
 
1 

 

 مقدمــــــة

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا           

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في أيها اإلخوة المشاهدون      

 .برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع 

 تلبية لرغبة مشاهديها في بالد المغرب العربي  قناة إقرأ الفضائية أقرتهالذي هذا البرنامج     

 روبا .خواننا المغاربة في المهجر وخاصة في دو  أوإلوالبالد اإلفريقية و

اها وورش التي راإلمام اإلسالمي يقرأ أهلها القرءان العظيم برواية  ق في العالمهذه المناط    

قناة تطلب برنامجا من عن اإلمام نافع رحمه هللا ، وكانت طلبات كثيرة وصلت إلى إدارة ال

العظيم القرءان تيح لإلخوة المؤمنين المشاهدين تعلم رواية ورش حتى يقرؤوا تهذا النوع 

 بروايته قراءة صحيحة .

 فها هو الحلم  قد تتحقق وها هو البرنامج قد برز للوجود بفض  هللا سبحانه وتعالى .    

نافع قاعدة  نتعلم قواعد رواية ورش عنالذي مدته نصف ساعة من خال  هذا البرنامج     

ان العظيم قراءة صحيحة أخذ قاعدة من قواعده رحمه هللا حتى نقرأ القرءنقاعدة ، في ك  حلقة 

 . دون إثقا  ودون إمال 

إخوتنا الكرام سوف يكون منهجنا بإذن هللا تعالى في هذا البرنامج أن نشرح قاعدة من    

قواعد اإلمام ورش رحمه هللا ثم نتبع ذلك بتالوة مقطع من مقاطع القرءان العظيم ، أقرأ ثم 

اإلعادة معهم ، فلما أقرأتستمعن وبعد اإلستماع وهذا يتيح لكم فرصة  يقرأ من خلفي الشباب

تعيدون مع الشباب وتنتبهون إلى حركة الشفتين وإلى نقاوة الصوت ودقته ألن رواية ورش 

 فيها من األصوات الدقيقة الشئ الكثير .
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 الحلــقة األولــى

 

 

سالم على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة وال           

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة األولى 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

  ه هللا :ــع رحمــام نافــة عن اإلمــمقدم

اإلمام نافع بن عبد الرحمان بن  وكان في المدينة المنورة، و ه : ـافعــام نــاإلمــ 

  ، أصله من أصبهان ، ثقة صالح المدني أحد القراء السبعة األعالم أبي نعيم أبو روين الليثي  

  فيه دعابة، حسن الخلق  ، و كان صبيح الوجه ولد سنة سبعين للهجرة كان أسود اللون حالكا

 من التابعين منهم:رجال أخذ القراءة عن سبعين 

 عبد الرحمان بن هرموز األعرج  -1

 أبو جعفر. -2

 يزيد إبن القعقاع المدني. -3

 صاح.شيبة بن ن   -4

 مان.ويزيد بن ر -5

 مسلم بن جندب. -6

 صالح بن خوات. -7

 األصفع ابن عبد العزيز النحوي. -8

 .الصديق رضي هللا عنهبن أبي بكر اعبد الرحمان ابن القاسم إبن محمد  -9

 إبن شهاب الزهري اإلمام العظيم المعروف.  -11
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 ذين رووا عنه القراءة فهم كثر منهم أما ال، من مشايخ اإلمام نافع وعدد هؤالء جزء 

 اإلمام إسماعي  بن جعفر. -1

 عيسى بن وردان. -2

 سليمان بن جنب. -3

 سليمان ابن مسلم ابن جماز. -4

 اإلمام مالك ابن أنس. -5

 ه ـــــكلهم من أقران اإلمام نافع و كفا بها من مزية أن يقرأ على نافع أقرانو هؤالء      

 و روى أيضا عن نافع :

 . يباإلمام إسحاق إبن محمد المسي    -6

بقالون و هو اإلمام العظيم المعروف الذي يقرأ بروايته عن  بعيسى ابن مينا الملق -7

 . نافع أه  ليبيا و جزء من أه  تونس

 اإلمام نافع :كذلك روى عن 

 ريب األصمعي اإلمام المعروف اللغوي النحوي الشاعر.عبد الملك ابن ق   -8

 . و اإلمام أبو عمر ابن العالء أحد القراء السبع -9

 رساني.خارجة ابن مصعب الخ  و  -11

 :و رح  إليه من مصر 

و أقرأ نافع الناس دهرا ، ختمات  سعيد المشهور بورش فقرأ عليه عدة عثمان ابن -11

، و انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة المنورة و سار  أكثر من سبعين سنةطويال 

ه ــــــصلى هللا علي هللارسو  م بالقراءة بعد التابعي بمدينة الناس إليها، و هو الذي قا

 ين ببلده.راءات، متبعا آلثار األئمة الماضو سلم و كان عالما بوجوه الق

، قي  له  نةسمعت مالك ابن أنس يقو  قراءة أه  المدينة س   : قا  سعيد بن منصور       

 .عم ن : قراءة نافع قا 
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قا  قراءة أه   .أحب إليك؟ ةأي القراء: سألت أبي  ب و قا  عبد هللا ابن أحمد بن حن    

 قراءة عاصم. ؟.قلت فإن لم يكن ، المدينة

يب كلما قعدت تقرأ الناس؟ له ه  تط  شم من فيه رائحة المسك، فقي  و كان نافع إذا تكلم ي      

م ـــب طيبا و لكني رأيت فيما يرى النائم النبي صلى هللا عليه و سلقا  ما أمس طيبا و ال أقر  

 و هو يقرأ في فيا )فمي( فمن ذلك الوقت أشم من فيا هذه الرائحة.

ون كذلك و ـــأك ك، و أحسن خلقك، قا  و كيف الوجه   قي  لنافع ما أصبح   : و قا  المسيبي    

و قا   . قد صافحني رسو  هللا صلى هللا عليه و سلم و عليه قرأت القرآن )يعني في النوم(

، و من  القكان نافع من أطهر الناس خ  : قالون و هو تلميذ نافع الزمه أكثر من عشرين سنة 

، صلى في مسجد النبي صلى هللا عليه و سلم ستين  ادا، و كان زاهدا جو   أحسن الناس قراءة

 .سنة 

و إمام الناس بالمدينة في  هـ( 113)حججت سنة ثالثة عشر و مئة  و قا  الليث بن سعد:    

  القراءة نافع.

   :                   رت نافعا الوفاة قا  له أبناءه أوصنا قا  و عن محمد ابن إسحاق قا : لما حض  

                                                                           11سورة االنفا   " ما استطعتم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا هللا ورسوله إن كنتم مؤمنين اتقوا هللا "

 و قد قارب المائة عام.هـ(  169) مات نافع في سنة تسع و ستين و مئة

 عن القرآن و أهله خير الجزاء آمين.رحمة واسعة و جزاه تعالى رحمه هللا 

عن اإلمام نافع وإن شاء هللا تعالى في الحلقة القادمة نتكلم نبذة قصيرة  مختصرةهذه نبذة       

عن تلميذه ورش ، وفي الحلقة التي بعدها نتكلم عن اإلسناد التي وصلت إلينا قراءة نافع من 

 ه بإذن هللا سبحانه وتعالى .رواية ورش عبر  

 نا الكرام نبدأ معكم اليوم الدرس األو  وهذا الدرس سه  مختصر وهو أوجه بدء التالوة.إخوت
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 أوجـــــــه بـــــــدء التـــــــالوة

 : أوال 

أن يستعيذ باهلل من تعين عليه تعالى  أ شيئا من كتاب هللاإذا أراد مسلم أن يقر : ـوذالتـعـــ    

               98سورة النح   "                                        " الشيطان الرجيم عمال بما قا  هللا تعالى 

                                                      " أي إذا قرأت القرءان كقوله تعالى  "                 "  ومعنى   

 أي إذا أردتم القيام إلى الصالة . ، 16المائدة  سورة"                                   

يستعيذ تعالى عليه أن نه و سبحا فإذا أراد مسلم أن يشرع في تالوة مقطع ما من كتاب هللا    

  ) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم (يقو  باهلل من الشيطان الرجيم بأن 

) أعوذ باهلل السميع العليم المختارة وقد وردت صيغ أخرى منها المشهورة هذه الصيغة هي  

 فمن أتى بهذه الصيغة فال بأس أيضا . من الشيطان الرجيم ( .

 ستعيذ سرا .يذ جهرا إال أن يكون في الصالة فيستعفي أراد القارئ أن يقرأ جهرا إذا*       

 سرا . ذيستعاد أن يقرأ القرءان سرا فيوإذا أر*       

إليه استعاذ سرا ثم قرأ  حلقتنا هذه ( بالدور ووص  الدوريقرأ في حلقة ) مث  وإذا كان  *      

  .بالتعوذ  التالوةال يقطع  جهرا حتى

 :  ثانـيـــــا

" بسم هللا الرحمن الرحيم " بعد التعوذ يأتي المسلم بالبسملة وهي قوله :  لةالبسمـــ  

 وهي آية كما نرى في المصحف ،والبسملة يا إخوة البد منها في ابتداء سور القرءان 

لها وإال سورة التوبة فليس في أ ءان العظيممن سور القر في أو  ك  سورة الشريف

 بسملة .

أتي ثم  ما من سور القرءان الكريم تعوذ سورةبأراد أن يبدأ فإذا قرأ المسلم و        

ها يعني من خال  من وسطمن القرءان العظيم سورة بأراد أن يبدأ  إنأما ،  بالبسملة

  . عدمهافهو مخير بين البسملة و سورة ما من القرءان الكريم وليس من أو  السورة 
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  ة :ـــخالص

ووسطها ، أما البسملة فالبد منها د بدء التالوة من بداية السورة أالتعوذ البد منه عن     

 وأثناءها . قارئ مخير بين اإلتيان بها وعدمه في خال  السورفي ابتداء السور وال

 عندنا التعوذ والبسملة والمقطع المتلو ) أي بداية السورة ( .   

 بين التعوذ والبسملة يستطيع القارئ أن يقطع وأن يص  فهما وجهان .

 السورة يستطيع القارئ أن يقطع وأن يص  فهما وجهان أيضا .أو  وبين البسملة و

فتركيب هذين الوجهين مع الوجهين السابقين ينتج عنه أربعة أوجه عقلية كلها      

صحيحة نقال ، فالقارئ مخير بين أي وجه من هذه األوجه األربعة يأتي بأيها شاء عند 

 ، وهذه األوجه هي :بداية التالوة 

 

 

 

 

 

 

    

ا  دة منهــــــه واحـــــملزما بأن يأتي بها كلها فيكفيالقارئ ليس وهذه األوجه األربعة 

من فقطع الجميع فيه راحة للقارئ ألن ذلك يمكنه ، الشك أن أسهلها هو قطع الجميع و

 . التنفس

 31نحن نعلم أن العلماء رحمهم هللا من قديم الزمان قسموا القرءان الكريم للسهولة إلى     

 . حزبا 61وك  جزء يتألف من حزبين يعني  جزءا

 

 : أوجــه بــدء التـــــالوة       

 أول التــالوة                    البسمـــلة                       التعــــوذ           

 قطـع                         قطـع       -1                         

 وصل    قطـع                         -2                         

 قطـع     وصل                        -3                         

 وصل      وصل                       -4                         

  ـــدةاعـق
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 سورة الفاتحة وسورة األعلى . : ـالوةــتـــ

  : ةـــــمالحظ  

 وإنما هي سنة من السنن وهيعظيم كلمة يقولها القارئ وليست من القرءان ال : آميــــن        

 . اللهم استجبفي اللغة العربية اسم فع  أمر بمعنى 

 . تدريب على أوجه التالوة

إخواننا الكرام إن لورش رحمه هللا أوجها عدة في التالوة وسوف ننتقي من تلك          

له أكثر الناس في بالد المغرب أال وهو التوسط في مد األوجه الوجه المشهور الذي يستعم

 البد  مع تقلي  األلفات ذوات الياء.

 وسوف نشرح ذلك بإذن هللا حكما حكما وبحثا بحثا في دروسنا القادمة إن شاء هللا تعالى .
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 الحلقـــة الثانيـــة 

 

           

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا        

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثانية من 

 الصحيحة برواية ورش عن نافع . برنامج التالوة

إخوتنا األحبة في الحلقة الماضية كنا قد ترجمنا نبذة عن اإلمام نافع رحمه هللا شيخ اإلمام     

 ورش

 ام ورش : ــن اإلمـذة عــنب

فهو اإلمام عثمان ابن سعيد بن عبد هللا بن عمر بن سليمان بن إبراهيم  أبو سعيد         

سة شيخ القراء المحققين، و إمام أه  األداء المرتلين، انتهت إليه رئا، المصري الملقب بورش 

و رح  إلى  ،بمصر (هـ 111) الديار المصرية في زمانه، ولد سنة عشرة و مائةب اإلقراء 

ختمات في سنة ة فعرض عليه القرآن عد، اإلمام نافع ابن أبي نعيم في المدينة المنورة 

قر أزرق أبيض اللون قصيرا شو كان ورش رحمه هللا أ ، (هـ155 )س و خمسين و مائة ـــخم

ن ألنه كان على قصره فقي  إن نافع لقبه بالورشا، هو إلى السمن أقرب منه إلى النحافة ، 

و كان إذا مشى بدت رجاله مع اختالف ألوانه فكان نفع يقو  هاتي يا ،  اقصاريلبس ثياب 

و  ،و الورشان طائر معروف، قي  ورشف خففثم  ،ورشان و اقرأ يا ورشان و أين ورشان 

قي  إن لورش شيء يصنع من اللبن لقب به لبياضه و لزمه هذا اللقب حتى صار ال يعرف إال 

و كان في أو  أمره رئاسا  ،أستاذي سماني به  :فيقو ، به و لم يكن فيما قي  أحب إليه منه 
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فيهما قرأ عليه بالقرآن و العربية فمهر  اشتغ اس ثم يعني يبيع رؤوس الغنم فلذلك يقا  له الرو  

 : القرآن خلق كثير منهم

  داوود بن أبي طيبة  -2 أحمد بن صالح -1

 سليمان بن داوود -4 أبو الربيع  -3 

  ثي   أبو األشعث الحر   -6 عامر بن سعيد -5

   الصمد بن عبد الرحمان بن القاسم عبد  -7

              د بن عبد هللا بن يزيد المكي محم -8 

 يونس بن عبد هللا األعلى.  -9 

 سالم األزرق و هو من أشهر من أخذ عنه القراءة.أبو يعقوب يوسف بن عمر بن يا -11

إذا قرأ يهمز و  ،وت ــــحسن الص ،كان ورش ثقة في القراءة جيد التالوة           

عن  197ة ـــــسند و يشدد و يبين اإلعراب ال يمله سامعه ، توفي ورش بمصر ـــيم

ة الصغرى و هي إحدى مقابر القاهرة رحمه هللا تعالى رحمة ـ  رافـ  سنة و دفن بالق   87

 . و جزاه من القرآن و أهله خير الجزاء آمين ةــــــــواسع

 بدء التالوة أوجه إخوتنا الكرام كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن 

  :نــــن السورتيــائزة بيــه الجــاألوج

 بها بين السورتين. يعني األوجه الجائزة التي تصح للقارئ أن يقرأ

 فما هي األوجه التي تصح لمن يقرأ برواية ورش؟

 : لورش رحمه هللا بين السورتين ثالثة أوجه 
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 : ه األول ـــالوج

أن يبسم  القارئ بين سورتين بمعنى إذا انتهت السورة األولى يبسم  يقو  :  البسملـــة     

و هذا الوجه يتفرع عليه ثالثة  ،ثم يشرع في بداية السورة الجديدة  (بسم هللا الرحمن الرحيم )

 أوجه كلها جائزة والقارئ مخير بينها .

: يعني قطع آخر السورة عن البسملة مع قطع البسملة عن أو   قطع الجميعأ(          

 السورة.

 . بأو  السورة الجديدةلبسملة قطع آخر السورة عن البسملة مع وص  اب(         

البسملة مع وص  البسملة بأو  وص  آخر السورة المنقضية ب : وص  الجميعجـ(         

 السورة الجديدة.

هو وص  آخر السورة بالبسملة مع قطع البسملة عن أو  و) د ( أما الوجه الرابع العقلي    

بينما البسملة ، السورة اآلتية فهذا الوجه ال يصح ألنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية 

 . للسورة اآلتية

ي بأيها شاء ـلذلك بين السورتين بالنسبة للبسملة ثالثة أوجه تخييرية و القارئ مخير  بأن يأت 

 تخييرية يجملها ورش في وجه واحد و يسميه وجه البسملة.أنها اعتبارها و هذه الثالثة  ب

 ه الثاني : ـــالوج

نفس عند انتهاء السورة تمن غير بسملة أن ورش رحمه هللا كان يسكت بغير :  تـالسكـــ     

ــة من غير تنفس و يسمى يفـقلسورة الجديدة أي بين السورتين أسكتة يسيرة ثم يشرع في ا

 و ال يبسم  بين السورتين . السكتوجه 

 ه الثالث : ـــالوج

أن يص  آخر السورة المنقضية بأو  السورة الجديدة من غير :  الوص  من غير بسملة     

 وجه الوص  بسملة و يسميه
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ثالثة أوجه تخييرية كما ذكرنا يأتي القارئ بأيها شاء و ليس  هيتفرع عن:  وجه البسملة       

 وجهان آخران جائزان. أيضاملزما بأن يأتيها كلها و ال شك أن القطع هو األسه  و له 

آخر  اللهم إال بينينطبق في ك  القرآن الكريم  بين السورتين هذا هو مذهب ورش         

سورة التوبة لذلك  بسملة في أو ثمة ألنه ليست ( سورة األنفا  و أو  سورة براءة )التوبة

التوبة لورش و لغيره من القراء  بدايةغيره بسملة هناك و إنما بين األنفا  وليس لورش وال 

 ثالثة أوجه.

إذا انتهت سورة األنفا  يقف و يتنفس ثم يشرع في سورة براءة من :  ه الوقفــوج -1

 غير بسملة.

                                                "بين السورتينهو بدون سكت و: ه الوص ــوج -2

 

  "         "سكت"                           " من غير تنفس:قا  هللا تعالى : ه السكتــوج -3

 .سورة الغاشية و الفجر:  الوةـتـــ

 ) وجه البسملة (  "           "  بسم هللا ....()"                          "  :تدريب 

 ) وجه السكت (          "           )سكتة(  "           

         ) وجه الوص  من غير بسملة (                  "            "           

 لورش بين السورتين ثالثة أوجه :األوجه الجائزة لورش بين السورتين

 أول السورة الثانية                          آخر السورة األولى

 البسملة ) ولها ثالثة أوجه جائزة ( - 1

 السكت من غير بسملة. -2                      

 الوص  من غير بسملة. -3                      

 قاعــــدة
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 الثــالثـــة الحلقـــة

 

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا            

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

نا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثالثة من تإخو

 ج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .برنام

ا في الحلقة الماضية نبذة يسيرة عن سيرة ورش رحمه هللا ووعدناكم إخوتنا الكرام كنا قد تكلمن

في هذه الحلقة أن نتكلم وأن نذكر اإلسناد أو أحد األسانيد التي وصلت إلينا رواية ورش عن 

 نافع من خالله .

 ه.ــــن خاللــة ورش مـــرواي إلينا التي وصلتد ــــد األسانيــأح

( قد أكرمني هللا تعالى بقراءة القرآن الشيخ أيمن السويد العبد الفقير الذي أمامكم ) **    

 :  خيرا و همعني يم برواية ورش عن نافع على عدة شيوخ جزاهم هللا العظ

 الشيخ محي الدين الكردي الدمشقي.أستاذي  -1

و شيخ القراء في  اإلفتاءأمين عزيز عيون السود رحمه هللا تعالى والشيخ عبد الوأستاذي  -2

 مدينة حمص.

 الشيخ أحمد بن عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري.وأستاذي  -3

 .حفظه هللا تعالىالمصري ي شحاتة السمنودي لع إبراهيمخ يالشوأستاذي  -4
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بالقراءات العشر الكبرى من طريق و قرأ الشيخ أيمن السويد سورة الفاتحة و سورة البقرة 

 طيبة النشر على شيخ عموم المقارئ المصرية.

 بهما و بك  القرآن العظيم . نيو قد أجازالشيخ عامر السيد عثمان رحمه هللا  -5

ذكر إسناد الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه هللا إلى اإلمام ورش و منه إلى رسول هللا 

 ن أقصر األسانيد في عصرنا الحاضر:صلى هللا عليه و سلم ألنه م

 :لىرأ الشيخ عبد العزيز عين السود عفقد ق

 لدمشقي و هو قرأ على شيخه و أبيه ،الشيخ محمد سليم الرفاعي الحلواني ا -1

 و على شيخ القراء في مكة المكرمة ،أحمد ابن محمد الرفاعي الحلواني و ه -2

 القراء في الديار المصرية ،لى شيخ أحمد بن رمضان المرزوقي و هو ع -3

 و على شيخه ،حمد العبيدي و هالشيخ إبراهيم إبن بدوي إبن أ -4

 جهوري و هو على شيخه ،إلابن حسن ا عبد الرحمان -5

 مد ابن رجب البقري و هو على شيخه ،أح -6

 د ابن قاسم البقري و هو على شيخه ،محم -7

 ابن شحاتة اليمني و هو على شيخه ، عبد الرحمان -8

 ابن غانم المقدسي و هو على شيخه ، علي ابن محمد -9

 مديسي و هو على شيخه ،الس  محمد ابن ابراهيم  -11

 ،ميوطي و هو على إمام الك  اإلمام الذي لم يأتي مثله أسد األ   ابنأحمد  -11

 و على شيخه ،رحمه هللا تعالى و ه محمد ابن محمد ابن محمد الجزري -12

 ابن أحمد البغدادي و هو على شيخه ،اإلمام عبد الرحمان  -13

 ، حمد ابن أحمد الصائغ و هو على شيخهم -14
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 العظيم و لي هللا بال نزاع ، اإلمامعلي ابن شجاع و هو على شيخه  -15

ي و ـاألمانة بحرز ـة المعروفـه هللا تعالى صاحب المنظومـالشاطبي رحم هالقاسم ابن فير -16

 ي في القراءات السبع وهو على شيخه ،وجه التهان

 ،أبي الحسن علي ابن هذي  و هو على شيخه  -17

 نجاح و هو على شيخه ،داوود سليمان ابن  -18

في القراءات السبع أبي عمر عثمان ابن سعيد الداني صاحب كتاب التيسير اإلمام العظيم  -19

 و هو على شيخه ، 

 راهيم ابن خاقان و هو على شيخه ،ابخلف ابن  -21

 جيبي و هو على  شيخه ،بن أسامة الت  أحمد ا -21

 ن عبد هللا النحاس و هو على شيخه ،إسماعي  اب -22

 سف ابن عمر األزرق و هو على شيخه ،أبو يعقوب يو -23

 لمصري الملقب بورش و هو على شيخه ،اإلمام عثمان ابن سعيد ا -24

 من التابعين منهم : 71قلنا أنه قرأ على ومدني إمام المدينة عبد الرحمان الاإلمام نافع بن  -25

 ة ابن نصاح القاضي و هو على شيخه ،شيب -26

 ، عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما و هو على -27

 سيدنا أبي ابن كعب، أقرأ الصحابة بشهادة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم و هو على  -28

محمد رسو  هللا صلى هللا عليه و سلم و تلقى الرسو  صلى وقرة أعيننا يبنا سيدنا و حب -29

ه عن رب العزة ج  جالله و عم لم عن أمين الوحي جبري  عليه السالم و هو تلقاهللا عليه و س

 و تقدست أسماؤه و ال إله غيره. نواله و تعالى جده 



 
15 

عن رج  و إمام عن إمام ك  واحد  الحمد هلل الذي أوص  إلينا كتابه متصال بالتالوة رجالف

 منهم مشهور بشيخ قراء زمانه و بلده فالحمد هلل على هذه النعمة.

مة اإلسالمية من بين و نسأ  هللا عز وج  أن يديمها علينا و هي أمر اإلسناد الذي تنفرد به األ

الحمد هلل فليس ألمة من األمم إسناد إلى نبيها و ال إلى كتاب ربها إال هذه األمة ف سائر األمم ،

 . على هذه النعمة العظمى

 كلمنا في الدرس الماضي عن األوجه الثالث الجائزة بين السورتين إخوتنا الكرام كنا قد ت

 ـرـــزهـور الـع للســــع األربـــالمواضـ

تجدون في كتب علم القراءات والكتب التي تحدثت عن رواية ورش رحمه هللا  : هــتنبيـــ   

 بين السورتين : العظيم أن بعض العلماء استحبوا في أربع مواضع في القرءانوهو 

  واستحبوا :السكت  ةلك المواضع األربعلمن كان مذهبه في غير ت :بين السورتينة ــأ/ البسمل  

 : لمن كان مذهبه الوص  بين السورتين . تــب/ السك 

 هي:ربع الزهر هي ما يسميه العلماء بالسور األ ةربعهذه المواضع األ    

 سورة اإلنفطار . عندما نصلها بآخر/ أو  سورة المطففين 1

 سورة العصر . عندما نصلها بآخر/ أو  سورة الهمزة 2

 سورة المدثر. عندما نصلها بآخر/ أو  سورة القيامة 3

 سورة الفجر . عندما نصلها بآخر/ أو  سورة البلد 4

 ؟  كـذلن ـة مــما الحكم

ما أولهما سورتان منه األربعة المطففين والهمزة والقيامة والبلدهي أن أو  هذه السور     

في سورتي القيامة والبلد   "          " وهما سورتي المطففين والهمزة ، وكلمة  " ويــ " كلمة 

ماكن ليس مستحبا ذوقا لذلك هذا األمر اجتهادا من العلماء وأمر غير هذه األ فقالوا: الوص  في

  . ملزم
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من كان يقرأ لورش بوجه البسملة بين السورتين من أو  الختمة إلى آخرها يعني :  -

 فليفع  .

آخرها لورش إذا وص  إلى ومن كان مذهبه السكت بين السورتين من أو  الختمة إلى  -

وإن أحب أن يبسم  على  فليفع  ، هذه المواضع األربع إن أحب أن يبقى على السكت

 العلماء فليفع  .هؤالء ما اختاره 

من كان مذهبه الوص  بين السورتين من أو  الختمة إلى آخرها عندما يص  إلى كذلك  -

ق  في هذه المواضع األربع هذه المواضع األربع إن شاء بقي على الوص  وإن شاء انت

 إلى وجه السكت بين السورتين .

 تدريب على المواضع األربع 

 / عند وص  آخر سورة الفجر بأو  سورة البلد :1

 "                        )سكت(                                 " قا  تعالى 

 )وص ( "                                                        "            

نحن أيضا مخيرون كما ذكرنا فمن /عند وص  آخر سورة المدثر بأو  سورة القيامة : 2

 كان مذهبه الوص  فله السكت من غير تنفس ، ومن كان مذهبه السكت فله البسملة .

