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 تقريه الشيخ عتر احلىير احلجوري
 احلّد هلل و افهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل أما بًد:

جتٓاؾر ،«ادَدمات مع ادخارج وافهٍات»ؾَد ضافًت رشافة:   أ

ئده، ومرتبة فنقارده، وهل  رشافة ضٔبة ذم باب افتجقيد، مَربة فٍقا

ـام جًِٓا ـاتبٓا إخ أبق شِٔامن افُازخستاين خمتكة مرتبة، تسٓؾ 

ؿرآء هتا وؾّٓٓا، وهذا هق افًِؿ افْيري فِتجقيد، وأما افًّع 

ؾٔحتاج إػ تَِغ مع ادًِّغ افٍامهغ هلذا افٍـ ادٓؿ بًٔدا ظـ 

تْىع وافتًّؼ، ؾ٘ن افْاس ذم افتجقيد: ضرؾان ووشط، ؾِٔحرص اف

اددرس وافىافب ظذ أن يُقن مـ افقشط وهق افًدل اخلٔار بًٔدا 

 ظـ افتًّؼ وافتساهؾ

 ؾجزى اهلل مٗفػ هذه افرشافة خرا واحلّد هلل رب افًادغ.

 ه6341/ ربٔع أول /  52أبق حمّد ظبد احلّٔد احلجقري  
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 اإلرياينةي أمحر عتر اهلل قريه الشيخ ت
احلّد هلل وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبٔف ظِٔف افهالة وافسالم، أما 

 بًد:

ؾَد ؿرأت هذه افرشافة افِىٍٔة ادٔرسة ذم مَدمات ذم ظِؿ 

افتجقيد، ؾقجدهتا رشافة جٔدة ومَدمة ٕاؾًة، ؾٖشٖل اهلل جؾ وظذ 

إلشالم، أن يبارك ذم أخْٔا افُريؿ أيب شِٔامن وأن يٍْع بف ادسِّغ وا

 واحلّد هلل رب افًادغ.

 وـتبف: أبق ظبد افرمحـ ظبد اهلل اإلرياين
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 مكدمة املؤلف

َن َتْرتِٔاًل ﴿احلّد هلل افَائؾ:  ْرآ َُ وافهالة  ،[3ادزمؾ:]﴾َوَرتِِّؾ اْف

 وافسالم ظذ مـ حز افَرآن حتبرا.

دُ  ّْ   احْلَ
ِ
َ
ِ

َتاَب  َظْبِدهِ  َظَذ  َأنَْزَل  اَفِذي لِل ُِ ةً  اْف ُوِل  َتْبِكَ َْفَباِب  ِٕ ْٕ  ا

ـْ  َوَأْوَدَظفُ  ُِقمِ  ُؾُْقنِ  ِم ًُ ؿِ  اْف َُ َجَب  َواحْلِ ًَ َجاَب  اْف ًُ فُ  اْف َِ ًَ  َأَجَؾ  َوَج

ُتِب  ُُ اًم  َوَأْؽَزَرَها َؿْدًرا اْف ِْ ا َْٕياًم  َوَأْظَذََبَا ِظ َٓ ٌَ َِ َىاِب، ذِم  َوَأبْ ٕا اخْلِ  ؿرآ

ًّٔا َٓ  ِظَقٍج  ِذي َؽْرَ  َظَربِ ةَ  ٓ خمِقق، َو َٓ َٓ  ِؾٔفِ  ُصْب َٔاَب  َو
  .اْرتِ

يَؽ  َٓ  وأصٓد أن ٓ إهل إٓ اهلل  َوْحَدهُ   افذي إرباب، َرب   َففُ  ََشِ

ْت  افقجقه فَٔقمٔتف ظْت ًَ تِفِ  َوَخَو َّ َي ًَ
َؿاُب  فِ  .افرِّ

دُ  َٓ ًدا َوَأْص َّ قُث  َوَرُشقُففُ  َظْبُدهُ  َأَن حُمَ ًُ ْب ـْ  اْدَ َرمِ  ِم ـْ ًُ  َأ  قِب افن 

ِف  اِب  َوَأَْشَ ًَ َْٖؾَوؾِ  ُأَمةٍ  َخْرِ  إَِػ  افنِّ ْغِ  َوَشاَلًما ـَِتاٍب َصاَلةً  بِ َّ  إَِػ  َداِئ

آِب  َيْقمِ   .اْحَ

ُد: ًْ ِ٘نَ  أمَا َب ِْؿَ  َؾ ًِ ـْ  َففُ  ُيْدَركُ  َٓ  َزَخارٌ  َبْحرٌ  اْف رٍ  ِم  َٓ  َصاِمٌخ  َوَضْقدٌ  َؿَرا

َُِؽ  َٓ  ُؿَْتِفِ  إَِػ  ُيْس ـْ ُيَهارُ  َو َهاِئفِ  إَِػ  افَسبَِٔؾ  َأَرادَ  ، َم َْ ُِغْ  َلْ  اْشتِ  إَِػ  َيْب
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ـْ  َذفَِؽ  ًٓ َوَم  َشبِٔاًل  َذفَِؽ  إَِػ  ََيِدْ  َلْ  إِْحَهاِئفِ  إَِػ  اْفُقُصقَل  َرامَ  ُوُصق

َْٔػ  اَػ  َؿاَل  َوَؿدْ  ـَ ًَ اضًِبا َت فِ  خُمَ َِ ِْ ـَ  ُأوتِٔتُؿْ  َوَما﴿: خِلَ ِْؿِ  ِم ًِ َٓ  اْف   ﴾ٔالً َؿِِ  إِ

ْرآنَ  ـَِتاَبَْا َوإِنَ  َُ رُ  هَلُقَ  اْف جِّ ٍَ ُِقمِ  ُم ًُ ا اْف َٓ ًُ ا َوَداِئَرةُ  َوَمَْْب َٓ ِس ّْ  َص

ا َٓ ًُ َِ فُ  ِؾٔفِ  َأْوَدعَ  َوَمْى َٕ اَػ  ُشْبَحا ًَ ِْؿَ  َوَت َؾ  ؾٔف وأبان يشء ـؾ ِظ  َهْدٍي  ـُ

ى َوَؽل   َؾ  َؾَسَ ـ   ِذي ـُ د   ِمْْفُ  َؾ ِّ ْٔفِ  َيْسَت َِ ًْ  َوَظ دُ َي ِّ ٔفُ  َت َِ ٍَ  ِمْْفُ  َيْسَتْْبِطُ  َؾاْف

امَ  َُ َْح ْٕ ؿَ  َوَيْسَتْخِرُج  ا ُْ مِ  احْلَاَللِ  ُح  .َواحْلََرا

ِظدَ  ِمْْفُ  َيْبِْل َوافَْْحِقي   بِفِ  َؿَقا ْٔفِ  َوَيْرِجعُ  إِْظَرا ِرَؾةِ  ذِم  إَِف ًْ ِٖ  َم ْقلِ  َخَى ََ  اْف

ـْ  بِفِ  ِم  .َصَقا

َٔايِن   ـِ  إَِػ  بِفِ  ََيَْتِدي َواْفَب َتِزُ  افَِّْيامِ  ُحْس ًْ  َصْقغِ  ذِم  اْفَباَلَؽةِ  َمَسافَِؽ  َوَي

اَلمِ  َُ  .اْف

ـَ  َوِؾٔفِ  َهصِ  ِم ََ َْخَبارِ  اْف ْٕ رُ  َما َوا ِـّ َبَْهارِ  ُأوِل  ُيَذ ْٕ ـَ  ا ِظظِ  َوِم  اْدََقا

َْمَثالِ  ْٕ رِ  ُأوُفق بِفِ  َيْزَدِجرُ  َما َوا ُْ ٍِ ْظتَِبارِ  اْف ِٓ ـْ  َذفَِؽ  َؽْرِ  إَِػ  َوا ُِقمٍ  ِم  َٓ  ُظ

رُ  دِّ ََ َٓ  َؿْدَرَها ُي ـْ  إِ َها َظِِؿَ  َم ظٍ  َؾَهاَحةِ  َمعَ  َهَذا َحْكَ ٍْ ُِقٍب  َوَباَلَؽةِ  َف  ُأْش

رُ  َٓ قَل  َتْب َُ ًُ ُُِب  اْف ُِقَب  َوَتْس َُ ِدرُ  َٓ  َْٕيؿٍ  َوإِْظَجازُ  اْف َْ ْٔفِ  َي َِ َٓ  َظ  َظاَلمُ  إِ

ُٔقب. ٌُ  اْف
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رج وافهٍات، وما حيتاج إفٔف ؾٓذه رشافة خمتكة ذم ادخا *

ر بايب ادخارج افىافب مـ ادَدمات، مذيال بٖشئِة ومتريْات، مع ذـ

 «ؿارئ افَرآن أن يًِّف ادَدمة ؾٔام َيب ظذ»وافهٍات مـ متـ 

إلمام ظكه ذم افتجقيد وافَراءات حمّد بـ حمّد بـ حمّد بـ ظع 

ارج وصٍات بـ يقشػ بـ اجلزري: فٔسٓؾ بحٍيٓا ووظٔٓا باب خم

احلروف، ويَع ظْد ضافب هذا افٍـ مـ احٖخقف، ؾٖشٖل اهلل أن يٍْع 

 َبا اإلشالم وادسِّغ، وأن َيًِٓا ذم مٔزان حسْايت يقم افديـ.

 رشقفف ظذ ادْزل تًاػ اهلل واظِؿ أن افَرآن َشظا هق:  ـالم *

 بسقرة ادختقم افٍاحتة، بسقرة ادبدوء ،ملسو هيلع هللا ىلص حمّد أنبٔائف وخاتؿ

َٕا﴿: تًاػ ؿال. اسافْ ـُ  إِ ََِْٔؽ  ََٕزْفَْا َْٕح ْرآنَ  َظ َُ : إٓسان]﴾َتِْْزيالً  اْف

َٕا﴿: وؿال [،54 ٕاً  َأنَْزْفَْاهُ  إِ ؿْ  َظَربِّٔاً  ُؿْرآ ُُ َِ ًَ ُِقنَ  َف َِ ًْ  .  [5: يقشػ]﴾َت

 وافَْص وافزيادة افتٌٔر مـ افًئؿ افَرآن هذا تًاػ اهلل محك وؿد

َٕا﴿: ؾَال بحٍيف وجؾ زظ تٍُؾ حٔث وافتبديؾ، ـُ  إِ رَ  ََٕزْفَْا َْٕح ـْ  افذِّ

َٕا  ول افُثرة افَرون موت وفذفؽ [،9: احلجر] ﴾حَلَاؾُِيقنَ  َففُ  َوإِ
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 إٓ يبدل، أو يَْص، أو يزيد، أو ؾٔف، يٌر أن أظدائف مـ أحد حياول

 .أمره وؾوح شسه، اهلل هتؽ

 افؼيًة دروشْة افْبل مها مه افُريؿ واظِؿ أن افَرآن * 

: تًاػ اهلل ؿال افْاس، ـاؾة إػ ملسو هيلع هللا ىلص حمّد َبا بًث افتل اإلشالمٔة

ْرَؿانَ  ََٕزَل  اَفِذي َتَباَركَ ﴿ ٍُ قنَ  َظْبِدهِ  َظَذ  اْف ُُ غَ  فَِٔ
ِ
اَد ًَ ِْ

ِ  ف

ـَ  افَْاَس  فِتُْخِرَج  إَِفَْٔؽ  َأنَْزْفَْاهُ  ـَِتاٌب ﴿[، 6:افٍرؿان]﴾اً َِٕذير ُِاَمِت  ِم  افي 

ِْ٘ذنِ  قرِ افْ   إَِػ  ِؿْ  بِ طِ  إَِػ  َرَبِّ ا ِزيزِ  ِِصَ ًَ ٔدِ  اْف ِّ   (6) احْلَ
ِ
 ذِم  َما َففُ  اَفِذي الَِل

َْرضِ  ذِم  َوَما افَساَمَواِت  ْٕ ـَ  َوَوْيٌؾ  ا اؾِِري َُ ِْ ِ ـْ  ف  َصِديد َظَذاٍب  ِم

 .[5-6: ابراهٔؿ]﴾(5)

أصقل ذم »ومـ رام ادزيد ذم هذا افباب ؾِرجع إػ رشافة  ●

 حمّد بـ صافح افًثّٔغ  رمحف اهلل.افًالمة فِنٔخ  «افتٍسر

 فضائل تالوة امقرآن

واظِؿ أن فتالوة افَرآن ؾوائؾ ـثرة مـ افَرآن وافسْة افْبقة  *

 افهحٔحة:
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ـَ  إِنَ  ﴿ؿال اهلل شبحإف وتًاػ:  ؾّـ افَرآن: ● ُِقنَ  اَفِذي  ـَِتاَب  َيْت

