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َملق

)لمؤلفمحفوظة الطع حقوق! 
نجيلهأو — محزءا أو الكتاب~كاملأ تنفيذ إعادة أو ترجة أو تمرير أو طح وبمظر 

رغعهأو صوتية، أسطوانات عل أوبرمحته الكمسوتر عل أوإدخاله كاسست، أشرطة عل 
ذلكنحالف ومن الوثقة، الخْلية الؤلم،ا بموافقة إلا ١لإنرتتا موانع من أي عل 

القانونية.للمزولية نمه أحض فرف 
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محاتمص 

رزوجهأ(رآا.القصاص جلال محمد يقلم: 

الأقورءمحليمان محمد الرحيم عبد زة ع٠ 
.٣١٩٨•ه،  ١٤٠•واليد م٠ 

مصر.الغربية. محافظة فطور، مركز الكوم، بين بقرية والمشاة ،لولل. ا ٠

—هر  ١٤٢من)ّآ صنوان تع بالسعودية الصناعية ينح .ممدينة قامت أ ٠
٠—(/)٥١٤٣١ ٣٢ ٠٢-

العلمية:الوهلأت 

عمرها(.من عشر الحادية )ي القرءان حففل لها افه سر ي ٠
الأزهريةالثانوية ق الجمهورية توى م على الراح ا،لركز على اصلة ح٠ 

١دبي.قم  ٣١ ٩٩٨

كليةمجن الشرف مرنة مجع امتياز عام بتقدير عربية لغة ليسانس على اصلة ح٠ 
.٣٢• • ٢ بالصورة الأزهر جامعة الإملامجية، الدرامات 

لبيتها١وتفرغا بزوجها، برا بالجامعة التم؛ن ركت ت ٠

منعدد ق كامجلما الكرتم القرآن وتجويد حفظ ز الأول المركز على صلت ح٠ 
المسابقات.

الشيخمحن  ٣٢• • ٤ عام عاصم الإمام بقراءة الأول الإجازة على صلت ح٠ 
اف.رخمه المصري، نبهان محمد 

القاهرة.حامعة سياسية— علوم دكتوراه وباحث• كاتب ( ١ ت 



واللهامحنمسة، \ذخأوة من الصغرى العشر القراءات على حاصلة ٠

٠سليمأن السيد محمد سحر الأّتاذة حسسها، 

اسي:الإنتاج 
—هي؛ كتب، ثلاثة لها طع 

.٠٢٢ ١ ١ عام ؤ، طع التجويد. ي صل ا ٠
مفكرون\م. ٠ ١ ٨ ؤ، طع للمغصل(، )مختصر الخزرية اقدْة قريب ت• 

والشر.للطاعة الدولية 

٠ؤر طع الأصول. شرح الش١ءلرءةت سهيل ت•  الدوليةمفكرون . ٢٢ ١٩
والشر.للطاعة 

علىالخكوتية بالسكة محورة التجويد ق الأبحاث من آخر وعدد 
الإسلام.ؤلريق وموقع الفواثمد صيد بموقع الخاصة صفحتها 

اسية:الإجازات 

أسماءالخاصة يصفحتهأ )منشور السيدات عشرات عاصم يمراءه جازت أ٠ 
بمضهن(•

والدرة.والشاطية الجذرية مجم، ق، اليدان من ءا«دا جازت أ ٠
٠التجويد ق المفصل كتابما شرح ق العلمية الدورات من ءا.دا عهلت أ ٠
وشرحالشاطية مة.دمة لشرح الساء بحموعات ق صوتية دروس ا هل٠ 

الفصل.كتان مجن التجويد 

معهاوبمسب الصغرى، العشر القراءات ق النوة مجن عددا جازت أ ٠

عشرات.



cy

قوأبحاث كتب من كبه ما نجمع الفوائد صيد خاصة.مموقع صفحة لها ٠
رابهلهاتوهدا ونصف، عقد 

