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قال تعالى : َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِيًل 

حقوق الطبع مباحة لكل مسلم 
مع المحافظة على األصل وجودة اإلخراج

توزع مجانًا 
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كٍِر﴾ دَّ نَا الُْقْرآَن لذِّلِْكرِ َفَهْل ِمن مُّ ْ ﴿َولََقْد يَسَّ
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قال الله تعالى: 
وَلٰئَِك 

ُ
))) تَِلَوتِهِ أ ِيَن آتَيَْناُهُم الِْكَتاَب َيتْلُونَُه َحقَّ ﴿الَّ

وَن﴾ وَلٰئَِك ُهُم اْلَاِسُ
ُ
يُْؤِمُنوَن بِهِۗ  َوَمن يَْكُفْر بِهِ فَأ

] البقرة )2)[ 

»تنبيه«
تضم هذه القواعــد األولية في علــم التجويد بعض 
للتــاوة الصحيحة بصورة  األصول الضروريــة الائمة 
مبسطة وسهلة،  وهي مختصرة جدًا من عدة مصادر. ومن 
أراد االستزادة والتوسع فعليه بالمراجع الكبرى لهذا العلم 
الواسع الذي يعتمد أساسًا على التلقي والمشافهة واألخذ 
عن القراء. فحبذا لو اتخذت من يدارسك الترتيل في ظل 
ه لك، ويّسر عليك حتى  هذه القواعد الميســرة،  يّســر اللَّ

ينطلق لسانك إن شاء الله)2). 
والله ولي التوفيق وله الكمال وحده.

)( من حق تاوته أن يشرتك فيها اللسان والعقل والقلب. 
2( كان ملسو هيلع هللا ىلص حيب أن يسمع القرآن من غريه. 
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الترتيل : ))) هــو تجويُد القراءة، وتــاوُة القرآِن 
الكريم كما ُأنــزَل على محمد رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص بتأن 

وتمهل وتبيين الحروف والحركات. 
قــال تعالــى : ﴿َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِيًل﴾)2)، ولهذا 

فتعلمه فرض))). 
وA : » إن الله يحب أن ُيْقَرأ القرآن كما 

ُأنزل«. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
وللترتيل أصــوٌل وأحكاٌم مكتوبٌة أو مســموعة،  
وصلت إلينا بأعلى درجات الرواية، وهي المشافهة)))، 
حيث يْأُخُذ القارُئُ من معلمه،  إلى أن تنتهي السلسلة 
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي أخذها من جبريل عليه السام،  الذي 
 أخذها من ربــه تبارك وتعالى. حيث يقول ســبحانه 
﴿َوَرتَّلَْناهُ تَْرتِيًل﴾. فــكان ملسو هيلع هللا ىلص يرتل آية آية، ويمد مدًا 

)( هــو التــأين يف القــراءة وتبيــن احلــروف واحلــركات واملــد مــع تدبــر املعــاين،  قــال 
عبــداهلل ابــن مســعود : اقــرأ القــرآن واســتمع إليــه كأنــه ُنــزل عليــك أنــت. 

2( والرتتيل غري التنغيم والتطريب املنهي عنه. 
)( تعلمه فرض كفاية والعمل به فرض عن عىل قارئ القرآن. 

)( حيتاج التجويد إىل املشافهة واملدارسة.
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بتؤدة وترسيل، ويفسر القراءة حرفًا حرفًا. 
وبما أن تعلم هذا العلم فرض،  وموضوعه كلمات 
القرآن الكريــم. وغايته صون اللســان عن اللحن))) 
فيها. فهذه أهم أحكامه الضرورية. ومن ألزم نفسه بها 
فترة استقام لســانه ـ إن شاء الله ـ. ألن من خصائص 

لغة القرآن يسرها ويسر الترتيل بها. 
وإليك هذه القواعد الميسرة : 

)( يراد باللحن هنا كل نطٍق أو تشكيل بغري معنى القرآن أو بغري تشكيله.
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اِكَنِة والتَّْنوين وِن السَّ أواًل : َأْحَكاُم النُّ
للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام هي: 

)اإلظهار ـ اإلدغام ـ اإلقالب ـ اإلخفاء( 

األول: اإلظهار

الحكم األول من أحكام النون الســاكنة والتنوين 
هو : اإلظهار. 

وهــو إظهار النطق بالنون الســاكنة أو التنوين)))، 
وذلك إذا جاء بعدها حرف من الحروف الحلقية التي 

هي : 
) الهمز ـ الهاء ـ العيــن ـ الحاء ـ الغين ـ الخاء(، 

وجمعوها في قولهم: 
                    مهملتان)))  ثـم غيٌن خـاٌءهمٌز فهاٌء ثم عيٌن حــاٌء

واألمثلة التالية توضح ذلك تمامًا 

)( التنوين له حكم النون الساكنة.
2( مهملتان أي بدون نقط. 
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أمثلة اإلظهار)))

أمثلة اإلظهار مع التنوينأمثلة اإلظهار مع النون الساكنةحرف احللق

1( مع اهلمز
ْعَطى َواتََّق

َ
َمن أ

لِْف َشْهٍر
َ
َلْلَُة الَْقْدرِ َخْيٌ ّمِْن أ

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد َوِمن َشّ
َحٌد

َ
ُ ُكُفواً أ َولَْم يَُكن لَّ

2( مع اهلاء
ائَِل فََل َتنَْهْر ا السَّ مَّ

َ
َوأ

إْن هذا
سلٌم ِهَ

ِ قَْوٍم َهاد
ولُِكّ

3( مع العن
نَساَن ِمْن َعلٍَق َخلََق اْلِ

تُْسَق ِمْن َعْيٍ آنَِيٍة
َعِن  يَوَْمئٍِذ  لُنَّ 

َ
لَتُْسأ ُثمَّ 

نلَّعِيِم ا
َوالَْفْجرِ َوَلَاٍل َعْشٍ

4( مع احلاء
فََصّلِ لَِرّبَِك َواْنَْر

َوَيْرزُقُْه ِمْن َحيُْث َل َيْتَِسُب
تَْصَل نَاراً َحاِمَيًة

َعَطاء  ّبَِك  رَّ ّمِن  باًَجَزاء  ِحَسا

5(  مع الغن
َوَل َطَعاٌم إِلَّ ِمْن ِغْسلٍِي

َوَما ِمْن َغئَِبٍة
اء َغَدقاً ْسَقيَْناُهم مَّ

َ
َل

ْجٌر َغْيُ َمْمُنوٍن
َ
فَلَُهْم أ

6( مع اخلاء
َوآَمَنُهم ّمِْن َخوٍْف

َذلَِك لَِمْن َخِشَ َربَُّه
َكذِبٍَة َخاِطَئٍة

ٍة  َذرَّ ِمثَْقاَل  َيْعَمْل  يََرهَُفَمن  َخْياً 

أربع  المطلق ففي  أما اإلظهار  متتابعتين،  أمثلة اإلظهار هنا من كلمتين  أن  )( ياحظ 
كلمات فقط في القرآن تتكر فيه وهي ) دنيا، بنيان، صنوان، قنوان( حيث اجتمعت 

الواو أو الياء مع النون الساكنة في كلمة واحدة. 
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تدريب)))

ومن أمثلة اإلظهار كذلك ما يأتي :