 
ِ
قا  افَهاَلةَ  َوَأَؿاُمقا  الَِل َُ ٍَ ا  َرَزْؿَْاُهؿْ  ِِمَا َوَأنْ َٔةً  ِِسًّ

ـْ  دِمَاَرةً  َيْرُجقنَ  َوَظاَلِٕ  َف

ؿْ  (59) َتُبقرَ  ُٓ َٔ ـْ  َوَيِزيَدُهؿْ  ُأُجقَرُهؿْ  فَُِٔقؾِّ َٕفُ  َؾْوِِفِ  ِم ٍُقرٌ  إِ قرٌ  َؽ ُُ  َص

 [.43 ،59ؾاضر: ] ﴾ (43)

ذم ؿال اإلمام أبق افٍداء إشامظٔؾ بـ ظّر بـ ـثر رمحف اهلل  ؾائدة:

انَ : َؿَتاَدةُ  : َؿاَل ( 232/  1 )ظْد هذه أية  «هتٍسر»  َرمِحَفُ  ُمَىرف، ـَ

، َيةَ  َهِذهِ  َؿَرأَ  إَِذا الَِلُ ْٔ قُل  ا َُ   آَيةُ  َهِذهِ : َي
ِ
ء َرا َُ  ـها .اْف

إشامظٔؾ  بـ حمّد اهلل ظبد أبق ما أخرجف اإلمام ومـ افسْة: ●

افْٔسابقري افبخاري واإلمام أبق احلسغ مسِؿ بـ احلجاج افَٔؼي 

  اهلل رشقل َؿاَل : ؿافت ، ظائنة مـ حديث: «صحٔحٔٓام»ذم 

َرأُ  اَفِذي»: ملسو هيلع هللا ىلص َْ ْرآنَ  َي َُ َرةِ  َمعَ  بِفِ  َماِهرٌ  َوُهقَ  اف ٍَ مِ  افَس َُِرا َرِة، اف  َواَفِذي افَزَ

َرأُ  َْ ْرآنَ  َي َُ تَعُ  اْف ًْ َِْٔفِ  َوُهقَ  ؾِٔفِ  َوَيَتَت   .«أْجَرانِ  َففُ  َصاق   َظ

  «صحٔحٔٓام» ذم مسِؿ واإلمام افبخاري اإلمام أخرجف ما: ومْٓا

: ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رشقل َؿاَل : َؿاَل    إصًري مقشك َأيب :حديث مـ

ـِ  َمَثُؾ » ِم ْٗ ُ َرأُ  اَفِذي اْد َْ ْرآنَ  َي َُ ا: إُتُْرَجةِ  َمثَُؾ  اف َٓ ا َضٌِّٔب  ِرحُي َٓ ُّ ًْ  َوَض
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ـِ  َوَمثَُؾ  َضٌِّٔب، ِم ْٗ ُ َْ  َٓ  اَفِذي اْد ْرآنَ  َرأُ َي َُ َثؾِ  اف َّ َرةِ  ـَ ّْ  هَلَا ِريَح  َٓ : افَت

ا َٓ ُّ ًْ ٌِْق، َوَض ثؾِ  افَرآنَ  يَرأ  اَفِذي ادَُْاؾِِؼ  َوَمثُؾ  ُح َّ َٕةِ  ـَ ا: افَرحيا َٓ  رحُي

ا َضٌِّٔب  َٓ ُّ ًْ ، َوَض َرأُ  َٓ  اَفِذي ادَُْاؾِِؼ  َوَمثَُؾ  ُمر  َْ ْرآنَ  َي َُ ثؾِ  اف َّ َِةِ  ـَ : احلََْْي

ا ِريٌح  اهَلَ  َفَْٔس  َٓ ُّ ًْ  .«ُمر   َوَض

 «صحٔحٔٓام» ذم مسِؿ واإلمام افبخاري اإلمام أخرجف ما: ومْٓا

 إَِٓ  َحَسدَ  َٓ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص افَْبلِّ  ظـ ، ظّر بـظبد اهلل  :حديث مـ

ْرآَن، اهللُ  آَتاهُ  َرُجٌؾ : اْثَْتَْغِ  ذم َُ قَ  اف ُٓ قمُ  َؾ َُ َٕاء بِفِ  َي َِْٔؾِ  آ َٕاءَ  اف َٓ  َوآ  اِر،افَْ

، اهللُ  آَتاهُ  َوَرُجٌؾ  ًٓ قَ  َما ُٓ فُ  َؾ َُ ٍِ َٕاءَ  ُيْْ َِْٔؾِ  آ َٕاءَ  اف ارِ  َوآ َٓ  .«افَْ

 «صحٔحٔٓام» ذم مسِؿ واإلمام افبخاري اإلمام أخرجف ما: ومْٓا

  :حديث مـ
ِ
ء انَ : َؿاَل  ، ظاِزٍب  بـ افزا َرأُ  َرُجٌؾ  ـَ َْ  ُشقَرةَ  َي

ِػ، ْٓ َُ ، َمْرُبقطٌ  َؾَرٌس  َوِظَْْدهُ  اْف َنْتفُ  بَِنَىَْْغِ ٌَ َِْت  َشَحاَبةٌ  َؾَت ًَ ُٕق، َؾَج  َتْد

َؾ  ًَ ٍِرُ  َؾَرُشف َوَج ا، َيْْ َٓ اَم  ِمْْ َِ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص افَْبَل  أتَك أْصَبَح  َؾ ـَ  َفُف، َذفَِؽ  َؾَذ

اَل  ََ َِْؽ »: َؾ َُِْٔةُ  تِ ْرآنِ  َتََْزَفْت  افَس َُ  .«فِِ
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 يث: ظثامنمـ حد «صحٔحف»ومْٓا: ما أخرجف اإلمام افبخاري ذم  

ؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل َؿاَل : َؿاَل   ظٍان بـ ـُ ـْ  َخْرُ َِؿَ  َم ًَ ْرآنَ  َت َُ  اْف

فُ  َّ َِ   .«َوَظ

 ُأَماَمةَ  َأيب :حديث مـ «صحٔحف» ذم مسِؿ اإلمام أخرجف ما: ومْٓا

ُت : َؿاَل   ًْ
ِّ   رشقَل  َش

ِ
ْرآَن: اْؿَرُؤوا»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َُ َٕفُ  اف ْٖيِت  َؾ٘  َي

َٔامَ  َيْقمَ  َِ ا ةِ اف ًً ٔ
ٍِ  .«َْٕصَحابِفِ  َص

 مـ حديث: افََْقاسِ  «صحٔحف»ومْٓا: ما أخرجف اإلمام مسِؿ ذم 

ـِ  انَ  ب ًَ ّْ ُت : َؿاَل   َش ًْ
ِّ َتك»: يَقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل  َش ْٗ  َيْقمَ  ُي

َٔاَمةِ  َِ ْرآنِ  اف َُ ـَ  َوأْهِِفِ  بِاف ُٕقا  افذي ا ُِقنَ  ـَ َّ ًْ َْٕٔا، ذم بِفِ  َي ُدُمف افد  َْ  شقَرةُ  َت

َرةِ  ََ َراَن، َوآلِ  افَب ّْ ـْ  حُتَاَجانِ  ِظ اَم  َظ ِٓ  .«َصاِحبِ

 بـ ظّر :حديث مـ «صحٔحف» ذم مسِؿ اإلمام أخرجف ما: ومْٓا

ُِتَاِب  َِبََذا َيْرَؾعُ  اهللَ  إنَ »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص افْبَل  أنَ :  اخلىاب ًما اف  أْؿَقا

ـَ  بِفِ  َوَيَوعُ   .«آخِري

 بـ ظبد اهلل مـ حديث: «شْْف»ما أخرجف افسمذي ذم  :ومْٓا

ـْ : َؿاَل   مسًقدٍ  ـْ  َحْرًؾا َؿَرأ  َم   ـَِتاِب  ِم
ِ
َِفُ  اهلل  َواحلََسَْةُ  َحَسٌَْة، َؾ
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ْؼِ  ًَ ـْ  َحرٌف، أخؿ: أؿقل َٓ  أْمَثاهِلَا، بِ ُِ  َحْرٌف، َوَٓمٌ  َحْرٌف، أخٌِػ : َوف

 .َحْرٌف  َوِمٔؿٌ 

 ظبد :حديث مـ «شْْٓام» ذم افسمذي أخرجف أبق داود و ما ومْٓا

 
ِ
اُل »: َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  ظـ ، افًاص بـ ظّرو بـ اهلل ََ  فَِهاِحِب  ُي

ْرآنِ  َُ اَم  َوَرتِّْؾ  َواْرَتِؼ  اْؿَرأْ : اْف َْْت  ـَ َْٕٔا، ذم ُتَرتُِّؾ  ـُ  آِخرِ  ِظْْدَ  َمِْْزَفتََؽ  َؾ٘نَ  افد 

َرُؤَها آية َْ  .«َت

 وشْة وؽرها مـ افٍوائؾ افقاردة ذم هذا افباب مـ ـتاب اهلل  *

 ، وهلل احلّد، وادْة. ملسو هيلع هللا ىلصرشقفف 

 تتِخص ؾٔام يع:وهذه افرشافة افتل بغ يدي افَارئ و *

 افباب إول: مَدمات يْبٌل مًرؾتٓا فىافب ظِؿ افتجقيد. ●

 أوٓ: مبادئ ظِؿ افتجقيد. -6

ءة. -5  ثإٔا: مراتب افَرا

ءة. -4  ثافثا: أرـان افَرا

 ة.رابًا: أحُام آشتًاذة وافبسِّ -3

 خامسا: افِحـ وحُّف. -2
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 افباب افثاين: خمارج احلروف ومِحَاتف. ●

 افباب افثافث: صٍات احلروف ومِحَاتف. ●

ادَدمة ؾٔام »وصٍات احلروف مـ متـ اجلزرية ادسامة:  ،خمارج ●

 .«َيب ظذ ؿارئ افَرآن أ ن يًِّف

ادَدمات مع ادخارج »جِٓف بًد تًِؿ افَارئ ما ٓ يسع  ●

 متاريـ وأشئِة.  «ٍاتوافه

وؿارئٓا  ،وذم اخلتام: أشٖل اهلل أن يٍْع َبذه ادَدمة ـاتبٓا *

 واحلّد هلل رب افًادغ. 

 ـتبف: أبق شِٔامن افُازاخستاين.
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 مكدمات : الباب األول

 ييبغي معرفتها لطالب عله التجويد

بق افًرؾان حمّد بـ ظع افهبان ؿال أ :أوٓ: مبادئ ظِؿ افتجقيد

 :(ه  6531ت )

ـ  ظؼْة ... احلـــــــــــإِن مب ، وادقضقُع، ثَؿ افثّرةْ ــــــــــــــادئ ـؾِّ ؾ  د 

ُِف، وٕسبٌة، وافقاضْع ... وآشُؿ، آشتّداُد، حُؿ افنارعْ و  ؾو

ٔع َحاز افؼؾا ِّ تٍك ... َومـ درى اجْلَ ـْ ًِْض ا ًْض بِاْفَب  مسائٌؾ َواْفَب

 ؾافتجقيد: *

 فتحسغ.احده: فٌة:  -6

ومستحَف  ،حَف وإظىاؤه خمارجف مـ حرف إخراج ـؾاصىالحا: 

 .وافًارضة ،مـ افهٍات إصِٔة

وهل افتل تالزم  :أي: مـ افهٍات إصِٔةحؼ احلرف: و ●

فف، وٓ تٍْؽ ظْف بحال مـ إحقال، مثؾ:  احلرف ذم مجٔع أحقا

 وؽرها. (اجلٓر، وافرخاوة، وافََِِة)صٍة 
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: مـ افهٍات افًارضة: وهل افتل تالزم أي ومستحؼ احلرف: ●

فف وتٍْؽ ظْف ذم بًوٓا أخر، مثؾ: صٍة  احلرف ذم بًض أحقا

 (اإلطٓار، واإلدؽام، واإلؿالب، وافتٍخٔؿ، وافسؿٔؼ، وادد)

 وؽرها.

