
 
 

 1تجوید قرآن سطح 
 (دوره مقدماتی)

 
 
 
 
 

 :نویسنده
 محی الدین مرادي



 

 ۱قرآن سطح  دیتجو :کتاب عنوان

 یمراد نیالد یمح :تألیف

 و حفظ دیقرائت و تجو موضوع:

 (دیجیتال)  اول نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 
 
 

 

http://www.shabnam.cc/


 
 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 3 ........................................................................................................................... قرآن

 4 ................................................................................................................ تالوت آغاز

 4 ............................................................................................................. ابتداء و وقف
 4 ............................................................................................................... ابدال وقف-1
 4 ............................................................................................................ اسکان وقف -2

 5 ..................................................................................... وصل همزه به ابتداء نحوه
 5 ............................................... کلمات به ابتداء در وصل همزه حرکت تشخیص نحوه

 6 ................................................................................................................ وقف عالئم

 6 ........................................................................... گانهسه هايروش و قرآن ترتیل

 7 ....................................................................... »حروف 28 عبارتند« عربی حروف
 7 ..................................................................................................... ویژه حرف 10 تلفظ

 10 ......................................................................................................... حروف صفات

 11 ...................................................................................................... لین - قلقلۀ صفت

 12 .......................................................................................... »ل« حرف قترقی و تغلیظ

 12 .......................................................................................... »ر« حرف ترقیق و تفخیم

 14 ................................................................................................................ ادغام باب

 14 ..................................................................... عاصم از حفص روایت در ادغام موارد

 15 .................................................................................... تنوین و ساکنه نون احکام



 1تجوید قرآن سطح   2

 

 15 .................................................................................................................... اظهار -1

 15 .................................................................................................................... ادغام -2

 16 ................................................................................................................... اقالب -3

 16 .................................................................................................................... اخفاء -4

 17 ................................................................................................. ساکنه »میم«احکام

 18 .................................................................................................................... ادغام -1

 18 .................................................................................................................... اخفاء -2

 18 .................................................................................................................... اظهار -3

 19 ..................................................................................................... قصر و مد احکام

 20 .............................................................................................. قرآن در سکت موارد



 
 

 

 قرآن

 .»فرود آورده است بر حضرت محمد باشد که جبریل قرآن کالم خداي می«

قۡ  ِ�َ  لِلَِّ�  ِديَ�هۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿
َ
ُ  َومُ أ ۡ ٱ َوُ�بَّ�ِ ِينَ ٱ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ ٱ َملُونَ َ�عۡ  �َّ نَّ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

َ
 لَُهمۡ  أ

جۡ 
َ
نَّ  ٩ �َكبِ�ٗ  �رٗ أ

َ
ِينَ ٱ َوأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ �ۡ  ِخَرةِ �ٱب

َ
ِ�مٗ  َعَذابًا لَُهمۡ  نَاَتدۡ أ

َ
  .]10-9[اإلسراء:  ﴾١٠ اأ

به کنند  کند، و اهل ایمان را که نکوکاري می همانا این قرآن به استوارترین راه هدایت می«
آورند عذابی دردناك  دهد. البته براي کسانی که به عالم دیگر ایمان نمی ثوابی بزرگ مژده می

 .»ایم آماده ساخته

﴿ ٓ نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� ال
َ
لَُ�ٰ ٱ مِنَ  �َّاَس ٱ رِجَ ِ�ُخۡ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ ٰ  إَِ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  نِ �ِإِذۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  ِت لظُّ  طِ ِصَ�

 .]1[ابراهیم:  ﴾١ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ
ها [اي کفر و نادانی] بیرون آوري و به جهان  تا مردم را از تاریکی ،کتابی بر تو فرستادیم«

 .»نور رسانی

﴿ َ�ۡ  .]89[النحل:  ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىوَُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
که بیانگر هر چیز و مسلمانان را هدایت و رحمت و مژده قرآن را بر تو فرستادیم درحالی«
.»است



 
 

 

 آغاز تالوت

ة اذَ يمِ « إِستِعَ جِ يطانِ الرَّ نَ الشَّ وذُ بِاهللاِ مِ  .»أَعُ

 .»برم به خداوند از شر شیطان رانده شده می پناه«

ة لَ سمَ يمبِسمِ « بَ حِ محَنِ الرَّ  .»اهللاِ الرَّ

 »مهربان به نام خداوند بخشنده و«

 وقف و ابتداء

 گیرد: می طریق وقف بر آخر کلمات به دو روش صورت

 وقف ابدال-1

 تبدیل کردن) حرف آخر کلمه به هنگام وقف به حرف دیگري تبدیل شود.(

 مورد دارد: وقف ابدال دو

 شود. می تبدیل »هاء ساکنه«در وقف به  دارد،) قرار ةوقتی آخر کلمه تاء گرد(: الف

ةً مثال: ( َ محْ َ  - رَ محْ و، ()هْ رَ لَ لَو -ةُ الصَّ  ).ريهْ التَّوْ  -ريهُ التَّوْ ، ()ةْ الصَّ

 اند، در وقف تبدیل به الف مدي  تم شدهً) خ-در کلماتی که به تنوین نصب( :ب
 شود. می

ساباً مثال: ( سابا -حِ وراً ) ، (حِ فُ ورا -غَ فُ دي ( ) ،غَ دي -هُ  ).ماء -ماءً ) ، (هُ

