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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 اسالمى 

است؛ زيرا از يک جانب، فارغان مدارس دينى به حيث پيشوايان معنوى جامعه، بايد محور تالشهاى معارف قرار 

گيرند و از سوى ديگر نصاب تعليمات اسالمى شامل عقايد، احکام و هدايات دين مبين اسالم 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 اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات و معارف اسالمى 

مخصوصا انکشاف تدريجى نصاب تعليمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ايفاء کرده اند.

مطالعۀ دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى 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 اسالم، 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 اسالمى 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 اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى 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 اسالمى رو مى آورند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در مطابقت با احکام قانون اساسى 

کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کيفى تعليمات اسالمى 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 اسالمى، را با شرح و توضيح متون، جا بجا ساختن فعاليتها، 

ارزيابى و تمرينها با معيارهاى کتب درسى عيار ساخت.

اميدوارم اين تالشهاى قابل تمجيد علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه بيشتر تعليمات 

اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گيرد.

وباهللا التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخى 

وزير معارف
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مقدمه

استادان محترم و شاگردان عزيز!

آموزش تجويد، علم  بسيار مفيد و نهايت مهم است؛ زيرا درست خواندن قرآن کريم امر 

قرآن کريم  بر  فهميدن و عمل کردن  راه   قرآن کريم  خداوند جّل جاللُه است و تالوت 

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.

ثواب مرتب مى گردد،  به احکام آن  قرآن کريم و عمل کردن  معانى  تدبّر در  بر  چنانکه 

همينگونه به تالوت درست قرآن کريم براى مسلمان ثواب داده مى شود.

در علم تجويد کتِب زيادى نوشته شده که هريِک آن خصوصيات خود را دارد؛ ولى بعد 

از آن که وزارت معارف تصميم گرفت تا براى مدارس دينى کشور نصاب جديدى را تهيه 

نمايد که اصالت و معاصرت هردو در آن مدِّ 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 پالن 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.

واهللا ولّي التوفيق
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مقدمه
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6b£E>º=�*ÌfäÃì�=�¼ÂeÆbq�Îª�ÅÇ¢Æ�Æ�ÁAf¯¶=
فضيلت و شرافت هر علم تعلق به موضوع همان علم دارد، پس هر قدر كه موضوع يك علم شريف و مبارك 
باشد به همان اندازه علمى كه متكفل بحث آن است از فضيلت و شرافت و جايگاه بلند بر خوردار مى باشد. و 
از آنجا كه قرآن كريم بهترين و مقدس ترين كتابها و علوم قرآنى مهمترين و ارزشمند ترين علوم به حساب 
مى رود، بدون شك علم تجويد نيز از جملة بهترين و مبارك ترين علمها محسوب مى شود؛ زيرا كه موضوع 

آن حروف مطهر و كلمات منور قرآن كريم مى باشد.
لهذا سزاوار آن است كه هر طالب علم، فكر و ذهن خود را به آن متمركز نموده، براى فراگيرى آن كمر 

همت ببندد و اوقات گرانبهاى عمر خود را صرف تعلِّم آن نمايد.
يعنى  درست  شيوة  به  كريم  قرآن  تالوت  كه  دارند  اتفاق  علما  تجويد  علم  فراگيرى  حكم  به  رابطه  در 
همانطورى كه بر پيامبر اكرمU نازل شده است فرض عين بوده و هرگونه نقص و زيادِت كمى و كيفى در 

آن ،گناه كبيره محسوب مى گردد.
علم تجويد، در حقيقت شيوة درست خواندن قرآن كريم است كه از خود رسول اكرمUگرفته شده و توسط 
صحابة كرام به تابعين و سپس به نسلهاى بعدى منتقل گرديده تا اينكه به ما رسيده است. بناًء بر هر مسلمان 
الزم است كوشش كند تا قرآن كريم را همانگونه كه پيامبر اكرمUبراى صحابة كرام تالوت كرده و تعليم 

داده است، بخواند و تالوت 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 

سوره هاى نصف اول جزء سى ام قرآن كريم آورده شده تا طالب در طول يك سال تعليمى آنرا حفظ نمايند.
قابل ذكر است كه براى مضمون تجويد در يك سال تعليمى56 ساعت درسى مقرر مى باشد كه در يك هفته 
دو ساعت را احتوا مى كند، معلم گرامى ساعت اول هفته را براى تدريس قواعد و معلومات نظرى اختصاص 

دهد و در ساعت دوم همان قواعد گذشته را عملى و بر تطبيق آن تمركز نمايد.
در نوشتن كتاب حاضر از منابع معتبر علم تجويد، از جمله كتاب هاى زير استفاده شده است:

1- تجويد قر آن كريم از محمد صادق قمحاوى.
2- الدرر الفريد فى شرح قواعد التجويد از شيخ عبد الحق دهلوى.

ÍÉ·U -3 القرآن سطح 2 از سيد محسن موسوى بلده.
4- جمال القرآن از اشرف على تهانوى.

5- معلم التجويد للمتعلم المستفيد از قارى محمد شريف رحمهم اهللا تعالى.
در اخير از بار گاه اهللا مهربان مخلصانه استدعا مى نمايم كه همة استادان و شاگردان علوم قرآنى به ويژه علم 
القرآَن و  تعلَّم  َمن  فرموده است: »خيُركم  نبى كريمUگرداند كه  را مشمول مصداق حديث جامع  تجويد 

علَّمه«. آمين 

مير رفيع اهللا »منيب«

1- ترمذى آن را با شمارة)1456( از�¢<ÍnÑ رضى اهللا عنها روايت نموده و آن را حسن صحيح گفته، و أبوداود، با شمارة 
)2904(، شيخ 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 اصطالح  عبارت است از: جاى خارج شدن يا جاى توليد حرف  مانند: حلق كه مخرج 

شش حرف)همزه، ها، ع، ح، غ، خ( مى باشد.)1(

روش شناخت مخرج حرف

 هرگاه بخواهيم كه مخرج حرفى را پيدا كنيم آن حرف را ساكن و يا مشّدد كرده؛ سپس 

همزة وصل متحرك)مفتوحه يا مضمومه يا مكسوره( را بر آن داخل كرده تلفظ مى كنيم، پس 

هرجاييكه آواز ما قطع شد همانجا مخرج همان حرف مى باشد؛ مثال: اَْع، پس معلوم شد كه 

مخرج عين وسط حلق مى باشد، همينطور حروف ديگر، مانند: اَْب، اَْث، اَْق و.......

اقسام مخارج حروف

مخارج حروف بنا بر قول راجح)17( است كه بر پنج موضع اساسى دسته بندى شده اند:

1- جوف 2- حلق 3-  لسان 4-  شفتان 5- خيشوم.

جوف)فضاى دهن(

 اين موضع داراى يك مخرج بوده و از آن سه حرف مد توليد مى شود.

 الف مّدى: از كشيده شدن فتحه توليد مى شود، و هميشه حرف ماقبل آن مفتوح مى باشد.  

1- حرف در لغت، طرف را گويند و در اصطالح عبارت است از آوازى كه در وقت تلفظ حرف بر مخرج محقق يا بر مخرج 

مقدر تكيه مى كند.

َمْخَرج مَُحقَّق: آنست كه حرف در وقت خروجش بر جاى ثابت شده اعتماد كند مانند: ُجْزِء شفتين يا لسان يا حلق.

ر: آنست كه حرف در وقت خروجش بر جاى فرضى اعتماد كند مانند هواى داخل حلق ود هن، كه آن مخرج حروف  َمْخَرج مَُقدَّ

سه گانه مد است.
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واو مّدى: عبارت است از واو ساكن، ماقبل آن مضموم كه از كشيده شدن ضمه توليد مى شود.)1(

ياى مّدى: عبارت است ازياى ساكن، ماقبل آن مكسور كه از كشيده شدن كسره توليد 

مى شود.

   .wنُْوِحيَْهاy:مانند

 حلق)گلو(

 اين موضع داراى سه مخرج )اقصَى الحلق، وسُط الحلق و ادنَى الحلق( بوده و از آن شش 

حرف )همزه، ها، عين، حا، غين، خا( به ترتيب زير خارج مى شود.

 الف- اقصاى حلق

 آخرين قسمت گلو است كه باالى سينه قرار دارد؛ از اين محل، دو حرف »همزه« و »ها« ادا 

مى شود.

.wاِْهِدنَاy و wالُْمْؤمُِنy :مانند 

ب- وسط الحلق

 قسمت ميانى گلو است از اين محل دو حرف»عين« و »حا« ادا مى شود.

.wٻy مانند: }يَْعَمهْوَن{ و 

1- به قيد مّدى 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 مى باشد. از اين محل دو حرف»غين« و 

.wيَـْخَدُعْوَنy و wالَْمْغُضْوِب َعلَيِْهْم y :خا« ادا مى شود؛ مانند«

حروف ششگانة فوق را حروف حلقى گويند، كه در بيت زير شاعر آنها را جمع كرده 

است:

           حرف حلقى شش بود اى با وفا     همزه وها، عين و حا و غين و خا
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 مشق و تطبيـق

شاگردان سورة زير را تالوت نموده حروف جوفى و حلقى را از مخرج آن ادا نمايند:

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   رب

ســـؤاالت

1- مخرج را معنى نموده و در اصطالح تعريف نماييد.

2- روش شناخت مخرج يك حرف را ضمن يك مثال واضح سازيد.

نام  اند؟  بندي شده  اساسي دسته  به چند موضع  بنابر قول راجح چند و  3- مخارج حروف 

ببريد.

4- حروف جوفى و مخارج آنها را نام بگيريد. 

5- حلق داراي چند موضع مى باشد؟ فقط نام بگيريد.

6- ميان 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 مالحظة استاد،با خود در صنف بياورند.
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      درس دوم

دندانها

مقدمه 

از آنجا كه دندان ها در تلفظ حروف و توليد صداها نقش مهم و اساسى دارند؛ 

لهذا الزم است تا با نام، تعداد و وظايف هر كدام از آن ها در علم تجويد روشنى 

انداخته شود و مخارج آينده از اينكه ارتباط مستقيم با دندان ها دارند بناًء به ذكر 

آن ها در اين درس مى پردازيم: 

تعداد و نام هاى دندان ها 

هر انسان بالغ داراى 32 دندان است،16 دندان در فك باال و 16 دندان در فك 

پايين، از جملة 32 دندان، 4 دندان جلو را »ثَنايا« مى گويند. دو تاى باال را »ثَناياى 

ُعليا« و دو تاى پايين را »ثَناياى ُسفلى« مى گويند. 

در كنار آن ها 4 دندان ديگر)دو باال و دو پايين( وجود دارد كه به آن ها »َرباعيات« 

يا »قواطع« مى گويند.

در كنار رباعيات،4 دندان نوك تيز)دو باال و دو پايين(  وجود دارد، كه آنها را 

»أنياب« يا »كواسر« مى گويند.

در كنار أنياب، 4 دندان ديگر)دو باال و دو پايين( وجود دارد كه به آنها »ضواحك« 

گفته مى شود.

در كنار ضواحك، 12 دندان ديگر وجود دارد، 6 تا باال)سه تا در قسمت راست 

و سه تا در قسمت چپ( و 6 تا پايين)سه تا در قسمت راست و سه تا در قسمت 

چپ(  كه به آنها »طواحن« گفته مى شود.
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پايين(  باال و دو  در كنار طواحن و در قسمت آخر دندان ها، 4 دندان ديگر)دو 

وجود دارد كه به آن ها »نواجذ« گفته مى شود.)1(

مجموعة 20 دندان ضواحك، طواحن، و نواجذ را »أضراس« مى گويند.)2(

شکل دندانـها

أضراس
أضراس

ثنايا
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

ناب

ضاحك

ناجذ

رباعى رباعى

ناب

ضاحك

ن
ح

وا
ط

ن
ح

طوا

ناجذ

1- دندانهاى 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.

2- وجه تسمية دندانها:

ثَنايا: جمع ÍÉ¿M است و�ãÍßÉå¿ßM دوتايى را گويند، چونكه اين دندانها در هر دو طرف يكجا دو دو تا قرار دارند؛ لذا به ثنايا مسّمى شدند. 

َرباعيات: جمع�ÍßÉß£Eßeٌ)چهار گوشه( است، و اين چهار دندان در چهار طرف ثنايا قرار گرفته اند؛ لذا به رباعيات مسّمى شدند.

أنياب:  جمع ناب)نيش( است، به سبب نوك تيز بودن شان به أنياب مسّمى شدند.

ضواحك: جمع Í³U>u است، به سبب ظهور اين دندانها در وقت خنده به اين نام مسّمى شدند.

طواحن:  جمع }<Í¿U)آسياب كننده و ساينده( است، چونكه اين دندانها در ساييدن و ريزه كردن غذا بيشتر مؤثر اند لذا به اين نام 

مسّمى شدند.

نواجذ: جمع ناجذه است و اصل نجذ محكم گرفتن شديد را گويند، چونكه اين دندانها معموال بعد از20سالگى و كمال بلوغ و 

محكم)پخته(شدن عقل بر مى آيند؛ لذا به اين نام مسّمى شدند و به همين سبب به فارسى آنها را عقل دندان گويند.

هرچه سبب مسّمى 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 مسّمى 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       ٻ  ٻ  ٻ
 زب ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  
ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ       ۀ   ڻ   ڻ  

ھ  ے   رب

ســـؤاالت  

1- چرا ما بايد دندانها را بشناسيم؟ اهميت بحث آنها را در علم تجويد بيان كنيد.

2- يك انسان بالغ داراى چند دندان مى باشد؟نام بگيريد.

3- ثنايا كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

4- رباعيات كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

5- انياب كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

6- ضواحك كدام دندانها را گويند؟ معلومات دهيد.

7- بين طواحن و نواجذ چى فرق مى باشد؟ شرح دهيد.
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کارخانه گــى

شاگردان پيرامون نظافت، حفظ وسالمتى دندانها و نقش آنها در تلفظ 

حروف و توليد صدا ها مقالة بنويسند كه از پنج سطر كم نباشد و جهت 

مالحظة 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 مى باشد و از آن 18 حرف)ق، ك، 

ج، ش، ياى غير مدى، ض، ل، ن، ر، ط، د، ت، ص، ز، س، ظ، ذ، ث( خارج مى شود، كه 

در زير به تفصيل آنها مى پردازيم:
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مخرج»ق«

 هرگاه ريشة زبان با لهات)زبانچه كه در انتهاى سقف دهن اويزان است(متصل شود از آن 

حرف»ق«ادا مى شود. 

.wَرَزقْنهْمy :مانند

مخرج»ک«

هرگاه ريشة زبان با لهات)زبانچه( كمى پايينتر از مخرج»ق« به طرف دهن متصل شود از آن 

حرف»ك« ادا مى شود. 

مانند: yيَْكِذبُْوَنw، اين دو حرف را لهوى)منسوب به لهات(گويند. 



12

 مخرج »ج،ش،ياى غيرمّدى«

 هرگاه وسط زبان در مقابل خود با كام باال متصل شود از آنجا سه حرف»ج، ش و ياى غير 

مّدى)ياى لين و ياى متحرك(« ادا مى شوند، اين حروف را شجريّه گويند)1(. 

.wåÍçÈåß�á¶=àá� ß]y و wاَْشتَاتًاy ،wاَْجٌرy :مانند

 مشق و تطبيـق

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

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  
ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ]  رب
1- زيرا"َشْجر" گشاده گى و شكاف دهان را گويند، )َشَجَر بَيْنَُهْم= شكاف و اختالف ميان آنها افتاد( شايد مقصود از آن حالت  

گنبدى شكل و فرورفتگى سقف دهن در وقت اداى اين حروف باشد؛ مانند شكافى كه در تنة درخت ايجاد مى شود.
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ســـؤاالت

1- لسان )زبان( چه نوع دستگاه تكلم بوده و داراى چند مخرج مى باشد؟ فقط نام بگيريد. 

2- از لسان چه تعداد حروف خارج مى شود؟ ذكر كنيد. 

3- زبان داراى چند قسمت مى باشد؟ نام بگيريد. 

4- حرف هاي»ق« و »ك« از كجا خارج مي شوند و چه نام دارند؟ واضح سازيد.

5- حروف)ج، ش، و ياي غير مدي( از كدام مخرج ادا مي شوند؟ با مثال واضح سازيد.

6- در آيت هاي زير حروف لهوي و شجريّه را نشان دهيد:

�$/%�ãÍßF åq>ß¾�ãÍß·åº> ß¢�$.%�ãÍß£ åm> ß]�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆ�$-%�åÍßÉ åm>ß§á¶=� àOÈåb ßU� ßµ>ßIß?� á̧ ßÂy
� áÀåº� ç×åC�ã½>ß£ ß{� á¼àß�� ßkáÉß¶�$1%�æÍßÉå¾ßA�æ á�ß¢� áÀåº�Îß̄ ájàI�$0%�âÍßÉåº> ßU�=âe>ß¾�Îß· árßI

 .w�$3%� æ¥Ç àQ� áÀåº� å�á§àÈ� ß×ßÆ� àÀ å» ájàÈ� ß×�$2%� æ¤Èåf ßu

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 كتابچه هاى شان بنويسند و در ساعت بعدى جهت مالحظة 

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 باال در همان طرف متصل شود از 

آن حرف »ض« ادا مى شود.)1(

اين حرف را مى توان از طرف راست و چپ هردو ادا كرد؛ اما از طرف راست آسان تر ادا 

مى شود.

 .wڄ  ڄy :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 باال متصل شود از آن حرف »ل« ادا مى شود.

.wَِّذيْن مانند: yاَل

1- حرف »ض« از لحاظ نحوة ادا از مشكل ترين حروف زبان عربى است از اين رو الزم 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«

با اين تفاوت كه دندان ضاحك در تلفظ آن نقشى   مخرج »نون« همانند مخرج »ل« است 

نداشته و صداى آن از مجراى بينى بيرون مى شود.

.wاَنَْعْمَتy :مانند

مخرج»ر«

 مخرج »ر« در مجاورت مخرج »ن« قرار دارد، با اين تفاوت كه در تلفظ اين حرف پشت زبان 

نيز دخالت دارد.)1(

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

مخرج»ط،د،ت«
 از تماس نوك زبان با پشت لثة دندانهاى ثناياى عليا سه حرف»ط-د-ت« ادا مى شوند.)1(

.wَرْت ِّبُتy ،wٺ  ٿw و yاَخَّ ي مانند: yالطَّ

مخرج»ظ،ذ،ث«

ادا  سه حرف»ظ-ذ-ث«  آنها  پشت  لثة  و  عليا  ثناياى  دندانهاى  سر  با  زبان  نوك  تماس  از   

مى شوند.)2(

1- اين سه حرف)ط- د- ت( را »نطعى« )نطع= خطوط برجستة پشت لثة ثناياى باال است كه محل خروج اين سه حرف مي باشد(« 

مى گويند.

2- اين سه حرف)ظ- ذ- ث( را »لِثَِوى« مى گويند؛ زيرا نوك زبان بعد از تماس با سر دندانها ثناياى عليا به كمك لثه اين حروف 

را توليد مى كند.
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.wٹy و w ى   ائy ،wَوَال تُْظلَُمْوَنy :مانند

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 

كناره هاى زبان با دندانهاى اضراس باال سه حرف»ص- ز- س« ادا مى شوند.)1(

.wاَْسَفَلy و wيْتُْوِن مانند: yفَاْصَطاُدْواy ،wَوالزَّ

1- در 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 مى گيرد و هم كناره هاى زبان با دندانهاى اضراس باال متصل مى شود 

تا اين سه حرف توليد مي شوند؛ اين حروف را به سبب نوعى مشابهت با صداى سوت در وقت تلفظ شان 

<Á=يعنى سطح باريك پيشروى زبان« در توليد  ßjë·¶=�àÍß· ßi?« صفير«مى گويند، و اين حروف به خاطر اينكه«

شان نقش بسزايى دارد أَسلِى هم گفته مى شوند.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان آيت هاي زير را مشق نموده حرف هاى )ض- ل- ن- ر- ط- د- ت- ظ- ث- 

ص- ز- س( را از مخرج هر يك ادا نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

ائ   ائ   ى   ى     ې   ې     ې   ې   ۉ     ۉ    ۅ    ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   زب 

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  

يب    جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   رب

ســـؤاالت

1- بين »ض« و »د« از لحاظ مخرج چه فرق مى باشد؟ واضح سازيد.

2- حرف »ل« از كجا ادا مى شود؟ واضح سازيد. 

3-بين مخرج هاى»ل«، »ن« و »ر« چه تفاوت وجود دارد؟ روشن سازيد.

4- مخرج حرف هاى »ط،د،ت« را ضمن مثال هاى جداگانه واضح سازيد.

را  شان  مخرج  يك  هر  تلفظ  با  و  نموده  ذكر  مثال  يك  يك  »ظ،ذ،ث«  حروف  براى   -5

مشخص نماييد.

6- حروف »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 كتابچه هاى شان بنويسند و در ساعت بعدى جهت مالحظة 

استاد با خود در صنف بياورند.    
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    درس پنجم

شفتان و خيشوم

شفتان)لب ها( 

اين موضع داراى دو مخرج مى باشد وچهار حرف )فا، با، ميم، واو( از آن خارج مى شود، كه 

در زير به تفصيل آنها پرداخته مى شود:

مخرج»ف«

 از قرار گرفتن وسط لب پايين بر لبة ثناياى عليا حرف »ف« ادا مى شود.

 .wاَفَْواًجاy :مانند

مخرج»ب،م،و«

 به كمك لب ها سه حرف»ب، م، واو غير مّدى« ادا مى شوند، با اين تفاوت كه:

بسته  بينى  راه  در حاليكه  لب ها  ترى  قسمت  از  يكديگر  بر  لب  هردو  انطباق  با   حرف»ب« 

مى باشد ادا مى شود، به همين جهت آن را »بحرى« مى گويند.

 حرف »م« هم با انطباق هردو لب بر يكديگر از قسمت خشكى لب ها در حاليكه راه بينى باز 

مى باشد)وصداى »م« از بينى خارج مى شود( ادا مى گردد، و به خاطر اينكه از قسمت خشكى 

لب ها ادا مى شود آن را »بّرى« مى گويند.

 حرف»و« از جمع شدن نا تمام )بدون انطباق( هر دو لب ادا مى شود.)1(

1- اين چهار حرف)ف ب م و( را )به خاطر دخيل بودن لب ها در تلفظ آنها( »َشَفِوى« مى گويند.



