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 أصول رواية ورش فيما خالف فيه حفصا  
 البسملة : -1

 .ال داء : أ حصها السكت بال تنفس وهجًا مقدمًا يفهل بني السورتني ثالثة أ وجه

 باب ميم اجلمع : -2
ذا رفعت قبل مهز قطعروى مض ممي امجلع وصل مع املد   چٻ  پ  پچ: حنو ،هتا ابلواو ا 

 .املش بع

 باب هاء الكناية :-3
لوجود  چگ  گچ ابلصةل ابلياء مع ال ش باع يف املد يف  چگ  چ  چی چ  چگچ روى 

 مهز القطع بعدها .
 بقرص الهاء وكرسها بدون صةل . ،چڦ      ڦ  چو چٹ  ٹ  چ و چٹ   ٹ  چ : وروى

 باب املد والقرص : -4
وجاء عنه مد البدل يف حرف املد الواقع بعد  ،حراكت( اكلالزم 6ا مش بًعا )روى مد املنفصل واملتصل مد  

  ،چۓچ چپچ چۇئ  چ  چمئ  چ  :مهز اثبت أ و مغري حنو
 وهو املقدم يف ال داء من التيسري. ،حراكت (  4ابلتوسط فيه )

 :حنو ،وما قبهل ساكن حصيح ،جاء كيف چڦ  چ  و ،حيث وقع چڻچ  واس تثىن من ذكل
وقع بعد  وما چں چ  چڄ  چ   :حنو ،أ بدل تنوينه من أ جل الوقف أ لفاً  وما ،چڳ  چ  ،چڃ  چ

ل القرص چٿ  چ چڀچ :حنو ،مهزة الوصل يف الابتداء  .فليس هل يف ذكل ا 
ذا أ  4التوسط ) ،أ و الياء الساكنتان بعد فتحلواو : اوروى ورش يف حريف اللني وهام ىت بعد حراكت( ا 

 چڇچ چڈچ  چڳچ :حنو ،وهو الوجه املقدم يف ال داء عنه ،أ حدهام مهز يف لكمة واحدة

 .چۅچ             چڦچ:واوواستثنى 
 اهلمزتان من لكمة : -5
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ذا التقت مهزات قطع من لكمة حنو نه ي  چىئ  ی چ  چٹ  چ  چڍ  چ  :ا  الثانية من بدل فا 

 :حنو ،رص قبل املتحركوهل الق ،مع ال ش باع قبل الساكن چَءانَذۡرَتُهمَۡچ چَءانَتَچ :حنو ،املفتوحتني أ لًفا
 وهو املقدم أ داًء من الشاطبية . چءِاَلَُچ

 .چىئ  ی چ  چٹ  چ :حنو ،واملضمونة بعد فتح ،يسهل اهلمزة املكسورة بعد فتح كام أ نه
 چۅچ ،]44:والشعراء ،14وطه: ،424ال عراف:[ چڄچ واس تثىن من املفتوح

بدالفسهّل الثانية  ،] 85 :الزخرف[ ل التسهيل وقفًا يف حنوكذكل  ،مهنام مع أ لف بعدها ومنع ال  چ  :ليس هل ا 

 فال يبدهل حذرًا من اجامتع ثالثة سواكن . چٺ  چ  چڍ  

 االستفهام املتكرر : -6
 وابل خبار يف الثاين ،ابلس تفهام يف ال ول چڭ   ...ے  ےچ  :حنو ،روى ما تكرر فيه الاس تفهام

ل ما اكن يف المنل والعنكبوت ، چإِنَّاچ   إَِذاَچ والاس تفهام يف الثاين مثل قالون فقرأ ه ابل خبار يف ال ول ،ا 

ل أ نه مل ، چيت ...خت    املكسورة بعد الاس تفهاممع مالحظة تسهيل اهلمزة  ،يدخل أ لفًا بني اهلمزتني مطلقًا ا 

  .عىل أ صهل

 اهلمزتان من لكمتني : -7
ذا التقت مهزات قطع من لكم   چڄ  ڄ  چ  :حنو ،تني واكنتا متفقتني يف الشلكوا 

 : فقد روى عنه وهجان چگ  ڳ   چ  چٺ  ٺچ  

بدال اهلمزة الثانية ال ول:   .وال ول يف جامع البيان ،أ و تسهيل اهلمزة الثانية بني بني  ،حرف مد ا 

َمآءَِٜانچ  چ۬اۡمُرنَاَجآَءَچ :ومل يذكر يف التيسري غريه ،تسهيل اهلمزة الثانية يف التيسريوهو  :والثاين  السَّ

وَۡچ  چ
َ
   چ ْوَلَٰٓئَِكَ۬ا ِِلآُءَأ

بدال اهلمزة الثانية ويأ يت عىل الوجه  چڎ  ڈ چومن  ،]١4[البقرة:  چچ  چچ   :من ،الراحج ا 

 ايء مكسورة . [١١النور: ]

ذا اختلفت  : ل أ ن هل يف املكسورة بعد مض حنوا   ،شلك فهل مثل ما لقالون من ال وجهاهلمزاتن يف ال أ ما ا 