 وقف اسکان -2

با هر حرکتی در هنگام » غیر از موارد ابدال« (ساکن نمودن) حرف آخر بقیه کلمات
 گردد. می وقف ساکن
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تُبِ ( مثال: تُبْ  -كُ وْ ) ، (كُ وْ  -مُ يَ وَ ) ، (مْ يَ وْ  -هُ دَ ) ، (هُ قاعِ دْ  -مَ قاعِ  ).مَ

 نحوه ابتداء به همزه وصل

 رود. می نوع الف است که جهت ابتداء به چنین کلماتی به کار همزه وصل یک

 شود. می ) دیده( کوچک بر بالی همزه وصل یک عالمت صاد

ي شْ  إِنَّ اهللاَ ا( يشْ  اِ  -رتَ وا ()، رتَ ذُ َ ذينَ اختَّ لَّ وا -أَ ذُ َ بِّ انْ ، ()اِختَّ ْ رَ نْ  -ينِ رصُ ْ اُ  ).ينرصُ

گذارد باید  نمی ضمه) - کسره × (فتحه در قرآن براي همزه وصل عالمت حرکت
 بگذارد. خود

 نحوه تشخیص حرکت همزه وصل در ابتداء به کلمات

 آید. می فعل) -اسم - (حرف همزه وصل در آغاز هر سه نوع کلمه عرب
گیرد،  می همزه وصل شود و می محسوب» حذف«در قرآن تنها کلمه که  :حرف -1

 ر صورت ابتداء مفتوح است.باشد. این همزه د می الم) (الف و» حرف تعریف«

ارِ (مثال:  ةُ الدَّ بَ اِر  -عاقِ لدَّ دْ ( )اَ رَ الْ  كَ رِ تُ مَ لْ  - قَ رَ اَ مَ  ).قَ

. ها بیاید در صورت ابتداء مکسور خواهد بود که بر سر اسم همزه وصلی :اسم -2
 مثال:

سيحُ آبْ  رْ مَ (آِبْ نُ مَ مَ )يَ رْ -نَ مْ مَ مَ آبنَتَ عِ (آِبْ يَ )رانَ و-نَتَ بُ (اِمْ آمْ  كِ اَ ءَ )رَ ءَ ثاينِ -رَ

ِ آثْ  ِ (آِثْ نَنيْ ِ  ، آِثْ نَنيْ نْ -)نَتَنيْ  .نَتا)نَتا(آِثْ هُ آثْ مِ

فعل هستند. پس از همزه وصل فعل  بقیه کلمات داراي همزه وصل در قرآن، :فعل -3
» مکسور«مکسور بود، همزه وصل ما  کنیم، اگر مفتوح یا می نگاه را» اولین حرف متحرك«

در فعل «خواهد بود. » مضموم« مضموم بود، همزه وصل نیزاگر حرف مزبور  است و
 ».همزه وصل مفتوح نداریم
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ا (مثال:  وْ تَدَ دِ آهْ قَ ا -فَ وْ تَدَ نَا ( )اِهْ لَ رْ فِ نَا آغْ بَّ نَا -رَ لَ رْ فِ ينِ ( )اِغْ ْ بِّ آنْرصُ ينِ  -رَ ْ نْرصُ  ).اُ

 عالئم وقف

مفهوم جمله در صورت وصل احتمال تغییر  وقف الزامی است و -وقف الزم (م):
 زیاد است.

 چون موضوع مورد بحث تمام است. شود وقف کنید. می تأکید -وقف مطلق (ط):

 توان وصل نمود. می هم وقف کرد و توان می هم -جائزوقف  (ج):

 مانند وقف جائز است.البته وصل آن بهتر است. -وقف مجوز (ز):

 د نفس رخصت دادهکمبو به خاطر طوالنی بودن جمله و -وقف مرَخَّص (ص):
 سپس از کلمه بعد ابتدا نمائید. شود وقف کنید و می

نباید وقف کرد. اگر بطور اضطراري مجبور شدید وقف کنید  -وقف ممنوع! (ال):
 مجدداً وصل نمائید. حتماً برگردید و

 وقف بهتر از وصل است. (قلی):

 وصل از وقف بهتر است. (صلی):

دو مجموعه سه نقطه اگر بر روي دو کلمه نزدیک به هم این  -وقف معانَقَۀ ...):  (...
توان  نمی قرار داده شود، به این معنی که در صورت وقف بر هریک از آنه بر دیگري

 .2: بقره آیه مثال:در وقف کرد.

 گانه سه هاي روش ترتیل قرآن و

 همراه با و» شمرده« و» صحیح«کلمات قرآن به صورت  تالوت حروف و :ترتیل
 معانی آیات. در» تدبر«

 گیرد: می ترتیل قرآن از لحاظ سرعت به سه روش صورت
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 این روش در »خواندن قرآن با سرعت کم و دقت زیاد«قرائت به روش تحقیق  -1
 ». رود می محافل بکار از این روش قرائت در مجالس و« امر آموزش قرائت استفاده نمود.