ٕٔة. مقضقظف: -5  افُِامت افَرآ

ءة افَرآن افُريؿ. ثّرتف: -4  صقن افِسان ظـ اخلىٖ ذم ؿرا

 افًِقم فتًَِف بُالم اهلل تًاػ.مـ أَشف ؾوِف:  -3

ٕٔة. ٕسبتف: -2  مـ افًِقم افؼظٔة وأحد افًِقم افَرآ

 : واضًف -1

 وجؾ ظز اهلل مـ تقؿٍٔل ؾٓق :(افتىبَٔٔة) افًِّٔة افْاحٔة مـ أما ●

 أن إػ جمقدا مرتال افسالم ظِٔف جزيؾ ظـ ملسو هيلع هللا ىلص حمّد ٕبْٔا تَِاه

تر إفْٔا وصؾ  .بافتقا

  :(افْيرية) ًِّٔةاف افْاحٔة مـ وأما ●

 ضافب أيب بـ مُل اإلمام هق مْثقرا: ـتابا ؾٔف أخػ مـ ؾٖول

 افَراءة دمقيد ذم افرظاية» ( ه344 - ه422 ) اهلل رمحف افَٔيس
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 مزاحؿ أبق اإلمام هق ٕيام: ؾٔف أخػ مـ وأول .«افتالوة فٍظ وحتَٔؼ

 ذم إٔةاخلاؿ ادْيقمة» ( ه452 - ه535) اخلاؿاين اهلل ظبٔد بـ مقشك

 .« افَرآن دمقيد

 .افتجقيد ظِؿ: اشّف -4

تر ادَْقفة افتالوة مـ: اشتّداده -8  .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رشقل ظـ بافتقا

  :حُّف -9

 ؾِٔس بقاجب. أما تًِؿ إحُام افْيرية:  -أ

 ؾّىِقب وؾٔف تٍهٔؾ: وأما ؿراءة افَرآن ؿراءة صحٔحة: -ب

م َبا لواإلخال واجب، َبا ؾآفتزام: احلروف خمارج أما ●  حرا

باخلاء [ 6: افٍاحتة] ﴾حلَّدُ ٱ﴿ حاء ـتٌٔر آثؿ، وتارـٓا مىَِا،

 .تًاػ اهلل تٌٔر فُالم ٕنف :﴾خلَّدُ ٱ﴿

 َبا ؾآفتزام :حٔزه ظـ احلرف خيرج بتٌٔرها افتل افهٍات وأما ●

 شغ آثؿ، ـتٍخٔؿ وتارـٓا مىَِا، حرام َبا واجب، واإلخالل

َى ﴿ صاد وترؿٔؼ ،﴾َظَسك﴿
 .﴾َوَظَل
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ء ـسؿٔؼ: افَراءة بجامل ادتًَِة افتزئْٔة افهٍات وأما ●  افرا

ـِ ٱ﴿: ؿقفف ذم ادٍتقحة
َ
 تبٔغ وظدم[  4:افٍاحتة] ﴾فَرِحٔؿِ ٱ فَرمَح

 شبٔؾ ظذ ـان ؾ٘ن ذفؽ: ؽر إػ افٌْـ وظدم إضافة ،وافتٍق اهلّس

 ىَِا،م ِمْقعٌ  َبا واإلخالل ،واجب َبا ؾآفتزام: وادناؾٓة افتَِل

  .افرواية ذم ٌب ذِ ـَ  اإلخالل نٕ :ادتًّد ويٖثؿ

 مـ صخص ذفؽ تُرر ؾ٘ن: ادًتادة افتالوة شبٔؾ ظذ ـان وإن

  .حَف ذم مًٔب ؾٓق: بإحُام ظال متَـ

 .: ٕنف مًذور بجِٓفظِٔف يشء ؾال: ظامل صدر مـ إنأما 

 أحُام مًرؾة إػ َبا يتقصؾ افتل افُِٔة ؿقاظده: مسائِف -63

 جلزئٔات.ا

 :ثإٔا: مراتب افَراءة

 فَراءة افَرآن افُريؿ ثالث مراتب: *

ءة وهلافتحَٔؼ:  -6  تٔاناإل ذم ادبافٌة مع واضّئْان بتٗدة افَرا

 َٕهان. وٓ زيادة ؽر مـ حَف ظذ بافنئ
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 مع واحلدر افتحَٔؼ مرتبتل بغ متقشىة مرتبة وهلافتدوير:  -5

 .افتجقيد أحُام مراظاة

ع هق واحلدر:  -4 ءة ذم اإلِسا  .افتجقيد أحُام مراظاة مع افَرا

 فائدة:
 .(افتَِغ)مَام افتًِٔؿ ادَام ادْاشب فَِراءة بّرتبة افتحَٔؼ:  ●

مَام صالة افٍريوة وادَام ادْاشب فَِراءة بّرتبة افتدوير:  ●

 وؽرها.

مَام تسّٔع افقرد وادَام ادْاشب فَِراءة بّرتبة احلدر:  ●

 الة افساويح وؽرها.افٔقمل، وص

افستٔؾ فٔس مرتبة رابًة، بؾ هل داخِة حتت  وتنبيه: ،فائدة

رَءانَ ٱَوَرتِِّؾ ﴿ادراتب افثالثة، فَقل اهلل شبحإف وتًاػ:  َُ  ف

ؾ: ]﴾َترتِٔاًل   .[3ادَُزمِّ

 :افهحٔحة افَراءة أرـان: ثافثا

 ينسط فهحة افَراءة أرـان ثالثة: *

ءة  -6 ؾَة افَرا  مـ وجقه افًربٔة. فقجفمقا
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ؾَة افَراءة فرشؿ ادهحػ افًثامين -5  وفق احتامٓ. ،مقا

 .ملسو هيلع هللا ىلصظـ رشقل اهلل  افَراءةصحة شْد  -4

 :وافبسِّة ،رابًا: أحُام آشتًاذة

 :االستعاذةأوال: 

اصىالحا: و وافتحهـ. ،وآظتهام نآفتجاءآشتًاذة فٌة:  *

ػ، وافتحهـ فٍظ حيهؾ بف ضِب افِجقء إػ اهلل شبحإف وتًا

 وآظتهام بف مـ افنٔىان افرجٔؿ.

اهلل "، ـام ذم ؿقفف أظقذ باهلل مـ افنٔىان افرجٔؿ"صٌٔتٓا:  *

ـَ افَنَْٔىاِن ﴿شبحإف وتًاػ:   ِم
ِ
ًِْذ بِالَِل َن َؾاْشَت ْرآ َُ َِ٘ذا َؿَرأَْت اْف َؾ

 .[98افْحؾ: ] ﴾افَرِجٔؿِ 

 مستحبة، وبف ؿال مجٓقر افًِامء.حُّٓا:  *

آشتًاذة فٔست مـ افَرآن افُريؿ باإلمجاع فذا ل تُتب ذم  ة:فائد

 ادهحػ.

 أحُام آشتًاذة: *

 فالشتًاذة أربًة أوجف إذا ـإت افَراءة مـ بداية افسقرة:



 املؼدمات مع املخارج والصػات الباب األول: مؼدمات

 
 

 

11 

أي: أن تَرأ آشتًاذة، وافبسِّة، وأول وصؾ اجلّٔع:  -6

 ﴿افسقرة بٍْس واحد، هُذا: 
ِ
ـَ افَنَْٔىاِن ا َأُظقُذ بِالَِل بِْسِؿ  فَرِجٔؿِ ِم

ـِ افَرِحٔؿِ   افَرمْحَ
ِ
 .﴾ُؿْؾ ُهَق الَِلُ َأَحدٌ  الَِل

ءة ـؾ مـ آشتًاذة، ؿىع اجلّٔع:  -5 أي: أن تَىع افٍْس بغ ؿرا

 ﴿وافبسِّة، وأول افسقرة، هُذا: 
ِ
ـَ افَنَْٔىاِن افَرِجٔؿِ  َأُظقُذ بِالَِل  ،﴾ِم

ـِ ا﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا   افَرمْحَ
ِ
ُؿْؾ ُهَق ﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا ،  ﴾فَرِحٔؿِ بِْسِؿ الَِل

 .﴾الَِلُ َأَحدٌ 

وصؾ آشتًاذة بافبسِّة، وؿىع افبسِّة ظـ أول افسقرة:  -4

 ﴿هُذا: 
ِ
ـَ افَنَْٔىاِن افَرِجٔؿِ  َأُظقُذ بِالَِل ـِ افَرِحٔؿِ  ِم  افَرمْحَ

ِ
 ،﴾بِْسِؿ الَِل

 .﴾ُؿْؾ ُهَق الَِلُ َأَحدٌ ﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا 

ًاذة ظـ افبسِّة، ووصؾ افبسِّة بٖول افسقرة: ؿىع آشت -3

 ﴿هُذا: 
ِ
ـَ افَنَْٔىاِن افَرِجٔؿِ  َأُظقُذ بِالَِل بِْسِؿ  ﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا  ،﴾ ِم

ـِ افَرِحٔؿِ   افَرمْحَ
ِ
 .﴾ُؿْؾ ُهَق الَِلُ َأَحدٌ  الَِل

 هذه إوجف إربًة ـِٓا جائزة. تنبيه:

 قرة، ؾِف وجٓان ٓ ؽر:أما إذا أراد افَارئ أن يَرأ مـ أثْاء ش
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 وهق إوػ.افَىع:  -6

 وهق جائز مع أن افَىع أوػ.افقصؾ:  -5

ذم  (أي: وصؾ آشتًاذة بقشط افسقرة  )ٓ حيسـ افقصؾ  تنبيه:

أية افتل ؾٔٓا ضّر يًقد ظذ آخر مذـقر، أو ؾٔٓا فٍظ اجلالفة، 

ُِْؿ افَساَظةِ  ﴿ٕحق:  ِْٔف ُيَرد  ِظ َٓ  ﴿،  [ 34ؾهِت:  ] ﴾إَِف ُهَق الَِلُ اَفِذي 

َٓ ُهقَ  ؿْ ﴿، [ 54/  55احلؼ:  ] ﴾ إهَِلَ إِ ُُ ََ َِ إنًام:  ] ﴾ ُهَق اَفِذي َخ

 وؽرها. [5/ افتٌابـ:  14/ ؽاؾر:  689/ إظراف:  5

 . أن افسامع ؿد ييـ أن ادذـقر بًدها يًقد ظذ افنٔىانوافسبب: 

 ثاىيا: البشنلة:

 ."بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ"رئ: ؿقل افَا: ةِافبسّ *

وفٔست آية  ،هنا آية مـ افَرآنأوافهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ:  *

َُٕف  ﴿مـ ـؾ شقرة، وهل بوع آية مـ شقرة افّْؾ مـ ؿقفف تًاػ:  إِ

ـِ افَرِحِٔؿ   افَرمْحَ
ِ
َُٕف بِْسِؿ الَِل َِٔاَْمَن َوإِ ـْ ُش  .[ 43افّْؾ:  ]﴾ (43)ِم

 اية ـؾ شقرة.مستحبة بدوحُّٓا: 

 أحُام افبسِّة: *
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أي: آخر )فِبسِّة أربًة أوجف إذا ـإت افَراءة بغ افسقرتغ 

 :(افسقرة إوػ ثؿ افبسِّة ثؿ أول افسقرة إخرى

أي: أن آخر افسقرة وافبسِّة وبداية افسقرة وصؾ اجلّٔع:  -6

ًقا َأَحٌد بِْس ﴿إخرى بٍْس  واحد، هُذا:  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ـِ َوَلْ َي  افَرمْحَ
ِ
ِؿ الَِل

َِِؼ  افَرِحٔؿِ  ٍَ  .﴾ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اْف

أي: تَرأ آخر افسقرة ثؿ تٖخذ ٍٕسا ثؿ تَرأ ؿىع اجلّٔع:  -5

ًقا ﴿افبسِّة ثؿ تٖخذ ٍٕسا ثؿ تَرأ بداية افسقرة هُذا:  ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ َوَلْ َي

ـِ افَرحِ ﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا  ،﴾َأَحدٌ   افَرمْحَ
ِ
ثؿ تٖخذ ٍٕسا  ،﴾ٔؿِ بِْسِؿ الَِل

َِِؼ ﴿ ٍَ  .﴾ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اْف

ؿىع آخر افسقرة ظـ افبسِّة، ووصؾ افبسِّة ببداية افسقرة:  -4

ًقا َأَحدٌ ﴿ هُذا: ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ـِ ﴿ثؿ تٖخذ ٍٕسا  ،﴾َوَلْ َي  افَرمْحَ
ِ
بِْسِؿ الَِل

َِِؼ  افَرِحٔؿِ  ٍَ  .﴾ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اْف

: بافبسِّة، وؿىع افبسِّة ظـ أول افسقرة وصؾ آخر افسقرة -3

ـِ افَرِحٔؿِ ﴿هُذا:   افَرمْحَ
ِ
ًقا َأَحٌد بِْسِؿ الَِل ٍُ ـُ ـْ َفُف  ُُ ثؿ تٖخذ  ،﴾َوَلْ َي

َِِؼ ﴿ٍٕسا  ٍَ  .﴾ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ اْف
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ٕن  :إوجف إربًة ـِٓا جائزة، وأما افقجف افرابع ؾال َيقز تنبيه:

