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ْح   ٖحیِم م  ِبْسِم اهلِل الر َّ  ِن الر َّ

 

قٖ  اَّ اِکٖع >وَّ عَّ الر   ُعوا مَّ اْرکَّ وةَّ وَّ ک  اُتوا الز َّ وةَّ وَّ ء  ل  <یُموا الص َّ  ينَّ
 ونماز را به پا داريد و زکات را بپردازيد، و با رکوع کنندگان رکوع کنيد.
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 تقدیم به:

 مولود کعبه و اولین شهید محراب

 طالب ابی بن امیرمؤمنان، حضرت علی

ی محراب انقالب اسالمی اریان  و شهدا

 
 

 استفاده و تکثیر این نوشته، برای تمامی مؤسسات آموزشی آزاد است،
 مشروط به این که فروش آن به قیمت تمام شده باشد.

 09122532969شماره همراه  -شیخ علی حبیبی -قم
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لاة  جویُد تَّ   رو َّ صَّ مُ  الص َّ
 «قرائت صحيح نمازآموزش »

 فشرده و گویا برای همه

 فاده به صورت پرده نگار )پاورپوینت(قابل است

 
 

 تهيه و تنظيم: شيخ علی حبيبی
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کتاب  شناسنامه 
 ر )آموزش قرائت نماز(ّو  ص  الّصالة م   تجوید

 تألیف: شیخ علی حبیبی
 ناشر: انتشارات مصطفی

 1394چاپ: اول، تابستان 
 نسخه 5000تیراژ: 
 اول چاپ:

 وزیری، صفحه مصور )رنگی( قطع: نیم
 ریال 10000 قیمت:
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ْح  ٖح م  ِبْسِم اهلِل الر َّ  یِم ِن الر َّ
 
َّ
ْم لْ ٱ ب ِ الْ ُد ِلل   حَّ ٖم ع  ِه رَّ ْی الَّ ی خَّ ل  لاُم عَّ وُة وَّ الس َّ ل  لْ ينَّ وَّ الص َّ ِقِه ِر خَّ

بِی الْ  ل  اَّ ٍد وَّ عَّ م َّ اِسِم ُمحَّ ْه ق  یْ ی اَّ بٖ ـِل بَّ ی ِ اِهرٖ ِتِه الط َّ  ینَّ ينَّ الط  
 

ْلنٖ >  ب ِ اْجعَّ ل  ي ُمٖق رَّ تٖ ویمَّ الص َّ ی َّ ِ ن  ِة وَّ ِمْن ُذر  ب َّ ْل ُدع  ي رَّ ب َّ قَّ  <ِء آا وَّ تَّ
 پروردگارا، مرا برپا کنندة نماز قرار ده و از فرزندانم )نیز چنین فرما(

 (40)ابراهیم/پرودگارا، دعای مرا بپذیر )و به درجة اجابت برسان(. 
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 ارـگفت شـپی
 

 

ل   > ی اْلـُمْؤِمٖن ک   ةَّ وِإن َّ الص َّ لَّ ْوُقوت  اب  ينَّ ِکت  انَّْت عَّ  < اا مَّ
ای واجب، در اوقات مختلف  همانا نماز، به عنوان فریضه

 (103)نساء/ روز، بر مؤمنان مقرر شده است.  شبانه
*** 

باشد و بر هر زن و مرد  نماز یکی از واجباتِ ضروریِ دین اسالم می
روز،  رسند، واجب است در هر شبانه مسلمانی که به سنِّ تکلیف می

 پنج وقت مُعیّن( نماز بگذارند.هفده رکعت )در 
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 اهمّیّت و جایگاه نماز در اسالم
 

آن  همین بس که پیامبر گرامی اسالم «نماز»در اهمّیّت 

 اند:  قرار داده است و فرموده «پایه و اساس دین اسالم»را 

شوود، نمواز    اولین عملی که در روز قیامت در آن نگریسته می»

د، در سوایر اعمواا نیوز    است، اگر صویی  و موورد قبووا باشو    

شود و اگر صیی  و مورد قبوا واقع نشوود، سوایرِ    نگریسته می

 ( 10و13حدیث ،22و23، ص3، جالشیعه )وسائل .«اعماا نیز پذیرفته نخواهد شد
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 لزوم یادگیری و قرائت نماز به زبان عربی صحیح
 

قرائت حمد و سوره و سایر اجزای نماز، باید به صورت عربی »
باشود، بور    شوند و افرادی که قرائتشان صیی  نمیصیی  ادا 

 .«آنها واجب است که قرائت صیی  را یاد بگیرند
براساس فتوای همة مراجع بزرگوار تقلید، بر همة مسلمانان واجوب  
است که نماز را به زبوان عربوی صویی  بخواننود و اگور در تلفو        

اصوال   کلمات نماز، مشکلی دارند، شرعاً بر آنها واجب است که به 
 (32، مسأله الوثقی، کتاب الصال )عروقرائت خود بپردازند. 
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ُءوا م  > اْقرَّ رَّ ِمنَّ اْلُقْر فَّ يَّس َّ اا تَّ  <ِن ء 
 

باشود و ایون قرائوت     می «قرائت حمد و سوره»نماز یکی از اذکار 

ِل اْلُقْر > باشد «ترتیل»باید به صورت  ت ِ اوَّ رَّ ْرِتیل  ء   (20)مزّمّل / . <انَّ تَّ

در فرموای  امیرمؤمنوان    «قرائوت ترتیول  »ق برای تیقّ علمای قرائت

یاُن الُحروِف » :طالب ابی ابن حضرت علی رتیُل ِحفُظ الُوقوِف وَّ بَّ لت َّ  «اَّ
 (45، ص 1)تفسیر صافی، ج  .علم تجوید و وقف و ابتدا را وضع نمودند

سعی ما در این نوشته، بررسی و آموزش قواعد تجوید و وقوف و ابتودا در   
 باشد.   س فتوای مراجع بزرگوار تقلید مینماز، براسا
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 تعریف تجوید
 

 : ؛ و در اصطال  «تیسین و نیکوسازی»:  ، در لغت «تجوید»

ُه  ِمن رٍف حَّ ِاخراُج ُکل ُ  » ق َّ حَّ ُه وَّ ُمستَّ ق َّ عَّ ِاعطاِئِه حَّ ِجِه مَّ ـخرَّ  .  « مَّ
با در نظر گرفتن و رعایوت حوق   است تلف  هر حرفی از مخرج آن 

رف اسوت و باعوث تمیوز    حو و مُمَیِّزه که الزمة  حرف )صفات ذاتی
شوند( و مُستَیَقّ حرف )صفات عارضی و مَیسَّونه   دادن حروف می

شود و باعث روان و فصوی  ادا   که بر اثر ترکیب حروف، عارض می
 گردند. شدن کلمات و آیات می
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 حکم شرعی رعایت قواعد تجوید 
 

ف عورب، آن را  ادای حروف از مخارج آنها به طوری که در عور »
 .1«ادای آن حرف بدانند نه حرف دیگر، بر همة افراد واجب است
 هزکه شامل تلف  حرف از مخرج، همراه با صوفات ذاتوی و مُمیّو   

شوند؛ اموا رعایوت صوفات     است که باعث تمیز دادن یکدیگر می
عارضی و مُیَسَّنه که باعث روان و نیکو ادا شدن کلمات و آیوات  

 . 2شود، مستیب است می
                                                             

 .53و  37، مسأله القراء ، احکام ةالصال الوثقی، کتاب  ةو عرو 398، ص 9االسالم، ج  . جواهر الکالم فی شر  شرایع 2 - 1
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 قرائت قرآن با لحن عربی 
 

 

ْلن   آِإن   >  ْنزَّ
َّ
ااُه ُقْر أ ِبی   ن  ء  رَّ ْعِقُلونَّ ا عَّ ُکْم تَّ

ل َّ عَّ 1< ا لَّ
 

 قرآن کریم به زبان عربی است و در روایوات سوفارش شوده کوه    
 

 .«قرآن را به صورت عربی آن فرا گرفته و بخوانید»

ُموا الْ : »عن رسول اهلل
ل َّ عَّ بِ ُقْر تَّ ـرَّ  .2«ِتِه ي َّ آنَّ ِبعَّ

لْ قرَّ ٱِ »و  ْصو  ح  ُؤا اْلُقْرآنَّ ِباَّ
َّ
أ ِب وَّ رَّ  .3...« ااِته  اِن اْلعَّ