این روشی است که در  »ا سرعت متوسطخواندن قرآن ب«قرآئت به روش تدویر  -2
تالوت یک جزء از قرآن به این روش حدود « میان مردم به روش ترتیل مشهور است.

 ».انجامد می یک ساعت به طول
تالوت  این روش براي »تالوت با سرعت زیاد«ر) (حد قرائت به روش تدحیر -3

از این روش در نماز « شود. می تر استفاده کسب ثواب افزون چه بیشتر آیات قرآن وهر
 ».شود می خوانده

 »حروف 28عبارتند « حروف عربی

 -سني  -زاء(زاي)  -راء  -ذال  -دال  -خاء  -حاء  -جيم  -ثاء  -تاء  -باء  -الف 

 -نون  -ميم  -الم  -كاف  -قاف  -فاء  -غني  -عني  -ظاء  -طاء  -صاد ضاد  -شني 

 ياء. -هاء  -واو 
 کنند: می را به دو نوع تقسیم» الف«آنگاه اولین حرف 

ري -هذا  -قالَ  :) مثال1( الف مدي -1    يَ

أ :الف غیرمدي (همزه (ء) مثال -2 شَ ئُ  -يَ بدِ . -يُ نٌ ؤمِ  مُ

 حرف ویژه 10تلفظ 

شان با زبان فارسی متفاوت  حرف از آنها تلفظ 10فقط  حرف زبان عربی 28در بین 
 است.

 ».و -غ  -ع  -ظ  -ط  -ض  -ص  -ذ  -ح  -ث « :گانه عبارتند این حروف ده
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کم حجم تلفظ کرد  نازك و حرف را باید به اصطالح (نوك زبانی) و این»: ث«حرف 
هاي جلو  که نوك زبان با دندانحالیدر کند) یعنی می (مانند کودکی که نوك زبانی صحبت

 ها زیاد نباشد). ن(فشار نوك زبان بر دندا در آرواره باال تماس دارد هوا را بیرون دمیم
 گردد. می از آن شنیده شود تلفظ »صوت«حرف (ث) بدون این که صداي 

وابَ  مثال: لَتْ  -ثَ قُ لُثُ  -ثَالثُ  - ثَ ةً  -ثابِتٌ  -ثُ ثُوبَ بُوراً  -مَ ونَ  -جاثِيَةً  -ثُ  -ثَالثُ

ثْ   .بِتُ يُ

که  مانند کسی شود. می حرف (حاء) با گرفتگی خاصی در حلق ایجاد :»ح«حرف 
 گیر کرده با فشار هوا خارج کند. قاي را که در حل بخواهد مثالً پوست تخمه

َ  مثال: ةً  -دُ مْ اَحلْ َبَّ زاً  -حمَ سناً  -حاجِ نَفاءَ  -حُ ولُ  -حُ ُ وراً  -حيُ حُ ُم  -دُ بَاهلُ ياحْ  -حِ لرِّ  اَ

 (در وقف).
 هاي باال و دندان عیناً مانند حرف (ثاء) از تماس نوك زبان و حرف (ذال) :»ذ«حرف 

ها زیاد  (فشار نوك زبان بر دندان (مهم). گردد می (کم حجم) تلفظ با صداي نازك و
 نباشد).

بَ  مثال: هَ رُ  -ذَ ذَ بَذَ  -تَ رِ  -نَ ذُ نُوبَ  -نُ لذُّ وا  -اَ وقُ ةً  -ذُ لَّ ذِ ذْ  -اَ وا اُ رُ ةٍ  -كُ وَّ  -ذي قُ

ئِذْ  ومَ  (در وقف). يَ

 شود فقط به همراه آن صدا پر حجم و می (س) تلفظ حرف (صاد) مانند :»ص«حرف 
به اصطالح عامیانه باد  براي این کار گلو را پرحجم کنید. گردد (سین مفَخَّم). می درشت

 گلو بیندازید. در
 شود که هنگام تلفظ (ص) نباید صداي سوت شدید شنیده شود. می تأکید

قَ  مثال: دَ لَحَ  -صَ صَ  -صَ ةٍ  -قَصَ ورَ لحُ  -صُ لصُّ وحاً  -اً اِرصْ  -اَ فْ  -نَصُ لُ يَ  -صِ

يصْ  ِ  (در وقف). حمَ
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هاي آسیاي باال (از هر طرف  اد) از تماس کناره زبان با دندانحرف (ض :»ض« حرف
 شود. می درشت تلفظ با صداي پرحجم و که مقدور باشد) و

بَ  مثال: َ عْ  -رضَ ها  -فٍ ضَ عَ ضَ غْ  -وَ وبِ مَ فاءُ  -ضُ عَ رً  -ضُ سْ  -ضامِ  -عِفُ تَضْ يَ

يضْ  رِ  ).(در وقف مَ

شود با این تفاوت که صداي آن  می حرف (طاء) مانند حرف (ت) تلفظ :»ط«حرف 
 باشد. می ترین حرف زبان عرب حرف (ط) قوي باشد (تاء مفَخَّم). می پرحجم درشت و

بَةً  مثال: يِّ بَقاً  -طَ اغنيَ  -طَ ِلطَّ طْ  -ل رْ يَ طُوفُ  -نَ هُ اطِي  -الً طِفْ  -يَ  -طُويب  -رصِ

يطْ  ِ  (در وقف). حمُ

هاي جلو  سر دندان این حرف دقیقاً مانند حرف (ذ) از تماس نوك زبان و :»ظ« حرف
گردد  می پرحجم شود با این تفاوت که صدا در حرف (ظاء) درشت و می آرواره باال ایجاد

 (ذال مفخّم).
 با دقت کرد که هوا با فشار زیاد در مخرج دمیده نشود.