21

.wَّا مانند: y ڈ  ڈ  ژ  }  |wو y ڌ مِّن

خيشوم

َّه« گويند.  فضاى بينى را »خيشوم« و صدايى كه از آن بيرون مى شود»ُغن

َّه« مخصوص دو حرف »م« و »ن«در تمام حاالت آنها است.)1(  »ُغن

.wاَنَْعْمَت َعلَيِْهْمy و w    ٱ  ٻ ٻ  ٻ  پy:مانند

1- يعنى سكون، حركت و تشديد، گرچه غنه در ميم و نون مشدد خوبتر اظهار مى شود.
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جـدول مـخـارج حـروف

عنوانمخرجنامحروف

الف مّدى- واو 
مّدى- ياى مّدى

حروف جوفى- هوايىفضا و خالء دهنحروف مّد

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.

لََهِوْى

جيم- شين- ياى 
غير مّدى

َشْجِرْىوسط زبان در مقابل خود با كام باال.حروف لسان

يكى از دو كناره زبان با دندانهاى حروف لسانضاد
أضراس.

ِضْرِسْى- َحافِْى 

َذلَِقْىكنارة نوك زبان با لثه ثناياى باال.حروف لسانالم

كنارة نوك زبان با لثه ثناياى باال و حروف لساننون 
خروج صدااز مجراى بينى.

َذلَِقْى

نوك زبان مايل به پشت با لثه و كام حروف لسانرا
باال.

َذلَِقْى

نِْطعْى نوك زبان با پشت لثه ثناياى باال.حروف لسانطا- دال- تا

نوك زبان با سر ثناياى عليا و لثه پشت حروف لسانظا- ذال- ثا
آنها.

لِثَِوْى

عقب نوك زبان با قسمت مقابل خود حروف لسانصاد- سين- زا
و نوك زبان با لثه ثناياى سفلى و 

كناره زبان با اضراس باال.

أَسلِى- صفير 

َشَفِوْىوسط لب پايين با لبه ثناياى عليا.حروف شفوىفا

هردو لب باال وپايين در حال اطباق حروف شفوىبا- ميم- واو
در»ب م«و انفتاح در»و«.

َشَفِوْى

َّْهخيشوم)فضاى بينى(.حروف غنوىميم و نون  حروف ُغن
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 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را تالوت نموده، هر حرف را  عمًال در حضور داشت استاد، از مخرجش 

ادا نمايند.

�$/0%>â®> ßÂåa> âiá@ß²ßÆ$//% �>âE=ßfáIß? � ßGå¢=ßÇß²ßÆ$/.%>âE>ß¿ á¢ß?ßÆ � ß°åÑ= ßb ßU �$/-%=âg>ß«ßº �ß�å̄çJ à»á·å¶ � çÁåCy
� åL=ßÆ> ß» çj¶= � ëHße$/2%>âE> ßj åUâÐ> ßì ß¢ß �´ëEäße � áÀåº �âÐ=ßh ßQ �$/1%>âE= çdå² ß×ßÆ=âÇá§ß¶> ßÃÉåª � ßÁÇ à£ ß» ájßÈ ß×
�>é« ßq�àÍ ß³åÑ ßØßá�=ßÆ� à\Æèf¶=�à½Ç à̄ßÈ�ß½áÇßÈ$/3%>âE> ßì å]�àÄá¿åº� ßÁÇ à³å·áß�� ß×� åÀßá�çf¶=�> ß» àÃß¿áÉßE�>ßºßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ
� ß�åC�ßdßç�=�ßÐ> ßm� áÀ ß»ßª� è°ßá�=�à½áÇßÉá¶=� ß́ å¶ßc$/4%>âE=ßÇ ßq� ß¹>ß®ßÆ� àÀßá�çf¶=�àÄß¶� ßÁåcß?� áÀßº� ç×åC� ßÁÇ à»ç· ß³ßJßÈ� ß×
� å�ßJáÉß¶�>ßÈ� àfåª> ß³á¶=� à¹Ç à̄ßÈßÆ�àÅ= ßbßÈ� áKßºçbß®�>ßº�àÐáfßá�=� àf à�á¿ßÈ�ß½áÇßÈ�>âFÈåfß®�>âE= ßd ß¢� á¼ à²>ß¾áeßdá¾ß?�>ç¾åC$/5%>âEBßº�åÄëEße

w)40(>âE=ßfàI� àKá¿ à²
ســـؤاالت

1- لب ها داراى چند مخرج بوده و از آن چند حرف ادا مى شود؟ بيان كنيد. 

2- حرف »ف« چگونه ادا مى شود؟ به شكل عملى اجرا كنيد. 

3- بين »ب« و »م« از لحاظ مخرج چه فرق مى باشد؟ واضح سازيد.

4- حرف »و« از كجا و چگونه ادا مى شود؟ عملى اجرا كنيد. 

5- خيشوم را تعريف و حروف آن را نام بگيريد.

6- "غنّه"چه را گويند و كدام حروف داراي اين صفت مي باشد؟ واضح سازيد. 

کارخانگــى

شاگردان 29 حرف هجا را در كتابچه هاى شان با تشخيص مخرج هر يك نوشته كرده در 

ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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     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 مى باشد، مانند: علم، سفيدى، سياهى و....

 در اصطالح، صفِت حرف كيفيت و خصوصيتى را گويند كه براى يك حرف 

هنگام ادا آن از مخرج، پديد مى آيد، مانند: جهر، همس، شدت و....

اقسام صفات حروف 

صفات اوالً به دو دسته تقسيم مى شوند:

1- صفات اصلى 2- صفات عارضى 

۱- صفات اصلى

 صفاتى هستند كه هيچگاه از حرف جدا نمى شوند و اگر رعايت نشوند، حرف 

به كلّى از بين مى رود، مانند: جهر، شدت، استعالء، اطباق، اذالق و....)2( صفات 

1- فوائد شناخت صفات حروف:

  الف- تمايز بين حروف هم مخرج حاصل مى شود، مانند َجهر در »ز« و َهمس در »س« كه اگر جهر در»ز« فوت شود، تبديل به 

»س« مى شود.

  ب- اداء حروف به وجه نيكوتر و كامل تر صورت مى گيرد.

  ج-  حروف قوى از حروف ضعيف تشخيص مى شود.

2- از بين رفتن حرف، صورت هاى مختلف دارد:
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مه« نيز مى گويند. اصليه را »ذاتيه«، »الزمه«، »مُميِّزه« و »مُقوِّ

۲- صفات عارضى

 به آن دسته از صفات مى گويند كه گاهى با حرف مى باشند و گاهى از آن جدا 

مى شوند و اگر رعايت نشوند، حرف از بين نمى رود؛ ولى حالوت و زيباييش را 

از دست مى دهد، مانند: تفخيم، ترقيق، غنّه و....

ِّنه«و»مَُحلِّيه« نيز مى گويند. نه«، »مَُزي صفات عارضى را »مَُحسِّ

اند)پنج جفت  متضاد  آنها  از  10 صفت  كه  اند،  17 صفت  جمعاً  اصلى  صفات 

صفت ضّد يكديگر( و 7 صفت آن غير متضاّده اند كه بعداً هريك به تفصيل بيان 

مى شود.

صفات اصلــــى متضــاده

صفاتى است كه داراى ضدِّ خود مى باشد، پنج صفت مقابل پنج صفت ديگر قرار 

دارد:

جهر ضدِّ آن همس

  الف- يا حرف به حرف ديگرى تبديل مى شود، مانند: حرف»ص« و »ظ« اگر استعالء و اطباق آنها رعايت نشود، به »س« و »ذ« 

مبّدل مى شوند، و اگر صفت قلقله در حرف»د« رعايت نشود به »ت« تبديل مى شود. 

  ب- يا اينكه حرف به حالت خود باقى مى ماند؛ اما در آن كمى و نقص پديد مى آيد، مانند اينكه در »همزه« صفت شّدت رعايت 

نشود و يا صفت غنّه در »م« و »ن« رعايت نشود؛ حرف به صورت ناقص در مى آيد.

  ج- و يا اينكه آن حرف از عربيت و فصاحت خود بيرون آمده و به يك حرف ساختگى در مى آيد، مانند اينكه صفت قلقله از 

حرف»ب« يا »ج« گرفته شود، تبديل به »پ« و »چ« مى گردند؛ و يا صفت تفّشى از حرف»ش« گرفته شود، به يك حرف نا معلوم 

و ساختگى در مى آيد.   
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شدت ضدِّ آن رخوت

استعالء ضدِّ آن استفال

اطباق ضدِّ آن انفتاح

و اذالق ضدِّ آن اصمات است.

جمعاً به ده صفت مى رسد، كه در درس هاى بعدى هريك به تفصيل بيان خواهد 

شد.

 مشق و تطبيـق

به  شاگردان آيات زير را تالوت نموده، صفات اصلى و عارضى را شناسايى و 

گونة عملى تطبيق نمايند.

y  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  

wڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ
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ســـؤاالت

1- صفت را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

2- صفت به چند قسم است؟ فقط نام بگيريد. 

3- صفت اصلى را تعريف و نام هاى ديگر آن را نيز نام بگيريد.

4- صفت عارضى را تعريف و نام هاى ديگر آن را نيز نام بگيريد.

5- صفات اصلى متضاده را تعريف و تعداد آن ها را نيز ذكر كنيد.

6- اهميت 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 مالحظة 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 اصطالح تجويد عبارت است از آشكار و بلند ادا كردن حرف به گونه يى كه هنگام تلفظ 

آن، جريان نََفس حبس و قطع شود.

حروفى كه داراى اين خصوصيت باشند، حروف »مجهوره« گفته مى شوند، آنها 19 حرف 

شده  جمع  زير  عبارت  به  )ا-ب-ج-د-ذ-ر-ز-ض-ط-ظ-ع-غ-ق-ل-م-ن-و-ء-ى(  اند 

 )2(.» است:»عُظَم َوزُن قارٍئ َغضٍّ ِذى َطلٍَب ِجدٍّ

كلمات زير را كه در آنها حروف مجهوره به كار برده شده است تلفظ كنيد. 

.wڃ  ڃy وwَو  اِذْ قَاَلy ،wاَزَْواٌجy ،wاَْظلََمy ،wَمْغَرًماy ،wَضرِيٍْعy ،wاِْطعٌمy ،wٱٻ  ٻ  ٻy
همـــس

 ضّد جهر و در لغت به معناى پنهان و صداى آهسته مى باشد.)3(

 در اصطالح عبارت است از آهسته تلفظ كردن حرف به گونه اى كه هنگام تلفظ آن، نََفس 

به آهستگى و پستى جريان پيدا كرده و بال فاصله قطع نشود.

حروفى كه داراى اين خصوصيت باشند، حروف »مهموسه« گفته مى شوند، آنها 10 حرف 

َُّه  اند)ت- ث-ح- خ- س- ش- ص- ف-ك-هـ( و به عبارت زير جمع شده اند:»َسَكَت فََحث
َشْخٌص«.)4(

كلمات زير را كه در آنها حروف مهموسه به كار برده شده است تلفظ كنيد. 

1- در قرآن كريم آمده است:}َوَال تَْجـَهُرْوا لَه بِالَْقْوِل{]الحجرات:2[ يعنى در برابر پيامبر)�( بلند سخن نگوييد.

 طبعيتاً در وقت تلفظ حروف مجهوره تارهاى صوتى به ارتعاش در مى آيند و حرف چنان به قّوت از مخرج خود بيرون مى شود 

كه به بلند شدن آواز و بند شدن نََفس مى انجامد.

2- ترجمه: قارييكه چشم از منكرات بپوشد، جستجوگر و پُر تالش باشد، قدر وقيمت او در انظار، سنگين جلوه مى كند.

3- در قرآن كريم آمده است:}َوَخَشَعِت االْصَواُت لِلرَّْحمِن فََال تَْسَمُع اِالَّ َهْمًسا{]طه:108[

 يعنى:»و همه صداها در برابر)هيبت و جالل( اهللا رحمن فروكش مى كند، 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 مى شود طوريكه 

نََفس به راحتى جريان داشته و آواز با پستى همراه  مى باشد. 

4- ترجمه: ساكت و آرام بود، پس شخصى اورا تشويق كرد و بر انگيخت. و تركيب مشهور آن»فحثَّه شخٌص َسَكت« است كه 

معناى آن در اين صورت چنين است: پس اورا شخص خاموش و كم سخن، تشويق كرد و به كارى واداشت.



29

 ،wاَْشتَاتًاy ،wہ  ہy،wمُْخـتَلُِفْوَنy ،wاَْحَقابًاy ،wَّْفِعِهَما َّْتy،wَو اِثْـُمُهَمااَْكبَُر مِْن ن yتَب
.wاَفَْواًجا y وw  ٹ   ٹ  ٹy

توجــه:

 در تلفظ »ك« و »ت« دقت الزم به كار است و نبايد چنان مبالغه در صفت همس صورت 

گيرد كه در آخر اين دو حرف، حرف»هــ« اضافه شده چنين شود:» اَ ْكهـــ، اَتْهــ «؛ زيرا چنين 

حرف ها از خصوصيات زبان اردو بوده و در زبان عربى اصًال وجود ندارد. 

 
 مشق و تطبيـق

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

� ßká«ç¿¶=�ÎßÃß¾ßÆ�åÄëEße�ß½>ß̄ ßº� ß> ß]� áÀßº�>çºß?ßÆ�$/5%�ÏßÆá@ßá�=� ßÊ åÂ� ß¼É åVßá�=� çÁåDßª�$/4%�>ßÉá¾ èb¶=�ßÌ>ßÉßá�=�ßfßMßAßÆ�$/3%�Îß§ ß{� áÀßº�>çºß@ßªy
�$0/%�> ßÂ=ßfá²åc� áÀåº� ßKá¾ß?� ß¼Éåª�$0.%�> ßÂ> ßiáfàº� ßÁ>çÈß?�åÍ ß¢> çj¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ�$0-%�ÏßÆá@ßá�=� ßÊ åÂ�ßÍç¿ßá�=� çÁåDßª�$0,%ÏßÇßá�=� åÀ ß¢

w$02%> ßÂ> ßV àu�áÆß?�âÍçÉ ån ß¢� ç×åC�=ÇàNßFá·ßÈ�áß��> ßÃß¾áÆßfßÈ�ß½áÇßÈ� á¼ àÃç¾ß@ ß²$01%> ßÂ> ßnáß�� áÀßº�àeådá¿àº� ßKá¾ß?�>ßç�åC�$00%> ßÂ>ßÃßJá¿ àº� ß́ ëEße� ß�åC
ســـؤاالت  

1- صفت جهر را تعريف نموده و بگوييد حروفى كه داراى اين صفت باشد به كدام نام ياد 

مى شود؟ 

2- حروف مجهوره را ضمن جمله يى ذكر كنيد.

3- چهار كلمه يى را  كه در آن ها حروف مجهوره به كار برده شده باشد ذكر كنيد.

4- صفت همس را تعريف و حروف آن را ضمن جمله يى بيان كنيد.

5- چهار كلمه يى را  كه در آن ها حروف مهموسه به كار برده شده باشد ذكر كنيد.

6- در تلفظ »ك« و »ت« نبايد چنان مبالغه در صفت همس كرد تا در آخر آن، حرف»هــــ« 

اضافه شده چنين شود:» اَ ْكهـــ، اَتْهـــ «، در اين مورد معلومات بيشتر ارايه كنيد.

کارخانه گــى

شاگردان دو آيتى را در كتابچه هاى شان بيرون نويس كنند كه در آنها حروف مجهوره و 

مهموسه وجود داشته باشد و بعد از شناسايى، نشانى كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة 

استاد، با خود در صنف بياورند. 
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      درس هشتم

شـــــــــّدت و رخوت
شدت

در لغت به معناى سختى و قّوت است.

 در اصطالح عبارت است از ادا كردن حرف با قّوت و شّدتى كه منجر به حبس و انسداد 

كامل آواز در مخرج شود. 

حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »شديده« مى نامند، و 8 حرف است)ب-ت-ج-د-

ط-ق-ك-ء( كه در عبارت:»أَِجُدَك قََطبَت«)1( جمع شده است.

كلمات زير را كه در آنها حروف شديده به كار برده شده است تلفظ كنيد. 

.wاَْكبَُرy وwاِقْتََرَبy ،wۓy ،w  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻy ،wاَْجَرمُْواy ،wَّْت yتَب
رخـــــوت

 ضّد شّدت و در لغت به معناى نرمى، روانى و سستى مى باشد.

 در اصطالح 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« مى نامند، و 16 حرف 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. 

،wاِْسَرافًاy ،wْزَر اُْخرى yَو اِثْـُمُهَماy ،wاَْحَقابًاy ،wمُْخـتَلُِفْوَنy،wَو اِْذ اََخْذنَاy ،wَو َال تَِزُر ãÌßeåg=ßÆ وِّ
 .wَال تَْظلُِمْوَن  َو َال تُْظلَُمْوَنy وwڄ  ڄ  y ،wَسيَْصلىy ،wُرْشًداy

)ÌßÇ]ëf¶=�Æ�Ì äbn¶=��E(صفت توسط

توّسط

 در لغت به معناى در ميانه بودن است.

 در اصطالح عبارت است از ادا كردن حرف بين شدت و رخوت به گونه يى كه هنگام تلفظ 

آن، آواز نه كامًال قطع شود و نه كامًال جريان پيدا كند، بلكه حالت بين بين را به خود بگيرد.

َّه« مى نامند، و پنج حرف  حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »حروف متوّسطه و بيني

1- ترجمه: ترا مى يابم كه اندوخته اى)غمگينى(. و به گونه اى ديگر نيز جمع شده است:»أجد قِّط بََكت« يعنى مى يابم زنى را بنام 

قط كه گريه مى كرد و بعضى قط را به گربه معنى كرده اند.
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است كه در عبارت »لِْن ُعَمر«.)1( جمع شده است. 

كلمات زير را كه در آنها حروف متوسطه به كار برده شده است تلفظ كنيد.

.wاَنَْعْمَتy وwژ  ڑy ،wاَْعلَُمy،wاَْربَابًاy 

 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را تالوت نموده، سه صفت متضاد شدت، رخوت و توسط را در محل 

هر يك تطبيق نمايند.

�Ïßfá²ëd¶=�àÄß£ß«á¿ßJßª� àfç²çdßÈ�áÆß?�$/%�Îç²çhßÈ�àÄç·ß£ß¶� ß́ ÈåeábàÈ�>ßºßÆ�$.%�Î ß» á¢ßáÙ=�àÅßÐ> ßQ� áÁß?�$-%� ç�ßÇßIßÆ� ßkßF ß¢y
�Îß£ ájßÈ� ßµßÐ> ßQ� áÀßº�>çºß?ßÆ�$3%�Îç²çhßÈ� ç×ß?� ß́ áÉß· ß¢�>ßºßÆ�$2%�Ïçb ßrßI�àÄß¶� ßKá¾ß@ßª�$1%�Îß¿á§ßJ ái=� åÀßº�>çºß?�$0%
� æ¬ àV àq� å��$-.%�àÅßfß²ßc�ßÐ> ßm� áÀ ß»ßª�$--%�ãÌßfå²ádßI�> ßÃç¾åC� çØß²�$-,%�ÎçÃß·ßI�àÄá¿ ß¢� ßKá¾ß@ßª�$5%�Î ßnáß��ßÇ àÂßÆ�$4%

w�$-2%�æÌßeßfßE�æ½=ßfå²�$-1%�æÌßfß« ßi�ËåbáÈß@åE�$-0%�æÌßfçÃ ßìàº�æÍ ß¢Çàªáfßº�$-/%�æÍßºçf ß³àº
ســـؤاالت

1-  صفت شدت را تعريف نماييد.

2-  در عبارت »أَِجُدَك قََطبَت« كدام حروف جمع شده است؟ معلومات دهيد.

3-  صفت رخوت را تعريف و حروف آن را نام بگيريد.

.wاِيَْمانًاy وwاَْوتَاًداy،w ڦ   ڦ  ڄ  ڄ y .4- در كلمات زير حروف »رخوه« را نشان دهيد

5-  مراد از صفت »توسط« چه مى باشد؟ معلومات دهيد.

6-  حروف »توسط« را در سورة زير نشان دهيد.

  w)3( إِنَّ َشانِئََك ُهَو األبْتَُر )َِّك َوانَْحْر )2 َّا أَْعَطيْنَاَك الَْكْوثََر )1( فََصلِّ لَِرب y إِن

کارخانه گــى

شاگردان سه آيتى را در كتابچه هاى شان بيرون نويس كنند كه در آنها حروف شديده، رخوه 

و متوسطه به كار برده شده باشد و بعد از شناسايى، آن ها را حلقه كرده در ساعت بعدى به 

خاطر مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند. 

1- ترجمه: 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 مى دانند؛ اما قول مشهور همان است كه در متن ذكر شد. 
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     درس نهم

استعـــالء و استفال

استعـــالء

از كلمه »َعَال، يَعلُو« گرفته شده، در لغت به معناى طلب بلندى و ارتفاع مى باشد.

 در اصطالح عبارت است از مايل كردن بيخ)ريشه و بُن( زبان به طرف باال- در وقت ادا 

حرف- تا حرف درشت و پُر حجم تلفظ شود.)1(

حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »مستعليه« مى نامند، و 7 حرف اند)خ- ص- 

ض-ط-ظ- غ- ق( كه در عبارت:»ُخصَّ َضْغٍط قِْظ« گرد آمده است.)2(

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

َظاِهَر  ڄy،wۇئy،wَوَذُرْوا  yڄ    ،wاَبَْصاِرِهْمy،wãÍßÈåÆ> ß]y  

.wقَالُْواy و wا تَْعَملُْوَن اْالِثِْم َو بَاِطنَهy ،wَو َما اهللاُ بَِغافٍِل َعمَّ

اما استعالء مانند تفخيم نيست؛ بلكه استعالء موجب  1- به سبب استعالء در حرف، صفت تفخيم به وجود مى آيد؛ 

تفخيم است، و به خاطر اينكه هنگام اداى اين حروف، فضاى دهن مملوء از آواز مى شود و با فخامت و درشتى تلفظ 

َمه« نيز مى نامند. مى شوند، گاهى اين حروف را »مَُفخَّ

بعضى  ندارد.  معقولى  معناى  است، كدام  در حفظ ساخته شده  تسهيل  منظور  به  قظ« صرفاً  عبارت»خص ضغط   -2

»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

ضّد استعالء است، از كلمة »َسَفَل و ُسفلى« گرفته شده در لغت به معناى پايين آمدن است.

 در اصطالح عبارت است از مايل كردن بيخ زبان از كام باال به فضاى دهن- در وقت ادا 

حرف- تا حرف باريك وكم حجم تلفظ شود، يعنى كامًال بر عكس استعالء.

حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »مستفله« مى نامند، 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«  مى باشد.