^^سمثنمتجئتإ

الأسوة;متوى على 

القرآنالقصاص( جلال محمد )جلال الكر ولدها منفرد بجهد مقك ح٠ 

بالمدإجازة على منها وحمل السائمة، دون وهو ونجويدا حفظا الكرم، 

لتكرممه٠فيديو الشبكة على ومجنشور حفحؤر، برواية 

القرآنومرم...( القصاص، جلال محمد )مارة ابنتيها منفرد بجهد مقك ح٠ 

السامة.دون وهما وبحويدا حفظا الكرم، 

منوات.سبع وعمرها كاملا القرءان عانشة ففلت، ح٠ 
عشرخمسة تتم أن قبل تعال— الذ —بفضل العشر بالقراءات مارة جازت أ ٠

الأن.غيرها وتعلم عاما، 

عاصم.عن حفص برواية بالمد ُّريم جازت أ ٠

أمرها:

الإبياري(:عرفات، الحاج وأحمال الأقور الرجم همد الشتح )أبماء 
جدهمكان فقد كتابه، حففل ق بالتفوق الكريمة الأسرة هده على الله مذ 

وكاناس، كان حففلة من الإبيارمح،( أخمد ]عرفة[ عرفات )الحاج لأمهم 
وهوبالناس، ويصلي الحفظة من الأقور مليمان محمد الرحيم عبد الشيخ والدهم 



،هف
اسشاري(رطبيب محمد الدكور شقيقها وحصل اس. كتاب أبناءه حمظ من 

الوولةبايايمة كاطا ١^ القرآن ونحوي حفظ j الأول الرم على 
علىسامة الدكتورة الفاصالة الكريمة أختها وحصلت ام(؛  ٩٩٣)السعودية 

منوهي الجمهورية، مستوى على والتجويد الحفظ ق التقدمة المرام من عدد 

الكريمةأختها وكيلك كالأساذة، أبماءى وحفظت الأّتاذة تلامذة أقدم 
وندرسالأستاذة، على والمد الحففل صبهلت، نادية الأستاذة الفاصلة 

الأستاذةالفاصلة الكريمة أختها وحاففلت غرها؛ وملم العشر، القراءات 

والتحمتنلها ومجا الجامعية ة الوراّموات طول الأول الرم على رابمة 
والمتفوقونالقرآن حففلة وأمرق أسرمحا ق وينتشر وتعلمه. القرآن بتعلم مؤخرا 

مجنبيي يجعل أن أمال واف غيره، ق 'نفرؤط ما بيي ق اف جمع فقد درامتا. 
أهلالقرآن.. أهل من وإياكم، بجعلنا، وأن وعافية، معة ق عليه البيوت أرم 

منان.كرتم إنه وخاصته، اف 

اس

فوالحمد تقرينا. عاما عشرين ُنل، ولبيتها وتعلمه القراءات علم لطلب متفرغة 
العالمين.رن 

نلقاهوأن متقبلما، صالحا وع٠الا ثحفذلا، وفهما، وحلما، نافعا، علما نسال واذ 

منان...ُيم إنه شيء••• عن يالنا ولا إليه ونضحك إلينا يمحلئ، 



الكاست«ماو4ؤت .

ومنوصحبه آله وعل بعده، نبي لا من عل واللام والصلاة وحده، ض الحمد 
—وبعدت هديه؛ واتبع أحثه 

الخلافائل ملومهبا معلولا، التجويد( علم ق )اكحل كتاب كان ئا 
قمتبتفاصيله، والعناية منه التعلم المبتدئ عل ؤيشق العلمإء، آراء ، juوالترحيح 
بمتنوقرنته الكتاب. هاوا فكان التجويد، لمسائل محتصر شرح لتهديم بمحاولة 

بهينفع وأن الكريم، لوجهه خالصا محعلمه أن أمال وافه وسرا. تسهيلا الحزؤية 
ءي_،.قريب سمح إنه التجويد(، ل )الفصل وباصلمه 