                                                             

 . 2. یوسف/ 1
 . 6، حدیث211، ص92. بیاراالنوار، ج 2
 . 3، حدیث 614، ص2. اصوا کافی، ج 3
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 لحن عربی حرکات و حروف مدّی 
 

و بووه  «حرکووات»، (ـــــݨـُ ــــݭݭـِ ـــــݨَّـ ــ)در زبووان عوورب، بووه صووداهای کوتوواه  

 گویند.   می «حروف مدّی»، (وـ ـݨُ ــــ ، یــ ݭٖ ، ــــــا ـݨ ـ ـــ)صداهای کشیده 

شیده )حروف مدّی( در زبوان عربوی، هموان صوداهای     صداهای ک
 باشند امّا با دو برابر مدّ و کش  بیشتر.   کوتاه )حرکات( می

لین عربی صدای فتیه، یاء و واو مدّی با فارسوی یکسوان اسوت،    
تنها تفاوت مختصری در لین عربی صودای کسوره، ضومه و الوف     

 پردازیم. مدّی وجود دارد که به بررسی آنها می
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  ــــــــݭݭݭݭݭݭـِ ـــــــ عربی کسرهلحن 
 

باشد )شبیه  می «حرف یاء»متمایل به  «صدای کسرة عربی»
اما بودون کشو (، ماننود صودای کسوره در      « ای »صدای 

ِ یابــان، خݫِ ب»کلمووات  ؛ بوورای آشوونایی بیشووتر،  «یــا ݫِ یابــان، نݫ

   کلمات ذیل را با لین عربی بخوانید.

ݫِ بݭِ ا ݫ ݫ ل ــــ ݭِ لݭݫ ٖ   ــــ ݭِ كݭِ مَّ ـْم یَّ  ــــ ݭِ ینی ٖد ف ݫِ لــلَّ ݫ ݫ  ݭِ هــیفٖ  ــــ ݭِ مــْس ݭِ ب ــــْد ݭݫ
ْرٖم  ب  ݭِ ل ــــْم ݭِ یهتَّ هݭِ نَّ اْلـجݭِ م ــــ كَّ ݭِ رَّ رݭِ م ــــ ݭِ ن َّ ٖ ݭِ ب ــــ ݨ  ݭِ ْن شَّ  ݭِ ینالد 
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  ـــــݨـُ ـــــلحن عربی ضمّه 
 

باشود.   موی  «حورف واو »متمایل بوه   «صدای ضمّه عربی»
ا بدون کش ، مانند صدای ضومه در  ام« او »)شبیه صدای 

 ؛ بورای آشونایی بیشوتر،   «وکـــلݨُ و، بــــلݨُ وس، هرــــݨُ خ»کلمات 

 کلمات ذیل را با لین عربی بخوانید: 

س ـــ ݨُ لـݨُ سݨُ ر ْدخ ـــ ݨُ لݨُ ْدخــیَّ  ـــوَّ ݨُ ْل هــݨُ ق ـــ ݨُ ولݨُ رَّ  ونَّ ݨُ لݨُ یَّ
د ُدونَّ  ـــ ݨُ یَّْشهَّ ق ـــیَّْشهَّ ٖق ݨُ م ـــا و  ݨُ فݨُ ک ـــ ݨُ ومݨُ اَّ  یمَّ ْستَّ
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  ا ـݨ  ــــلحن عربی صدای کشیدة فتحه 
 

صودای فتیوه   »)الف مدی( در زبان عرب، همان  «صدای کشیدة فتیه»

 .  «است اما با دو برابر مدّ و کش  بیشتر
باشد، از این رو بعد از هشت  صدای الف مدّی، تابع حرف قبل از خود می

، و بعود از بیسوت   درشت و پرحجم« خ، ص، ص، ط، ظ، غ، ق، ر»حرف 

 شود؛ مانند: حجم خوانده می حرف باقیمانده، به صورت نازک و کم

ݩݩݩݩݩݩݩݩ  ل ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ن ـــ كَّ اݨ  ِای   ـــ ِك لِ اݨ  م ـــهَّ ݨ  ِال ݨݖ اݧ ب َّ ْنی اݨ  ِتناݨ  ء اݨ  رَّ  اݨ  فِی الد ُ
ل لس َّ ݩݩݩݩݩ  اَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ب ـــنَّ اݨ  ِان َّ اْلِاْنس ـــِء ݨݖ اݨ  باݨ  ء ـــِه ݨ  ِلل   ـــُم اݧ  یلَّ ٖب اݨ  اَّ
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 «اهلل»لحن عربی الم جاللة 
 

، در نتیجه شود می خوانده« نازک»در زبان عربی به صورت « الم»حرف 
 شود؛ مانند:  خوانده می« نازک»بعد از آن نیز به صورت « الف مدّی»

ݩݩݩ آل ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُة  ـــِال هَّ  ݧ ٰلآِئکَّ ٰلاُم اَّ  ـــمَّ ٖ  ـــِبْسِم اهلِل  ـــلس َّ  یِن اهلِل ی ٖد ف
باشود، بوه    «قبل  مفتو  و یا مضوموم »اگر  «اهلل»جاللة  «الم»اما 

بعد از آن  «مدّی الف»شود و  خوانده می «درشت و پرحجم»صورت 
 شود، مانند:   خوانده می «درشت و پرحجم»نیز 

 ٱ
ݨݨَّ
ُر ل   ل ْکبَّ  ٱ ـــُه ل   ال ݨݨَّ ُهو ـــُه اَّ

ݨَّ
 
ار ـــِه الل    ݨَّ ِمن ـــُهم َّ لل    ِه الل    ݨُ ن 
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 ظ صحیح حروف عربی آشنایی با تلف
 
 

دانید، بسیاری از حروف عربی به همان شکل  همانگونه که می
شوند و نیازی به آموزش و تمرین ندارند، تنها  فارسی تلف  می

است «  و،  غ،  ع،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ،   ،  ث »ده حرف 
که در عربی تلف  آنهوا بوا فارسوی تفواوت دارنود کوه جهوت        

ا را با حروف مشابه فارسی، مقایسوه  یادگیری بهتر، نخست آنه
 پردازیم. نموده و سپس به تمرین روی کلمات قرآن می
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 « هاء»از « حاء»تفاوت حرف 
 

از انتها حلق و از میل  «هاء»در فارسی مانند حرف  «حاء»حرف 
در عربوی،   «حواء »شود، اما جایگاه تولیود حورف    حنجره تلف  می

باشد، هنگوام   می «وسط حلق»
های حلوق بوه    دیواره تلف  آن،

هم نزدیک و صدای حورف بوا   
هوای   حالت گرفتگی به دیوواره 

 شود. حلق کشیده می
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 « حاء»تمرین حرف 
 

 

 
َّ
ِن ْح ر َّ ــلٱ ُة ْح رَّ ـــ  م  ب ِ  ــــمَّ سَّ ٰلا ـــ ْح فَّ ْلـ ـــ ْح فَّ ْب  ـــْمُد حَّ اَّ  نَّ اح  سَّ

ه  حَّ  نَّ د  حَّ ُمـ ـــسَّ   ـــا م َّ
َّ
ب ِ  ـــٌد حَّ اَّ  ـــِم یٖح لر َّ ٱ  كَّ ْمِد حَّ بِ  ـــ ُح ُنسَّ

 ٌد ـحَّ وَّ اهلُل اَّ ـــــــْل هُ ـــقُ  ـــ ِم یٖح ِن الر َّ ـــــم  ْح ر َّ ــلاِم اهلِل ـــــِبْس 
ب َّ  اتِ ــرَّ ا ء  ا ــن  ْنی  ا فِی الد ُ ـة  وَّ فِی الْ حَّ ن  نَّ ِة ــــــِخ ݦݦݦݦݦݦݩݩݘ  اسَّ ـة  حَّ رَّ نَّ  سَّ
سَّ  ب ِ حَّ بِ  ْح ب ِ ــــــفَّ ابْ ــُس  ـــ ــكَّ ْمِد رَّ   ـــنَّ اهلِل ح 

َّ
 ِه ُد ِلل   ـــــْم ـحَّ لْ ٱ

ن َّ ُمـ ـــ كَّ ِد ــْم حَّ بِ  ُح ِب  ــــُن ُنسَّ ْح نَّ  ُد اَّ ْشهَّ د  حَّ اَّ ُسوُل اهلِل م َّ  ا رَّ
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 « همزه )ء(»از « عین»تفاوت حرف 
 