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

 ،wابَِحات َّاِزَعاِتy ،wَوالسَّ ابًاy ،wَوالن َُّه َكاَن تَوَّ  yإَِذاَجاَءy ،wَذاَت لََهٍبy ،wإِن

 ،wَمَعاًشاy  ،wلِبَاًساy  ،wُسبَاتًاy  ،wأَْزَواًجاy  ،wأَْوتَاًداy  ،wمَِهاًداy  ،wãÍß« åQ=ßÆy

 ،wَمآبًاy  ،wنَْستَِعيُن َّاَك  َوإِي نَْعبُُد  َّاَك  yإِي  ،w يِن  الدِّ يَْوِم  yَمالِِك   ،wأَلَْفافًاy

 .wَمَفاًزاy و wابًا yِكذَّ

تبصره

 دو حرف »را« و »الم« گرچه از جملة حروف مستفله اند؛ اما گاهى به تفخيم خوانده مى شوند، 

كه تفصيل آن در بحث احكام »را« و »الم« خواهد آمد.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را تالوت نموده، دو صفت استعالء و استفال  را در آنها تطبيق نمايند.

�=ßcåC � åXáF èr¶=ßÆ$-3% ßkß£ ájß¢ �=ßcåC � å̧ áÉç·¶=ßÆ$-2% � åkç¿ à³á¶= �åe=ßÇßá�=$-1% åkç¿àá�>åE � à¼ åjá®à? � ßØßªy

� ç¼ßM� æ¥> ßìàº�$.,%�æ� å³ßº� åpáfß£á¶=�Ëåc�ßbá¿ å¢�æÌçÇà®�Ëåc�$-5%æ¼Èåfß²�æ¹Ç àiße� à¹áÇß̄ß¶�àÄç¾åC$-4% ßkç«ß¿ßI

� åGáÉß§á¶= �Îß· ß¢ �ßÇ àÂ �>ßºßÆ$./%å�åFàá�= � å°àªàáÙ>åE �àÅßAße �ábß̄ß¶ßÆ$..%æÁÇà¿ áRßå� � á¼ à³àF åU> ßq�>ßºßÆ$.-%æ�åºß?

$.3%ß�åß�>ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ�áÁåC$.2%ßÁÇàF ßÂádßI� ßÀáÈß@ßª$.1%æ¼É åQße�æÁ> ßìáÉ ßm�å¹áÇß̄åE�ßÇ àÂ�>ßºßÆ$.0%æ�å¿ ßvåE

w$.5%�ß�åß�>ß£á¶=� èHße�à�=�ßÐ> ßnßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàÐ> ßnßI�>ßºßÆ$.4%ß¼Éå̄ßJ ájßÈ� áÁß?� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå�

ســـؤاالت

1-  استعالء را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

2-  حروف استعالء را نام گرفته و ضمن جملة يى بيان كنيد.

3- چهار كلمة را ذكر كنيد كه در آنها حروف مستعليه وجود داشته باشد. 

4-  مراد از صفت استفال چيست؟ واضح سازيد.

5-  حروف »مستفله« را نام بگيريد.

6- شش كلمة را ذكر كنيد كه در آنها حروف مستفله به كار برده شده باشد. 
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کارخانه گــى

شاگردان از آيت هاى ذيل كلماتى را كه در آنها صفت استعالء و استفال باشد بعد از شناسايى، در 

كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، در صنف بياورند.

�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåC�$-.%�ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�$--%�ß�åFåI> ß²�>âº=ßfå²�$-,%�ß� å�åª>ßß��á¼ à³áÉß· ß¢�çÁåC�ßÆy

�> ßÃá¿ ß¢� á¼ àÂ�>ßºßÆ�$-1%� åÀÈëb¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃß¾áÇß· árßÈ�$-0%� æ¼É åV ßQ�Êå«ß¶�ße> çRà«á¶=� çÁåCßÆ�$-/%� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶

� à́ å·áß�� ß×�ß½áÇßÈ�$-4%� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßº� ç¼àM�$-3%� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�$-2%�ß�åFåÑ> ß§åE

w$-5%�å å��ædåÒßºáÇßÈ�àfáºßáÙ=ßÆ�>âÒáÉ ßm� æká«ß¿å¶� ãká«ß¾
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  درس دهم

اطباق و انفتاح
اطبــــاق

در لغت به معناى روى هم قرار دادن، چسپانيدن و پوشانيدن مى باشد.

در اصطالح 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 

در عبارت »صض طظ« جمع شده است.)1(

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

،wÏßá� à³á¶=�àÍçº> çì¶=� åLßÐ> ßQ�=ßcåDßªy ،wَوَذُرْوا َظاِهَر اْالِثِْم َوبَاِطنَهy،wِخَطابًاy ،wِّيَْن ال yاَبَْصاِرِهْمy ،wَوَال الضَّ
.wàÍ ç]> çr¶=� åLßÐ> ßQ�=ßcåDßªy وw ٍَّغيَْر مَُضارy ،wَظالُِموَنy ،wأََضاَءْتy

تبصره:

 در استعالء مطلق تفخيم و در اطباق، حّد اعالى تفخيم وجود دارد؛ لذا در سه حرف »خ-غ-ق«كه 

فقط استعالء مى باشد و فاقد اطباق هستند، تفخيم كمتر صورت مى گيرد؛ اما در چهار حرف »ص- 

ض- ط- ظ« كه هم استعالء هست و هم اطباق، تفخيم بيشتر و اعظمى به كار است.

انفتاح

ضّد اطباق، در لغت به معناى باز شدن و فاصله گرفتن است.

 و در اصطالح 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.

ßÍßÈ الُْكبَْرىy،wإِنَّ فِي  áÛ= ُفَأََراهy ،wَهْل أَتَاَك َحِديُث مُوَسى y،w åÌßfåª>ßá�= َّا لََمْرُدوُدوَن فِي y يَُقولُوَن أَإِن

1- عبارت »َصْض َطْظ« صرفاً به منظور تسهيل در حفظ ساخته شده است، كدام معناى معقولى ندارد.
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 ،wابًا َّه َكاَن تَوَّ َذلَِك ¶âÌßá�å£ß لَِمْن يَْخَشىy،wأَْخَرَج مِنَْها َماَءَها َوَمْرَعاَهاy،wإَِذا َجاَءy،wَذاَت لََهٍبy ،wإِن

،wَمَعاًشاy،wلِبَاًساy،wُسبَاتًاy،wأَزَْواًجاy،wأَْوتَاًداy ،wمَِهاًداy،wãÍß« åQ=ßÆy،wابَِحاِت َّاِزَعاِتy ،wَوالسَّ yَوالن
 .wَمَفاًزاy وwابًا َّاَك نَْستَِعيُنy،wَمآبًاy ،wِكذَّ َّاَك نَْعبُُد َوإِي يِنy،wإِي y أَلَْفافًاy،wَمالِِك يَْوِم الدِّ

 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده، دو صفت اطباق و انفتاح را در محل هر يك عمًال تطبيق 

نمايند.

� à¹áÇß̄ß¶�àÄç¾åC$-4% ßkç«ß¿ßI�=ßcåC� åXáF èr¶=ßÆ$-3% ßkß£ ájß¢�=ßcåC� å̧ áÉç·¶=ßÆ$-2%� åkç¿ à³á¶=�åe=ßÇßá�=$-1% åkç¿àá�>åE� à¼ åjá®à?� ßØßªy
$..%æÁÇà¿ áRßå�� á¼ à³àF åU> ßq�>ßºßÆ$.-%æ�åºß?� ç¼ßM� æ¥> ßìàº�$.,%�æ� å³ßº� åpáfß£á¶=�Ëåc�ßbá¿ å¢�æÌçÇà®�Ëåc$-5%æ¼Èåfß²�æ¹Ç àiße

� ßÀáÈß@ßª$.1%æ¼É åQße� æÁ> ßìáÉ ßm�å¹áÇß̄åE�ßÇ àÂ�>ßºßÆ$.0%æ�å¿ ßvåE� åGáÉß§á¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÂ�>ßºßÆ$./%å�åFàá�=� å°àªàáÙ>åE�àÅßAße�ábß̄ß¶ßÆ
�à�=�ßÐ> ßnßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàÐ> ßnßI�>ßºßÆ$.4%ß¼Éå̄ßJ ájßÈ� áÁß?� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå�$.3%ß�åß�>ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ�áÁåC$.2%ßÁÇàF ßÂádßI

w$.5%�ß�åß�>ß£á¶=� èHße
ســـؤاالت

1-  صفت اطباق را در لغت معنى و در اصطالح تعريف نماييد. 

2-  حروفى كه  داراى صفت اطباق باشد به كدام نام ياد مى شود؟ ضمن جملة نشان دهيد.

3-  حروف »مطبقه« را ضمن مثال ذكر كنيد.

4-  بين صفت استعالء و اطباق چه مناسبت و ربطى وجود دارد؟ معلومات دهيد.

5-  صفت انفتاح را تعريف نماييد.

6-  حروف 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 كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، 

در صنف بياورند.
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      درس يازدهم

اذالق و اصمات
 اذالق

از كلمه »َذلََق« گرفته شده، در لغت به معناى حّدت و تيزى مى باشد.

در اصطالح عبارت است از تلفظ كردن حرف با سرعت و روان.

يعنى با نوك زبان و كناره لب ها به آسانى و سهولت حروف مذلقه را  ادا كردن »اذالق« گفته مى شود. 

حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »مذلقه« ناميده و شش حرف)ب- ر- ل- م- ن- ف(اند، 

« جمع شده است.)1( كه در عبارت »فَرَّ مِْن لُبٍّ

سه حرف»ف ب م« از حروف شفويه اند كه از كناره لب ها ادا مى شوند و سه حرف ديگر»ل- ن-ر« 

از نوك زبان ادا مى شوند.

كلمات زير را كه در آنها حروف »مذلقه« به كار برده شده است تكرار كنيد.

.wأَنَْعْمَت yوwُهْم ِِّهْمy ،wلَِزاًماy ،wافْتََرىy،wَما َوالَّ yفَِراًراy،w مِْن َرب
 اصمــــات

ضّد اذالق است، در لغت به معناى خاموش كردن و باز آمدن از كالم است.

در اصطالح عبارت است از سنگين و سخت ادا كردن حرف.

يعنى اين حروف در تلفظ با ثقل و سنگينى همراه اند؛ لذا نمى توان آن ها را به آسانى و سرعت ادا 

كرد.)2(

حروفى كه اين صفت را دارا باشند آنها را »مصمته« ناميده، غير از شش حرف مذلقه، بقيه 22 حرف 

«، پس معنايش چنين خواهد بود: گريخت  1- ترجمه: فرار كرد از عقل، و اگر عبارت فوق چنين اعراب داده شود: »فَّر َمْن لَبَّ

آنكه پاسخ داد.

2- چون زبان عربى هميشه از ثقل و سنگينى گريز مى نمايد؛ لذا در زبان عربى كلمه جامِد رباعى و يا خماسى كه تمام حروف آن 

مصمته باشد يافت نمى شود؛ بلكه حتماً بايد حد اقل يكى از حروف اذالق در آن باشد تا از سنگينى آن بكاهد؛ پس اگر كلمه يى 

ُرباعى يا ُخماسى در زبان عربى بيابيم كه تمام حروف آن مصمته اند، آن كلمه غير عربى بوده كه از زبان بيگانه وارد و مَُعّرب شده 

است. مانند: َعْسَجَد )جوهر و طال( يا َعْسطوس )نام گياه(.
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ديگر همه مصمته مى باشد.

كلمات زير را كه در آنها حروف »مصمته« به كار برده شده است تكرار كنيد.

،wَوَكأًْساِدَهاقًاy،wاقًا اًجاy،wَغسَّ £y،wãÍßَوَالتَْقتُلُواy،wإَِذاَجاَءy،wِشَداًداy،wثَجَّ åm> ß]y

،wَها ًجاy،wتََزكَّىy،wيَْسَعىy،wُضَحا ا َو ْز y،wأَ ا ًد تَا ْو ََّخَذy،wأَ ت y،wا ًء yَعَطا

 wتََصدَّىyوw> ßÂ> ßV àuáÆß?âÍçÉ ån ß¢y،wÍ ß¢> çj¶=y

جدول صفـات متضـاده

جـدول صـفـات مـتـضـاده

2-همسضدِّ آن1-جهر

L4-ِرخوهضدِّ آن3-شّد

6-استفالضدِّ آن5- استعالء

8-انفتاحضدِّ آن7-إطباق

10- إذالقضدِّ آن9-إصمات
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جدول حروفى که داراى صفات اصلى متضاده اند.

حروفتعدادصفتشماره

عُظَم َوزُن قارٍئ َغضٍّ ِذى َطلٍَب ِجدٍّنوزده حرفجهر1

َُّه َشْخٌصده حرف همس2 َسَكَت فََحث

أَِجُدَك قََطبَتهشت حرف شدت3

لِْن ُعَمرپنج حرفتوسط

شـــانــزده  حـــرف بــاقــيـمـانـدهرخوت4

ُخصَّ َضْغٍط قِْظهفت حرفاستعالء5

بــيـسـت ودوحــــرف  بــاقــيـمـانـدها ستفال6

َصْض َطْظچهار حرف اطباق7

بـيـست و  پنج حــرف بـــاقــيــمـانـدهانفتاح8

فَرَّ مِْن لُبٍّشش حرف اذالق9

بـيــســت  و سـه حـرف بـاقـيــمـانــدهاصمات10

بايد دانست كه صفات متضاده همه حروف را در بر مى گيرد به اين معنى كه هر حرف بايد پنج 

صفت از صفات مذكور را داشته باشد؛ و هيچ حرفى از اين قاعده مستثنى نمى باشد.

مثال: حرف»ب« داراى صفات جهر، شدت، استفال، انفتاح و اذالق است.

      حرف»خ« داراى صفات همس، رخوت، استعالء، انفتاح و اصمات است.

      حرف»ظ« داراى صفات جهر، رخوت ، استعالء ، اطباق و اصمات است.
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 مشق و تطبيـق

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

�$.0%� å¼Éå£ç¿¶=�ßÌßf ávß¾� á¼åÃ åÂÇ àQàÆ� å�� àåfá£ßI�$./%�ßÁÆàf à�á¿ßÈ� ǻ åÑ=ßeßáÙ=�Îß· ß¢�$..%� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåCy
� æ¼Éå¿ ájßI� áÀåº�àÄ àQ=ßhåºßÆ�$.2%�ßÁÇ àjåª>ß¿ßJàá�=� åkßª>ß¿ßJßÉá·ßª� ß́ å¶ßc� å�ßÆ� ã́ ájåº�àÄàº>ßJ å]�$.1%�æ½ÇàJáß�� æ°É åUße� áÀåº�ßÁáÇß̄ ájàÈ
�=ßcåCßÆ�$.5%�ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�=Çà¾> ß²�=Çàºßf áQß?� ßÀÈådç¶=� çÁåC�$.4%�ßÁÇàEçfß̄àá�=�> ßÃåE� àHßf ánßÈ�>â¿áÉ ß¢�$.3%
�åÐ ß×àÖ ßÂ�çÁåC�=Çà¶>ß®� á¼ àÂáÆß?ße�=ßcåCßÆ�$/-%�ß�åÃ å³ßª�=ÇàFß·ß̄ á¾=� à¼åÃå· áÂß?� ß�åC�=ÇàFß·ß̄ á¾=�=ßcåCßÆ�$/,%�ßÁÆàhßº>ß§ßJßÈ� á¼åÃåE�=Æèfßº

w$/0%�ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�åe>ç« à³á¶=� ßÀåº�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�ß½áÇßÉá¶>ßª�$//%�ß� å�åª> ßU�á¼åÃáÉß· ß¢�=Çà· åiáeà?�>ßºßÆ�$/.%�ßÁÇè¶> ßvß¶
ســـؤاالت

« داراى كدام صفت است؟ فقط نام بگيريد. 1- حروف»فَرَّ مِْن لُبٍّ

2-مطلب از صفت اصمات چه مى باشد؟ واضح سازيد.

3- حرف»ظ« داراى كدام صفات مى باشد؟ نام بگيريد.

4-  حرف»ق« داراى كدام صفات مى باشد؟ نام بگيريد.

5- حرف»ض« داراى كدام صفات مى باشد؟ نام بگيريد.

6- صفات متضاد را فقط نام بگيريد. 

کارخانه گــى

شاگردان از آيات زير، كلماتى  را كه در آنها صفت  اذالق و اصمات وجود داشته باشد در 

كتابچه هاى نوشته كرده، در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند. 

� áÀ ß¢�>â̄ßF ß{�ç à�ß²áß�ß¶�$-4%� ß° ßjçI=�=ßcåC�åf ß»ß̄á¶=ßÆ�$-3%� ß° ßißÆ�>ßºßÆ� å̧ áÉç·¶=ßÆ�$-2%� å°ß« çn¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßªy
�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� å̧ ßE$.-%ßÁÆàb àR ájßÈ� ß×� àÁßAáf à̄á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåCßÆ�$.,%�ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß×�á¼àß��> ß»ßª�$-5%� æ°ßF ß{
�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� ç×åC$.0%æ¼Éå¶ß?� æH=ßdß£åE� á¼ àÂáf ënßFßª$./%ßÁÇ à¢ÇàÈ�>ßå�� à¼ß· á¢ß?�àç�=ßÆ�$..%ßÁÇàEëd ß³àÈ

 w$.1%�æÁÇà¿áß��àá� ß¦�ãf áQß?� á¼àß�� åL>ßå�> çr¶=
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     درس دوازدهم 

صفات اصلى غير متضــاده)۱(
صفات اصلى غير متضاده صفاتى است كه فاقد ضّد خود بوده و فقط بعضى از حروف را شامل 

مى شود.

اين صفات هفت است )صفير، قلقله، لين، انحراف، تكرير، تفّشى و استطالت(،كه در زير به تفصيل 

بيان مى شود.)1(

صفيـــر

در لغت به معناى سوت و آواز شبيه صداى پرنده است.

و در اصطالح عبارت است از آواز سوت مانندى كه- عالوه بر صداى اصلى حرف- از ميان دو 

لب به هنگام تلفظ حرف به گوش مى رسد.)2(

حروفى كه اين صفت را دارا باشد آنها را »حروف صفير« ناميده و سه حرف مى باشد: ص- س- ز

كلمات زير را كه در آنها حروف صفير بيشتر به كار برده شده است تكرار كنيد.

yَوالُْمْستَْغِفِريَن   ،wَوالُْمْسلَِماِت yالُْمْسلِِميَن   ،wابَِراِت َوالصَّ ابِِريَن  yالصَّ  ،wاِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن  yالصَّ
  .wَواهللاُ َعِزيٌز ُذو نتَِقاٍمy و wإَِذا ُزلِْزلَِت األْرُض ِزلَْزالََهاy ، wبِاألْسَحاِر

1- سوال: ده صفت اول، هر كدام براى خود ضّدى داشت؛ اما در اين هفت صفت اخير چرا نمى توان ضّدى در نظر گرفت؛ مثًال 

در حرف»ض« صفت استطالت وجود دارد، پس در 28 حرف باقى بايد ضّد 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، ضّد هر صفت در واقع و نفس األمر وجود داشته و از خود نامى دارد، مثًال صفت شّدت كه ضدِّ آن 

در خارج به نام رخوت وجود داشته و كليه حروف را شامل مى شود، 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 ضّد آن صفت در آن حرف مى باشد، مثال 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 اصًال وجود ندار چه برسد كه به نامى مسّمى شود، مثال در»ش« صفت تفشى است 

اما در 28 حرف ديگر چيزى به نام عدم تفشى وجود ندارد؛ لذا آن را اعتبار نكردند؛ پس خالصه اينكه فرق متضاده و غير متضاده 

در اين است كه در متضاده براى هردو ضد صفتى به نام هاى عليحده وجود دارد، اما در مقابل غير متضاده اصًال در خارج ضّدى 

وجود ندارد تا اعتبار شود و به آن مسّمى گردد. 

2- در 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 استعالء 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.



43

 قلقلــــه

 در لغت به معناى تحّرك و جنبش است.

 در اصطالح عبارت است از لرزش و جنبش حرف در مخرجش به هنگام تلفظ آن.)1( 

حروفى كه اين صفت را دارا باشد آنها را »حروف قلقله و مَُقلَْقْل« ناميده وپنج حرف مى باشد كه در 

عبارت»قُْطُب َجٍد« جمع شده است.)2( 

اقسام قلقله

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

الف-ُصْغرى 

.wُرِزقْنَا  y ،wقَالُواy:وقتيكه حرف قلقله در اول يا در وسط كلمه قرار بگيرد، مانند

ب- ُوْسطى

وقتيكه حرف قلقله ساكن و در آخر كلمه قرار بگيرد و يا در وسط كلمه قرار بگيرد و مشدد غير 

موقوف باشد.

  .w ُّالَْحقyو w َّْتy،wالَْحجُّ َمُدy،wَولَْم يُولَْدy،wلِلّطِغيَنy،wتَب مانند: yاَهللاُ الصَّ

ج- ُکْبرى

وقتيكه حرف قلقله در آخر كلمه قرار بگيرد و مشدد موقوف باشد.

  )3(.w wو yفََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي الَْحجِّ y ،w بِالَْحقِّ مانند: yَوتَبَّ

1- چونكه صفت قلقله از اجتماع دو صفت جهر و شدت به وجود مى آيد، 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.

2- ترجمه: محور عظمت و بزرگى يا بخت بلند)قطب= ميله وسط آسياب كه سنگ به دور آن مى چرخد( و )جد= عظمت شانس 

و بلندى بخت(.

3- بعض 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 ماليمت است.

در اصطالح 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 مى باشد: »و-ى« ساكن 

ماقبل ايشان مفتوح.

 )1(.wَخْوٍفy  و  wيِْف مانند:yالصَّ

كلمات زير را كه در آنها حروف لِين بيشتر به كار برده شده است تكرار كنيد.

 .wفََرْوٌح َوَريَْحاٌنyو wأَْو أََمَر y،wَولََسْوَفy،wَعلَيْنَاy،wَّيِْل yَوالل
 

 مشق و تطبيـق

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

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   

ڃ  ڃ      چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   

ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   رب 
 

1- قابل 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 مى كند؛ لذا در كتب تجويد همين حالت خاص به لين مسّمى شده است.
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ســـؤاالت

1- صفات غير متضاده كدام صفات را گويند؟ واضح سازيد.

2- صفير را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

3- حروف صفير را در ضمن مثال ذكر كنيد.

4- قلقله را تعريف و حروف آن را نام بگيريد.

5- اقسام قلقله را نام گرفته و در ضمن مثال آن ها را بيان كنيد.

6- لين را تعريف نماييد.

َّيِْلy  ، wَخْوٍفw و yيَْوَمw كدام صفت قابل تطبيق مى باشد؟ معلومات دهيد. 7- در كلمات yَوالل

کارخانه گــى

شاگردان از آيات زير، حروفى را كه در آنها صفت صفير، قلقله و لين وجود داشته باشد در 

كتابچه هاى نوشته كرده، در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند. 