مَ  مثال: لَ عْ  -ظَ مَ اَ لُامتٍ  -ظَ نُونا  -ظُ لظُّ ونَ  -اَظُنُّ  -اَ ظُ وعَ رَ  -تُ ظهِ رَ  -يُ هَ لِيظْ  -ظَ  غَ

 (در وقف).
گویی صدا  شود و می به صورت نرم تلفظ حلق و این حرف از میان :»ع«حرف 

 آید (البته این به معناي افراط در ندمی حرف نیست). حرف (ع) مفخّم و می (کش)
 پرحجم اداء نشود.

لِمَ  مثال: لَّ  -عَ عَ الَ  ×مٌ مُ لعَ عايِشَ  -منيَ ـاَ وا  -مَ دُّ عُ تُلٍّ  -تَ ونَ  -عُ عْ  -ماعُ ونَ يَ فُ  -رِ

ميعْ   (در وقف). السَّ

از همان محل تلفظ حرف (خاء) یعنی از ناحیه حلق تلفظ  حرف (غین) :»غ«حرف 
خشونت حرف  حالت خراش و دنباله دار است و کشیده و شده ولی صداي آن نرم و
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 کنیم، می توانیم هنگامی که مقداري آب در گلو (غرغره) می ندارد. صداي (غ) را (خاء) را
 حجم باشد. رپ بشنویم. صداي (غ) باید درشت و

ِ  مثال: ريْ بٌ  - غَ ضَ لْ  -غَ ورَ اَ رُ لْ  -غَ لَّ  -غافِرينَ اَ غُ ةٍ  -يَ صَّ ونَ  -غُ وصُ غُ مُ  -يَ ِهِ غن  -يُ

ريْ   (در وقف). باغْ غَ

هاي باال با لب پایین  ) نباید مثل صداي فارسی آن دندانتلفظ (واوبراي  :»و«حرف 
صداي (و) از  آید و ها به حالت (غنچه) درمی گردد: بلکه در اداء این حرف لب مماس

 شود. می لب خارج میان دو
 باید دقت کرد که حرف واو کم حجم و نازك اداء شود.

دَ : مثال رَ لْ  -وَ ودِ اَ قُ وْ  -وَ وَّ وهٌ  -ا لَ جُ ي  -وُ ورِ وْ  -وُ ودُ مَ وْ  -رُ وا اوَ ُ وْ  -ا وَ نَرصَ لَ مْ بَ  ناهُ

 (در وقف).

 صفات حروف

 ».میل به بلندي -برتري طلبی « صفت استالء
 سوي سقف دهان در هنگام تلفظ حرف). ل ریشه زبان بهمیدر اصطالح تجوید ( و

گیرد که به این حالت  می در اثر این صفت حرف حالت پرحجم و درشتی به خود
 گویند. می (تفخیم)

 .درشت تلفظ شوند حروف استعالء باید با صداي پرحجم و

چهار حرف اول  »ق -غ  -خ  -ظ  -ط  -ض  -ص «حروف استعالء هفت حرفند: 

 ترند. قوي تر و باقی مانده درشت از سه حرف
 .»پست شدن -پائین آمدن « :صفت استفال

 آمدن ریشه زبان و دور شدن آن از کام باال).(پائین در اصطالح تجوید  و
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 کم حجم تلفظ یعنی با صداي نازك و (ترقیق)در اثر این صفت حروف به حالت 
 شود. می

باید دقت کرد که  بغیر از حروف استعالء ، بقیه حروف داراي صفت استفال هستند.
 ثیر نگذارد.بعد آنها تأ درشتی حروف استعالء در کلمات بر تلفظ حروف استفال قبل و

 (مهم)

 لین -صفت قلقلۀ 

لْ «صفت  ةقَ لَ حرکت : «در تجوید» تکان خوردن -قراري بی - اضطراب«به معناي  »قَ

 ».مختصر حروف ساکن

طْ «: باشد در عبارت می )د -ج  -ب  -ط  -ق (حرف  5مخصوص  هصفت قلقل بُ قُ

دّ   جمع شده. »جَ

 هآخر (هنگام وقف) قلقل چه در گاه ساکن شوند چه در وسط کلمه واین حروف هر
 گیرند. می

 نکته مهم دو
 ضمه) تبدیل نگردد. کسره و به حرکت کامل (فتحه و هباید دقت کرد که قلقل -1
وجه قلقله  بنمائید که در موقع سکون به هیچ حرف باقی باید کمال دقت را 23در  -2

