
انقالب 
از خانه 

مذهب- یعین 

مسجد و مدرسه دیین 

آغاز شد و جهت گریی 

مذهیب در انقالب روز به روز 

افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و 

ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه 

کساین را به میدان انقالب کشاند که 

معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به 

میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و 

بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و 

خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را 

به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، 

مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و 

جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب 

اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد 

کار بکنید، خییل خوب است، مساجد 

کانون دین است، االن هم همنی است. 

هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه 

یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را 

فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به 

نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه 

فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز 

اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در 

طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

 ً حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که 

مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم 

استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع 

شد که به پریویز هم رسید و کشورها 

استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها 

هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که  مل

رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد 

قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ 

بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و 

مسائیل که یم گویند، موعظه ای که 

یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 

وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت 

مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است 

که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم 

در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در 

 
زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای 

مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از 

لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد 

کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور 

کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین 

عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع 

اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و 

برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این 

انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به 

مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر 

کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان 

مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر 

افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد 

مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و 

افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 

رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم 

همنی طور بوده است در دوره میل شدن 

صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در 

ّاعیل  زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و 

پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و 

استقامت میل به حساب آورند اگر کیس 

خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت 

مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی 

ً اگر  دارد خطاست این طور نیست، اواّل

همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت 

نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع 

مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه 

برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم 

للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به 

خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر 

آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین
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» دیباچه	
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا 
و راسخ امام راحل به گوش می رسد که: »مسجد محلی است که از آن باید امور 
اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز 
حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که خیال 
کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی 

ما برای اداره مسجد است.«1 
در تمام این ســـالها، فعالیت های شـــایان توجهی در بســـیاری از نهادها و 
سازمان های متولی در حوزه مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی 
مدیریت مسجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری 
مغفول و فراموش شده بود که در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و عطف 
به فرمایش امام عزیز  که پیروزی ما برای اداره مسجد است، بر آن شدیم، 

59/4/20   .1
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داشته های خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم 
رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد1« 
محسوب می شـــود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع و 
تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دســـت اندرکاران و کارگزاران عرصه 

مسجد تقدیم نماییم. 
امید اســـت ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، بـــا ارائه نظرات و 
پیشنهادات خود، در تکمیل هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت 
مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه مساجد کیفیت شایسته خود 
را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئوالن 

برداشته خواهد شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.   ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2. رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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» پیـش«گفتـار	

لوَه کانَْت َعلَی الْـُمْؤِمنیَن ِکتابًا َمْوُقوتًا   إِنَّ الصَّ
همانا«نماز،«به«عنوان«فریضه«ای«واجب،«در«اوقات«مختلف«شبانه«روز،«بر«مؤمنان«قرار«داده«شده«

است.1

نماز یکی از واجباِت ضرورِی دین اسالم می باشد و بر هر زن و مرد مسلمانی که 
به سنِّ تکلیف می رسند، واجب است در هر شبانه روز، هفده رکعت )در پنج وقت 

ُمعّین( نماز بگذارند.

» اهّمّیت«و«جایگاه«نماز«در«اسالم	
در اهّمّیت »نماز« همین بس که پیامبر گرامی اســـالم آن را »پایه و اساس 
الُه« و فرموده اند: »اولین عملی که  دین اسالم« قرار داده »اِنَّ َعموَد الّدیِن الصَّ
)در روز قیامت( مورد محاســـبه قرار می گیرد، نماز است، اگر )صحیح و( مورد 

1. نساء/103
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قبول واقع شود، سایر اعمال نیز مورد قبول قرار می گیرد و اگر بازگردانده شود                        
)و مورد قبول واقع نشود(، سایِر اعمال نیز بازگردانده خواهد شد )و مورد قبول 

قرار نخواهد گرفت(«1.

» لزوم«یادگیری«و«قرائت«نماز«به«زبان«عربی	
»قرائت حمد و سوره و سایر اجزای نماز، باید به صورت عربی صحیح ادا شوند و 
افرادی که قرائتشان صحیح نمی باشد، بر آنها واجب است که قرائت صحیح را 

یاد بگیرند«.
»هنگام قرائت نماز باید حروف از مخارجشان ادا گردند )و از یکدیگر تمیز داده 

شوند( در غیر این صورت، نماز باطل است.
براســـاس فتوای همه مراجع بزرگوار تقلید، بر همه مسلمانان واجب است که 
نماز را به زبان عربی صحیح بخوانند و اگر در تلفظ کلمات نماز، مشکلی دارند، 

شرعاً بر آنها واجب است که به اصالح قرائت خود بپردازند2.

» َر«ِمَن«الُْقْرءاِن3	 َفاْقَرُءوا«ما«تََیسَّ
همه فقهاء و مفسرین )شیعه و سّنی( اتفاق نظر دارند که این آیه شریفه، داللت 

بر وجوب قرائت قرآن در نمازهای روزانه دارد.
امام رضا: »علّت وجوب قرائت قرآن در نماز« را این گونه می فرماید:

»برای این که قرآن، مهجور و ضایع نگردد و باید حفظ و به صورت درس درس 
خوانده شود و نابود و فراموش نگردد«. )من ال یحضره الفقیه/203/1(

»قرآن«، قانون اساسی و کتاب زندگی مسلمانان است، از این رو بر هر مکلفی 

1. وسائل الشیعه، ج3، ص23و22، حدیث13و10.
2. عروه الوثقی، کتاب الصاله، مسأله 32 و 37؛ جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، ج 9، ص 398.

ِمل/20؛ )پس آنچه برای شما آسان و امکان پذیر است از قرآن بخوانید(. 3. ُمزَّ
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واجب است برای آگاهی بر اصول و فروع دین و همچنین حفظ قرآن ورساندن 
آن به نسل های آینده به تالوت قرآن در نمازهای روزانه بپردازد.

» شیوه«قرائت«قرآن«کریم	
یکی از اذکار واجب نماز »قرائت حمد و ســـوره« می باشد و این قرائت باید به 

صورت »ترتیل« باشد َو َرتِِّل الُْقْرءاَن تَْرتیاًل1.
گویاترین تفســـیر از معنای »ترتیل« در فرمایـــش امیرمؤمنان حضرت 

علی ابن ابی طالب آمده است:»اَلتَّرتیُل ِحفُظ الُوقوِف َو بَیاُن الُحروِف«2
علمای قرائـــت برای تحّقق فرمایش آن حضرت، بـــرای بیان الحروف »علم 

تجوید« و حفظ الوقوف »علم وقف و ابتدا« را وضع نمودند. 
سعی ما »بررسی و آموزش قواعد تجوید و وقف و ابتدا در قرائت قرآن و نماز«، 

براساس فتوای مراجع بزرگوار تقلید می باشد. 

» تعریف«تجوید	
»تجوید«، در لغت : »تحسین و نیکوسازی« ؛ و در اصطالح قرائت:
ُه َو ُمسَتَحقَُّه« »اِخراُج ُکلِّ َحرٍف ِمن َمـخَرِجِه َمَع اِعطائِِه َحقَّ

تلفظ هر حرفی است از مخرج آن، با در نظر گرفتن و رعایت َحّق حرف )صفات 
ذاتی و ُمَمیِّزه که الزمه حرف است و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می شوند( 
ـــنه که بر اثر ترکیب حروف، عارض  و ُمسَتَحّق حرف )صفات عارضی و ُمحِسّ

می شود و باعث روان و فصیح ادا شدن کلمات و آیات قرآن کریم می گردند(.
موضوع تجوید: »صحیح خوانی قرآن کریم ازنظر مخارج وصفات می باشد«.

1. مّزّمل / 20؛ 
2. تفسیر صافی، ج 1، ص 45 و بحاراألنوار، ج 67، ص 323، »اداُء الحروف« نقل شده است.
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» حکم«شرعی«رعایت«قواعد«تجوید«	
همه فقهای شیعه و مراجع بزرگوار تقلید، در این مسأله اتفاق نظر دارند: »ادای 
حروف از مخارج آنها به طوری که در عرف عرب، آن را ادای آن حرف بدانند نه 
حرف دیگر، و همچنین رعایت صفاتی که در طبیعت حروف نهفته است و باعث 

تمیز دادن یکدیگر می شوند، بر همه افراد واجب است«1.
که شـــامل تلفظ حرف از مخرج آن، همراه با صفات ذاتی و ُممّیزه است )که در 
طبیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می شوند(؛ اما رعایت 
ـــنه )که هنگام ترکیب حروف، عارض می گردد و باعث  صفات عارضی و ُمَحِسّ

روان و نیکو ادا شدن کلمات و آیات قرآن کریم می شود(، مستحب می باشد.2

1. جواهر الکالم فی شرح شرایع  االسالم، ج 9، ص 398 و عروه  الوثقی، کتاب الصاله، احکام  القراءه، مسأله 37 
و 53.

