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  אهدאف درس

  :آشنایی با
  ؛)وآله هعلی אهللا صلی(های نازل شده بر پیامبر  چگونگی نزول قرآن و אولین و آخرین آیات و سوره 

  ؛آوری و تألیف قرآن و مصاحف عثمانی چگونگی جمع 

  گذאری قرآن؛ گذאری و نقطه چگونگی عالمت 

  ؛علم قرאئت قرآن و چگونگی تعلیم آن 

  ها؛ قرאئات و چگونگی تألیف و تدوین آنآورندۀ אختالف  عوאمل پدید 

 .ها قرّאء سبعه و رאویان آن 

  چگونگی نزول قرآن
طریق وحی אز سوی خدאوند به منظور نجات بشر אز به مانی אست که قرآن کریم، آخرین کتاب آس

אهللا  אو به وאدی تابناک هدאیت بر پیامبر گرאمی אسالم، حضرت محمد بن عبد رאهنماییگمرאهی و 
  .نازل شده אست ,)وآله علیه אهللا لیص(

قرآن به عنوאن یک  به پیامبری مبعوث شد و آغاز نزول ,ماه رجببیست و هفتم پیامبر گرאمی אسالم در 
بوده אست و در طول بیست سال سه سال پس אز مبعث و در شب قدر אز ماه مبارک رمضان  ,کتاب مفصّل

  .به صورت تدریجی نازل شده אست ,گرאمی אیشان مانده אز عمر باقی

آخرین آیۀ نازله رא آیۀ . ۀ علق بودپنج آیۀ אول سور ,ین قسمت قرآن که در شب مبعث نازل شدنخست
אولین سورۀ کامل، سورۀ حمد و آخرین سورۀ  .﴾...لی אهللا إو אَتَّقوא یَوْماً تُرجَعُونَ فیه ﴿دאنند  سورۀ بقره می ۲۸۱
  . باشد نصر می سورۀ, کامل

 ۶۲۳۶و تعدאد آیات آن به روאیت کوفیّین،  ۱۱۴تعدאد سور قرآن  .ر و آیات تقسیم شده אستقرآن به سُوَ
  .شوند به دو دستۀ مکی و مدنی تقسیم می ,ب مکان نزولآیات و سور، بر حس .آیه אست

אما אز אفرאدی به عنوאن  ,آشنایی ندאشتند تو با کتاب ندبود אُمّیخود  )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر אسالم 
آن نیز در  تکتابאز حفظ آیات توسط مسلمین  در صدر אسالم، عالوه بر אز אین روو  ؛אستفاده نمودند وحی  کُتّاب

  .مصونیت کالم אلهی אز نسیان و تحریف، بهره گرفته شدجهت 

  آوری و تألیف قرآن جمع

אما در قطعاتی  ؛نیز تعیین شده بود ها آنها تکمیل و نام  سوره و آیات )وآله علیه אهللا صلی(در دورۀ پیامبر 
אولین  .م گرفتאنجاهم پیوسته بعدאً   به در یک مجلد قرآن آوری جمع. پرאکنده در دسترس مسلمانان قرאر دאشت

ورد ، مقرآنِ مدونאین متأسفانه که אست  )אلسالم علیه(طالب   کنندۀ قرآن حضرت علی بن אبی جامع و تدوین
دאدند؛ אما אختالف موجود در م אنجابرخی دیگر אز صحابۀ پیامبر رא کار   אین אین بر بنا ؛پذیرش قرאر نگرفت
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 ,یسرאنجام در زمان عثمان، قرآن با ترتیب فعل که ینאمختلف به مشکلی بزرگ مبدل شد تا  های حفمص
  .ن شده و در אختیار مسلمانان قرאر گرفتتدوی

وאقع شد و אیشان در زمان  )אلسالم علیه(منان حضرت علی مؤ ید אمیرمورد تأی, אمرאین  که אینقابل توجه 
ند که تغییری در آن دאده خالفت خویش نیز مردم رא به همان مصحف عثمان ملزم کردند و مانع אز אین شد

تغییر و , ح آنرفت که به بهانۀ אصال زیرא بیم آن می آن אشتباهات אمالئی وجود دאشته باشد؛در  حتی אگر ,شود
  .تحریفی صورت گیرد

در . د אسالمی فرستاده شدجلد تکثیر و به سایر بال نهحدאکثر در  ,عثمانشده به وسیلۀ  آوری جمع قرآنِ
  .فعلی قرآن که در دست ما אست، مطابق با همان مصحف عثمانی אست تکتابو  ترتیب سور, وאقع

  گذאری قرآن  عالمت و نقطه
مدت به تشتّت توאنست در درאز  می, אعرאب و نقطه هائی אز قبیل بودن قرآن אز عالمات و نشانه عاری

  . قرאئت کلمات منجر گردد

با  سرאنجامگذאری کلمات قرآن پردאخت و  אعرאب به אالَسْوَد دوئَلی אبوهجری  ۶۹در سال , بار  نخستین
صورت گرفت و  ,گذאری حروف نقطه ,نصر بن عاصمو  یحیی بن یَعْمَرتن אز شاگردאن وی به نامهای  همت دو
  .אی رسید אنسجام قابل مالحظه پختگی و بهنگارش قرآن  ,در قرن سوم هجری سرאنجام

  .אست خلیل بن אحمدאبتکارאت  אز ,فوم مرسوم אمروزی برאی بیان حرکات حریعال

  تعلیم قرאئت قرآن
و  کردآغاز  )وآله علیه אهللا صلی( شخص پیامبر گرאمی אسالم رא قرآن تعلیم قرאئتبه گوאهی تاریخ، 

وقف , که رאه و رسم قرאئت صحیح د مگر آنپردאختن گرفتند و به ده آیۀ بعد نمی صحابۀ אیشان ده آیه رא فرא می
  . آموختند می )وآله علیه אهللا صلی(ل رא אز پیامبر و مضامین ده آیۀ אو حکامبه א و عملو אبتدאء 

مسعود و   و אبن )אلسالم علیه(طالب   سان אولین گروه אز قاریان قرآن همچون حضرت علی بن אبی بدین
  . گردیدאء در قرون بعد ، مرجع אسناد قرّאفرאد نیپدید آمدند و قرאئت هم... کَعْب و  بن אُبَیّ

روאیات و طرق قرآنی אست که با אِسناد به ثبوت رسیده باشد تا عمل « عبارت אز علم قرאئت قرآن، אین بر ابن

  .»אالتباع باشد  به آن الزم

  قرאئاتعوאمل אیجاد پدیدۀ אختالف 
אء در بالد در אنتقال אز نسلی به نسل بعدی، متحول و تعدאد قرّ ,قرאئاتبا گذشت زمان، سیر تعلیم و تعلّم 

 אختالف قرאئاتبه مسئلۀ  ,ان در אوאسط قرن אول هجریینکه אختالف نظر א جا آنتا  سالمی زیاد و زیادتر شدא
  .یدمאنجا آن
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ری یافت و ت شیאء به بالد مختلف، شیوع بآغاز و با אعزאم قرّ ,אز بین همان صحابۀ مشهور אختالف قرאئات
پدید آمدند که ) که ذکر آنان خوאهد آمد(אء سبعه رّ، אساتید مشهور אز جمله قمملکت אسالمیدر هر مرکز אز 

  . کردند אخذ می انمردم قرאئت رא אز آن

  :رد ذیل خالصه کردאتوאن در مو رא می قرאئاتعوאمل אختالف موجود در 

که هر گروهی مطابق لهجه و عادאت  به شکلی )وآله علیه אهللا صلی(تجویز قرאئت قرآن אز سوی پیامبر . ۱
 . خود تلفظ کنند

توسط عثمان و ) ها مصحف توحید( ها یکی کردن مصحفچه پیش אز وאقعۀ  ,אولیه های حفאختالف مص. ۲
 .چه پس אز آن

 . حرکت و نقطه بود کتابت אولیۀ قرآن که فاقد عالمت، ی خط ونارسای. ۳

و نیز  قهااق فبیان حکم مورد אجماع و אتف אز جمله ,دאنند می ترتبم ,قرאئاتهم بر אختالف رא אلبته فوאیدی 
  .... و  ف، جمع دو حکم مختلفترجیح یکی אز دو حکم مورد אختال

  

  فوאید אختالف قرאئات

هایی رא برאی אختالف قرאئات ذکر  علمای قرאئات فوאید و ویژگی, چنان که در برخی منابع آمده אست آن
  :אند אز אند که عبارت کرده

  .شود گر می ز که در قرאئات مختلف قرآن کریم جلوهنهایة אلبالغه، کمال אالعجاز و جمال אالیجا. ۱

אز دیگر فوאید و آثار مترتب بر אختالف قرאئات بحث سخت گیری نکردن بر אمت אست که אز سوی . ۲
  .پیامبر گرאمی אسالم، جوאز قرאئت هر قوم به لهجۀ خود صادر گردیده אست

بن אبی وقاص و چند نفر אز دیگر صحابه و برאی نمونه אز سعد : بیان حکم مورد אجماع و אتفاق فقها. ۳
کردند   رא אضافه می» من أمٍ«یعنی در بحث آیات אرث  »مٍن أُخت مٍأُخ أو أ هُلَوَ«: خوאندند قرאء نقل شده که می

  .باشد که توضیح در بیان حکم مورد אجماع و به معنای خوאهر و برאدر مادری می

در אین , نوאن نمونه در مورد آزאد سازی برده در بحث کفارهبه ع: ترجیح یکی אز دو حکم مورد אختالف. ۴
حتماً باید ذکر شود تا » ةمؤمن«همچون شافعی معتقد بودند که وאژۀ  برخی» أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ« :آیهبخش אز 

  .مشخص شود که مرאد بردۀ مسلمان و مؤمن אست ولی אبوحنیفه و אمامیه قائل به عدم ذکر אین وאژه بودند

אگر خوאنده شود  ﴾طْهُرْنَیوَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى ﴿برאی نمونه در آیۀ : جمع میان دو حکم مختلف .۵
به معنای جوאز » یَطَّهََّرنَ«، به معنای عدم جوאز نزدیکی بدون غسل حیض אست و אگر خوאنده شود »یَطُهرنَ«

ا אختالف در قرאئات، میان دو حکم توאن ب نزدیکی پس אز پاک شدن و قبل אز غسل אست؛ بدین ترتیب می
  .مختلف جمع نمود

  .رسد که אختالف قرאئات در کالم אهللا مطلوب و مفید نیست אلبته به نظر می
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إنَّ אلقرאنَ وאحدٌ نَزلَ مِن عِند وאحدٍ وَلکنَّ אالختالفَ «: فرمایند در אین زمینه می) אلسالم علیه(אمام صادق 
شده در آن  ا قرآن وאحد אست و אز جانب خدאی وאحد نازل شده אست و אختالفات دیدهیَجیءُ مِن قِبَلِ אلرُّوאة؛همان

  .»אز جانب رאویان مختلف وאرد شده אست

  مختلف قرאئاتتألیف و تدوین 
 فرאوאنیאما  ؛به אین אمر پردאخت )אلسالم علیه(אز شاگردאن אمام سجاد  ,)ه ۱۴۱م ( أبان بن تَغلِببار   אول

تعدאد  قاسم بن سلّامبار   دی رسید که برخی אز علما به فکر محدود کردن آن אفتادند و אولبه ح قرאئاتאنوאع 
 אلسبعة في אلقرאئاتدر کتاب خود به نام ) ه ۳۲۴م (هد مجا  و پس אز אو אبننمود قرאئت محدود  ۲۵رא به  قرאئات
  .محدود ساخت قرّאء سبعهو אئمۀ قرאئت رא به کرده قرאئت مطرح  هفتتعدאد 

  אء سبعهسامی قرّא

 ؛)ه ۱۲۸ م(عاصم کوفی . ۱

 ؛)ه ۱۶۹م (ع مدنی ناف. ۲

 ؛)ه ۱۵۶ م(کوفی  حمزۀ. ۳

 ؛)ه ۱۸۹م (کسائی کوفی . ۴

 ؛)ه ۱۵۴ م(بصری  وعمر אبو. ۵

 ؛)ه ۱۲۰م (کثیر مکی   אبن. ۶

 .)ه ۱۱۸م (عامر شامی   אبن. ۷

  گانه אسامی رאویان چهارده

  :رאوی نسبت به بقیه مشهورترند ، دوان رאویان هر یک אز אین قرّאءدر می

  ؛)ه ۱۹۳ م(شعبه ، )ه ۱۸۰ م( حَفص: رאویان عاصم. ۱

  ؛)ه ۲۲۰ م(قالون  ،)ه ۱۹۷ م(ش وَر: رאویان نافع. ۲

  ؛)ه ۲۲۰ م( دخلّا ،)ه ۲۲۹ م(ف خَلَ :رאویان حمزه. ۳

  ؛)ه ۲۴۰ م(אلحارث  אبو، )ه ۲۴۶ م(حفص אلدوری : رאویان کسائی. ۵

  ؛)ه ۲۶۱م (سوسی  ،)رאوی کسائی(حفص אلدوری : عمرو رאویان אبو. ۶

  ؛)ه ۲۹۱م (نبل قُ، )ه ۲۵۰ م(بَزّی : کثیر  رאویان אبن. ۷

  .)ه ۲۴۵م(هشام  ،)ه ۲۴۲ م(ذکوאن   אبن: عامر  رאویان אبن. ۸

  .به همین موضوع אشاره دאرد چهارده روאیت عبارت مشهورِ
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  )۲(אی אز تاریخ قرآن  خالصه
  
  

 ٨ ...................................................... درس אهدאف
 ٨ ............................................ قیطر و تیروא قرאئت، تفاوت
 ٨ ................................... حفص تیروא و عاصم ئتقرא رجحان
 ٨ ..... قرאئات ریسا به نسبت عاصم قرאئت אعتبار و رجحان لیدال
 ٩ . اتیروא ریسا به نسبت »عاصم אز حفص« تیروא رجحان لیدال
  



 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

  אصطالحات قرאئت، روאیت و طریق؛ 

  ها بر سایر قرאئات و روאیات؛ قرאئت عاصم و روאیات آن و دالیل رجحان آن 

  .های قرאئت عاصم و روאیت حفص نظرאت دאنشمندאن در مورد شخصیت عاصم و حفص و ویژگی 

  قتفاوت قرאئت، روאیت و طری
  :אز אین سه تعریف خارج نیست, نحوۀ خوאندن هر کلمه אز قرآن

آنچه رא هر دو رאوی یک قاری بر خوאندن آن אتفاق نظر دאرند، قرאئت گفته و فردی که به אو : قرאئت
) ن عاصمرאویا(کلماتی رא که مورد אتفاق حفص و شعبه  قرאئتگویند؛ مثالً  אلقرאئه אماممنتسب شده رא قاری یا 

  .قرאئت عاصم گویند باشد،

باشد، روאیت  کند و با نقل رאوی دیگر آن אمام متفاوت می آنچه که هر رאوی אز אمام خود نقل می: روאیت
مطابق روאیت حفص אز عاصم و خوאندن آن کلمه به صورت متفاوت , خوאندن یک کلمه: آن کلمه نامند؛ مانند

  .مطابق روאیت شعبه אز عاصم و

نامند و  طریقخود ناقل رא نیز . طریق گویند, کنندۀ אز رאوی منسوب אست  آنچه که به نقل: طریق
 .های بعدی ناقل אز طریق قبل رא نیز طریق گویند همچنین نسل

  رجحان قرאئت عاصم و روאیت حفص
אی  אز אعتبار ویژه, نسبت به دیگر قرאئات) کوفی אلنّجود  אبی אبن(در میان قرאئات مختلف، قرאئت عاصم 

ر אست و نیز אز میان رאویانِ عاصم کوفی، روאیت حفص نسبت به روאیت شعبه، معتبرتر و אمروزه برخوردא
  .تر אست متدאول

, گرفته אست؛ و حفص نیز همان قرאئت رא) אلسالم علیه(عاصم با یک وאسطه، قرאئت خود رא אز אمام علی 
  .روאیت کرده אست) אلسالم علیه(در وאقع با دو وאسطه אز علی 

  رجحان و אعتبار قرאئت عاصم نسبت به سایر قرאئات دالیل

אو که . گانه אست אز مردم کوفه و אز قرّאء معروف هفت) ه ۱۲۸م (کوفی  אلنُّجود  אبی بکر عاصم אبن אبو
) אلسالم  علیه(که אز شیعیان و یارאن אمام علی  אلرحمن حبیب سُلَمی عبد  אبیقرآن رא بر , مذهب بوده אست  شیعی

  .)و مورد تأیید وی وאقع شد. (قرאئت کرد, مقامی خاص نزد آن حضرت بودو دאرאی 

אستاد وی، . عاصم جامع فصاحت و قرאئت صحیح و تجوید و دאرאی صوتی خوش در قرאئت قرآن بود
  .قرאئت نمود) אلسالم علیه(سلمی، نیز قرآن رא بر علی  אلرحمن عبد אبو
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در , خود ١در کتاب, אلفتوح رאزی אست آشوب و אبو شهر نאستاد אب, אلجلیل رאزی مفسّر که خود شیخ عبد
  :خصوص تشیع عاصم آورده אست

, مدنی, تشیع، آیین אکثر پیشوאیان و אستادאن علم قرאئت بوده אست و אکثر قرאء مکی
אند؛ نه مُشَبِّهه و خوאرج و جبریه؛ و روאیات آنان نیز  بصری و عدلیه شیعی بوده, کوفی

  .باشد و אمثال عاصم نیز شیعه هستند می) אلسالم علیه(ین علی אلمؤمن منقول אز אمیر

  :نویسد می אلجنات  روضاتخوאنساری در 

ترین آرא در قرאئت به شمار  ترین قرאء، و رأی אو درست عاصم پارساترین و پرهیزگار
  .کند نظر می مساعی عاصم در موضوع قرאئت، بیش אز همۀ قرאء دیگر جلب. رود می

  : گوید می لمنتهٰٰیאعالمۀ حلی در 

بکر بن عیاش نقل کرده  ترین قرאئات نزد من، قرאئتی אست که عاصم אز אبی محبوب
  ٢.אست

  :بکر بن عیاش گوید  אبی ٣آمده אست؛ مقدمتاندر کتاب 

نقل کرده אست و ) אلسالم  علیه(قرאئت رא אز علی ) אستاد عاصم(אلرحمن سلمی  عبد אبو
אو ـ سُلَمی ـ مقامی . ناسخ هر گونه قرאئت دیگر אست) אلسالم علیه(روאیت אو אز علی 

باشد و نیز مقرئ و אستاد  دאشته و وאجد خصلت ضبط می) אلسالم علیه(خاص نزد علی 
  .، אست)אلسالم علیه(قرאئت حسن و حسین، فرزندאن علی 

د در مسئلۀ عاصم אز دیدگاه علمای شیعی و نیز علمای אهل سنّت، شخصیتی بارز و با تقوא و مورد אعتما
אمام אحمد . دאد تنها قرאئت عاصم رא تعلیم می, قاری بغدאد, مجاهد  در אبتدאی قرن چهارم، אبن. قرאئت بوده אست

عاصم مورد وثوق من بوده و من אو «: گفت دאد و می ها ترجیح می بن حنبل نیز قرאئت عاصم رא بر دیگر قرאئت
  .»אم رא אختیار کرده

  نسبت به سایر روאیات» אز عاصمحفص «دالیل رجحان روאیت 

. دאنند عاصم می) فرزند همسرِ(حفص بن سلیمان کوفی مشهور به حفص بوده و אو رא رَبیب  عمرو אبو
  .روאیت حفص همان قرאئت عامۀ مسلمانان אست. گویند حفص قرآن رא پنج آیه پنج آیه אز عاصم אخذ کرد

  .»حاب عاصم نسبت به قرאئت وی بوده אستترین אص وی مردی عالم و آگاه«: مرحوم زنجانی گوید

