمزة يف وسط  اذلمزةالوصل و  وذلا اذلمزة ويكون الساكنا أبدا. و آخرالكلمة
اذلمزة القطع  تكتب برأس العُت )ء( و اذلمزة  ٚٔاذلمزة يف اآلخر الكلمة.الكلمة و 

 الوصل ال تكتب بو.

 األلف اللينة  .ٕ

واستخدم  ٛٔوىي اليت ال يقبل احلركة. وذلا موضعان: الوسط و الطر .
العلماء اآلخرون بأهنا يسمى بألف اللينة لكتابة األلف يف آخر الكلمة و ألف 

يسمى بألف  ذالكاليابسة يف وسط الكلمة، مث ألف الطويلة بألف ادلقصورة و ك
 ٜٔادلتطرفة.

 احلرو  اليت تزداد .ٖ

بل  ٕٓحر  الذي يكون زائدا يف الكلمة إال حرفان، مها : األلف و الواو.
 .، ككتابة " مائة أو أولةك"ٕٔثابتهما ال يأثر يف القراءة

                                                           
16

 Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 

22 
17

 43-34(، ص.1986اب اإلمالء )بيروت : دار الكتب العلمية، حسين والي، كت 
18

 14(، ص.1959القاهرة: دار سعد مصر، عبد السالم محمد هارون، قواعد اإلمالء )
19

Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 

92  
(، ص1959القاهرة: دار سعد مصر، عبد السالم محمد هارون، قواعد اإلمالء )

.
 24-25   
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 احلرو  اليت تنقص  .ٗ

 -احلرو  اليت تنقص يف بعض الكلمة ىي مهزة الوصل ككتابة "أامسو ىارون
 الم ك " لّلذين"، تنقص األلف ك" الرمحن"، تنقص نون-أمسو ىارون؟"، تنقص ألف

 ٕٕك"ممّا" وتنقص ياء ك"جاء ااض".

 علم الرسم  . ر

علم الرسم ىو علم يعر  عن نتظيم الكتابة اللفظ أو حلفط األلفاظ 
لزيادة احلرو ، و تنقصها و احلرو  و حر  األصلية، و علم يبحث عن القواعد ا

 تفريقها و كيف تبدل.

و رسم القرآن ىو كتابة القرآن الكرًن بقواعد ادلخصوصة. و ينقسم علم 
 الرسم اىل ثالثة أاسام، كما يلي:

 ٖٕياسي، وىو علم بأصول يعر  هبا تأدية الكتابة على وجو الصحة.رسم الق .ٔ
 واد يطلقونو على عمل القلم باليد يف تصوير احلرو . كان يسمى خبط القياسي

 أو اإلمالء. أو رسم احلرو  أو االصطالحي
 
 رسم العروضي .ٕ

 ٕٗىو رسم خمصوص موافق للملفوظ بو عند تقطيع التفاعل و الوزن عليها.
َوِحْلَيُة الَفْضِل زَانَ ْتٍِت َلَدى الَعَطِل". كتبو ÷ "ِإصاَلُة الرَأي صانَ ْتٍت َعن اخَلَطل ككتابة 
 ىكذا:

                                                                                                                                                               
21

Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 

500  
22

 Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hal.506-552 
23

  31(، ص. 1986ر الكتب العلمية، )بيروت : دا كتاب اإلمالءحسين والي، 
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 َخطَِلي نَ ت ٍَْت َعِنلْ   رْأي صا ِإصالَتُ رْ 

 َفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعَلنْ   فاِعَلنْ  ُمتَ ْفِعُلنْ 

 َعطَِلي نَ ْتٍِت َلَدلْ   َفْضِل َزا َوحْلَيُتلْ 

 رسم العثماين .ٖ

اواعد الكتابة القرآن الكرًن يف دولة العثمانية، و وافق هبا. ككتابة " ىو 
الصالة" تكتب ب"الصلوة". كان أكثر الصحابة و التابعُت وافقوا رمسو يف كل ما  

 ٕ٘كتبو.