2. جواهر الکالم فی شرح شرایع  االسالم، ج 9، ص 398 و عروه  الوثقی، کتاب الصاله، احکام  القراءه، مسأله 37 
و 53.



15  قرائت قرآن با لحن عربی

قرائت«قرآن«با«لحن«عربی««
ا لََعلَُّکْم تَْعِقُلوَن 1  إِنّآ أَنَْزلْناُه ُقْرءانًا َعَربِیًّ

»ما«آن«را«قرآنی«عربی«نازل«کردیم،«باشد«که«)در«آن(«اندیشه«کنید	.

قرآن کریم به زبان عربی است و در روایات سفارش شده که »قرآن را به صورت 
عربی آن فرا گرفته و با لحن عربی بخوانید و آن را با صدای خود زینت دهید چرا 

که صوت نیکو بر زیبایی قرآن می افزاید«.
عن رسول اهلل: »تََعلَُّموا الُْقْرآَن بَِعـَربِیَِّتِه«.

ِ»قَرُؤا الُْقْرآَن بِاَلْحاِن الَْعَرِب َوأَْصواتِها ...«.
ْوَت الَْحَسَن یَزیُد الُْقْرآَن ُحْسًنا«2. ُنوا الُْقْرآَن بِاَْصواتُِکْم، َفاِنَّ الصَّ »َحسِّ

1. سوره یوسف، آیه 2
2. بحاراالنوار، 92، ص211، ح6 و اصول کافی، 2، ص614، ح3 و وسائل الشیعه، 4، 859.
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لحن«عربی«حرکات«و«حروف«مّدی«««

در زبان عرب، بـــه صداهای کوتاه )ـَـِـُ(،  »حرکات«  و به صداهای کشـــیده                                                       
ـُ و(،  »حروف مّدی« می گویند.  ـ ی،  )ـَْ ا، ـ ֽ

صداهای کشیده )حروف مّدی( در زبان عربی، همان صداهای کوتاه )حرکات( 
می باشند اّما با دو برابر مّد و کشش بیشتر. 

لحن عربی صدای فتحه، یاء و واو مّدی با فارســـی یکسان است، تنها تفاوت 
مختصری در لحن عربی صدای کســـره، ضمه و الف مّدی وجود دارد که به 

بررسی آنها می پردازیم.

» ـ«	 ـِ لحن«عربی«کسرهـ«
»صدای کسره عربی« متمایل به »حرف یاء« می باشد )شبیه صدای »ای« اما 
بدون کشش(، مانند صدای کسره در کلمات »بِیابان، ِخیابان، نِیاز«؛ ) ا ی بدون 

کشش اِ ( کلمات زیر را با لحن عربی بخوانید.



17  لحن عربی حرکات و حروف مّدی

اِبِِل - َملِِك - فی دیِن - لَـْم یَـلِْد - بِْسـِم - فیـِه
َِّك - ِمَن الْـِجنَِّه - ِمْن َشِرّ - بِالّدیِن تَْرمیِهْم - لَِرب

» ـ	 ـُ لحن«عربی«ضّمهـ«
»صدای ضّمه عربی« متمایل به »حرف واو« می باشد. )شبیه صدای » او« اما 
بدون کشش(، مانند صدای ضمه در کلمات »ُخــــروس، ُهلـو، بُلـوک«؛ ) او 

بدون کشش اُ (، کلمات زیر را با لحن عربی بخوانید: 
ُرُسـُل - َرُسوُل - ُقـْل ُهَو - یَـْدُخُل - یَْدُخُلوَن 

یَْشَهُد - یَْشَهُدوَن - اَُقوُم - ُکُفًوا - ُمْسَتقیَم 

» «ا«	 ـَ صدای«کشیده«فتحه«)الف«مّدی(ـ
»صدای کشیده فتحه« )الف مدی(، همان »صدای فتحه است اما با دو برابر مّد 

ـَ با دو برابر کشش صدای فتحه تَـ  ا (. و کشش«؛ ) ت
نکته مهم: با توجه به سفارش قرآن که فرموده است: »قرآن را شمرده و با دقت 
بخوانید«،1 و روایاتی که: »شیوه قرآن پیامبر را شمرده و با رعایت کشش حروف 
مّدی« بیان کرده اند؛2 بر ما الزم اســـت که صداهای کشیده را با دو برابر مّد و 

کشش ادا کنیم تا صداهای کشیده از صداهای کوتاه تمیز داده شوند.
صدای »الف مّدی« تابع حرف قبل می باشد که به بررسی آن می پردازیم.

مِّل/4 1. ُمزَّ
2. مجمع البیان، 5، 378
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» لحن«عربی«صدای«کشیده«فتحه«)الف«مّدی(	
هنگام تلفظ هفت حرف »خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق« و »راء«مفتوح«، صدای 
آنها به طرف کام باال کشیده شده و به صورت »درشت و پرحجم« ادا می شوند، 
صدای الف مّدی بعد از آنها نیز به طرف کام باال کشیده شده و درشت و پرحجم 

تلفظ می گردد؛ مانند:
ِّیَن - َطاَف - َظالُِم - َغاِسٍق - َقاَمْت - َراِحُم َخالِِدیَن - َصاِدُق - َضآ ل

اما هنگام تلفظ »بقیه حروف«، صدای آنها به طرف کام پایین کشیده شده و به 
صورت » نازک و کم حجم« ادا می شوند، صدای الف مدی بعد از آنها نیز به طرف 

کام پایین کشیده شده و نازک و کم حجم تلفظ می گردد؛ مانند:
اَلُم َمآءِ َو َما بَنَها - اَلسَّ نَْیا - َو السَّ ََّنآ َءاتَِنا فِی الدُّ َءابَآُء - َمالُِك - َرب

» تلفظ«عربی«الم«جالله«»اهلل		
حرف »الم« در زبان عربی به صورت »نازک« خوانده می شود، در نتیجه »الف 

مّدی« بعد از آن نیز به صورت »نازک« خوانده می شود؛ مانند: 
الُم - بِْسِم اهللِ - فی دیِن اهللِ آل اِلَه - َمالئَِکُه - اَلسَّ

اما »الم« جالله »اهلل« اگر »قبلش مفتوح و یا مضموم« باشد، به صورت »درشت 
و پرحجم« خوانده می شـــود و »الف مّدی« بعد از آن نیز »درشت و پرحجم« 

خوانده می شود، مانند:
اهلَلُّ اَْکَبُر - ُهَو اهللُّ - اَللُّهمَّ - ِمَن اهللِّ - ناُر اهللِّ



19  لحن عربی حرکات و حروف مّدی

» توجه«به«یک«مسأله«شرعی	
شهید ثانی  در شرح »رساله نَِفلّیه« شهید اول  می فرماید:
»ِمالک در صحت اذکار نماز، تلفظ کلمات است نه قصد گوینده«

در تکبیره االحرام »اهلَُل  اَْکَبْر«، اگر فتحه همزه »اهلَلُ« با مّد و کشـــش »ءآهللُ« 
ــُه«؛ و یا فتحه باء »اَْکـَبْر«  َـّ « آورده نشود »اَل خوانده شود؛ و یا الف مّدی الم »اهلَلُّ

با مّد و کشش، »اَْکـباْر« خوانده شود، باعث بطالن نماز خواهد شد.1
ه«  َـّ »ءآهللُ اَْکـَبْر« جمله استفهامیه است، یعنی: »آیا خداوند بزرگتر است؟«؛ »اَل

به معنای »ابزار جنگی« می باشد؛ »اَْکبار« جمع ُکَبر، به معنای »َطبل« است.

» آشنایی«با«تلفظ«صحیح«حروف«عربی«	
همانگونه که می دانید، بســـیاری از حروف عربی به همان شکل فارسی تلفظ 
می شـــوند و نیازی به آموزش و تمرین ندارند، تنها ده حرف » ث، ح، ذ، ص، 
ض، ط، ظ، ع، غ، و « است که در عربی تلفظ آنها با فارسی تفاوت دارند، جهت 
یادگیری بهتر، نخست آنها را با حروف مشابه فارسی، مقایسه نموده و سپس به 

تمرین روی کلمات قرآن و اذکار نماز می پردازیم.

