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بسم اﷲ الرحمن الرحیم
پﻴام وزﻳر ﻣعارف
نصاب تعلیمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمﻰ ،فکرى و سلوکﻰ نسلهاى امروز
و فرداى کشور نقش بنیادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلیمﻰ با گذشت زمان و تحول و پیشرفت در عرصه هاى مختلف زندگﻰ ،مطابق با نیازهاى جامعه ،باید هم از نظر
مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات ،تطور و انکشاف نماید.
یکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلیمﻰ که مورد توجه جدى براى تجدید نظر و بهبود مﻰ باشد ،نصاب تعلیمات اسﻼمﻰ است؛
زیرا از یک جانب ،فارغان مدارس دینﻰ به حیث پیشوایان معنوى جامعه ،باید محور تﻼشهاى معارف قرار گیرند و از
سوى دیگر نصاب تعلیمات اسﻼمﻰ شامل عقاید ،احکام و هدایات دین مبین اسﻼم است که به حیث نظام و قانون مکمل،
تمام ابعاد زندگﻰ انسان ها را در برگرفته و به عنوان آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت ،رسالت رهنمایﻰ
و هدایت بشریت را انجام مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تاریخ نقش مهمﻰ را در ایجاد ،توسعه و غنامندى سیستم تعلیمات و معارف اسﻼمﻰ مخصوصا
انکشاف تدریجﻰ نصاب تعلیمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،ایفاء کرده اند.
مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب تعلیمﻰ مدارس و مراکز
علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دین اسﻼم ،که براى همۀ انسانها در
همۀ زمانها و مکانها مﻰ باشد ،توسعه یافته است.
کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز علمﻰ عصر بوده
و در شکل گیرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظیمﻰ داشته است ،وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف
علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاید ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول فقه و غیره ،گواه واضح آنچه گفته شد
مﻰ باشد.
همزمان با رشد بیدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلیمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد تحول کمﻰ و کیفﻰ بوده و اطفال و
جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش ،در مطابقت با احکام قانون اساسﻰ
کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کیفﻰ تعلیمات اسﻼمﻰ و از جمله نصاب آن ،اقدامات قابل توجه نموده است.
درین راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصین باتجربه و قابل اعتماد کشور ،به بهبود و انکشاف
نصاب تعلیمﻰ پرداخته و کتابهاى رایج مدارس تعلیمات اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضیح متون ،جا بجا ساختن فعالیتها،
ارزیابﻰ و تمرینها با معیارهاى کتب درسﻰ عیار ساخت.
امیدوارم این تﻼشهاى قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر تعلیمات اسﻼمﻰ
در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گیرد.
وباﷲ التوفیق
دکتور محمد میرویس بلخﻰ
وزیر معارف
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ﻣﻘدﻣﻪ
استادان ﻣحترم و شاﮔردان عزﻳز!
آموزش تجوید ،علم بسیار مفید و نهایت مهم است؛ زیرا درست خواندن قرآن کریم امر
خداوند ّ
جل جﻼلُه است و تﻼوت قرآن کریم راه فهمیدن و عمل کردن بر قرآن کریم
است.
رعایت قواعد تجوید در فهم قرآن کریم مؤثر است ،اداى درست حروف ،مراعات
اصول مربوط به نون ساکن و مد و شناختن موارد وقف و وصل در افادة معانﻰ سهم
مستقیم دارد.
چنانکه بر تدبّر در معانﻰ قرآن کریم و عمل کردن به احکام آن ثواب مرتب مﻰ گردد،
همینگونه به تﻼوت درست قرآن کریم براى مسلمان ثواب داده مﻰ شود.
ِ
در علم تجوید ِ
هریک آن خصوصیات خود را دارد؛ ولﻰ بعد
کتب زیادى نوشته شده که
از آن که وزارت معارف تصمیم گرفت تا براى مدارس دینﻰ کشور نصاب جدیدى را
تهیه نماید که اصالت و معاصرت هردو در آن م ِّد نظر باشد -اصالت به این معنا که نصاب
جدید از تراث گذشته قطع نگردیده و معاصرت به این معنا که در تألیف کتابهاى نصاب
تعلیمﻰ از وسایل معاصر بهره بردارى گردد ،مفردات آن با توجه به تسلسل بین موضوعات
مطابق با پﻼن درسﻰ بر درس ها تقسیم گردد ،فعالیت شاگردان در هر درس وجود داشته
باشد ،ارزیابﻰ و وظیفۀ خانه گﻰ در آن آورده شود و تمام این امور با توجه به سویۀ علمﻰ
و نموى ذهنﻰ شاگردان انجام یابد.
کتاب تجوید صنف هفتم از طرف متخصصین نصاب تعلیمﻰ با رعایت معیار هاى تعلیمﻰ
تألیف گردیده که از خداوند متعال براى آنها اجر مسألت مﻰ نمایم ،آرزومندم که مورد
قبول استادان و سبب کسب مفاد علمﻰ شاگردان عزیز قرار گیرد.
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فضﻴﻠت و شرافت ﻫر عﻠﻢ تعﻠﻖ بﻪ ﻣﻮضﻮع ﻫﻤان عﻠﻢ دارد ،پس ﻫر ﻗدر ﻛﻪ ﻣﻮضﻮع ﻳﻚ عﻠﻢ شرﻳف و ﻣبارك
باشد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه عﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣتﻜﻔﻞ بحث آن است از فضﻴﻠت و شرافت و جاﻳﮕاه بﻠﻨد بر خﻮردار ﻣﻰ باشد .و
از آﻧجا ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻬترﻳﻦ و ﻣﻘدس ترﻳﻦ ﻛتابﻬا و عﻠﻮم ﻗرآﻧﻰ ﻣﻬﻤترﻳﻦ وارزشﻤﻨد ترﻳﻦ عﻠﻮم بﻪ حساب
ﻣﻰ رود ،بدون شﻚ عﻠﻢ تجﻮﻳد ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ بﻬترﻳﻦ و ﻣبارك ترﻳﻦ عﻠﻤﻬا ﻣحسﻮب ﻣﻰ شﻮد؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻣﻮضﻮع
آن حروف ﻣطﻬر و ﻛﻠﻤات ﻣﻨﻮر ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰ باشد.
ﻟﻬذا سزاوار آن است ﻛﻪ ﻫر طاﻟب عﻠﻢ ،فﻜر و ذﻫﻦ خﻮد را بﻪ آن ﻣتﻤرﻛز ﻧﻤﻮده ،براى فراﮔﻴرى آن ﻛﻤر ﻫﻤت
ببﻨدد و اوﻗات ﮔراﻧبﻬاى عﻤر خﻮد را صرف تعﻠ ّ ِﻢ آن ﻧﻤاﻳد.
در رابطﻪ بﻪ حﻜﻢ فراﮔﻴرى عﻠﻢ تجﻮﻳد عﻠﻤاء اتﻔاق دارﻧد ﻛﻪ تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ شﻴﻮة درست ﻳعﻨﻰ
ِ
زﻳادت ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ در
ﻫﻤاﻧطﻮرى ﻛﻪ بر پﻴاﻣبر اﻛرم ﻧازل شده است فرض عﻴﻦ بﻮده و ﻫرﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘص و
آن،ﮔﻨاه ﻛبﻴره ﻣحسﻮب ﻣﻰ ﮔردد.
عﻠﻢ تجﻮﻳد ،در حﻘﻴﻘت شﻴﻮة درست خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ است ﻛﻪ از خﻮد رسﻮل اﻛرم ﮔرفتﻪ شده و تﻮسط
صحابﺔ ﻛرام بﻪ تابعﻴﻦ و سپس بﻪ ﻧسﻠﻬاى بعدى ﻣﻨتﻘﻞ ﮔردﻳده تا اﻳﻨﻜﻪ بﻪ ﻣا رسﻴده است .بﻨا ًء بر ﻫر ﻣسﻠﻤان
ﻻزم است ﻛﻮشش ﻛﻨد تا ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم براى صحابﺔ ﻛرام تﻼوت ﻛرده و تعﻠﻴﻢ
داده است ،بخﻮاﻧد و تﻼوت ﻛﻨد .اﻟبتﻪ اﻳﻦ ﻛار بدون رعاﻳت ﻗﻮاعد عﻠﻢ تجﻮﻳد ﻧا ﻣﻤﻜﻦ است.
ﻛتاب تجﻮﻳد حاضر ﻛﻪ براى صﻨف ﻫﻔتﻢ ﻣدارس دﻳﻨﻰ ﻧﻮشتﻪ شده است ،در دو بخش بﻪ ترتﻴب زﻳر تﻨظﻴﻢ
ﮔردﻳده است:
در بخش اول ﻗﻮاعد تجﻮﻳد بﻪ صﻮرت ﻧظرى بﻴان و با ذﻛر ﻣثاﻟﻬاﻳﻰ در عﻤﻞ تطبﻴﻖ ﮔردﻳده است و در بخش
دوم سﻮره ﻫاى ﻧصف آخر جزء سﻰ ام ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آورده شده تا طﻼب در طﻮل ﻳﻚ سال تعﻠﻴﻤﻰ آﻧرا حﻔظ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ براى ﻣضﻤﻮن تجﻮﻳد در ﻳﻚ سال تعﻠﻴﻤﻰ 56ساعت درسﻰ ﻣﻘرر ﻣﻰ باشد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻫﻔتﻪ
دو ساعت را احتﻮا ﻣﻰ ﻛﻨد ،ﻣعﻠﻢ ﮔراﻣﻰ ساعت اول ﻫﻔتﻪ را براى تدرﻳس ﻗﻮاعد و ﻣعﻠﻮﻣات ﻧظرى اختصاص
دﻫد و در ساعت دوم ﻫﻤان ﻗﻮاعد ﮔذشتﻪ را عﻤﻠﻰ و بر تطبﻴﻖ آن تﻤرﻛز ﻧﻤاﻳد.
در ﻧﻮشتﻦ ﻛتاب حاضر از ﻣﻨابع ﻣعتبر عﻠﻢ تجﻮﻳد ،از جﻤﻠﻪ ﻛتاب ﻫاى زﻳر استﻔاده شده است:
 -1تجﻮﻳد ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از ﻣحﻤد صادق ﻗﻤحاوى.
 -2اﻟدرر اﻟﻔرﻳد فﻰ شرح ﻗﻮاعد اﻟتجﻮﻳد از شﻴخ عبد اﻟحﻖ دﻫﻠﻮى.
اﻟﻘرآن سطح  2از سﻴد ﻣحسﻦ ﻣﻮسﻮى بﻠده.
-3
 -4جﻤال اﻟﻘرآن از اشرف عﻠﻰ تﻬاﻧﻮى.
 -5ﻣعﻠﻢ اﻟتجﻮﻳد ﻟﻠﻤتعﻠﻢ اﻟﻤستﻔﻴد از ﻗارى ﻣحﻤد شرﻳف رحﻤﻬﻢ اﷲ تعاﻟﻰ.
در اخﻴر از بار ﮔاه اﷲ ﻣﻬربان ﻣخﻠصاﻧﻪ استدعا ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ استادان و شاﮔردان عﻠﻮم ﻗرآﻧﻰ بﻪ وﻳژه
«خﻴرﻛﻢ َﻣﻦ تعﻠَّﻢ اﻟﻘرآنَ
عﻠﻢ تجﻮﻳد را ﻣشﻤﻮل ﻣصداق حدﻳث جاﻣع ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ ﮔرداﻧد ﻛﻪ فرﻣﻮده است:
ُ
و عﻠَّﻤﻪ» .آﻣﻴﻦ
ﻣﻴر رفﻴع اﷲ «ﻣﻨﻴب»
 -1ترﻣذى آن را با شﻤارة( )1456از

رضﻰ اﷲ عﻨﻬا رواﻳت ﻧﻤﻮده و آن را حسﻦ صحﻴح ﮔﻔتﻪ ،و أبﻮداود ،با شﻤارة ( ،)2904شﻴخ أﻟباﻧﻰ آن را صحﻴح داﻧستﻪ است.
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درس اول
ﻋﻠـﻢ تجﻮﻳـد
تﻌرﻳﻒ تجﻮﻳد
تجﻮﻳد در ﻟغت ﻧﻴﻜﻮ ﮔرداﻧﻴدن را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح درست ادا ﻛردن حروف،
شﻨاختﻦ ﻣخارج و صﻔات حروف و ﻣراعات ﻧﻤﻮدن ﻣحﻞ وﻗف و وصﻞ را تجﻮﻳد
ﮔﻮﻳﻨد.
ﻋﻠﻢ تجﻮﻳد
عﻠﻤﻴست بﻪ ﻣجﻤﻮعﻪ ﻗﻮاعد و اصﻮﻟﻰ ﻛﻪ با رعاﻳت ﻧﻤﻮدن آﻧﻬا ،ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را
درست ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از طرف اﷲ

بر ﻣحﻤد ﻧازل شده است ﻣﻴتﻮان تﻼوت

ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ تجﻮﻳد
حروف و ﻛﻠﻤات ﻗرآن ﻛرﻳﻢ است.
ﻏرض ﻋﻠﻢ تجﻮﻳد
تصحﻴح حروف و ﻧﮕﻬدارى زبان از خطا در ادا و تﻠﻔظ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ است.
حﻜﻢ ﻋﻠﻢ تجﻮﻳد
عﻤﻞ ﻛردن بﻪ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد(خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ طبﻖ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد) بر ﻫر
ﻣسﻠﻤان فرض عﻴﻦ است؛ طﻮرﻳﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ آن اﻣر ﻧﻤﻮده است:
( ،)1و آﻣﻮختﻦ ﻗﻮاعد آن فرض ﻛﻔاﻳﻰ ﻣﻰ باشد ،و بر ﻫﻤﻴﻦ اجﻤاع اﻣت
شده است.

 -1ﻣزﻣﻞ" 4:و ﻗرآن را با دﻗت و تأﻣﻞ بخﻮان".
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اﻫﻤﻴت ﻋﻠﻢ تجﻮﻳد
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ شاﻣﻞ ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ ﻫردو ﻣﻰ شﻮد و پﻴاﻣبر ﻫﻤاﻧطﻮر ﻛﻪ ﻣعﻨاى ﻗرآن
ﻛرﻳﻢ را بﻪ صحابﻪ ﻛرام آﻣﻮختاﻧد ﻟﻔظ و طرﻳﻘﺔ تﻠﻔظ آن را ﻧﻴز آﻣﻮختاﻧد ،پس
باﻳد ﻗرآن ﻛرﻳﻢ طبﻖ تعﻠﻴﻤات پﻴاﻣبر

خﻮاﻧده شﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ با رعاﻳت ﻛردن ﻗﻮاعد

تجﻮﻳد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰ باشد و خﻼف ﻗﻮاعد تجﻮﻳد و اشتباه خﻮاﻧدن را«ﻟحﻦ» ﮔﻮﻳﻨد.
ســـؤاﻻت

 -1تجﻮﻳد را ﻣعﻨﻰ ﻧﻤﻮده اصطﻼحاً تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2عﻠﻢ تجﻮﻳد ازچﻪ بحث ﻣﻰ ﻛﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -3غرض و ﻫدف از آﻣﻮختﻦ عﻠﻢ تجﻮﻳد چﻴست؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -4حﻜﻢ آﻣﻮختﻦ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -5حﻜﻢ عﻤﻞ ﻛردن بﻪ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -6عﻠﻢ تجﻮﻳد چﻪ اﻫﻤﻴت داشتﻪ و از چﻪ جاﻳﮕاﻫﻰ برخﻮردار ﻣﻰ باشد؟ واضح
سازﻳد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان در ﻣﻮرداﻫﻤﻴت عﻠﻢ تجﻮﻳد ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ ﻧباشد و در
ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس دوم

ﻟحﻦ و اﻗسام آن
ﻟحﻦ دو ﻗسﻢ است -1 :ﻟحﻦ جﻠﻰ  -2ﻟحﻦ خﻔﻰ
 -1ﻟحﻦ جﻠﻰ :بﻪ ﻣعﻨاى اشتباه واضح و آشﻜارا(ﻛﻪ حتﻰ عﻮام اﻟﻨاس ﻫﻢ بﻪ آن
پﻰ ﻣﻰ برﻧد) است ﻛﻪ ﻣعﻨاى آﻳﻪ را تغﻴﻴر داده و ﻳا ساختار ﻛﻠﻤﻪ را ﻣختﻞ ﻣﻰ سازد.
اﻧﻮاع ﻟحﻦ جﻠﻰ
ﻟحﻦ جﻠﻰ پﻨج ﻗسﻢ ﻣﻰ باشد -1 :تبدﻳﻞ حرف بﻪ حرف دﻳﮕر  -2ازدﻳاد حرف
 -3تﻨﻘﻴص حرف  -4تغﻴﻴر حرﻛت بﻪ حرﻛت دﻳﮕر  -5تغﻴﻴر حرﻛت بﻪ سﻜﻮن و
عﻜس آن(تبدﻳﻞ سﻜﻮن بﻪ حرﻛت).
 -1تبدﻳﻞ حرفﻰ بﻪ حرف دﻳﮕر
«ع» را «ﻫﻤزه» خﻮاﻧدن؛ ﻣثﻼ:

خﻮاﻧدن.

را

ﻳا «ق» را «ك» خﻮاﻧدن؛ ﻣثﻼ:

خﻮاﻧدن.

را

 -2ﻛشﻴدن ﻳﻚ حرف بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ از آن حرف دﻳﮕرى تﻮﻟﻴد شﻮد:
ﻣث ً
ﻼ در

ضﻤﺔ «دال» ﻳا ﻛسرة «ﻫا» را بﻪ صﻮرت ﻣد و ﻛشﻴده تﻠﻔظ
.

ﻛردن ﻛﻪ از آن حروف ﻣد تﻮﻟﻴد شﻮد

 -3ﻛاستﻦ ﻳﻚ حرف بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ را ﻧاﻗص ﻛﻨد:
ﻣث ً
ﻼ در

ْ خﻮاﻧدن.

واو را ظاﻫر ﻧﻜردن و

 -4تغﻴﻴر دادن حرﻛت بﻪ حرﻛت دﻳﮕر
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ﻣث ً
ﻼ در

فتحﺔ ﻛاف را بﻪ ﻛسره

را بﻪ ضﻤﻪ

خﻮاﻧدن ،ﻳا در

فتحﺔ تا

خﻮاﻧدن.

