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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 :؛ وبعدالحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبّيو األمين

فهذه دروس مختصرة في مادة حفظ القرآن وترتيلو؛ وفق المقرر للسداسي السادس لطلبة السنة الثالثة تخصص 
. الكتاب والسنة

: ومن أراد االستزادة فعليو بكتب الترتيل وأرشده ىنا إلى؛ وىي عبارة عن مراجعة لما سبق في السنوات الماضية
محمد لقريز . المختصر المفيد في جداول التجويد برواية ورش عن نافع  تأليف د

 .عبد الكريم مقيدش. مذكرة في أحكام الترتيل تأليف د
. ، المختصرة والمطولةوغيرىا من كتب ىذا العلم

. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا ووفقنا لما تحّب وترضى
   2020/ 21/03محمد لقريز . د
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 بن الرحمن عبد بن نافع روٌم، أبو هو :نافع اإلمام -
ًّ  نعٌم، أبً  تلّقى أصفهان؛ من أصله موالهم، اللٌث

 جعفر أبو :منهم التابعٌن من سبعٌن عن القراءة
 القاضً، نصاح بن وشٌبة هرمز، وابن القارئ،
 هرٌرة أبى عن القراءة هإالء وأخذ .رومان بن وٌزٌد
 وهم ربٌعة، أبً بن عٌاش بن هللا وعبد عباس وابن
 هللا صلى النبً عن ثابت بن وزٌد كعب بن أبىّ  عن
.وسلم علٌه

 قراءة ٌعنى سنة المدٌنة أهل قراءة :مالك اإلمام قال
 :راوٌاه منهم كثٌرون خلق القراءة عنه أخذ نافع؛
 - تعالى هللا رحمه - نافع توفً .وورش قالون،
.(هـ 169 ) عام بالمدٌنة

عثمان بن سعٌد بن عبد هللا المصري، أبو سعٌد، : 
:؛ وله طرٌقان(هـ197)ولُّقب ورًشا لشدة بٌاضه؛ ت 

ٌوسف بن عمرو بن ٌسار : الطرٌق األشهر نسبة إلى
أبو ٌعقوب المدنً ثم المصري المعروف باألزرق، قال قرأت على 

هـ240ورش عشرٌن ختمة من حدر وتحقٌق، توفً فً حدود 

محمد بن عبد الرحٌم، أبو بكر األسدي األصبهانً، : 
وٌخالف األزرق فً المدود، وأحكام الراء والالم واإلمالة والهمز (.هـ296)ت

.المفرد وغٌرها

عٌسى بن مٌنا بن وردان بن عٌسى بن عبد : 
(.هـ 220ت )لجودة قراءته؛ " قالون"الصمد؛ لّقب 

، عمر بن كثٌر بن هللا عبد -2 ًّ .(هـ 291) ت الرحمن عبد بن محمد : و (/هـ 250) ت بّزة، أبً بن محمد بن أحمد : : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه  (هـ 120) ت المك

ًّ  عّمار بن العالء بن زّبان -3   .(هـ 261) ت هللا عبد بن زٌاد بن صالح :و (/هـ 246) ت الّدوريّ  عمر بن حفص : :ـــــــــــــــــــــــ راوٌاه .(هـ 154) ت المازن

.(هـ 242) ت بشر بن أحمد بن هللا عبد :و (/هـ245)ت الدمشقً، عّمار ابن  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه.(هـ 118) ت الٌحصبً، ٌزٌد بن عامر بن هللا عبد -4

ٌّاش ابن بكر أبو : :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه.(هـ127) ت الكوفً النَُّجود أبً ابن عاصم  -5 .(هـ180) ت الكوفً؛ األسدي سلٌمان ابن و (/هـ193) ت الكوفً؛ ع

  .(هـ 220)ت الكوفً، الشٌبانً خالد بن و (/هـ 229) ت خاصة؛ قراءة وله ؛ البزار هشام ابن :ــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه.(هـ 156)ت الزٌات، عمارة بن حبٌب بن حمزة -6

.(سبق) عمرو أبً راوي وحفص (/هـ 240) ت الحارث أبو المروزي خالد ابن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه.(هـ 189)ت النحويّ  هللا، عبد بن حمزة بن علً -7

.(هـ238)ت اللإلإي المتوكل بن محمد و / "هـ234ت" البصري المإمن عبد بن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــ راوٌاه /هـ205) ت الحضرمً، زٌد بن إسحاق بن ٌعقوب -8