 افسقرة ٓ فْٓايتٓا. افبسِّة يٗتك َبا فبداية

 أما إذا ؿرأت بغ شقريت افٍْال وافتقبة ؾَِِراءة ثالثة أوجف: ●

 َظِِٔؿٌ ﴿هُذا:  ،افقصؾ بدون بسِّة -6
ٍ
ء ؾِّ يَشْ ُُ َءةٌ  إَِن الَِلَ بِ  .﴾ َبَرا

 َظِِٔؿٌ  ﴿هُذا: افَىع بدون بسِّة:  -5
ٍ
ء ؾِّ يَشْ ُُ ثؿ  ،﴾ إَِن الَِلَ بِ

َءةٌ ﴿تٖخذ ٍٕسا   .﴾َبَرا

ؾِّ ﴿هُذا:  :–شُتة يسرة بدون تٍْس  –افسُت  -4 ُُ إَِن الَِلَ بِ

 َظِِٔؿٌ 
ٍ
ء َءةٌ ﴿ثؿ تسُت شُتة يسرة بدون تٍْس  ﴾يَشْ  .﴾َبَرا

ءة. تنبيه:  ـؾ هذه افثالثة إوجف ادذـقرة جائزة َبا افَرا

وشقرة افتقبة  ،أؿرب إؿقال وأصحٓا هق أن شقرة إنٍال فائدة:

 ذا ل تٖيت افبسِّة ظْد شقرة افتقبة.قاحدة: فافسقرة ـاف

 :خامسا: افِحـ وحُّف

 وادٔؾ ظـ افهقاب. ،اخلىٖافِحـ فٌة:  *

 خىٖ يًرض ذم تالوة افَرآن ؾٔخؾ بَقاظد افَراءة.اصىالحا:  *

 وؿد ؿسّف افًِامء إػ ؿسّغ: *
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 افِحـ اخلٍل. -5 افِحـ اجلع. -6

 اللحً اجللي:-1

وة افَرآن افُريؿ ؾٔخؾ بادًْك، هق خىٖ يًرض ذم تالتًريٍف:  *

 أو باإلظراب، أو َبام مًا.

شّل جِٔا: ٕنف طاهر يًرؾف ظِامء افتجقيد وظامة افْاس،  فائدة:

 : بافِحـ افياهر.أجوا ويسّك

 مثال افِحـ اجلع: *

ـِ ﴿ :ـّـ يَرأ مثال اخلىٖ افذي خيؾ باإلظراب:  ●  افَرمْحَ
ِ
بِْسِؿ الَِل

أو  ،ويْهب اهلاء ،﴾بِْسؿِ ﴿ أو يٍتحٓا مـ ،ؿؾٔوؿ ادٔ ،﴾افَرِحٔؿِ 

 ﴿ يرؾًٓا مـ
ِ
 .﴾الَِل

ؿْ ﴿ :ـّـ يَرأ ومثال اخلىٖ افذي خيؾ بادًْك:  ● ِٓ ْٔ َِ َت َظ ّْ ًَ  ،﴾َأنْ

ء: ]﴾حَمُْيقًرا﴿ :أو بُرسها، وـّـ يرؿؼ افياء مـ ،بوؿ افتاء اإلِسا

ء: ]﴾حَمُْذوًرا﴿ :ؾتهر ،[53  :، أو يٍخؿ افسغ مـ[24اإلِسا

 .﴾َظَل ﴿ :ؾتهر، ﴾كَظَس ﴿

 حُؿ افِحـ اجلع: *
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 هق حرام باإلمجاع: ٕنف تٌٔر ٕفٍاظ افَرآن ومًإٔف.

 اللحً اخلفي: -2

هق خىٖ يًرض ذم تالوة افَرآن افُريؿ ؾٔخؾ بًرف تًريٍف:  *

ءة وٓ خيؾ بادًْك.  افَرا

شّل خٍٔا: ٕنف خيتص بًّرؾتف ظِامء افتجقيد، وخيٍك ظذ  فائدة:

 فْاس.ـثر مـ ا

اإلخالل بحُؿ مـ أحُام افتجقيد:  مثال افِحـ اخلٍل: *

ـاإلدؽام، واإلخٍاء، واإلؿالب، واإلطٓار، وافٌْة، وترؿٔؼ ادٍخؿ، 

 وتٍخٔؿ ادرؿؼ، وتُرير افراءات، وتٌِٔظ افالمات، وؽره.

 افِحـ اخلٍل يَْسؿ إػ ٕقظغ: فائدة:

ام افتجقيد، حلـ يًرؾف ظامة افَراء: ـاإلخالل بحُؿ مـ أحُ -6

 مثؾ: اإلطٓار.

حلـ ٓ يىِع ظِٔف إٓ ادٓرة مـ افَراء: ـًدم إمتام احلرـات أو  -5

 إصباظٓا ِما يٗدي إػ تقفد حروف أخرى.  

 حُؿ افِحـ اخلٍل: *
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مُروه، ؾ٘ن أخىٖ ادتًِؿ ؾال يشء ظِٔف، وـذفؽ افَارئ ادتَـ، 

 فُـ يًاب ظذ افَارئ ادتَـ إن أخىٖ خىٖ ـثرا.
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 خمارج احلروف :الباب الجاىي

 تًريػ ادخرج: -[6]

 مقضع اخلروج.ادخرج فٌة:  *

 احلٔز ادقفد فِحرف.اصىالحا:  *

 تًريػ احلرف: -[5]

 ف.افىرَ احلرف فٌة:  *

 صقت مًتّد ظذ خمرج حمَؼ أو مَدر.اصىالحا:  *

ء: ؾادخرج ادحَؼ:  ● هق افذي يًتّد ظذ جزء مًغ مـ أجزا

 أو افنٍتغ. -ِسان أو اف -احلِؼ 

هق افذي ٓ يًتّد ظذ أي جزء مـ إجزاء وادخرج ادَدر:  ●

 واخلٔنقم. –وهق خمرج: اجلقف 

 ـٔػ ًٕرف مقضع خروج احلرف؟ -[4]

ٕٖيت باحلرف شاـْا أو منددا مسبقؿا بحرف مـ احلروف : ج

 اهلجائٔة ـاهلّزة، ؾحٔثام إَىع افهقت ؾذاك خمرج احلرف.
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 هل احلروف، خمارج مًرؾة ذم إٍٓا ذـرٕاها افتل افىريَة :تنبيه

 مًرؾة ضريَة وأما ،ادحََة ادخارج مـ افتل خترج باحلروف خمتهة

حرف مـ هذه  ظذ ـؾ تدخؾ أن :ؾٓل ،افثالثة ادد أحرف خمرج

جْس ذفؽ  مـ بحرـة حمرـا اهلجائٔة احلروف مـ حرؾا إحرف

ظِٔٓا حرؾا مـ  خؾإن أردت مًرؾة خمرجٓا ُتد (و) :ؾّثال احلرف،

ثؿ حترك اهلّزة مـ جْس افقاو، أي:  ،(ء و) احلروف اهلجائٔة هُذا:

 .(و ءُ )بافوّة، ؾتُقن هُذا: 

 ظدد احلروف اهلجائٔة: -[3]

حرؾا،  (59)أهنا:  ، وافَراء:ومًيؿ افْحاة ،افذي ظِٔف مجٓقر

س  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح  –ج  –ث  –ت  –ب  –ا  –ء  )وهل: 

ن  –م  –ل  –ك  –ق  –ف  –غ  –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش  –

 .(ي –و  –ه  –

 ظدد خمارج احلروف: -[2]

 تَْسؿ خمارج احلروف إػ ؿسّغ: *
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ما اصتّؾ افقاحد مْٓا ظذ خمرج وهل:  (رئٔسٔة)خمارج ظامة  -6

 واحد ؾٖـثر.

ما اصتّؾ افقاحد مْٓا ظذ خمرج وهل:  (ؾرظٔة )خمارج خاصة  -5

رج مْف حرف أو حرؾان أو ثالثة وٓ أـثر مـ واحد ؾَط، وؿد خي

 ذفؽ.

 ؾٖما ادخارج افًامة ؾٓل: *

 اجلقف. -6

 احلِؼ. -5

 افِسان. -4

 افنٍتان. -3

 اخلٔنقم. -2

 وتَْسؿ ادخارج افًامة باظتبار آخر إػ: فائدة:

 افنٍتان. –افِسان  –احلِؼ خمارج حمََة، وهل:  -6

 م.اخلٔنق –اجلقف خمارج مَدرة، وهل:  -5
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وأما ادخارج اخلاصة ؾٓل مْدرجة حتت ادخارج افًامة، وؿد  *

 ، ؾَٔؾ: اختٍِقا ذم ظددها

 خمرجا. (63)أربًة ظؼ  -6

 خمرجا. (61)شتة ظؼ خمرجا  -5

 خمرجا. (59)تسًة وظؼون  -4

 خمرجا. (64)شبًة ظؼ  -3

خمرجا، وهق مذهب اإلمام  (64)هق أهنا شبًة ظؼ افراجح: و

هذا ادذهب شار مجٓقر ادتٖخريـ مـ ظك اإلمام  اجلزري، وظذ

 اجلزري إػ يقمْا هذا.

 ام يع:ادخارج افًامة، ـظذ وتٍريَٓا 

 .( 6 )اجلقف: خمرج واحد  -6

 .( 4 )احلِؼ: ثالثة خمارج  -5

 .( 63 )افِسان: ظؼة خمارج  -4

 .( 5 )افنٍتغ: خمرجان  -3

 .( 6 )اخلٔنقم: خمرج احد  -2
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 .64 = ( 6 )+  ( 5 )+  ( 63 )+  ( 4 )+  ( 6 ) :احسابٔو

 :، وبٔاهنااحلروف خمارج تٍهٔؾ[ 1]

 اجلوف: األول املخرج

 .اخلالء :فٌة اجلقف *

 .وافٍؿ احلِؼ خالء :اصىالحا *

 افثالثة: ادد أحرف مْف وخترج *

ٓ ) .وهل: إفػ افساـْة ادٍتقح ما ؿبِٓا ،إفػ اددية -6

 .(تُقن إٓ ـذفؽ

 وهل: افقاو افساـْة ادوّقم ما ؿبِٓا. ،فقاو ادديةا -5

 وهل: افٔاء افساـْة ادُسقر ما ؿبِٓا. ،افٔاء اددية -4

: خلروجٓا (اجلقؾٔة  )تَِب أحرف ادد افثالثة بإحرف  فائدة:

ئٔة  )مـ اجلقف، وتَِب بإحرف  ء (اهلقا : ٕهنا خترج بخروج اهلقا

 وتْتٓل بإتٓائف.
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 احللل املخرج الجاىي:

ٍَس وخَمَرُج  وافَؼاب، افَىًام َمساغُ : فٌة احلِؼ * قم مـ افَْ َُ ِْ  .احلُ

هق ما بًد آخر احلَِات افٌرضوؾٔة بافرؿبة ذم اصىالحا:  *

 مستقى افذؿـ وحتك أؿل افِسان.

 ؾِِحِؼ ثالثة خمارج ؾرظٔة وهل: *

ظذ هذا افستٔب باظتبار  (ه –ء )وفف حرؾان: أؿل احلِؼ:  -6

 زة أؿل يشء ذم احلِؼ.اهلّ

 ظذ هذا افستٔب. (ح –ع )وفف حرؾان: وشط احلِؼ:  -5

 ظذ هذا افستٔب.  (خ –غ )وفف حرؾان: أدٕك احلِؼ:  -4

خلروجٓا مـ  (حلَِٔةا)تَِب أحرف احلِؼ افستة بإحرف  فائدة:

 احلِؼ.

 :أخري فائدة
 أي: آخر احلِؼ ِما يع افهدر. أؿل احلِؼ: ●

 أي: ما بغ أؿل احلِؼ وأدٕاه. وشط احلِؼ: ●

 أي: أؿرب احلِؼ ِما يع افٍؿ. أدٕك احلِؼ: ●
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 املخرج الجالح: اللشاٌ.

 جارحة افُالم.افِسان فٌة:  *

هق ظوِة مرٕة ثابتة ذم آخرها متحرـة ذم أوهلا ؿابِة اصىالحا:  *

 فالَٕباض وإٓبساط.

حيتاج أن افذي ل يَدر ظذ ؾٓؿ افتًريػ آصىالحل ؾال  تنبيه:

 يتُِػ ؾ٘ن صٓرة افِسان تٌْل ظـ تًريٍف.

افِسان أـز وأوشع ادخارج ظذ اإلضالق: إذ حيتقي ظذ  فائدة:

 ظؼة خمارج ؾرظٔة فثامٕٔة ظؼ حرؾا.