 -5تغﻴﻴر دادن حرﻛت بﻪ سﻜﻮن و ﻳا عﻜس آن(تغﻴﻴر سﻜﻮن بﻪ حرﻛت)
ﻣث ً
ﻼ در

سﻜﻮن جﻴﻢ و ﻻم را بﻪ فتحﻪ

خﻮاﻧدن ،ﻳا برعﻜس

آن.
حﻜﻢ ﻟحﻦ جﻠﻰ
ﻫرﻳﻚ از اشتباﻫات فﻮق و ﻳا اﻣثال آن ﻫا را ﻣرتﻜب شدن ،واﻗع شدن در «ﻟحﻦ
جﻠﻰ» است ،باﻳد از آن ﻫا اجتﻨاب صﻮرت ﮔﻴرد ،زﻳرا ارتﻜاب ﻟحﻦ جﻠﻰ حرام
است و حتﻰ در برخﻰ ﻣﻮارد بﻪ سبب آن ﻣعﻨا و ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ تغﻴﻴر خﻮرده و سبب
فساد ﻧﻤاز ﻣﻰ شﻮد.
 -2ﻟحﻦ خﻔﻰ
ﻟحﻦ خﻔﻰ بﻪ ﻣعﻨاى اشتباه پﻨﻬاﻧﻰ و خﻮرد است( )1ﻛﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤﻪ را تغﻴﻴر ﻧﻤﻰ
دﻫد ،ﻟﻴﻜﻦ ُحسﻦ و زﻳباﻳﻰ آن را از بﻴﻦ ﻣﻰ برد و اﻳﻦ عﻤﻞ بر خﻼف اصﻮل و
ضﻮابطﻰ است ﻛﻪ در عﻠﻢ تجﻮﻳد ﻣﻘرر شده است.
ﻣاﻧﻨد اﻳﻦ ﻗاعده « :ﻫرﮔاه حرف«ر» فتحﻪ ﻳا ضﻤﻪ داشتﻪ باشد پُر خﻮاﻧده ﻣﻰ شﻮد؛
پس در

خﻼف

و در

ﻗاعده عﻤﻞ ﻛردن و حرف «را» را بارﻳﻚ خﻮاﻧدن« ،ﻟحﻦ خﻔﻰ» ﻣﻰ باشد.

 -1اشتباﻫﻰ ﻛﻪ خﻮاص (عﻠﻤا تجﻮﻳد) بﻪ آن پﻰ ﻣﻰ برﻧد ﻧﻪ عﻮام( از عﻮام پﻮشﻴده است).
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حﻜﻢ ﻟحﻦ خﻔﻰ
واﻗع شدن در ﻟحﻦ خﻔﻰ ﻣﻜروه ﻣﻰ باشد پرﻫﻴز ﻛردن از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ خطا و اشتباه در
ﻛﻼم اﻟﻬﻰ بر ﻫﻤﮕان ﻻزم است ،و اﻳﻦ ﻛار بدون فراﮔرفتﻦ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد و عﻤﻞ
ﻛردن بﻪ آن اﻣﻜان پذﻳر ﻧﻴست؛ بﻨا ًء فرا ﮔرفتﻦ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد از اﻫﻤﻴت بﻪ سزاﻳﻰ
بر خﻮردار ﻣﻰ باشد.
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة ذﻳﻞ را در حضﻮر داشت استاد ﻗرائت ،طﻮرى ﻣشﻖ ﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ از
ﻟحﻦ جﻠﻰ و خﻔﻰ خاﻟﻰ باشد.
ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯ

ســـؤاﻻت

 -1ﻟحﻦ بﻪ چﻨد ﻗسﻢ است؟ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2ﻟحﻦ جﻠﻰ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -3ﻟحﻦ جﻠﻰ بﻪ چﻨد ﻗسﻢ است؟فﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4براى ﻟحﻦ جﻠﻰ  5ﻣثال ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5ﻟحﻦ خﻔﻰ را تعرﻳف و ﻳﻚ ﻣثال براى آن بﻴاورﻳد.
 -6حﻜﻢ ﻟحﻦ جﻠﻰ چﻴست؟ با دﻟﻴﻞ آن را واضح سازﻳد.
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان ده ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣردم در ﻣحﻴط شان ﻟحﻦ جﻠﻰ را ﻣرتﻜب ﻣﻰ شﻮﻧد
در ﻛتابچﻪ ﻫاى خﻮد ﻳاد داشت ﻧﻤاﻳﻨدو درﻣﻘابﻞ ﻫﻢ صﻨﻔان خﻮد ﻗرائت ﻧﻤﻮده
روش درست تﻠﻔظ آﻧﻬا را ﻧﻴز ﻧشان دﻫﻨد.
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درس سﻮم
آداب ﻇاﻫرى تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
ﻣﻘدﻣﻪ
تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از افضﻞ ترﻳﻦ اعﻤال است و تﻼوت ﻛﻨﻨده باﻳد بداﻧد ﻛﻪ
ِ
ﻣﻘدس اﷲ ﻣتعال را تﻼوت ﻣﻰ ﻛﻨد و با او تعاﻟﻰ ﻣﻨاجات ﻣﻰ ﻛﻨد؛ پس
ﻛتاب
تعظﻴﻢ و احترام ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻛﻪ در سرفﻬرست شعائراﷲ ﻗرار دارد ،ﻧشان دﻫﻨدة
تﻘﻮاى دل بﻮده ،بﻨا ًء ضرورى است ﻛﻪ تﻼوت ﻛﻨﻨدة ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،آداب را در
برابر پروردﮔار بزرگ و ﻛتاب بزرﮔش ،ﻛﻪ برخﻰ از آﻧﻬا ظاﻫرى و بعض دﻳﮕر
آن باطﻨﻰ است ،رعاﻳت ﻧﻤاﻳد.
آداب ﻇاﻫرى
 -1طﻬارت
پاك بﻮدن از بﻰ وضﻮﻳﻰ و جﻨابت ،پاﻛﻰ بدن ،ﻟباس ،و ﻣﻜا ِن تﻼوت ،از تﻤام پﻠﻴدى
ﻫا را طﻬارت ﮔﻮﻳﻨد؛ چﻨاﻧﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
 -2ﻣسﻮاك ﻧﻤﻮدن.

(.)1

()2

 -3رو بﻪ ﻗبﻠﻪ ﻧشستﻦ.
 -4تعﻮذ:
اﻟرجﻴﻢ" آغاز ﻛردن ،اﷲ ﻣتعال ﻣﻰ
ﻗرائت را با ﮔﻔتﻦ" أعﻮذ باﷲ ﻣﻦ اﻟشﻴطان ّ
()3
.
فرﻣاﻳد:
 ]79 :ترجﻤﻪ :جز پاﻛان ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻨد آن را ﻣس ﻛﻨﻨد .و ﻧﻴز ﻗراء ت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از عباداتﻰ است ﻛﻪ باﻳد با طﻬارت اﻧجام
[ -1
داده شﻮد ،و ﻧﻴز با طﻬارت تﻼوت ﻛردن ،ﻧشاﻧﺔ اﻫتﻤام و احترام بﻴشتر بﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ است.
ِاﻟس َﻮ ِ
اك» ﻳعﻨﻰ دﻫﻦ ﻫاى شﻤا
 -2ابﻦ ﻣاجﻪ در سﻨﻦ خﻮد از عﻠﻰ رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﮔﻔت« :إ َِّن أَف ْ َﻮا َﻫ ُﻜ ْﻢ ُط ُر ُق ﻟِﻠْﻘرآن ،فَ َطﻴِّبُﻮ َﻫا ب ِّ
راه ﻫاى برآﻣدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ است ،پس پاﻛﻴزه ﻛﻨﻴد دﻫﻦ ﻫاى تاﻧرا با ﻣسﻮاك.شﻤارة حدﻳث  ،291شﻴخ أﻟباﻧﻰ اﻳﻦ اثر را صحﻴح
ﮔﻔتﻪ است.
[ -3اﻟﻨحﻞ ]98:ترجﻤﻪ« :پس ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻗرآن ﻣﻰ خﻮاﻧﻰ ،بﻪ اﷲ پﻨاه ببر از شر شﻴطان راﻧده شده» .در اﻳﻦ آﻳت بﻪ استعاذه اﻣر شده
است ﻛﻪ از ﻟحاظ ﻗﻮاعد اصﻮل فﻘﻪ افاده وجﻮب را ﻣﻰ ﻛﻨد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر در ابتداء تﻼوت استعاذه واجب ﻣﻰ باشد.

8

 -5تسﻤﻴﻪ
اﻟرحﻴﻢ" در ابتداء تﻼوت و در اول سﻮره بﻪ استثﻨاى سﻮرة تﻮبﻪ.
اﻟرحﻤﻦ ّ
خﻮاﻧدن"بسﻢ اﷲ ّ
 -6با آراﻣش و وﻗار تﻼوت ﻧﻤﻮدن.
 -7با ﻛﻤال ادب ﻧشستﻦ
زﻳرا تﻼوت ﻛﻨﻨده اﮔر اﷲ ﻣتعال را دﻳده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد ،ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨد ﻛﻪ اﷲ ﻣتعال اورا ﻣﻰ
بﻴﻨد و تﻼوتش را ﻣﻰ شﻨﻮد ،پس ﻛﻤال ادب را ﻣراعات ﻛﻨد.
 -8با صﻮت ﻣﻴاﻧﻪ ﻗرائت ﻛردن
ﻧﻪ بسﻴار بﻠﻨد و ﻧﻪ بسﻴار آﻫستﻪ؛ بﻠﻜﻪ با آواز ﻣﻴاﻧﻪ تﻼوت ﻛردن.

()1

 -9با تحسﻴﻦ صﻮت و خﻮش آوازى ﻣعتدل ،ﻗرائت ﻧﻤﻮدن:
( )2و ﻧﻴز فرﻣﻮده اﻧد:

پﻴاﻣبر ﻣﻰ فرﻣاﻳﻨد:

 )3(.اﻟبتﻪ در ﻧظر باﻳد داشت ﻛﻪ خﻮش آوازى با تﻜﻠف و ﻟحﻦ
ﻫﻤراه ﻧباشد ،ﻛﻪ در آن صﻮرت ﻣطﻠﻮب ﻧﻪ؛ بﻠﻜﻪ ﻣذﻣﻮم است.
 -10سجدة تﻼوت را ادا ﻧﻤﻮدن
ﻫﻨﮕام تﻼوت آﻳت سجده ،سجدة تﻼوت را در ﻫﻤان وﻗت بجا آوردن.

()4

ت ب ِ َﻬا َوابْتَ ِغ بَﻴ ْ َﻦ َذﻟ ِ َ
ﻼت ِ َ
ﻚ َو َ
 -1زﻳرا پروردﮔار در ﻣﻮرد ﻗراءت ﻧﻤاز ﻣﻰ فرﻣاﻳدَ {:و َ
ﻚ َسب ِﻴ ً
ﻻ ت َْج َﻬ ْر ب َِص َ
ﻼ}[اسراء]110:ترجﻤﻪ:
ﻻ ت ُخَ اف ِ ْ
«و ﻧﻤازت را زﻳاد بﻠﻨد ﻳا آﻫستﻪ ﻣخﻮان و در ﻣﻴان اﻳﻦ دو راﻫﻰ(ﻣعتدل) اﻧتخاب ﻛﻦ ».اعتدال در ﻫﻤﻪ چﻴز ﻣطﻠﻮب ﻣﻰ باشد و ﻧﻴز
تﻼوت ﻛﻨﻨده ﻧباﻳد سبب آزار ﻛسﻰ شﻮد.
« -2ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را با آوازﻫاى تان زﻳﻨت ببخشﻴد» .ﻧساﻳﻰ( ،)1015ابﻦ ﻣاجﻪ()1342وأبﻮداود( )1470و شﻴخ أﻟباﻧﻰ آن را صحﻴح
ﮔﻔتﻪ است.
 -3اﻳﻦ حدﻳث را شارحﻴﻦ دو ﻣعﻨﻰ ﻛرده اﻧد :اﻟف«:ﻧﻴست ازﻣا ﻛسﻰ ﻛﻪ خﻮد را بﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣستغﻨﻰ ﻧسازد» .ب« :ﻧﻴست از ﻣا
ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را با خﻮش آوازى ﻧخﻮاﻧد» و ﻫﻤﻴﻦ است ﻣعﻨاى ﻣشﻬﻮر آن .أبﻮداود( ،)1471و در(شﻤاره )1473آورده ﻛﻪ عبد
اﻟجبار بﻦ ورد براى ابﻦ أبﻰ ﻣﻠﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻫردو از راوﻳان اﻳﻦ حدﻳث اﻧد ﮔﻔت :اﮔر ﻛسﻰ خﻮش آواز ﻧباشد چﻪ ﻛﻨد؟ ابﻦ أبﻰ ﻣﻠﻴﻜﻪ
اﻟص ْﻮ ِ
ت ﻳَتَ َغﻨَّﻰ ب ِاﻟْﻘرآن
ﮔﻔت :بﻘدر تﻮان آوازش را زﻳبا بسازد .و در ﻣسﻠﻢ ( )1883آﻣده استَ « :ﻣا أَ ِذنَ اﷲ ُ ﻟِشَ ْﻰ ٍء َﻣا أَ ِذنَ ﻟِﻨَب ٍِّﻰ َح َسﻦِ َّ
ﻳَ ْج َﻬ ُر ب ِ ِﻪ» ﻳعﻨﻰ اﷲ بﻪ اﻧدازة ﻛﻪ براى ﻳﻚ پﻴاﻣبر حسﻴﻦ اﻟصﻮت اجازة خﻮش آوازى بﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و بﻠﻨد ﻛردن صدارا داده است
براى ﻫﻴچ چﻴزى بﻪ اﻳﻦ اﻧدازه اجازه ﻧداده است.
 -4در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻛدام ﻣشﻜﻞ ﻧباشد ،در غﻴر آن ﻣﻰ تﻮاﻧد ﻛﻪ در وﻗت ﻣﻨاسب دﻳﮕر ادا ﻛﻨد .روش ادا آن اﻳﻨست ﻛﻪ بﻪ دل چﻨﻴﻦ
ﻗصد ﻛﻨد :ﻧﻴت ﻛردم ادا سازم سجدة تﻼوت را ﻛﻪ برﻣﻦ واجب ﮔردﻳده است ،اﷲ اﻛبر ﮔﻔتﻪ بدون بﻠﻨد ﻛردن دستﻬا ﻣستﻘﻴﻤا بﻪ
سجده رفتﻪ ﻳﻚ سجده ﻛﻨد ،دو باره اﷲ اﻛبر ﮔﻔتﻪ بﻠﻨد شﻮد و بس ،اﻟبتﻪ در سجده "سبحان ربّﻰ اﻷعﻠﻰ" ﮔﻔتﻦ ﻫﻢ درست است،
اﻣا ﮔﻔتﻦ « َس َجدَ َو ْج ِﻬﻰ ﻟِﻠَّ ِذى خَ ﻠَ َﻘ ُﻪ َوشَﻖَّ َس ْﻤ َع ُﻪ َوب َ َص َر ُه ب َِح ْﻮﻟ ِ ِﻪ َوﻗ ُ َّﻮت ِ ِﻪ» ،چﻨاﻧچﻪ ﻫﻤﻴﻦ در حدﻳث آﻣده است بﻬتر است.ﻧظر شﻮد سﻨﻦ
أبﻰ داود()1416و ترﻣذى( ،)580شﻴخ اﻟباﻧﻰ آﻧرا صحﻴح داﻧستﻪ است.
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 -11ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را در جاى بﻠﻨد ﻧﻬادن
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را در ﻣﻜان بﻠﻨد و از ﻫﻤﻪ باﻻتر ﻧﻬادن؛ زﻳرا ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از ﻫﻤﻪ باﻻتر
است.
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة ذﻳﻞ را طﻮرى ﻣشﻖ ﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ آداب ظاﻫرى تﻼوت در آن ﻛاﻣ ً
ﻼ ﻣراعات
شﻮد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ

ســـؤاﻻت

 -1آداب تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از چﻪ جاﻳﮕاﻫﻰ بر خﻮردار است؟ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -2طﻬارت از ﻛدام ﻧﻮع آداب بﻮده و دﻟﻴﻞ ضرورى بﻮدن آن چﻴست؟ واضح سازﻳد.
 -3خﻮاﻧدن" أعﻮذ باﷲ ﻣﻦ اﻟشﻴطان اﻟرجﻴﻢ" در ابتداى ﻗرائت چﻪ حﻜﻢ دارد؟ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

 -4خﻮاﻧدن"ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ" در ابتداى ﻗرائت چﻪ حﻜﻢ دارد؟ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

 -5تﻼوت ﻛﻨﻨدة ﻗرآن ﻛرﻳﻢ چطﻮر بﻨشﻴﻨد و چﻪ وضع و رفع را بﻪ خﻮد اختﻴار
10

ﻛﻨد؟ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -6طرﻳﻘﺔ ادا ﻛردن سجدة تﻼوت را عﻤ ً
ﻼ اﻧجام دﻫﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان پﻨج ادب از آداب ظاﻫرى تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ
در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﻪ بﻪ استاد ﻣحترم ﻧشان بدﻫﻨد.
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درس چﻬارم
آداب باﻃﻨﻰ تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
 -1اخﻼص داشتﻦ در تﻼوت:
خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ براى ﻣسﻠﻤان بزرﮔترﻳﻦ عبادت است و عبادت بدون اخﻼص
ﻣﻘبﻮل ﻧﻴست.

()1

 -2عﻤﻞ ﻛردن بﻪ احﻜام ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
ﻗارى ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻫﻤاﻧطﻮر ﻛﻪ حروف ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را تصحﻴح ﻣﻰ ﻛﻨد باﻳد
حدودش را ﻧﻴز حﻔظ ﻛرده ،حﻼﻟش را حﻼل و حراﻣش را حرام بداﻧد و احﻜام
آن را ضاﻳع ﻧﻜﻨد؛ زﻳرا تﻨﻬا خﻮاﻧدن ﻫدف ﻧﻴست.
 -3با تدبر تﻼوت ﻧﻤﻮدن
تﻼوت ﻛﻨﻨده باﻳد ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را با تدبر و تﻔﻜر تﻼوت ﻛﻨد و از آن پﻨد پذﻳر
شﻮد ،اﷲ ﻣتعال ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
.