از انتهای حلوق و   «همزه )ء(»، در فارسی مانند حرف «عین»حرف 
در  «عوین »شود، اما جایگاه تولیود حورف    از میل حنجره تلف  می

باشود،   موی  «وسط حلق»عربی، 
هنگام تلف  آن، دریچة نای بوه  
آراموی عقوب کشویده و صوودای    

هوای   حرف کمی نرم به دیوواره 
 شود.   حلق کشیده می
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 « عین»تمرین حرف 
 
 

ی ْع اَّ  ـــدَّ ـــــبُ ْع نَّ  ـ  م ـــُد ــــــبُ ْع ٰلآ اَّ  ـــل   یل  عَّ  ـــا ِلی   عَّ  ـــُدونَّ ــــبُ ْع اتَّ ــ
ا ٖم ع  ـ  بِع  ـــينَّ ـــلَّ قْ  ـــُن يٖع تَّ ــــنَّْس  ـــاُد ـــ ْیِهْم عَّ  ـــُد ُع اَّ  ْبُدُه عَّ  ـــلَّ
 
َّ
ْم ٱ ب  الْ ِلل    ُد ـــْلـحَّ اــِه رَّ مع  ِم  ـــينَّ ـٖــ لَّ ُه ــاهلل ِلمَّ  عَّ ـــسَّ ـِمدَّ  ْن حَّ
اـــُب ْع نَّ  كَّ اــِای    ی َّ  ـــُن يٖع تَّ ـــنَّْس  كَّ ُد وَّ ای   ی خَّ عَّ حَّ  ِل ــــمَّ عَّ ْیِر الْ ـــل 

ْشهَّ  م َّ ُد اَّ ــاَّ ُس عَّ ا د  ـــن َّ ُمحَّ ا تَّ ْع ٰلآ اَّ  ـــوُلُه ــْبُدُه وَّ رَّ  ُبُدونَّ ْع ُبُد م 
ن َّ  ُد اَّ ْشهَّ ُة اهلِل ی   ِل عَّ اَّ ب ِ  ـــا ُحج َّ انَّ رَّ ْمِدِه ْع یَّ اْلاَّ ـُسْبح  ی وَّ ِبحَّ  ل 
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 «قاف»و « غین»تفاوت حروف 
 

از  «قواف »، در فارسی مانند حرف «غین»حرف 
بان کوچوک تلفو    اتصاا ریشة زبان با ابتدای ز

در  «غوین »اموا جایگواه تولیود حورف      ،شود می
باشد؛ هنگام تلف  آن،  می «ابتدای حلق» ،عربی

ریشة زبان باال رفته و به زبان کوچک نزدیک و 
صوودای حوورف از میووان ابتوودای حلووق و زبووان  

   شود. کوچک به نرمی در مخرج خود کشیده می
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 « غین»تمرین حرف 
 

ْستَّ   ِفْر ْغ اـــفَّ  ـــن ی ـــْغ اَّ  ـــی نٖ ـــْغ ٰلا یُ  ـــِفْر ـــْغ اِ  ـــِفُر ــْغ ـــــــاَّ
اْر  ـــِفْرُه ْغ وَّ اْستَّ  ـــ ْغ ݪݪݪݬݬِ زـــــٰلا تُ  ا ـــْب غَّ فَّ اِت یٖغ ُم  ـــِسٍق غ   ر 
ْستَّ  ب یــْغ اَّ ت ݭݭݭݭݪݪݪݪݪݭݭٖ ِفُر اهللَّ رَّ ــو اَّ ُ ݧ ݧ یْ ݧ   ـــِه ـــوُب ِالَّ

لل    ݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪٖ ْرلیــِف ـــْغ م َّ اــُه اَّ
آ اَّ  ـــی ِمْن ُجوٍع نٖ ْغ یُ ُیْسِمُن وَّ ٰلا ٰلا  نْ ـْغ م  اُلُه ــن ی عَّ  ُه م 

ا ا فَّ ن   امَّ آ ء  ن  ب َّ اْغ رَّ ْمن  ا وَّ اْرحَّ ن  ا ٰلات ـــ ِفْرلَّ ن  ب َّ ݧُ رَّ ݧ اــــقُ  ْغ زِ ݧ ن   ُلوبَّ
ب ِ  ْمِد رَّ ْح ِبحَّ ب ِ سَّ ب ِ  ـــِفْرُه ْغ وَّ اْستَّ  كَّ فَّ اْر  كَّ ِال ی رَّ  ْب غَّ فَّ
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 ارسی تفاوت واو عربی با ف
 

های پیشوین بواال    ، در فارسی از برخورد دندان«واو»حروف 
شوود، اموا در عربوی بودون دخالوت       با لب پایین تلف  موی 

هوا بوه حالوتِ گورد و      لب»ها،  دندان
، )مانند شکوفه، شبیه حالت «پیوسته
آیود و صودای    در موی «( او»صودای  

 شود. ها خارج می حرف از میان لب
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 « واو»تمرین حرف 
 

ُکْن  وَّ  ـــ وَّ ُه  ـــِه ـــِت و َّ قُ  ݨَّ و ـــِل ْو ــــِبحَّ  ـــِم ْو ــــیَّ  ـْم یَّ  ُس وِ ْس وَّ ـــ یَّ  لَّ
ُه وَّ  ـــ او  ــــــُکُف  ْمُد  وَّ  ـــلِی ُ اهلِل وَّ  ـــْحدَّ ْلـحَّ ا ـــاَّ ی َّ و  اـــ تَّ  ِلدَّ  ينَّ ٖب و  
ـ  م ٖ ـــِم الْو ـــــیَّ  ِك ـالِ ـــ ْش  ـــ   نَّ ــــید  ن َّ ــــــهَّ ــــاَّ ِل  ُد اَّ  ی ُ اهلِل لِ وَّ ا ی   ـــــعَّ
حَّ  وَّ ـــْل ُه ــــقُ  ـ وَّ  ـــٌد ــــاهلُل اَّ حَّ  او  ُف ـــُه ُک ـــْن لَّ ــُک ـــْم یَّ ـــلَّ  ٌد ــــاَّ

ُقوُم و َّ قُ  وَّ ِل اهلِل ْو ـــِبحَّ  ْقُعُد  وَّ ِتِه اَّ ُه ٰلا شَّ وَّ  ـــ اَّ  ُه ــــلَّ  كَّ یرٖ ـــْحدَّ
انَّ اهلِل  ْمُد ِلل    وَّ ُسْبح  ݧ ل وَّ ِه اْلـحَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ا اهلُل  ݩݩݩ آݧ

ْک  وَّ ِال هَّ ِال َّ ُر ـاهلُل اَّ  بَّ



 

 27 

 «سین»از « صاد»تفاوت حرف 
 
 

، بخو   «سوین »و  «صواد »هنگام تلف  دو حرف 
جلویی سط  زبان به سط  صاف پشت لثة ثنایوای  

شوکاف و   نباال نزدیک شده و با سای  هووا از ایو  
شوند، با این تفاوت کوه در   لید میمجرای باریک تو
ریشة زبان نیوز  »، «صاد»لف  حرف عربی، هنگام ت

و صدای حرف به طرف کام باال کشیده  «باال آمده
  گردد. و به صورت درشت و پر حجم ادا می
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 « صاد»تمرین حرف 
 

 

اِب ْص اَّ  اْلعَّ  ـــ ح  ُد صَّ  ـــِر ْص وَّ   ـــمَّ
َّ
وُة ص َّ لٱ   ـــل 

َّ
الٱ اِت ص   اـــ اَّ  ِلح   بَّ ص 

و   اُصوـــ نَّ  ُدورِ ص ُ فِی ال ـــلَّ ص ِ ُح  ـــل ِ صَّ  ـــْبِر ــــص َّ ِبال ـــْوا ـــصَّ اتَّ  ح 
یْ ـــْم تَّ ـــلَّ اَّ  عَّ ـــرَّ کَّ ب ُ ـــفَّ فَّ  رِ ْص ــــوَّ اْلعَّ  ـــ  یِل اِب اْلٖف ــحَّ ْص اَّ بِ  كَّ لَّ رَّ
 
َّ
ی الَّ  ـــُد ــمَّ ـــص َّ هلُل الٱ لَّ ی َّ عَّ وِة ــــص َّ حَّ ـ  ْد قــــــقَّ  ـــل  ِت الـــ وُة ـــــص َّ امَّ  ل 