  :گوید میچنین  حصین نیز  אبن

  ٤.روאیت و نقل صحیح قرאئت عاصم توسط حفص אنجام گرفته אست

  :بکر خطیب در جایی گفته אست אبو

                                                 
  .عاصم تشیع علی אلفضایح نقض کتاب. ١

  .۳۴۷، ۳۴۶ص  ،אلشیعه تأسیس. ٢

  .۲۰۲، ص ۲، ج אلبحار سفینة. ٣

  .۸۴، زنجانی، ص אلقرآن تاریخ. ٤
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  .دאنند می) شعبه(تر אز رאوی دیگر عاصم  حفص رא אز لحاظ حافظه، قوی, پیشینیان

  :گوید رאلنش طیبةאلجزری در  علّامه אبن 

: گوید خود حفص می. حفص אز لحاظ אتقان و אستحکام قرאئت، אز دیگرאن برتر אست
אلرحمن  عبد قرאئتی رא که به تو آموختم همان אست که אز אبو: عاصم به من گفت«

گرفته אست و قرאئتی رא که به ) אلسالم علیه(אم و אو عیناً אز علی  سلمی אخذ کرده
قرאئتی אست که بر زِرّ بن حُبَیش عرضه , آموختم) دیگر رאوی(عیاش  بن ةشعب بکر אبو
  ٥».مسعود אخذ کرده بود  אم و אو אز אبن کرده

  .خوאنند نویسند و می قرآن رא به روאیت حفص אز عاصم می, אمروز، אکثریت مطلق جهان אسالم

אلجزری   عالمه אبن אلنشر طیبةאز طریق کتاب , قوאعد אین درس نیز برאساس روאیت حفص אز عاصم
  .شود بیان می) ه ۸۳۳ م(
  

                                                 
  .۳۴۸، ص ۱אلجزری، ، ج   אبن אلقرאء، طبقات. ٥
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ه؛مفاهیم אستعاذ 

  له؛بسم 

  تعریف ترتیل؛ 

  ؛یردتح و، تدویرشامل تحقیق, قرאئتگانۀ  سه های بیان روش 

  .تعریف تجوید 

  آغاز تالوت
  .آغاز نماید אستعاذهبا  تالوت خویش رא ,، مستحب אست که قاری قرآنهای قرآنی بر אساس آموزه

  אِستِعاذه

أعوذُ باِهللاِ مِنَ ﴿عبارت אست אز ذکر , رآندر אصطالح قرאئت ق אست و بردن پناهمعنای  لغت به در אستعاذه
  .אز شیطان رאنده شده به خدאوند پناه می برم :معنای آن چنین אست و ﴾אلشـَّیطان ِאلرَّجیمِ

  .زمان بر زبان وی جاری گردد هم ت قاری وאقع شود ونیّ در قلب و باید در אستعاذهאلبته אصل 

  ملهبس

 عبارت אست אز ذکر, ح قرאئت قرآندر אصطال بوده و خدא نام ذکردر لغت به معنای  بَسمَله
  .به نام خدאوند بخشندۀ مهربان: ؛ یعنی﴾אلرَّحیم حْمٰنِאلرَّ אهللاِ بِسم﴿

 ؛خوאندن آن وאجب אست جزء خود سوره بوده و ،سورۀ توبه های قرآن به غیر אز بسمله در آغاز همۀ سوره
 ,بسمله در آغاز تالوت ذکر .گفتن بسمله در آغاز آن ممنوع אست نازل شده אست و هۀ توبه بدون بسملאما سور

  .آیات میانی سورۀ توبه نیز جایز אست یאبتدא در مستحب و ,ها آیات میانی سوره אز

در میان  بسمله نیز یک ,خود אما سورۀ نمل عالوه بر آغاز ؛توبه فاقد بسمله بوده که سورۀ توجه به אین با
 ۱۱۴یعنی  ,قرآن های به تعدאد سوره, درکالم אهللا ﴾אلرَّحیم حْمٰنِאلرَّ אهللاِ بِسم﴿אین  بر بنا ،دאرد) ۳۰آیۀ (سوره 
  ٦.شده אست کریم تکرאر بار در قرآن ۱۱۵ ﴾אهللا بِسْمِ﴿אلبته عبارت  ؛آمده אست ربا

                                                 
  .آمده אست ﴾אهللا  بسم﴿سورۀ هود  ۴۱در آیۀ . ٦
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  ترتیل قرآن
کید شده אست که آیات أصرאحت ت به کریم نرآقمبحث تجوید مطرح شد در  گونه که در مقدمۀ  همان
در אصطالح قرآنی عبارت  و کردن مرتب و منظملغت به معنای  در ترتیلکلمۀ  .خوאنده شود ترتیلبا کالم אلهی 
  .خوאندن قرآن به صورت صحیح، شمرده، و همرאه با تدبّر در معانی آیات: אست אز

 أدאءُ אلحُروفِ وَ حِفظُ אلتـَّرتیلُ« :کلمه آمده אست تفسیر אین در )אلسالم علیه(موالی متقیان علی  אز
  .وقف های ترتیل عبارت אست אز אدאء صحیح حروف و رعایت محل ؛»אلوُقوفِ

  گانۀ قرאئت سه های روش
هر نوع  سرאنجامشود و  خوאنده میآید که قرآن فقط به אین روش  می אز مبحث تعریف ترتیل چنین بر

  .دگیرتوאند با سرعت کند، متوسط و تند אنجام  ؛ אما ترتیل قرآن میترتیل خارج شودو مرز אز حد  نباید ,ئتیقرא

  گانۀ قرאئت های سه روش

  تحقیق) אلف

  تدویر) ب

  )حَدر(تحدیر ) ج

  قرאئت به روش تحقیق

و  ؛به حقیقت چیزی رسیدن و بدون کمی و زیادی ,در لغت به معنای حق چیزی رא به جای آوردن تحقیق
تمامی قوאعد  ،تصوردر אین که  یقرאئت قرآن با حدאکثر آرאمش و تأنّ: ئت عبارت אست אزאصطالح قرא در

  .پذیر אست  ر در معانی آن نیز به خوبی אمکانتجویدی به صورت کامل אنجام شده و تدبّ

ت کسب جه ,و ممارستتعلیم قرאئت قرآن به شاگردאن و نیز تمرین  جهتِ ،تحقیق روشی אست که אز آن
، به אکثر قریب به אتفاق تالوت قرאّء در محافل و مجالس .شود ، אستفاده میقوאعد تر در אدאء چه بیشمهارت هر 

  .گیرد میروش تحقیق صورت 

  قرאئت به روش تدویر

قرאئت  عبارت אست אز ,و در אصطالح قرאئت ؛چرخانیدن ،دوره کردن ،به معنای گرد کردن ,در لغت تدویر
نامگذאری אین روش علّت ممکن אست . به کندی تحقیق و نه به تندی تحدیرنه یعنی  ؛قرآن با سرعت متوسط

  .و ختمِ قرآن با سرعت متوسط باشد کردن سنّت دوره ،به تدویر

مافوق یک روش و  ,ترتیل که آنحال  ؛אین همان روشی אست که אمروزه به ترتیل مشهور شده אست
  .ن نوع ترتیل אستبهتری ،سرعت خاص אست و شاید بدین دلیل باشد که تدویر

אنجامد که  حدود یک ساعت به طول می ،کریم با אین روش تالوت یک جزء אز قرآن به طور معمول
  .شود ، پخش میبه مناسبت های دیدאری و شنیدאری گاه אز سوی رسانهאمروزه 
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  )حَدر(قرאئت به روش تحدیر 

رت אز تالوت کالم אهللا با سرعت عبا ،در لغت به معنای حرکت در سرאشیبی אست و در قرאئت قرآن حَدر
  .شود که حدر نباید אز حد ترتیل خارج شود کید میأאلبته بالفاصله ت؛ باشد می زیاد

دאرאی  ،آیات یبرאی قاریانی میّسر אست که در אدאء قوאعد تجویدی و نیز فهم معان ,تالوت به אین روش
ات رא در معرض آسیب لفظی قرאر و کلم حروف ،چرאکه خوאندن قرآن با سرعت زیاد ؛ی باشندیباالمهارت 
ر در ت ب ثوאب אفزونقرאئت به روش حَدر به کس در فایدۀ. دهد ز فرصت تدبّر در آیات رא کاهش میدهد و نی می

  .אند تالوت آیات אلهی אشاره کرده

  :گانه عبارت אست אز های سه توאن نتیجه گرفت که منظور אز قرאئت بندی کلی می  در یک جمع

  بسیار بسیار شمرده؛ =تحقیق روش  ت بهتالو. ۱

 بسیار شمرده؛= تالوت به روش تدویر . ۲

 .شمرده= روش حَدر وت به تال. ۳

  تعریف تجوید با אلهام אز تعریف ترتیل
ی ها صحیح حروف و حفظ محل یدאא«: آمده بود) אلسالم علیه(در تعریف ترتیل אز دیدگاه אمام علی 

  .»وقف

אبتدאء  دوم نیز بحث وقف و ؛ و אز قسمتصحیح حروف یعنی بحث تجوید یאאین تعریف אدאول  אز بخش
  .شود میحاصل 

صحیح هر  یאدא: عبارت אست אز, ؛ و در אصطالحتزئین ،حسن بخشیدن ،تجوید در لغت به معنای تحسین
توאن گفت علم تجوید قرآن به سه مبحث  می אین بر بنا. آن حرف ٩و אحکام ٨صفات، ٧حرف אز لحاظ مخرج

  .شود میصفات و אحکام تقسیم  ،کلی مخارج

                                                 
אز » ب«جایگاه تولید حرف در دستگاه تکلم؛ به عنوאن مثال حرف : به معنای محل خروج و در تجوید عبارت אست אز مخرج. ٧

  ).دو لب(شَفَتَین : عبارت אست אز »ب«شود؛ لذא مخرج حرف  تماس دو لب باال و پایین تولید می

دאرאی  »ب«ولید حرف؛ به عنوאن مثال حرف شیوه و چگونگی ت: عبارت אست אز, صفات به معنای حالت شیء و در تجوید. ٨
  .شود جریان خروجی صوت و هوא אز دستگاه تکلم به طور کامل قطع می, אست؛ بدین معنا که در هنگام تلفظ آن شدّتصفت 

در  »ب«آید؛ مثالً حرف  برאی حرف پیش می) مجاورت با حروف و صدאها(אحکام حاالتی אست که در אثر ترکیب در کلمه . ٩
 »م« در »ب«حرف : در אین صورت گویند. گردد مشدد می »م«شود و  حذف می, »م«سکون و قرאر گرفتن قبل אز صورت 

  .یافته אست אدغامאستحقاق حکم 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛همزۀ وصل و قطع 

  ؛آن در אبتدא یچگونگی אدא ذکر אقسام همزۀ وصل و 

  همزۀ وصل
 لذא برאی سهولت در ,تممکن אس یا حتی غیر دشوאر و ,شوند با سکون یا تشدید آغاز میکه تلفظ کلماتی 
  .شود نام همزۀ وصل אستفاده میه یک אلف ب אز, אبتدא به چنین کلماتی

, אُنْصُرنی: مثال؛ گردد אما در میان کالم حذف می ؛شود کلمات خوאنده می אین همزۀ وصل در אبتدא به
  )رَبِّنْصُرْنی(نْصُرنی ٱ رَبِّ

  .گیرد قرאر می )ٱ(چک عالمت صاد کو ,معموالً در قرآن بر باالی همزۀ وصل

  همزۀ قطع
کالم  میانو  آغازدر  و همزۀ دیگری وجود دאرد که به همزۀ قطع مشهور אست, در مقابل همزۀ وصل

  لناهُنزَا أنّـ إ لناهُنزَأ :مثال ؛شود خوאنده می

  نحوۀ تشخیص حرکت همزۀ وصل در אبتدאء به کلمات
  .شود وאقع می ـقرآن  زبان ـهر سه نوع کلمۀ زبان عرب  همزۀ وصل در آغاز

  همزۀ وصل در حرف) אلف

در  ؛باشد می) אلف الم(אل  حرف تعریف, אی که حرف محسوب شده و همزۀ وصل دאرد در قرآن تنها کلمه
  אَلدאّرِ ←لدאّرِ ٱسوءُ  :مانند ؛مفتوح אست ,אین همزه در אبتدא. همان همزۀ وصل אست, لف در حرف تعریفא ,وאقع

  همزۀ وصل در אسم) ب

  .مکسور אست, در صورت אبتدא ,شوند کلماتی که אسم محسوب میدر مزۀ وصل ه

  :אند אز عبارتאین کلمات در قرآن 

ـ  ٱثْنَیْنِـ  ٱثْنَتٰاـ  ٱثْنَتَیْـ  ٱثْنٰاـ  ٱثْنَیْو کلمات  ٱسْمِ ـ )زن( ٱمرَأَتَ ـ )مرد( ٱمرَءَ ـ )دختر( ٱبْنَتَ ـ )پسر( ٱبْنَ
  ).به معنای دو همگی( ٱثْنَتَیْنِِـ  ٱثْنٰان

  همزۀ وصل فعل) ج

  .فعل هستند, باشند می همزۀ وصل دאرאی ی کهدر قرآن بقیۀ کلمات
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همزۀ وصل نیز مضموم خوאهد بود , ضمه باشد, אگر عالمت אولین حرف متحرک, فعل وصل پس אز همزۀ
  .شود و در غیر אین صورت مکسور خوאنده می

  : مصدر אفعال ومثال همزۀ وصل אفعال 

ـ ) إغْفِرْلَنا ←رَبنَّاَ ٱغْفِرْلَنٰا (ـ ) إتَّقُوא ←قالَ ٱتَّقُوא (ـ ) إفْتَدَتْ ←فیمَا ٱفْتَدَتْ (ـ ) أُنْصُرْنی ←ٱنْصُرْنی  رَبِّ(
  )إفتِرآء ←عَلَیْهََا ٱفْتِرآء (

  چند نكته

 :شود کسره خوאنده می, جای ضمهه ب, قاعده ظاهر خالفهمزۀ وصل چند فعل زیر بر . ۱

  إهْدوُא ـإئْـتُوא  ـإمْضُوא  ـإمْشُوא  ـبْنُوא إ ـإقْضُوא 

در وאقع (شود  کسره با حرکت یاء مدی خوאنده می به جای, همزۀ وصل درکلمات زیر هنگام אبتدאء. ۲
  ).گردد همزۀ ساکنه به یاء مدی تبدیل می

  ٱِئْتُوא ـ ٱِئْتوُني ـ ٱِئذَنْ אِئتِیاـ نٰا ــ ٱِئْتِ) אیتِ ← אِئْتِ(

در وאقع همزۀ (شود  با حرکت وאو مدی خوאنده می, جای ضمهه ، بאبتدאء در  ٱُؤتُمِنَدركلمۀ  همزۀ وصل. ۳
  אوْتُمِنَ ← ).گردد ساکنه به وאو مدی تبدیل می

  طرق وقف
قاری قرآن عالوه بر رعایت قوאعد ؛ چرאکه אز مباحث مهم قرאئت کالم אهللا مجید אست ,باب وقف و אبتدאء

 .אبتدאء در آیات کتاب אلهی باشد به تشخیص محل مناسب وقف و درباید قا ،אحکام تجویدی و

 ی مناسب وقف وها مورد محل بحث در پردאزیم و  میآخر کلمات  ربه نحوۀ وقف ب ،אلبته در אین درس
  .کنیم  میآنی رא به درس بعدی موکول رت قאאبتدא در عبار

  تعریف وقف

عبارت  ,אصطالح قرאئت در دאشتـن و انـدن یا بازאز حرکت باز م ،کلمۀ وقف در لغت به معنای سکـون
  .قرאئت سپس אدאمۀ ید نفس وبا تجدهمرאه  ,هنگام قرאئت رقطع صوت د :אست אز

  کلمات طرق وقف بر آخر

  :گیرد  میوقف بر آخر کلمات به دو روش صورت 

  אبدאل؛. ۱

  .אسکان .۲

  وقف אبدאل) אلف

 :عبارت אست אز ،אبتدאء مبحث وقف ودر  رگون نمودن وتبدیل کردن ـ دگ به معنای, در لغتکلمۀ אبدאل 
  .هنگام وقف تبدیل حرف آخر کلمه به حرفی دیگر در
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 موאرد وقف אبدאل

  )تاء گرد(هاء تأنیث . ۱

 .دشو  میאین نوع تاء در وقف به هاء ساکنه تبدیل  ،دگرد  میختم ) تاء گرد( هاء تأنیثکلمه به  وقتی آخر

) لٰوهْאلصَّ ← وةِאلصَّلٰ(ـ  )یهْאلتَّورَ ← یةُאلتَّور(ـ  )یٰوهْحَ ← وةُحَیٰ(ـ ) هْمَنِعْ ←مَةٍ نِعْ(ـ  )مَهْرَحْ ← مَةَرَحْ( :مثال
  )هْتُقیٰ ← ةًقیٰتُ(ـ 

  تنوین. ۲

 .شود  میאین تنوین در وقف به אلف مدی تبدیل  ،אند شدهختم ) ًـ( در کلماتی که به تنوین نصب 

  )אماءٰ ←مآءً (ـ  )یهُدٰ ← یهُدً(ـ  )ابٰحِسا ←حِساباً ( :مثال

  وقف אسکان) ب

  .ساکن نمودن حرف آخر کلمه هنگام وقف: عبارت אست אز, אسکان به معنای ساکن نمودن و در אصطالح قرאئت

  .شود  میهنگام وقف فقط ساکن  ،حرف آخر کلمه با هر حرکتی ,)غیر אز موאرد وقف אبدאل(در بقیۀ کلمات 

  )هی ←هِیَ (ـ ) هُو ←هُوَ (ـ  )مْیَوْ ←یَومُ (ـ  )کُتُبْ ←کُتُبِ (ـ  )دْمَقاعِ ←مَقاعِدَ ( :مثال

  )بَصیرْ ←بَصیرٌ (ـ  )نَفسْ ←نَفسٍ (

  .شوند  میبدون تغییر وقف  ،אند ساکن אست یا به حرف مدی ختم شده طبعاً کلماتی که حرف آخرشان

  وقف بر هفت کلمه در قرآن

  :شود  میبه אلف مدی خوאنده  ،خالف قاعدۀ אسکان بر ,نگام وقفه ،حرف مفتوح آخر کلمه ،در کلمات ذیل

ـ قَوאریرَא ) ۶۷، ۶۶، ۱۰/אحزאب(نونَا، אلرَّسولَا، אلسَّبیلَا ـ אلظُّ) ۳۸/کهف(لٰکِنَّا  ـ) جای قرآن هردر (אَنَا 
   .شود  میبه אسکان نیز وقف  ,آخر אلبته אین مورد ؛)۳/دهر( الَالسِسَـ ) ، אولین مورد۱۵/دهر(

  تمرین عملی

 :حرکت همزۀ وصل در کلمات ذیل رא مشخص کرده و به صورت شمرده بخوאنید. ۱

ٱسْتَجیبُوא لِرَبُِّكم ـ ٱعْدِلوُא هُوَ אَقْرَبُ ـ ٱرْكُضْ ـ  אلَ دٰאوُودَٱعْمَلوُא ٰ ـ عَلیٰ مٰا یَقُولوُنَ صْبِرْٱ ـ خُلُوא אلجَنَّةَٱدْ
ـ  אَحْسَنُ ٱدْفَعْ بِالَّتي هِیَ ـ روא خِفٰافًافِنْٱـ  ذْهَبْ אِليٰ فِرعَوْنَٱـ وא אلَّذینَ ظَلَمُ ٱحْشُروُא ـبِرِجْلِكَ ـ ٱلْاَخِلّاءُ یوَمَئِذٍ 

  ؤْتُمِنَ ٱ ـא توُٱئْ ـ هُم لِٰابٰائِهِمْودْعُٱ

  

  :فرض وقف بخوאنید باکلمات زیر رא . ۲

ـ ءٍ یْشَ ـمَسَّهُ אلشَّرُّ  אذٰإ وَ ـاتُمُدَّنَّ لٰ وَ ـ یٌّبِرَعَ ـאئِهِ وَرٰ مِنْ ـا نّٰلٰکِ ـאرאً رٰدْمِ مْیکُلَعَ ـنیبٌ مُ אهُوّـ أیَ وورِ امٰ
   ةُـ אلتَّوریٰٰٰ دِیَلِیُبْ ـ فُوَیَعْ ـ ارِعَةُאلقٰ مَا ـیِّمَةٌ کُتُبٌ قَ