.(هـ170)ت المدنً؛ ، مسلم بن سلٌمان /.(هـ160 ت) المدنً الحارث أبو ، عٌسى :ـــــــــــــــــــــ راوٌاه .(هـ130)ت نافع، شٌخ المخزومً القعقاع بن ٌزٌد -9

.(هـ292)ت الكرٌم عبد بن إدرٌس /.هـ286 ت المروزي إبراهٌم بن إسحاق : ـــــــــــــــــــــ راوٌاه .(هـ 229)ت ،[حمزة رواي ]البغدادي األسدي هشام ابن خلف -10

 التعرٌف بالقراء العشرة وباإلمام نافع وراوٌٌه ورش وقالون: 1درس 
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مراجعة حروف القلقلة وتطبٌقها: 2درس 

.إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بٌن طرفً عضو النطق؛ دون أن ٌصاحبه شائبة حركة: 

()وهً فً خمسة حروف    

وقلقلتها على ثالث مراتب 

أدناها قوة إذا كان الحرف وسط 
:الكلمة مثل

:  التٌن]{ َرَدْدَناهُ }[4: القارعة]{ اْلَمْبثُوثِ }
[  3: القدر]{ اْلَقْدرِ }[ 1: العلق]{ اْقَرْأ }[5

[5: القدر]{ َمْطلَِع اْلَفْجرِ }

:أو فً  وسط الكالم مثل

ٌُولَْد } لِْد َولَْم  ٌَ ُكْن لَُه ُكفًُوا أََحد  ( 3)لَْم  ٌَ {  َولَْم 
[4، 3: اإلخالص]

إذا : أوسطها قوة 
وقف على الحرف ولم ٌكن 

:مشددا مثل

َما }، [2: المسد]{ َوَما َكَسَب }
َمْن }، [68: الكهف]{ لَْم ُتِحطْ 
َمْن }[ 27: القٌامة]{ َراق  

[63: التوبة]{ ٌَُحاِددِ 

إذا كان : أعالها قوة
:الحرف مشددا ووقف علٌه مثل

{  َوَتبَّ }[ 26: البقرة]{ اْلَحقُّ }
ٌََة اْلَحاجِّ }[ 1: المسد] {  ِسَقا

{  َمْن َحادَّ }[19: التوبة]
[22: المجادلة]

: تنبٌه وتحذٌر

 .وهذل خطؤ ولحن" َوَما َكَسَبؤْ "ٌقرإها  {َوَما َكَسَب }احذر إضافة همزة بعد القلقة المتطرفة مثل  -

 .وهذا خطؤ  ؛  ستصٌر حركةً ا فإنه،تباعد بٌن الفكٌن عند النطق بالحرف المقلقلأن احذر من  -

دا فً األصل  -  .احذر من تشدٌد الحرف عند الوقف علٌه، إال إذا كان مشّدً
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 حطبيمها حالوة علً ما حلميج الزأها  محاوالحزوف المململت؛ ال مىها لىوجسىرة األوفال؛   الزأ هذي اآلياث مه:حطبيك

 

 للملت صغزياللىن األخضز    // (وال حكىن إال ولفا) للملت وسطًاللىن األصفز   // (وال حكىن إال ولفا) للملت كبزي: اللىن األسرق

 

                 :قال هللا تعالى
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درس 

اإلقالب

.وهوأن تقلب النون الساكنة أوالتنوٌن  مٌما مخفاة، قبل الباء وتصحبها غنة كاملة

نَ }[ 61: البقرة]{ ِمْن َبْقلَِها}[ 27: البقرة]{ ِمْن َبْعدِ }: مثل ٌْ لَهُ }[  68: البقرة]{ َعَوان  َب [  246: البقرة]{ ِمْن َبنًِ إِْسَرائٌِلَ }[ 181: البقرة]{ َفَمْن َبدَّ

ِ }[ 253: البقرة]{ ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد } ٌُْإِمْن بِاّللَّ الِِمٌنَ }[ 162: آل عمران]{ َكَمْن َباءَ } [ 256: البقرة]{ َو [  95: البقرة]{ َعلٌِم  بِالظَّ

ْعَملُوَن } ٌَ [   70: األنعام]{ َنْفس  بَِما}[ 87: البقرة]{ َرُسول  بَِما اَل َتْهَوى} [ 15: آل عمران]{ َبِصٌر  بِاْلِعَباِد }[  96: البقرة]{ َبِصٌر  بَِما 

[261: البقرة]{ ُسْنُبلَة  }[ 261: البقرة]{ أَْنَبَتتْ }[ 61: البقرة]{ ُتْنبِتُ }[ 31: البقرة]{ أَْنبُِئونًِ}