 نگیرند.
 :قلقلۀ مثال

بَلَ ( ق:  قْ قْ  -اَ ارِ بِسْ  - طَ تَ قْ ْ  -نَ َقّ  .)بِاحلْ

افَ ( ط: رَ فْ  -اَطْ طْ يَ مُ  - رُ عِ طْ اطْ  -نُ َ
 .)رصِ

وا( ب: مُ رَ بْ بْ  - اَ طُ يَ ابْ  -سُ سَ ْ  - حُ تَبّ  ).وَ

جْ ( ج: وا اَ مُ جْ  -راً اَجْ  -رَ ارِ عَ َ  - مَ ْ بِآحلْ  ).جّ

دْ ( د: رَ اَ دْ  -بَ رَ ِيدْ  -نا اَ ْ  - محَ ادّ  ).حَ
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(به نرمی ادا شدن حرف).  و در تجوید» خشونت ضد ×نرمی «به معناي » لین«صفت 
 حرف (واو ساکنه ماقبل، مفتوح و یاء ساکنه ماقبل، مفتوح) این صفت مخصوص دو

 ).ي -َِ-- ، و -َِ--(است. 

وْ مثال: ( وْ  -فٍ خَ وْ  -مُ قَ وْ  -ماً يَ بَغَ وْ  -ا لَ صَ يْ  -ا عَ يْ  -تٍ بَ ءٌ  - كَ اِلَ  ).نَياِثْ  -نَي اِبْ  -يشَ

هم در » تلغیظ«. کلمه »پرحجم تلفظ کردن حرفدرشت « :در تجوید یعنی »تفخیم«
 تجوید به معناي تفخیم است ولی فقط در مورد پرحجمی حرف (ل) به کار رفته است.

. در تجوید قرآن، هرجا »کم حجم تلفظ کردن حرف نازك و«: در تجوید یعنی »ترقیق«
شده » قیقتر«جا نازك اداء گردد هر گشته و» تفخیم«واقع  که حرف درشت تلفظ شود، در

 است.

 »ل«تغلیظ و ترقیق حرف 

 گویند هر دو یک مفهوم دارند. »تغلیظ«به جاي  »ل«پرحجم تلفظ شدن  به درشت و
 آن فتحه یا ضمه بیاید، الم تغلیظ» ل«(در کلمه اهللا) اگر ماقبل حرف  در لفظ جالله

 گردد. می اگر ماقبل آن کسره واقع شود، ترقیق شود و می

اهللاِ  -اِنَّ اهللاَ  -وَ اهللاُ هُ  :مثال تغلیظ الم ُ ولُ اهللاِ  -نَرصْ سُ هُ اهللاُ  -رَ مَ لَّ ا اهللاَ  -عَ نَ رِ  -اَ

وا اهللاَ قُ اتَّ  .وَ

مِ اهللاِ  :مثال ترقیق الم بِيلِ اهللاِ  -يفِ اهللاِ  -بِسْ ِدِ اهللاِ  -سَ هِ اهللاُ  -جيَ ليْ نْدِ اهللاِ  -عَ لِ  -عِ قُ

 .اهللاُ

 (مهم). شود می »ترقیق«الم بدون استثنا  در سایر کلمات (غیر از اهللا) حرف

 »ر«تفخیم و ترقیق حرف 

بعد آن  ما قبل و حرکت داشته باشد نیازي به توجه به حروف ما» راء«اگر حرف 
 نیست.

 کنیم اگر ما قبل آن هم ساکن بود باز به ما می ساکن بود به ما قبل آن نگاه» راء«اگر 
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 گیریم. می از آن کمک کنیم که حرکت دارد و می قبل ساکن نگاه
 :راء» تفخیم«موارد 

نُ مضموم. راء مفتوح و  -1 محْ اءُ  -رَ محَ دُّ  -رُ رَ قَ  -نُ زِ وحُ  -رُ  .اَرُّ

يض مضموم.  قبل، مفتوح و راء ساکنه ما -2 رْ انُ  -يَ رْ قُ لْ لَ  -اَ سَ رْ ْ  -اَ رْ  -دُرسُ جُ اهْ  .فَ

ْ مضموم.  قبل، مفتوح و قبل، ساکن ما راء ساکنه ما -3 رشْ ْ  -عَ رسْ رْ  -خَ جْ فَ الْ  -وَ

 ْ رصْ عَ الْ  .وَ

توان جزء مورد سوم دانست  می قبل، الف و واو مدي (این مورد را راء ساکنه ما -4

ورْ  -نارْ اما جهت سهولت فراگیري).   .نُ

بِّ قبل راء، کسره باشد).  چه حرکت مازه وصل (اگرراء ساکنه ماقبل، هم -5 رَ

ونِ  عُ جِ ونِ  -ارْ عُ جِ تُ  -آِرْ بْ تَ  .مْ اِنِ آرْ

چه حرکت اگر حرف استعالء (به شرطی که در یک کلمه باشند بعد، راء ساکنه ما -6

ةٍ قبل، کسره باشد)  ما قَ اداً  ×فِرْ صَ رْ  .مِ

 :راء» ترقیق«موارد 

جالٌ راء مکسور.  -1 نا  -رِ رِ رِ  -اَ ذُ كِهُ  -نُ رِ دْ رِ اهللاِ -الَ تُ فِ تَغْ آسْ  .وَ

نُ راء ساکنه ماقبل، مکسور.  -2 وْ عَ ةٍ  -فِرْ يَ رْ مْ  -مَ كُ لَ رْ فِ غْ ْ  -يَ
رسِ مٌ عَ وْ  .يَ