()2

 -4با اﻣﻴد و بﻴﻢ تﻼوت ﻧﻤﻮدن
ﻫرﮔاه تﻼوت ﻛﻨﻨده آﻳتﻰ را تﻼوت ﻛﻨد ﻛﻪ در آن ﻧعﻤت ﻫاى اخروى ،رحﻤت
ﻫاى اﻟﻬﻰ و جﻨت ﻳاد شده باشد ،از اﷲ طﻠب ﻛﻨد و بخﻮاﻫد ﻛﻪ از آن ﻧعﻤت ﻫا
بﻬرة ﻛاﻣﻞ ﻧصﻴبش فرﻣاﻳد ،و چﻮن آﻳت عذاب را تﻼوت ﻛﻨد بﻪ ذات اﻗدس اﻟﻬﻰ
()3
از آن پﻨاه ببرد.
ﻳﻦ}[زﻣر]2:ترجﻤﻪ«:پس اﷲ را پرستش ﻛﻦ در حاﻟﻰ ﻛﻪ خاﻟص ﮔرداﻧﻨدة براى او
 -1اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد{:فَا ْعب ُ ِد اﷲ ﻣُخْ ﻠ ِ ًصا ﻟ َّ ُﻪ اﻟدِّ َ
دﻳﻦ را».
[ -2ص ]29:ترجﻤﻪ« :اﻳﻦ ﻛتابﻰ است پر برﻛت ﻛﻪ بر تﻮ ﻧازل ﻛرده اﻳﻢ تا در آﻳات آن تدبر ﻛﻨﻨد و صاحبان ﻣغز(و اﻧدﻳشﻪ) پﻨد
پذﻳر شﻮﻧد».
َ»از عادت ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ بﻮد ﻛﻪ
 -3حذﻳﻔﻪ از ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ رواﻳت ﻛرده ﻛﻪ«:
ﻫرﮔاه بر آﻳت رحﻤت ﻣرور ﻣﻰ ﻛرد از اﷲ سﻮال ﻣﻰ ﻛرد(آن رحﻤت را ﻣﻰ خﻮاست) و وﻗتﻴﻜﻪ بر آﻳت عذاب ﻣرور ﻣﻰ ﻛرد از اﷲ
پﻨاه ﻣﻰ خﻮاست .ﻧظرشﻮد بﻪ سﻨﻦ ابﻦ ﻣاجﻪ( )1315و سﻨﻦ ﻧساﻳﻰ( ،)1009شﻴخ اﻟباﻧﻰ آﻧرا صحﻴح داﻧستﻪ است.
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ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة ذﻳﻞ را طﻮرى ﻣشﻖ ﻧﻤاﻳﻨد ﻛﻪ آداب باطﻨﻰ تﻼوت در آن ﻛاﻣ ً
ﻼ ﻣراعات
شﻮد.
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ

()1

ســـؤاﻻت

 -1دﻟﻴﻞ ضرورى بﻮدن اخﻼص در تﻼوت را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -2اﻫﻤﻴت عﻤﻞ ﻛردن بﻪ احﻜام ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3آﻳت ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
.
 -4دﻟﻴﻞ با تدبر تﻼوت ﻛردن را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5ادب با اﻣﻴد و بﻴﻢ تﻼوت ﻛردن را شرح دﻫﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان پﻨج ادب از آداب باطﻨﻰ تﻼوت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ در
ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﻪ بﻪ استاد ﻣحترم ﻧشان بدﻫﻨد.

 -1در آخر اﻳﻦ سﻮره ،سجده است ،ﻟذا سجده تﻼوت تحت ﻧظر استاد تﻮسط ﻳﻜﻲ از شاﮔردان عﻤ ً
ﻼ ادا ﮔردد.
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درس پﻨجﻢ
احﻜام ﻧﻮن ساﻛﻦ وتﻨﻮﻳﻦ
ﻧﻮن ساﻛﻦ
عبارت از ﻧﻮﻧﻴست ﻛﻪ سﻜﻮن آن در حاﻟت وصﻞ و وﻗف ،در خط و ﻟﻔظ ثابت
ﻣﻴﻤاﻧد .ﻣاﻧﻨد ﻧﻮن

.

،

()1

تﻨﻮﻳﻦ
تﻨﻮﻳﻦ در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣﻨﻮن ( ﻧﻮن دار ﻛردن ﻛﻠﻤﻪ) است.
و در اصطﻼح عبارت است از ﻧﻮن ساﻛﻦ زاﻳدى ﻛﻪ در آخر ﻛﻠﻤﻪ در حاﻟت وصﻞ
ﻣﻠحﻖ شده و تﻨﻬا در ﻟﻔظ بﻪ صﻮرت ﻧﻮن تﻠﻔظ ﻣﻰ شﻮد و در خط بﻪ شﻜﻞ دو زبر،
دو زﻳر و دو پﻴش(ـًــٍــٌ) ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰ شﻮد ،ﻣاﻧﻨد:

ﻓرق ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ
ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ﮔرچﻪ در احﻜام ﻳﻜﻰ اﻧد؛ اﻣا در چﻨد چﻴز با ﻫﻢ فرق دارﻧد ﻛﻪ
ذﻳﻼ بﻴان ﻣﻰ ﮔردد:
 -1ﻧﻮن ساﻛﻦ ﻫﻢ در وسط ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰ آﻳد و ﻫﻢ در آخر ﻛﻠﻤﻪ()2؛ اﻣا تﻨﻮﻳﻦ در آخر
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰ آﻳد و بس.
 -2ﻧﻮن ساﻛﻦ در ﻟﻔظ و خط ،ثابت ﻣﻰ ﻣاﻧد ،اﻣا تﻨﻮﻳﻦ تﻨﻬا در ﻟﻔظ ظاﻫر ﻣﻰ شﻮد
و در خط بﻪ صﻮرت دو زبر ،دو زﻳر و دو پﻴش(ـًـٍــــٌ) ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰ شﻮد.
 -3ﻧﻮن ساﻛﻦ در وصﻞ و وﻗف ثابت ﻣﻰ ﻣاﻧد؛ اﻣا تﻨﻮﻳﻦ فﻘط در وصﻞ ثابت ﻣﻰ ﻣاﻧد.
 -1ﻗﻴد ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در تعرﻳﻴف ذﻛر شد ﻫﻤﻪ احترازى اﻧد :از ﻗﻴد"ﻧﻮن ساﻛﻨﻲ است" ﻧﻮن ﻣتحرك ﻣخﻔﻔﻪ ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻮن {ﻧ َْح ُﻦ ﻗَ َس ْﻤﻨَا
َواﻟﻨ ِ
َّاس}[اﻟﻨاس ]6:خارج شد .و بﻪ ﻗﻴد"ثابت ﻣﻲ ﻣاﻧد" خارج شد آن ﻧﻮن
بَﻴْﻨَ ُﻬ ْﻢ}[زخرف ]32:و ﻧﻴز ﻧﻮن ﻣشدده ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻮن {
َّ
ِ
ساﻛﻨﻰ ﻛﻪ سﻜﻮن آن بخاطر دفع اﻟتﻘاء ساﻛﻨﻴﻦ زاﻳﻞ ﻣﻰ شﻮد ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻮن{إِن ا ْرتَبْت ُ ْﻢ}[اﻟطﻼق]4:و{إِﻻ َﻣﻦِ ا ْرت ََضﻰ}[اﻟجﻦ ]27:و بﻪ
.]5:
ﻴﻦ}[
ﻗﻴد"در حاﻟت وصﻞ و وﻗف" خارج شد ﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ بسبب وﻗف بر او ،ساﻛﻦ شده باشد ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻮن{ﻧ َ ْستَ ِع ُ
 -2در آغاز ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﻰ آﻳد تا ابتدا بﻪ ساﻛﻦ ﻻزم ﻧﻴاﻳد ﻛﻪ آن دشﻮار و ﻣتعذر ﻣﻰ باشد.
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احﻜام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ
ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ چﻬار( )1حﻜﻢ دارد:
 -1اظﻬار -2ادغام -3اﻗﻼب  -4اخﻔاء.
اﻇـــــﻬـــــار
تﻌرﻳﻒ اﻇﻬار
اظﻬار در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى آشﻜار ﻛردن است و در اصطﻼح عبارت است از بر
آوردن حرف از ﻣخرجش در وﻗت تﻠﻔظ بﻪ طﻮر آشﻜارا و بدون ﻫﻴچ تغﻴﻴرى.

()2

حروف اﻇﻬار
حروف اظﻬار عبارت است از ﻫﻤان شش حرف حﻠﻘﻰ ﻛﻪ شاعر آﻧﻬا را در بﻴت
ذﻳﻞ جﻤع ﻛرده است:
حرف حﻠﻘﻰ شش بﻮد اى با وفا ﻫﻤزه وﻫا ،عﻴﻦ و حا و غﻴﻦ و خا
ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ حروف بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ بﻴاﻳد ،باﻳد ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا
تﻨﻮﻳﻦ آشﻜارا با تﻤام خصﻮصﻴات شان تﻠﻔظ شﻮﻧد.

()3

 -1احﻜام چﻬار ﮔاﻧﻪ را برخﻲ بﻪ صﻮرت ﻧظﻢ در آورده اﻧد:
ﻛز حـــﻜﻢ آن زﻳـﻨـت بﻮد اﻧـدر ﻛﻼم ﻛردﮔـار
تﻨﻮﻳﻦ و ﻧﻮن ساﻛﻦ حﻜـﻤـش بدان اي ﻫﻮشــﻴــار
در حرف با ﻗﻠب بﻪ ﻣﻴﻢ ،در ﻣا بﻘﻰ اخﻔا بﻴار
در حرف حﻠﻖ اظﻬار ﻛﻦ ،در ﻳرﻣﻠﻮن ادغام ﻛــﻦ
 -2ﻳعﻨﻰ زبان ﻛاﻣ ً
ﻼ بﻪ ﻣحﻞ حرف ﻧﻮن چسپﻴده و اﻳﻦ حرف بﻪ صﻮرت ساده و بدون ﻫﻴچ تغﻴرى ادا شﻮد.
 -3عﻠت اظﻬار در اﻳﻨجا بُعد و دورى ﻣخرج ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ از حروف حﻠﻘﻰ ﻣﻰ باشد ،زﻳرا ﻣخرج ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ سر
زبان است ﻛﻪ بﻪ ﻟثﻪ و ﻛام باﻻ ﻣتصﻞ ﻣﻰ شﻮد ،اﻣا حروف حﻠﻘﻰ ﻫﻤﻪ از حﻠﻖ خارج ﻣﻰ شﻮﻧد ،ﻟذا درجﻪ ﻫاى اظﻬار بﻪ شرح ذﻳﻞ
ﻣتﻔاوت ﻣﻰ باشد:
اعﻠﻰ :ﻗبﻞ از ﻫﻤزه وﻫا در ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ باﻻترﻳﻦ درجﻪ اظﻬار ﻣﻰ شﻮد.
اوسط :ﻗبﻞ از عﻴﻦ و حا در ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در حد ﻣتﻮسط اظﻬار ﻣﻰ شﻮد.
ادﻧﻰ :ﻗبﻞ از غﻴﻦ و خا در ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ درجﻪ اظﻬار ﻣﻰ شﻮد.
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جدول اﻇﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ﻗبﻞ از حروف حﻠﻘﻰ
حروف
اظﻬار

اظﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ در
ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ

اظﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ در دو ﻛﻠﻤﻪ

ﻣثال ﻫاى اظﻬار تﻨﻮﻳﻦ

ﻫﻤزه
ﻫا

{

عﻴﻦ
حا

ﭶﭷﭸ

غﻴﻦ
خا
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة ذﻳﻞ را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮارد ذﻛر شده را در آن شﻨاساﻳﻰ و تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ

ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ

«

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
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ســـؤاﻻت

 -1ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2دو ﻣثال براى ﻧﻮن ساﻛﻦ و دو ﻣثال براى تﻨﻮﻳﻦ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ چﻨد حﻜﻢ دارد؟ فﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5اظﻬار را تعرﻳف و حروف آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -6شش ﻣثال براى اظﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -7شش ﻣثال براى اظﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ در دو ﻛﻠﻤﻪ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -8شش ﻣثال براى اظﻬار تﻨﻮﻳﻦ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان شش ﻣثال براى اظﻬار ﻧﻮن ساﻛﻦ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و شش ﻣثال در دو ﻛﻠﻤﻪ
و شش ﻣثال براى اظﻬار تﻨﻮﻳﻦ -غﻴر از ﻣثال ﻫاى ذﻛر شده -در ﻛتابچﻪ ﻫاﻳشان
ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس ششﻢ
ادﻏــــــام
تﻌرﻳﻒ ادﻏام
ادغام در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ادخال و در آوردن است و در اصطﻼح عبارت است از
داخﻞ ﻛردن حرف ساﻛﻦ در حرف ﻣتحرك ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ در تﻠﻔظ بﻪ صﻮرت
ﻳﻚ حرف ﻣشدّد در آﻳﻨد و براى تﻠﻔظ ﻛردن آن دو حرف ،فﻘط ﻳﻜبار زبان از
جاى خﻮد بر خﻴزد و بﻪ حرﻛت در آﻳد.
حروف ادﻏام
حروف ادغام عبارت از شش حرف است ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﻪ"ﻳَر َﻣﻠُﻮن" جﻤع شده است.
ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از حروف" ﻳَر َﻣﻠُﻮن" بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ واﻗع شﻮد ،ﻧﻮن
ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ در آن حرف ادغام ﻣﻰ شﻮد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ
()1
بﻪ آن حرف تبدﻳﻞ شده و از آن ﻳﻚ حرف ﻣشدّد ساختﻪ ﻣﻰ شﻮد.
اﻗسام ادﻏام
ادغام دو ﻗسﻢ است -1 :باغﻨّﻪ  -2بدون غﻨّﻪ.
ادﻏام با ﻏﻨّﻪ
ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از چﻬار حرف" ﻳَﻨ ُﻤﻮ" بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ در ﻛﻠﻤﺔ دﻳﮕر
()2
واﻗع شﻮد ،ادغام ﻣع اﻟغﻨّﻪ ﻣﻰ شﻮد.
ادغام باغﻨّﻪ را ادغام ﻧاﻗص ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد ،از آن جﻬت ﻛﻪ خﻮد ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ از
بﻴﻦ ﻣﻰ رود ،اﻣا صﻔت و اث ِر آن ﻛﻪ عبارت از غﻨﻪ است باﻗﻰ ﻣﻰ ﻣاﻧد.
ﻨﻤﻮ"(ﻣﻊ اﻟﻐﻨّﻪ)
ﻣثال ﻫاى ادﻏام ﻧﻮن ساﻛﻦ در حروف" َﻳ ُ
ﻨﻤﻮ"
ﻣثال ﻫاى ادﻏام ﻣﻊ اﻟﻐﻨّﻪ تﻨﻮﻳﻦ در حروف " َﻳ ُ
 -1ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ را "ﻣُد َغﻢ" و حرف"ﻳَر َﻣﻠُﻮن" را"ﻣُد َغﻢ فﻴﻪ" ﮔﻮﻳﻨد.
 -2ﻳعﻨﻰ ادغام با آوازى ﻛﻪ از خﻴشﻮم(بُﻦ و بﻴخ بﻴﻨﻰ) بر ﻣﻰ خﻴزد ادا ﻣﻰ شﻮد ،باﻳد داﻧست ﻛﻪ صﻔت غﻨﻪ از حرف دوم است ﻧﻪ
از حرف اول.
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تبصره
اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ حروف چﻬارﮔاﻧﻪ" ﻳَﻨ ُﻤﻮ" در ضﻤﻦ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ پس از ﻧﻮن ساﻛﻦ
()1
واﻗع شﻮد ،اظﻬار ﻣﻰ شﻮد ﻧﻪ ادغام.
اﻳﻦ ﻧﻮع اظﻬار فﻘط در چﻬار ﻛﻠﻤﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ چشﻢ ﻣﻰ خﻮرد ،ﻛﻪ عبارت اﻧد
()2
از:
ادﻏام بدون ﻏﻨّﻪ
ادغام بدون غﻨﻪ داراى دو حرف است:
ﻻم و را ﻛﻪ در"ﻟ َ ْر" جﻤع شده است.
ﻫرﮔاه ﻳﻜﻰ از دو حرف"ﻟ َ ْر" بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ واﻗع شﻮد ،ﻧﻮن ساﻛﻦ
و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ در آﻧﻬا ادغام بدون غﻨﻪ ﻣﻰ شﻮد .ﻳعﻨﻰ ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ بﻪ ﻻم و را
تبدﻳﻞ شده بعدا "ل" در "ل" و "ر" در "ر" ﻣدغﻢ شده و بدون غﻨّﻪ ادا ﻣﻰ شﻮد.
اﻳﻦ ادغام را ،ادغام ﻛاﻣﻞ ﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻫﻢ خﻮد حرف(ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ) با
اﻳﻦ ادغام از بﻴﻦ ﻣﻰ رود و ﻫﻢ صﻔت و اث ِر آﻧﻬا(غﻨﻪ) و ﻛاﻣﻼ بﻪ "ل" و "ر" ﻣبدل
ﻣﻰ ﮔردﻧد.
ﻣثال ﻫاى ادﻏام ﻧﻮن ساﻛﻦ در حرف" ل":
ﻣثال ﻫاى ادﻏام تﻨﻮﻳﻦ در حرف" ل":
ﻣثال ﻫاى ادﻏام ﻧﻮن ساﻛﻦ در حرف" ر":
ﻣثال ﻫاى ادﻏام تﻨﻮﻳﻦ در حرف" ر ":
()3

 -1اﻳﻦ اظﻬار را اظﻬار ﻣطﻠﻖ ﮔﻮﻳﻨد ،زﻳرا ﻛﻪ ﻣﻘﻴّد بﻪ حروف حﻠﻘﻰ ﻧﻴست.

 -2عﻠت عدم ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ در"ﻳا" و "واو" در ﻣثال ﻫاى فﻮق با آﻧﻜﻪ"ﻳا" و "واو" پس از ﻧﻮن ساﻛﻦ واﻗع شده اﻧد اﻳﻨست ﻛﻪ اﮔر ادغام ﻛﻨﻴﻢ،
"صﻨ ْ َﻮانٌ" ِ
اﻳﻦ اﻟﻔاظ با ﻛﻠﻤات ﻣضاعف(آﻧﻜﻪ حرف اصﻠﻴش ﻣﻜرر باشد) اشتباه خﻮاﻫد شد ،ﻣثﻼ اﮔر بﻪ جاى ِ
"ص َّﻮانٌ" و بﻪ جاى "اﻟدُّ ﻧ ْﻴَا" "اﻟدُّ ﻳَّا"
"صﻨ ْ ٌﻮ" است ﻳا از رﻳشﺔ ِ
بخﻮاﻧﻴﻢ ،ﻣعﻠﻮم ﻧخﻮاﻫد شد ﻛﻪ ِ
"ص َّﻮانٌ" از رﻳشﺔ ِ
"ص ٌّﻮ" و ﻧﻴز ﻣشخص ﻧخﻮاﻫد شد ﻛﻪ "اﻟدُّ ﻳَّا" رﻳشﺔ "اﻟدَّ ﻧِﻲ" است ﻳا از رﻳشﺔ

"اﻟدُّ ّى" .ﻟذا باﻳد ﻧﻮن ساﻛﻦ را در ﻣثال ﻫاى فﻮق اظﻬار ﻛرد تا از چﻨﻴﻦ اشتباه و ابﻬام جﻠﻮ ﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد.