)أ( من أمثلة اإلظهار مع النون

َهاٍد﴾  ِمْن  لَُه  ﴿َفَما  َعلَيِْهْم﴾  نَْعْمَت 
َ
 ﴿أ

َرْدنَا﴾ ﴿تَْجرِي ِمن تَْحتَِها 
َ
﴿َمْن َعِمَل َصالًِحا﴾ ﴿إِْن أ

الِْكَتاِب﴾   ْهِل 
َ
أ ﴿ِمْن  َهَٰذا﴾  َك 

َ
نَبأ

َ
أ ﴿َمْن  نَْهاُر﴾ 

َ
الْأ

َحِكيٍم﴾  ّمِْن  ﴿تَنزِيٌل  َينَْهٰى﴾  اّلَِذي  يَْت 
َ
َرأ

َ
 ﴿أ

َخِشَى  ْن  ﴿ّمَ ﴿فََسُينْغُِضوَن﴾  ﴿َوَتنِْحُتوَن﴾ 
َمَقاَم  َخاَف  ﴿َولَِمْن  ﴿َوالُْمنَْخنَِقُة﴾  الرَّْحَمَٰن﴾ 
نَْعاِمُكْم﴾ 

َ
َولِأ ّلَُكْم  َتاًعا  ﴿ّمَ َجّنََتاِن﴾   َرّبِهِ 

َعنُْه  َينَْهْوَن  ﴿َوُهْم  َمَوازِيُنُه﴾  ْت  َخّفَ َمْن  ا  ّمَ
َ
﴿َوأ

 ﴾ ْوَن َعنُْه﴾ ﴿َوِمنَْهاًجا﴾ ﴿َمْن آَمَن﴾ ﴿ّمِْن ِغّلٍ
َ
 َوَينْأ

وَك﴾.  ﴿فَإِْن َحاّجُ

لهذا  األمثلة  ثرنا من  فقد:  السليم  النطق  اللسان على  تعويد  المقصود هو  لما كان   )(
الغرض.
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) ب( من أمثلة اإلظهار مع التنوين 

رَْسَل 
َ
﴿َوأ ِمٍي﴾ 

َ
أ َمَقاٍم  ﴿ِف  نَزنْلَاهُ﴾ 

َ
أ ﴿كَِتاٌب 

َعلِيٌم﴾  َواِسٌع   َ اللَّ ﴿إِنَّ  بَابِيَل﴾ 
َ
أ ا  َطْيً  َعلَيِْهْم 

َحَسًنا﴾  ﴿قَرًْضا   ﴾ ٰ َصلَّ إَِذا  ﴿َعبًْدا  َعِظيًما﴾  ْجًرا 
َ
﴿أ

َغُفوٌر﴾   ﴿َوَربٌّ  ةً﴾  َحاِضَ ﴿ِتَاَرةً  َحِكيٌم﴾   ﴿َعزِيٌز 
ْعَجاُز َنٍْل َخاوَِيٍة﴾ 

َ
ُهْم أ نَّ

َ
َ لَِطيٌف َخبٌِي﴾ ﴿َكأ ﴿إِنَّ اللَّ

َغُفوٌر﴾  لََعُفوٌّ   َ اللَّ ﴿إِنَّ  َحَسًنا﴾  قَرًْضا   َ اللَّ قْرُِضوا 
َ
 ﴿َوأ

لَْفافًا﴾.
َ
﴿وََجنَّاٍت أ

الثاين : اإلدغــام
الحكم الثاني من أحكام النون الســاكنة والتنوين 
هو : اإلدغــام. واإلدغام يكون في كلمتين متتابعتين، 
وذلك بإلتقاء الحرف الســاكن آخــر الكلمة األولى 
بحرٍف متحرٍك في أول الكلمة التي بعدها))) فُيْنَطقان 
حرفًا واحدًا مشــّددًا مثل: ﴿َفَمن َيْعَمْل﴾ ُتدَغم النون 
في الياء وتنطــق فَميَّْعمل ) أي ينطق الحرفان كحرف 

)( فاإلدغام في كلمتين متتابعتين لكن اإلظهار في ﴿يس َوالُْقْرآِن اْلَِكيِم﴾ و﴿ن ۚ َوالَْقلَِم﴾ 
عند بعض القراء ومنهم حفص.
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واحد( ومثل :   ﴿َوُهدًى ّلِلْمتقي﴾. يدغم التنوين في 
الام... وهكذا.

وأحرف اإلدغام هي أحرف كلمة  ) يرملون(

فإذا جاء أحُد هذه األْحرِف بعَد النون الســاكنة أو 
التنوين، حصل اإلدغــام،  لكنه يكوُن إدغامًا بغنة مع 
حروف كلمة ) ينمو( وإدغامــًا بغير غنة مع )الام أو 

الراء(، واألمثلة اآلتية توضح ذلك  وتبينه تمامًا. 

أمثلة اإلدغام بغنة

) الغنــة : صــوت من أعلــى األنف المســمى 
بالخيشوم(، ومقدارها حركتان))). 

)( مقدار الحركة كقبض اإلصبع أو بسطه واألربع كقبض أربعة أصابع أو بسطها واحدًا 
للحركات،   اليد تسهيًا وضبطًا  يعدونها بحركة أصابع  واحدًا. هكذا.. والمرتلون 
ويتم التعود على الترتيل الجيد بسهولة لمن ألزم نفسه من البداية بالترتيل الشرعي 

الذي يعطي فرصة للتفكر في المعاني وهو أمر الزم. 
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أحرف اإلدغام 
املثال مع التنويناملثال مع النون))( بغنة )ينمو(

وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ َوَمن َيْعَمْلي
يَوَْمئٍِذ نَّاِعَمٌةفََذّكِْر إِن نََّفَعِت اّلِْكَرٰىن
ِي آتَاُكْمۚ م ِ الَّ اِل اللَّ ْعُروٌف َوآتُوُهم ّمِن مَّ قَْوٌل مَّ

ٍ و ِب لََهٍب َوتَبَِّمن َوِلّ
َ
َتبَّْت يََدا أ

أمثلة اإلدغام بغير غنة

أحرف اإلدغام بغري 
غنة )ل ر(

املثال مع التنويناملثال مع النون)2( 

))(ل
َحٌد 

َ
ُ ُكُفًوا أ َُّمَزٍةَولَْم يَُكن لَّ ِ ُهَمَزٍة ل

َويٌْل ّلُِكّ

)4)ر
ن ّرَءآهُ اْسَتْغَنٰ 

َ
َوَما ُهَو بَِقْوِل َشيَْطاٍن رَِّجيٍمأ

بسطها  أو  أصابع  أربعة  كقبض  واألربع  بسطه  أو  اإلصبع  كقبض  الحركة  مقدار   )((
وضبطًا  تسهيًا  اليد  أصابع  بحركة  يعدونها  والمرتلون   .. هكذا   . واحدًا  واحدًا 
للحركات، ويتم التعود على الترتيل الجيد بسهولة لمن ألزم نفسه من البداية بالترتيل 

أمر الزم.  المعاني وهو  في  للتفكر  يعطي فرصة  الذي  الشرعي 
لِي. ال ، ِموَّ ْعَمل ، إنَّفعت ، ممَّ )2( األمثلة تنطق هكذا : وَمنَّ

ِل. ْعَمل ، إنَّفعت ، ممَّال ، ِموَّ ))( األمثلة تنطق هكذا : وَمنَّ
))( تنطق : وجوُهيَّومئذ ، وهكذا تدغم بقية األمثلة.

