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 پیشگفتار

ۡقوَمُ  ٱلُۡقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا ﴿
َ
 .]٩[اإلسراء:  ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 .»کند ھاست؛ ھدایت می ترین راه شک این قرآن، به راھی که آن استوار بی«

مَّ «
ُ
اُف أ رْشَ

َ
ُقْرآنِ أ

ْ
 (ترمذی).» يِت مَحَلَُة ال

خطاب به » گالدستون«وزیر مستعمرات وقت بریتانیا  ،م ١٩٨٥در سال 
 گوید: رفقایش در حالی که قرآن به دست دارد می

ھرگز چیزی از اھداف بریتانیا در میان مسلمین و اعراب تحقق نخواھد «
ید اوًال سلطان این کتاب را از یشان باشد، بیا یافت تا که این قرآن در میان

سدھای پیشروی ما  ی هبیم، آن وقت است که ھمبگیریم و ِسّر آن را بیا ھا آن
 .)١(از ھم خواھد پاشید

قریش و مشرکین مأمورانی در محیط  ،در آغاز ظھور اسالم و نزول قرآن
 ج گماردند تا تماس افراد را با پیامبر می ج پیامبر ی همسجد و اطراف خان

 کامًال جلوگیری نمایند. ج و از ارتباط افراد با پیامبر ندریتحت نظر گ
نمود تا با آھنگ بلند  و اگر در ایام حج پیامبر اسالم از آزادی استفاده می

انداختند تا زائران  به خواندن قرآن مشغول گردد، آنان سر و صدا به راه می
 .)٢(خدا را از شنیدن صدای او بازدارند ی هخان

 ه است:ی این موضوع پرداختیکریم اینگونه به بازگو و قرآن

                                           

�من روائع القرآن  -١  دکتر محمد سعید رمضان البوطی. 
�مسلمین در بازگشت به قرآن  -٢  اثر دیگر نگارنده. 
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ِينَ َوقَاَل ﴿ ْ لَِ�َٰذا  ٱ�َّ ْ َ� �َۡسَمُعوا ْ وَ  ٱلُۡقۡرَءانِ َ�َفُروا �ِيهِ لََعلَُّ�ۡم  ٱۡلَغۡوا
 .]٢٦[فصلت:  ﴾٢٦َ�ۡغلُِبونَ 

به این قرآن گوش فرا ندھد و  سک افراد کافر گفتند (دستور دادند) ھیچ«
 .»گردندند تا این که آنان پیروز ن(ھنگام شنیدن صدای قرآن) ھیاھو ک

*** 
ای نیست  تازه ی هبازداشتن مسلمین از استماع قرآن و رجوع به آن برنام

شود، بلکه در طی قرون  که توسط دشمنان اسالم به اجرا درآورده می
گونه سعی و تالش خود را  ی استعمارگران و پیروان باطل ھمه متمادی ھمه

 اند. در این راه به کار انداخته
 اعصار از قرآن وحشت داشتند؟ ی هگونه در ھم چرا دشمنان اسالم این

و چرا امروز کافران برای دورساختن مسلمین از قرآن و تعالیم 
 گیرند؟ ل کار مییامکانات و وسا ی بخش آن از ھمه نجات

تأثیریست که قرآن در میان جوامع  بدلیل که ھراس دشمن  است ممسلّ 
گونی و انقالب، تحرک و دگر ه،گذارد و در روح و متن این جامع اسالمی می

نفوذ  آورد و شکی نیست که باید برای جلوگیری از جھش را به ارمغان می
 ین الھی در ھراس باشند.یو در نتیجه از گسترش این آ ،قرآن در نفوس

قرآنی که گمراھان را راھبر و برفراز راه ھدایت چون مشعل فروزانی 
ای انسان، کتاب دعوت و نماید. برنامه و قانون آسمانی بر نی میکپرتواف

 تحرک در حیات مسلمین قرار دارد.
اودان جی  خدا در زمین است. معجزه ی خلیفه انساِن  موضوِع  ،قرآن

اسالم که مرزھای زمان و مکان را درھم شکست و بسان مشعل فروزان بر 
ین اسالم در یبودن آ تارک اعصار درخشید، دلیل برھان زنده و گویا بر آسمانی

 .است ین محمدییزمان و آیتی درخشان برحقانیت آھر عصر و 
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َ�ۡهِدي  ٱۡلُقۡرَءانَ إِنَّ َ�َٰذا ﴿ است. تر انسان به خصلت درست یراھنماقرآن 
ۡقوَمُ 

َ
تر  این قرآن رھنماست به خصلتی که او درست« .]٩[اإلسراء:  ﴾لِلَِّ� ِ�َ أ

ُِل ِمَن ﴿است و برای مسلمین شفاء و رحمت »است َما ُهَو ِشَفآءٞ  َءانِ ٱلُۡقرۡ َوُ�َ�ّ
قرآن آنچه شفاء و رحمت  آریم از و فرود می« ]٨٢[اإلسراء:  ﴾َورَۡ�َةٞ ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ 

 .»مسلمانانھست برای 
چنین به  ج لة قرآن و آنان که پیامبرَم اند َح  و چه سعادتمند و فائز

 پردازد: تمجیدشان می

مَّ «
ُ
اُف أ رْشَ

َ
ُقْرآنِ أ

ْ
 (ترمذی). »يِت مَحَلَُة ال

 ».اند قرآن حامالنت من ترین امّ  شریف«
باری! اینست راه نجات و رستگاری، راه فالح و فیروزی، سعادت و 
نیکبختی، راه نجات انسان و صعود به مدارج عالی انسانیت و پاداش جمیل 

 فرماید: می ج برای قاری قرآن آنجا که پیامبر

» ِ  َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
َ
ْمثَالَِها ال  َمْن قََرأ

َ
ََسنَُة بَِعرْشِ أ

ْ
فَلَُه بِِه َحَسنٌَة َواحل

ٌم َحرٌْف َوِميٌم َحرٌْف 
َ

ِلٌف َحرٌْف َوال
َ
قُوُل الم َحرٌْف َولَِ�ْن أ

َ
 (البخاری). »أ

آن که حرفی از کتاب خدا را بخواند او را پاداش (حسنه) است و حسنه «
که الف حرف و الم گویم الم حرف است، بل نمی .خود است برابر به  چند

 ».اند حرف و میم حرف
بخش آن برای نجات  ید با رجوع به قرآن و عمل به تعالیم حیاتیبیا

التیام  ی یم و در سایهیرسالت خویش را اداء نما ،انسان، انسان ظلوم و جھول
قرآن را بخوانیم،  ،قرآن گردیم ی لهَم بخش قرآن حیات به سر برده و َح 

 بیاموزیم و بیاموزانیم.
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 :ج پیامبر است چه خوب فرموده
ُقْرآَن فَإِنَّ «

ْ
ْصَحابِهِ اقَْرُءوا ال

َ
ِقيَاَمِة َشِفيًعا ِأل

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
 (صحیح البخاری). »ُه يَأ

اند و  چون قرآن را آموخته ،اند مند اند آنان که برترین مردم ادتعچه س
 آموزانند. برای دیگران نیز می

رسیدن به مجد و  و چه رستگارند جوامعی که با توسل به قرآن در راه
 ،که با خواندن قرآن دارند. و چه فائزاند مسلمینی برمیعظمت اسالم گام 

 شفیع در روز قیامت دارند.

*** 
شود به مجد و عظمت اسالم دست یافت و جھان را  آن وقت است که می

قوط محتوم بشریت جلوگیری از ھمه نوع اجحاف و ظلم نجات داد و از س
 نمود.

اسالم و قرآن مأیوس  ی آن وقت است که دشمنان دیرینه و سوگندخورده
خواھند گشت و ھرگز خیال تسلط بر مسلمین و به استعمارکشاندن شان را 

 در سر نخواھند پروراند.
نی انوار جاویدانی قرآنی جھان بشریت کو آن وقت است که با پرتواف

 راه ھدایت را خواھد پیمود.متبلور و انسان 

ۡ�َا ﴿ :است و خداوند حافظ قرآن  .﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 أ پس ای برادر! رسالت ما ھمانا تطبیق و عمل به تعالیم کالم خدا

 ش.خب آسمانی و قانون نجات ی هاست، برنام
و ھرگاه دقیقًا بنگریم  حافظ قرآن ذات خداوندی است ،مقرر حسب چون

شود، ولی این  قرآن زیادتر می ی گذرد محافظه یابیم که ھرچه زمانه می درمی
 گیرند. مسلمین اند که با گذشت زمانه از تطبیق و عمل به تعالیم آن فاصله می
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جای بس تأسف اینجا است که مسلمین با دوری از قرآن این منھج را 
تر  شان ضعیف تطبیق قرآن در میان و در مرور زمان اند مراعات نکرده

 .)١(گردد می
س به ک، ھرھا ماشینبینیم در منازل، در دفاتر و  قرآن را در ھرجا می

 دارد. پردازد و نزد خود نگه می آن می نگھداریای به  گونه

*** 
نماید  و آنچه که بیشتر جلب توجه می حقا که خداوند ھست حافظ قرآن

 اینست که:
ن و ایتالیا (که خود دشمنان سرسخت ژاپی چون آلمان، یامروز کشورھا«

شان به  (قرآن) را در داخل دولت ش بر این دارند تا مصحفاند) تال اسالم
کتب آسمانی  ی هتر چاپ و عرضه بدارند، قبل از این که دربار شکل جمیل

 کرده باشند.  دیگر چنین اقدامی
رساند که ھراندازه ما از منھج تطبیقی قرآن دور  این شواھد خود می

 سازد. شویم خداوند حفاظت آن را حتی در میان دشمنان قرآن افزون می می
مسلمانان الزم است که تا خود و دیگران را به عمل به تعالیم  بر فلھذا

 ساختن و مرعی آسمانی این کتاب الھی دعوت نمایند و برای پیاده
شمردن این برنامه و قانون جاویدان در حیات عملی خویش کمر   ایت)(رع

 ھای شامخ سعادت برسند. ھمت بندند، تا شود که به قله

*** 
ی به یکتاب حاضر راھنمای سودمندی است در مراجعه به قرآن و آشنا

ی  بخش آن که مؤلف ارجمند با استادی و درایت کامل به رشته تعالیم روح

                                           

�القرآن  ةمعجز -١  محمد متوالی الشعراوی. 
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و در واقع ُدرھای نایابی را در این صفحات اندک جا  است تحریر درآورده
 داده است.

محترم غرض آموختن و آموزاندن قرآن  ی هتأکید ما بر اینست که خوانند

ُ�ْم َمْن َ�َعلَّ « ُقْرآَن وََعلَّ َخْ�ُ
ْ
ی از ھمین نوع یھا کتاب ی هدر مطالع »َمهُ َم ال

ایفاء بدارند، تا  هدر جامع خود و دیگران را تشویق و رسالت اسالمی خویش را
 ،اسالمی ما ی هباشد که رجوع فرزندان برومند اسالم و جوانان رشید جامع

 ی در شناخت تعالیم قرآنی بگشاید.ینو  باب
دقیق و یا بھتر  ی هاستفاده از کتاب حاضر مطالع ی همؤثرترین شیو

 ی حاضر که حاوی پنج هخواندن آن به قسم درسی است. چه رسال یمیبگو
نی و تاریخ قرآن و سودمندی را پیرامون علوم قرآ بخش است مطالب

ی تالوت کالم الله مجید (علم تجوید)  ا در شیوهجالبی ر ھمینطور مباحث
 در بر دارد.

ی از ھمین نوع (علم تجوید، علوم قرآن، تاریخ یھا و چه بھتر که کتاب
ر مدارس برای قرآن، قصص قرآن، امثال قرآن، و...) به عنوان مواد درسی د
ی به اینگونه یطالب تدریس گردد، تا غنای فکری جوانان ما با آشنا

 موضوعات از علوم اسالمی افزوده شود.
لت داریم تا از لطف و عنایت خویش این زحمت ناچیز را أاز خداوند مس

 مسلمین را مشمول رحمت الھی خویش قرار دھد. ی هما و ھم و قبول فرموده

 آمین
 ارشد ارشاد

 ھـ ش ١٣٦١/  ٨/  ٣٠



 
 
 

 مؤلف ی همقدم

 ج و پیامبرش حضرت محمد مصطفی (عبد) ی را که بر بندهیستایش خدا
قرآن را نازل فرمود و در این کتاب کژی راه نداد و آن را برای مردم ھدایت 

اش با تالوت الفاظ آن و فھم  قرار داد و ما را امر فرمود که به کتاب آسمانی
 یم.یحدودش تقرب جو ی معانی و اقامه

 ج درود خداوندی بر پیشوای عالم بشریت، ناجی انسان، حضرت محمد
عزوجل به ما رساند و ھرگز در آن حرفی از جانب خود  که قرآن را از خداوند

افزون نساخت و شکلی از آن را تغییر و دگرگون نکرد و خود از ھوی سخن 
 .)١(نگفت

ھا و در  را در سینه که قرآن ج پروردگار راضی باشد از یاران آن حضرت
شان معززتر بود و باز  شان از ارواح یھا حفظ نمودند و حفظ آن برا نوشته

 ھمانطوری که خداوند نازل فرموده بود به ما رساندند.
ی اسالم در شھرھا و مناطق بسیاری گسترش پیدا کرد با  آنگاه که ساحه

دانستند و نیز در زیر پرچم اسالم اقوامی  این که مردم آنجا زبان عربی را نمی
ھایشان به حروف قرآن  نکه زبانآ درآمدند و با زبان قرآن سخن گفتند حال

قرائت  ی ھا و اشتباھات در نحوه گردید، از آن وقت بود که لھجه ست نمیدر
قرآن زیاد شد، دانشمندان و علمای اسالم درین برھه به این پی بردند و از 

ھا دست داد و این ترس ھمانا ترس و ھراس  عواقب این پیشآمد ھراس بر آن
 از تحریف و تغییر قرآن بود!!