سلبه\هارحبموهه>ممل كبل جلادكزة ا'م 



َآ

يذكرنبدأ أن الحزري ابن للأمام الهدمة منظومة شرح ق الدخول قيل بنا بحمل 
لشهرةربإ الخزري ابن الإمام لها يتطرق ول! والبسملة، الاصتعاذة أحكام 

أحكامها؛

الأس،عاذةااؤالأ، 

أعدقاللهم والعنى؛ الدعاء، تضمن والاصتعاذة باق. والأعمام الالتجاء •عناها: 
الرحيم.الشي3؛لان من 

العليمالثمح و\خ )أعوذ مثل الزيادة ويجوز الرجيم،، السيطان من باه )اعوذ 
يانحل ّورة ق أتت لأما أفضل، الأول انيغة أن إلا اوجيم(، الشيلأن بن 

وئال[، ٩٨]١^،: وثسيىةسمداش ؤ تعال؛ قوله 
أقبإممسمغعي-؛وهأنتعي ؤوإثاةقكخآش،ْلتيي المرآنت قراءْ ير غق 

أفإممهماشحاص،رهؤ ٢[، ٠ ٠ ]الأعراف: 
[.٣٦]محلت: 

الرا-؛ح.القول عل متحبة ح9ه«هاا 

أولمن التلاوة القارئ ابتدأ سواء الكريم القرآن قراءة ق البدء قبل •حلها، 
لرمجا كله، للقرءان ولو واحدة، استعاذة القارئ وتكفي وسهلها، مجن أو الصورة 

سعالأو كعطاس اضطراري لبب، قراءته القارئ قهي فإذا قراءته، القارئ يني 



ولورداالقراءة، عن أجسي لأمر قراءته القارئ ^ ٥٠إذا أما الاستعاذة، يعيد فلا 
الاستعاذة.يعيد للسلام، 

بدايخ؛هي سعد ء4اذا هام< تسه 

قديمةعداوة وهي للإنسان، الشيطان عداوة هو إليه، النفلر نلفت أن بجب مما 
عدوآلشطنن ^إن ٦[، \3\خم: عدوه عدوقؤ ؤلنألسثطترا ت مستمرة 
مواصع،ثلاثة ي مجسمن والخن الإنس العدومن ال؛ة ذكر وقد ٥[، ]يوسف: ه ثيث 
إلاللجوم ّوى معه مسل لا والثيaلان أحسن، هي بالش يدغ عدوالإنس أن وذكر 

دأعم،نيآمجلةى.يإماثرع-كحيؤ _،(، Ij)الأّتعاذة 
قنيا sfjؤ ٢[، ٠ ٠ —  ١٩٩تالأءراف؛ ةسصشدلأسإمممعى؛ليم منألفبمنيئرغ 

لمنس اؤ ودخ ، ٣[ ٦ — ٣ ٤ ]فصالت: هوأكمحأص«ئ إد4ر أف هأ>سواو. 
ممن.لأمدكآلكتثت 

-٨٩[. ٩٦دتئابمئتحؤهلاني٠تونت 
الاسعاذة؛أحوال 

الحافل.ول التعليم الخهر.؛افيمحال أ- 

مواصع•ق وذلك بما الإمرار ب~ 
جهزا.أم ّؤا أقرأ سواء حالتا يقرأ القارئ إذاكان - ١ 
خماعة.ق ولوكان ّثا يقرأ كان إذا ~ ٢ 



باثقراءة.المتدئ م ولريكن جاعة يقرأق إذالكن ٣- 
حهرية.أم مرية ألكنت مواء الصلاة ق لكن إذا ~ ٤ 

اثبسمقتاثاليا؛ 

هؤبمءأقأؤ؛بمص القارئ: نول وص 
ومطق الخيار وللقارئ براءة، سورة ماعدا صورة كل بداية ح مرعت حكمها؛ 
القارئعل ولكن المملة، ترك شاء ؤإن الأفضل، وهو بسمل، ثاء إن العورة 