 "                             )سكت( "                                        " قا  تعالى 

 )وص ( "                                                                      "  

 / عند وص  آخر سورة اإلنفطار بأو  سورة المطففين3 

 "                   )سكت(                       " قا  تعالى  

  " )وص (                                      "  
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 /عند وص  آخر سورة العصر بأو  سورة الهمزة 4

 "                        )سكت(                    " قا  تعالى 

 " )وص (                                           "  

*إذن هذه المواضع األربع التي استحب فيها بعض العلماء عدم الوص  إنما استحبابهم ليس     

 . الملزمباألمر 

 لد ، الشمس ــ: سورة البتــــالوة

 من أراد أن يقرأ بعدها سورة الشمس فله ثالثة أوجه : أن يبسم  أو يص  أو يسكت .      

 "                    " عند ورش ،  "                  "  : تنبيــــه

روى القرءان عن كما قلنا رحمه هللا  ان ورشأ ننبه إخواننا الذين ال يعرفون رواية ورش     

شيخه نافع وهو يتبع في قراءته التي قرأها على شيوخه .المصحف الذي جعله سيدنا عثمان 

وفي مصاحف  ، بالفاء "   "                  وهذا المصحف كتبت فيه هذه اآليةفي المدينة 

  بالواو. "                " أخرى أرسلت إلى البلدان كتبت

فحفص عن عاصم يقرؤها بالواو كما هي في المصحف الذي أرس  إلى الكوفة ألن حفصا   

 كوفي ، وورش عن نافع يقرؤها بالفاء كما هي في مصحف المدينة .

هذه من عند هللا وهذه من عند هللا ، هكذا أنزلت بالفاء وبالواو وكتبت بين يدي رسو          

بالواو فلما فرغها سيدنا زيد في المصاحف جع  في بعض  أخرىهللا قطع بالفاء وقطع 

تلقاها الصحابة  بعضهم بالفاء و المصاحف قطعا بالفاء ، وفي بعض المصاحف قطع بالواو

مر على أحد فال يشكلن هذا األ، فهذه صحيحة وهذه صحيحة  وبعضهم بالواوعن رسو  هللا 

 وهو من األمور السهلة .
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 الحلقــة الرابعــة

          

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا              

 ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ة رابعإخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة ال

 ة الصحيحة برواية ورش عن نافع .من برنامج التالو

ع الزهد ــور األربــإخواننا الكرام كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية على ما يسميه العلماء بالس

وبينا األوجه الجائزة التي اختارها العلماء عند وص  ، طففين ،الهمزة ، البلد ، القيامة ( ) الم

 بما سبقها من سور . هذه السور

 : الكرام نتحدث اليوم عن شئ من المدودإخواننا 

بحث المدود يذكر عادة في علم التجويد وله قواعد متفقة بين القراء إال أن لورش رحمه      

 هللا له مذهب خاص في عدد من المدود وهي :

 / مد اللين 5مد الصلة الكبرى    / 4/ مد البد      3/ المد المتص      2/ المد المنفص    1

على الحلقات  لذلك سنشرح هذه المدود تباعا ونبين مذهب ورش فيها بإذن هللا تعالى     

 . القادمة حتى النثق  ذلك عليكم في حلقة واحدة

  لصوت األلف حروف المد ، وهذا التطوي بحرف منهو إطالة الصوت كم نعلم  : المــــــد 

، والياء الساكنة المكسور ما قبلها قبلهاوالواو الساكنة المضموم ما الساكنة المفتوح ما قبلها ، 

 .له ميزان وليس عشوائيا وال متروكا لألذواق
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نمده بميزان ذكره العلماء  ا "ـ  " قعندما نقو   "       " في قوله تعالى : عندما نمد  مثال 

 الحركة .زمن ( ، وهذا الميزان هو عن رسو  هللا )ص المنقولة لنا نبطوه من التالوةواست

ثالث حركات الفتحة والضمة والكسرة ، هذه الحركات  أن اللغة العربية فيهابونحن نعلم     

 . يةالثالث أزمنتها عند النطق بها متساو

 متساو. الثالثة  فزمن هذه األحرف ""ق  أو  ""ق  أو  ""ق  ما أقو  فل

  و"ق   "، أو واوا في  ي"ق   "، أو ياءا في  " قا   "أن أنطق ألفا أقو   فإذا أردت

  . ه ؟ـاللـن خـددت صوتي مـذي مـدار الـفما هو المق

 "ق   ق   "فإذا قلت ، هذه قاف مفتوحة  "ق   "قا  العلماء هو بمقدار حركة أخرى ، فعندما نقو   

الفتحة ركتين متتاليتين يساوي زمن تطوي  أي لنطق ح "ق   ق   "هذا الزمن الذي استهلكته لقو  

 ، إذن أنا أمط صوتي عند نطق األلف بمقدار نطق حركتين متتاليتين .  " اقـ   "عندما أقو  

 

 

 

 

 

يبين العلماء ما هي الحركة ؟ لم يقولوا بمقدار فتحتين أو كسرتين أو ضمتين . لم أعود فأقو  

 ألن أزمنة هذه الحركات متساو . لم ؟

      

 

 

 ضبط أزمنة المدود

 المعيار في ضبط أزمنة المدود هو القياس بالحركات .

هي الفترة الزمنية الالزمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم :والحركة 

 أومكسور

 قاعــــدة

 

 ضبط أزمنة المدود

فالحركتان هي الفترة الزمنية الالزمة للنطق بحرفين  : مقدار الحركتين

"يساوي زمن النطق بـ  "قـ ا"متحركين متتاليين أي إن زمن نطقنا بـ   .  "ق  ق 

 

 قاعــــدة
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أنه  بالمرونةونعني  ميزان مرنهذا هو الميزان الذي نستعمله في قياس المدود ونالحظ أنه 

 قاب  للتطوي  والتقصير بحسب سرعة القراءة .

وطة نسبيا ، فإذا مطالنطق م *فعندما يقرأ اإلنسان بهدوء وتؤدة تكون أزمنة حركاته عند   

أسرع واتجه نحو التدوير أو نحو الحدر يعني نحو السرعة في القراءة قصرت أزمنة حركاته 

 وبالتالي قصرت أزمنة مدوده مع المحافظة ك  مد على عدد الحركات .

حركات في التدوير ب  هي أطو  منها ، ال تساوي الست حركات في التحقيق الال*فالست   

حركات في الحدر ، ب  في الحدر تكون أقصر الحركات في التدوير ال تساوي الست الوالست 

 القراءة . تعر  زمن الحركة قد قصر عندما س  ألن  لم؟

  المنفص .إخواننا الكرام هناك مد معروف لدينا هو المد المتص  والمد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركات. 16ونحن نقرأ لورش نمد ك  منهما  أو منفصال *إذن إذا رأينا مد متصال 

    

هو أن يأتي حرف المــد في آخر الكلمة األولى وهمزة القطع  المــــد المنفصل :

 في أو  الكلمة 

، ويمد هذا  "              "،  "               " ، "          " التي تليها نحو: 

 .حركات  6المد بمقدار 

 قاعــــدة

 

 هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة نحو: ـد المتص  :المـ

، ويمد هذا المد أيضا بمقدار "         "، "       "، "           " ، "           " 

  حركات . 16

 قاعــــدة
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إن جاء  ةـواو لفظيـع بـم الجمـة ميـصل*ومن مزايا رواية ورش مما رواه عن شيخه نافع :  

  ميم الجمع همزة قطع . بعد

أولها  : "         " ، آخرها ميم جمع:"          " ،  "                " كقوله تعالى  :مثا 

       رحمه هللا يص  ميم الجمع بواو لفظية فيقو في مث  هذا المثا  كان ورش ، ف همزة قطع

 "                 ". 

عندما يصلها بواو لفظية صار آخر هذه الكلمة حرف مد وهو حرف  " :         " أي      

 فشابه هذا المد "           " الواو الساكنة المضموم ما قبلها وجاء بعدها همزة قطع في كلمة 

مد ملحق وهو بمد صلة ميم الجمع بالمد المنفص  فعوم  معاملة المد المنفص  وسماه العلماء 

  حركات . 16ـ بالمد المنفص  بمقداره أي ب

 

 

 

 

 

 

  مالحظة :

  "             " يعني مثال في قوله تعالى يكون في حالة الوص  فقط ، ننبه بأن هذا المد        

 .ب  نقف عليها بسكون الميم  "         " فال نقو   "         " فإذا وقفنا على 

على أنها واو لفظية : هذه الواو تكون في اللفظ ال في الخط فإذا وقفنا عليها لذلك نؤكد     

 "               " و الصلة في نحو قوله تعالى الواو التي هي صلة ، كما تحذف وا حذفت هذه

  عند الوقف . " ه  ــ  ال" م  فنقو  

 

يص  ورش ضم ميم الجمع بواو لفظية إذا كان بعدها همزة قطع نحو :         

، وتمد هذه  "    "           ،  "    "                 ،  "                   "

 حركات كالمنفص . 16الواو بمقدار 

 

 قاعــــدة
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  سورة اللي  ، الضحى ، الشرح . تدريب:

فع   "          " ونحن نعلم أن  " ث       " نالحظ أن هناك فتحة على الثاء في كلمة : مالحظة

ولقد جاءت من  ،جد فتحةأمر وفع  األمر آخره مبني على السكون ، وهنا ال نجد سكونا ب  ن

 إلى "      "الهمزة من  فتحةنقلنا  "            ا  ث       " إليها  "    " نق  حركة همزة 

د  " وأسقطنا الهمزة من اللفظ فصارت "ث        "فصارت  "          "من الساكن   " لــما  ث  ف ح 

د  "  في كلمة  ءهذا الذي يفسر لنا وجود الفتحة فوق الثا وال تستعم  إال في حالة ،"   ث  ف ح 

              نقو و وصلناها بالبسملة فال ، أما لمن غير بسملة  "       "بـ  "          " وص  

د   " ث   "ب  نقو   " بسم هللا الرحمن الرحيم ث  ف ح               "   بسم هللا الرحمن الرحيم  فحد 

 . فانتبهوا لهذا األمر  بسكون الثاء
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 الحلــــقة الخامســـة

       

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا         

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الخامسة إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

إخواننا الكرام كنا قد تعرضنا في الحلقة الماضية لمذهب ورش رحمه هللا في المد المنفص  

 الجمع.والمد المتص  وكذلك في صلة ميم 

 .البد نتكلم اليوم عن مذهب ورش رحمه هللا في مد 

تلوها حرف : كما درسنا في علم التجويد هو ك  همز ممدود ، يعني ك  همزة ي دلــد البــم  

 :نحو قولنا  كان حرف المد ألــفا أو ياءا أو واوا ، وذلك مد سواء

 " إ ي "،  "   " ،  "    "يعني هذه األصوات الثالثة  "          " " ،          " ،  "        " 

  . دلــالبد ــمهي 

إال أن لورش في ، ك  القراء يمدون هذا المد بمقدار حركتين وهو مث  المد الطبيعي        

 هذا المد مذهبا سنذكره .

* ولكن ننوه على شيء يا إخوة : أن مد البد  يكون أحيانا محققا أي منطوق كما يسميه    

 . "    "أو واو  " إ ي "أو ياء  "    "ألف العلماء كاألمثلة المذكورة ، فالهمزة منطوقة وبعدها 
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* وقد يكون مد البد  أحيانا على رواية ورش قد أصابه شيء من التغيير ، والتغيير قد يكون   

      الهمزة إلى الساكن قبلها كقوله تعالى على رواية ورش في سورة الضحى مثالحركة بنق  

" ، فالبد  كان موجودا فلما نقلت حركة الهمزة             "  أين البد  ؟ أصلها "            " 

، البد  فتغير "            " صار النطق وأسقطت الهمزة من اللفظ بالنق   إلى الساكن قبلها

 . مد بد  مغير بالنق  اسمه عند العلماءفهذا 

 في نحو قوله تعالى على رواية ورش بالتسهي وقد يكون التغيير ليس بالنق  ب  *         

  58سورة الزخرف"                           " وأصلها  "                        " رحمه هللا  

 .  ــد  بالتسهيـبـد الــر مـتغيهنا 

 كقوله تعالى على رواية ورش رحمه هللا  دا ــــباإلب وقد يكون تغيير مد البد  *       

 . "                   " صلها وأ "  يةيـ ا              " فنطقها  "                     "         

ولكن لما اجتمعت همزتان من كلمتين واألولى مكسورة والثانية مفتوحة أبدلت         

الهمزة الثانية ياءا مفتوحة فتغير مد البدا باإلبدا  ) وسنتعرض لهذا في الدروس القادمة 

 بإذن هللا تعالى ( . 
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  كان ورش رحمه هللا له في هذا المد ثالثة أوجه : دل ؟ :ـــد البــد ورش مــة يمــركـم حــك

 / أن يبقيه بمقدار حركتين كبقية القراء .1

  / أن يمده بمقدار أربع حركات .2

 / أن يمده بمقدار ست حركات .3

 

 

 

 

 

 

بالقصر والتوسط والطو  وهذه األوجه "                            "  على قوله تعالى: تدريب 

 الثالثة جائزة إال أن من عادة الناس في بالد المغرب أنهم يمدون مد البد  بمقدار أربع حركات 

 : مـــد البـــدل

 " ، "         " ، "          "          " هوك  همز ممدود نحو : مد البد  : 

 .سواءا كان الهمز محققا أو منطوقا كاألمثلة السابقة 

 أو "             "  :نحو التغيير بالنق أو مغيرا أي غير منطوق سواءا كان 

 "                  " نحو:  باإلبدا  أو"                             " نحو:  بالتسهي 

 قاعــــدة

 قاعـــــدة

 ورد في مد البد  عن ورش رحمه هللا ثالثة أوجه :

 القراء . سائرالقصر بمقدار حركتين ك /1

 / التوسط بمقدار أربع حركات .2

 / الطو  بمقدار ست حركات . وذلك وصال ووقفا3
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  نعـــم ه ؟ــق على القرءان كلـ  هذا ينطبـورش هـد  لـد البـهذا الذي ذكرناه عن م  

     إال أن لورش استثناءات البد لنا من تبيينها . 

 يستثني لورش لمد البد  : : دلـــاءات في مـــد البــاإلستثن

 ،"          " ، "           " مثال : :  / إن كان مد البدل مسبوقا بحرف ساكن صحيح1

 "             " ، "            ". 

  مد بد  ولكنه سبق براء ساكنة . : ءا

  مد بد  ولكن سبق بسين ساكنة . : وء

 استثناه ورش من التوسط والطو  وما كان يزيد هذا المد عن مقدار حركتين .فهو ما 

 هذا مد بد   : "       "  حركات ، 16: مد متص  بمقدار  "           ":  لـــكلمة إسرائي/ 2

إذا وقفنا عليه ينشأ مد عارض للسكون ونحن نعلم أن المد العارض للسكون عند الوص  ولكن 

  القراء القصر والتوسط والطو  .يصح فيه لك  

  أما في الوص  فهذا المد مد البد  أيضا مما استثناه ورش.

 حركتين.ب  يمدها بمقدار ال يفع  ذلك    "ـــ حركات 16يمدها  ال " يا بني إسرائيـفال يقو  

وهذا األمر الذي استثناه ورش في كلمة يؤاخذ بياء الغيبة أو تؤاخذ بتاء  : كلمة يؤاخــــذ/ 3

 "                          " و 286 البقرة                      "  "الخطاب في نحو قوله تعالى 

، مع العلم أنه يبد  هذه الهمزة واوا مفتوحة " تؤاخذ ويؤاخذ "  ولكن ورشا استثى هذا الفع  

حيث يقو  رحمه هللا تعالى ، د دراستنا للهمز المفرد المتحرك وسندرس هذا في المستقب  عن

أربعا وال ستا ب   الال يمده وفهو ما استثناه ورش  "                "  يقو و"                 ":

 ن .يمده إال حركتي
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           قوله تعالى : في نحو: أن يكون مد البدل ناشئا من مد العوض المسبوق بهمزة / 4

 . " دعاءا "فلما نقف عليها نقو   "           "

مد متص  ، هذا الصوت ظاهره مد بد  ولكن حقيقته هو مد عوض ، لذلك ال يزيده  ءا :

   ورش عن مقدار حركتين .

  ةسور "                      " مثال في قوله تعالى  :مد البدل الذي همزته همزة وصل / 5

 يبدأ ورشا بدءا "       "  فإذا وقفنا على  "                        " البقرة  فيقرؤه ورش 

ُ  اريا فيقو  باخت  هذا مد بد  ولكن الهمزة فيه همزة وص  ،  : و "ا" فقولنا ،   "        " أ 

 ورش يستثني هذا الفع  وأمثاله . لذلك كان

 ، فلو وقفنا على "                    "  و "                          " عالى توفي مث  قوله  

همزته  ألنفظاهر اللفظ مد بد  ولكن ورش يستثني هذا األمر  ا "ن  ت  ـي" إ  " نبدأ "             

 همزة وص  لذلك ال يزيده عن مقدار حركتين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعــــــــدة

 المستثنى من مــد البــدل

 :يستثني ورش في تطوي  مد البد  زيادة عن حركتين إذا كان

 "     "  / مد البد  مسبوق بساكن صحيح نحو:1

  حيث جاءت. "  "        / كلمة 2

 كيف جاءتا.    "   "     و  "  "     / كلمة 3

 . "  "  ،  " "   / مد العوض المسبوق بهمزة نحو : 4

اا  " ، "    ا  "  / البد  الواقع بعد همزة وص  نحو البدء بـ :5  . " يـت ن 
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 بقي هناك كلمتان لورش فيهما وجهان : : تنبيــــــه

 أن يجعلهما كبقية أنواع مد البد  أي تسويتهما ببقية المواضع . ه األو  :ــالوج   

حركات أيضا بمعنى : إذا مد حركتين مدهما حركتين ، أو إذا مد أربع حركات مدهما أربع 

 ونفس الشيء بالنسبة إلى ست حركات .

 . صرهما دائما استثناؤهما فيق ه الثاني :ــالوج   

 : وهما في قوله تعالى

 "                          "في سورة يونس          

 "                " وفي سورة النجم         

لها ترتيب  "          " سواء أبد  همزة الوص  أو سهلها ، و " ءالــن "قصرهما يقو  *إذا 

  خاص وأوجه عدة لعلنا في المستقب  ندرج لها بحثا خاصا .

ا " ب  يبقيه ساكن اد  ورش رحمه هللا ال يكسر التنوين في كلمة " ع   " :               *"  

  . "         "ويدغمه في الم التعريف فيكون النطق بالم مشددة ، وهو يقل  األلف في كلمة 

 : تدريب على هاتين الكلمتين بالوجهين 

هاتان الكلمتان هما اللتان فيهما وجهان لورش ، والخمس السابقة مستثناة وماعدا ذلك      

 تنطبق عليه القاعدة من أو  القرءان إلى آخره .

 حركات. 14وجرت عادتنا في البالد المغربية أن يأخذوا مد البد  
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 : سورة التين ، العلق ،القدر . تدريب

 عليها كسرة داللة على انه في حالة الوص  ننق  همزة  " ب          " نالحظ أن     مالحظة : 

 إلى الساكن قبلها . "        " 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعــــــــدة

 المستثنى من مــد البــدل

  ورد في قوله تعالى :

 في موضعي يونس "  " / 1

 في سورة النجم "   "   / 2

 عن ورش رحمه هللا وجهان :

 أ/ قصرهما دائما .                          

 ب/ تسويتهما بغيرهما من مواضع مد البد  .                         



 
30 

 

  الحلـــقة الســادســة

         

ا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدن          

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة السادسة 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

  : خالصة الحلقة الماضية

إخواننا الكرام كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مد البد  وقلنا أن لمد البد  لورش      

 حركات(  16أو  14أو  12) بمقدار  يمد البد رحمه هللا ثالث مقادير ، كان ورش رحمه هللا 

 أو كان"،         فله ثالثة أوجه في هذا المد ، سواءا كان مد البد  محققا كما في قوله تعالى" 

 كان مغيرا،أو "                                 هذا البد  مغيرا بالنق  كقوله تعالى "  

  ."                  " أو كان مغيرا باإلبدا  نحو"                        بالتسهي  كقوله تعالى"  

 حركات.(  6أو 4أو  2) فكيفما كان البد  محققا أو مغيرا فإن ورشا يمده ب   

  المغرب.حركات على ما اعتاده إخواننا في بالد  14وقلنا في برنامجنا هذا سوف نمد البد   

وبينا أن هناك خمسة كلمات أو خمس صور يستثنيها ورش رحمه هللا من مد البد  فال         

، ثم كما ذكرنا أن  د  (ــالبد ــ) المستثنى من ميمدها زيادة عن حركتين كما ذكرنا في القاعدة 

في  "             و " في سورة يونس في الموضعين فيها  "         "هناك كلمتين لورش 

 سورة النجم هاتان الكلمتان .
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 بهذا نكون قد حصرنا ك  ما يتعلق بمد البد  في القرءان العظيم لورش .

وجه اإلجما  وهو ما يدرس في علم  قب  أن نتكلم عن مد اللين المهموز نذكركم بمد اللين على

 التجويد.

أن يأتي حرف من حرفي اللين وهما الواو والياء  : ا ــه اإلجمــن على وجــد الليــفم     

الساكنتان المفتوح ما قبلها ،وبعد واحد منهما يأتي حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف 

وهذا كما قلنا  المثاالن على مد اللين من حيث هو ،" فهذان         " أو "        كقوله تعالى " 

 يدرس في علم التجويد وفيه لك  القراء  ثالثة أوجه ) القصر والتوسط والطو  ( .

لكن ورش رحمه هللا اختص بنوع من هذا المد وهو اللين المهموز دون غيره من القراء ،     

نفسها ، عندئذ فإن ورشا رحمه هللا وذلك إذا أتى بعد حرف من حرفي اللين همزة في الكلمة 

  . حركات 16أو  14يمد هذا اللين المهموز بمقدار 

ليس هذا األمر متوقفا على الوقف كمد اللين الذي درسناه في علم التجويد لورش ولغيره ،    

 ب  هذا وصال ووقفا وسببه مجيء الهمزة بعد حرف اللين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 : : هو أن يأتي أحد حرفي اللين وبعده همزة في الكلمة نفسها نحو مد اللين المهموز    

        "  "  ، "                            " ، "            " ، " "  ، "           . " 

 حركات وصال ووقفا. 06 أو 04ويمد لورش بمقدار   

  57 في سورة الكهف "             " :ويستثني كلمتان فال مد له فيهما وهما قوله تعالى     

 . 08في سورة التكوير  "  "                                                                               

 قاعــــــــدة 
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   حركات في نحو قوله تعالى : 16أو  14تدريب : على اآليات بمقدار

  . 27 مريم"                                                          "      

  .31 المائدة"                                          "      

 283لبقرة ا ."                                     "      

 .48آ  عمران "                       "      

 وهذه القاعدة تنطبق على القرءان كله إال في كلمتين في قوله تعالى :    

 كغيره من القراء . "                                                   " في سورة الكهف :   

: هذا هو اللين  الموفيها مدين ،  "           " )  "                      " في سورة التكوير :  

: هذا مد بد  ، ونحن نعلن أن لورش رحمه هللا في مد البد  ثالثة أوجه ) ق ،  ءوالمهموز ، 

أو  14أو  12)نقصر الواو ونمد البد  إما  "                       " ت ، ط ( فإذن عندما نقرأ 

  ( .حركات  16

مذهبهم في مد البد  إما حركات لورش  14بمقدار إن الذين رووا اللين المهموز  :ــــه ـــتنبيـــ

فإذا اجتمع اللين المهموز مع مد البد  في مقطع قرءاني  ،حركتين أو أربع أو ست حركات 

حركات ) توسط ( قلنا أن تأتي بالبد  إما بالقصر أو  14واحد ومددنا اللين المهموز بمقدار 

ين رووا الطو  في اللين المهموز فإنه لم التوسط أو الطو  ما في هناك وجه ممتنع ، أما الذ

 يرووا في البد  إال الطو  .

 حركات  16إال  "      " حركات ، لم يرووا في البد  مثال  16 "        " : الذين رووا  مثال 

 يمتنع لورش ع  طو  اللين المهموز القصر والتوسط في مد البد  . :أخرىبعبارة 
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أوجه عقلية فامتنع منها وجهان فبقي عندنا  16ألن تركيب اللين المهموز مع مد البد  يعطينا 

أوجه جائزة سوف نتوسع في الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن هللا تعالى سواءا تقدم أربع 

 مد البد  عن اللين المهموز أو تأخر .

 : سورة البينة ، الزلزلة ، العاديات . تـــــالوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـدةـــقاعـــــ

 وز  لورشـن المهمـدل مع الليــد البــاع مــاجتم

 يمتنع لورش ما يلي :

 / الطو  في اللين المهموز مع قصر البد  .1    

 / الطو  في اللين المهموز مع توسط البد  2    
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  الحلقــة السابعــة 

     

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا       

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة السابعة إخواننا الكرام السالم عليكم 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

 : خالصة الحلقة الماضية

إخوتنا الكرام تحدثنا في الحلقة الماضية عن اللين المهموز وبينا بأنه أن يأتي أحد         

 14وقلنا أن ورش رحمه هللا كان يمد اللين المهموز حرفي اللين وبعده همزة في الكلمة نفسها 

حركات في القرءان كله اللهم إال كلمتين اثنتين هما كلمة " موئال " في سورة الكهف ،  16أو 

 وكلمة " الموؤودة " في سورة التكوير .

وذكرنا كذلك أن هناك عالقة بين اللين المهموز ومد البد  ، فالذين رووا عن ورش       

حركات( في اللين المهموز لهم في مد البد  القصر والتوسط والطو   14هللا التوسط ) رحمه

حركات  فلم يرووا في  16كالمعتاد ، أما الذين رووا عن ورش اللين المهموز مده بمقدار 

وقلنا بعبارة أخرى إن قصر البد  وتوسطه يمتنعان على الطو   ، حركات فقط 16البد  إال 

 . في اللين المهموز
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أوجه  16حاص  تركيب الوجهين في اللين المهموز وعن األوجه الثالثة في مد البد        

أوجه نقلية سواءا تقدم البد  عن اللين  اء هذين الوجهين يبقى عندنا أربععقلية فبناءا على استثن

 المهموز أو تأخر .