  

  ؟رعایت کنید و طرق وقف رא در آن مشخص نموده, سورۀ بلد رא تالوت کرده. ۳



  

  

  
  
  

  پنجم ۀجلس

  
  
  
  
  

  אبتدא ف وباب وق
  
  

 ٢٢ .................................................... درس אهدאف

 ٢٢ .................................... یقرآن عبارאت در אبتدא و وقف

 ٢٢ ................................... یقرآن عبارאت بر وقف אقسام

 ۲۲ .............................................. یاریאخت وقف) אلف

 ۲۳ ............................................. یאضطرאر وقف) ب

 ٢٣ ............................................................. אبتدא

 ٢٣ ...................................................... وقف عالئم

 ٢٣ .................................... یسجاوند ۀگان شش عالئم

 ۲۳ .......................................................... »م«. ۱

 ۲۴ ......................................................... »ط«. ۲

 ۲۴ ......................................................... »ج«. ۳

 ۲۴ .......................................................... »ز«. ۴

 ۲۴ ........................................................»ص«. ۵

 ۲۵ ......................................................... »ال«. ۶

 ٢٥ ............................................... وقف عالئم ریسا

 ۲۵ ..................................................... )قِلٰا( یقل. ۱

 ۲۵ ................................................... )صِلٰا( یصل. ۲

۳.:  .: . .......................................................... ۲۵ 

 ٢٦ ............................................... هیآ انیپا بر وقف

  ٢٦ .................................................... یعمل نیتمر



 

 

  אهدאف درس

 :آشنایی با
  ؛)وقف در عبارאت قرآنی(بخش دوم وقف و אبتدא  

 ،اموقف ت: وقف אختیاری، شامل بیان אنوאع نیز و ؛אضطرאری و وقف אختیاری :شامل وقف، توضیح אنوאع 
  ها؛ آنو بیان حکم  حقبیوقف  و نحسوقف ، وقف کافی

  ؛تعریف אبتدא و نکات مربوط به آن 

  ؛...صِلیٰ و , لیٰقِ, ال ,ص ,ز ,ج ,ط ,م :شامل ،عالئم وقف 

  .یان آیهوقف بر پا 

  وقف و אبتدא در عبارאت قرآنی
؛ אهللا مجید אست یات تالوت کالم بارאت قرآنی אز مباحث مهم و در وאقع אز ضروردر ع אبتدאبحث وقف و 
 א قاری قرآنلذ ؛شود گون میمخدوش و دگر عبارت قرآنی ایمعن אین مسئله نکردن رعایت چرאکه گاه در אثر

  .انی آیات אستفهم معنیازمند  אبتدאتشخیص محل صحیح وقف و  برאی

  אقسام وقف بر عبارאت قرآنی

  :بر دو نوع אست وقف

  אختیاری )אلف

  אضطرאری )ب

  وقف אختیاری) אلف

  :م אستقسگیرد و خود بر چهار   میوقفی אست که با אرאدۀ قاری صورت وقف אختیاری 

  وقف تام. ۱

خود وאبستگی ندאشته  אز به بعد معناو قوאعد دستور زبان و نیز  لفظوقفی אست که کالم אز نظر  وقف تام
  ﴾... אلَّذینَ کَفَروُא إِنَّ﴿אز  אبتدאو  ﴾حونَئِکَ هُمُ אلمُفلِوَאٌولٰ﴿مانند وقف بر  ؛)رت بعدی تغیر کندموضوع در عبا(باشد 

  .نمود אبتدאباید وقف کرده و אز عبارت بعد  در هنگام وقف تام :حکم وقف تام

  وقف کافی. ۲

אز خود  بعد با عبارت حثو موضوع مورد ب معنا نظرאما אز  ,ناقص نیست لفظ وقفی אست که کالم אز نظر
 وَلَهُم عَذאبٌ﴿אز  אبتدאو  ﴾فَزאدَهُمُ אهللاُ مَرَضاً﴿مانند وقف بر  ؛)دعبارت بعدی אدאمه دאرموضوع در (אرتباط دאرد 

  ﴾... مألی

 .در وقف کافی، وقف و سپس אبتدא אز بعد و نیز وصل آن جایز אست: حکم وقف کافی



 ۲۳ جمپنجلسه / و آواشناسی ديتجو

http://vu.hadith.ac.ir    Tajvid 88-89 V. 02  

  وقف حَسَن .۳

؛ אست وאبسته به قبلبعدی אز نظر لفظی ناقص و  אما عبارت ,قص نیستوقفی אست که عبارت אول نا
  .﴾لَمینَرَبِّ אلعا هِאَلحَمدُ لِلّٰ﴿ در آیۀ ﴾אَلحَمدُ لِلَّهِ﴿مانند وقف بر 

  .אز بعد جایز نیست אما אبتدא, گذאرد  وقف بر آن بال אشکال אست، چون معنا رא ناقص نمی :حکم وقف حسن

  وقف قبیح .۴

در » אهللا«کلمۀ  وقف بر: مانند ؛بعد خود وאبسته باشدص و به مالفظ ناق عبارت אول אز نظر وقفی אست که
  ١٠.﴾یَعْقوبَאِسْحٰقَ وَ ِ وَهَبْنا لَهُۙمِنْ دونِ אهللامٰا یَعْبُدونَ فَلَمَّا אعْتَزَلَّهُمْ وَ﴿ آیۀ شریف

  .طبعاً وقف بر آن جایز نیست: حکم وقف قبیح

  وقف אضطرאری) ب

. ه جز وقف نباشدאی ب پیش آید و چاره...  فرאموشی آیه و ،بروز عطسه ،در אثر אتمام نفس وقفی אست که
  .گردد אبتدאאً אز محل مناسب دطرאری الزم אست مجدبدیهی אست پس אز رفع عامل אض

  אبتدא

 نمود که معنای عبارت رא אبتدא یتر אز وقف نیست و باید אز محل یات قرآنی کمאهمیت אبتدאی صحیح در آ
باید אز بهترین  ,طوالنی بودن آیه و کمبود نفس سبببه  ،در صورت وقف אضطرאری .سازدنمخدوش و ناقص 

  .ترین محل ممكن آغاز کرد مناسب و

  عالئم وقف
אکثر  که אیندیگر سو با عنایت به  אهللا و אز  در کالم אبتدאبا توجه به אهمیت אنتخاب محل صحیح وقف و 

علمای علم قرאئت  ،شوند  میدر אین אمر دچار مشکل  ندאرند وا زبان عربی ی کافی بآشنایمردم مسلمان 
  .های صحیح وقف نمود توאن در محل  میאند که با کمک אین عالئم و رموز  رא وضع نموده  می عالئ

مشهور گردید و  رموز سجاوندی سجاوندی אولین کسی بود که به وضع אین عالئم پردאخت که به هعالم
  .رس خوאهد آمددعالئم دیگری نیز پیشنهاد شد که در אین  אلبته بعدאً

  ندیگانۀ سجاو  ششعالئم 

  »م« .۱

  :شود؛ مثال  אست؛ یعنی وقفْ الزم אست و وصل آن موجب تغییر معنی میوقف الزم  عالمت »م«

  ١١؛هِ یُرْجَعُونَهُ ثُمَّ إِلَیْאللّٰ وَ אلْمَوْتى یَبْعَثُهُمُ م نَیَسْمَعُوאلَّذِینَ نَّما یَسْتَجِیبُ إِ﴿

                                                 
  .۴۹/ مریم. ١٠

  .۳۶/ אنعام. ١١
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مردگان رא خدאوند ] אما[كنند كه گوش شنوא دאرند و  یאجابت م] دعوت تو رא[تنها كسانى 
  .﴾شوند یسپس به سوى אو بازگردאنیده م،  خوאهد אنگیخت بر] در قیامت[

   »ط«. ۲

  : مثال؛ אستشده چون موضوع مورد بحث تمام  ؛شود وقف کنید  میکید تأ. אست وقف مطلقعالمت  »ط«

  ؛نَصیرمِنْ دونِ אهللاِ مِنْ وَلِیٍّ وَ الما لَکُم وَ  ط אلْأرْضِאلسَّمٰوאتِ وَ ألَم تَعْلَمْ أنَّ אهللاَ لَهُ مُلْکُ ﴿

ها و زمین אز آنِ خدאست؛ و شما جز خدא سرور و  روאیی آسمان مگر ندאنستی که فرمان
  ؟﴾یاوری ندאرید

   »ج«. ۳

  :مثال ؛و وصل هر دو جایز אستوقف  ؛ در وאقعאست عالمت وقف جایز »ج«

  ١٢؛ىِدْناهُمْ هُدً زفِتْیَةٌ آمَنُوא بِرَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ  ۚ حْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّنَ﴿

آنان جوאنانى بودند كه به پروردگارشان  ,كنیم یحكایت م  ما خبرشان رא بر تو درست
  .﴾אیمان آورده بودند و بر هدאیتشان אفزودیم

   »ز« .۴

  :مثال؛ وصل آن بهتر אست ؛ در وאقعאستوقف مُجوَّز عالمت  »ز«

  ١٣بُونَبِمَا كَانُوאْ یَكْذِ عَذَאبٌ أَلِیُمٌ لَهُمْاً و فَزَאدَهُمُ ٱهللاُ مَرَض ز فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴿

آنچه به دروغ ] سزאی[هایشان مرضی אست؛ و خدא بر مرضشان אفزود؛ و به  در دل
 .﴾خوאهند دאشت] در پیش[بی دردناک گفتند عذא می

  »ص« .۵

אز کلمۀ  شود وقف کنید و  میرخصت دאده  ،به علت طوالنی بودن نفس .אست وقف مرخصعالمت  »ص«
  :مثالنمایید؛  אبتدאبعد 

بِهِ مِنَ  أَنزَلَ مِنَ ٱلسََّمَۤاءً مَاءً فَأَخْرَجَءَ بِنَۤاءً وَ ٱألَرْضَ فِرٰشًا وَ ٱلسَّمَا مُٱلَّذِى جَعَلَ لَكُ﴿
  ١٤أَنتُمْ تَعْلَمُونَلِلَّهِ أَندَאدًא وَ  تَجْعَلُوאْال فَ صٱلثَّمَرאتِ رِزْقًا لَّكُم

قرאر ] אفرאشته[كه زمین رא برאی شما فرشی گسترده و آسمان رא بنایی ] خدאیى[همان 
 ها رزقی برאی شما بیرون آورد؛ پس برאی دאد و אز آسمان آبی فرود آورد و بدאن אز میوه
  .﴾دאنید خدא همتایانی قرאر ندهید، در حالی که خود می

                                                 
  .۱۳/ کهف. ١٢

  .۱۰/بقره. ١٣

  .۲۲/ بقره. ١٤
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  »ال« .۶

אز  گردید و باید حتماً بر ،علت وقف کنید هر به אگر ؛نباید وقف کردאست؛ یعنی وقف ممنوع عالمت  »ال«
  :مثال ؛کنید אبتدאمحل مناسب 

  ١٥عْقوبَאِسْحٰقَ وَ َ هَبْنا لَهُوَال مٰا یَعْبُدونَ مِنْ دونِ אهللاِفَلَمَّا אعْتَزَلَّهُمْ وَ﴿

پرستیدند کناره گرفت، אسحاق و یعقوب رא  آنچه به جای خدא می] אز[ها و  و چون אز آن
  . ﴾به אو عطا کردیم

رود و مقصود אین אست که در آن محل وقف نکرده   میدر مورد وقف حَسَن نیز به کار  »ال«گاهی عالمت 
  .دینکن אبتدאد آن אز ما بع در صورت وقف و

  عالئم وقف سایر

  ) قِلٰا(قلی  .۱

   .אز وصل אست وقف بهترאست؛ یعنی  אَلوَقفُ אَولیٰبه معنای  »قلی«

  ١٦﴾هُ ذُو אلْفَضْلِ אلْعَظِیمِאللّٰ وَ ۗیَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ﴿

گردאند و خدאوند دאرאى بخشش  یخود رא به هر كس كه بخوאهد مخصوص م  رحمت
  .بزرگ אست

  )صِلٰا( صلی .۲

  ).مانند وقف مجوّز(אست؛ یعنی وصل بهتر אز وقف אست  אَلوَصلُ אَولیٰ به معنای »صلی«

 فَلْیَسْتَجِیبُوאْ لِى وَل  ۖأُجِیبُ دَعْوَةَ ٱلدَّאعِ إِذَא دَعَانِ  ۖكَ عِبَادى عَنّىِ فَإِنّى قَریبٌ إِذَא سَأَلَوَ﴿
  ١٧؛ْیُؤمِنُوא بِى لََعلَّهُمْ یَرْشُدُونَ

من نزدیکم و دعای دعاکننده رא ـ ] بگو[ۀ من بپرسند، بار من אز تو در نهرگاه بندگاو 
باید فرمان مرא گردن نهند و به ] آنان[کنم؛ پس  به هنگامی که مرא بخوאند ـ אجابت می

  .﴾من אیمان آورند؛ باشد که رאه یابند

۳.   .:  .:  

وאقع  به روی دو کلمۀ نزدیک به هم אگر אست و وقف معانقهعالمت  ):.  :.( אی نقطه سه  אین دو مجموعۀ
  :مثالقف شود، بر دیگری نباید وقف کرد؛ אست که بر هر کدאم و شود بدین معنا

  ١٨؛هُدیً لِلمُتَّقینَ :.فیهِ:. رَیبَذلِکَ אلکِتابُ ال﴿

                                                 
  .۴۹/ مریم. ١٥

 ۷۴/ عمرאن آل. ١٦

  .۱۸۶/ بقره. ١٧

  .۲/ بقره. ١٨
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مایۀ هدאیت تقوאپیشگان ) و(آن هیچ تردیدی نیست ) حقانیت(אین אست کتابی که در 
  .﴾אست

  وقف بر پایان آیه

موאرد،  هرچند در אین(حتی אگر ناقص باشد  אست؛) لّی אهللا علیه وآلهص(جزء سنن نبوی قف بر پایان آیه و
   ).وصل بهتر אست

  تمرین عملی

 .و عالئم وقف رא در آن رعایت کنیدسورۀ אحقاف رא تالوت کرده . ۱
  .با رعایت عالئم وقف تالوت نماییدهای درس رא  مثال. ۲



  

  

  
  
  

  ششم ۀجلس

  
  
  
  
  

  )۱(ظ صحیح حرکات و حروف تلف
  
  

 ٢٨ .................................................... درس אهدאف

 ٢٨ ...................... )عرب ۀلهج אول دیکل( حرکات حیصح تلفظ

 ٢٨ ........................................................... مقدمه

 ٢٨ ................ یفارس زبان در دهیکش و کوتاه حرکات ۀسیمقا

 ۲۸ .......................................... یکمّ تفاوت) אلف

 ۲۸ .......................................... یفیک تفاوت) ب

 ٢٩ ..................................... یعرب حرکات حیصح تلفظ

 ٢٩ ......................... )عرب ۀلهج دوم دیکل( حروف حیصح تلفظ

 ٢٩ ........................................................... مقدمه

 ٢٩ ........................................ یعرب زبان حروف تعدאد

 ۲۹ .................................................. אلف אنوאع

 ٣٠ ................................ یفارس با متفاوت حرف ده تلفظ

 ۳۰ ............................................. ث حرف) אلف

 ۳۰ ............................................... ح حرف) ب

 ۳۰ ................................................. ذ حرف) ج

 ٣١ .................................................... یعمل نیتمر

 

  



 

 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

 کلید אول لهجۀ عرب، یعنی تلفظ صحیح حرکات؛ 
 صحیح در زبان فارسی؛مقایسۀ حرکات کوتاه وکشیده در زبان فارسی و عربی و نیز شیوۀ تلفظ  
 .ذ، ح، ثآشنایی با کلید دوم لهجۀ عرب یعنی تلفظ حروف؛ تلفظ  

  )کلید אول لهجۀ عرب(صحیح حرکات  تلفظ

  مقدمه 

رعایت  مستلزم ،تالوت کالم אهللا مجید به صورت مطلوب ،آمد אین مجموعه طـور که در مقدمۀ  همان
میسر  پسندیده و حتی چه بسا ،عرب جز در بستر لهجۀ، ؛ אدאء صحیح אین قوאعدאحکام و قوאعد تجویدی אست

های تکلم و  ترین پایه אز مهم ,لهجهیک زبان و حتی  حروفو  حرکاتتلفظ صحیح  شایان ذکر אست. نیست
   .یاد نمود های لهجهبه عنوאن کلید ها توאن אز آن و می رود سخن گفتن به شمار می

  مقایسۀ حرکات کوتاه و کشیده در زبان فارسی 

  :وجود دאردزبان فارسی دو نوع تفاوت  ریافت که بین حرکات کوتاه و کشیدۀتوאن د با کمی دقت می

  ؛تفاوت کمّی .۱

   .تفاوت کیفی .۲

  تفاوت کمّی ) אلف

، کسره فتحه(، دو برאبر حرکات کوتاه )، یاء و وאو مدّیאلف(حرکات کشیده  ,زمانیی אز لحاظ در زبان فارس
  .شوند تلفظ می) و ضمه

  تفاوت کیفی  )ب

تلفظ نیز با حرکات کوتاه  کیفیتو  نحوهאز لحاظ  ،غیــر אز تفاوت در زمان کشش ،فارسـی حرکات کشیدۀ
 .مغایرت دאرند

 سار ز لحاظ کیفیت با אلف مدّی در کلمۀא ،عالوه بر کوتاهی زمان تلفظ »سین« فتحۀ, سَرمثالً در کلمه 
  .گیرد جم به خود میعمودی و پرح حالت ,مدّیو در אلف  ,یحالت אفق ,فارسی دهان در فتحۀ. متفاوت אست

  

  سار          سَر  
 אگر ؛بالعکس تبدیل نخوאهد شد و سار، به صدאی אلف رא بکشیم سَرصدאی فتحۀ  قدر لذא در فارسی هر

مه و نیز ض و مدّییاء  همین تفاوت رא عیناً در مورد کسره و .شود אیجاد نمی سَر ، صدאیرא نصف کنیم سارאلف 
  : کنیم وאو مدّی مالحظه می

  سوُرـ  سُر  سیر ـ سِر  
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  تلفظ صحیح حرکات عربی

  :ون به قانون زبان عربی توجه کنیدאکن

 ,لحاظ کیفی אز مدّییعنی אلف ؛ وجود دאرد کمّی، فقط تفاوت کشیده بین حرکات کوتاه و ،در زبان عرب
دهان , گونه که در فتحه  همان ,به بیان دیگر .شود تلفظ میبرאبر آن  دو ,אما אز لحاظ زمانی، مانند فتحه عیناً

 ،به אین ترتیب در لهجۀ عرب ؛آید مدّی عرب نیز همین حالت پیش می، در אلف کند تقریباً حالت אفقی پیدא می
به فتحه تبدیل , مدّی رא کوتاه کنیمאگر אلف  ؛بالعکس شود و אلف مدّی تولید می, رא אدאمه دهیم אگر فتحه

  .شود نیز بین ضمه و وאو مدّی دیده می و مدّییاء  همین حالت بین کسره و. رددگ می

  :ها توجه کنید به אین مثال
   

  قوتِلوא   لوאتِقـُ         سیروُא   لَهُ        سِرאجاًا جَعَلٰ   هُجَعَلَ لَ

  )کلید دوم لهجۀ عرب(تلفظ صحیح حروف 

  مقدمه

  .אست یبه هر زبان لفظدر ت کلید مهم دومین, تلفظ صحیح حروف

حث ؛ אما بهتر אست قبل אز ورود به بشوند میآموزیم که حروف زبان عرب چگونه تلفظ  میدر אین درس 
   .شیمزبان عربی دאشته با حروف  میאی به تعدאد و אسا אشاره, در אین درس, אصلی

  تعدאد حروف زبان عربی 

الزم به ذکر אست که אین . دאنند میحرف  ۲۸دیگر  אی عده حرف و ۲۹زبان عربی رא برخی  حروف تعدאد
حرف  ۲۹تعدאد حروف  ,آن به عنوאن یک حرف مستقل گردد که در صورت محاسبۀ میباز  אلف مدّی אختالف به
   .خوאهد شد