آه. ه . تنطق : أرَّ )5( تنطق : ومل يُكلَّ
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تدريـب

ومن أمثلة اإلدغام كذلك ما يأتي : 

أ - إدغام بغنـــة 

تنطقاملثال يف اآلية
ِيٌط ُ ِمن َوَرائِِهم مُّ َرائِِهمَواللَّ ِموَّ

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّْفٍس  الَّ
ِمنَّْفٍسَواِحَدٍة

َحٍد ِعنَدهُ ِمن ّنِْعَمٍة 
َ
َوَما ِل

ْعَمٍةُتَْزٰى ِمنِّ

ُ ِمن َوَلٍ ََذ اللَّ َلٍدَما اتَّ ِموَّ
اَها َماَوَنْفٍس َوَما َسوَّ َوَنْفسوَّ

يٍل بِِحَجاَرِتِّنتَْرِميِهم ِبَِجاَرٍة ّمِن ِسّجِ
ِهٍي اٍء مَّ م ّمِن مَّ لَْم َنْلُقكُّ

َ
مِمَّاٍءأ

اِصَبٌةَعِملٌَة نَّاِصَبٌة َعاِمَلُتنَّ
َرُسومُلَِّنرَُسوٌل ّمَِن اللَّ

ْم ا َعَبدتُّ نَا َعبٌِد مَّ
َ
اَوَل أ َعابُِدمَّ

َيْوَمئِِذنَّاِعَمٌةوُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَّاِعَمٌة
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ب - إدغام بغير ُغنِّة

املثال يف اآليةاملثال يف اآلية
َّوِ اْسَتَقاُمواَويٌْل ّلِلُْمَطّفِفَِي ن ل

َ
َوأ

اِضَيٍة ِمن َثَمَرٍة ّرِزْقًاِف ِعيَشٍة رَّ
َبٍ

نَْهاٌر ِمن لَّ
َ
اٌل لَِّما يُرِيُدَوأ َفعَّ

ّبَِك َيُقولُوَن لَئِن رََّجْعَناَجَزاًء ّمِن رَّ

إدغام املتماثلني
ى إدغاَم  )المتماثلين( وذلك  وهناك إدغاَم ُيســمَّ
إذا التقــى َحرفان متماثان،  أّولهما ســاكٌن وثانيهما 
ُمَتحرك، فيدغُم األوُل عاريًا من التشــكيل في الثاني 
 ليصيرا حرفًا واحدًا مثل ﴿اذَْهب بِِّكَتاِب َهَٰذا﴾ ومثل : 
ُم﴾ ومثــل ﴿فََل يُْسِف ّفِ الَْقتِْل﴾. وإدغاُم  ﴿يُْدرِككُّ
﴾ وإدغاُم )المتقاربين  َ )المتجانســين( مثل ﴿قَد تَّبَيَّ

م﴾))).  لَْم َنْلُقكُّ
َ
مثل ﴿أ

م ) بين  م، ُيْسِرفلقتل،  َقَتبين،  َنْخلقُّ ِكَتابِي، ُيدركُّ )( تنطق اآليات بالترتيب هكذا: اْذَهبِّ
والكاف(.  القاف 
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الثالث : اإلقالب
الحكُم الثالث من أحكاِم النوِن الساكنة والتنوين 
وهو »اإلقاب«، وهو قْلُب النون الســاكنة أو التنوين 
»ميمًا« ُمخفاة مع ُمراعــاة الُغنَّة،  وذلك إذ جاء َبعدها 
اٍء بَِنِميٍم﴾  شَّ نبََتُكم﴾ ﴿ِمن َبْعِد﴾ ﴿مَّ

َ
»باء« مثــل: ﴿أ

ۖ  َلُنَبَذّنَ﴾. فهذه تنطق بالميم المخفاة.  ﴿َكَّ
 في حالــة اإلقاب : يوجد فوق النون ميم صغيرة 
» م «، فــي المصاحــف غالبًا بداًل من الســكون كما 
توجد نفس الميــم الصغيرة بداًل من إحدى الفتحتين 

أو الضمتين أو الكسرتين في حاالت التنوين.

تدريـــب
ومن أمثلة اإلقالب كذلك : 

﴿َسِميٌع  َهَٰذا﴾  َك 
َ
نَبأ

َ
أ ﴿َمْن  بِهِ﴾  ُمنَفِطٌر  َماُء  ﴿السَّ

ا َمن َبَِل ﴾ ﴿َزْوٍج بَِهيٍج﴾ ﴿ِمن َبْعِد َما  مَّ
َ
بَِصٌي ﴾ ﴿َوأ

َجاَءتُْهُم اْلَّيَِنُة﴾. 
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الرابــع : اإلخفــاء )))
الحكُم الرابع من أحكاِم النون الســاكنة والتنوين 

هو: »اإلخفاء«.
وهو نطُق النوِن »الســاكنة« أو »التنوين« كحرٍف 
ســاكٍن عاٍر من الَتْشــديد،  ُيْنطق بصفٍة متوسطٍة بين 
اإلظهار واإلدغام،  مع مراعاِة الغنة في الحرف األول 
بمقدار حركتين،  وذلك إذا جاء بعهدها أَحُد الحروف 
الهجائيــة الباقية بعد أحرف اإلظهار وأحرف اإلدغام 
وباء اإلقاب،  فما بقي بعدهــا يكون لإلخفاء وهي 

األحرف التالية:
ص ـ ذ ـ ث ـ ك ـ ج ـ ش ـ ق ـ س ـ د ـ ط ـ ز ـ ف 

ـ ت ـ ض ـ ظ.
وهي احلروف األوىل من كلمات هذا البيت : 

ِصْف َذا َثَنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَما 
ًبا ِزْد ِفي ُتًقى َضْع َظالَِما            ُدْم َطيِّ

)( المراد هنا اإلخفاء الحقيقي ال الشفوي
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األمثلة
املثال مع التنويناملثال مع النوناحلرف

َعَمًل َصاِلًافَإَِذا فَرَْغَت فَانَصْبص

نَت ُمنِذُر َمن َيَْشاَهاذ
َ
َما أ َصَواباً َذلَِكإِنَّ

َثِ اللَّيِْلث
ْدَن ِمن ثُلُ

َ
يَوَْمئٍِذ َثَمانَِيٌةأ

ك
َب َوتََولَّ يَْت إِن َكذَّ

َ
َرأ

َ
كَِتاٌب َكرِيٌمأ

اباً َجَزاءَمن َجاء بِاْلََسَنةِج كِذَّ

َغُفوٌر شُكورَفَمن َشاء فَلُْيْؤِمنش

رِزْقاً قَالُواِمْن َقبْلق

بََشاً َسوّياًِمْن َسَعتِهس

ْسَتقِيٍم َوَما مْن َدابٍّةد اٍط مُّ دِيناً قَِيماًإَِل ِصَ
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قَوْماً َطاِغيُكُوا ِمن َطّيَِباِت َما َرزَْقَناُكْمط

َهاز فْلََح َمن َزكَّ
َ
ُغَلماً َزكِّياًقَْد أ

لَْم َيِْدَك يَتِيماً فَأَوىفما كن ُل مْن فَِئٍةف
َ
أ

َجنَّاٍن ترِيإّل مْن تَاَبت

َماكناً َضّيَقاً َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْهاض

ظ
ً َل ُحْسنا ظلًّ َظليًلإِلَّ َمن َظلََم ُثمَّ بَدَّ

ياحظ في حالتــي اإلدغام عامة واإلخفاء كذلك 

أن النون الساكنة تكون عارية من التشكيل وفي التنوين 

تكون الضمتان أو الفتحتان أو الكسرتان مزدوجتين:ٌ ً 
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ثانيًا : حكُم النون وامليم املشددتني
عنــد النطق بالنــون أو الميم المشــددتين تظهر 
 الغنة بمقــدار حركتين كذلـــك مثل قولــه تعالى : 
ا  لَمَّ نَّا 

َ
﴿َوأ َوانلَّاِس﴾  نَّةِ  اْلِ ﴿ِمَن  يتَساَءلُوَن﴾  َعمَّ   ﴿

﴾، ﴿َوقَْرَن  َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِهِ﴾. ومثــل : ﴿ف اْلَّمِ
﴾ لو وقفنــا على كلمة آخرها أحد هذين  ِف ُبُيوتُِكنَّ

الحرفين المشددين فإن الغنة تظهر واضحة تمامًا.