أماءمن أوامم الحلألة بلفظ نبدأ الأية لكنت فإذا المض، ي بعدئ U يراعي أن 
الإتيانمتآكد إلمهإ يعود صمير أو وسالم~ عليه افة ~صل الرمول امم أو اممه 

ؤءثمدةم4أقه٥[، ]ؤله: ه ؤ تعال؛ نوله مثل بالمملة، 
]الأنع١مت^Jهأإبموظومافيهموآثء>يه [، ٢٩]اكحت

منالاممحاذة بعد ذلك، ذكر j لما . [ ٤٧]_،: ه الناص ءلم [، ٥٩
الضميرأن السالمين، غير أومن عامئأ لكن إن وخاصة المعاح، يتوهم وقد المشاعة 

داسالئائ:أص كان )زقي الخزري: ابن الإلكم قال الشيءلاناا عل يعود 
وثخؤ؛ثنيجذلإالثاعة إليه وقوله: إلاهو، لأإله افه ثعال: قوله ق بعدالإنتعادة 

دميئن؛، مس نى ء؛ائ اقوي بمرأنو قان يقدا اكائ؛، ص دلك ق يا 
امحائتؤتِفيمح"مح؛"()ُ

التجاييةايلعة )القارة، العشر، القراءات ي النشر الخزري، ين محي ين صد الخ؛ر أم الدين شمس ( ١١
.اهمى،د٠ت(،ج١،ص٦٦٢



مثلصمثرْ أو الشيطان بذكر تبدأ الأية كانت إذا بالبملة الإتيان عن وينهى 
لتهءؤ [، ٢٦٨]القرة: ه ألثنثكاؤ ويأمريكم آثم ييدكم آلشثثلتن ؤ قوله 

ابنالإمام قال [. ١١٨لالنساءت ه أو؟ مموصا فييثا ءبثادك من لأؤدل وماثنن أق؛ 
يعدكمالشيطاف وتا,و•' هوله ِفي البنتلة عن ينهى أذ قيانا )ؤبجغي ايوري•' 

مذوالئ،ششام1ثا(راا.١^;، 
<^١۶٥أثناءسوية س اثقوامة ابتلاء عند اتسممقت حأكم 

يمنعالعلإ■ء وبعضن محورة، أي مثل مثلها وعدمها البسملة الخيار؛؛ن للقارئ 
أولها.من متعت، كإ براءة محورة أثناء من القراءة ابتداء عند البسملة 

؟القرءان من السملم هل 

دسوِآشوإبممُ محثس إقءءثن ؤ النمل، محورة من آية بعضن كوما ق خلاف، لا 

ْنآيه أو سورة كل من آية كوما الخلاف ولكن ٣[• ٠ ت ]النمل آؤءمتيآفيي>ِه 
به،مأمور أو مباح أمر كل ابتداء عند نتحبة م)البسملة سامة! أبو قال الفاتحة؛ 

قوأما النمل. محورة ق اللام عليه محليعان قصة من العغليم القرآن من وهي 

يمححنتن قال رمن ار• يبن معقل عن ورد يا الاستدلال محوز ولا ؛ ٢٦ص٦ ، ج١ ال.ابق، ادّجع ( ١؛ 
الخ—رسورة أحر من آيات ثلاث نرأ ثم الرجيم، الشيهلاذ( من العليم مح الباض أعوذ مرات ثلاث 
قالهاومن شهيدا، مات اليوم ذلك ل مات ؤإن يمي، حتى عليه يصلون ملك ألف سّعان به افه وكل 
ربعل العائل- تدأ;اكميرّ التي والايات الاسعاذة ي؛ن يفصل لر حٍث النزلة(، بتاللث، كان يمي حين 
يقرأمن أمر الشاطئ الإمام أن يتضح والن'ى يصح؛ لا نحعيفا ينا فالهد بالسمّلة جلاله جل العزة 

