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بسم اﷲ الرحمن الرحﻴم
پﻴام وزﻳر ﻣعارف
نصاب تعلﻴمﻲ معارف اساس نظام تعلﻴم و تربﻴه را تشکﻴل داده و در رشد و توسعۀ علمﻰ ،فکرى و سلوکﻰ نسلهاى
امروز و فرداى کشور نقش بنﻴادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلﻴمﻰ با گذشت زمان و تحول و پﻴشرفت در عرصه هاى مختلف زندگﻰ ،مطابق با نﻴازهاى جامعه ،باﻳد هم
از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شﻴوه و روش عرضۀ معلومات ،تطور و انکشاف نماﻳد.
ﻳکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلﻴمﻰ که مورد توجه جدى براى تجدﻳد نظر و بهبود مﻰ باشد ،نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ
است؛ زﻳرا از ﻳک جانب ،فارغان مدارس دﻳنﻰ به حﻴث پﻴشواﻳان معنوى جامعه ،باﻳد محور تﻼشهاى معارف قرار
گﻴرند و از سوى دﻳگر نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ شامل عقاﻳد ،احکام و هداﻳات دﻳن مبﻴن اسﻼم است که به حﻴث
نظام و قانون مکمل ،تمام ابعاد زندگﻰ انسان ها را در برگرفته و به عنوان آخرﻳن پﻴام خالق و پروردگار جهان تا روز
قﻴامت ،رسالت رهنماﻳﻰ و هداﻳت بشرﻳت را انجام مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تارﻳخ نقش مهمﻰ را در اﻳجاد ،توسعه و غنامندى سﻴستم تعلﻴمات و معارف اسﻼمﻰ
مخصوصا انکشاف تدرﻳجﻰ نصاب تعلﻴمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،اﻳفاء کرده اند.
مطالعۀ دقﻴق در سﻴر تطور تارﻳخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب تعلﻴمﻰ مدارس و مراکز
علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دﻳن اسﻼم ،که براى همۀ انسانها
در همۀ زمانها و مکانها مﻰ باشد ،توسعه ﻳافته است.
کشور عزﻳز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جاﻳگاه بزرگترﻳن مراکز علمﻰ عصر
بوده و در شکل گﻴرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظﻴمﻰ داشته است ،وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى
مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فقه ،اصول فقه و غﻴره ،گواه واضح
آنچه گفته شد مﻰ باشد.
همزمان با رشد بﻴدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلﻴمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد تحول کمﻰ و کﻴفﻰ بوده و اطفال
و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلﻴمات اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولﻴت ورسالت خوﻳش ،در مطابقت با احکام قانون اساسﻰ
کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کﻴفﻰ تعلﻴمات اسﻼمﻰ و از جمله نصاب آن ،اقدامات قابل توجه نموده است.
درﻳن راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصﻴن باتجربه و قابل اعتماد کشور ،به بهبود و انکشاف
نصاب تعلﻴمﻰ پرداخته و کتابهاى راﻳج مدارس تعلﻴمات اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضﻴح متون ،جا بجا ساختن فعالﻴتها،
ارزﻳابﻰ و تمرﻳنها با معﻴارهاى کتب درسﻰ عﻴار ساخت.
امﻴدوارم اﻳن تﻼشهاى قابل تمجﻴد علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بﻴشتر تعلﻴمات
اسﻼمﻰ در افغانستان عزﻳز مفﻴد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گﻴرد.
وباﷲ التوفﻴق
دکتور محمد مﻴروﻳس بلخﻰ
وزﻳر معارف

د

ﻣقدﻣﻪ
استادان ﻣحترم و شاﮔردان عزﻳز!
آموزش تجوﻳد ،علم بسﻴار مفﻴد و نهاﻳت مهم است؛ زﻳرا درست خواندن قرآن کرﻳم امر
خداوند ّ
جل جﻼلُه است و تﻼوت قرآن کرﻳم راه فهمﻴدن و عمل کردن بر قرآن کرﻳم
است.
رعاﻳت قواعد تجوﻳد در فهم قرآن کرﻳم مؤثر است ،اداى درست حروف اصول مربوط به
نون ساکن و مد و شناختن موارد وقف و وصل در افادة معانﻰ سهم مستقﻴم دارد.
چنانکه بر تدبّر در معانﻰ قرآن کرﻳم و عمل کردن به احکام آن ثواب مرتب مﻰ گردد،
همﻴنگونه به تﻼوت درست قرآن کرﻳم براى مسلمان ثواب داده مﻰ شود.
ِ
در علم تجوﻳد ِ
هرﻳک آن خصوصﻴات خود را دارد؛ ولﻰ بعد
کتب زﻳادى نوشته شده که
از آن که وزارت معارف تصمﻴم گرفت تا براى مدارس دﻳنﻰ کشور نصاب جدﻳدى را تهﻴه
نماﻳد که اصالت و معاصرت هردو در آن م ِّد نظر باشد -اصالت به اﻳن معنا که نصاب جدﻳد
از تراث گذشته قطع نگردﻳده و معاصرت به اﻳن معنا که در تألﻴف کتابهاى نصاب تعلﻴمﻰ
از وساﻳل معاصر بهره بردارى گردد ،مفردات آن با توجه به تسلسل بﻴن موضوعات مطابق
با پﻼن درسﻰ بر درس ها تقسﻴم گردد ،فعالﻴت شاگردان در هر درس وجود داشته باشد،
ارزﻳابﻰ و وظﻴفۀ خانه گﻰ در آن آورده شود و تمام اﻳن امور با توجه به سوﻳۀ علمﻰ و نموى
ذهنﻰ شاگردان انجام ﻳابد.-
کتاب تجوﻳد صنف هشتم از طرف متخصصﻴن نصاب تعلﻴمﻰ با رعاﻳت معﻴار هاى تعلﻴمﻰ
تألﻴف گردﻳده که از خداوند متعال براى آنها اجر مسألت مﻰ نماﻳم ،آرزومندم که مورد قبول
استادان و سبب کسب مفاد علمﻰ شاگردان عزﻳز قرار گﻴرد.
ولﻲ التوفﻴق
واﷲ ّ
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مقدمه

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 ﻣﻰباشد .و
از آﻧجا ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻬترﻳﻦ و ﻣﻘدس ترﻳﻦ ﻛتابﻬا و عﻠﻮم ﻗرآﻧﻰ ﻣﻬﻤترﻳﻦ و ارزشﻤﻨد ترﻳﻦ عﻠﻮم بﻪ حساب
ﻣﻰرود ،بدون شﻚ عﻠﻢ تجﻮﻳد ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ بﻬترﻳﻦ و ﻣبارك ترﻳﻦ عﻠﻤﻬا ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻣﻮضﻮع
آن حروف ﻣطﻬر و ﻛﻠﻤات ﻣﻨﻮر ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰباشد.
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 عﻠﻤا 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 ﻣﻰﮔردد.
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 ﻫشتﻢ 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
سﻮرهﻫاى ﻧصﻒ اول 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 ﻣﻰباشد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻫﻔتﻪ
دو ساعت را احتﻮا ﻣﻰﻛﻨد ،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 ﻛتابﻫاى 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ استادان و شاﮔردان عﻠﻮم ﻗرآﻧﻰ بﻪ وﻳژه عﻠﻢ
«خﻴرﻛﻢ َﻣﻦ تعﻠَّﻢ اﻟﻘرآنَ و
تجﻮﻳد را ﻣشﻤﻮل ﻣصداق حدﻳث جاﻣع ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ ﮔرداﻧد ﻛﻪ ﻓرﻣﻮده است:
ُ
عﻠَّﻤﻪ» .آﻣﻴﻦ
ﻣﻴر رﻓﻴع اﷲ «ﻣﻨﻴب»
رضﻰ اﷲ عﻨﻬا رواﻳت ﻧﻤﻮده و آن را حسﻦ صحﻴح ﮔﻔتﻪ ،و أبﻮداود ،با شﻤارة
 -1ترﻣذى آن را با شﻤارة( )1456از
( ،)2904شﻴخ أﻟباﻧﻰ آن را صحﻴح داﻧستﻪ است.
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درس اول
مخـــارج حروف
تعرﻳف مخرج
ﻣخرج اسﻢ ﻣﻜان است در ﻟﻐت جاى خروج(بﻴرون شدن) را ﮔﻮﻳﻨد.
در اصطﻼح عبارت است از :جاى خارج شدن ﻳا جاى تﻮﻟﻴد حرف ﻣاﻧﻨد :حﻠﻖ ﻛﻪ ﻣخرج
شش حرف(ﻫﻤزه ،ﻫا ،ع ،ح ،غ ،خ) ﻣﻰباشد.

()1

روش شناخت مخرج حرف
ﻫرﮔاه بخﻮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣخرج حرﻓﻰ را پﻴدا ﻛﻨﻴﻢ آن حرف را ساﻛﻦ و ﻳا ﻣشدّد ﻛرده؛ سپس
ﻫﻤزة وصﻞ ﻣتحرك(ﻣﻔتﻮحﻪ ﻳا ﻣضﻤﻮﻣﻪ ﻳا ﻣﻜسﻮره) را بر آن داخﻞ ﻛرده تﻠﻔظ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،پس
ﻫرجاﻳﻴﻜﻪ آواز ﻣا ﻗطع شد ﻫﻤاﻧجا ﻣخرج ﻫﻤان حرف ﻣﻰباشد؛ ﻣثﻼ :ا َ ْع ،پس ﻣعﻠﻮم شد ﻛﻪ
ب ،ا َ ْ
ث ،ا َ ْق و.......
ﻣخرج عﻴﻦ وسط حﻠﻖ ﻣﻰباشد ،ﻫﻤﻴﻨطﻮر حروف دﻳﮕر ،ﻣاﻧﻨد :ا َ ْ
اقسام مخارج حروف
ﻣخارج حروف بﻨا بر ﻗﻮل راجح( )17است ﻛﻪ بر پﻨج ﻣﻮضع اساسﻰ دستﻪ بﻨدى شده اﻧد:
 -1جﻮف  -2حﻠﻖ  -3ﻟسان  -4شﻔتان  -5خﻴشﻮم.
جوف(فضاى دهن)
اﻳﻦ ﻣﻮضع داراى ﻳﻚ ﻣخرج بﻮده و از آن سﻪ حرف ﻣد تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.
الف مدّ ى :از ﻛشﻴده شدن ﻓتحﻪ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد ،و ﻫﻤﻴشﻪ حرف ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻔتﻮح ﻣﻰباشد.

 -1حرف در ﻟﻐت ،طرف را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عبارت است از آوازى ﻛﻪ در وﻗت تﻠﻔظ حرف بر ﻣخرج ﻣحﻘﻖ ﻳا بر ﻣخرج
ﻣﻘدر تﻜﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨد.
َﻣخْ َرج ﻣُ َحﻘَّﻖ :آﻧست ﻛﻪ حرف در وﻗت خروجش بر جاى ثابت شده اعتﻤاد ﻛﻨد ﻣاﻧﻨدُ :ج ْز ِء شﻔتﻴﻦ ﻳا ﻟسان ﻳا حﻠﻖ.
َﻣخْ َرج ﻣُ َﻘدَّر :آﻧست ﻛﻪ حرف در وﻗت خروجش بر جاى ﻓرضﻰ اعتﻤاد ﻛﻨد ﻣاﻧﻨد ﻫﻮاى داخﻞ حﻠﻖ ود ﻫﻦ ،ﻛﻪ آن ﻣخرج حروف
سﻪ ﮔاﻧﻪ ﻣد است.
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()1

واو مدّ ى :عبارت است از واو ساﻛﻦ ،ﻣاﻗبﻞ آن ﻣضﻤﻮم ﻛﻪ از ﻛشﻴده شدن ضﻤﻪ تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.

ﻳاى مدّ ى :عبارت است ازﻳاى ساﻛﻦ ،ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻜسﻮر ﻛﻪ از ﻛشﻴده شدن ﻛسره تﻮﻟﻴد
ﻣﻰشﻮد.

ﻣاﻧﻨد :ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا .
حلق(گلو)
ُ
ادﻧﻰ اﻟحﻠﻖ) بﻮده و از آن شش
(اﻗصﻰ اﻟحﻠﻖ،
اﻳﻦ ﻣﻮضع داراى سﻪ ﻣخرج
وسط اﻟحﻠﻖ و َ
َ
حرف (ﻫﻤزه ،ﻫا ،عﻴﻦ ،حا ،غﻴﻦ ،خا) بﻪ ترتﻴب زﻳر خارج ﻣﻰشﻮد.
الف -اقصاى حلق
آخرﻳﻦ ﻗسﻤت ﮔﻠﻮ است ﻛﻪ باﻻى سﻴﻨﻪ ﻗرار دارد؛ از اﻳﻦ ﻣحﻞ ،دو حرف «ﻫﻤزه» و «ﻫا» ادا
ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد :اﻟ ْ ُﻤ ْؤﻣِ ُﻦ و ا ِ ْﻫ ِدﻧ َا .
ب -وسط الحلق
ﻗسﻤت ﻣﻴاﻧﻰ ﮔﻠﻮ است از اﻳﻦ ﻣحﻞ دو حرف«عﻴﻦ» و «حا» ادا ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد{ :ﻳَ ْع َﻤﻬ ْﻮنَ } و ﭓ .
 -1بﻪ ﻗﻴد ﻣدّى خارج شد واو و ﻳاى ﻟﻴﻦ و ﻣتحرك ،زﻳرا اﻳﻦ دو از حروف شجرﻳﻪ اﻧد ﻛﻪ بعدا ذﻛر خﻮاﻫد شد.
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ج -ادناى حلق
ﻗسﻤت اول ﮔﻠﻮ است ﻛﻪ بﻪ دﻫان ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰباشد .از اﻳﻦ ﻣحﻞ دو حرف«غﻴﻦ» و
ب َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ و ﻳَ ْ
«خا» ادا ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :اﻟ ْ َﻤﻐ ُْض ْﻮ ِ
ـخدَ ُع ْﻮنَ .
حروف ششﮕاﻧﺔ ﻓﻮق را حروف حﻠﻘﻰ ﮔﻮﻳﻨد ،ﻛﻪ در بﻴت زﻳر شاعر آﻧﻬا را جﻤع ﻛرده
است:
ﻫﻤزه وﻫا ،عﻴﻦ و حا و غﻴﻦ و خا

حرف حﻠﻘﻰ شش بﻮد اى با وﻓا
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده حروف جﻮﻓﻰ و حﻠﻘﻰ را از ﻣخرج آن ادا ﻧﻤاﻳﻨد:
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ســـؤاﻻت

 -1ﻣخرج را ﻣعﻨﻰ ﻧﻤﻮده و در اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2روش شﻨاخت ﻣخرج ﻳﻚ حرف را ضﻤﻦ ﻳﻚ ﻣثال واضح سازﻳد.
 -3ﻣخارج حروف بﻨابر ﻗﻮل راجح چﻨد و بﻪ چﻨد ﻣﻮضع اساسﻲ دستﻪ بﻨدي شده اﻧد؟ ﻧام
ببرﻳد.
 -4حروف جﻮﻓﻰ و ﻣخارج آﻧﻬا را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5حﻠﻖ داراي چﻨد ﻣﻮضع ﻣﻰباشد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -6ﻣﻴان ﻣخرج «ﻫا» و «حا» چﻪ ﻓرق وجﻮد دارد؟ بﻴان ﻛﻨﻴد.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان جدوﻟﻰ از حروف ﻫجا را ترتﻴب داده ،حروف جﻮﻓﻰ و حﻠﻘﻰ را بعد از شﻨاساﻳﻰ
حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻨد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس دوم
دندانﻬا
مقدمه
از آﻧجا ﻛﻪ دﻧدانﻫا در تﻠﻔظ حروف و تﻮﻟﻴد صداﻫا ﻧﻘش ﻣﻬﻢ و اساسﻰ دارﻧد؛
ﻟﻬذا ﻻزم است تا با ﻧام ،تعداد و وظاﻳﻒ ﻫر ﻛدام از آنﻫا در عﻠﻢ تجﻮﻳد روشﻨﻰ
اﻧداختﻪ شﻮد و ﻣخارج آﻳﻨده از اﻳﻨﻜﻪ ارتباط ﻣستﻘﻴﻢ با دﻧدانﻫا دارﻧد بﻨا ًء بﻪ ذﻛر
آنﻫا در اﻳﻦ درس ﻣﻰپردازﻳﻢ:
تعداد و نامهاى 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» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد .دو تاى باﻻ را «ثَﻨاﻳاى
ُعﻠﻴا» و دو تاى پاﻳﻴﻦ را «ثَﻨاﻳاى ُسﻔﻠﻰ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار آنﻫا  4دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آنﻫا « َرباعﻴات»
ﻳا «ﻗﻮاطع» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار رباعﻴات 4،دﻧدان ﻧﻮك تﻴز(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ،ﻛﻪ آﻧﻬا را
«أﻧﻴاب» ﻳا «ﻛﻮاسر» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
در ﻛﻨار أﻧﻴاب 4 ،دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ) وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آﻧﻬا «ضﻮاحﻚ»
ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰشﻮد.
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در ﻛﻨار طﻮاحﻦ و در ﻗسﻤت آخر دﻧدانﻫا 4 ،دﻧدان دﻳﮕر(دو باﻻ و دو پاﻳﻴﻦ)
وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ آنﻫا «ﻧﻮاجذ» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.

()1

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

()2

شکل دندانـﻬا
ثﻨاﻳا
رباعﻰ
ﻧاب
ضاحﻚ

طﻮاحﻦ

طﻮاحﻦ

أضراس

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 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.
َرباعﻴات :جﻤع
أﻧﻴاب :جﻤع ﻧاب(ﻧﻴش) است ،بﻪ سبب ﻧﻮك تﻴز بﻮدن شان بﻪ أﻧﻴاب ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
است ،بﻪ سبب ظﻬﻮر اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا در وﻗت خﻨده بﻪ اﻳﻦ ﻧام ﻣس ّﻤﻰ شدﻧد.
ضﻮاحﻚ :جﻤع
(آسﻴاب ﻛﻨﻨده و ساﻳﻨده) است ،چﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ دﻧداﻧﻬا در ساﻳﻴدن و رﻳزه ﻛردن غذا بﻴشتر ﻣؤثر اﻧد ﻟذا بﻪ اﻳﻦ ﻧام
طﻮاحﻦ :جﻤع
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 ﻣﻰآﻳﻨد؛ 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 عﻤﻠﻰ از ﻣخرج آن در حضﻮر
داشت استاد ،ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

ســـؤاﻻت

 -1چرا ﻣا باﻳد دﻧداﻧﻬا را بشﻨاسﻴﻢ؟ اﻫﻤﻴت بحث آﻧﻬا را در عﻠﻢ تجﻮﻳد بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2ﻳﻚ اﻧسان باﻟغ داراى چﻨد دﻧدان ﻣﻰباشد؟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 چﻰ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ شرح دﻫﻴد.
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کارخانه گــﻰ

شاﮔردان پﻴراﻣﻮن ﻧظاﻓت ،حﻔظ وسﻼﻣتﻰ دﻧداﻧﻬا و ﻧﻘش آﻧﻬا در تﻠﻔظ
حروف و تﻮﻟﻴد صداﻫا 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 سوم

لسان و مخارج آن()۱
لسان(زبان)
زبان ﻛﻪ وسﻴع ترﻳﻦ ﻣﻮضع تﻜﻠّﻢ بﻮده ،داراى ده ﻣخرج ﻣﻰباشد 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 ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ
در زﻳر بﻪ تﻔصﻴﻞ آﻧﻬا ﻣﻰپردازﻳﻢ:

10

مخرج«ق»
ﻫرﮔاه رﻳشﺔ زبان با ﻟﻬات(زباﻧچﻪ ﻛﻪ در اﻧتﻬاى سﻘﻒ دﻫﻦ اوﻳزان است)ﻣتصﻞ شﻮد از آن
حرف«ق»ادا ﻣﻰشﻮد.

ﻣاﻧﻨدَ :ر َزﻗْﻨﻬ ْﻢ .
مخرج«ک»
ﻫرﮔاه رﻳشﺔ زبان با ﻟﻬات(زباﻧچﻪ) ﻛﻤﻰ پاﻳﻴﻨتر از ﻣخرج«ق» بﻪ طرف دﻫﻦ ﻣتصﻞ شﻮد از آن
حرف«ك» ادا ﻣﻰشﻮد.

ﻣاﻧﻨد :ﻳَ ْﻜ ِذب ُ ْﻮنَ  ،اﻳﻦ دو حرف را ﻟﻬﻮى(ﻣﻨسﻮب بﻪ ﻟﻬات)ﮔﻮﻳﻨد.
11

مخرج «ج،ش،ﻳاى غﻴرمدّ ى»
ﻫرﮔاه وسط زبان در ﻣﻘابﻞ خﻮد با ﻛام باﻻ ﻣتصﻞ شﻮد از آﻧجا سﻪ حرف«ج ،ش و ﻳاى غﻴر
ﻣدّى(ﻳاى ﻟﻴﻦ و ﻳاى ﻣتحرك)» ادا ﻣﻰشﻮﻧد ،اﻳﻦ حروف را شجرﻳّﻪ ﮔﻮﻳﻨد(.)1

ﻣاﻧﻨد :ا َ ْج ٌر  ،ا َ ْشتَاتًا و

.

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳت ﻫاي زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده حروف ﻟﻬﻮى و شجرﻳﻪ را از ﻣخرج آن ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯ
ﭟ

ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞ
[

َج َر بَﻴْﻨَ ُﻬ ْﻢ= شﻜاف و اختﻼف ﻣﻴان آﻧﻬا اﻓتاد) شاﻳد ﻣﻘصﻮد از آن حاﻟت
 -1زﻳرا"ش ْ
َجر" ﮔشاده ﮔﻰ و شﻜاف دﻫان را ﮔﻮﻳﻨد( ،ش َ
ﮔﻨبدى شﻜﻞ و ﻓرورﻓتﮕﻰ سﻘﻒ دﻫﻦ در وﻗت اداى اﻳﻦ حروف باشد؛ ﻣاﻧﻨد شﻜاﻓﻰ ﻛﻪ در تﻨﺔ درخت اﻳجاد ﻣﻰشﻮد.
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ســـؤاﻻت

 -1ﻟسان (زبان) چﻪ ﻧﻮع دستﮕاه تﻜﻠﻢ بﻮده و داراى چﻨد ﻣخرج ﻣﻰباشد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2از ﻟسان چﻪ تعداد حروف خارج ﻣﻰشﻮد؟ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3زبان داراى چﻨد ﻗسﻤت ﻣﻰباشد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4حرف ﻫاي«ق» و «ك» از ﻛجا خارج ﻣﻲ شﻮﻧد و چﻪ ﻧام دارﻧد؟ واضح سازﻳد.
 -5حروف(ج ،ش ،و ﻳاي غﻴر ﻣدي) از ﻛدام ﻣخرج ادا ﻣﻲ شﻮﻧد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -6در آﻳت ﻫاي زﻳر حروف ﻟﻬﻮي و شجرﻳّﻪ را ﻧشان دﻫﻴد:

.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان سﻪ آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻟﻬﻮى (ق -ك) و حروف شجرﻳﻪ (ج -ش -ﻳاى غﻴر
ﻣدى) بﻪ ﻛار برده شده باشد ،در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ
استاد با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس چﻬارم

لسان و مخارج آن()۲
مخرج«ض»
ﻫرﮔاه ﻛﻨارة زبان (راست و ﻳا چپ) ،با دﻧداﻧﻬاى أضراس باﻻ در ﻫﻤان طرف ﻣتصﻞ شﻮد از
آن حرف «ض» ادا ﻣﻰشﻮد.

()1

اﻳﻦ حرف را ﻣﻰتﻮان از طرف راست و چپ ﻫردو ادا ﻛرد؛ اﻣا از طرف راست آسان تر ادا
ﻣﻰشﻮد.

ﻣاﻧﻨد:

.

مخرج«ل»
ﻫرﮔاه ﻛﻨارة ﻧﻮك زبان با ﻟثﺔ (آن ﻗسﻤت از ﻓﻚ ﻛﻪ رﻳشﺔ دﻧداﻧﻬا در آن جاى دارد ﻛﻪ بﻪ
ﻓارسﻰ آن را بﻴره ﮔﻮﻳﻨد) ثﻨاﻳاى باﻻ ﻣتصﻞ شﻮد از آن حرف «ل» ادا ﻣﻰشﻮد.

ﻣاﻧﻨد :اَﻟ َّ ِذﻳْﻦ .
 -1حرف «ض» از ﻟحاظ ﻧحﻮة ادا از ﻣشﻜﻞ ترﻳﻦ حروف زبان عربﻰ است از اﻳﻦ رو ﻻزم است ﻛﻪ تﻠﻔظ صحﻴح آن را از استاد ﻣاﻫر
ﻳاد ﮔرﻓت و اﻳﻦ حرف را بﻪ صﻮرت «دال» پُر ﻳا بارﻳﻚ و ﻳا «ظا» خﻮاﻧدن درست ﻧﻴست ،ودر صﻮرت عدم اﻣﻜان ،ادا آن ﻣشابﻪ «ظا»
خﻮاﻧدن بﻪ صحت ﻧزدﻳﻚ تر است (بسبب ﻣشابﻬت در بعض صﻔات) بﻪ ﻧسبت «دال».
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مخرج«ن»
ﻣخرج «ﻧﻮن» ﻫﻤاﻧﻨد ﻣخرج «ل» است با اﻳﻦ تﻔاوت ﻛﻪ دﻧدان ضاحﻚ در تﻠﻔظ آن ﻧﻘشﻰ
ﻧداشتﻪ و صداى آن از ﻣجراى بﻴﻨﻰ بﻴرون ﻣﻰشﻮد.

ت .
ﻣاﻧﻨد :اَﻧ ْ َع ْﻤ َ
مخرج«ر»
ﻣخرج «ر» در ﻣجاورت ﻣخرج «ن» ﻗرار دارد ،با اﻳﻦ تﻔاوت ﻛﻪ در تﻠﻔظ اﻳﻦ حرف پشت زبان
ﻧﻴز دخاﻟت دارد.

()1

 -1اﻳﻦ سﻪ حرف( ل -ن -ر) را بﻪ سبب اشتراك در ﻧﻮك زبان « ذﻟﻘﻰ و طرﻓﻰ (ذﻟﻖ و طرف= ﻧﻮك و تﻴزى زبان)» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
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ﻣاﻧﻨد:

ﭓﭔ

.

مخرج«ط،د،ت»
از تﻤاس ﻧﻮك زبان با پشت ﻟثﺔ دﻧداﻧﻬاى ثﻨاﻳاى عﻠﻴا سﻪ حرف«ط-د-ت» ادا ﻣﻰشﻮﻧد.

()1

ت .
ﻣاﻧﻨد :اﻟ َّطﻴ ِّ ُ
بت  ،ﭡ ﭢ و ا َ َّخ َر ْ
مخرج«ظ،ذ،ث»
از تﻤاس ﻧﻮك زبان با سر دﻧداﻧﻬاى ثﻨاﻳاى عﻠﻴا و ﻟثﺔ پشت آﻧﻬا سﻪ حرف«ظ-ذ-ث» ادا
ﻣﻰشﻮﻧد.

()2

 -1اﻳﻦ سﻪ حرف(ط -د -ت) را «ﻧطعﻰ» (ﻧطع= خطﻮط برجستﺔ پشت ﻟثﺔ ثﻨاﻳاى باﻻ است ﻛﻪ ﻣحﻞ خروج اﻳﻦ سﻪ حرف ﻣﻲ باشد)»
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
 -2اﻳﻦ سﻪ حرف(ظ -ذ -ث) را «ﻟِثَﻮِى» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا ﻧﻮك زبان بعد از تﻤاس با سر دﻧداﻧﻬا ثﻨاﻳاى عﻠﻴا بﻪ ﻛﻤﻚ ﻟثﻪ اﻳﻦ حروف
را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد.
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ﻣاﻧﻨدَ :و َﻻ ت ُ ْظﻠَ ُﻤ ْﻮنَ  ،ﯩ ﯪ و ﭩ .

مخرج«ص ،ز ،س»
از تﻤاس سطح پﻴشروى زبان (عﻘب تر از ﻧﻮك زبان) با ﻗسﻤت ﻣﻘابﻞ خﻮد ﻳعﻨﻰ
برجستﮕﻰ ﻣرز بﻴﻦ ﻟثﻪ و سخت ﻛام ،و تﻤاس ﻧﻮك زبان با ﻟثﺔ ثﻨاﻳاى سﻔﻠﻰ و تﻤاس
ﻛﻨارهﻫاى زبان با دﻧداﻧﻬاى اضراس باﻻ سﻪ حرف«ص -ز -س» ادا ﻣﻰشﻮﻧد.

()1

اص َطا ُد ْوا َ ،واﻟ َّزﻳْت ُ ْﻮ ِن و ا َ ْس َﻔ َﻞ .
ﻣاﻧﻨد :ﻓَ ْ
 -1در تﻠﻔظ حروف (ص ز س) ﻫﻢ پﻴشروى زبان با برجستﮕﻰ ﻣرز بﻴﻦ ﻟثﻪ و سخت ﻛام تﻤاس ﮔرﻓتﻪ و ﻫﻢ
ﻧﻮك زبان با ﻟثﺔ ثﻨاﻳاى سﻔﻠﻰ تﻤاس ﻣﻰﮔﻴرد و ﻫﻢ ﻛﻨارهﻫاى زبان با دﻧداﻧﻬاى اضراس باﻻ ﻣتصﻞ ﻣﻰشﻮد
تا اﻳﻦ سﻪ حرف تﻮﻟﻴد ﻣﻲ شﻮﻧد؛ اﻳﻦ حروف را بﻪ سبب ﻧﻮعﻰ ﻣشابﻬت با صداى سﻮت در وﻗت تﻠﻔظ شان
=ﻳعﻨﻰ سطح بارﻳﻚ پﻴشروى زبان» در تﻮﻟﻴد
«صﻔﻴر»ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد ،و اﻳﻦ حروف بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ «
شان ﻧﻘش بسزاﻳﻰ دارد أ َسﻠِﻰ ﻫﻢ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳت ﻫاي زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده حرفﻫاى (ض -ل -ن -ر -ط -د -ت -ظ -ث-
ص -ز -س) را از ﻣخرج ﻫر ﻳﻚ ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ

ســـؤاﻻت

 -1بﻴﻦ «ض» و «د» از ﻟحاظ ﻣخرج چﻪ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ واضح سازﻳد.
 -2حرف «ل» از ﻛجا ادا ﻣﻰشﻮد؟ واضح سازﻳد.
-3بﻴﻦ ﻣخرج ﻫاى«ل»« ،ن» و «ر» چﻪ تﻔاوت وجﻮد دارد؟ روشﻦ سازﻳد.
 -4ﻣخرج حرفﻫاى «ط،د،ت» را ضﻤﻦ ﻣثالﻫاى جداﮔاﻧﻪ واضح سازﻳد.
 -5براى حروف «ظ،ذ،ث» ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣثال ذﻛر ﻧﻤﻮده و با تﻠﻔظ ﻫر ﻳﻚ ﻣخرج شان را
ﻣشخص ﻧﻤاﻳﻴد.
 -6حروف «ص،ز،س»را بﻪ ﻛدام ﻧام ﻳاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨد و ﻣحﻞ خروج آﻧﻬا ﻛجا ﻣﻲ باشد؟ واضح سازﻳد.
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کارخانه گــﻰ

شاﮔردان ﻛﻠﻤاتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف (ض -ل -ن -ر -ط -د -ت -ظ -ث -ص -ز-
س) بﻪ ﻛار برده شده باشد ،در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ
استاد با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس پنجم

شفتان و خﻴشوم
شفتان(لﺐ ها)
اﻳﻦ ﻣﻮضع داراى دو ﻣخرج ﻣﻰباشد وچﻬار حرف (ﻓا ،با ،ﻣﻴﻢ ،واو) از آن خارج ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ
در زﻳر بﻪ تﻔصﻴﻞ آﻧﻬا پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد:
مخرج«ف»
از ﻗرار ﮔرﻓتﻦ وسط ﻟب پاﻳﻴﻦ بر ﻟبﺔ ثﻨاﻳاى عﻠﻴا حرف «ف» ادا ﻣﻰشﻮد.

اجا .
ﻣاﻧﻨد :اَﻓ ْ َﻮ ً
مخرج«ب،م،و»
بﻪ ﻛﻤﻚ ﻟبﻫا سﻪ حرف«ب ،م ،واو غﻴر ﻣدّى» ادا ﻣﻰشﻮﻧد ،با اﻳﻦ تﻔاوت ﻛﻪ:
حرف«ب» با اﻧطباق ﻫردو ﻟب بر ﻳﻜدﻳﮕر از ﻗسﻤت ترى ﻟبﻫا در حاﻟﻴﻜﻪ راه بﻴﻨﻰ بستﻪ
ﻣﻰباشد ادا ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت آن را «بحرى» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
حرف «م» ﻫﻢ با اﻧطباق ﻫردو ﻟب بر ﻳﻜدﻳﮕر از ﻗسﻤت خشﻜﻰ ﻟبﻫا در حاﻟﻴﻜﻪ راه بﻴﻨﻰ باز
ﻣﻰباشد(وصداى «م» از بﻴﻨﻰ خارج ﻣﻰشﻮد) ادا ﻣﻰﮔردد ،و بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ از ﻗسﻤت خشﻜﻰ
«برى» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻟبﻫا ادا ﻣﻰشﻮد آن را ّ
حرف«و» از جﻤع شدن ﻧا تﻤام (بدون اﻧطباق) ﻫر دو ﻟب ادا ﻣﻰشﻮد.

()1

 -1اﻳﻦ چﻬار حرف(ف ب م و) را (بﻪ خاطر دخﻴﻞ بﻮدن ﻟبﻫا در تﻠﻔظ آﻧﻬا) « َش َﻔﻮِى» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
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ﻣاﻧﻨد :ﮈ ﮉ ﮊ { | و ﮄ ﻣِّﻨ َّا .
خﻴشوم
ﻓضاى بﻴﻨﻰ را «خﻴشﻮم» و صداﻳﻰ ﻛﻪ از آن بﻴرون ﻣﻰشﻮد« ُغﻨ َّﻪ» ﮔﻮﻳﻨد.
« ُغﻨ َّﻪ» ﻣخصﻮص دو حرف «م» و «ن»در تﻤام حاﻻت آﻧﻬا است.

ت َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ .
ﻣاﻧﻨد :ﭑ ﭒ ﭔ ﭕ ﭖ و اَﻧ ْ َع ْﻤ َ

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

جـدول مـخـارج حـروف
حروف

ﻧام

ﻣخرج

عﻨﻮان

اﻟﻒ ﻣدّى -واو
ﻣدّى -ﻳاى ﻣدّى

حروف ﻣ ّد

ﻓضا و خﻼء دﻫﻦ

حروف جﻮﻓﻰ -ﻫﻮاﻳﻰ

ﻫﻤزه-ﻫا
عﻴﻦ -حا
غﻴﻦ -خا

حروف حﻠﻖ

اﻗصاى حﻠﻖ ﻧزدﻳﻚ سﻴﻨﻪ.
وسط حﻠﻖ.
ادﻧاى حﻠﻖ ﻧزدﻳﻚ بﻪ دﻫﻦ.

حروف حﻠﻘﻰ

ﻗاف
ﻛاف

حروف ﻟسان
حروف ﻟسان

اﻗصﻰ اﻟﻠسان با ﻟﻬات.
اﻗصﻰ اﻟﻠسان با ﻟﻬات زﻳر ﻣخرج ﻗاف.

ِى
ﻟ َ َﻬﻮ ْ

جﻴﻢ -شﻴﻦ -ﻳاى
غﻴر ﻣدّى

حروف ﻟسان

وسط زبان در ﻣﻘابﻞ خﻮد با ﻛام باﻻ.

ِى
َجر ْ
ش ْ

ضاد

حروف ﻟسان

ﻳﻜﻰ از دو ﻛﻨاره زبان با دﻧداﻧﻬاى
أضراس.

ِض ْر ِس ْﻰَ -حاﻓ ِ ْﻰ

ﻻم

حروف ﻟسان

ﻛﻨارة ﻧﻮك زبان با ﻟثﻪ ثﻨاﻳاى باﻻ.

َذﻟ َ ِﻘ ْﻰ

ﻧﻮن

حروف ﻟسان

ﻛﻨارة ﻧﻮك زبان با ﻟثﻪ ثﻨاﻳاى باﻻ و
خروج صدااز ﻣجراى بﻴﻨﻰ.

َذﻟ َ ِﻘ ْﻰ

را

حروف ﻟسان

ﻧﻮك زبان ﻣاﻳﻞ بﻪ پشت با ﻟثﻪ و ﻛام
باﻻ.

َذﻟ َ ِﻘ ْﻰ

طا -دال -تا

حروف ﻟسان

ﻧﻮك زبان با پشت ﻟثﻪ ثﻨاﻳاى باﻻ.