حال  ؛به دیگر حروف دאنست مدّیشاید بتوאن در عدم وאبستگی صدאی אلف  رא علت אین نوع محاسبه
دیگری به حرف وאو وאبسته  یکی به حرف یاء و ,مدّی وאوو  مدّییاء دیگر یعنی  مدّی )صدאی(که دو حرف  آن

ما قبل  یاء مدّی همان یاء ساکن( אصلی دאنستشکال אین حروف אز אَیكی ها رא  توאن آن می ,در وאقع وאست 
  ).شدبا می مضموم قبلساکن ماهمان وאو  ,مدّیمکسور و وאو 

 ,بدאنیم فقط یک صدאی کشیده ,بلکه مانند دو حرف دیگر ,نستهستقل ندאرא یک حرف م مدّیאلف  אما אگر
  .وאهد شدحرف خ ۲۸ ,تعدאد حروف אلفبای عربی ,در אین صورت

  אنوאع אلف 

   :ند אزא کنند که عبارت میحرف ذکر  ۲۸تعدאد حروف رא  ,عرب های لغت فرهنگ, حال حاضر در

ـ سین ـ شین ـ صاد ـ ضاد ـ طاء ) زאی(ل ـ ذאل ـ رאء ـ زאء אلف ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جیم ـ حاء ـ خاء ـ دא
  هاء ـ وאوـ یاءـ ظاء ـ عین ـ غین ـ فاء ـ قاف ـ کاف ـ الم ـ میم ـ نون ـ 

  :دنکن میرא به دو نوع تقسیم  אلف ییعن ,حرفאولین گاه   و آن
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  مدّی؛אلف . ۱

  ).همزه( مدّی אلف غیر. ۲

   .هٰذٰא ـة صَلوٰ ـ אَدْریٰکََـ  حیٰکِتٰاب ـ ضُ: مدّیمثال אلف 

   .یَسْتَهْزِئُ ـ یَشَأْ ـمٰاءُ  ـخَطیئَةً  ـثَرُ یُؤْ ـدِفْءٌ  ـخُذُ یَأْ ـفَلَ أَ): همزه( مدّی مثال אلف غیر

  تلفظ ده حرف متفاوت با فارسی

ه فقط تلفظ د ,توאن دریافت که در بین حروف عربی میبه سادگی  ,ا مقایسۀ تلفظ حروف در زبان عربیب
 »س«مثالً تلفظ  אست؛فارسی مشترک  ف بین زبان عربی ووحربقیۀ تلفظ  .حرف با زبان فارسی متفاوت אست

   .در هر دو زبان ند تلفظ کلمۀ سالممان ؛سی کامالً یکسان אستفار »سین«عربی با 

   :ند אزא متفاوت عبارت گانۀ אما حروف ده

  ث ـ ح ـ ذ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ و

  ثحرف ) אلف

بیان  حجم  کمو  نوک زبانی, אما عرب آن رא به אصطالح, شود میאین حرف در فارسی مانند سین تلفظ 
های جلو در آروאرۀ  ندאنبرאی אین کار نوک زبان رא با د ).کند میکودکی که نوک زبانی صحبت  مانند(کند  می

  ).شود میها خوددאری  دندאنאز فشار אضافی نوک زبان به (کنیم  میکرده و هوא رא خارج  باال مماس 

  )ثیرُـ تُتَسیرُ ( ـ )ثونَلبَیَ ـ سونَلبَیَ( ـ )אِثْمْ ـאسْمْ (: مثال

ـ  یثّكَثیرאً ـ بَجٰاثِیَةً ـ  قٰالُ ــ אلثِّثَوٰאبَ ـ لَبِثَ ـ ثَلٰاثَ ـ ثٰامِنُهُمْ ـ مَثٰابةً ـ ثُمَّ ـ ثُلُثُ ـ ثَلٰاثُونَ ـ مَثوُبَةً  :تمرین
   .َب ـ مَبْثوُثْمَثْنىٰ ـ یَثْرِ

  حرف ح) ب

 »ح«صدאی . گویندبُحَّة در تجوید به אین حالت . در حلق همرאه אست گی خاصّیرفتگ، با تلفظ אین حرف
אین . گیر کرده با فشار خارج کند, حلق אی رא که در پوست تخمه, وאهدن אست که کسی بخآشبیه  ,در حلق
   .شود میحجم אدא   کم, حرف

   )أُهِلَّ ـ أُحِلَّ( ـ  )ویٰٰأهْویٰ ـ أحْ(: مثال

 حیـ حُسْنًا ـ حُرِّمَتْ ـ دُحورאً ـ مُفلِحونَ ـ حِسابٌ ـ رَحِمَ ـ نوُ אًزحَسِبوא ـ حَمیدٌ ـ یُحٰاسِبْكُمْ ـ حٰاجِ :تمرین
  ـ رَحیمٌ ـ אَحْسَنَ ـ نُحْیى ـ אَلِّریٰاحْ 

  حرف ذ) ج

های باال باید  زبان به دندאن کאز فشار زیاد نوאلبته  ؛شود مى نازک تلفظ و حجم  كم, زبانى אین حرف نیز نوک 
   .אجتناب کرد

  )زٰאغوא ــذٰאقوא ( :مثال
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  قُوَّةٍ ـ یَوْمَئِذْ  ذِرאعاً ـ ذِكری ـ אَلَّذینَ ـ ذی ـ ذאعوא ـ نُذُرُ ـ ذُبٰاباً ـ ذُوقُوא ـ خُذُوهُـ أ کََذَهَبوُא ـ تَذَرُ ـ ذٰلِ :تمرین

  تمرین عملی

سعی کنید ( بار بخوאنید و یک کردهאخالص رא به لهجۀ عربی تمرین ة אلكتاب و سورۀ فاتح قرאئت سورۀ. ۱
  .)عربی بخوאنید نمازهایتان رא نیز אز אین پس به لهجۀ

  

  :بار با لهجۀ فارسی و بار دیگر با لهجۀ عربی بخوאنید אین کلمات رא یک. ۲

 ـلِیَزْدٰאدُوא  ـمُؤْمِنینَ  ـقُلُوبِهِم  ـهُمْ وبُقُلُ ـاناً אیمٰ ـئِکَةٌ ـ مَلٰامُمِدُّکُمْ  ـ یُرسِلُ ـفَبِهِمٰا  ـلَکُمٰا  ـلِباسَ  ـشَفٰا  ـلَنا 
  .لِیُرْدُوهُم

  

  .مات ذیل رא به لهجۀ عربی بخوאنیدكل. ۳

  جَنَّةٍ ـَنَّتی     جلسۀ    قُتِلوא ـقُوتِلوא     مِنوאאَ ـٰאمِنوא 

  אٰتِهِمْ ـ مْאٰتیهِ     عُهُمْتَدْ ـعُوهُم تَدْ      مَلِکِ ـمٰالِکِ 

  دِبَعْ ـدی بَعْ      غَبُیَرْ ـغَبوא یَرْאَرْحَمُ  ـ אَرْحٰامُ

  عَذאبِ ـعَذٰאبی     אُتُوא ـאُوتُوא     کَذِباً ـکٰاذِباً 

  ـ سِنینُسینینَ     تَجِدُ ـتَجِدُوא     ذَهَبٍ ـذَهٰابٍ 

  مَسٰاکِنَ  ـمَسٰاکینَ     هُدًی ـهُودאً     کَسَبَ  ـکَسَبٰا 

  

  .های زلزله و عادیات رא تالوت نموده و در تلفظ حرف ثاء، حاء و ذאل دقت نمایید سوره. ۴

  

  .کلمات زیر رא با رعایت مخارج حروف بخوאنید. ۵

فَاَذَّنَ  ـیرאً تُبَذِّر تَبذال وَ  ـزٰאغُوא  ـذٰאقُوא  ـکَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِ وَ ـ אُِحلَّ ـאُهِلَّ  ـحْوٰی אَ ـאَهوٰی  ـوثَةٌ ثُبم ـجٰاثِیَةً 
  مُؤَذِّنٌ





  

  

  
  
  

  هفتم ۀجلس
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  ف درسهد

  .در عربی» و«و » غ«، »ع«، »ظ«، »ط«، »ض«، »ص«هفت حرف فرא گرفتن شیوۀ تلفظ  

  تلفظ صحیح حروف

 .گیریم   میحرف دیگر متفاوت با فارسی رא فرא  هفتتلفظ صحیح  ,אین درسدر 

  »ص«حرف ) אلف

حجمی  پربه حالت  ,در علم تجوید .و درشت تلفظ کنیم حجم אما پر, »سین«رא باید مانند  »صاد« حرف
  .אست )مخَّسین مفَ(سین تفخیم شده  »ص«אین  بر ؛ بناگویند تفخیم صدא 

تأکید  .)אندאزیم میدر گلو  دبه אصطالح با(کنیم  میحجم  دאی خود رא در گلو پرص, تلفظ אین حرفبرאی 
   .مورد אجتناب کرد باید אز سوت زدن بی »ص«در تلفظ شود  می

  )تَسیرُ ـ  تُثیرُتَصیرُ ـ (ـ ) نٰا ـ قَصَمْنٰاقَسَمْ(ـ ) عصیٰ ـعسیٰ ( :مثال

  تمرین

ـ نَوٰאصی ـ لُ صِرאطَ ـ یَفْصِ حُ ـ صُورَةٌ ـ نَصُوحاً ـحُفِ ـ אلصُّلْدِقٌ ـ صٰالِحینَ ـ صُصَدَقَ ـ قَصَصَ ـ لَصٰا
 אَصیالً ـ مَحیصْ

   »ض«حرف ) ب

אز هر طرف كه مقدور (زبان  אز تماس كنارۀ »ضاد«. كمی دشوאر אست, بان عربیزتلفظ אین حرف در 
زبان در אین لحظه باید آزאد  نوک .شود میدرشت تلفظ  حجم و  با صدאی پر های آسیای باال و دندאن با) باشد
به تمرین زیاد  تلفظ صحیح و אصیل آنو  اد حرفی אست سرکش؛ض .یا لثه در تماس نباشد با دندאن و بوده و

» د«مانند  »ض«بینیم که אمروزه  یم ,ء مشهور دقت کنیمقرא אلبته אگر در تالوت אکثر אساتید و ؛نیازمند אست

  )حجم دאل پر :دאل مفخم( .درشت و حجم پرאما شود؛  تلفظ می

   .شودتلفظ  دאل با شدت کامل همرאه نباشد و نرمאلبته در אین صورت بهتر אست مانند حرف 

   )نَضیدُ ـنَزیدُ ( :مثال

  تمرین

ـ أرضی  ضِجَتْـ نَ فِی אالَرْضِ  ـ یَنْفَضُّوא ـضُرِبَتْ ـ عَرْضُها ـ مَغْضُوبِ ضَرَبَ ـ وَضَعَها ـ ضٰامِرٍ ـ ضٰاّلینَ ـ 
 ـ مَریضْ

   »ط«حرف ) ج

   .)تاء مفخم(؛ و درشت حجم אما پر ،شود میتلفظ  »ت«مانند  »طاء«حرف 

   )تٰابَ ـ طـٰابَ(ـ ) قٰانِتینْ ـ قٰانِطینْ( :مثال
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  تمرین

طْغٰی ـ رٰאطی ـ אَسٰاطیرُ ـ אَصِفَطَرَ ـ طَفِقا ـ طٰارِقْ ـ قِنْطٰاْر ـ طُمِسَتْ ـ مُحیطٌ ـ یَطُوفُ ـ طُوبٰی ـ طِبٰاقاً ـ 
 אَطْرٰאفْ ـ مُحیطْ

   »ظ«حرف ) د

 حجم پر با אین تفاوت که صدאی آن درشت و ؛شود میزبانی تلفظ   نوک »ذ«درست مانند » ظاء«حرف 
 هوא دنمینیز د های باال و به فشار زیاد نوک زبان بر دندאن »ظاء«باید توجه کرد که در تلفظ . )אل مفخمذ( אست

  .به صورت فشرده نیازی نیست

  )لْناـ ذَلَّلْـنا ظَـلََّ( ـ )مُنظَرین ـمُنذَرین ( ـ )محظورאً ـمَحْذورאً ( :ثالم

  تمرین

ـ عَظیمٌ ـ حٰافِظینَ ـ  عَظُونَ ـ ظِهْرّیاًتُو ظُلِموُא ـ אلظُّنُونٰا ـ حٰافِظوُא ـ نَ ـمیظَهَرَ ـ ظَلَموُא ـ ظٰاهِرینَ ـ ظٰالِ
 غَلیظْ

  »ع«حرف ) ه

אلبته باید دقت کنید که אوالً . شود میدאر تلفظ  و کش حلق به صورت نرم یانمی موضع אز »عین«حرف 
همرאه  حجمی  لفظ نشود و ثانیاً با درشتی و پربا فشار ت אز دیگر سو سخت و نرم و ,بیش אز حد ,صدאی عین

   ).شود میتفخیم ن(نباشد 

   )ـ عَلیمٌألیمٌ (ـ ) عَجَلْאَجَلْ ـ (ـ ) ـ یَعْمَلوُنَیَأمَلوُنَ ( ـ) ـ عَمَالًאَمَالً ( :مثال

  تمرین

  ـ التَرْفَعوُא ـ عِبادאً ـ אلعِشاءَ ـ نَعیمٌ ـ فَأعینوُنی ـ عَظیمٌ ـ مُعَلَّمٌ ـ عالَمینَ ـ عالِیَهُم ـ عُتُلٍّ ـ عُقْبیٰ ـ ماعُونَ
 یعْאلسَّم

  »غ«حرف ) و

شایان توجه אست  .شود  یمدאر אدא  אمّا به صورت نرم و کش »خ«موضع حلق و محل تلفظ  אز »غین«حرف 
   ).مفخم(شود  میدرشت تلفظ حجم و  پر» غ«که 

  )باغٍ ـ باقٍ(ـ ) نبوتُقلبون ـ تُغلَ(ـ ) ویٌّلَقویٌّ ـ لَغ(ـ ) غَدْلِـ لَقَدْ (ـ  )ـ אَغْنٰیאَقْنٰی ( :مثال

  تمرین

ـ تغْرُبُ ـ  ـ مُغیرאتِـ غِلٍّ ـ تَبْتَغی  لُغُوبٍغَفَرَ ـ لِغَدٍ ـ غٰارِمینَ ـ فِی אلغارِ ـ غُروبِ ـ غُفْرٰאنَکَ ـ یَغوصُونَ ـ 
  غْیَغْفِرُ ـ زَیْ

  »و«حرف ) ز

شدن دو لب و ) هغنچ(فقط با جمع , شود میکمک دندאن تلفظ  خالف نوع فارسی آن که با بر »وאو«حرف 
 .لفظ گرددאست که نباید با فشار ت   میحرف بسیار نردر وאقع، وאو . گردد میאدא  حجم با صدאی نازک و کم
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  نکاتی در تلفظ حروف مشترک زبان فارسی و عربی

  »ت«حرف 

  .تبارک، بینات, کتاب: مثال. و به אصطالح تیز אدא شود) شبیه س(نباید همرאه با سوت » ت«حرف 

  »ج«حرف 

برאی تالوت قرآن ) جیم فارسی(تلفظ به אصطالح دندאنی . אین حرف باید نرم و אز وسط زبان אدא گردد
  .رجیم، جاء، مریج: مثال. صحیح نیست

  »خ«حرف 

  .عربی درشت و پر حجم אست» خ«אما . در فارسی و عربی وجود ندאرد» خ«تفاوت خاصی میان مخرج 

  .خارجین، یخلق، صریخ: مثال

  »ر«حرف 

به صورت تکریری یا » ر« یهمچنین باید אز אدא. אدא نکنیم) بدون مخرج(بهتر אست אین حرف رא جوفی 
  .אلرحمن، אرباب، אبکار: مثال. شودلرزشی جلوگیری 

  »ش«حرف 

شیطان، : مثال. بلکه باید אز وسط دندאن و به صورت نرم אدא گردد. אین حرف نباید تیز و دندאنی تلفظ شود
  .قریش، شیءٍ

  »ق«حرف 

  .قبل، حق، یقاتلون: مثال. تلفظ شود و باید درشت و پر حجم אدא گردد» خ«אین حرف نباید نزدیک به 

  »ک«حرف 

  .کفروא، یکفرون، ربّک: مثال. אدא شود» ش«نرم تلفظ شده و نباید تیز و متمایل به » ک«الزم אست حرف 

  »ی«حرف 

: مانند) به ویژه هنگام مشدد بودن( אز حروف نرم אست و بهتر אست אین حرف با شدت تلفظ نشود» ی«
  .אیّاک، یا أیّها אلنبی

  تمرین

رودٌ ـ وی ـ مَوْستَـ یَ אصی ـ وُجُوهٌ ـ وُلِدَ ـ وُورِیَ ـ دאوُدَ ـ وِزْرَ ـ وِلْدאنٌ ـ غٰاوینْאوَوْא ـ وאرِدُها ـ نَووَجَدُوא ـ ٰ
  قوْمٌ ـ لَوَّوْא

  تمرین عملی

  :کلمات زیر رא با رعایت مخارج حروف بخوאنید. ۱
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 ــ وَ ال تُشطِطْ  قٰانطینَ ـ قٰانِتینَ ـهُمُ אلظّالِمونَ  ـمُنْظَرینَ  ـمَصانِعَ  ـصَعیدאً  ـسَعیدٌ  ـیَصیرُ  ـیسیرُ 
عٰالِیَهُم  ـعَمین  ـمینْ أ ـ ضٰحِكةٌ ـنَضْرَةً  ـفَضَّلْنا  ـنَضیُد  ـزیدُ نَ ـ یَفْصِلُ ـقَصَصَ  ـالحِها אِصْ ـعَصٰی  ـعَسٰی 

  لَوَّوْא ـ وٰאلدَتی ـ فَالمُغیرאتُ ـغَد لِ ـقَد لَ ـ

אز אین پس سعی . (ین کرده و یک بار بخوאنیدسورۀ حمد و אخالص رא با رعایت مخارج حروف تمر. ۲
  ).مخارج حروف بخوאنیدنیز با رعایت رא نمازهایتان  نمایید که
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 مفاهیم مخارج حروف و صفات حروف؛ 
 ها؛ صفات אصلی و فرعی و تعریف آن 
 .دو صفت אصلی אستعالء و אستفال 

  مقدمه

   :رسد آید و به گوش می فرאیند به وجود میאز ترکیب دو  ,کلمهر حرف در دستگاه ت

 ؛)جایگاه تولید(مخرج . ۱

  ).چگونگی وکیفیت تولید(صفات . ۲

دو عنصر אز دستگاه ) عموماً(אست که  جایگاهی ,منظور אز مخرج حرف :توאن گفت میتوضیحی فشرده  در
؛ یا شود می אیجاد »ب«ها حرف   ب که אز تالقی آندو لمانند  ؛کنند میحرف رא تولید  ,با کمک یکدیگر ,تکلّم

  .آید به وجود می دها حرف  شین باال که אز تالقی آنهای پی دندאن لثۀ سر زبان و

 »پ«حرف  توאن می ,»ب«حرف ) مخرج(که دقیقاً אز جایگاه تولید شود  میمالحظه  ,حال אگر دقت کنیم
حال אگر אین پرسش به ذهن بیاید . آید به وجود مینیز  »ت«حرف  »د«אز مخرج  همچنین و رא نیز تولید کرد

 و »پ«حرف  با تولید »ب«پاسخ باید بگوییم که چگونگی تولید حرف در , گیرد که چگونه אین אمر صورت می
  .متفاوت אست »ت«با حرف  »د«نیز کیفیت تولید حرف 

אرتعاش تارهای  »پ«ی که در صوتی همرאه אست؛ در حال אرتعاش تارهای هوא و تر کم با فشار »ب«حرف 
ها و تلفظ  جلوی لب دאشتن یک ورق کاغذ نازک با نگه(ردد و فشار خروجی هوא زیاد אست گ میصوتی حذف 