ثالثًا : ُحْكُم الالَمات الَسواكن
الم أل : الم الِفعل : الَم هل : والم بل :

الم أل
وهي قسمان ) القمرية والشمسية( ))). 

فالام القمرية تظهر في مثل كلمة ) القمر( والام 
الشمسية تختفي في مثل كلمة ) الشمس(. 

)( اللسان العربي السليم أقرب بطبيعته هنا إلى النطق الصحيح ـ سواء في هذه الامات 
أو في غيرها وكل لسان يتقن النطق بالتدريب.
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أ ـ فالقمرية : الم تظهر في النطق بوضوح مشكولة 
بالســكون وذلــك إذا جاء بعدها حــرف من أحرف 
العبارة اآلتيــة ) ابغ حجك وخف عقيمه( وهي أربعة 
عشــر حرفًا تظهر الام القمرية قبلها بوضوح، مثل : 
ّمَِن  تَُكن  ﴿َوَل  اْلَيِْت﴾  َهَٰذا  ﴿َربَّ  نَساَن﴾  اْلِ ﴿إِنَّ 
﴿الاَْكفُِروَن﴾  ﴿اْلَنََّة﴾   ﴾ِ لِلَّ ﴿اْلَْمُد   الَْغافِلَِي﴾ 
﴿الَْعالَِمَي﴾  الَْفْصِل﴾  ﴿يَوُْم  ﴿اْلَنَّاِس﴾   ﴿الْوَْعُد﴾ 

﴾ ﴿الَْمَلئَِكةِ﴾ ﴿الُْهَدٰى﴾.  ﴿الَْقارَِعُة﴾ ﴿ِف اْلَّمِ
ب ـ والشمســية : الم تظهر فــي النطق عارية من 
التشــكيل ولكن تدغم في الحرف الذي يليها وذلك 

إذا جاء بعدها حرف من الحروف اآلتية : 
)الطاء ـ الثاء ـ الصاد ـ الراء ـ التاء ـ الضاد ـ الذال 
ـ النونـ  الدالـ  السينـ  الظاءـ  الزايـ  الشينـ  الالم(. 

وهذه األحرف هي أول كلمات البيت التالي : 
ِطْب ُثمَّ ِصْل ُرْحًما َتُفْز ِضْف َذا نَِعْم

       َدْع ُسوَء َظـنٍّ ُزْر َشِريًفـا لِْلَكـَرْم



22

قال تعالى : َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِيًل 

األمثــــلة
اكعون ـ التَّائبون ـ  بر ـ الرَّ ة ـ الثَّمــرات ـ الصَّ امَّ الطَّ
المون  اعةـ  الظَّ ْهرـ  السَّ ارـ  الدَّ ارياتـ  النَّ حىـ  الذَّ الضَّ

يل. مس ـ اللَّ ُقوم ـ الشَّ ـ الزَّ
فالــام الشمســية ُتدغم فيمــا َبْعدهــا من هذه 

الكلمات القرآنية وأمثالها.

الم الفعل ـــ والم هل ـــ والم بل
وحكمهــا جميعًا واحد. وهو اإلدغام إذا جاء بعد 
أحد هذه الامات ) الم أو راء( وتظهر فيما عدا ذلك. 

كما سيأتي : 

الم الفعل 
فمثاًل الم الفعــل : ُتْدغم إذا جاء بعدها الٌم أو راء 

مثل: 
َمن.  رُْض﴾ تقول : قلِّ

َ
﴿قُل لَِّمِن اْل

. بِّ ْعلَُم﴾ تقول : قرَّ
َ
ّبِ أ ﴿قُل رَّ
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فتدغــم الم الفعل ) قل( في الــام والراء بعدها 
ـ وتظهــر فيما عدا ذلك أي إْن جــاء بعدها غير الام 

َحٌد﴾. 
َ
ُ أ والراء مثل: ﴿قُْل ُهَو اللَّ

الم هل ـــ  الم بل 
وتدغم كل منهمــا غير مشــكولة إذا جاء بعدها 
ۖ  بَل لَّ تُْكرُِموَن  َا﴾ ﴿َكَّ الٌم أو راٌء : مثــل: ﴿َهل نلَّ
يخافون،  َنا، باَّ بُُّكْم﴾ تقــول : هلَّ اْلَتِيَم﴾ ﴿قَاَل بَل رَّ

ُكْم. بُّ ُتْكِرُمون، َبرَّ َباَّ
وتظهر مشكولة فيما عدا ذلك مثل : 

َعلَيْهِ﴾  آَمُنُكْم)))  َهْل  ﴿اَل  َسِميًّا﴾  َلُ  َتْعلَُم   ﴿َهْل 
تُْؤثُِروَن  ﴿بَْل  َظَننُتْم﴾  ﴿بَْل  اَعةِ﴾  بِالسَّ بُوا  َكذَّ ﴿بَْل 

نَْيا﴾.  اْلََياةَ الُّ
رابعًا : أحكام امليم الساكنة

أحكامها ثالثة : إمــا اإلخفاء مع الباء، أو اإلدغام 

)( قد تجد رسم بعض كلمات القرآن الكريم مخالفًا لقواعد اإلماء وذلك ألن رسم 
المصحف توقيفي على األغلب.
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مــع الميم وفي هاتين الحالتين تكون الميم الســاكنة 
غير مشــكولة، أو اإلظهار مع غيــر الباء والميم وفي 

هذه الحالة يظهر عليها السكون.

   فاإلخفاء : مع البــاء مثل : ﴿ُثمَّ إِنَُّكم َبْعَد َذٰلَِك 
لََمّيُِتوَن﴾ ﴿يَوَْم ُهم بَارُِزوَن﴾ ﴿َوَكُْبُهم بَاِسٌط ذَِراَعيْهِ﴾  

﴿إِنَّ َربَُّهم بِِهْم﴾. مع مراعاة الغنة. 
ا يََشاُءوَن     واإلدغــاُم : مع الميــم مثــل: ﴿لَُهم مَّ
ْؤِمنِيــَن﴾  مُّ ُكنُتــم  ﴿إِن  ْغفَِرةٌ﴾  مَّ ﴿لَُهم  َرّبِِهْم﴾   ِعنَد 
ْطَعَمُهم ّمِن ُجوٍع َوآَمَنُهم ّمِْن َخوٍْف﴾ - فتدغم 

َ
ِي أ ﴿الَّ

الميمان في بعضهما إدغامًا تامًا ويصيران حرفًا واحدًا 
مشددًا فيه غنة. 

واإلظهار : إذا جاء بعدهــا أي حرف من حروف 
ْح﴾   لَْم نَْشَ

َ
 الهجــاء َعــَدا »الباء والميــم« مثــل : ﴿أ

﴿ارِْجْع  َتْعقِلُوَن﴾  ﴿لََعلَُّكْم  تََر﴾  لَْم 
َ
﴿أ يَُكِن﴾  لَْم   ﴿

تَِينَُّهم﴾. 
ْ
إَِلِْهْم فَلََنأ
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خامسًا : أحكام املد وأقسامه
سئل أنس بن مالك E عن قراءة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

فقال »كان يمد صوته مدًا «. رواه النسائي. 
حــروف المد ثالثة : األلف في مثل : ﴿الرَّْحَمِٰن﴾ 
والياء الساكنــــة بعــــد كســر في مثل : ﴿الرَِّحيِم﴾ 

والواو الساكنة بعد ضم في مثل: ﴿ َيُقولُوَن﴾. 
فالمد : هو إطالة الصوت بحرف المد عند النطق 

به ليظهر الكام بوضوح. 
والمد قسمان : 

مد أصلي طبيعي، ومد فرعي زائد. 
املد األصلي

هو المد الطبيعــي))) ألي حرف من حروف المد 
 الثاثة ليس بعده همز وال ســكون مثل: ﴿ نُوِحيَها﴾ 

وذِيَنا﴾ )2). 
ُ
وتِيَنا﴾ ﴿أ

ُ
﴿ائُْتوِن﴾ ﴿َوأ

الكريم ومقداره  القرآن  أكثر مدود  السهل هو  الطبيعي  المد  أن هذا  الله  تيسير  )( من 
حركتان.