.عند قلب النون تطبق الشفتان إطباقا خفٌفا لطٌفا دون كزٍّ للشفتٌن -:   

إذا وصلنا للباء أطبقنا الشفتٌن بتقوٌة الكز والضغط ألن الباء  شدٌدة مجهورة قوٌة،  -             

.فال ٌنبغً إضعافها تؤثرا بضعف الغنة التً فً المٌم

  هًحكام النون الساكنة أربعةأ:  ومراجعةتذكٌر

 ( أخً هاك علما حازه غٌر خاسر):  في أوائل قولهم6حروفه : اإلظهار/ 1 

(.  ٌرملون):  جمعت في قولهم6حروفه : اإلدغام/ 2 

.  الباءحرفه : (ااٌلقالب) القلب/ 3

باً ِزْد فًِ ُتـقًى َضْع َظالِمـًا... ِصْف َذا َثَنا َكْم َجاَد َشْخص  َقْد َسَما  : حرفا؛ جمعت في أوائل قولهم15حروفه  : اإلخفاء/ 4  ٌِّ   ُدْم َط

مراجعة حكم اإلقالب من أحكان النون الساكنة : 3درس 

 والتنوٌن
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 استخرج النون والتنوٌن المقلب من اآلٌات التالٌة: تطبٌق

 

﴿                  

  ﴾[ 12سورة التوبة آٌة ]     ﴿             

            ﴾[ 16سورة التوبة آٌة]       ﴿    

         ﴾[ 27سورة التوبة آٌة]      ((      
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             ﴾[ 49سورة التوبة آٌة] . 
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أنواع المدود لورش

(واجب)حركات  6مقداره :  

وقوع حرف مد قبل همز فً كلمة واحدة

(جائز)حركات 6مقداره : 

وقوع حرف مد قبل همز فً كلمتٌن

حركات 6أو  4أو  2مقداره : 

وقوع حرف مد بعد همز فً كلمة واحدة

:  المستثنٌات من البدل

)ما قبل ساكن صحٌح متصل  -1 
 ، ، ،)

(، ، ا)همزة الوصل مثل -2 

(، )إذا نشؤ عن مد عوض مثل -3 

 / ٌ/ إ: )كلمات -4 
تفصٌل( )، و:)وفً 

حركات  6أو  4مقداره : 

وهو وقوع همز بعد حرف لٌن فً كلمة واحدة

(تفصٌل: ) )؛ وفً / : )المستثنٌات

(ءا)ـــــــــــــــــ ( سو)

(6، 4؛ 2)إسكان ـــــــــــــــ      

(4)ـــــــــــــــ توسط ( 4)توسط 

(6، 4، 2)مقداره : 

وهو حرف مد أولٌن بعد سكون عارض

  :

ما وقع فٌه حرف 
لٌن قبل سكون 
وقف ولم ٌكن فٌه 
همز  مثل الوقف 

خوف، رٌب: على

:

وهو ما وقع فٌه 
حرف مد قبل سكون 

وقف 

:  مثل الوقف على
نستعٌن، قال، 
المغضوب

(حركات 6)مقداره : 

وهو حرف مد بعد سكون الزم

  :

:ما كان فً كلمة هو قسمان

مخفف وهو ما كان بعده  -1 
آْي، أرآٌت، : السكون مثل ٌَ َمْح

آنذرتهم

وهو ما كان بعده : مثقل -2 
ة الصآّخة: التشدٌد مثل .الطآمَّ

:

ما كان فً حروف فواتح 
نقص : "وهً. السور
:وهً قسمان" عسلكم

نحو مٌم فً : مخفف -1 
".ص"وصاد فً " الم"

مثل الالم فً : مثقل -2 
.  الم، والسٌن فً طسم"

.الطول، والتوسط : وجهان(  )، ()فً العٌن  فً : زٌادة 

.ألنها حرف لٌن

                    :

(:أنا)األلف فً كلمة  

إن كان بعدها همز قطع مفتوح أو مضموم تمد كالمتصل - 

(أنَ )إن كان بعدها بقٌة الحروف تحذف منها األلف فتقرأ - 

.إن وقف علٌها مدت مدا طبٌعٌا - 

.تحذف وصال وتمد بالقصر وقفا(: لكنا هو هللا)ومثلها  

(األصلً)

هو ما ال تقوم ذات حرف المد 
إالّ به، ولم ٌتوقف على سبب 

حركتان: مقداره- 

الوجوب : حكمه- 

:ملحقات المد الطبٌعً

ما نشؤ عن الوقف على :  -1 
..(  َكبًٌِرا، أَفَواًجا:)التنوٌن المنصوب مثل

وقوع هاء الكناٌة :  -2 
.  ولم ٌتبعها همز قطع، بٌن متحركٌن

وهو واوان أو ٌاءان :  -3 
داوود، : )مثل.إحداهما مدٌة واألخرى متحركة

(ٌستحًٌ، ءامنوا وعملوا؛ فً ٌوم

، وهً خمسة  -4 
(.حً طهر)