یادسپاری:
«در«بعضی«از«مناطق«ایران«این«تعداد«حروف«کمتر«و«یا«بیشتر«می«باشد.««•

1. العروه الوثقی، فصل فی تکبیره االحرام
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اعضای«مهم«دستگاه«تکّلم««

یادگیری و رعایت تلفظ صحیح حروف، مبتنی بر شناخت مخارج آنها می باشد؛ 
از همین رو الزم است نخست با اعضای دستگاه تکلّم آشنا شویم.



21  اعضای مهم دستگاه تکلّم

» تفاوت«حرف«»حاء	«از«»هاء		
حرف »حاء«، در فارســـی مانند حرف »هاء« از انتهای حلق و از محل حنجره 

تلفظ می شود، اما در عربی، از »وسط حلق و با حالت گرفتگی« ادا می گردد. 
هنگام تلفظ »حاء«، »دریچه نای کمی به عقب کشیده شده و فضای حلق را 
تنگ می سازد و بدون ارتعاش تارهای صوتی، صدای حرف به صورت نازک و 

کم حجم با حالت گرفتگی به دیواره های حلق کشیده می شود«.

تمرین«حرف«»حاء	:

ْحمِن - َرْحـَمُه - َفَسبِّْح - َفالْح - اَلْـَحْمُد - ُسْبحاَن اَلـرَّ
ًدا - اَلرَّحیِم - اََحٌد - نَُسبُِّح - بَِحْمِدَک َحَسَنًه - ُمـَحمَّ

ْحمِن الرَّحیِم - ُقـْل ُهـَو اهللُ اََحـٌد بِْسـِم اهللِ الـرَّ
نْیا َحَسَنـًه َو فِی ااْلِخـَرهِ َحَسَنـًه نآ ءاتِـنا فِی الدُّ َربَـّ

َك - ُسـْبحاَن اهللِ - اَلْـَحْمـُد هلِلِّ ِـّ َفَسـبِّْح بَِحْمِد َرب
ًدا َرُسوُل اهللِ ُح بَِحْمـِدَک - اَْشَهُد اَنَّ ُمـَحمَّ نَْحُن نَُسـِبّ
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» لزوم«دقت«در«تلفظ«هاء«ساکن	
قال الباقر: »اِذا اََذنَْت َفاْفَصْح بِاالَْ لِْف َو الْهاءِ«1.

»وقتی اذان می گویی، الف و هاء را فصیح )آشکار و روشن( ادا کن«.
مخرج »هاء«، »انتهای حلق و حالت مخفی بودن )خفاء( را دارد«، به ویژه وقتی 
که ساکن باشد، در این صورت »الزم است با فشار مختصری به انتهای حلق، 

حرف »هاء« را تقویت نمود تا شنیده شود«؛ مانند:
اِْهِدنا - بَِحْمِدْه - لَِمْن َحِمَدْه - َرُسولُْه - ال َشریَك لَْه - بََرکاتُْه

و اگر بعد از الف مّدی، قرار گیرد، در تلفظ الف مّدی نیز باید دقت نمود؛ مانند:
ْ - ُسْبحاَن اهلّلْ الْه - اَلَْحْمُد هلِلّ ااِلَّ اهلّلْ - َرُسوُل اهلّلْ ـ َقْد قاَمِت الصَّ

1. )وسائل، 4، 639(



23  اعضای مهم دستگاه تکلّم

» تفاوت«حرف«»عین	«از«»همزه«)ء(	«	

حرف »عین«، در فارســـی مانند حرف »همزه )ء(« از انتهای حلق و از محل 
حنجره تلفظ می شود، اما در عربی، از »وسط حلق« ادا می گردد، هنگام تلفظ 
»عین«، »دریچه نای به آرامی عقب کشیده شده و فضای حلق را تنگ می سازد وبا 
ارتعاش تارهای صوتی، صدای حرف کمـــی نرم به صورت نازک و کم حجم به 

دیواره های حلق کشیده می شود«.

تمرین«حرف«»عین	:

ا - َعلی نَْعُبـُد - اَْعلی - ال اَْعُبـُد - مـاتَـْعُبـُدوَن - َعلِیًّ
عالَـمیَن - ِعبـاُد - نَْسـَتعیُن - اَْقُعُد - َعلَْیِهْم - َعْبُدُه

اَلْـَحـْمـُد هلِلِّ َربِّ الْـعالَمـیَن - َسِمـَع اهللُ لَِمـْن َحـِمَدُه
اِیّاَک نَْعُبـُد َو اِیّاَک نَْسـَتعیُن - َحیَّ َعلی َخـْیِر الَْعَمـِل

ـًدا َعْبُدهُ و َو َرُسـولُُه - ال اَْعُبُد ما تَْعُبُدوَن اَْشَهـُد اَنَّ ُمَحمَّ
َی االَْْعلی َو بَِحْمِدِه  ِـّ ُه اهللِ - ُسْبحاَن َرب ا ُحجَّ اَْشَهُد اَنَّ َعلِیًّ
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» تفاوت«حروف«»غین	«و«»قاف		

حرف »غین«، در فارســـی مانند حرف »قاف« از اتصال ریشه زبان با ابتدای 
زبان کوچك تلفظ می شود، اما در عربی، حرف »غین« از »ابتدای حلق«، )مرز 
میان حلق و دهان( ادا می گردد؛ هنگام تلفظ »غین«، »ریشه زبان باال رفته و به 
زبان کوچك نزدیك و با ارتعاش تارهای صوتی، صدای حرف به نرمی به ابتدای 

دیواره های حلق کشیده شده و به صورت درشت و پرحجم تولید می گردد«. 

تمرین«حرف«»غین	:

اَْسَتـْغـِفُر - اِْغـِفْر - ال یُْغـنی - اَْغـنی - َفـاْغِفْر
ال تُـِزْغ - َو اْسَتْغِفْرُه - َفاْرَغْب - غاِسٍق - ُمغیراِت

اَْسَتْغـِفُر اهللَ َربّی َو اَتُـوُب اِلَْیـِه - اَللُّهـمَّ اْغـِفـْر لی
ال یُْسِمُن َو ال یُْغنی ِمْن ُجوٍع - مآ اَْغـنی َعْنـُه مالُُه

َربَّنآ ءاَمّنا َفاْغِفْرلَنا َو اْرَحْمنا - َربَّنا التُِزْغ ُقـُلوبَنا
َِّك َفاْرَغْب َِّك َو اْسَتْغِفْرُه - اِلی َرب َفَسبِّْح بَِحْمِد َرب



25  اعضای مهم دستگاه تکلّم

» تفاوت«واو«عربی«با«فارسی«	
حروف »واو«، در فارسی از تماس دندان های باال با لب پایین تلفظ می شود، اما 
در عربی بدون دخالت دندان ها، »لب ها به صورت گرد )مانند شـــکوفه، شبیه 
حالت صدای »او«( در می آید و صدای حرف همراه با ارتعاش تارهای صوتی از 

میان لب ها به صورت نازک و کم حجم خارج می شود«.

تمرین«حرف«»واو	:

تِـِه - ُهَو - َو لَـْم یَُکْن - یَُوْسِوُس یَـْوِم - بَِحـْوِل - َو ُقوَّ
ُکُفـًوا - َوْحَدُه - َولِیُّ اهللِ - َو الْـَحْمُد - والَِدیَّ - تَّوابیَن

ا َولِیُّ اهللِ مـالِـِك یَـْوِم الـّدیـِن -ـ اَْشـَهـُد اَنَّ َعلِـیًّ
ُقـْل ُهـَو اهللُ اََحـٌد - َو لَـْم یَـُکـْن لَـهُ و ُکـُفًوا اََحـٌد

تِهِ ی اَُقوُم َو اَْقُعُد - َوْحَدهُ و الَشـریَك لَـُه بَِحـْوِل اهللِ َو ُقوَّ
ُسْبحاَن اهللِ َو الْـَحْمُد هلِلِّ َو آل اِلَه ااِلَّ اهللُ َو اهللُ اَْکـَبُر
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» استفاده«از«نوار«برای«آموزش«قرائت	
بهترین راه برای آموزش و یادگیری قرائت صحیح، استفاده از نوارهای آموزشی 
قرائت قرآن کریم می باشد، برای این منظور، سوره کوتاهی را انتخاب و مراحل 

ذیل را به ترتیب انجام دهید. 
پخش آیات و گوش دادن همزمان با نگاه کردن به خط قرآن؛ . 1
پخش دوباره همان آیات و خواندن همزمان با نوار با صدای آهسته؛ . 2
پخش دوباره همان آیات و خواندن همزمان به صورت همخوانی با نوار؛ . 3
همانند مرحله اول، به آیات پخش شـــده گوش می دهیم، در هنگام وقف، . 4

ایست نوار را می زنیم و مانند نوار می خوانیم، و سپس به این نحو ادامه می دهیم؛
بر عکس مرحله چهارم، اول می خوانیم و سپس با نوار مقایسه می کنیم.. 5
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» تفاوت«حرف«»صاد	«از«»سین		

هنگام تلفظ دو حرف »صاد« و »ســـین«، بخش جلویی سطح زبان به سطح 
صاف پشـــت لثه ثنایای باال نزدیك شده و با سایش هوا از این شکاف و مجرای 
باریك و بدون ارتعاش تارهای صوتی تولید می شوند، با این تفاوت که در عربی، 
هنگام تلفظ »صاد«، »انتها و ریشه زبان نیز باال آمده و صدای حرف به طرف کام 

باال کشیده شده و به صورت درشت و پر حجم ادا می گردد«. 

