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 ٥  من األصبهاينأصول رواية ورش 


 

© (احلمد هللا رب العاملني            ¨  §  ¦«  ª¬  ( ،   ) e d c
f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القرآن الكـريم َ َ ) j i h
kl  q  p  o  n  mr u  t  sv( فكـان حيــرص عــىل ســامعه 

Ï( :وفهمه وترديده حتى نزل قولـه تعـاىل  Î  Í  Ì Ë  Ê Ô  Ó  Ò  ÑÐ 

Õ   (فقـال تعـاىل ؛ بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات البيناتوقد أمره اهللا :)  K  J
Q P  O  N M LR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف الـسبعة كـام َ َّ َ

 اللهـم ﴾﴿: يف تعلم القرآن وتعليمه،فقالَبَغَّرَنزلت عليه، و
وارض اللهم عن صحابته أمجعني،  بارك عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين،صل وسلم و

 ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة الـتالوة خالذين تلقوا القرآن من فم النبي 
، وسعيد بن "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِش عن رب العاملني بةمتلقا

َإنام : ، فقرأ الرجلًقرئ رجالُ كان ي تهللا بن مسعود، أن عبد ا"سننه"منصور يف  َّ
ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا رسـول ِنَأَرْقَما هكذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود

ــا عبــد الــرمحن؟ فقــالأ كيــف أقر:فقــال. خاهللا  s  (:كهــا يــا أب  r  q
t(ل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن  املد املتصَْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف

وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال ُغَّرَاء املهرة الذين فَّرُالق
: قرأت عىل اليزيدي بمرص فلحنت يف سـورة الزمـر يف حـرف فقـال: القاسم بن حمرز

ط يف أربعـة أيـام  حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحـدرت إىل دميـاَكُئِرْقُواهللا ال أ
بنا هلم عىل حلفاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني 

 .         الرغم من التقصري يف أعاملنا



 

 ٦  من األصبهاين أصول رواية ورش

 فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القـرآن الكـريم وتالوتـه عـىل العلـامء ،أما بعد
 يف ً ولقـد ألـف العلـامء قـديام.رضة النبويـةبالقراءات املتـواترة املتـصلة باحلـ املتقنني،

القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه 
 من أمهـات اً ثامنية ومخسني كتاب"النرش يف القراءات العرش"اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

لقـرآن الكـريم الكتب التي ألفـت يف القـراءات،ومن فـضل اهللا عـيل أين قـد قـرأت ا
بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد 

 ،اً سندخومد اهللا يف عمري حتى أصبحت أقرب القراء لرسول اهللا  الرمحن اخلليجي،
  : حيث قالمية بن أيب الصلتالشاعر أوهللا در 
  ٍنَبَ لــْنِ مــِانَبــْعَ قَ الُمِارَكَمـْ الــَكْلــِت

 

َاء فـَمـــِا بَيبِشـــ   ًالاَوْبـــَ أُدْعـــَا بَادَعـــٍ

 

توفيق إبراهيم ( ولقد أحرض يل االبن البار.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
 ،)طريق األصبهاينن مورش ة ياور يف اينماألنيل (كتاب  بني أهله،ٌمِحَوالعلم ر) ضمرة

فص بن سليامن بأسلوب سهل  مقارنة برواية حرواية ورشمجع الفرق بني قد فوجدته 
 ايستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد قراءة كل رواية عـىل حدة،وقـد جعـل هـذ

الفرق بني الشاطبية والطيبة وهبذا فيه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بني االكت
هـذا وإين أدعـو طلبـة  األسلوب يأمن طالب العلم من اخللط بني الروايات وطرقهـا،

تلقي القرآن الكريم عىل علامء القراءات املسندين قبـل طلـب العلـوم الـرشعية العلم ل
 يا غـالم : قالاًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدث:  قال الوليد بن مسلماألخرى،

f( اقـرأ : قـال، نعم:قرأت القرآن؟ فإن قال  e d c ( ،ال:وإن قـال ، 
نا اهللا وإياكم من الذين يتلون كتاب جعل. اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم:قال

 .ناء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناآاهللا حق تالوته 
 

 



 

 ٧  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 
ُإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه  َ ُ ِْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ ُ ونستغفرهِ َُ ِْ ْ َ ِ ونعوذ باهللا،َ ُ ُ ِ مـن رشور أنفـسنَا وسـيئات ََ ِ َِ َ َ ُْ َ ِ ُ ُ