َُّه ُهَو يُبِْدُئ َويُِعيُد )13( َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد )14( ُذو الَْعْرِش الَْمِجيُد  َِّك لََشِديٌد )12( إِن yإِنَّ بَْطَش َرب

َِّذيَن َكَفُروا فِي  )15( فَعَّاٌل لَِما يُِريُد )16( َهْل أَتَاَك َحِديُث الُْجنُوِد )17( فِْرَعْوَن َوثَُموَد )18( بَِل ال

w)22( فِي لَْوٍح َمْحُفوٍظ )تَْكِذيٍب )19( َواهللاُ مِْن َوَرائِِهْم مُِحيٌط )20( بَْل ُهَو قُْرَآٌن َمِجيٌد )21
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    درس سيزدهم

صفات اصلى غير متضــاده)۲(
انحــــراف

در لغت به معناى ميل و گرايش است.

 در اصطالح عبارت است از ميالن و گرايش حرف از مخرجش به سوى مخرج ديگر.   

حروفى كه اين صفت را دارا باشد به آنها »حروف مُنْحِرفه« مى گويند 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 الم و گاهى به سوى مخرج يا( ميالن و 

گرايش مى كند. 

مانند: 

 )1(.wُهْم مَِن األْشَراِر َّا نَُعدُّ yَوقَالُوا َما لَنَا َال نََرى ِرَجاًال ُكن
تکريـــــر

در لغت به معناى تكرار و چيزى را يك بار پس از بار ديگرى انجام دادن است.

در اصطالح عبارت است از قابليت تكرار سريع حرف به صورت پى در پى در مخرجش.

اين صفت فقط در حرف»ر« يافت مى شود. 

مانند: 

.wًَمَرضاy وwأَأَنَْذْرتَُهْمy،wِِّهْم yمِْن َرّب
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 مشّدد هم باشد؛ زيرا حرف 

مشّدد به منـزلة يك حرف است، نه دو حرف.)2(  
1- ص: 62 

2- اين 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.

 .wفََرْوٌح وَّ َريَْحاٌنywæÌçfåºÆàcy،wَوأَْجٌرَكبِيٌر ãÌßfå«á§ßºy،wثُمَّ اْرِجِع الْبََصَر َكرَّتَيِْنy
 

ـّى تفـشــــ

در لغت به معناى فاش، انتشار و پخش شدن است.

در اصطالح عبارت است از انتشار و گسترش هوا در فضاى دهن هنگام تلفظ حرف. 

اين صفت فقط در حرف »ش« يافت مى شود.)1( 

مانند:

َماُء انَْشقَّْتy ،wَواهللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌدy ،w َال يَْصَالَها إِالَّ األْشَقىwو  ْمِسy ،wإَِذا السَّ yَوالشَّ
.wَوتَُكوُن الِْجبَاُل َكالِْعْهِن الَْمنُْفوِش y

استطالت

در لغت به معناى امتداد و طلب طوالنى شدن است.

در اصطالح عبارت است از امتداد و جريان صوت از كنارة ابتداى زبان تا انتهاى آن.

يعنى همان مقدار كه مخرج حرف طوالنى است، صداى آن نيز به تبع آن طوالنى مى شود. 

اين صفت فقط در حرف»ض« يافت مى شود، كه هنگام تلفظ آن، صوت از ابتداى مخرج)شروع 

Íª>U اللسان( تا آخر آن امتداد پيدا مى كند.)2(

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 مى گيرد.

1- اين 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 مى گيرد، بلكه هوا و صداى آن حرف بايد در فضاى دهن و سطح زبان پخش و پاشيده شود.

2- بايد 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 مى شود. برخى آن را مانند »ظ«، برخى به صورت »دال مفخم« و بخش ديگر شبيه »ط« ادا مى كنند، 

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:

�Êå£ åQáe=�y ،wلَيَْس لَُهْم َطَعاٌم إِالَّ مِْن َضِريٍع y ،wالُِم yأَنَْقَض َظْهَرَكy ،wڄ  ڄy ،wيََعضُّ الظَّ
.wَُّك فَتَْرَضى wâÍçÉو y َولََسْوَف يُْعِطيَك َرب åuáfßº�âÍßÉ åu=ße� ǻ ëEße� ß�åC

جدول حروفى که داراى صفات اصلى غير متضاده اند.

حروفتعدادصفتشماره

ص- س- زسه حرفصفير1

قُْطُب َجٍد پنج حرف قلقله2

واو ساكن ماقبل مفتوح، يا ساكن ماقبل مفتوحدو حرف لين3

ل- ردو حرفانحراف4

ريك حرفتكرير5

شيك حرفتفّشى6

ضيك حرفاستطالت7

 
 مشق و تطبيـق

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

نمايند.

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللاَّ

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ         ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   زب 

ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
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وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې     ې    ې   ۉ  

ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   رب  
ســـؤاالت

1- انحراف را در لغت معنى و در اصطالح تعريف نماييد.

2- در دو حرف»ل« و »ر« انحراف)گرايش از مخرجى به سوى مخرج ديگر( چطور صورت 

مى گيرد؟ واضح سازيد. 

3- مراد از تكرير در حرف »را« چه مى باشد؟ شرح دهيد. 

4- در حرف»ش« كدام صفت وجود دارد؟ نام گرفته، با مثال واضح سازيد.

5- در حرف»ض« كدام صفت وجود دارد؟ نام گرفته، با مثال واضح سازيد.

6- در آيت هاى زير حروف »منحرفه«، حرف »تكرير«، حرف »تفشى« و حرف» استطالت« را نشان 

دهيد.

w      پ  پyو�wۉ    ۉ  ې  ې  ې   ېy
کارخانه گــى

صفت هاى  آنها  در  كه  را  حروفى  كرده  نوشته  شان  كتابچه هاى  در  را  زير  آيات  شاگردان 

انحراف،تكرير، تفّشى و استطالت وجود دارد حلقه كرده، در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، 

با خود در صنف بياورند.

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې     ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ    yۅ  
ywٺ  ٿ  ٿ  ٿ   وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ      ېئ   

w ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ



50

     درس چهاردهم 

ادغام و اقـســــــام آن
تعريف ادغام

ادغام در لغت به معناى ادخال و در آوردن است.

در اصطالح عبارت است از داخل كردن حرِف ساكن در حرِف متحرك، به طورى كه اثرى 

د ادا شود. حرف اول را »مُدَغم« و  از آن باقى نماند و به صورت يك حرف متحرِك مشدَّ

حرف دوم را »مدغم فيه« گويند.

اقسام ادغام

 ادغام به سه قسم است:

1- متماثلين 2-متجانسين 3- متقاربين 

ادغام متماثلين

ادغام دو حرف هم مثل است كه در مخرج و صفات كامال مشترك باشند. اين ادغام به دو 

قسم مى باشد:

الف: مثلين صغير ب: مثلين كبير. 

الف- ادغام مثلين صغير

آنست كه حرف مدغم ساكن و مدغم فيه متحرك باشد.

.wَولَُكْم مَّا َكَسبْتُْمy:مانند

اين ادغام بنزد همه قراء واجب است مشروط به اينكه:

1- حرف اول)مدَغم(حرف مد نباشد.

.wقَالُْوا َوُهْمy:مانند

2- حرف مدغم هاء سكته نباشد.

ِّْي ُسلْطنِيَْهw، كه در وصل هم مانند وقف با اظهار خوانده  ــ  َهلََك َعن مانند: y ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئـ 

مى شود.

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 مى شود آن را ادغام كبير گويند(.
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ِّيَْنw،كه در اصل"ضالِلِين" بوده است. ال مانند: yَوَال الضَّ

y  ھw، كه در اصل "تأمرونَنِى" بوده است.
y  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یw، كه در اصل"مّكنَنِى"بوده است.

yٻw كه در اصل"ÍßFåE=a" بوده است.
yۇw، كه در اصل"أتُحاِجُجونَنِى" بوده است.)1(

 مشق و تطبيـق

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

نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
زب ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  »  ۈ    ٴۇ  

ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې    ې   ې      ى  «  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   رب
ســـؤاالت

1- ادغام را تعريف نماييد.

2- انواع ادغام را نام بگيريد.

3- ادغام متماثلين چه نوع ادغام را گويند؟ واضح سازيد.

4- شرايط ادغام مثلين صغير را با مثال آن ذكر كنيد.

5- ادغام مثلين كبير را تعريف و وجه تسميه آن را نيز ذكر كنيد.

6- نوعيّت ادغام كلمات زير را مشخص نماييد.

.w  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈy و�wَّيِْل yٻy ،wۇy ،wَولَُكْم مَّا َكَسبْتُْمy ،wَوالل
کارخانه گــى

شاگردان چهار مثال -غير از مثال هاى ذكر شده در درس- را  كه در آنها ادغام مثلين صغير 

و كبير صورت گرفته باشد، در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت 

مالحظة استاد، در صنف بياورند.

1- تمامى اين روايات )بنا بر روايت حفص»رح«( در قرآن كريم مشّدد ذكر شده است؛ لذا از طرف خود بر آنها چيزى را اضافه 

َُّهم«. كردن درست نيست، مثال در}قَاَل لَُهُم{، درست نيست كه چنين بخواند:»قال
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     درس پانزدهم

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 مى شود:

َعنَا« خوانده مى شود.  yاْرَكْب َمَّعنَاw، كه »اركمَّ

َعَوااهللا« خوانده مى شود. َُّهَماw، كه »أثقلَدَّ َعَوا اهللا َرب ااَثَْقلَْت َدّ yفَلَمَّ
ائفتان« خوانده مى شود. طَّ y ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پw،كه »همَّ

َّبين« خوانده مى شود. w، كه »قَت ْشُد مَِن الَْغيِّ ََّن الرُّ َّبَي yقَْد ت
« خوانده مى شود.  yں  ڻ  ڻ  ڻw، كه »بَستَّ

y يَلَْهْث  ذلَِك w، كه در صورت وصل »يلَهّذلك« خوانده مى شود.
لمتم« خوانده مى شود.)1( لَْمتُْمw، كه »إظَّ yاِْذ َظّ

ادغام متقاربين

 ادغام دو حرفى كه تنها در مخرج باهم نزديك هستند يا تنها در صفات و يا در هردو.

م« خوانده مى شود.)2( ْم مِّْن َمّاٍء َمِّهيٍْنw، كه »ألم نخلكُّ  مانند: yاَلَْم نَْخلُْقُكّ

ِّى«خوانده مى شود. ب ِّْي اَْعلَُمw، كه »قُرَّ ب  yقُْل رَّ

ُّكم«خوانده مى شود.)3( ب ُُّكْم {، كه »بَرَّ ب }قَاَل بَْل رَّ

َُّدنَك«خوانده مى شود. َُّدنَْكw، كه »مِل yمِْن ل
يُِجب«خوانده مى شود.  yَوَمْن الَّ يُِجْبw، كه »َمالَّ

ِّهم«خوانده مى شود. ب ِِّهْمw، كه »مِرَّ ب  yمِّْن رَّ

بَْطنَاw، كه »أَرَّبَْطنا«خوانده مى شود.)4(  y لَْوَالاَْن رَّ

1- به روايت حفص)رح( به جز موارد فوق، در ديگر جاها ادغام متجانسين انجام نمى شود.

2- به ادغام تام و ناقص هردو، گرچه تام بهتر مى باشد.

3- از اين قاعده } َكالَّ بَْل َراَن {، به سبب سكته مستثنى مى باشد.

 wالَْحِكيِم َوالْقرآن  yيس   wو  َوالَْقلَِم  yن   ،wِصنَْواٌنy  ،wقِنَْواٌنy  ،wبُنْيَاٌنy  ،wنْيَا yالدُّ  w َراٍق  َمْن  َوقِيَْل   y از اين قاعده كلمات   -4

مستثنى مى باشد.
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 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده، ادغام متجانسين و متقاربين را شناسايى و احكام آن را 

تطبيق نمايند.

 زب ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   
ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  

يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   رب
 

ســـؤاالت

1- ادغام متجانسين را تعريف و شرط آن را به نزد حفص »رح« بيان كنيد.

y -2يَا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوَال تَُكْن َمَع الَْكافِِريَنw را درست تلفظ كنيد.

لَْمتُْم w كدام نوع ادغام صورت گرفته است؟ واضح سازيد. 3- در yاِْذ َظّ

4- ادغام متقاربين را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

ِّْي اَْعلَُمw كدام نوع ادغام صورت گرفته است؟ واضح سازيد. ب 5- در yقُْل رَّ

ْم مِّْن َمّاٍء َمِّهيٍْنw چطور خوانده مى شود؟ واضح سازيد. 6- آيت yاَلَْم نَْخلُْقُكّ

7- در كلمه y بَْل َراَن w، دليل عدم ادغام »ل« در»ر« چه مى باشد؟ واضح سازيد.

کارخانه گــى

و  ادغام متجانسين  مثال هاى ذكر شده درس- را كه در آنها  از  مثال - غير  شاگردان چهار 

متقاربين صورت گرفته باشد در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده در ساعت بعدى جهت 

مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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    درس شانزدهم

اقـسـام و احـکـام الم)۱(

الم به سه قسم است

1- الم اسم  2- الم فعل  3- الم حرف

۱- الم اسم

المى را گويند كه تنها بر اسم داخل شده باشد يا در تركيب اسم از آن استفاده 

شده باشد.

.wأَلِْسنَتُِكْمy و�wٻy مانند الم

اقسام و احکام الم اسم

الم اسم به دو قسم است:1- الم اصلى 2- الم زايد

۱- الم اصلى و حکم آن

جمع  كه   wأَلِْسنَتُِكْمyالم مانند:  نباشد(،  باشد)زايد  كلمه  اصل  از  كه  آنست 

1- اصوالً اين بحث مربوط به صفات عارضه مى شود، زيرا صفات عارضه طوريكه قبًال گذشت به آن دسته از صفات 
مى گويند كه گاهى با حرف مى باشند و گاهى از آن جدا مى شوند و اگر رعايت نشوند، حرف از بين نمى رود، ولى 
حالوت و زيباييش را از دست مى دهد، مانند: تفخيم، ترقيق، غنّه، تسهيل، ادغام، صله، حذف، تحريك و... كه بعضى 
مانند تفخيم و ترقيق عارض Í«r¶>E اند، ، و باقى عارض بالحرف؛ اما به خاطر اختصار، به ذكر مسايل مشهور اكتفاء 

مى كنيم كه شامل احكام الم اسم، فعل و حرف، الم شمسى و قمرى، الم جالله، تفخيم و ترقيق را مى شود. 
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از اصل كلمه  »لون« است و الم آن  yأَلَْوانُِكْمw كه جمع  »لسان« است و الم 

مى باشد. 

حکم الم اصلى

حكم آن دايماً اظهار و ابقاء است و هيچگاه حذف نمى شود.

الم زايد و حکم آن

آنست كه از اصل كلمه نبوده)زايد باشد( و براى تعريف)معرفه ساختن( بر اسماء 

اضافه گردد، مانند المyٻw، كه بر كلمة »رحمن« داخل شده است و الم آن 

از اصل كلمه نمى باشد.

حکم الم زايد

الم زايد دو حكم دارد:

الف- اظهار ب- ادغام، اولى را الم قمرى و دومى را الم شمسى گويند.)1(

1- در وجه تسميه اين دو الم گويند: حروف تشبيه داده شده به ستاره ها و الم)ال( به مهتاب و آفتاب؛ چونكه در وقت 
وقوع حروف قمرى بعد از »ال«، الف و الم نمايان مى شود همان طوريكه در وقت طلوع مهتاب، ستاره ها ظاهر مى شوند، 
و در حروف شمسى »ال« در آنها)حروف شمسى( ادغام مى شود همان طوريكه در وقت طلوع آفتاب ستاره ها ناپديد 

مى شوند.
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  مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده الم اسم، الم فعل، الم حرف، الم اصلى و الم 

زايد را شناسايى و عمًال هر يك را درست تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  
گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ے      ھ   ھ   ھ     ھ    ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ         ڻ   ڻ  
ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ   ائ   ەئ   ەئ  

وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    رب

ســـؤاالت  

1- الم اوالً به چند قسم مى باشد؟ فقط نام بگيريد.

2- الم اسم را تعريف نموده و اقسام آن را نام بگيريد.

3- تعريف و حكم الم اصلى را ذكر كنيد.

4- دو مثال براى الم اصلى ارايه كنيد.

5- الم زايد را تعريف وحكم آن را نيز ذكر كنيد.

6- دو مثال براى الم زايد ذكر كنيد.
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کارخانه گــى

شاگردان از سورة زير، كلماتى را كه در آنها الم اصلى و الم زايد به كار برده شده است با 

ذكر نام هر يك در كتابچه هاى شان بيرون نويس كنند و در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد 

با خود در صنف بياورند.  

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ     ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   رب 
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درس هفدهم

الم قمرى و الم شمسى  

الم قمرى و حکم آن

َك  الم قمرى آن الم اسمى زايدى را گويند كه قبل از چهارده حرف كه در عبارت»إبِغ َحجَّ

َو َخْف َعِقيَْمه«)1(جمع شده است واقع شود.

حكم الم قمرى اظهار مى باشد.

مثال هاى الم قمرى

َّاُح ، الَْعلِيُم ،  yاألوَُّل،  الْبَاِطُن،  الَْغُفوُر ،  الَْحِكيُم،   الَْجَالِل ،  الَْكِريِم،  الَْوُدوُد ،   الَْخبِيُر ،  الَْفت
 .wالَْقاِهُر،  الْيَِقيُن،  الُْمَهيِْمُن و  الُْهَدى

الم شمسى و حکم آن

الم شمسى آن الم اسمى زايدى را گويند كه قبل از چهارده حرف كه مجموع آن در اوايل 

بيت زير ذكر شده است واقع شده باشد. 

ِطْب ثُمَّ ِصْل َرِحماً تَُفْز ِضْف َذا نَِعٍم        َدْع ُسْوَء َظنٍّ ُزْر َشِريْفاً لِلَْكَرِم)2(  

حكم الم شمسى ادغام آن )ال(در حروف ما بعد آن مى باشد.

مثال هاى الم شمسى

ِميُع،   اِع،   السَّ َّاُس ، الدَّ اِكِريَن ، الن َحى،   الذَّ اُب،  الضُّ َّوَّ اِدقِيَن،  ٻ،  الت ََّواِب،  الصَّ ِّبَاُت،  الث ي yالطَّ
.wَّيِْل افِِعيَن و  الل يْتُوِن ،  الشَّ ِّيَن،   الزَّ ان الظَّ

1- ترجمه: پيوسته در طلب حج باش- و از اينكه مبادا نتيجه يى در پى نداشته باشد بر حذر باش.

2- ترجمه: 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 الم قمرى و شمسى را تشخيص نموده عمًال آن 

را تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٺ   ڀ       ڀ   ڀ    ڀ   پ      پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  رب

ســـؤاالت  

1- الم قمرى را تعريف كنيد.

2- وجه تسمية الم قمرى را ذكر كنيد. 

3- چهار مثال براى الم قمرى ذكر كنيد. 

4- الم شمسى را تعريف و وجه تسمية آن را ذكر كنيد.

5- چهار مثال براى الم شمسى ذكر كنيد.

کارخانه گــى

شاگردان براى هريك از الم قمرى و شمسى چهارده چهارده مثال در كتابچه هاى شان نوشته 

كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد با خود در صنف بياورند.  
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  درس هژدهم

الم فعل و الم حرف
الم فعل و احکام آن

الم فعل المى را گويند كه در تركيب فعل از آن استفاده شده باشد.

.wأَْرَسلْنَا،  أَلَْهاُكْم، يَلَْقاُه ، َوقُْل َجاَء الَْحقُّ و  َوَال تَْجَعْلy :مانند

الم فعل قبل از حروف هجا دو حكم دارد: الف- ادغام ب- اظهار.

الف-ادغام
هرگاه الم فعل در آخر صيغه امر واقع شود و بعد از آن»ل« يا »ر« واقع شود، در اين صورت 

الم فعِل امر در»ل« و »ر« ادغام مى شود.

.w مانند: yقُْل لَُّكْم،  قُْل رَّبِّ

ب- اظهار
هرگاه الم 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 الم فعل اظهار مى شود.   

.wالْتََقى ،  يَلْتَِقْطُه ،  قُْل أََرأَيْتُْم y :مانند

الم حرف و احکام آن
الم حرف المى را گويند كه  در  تركيب حرف از آن استفاده شده باشد.

 .wبَْل،  َهْلy :مانند

حكم الم حرف همانند حكم الم فعل امر است، يعنى ادغام و اظهار.

الف- ادغام
هرگاه بعد از الم حرف يكى از دو حرف »ل« يا »ر« واقع شود، در اين صورت الم حرف 

در»ل« و »ر« ادغام مى شود.)1(

.wفََعُه اهللاُ إِلَيِْه مانند: yَهْل لَُّكْم، بَْل َرّ

ب- اظهار
هرگاه بعد از الم حرف، غير از »ل« و »ر« بقيه حروف هجا واقع شود، در اين صورت الم 

حرف اظهار مى شود.
.wَهْل يَْستَِطيُع ، بَْل َطبََع اهللاُ َعلَيَْهاy :مانند

1- البته از اين قاعده بنا بر روايت حفص)رح( }ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ {]المطففين:14[ به علت سكته مستثنى است و 

اَن« خوانده شود تغيير معنى الزم مى آيد. دليل آن اينست كه اگر ادغام شود و به صورت»برَّ



61

 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده فرق ميان الم فعل و الم حرف را تشخيص نموده عمالً آن را تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   زب 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ       ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   رب
ســـؤاالت

1- الم فعل را تعريف نماييد.

2- چهار مثال براى الم فعل ذكر كنيد.

3- الم فعل در كدام حالت اظهار مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

4- الم فعل در كدام حالت در حرف مابعدش مدغم مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

5- الم حرف را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

6- الم حرف در كدام حالت اظهار مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

7- الم حرف در كدام حالت در حرف مابعدش مدغم مى شود؟ با مثال واضح سازيد.

کارخانه گــى

شاگردان از آيت هاى زير الم فعل و الم حرف را بعد از تشخيص در كتابچه هاى شان نوشته 

كرده، جهت مالحظة استاد، در ساعت بعدى با خود در صنف بياورند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   زب 
ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   
ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ۈئ   
ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  رب 
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   درس نوزدهم

الم جـالله )الم لفظ اهللا>()۱(
مقدمه

اصل در حرف »ل« ترقيق)باريك خواندن( است و فقط در لفظ جالله )لفظ اهللا( تحت شرايط  

خاصى به تفخيم)پُر( خوانده مى شود كه در زير به تفصيل از آن صحبت خواهد شد.

