بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تجوید قرآن سطح یک
قرآن کالم خداي می باشد که جبریل امين (ع) بر حضرت محمد (ص) فرود آورده است

وَنَزََّلْنَا عَلَيْکَ الْکِتَابَ تِبْيَانًا لِکُلَِّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ( نحل ) 89
« قرآن را بر تو فرستادیم درحاليکه بيانگر هر چيز و مسلمانان را هدایت و رحمت و مژده است »
آغاز تالوت را با اِستِعاذَه « اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيْطانِ الرِّجيمِ » ( پناه می برم به خداوند از شر شيطان رانده شده ) شروع می کنيم .
و بعد « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ( بنام خداوند بخشنده و مهربان ) می گویيم
ترتيل قرآن و روش هاي سه گانه
ترتيل  :تالوت حروف و کلمات قرآن به صورت « صحيح » و « شمرده » همراه با « تَدَبُرْ » درمعانی ایات .
ترتيل قرآن از لحاظ سرعت به سه روش صورت می گيرد :
 - 1قرائت به روش تَحْقيقْ « خواندن قرآن با سرعت کم و دقت زیاد »  - 2قرآئت به روش تَدْویرْ «خواندن قرآن با سرعت متوسط »

 - 3قرائت به روش تحْدیر( حَدْرْ) « تالوت با سرعت زیاد »
حروف عربی ( عبارتند  28حروف )
الف  -باء  -تاء  -ثاء  -جيم  -حاء  -خاء  -دال  -ذال  -راء  -زاء(زاي)  -سين  -شين  -صاد
-ضاد  -طاء  -ظاء  -عين  -غين  -فاء  -قاف  -کاف  -الم  -ميم  -نون  -واو  -هاء  -یاء.

آنگاه اولين حرف « الف » را به دو نوع تقسيم می کنند:
 -1الف مدي ( ا ) مثال  :قا لَ  -هــذا  -2الف غيرمدي (همزه (ء) مثال  :یَشَأْ  -یَبْدَ ئُ
* تلفظ  10حرف ویژه  :در بين  28حرف زبان عربی فقط  10حرف از آنها تلفظ شان با زبان فارسی متفاوت است .

این حروف ده گانه عبارتند  ( :ث  -ح  -ذ  -ص  -ض  -ط  -ظ  -ع  -غ  -و )
حرف ( ثاء)  :این حرف را باید به اصطالح ( نوك زبانی ) و نازك و کم حجم تلفظ کرد .مثال  :ثَوا بَ  -ثَقُلَتْ  -ثُلُثُ
حرف ( حاء )  :این حرف با گرفتگی خاصی در حلق ایجاد می شود .مثال  :اَ لْحَمْدُ  -حِبالُهُمْ  -حُسْنا
حرف ( ذال )
حرف

 :این حرف عيناً مانند حرف (ثاء) از تماس نوك زبان و دندان هاي باال وبا صداي نازك و ( کم حجم) تلفظ می گردد ( مهم) .مثال  :ذَهَبَ  -نَبَذَ  -نُذُرِ

(صاد)  :این حرف مانند (س) تلفظ می شود فقط به همراه آن صدا پر حجم و درشت می گردد (سين مُفَخَّم).براي این کار گلو را پرحجم کنيد  .مثال  :صَدَقَ  -قَصَصَ

حرف (ضاد)  :این حرف از تماس کناره زبان با دندان هاي آسياي باال (از هر حرف که مقدور باشد) و با صداي پرحجم و درشت تلفظ می شود.
مثال  :ضَرَبَ  -وَضَعَها  -اَلْاَرْضْ
حرف(طاء)  :این حرف مانند حرف (ت) تلفظ می شود با این تفاوت که صداي آن حرف درشت و پرحجم می باشد (تاء مُففَخَّم) .حرف (ط) قوي
ترین حرف زبان عرب می باشد  .مثال  :طَلَبَ  -مَطلُوب
حرف (ظاء)

 :این حرف دقيقاً مانند حرف ( ذ ) از تماس نوك زبان و سر دندان هاي جلو آرواره باال ایجاد می شود با این تفاوت که

پرحجم ي گردد ( ذال مُفخََّم )  .مثال  :ظَلَمَ  -ظَهَرَ  -ظاهِر
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صدا درحرف ( ظاء ) درشت و