 -3از ﻗاعدة ادغام "ﻧﻮن" در "را" اﻳﻦ ﻗﻮل اﷲ تعاﻟﻰَ { :وﻗ ِ َ
ﻴﻞ َﻣ ْﻦ َر ٍ
اق}[
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 ]27 :بﻨا بر رواﻳت اﻣام حﻔص رحﻤﻪ اﷲ ﻣستثﻨﻰ ﻣﻰ

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة ذﻳﻞ را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮارد ادغام را در آن شﻨاساﻳﻰ و تطبﻴﻖ
()1
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ

ﯯﯰ

باشد(ﻳعﻨﻰ "ﻧﻮن" در "را" ادغام ﻧﻤﻰ شﻮد) و سبب آن سﻜتﻪ بر ﻧﻮن" َﻣ ْﻦ" است ،زﻳرا سﻜتﻪ ﻣاﻧع ﻣﻼﻗات "ﻧﻮن" با "را" ﻣﻰ شﻮد و بدون
ﻣﻼﻗات ﻳﻚ حرف با حرف دﻳﮕر ادغام ﻳﻜﻰ در دﻳﮕر اﻣﻜان پذﻳر ﻧﻴست .و ﻧﻴز بﻨا بر ﻳﻚ طرﻳﻖ از اﻣام حﻔص رحﻤﻪ اﷲ از ﻗاعدة
ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ در واو ،دو ﻣﻮرد ﻣستثﻨﻰ ﻣﻰ باشﻨد -1 :ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ  -2ﭬ ﭮ ﭯ [ ﻳس  ]2-1 :در
صﻮرت وصﻞ حروف ﻣﻘطعات بﻪ آﻳﺔ بعد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ دو جا ﻧﻮن ساﻛﻦ در حرف واو ادغام ﻧﻤﻰ شﻮد ،بﻠﻜﻪ اظﻬار ﻣﻰ شﻮد ،اﻳﻦ
طرﻳﻖ شاطبﻰ است ،اﻟبتﻪ بﻪ طرﻳﻖ جزرى ﻣﻰ تﻮان با ادغام خﻮاﻧد.
-1عﻠت ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در حروف"ﻳَر َﻣﻠُﻮنَ ":
اﻟف -در "ﻧﻮن" :عﻠت ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در "ﻧﻮن" تﻤاثﻞ(اتحاد آﻧﻬا در ﻣخرج وصﻔات) است ،زﻳرا ﻛﻪ ﻧﻮن پس از ﻧﻮن
ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ واﻗع شده است.
ب -در "واو" و "ﻳا" :عﻠت ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در "واو" و "ﻳا" تجاﻧس (ﻣجاﻧست آﻧﻬا در صﻔات) است ،زﻳرا ﻧﻮن ساﻛﻦ و
تﻨﻮﻳﻦ با "واو" و "ﻳا" در صﻔات اﻧﻔتاح ،استﻔال و جﻬر(تﻔصﻴﻞ اﻳﻦ صﻔات در بحث صﻔات إن شاء اﷲ خﻮاﻫد آﻣد) شرﻳﻚ است.
ج -در "ﻣﻴﻢ" :عﻠت ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در "ﻣﻴﻢ" اﻳﻨست ﻛﻪ ﻫردو با غﻨﻪ ادا ﻣﻰ شﻮﻧد ﻟذا ﻗرﻳب اﻟﻤخرج اﻧد(غﻨﻮى اﻧد و
ﻣخرج ﻫﻤﻪ خﻴشﻮم است).
ى -در "ﻻم" و "را" :عﻠت ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در "ﻻم" و "را"تﻘارب ﻣخرج و شباﻫت آﻧﻬا در اﻛثر صﻔات ﻧسبت بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر
است(ﻫﻤﻪ ﻟثﻮى اﻧد).
اﻟبتﻪ بخاطر ﻣباﻟغﻪ در تخﻔﻴف ﻗراءت و سبﻚ و آسان خﻮاﻧدن عبارت ،ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در ﻻم و را بدون غﻨﻪ اﻧجام ﻣﻰ ﮔﻴرد.
فاﻳدة ادغام:
ً
فاﻳدة ادغام سﻬﻮﻟت در ﻛﻼم است ،زﻳرا اﮔر ﻗرار باشد حرفﻰ ﻳﻚ بار تﻠﻔظ شﻮد و سپس ﻣخرج حرف باز شده و ﻣجددا ﻫﻤان
حرف ﻳا حرف شبﻴﻪ و ﻧزدﻳﻚ بﻪ آن تﻠﻔظ ﮔردد ،اﻳﻦ عﻤﻞ براى آﻟﺔ تﻜﻠّﻢ ثﻘﻴﻞ تﻤام خﻮاﻫد شد.
" در صﻮرت ادغام ﻻم در
" بدون ادغام بسﻴار ثﻘﻴﻞ است بﻪ ﻧسبت تﻜﻠّﻢ
ﻣثﻼ :تﻜﻠّﻢ "
).
ﻻم(ﻗُﻞ ﻟ َّ ُﻬ ْﻢ) و تا در طا(
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ســـؤاﻻت

 -1ادغام را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2حروف ادغام ﻛدام ﻫا اﻧد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3ادغام چﻨد ﻧﻮع است؟ ﻫرﻳﻚ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4در حروف"ﻳﻨﻤﻮ" ﻛدام ﻧﻮع ادغام ﻣﻰ شﻮد؟ واضح سازﻳد.
 -5در دو حرف"ﻟر" ﻛدام ﻧﻮع ادغام ﻣﻰ شﻮد؟ ﻧام ﮔرفتﻪ و با ﻣثال واضح سازﻳد.
دﻟﻴﻞ عدم ادغام ﻧﻮن
 -6در ﻛﻠﻤات
ساﻛﻦ در حروف ﻣابعد آن را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -7حروفﻰ را ﻛﻪ در آن ﻫا ادغام ﻣﻰ شﻮد در آﻳات ذﻳﻞ ﻣاﻧﻨد ﻣثال زﻳر ﻧشاﻧﻰ ﻛﻨﻴد.
ﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ

ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ

ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان شش ﻛﻠﻤﺔ را ﻛﻪ در آﻧﻬا ادغام ﻗابﻞ اجرا ﻣﻰ باشد ،در ﻛتابچﻪ ﻫاى
شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در صﻨف
بﻴاورﻧد.
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درس ﻫﻔتﻢ
اﻗـــﻼب
تﻌرﻳﻒ اﻗﻼب
اﻗﻼب در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﻗﻠب ﻛردن و تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮدن است و در اصطﻼح
عبارت است از تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮن ساﻛﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ.

()1

حرف اﻗﻼب
اﻗﻼب داراى ﻳﻚ حرف "ب" ﻣﻰ باشد.
ﻫرﮔاه پس از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ حرف "ب" ﻗرار ﮔﻴرد ،ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا
تﻨﻮﻳﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ بدل شده با غﻨّﻪ ادا ﻣﻰ ﮔردد.

()2

ﻣثال ﻫاى اﻗﻼب
اﻟﻒ -ﻣثال اﻗﻼب ﻧﻮن ساﻛﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ:

.
 -1در تﻠﻔظ ،ﻧﻪ در ﻛتابت ،زﻳرا در ﻧﻮشتﻪ خﻮد ﻧﻮن ﻫﻢ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰ شﻮد ﮔرچﻪ در بعض چاپ ﻫا ﻣﻴﻢ ﻛﻮچﻜﻰ ﻫﻢ باﻻى ﻧﻮن ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰ شﻮد.
 -2طرﻳﻘﺔ اداء اﻗﻼب و اخﻔاء شﻔﻮى (ﻛﻪ بعد از ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ حرف "ب" واﻗع شﻮد) ﻳﻜﻰ ﻣﻰ باشد و آن اﻳﻨﻜﻪ ﻗسﻤت خشﻜﻰ ﻟب
ﻫا بﻪ ﻧرﻣﻰ ﻣتصﻞ شﻮﻧد و بﻪ اﻧدازة ﻳﻚ اﻟف غﻨ ّﻪ صﻮرت ﮔﻴرد ،سپس از ترى ﻟب ﻫا حرف "ب" ادا شﻮد .در بعضﻰ از چاپ ﻫاى
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ جﻬت سﻬﻮﻟت و تشخﻴص اﻗﻼب ،بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ،ﻣﻴﻢ ﻛﻮچﻜﻰ بﻪ اﻳﻦ شﻜﻞ ﻧﻮشتﻪ شده است{ :
.]33 :
}[
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ب -ﻣثال اﻗﻼب ﻧﻮن ساﻛﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ در دو ﻛﻠﻤﻪ:
.
ج -ﻣثال اﻗﻼب تﻨﻮﻳﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ:

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان آﻳات ذﻳﻞ را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮارد اﻗﻼب را در آﻧﻬا شﻨاساﻳﻰ و تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭷﭸﭹﭺ
ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕ
 -1ﻧﻮن تاﻛﻴد خﻔﻴﻔﻪ در آخر فعﻞ بصﻮرت تﻨﻮﻳﻦ ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰ شﻮد ،اﮔر بعد از آن حرف "ب" واﻗع شﻮد اﻗﻼب ﻣﻰ شﻮد ،چﻨﻴﻦ تﻠﻔظ
}
ﻣﻰ شﻮد{
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ﯓﯔﯕﯖ
ﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﮌﮍﮎﮏ
ﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ســـؤاﻻت

 -1اﻗﻼب را تعرﻳف و حرف آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2طرﻳﻘﺔ ادا ﻛردن اﻗﻼب را عﻤ ً
ﻼ اﻧجام دﻫﻴد.
 -3دو ﻣثال براى اﻗﻼب ﻧﻮن ساﻛﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4دو ﻣثال براى اﻗﻼب ﻧﻮن ساﻛﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ در دو ﻛﻠﻤﻪ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5دو ﻣثال براى اﻗﻼب تﻨﻮﻳﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6در آﻳت ذﻳﻞ ﻣحﻞ اﻗﻼب را ﻧشان دﻫﻴد.
 -7پﻴش روى عبارت ذﻳﻞ عﻼﻣت صحﻴح(√) ﻳا غﻠط ( )xرا بﮕذارﻳد":در ﻛﻠﻤﻪ
اخﻔاء صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد( ).

ﻫاى
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان پﻨج آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا اﻗﻼب صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد در ﻛتابچﻪ ﻫاى
شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در
صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس ﻫشتﻢ

اخﻔـــــــــــاء
تﻌرﻳﻒ اخﻔاء
اخﻔاء در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣخﻔﻰ ﻛردن و پﻮشاﻧﻴدن است و در اصطﻼح عبارت است
از حاﻟتﻰ بﻴﻦ اظﻬار و ادغام ﻫﻤراه با غﻨﻪ.
ﻳعﻨﻰ ﻧﻪ ﻣاﻧﻨد اظﻬار ،حرف از ﻣخرج خﻮد ادا ﻣﻰ شﻮد و ﻧﻪ ﻣاﻧﻨد ادغام حرف
بعدى را ﻣشدد ﻣﻰ سازد ،بﻠﻜﻪ فﻘط غﻨّﺔ آن از فضاى بﻴﻨﻰ خارج ﻣﻰ شﻮد.
حروف اخﻔاء
بغﻴر از حروف اظﻬار ،ادغام ،اﻗﻼب و(اﻟف)( ،)1پاﻧزده حرف دﻳﮕر ﻫﻤﻪ حروف
اخﻔاء اﻧد ﻛﻪ عبارت اﻧد از( :ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ) .اﻳﻦ
ِ
ﻛﻠﻤات ِ
بﻴت زﻳر آﻣده است:
حروف در آغاز
صِ ْ
ص َﻗدْ َس َﻤا
ﻒ َذا َثﻨَا َﻛ ْﻢ َجادَ َش ْخ ٌ

ﻘﻰ َﺿ ْﻊ َﻇاﻟﻤا.
دُ ْم َﻃﻴِّب ًا زِدْ ﻓِـﻰ ُت ً

()2

ﻫرﮔاه بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و ﻳا تﻨﻮﻳﻦ ﻳﻜﻰ از حروف فﻮق واﻗع شﻮد در آن صﻮرت
اخﻔاء ﻣﻰ شﻮد.

()3

 -1چﻮن اﻟف بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ﻗرار ﻧﻤﻰ ﮔﻴرد ،ﻟذا ﻫﻴچ ﻳﻚ از احﻜام فﻮق(اظﻬار ،ادغام ،اﻗﻼب و اخﻔاء) بﻪ آن تعﻠﻖ
ﻧﻤﻰ ﮔﻴرد.
 -2ترجﻤﻪ« :بﻴان ﻛﻦ اى صاحب ثﻨا! چﻘدر ﻛﻮشش و جدﻳت ﻛرد ﻛسﻰ ﻛﻪ باﻻ رفت و اوج ﮔرفت! دائﻤا خﻮب باش! بر تﻘﻮى
بﻴﻔزاى! ترك ﻛﻦ ظاﻟﻢ را!».
 -3عﻠت اخﻔاء ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ اﻳﻦ است ﻛﻪ حروف اخﻔاء ،ﻧﻪ آﻧﻘدر از "ن" دور اﻧد(ﻣاﻧﻨد دورى حروف حﻠﻘﻰ) تا ﻧزد آﻧﻬا
اظﻬار شﻮد و ﻧﻪ آﻧﻘدر ﻧزدﻳﻚ اﻧد(ﻣاﻧﻨد ﻧزدﻳﻜﻰ حروف"ﻳرﻣﻠﻮن")تا در آﻧﻬا ادغام ﮔردد؛ پس ﻻزﻣا ﻣﻴان اﻳﻦ دو ادا ﻣﻰ ﮔردﻧد.
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جدول ﻣثال ﻫاى اخﻔاى ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ﻗبﻞ از حروف اخﻔاء
حروف
اخﻔاء

(()

اخﻔاء ﻧﻮن ساﻛﻦ در
ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ
ب
فَا ِ َذا فَ َر ْغ َ
ت فَاﻧ َْص ْ
فَاَﻧ َْذ ْرت ُُﻜ ْﻢ ﻧ َا ًرا تَﻠَ ّظﻰ

اخﻔاء ﻧﻮن ساﻛﻦ در
دو ﻛﻠﻤﻪ
ا َ ْن َص ُّد ْو ُﻛ ْﻢ .
ـﻦ َذ َﻛ ٍر
ﻣِ ْ

ﻳَّـتِﻴ ْ ًﻤـا َذا

ث

َﻣّﻨْث ُ ْﻮ ًرا

ت
ﻣـَ ْﻦ ثَــ ُﻘﻠَ ْ

اجا
َﻣا ًء ثَـجـَّ ً

ك

َو َو َض ْعﻨَا َعﻨ ْ َ
ﻚ ِو ْز َر َ
ك

َو ا ِ ْن َﻛانَ

ﻗَاﻟ ُ ْﻮا تِﻠ ْ َ
ﻚ ا ِ ًذا َﻛـ َّر خَ ا ِس َر

ج

ْـجﻴْﻨا ُه
فَاَﻧ َ
ت
اﻟس َﻤا ُء اﻧ ْشَ َّﻘ ْ
ا ِ َذا َّ

ـﻦ َجا َء
َﻣ ْ

َّوت ُِحبُّ ْﻮنَ اﻟ ْ َﻤ َ
ال ُحبًّا َجـﻤـًّا
َواﷲ َعﻠﻰ ُﻛ ِّﻞ َش ْﻲ ٍء َش ِﻬﻴ ْ ٌد

ص
ذ

ش

فَ َﻤ ْﻦ َشا َء َذ َﻛ َر ُه

اخﻔاء تﻨﻮﻳﻦ
ﻚ َواﻟ ْ َﻤﻠَ ُ
َّو َجا َء َرب ُّ َ
ﻚ َص ًّﻔا َص ًّﻔا

فَ َﻤا ﻟَﻪ ﻣـ ِ ْﻦ ﻗُﻮ َّو َﻻ ﻧ ِ
َاص ٍر

اِﻧَّا اَﻧ َْذ ْرﻧا ُﻛ ْﻢ َع َذابًا ﻗَ ِرﻳْبًا
َو َر ُج ًﻼ َسﻠَ ًﻤا ﻟ ِّ َر ُجﻞٍ

س

َوإ ِ َذا اﻧ ْ َﻘﻠَبُﻮا
ﻳااَﻳُّ َﻬا ْاﻻِﻧ َْسا ُن

ﻣِـ ّ ْﻦ َسﻴِّاءت ِ ُﻜ ْﻢ

د

َو ِعﻨ ْدَ ُه أُ ُّم اﻟ ْ ِﻜتَ ِ
اب

ـﻦ َد ّسا َﻫا
اب َﻣ ْ
َوﻗَ ْد خَ َ

خُ ﻠِﻖَ ﻣِ ْﻦ َﻣّا ٍء َداف ِ ٍﻖ

ط

اِﻧ َ
ْـطﻠ ِ ُﻘ ْﻮا

فَاَ َّﻣا َﻣ ْﻦ َطغﻰ

ز

َّواَﻧ ْ َزﻟْﻨَا

ﻗَ ْد اَفْﻠَ َح َﻣ ْﻦ َز ّﻛا َﻫا

فَتَﻴَ َّﻤ ُﻤ ْﻮا َص ِعﻴْدً ا َطﻴِّبًا
فَت ُ ْصب ِ َح َص ِعﻴْدً ا َزﻟ َ ًﻘا

ف

َو ﻣِ َّﻤا َر َزﻗْﻨاﻫ ْﻢ ﻳُﻨ ْ ِﻔ ُﻘ ْﻮنَ

ـﻲ ُص ُد ْو ِر ِﻫ ْﻢ
ا ِ ْن ف ِ ْ

اِﻧَّﻪ ﻟ َ َﻘ ْﻮ ٌل فَ ْص ٌﻞ

ت

اِﻟﻰ َرب ِّ َ
ﻚ ﻣُﻨْتَـﻬا َﻫا

ض

َّﻣﻨ ْ ُض ْﻮ ٍد

اجﻪ ﻣِ ْﻦ تَ ْسﻨِﻴ ْ ٍﻢ
َوﻣِ َز ُ
ﻣـ ِ ْﻦ َضـ ِرﻳ ْ ٍع

َـجر ِْيﻣِ ْﻦت َْحت ِ َﻬا ْ َ
اﻻﻧ ْﻬا ُر
َجﻨ ّ ٌ
تت ْ
ـربْﻨَا
َو ُﻛ ًّﻼ َض َ

ظ

فَﻠْﻴَﻨ ْ ُظ ِر ْاﻻِﻧ َْسا ُنﻣِ َّﻢخُ ﻠِﻖَ

ا ِ ْن َظﻨَّا .

