
 قواعد تجوید

ّوَى قَض کِ هی زًٍیس یکی اظ اضکبى یک تالٍت هٌبست ٍ ذَة، تدَیس لبثل لجَل ٍ عبلی است. یعٌی یک تالٍت 

ظهبًی ثِ هعٌبی حمیمی کلوِ، تالٍت است کِ اضکبى آى استَاض ٍ تعییٌبت آى ثِ خب ثبضس ٍ یکی اظ اضکبى کِ فطق 

 .است گصاضًسُ ثیي لبضی عطة ٍ غیط عطة است تدَیس

ثحث هب زض ایي خب ثطضسی ثطذی ًکبت تدَیسی است کِ ضبیس زض تالٍت ثعضگبى ّن یک عیت هحسَة هی ضَز ٍ ثب 

هعیبض ّبی لطائت هدَّز ًبسبظگبض است. اى ضبءاهلل زض ایي پست ٍ پست ّبی آیٌسُ ثِ ثطضسی ایي ًکبت ٍ ثعؿب 

 .ّبی فطاضش ضٍ ّن هیگن اضکبالت هوکي هی پطزاظین ٍ اگط علوص پیص هي حمیط ثبضِ ضاُ

 

 ثِ غَضت هفرن لجل اظ حطٍف هفرن« ٍاٍ»تلفم 1- 

ایي ًکتِ، هَضز اثتالی لطاء ثعضگ ًیع زض ثطذی هَاضز است. اگط زض ثطذی تالٍت ّب زلت کطزُ ثبضیس، هتَخِ هی 

ضا ًیع ثِ غَضت الف « ٍاٍ»، حطکت عالٍُ ثط تفرین الف لفم خاللِ« ٍ اهلل»ضَیس کِ ثطای تلفم کلوِ ای هبًٌس 

ٍ » ، «ٍ الػبثطیي» فبضسی یک حطکتی هی ذَاًٌس کِ هسلوب ایي اضتجبُ هحؽ است. یب هثال کلوبتی هثل: 

 .....ٍ« الطاسرَى

ٍ کلوِ ثعس ٍ پس اظ آى « ٍاٍ»حبل پیطٌْبز حمیط ثطای هجتال ًطسى ثِ ایي عیت تدَیسی, افعایص فبغلِ ی ثیي 

 .ى زٍ تب حسی کِ زیگط فبغلِ ای ثیي آى ّب ًجبضس ٍ ثِ حبلت اغلی زست پیسا کطزُ ثبضینًعزیک کطزى آى آ

ٍ » ایي ضٍش زض اکثط ًکبت تدَیسی کبضثطز زاضز ٍ هب اظ آى ثِ ثرص ثرص کطزى ًبم هی ثطین. هثال ثطای کلوِ ی 

لفم کٌین. حبل ثبیس هطحلِ ثِ ضا ت« الطاسرَى»ثب فتحِ ی عطثی کٌین ٍ سپس « ٍاٍ»اٍل سعی ثط اخطای « الطاسرَى

هطحلِ سعی کٌین ایي زٍ لسوت ضا ثِ ّن ًعزیک کٌین ثسٍى ایي کِ لكوِ ای ثِ تلفظطبى ٍاضز ضَز. )ّطزٍ ضا ثِ 

ّوبى غَضتی کِ ّستٌس ثِ ّن ًعزیک کٌین.( ایي زٍ پبضت ضا آى چٌبى ثسٍى فبغلِ ازاء کٌین کِ ثِ تلفم غحیح 

 .زست یبثین

 

 زض حبلت هفتَح« ضاء»لیِ ٍ تلفم حطٍف هستع2- 

ثبضٌس ثبعث « الف هسی»زض ٌّگبهی کِ پبیِ « ظ،ؼ،ـ،ل،غ،ق،خ،ض»ّوِ ی زٍستبى هی زاًٌس کِ ّطت حطف 

فبضسی ازاء هی « آ»هثل  -ثِ خع تٌْب هَضز اهبلِ زض ضٍایت حفع -تفرین الف هسی هی ضًَس ٍ ثِ لَال آى الف ضا 

 یي حطٍف ًیع اتفبق هی افتس؟کٌین. اهب آیب ایي حبلت زض حبلت هفتَح ا

گطفتِ ضسُ است )ثط ذالف ثطذی کِ هی پٌساضًس الف اظ فتحِ گطفتِ ضسُ است( « الف هسی»اظ آى خب کِ فتحِ اظ 

پس هی تَاى زض یک حکن کلی ثیبى کطز کِ: تجعیت فتحِ اظ استعالء یب تفرین حطف هفتَح ّوچَى تجعیت الف 

 .هسی اظ پبیِ ذَز است

 :ی ضاحتی کبض، ضاُ کبضی ضا پیطٌْبز هی زٌّس کِ ثسیي ضطح استلصا اسبتیس ثطا



)غسایی  پس اظ ازاء حطف ضاء اظ هرطخص، یک الف هفرن« ضَةّ » ثطای ازاء ایي حطٍف زض حبلت هفتَح هثال کلوِ 