2( كل مثال من هذه األمثلة يضم حروف املد الثاثة. 
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ومعنــى المد الطبيعــي : هو أن يمــد الصوت به 
ونَِن بَِماٍل﴾  تُِمدُّ

َ
 قدر حركتين مثل قوله تعالــى ﴿قَاَل أ

يَلِف﴾.  ﴿قَاَل﴾ ﴿ِلِ
وسمي باألصلي ألن تركه قد يخل بالمعنى تمامًا 
فهو ضروري للترتيل تجب مراعاته، ومن المد كذلك 
مد البدل في الهمــزة ومد الصلة في هاء الضمير ومد 

العوض عند الوقف كما سيأتي: 

فمد البدل : 

 هــو مــا يكــون فــي كل همــز ممــدود مثل : 
وِتَ ـ إِيَمانًا ﴾. 

ُ
﴿ آَمَن ـ أ

 ﴾ وِتَ
ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
ا َمْن آَمَن ﴾ ﴿ فَأ مَّ

َ
قال تعالــى : ﴿ َوأ

ِيَن آَمُنوا إِيَمانًا﴾ فهذه وأمثالها تمد بمقدار  ﴿َوَيْزَداَد الَّ
حركتين. 

ومد الصلة : 

يكون فــي هاء الضمير))) إذا جــاءت بين حرفين 

)( خاص هباء الضمري للغائب املفرد املذكر. 
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متحركين مثل: الهاء من ﴿ َصاِحُبُه ﴾ في قوله تعالى : 
﴿َفَقاَل لَِصاِحبِهِ َوُهَو ُيَاوُِرهُ﴾ فإنها تمد بمقدار حركتين 
كذلك. لذا قد توجد )ياء( صغيرة تحت هذا الضمير 
في حالة الكسر أو )واو( صغيرة تحته في حالة الضم 
في بعض المصاحف إشــارة إلى ذلك،  لكن إذا جاء 
بعد هاء الضميــر همزة فإن الهاء تمــد أربع حركاته 
ألنهــا تصير مدًا فرعيًا منفصًا. كهــاء ﴿ُيَاوُِرهُ﴾ في 
ِي  َكَفرَْت بِالَّ

َ
قوله تعالى ﴿قَاَل َلُ َصاِحُبُه َوُهَو ُيَاوُِرهُ أ

ْمُرهُ 
َ
َما أ ْمُرهُ﴾ في قوله تعالى : ﴿إِنَّ

َ
َخلََقَك﴾ وكهــاء ﴿أ

َراَد َشيًْئا﴾ وكهــاء ﴿آيَاتِهِ﴾ في قوله تعالى ﴿َوِمْن 
َ
إَِذا أ

ْن َخلََق﴾.
َ
آيَاتِهِ أ

مد العوض عند الوقف : 

وهــو الذي يأتي عوضــًا عن الفتحتيــن في آخر 
الكلمة المفتوحة إذا وقفنا عليها مثل ﴿بَِناًء﴾ في قوله 

َماَء بَِناًء﴾ فهذه  وأمثالها تعالى : ﴿َوالسَّ
لَْم َنَْعِل 

َ
تمد بمقدار حركتين عند الوقف. نقول ﴿ أ

ْزَواًجا﴾. 
َ
ْوتَاًدا وََخلَْقَناُكْم أ

َ
َباَل أ رَْض ِمَهاًدا َواْلِ

َ
اْل



28

قال تعالى : َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَْرتِيًل 

املـــد الفرعي : 

وهو المد الزائد عن الطبيعي، بسبب وجود الهمزة 
أو الســكون بعد حرف المد ـ ومعنى زيادة المد هنا،  
أنه قد يكوُن بمقدار أربع حركات، إلى ست حركات 
ـ ولهذا المد أقســام، وأحكام، وســنوضح فيما يلي 

بعض أنواع هذا المد الفرعي، وحكم كل نوع منه. 

أنواع املد الفرعي وحكم كل نوع

ســببه  كان  مــا  وهــو   : المتصــل  المــد  ـ  أ 
الهمــزة المتصلــة بحرف المــد قبلها مــن الكلمة 
نفســها، وذلــك إذا جاء حــرف المد وجــاء بعده 
 همــزة،  وكان االثنــان فــي كلمــة واحــدة مثــل: 
 ﴾ ائَِفَتْيِ ﴾ ﴿الطَّ  ﴿َجاَء﴾ ﴿وَِجَء﴾ ﴿ُسوَء﴾ ﴿الَْمَلئَِكةِ
وَلٰئَِك﴾ ﴿َووََجَدَك َعئًِل﴾ تمــد هــذه وأشــباهها 

ُ
﴿أ

وجوبًا من أربع إلى ست حركات. 
ب ـ المــد المنفصل : وهو ما كان ســببه الهمزُة 
المنفصلة عــن حرف المد في كلمــة أخرى، وذلك 
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إذا جــاء حــرف المد في آخــر الكلمــة،  وجاء في 
َها  يُّ

َ
أول الكلمــة التــي بعدها همــزٌة مثــل: ﴿قُْل يَا أ

وَْحيَْنا 
َ
أ ﴿إِنَّا  الَْقْدرِ﴾  َلْلَةِ  ِف  نَزنْلَاهُ 

َ
أ ﴿إِنَّا  الاَْكفُِروَن﴾ 

َها﴾  يُّ
َ
أ ﴿يَا  نزَِل﴾ 

ُ
أ ﴿َما  نُوٍح﴾  إَِلٰ  وَْحيَْنا 

َ
أ َكَما   إَِلَْك 

ْعلَُم﴾ 
َ
ّبِ أ نُفَسُكْم﴾ ﴿قُل رَّ

َ
﴿قُوا أ

ْعَطيَْناَك الَْكْوثََر﴾ وُيَمــدُّ 
َ
ْهِدَك﴾ ﴿إِنَّا أ

َ
﴿فَاتَّبِْعِن أ

هذا النوع من حركتين إلى خمس حركات ))). 
ج ـ المد العارض للســكون : وهــو أن يأتي بعد 
حرف المد سكون غير أصلي سببه الوقف فقط، فيمد 

حركتين، أو أربعًا، أو ستًا عند الوقف. 
فإذا وقفنا على كلمة بالسكون العارض، وكان ما 
قبل َءاخرها حرف مد مثل: ﴿الرَِّحيِم﴾ من البســملة، 
 وأواخــر بعض آيات الفاتحــة ﴿اّلِيِن﴾  ﴿نَْسَتعُِي﴾  
قَرِيٌب﴾   ﴿َوَفتٌْح   : ومثــل  اّلَِي﴾  ﴿الضَّ  ﴿الُْمْسَتقِيَم﴾ 
﴿ِمن  ﴿اْلَِساِب﴾   رُْصوٌص﴾  ﴿مَّ   ﴾ الَْمِصُي  ﴿ِإَوَلْهِ 

المطبوعة على رواية  المتداولة  المصاحف  المتبع في  الضبط  )( وهو واجب حسب 
حفص 
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ْوُزوٍن﴾ وأمثالهــا تمد عند الوقف حركتين  ٍء مَّ ِ َشْ
ُكّ