ِم  اــــاِت وَّ تَّ ِلح  اـــص   ُلوا الــــوَّ عَّ اصَّ و  و  ِ وَّ تَّ ق   ْبرِ ص َّ ْوا ِبالصَّ ْوا ِباْلـحَّ
 
َّ
 ٱ
ٍد صَّ ُهم َّ لل   م َّ اِل ُمحَّ ٍد وَّ ء  م َّ ی ُمحَّ ل  ا فِی الص ِ وَّ ُح  ـــل ِ عَّ  ورِ ُد ص ُ لَّ م 
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 « تاء»از « طاء»تفاوت حرف 
 
 

از اتصاا بخو  جلوویی    «تاء»و  «طاء»دو حرف 
ثنایوای بواال و جودا    روی سر زبان با برآمدگی لثة 

شوند، با این تفواوت کوه در    شدن از آن، تولید می
ریشة زبان نیز » ،«طاء»عربی، هنگام تلف  حرف 

و صودای حورف بوه طورف کوام بواال        «باال آمده
گوردد   کشیده و به صورت درشت و پرحجم ادا می

 شود.   تمیز داده می« تاء»و با این حالت از حرف 
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 « طاء»تمرین حرف 
 

  ـــونَّ ـــــِعُم ْط یُ  ـــِع ـــــلَّ ْط مَّ 
َّ
امَّ ـــــط َّ لٱ ال ء  ݨݖ اط  عَّ  ـــِب طَّ حَّ  ـــع  ــــاـــ وَّ  ِرُق ط  

ااَّ  ْن یُ  ـــعَّ ط  اــــِص  ـــوا ـــــُع یٖط اَّ  ـــْع ِط مَّ   ـــ طَّ ر 
َّ
 ِلــــُع ط َّ ـــ تَّ  نَّ يٖط ْع ــــــْلـُم ٱ

ِع اْلفَّ ــــْط ت  ی مَّ ــــٰلاٌم ِهیَّ حَّ ــــسَّ  ل  ـــط َّ ال نَّ وــــِعُم ْط ـــوَّ یُ  ـــْجِر ــــلَّ امَّ عَّ ِه ــی ُح ع   ب ِ
اْم   تُ ــــوَّ

َّ
أ ـالَّةَّ اْلـحَّ ـــُه حَّ ــــرَّ ب ِ ـــجَّ  ـــِب طَّ ـــم   آء  ِمْن رَّ ابــــء  ِح ݨݖ اط  ــــعَّ  ـــكَّ ـز  ـ  س   اـ

ُس ـــِط ْن یُ ــــمَّ  ـــ ولَّ ــــُس ر َّ ــــوا اهللَّ وَّ الــــــُع ٖطیاَّ  قَّ ـــِع الر َّ  اعَّ اهللَّ ـــــــط  اَّ  ْد ـــولَّ فَّ
ر   االص ِ ٖق اْلـُمْس  طَّ اِاْهِدنَّ ْس  ـــ یمَّ تَّ ْیرَّ اْلـمَّ ا خَّ ْیـرَّ اْلـُمْع ُؤولٖ ی  ا خَّ  نَّ يٖط ينَّ وَّ ی 
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 « زاء»از « ذال»تفاوت حرف 

 

 «زاء»، در فارسی مانند حورف  «ذاا»حرف 
از برخورد پخ  مجاور نوک زبان به پشت 

لوی در  شود، و های پایین تلف  می لثة دندان
تماس بخ  مجاور نوک زبوانی  »عربی از 

و خروج هوا از میان  «های ثنایا با لبة دندان
 شود. حجم ادا می آنها به صورت نازک و کم
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 « ذال»تمرین حرف 
 

بَّ ْذ اَّ    ـــهَّ
ُ
رَّ ذَّ  ـــِهْبنَّ ْذ یُ  ـــُکُروا ْذ ٱ اعَّ  ـــ ِکٖرینَّ اذ  ـــ  كَّ لِ ذ   ـــکَّ  بَّ ذ 

 ـــ  ٖریـــــکْ ِذ 
َّ
 ٱ
  ـــ یٖذ ــــــل َّ

َّ
 ٱ
ُع  ـــنَّ یٖذ ل َّ ِ کَّ ــــیُ  ـــ ُذ وـــــــاَّ  ٌن ذ ِ ـــ ُمــــــؤَّ  نَّ ذ َّ اَّ  ـــُب ذ 

 
َّ
ْمُد ِلل   ٱ  ْلـحَّ

نَّ ْذ اَّ  یٖذ ِه ال َّ زَّ ا اْلـحَّ ن َّ بَّ عَّ   ـــهَّ
ُ
ْیُکْم ْذ ٱ لَّ ةَّ اهلِل عَّ  ُکُروا ِنْعمَّ

سَّ  اِت یُ ـــِان َّ اْلـحَّ اِت ی ِ ـــِهْبنَّ الس َّ ْذ ـــن  اــی ِللر  ـــکْ ِذ  كَّ لِ ذ  ئ   نَّ ـــیِکرٖ ذ  
ُع  ٖج ــــاهلِل ِمنَّ الش َّ ـــبِ  ُذ وــــاَّ اِن الر َّ قِ  ـــ ِم ــــیْیط  وةَّ لِ ــــِم الص َّ ـــــاَّ  یرٖ ــکْ ِذ ل 
 ر  ـــِص 

ْم یٖذ ــــاطَّ ال َّ ْیِهْم ــنَّ اَّ ْنعَّ لَّ   ـــتَّ عَّ
یْتَّ ال َّ اَّ رَّ ِ ُیکَّ  یٖذ اَّ ٖ ذ   یِن ُب ِبالد 
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 « زاء»از « ظاء»تفاوت حرف 
 

 

  «زاء»در فارسی ماننود حورف    «اءظ»حرف 
شود ولی در عربوی هماننود حورف     تلف  می

گردد با این تفواوت کوه در    تلف  می «ذاا»
ریشة زبان نیوز  »، «ظاء»هنگام تلف  حرف 

و صدای حرف به طرف کام باال  «باال آمده
کشیده و به صوورت درشوت و پورحجم ادا    

 شود.  می
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 « ظاء»تمرین حرف 
 

اـــ  كَّ ْهرَّ ظَّ  ـــونَّ ـــِلُم ْظ ٰلا تُ  ـــْمُت ــــــــلَّ ظَّ  ـــِلُم ـــْظ یَّ  ا ينَّ ــٖــ ِلـمظ  ٌة ِظ ـــ ن   رَّ
ـ ـــُم یٖظ عَّ  افِ ـــلَّ ـا ُظ ِحْف  ـــ نَّ يٖظ ح  اِمنَّ ال ـــُهم  ٖم ظ   افِ  ـــينَّ لَّ ٍ نَّ ـــ حَّ وُظ ح   ظ 

ب ُ ـــْظ ـوَّ ٰلا یَّ  د   ـــكَّ ِلُم رَّ حَّ ـانَّ ح  ـــبْ ـــُس  ـــا اَّ ب ِ  ِدِه ـــْم ـــــحَّ ــــِم وَّ بِ یــٖـ ظـــیَّ اْلعَّ رَّ
 ٖ
ب ِ ِان  ْف ــــلَّ ظَّ  یرَّ اْغِف ٖس ـــْمُت نَّ لِ  آٰل ـــی ْرلٖ ـــی فَّ ا اهلُل اْلعَّ

 ُم ٖظیــــی ُ اْلعَّ ِال هَّ ِال َّ
ب ِ ح  ــــُسبْ  ـــونَّ ــــِلُم ْظ ونَّ وَّ ٰلا تُ ــــــِلُم ْظ ٰلا تَّ  ا ُک  آن  ــــانَّ رَّ ا ـــِان   ان    ِلٖمينَّ ظ 

افوَّ ِان َّ  ـح  ْیُکْم لَّ لَّ ُؤوُدُه ِحْف  ـــنَّ يٖظ عَّ لِ ُظ وَّ ٰلا یَّ ا وَّ ُهوَّ اْلـعَّ  ُم یٖظ ی ُ اْلـعَّ ُهم 
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 « زاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

شوود ولوی در    تلفو  موی   «زاء»حورف  مانند در فارسی  «ضاد»حرف 
)بوه اسوتثنای سور     از تماس تدریجی یکی از دو کنوارة زبوان  »عربی 
االی هموان  هوای آسویای بو    بوا دنودان  زبان( 
و جریان صوورت از میوان آنهوا و بوه      «طرف