                                           

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ -١
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ان به وضع اصول و قواعدی که صحت ھمان بود که برخی از دانشمند
» علم تجوید«نطق به قرآن را تضمین نماید پرداختند و این اصول و قواعد را 

 مسمی نمودند.
یقینًا که این قواعد در محافظه بر کتاب خداوندی سودمند واقع گشت تا 

 ھا رسید. ھا و گذشت زمانه آنجا که قرآن به ما سالم از تحریف در مرور قرن
 فرماید: آنجا که می أ خداوند ی ت و فرمودهصادق اس

ۡ�َا ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»بانیم ینه ما او را نگهیھرآینه ما فرو فرستادیم قرآن را و ھرآ«

تالوت  ی گیری که درباره به جا است بیان داریم که برخی نیز با سخت
و از  اند نمایند در این فن مردم را از تالوت قرآن دور ساخته قرآن می

آموختن و فھم علم تجوید را بر روی   ی اند دروازه ای که کار گرفته مبالغه
مردم بستند، به نحوی که تألیفات بسیار درین باره نوشتند و شروط و 

و نه در سنت  اند که حتی نه در قرآن آمده قوانین صعبی را وضع کرده
 است. ج پیامبر

گاھی و تا آنجا که بعضی بودن به تجوید حتمی و  عالم شان نیز گفتند: آ
 است. الزم

دارد حرام  شان نیز تالوت را بر آن که اصول تجوید را حفظ نمی و برخی
ز و باطل است، زیرا که یگیری ناجا قرار دادند، البته این تشدید و سخت

 فرماید: می ج رسول خدا
آنکه در قرآن مھارت دارد (به تفسیر قرآن وارد است) در ردیف مردم 

خواند در  شود و آن که قرآن را می نیکوکار و مقربین خداوندی حشر می
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نکه بر او آ نماید و حال حالی که به خاطر فھمیدن آن تالش و تفحص می
 .)١(سخت و مشکل است او را دو پاداش است

 فرماید: و خداوند تعالی می

نَا وَ ﴿ ۡ  .﴾لِّ�ِۡكرِ  ٱلُۡقۡرَءانَ لََقۡد �َ�َّ
 .»حقا که قرآن را به خاطر فراگرفتن و پندگرفتن آسان و سھل گرداندیم«

گیری این بود که مردم در اثر آن به اوراد و  آمد این تشدد و سخت پی
ترک  کردن در تالوت آن ادعیه روی آوردند و تالوت قرآن را از ترس غلط

 طعًا برترین و عالیترین عبادات است.ن قبا این که قرائت قرآ کردند؛
نیازی  واکنش برخی علما ھمانا الغاء مطلق این فن و بی از جانب دیگر،

ھا در این که با اطمینان و خشوع خوانده  کلی از علم تجوید بوده است، آن
 اند. ی در آموختن قرآن گردد اکتفا نمودهیشود و تکاپو

اسالم ھمینطور بوده است و دیگر این که قیود بسیار و چنانکه در صدر 
مراعات شروط و قوانین در تالوت، البد قاری را از ادراک مفھومی که مقصود 

رساند که قرائت قرآن  ای می سازد و بلکه تا مرحله کلی است محروم می
، ریاکاری و أ تحریف و بازی با کتاب الله ی شود به درجه کشانده می
دیگران، ھمانطوری که در سایر سرودھا مروج است که این  شنواندن به

 البته از زمره گناھان کبیره است.
کننده است، اما به جاست  با این که در برھان این دسته دومی ظواھر قانع

یم نظر به ُبعد عھد مردم این عصر با عصری که فصاحت زبان عربی یکه بگو

                                           

َماِهرُ « -١
ْ
ُقْرآنِ  ال

ْ
َفَرةِ  َمعَ  بِال ِكَرامِ  السَّ

ْ
َرِة، ال رَبَ

ْ
ِي ال

َّ
  َواذل

ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
 َعلَيْهِ  وَُهوَ  ِ�يِه، يَتَتَْعتَعُ  ال

، ْجَرانِ  فَلَهُ  َشاقٌّ
َ
اود، ترمذی، نسائی از حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم، ابود »أ

اند مفھوم حدیث اینست که برای وی یکی پاداش تالوت و  روایت نموده ل عائشه
 ر پاداش مجاھدت در طلب آموختن است.دیگ
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ھا و  اوتفنین به علت بروز تھنوز ھم در میان آن مردم محفوظ بود و ھمچ
ھا در کشورھای اسالمی که البد متأثر از  اختالفات روشنی که میان لھجه

 عوارضی بوده است.
بودن  از جمله ھمجواربودن کشورھای اسالمی با بیگانگان و مستعمره

ی که مسلمانان به دیگر یھا نشین و ھمینطور ھجرت برخی مناطق مسلمان
 کشورھا نمودند.

و قواعد اساسی علم  وراتما فراگرفتن دست ی حال به عقیدهدر ھمه 
تجوید سودمند و الزم است، به ویژه برای آنان که تازه به تعلیم قرآن شروع 

ای که علمای  و مبالغه (پیچیده کردن) نمایند. به شرط این که از تعقید می
 اند اجتناب شود. گیری و تشدد به کار برده ین فن، سختا متقدم در

ایم و  این اساس است که به ارائه و نگارش این رساله اقدام کرده روی
ایم که معیار واضح و سھلی را در فراگرفتن این نوشتار (تجوید) ارائه  کوشیده

شود تذکری به  کرده باشیم و از آنچه که در ذکر آن ضرورتی احساس نمی
 ایم مانند قواعدی که در علم تجوید است: عمل نیاورده

ین) استعالء (باال) و یکردن دو لب) استفال (پا (غنچه چون اشمام
 است، ھمینطور از ذکر مواضع خروج حروف و امثال آن که ضرورتی نبوده

 ایم. خودداری کرده
گردد و کسالت و  شایانی از این جزوه ی و ھدف ما این بود که استفاده

 محترم پیش نشود. ی اشکالی در خواندن برخواننده
خواھید فرمود چگونه در این رساله از موضوعاتی که طوری که مطالعه 

البد در آموختن این علم برای ھر فرد مسلمان ضروری است سخن به میان 
 آمده است.

 که معلمین و آموزگاران علم تجوید به نکات آتی توجه فرمایند! دارمامید 
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اوًال: شاگردان را در این که آموختن تجوید بسیط و سھل است تشویق 
و در  است ھا به وجود آورده چه این تشویق ذوقی شگرفی را در آن ،دنماین

نمایند تا خوب در اداءکردن آن موفق باشند،  آموختن آن سعی زیاد می
ین قواعد چیزی ھم نیاموخته باشند، زیرا علم تجوید ھمانا ا ھرچند که از

راھی است برای بھترنمودن قرائت قرآن توسط ھر شخصی است که به 
 ختن تالوت شدت عالقه دارد.بھترسا

ین قواعد که جدًا مھم ا ثانیًا: نباید طالب را جز به حفظ موضوعات از
آن اھتمام زیادتر شود  رعایتاست وادار نمود. و الزم است که در آموزش و 

 جای خود بر او عادت شود. تا به جاآوردن حروف از
نماید، بلکه باید خود بر اینجا اکتفا  ی ھای وارده ثالثًا: معلم نباید به مثال

ی وسیعتری از این علم  قرآن قواعد را تطبیق دھد تا شاگردان در ساحه
 مستفید شوند.

آنگاه که به تدریس این رساله مشغول بودم برخی استادان را دیدم که 
احکام تجوید در چھار بخش نه  ی توان این را دارند شاگردان را به ھمه

ات بود که تمرینشان  بعدًا باقی دروس عمومی تر ... عالم گردانند و اضافه
 خواند. شاگردان را با اشتیاق وافر در فراگرفتن این علم می

 از خداوند توفیق ھمگان را به خیر خواھانیم.
 عبدالبدیع صقر

١٢٩٨/  ١/  ١٠ 
 



 
 
 

 بخش اول:
 بعضی از علوم قرآن

 کریم آداب تالوت قرآن
 آداب تالوت برای قاری قرآن

 .)١(باشد وضوء در وقت قرائت قرآن برای قاری قرآن مستحب می *

نیکو است که قاری قرآن رو به طرف قبله با طرز شایسته در مکان  *
نکه قلب و آ مناسب بنشیند و با خضوع و موشکافی به تالوت بپردازد حال

و نباید در وقت تالوت به چیزی  جه استسش کامًال به قرائت متوحوا
 .انجام دھد مشغول گردد و کار عبثی را

قرائت قرآن کریم الزم است خاص به رضای خداوندی و در مقابل  *
قرائت کالم الله مجید از احدی مزدی طلب نشود و مسلمان نباید در اثر این 

 نماید. یات بازیآتالوت نیل به رضای مردم را در سر پروراند و یا با 

مسایل دقیق گردد، مقدار  ی قاری قرآن باید در وقت تالوت به ھمه *
گان گران  بلندی و یا پستی آواز را به خاطر این که بر شنوند ی وقت و اندازه

نیاید در نظر داشته باشد، درازی قرائت را تا حدی نماید که باعث ایجاد 
ن نگردد، به ویژه در ملول نشود و ھمین طور بلندی آواز باعث اذیت دیگرا

                                           
گویند که وضوء بر قاری قرآن واجب است به دلیل این که خداوند  بعضی علماء می -١

هُ ﴿ فرموده: ُرونَ ٱإِ�َّ  ۥٓ �َّ َ�َمسُّ  «: ج ی پیامبر اسالم و فرموده ]٧٩[الواقعة:  ﴾٧٩لُۡمَطهَّ
َ

ال
 َطاِهرٌ 

َّ
ُقْرآَن إِال

ْ
 و دالیل زیادی در این باره است. »َ�َمسُّ ال
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سامعین مریض نیز باشد و یا وقت قرائت موقع تدریس  ی وقتی که در زمره
 علم و یا در وقت راحت مردم بوده باشد.

آن مراسم  و باید اوقات و مناسباتی را برای قرائت برگزیند که مردم در *
 کسانی نباشد که: ی تا که خدای ناخواسته از زمره آماده و با نشاط باشند؛

وَن َعن َسبِيِل ﴿ ِ َوَ�ُصدُّ  .]٣[إبراهیم:  ﴾َو�َۡبُغوَ�َها ِعوًَجا ٱ�َّ
 .»خواھند ی(و انحراف) آن راه را م یدارند، و کج ی(مردم را) از راه خدا باز مو «

قطع قرائت قرآن به خاطر چیزی از امور دنیا مکروه است ھمانطوری  *
که تناول طعام در اثنای قرائت بر قاری مکروه است. به جاست که بیان 

زیرا آنچه در  است داریم که قاری قرآن از رد سالم دیگران عفو گردانده شده
ود که این نزد او است برتر و افضل از رد سالم است و ھرگاه دیگری در آنجا ب

 واجب را (رد سالم) اداء نماید بر آن شخص رد سالم الزم و حتمی است.

قاری قرآن ھرگاه از اھل علم باشد، بر او الزم است که به تفسیر برخی  *
از آیات قرآنی و توضیح مواضع که از احکام در آیات است برای سامعین 

 بپردازد.

 آدابی که برای شنونده در وقت تالوت است
 ھدقرائت قرآن را الزم است که به استماع قرائت گوش فرا د ی وندهشن *

و سکوت اختیار نماید و در وقت قرائت خشوع قلبی اختیار نماید چون 
 فرماید: دستور خداوندی است که می

ْ فَ  ٱلُۡقۡرَءانُ �ذَا قُرَِئ ﴿ نِصتُواْ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا
َ
 .]٢٠٤[األعراف:  ﴾َوأ

شود قرآن پس گوش نھید به سوی آن و خاموش باشید تا که به  هندواچون خ«
 .»شما رحم کرده شود
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قرآن نباید در وقت تالوت عباراتی از نزد خود ارائه دھد و  ی شنونده *
این جائز نیست، چنانکه برخی (الله الله یا شیخ) و یا (اعد اعد) و غیره 

نیستیم که احکام و تعلیقات را بر کالم ین مرحله ا گویند... زیرا ما در
ھمانا تدبر و  است خداوندی ارائه بداریم و ھم آنچه که از ما خواسته شده

 خشوع در وقت استماع و تالوت است.

الزم است که در مجلس قرآن از آشامیدن و خوردن طعام خودداری  *
آنچه است) چنانکه تدخین و خنده و ھر اگردد (البته موارد ضروری استثن

برد در مجلس قرآن ممنوع است و البته برای معذور  که وقار مجلس را می
 (دون از اعراض قلبی از قرآن) مجاز دانسته شده است. انصراف از مجلس قرآن

و نیز  است قرآن کار خوبی بوده ی حزن و خوف بر شنونده ی غلبه *
شود کنترل را از  آوازی قاری قرآن و وجدی که برایش عاید می نباید از خوش

 دست دھد.
 فرماید: می ج رسول خدا

� است این قرآن به حزن نازل شده شنوید  خوانید و یا می چون آن را می 
ناک سازید، (یعنی گریه را  بگریید، ھرگاه توان گریه را نداشتید خود را گریه

 ظاھر سازید).

 های تالوت سجده
در قرآن کریم مواضعی وجود دارد که ھرگاه انسان آن را بخواند و یا 

این سجده  یبشنود، الزم است که در برابر خداوند تعالی به سجده افتد و ادا
 وضو شرط است. ،زیرا در سجده چون نماز ؛م با وضو استتوأ

ھای مصحف  حاشیه) است که در ١٤ھا در قرآن کریم ( تعداد این سجده
 گذاری گردیده است. ت(قرآن) عالم
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 ھای تالوت سجده یچگونگی ادا
آورد باید رو به قبله نماید و در قلب سجده  آنکه سجده تالوت را به جا می

د و چون سر را از سجده این فقط یک سجده نماز آ تالوت را نیت کند و پس
 نماید به طرف راست سالم دھد. بلند می

 ن دعا گفته شود:مستحب است ای

ْجًرا، ِعنَْدكَ  بَِها يِل  اْكتُْب  اللَُّهمَّ «
َ
 ِعنَْدكَ  يِل  َواْجَعلَْها ِوْزًرا، بَِها َ��ِّ  وََضعْ  أ

 .»َداوُدَ  َ�بِْدكَ  ِمنْ  َ�َقبَّلْتََها َكَما ِم�ِّ  َوَ�َقبَّلَْها ُذْخًرا،
 خواھد در سجده بگوید. و یا ھرآنچه را که از دعاھای سجده می

 چگونگی ختم قرآن
ی دائم برای پیروان این تخداوند این کتاب را (قرآن) نازل فرمود تا تربی

 اش دعوت کرده است. دین باشد و ما را به تالوت آن در این فرموده

ُ�وَن ِمَن ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
تۡلَُواْ  ٩١ٱلُۡمۡسلِِم�َ َوأ

َ
ۡن �

َ
 .]٩٢-٩١[النمل:  ﴾ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َوأ

 .»که باشم از مسلمانان و این که تالوت کنم قرآن را و امر کرده شدم«
 فرمود: ج پیامبر خدا

قرآن را بخوانید... زیرا خداوند به ھر حرفی ده حسنه برایتان پاداش 
حرف  ،تنھا بلکه الِف  ،فی الجموع یک حرف است» لما«گویم:  ، نمیدھد می

 است، الم حرف است و میم حرف است.
بودند که قرآن را ھرسه روز یک مرتبه  نیان و سلف صالحیبعضی پیش

پرداختند، اما  به ختم آن می کردند و برخی نیز در ده روز یک مرتبه ختم می
دانند و  دانشمندان اسالمی افضلیت، ختم قرآن را در ھر ماه یک مرتبه می

کردند که در مدت ھر ماه قرآن را  اکثر صحابه و تابعین نیز ھمین کار را می
 خواند: که این دعا را می است از پیامبر اکرم روایت شده .نمودند ختم می
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خداوندا! ما بندگان و فرزندان بندگان و فرزندان کنیزان توایم، اختیار ما 
ما  ی تو درباره یی ما جاری است و قضا ست و حکم تو دربارهودر قدرت ت