أو أربعًا أو ستًا. 
د ـ المد الليُِّن : ويلحق بالمد العارض للسكون.. 
ومد اللين هو أن يكون قبــل الحرف الموقوف عليه 
وْءِ﴾  واو ساكنة مفتوح ما قبلها، مثل: ﴿َعلَيِْهْم َدائَِرةُ السَّ
ٍء﴾    أو ياء ساكنة مفتوٌح ما قبلها كذلك مثل : ﴿ِمن َشْ
﴿قَُريٍْش﴾  ﴿اْلَيِْت﴾ فإنه يمد قدر حركتين أو أربعًا أو 
ستًا كالمد العارض للسكون ـ لكنك أيضًا إذا وصلت 
يَلِف قَُريٍْش إِيَلفِِهْم  القراءة ال تمد كما لــو قرأت ﴿ِلِ
اْلَيِْت﴾..  َهَٰذا  َربَّ  فَلَْيْعُبُدوا  يِْف  َوالصَّ َتاءِ  الّشِ رِْحلََة 

إلخ. دون مد ألنك وصلت القراءة ولم تقف.
و ـ المد الــالزم في الكلمــة ))) : وهو الذي يمد 
فًا أحيانًا لعدم اإلدغام  دائمًا ستَّ حركات ويكون مخفَّ
ومثقًا أحيانًا أخرى بسبب اإلدغام فيكون مدًا مخففًا 
عندما يقع بعد حرف المد حرٌف ســاكٌن غير مشــدد 

)( المد الازم في الحرف خاص بفواتح السور كما سيأتي.
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في كلمة مثل ﴿َءآْلـن﴾ فالام هنا ســاكنة بعد المد 
فيخفف. 

ويكــون مدًا مثقــًا عندما يقع بعــد حرف المد 
ُه قَوُْمُه﴾    حرٌف مشــدد فــي الكلمــة مثــل: ﴿وََحاجَّ
ُة﴾   امَّ ﴿الطَّ ُة﴾   اخَّ ﴿الصَّ ﴿اْلَاقَُّة﴾   اّلَِي﴾   الضَّ  ﴿َوَل 

َك﴾.  ﴾  ﴿َفَمْن َحاجَّ وّنِ ُتَاجُّ
َ
﴿أ

هـ ـ مد الفرق : ويمد  ســت حركات وهو للفرق 
بين االســتفهام والخبــر، وهو في ســتة مواضع في 
َم  َكَريِْن َحرَّ القرآن الكريم هي قوله تعالــى : ﴿قُْل َءآلَّ
﴾ وقد ُذكرْت في ســورة األنعام وفي قوله  نثََيْيِ

ُ
ِم اْل

َ
أ

ذَِن لَُكْم﴾ في ســورة يونس.. 
َ
ُ أ تعالــى : ﴿قُْل َءآللَّ

ا يُْشُِكوَن﴾... في ســورة النمل،  مَّ
َ
ُ َخْيٌ أ وفي ﴿َءآللَّ

وفي قوله تعالى ﴿َءآْلـن﴾ مرتين في سورة يونس آية 
 .9( ،5(
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) احلروف النورانية)
 املد يف احلروف الواقعة

 يف أوائل السور
الحــروف الواقعة في أوائل ســور القرآن الكريم 
تســمى عند البعض بالحروف النورانية، وهي أربعة 
عشر حرفًا يجمعها قولك ) صح طريقك مع الُسنَّة(، 
وهي على ثاثة أقســام،  إليَك بيانها وحكم كل قسم 

منها: 
 أ ـ قســم منها ليــس فيه َمدٌّ وهــو األلف في مثل 
لَْم﴾ نقول مثًا : ألــف الم ميم فا تمّد كلمة ألف 

َ
﴿أ

وُتَمُد الام والميم. 
ب ـ قســم يقرأ الحرف المرســوم فيها حرفين،  
ثانيهما حــرف مد وهو حروُف كلمتــي ) َحيُّ َطُهر( 
ومقدار المد حركتان، ويقــرأ كلُّ حرٍف منها هكذا : 
حاء ـ يا ـ طا ـ ها ـ را. في الكلمات التي تقُع فيها هذه 

الحروف في أوائل السور. 



33

رة قواعد الترتيل المَيسَّ

ج ـ قســم ُيْقــرأ الحرف المرســوم فيهــا ثاثة 
 أحرف، وســطها حرف مــد، وهو حــروف كلمتي
 ) نقص عسلكم( وعلى هذا يقرأ كل حرف منها هكذا: 
» نون ـ قاف ـ صاد ـ عين ـ ســين ـ الم ـ كاف ـ ميم « 
ومقدار المد فيها ستُّ حركاٍت إال العين فتمد أربع أو 

ستًا كغيرها.
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)جدول املد وأقسامه وفروعه)
المـــد

وحروفه األلف والواو والياء الساكنة  المجانس لها ما قبلها مثل )نوحيها(

أصلي طبيعي
ومقداره حركتان مثل »قال« 

بسبب السكونبسبب اهلمز

كل همز 
ممدود مثل

﴿َهْل آَمُنُكْم 
َعلَيْهِ﴾

سببه الهمزة 
بعده 

في كلمة 
واحدة 

مثل ﴿َجاَء﴾ 
من 

) ـ 6 
حركات

سببه الهمزة 
بعده 

في كلمتين 
مثل ﴿إِنَّا 
 ﴾ نَزلَْناهُ

َ
أ

يمد إلى ) 
حركات

بين 
االستفهام 

بالهمزة 
والخبر 

مثل 
﴿قل 

ءآلذكرين﴾

سببه السكون 
معه في 

كلمة واحدة 
مخفف مثل 

)آآلن( ومثقل 
 مثل 

اّلِيَن﴾ 6  ﴿الّضَ
حركات

في حروف 
أوائل السور 
المجموعة 
في حروف 

﴿َنُقّصُ 
َعلَيَْك﴾ 
إلى 6 
حركات

ســببه 
مثــل  الوقــف 
) نســتعين (
بــه  ويلحــق 
الليــن  مــد 
مثــل ﴿قَُريٍْش﴾ 
أو  حركتــان 
ــت ــع أو س أرب

وسببه هاء 
الضمير

مثل ﴿قَاَل لَُه 
َصاِحُبُه﴾

وسببه 
الفتحتان 

الوقف فقط 
مثل

َماَء  ﴿َوالّسَ
بَِناًء﴾ 

فـــرعــي
سببه همز أو سكون

 وتمد من حركتين إلى ست 
حسب نوعه

مـد البدل

مد عارضمـد الفرقمـد منفصلمـد متصل
للسكون

مد الزم 
حريف

مد الزم 
كلمي

مد الصلة 
مد العوضالصغرى
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التفخيـــم والرتقيــق
بعــض الحروف يمــُأ َصَدهــا الَفَم، وُتســمى 
 أحــرَف اإلســتعاْء والتفخيم،  وهي ســبعة أحرف 
 )خ ـ ص ـ ض ـ غ ـ ط ـ ق ـ ظ( في مثل: ﴿َخاِلِيَن﴾  
اّلَِي﴾ ﴿َغَدقًا﴾ ﴿َفَطاَف َعلَيَْها﴾  ادِقَِي﴾  ﴿الضَّ ﴿الصَّ

﴿َوقَاَل﴾ ﴿َظَهَر﴾. 