رْ راء ساکنه ماقبل، ساکن ماقبل، مکسور.  -3 حْ رْ  -اَلسَّ كْ لذِّ رْ  -اَ جْ بِهِ  -لِذي حِ

رْ  حْ  .آلسِّ

ديرْ قبل، یاء مدي.  راء ساکنه ما -4 سريْ  -قَ بريْ  -يَ ذيرْ  -خَ  .نَ

ْ قبل آن حرف مفتوح باشد)  چه ماراء ساکنه ماقبل، یاء ساکنه (اگر -5 ريْ ْ  -خَ ريْ  -غَ

 ْ ريْ لسَّ ْ  -اَ َريْ  .بِآخلْ
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 باب ادغام

 ».داخل نمودن -ادخال «در لغت یعنی » ادغام«
 .مشدد نمودن حرف بعدي) در تجوید عبارتست: (حذف حرف ساکن و

ُمْ مثال:  لْ هلَ مْ  -شود  می خوانده - قُ هُ لَّ  ،قُ

 َ بَنيَّ دْ تَ َ قَ  -شود  می خوانده - قَ  .تَّبَنيَّ

م«حرف ساکن حذف شده را  غَ دْ شود  می حرف بعدي را که مشدد (ادغام شده) و» مِ

مٌ فيه« غَ دْ  .»مُ

 موارد ادغام در روایت حفص از عاصم

واشود مانند:  می هر حرفی که ساکن باشد در مثل خودش ادغام -1 لُ خَ  ،قدْ دَّ

2- نا :مانند  مدر  - ب عَ بْ مَ كَ ناَ  – شود می خوانده - آِرْ عَ مَّ كَ  .آِرْ

 شود. نمی اما میم ساکنه در باء ادغام 
 دیگري بعد آن واقع شود ادغام صورت هر کدام ساکن باشد و ط) -د  -(ت  -3

 گیرد می

ا اهللاَ  مانند:  وَ عَ لَتْ دَ قَ ثْ ةٌ  -اَ تْ طائِفَ دَّ َ  -وَ بَنيَّ دْ تَ طْتَ  -قَ سَ  .بَ

 بعد آن واقع شود ادغام صورتدیگري  هر کدام ساکن باشد و ظ) -ذ  -(ث  -4
 .گیرد می

ِ : مانند  ثْ ذل هَ لْ وا - كَ يَ مُ لَ  .اِذْ ظَ

مْ مانند:  در ك -قْ  -5 كُ قْ لُ خْ ْ نَ ملَ     .اَ

يبِّ مانند:  در ر -لْ  -6  لْ رَ  .قُ

لُون -نْ  -7 مَ رْ ن) در غیر موارد فوق به  -و  -ل  -م  -ر  -(ي  حروف یرملون در يَ

 گیرد. نمی ادغامی صورت(حفص از عاصم)  روایت
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 تنوین احکام نون ساکنه و

گانه نون گیرد، احکام چهار می نون ساکنه یا تنوین با توجه به حرفی که بعد آن قرار
 تنوین: ساکنه و

 اظهار -1

 ».اداء حرف از مخرجش«در تجوید عبارتست:  و» ظاهر کردن«اظهار یعنی 
گردد. یعنی نون  می واقع شود، اظهارگانه حلقی)  هرگاه نون ساکنه قبل از (حرف شش

 تصرف از مخرجش اداء گونه دخل و بدون هیچ اصلی خود و به صورت طبیعی و
 شود. می

 .»خ -غ  -ح  -ع  -ه  -ء «حروف حلقی عبارتند: 
 با تنوین  بین دو کلمه  هدر یک کلم  مثال:

نَ        :ا -ء  وْ نْأَ مْ   يَ هِ رِ مْ نْ اَ نَ   مِ لٌّ امَ  كُ
مْ منْ       :ه وَ      هُ ري  اِنْ هُ يقاً هَ رِ  فَ
تَ      :ع مْ عَ نْ لَ     اَ مِ نْ عَ لِيمٌ   مَ يعٌ عَ مِ  سَ

تُونَ                   :ح نْحِ جَّ      تَ نْ حَ مَ يدٌ   فَ كِيمٌ محَ  حَ

ونَ                      :غ ضُ نْغِ يُ سَ لٍّ     فَ نْ غِ َ    مِ ريْ الً غَ وْ  قَ

لْ     :خ ةُ ـاَ ِقَ ن نْخَ نْ خَ      مُ ٍ مِ بِريٌ   ريْ كِيمٌ خَ   حَ
 ادغام -2

ن«هرگاه نون ساکنه قبل از یکی از حروف  لوُ مَ رْ  ن) -و -ل  -م  -ر  -(ي  یعنی »يَ

 به جاي آن حرف مذکور مشدد اداء شود و نمی واقع شود یعنی نون ساکنه خوانده
 شود. می
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 و» غُنّه« همراه با» ن -و  -م  -ي «باید توجه کرد که ادغام نون ساکنه در چهار حرف 
بدون غنّه است. منظور از (غنه) این است که در هنگام نون ساکنه » ر -ل «  در دو حرف

اّا در » شود می کمی کشیده« شود و می ن) صدا از بینی خارج -و م  -در چهار حرف (ي 
 .(مهم) ر) ادغام بدون صداي غّنه بوده و کشش هم ندارد -دو حرف (ل 