 :هناك أربعة أوجه  : وزــن المهمــلى الليـد  عــد البـدم مـإن تق/ 1  

 قاعـــــــدة

  وز لورشــن المهمــدل على الليــد البــدم مــتق

 الليــن المهــموز مــــــد البـــــــدل األوجه الجائزة

 طـــالتوس رـــــالقص 10

 طـــالتوس طـــالتوس 10

 طــالتوس ـو ـــالطـ 10

 ـو ــالطـ ـو ـــالطـ 10

 

 : في نحو قوله تعالىتدريب على القاعدة 

 33 النساء "                                                                                       " 

 " .       "  اللين المهموز في قوله تعالىمع  ،"           "  هنا اجتمع مد البد  في قوله تعالى

لو انعكست المسألة وجاء اللين المهموز أوال :  د ــالب دــوز على مــن المهمــدم الليـــإن تق/ 2

 : ثم جاء مد البد  بعده فتبقى األوجه أربعة
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 قاعـــــــــدة

  األوجه الجائزة عند تقدم اللين المهموز على مد البدل لورش

 مــــد البــــد  الليـــن المهـــموز األوجه الجائزة

 القصر التوسط 10

 التوسط التوسط 10

 الطــو  التوسط 10

 الطــو  الطــو  10

 

 : تدريب على القاعدة في نحو قوله تعالى

 284-283البقرة  "                                                                                 "   

ولقد جاءت في  " ت"         تنطبق هذه القاعدة على القرءان كله إال كلمة واحدة وهي        

 ، ولقد جاءت في القرءان الكريم "               "القرءان الكريم متصلة بالكاف والميم  في 

او  ـس " أو "               " متصلة بالهاء والميم في   بالضم وبالكسر . " ت هماء 

اجتمع اللين المهموز مع مد البد  في كلمة واحدة لذا فإن ورش رحمه هللا رواها بوجه   

 خاص وله فيها وجهان :

ويبقى البد  على حاله  "            " و  "       " أال يمد اللين المهموز أبدا كما فع  في  أ/    

 "ت        " حركتين أو أربع أو ست حركات ، يعني األوجه الثالث األولى لورش في كلمة 

  قصر اللين المهموز مع مد البد  حركتين أو أربع أو ست حركات .

وهو الوجه الرابع الذي روي عن ورش رحمه هللا في هذه الكلمة التوسط في اللين  ب/  

 غير.البد  معا ال المهموز وفي مد 
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 قاعــــــــــــدة

 أربــع:" واألوجه الجائزة فيها وهي  ت          كلمة " 

 

 

هذه األوجه األربع الجائزة لورش رحمه هللا في هذه الكلمة جمعها اإلمام ابن الجزري رحمه 

 في بيت واحد وهو : تعالى هللا 

 ثلـــثا  قصر الواو والهمز "ت          " و                      

    أربعة فـــــادر  ــووسطهما فالك 

 : الشاطبية جاء في نظم

 

 الموءودة اقصر وموئال سوءات خالف لورشهم .. وعن كلوفي واو          

 : تدريب على القاعدة في نحو قوله تعالى

 22 األعراف "                                                   "             

 :  سورة القارعة ،التكاثر ، العصر ، الهمزة الوة ـــت

فإن الهاء التي في آخرها هي هاء السكت وهي ساكنة  : "           "  على كلمةه نبأريد أن أ

 تبقى الهاء ساكنة ."                " وصال ووقفا ، فلو وصلناها بكلمة 

 مـــد البـــدل الليــــن المهــموز     ه الجائزةـاألوج

 القصـــــر القصـــــر 10

 التوســـط القصـــــر 10

 الطـــــو  القصــــــر 10

 التوســـط التوســــط 10
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 الحلقــة الثامنــة

 

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا              

 ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثامنة إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

  : خالصة الحلقة الماضية

كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن اجتماع اللين المهموز مع مد البد  ، فاللين         

.واللين المهموز هو أن  "                               "  " ،           " المهموز كقوله تعالى 

يأتي حرف اللين والهمزة في الكلمة نفسها ، ومد البد  معروف لديكم فعند اجتماع مد البد  

لورش فيه ثالثة أوجه مع اللين المهموز وفيه لورش التوسط والطو  ، فكما شرحنا هناك ستة 

أ بهما أحد ولم يروهما أحد عن ورش وهما القصر أوجه عقلية ينحذف منها وجهان لم يقر

والتوسط في مد البد  مع طو  اللين المهموز ، فإذا قرأ القارئ بالطو  في اللين المهموز 

 فليس له في مد البد  إال الطو  فقط  .

الهمز والهمزات في رواية ورش لها شأن كبير    نا اليوم عن الهمز المفرد الساكن:أما درس 

 ام عدة :ولها أحك
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 / قد يأتي الهمز وحده في الكلمة .1         

 تحركا .م/ وقد يأتي لوحده ساكنا أو و2         

 / وقد تأتي همزتان متتاليتان في كلمة واحدة .3         

 / وقد تأتي همزتان متتاليتان ولكن في كلمتين .4         

الحاالت لها أحكام سنوضحها بإذن هللا تعالى شيئا فشيئا ، بعد حلقة وحلقة من غير أن  ذهك  ه

 تشعروا بثق  أو صعوبة طالما أنكم تتابعون حكما حكما .

  اــان ساكنــة إن كــوحده في الكلمــأتي لــرد الذي يــز المفــالهم : ىــالة األولــالح

بأن  فيه شيء من علم الصرف ، نحن نع  فالبحث اليوم : ةـاءا للكلمـع فـة قد تقـزة الساكنـالهم

علماءنا في اللغة جزاهم هللا خيرا كانوا يقابلون حروف الكلمات اللغوية بميزان صرفي 

 فيقولون مثال : 

 ا  ...وهكذا .فع   اب فاع    ، كت   فع    ، كاتب  على وزن فع   ،كتب  كتب 

 ( أو العين أو الالم .فعــ  ها إما حرف الفاء من كلمة ) ك  حرف من كلمات اللغة يقابل   

: إذا جاءت الهمزة ساكنة وكانت فاءا للكلمة أي تقاب  في الميزان الصرفي حرف الفاء  *إذن  

، فإن ورشا رحمه هللا كان يبدلها حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها .مثال في نحو 

  قوله تعالى في كلمة :

  "              "   يفعلون فالهمزة ساكنة مفردة ومكانها في الميزان الصرفي مكان فاء

 يفعلون .      "              ""             " الكلمة لذلك فإن ورشا بدال من أن يقو  

  "           "   "            "   مكانها في  "          "يفعلون ، فالهمزة الساكنة في

يبد  هذه الهمزة حرف مد رحمه هللا الميزان الصرفي يوجد حرف الفاء لذلك فإن ورشا 
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 "            " فيقو   واوامجانس لحركة ما قبلها ، وقبلها " ي " ياءا مضمومة فيبد  الهمزة  

                                                     . "           " بدال من أن يقو  

 "                       "* افرض أن الهمزة ساكنة وفاء للكلمة وقبلها كسرة كقوله تعالى     

ياء  هي يالذهذه الياء وليست من ( ) الذي ت  "                 " لذلك ورش رحمه هللا يقرؤها 

 عند البدء بها ، فالياء هنا تقاب  الهمزة ، " أوتمن "أو  وتمن "" أأ  ب  هي همزة  الذي

 الساكنين.فقد سقطت للتخلص من التقاء  ياء الذيأما و 

وورش رحمه هللا يفع  ذلك في القرءان الكريم كله ، ك  همزة ساكنة قابلت فاء الكلمة      

فورش رحمه هللا يبدلها حرف مد مجانس لحركة ما قبلها إال إذا كانت الهمزة مشتقة من 

 . ي "وو  فال يقو  " ت   "          " ، أو  ى "او  " الم  ال يقو   "         " مثال : ،مصدر اإليواء 

 الكلمة.القاعدة إال هذه هذه فورش رحمه هللا لم يستثن من 

 

 

 

 

 

 

 

 ـدةـــقاعـــــ

 نـــرد الساكــز المفــالهم

      نحو :  جنس حركة ما قبلهمد يبد  ورش ك  همز ساكن وقع فاءا للكلمة حرف    

"   " "   "، "    " "   "،  

 " "     "  "   كما " أوتمن " يقو  أتمن "أ" وإذا بدأ بـ 

. ويستثني من " أوتمن " بـ  " الذي "القراء فهذه الياء فقط عند وص   غيره من ها أ بيبد

   " .  " ، "  "هذا ما اشتق من اإليواء نحو : 
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إذا كان الهمز عين الكلمة أبد  ورش رحمه  :ة ـن الكلمـع عيـة قد تقـزة الساكنـالهمب/ 

هللا ثالث كلمات في القرءان الكريم وقعت الهمزة الساكنة المفردة في الميزان الصرفي 

  في تلك الكلمات الثالث مكان عين الكلمة في نحو :

"                   "  مث  " ما "سواء جاء بعدها  ، فع على وزن  " :           / "1  

 . "                             " بعدها  ا "" م  بدون  "          "أو جاءت 

 

فإن ورش يبد  هذه الهمزة "                   " وجاءت في سورة الحج  / " بئــر" :2  

  . "                    " ياءا ويقو  

  

             فيقو  ورش رحمه هللا وزنها الفع  فالهمزة تقاب  عين الكلمة :" الذئــب " / 3  

 وال يهمز هذه الكلمة . "                     "  وال يقو  "                   "

 

نت فيه الهمزة الساكنة عين الكلمة ما عدا فقط يبدلها ورش مما كا إذن ثالث كلمات  

 . "                     " ذلك فإن الهمزات سواكن عند ورش محققة مثال 

                   ب  يقو   "ا ر  ـ  قا   "فالهمزة مقاب  الم الفع  فال يقو   افع  " اقرأ "   - 

 "                      ". 

 

 "  وهكذا ....                ا ن يشاال يقو  "  "                         "   - 

 

 

 

 

 

 قاعــــــدة

يبد  ورش الهمز الساكن إذا وقع عينا للكلمة في ثالث كلمات فقط ال رابع لها 

 "وبير "" الذيب " ، " " وبئر " " بيس " ، " الذئب ":" بئس " وهي 
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 تالوة : سورة الفي  ،  قريش ، الماعون ، الكوثر ،الكافرون 

  :مالحظة   

سنتعرض إليه بإذن هللا تعالى في الحلقة القادمة ألن فيه همزا متحركا مفردا  " :          "  /1

وهي الهمزة التي بعد الراء ، هذه الهمزة الثانية سنتعرض إليها في الحلقة القادمة ، ولكن نقو  

 أن لورش في هذه الكلمة ) أي الهمزة التي بعد الراء (  له فيها وجهان :

"، وصادف أن كان بعد هذه األلف           بدال أن يقو  "  "           "  أ/ أن يبدلها ألــفا  

 16مد من أج  هذا السكون نيتولد عندها مد الزم كلمي مخفف فالمبدلة من الهمزة ياء ساكنة ف

  حركات .

  . بالمشافهة من عند الشيخ  ""           ب/ أن يسه  هذه الهمزة بدال أن يبدلها فيقو    

فالتسهي  يا إخوة هو أن ينطق القارئ الهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد       

ينطقها بين الهمزة  "          " المجانس لحركتها ، فإن سه  همزة مفتوحة كما في هذا المثا  

ولكن ال يمكن أن نضبط هذه الكلمة في المصاحف بالوجهين فالبد أن نضبط  المحققة واأللف ،

بأحدهما لذلك كان علماء الصرف يضبطونها على وجه اإلبدا  جزاهم هللا خيرا وهذا ال يمنع 

 صحة الوجه الثاني .

يكثر السؤا  عنها والحديث حولها ، فالبعض يستغرب كيف نقف على :  " فوي  للمصلين "/ 2

وله الوي  فهذا مسار استغراب ،هذا االستغراب لعله  مص    " فوي  للمصلين "قوله تعالى 

" الذين هم عن مقصود من هللا عز وج  بأن يلفت انتباهنا حتى ننتبه إلى القيد الذي بعده وهو 

، فليس الوي  لك  المصلين  إنما العياذ باهلل نسأ  هللا العافية لي ولكم الذي  صالتهم ساهون "

 . هم عن صالتهم ساهون وغافلون

رأس آية ورؤوس اآلي ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم " المصلين "  فالوقف على      

" فوي  للمصلين " على أن يتابع القارئ فيقو   يهف عليها ، فال إشكا  في الوقف علأنه كان يق

 " الذين هم عن صالتهم ساهون " . 
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" فوي  على قوله تعالى التالوة  القارئأن يقطع  الذي ال يجوز هوالوحيد الشيء       

فهذا ال يصح ألنه أوهم خالف المعنى  " فوي  للمصلين "بأن كان إماما مثال فقا   للمصلين "

أو كان في مأل أو مجلس فبتر التالوة فهذا ال يصح ، فإذا أراد أن يقف عليها كرأس آية ثم 

 عن صالتهم ساهون "" فوي  للمصلين الذين هم يكم  فال إشكا  ، وإن أراد أن يصلها فمثال 

 فال إشكا  أيضا ، وهذا أي أيضا صحيحا بإذن هللا تعالى .
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 الحلقـــــة التاسعـــة

 

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا         

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وسهال بكم في الحلقة التاسعة إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

 : خالصة الحلقة الماضية

إخواننا الكرام كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مذهب ورش رحمه هللا في الهمز         

ما قبلها  ت فاءا للكلمة حرف مد مجانس لحركةعالساكن وبينا أنه يب  ك  همزة ساكنة وق

هذه القاعدة تنطبق على القرءان بأن سواءا كان قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور ، وقلنا 

         " فال يبدلها ورش وال يقو            كان مشتقا مت اإليواء يعني "  العظيم كله إال ما

 يه ".وو  ـ  " ال يقو  " ت          " ى "  وكلمةاو  الم   "

وتحدثنا عن الهمزات السواكن التي تأتي عين الكلمة وقلنا أن ورشا يبد  ثالث همزات        

      " فال يقو  "الذئب"،          " ، "س" بئــفال يقو   "          " فقط في القرءان العظيم وهي :

                                                            .ر" ـــ" فال يقو  "بئ        "

وما عدا ذلك من الهمزات السواكن التي وقعت عين الكلمة في القرءان العظيم فإن ورشا      

 رحمه هللا يحققها كلها . 

 اليوم نتكلم عن الهمز المتحرك ومذهب ورش فيه .
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 ؟ . ماذا يفع  ورش إذا جاءت همزة متحركة وقبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور

إن جاء في الكالم همزة مفتوحة وقد سبقت بضمة وكانت هذه الهمزة تقاب  في الميزان        

 كما أبد  الهمزة الساكنة . يبدلهافإن ورشا  فـاء الكلمةالصرفي 

" فالهمزة المفتوحة تقاب  فاء  المفع   على وزن "  "                / " 1   : مثال قوله تعالى

             فانطبق عليها شرط التعريف ، فورش رحمه هللا  يبدلها ويقو   بضمةالكلمة وسبقت 

 يبدلها واوا . "                  " 

2 " /            "   " على وزن "مفع )  ألنه انطبق عليها "             "  (تبد

  الشرط .

   3/  "            "   على وزن "يفاعلكم" انطبق عليها الشرط   تبد"                 "              

فهو مما  "          "يصبح بعد اإلبدا   "         " ولقد درسناه في مد البد  أن هذا البد       

 استثناه ورش رحمه هللا فليس لورش فيه ال توسط وال طو  وإنما القصر فقط (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعــــــدة

 الهمز المفرد المتحرك

فــاءا يبد  ورش الهمز المفتوح إذا وقع بعد ضم واوا مفتوحة وذلك إذا كان الهمز  -1

 "           " : "            "    نحو للكلمة

          "           "      ( تبد"           " ) 

                "              " "              "  ) تبد( 

ونالحظ أن العلماء قد وضعوا فوق الواو نقطة سوداء الوسط داللة على أن هنا كان     

 (    )  همزة 
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هذا هو مذهب ورش في الهمز المتحرك ،وهذه الحالة لها شك  القاعدة ، إال أن هناك        

بعض الكلمات عن ورش من الهمز المفرد المتحرك له فيها أيضا أوضاعا خاصة ولكن ال 

 تندرج ضمن قاعدة وإنما هي كلمات بعينها .

  إن ورشا رحمه هللا يبد  : حـــــاالت خاصـــــة :

 : كيف ما جاءت في القرءان الكريم بدال من أن يقو  "       " الهمزة المفتوحة في كلمة / 1

  "       "      "         "  و أيضا وضع علماؤنا فوق هذه الياء  ،) لي ال ( بياء مفتوحة

                                نقطة سوداء مسدودة الوسط عالمة على أن هنا كانت همزة نحو :

 "                                      " 

: روى ورش رحمه هللا عن شيخه نافع هذه الكلمة في  "         " في سورة التوبة كلمة / 2

 .كيف حدث هذه ؟أبدلها ياءا مشددة مضمومة .  "                                " نحو قوله تعالى

: أبد  هذه الهمزة ياءا مضمومة وقبلها ياء ساكنة فأدغم الياء الساكنة في  "          "       

 الياء المتحركة بعدها فصار النطق  بياء مشددة مضمومة .

 : إن لورش في الهمزة الثانية الواقعة بعد الراء وجهان : "           " / كلمة 3

حركات ألن بعدها  16أنه يبدلها ألــفا وبالتالي يمد هذه األلف بمقدار  : الوجه األو  - أ

 حركات . 16ياءا ساكنة  فلذلك يتولد مد الزم كلمي مخفف بمقدار 

وهو أن يسه  همزتها بين الهمزة المحققة وبين األلف ألن هذه الهمزة  : الوجه الثاني -ب      

 مفتوحة 

ت  "   التسهي  أو"            "  اإلبدا إذن فيها الوجهان:    "  أ ر  ي 

 يترك هذه ، والر األلف التي بعد الهاء يقرأ ورش هذه الكلمة من غي " :         " / كلمة 4

 فيها أحد الوجهين :  الهمزة محققة وإنما له

   "        "أن يبدلها ألــفا وبعدها نون ساكنة فيتولد مد الزم كلمي مخفف  : الوجه األو  -أ     
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ت   " كما فع  في همزة  "نتم   ها" أن يسه  هذه الهمزة  : الوجه الثاني -ب          ." أ ر  ي 

 . م "ت  ن  ا" ه    التسهي أو   "         "  اإلبدا إذن فيها أيضا الوجهان :                  

بهمزة مكسورة محققة وبعدها ياء  "         " يقرؤها حفص عن عاصم :  "        " كلمة / 5

" . وإذا تسهلت           ، أما ورش يقرؤها بهمزة مسهلة مكسورة من غير ياء بعدها فيقو  "

وقراءته بمقدار  حركات على أنه متص  ، 16الهمزة جازت في األلف التي قبلها الطو  

    الموضع وما ماثله لوش وجهان يعي ألن الهمزة لم تعد محققة ففي هذا بحركتين على أنه ط

  . الشيخ  أو بالتلقي منوهذا بالمشافهة  بالقصر "         " بالطو  أو  "          " 

 ":        األ"  " و           " و "         " و "         " الكلمات / 6

 فإن ورش وقالون عن نافع رويا هذه الكلمات بالهمز ألن عندهم مشتقة من النبأ مثال :        

 "       "   "         "  : ؤ عن هللا عز و ج ب  ن  هي الم   "         " على وزن "فعي " يعني. 

 "        " "           " ألا" و          " "           "و  "          " "             ". 

في سورة البينة رواها ورش مهموزة ألنها مشتقة من برأ بمعنى   " :           " / كلمة 7

 ، فالبريئة بمعنى الخليقة . "              "فيقو  خلق 

 وهما : *هذه هي الكلمات التي همزها ورش وعنده كلمتان رواها بالعكس أي لم يهمزهما    

 بحذف همزتها  "                " "                 " -أ        

اء قبلها وحذف بوذلك بنق  ضمتها إلى ال "               " "               "  -ب       

  الهمزة لغة في الصابئون .

 :تدريب على الكلمات السابقة في قوله تعالى 

  "                                                              "  145آ  عمران 

 

  "                                                 "      71سورة يوسف 
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  "                                             "     225سورة البقرة  

 

  "                                             "   151 البقرة.  

 

 "                                     " 37التوبة  سورة  

 

 "                                         "  11سورة الماعون 

  

 "                                                      "  66سورة آ  عمران  

 

  "                                                 " 57سورة األحزاب 

 

 "           " ، "            "  ، "          "  ،"             "  

 

 "                                        "     17سورة البينة  

 

  "                                                                     "  62سورة البقرة  

 

  "                                                          " 69سورة المائدة  

 

 "                                     "  14الطالق 

  

فهناك ثالثة أوجه لورش رحمه "           "افرض أن شخصا أراد أن يقف على       

 القارئ مخير بأن يأتي بأيها شاء :هللا عند الوقف على هذه الكلمة ،و
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  الطو ./ إما أن يقف عليها بالتسهي  مع 1      

 القصر./ إما أن يقف عليها بالتسهي  مع 2      

  ساكنة./ وإما أن يقف عليها بياء 3      

هذه الكلمات فيها مذهب ورش في الهمز المتحرك في القرءان كله سواءا من خال  القاعدة     

التي شرحناها التي تكون الهمزة مفتوحة وفاءا للكلمة وقبلها ضمة أو الكلمات المفردة التي 

،أو ما له في اإلبدا  والتسهي    "          " و "       " جمعناها سواءا مما يبدله ورش وهو 

أو مما يهمزه  ""          أو ما يسهله مع المد والقصر مث   "         " و  "           "مث  

"                      "           " أو مما يترك همزه مث   "          " و  "            "و  "          " مث  

" 

 : سورة النصر ، سورة المسد ، سورة اإلخالص ، سورة الفلق ، سورة الناس  . تالوة

 :  مالحظة   

التي قرأناها وإن كنا سنشرحها في المستقب  في البحث  "            "أنبه على كلمة        

 المتعلق  بحكم الالمات وحكم تقلي  األلفات لورش.

هذه الكلمة على سبي  اإليجاز واالختصار نقو  لورش فيها أمران البد من  " :             "

 تغليب واحد منهما على األخر  .

فاألمر األو  هو أن الالم فيها مفخمة ألن ورش يفخم هذه الالم حسب القاعدة التي          

يقل  هذه األلف  ، ولكنه في الوقت نفسه  "          " سنتطرق إليها بإذن هللا تعالى  ويقو  

وهذا هو أو إمالة بين بين   "           " فيقرؤها بالتقلي  يعني ما يسميه باإلمالة الصغرى 

 األمر الثاني فال يجتمع هذان األمران معا . 

لذلك فإن لورش فيها وجهان : إما أن يفخم الالم وبالتالي يفخم األلف التي بعدها فيقو           

وينبني على ذلك عدم تفخيمه  "           "آخر كلمة في ، أو أن يقل  األلف التي   "          " 

  فكال الوجهين صحيح .، "            " فيقو لالم  
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وال يمكن ضبط هذين الوجهين معا في المصحف لذلك فإن العلماء الذين قاموا على         

دون وضع عالمة التقلي  التي عادة ما ضبط هذا المصحف ءاثروا وجه التفخيم فضبطوها من 

 .ألف  هتوضع على شك  نقطة مسدودة الوسط تحت الحرف المفتوح والذي بعد

بالنسبة إلخواننا الذين يقرؤون برواية حفص اعتادوا أن  "                             "         

 " بالفتح .          يقرؤوا ويسمعوا " 

"            ممكن أن تكون معطوفة على الضمير في " حفصفي رواية  "          "        

 "           " معطوفة عليه ، أو تكون  "           " ه ، فتكون ـ  يعني سيصلى أبو لهب وامرأت

                                      الحطب في جيدها حب  من مسد فتكون جملة  ه التي هي حمالة  ـ  مبتدأ ، وامرأت

 ."           " خبرا لمبتدأ "                                 " 

م حمالة فتكون منصوبة على الذم يعني أذ   حفصعلى رواية  "                 " أما       

 . "                  " الحطب ، أو على االختصار أعني 

هي  "         "مبتدأ و  "           " قالون عن نافع أيضا مثله رش و أما على قراءة و     

 جملة اسمية تتألف من مبتدأ وخبر . "                               " الخبر ،
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 الحلقــــة العاشـــرة

           

 رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل         

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة العاشرة 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

  : خالصة الحلقة الماضية

إخواننا الكرام كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن الهمز المفرد عندما يكون فاء للكلمة         

"              " "            " "           "  وقد سبق بضمة نحو قوله تعالى : ويكون مفتوحة

  واوا مفتوحة ، فبدال من أن يقو  :فبينا أن ورشا رحمه هللا يبد  هذه الهمزة 

 "            ")   ) يقو "           "    "  ،               " ) يقو(   "           "  ،         

 "             ") يقو( "           . " 

    كما تكلمنا على بعض الكلمات من الهمز المفرد ، الكلمات التي لها وضع خاص ككلمة    

،وغيرها من  "             " و"                " و "           " " و          "  " و          " 

 الكلمات التي بينا حكمها بالتفصي  .

 الماضية .هذا كان درسنا في الحلقة        
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أما اليوم فنتكلم عن أمر اشتهر به ورش رحمه هللا ويكثر دوره ومجيئه في التالوة **       

وهذا مازا  بحثنا جاري في الهمز المفرد  :نق  ورش لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها  وهو 

 .المتحرك

بقت بحرف ساكن ، كان ورش رحمه هللا إن جاءت همزة قطع متحركة مفردة وقد س        

وهذا الساكن ليس حرف مد وال ميم جمع فإنه عندئذ ينق  حركة تلك الهمزة إلى الحرف 

وهذا إذا كان الساكن آخر الكلمة األولى وكانت همزة  الساكن قبلها ويحذف الهمزة من اللفظ ،

 القطع في أو  الكلمة التي تليها .

 

 

 

 

 

 

نق  حركة الهمزة المفردة إلى الساكن قبلها ،  عدة ورش فيإذن يا إخوة هذه هي قا       

  واألمثلة دائما توضح القاعدة .

    

 

 

 

 

 قاعــــدة

 الهمز المفرد المتحرك المسبوق بساكن من كلمتين

همزة القطع إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة وذلك ينق  ورش حركة     

 بشرطين :

 / أن ال يكون هذا الساكن حرف مد وال ميم جمع .1     

/ أن يكون الساكن آخر الكلمة األولى وهمزة القطع في أو  الكلمة الثانية 2    
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 ؟. ما معنى هذا الكالم الذي رأيناه على اللوحة في السطر األخير  -

 ؟. "                                                                 " قوله تعالى :

ا العرب بالكلمات ه، وهذه الهاء تلحقهاء السكتهذه الهاء تسميها العرب  :"         " 

 لبيان حركة الحرف الموقوف عليه . الموقوف عليها

 فللعرب مذهبان :"     " بكلمة  "        " فإذا وصلنا كلمة 

وصلوا  فإذا أوتي بها للوقف ألنما: في الكالم العادي ليس في القرءان  / إسقاط الهاء1

 ذلك بعض القراء .أسقطوها من اللفظ وقد قرأ ب

 وله بعد إثباتها مذهبان : ،للرسم  إتباعا أثبتها وصال/ أما ورش رحمه هللا فإنه 2

 أمثلة على نقل حركة الهمزة لورش رحمه هللا

-           "" ) بعد النق(    "           "  ألننا نقلنا فتحة الهمزة إلى الدا(

 الساكنة قبلها وحذفنا الهمزة من اللفظ(

- "           " ) بعد النق(     "             " نقلنا كسرة الهمزة إلى الواو (

 قبلها وحذفنا الهمزة من اللفظ (.