 . منهج البحثو

وتركز  ، وىو تنقيد وحتليل وتبيُتببيانات النوعيةيستخدم ىذا البحث 
و ستقسم إىل  يف مساجد اجلامعات جبوكياكرتا. ادلشكالت اخلطوط ادلوجودات

 .اإلضافيةنوعُت ومها، البيانات الرئيسية و البيانات 

ات البيانات الرئيسية ادلستخدمة ذلذا البحث ىي اخلط يف مساجد اجلامع
ادلساجد و ىي، مسجد  نها سيأخذ الباحث النموذج من األربعة، و مكرتاجبوكجا 
دى و كاجو مة  و مسجد اجلامع ة أمحد دحلنسونن كاليجاكا ومسجد اجلامع ةاجلامع

 اإلسالمية اإلندونيسيا. ةمسجد اجلامع

وكانت البيانات اإلضافية يف ىذه البحث ىي من األنواع الكتب وادلصادر 
 ادلعلقة بادلوضوع ىذا البحث.

                                                                                                                                                               
24

  31(، ص. 1986)بيروت : دار الكتب العلمية،  كتاب اإلمالءحسين والي، 
25

 http://aljasmine25.blogspot.com/2052150/ilmu-rasm-quran.html  نوفمبز  50يؤخذ في التاريخ

01-55في الساعة   2052  

http://aljasmine21.blogspot.com/2012/10/ilmu-rasm-quran.html
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 كما يلي:يف مجع البيانات   سيستعمل الباحث حبثو  طريقال

 

 

 

 البياناتمجع  .ٔ

الباحث يف مجع البيانات يف ىذا البحث بالطريق الوثائق و  سيستخدم
التحليل ادلكتيب. حىت حصل على البيانات ادلطلوبة مث سيحلل يف مرحل التحليل 

 البحث.

 حتليل البيانات .ٕ

 يف ىذه ادلرحلة، كان الباحث سيحلل بياناتو دبراحل كما يلي:

 تركيز البياناتأ.

 تصنيف البياناتب.

 حتليل البياناتج.

 إلستنتاجاإستخدام د.

 

 ز. نظام البحث

 جعل البحث ىذا البحث على أربعة أبواب كما يلي:
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ديد البحث ادلقدمة، حتتوى من خلفية البحث وحت .الباب األول
 .ده و التحقيق ادلكتيب ومنهج البحث ونظام البحثوفوائوأغراض البحث 

، و تعريف التاريخ اخلط العري،  تصوير عن . اخلط العريالباب الثاني
 و اواعده. ، وتعريف األنواع اخلط العريأاسام اخلط العري

 والنوع اإلمالئي جانب الرسم. البحث، حتليل اخلط من الباب الثالث
 اخلطي

 اإلاًتاحات.و  ات. اإلختتام، فيو اإلستنتاجالباب الرابع
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 

 اخلالصة .1

طويل الذي قام بو الباحث مما خطر من األبواب القدمية، قدم بعد حبث 
 :وتنقيده مما يلي الباحث اخلالصة حبثو

فقط، بل إنو شاىد على تاريخ  العالية بالقيمةليئةمن الفنون ادل ليس اخلط فنا
ا كرتا ىي ججد اجلامعات جبوكامسدين اإلسالم. واخلطوط ادلرسومة يف عرب و إنتشار ال

ط الديوا ي اجللي اخلط الديوا ي و اخلط الفارسي و اخلط النسيي و اخلط الثلثي و من نوع اخل
ادلرسومة يف مساجد ط الثلثي ككثر اخلطوط اخلوكان  ،ويفكط الاخلوخط الرقعي و 
سيي، ة يف اخلط الثلثي، والنيخطا  الكتاب. ومن نوعو فيو األا كرتاجاجلامعات جبوك

 .والفارسي

مزة هب تكتب حيث مهزة القطعكتابة   ىناك األخطا  يف  و من جانب اإلمال 
الوصل  ككتابة "األرض" بعدم اذلمزة فيها فكتبت " االرض"، مث كتابة حرف اليا  

الالزمة ككتابة "  يالكتابة من القواعد اإلمالئ رحنرافاال ، مثى"-"ي باأللف اللينة
ت الصرب" اتصل حرف الصاد بالرا ، كو عدم نقطة احلرف ككتابة " زيتونة الشرقية" كتب

 .كتابة اذلمزة ىي ككثرال يف ، واألخطا هاب " زىتونة ال سرقىة" وما كشبه
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 اإلقرتحات .2