عﻰ
ﻧ ِ ْط ْ

ظا -ذال -ثا

حروف ﻟسان

ﻧﻮك زبان با سر ثﻨاﻳاى عﻠﻴا و ﻟثﻪ پشت
آﻧﻬا.

ِى
ﻟِثَﻮ ْ

صاد -سﻴﻦ -زا

حروف ﻟسان

عﻘب ﻧﻮك زبان با ﻗسﻤت ﻣﻘابﻞ خﻮد
و ﻧﻮك زبان با ﻟثﻪ ثﻨاﻳاى سﻔﻠﻰ و
ﻛﻨاره زبان با اضراس باﻻ.

أ َسﻠِﻰ -صﻔﻴر

ﻓا

حروف شﻔﻮى

وسط ﻟب پاﻳﻴﻦ با ﻟبﻪ ثﻨاﻳاى عﻠﻴا.

ِى
َش َﻔﻮ ْ

با -ﻣﻴﻢ -واو

حروف شﻔﻮى

ﻫردو ﻟب باﻻ وپاﻳﻴﻦ در حال اطباق
در«ب م»و اﻧﻔتاح در«و».

ِى
َش َﻔﻮ ْ

ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن

حروف غﻨﻮى

خﻴشﻮم(ﻓضاى بﻴﻨﻰ).

حروف ُغﻨ َّ ْﻪ
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،ﻫر حرف را عﻤ ً
ﻼ در حضﻮر داشت استاد ،از ﻣخرجش
ادا ﻧﻤاﻳﻨد.

()40
ســـؤاﻻت

 -1ﻟبﻫا داراى چﻨد ﻣخرج بﻮده و از آن چﻨد حرف ادا ﻣﻰشﻮد؟ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2حرف «ف» چﮕﻮﻧﻪ ادا ﻣﻰشﻮد؟ بﻪ شﻜﻞ عﻤﻠﻰ اجرا ﻛﻨﻴد.
 -3بﻴﻦ «ب» و «م» از ﻟحاظ ﻣخرج چﻪ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ واضح سازﻳد.
 -4حرف «و» از ﻛجا و چﮕﻮﻧﻪ ادا ﻣﻰشﻮد؟ عﻤﻠﻰ اجرا ﻛﻨﻴد.
 -5خﻴشﻮم را تعرﻳﻒ و حروف آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
" -6غﻨّﻪ"چﻪ را ﮔﻮﻳﻨد و ﻛدام حروف داراي اﻳﻦ صﻔت ﻣﻲ باشد؟ واضح سازﻳد.

کارخانگــﻰ

شاﮔردان  29حرف ﻫجا را در ﻛتابچﻪﻫاى شان با تشخﻴص ﻣخرج ﻫر ﻳﻚ ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در
ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
23

درس ششم

صفات حروف(اصلﻰ و عارضﻰ)

()1

تعرﻳف صفت
صﻔات جﻤع صﻔت است ،و صﻔت در ﻟﻐت ﻣعﻨﻰ و خصﻮصﻴتﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ
غﻴر ﻗاﻳﻢ ﻣﻰباشد ،ﻣاﻧﻨد :عﻠﻢ ،سﻔﻴدى ،سﻴاﻫﻰ و....
ِ
صﻔت حرف ﻛﻴﻔﻴت و خصﻮصﻴتﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ براى ﻳﻚ حرف
در اصطﻼح،
ﻫﻨﮕام ادا آن از ﻣخرج ،پدﻳد ﻣﻰآﻳد ،ﻣاﻧﻨد :جﻬر ،ﻫﻤس ،شدت و....
اقسام صفات حروف
صﻔات اوﻻً بﻪ دو دستﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد:
 -1صﻔات اصﻠﻰ  -2صﻔات عارضﻰ
 -۱صفات اصلﻰ
صﻔاتﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ ﻫﻴچﮕاه از حرف جدا ﻧﻤﻰ شﻮﻧد و اﮔر رعاﻳت ﻧشﻮﻧد ،حرف
بﻪ ﻛﻠّﻰ از بﻴﻦ ﻣﻰرود ،ﻣاﻧﻨد :جﻬر ،شدت ،استعﻼء ،اطباق ،اذﻻق و )2(....صﻔات
 -1ﻓﻮائد شﻨاخت صﻔات حروف:
اﻟﻒ -تﻤاﻳز بﻴﻦ حروف ﻫﻢ ﻣخرج حاصﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد َجﻬر در «ز» و َﻫﻤس در «س» ﻛﻪ اﮔر جﻬر در«ز» ﻓﻮت شﻮد ،تبدﻳﻞ بﻪ
«س» ﻣﻰشﻮد.
ب -اداء حروف بﻪ وجﻪ ﻧﻴﻜﻮتر و ﻛاﻣﻞ تر صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
ج -حروف ﻗﻮى از حروف ضعﻴﻒ تشخﻴص ﻣﻰشﻮد.
 -2از بﻴﻦ رﻓتﻦ حرف ،صﻮرتﻫاى ﻣختﻠﻒ دارد:
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اصﻠﻴﻪ را «ذاتﻴﻪ»« ،ﻻزﻣﻪ»« ،ﻣُﻤﻴِّزه» و «ﻣُﻘ ِّﻮﻣﻪ» ﻧﻴز ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
 -۲صفات عارضﻰ
بﻪ آن دستﻪ از صﻔات ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﮔاﻫﻰ با حرف ﻣﻰباشﻨد و ﮔاﻫﻰ از آن جدا
ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر رعاﻳت ﻧشﻮﻧد ،حرف از بﻴﻦ ﻧﻤﻰ رود؛ وﻟﻰ حﻼوت و زﻳباﻳﻴش را
از دست ﻣﻰدﻫد ،ﻣاﻧﻨد :تﻔخﻴﻢ ،ترﻗﻴﻖ ،غﻨّﻪ و....
صﻔات عارضﻰ را «ﻣُ َح ِّسﻨﻪ»« ،ﻣُ َزﻳِّﻨﻪ»و«ﻣُ َحﻠِّﻴﻪ» ﻧﻴز ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
صﻔات اصﻠﻰ جﻤعاً  17صﻔت اﻧد ،ﻛﻪ  10صﻔت از آﻧﻬا ﻣتضاد اﻧد(پﻨج جﻔت
صﻔت ض ّد ﻳﻜدﻳﮕر) و  7صﻔت آن غﻴر ﻣتضا ّده اﻧد ﻛﻪ بعدا ً ﻫرﻳﻚ بﻪ تﻔصﻴﻞ بﻴان
ﻣﻰشﻮد.
صفات اصلــــﻰ متضــاده
صﻔاتﻰ است ﻛﻪ داراى ض ِّد خﻮد ﻣﻰباشد ،پﻨج صﻔت ﻣﻘابﻞ پﻨج صﻔت دﻳﮕر ﻗرار
دارد:
جﻬر ض ِّد آن ﻫﻤس
اﻟﻒ -ﻳا حرف بﻪ حرف دﻳﮕرى تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻣاﻧﻨد :حرف«ص» و «ظ» اﮔر استعﻼء و اطباق آﻧﻬا رعاﻳت ﻧشﻮد ،بﻪ «س» و «ذ»
ﻣبدّل ﻣﻰشﻮﻧد ،و اﮔر صﻔت ﻗﻠﻘﻠﻪ در حرف«د» رعاﻳت ﻧشﻮد بﻪ «ت» تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
ب -ﻳا اﻳﻨﻜﻪ حرف بﻪ حاﻟت خﻮد باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد؛ اﻣا در آن ﻛﻤﻰ و ﻧﻘص پدﻳد ﻣﻰآﻳد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ در «ﻫﻤزه» صﻔت شدّت رعاﻳت
ﻧشﻮد و ﻳا صﻔت غﻨ ّﻪ در «م» و «ن» رعاﻳت ﻧشﻮد؛ حرف بﻪ صﻮرت ﻧاﻗص در ﻣﻰآﻳد.
ج -و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ آن حرف از عربﻴت و ﻓصاحت خﻮد بﻴرون آﻣده و بﻪ ﻳﻚ حرف ساختﮕﻰ در ﻣﻰآﻳد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ صﻔت ﻗﻠﻘﻠﻪ از
حرف«ب» ﻳا «ج» ﮔرﻓتﻪ شﻮد ،تبدﻳﻞ بﻪ «پ» و «چ» ﻣﻰﮔردﻧد؛ و ﻳا صﻔت تﻔشّﻰ از حرف«ش» ﮔرﻓتﻪ شﻮد ،بﻪ ﻳﻚ حرف ﻧا ﻣعﻠﻮم
و ساختﮕﻰ در ﻣﻰآﻳد.
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شدت ض ِّد آن رخﻮت
استعﻼء ض ِّد آن استﻔال
اطباق ض ِّد آن اﻧﻔتاح
و اذﻻق ض ِّد آن اصﻤات است.
جﻤعاً بﻪ ده صﻔت ﻣﻰرسد ،ﻛﻪ در درسﻫاى بعدى ﻫرﻳﻚ بﻪ تﻔصﻴﻞ بﻴان خﻮاﻫد
شد.

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،صﻔات اصﻠﻰ و عارضﻰ را شﻨاساﻳﻰ و بﻪ
ﮔﻮﻧﺔ عﻤﻠﻰ تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
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ســـؤاﻻت

 -1صﻔت را در ﻟﻐت و اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2صﻔت بﻪ چﻨد ﻗسﻢ است؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3صﻔت اصﻠﻰ را تعرﻳﻒ و ﻧامﻫاى دﻳﮕر آن را ﻧﻴز ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4صﻔت عارضﻰ را تعرﻳﻒ و ﻧامﻫاى دﻳﮕر آن را ﻧﻴز ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5صﻔات اصﻠﻰ ﻣتضاده را تعرﻳﻒ و تعداد آنﻫا را ﻧﻴز ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6اﻫﻤﻴت رعاﻳت ﻛردن صﻔات اصﻠﻰ حروف را بﻴان ﻛﻨﻴد.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت بحث صﻔات حروف در عﻠﻢ تجﻮﻳد و ﻓﻮاﻳد شﻨاخت آﻧﻬا ،ﻣﻘاﻟﺔ
را بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از شش سطر ﻛﻢ ﻧباشد و در ساعت بعدى بﻪ خاطر ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در
صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس هفتم

جﻬر و همس
جﻬـــــر
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى آشﻜار بﻮدن و آواز بﻠﻨد است.

()1

در اصطﻼح تجﻮﻳد عبارت است از آشﻜار و بﻠﻨد ادا ﻛردن حرف بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ
آن ،جرﻳان ﻧ َ َﻔس حبس و ﻗطع شﻮد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ خصﻮصﻴت باشﻨد ،حروف «ﻣجﻬﻮره» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،آﻧﻬا  19حرف
اﻧد (ا-ب-ج-د-ذ-ر-ز-ض-ط-ظ-ع-غ-ق-ل-م-ن-و-ء-ى) بﻪ عبارت زﻳر جﻤع شده
()2
است«:ع ُظ َﻢ َوز ُن ٍ
ﻗارئ َغ ٍّ
ض ِذى َطﻠَ ٍ
ب ِجدٍّ ».
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣجﻬﻮره بﻪ ﻛار برده شده است تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
اج َ ،و ا ِ ْذ ﻗَ َ
ال و ﭸ ﭹ .
ﭑﭓ
ﭒ
عﻢ َ ،ض ِرﻳ ْ ٍع َ ،ﻣﻐ َْر ًﻣا  ،ا َ ْظﻠَ َﻢ  ،ا َ ْز َو ٌ
 ،ا ِ ْط ٌ
همـــس
ض ّد جﻬر و در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى پﻨﻬان و صداى آﻫستﻪ ﻣﻰباشد.

()3

در اصطﻼح عبارت است از آﻫستﻪ تﻠﻔظ ﻛردن حرف بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ آن ،ﻧ َ َﻔس
بﻪ آﻫستﮕﻰ و پستﻰ جرﻳان پﻴدا ﻛرده و بﻼ ﻓاصﻠﻪ ﻗطع ﻧشﻮد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ خصﻮصﻴت باشﻨد ،حروف «ﻣﻬﻤﻮسﻪ» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،آﻧﻬا  10حرف
ت ﻓَ َحث َّ ُﻪ
اﻧد(ت -ث-ح -خ -س -ش -ص -ف-ك-ﻫـ) و بﻪ عبارت زﻳر جﻤع شده اﻧدَ «:س َﻜ َ
ص».
َش ْخ ٌ

()4

ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣﻬﻤﻮسﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
 -1در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده استَ {:و َﻻ ت َْجـ َﻬ ُر ْوا ﻟَﻪ ب ِاﻟ ْ َﻘ ْﻮ ِل}[اﻟحجرات ]2:ﻳعﻨﻰ در برابر پﻴاﻣبر( ) بﻠﻨد سخﻦ ﻧﮕﻮﻳﻴد.
طبعﻴتاً در وﻗت تﻠﻔظ حروف ﻣجﻬﻮره تارﻫاى صﻮتﻰ بﻪ ارتعاش در ﻣﻰآﻳﻨد و حرف چﻨان بﻪ ﻗ ّﻮت از ﻣخرج خﻮد بﻴرون ﻣﻰشﻮد
ﻛﻪ بﻪ بﻠﻨد شدن آواز و بﻨد شدن ﻧ َ َﻔس ﻣﻰاﻧجاﻣد.
 -2ترجﻤﻪ :ﻗارﻳﻴﻜﻪ چشﻢ از ﻣﻨﻜرات بپﻮشد ،جستجﻮﮔر و پُر تﻼش باشد ،ﻗدر وﻗﻴﻤت او در اﻧظار ،سﻨﮕﻴﻦ جﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨد.
 -3در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده استَ {:وخَ شَ َع ِ
ات ﻟِﻠ َّر ْحﻤﻦِ ﻓَ َﻼ تَ ْس َﻤ ُع ا ِ َّﻻ َﻫ ْﻤ ًسا}[طﻪ]108:
اﻻص َﻮ ُ
ت ْ
ﻳعﻨﻰ«:و ﻫﻤﻪ صداﻫا در برابر(ﻫﻴبت و جﻼل) اﷲ رحﻤﻦ ﻓروﻛش ﻣﻰﻛﻨد ،و جز صداى آﻫستﻪ چﻴزى ﻧﻤﻰ شﻨﻮى» .طبعﻴتاً در وﻗت
تﻠﻔظ حروف ﻣﻬﻤﻮسﻪ تارﻫاى صﻮتﻰ ﻣرتعش ﻧﻤﻰ شﻮﻧد و حرف بﻪ ضعﻴﻔﻰ و آﻫستﮕﻰ از ﻣخرج خﻮد بﻴرون ﻣﻰشﻮد طﻮرﻳﻜﻪ
ﻧ َ َﻔس بﻪ راحتﻰ جرﻳان داشتﻪ و آواز با پستﻰ ﻫﻤراه ﻣﻰباشد.
َ
شخص َسﻜت» است ﻛﻪ
 -4ترجﻤﻪ :ساﻛت و آرام بﻮد ،پس شخصﻰ اورا تشﻮﻳﻖ ﻛرد و بر اﻧﮕﻴخت .و ترﻛﻴب ﻣشﻬﻮر آن«ﻓحث َّﻪ
ٌ
ﻣعﻨاى آن در اﻳﻦ صﻮرت چﻨﻴﻦ است :پس اورا شخص خاﻣﻮش و ﻛﻢ سخﻦ ،تشﻮﻳﻖ ﻛرد و بﻪ ﻛارى واداشت.
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ت َ ،و اِثْـ ُﻤ ُﻬ َﻤاا َ ْﻛبَ ُر ﻣِ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِع ِﻬ َﻤا  ،ا َ ْح َﻘابًا  ،ﻣُ ْخـتَﻠ ِ ُﻔ ْﻮنَ  ،ﮨ ﮩ  ،ا َ ْشتَاتًا ،
تَب َّ ْ
اجا .
ﭧ ﭨ ﭩ و اَﻓ ْ َﻮ ً
توجــه:
در تﻠﻔظ «ك» و «ت» دﻗت ﻻزم بﻪ ﻛار است و ﻧباﻳد چﻨان ﻣباﻟﻐﻪ در صﻔت ﻫﻤس صﻮرت
ﮔﻴرد ﻛﻪ در آخر اﻳﻦ دو حرف ،حرف«ﻫــ» اضاﻓﻪ شده چﻨﻴﻦ شﻮد «:ا َ ْﻛﻬـــ ،اَت ْﻬــ »؛ زﻳرا چﻨﻴﻦ
حرفﻫا از خصﻮصﻴات زبان اردو بﻮده و در زبان عربﻰ اص ً
ﻼ وجﻮد ﻧدارد.
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،دو صﻔت ﻣتضاد جﻬر و ﻫﻤس را در آﻧﻬا تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ســـؤاﻻت

 -1صﻔت جﻬر را تعرﻳﻒ ﻧﻤﻮده و بﮕﻮﻳﻴد حروﻓﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻦ صﻔت باشد بﻪ ﻛدام ﻧام ﻳاد
ﻣﻰشﻮد؟
 -2حروف ﻣجﻬﻮره را ضﻤﻦ جﻤﻠﻪ ﻳﻰ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3چﻬار ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ در آنﻫا حروف ﻣجﻬﻮره بﻪ ﻛار برده شده باشد ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4صﻔت ﻫﻤس را تعرﻳﻒ و حروف آن را ضﻤﻦ جﻤﻠﻪ ﻳﻰ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -5چﻬار ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ در آنﻫا حروف ﻣﻬﻤﻮسﻪ بﻪ ﻛار برده شده باشد ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6در تﻠﻔظ «ك» و «ت» ﻧباﻳد چﻨان ﻣباﻟﻐﻪ در صﻔت ﻫﻤس ﻛرد تا در آخر آن ،حرف«ﻫــــ»
اضاﻓﻪ شده چﻨﻴﻦ شﻮد «:ا َ ْﻛﻬـــ ،اَت ْﻬـــ » ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣعﻠﻮﻣات بﻴشتر اراﻳﻪ ﻛﻨﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان دو آﻳتﻰ را در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛﻨﻨد ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣجﻬﻮره و
ﻣﻬﻤﻮسﻪ وجﻮد داشتﻪ باشد و بعد از شﻨاساﻳﻰ ،ﻧشاﻧﻰ ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ
استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس هشتم

شـــــــــدت و رخوت
ّ
شدت
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى سختﻰ و ﻗ ّﻮت است.
در اصطﻼح عبارت است از ادا ﻛردن حرف با ﻗ ّﻮت و شدّتﻰ ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ حبس و اﻧسداد
ﻛاﻣﻞ آواز در ﻣخرج شﻮد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «شدﻳده» ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،و  8حرف است(ب-ت-ج-د-
ط-ق-ك-ء) ﻛﻪ در عبارت«:أَ ِجد َ
بت»( )1جﻤع شده است.
ُك ﻗَ َط َ
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف شدﻳده بﻪ ﻛار برده شده است تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
ب و ا َ ْﻛبَ ُر .
تَب َّ ْ
ت  ،ا َ ْج َرﻣُ ْﻮا  ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ،ﮰ  ،اِﻗْتَ َر َ
رخـــــوت
ض ّد شدّت و در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻧرﻣﻰ ،رواﻧﻰ و سستﻰ ﻣﻰباشد.
در اصطﻼح عبارت است از ادا ﻛردن حرف با ﻧرﻣﻰ و ﻟطاﻓت بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ آن،
آواز بﻪ راحتﻰ جرﻳان ﻛاﻣﻞ در ﻣخرج پﻴدا ﻛﻨد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «حروف رخﻮه» ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،و  16حرف اﻧد(اﻟﻒ-
ث -ح -خ -ذ -ز -س -ش -ص -ض -ظ-غ -ف -و -ﻫـ -ى).
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف رخﻮه بﻪ ﻛار برده شده است تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
َو اِثْـ ُﻤ ُﻬ َﻤا  ،ا َ ْح َﻘابًا  ،ﻣُ ْخـتَﻠ ِ ُﻔ ْﻮنَ َ ،و ا ِ ْذ اَخَ ْذﻧ َا َ ،و َﻻ تَ ِز ُر
و َﻻ تَ ْظﻠ ِ ُﻤ ْﻮنَ َو َﻻ ت ُ ْظﻠَ ُﻤ ْﻮنَ .
ُر ْشدً ا َ ،سﻴَ ْصﻠﻰ ،
)
صفت توسط(
توسط
ّ
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى در ﻣﻴاﻧﻪ بﻮدن است.
در اصطﻼح عبارت است از ادا ﻛردن حرف بﻴﻦ شدت و رخﻮت بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ
ﻼ ﻗطع شﻮد و ﻧﻪ ﻛاﻣ ً
آن ،آواز ﻧﻪ ﻛاﻣ ً
ﻼ جرﻳان پﻴدا ﻛﻨد ،بﻠﻜﻪ حاﻟت بﻴﻦ بﻴﻦ را بﻪ خﻮد بﮕﻴرد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «حروف ﻣتﻮ ّسطﻪ و بﻴﻨﻴَّﻪ» ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،و پﻨج حرف
ِّو ْز َر اُخْ رى  ،ا ِ ْس َراﻓًا ،

 -1ترجﻤﻪ :ترا ﻣﻰﻳابﻢ ﻛﻪ اﻧدوختﻪ اى(غﻤﮕﻴﻨﻰ) .و بﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى دﻳﮕر ﻧﻴز جﻤع شده است«:أجد ﻗ ِ ّط ب َ َﻜت» ﻳعﻨﻰ ﻣﻰﻳابﻢ زﻧﻰ را بﻨام
ﻗط ﻛﻪ ﮔرﻳﻪ ﻣﻰﻛرد و بعضﻰ ﻗط را بﻪ ﮔربﻪ ﻣعﻨﻰ ﻛرده اﻧد.
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است ﻛﻪ در عبارت «ﻟ ِ ْﻦ ُع َﻤر» )1(.جﻤع شده است.
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣتﻮسطﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
ت .
ا َ ْربَابًا  ،ا َ ْعﻠَ ُﻢ  ،ﮋ ﮌ و اَﻧ ْ َع ْﻤ َ
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،سﻪ صﻔت ﻣتضاد شدت ،رخﻮت و تﻮسط را در ﻣحﻞ
ﻫر ﻳﻚ تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ســـؤاﻻت

 -1صﻔت شدت را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2در عبارت «أَ ِجد َ
بت» ﻛدام حروف جﻤع شده است؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
ُك ﻗَ َط َ
 -3صﻔت رخﻮت را تعرﻳﻒ و حروف آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4در ﻛﻠﻤات زﻳر حروف «رخﻮه» را ﻧشان دﻫﻴد .ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ،ا َ ْوتَا ًدا و اِﻳ ْ َﻤاﻧ ًا .
 -5ﻣراد از صﻔت «تﻮسط» چﻪ ﻣﻰباشد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -6حروف «تﻮسط» را در سﻮرة زﻳر ﻧشان دﻫﻴد.
ﻚ َواﻧ َْح ْر ( )2إ ِ َّن َشاﻧِئ َ
اك اﻟ ْ َﻜ ْﻮث َ َر ( )1ﻓَ َص ِّﻞ ﻟ ِ َرب ِّ َ
إِﻧَّا أَ ْع َطﻴْﻨَ َ
َﻚ ُﻫ َﻮ اﻷبْتَ ُر ()3
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان سﻪ آﻳتﻰ را در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛﻨﻨد ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف شدﻳده ،رخﻮه
و ﻣتﻮسطﻪ بﻪ ﻛار برده شده باشد و بعد از شﻨاساﻳﻰ ،آنﻫا را حﻠﻘﻪ ﻛرده در ساعت بعدى بﻪ
خاطر ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
 -1ترجﻤﻪ :ﻧرﻣﻰ ﻛﻦ عﻤر! ﻗابﻞ ﻳاد آورى است ﻛﻪ بعضﻰ از عﻠﻤاى تجﻮﻳد ،دو حرف«و -ى» را بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ تﻤام صﻔات حروف
ﻣتﻮسطﻪ در اﻳﻦ دو حرف وجﻮد دارد ،از جﻤﻠﻪ حروف ﻣتﻮسطﻪ ﻣﻰداﻧﻨد؛ اﻣا ﻗﻮل ﻣشﻬﻮر ﻫﻤان است ﻛﻪ در ﻣتﻦ ذﻛر شد.
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درس نﻬم

استعـــﻼء و استفال
استعـــﻼء
از ﻛﻠﻤﻪ « َع َﻼ ،ﻳَعﻠُﻮ» ﮔرﻓتﻪ شده ،در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى طﻠب بﻠﻨدى و ارتﻔاع ﻣﻰباشد.
در اصطﻼح عبارت است از ﻣاﻳﻞ ﻛردن بﻴخ(رﻳشﻪ و بُﻦ) زبان بﻪ طرف باﻻ -در وﻗت ادا
()1

حرف -تا حرف درشت و پُر حجﻢ تﻠﻔظ شﻮد.

حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣستعﻠﻴﻪ» ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،و  7حرف اﻧد(خ -ص-
ص َضﻐ ٍ
ْط ﻗ ِ ْظ» ﮔرد آﻣده است.
ض-ط-ظ -غ -ق) ﻛﻪ در عبارت«:خُ َّ

()2

ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣستعﻠﻴﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
،

ْاﻻِث ْ ِﻢ َو بَا ِطﻨَﻪ

اَب ْ َصا ِر ِﻫ ْﻢ
،

،

،

َو َﻣا اﷲ ُ بِﻐَاﻓِﻞٍ َع َّﻤا تَ ْع َﻤﻠ ُ ْﻮنَ

ﯰ
و

،

َو َذ ُر ْوا َظا ِﻫ َر

ﻗَاﻟ ُ ْﻮا .

 -1بﻪ سبب استعﻼء در حرف ،صﻔت تﻔخﻴﻢ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛ اﻣا استعﻼء ﻣاﻧﻨد تﻔخﻴﻢ ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ استعﻼء ﻣﻮجب
تﻔخﻴﻢ است ،و بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕام اداى اﻳﻦ حروف ،ﻓضاى دﻫﻦ ﻣﻤﻠﻮء از آواز ﻣﻰشﻮد و با ﻓخاﻣت و درشتﻰ تﻠﻔظ
ﻣﻰشﻮﻧد ،ﮔاﻫﻰ اﻳﻦ حروف را «ﻣُ َﻔ َّخ َﻤﻪ» ﻧﻴز ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
 -2عبارت«خص ضﻐط ﻗظ» صرﻓاً بﻪ ﻣﻨظﻮر تسﻬﻴﻞ در حﻔظ ساختﻪ شده است ،ﻛدام ﻣعﻨاى ﻣعﻘﻮﻟﻰ ﻧدارد .بعضﻰ
«خص» را بﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻠبﻪ و «ضﻐط» را بﻪ ﻣعﻨاى تﻨﮓ و «ﻗظ» را بﻪ ﻣعﻨاى اﻗاﻣت در ﮔرﻣا ﮔرﻓتﻪ اﻧد .ﻳعﻨﻰ در ﻛﻠبﻪ تﻨﮓ
ﻫﻨﮕام ﮔرﻣا ﻣﻘﻴﻢ باش؛ اﻣا خاﻟﻰ از تﻜﻠﻒ ﻧﻴست.
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استفــــال
ض ّد استعﻼء است ،از ﻛﻠﻤﺔ « َس َﻔ َﻞ و ُسﻔﻠﻰ» ﮔرﻓتﻪ شده در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى پاﻳﻴﻦ آﻣدن است.
در اصطﻼح عبارت است از ﻣاﻳﻞ ﻛردن بﻴخ زبان از ﻛام باﻻ بﻪ ﻓضاى دﻫﻦ -در وﻗت ادا
حرف -تا حرف بارﻳﻚ وﻛﻢ حجﻢ تﻠﻔظ شﻮد ،ﻳعﻨﻰ ﻛاﻣ ً
ﻼ بر عﻜس استعﻼء.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣستﻔﻠﻪ» ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،غﻴر از حروف ﻣستعﻠﻴﻪ ،بﻘﻴﻪ 22
حرف دﻳﮕر(اﻟﻒ -ب -ت -ث -ج -ح -د -ذ -ر -ز -س -ش -ع -ف-ك -ل -م -ن -و -ﻫـ-

ء -ى)ﻫﻤﻪ «ﻣستﻔﻠﻪ» ﻣﻰباشد.
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣستﻔﻠﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.

ب  ،إِﻧ َّ ُﻪ َﻛانَ تَ َّﻮابًا َ ،واﻟﻨ َّا ِز َع ِ
ات ﻟ َ َﻬ ٍ
ات َ ،واﻟ َّساب ِ َحات
اجا َء َ ،ذ َ
إِ َذ َ

،

اجا ُ ،سبَاتًا  ،ﻟِبَا ًسا َ ،ﻣ َعا ًشا
 ،ﻣِ َﻬا ًدا  ،أَ ْوتَا ًدا  ،أَ ْز َو ً

،

اك ﻧ َ ْعب ُ ُد َوإِﻳ َّ َ
 ،إِﻳ َّ َ
ﻴﻦ َ ،ﻣآبًا
اك ﻧ َ ْستَ ِع ُ

،

أَﻟ ْ َﻔاﻓًا َ ،ﻣاﻟ ِ ِ
ﻚ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟدِّﻳﻦِ
ِﻛ َّذابًا و َﻣ َﻔازًا .
تبصره

دو حرف «را» و «ﻻم» ﮔرچﻪ از جﻤﻠﺔ حروف ﻣستﻔﻠﻪ اﻧد؛ اﻣا ﮔاﻫﻰ بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮﻧد،
ﻛﻪ تﻔصﻴﻞ آن در بحث احﻜام «را» و «ﻻم» خﻮاﻫد آﻣد.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ،دو صﻔت استعﻼء و استﻔال را در آﻧﻬا تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ســـؤاﻻت

 -1استعﻼء را در ﻟﻐت و اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2حروف استعﻼء را ﻧام ﮔرﻓتﻪ و ضﻤﻦ جﻤﻠﺔ ﻳﻰ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -3چﻬار ﻛﻠﻤﺔ را ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣستعﻠﻴﻪ وجﻮد داشتﻪ باشد.
 -4ﻣراد از صﻔت استﻔال چﻴست؟ واضح سازﻳد.
 -5حروف «ﻣستﻔﻠﻪ» را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -6شش ﻛﻠﻤﺔ را ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣستﻔﻠﻪ بﻪ ﻛار برده شده باشد.
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کارخانه گــﻰ

شاﮔردان از آﻳتﻫاى ذﻳﻞ ﻛﻠﻤاتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا صﻔت استعﻼء و استﻔال باشد بعد از شﻨاساﻳﻰ ،در
ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس دهم

اطباق و انفتاح
اطبــــاق
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى روى ﻫﻢ ﻗرار دادن ،چسپاﻧﻴدن و پﻮشاﻧﻴدن ﻣﻰباشد.
در اصطﻼح عبارت است از ﻣﻨطبﻖ ﻛردن (روى ﻫﻢ ﻗرار دادن) ﻗسﻤت بﻴشتر سطح زبان بر ﻗسﻤت
ﻣﻘابﻞ آن از سﻘﻒ دﻫﻦ -در وﻗت اداى حرف -تا حرف درشت ،پُر حجﻢ و بﻪ تﻔخﻴﻢ تﻠﻔظ شﻮد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣطبﻘﻪ» ﻧاﻣﻴده و چﻬار حرف(ص -ض -ط -ظ)اﻧد ﻛﻪ
()1

در عبارت «صض طظ» جﻤع شده است.

ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣطبﻘﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
اَب ْ َصا ِر ِﻫ ْﻢ َ ،و َﻻ َّ
اﻟضاﻟِّﻴ ْ َﻦ ِ ،خ َطابًا َ ،و َذ ُر ْوا َظا ِﻫ َر ْاﻻِث ْ ِﻢ َوبَا ِطﻨَﻪ ،
.
ت َ ،ظاﻟ ِ ُﻤﻮنَ َ ،غﻴ ْ َر ﻣُ َضا ٍّر و
أَ َضا َء ْ

،

تبصره:
در استعﻼء ﻣطﻠﻖ تﻔخﻴﻢ و در اطباق ،ح ّد اعﻼى تﻔخﻴﻢ وجﻮد دارد؛ ﻟذا در سﻪ حرف «خ-غ-ق»ﻛﻪ
ﻓﻘط استعﻼء ﻣﻰباشد و ﻓاﻗد اطباق ﻫستﻨد ،تﻔخﻴﻢ ﻛﻤتر صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؛ اﻣا در چﻬار حرف «ص-
ض -ط -ظ» ﻛﻪ ﻫﻢ استعﻼء ﻫست و ﻫﻢ اطباق ،تﻔخﻴﻢ بﻴشتر و اعظﻤﻰ بﻪ ﻛار است.
انفتاح
ض ّد اطباق ،در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى باز شدن و ﻓاصﻠﻪ ﮔرﻓتﻦ است.
و در اصطﻼح عبارت است از ﻓاصﻠﻪ ﮔرﻓتﻦ و عدم اﻧطباق سطح زبان از سﻘﻒ دﻫﻦ در وﻗت اداء
ﻛردن حرف.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣﻨﻔتحﻪ»ﮔﻮﻳﻨد ،غﻴر از چﻬار حرف ﻣطبﻘﻪ بﻘﻴﻪ 25حرف
دﻳﮕر ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻔتحﻪ اﻧد.
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻣﻨﻔتحﻪ بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
َ ،ﻫ ْﻞ أَت َ
َاك َح ِد ُ
ﻳث ﻣُﻮ َسﻰ  ،ﻓَ َأ َرا ُه اﻟ ْ ُﻜب ْ َرى  ،إ ِ َّن ﻓِﻲ
ﻳَ ُﻘﻮﻟُﻮنَ أَإِﻧَّا ﻟ َ َﻤ ْر ُدو ُدونَ ﻓِﻲ
«ص ْ
ض َط ْظ» صرﻓاً بﻪ ﻣﻨظﻮر تسﻬﻴﻞ در حﻔظ ساختﻪ شده است ،ﻛدام ﻣعﻨاى ﻣعﻘﻮﻟﻰ ﻧدارد.
 -1عبارت َ
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َذﻟ ِ َ
ات ﻟ َ َﻬ ٍ
ب  ،إِﻧَّﻪ َﻛانَ تَ َّﻮابًا ،
ﻚ
ﻟ ِ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْخشَ ﻰ  ،أَخْ َر َج ﻣِﻨ ْ َﻬا َﻣا َء َﻫا َو َﻣ ْر َعا َﻫا  ،إِ َذا َجا َء َ ،ذ َ
ات َ ،واﻟ َّساب ِ َح ِ
َواﻟﻨ َّا ِز َع ِ
اجا ُ ،سبَاتًا  ،ﻟِبَا ًسا َ ،ﻣ َعا ًشا ،
ات ،
 ،ﻣِ َﻬا ًدا  ،أَ ْوتَا ًدا  ،أَ ْز َو ً
اك ﻧ َ ْعب ُ ُد َوإِﻳ َّ َ
ﻚ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟدِّﻳﻦِ  ،إِﻳ َّ َ
أَﻟ ْ َﻔاﻓًا َ ،ﻣاﻟ ِ ِ
ﻴﻦ َ ،ﻣآبًا ِ ،ﻛ َّذابًا و َﻣ َﻔازًا .
اك ﻧ َ ْستَ ِع ُ
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،دو صﻔت اطباق و اﻧﻔتاح را در ﻣحﻞ ﻫر ﻳﻚ عﻤ ً
ﻼ تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.