غير از الم جالله، بقيه الم ها در تمام حاالت باريك خوانده مى شود.

َّيَْل w و....  َِّذي َجَعَل لَُكُم الل y ،wßÌُكلُُّهْمy ،wُهَو ال ßØ çr¶=y ،wُهْم  مانند: yَما َوالَّ

الم جالله و حاالت آن

الم جالله المى را گويند كه در لفظ اهللا وجود دارد.

حاالت تفخيم الم جالله

 الم جالله در دو حالت به تفخيم خوانده مى شود: 

1- هرگاه حرف ماقبل الم جالله مفتوح باشد در آن صورت الم جالله پُر خوانده مى شود.

¿ßÍç اهللاy ،wَِحْسبَِي اهللاy(�wُُهَدى اهللاِ w و...   àiy،wَإِنَّ اهللاy،wُأََراَد اهللاy ،wاهللا يَْعلَُمy :مانند

خوانده  پُر  نيز  جالله  الم  صورت  آن  در  باشد  مضموم  جالله  الم  ماقبل  حرف  هرگاه   -2

مى شود.

مانند:yَرفََعُه اهللاy ،wُيَْعلَُم اهللاy ،wَُدَعُوا اهللاy ،wَفَاْدُعوا اهللاwَو... 

حاالت ترقيق الم جالله

هرگاه حركِت حرِف ماقبِل الم جالله كسره باشد باريك خوانده مى شود.)2(

َِّق اهللاy ،wِفِي اهللاwِ و.... مانند: yبِْسِم اهللاy ،wِبِاهللاy ،wِيُْحيِي اهللاy ،wَبِإِْذِن اهللاy ، wِات

1- المى كه در لفظ اهللا وجود دارد به اصطالح تجويد به الم جالله مشهور است، وجه تسميه آن به الم جالله به خاطر تعظيم و 

اختصار است؛ زيرا اگر چنين اصطالح شود كه " المى كه در لفظ اهللا جل جالله" است به طول مى انجامد.

2- در اين صورت ميان حرف مكسورى كه به الم جالله 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 الم جالله  باريك خوانده شود. مانند: هللاِ -  بِْسِم اهللاِ -  فِي اهللاِ و...      
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تذّکر

w نيز همين قاعده)قاعده تفخيم و ترقيق الم جالله( اجرا مى شود. َُّهمَّ در yاَلل
يعنى در صورتيكه ماقبل آن مفتوح يا مضموم باشد، پُر خوانده مى شود و در صورتيكه ماقبل 

آن مكسور باشد، باريك خوانده مى شود؛ زيرا در آن لفظ جالله)اهللا( وجود دارد.

.w َُّهمَّ y،wقُِل الل َُّهمَّ y،wقَاَل ِعيَسى ابُْن َمْريََم الل َُّهمَّ َُّهّمy ،wقَالُوا الل مانند:yُسبَْحانََك الل
 مشق و تطبيـق

شاگردان آيات زير را مشق نموده احكام الم جالله را تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ       ڦ   ڦ     ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
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  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  رب
ســـؤاالت

1- الم جالله را تعريف نماييد.

2- در كدام حاالت الم جالله به تفخيم خوانده مى شود؟ با مثال آن واضح سازيد. 

3- در كدام حاالت الم جالله به ترقيق خوانده مى شود؟ با مثال آن واضح سازيد. 

w در كدام حاالت به تفخيم خوانده مى شود؟ با مثال آن واضح سازيد. َُّهمَّ 4- كلمةyاَلل

w به ترقيق خوانده مى شود؟ با مثال آن واضح سازيد. َُّهمَّ 5- در كدام حاالت كلمةyاَلل

w، حكم بقيه الم ها را با مثال آن ها بيان كنيد.  َُّهمَّ 6- غير از الم جالله و المyاَلل

کارخانه گــى

براى  مثال  ترقيق الم جالله، يك  براى  مثال  لفظ جالله، دو  تفخيم  براى  مثال  شاگردان دو 

w و چهار مثال براى حاالت بقيه الم  َُّهمَّ w، يك مثال براى ترقيق كلمهyاَلل َُّهمَّ تفخيم كلمهyاَلل

ها- غير از مثال هاى مذكور درس- در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده، در ساعت بعدى 

جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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   درس بيستم

حاالت تفخيم حرف »ر«)۱(

اصل در حرف »ر«  تفخيم است و ترقيق در بعض حاالت بر آن عارض مى شود كه در زير 

حاالت آن به تفصيل بيان مى گردد. 

حاالت تفخيم »ر«

حرف »ر«  در حاالت زير به تفخيم خوانده مى شود:

1- هرگاه حرف »ر«  حركت فتحه يا ضمه داشته باشد پُر خوانده مى شود.)2(

 .wِوا إِلَى اهللا مانند: yَربَُّكy،wَزْجًراy ،wُرِزقُواy،wَساِحٌرy  ،wٻ  ٻwوy فَِفرُّ

2- هرگاه حرف »ر«  ساكن و حرف ماقبل آن مفتوح يا مضموم باشد پُر خوانده مى شود.)3(

.wفَانُْظْرyوwâÍß£ßEáeß?y،wَوَماأُْرِسلُواy،wفََالتَْقَهْرy،wتُْرَجُعوَنy،wبَْرٌقy :مانند

3- هرگاه حرف »ر«  ساكن و حرِف ماقبِل آن نيز ساكن؛ اما ماقبِل ماقبِل آن مفتوح يا مضموم 

باشد در اين حالت »ر«  نيز پُر خوانده مى شود.)4(

.wَوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْسَرyوwيُِريُداهللاُ بُِكُم الْيُْسَرy،wَوالَْفْجِرy،wåeábß̄á¶=àÍß·áÉß¶y :مانند

1- قابل 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 حاالت از عوارض آن محسوب مى شود. بناًء »ر« ذاتاً مفخم؛ اما به سبب 

سه عامِل كسره، يا و اماله، موجب ترقيق آن فراهم مى شود؛ زيرا اصوالً فتحه، ضمه، الف، واو مّدى خانواده، تفخيم و در مقابل، 

كسره و حرف يا خانواده ترقيق محسوب مى شوند. 

َّنَاwو yُرْعبًاw، چه در وسط كلمه مثل yتَْمَرُحوَنwو yتَْعُرُجw، چه در آخر كلمه مثل yنََظَرwو  2-چه در اول كلمه باشد مثل yَرب

.wوا wو yفَِفرُّ }يُْؤثَُر{، چه مخفف باشد مانند مثال هاى مذكور و چه مشّدد باشد مثل yالْبِرَّ

3- اصوالً براى تشخيص حكم»ر«، اگر اين حرف متحرك باشد، به حركت آن توجه مى كنيم؛ اما اگر ساكن بود، به حركِت ماقبل 

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 

مى كنيم.

4- معموالً اين حالت در وقت وقف رخ مى دهد، كه در اصطالح آن را وقف إسكان گويند، اما اگر وقف، وقف َروم باشد پس در 

آن صورت تفخيم و ترقيق تابع حركت خود حرف»ر« مى باشد، اما يك صورت از آن مستثنى است و آن اينكه »ر« ساكن، ماقبل 

�wãá، كه در اين صورت »را« باريك خوانده مى شود؛ چنانچه بعداً در حاالت  ß]�åÌßf å] áÛ=�àe= ßbß¶ßÆy: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 مى باشد. 
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4- هرگاه حرف »ر«ساكن و حرف ماقبل آن الف يا واو مدى باشد »را« پُر خوانده مى شود.

مانند:

)1(.wَُّكْم بِاهللاِ الَْغُروُر ن َّاِرy ،w بِاألْسَحارy ،wنُوٌرَعلَى نُوٍرwو yَوَال يَُغرَّ  yَوقُوُدالن

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

مى شود.

مانند:

 ،wاْرَحْمُهَماy  ،wاْرِجُعواy  ،wاْرِجُعوِنy  ،wاْرِجِعيy  ،wَمَعنَا yاْرَكْب   

.wلَِمِن اْرتََضىyوwإِِن اْرتَبْتُْمy،wأَِم اْرتَابُواy ،wوا yاْرَكُعواy ،wاْرتَدُّ
خوانده  پُر  »را«  شود  واقع  متصل  غير  اصلى  كسرة  از  بعد  و  ساكن  »ر«  حرف  هرگاه   -6

مى شود.

مانند:

.wَربِّ اْرَحْمُهَماyوwَربِّ اْرِجُعوِنy،wَِّذي اْرتََضى  y ال

7- هرگاه 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 مى شود.

مانند:

.wقِْرَطاٍسyو�wæÍß®áfåªy،wمِْرَصاًداy،wلَبِالِْمْرَصاِدy،wإِْرَصاًداy
 مشق و تطبيـق

1- معموالً اين حالت نيز در وقت وقف إسكان صورت مى گيرد. 
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و  مشخص  را  »ر«  حرف  تفخيم  جا هاى  نموده  مشق  را  زير  آيت هاى  شاگردان 

تطبيق نمايند.

ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے   ھ       ھ   ھ       ھ   زب 

ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    

ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  

ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   

ىب   مب    خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ     ی   ی   ی  

حج   يث   ىث   مث   جث   يت   ىت   مت    خت   حت   جت   يب  

مج  جح   رب
 

ســـؤاالت

1- اصل در حرف »ر« تفخيم است يا ترقيق؟ معلومات دهيد.

2- حرف »ر« در چند حالت به تفخيم خوانده مى شود؟ فقط نام بگيريد.

3- خانه خالى جمله بعدى را پُر كنيد: هرگاه حرف»ر«فتحه يا ضمه داشته باشد)    ( خوانده 

مى شود.

4- در كلمات زير حرف »ر« پُر خوانده مى شود يا باريك؟ با دليل آن واضح سازيد.
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 wوا ِِّهْمw وyَمرُّ  yَوَما أَْدَراَكy، wَمْرقُوٌمy ،wَعْن َرب

5- در كلمات زير حرف »ر« پُر خوانده مى شود يا باريك؟ با دليل آن واضح سازيد.

 wاألْرُضyو wيُِريُداهللاُ بُِكُم الْيُْسَر y ،wَوالَْفْجر y 

6- خانه خالى جمله بعدى را پُر كنيد: هرگاه حرف »ر« ساكن و بعد از همزه وصل يا كسره 

عارضى واقع شود حرف »ر«  )      ( خوانده مى شود.

7- پيش روى عبارت زير، عالمت صحيح )!( يا عالمت غلط)x( را با دليل آن بگذاريد. 

.)     (wأَِم اْرتَابُواy وwاْرَحْمُهَماy،wاْرِجِعيy :"حرف »ر« در كلمات زير به ترقيق خوانده مى شود"

کارخانه گــى

شاگردان هفت كلمه يى را  كه حرف »ر« در آن ها پُر خوانده مى شود، در كتابچه هاى 

شان نوشته كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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   درس بيست ويکم

حاالت ترقيــق »ر«
حرف »ر«در حاالت زير به ترقيق خوانده مى شود:

1- هرگاه حرف »ر« مكسور باشد، مطلقاً)1(باريك خوانده مى شود.

.wِرْضَواٍنyوwَِّذيَن مانند:yِرَجاٌلy،wأَِرنَاy،w الَْخْمِرy،w َهاٍرy،w الْبِرِّ y،wَوَذِر ال

از »ر«در همان كلمه  بعد  باشد و  2- هرگاه حرف »ر«ساكن، ماقبِل آن كسره اصلى متصل 

حرف استعالء مفتوح يا مضموم واقع نه شده باشد، حرف »ر« باريك خوانده مى شود.

.wبُِمَصيِْطٍرy وwâÍ ß¢áf åmy ،wåÍßEáeåáÝ= أُولِيy ،wيَْوٌم َعِسٌرy ،wæÍßÈáfåº{ ،wمانند: }فِْرَعْوَن

3- هرگاه حرف »ر« ساكن، ماقبِل آن كسره اصلى متصل باشد و بعد از »ر«حرف استعالء 

مفتوح يا مضموم در كلمه ديگر بيايد »ر«،  باريك خوانده مى شود.

. wأَنِْذْر قَْوَمَك yوwفَاْصبِْر َصبًْرا َجِميالy ،wَك لِلنَّاِس مانند: yَوَال تَُصعِّْر َخدَّ

4- هرگاه حرف »ر«ساكن، حرِف ماقبِل آن نيز ساكن و ماقبِل ماقبِل آن مكسور باشد در اين 

حالت »ر«نيز باريك خوانده مى شود.)2(

 .wِسْدٍرyوwْعَر ْكَر y،wالشِّ َّبََع الذِّ ْحِرy،wَمِن ات مانند:yمَِن السِّ

5- هرگاه حرف »ر«ساكن و ماقبِل آن ياِى ساكن باشد در اين حالت »ر« نيز باريك خوانده 

مى شود.)3(

.wَال َضيَْرy وwَغيِْرy ،wَخيٌْرy ،wنَِذيٌرy ،wَكبِيٍرy ،wالَْمِصيُرy ،wقَِديٌرy:مانند

6- هرگاه حرف »را« به اماله خوانده شود، باريك ادا مى شود.)4(

مانند:}َوالَْعْصِر-  كلمه،  در آخر  يا  مانند:}َمِريٍج{،  كلمه،  در وسط  يا  مانند:}ِرْزقًا{،  باشد،  كلمه  اول  در  اينكه  از  اعم  يعنى   -1

{. كسره اصلى باشد، مانند مثال هاى فوق، يا عارضى باشد،  درحالت وصل{. مخفف باشد، مانند:}َهاٍر{، يا مشّدد باشد، مانند:}ُدرِّيٌّ

َِّك{. بعد از آن حرف استعالء نباشد مانند: مثال هاى فوق، يا حرف استعالء باشد مانند:} ِرْضَواٍن- إِْن تَْحِرْص{.  مانند:}َواْذُكِر اْسَم َرب

2- اين فقط در حالت وقف اتفاق مى افتد؛ اما درصورتيكه حرف ماقبل يكى از حروف استعالء باشد، مثل مِْصْر و قِْطْر، تفخيم و 

ترقيق هردو جايز است؛ چنانچه بعداً در متن ذكر خواهد شد.

3- اين قاعده نيز فقط در حالت وقف ممكن است و در اين صورت حرف و حركت ماقبِل»ى« اعتبارى ندارد، خواه حرف استعالء 

باشد، مانند َخيٌْر و َغيِْر، يا غير استعالء، مانند قَِديٌر، مفتوح باشد يا مكسور؛ زيرا حرف»ى«  خود قائم مقام دو كسره است.

4- اماله در لغت به معناى ميل دادن، و در اصطالح، مايل كردن فتحه به كسره و الف به طرف يا مى باشد) كه نه كامال فتحه و الف 

خوانده شود و نه كامًال كسره و يا خوانده شود( كه د ر ادبيات فارسى به آن»ياى مجهول« مى گويند، مانند: درويش- شير)حيوان 
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مانند:yک       گ  گ  گw، كه بنا بر روايت حفص رحمه اهللا فقط همين يك مورد 

در قرآن كريم به اماله خوانده مى شود.

تبصره:

در  كلمات زير تفخيم و ترقيق حرف »ر« هردو جايز مى باشد.

1- در كلمهyفِْرٍقw تفخيم و ترقيق هردو جايز است.

دليل تفخيم آن واقع شدن حرف استعالء)قاف( بعد از راِء ساكن در نفس كلمه مى باشد و 

دليل ترقيق آن مكسور بودِن حرف استعالء است.)1(

2- هرگاه بر كلمهyمِْصَرw و yالِْقْطِرw وقف صورت گيرد، تفخيم و ترقيق هردو جايز است؛

دليل تفخيم آن واقع شدن حرف استعالء)صاد- طا( قبل از راِء ساكن در نفس كلمه مى باشد؛ 

تمام  ثقيل  تكلم  دستگاه  بر  خواندن حرف»ر«  ترقيق  به  استعالء،  تفخيم حرف  از  پس  زيرا 

مى شود.

دليل ترقيق آن ساكن بودِن ماقبِل»را«)صاد- طا( و مكسور بودِن ماقبِل ماقبِل آن مى باشد.)2(

3- در كلماتyيَْسِرy ،wنُُذِر�wو yأَْسِرw تفخيم و ترقيق هردو جايز است. 

دليل تفخيم آن قاعده تفخيم است كه: هرگاه حرف »را« ساكن و حرِف ماقبِل آن نيز ساكن؛اما 

ماقبِل ماقبِل آن مفتوح يا مضموم باشد در اين حالت »را« پُر خوانده مى شود. 

دليل ترقيق آن مراعات كردن اصل اين كلمات است كه »را« مكسور و حرف »يا« بعد از اين 

كلمات موجود بوده است و در اصلyيَْسِري- نُُذِري- أَْسِريw بوده اند.)3(

معروف( و مى توان آن را در فارسى به كسره كشيده تشبيه داد، مانند: آِره- بلِه، همينطور در زبان اردو وجود دارد، مانند: َهماِرى 

تُمهارِى. اين را اماله كبرى گويند؛ قسم ديگر آن را اماله صغرى گويند و آن عبارت است از خواندن حركت بين فتحه و اماله 

كبرى كه آن را تقليل و بين بين نيز گويند. بنا بر روايت حفص6 فقط همين يكجا اماله كبرى مى شود؛ هرچه اماله صغرى در 

روايت حفص رح وجود ندارد. 

1- قابل ذكر است كه ترقيق آن به دو دليل بهتر مى باشد: الف- اينكه حرف استعالء مكسور است، لذا ترقيق به قوت خود باقى 

مانده است. ب- ترقيق آن طوريكه تجربه شده است براى دستگاه تكلم راحت تر مى باشد. 

2- بعضى  از علما مانند ابن الجزرى مراعات كردن اصل حركت »ر«) درحالت وصل( را بهتر گفته اند، بنا بر آن در كلمه»مِْصَر« 

تفخيم بهتر است؛ زيرا مفتوح است و در كلمه »الِْقْطِر« ترقيق بهتر است، زيرا مكسور است؛ پس بهتر است كه در وقف همانند 

وصل خوانده شوند.

3- قول 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 آيت هاى زير را مشق نموده جا هاى ترقيق حرف »ر« را مشخص 

نموده تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ       ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   زب 
ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    
ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  رب   

ســـؤاالت

1-  حرف »ر« در كدام حاالت به ترقيق خوانده مى شود؟ فقط نام بگيريد.

2- سه مثال براى ترقيق »ر« ذكر كنيد. 

با دليل واضح  3- در كلمات زير حرف »ر« باريك خوانده مى شود يا پُر؟ 

 .wَال َضيَْرy و wَغيِْرy ،wَخيٌْرy    .سازيد
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4-  پيش روى عبارت زير عالمت صحيح)!( يا عالمت غلط )x( را با دليل آن 

،wاْرِجِعيy مى شود"  خوانده  ترقيق  به  زير  كلمات  در  »ر«  "حرف  بگذاريد. 

.)     (wلَِمِن اْرتََضىyوwأَِم اْرتَابُواy،wاْرَحْمُهَماy
5- پيش روى عبارت زير عالمت صحيح)!( يا عالمت غلط )x( را با دليل آن 

تَُصعِّْر  yَوَال  مى شود"  خوانده  ترقيق  به  زير  كلمات  در  »ر«  "حرف  بگذاريد. 

.)   ( .wأَنِْذْر قَْوَمَكyوwفَاْصبِْر َصبًْرا َجِميالy ،w َك َخدَّ

6- در كلمات زير حرف»ر« به ترقيق خوانده مى شود يا به تفخيم؟ با دليل واضح 

سازيد.

.wأَْسِرy وwنُُذِرy ،wيَْسِرy ،wالِْقْطِرy ،wمِْصَرy ،wفِْرٍقy
  

کارخانه گــى

در  مى شود  خوانده  ترقيق  به  »ر«  حرف  آنها  در  كه  را  كلمة  شش  شاگردان 

با خود در  استاد،  بعدى جهت مالحظة  نوشته كرده در ساعت  كتابچه هاى شان 

صنف بياورند.
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   درس بيست و دوم

اقــــســــام مــــّد
مد اوًال به دو قسم است

1- مد اصلى 2- مد فرعى

۱-مد اصلى 

عبارت از آن مّد است كه ذاِت حرِف مّد بدون اجراى آن تحقق نمى يابد وبه هيچ سببى از 

اسباب مّد)همزه و سكون(نياز ندارد، بلكه براى چنين مّدى وجود يكى از حروف سه گانة مّد 

)الف- واو- يا (كافى است.

.wأُْوِذينَاy،wنُْوِحيَْهاy :مانند

۲- مد فرعى

عبارت است از مّدى كه وجود آن فرع وجود مّد اصلى مى باشد و در آن مّد بيشترى به نسبت 

مّد اصلى صورت مى گيرد، و بعد از آن وجود سبِب مد -همزه و سكون- حتمى مى باشد.

مد فرعى به چهار قسم  است

1- مد متصل 2- مد منفصل 3- مد الزم 4- مد عارض للسكون. 

۱- مد متصل

 آنست كه حرف مد و سبب آن در يك كلمه واقع شود.

.wٻyو wڍy،wڦy،wڄy :مانند 

۲- مد منفصل

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

 .wڍ        ڍ  ڌ yوwحخ    مخ  جس     حسy،wٹ   ٹ   ڤ  y :مانند

3- مد الزم

مدى است كه سبب آن سكون الزمى بوده و در همان كلمه هميشه در وقف و وصل ثابت بماند.

.wېئ  y وwکy،wٱy،wڄ  ڄ y،wاْآلَنy،w ٱy�،wٱy:مانند
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4- مد عارض للسکون

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

َّيِْلرب. مانند:زبمِْن نَاٍررب،زبَمْشُهوٍدرب،زبَشِهيٌدرب، زبيَْوَمربو زبَوالل
 مشق و تطبيـق

شاگردان آيت هاى ذيل را مشق نموده اقسام »مد« را مشخص نموده عمًال تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   
ڃ  ڃ      چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   

ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   رب
ســـؤاالت

1- مد اوالً به چند نوع تقسيم مى شود؟ فقط نام بگيريد.

2- مد اصلى را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

3- مد فرعى را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

4- مد متصل را تعريف و چهار مثال براى آن ذكر كنيد.

5- مد منفصل را تعريف و چهار مثال براى آن ذكر كنيد.

6- مد الزم را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

7- مد عارض للسكون را تعريف و سه مثال براى آن ذكر كنيد.

8-  در كلمات زير اقسام مد را تشخيص نموده و نام هريك را بگيريد.