زعم الباحث كنو  ترسييا لعلوم اخلط وفنونو وحفظا على كيانة يف اجملتمعات،
اليقف البحث يف اخلط وفنونو على ىذا احلّد، وإمنا تواصل ىذا الدراسة كوسيلة 
للمحافظة على ىذا النوع من الثقافة الكتابية. وكقدم ىذه ادلبادرة إىل القرا  وادلهتّمني 

 ،واخلط العريب بالفّن اخلطي راجيا كن يعين الفنانون اخلطاط بقواعد اخلط الالزم
 للطلبة الساكني يف جوكجاكرتا والدارسني بكلية اآلدب. وخصوصا
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ءقواعد اإلمال  قواعد الخط 
 الجامعات

غري  اجلملة
ج.  أ ي الالزم

الديواين  خ الرقعة خ القويف خ اإلجازة خ اجلملة خ
 الثلثي خ النسخي خ الفارسي خ الديواين خ اجللي

 مسجد أمحد دهال 3 3 3 7 - - - - - - - - - - - - 6 5 99 - 8 77

55 7 97 35 6 36 - - - 97 - 7 - 7 - 93 5 5 - 7 7 99 
مسجد سونن  

 كاليجاكا

98 7 5 97 99 5 - - - - - - - - - 39 - - - - 99 5 
مسجد اإلسالمية 

 اإلندونسيا

 مسجد كاجه مدى 93 33 - - 9 7 3 - - - - - 9 - - - 98 36 37 5 5 54

 اجلملة 39 59 5 7 6 6 7 4 7 4 7 4 93 4 4 4 65 58 98 76 96 939



  

 الخطوط في مسجد أحمد دهال

 أ

ة واركعوا مع الراكعٌن. أتأمرون وأقيموا الصالة وآتوا الزكا
 ب أفالاالناس بالرّب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكت

ة و إهنا لكبًنة إالّ على تعقلون. واستعينوا بالصرب والصال
 (٘ٗ-ٖٗشعٌن. )البقرة: ااخل

من جانب 
 من جانب اإلمالء اخلط

ٔ 

 

 َواَِقْيُمْوا =َوأَِقْيُمْوا 
 الصَّ لوة=الصَّلوةَ 

 

 

اَتَْأُمُرْوَن:البد 
اتصل ادليم 

السابق بالنون 
 انية.الرمح

 اَتَْأُمُر =أَتَْأُمرُ 
اَنْ ُفَس  

 ُكْم=أَنْ ُفَسُكم
 َواَنْ ُتْم =َوأَنْ ُتمْ 

 

 

 اََفالَ =أََفالَ  
 َتْع ِقُلْوَن=تَ ْعِقُلْونَ 

َواْسَت ِعنُ ْوا 
نُ ْوا  =َواْسَتِعي ْ

بِالصَّ ْبِر َوالصَّ 
َلوِة =بِالصَّرْبِ 

 َوالصَّلوةِ 
َواِن ََّها َلَكِب يْ رٌَة 

َرةٌ ِاالَّ   =َوِإن ََّهاَلَكِبي ْ
 ِإالَّ 

 

 

اخّلِش ِعٌْنَ =  
 اخلِشِعٌْنَ 

ْونَ   َيُظ ن ُّْوَن =َيظُن ُّ



اهنم، اليو = أهنم، 
 إليو

َس َعَلى الت َّْقَو  ٕ ُرْوا. )َلَمْسِجٌد ُأسِّ ْوَن َأْن يَ َتَطهَّ ب ُّ التوبة ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ أَنْ تَ ُقْوَم ِفْيِو، ِفْيِو رَِجاٌل ُيُِ
:ٔٓٛ) 

 

 

احلرف  اَوَِّل:
 الواو

سَ  َس =ُأسِّ  اُسِّ
لِ   اَوَِّل =َأوَّ

 

 

 َاَحقُّ اَْن =َأَحقُّ َأنْ  

ْمِس ِإََل َغَسقِ  ٖ اإلسراء:  الَّْيِل َوقُ ْرآَن الَفْجِر، ِإنَّ قُ ْرآَن الَفْجِر َكاَن َمْشُهْوًدا. ) أَِقِم الصََّلوَة ِلُدُلْوِك الشَّ
ٚٛ) 

 

 

 اَِقِم =أَِقمِ  
 ِاََل =ِإََل 

 