تمرین«حرف«»صاد	«

لوُه - اَلّصالِحاِت - اَصاَب اَْصحاِب - َوالَْعْصِر - َصَمُد - اَلصَّ
ُدورِ - نَُصوًحا َل - فِی الصُّ ـْبِر - َصلِّ - ُحصِّ تَواَصـْوا - بِالصَّ

ـلوُه ـلوهِ - َقـْد قـاَمِت الصَّ ـَمـُد - َحیَّ َعلَی الصَّ اهلَلُ الصَّ
ُدوِر َل ما فِی الصُّ ٍد - َو ُحصِّ ٍد َو ءاِل ُمَحمَّ َللُّهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ
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» تفاوت«حرف«»طاء	«از«»تاء	«	

دو حرف »طاء« و »تاء« از اتصال بخش جلویی سطح زبان با ابتدای برآمدگی کام 
باال و لثه دندان های ثنایا و جدا شدن از آن، به صورت انفجاری تولید می شوند، 
با این تفاوت که در عربی، هنگام تلفظ »طاء«، »انتها و ریشه زبان نیز باال آمده و 
صدای حرف با ارتعاش تارهای صوتی به طرف کام باال کشیده شده و به صورت 

درشت و پرحجم تولید می گردد«. 

تمرین«حرف«»طاء	«

ـعاَم - َحَطِب - َعطاًء - َوالّطاِرُق َمْطلَـِع - یُْطِعُمـوَن - اَلطَّ
لِـُع اَطاَع - َمْن یُِطْع - اَطیُعـوا - ِصـراَط - اَلْـُمـْعطیَن - تَطَّ

ـعاَم َعلی ُحـبِِّه َسـالٌم ِهَی َحـّتی َمْطـلَِع الَْفـْجِر - َو یُـْطِعُمـوَن الطَّ
ُسـوَل َفَقـْد اَطاَع اهللَ ُسـوَل - َمـْن یُِطـِع الرَّ اَطیُعـوا اهللَ َو الـرَّ

راَط الُْمْسَتقیَم - یا َخْیَر الَْمْسُؤولیَن َو یا َخْیـَر الُْمْعطیَن اِْهِدنَاالصِّ
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» تفاوت«حرف«»ذال	«از«»زاء	«	

حرف »ذال«، در فارسی مانند حرف »زاء« از برخورد بخش مجاور نوک زبان 
به پشت لثه دندان های پایین تلفظ می شـــود، ولی در عربی حرف »ذال«، از 
»تماس سر زبان با سر دندان های ثنایای باال و خروج هوا از میان آنها همراه با 
ارتعاش تارهای صوتی و با حالت سایشی، صدای حرف به طرف پایین کشیده 

شده و به صورت نازک و کم حجم تولید می گردد«.

تمرین«حرف«»ذال	«

اَْذَهَب - اُْذُکُروا - یُْذِهْبَن - َذَکَر - ذلَِك - ذاِکریَن - َعذاَب
َن - ُمـَؤذٌِّن ُب - اَذَّ َّذیَن - اَُعـوُذ - یُـَکذِّ ذی - اَل ِذْکـری - اَلَـّ
اَلْـَحْمُد هلِلِّ الَّذی اَْذَهَب َعنَّا الْـَحَزَن - اُْذُکُروا نِْعَمَه اهللِ َعلَْیُکْم
ـلوَه لِِذْکـری ـْیطاِن الرَّجیـِم - اَقِـِم الصَّ اَُعـوُذ بِـاهللِ ِمَن الشَّ
ُب بِالّدیِن ذیَن اَ نَْعْمـَت َعلَْیِهْم - اََراَیَْت الَّذی یَُکذِّ ِصـراَط الَـّ
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» تفاوت«حرف«»ظاء	«از«»زاء	«	

حرف »ظاء«، در فارسی مانند حرف »زاء«  تلفظ می شود ولی در عربی همانند 
حرف »ذال« تلفـــظ می گردد با این تفاوت که در هنگام تلفظ »ظاء«، »انتها و 
ریشه زبان نیز باال آمده و صدای حرف به طرف کام باال کشیده شده و به صورت 

درشت و پرحجم تولید می گردد«. 

تمرین«حرف«»ظاء	«

یَْظـلُِم - َظلَـْمُت - ال تَْظلُِمـوَن - َظْهَرَک - ظالِـمـیَن - ناِظَرٌه
َعظیُم - لَـحافِظیَن - ِحْفُظُهما - ِمَن الّظالِمیَن - حافُِظوَن - َحظٍّ
َی الَْعـظـیِم َو بِـَحـْمـِدِه ِـّ َك اََحًدا - ُسـْبـحاَن َرب ُـّ َو ال یَـْظـلُِم َرب
َربِّ اِنّی َظلَـْمُت نَْفـسی َفاْغِفـْرلی - ال اِلَه ااِلَّ اهللُ الَْعلِیُّ الَْعـظیُم 

نآ اِنّا ُکـّنا ظالِمیَن ِـّ ال تَْظلُِمـوَن َو ال تُْظلَُمـوَن - ُسْبـحاَن َرب
َواِنَّ َعلَْیُکْم لَـحافظیَن - َوال یَُؤوُدهُ و ِحْفُظُهما َوُهَو الْـَعلِیُّ الْـَعظیُم
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» تفاوت«حرف«»ضاد	«از«»زاء	«	

حرف »ضاد«، در فارسی مانند حرف »زاء« تلفظ می شود ولی در عربی »از باال 
آمدن انتها و ریشه زبان و برخورد تدریجی یکی از دو کناره زبان )به استثنای 
سر زبان( با دندان های آسیای باالی همان طرف و کشیده شدن صدای حرف از 

میان آنها به طرف کام باال به صورت درشت و پرحجم ادا می گردد«. 
یادسپاری: تلّفظ ضاد به صورت دال درشت، تلفظ عرب صدر اسالم نمی باشد 

و باعث بطالن نماز می شود.

تلفظ«»ضاد	«صحیح«نزد«فقهای«شیعه«●

شـــهید اول )متوفای 786 هـ( در »اَلِفّیه، ص 58«: »تلفظ حرف از مخرج آن 
که به صورت متواتر نقل شده، واجب می داند و می فرماید: اگر »ضاد« از مخرج 

»ظاء« و یا به صورت »الم درشت« تلفظ شود، نماز باطل است«.
صاحب مفتاح الکرامه )متوفای 1226 هــــ( در »قواعد التجوید، ص 51« و 
صاحب جواهر )متوفای 1266 هـ( در »جواهر، 9، 399«، »ضاد صحیح را ضاد 
حجازی« می دانند که از: »بین کناره زبان و دندان های آسیا تلفظ می شود« و 
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تلفظ »ضاد مصری« که شبیه »دال درشت« است را »صحیح نمی دانند و باعث 
بطالن نماز می شود«؛ و برای صحت گفتار خود، چند دلیل آورده اند از جمله: 

»ضاد« اصعب الحروف است درحالی که »دال درشت« سختی ندارد.