 افؼوع ؿبؾ ظِٔف َيب افِسان خمارج إتَان أراد مـ ـؾ ظذ فائدة:

ؽ اإلٕسان، وهل إفٔ ؾؿ يتُقن مْف ِما يدرس أن ذفؽ مًرؾة ذم

 باختهار:

  أقشاو الفه: ●

 يَْسؿ ؾؿ اإلٕسان إػ ؾُغ:

 ؾؽ ظِقى. -6
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 ؾؽ شٍع. -5

 :(احلْؽ إظذ) أوال: الفك العلوي

 ػ إؿسام افتافٔة:إيَْسؿ 

  أي: مُان افتَاء إشْان مع افِثة.: (أصقل افثْايا  ) ●

  وهل: افِحّة افْابتة ؾقق إشْان.: (افِثة  ) ●

 وهق اجلزء ادتجًد مـ احلْؽ إظذ. :(ٕىع افٌار  ) ●

 وهق مـ احلْؽ افًيّل.: (ؽار احلْؽ إظذ  ) ●

 ويَع ؾقق وشط افِسان.: (احلْؽ افًيّل  ) ●

 .(افتَاء احلْؽ إظذ افًيّل بافِحّل  ) ●

 .(احلْؽ إظذ افِحّل  ) ●

وهل تِؽ افِحّة ادًَِة أؿل افٍؿ، وهل حلّة مؼؾة افِٓاة:  ●

      ِؼ.ظذ احل

 :ؾٔف افِسان (احلْؽ إشٍؾ  ) ثاىيا: الفك الشفلي

 :إػ أؿسام افِسانيَْسؿ 

 أؿل افِسان. ●
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 وشط افِسان. ●

 ضرف افِسان. ●

 رأس افِسان. ●

 حاؾة افِسان، وتَْسؿ إػ ؿسّغ: ●

 أؿل حاؾة افِسان ِما يع إرضاس. -أ

 أدٕك حاؾة افِسان ِما يع إشْان. -ب

 :سياٌثالجا: األ

شٍِٔة،  ( 61 )ظِقية، و  ( 61 )شْا،  ( 45 )ظدد أشْان اإلٕسان  ●

 أنقاع: ( 1 )وهل ظذ شتة 

 ( 5 )ذم إظذ و  ( 5 )ومها افسْان ذم مَدم افٍؿ: : (افثْايا  ) -6

 ذم إشٍؾ.

ذم إظذ و  ( 5 )وهل افتل تع افثْايا مباَشة: : (افرباظٔات  ) -5

 ذم إشٍؾ. ( 5 )

ذم إظذ  ( 5 )وهل افتل تع افرباظٔات مباَشة: : (إنٔاب  ) -4

 ذم إشٍؾ. ( 5 )و 
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ذم إظذ  ( 5 )وهل افتل تع إنٔاب مباَشة: : (افوقاحؽ  ) -3

 ذم إشٍؾ. ( 5 )و 

ذم  ( 1 )وهل افتل تع افوقاحؽ مباَشة: :(افىقاحـ  ) -2

 ذم إشٍؾ. ( 1 )إظذ و 

ذم إظذ و  ( 5 )افتل تع افىقاحـ مباَشة:  وهل: (افْقاجذ  ) -1

 ذم إشٍؾ. ( 5 )

 وتنبيه:  ،فائدة
 ؾتنّؾ:  ،(إشْان)إذا أضِؼ اشؿ  ●

 إنٔاب. -ج افرباظٔات. -ب افثْايا. -أ

 نّؾ:، ؾت(إرضاس)وإذا أضِؼ اشؿ  ●

 افْقاجذ. -ج افىقاحـ. -ب افوقاحؽ. -أ

ا ذم ؽافب افْاس، وفٔس ، وهذ(45) ـام تَدمظدد إشْان  تنبيه:

 ذم مجًٔٓؿ.

 :ظذ أؿسام وهل ،ؾِِسان ظؼة خمارج ؾرظٔة *

 :افَسؿ إول: أؿل افِسان
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 .(ق  ): (أؿل افِسان مـ ؾقق  ) -6

 .(ك  ): (أؿل افِسان مـ أشٍؾ ؿِٔال مـ افَاف  ) -5

: خلروجٓام (افِٓقية  )بإحرف  (ك  –ق  )يَِب حرؾا  فائدة:

 ؿرب افِٓاة.

 :َسؿ افثاين: وشط افِساناف

 .(ؽر اددية  )ي  –ش  –ج  ): (وشط افِسان  ) -4

 )بإحرف  (ؽر اددية  )ي  –ش  –ج  )تَِب أحرف  فائدة:

 : خلروجٓا مـ صجر افٍؿ.(افنجرية

 :افَسؿ افثافث: ضرف افِسان

 .(ن  ): (ضرف افِسان مع ما حياذيف مـ فثة افثْايا افًِٔا  ) -3

ان مع ما حياذيف مـ فثة افثْايا افًِٔا مع إحراف ضرف افِس ) -2

 .(ر  ): (طٓر ضرف افِسان ؿِٔال إػ داخؾ افٍؿ 

 (ل  )وـذفؽ حرف  (ر  –ن  )يَِب هذان احلرؾان  فائدة:

 : خلروجٓا مـ ذفؼ افِسان، أي: ضرؾف.(افذفَٔة )بإحرف 
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د  –ط  ): (ضرف افِسان مع ما حياذيف مـ أصقل افثْايا افًِٔا  ) -1

 .(ت  –

 )بإحرف  (ت  –د  –ط  )تَِب هذه إحرف افثالثة  فائدة:

 : خلروجٓا ؿريبة مـ ٕىع افٍؿ.(افْىًٔة 

 ): (مع صٍحة افثْايا افسٍذ  (مستدق ضرؾف  )ضرف افِسان  ) -4

 .(ز  –س  –ص 

 )بإحرف  (ز  -س  –ص  )تَِب هذه إحرف افثالثة  فائدة:

 افِسان، وهق: افىرف احلاد فِسان. : خلروجٓا مـ أشِة(إشِٔة

 .(ث  –ذ  –ظ  ): (ضرف افِسان مع أضراف افثْايا افًِٔا  ) -8

 )بإحرف  (ث  –ذ  –ظ  )تَِب هذه إحرف افثالثة  فائدة:

 : خلروجٓا ؿريبا مـ افِثة.(افِثقية 

 :افَسؿ افرابع: حاؾة افِسان

 .(ض  ): (أؿل إحدى حاؾتل افِسان ِما يع إرضاس  ) -9

أدٕك إحدى حاؾتل افِسان إػ مْتٓك ضرؾف مع ما ئِٓا مـ  ) -63

 .(ل  ): (افِثة ؾقيؼ إشْان 
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 بإحرف افذفَٔة. (ن  –ر  )مع  (ل  )يَِب هذا احلرف  فائدة:

 املخرج الرابع: الشفه

 هل: آخر جزء مـ افٍؿ، ؿابؾ فٍِتح وافٌِؼ.افنٍف:  *

 ؾِِنٍف خمرجان: *

 .(ف)ذ مع أضراف افثْايا افًِٔا: بىـ افنٍة افسٍ -6

 .(ؽر اددية)و  –م  –ب : (ما بغ افنٍتغ  -5

 (ؽر اددية)و  –م  -ب  -ف  :تَِب هذه إحرف إربًة فائدة:

 بإحرف افنٍٓٔة: خلروجٓا مـ افنٍة.

 املخرج اخلامص: اخليشوو

 خرق إنػ ادْجذب إػ داخؾ افٍؿ.اخلٔنقم:  *

هل افٌْة: و وادٔؿ. ،: ادرـبة ذم جسؿ افْقن(ْةافٌ)وخترج مْف:  *

 ٓ ظّؾ فِسان ؾٔف. ،صقت مجٔؾ مرـب ذم جسؿ افْقن وادٔؿ
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 الباب الجالح: صفات احلروف

 تًريػ افهٍة: -[6]

 هل ماؿام بافنئ مـ مًاين حسٔة، أو مًْقية.افهٍة فٌة:  *

 َهر.واف –ىقيؾ واف –شقد وإ –بٔض ـإ سٔة:ؾاحل ●

 نجاع.واف –بخٔؾ واف –ُريؿ واف –ًال ـاف ًْقية:واد ●

 هل افٍُٔٔات افًارضة هلا ظْد حهقهلا ذم خمارجٓا. اصىالحا: *

 ؾائدة دراشة افهٍات: -[5]

متٔٔز احلروف افتل تنسك ذم ادخرج بًوٓا ظـ بًض، مثؾ:  -6

 .(ث –ذ  –ظ )

 حتسغ فٍظ احلروف. -5

 مًرؾة ؿقي احلروف مـ ضًٍٔٓا. -4

 : سٔؿ افهٍات[ ت4َ]

 تَْسؿ افهٍات إػ ؿسّغ:

فف، مجٔع ذم احلرف تالزم افتل وهلصٍات أصِٔة:  -أ  وٓ أحقا

 .إحقال مـ بحال ظْف تٍْؽ



 الصػات األصلوة-أ املؼدمات مع املخارج والصػات 
 

 

 

 

32 

وهل افهٍات افتل تالزم احلرف ذم بًض : صٍات ظارضة -ب

فف، وتٍْؽ ظْف ذم بًوٓا أخر، مثؾ: اإلطٓار، واإلدؽام،  أحقا

 وادد ... واإلؿالب، وافتٍخٔؿ، وافسؿٔؼ،

فف، إٓ أهنا تُقن  فائدة: افهٍات افذاتٔة تالزم احلرف ذم ـؾ أحقا

 ذم احلرف افساــ أطٓر مـ ؽره.

ظذ افهٍات  (باب صٍات احلروف)افُالم ذم هذا افباب  فائدة:

إصِٔة، وأما افهٍات افًارضة ؾستٖيت مًؽ ذم ادستَبؾ إن صاء 

ادٔؿ افساـْة، واددود، اهلل، ـٖحُام افْقن افساـْة وافتْقيـ، و

 وؽرها.

 الصفات األصلية-أ

 تَْسؿ افهٍات إصِٔة إػ ؿسّغ:

 .63= ( 2 # 2 )صٍات هلا ضد،  افَسؿ إول:

 .( 4 ) صٍات فٔس هلا ضد افَسؿ افثاين:
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  : صفات هلا ضرامقسه األول
 اجلهر -2: اهلىس -1

 اخلٍاء. اهلّس فٌة: -6

فوًٍف  اهلّس بحرف ىؼافْ ظْد افٍْس جريان اصىالحا: *

 .خمرجف ذم ظِٔف آظتامد وضًػ

 .(ؾحثف صخص شُت  )ظؼة، جمّقظة ذم ؿقفؽ: حروؾف:  *

 افيٓقر واإلظالن. اجلٓر فٌة: -5

 اجلٓر فَقتف بحرف افْىؼ ظْد افٍْس جريان ظدماصىالحا:  *

 .خمرجف ذم ظِٔف آظتامد وؿقة

حرف اهلّس، هل بَٔة احلروف اهلجائٔة بًد إخراج أحروؾف:  *

ظيؿ وزن ؿارئ ذي )حرؾا، جمّقظة ذم ـِؿ هذا افبٔت:  (69)وهل: 

 .(ؽض جد ضِب

 ؾإَٓسام هْا مـ حٔث جريان افٍْس وإحباشف.: فائدة
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 (اتلوسط)الرداوة  -4: الشرة -3
 افَقة.افندة فٌة:  -4

 افندة بحرف افْىؼ ظْد افهقت جريان إحباساصىالحا:  *

 .خمرجف ذم فظِٔ آظتامد فَقتف وؿقة

 .(أجد ؿط بُت  )ثامٕٔة، جمّقظة ذم ؿقفؽ: حروؾٓا:  *

 افِغ وافسٓقفة.افرخاوة فٌة:  -3

 افرخاوة فوًٍف بحرف افْىؼ ظْد افهقت جريان اصىالحا: *

 .خمرجف ذم ظِٔف آظتامد وضًػ

هل بَٔة احلروف اهلجائٔة بًد إخراج أحرف افندة حروؾٓا:  *

هقز ثخذ  )ؾا، جمّقظة ذم ؿقفؽ: حر (61)وأحرف افتقشط، وهل: 

 .(ضيغ شٔح ؾنص 

 آظتدال.فٌة:  (افتقشط  ) *

ظدم جريان افهقت ـجريإف ذم أحرف افرخاوة، اصىالحا: 

 وظدم إحباشف ـإحباشف ذم أحرف افندة.
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 .(فـ ظّر  )مخسة، جمّقظة ذم ؿقفؽ: حروؾف:  *

 ؾإَٓسام هْا مـ حٔث جريان افهقت و ظدمف. فائدة:

حيدث تهادم ذم ادخرج  (افُاف وافتاء)ظْد افْىؼ بحرذم  :فائدة

وٓ يسّح بجريان افهقت، وهذ هق زمـ  ،ؾٌِْٔؼ ادخرج متاما

  .(افندة)

د ًْٔ ثؿ يٍْؽ ادخرج بُ  ،ومع إحباس افهقت يْحبس افٍْس

ء ادحبقس فذي هق صٍة   .(اهلّس)افندة مباَشة، خلروج اهلقا

 :اجتًّت ؾٔٓام صٍتا (ءافُاف وافتا)أن حرذم ؾاخلالصة: 

: أي: جريان افٍْس وإحباس افهقت: ؾٍُٔٔة (افندة)و ،(اهلّس)

، أي: حتبس افهقت، (افندة )افْىؼ َبام هق: أنؽ أوٓ حتَؼ صٍة 

أي: دمري افٍْس، وفق ؾَدت  ،(اهلّس)د ذفؽ حتَؼ صٍة ًْٔ ثؿ بُ 

 ل يتحَؼ افْىؼ افهحٔح فِحرف. :إحدى افهٍتغ

 الستفالا -6 :االستعالء -5
 وافًِق. ،آرتٍاع :آشتًالء فٌة -2
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إظذ ظْد افْىؼ  احلْؽ إػ افِسان أؿل ارتٍاع اصىالحا: *

 إػ تٍخٔؿ احلرف. يٗدي ِما بحرف آشتًالء

 .(خص ضٌط ؿظ)شبًة، َيًّٓا ؿقفؽ: حروؾف:  *

 إٓخٍاض.آشتٍال فٌة:  -1

ظْد  إشٍؾ احلْؽ إػ افِسان أؿل إخٍاض اصىالحا: *

 افْىؼ بحرف آشتًالء: ِما يٗدي إػ ترؿٔؼ احلرف.