 گردد.   صورت درشت و پرحجم ادا می
تلفّ  ضاد به صوورت داا درشوت،    یادسپاری:

باشود و باعوث    تلف  عرب صدر اسوالم نموی  
 شود. بطالن نماز می
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 « ضاد»تمرین حرف 
 

ان  ْض رِ ـــ ل ا ْض فَّ  ا ْع ضَّ وَّ  ـــا و  ا ال ـــن    ـــينَّ ل ٖ آ ض   وَّ لَّ
َّ
ْغ  ـــیْف ٖع ض َّ لٱ  ِب ُضـــــــومَّ

ْر  ـــُت یــٖـ ضرَّ  ـــیَّ ِض رَّ  ة  ــــِض ار   ـــة  ــی َّ ـــِض مَّ ْع   ـــیَّ ُح ـــ  اُضورَّ  ـــُکْم ـــُض بَّ  ض ُ یَّ
ُغونَّ فَّ ـــْب ــیَّ  ْب ٱِ  ـــا ان  و  ــــْض نَّ اهلِل وَّ رِ ـــا ِم ل  ـــْض تَّ ْم عَّ  ْف ــــیٖع ــــض َّ ال كَّ دَّ ــْرحَّ
ْی  ْغ ــغَّ االُضوِر اْلـمَّ ْیِهْم وَّ لَّ لَّ ْنُهمَّ وَّ رَّ  یَّ ِض رَّ  ـــ ينَّ ل ٖ ݨݖ اض   ِب عَّ ْنُه ُضواهلُل عَّ  ا عَّ

ُح  اِم اْلـِمْسٖک  ض ُ وَّ ٰلا یَّ ع  ی طَّ ل  ْع ض َّ وَّ اهلُل فَّ  ـــ يِن عَّ ْع ـُض لَّ بَّ ی بَّ ل   ٍض ُکْم عَّ
ب ِ ل  ی اِ ٖع ـــْرِج ٱِ  ا ـِك ی رَّ ْر ـــــیَّ ِض ر  ـِض ة  مَّ ُکُم ِاْلاــیٖض رَّ  ـــة  ـــی َّ  این  ْسٰلامَّ ٖد ُت لَّ
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 « ظاء»از « ضاد»تفاوت حرف 
 

در تلف ، و فتوای مراجوع   «ظاء»و  «ضاد»با توجه به شباهت دو حرف 
، یوا بورعکس تلفو     «ظواء »را به صورت « ضاد»بزرگوار تقلید که اگر 

گردد نماز باطل است، باید دقت نمود تا هور حورف از مخورج خوود ادا     
 شود تا از یکدیگر تمیز داده شوند.  

هوای   از برخورد بخ  مجاور نوک زبان بوا لبوة دنودان   »، «ظاء»حرف 
تدریجی یکی از دو  از برخورد»، «ضاد»شود ولی حرف  تولید می «ایثنا

و بخو    گوردد  میتولید  «های آسیای همان طرف کنارة زبان با دندان
 مجاور نوک زبان در تولید آن نقشی ندارد.  
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 « ظاء»و « ضاد»تمرین حرف 
 

 در هنگام تمرین دقت شود تا هر حرف از مخرج خود
 ادا گردد تا از یکدیگر تمیز داده شوند.  

ْنقَّ   ٌم یٖظ ــــٍل عَّ ـــــْض ـــُذوفَّ   ــــ  كَّ رَّ ـــْه ـــضَّ ظَّ ــــاَّ
ا مَّ ظَّ  ـــن َّ ــــظَّ ا فَّ ب  ــــِض ُمغ  ْر ـــلَّ ا فِی اْلاَّ  ِض ْت م 
ْع  اال ُض ــــبَّ ٖ ـــ ينَّ ِلـٖم ظ   ْر مـ  ـــلُ ُظ ی ف  ِض اِت اْلاَّ
ُع  اال ض ُ یَّ  فٖ ْظ ٰلاتَّ  ـــِلـُم ظ  

ُ
أ ا وَّ ٰلا تَّ مَّ یْض یه   ح 

ئِ ــــُوُج  ْومَّ اـــوٌه یَّ ُة ـــِض ٍذ ن  ب   رَّ اـــِالی  رَّ ا ن  ٌة ِظ ه   رَّ
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 «سین»از « ثاء»تفاوت حرف 
 
 

تلفو    «سین»در فارسی مانند حرف  «ثاء»حرف 
از تمواس  »ذاا شود ولی در عربی مانند حرف  می

 «هوای ثنایوا   بخ  مجاور نوک زبان با لثة دنودان 
و خروج هووا از میوان آنهوا بوه صوورت نوازک و       

در تلفو    شود، با این تفواوت کوه   حجم ادا می کم
تارهای صووتی  » ،برخالف حرف ذاا «ثاء»حرف 

 .«شود مرتع  نمی)که در حنجره قرار دارد( 
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 «ثاء»تمرین حرف 
 

الَّ ثْ مِ ـــ  ن یثْ مَّ  ا ثْ اَّ  ـــق  ـه  الَّ ْو  ـــق  ْت ثَّ  ـــرَّ ثَّ کَّ اـــ  ٌة ثَّ  ٰلاثَّ  ـــُقلَّ  ِلُث ث 
ابَّ ثِ  ا ـــیثٖ کَّ  ـــرَّ ثِ ُبْع  ـــ كَّ ی    ر 

َّ
الت َّ ٱ ل ـــُر ثُ ک  ااَّ  ُر ث ِ ـــ ُمد َّ  ثَّ ٰلاثُ  ـــِقُب ث  

یْ  ْعطَّ ـآ اَّ اـــِان   ٍة ـــثْ ْظِلُم مِ ـــِان َّ اهللَّ ٰلا یَّ  ـــرَّ ثَّ ْو ـــاْلکَّ  كَّ ن  ر َّ الَّ ذَّ  ق 
ْن  ا مَّ ام   ا یُنـُه ـُقلَّ ثَّ فَّ و  ْرُض اَّ  ـــْت مَّ ِت اْلاَّ جَّ ْخرَّ ـثْ وَّ اَّ الَّ اــق   ه 

ا ابَّ ثِ وَّ ـــ  ٌة ثَّ   لا  ثَّ  ُث ـــلِ ث  ْر فَّ  كَّ ی  ه ِ ا فِی الُقُبورِ ثِ ا ُبْع ِاذ   ـــطَّ  رَّ م 
 
َّ
 ـــ  ُر ثُ اک  ـُکُم الت َّ ٮه  ـلْ ٱ

َّ
اْجُم الـــلن َّ ٱ  ثَّ ٰلاـــثُ ن ی وَّ ثْ مَّ  ـــُب ــقِ ث  
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 صفت قلقله
 

در هنگام ساکن بودن باید دقت نمود که  «قطب جد»در تلف  پنج حرف 
باید صدای صدای حرف حتماً شنیده شود، برای این منظور، پس از تلف  

  گویند؛ مانند: می «قلقله»حرف را آزاد و آشکار نمود که به این حالت، 

ـْر بْ اَّ  سَّ  ـــ كَّ ٮر  ْد اَّ  ـــتَّ وَّ ُل ْج یَّ  ـــنَّ ْط فَّ  قْ ـــ ٱِ عَّ
ْ
أ  رَّ

 در قلقلة آخر کلمات )هنگام وقف( باید دقت بیشتری نمود؛ مانند: 

سَّ  حَّ  ـــ ْب ــــکَّ ا ـــ ْج ُبُرو ـــ ْط یُمٖح  ـــ ْد اَّ  ْق لَّ ـــــخَّ  م 
تَّ  شَّ  ب ْ وَّ  ق ْ ـــ ِباْلحَّ  ج ْ ـــ فِی اْلحَّ  ْط ـــ ٰلا تَّْشِط  د ْ ـــ اَّ
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 استفاده از نوار برای یادگیری قرائت صحیح 
 

بهترین راه برای یادگیری قرائت صیی ، استفاده از نوارهای آموزشی قرائت قورآن  
احول ذیول را بوه    کوتواهی را انتخواب و مر   ةباشد، برای این منظور، سوور  کریم می

 ترتیب انجام دهید.  