ســـؤاﻻت

 -1صﻔت اطباق را در ﻟﻐت ﻣعﻨﻰ و در اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2حروﻓﻰ ﻛﻪ داراى صﻔت اطباق باشد بﻪ ﻛدام ﻧام ﻳاد ﻣﻰشﻮد؟ ضﻤﻦ جﻤﻠﺔ ﻧشان دﻫﻴد.
 -3حروف «ﻣطبﻘﻪ» را ضﻤﻦ ﻣثال ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4بﻴﻦ صﻔت استعﻼء و اطباق چﻪ ﻣﻨاسبت و ربطﻰ وجﻮد دارد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5صﻔت اﻧﻔتاح را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -6حروف ﻣﻨﻔتحﻪ را ضﻤﻦ ﻣثال ذﻛر ﻛﻨﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان چﻬار ﻛﻠﻤﺔ را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف «ﻣطبﻘﻪ» و شش ﻛﻠﻤﺔ را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف «ﻣﻨﻔتحﻪ» بﻪ
ﻛار برده شده باشد ،در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد،
در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس ﻳازدهم

اذﻻق و اصمات
اذﻻق
از ﻛﻠﻤﻪ « َذﻟَﻖَ » ﮔرﻓتﻪ شده ،در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى حدّت و تﻴزى ﻣﻰباشد.
در اصطﻼح عبارت است از تﻠﻔظ ﻛردن حرف با سرعت و روان.
ﻳعﻨﻰ با ﻧﻮك زبان و ﻛﻨاره ﻟبﻫا بﻪ آساﻧﻰ و سﻬﻮﻟت حروف ﻣذﻟﻘﻪ را ادا ﻛردن «اذﻻق» ﮔﻔتﻪ ﻣﻰشﻮد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣذﻟﻘﻪ» ﻧاﻣﻴده و شش حرف(ب -ر -ل -م -ن -ف)اﻧد،
ب» جﻤع شده است.
ﻛﻪ در عبارت «ﻓَ َّر ﻣِ ْﻦ ﻟ ُ ٍّ

()1

سﻪ حرف«ف ب م» از حروف شﻔﻮﻳﻪ اﻧد ﻛﻪ از ﻛﻨاره ﻟبﻫا ادا ﻣﻰشﻮﻧد و سﻪ حرف دﻳﮕر«ل -ن-ر»
از ﻧﻮك زبان ادا ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف «ﻣذﻟﻘﻪ» بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
ت .
ﻓ ِ َرا ًرا  ،ﻣِ ْﻦ َرب ِّ ِﻬ ْﻢ  ،ﻟ ِ َزا ًﻣا  ،اﻓْتَ َرى َ ،ﻣا َو َّﻻ ُﻫ ْﻢ و أَﻧ ْ َع ْﻤ َ
اصمــــات
ض ّد اذﻻق است ،در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى خاﻣﻮش ﻛردن و باز آﻣدن از ﻛﻼم است.
در اصطﻼح عبارت است از سﻨﮕﻴﻦ و سخت ادا ﻛردن حرف.
ﻳعﻨﻰ اﻳﻦ حروف در تﻠﻔظ با ثﻘﻞ و سﻨﮕﻴﻨﻰ ﻫﻤراه اﻧد؛ ﻟذا ﻧﻤﻰ تﻮان آنﻫا را بﻪ آساﻧﻰ و سرعت ادا
()2

ﻛرد.

حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشﻨد آﻧﻬا را «ﻣصﻤتﻪ» ﻧاﻣﻴده ،غﻴر از شش حرف ﻣذﻟﻘﻪ ،بﻘﻴﻪ  22حرف
ب» ،پس ﻣعﻨاﻳش چﻨﻴﻦ خﻮاﻫد بﻮد :ﮔرﻳخت
 -1ترجﻤﻪ :ﻓرار ﻛرد از عﻘﻞ ،و اﮔر عبارت ﻓﻮق چﻨﻴﻦ اعراب داده شﻮد« :ﻓَ ّر َﻣ ْﻦ ﻟ َ َّ
آﻧﻜﻪ پاسخ داد.
 -2چﻮن زبان عربﻰ ﻫﻤﻴشﻪ از ثﻘﻞ و سﻨﮕﻴﻨﻰ ﮔرﻳز ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻟذا در زبان عربﻰ ﻛﻠﻤﻪ جاﻣ ِد رباعﻰ و ﻳا خﻤاسﻰ ﻛﻪ تﻤام حروف آن
ﻣصﻤتﻪ باشد ﻳاﻓت ﻧﻤﻰ شﻮد؛ بﻠﻜﻪ حتﻤاً باﻳد حد اﻗﻞ ﻳﻜﻰ از حروف اذﻻق در آن باشد تا از سﻨﮕﻴﻨﻰ آن بﻜاﻫد؛ پس اﮔر ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ
ُرباعﻰ ﻳا خُ ﻤاسﻰ در زبان عربﻰ بﻴابﻴﻢ ﻛﻪ تﻤام حروف آن ﻣصﻤتﻪ اﻧد ،آن ﻛﻠﻤﻪ غﻴر عربﻰ بﻮده ﻛﻪ از زبان بﻴﮕاﻧﻪ وارد و ﻣُ َع ّرب شده
است .ﻣاﻧﻨدَ :ع ْس َجدَ (جﻮﻫر و طﻼ) ﻳا َع ْسطﻮس (ﻧام ﮔﻴاه).
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دﻳﮕر ﻫﻤﻪ ﻣصﻤتﻪ ﻣﻰباشد.
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف «ﻣصﻤتﻪ» بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
اجا َ ،غ َّساﻗًا َ ،و َﻛأْ ًسا ِد َﻫاﻗًا ،
اجا َء ِ ،شدَ ا ًدا  ،ث َ َّج ً
َ ،و َﻻتَ ْﻘتُﻠُﻮا  ،إِ َذ َ

اجا  ،تَ َز َّﻛﻰ  ،ﻳَ ْس َعﻰ ُ ،
ض َحا َﻫا ،
َع َطا ًء  ،ا ت َّخَ َذ  ،أَ ْو تَا ًد ا  ،أَ ْز َو ً
،

و ت ََصدَّى
جدول صفـات متضـاده

جـدول صـﻔـات ﻣـتـضـاده
-1جﻬر

ض ِّد آن

-2ﻫﻤس

-3ش ّد

ض ِّد آن

ِ -4رخﻮه

 -5استعﻼء

ض ِّد آن

-6استﻔال

-7إطباق

ض ِّد آن

-8اﻧﻔتاح

-9إصﻤات

ض ِّد آن

 -10إذﻻق
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جدول حروفﻰ که داراى صفات اصلﻰ متضاده اند.
شﻤاره

صﻔت

تعداد

حروف

1

جﻬر

ﻧﻮزده حرف

ع ُظ َﻢ َوز ُن ٍ
ﻗارئ َغ ٍّ
ض ِذى َطﻠَ ٍ
ب ِجدٍّ

2

ﻫﻤس

ده حرف

ص
َس َﻜ َ
ت ﻓَ َحث َّ ُﻪ شَخْ ٌ

3

شدت

ﻫشت حرف

أَ ِجد َ
بت
ُك ﻗَ َط َ

تﻮسط

پﻨج حرف

ﻟ ِ ْﻦ ُع َﻤر

4

رخﻮت

5

استعﻼء

6

ا ستﻔال

7

اطباق

8

اﻧﻔتاح

9

اذﻻق

10

اصﻤات

شـــاﻧــزده حـــرف بــاﻗــﻴـﻤـاﻧـده
ﻫﻔت حرف

ص ضَ ﻐ ٍ
ْط ﻗ ِ ْظ
خُ َّ

بــﻴـسـت ودوحــــرف بــاﻗــﻴـﻤـاﻧـده
چﻬار حرف

َص ْ
ض َط ْظ

بـﻴـست و پﻨج حــرف بـــاﻗــﻴــﻤـاﻧـده
شش حرف

ب
ﻓَ َّر ﻣِ ْﻦ ﻟ ُ ٍّ

بـﻴــســت و سـﻪ حـرف بـاﻗـﻴــﻤـاﻧــده

باﻳد داﻧست ﻛﻪ صﻔات ﻣتضاده ﻫﻤﻪ حروف را در بر ﻣﻰﮔﻴرد بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻫر حرف باﻳد پﻨج
صﻔت از صﻔات ﻣذﻛﻮر را داشتﻪ باشد؛ و ﻫﻴچ حرﻓﻰ از اﻳﻦ ﻗاعده ﻣستثﻨﻰ ﻧﻤﻰ باشد.
ﻣثﻼ :حرف«ب» داراى صﻔات جﻬر ،شدت ،استﻔال ،اﻧﻔتاح و اذﻻق است.
حرف«خ» داراى صﻔات ﻫﻤس ،رخﻮت ،استعﻼء ،اﻧﻔتاح و اصﻤات است.
حرف«ظ» داراى صﻔات جﻬر ،رخﻮت  ،استعﻼء  ،اطباق و اصﻤات است.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،صﻔات اذﻻق و اصﻤات را در ﻣحﻞ ﻫر ﻳﻚ تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ســـؤاﻻت

ب» داراى ﻛدام صﻔت است؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -1حروف«ﻓَ َّر ﻣِ ْﻦ ﻟ ُ ٍّ
-2ﻣطﻠب از صﻔت اصﻤات چﻪ ﻣﻰباشد؟ واضح سازﻳد.
 -3حرف«ظ» داراى ﻛدام صﻔات ﻣﻰباشد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -4حرف«ق» داراى ﻛدام صﻔات ﻣﻰباشد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5حرف«ض» داراى ﻛدام صﻔات ﻣﻰباشد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -6صﻔات ﻣتضاد را ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان از آﻳات زﻳر ،ﻛﻠﻤاتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا صﻔت اذﻻق و اصﻤات وجﻮد داشتﻪ باشد در
ﻛتابچﻪﻫاى ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ،در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس دوازدهم

صفات اصلﻰ غﻴر متضــاده()۱
صﻔات اصﻠﻰ غﻴر ﻣتضاده صﻔاتﻰ است ﻛﻪ ﻓاﻗد ض ّد خﻮد بﻮده و ﻓﻘط بعضﻰ از حروف را شاﻣﻞ
ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ صﻔات ﻫﻔت است (صﻔﻴر ،ﻗﻠﻘﻠﻪ ،ﻟﻴﻦ ،اﻧحراف ،تﻜرﻳر ،تﻔشّﻰ و استطاﻟت)،ﻛﻪ در زﻳر بﻪ تﻔصﻴﻞ
()1

بﻴان ﻣﻰشﻮد.
صفﻴـــر

در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى سﻮت و آواز شبﻴﻪ صداى پرﻧده است.
و در اصطﻼح عبارت است از آواز سﻮت ﻣاﻧﻨدى ﻛﻪ -عﻼوه بر صداى اصﻠﻰ حرف -از ﻣﻴان دو
()2

ﻟب بﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ حرف بﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرسد.

حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشد آﻧﻬا را «حروف صﻔﻴر» ﻧاﻣﻴده و سﻪ حرف ﻣﻰباشد :ص -س -ز
ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف صﻔﻴر بﻴشتر بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
ﻴﻦ َواﻟ ْ ُﻤ ْسﻠ ِ َﻤ ِ
اﻟصاب ِ َر ِ
اﻟصا ِدﻗَ ِ
ِﻳﻦ
ات ،
ِﻳﻦ َو َّ
َّ
ﻴﻦ َو َّ
َّ
ات  ،اﻟ ْ ُﻤ ْسﻠ ِ ِﻤ َ
اﻟصابِر َ
اﻟصا ِدﻗ ِ َ
ات َ ،واﻟ ْ ُﻤ ْستَ ْﻐ ِﻔر َ
بِاﻷ ْس َحا ِر  ،إِ َذا ُزﻟ ْ ِزﻟ َ ِ
ت اﻷ ْر ُ
ض ِزﻟ ْ َزاﻟ َ َﻬا و َواﷲ ُ َعزِﻳ ٌز ُذو ﻧت ِ َﻘا ٍم .
 -1سﻮال :ده صﻔت اول ،ﻫر ﻛدام براى خﻮد ضدّى داشت؛ اﻣا در اﻳﻦ ﻫﻔت صﻔت اخﻴر چرا ﻧﻤﻰ تﻮان ضدّى در ﻧظر ﮔرﻓت؛ ﻣث ً
ﻼ
در حرف«ض» صﻔت استطاﻟت وجﻮد دارد ،پس در  28حرف باﻗﻰ باﻳد ض ّد آن ﻳعﻨﻰ عدم استطاﻟت باشد ،آﻧﮕاه ﻓرق ﻣتضاده و غﻴر
ﻣتضاده در چﻴست؟ ﻛﻪ ده صﻔت اول را ﻣتضاده و ﻫﻔت صﻔت اخﻴر را غﻴر ﻣتضاده ﻧاﻣﻴده اﻧد؟
جﻮاب :در صﻔات ﻣتضاده ،ض ّد ﻫر صﻔت در واﻗع و ﻧﻔس اﻷﻣر وجﻮد داشتﻪ و از خﻮد ﻧاﻣﻰ دارد ،ﻣث ً
ﻼ صﻔت شدّت ﻛﻪ ض ِّد آن
در خارج بﻪ ﻧام رخﻮت وجﻮد داشتﻪ و ﻛﻠﻴﻪ حروف را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴچ حرﻓﻰ از اﻳﻦ دو صﻔت خاﻟﻰ ﻧﻤﻰ باشد
و وجﻮد ﻳﻚ صﻔت از اﻳﻦ دو صﻔت در حرﻓﻰ ﻣستﻠزم عدم وجﻮد ض ّد آن صﻔت در آن حرف ﻣﻰباشد ،ﻣثﻼ حرف«ك» شدﻳده
است؛ پس وجﻮد صﻔت شدت در «ك» ﻣستﻠزم عدم وجﻮد رخﻮت در «ك» است ،اﻣا در صﻔات غﻴر ﻣتضاده چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ،بدﻳﻦ
ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ در خارج چﻴزى(صﻔتﻰ) بﻪ ﻧام ضد اﻳﻨﻬا اص ً
ﻼ وجﻮد ﻧدار چﻪ برسد ﻛﻪ بﻪ ﻧاﻣﻰ ﻣس ّﻤﻰ شﻮد ،ﻣثﻼ در«ش» صﻔت تﻔشﻰ است
اﻣا در  28حرف دﻳﮕر چﻴزى بﻪ ﻧام عدم تﻔشﻰ وجﻮد ﻧدارد؛ ﻟذا آن را اعتبار ﻧﻜردﻧد؛ پس خﻼصﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓرق ﻣتضاده و غﻴر ﻣتضاده
در اﻳﻦ است ﻛﻪ در ﻣتضاده براى ﻫردو ضد صﻔتﻰ بﻪ ﻧامﻫاى عﻠﻴحده وجﻮد دارد ،اﻣا در ﻣﻘابﻞ غﻴر ﻣتضاده اص ً
ﻼ در خارج ضدّى
وجﻮد ﻧدارد تا اعتبار شﻮد و بﻪ آن ﻣس ّﻤﻰ ﮔردد.
 -2در حرف «ص» شبﻴﻪ صداى غاز ،در حرف «س» شبﻴﻪ صداى ﻣﻠخ و در حرف« ز» شبﻴﻪ صداى زﻧبﻮر است ،باﻳد ﮔﻔت ﻛﻪ صﻔت
صﻔﻴر در«ص» بﻪ عﻠت اجتﻤاع استعﻼء و اطباق در آن ﻗﻮﻳتر بﻮده ،در درجﻪ دوم «س» بﻪ عﻠت ﻫﻤس ،و در درجﻪ سﻮم« ز» بﻪ عﻠت
جﻬر ﻗرار دارد ،اﻣا بﻪ ﻫر حال ﻗارى در ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ حروف صﻔﻴر ﻣاﻧﻨد دﻳﮕر صﻔات ،باﻳد اعتدال و دورى از اﻓراط و تﻔرﻳط را
ﻣراعات ﻧﻤاﻳد.
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قلقلــــه
تحرك و جﻨبش است.
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ّ
()1

در اصطﻼح عبارت است از ﻟرزش و جﻨبش حرف در ﻣخرجش بﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ آن.

حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشد آﻧﻬا را «حروف ﻗﻠﻘﻠﻪ و ﻣُ َﻘﻠ ْ َﻘ ْﻞ» ﻧاﻣﻴده وپﻨج حرف ﻣﻰباشد ﻛﻪ در
ب َج ٍد» جﻤع شده است.
عبارت«ﻗ ُ ْط ُ

()2

اقسام قلقله
ﻗﻠﻘﻠﻪ از ﻟحاظ جﻨبش صﻮت در ﻣخرج حرف داراى اﻗسام زﻳر ﻣﻰباشد:

الف-ص ْغرى
ُ
وﻗتﻴﻜﻪ حرف ﻗﻠﻘﻠﻪ در اول ﻳا در وسط ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار بﮕﻴرد ،ﻣاﻧﻨد :ﻗَاﻟُﻮا ُ ،ر ِزﻗْﻨَا

.

بُ -و ْسطﻰ
وﻗتﻴﻜﻪ حرف ﻗﻠﻘﻠﻪ ساﻛﻦ و در آخر ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار بﮕﻴرد و ﻳا در وسط ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار بﮕﻴرد و ﻣشدد غﻴر
ﻣﻮﻗﻮف باشد.

ت  ،اﻟ ْ َح ُّج و اﻟ ْ َحﻖُّ .
ﻴﻦ  ،تَب َّ ْ
ﻣاﻧﻨد :اَﷲ ُ َّ
اﻟص َﻤ ُد َ ،وﻟ َ ْﻢ ﻳُﻮﻟ َ ْد  ،ﻟِﻠ ّط ِﻐ َ
جُ -ک ْبرى
وﻗتﻴﻜﻪ حرف ﻗﻠﻘﻠﻪ در آخر ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار بﮕﻴرد و ﻣشدد ﻣﻮﻗﻮف باشد.

ﻮق َو َﻻ ِج َ
ث َو َﻻ ﻓ ُ ُس َ
َب  ،بِاﻟ ْ َحﻖِّ و ﻓَ َﻼ َرﻓَ َ
دَال ﻓِﻲ اﻟ ْ َح ِّج .
ﻣاﻧﻨدَ :وت َّ

()3

 -1چﻮﻧﻜﻪ صﻔت ﻗﻠﻘﻠﻪ از اجتﻤاع دو صﻔت جﻬر و شدت بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد ،و اﻳﻦ صﻔت در حروف ﻣتحرك بشﻜﻞ خﻔﻴﻒ آن
وجﻮد داشتﻪ و براى ﻣبتدى درك آن ﻣشﻜﻞ است؛ ﻟذا بعض عﻠﻤاء در تعرﻳﻒ ﻗﻠﻘﻠﻪ ﻗﻴد سﻜﻮن را اضاﻓﻪ ﻛرده چﻨﻴﻦ تعرﻳﻒ ﻧﻤﻮده
اﻧد :ﻗﻠﻘﻠﻪ عبارت است از ﻟرزش و جﻨبش حرف در ﻣخرجش بﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ آن حرف در حاﻟت سﻜﻮن.
 -2ترجﻤﻪ :ﻣحﻮر عظﻤت و بزرﮔﻰ ﻳا بخت بﻠﻨد(ﻗطب= ﻣﻴﻠﻪ وسط آسﻴاب ﻛﻪ سﻨﮓ بﻪ دور آن ﻣﻰچرخد) و (جد= عظﻤت شاﻧس
و بﻠﻨدى بخت).
 -3بعض عﻠﻤاء درجات ﻗﻠﻘﻠﻪ را چﻨﻴﻦ بﻴان ﻛرده اﻧد :اعﻠﻰ :در حرف«ط» .اوسط :در حرف «ج» .ادﻧﻰ :در حروف «ب د ق».
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لﻴــــن
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻧرﻣﻰ و ﻣﻼﻳﻤت است.
در اصطﻼح عبارت است از بر آوردن حرف از ﻣخرجش با ﻧرﻣﻰ طﻮرى ﻛﻪ ﻗابﻠﻴت ﻛشش را داشتﻪ
باشد.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشد آﻧﻬا را«حروف ﻟِﻴﻦ»ﻧاﻣﻴده و دو حرف ﻣﻰباشد« :و-ى» ساﻛﻦ
ﻣاﻗبﻞ اﻳشان ﻣﻔتﻮح.
ﻒ و خَ ْﻮ ٍ
اﻟصﻴ ْ ِ
ف .
ﻣاﻧﻨدَّ :

()1

ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حروف ﻟِﻴﻦ بﻴشتر بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
َواﻟﻠَّﻴْﻞِ َ ،عﻠَﻴْﻨَا َ ،وﻟ َ َس ْﻮ َ
ف  ،أَ ْو أَ َﻣ َر و ﻓَ َر ْو ٌح َو َرﻳ ْ َحا ٌن .
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،صﻔات صﻔﻴر ،ﻗﻠﻘﻠﻪ و ﻟﻴﻦ را در ﻣحﻞ آن تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

 -1ﻗابﻞ ﻳاد آورى است ﻛﻪ صﻔت ﻟﻴﻦ ،صﻔت دائﻤﻰ واو و ﻳا است ،اﻣا در وﻗت ساﻛﻦ بﻮدن اﻳﻦ دو حرف و ﻣﻔتﻮح بﻮدن ﻣاﻗبﻞ
آﻧﻬا  ،بﻪ عﻠت باز بﻮدن دﻫان در ﻓتحﻪ ﻣاﻗبﻞ ،و سپس جﻤع شدن آن در (و-ى) ساﻛﻦ ،حاﻟت ﻧرﻣﻰ و ﻟﻴﻦ اﻳﻦ حروف بروز بﻴشترى
پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد؛ ﻟذا در ﻛتب تجﻮﻳد ﻫﻤﻴﻦ حاﻟت خاص بﻪ ﻟﻴﻦ ﻣس ّﻤﻰ شده است.
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ســـؤاﻻت

 -1صﻔات غﻴر ﻣتضاده ﻛدام صﻔات را ﮔﻮﻳﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -2صﻔﻴر را در ﻟﻐت و اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3حروف صﻔﻴر را در ضﻤﻦ ﻣثال ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4ﻗﻠﻘﻠﻪ را تعرﻳﻒ و حروف آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5اﻗسام ﻗﻠﻘﻠﻪ را ﻧام ﮔرﻓتﻪ و در ضﻤﻦ ﻣثال آنﻫا را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -6ﻟﻴﻦ را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -7در ﻛﻠﻤات َواﻟﻠَّﻴْﻞِ  ،خَ ْﻮ ٍ
ف و ﻳَ ْﻮ َم ﻛدام صﻔت ﻗابﻞ تطبﻴﻖ ﻣﻰباشد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان از آﻳات زﻳر ،حروﻓﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا صﻔت صﻔﻴر ،ﻗﻠﻘﻠﻪ و ﻟﻴﻦ وجﻮد داشتﻪ باشد در
ﻛتابچﻪﻫاى ﻧﻮشتﻪ ﻛرده ،در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
ش َرب ِّ َ
ﻚ ﻟَشَ ِدﻳ ٌد ( )12إِﻧ َّ ُﻪ ُﻫ َﻮ ﻳُب ْ ِدئُ َوﻳ ُ ِعﻴ ُد (َ )13و ُﻫ َﻮ اﻟ ْ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ْ َﻮ ُدو ُد (ُ )14ذو اﻟ ْ َع ْر ِ
إ ِ َّن ب َ ْط َ
ش اﻟ ْ َﻤ ِجﻴ ُد
( )15ﻓَ َّعا ٌل ﻟ ِ َﻤا ﻳُرِﻳ ُد (َ )16ﻫ ْﻞ أَت َ
َاك َح ِد ُ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُروا ﻓِﻲ
ﻳث اﻟ ْ ُجﻨ ُﻮ ِد ( )17ﻓ ِ ْر َع ْﻮنَ َوث َ ُﻤﻮ َد ( )18بَﻞِ اﻟ َّ ِذ َ
ﻴط ( )20ب َ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻗ ُ ْر َآ ٌن َﻣ ِجﻴ ٌد ( )21ﻓِﻲ ﻟ َ ْﻮ ٍح َﻣ ْح ُﻔ ٍ
ﻳب (َ )19واﷲ ُ ﻣِ ْﻦ َو َرائ ِ ِﻬ ْﻢ ﻣُ ِح ٌ
ت َْﻜ ِذ ٍ
ﻮظ ()22
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درس سﻴزدهم

صفات اصلﻰ غﻴر متضــاده()۲
انحــــراف
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣﻴﻞ و ﮔراﻳش است.
در اصطﻼح عبارت است از ﻣﻴﻼن و ﮔراﻳش حرف از ﻣخرجش بﻪ سﻮى ﻣخرج دﻳﮕر.
حروﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ صﻔت را دارا باشد بﻪ آﻧﻬا «حروف ﻣُﻨْحرِﻓﻪ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد و آﻧﻬا دو حرف«ل» و «ر»
ﻫستﻨد ،ﻛﻪ حرف «ل» از ﻣخرج خﻮد بﻪ طرف ﻛﻨاره زبان(بﻪ سﻮى ﻣخرج ضاد) و حرف«ر» از
ﻣخرج خﻮد بﻪ سﻤت پشت زبان(ﻛﻤﻰ بﻪ سﻮى ﻣخرج ﻻم و ﮔاﻫﻰ بﻪ سﻮى ﻣخرج ﻳا) ﻣﻴﻼن و
ﮔراﻳش ﻣﻰﻛﻨد.
ﻣاﻧﻨد:
َوﻗَاﻟُﻮا َﻣا ﻟَﻨَا َﻻ ﻧ ََرى ِر َج ًاﻻ ُﻛﻨ َّا ﻧ َ ُعدُّ ُﻫ ْﻢ ﻣِ َﻦ اﻷ ْش َرا ِر .

()1

تکرﻳـــــر
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى تﻜرار و چﻴزى را ﻳﻚ بار پس از بار دﻳﮕرى اﻧجام دادن است.
در اصطﻼح عبارت است از ﻗابﻠﻴت تﻜرار سرﻳع حرف بﻪ صﻮرت پﻰ در پﻰ در ﻣخرجش.
اﻳﻦ صﻔت ﻓﻘط در حرف«ر» ﻳاﻓت ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد:
ﻣِ ْﻦ َّرب ِّ ِﻬ ْﻢ  ،أَأَﻧ َْذ ْرتَ ُﻬ ْﻢ و َﻣ َرضاً .
ﻣراد از تﻜرﻳر در حرف «ر» اﻳﻦ است ﻛﻪ اﻳﻦ حرف ﻗابﻠﻴت پذﻳرش تﻜرار را دارد؛ اﻣا ﻧباﻳد آن را بﻪ
صﻮرت پﻴاپﻰ تﻜرار ﻛرد؛ بﻠﻜﻪ از آن اجتﻨاب ﻛرد ،ﮔرچﻪ آن حرف ﻣشدّد ﻫﻢ باشد؛ زﻳرا حرف
()2

ﻣشدّد بﻪ ﻣﻨـزﻟﺔ ﻳﻚ حرف است ،ﻧﻪ دو حرف.

 -1ص62 :
 -2اﻳﻦ صﻔت ﻳﮕاﻧﻪ صﻔتﻰ است ﻛﻪ ﻣﻘصﻮد از ذﻛر آن ،احتراز و خﻮد دارى از اﻧجام آن است! بﻪ وﻳژه ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ «را» ساﻛﻦ ﻳا
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ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻛﻪ در آﻧﻬا حرف تﻜرﻳر «ر» بﻴشتر بﻪ ﻛار برده شده است تﻜرار ﻛﻨﻴد.
ث ُ َّﻢ ا ْر ِج ِع اﻟْبَ َص َر َﻛ َّرتَﻴْﻦِ ،

َ
ﻴر ،
َوأ ْج ٌر َﻛب ِ ٌ

ﻓَ َر ْو ٌح َّو َرﻳ ْ َحا ٌن .

تفـشـــــﻰ
ّ
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻓاش ،اﻧتشار و پخش شدن است.
در اصطﻼح عبارت است از اﻧتشار و ﮔسترش ﻫﻮا در ﻓضاى دﻫﻦ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ حرف.
()1

اﻳﻦ صﻔت ﻓﻘط در حرف «ش» ﻳاﻓت ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد:

َواﻟ َّش ْﻤ ِ
ت َ ،واﷲ ُ َعﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ َش ْﻲ ٍء َش ِﻬﻴ ٌد َ ،ﻻ ﻳَ ْص َﻼ َﻫا إ َِّﻻ اﻷ ْش َﻘﻰ و
س  ،إ ِ َذا اﻟ َّس َﻤا ُء اﻧ ْشَ ﻘَّ ْ
َوت َُﻜﻮ ُن اﻟ ْ ِجبَا ُل َﻛاﻟ ْ ِع ْﻬﻦِ اﻟ ْ َﻤﻨ ْ ُﻔ ِ
ﻮش .
استطالت
در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى اﻣتداد و طﻠب طﻮﻻﻧﻰ شدن است.
در اصطﻼح عبارت است از اﻣتداد و جرﻳان صﻮت از ﻛﻨارة ابتداى زبان تا اﻧتﻬاى آن.
ﻳعﻨﻰ ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻛﻪ ﻣخرج حرف طﻮﻻﻧﻰ است ،صداى آن ﻧﻴز بﻪ تبع آن طﻮﻻﻧﻰ ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ صﻔت ﻓﻘط در حرف«ض» ﻳاﻓت ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ آن ،صﻮت از ابتداى ﻣخرج(شروع
()2

اﻟﻠسان) تا آخر آن اﻣتداد پﻴدا ﻣﻰﻛﻨد.

ﻣشدد باشد؛ بﻠﻜﻪ ﻣﻨظﻮر از تﻜرﻳر ،شباﻫت با تﻜرﻳر است؛ زﻳرا در حﻘﻴﻘت ﻫﻨﮕام اداى اﻳﻦ حرف ﻧﻮك زبان حاﻟت ارتعاش(ﻟرزش)
بسﻴار سرﻳع را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد.
 -1اﻳﻦ سخﻦ ﻣبﻨﻰ بر ﻗﻮل راجح است ﻛﻪ تﻔشﻰ خاصﻪ حرف «ش» است ،ﮔرچﻪ بعضﻰ ﻗاﻳﻞ بﻪ وجﻮد صﻔت تﻔشﻰ در حروف «ث
ر س ص ض ف» ﻧﻴز اﻧد .ﻣراد از تﻔشﻰ اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫﻨﮕام تﻠﻔظ حرف«ش» ﻓشار ﻫﻮا در پﻴشروى دﻧداﻧﻬا ﻧباﻳد ﻣتﻤرﻛز شﻮد ،چرا
ﻛﻪ حرف شﻴﻦ ،بﻮى«س» را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد ،بﻠﻜﻪ ﻫﻮا و صداى آن حرف باﻳد در ﻓضاى دﻫﻦ و سطح زبان پخش و پاشﻴده شﻮد.
 -2باﻳد تﻮجﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ حرف «ض» ﻣشﻜﻞ ترﻳﻦ حرف زبان عربﻰ از ﻟحاظ ادا و تﻠﻔظ است! ﻛﻤتر حرﻓﻰ ﻣاﻧﻨد «ض» در اﻗﻮام
ﻣختﻠﻒ عرب ﻣتﻨﻮع تﻠﻔظ شده و ﻣﻰشﻮد .برخﻰ آن را ﻣاﻧﻨد «ظ» ،برخﻰ بﻪ صﻮرت «دال ﻣﻔخﻢ» و بخش دﻳﮕر شبﻴﻪ «ط» ادا ﻣﻰﻛﻨﻨد،
اﻣا تﻠﻔظ صحﻴح و اصﻴﻞ آن را باﻳد در ﻧطﻖ ﻛﻠّﻰ اﻫﻞ حجاز -ﻣﻬبط وحﻰ -جستجﻮ ﻛرد و ﻧزد استاد ﻣاﻫر و ﻣشاق زاﻧﻮ زد.
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ﻣاﻧﻨد:
ض َظ ْﻬ َر َ
أَﻧ ْ َﻘ َ
ك ،

 ،ﻳَ َع ُّ
س ﻟ َ ُﻬ ْﻢ َط َعا ٌم إ َِّﻻ ﻣِ ْﻦ َضرِﻳ ٍع ،
ض اﻟ َّظاﻟ ِ ُﻢ  ،ﻟَﻴ ْ َ
ﻴﻚ َرب ُّ َ
ف ﻳ ُ ْع ِط َ
و َوﻟ َ َس ْﻮ َ
ﻚ ﻓَتَ ْر َضﻰ .

جدول حروفﻰ که داراى صفات اصلﻰ غﻴر متضاده اند.

شﻤاره

صﻔت

تعداد

حروف

1

صﻔﻴر

سﻪ حرف

ص -س -ز

2

ﻗﻠﻘﻠﻪ

پﻨج حرف

ب َج ٍد
ﻗ ُ ْط ُ

3

ﻟﻴﻦ

دو حرف

واو ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ ﻣﻔتﻮح ،ﻳا ساﻛﻦ ﻣاﻗبﻞ ﻣﻔتﻮح

4

اﻧحراف

دو حرف

ل -ر

5

تﻜرﻳر

ﻳﻚ حرف

ر

6

تﻔشّﻰ

ﻳﻚ حرف

ش

7

استطاﻟت

ﻳﻚ حرف

ض

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده صﻔات اﻧحراف ،تﻜرﻳر ،تﻔشﻰ و استطاﻟت را در ﻣحﻞ آن تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.

ب ِ ْس ِﻢ َّ
ﻴﻢ
اﷲ ِ اﻟ َّر ْح َﻤﻦِ اﻟ َّر ِح ِ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
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ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ
ســـؤاﻻت

 -1اﻧحراف را در ﻟﻐت ﻣعﻨﻰ و در اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2در دو حرف«ل» و «ر» اﻧحراف(ﮔراﻳش از ﻣخرجﻰ بﻪ سﻮى ﻣخرج دﻳﮕر) چطﻮر صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد؟ واضح سازﻳد.
 -3ﻣراد از تﻜرﻳر در حرف «را» چﻪ ﻣﻰباشد؟ شرح دﻫﻴد.
 -4در حرف«ش» ﻛدام صﻔت وجﻮد دارد؟ ﻧام ﮔرﻓتﻪ ،با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -5در حرف«ض» ﻛدام صﻔت وجﻮد دارد؟ ﻧام ﮔرﻓتﻪ ،با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -6در آﻳتﻫاى زﻳر حروف «ﻣﻨحرﻓﻪ» ،حرف «تﻜرﻳر» ،حرف «تﻔشﻰ» و حرف« استطاﻟت» را ﻧشان
دﻫﻴد.

ﯢ ﯣﯤﯥﯦ

و ﭖﭗ

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان آﻳات زﻳر را در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده حروﻓﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا صﻔتﻫاى
اﻧحراف،تﻜرﻳر ،تﻔشّﻰ و استطاﻟت وجﻮد دارد حﻠﻘﻪ ﻛرده ،در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد،
با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.

ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﭡﭢﭣﭤ

ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ
ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪ
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درس چﻬاردهم

ادغام و اقـســــــام آن
تعرﻳف ادغام
ادغام در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ادخال و در آوردن است.
ِ
ِ
حرف ﻣتحرك ،بﻪ طﻮرى ﻛﻪ اثرى
حرف ساﻛﻦ در
در اصطﻼح عبارت است از داخﻞ ﻛردن
ِ
ﻣتحرك ﻣشدَّد ادا شﻮد .حرف اول را «ﻣُد َغﻢ» و
از آن باﻗﻰ ﻧﻤاﻧد و بﻪ صﻮرت ﻳﻚ حرف
حرف دوم را «ﻣدغﻢ ﻓﻴﻪ» ﮔﻮﻳﻨد.
اقسام ادغام
ادغام به سه قسم است:
 -1ﻣتﻤاثﻠﻴﻦ -2ﻣتجاﻧسﻴﻦ  -3ﻣتﻘاربﻴﻦ
ادغام متماثلﻴن
ادغام دو حرف ﻫﻢ ﻣثﻞ است ﻛﻪ در ﻣخرج و صﻔات ﻛاﻣﻼ ﻣشترك باشﻨد .اﻳﻦ ادغام بﻪ دو
ﻗسﻢ ﻣﻰباشد:
اﻟﻒ :ﻣثﻠﻴﻦ صﻐﻴر ب :ﻣثﻠﻴﻦ ﻛبﻴر.
الف -ادغام مثلﻴن صغﻴر
آﻧست ﻛﻪ حرف ﻣدغﻢ ساﻛﻦ و ﻣدغﻢ ﻓﻴﻪ ﻣتحرك باشد.
ﻣاﻧﻨدَ :وﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﻣَّا َﻛ َسبْت ُ ْﻢ .
اﻳﻦ ادغام بﻨزد ﻫﻤﻪ ﻗراء واجب است ﻣشروط بﻪ اﻳﻨﻜﻪ:
 -1حرف اول(ﻣد َغﻢ)حرف ﻣد ﻧباشد.
ﻣاﻧﻨد :ﻗَاﻟ ُ ْﻮا َو ُﻫ ْﻢ .
 -2حرف ﻣدغﻢ ﻫاء سﻜتﻪ ﻧباشد.
ـــ َﻫﻠَ َ
ﻚ َعﻨ ِّْﻲ ُسﻠْطﻨِﻴَ ْﻪ  ،ﻛﻪ در وصﻞ ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ با اظﻬار خﻮاﻧده
ﻣاﻧﻨد :ﯲ ﯳ ﯴ
ﻣﻰشﻮد.
ب -ادغام مثلﻴن کبﻴر
آﻧست ﻛﻪ ﻣدغﻢ و ﻣدغﻢ ﻓﻴﻪ ﻫردو ﻣتحرك باشﻨد؛ سپس حرف اول را ساﻛﻦ ﻛرده در دوم ادغام
ﻛﻨﻨد(بﻪ سبب ﻫﻤﻴﻦ ﻛار ﻛﻪ ادغام در دو ﻣرحﻠﻪ اﻧجام ﻣﻰشﻮد آن را ادغام ﻛبﻴر ﮔﻮﻳﻨد).
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ﻣاﻧﻨدَ :و َﻻ َّ
اﻟضاﻟِّﻴ ْ َﻦ ،ﻛﻪ در اصﻞ"ضاﻟِﻠِﻴﻦ" بﻮده است.
ﮪ  ،ﻛﻪ در اصﻞ "تأﻣروﻧَﻨِﻰ" بﻮده است.
ّ
اصﻞ"ﻣﻜﻨَﻨِﻰ"بﻮده است.
 ،ﻛﻪ در
ﯹﯺﯻ
ﭔ ﻛﻪ در اصﻞ" " بﻮده است.
()1
ﯘ  ،ﻛﻪ در اصﻞ"أت ِ
ُحاج ُجﻮﻧَﻨِﻰ" بﻮده است.
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان سﻮرة زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ادغام ﻣثﻠﻴﻦ صﻐﻴر و ﻛبﻴر را شﻨاساﻳﻰ و احﻜام آن را تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
»

«

ســـؤاﻻت

 -1ادغام را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اﻧﻮاع ادغام را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3ادغام ﻣتﻤاثﻠﻴﻦ چﻪ ﻧﻮع ادغام را ﮔﻮﻳﻨد؟ واضح سازﻳد.
 -4شراﻳط ادغام ﻣثﻠﻴﻦ صﻐﻴر را با ﻣثال آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5ادغام ﻣثﻠﻴﻦ ﻛبﻴر را تعرﻳﻒ و وجﻪ تسﻤﻴﻪ آن را ﻧﻴز ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6ﻧﻮعﻴّت ادغام ﻛﻠﻤات زﻳر را ﻣشخص ﻧﻤاﻳﻴد.