هل بَٔة احلروف اهلجائٔة بًد إخراج أحرف  حروؾف:  *

ثبت ظز )حرؾا، جمّقظة ذم ـِؿ هذا افبٔت:  (55)آشتًالء وهل 

 (مـ َيقد حرؾف  إذا شؾ صُا

 ؾإَٓسام هْا مـ حٔث ارتٍاع أؿل افِسان وإخٍاضف. فائدة:

الء وآشتٍال صٍة مرتبىة بافِسان، حتك فق ـان آشتً فائدة:

خمرجٓام مـ أدٕك  (اخلاء، وافٌغ)احلرف ٓ خيرج مـ افِسان، مثؾ: 

افباء،  )احلِؼ، وفُـ يرتٍع أؿل افِسان ظْد افْىؼ َبام، ومثؾ: 

و  خمرجٓا مـ افنٍتغ، وفُـ  (، وادٔؿ، وافٍاء(ؽر اددية)وافقا

 َبام. يْخٍض أؿل افِسان ظْد افْىؼ



 املؼدمات مع املخارج والصػات الصػات األصلوة-أ

 
 

 

37 

 االًفتاح -8: اإلظتاق -7
  آفهاق. :اإلضباق فٌة -4

إظذ، ظـ افْىؼ  احلْؽ ذم افِسان ضائٍتل افهاق اصىالحا: *

 يٗدي إػ صدة تٍخٔؿ احلرف. ِما بحرف اإلضباق

 .(ظ  –ط  –ض  –ص  )أربًة، وهل: حروؾف:  *

 آؾساق، افتجاذم، افتباظد.إٍٓتاح فٌة:  -8

إفهاق افِسان باحلْؽ إظذ ظْد افْىؼ  ظدماصىالحا:  *

 بحرف إٍٓتاح.

هل بَٔة احلروف اهلجائٔة بًد إخراج أحرف آضباق حروؾف:  *

 إربًة.

ؾإَٓسام هْا مـ حٔث إفهاق افِسان باحلْؽ إظذ  فائدة:

 وظدم إفهاؿف.

 : آخري فائدة
 ـؾ حرف مىبؼ مستًع، وفٔس افًُس. ●

 وفٔس افًُس.وـؾ حرف مستٍؾ مٍْتح،  ●
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 االصىات -11: االذالق -9
 افسٓقفة.آذٓق فٌة:  -9

خروج احلرف بسٓقفة ويرس ظْد افْىؼ بحرف اصىالحا:  *

 آذٓق: خلروجف مـ ذفؼ افِسان أو ذفؼ افنٍف.

 .(ؾر مـ فب)شتة جمّقظة ذم ؿقفؽ: حروؾف:  *

ء  )شبب تسّٔتٓا باحلروف ادذفَة: ٕن بًوٓا وهل:  فائدة: افرا

وبًوٓا مـ  (أي: ضرؾف  )خيرج مـ ذفؼ افِسان،  (افالم  –افْقن  –

 (افٍاء  –ادٔؿ  –افباء  )ذفؼ افنٍة 

 .(افىرف  )افذي هق  (افذفؼ  )وباختهار: ٕهنا خترج مـ  ●

افقاو فٔست مـ أحرف آذٓق رؽؿ خروجٓا مـ افنٍتغ:  فائدة:

ُٔقن ؾٔٓا بًض ٕهنا خترج بإوامم افنٍتغ مع ترك  ؾرجة بْٔٓام، ؾ

    افثَؾ.

 ادْع أو آمتْاع أو افسُت.آصامت فٌة:  -63
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امتْاع خروج احلرف بسٓقفة ويرس ظْد افْىؼ اصىالحا:  *

 بحرف آصامت: خلروجف بًٔدا ظـ ذفؼ افنٍة وافِسان.

هل بَٔة احلروف اهلجائٔة بًد إخراج أحرف آذٓق حروؾف:  *

 افستة.

ٓ دخؾ هلام ذم دمقيد  (ذٓق وآصامتآ)هاتغ افهٍتغ  تنبيه:

مـ )احلروف: فذفؽ أمهؾ ذـرمها بًض افًِامء ـافناضبل وهل: 

 .(مباحث ظِؿ فكف

 صفات ميس هلا ضر امقسه اثلاين:
 الصفري -1

 حدة افهقت. افهٍر فٌة: -6

هق صقت زائد خيرج مـ بغ افثْايا افًِٔا وافسٍذ اصىالحا:  *

 وضرف افِسان.

 .(س  –ز  –ص  )الثة أحرف، وهل ثحروؾف:  *
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بًض ادَرئغ وادٗفٍغ ذم ظِؿ افتجقيد يًرؾقن افهٍر تْبٔف:  *

وما صابف ذفؽ، وهذا خىٖ  (صقت ينبف صقت افىائر  )بٖنف: 

ه ادنائخ ادتَْغ، وهذا  وتُِػ، بؾ يٗخذ افهٍر افهحٔح مـ أؾقا

 تنبف باحلٔقإات أجوا.

 امقنقنث -2
ضىراب وافتحريؽ، مٖخقذة مـ ؿقل افًرب: آافََِة فٌة:  -5

 تََِِت افَدر ظذ إثاذم، أي: اهتزت واضىربت. )

هق اضىراب صقت احلرف ظْد افْىؼ بحرف اصىالحا:  *

افََِِة افساـْة حتك تسّع فف ٕزة ؿقية: ويُقن ذفؽ بافتهادم بغ 

 ضرذم ظوق افْىؼ، ثؿ افتباظد ؾجٖة.

 .(ؿىب جد  ) مخسة، جمّقظة ذم ؿقفؽ:حروؾٓا:  *

افََِِة صٍة ٓزمة ٕحرؾٓا، إٓ أهنا تيٓر جِٔة ظْد ؾائدة:  *

 افْىؼ َبا شاـْة.
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اجتامع صٍتغ مـ صٍات افَقة، وهل:  شبب افََِة: هق فائدة:

 .(إحباس افٍْس  )، واجلٓر (إحباس افهقت )افندة 

تَقل: إن احلرف افساــ خيرج  ،افَاظدة ظْد افًرب :أخري فائدة

دم بغ ضرذم ظوق افْىؼ. وادتحرك:  بتباظد ظوقي افْىؼ، بافتها

ثؿ  ،وأما أحرف افََِِة: ؾتخرج بافتهادم بغ ضرذم ظوق افْىؼ أوٓ

تباظد ضرذم ظوق افْىؼ، دون أن صاحب ذفؽ إٍتاح فٍِؿ، أو 

 إوامم افنٍتغ، أو إخٍاض فٍِؽ افسٍع.

تبع ما ؿبِٓا أو ما افََِِة ٓ متٔؾ إػ حرـة مـ احلرـات بٖن ت فائدة:

أو تُقن مائِة إػ افٍتح مىَِا: إذ إن تبًٔض فِحرـة، وإٕام  ،بًدها

تبَك ظذ أصِٓا وهق: أهنا فٔست شاـْة شُقٕا حموا: ٕن بًد 

 تهادم ضرذم ظوق افْىؼ حيدث تباظد بْٔٓام.

وفٔست متحرـة حرـة حموة: ٕن تباظد ضرذم ظوق افْىؼ ٓ 

، وٓ (افوّة  )، وٓ إوامم فِنٍتغ (ة افٍتح)يهاحبف إٍتاح فٍِؿ 

 .(افُرسة )إخٍاض فٍِؽ 

 :(افََِِة  )حتدث ظْد أداء صٍة افتل خىاء مـ إ :تنبيه
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 (افُرس –افوؿ  –افٍتح )حتريُٓا بٖحد احلرـات افثالث  -6

 ؾحرف افََِِة شاــ، وخىٖ إمافتف إػ أحد احلرـات افثالث.

هُذا  ،﴾ َوَتّب ﴿ختؿ صقت افََِِة َبّزة شاـْة، ٕحق:  -5

 .(ءْ َوَتَب )

ظد افقؿػ ظذ احلرف ادََِؾ افذي ؿبِف حرف مد َيب  -4

، هُذ: ﴾جَمِٔدٌ ﴿، ﴾مَحِٔدٌ ﴿آحساز مـ تقفد حرف آخر، ٕحق: 

 .(دٌ ْٔ جَمِٔ)، (دٌ ْٔ مَحِٔ)

 النني -3
 : افسٓقفة.افِغ فٌة -4

ف مـ خمرجف بسٓقفة، وظدم ـٍِة : هق خروج احلراصىالحا *

 ظذ افِسان ظْد افْىؼ بحرف افِغ.

 : حرؾان ومها:حروؾف *

 .﴾َيْقم﴿، ﴾َخْقف﴿، ٕحق: افقاو افساـْة ادٍتقح ما ؿبِٓا -6

ْٔت﴿، ٕحق: افٔاء افساـْة ادٍتقح ما ؿبِٓا  -5  .﴾ؿَرْيش﴿، ﴾َب
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 االحنراف -4
 ادٔؾ أو افًدول.إٓحراف فٌة:  -3

روجف مـ خمرجف: فًدم مٔؾ صقت احلرف ظْد خ اصىالحا: *

 ـامل جريإف: بسبب اظساض افِسان ضريَف.

 حرؾان ومها: حروؾف: *

 .(افالم  ) -6

ء  ) -5  .(افرا

ء: فائدة:  افٍرق بغ إحراف افالم وإحراف افرا

ء. افالم: ●  افهقت يْحبس ثؿ َيري مْحرؾا حتك خمرج افرا

 فالم.افهقت يْحبس ثؿ َيري مْحرؾا ؿريبا مـ خمرج ا افراء: ●

 اتلكرير -5
 إظادة افنئ أـثر مـ مرة. افتُرير فٌة: -2

ارتًاد ضرف افِسان ارتًادة واحدة ظْد افْىؼ  اصىالحا: *

 بحرف افراء.
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ء  )حرف واحد، وهق  حروؾف: *  .(افرا

 :افْاس ذم باب افتُرير: بغ تٍريط، وإؾراط، ووشط تنبيه مهم:

 .ىٖؾّْٓؿ مـ ٓ يٖيت بهٍة افتُرير أصال: وهذا خ

هذا خىا ؾتهبح راءات ـثرة: و ،يزيد افتُرير ظـ حده ومْٓؿ مـ

 أجوا. 

أن يرظد ضرف فسإف ارتًادة واحدة ؾَط  وهق افهقاب: ،وافقشط

 ٓ أؿؾ وٓ أـثر، وإٓ وؿع ذم اخلىٖ.

 اتلفيش -6
 إٓتنار أو آتساع.افتٍق فٌة:  -1

ء ذم افٍؿ ظْد افْىؼ بحر اصىالحا: * ف افنغ هق إتنار اهلقا

حتك يتهؾ بّخرج افياء، أو: حتك يهىدم بافهٍحة افداخِٔة 

 فألشْان افًِٔا وافسٍذ.