ِظ ًّﻼ َظﻠِﻴﻼ

ق

 -1در ﻣثال ﻫاى جدول فﻮق ﻛﻮشش شده تا براى اخﻔاء ﻧﻮن ساﻛﻦ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و در دو ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اراﻳﻪ شﻮد ،بﻨا ًء استاد ﻣحترم
شاﮔردان را ﻣتﻮجﻪ اﻳﻦ ﻧﻜتﻪ بسازد.
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ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮارد اخﻔاء را در آﻧﻬا شﻨاساﻳﻰ و تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﭰ ﭱﭲﭳ

ﯝﯞ

ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ

ﯗﯘﯙ

ﭵﭶﭷﭸ

ﯮﯯﯰ

ﯛﯜ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯧﯨ ﯩ
ﭾﭿ

ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ

ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ

ﮈﮉ ﮊ

ﮎﮏ

()1

ســـؤاﻻت

 -1اخﻔاء را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اخﻔاء داراى چﻨد حرف ﻣﻰ باشد؟ فﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3حروف اخﻔاء را ضﻤﻦ شعرى ﻛﻪ در درس خﻮاﻧدﻳد بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -4در ﻛﻠﻤات زﻳر ﻣﻮاضع اخﻔاء را ﻣشخص ﻛﻨﻴد.
.
 -5در سﻪ آﻳت زﻳر ﻛدام حروف اخﻔاء بﻪ ﻛار برده شده است؟ ﻣشخص ﻧﻤاﻳﻴد.
.
 -1استاد ﻣحترم ﻗراءت ،باﻳد آﻳات فﻮق را ﻧظر بﻪ وﻗت درسﻰ ،چﻨدﻳﻦ بار عﻤ ً
ﻼ با شاﮔردان ﻣشﻖ و تﻜرار ﻧﻤﻮده و ﻫر چﻬار
حﻜﻢ(اظﻬار ،ادغام ،اﻗﻼب و اخﻔاء) را در ﻛﻠﻤات ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻧشان دﻫد تا خﻮب ذﻫﻦ ﻧشﻴﻦ ﮔردد.
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 -6در ﻛﻠﻤاتﻰ ﻛﻪ زﻳر آﻧﻬا خط ﻛشﻴده شده ،ﻣشخص ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ ﻛدام ﻳﻚ از
احﻜام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ( اظﻬار ،ادغام ،اﻗﻼب و اخﻔاء) ﻗابﻞ تطبﻴﻖ ﻣﻰ باشد؟
 -7چﻬار ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ در آﻧﻬا بعد از ﻧﻮن ساﻛﻦ اﻳﻦ حروف
اخﻔاء(ص-ض-ط-ك) وجﻮد داشتﻪ باشد.
 -8چﻬار ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ در آﻧﻬا بعد از تﻨﻮﻳﻦ اﻳﻦ حروف اخﻔاء(ص-
ض-ط -ك) وجﻮد داشتﻪ باشد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان غﻴر از ﻣثال ﻫاﻳﻴﻜﻪ در صﻨف خﻮاﻧدﻧد ،پاﻧزده ﻛﻠﻤﺔ دﻳﮕر را ﻛﻪ در آﻧﻬا
اخﻔاء صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى
جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس ﻧﻬﻢ

احﻜام ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ
ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ
عبارت از ﻣﻴﻤﻰ است ﻛﻪ سﻜﻮن آن در حاﻟت وصﻞ و وﻗف ثابت ﻣﻰ ﻣاﻧد.

()1

ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ داراى سﻪ حﻜﻢ ﻣﻰ باشد:
 -1اظﻬار  -2ادغام  -3اخﻔاء.
اﻇﻬــــار
ﻫرﮔاه بعد از ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ ،غﻴر از حرف"ﻣﻴﻢ" و "با" حرف دﻳﮕرى بﻴاﻳد ،ﻣﻴﻢ اظﻬار
ﻣﻰ شﻮد.
ﻳعﻨﻰ ﻣﻴﻢ از ﻣخرج خﻮد بﻪ صﻮرت طبﻴعﻰ و بدون غﻨّﻪ ،آشﻜار خﻮاﻧده ﻣﻰ شﻮد.
اﻳﻦ اظﻬار را ،اظﻬا ِر شﻔﻮى ﮔﻮﻳﻨد.

()2

اظﻬا ِر شﻔﻮى ﮔاﻫﻰ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و ﮔاﻫﻰ در دو ﻛﻠﻤﻪ صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد.
ﻣثال ﻫاى اﻇﻬار شﻔﻮى:
ب َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ َو َﻻ َّ
ت َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ َغﻴ ْ ِر اﻟ ْ َﻤغ ُْض ْﻮ ِ
اﻟضاﻟِّﻴ ْ َﻦ  ،اَﻟ َ ْﻢ ت ََر
اَﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ  ،اَﻧ ْ َع ْﻤ َ
ت َعﻨ ْ ُﻬ ُﻢ ْ َ
اﻻب ْ َصا ُر  ،اَﻟ َ ْﻢ ﻳَ َر ْوا ،
بِاَﻣْرِه  ،ﭑ  ،اَتَّخَ ْذﻧا ُﻫ ْﻢ ِس ْخ ِرﻳًّا ا َ ْم زَا َغ ْ
َرب ِّ َ
}[اﻟﻤؤﻣﻨﻮن]13 :
ﻚ ب ِ َﻤ ْجﻨ ُﻮ ٍن}[اﻟﻘﻠﻢ ]2 :وﻣﻴﻢ {ث ُ َّﻢ َج َعﻠْﻨَا ُه
ﻧت
 -1از ﻗﻴد"ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ" ﻣﻴﻢ ﻣتحرك ،ﻣاﻧﻨد ﻣﻴﻢ { َﻣآ أَ َ
خارج شد .و بﻪ ﻗﻴد"ثابت ﻣﻰ ﻣاﻧد" خارج شد آن ﻣﻴﻢ ساﻛﻨﻰ ﻛﻪ سﻜﻮن آن بخاطر دفع اﻟتﻘاء ساﻛﻨﻴﻦ زاﻳﻞ شﻮد ،ﻣاﻧﻨد ﻣﻴﻢ {ﻗ ُ ِﻢ
اﻟﻠﻴﻞ}[اﻟﻤزﻣﻞ]2 :و {أَ ِم ارتابﻮا}[اﻟﻨﻮر .]50 :و بﻪ ﻗﻴد"در حاﻟت وصﻞ و وﻗف" خارج شد ﻣﻴﻤﻰ ﻛﻪ بسبب وﻗف بر او بطﻮر عارضﻰ
ساﻛﻦ شده باشد ،ﻣاﻧﻨد ﻣﻴﻢ { َعﻦِ اﻟﻨَّبَا ِ اﻟ ْ َع ِظﻴ ْ ِﻢ }[اﻟﻨبأ ،]2:ﻧاﮔﻔتﻪ ﻧﻤاﻧد ﻛﻪ ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ ﻫﻢ در اسﻢ ﻣﻰ آﻳد و ﻫﻢ در فعﻞ و ﻫﻢ در
]6 :و {ا َ ْم ﻟ َ ْﻢ ﻳُﻨَبَّا ْ ب ِ َﻤا
{ ،]2 :ﻗ ُ ْﻤت ُ ْﻢ}[
ب اﻟْعاﻟ َ ِﻤﻴ ْ َﻦ }[
حرف و ﻧﻴز ﻫﻢ در وسط ﻣﻰ آﻳد و ﻫﻢ در آخر ،ﻣاﻧﻨد{ :اَﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ َر ِّ
ف ِ ْﻲ ُص ُح ِ
ف ﻣُ ْﻮسﻰ}[اﻟﻨجﻢ.]36 :
 -2زﻳرا ﻣﻴﻢ از حروف شﻔﻮى است.
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َوا ِ ْذ ﻳَ ْﻤ ُﻜ ُر  ،ﻗ ُ ْﻢ فَاَﻧ ْ ِذر  ،ا َ ْم ﻟ َ ْﻢ ﻳُﻨَبَّا ْ َ ،وا ِ َذا خَ ﻠَ ْﻮا اِﻟﻰ َشﻴا ِطﻴْﻨ ِ ِﻬ ْﻢ ﻗَاﻟ ُ ْﻮا اِﻧَّا َﻣ َع ُﻜﻢ ،
ﻚ َْ
َو َﻻ اَﻧْت ُ ْﻢ عب ِ ُد ْونَ َﻣا ا َ ْعب ُ ُد ﻟ َ ُﻜ ْﻢ ِدﻳْﻨ ُ ُﻜ ْﻢ َوﻟ ِ َﻲ ِدﻳْﻦ  ،اَﻟ َ ْﻢ ﻧ ُ ْﻬﻠ ِ ِ
اﻻ َّوﻟِﻴ ْ َﻦ  ،ا ِ َّن َ
ﻫذا
َﻛانَ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ َج َزا ًء  ،ﻗ ُ ْﻞ اِﻧِّﻰ َﻻ اَﻣْﻠ ِ ُ
ﻚ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ َض ًّرا َّو َﻻ َر َشدً ا َ ،ﻻ ت َْخﻔﻰ ﻣِﻨ ْ ُﻜ ْﻢ
ْ
اب ُسـﻨْدُس  ،ا َ ْم اَﻣِﻨْت ُ ْﻢ َﻣّ ْﻦ
اَب ْ َصا ُر ُﻫ ْﻢ ت َْر َﻫ ُﻘ ُﻬ ْﻢ
،
 ،عاﻟِﻴَ ُﻬ ْﻢ ثِﻴَ ُ
اﻟس َﻤا ِء ا َ ْن ﻳ ُّ ْر ِس َﻞ َعﻠَﻴ ْ ُﻜ ْﻢ َح ِ
اصبًا َ ،وﻗَ َ
ال ﻟ َ ُﻬ ْﻢ ﻧَبِﻴُّ ُﻬ ْﻢ ا ِ َّن اﷲ ﻗَ ْد ب َ َع َ
ت
ث ﻟ َ ُﻜ ْﻢ َطاﻟ ُ ْﻮ َ
فِﻲ َّ
َﻣﻠ ِ ًﻜا  ،فَ ِﻤﻨ ْ ُﻬ ْﻢ َظاﻟ ِ ٌﻢ ﻟِّﻨَ ْﻔ ِسﻪ  ،فَاَ ْج ِﻤ ُعﻮا اَﻣْ َر ُﻛ ْﻢ َو ُش َر َﻛا َء ُﻛ ْﻢ ث ُ َّﻢ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻦ اَﻣْ ُر ُﻛ ْﻢ
َعﻠَﻴ ْ ُﻜ ْﻢ

.

()1

ادﻏــــــام
ﻫرﮔاه بعد از ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ ،ﻣﻴﻢ دﻳﮕرى بﻴاﻳد ،آﻧجا ادغام صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد.
ﻳعﻨﻰ ﻫردو ﻣﻴﻢ ﻳﻜﻰ شده و بﻪ صﻮرت ﻳﻚ ﻣﻴﻢ ﻣشدّد در آﻣده با غﻨّﻪ خﻮاﻧده ﻣﻰ
شﻮد ،خﻮاه اﻳﻦ ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ باشد ﻳا در دو ﻛﻠﻤﻪ.
ﻣثال ﻫاى ادﻏام ﻣﻴﻢ در ﻣﻴﻢ:
ﭑ َ ،ﻛ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ

َ ،وﻟ َ ُﻜ ْﻢ َّﻣا َﻛ َسبْت ُ ْﻢ  ،ا َ ْم َّﻣ ْﻦ خَ ﻠَ ْﻘﻨَا َّ ،وات ُ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ﻣِّ ْﻦ َﻣّا ِل اﷲ ِ

اﻟ َّ ِذ ْي اتا ُﻛ ْﻢ ِ ،ﻛ ٍ
تاب ُّﻣبِﻴْﻦٍ  ،ﻣِ ْﻦ ُّﻣ َع َّﻤ ٍر ،

اﻟ ْ َح َط ِ
ب َ ،ﻫ َّﻢ َ ،ع َّﻢ .

اخــــﻔـــاء شــﻔـــﻮى
ﻫرﮔاه بعد از ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ ،حرف"ب"ﻗرار بﮕﻴرد ،آﻧجا اخﻔاء ﻣﻰ شﻮد.
اﻳﻦ اخﻔاء را ،اخﻔاء شﻔﻮى ﮔﻮﻳﻨد.

()2

 -1در ﻣثال ﻫاى فﻮق باﻳد دﻗت ﻛرد ﻛﻪ براى تﻤام حروف اظﻬار شﻔﻮى(غﻴر از اﻟف ،ﻣﻴﻢ و با) ﻣثال ذﻛر شده است.
 -2طرﻳﻘﺔ اداء اخﻔاء شﻔﻮى و اﻗﻼب چﻨاﻧچﻪ در بحث احﻜام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ ﮔذشت ،ﻳﻜﻰ ﻣﻰ باشد و آن اﻳﻨﻜﻪ ﻗسﻤت خشﻜﻰ
ﻟب ﻫا بﻪ ﻧرﻣﻰ ﻣتصﻞ شﻮﻧد و بﻪ اﻧدازة ﻳﻚ اﻟف(دو حرﻛت) غﻨ ّﻪ صﻮرت ﮔﻴرد ،سپس از ترى ﻟب ﻫا حرف "ب" ادا شﻮد.
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ﻣثال ﻫاى اخﻔاء شﻔﻮى
اح ُﻜ ْﻢ بَﻴْﻨَ ُﻬ ْﻢ ب ِ َﻤا اَﻧ ْ َز َل اﷲ ُ ُ ،ﻫ ْﻢ با ِر ُز ْونَ  ،فَاَخَ ْذﻧا ُﻫ ْﻢ
ا َ ْم ب ِ َظا ِﻫ ٍر ﻣِّ َﻦ اﻟ ْ َﻘ ْﻮ ِل  ،فَ ْ
 ،اَﻧْبِئ ْـ ُﻬ ْﻢ بِاَ ْس َﻤاء ِﻫ ْﻢ  ،ﻣِـﻦ ب َ ْع ِد ِﻫ ْﻢ  ،ا َ ْن ب ُ ْﻮ ِر َ
ك و َس ِﻤﻴ ْ ًعا ب َ ِصﻴ ْ ًرا .
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،احﻜام ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ ( اظﻬار ،ادغام و اخﻔاء
شﻔﻮى) را شﻨاساﻳﻰ و تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻮل اﷲ ِ
ال ﻟ َ ُﻬ ْﻢ َر ُس ُ
فَ َﻘ َ

اﷲ ِ َو ُس ْﻘﻴَا َﻫا -فَ َﻜ َّذبُﻮ ُه فَ َع َﻘ ُرو َﻫا فَدَ ﻣْدَ َم َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ َرب ُّ ُﻬ ْﻢ ب ِ َذﻧْب ِ ِﻬ ْﻢ

فَ َس َّﻮا َﻫا
اﻟصاﻟ ِ َح ِ
ات فَﻠَ ُﻬ ْﻢ أَ ْج ٌر َغﻴ ْ ُر َﻣ ْﻤﻨُﻮ ٍن
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا َو َع ِﻤﻠُﻮا َّ
إِ َّﻻ اﻟ َّ ِذ َ
َعﻠَّ َﻢ ْاﻹِﻧ َْسانَ َﻣا ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ْعﻠَ ْﻢ
أَﻟ َ ْﻢ ﻳَ ْعﻠَ ْﻢ ب ِ َأ َّن اﷲ َ ﻳَ َرى
تَﻨَز َُّل

وح فِﻴ َﻬا بِإِ ْذ ِن َرب ِّ ِﻬ ْﻢ ﻣِ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ أَﻣْ ٍر
اﻟر ُ
َو ُّ
ســـؤاﻻت

-1ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ چﻨد حﻜﻢ دارد؟ صرف ﻧام بﮕﻴرﻳد.
-3دو ﻣثال براى اظﻬار شﻔﻮى ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4سﻪ ﻣثال براى ادغام ﻣﻴﻢ ساﻛﻦ در ﻣﻴﻢ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
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 -5دو ﻣثال براى اخﻔاء شﻔﻮى ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6فرق اخﻔاء شﻔﻮى و اﻗﻼب را بﻴان ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان سﻪ آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا اظﻬار شﻔﻮى ،ادغام و اخﻔاء شﻔﻮى ﻗابﻞ تطبﻴﻖ
باشد در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد
با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس دﻫﻢ
احــــﻜام ﻣـــــﻴـــﻢ و ﻧـــــﻮن ﻣـــشـــدّ د
ﻫرﮔاه ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدّد باشﻨد در آﻧﻬا«غﻨّﻪ» صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد.
()1
ﻳعﻨﻰ بﻪ اﻧدازة دو حرﻛت بر ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدّد ﻣﻜث شده و آواز از بﻴﻨﻰ خارج ﻣﻰ شﻮد.
()2
در اﻳﻦ حاﻟت بﻪ "ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدّد" «حرف غﻨّﻪ» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شﻮد.
ﻣثال ﻫاى ﻏﻨّﻪ در ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدّ د
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
 ،ﻳَ ُﻤﻨُّ ْﻮنَ َعﻠَﻴ ْ َ
ﻚ ا َ ْن ا َ ْسﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻗ ُ ْﻞ َّﻻ تَ ُﻤﻨُّ ْﻮا َعﻠَ َّﻲ ا ِ ْس َﻼ َﻣ ُﻜﻢ
بَﻞِ اﷲ ُ ﻳَ ُﻤ ُّﻦ َعﻠَﻴ ْ ُﻜ ْﻢ ا َ ْن َﻫدا ُﻛ ْﻢ ﻟ ِ ْ ِ
ﻼﻳ ْ َﻤا ِن ا ِ ْن ُﻛﻨْت ُ ْﻢ صا ِدﻗِﻴ ْ َﻦ  ،فَ َغ ِشﻴَ ُﻬ ْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْﻴَ ِّﻢ َﻣا
َغ ِشﻴَ ُﻬﻢ َّ ،وات ُ ْﻮ ُﻫ ْﻢ ﻣِّ ْﻦ َﻣّا ِل اﷲ ِ  ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏ
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان دو سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،احﻜام ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدد (غﻨّﻪ) را شﻨاساﻳﻰ
و تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -1آسان ترﻳﻦ روش داﻧستﻦ اﻧدازة ﻳﻚ حرﻛت اﻳﻨست ﻛﻪ اﻧﮕشتﻰ باز ﻳا بستﻪ شﻮد ،اﻟبتﻪ اﻳﻦ فﻘط ﻳﻚ تخﻤﻴﻦ است و شﻨاخت دﻗﻴﻖ
آن را باﻳد از استاد ﻣاﻫر ،ﻣشّاق و باتجربﻪ اى بﻪ صﻮرت شﻔاﻫﻰ ﻳاد ﮔرفت.
 -2ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ حﻜﻢ غﻨ ّﻪ بر عﻼوة ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدّد در ﻣﻮارد دﻳﮕر چﻮن ادغام ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ در«ﻳﻨﻤﻮ» ،در اﻗﻼب
ﻧﻮن ساﻛﻦ و تﻨﻮﻳﻦ بﻪ ﻣﻴﻢ و در تﻤام ﻣﻮارد اخﻔاء اجراء ﻣﻰ شﻮد ،اﻟبتﻪ از ﻧظر ﻛﻴﻔﻴت ،غﻨ ّﻪ در ﻧﻮن ﻣشدّد بﻪ ﻧسبت دﻳﮕر ﻣﻮارد غﻨ ّﻪ
بﻪ درجﺔ ﻗﻮى تر آن ﻗرار دارد.
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ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ
ســـؤاﻻت

 -1حﻜﻢ ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدد چﻪ ﻣﻰ باشد؟ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2طرﻳﻘﺔ اجراى غﻨﻪ را شرح دﻫﻴد.
 -3ﻫر ﮔاه ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدد باشﻨد بﻪ ﻛدام ﻧام ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد؟واضح سازﻳد.
 -4سﻪ ﻣثال براى غﻨﻪ در ﻣﻴﻢ ﻣشدد ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5سﻪ ﻣثال براى غﻨﻪ در ﻧﻮن ﻣشدد ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6در ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ زﻳر حروفﻰ ﻛﻪ غﻨﻪ صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد ،خط بﻜشﻴد ﻣاﻧﻨد.
َع َّﻢ

َعﻦِ اﻟﻨَّبَا ِ ﮆ .