ِأعمـالنَا، َ ْ َ من هيده اهللاُ فال َ ِ ِ ْ َ ِمضَْ َّل له ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللاُ ُ َ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُِ ْ ََ َُ ْ ِ َ ِ ْ َ
ُوحده ال رشيك له ُ ْ ََ َ ِ َ ُأشهد َ و،َ َ ْ ُأن حممدا عبده ورسولهَ َ ُ ُْ ُ َ َُّ ًَ َ ُ َّ ِّاللهم صل.  َ ََّ ِ عـىل حممـد وعـىل آل َُّ َ ََ َ ُ ََ ٍ َّ

َحممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، وبـارك عـىل حممـد وعـىل آل حممـد كـام  َّ َّ َ َ َ ََّ ٍَ ٍ ِ ٍَ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُِ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ َْ ِ ٌ ٌ َِّ ِ ِِ َّ
ٌباركت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد ٌ َِّ َ َ َ َِ َ َِ َِ َ َِ ْ َْ، ) >  = <  ; :  9 8 7 6  5 4

  .]١٠٢:آل عمران[ )?
 ،صبهاين مـن كتـاب التجريـد من طريق األرشرواية و لرسي فهذا رشح م؛دما بعأ

 بعض الكلامت -للتنبيه-، وأحيانا ذكرت يف األصول رشأصول رواية و: حيتوي عىل
ًالتي وافق فيها األصبهاين حفصا لكنه خالف فيها األزرق، أو ألن الطرق اختلفت فيها 

العلامء يف حكـم كلمـة مـا يف هـذا عن األصبهاين فذكرت طريق التجريد، أو اختلف 
 األصول بجداول ُتْعَبْاتَو، ًالطريق فرجحت قوال ما فذكرت ذلك القول الذي اخرتته

 ثم .وحفصمن طريق األصبهاين  رشالكلامت التي اختلف يف قراءهتا وفرش حتتوي 
 .اتبعت ذلك بملحق ذكرت فيه خالف الطرق عن األصبهاين من الطيبة

لقرآنيـة برسـم املـصحف إال يف مـا أردت توضـيحه فكتبتهـا وقد كتبت الكلامت ا
إذا كـان يف الكلمـة و ، عىل الدارسني ومل ألتـزم برسـم املـصحفًحسب نطقها تسهيال

 ولـو مل يكـن اًوجهان أحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الـذي خيـالف حفـص
 .وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف. املقدم

 .  التي يمكن الرجوع إليها ملزيد من التوضيحراجعية بعض املوقد وذكرت يف احلاش



 

 ٨  من األصبهاين أصول رواية ورش

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
ًبا فمن اهللا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقد أصاب هذا جهدي فام كان صوا

َاملزين حني قال َلو عورض كتاب سبعني مرة ل: (ُّ ً َ َ ًد فيه خطأ، أبى اهللاُ أن يكون كتابـا ِجُوٌُ َ َ ٌ ِ َ
ِصحيحا غري كتابه َ ً .( 

  إالِ يف يومهاً كتابٌ إنسانَ أن ال يكتبُإين رأيت: (َ العامد األصبهاين حيث قالُّرَوهللا د
 هذا لكان َستحسن، لو قدمُ يَ كذا لكانَكان أحسن، ولو زيدل هذا َِّريُلو غ: ِقال يف غده

ِىل استيالء النقص عىل  عٌ ودليل،ِ العربِأفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم ِ
 .)مجلة البرش

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل    َ َ َ ٍ ٍ  تعديلها ِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتأو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
   أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللاَ

 
 



 

 ٩  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 
 وكنيته ،صبهايناألهو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي موالهم  :اسمه ونسبه

 .) ه ٧٠(، ولد سنة أبو رويم
 ،ً طـويالا إذ اشـتغل بـإقراء النـاس زمنًـ،ام قراء املدينـة النبويـة يف عـرصهوهو إم

ّ وأم النـاس يف ، غـري قليـلاوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنً
 فوجـد ة روى الليث بن سعد أنه قدم املدينة سنة عرش ومائ،املسجد النبوي ستني سنة

 .ينازع إمام الناس يف القراءة ال اًنافع
ال ، و مع وجود أكـرب مـشاخيهةلعله أقرأ يف حدود سنة عرشين ومائ« : قال الذهبي

 كام نقل أن الناس أمجعوا عليه بعـد شـيخه أيب ،» يف حياة مشاخيهَسَأَريب أن الرجل ر
 فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثناء حياة شيوخه ومنهم أبـو جعفـر ،) هـ ١٢٨ت (جعفر 

ل ابـن  قا، ثم انفرد نافع باإلمامة بعده،ته وأحد القراء العرشةشيخ القراء باملدينة يف وق
 .قرأ نافع أكثر من سبعني سنةَأ: اجلزري