 قرآن؛   خطپخ  آیات و گوش دادن همزمان با نگاه کردن به  -1

 پخ  دوبارة همان آیات و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛   -2

 پخ  دوبارة همان آیات و خواندن همزمان به صورت همخوانی با نوار؛   -3

، ایست در هنگام وقف دهیم، همانند مرحلة اوا، به آیات پخ  شده گوش می -4
 ؛دهیم خوانیم، و سپس به این نیو ادامه می زنیم و مانند نوار می نوار را می

 کنیم. خوانیم و سپس با نوار مقایسه می بر عکس مرحلة چهارم، اوا می -5
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 مدّ فرعی و عارضی 
 

 ؛  «زیادت، افزونی و کش »در لغت:  «مدّ»
 .  «مقدار طبیعی کش  صوت در حروف مدّی پی  از»و در اصطال : 

به طور طبیعوی باعوث دو برابور مودّ و کشو  حرکوات        «حروف مدّی»
 شود.   گفته می «مدّ طبیعی، ذاتی و اصلی»شوند، از این رو به آنها  می

هرگاه بعد از حروف مدّی، سبب مدّ )همزه و سکون( آمده باشد، در ایون  
رو بوه  شود، از ایون   صورت حروف مدّی بی  از مقدار طبیعی کشیده می

 شود.   گفته می «مدّ غیرطبیعی، عارضی و فرعی»آنها 
 ، تقسیماتی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.«مدّ فرعی»
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 مدّ فرعی در روایات اسالمی
 

کند: آن حضورت در توالوت سوورة حمود،      نقل می کلینی از امام صادق -1

د َّ »رسیدند، فرمودند:  < ينَّ ال ٖ ا الض   وَّ لَّ >وقتی به  سوُل اهلِل  مَّ ا رَّ ُه  ِبه  وتَّ ـ>صَّ لَّ  اوَّ
ـ ـ وَّ >یعنی رسوا خدا، الف مودّی   ؛«< ينَّ ل ٖ آالض   ـ الَّ را بوا مودّ و کشو      < ينَّ ل ٖ آالض  

 .  (223، ص  6، ج )فروع کافیخواندند.  بیشتری می

ــا>مسووعود در قرائووت آیووة   الجووزری از ابووی  نابوو -2 مَّ ق   ِإن َّ ــدَّ ــر   اُت الص َّ  وَّ  ِء آِلْلُفقَّ
س  ـاْلـ الوف مودّی   کند که حضرت  نقل می از پیامبر گرامی اسالم <ِن ياٖک مَّ

ـر  > )النشر فوی القوراءات   را به مدّ خوانده است، پس شما هم آن را مدّ بدهید.  <ِء آِلْلُفقَّ

 . (315، ص 1، ج العشر
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 مدّ فرعی در فتوای مراجع بزرگوار تقلید 
 

  1باشد؛ ذیل میفتوای مراجع تقلید در رابطه با مدّ فرعی، مختلف و به شر  

 بهتر آن است که با مدّ خوانده شود؛   -1
 واجب است؛  « مدّ متصل و الزم» -2
 واجب است؛  « مدّ الزم»، احتیاط مستیب و «مدّ متصل» -3
باید مدّ داده شوند و اگر مدّ ندهنود، احتیاطواً   « مدّ متصل و الزم» -4

 نماز را تمام و دوباره بخوانند.  
 جع تقلید خود )در مسألة قرائت نماز( مراجعه کند.هرکس باید به فتوای مر

                                                             

 . 1003ه نفر از مراجع تقلید، مسأله المسائل مطابق با فتوای سیزد . توضی  1
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 مدّ متّصل و منفصل 
 

 و در یک کلمه باشند؛ه : بعد از حروف مدّی، همزه آمد«مدّ متصل»

 ُء و  ݨُ س ـــْت ئَّ ݦݦݦݦݩݦ  يݭِ س ـــ آُء ݨَّ یَّش       مانند: 
گویند، چون همة علمای قرائت و تجوید،  نیز می «مدّ واجب»به مدّ متصل، 

 حرکت( اتفاق نظر دارند.   6الی  4و کش  اضافی آن ) در مدّ

: حرف مدّ در آخر کلمه و همزه در ابتودای کلموة بعودی    «مدّ منفصل»

ن       باشد؛ مانند: ب َّ آرَّ اإِ  او  الُ قَّ  ـــن َّ إِ  ی  ݭِ وَّ ُرُسل ـــ كَّ ن َّ إِ  ݨَّ  ن َّ

 گویند، چون همة علمای قرائت و تجوید، نیز می «مدّ جایز»به مد منفصل، 
 حرکت( اتفاق نظر ندارند. 5الی  2در مدّ و کش  اضافی آن )
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 مَدّ سکون الزم و عارض 
 
 

: بعد از حروف مودّی، حورف سواکن ثابوت باشود؛      «مدّ سکون الزم»

ـ ءمانند:  ݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨَّ اݨْ ل آݨَّ
ݦ

ـ

 دوووش اهی حرف ساکن در حرف بعدی ادغام میوو، و گنَّ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݪݪݬݬݬݬݪ

آالض   الَّ  وَّ شود؛ مانند:  و به صورت حرف مشدّد خوانده می  . ينَّ ݭِ ݨ  ل ݨَّ
 حرکت(.   6نزد همة علمای قرائت و تجوید الزم است ) «مدّ سکون الزم»
بعد از حروف مدّی، حرف ساکن بر اثر وقف، عوارض   «مدّ سکون عارض»

اِن شود؛ مانند:  ِذبَّ ِذب = ُتکَّ اُتکَّ ِع ݨْ نݨَّ ع؛ نَّْستَّ مݨْ نيݭِ يُن = نَّْستَّ ْعلَّ ُمونَّ = تَّ ْعلَّ  .ݨْ نوݨُ ، تَّ
 حرکت مدّ دهد.   6جایز است و قاری مختار است تا  «مدّ سکون عارض»
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 وقف و ابتدااهمیّت 
 

 : »قال علی ٌ 
َّ
یاُن الـُحروِف ٱ رتیُل ِحفُظ الُوقوِف وَّ بَّ  «. لت َّ
است که در رابطوه   «وقف و ابتدا»، مبیث «علم قرائت»یکی از مباحث 

 کنود.  قف و ابتدا و نیوة وقف نمودن بر آخر کلمات بیوث موی  با موارد و

 طالب ابی بن و در اهمیّت آن، همین بس که امیرمؤمنان حضرت علی
 آن را نیمی از ترتیل قلمداد فرمودند و علمای قرائت بر این باورند که:

 «.داند هر کس موارد وقف را نشناسد قرآن خواندن را نمی»
وقوف بوه حرکوت و    »احتیاط فرمودند که در نماز و مراجع بزرگوار تقلید، 
 پردازیم. که به بررسی آنها می« وصل به سکون نشود
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 وقف و ابتدا 
 

 ، شامل دو مبیث کلی است.  «مطالب وقف و ابتدا»
 انتخاب میل مناسب برای وقف و ابتدا؛   -1
 و آغاز نمودن از ابتدای کلمات. نیوة وقف نمودن بر آخر کلمات -2

آشنایی با معوانی آیوات   « تخاب میل مناسب برای وقف و ابتداان»الزمة 
انود   باشد، و علمای قرائت، رموزی را برای میل مناسب وضوع نمووده   می

 مشهور است، و در صفیه آخر قرآن آمده است.  « رموز سجاوندی»که به 
در قرائت قرآن، وقت بر مُتَیرّک جایز نیست و در صورت متیرکت بودن تغییراتی در 

 باشد. می «وقف اسکان و ابداا»آید که مهمترین آنها  کلمه به وجود می آخر
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 وقف اسکان 
 

؛ اگر آخر کلمه، متیرک و یوا تنووین   «ساکن کردن»، یعنی: «اِسکان»

 گردد؛ مانند: می« ساکن»باشد، هنگام وقف،  (ــــݨٌ ــــــݭٍ ــــــݨـُ ـــــݭـِ ــــݨَّـ ــــ)کسره و ضمه 

ب ِ  ٖمين رَّ الَّ ٖم        ݨَّ اْلع  الَّ ب ِ اْلع  ٖح  ݨْ ينرَّ ِن الر َّ ْحم  لر َّ
َّ
ٖح        ݭِ یمـــ ٱ ِن الر َّ ْحم  لر َّ