 .(افنغ  )حرف واحد، وهق: حروؾف:  *

 بهٍة افتٍق: ٓتساع خمرجف. (افنغ  )متٔز حرف  :فائدة
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 االستعامث -7
 آمتداد.آشتىافة فٌة:  -4

افواد، مـ  إدؾاع افِسان بًد اصىدامف بّخرج اصىالحا: *

مٗخرة افٍؿ إػ مَدمتف حتك يالمس رأس افِسان أصقل افثْايا 

ء اخلارج مـ افهدر.  افًِٔا: وذفؽ ٕتٔجة ؿقة ضٌط اهلقا

 فىائد متعلقت بباب الصفاث: *

 صٍات ظذ إؿؾ. (2)ـؾ حرف ٓبد أن يُقن ؾٔف  :1فائدة

صٍات مـ افهٍات افتل  (2)ـؾ حرف ٓبد أن يُقن ؾٔف  :2فائدة

 ا ضد.هل

ء هق  (4)ـؾ حرف ٓ تزيد صٍاتف ظذ شبع  :3فائدة صٍات، وافرا

 صٍات. (4)احلرف افقحٔد افذي اجتًّت ؾٔف 

افهٍات افتل فٔس هلا ضد ٓ يِزم وجقدها، أو وجقد  :4فائدة

 بًوٓا ذم مجٔع إحرف وإٕام ؿد تقجد وؿد ٓ تقجد.

، إػ َسؿ صٍات احلروف مـ حٔث افَقة وافوًػْت :5فائدة

 :ثالثة أؿسام
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 :، وهلصٍات ؿقية -]أ[

 اجلٓر. -6

 افندة. -5

 آشتًالء. -4

 آضباق. -3

 افهٍر. -2

 افََِِة. -1

 إٓحراف. -4

 افتُرير. -8

 افتٍق. -9

 آشتىافة. -63

 :، وهلصٍات ضًٍٔةو ]ب[

 اهلّس. -6

 افرخاوة. -5

 آشتٍال. -4
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 إٍٓتاح. -3

 افِغ. -2

 :، وهلوٓ بوًػ ،صٍات ٓ تقصػ بَقةو ]ج[

 آذٓق. -6

 آصامت. -5

 افتقشط. -4

، إػ مخسة َسؿ احلروف مـ حٔث افَقة وافوًػْت :6فائدة *

 :أؿسام

ما ـإت ـؾ صٍاتف ؿقية: وهق حرف واحد أؿقى احلروف:  -6

 .(افىاء)

 .(افهاد)مثؾ:  ،ما ـإت مًيؿ صٍاتف ؿقيةؿقي احلروف:  -5

افَقة ؾٔف تًادل صٍات  ما ـإت صٍات متقشط احلروف: -4

 .(ادٔؿ)مثؾ:  ،افوًػ

مثؾ:  ،ما ـإت مًيؿ صٍاتف ضًٍٔةضًٔػ احلروف:  -3

 .(افذال)
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 .(اهلاء  )مثؾ:  ،ما ـإت ـؾ صٍاتف ضًٍٔة أضًػ احلروف: -2
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  (0)وصفات احلروف مً منت اجلزريةخمارج 

 احلروفخمارج 
اِرُج احلُروِف  تَ ـــَظَذ افْ  رْ ــــــــــــــــَة َظَن ـًَ ــــــَشبْ  :خَمَ ـِ اْختــــــــــــِذي خَيْ  َزْ ــــــــــــَاُرُه َم

َِْجْقِف    :لـــ، َوهِ ُأْخَتاَهاوَ  : َأِخٌػ فِ

 ٕائِف

 

ِْ ـــــــــُروُف مَ ــــــــُح   َتْْتَ ـــَٓ ــد  فِ
ِ
ء لـــــــــــــــــــَقا ِٓ 

ِؼ ــــــــــــــــــك احلَ ــــــََْٕؿهُثَؿ   زٌ  :ِْ ـْ َوَش               َهاءُ  ،مَهْ  اءُ ـــــــــــــــــــــْغٌ َح ـــــــــــــًَـ: ؾَ فِ ـىِ ــــــــــــــَوِم

َٕاهُ   َِِّس ــَـَأْؿه اُف ـــــــــــــــــََ ـــوافْ  .َخاُؤَها ،َؽْغٌ  :َأْد اُف  ،اِن َؾْقُق ــك اف َُ  ُثَؿ اْف

ُؾ   ٍَ ُغ َيا َؾِجٔؿُ  :افَقْشطُ وَ  ،َأْش ـْ َح اُد ـــــــَوافَو  ،افنِّ  اــــــــــــــــََوفِٔ إِذْ ِف ـــــــــِاَؾتــــــِم

ـْ َأجْس  َس ِم ا ْ ،رَ ـَإرْضَ ّْ  اَهاــــَأْو ُي

 ٕائِف

 

َٕاهَ  :َوافاَلمُ  اهَ ـــــا دُْْتَ ـــــــــــــــــــَأْد  اــــــــــــــــــــــــــــــَٓ

ـْ ض :َوافْ قنُ  ُِقا  فِ ـــَرؾِ ـِم ًَ ٍر َأْدَخ ـــــــــِف فِيَ ـــــــــــَرا ُيَدإِٔـــَواف حَتُْت اْج  قا ــُِ ـــــــــــــْٓ

ـْ ــــــــَِوم ،ِمْْفُ  َوَتا ،َوافَداُل  ،َوافَىاءُ  

 ٕائِف

 

 َٔ ِْ ُر ُمْستـوافَه  ،ا افَثَْاَياُظ ـْ ــــــــــــــٍَِ ُِ 

ـْ َؾْقِق افَثْ ،ِمْْفُ   َذ ـــــــــــــاَيا افس  ـــــــََوِم ِـَوثَ  ،َُذالــــــَواف ،اءُ ــــــَوافيَ  ٍْ ًُ ِْ
 اــــــــــــــَٔــْا فِ

ام  ِٓ ْٔ ـْ َضْرَؾ ـْ  ،ِم فْ ـــــــــــِ افَن ـَبىْ َوِم ٍَ 

َؾفْ  ِف افَثَْاَيا ادُْؼِ ا َمَع اْضرا ٍَ  ... َؾاْف

 ٕائِف

 

 ٍَ ِف افَثَْاَيا ادُْن ــَؾاْف  فْ ـــِرؾَ ـــا َمَع اْضرا

َتْغِ   ٍَ وُ  :فَِن َرُج  ؿُ ــــــــــــــــــٔــِم ،اءٌ ـــــــــــــــــــبَ  ،اْفَقا اـــــــــــــــــــــَوُؽٌَْة خَمْ ْٔن :َٓ  قمُ ـــــــــــــــــُــــــــــاخلَ

 احلروفصفات  
اتُ  ٍَ اــــــِص رٌ  :َٓ ْٓ ْؾ مُ  ،ِرْخقٌ وَ  ،َج ٍِ تِ               ْسَت ٍَ َتةــــــــُمْه  ،ٌح ــــــُمْْ  َد ُؿْؾ ــــــــِ ـَوافّو  ،ٌَّ

ا   َٓ قُش ُّ ْٓ َت َم َُ  َؾَحّثُف َصْخٌص َش

 ٕائِف

 

ظُ  ٍْ ْت ) :َصِديُدَها َف َُ  (َأِجْد َؿٍط َب

َّ )َوَبْغَ ِرْخٍق َوافَنِديِد   ـْ ُظ
 (رْ ـــــفِ

 

ٍق  ِْ ٍط ؿْظ َوَشْبُع ُظ ٌْ   ْرـَ ـــــــــــَحهُخَص َض
                                 

عيل بن يوسف اجلزري رمحه  ( لإلمام حممد بن حممد بن حممد بن(املقدمة فيام جيب عىل قارئ القرآن أن يعلمه)ملسمى ) ا(1)

 .اهلل



 خمارج وصػات احلروف من متن اجلزرية)( املؼدمات مع املخارج والصػات 
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فــُمْىبَ  :َطاءٌ  ،َضاءُ  ،َضادٌ  ،َوَصادُ  ََ 

 

ـْ )وَ  فْ ــــــُفبِّ احلُُروُف ادُْذفَ  (َؾَر ِم ََ 

 غُ ــــــــــــِش  ،َوَزاٌى  ،ادٌ ــــــَص  :َهاٍِرُ ــَص  

 

َِةٌ  ََ ِْ ِّ  ،(د  ــــُؿْىُب َج ) :َؿ  غُ ــِـــــــــــــــــــَواف

َْ  (اءٌ يَ )وَ  ،(َواوٌ )  َُ َتحَ  ،اـــــــَش ٍَ ْٕ  اـَوا

 

امَ ـــَؿبْ  ُٓ ْٕحِ  ،َِ ِٓ  َحاـَراُف ُصحَ ـــــــــــــــــَوا

ِريٍر ُجًْؾ  ا رَ ـــــــافوَ  ،الَ ًمِ ــــــافذم   ُْ  َوبَِت

 

ّن  ٍَ غُ  :لــَِوفَِِت  ىِْؾ ــَضادًا اْشتَ  افنِّ
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 هله جالكارئ ما ال يشع 

 «املقروات وع املذارج والصفات»ه ن  ع  ةعر ت  
 ابلاب األول

 أوال: وتادئ عنه تلجوير

ومـ ؿائِٓا  (إن مبادئ ـؾ ؾـ ...  )أـّؾ هذه إبٔات:  :1ؤالس

 ومتك تقذم؟

 هؾ ـؾ ؾـ فف مبادئ وـؿ هل؟ :2ؤالس

 ما مبادئ ـؾ ؾـ؟ :3سؤال

 ؟اذـر مبادئ ظِؿ افتجقيد مٍهِة ـام ذم افُتاب :4سؤال

 ما افٍائدة مـ دراشة ادبادئ؟ :5سؤال

 جاًيا: مراتب امقراءة

ءة افَرآن، وما هل، وما تًريػ  ـؾ واحدة  :6سؤال ـؿ مراتب ؿرا

 مْٓا؟



 ما ال يسع الؼارئ جهله املؼدمات مع املخارج والصػات 
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 ما هق ادَام ادْاشب فُؾ مرتبة مـ هذه ادراتب؟ :7سؤال

ءة مع افدفٔؾ؟ :8سؤال  هؾ افستٔؾ مرتبة رابًة مـ مراتب افَرا

 الصحيحثأراكن امقراءة جاثلا: 

هؾ ينسط ٕن تُقن افَراءة صحٔحة أرـان، وـؿ هل،  :9سؤال

 وما هل؟

 راةعا: أحاكم االستعاذة وامبسىنث
 االستعاذة -1

 ظرف آشتًاذة فٌة واصىالحا؟ :11سؤال

 ما صٌٔة آشتًاذة مع افدفٔؾ؟ :11ؤالس

 ما حُؿ آشتًاذة، وؿقل مـ هق؟ :12سؤال

افُريؿ مع افتًِٔؾ وؿقل مـ  هؾ آشتًاذة مـ افَرآن :13سؤال

 هق؟

 هؾ فالشتًاذة أحُام؟ :14سؤال



 املؼدمات مع املخارج والصػات ما ال يسع الؼارئ جهله
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ءة مـ بداية  :15سؤال ـؿ أوجف آشتًاذة، وما هل إذا ـإت افَرا

 افسقرة، وما إوجف اجلائزة وؽر اجلائزة مْٓا؟

ءة مـ أثْاء  :16سؤال ـؿ هل أوجف آشتًاذة إذا ـإت افَرا

 وػ؟شقرة، وما هق اجلائز مْٓا أو ما هق إ

أي: وصؾ  )ما هل ادقاضع افتل ٓ حيسـ ؾٔٓا افقصؾ  :17سؤال

 وما هق افسبب؟ (آشتًاذة بقشط افسقرة 

 امبسىنث -2

 ما هل افبسِّة؟ :18سؤال

 هؾ افبسِّة آية مـ افَرآن افُريؿ؟ :19سؤال

 ما حُؿ افبسِّة؟ :21سؤال

 هؾ فِبسِّة أحُام؟ :21سؤال

ءة بغ  ـؿ هل أوجف افبسِّة، وما :22سؤال هل إذا ـإت افَرا

 افسقرتغ، وما إوجف اجلائزة وؽر اجلائزة مْٓا؟



 جهله ما ال يسع الؼارئ املؼدمات مع املخارج والصػات 
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ءة بغ شقريت  :23سؤال ـؿ هل أوجف افبسِّة إذا ـإت افَرا

 إنٍال وافتقبة، وما هل، وما هق اجلائز مْٓا وؽر اجلائز؟

ما هق افسبب ذم ظدم ورود افبسِّة ؿبؾ شقرة افتقبة  :24سؤال

 وهؾ هق باإلمجاع؟

 دامسا: النحي وحكىه

 ظرف افِحـ فٌة واصىالحا؟ :25سؤال

 هؾ فِحـ أؿسام؟ :26سؤال

 ماهل أؿسام افِحـ وـؿ هل؟ :27سؤال

 ما هق تًريػ افِحـ اجلع؟ :28سؤال

 حاذا شّل جِٔا؟ :29سؤال

 هْاك تسّٔة أخرى فِحـ اجلع ؾام هل؟ :31سؤال

 مثؾ فِحـ اجلع بجّٔع أنقاظف؟ :31سؤال

 حُؿ احلـ اجلع؟ما  :32سؤال

 ما هق تًريػ افِحـ اخلٍل؟ :33سؤال



 املؼدمات مع املخارج والصػات ما ال يسع الؼارئ جهله
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 حاذا شّل خٍٔا؟ :34سؤال