  ومث  ذلك الم التعريف وإن كانت متصلة رسما نحو:

 

-  "           " ) بعد النق(   "             " كيف حص  هذا ؟ نقلنا كسرة (

 قبلها وحذفنا الهمزة من النطق (. الهمزة إلى الالم الساكنة

   

  لورش وجهان في  النق  وعدمه ( ) " وله في : "            -
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     التي بعدها فيقرؤها  "       "أ/ أن يبقيها  ساكنة فال ينق  إليها حركة الكسرة من همزة       

"                "  

لقراءة ،ومع ذلك فله وجه وهذا األكثر مجيئا في التالوة وهو المقدم في األداء عند ا وال ينقلها ،

 :ثان وهو

" ب/ معاملة هذه الكلمة معاملة سائر الحروف السواكن فينق  إليها حركة الهمزة فيقو       

 . "ظننت ي ن  كتابيه  

إلى  ةهذه الكلمة هي التي فيها الوجهان وما عداها في ك  القرءان فإن قاعدة نق  الهمز      

 ورش .قاعدة مضطردة بالنسبة لحركة الحرف الساكن قبلها 

 :ينبني عليه أمر آخريا إخوة ذي ذكرناه هذا األمر ال

ها همزة وص  جلبوا لعرب ال تبدأ بساكن لذلك ال الم التعريف ساكنة و أننحن نعلم       

   " األرض "إنما رض " " أل    وبدؤوا بها نطقهم ألن الالم ساكنة ، مثا  ذلك يقولون :

فالالم "  ضر  اال  فنقو  :"  سكون الالم سوف يزو  بالنق ولكن في رواية ورش فإن      

 تحركت ولم يعد هناك داع إلى همزة الوص  .

 أنفه  ندع همزة الوص  لعدم الحاجة إليها اعتدادا بالعارض وهو حركة الالم ؟ أم نقو        

بقي همزة الوص  منطوقة م أمر عارض ونحن نعتد باألص  وال نعتد بالعارض فن  حركة الال

؟ كال الوجهان صحيحان  ض "رال   أ"  نقو ركة همزة القطع بعدها إلى الالم فولو نقلنا ح

  ما .بهوكالهما مقروء 

 

 

 

 

 أول ـــــهتنبيــــــ                                   

 " وجهان : رضال  ا  للقارئ عند البدء في نحو قوله تعالى "        

 " اعتدادا باألص  . رضال  ا  / البدء بهمزة الوص  " 1                

 " اعتدادا بالعارض . رضال  / البدء بالالم المفتوحة " 2                
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يه ألنه يتعلق ببحث النق  لنبه عبه على أمر قد وص  الوقت إلى أن أأن أنهنا يطيب لي        

أن لورش في مد البد  بوبينا  الذي معنا ويتعلق ببحث مد البد  الذي كنا قد درسناه سابقا ،

 .)القصر والتوسط والطو  (

ولكن  خرة "آل  ا   "هنا مد بد  مغير بالنق  وأص  الكلمة خرة "ال  ا  "  فلو أخذنا مثال قوله تعالى :

فالبد  قد تغير ،فإن  خرة "ال  ا  "نقلنا حركة الهمزة إلى الالم قبلها وحذفنا الهمزة فصار اللفظ 

أن نعتد باألص  لنا اعتددنا باألص  ومددنا هذا البد  المغير بالقصر والتوسط والطو  فالبد 

على وجه القصر والتوسط والطو  ، وال يصح  خرة "ال  "ا  فنقو  أيضا فننطق همزة الوص  

مددنا البد   : إن ناألن لم ؟. حركات (16)وال ست ( 14)ال أربع  خرة "" ال  للقارئ أن يقو  

، وال يصح للقارئ أن اعتددنا بالعارض  خرة "" ال  المغير بالنق  اعتددنا باألص  وإذا قلنا 

 يعتد بالعارض .يخلط مرة يعتد باألص  ومرة 

بهمزة الوص  مع ) القصر خرة "ال  ا  " إما أن يعتد القارئ باألص  في الموضعين فيقو        

  والتوسط والطو  ( في مد البد  .

  وال يأتي بالالم المفتوحة ولكن بقصر البد خرة "" ال  وإما أن يعتد بالعارض فيقو       

 . بتوسيطه وال بتطويله

 

 

 

 

 

 

 

 ثانتنبيـــــه 

 فلو وجهان :خرة "ال  "ا  إذا ابتدأ القارئ بنحو قوله تعالى 

مع األوجه الثالثة في مد البد  المغير بالنق   خرة "ال  ا  " / البدء بهمزة الوص 1   

 اعتدادا باألص  في الموضعين . ق ، ت ، ط (.)

مع القصر في البد  المغير اعتدادا  خرة "" ال  / البدء بالالم المفتوحة فيقو 2   

 بالعارض في الموضعين.
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هذا األمر الذي ذكرناه يتعلق بمد البد  و أظن أن الموضوع صار سهال ومفهوما ،       

 ويتعلق ببحث نق  حركة الهمزة إلى الساكن قبلها الذي شرحناه اليوم .

وإذا أحاط به  والتركيز ، االنتباههذا درسنا اليوم ما أظن أنه صعب ولكنه يحتاج إلى شيء من 

التي تأتي  الهمزات اتبأن ينق  حرك اإلنسان استطاع أن يقرأ القرءان من الجلدة إلى الجلدة ،

  في تالوته .

 : ال تنسوا يا إخوة مالحظــة :  

 ال ينق  ورش إلى حروف المد  فمثال :  

أصال ال  إلى األلف قبلها ألن األلف " أيها" نق  حركة ال ن )ال نق  فيها( " ياأيها " : -

 .تتحرك وهي حرف مد

)ال     "                     "  ،)ال نق  فيها("                  ")ال نق  فيها( ، "               " 

كنا قد درسنا فيها مد صلة كما ألن الميم نذرتهم " ا (بالفتحةالميم ) " عليهم  ال يقو   نق  فيها(

 16نمدها بمقدار  واوانشبع صوتها حتى يتولد من ذلك حق بالمد المنفص  نضم ميم الجمع ومل

 . كما كنا قد درسنا ذلك لحق ذلك بالمد المنفص حركات إذا كان بعدها همزة قطع ون

 أ ـــتالوة :سورة النب
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 عشــر الحلقـــة الحاديــة

          

لسالم على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة وا       

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الحادية 

    عشر من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

لبرنامج هذا الكتاب ألخ فاض  وهو ذو جزأين اسمه و للعجب التالوة لقد وصلني عبر بريد ا 

هـ  1421الصحيحة قراءة نافع روايتا قالون وورش، وهذا الكتاب طبع في السنة الماضية سنة 

 من الجزائر . باكي،من تأليف األستاذ سليمان بن عيسى  

من الجزائر إلرسا  هذه النسخة لي ،وقد تصفحت هذا الكتاب  باكيأشكر ألخي سليمان       

وفيه تمكن من  فيه علم وافر ، وفيه تمكن من اللغة ، يا أخي سليمان فوجدته كتابا قيما ،

 صياغة العبارة ، فجزاك هللا خيرا على أسلوبك في عرض قراءة نافع بروايتيه قالون وورش .

المسائ  من ذلك أنك قد قسمت مراتب التالوة إلى وإن كنت قد أختلف معك في بعض       

وهذا يفهمه بعض إخواننا المعاصرين وال  أربع قلت أنها التحقيق والتدوير والحدر والترتي 

يعرفه أئمتنا القدامى  أبدا . فالذي عليه أئمتنا أن مراتب التالوة يعني سرعات القراءة التي يقرأ 

سرعات وليس أربعة ، أبطؤها التحقيق وأوسطها  (13)ث بها اإلنسان القرءان العظيم  هي ثال

التدوير أسرعها الحدر ، وكلمة الترتي  أمر يعم هذه السرعات الثالثة . وإن كان الترتي  يا 

 " ورت  القرءان ترتيال "أنه فسر قوله تعالى  رضي هللا عنه أخي هو كما ينق  عن سيدنا علي

 .( الوقوفتجويد الحروف ومعرفة ) وقا  هو 
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للقارئ سواءا أبطأ  الوقوف إن كان األمر كذلك فال غنى عن تجويد الحروف وال عن معرفة 

 في قراءته أو أسرع أو كان بين االثنين .

للتدوير والتحقيق والحدر فهذا األمر ال يعرفه أئمتنا  وإنما هو أمر  أم أن نجع  الترتي  قسيما

 من فع  بعض المحدثين لعدم التمكن .

 ام ابن الجزري رحمه هللا تعالى في طيبة النشر في القراءات العشر قا  اإلم

 عـر وك  متبـــدر وتدويــح       ن بالــتحقيــق مـع    ويقرأ القــرءا       

 ودا بالــعربــرتال مجــم    رب        ـحسن صوت بلحون الع مع      

ر األو  الذي لفت نظري الثالث هذا األمفقوله رحمه هللا مرتال أي منطبق علة هذه السرعات 

 في كتابك. 

أنك ملت إلى ما عليه كثير من المعاصرين من تقدير أزمنة المدود بحركات :  أما األمر الثاني

، وهذا أيضا من عم  المحدثين ال يعفه أئمتنا أبدا ،أنما الحركة هي  اإلصبع قبضا أو بسطا

هذا المد بمقدار حركتين أي بمقدار النطق بحرفين رحمهم هللا أن  حركة الحرف ،فقو  أئمتنا

أما أن تكون تماما ،"  ق   ق   " ـزمن النطق ب = ا "ـ  " قمتحركين متتاليين فمثال فزمن النطق ب 

سنة على  (111)الحركة حركة األصبع هذا األمر خرج مع أحد الناس منذ ما ال يزيد عن مئة 

، ألن اإلمام الضباع رحمه هللا يقو  ) وكان مشايخنا يقدرونه بقبض اإلصبع أو  أبعد تقدير

بسطه بحالة وسطى ( ، فقوله وكان مشايخنا فمعروف أن مشايخ الضباع أمرهم في بداية 

فاألمر ال يتعدى مئة سنة ، لذلك المقياس المنضبط لتقدير المدود هو حركات هـ(  14) القرن 

 األصابع .الحروف ال حركات 

مليء بالعلم ونفعك هللا ونفع بك وشكرا على مجهودك  ومع ذلك فجزاك هللا خيرا فالكتاب      

   الذي بذلته وأثابك هللا عن أه  القرءان خيرا .

   : خالصة الحلقة الماضية    
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إخواننا الكرام كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا في مذهب ورش عن نق  حركة          

الهمزة إلى الساكن قبلها ، وبينا أن هذا النق  يكون إن كانت همزة القطع في أو  الكلمة الثانية 

والحرف الساكن في آخر الكلمة األولى على أن ال يكون هذا الحرف الساكن ال حرف مد وال 

أن هذه القاعدة مضطردة في القرءان العظيم كله ، وفي قوله تعالى في سورة  ميم جمع ، وبينا

      ، أو ترك النق  ألن الهاء هاء السكت كتابيهني "  "وجهان : النق  " كتابيه  إني " الحاقة 

 . " كتابيه  إني "

لنتكلم عن  هذا كان درسنا الماضي و به نكون قد أنهينا الكالم عن الهمز المفرد  وننتق  اليوم

 أمر جديد وهو اجتماع همزتين في كلمة واحدة.

 ؟. ن في كلمة واحدة ؟ وماذا يفع  ورش في ذلككيف الحا  إذا اجتمعت همزتا   

 هذا ما سنبحثه اليوم .

ولى دائما مفتوحة والثانية إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فاألبادئ ببدء أريد أن أقو      

إذن األولى ال تكون مضمومة وال مكسورة .وإما  أو مكسورة.أو مضمومة تكون مفتوحة  قد

 تكون مفتوحة أبدا .

 :ى ــة األولــ*الحال    

:إذا اجتمع لدينا همزتان مفتوحتان فإن لورش رحمه هللا في  إذا كانتا الهمزتين مفتوحتين     

 ذلك وجهان :

أن يسه  الهمزة الثانية بين بين يعني بين الهمزة المحققة واأللف فمثال  :  ــالتسهي -1

    "                 ء             "   "    "            قوله تعالى :  

                       "         "          "  ء                     " 

" كما يفع  البعض ما ال  هلدء"  هاءاوال هي مبدلة  ألفايسهلها ال هي محققة يعني ينطقها 

 إتقان عنده . 
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" يعني  ءا" يقو  "  أءفبدال من أن يقو  "  ألفايبد  الهمزة الثانية  أن : دا ــاإلب -2

وحينئذ ها ونبد  الهمزة الثانية ألف مد ، تبقى الهمزة  األولى على حالالهمزة األولى 

 ساكن ينشأ مد الزم كلمي مخفف ونحن ونعلم أنهننظر إن كان بعد حرف المد  حرف 

فحينئذ البد من هذا حركات  16يمد بمقدار  م بك  أقسامهفي علم التجويد أن المد الالز

، فعندما  النون ساكنة مخفاةأن " " ء ، نذرتهم "أء"  فمثال المثا  الذي ذكرناه  المد ،

 . "              " نبد  الهمزة الثانية ألـفا ينشأ المد الالزم فيقو  ورش رحمه هللا 

بمقدار حركتين مدا فيبد  الهمزة الثانية ألفا ويمدها  ، أما إذا لم يكن بعد الهمزتين ساكن    

                 فيقو   ألـفافيبد  الثانية  أ "ء "  "ألد وأنا عجوزء" : في قوله تعالىكالمد الطبيعي مثال 

 (. بالكسر ألن الالم متحركة هنا ) ال داعي لتطوي  المد "                      " 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   : ةــة الثانيــالحال*

فليس لورش في الثانية إال  إذا كانت الهمزة األولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة :     

     التسهي  فقط نحو قوله تعالى :

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في همزتين في كلمة واحدة

 إذا التقى همزتا قطع في كلمة واحدة وكانتا مفتوحتين فلورش في الثانية وجهان : 

 تسهيلها بين بين -1

وإن كان  ، الزماحركات مدا  16فإن كان بعدها ساكن فتمد بمقدار  ألــفاإبدالها -2

                                                                  بعدها متحرك فتمد بمقدار حركتين .

 "  " ء"  ()تسهي               "  إبدا() "  " 

 " "  ء"  ()تسهي "   إبدا() " " 
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   "      " "        " /        "          "   "       "  

 "       "     "          " /       "               "   "           " 

مكسورة ، وبين الهمزة المحققة يسه  الهمزة الثانية بين الهمزة المحققة والياء إذا كانت     

وليحذر من  نز  "" أه  فليحذر القارئ من إبدالها هاءا بأن يقو   والواو إذا كانت مضمومة .

 . هذا درسنا اليوم . نز  "" أأ  تحقيقها على رواية ورش أيضا بأن يقو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سورة النازعات الوةــت

التي مرت معنا مرتين في هذه السورة ، فيها  "" المأوى أذكركم يا إخواني بكلمة   : مالحظة

 " الماوى "ومع ذلك لم يبد  ورش هذه الهمزة ولم يق    على وزن المفع همزة ساكنة وهي 

،ألننا عندما شرحنا درس الهمز المفرد الساكن لورش قلنا أن ورشا يستثني ما كان مشتقا من 

ال يبدلها ورش وإنما  مأوى ، تؤويه ...(اإليواء ) الاإليواء وهذه الكلمة وغيرها مشتقة من 

 يحقق همزتها ، هكذا رواها عن ورش وهكذا نقلها عن شيخه نافع . 

 ــــدةقاعــــ

 مذهب ورش في الهمزتين في كلمة واحدة

مضمومة أو مكسورة فإنه  الثانيةكانت أما إذا كانت الهمزة األولى مفتوحة و 

  : تعالىمنهما نحو قوله  يسه  الثانية

"  "    ة الثانية( تسهي  الهمز) " "،  "  " الثانية () تسهي  الهمزة "   "                                                         

" "   تسهي  الهمزة الثانية (  )"     " 

 "    ")تسهي  الهمزة الثانية (  "  " 
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 الحلقة الثانية عشر

         

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا             

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

بكم في الحلقة الثانية إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال 

 عشر من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

 : خالصة عن الدرس الماضي

في الدرس الماضي تحدثنا عن الهمزتين في كلمة واحدة لورش وبينا  إخواننا الكرام         

بأنه يسه  الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وزاد في المفتوحة وجها 

كات حر 16آخر وهو إبدالها ألفا ، فإن كان بعد هذه األلف حرف ساكن فإنه يمده بمقدار 

 متحرك فإنه يمده بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي . لوجود المد الالزم ، وإن كان حرف

سوف نتكلم عن اجتماع همزتين في كلمتين وذلك بأن تكون الهمزة األولى في واليوم           

 آخر الكلمة األولى والهمزة الثانية في أو  الكلمة الثانية .

مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ، والهمزة  تكون الهمزة األولى أن العقلية تقو   فاالحتماالت

تكون مفتوحة أو مضمومة أو أن أيضا أو  الكلمة الثانية التي يحتم   في الثانية التي تكون

( 19) احتماالت حاص  تركيبها مع بعضها يعطينا تسع 13احتماالت وهنا  13هنا ،  مكسورة

 أوجه عقلية 

الهمزتين متفقتين في الحركة يعني فيها كون احتماالت ت 13سع احتماالت هناك من هذه الت

 مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان .



 
63 

االحتماالت األخرى التي تكون فيها الهمزتان من كلمتين مختلفتين في الحركة ( 16)أما الست 

 سنؤج  الكالم عنها في الحلقة القادمة بإذن هللا تعالى.

في الحركة فإن لورش رحمه هللا في قراءة إذا اجتمع همزتان من كلمتين وكانتا متفقتين 

 ذلك وجهين وذلك كله يتعلق بالهمزة الثانية .

  أن يسهلها بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها:  ه األو ـــالوج

 :  انــان مفتوحتـا الهمزتــة كانتــفي حال -1

 "                "  "                "في نحو قوله تعالى :  

 . فيسهلها بين الهمزة واأللف ألنها مفتوحة يعني الهمزة الثانية

  : وإن كانتا الهمزتان مكسورتان -2

 "                     "   "                       "في نحو قوله تعالى : 

  ها بين الهمزة والياء ألنها مكسورة .فيسهل

 : مضمومتانوإن كانتا الهمزتان  -3

 "                      "   "                   "  في نحو قوله تعالى :

  فيسهلها بين الهمزة المحققة والواو .

 أن يبدلها حرف مد من جنس حركة الهمزة األولى أو من جنس حركتها :  الوجه الثاني

 إن كانتا الهمزتان مفتوحتان يبد  الهمزة الثانية ألفا .-  

 إن كانتا الهمزتان مكسورتان يبد  الهمزة الثانية ياءا .و -  

 إن كانتا الهمزتان مضمومتان يبد  الهمزة الثانية واوا .و -  

بعد هذا اإلبدا  قد يصادف أن يكون الحرف الذي بعد حرف المد ساكنا فيتولد مد    * 

 حركات. 16الزم كلمي مخفف يمد بمقدار 



 
64 

إذا كان الحرف الذي بعد الحرف المبد  غير ساكن فيمد حرف المد المبد   * وأما

  الطبيعي.بمقدار حركتين ويلحق بالمد 

 

 

 

 

 

 

 

 الحركة من كلمتين :أمثلة على الهمزتين المتفقتين في 

 تبد )"               ")إبدا (  "  "              ( الثانية )تسهي  الهمزة  "            "      

 ( حركات  16مد الزم كلمي مخفف ب  الهمزة الثانية ألفا ونالحظ أن بعد األلف ميم ساكنة فينشأ 

       "               "( الثانية )تسهي  الهمزة"                 " ) إبدا( "               "  

 (ألن بعدها متحرك )بمقدار حركتين

"                     "   إبدا (  "           ا               "( الثانية )تسهي  الهمزة(   

  16) وإذا أبدلناها ياءا ونالحظ أن حرف السين ساكن فنمد الياء بمقدار "                    "

 (.حركات على أنه مد الزم كلمي مخفف 

 *                  "  " ( الثانية )تسهي  الهمزة"                   "         ) إبدا( 

   .)بمقدار حركتين ألن بعدها متحرك(  "                       "                

 قاعــــــدة

 : مذهب ورش في الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 إذا التقى همزتا قطع في كلمتين وكانتا متفقتين بالحركة فلورش في الثانية منهما وجهان :

 .بين ) بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها ( / تسهيلها بين 1 

 16فإن كان بعدها ساكن تمد بمقدار  / إبدالها حرف مد من جنس حركة الهمزة األولى ،2

 حركات مدا الزما ، وإن كان بعدها متحرك يمد بمقدار حركتين . 
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              " *          "   )تسهي  الهمزة الثانية(              "       "  ) إبدا( 

 (ألن بعدها متحرك بمقدار حركتين )واو "              "            

متفقتين في الحركة هكذا شرحنا مذهب ورش رحمه هللا في الهمزتين إن كانتا       

 16ن في وتك اوهما في كلمتان ، أما إن كانتا مختلفتين في الحركة وقلنا في ذلك أنه

 ،، وتكلمنا اليوم عن ثالثة وهي المتفقة بالحركة صور  تسعة  (  19)  صور والمجموع

ألولى ي القرءان الكريم وهي أن تكون اوالستة الباقية هناك صورة لم ترد ف وبقي ستة

 مكسورة والثانية مضمومة .

صور عقلية نقلية ، يعني جاءت في القرءان الكريم وهي ناتجة عن  15بقي       

الضرب الحسابي سنتكلم عليها بإذن هللا تعالى وعلى مذهب ورش في الحلقة القادمة 

 بإذن هللا تعالى .

 : سورة عبس  الوةـــت

 :  مالحظة

 "                                    "  سورة عبس في " شأن " نالحظ يا إخوة كلمة     

هذه الهمزة وقت  " شان " لم ؟ ألن نبد  الهمزة الساكنة على رواية ورش ونقو  لم

وقد سبق أن ذكرنا أن ورشا رحمه هللا ال يبد  الهمزة التي    "ع  مكان عين الكلمة " ف  

 ث يبدلها ياءا وهي : كلمات ال رابع لها حي 13تقع عين الكلمة إال في ثالث 

 " بيس " " بئس"   و" الذيب "   " الذئب "  ور " ي" ب " بئر "  
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 الحلقة الثالثة عشر

      

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا              

 ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثالثة 

 تالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .عشر من برنامج ال

 :خالصة عن الحلقة الماضية 

إخواننا الكرام كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الهمزتين من كلمتين إذا كانتا         

أن لورش رحمه هللا في ذلك وجهين الوجه األو  هو إبدا  الهمزة بوقلنا ، متفقتين في الحركة 

والوجه الثاني هو تسهي  الهمزة الثانية بين ، رف مد من جنس حركتها من المتفقتين حالثانية 

 .لحركة الهمزة  ف المد المناسبالهمزة المحققة وحر

تا مختلفتين في الحركة ووعدتكم في هذه الحلقة أن نبدأ الحديث عن الهمزتين من كلمتين إذا كان

ؤخر هذا الدرس إلى الحلقة القادمة بإذن هللا تعالى ألمر وهو أني قد جمعت لكم ن، ولكني س

بالنسبة للهمزتين الملتقيتين من كلمتين وهما متفقتان الحاالت الخاصة التي لها أوضاع معينة 

    لما ذكرناه في الدرس الماضي .خالفا في الحركة لها أوضاع خاصة 

 :  الحالة األولى

 "                                 " في قوله تعالى :                    

 .أولها همزة مكسورة  " :       "آخرها همزة مكسورة  ،  " :            " 
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فالتقى همزتان مكسورتان من كلمتين ، ونحن نعلم أن لورش وجهين التسهي  واإلبدا  ، 

التسهي  يزيد ورش في هذه الحالة على الوجهين السابقين وهما وفي هذا الموضع 

 وجها ثالثا وهو إبدا  الهمزة الثانية ياءا مكسورة . واإلبدا 

يعني الضغط على ) والفرق بين اإلبدا  والتسهي  هو أنه في األو  يكون التلفظ بالياء 

الهمزة من مخرج الياء مكسورة ( ،وليس مث  التسهي  يكون الضغط على مخرج 

 أقصى الحلق .

 لورش في هذه اآلية ثالثة أوجه : " :                             "  

عندما نقو  أن لورش في هذه الكلمة ثالثة أوجه لستم يا إخوة : ولكن أريد أن أنبه على مسألة

جميعا ملزمون بأن تأتوا بها في التالوة كلها ، ولكن نحن نذكر األوجه الجائزة حتى تعلموها 

 وعندما تقرؤون القرءان الكريم على رواية ورش تأتوا بواحد منها على األق  .

 تدريب على اآلية باألوجه الثالث:

 تسهي  الهمزة الثانية بين بين (حققنا الهمزة األولى )  " :                                 " / 1

وحيث  ) إبدا  الهمزة حرف مد وهو الياء ألن الهمزة مكسورة : "                              " / 2

 حركات ( 16 )ئييييي نقو  حركات ( 16مد الزم كلمي مخفف يمد بمقدار  أأن النون بعدها ساكنة فينش

  .ن كنتم () ي   نقو  ((لثانية ياءا مكسورة )الياء تلفظ) إبدا  الهمزة ا " :            ني         " / 3

 . يكون في حا  الوص  ولكن في حالة الوقف نبدأ بالهمزة محققةالتسهي   

الذي هو تسهي  الهمزة الثانية الوجه الثالث والوجه األو  قد يسأ  سائ  ما الفرق بين       

 بين بين ؟ .