َّ
 ݨْ یمٱ

ا ٖع  كَّ ِای   ا        ݨُ يننَّْستَّ ٖع  كَّ ِای   ٖظ  ݨْ يننَّْستَّ ٍ عَّ ظ  ٖظ         ݭٍ یمـــ ُذو حَّ ٍ عَّ ظ   ݨْ یمُذو حَّ
 ݨْ ينوَّ ُحوٌر ٖع         ݨٌ ينوَّ ُحوٌر ٖع 

ساکن و یا حروف مودّی باشود، تغییوری در آن    اگر آخر کلمه، یادسپاری: 

ْنِذرشود؛ مانند:  داده نمی اَّ ق ـــ ݨْ ُقْم فَّ لَّ اْنطَّ ت یوَّ اْدُخٖل  ـــ اݨ  فَّ ن َّ یجَّ  اوݨُ ـ وَّ ٰلا ُتْسِرفــ ݭٖ
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 وقف ابدال 
 

 «ة،  ـــة»؛ اگر آخر کلمه، تایِ گورد  «تبدیل کردن»، یعنی «اِبداا»
 شود، مانند: می «ْه ـ  ْه ــ»باشد، هنگام وقف تبدیل به های ساکن 

 
َّ
وٱ ل             ةَّ لص َّ

َّ
وٱ ل    ْه لص َّ

َّ
ِری َّ ـــ ٱ           ِة ْلبَّ

َّ
ِری َّ ٱ  ـــ  ْه ْلبَّ

َّ
اِقعَّ ٱ           ُة ْلو 

َّ
اِقعَّ لْ ٱ  ْه و 

رَّ  ه َّ رَّ           ة  ُمطَّ ه َّ ْرُفوعَّ  ْه ُمطَّ ْرُفوعَّ          ٍة ـــ مَّ اِحدَّ  ْه مَّ اِحدَّ          ٌة ـــ و   ْه و 
 ،باشود، هنگوام وقوف    ـ(ـــــݨ ـ ــــ)ـن فتیه و همچنین اگر آخر کلمه تنوی

 شود؛ مانند: می« (ا ــݨَّـ ـــ)تبدیل به الف مدی »تنوین حذف و 

اب ْعن  ااَّ اب          ݨ  ْعن  ااَّ آءݨ  ُهد       ی    ݨ  ـــ ُهد ݨ  آء           ݨ  ی ـــ ِعش  اِعش   ݨ 

 

 

 

 

 

 

  ر 
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 وقف به حرکت و وصل به سکون 
 

کوه در قرائوت نمواز،     همة مراجع بزرگوار تقلید، احتیاط فرمودند
 انجام نگیرد.  «وقف به حرکت و وصل به سکون»

 در هنگام وقف دو کار همزمان باید انجام گیرد.  
 ق پیدا کند(؛  )تا وقف تیقُّ قطع صوت برای تجدید نَفَس -1
 باشد(.   )چرا که وقف بر متیرک جایز نمی ساکن کردن حرف آخر کلمه -2

وقوف بور   »شوود   اکن نشوود؛ موی  اگر وقف بشود ولی حرف آخور کلموه سو   
و اگر حرف آخر کلمه ساکن شوود ولوی وقفوی صوورت نگیورد،      « متیرک

 باشند. ، و هر دو جایز نمی«وصل به سکون»شود  می
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 خَلط و مَزج  
 

ت شود که کلموات شومرده و پشوت سور هوم      در قرائت قرآن، باید دقّ
موه،  خوانده شوند و بین اجزای یک کلمه، مکثی صورت نگیرد تا آن کل

 >تبدیل به دو کلموة جودا از هوم گوردد، ماننود      
َّ
ْمُد ٱ ـ ْلــحَّ ـا>و  <ِه لِل    كَّ ِای  

ْعُبُد   »به صورت  <نَّ
َّ
ْم،ٱ ْعُبُد ی   اِ »و  «ِه ُدلِل    ْلـحَّ نَّ خوانده نشوود کوه در    «ا، کَّ

گویند و باعث نامفهوم شدن و یوا   می «خلط و مزج»علم قرائت به آن 
 گردد.   تغییر معنای آیات می

 »اند که برای پرهیز از این کار باید روی داا  بعضی گفته یادسپاری:
َّ
ـ»و کواف   «ُد ْم حَّ لْ ٱ  «كَّ اِای  

 باشد.  مکث شود که صیی  نمی
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 محسنات قرائت 
 

مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با تلف  صویی   مباحثی که تا به حاا 
حروف، کلمات و آیات قرآن کریم و وقف نمودن بر آخر کلمات و آیات 

جوزء ترتیول   »و  که بر همه الزم است در قرائت قرآن رعایت کنندبود 
 .«باشد واجب می

تجویدی است که رعایت آنها، باعث روان و نیکو خوانود   ،مباحث دیگر
گوینود،   می «هنصفات عارضی و مُیَسَّ»شود که به آنها  قرائت قرآن می

 نود ا و شومرده  «مُیَسّونات قرائوت  »و فقهای بزرگوار تقلید آن را جوزء  
 پردازیم.   که به بررسی آنها می «باشد جزء ترتیل مستیب می»و 
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 صفت لین 
 

 «صفت لین»دارای  «ْی  ـݨَّـ ــ ،ْو  ـݨَّـ ـ»دو حرف واو و یای ساکن ماقبل مفتو  

. در «شوند شان تلف  می نرم و آسان از مخرج»باشند که به صورت  می
ز واو و یواء  تلف  این دو حرف، باید دقت نمود که نخست فتیة قبول ا 

َّ ی»ه و کسره نشود وایل به ضمومتم ده وخوانو  «رْی ݭِـ ر= خْیـݨَّ خ»و  «موݨُـ م= یْو ݨݧ

 نشوند و واو و یای ساکن نیز به آرامی و روان خوانده شوند؛ مانند:  

ْر ْو ــݨَّ ک ـــمَّ ْو ݨَّ ی اصݨَّ ت ـــ ثَّ ــو  ــس ـــا ْو ݨَّ ـت ـــفَّ ْو ݨَّ ُة ْو ـݨَّ  ٌل ـــیْ ݨَّ و ـــبَّ
ل ـــِر ْی ݨَّ غ ان ْی ݨَّ ش ـــْم ِه ْی ݨَّ عَّ ْعط ـــسَّ يْ ݨَّ ل ـــط  اْی ݨَّ اَّ ا ـــ كَّ ن  رَّ  تَّ یْ ݨَّ اَّ
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 صفت غُنّه 
 

شوود را   و صودایی کوه از آن خوارج موی     «خیشووم »را  «فضای بینی»
، «دو حورف نوون و مویم   »ناپوذیر   جزء جدایی «غُنّه»گویند.  می «غُنّه»

رای باشد. اما در مواردی این دو حورف، دا  )ساکن باشند یا متیرک( می
بوده و به میوزان دو حرکوت، صودا از فضوای      «غُنّة فرعی و عارضی»

بودن  «مشدّد»در صورت  «غُنّه»ترین حالت  شود؛ کامل بینی خارج می
 باشد؛ مانند:   این دو حرف می

ُد اَّ  ْشهَّ ُسوُل اهلِل د  م َّ ُمـحَّ  ن َّ اَّ  اِس ن   ِة وَّ الن َّ ِمنَّ اْلِج  ـــا رَّ
 
َّ
ُه ٱ
ل   م َّ لل   ل ِ عَّ اِل ُمحَّ م َّ ی ُمحَّ صَّ ت م َّ ثُ  ـــٍد م َّ ٍد وَّ ء  َّ لَّ ݨݧ ݧ ݩݩݩݩݩَّ رݧ ݧ ݧ ان َّ ُو ݧ  ه 
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 احکام نون ساکن و تنوین 
 

 

 دارد: «چهار حکم»، «ت و هشت حرفسبی»در مجاورت  «نون ساکن و تنوین»

 (؛خ،  غ،   ،  ع،  هو، أ؛ )«حروف حلقی+ ْن »   و اظهار:  1

   ادغام ؛«یرملون+  ْن »    و ادغام: 2

 ؛«اخفای با غُنّه م=  ب+  ْن »    به میم: و قلب 3

 «.با غُنّه ی= اخفا مابقی حروف+  ْن »     و اخفاء: 4

 «یو مو و ن»با غُنّه: 
 «ر،  ا»بدون غُنّه: 
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 «اظهار»احکام نون ساکن و تنوین  -1

 شود؛ می «اظهار»، «حروف حلقی»نزد  «نون ساکن و تنوین»