یا  ای و ی که توراست که به آن خود را نامیدهیاسما ی عادالنه است، به ھمه
ای و یا در  ای و یا احدی از خلق خود را آموزانده در کتاب خود نازل کرده

قرآن عظیم را بھار کنم که  سوال می است، علم غیب از نزدت به آن آمده
ھای ما،  حزن ی ھای ما، برنده ھای ما، شفای سینه ھای ما، نور چشم دل

بخش ما به طرف خود و  ما و راھنما و تحرک (اندوه)ھا و ھموم غم ی زداینده
ھا نعمت  ات نعیم گردانی و ما را در دار سالم ھمراه آنانی که بر آنبه جنّ 

 صالحین درآری. و دادی از پیامبران، صدیقین، شھداء

 نيا أرحم الرامحي برمحتك

 اسلوب تفسیر قرآن
شد عرب  نازل می ج وحی بر رسول خدا ی آنگاه که قرآن به واسطه

شان در لسان عربی بود و  فھمیدند و علت ھمانا فصاحت مباشرتًا آن را می
ھا مشکل  ھا نازل شد و چنانچه چیزی بر آن دیگر این که قرآن به لسان آن

ھا اضافه از آنچه که  کردند و البته آن سوال می ج آمد آن را از رسول خدا می
ی از یھا کرد و از ھمین جا بود که بخش نمود پرسان نمی ھا ضروری می بر آن

 موضوعات قرآن باقی ماند که در این عصر تفسیر آن شناخته نشد.
ش یافت، احتیاج به تفسیر قرآن رچون اسالم در شھرھای غیر عربی گست

خی علمای اسالم به کتاب تفاسیر پیرامون قرآن ضرورت مبرم گردید و بر
از ھمین جا است که تفاسیر زیادی برای ما به میراث مانده  .کریم پرداختند

 ٣٠است که از آن زمره تفاسیری است که خیلی بزرگ و مطول است و در 
تر تدوین شده است. و حتی تفاسیر کوچک جیبی نیز تألیف  جلد و یا اضافه

 شده است.
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ل یین تفاسیر به مساا به این نکته باید توجه کرد که در برخی ازعالوه ب
و در برخی ھم به قواعد و لغت (دستور  است فقه و احکام اھتمام زیادتر شده

موضوعات سیر و تواریخ و اسباب نزول توجه شده  زبان) و برخی نیز ھم در
 است و ھمینطور...

دقیقی از علوم این ازمنه  غیربرغم آنچه که در این تفاسیر از معلومات  و 
با آن ھم فی الجمله در فھم معانی قرآن پرارزش و بسیار سودمند  است،
مردم در تفسیر قرآن کریم از ھمین جا  یروی این بیان اختالف آرا .است

ورزند و از  شان بر کالم قدماء اعتماد نمی نماید، چنانچه برخی ت میأنش
 نمایند و مسلم باشند تفسیر می نفس خود غیر از این که به چیزی متقید

 فرموده ج ھمانطوری که پیامبر خدا است، که این کاری بس خطرناک است
 :است

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّ «
ْ
 .»ارِ َمْن قَاَل يِف الُقرآِن بِرأيِِه، فَلْيَتَبوأ

جایگاه خویش را در دوزخ  ،کسی که در قرآن به رأی خود چیزی بگوید«
 ».بداند

نیز وجود دارند که کتاب خداوند را بدون این که به خاطر و مردمی دیگر 
و غیر  یستنمایند و این نیز درست ن رائت میفھم مفھوم آن تالش ورزند ق

 به تدبر و ژرف نگری در قرآن امر فرموده است. ما را صواب است. زیرا خداوند

 ای صحیح و پسندیده اما شیوه
عانی قرآن کریم در حالی که راه بھتر ھمانا این است که به خاطر فھم م

یم و یاز قواعد زبان عربی در مواردی که سھل و روشن است استمداد نما
تالش ورزیم در مواردی که فھم معانی قرآن کریم بر ما صعب و دشوار است 
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ل ییم و البته نباید در مسایمراجعه نما )١(به علماء و کتب معتمد تفسیر
جز این که در مرحله و موقف بزرگی از  تفسیر به دیگران از خود فتوی دھیم،

جدًا  ،به دیگران لیاز نظر نباید دور داشت که فتوی در مسا .دانش برسیم
 مسئولیت خطیری است.

اش ما را به جد و جھد در فراگرفتن  چنانچه خداوند تعالی در این فرموده
قرآن و استفاده از کالم ی  آوردن معلومات کافی درباره قرآن و به دست

 یش فرا خوانده است:خو

نَا ﴿ ۡ كِرٖ  ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ دَّ  .]٣٢[القمر:  ﴾٣٢لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
 .»ای است آسان ساختیم قرآن را برای پندگرفتن آیا پندگیرنده«

 اثر قرآن در جهان
ز ترکیب یای بزرگ اسالم ھمانا این کتاب مبین است که حا معجزه

ای دور خبر  اخبار صادقی است. این قرآن از گذشتهشگرف، مفاھیم دقیق و 
ع حاضر در ھمان یداد که چیزی با او معارض واقع نشد و این قرآن از وقا

ن که بھترین سیستم، بھترین فرھنگ و بھترین آ وقت بیان داشت حال
 قانون برای دولت بوده است.

صدھا نکه ھرآنچه را که گفت آ این قرآن از آینده و غیب خبر داد حال
 سال بعد از نزولش تحقق پیدا نمود و با جدیدترین اختراعات نو تطابق یافت.

ی است که دانش جدید به آن یھا و ھمیشه در این کتاب آسمانی شگفتی
نرسیده است و آنانی که به دین اسالم گرویدند و ایمان آوردند از قرآن تأثیر 

لیم قرآنی به نیمی شان گشته است و تعا پذیر شدند، طوری که دستور حیات

                                           
» فی ظالل القرآن«مانند تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، زاد المسیر فی علم التفسیر  -١

 ھای اردو و فارسی تفھیم القرآن و تفسیر کابلی از تفاسیر معتبر است. و در زبان
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�ھا  از ساکنین زمین در مدت درازی از قرن ھا و اوالدشان و آنان که  بر آن 
�بعدشان آمدند   نافذ گردید. 

و ھمانا این قرآن بود، در میان ما عادات و سننی را به وجود آورد که بر 
و  (ضایع)کنیم و این قرآن بود که زبان عربی را از ضیاع وفق آن حرکت می

حفظ نمود به نحوی که در بخش بزرگی از عالم برای ھمه آشنا و  نابودی
پذیرفته شده درآمده است و درگذشت زمان معالم آن نیز از بین نرفت، 

ھای دیگر چون زبان التین در اروپا پارچه پارچه شد و از بین  قسمی که زبان
ھای بسیاری از آن به وجود آمد که برخی زبان برخی  رفت و در عوض زبان

 دانند. دیگر را نمی
از  از آن و این قرآن بود که خطوط تمدن عرب را ترسیم نمود و پس

 ھای دیگر این تمدن را آموختند و نقل کردند. امت ،عرب
خواه مؤمن به قرآن اند و یا غیر  ،ی بشر است حقا که قرآن استاد ھمه

سالم شود که تمدن جدید در مقابل دین ا مؤمن به آن... با آن که دیده می
ترین چیز در امنیت و صلح میان  کند، اما اثر قرآن ھمیشه قوی خضوع نمی

 ھا است. شان و سایر شئون حیاتی آن مردم و معامالت

 آوری و تدوین قرآن جمع
و  نخواندو ی بود پیامبر خدا آنگاه که به رسالت مبعوث شد، خود امّ 

 انست.د نمی ننوشت
نویسندگانی را تعیین فرمودند آن حضرت برای نوشتن وحی در آن وقت 

به نوشتن آیات قرآنی  ج به دستور آن حضرت ،شد که ھرگاه وحی نازل می
 پرداختند. می

ی کاتبان وحی حضرت علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان،  از جمله
 توان نام برد. معاویه بن ابی سفیان و زید بن ثابت را می
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آن امر فرمودند تا آنگاه که قر نپیامبر خدا نویسندگان وحی را به نوشت
چندین مرتبه قرآن  ج ھمراه پیامبر ÷ یلیقرآن نوشته شد و جبر ی ھمه

 را بازگردان نمود.
و » ھا استخوان«البته به علت عدم وافربودن کاغذ در آن وقت قرآن را بر 

ھای درخت خرما و  ھا) و پوسته ھای جلدھا (پوست پھلوھای شترھا و قطعه
 ند.نوشت امثال آن می

ھای قرآنی را در چنین چیزھای جدا جدا و کبیر  ھا سوره و مسلمان
ای بقره که مرقوم شده بود جز این که در اتاق  نگاشتند مثًال سوره الحجم می

 ای نبود. بزرگی نگھداری شود، چاره
نشود که با آن ھم بیشترین اعتماد بر حفظ صحابه بود که  و فراموش

 ھای شان حفظ کرده بودند. آیات قرآنی را در سینه
شمار زیادی از  ،کذاب به وقوع پیوست ی ھای رده و مسیلمه چون جنگ

کریم که در آن نبردھا شرکت داشتند و فی سبیل الله جھاد  حفاظ قرآن
 نمودند به شھادت رسیدند. می

حضرت عمر بن  ،فرا رسیده بود س الفت حضرت ابوبکرزمان خ
چون این وضع را دید و مشاھده کرد که تعداد زیادی از حفاظ  س خطاب

 ی اند، این موضوع را با حضرت ابوبکر صدیق خلیفه قرآن به شھادت رسیده
 مسلمین در میان گذاشت و چنین گفت:

حضرت ابوبکر  که وی اشخاصی را به جمع قرآن مکلف سازد تا آنگاه که
دیگر را با وی به این مأموریت ثقیل مکلف  تزید بن ثابت و جماع س صدیق

 فرمود...
کریم را در  ھا در این وقت به این کار عظیم اقدام نمودند و قرآن آن

آوری کردند و اصحاب کبار به تطبیق آنچه که در سطور و  جمع ای صحیفه
حفاظ است پرداختند و به دقت و امانت که در جمع آن » ھای سینه«صدور 
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 شناسد. اجماع کردند که تاریخ مثیلی را به چنین اجماعی نمی بود، شده
فرا رسید در آن وقت مردم در لھجات و  س چون خالفت حضرت عثمان

 ف نظر پیدا کردند.قرائت آن اختال
برای مسلمین در این که با لھجات  ج ناگفته نماند که رسول خدا

مختلف قرائت نمایند اجازه دادند به خاطر تسھیل بر مسلمین و این البته در 
تعلیم  ج به آن حضرت ÷ یلیابتداء نزول قرآن بود. ھمانطوری که جبر

کردند، اھل کوفه  می داده بود اھل بصره از قرائت ابی موسی اشعری پیروی
از قرائت عبدالله بن مسعود، اھل دمشق از قرائت ابی بن کعب و ھمینطور 

 اھل حمص قرائت مقداد بن اسود را موافق برای خود پذیرفته بودند.
در زمان خالفت خویش حذیفه بن یمان را به توحید  س حضرت عثمان

ھا که از سبب  ختالفھا به خاطر جلوگیری از ا ھا در میان مسلمان این قرائت
ھا چون یھود و نصاری  شد موظف فرمود تا اختالف مسلمان این ایجاد می

 بروز نکند...
حضرت  بنابر مشورۀ س در آن وقت مصاحفی را که حضرت ابوبکر

به جمع آن دستور داده بودند و نزد حضرت حفصه بود طلب کردند  س عمر
و تدوین آن را با مقارنت به مصاحفی که در پایتخت دولت اسالمی بود اعاده 

زبان قریش  ؛ چوننمودند و قرائت مصاحف را به زبان قریش توحید ساختند
 ھمان زبانی بود که قرآن به آن نازل گردید.

به سوختاندن دیگر مصاحف امر نمودند و  شتن چندین مصحفبعد از نو
 بالد توزیع و انتشار دادند. ایی بریھا ی جدید نسخه از نسخه



 تجوید و علوم قرآن  ٢٢

و یا مصحف امام  )١(ای است که به نام مصحف عثمان این ھمان نسخه
 مسمی گردیده است.

حجاج بن یوسف دستور داد که بر حروف  ،در عھد عبدالملک بن مروان
ھای مسلمین بعد  بگذارند و بدین ترتیب تالشی یھا ھا و شکل مصحف نقطه

ھا در مصاحف مشخص و  ھا و سجده از آن تداوم یافت تا آنجا که اجزاء، ربع
منظم گردید و مصحف در شکلی درآمد که ھم اکنون در دست است و 

گمان محققین و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان در جھان در این که  بی
 ن است و در آن تبدیل و تحریفی عاید نشدهقرآن ھمانا اصح کتب در جھا

 خداوند: ی فرموده است چقدر زیبا .اجماع نمودند باشد،

ۡ�َا ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 حکم ثبت آیات قرآن مجید
مجاز  است ی که جدیدًا رواج یافتهیو نوارھاکاست ثبت قرآن کریم بر 

خلط نگردد و ھم به شرط به شرط این که با سخن مردم و اغانی  ،باشد می
م با آن دیگر چیزھا پخش نشود و در میان آن نیز دیگر صداھا ثبت این که توأ

نگردد و این به خاطر کرامت و بزرگی کالم خداوندی است و نباید چون 
 دیگر صداھا به لھو کشانده شود.

                                           
» عثمانبه خط حافظ «و یا » مصحف عثمان«گوییم  الزم است که در این که می -١

فرقی و تفکیک قایل شویم. چون اولی منسوب به خلیفه حضرت عثمان بن عفان 
 است و شخص دومی خطاط ترکی است.