كان الضغط  "                                "  ) الوجه األو  (عندما سهلنا الهمزة الثانية     

كان الضغط   "              ين         "  ) الوجه الثالث (أما عند اإلبدا   على مخرج الهمزة ،

 على مخرج الياء  وليس على مخرج الهمزة في أقصى الحلق .
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  : ةــــالة الثانيـــــالح

 سورة النور "                                            :" في قوله تعالى                   

 : أولها همزة مكسورة . "  "     ، : آخرها همزة مكسورة " "             -

 إذن :التقى همزتان من كلمتين وهما متفقتين في الحركة فإنه يصح في هذا عدة أوجه :       

 "             "  ـإبدالها ياء مكسورة كما فعلنا ب-3    إبدالها  -2     تسهي  الثانية  -1

 : أنبه على شيءلكن أريد أن 

 هللا هنا بحث قد ذكرناه في الهمز المفرد المتحرك وهو أن ورشا رحمه "         "

    

 من اللفظسقط الهمزة إلى النون الساكنة قبلها وي "      " همزة من كلمة ال فتحة ينق 

 

 "        "                            فعندئذ في وجه اإلبدا  عندما نقو  "          " 

نشأ  ، فعندما كانت النون ساكنة كانت النون ساكنة هنا قب  عملية النق  ( ن  د  ار   ) البغائييييي ن  

    "          " حركات كما حدث في (16)عندي مد الزم كلمي مخفف يمد بمقدار

طويال سكون فيبقى المد لكن عندما تحركت النون بسبب النق  ه  بقي الحكم لألص  أي بال    

 .سكون النون قد زا  وصارت النون متحركة بالنق  ؟ بسبب أنصار الحكم بالقصر  ؟ أم

 بهما.الوجهان صحيحان ومقروء    

 قاعــــــدة

 : حاالت خاصة من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 أوجه:(  13)ثالثة "     " لورش في قوله تعالى  

 تسهي  الثانية منهما بين بين.-1

 حركات. 16إبدالها ياء ساكنة مع المد الشبع بمقدار -2

 مكسورة.إبدالها ياء -3
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 أربعة أوجه هي :  في هذا الموضعإذن 

   : باألوجه األربعتدريب على اآلية 

 بين بين ( ) تسهي  الهمزة الثانية:  "                             " /1        

) إبدا  الهمزة حرف مد مع اإلشباع بسبب سكون النون  : "                                " /2        

 .الذي كان قب  عملية النق  أي اعتدادا باألص  ( 

: ) إبدا  الهمزة الثانية ياءا ساكنة ولكن بالقصر اعتدادا  "                                " /3        

 .بالعارض وهو حركة النون ( 

 "           " ) إبدا  الهمزة الثانية ياءا مكسورة كما فعلنا في : "            يـ ـي            " /4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ةـــة الثالثـــالحال

 "                                     "في قوله تعالى في سورة األحزاب                    

 أولها همزة مكسورة  " :     " ، آخرها همزة مكسورة  " :             "      

 قاعــــــدة

  حاالت خاصة من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 وهي:أربعة أوجه  "  " لورش في قوله تعالى 

 تسهي  الثانية منهما بين بين .-1

 باألص .اعتدادا حركات (  16ـ )الطو  بإبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع -2

 إبدالها ياء ساكنة مع القصر اعتدادا بالعارض .-3

 إبدالها ياء مكسورة -4
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التقى همزتا قطع من كلمتين وهما متفقتين في الحركة وهي الكسرة ونحن نعلم أنه        

اختصت به هذه  اآلية وهو أن الثانية منهما التسهي  واإلبدا  ، لكن ننتبه إلى أمر يجوز في 

للتخلص من  "               " في قوله تعالى الكسرة  ساكنة ولكن نقلت إليها " إن  " النون من 

 الساكنين .التقاء 

 أم يعود إلى القصر بسبب زوا  سببه؟. فه  مازا  المد طويال مع أن سكون النون قد زا  ؟

  . كال الوجهان صحيحان

 فيها ثالثة أوجه :فلنا النون تحركت  "                      " مث  هذه اآلية في سورة األحزاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تدريب على اآليتين

 "              " في قوله تعالى في   : الحالة الرابعة

 أولها همزة مفتوحة أيضا ولكن خلفها مد بد  . " :        "  ، آخرها همزة مفتوحة"           "  

  ج :وقد جاء هذا المقطع في موضعين من كتاب هللا عز و  

 قاعــــــدة

  حاالت خاصة من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 ( ثالثة أوجه :2( و)1لورش في قوله تعالى في اآليتين )

               (2) " " ( و 1) " "         

 تسهي  الثانية منهما بين بين .-1

 ) وهو سكون النون (إبدا  الهمزة الثانية ياءا ساكنة مع المد المشبع اعتدادا باألص  -2

 ) حركة النون (.إبدا  الهمزة الثانية ياء ساكنة مع القصر اعتدادا بالعارض -3
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       .الحجرسورة "                                     " / 1        

 .القمرسورة   "/ "                               2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوة : سورة التكوير ـــت

 في درس اللين المهموز فقلناهذه الكلمة مرت معنا  كما تذكرون  : "            : "  مالحظة

  "             " وهما  في كتاب هللا عز و ج حركات إال كلمتين  16أو  14أن ورش يمده  

 لم نمد اللين المهموز ب  قصرناه ألن  الكهف:في سورة  "         " و  في سورة التكوير

 فنحن " ءو "  "               "الذي بعد الهمزة وهو قوله تعالى أما البد   ورش هكذا رواه ،

حركات كما  14ومن عادتنا أن نقرأ البد  بمقدار  ) ق ، ت ، ط ( .في البد   نعلم أن لورش 

 .اعتاده إخواننا في بالد المغرب 

 قاعــــــــدة

  حاالت خاصة من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 : حاالت خاصة من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين

 أوجه :  15 "  " لورش في قوله تعالى 

/ تسهي  الثانية منهما بين بين مع القصر والتوسط والطو  في البد   1+2+3

 "  "  .المغير وهو مغير بالتسهي 

همزة واحدة  ءاحركات )أي نطق  16/ إبدا  الهمزة الثانية مدا مشبعا  بمقدار 4 

 (. "جاءا "همزة جاء 

 / إبدا  الهمزة الثانية مدا مقصورا أي بمقدار حركتين .  5 
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 الحلقة الرابعة عشر
 

       

عالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب ال          

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الرابعة 

 عشر من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

يا إخوة في الدرس الماضي عن بعض الحاالت الخاصة من التقاء الهمزتين من كلمتين  كنا    

إذا كانتا متفقتين في الحركة ، ونتكلم اليوم عن الهمزتين من كلمتين إذا كانتا مختلفتين في 

  . الحركة

تكون لو كان عندي كلمتان والكلمة األولى آخرها همزة والكلمة الثانية أولها همزة فاحتما  أن 

الهمزة األولى مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهذه ثالث احتماالت ، والهمزة الثانية كذلك 

 ثالث احتماالت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة .

 (. 19يكون الناتج تسعة )  ( 13 3 13إذن إذا ضربنا )

سبق من ثالث صور من هذه التسعة تكون الهمزتين متفقتين في الحركة وتحدثنا عن ذلك فيما 

صور من الهمزتين من  16حلقات ) مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين ( ، وبقي عندنا 

كلمتين وهما مختلفتان بالحركة إال أنه لم يأت في القرءان العظيم صورة من هذه الصور 

   إلى ثالث مجموعات : مي تنقسصور فقط  وه الست ب  أتى خمسة
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 . األولىمضمومة وهي المجموعة  آومفتوحة والثانية مكسورة  األولى تأتي: أن  + ثانيا أوال

 . الثانية ةمكسورة والثانية مفتوحة وهي المجموع آومضمومة  األولى تأتي:أن  ثالثا + رابعا

 مضمومة والثانية مكسورة وهي المجموعة الثالثة . األولىتكون  أن: خامسا

 ة فلم يأت ذلك في القرءان الكريم والثانية مضمومأما الحالة السادسة أن تكون األولى مكسورة 

 : ىــة األولــالمجموع

 "                         "كقوله تعالى :   : أن تكون الهمزة األولى مفتوحة والثانية مكسورة-1 

          "                " كقوله تعالى :: أن تكون الهمزة األولى مفتوحة والثانية مضمومة -2 

فكان ورش في هاتين الصورتين يقوم  من كلمتين وهما مختلفتين في الحركة ،فالتقى همزتان 

 وذلك بأن ينطقها بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها .   بتسهي  الهمزة الثانية

 .إذ ال يبدأ أبدا بهمزة مسهلة محققة والتسهي  في حا  الوص  ، أما في الوقف يبدأ بهمزة

 تدريب على اآليتين 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــدةقاعـــ

 مذهب ورش في الهمزتين المختلفتين في الحركة من كلمتين :

/ إذا التقى همزتا قطع في كلمتين وكانتا مختلفتين في الحركة وكانت األولى 1

 نحو: التسهي مضمومة فلورش في الثانية منهما  مفتوحة والثانية مكسورة أو

                    "    "← "   " 

                    "  " ←   "  " 
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 ةـــــة الثانيـــالمجموع    

 "                 " في نحو قوله تعالى ::  أن تكون األولى مكسورة والثانية مفتوحة-3

 

 "                 "في نحو قوله تعالى :  : أن تكون األولى مضمومة والثانية مفتوحة-4

 

ة يبد  الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزرحمه هللا في هذه الحالة كان ورش  

ُ  "       األولى وهذا في حا  الوص  فقط ، فيقو    "        ـي           "،  "        و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أما إذا بدأنا نحقق الهمزة الثانية

 تدريب على اآليتين* 

   

 

 قاعـــــــــدة

 :مذهب ورش في الهمزتين المختلفتين في الحركة من كلمتين 

 / وإذا كانت األولى مضمومة أو مكسورة والثانية مفتوحة فلورش في الثانية منهما2 

 " "  ←  "  "      : نحو اإلبدا 

 " "  ← " " و            

 .ألولىإبدالها واوا أو ياءا مفتوحة من جنس حركة الهمزة ا
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 ة ــــة الثالثـــلمجموعا

 في نحو قوله تعالى :  : أن تكون األولى مضمومة والثانية مكسورة-5

                                                      "        " 

  

أي إبدالها حرف مد  ،بالنسبة للهمزة الثانية واإلبدا التسهي  فلورش في هذه الحالة  

 .فقطكسورة في حالة الوص  همزة األولى بمعنى إبدالها واوا ممجانس لحركة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعلكم  ين من الشعرفي بيتلنفسي  ( الشيخ أيمن سويد) ها تقد جمعهذه الصور الخمسة كنت *   

 : تستفيدون منها

 ( 2مج )ي ــــــــرى أبدلـــح األخـــــفت         ( 1) مجلي ـــــى سهــــح األولـــــفت       

 (3 مج ) يــــــــــــذاك أبدلـــــــــــــوك      ( 3) مج لي  ـــــــح سهـــــر فتـــــغي      

 سورة اإلنفطار:  الوةـــت

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في الهمزتين المختلفتين في الحركة من كلمتين :

 وجهان :/ وإذا كانت األولى مضمومة والثانية مكسورة فلورش فيها 3

 .( )الضغط على الحنجرة على مخرج الهمزة التسهي  أ/      

في نحو قوله (  والنطق بواو مكسورة الواومخرج ) الضغط على  اإلبدا  ب/    

                               تعالى :

 "   "←  "   "                         
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 الحلقــة الخامســة عشــر

 الموضـــوع : بحـــث اإلدغـــــام
 

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا            

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الخامسة إخواننا 

 تالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .عشرة من برنامج ال

إخواننا الكرام كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن الهمزتين من كلمتين إذا كانتا مختلفتين في 

 ين إلى ثالث حاالت : الحركة وقسمنا حاالت هاتين الهمزت

/ أن تكون الهمزة األولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة فهما صورتان كما ذكرنا 1+2

 نية من ذلك واألولى تكون محققة.وقلنا أن ورش يسه  الهمزة الثافي األمثلة 

 وله فيها اإلبدا  . / أن تكون األولى مضمومة أو مكسورة والثانية مفتوحة3+4

 األولى مضمومة والثانية مكسورة وله فيها التسهي  واإلبدا  . / أن تكون5

وبينا الفرق بين التسهي  واإلبدا  بأن ضغط القارئ عندما يقرأ الهمزة المسهلة يكون على 

حرف المد سواء مخرج مخرج الهمزة ، وأما عندما يبد  الهمزة حرف مد يكون ضغطه على 

 كان واوا أو ياء .

قد أنهينا الكلم عن مذهب ورش في الهمزات سواء كان الهمز مفردا أو كانت الهمزتان  وبه

  من كلمة واحدة أو كانت الهمزتان من كلمتين .

  اليوم نشرع في بحث جديد لإلمام ورش رحمه هللا تعالى وهو يتعلق باإلدغام . 
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 رــام الصغيــاإلدغ

 في اللغة اإلدخا  : أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلته . اإلدغــام:

  

 

 

 

 

 

 

عندما  " ين  ب  ت   " قد  ندخ  حرفا في حرف فإن كان األو  ساكنا أصال مث  :  عندما معنــاه:

ا  كان ألن حرف الد اإلدغام الصغيرسماه العلماء  "            "نقو   التاءندخ  الدا  في 

 ج  اإلدغام .ساكنا أصالة ولم يسكن من أ

حيث يكون الحرف األو  متحركا في األص  وليس هذا على  أما التسكين من أج  اإلدغام     

اإلمام القراء السبعة وهو  أئمةرواية ورش وال على رواية حفص ب  اختص به إمام كبير من 

  . أبو عمر البصري

، هنا التقى ميمان  لك "م    "الرحيم  ومثا  ذلك من باب العلم بالشيء في قوله تعالى       

دغم الميم في الميم فيكون النطق هكذا تفتسكن لإلدغام ثم  " " الرحيم  األولى متحركة هي ميم 

الكبير ألن الحرف األو  كان متحركا اإلدغام هذا النوع من اإلدغام يسمى ب،  لك "" الرحيم م  

  ثم سكن من أج  اإلدغام .

 الملتقية.له عالقة بثالثة أنواع من الحروف  اإلدغــام

 قاعـــــــــدة

 الصغيـــــراإلدغـــام       

 اإلدخا   تقو  العرب أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلته اإلدغــام لغة :

هو إيصا  حرف ساكن  اإلدغام : اصطالحا أئمة التجويد والقراءة وهو ما يسمى

بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا وعند مشددا من جنس الثاني يرتفع 

 عنهما المخرج ارتفاعة واحدة .

 باإلدغام الصغير لسكون الحرف المدغم أصالة بخالف الكبير . يسمو
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 / إما أن يكون الحرفان الملتقيان متماثالن : باء وباء أو تاء وتاء .1

إما أن يكون الحرفان الملتقيان من مخرج واحد وبينهما اختالف في بعض الصفات و/ 2

 وهو ما يسميه القراء بالحرفان المتجانسان .

مخرج ك  واحد منهما  الملتقيان متقاربان في المخرج ) / وإما أن يكون الحرفان3

 (.قريب من اآلخر 

*فإذا كان الحرفان الملتقيان متماثالن أو متجانسان واألو  ساكن فهذا البد من إدغامه       

 القراءة.مر في علم التجويد وال يبحث عنه في علم عند جميع القراء لذلك يبحث هذا األ

 *أما الذي نتكلم عليه اليوم هو النوع الثالث .      

 الصغير:من جملة الحروف التي يدغمها ورش من هذا اإلدغام **      

 :إن جاء بعدها حرف الظاء أو الضاد : / دا  كلمة قد1

، الدا  مخرجها قريب من مخرج  "                        " نحو قوله تعالى : الضادأ/     

اليمنى أو الضاد إذ أن الدا  مخرجها من طرف اللسان والضاد مخرجها من حافة اللسان 

اليسرى أو منهما معا ، لذلك فإن ورشا في هذه الحالة ينتق  مباشرة من القاف إلى الضاد 

 "                           " فيقو  

 بمعنى أنه أبد  الدا  ضادا وأدغم الضاد الساكنة في الضاد المتحركة التي بعدها.  

 "                       " تصبح  "                   " نحو قوله تعالى  الظاء: ب/   

كذلك أدغم ورش هذه الدا  في الظاء للتقارب بين المخرجين فانتق  مباشرة من القاف إلى 

 أثر للدا  والبد من تفخيم الالم.الظاء وال يبقى 

 *تدريب على اآليتين   
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  :/ إذا جاءت تاء التأنيث الساكنة وبعدها حرف الظاء2

                            هذا إدغام متقارب صغير كان ورش رحمه هللا يدغم تاء التأنيث في الظاء فيقو    

 وال يبقى أثر للتاء  ""                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 / إذا جاء حرف الذا  وهو ساكن وبعده حرف التاء في فعلين فقط وهما 3

 "            " و  "            "        

 كيف ما جاء هذان الفعالن سواء كان مفردا أو جمعا حيث يدغم ورشا الذا  في التاء وال    

 :يبقى للذا  أثر   نحو قوله تعالى    

                   "                      "  ← "                          " 

                   "                     "  ← "                            "   

 وال يبقى للذا  أثربالتاء المشددة 

 

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلدغام الصغير

 في الظاء والضاد نحو قوله تعالى:"  ـد  " قـ  / أدغم ورش دا  1

 " " ←  ""    ،"  " ←  " "            

 : تاء التأنيث الساكنة في الظاء نحو قوله تعالى  ورش / أدغم2

         "  " ، " " 
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 تدريب على اآليتين 

 / من جملة اإلدغام المتقارب عند ورش إذا وص  الحرفين المقطعين 4

 أولها واو  "           " آخره نون ساكنة ،  "       " فإن لفظ :  "                 "   

 بغنة، مونحن نعلم من أحكام التجويد أن النون الساكنة إذا جاء بعدها واوا فإن هنا إدغا     

 باإلظهار.لكن بعض القراء رووا هذا الموضع 

لمثا  قوله تعالى ، ومما شابه هذا ا "                    " ما ورش رواه بإدغام بغنة أ        

، اجتمع في هذا الموضع نون ساكنة وواو إال أن لورش  "                 "  في سورة القلم 

 فيه وجهان :

 "           " بعدها واو مث   ولو اجتمع نون ساكنة :أ/ اإلظهار

 كما جعلنا في سورة :  ب/ اإلدغام بغنة

 تدريب على اآليتين 

كنا ننطق واوا صافية ليس فيها غنة فإذا وصلنا اإلدغام  "               " في  في اإلظهار    

 يدخ  عم  الخيشوم وتخرج غنة منه مع الواو بسبب اإلدغام.

 : لإلظهارهناك موضعين أيضا البد من التنبيه عليهما بالنسبة 

 ""                                                في نحو قوله تعالى في سورة األعراف  أ/  

التقى هنا حرفان متجانسان وليسا متقاربان فإن التاء والذا  من مخرج  "                 " 

وورش  ، باإلدغاموالبعض اآلخر رواه  باإلظهارولكن هذا الموضع من القراء ما رواه  واحد،

 حمه هللا من الذين رووا باإلظهار.ر

هنا التقى حرف الباء والميم وكالهما  "                          " ب/ كذلك قوله في سورة هود 

 باإلظهار وبعضهم رووا باإلدغام وورش من المظهرين. هالشفتين فبعض القراء رووبين من 
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 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلدغام الصغير

 كيف أتيا:" وأخذتم " و " اتخذتم " أدغم ورش الذا  في التاء في فعلين / 3

          "  " ←  " "                            

   "  " ←  " "                            

                  "  " أدغم ورش النون في الواو في قوله تعالى/ 4

 لكن عند الوقف ال يدغم.

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلدغام الصغير

 .وجهان: اإلظهار واإلدغام   " " لورش في قوله تعالى / 5

   "              أظهر ورش الثاء عند الذا  في قوله تعالى في سورة األعراف  /6

"                                 " 

                      "                   " وأظهر الباء عند الميم في قوله تعالى في سورة هود 
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ليس ملزما إال لمن وص  ، أما  "                 " ما قلناه بالنسبة لإلدغام في  : هـــــتنبي   

 فال شيء عليه )ال إدغام( . "           " ثم أكم   "       "من وقف على 

 ،"         " بـ  "  "    ملزما بأن يص  كلمة  ليس القارئ "             " نسبة لـ كذلك بال*   

وله اإلدغام فقط  "             " أما إن وصلها فلورش وجهان اإلظهار واإلدغام بالنسبة لـ 

 ."                 "  بالنسبة لـ

ليس القارئ ملزما بأن  "                           " *كذلك بالنسبة لآلية في سورة األعراف 

 "      " ، لكن إن وص "               " ثم يبدأ  "                 " يص  ألن المعنى قد انتهى 

 .فعليه أن يظهر الثاء إن كان يقرأ برواية ورش  "      " في  

وقف تام وال كاف وال حسن  "        " في سورة هود فليس على كلمة  "     "          أما    

  قرأنا لورش. ذاحتى ألن المعنى مربوط بعضه ببعض فالبد من اإلظهار إ

 

 نـــسورة المطففي :تـــــالوة
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 الحلقــة السادســة عشــر

  

والسالم على سيدنا  بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة              

 ونبينا محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة السادسة 

 عشرة من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

 د تكلمنا في الحلقة الماضية عن اإلدغام الصغير لورش رحمه هللا .إخواننا الكرام كنا ق

هاممن مباحث رواية ورش رحمه هللا وهو مبحث أكثر منه مبحث واليوم بإذن هللا تعالى نبدأ ب

 .وهو بحث اإلمالة  نافــعما رواه عن شيخه ورش جدا في

وبني أسد ، وقيس أمر لهجي قامت به كثير من القبائ  العربية مث  بني تميم ،  الة :ــمفاإل

 ئ  كانت إذا تكلمت تمي  األلفات .وغيرهم من القبا

وجد نقطة مسدودة الوسط تحت ت)"           " يقولون  "          "  افمثال : بدال أن يقولو

   "        " يقولون   "        "                          (الحاء

اه نافع بأسانيده إلى رسو  هللا ورو*هذا المبحث اللهجي رواه ورش عن شيخه نافع 

ن لم يمن التابعين ، وهؤالء التابع 71على  ، وقد قلنا أن نافع قد قرأصلى هللا عليه وسلم 

من كان يقرأ القوم بما اعتادواه  صلى هللا عليه وسلميكونوا يقرؤون القراءة نفسها ألن النبي 

 ظواهر لهجية .
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كما عرفها العلماء من حيث المصطلح التجويدي وفي علم القراءات  : ةــالـــ**فاإلم

أيضا أن ينحو القارئ بالحرف المفتوح نحو الحرف المكسور ، يعني بالفتحة يجعلها تمي  نحو 

 لياء . الكسرة ، واأللف التي بعد الفتحة يجعلها تمي  نحو ا

 وكما قلت قب  قلي  أن القبائ  العربية ثالث مجموعات منهم :

 قريش .ئ  من يفتح وال يمي  ومن هذه القبا -    

 ومنهم من يمي  إمالة كبرى . -    

 ومنهم من يمي  إمالة صغرى . -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا" يقو  مثال  ، عندما يقرأ القارئ يفتح فمه باأللفات ما معنى هذا الكالم ؟ :   : هذه هي " ء 

)يفتح فمه فتحا وسطا ال  األلف العربية و هذا هو الفتح المتوجب عند النقط بالحرف العربي

 .مبالغة فيه(

يخفض الفك السفلي و يستطيع المتكلم أن يفتح فمه و أن يخفض فكه  "ي ئ  " و إذا نطق 

في آن واحد، فيخرج صوت ال هو باأللف المحضة و ال هو بالياء الخالصة ب  هو 

 قاعـــــــــدة

 اإلمـــــــــــــالة

 : هي العدو  عن الشئ واإلقبا  عليه . ةاإلمالة لغــــــ 

: هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف التي بعدها نحو الياء ،  اصطالحا 

 واإلمالة قسمان كبرى وصغرى .

 : تكون بين األلف والياء تماما . فالكبــرى 

: تكون بين األلف والياء وهي إلى األلف أقرب ويقا  لها التقلي  أو والصغـرى 

 بين  إمالة بين
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ا / إيهكذا  .صوت مركب من ألف و ياء هذا الصوت هو نصف ألف مع نصف ياء  ء 

لى الفتح أكثر و قللت ألني مزجت األلف و الياء بنسبة واحدة، ولو جعلت فمي يمي  إ

و هي تقريبا  اإلمالة الصغرىهذا ما يسميه القراء  (    )من الياء لكان الصوت هكذا 

 .اءي % 31و  لفأ % 71

 % ياء . 51% ألف و  51:  أما اإلمالة الكبرى

 لو أردنا أن نرسم رسما بيانيا يقرب هذا المعنى إلى        

  والياء بالضلع األفقي،  لأللف بالضلع القائمأذهاننا فنرمز 

 °.45فجاءت اإلمالة الكبرى في الوسط تماما على زاوية 

 بينما جاءت اإلمالة الصغرى بين اإلمالة الكبرى واأللف

 بسيطة.ألن فيها إمالة  يسميها العلماء إمالة بين بين ويقا  لها التقلي  لذلك

هذه اإلمالة من حيث هي ولكن ما مواضعها ؟ وه  يمي  ورش إمالة صغرى أو     

 إمالة كبرى ؟ 

 عن شيخه نافع إمالة صغرى ىيا إخوتي أن ورش رحمه هللا يمي  فيما رو الحق       

 ن فصاعدا إن شاء هللا تعالى .وسوف نستخدم مصطلح التقلي  من اآل

 يعني إذا قلنا : إذا قل  ورش أي رواه باإلمالة الصغرى أو بين بين . 

 : ةــالـــي اإلمــب ورش فــذهــ** م  

أو كتبت على كان ورش رحمه هللا يقل  يعني يمي  إمالة صغرى ك  ألف أصلها ياء   

 .، وهذا األمر إما أن يكون في األسماء أو في األفعا  هيئة الياء 

  كيف نعرف أن هذه األلف أصلها ياء ؟ : في األسماء   

         هذه األلف في" الهديان "هذا اسم والمثنى منه  "        " نأتي بمثناها مث  كلمة 

 هي ألف منقلبة عن ياء . "        " 

  ه  هذه األلف منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو ؟ "         " نأخذ الفع   : في األفعا   

 .ي  '''ــ''' إل  بالنسبة للفع  أنسبوا الفع  إلى 

 . " اشتروت  "  وال أقو "اشتريت  "لى نفسه فأقو  ينسب المتكلم الفع  إ

 أيضا.منقلبة عن ياء  " اشترى "إذن األلف في فع  

 إمالة كبرى

 

 إمالة صغرى

 ياء

 ألف
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لفات المنقلبة عن ياء أو التي رسمت ياءا فورش كان يميلها إمالة *ك  هذه األ    

 ) التقلي  ، بين بين ( .صغرى 

                            و "                      تعالى "مث  األداة المعروفة في قوله    

  كتبت ألفها على هيئة ياء . " "      فـ  "                                " 

  :تنبيـــــــــــه

يمي   رحمه هللا سورة كان ورش (11)عشر  إحدىفي القرءان الكريم  هناك      

كان يصلح لإلمالة يعني فيه إمالة أي ألف يميلها سواءا كانت  الكلمات األخيرة منها ما

 . (11)يائية أو واوية فقط في هذه السور 

  نحو قوله تعالى  " ها "استثنى من ذلك ما كان الفع  فيه متصال بالضمير المؤنث      

كان فجاز لورش كما عاد األمر  " ها "فإن اتص  الفع  بالضمير "                   و" 

 في هذه الكلمة الوجهان الفتح والتقلي  ، فمن كان يقرأ لورش فيجوز أن يقرأ بالوجهين .

