
 مقطعه حروف

 ّا آى وِ تاشٌذ هی لرآى سَرُ 92 اتتذای در ػرتی زتاى الفثای حرٍف از حرف چْاردُ است، جذا جذا هؼٌای تِ همطؼِ حرٍف

  ی، ّـ، ى، م، ل، ن، ق، ع، ط، ص، س، ر، ح، الف،: از ػثارتٌذ حرف چْاردُ آى. گَیٌذ هی همطؼِ حرٍف را

 : از ػثارتٌذ وِ تاشٌذ هی حرفی پٌج ٍ حرفی چْار حرفی، سِ دٍحرفی، حرفی، یه ّستٌذ ّا سَرُ اٍائل در وِ همطؼِ حرٍف

 . ى ق، ص،: حرفی یه

 . حن یس، طس، طِ،: حرفی دٍ

 . الر،طسن الن،: حرفی سِ

 . الور الوض،: حرفی چْار

 . حوؼسك وْیؼض،: حرفی پٌج

 : از ػثارتٌذ سَرُ 92 آى. دارد ٍجَد همطؼِ حرٍف لرآى سَرُ 92 اتتذاء در وِ شذ  گفتِ

  ،(الر) حجر ،(الر) اتراّین ،(الور) رػذ ،(الر) یَسف  ،(الر) َّد ،(الر) یًَس ،(الوض) اػراف ،(الن) ػوراى آل ،(الن) تمرُ

 یس ،(الن) سجذُ ،(الن) لمواى ،(الن) رٍم  ،(الن) ػٌىثَت ،(طسن) لظض  ،(طس) ًول ،(طسن) شؼراء ،(طِ) طِ ،(وْیؼض)هرین

 ،(ق) ق ،(حن) احماف ،(حن) جاثیِ ،(حن) دخاى ،(حن) زخرف ،(حوؼسك) شَری  ،(حن) فظلت ،(حن) هؤهي ،(ص) ص ،(یس)

 .  ،(ى) ى

 : وٌین هی اشارُ هَرد چٌذ تِ ها وِ است شذُ هتؼذدی تفاسیر همطؼِ حرٍف ترای

 تِ را ػرب سخٌَراى ٍ ادتا توام وِ طَری  تِ دارد اّویتی ٍ ػظوت آى تا آسواًی وتاب ایي وِ دارد آى تِ اشارُ حرٍف ایي. 1

 است یافتِ ترویة حرٍف ایي از لرآى ایٌىِ ػیي در است، شذُ تشىیل است ّوگاى اختیار در وِ حرٍف ّویي از ًشاًذُ ػجس

 رٍایات در. است طلثیذُ تحذی تِ ّن را هردم ٍ است ٍاداشتِ تؼظین تِ خَد تراتر در را ػمَل ٍ افىار وِ است طَری  تِ ٍلی

 .است گَاُ هؼٌا ایي تِ ّن

 ّایی سَرُ هثالً. دارًذ ّن ّوساى هظاهیي دارًذ ّوساى همطؼِ حرٍف وِ ّایی سَرُ در تذتر تا: فرهایذ هی طثاطثائی ػالهِ. 9

 الىتاب آیات تله هضوَى «الر» تا وِ ّایی سَرُ هثالً. ّستٌذ ّوساى ّن هضوَى در شًَذ، هی شرٍع حن، طس، الر، الن، تا وِ

 .دارًذ لرآى از ریة ًفی هضوَى شَد هی شرٍع الن تا وِ ّایی سَرُ یا دارًذ

 سَرُ در «ق» حرف هثالً. است  سَرُ آى ولوات در حرٍف ایي رفتي وار تِ ًشاًِ ّا سَرُ ترخی اٍایل در همطؼِ حرٍف. 3

 . است تیشتر دیگر حرٍف تِ ًسثت ٍ است شذُ تىرار تار 55 ػسك حن ٍ «ق»

 ٍ الِ ٍ ػلیِ اهلل طلی ـ پیاهثر ًام تِ اشارُ ترخی ٍ الْی اسواء از اسوی تِ اشارُ ٍ اختظاری ػالهت حرٍف ایي از ترخی. 4

 تِ اشارُ( الن) ٍ. است الوله اهلل اًا تِ اشارُ( هین الم، الف،)  وِ است شذُ اشارُ رٍایات از تؼضی در هؼٌا ایي تِ ٍ. است ـ سلّن

 .است الوجیذ اهلل اًا

 فْواًذى هراد ٍ است(  ـ سلن ٍ الِ ٍ ػلیِ اهلل طلی ـ اورم رسَل) اٍ حثیة ٍ سثحاى خذاًٍذ هیاى سری ٍ رهس حرٍف، ایي

 .است شذُ اشارُ هؼٌا ایي تِ رٍایات ٍ ًیست دیگراى
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