که عمر بن خطاب است و قرائت » ابوحفص«و ھمینطور الزم است که میان  
 ٢٤٦ی تابعین بوده است و در سال  که یکی از علماء قرائت است و از زمره» حفص«

 فرق قائل شویم.وفات یافته است 
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 فرماید: خداوند تعالی می

ِ ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل  ٱۡ�َِديِث َمن �َۡشَ�ِي لَۡهَو  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ بَِغۡ�ِ ِعۡلٖ�  ٱ�َّ
هِ�ٞ  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٞب مُّ

ُ
 .]٦[لقمان:  ﴾٦َوَ�تَِّخَذَها ُهُزًو�ۚ أ

خرد؛ تا به نادانی (مردم را)  و از مردم کسی ھست که سخنان بیھوده را می«
شان عذاب  گیرد، اینان برای و آن (آیات) را به ریخشند میاز راه خدا گمراه سازد، 

 .»خوار کننده است
چنانچه امروز نوارھای زیادی ھست که از برخی قاریان قرآن به شکل 

 شود. و ثبت تمام قرآن در نوارھای مخصوص نیز یافت می است ید ثبت شدهدج
از مؤلف البته نخستین ثبت کامل که از قرائت قرآن به ترتیل ارائه شد 

من در وقتی بود که ھیچ دولتی در این باره اصًال  این کتاب بود، از جانِب 
ای از آن را در  بود و در آن وقت مدیر معارف قطر بودم که نسخه ندیشیدهنی

ای را نیز به کتابخانه  ازھر شریف و نسخه ی ھـ به کتابخانه ١٣٧٦سال 
 حلقه بود) اھداء کردم. ١٥معارف قطر (که در 

ھای استعماری با ھمکاری  ست یادآوری نمایم که برخی از دولتاجب
شان از این عمل  اند که ھدف اقدام کرده» قرآن مختصر«یھود، به طبع 

  است. تحریف اسالم و حذف آیاتی است که در آن ذکر جھاد و ذم یھود آمده
ای که میان قراء قرآن (البته بر  در مسابقه عربی متحدهکشور امارات 

ار نمود، محمود خلیل الحصری در آن مسابقه موفق شد زترتیل) برگاسلوب 
ھـ (تعداد آن  ١٣٨٩و اولین مجموعه از نوارھای قرآن به سبک ترتیل سال 

ھای جھان ارسال گردید، البته  ی گوشه نوار بود) صادر شد که به ھمه ٤٤
 ای ھم در بدل با قیمت بود. عده ی ویبرخی اھدا

شد و خداوند  خبیث خنثی ی این توطئه و نقشهبا این اقدام بود که 
 کتابش را از تحریف حفظ فرمود.
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انگیزاند و اثرات اخالص از  حقا که تالوت مرتله در نفس خشوع را برمی
و  است آن نمودار است، گذشته از این که قرائت آن از اشتباھات عاری بوده

 ریا را با خود ندارد.

 آموختن و آموزاندن قرآن
برترین و عالیترین اعمال است،  و تعلیم قرآن در این حیات ازفراگرفتن 

تعلیم قرآن است که خردھای خلق را مباشرتًا با نور خداوندی منور  چون
 گرداند... می

 فرماید: می ج جا است که پیامبر خدا و از ھمین

ُ�مْ «  .»وََعلََّمهُ  الُقْرآنَ  َ�َعلَّمَ  َمنْ  َخْ�ُ
و به دیگران نیز یاد  اند قرآن یاد گرفتهبھترین شما کسانی اند که «

 ».دھند می
ست که تعلیم قرآن افتخاری و مجانی خاص برای ا تر این البته شایسته

 رضای خداوندی باشد و در مقابل آن مزدی گرفته نشود.
طور زیبنده است اعمالی دیگر که منوط به عبادات است چون  و ھمین
معروف و نھی از منکر، تجھیز مرده،  امامت، وعظ، امر به ،ذاناتعلیم دین، 

 ری باشد.اختفاحمل و دفن مرده رایگان و 
دیگر  ،اما برخی علماء نیز گفتند، برای شخص که جز این وظیفه

ای که در پیشبرد  دولت به اندازه ی مصروفیتی ندارد مجاز است از بودجه
یرد و به شرط این که از مردم چیزی نگ زندگی آن کافی باشد بگیرد، البته

 آیات کالم خداوندی را با ثمن نفروشد.
ھای اسالمی در  ست که بیشتر دولتا نمایاند این آنچه که مایه تأسف می

اند  اند، مردمی که به این اعمال قیام نموده رعایت این شئون کوتاھی کرده
شان گردید و  در ضروریات زندگی محتاج شدند، فقر و پریشانی عاید حال
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 ین آمد.یمردم پااز  بسیاری شان در نظر  موقف
ھا بر ما واجب است که حق اھل قرآن و آنانی را  تفاوتی آن رغم بی اما علی

 ھا را یاری و مساعدت کنیم. نمایند بشناسیم و آن که به این کار قیام می
 شان به خاطر کرامت دین بلند و مکرم گردد. شود عزت با این اقدام می چون

در  ترین عمل علوم شرعیه ھمانا عالی که تعلیم قرآن و است مباری: مسلّ 
 باشد. این حیات است و آنچه در نزد خداوند است خیر و پایدار می

ناس بر ترتیب  ی بقره تا سوره ی در ترتیب تالوت قرآن این که از سوره
مصحف خوانده شود افضل است، اما در تعلیم اگر از آخر مصحف به طرف 

 اند. ماء و دانشمندان اسالم نیکو دانستهاول آن شروع شود عل

 فضل و برتری قرآن
 ÷ بر پیامبرش حضرت محمد أل قرآن کالم خداوندی است که پروردگار

 ج خالد و جاویدان در صدق دعوت آن حضرت ی وحی فرموده است، معجزه
 و برھان قوی در اقناع مردم...

که  است دستور جاویدانی بوده ،این کالم خداوندی در مرور زمان و ایام
 جاھا صالح است. ی اعصار و در ھمه ی برای تنظیم شئون زندگی در ھمه

کثرت دست گشتن از ھم نپاشیده ھای آن پایان نپذیرفته و از  شگفتی
بسیاری است که پروردگار عزوجل ما را به تدبر  کریم آیات و در قرآن است

 ده است.و ترغیب نمو (تشویق)در مفاھیم آن تحریض
 اآلیات:

ِينَ إِنَّ ﴿ ِ َ�ۡتلُوَن كَِ�َٰب  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ قَاُموا
َ
لَٰوةَ َوأ �  ٱلصَّ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم ِ�ّٗ ْ مِمَّ نَفُقوا

َ
َوأ

 .]٢٩[فاطر:  ﴾٢٩وََعَ��َِيٗة يَرُۡجوَن تَِ�َٰرٗة لَّن َ�بُورَ 
و از  دارند، یکنند و نماز را بر پا م یکه کالم خدا را تالوت م یگمان کسان یب«

(پر سود) که  یکنند، به تجارت یپنھان و آشکار انفاق م یم؛ا شان داده یآنچه روز
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 .»دارند ید(و کساد) ندارد؛ ام یانھرگز ز
 فرماید: ی دیگر مییو در جا

ُ�وَن ِمَن ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
تۡلَُواْ  ٩١ٱلُۡمۡسلِِم�َ َوأ

َ
ۡن �

َ
 .]٩٢-٩١[النمل:  ﴾ٱۡلُقۡرَءاَنۖ َوأ

 .»ھا باشم و این که بخوانم قرآن را از جمله مسلمانامر کرده شدم «
 فرماید: ی دیگر مییو در جا

ِينَ وَ ﴿ ْ � ٱ�َّ ا وَُ�ۡمَياٗ�اإَِذا ذُّكُِروا ْ َعلَۡيَها ُصّمٗ وا  ﴾٧٣َ�ِٰت َرّ�ِِهۡم لَۡم َ�ِرُّ
 .]٧٣[الفرقان: 

روی آن که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند، کر و کور بر  و کسانی«
 .»افتند نمی

وِ�َ إَِ�َۡك ِمَن  ٱتُۡل ﴿
ُ
قِِم  ٱلِۡكَ�ٰبِ َمآ أ

َ
ۖ َوأ لَٰوةَ  .]٤٥[العنکبوت:  ﴾ٱلصَّ

) آنچه وحی فرستاده شد به سوی تو از کتاب و برپادار ج بخوان (ای محمد«
 .»نماز را

 فرمود: أ و خداوند

 .]٥٨[مریم:  ﴾٥٨� َو�ُِ�ّيٗا۩ � ٱلرَّ�إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰت ﴿
(به  یانکنان و گر هشد، سجد ی(خداوند) رحمان بر آنھا تالوت م یاتچون آ«

 .»افتادند یخاک) م
 و خداوند عزوجل فرمود:

ِينَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤِمُنوَن بِهِ  ۦٓ َحقَّ تَِ�َوتِهِ  ۥَ�ۡتلُونَهُ  ٱلِۡكَ�َٰب َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  ٱ�َّ
ُ
َوَمن  ۦۗ أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦيَۡ�ُفۡر بِهِ 
ُ
ونَ فَأ  .]١٢١[البقرة:  ﴾١٢١ٱلَۡ�ِٰ�ُ

آن است  ی یستهآن را چنان که شا یم،ا ھا داده که کتاب به آن یکسان«
که به او کافر شوند پس  یآورند، و کسان یم یمان) ایتھا به آن (ھدا خوانند، آن یم
 .»یانکارانندز یشانگمان ا یب
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 تعالی فرمود:و خداوند 

ْ َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  ٱلرَُّسوُل َوقَاَل ﴿ َُذوا  .]٣٠[الفرقان:  ﴾َمۡهُجوٗر� ٱلُۡقۡرَءانَ َ�َٰذا  ٱ�َّ
 .») ای پروردگار من! ھرآینه قومم این قرآن را متروک ساختندج و گفت (پیغمبر«

 برخی از احادیث شریفه
شوند که کتاب  نمیھای خدا (مسجد) جمع  ای از خانه قومی در خانه«

ھا  مگر این که بر آن ،خدا را تالوت نمایند و در میان خویش تدریس کنند
پوشاند و  ھا را می د و رحمت خداوندی آنوش آرامش و سکینه نازل می

مقربین خود  ی ھا را در زمره گویند و خداوند آن ھا درود می مالئکه بر آن
 .)١(»خواند می

 فرمود: ج و رسول خدا
داند) در ردیف نیکوکاران و  در قرآن مھارت دارد (تفسیر آن را میآنکه «

خواند و در آن تجسس و  شود و آن که قرآن را می مقربین خداوندی حشر می
دھد در حالی که بر آن مشکل است برای او دو پاداش  تکاپو به خرج می

 .)٢(»است
 فرمود: ج و رسول خدا

و  ی او در این عمل حسنه استاند براآن که حرفی را از کتاب خدا بخو«
گویم (الم) یک حرف است، بلکه الف حرف  حسنه به ده برابر است، نمی

 .)٣(»است، الم حرف است و میم حرف است

                                           
 صحیح مسلم، حدیث از ابی ھریره روایت کرده است. -١
 حدیث متفق علیه که حضرت عایشه راوی آن است. -٢
حدیث صحیح است که ترمذی از حدیث ابن مسعود روایت کرده و گفته است: حدیث  -٣

 حسن صحیح.
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 فرمود: ج و رسول خدا
شود، بخوان و صعود نما و به ترتیل بخوان  برای صاحب قرآن گفته می«

ای است  تو در آخر آیه ی خواندی، زیرا که مرتبه چنانکه در دنیا به ترتیل می
 .)١(»خوانی که می

 فرمود: ج و رسول خدا
ین یسازد و دیگری را پا این کتاب (قرآن) اقوامی را بلند می اخداوند ب«

 .)٢(»آورد می
 فرمود: ج رسول خدا

قرآن را بخوانید زیرا که قرآن برای اصحابش در روز قیامت شفیع «
 .)٣(»شود می

از اھل قرآن و از آنان که به حق ھدایت شدند  خواھیم ما را از خداوند می
 نمایند بگرداند. و به حق عدالت می

 ی حفظ قرآن شیوه
ست که او حافظ ا ترین و کاملترین درجات برای مسلمان این از برازنده
م با ترتیب و صحتش در ی باشد، به این مفھوم که آیات توأکتاب خداوند
که پیامبر اسالم قرآن را به شان محفوظ باشد. ھمانطوری  عقل و قلب

 از جانب خداوند عزوجل به مسلمانان آورد. ÷ یلیجبر ی وسیله

                                           
اد حدیث احمد و ابوداود و ترمذی از حدیث عبدالله بن عمرو روایت کرده و اسن -١

 حسن است.
 آورده است. س صحیح مسلم، حدیث از حضرت عمر -٢
 روایت نموده است. س صحیح مسلم از حدیث ابی امامه الباھلی -٣
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اش بازگردان نماید،  و طوری حفظ نماید که ھر وقت بخواھد از حافظه
ھا  طور حفظ در سینه غیر از این که احتیاج به دیدن مصحف شود و ھمین

 ھا رسید. قرنبود که به ما قرآن سلیم از ضیاع و تحریف در مرور 
در آن وقت  ھا گذشت که تدوین ی بر مسلمانیھایقینًا عصر

بود و نیز در اماکن زیستند که حمل مصاحف در آنجا دشوار  (دشوار)متعذر
بود، ھمانطوری که امروز در برخی کشورھای کمونیستی (سوسیالیستی) 

 نمایند. توانند با خود قرآن را حمل و یا تدریس شود که مسلمانان نمی دیده می
ین مقطع بر آن اعتماد داشت حفظ ا روی این اساس آنچه که باید در

چنانچه در عھد حضرت ابوبکر و  ،ھای مسلمین است قرآن در سینه
 کار بدین منوال بود. ب عثمان

که به قرائت  است به نمازگذار واجب شده از اینجاست که در ھر نماز
فاتحه در دو رکعت اول بپردازد و  ی سوره و یا آیه از حفظ پس از قرائت سوره

 د از آیات قرآنی است.دینیز بسیاری از ادعیه ج
طور احکام شرعی، پندھا و مواعظ سودمندی را در قرآن مشاھده  ھمین

یات معینی تمثیل شده است و این استشھاد عالی است بر آید که در ینما می
به آیات تکلم  کمال عقل متکلم به آیات قرآنی و برتری موقف ادبی آن که

 نماید.
 نندک میھا آیات قرآنی را نقل  روی این اساس است که حتی غیر مسلمان

چون درخشش و  ،آورند شان می ھای ھا و نوشته نمایند و در سخن و حفظ می
 آفریند. جالل خاصی را در آن می

ست که ا پس ای برادر مسلمان! آنچه که بر تو الزم و واجب است این
ا ھر ھفته بخشی از قرآن کریم از صمیم قلب ھر روز و یمرتب به حفظ 

 حفظ بداری. أ شاء الله مقدار کافی را از کالم خداوند نبپردازی تا آنگاه که إ
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تصمیم گرفت که در یکی  ج که پیغمبر خدا است در حدیث شریف آمده
ھا (غزوات) فرمانده تعیین کند از ھریک یارانش سوال از مقدار  از جنگ

 ن) شان نمود به این گفته که:حفظ (قرآ
ھا آن اندازه که حفظ  چه اندازه از قرآن را حفظ دارید؟ ھریک از آن

حفظ دارم تا که یکی  گفتند که فالن آیه و فالن سوره را من داشتند می
 بقره است! ی م سورهگفت: ھمراھ

 .)١(آن حضرت فرمود: برو تو امیرشان باش
تعیین آن شخص که گفت من  انگیزه و حکمت اقدام پیامبر خدا در

آنچه را در  ی دراز ھمه ی ست که این سورها بقره را حفظ دارم، این ی سوره
بر دارد که برای فرماندار از شئون جنگ، سیاست، قیادت، عدل و رحمت و 

 نیز شئون دنیا و آخرت ضروری است.

 چگونه قرآن را حفظ کنیم؟
ید و آن یخارجی نقل نماِ  ی هن در ورقاز آ یک یا چند آیه را بخوانید و پس

را با خود تکرار کنید... و بعدًا بدون مراجعه به ورقه از حفظ بخوانید تا که از 
 حفظ آن خوب مطمئن گردید.