  ).ها رא دریابید توאنید تفاوت آن می ,مخرج  אین دو حرف هم

אز دیگر  ,خود جایگاه تولید تنها با ,هر حرف אین بر بنا وجود دאرد؛نیز  »ت«و  »د«همین فرق بین حروف 
در تجوید אز شیوه و . تولید هم در אیجاد آن دخالت دאرد کیفیتو  شیوهشود؛ بلکه  میمتمایز و شناخته ن ,حروف

  .شود کیفیت تولید حرف به صفت تعبیر می

  تعریف صفت
حاالت مختلفی که یک حرف در هنگام  :صفات عبارتند אز, در تجوید و الت شیء؛یعنی ح کلمۀ صفت

  .کند میدא پی, تولید

  . ...بدون فشار هوא و ، همرאه با فشار هوא ،)رخوه(سستی  ١٩،)لین(، نرمی )هشدّ(سختی : مانند

  .شناخت صفات حروف برאی قاریان אز ضروریات تالوت אست

                                                 
ساکن  »ی«و  »و«به نرمی אدאء شدن حرف؛ و آن صفت دو حرف : ی حروف אست که عبارت אست אزصفات فرع یكى אز لین .١٩

  .۹۶ماقبل مفتوح אست؛ همان، ص 
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  فایدۀ شناخت صفات
حرف هر , در صورت رعایت نکردن אین صفات :مخرج אز یکدیگر    حروف هم» تمایز«شناخت عامل . ۱
 .شود אئت به حرف دیگر تبدیل میدر قر

تر אدאء  حروف نیکوتر و کامل, در نتیجۀ אین شناخت و رعایت آن: های تولید هر حرف شناخت ویژگی. ۲
 .شوند می

تحلیل علت אدغام برخی אز حروف کمک  به אین شناخت: شناخت حروف قوی אز حروف ضعیف. ۳
 .کند می

  بندی صفات تقسیم
 :شوند گانه به دو دسته تقسیم می صفات هفده. אند صفات رא هفده عدد ذکر کردهتعدאد , אغلب منابع تجوید

 ؛صفات אصلی. ۱

  ؛صفات فرعی. ۲

  :אند معرفی صفات אصلی و فرعی پردאخته هبگونه   אین, تجوید کتبدر 

 صفاتی هستند که دאرאی صفت ضد خود نیز هستند؛: یصفات אصل. ۱

 .باشند خود می ت ضدصفاتی هستند که فاقد صف: عیصفات فر. ۲

  .یمبهتری אز אین دو نوع صفت אرאئه دهخوאهیم کرد که تعریف  سعیما 

  تعریف صفات אصلی
تولید  ها حروف هستند و حروف با אین ویژگیאصل صفات , آید بر مینام صفات אصلی  گونه که אز  همان

  .دهند ل میحرف رא تشکی شخصیت ویژۀ, به אتفاق مخرج آن, هر حرف صفات אصلی .شوند می

  تعریف صفات فرعی
هستند که אز  אی یۀ نهایویژگی و مشخص ,صفات فرعی .אست فرع، حاصل אصل و شاخه حاصل ریشه

آیندی بر, صفت فرعی حرف, شوند؛ به عبارت دیگر ۀ صفات אصلی آن حاصل میمجموعۀ مخرج حرف به אضاف
تابلوی کلی حرف  ,عبارت دیگرو به  یعنی مخرج و صفات אصلی آن אست, های مختلف حرف مشخصهאز 
حرف در  ماهیتی אست که אز که صفت فرعی آن خاطره و אثر توאن گفت تر می یم بیشهبرאی تف. باشد می

و نرمی صدאی  »ر« تکرאرپذیری, »ش«در  یا پخش صدא» س«אز  ؛ مانند صدאی سوتماند ذهن به جای می
  . ...و  »یـ  و«
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  صفات אصلی

پنج هر حرف لزوماً دאرאی . ت که אز پنج زوج متضاد تشکیل شده אستאس دتعدאد صفات אصلی ده عد
  .تر تر و نه کم صفت אصلی אست؛ نه بیش

  אسامی صفات אصلی

  هَمس .۲      ←ضد آن         جَهر .۱

  رخوَه .۴      ←ضد آن         شِدّه .۳

  אستفال .۶      ←ضد آن         אستعالء .۵

  אنفتاح .۸      ←ضد آن        אطباق .۷

  אِذالق .۱۰      ← ضد آن        אصمات .۹

  .אینک به شرح مبسوط صفات مذکور می پردאزیم

  همس جهر و

صوت حاصل אز אرتعاش : جهر در لغت به معنای آشکار بودن و آوאز بلند و در تجوید عبارت אست אز
  :אند אز حروفی که صفت جهر دאرند، عبارت. تارهای صوتی

  .ـ ن ـ و ـ ی ءـ ب ـ ج ـ دـ ذـ رـزـض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ق ـ ل ـ م 

همس در لغت به معنی صدאی آهسته و مخفی بودن آمده אست و در אصطالح تجویدی عبارت אست אز 
حرفی که دאرאی صفت همس . بهره بودن حرف אز صوت جهری به سبب אرتعاش ندאشتن تارهای صوتی بی

که در باال ذکر شد بقیۀ حروف  گونه همان. אند جمع آمده» فَحَثَّهُ شَخصٌ سَکَت«هستند ده حرفند که در عبارت 
توאن نوک אنگشت رא بر روی برآمدگی  برאی تشخیص حروف مجهور و مهموس می. دאرאی صفت جهر هستند

در صورت אحساس אرتعاش تارهای . جلوی گردن که به سیب آدم معروف אست گذאشته و حرف رא تلفظ کرد
  . אستصوتی در زیر אنگشت حرف مجهور و در غیر אین صورت مهموس 

  شدت و رخوت

در . شدت در لغت به معنای قوت و در אصطالح تجوید به معنای אنسدאد کامل صوت در مخرج حرف אست
  .ربِّ، برزوא، אرباب: مثال. حرف برطرف نشود حرف تلفظ نخوאهد شد אگر گیرش مخرج ،حروفאین 

  .אند گرد آمده) قکأجدت طب(ء، ج، د، ت، ط، ب، ق، ک، که در عبارت : אند אز אین حروف عبارت

  .رخوت در لغت به معنا سستی و در אصطالح تجوید عبارت אست אز جریان کامل صوت در مخرج حرف

  .توאند אمتدאد یابد در حروف رخوت با وجود گیرش، صدאی حرف می

  توسط

אند که אز ریزنگری و  دאنشمندאن علم تجوید אز حالتی بین شدت و رخوت در تعدאدی אز حروف سخن گفته
» لن عمر«که در عبارت ) ل، ن، ع، م، ر(پنج حرف . دقت علمای مسلمان در قرون אولیۀ אسالم حکایت دאرد
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توאن به خاصیت  های جالب حروف توسط در تالوت قرآن می אز ویژگی. אند، صفت توسط دאرند گرد آمده
  .ها אشاره کرد پذیری آن تحریر

  אصمات و אذالق

ساکت کردن و در אصطالح تجوید عبارت אست אز سنگین و سخت אصمات در لغت به معنای خاموش و 
  . باقی حروف אز حروف אصمات هستند אذالق غیر אز حروف. تلفظ شدن حرف و אمتناع آن אز سهولت در تلفظ

آرאم کردن و در אصطالح تجوید، سرعت و سهولت تلفظ حروف  אذالق در لغت به معنای تیز کردن و بی
وאقعیت אین אست که אین دو صفت . אند گرد آمده» فرَّ من لبّ«ند که در عبارت حروف אذالق شش حرف. אست

هیچ گونه کاربرد عملی در تجوید ندאرند و حتی برخی אز علمای تجوید نامی אز אین دو صفت در آثارشان 
  .אند نیاورده

  אستعالء و אستفال

عبارت , شد که کلید سوم لهجۀ عربدر مقدمۀ אین سلسله دروس گفته , אگر به خاطر دאشته باشید: مقدمه
های  باب تفخیم و ترقیق در درس). حجمی صدאی حروف و حرکات  حجمی و کم پر(تفخیم و ترقیق : אست אز

  .مورد بحث قرאر خوאهد گرفت, بعدی به طور مشروح

, شوند و به لحاظ کاربردی صفات אستعالء و אستفال در وאقع بخشی אز کلید سوم لهجۀ عرب محسوب می
  .تری نیاز دאرند ترین صفات تجویدی هستند؛ لذא به شرح بیش אز مهم

  صفت אستعالء

عبارت אست  ,אستعالء در تجوید. אستتری طلبی بربه معنای  عَالאز ریشۀ , بر وزن אستفعال کلمۀ אستعالء
و درشت حجم  صدאیی پر, حرف, در אثر אین صفت. میل ریشۀ زبان به سوی کام باال در هنگام تلفظ حرف: אز
  .شود ها می در حروف موجب تفخیم آن, پس אستعالء .گویند אین حالت رא تفخیم. گیرد میخود ه ب

  حروف אستعالء

  : אند אز אند که عبارت حروف אستعالء هفت حرف
  ص ـ ض ـ ط ـ ظ

  خ ـ غ
  ق

  .ترند حجم پرتر و  אز سه حرف دیگر درشت) »ظ«و » ط«، »ض« ،»ص«(چهار حرف אول 

  رهنمود عملی

حجم و درشت   پر, ویژه در حلق هباید صدאی خود رא در فضای دهان و ب ,برאی אدאء صحیح אین حروف. ۱
  .شود نوع مفخّم آن אیجاد می, صحیح تولید کنید شوید אین صوت رא به شکلאگر موفق  ).مت مفخّصو(کنید 
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تر אز  بیش, و مفتوح الت אلف مدیحروف אستعالء در ح) تفخیم(  میحج باید دאنست که درشتی و پر. ۲
در حد متوسط , تر אست و در ضمه و سکون אز موאقع دیگر کم ,رو در حالت یاء مدی و مکسو ؛دیگر حاالت

 .אست

  قیالًـ قِتال ـ مَ لونَقتُیَ  لوא ــ قَتَل ـ قوتِ لاتَقٰ :مثال

  تمرین

  ـ نَصوحاً ـ صُرِفَتْ وאصيقَصَصَ ـ صٰادِقینَ ـ صِرאطَ ـ نَ: ص

  ـ ضٰاقَ ـ خٰاضِعینَ ـ ضیزٰی ـ ضُعَفاءُ ـ غَیرِ אلمَغضوبِ ـ فَلٰاتَضْرِبوאضَرَبَ : ض

  طَبَقاً ـ لِلطّٰاغینَ ـ طِفالً ـ لَطیٌف ـ طُغْیٰاناً ـ وَאلطّوُرِ ـ أطْرאفَ: ط

  אَنقَضَ ظَهْرَکَ ـ ٰظاهِرینَ ـ ظِاللُها ـ عَظیمٌ ـ ظُهوُرها ـ تُوعَظوُنَ ـ یَظْلِمونَ: ظ

  بخٰارِجینَ ـ خُبْرאً ـ یَخُوضُوא ـ خِالفَکَ ـ یَخْرُجُ خَرَجُوא ـ : خ

  غَرَبَت ـ غٰافِرینَ ـ غِطاءَکَ ـ یَغیظُ ـ غُروبِ ـ یَغوصونَ ـ یَغْفِرُ: غ

  قٰالَ ـ قَبْلَ ـ قِتٰاالً ـ قیلَ لَهُم ـ אلحَقّْ ـ یَقولونَ ـ یَقْبَلُ: ق

  صفت אستفال

אستفال , در تجوید. אست و به معنای پست شدن و پایین آمدن بر وزن אفتعال אز ریشۀ سَفَلَ کلمۀ אِستفال
حالت نازکی و , حرف, ثر אین صفتدر א .ین آمدن ریشۀ زبان و دور شدن آن אز کام باالیپا: عبارت אست אز

  ).ترقیق(گیرد  میبه خود  می حج  کم

  حروف אستفال

  .هستندصفت אستفال دאرאی ) غیر אز حروف אستعالء(بقیۀ حروف 

  مهم نکتۀ

  .אثر گذאرد, مجاور حروف درشتی و تفخیم حروف אستعالء نباید روی ترقیق

  تمرین

  حَقّاً ـ یَخرُجُـ  وَאلطّارِقْـ  تُوعَظونَـ  لَطیفٌـ  طَبَقاًـ  فَالتَضْرِبوאـ  بَصَرَ

  تمرین عملی

  :وאنیدالء و אستفال بخکلمات زیر رא با رعایت صفت אستع

 ـغَلیظاً  ـمُحیطْ  ـقِنْطٰارٍ  ـطَعْمُهُ  ـ یَطوفُ ـضی أرْ ـضُعَفاءُ  ـنَّ فَقَضٰهُ ـصُحُفِ  ـصٰالِحینَ  ـقَصَصَ 
 یَخْرُجُ ـقٌرباناً  ـةً خیفَ ـخَباالً  ـتُوعَظونَ  ـعَظیمٌ 
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  صفات فرعی

 صفیر

در لغت به معنای صوت شبیه به صدאی پرنده و در אصطالح تجوید صدאی سوت مانندی رא گویند که אز  
در وאقع صفیر نیز مانند دیگر صفات فرعی حاصل مکانیزم تولید حروف . شود شنیده می) ص، س، ز(سه حرف 

دهد  ذکر אین صفت خبر אز ویژگی حرف می. ها אست و نیز صفات אصلی آن) مخرج(مربوط در جایگاه تولیدشان 
אست و باید به طور تولید سوت אفرאطی در אین حرف אشتباه ) ص(به ویژه در حرف . نه אمر به تولید سوت

بدون אفرאط و تفریط ) ص(گاه صفیر طبیعی  آن. رא با صدאی پرحجمی در گلو همرאه کرد) س(طبیعی حرف 
  .شود خود به خود אجرא می

 אنحرאف

در لغت به معنای میل و عدول و در تجوید میل و אنحرאف حرف אز مخرجش به سوی مخارج دیگر رא  
  .؛ אین صفت نیز در تجوید عملی کاربردی ندאرد)ل ـ ر: (زאند א حروف אنحرאف عبارت. گویند

 تکریر

  .در لغت به معنای تکرאر کردن و در אصطالح تجوید به قابلیت تکرאر بسیار سریع حرف گویند

  .אست) ر(تکریر صفت אختصاصی حرف 

  .تکریر تنها صفتی אست که ذکر آن در تجوید אز باب لزوم אجتناب אز آن אست: نکته

 تفشی

معنای فاش شدن، אنتشار و در אصطالح تجوید عبارت אست אز پخش و אنتشار هوא در فضای دهان  به 
ص (های هوא در حروف صفیر  بر خالف ترאکم مولکول. אست) ش(تفشی صفت ویژۀ حرف . هنگام تلفظ حرف

ح و همرאه بنا بر אین شین صحی. شود ها تولید می حرف شین אز متالشی شدن و پخش אین مولکول). ـ س ـ ز
  .کند با تفشی אز شبیه شدن به سین و تیز شدن אجتناب می

 אستطاله

אساتید . آمده אست» ض«و طوالنی شدن و در تجوید به معنای کش آمدن صوت حرف   یعنی אمتدאد 
אین صفت عامل تمایز بین دو . אند ه کرد رא به ویژه در حالت سکون به صدאی قمری تشبیه » ض«אستطالۀ 

توאن چنین گفت که صدאی پر حجم و نرم و  در وאقع می. אست» ظ«و » ض«شبیه به هم یعنی  حرف بسیار
رא به مربای شکرک زده تشبیه » ظ«صدאی پر حجم אما کمی زبر و نوک زبانی  رא به عسل و» ض«کشدאر 
  . ردאشاره ک» أنقَضَ ظَهرَک«و » َیعَضُ אلظالٍم«توאن به عبارאت  که به عنوאن نمونه می. کنیم می
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  حروف آن؛تعریف و , صفت אطباق 

 تعریف و ذکر حروف آن؛ ,صفت אنفتاح 
 ها؛ فرعی و بیان تعدאد و אسامی آن تعریف صفات 
 تعریف آن و ذکر حروف آن؛ ,هصفت قلقل 
 تعریف آن و ذکر حروف آن؛ ,صفت لین 
 تعریف آن و ذکر حروف آن؛ ,صفت غنّه 
 .ذکر حروف و بیان مورد אستثنای آنو تعریف آن و  هصفت نبر 

  אطباق

منطبق کردن : عبارت אست אز, منطبق کردن؛ و در تجوید, در لغت به معنای روی هم قرאر دאدن دو سطح
بلکه زبان به , شکل سقف دهان؛ אلبته אطباق لزوماً به معنای چسبیدن زبان به کام باال نیست سطح زبان با

  ).دقت کنید(آید  شکل سقف دهان در می
אین . »ظ«و » ط«، »ض«، »ص«: ند אزא عبارت, حروف אطباق که چهار حرف אول حروف אستعالء هستند

  .بخشد ف چهارگانۀ فوق میتری به حرو تر و قوی تفخیم بیش, صفت با کمک אستعالء

  אنفتاح

عدم אنطباق سطح زبان با سقف : جدא شدن و در تجوید عبارت אست אز و ضد אطباق و به معنای باز شدن
  .هستند مُطبَقهغیر אز حروف , بقیۀ حروف, حروف אنفتاح. دهان

در , دکه אقتضا کنزبان אز تبعیت شکل سقف دهان خارج شده و به هر شکل دیگری , در אین حروف
  .آید می

  صفات فرعی
گفتیم که صفت فرعی אز مجموعۀ مخرج حرف و . تعریف صفات فرعی رא در درس قبل فرא گرفتید

آیند و حاصل  صدאی سوت مانندی אست که بر »س«در  صفیر مثالً صفت. شود صفات אصلی آن حاصل می
مخرج  که هم »ص«אست؛ אما در گانۀ آن אز جمله אستفال و אنفتاح  به אضافۀ صفات אصلی پنج, نوع مخرج

  .تر אست قوی »س«صفیر آن نیز אز ، لیکن אز صفات قوی אستعالء و אطباق برخوردאر אست ،بوده »س«

  :ها אز אین قرאر אست هفت عدد و אسامی آن, تعدאد صفات فرعی, طبق قول مشهور

  ؛صفیر .۱

  ؛قَلقَلَه .۲
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  ؛لین .۳

  ؛אنحرאف .۴

  ؛تکریر .۵

  ؛تَفَشّی .۶

  .الَهאستط .۷

  لهصفت قَلْقَ) אلف

حرکت : عبارت אست אز, قرאری و تکان خوردن و در تجوید کلمۀ قلقله به معنای جنبش، אضطرאب، بی
جمع » قُطْبُ جَدّ«که در عبارت  »د«و » ج«، »ب«، »ط«، »ق«: حروف قلقله عبارتند אز. مختصر حرف ساکن

  .אند آمده

هنگام وقف باید حالت قلقله به , کلمه و چه در آخر کلمه چه در میان, هر گاه ساکن شوند, אین پنج حرف
  .شود صدאی حرف حبس می, خود بگیرند؛ یعنی باید مختصری حرکت کنند؛ زیرא در غیر אین صورت

  چند نکته

 . گردد ل میچرאکه به حرکت کامل مبدّ, אز אفرאط در قلقله אجتناب شود. ۱

 .אز قلقلۀ وسط باشد باید آشکارتر, )هنگام وقف(قلقلۀ آخر کلمه . ۲

. وجه حرکت پیدא نکنند  به هیچ, هنگام سکون) غیر قلقله(مانده  حرف باقی ۲۳باید دقت کرد که . ۳
 ) بسیار مهم(

  :مثال و تمرین

  أجْرَموא ـ مَریجْ ـ حٰاجّْ : ج  أقْبَلَ ـ طٰارِقْ ـ فی رَقّْ: ق

  دّْأدْبَرَ ـ حَمیدْ ـ حٰا: د  أطْرאفْ ـ یَفْرُطْ ـ صِرאطْ: ط

  אِبْرאهیمَ ـ أبْرَموא ـ وَتَبّْ: ب

  صفت لین) ب

  .אدאء شدن حرف  به نرمی: عبارت אست אز, و در تجوید) ضد خشونت(کلمۀ لین به معنای نرمی 

  حروف لین

  .אِلَیْکَ یَوْمَ ـ: لحروف لین هستند؛ مث ،قبل مفتوح یاء ساکنۀ ماو  مفتوحقبل  وאو ساکنۀ مادو حرف 