ﮪﮫﮬ

 ،ﮀﮁ ﮂﮃ  ،ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﻴﻢ .
فَ َغ ِشﻴَ ُﻬ ْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْﻴَ ِّﻢ َﻣا َغ ِشﻴَ ُﻬﻢ و ث ُ َّﻢ ﻟَت ُ ْس َأﻟ ُ َّﻦ ﻳَ ْﻮ َﻣئ ِ ٍذ َعﻦِ اﻟﻨَّ ِع ِ
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان سﻪ آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا غﻨّﻪ ﻗابﻞ تطبﻴﻖ باشد در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان بﻴرون
ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس ﻳازدﻫﻢ
احﻜـام ﻣــــدّ ( ﻣد اصﻠﻰ)
تﻌرﻳﻒ ﻣدّ
ﻣ ّد در ﻟغت ﻛشش و زﻳادت را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عبارت است از ﻛشاﻧدن و
طﻮﻻﻧﻰ ﻛردن آواز در حروف ﻣد.
حروف ﻣدّ
حروف ﻣ ّد سﻪ تا اﻧد:
 -1اﻟف ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻔتﻮح  -2واو ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ آن ﻣضﻤﻮم  -3ﻳا ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ
آن ﻣﻜسﻮر.
ﻣاﻧﻨد :ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا .

()1

اﻗسام ﻣدّ
ﻣ ّد اوﻻً بﻪ دو بخش تﻘسﻴﻢ ﻣﻰ شﻮد:
 -1ﻣ ّد اصﻠﻰ  -2ﻣ ّد فرعﻰ.
ﻣدّ اصﻠــﻰ
عبارت از آن ﻣ ّد است ﻛﻪ ِ
ِ
حرف ﻣ ّد بدون اجراى آن تحﻘﻖ ﻧﻤﻰ ﻳابد وبﻪ ﻫﻴچ
ذات
سببﻰ از اسباب ﻣدّ(ﻫﻤزه و سﻜﻮن)ﻧﻴاز ﻧدارد ،بﻠﻜﻪ براى چﻨﻴﻦ ﻣدّى وجﻮد ﻳﻜﻰ از
 -1ﻗابﻞ ذﻛر است :فتحﻪ اى ﻛﻪ بﻪ صﻮرت اﻟف ﻛﻮتاه و ضﻤﻪ اى ﻛﻪ بﻪ شﻜﻞ ﻣعﻜﻮس و ﻛسره اى ﻛﻪ بﻪ ﻣثﻞ اﻟف ﻛﻮتاه ﻧﻮشتﻪ
ﻣﻰ شﻮد ،ﻫﻤﻪ در حﻜﻢ حروف ﻣ ّد ﻫستﻨد؛ زﻳرا فتحﺔ ﻛشﻴده در حﻘﻴﻘت ﻫﻤان اﻟف ﻣدّى و ضﻤﺔ ﻣعﻜﻮس ﻫﻤان واو ﻣدّى و ﻛسرة
اﻟرحﻤان  ،ابراﻫﻴﻢ  ،اﻧ ّﻬﻮ .
ﻛشﻴده ﻫﻤان ﻳاى ﻣدّى است .ﻣاﻧﻨد :ﭷ  ،ﭟ  ،اِﻧَّﻪ  ،ﻛﻪ چﻨﻴﻦ تﻠﻔظ ﻣﻰ شﻮﻧدّ :
اﻟبتﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻗاعده ،در ﻛﻠﻤﺔ ﮓ [ﻫﻮد ]41 :بﻪ رواﻳت حﻔص(رح) ﻣستثﻨﻰ ﻣﻰ باشد ،زﻳرا ﻛﻪ در آن اﻟف ﻣدّى بﻪ اﻣاﻟﻪ
خﻮاﻧده ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ تﻔصﻴﻞ آن بعدا ً إن شاء اﷲ ﻣﻰ آﻳد.
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حروف سﻪ ﮔاﻧﺔ ﻣ ّد (اﻟف -واو -ﻳا )ﻛافﻰ است.
ﻣاﻧﻨد ﻣ ّد در ﻛﻠﻤﻪ ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا .
ِ
حروف ﻣد (اﻟف-
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ اﮔر در ﻛﻠﻤﻪ ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا ﻣد اصﻠﻰ اجراء ﻧشﻮد
واو -ﻳا) ﻛاﻣ ً
ﻼ از بﻴﻦ ﻣﻰ رود و ﻛﻠﻤﻪ ﻣختﻞ ﻣﻰ شﻮد.
اﻳﻦ ﻣ ّد را ﻣ ّد طبﻴعﻰ و ذاتﻰ ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد.

()1

ﻣﻘدار و اﻧدازة ﻣدّ اصﻠﻰ
ﻣﻘدار ﻣ ّد اصﻠﻰ بﻪ اﻧدازة ﻳﻚ اﻟف است ،و ﻣﻘدار ﻳﻚ اﻟف بﻪ اﻧدازة دو حرﻛت
است ،و ﻳﻚ حرﻛت بﻪ اﻧدازة بستﻦ و ﻳا باز ﻛردن در ﻣﻴاﻧﺔ(ﻧﻪ سرﻳع و ﻧﻪ آﻫستﻪ)
ﻳﻚ اﻧﮕشت دست تخﻤﻴﻦ شده است.

()2

حﻜﻢ ﻣدّ اصﻠﻰ
ﻣد ﻛردن در ﻣ ّد اصﻠﻰ بﻪ اﻧدازة ﻳﻚ اﻟف واجب ﻣﻰ باشد ،زﻳرا بدون ﻣد ﻛردن
ذات حرف از بﻴﻦ ﻣﻰ رود ﻛﻪ درﻳﻦ صﻮرت سبب ﻛﻢ شدن ﻳﻚ حرف ﻗرآن
ﻛرﻳﻢ ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟحﻦ جﻠﻰ بﻮده و ارتﻜاب آن حرام ﻣﻰ باشد.

 -1اصﻠﻰ ﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ ّد اصﻞ و اساس تﻤام ﻣ ّد ﻫا است و طبﻴعﻰ ﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا ﻛسﻴﻜﻪ صاحب طبعﻴت ساﻟﻢ باشد اﻳﻦ ﻣد را ﻧﻪ
از ﻣﻘدار اصﻠﻰ(دو حرﻛت) آن ﻛﻢ ﻣﻰ ﻛﻨد و ﻧﻪ زﻳاد ﻣﻰ ﻛﻨد و ذاتﻰ ﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا ذات حرف بدون ﻣراعت ﻛردن ﻣد باﻗﻰ ﻧﻤﻰ ﻣاﻧد .و
ﻣد فرعﻰ را بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر فرعﻰ ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣد فرع ﻣد اصﻠﻰ است و تا وﻗتﻴﻜﻪ ﻣد اصﻠﻰ ﻧباشد اﻳﻦ ﻣد ﻣﻮجﻮد شده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد.
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ سبب ﻣد دو ﻧﻮع است :ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى ،ﻟﻔظﻰ ﻫﻤزه و سﻜﻮن است و ﻣعﻨﻮى عبارت است از ﻣباﻟغﻪ در ﻧﻔﻰ ،خﻮاه
َ
ﻣاﻧﻨد{:ﻻاِﻟﻪ ا ِ َّﻻ اﷲُ}[سﻮرة ﻣحﻤد ]19:و خﻮاه براى تبرئﻪ باشد ﻛﻪ بعض ﻗراء بر آن تأﻛﻴد
براى تعظﻴﻢ و ﻣباﻟغﻪ در ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴت باشد
َ
 ،]2:اﻣا بخاطر اﻳﻨﻜﻪ سبب ﻟﻔظﻰ بﻪ ﻧزد ﻗراء و ﻣج ّﻮدﻳﻦ سبب ﻗﻮى است ﻟذا ﻣا تﻨﻬا از سبب ﻟﻔظﻰ ﻛﻪ
ب}[
دارﻧد،
ﻣاﻧﻨد{:ﻻ َرﻳ ْ َ
ﻫﻤزه و سﻜﻮن است ﻧام ﻣﻰ برﻳﻢ و از آن بحث ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
 -2اﻳﻦ فﻘط ﻳﻚ تخﻤﻴﻦ است و شﻨاخت دﻗﻴﻖ آن را باﻳد از استاد ﻣاﻫر ،ﻣشّاق و باتجربﻪ بطﻮر زﻧده و شﻔاﻫﻰ ﻳاد ﮔرفت.
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ﻣثال ﻫاى ﻣدّ اصﻠﻰ
ـر َ
ت َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ َغﻴ ْ ِر اﻟ ْ َﻤغ ُْض ْﻮ ِ
ب  ،ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ
ـﻦ اَﻧ ْ َع ْﻤ َ
اط اﻟَّـ ِذﻳ ْ َ
ِص َ
ـﻦ ﻳ ُ ْؤﻣِﻨ ُ ْﻮنَ بِاﻟْغَﻴ ْ ِ
ب َو ﻳُـ ِﻘﻴ ْ ُﻤ ْﻮنَ
ﭛ  ،اﻟَّـ ِذﻳ ْ َ

 ،ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ  ،ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان دو سﻮرة ذﻳﻞ را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ﻣد اصﻠﻰ را شﻨاساﻳﻰ و حﻜﻢ آن را تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭑ ﭒﭓﭔ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏ

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
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ســـؤاﻻت

 -1ﻣد را ﻣعﻨﻰ ﻧﻤﻮده اصطﻼحاً تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2حروف ﻣد را ﻧام ﮔرفتﻪ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -3اﻫﻤﻴت ﻣد ﻛردن در ﻣد اصﻠﻰ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -4ﻣﻘدار و اﻧدازة ﻣد اصﻠﻰ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -5حﻜﻢ ﻣد اصﻠﻰ چﻴست؟ واضح سازﻳد.
 -6سﻪ ﻣثال براى ﻣد اصﻠﻰ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -7در آﻳات ذﻳﻞ ﻣد اصﻠﻰ را ﻧشان دﻫﻴد:
ات َضب ْ ًحا َ ،وإِﻧ َّ ُﻪ َعﻠَﻰ َذﻟ ِ َ
َواﻟ ْ َعا ِدﻳَ ِ
ﻚ ﻟَشَ ِﻬﻴ ٌد  ،أَفَ َﻼ ﻳَ ْعﻠَ ُﻢ إ ِ َذا ب ُ ْعث ِ َر َﻣا فِﻲ اﻟ ْ ُﻘبُﻮ ِر ،
اش اﻟ ْ َﻤبْث ِ
َّاس َﻛاﻟ ْ َﻔ َر ِ
ت
ُﻮث َ ،وأَ َّﻣا َﻣ ْﻦ خَ َّﻔ ْ
 ،ﻳَ ْﻮ َم ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻟﻨ ُ
َﻣ َﻮا ِزﻳﻨ ُ ُﻪ و
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان سﻪ آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آن ﻫا ﻣد اصﻠﻰ وجﻮد داشتﻪ باشد در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان
بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده و زﻳر ﻛﻠﻤاتﻰ ﻛﻪ در آن ﻫا ﻣد اصﻠﻰ ﻗابﻞ تطبﻴﻖ ﻣﻰ باشد خط
ﻛشﻴده ،در ساعت بعد جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس دوازدﻫﻢ
ﻣدّ ﻓــرﻋـــﻰ
عبارت است از ﻣدّى ﻛﻪ وجﻮد آن فرع وجﻮد ﻣ ّد اصﻠﻰ ﻣﻰ باشد و در آن ﻣ ّد
بﻴشترى بﻪ ﻧسبت ﻣ ّد اصﻠﻰ صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد ،و بعد از آن وجﻮد ِ
سبب ﻣد -ﻫﻤزه
و سﻜﻮن-حتﻤﻰ ﻣﻰ باشد.
ﻣاﻧﻨد:

،

ﭨﭩ

،

،

ﭑ

،

ﮑ

،
،

ﮝ

و

ﭯﭰﭱ

،

ﻣِ ْﻦ خَ ْﻮ ٍ
ف .

اﻗسام ﻣدّ ﻓرﻋﻰ
ﻣدّ ﻓرﻋﻰ بﻪ چﻬار ﻗسﻢ است
 -1ﻣد ﻣتصﻞ  -2ﻣ ّد ﻣﻨﻔصﻞ  -3ﻣ ّد ﻻزم  -4ﻣ ّد عارض ﻟﻠسﻜﻮن.

()1

ﻣــــدّ ﻣـــتـــصــﻞ
آﻧست ﻛﻪ بعد از حرف ﻣدِ ،
سبب آن در ﻫﻤان ﻛﻠﻤﻪ ﻣتصﻞِ آن واﻗع شﻮد.
ﻣاﻧﻨد:

 ،ﭗ و ﭔ .

در ﻛﻠﻤات فﻮق ﻣﻰ بﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ بعد از حرف ﻣدِ ،
سبب آن(ﻫﻤزه) در ﻫﻤان ﻛﻠﻤﻪ
 -1بعض ﻗراء دو ﻗسﻢ دﻳﮕر را ﻧﻴز براى ﻣ ّد فرعﻰ ذﻛر ﻛرده اﻧد ،در ﻣتﻦ بﻪ دﻟﻴﻞ داخﻞ بﻮدن آﻧﻬا در ﻣد اصﻠﻰ از ﻟحاظ ﻣﻘدار ادا
ذﻛر ﻧشد ،اﻣا در حاشﻴﻪ ذﻳ ً
ﻼ ذﻛر ﻣﻰ شﻮد:
ﻣ ّد بدل :آن در جاﻳﻰ است ﻛﻪ ﻗبﻞ از حروف ﻣدّ ،ﻫﻤزه واﻗع شﻮد و آن ﻫﻤزه بﻪ حرف ﻫﻢ جﻨس حرﻛت حرف ﻣاﻗبﻞ ﻣبدل شﻮد.
ﻣاﻧﻨد"آﻣﻨﻮا""،إﻳﻤاﻧا"و "أُوتﻮا" ﻛﻪ در اصﻞ "أأﻣﻨﻮا""،إإﻣاﻧا"و "اُأتﻮا" بﻮده اﻧد.
ﻣد عﻮض :آن در جاﻳﻰ است ﻛﻪ تﻨﻮﻳﻦ ﻣﻔتﻮح در حاﻟت وﻗف بﻪ اﻟف ﻣبدل شﻮد ،ﻣاﻧﻨد"ﻧسا ًء" ﻛﻪ "ﻧساءا" خﻮاﻧده ﻣﻰ شﻮد.
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ﻣتصﻞ آن ﻗرار ﮔرفتﻪ است ،ﻟذا بﻪ آن ﻣد ﻣتصﻞ(با ﻫﻢ پﻴﻮست) ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣﻘدار ﻣدّ ﻣتصﻞ
در ﻣ ّد ﻣتصﻞ بﻪ اﻧدازة چﻬار تا پﻨج حرﻛت در حاﻟت وصﻞ ،و از چﻬار تا شش
حرﻛت در حاﻟت وﻗف ﻣد ﻣﻰ شﻮد(آواز ﻛش ﻣﻰ شﻮد).

()1

حﻜﻢ ﻣدّ ﻣتصﻞ
در ﻣد ﻣتصﻞ بﻪ ﻧزد ﻫﻤﻪ ﻗراء ،ﻣد ﻛردن واجب است بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر اﻳﻦ ﻣد را
عﻤ ً
ﻼ بﻪ ﻧام ﻣد واجبﻰ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
ﻣثال ﻫاى ﻣدّ ﻣتصﻞ

ﭑﭒﭓ

»

،

ﭶﭷ
،

،

،

ﮘﮙﮚﮛ

ﭑﭒ َ

،

،

ﭕﭖ

و

ﭨ

.
ﻣـــــدّ ﻣـــﻨــﻔـــصــﻞ
آﻧست ﻛﻪ حرف ﻣد در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و سبب آن در ﻛﻠﻤﻪ دﻳﮕر واﻗع شﻮد.
ﻣاﻧﻨد:

ب ِ َﻤـا اُﻧ ْ ِز َل

،

َﻻ أُﻗ ْ ِس ُﻢ ب ِ َﻬ َذا اﻟْبَﻠَ ِد

و

َو َﻣا أَ ْد َر َ
اك

 -1ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ بﻪ ﻧزد ﻫﻤﻪ ﻗراء در ﻣد ﻣتصﻞ ،ﻫﻴچﮕاه ﻣد از شش حرﻛت زﻳاد ﻧﻤﻰ شﻮد و از سﻪ حرﻛت ﻛﻢ (حد اﻛثرى
آن شش حرﻛت و حد اﻗﻠﻰ آن سﻪ حرﻛت است).
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در ﻛﻠﻤات فﻮق ﻣﻰ بﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ حرف ﻣد(اﻟف) در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و سبب آن(ﻫﻤزه) در
ﻛﻠﻤﻪ دﻳﮕر ﻗرار ﮔرفتﻪ است؛ ﻟذا بﻪ آن ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ(از ﻫﻢ جدا) ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣﻘدار ﻣدّ ﻣﻨﻔصﻞ
در ﻣ ّد ﻣﻨﻔصﻞ بﻪ ﻧزد حﻔص رحﻤﻪ اﷲ ،ﻛﻪ ﻣا طبﻖ رواﻳت آن تﻼوت ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ بﻪ
اﻧدازة چﻬار حرﻛت تا پﻨج حرﻛت ﻣد ﻣﻰ شﻮد.
حﻜﻢ ﻣدّ ﻣﻨﻔصﻞ
در ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ ﻣد ﻛردن جاﻳز است؛ زﻳرا ﮔاﻫﻰ ﻗصر(دو حرﻛت ﻣاﻧﻨد ﻣد اصﻠﻰ)
ﻣﻰ شﻮد و ﮔاﻫﻰ طﻮل(بﻪ اﻧدازة چﻬار حرﻛت) بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر اﻳﻦ ﻣد را بﻪ ﻧام ﻣد
جاﻳز ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
ﻣثال ﻫاى ﻣدّ ﻣﻨﻔصﻞ

ﭧ ْاﻻِﻧ َْسا ُن

ﭔ ﭕﭖ
ﮌ

و

ﰀ

،
،

ﭳﭴﭵ

،

ﭻﭼ ﭽ

،

ﮝﮞ

،

ﯰﯱﯲﯳ

ﭑﭒﭓ
،

ﮊﮋ

.

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،احﻜا ِم ﻣد ﻣتصﻞ و ﻣﻨﻔصﻞ را در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣد
صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
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ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ســـؤاﻻت

 -1ﻣد فرعﻰ با اصﻠﻰ چﻪ فرق دارد؟ واضح سازﻳد.
 -2اﻗسام ﻣد فرعﻰ را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3ﻣد ﻣتصﻞ و ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -4ﻣﻘدار و حﻜﻢ ﻣد ﻣتصﻞ و ﻣﻨﻔصﻞ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -5چﻬار ﻣثال براى ﻣد ﻣتصﻞ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6چﻬار ﻣثال براى ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان دو آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آن ﻫا ﻣد ﻣتصﻞ و ﻣﻨﻔصﻞ وجﻮد داشتﻪ باشد در
ﻛتابچﻪ ﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده ،در ساعت بعد جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد
در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس سﻴزدﻫﻢ

ﻣـــــدّ ﻻزم
ﻣدى است ﻛﻪ ِ
سبب آن سﻜﻮ ِن ﻻزﻣﻰ بﻮده و پس از حرف ﻣد داخﻞ ﻫﻤان ﻛﻠﻤﻪ
ﻫﻤﻴشﻪ در وﻗف و وصﻞ ﻫﻤراه باشد.
ﻣثال ﻫاى ﻣدّ ﻻزم

ﭑ  ،ﭑ ْ ،
اﻵنَ و

.