زب ٱ  ٻرب، زبگ  گ  رب،زب ھ  ھ    ے   ےربو زب ڭ  ۇ  رب
کارخانه گــى

شاگردان 3 مثال براى مد اصلى، 2 مثال براى مد متصل، 3 مثال براى مد منفصل، 2 مثال براى 

مد الزم و 2 مثال براى مد عارض للسكون را در كتابچه هاى شان نوشته كرده در ساعت بعدى 

جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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   درس بيست و سوم

اقــــسام مــــدِّ الزم
مّد الزم به چهار قسم مى باشد:)۱(

1- مد الزم كلمى مثقل 2- مد الزم كلمى مخفف 3- مد الزم حرفى مثقل 4- مد الزم حرفى 

مخفف. 

۱- مدِّ الزِم َکلِْمْى ُمَثقَّْل 

قرار  از حرف مد، سبب آن)ساكن مدغم-حرف مشدد( در يك كلمه  بعد  مدى است كه 

داشته باشد.

از حرف مد،  مُثقَّل« مى گويند؛ زيرا در يك كلمه صورت گرفته و پس  »َكلِْمْى  اين مد را 

حرف ثقيل كه همان حرف مشدد است قرار گرفته است. 

 .wےy وwېئy،wٻy ،wۇy، wڦy،wَكَريْن مانند: yآهللاy،wُآلذَّ

۲- مد الزم َکلِْمْى ُمَخفَّْف 

مدى است كه بعد از حرف مد، سبب آن ساكِن مُْظَهْر )غيرمدغم( در يك كلمه قرار داشته 

باشد.

اين مد را »َكلِْمْى مَُخفَّْف« مى گويند؛ زيرا در يك كلمه صورت گرفته و پس از حرف مد، 

حرف ساكِن خفيف قرار گرفته است. 

مانند: yآْآلَنw، اين كلمه فقط دو بار در قرآن كريم ذكر شده است.)2( 

3- مدِّ الزِم َحْرِفْى ُمَثقَّْل

مدى است كه بعد از حرف مد، سبب آن سكوِن مدغم)مشدد( در حروف مقطعات)3( قرار داشته باشد.

1- زيرا در مثال هاى قرآنى ديده مى شود كه همين مد، يا در حروف مقطعات صورت مى گيرد يا در كلماِت ميان سوره ها، كه 

اولى را» حرفى« و دومى را»َكلِْمْى« )كلمه اى( گويند، باز هر كدام آن، اگر سكونش مظهر)غير مدغم( بود، مخفف است و اگر 

سكونش مدغم بود، مثقل است.

2- هردو بار در سورة يونس-51و91 آمده است.  

3- در ابتداى بعضى از سوره هاى قرآن كريم حروفى به هم متصل هستند كه جدا جدا خوانده مى شوند، مانند»الم«)الف- الم- ميم( 

اينها را حروف مقطعات مى گويند. 
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اين مد را »َحْرفِْى مُثَقَّْل«گويند؛ زيرا در حروف مقطعات صورت گرفته و پس از حرف مد، 

حرف مشدد است.

.wڱy و wٱy ،wٱy ،wٱy :مانند

4- مدِّ الزِم َحْرِفْى ُمَخفَّْف:

مدى است كه بعد از حرف مد، سبب آن سكوِن مظهر )غير مدغم( در حروف مقطعات قرار 

داشته باشد. 

اين مد را »َحْرفِْى مَُخفَّْف« مى گويند؛ زيرا در حروف مقطعات صورت گرفته و پس از حرف 

مد، حرف ساكِن خفيف قرار گرفته است.

wڈژy وwٱٻy،w ٱ ٻy،wڤyw ٱ ٻy ،wکy،wٱ y:مانند

تبصره: 

از جمله حروف مقطعاِت سه حرفى در حرِف »عين« مّد لين صورت مى گيرد.

اين حرف در اول سوره مريمyٱw و در اول سوره شورىyٱٻw* آمده 

است، اين مد را، مدِّ الزم لين گويند.

يِْف-مِْن َخْوٍف-َال َضيَْر-َسْوٍء -َرأَْي الَْعيِْن« مدِّ عارِض لين است؛  اما مد در مانند: كلمات »َوالصَّ

زيرا در اينها سكون به سبب وقف عارض مى گردد.

در مدِّ الزم لين و مدِّ عارِض لين هردو به اندازه شش حركت)طول(مد كردن بهتر مى باشد. 

قابل ذكر است كه غير از اقسام فوق، اقسام ديگرى براى مد نيز هست كه ما آنها را در متن 
ذكر نكرده ايم، زيرا كه  بعضى آنها به مد اصلى و بعضى به مد فرعى ملحق مى شوند.)1( 

حروف مقطعه از لحاظ مد و عدم مد به سه دسته تقسيم مى شوند: الف- دسته اول شامل يك حرف از اين حروف مى شود كه 

عبارت از»الف« است، اين حرف اساساً فاقد هر نوع مد و كشش است؛ زيرا فاقد حرف مد مى باشد. ب-  دسته دوم آنهايى اند 

اندازه مد  به  فقط  اينها  اند. در  را( جمع شده  يا- طا-ها-  اند كه در عبارت»حي طاهر«)حا-  پنج حرف  آنها  اند،  كه دو حرفى 

اصلى)دو حركت( مد صورت مى گيرد. ج- دسته سوم آنهايى اند كه سه حرفى اند، آنها هشت حرف اند كه در عبارت»نقص 

عسلكم«)نون- قاف- صاد- عين- سين- الم- كاف- ميم( جمع شده اند. اينها از جمله مد هاى الزم به شمار مى روند و به اندازه 

شش حركت)طول( در آنها مد صورت مى گيرد.

1- تفصيل آن قرار ذيل است: 

1- مدِّ بدل: عبارت است از مدى كه سبب آن)همزه( قبل از حرف مد آمده باشد، مانند:»آَمَن، أُْوتَِى، إِيَْماناً« كه در اصل»أَْءَمَن، 

أُْءتَِي، إِْءَماناً« 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 مّد را مشخص كرده و در قرائت شان عمًال 

تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  

دوم به حرف مدى بدل مى شود كه موافق حركت همزه ماقبل باشد(، اين مد به مد اصلى ملحق مى شود.
2- مدعوض: مدى را گويند كه در آخر كلمه در حالت وقف به عوض تنوين، الف مفتوح بيايد، مانند: }أَفَْواًجا{، اين 

مد نيز به مد اصلى ملحق مى شود)به اندازه دو حركت مد مى شود(.  
3- مد تمكين: عبارت از مد خفيفى است كه به خاطر فرق ميان دو »واو« و يا دو»يا« اجرا مى گردد تا از ادغام اجتناب 
شود. اين نوع مد در صورتى به ميان مى آيد كه حرف اول ساكن و حرف دو متحرك باشد، مانند: }آَمنُْوا َوَعِملُوا 

الَِحاِت- فِْي يَْوٍم{، اين مد نيز به مد اصلى ملحق مى شود. الصَّ
4- مد صله)هاء كنايه- هاء ضمير(: عبارت از مدى است كه در ضمير مفرد مذ كر غائب منصوب متصل و مجرور 
متصل در آخر اسم، فعل و حرف درصورتيكه ميان دو حرف متحرك واقع شود، اجرا مى گردد، مانند: } قَاَل لَُه َصاِحبُُه 

َُّه أَوَّاٌب{. َُّه َعلَى َرْجِعِه لََقاِدٌر-إِن َوُهَو يَُحاِوُرُه - َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه - إِن
در قاعده فوق چند نكته را بايد مد نظر گرفت:

َُّه َعلَى { در آن   الف- هرگاه هاء ضمير ميان دو حرف متحرك واقع شود و حرف مابعد آن همزه نباشد، مانند: } إِن
صورت مد صله)اشباع درضمه و كسره طوريكه از آن »و« و »ى« حاصل شود( به مد اصلى ملحق مى شود) به اندازه 
َُّه أَوَّاٌب{، در آن صورت مد صله به مد منفصل  دو حركت مد مى شود( و اگر حرف مابعد آن همزه باشد، مانند: } إِن

ملحق مى شود)تا6 حركت(.
 ب- در كلمه»يَْرَضُه لَُكْم« با وجود واقع شدن هاى ضمير ميان دو حرف متحرك بنزد حفص رحمه اهللا در آن مد نمى 
شود؛ زيرا در اصل»يَْرَضاُه لَُكْم« بوده است؛ پس به اعتبار اصل آن، هاء ميان متحرك و ساكن واقع شده است نه ميان دو 
متحر ك. همينطور هاى ضمير در دو كلمه»أَْرِجْه« و »فََألِْقْه« با وجود متحرك بودن ماقبل و مابعد آن استثناًء در روايت 
حفص6 به سكون و بدون اشباع، و در كلمه»ڦ  ڦ      ڦ« با وجود ساكن بودن ماقبل آن به اشباع كسره)مد 

صله( خوانده مى شود.
َّْه ـ اقْتَِدهْ  »�ßÄåو....« و هاى سكته مانند» لَْم يَتََسن ßi�( á¼àß��ßÄëF àm�(àÄå²=ßÇßª�(åÄßJá¿ßI�áß�� áÀåÒß¶�(àÄß̄ á«ß¾�>ßº«ج- در هاء ذاتى)از نفس كلمه( مانند

ـ َما ِهيَْه ـ ِكتَابِيَْه ـ ِحَسابِيَْه ـ َمالِيَْه ـ ُسلَْطانِيَْه« مد صله)اشباع( نمى شود.   
اين سه قسم ها، فقط  از جمله  به سه قسم مى باشد: هاى ذاتى- هاى سكته- هاى ضمير،  اينكه هاى آخر كلمه  خالصه 

در هاى ضمير بشرط متحرك بودن ماقبل و مابعد آن مد صله)اشباع( مى شود.
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  
ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ   

ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   رب  
ســـؤاالت

1- اقسام مد الزم را فقط نام بگيريد.

2- مد الزم كلمى مثقل را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

3- مد الزم كلمى مخفف را تعريف و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

4- مد الزم حرفى مثقل را تعريف و با دو مثال آن را واضح سازيد.

5- مد الزم حرفى مخفف را تعريف و  دو مثال براى آن ذكر كنيد.

ِّي آنَْسُت -  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ-   ڎ   6- در اين كلماتyڱ-ٱ-طه - إِن

ڈ  -  ٻ- ھ  ھ    ے   ے  - َرُسوٍل َكِريٍمwو اضح سازيد كه كدام نوع مد 

قابل اجرا مى باشد؟ 

آن  دليل  با  را   )x( غلط  عالمت  يا  صحيح)!(  عالمت  زير  عبارت  روى  پيش   -7

بگذاريد.

 .)  ( wڱy وwٱy ،wٱy"در كلمات زير مد حرفى مخفف صورت مى گيرد" 

کارخانه گــى

از مد الزم كلمى مثقل، كلمى مخفف، حرفى مثقل و حرفى  براى هريك  شاگردان 

مخفف دو دو مثال در كتابچه هاى شان نوشته كرده در ساعت بعدى جهت مالحظة 

استاد با خود در صنف بياورند.
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   درس بيست و چهارم

اقــــسام وقف
مقدمه

نََفْس دشوار و غالباً غير ممكن است؛ لذا  چونكه خواندن يك سوره يا آية طوالنى با يك 

تالوت كننده مجبور خواهد بود براى تازه كردن نََفْس وقف كند؛ پس الزم است كه محل 

وقف و طريقة آن را بشناسد؛ زيرا رعايت مواضع وقف ارتباط مستقيم با معانى آيات قر آن 

تشخيص  به  قادر  اما  كند؛  مراعات  خوبى  به  را  تجويد  قواعد  كسى  اگر  حتى  دارد؛  كريم 

مواضع وقف نباشد نمى توان آن را قارى خوب و كامل شمرد؛ لذا بحث وقف از اهميت به 
سزايى بر خوردار مى باشد، اينك به شرح وقف، اقسام و عاليم آن مى پردازيم.)1(

تعريف وقف

وقف در لغت به معناى ايستادن و توقف كردن مى باشد.

در اصطالح عبارت است از قطع صوت در حين قرائت بر حرف آخر كلمه با تجديد نََفْس و 
سپس ادامه دادن به قرائت.)2(

اقسام وقف

وقف به اعتبار حالت تالوت كننده به دو قسم مى باشد: 1- وقف اضطرارى 2- وقف اختيارى. 

۱- وقف اضطرارى

وقفى است كه بدون خواست و ارادة تالوت كننده؛ بنا بر پيش آمدن يك سلسله عوارض، 

چون كوتاهى نََفْس، عطسه، سرفه، فراموشى، گريه يا هر عذر ديگرى صورت مى گيرد.

در وقف اضطرارى چون تالوت كننده از ادامه دادن قرائت نا توان است؛ لذا به هر كلمه يى 

كه رسيد وقف مى كند، مهم نيست كه چگونه وقف مى كند؛ 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 
صحيح است شروع به قرائت كند.)3( 

1- قبًال در تعريف تجويد گذشت كه: تجويد درست ادا كردن حروف، شناختن مخارج و صفات حروف و محافظت نمودن محل وقف و وصل 

مى باشد، بناًء بحث وقف از ابحاث مهم علم تجويد به حساب مى رود كه بدون شناخت آن ترتيل ناقص محسوب مى شود و ناگفته نماند كه وقف 

صحيح مستمع را در فهم معانى آيات كمك كرده و خالف آن سبب ايهام فهم معناى غيرمراد مى گردد.

2- بايد دانست كه در اينجا سه اصطالح 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 

ًِّما{)كهف:1(، }مِْن َمْرقَِدنَا  َهَذا َما َوَعَد  بدون تجديد نََفْس، كه بنا بر روايت حفص رحمه اهللا موارد الزمى آن در قرآن كريم اينها اند: }ِعَوًجا قَي

الرَّْحَمُن{)يس:52(، }َوقِيَل َمْن َراٍق{)قيامه:27(و}َكالَّ  بَْل َراَن{)مطففين:14(. 

3- قابل ذكر است كه  وقف اضطرارى از يك طرف مبنى بر اعذار معقول)كوتاهى نفس، سرفه و ...(است و از طرف ديگر آيات 



79

۲- وقف اختيارى

وقفى است كه تالوت كننده به اراده و خواست خود با توجه به معنى و ربط جمله ها، محلى 

را اختيار كرده بر آن وقف مى كند.
 مشق و تطبيـق

شاگردان در وقت مشق نمودن آيت هاى زير، وقف اضطرارى و اختيارى را عمًال تجربه و 

تطبيق نمايند.

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ٻ   ٻ              ٻ   ٱ      چ    چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ]  رب 
ســـؤاالت

1- وقف را در لغت معنى و در اصطالح تعريف نماييد.

2- وقف به اعتبار حالت وقف كننده به چند قسم مى باشد؟ نام بگيريد.

3- وقف اضطرارى را تعريف نماييد.

4- در وقف اضطرارى، تالوت كننده دو باره از كجا تالوت را آغاز كند؟ معلومات دهيد.

5- وقف اختيارى را تعريف نماييد.

6- در آيت ذيل وقف بر كلمه»َمْن يَُقوُل« وقف اضطرارى است يا اختيارى؟ با دليل واضح 

.wَوبِالْيَْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤمِنِيَن ِ َّا بِاهللاَّ َّاِس َمْن يَُقوُل َآَمن سازيد. yَومَِن الن

کارخانه گــى

شاگردان در مورد اهميت بحث وقف، مقاله يى را در كتابچه هاى شان بنويسند كه از پنج سطر 
كم نباشد و در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.

طوالنى در قرآن كريم به كثرت وجود دارد، بناًء انصاف حكم مى كند 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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   درس بيست و پنجم
 اقسام وقف اختيارى)تام و کافى()۱(
وقف اختيارى از لحاظ محل وقف)موقوف عليه( به چهار قسم مى باشد:

1- وقف تام 2- وقف كافى 3- وقف حسن 4- وقف قبيح.)2(

وقف تام

عبارت است از وقف بر جايى كه بين دو عبارِت طرفيِن محِل وقف، هيچ تعلق لفظى و معنوى 

وجود نداشته باشد.

حکم وقف تام
وقف بر عبارت اولى و ابتدا از عبارت بعدى حتمى و الزمى مى باشد.)3(

قاعدة  داشت  نظر  در  با  گيرد،  صورت  كه  شكلى  هر  به  پس  مى باشد،  قارى  اختيار  از  خارج  اضطرارى  وقف  چونكه   -1

فقهى»الضرورات تبيح المحظورات« فقط مى تواند 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 مى باشد.

بنا بر روايت حفص6به چهارقسم مى باشد:1- وقف باإلسكان)در وقت وقف،   قابل ذكر است كه وقف به اعتبار كيفيت آن 

حرف متحرك را ساكن نمودن، مثًال: الَْعِظيِم= الَْعِظيْم( 2- وقف باإلبدال)در وقت وقف، حرفى را به حرف ديگر بدل نمودن، مانند 

£ãÍß= َخاِشَعْه(. 3- وقف باإلشمام)پس از ساكن  åm> ß] :بدل كردن تنوين منصوب به الف، مثًال: مَِهاًدا= مَِهادا، يا تاء مدوَّر را به ها، مثًال

كردن حرف مضموم، لب ها را پيوست نمودن مانند پيوست نمودن آنها در وقت اداى حرف مضموم، به طورى كه به چشم ديده 

مى شود و انسان كور آن را در ك نمى كند، مثًال: نَْستَِعيُن(. 4- وقف بالروم)بيان ثُلث حركت حرف مضموم و مكسور در وقت 

وقف، به آواز آهسته، مثًال: مِْن قَبُْل -فِي األْرِض(. اقسام فوق را به خاطر تخصصى بودن بيشتر آنها در متن ذكر نكرديم.

2- زيرا 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 }الَْحْمُد{ با }ِهللاِ{. 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، مثال: در عبارت اول صفات مؤمنين باشد و در عبارت دوم نيز بحث مؤمنين ادامه يابد، مانند صفات 

َِّقيَن{ آمده است. در مقابل،  عدم تعلق معنوى عبارت از اينكه در عبارت دوم، موضوع و يا  متقين كه در سورة بقره بعد از }ُهًدى لِلُْمت

سياق مطلب تغيير بخورد و ارتباطى با عبارت قبلى نداشته باشد، مثال: 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}الَْحْمُد 

ِهللاِ{با جمله} َربِّ الَْعالَِميَن{. كه جمله }رب العلمين{ صفت براى }اهللا{ است. درمقابل،  عدم تعلق لفظى و معنوى به اين معنا 

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 

َِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَيِْهْم أَأَنَْذْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِْذْرُهْم َال يُْؤمِنُوَن{ و  ِِّهْم َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن{ با آيت }إِنَّ ال }أُولَئَِك َعلَى ُهًدى مِْن َرب

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. 
3- زيرا در بعض موارد وصل آن موجب ثقل مى شود و لذا نوعى بى سليقگى شمرده مى شود، و در بعض موارد سبب تغير فاحش معناى آن 

مى گردد، بناًء وقف بر آن اهميت بسيار داشته و به همين دليل به »وقف الزم« مشهور است كه د رقرآن كريم، با عالمت»مـ« نشان داده مى شود.
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مثال هاى وقف تام

وقف تام بيشتر در آخر آيات، در انتهاى قصه هاى قرآنى و ختم موضوعات مَُعيَّن قابل اجرا 

مى باشد كه در زير به ذكر برخى از موارد آن مى پردازيم:

الف- آخر آيات

بسيارى از آخر آيات محل وقف تام است. 

مانند:

.wَّاَك نَْستَِعيُن َّاَك نَْعبُُد َوإِي يِنÍ�>«¶=[w:4 [ و ابتدا از y إِي وقف بر yَمالِِك يَْوِم الدِّ

.wَراَط الُْمْستَِقيَم َّاَك نَْستَِعيُنÍ�>«¶= [w:5 [ و ابتدا از yاْهِدنَا الصِّ َّاَك نَْعبُُد َوإِي  وقف بر y إِي

ِِّهْم َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَنÌf¯F¶= [w:5 [ و ابتدا از y إِنَّ   وقف بر y أُولَئَِك َعلَى ُهًدى مِْن َرب

.wَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعلَيِْهْم أَأَنَْذْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِْذْرُهْم َال يُْؤمِنُوَن ال

ب- ميان آيات

مانند: 

يِْر فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َويَْقبِْضَنw]الملك:19[ و ابتدا از yَما يُْمِسُكُهنَّ  وقف بر yأََولَْم يََرْوا إِلَى الطَّ

.wَُّه بُِكلِّ َشْيٍء بَِصيٌر ْحَمُن إِن إِالَّ الرَّ

وُكْم َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم أَْن تَْعتَُدواÌbÑ>�=[w:2 [ و  َُّكْم َشنَآُن قَْوٍم أَْن َصدُّ  وقف بر yَوَال يَْجِرَمن

.wَّْقَوى ابتدا از yَوتََعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالت

َِّذيَن  َِّذيَن آتَيْنَاُهُم الِْكتَاَب يَْعِرفُونَُه َكَما يَْعِرفُوَن أَبْنَاَءُهُم w]األنعام:20 [ و ابتدا ازyال  وقف برyال

wَخِسُروا أَنُْفَسُهْم فَُهْم َال يُْؤمِنُوَن

اِسُخوَن فِي الِْعلِْم يَُقولُوَن  w]آل عمران:7 [ و ابتدا ازyَوالرَّ   وقف بر y َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إِالَّ اهللاُ 

)1(.wِّنَا َّا بِِه ُكلٌّ مِْن ِعنِْد َرب آَمن

1- هر گاه در مثال هاى 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 است از وقف بر جايى كه بين دو عبارِت طرفيِن محِل وقف، تعلق لفظى وجود نداشته 

باشد؛ اما تعلق معنوى بين آنها برقرار باشد.

حکم وقف کافى

وقف و وصل هردو جايز است. هم مى توان وقف كرد و از مابعد آن ابتدا نمود و هم مى توان 

دو عبارت را به يكديگر وصل كرد.

از آن جهت كه وقف بر آن براى رساندن مفهوم به مخاطب كفايت مى كند آن را وقف كافى 

مى گويند.

مثال هاى وقف کافى

وقف كافى هم در آخر آيات وهم در  ميان آيات قابل اجرا مى باشد كه در زير به ذكر برخى 

از موارد آن مى پردازيم:

الف- آخر آيات

مانند:

.wَِّذيَن يُْؤمِنُوَن بَِما أُنِْزَل إِلَيَْك ا َرَزقْنَاُهْم يُنِْفُقوَنÌf¯F¶=[w:3 [و ابتدا از yَوال وقف بر yَومِمَّ

.wَِّذيَن آَمنُوا وقف بر yَوَما ُهْم بُِمْؤمِنِيَن{]=¶Ìf¯F:8[و ابتدا از yيَُخاِدُعوَن اهللاَ َوال

.w فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض y 9[و ابتدا از:Ìf¯F¶=[wَوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَنy وقف بر

ب- ميان آيات:

مانند:

.wَولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌمy 7[و ابتدا از:Ìf¯F¶=[w َوَعلَى أَبَْصاِرِهْم ِغَشاَوةy وقف بر

 .wَوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنُْفَسُهْمy 9[ و ابتدا از:Ìf¯F¶=[w َِّذيَن آَمنُوا وقف بر yيَُخاِدُعوَن اهللاَ َوال

.wإِْن تَُكونُوا َصالِِحيَن y اإلسراء:25[ و ابتدا از[wُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي نُُفوِسُكْم وقف بر yَرب
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 مشق و تطبيـق

شاگردان در وقت مشق نمودن آيت هاى زير، وقف تام و كافى را عمًال تجربه و تطبيق نمايند.