ترین حروف אلفبا محسوب  نرم, ذאتاً و در همه حال »ی«و  »و«ویم که אصوالً دو حرف אلبته باید متذکر ش
אین , مفتوح قبلْ ما ؛ אما در حالت سکونِ)که אین حالت باید عمالً در تلفظ אین دو حرف لحاظ شود(شوند  می

  .کند بروز پیدא می, ویژگی بیش אز همه حال
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  نکتۀ مهم

قبل  و فتحۀ ما ضمه رא به حالت وאو لینقبل  حرکت فتحۀ ما, אشتباهبرخی אز قرאء مبتدی ممکن אست به 
  .אدאء کنند که در אین زمینه، باید به אندאزۀ کافی دقت کرد کسرهیاء لین رא به حالت 

  مثال و تمرین

  خَوْفٍ ـ قَوْمُ ـ یَوْماً ـ لَبَغَوْא ـ بَیْتٍ ـ אِلَیْکَ ـ شَیْءٌ ـ אِبْنَیْ ـ אْثِنَیْ

  هصفت غُنَّ) ج

شایستگی دقت و , رغم وאقع نشدن در لیست مشهور صفات فرعی  غنّه אز صفات مهمی אست که علی
شود و אز صفات الزمۀ  خارج می) خَیشوم(غنّه صوتی آهنگین אست که אز فضای بینی . رعایت در تالوت رא دאرد

  .گردد محسوب می »ن«و » م«دو حرف 

, خلوصغنۀ نون رא אز لحاظ کیفیت و , تجوید یعلما. אردتری د بروز بیش, در نون و میم ساکن صفتאین 
  .دאنند برتر אز غنۀ میم می

  نکته

ها آسیب نبیند و  باید دقت کنید که صفت غنۀ آن, گردند هنگام وقف بر کلماتی که به نون و میم ختم می 
  مُفلِحُونْ ـ عَلیمْ: مانند. به خوبی אدאء شود

  صفت نَبرَه) د

صدאیی قوی و تیز که אز حرف : عبارت אست אز, تسلط و فرאزمندی و در تجوید نبره به معنای אشرאف،
, تر אست باالتر و مسلط, های مجلس شود؛ لذא به محل وعظ و خطابه که نسبت به سایر قسمت همزه شنیده می

  . تحقیق همزه گویند, به אین حالت همزه. منبر گویند

  . طلبد و تلفظ آن دقت زیادی میت אسکه نبره صفتی مهم و کاربردی אست ذکر  شایان

  אستثنا

آن ) تسهیل(شده אست و رعایت عدم تحقیق  אستثنا, )تحقیق همزه(تنها مورد همزه در قرآن که אز نبره 
لت که باید אین همزه رא به سورۀ فصّ ۴۴ۀ در آی ﴾ءَאَعجَمِیٌّ﴿کلمۀ  دومتسهیل همزۀ : عبارت אست אز, الزم אست
  .ی مخصوص آن אدא کنیمشُل و بدون تیز, אصطالح

  تمرین عملی

  :کلمات زیر رא با رعایت حروف قلقله و لین بخوאنید. ۱

ْ ـ أجْدאثْ ـ بِالحَجّْ ـ  يْْءٌ ـ אلتَّالقْ ـ بالحقّْ ـ یَقْتُلونَ ـ عَصَوْא ـ مُحیطْ ـ نُطْعِمُ ـ אِثْنَشَيْْ ـ یَبْسُطُ ـ یُنیبْ ـ فَصَبّ
  یَدْرُسونَ ـ نُمِدّْ ـ لَبَغَوא

  .سورۀ بلد رא بخوאنید و موאرد قلقله رא رعایت کنید .۲

  .قلقله رא رعایت کنید بار سورۀ אنشرאح رא بخوאنید و سکون کامل حروف غیر  אین .۳
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  ف درس אهدא

  :آشنایی با

 حروف به طور אجمالی؛ אحکام 
 אصطالحات تفخیم و ترقیق؛ 
  .»ل« تغلیظ و ترقیق حرف  

 تعریف אحکام

شود و אز  ت تولید میصفاو  مخرجفات حروف گذشت، حرف با دو ویژگی گونه که در مقدمۀ ص  همان
 .کنند در ترکیب با یکدیگر و تشکیل کلمه، شرאیط متفاوتی پیدא می ,کلمات کاربرد دאرندجا که حروف در  آن

  .آید حروف حاالتی אست که هنگام ترکیب حرف در کلمات برאی آن پیش می אحکام

ختلف و سکون و تشدید رکات ممثالً ح(آید  میپیش برאی حرف  اتبه عبارت دیگر، شرאیطی که در کلم
 ,عنوאن مثاله ب ؛شود در حرف می) אحکام(جوאری با حروف قبل و بعد، موجب بروز אین حاالت  و نیز هم...) و 

که אگر  ؛ حال آن)گردد می درشت אدאء(شود  حرف ماقبل آن مفتوح باشد، تفخیم می که رאء ساکنه در صورتی
 »ل«گردد؛ و یا نون ساکنه در مجاورت  حجم אدאء می  کم شده و نازک ووאقع شود، ترقیق  سرهقبل آن کما

  .شود ، دیگر אدغام نمیقرאر گیرد »د«؛ אما אگر پس אز آن رود אدغام شده و אز بین می

، אدغام، تفخیم و ترقیق یعنی ,אحکام حروف در تجویدאز אین پس به مباحث عمدۀ خدאوند،  ما به אمید
با طرح چند جلسه در آخرین  ,و در نهایت پردאختمد و قصر خوאهیم  و אحکام میم ساکنه، אحکام نون ساکنه

  . אهللا مجید، بحث تجوید قرآن رא به پایان خوאهیم برد  ئت کالممهم و کاربردی قرא ۀنکت

  تفخیم و ترقیق 

ترین مباحث تجوید محسوب  و אز مهم سومین کلید لهجۀ عربالً گفتیم، گونه که قب  אین مبحث همان
  .אین درس رא خوب فرא گرفته و به کار گیرید بر ابن ؛شود می

  تفخیم) אلف

  .و بزرگوאرمُعظّم  به معنایمُفَخّم  אست وبزرگدאشت אین کلمه در لغت به معنی 

رא  تفخیم, در برخی کتب. אست ا حرکتیدرشت و پرحجم تلفظ کردن حرف  ,تفخیم در אصطالح تجوید
אما تفخیم جنبۀ معنوی  ؛ شود فربه نمودن گفته می و ه چاق کردنאلبته تسمین ب ؛אند تسمین مترאدف گرفتهبا 

  .دن مقام کسی یا چیزی אستنمودאرد و بزرگ 

אما فقط به  ؛بر غلظت چیزی אفزودن آمده אستمترאدف تفخیم و به معنای , تغلیظ هم در تجویدکلمۀ 
  .شود אطالق می »ل«حجمی حرف  پر
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  ترقیق) ب

نازک و  :عبارت אست ,و در تجوید אست אز غلظت چیزی کاستن و رقیق کردن به معنایکلمۀ ترقیق 
אقع تفخیم وحجمی صدא אست،  جا صحبت אز پر ، هردر تجویدאین  بر بنا. ا حرکتیحجم تلفظ کردن حرف   کم

دقت (رود  کار میه حجمی و نازکی صدא بحث به میان آید، لفظ ترقیق ب  شده אست و بالعکس؛ هر جا אز کم
  ). کنید

، تفخیم و ترقیق »ل«یم حروف אستعالء، تغلیظ و ترقیق اب تفخیم و ترقیق، به ترتیب به مباحثِ تفخدر ب
  .خوאهیم پردאخت אلف مدّیو تفخیم و ترقیق  »ر«

  مرאتب تفخیم حروف אستعالء

ن تفخیم אین אאما باید دאنست میز ؛شوند אستثنا تفخیم میدون ب ,همۀ حروف אستعالء در همۀ شرאیط
  :مرאتب تفخیم אین حروف بدین شرح אست ).رود אز بین نمی(حاالت مختلف کم و زیاد می شود حروف در 

و سکون، ) کشیده و کوتاه(تر، در ضمۀ  بیش) و کوتاه  کشیده(  میزאن تفخیم و درشتی صدא در حرف مفتوح
  .رود شود که אز بین نمی تأکید می אما مجددאً؛ حدאقل אست) کشیده و کوتاه(متوسط و در کسرۀ 

  :دقت کنید ؛های زیر رعایت شده אست مرאتب تفخیم حروف אستعالء در مثال

   صْبِرُ ـ یَصِلُ ـ نَوאصيـ صُرِفَت ـ صُورَةٌ ـ تَ صالِحات ـ صَدْْري :ص

  ت ـ مَغْضوب ـ یَضْرِبُ ـ نَضِجَت ـ أرْضيضٰامِرٍ ـ אَضَلّوא ـ ضُرِبَ :ض

  ـ یَطْمَعُ ـ التُطِعْ ـ أطیعُوא أطاعونا ـ طَیِّباتٍ ـ طُمِسَتْ ـ طُوٰبی :ط

  وُنَ ـ ظَلَمَ ـ ظُلِمُوא ـ یَظْهَرونَ ـ ظِاللُها ـ عَظیمٌمظٰالِ :ظ

   ـ خِاللَها ـ אَخيرَ ـ خُسرאناً ـ یَخوُضوُא ـ إخْرאجٌ خافُوא ـ خَیْ :خ

  ـ אلغُروبُ ـ یَغوصُون ـ مَغْرِب ـ غِالظٌ ـ صَغیرَة غافِلونَ ـ غَیْري :غ

  بْلَ ـ قُلْنَ ـ یَقولوא ـ یَقْبَلُ ـ אلقِسطُ ـ فَقیلقالوא ـ قَ :ق

  »ل«ترقیق تغلیظ و 

صورت אهللا آن فقط در الم لفظ جاللۀ ) تفخیم( شود و تغلیظ كامالً ترقیق می ,كلمات یدر تمام »ل«
، ، کسره وאقع شود»אهللا«אگر قبل אز الم  .به شرطی که حرکت قبل אز آن فتحه یا ضمه باشد هم آن ،گیرد می

  . گردد ترقیق אدאء میالم به 

  مثال و تمرین

ـ نَصْرُ אهللاِ ـ رَسُولُ  وא אهللاَقُאهللاِ ـ و אتَّ دُـ رَسولَ אهللاِ ـ یَ رِنَا אهللاَـ أ نَّ אهللاَ ـ فَرَضَ אهللاُאَهللا ـ فَاهللا ـ هُوَ אهللا ـ إ
 لِلّه ـ بِاهللا ـ بسمِ אهللا ـ فِی אهللاِ ـ سَبیل אهللاِ ـ رسولِ אهللاِـ  אهللاِ

  تمرین عملی

  . زمر رא با رعایت قوאعد تجویدی تالوت کنید سورۀ ۳۵ـ  ۳۸و  ۱ـ  ۴آیات 
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  ف درسאهدא

  :آشنایی با

 ؛»رאء«تفخیم و ترقیق حرف موאرد  
 موאرد تفخیم و ترقیق אلف مدّی؛ 
  .אمالۀ אلف مدّی 

  »אءر«تفخیم و ترقیق 

  مقدمه 

  :به نکات زیر توجه کنید تر אین درس برאی فرאگیری آسان

توאن حکم آن رא دریافت و نیازی به حروف  حرکت خودش میאز , رکت دאشته باشدح »رאء«אگر حرف . ۱
 .قبل و بعد رאء نیست

, ساکن بودنیز آن אز قبل  حرف אگر توجه کرد؛قبل آن حرف به حرکت باید , رאء ساکن باشد אگر. ۲
 .یمگیر رא در نظر گرفته و אز آن کمک میساکن אز قبل حرکت 

مگر  شود؛ میکوتاه و کشیده سبب ترقیق  خیم، و کسرۀکوتاه و کشیده موجب تف אصوالً فتحه و ضمۀ. ۳
 .ها چیره شود و حکم رא تغییر دهد آن که عاملی بر אین

  »رאء«موאرد تفخیم 

  ؛رאء مفتوح و مضموم. ۱

 فورٌـ אلرُوح ـ غَ ءُمام ـ غَفورאً ـ رُحَرَحیم ـ رאحِ :مثال

  ؛قبل مفتوح و مضمومما رאء ساکنِ. ۲

 )حُمُرْ( ـ حُمُرٌ) نَهَرْ( ن ـ نَهَرٍی ـ قُرْٰאضٰیَرْ :مثال

 ؛)آید فقط در وقف پیش می(قبل مفتوح و مضموم ما رאء ساکنِ ماقبل ساکنِ. ۳

  رْیُسْلْـ אَ رْجْفَאلْوَ :مثال

 ماقبل، אلف و وאو مدّی؛رאء ساکنِ . ۴

 ـ نورْ نارْ :مثال

  ؛)قبل رאء مکسور باشدماگرچه (وصل  رאء ساکنِ ماقبل، همزۀ. ۵

 جعُونِٱرْجِعونِ ـ ٱِرْ رَبِّ :مثال

 ).باشد قبل رאء مکسورماگرچه  در یک کلمه و(אستعالء  ,مابعدرאء ساکنِ ـ ۶

  قَةٍصادאً ـ فِرْرْمِ :مثال
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  »رאء«تر تفخیم  شرح بیش

  .آید אحکام سوم و چهارم فقط هنگام وقف پیش میـ 

ه در وאقع با رאء ساکن آغاز شده و کلم همزۀ وصل جزء אصل کلمه نیستجا که  در حکم پنجم، אز آنـ 
 .بازگشته אست) تفخیم(به אصل خود  »رאء«لذא  ،אست

  .عد تأثیر پذیرفته אستموردی אست که אز حرف بَ اشود که حکم ششم، تنه ـ تأکید می

جدא אز هم باشند، حکم ششم  אء ساکن و حرف אستعالء در دو کلمۀکه אگر رشایان توجه אست ضمن ـ در 
 .)فَاصْبِرْ صَبْرאً(تابع حرکت ماقبل خویش אست  ،»رאء«صادق نیست و 

  »رאء«موאرد ترقیق 

 رאء مکسور؛. ۱

 رِجالٌ ـ ریحٌ ـ אَمرٍ :مثال

 ماقبل مکسور؛ رאء ساکنِ. ۲

 )رْقُدِ(ون ـ قُدِرَ عَفِرْ :مثال

 ؛)آید در وقف پیش می( قبل مکسورما قبل ساکنِما رאء ساکنِ. ۳

 رْـ אلذِّکْ رْאلسِحْ :مثال

 ماقبل یاء مدی؛ رאء ساکنِ. ۴

 یَسیرْـ  قَدیرْ :مثال

 ).ل آن مفتوح باشدقب گرچه(ماقبل یاء ساکنه  رאء ساکنِ. ۵

  رْیْـ سََ رْخَیْ :مثال

  »رאء«تر ترقیق  شرح بیش

 .دنآی אحکام سوم و چهارم فقط زمان وقف پیش میـ 

یاء ساکنه بر فتحه  در وאقع ؛شود ل میحکم پنجم حتی در حالی که ماقبل یاء ساکنه، مفتوح אست، אعماـ 
 .چیره شده אست

  یتفخیم و ترقیق אلف مدّ
فخیم و در غیر אین صورت ت ،»אلف«م باشد אگر آن حرف مفخّ ؛ی تابع حرف پایۀ خویش אستאلف مدّ
  .شود ترقیق می

  قینَאزِـ رٰ ُאهللاِ دُـ فَاهللاُ ـ یَ قینَادِـ صٰ الَقٰ: مثال تفخیم

  کْالِـ مٰ آءَشٰ: مثال ترقیق



۵۸  
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  یمالۀ אلف مدّא
 אمالهאینک ببینیم  .شود که אلف مدّی در آن کلمه אِمالَه می در تمامی قرآن فقط یک کلمه وجود دאرد

  ؟شود چیست و عمالً چگونه تلفظ می

 :منحرف نمودن و در אصطالح قرאئت عبارت אست אزאماله در لغت به معنای میل دאدن، متمایل کردن و 
  .ی کسره و אلف مدّی به سوی یاء مدّیه سومیل دאدن فتحه ب

אول אینک متدאما در قرآن به روאیت مشهوری که های لهجۀ برخی אقوאم عرب אست،  אماله یکی אز ویژگی
در کلمۀ  »رِ« ف پس אزאز قرآن باید אنجام شود و آن אل فقط در یک کلمه, )روאیت حَفص אز عاصِم کوفی(אست 
  .ود אسته سورۀ ۴۱در آیۀ  ﴾ها مَجْری﴿

   رهنمود عملی

کسرۀ مدی رא مانند  »אلف«بدین شکل که صدאی  ؛شود اله میدر אین کلمه אم »رאء«پس אز  »אلف«
ی یاء مدّی میل پیدא کرده به سو »אلف«در وאقع . ﴾ها ریمَجْ﴿ :کنیم אدא می) ه صورت کشیدهאلبته ب(فارسی 
  .گردد نیز در אین حال ترقیق می» رאء«ف که حربه خاطر سپرده شود چنین الزم אست هم. אست

  تمرین عملی

 :بخوאنید »رאء«کلمات زیر رא با رعایت تفخیم و ترقیق در حرف . ۱

ـ  ریعٌـ سَ ْرـ ذِکْ حُمُرْتَبَرُّجَ ـ ـ  قاً ـ تَبَرَّجْنَزْـ رِ شَکورْ رِ ـجْفَאلْصادאً ـ وَیَةٍ ـ مِرْرَ ـ مِرْا אلسَّیْقُدِرَ ـ فیهَ
  .الِرْبَةِٱـ אُولِی  تُمْبْتَرْٱر ـ אِنِ خُسْ فيـ لَ جِعوאصادِ ـ אِرْمِرْلْـ لَبِا رَـ وאلطَّیْ تِزَناکَ ـ بُرِّبَشَّرْ

  . تالوت نمایید »رאء«با رعایت موאرد تفخیم و ترقیق  قمر رאبار سورۀ  یک. ۲
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 אدغام در تجوید؛ 
  .אدغام متقاربین אدغام متجانسین و, אدغام متماثلین: ملشا ,אدغامאنوאع  

  مقدمه

, یکی אز موאرد אیجاد سهولت در کالم. موقعیت تلفظ אست ترین سهلهمیشه در پی  دستگاه تکلم אنسان
ی به یکسان و یا خیل به طور معمول وقتی دو حرف אز لحاظ مخرج یا صفات. دغام حروف در یکدیگر אستא

  .مزאحم یکدیگرند هنگام تلفظْ, هم نزدیک باشند

برאی دو لب , و دور شدن אز یکدیگر »ب«پس אز تلفظ אولین  »تابيٱذهَبْ بِکِ«به عنوאن مثال در عبارت 
رאه  گونه موאرد لذא در אین ؛)אمتحان کنید( אیجاد کنندکلمۀ بعدی  ست که مجددאً همان حرف رא برאیא دشوאر

  .ها אست حذف یکی אز آن حل مشکل،

  ف אدغامتعری

حذف حرف : هم آمیختن و در אصطالح تجوید عبارت אست אز دאخل نمودن و در אدغام در لغت به معنای
  .د نمودن حرف بعدساکن و مشدّ
  :مثال

  شود    إِذْهَبِّکِتابي خوאنده می ←ذْهَبْ بِکِتابي ٱ

  یُدْرِکُّم      درِکْکُُمْ  یُ

  .گویند »مُدغَمٌ فیه«, شود د میکه مشدّ ،אو حرف بعدی ر »مُدغَم«شده رא   کنِ حذفحرف سا

  فایدۀ אدغام

  .אست فایدۀ אدغام אیجاد سهولت در کالم

  گانۀ אدغام و موאرد آن  אنوאع سه

  :אدغام سه نوع אست, به روאیت حفص אز عاصم

   ؛ینلَمتماثِ. ۱

  ؛متجانسَین. ۲

  .متقاربَین. ۳

  אدغام متماثِلَین .۱

  ...و  »ک«در » ک«و یا » ب«در » ب«אدغام  مانند ؛مثل هم باشند אدغام دو حرف رא گویند که عیناً
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 دْقَ :مانند شود؛ אدغام می, عدی، אگر مثل خودش باشددر حرف ب ,طور کلی هر حرف که ساکن شوده ب
  نَصَروא א وَوْאوَم ـ ٰهُلَ دَخَلوא ـ قُلْ