 از دوستی که دارید بخواھید که در قرآن بنگرد و شما از حفظ بخوانید.
ی ھنوز ھم باقی مانده باشد، پس الزم است در نماز نیز به یشاید خطا

الوت آن بپردازید تا که خوب از حفظ آن مطمئن شوید و بعد از آن ت
 ھای قبلی پیوست سازید... و با آیه یدریگبدیگری را  ی مجموعه

ید، یست که ھرگاه به حفظ آیاتی شروع فرماا و از برکات شگفت قرآن این
اید که گمان  شود که گویا آیات بسیاری را حفظ کرده طوری نمودار می

                                           
 در سند این حدیث اختالف است. -١



 ٣١ بخش اول: بعضی از علوم قرآن

که وجد و سرور زاید است م ھمه را حفظ کرده باشید و مسلّ کردید  نمی
 دھد. الوصفی به شما دست می

 



 
 
 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّمُِل َ�ٰٓ َۡل قُِم  ١ٱلُۡمزَّ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ
وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ 

َ
ۡو زِۡد َعلَۡيهِ  ٣ِمۡنُه قَلِيً�  ٱنُقۡص أ

َ
أ

إِنَّا َسُنلِۡ� َعلَۡيَك  ٤تَۡر�ِيً�  ٱلُۡقۡرَءانَ َوَرتِِّل 
 ]٥-١[املزمل:  ﴾٥قَۡوٗ� ثَقِيً� 

 بخش دوم:
 تجوید

 تعریف تجوید
آن صحت نطق به حروف قرآن  ی تجوید عبارت از فنی است که به وسیله

 آید. معرفت به دست می و از احوال وقوف بر آیات قرآنی است کریم شده

 غرض علم تجوید
 حفظ زبان از خطاء در تالوت قرآن است.

 است: به صورت زیرعلم تجوید از ای  ھای عمده بخش
 احکام مد. - ا

 احکام نون ساکنه و تنوین. -ب
 احکام عمومی.  -ج

 احکام َمدَّ 
 تعریف َمّد 

 حرفی از حروف است.مد عبارت از اطالت آواز به 



 ٣٣ دوم: تعریف تجویدبخش 

 حروف مد
 الف، واو و یاء است.

 اسباب مد
 ھمانا ضرورت صورتی است تا جمال کالم ظاھر شود.

 مد دو قسم است:
 مد طبیعی. -١
 مد غیر طبیعی. -٢

 اوًال: مد طبیعی
و ساکن نباشد.  )١(ھمانا مد عادی است که در آن پس از حرف مد ھمزه

 مثل:

يَ�ِٰف ﴿ ___ ﴾َ�نَ ﴿___﴾قَاَل ﴿ ُ ٱ﴿ ___ ﴾١قَُر�ٍۡش ِ�ِ َّ�﴾ ___ 

 ﴾َسيَۡصَ�ٰ ﴿ ___﴾ۥَماُ�ُ ﴿
 و اکثر مدود در قرآن از ھمین قسم آسان است.

 حکم مد طبیعی
 دو حرکت کشش شود (یعنی یک ثانیه). ی ست که به اندازها این

 ی یک ... دو.یچنانکه گو

                                           
 میان ھمزه و الف فرق و تفاوت است. -١
به شود  کند ولی الف ھمیشه ساکن است و به تنھایی ادا نمی ھمزه قبول حرکت می 

 دانند. مترجم ھمین سبب بعضی الف را در شمار حروف ھجاء نمی
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 ثانیًا: مد غیر طبیعی
ھمزه یا سکون واقع شود،  ،عبارت از آنست که در آن پس از حرف مد

 ا منفصل نامند.از حرف مد ھمزه واقع شود، متصل ی ھرگاه در آن پس
و اگر در آن پس از حرف مد سکون واقع شود الزم، یا عارض به سکون 

 نامند.

 مد متصل و منفصل
ھرگاه پس از حرف مد ھمزه بیاید الزم است که مد را اندکی اضافه 

شود و در این وقت مد را چھار  آخر حلق بیرون میگردانیم، زیرا که ھمزه از 
شماریم، یک ... دو ... سه ... و چھار) و  دھیم (به مدتی که می کشش می

 . مثال:)١(مجاز است که مد را تا پنج یا شش حرکت اضافه کنیم

َها﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ﴾___ ﴿ ٓ وَۡحۡيَنا

َ
آ أ  ﴾قُولُٓواْ َءاَمنَّا﴿ ___ ﴾إِ�َّ

نامند، زیرا که مد در یک کلمه و ھمزه در  و این نوع را مد منفصل
 دیگر واقع شده است. ی کلمه

 مثال دیگر:

 ﴾ۡت وُُجوهُ  َٔ ِسٓ� ﴿ ___﴾قَآ�َِمةٞ ﴿___ ﴾َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ ﴿___ ﴾َولَۡو َشآَء َر�َُّك ﴿
 اند. و این نوع را مد متصل نامند، زیرا که مد و ھمزه ھردو در یک کلمه

را بخوانید و مدھای طبیعی آن را در » التین«با خود سوره  -١ تمرین
 خارجی بنگارید. ی ورقه

 زیرمدھای طبیعی در آیات  زیر ،(مداد)خط نازکی را با قلم  -٢ تمرین
 :بگذارید

                                           
البته این کشش تقریبی و تقدیری است و این قاری است که حسب وقت قرائت  -١

 کشد. آورد، یا آھسته حرکات را می سریعا حرکات را به جا می



 ٣٥ دوم: تعریف تجویدبخش 

 �ِيَةٖ َوُ�َطاُف َعلَۡيِهم � ١٤َوَدا�َِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَ�ٰلَُها َوُذلِّلَۡت ُ�ُطوُ�َها تَۡذِ�ٗ� ﴿
 ۠ ۡ�َواٖب َ�نَۡت قََوارِ�َرا

َ
ةٖ َوأ ُروَها َ�ۡقِديٗر� ١٥ّمِن فِضَّ ةٖ قَدَّ ْ مِن فِضَّ  ١٦قََوارِ�َرا

ٗسا َ�َن ِمَزاُجَها َز�َبِيً� 
ۡ
ٰ َسۡلَسبِيٗ�  ١٧َو�ُۡسَقۡوَن �ِيَها َكأ  ﴾١٨َ�ۡيٗنا �ِيَها �َُس�َّ

 .]١٨-١٤[اإلنسان: 
خارجی  ی ید و در ورقهرا بخوان» القدر« ی با خود سوره -٣ تمرین

 بنویسید. است، ی را که ھمزه (متصل و یا منفصل) پس از آن آمدهیمدھا
 زیرل، یا منفصل در آیات زیر مد متص (مداد)خط نازکی با قلم  -٤ تمرین

 بگذارید:

ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ﴿
ُ
َ َوَمآ أ   ﴾ُحَنَفآءَ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
يُقوَنۖ أ ّدِ َهَدآءُ وَ  ٱلّصِ  ﴾ِعنَد َرّ�ِهِمۡ  ٱلشُّ

َحٍد ِعنَدهُ ﴿
َ
ٰ وَۡجهِ َرّ�ِهِ  ٱبۡتَِغآءَ إِ�َّ  ١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥَوَما ِ� َ�ۡ

َ
 ﴾٢٠ٱۡ�

بَ  ٦٠ٱۡ�ِۡحَ�ٰنُ إِ�َّ  ٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ َهۡل َجَزآُء ﴿ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
 .﴾٦١انِ فَبِأ

 مد الزم
 پیوست او باشد. ،عبارت از ھر مدی است که ساکن

شش حرکت (کشش) کشیده شود تا که مد به  ی است که به اندازه زمو ال
 وضوح ظاھر شود.

 مثال:

 است.اصل آن حسب سماع (قاف)  ﴾١ٱلَۡمِجيدِ  ٱلُۡقۡرَءانِ ٓقۚ وَ ﴿

 (نون).شنویم  ما می ﴾١َوَما �َۡسُطُرونَ  ٱلَۡقلَمِ ٓنۚ وَ ﴿

 اصل آن (الف، الم، میم) است. ﴾ٱۡلِكَ�ُٰب َ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿
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 مثال دیگر:

ـ قَة«اصل آن:  ﴾١ٱۡ�َآقَّةُ ﴿  .»احلاقْ

ةُ ﴿ آمَّ ة«اصل آن:  ﴾ٱلطَّ ـ مَ  .»الطامْ

وَ�َنا ِ� ﴿ ُ�َآجُّ
َ
ِ قُۡل � وننا«اصل آن:  ﴾ٱ�َّ  .»أحتاجـ جُ

آلِّ�َ َوَ� ﴿  .)١(»الضالْ لني«اصل آن:  ﴾٧ٱلضَّ
 طور... و ھمین

 مد عارض به سکون
ایستیم و غالبًا در  ھمانا ھر مد طبیعی است که پس از آن از قرائت می

 باشد. آیات می یانتھا
 مثال:

﴿ ِ  .﴾٥٢ٱۡلَعِظيمِ َرّ�َِك  ٱۡسمِ فََسّبِۡح ب
َ إِنَّ ﴿  .﴾٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  ٱ�َّ
ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ َوَما ﴿ ۡ�َيا  .﴾١٨٥ٱلُۡغُرورِ إِ�َّ َمَ�ُٰع  ٱ�ُّ
ِ َ�ِٰكَهةٖ َزوَۡجانِ ﴿

 .﴾٥٢�ِيِهَما ِمن ُ�ّ
حسب حالت قرائت  )٢(و مجاز است که از دو حرکت به شش حرکت

 .)١(امتداد داده شود

                                           
شدد به شوند نه بر امالء، روی این اساس حرف م و ھرگاه تجوید بر شنیدن اعتماد می -١

شود و حرف دومی ھمانطور حسب  ھا ساکن اعتبار داده می دو حرف اول از آن
 گردد. تشکیل شده تلفظ می

 بین قراء کشتن صوت به شرح زیر است: -٢



 ٣٧ دوم: تعریف تجویدبخش 

 ھای ذیل بکشید: خط نازکی زیر مد الزم در آیه -١ تمرین

﴿ ِ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ  .﴾...فَإِۡن َحآجُّ

 .﴾... ٢ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ��ٞل ّمَِن تَ�ِ  ١حمٓ ﴿

 .﴾... ٱلِۡكَ�ٰبِ تِۡلَك َءاَ�ُٰت  ١طٓسمٓ ﴿

ةُ فَإَِذا َجآَءِت ﴿ آمَّ  .﴾... ٣٤ٱلُۡكۡ�َىٰ  ٱلطَّ

نَزۡ�َا َعلَۡيَك  ١طه﴿
َ
 .﴾... ٢لِتَۡشَ�ٰٓ  ٱۡلُقۡرَءانَ َمآ أ

چقدر مد ید که یفاتحة الکتاب را با خود بخوانید و بگو ی سوره -٢ تمرین
 ست؟ا  الزم در آن
را بخوانید و بیان دارید که حائز چه اندازه از » التین« ی سوره -٣ تمرین

 عارض به سکون است؟ ھامد
 ید؟یآن را بیان نماھای ید و مدیرا قرائت نما» اللیل« ی سوره -٤ تمرین
به چه تعداد مد عارض به سکون » المرسالت« ی در سوره -٥ تمرین

 .)٢(است؟

                                                                                           
الف، و ابن کثیر و نافع  ٤الف، عاصم  ٣ی  ابوعمرو دو الف، ابن عامر وکسائی به اندازه 

 تا ھفت الف. (مترجم)
نماید مد عارض به سکون دو حرکت  ه انسان با خود قرائت میچنانچه در وقتی ک -١

داشته باشد و در نوارھای قرآن که به سبک ترتیل ثبت شده است به  (کشش) 
گردد به  یابد و در وقتی که از رادیوھا پخش می ی چھار حرکت (کشش) می اندازه

 رسد. شش حرکت (کشش) ھم می
ست که ضروری به ذکر آن در این رساله دیده در اینجا فروعات دیگری به احکام مد ا -٢

 شود. نمی



 
 
 

 بخش سوم:
 )١(احکام نون ساکنه و تنوین

 مقدمه
آوازی و ترنم با قرآن  به خوش که است ما را دعوت فرموده ج پیامبر خدا

 شوع و عدم بازی با آن بپردازیم.م با مراعات ختوأ
دارد به  این ترنم را حفظ می ی و مراعات احکام این بخش طریقه و شیوه

و  آفریند یی پسندیده و سھلی را میای که در تالوت شیرینی و گوارا گونه
ی با ادخال برخی حروف متشابه و متقاربه در بعض برخی یالبته این گوارا

حروف دیگر بدون این که آن حرف ضایع شود و یا مفھوم را فاسد سازد به 
 آید. دست می

 تنوین چھار قسم است:احکام نون ساکنه و 
 اظھار. -١
 ادغام. -٢
 اخفاء. -٣
 اقالب یا ابدال. -٤

                                           
 تنوین شامل این باب است، زیرا که تنوین در وقف نطق نون ساکنه است. -١



 ٣٩ بخش سوم: احکام نون ساکنه و تنوین

 اظھار
ھمانا اظھارنمودن روشن و واضح نون ساکنه (یا تنوین) در نطق است و 

ی است که پس از نون ساکنه یا تنوین یکی از این حروف یاین اظھار در جا
 بیاید:

 (ء . ھـ . ع . ح . غ . خ)
ن اشود و این حروف از آخر دھ می بیانن ازیرا که حرف نون از اول دھ

شود و این حروف  ھا نزدیکی و تقاربی دیده نمی در بین این شود، بناءً  اداء می
 در این شعر جمع شده است.