ضجیِ آ زض فبضسی( ضا ثِ اًساظُ ی یک حطکت )ثِ قَل یک ًت سیبُ( تلفم هی کٌین تب تلفم غحیح ضا اخطا کطزُ 

 .ثبضین

 

 هیعاى کطص هس لیي3- 

ٍ « تَسف»، «قَل»ثِ « حفع اظ عبغن»زض هٌبثعی ّوچَى کتبة حلیِ المطآى هیعاى کطص هس لیي زض ضٍایت 

زض ایي خب چیست؟ آیب ّوبى زٍحطکت هعطٍف یعٌی ثِ اًساظُ ی یک « لػط»اظ شکط ضسُ است. اهب همػَز « لػط»

 الف است؟

« هػَت»ٍ « غبهت»پبسد پطسص اذیط هٌفی است. چطا کِ هب زض ٍاج ضٌبسی فبضسی ٍاج ّب ضا ثِ زٍ زستِ ی 

تمسین هی کٌین. ّویي تمسین ثٌسی زض لسبى عطة ًیع خبضی است )گطچِ ثحثی اظ ایي هَاضز زض کتت غطف ٍ ًحَ 

 .آى چٌبى ًطسُ است(. حبل هی ذَاّین ثطضسی کٌین کِ سبذتوبى یک هس لیي ثِ چِ غَضت است

ثبضس ٍ « ، یبء، الفٍاٍ»ّوِ ی زٍستبى هكلع ّستٌس کِ حطف هسی ظهبًی تطکیل هی ضَز کِ یک حطف اظ حطٍف 

یبء »، «الف هب لجل هفتَح»لجل اظ آى حطکت هتٌبست ثب ّوبى حطف هسی ثیبیس. یعٌی حطٍف هس ثسیي گًَِ اًس: 

لصا تٌْب هسی کِ حطف هس آى ثب هسٍز زیگط تفبٍت زاضز هس لیي است چطا کِ «. ٍاٍ هب لجل هؿوَم»ٍ « هبلجل هکسَض

ّیچ کسام هتطکل اظ حطف هس ٍ حطکت هتٌبست ثب ذَزش ًیست. « هفتَح یبء هبلجل»ٍ ًِ « ٍاٍ هبلجل هفتَح»ًِ 

 .ضا اقالق کٌین ًِ هػَت« غبهت»پس هی تَاًین ثِ ایي حطٍف )حطٍف هس لیي( لمت 

 حبل آیب کطص یک غبهت ثِ اًساظُ ّبی ثیص اظ یک حطکت هوکي است؟

غت عطة تٌْب هَضز کطص غبهت ّویي هَضز ایي ًکتِ زض هَضز هس لیي استثٌبء است یعٌی لبضی استثٌبئب )زض کل ل

است( هی تَاًس یک غبهت ضا ثیص اظ اًساظُ ی قجیعی کطص زّس. اهب عسز هیعاى کطص زض ایي هس ًیع ثب ثمیِ ی هس 

زض ایي خب ازاء حطف لیي ثِ اًساظُ ی یک حطکت « لػط»ّب تفبٍت زاضز ٍ آى ّن ثسیي گًَِ است کِ همػَز اظ 

هطَْض است ٍ هیعاى آى زٍ « لػط»زاء یک غبهت( است ًِ هیعاًی کِ زض هس ّبی زیگط ثِ )هیعاى فبغلِ ی ظهبًی ا

 .حطکت است

 

 تلفم حطف هطل َّك زض ثیي زٍ حطف هفرَّن4- 

پطت سط ّن ٍ  چْبضهیي ًکتِ ای کِ ظیبز زض تالٍت ّب هَخت اضتجبُ هی ضَز لطاض گطفتي چٌس حطف هفرن ٍ هطلك

ثِ اغكالح کن ثَزى سطعت تدَیسی لبضی است. ایي کوجَز سطعت ثحث خساگبًِ ای ضا هی قلجس کِ اى ضبءاهلل زض 

« ظ»است کِ لجل اظ « ٍ اضظلٌب» آیٌسُ زض هَضز آى هكبلجی ضا ذَاّن ًَضت. اهب هَضز ثحث هب تلفم کلوبتی هبًٌس 

زض ایي حبلت کوی پیچیسُ تط اظ حبلتی است کِ زٍ « ظاء»حطف است. حبل تلفم « ق»ٍ ثعس اظ « ضاء»حطف هفرن 

 .قطف ضاء حطف غیط هفرن ثبضس



چطا کِ زستگبُ تکلن لجل اظ حطف ثسٍى تفرین، ثستِ ٍ زض حبل اخطای یک حطف هفرن است ٍ پس اظ آى ًیع ثبیس ثِ 

ا کٌس ٍ ثِ ّوبى حبلت لجلی ّوبى حبلت زضثیبیس اهب زض ایي ٍسف ثبیس زستگبُ زّبى یک تغییط حبلت اسبسی پیس