تلفظ«»ضاد	«صحیح«نزد«علمای«تجوید«●

علم مخارج حروف، مانند علم نحو، اســـتقرائی و برگرفته از تلفظ عرب صدر 
اسالم )قبل از اختالط با اقوام غیرعرب( می باشد و همه تصریح کرده اند:

َ»لّضاُد ِمن بَیِن اَوَِّل حاَفِه اللِّساِن َو ما یَلیِه ِمَن االَضراس«
و حرف »ضاد« را، »اَصَعب الحروف«، دشـــوارترین حرف و تلفظ آن مشکل 
می دانند. و کم هستند افرادی که آن را نیکو تلفظ کنند، و تلفظ آن به صورت 
»دال درشت صحیح نمی باشد« و آن را تلفظ افرادی می دانند که اصالتاً عرب 

نمی باشند )و بر اثر غلبه قوم عرب بر آنها، عرب زبان شدند(.

تمرین«حرف«»ضاد	«

عیْف - َمْغُضـوِب  َفْضاًل - ِرْضوانًا - َوَضْعنا - َو اَل الّضآ لّیَن - اَلضَّ
َرِضَی - َرضـیُت - َمْرِضـیَّـًه - راِضـَیًه - بَْعَضـُکْم - َرُضوا - یَُحضُّ

ـعیـْف یَـْبـَتُغوَن َفْضـاًل ِمـَن اهللِ َو ِرْضـوانًا - اِْرَحْم َعْبـَدَک الضَّ
َغْیـِر الْـَمْغُضوِب َعلَْیِهْم َو اَلالّضالّیَن - َرِضَی اهللُ َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه
َل بَْعَضُکْم َعلی بَْعٍض َو ال یَُحضُّ َعلی َطعاِم الْـِمْسکیِن - َو اهللُ َفضَّ

ِك راِضَیـًه َمْرِضیَّـًه - َرضیـُت لَُکُم ااِْلْسالَم دیًنا ِـّ اِْرِجـعی اِلی َرب
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تفاوت«حرف«»ضاد	«از«»ظاء	««●

با توجه به شباهت دو حرف »ضاد« و »ظاء« در تلفظ، و فتوای مراجع بزرگوار 
تقلید که »اگر »ضاد«، به صورت »ظـــاء«، یا برعکس تلفظ گردد، نماز باطل 
است«1، باید دقت نمود تا هر حرف از مخرج خود ادا شود و از یکدیگر تمیز داده 

شوند. 
»حرف ظاء«، »از برخورد سر زبان با سر دندان های ثنایای باال تولید می شود« 
ولی »حرف ضاد«، »از برخورد تدریجی یکـــی از دو کناره زبان با دندان های 
آسیای همان طرف و کشیده شدن صدای حرف از میان آنها تولید می گردد« و 

سر زبان در تولید آن نقشی ندارد. 

تمرین«حرف«»ضاد	«و«»ظاء	«
در هنگام تمرین دقت شود تا هر حرف از مخرج خود ادا گردد و از یکدیگر تمیز 

داده شوند. 
» َضلَّ - َظلَّ « - » نَْضَرًه - نَْظَرًه «

اَنَْقـَض َظـْهـَرَک - ُذوَفـْضـٍل َعـظیٍم
ُمغاِضـًبا َفَظـنَّ - َظلََمـْت ما فِی االَْْرِض

بَْعـَض الّظالِـمیَن - فی ُظُلـمـاِت االَْْرِض
یََعضُّ الّظالِـُم - التَْظَمُأ فیها َو ال تَْضحی

ها ناِظَرٌه ِـّ ُوُجـوٌه یَْوَمِئـٍذ ناِضـَرٌه اِلی َرب

1. عروه الوثقی، کتاب الصاله، فصل فی القراءه، مسأله 32 و 37.



34

» تفاوت«حرف«»ثاء	«از«»سین		

حرف »ثاء«، در فارسی مانند حرف »سین« تلفظ می شود ولی در عربی مانند 
حرف ذال »از تماس ســـر زبان با سر دندان های ثنایای باال و خروج هوا از میان 
آنها و با حالت سایشی، صدای حرف به طرف کام پایین کشیده شده و به صورت 
نازک و کم حجم تولید می گردد«، با این تفاوت که در تلفظ حرف »ثاء« برخالف 

حرف ذال، »تارهای صوتی مرتعش نمی شود«.

تمرین«حرف«»ثاء	

َمْثنی - ِمْثقاَل - اَثْقالَـها - َکْوثََر - ثَُقلَْت - ثاَل ثٍَه - ثالِـُث
ثُِّر ثِیابََك - بُْعِثَر - َکثیًرا - اَلتَّکاثُُر - اَلّثاقُِب - ثاُلَث - ُمدَّ

اِنّآ اَْعَطْیـناَک الَْکـْوثََر - اِنَّ اهللَ ال یَـْظلُِم ِمْثـقاَل َذرٍَّه
ْر - اِذا بُْعِثَر ما فِی الُقُبوِر ثالِـُث ثاَل  ثٍَه - َوثِیابَـَك َفَطهِّ

اَلْـهُکُم التَّـکاثُُر - اَلنَّـْجُم الّثاقِـُب - َمْثنی َو ثُـالَث
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» صفت«قلقله	
در تلفظ پنج حرف »قطب جد« در هنگام ساکن بودن باید دقت نمود که صدای 
حرف حتماً شنیده شود، برای این منظور، »پس از تلفظ حرف، باید صدای آن را 

آزاد و آشکار نمود« که به این حالت، »قلقله« می گویند؛ مانند: 
اَبَْتـْر - اَْدرَک - َفَوَسْطَن - یَْجَعُل - اِْقَرأْ

در قلقله آخر کلمات )هنگام وقف( باید دقت بیشتری نمود؛ مانند: 
َکَسـْب - اََحْد - ُمحیْط - بُُروْج - ما َخـلَْق

َوتَّبْ - اََشّدْ - ال تُْشِطْط - فِی الَْحّجْ - بِالَْحّقْ
نکته:«در هنگام قلقله، حرف هیچگونـــه حرکتی به خود نمی گیرد و صدای 

حرف به صورت ساکن رها می شود.
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» مّد«فرعی«و«عارضی«	
»مّد« در لغت: »زیادت، افزونی و کشش«؛ و در اصطالح قرائت:

»کشش صوت بیش از مقدار طبیعی در حروف مّدی«.
»حروف مـــّدی« به طور طبیعی باعث دو برابر مّد و کشـــش صدای حرکات 

می شوند، از این رو به آنها »مّد طبیعی، ذاتی و اصلی« گفته می شود. 
هرگاه »بعد از حروف مّدی، سبب مّد )همزه یا سکون( بیاید«. در این صورت 
»حروف مّدی بیش از مقدار طبیعی کشیده می شوند«، از این رو به آنها »مّد 

غیرطبیعی، عارضی و فرعی« گفته می شود. 

»مّد فرعی«، تقسیماتی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مّد«فرعی«در«روایات«اسالمی«●

1- ثقه االســـالم محمد بن یعقوب کلینی از امام صادق نقل می کند: آن 
حضرت )به مناسبتی( در تالوت ســـوره حمد، وقتی به َو اَل الّضالّینَ  رسیدند، 

فرمودند: »َمدَّ بِها َرسوُل اهللِ َصوتَُه َواَل الّضآلّینَ «؛ یعنی:
»رسول خدا، الف مّدی َو اَل الّضآلّینَ را با مّد و کشش بیشتری می خواندند«1. 

َدقاُت لِلُْفَقرآءِ َو الْـَمساکیِن از  ََّما الصَّ 2- ابن الجزری از ابی مسعود در قرائت آیه إِن
پیامبر گرامی اسالم نقل می کند که آن حضرت »الف مّدی لِلُْفَقرآءِ را به مّد 

خوانده است، پس شما هم آن را مّد بدهید«2. 

1. فروع کافی، ج 6، ص 223.
2. النشر فی القراءات العشر، ج 1، ص 315.
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مّد«فرعی«در«فتوای«مراجع«تقلید««●

فتوای مراجع تقلید در رابطه با مّد فرعی، مختلف و به شرح ذیل می باشد:1 
1- بهتر آن است که با مّد خوانده شود؛ 

2- »مّد متصل و الزم« واجب است؛ 
3- »مّد متصل«، احتیاط مستحب و »مّد الزم« واجب است؛ 

4- »مّد متصل و الزم« باید مّد داده شوند و اگر مّد ندهند، احتیاطاً نماز را تمام 
کنند و دوباره بخوانند. 

هرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود )در مسأله قرائت نماز( مراجعه کند.
علت مّد را اضافه بر روایات، علمای ادبیات عرب و تجوید: سهولت تلفظ در همزه 

و رفع التقای ساکنین در حرف ساکن بیان کرده اند.