 وفـا حروف حلقـی شـش بـود ای بی
 

 
 )١(ھا و ھمزه حا و عـین غـین و خـا

 

 مثال:
 اهلمزة:

نَزۡلَ�ٰهُ ﴿
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ ___﴾كَِ�ٌٰب أ

ُ
 ﴾�ُِسۡلَ�ٍٰن إِ�َّ ﴿___ ﴾ِعوًَجاۚ أ

 اهلاء:

ٰ ِعۡلٍ� ُهٗدى﴿ ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿ ___ ﴾إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ٰنِ ﴿___ ﴾َ�َ
 ﴾َولُِ�ّ

 العني:

ۡجًرا َعِظيٗما﴿
َ
ۚ ﴿ ___ ﴾أ نَۡ�ٰٞم وََحۡرٌث ﴿ ___ ﴾�ۡن ُعد�ُّۡم ُعۡدنَا

َ
�﴾ 

                                           

 اءـین حـثم ع اءٌ ـزَّ فهـمه -١

 ني خاءـثم غ )*(انـمهملت
 

 ) مھمله حروفی را گویند که نقطه ندارند.*(



 تجوید و علوم قرآن  ٤٠

 احلاء:

َبالِ ٱَ�ۡنِحُتوَن ِمَن ﴿ ___ ﴾َمۡن َ�ََل ُظلۡٗما﴿ ___﴾َعلِيٌم َحِكيمٞ ﴿  ﴾ُ�ُيوتًا ۡ�ِ
 الغني:

ا َ�ُفوًرا﴿ ٓ ﴿ ___﴾َ�ُفوًّ  ﴾بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذا
 اخلاء:

 ﴾إِۡن ِخۡفُتمۡ ﴿___ ﴾ّمِۡن َخۡ�ٖ ﴿___﴾لَِطيًفا َخبًِ�ا﴿

 ادغام
عبارت است از جعل نون ساکنه در نطق ھمراه حرفی که پیوست آن 

باشد که نون ساکنه قبل حروف  ی مییچون یک حرف و این در جا ،آید می
 .)١(واقع شود زیر

 »یرملون«
و این به خاطر نزدیکی و تقارب مخارج این حروف در مقدم (پیش) حلق 

 است.
 مثال:

 الياء:

 يَرَۡ�ُۡ�مۡ ﴿___ ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ ﴿ ___﴾َوَمن َ�ۡعَمۡل ﴿
ۡ
 ﴾إِن �ََشأ

 الراء:

ّ�ِِهمۡ ّمِن ﴿___ ﴾ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا﴿  )٢(﴾رَُءوٞف رَِّحيمٞ ﴿ ___ ﴾رَّ

                                           
مابعدش است، ھرگاه حروف غیر از نون از و البته این بعد از قلب نون حرف مماثل به  -١

 شود. باشد ادغام در نون می» نون«حروف مذکوره باشد یعنی ھرگاه بعد نون 
�باشد  باشد و با چھار حرف باقی با غنه می ادغام با راء و الم بدون غنه می -٢  



 ٤١ بخش سوم: احکام نون ساکنه و تنوین

 امليم:

َسّ�ٗ ﴿ َجٖل مُّ
َ
ّ�َِك ﴿ ___ ﴾ِ� ۡدُحوًرا﴿ ___ ﴾رَۡ�َةٖ ّمِن رَّ  ﴾َملُوٗما مَّ
 الالم:

اٞل لَِّما يُرِ�دُ ﴿ ُ ﴿ ___ ﴾فََسَ�ٰٞم لََّك ﴿___ ﴾َ�عَّ  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِٗصا �َّ
 الواو:

وِ�ً� ﴿ ___ ﴾رَِحيٞم َوُدود﴿ ___ ﴾قَآ�ِٞم وََحِصيدٞ ﴿
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 ﴾َخۡ�ٞ َوأ

 النون:

﴿ 
ۡ
ََّشأ ۡقَرُؤهُ ﴿ ___﴾إِن �  ﴾َعَذاٗبا نُّۡ�ٗر�﴿ ___﴾ۥكَِ�ٰٗبا �َّ

ای دیگری  را بخوانید و در ورقه» اإلنسان« ی ده آیه از سوره -١ تمرین
 ید.یمواضع و جاھای ادغام را درج نما

ی که اظھار یو مواضع و جاھا اییدرا قرائت نم» العلق« ی سوره -٢ تمرین
 ید.یدر آن است یادداشت نما

 ید:یگذاری نما زیر مواضع ادغام در آیات ذیل خط -٣ تمرین

بِ�ٌ ﴿ نَا۠ نَِذيٞر مُّ
َ
َمآ � َّ�

َ
� ٓ  .﴾٧٠إِن يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ إِ�َّ

� ّمِن ِط�ٖ ﴿  .﴾٧١إِۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َ�ٰلُِقۢ �ََ�ٗ
﴿ �ۡ

َ
نَا۠ ِمَن  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجرٖ َوَمآ �

َ
 .﴾٨٦ٱلُۡمتََ�ِّفِ�َ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 .﴾٨٧إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكرٞ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿
هُ ﴿

َ
 .]٨٨[ص:  ﴾٨٨َ�ۡعَد ِحي� ۥَوَ�َۡعلَُمنَّ َ�َبأ

                                                                                           
 شود. و غنه عبارت از: آوازی است که با نطق از بینی بیرون می 



 تجوید و علوم قرآن  ٤٢

 گذاری کنید: در آیات زیر جاھای اظھار را خط -٤ تمرین

ُ وَ ﴿ ۡزَ�ِٰجُ�م  ٱ�َّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا وََجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
َجَعَل لَُ�م ّمِۡن أ

 .]٧٢[النحل:  ﴾بَنَِ� وََحَفَدةٗ 

نُفِسِهۡمۖ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا ﴿
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ّمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

َوَ�ۡوَم َ�ۡبَعُث ِ� ُ�ّ
 � ُؤَ�ٓءِ ٰٓ�َ ٰ  .]٨٩[النحل:  ﴾َ�َ

ن تَُ�ونَ ﴿
َ
َما َ�ۡبلُوُ�ُم  أ ٍة� إِ�َّ مَّ

ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ُ أ  .]٩٢[النحل:  ﴾ۦۚ بِهِ  ٱ�َّ

و سه آیه را که در آن ادغام  اییددر قرآن جستجو و تفحص نم -٥ تمرین
 ید.یباشد استخراج فرما

و سه آیه را که در آن اظھار باشد  نماییددر کتاب الله تفحص  -٦ تمرین
 ید.یاستخراج نما

 اقالب
از نون  بعد ازعبارت از قلب نون ساکنه و یا تنوین به میم است ھرگاه 

 ساکنه و یا تنوین حرف باء باشد...
و سبب در این قلب ھمانا تقارب آن دو است و دیگر این که تلفظ حرف 

 باشد... ھا می باء خیلی قوی بربھم خوردن لب
 مثال:

ِۢ بَِنمِ ﴿ ___﴾يَ�َبِ� ﴿ آء شَّ ازٖ مَّ  ﴾ِمۢن َ�ۡعِدهِم﴿ ___ ﴾١١ي�ٖ َهمَّ

 اخفاء (پنھان)
عبارت از نطق نون ساکنه یا تنوین به شکل متوسط میان اظھار و ادغام 

 بیاید: زیراست، ھرگاه بعد آن حروف 
 (ص ذ ث ک ج ش ق س د ز ف ت ض ظ)

 ل کلمات بیت زیر جمع شده است:یاواحرف است که در  ١٥و این 



 ٤٣ بخش سوم: احکام نون ساکنه و تنوین

ـ مْ اكُ نَ ا ثَ ذَ  فْ صِ  ـ ادَ جَ ـ صٌ خْ شَ ـقَ  امَ د سَ
 

ــــيِّ طَ  مْ دُ   ْ  دْ ا زِ بً ــــتُ  يفِ ــــقً ــــظَ  عْ ى ضَ  امً ـالِ
 

 مثال:

� قَِديرً ﴿ ___﴾يَنِطقُ ﴿  ﴾َ�َمن تَبَِعِ� ﴿ ___﴾إِن َجآَءُ�مۡ ﴿ ___ ﴾َ�ُفّوٗ
 بگذارید: زیرخط خفیفی زیر مواضع اقالب در آیات  -١تمرین

ۢن بُورَِك َمن ِ� ﴿
َ
 .﴾َوَمۡن َحۡولََها ٱ�َّارِ أ

ِۢ بَِنِمي�ٖ ﴿ آء شَّ  .﴾١١مَّ
 .]١٣[القلم:  ﴾١٣ُ�ُتّلِۢ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َز�ِي�ٍ ﴿

و مواضع اخفاء را در آن  نماییدرا قرائت » المعارج« ی هاز سور )١(آیه ٢٠
 بیان دارید.

زیر جاھای ادغام و اخفاء در حالی که سبب آن را بیان  -٢ تمرین
 ید.یگذاری نما دارید خط می

ِيٓ َ�َباَرَك ﴿ ٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها  ٱ�َّ � ّمِن َ�ٰلَِك َج�َّ إِن َشآَء َجَعَل لََك َخۡ�ٗ
نَۡ�ٰرُ 

َ
 .﴾١٠َوَ�ۡجَعل لََّك قُُصوَرۢ� ٱۡ�

﴿ ِ بُواْ ب اَعةِ� بَۡل َكذَّ ِ  ٱلسَّ َب ب ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةِ َوأ  .﴾١١َسعًِ�ا ٱلسَّ

َ�نِۢ بَعِيٖد ﴿ ۡ�ُهم ّمِن مَّ
َ
 .﴾١٢َسِمُعواْ لََها َ�َغيُّٗظا َوزَ�ِٗ��إَِذا َر�

�َِ� َدَعۡواْ ُهَنالَِك ُ�بُوٗر�﴿ َقرَّ ۡلُقواْ ِمۡنَها َمَ�ٗ�ا َضّيِٗقا مُّ
ُ
 .﴾١٣�َذآ �
 سه آیه را که در آن اقالب باشد بیاورید. -٣ تمرین
 روشن سازید: زیرجاھای ادغام، اظھار و اخفاء را در آیات  -٤ تمرین

                                           
به وصل آیات تا به خوبی برایتان ظاھر گردد و آنچه که در آیات از  مالحظه فرمایید -١

 احکام تجوید است.



 تجوید و علوم قرآن  ٤٤

هَ ﴿ ُّ�
َ
� ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱ�َّاُس ا َ�ٰٓ نَُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ فََ� َ�ُغرَّ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ َحّقٞ َوَ�  ٱ�ُّ

 ِ نَُّ�م ب ِ َ�ُغرَّ  .﴾٥ٱۡلَغُرورُ  ٱ�َّ
ۡيَ�ٰنَ إِنَّ ﴿ ُِذوهُ لَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  ٱلشَّ َما يَۡدُعواْ ِحۡز�َهُ  ٱ�َّ �ۚ إِ�َّ ِ�َُكونُواْ ِمۡن  ۥَعُدوًّ

ۡصَ�ِٰب 
َ
عِ�ِ أ  .﴾٦ٱلسَّ

ِينَ ﴿ ِينَ َ�َفُرواْ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞدۖ وَ  ٱ�َّ ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ لَُهم  ٱل�َّ
ۡجرٞ َكبِ�ٌ 

َ
ۡغفَِرةٞ َوأ  .﴾٧مَّ



 
 
 

 بخش چهارم:
 احکام عمومی

 حکم میم ساکنه
 اظھار

باء و میم واقع  اھرگاه بعد میم ساکنه ھر حرفی از حروف ھجاء به استثن
 شود. شود اظھار می

 مثال:

﴿ ْ ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�
َ
 ﴾َ�ۡمُشونَ ﴿ ___ ﴾١٦١فَإِنَُّ�ۡم َوَما َ�ۡعبُُدونَ ﴿ ___﴾أ

 غنه اخفاء با
 ھرگاه بعد میم ساکنه حرف باء واقع گردد اخفاء باغنه شود.

 مثال:

 ___ ﴾ۦَ�ٰتِهِ ُكنُتم �﴿ ___ ﴾يَۡوَم ُهم َ�ٰرُِزونَ ﴿ ___ ﴾َ�ۡعرُِ�ُهم �ِِسيَ�ُٰهمۡ ﴿

 ﴾ِخِذيهِ َولَۡسُتم �﴿

 ادغام
 شود. میدیگر بیاید ادغام » میم«ھرگاه بعد میم ساکنه حرف 

ا يَۡلبُِسونَ ﴿ ِٰكُثونَ ﴿ ___ ﴾٩َعلَۡيِهم مَّ  ﴾إِنَُّ�م �َّ



 تجوید و علوم قرآن  ٤٦

 حکم راء

 تفخیم (درشت)
 تفخیم خوانده شود: وقتی که مفتوحه باشد.» را«

 مثال:

�﴿___﴾بَِرّ�ُِ�مۡ ﴿ َباَل ٱَوتََرى ﴿ __﴾٨٨�ُۡ�ٗ ِ�ۡ﴾ 
 و یا مضمومه باشد:

 مثال:

ِ ٱنَۡ�ُ ﴿ ___ ﴾ۡلُقُدِس ٱبُِروِح ﴿ َّ�﴾ 
 و یا ساکنه باشد:

 مثال:

ا﴿ ___ ﴾لَۡمَقابِرٱُزۡرُ�ُم ﴿  ﴾قُۡر�نًا َعَر�ِّيٗ
 )١(مفتوح باشد:و قبل آن مضموم و یا 

 مثل:

 ﴾بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما﴿___ ﴾َوَزۡرٞع َوَ�ِيلٞ ﴿

 ترقیق (نازک)
باشد (غالبا) و یا ساکن باشد و  مکسورترقیق خوانده شود: ھرگاه » راء«و 

 قبل آن مکسور:

 ﴾١٤لِۡمۡرَصادِ ٱَ�ِ ﴿___﴾بَارِدٞ ﴿___ ﴾ۡلَقرِ�نٱ﴿

 لفظ جالله
 شود: خوانده می تفخیم (درشت و غلیظ)» الله«الم در کلمه 

                                           
 شود ھمچنین در یک عده حروفی که قبل آن مکسور است مثل: من کل امرٍ  تفخیم می -١



 ٤٧ بخش چهارم: احکام عمومی

 ھرگاه ماقبل آن مضموم باشد.
 مثال:

ِ ٱنَۡ�ُ ﴿ ِ ٱرَُسوَل ﴿ ___ ﴾�َّ َّ�﴾ 
 و یا مفتوح باشد:

 مثال:

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿ َحدٌ  �َّ
َ
َ ٱإِنَّ ﴿ ___﴾١أ َّ�﴾ 

 شود، ھرگاه ماقبل الم مکسور باشد. و ترقیق (نازک) خوانده می
 مثال:

﴿ ِ ِ ٱب ُ ٱَوُ�َنّ�ِ ﴿ ___﴾�َّ ِ ٱِمۡن ِعنِد ﴿ ___﴾�َّ َّ�﴾ 

 ادغام عمومی
 باشد: برای ھردو حرف از نوع واحد: عمومًا ادغام می

 مثال:

ههُّ ﴿___﴾بِِّ�َ�ِٰ� َ�َٰذا ۡذَهبٱ﴿ ُم ﴿___﴾يُوَّجِ  ﴾لَۡمۡوُت ٱيُۡدرِ��ُّ
 )١(ھای شان و یا متقارب: و برای ھردو حرف متجانس در مخرج

 َ َعَنا ___ قَد تَّبَ�َّ ٰلَِك  يَلَْهثۚ  ___ اْرَكب مَّ َّ� 
 و مثل

ۡدِخۡلِ� ﴿
َ
م﴿ ___ ﴾َوقُل رَّّبِ أ لَۡم َ�ۡلُق�ُّ

َ
�﴾ 

نماید، زیرا که ادغام  و این ادغام چیزی است که قاری از جانب خود می
 بر زبان آسانتر و در نطق بھتر است.

                                           
 گردد. مسلما که در ادغام، حرف اولی حرف مایل به دومی بدل می -١



 تجوید و علوم قرآن  ٤٨

 لحن
را تغییر  )١(عبارت از ھر نطق و یا تشکیلی است که معنی قرآن کریملحن 

 دھد و طبعًا این حرام است.