زب ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     
ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ســـؤاالت

1- وقف اختيارى از نگاه محل وقف، چند قسم مى باشد؟ فقط نام بگيريد.

2- وقف تام كدام نوع وقف را گويند؟ معلومات دهيد.

3- حكم وقف تام را ذكر كنيد.

4- دو مثال براى وقف تام از آخر آيات ذكر كنيد.

5- دو مثال براى وقف تام از وسط آيات ذكر كنيد.

6- تعريف و حكم وقف كافى را ذكر كنيد.

7- دو مثال براى وقف كافى از آخر آيات و دو مثال از وسط آيات براى آن ذكر كنيد.

َِّقيَن« و كلمه »ُهُم الُْمْفلُِحوَن« در آيت هاىزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   8- وقف بر كلمة »لِلُْمت

ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ رب، كدام نوع وقف بوده؟ معلومات دهيد.

کارخانه گــى

شاگردان چهار مثال وقف تام و چهار مثال وقف كافى را در كتابچه هاى شان نوشته كرده در 

ساعت بعدى جهت مالحظة 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

ابتدا از عبارت دومى  اما  افاده معناى تام را مى كند،  وقف بر عبارت اولى جواز دارد؛ زيرا 

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 مى باشد.)2( 

مثال هاى وقف حسن

وقف حسن هم در آخر آيات وهم در  ميان آيات قابل اجرا مى باشد كه در زير به برخى از 

موارد آن مى پردازيم:

الف- در آخر آيات

مانند:

.wِحيِم وقف بر yالَْحْمُد ِهللاِ َربِّ الَْعالَِميَنÍ�>«¶=[w:1[ و ابتدا از yٻ الرَّ

1- يعنى 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}ِهللاِ{در}الَْحْمُد 

ِهللاِ{، و ابتدا به مابعد آن، يعنى }َربِّ الَْعالَِميَن{. اگرچه }الَْحْمُد ِهللاِ{ جمله مستقل و مفيد معناى تام است؛ اما جمله } َربِّ الَْعالَِميَن{ 

چونكه صفت}ِهللاِ{ است بناًء وابسته به جمله اولى مى باشد.

2- البته فراموش نبايد كرد كه در هر نوع وقف از جمله وقف حسن شرط صحت وقف، عالوه بر افاده معناى تام، اين است كه 

ßÌ َوأَنْتُْم ُسَكاَرى{]نساء:43 [، وقف  ßØ çr¶= معناى مراد از آيه تغير نيابد؛ ورنه در وقف قبيح شامل مى شود. مثًال در عبارت}َال تَْقَربُوا

ßÌ{ با وجود اينكه از نظر لفظ ناقص نيست؛ ولى از يك طرف معناى مراد آيه تغير مى خورد)نهى از نزديك شدن به نماز(  ßØ çr¶={بر

و از طرف ديگر عبارت دومى)َوأَنْتُْم ُسَكاَرى( ناقص بوده و به تنهايى نبايد خوانده شود.
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)1(.wَِّذيَن َراَط الُْمْستَِقيَمÍ�>«¶=[w:6[ و ابتدا از yِصَراَط ال وقف برyاْهِدنَا الصِّ

ب- وقف در ميان آيات

مانند:

.wَربِّ الَْعالَِميَن y 1[ و ابتدا از:Í�>«¶=[w ِالَْحْمُد ِهللاy وقف بر

.wَِّذيَن مِْن قَبْلُِكْم َِّذي َخلََقُكْمÌf¯F¶=[w:21[ و ابتدا از yَوال َُّكُم ال َّاُس اْعبُُدوا َرب وقف بر yيَا أَيَُّها الن

.wُِّكم َّاُكْم Í¿VJ�[w:1[ و ابتدا از yأَْن تُْؤمِنُوا بِاهللاِ َرب وقف بر yيُْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوإِي

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 تالوت كننده بدون اختيار خويش، ناچار 

به وقف شد)وقف اضطرارى(، پس از رفع اضطرار بايد بال فاصله، از محل مناسب اعاده نمايد. 

مثال هاى وقف قبيح

.wإِنَّ اهللاَ ُهَو الَْمِسيُح ابُْن َمْريََمy و ابتدا از wَِّذيَن قَالُوا 1- وقف بر yلََقْد َكَفَر ال

.wًرا َونَِذيًرا 2- وقف بر yَوَما أَْرَسلْنَاَك w و ابتدا از yإِالَّ مُبَشِّ

.wَمْن يَُموُتy و ابتدا از w َُال يَبَْعُث اهللاy 3- وقف بر

.wيَا لَيْتَنِي ُكنُْت تَُرابًاy و ابتدا از wَويَُقوُل الَْكافُِرy 4- وقف بر

َِّذيَن  ْحَمِن الرَِّحيِم{، صفت براى} ِهللاِ { است در جمله }الَْحْمُد ِهللاِ َربِّ الَْعالَِميَن{. و در مثال دوم،}ِصَراَط ال 1- در مثال اول، }الرَّ

َراَط الُْمْستَِقيَم{. اما وقف بر آخر آيات چونكه از پيامبرصلى اهللا عليه و سلم ثابت شده است  أَنَْعْمَت َعلَيِْهْم{ بدل است براى}الصِّ

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 اهللا عليه و سلم بر آخر آيات، وقف بر تمام آخر آيات نيست؛ بلكه در بعض 

موارد مى باشد. مثًال وقف بر }فََويٌْل لِلُْمَصلِّيَن{ با وجود آنكه آخر آيت است، موهم معناى غير مراد)دعاى بد براى نماز گذاران( 

َِّذيَن ُهْم َعْن َصَالتِِهْم َساُهوَن{ضرورى مى باشد.  است؛ لذا وصل آن با }ال

فاعل آن چون وقف  فعل و ترك  بر  يا وقف  بر}الَْحْمُد{ و ترك }ِهللاِ{،  مبتدا و ترك خبر آن چون وقف  بر  مانند وقف   -2

بر}َضَرَب{ و ترك }اهللا{، يا وقف بر مضاف و ترك مضاف اليه چون وقف بر}بِْسِم{ و ترك }اهللاِ{ و ....
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تبصره

َِّذيَن قَالُوا إِنَّ  وقف از لحاظ معنى گاهى الزم و گاهى اقبح مى شود، مثًال: وقف بر yلََقْد َكَفَر ال

ßÌ� اقبح مى باشد. ßØ çr¶=�=ÇàEßfá̄ßI� ß×� الزم، و وقف برwæÍßM ßØßM اهللاَ ثَالُِث

و هم چنان گاهى وقف بر كلمه يى حسن مى باشد؛ اما ابتدا به مابعدش اقبح مى باشد، مانند: 

ُِّكمw يا وقف بر yلََقْد َسِمَع اهللاُ  َّاُكْم أَْن تُْؤمِنُوا بِاهللاِ َرب وقف بر yيُْخِرُجوَن الرَُّسوَلw و ابتدا از yَوإِي

َِّذيَن قَالُواw و ابتدا از y إِنَّ اهللاَ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُءw، در چنين موارد بايد تالوت كننده مطابق  قَْوَل ال

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.

ڎ     ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   زب 

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  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  »  

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    «  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  

وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  

مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   رب.

1- قابل 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 مى شود؛  چونكه مقابل وقف است و به همين خاطر در متن به شرح آن نپرداختيم و كسى قادر به تفكيك انواع آن 

مى باشد كه بر عالوه ادا درست لفظ قرآن، بر فهم معناى قرآن نيز قادر باشد، و اين يك فضيلت است كه اهللا به هر كس بخواهد 

ارزانى مى كند}َذلَِك فَْضُل اهللاِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء{. 
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ســـؤاالت

1- وقف حسن را تعريف و حكم آن را ذكر كنيد.

2- دو مثال براى وقف حسن در آخر آيات ذكر كنيد.

3- دو مثال براى وقف حسن در وسط آيات ذكر كنيد.

َّا أَنَْذْرنَاُكْم َعَذابًا قَِريبًا يَْوَم  4- وقف بر كلمهyَويَُقوُل الَْكافُِرw و ابتداء ازyيَا لَيْتَنِيw در آيتyإِن

َمْت يََداهُ َويَُقوُل الَْكافُِر يَا لَيْتَنِي ُكنُْت تَُرابًاw، كدام نوع وقف مى باشد؟ با دليل  يَنُْظُر الَْمْرُء َما قَدَّ

معلومات دهيد.

5- وقف قبيح را تعريف كنيد.

6- حكم وقف قبيح را بيان كنيد.

7- در دو مثال زير نوعيت وقف را تعيين كنيد. 

wُِّكم َّاُكْمwو ابتداء ازyأَْن تُْؤمِنُوا بِاهللاِ َرب  وقف برyيُْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوإِي

.wَمْن يَُموُتy و ابتدا از wَُال يَبَْعُث اهللاy وقف بر 

کارخانه گــى

شاگردان پنج مثال از وقف حسن و پنج مثال از وقف قبيح را در كتابچه هاى شان درج كرده 

در ساعت بعدى جهت مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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درس بيست و هفتم

عـاليم وقـف

مقدمه

چون شناختن محل درست وقف و ابتدا، منوط به تسلط بر زبان عربى و فهم معنا و تفسير آيات 

قرآن كريم مى باشد، كه اين دو)تسلط بر لفظ و معناى زبان عربى( متأسفانه براى تمامى اقشار 

ر نيست؛ لهذا علما و دانشمندان اسالمى جهت تشخيص محل هاى صحيح وقف،  مسلمين مُيسَّ

عاليم و رموزى را مُعيَّن كردند كه با استفاده از آنها، تالوت كنند گان مى توانند به آسانى به 

محل هاى صحيح وقف پى ببرند.)1(

عاليم و رموز مشهور وقف عبارت اند از : م- ط- ج- ز- ص-ال-؞؞- قلى- صلى- ق

»مـ« )وقف الزم(

وقفى است كه اگر انجام نشود، ممكن خلل و تغيير در معناى مراد ايجاد شود.

وقف الزم مى تواند در هر سه نوع وقف تام و كافى و حسن، مالحظه شود؛ و لزوماً از هر نوع 

كه باشد، بايد بر آن وقف صورت گيرد، اينك بعضى موارد آن ذكر مى شود:

موارد وقف الزم 

َِّذي  ََّم َمثًْوى لِلَْكافِِريَنw و ابتدا ازy َوال مانند: وقف بر كلمهyلِلَْكافِِريَنw در آيت yأَلَيَْس فِي َجَهن

)2(wَُّقوَن َق بِِه أُولَئَِك ُهُم الُْمت ْدِق َوَصدَّ َجاَء بِالصِّ

ابتدا  و   wَُوتَُوقُِّروه َوتَُعزُِّروهُ  َوَرُسولِِه  بِاهللاِ  yلِتُْؤمِنُوا  آيت  در   wُتَُوقُِّروه  yكلمه بر  وقف  مانند: 

1- نخستين عالمى كه به اين كار پرداخته است شيخ عبداهللا ابو جعفر طيفور سجاوندى غزنوى)م/560هـ ق( صاحب "كتاب علل 

القرائات و الوقف و االبتداء" مى باشد، كه آن عاليم مشهور به رموِز وقِف سجاوندى مى باشد.

2- الزمر:32، اينجا وقف الزم است؛ زيرا اگر وصل شود اين توهم را ايجاد مى كند كه جهنم، هم منزلگاه كافران است و هم 

جايگاه كسى كه وعده صدق آورد.
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)1(wØÉ åqß?ßÆ�âÌßf á³àE�àÅÇ àVëF ßjàIßÆyاز

ِهللاِ   ßÌçhå£á¶= ازyإِنَّ  ابتدا  و   wقَْولُُهْم يَْحُزنَْك  yَوَال  آيت  در   wقَْولُُهْمyكلمه بر  وقف  مانند: 

)2(wَجِميًعا

»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 مابعِد آن نيز بسيار پسنديده است؛ اما وصل 

آن تغييرى در معناى كالم به بار نمى آورد.

تمامى موارد وقف تام–به شرطى كه از نوع الزم نباشد- محل هاى وقف مطلق مى باشد.

موارد وقف مطلق 

ََّما  مانند وقف بر كلمه yأَبَْصاَرُهمwدر آيتyيََكاُد الْبَْرُق يَْخَطُف أَبَْصاَرُهْمw و ابتدا ازyُكل

)3(.wأََضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه

ِّبَاِت َما َرَزقْنَاُكْمwو ابتدا از yَوَما  مانند: وقف بر كلمه yَرَزقْنَاُكم{در آيت yُكلُوا مِْن َطي

)4(.wَظلَُمونَا َولَِكْن َكانُوا أَنُْفَسُهْم يَْظلُِموَن

وا نِْعَمَت اهللاِ َال تُْحُصوَهاw و ابتدا  مانند: وقف بر كلمه yَال تُْحُصوَهاw در آيت yَوإِْن تَُعدُّ

)5(.wإِنَّ اْإلِنَْساَن لََظلُوٌم َكفَّاٌرyاز

ُروُه = يارى كنيد اورا «  1- الفتح:9، اينجا وقف نيز الزم است؛ زيرا اگر وصل شود اين توهم را ايجاد مى كند كه هر سه فعل»تَُعزِّ

ُِّحوُه = به پاكى ياد كنيد اورا « « به يكى باز مى گردد؛ يا به طرف اهللا جل جاللُه يا به طرف  و»تَُوقُِّروُه=بزرگ بداريد اورا « و »تَُسب

ُِّحوهُ( ويژه اهللا جل جالله است.  پيامبر�؛ حال آنكه دو فعل اول)تَُعزُِّروهُ َوتَُوقُِّروهُ( اشاره به پيامبر� داشته و سومى)تَُسب

2- يونس:65، اينجا وقف نيز الزم است؛ زيرا اگر وصل شود اين توهم را ايجاد مى كند كه جمله بعدى)إِنَّ =¶ßÌçhå£á ِهللاِ َجِميًعا( نيز 

مقوله كفار است، حال آنكه مقوله اهللا تعالى مى باشد.

20:Ìf¯F¶= -3

 57:Ìf¯F¶= -4

5- ابراهيم:34
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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 الزم- محل هاى وقف جايز مى باشد. 

موارد وقف جايز: 

َِّخُذوهُ َسبِيالw و ابتدا ازyَوإِْن  ْشِد َال يَت مانند: وقف بر كلمه yَسبِيالw در آيت yَوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

)1(.wَِّخُذوهُ َسبِيال يََرْوا َسبِيَل الَْغيِّ يَت

َماَءw و ابتدا  َماَءw در آيت yقَالُوا أَتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الدِّ مانند: وقف بر كلمه yالدِّ

)2(.wُس لََك ُِّح بَِحْمِدَك َونَُقدِّ از yَونَْحُن نَُسب

ِِّه  ََّخَذ إِلَى َرب w و ابتدا از yفََمْن َشاَء ات w در آيت yَذلَِك الْيَْوُم الَْحقُّ مانند: وقف بر كلمه yالَْحقُّ

)3(wَمآبًا

 مشق و تطبيـق

شاگردان در وقت مشق نمودن  آيت هاى زير، وقف الزم، مطلق و وقف جايز را در قرائت 

شان عملى تجربه و تطبيق نمايند.

بسم اهللا الرحمن الرحيم

زب ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      

چ    چ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  
1- اعراف: 146

30:Ìf¯F¶= -2

3- النبأ: 39
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ۆ   ڭ  ۇۇ   ڭ   ڭ   ۓ  ڭ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   

ۆ      »  ۈ  ٴۇ     رب
ســـؤاالت  

1-  مراد از عاليم وقف چه مى باشد؟ توضيحات دهيد.

2-  »مـــ« عالمه كدام وقف مى باشد و اگر بر آن وقف نشود چه مشكل رخ مى دهد؟ واضح 

سازيد.

3-  دو مثال براى وقف بر »مـــ« ذكر كنيد.

4-  »ط« عالمه كدام وقف مى باشد و محل آن كدام جاى مى باشد؟ بيان كنيد.

5-  دو مثال براى وقف بر »ط« ذكر كنيد.

6-  »ج« عالمه كدام وقف بوده و معناى آن چه مى باشد؟ معلومات دهيد.

7-  دو مورد از موارد وقف جايز را ذكر كنيد.

کارخانه گــى

شاگردان پيرامون عاليم و رموز وقف، يك مقالة شش سطرى  نوشته در ساعت بعدى جهت 

مالحظة استاد، با خود در صنف بياورند.
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درس بيست و هشتم

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

مى باشد.)1(

ز موارد وقف مجوَّ

َعَذاٌب  َولَُهْم   yاز ابتدا  و   wãÌßÆ> ßn å¦ أَبَْصاِرِهْم  yَوَعلَى  آيت  <wãÌßÆدر  ßn å¦yكلمه بر  وقف  مانند: 

)2(.wَعِظيم

َِّذي بِيَِدهِ الُْملُْكw و ابتدا ازyَوُهَو َعلَى ُكلِّ  مانند: وقف بر كلمهyالُْملُْكwدر آيت yتَبَاَرَك ال

)3(.wَشْيٍء قَِديٌر

ص( ص)وقف ُمرخَّ

وقفى است كه به علت طوالنى بودن جمله و كوتاهى نََفْس، به تالوت كننده»رخصت« داده 

مى شود كه در اين محل وقف نمايد؛ اما بنا بر وجود ارتباط قوى بين دو طرِف محِل وقف، 

وصل آن اولى مى باشد.)4(

ص: موارد وقف ُمرخَّ

æÌßeÇ مِْن  àjåE ا نَزَّلْنَا َعلَى َعبِْدنَا فَأْتُوا مانند: وقف بر كلمهyمِْن مِثْلِِهwدر آيت yَوإِْن ُكنْتُْم فِي َريٍْب مِمَّ

)5(.wَواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم مِْن ُدوِن اهللاِ إِْن ُكنْتُْم َصاِدقِيَنyو ابتدا از wمِثْلِِه

َِّذيَن لَْو تََرُكوا مِْن َخلِْفِهْم âÍçÈëeàc ِضَعافًا َخافُوا  yَولْيَْخَش ال مانند: وقف بر كلمهyَعلَيِْهم�در آيت 

1- ارتباط تنگاتنگ دو جمله ماقبل و مابعد بر وصل آنها تأكيد مى كند؛ اما بنا بر آنكه هر دو جمله مفيد و مفهوم هستند، هريك به 

ز لِوْجٍه« است. يعنى بنا بر دليلى وقف آن مجاز  تنهايى نيز خوانده مى شود. به همين دليل است كه نام كامل اين وقف،»وقف مُجوَّ

دانسته شده است.

7:Ìf¯F¶= -2

3- الملك:1

ٌص ¶æÌeÆfv« مى باشد. بناًء مى توان از مابعِد آن شروع كرد؛ اما وصِل آن بهتر مى باشد. 4- نام كامل وقف مرخص، »مُرخَّ

23:Ìf¯F¶= -5
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)1(.wَُّقوا اهللاَ َولْيَُقولُوا قَْوًال َسِديًدا َعلَيِْهمw و ابتدا ازyفَلْيَت

 »ال« )وقف ممنوع(

اين عالمه در جايى است كه وقف بر آن مشكلى را در معنا و مفهوم آيت ايجاد كند. تمامى 

موارد وقف قبيح شامل همين مى باشد.)2(

موارد وقف ممنوع

àÍ ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَنw و ابتدا ازy إِالَّ إِبْلِيَس  ß³åÑ ßØßá�= فََسَجَدy در آيتwأَْجَمُعوَن yمانند وقف بر كلمه

)3(.wاِجِديَن أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّ

اُكُم الُْمْسلِِميَن مِْن قَبُْلw و ابتدا  مانند وقف بر كلمهyمِْن قَبُْلwدر آيت ßÍç·åºy أَبِيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّ

 )4(.wَوفِي َهَذاyاز

؞؞)معانقه(
اين سه نقطه عالمه وقف معانقه)5(مى باشد و آن را جايى مى گذارند كه به فاصله كمى، دو 

وقف بيايد، كه تالوت كننده تنها بر يكى از اين دو محل مى تواند وقف كند و بس.)6(

موارد وقف ُمعانقه

.]1:Ìf¯F¶=[wٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ y 

َِّقيَنw وصل شود؛ و اگر  در صورت وقف بر yَال َريَْبw، بايد yفِيِهw به ما بعدشyُهًدى لِلُْمت

1- النساء:9

2- در واقع اين عالمه به تالوت كننده هشدار مى دهد 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 عالمه در آخر آيات زياد مهم نيست، هرچند مراعات 

كردن آن در همه جا بهتر مى باشد.

اِجِديَن( شروع كند. 3- الحجر:30-31. پس بايد كه بر كلمه}إِالَّ إِبْلِيَس{ وقف نمايدو از مابعد آن)أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّ

4- الحج:78

5- معانقه 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.

6- بر 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 مى باشد.
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تالوت كننده قصد وقف بر yفِيِهw را داشته باشد، بايدyَال َريَْبwرا وصل كند.

.]195:Ìf¯F¶=[wڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ہہ   ھھ  ھ   ھ  ے    ےy
در صورت وقف بر }ہ{، بايد }َوأَْحِسنُوا{ به ما بعدش وصل شود؛ و اگر تالوت كننده 

قصد وقف بر}َوأَْحِسنُوا{ 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 خالصه )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 مى شود، مشق نموده، عاليم وقف 

نوشته شده در آن را تشريح و تطبيق نمايند.

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ٻ   ٻ              ٻ   ٱ      چ    چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ]  رب
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ســـؤاالت  

كردند؟  مُعيَّن  هدف  كدام  خاطر  به  را،  وقف  عاليم  و  رموز  اسالمى  دانشمندان   -1

واضح سازيد.

2- بين اين دو عالمه وقف)ج-ز( چه فرق مى باشد؟ واضح سازيد.

3- بين »ص« و »صلى« چه فرق مى باشد؟ واضح ساخته و دو مثال براى هريك ذكر 

كنيد.

ذكر  هريك  براى  مثال  دو  و  ساخته  واضح  مى باشد؟  فرق  چه  »قلى«  و  »ق«  بين   -4

كنيد.

5- ال عالمه كدام وقف مى باشد؟ نام گرفته و دو مثال براى آن ذكر كنيد.