حرف ( عين )

 :این حرف از ميان حلق و به صورت نرم تلفظ می شود و گویی صدا (کش) می آید حرف (ع) مفخَّم وپرحجم اداء

حرف ( غين )

 :این حرف از همان محل تلفظ حرف (خاء) یعنی از ناحيه حلق تلفظ شده ولی صداي آن نرم و کشيده و دنباله دار است و حالت خراش

نشود .مثال  :عَلُمَ  -عالِم  -مُعََّلِم
و خشونت حرف (خاء) را

ندارد .صداي

(غ) را می توانيم هنگامی که مقداري آب در گلو (غرغره) می کنيم،بشنویم .صداي (غ) باید درشت و پر حجم باشد  .مثال  :غَيرِ  -غَضَبٌ  -مَغْضُوبِ

حرف ( واو )  :براي تلفظ (واو) نباید مثل صداي فارسی آن دندان هاي باال با لب پایين مماس گردد ،بلکه در اداء این حرف لب ها به حالت
( غنچه ) درمی آید و صداي ( و ) ازميان دو لب خارج می شود .وَرَدَ  -وُجُوهٌ  -وُوري

صفات حروف
صفت استالءْ  :به معناي « برتري طلبی  -ميل به بلندي » است .ودراصطالح تجوید ( ميل ریشه زبان به سوي سقف دهان در هنگام تلفظ حرف ) .دراثر این صفت حرف
حالت پرحجم و درشتی به خود می گيرد که به این حالت ( تَفْخيم ) می گویند.حروف استعالء باید با صداي پرحجم و درشت تلفظ شوند : .حروف استعالء هفت حرفند
«ص  -ض  -ط  -ظ  -خ  -غ  -ق » چهار حرف اول از سه حرف باقی مانده درشت تر و قوي ترند  .صالِحين  -ضالَّين  -طالِب  -ظالِم  -خالِدون -غالِب  -قالُوا
صفت استفال  :به معناي ( پائين آمدن  -پست شدن ) است  .ودراصطالح تجوید (پائين آمدن ریشه زبان و دور شدن آن از کام باال )  .در اثر این صفت حروف به
حالت ( ترقيق ) یعنی با صداي نازك و کم حجم تلفظ می شود .بغير از حروف استعالء  ،بقيه حروف داراي

صفت استفال هستند .باید دقت کرد که درشتی حروف

استعالء در کلمات بر تلفظ حروف استفال قبل و بعد آنها تأثير نگذارد  ( .مهم )
صفت قَلْقَلَة :به معناي ( اضطراب  -بی قراري -تکان خوردن ) ودراصطالح تجوید « حرکت مختصر حروف ساکن » .صفت قَلْقَلَة مخصوص  5حرف
(ق  -ط  -ب  -ج  -د) می باشد  .در عبارت ( قُطْبُ جَدّ ) جمع شده .این حروف هرگاه ساکن شوند چه در وسط کلمه و چه در آخر (هنگام وقف) قَلْقَلَة می گيرند.
دو نکته مهم  - 1 :باید دقت کرد که قَلْقَلَه به حرکت کامل ( فتحه و کسره و ضمه ) تبدیل نگردد -2 .در  23حرف باقی باید کمال دقت را بنمائيد که در موقع سکون

به هيچ وجه قَلْقَلَة نگيرند .مثال  :قْ ( اَقْبَل  -طارِقْ )  ،طْ ( اَ طْراف  -مُحيطْ ) ،بْ ( اِبْراهيم  -حِسابْ )  ،جْ ( اِجْرا  -تَجْري )  ،دْ ( اَدْبَر -اَحَدْ )
صفت لين  :به معناي ( نرمی  -ضدخشونت ) و در تجوید (به نرمی ادا شدن حرف) .این صفت مخصوص دو حرف ( واو ساکنه ماقبل ،مَفْتوح و یاء
ساکنه ماقبل ،مَفْتوح ) است ( .ـَـ -وْ  ،ـَـ يْ )  .مثال  ( :خَوْ فٍ  -قَوْمُ )
کلمه تَفْخيمْ در تجوید یعنی ( درشت پرحجم تلفظ کردن حرف )  .کلمه تَغْليظْ هم در حرف تجوید به معناي تَفْخيمْ است ولی فقط در مورد
پرحجمی حرف ل به کار رفته است .
تَرقيقْ در تجوید یعنی « نازك و کم حجم تلفظ کردن حرف » در تجوید قرآن ،هرجاکه حرف درشت تلفظ شود ،در واقع تَفْخيمْ گشته و هرجا
نازك اداء گردد تَرقيقْ شده است .