 الذي اتص  بها . "  "      ليست فيها إمالة ب  اإلمالة في الفع   ' الهاء 'و  

  بالفتح."                   " تدريب :         

 بالتقلي ."                   "             
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عشر التي يقل  ورش رؤوس آيها وجها  حدىهي السور اإل طبعا للسائ  أن يسأ  ما

 السور هي : الكلمات ألفاتها يائية أو واوية ؟ أوواحدا سواءا كانت تلك األفعا  

 عبس – 6النازعات   -5القيامة   -4المعارج   -3النجم   – 2طـــه    -1

   العلق. -11الضحى    -11اللي     -9الشمس    -8األعلى    -7               

هذه السور كان ورش يمي  من رؤوسها ما كان يصلح لإلمالة بمعنى مثال خذوا       

يمكن أن تما  ؟ ال . ألن  "       " ه   "                                " سورة العلق 

 غير ذلك . إلى،   ألف ليس فيها

هذه فيها إمالة ، إلى غير ذلك . فيميلها ورش قوال واحدا  "                           " 

 واو. أوبغض النظر عن كونها منقلبة عن ياء 

بينا ما هي اإلمالة في اللغة وما هي عند المجودين ، وبينا أن اإلمالة لورش  : ةــالصـخ

 بالتقلي  أو إمالة بين بين .ما يسميه العلماء و هي إمالة صغرى وهي

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلمالة

وجه كان / لورش في ك  ألف انقلبت عن الياء أو رسمت بها على أي 1

 وجهان الفتح والتقلي  نحو :

    "  "← "  ،  " "  "←  " "           

    "   "← "   "    ،"   "← " " 

وقل  رؤوس آي إحدى عشر سورة قوال واحدا سواءا كانت األلفات       

فيكون لها فيها  " ها "يائية أو واوية إال إذا اقترنت بضمير المؤنث 

 والتقلي  .الوجهان الفتح 
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 وله الفتح       وبينا أن ورش يمي  إمالة صغرى ك  ألف منقلبة عن ياء أو رسمت ياء

ا كان آخره الضمير إال في السور األحدى عشر فيمي  قوال واحدا وإال من هذه السور م

  ها " فكان فيه الوجهان الفتح والتقلي  .المؤنث "

 . االنشقاق: سورة  الوةـــت
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 الحـلقــة السابعــة عشــر

 
         

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا            

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة السابعة  إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا

 عشر من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

إخواننا الكرام كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا مبحثا هاما وفيه شئ من الطو  لورش رحمه 

ينا بأن إمالة ورش هللا وهو بحث اإلمالة وبينا ماهي اإلمالة في اللغة وماهي عند المجودين وب

رحمه هللا هي إمالة صغرى وهي ما يسميه العلماء بالتقلي  أو إمالة بين بين ، وبينا أن ورشا 

 كان يمي  إمالة صغرى ك  ألف منقلبة عن ياء أو رسمت ياء .

 واليوم نتابع الحديث عنه بإذن هللا تعالى 

إمالة صغرى وله فيها الوجهان إن ورشا يمي  األلفات المنقلبة عن ياء أو التي رسمت ياءا 

 الفتح والتقلي  ولكن لهذا الكالم استثناءات .

 ة :ــــالـــي اإلمــف االستـثـنـاءات

 / إن كان الفع  أو الكلمة التي ألفها مرسومة ياءا أو أصلها ياء وكان قبلها حرف الراء1

 لفتح كما هي القاعدة األصلية فإن ورشا يقل  هذه الكلمة قوال واحدا وليس له فيها ا: 
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الكلمات فإن ورش  وما شابه من هذه "        "،  "  "       ،  "      "     ، "  "         :مث 

قب  األلف دا  فلورش في هذه األلف مذهبان  "           " له فيها الفتح مث   يقلله فقط ، ليس

 ."        "   ←و التقلي    " "         ←الفتح  

 

 

 

 

 

 

 

  

 تدريب على األمثلة 

/ إذا كان الفع  أو الكلمة التي ألفها مرسومة ياءا أو أصلها ياءا وكان بعدها الراء بشرط أن 2

       إذا جاءت ألف وبعدها حرف الراء وكانت مكسورة متطرفة  : تكون الراء مكسورة متطرفة

التقلي  من فتحة الهاء و ليس و يبدأ "  "         األلف وجها واحدا مث   يقل  هذه فإن ورشا

 "  "                        وله تعالى من فتحة النون و نحو ق

  إال الفتح.فيها إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة فليس لورش  أما

هذا األمر ينطبق على األلفات التي بعدها راء متطرفة مكسورة سواء كان قب  األلف راء      

 :محصورة بين راءين أو لم يكن ذلك مث  قوله تعالىأخرى بأن كانت األلف 

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلمالة

/ قل  ورش قوال واحدا ك  ألف من ذوات الياء وقعت بعد راء نحو :          2

" "  ،     " "  ، " "  ،"  " ... 

 "  " إال في قوله تعالى في سورة األنفا 

 " "  ←والتقلي    "      "   ←فله فيها الفتح  
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فحكمها عند ورش ال يتغير ما دام بعد األلف راء متطرفة مكسورة  "                     "  

  واحدا.  فهي مقللة عنده وجها

 .مـــنع ؟اء ـدة استثنــذه القاعـ  لهـفه

فورش في هذه الكلمة له  "         " ذلك في كلمة واحدة في القرآن و هي قوله تعالى  و     

  "         أو أن يفتحها فيقو   "         " وجهان و هي أن يجعلها داخلة ضمن القاعدة بأن يقللها 

 

 

 

 

 

 : تدريب على األمثلة

 الراء مفخمة . تبقىنالحظ أن التقلي  مصاحب لترقيق الراء ، ال  :مالحظة

إن أميلت ولو كانت  ولكنتكون مفخمة  المفتوحةعلم التجويد أن الراء  مننحن نعلم  *    

 نستطيع فعلها( . اإلمالة صغرى فإن التفخيم يزو  ألن هذا مناف لطبيعة النطق السليم )ال

وهذا األمر  " اشترى "*عندما نقل  فتحة الراء فإن التفخيم يزو  وال نقو  مث  الفتح في     

األلف فإن  قللناولما  الراء،ها ظهر تفخيم لما فتحنا األلف ووقفنا علي "          " يتضح في 

 مرققة.الراء تكون 

 اإلمالة.** هذه مجم  قواعد ورش في 

 

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في اإلمالة

 "          "قل  ورش قوال واحدا ك  ألف وقعت قب  راء متطرفة مكسورة نحو -3

 فله فيها الفتح و التقلي  "          " لىاإال قوله تع "          "          "              " 
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 (:مذهب ورش في بعض الكلمات المفردة ) مخصوصة 

رش رحمه هللا يقللها سنذكرها ونحصرها لكم ك بعض الكلمات المفردة التي كان وهنا     

 مث :حتى تنتبهوا لها أثناء القراءة 

انت معرفة أو نكرة بشرط أن تكون بالياء والنون : سواءا ك" " أو  "  / " 1

 .وليس الكافرون فليس فيها إال التقلي  الكافرين

 :وكذلك من جملة الكلمات الخاصة لورش في اإلمالة

 ورش فيها الوجهان الفتح والتقلي .فل :" "   /2

 بالنسبة إلى هذا الفع  بالذات كان ورش يقل  فتحة الراء وفتحة الهمزة فيقو   : "         " /3

 "        " 

 التقاء*هذا إن كانت الهمزة موجودة في النطق ، أما إذا سقطت الهمزة للتخلص من      

 هذه األلف سقطت فتسقط اإلمالة معها  ""           ،  "            "  الساكنين نحو قوله تعالى 

بالنسبة إلى مد البد  عند  "  "                  : فمثال  "      " *وال ننسى مد البد  في     

حركات ، أما إذا كان يقصره في األوجه الثالث  16 حركات أو 14سواءا كان يمده  ورش

 .كبقية القراء فال إشكا  في ذلك
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 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في إمالة كلمات مخصوصة

في القرءان  جاءتاحيث  " "أو   ""/ قل  ورش قوال واحدا لفظ 1

 الكريم .

 وجهان الفتح والتقلي . " "/ لورش في قوله تعالى 2

حيث وقع قب  متحرك،فإن أتى بعده  " "  / قل  ورش الراء والهمزة من فع 3

 فإنه يفتح الراء والهمزة وصال ويقللها وقفا . " " ساكن نحو

 قاعـــــــــدة

 بقي هناك بعض الكلمات المخصوصة التي يقللها ورش رحمه هللا

 كان ورش يقل  هذه األلف قوال واحدا. : " " / قل  ورش في لفظ4

 ،  "  "،  " " / قل  الراء من فواتح السور : يقل  ورش الراء من5

 : يقل  ورش فتحة الحاء واأللف التي بعدها . " " والحاء من كلمة       

 : يقل  ورش هذين الحرفين . " "  والهاء والياء من

: كان ورش يفتح الطاء ويمي  الهاء إمالة كبرى ،  " " وطــه في سورة

 . " " وليس لألزرق إمالة كبرى إال في الهاء من 

ما عدا ذلك فاإلمالة كلها ي انفرد بها ورش بإمالة كبرى ، وماعدا هذه الكلمة الت      

 صغرى أي إمالة بين بين.
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 تدريب على هذه األحرف 

 حركات مد الزم حرفي مخفف . 16تمد بمقدار  :كاف:  "             "      

 مدان طبيعيان قللهما ورش . :هاء وياء       

 16أو  14مد ملحق بمد اللين يصح فيه لجميع القراء من طريق الشاطبية  :عين       

 حركات 

 حركات ألنه مث  الكاف . 16 :صاد       

 بهذا نكون قد استكملنا مبحث اإلمالة لورش.

عالمة األلفات التي يقللها ورش في المصحف لم يضعوا فوق الحرف فتحة وتحتها  :مالحظة

 الوسط داللة على اإلمالة.وضعت دائرة صغيرة مسدودة 

  : سورة البروج كاملة.تــــالوة
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 الحلقــة الثامنــة عشـر

 

م على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسال       

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثامنة 

 عشرة من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

قد أنهينا الكالم عما يتعلق بمذهب ورش في ة الماضية خواننا الكرام كنا في الحلقإ

،  " البشرى "، " الكبرى "  المسبوقة براء نحو قوله تعالى األلفاتاإلمالة وختمنا الحديث عن 

بينا أن ورش يميلها إمالة صغرى قوال واحدا ، فن تلك الكلمات التي قبلها راء ، وما شابه م

وكذلك لو انعكس األمر فجاءت األلف قب  الراء على أن تكون الراء متطرفة مكسورة نحو 

فهذه األلفات أيضا فإن ورش يقللها وجها واحدا  " في النهار "،  " ذكرى الدار "قوله تعالى 

 هللا في بعض الكلمات المخصوصة . أي يميلها إمالة صغرى ، وتحدثنا عن إمالة ورش رحمه

من جملة ما تحدثنا عنه في اإلمالة أن ورش يمي  ك  ألف انقلبت عن ياء أو رسمت  

 ياءا ، ولم لم تكن في األص  يائية .

  ه ؟ــالم على إطالقـ  هذا الكـفه

من اإلمالة فالبد من رحمه هللا تعالى في الحقيقة أن هناك ألفات قد استثناها ورش 

 معرفتها وحصرها حتى إذا مرت معنا في التالوة نقرؤها بالفتح ال بالتقلي  .
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  : ورشـة لــاة من اإلمالــات المستثنــالكلم

  17غافر "                                                  "في قوله تعالى :  "        " كلمة/ 1

 تسقط ألفها للتخلص من التقاء الساكنين ولكن "         " عندما نصلها بالكلمة التي بعدها      

 لف تعود إلى الظهور وهي مكتوبة على هيئة الياء.ارا فإن األبإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اخت

 فه  نقف عليها بالفتح أو بالتقلي  ؟

 ألنها من األلفات التي استثناها ورش من التقلي  . حـبالفتنقف عليها 

فكتبت باأللف  "                       " في سورة يوسف في قوله تعالى  "  "      *أما كلمة    

الطويلة ال باأللف المقصورة فال خالف في أننا لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا فهي 

 باأللف الممدودة.

  21النور "                              "                  في قوله تعالى  "  "       كلمة / 2   

 .يزكو ، هذا فع  واوي ← زكى 

ومع أن الفع  كتب في المصحف الشريف باأللف المقصورة فإننا نقف عليه ونصله أيضا 

  بالفتح ، وال تقلي  فيه لورش .

 الجارة  (  ،                )         ،/ األدوات 3 

  41األعراف  "    "                               في قوله تعالى “       “ :  - 

  187البقرة   "      "                           : في قوله تعالى “      “  - 

 284البقرة  "                              " : في قوله تعالى “       “ - 

 بالتقلي  . (على والإلى  والحتى )فال نقو   (على والإلى وال حتى )فال إمالة في        
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      " "      الجارة التي هي حرف جر حتى نخرج من الحديث فع  "      "ولماذا قيدناها بـ 

                    : في نحو قوله تعالى ءالذي هو فع  ماضي مضارعه يعلو ، وهذا فع  واوي وجا

كتب هذا الفع  باأللف الطويلة الممدودة ولم  وقد 13 القصص "  "                       

 يكتب باأللف المقصورة فال تقلي  فيه ألنه واوي ولم يكتب باأللف المقصورة . 

استثنى ورش  "       "                         في نحو قوله تعالى :"   "         كلمة/ 4

بالتقلي  ب  تبقى  "  "        فال يقو  حيث جاءت في القرءان الكريم  "    "      كلمة 

 ألفها مفتوحة وال تقلي  فيها .

 في نحو قوله تعالى  "        "      أو "     "        كلمة/ 5

 114 النساء "                                                               "           

 جاءت هذه الكلمة بالفتح وأحيانا بالكسر فال يقللها ورش . 

ال تقلي  لورش  35النور    "                  "في نحو قوله تعالى  "          " كلمة /6

 في هذه الكلمة.

 23اإلسراء  "                      " في نحو قوله تعالى  "            "كلمة / 7
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 اإلمالة.وبهذا نكون قد حصرنا الكلمات التي استثناها ورش من 

للتخلص من  تلك األلفات التي فيها تقلي  لورش ولكنها سقطت وصال /1 :تنبيـهــــــات

 "  "       األلف في  ، 88 األنعام " ...                  " وله تعالى التقاء الساكنين مث  ق

 . وصال سقطت للتخلص من التقاء الساكنين

ألن المانع من حذفها  تقلي  فيها مــنع ؟ لكن إذا وقفنا عليها ه  فيها تقلي  أم ليس فيها 

 ذهب فعادت األلف إلى الظهور.

 "        "فإن كنا نقرأ لورش بفتح األلفات سبقت على هذه الكلمة وما شابهها بالفتح 

   ". "       وإن كنا نقرأ لورش بتقلي  األلفات نقف عليها وعلى ما شابهها بالتقلي  

 قاعـــــــــدة

 كلمات مستثناة من اإلمالة لورش

 :يستثني ورش من اإلمالة ما يلي  

                                                17في سورة غافر  " " / قوله تعالى 1

                                  21في سورة النور  " "/ قوله تعالى 2

 الجارة حيث جاءت في القرءان الكريم . ( ،  ،  )/ قوله تعالى 3

 حيث جاءت في القرءان الكريم . "  "/ قوله تعالى 4

  .في سورة البقرة ، النساء ، التحريم " "أو " "/ قوله تعالى 5

  35في سورة النور  " "/ قوله تعالى 6

 23في سورة اإلسراء "  " / قوله تعالى 7
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أيضا من األلفات التي سقطت للتخلص من التقاء الساكنين األسماء المقصورة التي  /2

 ."          "دخ  عليها التنوين كقوله تعالى 

والنون  ففيجتمع ساكنان األلهدان إذا دخ  عليها التنوين تصير  "         "كلمة        

 . "         "الساكنة التي هي التنوين فتحذف األلف فتصير 

فاجتمع ساكنان  قراندخ  عليها التنوين فصارت “ قرى “ أصلها  "   "             كذلك       

  الساكنين.للتخلص من التقاء  وصاللف والتنوين التي هي النون الساكنة فحذفت األلف األ

                 وعادت األلف للظهور فنقو   وقفافإذا وقفنا على هذه الكلمات وما ماثالها حذف التنوين       

  لورش.إن كنا نفتح األلفات “          "

ر  " إن كنا نقل  األلفات لورش ، كذلك نقل   "  "      ونقو    .وما ماثلها قوال واحدا  "  ىقـ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) تبارك الذي.....أجر كبير (. سورة الطارق ، الملك :الوةــتـ

 قاعـــــــــدة

 تنبيهــات في اإلمالــة الصغــرى لــورش

/ إذا وقف القارئ على ألف ممالة قد سقطت وصال للتخلص من التقاء الساكنين فإنه 1

 نحو :يقف عليها بالتقلي  

         "  "← "   ، "" " ← " "  

 " " ← "  ، ""  " ← " "  

صال فإنه يقف عليه باإلمالة الصغرى إن ف القارئ على اسم مقصور منون و/ إذا وق2

 " بالتقلي  "( نقف عليها) ← " "كان يقرأ بوجه اإلمالة نحو 

 بالتقلي  "   ىر  ـق  في   "  )نقف عليها( ← " "        
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 الحــلقة التـاسعــة عشــر

 

بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد      

 صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

التاسعة  إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة

 عشر من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

إخواننا الكرام كنا قد أنهينا في الحلقة الماضية ك  ما يتعلق ببحث اإلمالة لورش بما في ذلك 

 ء الساكنين وقد بينا ذلك مشروحاقد تسقط فيها األلف المقللة وصال إللتقا الحاالت الخاصة التي

تعلق باأللفات المقللة لورش ولكن إذا اجتمعت مع مد البد  ، واليوم نتعرض ألمر ي

 وهذا مبحث هام في رواية ورش .

درسنا أن ورشا رحمه هللا قرأ مد البد   ورواه بالسند المتص  سبق أن نحن نعلم وقد 

 16حركات ، وتارة مطوال بمقدار  14تارة مقصور بمقدار حركتين ، وتارة متوسطا بمقدار 

 ""        " ، "      " ، "        ك  همز ممدود نحو قوله تعالى :  هوومد البد  وحركات ، 

فمد البد  عند ورش له ثالثة أوجه : القصر  "ءا ، ءو ، ئي "هذه األصوات الثالثة 

، فلورش في األلفات التي أصلها ياء أو كتبت على هيئة الياء فله وجهان والتوسط والطو  

 الفتح والتقلي  .

فإذا كنا نقرأ ومر معنا مد البد  ثم مر معنا ألف ذات ياء ) وسوف نختصر بدال من         

أصلها ذات ياء او كتبت على شك  ياء ، إما لفا أت ياء ذات ياء اختصارا معناه أن الف ذا

وهذا تعبير شائع عند العلماء المنشغلين بعلم القراءات أن يقو  ذواتا الياء ويقصدون بذلك 

 ت (.األلفا
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  إذا كنا نقرأ لورش ومر معنا مد بد  ثم مر معنا ذات ياءنعود ونقو  : 

 أوجه ) ق، ت ، ط ( وذات الياء فيها وجهان الفتح والتقلي  . 13مد البد  فيه 

 : كم وجها يمكن التركيب من ذلك ؟.إذن 

 أوجه عقلية . ꞊ 16ذات الياء (  12× للبد   13التركيب يكون بالضرب الحسابي ) 

 فه  ك  هذه األوجه صحيحة مقروء بها ؟ الحقيقة ال .

ليس األمر كذلك ، فهناك وجهان من هذه الستة لم ترد القراءة بهما عن ورش من 

 طريق الشاطبية .

/ إذا قصرنا البد  لورش فال يصح في األلفات ذات الياء إال الفتح وال يصح تقليلها ، 1

 الياء .فامتنع وجه وهو قصر البد  مع تقلي  ذات 

حركات ( ثم مر معنا ألف ذات ياء فليس فيها إال التقلي  فال  14/ إذا وسطنا البد  )2

 يصح فتحها فامتنع هنا وجه وهو توسط البد  مع فتح ذات الياء .

 / أما إذا طولنا البد  فلنا في ذات الياء وجهين الفتح والتقلي  بمعنى ال يمتنع شيء .3

أوجه للبد  مع وجهين  13لية الستة الحاصلة من ضرب إذن : من مجموع األوجه العق

 .ذات الياء امتنع وجهان 

  نالحظ القيد الذي أخرج هذين الوجهين من القاعدة :

 قاعـــــدة

 اجتماع ذات الياء مع مد البدل لورش: يمتنع لورش

 ذات اليــــاء مــد البد  األوجه الجائزة

 التقلي  القصر 11

 فــتح التوسط 12

 

 ألربعة الباقية فصحيحة .منوعان ، أما اإذن هما الوجهان الم
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 أوال ولكننا هنا أيضا أمام احتمالين ، فمثال كنا نقرأ مقطعا من كتاب هللا فيأتينا مد البد 

تينا أاألمر فنقرأ مقطعا من القرءان فتتي ألف ذات ياء بعد ذلك ، واإلحتما  الثاني ينعكس أثم ت

 مد بد  .ألف ذات ياء وبعدها 

 تقدم مد البد  على األلف ذات الياء:  اإلحتما  األو 

 أوجه عقلية التي أشرنا إليها ؟. ص  ستماهي األوجه الجائزة من أ

 قاعــــــدة

 تقدم مد البدل على ذات الياء لورش

 ذات الياء مد البد  األوجه الجائزة                        

 فتح قصر     11

 تقلي  توسط 12

 فتح طو  13

 تقلي  طو  14

 

 . 34ابراهيم  " " نطبقها على قوله تعالى 

 : مد بد  .ءا 

 . أوجه حسب القاعدة ( 14) لدينا : ذات ياء    

 تدريب على القاعدة من خال  اآلية السابقة .

  تقدم ذات الياء على مد البد :  اإلحتما  الثاني

 تبقى األوجه أربعة ولكن يختلف ترتيبها 

 

 



 
103 

 دةــــــقاع

 تقدم ذات الياء على مد البدل لورش

 مد البد  ذات الياء األوجه الجائزة

 قصر فتح 11

 طو  فتح 12

 توسط تقلي  13

 طو  تقلي  14

 

  "                                                 "نطبق هذه القاعدة على قوله تعالى

 :هذه األلف من األلفات التي يقللها ورش و له فيها الفتح.         

 :في أو  هذه الكلمة مد بد .         

 * تدريب على القاعدة من خال  اآلية السابقة.

 ابن الجزري رحمه هللاهذا الدرس جمعه شيخ الشيوخ و أستاذ األساتذة و إمام القراء المحقق 

       فتح بمد و قصره اتى لورش ـ ءاك 

 مال.و قل  مع التوسيط و المد مك                                   

 جزاه هللا عنا خيرا.

 ألنها جمعت األمرين." ءاتى " بمنعى إذا جاءك بد  مع ذات ياء كمث  

 الطو  و القصر.← مع الفتح 

 التوسط و الطو .← مع التقلي 

 ... على صراط مستقيم(.)و أسروا  سورة الملك : الوةــت
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 الحلقة العشرون

 

م على سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسال       

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة العشرين 

 من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

جتماع مد البد  مع األلفات ذواتي الياء وبينا بأن األوجه ال  كنا في الدرس الماضي قد تعرضنا

 . أوجه الجائزة من ذلك أربعة

 واليوم نتعرض بأمر شبيه بذلك وهو اجتماع األلفات ذواتي الياء ولكن مع اللين المهموز

ونقصد باللين المهموز كما درسنا حرف اللين إن جاء بعده همزة في الكلمة نفسها كقوله تعالى 

 كذلك إن فتحت السين ."        " كيف تصرف رفعا ونصبا وجرا ،  "       " 

إذا اجتمعت في آية ألف ذات ياء مع اللين  اجتماع ذات األلف مع اللين المهموز:/ 1    

المهموز، واأللف ذات الياء فيها وجهان الفتح والتقلي  ، واللين المهموز فيه أيضا وجهان 

أوجه كلها جائزة  14لورش التوسط والطو  فحاص  تركيبها مع بعضها بالضرب الحسابي 

 وجه ممتنع .في القراءة ليس هناك 
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 قاعـــــــدة

 :كلها صحيحة نقال وهيأوجه  14 ن المهموز مع ذات الياء لورش :لورش في ذلكاجتماع اللي

 األوجه الجائزة ذات الياء اللين المهموز

 11 فتح التوسط

 12 فتح الطو 

 13 تقلي  التوسط

 14 تقلي  الطو 

   

 "        "                                  نطبق هذه القاعدة في قوله تعالى  

 : األلف فيها مفتوحة وهي ألف مقصورة أي لورش فيها الفتح والتقلي  .          -  

          : لين مهموز لورش فيه التوسط والطو  .             

  : اجتماع مد البد  مع ذات الياء مع اللين المهموز/ 2         

أوجه ) ق، ت ، ط ( وذات الياء لها وجهان ) الفتح والتقلي  ( ، وله في اللين  13فمد البد  له 

 وجها عقليا . ꞊ 12 2×  2×  3ط ( عند ورش .إذن :  المهموز وجهان ) ت ،

أوجه  16ن هذه األوجه إال . لم يرو مالقراءة ومروية عن ورش ؟ اله  كلها صحيحة في    

 هناك قيود تخرج أوجها عقلية لم ترد نقال  فقط . 

 

 

 

 

 

 

 قاعـــــــــدة

 : اجتماع مد البدل مع اللين المهموز مع ذات الياء لورش

 يمتنع لورش :     

 / قصر البد  مع تقلي  ذات الياء .1   

 / توسط البد  مع فتح ذات الياء .2   

              / الطو  في اللين المهموز مع القصر والتوسط في البد  .3   



 
106 

أوجه عقلية ال  16فإذا طبقنا هذه القيود الثالثة على األوجه اإلثنا عشر العقلية خرج منها    

 أوجه نراه من خال  اللوحة .  16يقرأ بها وبقي عندنا 

 قاعـــــــــدة

 اللين المهموز لورشذات الياء مع اجتماع مد البدل مع 

 األوجه الجائزة مــد البدل ذات الياء اللين المهموز

 11 القصر الفتح التوسط

 12 التوسط التقلي  التوسط

 13 الطو  الفتح التوسط

 14 الطو  الفتح الطو 

 15 الطو  التقلي  التوسط

 16 الطو  التقلي  الطو 

 

 األوجه الجائزةعند اجتماع الثالثة مع بعض .هي هذه 

 نطبق هذه القاعدة على اآلية من سورة النساء في قوله تعالى :  

          "                                                               "               

 : مد بد  ) ق ، ت ، ط ( .             -    

 : ذات ياء ) فتح أو تقلي  ( .              -    

 ت ، ط ( .: لين مهموز )          -    

 وجه جمعها الشيخ أيمن سويد في هذا البيت : 12* هذه األوجه  الستة الجائزة من أص    

 ـط ـح وســـــفت     د ـــر البـــقص
 ـطـ  وســـــقل د   ـــط البـــوس
 ــــزـ  جائــــك د  ـــبـو  الــط
 ــزـها حائـــول ها ــــن متقنـــك

 

     : سورة الملك )ق  هو الذي أنشأكم ...(تـــالوة 
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 الحلقة الواحدة والثانية والعشرون

          

على سيدنا ونبينا  بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم           

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ة أهال وسهال بكم في الحلقة الحاديإخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، و

 وة الصحيحة برواية ورش عن نافع .والعشرين من برنامج التال

اللين  الحلقة الماضية قد تكلمنا عن اجتماع األلفات ذواتي الياء معإخواننا الكرام كنا في 

يحة أوجه عقلية كلها صح وبينا بأن األوجه الجائزة في ذلك أربعة"  " شئالمهموز أمثا  كلمة 

لين جتماع األلفات ذواتي الياء مع الو من أدق التفاصي  وهو اهنقال كذلك تعرضنا ألمر هام و

يعطي اثني عشر مع بعضها المهموز مع مد البد  وبينا أن حاص  تركيب هذه األمور الثالثة 

 أوجه كنا قد بيناها وجها وجها . 16وجها عقليا صح منها 

اليوم نتعرض إلى أمر تنفرد به رواية ورش والذي يتعلق بالراءات المفتوحة والمضمومة من 

 حيث التفخيم والترقيق .