ﭔ  ،ﯘ َ ،وﻟ َ ُﻜ ْﻢ ﻣَّا َﻛ َسبْت ُ ْﻢ َ ،واﻟﻠَّﻴْﻞِ و ﮄﮅﮆ

.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان چﻬار ﻣثال -غﻴر از ﻣثالﻫاى ذﻛر شده در درس -را ﻛﻪ در آﻧﻬا ادغام ﻣثﻠﻴﻦ صﻐﻴر
و ﻛبﻴر صﻮرت ﮔرﻓتﻪ باشد ،در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت
ﻣﻼحظﺔ استاد ،در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
 -1تﻤاﻣﻰ اﻳﻦ رواﻳات (بﻨا بر رواﻳت حﻔص«رح») در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣشدّد ذﻛر شده است؛ ﻟذا از طرف خﻮد بر آﻧﻬا چﻴزى را اضاﻓﻪ
ﻛردن درست ﻧﻴست ،ﻣثﻼ در{ﻗَ َ
ال ﻟ َ ُﻬ ُﻢ} ،درست ﻧﻴست ﻛﻪ چﻨﻴﻦ بخﻮاﻧد«:ﻗاﻟ َّ ُﻬﻢ».
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ادغام متجـانســـﻴن
ادغام دو حرف ﻣتحد در ﻣخرج و ﻣختﻠﻒ در صﻔات است.
موارد ادغام متجانسﻴن
ادغام ﻣتجاﻧسﻴﻦ بﻪ شرط سﻜﻮن حرف اول ،در ﻣﻮارد زﻳر اﻧجام ﻣﻰشﻮد:
ب َﻣّ َعﻨَا  ،ﻛﻪ «ارﻛ َّﻤ َعﻨَا» خﻮاﻧده ﻣﻰ شﻮد.
ا ْر َﻛ ْ
ت َّد َع َﻮا اﷲ َرب َّ ُﻬ َﻤا  ،ﻛﻪ «أثﻘﻠَ َّد َع َﻮااﷲ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻓَﻠَ َّﻤااَث ْ َﻘﻠَ ْ
ﭑﭒﭓ

،ﻛﻪ «ﻫ َّﻤ َّطائﻔتان» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

اﻟر ْش ُد ﻣِ َﻦ اﻟْﻐ َِّﻲ  ،ﻛﻪ «ﻗَت َّبﻴﻦ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻗَ ْد ت َّبَﻴ َّ َﻦ ُّ
«بس َّ
ت» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﮟﮠﮡ
 ،ﻛﻪ َ
ث ذﻟ ِ َ
ﻳَﻠ ْ َﻬ ْ
ﻚ  ،ﻛﻪ در صﻮرت وصﻞ «ﻳﻠ َﻬ ّذﻟﻚ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ا ِ ْذ َّظﻠَ ْﻤت ُ ْﻢ  ،ﻛﻪ «إ َّظﻠﻤتﻢ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ادغام متقاربﻴن

()1

ادغام دو حرﻓﻰ ﻛﻪ تﻨﻬا در ﻣخرج باﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ ﻫستﻨد ﻳا تﻨﻬا در صﻔات و ﻳا در ﻫردو.
()2
ُّ
ﻧخﻠﻜﻢ» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد :اَﻟ َ ْﻢ ﻧ َْخﻠ ُ ْﻘ ُّﻜ ْﻢ ﻣِّ ْﻦ َﻣّا ٍء َﻣّ ِﻬﻴْﻦٍ  ،ﻛﻪ «أﻟﻢ
ﻗ ُ ْﻞ َّرب ِّ ْﻲ ا َ ْعﻠَ ُﻢ  ،ﻛﻪ «ﻗ ُ َّربِّﻰ»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
()3
{ﻗَ َ
ال ب َ ْﻞ َّرب ُّ ُﻜ ْﻢ } ،ﻛﻪ «ب َ َّربُّﻜﻢ»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣِ ْﻦ ﻟ َّ ُدﻧ َ
ْﻚ  ،ﻛﻪ «ﻣِﻠَّد َ
ُﻧﻚ»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ب  ،ﻛﻪ « َﻣ َّﻼﻳ ُ ِجب»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
َو َﻣ ْﻦ َّﻻ ﻳ ُ ِج ْ
ﻣِّ ْﻦ َّرب ِّ ِﻬ ْﻢ  ،ﻛﻪ «ﻣِ َّربِّﻬﻢ»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
()4
ﻟ َ ْﻮ َﻻا َ ْن َّرب َ ْطﻨَا  ،ﻛﻪ «أَ َّرب َ ْطﻨا»خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 -1بﻪ رواﻳت حﻔص(رح) بﻪ جز ﻣﻮارد ﻓﻮق ،در دﻳﮕر جاﻫا ادغام ﻣتجاﻧسﻴﻦ اﻧجام ﻧﻤﻰ شﻮد.
 -2بﻪ ادغام تام و ﻧاﻗص ﻫردو ،ﮔرچﻪ تام بﻬتر ﻣﻰباشد.
 -3از اﻳﻦ ﻗاعده { َﻛ َّﻼ ب َ ْﻞ َرانَ } ،بﻪ سبب سﻜتﻪ ﻣستثﻨﻰ ﻣﻰباشد.
 -4از اﻳﻦ ﻗاعده ﻛﻠﻤات َوﻗِﻴ ْ َﻞ َﻣ ْﻦ َر ٍ
اق
ﻴﻢ
اﻟدُّ ﻧ ْﻴَا  ،بُﻨ ْﻴَا ٌن  ،ﻗِﻨ ْ َﻮا ٌن ِ ،صﻨ ْ َﻮا ٌن  ،ن َواﻟ ْ َﻘﻠَ ِﻢ و ﻳس َواﻟْﻘرآن اﻟ ْ َح ِﻜ ِ
ﻣستثﻨﻰ ﻣﻰباشد.
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شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ادغام ﻣتجاﻧسﻴﻦ و ﻣتﻘاربﻴﻦ را شﻨاساﻳﻰ و احﻜام آن را
تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ

ســـؤاﻻت

 -1ادغام ﻣتجاﻧسﻴﻦ را تعرﻳﻒ و شرط آن را بﻪ ﻧزد حﻔص «رح» بﻴان ﻛﻨﻴد.
ِﻳﻦ را درست تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد.
ب َﻣ َعﻨَا َو َﻻ ت َُﻜ ْﻦ َﻣ َع اﻟ ْ َﻜاﻓِر َ
 -2ﻳَا بُﻨَ َّﻲ ا ْر َﻛ ْ
 -3در ا ِ ْذ َّظﻠَ ْﻤت ُ ْﻢ ﻛدام ﻧﻮع ادغام صﻮرت ﮔرﻓتﻪ است؟ واضح سازﻳد.
 -4ادغام ﻣتﻘاربﻴﻦ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5در ﻗ ُ ْﻞ َّرب ِّ ْﻲ ا َ ْعﻠَ ُﻢ ﻛدام ﻧﻮع ادغام صﻮرت ﮔرﻓتﻪ است؟ واضح سازﻳد.
 -6آﻳت اَﻟ َ ْﻢ ﻧ َْخﻠ ُ ْﻘ ُّﻜ ْﻢ ﻣِّ ْﻦ َﻣّا ٍء َﻣّ ِﻬﻴْﻦٍ چطﻮر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ واضح سازﻳد.
 -7در ﻛﻠﻤﻪ ب َ ْﻞ َرانَ  ،دﻟﻴﻞ عدم ادغام «ل» در«ر» چﻪ ﻣﻰباشد؟ واضح سازﻳد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان چﻬار ﻣثال  -غﻴر از ﻣثالﻫاى ذﻛر شده درس -را ﻛﻪ در آﻧﻬا ادغام ﻣتجاﻧسﻴﻦ و
ﻣتﻘاربﻴﻦ صﻮرت ﮔرﻓتﻪ باشد در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت
ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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اقـسـام و احـکـام ﻻم

()۱

ﻻم به سه قسم است
 -1ﻻم اسﻢ  -2ﻻم ﻓعﻞ  -3ﻻم حرف
 -۱ﻻم اسم
ﻻﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ تﻨﻬا بر اسﻢ داخﻞ شده باشد ﻳا در ترﻛﻴب اسﻢ از آن استﻔاده
شده باشد.
ﻣاﻧﻨد ﻻم

ﭓ

و

أَﻟ ْ ِسﻨَت ِ ُﻜ ْﻢ .

اقسام و احکام ﻻم اسم
ﻻم اسﻢ بﻪ دو ﻗسﻢ است -1:ﻻم اصﻠﻰ  -2ﻻم زاﻳد
 -۱ﻻم اصلﻰ و حکم آن
آﻧست ﻛﻪ از اصﻞ ﻛﻠﻤﻪ باشد(زاﻳد ﻧباشد) ،ﻣاﻧﻨد :ﻻم

أَﻟ ْ ِسﻨَت ِ ُﻜ ْﻢ

ﻛﻪ جﻤع

 -1اصﻮﻻً اﻳﻦ بحث ﻣربﻮط بﻪ صﻔات عارضﻪ ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا صﻔات عارضﻪ طﻮرﻳﻜﻪ ﻗب ً
ﻼ ﮔذشت بﻪ آن دستﻪ از صﻔات
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﮔاﻫﻰ با حرف ﻣﻰباشﻨد و ﮔاﻫﻰ از آن جدا ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر رعاﻳت ﻧشﻮﻧد ،حرف از بﻴﻦ ﻧﻤﻰ رود ،وﻟﻰ
حﻼوت و زﻳباﻳﻴش را از دست ﻣﻰدﻫد ،ﻣاﻧﻨد :تﻔخﻴﻢ ،ترﻗﻴﻖ ،غﻨ ّﻪ ،تسﻬﻴﻞ ،ادغام ،صﻠﻪ ،حذف ،تحرﻳﻚ و ...ﻛﻪ بعضﻰ
اﻧد ، ،و باﻗﻰ عارض باﻟحرف؛ اﻣا بﻪ خاطر اختصار ،بﻪ ذﻛر ﻣساﻳﻞ ﻣشﻬﻮر اﻛتﻔاء
ﻣاﻧﻨد تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ عارض
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ شاﻣﻞ احﻜام ﻻم اسﻢ ،ﻓعﻞ و حرف ،ﻻم شﻤسﻰ و ﻗﻤرى ،ﻻم جﻼﻟﻪ ،تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ را ﻣﻰشﻮد.
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«ﻟسان» است و ﻻم

أَﻟ ْ َﻮاﻧ ِ ُﻜ ْﻢ

ﻛﻪ جﻤع «ﻟﻮن» است و ﻻم آن از اصﻞ ﻛﻠﻤﻪ

ﻣﻰباشد.
حکم ﻻم اصلﻰ
حﻜﻢ آن داﻳﻤاً اظﻬار و ابﻘاء است و ﻫﻴچﮕاه حذف ﻧﻤﻰ شﻮد.
ﻻم زاﻳد و حکم آن
آﻧست ﻛﻪ از اصﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻧبﻮده(زاﻳد باشد) و براى تعرﻳﻒ(ﻣعرﻓﻪ ساختﻦ) بر اسﻤاء
اضاﻓﻪ ﮔردد ،ﻣاﻧﻨد ﻻم

ﭓ

 ،ﻛﻪ بر ﻛﻠﻤﺔ «رحﻤﻦ» داخﻞ شده است و ﻻم آن

از اصﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﻰ باشد.
حکم ﻻم زاﻳد
ﻻم زاﻳد دو حﻜﻢ دارد:
اﻟﻒ -اظﻬار ب -ادغام ،اوﻟﻰ را ﻻم ﻗﻤرى و دوﻣﻰ را ﻻم شﻤسﻰ ﮔﻮﻳﻨد.

()1

 -1در وجﻪ تسﻤﻴﻪ اﻳﻦ دو ﻻم ﮔﻮﻳﻨد :حروف تشبﻴﻪ داده شده بﻪ ستارهﻫا و ﻻم(ال) بﻪ ﻣﻬتاب و آﻓتاب؛ چﻮﻧﻜﻪ در وﻗت
وﻗﻮع حروف ﻗﻤرى بعد از «ال» ،اﻟﻒ و ﻻم ﻧﻤاﻳان ﻣﻰشﻮد ﻫﻤان طﻮرﻳﻜﻪ در وﻗت طﻠﻮع ﻣﻬتاب ،ستارهﻫا ظاﻫر ﻣﻰشﻮﻧد،
و در حروف شﻤسﻰ «ال» در آﻧﻬا(حروف شﻤسﻰ) ادغام ﻣﻰشﻮد ﻫﻤان طﻮرﻳﻜﻪ در وﻗت طﻠﻮع آﻓتاب ستارهﻫا ﻧاپدﻳد
ﻣﻰشﻮﻧد.
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شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ﻻم اسﻢ ،ﻻم ﻓعﻞ ،ﻻم حرف ،ﻻم اصﻠﻰ و ﻻم
زاﻳد را شﻨاساﻳﻰ و عﻤ ً
ﻼ ﻫر ﻳﻚ را درست تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ ﯰ

ســـؤاﻻت

 -1ﻻم اوﻻً بﻪ چﻨد ﻗسﻢ ﻣﻰباشد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2ﻻم اسﻢ را تعرﻳﻒ ﻧﻤﻮده و اﻗسام آن را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3تعرﻳﻒ و حﻜﻢ ﻻم اصﻠﻰ را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4دو ﻣثال براى ﻻم اصﻠﻰ اراﻳﻪ ﻛﻨﻴد.
 -5ﻻم زاﻳد را تعرﻳﻒ وحﻜﻢ آن را ﻧﻴز ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6دو ﻣثال براى ﻻم زاﻳد ذﻛر ﻛﻨﻴد.
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کارخانه گــﻰ

شاﮔردان از سﻮرة زﻳر ،ﻛﻠﻤاتﻰ را ﻛﻪ در آﻧﻬا ﻻم اصﻠﻰ و ﻻم زاﻳد بﻪ ﻛار برده شده است با
ذﻛر ﻧام ﻫر ﻳﻚ در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛﻨﻨد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد
با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ
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ﻻم قمرى و ﻻم شمسﻰ
ﻻم قمرى و حکم آن
ﻻم ﻗﻤرى آن ﻻم اسﻤﻰ زاﻳدى را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻗبﻞ از چﻬارده حرف ﻛﻪ در عبارت«إب ِغ َح َّج َ
ﻚ
َو خَ ْ
ﻒ َع ِﻘﻴ ْ َﻤﻪ»()1جﻤع شده است واﻗع شﻮد.
حﻜﻢ ﻻم ﻗﻤرى اظﻬار ﻣﻰباشد.
مثالهاى ﻻم قمرى
ﻴﻢ ،
ﻴر  ،اﻟ ْ َﻔت ُ
ﻴﻢ ،اﻟ ْ َج َﻼ ِل  ،اﻟ ْ َﻜر ِ
َّاح  ،اﻟ ْ َعﻠ ِ ُ
اﻷ َّو ُل ،اﻟْبَا ِط ُﻦ ،اﻟ ْ َﻐ ُﻔﻮ ُر  ،اﻟ ْ َح ِﻜ ُ
ِﻳﻢ ،اﻟ ْ َﻮ ُدو ُد  ،اﻟْخَ ب ِ ُ
ﻴﻦ ،اﻟ ْ ُﻤ َﻬﻴ ْ ِﻤ ُﻦ و اﻟ ْ ُﻬدَ ى .
اﻟ ْ َﻘا ِﻫ ُر ،اﻟْﻴَ ِﻘ ُ
ﻻم شمسﻰ و حکم آن
ﻻم شﻤسﻰ آن ﻻم اسﻤﻰ زاﻳدى را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻗبﻞ از چﻬارده حرف ﻛﻪ ﻣجﻤﻮع آن در اواﻳﻞ
بﻴت زﻳر ذﻛر شده است واﻗع شده باشد.
ب ث ُ َّﻢ ِص ْﻞ َر ِحﻤاً تَ ُﻔ ْز ِض ْ
ﻒ َذا ﻧ ِ َع ٍﻢ
ِط ْ

َد ْع ُس ْﻮ َء َظ ٍّﻦ ُز ْر َش ِرﻳْﻔاً ﻟِﻠ ْ َﻜ َر ِم

()2

حﻜﻢ ﻻم شﻤسﻰ ادغام آن (ال)در حروف ﻣا بعد آن ﻣﻰباشد.
مثالهاى ﻻم شمسﻰ
ابُّ ،
ات ،اﻟث َّ َﻮ ِ
َّاس  ،اﻟدَّا ِع ،اﻟ َّس ِﻤﻴ ُع،
اﻟ َّطﻴِّبَ ُ
ابَّ ،
اﻟصا ِدﻗ ِ َ
اﻟض َحﻰ ،اﻟ َّذا ِﻛر َ
ﻴﻦ ،ﭓ ،اﻟت َّ َّﻮ ُ
ِﻳﻦ  ،اﻟﻨ ُ
ﻴﻦ و اﻟﻠَّﻴْﻞِ .
اﻟ َّظاﻧ ِّ َ
ﻴﻦ ،اﻟ َّزﻳْتُﻮ ِن  ،اﻟ َّشاﻓ ِ ِع َ
 -1ترجﻤﻪ :پﻴﻮستﻪ در طﻠب حج باش -و از اﻳﻨﻜﻪ ﻣبادا ﻧتﻴجﻪ ﻳﻰ در پﻰ ﻧداشتﻪ باشد بر حذر باش.
 -2ترجﻤﻪ :پاﻛﻴزه و خﻮش خﻮى باش ،سپس صﻠﻪ رحﻢ ﻛﻦ تا ﻛﻪ پﻴروز شﻮى ،وﻟﻰ ﻧعﻤت را ﻣﻴزباﻧﻰ ﻛﻦ(سپاس ﻛﻦ) ،بد ﮔﻤاﻧﻰ
را ترك ﻛﻦ ،از اﻧسان با شرف بﻪ خاطر بزرﮔﻮارى دﻳدار ﻛﻦ.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ﻓرق ﻣﻴان ﻻم ﻗﻤرى و شﻤسﻰ را تشخﻴص ﻧﻤﻮده عﻤ ً
ﻼ آن
را تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ســـؤاﻻت

 -1ﻻم ﻗﻤرى را تعرﻳﻒ ﻛﻨﻴد.
 -2وجﻪ تسﻤﻴﺔ ﻻم ﻗﻤرى را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3چﻬار ﻣثال براى ﻻم ﻗﻤرى ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4ﻻم شﻤسﻰ را تعرﻳﻒ و وجﻪ تسﻤﻴﺔ آن را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5چﻬار ﻣثال براى ﻻم شﻤسﻰ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان براى ﻫرﻳﻚ از ﻻم ﻗﻤرى و شﻤسﻰ چﻬارده چﻬارده ﻣثال در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ
ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس هژدهم

ﻻم فعل و ﻻم حرف
ﻻم فعل و احکام آن
ﻻم ﻓعﻞ ﻻﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در ترﻛﻴب ﻓعﻞ از آن استﻔاده شده باشد.
ﻣاﻧﻨد :أَ ْر َسﻠْﻨَا ،أَﻟ ْ َﻬا ُﻛ ْﻢ ،ﻳَﻠ ْ َﻘا ُه َ ،وﻗ ُ ْﻞ َجا َء اﻟ ْ َحﻖُّ و َو َﻻ ت َْج َع ْﻞ .
ﻻم ﻓعﻞ ﻗبﻞ از حروف ﻫجا دو حﻜﻢ دارد :اﻟﻒ -ادغام ب -اظﻬار.
الف-ادغام
ﻫرﮔاه ﻻم ﻓعﻞ در آخر صﻴﻐﻪ اﻣر واﻗع شﻮد و بعد از آن«ل» ﻳا «ر» واﻗع شﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت
ﻻم ﻓعﻞِ اﻣر در«ل» و «ر» ادغام ﻣﻰشﻮد.
ب .
ﻣاﻧﻨد :ﻗ ُ ْﻞ ﻟ َّ ُﻜ ْﻢ ،ﻗ ُ ْﻞ َّر ِّ
ب -اظﻬار
ﻫرﮔاه ﻻم ﻓعﻞ در وسط ﻓعﻞ ﻣاضﻰ ﻳا ﻣضارع ،ﻳا در آخر ﻓعﻞ اﻣر واﻗع شﻮد و بعد از آن«ل»
ﻳا «ر» واﻗع ﻧشﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻻم ﻓعﻞ اظﻬار ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد :اﻟْتَ َﻘﻰ  ،ﻳَﻠْتَ ِﻘ ْط ُﻪ  ،ﻗ ُ ْﻞ أَ َرأَﻳْت ُ ْﻢ .
ﻻم حرف و احکام آن
ﻻم حرف ﻻﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در ترﻛﻴب حرف از آن استﻔاده شده باشد.
ﻣاﻧﻨد :ب َ ْﻞَ ،ﻫ ْﻞ .
حﻜﻢ ﻻم حرف ﻫﻤاﻧﻨد حﻜﻢ ﻻم ﻓعﻞ اﻣر است ،ﻳعﻨﻰ ادغام و اظﻬار.
الف -ادغام
ﻫرﮔاه بعد از ﻻم حرف ﻳﻜﻰ از دو حرف «ل» ﻳا «ر» واﻗع شﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻻم حرف
()1
در«ل» و «ر» ادغام ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨدَ :ﻫ ْﻞ ﻟ َّ ُﻜ ْﻢ ،ب َ ْﻞ َّرﻓَ َع ُﻪ اﷲ ُ إِﻟَﻴ ْ ِﻪ .
ب -اظﻬار
ﻫرﮔاه بعد از ﻻم حرف ،غﻴر از «ل» و «ر» بﻘﻴﻪ حروف ﻫجا واﻗع شﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻻم
حرف اظﻬار ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨدَ :ﻫ ْﻞ ﻳَ ْستَ ِطﻴ ُع  ،ب َ ْﻞ َطبَ َع اﷲ ُ َعﻠَﻴ ْ َﻬا .
 -1اﻟبتﻪ از اﻳﻦ ﻗاعده بﻨا بر رواﻳت حﻔص(رح) {ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ }[اﻟﻤطﻔﻔﻴﻦ ]14:بﻪ عﻠت سﻜتﻪ ﻣستثﻨﻰ است و
دﻟﻴﻞ آن اﻳﻨست ﻛﻪ اﮔر ادغام شﻮد و بﻪ صﻮرت«ب َّرانَ » خﻮاﻧده شﻮد تﻐﻴﻴر ﻣعﻨﻰ ﻻزم ﻣﻰآﻳد.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ﻓرق ﻣﻴان ﻻم ﻓعﻞ و ﻻم حرف را تشخﻴص ﻧﻤﻮده عﻤ ً
ﻼ آن را تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ســـؤاﻻت

 -1ﻻم ﻓعﻞ را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2چﻬار ﻣثال براى ﻻم ﻓعﻞ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻻم ﻓعﻞ در ﻛدام حاﻟت اظﻬار ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -4ﻻم ﻓعﻞ در ﻛدام حاﻟت در حرف ﻣابعدش ﻣدغﻢ ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -5ﻻم حرف را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6ﻻم حرف در ﻛدام حاﻟت اظﻬار ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -7ﻻم حرف در ﻛدام حاﻟت در حرف ﻣابعدش ﻣدغﻢ ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان از آﻳتﻫاى زﻳر ﻻم ﻓعﻞ و ﻻم حرف را بعد از تشخﻴص در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ
ﻛرده ،جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،در ساعت بعدى با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ
ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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ﻻم جـﻼله (ﻻم لفظ اﷲ )

()۱

مقدمه
اصﻞ در حرف «ل» ترﻗﻴﻖ(بارﻳﻚ خﻮاﻧدن) است و ﻓﻘط در ﻟﻔظ جﻼﻟﻪ (ﻟﻔظ اﷲ) تحت شراﻳط
خاصﻰ بﻪ تﻔخﻴﻢ(پُر) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در زﻳر بﻪ تﻔصﻴﻞ از آن صحبت خﻮاﻫد شد.
غﻴر از ﻻم جﻼﻟﻪ ،بﻘﻴﻪ ﻻمﻫا در تﻤام حاﻻت بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨدَ :ﻣا َو َّﻻ ُﻫ ْﻢ ،

ُ ،ﻛﻠُّ ُﻬ ْﻢ ُ ،ﻫ َﻮ اﻟ َّ ِذي َج َع َﻞ ﻟ َ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠَّﻴ ْ َﻞ و....

ﻻم جﻼله و حاﻻت آن
ﻻم جﻼﻟﻪ ﻻﻣﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در ﻟﻔظ اﷲ وجﻮد دارد.
حاﻻت تفخﻴم ﻻم جﻼله
ﻻم جﻼﻟﻪ در دو حاﻟت بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد:
 -1ﻫرﮔاه حرف ﻣاﻗبﻞ ﻻم جﻼﻟﻪ ﻣﻔتﻮح باشد در آن صﻮرت ﻻم جﻼﻟﻪ پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨد :اﷲ ﻳَ ْعﻠَ ُﻢ  ،أَ َرا َد اﷲ ُ  ،إِ َّن اﷲ َ ،

اﷲ ِ َ ،ح ْسب ِ َﻲ اﷲ ُ

ُﻫدَ ى اﷲ ِ و...

 -2ﻫرﮔاه حرف ﻣاﻗبﻞ ﻻم جﻼﻟﻪ ﻣضﻤﻮم باشد در آن صﻮرت ﻻم جﻼﻟﻪ ﻧﻴز پُر خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.
ﻣاﻧﻨدَ :رﻓَ َع ُﻪ اﷲ ُ  ،ﻳَ ْعﻠَ ُﻢ اﷲ ُ َ ،د َع ُﻮا اﷲ َ  ،ﻓَا ْد ُعﻮا اﷲ َ و...
حاﻻت ترقﻴق ﻻم جﻼله
ِ
ِ
حرف ﻣاﻗبﻞِ ﻻم جﻼﻟﻪ ﻛسره باشد بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
حرﻛت
ﻫرﮔاه

()2

ﻣاﻧﻨد :ب ِ ْس ِﻢ اﷲ ِ  ،بِاﷲ ِ  ،ﻳ ُ ْحﻴِﻲ اﷲ َ  ،بِإِ ْذ ِن اﷲ ِ  ،ات َِّﻖ اﷲ ِ  ،ﻓِﻲ اﷲ ِ و....
 -1ﻻﻣﻰ ﻛﻪ در ﻟﻔظ اﷲ وجﻮد دارد بﻪ اصطﻼح تجﻮﻳد بﻪ ﻻم جﻼﻟﻪ ﻣشﻬﻮر است ،وجﻪ تسﻤﻴﻪ آن بﻪ ﻻم جﻼﻟﻪ بﻪ خاطر تعظﻴﻢ و
اختصار است؛ زﻳرا اﮔر چﻨﻴﻦ اصطﻼح شﻮد ﻛﻪ " ﻻﻣﻰ ﻛﻪ در ﻟﻔظ اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ" است بﻪ طﻮل ﻣﻰاﻧجاﻣد.
 -2در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻴان حرف ﻣﻜسﻮرى ﻛﻪ بﻪ ﻻم جﻼﻟﻪ ﻣتصﻞ و ﻳا از آن ﻣﻨﻔصﻞ است و ﻧﻴز حرﻓﻰ ﻛﻪ ﻛسره آن ذاتﻰ و ﻳا عارضﻰ
است تﻔاوتﻰ وجﻮد ﻧدارد .ﻳعﻨﻰ باﻳد در تﻤام اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻻم جﻼﻟﻪ بارﻳﻚ خﻮاﻧده شﻮد .ﻣاﻧﻨد :ﷲ ِ  -ب ِ ْس ِﻢ اﷲ ِ  -ﻓِﻲ اﷲ ِ و...
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ّ
تذکر
در اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ ﻧﻴز ﻫﻤﻴﻦ ﻗاعده(ﻗاعده تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ ﻻم جﻼﻟﻪ) اجرا ﻣﻰشﻮد.
ﻳعﻨﻰ در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم باشد ،پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد و در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣاﻗبﻞ
آن ﻣﻜسﻮر باشد ،بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا در آن ﻟﻔظ جﻼﻟﻪ(اﷲ) وجﻮد دارد.
ﻣاﻧﻨدُ :سب ْ َحاﻧ َ
َﻚ اﻟﻠ َّ ُﻬ ّﻢ  ،ﻗَاﻟُﻮا اﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ  ،ﻗَ َ
ﻴسﻰ اب ْ ُﻦ َﻣ ْرﻳَ َﻢ اﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ  ،ﻗُﻞِ اﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ .
ال ِع َ
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده احﻜام ﻻم جﻼﻟﻪ را تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ســـؤاﻻت

 -1ﻻم جﻼﻟﻪ را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2در ﻛدام حاﻻت ﻻم جﻼﻟﻪ بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال آن واضح سازﻳد.
 -3در ﻛدام حاﻻت ﻻم جﻼﻟﻪ بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال آن واضح سازﻳد.
 -4ﻛﻠﻤﺔ اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ در ﻛدام حاﻻت بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال آن واضح سازﻳد.
 -5در ﻛدام حاﻻت ﻛﻠﻤﺔ اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ با ﻣثال آن واضح سازﻳد.
 -6غﻴر از ﻻم جﻼﻟﻪ و ﻻم اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ  ،حﻜﻢ بﻘﻴﻪ ﻻمﻫا را با ﻣثال آنﻫا بﻴان ﻛﻨﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان دو ﻣثال براى تﻔخﻴﻢ ﻟﻔظ جﻼﻟﻪ ،دو ﻣثال براى ترﻗﻴﻖ ﻻم جﻼﻟﻪ ،ﻳﻚ ﻣثال براى
تﻔخﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ  ،ﻳﻚ ﻣثال براى ترﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ اَﻟﻠ َّ ُﻬ َّﻢ و چﻬار ﻣثال براى حاﻻت بﻘﻴﻪ ﻻم
ﻫا -غﻴر از ﻣثالﻫاى ﻣذﻛﻮر درس -در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده ،در ساعت بعدى
جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس بﻴستم

حاﻻت تفخﻴم حرف «ر»

()۱

اصﻞ در حرف «ر» تﻔخﻴﻢ است و ترﻗﻴﻖ در بعض حاﻻت بر آن عارض ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در زﻳر
حاﻻت آن بﻪ تﻔصﻴﻞ بﻴان ﻣﻰﮔردد.
حاﻻت تفخﻴم «ر»
حرف «ر» در حاﻻت زﻳر بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد:
 -1ﻫرﮔاه حرف «ر» حرﻛت ﻓتحﻪ ﻳا ضﻤﻪ داشتﻪ باشد پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

()2

مانندَ :رب ُّ َ
ﻚ  ،ز َْج ًرا ُ ،ر ِزﻗُﻮا َ ،س ِ
اح ٌر  ،ﭓ ﭔ و ﻓَ ِﻔ ُّروا إِﻟَﻰ اﷲ ِ .
 -2ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و حرف ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم باشد پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

مانند :ب َ ْر ٌق  ،ت ُْر َج ُعﻮنَ  ،ﻓَ َﻼتَ ْﻘ َﻬ ْر َ ،و َﻣاأُ ْر ِسﻠُﻮا

،

()3

و ﻓَاﻧ ْ ُظ ْر .

ِ
حرف ﻣاﻗبﻞِ آن ﻧﻴز ساﻛﻦ؛ اﻣا ﻣاﻗبﻞِ ﻣاﻗبﻞِ آن ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم
 -3ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و
باشد در اﻳﻦ حاﻟت «ر» ﻧﻴز پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
مانند:

()4

َ ،واﻟ ْ َﻔ ْج ِر  ،ﻳُرِﻳدُاﷲ ُ ب ِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻴ ُ ْس َر و َو َﻻ ﻳُرِﻳ ُد ب ِ ُﻜ ُﻢ اﻟ ْ ُع ْس َر .

 -1ﻗابﻞ تذﻛر است ﻛﻪ حرف «ر» در اصﻞ از جﻤﻠﻪ حروف ﻣستﻔﻠﻪ است؛ اﻣا بﻪ سبب ﻣحﻞ اداى آن و برترى صﻔات ﻗﻮت آن بر
صﻔات ضعﻒ ،تﻔخﻴﻢ براﻳش اصﻞ است و ترﻗﻴﻖ در بعض حاﻻت از عﻮارض آن ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد .بﻨا ًء «ر» ذاتاً ﻣﻔخﻢ؛ اﻣا بﻪ سبب
سﻪ عاﻣﻞِ ﻛسره ،ﻳا و اﻣاﻟﻪ ،ﻣﻮجب ترﻗﻴﻖ آن ﻓراﻫﻢ ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا اصﻮﻻً ﻓتحﻪ ،ضﻤﻪ ،اﻟﻒ ،واو ﻣدّى خاﻧﻮاده ،تﻔخﻴﻢ و در ﻣﻘابﻞ،
ﻛسره و حرف ﻳا خاﻧﻮاده ترﻗﻴﻖ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮﻧد.
-2چﻪ در اول ﻛﻠﻤﻪ باشد ﻣثﻞ َربَّﻨَا و ُر ْعبًا  ،چﻪ در وسط ﻛﻠﻤﻪ ﻣثﻞ تَ ْﻤ َر ُحﻮنَ و تَ ْع ُر ُج  ،چﻪ در آخر ﻛﻠﻤﻪ ﻣثﻞ ﻧ ََظ َر و
{ﻳ ُ ْؤث َ ُر} ،چﻪ ﻣخﻔﻒ باشد ﻣاﻧﻨد ﻣثالﻫاى ﻣذﻛﻮر و چﻪ ﻣشدّد باشد ﻣثﻞ اﻟْب ِ َّر و ﻓَ ِﻔ ُّروا .
ِ
حرﻛت ﻣاﻗبﻞ
 -3اصﻮﻻً براى تشخﻴص حﻜﻢ«ر» ،اﮔر اﻳﻦ حرف ﻣتحرك باشد ،بﻪ حرﻛت آن تﻮجﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؛ اﻣا اﮔر ساﻛﻦ بﻮد ،بﻪ
آن و اﮔر آن ﻧﻴز ساﻛﻦ بﻮد بﻪ ﻣاﻗبﻞ ساﻛﻦ(بﻪ حرﻛت حرف سﻮم) ،تﻮجﻪ ﻛرده و حﻜﻢ آن را از ﻟحاظ تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ استخراج
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
 -4ﻣعﻤﻮﻻً اﻳﻦ حاﻟت در وﻗت وﻗﻒ رخ ﻣﻰدﻫد ،ﻛﻪ در اصطﻼح آن را وﻗﻒ إسﻜان ﮔﻮﻳﻨد ،اﻣا اﮔر وﻗﻒ ،وﻗﻒ َروم باشد پس در
آن صﻮرت تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ تابع حرﻛت خﻮد حرف«ر» ﻣﻰباشد ،اﻣا ﻳﻚ صﻮرت از آن ﻣستثﻨﻰ است و آن اﻳﻨﻜﻪ «ر» ساﻛﻦ ،ﻣاﻗبﻞ
 ،ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت «را» بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ بعدا ً در حاﻻت
آن «ﻳا» و ﻣاﻗبﻞ آن ﻣﻔتﻮح باشد ﻣاﻧﻨد:
ترﻗﻴﻖ خﻮاﻫد آﻣد ،و عﻠت آن اﻳﻦ است ﻛﻪ «ﻳا» خﻮد سبب ترﻗﻴﻖ بﻮده و بﻪ ﻣﻨزﻟﻪ دو ﻛسره ﻣﻰباشد.
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 -4ﻫرﮔاه حرف «ر»ساﻛﻦ و حرف ﻣاﻗبﻞ آن اﻟﻒ ﻳا واو ﻣدى باشد «را» پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
مانند:

َوﻗُﻮ ُداﻟﻨ َّا ِر  ،بِاﻷ ْس َحار  ،ﻧ ُﻮ ٌر َعﻠَﻰ ﻧ ُﻮ ٍر و َو َﻻ ﻳَ ُﻐ َّرﻧ َّ ُﻜ ْﻢ بِاﷲ ِ اﻟْﻐ َُرو ُر .