تَغْليظْ و تَرقيقْ حرف ل
به درشت و پرحجم تلفظ شدن حرف ل تَغْليظْ گویند .
درلفظ جالله ( در کلمه اهلل ) اگر ماقبل حرف ل آن فَتْحَه یا ضَمَّه بياید  ،الم تَغليظ می شود مثال تَغْليظْ الم  :هُوَ اهلل  ،اِنَّ اهلل

و اگر ماقبل آن کَسْرَه واقع شود ،ترقيق می گردد .مثال تَرقيق الم  :بِسْمِ اهلل  ،قُلِ اهلل
در سایر کلمات ( غير از اَهلل ) حرف الم بدون استثناء « ترقيق » می شود ( مهم ).

تَفْخيم و تَرقيق حرف « راء »

موارد « تفخيم » « راء»
 « - 1راء» مفْتوحْ و مضْمومْ ( .ـــَـــــُـ) مثال  :رَحْمانْ  -رُحَما ءُ

« -2راء» ساکنه ما قبل،مَفْتُوح و مَضْمُوم ( ــَـــــُ ) مثال  :یَرْضی  -اَلْقُرْان

 « -3راء» ساکنه ما قبل ،ساکن ما قبل ،مَفْتُوح و مَضْمُومْ ( ـَــُـ ) مثال  :عَشْرْ  -خُسْرْ
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 « - 4راء» ساکنه ما قبل( ،الف و واو مدي) مثال  :نا رْ -نُورْ .

 « - 5راء» ساکنه ماقبل( ،همزه ء وصل) مثال  :آِرْجعُونْ  -اِنْ آرْتبْتُمْ .

 -6راء ساکنه ما بعد ،حرف استعالء ( به شرطی که در یک کلمه باشند اگرچه حرکت ما قبل ،کسره باشد )  .مثال  :مِرْ صاداً

موارد « تَرقيق » « راء»
 « - 2راء» ساکنهْ ما قبل مَکْسور .مثال  :فِرْعَوْ نُ  -یَغْفِرْ لَکُمْ

 « -1راء» مَکْسُور .مثال  :رِجالٌ  -اَ رِنا
 « - 3راء» ساکنه ما قبل ،ساکن ما قبل  ،مکْسور  .مثال  :اَلسِّحْرْ

 « - 4راء» ساکنهْ ما قبل ،یاء مدي .مثال  :قَدیرْ

 « - 5راء» ساکنه ما قبل ،یاء مدي ( اگرچه ما قبل آن حرف مفتوح باشد ) خَيْرْ  -غَيْرْ

باب ادغام
ادْغامْ در لغت یعنی « ادْخال  -داخل نمودن »
ادغام در تجوید عبارتست( :حذف حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدي)  .مثال :قُلْ لَهُم خوانده می شود -قُلَّهُمْ ( حرف ساکن حذف شده را
« مُدْ غَمْ » و حرف بعدي را که مشدد می شود « مُدْ غَمْ فيه » )

موارد ادغام در روایت ( حَفْصْ از عاصِمْ )
-1

هر حرفی که ساکن باشد در مثل خودش ادغام می شود .مانند :قد دَّ خلوا

 - 2ب  -در م مانند :آِ رْکَبْ مَعَنا  -خوانده می شود – آِ رْکَمَّعَنا

( - 3ت  -د  -ط) هر کدام ساکن باشد و دیگري بعد آن واقع شود ادغام صورت می گيرد .مانند :اَ ثْقلَتْ دَعْوَا اهللَ
( - 4ث  -ذ  -ظ) هر کدام ساکن باشد و دیگري بعد آن واقع شود ادغام صورت می گيرد .مانند :یلْهثْ ذلک

 - 5قْ  -در كْ مانند :اَ لَمْ نَخْلُقْکُمْ

 - 6لْ  -در ر مانند :قل ربِّی .