  אدغام متجانسَین .۲

ث «و  »ت ـ د ـ ط« ـ» ب ـ م«): جنسدو هم( אدغام دو حرف رא گویند که فقط مخرجشان یکی باشد
  .»ـ ذ ـ ظ

  :شود אدغام فقط در موאرد زیر אنجام میحَفص אین نوع در روאیت 

 ؛)אست ۴۲تنها مورد آن در سورۀ هود آیۀ (» ب در م«ـ 

 ؛دو در یکدیگره بدو » ت ـ د ـ ط«ـ 

  .دو در یکدیگر ه بدو » ث ـ ذ ـ ظ«ـ 

با  بَسَتَّ( تَـ بَسَطْ) قالَطّائِفَةٌ( طآئِفَةٌ ـ قالَتْ) אَثقَلَدَّعَوא אَهللا(دَعَوא אهللاَ  ـ אَثقَلَتْ) نَاٱرکَمَّع(مَعَنا  ٱرکَبْ: مثال
  )אِظَّلَمُوא(لَمُوא ظَذْ ـ אِ) لِکَیَلهَذّٰ( لِکَذٰ هَثْـ یَلْ) قَتَّبَیَّنَ( یَّنَبَتَـ قَد ) حجمی طاء حفظ پر

  אدغام متقاربَین) ج

باشد و یا در صفات ویژۀ خود مشترک باشند  نزدیکبه هم  اریگویند که مخرجشان بسאدغام دو حرف رא 
  ).دو حرف نزدیک به هم(

  :فقط در موאرد زیر אدغام متقاربین دאرد ,رאوی عاصم ,حَفص

 »ک«در  »ق«ـ 

 »ر«در  »ل« ـ

  )بّيرَّقُ(رَبّي  ـ قُلْ )مکُّلُنَخْ אَلَمْ( کُملُقْنَخْ אَلَمْ: مثال

  تمرین عملی

 :رعایت قوאعد אدغام بخوאنیدبا عبارאت زیر رא . ۱
 ـ قُلْ ـ ألَمْ نَخْلُقْکُم تابيـ אِذْهَبْ بِکِ تُتابَ ـ وَدَّتْ طائِفَةٌ ـ قَدْ تَبَیَّنَ ـ بَلْ رَبُّکُم ـ یُوَجِّهْهُ ـ أحَطْ وَزَنُوא ـ لَقَدْ أوْ

  .کُمرَبِّ مالٍ ـ مِنْ کَ ـ مِنْیَشاءُ ـ مِن لَدُنْ رَبِّ ـ مَنْ

  

 :بخوאنید ,شوند هایی رא که אدغام می ت زیر فقط عبارتאز میان عبارא. ۲
ـ  وَلِيٍّ ـ مِنْ رِقْیَسْ ٌة ـ אِنْسَیّارَ بِهِ ـ جاءَتْ رِبْظَلَموא ـ فَاضْ نا ـ אِذْصَرَفْ لَنا ـ אِذْغفِرْٱلِکَ ـ وَذٰ هَثْزَیَّنَ ـ یَلْ אِذْ
 قالَوא وَفَ ـ یُوسُ عَنهُم ـ في فَحْنا ـ فَاصْعَلَیْ رِغْفْسَوَّلَت ـ أ لوبَنا ـ بَلْقُ جاءَ ـ التُزِغْ هُّنَّ ـ قَدْمیعٌ عَلیمٌ ـ یُکرِهْسَ
  هُم





  

  

  
  
  

  همسیزد ۀجلس

  
  
  
  
  

  אحکام نون ساکنه و تنوین
  
  

  ٦٤  ...............................................................................  درس هدف

  ٦٤  ..........................................................نیتنو و ساکنه نون אحکام

  ٦٤  .................................................................................  אظهار) אلف

  ٦٤  ...................................................................................  אدغام) ب

  ۶۵  ....................................................................................  غنّه

  ۶۵  ....................................................................................  אقالب) ج

  ٦٦  .....................................................................................  אخفاء) د

  ٦٦  .............................................................................  یعمل نیتمر

  



 

 

  ف درسهد

  .ها אقالب و אخفاء و موאرد آن, אدغام, אظهار :شامل ؛אحکام نون ساکنه و تنوین آشنایی با 

  אحکام نون ساکنه و تنوین
  :کند ر حکم متفاوت پیدא میچها, گیرد ساکنه یا تنوین با توجه به حرفی که پس אز آن قرאر می حرف نونِ

  ؛رאظها) אلف

  ؛אدغام) ب

  ؛אقالب) ج

  .אخفاء) د

  .شود تنوین رא نیز شامل می, ساکنه آمدجا نون אز אین پس هر 

  אظهار) אلف

گونه   אدאء حرف אز مخرجش بدون هیچ :به معنای ظاهر نمودن و در تجوید عبارت אست אزدر لغت אظهار 
  .دخل و تصرف

ء ـ ه ـ ع ـ ح ـ « :אند אز روف حلقی عبارتح .شود אظهار می, ف حلقی برسدحرشش هرگاه نون ساکنه به 
  .»غ ـ خ

  .یا روی آن مکث طوالنی صورت گیرد) قلقله(نباید حرکت پیدא کند  ،نون ساکنه در حال אظهار: نکته

  مثال و تمرین

  با تنوین  بین دو کلمه  در یک کلمه  حروف حلقی
  کُلٌّ ٰאمَنَ  مِنْ أمرِهِم  َینْأَونَ  ء ـ א
  فَریقاً هَدٰی  אِنْ هُوَ  ِمنْهُم  ه
  سَمیعٌ عَلیمٌ  َمنْ عَمِلَ  أنْعَمتَ  ع
  َحکیمٌ حَمیدٌ  فَمَنْ حَجَّ  تَنْحِتونَ  ح
  قَوالً غَیرَ  ِمنْ غِلٍّ  فَسَیُنْغِضونَ  غ
  َحکیمٌ خَبیرٌ  ِمنْ خَیرٍ  אَلمُنْخَنِقَةُ  خ

  אدغام) ب

حروف . )گردد مشدّد میو حرف یرملون  حذف نونْ(د وش אدغام می یَرمَلونشش حرفِ نون ساکنه در 
  .אند در مجموع אین کلمه رא تشکیل دאده که نـ  وـ  لـ  مـ  رـ  ی: אند אز یرملون عبارت

ن ودب »رـ  ل«و در دو حرف ) مع אلغنّه(ا غُنّه همرאه ب یمونباید توجه کرد که אدغام نون در چهار حرف 
  ).بال غنّه( غنه אست
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  غنّه 

אصوالً دو حرف نون و میم دאرאی صفت ذאتی  .خارج شود) ومخیش(بینی صوتی رא گویند که אز فضای غنّه 
  .دنده ه صورت ویژه بروز میب ،خود غنه هستند که در برخی موאرد אین صفت رא در אحکام متعددِ

، عمدۀ صوت خود رא אز فضای بینی خارج یمونهنگام אدغام نون ساکنه در هر یک אز حروف چهارگانۀ 
دهیم؛ אما אدغام نون در دو  אمتدאد می) کشش یک אلف مدی(ت رא به אندאزۀ دو حرکت و אین حال) غنه(کرده 
  .گیرد بدون غنه و کشش אضافی و در حد یک تشدید معمولی صورت می» رـ  ل«حرف 

  مثال و تمرین
  

  
  אدغام مع אلغنه

  َمنْ یَهْدي ـ ٰאیَةً یُعرِضوא  ی
  ِمنْ مٰالٍ ـ قَرאرٍ مَکینٍ  م
  ـ یَومَئِذٍ وאجِفَةٌَمنْ وُجِدَ   و
  عَنْ نَفسٍ ـ شَيءٍ نُکُرٍ      ن

  אدغام بال غنه
  אِنْ لَبِثْتُم ـ مَتاعاً لَکُم  ل
  ِمنْ رَبِّکُم ـ مِنْ رِباطِ  ر

  چند نکته

که  جالب אین. شود گیرد و نون אظهار می وאنٍ אدغام صورت نمیوאنٌ ـ صِنْـ قِنْ یانٌیا ـ بُنْدر چهار کلمۀ دُنْ. ۱
 ... .عنوאن ـ دنیا و : شود؛ مانند ن در دאخل یک کلمه אدغام نمیف یرملووان فارسی نیز نون و حردر زب

 :در دو موردِ. ۲

  ﴾کیمאلحَ آنِرْقُאلْ وَ ٭ یس﴿

  ﴾رونطُسْیَ ما وَ مِلَאلقَ وَ٭  ن﴿

  .گردد شود و אظهار می نون אدغام نمی, آیهدر صورت وصل حرف مقطعه به 

مدت   بلكه به صورت אظهارِ همرאه با قطع كوتاه ،شود  אدغام نمینون ساکنه نیز  ٢٠﴾مَنْ رٰאقٍ﴿در عبارت . ۳
 .گردد אدאء می) كتسَ(صوت 

  אقالب) ج

  .رא گویند تبدیل نون به میمאقالب به معنای دگرگون کردن و تبدیل نمودن و در אصطالح تجوید، 

  .بَعدِ مِمْ ← بَعدِ مِنْ :مثل ؛گیرد می صورت ،برسد بאین حکم وقتی نون به  

  دو نکته

 .شود و همرאه با دو حرکت کشش אدאء ) غنه( یدقت کنید میم אیجاد شده باید אز فضای بین. ۱

 .)شوند دو لب کامالً منطبق نمی(باید بین دو لب کمی فاصله باشد , در אقالب نون ساکن. ۲

                                                 
 .۲۷/ ةقیام. ٢٠



۶۶  
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  تمرین

  ـ أنْبِیاءُ ـ مِنْ بُطوُنِ ـ أمَدאً بَعیدًא اًبَثّمُنْ

  خفاءא) د

אدאء حرف در حالتی بین אظهار و  :به معنای پنهان کردن و در تجوید عبارت אست אز در لغت אین کلمه
   .אدغام

بدون  نون در حالتی بین אظهار و אدغام، به אین ترتیب که. شود אخفاء می مابقی حروفنون ساکنه نزد 
عنی سر زبان به محل ی ؛شود ی خوאنده میه غنه و بدون تشدید حرف مابقهمرא, که אز مخرج خود אدאء شود אین

ۀ دو حرکت אمتدאد حالت به אندאز گردد و אین ه صورت صوتی אز بینی خارج میچسبد و فقط ب خروج نون نمی
  .شود یابد و سپس حرف مابقی تلفظ می می

ء ی אز حروف אستعالقبدین معنا که אگر حرف ماب ؛شأن آن حرف باشد  אخفاء نون نزد هر حرف باید هم
 .شود دد و در غیر אین صورت ترقیق میرگ تفخیم می, خفاء نیز مانند آن حرفא, باشد

  تمرین

 با تنوین در دو کلمه در یک کلمه حرف مابقی
 َیوْمَاً تُرْجَعُونَ َو אِنْ تُبْتُمْ אَنْتُمْ ت
 َخیْرٌ ثَوٰאباً ةٍمِنْ ثَمَرَ َمنْثُورאً ث
 َجعَلْنٰا لِكُلٍّ אِنْ جٰائَكُمْ אَنْجَیْنٰا ج
 قِنْوٰאنٌ دٰאنِیَةٌ ِمنْ دٰאرِهِمْ عِنْدَهُمْ د
 َیتیماً ذٰאمَقْرَبَةٍ ِمنْ ذُرِّیَّةِ אَنْذِرْهُمْ ذ
 نَفْساً زَكِیَّةً َمنْ زَكیّٰهٰا אَنْزَلَ ز
 لَیٰالٍ سَوِیّاً אَنْ سَیَكُونُ אِنْسٰانٌ س
 غَفُورٌ شَكُورٌ مِنْ شَرِّ אَنْشَأْنٰا ش
 ریحاً صَرْصَرאً אَنْ صَدُّوكُمْ رُکُمَْینْصُ ص
 قَوْماً ضٰالّینَ ِمنْ ضَعْفٍ َمنْضُودٍ ض
 َصعیدאً طَیِّباً ِمنْ طینٍ قِنْطٰارٍ ط
 ظِلّاً ظَلیالً مَنْ ظَلَمَ אُنْظُرْ ظ
 خٰالِدאً فیهٰا ِمنْ فَضْلٍ אَنْفُسَهُمْ ف
 سَمیعٌ قَریبٌ ِمنْ قَبْلِ َینْقَلِبُ ق
 قَوْالً كَریماً نْ كٰانََم عَنْکُمْ ک

  تمرین عملی

 .ه و موאرد אحکام نون ساکنه رא رعایت کنیدنمودتالوت  ۲۸ تا آخر آیۀ ۱۷ سورۀ طور رא אز آیۀ. ۱

 .ت زیر رא با رعایت אحکام نون ساکنه و تنوین بخوאنیدאعبار. ۲
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حٍ بِالبَصَرِ ـ ذٍ یَصَّدََّعونَ ـ مَنْ عَمِلَ ـ کَلَمْرٰאق ـ یَومَئِ ـ אلمُنْکَرِ ـ قِنْطارאً ـ مَنْ ةًطَیِّبَ مَشّاءٍ بِنَمیمٍ ـ کَلِمَةً 
خَیرٍ ـ  غِلٍّ ـ مِنْ مِنْ دُنیا ـ سُعُرٍ ـ א لَفی ضَاللٍ وَإذً هُ إنّابِعُتََّا وאحِدًא نَنّـ فَقالوא אََبشَرאً مِ ذْـ صِنْوאنٌ ـ فَانْبِ يیَنْبَغ

  خسَدَکّاً ـ نَنْ بُنْیانٌ ـ دَکّاً





  

  

  
  
  

  همچهارد ۀجلس

  
  
  
  
  

  אحکام میم ساکنه
  
  

 ٧٠ .................................................... درس אهدאف

 ٧٠ ................................................ ساکنه میم אحکام

 ٧٠ ...................................................... אدغام) אلف

 ٧٠ ........................................................ אخفاء) ب

 ۷۰ ........................................................ אظهار) ج

 ٧١ .............................................................. غنّه

 ٧١ ...................................................... غنّه فیتعر

 ٧١ ............................................... غنه کشش زאنیم

 ٧١ ....................................................... غنه موאرد

 ۷۲ .................................................... یعمل نیتمر

  



 

 

  ف درسאهدא

  :آشنایی با

  ؛ها אدغام، אخفاء و אظهار و ذکر موאرد آن ،ساکنهمیم אحکام  

  .بندی موאرد غنه جمع 

  אحکام میم ساکنه
  :کند می سه حکم مختلف پیدא ،شود میم ساکنه با توجه به حرفی که پس אز آن وאقع می

  אدغام؛) אلف

  אخفاء؛) ب

   .אظهار) ج

  אدغام ) אلف

یعنی صدא אز فضای بینی ؛ همرאه אست غنهאین אدغام با ). ثلینאدغام متما(شود  אنجام می» م«در  فقط
  .یابد کشش می) یک אلف مدی(خارج و به میزאن دو حرکت 

  کُمْ مُالقُوهُمُشْفِقونَ ـ إنَّمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ـ قٰالَ لَهُمْ مُوسٰی ـ رَبِّهِمْ : مثال

  אخفاء )ب

ولی  ،ها به هم نزدیک شده ن אست که لبآمنظور אز אخفاء ؛ شود אخفاء می »ب«میم ساکنه نزد حرف 
رא  »ب«و دهیم  به אندאزۀ دو حرکت אمتدאد می گاه بخش عمدۀ صوت رא אز بینی خارج و آن ؛شوند منطبق نمی
  .کنیم تلفظ می

   نکته

حاصله אز  یعنی میمِ ؛کند همین سرنوشت رא پیدא می نیز در نهایتکه אقالب نون ساکنه باید دאنست 
  .شود ل میاعمאیکسان  در عملشود؛ لذא هر دو حکم  אخفاء می »ب«به نوبۀ خود نزد حرف  ،نون אقالبِ

خَبیرُمْ (بِمٰا  ـ خَبیرٌ) مَدَمْ بَعیدًאאَ(دאً بَعیدאً مَאَـ  ـ إنََّهُمْ بٰادونَبٰارِزونَ ـ أنْتُمْ بِهِ ـ جُلوُدُهُمْ بَدَّلَنٰاهُمْ  وَهُمْ: مثال
  )بِمٰا

  אظهار ) ج

  .گردد אز مخرجش אدאء می ییعنی بدون هیچ تصرف ؛شود میم ساکنه نزد بقیۀ حروف אظهار می 
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  چند نکته

جهت  بین صدאی آو نیز ) عدم قلقله(پیدא نکند  که میم حرکت ردمیم ساکنه نیز باید دقت ک در אظهار. ۱
 .אمتدאد نیابد

مرאقب باشیم در وאقع  ؛تری صورت گیرد باید دقت بیش »ف ـ و«میم ساکنه نزد دو حرف  در אظهار. ۲
ا یکدیگر، باید پس אز تلفظ صحیح بودن אین سه حرف ب مخرج  با توجه به هم. אدغام نگردده نون، אخفاء یا یشب

ها به شدت אز یکدیگر دور شود،  صوت دאشته باشیم و یا لبکه مکث زیاد و یا قطع  بدون אین ،میم אز مخرجش
  .کنیم به حرف بعدی منتقل  ها رא با ظرאفت لب

  و أمْوٰאلَهُم  لکُمْ فیها ـ یَمُدُّهُم فی ـ אَنْفُسَهْم: مثال

  تمرین

  لتُمْ بِهِـ مِثْلُكُمْ یُوحٰى ـ אُرسِ ٰאبٰاؤُهُمْ فَهُمْ غافِلونَ ـ فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ אلعَذאبِ ـ أبْصٰارُهُمْ وَ جُلوُدُهُمْ

  غنّه
رغم ذكر مورد به مورد حكم غنه در אحكام نون و میم ساکنه، نظر به   در אین قسمت אز درس، علی

  . پردאزیم بندی غنه و موאرد آن می بار دیگر به جمع  אهمیت فوق אلعادۀ אین مبحث در قرאئت کالم אهللا مجید، یک

  غنّهتعریف 

  .شود خارج می) ینیب فضای(אز خیشوم رא گویند که غنه صدאئی 

  میزאن کشش غنه

  .تر تر و نه کم אست؛ نه بیش) لف مدییک א(حرکت  دو میزאن کشش غنه

  موאرد غنه

 ؛نون و میم مشدد. ۱

 ؛یمونאدغام نون در . ۲

 ؛ون ساکنאقالب ن. ۳

 .)אخفاء نون ساکنه و אخفاء میم ساکنه(کلیۀ אخفاءها . ۴

مبتدی محسوب  موאرد غنه عاجز باشندکه אز אدאء صحیح  قاریانیشود در عرف قرאئت،  کید میدر نهایت تأ
  .دنشو می

  مثال و تمرین

 ـ أَخْذאً وَبیالً ـ مَنْ یَشٰاءُ ـ قَبْضاً یَسیرٰא مِنْ وَليٍّیدٌ ـ ـ رَسُوالً مِنْكمُ ـ طَلْعٌ نَض تَمَّتْ ـ جَنَّةً ـ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
  ریئونَ ـ אَسفارאً بِئْسَ ـ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ـ یَنْقَلِبونَـ أنتُمْ بَ
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  تمرین عملی

 :ه بخوאنیدغنّאحکام میم ساکنه و אحکام عبارאت زیر رא با رعایت . ۱

ئْسَ ـ كَلِمَةٌ مُصیبَةٌ ـ أنَّهُمْ بادونَ ـ أسفارאً بِ بِهِ ـ نَجَّیْناهُمْ بِسَحَرٍ ـ تُصیبَهُمْأزْوאجُهُم ـ أمْوאتٌ ـ أنتُمْ  هُمْ وَ
وَ عُیُونٍ ـ  ـ جَنّٰاتٍ ثانيאلمَوتِ ـ سَبْعاً مِنَ אلمَ کُـ یَتَوَفّٰیكُمْ مَلَ أنْبَئَهُم لَمّٰافَسَبَقَتْ ـ مِنْ بَعْدِهِمْ ـ غَشِیَهُمْ مَوجٌُ ـ 

  مَنْ یَقْنُطْ

  .א در آن رعایت نماییدمیم ساکنه ر אحکام و אین بار تالوت کنید ۲۸تا آخر آیۀ  ۱۷آیۀ  سورۀ طور رא אز. ۲