6- در جاييكه عالمه وقف معانقه باشد چه بايد كرد؟ معلومات دهيد.

7- دو مثال براى وقف معانقه ذكر كنيد.

کارخانه گــى

شاگردان ده آيتى را كه در آن ها براى تشخيص نمودن محل هاى وقف عالمه گذارى 

صنف  در  خود  با  استاد،  مالحظة  جهت  بعدى  ساعت  در  نموده،  انتخاب  باشد  شده 

بياورند.
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درس بيست و نهم

نـکات مـهـم و مـتـفـرق)۱( 
مقدمه

آنچه در اين بحث ذكر مى شود بعضاً در درس هاى گذشته به آن اشاره شده است؛ اما به سبب 

بنا بر اين  اينكه در ضمن مباحث ديگر آمده است احتمال دارد كه ذهن نشين نشده باشد؛ 

تكرار آنها خالى از فايده نمى باشد، ولى اغلب آنها مسايل جديد و مهمى است كه به رسم 

الخط)1(تعلق دارد و بحث رسم الخط از دو جهت مهم مى باشد: 

1- وقف بر يك كلمه تابع رسم الخط آن كلمه مى باشد، بنابر آن الزم است كه رسم الخط درك شود. 

بناًء مهم است كه طريقة تلفظ آن  2- رسم الخط بعض كلمات خالف تلفظ آن مى باشد، 

كلمات حفظ شود تا از ارتكاب غلطى جلو گيرى به عمل آيد.

اينك به ذكر بعض نكات مهم آن مطابق روايت حفص6 مى پردازيم:

)۱(- »تاء تانيث« در اسم هاى مفرد اغلباً به صورت »ه« نوشته شده، در حالت وصل »تا« 

تلفظ مى شود و در حالت وقف »ها«.

wÅßf تلفظ مى شود. åÂ> çj¶>åEy كه wåÌßf åÂ> çj¶>åEy :مانند

wáÄ خوانده مى شود.  ß¢åe>ß̄ á¶= َما-áÄ ß¢åe>ß̄ á¶=y كه در حالت وقف wÄ ß¢åe>ß̄ á¶=�>ßº-àÍ ß¢åe>ß̄ á¶=y
)۲(- »الف« در موارد زير در حالت وصل در تلفظ خوانده نمى شود؛ اما در رسم الخط و 

در حالت وقف ثابت مى ماند.

yقَاَل أَنَا أُْحيِيw)2( در وصلyأََنw، در وقف yأَنَاw خوانده مى شود.
َّاwخوانده مى شود. ِّيw)3( در وصلyلَِكنَّ w، در وقف yلَِكن َّا ُهَو اهللاُ َرب yلَِكن

1- مراد از رسم الخط همان خط قرآن است كه در زمان خالفت حضرت عثمان بن عفان رضى اهللا عنه توسط جمعى از حّفاظ و 

قاريان بزرگ نوشته شد و بر آن اجماع صحابه كرام صورت گرفت و نسخه هاى آن به شهر هاى بزرگ اسالمى 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:Ìf¯E -2

3- كهف:38
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wÌßf، در وقفyَذاقَاwخوانده مى شود. ßR çnß®=ßcy1( در وصل(wßÌßf ßR çn¶= ا َذاقَا yفَلَمَّ
َّتَيِْنw، در وقف yِكلْتَاwخوانده مى شود. َّتَيِْنw.)2( در وصلyِكلْتَلَْجن yِكلْتَا الَْجن
yَوقَاَالالَْحْمُد ِهللاwِ)3(در وصلyَوقَالَلَْحْمُدw، در وقفyَوقَاالwخوانده مى شود.

yقُلْنَا اْحِمْلw)4( در وصلyقُلْنَْحِمْلw و در وقف yقُلْنَاwخوانده مى شود.)5(
)3(- الف در موارد زير در تلفظ وصل وقف؛ اما در رسم الخط ثابت مى ماند.

)7(w َُّهْمy )6(wَوَعاًدا َوثَُموَدا َوأَْصَحاَب الرَّسِّ yأََال إِنَّ ثَُموَد اَكَفُروا َرب
ِّي أُِريُد أَْن تَبُوَءا  َِّذيy)10(wإِن ََّن لَُكْم8(w( yَوثَُموَدا فََما أَبَْقىw)y)9أَْو يَْعُفَواال yَوَعاًدا َوثَُموَدا َوقَْد تَبَي
بِإِثِْمي11(w(yلِتَتْلَُوا َعلَيِْهُمw)12(yلَْن نَْدُعَوا مِْن ُدونِِه إِلًَهاw)13(yلِيَْربَُوا فِي أَمَْواِل النَّاسw)y)14َولَِكْن 

 )17(wæÍ çvåª قََواِريَرا مِْنy)16(wَونَبْلَُوا أَْخبَاَرُكْمy)15(wلِيَبْلَُوا

)4(- در موارد زير »الف« در رسم الخط نوشته شده است، اما در اصل خوانده نمى شود.

.wاَت yأَفَإِْن َمّاَتw]آل عمران:144[چنين خوانده مى شود:yأَفَئَِمّ
.w w]انبياء:34[چنين خوانده مى شود:y أَفَئِِمّتَّ yأَفَإِْن مِّتَّ

1- اعراف:22

2- كهف:33

3- نمل:15

4- هود:40

تنوين خوانده نمى شود،  åÍßÉ{]علق:15[  åq>ç¿¶>åE اِغِريَن{]يوسف:32[ و }لَنَْسَفًعا  الصَّ مَِن  بر }َولَيَُكونًا  5- همينطور در صورت وقف 

بلكه الف خوانده مى شود.

6- هود:68

7- فرقان:38

8- عنكبوت:38

9- نجم:51

10- بقرة:237

11- مائدة:29

12-رعد:30

13- كهف:14

14- روم:39

15- محمد:4

16- محمد:31

17- ]دهر:16[
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.wَملَئِِهy:هر جا كه بيايد، چنين خوانده مى شودwَمَالئِِهy
.wلَِشْيٍءy:كهف:23[چنين خوانده مى شود[wلَِشاْيٍءy

.wَوِجْيَءy:زمر:29و فجر:23[چنين خوانده مى شود[wَوجاِْيَءy
.wنَبَِئy:انعام:34[چنين خوانده مى شود[wمِْن نَبَاِئ الُْمْرَسلِيَنy

)5(- الف در كلمات زير در وصل و در وقف خوانده مى شود.

نُونَاwخوانده مى شود. نُوَنwو در وقفyالظُّ نُونَاw]احزاب:10[ در وصلyالظُّ yالظُّ
yأََطْعنَا الرَُّسوالw]احزاب:66[ در وصل}الرَُّسوَلw و در وقف}الرَُّسوالwخوانده مى شود.

بِيالwخوانده مى شود. بِيَلw و در وقفyالسَّ بِيالw]احزاب:67[ در وصلyالسَّ yالسَّ
الِف به  هم  وقف  در  و  مى شود  خوانده   wَسَالِسَل yوصل در  yَسَالِسالw] دهر:4[  در  البته 

y َسَالِسالw و هم به حذف الف yَسَالِسَلw خواندن جايز است.
)6(- در قرآن کريم چند مورد هست که به ظاهر »ال« نوشته شده است، اما 

»َل« خوانده مى شود.

مانند: y َإلِالَى اهللاِ تُْحَشُروَنw]آل عمران:158[ چنين خوانده مى شود: yَإلِلَى اهللاy .wَِوَألَاْوَضُعوا 

َُّهw]نمل:21[ چنين خوانده  ِخَاللَُكْمÍEÇI[w:47[ چنين خوانده مى شود: yَوَألَْوَضُعواy  .wَألَاْذبََحن

.wَُّه مى شود: yَألَْذبََحن

.wَإلِلَى الَْجِحيِمy :صفت:68[ چنين خوانده مى شود[wَإلِالَى الَْجِحيِمy
.wَألَنْتُْمy :حشر:13[ چنين خوانده مى شود[wâÍßF áÂße َُّألَانْتُْم أََشدy

)7(- در کلمات زير»صاد« خالف رسم الخط »سين« تلفظ مى شود.

wâÍ]اعراف:69[.)1( ßì árßE فِي الَْخلِْقy،]245:Ìf¯E[wَواهللاُ يَْقبُِض َويَبُْصُطy

 مشق و تطبيـق

در}بُِمَصيِْطٍر{ و  است،   بهتر  آن  خواندن  »صاد«  به  اما  جايز؛  هردو  »صاد«  و  الُْمَصيِْطُروَن{]طور:37[»سين«  ُهُم  }أَْم  در  البته   -1

]غاشيه:22[فقط به »صاد« خوانده مى شود.
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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 عمًال تطبيق نمايند.

� ُÍ ß¢åe>ß̄ á¶=�y�w ِّي أََحًدا ِّي َوَال أُْشِرُك بَِرب َّا ُهَو اهللاُ َرب yَولَئِْن مُتُّْم أَْو قُتِلْتُْم َإلِلَى اهللاِ تُْحَشُروَن yw لَِكن
. wُÍ ß¢åe>ß̄ á¶=�>ßº

ســـؤاالت

1- چرا بايد بحث رسم الخط قرآن را ياد داشته باشيم؟ دليل ضرورت آن را بيان كنيد.

2- صورت تلفظ تاء تانيث )مدوره( را در وصل و وقف ضمن مثالى ذكر كنيد. 

تَُقولَنَّ  به كلمه خط كشيده را اجرا كنيد.yَوَال  3- آيت زير را تالوت نموده قاعده مربوط 

wِّي فَاِعٌل َذلَِك َغًدا لَِشاْيٍء إِن

4- سه مثال براى مواردى ذكر كنيد كه الف در آنها در حال وصل تلفظ نمى شود؛ اما در 

وقف تلفظ مى شود. 

5- سه مثال براى مواردى ذكر كنيد كه الف در وصل و وقف تلفظ نمى شود؛ اما در رسم 

الخط باقى مى ماند.

6- چهار مثال براى مواردى ذكر كنيد كه »ال« نوشته شده؛ اما الف تلفظ نمى شود بلكه)َل( 

خوانده مى شود. 

7- ما قرآنكريم را طبق روايت كدام امام قرائت، تالوت مى كنيم؟ معلومات دهيد.   

کارخانه گــى

شاگردان با در نظر داشت قواعد ذكر شده، 7 كلمه يى را كه مربوط به قواعد هفتگانة فوق 

مى شود در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده، در ساعت بعدى با خود در صنف آورده، در 

حضور داشت استاد، صحيح قرائت نمايند.



100

درس سى ام

نـکات مـهـم و مـتـفـرق)۲(
تام  ادغام  »ك«  در  »ق«  كه  است  آن  ْمw]مرسالت:20[بهتر  نَْخُلْقُکّ کلمهyأَلَْم  در   -)8(

شود.

ْمwخوانده شود. يعنى »ق« اصًال خوانده نشود؛ بلكه تنها كاف مشّددyأَلَْم نَْخلُُكّ

w]زمر:56[  ْطُتّ فَرَّ yَما  و  ْطتُّْمw]يوسف:80[  فَرَّ yَما   ،]28:ÌbÑ>º[w بََسْطَتّ yلَئِْن  كلمات  در  و 

ادغام ناقص مى شود. يعنى»ت« با »ط« وصل شده و با تشديد طورى خوانده شود كه »طا« با 

صفت استعالء و اطباق خود بدون قلقله، پُر ادا شود و »تا« باريك ادا گردد. 

)9(- در کلمه زير »همزه« نوشته شده است؛ اما خوانده نمى شود.

yبِئَْس اِالْسُمw]حجرات:11[، چنينy بِئَْس لِْسُمwخوانده مى شود.
تسهيل)1(خوانده  به  w]فّصلت:44[،  َوَعَربِيٌّ  yأَأَْعَجِميٌّ  كلمه  در  دوم«  »همزه   -)۱0(

مى شود.

خوانده  باريك  اماله)2(و  به  w]هود:41[،  گ   گ   yک        كلمه  در  »ر«  حرف   -)۱۱(

مى شود.

ديگر  باالى  يکى  دو حرف  آنها  در  که  اند  کلماتى  بعضى جاى ها  در   -)۱۲(

نوشته شده است.

ُئwو...  َـّ  مانند: yيُـْؤمِنُوَنy،wنَبّـِْئy،wيُبِْدُئy،wقُِرَئy،wَمأُْكوٍلy،wيَتََفي

1- هرگاه  همزه از مخرج خودش، با صداى قوى و رسا، ادا شود آن را به اصطالح تجويد »تحقيق« گويند، و هرگاه همزه، بين 

مخرِج خودش و مخرِج حرف مدِى همجنس حركت خودش با نرمى و آرامش، اداء شود آن را »تسهيل« گويند. 

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 مى رسد.

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 مى گيرد و محقَّق مى گردد؛ لذا اين حالت را »تحقيق« گويند، بناًء »تحقيق« همزه موجب ثقل 

مى باشد، لذا علماى تجويد جهت رفع ثقل آن، گاهى عمليه تسهيل، و گاهى ابدال، و گاهى حذف را انجام مى دهند.

{ اين است كه همزه دوم بين مخرج همزه و مخرج الف )موافق حركت همزه( ادا شود.  پس معناى به تسهيل خواندن}أَأَْعَجِميٌّ

2- اماله در لغت به معناى مايل كردن است و در اصطالح به نزد حفص6 متمايل ساختن الف مدى به سوى ياى مدى مى باشد. 

به نزد حفص6 فقط در همين يك مورد)هود:41( اماله مى شود.
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نه  باشد خوانده مى شود،  يا جزم داشته  فقط يك حرف آن، كه حركت  در چنين كلمات 

هردوى آنها؛ پس در كلمات فوق، تنها »همزه« خوانده مى شود، نه »و«، »ي« و »الف«.

اما  اند که در آنها »و« و »ي« نوشته شده؛  )۱3(- در بعضى جاى ها کلماتى 

خوانده نمى شود.

مانند: yيَْمُحو ااهللاُ َما يََشاُءw]رعد:39[، اينچنينyيَْمُح اهللاwُخوانده مى شود.

yمَُالقُوا اهللاِ Ìf¯E[w:249[، اينچنين y مَُالُق اهللاِ w خوانده مى شود.
yمُْرِسلُوا =¶¿wåÍß®>ç]قمر:27[ ، اينچنين yمُْرِسُل =¶¿wåÍß®>çخوانده مى شود.

yَكاِشُفواالَْعَذاِبw]دخان:15[، اينچنين yَكاِشُف الَْعَذاِبwخوانده مى شود.
ْخَرw خوانده مى شود. ْخَرw]فجر:9[ ، اينچنين yَجاُب الصَّ yَجابـُوا الصَّ

yَغيُْر مُْعِجِزي اهللاِ ÍEÇI[w:2[، اينچنين yَغيُْر مُْعِجِزاهللاwِ خوانده مى شود.
yأَنَّ اهللاَ مُْخِزي الَْكافِِريَنÍEÇI[w:2[، اينچنينyمُْخِزالَْكافِِريَنwخوانده مى شود.

يِْدw خوانده مى شود. يِْدÌbÑ>º[w:1[ ، اينچنين yَغيَْر مُِحلِّ  الصَّ yَغيَْر مُِحلّـِي الصَّ
yَحاِضِري الَْمْسِجِدÌf¯E[w:196[، اينچنينyَحاِضِرالَْمْسِجِدwخوانده مى شود.

yآتـِي الرَّْحَمِنw]مريم:93[ ، اينچنين yآِت الرَّْحَمِنw خوانده مى شود.
yمُْهلِكـِي الُْقَرىw]قصص:59[ ، اينچنين yمُْهلِِك الُْقَرىw خوانده مى شود.

wåÌ خوانده مى شود. ßØ çr¶=  َوالُْمِقيِمyحج:35[، اينچنين[wåÌ ßØ çr¶= َوالُْمِقيمـِيy
)۱4(- در کلمه yَال َتْأَمنَّاw]يوسف:۱۱[ در نون آن اشمام)۱(مى شود.

)۱5(- هر گاه بر حرف »و« و »ى« مشّدد وقف شود بايد کمى تشديد را به 

سختى ادامه داد تا تشديد باقى بماند، مانند: }عدّو{ و }على النبّى{.

بر  بنا  كلمات  بعض  تلفظ  طريقة  و  الخط  رسم  باره  در  از سخن  يى  بود خالصه  اين 

1- اشمام 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، بالفاصله لبها با هم نزديك و مدوَّر)به اصطالح غنچه( شده و به حركت حرف آخر اشاره 

مى گردد. صداى اشمام به وسيله گوش شنيده نمى شود؛ زيرا حركت از زبان ادا نمى شود، البته بيننده مى تواند بر اثر اشاره لبهاى 

تالوت كننده تشخيص دهد كه او اشمام كرده است. بايد دانست كه اشمام فقط در حركت ضمه مى شود، نه در فتحه و كسره.
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روايت حفص6)1(، زيرا ما قرآن را مطابق روايت او مى خوانيم و او قرآن را از استاد 

اسدى)3(و  ُحبيش  بن  ِزّر  از  او  و  آموخته  القدر  جليل  عاصم)2(تابعى  امام  بزرگوارش، 

عبداهللا بن حبيب سلمى)4(و آنها از حضرت عثمان و على و زيد بن ثابت و ابن مسعود 

و ابى بن كعب رضى اهللا عنهم اجمعين و ايشان همگى از پيامبر بزرگوار اسالم محّمد 

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.

ِّي لََغُفوٌر َرِحيٌمywيَا أَيَُّها  y َوقَاَل اْرَكبُوا فِيَها ک       گ  گ  گإِنَّ َرب
َِّذيَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَْوٌم مِْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخيًْرا مِنُْهْم َوَال نَِساٌء مِْن  ال

بِاأللَْقاِب  تَنَابَُزوا  َوَال  أَنُْفَسُكْم  تَلِْمُزوا  َوَال  مِنُْهنَّ  َخيًْرا  يَُكنَّ  أَْن  َعَسى  نَِساٍء 

.w َالُِمون بِئَْس االْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْإلِيَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَئَِك ُهُم الظَّ

ســـؤاالت

1- ابوعمرو حفص بن سليمان)متوفى 180هـ( راوى مشهور عاصم كوفى، روايت او امروز در اكثر جهان اسالم متداول مى باشد.

2- ابوبكرعاصم بن ابى النجود)م/128هـ( يكى از قّراء سبعه است كه قرائت وى نسبت به ديگران از اعتبار خاصى در جهان اسالم 

بر خوردار مى باشد.

3- ابوحريم ِزّر بن ُحبيش اسدى كوفى، از اكابر قّراء عراقى و تابعى جليل القدر است كه بعد از 60 سال عمر در جاهليت 60 سال 

در اسالم عمر كرد.

4- ابوعبدالرحمن عبداهللا بن َحبيب بن ربيعه ُسلَمى، تابعى است، در حيات پيامبر صلى اهللا 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، عبداهللا بن مسعود، 

زيد بن ثابت و أبي بن كعب رض اهللا عنهم  فرا گرفت و از وى شاگردان زيادى مانند: عاصم، عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي 

قرائت را آموختند.

5- ياد داشت: كسيكه بيشتر از اين مى خواهد در باره رسم الخط معلومات حاصل كند لطف نموده به كتب زير مراجعه نمايد:

النشر فى القراءات العشر و ¦<ÍÈ>Ã¿¶= ÍÈ فى طبقات القراء از ابن جزرى، التيسير فى القراءات السبع، المقنع فى رسم المصاحف و 

المحكم فى نقط المصاحف از ابوعمرو عثمان بن سعيد دانى و اإلتقان فى علوم القرآن از عالمه سيوطى رحمهم اهللا تعالى.
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بيان  دارد؟  وجود  فرق  چه  �w بََسْطَتّ yلَئِْن  و� �w ْم  نَْخلُْقُكّ أَلَْم  �y كلمة  تلفظ  ميان   -1

كنيد.

همديگرى  باالى  كه  حرفى  دو  از  �wَمأُْكوٍلyو  wيُبِْدُئy،wيُـْؤمِنُوَنyكلمات در   -2

نوشته شده است كدام يك خوانده مى شود؟ معلومات دهيد. 

3- اين آيت }يَْمُحوااهللاُ َما يََشاُءwچطور خوانده مى شود؟ عمًال تلفظ نماييد.

اجرا كنيد.  را  به كلمات خط كشيده  مربوط  قواعد  نموده  را تالوت  4- كلمات زير 

.wيُبِْدُئy وwåÍß®>ç¿¶= مُْرِسلُواy ،wآتِي الرَّْحَمِنy ،wمُْهلِِكي الُْقَرىy

.wمِْن نَبَاِئ الُْمْرَسلِيَنyوwَمَالئِِهy،wأَنَاy.5- كلمات زير را درست تلفظ كنيد

6- كلمات زير را در حاليكه بر آخر آنها وقف مى كنيد، تلفظ نماييد.

  .wãÍßÉåº> ßU�ãe>ß¾y وwنُونَا y ،wُÍالظُّ ß¢åe>ß̄ á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�y

کارخانه گــى

شاگردان با در نظر داشت قواعد ذكر شده، 8 كلمه يى را كه مربوط به قواعد هشتگانة 

فوق مى شود در كتابچه هاى شان بيرون نويس كرده، در ساعت بعدى با خود در صنف 

آورده، در حضور داشت استاد، صحيح قرائت نمايند.
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بخش حفظ مقرره)۱(
سورة الّنَبا

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ   ڀ         ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں   ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ      
ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  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  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ   رب

سورة النَّازَعات
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ۋ      ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے  
1 استاد محترم همانطوريكه نصف اخير پاره سى ام را در صنف هفتم باالى شاگردان حفظ نمود، در صنف هشتم نصف اول پاره 

سى ام را با در نظر داشت ساعات درسى مضمون قرائت، حفظ نمايد.
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې               ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ             وئ      
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ے    ھ     ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   
ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  

حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   رب

سورة َعَبَس
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   
ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ  
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  
ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
مح   جح   مج   حج   يث         ىث   مث   جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت    يب     ىب  

جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص   رب
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 سورة التكوير
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ   ٱ   زب   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    
ک   ک  ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ      
ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   رب 
 سورة االنفطار

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ       ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   رب
 سورة المطففين

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ٱ  ٻ  
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ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  
ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ   
جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  
يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     

ڀ    ڀ   رب
 سورة االنشقاق

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 زب ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      
ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   
ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ       ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ   ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ   رب 
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 سورة البروج
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ    

ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   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   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  

ائ   ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   رب

 سورة الطارق
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 زب ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   

ڃ  ڃ      چ       چ  چ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڑ   

ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   رب

 سورة األعلى

ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
زب ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے    
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ۉ  ې   
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ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ    وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ٱ   ۈئ    ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ      ٿ  ٿ   رب

 سورة الغاشية
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  

ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  

ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ۈ              ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   رب