والترقيق ذو شقين: شق تجويدي يبحث في علم من حيث التفخيم  يا إخوة الراءاتبحث        

التجويد وهو لك  القراء ، وانفرد ورش عن بقية القراء بأمور خاصة تتعلق بالراء المفتوحة 

نافع أو لرواية   تبحث في علم القراءات أو تبحث في الكتب التي أفردت لقراءة  والمضمومة

  . عنهورش 

من أراد أن يقرأ برواية ورش عن نافع ال غنى له أن يدرس أحكام الراءات من حيث  إذن   

أحكام ى ذلك ما اختص به ورش رحمه هللا من التفخيم والترقيق في علم التجويد وأن يضيف إل

 بالراء المفتوحة والمضمومة . الراءات المتعلقة 

رحمه هللا قب  أن نشرع في بيان مذهب ورش رحمه هللا في الراءات المذهب الذي تفرد به *   

لك  القراء أن  التجويد وذلك أن  مدخ  أحكام الراء فيب من بين القراء العشرة أحب أن أذكر
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هو مدخ  ، هذا  ترقق  تفخم والراء المكسورة)ر  ، ر  (  الراء المفتوحة أو المضمومة 

 القراء إال فيما سنتعرض له اليوم .بقية  يوافق رحمه هللا علم التجويد ، وورشفي الراءات 

  : أنه من قواعد ورش 

 من قواعـــد ورش رحمه هللا أنه :

إذا جاءت راء مفتوحة أو مضمومة وسبقت بياء ساكنة أو كسرة متصلة من الكلمة نفسها  -    

وللكسرة اللصيقة قبلها لياء الساكنة لمجاورتها لرقق هذه الراء ) وذلك رحمه هللا ي افإن ورش

 ( . هذا هو مذهب ورش في ترقيق الراءات . قبلها بها

) وهذا يمث  اتجاها صوتيا عن "        "  ، "         "، "                " مثا  قوله تعالى   

 بعض القبائ  ( .

  :  في نحو قوله تعالىمثا  عن كسرة منفصلة   

    .هنا تفخم الراء ألن الكسرة غير متصلة ) غير لصيقة ( :" "           

  .هنا تفخم الراء ألن الياء غير متصلة ) غير لصيقة (  "           "

 "         " ، "                      "نفس الشيء بالنسبة للراء المضمومة في نحو قوله تعالى :

 

 

 

 

 

 

ولهذا المدخ  حاالت خاصة تخرج عنه نبينها تباعا الراءات لورش ، هذا هو مدخ  بحثنا    

 هللا تعالى .إنشاء 

 : حـاالت خـاصـة

 / إذا وجدت راء مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسرة فإن ورش يرقق هذه الراء 1

 ه  يؤثر على ترقيق الراء.؟* إذا دخ  حرف ساكن بين الكسرة و الراء 

 قاعـــــــــدة

 مذهب ورش في الراءات

 رقق ورش ك  راء مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة إذا كان قبلها كسرة متصلة أو ياء ساكنة 

 "        " ، "        " ، "          " ، "                 "  مث 
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ال يؤثر هذا الحرف الساكن إذا حا  بين الكسرة  و الراء المفتوحة أو المضمومة  ، فال يعتد  

صادا أو طاءا ) إال أن يكون هذا الساكن ، به ألن الساكن حاجز غير حصين كما يقو  العلماء 

يحو  بين الراء حرف االستعالء يعتبر حاجز حصين  ألنفإن ورش يفخم الراء  ( أو قافا

 .قوالترقي

 تفخم الراء.← "       "، "        "  ،"       " : مثا 

 حاجز غير حصين(ألن الساكن )ترقق الراء ← "    "        ،"   "        

و قبله كسر فإن القاعدة تقو  )ص ، ط ، ق( / إذا وجدت راء مفتوحة و قبلها ساكن غير 2

سم أصله أعجمي ثم إستعملته العرب فعربته بألسنتها قب  نزو  القرآن، افي  قعرقق، إال إذا و

وهو محصور في ثالث ألفاظ ب وقت نزوله ز  باأللفاظ  التي تستعملها العرنز  القرآن نولما 

   "          "،  "           "،  "           "مث  :

 نفسها ، و يستثنى من  إذا سبقت بكسر متص  في الكلمة المفتوحة / إن ورشا يرقق الراء3

    ،"         " ،   "        "بعدها راء أخرى كقوله تعالى  ت هذه الراءإذا كان األمهذه القاعدة 

 .الراء بعدها مكررة  ألن فهنا تكون الراء مفخمة و ال تغرك الكسرة التي قبلها "  "       

حا  بين الكسرة والراء حرف السين  "         ": الكسرة كانت لصيقة للراء بينما  "         "

 وهو حاجز غير حصين .

/ أن يأتي بعد الراء الذي انطبق عليها شرط الترقيق حرف إستعالء و لو حا  بينهما ألف 4

وكسر متص  ومع ذلك ال  : راء مفتوحة وقبلها مكسور "          "،  "           " مث  :

نرقق الراء مراعاة للطاء التي بعدها وإن حا  بين الراء وحرف اإلستعالء ألف ألن األلف 

  حاجز غير حصين . 

خ ص  )لم يقع في القرآن منها سوى أربع أحرف  )خص ضغط قظ()حروف االستعالء هي 

 ق ط (

 . "          "مث  :أيضا وال يرققها / من جملة الحاالت الخاصة التي يقرؤها ورش بالتفخيم 5
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 (بالنسبة للراء األولى)هذه الكلمة راء مفتوحة  "          "رقق ورش الراء األولى من : /6   

، والكسرة التي يرقق  ال ينطبق عليها شرط الترقيققبلها سين مفتوحة قبلها باء مكسورة 

هي الكسرة التي أتت بعد وهذه حالة خاصة ال يقاس  "        " ورش الراء من أجلها في كلمة 

          ألنها مكسورة ، فإن وقف على كلمة رققة لورش و لغيره من القراء الراء الثانية معليها و

ثقيلة في النطق إذا حتى هي لترقيق األولى وو ذلك مراعاة نية رقق الراء الثا "          "

 .ال يكاد اإلنسان يستسيغ هذا اللفظ  فخمت

 مرققة وصال  ، وإذا وقف رقق ورش الرائين معا . "  " إذن 

كلمات على  16/ بعض الكلمات التي رواها ورش رحمه هللا بالترقيق والتفخيم وهي 7   

 وزن ) فعال ( منصوبة منونة ، والراء فيها الم الكلمة :

  "       "  ،       " "  ،        " "  ،      "  "  ،     "  "  ،      " " . 

لى هذه الست كلمات كلمة سابعة ليست الراء ، ويضاف إيصح للقارئ أن يفخم أو يرقق   

 . "                                         "في نحو قوله تعالى  "         "على وزن فعال وهي 

هذه الكلمة فيها الراء مفتوحة سبقت بياء ساكنة وورش رحمه هللا له في القاعدة  "         "

 األم أنه يرقق هذه الراء ، لكن رواها ورش بالتفخيم وبالترقيق  

 

 

 

 

 

 

 



 
111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا ما يتعلق بمذهب ورش في الراءات .

وهناك أمر ننبه عنه وهو اجتماع الكلمات التي على وزن فعال مع مد البد  ، ونحن  ه :ـــتنبي 

كلمة فيها مد بد  مع كلمة نعلم أن مد البد  له ثالثة أوجه وهي )ق ، ت ، ط ( ، فإذا جاءت 

 ةقاعـــــــــد

 مذهب ورش في الراءات 

 :حـاالت خاصة 

          "        "،"الراء مث ن ال يمنع من من ترقيق رة والراء ساك/ إذا حا  بين الكس1 

 "        "،  "        "،  "         "إال إذاكان الساكن ) ص، ط ، ق ( نحو: 

 ال غير "        "،"         "،"         "/ فخم ورش الراء في االسم األعجمي وذلك في 2

          ، ""         ولى مث :/ فخم ورش الراء أيضا إذا تكررت ولو وجد سبب لترقيق األ3

         "     "  ،        "    "  ،      "       "  ، "         " . 

 / فخم ورش الراء إذا جاء بعدها  حرف استعالء مث : 4

"          "  ،"          "  ، "          " ،"          " . 

 .في سورة الفجر  "            "/ فخم ورش الراء في 5

 الثانية لترقيق األولى رقق ، وإذا وقف في المرسالت "          " ولى في / رقق الراء األ6 

 / ورد عن ورش التفخيم والترقيق في سبع كلمات هي :7

    "       "  ،"       "  ،"        "  ،"      "  ،"      "  ،"        " ،"          " . 
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وبابها فيها  " ذكرا "أوجه ، ألن  16على وزن فعال من هذه الست كلمات يحص  من تركيبها 

 16أوجه كما عرفنا فحاص  الضرب نحص  على  13وجهان التفخيم والترقيق ومد البد  له 

 وبابه مع توسط البد  ."ذكرا " أوجه يمتنع منها وجه واحد فقط وهو : ترقيق الراء في 

 نظمه الشيخ أيمن سويد في بيت شعري : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما األوجه الخمس الباقية فإنه يصح للقارئ أن يقصر البد  وأن يفخم ويرقق الراء في "    

ذكرا " وبابه، وكذلك بالنسبة للطو  فله التفخيم والترقيق ، أما إذا وسط البد  فعليه تفخيم 

 وبابه .الراء في " ذكرا " 

 قاعــــدة

 وبابه مع مد البد  " اجتماع "ذكرا
 

 ذكرا وبابه مد البد  األوجه الجائزة

 تفخيم قصر 11

 ترقيق قصر 12

 تفخيم توسط 13

 ترقيق طو  14

 تفخيم طو  15

 

 هذه األوجه الخمسة جاءت في هذه اآلية القرءانية :

 ةقاعـــــــــد

  وبابه مع مد البدل لورش "ذكرا "اجتماع 

 يمتنع لورش توسط البد  مع ترقيق " ذكرا " وبابه .

 لك قلت :وفي ذ

 فالن نداء مع الترخيم تسميه العرب( )يا  يا فال " ذكرا "وإن ترقق نحو                    

 بدال   وذا لورش ال توسط                                     
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                           " " 

 ووجه الترقيق ضعيف ، المقدم في األداءوالتفخيم هو 

 هذا هو مذهب ورش في الراءات بك  حاالته الخاصة .

 .  21سنسمه على الخرطوم ( ح تـالوة : سورة القلم ) ن والقلم ......

 . 22) إنا بلوناهم ...... كذلك العذاب ( ح                       

كما قد درسنا في بحث إدغام  " ن والقلم وما يسطرون " : أريد أن أنبهكم ياإخوة على هــــتنبي

 "ن "الحروف التي تقدم معنا في برنامج التالوة الصحيحة أن لورش رحمه هللا لو وص  كلمة 

له وجهان يظهر النون عند الواو وله اإلدغام )اإلدغام يكون بإدغام النون من  " والقلم "مع 

ذلك ننطق نونا مضمومة بعدها واو مدية من غير  كلمة نون في الواو من والقلم كيف يكون

 غنة فإذا انتهى زمن الواو ننتق  إلى واو معها غنة (.

 ليس هناك إشكا  . " والقلم وما يسطرون "فيقف ثم يبدأ  " نون "أما إن وقف على 
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 الحلقة الثالثة والعشرون

        

 بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا          

 محمد صلى هللا عليه وسلم على سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الثالثة 

 والعشرين من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

عن مذهب ورش في الراءات من حيث التفخيم والترقيق  اا في الحلقة الماضية قد تكلمنكن

 واستوعبنا الكالم عليها في الحلقتين الماضيتين .

ن هللا تعالى على حكم اختص به ورش رحمه هللا من بين سائر القراء وهو ذواليوم بإ    

 . في التالوة في تفخيم بعض الالمات مذهبه

في علم القراءات أن يسموه تغليظ الالمات ، فإذا هذا التفخيم جرت عادة القراء الذين صنفوا  

، ولكن يقولون يظ شيء آخر ب  هو التفخيم بذاته ال تظنوا التغلفقرأتموها في بعض الكتب 

ترقيق الراءات وتغليظ الالمات ، هكذا جرت عادتهم في التعبير عن تفخيم ورش لبعض 

 الالمات .

بين من مات التي انفرد بها ورش بالتفخيم ماهي الالو ماهو مدخ  هذا البحث لورش ؟ *    

 القراء العشرة ؟ .

مسبوقة بأحد الحروف الثالثة ) الصاد أو الطاء أو  ك  الم مفتوحة رحمه هللا فخم ورش   

 ماعدا الضاد سواء كانت مفتوحة أو ساكنة .األربعة الظاء ( أي حروف اإلطباق 

وإن كان من أمور التجويد هو سمن يعتري الحرف فيمتأل الفم بصداه ، وذلك  م :ـــالتفخي*  

القارئ بصوت الحرف إلى قبة الحنك إذا اصطدم فيها الصوت عاد وله رنين وله  يضغطأن 

  صدى ، وهذا ما يسميه العلماء بالتفخيم .
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 " "            ، "         "،  "         "،  "        "، )وال نفخم الهاء(  "         "ومثا  ذلك : 

 . قيق الالم الثانية ( ) مع تر "         "،  " "            ،  "              " ،

 

 

 

 

 

 

 

 : حاالت خاصة 

 ./ أن يحو  بين الالم المفتوحة و)الصاد أو الطاء أو الظاء( حرف األلف 1   

، "        " الوجهان صحيحان والتفخيم أكثر ، وذلك في ثالث كلمات :  ؟ فه  تفخم الالم أم ال

             "      " ،"           " . 

أي الشروط  بأحد الحروف الثالثة )ص ، ط ، ظ(مسبوقة / أن تكون الالم المفتوحة 2   

الوقف ألن العرب ال تقف على عليها بسبب  منمحققة ولكن الالم وقف عليها فزالت الفتحة 

الوجهان صحيحان  ؟.لوقف عليها بالتفخيم أو بالترقيقفه  يصح ا، وال روم في الفتحة ساكن 

 والتفخيم أكثر مث  :       

) فلو وقفنا على الالم فالبد من النبر  "             "،  "            "،  "    "                  

التي وقف عليها هي المان في األص  الوحيدة ألن الالم مشددة اشعارا للسامع بأن هذه الالم 

 الم ساكنة ومتحركة لذا البد من هذه الضغطة البسيطة (.

ألف فيها التقلي  لورش عليها شروط التفخيم ولكن بعدها  / أحيانا تكون الالم قد انطبقت3

         أ/ التفخيم يشدها إلى األعلى .       فيتنازع هذه الالم أمران :

 .ب/ التقلي  البد معه من الترقيق                                    

 ةقاعـــــــــد

 مذهب ورش في الالمات

غلظ أو فخم ورش ك  الم مفتوحة مسبوقة بأحد األحرف التالية ) ص، ط ، ظ (مفتوحة 

 ،  ""       ،  ""         مث  :كانت أوساكنة وال تفخم في الالم المضمومة أو المكسورة 

         ""  ،"         "  ،"              "  ،"              "  ،"            "  ،        "" . 

 سواءا أكانت الالم مخففة أم مشددة ، متوسطة أم متطرفة
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 وال يمكن الجمع بينهما فالبد من تغليب أحد األمرين .

هذه الالم تنطبق عليها شروط التفخيم وبعدها ألف لورش لها وجهين  "         "   مثا  : 

 الفتح والتقلي  :

 * إذا كنا نقرأ لورش بفتح األلفات البد من تفخيم الالم .   

 * وإذا كنا نقرأ لورش بتقلي  األلفات ذواتي الياء فلنا في هذه الكلمة وجهان :   

 أن نغلب التفخيم "            " . -       

 وال يصح تفخيمهما . "     أن نغلب التقلي  "         -       

أن هناك بلم تكن رأس آية ، أما إذا كانت الكلمة التي فيها الالم رأس آية ونحن نعلم ن / هذا إ4

 "  "                : سور في بحث اإلمالة أن ورشا رحمه هللا بقل  رؤوس آيها مطلقا مث  

 آية فال يبقى إال تقلي  األلفات مع ترقيق الالمات . مر في رأس إن كان األ .) ترقق الالم (  

 

 

 

 

 

 س

 

 

 

 القلم ) إن للمتقين عند ربهم ....( .تــــالوة : سورة 

 ةقاعـــــــــد

 مذهب ورش في تفخيم وترقيق الالمات 

 حـــاالت خـاصة

      "           "        " ، "      " ، "كلمات وهي :  13/ ورد لورش التفخيم والترقيق في 1

                "       " "        " ،،  "       "/ وعنه التفخيم والترقيق فيما سكنت المه للوقف مث  : 2

 والتفخيم أكثر .

  وجهان : "              "/ لورش في قوله تعالى 3

 . "               "أ/ تفخيم الالم ويتعين عليه عدم إمالة األلف التي بعدها    

 . "              "ب/ ترقيق الالم ويتعين عليه إمالة األلف التي بعدها إمالة صغرى    

 وقع ذلك في رؤوس اآلي يتعين ترقيق الالم وإمالة األلف التي بعدها إمالة صغرى / فإن4

 "                            " نحو قوله تعالى 
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 الحلقة الرابعة والعشرون

       

سيدنا ونبينا بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على            

 محمد صلى هللا عليه وسلم على سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة الرابعة 

 والعشرين من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

الحلقة الماضية على مذهب ورش في تفخيم الالمات وبينا أن له كنا يا إخوة قد تكلمنا في 

مذهبا خاصا في تفخيم بعض الالمات هو أنه يفخم ك  الم مفتوحة إذا سبقت بـ ) صاد أو طاء 

أو ظاء ( مفتوحة أو ساكنة ، وأتينا على ذلك باألمثلة وشرحنا الحاالت الخاصة التي لورش 

 في بعض الكلمات .

بقراءة نافع وهذا تعالى نتطرق إلى موضوع هام من موضوعات رواية ورش  واليوم بإذن هللا

 الموضوع  مذهبه رحمه هللا فيما يسمى بياءات اإلظافة .

 ؟.ما المقصود بياءات اإلظافة 

لتعبير عن المتكلم المفرد فأقو  ) كتابي ، هي ياء تستعملها العرب ل : ةـاءات اإلظافـي      

التي يعبر بها المتكلم المفرد عن نفسه يسميها العلماء بياء اإلظافة وهي وهذه الياء  عندي ( ،

 . "             "                          الكلمة مثا  : في نحو قوله تعالى :  ليست من أص 

هي من أص  الفع  و ياء هيالمفرد وإنما : هذه الياء ليست للتعبير عن المتكلم "          " 

تد  على المتكلم ، وتدخ  على األسماء وهي زائدة على بنية الكلمة و" نفع    "على وزن 

 واألفعا  والحروف أيضا مثا  : 

    وهو سبي   اسمدخلت على ←  "          "    

ودخلت عليه واو الجماعة ثم ياء المتكلم  ( ر  ذ  ) األمر  فع دخلت على ←  " "           

 فصار ذروني 

 حرفدخلت ياء المتكلم على ←  "      "   
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 أحيانا يسكنونها وأحيانا يفتحونهاتين العرب تعام  هذه الياء احدى معاملف   

بالفتح وبعضهم فبعض القبائ  يقرؤونها  .ياء ساكنة أو مفتوحة ؟كيف نعرف إذا كانت ال 

 مذهبان :هذان الكريم في ياءات اإلظافة  يقرؤها باإلسكان وللقراء في القرءان

 .، وبحث الياءات بحث طوي  وله تفريعات  يفتحون البعض ويسكنون البعض

 : ألحكام قاعدة سهلةوللدارسين لوباختصار 

عليها فتحة  ) ياء متكلم ( نقرأ الكريم برواية ورش أو غيرها فإذا وجدنا ياء اإلظافة عندما

فحينئذ تكون  ، وإذاكانت ساكنة ليس عليها شيء عندئذ تكون ياء مدية وانتهى األمر فتحناها

 همزة  ، فإن صادف أن كان بعدهاإن لم يكن بعدها همزة قطع تمد بمقدار حركتينياء ساكنة 

ساكن تسقط من اللفظ  ن كان بعدهاحركات لورش ، وإ  16 يمد بمقدارنشأ مد منفص   قطع

 وصال .

 

 

 

 

 

بهذه الرواية العظيم مقدار هذه المعلومات يكفي القارئ العادي الذي يريد أن يقرأ القرءان 

 . بالنسبة لهذا الموضوع وهو ياءات اإلظافة  وغيرها

 ةقاعـــــــــد

 ةـــاء اإلظافــب ورش في يــمذه

:     : هي زائدة دالة على المتكلم وتدخ  على األسماء واألفعا  والحروف مث  يــاء اإلظافــة

"         " ، "         "  ،"     "  . 

 ةقاعـــــــــد

 ةـــاء اإلظافــب ورش في يــمذه

 . 17طه  "                        "/ مثا  ياء اإلظافة المفتوحة لورش قوله تعالى 1

 .151 البقرة "                    " / ومثا  ياء اإلظافة الساكنة لورش قولع تعالى2
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 للمتخصصين .لكن سنتعمق في هذا الموضوع 

لمتكلم في القرءان الكريم متفرعة جدا ويصعب وهي ياء اقلنا أن ياءات اإلظافة         

 16ضبطها ، لذلك علماؤنا جزاهم هللا عنا خيرا نظروا إلى هذه الياءات فقسموها إلى 

 مجموعات ، ك  مجموعة تحوي ياءات متجانسة . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي أقسام ياءات اإلظافة  هذه  * إذن 

لستم ملزمون بحفظها ب   يا إخوة 

 ةقاعـــــــــد

 أقســـام يـــاءات اإلظــافـة 

  مث  : ياءا 99 : أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة قطع مفتوحة وعددها أوال

 بالفتح أو باإلسكان . "                         " أو "                         "   

  مث  : ياءا 52 : أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة قطع مكسورة وعددها ثانيا

 . "                         " أو "                       "   

 مث  : ياءات 11 : أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة قطع مضمومة وعددها ثالثا

 . "            " أو "             "  

 مث  : ياءا 14 : أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة وص  مع ) أ  ( التعريف وعددها رابعا

 . "                   "و أ "                      "  

  ياءا 14 وعددها ) ليست مع أل التعريف (: أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة وص  مفردة خامسا 

 . "           "       أو  "                     " مث  :

     : أال يكون بعد ياء اإلظافة همزة أبدا ال همزة وص  وال همزة قطع وعددها سادسا

 مث  : ياءا  31

ت ي         " أو "                           "        ي   . "                ب 
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لتسهي   الذين يريدون كيف قسم علماؤنا ياءات اإلظافة هي لطالب القرءان المتخصصين

 دراستها وتدريسها ، وإنما نبينها لبيان العلم بالشيء .

 * هذه اإلحتماالت الستة التي يمكن أن يأتي بها حرف من الحروف بعد ياء اإلظافة سنأخذها

ين القادمتين حتى نبين ماهي الياءات التي يسكنها في هذه الحلقة والحلقت تباعا بإذن هللا تعالى

 ورش وماهي الياءات التي يفتحها .

ياءا فورش  99وعددها :   أن يأتي بعد ياء اإلظافة همزة قطع مفتوحة:  المجموعة األولى*  

  سكنها . همواضع فإن 17فتحها كلها إال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ظافة وجها واحدا ، وما عداها في بقية القرءان فإن يفتح الياء المواضع السبعة يسكن ورش باء اإل هذه 

 أي حرف آخر ألن العرب ال تقف على متحرك .ب فإذا وقف عليها سكنها كما يفع  وصال 

 : سورة الحاقة  ) يومئذ تعرضون ال تخفى....( . تــالوة

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

يفتح ورش ك  ياء إظافة تلتها همزة قطع مفتوحة في ك  القرءان نحو:             : أوال

 مواضع هي في : 17إال 

 151 البقرة "                            "قوله تعالى / 1

 143األعراف  "                           " قوله تعالى /2

 49التوبة  "                                          "قوله تعالى  /3

 47هود "                                  " قوله تعالى /4

 43مريم "                                     " قوله تعالى /5

 26غافر  "                              " قوله تعالى /6

 61غافر  "                                 "قوله تعالى  /7
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 الحلقة الخامسة والعشرون

 

الرحيم و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا  بسم هللا الرحمن         

 محمد صلى هللا عليه وسلم سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

امسة ته وأهال وسهال بكم في الحلقة الخإخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركا   

 .حة برواية ورش عن نافع والعشرين من برنامج التالوة الصحي

كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الكالم على مذهب ورش رحمه هللا في ياء اإلظافة وبينا أن   

ياء اإلظافة هي ياء زائدة دالة على المتكلم تدخ  على األسماء واألفعا  والحروف وقد تكون 

لدرس قسموا ياء اإلظافة إلى من باب سهولة اساكنة أو مفتوحة ، وبينا أن علماءنا رحمهم هللا 

ستة أقسام أو مجموعات ، في ك  قسم ندرس الياءات التي تتجانس في مجيء حرف معين 

أو مضمومة أو مكسورة أو همزة وص   لحرف إما أن يكون همزة قطع مفتوحةبعدها ، وهذا ا

 .مع الم التعريف أو همزة وص  مجردة ، أو ال يأتي بعد ياء اإلظافة همزة 

أنا في الحلقة الماضية عن مذهب ورش رحمه هللا في ياء اإلظافة التي بعدها همزة قطع وقد بد

 مفتوحة .

 واليوم نتابع الحديث عن القسم الثاني . 

 52وعددها في القرءان :  ياء اإلظافة التي بعدها همزة قطع مكسورة:  المجموعة الثانية*   

 مواضع فإنه يسكنها هو وك  القراء . 19وورش يفتح هذه الياءات جميعا إال في  ، موضعا 
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كلها ب  وك  القراء وما عداها مما أتى بعده  رحمه هللا التسعة يسكنها ورش الياءاتهذه  

  همزة قطع مكسورة فإن ورشا رحمه هللا يفتح تلك المواضع كلها . 

 : ياء اإلظافة التي بعدها همزة قطع مضمومة:  المجموعة الثالثة* 

 وعددها في عشر مواضع يفتحها جميعا إال موضعين اثنين أسكنهما ورش وك  القراء. 