باس.فلا ذللث، أمن فإن أءلأ0، النص ق اتضح يا السامع، عل الأمر يكس لا كي واوسملة 



موضعكل ل وحديثا قدبجا وفقهائهم قرائهم للعلعام اختلاف ففيها السور، أوائل 
فيلزمالقرآن، من كلها المواضع تللئ، ق أنبما والمختار الصحف. من فيه رممت 

٢,ر مواضعها( ق قراءتبا ذلك، من 

أوتمريقهمااثسورة ؤإول واتبسملص الاستعاذة بيى الج4ع أوجه 

أوجه:أربعة للقارئ محرز 

السورة.بأول بالملة الاستعاذة وصل — 1 

ه•احسد مزهوآلله ١فييرجيجأشآفيش٢محب كض الله 

القطعخم•ت~ 

i >مذإشؤجم\صه  i•
السورة.أول عن قطعهإ مع يالسمملمة الاستعاذة وصل — 3 

السورة.بأول ملة البوصل مع الاستعاذة قهلمر 4~ 

ه.ؤبمآف\يجآله؛زهمآسأظ ؤآءوذإشياص\شيم 

السع،)ططا،القراءات، و الأماق حرز من العاني إبراز ثامن، باي العروق، إ-ماعيل بن الرحمن د مه( 
'آم(،جا،صا<'اا.•• داراكحاة،طأ<



".ّى.بم
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بعدها،اتتي باثسوية ها سوية ؤصل 

هي!أطراف، ثلاثة الحالة هذه ق يوجد 

التاليةالمورة أول ٣— ملة الج٢— السورة آخر — ١ 
حائزة.غر والرابعة حائزة، ثلاث حالات! أرع فلها 

الجملةوقهلمر ملة، الثعن السورة آخر ^ ٥٥أي الجمع* قطع الأول• الحالة 
ألتحمنأش مسؤِ ؤ ه حد إذا حاسد نر وّين ؤ التالية! السورة أول عن 

ه.ءل1عودخنآض ؤ 4 هم 

وصلْع بالبسملة، السورة اخر وصل أي اّبممح" وصل الثانية' الخالة 
يجطزآقجبمرحسد إذا ثسرحاسسل و,من التاليةأؤ السورة بأول البسملة 

ةل١عوذيننآمحه•

السورةبأول البسملة ووصل البسملة، عن السورة احر ةُني الثاكة! الحالة 
يرنأعود ءز ه حثي كنحاسدإدا و.من ؤ التالية! 

بأولالابتداء ثم عليها. الوقف مع ملة بالجالسورة آخر وصل الرابعة! الحالة 
الالسور لأوائل جعلت ملة الثلأن تحوز لا الحالة وهذه التالية! السورة 

السورة.آخر من ملة الجأن السامع يتوهم لا وحتى لأجرها، 
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اتتؤيم:دسودة الأممال سوية ^،!١>^ عند الجائزة الأوجه 

أوجه!ثلاثة قبوز التوبة ؤرة بالأنفال سورة احر وصل عند 

الحكممراعاة مع أوتنفس سكت دون التوبة ؤرة بالأنفال محورة آخر كء>وصل 
التجويدي''الشلب'/

■فممسى دون حركمن بممدار س،إ الممكيط كى 

Aنمحيمينأدثع0 حم .

بتنفس.حركتين عن نيادة بينها الوقف كمحم 

ه.ىظديمينآ^كث ؤ.إنأ؛قدتلإ،سم(ءؤم 



اثثاثثم«ماو«ات 

اممه;رحمه الخزري ابن الإمام قال 

افعيالشالحزرى بن محمد أ؛؛"أبجأاآ اع نصورب راجي يقول )١( 

لإ،سأؤؤثكاةالحمدفّوصلافأ )٢( 

فحثهمغ اك_نآن وْمرئ  ٠٠٠وصحته وآله د محئ( ٣١
لشيخبعالمه( أن القرءان قارئ عل محب فيإ اكدمة رمنفلومة المسإة النفلومة هده 

)بابنالشمر الخزري يوسف بن عل بن محمد بن محمد بن محمد أبوالخثر الإسلام 
النيعل واللام والصلاة تعال، افه —بحمد اممه رحمه — بدأها وقد ؛، الحزرى(ر