()1

 -5ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و بعد از ﻫﻤزة وصﻞ ﻳا ﻛسرة عارضﻰ واﻗع شﻮد «ر» پُر خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.
مانند:

ب َﻣ َعﻨَا  ،ا ْر ِج ِعﻲ
ا ْر َﻛ ْ
ا ْر َﻛ ُعﻮا  ،ا ْرتَدُّ وا  ،أَ ِم ا ْرتَابُﻮا
،

ا ْر ِج ُعﻮ ِن

،

ا ْر ِج ُعﻮا

إ ِ ِن ا ْرتَبْت ُ ْﻢ

،

و

،

ا ْر َح ْﻤ ُﻬ َﻤا

،

ﻟ ِ َﻤﻦِ ا ْرت ََضﻰ .

 -6ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و بعد از ﻛسرة اصﻠﻰ غﻴر ﻣتصﻞ واﻗع شﻮد «را» پُر خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.
مانند:

اﻟ َّ ِذي ا ْرت ََضﻰ

،

ب ا ْر ِج ُعﻮ ِن
َر ِّ

ب ا ْر َح ْﻤ ُﻬ َﻤا .
َر ِّ

و

 -7ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و بعد از ﻛسره اصﻠﻰ ﻣتصﻞ واﻗع شﻮد؛ اﻣا بعد از آن ﻳﻜﻰ از حروف
ﻣستعﻠﻴﻪ ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ بﻴاﻳد در آن صﻮرت «ر» ﻧﻴز پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
مانند:

إِ ْر َصا ًدا

،

ﻟَبِاﻟ ْ ِﻤ ْر َصا ِد

،

ﻣِ ْر َصا ًدا

مشق و تطبﻴـق

 -1ﻣعﻤﻮﻻً اﻳﻦ حاﻟت ﻧﻴز در وﻗت وﻗﻒ إسﻜان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
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،

و

ﻗ ِ ْر َط ٍ
اس .

شاﮔردان آﻳتﻫاى زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده جاﻫاى تﻔخﻴﻢ حرف «ر» را ﻣشخص و
تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ

ســـؤاﻻت

 -1اصﻞ در حرف «ر» تﻔخﻴﻢ است ﻳا ترﻗﻴﻖ؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -2حرف «ر» در چﻨد حاﻟت بﻪ تﻔخﻴﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3خاﻧﻪ خاﻟﻰ جﻤﻠﻪ بعدى را پُر ﻛﻨﻴد :ﻫرﮔاه حرف«ر»ﻓتحﻪ ﻳا ضﻤﻪ داشتﻪ باشد( ) خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.
 -4در ﻛﻠﻤات زﻳر حرف «ر» پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ﻳا بارﻳﻚ؟ با دﻟﻴﻞ آن واضح سازﻳد.
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َو َﻣا أَ ْد َر َ
اك َ ،ﻣ ْرﻗُﻮ ٌم َ ،ع ْﻦ َرب ِّ ِﻬ ْﻢ و َﻣ ُّروا
 -5در ﻛﻠﻤات زﻳر حرف «ر» پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ﻳا بارﻳﻚ؟ با دﻟﻴﻞ آن واضح سازﻳد.
َواﻟ ْ َﻔ ْجر  ،ﻳُرِﻳدُاﷲ ُ ب ِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻴ ُ ْس َر و اﻷ ْر ُ
ض
 -6خاﻧﻪ خاﻟﻰ جﻤﻠﻪ بعدى را پُر ﻛﻨﻴد :ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ و بعد از ﻫﻤزه وصﻞ ﻳا ﻛسره
عارضﻰ واﻗع شﻮد حرف «ر» (

) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

 -7پﻴش روى عبارت زﻳر ،عﻼﻣت صحﻴح (√) ﻳا عﻼﻣت غﻠط( )xرا با دﻟﻴﻞ آن بﮕذارﻳد.
"حرف «ر» در ﻛﻠﻤات زﻳر بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد" :ا ْر ِج ِعﻲ  ،ا ْر َح ْﻤ ُﻬ َﻤا و أَ ِم ا ْرتَابُﻮا ( ).

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان ﻫﻔت ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ حرف «ر» در آنﻫا پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،در ﻛتابچﻪﻫاى
شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس بﻴست وﻳکم

حاﻻت ترقﻴــق «ر»
حرف «ر»در حاﻻت زﻳر بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد:
 -1ﻫرﮔاه حرف «ر» ﻣﻜسﻮر باشد ،ﻣطﻠﻘاً()1بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻳﻦ و ِر ْض َﻮا ٍن .
ﻣاﻧﻨدِ :ر َجا ٌل  ،أَ ِرﻧ َا  ،اﻟْخَ ْﻤ ِر َ ،ﻫا ٍر  ،اﻟْب ِ ِّر َ ،و َذ ِر اﻟ َّ ِذ َ
 -2ﻫرﮔاه حرف «ر»ساﻛﻦ ،ﻣاﻗبﻞِ آن ﻛسره اصﻠﻰ ﻣتصﻞ باشد و بعد از «ر»در ﻫﻤان ﻛﻠﻤﻪ
حرف استعﻼء ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم واﻗع ﻧﻪ شده باشد ،حرف «ر» بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
و ب ِ ُﻤ َصﻴ ْ ِط ٍر .
،
 ،ﻳَ ْﻮ ٌم َع ِس ٌر  ،أُوﻟِﻲ
ﻣاﻧﻨد{ :ﻓ ِ ْر َع ْﻮنَ { ،
 -3ﻫرﮔاه حرف «ر» ساﻛﻦ ،ﻣاﻗبﻞِ آن ﻛسره اصﻠﻰ ﻣتصﻞ باشد و بعد از «ر»حرف استعﻼء
ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم در ﻛﻠﻤﻪ دﻳﮕر بﻴاﻳد «ر» ،بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اصب ِ ْر َصب ْ ًرا َج ِﻤﻴﻼ و أَﻧ ْ ِذ ْر ﻗَ ْﻮ َﻣ َ
ﻣاﻧﻨدَ :و َﻻ ت َُص ِّع ْر خَ د َ
َّك ﻟِﻠﻨ ِ
ﻚ .
َّاس  ،ﻓَ ْ
ِ
حرف ﻣاﻗبﻞِ آن ﻧﻴز ساﻛﻦ و ﻣاﻗبﻞِ ﻣاﻗبﻞِ آن ﻣﻜسﻮر باشد در اﻳﻦ
 -4ﻫرﮔاه حرف «ر»ساﻛﻦ،
حاﻟت «ر»ﻧﻴز بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

()2

ﻣاﻧﻨد :ﻣِ َﻦ اﻟ ِّس ْح ِر َ ،ﻣﻦِ ات َّبَ َع اﻟ ِّذ ْﻛ َر  ،اﻟ ِّش ْع َر و ِس ْد ٍر .
 -5ﻫرﮔاه حرف «ر»ساﻛﻦ و ﻣاﻗبﻞِ آن ِ
ﻳاى ساﻛﻦ باشد در اﻳﻦ حاﻟت «ر» ﻧﻴز بارﻳﻚ خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.

()3

ﻳر  ،خَ ﻴ ْ ٌر َ ،غﻴ ْ ِر و َﻻ َضﻴ ْ َر .
ﻳر  ،اﻟ ْ َﻤ ِص ُ
ﻴر َ ،ﻛبِﻴ ٍر  ،ﻧ َ ِذ ٌ
ﻣاﻧﻨد :ﻗَ ِد ٌ
()4
 -6ﻫرﮔاه حرف «را» بﻪ اﻣاﻟﻪ خﻮاﻧده شﻮد ،بارﻳﻚ ادا ﻣﻰشﻮد.
ِﻳج} ،ﻳا در آخر ﻛﻠﻤﻪ ،ﻣاﻧﻨدَ {:واﻟ ْ َع ْصرِ-
 -1ﻳعﻨﻰ اعﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در اول ﻛﻠﻤﻪ باشد ،ﻣاﻧﻨدِ {:ر ْزﻗًا} ،ﻳا در وسط ﻛﻠﻤﻪ ،ﻣاﻧﻨدَ {:ﻣر ٍ
درحاﻟت وصﻞ} .ﻣخﻔﻒ باشد ،ﻣاﻧﻨدَ {:ﻫا ٍر} ،ﻳا ﻣشدّد باشد ،ﻣاﻧﻨدُ {:د ِّر ٌّي} .ﻛسره اصﻠﻰ باشد ،ﻣاﻧﻨد ﻣثالﻫاى ﻓﻮق ،ﻳا عارضﻰ باشد،
ﻣاﻧﻨدَ {:وا ْذ ُﻛ ِر ا ْس َﻢ َرب ِّ َ
ِص}.
ﻚ} .بعد از آن حرف استعﻼء ﻧباشد ﻣاﻧﻨد :ﻣثالﻫاى ﻓﻮق ،ﻳا حرف استعﻼء باشد ﻣاﻧﻨد {:رِضْ َﻮا ٍن -إِ ْن ت َْحر ْ
 -2اﻳﻦ ﻓﻘط در حاﻟت وﻗﻒ اتﻔاق ﻣﻰاﻓتد؛ اﻣا درصﻮرتﻴﻜﻪ حرف ﻣاﻗبﻞ ﻳﻜﻰ از حروف استعﻼء باشد ،ﻣثﻞ ﻣِ ْص ْر و ﻗ ِ ْط ْر ،تﻔخﻴﻢ و
ترﻗﻴﻖ ﻫردو جاﻳز است؛ چﻨاﻧچﻪ بعدا ً در ﻣتﻦ ذﻛر خﻮاﻫد شد.
 -3اﻳﻦ ﻗاعده ﻧﻴز ﻓﻘط در حاﻟت وﻗﻒ ﻣﻤﻜﻦ است و در اﻳﻦ صﻮرت حرف و حرﻛت ﻣاﻗبﻞِ «ى» اعتبارى ﻧدارد ،خﻮاه حرف استعﻼء
ﻳر ،ﻣﻔتﻮح باشد ﻳا ﻣﻜسﻮر؛ زﻳرا حرف«ى» خﻮد ﻗائﻢ ﻣﻘام دو ﻛسره است.
باشد ،ﻣاﻧﻨد خَ ﻴ ْ ٌر و َغﻴْرِ ،ﻳا غﻴر استعﻼء ،ﻣاﻧﻨد ﻗَ ِد ٌ
 -4اﻣاﻟﻪ در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣﻴﻞ دادن ،و در اصطﻼح ،ﻣاﻳﻞ ﻛردن ﻓتحﻪ بﻪ ﻛسره و اﻟﻒ بﻪ طرف ﻳا ﻣﻰباشد( ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛاﻣﻼ ﻓتحﻪ و اﻟﻒ
خﻮاﻧده شﻮد و ﻧﻪ ﻛاﻣ ً
ﻼ ﻛسره و ﻳا خﻮاﻧده شﻮد) ﻛﻪ د ر ادبﻴات ﻓارسﻰ بﻪ آن«ﻳاى ﻣجﻬﻮل» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ،ﻣاﻧﻨد :دروﻳش -شﻴر(حﻴﻮان
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ﻣاﻧﻨد :ﮑ ﮒ ﮓ

 ،ﻛﻪ بﻨا بر رواﻳت حﻔص رحﻤﻪ اﷲ ﻓﻘط ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد

در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ اﻣاﻟﻪ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
تبصره:
در ﻛﻠﻤات زﻳر تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ حرف «ر» ﻫردو جاﻳز ﻣﻰباشد.
 -1در ﻛﻠﻤﻪ ﻓ ِ ْر ٍق تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ ﻫردو جاﻳز است.
دﻟﻴﻞ تﻔخﻴﻢ آن واﻗع شدن حرف استعﻼء(ﻗاف) بعد از را ِء ساﻛﻦ در ﻧﻔس ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰباشد و
دﻟﻴﻞ ترﻗﻴﻖ آن ﻣﻜسﻮر بﻮد ِن حرف استعﻼء است.

()1

 -2ﻫرﮔاه بر ﻛﻠﻤﻪ ﻣِ ْص َر و اﻟ ْ ِﻘ ْط ِر وﻗﻒ صﻮرت ﮔﻴرد ،تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ ﻫردو جاﻳز است؛
دﻟﻴﻞ تﻔخﻴﻢ آن واﻗع شدن حرف استعﻼء(صاد -طا) ﻗبﻞ از را ِء ساﻛﻦ در ﻧﻔس ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰباشد؛
زﻳرا پس از تﻔخﻴﻢ حرف استعﻼء ،بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧدن حرف«ر» بر دستﮕاه تﻜﻠﻢ ثﻘﻴﻞ تﻤام
ﻣﻰشﻮد.
دﻟﻴﻞ ترﻗﻴﻖ آن ساﻛﻦ بﻮد ِن ﻣاﻗبﻞِ «را»(صاد -طا) و ﻣﻜسﻮر بﻮد ِن ﻣاﻗبﻞِ ﻣاﻗبﻞِ آن ﻣﻰباشد.
 -3در ﻛﻠﻤات ﻳَ ْس ِر  ،ﻧ ُ ُذ ِر و أَ ْس ِر تﻔخﻴﻢ و ترﻗﻴﻖ ﻫردو جاﻳز است.

()2

ِ
حرف ﻣاﻗبﻞِ آن ﻧﻴز ساﻛﻦ؛اﻣا
دﻟﻴﻞ تﻔخﻴﻢ آن ﻗاعده تﻔخﻴﻢ است ﻛﻪ :ﻫرﮔاه حرف «را» ساﻛﻦ و
ﻣاﻗبﻞِ ﻣاﻗبﻞِ آن ﻣﻔتﻮح ﻳا ﻣضﻤﻮم باشد در اﻳﻦ حاﻟت «را» پُر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
دﻟﻴﻞ ترﻗﻴﻖ آن ﻣراعات ﻛردن اصﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤات است ﻛﻪ «را» ﻣﻜسﻮر و حرف «ﻳا» بعد از اﻳﻦ
ﻛﻠﻤات ﻣﻮجﻮد بﻮده است و در اصﻞ ﻳَ ْسرِي -ﻧ ُ ُذ ِري -أَ ْسرِي بﻮده اﻧد.

()3

ﻣعروف) و ﻣﻰتﻮان آن را در ﻓارسﻰ بﻪ ﻛسره ﻛشﻴده تشبﻴﻪ داد ،ﻣاﻧﻨد :آ ِره -بﻠِﻪ ،ﻫﻤﻴﻨطﻮر در زبان اردو وجﻮد دارد ،ﻣاﻧﻨدَ :ﻫﻤا ِرى
ِ
ُﻤﻬارى .اﻳﻦ را اﻣاﻟﻪ ﻛبرى ﮔﻮﻳﻨد؛ ﻗسﻢ دﻳﮕر آن را اﻣاﻟﻪ صﻐرى ﮔﻮﻳﻨد و آن عبارت است از خﻮاﻧدن حرﻛت بﻴﻦ ﻓتحﻪ و اﻣاﻟﻪ
ت
ﻛبرى ﻛﻪ آن را تﻘﻠﻴﻞ و بﻴﻦ بﻴﻦ ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد .بﻨا بر رواﻳت حﻔص ﻓﻘط ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻜجا اﻣاﻟﻪ ﻛبرى ﻣﻰشﻮد؛ ﻫرچﻪ اﻣاﻟﻪ صﻐرى در
رواﻳت حﻔص رح وجﻮد ﻧدارد.
 -1ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ ترﻗﻴﻖ آن بﻪ دو دﻟﻴﻞ بﻬتر ﻣﻰباشد :اﻟﻒ -اﻳﻨﻜﻪ حرف استعﻼء ﻣﻜسﻮر است ،ﻟذا ترﻗﻴﻖ بﻪ ﻗﻮت خﻮد باﻗﻰ
ﻣاﻧده است .ب -ترﻗﻴﻖ آن طﻮرﻳﻜﻪ تجربﻪ شده است براى دستﮕاه تﻜﻠﻢ راحت تر ﻣﻰباشد.
 -2بعضﻰ از عﻠﻤا ﻣاﻧﻨد ابﻦ اﻟجزرى ﻣراعات ﻛردن اصﻞ حرﻛت «ر»( درحاﻟت وصﻞ) را بﻬتر ﮔﻔتﻪ اﻧد ،بﻨا بر آن در ﻛﻠﻤﻪ«ﻣِ ْص َر»
تﻔخﻴﻢ بﻬتر است؛ زﻳرا ﻣﻔتﻮح است و در ﻛﻠﻤﻪ «اﻟ ْ ِﻘ ْطرِ» ترﻗﻴﻖ بﻬتر است ،زﻳرا ﻣﻜسﻮر است؛ پس بﻬتر است ﻛﻪ در وﻗﻒ ﻫﻤاﻧﻨد
وصﻞ خﻮاﻧده شﻮﻧد.
 -3ﻗﻮل ﻣختار ترﻗﻴﻖ است بﻨا بر ﻣراعات ﻛردن اصﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤات ،ﻛﻪ در اصﻞ ﻣﻜسﻮر بﻮده و بعد از آﻧﻬا «ﻳا» بﻮده است.
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳتﻫاى زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده جاﻫاى ترﻗﻴﻖ حرف «ر» را ﻣشخص
ﻧﻤﻮده تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ســـؤاﻻت

 -1حرف «ر» در ﻛدام حاﻻت بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2سﻪ ﻣثال براى ترﻗﻴﻖ «ر» ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3در ﻛﻠﻤات زﻳر حرف «ر» بارﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ﻳا پُر؟ با دﻟﻴﻞ واضح
سازﻳد.

خَ ﻴ ْ ٌر َ ،غﻴ ْ ِر و َﻻ َضﻴ ْ َر .
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 -4پﻴش روى عبارت زﻳر عﻼﻣت صحﻴح(√) ﻳا عﻼﻣت غﻠط ( )xرا با دﻟﻴﻞ آن
بﮕذارﻳد" .حرف «ر» در ﻛﻠﻤات زﻳر بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد"

ا ْر َح ْﻤ ُﻬ َﻤا

،

أَ ِم ا ْرتَابُﻮا

و

ا ْر ِج ِعﻲ

،

ﻟ ِ َﻤﻦِ ا ْرت ََضﻰ ( ).

 -5پﻴش روى عبارت زﻳر عﻼﻣت صحﻴح(√) ﻳا عﻼﻣت غﻠط ( )xرا با دﻟﻴﻞ آن

بﮕذارﻳد" .حرف «ر» در ﻛﻠﻤات زﻳر بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد" َو َﻻ ت َُص ِّع ْر
اصب ِ ْر َصب ْ ًرا َج ِﻤﻴﻼ و أَﻧ ْ ِذ ْر ﻗَ ْﻮ َﻣ َ
خَ د َ
ﻚ .) ( .
َّك  ،ﻓَ ْ
 -6در ﻛﻠﻤات زﻳر حرف«ر» بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ﻳا بﻪ تﻔخﻴﻢ؟ با دﻟﻴﻞ واضح
سازﻳد.

ﻓ ِ ْر ٍق

،

ﻣِ ْص َر

،

اﻟ ْ ِﻘ ْط ِر

،

ﻳَ ْس ِر

،

ﻧ ُ ُذ ِر

و

أَ ْس ِر .

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان شش ﻛﻠﻤﺔ را ﻛﻪ در آﻧﻬا حرف «ر» بﻪ ترﻗﻴﻖ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد در
ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در
صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس بﻴست و دوم

مــــد
اقــــســــام
ّ
مد او ً
ﻻ به دو قسم است
 -1ﻣد اصﻠﻰ  -2ﻣد ﻓرعﻰ
-۱مد اصلﻰ
عبارت از آن ﻣ ّد است ﻛﻪ ِ
ِ
حرف ﻣ ّد بدون اجراى آن تحﻘﻖ ﻧﻤﻰ ﻳابد وبﻪ ﻫﻴچ سببﻰ از
ذات
اسباب ﻣدّ(ﻫﻤزه و سﻜﻮن)ﻧﻴاز ﻧدارد ،بﻠﻜﻪ براى چﻨﻴﻦ ﻣدّى وجﻮد ﻳﻜﻰ از حروف سﻪ ﮔاﻧﺔ ﻣ ّد
(اﻟﻒ -واو -ﻳا )ﻛاﻓﻰ است.
ﻣاﻧﻨد :ﻧ ُ ْﻮ ِحﻴ ْ َﻬا  ،أُ ْو ِذﻳﻨَا .
 -۲مد فرعﻰ
عبارت است از ﻣدّى ﻛﻪ وجﻮد آن ﻓرع وجﻮد ﻣ ّد اصﻠﻰ ﻣﻰباشد و در آن ﻣ ّد بﻴشترى بﻪ ﻧسبت
ﻣ ّد اصﻠﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،و بعد از آن وجﻮد ِ
سبب ﻣد -ﻫﻤزه و سﻜﻮن -حتﻤﻰ ﻣﻰباشد.
مد فرعﻰ به چﻬار قسم است
 -1ﻣد ﻣتصﻞ  -2ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ  -3ﻣد ﻻزم  -4ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن.
 -۱مد متصل
آﻧست ﻛﻪ حرف ﻣد و سبب آن در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ واﻗع شﻮد.
ﻣاﻧﻨد:

 ،ﭮ  ،ﮃ و ﭔ .

 -۲مد منفصل
آﻧست ﻛﻪ حرف ﻣد در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ و سبب آن در ﻛﻠﻤﻪ دﻳﮕر واﻗع شﻮد.

ﻣاﻧﻨد :ﭨ ﭩ ﭪ  ،ﰚ ﰛ ﰜ

و ﮂﮃ

.

 -3مد ﻻزم
ﻣدى است ﻛﻪ سبب آن سﻜﻮن ﻻزﻣﻰ بﻮده و در ﻫﻤان ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻴشﻪ در وﻗﻒ و وصﻞ ثابت بﻤاﻧد.
.
 ،ﭑ  ،ﮑ و
ﻣاﻧﻨد :ﭑ  ،ﭑ ْ ،اﻵنَ ،
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 -4مد عارض للسکون
ﻣدى است ﻛﻪ سبب آن سﻜﻮن اصﻠﻰ ﻧبﻮده ،بﻠﻜﻪ ﻫﻨﮕام وﻗﻒ بعد از حرف ﻣد و ﻳا ﻟﻴﻦ اﻳجاد شﻮد.
ﻣاﻧﻨد :ﻣِ ْﻦ ﻧ َا ٍر َ ،ﻣ ْش ُﻬﻮ ٍد َ ،ش ِﻬﻴ ٌد  ،ﻳَ ْﻮ َم و َواﻟﻠَّﻴْﻞِ .
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳتﻫاى ذﻳﻞ را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده اﻗسام «ﻣد» را ﻣشخص ﻧﻤﻮده عﻤ ً
ﻼ تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ســـؤاﻻت

 -1ﻣد اوﻻً بﻪ چﻨد ﻧﻮع تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2ﻣد اصﻠﻰ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣد ﻓرعﻰ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4ﻣد ﻣتصﻞ را تعرﻳﻒ و چﻬار ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ را تعرﻳﻒ و چﻬار ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6ﻣد ﻻزم را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -7ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن را تعرﻳﻒ و سﻪ ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -8در ﻛﻠﻤات زﻳر اﻗسام ﻣد را تشخﻴص ﻧﻤﻮده و ﻧام ﻫرﻳﻚ را بﮕﻴرﻳد.

ﭑﭒ  ،ﮒﮓ  ،ﮬﮭ ﮮ ﮯ و ﯖﯗ

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان  3ﻣثال براى ﻣد اصﻠﻰ 2 ،ﻣثال براى ﻣد ﻣتصﻞ 3 ،ﻣثال براى ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ 2 ،ﻣثال براى
ﻣد ﻻزم و  2ﻣثال براى ﻣد عارض ﻟﻠسﻜﻮن را در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در ساعت بعدى
جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس بﻴست و سوم

مــــد ﻻزم
اقــــسام
ِّ
مدّ ﻻزم به چﻬار قسم مﻰباشد:

()۱

 -1ﻣد ﻻزم ﻛﻠﻤﻰ ﻣثﻘﻞ  -2ﻣد ﻻزم ﻛﻠﻤﻰ ﻣخﻔﻒ  -3ﻣد ﻻزم حرﻓﻰ ﻣثﻘﻞ  -4ﻣد ﻻزم حرﻓﻰ
ﻣخﻔﻒ.
ﻰ ُم َث َّق ْ
ل
مد
ِّ -۱
ِ
ﻻزم َکلْمِ ْ
ﻣدى است ﻛﻪ بعد از حرف ﻣد ،سبب آن(ساﻛﻦ ﻣدغﻢ-حرف ﻣشدد) در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار
داشتﻪ باشد.
اﻳﻦ ﻣد را َ
«ﻛﻠ ْ ِﻤ ْﻰ ﻣُثﻘَّﻞ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ صﻮرت ﮔرﻓتﻪ و پس از حرف ﻣد،
حرف ثﻘﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤان حرف ﻣشدد است ﻗرار ﮔرﻓتﻪ است.
و ﮯ .

ﻣاﻧﻨد :آﷲ ُ  ،آﻟ َّذ َﻛ َرﻳْﻦ  ،ﭱ  ،ﯘ  ،ﭔ ،
ﻰ ُم َخ َّف ْ
ف
 -۲مد ﻻزم َکلْمِ ْ

ﻣدى است ﻛﻪ بعد از حرف ﻣد ،سبب آن ساﻛﻦِ ﻣُ ْظ َﻬ ْر (غﻴرﻣدغﻢ) در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻗرار داشتﻪ
باشد.
اﻳﻦ ﻣد را َ
«ﻛﻠ ْ ِﻤ ْﻰ ﻣُخَ ﻔَّ ْ
ﻒ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ صﻮرت ﮔرﻓتﻪ و پس از حرف ﻣد،
حرف ساﻛﻦِ خﻔﻴﻒ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ است.
ﻣاﻧﻨدْ :
آﻵنَ  ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻘط دو بار در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ذﻛر شده است.

()2

ِﻰ ُم َث َّق ْل
مد
ِّ -3
ِ
ﻻزم َح ْرف ْ
ﻣدى است ﻛﻪ بعد از حرف ﻣد ،سبب آن سﻜﻮ ِن ﻣدغﻢ(ﻣشدد) در حروف ﻣﻘطعات( )3ﻗرار داشتﻪ باشد.
ِ
ﻛﻠﻤات ﻣﻴان سﻮره ﻫا ،ﻛﻪ
 -1زﻳرا در ﻣثالﻫاى ﻗرآﻧﻰ دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣد ،ﻳا در حروف ﻣﻘطعات صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﻳا در
اوﻟﻰ را« حرﻓﻰ» و دوﻣﻰ َ
را«ﻛﻠ ْ ِﻤ ْﻰ» (ﻛﻠﻤﻪ اى) ﮔﻮﻳﻨد ،باز ﻫر ﻛدام آن ،اﮔر سﻜﻮﻧش ﻣظﻬر(غﻴر ﻣدغﻢ) بﻮد ،ﻣخﻔﻒ است و اﮔر
سﻜﻮﻧش ﻣدغﻢ بﻮد ،ﻣثﻘﻞ است.
 -2ﻫردو بار در سﻮرة ﻳﻮﻧس51-و 91آﻣده است.
 -3در ابتداى بعضﻰ از سﻮرهﻫاى ﻗرآن ﻛرﻳﻢ حروﻓﻰ بﻪ ﻫﻢ ﻣتصﻞ ﻫستﻨد ﻛﻪ جدا جدا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻣاﻧﻨد«اﻟﻢ»(اﻟﻒ -ﻻم -ﻣﻴﻢ)
اﻳﻨﻬا را حروف ﻣﻘطعات ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
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«ح ْرﻓ ِ ْﻰ ﻣُثَﻘَّ ْﻞ»ﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا در حروف ﻣﻘطعات صﻮرت ﮔرﻓتﻪ و پس از حرف ﻣد،
اﻳﻦ ﻣد را َ
حرف ﻣشدد است.
ﻣاﻧﻨد:

ﭑ

 ،ﭑ  ،ﭑ و ﮝ .

ِﻰ ُم َخ َّف ْ
ف:
مد
ِّ -4
ِ
ﻻزم َح ْرف ْ
ﻣدى است ﻛﻪ بعد از حرف ﻣد ،سبب آن سﻜﻮ ِن ﻣظﻬر (غﻴر ﻣدغﻢ) در حروف ﻣﻘطعات ﻗرار
داشتﻪ باشد.
«ح ْرﻓ ِ ْﻰ ﻣُخَ ﻔَّ ْ
ﻒ» ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؛ زﻳرا در حروف ﻣﻘطعات صﻮرت ﮔرﻓتﻪ و پس از حرف
اﻳﻦ ﻣد را َ
ﻣد ،حرف ساﻛﻦِ خﻔﻴﻒ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ است.

ﻣاﻧﻨد :ﭑ  ،ﮑ  ،ﭑ ﭒ

ﭬ  ،ﭑ  ،ﭑﭓ و ﮉ

تبصره:
ِ
ِ
حرف «عﻴﻦ» ﻣ ّد ﻟﻴﻦ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻣﻘطعات سﻪ حرﻓﻰ در
از جﻤﻠﻪ حروف
اﻳﻦ حرف در اول سﻮره ﻣرﻳﻢ ﭑ و در اول سﻮره شﻮرى ﭑﭓ آﻣده
است ،اﻳﻦ ﻣد را ،ﻣ ِّد ﻻزم ﻟﻴﻦ ﮔﻮﻳﻨد.
ف َ
ﻒ-ﻣِ ْﻦ خَ ْﻮ ٍ
اﻟصﻴ ْ ِ
ِ
عارض ﻟﻴﻦ است؛
ﻻ َضﻴ ْ َرَ -س ْﻮ ٍء َ -رأ ْ َي اﻟ ْ َعﻴْﻦِ » ﻣ ِّداﻣا ﻣد در ﻣاﻧﻨد :ﻛﻠﻤات « َو َّ
زﻳرا در اﻳﻨﻬا سﻜﻮن بﻪ سبب وﻗﻒ عارض ﻣﻰﮔردد.
ِ
عارض ﻟﻴﻦ ﻫردو بﻪ اﻧدازه شش حرﻛت(طﻮل)ﻣد ﻛردن بﻬتر ﻣﻰباشد.
در ﻣ ِّد ﻻزم ﻟﻴﻦ و ﻣ ِّد
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ غﻴر از اﻗسام ﻓﻮق ،اﻗسام دﻳﮕرى براى ﻣد ﻧﻴز ﻫست ﻛﻪ ﻣا آﻧﻬا را در ﻣتﻦ
()1
ذﻛر ﻧﻜرده اﻳﻢ ،زﻳرا ﻛﻪ بعضﻰ آﻧﻬا بﻪ ﻣد اصﻠﻰ و بعضﻰ بﻪ ﻣد ﻓرعﻰ ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮﻧد.
حروف ﻣﻘطعﻪ از ﻟحاظ ﻣد و عدم ﻣد بﻪ سﻪ دستﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد :اﻟﻒ -دستﻪ اول شاﻣﻞ ﻳﻚ حرف از اﻳﻦ حروف ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
عبارت از«اﻟﻒ» است ،اﻳﻦ حرف اساساً ﻓاﻗد ﻫر ﻧﻮع ﻣد و ﻛشش است؛ زﻳرا ﻓاﻗد حرف ﻣد ﻣﻰباشد .ب -دستﻪ دوم آﻧﻬاﻳﻰ اﻧد
ﻛﻪ دو حرﻓﻰ اﻧد ،آﻧﻬا پﻨج حرف اﻧد ﻛﻪ در عبارت«حﻲ طاﻫر»(حا -ﻳا -طا-ﻫا -را) جﻤع شده اﻧد .در اﻳﻨﻬا ﻓﻘط بﻪ اﻧدازه ﻣد
اصﻠﻰ(دو حرﻛت) ﻣد صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .ج -دستﻪ سﻮم آﻧﻬاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ سﻪ حرﻓﻰ اﻧد ،آﻧﻬا ﻫشت حرف اﻧد ﻛﻪ در عبارت«ﻧﻘص
عسﻠﻜﻢ»(ﻧﻮن -ﻗاف -صاد -عﻴﻦ -سﻴﻦ -ﻻم -ﻛاف -ﻣﻴﻢ) جﻤع شده اﻧد .اﻳﻨﻬا از جﻤﻠﻪ ﻣدﻫاى ﻻزم بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد و بﻪ اﻧدازه
شش حرﻛت(طﻮل) در آﻧﻬا ﻣد صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
 -1تﻔصﻴﻞ آن ﻗرار ذﻳﻞ است:
ُ
َ
 -1ﻣ ِّد بدل :عبارت است از ﻣدى ﻛﻪ سبب آن(ﻫﻤزه) ﻗبﻞ از حرف ﻣد آﻣده باشد ،ﻣاﻧﻨد«:آ َﻣ َﻦ ،أ ْوت ِ َﻰ ،إِﻳ ْ َﻤاﻧاً» ﻛﻪ در اصﻞ«أ ْء َﻣ َﻦ،

أُ ْءت ِ َﻲ ،إ ِ ْء َﻣاﻧاً» بﻮده اﻧد و بﻨا بر ﻗﻮاﻧﻴﻦ عﻠﻢ صرف(ﻫرﮔاه دو ﻫﻤزه بﻬﻢ آﻳﻨد؛ طﻮرﻳﻜﻪ اول ﻣتحرك و ثاﻧﻰ ساﻛﻦ ،ﻫﻤزه
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان بعد از ﻣشﻖ ﻧﻤﻮدن سﻮرة ذﻳﻞ ،اﻗسام ﻣ ّد را ﻣشخص ﻛرده و در ﻗرائت شان عﻤ ً
ﻼ
تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ
دوم بﻪ حرف ﻣدى بدل ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ حرﻛت ﻫﻤزه ﻣاﻗبﻞ باشد) ،اﻳﻦ ﻣد بﻪ ﻣد اصﻠﻰ ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮد.
َ
ْ
اجا} ،اﻳﻦ
ﻮ
ﻓ
{أ
 -2ﻣدعﻮض :ﻣدى را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در آخر ﻛﻠﻤﻪ در حاﻟت وﻗﻒ بﻪ عﻮض تﻨﻮﻳﻦ ،اﻟﻒ ﻣﻔتﻮح بﻴاﻳد ،ﻣاﻧﻨدً َ :
ﻣد ﻧﻴز بﻪ ﻣد اصﻠﻰ ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮد(بﻪ اﻧدازه دو حرﻛت ﻣد ﻣﻰشﻮد).
 -3ﻣد تﻤﻜﻴﻦ :عبارت از ﻣد خﻔﻴﻔﻰ است ﻛﻪ بﻪ خاطر ﻓرق ﻣﻴان دو «واو» و ﻳا دو«ﻳا» اجرا ﻣﻰﮔردد تا از ادغام اجتﻨاب
شﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣد در صﻮرتﻰ بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ حرف اول ساﻛﻦ و حرف دو ﻣتحرك باشد ،ﻣاﻧﻨد{ :آ َﻣﻨ ُ ْﻮا َو َع ِﻤﻠُﻮا
اﻟصاﻟ ِ َح ِ
ات -ﻓ ِ ْﻲ ﻳَ ْﻮ ٍم} ،اﻳﻦ ﻣد ﻧﻴز بﻪ ﻣد اصﻠﻰ ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮد.
َّ
 -4ﻣد صﻠﻪ(ﻫاء ﻛﻨاﻳﻪ -ﻫاء ضﻤﻴر) :عبارت از ﻣدى است ﻛﻪ در ضﻤﻴر ﻣﻔرد ﻣذ ﻛر غائب ﻣﻨصﻮب ﻣتصﻞ و ﻣجرور
ال ﻟ َ ُﻪ َص ِ
ﻣتصﻞ در آخر اسﻢ ،ﻓعﻞ و حرف درصﻮرتﻴﻜﻪ ﻣﻴان دو حرف ﻣتحرك واﻗع شﻮد ،اجرا ﻣﻰﮔردد ،ﻣاﻧﻨد { :ﻗَ َ
احب ُ ُﻪ
اب}.
َو ُﻫ َﻮ ﻳ ُ َحا ِو ُر ُه َ -و ُﻛتُب ِ ِﻪ َو ُر ُسﻠ ِ ِﻪ  -إِﻧ َّ ُﻪ َعﻠَﻰ َر ْج ِع ِﻪ ﻟ َ َﻘا ِد ٌر-إِﻧ َّ ُﻪ أَ َّو ٌ
در ﻗاعده ﻓﻮق چﻨد ﻧﻜتﻪ را باﻳد ﻣد ﻧظر ﮔرﻓت:
اﻟﻒ -ﻫرﮔاه ﻫاء ضﻤﻴر ﻣﻴان دو حرف ﻣتحرك واﻗع شﻮد و حرف ﻣابعد آن ﻫﻤزه ﻧباشد ،ﻣاﻧﻨد { :إِﻧ َّ ُﻪ َعﻠَﻰ } در آن
صﻮرت ﻣد صﻠﻪ(اشباع درضﻤﻪ و ﻛسره طﻮرﻳﻜﻪ از آن «و» و «ى» حاصﻞ شﻮد) بﻪ ﻣد اصﻠﻰ ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮد( بﻪ اﻧدازه
اب} ،در آن صﻮرت ﻣد صﻠﻪ بﻪ ﻣد ﻣﻨﻔصﻞ
دو حرﻛت ﻣد ﻣﻰشﻮد) و اﮔر حرف ﻣابعد آن ﻫﻤزه باشد ،ﻣاﻧﻨد { :إِﻧ َّ ُﻪ أَ َّو ٌ
ﻣﻠحﻖ ﻣﻰشﻮد(تا 6حرﻛت).
ب -در ﻛﻠﻤﻪ«ﻳَ ْرضَ ُﻪ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ» با وجﻮد واﻗع شدنﻫاى ضﻤﻴر ﻣﻴان دو حرف ﻣتحرك بﻨزد حﻔص رحﻤﻪ اﷲ در آن ﻣد ﻧﻤﻰ
شﻮد؛ زﻳرا در اصﻞ«ﻳَ ْرضَ ا ُه ﻟ َ ُﻜ ْﻢ» بﻮده است؛ پس بﻪ اعتبار اصﻞ آن ،ﻫاء ﻣﻴان ﻣتحرك و ساﻛﻦ واﻗع شده است ﻧﻪ ﻣﻴان دو
ﻣتحر ك .ﻫﻤﻴﻨطﻮرﻫاى ضﻤﻴر در دو ﻛﻠﻤﻪ«أَ ْر ِج ْﻪ» و «ﻓَ َأﻟ ْ ِﻘ ْﻪ» با وجﻮد ﻣتحرك بﻮدن ﻣاﻗبﻞ و ﻣابعد آن استثﻨا ًء در رواﻳت
حﻔص بﻪ سﻜﻮن و بدون اشباع ،و در ﻛﻠﻤﻪ«ﭮ ﭯ ﭰ» با وجﻮد ساﻛﻦ بﻮدن ﻣاﻗبﻞ آن بﻪ اشباع ﻛسره(ﻣد
صﻠﻪ) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
و »....وﻫاى سﻜتﻪ ﻣاﻧﻨد« ﻟ َ ْﻢ ﻳَتَ َسﻨ َّ ْﻪ ـ اﻗْتَ ِد ْه
ج -در ﻫاء ذاتﻰ(از ﻧﻔس ﻛﻠﻤﻪ) ﻣاﻧﻨد«
ـ َﻣا ِﻫﻴَ ْﻪ ـ ِﻛتَاب ِﻴَ ْﻪ ـ ِح َساب ِﻴَ ْﻪ ـ َﻣاﻟِﻴَ ْﻪ ـ ُسﻠ ْ َطاﻧِﻴَ ْﻪ» ﻣد صﻠﻪ(اشباع) ﻧﻤﻰ شﻮد.
خﻼصﻪ اﻳﻨﻜﻪﻫاى آخر ﻛﻠﻤﻪ بﻪ سﻪ ﻗسﻢ ﻣﻰباشد:ﻫاى ذاتﻰ-ﻫاى سﻜتﻪ-ﻫاى ضﻤﻴر ،از جﻤﻠﻪ اﻳﻦ سﻪ ﻗسﻢ ﻫا ،ﻓﻘط
درﻫاى ضﻤﻴر بشرط ﻣتحرك بﻮدن ﻣاﻗبﻞ و ﻣابعد آن ﻣد صﻠﻪ(اشباع) ﻣﻰشﻮد.
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ
ســـؤاﻻت