مّد«مّتصل«یا«مّد«واجب«●

مّد«مّتصل: حرف مّد و همزه در یك کلمه می باشد؛ مانند:
یََشاُء - ِسیَئْت - ُسوُء - َماَلئَِکَه - تَِفیَء - تََشاُءوَن

مقدار«کشش: 4 یا 5 )و در هنگام وقف( 6 حرکت می باشد.
به مّد مّتصل، »مّد واجب« نیز می گویند، چون همه علمای قرائت و تجوید، در 

مّد و کشش اضافی آن، اتّفاق نظر دارند.

یادسپاری:«
مراد«از«واجب،«»وجوب«صناعی	«می«باشــد؛«یعنــی:«نزد«علمای«َفّن«««•

تجوید،«واجب«است،«اما«»وجوب«شرعی	«را«باید«به«فتوای«مرجع«تقلید،«

مراجعه«کرد.

1. توضیح المسائل مطابق با فتوای سیزده نفر از مراجع تقلید، مسأله 1003 .
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مّد«منفصل«یا«مّد«جایز«●

مّد«منفصل«: حرف مّد در آخر کلمه و همزه در ابتدای کلمه بعدی می باشـــد؛ 
مانند:

َّا أَنَْزلَْنا - فِی أَْهِل - ُقو اأَنُْفَسُکْم َّا - إِن ََّك - َو ُرُسلِی إِنَّ - َقالُوا إِن ََّنآ إِن َرب
مقدار«کشش: 2 )همان مد طبیعی( تا 5 حرکت می باشد.

به مّد منفصل، »مّد جایز« نیز می گویند، چون همه علمای قرائت و تجوید، در 
مّد و کشش اضافی آن، اتفاق نظر ندارند.

یادسپاری:«
»مّد«منفصل	«تنها«در«»حالت«وصلی	«می«باشد،«و«در«حالت«وقفی«»مد«««•

ََّک ََّنا«*«إِن طبیعی	«خواهد«بود؛«مانند:«َرب
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» َمّد«سکون«الزم«و«عارض	
»مّد«سکون«الزم	: بعد از حروف مّدی، حرف ساکن ثابت باشد؛ مانند: َءآ الََْن، 
وگـاهی حرف ساکن در حرف بعدی ادغام می شـود و به صورت حرف مشّدد 

ِّینَ . آ ل خوانده می شود؛ مانند: َو اَل الضَّ
»مّد سکون الزم« نزد همه علمای قرائت و تجوید الزم است )6 حرکت(. 

»مّد«سکون«عارض	: بعد از حروف مـــّدی، حرف ساکن بر اثر وقف، عارض 
بَاْن؛ نَْسَتِعیُن = نَْسَتِعیْن، تَْعلَُموَن = تَْعلَُموْن. بَاِن = تَُکِذّ شود؛ مانند: تَُکِذّ
»مّد سکون عارض« جایز است و قاری مختار است تا 6 حرکت مّد دهد. 

» مـّد«لین	
ـَ ْی( آمده باشد و  ــ ـَ ْوـ  مّد لین به جای »حروف مّدی«، »حروف لَیِّنه«، )ـــ

سبب آن »سکون« می باشد؛ و بر دو قسم است:
سبب،«سکون«الزم: مانند: »َعْیْن« در  کهیعص - حم عسق

مقدار«کشش: 4 و 6 حرکت می باشد ولی 6 حرکت رجحان دارد.
سبب،«سکون«عارض: مانند: ُقَریٍْش  ُقَریْْش ؛ َخْوٍف  َخْوْف

مقدار«کشش:«2، 4 و 6 حرکت می باشد.

یادسپاری:«
در«هنگام«وقف،«مّد«لین«عارضی«نباید«از«مّد«ســکون«عارضی،«بیشتر«««•

باشد،«ولی«کمتر«از«آن«می«تواند«باشد.
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اهمّیت«وقف«و«ابتدا««

َو َرتِِّل الُْقْرءاَن تَْرتیاًل
: »اَلتَّرتیُل ِحفُظ الُوقوِف َو بَیاُن الـُحروِف«.  قال علیٌّ

یکی از مباحث »علم قرائت«، مبحث »وقف و ابتدا« است که در رابطه با موارد 
»وقف و ابتدا و نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات« بحث می کند و در اهمّیت آن، 
همین بس که امیرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب آن را نیمی از ترتیل 
قلمداد فرمودند و علمای قرائت بر این باورند که »هر کس موارد وقف را نشناسد 
قرآن خواندن را نمی داند« و مراجع بزرگوار تقلید، احتیاط فرمودند که در نماز 

»وقف به حرکت و وصل به سکون نشود« که به بررسی آنها می پردازیم.
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» وقف«و«ابتدا«	
»مطالب وقف و ابتدا«، شامل دو مبحث کلی است. 

1- انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا؛ 
2- نحوه وقف نمودن بر آخر کلمات و آغاز نمودن از ابتدای کلمات.

الزمه »انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا« آشنایی با معانی آیات می باشد، 
و علمای قرائت، رموزی را برای محل مناســـب وضـــع نموده اند که به »رموز 

سجاوندی« مشهور است، ودرصفحه آخر برخی قرآن ها آمده است.
در قرائت قرآن، وقـــف بر ُمَتحّرک جایز نیســـت و در صورت متحّرک بودن 
تغییراتی در آخر کلمات به وجود می آید که مهمترین آنها »وقف اســـکان و 

ابدال« می باشد.

» وقف«اسکان«	
»اِسکان«، یعنی: »ساکن کردن«؛ اگر آخر کلمه، متحّرک و یا تنوین کسره و 

ـٌــ( باشد، هنگام وقف، »ساکن« می گردد؛ مانند: ـٍـ ـُــ ـِـ ـَـ ضمه )ـ
ْحمِن الرَّحیْم ْحمِن الرَّحیِم  اَلرَّ َربِّ الْعالَمیَن  َربِّ الْعالَمیْن - اَلرَّ
اِیّاَک نَْسَتعیُن  اِیّاَک نَْسَتعیْن - ُذو َحظٍّ َعظیٍم  ُذو َحظٍّ َعظیْم

َو ُحوٌر عیٌن  َو ُحوٌر عیْن

یادسپاری:«
اگر«آخر«کلمه،«ســاکن«و«یا«حروف«مّدی«باشــد،«تغییری«در«آن«داده«««•

نمی«شود؛«مانند:«ُقْم«َفاَنِْذْر«-«َفانَْطَلقا«-«َو«اْدُخلی«َجنَّتی«-«َو«ال«تُْسِرُفوا
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» وقف«ابدال«	
»اِبدال«، یعنی »تبدیل کردن«؛ اگر آخر کلمه، تاِی گرد »ـة، ة« باشد، هنگام 

وقف تبدیل به های ساکن »ـْه - ْه« می شود، مانند:
لوْه - اَلَْبِریَِّه  اَلَْبِریَّْه - اَلْواقَِعُه  اَلْواقَِعْه لوَه  اَلصَّ اَلصَّ

َرْه - َمْرُفوَعٍه  َمْرُفوَعْه - واِحَدٌه  واِحَدْه َرًه  ُمَطهَّ ُمَطهَّ
ـًـ ( باشد، هنگام وقف، تنوین حذف و  و همچنین اگر آخر کلمه تنوین فتحه )ـ

ـَـ  ا(« می شود؛ مانند: »تبدیل به الف مدی )ـ
اَْعنابًا  اَْعنابا - ُهًدی  ُهدی - ِعشآًء  ِعشآءا

» وقف«به«حرکت«و«وصل«به«سکون«	
همه مراجع بزرگوار تقلید، احتیاط فرمودند که در قرائت نماز، »وقف به حرکت 

و وصل به سکون« انجام نگیرد. 
در هنگام وقف دو کار همزمان باید انجام گیرد. 

1- قطع صوت و فاصله انداختن بین دو کلمه )تا وقف تحقُّق پیدا کند(؛ 
2- ساکن کردن حرف آخر کلمه )چرا که وقف بر متحّرک جایز نمی باشد(. 

اگر وقف بشود ولی حرف آخر کلمه ساکن نگردد؛ می شود »وقف بر متحّرک« 
و اگر حرف آخر کلمه ساکن شود ولی وقفی صورت نگیرد، می شود »وصل به 

سکون«، و هر دو در قرائت قرآن جایز نمی باشند.