فهــذه الحروف تفخــم بطبيعتها عنــد النطق بها 
بدرجــات متفاوتــه. وما عدا هذه الحروف الســبعة 
 ترقق عند النطق بها وتسمى أحرف االستفـــال مثل: 
ائُِحوَن﴾  ﴿اتلَّائُِبوَن﴾ ﴿الَْعابُِدوَن﴾ ﴿اْلَاِمُدوَن﴾ ﴿السَّ
بِالَْمْعُروِف  ﴿اْلِمُروَن  اِجُدوَن﴾  ﴿السَّ اكُِعوَن﴾  ﴿الرَّ

َوانلَّاُهوَن َعِن الُْمنَكرِ﴾. 
إال أن بعض الحــروف تفخم أحيانًا وترقق أحيانًا 

أخرى كالام والراء : 

َ ﴾ تفخم دائمًا  فالام كما فــي لفظ الجالة ﴿ اللَّ
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بأعلى درجات التفخيم)))، إذا وقع اللفظ بعد فتح أو 
.﴾ِ ﴾ ﴿قَاَل إِّنِ َعبُْد اللَّ ُ ضم مثل : ﴿َخَتَم اللَّ

  ﴾ِ  وترقـــق إذا وقعت بعد كســر مثل : ﴿بِْسِم اللَّ
.﴾ِ ﴿اْلَْمُد لِلَّ

أما الراء فإنها تفخم يف احلاالت اآلتية : 

 إذا كانــت مفتوحــة أو مضمومة نحــو ﴿َربََّنا﴾ 
﴿ُرزِْقَنا﴾. 

أو ساكنـة وسبقهـــا ضم أو فتح نحو : ﴿َوقُْرآنًا﴾ 
﴿فَاْرتَقِْب﴾. 

وكذلــك إذا جاءت ســاكنة بعد همــزة الوصل 
اْرتَابُوا﴾  ِم 

َ
﴿أ بِيُكْم﴾ 

َ
أ إَِلٰ  ﴿ارِْجُعوا  نحــو   مطلقــًا 

 .﴾ ﴿لَِمِن اْرتََضٰ
إذا كانت ســاكنة وسبقها كســٌر أصليٌّ متصل بها 
ولحقها حرف استعاء غير مكسور في الكلمة نفسها 

نحو ﴿ِمرَْصاًدا﴾ ﴿فِْرقٍَة﴾. 

)( وشرفت الام بالتفخيم في لفظ الجالة بعد الفتح أو الضم.
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وترقق الراء يف احلاالت التالية: 

 ﴾ِ إذا كانت مكسورة مثل : ﴿رِْدًءا﴾ ﴿رَِساَلِت اللَّ
﴿فَرَِح الُْمَخلَُّفوَن﴾ ﴿فَرَِهاٌن﴾. 

إذا كانت ساكنة بسبب الوقف وسبقتها ياء ساكنة 
 .﴾ نحو ﴿َخبٌِي﴾ ﴿َخْيٌ

إذا كانت ساكنة وســبقها كسٌر أصلي متصل ولم 
يلحقهــا حرف اســتعاء غير مكســور ) مضموم أو 

﴾ ﴿فِرَْعْوَن﴾ ﴿لَِشْذَِمٌة﴾. مفتوح( مثل :  ﴿َواْصِبْ
إذا جاء بعدها ألف ممالة نحو ﴿َمريها﴾. 
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القـلقـلـة
هي اهتزاز مخرج الحرف الســاكن عند خروجه، 
حتى يســمع له نبرٌة قوية، وحروفها خمسة مجموعة 
فــي قولك ) قطب جد(، وتكون أقــل قوة إذا جاءت 
في وسط الكلمة. وقوية إذا جاءت في آخرها ووقفنا 

عليها. 

أمثلة القلقلة 
يف وسط الكلمة

 أمثلة القلقلة 
يف آخر الكلمة عند الوقف

ق

ط

ب

ج

د

 بِاْسِم َرّبَِك
ْ
اقَْرأ

ْطَعَمُهم ّمِن ُجوعٍ
َ
ِي أ الَّ

َوالَْعادِيَاِت َضبْحاً

إِنَّ إَِل َرّبَِك الرُّْجَع

ْدَراَك َما هَِيْه
َ
َوَما أ

ُعوُذ بَِرّبِ الَْفلَِق
َ
قُْل أ

ِيٌط ُ ِمن َوَرائِِهم مُّ َواللَّ

ِ َغِسٍق إَِذا َوقََب َوِمن َشّ

وِج َماء َذاِت الُْبُ َوالسَّ
لَْم يَِلْ َولَْم يُوَلْ



39

رة قواعد الترتيل المَيسَّ

االستعاذة والبسملة 

ِ ِمَن  َت الُْقْرآَن فَاْسَتعِْذ بِاللَّ
ْ
قال تعالــى : ﴿فَإَِذا قََرأ

.]89 U[ ﴾يَْطاِن الرَِّجيِم الشَّ
فلكل قــارئ أْن يفتتــَح تاوته باالســتعاذة، ثم 
بعدها البســملة في أول كل ســورة،  إال سورة التوبة 
فا ُيَبْسمل في أولها، بل يتعوذ فقط،  وفي حالة البدء 
بالقراءة خال الســورة فله أن يتعوذ فقط، وإن شــاء 

َبْسمل بعَد التعوذ، أو اكتفى به. 
لكن يحسُن أن ُيَبْسمل بعد التعوذ، خال السورة 
إذا رأى ذلك أفضل وأنسب، فمثًا عند االبتداء بأول 
ُ َل إَِلَٰه إِلَّ ُهَو﴾ أو عند قوله تعالى   آية الكرســي ﴿اللَّ
اَعةِ﴾ مــن ســورة فصلت أو نحو  ﴿إَِلْهِ يَُردُّ ِعلُْم السَّ
هذا، فإنه يبســمل بعد التعوذ، أدبًا مع القرآن الكريم، 
لما في وصــل مثل هذه اآليــات والصفات الكريمة 
بصفات الشــيطان الرجيم من سوء أدب مع كام الله 

عز وجل، فالفصل بالبسملة أفضل وأليق.  
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االبتداء والوقف
ينقســم كلٌّ من االبتداء والوقف إلى جائز، وغير 
جائز، وقبيــح، ويتوقف ذلك علــى مراعاة المعنى، 

وارتباطه بما قبله أو بما بعده، كما سيأتي. 

االبتــداء
االبتــداء الجائز  في الترتيل : هــو االبتداُء بكاٍم 
مستقلٍّ في المعنى عما قبله، وغير الجائز : هو االبتداء 
بكلمــة متعلقة بما قبلها لفظًا ومعنى،  كاالبتداء بقوله 
بقولــه  أو  َجاَء﴾  ﴿إَِذا  ويتــرك  َوالَْفتُْح﴾   ِ اللَّ  ﴿نَْصُ 

ِ َرّبِ الَْعالَِمَي﴾ دون ﴿اْلَْمُد﴾ وهكذا.  ﴿لِلَّ
أمــا االبتداء القبيــح: فهو االبتــداء بكلمة تؤدي 
ا﴾  ُ َوَلً ََذ اللَّ معنى غيــر المراد من اآلية، مثــل : ﴿اتَّ
 ويترك قولـــه تعالى قبلهــا ﴿َوقَالُوا﴾))) أو يبدأ بقوله 
ِحبَّاُؤهُ﴾ ويتـــــرك ﴿َوقَالَِت اْلَُهوُد 

َ
َوأ  ِ بَْناُء اللَّ

َ
﴿َنُْن أ

)( سورة البقرة، اآلية 6)). 
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 ﴾ ابُْن اللَِّ َوانلََّصاَرٰى﴾))) أو يبــدأ فيقــول ﴿الَْمِسيُح 
ويترك ﴿َوقَالَِت انلََّصاَرى﴾)2) وهكذا دون تفكر ودون 

تأدب مع كام الله ومعانيه. 