ومنالقرآن مقرئي وعل وأصحابه، آله وعل — وملم عليه اممه صل المصهلفى— 
للقرآن.محتا كان 

مهبمألأن ئبه عل فإ  ٠٠٠مثدمه هد0 إو ي وبن( ٤١

واولضأولأأنم-س إذjا٢بمحمدمحقاد )٥( 
الثناتباهصح تلوا لهلف ٠٠٠والصماب الخئوذ، ق-ارج )٦( 

الشافعي،الشرازي ثم الدسقي انمرى الدين، شمس الخيّ، أم يرّض، ين، ^؛، ممدبن محمدبن محمدبن م ( ١ت 
فيهاواسى ى عام  ٧٥دمتزا ق ونشأ ولد الحديث. حفاظ من زمانه. ق الازاء شخ الحزري• بابن الشهيد 
ثمالهر. وراء ما لل تيمورلك مع وّافر الروم، يلاد ولحل مرارا، مصر ك ورحل القرآن( ماها)دار ميرمة 
الأعلام،الزرم، محمودبنقايس، بن الدين محتر انثلر؛ ع ٨٣٣عاممها ومات شاءمحا. ثيرانفوو رحل

٤٠ حسه ٧، م،،ج ٢ ٠ ٠ ٢ ط للملايثن، العلم دار )ييروت، 



قف"
يعلموه،أن ومعلمه القرآن قراء عل محب فيعأ مقدمة هي المنظومة هذه إن يقول! 
يعلمواأن وتعليمه الكريم القرآن تعلم ق الشرؤع قبل عليهم واجب أنه حث 

وهيوأعذ-اا، اللغات بافصح ؤينهلقوا يلففلوا حتى وصفاتبما( الحروف، )محارج 
الكريم.القرآن لغة العربية، اللغة 

الماحقق ربم الذي وما * ٠٠واأزاة_م، التجؤيد مح_ئوي )٧( 
هاد! محكث1، رثكن اش وثاء أأ؛-أأ؛-ءأب تتا وموصول مففؤع ثل من )٨( 

محققي.)محرري(: 

وصماما—الحروف لخارج معرفتهم —هع ومعلميه القرآن قراء عل واجب أي 
قكسبا وما الصحف ورمم والابتداء، الوقفا محال ويتعلموا القران، محودوا أن 

كتبوما إثماب ؤ نحو موصولا أو ماب ءال ؤ نحو مقطوعا العثإنية الصاحم، 
نحوالربومحلة أوبالتاء ؤ;حمقمح نحو الفتوحة بالتاء 
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ايجالخباب 

اثةةنا-؛وكقالذي عل محارجالخروفتج4ني )٩( 
أومقدر.محقق محرج عل اعتمد صوت هو والخرف: الحرف، خروج محل هو الخرج: 

الخايج،أنواع 

اليان،أو الحلق، أحزاء من ممن جزء عل يعتتمد هوالذي محقق: ّهمج ~ ١ 
والخيشوم.والشفت؛ن واللماز الحلق وهومحرج الخيشوم• أو أوالشفتين، 

أوالحلق، أجزاء من ممن جزء عل يعتمد لا الذي هو مقدر: '؛مج ٢" 
الحوف.وهومحرج الخيشوم. أو أوالشفتين، اللسان، 

المرق؟مخلج نعرف كيف 
الموتانقطع وحسن، متحركة، وصل همزة عليه خل وند نشيده، أو نسكنه، 

المقدر.تمحرجه فهذا الموت يمكن وحسن، المحقق، محرجه فهذا 

الخاؤج{

عيدها تحريفها الخاؤجأقسام 
هى:خمسة عددها 

واللسان،والحلق، الحوف، 

والحوم.فتان، وال

التيالكرة المهلقة هى 

أوواحد محرج عل تشتمل 
أكثر.