 

 

وقرآن= : 
 احلرف الواو

ِانَّ قُ ْرآَن =ِإنَّ 
 قُ ْرآنَ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمْنَكِر    (َ٘ٗوِلذِْكُر اهلِل َأْكبَ ُر. )العنكبوت: َوأِقِم الصََّلوَة ِإنَّ الصََّلوة تَ ن ْ
 

 

واقم = : 
 احلرف الواو

 اقم = أقم
 اّن =إنّ 

 

 

 اكرب = أكرب 

 كتابة "اهلل و حمّمد" خبط الثلثي ٗ
 

 

قاعدة خاصة 
يف كتابة لفظ 

احلاللة، ويف 
ىذه الكتابة مل 

يبقى إرتفاع 
الكتابة مخسة 

النقاط. وفيها 

 



أيضا احنراف 
حرف يف كتابة 

االم األول كما 
 يف أية الصورة

 
 

 

احنراف يف 
الثخٌن الرسم 

 احلرف

 

 جاكاين كالالخطوط في مسجد سون
 (ٙٚوفوق كل ذي علم عليم.)يوسف: ٔ

 

 

 ذى = ذي 

إقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اإلنسان من علق. إقرأ وربك األكرم. الذي علم بالقلم. علم  ٕ
 (٘-ٔالعلق: اإلنسان مامل يعلم.) 

 

 

اقرأ، االنسان،  
= ، اّلذىاالكرم

، اإلنسان، إقرأ
 األكرم، اّلذي.

 



 كتابة " اهلل و حمّمد" ٖ
 

 

  

 

 

  

قل لوكان البحر مدادا ّلكلمات ريب لنفد لبحر قبل أن تنفد كلمات ريّب ولو جئنا دبثلو مددا.)  ٗ
 (ٜٓٔالكهف: 

 

 

مدادا: ُكتب 
 الدال بالراء

 ان = أن

 

 

مددا: ُكتب 
 الدال بالراء

 ان =أن

 (ٔٔيرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واهلل دبا تعملون خبًن. )اجملادلة : ٘
 

 

 اوتوا =أوتوا 

 

 

  

 كتابة األمساء احلسىن ٙ



 

 

كتبت الياءات  
اآلخرة باأللف 

 اللينة.

تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا، التنفذون إالّ يامعشر اجلّن واإلنس إن استطعتم أن  ٚ
 (ٖٖبساطان. )الرمحن:

 

 

اقطار : يُلزم  
كتابة طرف 

الراء الرمحانية 
أدىن نقطة من 

 رأسو

االنس، ان، 
اقطار، االرض = 

اإلنس، إن، 
 أقطار، األرض.

 (ٓٗيسبحون. )يس:ال مشس ينبغي ذلا أن تدرك القمر وال الّيل سابق النهار وكل يف فلك  ٛ
 

 

ينبغى، ان،  ىف =  
 ينبغي، أن، يف

 (ٜٖوالقمر قدرناه منازل حّّت عاد كالعرجون القدًن. )يس: ٜ
 

 

منازل: كتب 
ادليم الفارسي 

 بادليم الديواين
عاد: يلزم ترقيق 

 الطرف الدال

 

 (ٓٚياأيها اّلذين امنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا. )األحزاب: ٓٔ



 

 

ياايها اّلذين =  
 ياأيها اّلذين

 (ٜ٘ٔفبما رمحٍة من اهلل لِنَت ذلم، ولوكنَت فظّاغليظا القلِب الْنفّضوا من حولك. )العمران: ٔٔ
 

 

  

 (ٕوتعاونوا على الرّب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل. )ادلائدة:  ٕٔ
 

 

على االمث = على  
 اإلمث

 (ٗٗقوال لينا لعّلو يتذّكر أوخيشى. )طو: فقوالَ لو ٗٔ
 

 

اوخيشى =أو  
 خيشى

 (ٗٔإنين أنااهلل الإلو إالّ أنا فاعبدين وأقم الصلوة لذكري. )طو: ٘ٔ
 

 

انىن انااهلل الالو اال  
انا فاعبدىن واقم 

الصلوة لذكرى = 
إنين أنااهلل الإلو 

أالّ أنا فاعبدين 
وأقم الصلوة 

 لذكري
 (ٖواآلخر والظاىر والباطن وىو بكل شيئ عليم. )احلديد: ىو األول  ٙٔ



 