 -1اﻗسام ﻣد ﻻزم را ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2ﻣد ﻻزم ﻛﻠﻤﻰ ﻣثﻘﻞ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3ﻣد ﻻزم ﻛﻠﻤﻰ ﻣخﻔﻒ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4ﻣد ﻻزم حرﻓﻰ ﻣثﻘﻞ را تعرﻳﻒ و با دو ﻣثال آن را واضح سازﻳد.
 -5ﻣد ﻻزم حرﻓﻰ ﻣخﻔﻒ را تعرﻳﻒ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
ت  -ﭸﭹﭺ
 -6در اﻳﻦ ﻛﻠﻤات ﮝ-ﭑ-طﻪ  -إِﻧِّﻲ آﻧ َ ْس ُ

 -ﮇ

ِﻳﻢ و اضح سازﻳد ﻛﻪ ﻛدام ﻧﻮع ﻣد
ﮈ  -ﭕ -ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ َ -ر ُسﻮ ٍل َﻛر ٍ

ﻗابﻞ اجرا ﻣﻰباشد؟
 -7پﻴش روى عبارت زﻳر عﻼﻣت صحﻴح(√) ﻳا عﻼﻣت غﻠط ( )xرا با دﻟﻴﻞ آن
بﮕذارﻳد.
"در ﻛﻠﻤات زﻳر ﻣد حرﻓﻰ ﻣخﻔﻒ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد" ﭑ  ،ﭑ و ﮝ ( ).
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان براى ﻫرﻳﻚ از ﻣد ﻻزم ﻛﻠﻤﻰ ﻣثﻘﻞ ،ﻛﻠﻤﻰ ﻣخﻔﻒ ،حرﻓﻰ ﻣثﻘﻞ و حرﻓﻰ
ﻣخﻔﻒ دو دو ﻣثال در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ
استاد با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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اقــــسام وقف
مقدمه
س دشﻮار و غاﻟباً غﻴر ﻣﻤﻜﻦ است؛ ﻟذا
چﻮﻧﻜﻪ خﻮاﻧدن ﻳﻚ سﻮره ﻳا آﻳﺔ طﻮﻻﻧﻰ با ﻳﻚ ﻧ َ َﻔ ْ
س وﻗﻒ ﻛﻨد؛ پس ﻻزم است ﻛﻪ ﻣحﻞ
تﻼوت ﻛﻨﻨده ﻣجبﻮر خﻮاﻫد بﻮد براى تازه ﻛردن ﻧ َ َﻔ ْ
وﻗﻒ و طرﻳﻘﺔ آن را بشﻨاسد؛ زﻳرا رعاﻳت ﻣﻮاضع وﻗﻒ ارتباط ﻣستﻘﻴﻢ با ﻣعاﻧﻰ آﻳات ﻗرآن
ﻛرﻳﻢ دارد؛ حتﻰ اﮔر ﻛسﻰ ﻗﻮاعد تجﻮﻳد را بﻪ خﻮبﻰ ﻣراعات ﻛﻨد؛ اﻣا ﻗادر بﻪ تشخﻴص
ﻣﻮاضع وﻗﻒ ﻧباشد ﻧﻤﻰ تﻮان آن را ﻗارى خﻮب و ﻛاﻣﻞ شﻤرد؛ ﻟذا بحث وﻗﻒ از اﻫﻤﻴت بﻪ
()1
سزاﻳﻰ بر خﻮردار ﻣﻰباشد ،اﻳﻨﻚ بﻪ شرح وﻗﻒ ،اﻗسام و عﻼﻳﻢ آن ﻣﻰپردازﻳﻢ.
تعرﻳف وقف
وﻗﻒ در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى اﻳستادن و تﻮﻗﻒ ﻛردن ﻣﻰباشد.
سو
در اصطﻼح عبارت است از ﻗطع صﻮت در حﻴﻦ ﻗرائت بر حرف آخر ﻛﻠﻤﻪ با تجدﻳد ﻧ َ َﻔ ْ
()2
سپس اداﻣﻪ دادن بﻪ ﻗرائت.
اقسام وقف
وﻗﻒ بﻪ اعتبار حاﻟت تﻼوت ﻛﻨﻨده بﻪ دو ﻗسﻢ ﻣﻰباشد -1 :وﻗﻒ اضطرارى  -2وﻗﻒ اختﻴارى.
 -۱وقف اضطرارى
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ بدون خﻮاست و ارادة تﻼوت ﻛﻨﻨده؛ بﻨا بر پﻴش آﻣدن ﻳﻚ سﻠسﻠﻪ عﻮارض،
س ،عطسﻪ ،سرﻓﻪ ،ﻓراﻣﻮشﻰ ،ﮔرﻳﻪ ﻳا ﻫر عذر دﻳﮕرى صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
چﻮن ﻛﻮتاﻫﻰ ﻧ َ َﻔ ْ
در وﻗﻒ اضطرارى چﻮن تﻼوت ﻛﻨﻨده از اداﻣﻪ دادن ﻗرائت ﻧا تﻮان است؛ ﻟذا بﻪ ﻫر ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ
ﻛﻪ رسﻴد وﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨد ،ﻣﻬﻢ ﻧﻴست ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ وﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨد؛ چﻮن بﻪ اختﻴار خﻮدش ﻧﻴست،
اﻣا ﻣﻬﻢ اﻳﻦ است ﻛﻪ پس از بر طرف شدن حاﻟت اضطرار ،دو باره از جاﻳﻰ ﻛﻪ ابتدا بﻪ آن
()3
صحﻴح است شروع بﻪ ﻗرائت ﻛﻨد.
 -1ﻗب ً
ﻼ در تعرﻳﻒ تجﻮﻳد ﮔذشت ﻛﻪ :تجﻮﻳد درست ادا ﻛردن حروف ،شﻨاختﻦ ﻣخارج و صﻔات حروف و ﻣحاﻓظت ﻧﻤﻮدن ﻣحﻞ وﻗﻒ و وصﻞ
ﻣﻰباشد ،بﻨا ًء بحث وﻗﻒ از ابحاث ﻣﻬﻢ عﻠﻢ تجﻮﻳد بﻪ حساب ﻣﻰرود ﻛﻪ بدون شﻨاخت آن ترتﻴﻞ ﻧاﻗص ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد و ﻧاﮔﻔتﻪ ﻧﻤاﻧد ﻛﻪ وﻗﻒ
صحﻴح ﻣستﻤع را در ﻓﻬﻢ ﻣعاﻧﻰ آﻳات ﻛﻤﻚ ﻛرده و خﻼف آن سبب اﻳﻬام ﻓﻬﻢ ﻣعﻨاى غﻴرﻣراد ﻣﻰﮔردد.
 -2باﻳد داﻧست ﻛﻪ در اﻳﻨجا سﻪ اصطﻼح ﻗرﻳب اﻟﻤعﻨﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ با ﻫﻢ تﻔاوت دارﻧد -1 :وﻗﻒ :ﻛﻪ تعرﻳﻒ آن در ﻣتﻦ ذﻛر شد -2 .ﻗطع:
عبارت است از ﻗطع ﻛﻠﻰ و پاﻳان دادن بﻪ ﻗرائت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و پرداختﻦ بﻪ ﻛار دﻳﮕر -3 .سﻜت ﻳا سﻜتﻪ :عبارت است از ﻗطع ﻛﻮتاه صﻮت
س ،ﻛﻪ بﻨا بر رواﻳت حﻔص رحﻤﻪ اﷲ ﻣﻮارد ﻻزﻣﻰ آن در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ اﻳﻨﻬا اﻧدِ { :ع َﻮ ًجا ﻗَﻴ ِّ ًﻤا}(ﻛﻬﻒ{ ،)1:ﻣِ ْﻦ َﻣ ْرﻗَ ِدﻧ َا َﻫ َذا َﻣا َو َعدَ
بدون تجدﻳد ﻧ َ َﻔ ْ
َ
اﻟ َّر ْح َﻤ ُﻦ}(ﻳسَ { ،)52:وﻗ ِ َ
ﻴﻞ َﻣ ْﻦ َر ٍ
}(ﻗﻴاﻣﻪ)27:و{ﻛ َّﻼ ب َ ْﻞ َرانَ }(ﻣطﻔﻔﻴﻦ.)14:
اق

 -3ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ وﻗﻒ اضطرارى از ﻳﻚ طرف ﻣبﻨﻰ بر اعذار ﻣعﻘﻮل(ﻛﻮتاﻫﻰ ﻧﻔس ،سرﻓﻪ و )...است و از طرف دﻳﮕر آﻳات
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 -۲وقف اختﻴارى
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ تﻼوت ﻛﻨﻨده بﻪ اراده و خﻮاست خﻮد با تﻮجﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ و ربط جﻤﻠﻪ ﻫا ،ﻣحﻠﻰ
را اختﻴار ﻛرده بر آن وﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨد.
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان در وﻗت ﻣشﻖ ﻧﻤﻮدن آﻳتﻫاى زﻳر ،وﻗﻒ اضطرارى و اختﻴارى را عﻤ ً
ﻼ تجربﻪ و
تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭑ ﭒﭓ ﭔ

[

ســـؤاﻻت

 -1وﻗﻒ را در ﻟﻐت ﻣعﻨﻰ و در اصطﻼح تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2وﻗﻒ بﻪ اعتبار حاﻟت وﻗﻒ ﻛﻨﻨده بﻪ چﻨد ﻗسﻢ ﻣﻰباشد؟ ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3وﻗﻒ اضطرارى را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4در وﻗﻒ اضطرارى ،تﻼوت ﻛﻨﻨده دو باره از ﻛجا تﻼوت را آغاز ﻛﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5وﻗﻒ اختﻴارى را تعرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -6در آﻳت ذﻳﻞ وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ« َﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻘﻮ ُل» وﻗﻒ اضطرارى است ﻳا اختﻴارى؟ با دﻟﻴﻞ واضح
َّاس َﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻘﻮ ُل َآ َﻣﻨ َّا ب ِ َّ
اﷲ ِ َوبِاﻟْﻴَ ْﻮ ِم ِ
سازﻳدَ .وﻣِ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﻴﻦ .
اﻵخ ِر َو َﻣا ُﻫ ْﻢ ب ِ ُﻤ ْؤﻣِﻨ ِ َ
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت بحث وﻗﻒ ،ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ را در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از پﻨج سطر
ﻛﻢ ﻧباشد و در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
طﻮﻻﻧﻰ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ ﻛثرت وجﻮد دارد ،بﻨا ًء اﻧصاف حﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ در چﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى بر ﻗارى ﻗرآن سخت ﮔﻴرى ﻧشﻮد؛ اﻣا
بﻪ ﻫر حال ﻧﻤﻰ تﻮان ﻣﻨﻜر برترى آﻧعده ﻗارﻳاﻧﻰ شد ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ دﻳﮕران ،از ظرﻓﻴت تﻨﻔسﻰ بﻴشترى بر خﻮردارﻧد.
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اقسام وقف اختﻴارى(تام و کافﻰ)

()۱

وﻗﻒ اختﻴارى از ﻟحاظ ﻣحﻞ وﻗﻒ(ﻣﻮﻗﻮف عﻠﻴﻪ) بﻪ چﻬار ﻗسﻢ ﻣﻰباشد:
 -1وﻗﻒ تام  -2وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ  -3وﻗﻒ حسﻦ  -4وﻗﻒ ﻗبﻴح.

()2

وقف تام
ِ
عبارت طرﻓﻴﻦِ ﻣحﻞِ وﻗﻒ ،ﻫﻴچ تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى
عبارت است از وﻗﻒ بر جاﻳﻰ ﻛﻪ بﻴﻦ دو
وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد.
حکم وقف تام
()3
وﻗﻒ بر عبارت اوﻟﻰ و ابتدا از عبارت بعدى حتﻤﻰ و ﻻزﻣﻰ ﻣﻰباشد.
 -1چﻮﻧﻜﻪ وﻗﻒ اضطرارى خارج از اختﻴار ﻗارى ﻣﻰباشد ،پس بﻪ ﻫر شﻜﻠﻰ ﻛﻪ صﻮرت ﮔﻴرد ،با در ﻧظر داشت ﻗاعدة
ﻓﻘﻬﻰ«اﻟضرورات تبﻴح اﻟﻤحظﻮرات» ﻓﻘط ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻚ جﻮاز اضطرارى داشتﻪ باشد و بﻴشتر از آن ﻗابﻞ بحث ﻧﻤﻰ باشد؛ ﻟذا ﻣطﻤح
ﻧظر در باب وﻗﻒ ﻫﻤان وﻗﻒ اختﻴارى و اﻗسام آن ﻣﻰباشد.
ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ وﻗﻒ بﻪ اعتبار ﻛﻴﻔﻴت آن بﻨا بر رواﻳت حﻔص بﻪ چﻬارﻗسﻢ ﻣﻰباشد -1:وﻗﻒ باﻹسﻜان(در وﻗت وﻗﻒ،
حرف ﻣتحرك را ساﻛﻦ ﻧﻤﻮدن ،ﻣث ً
ﻴﻢ)  -2وﻗﻒ باﻹبدال(در وﻗت وﻗﻒ ،حرﻓﻰ را بﻪ حرف دﻳﮕر بدل ﻧﻤﻮدن ،ﻣاﻧﻨد
ﻼ :اﻟ ْ َع ِظ ِ
ﻴﻢ= اﻟ ْ َع ِظ ْ
ﻼ :ﻣِ َﻬا ًدا= ﻣِ َﻬادا ،ﻳا تاء ﻣد َّور را بﻪ ﻫا ،ﻣث ً
بدل ﻛردن تﻨﻮﻳﻦ ﻣﻨصﻮب بﻪ اﻟﻒ ،ﻣث ً
= خَ ا ِش َع ْﻪ) -3 .وﻗﻒ باﻹشﻤام(پس از ساﻛﻦ
ﻼ:
ﻛردن حرف ﻣضﻤﻮم ،ﻟبﻫا را پﻴﻮست ﻧﻤﻮدن ﻣاﻧﻨد پﻴﻮست ﻧﻤﻮدن آﻧﻬا در وﻗت اداى حرف ﻣضﻤﻮم ،بﻪ طﻮرى ﻛﻪ بﻪ چشﻢ دﻳده
ﻣﻰشﻮد و اﻧسان ﻛﻮر آن را در ك ﻧﻤﻰ ﻛﻨد ،ﻣث ً
ﻴﻦ) -4 .وﻗﻒ باﻟروم(بﻴان ثُﻠث حرﻛت حرف ﻣضﻤﻮم و ﻣﻜسﻮر در وﻗت
ﻼ :ﻧ َ ْستَ ِع ُ
وﻗﻒ ،بﻪ آواز آﻫستﻪ ،ﻣث ً
ﻼ :ﻣِ ْﻦ ﻗَب ْ ُﻞ -ﻓِﻲ اﻷ ْر ِ
ض) .اﻗسام ﻓﻮق را بﻪ خاطر تخصصﻰ بﻮدن بﻴشتر آﻧﻬا در ﻣتﻦ ذﻛر ﻧﻜردﻳﻢ.
 -2زﻳرا تعﻠﻖ و ارتباط بﻴﻦ دو عبارت از اﻳﻦ سﻪ ﻧﻮع خارج ﻧﻴست:
اﻟﻒ -تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ :ﻳعﻨﻰ دو عبارت با ﻳﻜدﻳﮕر از ﻟحاظ ﻗﻮاعد زبان و اِعراب ارتباط داشتﻪ باشﻨد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﻣبتدا باشد و
دﻳﮕرى خبر آن ﻳا ﻳﻜﻰ ﻣﻮصﻮف باشد و دﻳﮕرى صﻔت آن ،ﻣاﻧﻨد ارتباط {اﻟ ْ َح ْﻤدُ} با ِ
{ﷲِ} .درﻣﻘابﻞ ،عدم تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ عبارت است
از اﻳﻨﻜﻪ ﻫرﻳﻚ بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ خﻮد جﻤﻠﻪ ﻳﻰ تام و ﻣﻔﻴد بﻮده و ﻧﻴازى بﻪ دﻳﮕرى ﻧداشتﻪ باشد.
ب -تعﻠﻖ ﻣعﻨﻮى :عبارت است از وابستﮕﻰ جﻤﻠﻪ دوم با اول از ﻟحاظ ﻣﻮضﻮع و سﻴاق ﻣطﻠب ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ در عبارت دوم ﻣﻮضﻮع
دﻧباﻟﻪ و تتﻤﻪ عبارت اوﻟﻰ باشد ،ﻣثﻼ :در عبارت اول صﻔات ﻣؤﻣﻨﻴﻦ باشد و در عبارت دوم ﻧﻴز بحث ﻣؤﻣﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻳابد ،ﻣاﻧﻨد صﻔات
ﻴﻦ} آﻣده است .در ﻣﻘابﻞ ،عدم تعﻠﻖ ﻣعﻨﻮى عبارت از اﻳﻨﻜﻪ در عبارت دوم ،ﻣﻮضﻮع و ﻳا
ﻣتﻘﻴﻦ ﻛﻪ در سﻮرة بﻘره بعد از { ُﻫدً ى ﻟِﻠ ْ ُﻤت َّ ِﻘ َ
سﻴاق ﻣطﻠب تﻐﻴﻴر بخﻮرد و ارتباطﻰ با عبارت ﻗبﻠﻰ ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣثﻼ :در جﻤﻠﻪ اوﻟﻰ بحث ﻣؤﻣﻨﻴﻦ و در جﻤﻠﻪ دوﻣﻰ بحث ﻛﻔار باشد.
ج -تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى :ﻳعﻨﻰ ﻫﻢ ارتباط ﻟﻔظﻰ بﻴﻦ دو عبارت وجﻮد داشتﻪ باشد و ﻫﻢ ارتباط ﻣعﻨﻮى ،ﻣاﻧﻨد ارتباط جﻤﻠﻪ{اﻟ ْ َح ْﻤ ُد
ﻴﻦ} .ﻛﻪ جﻤﻠﻪ {رب اﻟعﻠﻤﻴﻦ} صﻔت براى {اﷲ} است .درﻣﻘابﻞ ،عدم تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا
ِﷲِ}با جﻤﻠﻪ{ َر ِّ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
است ﻛﻪ ﻫر عبارت و جﻤﻠﻪ بﻪ ذات خﻮد ﻛاﻣﻞ بﻮده و ﻫﻴچ ارتباط ﻟﻔظﻰ و ﻣعﻨﻮى با ﻫﻢ ﻧداشتﻪ باشﻨد ،ﻣاﻧﻨد :عدم ارتباط آﻳت
ﻚ َعﻠَﻰ ُﻫدً ى ﻣِ ْﻦ َرب ِّ ِﻬ ْﻢ َوأُوﻟَئ ِ َ
{أُوﻟَئ ِ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُروا َس َﻮا ٌء َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ أَأَﻧ َْذ ْرتَ ُﻬ ْﻢ أَ ْم ﻟ َ ْﻢ تُﻨ ْ ِذ ْر ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ ُ ْؤﻣِﻨ ُﻮنَ } و
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤ ْﻔﻠ ِ ُحﻮنَ } با آﻳت {إ ِ َّن اﻟ َّ ِذ َ
ﻣا بعد آن؛ زﻳرا از ﻟحاظ اِعراب و ﻗﻮاعد عربﻰ ﻫر جﻤﻠﻪ ﻣستﻘﻞ است و از ﻟحاظ ﻣعﻨﻮى در جﻤﻠﻪ اول بحث از صﻔات ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ است
و در دوم از ﻛﻔار.
 -3زﻳرا در بعض ﻣﻮارد وصﻞ آن ﻣﻮجب ثﻘﻞ ﻣﻰشﻮد و ﻟذا ﻧﻮعﻰ بﻰ سﻠﻴﻘﮕﻰ شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،و در بعض ﻣﻮارد سبب تﻐﻴر ﻓاحش ﻣعﻨاى آن
ﻣﻰﮔردد ،بﻨا ًء وﻗﻒ بر آن اﻫﻤﻴت بسﻴار داشتﻪ و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ بﻪ «وﻗﻒ ﻻزم» ﻣشﻬﻮر است ﻛﻪ د رﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،با عﻼﻣت«ﻣـ» ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
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مثالهاى وقف تام
وﻗﻒ تام بﻴشتر در آخر آﻳات ،در اﻧتﻬاى ﻗصﻪﻫاى ﻗرآﻧﻰ و ختﻢ ﻣﻮضﻮعات ﻣُ َعﻴَّﻦ ﻗابﻞ اجرا
ﻣﻰباشد ﻛﻪ در زﻳر بﻪ ذﻛر برخﻰ از ﻣﻮارد آن ﻣﻰپردازﻳﻢ:
الف -آخر آﻳات
بسﻴارى از آخر آﻳات ﻣحﻞ وﻗﻒ تام است.
ﻣاﻧﻨد:
اك ﻧ َ ْعب ُ ُد َوإِﻳ َّ َ
 ] 4:و ابتدا از إِﻳ َّ َ
وﻗﻒ بر َﻣاﻟ ِ ِ
ﻴﻦ .
ﻚ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟدِّﻳﻦِ [
اك ﻧ َ ْستَ ِع ُ
اك ﻧ َ ْعب ُ ُد َوإِﻳ َّ َ
وﻗﻒ بر إِﻳ َّ َ
اﻟص َر َ
ﻴﻢ .
ﻴﻦ [
اك ﻧ َ ْستَ ِع ُ
 ] 5:و ابتدا از ا ْﻫ ِدﻧ َا ِّ
اط اﻟ ْ ُﻤ ْستَ ِﻘ َ
ﻚ َعﻠَﻰ ُﻫدً ى ﻣِ ْﻦ َرب ِّ ِﻬ ْﻢ َوأُوﻟَئ ِ َ
وﻗﻒ بر أُوﻟَئ ِ َ
 ] 5:و ابتدا از إ ِ َّن
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤ ْﻔﻠ ِ ُحﻮنَ [
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُروا َس َﻮا ٌء َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ أَأَﻧ َْذ ْرتَ ُﻬ ْﻢ أَ ْم ﻟ َ ْﻢ تُﻨ ْ ِذ ْر ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳ ُ ْؤﻣِﻨُﻮنَ .
اﻟ َّ ِذ َ
ب -مﻴان آﻳات
ﻣاﻧﻨد:
وﻗﻒ بر أَ َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َر ْوا إِﻟَﻰ اﻟ َّطﻴ ْ ِر ﻓَ ْﻮﻗَ ُﻬ ْﻢ َصاﻓ َّ ٍ
ات َوﻳَ ْﻘب ِ ْض َﻦ [اﻟﻤﻠﻚ ]19:و ابتدا از َﻣا ﻳ ُ ْﻤ ِس ُﻜ ُﻬ َّﻦ
ﻴر .
إ َِّﻻ اﻟ َّر ْح َﻤ ُﻦ إِﻧ َّ ُﻪ ب ِ ُﻜ ِّﻞ َش ْﻲ ٍء ب َ ِص ٌ
وﻗﻒ بر َو َﻻ ﻳَ ْج ِر َﻣﻨ َُّﻜ ْﻢ َشﻨَآ ُن ﻗَ ْﻮ ٍم أَ ْن َصدُّ و ُﻛ ْﻢ َعﻦِ اﻟ ْ َﻤ ْس ِج ِد اﻟ ْ َح َرا ِم أَ ْن تَ ْعتَدُوا [
ابتدا از َوتَ َعا َوﻧ ُﻮا َعﻠَﻰ اﻟْب ِ ِّر َواﻟت َّ ْﻘ َﻮى .
ﻳﻦ
اب ﻳَ ْع ِرﻓُﻮﻧ َ ُﻪ َﻛ َﻤا ﻳَ ْع ِرﻓُﻮنَ أَبْﻨَا َء ُﻫ ُﻢ [اﻷﻧعام ] 20:و ابتدا از اﻟ َّ ِذ َ
وﻗﻒ بر اﻟ َّ ِذ َ
ﻳﻦ آتَﻴْﻨَا ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ِﻜتَ َ
خَ ِس ُروا أَﻧ ْ ُﻔ َس ُﻬ ْﻢ ﻓَ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﻳ ُ ْؤﻣِﻨُﻮنَ

 ] 2:و

وﻗﻒ بر َو َﻣا ﻳَ ْعﻠَ ُﻢ تَأْ ِوﻳﻠَ ُﻪ إ َِّﻻ اﷲ ُ [آل عﻤران ] 7:و ابتدا از َواﻟ َّرا ِس ُخﻮنَ ﻓِﻲ اﻟ ْ ِعﻠ ْ ِﻢ ﻳَ ُﻘﻮﻟُﻮنَ
آ َﻣﻨ َّا ب ِ ِﻪ ُﻛ ٌّﻞ ﻣِ ْﻦ ِعﻨ ْ ِد َربِّﻨَا .

()1

 -1ﻫر ﮔاه در ﻣثالﻫاى ﻓﻮق دﻗت صﻮرت ﮔﻴرد واضح خﻮاﻫد شد ﻛﻪ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﻗﻮف عﻠﻴﻬا ﻣﻮضﻮع از ﻧظر ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ ﻛاﻣﻞ شده
است و حتﻰ در برخﻰ ﻣﻮارد اﮔر وﻗﻒ صﻮرت ﻧﮕﻴرد تﻐﻴر ﻓاحش در ﻣعﻨا خﻮاﻫد آﻣد.
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وقف کافﻰ
ِ
عبارت طرﻓﻴﻦِ ﻣحﻞِ وﻗﻒ ،تعﻠﻖ ﻟﻔظﻰ وجﻮد ﻧداشتﻪ
عبارت است از وﻗﻒ بر جاﻳﻰ ﻛﻪ بﻴﻦ دو
باشد؛ اﻣا تعﻠﻖ ﻣعﻨﻮى بﻴﻦ آﻧﻬا برﻗرار باشد.
حکم وقف کافﻰ
وﻗﻒ و وصﻞ ﻫردو جاﻳز است .ﻫﻢ ﻣﻰتﻮان وﻗﻒ ﻛرد و از ﻣابعد آن ابتدا ﻧﻤﻮد و ﻫﻢ ﻣﻰتﻮان
دو عبارت را بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر وصﻞ ﻛرد.
از آن جﻬت ﻛﻪ وﻗﻒ بر آن براى رساﻧدن ﻣﻔﻬﻮم بﻪ ﻣخاطب ﻛﻔاﻳت ﻣﻰﻛﻨد آن را وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
مثالهاى وقف کافﻰ
وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ ﻫﻢ در آخر آﻳات وﻫﻢ در ﻣﻴان آﻳات ﻗابﻞ اجرا ﻣﻰباشد ﻛﻪ در زﻳر بﻪ ذﻛر برخﻰ
از ﻣﻮارد آن ﻣﻰپردازﻳﻢ:
الف -آخر آﻳات
مانند:
ﻳﻦ ﻳ ُ ْؤﻣِﻨُﻮنَ ب ِ َﻤا أُﻧْز َِل إِﻟَﻴ ْ َ
ﻚ .
وﻗﻒ بر َوﻣِ َّﻤا َر َزﻗْﻨَا ُﻫ ْﻢ ﻳُﻨ ْ ِﻔ ُﻘﻮنَ [
] 3:و ابتدا از َواﻟ َّ ِذ َ
ﻳﻦ آ َﻣﻨ ُﻮا .
ﻴﻦ}[
]8:و ابتدا از ﻳُخَ ا ِد ُعﻮنَ اﷲ َ َواﻟ َّ ِذ َ
وﻗﻒ بر َو َﻣا ُﻫ ْﻢ ب ِ ُﻤ ْؤﻣِﻨ ِ َ
]9:و ابتدا از ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮب ِ ِﻬ ْﻢ َﻣ َر ٌ
ض .
وﻗﻒ بر َو َﻣا ﻳَ ْخدَ ُعﻮنَ إ َِّﻻ أَﻧ ْ ُﻔ َس ُﻬ ْﻢ َو َﻣا ﻳَ ْش ُع ُرونَ [
ب -ﻣﻴان آﻳات:
مانند:
وﻗﻒ بر َو َعﻠَﻰ أَب ْ َصا ِر ِﻫ ْﻢ ِغشَ ا َوة [

ﻴﻢ .
]7:و ابتدا از َوﻟ َ ُﻬ ْﻢ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ

 ]9:و ابتدا از َو َﻣا ﻳَ ْخدَ ُعﻮنَ إ َِّﻻ أَﻧ ْ ُﻔ َس ُﻬ ْﻢ .
ﻳﻦ آ َﻣﻨ ُﻮا [
وﻗﻒ بر ﻳُخَ ا ِد ُعﻮنَ اﷲ َ َواﻟ َّ ِذ َ
ﻴﻦ .
وﻗﻒ بر َرب ُّ ُﻜ ْﻢ أَ ْعﻠَ ُﻢ ب ِ َﻤا ﻓِﻲ ﻧ ُ ُﻔﻮ ِس ُﻜ ْﻢ [اﻹسراء ]25:و ابتدا از إ ِ ْن ت َُﻜﻮﻧ ُﻮا َصاﻟ ِ ِح َ
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مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان در وﻗت ﻣشﻖ ﻧﻤﻮدن آﻳتﻫاى زﻳر ،وﻗﻒ تام و ﻛاﻓﻰ را عﻤ ً
ﻼ تجربﻪ و تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ســـؤاﻻت

 -1وﻗﻒ اختﻴارى از ﻧﮕاه ﻣحﻞ وﻗﻒ ،چﻨد ﻗسﻢ ﻣﻰباشد؟ ﻓﻘط ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2وﻗﻒ تام ﻛدام ﻧﻮع وﻗﻒ را ﮔﻮﻳﻨد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3حﻜﻢ وﻗﻒ تام را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4دو ﻣثال براى وﻗﻒ تام از آخر آﻳات ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -5دو ﻣثال براى وﻗﻒ تام از وسط آﻳات ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6تعرﻳﻒ و حﻜﻢ وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -7دو ﻣثال براى وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ از آخر آﻳات و دو ﻣثال از وسط آﻳات براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
ﻴﻦ» و ﻛﻠﻤﻪ « ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤ ْﻔﻠ ِ ُحﻮنَ » در آﻳت ﻫاى
 -8وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﺔ «ﻟِﻠ ْ ُﻤت َّ ِﻘ َ

ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

 ،ﻛدام ﻧﻮع وﻗﻒ بﻮده؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان چﻬار ﻣثال وﻗﻒ تام و چﻬار ﻣثال وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ را در ﻛتابچﻪﻫاى شان ﻧﻮشتﻪ ﻛرده در
ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.
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درس بﻴست و ششم

وقف حسن و قبﻴح
وقف حسن
عبارت است از وﻗﻒ بر جاﻳﻰ ﻛﻪ در آن ،عبارت اول تام و ﻣستﻘﻞ؛ اﻣا عبارت دوم ،ﻧاﻗص
بﻮده و براى تﻜﻤﻴﻞ خﻮد ﻧﻴاز بﻪ عبارت اول دارد.

()1

اﻳﻦ وﻗﻒ را بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ تﻐﻴرى در ﻣعﻨا ﻧﻤﻰ آورد «حسﻦ» ﮔﻮﻳﻨد.
حکم وقف حسن
وﻗﻒ بر عبارت اوﻟﻰ جﻮاز دارد؛ زﻳرا اﻓاده ﻣعﻨاى تام را ﻣﻰﻛﻨد ،اﻣا ابتدا از عبارت دوﻣﻰ
بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧاﻗص بﻮدن آن جاﻳز ﻧﻴست .ﻟذا ﻗارى باﻳد دوباره از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨاسب شروع ﻛرده و دو
عبارت را با ﻫﻢ وصﻞ ﻛﻨد.
اغﻠباً وﻗﻒ ﻧﻜردن بر «وﻗﻒ حسﻦ» بﻬتر و راجح تر ﻣﻰباشد.