 با غنّهمثال: ادغام 

ْدي  :»ي« نْ هيَ قْ  -مَ ِ رسْ وا -اِنْ يَ ضُ رِ عْ ةً يُ   ايَ

نْ مالٍ  :»م« هُ  -مِ عَ نْ مَ مَ كنيِ  -وَ مَ رارٍ   قَ

دَ  :»و« جِ نْ وُ يلِ  -مَ نْ وَ ةٌ  -مِ فَ اجِ ئِذٍ وَ مَ وْ   يَ

سٍ  :»ن« فْ نْ نَ نُ  -عَ حْ رٍ  -اِنْ نَ كُ ءٍ نُ  .يشَ

 ادغام بدون غنُه 

تُمْ  :»ل« بِثْ نْکَ  -اِنْ لَ دُ نْ لَ مْ  -مِ كُ لَ تاعاً   مَ

مْ  :»ر« كُ بِّ نْ رَ باطِ  -مِ نْ رِ الً  -مِ جُ ثَالً رَ  .مَ

 اقالب -3

 ».تبدیل کردن نون ساکن به میم«در تجوید عبارتست:  و» دگرگون کردن«اقالب یعنی 

دِ مثال:  عْ نْ بَ ريٌ  -مِ صِ يعٌ بَ مِ دِ ، سَ عْ مْ بَ مْ  -مِ بِئْهُ نْ ريٌ ، اَ بَصِ يعُ مْ مِ مْ  -سَ بِئْهُ مْ داً اَ مَ ، اَ

ا  يدً عِ ا -بَ يدً بَعِ داَ مْ مَ  .اَ

 به همراه کشش اداء شود ایجاد شده باید از فضاي بینی و» م«دقت کنید که صداي 
 (غنّه).

 اخفاء -4

اداء نون ساکنه با حالتی بین اظهار «در تجوید عبارتست:  و» مخفی کردن«اخفاء یعنی 
 ».ادغام و
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در این حالت نون از  گردد. می اخفاء بقی) (حروف ما نونه ساکنه نزد بقیه حروف
 شود. نمی مخرج خود اداء

بلکه فقط صداي آن از فضاي بینی  چسبد) نمی (یعنی سر زبان به محل خروج نون
 ه شود و سپس حرف بعدي تلفظ گردد.شود (غنّه) لذا کمی هم باید کشید می خارج

 با تنوین     دوکلمه                 یک کلمه          مثال:      

تُمْ             ت: نْ تُمْ                اَ بْ اِنْ تُ ونَ              وَ عُ جَ رْ وماً تُ    يَ

ةٍ          ث: رَ مَ نْ ثَ ةٍ           مِ رَ مَ نْ ثَ واباً                مِ ريٌ ثَ   خَ

نَا             ج: يْ جَ نْ م           اَ كُ ائَ نا           اِنْ جَ لْ عَ لٍّ جَ ِكُ    ل

مْ             د: هُ نْدَ م            عُ هِ نْ دارِ ةٌ              مِ    قِنوانٌ دانِيَ

مْ             ذ: هُ رْ ذِ نْ ةِ              اَ يَّ رِّ نْ ذُ ةٍ             مِ بَ قرَ ً ذامَ تِيامَ    يَ

لَ              ز: زَ نْ كيَّها              اَ نْ زَ ةً              مَ يَّ كِ فساً زَ    نَ

سانٌ            س: ونُ              اِنْ يَكُ نْ سَ اً              اَ يّ وِ يالٍ سَ    لَ

نا           ش: أْ شَ نْ ِّ               اَ نْ رشَ ورٌ               مِ كُ ورٌ شَ فُ     غَ

مْ     ص:      كُ ُ نْرصُ م           يَ وكُ دُّ حياً          اَنْ صَ اً رِ رصَ    رصَ

ودٍ     ض:       نْضُ عفِ            مَ نْ ضَ نيَ             مِ وماً ضالِّ    قَ

نْطارٍ             ط: نْ طِنيٍ              قِ باً              مِ يِّ يداً طَ عِ    صَ

رْ               ظ: ظُ نْ مَ              اُ لَ نْ ظَ ليالً                مَ    ظِالًّ ظَ

فُ          ف: نْ مْ اَ هُ نْ فَضلٍ            سَ ا              مِ ِداً فِيهَ       خال

لِبُ          ق:  نْقَ بلِ              يَ نْ قَ يبٌ               مِ رِ يعٌ قَ مِ    سَ

مْ         ك: نْكُ نْ كانَ             عَ يامً                  مَ رِ والً كَ  قَ

 ساکنه »میم«احکام
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 گیرد. می پس از آن قرار گرفته است سه حالت به خودمیم ساکنه با توجه به حرفی که 

 ادغام -1

 شود. می ادغام» م«میم ساکنه فقط در نزد حرف 
 شود. می به جاي آن (م) بعدي مشدد میم ساکنه خوانده نشده و

همراه با کشش صوت) مثال:  (یعنی از فضاي بینی و میم مشدد باید با (غنّه) اداء شود
نْ  مْ مِ ا -كَ نْهَ مْ مِ  .هُ