» َخلط«و«َمزج«	
در قرائت قرآن، باید دّقت شود که کلمات شمرده و پشت سر هم خوانده شوند 
و بین اجزای یك کلمه، مکثی صورت نگیرد تا آن کلمه، تبدیل به دو کلمه جدا 

از هم گردد، مانند:
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« و »اِیّا، َکَنْعُبُد« خوانده نشود که  اَلْـَحْمُد هلِلِّ و اِیّاَک نَْعُبُد به صورت »اَلْـَحْم، ُدهلِلِّ
در علم قرائت به آن »خلط و مزج« می گویند و باعث نامفهوم شدن و یا تغییر 
معنای آیات می گردد. بعضی گفته اند که برای پرهیز از این کار باید روی دال 

»اَلَْحْمُد« و کاف »اِیّاَک« مکث شود که صحیح نمی باشد. 
در زبان فارسی نیز چنین است؛ مانند »به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم«؛ 
اگر وسط کلمه »توبه« مکث کنیم، خوانده می شود: »به عزم تو، به سحر گفتم 

استخار کنم«.

» وقف«بر«آخر«آیات،«ُسّنت«نبوی	
»وقف بر آخر آیات، ُسّنت نبوی و سیره مسلمانان است«.

لَمه، همسر گرامی پیامبر اسالم نقل می کند که آن حضرت وقتی  ام السَّ
قرآن می خواند، آیه آیه قرائتش را قطع )وقف( می کرد.

»کاَن اِذا َقَرأَ، َقَطَع َقراَءتَُه آیًَه آیًَه«1
و در اذان و اقامه نیز تأکید شده که بر آخر هر قسمت، وقف و ساکن گردد.

قال الصادق: »ااَلَذاُن َواالِقاَمُه َمجزومان« و فی حدیث آخر: »َموقوفان«2

یادسپاری:«
در«رساله«های«عملیه«مراجع«بزرگوار«تقلید«نیز،«»وقف«بر«آخر«آیات«و«بر«««•

آخر«هر«قسمت«از«اذان«و«اقامه،«جزء«مستحبات«نماز	«شمرده«شده«است.

1. النشر / 1 / 226
2. وسائل الشیعه، 4، 639، ح 4 و 5.
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ُمَحّسنات«قرائت««

مباحثی که تا به حال مورد بررسی قرار دادیم در رابطه با تلفظ صحیح حروف، 
کلمات و آیات قرآن کریم و وقف نمودن بر آخر کلمات و آیات بود که بر همه الزم 

است در قرائت قرآن رعایت کنند و جزء »ترتیل واجب« می باشد.
مباحث دیگر، تجویدی است که رعایت آنها، باعث روان ونیکو خواندن قرآن 
نه« می گویند، و فقهای بزرگوار تقلید  می شود که به آنها »صفات عارضی و ُمَحِسّ
آن را جزء »ُمَحّسنات قرائت« شمرده اند و جزء »ترتیل مستحب« می باشد که 

به بررسی آنها می پردازیم. 
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» صفت«لین«	
ـَــ ْی« دارای »صفت لین«  ـَـ ْو،ــ دو حرف واو و یای ساکن ماقبل مفتوح »ـ
می باشند که باید به صورت »نرم و آســـان از مخرج شان تلفظ می شوند«. در 
تلفظ این دو حرف، باید دقت نمود که نخست فتحه قبل از واو و یاء متمــــایل 
به ضمـه وکسره نشود »یَْوم= یُوم« و »َخْیر= ِخْیر« خوانـده نشوند و واو و یای 

ساکن نیز به آرامی و روان خوانده شوند؛ مانند: 
یَْوَم - َکـْوثَْر - تَواَصـْوا - َسـْوَف - تَـْوبَُه - َویْـٌل

َغْیِر - َعلَْیِهْم - َشْیطاْن - لَْیَس - اَْعَطْیناَک - اََراَیَْت

» صفت«ُغّنه«	
»فضای بینی« را »خیشوم« و »صدایی که از آن خارج می شود را ُغّنه« می گویند. 
»ُغّنه« جزءِ جدایی ناپذیر »دو حرف نون و میم«، )ســـاکن باشند یا متحّرک( 
می باشـــد. اما در مواردی این دو حرف، دارای »ُغّنه فرعی و عارضی« بوده و به 
میزان دو حرکت، صدا از فضای بینی خارج می شود؛ کامل ترین حالت»ُغّنه«در 

صورت »مشّدد« بودن این دو حرف می باشد؛ مانند: 
ًدا َرُسوُل اهللِ - ِمَن الِْجنَِّه َو الّناِس اَْشَهُد اَنَّ ُمـَحمَّ
ٍد - ثُمَّ لََتَرُونَّها ٍد َو ءاِل ُمَحمَّ اَللُّهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

بعضی افراد به جای »ُغّنه فرعی نون و میم«، صدای کوتاه نون و میم و یا حرف 
قبل از آنها را می کشـــند و به این صورت می خوانند: »َصلِّ َعلی ُمَحامَّد َو آِل 

اد« که صحیح نمی باشد. ُمَحمَّ
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» ادغام	
ادغام »تلفظ دو حرف ساکن و متحرک است از یك مخرج، بطوری که در تلفظ 

آنها فاصله نیفتد«؛ و بر دو قسم است:
1-«ادغام«صغیر: »حرف مدغم، ساکن و مدغم فیه متحرک«؛ مانند:

ثُْم َم  ثُمَّ ؛ ُقْل لَُهْم  ُقلَُّهم
2-«ادغام«کبیر:«»حرف مدغم متحرک، نخست ساکن شده )تا زمینه ادغام به 

وجود آید( و سپس ادغام می شود«؛ مانند:
َُّهْم َمَدَد  َمْدَد  َمدَّ ؛ قاَل لَُهْم  قاْل لَُهْم  قال

حکم«شرعی«ادغام: ادغام در یك کلمه واجب است ولی در دو کلمه بر ادغام 
صغیر تأکید شده ولی ادغام کبیر جایز نمی باشد.1

» احکام«نون«ساکن«و«تنوین«	
رعایت »احکام نون ســـاکن و تنوین«، جزء »ُمَحّســـنات قرائت« می باشد، 
ولی بعضی از مراجع بزرگوار تقلید، »ادغـــام در یرملون« را، »احتیاطاً الزم« 

دانسته اند.
»نون ساکن و تنوین« در مجاورت »بیست و هشت حرف«، »چهار حکم« دارد:

1-«اظهار: »ْن + حروف حلقی«؛ )أ، هـ، ع، ح، غ، خ(؛
با ُغّنه: )ی، م، و، ن(     

2-«ادغام: »ْن + یرملون«؛ ادغام 
بدون ُغّنه: )ل، ر(     

3-«قلب«به«میم: »ْن + ب = م اخفای با ُغّنه«؛
4-«اخفاء: »ْن + مابقی حروف = اخفای با ُغّنه«.

1. عروه الوثقی، فی احکام القراءه، مسأله 49 و 52
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اظهار«●

»نون ساکن و تنوین« نزد »حروف حلقی«، »اظهار« می شود؛
»نون ساکن« به صورت آشکار و بدون تغییر خوانده می شود؛ مانند:

أ   یَـْنـأَْوَن - ِمـْن أََحـٍد - أَْسباًطا أَُمًما - ُمْعَتٍد أَثیٍم - َرُسـوٌل أَمیٌن
هز ِمْنـُهـْم - إِْن ُهـَو - َفریًقا َهدی - لُِکلِّ َقـْوٍم هـاٍد - اََفِسْحٌر هَذا
ع   أَنْـَعْمَت - ِمـْن ِعـلْـٍم - ُقْرءانًا َعَجًبا - فی َجنٍَّه عالَِیٍه - َسـمیٌع َعلیٌم
ـًا َحکیًما - اَّواٍب َحفیٍظ - َحمیٌم َحمیًما ح   َو انَْحْر - ِمْن َحکیٍم - َعلیم
ا - اَلَْجًرا َغْیَر - ِمْن اِلٍه َغْیُرُه - َمآلئَِکٌه ِغالٌظ غ   َفَسُیْنِغُضوَن - یَُکْن َغِنیًّ
خ   َو الُْمْنَخِنَقُه - ِمـْن َخْیٍر - َعلیًما َخبیًرا - نَْخٍل خاوِیٍَه - َقْوٌم َخِصُمـونَ
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ادغام««●

»نون ساکن و تنوین« در »یرملون«، »ادغام« می شود، و بر دو قسم است:
ر َمن رَِّحَم - بََشًرا رَُّسواًل - فی عیَشٍه ّراِضَیٍه - َغُفوٌر رَّحیٌم

بدون ُغّنه
َِّیْبُلَوُکْم - َفَویٌْل لِّلَّذیَن َُّکْم - َدَرجاٍت ل َُّدْن - ِرْزًقا ل ل ِمن ل

َّْغِفْر ٌه ن ُُّکٍر - ِحطَّ َّتَِّبُعُه - اِلی َشْیءٍ ن ََّشْأ - واِحًدا ن ن اِن ن

ُنَکُروَن ِعَی - َفْتًحا مُّبیًنا - بُِسلْطاٍن مُّبیٍن - َقْوٌم مَّ م َمن مَّ
با ُغّنه 

ًه واِحَدًه - بِـَعذاٍب واقٍِع - اُُذٌن واِعــــَیٌه و ِمن َولِیٍّ - أُمَّ

ی َمن یَُقوُل - ساقًِطا یَُقولُوا - لَِقْوٍم یُْؤِمُنوَن - ُوُجوٌه یَْوَمِئٍذ

قلب«به«میم««●

»نون ساکن و تنوین« نزد حرف »باء«، »قلب به میم« و به صورت »میم اخفایی 
و با ُغّنه« خوانده می شود.