 

  

 (ٖٔيا بيّن التشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم. )لقمان: ٚٔ
 

 

يابىّن، ان =يابيّن،  
 إن

 (ٛاعدلوا ىو أقرب للّتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبًن دبا تعملون. )ادلائدة: ٛٔ
 

 

اقرب، اّن =  
 أقرب، إن

 (ٙ٘خلقت اجلّن واإلنس إالّ ليعبدون. )الذاريات: وما  ٜٔ
 

 

االنس، االّ =  
 اإلنس، إالّ 

 (ٜٜواعبد ربك حّّت يأتيك اليقٌن. ) احلجر : ٕٓ
 

 

  

 (ٖٛوالشمس ذبري دلستقرذلا ذللك تقدير العزيز العليم. )يس: ٕٔ
 

 

 ذبرى=ذبرى 

 (ٔٔادلكّذبٌن. )األنعام:قل سًنوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة  ٕٕ
 

 

ىف االرض= يف  
 األرض



 العقل السليم يف اجلسم السليم. ٖٕ
 

 

 ىف = يف 

 من خرج يف طلب العلم فهو يف السبيل اهلل حّت يرجع. )رواه الرتميذي و الدارمي( ٕٗ
 

 

ىف طلب =يف  
 طلب

 (ٜقل ىل يستوي اّلذين يعلمون والذين اليعلمون. )الزمر: ٕ٘
 

 

 يستوى = يستوي 

 (ٚٓٔوماأرسلناك رمحة للعادلٌن. )األنبياء:   ٕٙ



 

 

 ارسلناك،االّ، 
للعامل ين= 

 أرسلناك،إالّ،
 للعلمٌن

 قيمة كل امرئ ما ُيسنو. ) قول علّي بن أيب طالب( ٕٚ
 

 

  

 إدنا بعثت ألسبم مكارم األخالق. )رواه أمحد( ٕٛ
 

 

ادنا، االخالق =  
 إدنا، األخالق

 إرمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ٜٕ



 

 

ىف االرض = يف  
 األرض.

 (ٜٔواقصد يف مشيك واغضض من صوتك. )لقمان: ٖٓ
 

 

وحرف "ميم" 
البد أكرب مزيدا 

نصف   يف رمسو
 نقطة.

 

 خًن الناس أنفعهم للّناس. )رواه الطرباين: عن بن عمر( ٖٔ
 

 

  

 رتبة العلم أعلى الرتب. ٕٖ



 

 

  

 (ٜٓإن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان. )النحل: ٖٖ
 

 

اّن، االحسان=  
 إّن، اإلحسان.

ىناك نقطتٌن على 
 النون.

 (ٜٕقل أمر ريّب بالقسط. )األعراف: ٖٗ
 

 

= أمر، امر، رّب  
 ريّب 

 من سلك طريقا ينبغي فيو علما سهل اهلل لو طريقا إَل اجلنة. )رواه داود: عن أيب الدرداء( ٖ٘



 

 

ينبغى، اَل=  
 ينبغي، إَل.

 

 واهلل يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيو. )رواه ادلسلم: عن أيب ىريرة( ٖٙ
 

 

 = يف ىف 

 الخطوط في اإلسالمية اإلندونيسيا
 ال إلو إالّ اهلل حمّمد رسول اهلل ٔ

 

 

الالو االّ اهلل =  
 الإلو إاّل اهلل

القّيوم، التأخذه سنة والنوم لو مايف السماوات ومايف األرض من ذااّلذي اهلل الإلو إاّل ىواحلّي  ٕ
يشفع عنده إاّل بإذنو يعلم مابٌن أيديهم وماخلفهم والُييطون بشيئ من علمو إاّل دباشاء وسع  

 (ٕ٘٘كرسّيو السماوات واألرض وال يئوده حفظهما وىو العلّي العظيم. ) البقرة :



 

 

مايف السموات: 
دليم كتب بطن ا

 أقّل من نقطة

 الالو = الإلو

 

 