وطريق التيسري عنه يف رواية  ،ل نه مذهب ابن خاقان ،ًماال بدال واًوا للهمزة الثانية وهًجا مقد چٿ  ٹچ 

 ورش .
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بدال اهلمزة 44: القمر ، 64[احلجر:  چڱ ڱچ وهل يف  واختار بعض  الثانية أ لًفا .] املد والقرص بعد ا 

 .وأ خذ بذكل مصحف املدينة املنورة أ هل ال داء التسهيل فهيام

 باب اهلمز املفرد : -8

 چونََنَُومَِيَُ -ۅ  چ  :حنو،رف مد من جنس حركة ما قبلها أ بدل لك مهزة ساكنة وقعت فاء لللكمة ح

  چڭچ  :حنو ،واس تثىن ما اكن من مجةل ال يواء چاتَِنََءََآقََلَِ -ڀ  ڀ  چ  چونَ امَُمََ -َھ چ 
  حفقق اهلمزة فيه . چٺ    چ   چڳچ

َچچ ةََءََٱنلُُّبوَٓچ چءَُٱنلُُّبَچ ومهز ابب
َ
 .كيف وقعت، لكه بال اس تثناء چنََـٔـ َٱنلَّبِيچچَئآءََبَِۢنٱل

ََبِيََّچومهز 
حيث وقع  چاؤَ ُهزَُچ. و4ابل خالص:  چُكُفًؤاچومهز  .1-6يف املوضعني ابلبينة:  چةَِـَٔٱلۡ

 أ ي هبمزة مفتوحة فهيام ماكن الواو.

بدالها أ لفًا مع املد وهل أ يض چڃچ  چۅچ :واببه حنو چڻچ وسهّل اهلمزة الثانية من  ًا ا 

 ومل يذكر يف التيسري سوى وجه التسهيل . ،املش بع

بدالها ايًء ساكنة مع  ،مع حذف ايئه وصالً  چءَِـلَّ َٱَچوسهّل مهزة  ڍ  چ  املد املش بعوهل عند الوقف ا 

 أ و تسهيل اهلمزة مع الروم . چ

 باب انلقل : - 4
ذا اكن أ خ قل حركة وأ ىت يف أ ول اللكمة ال خرى مهز قطع؛ فا ن ورًشا ين ،ر اللكمة ساكنًا غري حرف مدا 

َافَۡچ  :وحيذف اهلمزة حنو ،اهلمز ا ىل ساكن قبهل َاَمنَۡچ چ لَحََقَۡد   :وكذكل يف لزم التعريف حنو  چ َمۡن

 .چضرََۡلَٱچ
وعليه  ،وهو ال حص يف الرواية عن ورش ،ترك النقل ،]22، 44 :احلاقة[ چڻ       ڻ  ڻ  چ  وهل يف هاء

 ول جيوز فيه ال دغام للهاء مع النقل يف ،عند الوصل بدون تنفس چېئ  ېئ    ېئۈئچ  يكون السكت عىل هاء
 .لضعفه چڻ   ڻ  ڻچ 

 .سكتات حفص ال ربعة السابق ذكرها مل يسكت عىل باب السكت : - 11

 باب اإلداغم : - 11



4 

َْلََُّفَقۡدَضََّچ حنو ،يف الضاد والظاء چہچ أ دمغ دال  لَمَََفَقۡدَچ چ وا  ،وأ دمغ اتء التأ نيث يف الظاءن   چظَّ

ِمََحََچ حنو دمغ النون من چ َهاُهورَُظَََُّتر  ال ظهار وهًجا  چژ  ڈچ  وهل يف چڤ  ڤ  ڦچ وا 

 مقدًما يف ال داء .

چ كام أ دمغ اذلال يف التاء من 
َۡذتَُّ چو   چ مَُٱَّتَّ

َخۡذتَُّ
َ
 چۋۋ  ۅ  چ  وأ ظهر الثاء من،واببه  چمَۡأ

  .[42هود: ] چہ  ہ  چ والباء من  ،[416ال عراف: ]

 باب اإلمالة : - 12
لهيا ويه لك ،( يف ذوات الياءال ماةل بني بني :روى التقليل )أ ي أ و  ،أ لف انقلبت عن ايء أ و ردت ا 

 .مست هبا عىل أ ي وزن اكنتر 

   چہچ  چٻ  چ    چٺ  چ   چڦ  چ   چۉچ چما زكىچ چٹ  چ وروى ابلفتح 

 وهًجا واحًدا . چہچ چ  مشكواةچ

ماةل  چٿچ چېچ چچچ   :وقعت قبل راء متطرفة مكسورة حنو وقلل لك أ لف ول ا 

 چک  چ چک  کچ   چىب  چ  هل يف
 .وقعا حيث چڈچ چمتچوقلل .التقليل چۅچ چۀ چ  يف ال داء عنه يف واملقدم

حدى عش  أ يوقلل أ واخر   ،والقيامة ،واملعارج ،والنجم طه) :ويه ،ة سورة اما ختمت فواصلها ابلياءا 