 .زٍثبضُ ثطگطزز

پیطٌْبزی کِ ثِ ثسیبضی اظ افطاز ضسُ ٍ ذَضجرتبًِ خَاة هثجت ثَزُ است تفکیک است. ثسیي غَضت کِ توبهی 

حطٍف ٍ هػَت ّبیطبى ضا ثِ غَضت خساخسا ثرَاًین ٍ سعی کٌین ّوبى گًَِ کِ زض حبل هٌفک اظ یک زیگط 

 .طبى کٌین ٍ ثِ غَضت کلوِ زضضبى آٍضینتلفظطبى هی کٌین ثِ ّن ًعزیک

 عسم للملِ حطٍف غیط هململ زض هحل ٍلف5- 

زض ثطذی هٌبثع تدَیسی «. ق،ة،ـ،ز،ج»ّوبى گًَِ کِ زٍستبى هكلعٌس حطٍف هململ پٌح حطفٌس کِ عجبضتٌس اظ: 

آى ٍاؾح تط است( ٍ  غفت للملِ ضا ثِ زٍ لسوت کجطی )ثطای ٍالع ضسى ایي حطٍف زض هحل ٍلف کِ هسلوب للملِ

غغطی )زض حبلت هیبى کالهی( تمسین هی کٌٌس کِ ایي هكلت ًطبى زٌّسُ اّویت ازاء حطف آذط )ٌّگبم ٍلف( 

است. حبل اگط ایي حطف زاضای للملِ ثبضس کِ تکلیفص هطرع است ٍ ثبیس ثب للملِ )کِ قجك تعطیف ثطذی زازى 

ء ضَز اهب اگط للملِ ًساضتِ ثبضٌس چگًَِ ازاء هی ضًَس؟ اگط یک سَم حطکت فتحِ یب کسطُ ثِ حطف هململ است( ازا

حطفی غیط هململ ثط هَؾع ٍلف هب هٌكجك ضَز هب ثبیس حطف ضا ثسٍى اعكبی حتی کَچکتطیي حطکت ازاء کٌین 

آى ثِ ذَثی ازاء ضَز. ثطای تسْیل ایي اهط هی « خْط ٍ غٌِ»زض هحل ٍلف هب ثبضس ثبیس غفبت « ى»یعٌی اگط حطف 

یس حطف آذط ضا خسای اظ حطٍف زیگط ٍ ثب هکثی کَتبُ اخطا کٌیس ٍ ثِ هطٍض ذَزتبى ضا ثِ اتػبل ایي حطٍف عبزت تَاً

 .زّیس. ایي اهط کوی ظهبى ثط ٍ ٍلت ثط است اهب هكوئٌب ثط فػبحت عطثی هب اثط هستمین زاضز

 «ؼ»هرطج حطف 6- 

طف ؾبز است کِ تمطیجب ثب ثطضسی کتبة ّبی پط ثحث تطیي حطف اظ حطٍف عطثی اظ لحبل هَؾع ٍ هرطج ّویي ح

هفػل تدَیسی ّن ًوی تَاى ًتیدِ ی ذَثی ضا زض هَضز ًحَُ ی تلفم ایي حطف گطفت چطا کِ الَال ثسیبض ثعیس اظ 

ّن ٍ غیط هتطبثِ زض ایي ثبة ثسیبضًس. هثال ثطذی هعتمس ثِ ازای ایي حطف ثب غفت ضست ّستٌس ) ! ( ٍ ثطذی هعتمس 

فمف ثبیس ثِ گًَِ ای « ؼ»ضذَت تَسف ایي حطف ّستٌس. حتی ثطذی هعتمس ثِ ایي ًکتِ اًس کِ ثِ زاضتي غفت 

هی « ل»تفبٍت زاضتِ ثبضس )یعٌی اسبسی تطیي ًکتِ زض ثبثب تلفم ؾبز ضا ّویي توبیع آى ثب « ل»تلفم ضَز کِ ثب 

 !(زاًٌس

ت اهب آى گًَِ کِ اظ ضٍایبت ٍ الَال هتعسز حبل ایي کِ ّط کس قجك کسام ًمل عول هی کٌس ثطای هب لبثل احتطام اس

ٍ هطَْض ثط هی آیس حطف ؾبز اظ هحجَس ضسى کٌبضُ ظثبى ثیي زٍ ضزیف زًساى ثبال ٍ پبییي آسیبیی تب لجل اظ ثٌبیب ٍ 

تلفم ؾبز ثِ » ذطٍج غسا اظ حٌدطُ تَلیس هی ضَز. اهب الَال ًبغحیح زیگطی ًیع زض کتت هرتلف ٍخَز زاضز هثال 

 ......ٍ« تلفم ؾبز ثِ غَضت ؾطثِ ای» یب « هفرن غَضت زال

اهب ّوبًگًَِ کِ ذسهت زٍستبى عطؼ کطزم ثِ ًظط حمیط ایي تلفم )ًحَُ ی ثبال( هتمي تط ٍ هعمَل تط ثِ ًظط هی 

 .ضسس