 - 7نْ  -در یر ملون حروف یرملون (ي  -ر  -م  -ل  -و  -ن) در غير موارد فوق به روایت (حَفْصْ از عاصِمْ) ادغامی صورت نمی گيرد.

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

-1اِظْهارْ :یعنی « ظاهر کردن » و در تجوید عبارتست « اَداءِ حرف از مخرجش » .
هرگاه نون ساکنه قبل از ( حرف شش گانه حلقی ) واقع شود  ،اظهار می گردد .یعنی نون به صورت طبيعی و اصلی خود و بدون هيچگونه دخل
و تصرف از مخرجش اداء ميشود.
حروف حلقی عبارتند  « :ء  -ه  -ع  -ح  -غ  -خ » مِنْهُمْ  ،مِنْ اَمْرِ هِمْ  ،سَميعٌ عَليمٌ  ،حَکِيمٌ حَميدٌ  ،مِنْ غِلٍّ  ،حَکِيمٌ خَبِيرٌ
- 2اِدْغامْ  :هرگاه نون ساکنه قبل از یکی از حروف « یَرْمَلُونْ » یعنی (ي  -ر  -م  -ل  -و -ن) واقع شود یعنی نون ساکنه خوانده نمی شود
و به جاي آن حرف مذکور مشدد اداء می شود.
باید توجه کرد که ادغام نون ساکنه در چهار حرف « ي  -م  -و  -ن » با « غُنِّهْ» است .منظور از (غُنِّهْ) این است که در هنگام نون ساکنه در چهار
حرف ( ي  -م  -و  -ن ) صدا از بينی خارج می شود و« نون ساکنه کمی کشيده می شود »
مثال  :اِدْغامْ با غُنِّهْ « ي»  :مَنْ یَهْدي  « ،م»  :مِنْ مالٍ  « ،و»  :مَنْ وُجِدَ  « ،ن»  :شَیءٍ نُکُرٍ
ودر دو حرف « ل -ر » بدون غُنِّهْ است .یعنی ادغام بدون صداي غُنِّهْ بوده و کشش هم ندارد (مهم)  .مثال  :ادغام بدون غُنِّهْ « ل »  :اِن لَبِثْتُم  « ،ر»  :مَثَالً رجُالً

 -3اِقْالبْ  :اقالب یعنی « گون کردن » و در تجوید عبارتست « تبدیل کردن نون ساکن به ميم » .مثال  :مِن بَعدِ  ،سَميعٌ بَصيرٌ
دقت کنيد که صداي « م» ایجاد شده باید از فضاي بينی و به همراه کشش اداء شود (غُنِّهْ)
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-4اِخْفاءْ  :اخفاء یعنی « مخفی کردن » و در تجوید عبارتست « اداء نون ساکنه با حالتی بين اظهارو ادغام »
نونه ساکنه نزد بقيه حروف (حروف ما بقی) اخفاء می گردد .در این حالت نون ازمخرج خود اداء نمی شود  (.یعنی سر زبان به محل خروج نون
نمی چسبد ) بلکه فقط صداي آن از فضاي بينی خارج می شود( .غُنِّهْ) لذا کمی هم باید کشيده شود و سپس حرف بعدي تلفظ گردد.

مثال:

یک کلمه

ت:

اَنْتُم

دوکلمه

ج:

اَنْجيْنَا

د:

مِن دارِهِم

ص:

با تنوین
اَ ن صدُّوکُم

ض:

قَوماً ضالِّين

ك:

قوالً کَریماً

اَحْکامِ « ميمِ » ساکِنِهْ
ميم ساکنه با توجه به حرفی که پس از آن قرار گرفته است سه حالت به خود می گيرد.
 - 1ادغام  :ادغام ميم ساکنه فقط در نزد حرف « م » ا دغام می شود .ميم ساکنه خوانده نشده و به جاي آن (م) بعدي مشدد می شود.ميم مشدد باید با (غنَّه) اداء
شود (یعنی از فضاي بينی و همراه با کشش صوت) مثال :کَمْ مِنْ  -هُمْ مِنها
 - 2اخفاء  :ميم ساکنه نزد حرف « ب» اخفاء می گردد .این اخفاء با « غُنه » همراه است (پس همراه مقداري کشش صوت از فضاي بينی).
به این شکل است :صداي ميم ساکنه را اندکی « باء » نحوه اخفاء ميم ساکنه نزد حرف می کشيم و سپس باء را تلفظ می کنيم .بهتر است در هنگام کشش ميم ساکنه ،لب ها
را مقدار کمی از هم باز نگهداریم  .باید توجه کرد که ميم ساکنه حاصله از اقالب نون ساکنه و تنوین هم نزد « ب » همين حکم را پيدا می کند و اخفاء می شود .پس
اقالب نون ساکنه و اخفاء ميم ساکنه به یک صورت انجام می شود .مثال  :وَهُم با رِزُونَ  ،مِن بَعدِ ( مِم بَعدِ )
 - 3اظهار :ميم ساکنه در نزد بقيه حروف « اظهار » می شود یعنی به صورت طبيعی خود ازمخرجش اداء می گردد .پس نه کشش صدا ونه هيچ تغيير
دیگري در ميم ساکنه صورت نمی گيرد .غَيرِالمَغضُوبِ عَلَيهِم وَالضَّالَّين

احکام مَدْ و قَصْرْ
« مَد ْ» از لحاظ لغوي « افزونی » و از نظر تجوید « امتداد صوت در حروف مد بيش از ميزان طبيعی »
«قصر» به معنی « کوتاهی » و ضد مد است .در تجوید « اداء حرف مد به اندازه طبيعی »
هرگاه بعد از حروف مدي ( الف مدي  -واو مدي  -یاء مدي) « همزه (ء-ا) » یا « سکون ـْــ » واقع شود حرف مد باید بيش از ميزان طبيعی
کشيده شود .پس  :سبب مد دوتا است ( همزه  -سکون )  .باید دانست که « تشدید ـَّـ » هم به خاطر آن که یک حرف ساکن در درون آن
نهفته است ؛ سبب مد محسوب می شود .
 -1مد مُتَّصِل  :وقتی حرف مد وسبب مد « همزه ( ء  -ا )  -سکون » در یک کلمه قرار داشته باشند .
 -2مد مُنفَصِل  :وقتی حرف مددریک کلمه و سبب مد « همزه (ء-ا) در کلمه بعد واقع شود مد منفصل گویند .مثال مد منفصل :اِ نـَّا اَ نـزَ لـنـهُ

 -3مد عارِضْ  :وقتی سبب مد سکون « عارِضْ » باشد که به خاطر وقف ایجاد شده است ( سُکوُن موقت ) کشش مد به هرميزان مجاز است
(حد اکثر  3برابر مد طبيعی) و حتی می توان مد آن را نياورد﴿ .ٱ لْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ٱ لْمُفْلِحُونْ ﴾.
-4مد الزم  :وقتی سبب مد سکون « الزم » و « تشدید » باشد که ثابت و هميشگی است ،ميزان کشش مد به حد اکثر خود که سه برابر مد طبيعی است می رسد و کم تر
از آن جایز نيست .مثال  ( :ا الن ) ( الف الم ميم ) ﴿ ٱ لــضَّا لَّينَ )  ( ،وَالصّا فَّـاتِ )
 -5مد لين  :دو حرف (ـَـ

وْ ـَـ يْ

) ساکنه ماقبل  ،مفتوح نيز که قبالَ در بحث صفت « لين » آنها را شناختيم حرف مد محسوب می شوند  ،ولی سبب مدشان فقط

سکون ( عارض ) است  .ميزان کشش هم مانند مد عارض است .

موارد سکت در کالم اهلل مجيد ( به روایت حَفْصْ از عاصِمْ ) :
« سَکْت » به معناي « توقف  -سکوت »  .در قرائت عبارتست  :قطع صوت در حين قرائت بدون تجدید نفس و سپس ادامه قرائت.
عِوَجاً * قـَيِّماً ( سوره اَلْکَهْفْ آیه ) 1

در وقف وسکت ( عِوَجا ) خوانده می شود

مَرْقَدِ نا * هــــــــذ ا ( یس  :آیه ) 52

مَنْ * را قٍ ( اَلْقيامَهْ) 27 :

بـَـلْ * را نَ ( اَلْمُطَفَِّفينْ )

در غير این موارد « سکت » در قرائت جایز نيست.
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