عامةمحارج ~ ١ 

علعثر سعة عددها 

المختار.القول 

يشتملالعام المخرج من جزء 
نحرجقد شل واحد محرج عل 
؟ثلاثة أو حرفان أو حرف منه 

مأ_محارجحاصة





ه
اثخاصواايمعق عددمخالج 

مالاهبأ—ثلاثة إل الخاصة الحروف عدد"^١^ ق العلياء اختلف 

ابنالإمام ومنهم القراء، وأكثر اكحوي؛ن، وأكثر أحمد بن الخليل ذهب ١" 
ولواحدا، محرجا الخوف ل فجعل نحرجا، عشر مبعة أما إف ابزري 

واحدا،الخيشوم وق اثن؛ن، الثضن وق عثرة، اللسان وق ثلاثة، الحلق 
بقولهتإليه أثار وقد الخزري ابن الإمام اختاره الدي هو وهدا 

احتممن محتارة الدي عل أ!أهأأي عشز نبمه الخروف، خايج 

وونعالخوف، مخرج أسقط محرجا، عثر ستة أما إل تبعه ومن سيبوبه وذم، ~ ٢ 
منالألف، فجعل الخارج، بعض عل الثلاثة، المد حروف وهي حروفه، 

اللسانية،الياء ْع اللسان وسهل من الدية والياء الهمزة، ْع الحلق أفمي 
الشفوية.الواو ْع السفتين من الدية والواو 

الخوفمحرج أسقط■ إذ محرجا عشر أربعة أما إل تبعه وس الفراء وذم، ٣" 
والراءوالنون اللام محرج بجعل سمانته، اللسان همارج وجعل كيبويه، 

واحدا.محرجا 
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الأول;القول عل والخاصة العامة ا،لخارج تونع 
الخاصالمخرج  الخامالمخؤج 

الثلاثة.المد لأحرق واحل. حاصر محرم وفه  الخوف ١

أحرف.لستة خاصة نحارج ثلاثة وفه  الحلق ٢

حرمحا.عثر لثإنة خاصة محارم عثرة وفه  اللسان ٣

أحرف.لأربعة خاصان محرجان وفيهإ  الشفتان ٤

الغنة.لأحرق أو للغنة واحد خاص محرج وفه  الخيشوم ٥

فقال;وهوالخوف الأول بالخرج ~ افه رحمه ~ الخزري ابن الإمام بدأ 
ئثهيللهواء مد حروف ءإبءبمء؛ي وص وأخاها للجوفأئ ( ١٠)

والحلقي(.الفموي والحلق)التجويف الفم ق الداخل هوالخلاء اث؛ءوفا 
يكونولا ساكنة إلا تكون ولا المدية الألف وهي; الثلاثة المد حروف منه وكمحرج 

 Uالمضموم الساكة الواو )وهما وأخاف شولحا، إلا بلها ق U ،الساكنةوابء قبلها
قبلها(.ما المكور 

قنحؤج )لأتبما والهوائة الخوف، من لخروجها بالخوفية الأحرف هده ونمى 
أوالفراغ،ءكلحالمحلهواء.كإ^يصوث،فيالهواءرالسنيفيالخلأء هواء 

محرجها.لأتاع اللسان عل كلفة غير من ولن امتداد ق لخروجها ولن مد حروف نمى 

ص(، ٢ • • ٩ العلمة، الكتب دار )بثروت، القراءات وجوم ز ا،لوصح الشرازي، عل بن نمر )١( 
القراءاتق الأمان حرز من العاتي ؛^١^ شامة، ابى العروق إماحمل بن الرحمن حمد وانفر؛ ، ١٢٢

.١ ١ ٤ صرا ٢، ما؛ق،ج مرجع بع، الم

عيار،دار )تمان، والتجؤيد، الإتقان ل اكحديد الل.انى، عمرو أبو عمر بن عثيان بن معيل. بن عمأن )٢( 
الألف.حرف عن حديثه }، ١ ٢ ' ص ٢(، • • ' 








































































































































































































































































