مايف األرض، 
مابٌن، 

وماخلفهم:  
كتب بطن ادليم 

أقّل من نقطة، 
وكان ادليم إذا 

رسم بشكل 
مثل ما يف 

  الصورة يُرسم
ارتفاعو بنقطتٌن 

 ونصف.
األرض:  كتب 

بطن الضاء 
 ببطن الطاء

ىف األرض، 
 ايديهم =

يف األرض، 
 أيديهم

 

 

 

االّ دباشاء =إالّ  
 دباشاء

 

 

األرض: كتب 
بطن الضاء 

 ببطن الطاء

 

اهلل نورالسماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ادلصباح يف زجاجة، الزجاجة كأهنا   ٖ
كوكب دّري يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشرقية والغربية يكاد زيتها يضيئ ولو مل سبسسو نّار، 

النور:  نور على نور يهدي اهلل لنوره من يشاء ويضرب اهلل األمثال للّناس واهلل بكل شيئ عليم. )



ٖ٘) 
 

 

رسم  يف  مثل:
بطن احلرف 
ادليم إاّل نقطة 

نقطتٌن ويلزم  أو
يف رمسو بنقطتٌن 

 ونصف.
، مصباح
يلزم  :األرض

نقطة ونصف 
يف بطن حرف 

 صاد أو ضاء

 

 

 

رسم  مباركة:
بطن احلرف 
ادليم أصغر من 
القاعدتو، و 
يلزم نقطتٌن 
ونصف مزيدا 

 يف رمسو.

 كاهّنا =كأهّنا

 

 

يلزم  يضيئ:
نقطة ونصف 
مزيدا يف بطن 

 .احلرف ضاء
ال جيوز  على:

استعمال العٌن 
صادي إذا ال

زىتونة ال سرقىة = 
 زيتونة ال شرقية



وقع حبرف 
ادلرتفعة، واّلذي 
يستعمل بو ىو 

 العٌن الفنجاين.
 

 

يضرب: رسم 
بطن الضاء 

نقطة، وال بد 
نصف نقطة 

 مزيدا.

 يهدى = يهدي
من يشا =من 

 يشاء
 = األمثالاالمثال 

 
 

 

العٌن  عليم :
الصادي كتب 

قبل الالم 
والجيوز بو، يلزم 
باستعمال العٌن 

الفنجاين قبل 
 احلرف اإلرتفاع.

 

 دىالخطوط في مسجد كاجه م
إن صاليت ونسكي وحمياي ودمايت هلل رّب العادلٌن، الشريك لو وبذلك أمرت وأنا أول ادلسلمٌن.  ٔ

 (ٖٙٔ-ٕٙٔ)األنعام: 
 

 

صالتى ان  
ونسكى =إن 

 صاليت ونسكي
 ودماتى= ودمايت

امرت وانا اّول= 
 أمرت وأنا أّول.

اهلل الإلو إاّل ىو احلّي القّيوم التأخذه سنة والنوم لو مايف السماوات ومايف األرض من ذااّلذي  ٕ



وسع  يشفع عنده إاّل بإذنو يعلم مابٌن أيديهم وماخلفهم وال ُييطون بشيئ من علمو إاّل دبا شاء 
 (ٕ٘٘كرسيو السماوات واألرض وال يئوده حفظهما وىو العلّي العظيم. )البقرة : 

 

 

مل يزيد  ىو:
الباحث القاعدة 

اذلاء كما يف 
الصورة، وكان 

اذلاء األويل بين 
من رأس الدال 
و الفاء أو من 

 طرف النون.

 

 

 

  

 

 

ىف ، االرض =  
 يف، األرض



 

 

ادليم  من:
السابق إذا 

اتصل بالنون 
الرمحانية يلزم 

 نقطة مزيدا.
يلزم  عنده:

استعمال العٌن 
الصادي إذا 

اتصل حبرف 
ادلنخفضة أو 

 ادلستقيمة.

 االّ =إالّ 

 

 

يلزم علمو:
استعمال العٌن 

الفنجاين إذا 
اتصل بو احلرف 

 اإلرتفاع

 

 

 

رسم  حفظهما:
احلاء الوزي قبل 

اء، ويلزم الف
احلاء استعمال 

 ادلفتوح.