 مثؾ فِحـ اخلٍل بجّٔع أنقاظف؟ :35سؤال

 هؾ فِحـ اخلٍل أؿسام؟ :36سؤال

ما هل أؿسام افِحـ اخلٍل وـؿ هل وما هق تًريػ ـؾ  :37سؤال

 ؿسؿ مْٓا؟

 ما  حُؿ افِحـ اخلٍل؟ :38سؤال

 روفابلاب اثلاين: خمارج احل

 ظرف ادخرج فٌة واصىالحا؟ :39سؤال

 ظرف احلرف فٌة واصىالحا؟ :41سؤال

 ما هق ادخرج ادحَؼ، وما هق ادخرج ادَدر؟ :41سؤال

 ـٔػ ًٕرف وضع خروج احلرف؟ :42سؤال

هؾ هْاك ؾرق ذم ضريَة مًرؾة مقضع  خروج أحرف  :43سؤال

قضع ادد مـ ؽرها، ؾ٘ن ـان هْاك ؾرق ؾام هل ضريَة مًرؾة م

 خروج أحرف ادد افثالثة؟



 ما ال يسع الؼارئ جهله املؼدمات مع املخارج والصػات 
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 ـؿ هق ظدد احلروف اهلجائٔة، وما هل، وؿقل مـ هق؟ :44سؤال

 هؾ دخارج احلروف أؿسام؟ :45سؤال

 ؟(ادخرج افرئٔيس  )ظرف  :46سؤال

 ؟(ادخرج افٍرظل  )ظرف  :47سؤال

 ـؿ هل ادخارج افًامة، وما هل؟ :48سؤال

باظتبار افتحَٔؼ  (افرئٔسٔة  )ما هق تَسٔؿ ادخارج  :49سؤال

 وافتَدير؟

وافَقل  (اخلاصة  )اذـر اخلالف ذم ظدد ادخارج  :51سؤال

 افراجح، ومذهب مـ هق؟

اذـر ادخارج افًامة وظدد اخلارج اخلاصة فُؾ خمرج  :51سؤال

 مـ ادخارج افًامة؟

 ظرف اجلقف فٌة واصىالحا؟ :52سؤال

 ماهل أحرف اجلقف افثالثة؟ :53سؤال

 ابط ـؾ مـ إفػ وافقاو وافٔاء اددية؟اذـر ضق :54سؤال



 املؼدمات مع املخارج والصػات ما ال يسع الؼارئ جهله
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 بامذا تَِب أحرف افد افثالثة مع افتًِٔؾ؟ :55سؤال

 ظرف احلِؼ فٌة واصىالحا؟ :56سؤال

ـؿ هل خمارج احلِؼ افٍرظٔة، وما هل، وـؿ أحرف ـؾ  :57سؤال

 خمرج ظذ افستٔب؟

 بام تَِب أحرف احلِؼ افستة مع افتًِٔؾ؟ :58سؤال

 )، و(وشط احلِؼ  )، و (أؿل احلِؼ  )ظرف ـال مـ  :59سؤال

 ؟(أدٕك احلِؼ 

 ظرف افِسان فٌة واصىالحا؟ :61سؤال

هؾ يتُِػ افنخص تًريػ افِسان آصىالحل مع  :61سؤال

 افتًِٔؾ؟

 ما هل أوشع ادخارج مع افتًِٔؾ؟ :62سؤال

 اذـر أؿسام ؾؿ اإلٕسان؟ :63سؤال

 ؾ ؿسؿ؟مع تًريػ ـ (افٍؽ افًِقي  )اذـر أؿسام  :64سؤال

 اذـر أؿسام افِسان، وـؿ هل؟ :65سؤال



 ما ال يسع الؼارئ جهله املؼدمات مع املخارج والصػات 
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 ـؿ هق ظدد أشْان اإلٕسان؟ :66سؤال

 ؟(افسٍع  )وـؿ ذم  (افٍؽ افًِقي  )ـؿ مـ إشْان ذم  :67سؤال

ـؿ هل أنقاع أشْان اإلٕسان، واذـر ظدد ـؾ واحد مْٓا  :68سؤال

 ذم افٍؽ افًِقي وافسٍع؟

ذ ماذا تدل فٍية ، وظ(أشْان  )ظذ ماذا تدل فٍية  :69سؤال

 ؟(أرضاس )

 شْا يُقن ظْد ـؾ افْاس؟ ( 45 )هؾ افًدد ادذـقر  :71سؤال

اذـر خمارج افِسان افٍرظٔة، وظددها، وأحرف ـؾ  :71سؤال

 خمرج ظذ افستٔب؟

 مع افتًِٔؾ؟ (ك   -ق  )بامذا يَِب حرف  :72سؤال

 مع افتًِٔؾ؟ (ي  –ش  –ج  )بامذا تَِب هذه إحرف  :73سؤال

 (افٔاء اددية)هل  (وشط افِسان افٔاء اخلارجة مـ)هؾ  :74السؤ

 مع افتًِٔؾ؟

 مع افتًِٔؾ؟ (ت  –د  –ط  )بامذا تَِب هذه إحرف  :75سؤال



 املؼدمات مع املخارج والصػات ما ال يسع الؼارئ جهله
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 مع افتًِٔؾ؟ (ث  -ذ  –ظ  )بامذا تَِب هذه إحرف  :76سؤال

 مع افتًِٔؾ؟ (ز  -ص  –س  )بامذا تَِب هذه إحرف  :77سؤال

 مع افتًِٔؾ؟ (ن  -ر  –ل  )هذه إحرف بامذا تَِب  :78سؤال

 ظرف افنٍة؟ :79سؤال

ـؿ هل خمارج افنٍة افٍرظٔة، وما هل، وـؿ أحرف ـؾ  :81سؤال

 خمرج وما هل؟

افقاو اددية  )هل  (افقاو اخلارجة مـ بغ افنٍتغ  )هؾ  :81سؤال

 مع افتًِٔؾ؟ (

مع  (و  -م  –ب  –ف  )بامذا تَِب هذه إحرف  :82سؤال

 ٔؾ؟افتًِ

 ظرف اخلٔنقم؟ :83سؤال

 ما افذي خيرج مـ اخلٔنقم؟ :84سؤال

 ؟(افٌْة)ظرف  :85سؤال

 ؟(أي: أخَاب احلروف)مـ وأجـ ذـر هذه إفَاب  :86سؤال



 ما ال يسع الؼارئ جهله املؼدمات مع املخارج والصػات 
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 ابلاب اثلامث: صفات احلروف

 ظرف افهٍة فٌة واصىالحا؟ :87سؤال

ئد م :88سؤال ئد دراشة باب اذـر ثالث ؾقا صٍات )ـ ؾقا

 ؟(احلروف

 ؾ فِهٍات أؿسام، ما هل، وـؿ هل؟ه :89سؤال

 ظرف افهٍات إصِٔة مع مثال؟ :91سؤال

 ظرف افهٍات افًارضة مع مثال؟ :91سؤال

هؾ افهٍات افذاتٔة تُقن أطٓر ذم حال دون حال ما  :92سؤال

 هق؟

 )ظذ أي افَسّغ:  (باب صٍات احلروف  )افُالم ذم  :93سؤال

 ؟(افهٍات افًارضة  )أم  (افهٍات إصِٔة 

هؾ فِهٍات إصِٔة أؿسام، وـؿ هل، وما ظدد  :94سؤال

 صٍات ـؾ ؿسؿ مـ إؿسام؟

 وما هل حروؾف؟ ،واصىالحا ،فٌة (اهلّس)ظرف  :95سؤال



 املؼدمات مع املخارج والصػات ما ال يسع الؼارئ جهله
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 واصىالحا؟ ،فٌة (اجلٓر)ظرف  :96سؤال

 ؟(اهلّس واجلٓر)اذـر حٔثٔة إَٓسام ذم  :97سؤال

 وما هل حروؾٓا؟ ،واصىالحا ،فٌة (افندة)ظرف  :98سؤال

 وما هل حروؾٓا؟ ،واصىالحا ،فٌة (افرخاوة  )ظرف  :99ؤالس

 وما هل حروؾف؟ ،واصىالحا ،فٌة (افتقشط  )ظرف  :111سؤال

 ،وافرخاوة ،افندة)اذـر حٔثٔة إَٓسام ذم  :111سؤال

 ؟(وافتقشط

اهلّس  )صٍتا  (افُاف وافتاء  )اجتًّت ذم حرذم  :112سؤال

 ؾام هل ـٍٔٔة ٕىَٓام؟ (وافندة 

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (آشتًالء  )ظرف  :113سؤال

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (آشتٍال  )ظرف  :114سؤال

 ؟(آشتًالء وآشتٍال  )اذـر حٔثٔة إَٓسام ذم  :115سؤال

هؾ احلرف افذي ٓ خيرج مـ خمرج افِسان تستىٔع  :116سؤال

 ًِٔؾ؟ظِٔف مع افت (آشتًالء وآشتٍال  )تىبٔؼ صٍة 



 ما ال يسع الؼارئ جهله املؼدمات مع املخارج والصػات 
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 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (آضباق  )ظرف  :117سؤال

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (إٍٓتاح  )ظرف  :118سؤال

 ؟(اإلضباق وإٍٓتاح  )اذـر حٔثٔة إَٓسام ذم  :119سؤال

 اذـر افَاظدتغ ادًروؾتغ ذم هذا ادقضع؟ :111سؤال

 ا هل حروؾف؟فٌة واصىالحا وم (آذٓق  )ظرف  :111سؤال

 ؟(ادذفَة  )ما شبب تسّٔتٓا باحلروف  :112سؤال

فٔست  (افقاو ؽر اددية )ما هق شبب ظدم ـقن حرف  :113سؤال

 مع أهنا خترج مـ افنٍة؟ ،ذٓقمـ أحرف آ

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (آصامت  )ظرف  :114سؤال

قيد هلام دخؾ ذم دم (آذٓق وآصامت  )هؾ صٍتل  :115سؤال

 احلروف مع افتًِٔؾ؟

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (افهٍر  )ظرف  :116سؤال

صحٔح  (افهٍر ينبف صقت افىائر ...  )هؾ ؿقل أن  :117سؤال

 مع افتًِٔؾ؟
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 فٌة واصىالحا وما هل حروؾٓا؟ (افََِِة  )ظرف  :118سؤال

 تُقن أطٓر ذم حال دون حال ما هق؟ (افََِِة  )هؾ  :119سؤال

 ؟(افََِِة  )ما هق شبب  :121سؤال

، وما هل (افََِِة  )ما هل ـٍٔٔة خروج أحرف  :121سؤال

 ذم احلرف افساــ، واحلرف ادتحرك؟ افَاظدة ظْد افًر

متٔؾ إػ حرـة مـ احلرـات ما هق  (افََِِة  )هؾ  :122سؤال

 افهحٔح؟

 ؟(افََِِة  )اذـر ثالثة أخىاء حتدث ظْد أداء  :123سؤال

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (افِغ  )ف ظر :124سؤال

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (إٓحراف  )ظرف  :125سؤال

ء  )وإحراف  (افالم  )ما هق افٍرق بغ إحراف  :126سؤال  ؟(افرا

 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (افتُرير  )ظرف  :127سؤال

ء؟ :128سؤال  ما هق افْىؼ افهحٔح فِرا

ء  )ق افْاس ذم افْىؼ ر ضراذ :129سؤال  ؟(بافرا
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 فٌة واصىالحا وما هل حروؾف؟ (افتٍق  )ظرف  :131سؤال

 ؟(افتٍق  )بهٍة  (افنغ  )حاذا متٔز حرف  :131سؤال

 فٌة واصىالحا؟ (آشتىافة  )ظرف  :132سؤال

ئد ادتًَِة بباب  :133سؤال  ؟(افهٍات  )اذـر افٍقا

ٔث افَقة اذـر أؿسام صٍات احلروف مـ ح :134سؤال

 وافوًػ، واذـر صٍات ـؾ ؿسؿ؟

اذـر أؿسام احلروف مـ حٔث افَقة وافوًػ واذـر  :135سؤال

 أمثِة؟

 

 تؿ بحّد اهلل

 ـتبف: أبق شِٔامن افُازاخستاين

 إتٓٔت مـ حتريره:

 ـه6341ربٔع افثاين /  6إربًاء / 
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 23 ............................................ضد هلا فٔس صٍات :افثاين افَسؿ

 23 ................................................................. افهٍر -6

 26 ................................................................. افََِِة -5

 24 ................................................................... افِغ -4

 23 .............................................................. إٓحراف -3
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