ﻣدّ ﻋارض ﻟﻠسﻜﻮن
ﻣدى است ﻛﻪ ِ
سبب آن سﻜﻮن اصﻠﻰ ﻧبﻮده ،بﻠﻜﻪ ﻫﻨﮕام وﻗف بعد از حرف ﻣد و
ﻳا ﻟﻴﻦ اﻳجاد شﻮد.

()1

ﻣثال ﻫاى ﻣدّ ﻋارض ﻟﻠسﻜﻮن

ﻳَ ْس ُجدَ ا ِن  ،ت َُﻜ ِّذبَا ِن َ ،ﻣ ْجﻨُﻮ ٌن  ،فِﻲ َر ٍّق َﻣﻨ ْ ُشﻮر  ،خَ ْﻮ ٍ
ف ،
ﻴﻦ َ ،ﻫ َذا اﻟْبَﻴ ْ ِ
اﻟصﻴ ْ ِ
ف
ت ،
َّ
ﻳرﻣُب ِ ٌ
اﻟ ْ َﻔ ْﻮ ُز َ ،ر ِّ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
ﻴﻦ  ،ﻧ َ ِذ ٌ
و اﻟﻠَّﻴْﻞِ .
 -1ﻳعﻨﻰ حرفﻰ ﻛﻪ بعد از حرف ﻣد ﻣﻰ آﻳد در اصﻞ ﻣتحرك باشد ،اﻣا ﻣؤﻗتاً بسبب وﻗف ساﻛﻦ شﻮد ،ﻛﻪ در صﻮرت وصﻞ ،سﻜﻮن
و درﻧتﻴجﻪ ،ﻣد آن از بﻴﻦ ﻣﻰ رود و حرف ﻣد ،بﻪ ﻣد طبﻴعﻰ باز ﻣﻰ ﮔردد؛ ﻟذا اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣد را ،ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن ﻧاﻣﻴده اﻧد.
ﻳاى ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ ﻣﻔتﻮح) ﻣاﻧﻨد{:خَ ْﻮ ٍ
{اﻟصﻴ ْ ِ
حرف ﻟﻴﻦ عبارت است از( :وا ِو ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ ﻣﻔتﻮح ِ -
ف} ،حﻜﻢ اﻳﻦ ﻣد ﻣاﻧﻨد
ف } َّ
حﻜﻢ ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن است ﻟذا ﻣا آن را جداﮔاﻧﻪ ذﻛر ﻧﻜردﻳﻢ.
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ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،احﻜا ِم ﻣد ﻻزم و عارض را در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣد صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴردتطبﻴﻖﻧﻤاﻳﻨد.
ﭑ ()1

ﭑ ﭒﭓﭔ

ســـؤاﻻت

 -1ﻣد ﻻزم را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2چﻬار ﻣثال براى ﻣد ﻻزم ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -4چﻬار ﻣثال براى ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5در ﻛﻠﻤات زﻳر ﻣد ﻻزم را تشخﻴص و زﻳر آن خط بﻜشﻴد.
 ،ﭑ  ،ﮑ  ،ﮝ و ﻣِ ْﻦ خَ ْﻮ ٍ
ف .
 -6درﻛﻠﻤات زﻳر ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن را تشخﻴص و زﻳر آن خط بﻜشﻴد.
ﭛ(َ )1عﻠَّ َﻢ اﻟ ْ ُﻘ ْرآنَ ( ، )2ﻳَ ْس ُجدَ ا ِن  ،ت َُﻜ ِّذبَا ِن َ ،ﻣ ْجﻨُﻮ ٌن و فِﻲ َر ٍّق َﻣﻨ ْ ُشﻮر
ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان دو آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا ﻣد ﻻزم و ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن ﻗابﻞ اجرا باشد،
در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با
خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس چﻬاردﻫﻢ
ﻣخـارج حــــــروف
تﻌرﻳﻒ ﻣخرج
ﻣخرج در ﻟغت جاى خروج را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح جاى برآﻣدن و ﻣحﻞ تﻮﻟﻴ ِد
حرف را ﻣخرج ﮔﻮﻳﻨد.
روش شﻨاخت ﻣخرج حرف
ﻫرﮔاه بخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣخرج حرفﻰ را پﻴدا ﻛﻨﻴﻢ آن حرف را ساﻛﻦ ﻛرده؛ سپس
ﻫﻤزة وصﻞ ﻣتحرك را بر آن داخﻞ ﻛرده تﻠﻔظ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،پس ﻫرجاﻳﻴﻜﻪ آواز ﻣا
ﻗطع شد ﻫﻤاﻧجا ﻣخرج ﻫﻤان حرف ﻣﻰ باشد ،ﻣثﻼ :ا َ ْع ،پس ﻣعﻠﻮم شد ﻛﻪ ﻣخرج
ب ،ا َ ْ
ص و......
عﻴﻦ وسط حﻠﻖ ﻣﻰ باشد ﻫﻤﻴﻨطﻮر دﻳﮕر حروف ﻣاﻧﻨد :ا َ ْ
ش ،ا َ ْ
اﻗسام ﻣخارج حروف
ﻣخارج حروف بﻨا بر ﻗﻮل راجح( )17است ،ﻛﻪ بﻪ پﻨج ﻣخرج اساسﻰ دستﻪ بﻨدى
ﻣﻰ شﻮد ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ بخش فﻘط بﻪ شرح ﻣختص ِر ﻣخارج اساسﻰ ﻣﻰ پردازﻳﻢ:
جﻮف(ﻓﻀاى دﻫﻦ)
از اﻳﻦ ﻣخرج حروف سﻪ ﮔاﻧﺔ ﻣد بﻴرون ﻣﻰ شﻮد:
 -1اﻟف ﻣدّى(اﻟف ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞِ آن ﻣﻔتﻮح).
 -2واو ﻣدّى(واو ساﻛﻦ ﻣا ﻗبﻞ آن ﻣضﻤﻮم).
 -3ﻳاى ﻣدى(ﻳا ساﻛﻦ ﻣا ﻗبﻞ آن ﻣﻜسﻮر).
ﻣاﻧﻨد{:ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا}.
46

حﻠﻖ(ﮔﻠﻮ)
از اﻳﻦ ﻣخرج شش حرف حﻠﻘﻰ (ء  ،ه،ع ،ح ،غ ،خ) خارج ﻣﻰ شﻮد .در بﻴت ذﻳﻞ
شاعر آﻧﻬا را جﻤع ﻛرده است:
حرف حﻠﻘﻰ شش بﻮد اى با وفا

ﻣاﻧﻨد :اﻟْبَأْ َسا ُء
َو َﻣا ﻳَ ْ
ـخدَ ُع ْﻮنَ .
،

اِﻫ ِدﻧ َا

،

ﻫﻤزه وﻫا ،عﻴﻦ و حا و غﻴﻦ و خا

ﻳَ ْع َﻤ ُﻬ ْﻮنَ
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،

ﭛ

،

اﻟ ْ َﻤغ ُْض ْﻮ ِ
ب

و

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،حروف جﻮفﻰ و حﻠﻘﻰ را بعد از شﻨاساﻳﻰ ،از ﻣخرج
آن در حضﻮر داشت استاد ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ

ســـؤاﻻت

 -1ﻣخرج را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -2چطﻮر ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ ﻣخرج ﻳﻚ حرف را پﻴدا ﻛﻨﻴﻢ؟روش آن را عﻤ ً
ﻼ اجرا
ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣخارج حروف چﻨد بﻮده ،و بﻪ چﻨد ﻣخرج اساسﻰ دستﻪ بﻨدى ﻣﻴشﻮد؟ فﻘط
ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4از جﻮف( فضاى دﻫﻦ) چﻨد حرف خارج ﻣﻰ شﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -5حروف حﻠﻘﻰ چﻨد بﻮده؟ ضﻤﻦ شعرى ﻛﻪ خﻮاﻧدﻳد آﻧرا بﻴان ﻛﻨﻴد.
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان حروف ﻫجا را در ﻛتابچﻪ ﻫاﻳشان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ،حروف جﻮفﻰ و حﻠﻘﻰ
را بعد از تشخﻴص حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻨد و جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،در ساعت بعدي با خﻮد در
صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس پاﻧزدﻫﻢ

دﻧــداﻧــﻬــا
ﻣﻘدﻣﻪ

از آﻧجا ﻛﻪ دﻧداﻧﻬا در تﻠﻔظ حروف و تﻮﻟﻴد صدا ﻫا ﻧﻘش ﻣﻬﻢ و اساسﻰ دارد ،ﻻزم
است تا با ﻧام ،تعداد و وظاﻳف ﻫر ﻛدام آﻧﻬا در عﻠﻢ تجﻮﻳد روشﻨﻰ اﻧداختﻪ شﻮد.
ﻣخارج آﻳﻨده از اﻳﻨﻜﻪ ارتباط ﻣستﻘﻴﻢ با دﻧداﻧﻬا دارد ،بﻪ ذﻛر آﻧﻬا در اﻳﻦ درس ﻣﻰ
پردازﻳﻢ:
تﻌداد و ﻧام ﻫاى دﻧداﻧﻬا
ﻫر اﻧسان باﻟغ داراى  32دﻧدان است 16،دﻧدان در فﻚ باﻻ و  16دﻧدان در فﻚ
پاﻳﻴﻦ ،از جﻤﻠﺔ  32دﻧدان 4 ،دﻧدان جﻠﻮ را «ثَﻨاﻳا» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد .دو تاى باﻻ را «ثَﻨاﻳاى
ُعﻠﻴا» و دو تاى پاﻳﻴﻦ را «ثَﻨاﻳاى ُسﻔﻠﻰ» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار آﻧﻬا  4دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا « َرباعﻴات»
ﻳا «ﻗﻮاطع» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار رباعﻴات 4،دﻧدان ﻧﻮك تﻴز(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ،آﻧﻬا را
«أﻧﻴاب» ﻳا «ﻛﻮاسر» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار أﻧﻴاب 4،دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا «ضﻮاحﻚ»
ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شﻮد.
در ﻛﻨار ضﻮاحﻚ 12 ،دﻧدان دﻳﮕر وجﻮد دارد 6 ،تا باﻻ(سﻪ تا در ﻗسﻤت راست
و سﻪ تا در ﻗسﻤت چپ) و  6تا پاﻳﻴﻦ(سﻪ تا در ﻗسﻤت راست و سﻪ تا در ﻗسﻤت
چپ) ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا «طﻮاحﻦ» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شﻮد.
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در ﻛﻨار طﻮاحﻦ و در ﻗسﻤت آخر دﻧدان ﻫا 4،دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ)
وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا «ﻧﻮاجذ» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ شﻮد.

()1

ﻣجﻤﻮعﺔ  20دﻧدان ضﻮاحﻚ ،طﻮاحﻦ ،و ﻧﻮاجذ را «أضراس» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.

()2

شﻜﻞ دﻧداﻧـﻬا
ثﻨاﻳا
رباعﻰ
ﻧاب
ضاحﻚ
أضراس

طﻮاحﻦ

طﻮاحﻦ

رباعﻰ
ﻧاب
ضاحﻚ
أضراس

ﻧاجذ

ﻧاجذ

 -1دﻧداﻧﻬاى ثﻨاﻳا و رباعﻴات را بﻪ فارسﻰ دﻧداﻧﻬاى "پﻴش" ،دﻧداﻧﻬاى أﻧﻴاب را "ﻧﻴش دﻧدان" ،دﻧداﻧﻬاى ضﻮاحﻚ و طﻮاحﻦ را" آسﻴا
دﻧدان" و دﻧداﻧﻬاى ﻧﻮاجذ را " عﻘﻞ دﻧدان" ﮔﻮﻳﻨد.
 -2وجﻪ تسﻤﻴﺔ دﻧداﻧﻬا:
ثَﻨاﻳا :جﻤع

است و

َرباعﻴات :جﻤع

دوتاﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ،چﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا در ﻫر دو طرف ﻳﻜجا دو دو تا ﻗرار دارﻧد ﻟذا بﻪ ثﻨاﻳا ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.

ٌ(چﻬار ﮔﻮشﻪ) است ،و اﻳﻦ چﻬار دﻧدان در چﻬار طرف ثﻨاﻳا ﻗرار ﮔرفتﻪ اﻧد ﻟذا بﻪ رباعﻴات ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.

أﻧﻴاب :جﻤع ﻧاب(ﻧﻴش) است ،بسبب ﻧﻮك تﻴز بﻮدن شان بﻪ أﻧﻴاب ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
ضﻮاحﻚ :جﻤع
طﻮاحﻦ :جﻤع

است ،بسبب ظﻬﻮر اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا در وﻗت خﻨده بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
(آسﻴاب ﻛﻨﻨده و ساﻳﻨده) است ،چﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا در ساﻳﻴدن و رﻳزه ﻛردن غذا بﻴشتر ﻣؤثر اﻧد ﻟذا بﻪ اﻳﻦ ﻧام

ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
ﻧﻮاجذ :جﻤع ﻧاجذه است و اصﻞ ﻧجذ ﻣحﻜﻢ ﮔرفتﻦ شدﻳد را ﮔﻮﻳﻨد ،چﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا ﻣعﻤﻮﻻ بعد از20ساﻟﮕﻰ و ﻛﻤال بﻠﻮغ و
ﻣحﻜﻢ(پختﻪ)شدن عﻘﻞ بر ﻣﻰ آﻳﻨد ﻟذا بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب بﻪ فارسﻰ آﻧﻬا را عﻘﻞ دﻧدان ﮔﻮﻳﻨد.
ﻫرچﻪ سبب ﻣس ّﻤﻰ ﻛردن 20دﻧدان ضﻮاحﻚ ،طﻮاحﻦ ،و ﻧﻮاجذ بﻪ أضراس اﻳﻦ است ﻛﻪ أضراس جﻤع ضرس بﻪ ﻣعﻨاى دﻧداﻧﻪ است
و اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا ﻫﻢ دﻧداﻧﻪ دار اﻧد ﻟذا جﻤعاً بﻪ أضراس ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
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ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻫر حرف را عﻤ ً
ﻼ از ﻣخرج آن در حضﻮر
داشت استاد ،ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏ

ســـﻮاﻻت

 -1چرا ﻣا باﻳد دﻧداﻧﻬا را بشﻨاسﻴﻢ؟ اﻫﻤﻴت بحث آﻧﻬا را در عﻠﻢ تجﻮﻳد بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2ﻳﻚ اﻧسان باﻟغ داراى چﻨد دﻧدان ﻣﻰ باشد؟ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3ثﻨاﻳا ﻛدام دﻧداﻧﻬا را ﮔﻮﻳﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -4رباعﻴات ﻛدام دﻧداﻧﻬا را ﮔﻮﻳﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5اﻧﻴاب ﻛدام دﻧداﻧﻬا را ﮔﻮﻳﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -6ضﻮاحﻚ ﻛدام دﻧداﻧﻬا را ﮔﻮﻳﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -7بﻴﻦ طﻮاحﻦ و ﻧﻮاجذ چﻪ فرق ﻣﻰ باشد؟ شرح دﻫﻴد.
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان پﻴراﻣﻮن ﻧظافت ،حﻔظ وسﻼﻣتﻰ دﻧداﻧﻬا و ﻧﻘش آﻧﻬا در تﻠﻔظ حروف و
تﻮﻟﻴد صدا ﻫا ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از پﻨج سطر ﻛﻢ ﻧباشد و جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،در
ساعت بعدي با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس شاﻧزدﻫﻢ

ﻣخرج ﻫاى ﻟسان(زبان)
ﻟسان(زبان)
زبان داراى ده ﻣخرج ﻣﻰ باشد و از آن  18حرف(ق ،ك ،ج ،ش ،ﻳاى غﻴر ﻣدى،
ض ،ل ،ن ،ر ،ط ،د ،ت ،ص ،ز ،س ،ظ ،ذ ،ث) خارج ﻣﻰ شﻮد ،ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ ﻣثال
ﻫرﻳﻚ ذﻛر ﻣﻰ شﻮد.
َـج َع ْﻞ ،
ب  ،أَ ْﻫﻠَ ْﻜ ُ
اﻗْتَ َر َ
ت  ،ﻧ ْ

 ،ﻳَـ ْﻮ ٍم َ ،و ُّ
اﻟض َحﻰ َ ،واﻟﻠَّﻴْﻞِ ،

َو اﻟﻨَّـ َﻬار َ ،و ا ْر تَبْت ُ ْﻢ  ،إ ِ ْط َعام َ ،و َﻣاأَ ْد َر َ
اك ،
اﻟساب ِ َح ِ
ات  ،أَ ْظـﻠَ َﻢ َ ،وإِ ْذ ﻗَ َ
ال و اثْﻨَﻴْﻦِ .
أَ ْز َو ً
اجا َ ،و َّ

ﻣخرج«ق»

ﻣاﻧﻨدَ :ر َزﻗْﻨﻬ ْﻢ .
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َ ،و ا ﻟ ْ َع ْصـ ِر ،

ﻣخرج«ك»

ﻣاﻧﻨد :ﻳَ ْﻜ ِذب ُ ْﻮنَ .
ﻣخرج «ج،ش،ﻳاى ﻏﻴرﻣدّ ى»

ﻣاﻧﻨد :ا َ ْج ٌر  ،ا َ ْشتَاتًا و

.

ﻣخرج«ض»

ﻣاﻧﻨد:

.
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ﻣخرج«ل»

ﻣاﻧﻨد :اَﻟ َّ ِذﻳْﻦ .
ﻣخرج«ن»

ت .
ﻣاﻧﻨد :اَﻧ ْ َع ْﻤ َ
ﻣخرج«ر»

ﻣاﻧﻨد:

ﭓﭔ

.
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ﻣخرج«ط،د،ت»

ت .
ﻣاﻧﻨد :اﻟ َّطﻴِّ ُ
بت  ،ﭡ ﭢ و ا َ َّخ َر ْ
ﻣخرج«ظ،ذ،ث»

ﻣاﻧﻨدَ :و َﻻ ت ُ ْظﻠَ ُﻤ ْﻮنَ  ،ﯩ

و ﭩ .