 اخفاء -2

 گردد. می اخفاء» ب«میم ساکنه نزد حرف 
 همراه است (پس همراه مقداري کشش صوت از فضاي بینی).» غنّه« این اخفاء با

 به این شکل است: صداي میم ساکنه را اندکی» باء«نحوه اخفاء میم ساکنه نزد حرف 
ها را  است در هنگام کشش میم ساکنه، لب کنیم. بهتر می سپس باء را تلفظ کشیم و می

 هم باز نگهداریم. مقدار کمی از
همین » ب«باید توجه کرد که میم ساکنه حاصله از اقالب نون ساکنه و تنوین هم نزد 

اخفاء میم ساکنه به یک  پس اقالب نون ساکنه و شود. می اخفاء کند و می حکم را پیدا
 شود. می صورت انجام

ونَ مثال:  زُ ارِ مْ بَ هُ تُمْ بِهِ  -وَ نْ مْ  -اَ نَاهُ لْ دَّ مْ بَ هُ ودُ لُ )  -جُ هُ لَ دَّ مْ بَ هُ ( فَ ُمَ لَ دَّ نْ بَ مَ نْ  -فَ مِ

( دِ عْ مْ بَ دِ (مِ عْ  .بَ

 اظهار -3

شود یعنی به صورت طبیعی خود از  می »اظهار«میم ساکنه در نزد بقیه حروف 
 دیگري در میم ساکنه صورت گردد. پس نه کشش صدا ونه هیچ تغییر می مخرجش اداء

 گیرد. نمی
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 احکام مد و قصر

»بیش از «از نظر تجوید  و» افزونی«از لحاظ لغوي » مد امتداد صوت در حروف مد
 .»میزان طبیعی

 ».اداء حرف مد به اندازه طبیعی«ضد مد است. در تجوید  و» کوتاهی«به معنی » قصر«
» سکون«یا » همزه«یاء مدي)  -واو مدي  -هرگاه بعد از حروف مدي (الف مدي 

سبب مد دوتا است:  پس: واقع شود حرف مد باید بیش از میزان طبیعی کشیده شود.
 .سکون -همزه 

هم به خاطر آن که یک حرف ساکن در درون آن نهفته است » تشدید«باید دانست که 

ٓ ﴿ شود. مثال: می سبب مد محسوب ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
 .﴾ّلِ�َ آلضَّ ٱ﴿ - ﴾هُ َ�ٰ أ

، میزان مد بیش باشند (مد متّصل)در یک کلمه قرار داشته » همزه« اگر حرف مد و -1
 ).(مد منفَصلْ از زمانی است که همزه در کلمه بعد واقع شود

 منفصل تر از اما دیگر کم تواند مساوي مد منفصل هم کشیده شود. میمد متصل 
 شود. نمی

ْوَ�ٰٓ ﴿ مثال مد متصل:
ُ
ٓ ﴿ مثال مد منفصل: ﴾�َِك أ ا نَزلۡ  إِ�َّ

َ
 .﴾هُ َ�ٰ أ

(سکون  باشد که به خاطر وقف ایجاد شده است» عارض«وقتی سبب مد سکون  -2
توان مد  می حتی برابر مد طبیعی) و 3اکثر  (حد موقت) کشش مد به هرمیزان مجاز است

 نیاورد. آن را

 به این مد»ٱ﴿ گویند. مثال: »عارض مد ۡ ۡ ٱ﴿ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل  .﴾لُِحونَ ُمفۡ ل
» تشدید«سبب  یا همیشگی است، و باشد که ثابت و» الزم«وقتی سبب مد سکون  -3
 رسد و می اکثر خود که سه برابر مد طبیعی است، میزان کشش مد به حد (مد الزم) باشد

 تر از آن جایز نیست. کم

آٱ﴿ مثال: ٰٓ ٱوَ ﴿ - ﴾ّلِ�َ لضَّ ٰ ل�َّ  .﴾ِت �َّ
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 آنها را» لین« ي) ساکنه ماقبل، مفتوح نیز که قبالَ در بحث صفت -(و  دو حرف -4
شوند ولی سبب مدشان فقط سکون است. میزان کشش  می شناختیم حرف مد محسوب

 هم مانند مد عارض است.
 لین«به این مد لین فتحه ماقبل رابه  گویند. »مدباید دقت کنیک که در موقع کشش مد

 ، مد ندهیم.یاء ساکنه جاي واو و

 قرآن موارد سکت در

 ».سکوت -توقف «به معناي » تسکْ«
سپس ادامه  قطع صوت در حین قرائت بدون تجدید نفس ودر قرائت عبارتست: 

 .قرائت
 :(به روایت حفص از عاصم) موارد سکت در کالم اهللا مجید

جاً  -1 وَ يِّامً *  عِ    ].1: کهف[ال قَ

جاً « وَ جا«در وقف وسکت »عِ وَ  شود. می خوانده »عِ

نا -2 دِ قَ رْ  .]52: یس[ هذا*  مَ

ن -3  ].27: ةقيامال[ راقٍ *  مَ

  ].14: مطففین[ال رانَ *  بَل -4
 قرائت جایز نیست. در» سکت«در غیر این موارد 

 وصىل اهللا عىل سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه .
 mehyadinmoradi@yahoo.com: نظرات خود را به ایمل
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