 

 حممد رسول اهلل ٖ



 

 

  

 (ٔقل ىو اهلل أحد ) اإلخالص : ٗ
 

 

 ا... =أحد 

هلل مايف السماوات ومايف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو زبفوه ُياسبكم بو اهلل فيغفر دلن  ٘
وادلؤمنون كّل يشاء ويعّذب من يشاء واهلل على كل شيئ قدير، آمن الرسول دبا أنزل إليو من ربّو 

آمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو النفّرق بٌن أحد من رسلو وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك 
ادلصًن، ال يكّلف اهلل نفسا إاّل وسعها ذلا ماكسبت وعليها مااكتسبت ربّنا ال تؤاخذنا إّن نسينا أو 

من قبلنا ربّنا والربملنا ما الطاقة لنا بو  أخطأنا ربّنا والربمل علينا إصرا كما محلتو  على اّلذين
 (ٕٙٛ-ٕٗٛواعف عّنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين. ) البقرة : 

 

 

ىف االرض= يف  
 األرض

ان، انفسكم= 
 إن، أنفسكم.

او خنفوه = أو 
 زبفوه

 

 

يلزم  على:
استعمال العٌن 

 الالفنجاين و 
العٌن الصادي 

 



كالرسم يف 
 الصورة.

 

 

 انزل= أنزل 
 اليو= إليو

 
 

 

احد: يلزم 
استعمال احلاء 

اللوزي إذا 
اتصل بو حرف 

 اإلرتفاع.
ملئكة: ىناك 

الفرق اذلمزة و 
 الكاف

 احد= أحد

 

 

كتب اطعنا:  
بطن الطاء 

ببطن الضاء، و 
القاعدة منهما 
يعين كان بطن 

الضاء رسم 
بنقطة ونصف 

خبالف الطاء 
رسم الذي 

 بنقطة

اطعنا، اليك= 
 أطعنا، إليك

 

 

إذا ماكسبت:
وقع األسنان 

من األحرف، 

 اال= إالّ 



سّن  يلزم ارتفاع
 احلرف الثاين.

يلزم  عليها:
استعمال العٌن 

الفنجاين وال 
الصادي إذا 

اتصل بو احلرف 
 اإلرتفاع كاالم.

 

 

، اكتسبت
إذا وقع  :نسينا

األسنان من 
األحرف، يلزم 

ارتفاع سّن 
 احلرف الثاين.

التاءخذنا= 
 التأخذنا

 اّن=إنّ 
او اخطأنا= 

 أوأخطأنا

 

 

 علينا، على:
يلزم استعمال 

العٌن الفنجاين 
وال الصادي إذا 

اتصل بو احلرف 
 اإلرتفاع كاالم.

 اصرا= إصرا

 

 

رسم  طاقة:
بطن الطاء 

بنقطتٌن أو 
أكثر، ويلزم 

نقطة فقط يف 
 رسم بطنو.

 



 واعف عنا:
العٌن الفنجاين 

مرسوم قبل الواو 
والنون، ويلزم 

ابدالو بعٌن 
 الصادي

 

 

: يلزم  على:
استعمال العٌن 

الفنجاين وال 
الصادي إذا 

اتصل بو احلرف 
 اإلرتفاع

 انت= أنت
 

واألرض يف ستة أيام مّث استوى على العرش يدبر األمر ما من إن ربكم اّلذي خلق السماوات  ٙ
شفيع إاّل من بعد إذنو ذلكم اهلل رّبكم فاعبدوه أفال تذّكرون، إليو مرجعكم مجيعا وعد اهلل حّقا إنو 
يبدء اخللق مث يعيده ليجزي اّلذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط واّلذين كفروا ذلم شراب من 

دباكانوا يكفرون، ىواّلذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقّدره منازل لتعلموا محيم وعذاب أليم 
عدد السنٌن واحلساب ماخلق اهلل ذلك إاّل باحلّق يفصل اآليات لقوم يعلمون، إّن يف اختالف 

 (ٙ-ٖالّليل والنهار وما خلق اهلل يف السماوات واألرض آليات لقوم يتقون. )يونس: 
 

 

الجيوز  خلق:
استعمال احلاء 

ادلفتوح قبل 
احلرف اإلرتفاع، 

ويلزم ابدالو 
باحلاء اللوزي،  

 كذلك اخلاء.
رسم  على:

 اّلذى= اّلذي
واالرض ىف ستة 

 ايّام=
واألرض يف ستة 

 أيّام



العٌن الصادي 
قبل الالم، ويلزم 

استعمال العٌن 
 الفنجاين.