()2

مثالهاى وقف حسن
وﻗﻒ حسﻦ ﻫﻢ در آخر آﻳات وﻫﻢ در ﻣﻴان آﻳات ﻗابﻞ اجرا ﻣﻰباشد ﻛﻪ در زﻳر بﻪ برخﻰ از
ﻣﻮارد آن ﻣﻰپردازﻳﻢ:
الف -در آخر آﻳات
ﻣاﻧﻨد:
ﻴﻦ [
وﻗﻒ بر اﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ َر ِّ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ

ﻴﻢ .
 ]1:و ابتدا از ﭓ اﻟ َّر ِح ِ

 -1ﻳعﻨﻰ جﻤﻠﻪ اوﻟﻰ در عﻴﻦ حال ﻛﻪ ﻣستﻘﻞ است ،وابستﻪ ﻧﻴز است .بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ جﻤﻠﻪ ﻣاﻗبﻞ ،ﻣﻮصﻮف و جﻤﻠﻪ ﻣابعد ،صﻔت .ﻳا
جﻤﻠﻪ ﻣاﻗبﻞ،ﻣستثﻨﻰ ﻣﻨﻪ و جﻤﻠﻪ ﻣابعد ،ﻣستثﻨﻰ .ﻳا جﻤﻠﻪ ﻣاﻗبﻞ ،ﻣبدل ﻣﻨﻪ و جﻤﻠﻪ ﻣابعد ،بدل باشد .ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ ِ
بر{ﷲِ}در{اﻟ ْ َح ْﻤ ُد
ﻴﻦ}
ﻴﻦ} .اﮔرچﻪ {اﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲِ} جﻤﻠﻪ ﻣستﻘﻞ و ﻣﻔﻴد ﻣعﻨاى تام است؛ اﻣا جﻤﻠﻪ { َر ِّ
ِﷲِ} ،و ابتدا بﻪ ﻣابعد آن ،ﻳعﻨﻰ { َر ِّ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
ِ
صﻔت{ﷲِ} است بﻨا ًء وابستﻪ بﻪ جﻤﻠﻪ اوﻟﻰ ﻣﻰباشد.
چﻮﻧﻜﻪ
 -2اﻟبتﻪ ﻓراﻣﻮش ﻧباﻳد ﻛرد ﻛﻪ در ﻫر ﻧﻮع وﻗﻒ از جﻤﻠﻪ وﻗﻒ حسﻦ شرط صحت وﻗﻒ ،عﻼوه بر اﻓاده ﻣعﻨاى تام ،اﻳﻦ است ﻛﻪ
َ
ﻣعﻨاى ﻣراد از آﻳﻪ تﻐﻴر ﻧﻴابد؛ ورﻧﻪ در وﻗﻒ ﻗبﻴح شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد .ﻣث ً
َوأَﻧْت ُ ْﻢ ُس َﻜا َرى}[ﻧساء ،] 43:وﻗﻒ
عبارت{ﻻ تَ ْﻘ َربُﻮا
ﻼ در
} با وجﻮد اﻳﻨﻜﻪ از ﻧظر ﻟﻔظ ﻧاﻗص ﻧﻴست؛ وﻟﻰ از ﻳﻚ طرف ﻣعﻨاى ﻣراد آﻳﻪ تﻐﻴر ﻣﻰخﻮرد(ﻧﻬﻰ از ﻧزدﻳﻚ شدن بﻪ ﻧﻤاز)
بر{
و از طرف دﻳﮕر عبارت دوﻣﻰ( َوأَﻧْت ُ ْﻢ ُس َﻜا َرى) ﻧاﻗص بﻮده و بﻪ تﻨﻬاﻳﻰ ﻧباﻳد خﻮاﻧده شﻮد.
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اﻟص َر َ
ﻴﻢ [
وﻗﻒ بر ا ْﻫ ِدﻧ َا ِّ
اط اﻟ ْ ُﻤ ْستَ ِﻘ َ

 ]6:و ابتدا از ِص َر َ
ﻳﻦ .
اط اﻟ َّ ِذ َ

()1

ب -وقف در مﻴان آﻳات
ﻣاﻧﻨد:
ﻴﻦ .
وﻗﻒ بر اﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ [
 ]1:و ابتدا از َر ِّ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
ﻳﻦ ﻣِ ْﻦ ﻗَبْﻠ ِ ُﻜ ْﻢ .
َّاس ا ْعبُدُوا َرب َّ ُﻜ ُﻢ اﻟ َّ ِذي خَ ﻠَ َﻘ ُﻜ ْﻢ [
 ]21:و ابتدا از َواﻟ َّ ِذ َ
وﻗﻒ بر ﻳَا أَﻳُّ َﻬا اﻟﻨ ُ
وﻗﻒ بر ﻳ ُ ْخر ُِجﻮنَ اﻟ َّر ُس َ
 ]1:و ابتدا از أَ ْن ت ُ ْؤﻣِﻨ ُﻮا بِاﷲ ِ َرب ِّ ُﻜﻢ .
ﻮل َوإِﻳَّا ُﻛ ْﻢ [
وقف قبﻴح
عبارت است از وﻗﻒ بر ﻣﻮضعﻰ ﻛﻪ عبارت در آﻧجا تام ﻧبﻮده؛ بﻠﻜﻪ ﻟﻔظ و ﻣعﻨا بﻪ ﻣابعدش
تعﻠﻖ داشتﻪ باشد.

()2

حکم وقف قبﻴح
وﻗﻒ ﻧﻤﻮدن بر آن ﻗبﻴح(زشت و ﻧا روا) است ،و اﮔر تﻼوت ﻛﻨﻨده بدون اختﻴار خﻮﻳش ،ﻧاچار
بﻪ وﻗﻒ شد(وﻗﻒ اضطرارى) ،پس از رﻓع اضطرار باﻳد بﻼ ﻓاصﻠﻪ ،از ﻣحﻞ ﻣﻨاسب اعاده ﻧﻤاﻳد.
مثالهاى وقف قبﻴح
ﻴح اب ْ ُﻦ َﻣ ْرﻳَ َﻢ .
 -1وﻗﻒ بر ﻟ َ َﻘ ْد َﻛ َﻔ َر اﻟ َّ ِذ َ
ﻳﻦ ﻗَاﻟُﻮا و ابتدا از إِ َّن اﷲ َ ُﻫ َﻮ اﻟ ْ َﻤ ِس ُ
 -2وﻗﻒ بر َو َﻣا أَ ْر َسﻠْﻨَ َ
ﻳرا .
اك و ابتدا از إ َِّﻻ ﻣُبَ ِّش ًرا َوﻧ َ ِذ ً
 -3وﻗﻒ بر َﻻ ﻳَب ْ َع ُ
ﻮت .
ث اﷲ ُ و ابتدا از َﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻤ ُ
ت ت َُرابًا .
 -4وﻗﻒ بر َوﻳَ ُﻘﻮ ُل اﻟ ْ َﻜاﻓ ِ ُر و ابتدا از ﻳَا ﻟَﻴْتَﻨِﻲ ُﻛﻨ ْ ُ
دوم{،ص َر َ
ِ
ﻳﻦ
ﻴﻦ} .و در ﻣثال
ﻴﻢ} ،صﻔت براى{ ِﷲ ِ } است در جﻤﻠﻪ {اﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ َر ِّ
اط اﻟ َّ ِذ َ
ب اﻟ ْ َعاﻟ َ ِﻤ َ
 -1در ﻣثال اول{ ،اﻟ َّر ْح َﻤﻦِ اﻟ َّر ِح ِ
ِ
ْ
َ
ﻴﻢ} .اﻣا وﻗﻒ بر آخر آﻳات چﻮﻧﻜﻪ از پﻴاﻣبرصﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ ثابت شده است
ﻘ
ت
س
ﻤ
ﻟ
ا
اط
ر
براى{اﻟص
ت َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ْﻢ} بدل است
أَﻧ ْ َع ْﻤ َ
ُ َْ َ
ِّ َ
بﻨابر آن تا وﻗتﻰ ﻛﻪ وﻗﻒ ،ﻣعﻨاى آﻳﻪ را تﻐﻴر ﻧدﻫد حسﻦ و ﻧﻴﻜﻮ است ،اﻣا اﮔر اﻳﻬام ﻣعﻨاى غﻴر ﻣراد را ﻛﻨد پس در آن صﻮرت
وصﻞ آن ضرورى است؛ زﻳرا ﻣراد از وﻗﻒ پﻴاﻣبرصﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ بر آخر آﻳات ،وﻗﻒ بر تﻤام آخر آﻳات ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ در بعض
ﻣﻮارد ﻣﻰباشد .ﻣث ً
ﻴﻦ} با وجﻮد آﻧﻜﻪ آخر آﻳت است ،ﻣﻮﻫﻢ ﻣعﻨاى غﻴر ﻣراد(دعاى بد براى ﻧﻤاز ﮔذاران)
ﻼ وﻗﻒ بر {ﻓَ َﻮﻳ ْ ٌﻞ ﻟِﻠ ْ ُﻤ َصﻠ ِّ َ
َّ
ِ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َع ْﻦ َص َﻼت ِ ِﻬ ْﻢ َسا ُﻫﻮنَ }ضرورى ﻣﻰباشد.
ذ
ﻟ
{ا
با
است؛ ﻟذا وصﻞ آن
َ
 -2ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ بر ﻣبتدا و ترك خبر آن چﻮن وﻗﻒ بر{اﻟ ْ َح ْﻤ ُد} و ترك ِ
{ﷲِ} ،ﻳا وﻗﻒ بر ﻓعﻞ و ترك ﻓاعﻞ آن چﻮن وﻗﻒ
ب} و ترك {اﷲ} ،ﻳا وﻗﻒ بر ﻣضاف و ترك ﻣضاف اﻟﻴﻪ چﻮن وﻗﻒ بر{ب ِ ْس ِﻢ} و ترك {اﷲِ} و ....
بر{ضَ َر َ
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تبصره
وﻗﻒ از ﻟحاظ ﻣعﻨﻰ ﮔاﻫﻰ ﻻزم و ﮔاﻫﻰ اﻗبح ﻣﻰشﻮد ،ﻣث ً
ﻳﻦ ﻗَاﻟُﻮا إِ َّن
ﻼ :وﻗﻒ بر ﻟ َ َﻘ ْد َﻛ َﻔ َر اﻟ َّ ِذ َ
اﷲ َ ثَاﻟ ِ ُ
ث

اﻗبح ﻣﻰباشد.

ﻻزم ،و وﻗﻒ بر

و ﻫﻢ چﻨان ﮔاﻫﻰ وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ حسﻦ ﻣﻰباشد؛ اﻣا ابتدا بﻪ ﻣابعدش اﻗبح ﻣﻰباشد ،ﻣاﻧﻨد:
ﻮل و ابتدا از َوإِﻳَّا ُﻛ ْﻢ أَ ْن ت ُ ْؤﻣِﻨ ُﻮا بِاﷲ ِ َرب ِّ ُﻜﻢ ﻳا وﻗﻒ بر ﻟ َ َﻘ ْد َس ِﻤ َع اﷲ ُ
وﻗﻒ بر ﻳ ُ ْخر ُِجﻮنَ اﻟ َّر ُس َ
ﻴر َوﻧ َْح ُﻦ أَ ْغﻨِﻴَا ُء  ،در چﻨﻴﻦ ﻣﻮارد باﻳد تﻼوت ﻛﻨﻨده ﻣطابﻖ
ﻗَ ْﻮ َل اﻟ َّ ِذ َ
ﻳﻦ ﻗَاﻟُﻮا و ابتدا از إ ِ َّن اﷲ َ ﻓَ ِﻘ ٌ
تﻘاضاى ﻣعﻨا از جاى ﻣﻨاسب ابتدا ﻛﻨد.

()1

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان در وﻗت ﻣشﻖ ﻧﻤﻮدن سﻪ آﻳت زﻳر ،وﻗﻒ حسﻦ و ﻗبﻴح را تعﻠﻴﻤاً در ﻗرائت شان تجربﻪ
و عﻤﻠﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
«

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
»

.
 -1ﻗابﻞ ذﻛر است ﻛﻪ در بسﻴارى از ﻣﻮارد اﻫﻤﻴت «ابتدا» ﻛﻤتر از«وﻗﻒ» ﻧﻴست ،و ابتدا ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ بﻪ تام ،ﻛاﻓﻰ ،حسﻦ  ،ﻗبﻴح
و اﻗبح تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؛ چﻮﻧﻜﻪ ﻣﻘابﻞ وﻗﻒ است و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ خاطر در ﻣتﻦ بﻪ شرح آن ﻧپرداختﻴﻢ و ﻛسﻰ ﻗادر بﻪ تﻔﻜﻴﻚ اﻧﻮاع آن
ﻣﻰباشد ﻛﻪ بر عﻼوه ادا درست ﻟﻔظ ﻗرآن ،بر ﻓﻬﻢ ﻣعﻨاى ﻗرآن ﻧﻴز ﻗادر باشد ،و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓضﻴﻠت است ﻛﻪ اﷲ بﻪ ﻫر ﻛس بخﻮاﻫد
ارزاﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨد{ َذﻟ ِ َ
ﻚ ﻓَضْ ُﻞ اﷲ ِ ﻳ ُ ْؤتِﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَشَ ا ُء}.
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ســـؤاﻻت

 -1وﻗﻒ حسﻦ را تعرﻳﻒ و حﻜﻢ آن را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -2دو ﻣثال براى وﻗﻒ حسﻦ در آخر آﻳات ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3دو ﻣثال براى وﻗﻒ حسﻦ در وسط آﻳات ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -4وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ َوﻳَ ُﻘ ُ
ﻮل اﻟ ْ َﻜاﻓ ِ ُر و ابتداء از ﻳَا ﻟَﻴْتَﻨِﻲ در آﻳت إِﻧَّا أَﻧ َْذ ْرﻧ َا ُﻛ ْﻢ َع َذابًا ﻗَرِﻳبًا ﻳَ ْﻮ َم
ت ﻳَدَا ُه َوﻳَ ُﻘ ُ
ت ت َُرابًا  ،ﻛدام ﻧﻮع وﻗﻒ ﻣﻰباشد؟ با دﻟﻴﻞ
ﻮل اﻟ ْ َﻜاﻓ ِ ُر ﻳَا ﻟَﻴْتَﻨِﻲ ُﻛﻨ ْ ُ
ﻳَﻨ ْ ُظ ُر اﻟ ْ َﻤ ْر ُء َﻣا ﻗَ َّد َﻣ ْ
ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5وﻗﻒ ﻗبﻴح را تعرﻳﻒ ﻛﻨﻴد.
 -6حﻜﻢ وﻗﻒ ﻗبﻴح را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -7در دو ﻣثال زﻳر ﻧﻮعﻴت وﻗﻒ را تعﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴد.
وﻗﻒ بر ﻳ ُ ْخر ُِجﻮنَ اﻟ َّر ُس َ
ﻮل َوإِﻳَّا ُﻛ ْﻢ و ابتداء از أَ ْن ت ُ ْؤﻣِﻨ ُﻮا بِاﷲ ِ َرب ِّ ُﻜﻢ
وﻗﻒ بر َﻻ ﻳَب ْ َع ُ
ﻮت .
ث اﷲ ُ و ابتدا از َﻣ ْﻦ ﻳَ ُﻤ ُ
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان پﻨج ﻣثال از وﻗﻒ حسﻦ و پﻨج ﻣثال از وﻗﻒ ﻗبﻴح را در ﻛتابچﻪﻫاى شان درج ﻛرده
در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.

87

درس بﻴست و هفتم

عـﻼﻳم وقـف
مقدمه
چﻮن شﻨاختﻦ ﻣحﻞ درست وﻗﻒ و ابتدا ،ﻣﻨﻮط بﻪ تسﻠط بر زبان عربﻰ و ﻓﻬﻢ ﻣعﻨا و تﻔسﻴر آﻳات
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ اﻳﻦ دو(تسﻠط بر ﻟﻔظ و ﻣعﻨاى زبان عربﻰ) ﻣتأسﻔاﻧﻪ براى تﻤاﻣﻰ اﻗشار
ﻣسﻠﻤﻴﻦ ﻣُﻴ َّسر ﻧﻴست؛ ﻟﻬذا عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان اسﻼﻣﻰ جﻬت تشخﻴص ﻣحﻞﻫاى صحﻴح وﻗﻒ،
عﻼﻳﻢ و رﻣﻮزى را ﻣُعﻴَّﻦ ﻛردﻧد ﻛﻪ با استﻔاده از آﻧﻬا ،تﻼوت ﻛﻨﻨدﮔان ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ آساﻧﻰ بﻪ
ﻣحﻞﻫاى صحﻴح وﻗﻒ پﻰ ببرﻧد.

()1

عﻼﻳﻢ و رﻣﻮز ﻣشﻬﻮر وﻗﻒ عبارت اﻧد از  :م -ط -ج -ز -ص-ﻻ-؞؞

 -ﻗﻠﻰ -صﻠﻰ -ق

«مـ» (وقف ﻻزم)
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ اﮔر اﻧجام ﻧشﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ خﻠﻞ و تﻐﻴﻴر در ﻣعﻨاى ﻣراد اﻳجاد شﻮد.
وﻗﻒ ﻻزم ﻣﻰتﻮاﻧد در ﻫر سﻪ ﻧﻮع وﻗﻒ تام و ﻛاﻓﻰ و حسﻦ ،ﻣﻼحظﻪ شﻮد؛ و ﻟزوﻣاً از ﻫر ﻧﻮع
ﻛﻪ باشد ،باﻳد بر آن وﻗﻒ صﻮرت ﮔﻴرد ،اﻳﻨﻚ بعضﻰ ﻣﻮارد آن ذﻛر ﻣﻰشﻮد:
موارد وقف ﻻزم
ِﻳﻦ و ابتدا از َواﻟ َّ ِذي
س ﻓِﻲ َج َﻬﻨ ََّﻢ َﻣث ْ ًﻮى ﻟِﻠ ْ َﻜاﻓِر َ
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻟِﻠ ْ َﻜاﻓِر َ
ِﻳﻦ در آﻳت أَﻟَﻴ ْ َ
ْق َو َصد ََّق ب ِ ِﻪ أُوﻟَئ ِ َ
اﻟصد ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤت َّ ُﻘﻮنَ
َجا َء ب ِ ِّ

()2

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ت ُ َﻮﻗ ِّ ُرو ُه در آﻳت ﻟِت ُ ْؤﻣِﻨ ُﻮا بِاﷲ ِ َو َر ُسﻮﻟ ِ ِﻪ َوت ُ َع ِّز ُرو ُه َوت ُ َﻮﻗ ِّ ُرو ُه و ابتدا
 -1ﻧخستﻴﻦ عاﻟﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻛار پرداختﻪ است شﻴخ عبداﷲ ابﻮ جعﻔر طﻴﻔﻮر سجاوﻧدى غزﻧﻮى(م560/ﻫـ ق) صاحب "ﻛتاب عﻠﻞ
اﻟﻘرائات و اﻟﻮﻗﻒ و اﻻبتداء" ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ آن عﻼﻳﻢ ﻣشﻬﻮر بﻪ رﻣﻮ ِز ِ
وﻗﻒ سجاوﻧدى ﻣﻰباشد.
 -2اﻟزﻣر ،32:اﻳﻨجا وﻗﻒ ﻻزم است؛ زﻳرا اﮔر وصﻞ شﻮد اﻳﻦ تﻮﻫﻢ را اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ جﻬﻨﻢ ،ﻫﻢ ﻣﻨزﻟﮕاه ﻛاﻓران است و ﻫﻢ
جاﻳﮕاه ﻛسﻰ ﻛﻪ وعده صدق آورد.
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()1

از

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻗَ ْﻮﻟ ُ ُﻬ ْﻢ در آﻳت َو َﻻ ﻳَ ْح ُزﻧ َ
ْﻚ ﻗَ ْﻮﻟ ُ ُﻬ ْﻢ و ابتدا از إ ِ َّن
َج ِﻤﻴ ًعا

ِﷲ ِ

()2

«ط» (وقف مطلق)
اﻳﻦ وﻗﻒ در صﻮرتﻰ است ﻛﻪ ﻟﻔظ و ﻣعﻨﻰ در ﻣحﻞ وﻗﻒ ﻫردو تام باشﻨد ،پس وﻗﻒ بر
آن ﻫﻢ بسﻴار ﻣﻨاسب و بﻪ جا است و ابتدا بﻪ ﻣابع ِد آن ﻧﻴز بسﻴار پسﻨدﻳده است؛ اﻣا وصﻞ
آن تﻐﻴﻴرى در ﻣعﻨاى ﻛﻼم بﻪ بار ﻧﻤﻰ آورد.
تﻤاﻣﻰ ﻣﻮارد وﻗﻒ تام–بﻪ شرطﻰ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻻزم ﻧباشد -ﻣحﻞﻫاى وﻗﻒ ﻣطﻠﻖ ﻣﻰباشد.
موارد وقف مطلق
ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ أَب ْ َصا َر ُﻫﻢ در آﻳت ﻳَ َﻜا ُد اﻟْبَ ْر ُق ﻳَ ْخ َط ُ
ﻒ أَب ْ َصا َر ُﻫ ْﻢ و ابتدا از ُﻛﻠ َّ َﻤا
ِ ِ ()3
أَ َضا َء ﻟ َ ُﻬ ْﻢ َﻣشَ ْﻮا ﻓﻴﻪ .
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ َر َزﻗْﻨَا ُﻛﻢ}در آﻳت ُﻛﻠُﻮا ﻣِ ْﻦ َطﻴِّبَ ِ
ات َﻣا َر َزﻗْﻨَا ُﻛ ْﻢ و ابتدا از َو َﻣا
()4
َظﻠَ ُﻤﻮﻧ َا َوﻟ َ ِﻜ ْﻦ َﻛاﻧ ُﻮا أَﻧ ْ ُﻔ َس ُﻬ ْﻢ ﻳَ ْظﻠ ِ ُﻤﻮنَ .
ت اﷲ ِ َﻻ ت ُْح ُصﻮ َﻫا و ابتدا
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ َﻻ ت ُْح ُصﻮ َﻫا در آﻳت َوإِ ْن تَ ُعدُّوا ﻧ ِ ْع َﻤ َ
از إِ َّن ْاﻹِﻧ َْسانَ ﻟ َ َظﻠُﻮ ٌم َﻛﻔَّا ٌر .

()5

 -1اﻟﻔتح ،9:اﻳﻨجا وﻗﻒ ﻧﻴز ﻻزم است؛ زﻳرا اﮔر وصﻞ شﻮد اﻳﻦ تﻮﻫﻢ را اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫر سﻪ ﻓعﻞ«ت ُ َع ِّز ُرو ُه = ﻳارى ﻛﻨﻴد اورا »
و«ت ُ َﻮﻗ ِّ ُرو ُه=بزرگ بدارﻳد اورا » و «ت َُسب ِّ ُحﻮ ُه = بﻪ پاﻛﻰ ﻳاد ﻛﻨﻴد اورا » » بﻪ ﻳﻜﻰ باز ﻣﻰﮔردد؛ ﻳا بﻪ طرف اﷲ جﻞ جﻼﻟُﻪ ﻳا بﻪ طرف
پﻴاﻣبر ؛ حال آﻧﻜﻪ دو ﻓعﻞ اول(ت ُ َع ِّز ُرو ُه َوت ُ َﻮﻗ ِّ ُرو ُه) اشاره بﻪ پﻴاﻣبر داشتﻪ و سﻮﻣﻰ(ت َُسب ِّ ُحﻮ ُه) وﻳژه اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ است.
ِﷲ ِ َج ِﻤﻴ ًعا) ﻧﻴز
 -2ﻳﻮﻧس ،65:اﻳﻨجا وﻗﻒ ﻧﻴز ﻻزم است؛ زﻳرا اﮔر وصﻞ شﻮد اﻳﻦ تﻮﻫﻢ را اﻳجاد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ جﻤﻠﻪ بعدى(إِ َّن
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻔار است ،حال آﻧﻜﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
20:
-3
57:
-4
 -5ابراﻫﻴﻢ34:
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«ج» (وقف جاﻳز)
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ ﻫر دو حاﻟت وصﻞ و وﻗﻒ آن جاﻳز است(ﻣتساوى اﻟطرﻓﻴﻦ)؛ وﻟﻰ وﻗﻒ بﻬتر
است.
تﻤاﻣﻰ ﻣﻮارد وﻗﻒ ﻛاﻓﻰ -غﻴر از ﻣﻮارد ﻻزم -ﻣحﻞﻫاى وﻗﻒ جاﻳز ﻣﻰباشد.
موارد وقف جاﻳز:
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ َسبِﻴﻼ در آﻳت َوإ ِ ْن ﻳَ َر ْوا َسب ِ َ
اﻟر ْش ِد َﻻ ﻳَت َِّخ ُذو ُه َسبِﻴﻼ و ابتدا از َوإِ ْن
ﻴﻞ ُّ
ﻳَ َر ْوا َسب ِ َ
ﻴﻞ اﻟْﻐ َِّﻲ ﻳَت َِّخ ُذو ُه َسبِﻴﻼ .

()1

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ اﻟ ِّد َﻣا َء در آﻳت ﻗَاﻟُﻮا أَت َْج َع ُﻞ ﻓِﻴ َﻬا َﻣ ْﻦ ﻳ ُ ْﻔ ِس ُد ﻓِﻴ َﻬا َوﻳَ ْس ِﻔ ُ
ﻚ اﻟ ِّد َﻣا َء و ابتدا
ِّس ﻟ َ َ
از َوﻧ َْح ُﻦ ﻧ َُسب ِّ ُح ب ِ َح ْﻤ ِد َ
ﻚ .
ك َوﻧ ُ َﻘد ُ

()2

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ اﻟ ْ َحﻖُّ در آﻳت َذﻟ ِ َ
ﻚ اﻟْﻴَ ْﻮ ُم اﻟ ْ َحﻖُّ و ابتدا از ﻓَ َﻤ ْﻦ َشا َء ات َّخَ َذ إِﻟَﻰ َرب ِّ ِﻪ
َﻣآبًا

()3

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان در وﻗت ﻣشﻖ ﻧﻤﻮدن آﻳتﻫاى زﻳر ،وﻗﻒ ﻻزم ،ﻣطﻠﻖ و وﻗﻒ جاﻳز را در ﻗرائت
شان عﻤﻠﻰ تجربﻪ و تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
 -1اعراف146 :
30:
-2
 -3اﻟﻨبأ39 :
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ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩﮪ
«
ســـؤاﻻت

 -1ﻣراد از عﻼﻳﻢ وﻗﻒ چﻪ ﻣﻰباشد؟ تﻮضﻴحات دﻫﻴد.
« -2ﻣـــ» عﻼﻣﻪ ﻛدام وﻗﻒ ﻣﻰباشد و اﮔر بر آن وﻗﻒ ﻧشﻮد چﻪ ﻣشﻜﻞ رخ ﻣﻰدﻫد؟ واضح
سازﻳد.
 -3دو ﻣثال براى وﻗﻒ بر «ﻣـــ» ذﻛر ﻛﻨﻴد.
« -4ط» عﻼﻣﻪ ﻛدام وﻗﻒ ﻣﻰباشد و ﻣحﻞ آن ﻛدام جاى ﻣﻰباشد؟ بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -5دو ﻣثال براى وﻗﻒ بر «ط» ذﻛر ﻛﻨﻴد.
« -6ج» عﻼﻣﻪ ﻛدام وﻗﻒ بﻮده و ﻣعﻨاى آن چﻪ ﻣﻰباشد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -7دو ﻣﻮرد از ﻣﻮارد وﻗﻒ جاﻳز را ذﻛر ﻛﻨﻴد.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان پﻴراﻣﻮن عﻼﻳﻢ و رﻣﻮز وﻗﻒ ،ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﺔ شش سطرى ﻧﻮشتﻪ در ساعت بعدى جﻬت
ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ بﻴاورﻧد.

91

درس بﻴست و هشتم

مجوز)
«ز» (وقف
َّ
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ بﻨا بر دﻟﻴﻠﻰ تجﻮﻳز شده است؛ وﻟﻰ وصﻞ آن ﻧﻪ تﻨﻬا جاﻳز؛ بﻠﻜﻪ بﻬتر
ﻣﻰباشد.

()1

مجوز
موارد وقف
َّ
در آﻳت َو َعﻠَﻰ أَب ْ َصا ِر ِﻫ ْﻢ

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ

اب
و ابتدا از َوﻟ َ ُﻬ ْﻢ َع َذ ٌ

َع ِظﻴﻢ .

()2

ك اﻟ َّ ِذي بِﻴَ ِدهِ اﻟ ْ ُﻤﻠ ْ ُ
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ اﻟ ْ ُﻤﻠ ْ ُ
ﻚ در آﻳت تَبَا َر َ
ﻚ و ابتدا از َو ُﻫ َﻮ َعﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ
ﻳر .
َش ْﻲ ٍء ﻗَ ِد ٌ

()3

ص(وقف ُم َّ
رخص)
س ،بﻪ تﻼوت ﻛﻨﻨده«رخصت» داده
وﻗﻔﻰ است ﻛﻪ بﻪ عﻠت طﻮﻻﻧﻰ بﻮدن جﻤﻠﻪ و ﻛﻮتاﻫﻰ ﻧ َ َﻔ ْ
ِ
طرف ﻣحﻞِ وﻗﻒ،
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣحﻞ وﻗﻒ ﻧﻤاﻳد؛ اﻣا بﻨا بر وجﻮد ارتباط ﻗﻮى بﻴﻦ دو
وصﻞ آن اوﻟﻰ ﻣﻰباشد.

()4

موارد وقف ُم َّ
رخص:
ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻣِ ْﻦ ﻣِثْﻠ ِ ِﻪ در آﻳت َوإِ ْن ُﻛﻨْت ُ ْﻢ ﻓِﻲ َرﻳ ْ ٍ
ب ﻣِ َّﻤا ﻧ َ َّزﻟْﻨَا َعﻠَﻰ َعب ْ ِدﻧ َا ﻓَأْت ُﻮا
ﻴﻦ .
ﻣِثْﻠ ِ ِﻪ و ابتدا از َوا ْد ُعﻮا ُش َﻬدَا َء ُﻛ ْﻢ ﻣِ ْﻦ ُدو ِن اﷲ ِ إِ ْن ُﻛﻨْت ُ ْﻢ َصا ِدﻗ ِ َ

ﻣِ ْﻦ

()5

ﻣاﻧﻨد :وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ َعﻠَﻴ ْ ِﻬﻢ در آﻳت َوﻟْﻴَ ْخ َ
ﻳﻦ ﻟ َ ْﻮ ت ََر ُﻛﻮا ﻣِ ْﻦ خَ ﻠ ْ ِﻔ ِﻬ ْﻢ
ش اﻟ َّ ِذ َ

ِض َعاﻓًا خَ اﻓُﻮا

 -1ارتباط تﻨﮕاتﻨﮓ دو جﻤﻠﻪ ﻣاﻗبﻞ و ﻣابعد بر وصﻞ آﻧﻬا تأﻛﻴد ﻣﻰﻛﻨد؛ اﻣا بﻨا بر آﻧﻜﻪ ﻫر دو جﻤﻠﻪ ﻣﻔﻴد و ﻣﻔﻬﻮم ﻫستﻨد ،ﻫرﻳﻚ بﻪ
ﻮج ٍﻪ» است .ﻳعﻨﻰ بﻨا بر دﻟﻴﻠﻰ وﻗﻒ آن ﻣجاز
تﻨﻬاﻳﻰ ﻧﻴز خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ است ﻛﻪ ﻧام ﻛاﻣﻞ اﻳﻦ وﻗﻒ«،وﻗﻒ ﻣُج َّﻮز ﻟ ِ ْ
داﻧستﻪ شده است.
7:
-2
 -3اﻟﻤﻠﻚ1:
» ﻣﻰباشد .بﻨا ًء ﻣﻰتﻮان از ﻣابع ِد آن شروع ﻛرد؛ اﻣا وصﻞِ آن بﻬتر ﻣﻰباشد.
َّص
 -4ﻧام ﻛاﻣﻞ وﻗﻒ ﻣرخص« ،ﻣُرخ ٌ
23:
-5
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َعﻠَﻴ ْ ِﻬﻢ و ابتدا از ﻓَﻠْﻴَت َّ ُﻘﻮا اﷲ َ َوﻟْﻴَ ُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻻ َس ِدﻳدًا .

()1

«ﻻ» (وقف ممنوع)
اﻳﻦ عﻼﻣﻪ در جاﻳﻰ است ﻛﻪ وﻗﻒ بر آن ﻣشﻜﻠﻰ را در ﻣعﻨا و ﻣﻔﻬﻮم آﻳت اﻳجاد ﻛﻨد .تﻤاﻣﻰ
ﻣﻮارد وﻗﻒ ﻗبﻴح شاﻣﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻰباشد.

()2

موارد وقف ممنوع
ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ أَ ْج َﻤ ُعﻮنَ در آﻳت ﻓَ َس َجدَ
أَبَﻰ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮنَ َﻣ َع اﻟ َّس ِ
ﻳﻦ .
اج ِد َ

()3

أَب ِ ُ
ﻴﻦ ﻣِ ْﻦ ﻗَب ْ ُﻞ و ابتدا
ﻴﻢ ُﻫ َﻮ َس َّﻤا ُﻛ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤ ْسﻠ ِ ِﻤ َ
ﻴﻜ ْﻢ إِب ْ َرا ِﻫ َ

ﻣاﻧﻨد وﻗﻒ بر ﻛﻠﻤﻪ ﻣِ ْﻦ ﻗَب ْ ُﻞ در آﻳت
از َوﻓِﻲ َﻫ َذا .

ﻴس
ُﻛﻠُّ ُﻬ ْﻢ أَ ْج َﻤ ُعﻮنَ و ابتدا از إ َِّﻻ إِبْﻠ ِ َ

()4

؞؞

(معانقه)

اﻳﻦ سﻪ ﻧﻘطﻪ عﻼﻣﻪ وﻗﻒ ﻣعاﻧﻘﻪ()5ﻣﻰ باشد و آن را جاﻳﻰ ﻣﻰﮔذارﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻓاصﻠﻪ ﻛﻤﻰ ،دو
وﻗﻒ بﻴاﻳد ،ﻛﻪ تﻼوت ﻛﻨﻨده تﻨﻬا بر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻣحﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد وﻗﻒ ﻛﻨد و بس.