الوقــف
والوقــف اجلائــز : يكــوُن على ما يــؤدي معنًى 
صحيحًا، مثل فواصل اآليــات، أو عند انتهاء الوقف 
الجائــز،  ألن مراعاة المعنى هــي األصل في الوقف 
واالبتــداء كما قلنــا،  ويوقف علــى الحرف األخير 
بالســكون كما في معظم فواصل سورة النبأ، وأواخر 
سورة النصر،  إال عند التنوين المنصوب فيوقف عليه 
ابًا﴾  فَْواًجا.. تَوَّ

َ
ِ أ باأللــف مثــل: ﴿يَْدُخلُوَن ِف دِيِن اللَّ

ّبَِك َعَطاًء ِحَسابًا﴾ فهذه وأمثالها  ومثــل: ﴿َجَزاًء ّمِن رَّ
من التنوين المنصوب يوقف عليها باأللف الممدودة 
ْوتَاًدا﴾ إلى 

َ
َباَل أ رَْض ِمَهاًدا، َواْلِ

َ
لَْم َنَْعِل اْل

َ
تقــول ﴿أ

ابًا﴾ و ﴿ِحَسابًا﴾  فَْواًجا﴾ و ﴿تَوَّ
َ
آخر السورة ـ ومثل ﴿أ

)( سورة المائدة، اآلية 8)2. 
2( سورة التوبة، اآلية 0).
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وتقف عليها باأللف الممــدودة ال بالتنوين وهو مد 
العوض الذي تكلمنا عنه في المدود. 

أمــا الوقــف غــر اجلائز : فهــو الوقف على ما ال 

يؤدي معنًى صحيحًا، فا تقف مثًا على ﴿بِْسِم﴾ من 
ِ﴾ وال  ِ﴾ وال على ﴿اْلَْمُد﴾ من ﴿اْلَْمُد لِلَّ ﴿بِْسِم اللَّ
على ﴿إِيَّاَك﴾ مــن ﴿إِيَّاَك َنْعُبُد﴾ إال لضرورة ملجئة 

كانقطاع النفس أو لعذر قاهر كالعطاس ونحوه))).
أما الوقــف القبيح : فهو الوقف على كلمة توهم 
 معنــًى يخالف المراد والعياذ باللــه،  كأن يقف على 
َلةَ﴾ ويقف وال يقول  ِيَن آَمُنوا َل َتْقَرُبوا الصَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

نُتْم ُساَكَرٰى﴾ أو يقــف علــى كلمة ال تليق  بذات 
َ
﴿َوأ

َ َل يَْسَتْحِي﴾  الله كأن يقف عند قولــه تعالى ﴿إِنَّ اللَّ
ن يَْضَِب َمَثًل﴾ ففي مثل 

َ
وال يصلها بمــا بعدهــا ﴿أ

هذا الوقف بشاعٌة وســوُء أدب. فهو وقف قبيح كما 
يقولون. 

 كمــا ال يتعســف فــي الوقــف مثــًا فيقــول 

)( كالتثاؤب فإذا بدأ بعد ذلك اختار بداية حسنة. 
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نَت﴾ ويقــف وال يصلهــا بمــا بعدهــا 
َ
 ﴿َوارَْحَْنا ۚ أ

نَا﴾ وهكذا البد من مراعاة المعنى  نَت َمْوَلنَا فَانُصْ
َ
﴿أ

والذوق عند االبتداء والوقف، تأدبًا مع كام الله))). 

السكـت
الســكُت : قطع القراءة والتنفس بمقدار حركتين 

في أربعة مواضع بالقرآن الكريم وهي: 
 بعــد ﴿ِعوًَجا﴾ في قولــه تعالــى ﴿ِعوًَجا قَِيًما﴾ 

]سورة الكهف - اآلية ) - 2[.

ْرقَِدنَاۜ ۗ   ْرقَِدنَا﴾ في قوله تعالــى ﴿ِمن مَّ وبعــد ﴿مَّ
َهَٰذا﴾ ]سورة يس- اآلية 52 [.

وبعــد ﴿َمْن﴾ في قوله تعالــى ﴿َوقِيَل َمْنۜ  َراٍق﴾ 
]سورة القيامة- اآلية 27[. 

 ٰ ۖ  بَْلۜ  َراَن َعَ وبعــد ﴿بَْل﴾ في قوله تعالــى ﴿َكَّ
قُلُوبِِهم﴾ ]سورة المطففين- اآلية ))[.

)( عامات الوقف في أكثر المصاحف هي غالبًا: ) م ـ ال ـ ج ـ قلي ـ صلي ( وتكتب 
للوقف  عامة   : وال  الازم،  للوقف  عامة  فالميم  الوقف،  مكان  فوق  صغيرة 

أيضًا. للجائز  وصلي  قلي  ومثلها  الجائز.  للوقف   : وج  الممنوع،  
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ويجوز في موضع خامس وهو هاء ﴿ ماليه ﴾ في 
ْغَنٰ َعّنِ َماِلَْهۜ ، َهلََك َعّنِ ُسلَْطانَِيْه﴾ 

َ
قوله تعالى ﴿َما أ

]سورة الحاقة - اآلية 28 - 29[.

وهنــاك مواضع كان ملسو هيلع هللا ىلص يســكت بعدهــا قليًا 
لحكمــة ومنها على ســبيل المثال مــا روي عن أبي 
 هريرة  قال : قال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص : من قرأ منكم 
 ُ لَيَْس اللَّ

َ
والتين والزيتون فانتهى إلى قوله تعالى : ﴿أ

ْحَكِم اْلَاكِِمَي﴾ فليقــل : بلى وأنا على ذلك من 
َ
بِأ

الشاهدين.
من قرأ ال أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله تعالى 
﴾ فليقــل: بلى  ن ُيِْيَ الَْمْوَتٰ

َ
ٰ أ لَيَْس َذٰلَِك بَِقادٍِر َعَ

َ
﴿أ

وعزة ربنا. 
ّيِ َحِديٍث َبْعَدهُ 

َ
ومنها في المرســات بعــد ﴿فَبِأ

يُْؤِمُنوَن﴾ يقول آمنا بالله. وعن ابن عباس أن النبي 
﴾ قال: »سبحان  ْعَ

َ
ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قرأ ﴿َسّبِِح اْسَم َرّبَِك اْل

ربي األعلى« أخرجه أبو داود وقال روي مرفوعًا على 
.ابن عباس

»وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم«.
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

 قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

»ُيَقاُل لصاحب الُقرآن اقرأ وارق ورتِّل كما كنت 
ُتَرتِّل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيـة تقرُؤها«. 

) البخاري والترمذي( 
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رجاء
حــرص المؤلف الشــيخ فتحــي الخولــي - رحمه 
اللــه تعالى - في الطبعات  الســابقة من هذا الكتاب على 
إخراجه في أحســن صورة ، إال أنه وكمــا قال  : الراغب 
األصفهانــي : ما نظــر كاتب فيما كتــب إال قال: لو أنني 
أضفت كذا أو حذفت كذا،  لذا  نــوه المؤلف رحمه الله 
على  أنــه ربما وقعت بعض األخطاء أثناء النســخ  نرجو 
تنبيهنا إليها لمراعاتها في الطبعات القادمة إن شــاء الله - 

كما نرجو إرشادنا إلى أي تعديل مفيد .
وقد طبــع بعضهم هذه القواعــد أو ترجمها نقًا من 
طبعات ســابقة دون تدقيق وألحق   بعضها بالمصاحف، 
أو ســجلها على أشــرطة أو نشــرها على مواقع  الشبكة 

العنكبوتية .
فنرجو ممن يرغب في طباعتها مراعاة الدقة تمامًا عند 
النقل أو الترجمة أو التســجيل وأن يمدنا بنسخة بعد ذلك  
ولله الكمال وحده . والله نســأل ان يعم المؤلف الشيخ 

فتحي الخولي بواسع رحماته .  
 

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 
ص ب ))8)) جدة 2)))) السعودية 
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جدول السور

رقمهااسم السورة
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رقمهااسم السورة

جدول السور