»اخفا	: »حالتی است بین اظهار و ادغام همراه با ُغّنه«.
هنگام اخفای میم، لب ها به مخرج باء، نزدیك و صدای »ُغّنه میم به اندازه دو 

حرکت« از فضای بینی خارج می شود و سپس حرف باء ادا می گردد؛ مانند:
اَ ن بِیآَء - ِمن بَْعِد - بَصیٌر بِما - َسمیَعا بَصیًرا - َجنًَّه بَِربَْوٍه

اَنِبْئُهْم - َمن بََعَثنا - َعلیُم بِذاِت - َجزآًء بِما - ِکراًم بََرَرٍه
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اخفاء«●

»نون ساکن و تنوین«، نزد »پانزده حرف« )باقیمانده(، »اخفاء« می شود و »با 
ُغّنه« همراه است.

هنگام اخفاء، تنها قسمت خیشومی نون، به اندازه دو حرکت در فضای بینی نگه 
داشته می شود و همزمان، زبان به طرف حرف بعدی نزدیك شده و سپس حرف 

بعدی تلفظ می گردد؛ مانند:
اِن تَْحِمْل - َخْیٌر ثَوابًا - اِن َجَعَل - ُر ْکٍن َشدیٍد - ِمن َذَهٍب

نَْفًسا َزِکیًَّه - اَن َسَیُکـوُن - َکـْأًسا ِدهاًقا - َو لَـَمن َصَبَر
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» احکام«میم«ساکن«	
1- »میم ساکن« در حرف »میم متحّرک« بعد از خود »ادغام باُغّنه« می شود، 

صدای میم مشّدد به اندازه دو حرکت در فضای بینی امتداد می یابد؛ مانند: 
ْنها ؛ لَـُهْم ما = لَـُهـّما ْن ؛ ُهْم ِمْنها = ُهمِّ َکْم ِمْن= َکمِّ

2- »میم ساکن« در مجاورت حرف »باء«، »اخفاء باغّنه« می شود؛ مانند:
 َربَُّهم بِِهْم - اَنُْتم بِِه - َعلَْیُکم بَِوکیل - بَْیَنُهم بِالِْقْسِط

3- »میم ساکن« در مجاورت »بیست و شـــش حرف« باقیمانده، »اظهار« 
می گردد؛ مانند:

َُّهْم کانُوا - تُْمُسون - لَُکْم فیها - اَْموالَـُهْم   اِن
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» استعاذه«)پناه«بردن«به«خداوند(	
ْیطاِن الرَّجیِم َفاِذا َقَرأَْت الُْقْرءاَن َفاْسَتِعْذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

»هنگامی که قرآن می خوانید از شر شیطان رانده شده به خدا پناه بَر«
»اِستعاذه« به معنای: »پناه بردن« است و مراد از آن گفتن جمله »اَُعوُذ بِاهللِ ِمَن 

الَشْیطاِن الرَّجیْم« می باشد.
فقهای بزرگوار، گفتن »استعاذه« را )پیش از قرائت قرآن و قبل از سوره حمد در 
رکعت اول( »مستحب می دانند« و در رابطه با نحوه گفتن »اِستعاذه« جمالت 
ْیطاِن  ِمیِع الَْعلیِم ِمَن الشَّ ْیطاِن الرَّجیْم« و »اَُعوُذ بِاهللِ السَّ »اَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

الرَّجیْم« نقل نموده اند.
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» ذکرهای«تالوت1	
در روایات سفارش شده که بعد از خواندن بعضی از سوره ها، اذکاری متناسب با 
مضمون همان سوره گفته شود؛ از همین رو مراجع بزرگوار تقلید، گفتن2 آنها 
را جزء »مستحّبات قرائت« در نماز شمرده اند، از جمله »بعد از سوره حمد«، 
گفتن »اَلَْحْمُد هلِلِّ َربِّ الْعالَمیْن« و »بعد از ســـوره توحید« گفتن »َکذلَِك اهلُل 

َربّی«.  و چون امام جماعت است بگوید : »َکذلَِك اهللُ َربّنا«.
برای اطالع بیشـــتر، به کتاب »آداب و احکام تـــالوت قرآن کریم به ضمیمه 

ذکرهای تالوت« نوشته مؤلف، مراجعه فرمائید.

1. عروه الوثقی، مستحّبات قرائت
2. عروه الوثقی، مستحّبات قرائت
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» 	حق«نماز«از«زبان«امام«سجاد
»حّق نماز« بر تو این است که بدانی: »با آن به مهمانی خداوند می روی و در 
پیشگاه او می ایستی، و چون این را دانستی، سزاوار است که به نماز بایستی 
مانند بنده ای خوار، رغبت کننده، ترســـان، امیدوار، بی چیز، زاری کننده و 
بزرگ دارنده کردار؛ کســـی که با آرامش و  وقار  و  زیبایی در گفتار و تقاضای 
آزادی از آتش نســـبت به لغزش ها و گناهانی که باعث نابودی تو می شود؛ 
)نمازت را به جان و دل بپا داری و حدود و حقوق آن را رعایت نمایی و به یاد 

داشته باشی که( هیچ نیرویی جزء نیروی خداوند وجود ندارد«.
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» نکتـه«پایـانی«	
با توجه به این که »قرائت حمد و سوره و سایر اجزای نماز باید به صورت عربی 
صحیح ادا شوند«؛ و انتظاری که جامعه از طاّلب علوم دینی )در بیان احکام( 
دارند؛ به عنوان یك طلبه، شرعاً وظیفه خود دانســـتم تا در رابطه با »قرائت 

صحیح قرآن و نماز« مطالبی را بنویسم. 
برای ســـهولت امر، مباحثی که علمای تجوید برای »ترتیل قرآن کریم« بیان 
فرموده انـــد، طبق فتوای مراجع بزرگوار تقلید به دو قســـم »ترتیل واجب و 
مستحب« دسته بندی نمودم، ان شاء اهلل مورد استفاده همگان قرار گیرد؛ الزم 
به توضیح است که رعایت همه قواعد تجوید، نزد علمای قرائت الزم می باشد، اما 

از نظر حکم شرعی بعضی واجب و بعضی دیگر مستحب است.
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» شکـرانـه	
خداوند را شاکرم که به این بنده ناچیز، توفیق داد تا در زمره مبلغین احکام دین 
ُمبین اسالم قرار گیرم و چند صفحه در رابطه با آموزش صحیح نماز به یادگار 

بگذارم، امیدوارم به فضل و کرمش بپذیرد و ذخیره آخرتم قرار دهد. 
یَْوَم ال یَْنَفُع ماٌل َو ال بَُنونَ  إاِّل َمْن أَتَی اهللَّ بَِقلٍْب َسلیمٍ 

از همه عزیزانی که از این نوشته، اســـتفاده می کنند، التماس دعا دارم و اگر 
نقیصه ای دیدند، تذکر دهند تا در چاپ های بعدی اصالح گردد. 

برای استفاده از این نوشته، به سایت www.habibitajvid.ir و یا به سایت اندیشوران 
حوزه علمیه قم - قســـمت علوم قرآنی - علی حبیبـــی احمدآبادی مراجعه 

فرمایید.

21 رمضان المبارک 1436 - مصادف با سالروز شهادت اولین شهید محراب، امیرمؤمنان 

 علی بن ابی طالب
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