  :

حرفا، مجموعها 14حروف الفواتح 
(  )

:وهً ثالثة أنواع

حرف لٌس فٌه مد وهو األلف - 

"حً طهر"خمسة مدها طبٌعً  - 

"نقص عسلكم"ثمانٌة مدها الزم  - 

 .إطالة الصوت بحروف المد أو اللٌن: المد

 .حروف المد الثالثة، وحرفا اللٌن : خمسة هًالمدالتً ٌدخلها حروف ال

 (ّت تّ =  حركة2): مثال. هً المدة الزمنٌة الالزمة للنطق بحرف متحرك: الحركة

 (6)طول / (5)فوٌق التوسط / (4)توسط / (3)فوٌق القصر / (2)قصر: مقادٌره

 .القصر أوالتوسط أوالطول: والذي لورش من طرٌق األزرق ثالثة فقط

 :، مثلإذا تغٌر سبب المد جاز معاملته باألصل، وبالعارض: فائدة

 . حركات6 أو 2: ونحوها الزم مغٌر ٌجوز (ءاالن) (الم احسب) (الم هللا)- 

 .حركات (6، 4، 2): ونحوها بدل مغٌر بنقل  ٌجوز (االٌمان) (االخرة) (االولى)- 

 .حركات (6، 4، 2)بدل مغٌر بتسهٌل ٌجوز فٌه  (أءامنتم) (جاء ءال)- 

 

 (الزم ــ متصل ــ لٌن مهموز ــ مد عارض ــ لٌن عارض ــ منفصل ــ بدل) : مراتب المد فً القوة هً على الترتٌب

فعارض فذو انفصال فبدل   **  أقوى المدود الزم فما اتصل

 .ٌقدم المتصل على البدل (رئاء)ٌقدم الالزم على البدل و (ءاّمٌن)ٌعمل األقوى إن توارد سببان على مدٍّ واحد، مثل - 1

 .فً المدود التً لها أكثر من وجه، ٌجب أن ٌكون األقوى مساوٌا أو أكثر من األضعف دائما- 2

 مراجعة المدود وأنواعها: 4درس 
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المد الطبيعي وملحقاته من هذه اآليات شواهد أكمل استخراج : 1تطبيق

 

  الرماديمد طبيعي في فواتح السور باللون  // أحمرمد الصلة الصغرى  // أخضرمد التمكين  // أصفرمد العوض  // أزرقالمد الطبيعي 

 

                  : ))قال تعالى 

                      

                      

                 

                  

                  

  ))
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                   : ))وقال تعالى

                 

                 

                     

                         

                 )) 

                  : ))وقال تعالى

                   

                    

                   

           )[ )الخىبت] 
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 بسبب الهمزالمد شواهد أكمل استخراج : 2تطبٌق

 

  أحمر البدلمد  // أخضر اللٌن المهموزمد  // أصفر المنفصلمد  // أزرق المتصلالمد 

 

                  )): وقال تعالى
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     )) 

 

  



 ~15~  
 

 بسبب الهمزالمد شواهد أكمل استخراج : 3تطبٌق

 

/  وال ٌكون إال وقفا) اللٌن العارض مد أخضر // وال ٌكون إال وقفا العارضمد  أصفر // الالزم المد أزرق

                  )):قال هللا تعالى

                      

                     

                  

              ) 

  



 ~16~  
 

 

 بسبب الهمزالمد شواهد أكمل استخراج : 4تطبٌق

 

 وال ٌكون إال وقفا) اللٌن العارض مد أخضر // وال ٌكون إال وقفا العارضمد  أصفر // الالزم المد أزرق

 

                ((قال هللا تعالى 

                  

                 

               

                   

                   



 ~17~  
 

                 

                    

                 

                )) 

                  ﴿ :وقال تعالى

              

     ﴾[ 36سورة التوبة آٌة]  

               ﴿ :وقال تعالى

        ﴾[ 123سورة التوبة آٌة  ]



 ~18~  
 

                   ﴿ :وقال تعالى

                    

                  

                    ﴾[ سورة

  [األنعام 

 [164سورة األنعام آٌة ]﴾          ﴿ :وقال تعالى

سورة ]﴾                ﴿ :وقال تعالى

   [1األعراف آٌة 