 والعلق ( . ،والضحى ،والليل ،والشمس ،وال عىل ،وعبس ،والنازعات

ن ،فاملقدم من طريقه هو التقليل كغريها  چپ  چ   چمج  چ   :ا اكن فيه )ها( مضري الغائبة حنوأ ما م وا 

ل أ ن التقليل طريق ابن خاقان ورد النص يف التيسري والشاطبية يؤخذ به من  وهو اذلي ينبغي أ ن ،خبالفه ا 

  .طريق التيسري عن ورش

وأ مال  چٱچوالهاء والياء من  چٿچ واحلاء من چٱچ چ گچ  كذكل قلل الراء من

ماةل كربى چڄچ الهاء من  .طريق ابن خاقان وهو ،ا 

  الراءات : - 13
  :حنو ،ة متصةل هبا يف لكمة واحدةرقق ورش لك راء مفتوحة أ و مضمونة مس بوقة بياء ساكنة أ و كرس 

 فال ترقق .  چې  ېچ   فا ن اكنت منفصةل عهنا حنو: چڀ    چ   چمئ  چ
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 چۇئچ چڦ  چ چہچ چ ہچ  كام أ ن التفخمي هو الراحج يف ال داء يف ست لكامت
ذ ميتنع ترقيقها مع التوسط للبدل  چۈئچ  چٹچ وكذكل  ، چگ چ ورقق الراء ال وىل من ،ا 

 [.١2الثانية وصاًل ووقفًا ]املرسالت: 

 الالمات: - 14

سواء سكنت هذه  ؛غلَّظَ ورش الالم املفتوحة خمففة أ و مشددة لو وقعت بعد صاد أ و طاء أ و ظاء

 حنو: ،لو حال بني أ حد هذه ال حرف والالم أ لف . وهل الوهجانچ  ٺ چ ال حرف أ و فُتحت حنو 
 . چحت  چ  چۈئ  چ چائچ

 يف األداء من رواية ورشاملقدم 
براهمي بن اخلاقاينقرأ  هبا ادل سامعيل النحاس ،عن أ محد بن أ سامة التجييب ،اين عىل خلف ا  عن أ يب  ،عن ا 

 عن ورش . ،يعقوب ال زرق

 املقدم يف ال داء اكل يت : واذلي يقتضيه هذا الطريق هو

 السكت بني السورتني بال بسمةل . - 4

 .وذكل يف حاةل البدل ،الم مع التوسط أ و الطول يف اهلمزيف يونس التوسط يف ال چۈئ  چ هل يف  - 2

 أ ما يف حاةل التسهيل فهل توسط البدل .

بدال اهلمزة الثبتة واًوا من حنو  - ١  أ ي املكسورة بعد الضم من لكمتني . چٿ  ٹ   چ هل ا 

 .چڳچوالتوسط يف اللني حنو  چچ  چ التوسط يف مد البدل حنو  - 4

 ال بدال أ لًفا يف اهلمزة الثانية املفتوحة بعد فتح من لكمة حنو )ءأ نذرهتم( . - 8

 .چۋ  چ التوسط يف الواو واهلمزة من  - 6

 واببه . چڻ  چ ليس هل مد يف  - 1

 . ابلزخرف چپ  چ ويف  ،ابل عراف وطه والشعراء چڎ  چ  توسط البدل يف التسهيل مع -5

ينبغي الوقف ابلتسهيل ل ابل بدال حىت لجتتمع  چوئ چ أ و  چڄچ يف حاةل الوقف عىل حنو  -4

 ثالث سواكن .

ذا اجتمعت مهزاتن  -42  چڳ گچ  و چڤ ڤ چ چۋۅچمتفقتان من لكمتني حنو ا 

بدال الثانية حرف مد حسب طريق املرصيني. ،التيسريفالتسهيل هو املذكور يف   وال رحج ا 
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بدال مهزة رجح ادلاين يف التيسري  -44  .يف النور ايء خفيفة الكرس چڎ  ڈچ  چچ  چچ ا 

بدال اهلمزة أ لًفا مع املد چٺ  چ  چڱ  چ هل يف  -42  . وجيوز التسهيل فقط وهو التيسري ،ا 

 چژ    ژڈچ ال دغام يف  -4١

لك ذوات الياء وأ واخر أ ايت يف السور ال حدى عش مبا يف ذكل ما ُخمت بــــ )ها( مضري تقليل  -44

 و چۀ   چ و چ ٿچ  و  چۇ  چو چڀ  چ  و چۀ  چ  و چڭ  چ  و –املؤنثة 

 . چۅ   چ

 .چۀ  چوتفخمي  چۈچ چى چ چ  ۈئچ چ ہ  چ  چٹ  چ  چۋ  چ التفخمي يف  -48

 وتغليظها يف الوقف عىل حنو يوصل . ،يصاحلاو تغليظ الالم بعد ال لف من حن -46

 ابل نعام . چۇ  چ ال ساكن يف  -41

 . چېئ  ېئ    ېئۈئچ ابحلاقة ويكون معه السكت يف  چېچ ليس هل النقل يف  -45

 وهو يف احلجر والقمر . چڱ  ڱچرحج ادلاين التسهيل يف موضعي  -44