 .»أنعمتَ «بدل از  »أنعمتُ عليهم«

اء« اق«بدل از  »إن اهللا هو الرزَّ  .»الرزَّ

يَّ عىل الصالة« يَّ عىل«بدل از  »عَ  .»حَ

يَّ عىل الفاله«  .»الفالح«بدل از  »حَ

 قلقله
 دادن در مخرج در حال سکون): قلقله (یعنی تکان

حرف یا اماله آن (گرداندن) به جانب حرکت عبارت است از اھتزاز 
 »قطب جد«باشد:  مابعدش: و قلقله در این حروف می

 (ق. ط. ب. جـ. د)
 ھرگاه ساکن واقع شود مثل:

�َتِ ٱ﴿ اَعةُ ٱ ۡ�َ�َ  ___ ﴾َعتِيدٞ ﴿ ___﴾لۡفِۡتَنةَ ٱَ�ۡبُغونَُ�ُم ﴿___ ﴾لسَّ
ْ ٱفَ ﴿ َ�َتۡطَمُعونَ ﴿ ___﴾لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا

َ
 ﴾أ

 ابتداء، وقف، وصلحکم 
 ابتداء

 عبارت از شروع قرائت ابتداًء و یا بعد از سکوت در اثناء قرائت است.

                                           
 و ھمینطور است حدیث شریف و آذان. -١



 ٤٩ بخش چهارم: احکام عمومی

 وقف
باشد و البته برای ھریک از این دو  ھمانا قطع نطق یا موقتًا و نھایتًا می

 احکامی است:

 ابتداء تام
اش لفظا و با معنا نیست  ای به ماقبل شروعی است که برای آن عالقه

 ابتداء به قوله تعالی:مانند 

ۡ�َا ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 ابتداء حسن یا کافی
شروعی است که برای آن عالقه به ماقبلش در معنی باشد و البته اگر به 

 باشد. آن شروع کرده شود مفھوم آن نیکوتر می
 مانند فرموده خداوندی:

زَُهم ِ�ََهازِهِۡم َجَعَل ﴿ ا َجهَّ َقايَةَ فَلَمَّ ِخيهِ  ٱلّسِ
َ
 .)١(﴾ِ� رَۡحِل أ

 اما ابتداء قبیح
ھمان ابتدائی است که مفھوم آیه را از شدت تعلقش به ماقبل آن فاسد 

 .»وما نحن لك بمؤمنني«ی: یز است: مانندی که بگویسازد و این ناجا می
 ی:یو گو

� وَ ﴿  .﴾يَعُِظُ�مۡ  ٱۡ�َۡ�ِ

                                           
 فرماید: ی یوسف است که می ی خداوند تعالی در سوره ی مبارکه پس از فرموده این آیه -١

 .]٥٨[یوسف:  ﴾٥٨ُمنِكُرونَ  ۥوََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َ�َعَرَ�ُهۡم وَُهۡم َ�ُ ﴿ 
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 وصل
دادن کالم به ماقبلش نیکو است اگر شروع  در وقت انقطاع َنَفس پیوست

ی که نفس قطع شده) حسن و خوب نباشد، مانندی که یاز اینجا (جا
 ی:یگو می

 .﴾ٱلَۡفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ﴿ مثًال:
 ی:یگو و می نیک میو باز برگشت نی ک میو بعدًا اضطرارًا توقف 

� وَ  ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َوَ�ۡنَ�ٰ َعِن ﴿  .﴾ٱۡ�َۡ�ِ

 وقف تام
 یابد. معنًا به آن تمام می آنست که کالم لفظًا و

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ مثل:
ُ
 .﴾١٧٧ٱلُۡمتَُّقونَ َوأ

 وقف حسن
 آنست که وقف بر آن نیکو است، لکن احسن وصل به مابعد آنست.

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ مثل: َّ�ِ﴾. 
 ی:یگو و می نیک میو بعدًا برگشت 

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿  .﴾٢ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

 وقف قبیح
 »!وقف بر آن خوب نیست«وقف قبیح 

ی بر آن از جھت شدت تعلق آن به مابعدش زشت یآنست که ایستادن نھا
 شود: مانند وقف بر کلمه: باشد و مفھوم با این وقف فاسد می و قبیح می

 .»اإلنس، والصالة، واملصلني«



 ٥١ بخش چهارم: احکام عمومی

 خداوند: ی فرمودهدر 

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس وَ  ٱۡ�ِ  .﴾ٱۡ�ِ

 .﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ ﴿ ید:یاست که بگو و الزم
لَٰوةَ َ� َ�ۡقَر�ُواْ ﴿ نتُۡم ُسَ�َٰرىٰ ﴿ ید:یو الزم است که آیه را کامل نما ﴾ٱلصَّ

َ
 .﴾َوأ

 :و حتمی است که کامل آیه را با ھم بخوانید ﴾٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصلِّ�َ ﴿

ِينَ ﴿  .﴾٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  ٱ�َّ
ن این کلمات و بناء الزم است وصل در وقت شروع به قرائت میا

 .)١(شدن مفھوم به وقف در آن و شروع به مابعد آن وف از فاسدمابعدشان، خ

 اصطالحات وقف و وصل
ل توجه یکردن کلمات به این مسا در ترسیم گرامیدانشمندان و مفسرین 

اند به نحوی که اصطالحات مشخصی را در اکثر مصاحف وضع  ژرفی نموده
ھا الزم  استفاده از آنجھت ھا  طالب رجوع به این نشانه برای اند و نموده

 اند. است. ھرچند که برخی علماء در این مورد مبالغه ھم کرده

ه  ُغنَّ
 .مشدده و ساکنه الزم استکردن تنوین و نون  غنه

يَۡ�َٰنُهم﴿
َ
ا﴿ ___﴾�ن نََّ�ُثوٓاْ � ا َصّفٗ َۡكَ�ٌٰت ﴿ ___﴾٢٢َصّفٗ  ﴾َءاَ�ٰٞت �ُّ

 شود. چنانکه میم ساکنه مدغم در مثلش در حرف باء غنه می

ا �ََشآُءونَ ﴿ م بِهِ ﴿  ___﴾لَُهم مَّ
َ
 ﴾ِجنَّ�ۗ� ۦأ

                                           
اند که مطلقا در وقف بر رئوس آیات کراھیت نیست، چنانچه که  برخی علماء بر این عقیده -١

 اند. در مصحف ترسیم شده است، زیرا که رسول خدا بر رئوس آیات وقف فرموده
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 نطق صحیح آیات قرآنی
شاء، ذال، ظا، واجب است، زبان در نطق جیم کردن زبان در نطق،  بیرون

 تعطیش گردانده شود. )١((در غیر مبالغه)
 الزم است که بازگشت به زبان بر نطق ضاد شود تا به دال اشتباه نیفتد.
 و الزم است که بازگشت به زبان بر نطق صاد شود تا به سین اشتباه نیفتد.

 ند است.در آن سودم تمرینو این موضوعی است که شنیدن و 
ی  گردد، تا خدا ناخواسته بر شیوه دقت زیادو باید در نطق حروف 

کردند و یا قاف را در نطق به ھمزه  ھای دیگر نشود که جیم را تلفظ می امت
 نمودند و امثال این... و یا غین بدل می

خوف از تحریف کلمات قرآن از مواضع خود، مثًال در نطق حروف به 
 شود: مفھوم به کلی عوض میشکل زیر (در کلمات) 

 مثًال:

 .»الذين«از  »اللزين«شود در  مفھوم عوض می

 .»القادر«از  »اآلدر«شود در  مفھوم عوض می

اء«شود در  مفھوم عوض می  .»الرزاق«از  »الرزَّ

 .»السوق«از  »والسوء«شود در  مفھوم عوض می
 .. الخ

آن را وصف ی خداوندی را از نظر دور داشت که قر نباید که فرموده
 فرموده است:

 .]٢٨[الزمر:  ﴾قُۡرَءانًا َعَر�ِيًّا َ�ۡ�َ ذِي ِعَوجٖ ﴿

                                           
 ھای پیش دھان نھاده شود. به این مفھوم که یک طرف زبان میان دندان -١



 ٥٣ بخش چهارم: احکام عمومی

ھا به نحوی (احتراز از خطاء) مبالغه  بجا است که یادآور شویم برخی ملت
اند که نطق کلمات عربی را به کلی مشکل عرض اندام کرده و  را پیش گرفته

صعب نمودار شده است: شواھدی زیادی در دست و  ، مشکلحتی کتابت آن
ای که در اروپا توزیع شده بود خواندم. کلمه  است از آن جمله در صحیفه

شد که بنویسند  در حالی که می Zul–hidhjdhjaذوالحجه را اینطور نوشته 
zolhijjah  تاثیر گذاشته  هآن عد ی گیری و مبالغهسختاین شکل و مسلم که

 است.

 چهارمات بخش تمرین
ه و َمّد است  م با مراعات آنچه که در آن ازرا توأ زیرآیات  -١ تمرین غنَّ
 یید:قرائت نما

ُ�ۡم فَلََهاۚ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد ﴿
ۡ
َس�

َ
نُفِسُ�ۡمۖ �ۡن أ

َ
ۡحَسنتُۡم ِ�

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
ِ إِۡن أ  ٱ�ِخَرة

ْ َما َعلَۡواْ  ٱلَۡمۡسِجدَ اْ وُُجوَهُ�ۡم َوِ�َۡدُخلُواْ � وا ُ �ٖ َوِ�ُتَّ�ِ َل َمرَّ وَّ
َ
َكَما َدَخلُوهُ أ

 .]٧[اإلسراء:  ﴾٧تَۡتبًِ�ا

ن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡلَنا َ�ُ  ٱۡلَعاِجلَةَ مَّ  ۥ�ِيَها َما �ََشآُء لَِمن نُّرِ�ُد ُ�مَّ َجَعۡلَنا َ�ُ  ۥَعجَّ
ۡدُحوٗر�  .]١٨[اإلسراء:  ﴾١٨َجَهنََّم يَۡصلَٮَٰها َمۡذُموٗما مَّ

تحت مواقع وقف حسن یک خط خفیف و تحت مواضع وقف  -٢ تمرین
 قبیح دو خط بگذارید.

ْ ِمۡثَل َما قَاَل ﴿ لُونَ بَۡل قَالُوا وَّ
َ
ءِنَّا  ٨١ٱۡ�

َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُ�نَّا تَُراٗبا وَِعَ�ًٰما أ

َ
ْ أ قَالُٓوا

َ�ِٰطُ�  لََقۡد وُِعۡدنَا َ�ُۡن َوَءابَآُؤنَا َ�َٰذا ِمن ٨٢لََمۡبُعوثُونَ 
َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ َ�ۡبُل إِۡن َ�َٰذا

لِ�َ  وَّ
َ
�ُض قُل لَِّمِن  ٨٣ٱۡ�

َ
ٓ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ٱۡ� ِۚ قُۡل  ٨٤َوَمن �ِيَها َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ُرونَ  فََ� تََذكَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ قُۡل َمن رَّبُّ  ٨٥أ ۡبعِ  ٱلسَّ  ٨٦ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َوَربُّ  ٱلسَّ
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فََ� َ�تَُّقونَ َسَيُقولُوَن 
َ
ِۚ قُۡل أ ءٖ وَُهَو ُ�ُِ�  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ٨٧ِ�َّ ۡ�َ ِ

َملَُكوُت ُ�ّ
ٰ �ُۡسَحُرونَ  ٨٨َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  َّ�

َ
ِۚ قُۡل فَ�  ﴾٨٩َسَيُقولُوَن ِ�َّ

 .]٨٩-٨١[المؤمنون: 
ید و توجه یات را قرائت نمااین آی ،م با بیان حکم لفظ جاللهتوأ -٣ تمرین

 .داش بیرون شون ید که باید حروف از مخارج صحیحینما

ِ ُسنََّة ﴿ ِينَ ِ�  ٱ�َّ ِ َخلَۡواْ مِن َ�ۡبُلۖ َولَن َ�َِد لُِسنَّةِ  ٱ�َّ  .﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  ٱ�َّ
ِ ُمۡلُك ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ قَِديرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ١٨٩﴾. 
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ�ۡ�َ يََدِي  ٱ�َّ ُموا ْ َ� ُ�َقّدِ ِ َءاَمُنوا ْ وَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ ُقوا ۚ  ٱ�َّ َ إِنَّ  ٱ�َّ

 َ  .﴾١َسِميٌع َعلِيمٞ  ٱ�َّ
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ نِّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱۡجَتنُِبوا نِّ إِنَّ َ�ۡعَض  ٱلظَّ  .﴾إِثٞۡمۖ  ٱلظَّ

بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح وََ�دٞ َوَ�ُمودُ ﴿  .﴾٤٢َكذَّ
اٍب َحفِيٖظ ﴿ وَّ

َ
ِ أ

 .﴾٣٢َ�َٰذا َما تُوَعُدوَن لُِ�ّ
ْ إَِ� ﴿ ٓوا ِۖ فَفِرُّ بِ�ٞ  ٱ�َّ ْ َمَع  ٥٠إِّ�ِ لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر مُّ ِ َوَ� َ�َۡعلُوا إَِ�ًٰها  ٱ�َّ
 ۖ بِ�ٞ  َءاَخَر  .﴾٥١إِّ�ِ لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر مُّ

 بیان دارید. زیرجاھای قلقله و احکام راء را در آیات  -٤ تمرین

ۡهلِهِ ﴿
َ
 .﴾٢٦فََجآَء بِعِۡجٖل َسِم�ٖ  ۦفََراَغ إَِ�ٰٓ أ

ۡ�َبلَِت ﴿
َ
تُُهۥفَأ

َ
ۡت وَۡجَهَها َوقَالَۡت َعُجوٌز َعقِيمٞ  ٱۡمَر� �ٖ فََصكَّ َّ�َ �ِ٢٩﴾. 