ﻣخرج«ص،ز،س»

اص َطا ُد ْوا َ ،واﻟ َّزﻳْت ُ ْﻮ ِن و ا َ ْس َﻔ َﻞ .
ﻣاﻧﻨد :فَ ْ
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ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻫر حرف را عﻤ ً
ﻼ از ﻣخرج آن در حضﻮر
داشت استاد ،ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ســـؤاﻻت

 -1ﻟسان داراى چﻨد ﻣخرج ﻣﻰ باشد؟ فﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2از زبان چﻨد حرف بﻴرون ﻣﻰ شﻮد؟بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣخرج «ق»و «ك» را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4ﻣخرج «ج»« ،ش» و«ﻳاى غﻴر ﻣدى» را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5بﻴﻦ ﻣخرج ﻫاى «ض»« ،د» و «ظ» چﻪ فرق ﻣﻰ باشد؟ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -6بﻴﻦ ﻣخرج ﻫاى «ص»« ،س» و «ث» چﻪ فرق ﻣﻰ باشد؟ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان  29حرف ﻫجا را در ﻛتابچﻪ ﻫاﻳشان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ،ﻣخرج حروف ﻟساﻧﻰ
را بعد از تشخﻴص حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻨد و جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،در ساعت بعدي با خﻮد در
صﻨف بﻴاورﻧد.

59

درس ﻫﻔدﻫﻢ

شﻔتان و خﻴشﻮم
شﻔتان(ﻟب ﻫا)
اﻳﻦ ﻣﻮضع داراى دو ﻣخرج ﻣﻰ باشد وچﻬار حرف (فا ،با ،ﻣﻴﻢ ،واو) از آن خارج ﻣﻰ شﻮد.
ﻣخرج«ف»:
از ﻗرار ﮔرفتﻦ وسط ﻟب پاﻳﻴﻦ بر ﻟبﺔ ثﻨاﻳاى عﻠﻴا حرف «ف» اداء ﻣﻰ شﻮد.

اجا .
ﻣاﻧﻨد :اَف ْ َﻮ ً
ﻣخرج«ب،م،و»
بﻪ ﻛﻤﻚ ﻟب ﻫا سﻪ حرف«ب ،م ،واو غﻴر ﻣدّى» ادا ﻣﻰ شﻮﻧد ،با اﻳﻦ تﻔاوت ﻛﻪ:
حرف«ب» از ﻗسﻤت ترى ﻟب ﻫا ادا ﻣﻰ شﻮد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت آن را «بحرى» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
«برى» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
حرف «م» از ﻗسﻤت خشﻜﻰ ﻟب ﻫا ادا ﻣﻰ ﮔردد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت آن را ّ
حرف«و» از جﻤع شدن ﻧا تﻤام ﻫر دو ﻟب اداء ﻣﻰ شﻮد.

()1

 -1اﻳﻦ چﻬار حرف(ف ب م و) را (بﻪ خاطر دخﻴﻞ بﻮدن ﻟب ﻫا در تﻠﻔظ آﻧﻬا) « َش َﻔﻮِى» ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
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ﻣاﻧﻨد :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ،ﮄ ﻣِّﻨَّا .
خﻴشﻮم
فضاى بﻴﻨﻰ را «خﻴشﻮم» و صداﻳﻰ ﻛﻪ از آن بﻴرون ﻣﻰ شﻮد« ُغﻨَّﻪ» ﮔﻮﻳﻨد.
« ُغﻨَّﻪ» ﻣخصﻮص دو حرف «م» و «ن» بﻮده ﻛﻪ در تﻤام حاﻻت اظﻬار ﻣﻰ شﻮد.

ﻣاﻧﻨد :ﭑ ﭒ ﭔ

ت َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ .
و اَﻧ ْ َع ْﻤ َ

 -1ﻳعﻨﻰ سﻜﻮن ،حرﻛت و تشدﻳد ،ﮔرچﻪ غﻨﻪ در ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻣشدد خﻮبتر اظﻬار ﻣﻰ شﻮد.
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()1

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان دو سﻮرة زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،حروف شﻔﻮى و خﻴشﻮم را بعد از شﻨاساﻳﻰ عﻤ ً
ﻼ در
حضﻮر داشت استاد ،از ﻣخرجش ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ
ســـؤاﻻت

 -1از ﻟب ﻫا چﻨد حرف خارج ﻣﻰ شﻮد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2بﻴﻦ ﻣخرج «ف» و «ب» چﻪ تﻔاوت وجﻮد دارد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3بﻴﻦ ﻣخرج «م» و «و» چﻪ تﻔاوت وجﻮد دارد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -4خﻴشﻮم در ﻛجا ﻣﻮﻗعﻴت داشتﻪ و صداﻳﻰ ﻛﻪ از آن بﻴرون ﻣﻴشﻮد چﻪ ﻧاﻣﻴده ﻣﻴشﻮد؟واضح
سازﻳد.
" -5غﻨّﻪ"چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد و ﻛدام حروف داراي اﻳﻦ صﻔت ﻣﻲ باشد؟ واضح سازﻳد.
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شاﮔردان حروف ﻫجا را در ﻛتابچﻪ ﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ،حروف شﻔﻮى و غﻨﻪ را بعد از
شﻨاساﻳﻰ حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻨد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨف بﻴاورﻧد.
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درس ﻫژدﻫﻢ
اﻗـسـام تـﻼوت
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ "ترتﻴﻞ" ﻧازل شده است ،اﷲ ﻣتعال ﻣﻰ فرﻣاﻳد:

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ

()1

و ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫﻢ ،بﻪ ترتﻴﻞ خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣأﻣﻮر ﻫستﻨد ،طﻮرﻳﻜﻪ اﷲ ﻣتعال ﻣﻰ
فرﻣاﻳد:

ﭢﭣ ﭤ

(" )2و ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را با ترتﻴﻞ(با آﻫستﻪ ﮔﻰ ،دﻗت و تأﻣّﻞ)

بخﻮان".
"ترتﻴﻞ"روح تﻤام اﻗسام تﻼوت ﻣﻰ باشد و ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ ﻫر سرعتﻰ ﻛﻪ خﻮاﻧده
شﻮد ،ﻧباﻳد از چارچﻮب"ترتﻴﻞ" خارج شﻮد.بﻨا ًء ﻣعﻨاى ترتﻴﻞ و اﻗسام آن را باﻳد
بداﻧﻴﻢ ،اﻳﻨﻚ بﻪ شرح آن ﻣﻰ پردازﻳﻢ:
ترتﻴﻞ و اﻗسام آن
ترتﻴﻞ در ﻟغت عبارت است از ﻣﻨظﻢ و ﻣرتب ﻛردن چﻴزى.
در اصطﻼح عبارت است از خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با رعاﻳت ﻛردن ﻗﻮاعد تجﻮﻳد،
 -1فرﻗان" ،32:ﻛافران ﮔﻔتﻨد :چرا ﻗرآن ﻳﻚ باره بر وى-پﻴاﻣبر -ﻧازل ﻧشد؟ چﻨﻴﻦ ﻛردﻳﻢ تا بدﻳﻦ وسﻴﻠﻪ ﻗﻠب تﻮ را ﻣحﻜﻢ دارﻳﻢ
و آن را تدرﻳجا(ﻣﻨظﻢ و با تأﻧ ّﻰ) فرستادﻳﻢ".

 -2مزمل٤:
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با آﻫستﻪ ﮔﻰ و تدبّر در ﻣعاﻧﻰ آﻳات.
ﻗرائت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با رعاﻳت اصﻞ"ترتﻴﻞ" از ﻧظر تﻔاوت سرعت در خﻮاﻧدن ،بﻪ
سﻪ ﻗسﻢ ﻣﻰ باشد:
 -1تحﻘﻴﻖ -2تدوﻳر -3تحدﻳر(حدر).
تحﻘﻴﻖ
در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى رسﻴدن بﻪ حﻘﻴﻘت چﻴزى و حﻖ چﻴزى را بدون ﻛﻤﻰ و زﻳادى
بﻪ جاى ﻛردن است.
و در اصطﻼح عبارت است از خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با رعاﻳت حد اﻛثر آراﻣش و
تأﻧ ّﻰ.
ﻳعﻨﻰ با اشباع ﻣدّ ،تحﻘﻴﻖ ﻫﻤزه ،اتﻤام حرﻛات ،تﻔﻜﻴﻚ حروف از ﻳﻜدﻳﮕر و
وﻗف بر ﻣحﻞ ﻫاى جاﻳز.
ﻣحﻞ استﻔادة اﻳﻦ روش
از روش"تحﻘﻴﻖ" در تعﻠﻴﻢ ﻗرائت بﻪ شاﮔردان ،تﻤرﻳﻦ و رﻳاضت زبان براى فراﮔﻴرى
و ادا ﻗﻮاعد تجﻮﻳد و ﻗرائت ﻫاﻳﻴﻜﻪ در ﻣجاﻟس و ﻣحافﻞ صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد ،استﻔاده
ﻣﻰ شﻮد.
ﮔرچﻪ در اﻳﻦ روش ،ﻗرائت ﻛﻤتر ﻣﻰ شﻮد؛ اﻣا اﻣﻜان ادا صحﻴح حروف و تدبّر
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در ﻣعاﻧﻰ آﻳات بﻴشتر است.

()1

ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را با در ﻧظر داشت اصﻞ «ترتﻴﻞ» بﻪ روش «تحﻘﻴﻖ» عﻤ ً
ﻼ در
حضﻮر داشت استاد ،در صﻨف تﻼوت ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

()8
ســـؤاﻻت

 -1ترتﻴﻞ در ﻟغت و در اصطﻼح چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -2آﻳت

ﭢﭣ ﭤ

چﻪ حﻜﻢ را افاده ﻣﻰ ﻛﻨد؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد.

 -3اﻧﻮاع ترتﻴﻞ را فﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4تحﻘﻴﻖ ﻛدام ﻧﻮع روش است؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5از روش "تحﻘﻴﻖ"در ﻛدام ﻣﻮارد بﻴشتر استﻔاده ﻣﻰ شﻮد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -1باﻳد تﻮجﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ افراط در تحﻘﻴﻖ چﻮن ﻣﻜث ﻫاى بﻰ دﻟﻴﻞ ،ﻣ ّد ﻫاى بﻰ ﻣﻮرد و تﻜﻠّف بﻰ ﻧﻬاﻳت در خﻮاﻧدن ﻣردود بﻮده،
از آن اجتﻨاب باﻳد ﻛرد.
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ﻛارخاﻧﻪ ﮔــﻰ

شاﮔردان ﻫﻔت آﻳت اخﻴر سﻮرة حشر را براى ﻣشﻖ ﻛردن بﻪ روش تحﻘﻴﻖ،
اﻧتخاب و در ساعت آﻳﻨده در حضﻮر استاد و ﻫﻤصﻨﻔان شان بﻪ ﻫﻤان روش تﻼوت
ﻧﻤاﻳﻨد.

()1

 -1ﻳاد داشت :شاﮔردان براى تﻤرﻳﻦ ﻛردن ﻫﻔت آﻳت اخﻴر سﻮرة"حشر پ "28ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
«
»

ﻣﻰ تﻮاﻧﻨد از روش

ﻗارﻳان ﻣشﻬﻮر ﻣاﻧﻨد ﻗارى عبداﻟباسط،ﻣحﻤﻮدخﻠﻴﻞ حصرى،حجاج رﻣضان و ﻣحﻤﻮد شحات در ﻗرائت آﻳات فﻮق تﻘﻠﻴد ﻧﻤاﻳﻨد.
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درس ﻧزدﻫﻢ

تدوﻳر و تحدﻳر
تدوﻳر
در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ﮔرد ﻛردن و چرخاﻧﻴدن است و در اصطﻼح عبارت است از
خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با سرعت ﻣتﻮسط.
ﻳعﻨﻰ ﻧﻪ بﻪ ﻛﻨدى تحﻘﻴﻖ و ﻧﻪ بﻪ تﻨدى تحدﻳر.

()1

ﻣحﻞ استﻔادة اﻳﻦ روش
از روش "تدوﻳر" بﻴشتر در ﻧﻤاز ﻫاى پﻨجﮕاﻧﻪ استﻔاده ﻣﻰ شﻮد.
در اﻳﻦ روش ﻧسبت بﻪ تحﻘﻴﻖ ،ﻗرائت بﻴشتر صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد و بﻪ سبب اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ
ﻗراء و ﻣج ّﻮدﻳﻦ
روش ﻣتﻮسط است و
ُ
"خﻴر اﻷﻣﻮر أوسطﻬا" بﻨا ًء ﻣﻮرد پسﻨد اﻛثر ّ
ﻣﻰ باشد.
تحدﻳر(حدر)
َ
در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى شﻴب دادن و سرازﻳر ﻛردن است و در اصطﻼح عبارت است از
خﻮاﻧدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با سرعت بﻴشتر.
اﻣا باﻳد تﻮجﻪ داشت ﻛﻪ ﻗرائت بﻪ"حدر" ﻫرﮔز بﻪ ﻣعﻨاى عدم رعاﻳت احﻜام
 -1شاﮔردان ﻣﻴتﻮاﻧﻨد در روش ﻫاى تدوﻳر از روش ﻗارى عبداﻟرحﻤﻦ«حذﻳﻔﻰ» و ﻗارى ﻣحﻤد اﻳﻮب تﻘﻠﻴدﻛﻨﻨد.
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تجﻮﻳد ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ ﻣراد از آن بﻪ ﻧسبت تحﻘﻴﻖ و تدوﻳر بﻪ سرعت خﻮاﻧدن است با
رعاﻳت ﻗﻮاعد تجﻮﻳد.

()1

ﻣحﻞ استﻔادة اﻳﻦ روش
از روش "حدر" بﻴشتر در تﻼوت ﻳﻮﻣﻴﻪ (ﮔردان روز ﻣرة آﻳات حﻔظ شده) و در
ﻧﻤاز تراوﻳح استﻔاده ﻣﻰ شﻮد.
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ اﻳﻦ روش بﻴشتر بﻪ ﻛساﻧﻰ تﻮصﻴﻪ ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ اوﻻً در خﻮاﻧدن
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ داراى تجربﺔ ﻛافﻰ ،حسﻦ اداى ﻗﻮاعد سرعت در ﻗرائت باشﻨد حروف
و ﻛﻠﻤات را ضاﻳع ﻧﻤﻰ سازﻧد و ثاﻧﻴاً در عﻴﻦ تﻴز خﻮاﻧدن ،ﻗادر بﻪ تدبّر در ﻣعاﻧﻰ
آﻳات باشﻨد تا با خﻮاﻧدن بﻴشتر ثﻮاب بﻴشتر را ﻛﻤاﻳﻰ ﻛﻨﻨد.
اﻣا ﻛساﻧﻴﻜﻪ در ﻣرحﻠﻪ ابتداﻳﻲ ﻗرار دارﻧد و در وﻗت تﻴز خﻮاﻧدن ،ﻗادر بﻪ حسﻦ ادا
و تدبر در ﻣعاﻧﻲ آﻳات ﻧﻴستﻨد ﻣﻲ تﻮاﻧﻨد ﻛﻪ از دو روش ﻗبﻠﻲ استﻔاده ﻛﻨﻨد ﻧﻪ از
روش حدر.
ﻣشﻖ و تﻄبﻴـﻖ

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را با در ﻧظر داشت اصﻞ «ترتﻴﻞ» بﻪ دو روش( تدوﻳر و حدر)
عﻤ ً
ﻼ در حضﻮر داشت استاد ،در صﻨف تﻼوت ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1شاﮔردان ﻣﻴتﻮاﻧﻨد در روش حدر از روش ﻗارى برﻛت اﷲ «سﻠﻴﻢ» ﻗارى ﻣشﻬﻮر ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا افغاﻧستان در ﻧﻤاز تراوﻳح تﻘﻠﻴدﻛﻨﻨد.
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ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ

ســـؤاﻻت

 -1تدوﻳر در ﻟغت و در اصطﻼح چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -2از روش "تدوﻳر"در ﻛدام ﻣﻮارد بﻴشتر استﻔاده ﻣﻰ شﻮد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3تحدﻳر در ﻟغت و در اصطﻼح چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -4از روش "تحدﻳر"در ﻛدام ﻣﻮارد بﻴشتر استﻔاده ﻣﻰ شﻮد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5ترتﻴﻞ با روش ﻫاى تحﻘﻴﻖ ،تدوﻳر و تحدﻳر چﻪ رابطﻪ دارد؟ واضح سازﻳد.
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استاد شاﮔردان را بﻪ دو ﮔروپ(اﻟف و ب) دستﻪ بﻨدى ﻧﻤﻮده ،براى ﻫر دو ﮔروپ
دو آﻳت اخﻴر سﻮرة بﻘره را اﻧتخاب ﻧﻤﻮده ﮔروپ«اﻟف» بﻪ روش تدوﻳر و ﮔروپ
«ب» بﻪ روش حدر ﻣشﻖ ﻧﻤاﻳﻨد و در ساعت آﻳﻨده ﻫر ﮔروپ در حضﻮر استاد و
ﻫﻤصﻨﻔان شان بﻪ ﻫﻤان روش تﻼوت ﻧﻤاﻳد.

()1

 -1ﻳاد داشت :شاﮔردان براى تﻤرﻳﻦ ﻛردن دو آﻳت اخﻴر سﻮرة"بﻘره"

ﻣﻰ تﻮاﻧﻨد از روش
ﻫاى ﻗارﻳان ﻣشﻬﻮر ﻣاﻧﻨد ﻗارى عبداﻟباسط،عبداﻟرحﻤﻦ حذﻳﻔﻰ ،ﻣحﻤد اﻳﻮب ،سعداﻟغاﻣدى ،عبداﻟرحﻤﻦ سدﻳس،ﻣاﻫر اﻟﻤعﻴﻘﻠﻰ و
برﻛت اﷲ سﻠﻴﻢ در ﻗرائت آﻳات فﻮق تﻘﻠﻴد ﻧﻤاﻳﻨد.
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بـخـش حـﻔـﻆ ﻣـﻘـرره
صـﻨـﻒ ﻫـﻔـتـﻢ
(()

-1در اﻳﻦ صﻨف ،ﻧصف اخﻴر پاره سﻰ ام براى حﻔظ ﻣﻘرر شده،
بﻨا ًء استاد ﻗرائت بﻪ تﻨاسب ساعات ﻣضﻤﻮن ﻗرائت ،حﻔظ آﻳات و
سﻮرة خاص را روزاﻧﻪ تعﻴﻴﻦ ﻛﻨد تا حﻔظ ﻣﻘرره تﻜﻤﻴﻞ ﮔردد.
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ﭑ ﭒﭓﭔ
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س رة ا فجر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ

74

س رة ا ب د

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

س رة ا ش س

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
75

ﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
س رة ا

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ

س رة ا ضح

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ

76

س رة ا شرح

ﭑ ﭒﭓﭔ
«
س رة ا ت

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸ ﭹﭺ

77

س رة ا ع ق

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ

ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯ ﯰ

س رة ا در

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ

78

س رة ا ب ة

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ
ﮎﮏ

«

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
س رة ا ز ز ة

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏ
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س رة ا عاد ات

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

«

س رة ا ارعة

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

80

س رة ا ت اثر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏ

س رة ا عصر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
س رة ا زة

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋ ﮌ

81

س رة ا ف

ﮍﮎﮏ

ﭑ ﭒﭓﭔ

س رة ر ش

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ

ﭣﭤﭥ

س رة ا اع

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅ

82

س رة ا

ثر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
س رة ا افر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

س رة ا صر

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ

83

س رة ا سد

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

س رة ا خ ص

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

س رة ا ف ق

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ

ﭽﭾﭿ

84

س رة ا اس

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ

85