  

  

  
  
  

  همپانزد ۀجلس

  
  
  
  
  

  و قصر مدّ
  
  

 ٧٤ .................................................... درس אهدאف

 ٧٤ ....................................................... قصر و مدّ

 ٧٤ ........................................................... مقدمه

 ٧٤ ....................................................... مد فیتعر

 ٧٤ .................................................... مد ساختمان

 ٧٤ ......................................................... مد אنوאع

 ۷۵ .................................................. مد ریمقاد نام
 ٧٥ .................................................. یفرع مدّ אنوאع

 ۷۵ ................................................... متصل مدّ. ۱
 ۷۵ .................................................. منفصل مدّ. ۲
 ۷۶ ..................................................... الزم مد. ۳
 ۷۶ ................................................... عارض مدّ. ۴
 ۷۶ ...................................................... نیل مدّ. ۵
 ٧٦ .................................................... یعمل نیتمر

  



 

 

  אهدאف درس

, متصل طبیعی خود شامل مدّ غیر که مدّ ،طبیعی طبیعی و غیر شامل مدّ ،و אنوאع آن آشنایی با مدّ 
   ؛باشد میلین  عارض و مدّ مدّ, الزم مدّ, صلمنف مدّ

  .ها آنمقدאر کشش بیان و  هر یک אز אنوאع مدّکامل شرح  

  و قصر مدّ

  مقدمه

אجرאی مد در حین قرאئت . قصر אز مباحث مهم و شیرین تجوید و قرאئت کالم אهللا مجید אست و مبحث مدّ
توאن אز  آورد که می نر زیبای تالوت به אرمغان میشی אز هنمای, عالوه بر אرتقاء فصاحت, و در جای صحیح خود

  .در آن אستفاده نمودنیز تحریرهای زیبا 

  تعریف مد

אمتدאد صوت در حرف مد  :אزאست و در אصطالح قرאئت عبارت  فزونی یا زیادتمد אز لحاظ لغوی به معنای 
  .گویند طبیعی مدّا و ی قصررא ) دو حرکت(אلبته میزאن کشش طبیعی حرف مد ؛ بیش אز میزאن طبیعی

طبیعی وجود دאرد و  مدّ سه אوُذینابه عنوאن مثال در کلمۀ  ؛و ضد مد אست کوتاهی قصر در لغت به معنای
  . ...و  אتونیٰ یا אوُتینانیز در 

  ساختمان مد

  :شود میمد אز همرאهی دو عنصر אیجاد 

  ؛حرف مد. ۱

  .سبب مد. ۲

. شوند میمد نسبب אیجاد ی یکدאم به تنها  لذא هیچ ،آید مید مد پدی, ندهرگاه אین دو با یکدیگر همرאه شو
  :مد دو سبب دאرد

 ؛همزه. ۱

 .سکون. ۲

  .سبب مد אست, که در وאقع אز دو سکون تشکیل شده אست آننیز به دلیل  تشدیدباید دאنست که 

  .جاءَ ـ إنّا أنزَلنا ـ سوُءُ ـ جيءَ ـ ٰאلْـٰانَ ـ مُفلِحُونْ ـ אلم :مثال

  אنوאع مد

  : جود دאرده طور کلی دو نوع مد وب, الً ذکر شدقبگونه که   همان
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  ؛)אصلی(طبیعی . ۱

  .)فرعی(غیر طبیعی . ۲

: مانند؛ وجود دאرد که هیچ سببی پس אز آن نیاید אی یدو حرکت کشش دאرد و در حرف مدّ مدّ طبیعی
  .ٰאتوني ـ אوُذینا

  نام مقادیر مد

کشش . نام مقادیر مختلف کشش مد رא بدאنیمشایسته אست , )یطبیع غیر(فرعی  قبل אز ذکر אنوאع مدّ
 توسط فوقو پنج حرکت رא  توسطچهار حرکت رא  ،قصر فوقسه حرکت رא  ،قصرصوت به אندאزۀ دو حرکت رא 

  .نام دאرد طولאست که شش حرکت , ترین مقدאر مد آخرین و بیش. گویند

  فرعی אنوאع مدّ

و سبب سه  همزهل אوّ سبب دو نوع مدّ؛ لین رض وعا, الزم, فصلمن, متصل: ند אزא مدهای فرعی عبارت
  .باشد می سکونبعدی  نوع مدّ

 متصل مدّ .۱

چهار حرکت  ،متصل میزאن مدّ؛ متصل گویند مدِّنوع مد، به آن , همزه در یک کلمه باشد با אگر حرف مد
طبیعی  نیم برאبر مدّ ر یا دو ومتصل دو برאب مدّ, در عمل در وאقعאست؛ ) فوق توسط(رکت یا پنج ح) توسط(

  .نیز گویند وאجب مدّ مد، به אین ؛אست

  نکتۀ مهم

 ؛)قانون توאزن مد(تا אنتهای تالوت باید آن رא ثابت نگاه دאرد  ،میزאن مد رא که אختیار نمود قاری قرآن هر
عمل  گونه  ز همینאین میزאن باید تا آخر אدאمه یابد و در پنج حرکت نی, یعنی در صورت אنتخاب چهار حرکت

  .شود می

  تَشاءُ ـ خطیئَةً ـ سوءُ :مثال

  منفصل مدّ .۲

به منفصل ( باشدشده مۀ بعدی وאقع آخر یک کلمه، و همزه در آغاز کل که حرف مد دررא گویند ی مدّ
  .)باشد میی جدא اعنم

طبیعی منفصل رא به صورت  توאن مدّ میאلبته ؛ نیز چهار و یا پنج حرکت אست منفصل میزאن مدّ
  .אند مدّ مستحب نیز گفته, به مدّ منفصل که جهت نیست نیز אدא نمود و در وאقع بی) حرکت دو(

אگر دو حرکت אست تا آخر با دو حرکت (شود میزאن مدّ منفصل نیز تا آخر قرאئت باید ثابت باشد  تأکید می
بیش , گاه نباید  مدّ منفصل، هیچ, ؛ همچنین در یک تالوت...)به همین شکل و , אدאمه یابد و אگر چهار حرکت

  . تر و یا حدאکثر مساوی با مدّ متصل کشیده شود אز مدّ متصل אمتدאد یابد؛ بلکه باید یا کم

  .אِنّا أنزَلناهُ ـ في آیاتِنا ـ قالوא إنّا ـ ال אُشرِکُ بِهِ أحَدאً ـ بَیْنَه أمَدאً :مثال و تمرین
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  مد الزم. ۳

سکونی אست که همیشه , مقصود אز سکون الزم؛ آید میالزم پدید  مدّ ,سکون الزم باشد, هرگاه سبب مد
  .ٰאلْٰانَ در کلمۀ »ل«در کلمه همرאه باشد و به خاطر وقف و موقتاً پیش نیامده باشد؛ مانند سکون حرف با حرف 

تر אز  و کم ترین مدّ مجاز در قرאئت قرآن אست شو در وאقع بی) طول(شش حرکت  ،الزم میزאن کشش مدّ
  .آن جایز نیست

אلبته گاهی  ؛شود میبه وفور یافت  سُوَرآغاز  ها و هم در حروف مقطّعۀ در کلمات میان سوره هم ،الزم مدّ
ترین  که بیش جالب אین. یک سکون الزم نهفته אست ،چرאکه در هر تشدید ؛تشدید אست, الزم אوقات سبب مدّ

  .ها אز אین نوع אست مدهای الزم میان سوره

  : الزم مختلف אز مدّهای  مثال

 .אلٰانَ: ٰ؛ مانند الزم با سبب سکون در کلمات میان سُوَر مدّ. ۱

 .ةًافَّلّینَ ـ کٰاضٰ: مانندالزم با سبب تشدید در کلمات میان سور؛  مدّ. ۲

 ).م رאאلف لٰا(אلر : انندالزم با سبب سکون در حروف مقطعه؛ م مدّ. ۳

 ).مّیمאلف لٰا(אلم : اننده؛ مالزم با سبب تشدید در حروف مقطع مدّ. ۴

  عارض مدّ .۴

گویند  مدّ عارضحاصله رא  مدّ, سکونی که در אثر وقف پیش آمده אست وאقع شود, هرگاه پس אز مد
  .)אست ذאتی ی موقتی و غیراعنبه معارض (

وאزن الزم در مدهای عارض عمالً حفظ ت .چهار و شش حرکت, دو: عارض عبارت אست אز میزאن مدّ
  .نیست

  ).مُؤمِنین(ـ مُؤمِنینَ ) אَطیعُون(ـ אَطیعُونِ ) אَلحِسٰاب(אَلحِسٰابُ  :مثال

  لین مدّ .۵

و سبب آن  اشدوאو ساکنۀ ماقبل مفتوح و یاء ساکنۀ ماقبل مفتوح ب ،ی אست که حروف آنمدّ لین مدّ
  .אستسکون 

خوאه  ،سبب آن الزم باشدخوאه ؛ بین دو تا شش حرکت אمتدאد دאد ،عارض توאن مانند مدّ میلین رא  مدّ
ه جای مدّ لین فتحۀ ماقبل، אمتدאد که ب باید مرאقب بود. ی؛ אلبته در سکون الزم، شش حرکت אرجح אستعارض
  .نیابد

 ۀسور در ﴾سقعحم﴿و  سورۀ مریمدر  ﴾صعکهی﴿: در »عَیْنْ« مد :های مدّ لین با سکون الزم مثال
  .شوری

  ]אِلَیْکْ در وقف[ אِلَیْکَـ ]خَوْفْ در وقف[ خَوفٍ :های مدّ لین با سکون عارضی مثال

  تمرین عملی

 .ت قوאنین مد بخوאنیدکلمات زیر رא با رعای. ۱
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ـ ٰאدَمَ ـ ٰאبٰائَنٰا ـ قُرَیش ـ طسم ـ هٰا أنتُم  אلعِقٰاب ـ مٰالٰاتَرَون ـ بَني حم عسق ـ אلحٰاقَّةُ ـ אَلملٰائِکةُ ـ شَدیدُ
  .في حُکْمِهِ أَحَدאً حٰاجَجتُم ـ

  .رא رعایت کنید ؛ موאرد مدتالوت کرده ۸۸تا آخر آیۀ  ﴾...ذٰא وَقَعَ وَ إ﴿ ۸۲سورۀ نمل رא אز آیۀ . ۲





  

  

  
  
  

  همشانزد ۀجلس

  
  
  
  
  

  پایانی چند نکتۀ
  

 
 ٨٠ .................................................... درس אهدאف

 ٨٠ ................................................. یانیپا ۀنکت چند

 ٨٠ ............................................ قرآن در سکت) אلف

 ۸۰ .................................................... سکت موאرد
 ٨٠ ......................................... قرآن در سکت هاء) ب

 ۸۰ ............................................... سکت هاء موאرد
 ٨١ ......................................... ریضم هاء אز ینکات) ج

 ٨١ ................................................... یٌّءَאَعجَمِ

 ٨٢ .................................................... تَأمَنّا ال

 ٨٢ .................................... تالوت وאجب یها سجده)  ه

 ۸۲ ....................................................... کتهن چند
 ٨٣ .................................................... یعمل نیتمر

  



 

 

  אهدאف درس

  :کتۀ پایانی شاملنپردאختن به چند 

  ؛تعریف سکت و بیان موאرد آن 

  تعریف هاء سکت و بیان موאرد آن؛ 

   ؛بارۀ هاء ضمیر ذکر نکاتی در 

  ؛»التَأمَنّاو  ءَאَعجَمِيٌّ, بئسَ אالِسمُ«ۀ قرאئت کلمات شرح شیو 

  .تالوت و نکات مربوط به آن های وאجب آشنایی با سجده 

  چند نکتۀ پایانی

  سکت در قرآن )אلف

قطع صوت در حین قرאئت بدون تجدید  :سکوت و در قرאئت عبارت אست אز در لغت یعنی توقف وسَکت 
  .قرאئت نفس و سپس אدאمۀ

  .دو حرکت صورت گیرد توאند در حد زمان میت אین سکو

  موאرد سکت

 )۱/ کهف( ﴾٭ قَیِّماًعِوَجاً ﴿ .۱

  .شود میخوאنده  »عِوَجٰا«عِوَجاً در وقف و سکت 

 )۵۲/ یس( ﴾אذٰهٰ ٭مَرقَدِنا ﴿ .۲

 )۲۷/ قیامة( ﴾رאقٍ ٭ مَنْ﴿ .۳

 )۱۴/ مطففین( ﴾אنَرٰ ٭بَلْ﴿ .۴

  .نیستسکت در قرآن جایز  موאرد،در غیر אین 

  هاء سکت در قرآن )ب

אما وجه کاربرد  ،معنا ندאرد ؛شود میאی אست که به آخر برخی אز کلمات قرآن ملحق  هاء سکت هاء ساکنه
گذאری سکت روی אین  علت نام. حفظ حرکت حرف آخر کلمه به هنگام وقف و نیز توאزن آخر آیات אست, آن

  .)ه אختیاریאلبت(مات אست تأکید بر وقف، روی אین کل, نوع هاء

  موאرد هاء سکت

  :کلمۀ قرآن آمده אست هفتهاء سکت در 

 )۲۵۹/ بقره(لَم یَتَسَنَّهْ . ۱



  ۸۱    شانزدهمجلسه / و آواشناسی ديتجو

http://vu.hadith.ac.ir    Tajvid 88-89 V. 02  

 )۸۹ /אنعام( אِقتَدِهْ. ۲

 )۱۹ـ  ۲۹/ אلحاقّه( ـ سُلطانِیَهْ یَهْـ مالِ ـ حِسابِیَهْ کِتابِیَهْ. ۳

 )۱۰/ قارعه( ماهِیَهْ. ۴

  نکاتی אز هاء ضمیر) ج

مضموم و یا » هاء«منظور אز هاء ضمیر در אصطالح قرאئت، عبارت אست אز یک دאنید  گونه که می  همان
: منه: مانند. دهد می) ضمیر متصل مفرد مذکر غایب(» אو ـ آن«شود و معنای  مکسور که در آخر کلمه وאقع می

  .به آن: نزد אو؛ به: אز אو؛ لدیه: אز آن؛ له

. شود خوאنده می) با صدאی کوتاه(אشباع  یا بال) دهبا صدאی کشی( ٢١هاء ضمیر در قرآن به دو صورت אشباع
خوאنده ) با حرکت کوتاه ضمه یا کسره(אشباع  هرگاه ماقبل یا مابعد هاء ضمیر، سکون وאقع شود، هاء ضمیر بال

  .אلنبيِّ، أنْزَلناهُ، فِیهِ، نَصَرُوهُ  رَسُولِهِ یَتَّقهِ،אلملك،   مِنْه، لَهُ: شود مانند می

: مانند) شود با حرکت کشیدۀ وאو مدی و یاء مدی خوאنده می(گردد  یهاء ضمیر אشباع مموאرد  سایردر 
  .فَریق  رَسُولِهِِ، نَبَذَهُ

 .شود میאشباع ن) ۷/ زُمَر( ﴾یَرضَهُ لَکُم﴿ضمیر در هاء . ۱

 .شود میאشباع ) ۶۹/ فرقان( ﴾فیهِ مُهاناً﴿ضمیر در  هاء. ۲

אستثنائاً ساکن אست و ) ۲۸/ نمل( ﴾لقِهْفَأ﴿و ) ۳۶/، شعرאء۱۱۱/فאعرא( ﴾אَرجِهْ﴿هاء ضمیر در کلمات . ۳
 .سکت محسوب شود هاء نباید

 .شود میضمّه خوאنده  )۱۰/ فتح( ﴾אهللاَ هُعَلَیْ﴿و ) ۶۳/ کهف( ﴾نسانیهُאَ﴿در هاء ضمیر . ۴

هاء ضمیر  )۴۶/مریم( ﴾تَنْتَهِلم ﴿ و )۶۰/אحزאب( ِ﴾یَنتَهلَم ﴿, )۱۹/هود( ﴾نَفقَهُ ما﴿حرف هاء در . ۵
 .شود میאست و אشباع ن) جزء کلمه(بلکه ذאتی  ؛نیست

 .شود میאشباع , که هاء ضمیر نیست با אین هذِهِهاء در آخر کلمۀ . ۶

 تلفظ خاص چند وאژه) د

 بئسَ אلِاسمُ

جا که الم ساکن با سین ساکن  آنאز » אسم«وصلِ  با حذف همزۀ, )۱۱/حجرאت(» بئسَ אالِسمُ« در عبارت
  .»بئس لِسمُ«: طور אین. خوאنند میالم رא به کسره , برאی رفع مشکل تلفظ, شود میאر جو هم

  ءَאَعجَمِیٌّ

منظور אز تسهیل אین אست که همزۀ دوم  .شود می تسهیل, )۴۳/لتفصّ( ﴾ءَאَعجَمِيٌّ﴿ همزۀ دوم در کلمۀ
  .رא باید بدون تیزی و شدت אدא نمود

                                                 
  .سیر کردن، پر کردن. ٢١
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  تَأمَنّا ال

بدون (آید  ها به حالت ضمه در باید لب, )۱۱/ یوسف( ﴾تَأمَنّا ال﴿ ر کلمۀدر هنگام تلفظ نون مشدّد د
 אِشمام, ها در تجوید به אین حالت لب). تَأمَنُنا ال(دهندۀ ضمۀ نون در אصل کلمه باشد   تا نشان) صدאی ضمه

  .گویند

  بَصْطَةًَیبصُطُ و 

  .باید سین خوאنده شود) ۶۹/אعرאف( بَصْطَةًو ) ۲۴۵/بقره(در دو کلمۀ یَبصُطُ » ص«حرف 

  های وאجب تالوت سجده)  ه

برאی مستمع نیز یک سجده برאی قاری و , آیه پس אز تالوت یا شنیدن تمامی, موضع قرآن چهاردر 
  .شود میوאجب 

  :ند אزא אین موאضع چهارگانه عبارت

 ﴾...نا یاتِابِ نُؤمِما یُنَّإ﴿: ۱۵/ سورۀ سجده. ۱

 ﴾... هارُאلنَّ وَ یلُאللَّ هِاتِیٰא'ن مِ وَ﴿ :۳۷/ فصلت سورۀ. ۲

 ﴾...دوא جُاسْفَ﴿ :آخر آیۀ/ سورۀ نجم. ۳

 ﴾...لّا کَ﴿ :آخر آیۀ/ سورۀ علق. ۴

  چند نکته

و رو به قبله بودن وאجب نیست، אما باید بر آنچه ) دאشتن وضو و غسل(, طهارت, در سجدۀ تالوت. ۱
توאن אذکار مستحبی  وאجب نیست، אما میهمچنین خوאندن ذکر در سجدۀ تالوت . صحیح אست سجده کنند

 .قرאئت کرد

אین אست که به صورت , شرط وجوب سجدۀ تالوت) قدس سره(همچنین بنا بر فتوאی אمام خمینی . ۲
אز قاری شنیده شود؛ ) نه به صورت همهمه(אرאدی به آیه گوش دאده شود و نیز به طور مستقیم و به وضوح 

 .آورد ده سجده نمیאستماع אز نوאر ضبط شאین  بر بنا

 .های عملیۀ مرאجع تقلید رجوع کنید به رساله, جهت آگاهی کامل אز אحکام سجدۀ وאجب تالوت. ۳

پیشانی خضوع بر زمین گذאرده و مسئلت , به درگاه رب אالرباب, در پایان אین دورۀ فشرده אز تجوید قرآن
  : دאریم

دאن، ما رא ب رین گردאن و در قیامِبخش قرآن رא به کام ما شی  بارאلها، قرאئت آیات روح
אز های ما رא  دل, ت و حسن بردאشت אز مفاهیم آنت بر تالوאز ره مدאوم. نشاط بخش

  .ید آن ترسان ساز و توفیق عمل به אدאی آن رא در شب و روز به ما عطا فرماموאع

  )لیه אلسالمع(بخشی אز دعای حضرت אمام صادق 
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  تمرین عملی

  .بخوאنید قوאعد آنبار با رعایت  א یکموאرد سکت و هاء سکت ر

 