َها ﴿ ُّ�
َ
 .﴾٣١ٱلُۡمۡرَسلُونَ ۞قَاَل َ�َما َخۡطبُُ�ۡم �

ن ُ�ۡطعُِمونِ ﴿
َ
رِ�ُد أ

ُ
رِ�ُد ِمۡنُهم ّمِن ّرِۡزٖق َوَمآ أ

ُ
 .﴾٥٧َمآ أ

بُواْ َ�ۡبَدنَا َوقَالُواْ َ�ُۡنوٞن وَ ﴿ بَۡت َ�ۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوٖح فََكذَّ  .﴾٩ٱۡزُدِجرَ ۞َكذَّ
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که در آنست توضیح  یاین آیات را در حالی که احکام میم -٥ تمرین
 ید.یدھید قرائت نما می

ُهم ّمِنَّا َعَذاٌب ﴿ َمٞم َسنَُمّتُِعُهۡم ُ�مَّ َ�َمسُّ
ُ
َعَكۚ َوأ ن مَّ َمٖ� ّمِمَّ

ُ
ٰٓ أ َعلَۡيَك َوَ�َ

ِ�مٞ 
َ
 .﴾٤٨أ

﴿ 
َ
ۡظلََم َوأ

َ
ُهۡم َ�نُواْ ُهۡم أ  .﴾٥٢ۡطَ�ٰ َوقَۡوَم نُوٖح ّمِن َ�ۡبُلۖ إِ�َّ

ُ�م ّمَِن ﴿
َ
�َشأ

َ
ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ أ

َ
�ِض ُهَو أ

َ
ِجنَّةٞ ِ� ُ�ُطوِن  ٱۡ�

َ
نُتۡم أ

َ
�ۡذ أ

نُفَسُ�ۡمۖ ُهوَ 
َ
ٓواْ أ َ�ٰتُِ�ۡمۖ فََ� تَُز�ُّ مَّ

ُ
ۡعلَُم بَِمِن  أ

َ
 .﴾٣٢ٱ�ََّ�ٰٓ أ

ۡستَۡخلَفَِ� �ِيهِ� ﴿ ا َجَعلَُ�م مُّ نفُِقواْ مِمَّ
َ
 .﴾َوأ

ۡ�َنَما تَ�ُ ﴿
َ
ُم � َشيََّدةٖ�  ٱلَۡمۡوُت ونُواْ يُۡدرِ��ُّ  .﴾َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج مُّ



 
 
 

 بخش پنجم:
 معلومات عام در بارۀ قرآن

 امالی مصحف
گذاری  تدوین مصحف کریم، در ابتداء امر بدون ترقیم آیات و بدون شکل

ھا با قرائت صحیح قرآن را  نقطه بر روی حروف بود. با این ھم مسلمانو 
خواندند و علت ھمانا این بود که در آن عصر حفاظ قرآن زیاد بودند و  می

آموخته بودند با  بزرگوارو اصحاب  ج ھا ھمانطوری که از رسول خدا مسلمان
 کردند. شان قرائت می فطرت و طینت پاک

اسالمی وسعت یافت و در اسالم غیر عرب نیز درآمد،  اتچون فتوح
ھا و قرائت گردید، از آنجا بود که علم امالء  احتیاج مبرم به تدقیق در نسخه

» تجوید«و نگارش که ھمان فن کتابت و ضمایم آنست، به وجود آمد و علم 
 نیز که ھمانا فن اداء صحیح برای تالوت قرآن است عرض اندام نمود.

ه جمع و تدوین قرآن تحت نظر و کنترل دولت اسالمی و در مدتی ک
قواعد امالء به ھمین شکل که حاال در مصاحف  ،ھدی اتمام یافت ی ائمه
 بینید بود. می

ترین  ت ننمود و عمدهأو به جا است تذکر دھیم که احدی به تغییر آن جر
ول نکه امالء و نگارشی که معمآ کریم بود، حال له ترس از تحریف قرآنأمس

تری عرض  ھا بر آن تغییراتی وارد آمد و به شکل متکامل بود درگذشت زمانه
 اندام نمود.



 ٥٧ پنجم: امالء مصحفبخش 

ای که معموًال در قرائت (آن که تازه به قرآن شروع  البته علت عمده
شود از ھمینجا  نماید و مبتدی است) صعوبت و دشواری مشاھده می می

 .کتابت قدیمی باقی مانده است ی است که مصاحف بر شیوه
 مثًال:

 .»الرمحان«نویسیم:  ما می ﴾لرَّۡحَ�ٰنٱ﴿

َ�َٰ�ٰتِ ٱ﴿  .»الساموات«نویسیم:  ما می ﴾لسَّ

لَٰوةَ ٱ﴿  .»الصالة«نویسیم:  ما می ﴾لصَّ

َكٰوةَ ٱ﴿  .»الزكاة«نویسیم:  ما می ﴾لزَّ

يَُّه ﴿
َ
ا«نویسیم:  ما می ﴾�ََّقَ�نِ ٱ�  .»هيُ

اْۡذَ�َنَّهُ ﴿
َ
 .»ألذبحنه«نویسیم:  ما می ﴾ۥٓ َ�

�امل: الف  �الم    ميم 

�حم: حا   ميم 
نمودند  که سلف قرائت میای  و ھرگاه به نحوی باشد که قرآن بر شیوه

ھا) تالوت شود، بناء دیگر شخص مبتدی نیز با اینگونه  ی از آن(بر پیرو
تواند تفاوت و فرقی که میان رسم قدیم و امالء جدید است درک  فراگیری می

 نماید.

 رموز مصحف
نویسندگان و کتاب مصحف ھمچنین به وضع اشاراتی اھتمام زیادی 

ز و ممنوع یی قاری بر مواضع وقف جایای که راھنما به گونه ،اند نموده
و ھمینطور او را به برخی احکام تجوید چون ادغام، تنوین و  است گردیده

 خدمتی بزرگ است که شده است. است سازد و مسلم امثال آن آشنا می
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 رموز مصحف از امثله
 م: عالمت وقف الزم.

 ز که مساوی با وصل است.یج: عالمت وقف جا
 این که وصل اولی از وقف است. تصلی: عالم
 آن که وقف اولی است. تقلی: عالم

 ط: عالمت وقف مطلق، یعنی وقف احسن است.
 ص: وقفی است که ھرگاه سبب آن باشد وقف مرخص است.

 عدم وقف. تال: عالم
 این که بر حرف سکته شود. تس: عالم

و امثال این رموز که در صفحات اخیر مصاحف بزرگ (با اختالفی که در 
 در این رموز الزم است. که توجه و دقت است این باره است) بیان شده
 نماید که در ضم اخفاء شود. ٌ◌: داللت بر این می
 نماید که تنوین اظھار گردد. ٌ◌: داللت بر این می

کند که ادغام گردد توام با این که حرف بعدی مشدد  این میٌ◌: داللت بر 
 شود.

 ْ◌: نشان سکون است.

 تقسیمات مصحف
 .ھمان کتاب متکامل (جامع و کامل) را گویند» مصحف«

را بیان  و آیه هھا مواضع سور بر مسلمان در زمان حیاتش ج پیامبر خدا
اال در ھا (که ح فرمودند، روی این اساس مصاحف اولی اجزاء و بخش

ھا دست  ھا بر پیروزی شود) را نداشت، تا آنگاه که مسلمان مصاحف دیده می
ھا با عنایت و  ی دولت اسالمی گسترش پیدا کرد. مسلمان یافتند و ساحه

ی افزونی به قرآن دستور آسمانی خداوندی توجه نمودند، در آن وقت  توجه



 ٥٩ پنجم: امالء مصحفبخش 

و قاریان، قرآن را ھا گذشته بود، خطاطان  مدت ÷ که از عصر پیامبر اسالم
تقسیم نمودند و ھر جزء را به ھشت بخش که ھر بخش آن را » جزء«بر سی 

و برخی  باشد تقریبًا معادل دو صفحه می» ربع«که  دنمودن» ربع«مسمی به 
اَب، قرآن کریم، از این ھم پافراتر گذاشته اند اقداماتی زیادتری در  قراء و ُکتَّ

ادند و نام آن را ای مشخص نھ ه آیه نشانهاین مورد نمودند که حتی بر ھر د
 ی و ھمین مصحفی را که ھم اکنون در دست داریم ھمه گذاشتند» عشرا«

 این عالمات و مشخصات را دارد.
ھرچند که برخی دانشمندان اینگونه اقدامات را مجاز دانستند و بر 

اسالمی اینگونه  یعلمااز ای  ، ولی عدهاند کرده صحت این تقسیم اذعان
 اند. اقدامات را مجاز ندانسته و مکروه پنداشته

به ھرحال، ناگفته پیداست که این تقسیم نه تنھا در وقت تالوت مفید و 
، بلکه حتی در موقع فراگیری و تدریس کالم است سودمند واقع شده

شود، تسھیالتی  خداوندی به ویژه در نماز تراویح که به ختم قرآن اقدام می
تواند قرآن را در سی شب یا  به نحوی که امام می ؛است فراھم گردانده را

�کمتر  �ماه رمضان    ختم نماید. 
ھای قرآن کریم  دھد که سوره نشان می است حسابی که به دست آمده

رسد، البته در عدد آیات اختالف  آیه می ٦٢٣٦و شمار آیات آن به  ١١٤
ی مصاحف از این تعداد بیشتر ھست، چنانچه برخ گرامیاندکی میان علماء 

 اند. و برخی کمتر یاد کرده

 مکی و مدنی در قرآن
ی مکه تابیدن گرفت، قرآن کریم  الم بر افق قیرگون و تیرهزمانی که اس

 شد. ای نازل می منجم و چند آیه ج بزرگ بر پیامبر اسالم ی حیث معجزه من



 تجوید و علوم قرآن  ٦٠

 ٢٣شد، تقریبًا  میبه این ترتیب قرآن با این که در مناسبات مختلف نازل 
سور و آیات قرآن چون در  ی از سال را در بر گرفت. روی این اساس بعض

» مدنی«نامیدند و بعضی ھم که در مدینه نازل شد » مکی«مکه نازل شد 
 نامیدند.

ھرگاه به دقت در کالم الله مجید نگریسته شود، به خوبی آیات مکی 
ز الفاظ یآیات مکی حا چونشود،  (آیاتی که در مکه نازل شده) تمییز داده می

و معظم آیات آن پیرامون توحید، یا  است ھای کوتاھی بوده قوی و فقره
ھای جزء  چرخد، چنانچه اکثر سوره تھدید و یا وصف بھشت و دوزخ می

چه ظروف دعوت در آن جو  اند ھمینطور است که در مکه نازل شده» عم«
 زوجل:ی خداوند ع مستدعی ھمین بود. مثًال فرموده

ِ� لََهٖب َوتَبَّ ﴿
َ
 .﴾١َ�بَّۡت يََدآ أ

 تبارک و تعالی: ی و فرموده

ۡ�َطۡيَ�َٰك ﴿
َ
آ أ  .﴾١ٱلَۡكۡوثَرَ إِ�َّ

ھای  ز خصوصیتیحا است و بخشی از قرآن کریم که در مدینه نازل شده
ھای  به نحوی که فقره ،باشد ی که در آیات مکی است مییھا جدا از ویژگی

ھا و احکام شریعت و تنظیم درست و دعوت به  و پیرامون قصه ردطویل دا
 چرخد. رحمت و تسامح می

مسلما حکمت در این ھمانا به خاطر این بود که ظروف دعوت در جوی 
 چون مدینه مقتضی این بود که آیات مسائل فوق را بیان فرماید.

در چه بعد از این که دعوت در شکل دولتی مستقر گردید و اصول عقیده 
 نزد بسیاری واضح شد، البد که مطابق ھمان محیط موضوعات تبیین گردد.

 خداوند تعالی است: ی آیات مدنی فرموده مثال
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ َسّ�ٗ فَ  ٱ�َّ َجٖل مُّ

َ
ا تََدايَنتُم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ ْ إِذَ ۚ َءاَمنُٓوا  ﴾ٱۡ�تُبُوهُ

 .]٢٨٢[البقرة: 
پس  دادن تا میعاد مقرر با یکدیگر به وامای مؤمنان! اگر معامله کنید «

 .»بنویسید آن را

 متشابهات در قرآن
ی خداوندی مقتضی این بود که کالم کریم ذات  از آنجائی که اراده

رابر آن به عجز خویش اذعان باشد و مخلوقات در ب هی برای بشر معجزیکبریا
جمله و  شود که در روی این اساس در قرآن کریم آیاتی دیده میورزند، 

خداوند تعالی  ی همثل فرمود .باشد کلماتش مشابه و ھمانند دیگر آیات می
 :٥٨ ی بقره آیه ی در سوره

ْ وَ ﴿ ةٞ  ٱۡ�َاَب  ٱۡدُخلُوا ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ  .﴾ُسجَّ
 :١٦١ ی اعراف آیه ی خداوند در سوره ی و فرموده

ةٞ وَ ﴿ ْ َوقُولُواْ ِحطَّ ٗدا ٱۡ�َاَب  ٱۡدُخلُوا  .﴾ُسجَّ
 :٧١ ی انعام آیه ی و سوره ١٢٠ ی بقره آیه ی در سوره أ خداوند ی فرمودهو 

ِ ُهَدى  إِنَّ قُۡل ﴿  .﴾ٱلُۡهَدٰىۖ ُهَو  ٱ�َّ
 :٧٣ ی آل عمران آیه ی آن در سوره ی و فرموده

ِ ُهَدى  ٱلُۡهَدىٰ قُۡل إِنَّ ﴿  .﴾ٱ�َّ
 بقره: ی خداوند در سوره ی و فرموده

ا َءاِمٗنا﴿  .﴾َ�َٰذا بََ�ً
 ابراھیم: ی در سورهو 

 .﴾َءاِمٗنا ٱۡ�ََ�َ َ�َٰذا ﴿
 کھف: ی خداوند در سوره  ی و فرموده
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ن ذُّكَِر �﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ۡعَرَض َ�ۡنَها ۦَ�ِٰت َرّ�ِهِ َوَمۡن أ

َ
 .﴾فَأ

 و در سوره سجده:

﴿ ۚٓ ۡعَرَض َ�ۡنَها
َ
 .﴾ُ�مَّ أ

 آل عمران: ۀو فرموده خداوند در سور

﴿ ٰ َّ�
َ
 .﴾يَُ�وُن ِ� َوَ�ٞ  قَالَۡت َرّبِ �

 مریم: ی و در سوره

ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰمٞ ﴿ َّ�
َ
 .﴾قَالَۡت �

ھرچند که اینگونه آیات در کالم الله مجید در صورتی که از حفظ خوانده 
شود بر قاری صعوبت و دشواری خلق خواھد نمود، اما نباید از یاد برد که 

وت کم، در تقدیم و تأخیر مثل (ولی با تفا ی ھم وجود اینگونه آیات کریمه
 سازد که ھمه وقت از تالوت قرآن یر میزبرخی کلمات) است که قاری را ناگ

 غافل نشده و آنچه را که حفظ نموده کرارًا گردان نماید.
 از ھمینجا است که برخی حفاظ گویند:

 .»يف القرآن لتغنى به الصبياناملتشاهبات لوال «

 و من اهللا التوفيق

 پایان



 
 
 
 

ُ َ�َمن يُرِدِ ﴿ ن َ�ۡهِديَهُ  ٱ�َّ
َ
ۡح َصۡدَرهُ  ۥأ ن يُِضلَّهُ  ۥ�َۡ�َ

َ
ۡسَ�ِٰم� َوَمن يُرِۡد أ  ۥلِۡ�ِ

ُد ِ�  ۥَ�َۡعۡل َصۡدَرهُ  عَّ َما يَصَّ َّ�
َ
� َضّيًِقا َحرَٗجا َك� َمآءِ  .]١٢٥[األنعام:  ﴾ٱلسَّ
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