 شود؛ مانند: به صورت آشکار و بدون تغییر خوانده می« نون ساکن»

 نْ ـیَّ     أ  
َّ
 ْونَّ  ـ  ِمــــأ

َّ
ُسـولْن أ ــٍد  ـ  رَّ  حَّ

َّ
 أ

 یــٌن مٖ ݦٌݦ
ـْومْن ُهـــْم  ـ  إِ ْنــُه مِ     هـ ـاٍد ه ݪݪٍ وَّ  ـ  ِلــُکـل ِ قَّ  ـ 
     ع

َّ
ــٖم ـْن ِعـْمتَّ ـ  مِ ْنـعَّ أ  یٌم ٖل عَّ  ݦݦٌ یــعْلــٍم ـ سَّ

ٖل ٖک ْن حَّ ْر ـ مِ ْنحَّ وَّ ا    ح ا حَّ یمیٍم ـ عَّ اٖک ـ   یم 
يُ     غ سَّ ُک ْنِغ فَّ ا ـ ِمْن ِال هْن غَّ ُضونَّ ـ یَّ  ْیُرُه غَّ  ݪݪٍ ِنی  
ُة ـ ِمـْنخَّ وَّ اْلُم     خ ْومْن خَّ ِنقَّ  ِصُمــونَّ خَّ   ݦݦٌ ْیٍر ـ قَّ

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tرر

ر

 tر

ر

 tر

ر

 tر
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 « ادغام»احکام نون ساکن و تنوین  -2
 

 شود، و بر دو قسم است: می «ادغام»، «یرملون»در  «نون ساکن و تنوین»
 

ُف          ِحمَّ ݨَّ ر   نمَّ           ر  ُم یٖح ݨَّ ر  ݨݠ روغَّ
 ن ل  مِ          ل

ݨَّ
 ل   اݨݠ ِرْ ق      ُدْن   

ݨَّ
 ُکْم 

           ِحط َّ ݨَّ ن ن  اِ        ن 
ْ
أ  ْغِفْر ݨَّ ن   ݨݠ ةشَّ

تْ ݨَّ ن م  مَّ         م ابٖ ݨُ م   اݨݠ حِعیَّ          فَّ  ين 
م َّ ݨَّ ن ومِ          و

ُ
ٍ           أ ݫ ݫ ݫ ݫ او ݨݠ ةلِی ݫ ة  ݨ   ِحدَّ

ِئٍذ ݨَّ ی ݨݠ ُقوُل         ُوُجوهݨَّ ن یمَّ       ی  ْومَّ

 ـ بدون غُنّه 1

 ـ با غُنّه 2
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 « قلب به میم»احکام نون ساکن و تنوین  -3
 
 

 همراه است.« غُنّه»و با « میم»قلب به « باء»نزد حرف  «نون ساکن و تنوین»

 «مویم اخفوایی  »شوود و بوه صوورت     می «میم»قلب به  «نون ساکن»
 و با غُنّه همراه است. مانند:« بینی دهانی»شود، صدای آن  خوانده می

ٖص  ِد ْع ݨَّ ۢن بِم  آءݭِ ب ݩݩݩݠ ریـ بَّ ز  ا ـ جَّ ݨݠ م  ا ـ ݭِ ب ݧ ن َّ م  ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ ةجَّ
ٍة رَّ ݭِ ب ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ْبوَّ

 «ۢن »میم کوچکی است که به جای عالموت سوکون نوون     نشانة قلب  
ݠݠــــ) اند و به جای عالمت تنوین نیز میم کوچکی قرار داده ــــݨݠ ݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݠݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ـݠ ـــــݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠ انود   نوشوته  (ـــݠݨݠ ـݠ

 تا داللت بر قلب به میم کند.
  



 

 61 

 « اخفاء»احکام نون ساکن و تنوین  -4
 

« اخفواء »)باقیمانوده(،   «پوانزده حورف  »، نوزد  «نون ساکن و تنوین»
 همراه است. «با غُنّه»شود و  می

 سمت خیشومی نوون، بوه انودازة دو حرکوت در    هنگام اخفاء، تنها ق
زبوان بوه طورف حورف      ،شود و همزموان  بینی نگه داشته می فضای

 گردد؛ مانند: بعدی نزدیک و سپس حرف بعدی تلف  می

ْیرݨَّ ت ناِ  او  ݨَّ ث ݠ ݨ ْحِمْل ـ خَّ لَّ ݨَّ جن ـ اِ  اب  ٍب ݨَّ ن ذدیٍد ـ ِم ݨَّ ݠ شْکنُر ـ  عَّ  هَّ
ْف  ة  ݨَّ  ا ݨݠ سنَّ ُک ݨَّ ن ساَّ  ـ  ِکی َّ ـ ونَّ ـیَّ ســ کَّ

ْ
ا ـ وَّ لِ ݭِ دا ݨݠ أ اق  رَّ ݨَّ ن صمَّ ــه   بَّ
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 احکام میم ساکن 
 

شوود،   می «ادغام باغُنّه»بعد از خود  «میم متیرک»در حرف  «میم ساکن» -1
 یابد؛ مانند:   صدای میم مشدّد به اندازة دو حرکت در فضای بینی امتداد می

ا = ُه ْم ِم ْن ؛ ُه م ِ ْن= کَّ ِم  ݨْ مکَّ  اـُه ا ؛ لَّ ْنه  م ِ ْنه  ـُهـ ْم م  ـا= لَّ  م  
شود؛ میم اخفایی،  می «اخفاء باغنّه»، «باء»در مجاورت حرف  «میم ساکن» -2

باشد و با غنة )به انودازه دو حرکوت( هموراه اسوت،      بین میم اظهار شده و باء می

ُه                  مانند:  ب َّ ْنتُ  ـــِهْم ݭِ م برَّ ْیُک  ـــِه ݭِ م باَّ لَّ کیلݭِ م بعَّ    وَّ
 «اظهوار »باقیمانوده،   «بیسوت و شو  حورف   »در مجواورت   «ساکن میم» -3

ُه   گردد؛ مانند: می ُک  ـــون ْمُس تُ  ـــاُنوا ݨ  ْم کِان َّ ا ݭٖ ْم فلَّ ـُهْم ݨ  ْمواَّ  ـــیه   الَّ
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 انی ـه پایـنکت
 
 

قرائت حمد و سووره و سوایر اجوزای نمواز بایود بوه       »با توجه به این که 
ی کوه جامعوه از طوالب علووم     ؛ و انتظار«صورت عربی صیی  ادا شوند

دینی )در بیان احکام( دارند؛ به عنووان یوک طلبوه، شورعاً وظیفوه خوود       
 مطالبی را بنویسم.   «قرائت صیی  نماز»دانستم تا در رابطه با 

 «ترتیل قورآن کوریم  »برای سهولت امر، مباحثی که علمای تجوید برای 
ترتیول  »دو قسوم  اند، طبق فتوای مراجع بزرگووار تقلیود بوه     بیان فرموده

بندی نمودم، ان شاء اهلل مورد اسوتفادة همگوان    دسته «واجب و مستیب
 قرار گیرد. 
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 هـرانـشک
 

بندة ناچیز، توفیق داد تا در زمرة مبلغین احکام دین مُبین اسالم به این خداوند را شاکرم که 
میدوارم به فضل قرار گیرم و چند صفیه در رابطه با آموزش صیی  نماز به یادگار بگذارم، ا

 و کرم  بپذیرد و ذخیرة آخرتم قرار دهد. 

ْومَّ ٰل> ُع م  یَّ ْنفَّ ُنونَّ اٌل وَّ ٰلا یَّ    ا بَّ
َّی الل   ِإل   ت

َّ
ْن أ ٖل ا مَّ ْلٍب سَّ  < یٍم هَّ ِبقَّ

ای دیدنود،   دارم و اگر نقیضهدعا کنند، التماس  از همة عزیزانی که از این نوشته، استفاده می
 ی اصال  گردد. های بعد تذکر دهند تا در چاپ

 و قسمت علوم قرآنی و برای استفاده از این نوشته، به سایت اندیشوران حوزه علمیه قم
 علی حبیبی احمدآبادی مراجعه فرمایید.

 

 (1394تیرماه17) طالب ابی بن مصادف با سالروز شهادت اولین شهید میراب، امیرمؤمنان علی و 1436رمضان المبارک  21
 09122532969همراه  و شیخ علی حبیبی و قم