 

 

 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

:         : يفتح ورش ك  ياء إظافة تلتها همزة قطع مكسورة في القرءان نحو  ثانيــــا

 مواضع أسكنها ك  القراء وهي في: 19إال في  "                     "

 13األعراف  "                    "قوله تعالى / 11

 33يوسف  "                       " قوله تعالى /12

 78، ص  36الحجر  "                  "  / قوله تعالى14 +13

 34القصص  "                      " قوله تعالى /15

 41 غافر "   " قوله تعالى /16

 43غافر  "                   " قوله تعالى /17

 14األحقاف  "                       " قوله تعالى /18

 11 المنافقون "     " قوله تعالى /19
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 : وصا من ) ا  ( التعريف ياء اإلظافة التي بعدها همزة:  المجموعة الرابعة

 موضع ، وهذه المواضع يفتحها ورش كلها وال يسكن منها شيئا . 14وعددها في  

 

 

 

 

 

 

من أسكنها من القراء البد أن يحذفها ألن ياء اإلظافة تكون ساكنة والحرف الذي  : مالحظة

 ساكن ، والعرب ال تجمع بين ساكنين لذلك فإنهم يحذفون هذه الياء فيقولون  حرف بعدها 

، فيسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين ألنها عنده ساكنة ، أما إذا وقف  "         ى"   

، فإذا وقف  "             " كذلك ورش الذي يفتحها وصال"  ي"   عليها فإنه يثبتها ويقو  

 . " ي "   عليها فيقف باإلسكان فيقو  

 ظيم ( .: سورة الحاقة ) فأما من أوتي كتابه ... فسبح باسمك الع تـــالوة 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

          :  : يفتح ورش ك  ياء إظافة تلتها همزة قطع مضمومة في ك  القرءان نحو ثالثا

  إال موضعين أسكنهما ك  القراء وهما : "            "

  39البقرة  " " قوله تعالى/ 11

  92 الكهف "         "قوله تعالى  /12

 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

 : يفتح ورش ك  ياء إظافة تلتها همزة وص  من ) ا  ( التعريف في القرءان نحو : رابعا 

 . 257البقرة  "                      " 
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هاء هذا المقطع حوى على عدد من الكلمات التي وقفنا عليها والتي في آخرها  أوال/تنبيــــه : 

والتي تسميها العرب ' هاء السكت ' وهي هاء تلحقها العرب في بعض الكلمات حا  الوقوف 

عليها لبيان حركة الحرف األخير الموقوف عليه ألن العرب ال تقف على متحرك ب  تقف 

على ساكن ، فإذا أرادوا بيان حركة الحرف األخير حتى ال تذهب هذه الحركة إن وقفوا 

 بالسكون يلحقون بالكلمة هاء ' وتكون ساكنة وال تكون إال في الوقف .

فلو وصلنا كلمة     "                              " 18لذلك مر معنا في سورة الحاقة في اآلية  -

 يجتمع من حيث اللفظ هاء ساكنة بعدها همزة قطع مكسورة . "    "         " بـ "  

قبلها فيقو     ة والقاعدة األم لورش تقو  : على القارئ أن ينق  حركة الهمزة إلى الهاء الساكن

 . " كتابيه  ا ني "

ولما كانت هذه الهاء هاء السكت تأتي بها العرب ساكنة لبيان حركة الحرف الذي قبلها فقد 

 "                  " روي عن ورش رحمه هللا ومن طرق كثيرة أنه يسكنها وصال فيقو  

 . "كتابيه  ا ني  "ي عنه أيضا أنه يكسرها وفيسكنها وصال ، ور

 ويبقيها محققة . "      "ولكن األكثر على أنه يسكنها ويكسر همزة * 

 خالصة : 

 انتهى اإلشكا  . "        "/ إذا قرأنا برواية ورش ووقفنا على 1

 فلنا أحد  الوجهين :على رواية ورش أما إذا أردنا أن نصلها بما بعدها / 2

  "   "أ/ أن نبقي الهاء ساكنة والهمزة محققة    

ولكن األكثر على إبقائها . وكال الوجهين صحيح " كتابيه  ا ني  "ب/ أو نجري قاعدة النق    

 .ساكنة 

 اء السكت وهي ساكنةهنا اجتمع هاءان ، ه "                                      " ثانيا / كذلك 

 " وهي متحركة .       "  ، وهاء

 ال اشكا  .وبدأنا بـ " هلك "  "         "فإذا وقفنا على  -   

 فله وجهان : "       "بـ هاء "        "أما إذا أراد أن يص  القارئ هاء -   

أ/ أن يبقي الهاء األولى ساكنة من غير أن يدغمها في الهاء الثانية ألنها هاء السكت حينئذ البد 

 بين الهائين حتى يتحقق ظهور الهاء األولى وعدم إدغام الهاء الثانية  أن يسكت قليال

" "  
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ويكون النطق بها مشددة وهذا  "       "بهاء  "        "اإلدغام فيدغم هاء ب/ أن يجري قاعدة 

 لورش ولغيره وك  جائز .

لك  "من غير نق  فعليه في  "              " من قرأ أ/ مالحظة :  أن يسكت ، فكما  "ماليه  ه 

 . "ه  مـالي" عليه أن يظهر الهاء في  "         "أظهر الهاء األولى في كلمة 

 "              فالبد أن يجري قاعدة اإلدغام في  "كتابيه  ا ني " إذا أجرى قاعدة النق  في  ب/ أما

 ) ولكن هذا لم يضبط في المصحف ( .  "               "

حركات ونمد المد العارض  14هذا مد بد  يمد في بالد المغرب  "                " ثالثا/

اندرج مد البد  مع المد العارض  "               "على حركات ، فلما وقفنا  14للسكون 

 حركات . 14للسكون وصار هذا المد له سببان ولو وصلنا لمددنا البد  
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 السادسة والعشرونالحلقة 

 الموضوع : 
 

ارك على سيدنا بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وب        

 ونبينا محمد سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم في الحلقة السادسة 

 والعشرين من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

ورش وبينا  الماضيتين عن ياء اإلظافة بالنسبة لروايةكنا يا إخوة قد بدأنا الحديث في الحلقتين 

 . ياء اإلظافة من حيث الحروف التي يمكن أن تأتي بعدها أربع حاالت من حاالت

تكلمنا عن ياء اإلظافة إن أتى بعدها همزة قطع مفتوحة ، أو أتى بعدها همزة قطع مكسورة 

    اإلظافة همزة وص  مع الم التعريف .وكذلك المضمومة ، والحالة الرابعة أن يأتي بعد ياء 

 :واليوم بإذن هللا تعالى نتابع الحديث عن الحالتين الخامسة والسادسة وهي األخيرة 

 : ردة ليس معها )ا (التعريفاإلظافة التي بعدها همزوة وص  مج ياء:  المجموعة الخامسة* 

 ةبعدها همزة وص  مجردة إال في ثالثأتى  رحمه هللا يفتح ياء اإلظافة إن كان ورش   

 مواضع فإنه كان يسكن تلك الياء . 

 

 

 

 

 

 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

 خامسا : يفتح ورش ك  ياء إظافة تلتها همزة وص  مفردة في ك  القرءان نحو: 

  مواضع هي : 13إال  "                     "

 144األعراف  "                  " قوله تعالى/ 11

 31طـــه  "       " قوله تعالى /12

 27الفرقان  " " قوله تعالى /13



 
127 

 

في حالة الوص  فهي تسقط لفظا وبالتالي ياءها يسكن ورش كان هذه المواضع الثالثة 

 وصال ويثبتها وقفا . الياءخلص من التقاء الساكنين وما عدى هذه المواضع الثالثة فإنه يفتح للت

 : ال همزة وص  وال همزة قطع يأتي بعد ياء اإلظافة أال:  المجموعة السادسة* 

العظيم جاءت ياء اإلظافة ولم يأتي في القرءان  ياءا 31في  ذلكب  يأتي أي حرف آخر و  

  وهي : اموضع 11بعدها همزة ،وهذه الثالثين فتح ورش منها 

 

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

 التالية :( 11): يفتح ورش ياءات اإلظافة إذا لم يأت بعدها همز في المواضع سادسا 

 124البقرة  "                               "قوله تعالى / 11

 185البقرة  " "قوله تعالى  /12

 31آ  عمران  " "قوله تعالى  /13

 81األنعام  "    "قوله تعالى  /14

 164األنعام  "                  "قوله تعالى  /15

 17طـــه  "    "قوله تعالى  /16

  24الحج "  " قوله تعالى /17

 118الشعراء  "        "قوله تعالى  /18

 21يــس "                                       "قوله تعالى  /19

 21الدخان  "       "قوله تعالى  /11

 16الكافرون  "                              "قوله تعالى  /11
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هذه المواضع األحدا عشر التي يفتح ورش رحمه هللا ياء اإلظافة فيها ولم يأت بعد الياء همزة 

 ، وماعدا هذه األحدا عشر موضعا فإنه يسكن تلك الياءات . وص  همزةقطع وال

اإلسكان والفتح وهي من الياءات التي وجهان فيها رحمه هللا ياء واحدة لورش  عندنابقي     

                                                 .لم يأت بعدها همزة وذلك قوله تعالى في سورة األنعام 

 " " له فيها وجهان : "          "في  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

أعود فأقو  هذا التفريع الذي فرعته في هذه الحلقة والحلقتين التي قبلها للمتخصصين من طلبة 

العلم برواية ورش ، أما لقاريء العادي فيكفيه أن ينظر إلى المصحف فإذا وجد على ياء 

اإلظافة فتحة فتحها في الوص  وسكنها في الوقف ، وإن لم يجد عليها فتحة ولم يجد عليها 

ه يثبتها ساكنة إن كان بعدها همزة قطع يمد من أج  همزة القطع مدا منفصال ، وإن شيء فإن

كان بعدها همزة وص  سواءا كانت مجردة أومع الم التعريف فإنها تسقط وصال ألنها ساكنة 

 .وتسقط من أج  التخلص من التقاء الساكنين 

بتها ساكنة وهي ماعدا أما إن لم تكن بعدها همزة سواء كانت همزة وص  أو قطع فإنه يث

  ع األحدا عشر التي بينها كلها في هذه الحلقة .ضاالمو

 : سورة المعارجتــــالوة 

 

 ةقاعـــــــــد

 ةــاءات اإلظافـب ورش في يـمذه

 وجهان : 162لورش في قوله تعالى "           " في األنعام 

/ إسكان الياء الثانية وصال ووقفا  مع المد المشبع في األلف التي قبلها في الحالين على 1

 أنه مد الزم كلمي مخفف .

" : بالفتح فيها وصال ، واسكانها وقفا مع القصر والتوسط               ي  "        2

 والطو  في األلف التي قبلها على أنه مد عارض للسكون .
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 الحلقة  السابعة والعشرون

       

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا   

  اآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .د األولين ومحمد سي

في الحلقة إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأهال وسهال بكم 

 السابعة والعشرين من برنامج التالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .

كنا يا إخوتنا قد أنهينا اكالم في الحلقة الماضية عن ياءات اإلظافة ، تلك الياءات إما أن 

 .فالخالف بينها دائر بينها بين الفتح واإلسكان تكون ساكنة وإما أن تكون مفتوحة  

واليوم نشرع بإذن هللا تعالى في الكالم عن نوع آخر من الياءات هي التي يسميها القراء 

 .زوائد  الياءات ال

وهي ياءات تكون الم الكلمة أي تكون الحرف األخير من الكلمة ، ونحن نعلم أنه في 

 .علم الصرف أن ك  كلمة لها ثالث حروف أصلية 

إن كانت ثالثية الحرف األو  يسمى فاء الكلمة  ، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة ، 

 الكلمة  .الم والحرف الثالث يسمى 

 وزنهافع  ، فالباء في كتب تعاد  أو تقاب  الم الكلمة .فمثال كتب 

 "        " إذن ياء اإلظافة قد تكون الم الكلمة كقوله تعالى 

 الداعي  وزنها الفاع  فالياء هي الم هذه الكلمة .

( كقوله تعالى  وقد تكون الياء الزائدة ياء المتكلم ) الضمير الذي يعبر عن المتكلم المفرد

 فالياء في دعاني ضمير يعبر عن المتكلم المفرد. ": "          

فا يخفتتحذفها ) وهي طبعا متطرفة في آخر الكلمة ( أحيانا هذه الياءات كانت العرب    

 ، ولهم فيها مذاهب :

 هم يحذفها في الوص  وفي الوقف .بعض   
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 األص  . وبعضهم كان يثبتها في الوص  وفي الوقف وهو   

 . وبعضهم إذا كان قد وص  أثبتها وإذا وقف على الكلمة التي آخرها ياء حذفها تخفيفا   

وهذا هوما يفعله ورش وهو ما رواه لنا عن شيخه نافع بسنده إلى رسو  اللله  صلى هللا       

عليه وسلم أن الياءات التي يثبتها ورش من الياءات الزوائد إذا وص  أثبتها في النطق دون 

 طبعا ، وإذا وقف حذفها .  الخط 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا هو تعريف ياءات الزوائد . 

قلي  من حيث أنه يثبتها في الوص  ويحذفها في الوقف أما مذهب ورش الذي ذكره منذ 

  هذه القاعدة .فهو ما زاده في 

 

 

 

 

ه  لهذه الياءات الزوائد عالقة . إذن هذه الياءات الزوائد التي نريد أن نبحث في أمرها اليوم

 بياءات اإلظافة التي مرت معنا ؟ 

ه  هذه الياءات التي يثبتها ورش زيادة على رسم المصحف ه  هي :  بمعنى آخر

 ساكنة أم مفتوحة أم بعضها هكذا وبعضها هكذا ؟ 

 ةقاعـــــــــد

 لزوائـــداءات اـب ورش في يـمذه

: هي ك  ياء متطرفة تثبت في التالوة زيادة على رسم المصحف ، وهي  الزوائدالياءات 

 إما الم الكلمة أو ياء المتكلم وتقع في األسماء واألفعا  دون الحروف نحو :  

  "                                        " 

 ةقاعـــــــــد

 اليـاءات الـزوائــد عنـد ورشحكـم 

يثبت ورش ياءات الزوائد لفظا عند الوص  وإذا وقف حذفها ووقف على الحرف 

 " ن  أتمدون  "  ←"                     "  الذي قبلها نحو قوله تعالى في سورة النم 
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الياءات الزوائد التي يثبتها ورش وصال كلها ساكنة إال موضعا واحدا فإنه يثبته مفتوحا 

  "          " هذه الياء  " "                                       وهو قوله تعالى في سورة النم  

بنون ليس بعدها ياء إن كنا تقرأ له بفتح األلفات ،  "ن        "  إذا وقف عليها ورش قا  

يقف عليها بالتقلي  مع توسط البد  كما هو  "          "فنقو  أما إن كنا نقرأ له بتقليلها 

  معروف في مذهبه .

  

 

 

 

 ياءا . 47خوة التي يثبتها ورش رحمه هللا في كتاب هللا هي الياءات الزوائد أيها اإل

 

 

 

 

 

    اآليات .تدريب على   

 

 

 ةقاعـــــــــد

 تنبيه : الياءات الزوائد عند ورش كلها مبنية على السكون إال في قوله تعالى : 

 37 النم   فهي مبنية على الفتح  " "

 

 ةقاعـــــــــد

 اليــاءات الـزوائـــد عنـــد ورش

 ياءا من الزوائد هي :  47يثبت ورش 

 .185البقرة  " " قوله تعالى /  1+2

 . 21آ  عمران  "                             "قوله تعالى  /3

  . 46هود  "                                       "قوله تعالىى / 4

 . 115هود  "  " قوله تعالى  /5

 . 17ابراهيم  "                                "  قوله تعالى / 6
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 **تدريب على اآليات بالوص  والوقف .

 : سورة المعارج ) والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون ....(  تـــالوة

 

 

 

 

 

 ةقاعـــــــــد

 يــاءات الـزوائـــد عنـــد ورشتـــابع 

 

 . 42ابراهيم  "                           " قوله تعالى  /7

 . 62اإلسراء  "                          "قوله تعالى / 8

 . 97اإلسراء  "                            "قوله تعالى  /9

 . 17الكهف   "   "قوله تعالى / 11

 . 24الكهف "  "  قوله تعالى/ 11

  39الكهف  "    "قوله تعالى / 12
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 الحلقة الثامنة والعشرون

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا 

 محمد سيد األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه أجمعين .

، وأهال وسهال بكم في الحلقة  إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 عن نافع . التالوة الصحيحة برواية ورش الثامنة واالعشرين من برنامج

كنا يا إخوة في الحلقة الماضية قد بدأنا الكالم عن الياءات الزوائد التي ليست مرسومة 

في أص  المصحف الشريف وذلك تخفيفا ، وكانت العرب تلفظها في بعض األحيان وفي 

، وكنا في  ياءا 47اتبعض األحيان ال تلفظها وبينا أن ورشا رحمه هللا يثبت من هذه الياء

الحلقة الماضية قد تدربنا على اثني عشر موضعا منها ، واليوم إنشاء هللا نتابع على جزء مما 

بقي منها بمعية اإلخوة الكرم حتى نعلم أنها في الوص  تكون ثابتة منطوقة وإذا وقفنا على تلك 

 الكلمة نقف بحذف الياء الزائدة 
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 ةقاعـــــــــد

 يــاءات الـزوائـــد عنـــد ورشتـــابع 

 

 . 63 الكهف "                           "قوله تعالى / 13

 . 65الكهف  "                                     "قوله تعالى / 14

 . 91طـه  "                   "قوله تعالى / 15

 . 23الحج  "   "قوله تعالى / 16

 . 42الحج "     "قوله تعالى / 17

 . 37النم   "   "قوله تعالى / 18

 . 37النم   "   " قوله تعالى/ 19

 . 34القصص   "                                   "قوله تعالى  /21

  . 12سبأ  "               "قوله تعالى  /21

 . 45سبأ  "   "قوله تعالى  /22

 . 26 فاطر "                                     "قوله تعالى  /23

 . 22يس  "              "قوله تعالى  /24
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،  القرءان العظيم ه المواضع غيبا إن لم يكن من حفاظثمة داع بأن يحفظ اإلنسان هذ ليس

وكان من عامة المسلمين وكان يقرأمن المصحف يكفيه أن يعرف القاعدة أنه إذا وص  أثبت 

 الياء في اللفظ  وإذا وقف حذفها .

وهذا أمر سه  أما اإلخوة الحفاظ فالبد لهم من حفظها ومعرفتها وذلك بالميراث واإللف 

 بإذن هللا تعالى .

 ... لتسلكوا منها سبال فجاجا ( .) إنا أرسلنا نوحا  : ســورة نوحتــــالوة 
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 الحلقة التاسعة والعشرون

بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا 

 ونبينا محمد سيد األولين واآلخرين  وعلى آله وصحبه أجمعين .

إخواننا الكرام السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته وأهال بكم في الحلقة التاسعة 

 تالوة الصحيحة برواية ورش عن نافع .والعشرين من برنامج ال

كنا في الحلقة الماضية يا إخوو وفي الحلقة التي قبلها تحدثنا عن الياءات الزوائد وبينا 

بأنها ياءات زائدة على رسم المصحف وأنها تكون في آخر الكلمة ونكون إما الم الكلمة أو ياء 

 47وأن ورشا يثبت من ياءات الزوائد المتكلم وأن ورشا رحمه هللا يبتها وصال ويحذفعا وقفا 

ياءا منها واليوم نتابع ونتدرب على  24ياءا كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها قد تدربنا وبينا 

 . شيء من بقيتها
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 . تدريب على األيات بالوص  والوقف

  سورة نوح ) قا  نوح رب إنهم عصوني ...سورة الجن ) وال رهقا ( ( :الوة ـــت

 ةقاعـــــــــد

 يــاءات الـزوائـــد عنـــد ورشتـــابع 

 . 56الصافات   "                                        "قوله تعالى / 25

 . 14غافر  "   "قوله تعالى / 26

 . 32 غافر  "                     "قوله تعالى / 27

 . 31الشورى   "  "قوله تعالى / 28

 . 19الدخان  "   "قوله تعالى / 29

 . 21الدخان  "                  "قوله تعالى / 31

 . 14 ق"                   " قوله تعالى/ 31

  . 41ق "   " قوله تعالى/ 32

 . 45ق "      "قوله تعالى / 33

 . 16القمر  "    "قوله تعالى / 34

 . 18القمر  "          "قوله تعالى / 35

 . 39، 37، 31، 21، 18، 16" القمر    قوله تعالى " 41 ← 36
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 الثالثونالحلقة 

 

م وبارك على سيدنا مد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلبسم هللا الرحمن الرحيم والح

 . ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هال وسهال بكم في الحلقة كم ورحمة هللا تعالى وبركاته ، وأخواننا الكرام السالم عليإ

 . الصحيحة برواية ورش عن نافعالثالثين واألخيرة من برنامج التالوة 

بفض  هللا عز وج  قدمنا لكم خال  الحلقات الماضية وهذه الحلقة أصو  رواية ورش 

عن نافع كاملة غير منقوصة أسأ  هللا عز وج  أن تكون سببا ألن يقوم إخواننا المشاهدون 

ها علماؤنا تالوة صحيحة مطابقة لقواعد اإلمام ورش التي استنبطبتالوة القرءان العظيم 

ودونوها مما رواه ورش عن شيخه نافع إمام المدينة المنورة في القرءان العظيم وهو قد 

 قرأعلى سبعين من التابعين كما مر معنا في ترجمته في الحلقة األولى من هذا البرنامج .

في الحلقات الثالث األخيرة قد  تكلمنا عن مذهب ورش في ياءات إخواننا الكرام قلنا 

، ولكن ورشا رحمه هللا يثبتها لفظا إذا  لزوائد يعني الياءات التي ليست في رسم المصحفا

وص  فإذا وقف حذفها وهي إما الم الكلمة أو ياء المتكلم وتكون في األسماء وفي األفعا  دون 

 41ياءا من تلك الياءات الزوائد تدربنا على  47أن ورشا رحمه هللا يثبت بالحروف ، وبينا 

التي مرت معنا في سورة القمر وقد جاءت في سورة القمر  "        " منها ألن هناك كلمة 

 "                            " ثالث مرات من هذه الستة جاء بعدها المقطع ، مرات  16

 "                 " ، وفي موضع واحد جاء  "           " وفي مرتين جاء قوله تعالى 
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ألن ورشا كما أسلفنا يثبت ياءاتها هذه المواضع تؤو  إلى ثالث كيفيات في النطق 

 وصال فإذا وقف حذفها .

بقي علينا من الياءات  و الكيفيات والهيئات التي مرت معنا في سورة القمر إذن هذه هي

التي يثبت  47ياءات وبها نختتم المواضع  16يثبتها ورش رحمه هللا وصال الزوائد التي 

  ورش ياءاتها وصال . 

 تدريــــب :

 

 ةقاعـــــــــد

 يــاءات الـزوائـــد عنـــد ورشتـــابع 

 د ورش ــد عنـــــزوائــاءات الــــالي

 . 16القمر  "  "قوله تعالى / 36

 . 18القمر  "     "قوله تعالى / 37

 . 21القمر  "  "قوله تعالى / 38

 . 31القمر  "            "قوله تعالى / 39

 . 37القمر  "  "قوله تعالى / 41

 . 37القمر  " "قوله تعالى / 41
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  سورة الجن ) وإنا منا المسلمون ....( : ـالوةــت  

بهذا نكون قد إنتهينا من تالوة سورة الجن وبنهاية تالوتنا لها نأتي إلى ختام التالوة      

الوة الصحيحة التي قدمناها لكم ثين من برنامج التجية لهذه المجموعة للحلقات الثالالمنه

لتكون معينة لكم على تالوة القرءان العظيم برواية اإلمام خواننا في بالد المغرب العربي إل

 ورش رحمه هللا عن شيخه اإلمام نافع إمام دار الهجرة إمام المدينة المنورة .

 ةقاعـــــــــد

 يــاءات الـزوائـــد عنـــد ورشتـــابع 

 

 . 17الملك  "              "قوله تعالى / 42

 . 18الملك  " "قوله تعالى / 43

 . 14الفجر  "                                         "قوله تعالى / 44

  . 19الفجر  "    "قوله تعالى / 45

  . 16الفجر  " "قوله تعالى / 46

  . 18الفجر  " " قوله تعالى / 47
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أن رواية ورش لها قواعد عديدة ولها أشياء أو أوجه متعددة بإخواننا الكرام الحظتم     

المنتشر من  منوا "ءا" يا أيها الذين توسط مد البد  مث   مثال هونتشر في بالد المغرب موال

 أوجهه الثالث القصر والتوسط والطو  والمنتشر هو التوسط .

شرحناه وكن قد  وهذا اسمه اللين المهموز عددا "شيء" وأحاط بما لديهم وأحصى ك  

في لناس بين اباستفاضة وأيضا له وجهان التوسط والطو  ولكن الوجه المشهور والمستعم  

 البالد المغربية هو التوسط  .

فيها وجهان لورش الفتح  حصى "أ" واأللفات ذواتي الياء التي انقلبت عن ياء مث  قوله تعالى 

 نتشر في البالد المغربية .  موالتقلي  وهذا الثاني هو ال

وتفخيم ، والبد من مراعاة ترقيق الراءات التي يرققها ورش إذن البد من مراعاة هذه القواعد 

 التي يفخمها رحمه هللا . الالمات وتغليظ

يمدهما بالطو  أو ما حركات  16فهما عند ورش بمقدار أما المد المتص  والمد المنفص    

 يسمى عند القراء باإلشباع وقد ذكرنا ذلك باستفاضة في الحلقات الماضية .

   او"             " كذلك من قواعد ورش نق  حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مث  قوله تعالى 

في الحلقات الماضية وبينا قواعد باستفاضة هذا النق  الذي يقوم به أيضا ذكرناه  "           " 

  ورش في ذلك وما هي الكلمات المستثناة من هذه القاعدة .

الحلقات الثالثين الماضية خال  إذن لمجموع من يطلع على المادة العلمية التي قدمت من 

 امام يستطيع بإذن هللا تعالى أن يقرأ القرءان العظيم برواية ورش بشرط المتابعة وأن يعيد ذلك

أستاذ متقن يصحح له تالوته ما استطاع فغن السماع وحده يعطي اإلنسان نصف الطريق 

الثاني من الطريق أن يعيد المتعلم ما سمعه من تالوة صحيحة ولكن من الذي  ولكن النصف

ذه الدروس إال موقف يقرأ الطالب أمامه وما ه يدريه انه نطق نطقا صحيحا إذن البد من أستاذ

 معينة ومسهلة للشطر األو  وهو وصو  المعلومة مشروحة ومنطوقة إلى الطالب والمتلقي .
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  ان تكون هذه السلسلة التي قدمناها لكم من خال  الحلقات الثالثين نسأ  هللا عز وج      

لكيفية رواية ورش عن نافع أن تكون معينة لكم يا إخوتي في بالد المغرب العربي في تالوة 

وإن قصرنا في حقكم فسامحونا ، ونسأ  هللا أن ال نكون ، القرءان العظيم وأن تنتفعوا بها 

غير دقيقة ، وأسأ  هللا أن يجمعنا وإياكم دائما على خير وفي  عرضنا معلومة غير صحيحة أو

خير وأن يجع  القرءان العظيم حجة لنا ال حجة علينا وأن يديم علينا نعمة القرءان العظيم 

إن شاء هللا وأستودعكم هللا والسالم تعلما وتعليما إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا 

         عليكم ورحمة هللا تعالى .

ليس على القارئ العادي الزام بحفظها ، يكفي أن يرى الفتحة فيفتح الياء أو  :مـالحظة 

 باإلسكان .
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