()6

موارد وقف ُمعانقه

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ

.]1:

[

ﻴﻦ وصﻞ شﻮد؛ و اﮔر
ب  ،باﻳد ﻓِﻴ ِﻪ بﻪ ﻣا بعدش ُﻫدًى ﻟِﻠ ْ ُﻤت َّ ِﻘ َ
در صﻮرت وﻗﻒ بر َﻻ َرﻳ ْ َ
 -1اﻟﻨساء9:
 -2در واﻗع اﻳﻦ عﻼﻣﻪ بﻪ تﻼوت ﻛﻨﻨده ﻫشدار ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در اﻳﻨجا وﻗﻒ ﻧﻜﻨد! چرا ﻛﻪ ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد از ﻣابعد آن ابتدا ﻧﻤاﻳد و در ﻧﻬاﻳت
ﻣجبﻮر است بر ﮔشتﻪ و دو عبارت را بﻪ ﻫﻢ وصﻞ ﻛﻨد؛ اﻟبتﻪ اعتبار دادن اﻳﻦ عﻼﻣﻪ در آخر آﻳات زﻳاد ﻣﻬﻢ ﻧﻴست ،ﻫرچﻨد ﻣراعات
ﻛردن آن در ﻫﻤﻪ جا بﻬتر ﻣﻰباشد.
َ
َ
ُ
َّ
ﻴس} وﻗﻒ ﻧﻤاﻳدو از ﻣابعد آن(أبَﻰ أ ْن ﻳَﻜﻮنَ َﻣ َع اﻟ َّس ِ
ﻳﻦ) شروع ﻛﻨد.
اج ِد َ
 -3اﻟحجر .31-30:پس باﻳد ﻛﻪ بر ﻛﻠﻤﻪ{إ ِﻻ إِبْﻠ ِ َ
 -4اﻟحج78:
 -5ﻣعاﻧﻘﻪ در ﻟﻐت دست در ﮔردن ﻳﻜدﻳﮕر اﻓﮕﻨدن را ﮔﻮﻳﻨد ،و بﻪ سبب رو در روى ﻗرار ﮔرﻓتﻦ اﻳﻦ دو ﻣحﻞ وﻗﻒ ،بﻪ اﻳﻦ ﻧام
ﻣسﻤﻰ شده است.
 -6بر ﻫردو جاى وﻗﻒ ﻛردن درست ﻧﻴست؛ اﻣا ﮔذشتﻦ از ﻫر دو جﻮاز دارد ،ﮔرچﻪ بﻬتر از ﻫﻤﻪ ،از ﻳﻜﻰ ﮔذشتﻦ و بر دﻳﮕرى
وﻗﻒ ﻛردن ﻣﻰباشد.
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ب را وصﻞ ﻛﻨد.
تﻼوت ﻛﻨﻨده ﻗصد وﻗﻒ بر ﻓِﻴ ِﻪ را داشتﻪ باشد ،باﻳد َﻻ َرﻳ ْ َ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

[

.]195:

در صﻮرت وﻗﻒ بر {ﮨ} ،باﻳد { َوأَ ْح ِسﻨ ُﻮا} بﻪ ﻣا بعدش وصﻞ شﻮد؛ و اﮔر تﻼوت ﻛﻨﻨده

ﻗصد وﻗﻒ بر{ َوأَ ْح ِسﻨ ُﻮا} را داشتﻪ باشد ،باﻳد {ﮨ} را وصﻞ ﻛﻨد.
قلﻰ
(اﻟﻮﻗﻒ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻮصﻞ) ﻳعﻨﻰ وﻗﻒ از وصﻞ بﻬتر است.
صلﻰ
(اﻟﻮصﻞ أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻒ) ﻳعﻨﻰ وصﻞ از وﻗﻒ بﻬتر است.
ق

اﻳﻦ خﻼصﻪ (ﻗﻴﻞ عﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ) است .ﻳعﻨﻰ بﻪ ﻧزد بعضﻰ وﻗﻒ بﻬتر است.
مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان ﻫﻔت آﻳت اول سﻮرت بﻘره را ﻛﻪ در زﻳر ذﻛر ﻣﻰشﻮد ،ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،عﻼﻳﻢ وﻗﻒ
ﻧﻮشتﻪ شده در آن را تشرﻳح و تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭑ ﭒﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
[
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ســـؤاﻻت

 -1داﻧشﻤﻨدان اسﻼﻣﻰ رﻣﻮز و عﻼﻳﻢ وﻗﻒ را ،بﻪ خاطر ﻛدام ﻫدف ﻣُعﻴَّﻦ ﻛردﻧد؟
واضح سازﻳد.
 -2بﻴﻦ اﻳﻦ دو عﻼﻣﻪ وﻗﻒ(ج-ز) چﻪ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ واضح سازﻳد.
 -3بﻴﻦ «ص» و «صﻠﻰ» چﻪ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ واضح ساختﻪ و دو ﻣثال براى ﻫرﻳﻚ ذﻛر
ﻛﻨﻴد.
 -4بﻴﻦ «ق» و «ﻗﻠﻰ» چﻪ ﻓرق ﻣﻰباشد؟ واضح ساختﻪ و دو ﻣثال براى ﻫرﻳﻚ ذﻛر
ﻛﻨﻴد.
 -5ﻻ عﻼﻣﻪ ﻛدام وﻗﻒ ﻣﻰباشد؟ ﻧام ﮔرﻓتﻪ و دو ﻣثال براى آن ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -6در جاﻳﻴﻜﻪ عﻼﻣﻪ وﻗﻒ ﻣعاﻧﻘﻪ باشد چﻪ باﻳد ﻛرد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -7دو ﻣثال براى وﻗﻒ ﻣعاﻧﻘﻪ ذﻛر ﻛﻨﻴد.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان ده آﻳتﻰ را ﻛﻪ در آنﻫا براى تشخﻴص ﻧﻤﻮدن ﻣحﻞﻫاى وﻗﻒ عﻼﻣﻪﮔذارى
شده باشد اﻧتخاب ﻧﻤﻮده ،در ساعت بعدى جﻬت ﻣﻼحظﺔ استاد ،با خﻮد در صﻨﻒ
بﻴاورﻧد.
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درس بﻴست و نﻬم

نـکات مـﻬـم و مـتـفـرق()۱
مقدمه
آﻧچﻪ در اﻳﻦ بحث ذﻛر ﻣﻰشﻮد بعضاً در درسﻫاى ﮔذشتﻪ بﻪ آن اشاره شده است؛ اﻣا بﻪ سبب
اﻳﻨﻜﻪ در ضﻤﻦ ﻣباحث دﻳﮕر آﻣده است احتﻤال دارد ﻛﻪ ذﻫﻦ ﻧشﻴﻦ ﻧشده باشد؛ بﻨا بر اﻳﻦ
تﻜرار آﻧﻬا خاﻟﻰ از ﻓاﻳده ﻧﻤﻰ باشد ،وﻟﻰ اغﻠب آﻧﻬا ﻣساﻳﻞ جدﻳد و ﻣﻬﻤﻰ است ﻛﻪ بﻪ رسﻢ
اﻟخط()1تعﻠﻖ دارد و بحث رسﻢ اﻟخط از دو جﻬت ﻣﻬﻢ ﻣﻰباشد:
-1وﻗﻒبرﻳﻚﻛﻠﻤﻪتابعرسﻢاﻟخطآنﻛﻠﻤﻪﻣﻰباشد،بﻨابرآنﻻزماستﻛﻪرسﻢاﻟخطدركشﻮد.
 -2رسﻢ اﻟخط بعض ﻛﻠﻤات خﻼف تﻠﻔظ آن ﻣﻰباشد ،بﻨا ًء ﻣﻬﻢ است ﻛﻪ طرﻳﻘﺔ تﻠﻔظ آن
ﻛﻠﻤات حﻔظ شﻮد تا از ارتﻜاب غﻠطﻰ جﻠﻮ ﮔﻴرى بﻪ عﻤﻞ آﻳد.
اﻳﻨﻚ بﻪ ذﻛر بعض ﻧﻜات ﻣﻬﻢ آن ﻣطابﻖ رواﻳت حﻔص

ﻣﻰپردازﻳﻢ:

(« -)۱تاء تانﻴث» در اسﻢﻫاى ﻣﻔرد اغﻠباً بﻪ صﻮرت «ه» ﻧﻮشتﻪ شده ،در حاﻟت وصﻞ «تا»
تﻠﻔظ ﻣﻰشﻮد و در حاﻟت وﻗﻒ «ﻫا».
ﻣاﻧﻨد:

ﻛﻪ
-

تﻠﻔظ ﻣﻰشﻮد.
َ -ﻣا

ﻛﻪ در حاﻟت وﻗﻒ

خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

(« -)۲الف» در ﻣﻮارد زﻳر در حاﻟت وصﻞ در تﻠﻔظ خﻮاﻧده ﻧﻤﻰ شﻮد؛ اﻣا در رسﻢ اﻟخط و
در حاﻟت وﻗﻒ ثابت ﻣﻰﻣاﻧد.
ﻗَ َ
ال أَﻧ َا أُ ْحﻴِﻲ ( )2در وصﻞ أَنَ  ،در وﻗﻒ أَﻧ َا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻟ َ ِﻜﻨ َّا ُﻫ َﻮ اﷲ ُ َربِّﻲ ( )3در وصﻞ ﻟ َ ِﻜ َّﻦ  ،در وﻗﻒ ﻟ َ ِﻜﻨ َّا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 -1ﻣراد از رسﻢ اﻟخط ﻫﻤان خط ﻗرآن است ﻛﻪ در زﻣان خﻼﻓت حضرت عثﻤان بﻦ عﻔان رضﻰ اﷲ عﻨﻪ تﻮسط جﻤعﻰ از ح ّﻔاظ و
ﻗارﻳان بزرگ ﻧﻮشتﻪ شد و بر آن اجﻤاع صحابﻪ ﻛرام صﻮرت ﮔرﻓت و ﻧسخﻪﻫاى آن بﻪ شﻬرﻫاى بزرگ اسﻼﻣﻰ آن عصر ارسال و
ﻧشر شد .بعد از آن اختﻴار رسﻢ اﻟخط دﻳﮕر ﻣﻤﻨﻮع شد و اﻳﻦ رسﻢ اﻟخط تا اﻛﻨﻮن ﻫﻴچ تﻐﻴﻴرى ﻧﻜرده است.
258: -2
 -3ﻛﻬﻒ38:
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ﻓَﻠَ َّﻤا َذاﻗَا

( )1در وصﻞ

 ،در وﻗﻒ َذاﻗَا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

ِﻛﻠْتَا اﻟ ْ َجﻨَّتَﻴْﻦِ  )2(.در وصﻞ ِﻛﻠْتَﻠ ْ َجﻨَّتَﻴْﻦِ  ،در وﻗﻒ ِﻛﻠْتَا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
َوﻗَ َاﻻاﻟ ْ َح ْﻤ ُد ِﷲ ِ ()3در وصﻞ َوﻗَاﻟَﻠ ْ َح ْﻤ ُد  ،در وﻗﻒ َوﻗَاﻻ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اح ِﻤ ْﻞ ( )4در وصﻞ ﻗُﻠْﻨَ ْح ِﻤ ْﻞ و در وﻗﻒ ﻗُﻠْﻨَا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻗُﻠْﻨَا ْ

()5

( -)3الف در ﻣﻮارد زﻳر در تﻠﻔظ وصﻞ وﻗﻒ؛ اﻣا در رسﻢ اﻟخط ثابت ﻣﻰﻣاﻧد.
أَ َﻻ إ ِ َّن ث َ ُﻤﻮ َد َ
س
اﻛ َﻔ ُروا َرب َّ ُﻬ ْﻢ (َ )6و َعا ًدا َوث َ ُﻤﻮ َدا َوأَ ْص َح َ
اب اﻟ َّر ِّ
َو َعا ًدا َوث َ ُﻤﻮ َدا َوﻗَ ْد تَبَﻴ َّ َﻦ ﻟ َ ُﻜ ْﻢ (َ )8وث َ ُﻤﻮ َدا ﻓَ َﻤا أَب ْ َﻘﻰ ( )9أَ ْو ﻳَ ْع ُﻔ َﻮااﻟ َّ ِذي ( )10إِﻧِّﻲ أُ ِرﻳ ُد أَ ْن تَبُﻮ َءا
بِإِث ْ ِﻤﻲ ( )11ﻟِتَتْﻠ ُ َﻮا َعﻠَﻴ ْ ِﻬ ُﻢ ( )12ﻟ َ ْﻦ ﻧ َ ْد ُع َﻮا ﻣِ ْﻦ ُدوﻧ ِ ِﻪ إِﻟ َ ًﻬا ( )13ﻟِﻴَ ْرب ُ َﻮا ﻓِﻲ أَﻣْ َﻮا ِل اﻟﻨ َّاس (َ )14وﻟ َ ِﻜ ْﻦ
()7

ﻟِﻴَبْﻠ ُ َﻮا

()15

َوﻧ َبْﻠ ُ َﻮا أَخْ بَا َر ُﻛ ْﻢ

()16

ﻳرا ﻣِ ْﻦ
ﻗَ َﻮا ِر َ

()17

( -)4در موارد زﻳر «الف» در رسﻢ اﻟخط ﻧﻮشتﻪ شده است ،اﻣا در اصﻞ خﻮاﻧده ﻧﻤﻰ شﻮد.
ات .
ات [آل عﻤران]144:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد :أَﻓَئ ِ َّﻤ َ
أَﻓَإِ ْن َﻣّ َ
ت [اﻧبﻴاء]34:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد :أَﻓَئ ِ ِّﻤ َّ
أَﻓَإِ ْن ﻣِّ َّ
ت .
 -1اعراف22:
 -2ﻛﻬﻒ33:
 -3ﻧﻤﻞ15:
 -4ﻫﻮد40:
ِﻳﻦ}[ﻳﻮسﻒ ]32:و {ﻟَﻨَ ْس َﻔ ًعا
 -5ﻫﻤﻴﻨطﻮر در صﻮرت وﻗﻒ بر { َوﻟَﻴَ ُﻜﻮﻧ ًا ﻣِ َﻦ َّ
اﻟصا ِغر َ
بﻠﻜﻪ اﻟﻒ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 -6ﻫﻮد68:
 -7ﻓرﻗان38:
 -8عﻨﻜبﻮت38:
 -9ﻧجﻢ51:
 -10بﻘرة237:
 -11ﻣائدة29:
-12رعد30:
 -13ﻛﻬﻒ14:
 -14روم39:
 -15ﻣحﻤد4:
 -16ﻣحﻤد31:
[ -17دﻫر]16:
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}[عﻠﻖ ]15:تﻨﻮﻳﻦ خﻮاﻧده ﻧﻤﻰ شﻮد،

َﻣ َﻼئ ِ ِﻪ ﻫر جا ﻛﻪ بﻴاﻳد ،چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ :ﻣﻠَئ ِ ِﻪ .
اي ٍء [ﻛﻬﻒ]23:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد :ﻟِشَ ْﻲ ٍء .
ﻟِشَ ْ
َوجاِ ْي َء [زﻣر29:و ﻓجر]23:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ :و ِج ْﻲ َء .
ﻣِ ْﻦ ﻧ َبَ ِ
ﻴﻦ [اﻧعام]34:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد :ﻧ َبَئِ .
ائ اﻟ ْ ُﻤ ْر َسﻠ ِ َ
( -)5الف در ﻛﻠﻤات زﻳر در وصﻞ و در وﻗﻒ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اﻟ ُّظﻨ ُﻮﻧ َا [احزاب ]10:در وصﻞ اﻟ ُّظﻨُﻮنَ و در وﻗﻒ اﻟ ُّظﻨ ُﻮﻧ َا خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
أَ َط ْعﻨَا اﻟ َّر ُسﻮﻻ [احزاب ]66:در وصﻞ{اﻟ َّر ُس َ
ﻮل و در وﻗﻒ{اﻟ َّر ُسﻮﻻ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اﻟ َّسبِﻴﻼ [احزاب ]67:در وصﻞ اﻟ َّسب ِ َ
ﻴﻞ و در وﻗﻒ اﻟ َّسبِﻴﻼ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اﻟبتﻪ در َس َﻼ ِسﻼ [دﻫر ]4:در وصﻞ َس َﻼ ِس َﻞ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد و در وﻗﻒ ﻫﻢ بﻪ ِ
اﻟﻒ
َس َﻼ ِسﻼ و ﻫﻢ بﻪ حذف اﻟﻒ َس َﻼ ِس َﻞ خﻮاﻧدن جاﻳز است.
( -)6در قرآن کرﻳم چند مورد هست که به ظاهر «ﻻ» نوشته شده است ،اما
َ
«ل» خوانده مﻰشود.
ﻣاﻧﻨدَ :ﻹِاﻟَﻰ اﷲ ِ ت ُْحشَ رونَ [آل عﻤران ]158:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ :ﻹِﻟَﻰ اﷲ ِ َ .و َ َ
ﻷا ْو َض ُعﻮا
ُ
ِخ َﻼﻟ َ ُﻜﻢ [  ]47:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ :و َ َ
ﻷ ْو َض ُعﻮا َ َ .
ﻷا ْذب َ َحﻨ َّ ُﻪ [ﻧﻤﻞ ]21:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده
ْ
ﻣﻰشﻮدَ َ :
ﻷ ْذب َ َحﻨ َّ ُﻪ .
ﻴﻢ .
ﻴﻢ [صﻔت ]68:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ :ﻹِﻟَﻰ اﻟ ْ َج ِح ِ
َﻹِاﻟَﻰ اﻟ ْ َج ِح ِ
[حشر ]13:چﻨﻴﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮدَ َ :
ََ
ﻷاﻧْت ُ ْﻢ أَ َشدُّ
ﻷﻧْت ُ ْﻢ .
( -)7در کلمات زﻳر«صاد» خﻼف رسم الخط «سﻴن» تلفظ مﻰشود.
َواﷲ ُ ﻳَ ْﻘب ِ ُ
ض َوﻳَب ْ ُص ُط [

 ،]245:ﻓِﻲ اﻟْخَ ﻠ ْ ِﻖ

[اعراف.]69:

()1

مشق و تطبﻴـق

 -1اﻟبتﻪ در {أَ ْم ُﻫ ُﻢ اﻟ ْ ُﻤ َصﻴ ْ ِط ُرونَ }[طﻮر«]37:سﻴﻦ» و «صاد» ﻫردو جاﻳز؛ اﻣا بﻪ «صاد» خﻮاﻧدن آن بﻬتر است ،و در{ب ِ ُﻤ َصﻴ ْ ِطرٍ}
[غاشﻴﻪ]22:ﻓﻘط بﻪ «صاد» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
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شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮاعد ﻣربﻮط بﻪ ﻛﻠﻤات خط ﻛشﻴده را اجرا و ﻫر ﻛدام را
سﻪ سﻪ بار عﻤ ً
ﻼ تطبﻴﻖ ﻧﻤاﻳﻨد.
َوﻟَئ ِ ْﻦ ﻣُتُّ ْﻢ أَ ْو ﻗُتِﻠْت ُ ْﻢ َﻹِﻟَﻰ اﷲ ِ ت ُْحشَ ُرونَ
ُ .

ﻟ َ ِﻜﻨ َّا ُﻫ َﻮ اﷲ ُ َربِّﻲ َو َﻻ أُ ْشر ُ
ِك ب ِ َربِّﻲ أَ َحدً ا

ســـؤاﻻت

ُ

 -1چرا باﻳد بحث رسﻢ اﻟخط ﻗرآن را ﻳاد داشتﻪ باشﻴﻢ؟ دﻟﻴﻞ ضرورت آن را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2صﻮرت تﻠﻔظ تاء تاﻧﻴث (ﻣدوره) را در وصﻞ و وﻗﻒ ضﻤﻦ ﻣثاﻟﻰ ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3آﻳت زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ﻗاعده ﻣربﻮط بﻪ ﻛﻠﻤﻪ خط ﻛشﻴده را اجرا ﻛﻨﻴدَ .و َﻻ تَ ُﻘﻮﻟ َ َّﻦ
اي ٍء إِﻧِّﻲ ﻓَا ِع ٌﻞ َذﻟ ِ َ
ﻚ َغدً ا
ﻟِشَ ْ
 -4سﻪ ﻣثال براى ﻣﻮاردى ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ اﻟﻒ در آﻧﻬا در حال وصﻞ تﻠﻔظ ﻧﻤﻰ شﻮد؛ اﻣا در
وﻗﻒ تﻠﻔظ ﻣﻰشﻮد.
 -5سﻪ ﻣثال براى ﻣﻮاردى ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ اﻟﻒ در وصﻞ و وﻗﻒ تﻠﻔظ ﻧﻤﻰ شﻮد؛ اﻣا در رسﻢ
اﻟخط باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد.
َ
بﻠﻜﻪ(ل)
 -6چﻬار ﻣثال براى ﻣﻮاردى ذﻛر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ «ﻻ» ﻧﻮشتﻪ شده؛ اﻣا اﻟﻒ تﻠﻔظ ﻧﻤﻰ شﻮد
خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 -7ﻣا ﻗرآﻧﻜرﻳﻢ را طبﻖ رواﻳت ﻛدام اﻣام ﻗرائت ،تﻼوت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
کارخانه گــﻰ

شاﮔردان با در ﻧظر داشت ﻗﻮاعد ذﻛر شده 7 ،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﻗﻮاعد ﻫﻔتﮕاﻧﺔ ﻓﻮق
ﻣﻰشﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده ،در ساعت بعدى با خﻮد در صﻨﻒ آورده ،در
حضﻮر داشت استاد ،صحﻴح ﻗرائت ﻧﻤاﻳﻨد.
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درس سﻰ ام

نـکات مـﻬـم و مـتـفـرق()۲
( -)8در کلمه أَلَ ْم نَ ْخ ُل ْق ُّک ْم [ﻣرسﻼت]20:بﻬتر آن است ﻛﻪ «ق» در «ك» ادغام تام
شﻮد.
ﻳعﻨﻰ «ق» اص ً
ﻼ خﻮاﻧده ﻧشﻮد؛ بﻠﻜﻪ تﻨﻬا ﻛاف ﻣشدّد أَﻟ َ ْﻢ ﻧ َْخﻠ ُ ُّﻜ ْﻢ خﻮاﻧده شﻮد.
ت [زﻣر]56:
ت [ َ ،]28:ﻣا ﻓَ َّر ْطت ُّ ْﻢ [ﻳﻮسﻒ ]80:و َﻣا ﻓَ َّر ْط ُّ
و در ﻛﻠﻤات ﻟَئ ِ ْﻦ ب َ َس ْط َّ
ادغام ﻧاﻗص ﻣﻰشﻮد .ﻳعﻨﻰ«ت» با «ط» وصﻞ شده و با تشدﻳد طﻮرى خﻮاﻧده شﻮد ﻛﻪ «طا» با
صﻔت استعﻼء و اطباق خﻮد بدون ﻗﻠﻘﻠﻪ ،پُر ادا شﻮد و «تا» بارﻳﻚ ادا ﮔردد.
( -)9در کلمه زﻳر «همزه» نوشته شده است؛ اما خوانده نمﻰ شود.
ْس ﻟ ِ ْس ُﻢ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ْس ِاﻻ ْس ُﻢ [حجرات ،]11:چﻨﻴﻦ بِئ َ
بِئ َ
[ﻓصﻠت ،]44:بﻪ تسﻬﻴﻞ()1خﻮاﻧده
(« -)۱0همزه دوم» در ﻛﻠﻤﻪ أَأَ ْع َج ِﻤ ٌّﻲ َو َع َرب ِ ٌّﻲ
ّ
ﻣﻰشﻮد.
( -)۱۱حرف «ر» در ﻛﻠﻤﻪ ﮑ ﮒ ﮓ [ﻫﻮد ،]41:بﻪ اﻣاﻟﻪ()2و بارﻳﻚ خﻮاﻧده
ﻣﻰشﻮد.
( -)۱۲در بعضﻰ جاىها کلماتﻰ اند که در آنﻬا دو حرف ﻳکﻰ باﻻى دﻳگر
نوشته شده است.
ـئ و...
ﻣاﻧﻨد :ﻳُـ ْؤﻣِﻨُﻮنَ  ،ﻧ َبّـ ِ ْئ  ،ﻳُب ْ ِدئُ  ،ﻗُر َِئ َ ،ﻣأْ ُﻛﻮ ٍل  ،ﻳَتَ َﻔﻴ َّ ُ
 -1ﻫرﮔاه ﻫﻤزه از ﻣخرج خﻮدش ،با صداى ﻗﻮى و رسا ،ادا شﻮد آن را بﻪ اصطﻼح تجﻮﻳد «تحﻘﻴﻖ» ﮔﻮﻳﻨد ،و ﻫرﮔاه ﻫﻤزه ،بﻴﻦ
ﻣخرج حرف ِ
ﻣدى ﻫﻤجﻨس حرﻛت خﻮدش با ﻧرﻣﻰ و آراﻣش ،اداء شﻮد آن را «تسﻬﻴﻞ» ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣخرج خﻮدش و
ِ
ِ
طرﻳﻘﻪ تسﻬﻴﻞ اﻳﻦ است ﻛﻪ :پس از تﻠﻔظ ﻫﻤزه اول بﻪ تحﻘﻴﻖ ،ﻫﻤزه دوم را سست و بدون تﻴزى ادا ﻛﻨﻴﻢ ،بﻪ عبارت دﻳﮕر ،از ﻫﻤزه
دوم ﻓﻘط صداى حرﻛت آن (ﻓتحﻪ) بﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرسد.
باﻳد داﻧست ﻛﻪ «ﻫﻤزه» در وﻗت ادا بﻪ ﻧسبت بستﻪ شدن ﻛاﻣﻞ تارﻫاى صﻮتﻰ و حبس تام ﻫﻮا در پشت آﻧﻬا و سپس باز شدن ﻧاﮔﻬاﻧﻰ
آن ،تﻴزى و سﻨﮕﻴﻨﻰ خاصﻰ را بﻪ خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد و ﻣحﻘَّﻖ ﻣﻰﮔردد؛ ﻟذا اﻳﻦ حاﻟت را «تحﻘﻴﻖ» ﮔﻮﻳﻨد ،بﻨا ًء «تحﻘﻴﻖ» ﻫﻤزه ﻣﻮجب ثﻘﻞ
ﻣﻰباشد ،ﻟذا عﻠﻤاى تجﻮﻳد جﻬت رﻓع ثﻘﻞ آن ،ﮔاﻫﻰ عﻤﻠﻴﻪ تسﻬﻴﻞ ،و ﮔاﻫﻰ ابدال ،و ﮔاﻫﻰ حذف را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد.
پس ﻣعﻨاى بﻪ تسﻬﻴﻞ خﻮاﻧدن{أَأَ ْع َج ِﻤ ٌّﻲ} اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫﻤزه دوم بﻴﻦ ﻣخرج ﻫﻤزه و ﻣخرج اﻟﻒ (ﻣﻮاﻓﻖ حرﻛت ﻫﻤزه) ادا شﻮد.
 -2اﻣاﻟﻪ در ﻟﻐت بﻪ ﻣعﻨاى ﻣاﻳﻞ ﻛردن است و در اصطﻼح بﻪ ﻧزد حﻔص ﻣتﻤاﻳﻞ ساختﻦ اﻟﻒ ﻣدى بﻪ سﻮى ﻳاى ﻣدى ﻣﻰباشد.
بﻪ ﻧزد حﻔص ﻓﻘط در ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮرد(ﻫﻮد )41:اﻣاﻟﻪ ﻣﻰشﻮد.
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در چﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤات ﻓﻘط ﻳﻚ حرف آن ،ﻛﻪ حرﻛت ﻳا جزم داشتﻪ باشد خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،ﻧﻪ
ﻫردوى آﻧﻬا؛ پس در ﻛﻠﻤات ﻓﻮق ،تﻨﻬا «ﻫﻤزه» خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،ﻧﻪ «و»« ،ي» و «اﻟﻒ».
( -)۱3در بعضﻰ جاىها کلماتﻰ اند که در آنﻬا «و» و «ي» نوشته شده؛ اما
خوانده نمﻰ شود.
ﻣاﻧﻨد :ﻳَ ْﻤ ُحﻮ ااﷲ ُ َﻣا ﻳَشَ ا ُء [رعد ،]39:اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻳَ ْﻤ ُح اﷲ ُ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣُ َﻼﻗُﻮا اﷲ ِ [  ،]249:اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻣُ َﻼ ُق اﷲ ِ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻣُ ْر ِسﻠُﻮا

[ﻗﻤر ، ]27:اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻣُ ْر ِس ُﻞ

خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

اب [دخان ،]15:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َﻛا ِش ُ
ﻒ اﻟ ْ َع َذ ِ
َﻛا ِش ُﻔﻮااﻟ ْ َع َذ ِ
اب خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اﻟص ْخ َر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
اب َّ
َجابـُﻮا َّ
اﻟص ْخ َر [ﻓجر ، ]9:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َج ُ
َغﻴ ْ ُر ﻣُ ْع ِجزِي اﷲ ِ [  ،]2:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َغﻴ ْ ُر ﻣُ ْع ِجزِاﷲ ِ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ِﻳﻦ [
أَ َّن اﷲ َ ﻣُ ْخزِي اﻟ ْ َﻜاﻓِر َ
اﻟصﻴ ْ ِد [
َغﻴ ْ َر ﻣُ ِحﻠّـِﻲ َّ
َح ِ
اضرِي اﻟ ْ َﻤ ْس ِج ِد [

ِﻳﻦ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 ،]2:اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻣُ ْخزِاﻟ ْ َﻜاﻓِر َ

اﻟصﻴ ْ ِد خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 ، ]1:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َغﻴ ْ َر ﻣُ ِح ِّﻞ َّ
 ،]196:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َح ِ
اضرِاﻟ ْ َﻤ ْس ِج ِد خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

ِ
آت اﻟ َّر ْح َﻤﻦِ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
آتـِﻲ اﻟ َّر ْح َﻤﻦِ [ﻣرﻳﻢ ، ]93:اﻳﻨچﻨﻴﻦ
ﻣُ ْﻬﻠِﻜـِﻲ اﻟ ْ ُﻘ َرى [ﻗصص ، ]59:اﻳﻨچﻨﻴﻦ ﻣُ ْﻬﻠ ِ ِ
ﻚ اﻟ ْ ُﻘ َرى خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
ﻴﻢ
َواﻟ ْ ُﻤ ِﻘﻴﻤـِﻲ
[حج ،]35:اﻳﻨچﻨﻴﻦ َواﻟ ْ ُﻤ ِﻘ ِ
( -)۱4در کلمه َﻻ َت ْأ َمنَّا [ﻳوسف ]۱۱:در نون آن اشمام()۱مﻰ شود.
خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

( -)۱5هر گاه بر حرف «و» و «ى» مشدّ د وقف شود باﻳد کمﻰ تشدﻳد را به
النبﻰ}.
سختﻰ ادامه داد تا تشدﻳد باقﻰ بماند ،مانند{ :عد ّو} و {علﻰ
ّ

اﻳﻦ بﻮد خﻼصﻪ ﻳﻰ از سخﻦ در باره رسﻢ اﻟخط و طرﻳﻘﺔ تﻠﻔظ بعض ﻛﻠﻤات بﻨا بر
 -1اشﻤام بﻪ ﻣعﻨاى ظاﻫر ﻛردن حرﻛت حرف آخر ،ﻓﻘط با اشاره ﻟبﻬا .بﻪ عبارت دﻳﮕر پس از ساﻛﻦ ﻧﻤﻮدن حرف ،بدون آﻧﻜﻪ
در تﻠﻔظ اثرى از حرﻛت ظاﻫر شﻮد ،بﻼﻓاصﻠﻪ ﻟبﻬا با ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ و ﻣد َّور(بﻪ اصطﻼح غﻨچﻪ) شده و بﻪ حرﻛت حرف آخر اشاره
ﻣﻰﮔردد .صداى اشﻤام بﻪ وسﻴﻠﻪ ﮔﻮش شﻨﻴده ﻧﻤﻰ شﻮد؛ زﻳرا حرﻛت از زبان ادا ﻧﻤﻰ شﻮد ،اﻟبتﻪ بﻴﻨﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد بر اثر اشاره ﻟبﻬاى
تﻼوت ﻛﻨﻨده تشخﻴص دﻫد ﻛﻪ او اشﻤام ﻛرده است .باﻳد داﻧست ﻛﻪ اشﻤام ﻓﻘط در حرﻛت ضﻤﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻧﻪ در ﻓتحﻪ و ﻛسره.
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رواﻳت حﻔص

( ،)1زﻳرا ﻣا ﻗرآن را ﻣطابﻖ رواﻳت او ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ و او ﻗرآن را از استاد

بزرﮔﻮارش ،اﻣام عاصﻢ()2تابعﻰ جﻠﻴﻞ اﻟﻘدر آﻣﻮختﻪ و او از ِز ّر بﻦ ُحبﻴش اسدى()3و
عبداﷲ بﻦ حبﻴب سﻠﻤﻰ()4و آﻧﻬا از حضرت عثﻤان و عﻠﻰ و زﻳد بﻦ ثابت و ابﻦ ﻣسعﻮد
و ابﻰ بﻦ ﻛعب رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ اجﻤعﻴﻦ و اﻳشان ﻫﻤﮕﻰ از پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم ﻣح ّﻤد
ﻣصطﻔﻰ

ﻓرا ﮔرﻓتﻪ اﻧد.

()5

مشق و تطبﻴـق

شاﮔردان آﻳات زﻳر را ﻣشﻖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮاعد ﻣربﻮط بﻪ ﻛﻠﻤات خط ﻛشﻴده را اجرا و تطبﻴﻖ
ﻧﻤاﻳﻨد.

َوﻗَ َ
ﻴﻢ
ال ا ْر َﻛبُﻮا ﻓِﻴ َﻬا ﮑ ﮒ ﮓ
إِ َّن َربِّﻲ ﻟ َ َﻐ ُﻔﻮ ٌر َر ِح ٌ
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﻳَ ْسخَ ْر ﻗَ ْﻮ ٌم ﻣِ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم َع َسﻰ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮﻧ ُﻮا خَ ﻴ ْ ًرا ﻣِﻨ ْ ُﻬ ْﻢ َو َﻻ ﻧ ِ َسا ٌء ﻣِ ْﻦ
اﻟ َّ ِذ َ

ﻳَا أَﻳُّ َﻬا

ﻧ ِ َسا ٍء َع َسﻰ أَ ْن ﻳَ ُﻜ َّﻦ خَ ﻴ ْ ًرا ﻣِﻨ ْ ُﻬ َّﻦ َو َﻻ تَﻠ ْ ِﻤ ُزوا أَﻧ ْ ُﻔ َس ُﻜ ْﻢ َو َﻻ تَﻨَاب َ ُزوا بِاﻷﻟ ْ َﻘ ِ
اب
ب ﻓَأُوﻟَئ ِ َ
ْس اﻻ ْس ُﻢ اﻟ ْ ُﻔ ُس ُ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ َّظاﻟ ِ ُﻤﻮنَ .
ﻮق ب َ ْعدَ ْاﻹِﻳ َﻤا ِن َو َﻣ ْﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳَت ُ ْ
بِئ َ
ســـؤاﻻت
 -1ابﻮعﻤرو حﻔص بﻦ سﻠﻴﻤان(ﻣتﻮﻓﻰ 180ﻫـ) راوى ﻣشﻬﻮر عاصﻢ ﻛﻮﻓﻰ ،رواﻳت او اﻣروز در اﻛثر جﻬان اسﻼم ﻣتداول ﻣﻰباشد.
ﻗراء سبعﻪ است ﻛﻪ ﻗرائت وى ﻧسبت بﻪ دﻳﮕران از اعتبار خاصﻰ در جﻬان اسﻼم
 -2ابﻮبﻜرعاصﻢ بﻦ ابﻰ اﻟﻨجﻮد(م128/ﻫـ) ﻳﻜﻰ از ّ
بر خﻮردار ﻣﻰباشد.
ﻗراء عراﻗﻰ و تابعﻰ جﻠﻴﻞ اﻟﻘدر است ﻛﻪ بعد از  60سال عﻤر در جاﻫﻠﻴت  60سال
اﻛابر
از
ﻛﻮﻓﻰ،
اسدى
بﻴش
ح
 -3ابﻮحرﻳﻢ ِز ّر بﻦ ُ
ّ
در اسﻼم عﻤر ﻛرد.
 -4ابﻮعبداﻟرحﻤﻦ عبداﷲ بﻦ َحبﻴب بﻦ ربﻴعﻪ ُسﻠَﻤﻰ ،تابعﻰ است ،در حﻴات پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تﻮﻟد شد پدرش را صحبت
ثابت است .وى با وجﻮد ﻧابﻴﻨا بﻮدن بﻪ ﻣﻘرى ﻛﻮﻓﻪ ﻣشﻬﻮر بﻮد .ﻗرائت را از عثﻤان بﻦ عﻔان ،عﻠﻲ بﻦ أبﻲ طاﻟب ،عبداﷲ بﻦ ﻣسعﻮد،
زﻳد بﻦ ثابت و أبﻲ بﻦ ﻛعب رض اﷲ عﻨﻬﻢ ﻓرا ﮔرﻓت و از وى شاﮔردان زﻳادى ﻣاﻧﻨد :عاصﻢ ،عطاء بﻦ اﻟسائب وأبﻮ إسحاق اﻟسبﻴعﻲ
ﻗرائت را آﻣﻮختﻨد.
 -5ﻳاد داشت :ﻛسﻴﻜﻪ بﻴشتر از اﻳﻦ ﻣﻰخﻮاﻫد در باره رسﻢ اﻟخط ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻛﻨد ﻟطﻒ ﻧﻤﻮده بﻪ ﻛتب زﻳر ﻣراجعﻪ ﻧﻤاﻳد:
ﻓﻰ طبﻘات اﻟﻘراء از ابﻦ جزرى ،اﻟتﻴسﻴر ﻓﻰ اﻟﻘراءات اﻟسبع ،اﻟﻤﻘﻨع ﻓﻰ رسﻢ اﻟﻤصاحﻒ و
اﻟﻨشر ﻓﻰ اﻟﻘراءات اﻟعشر و
اﻟﻤحﻜﻢ ﻓﻰ ﻧﻘط اﻟﻤصاحﻒ از ابﻮعﻤرو عثﻤان بﻦ سعﻴد داﻧﻰ و اﻹتﻘان ﻓﻰ عﻠﻮم اﻟﻘرآن از عﻼﻣﻪ سﻴﻮطﻰ رحﻤﻬﻢ اﷲ تعاﻟﻰ.
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 -1ﻣﻴان تﻠﻔظ ﻛﻠﻤﺔ

أَﻟ َ ْﻢ ﻧ َْخﻠ ُ ْﻘ ُّﻜ ْﻢ

ت چﻪ ﻓرق وجﻮد دارد؟ بﻴان
و ﻟَئ ِ ْﻦ ب َ َس ْط َّ

ﻛﻨﻴد.
 -2در ﻛﻠﻤات ﻳُـ ْؤﻣِﻨُﻮنَ  ،ﻳُب ْ ِدئُ

و َﻣأْ ُﻛﻮ ٍل از دو حرﻓﻰ ﻛﻪ باﻻى ﻫﻤدﻳﮕرى

ﻧﻮشتﻪ شده است ﻛدام ﻳﻚ خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3اﻳﻦ آﻳت {ﻳَ ْﻤ ُحﻮااﷲ ُ َﻣا ﻳَشَ ا ُء چطﻮر خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد؟ عﻤ ً
ﻼ تﻠﻔظ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4ﻛﻠﻤات زﻳر را تﻼوت ﻧﻤﻮده ﻗﻮاعد ﻣربﻮط بﻪ ﻛﻠﻤات خط ﻛشﻴده را اجرا ﻛﻨﻴد.
ﻣُ ْﻬﻠ ِ ِﻜﻲ اﻟ ْ ُﻘ َرى  ،آتِﻲ اﻟ َّر ْح َﻤﻦِ  ،ﻣُ ْر ِسﻠُﻮا

و ﻳُب ْ ِدئُ .

 -5ﻛﻠﻤات زﻳر را درست تﻠﻔظ ﻛﻨﻴد .أَﻧ َا َ ،ﻣ َﻼئ ِ ِﻪ و ﻣِ ْﻦ ﻧ َبَ ِ
ﻴﻦ .
ائ اﻟ ْ ُﻤ ْر َسﻠ ِ َ
 -6ﻛﻠﻤات زﻳر را در حاﻟﻴﻜﻪ بر آخر آﻧﻬا وﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴد ،تﻠﻔظ ﻧﻤاﻳﻴد.
ُ  ،اﻟ ُّظﻨ ُﻮﻧ َا و

.

کارخانه گــﻰ

شاﮔردان با در ﻧظر داشت ﻗﻮاعد ذﻛر شده 8 ،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﻗﻮاعد ﻫشتﮕاﻧﺔ
ﻓﻮق ﻣﻰشﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى شان بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛرده ،در ساعت بعدى با خﻮد در صﻨﻒ
آورده ،در حضﻮر داشت استاد ،صحﻴح ﻗرائت ﻧﻤاﻳﻨد.
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢﭣ

س رة الغاش ة

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰ
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