 

 

 االمر= األمر 
 ااّل= إالّ 

 اذنو= إذنو
 

 

كان َفُم : عند
العٌن يلزم نقطة 

وداخل العٌن 
يلزم نقطتٌن 

 عند رمسو

 افال= أفال
 اليو= إليو

 

 

يلزم  وعد:
استعمال العٌن 

الفنجاين إذا 
اتصل حبرف 

 ارتفاع.

 انو= إنو

 

 

عملوا: فكان 
َفُم العٌن يلزم 
نقطة وداخل 

العٌن يلزم 
نقطتٌن عند 

 رمسو.
وىو   القسط:

كتب بطن 
الطاء ببطن 

 



 الضاء
 

 

يلزم  وعذاب:
استعمال العٌن 

الفنجاين إذا 
اتصل حبرف 

ارتفاع وال العٌن 
 الصادي.

 اليم= أليم

 

 

ضياء:  كان 
بطن الضاء 
رسم بنقطة 

 ونصف

 

 

 

عذاب:كان َفُم 
العٌن يلزم نقطة 

وداخل العٌن 
يلزم نقطتٌن 

 عند رمسو.
خلق:كتب 

اخلاء ادلفتوح 
قبل حرف 

ادلرتفعة و يلزم 
اخلاء استعمال 

 اللوزي.
ذلك: كتبت 

الرأس العٌن 
اذلمزة لأللف 

يف حرف 

 ااّل= إالّ 



 الكاف
 

 

 اّن ىف= إّن يف 

 

 

الجيوز  خلق:
استعمال احلاء 

ادلفتوح قبل 
احلرف اإلرتفاع، 

ويلزم ابدالو 
باحلاء اللوزي 

 وكذلك اخلاء

 االرض= األرض

   (ٖٚ. )الزمر: سالم عليكم طبتم فادخلوىا خالدين ٚ
 

 

  

واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبًنة إالّ على اخلاشعٌن،  ٛ
ا رهبم أهنم إليو راجعون. ) البقرة: اّلذين يظنون أهنم مالقو 

ٗ٘-ٗٙ) 

  

 

 

 اهّنم= أهنم 
 الية= إليو

فإذا قضيتم الصالة فاذكروا هلل قيما وقعودا وعلى جنوبكم  ٜ
 (ٖٓٔ:فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة. )النساء 

  



 

 

  

فول وجهك شطر ادلسجد احلرام وحيث ماكنتم فولوا  ٓٔ
 (ٗٗٔوجوىكم شطره. ) البقرة: 

  

 

 

وجهك، حيث، 
وجوىكم:كتب 

اجليم احلاء 
اللوزي قبل 

حرف ادلنخفضة 
 أو ادلستقيمة.

كتبت وجهك:
الرأس العٌن 

اذلمزة لأللف 
يف حرف 

 الكاف.

 

وكلوا واشربوا وال  يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ٔٔ
 (ٖٔتسرفوا. )األعراف:

  

 

 

  

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وبتغوا من فضل هلل.  ٕٔ
 (ٓٔ)اجلمعة: 

  



 

 

قضيت: يلزم 
ارتفاع السّن 

الثاين إذا وقعت 
يف الكلمة وفيها 

األسنان من  
 األحروف.

من:  ادليم 
السابق إذا 

اتصل بالنون 
الرمحانية يلزم 

 مزيدانقطة 

 

حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانطٌن،   ٖٔ
 (ٜٖٕ-ٖٕٛفإن خفتم فرخاال أو ركبانا. )البقرة: 

  

 

 

 فان=فإن 

   كتابة " اهلل و حممد" ٗٔ
 

 

  



 

 

ىناك حمد: 
اإلحنراف من 

القواعد يف 
حرف ادليم و 

 الدال

 

   توكلت على اهلل ٘ٔ
 

 

  

   الرمحن الرحيمبسم اهلل  ٙٔ
 

 

اهلل= قاعدة 
خمصوصة للفط 

 اجلاللة

 الرمحر= الرمحن
كتب النون 

 بالنقطة 

   إن اهلل مجيل ُيب اجلمال ٚٔ
 

 

اهلل= قاعدة 
خمصوصة للفط 

 اجلاللة
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