ُصفاته اخلل  اً متبع، بوجوه القراءاتاً وكان رمحه اهللا من أحسن الناس قراءة عامل:يةِقُ
 صاحب دعابة وحـسن ، صبـيح الوجهاً أسود اللون حالك،آلثار األئمة املاضني ببلده

 يباسط جلساءه وتالميذه ويميـل ، عىل تالميذهاً حريص،اً متواضع،اً جواداً زاهد،خلق
 أي ، إال أن يسألهكان نافع يسهل القرآن ملن قرأ علي« : قال األعشى،إىل التيسري عليهم
  .» قراءتكد أري:إال أن يقول له

ُّ وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم،وكان طيب الرائحة َ  : فسئل،ملسك من فيه رائحة اُ
 يف النوم وهو  ولكني رأيت النبي ،اًما أمس طيب« :أتتطيب كلام قعدت تقرئ ؟ فقال

َّ يفِيقرأ يف َّشم من يفَ فمن ذلك الوقت أ،ِ  .» هذه الرائحةِ



 

 ١٠  من األصبهاين أصول رواية ورش

 ومـن أشـهر شـيوخه ،»قرأت عىل سبعني من التـابعني« : ورد عنه أنه قال:شيوخه
 وعبد الرمحن بن هرمز ، وشيبة بن نصاح،ع أبو جعفر يزيد بن القعقا:الذين قرأ عليهم

 . ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب،األعرج
  : أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم:تالميذه

عيسى بن مينا و ،"املوطأ" وقد قرأ نافع عليه ، وهو من أقرانه، اإلمام مالك بن أنس
عيل بن جعفر بن  وإسام،، وأبو عمرو بن العالء البرصي، وعثامن بن سعيد ورشقالون

َّ وسليامن بن مسلم بـن مجـ،وردان، وعيسى بن وردان احلذاء  وإسـحاق بـن حممـد ،ازَ
 ، والليث بن سعد، وعبد امللك بن قريب األصمعي، وحممد بن عمر الواقدي،املسيبي

 . وغريهم كثري
، وقـال )قراءة أهل املدينة سنة، قيل له قراءة نـافع، قـال نعـم( :قال مالك بن أنس

 ، قراءة أهل املدينـة: القراءة أحب إليك، قال أيسألت أيب(: د بن حنبلهللا بن أمحعبدا
 . )قراءة عاصم:  قال، فإن مل يكنُتْلُق

اتقـوا اهللا وأصـلحوا ذات ( : فقال، أوصنا:ه وملا حرضته الوفاة قال له أبناؤ:وفاته
 .) ه١٦٩(تويف رمحه اهللا سنة ...) بينكم

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٣٣١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شذرات الذهب البن ٣٣٦ ص ٧ سري أعالم النبالء للذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥، وفيات األعيان ج ١٠٧
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١العامد ج 



 

 ١١  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 
 شـيخ ، امللقب بورش،القبطي املرصيسعيد بن عبد اهللا، أبو سعيد عثامن بن  :اسمه    

بمرص، وكان يف أول أمره )   ه١١٠( ولد سنة ،القراء املحققني وإمام أهل األداء املرتلني
 فلذلك يقال له الرواس ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فيهام، قال أبو يعقوب ،اًسَءاَر

 لنحو وأحكمه اختذ لنفسه مقـرأ يـسـمى مقـرأ ورش،ا ملا تعمق يف اًإن ورش: األزرق 
 ).  ه١٥٥( رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع بن أيب نعيم يف سنة 

ىل املدينة رصت اىل مسجد إن مرص ألقرأ عىل نافع فلام وصلت قال ورش خرجت م
نافع فإذا هو ال تطاق القراءة عليه من كثرهتم وإنام يقرئ ثالثني فجلست خلف احللقة 

يل  فكيـف : كبري اجلعفـريني فقلـت: فقال يل؟ من أكرب الناس عند نافع:لت إلنسانوق
مـرص  أنا مـن : فخرج شيخ فقلت، وجئنا إىل منزله، أنا أجيء معك إىل منزله: قال؟به

س لـه وأنـا أريـد أن ليه وأخربت أنك من أصدق الناإجئت ألقرأ عىل نافع فلم أصل 
 وأخذ طيلسانه ومىض معنا اىل نافع وكان لنـافع  نعم وكرامة:ليه فقالإتكون الوسيلة 

 هذا وسيلتي اليك :كنيتان أبو رويم وأبو عبداهللا فبأهيام نودي أجاب فقال له اجلعفري
 ترى ما ألقـى :جاء من مرص ليس معه جتارة وال جاء حلج إنام جاء للقراءة خاصة فقال

 أيمكنك أن تبيت يف : نافع حتتال له فقال يل:من أبناء املهاجرين واألنصار فقال صديقه
 مـا فعـل : فبت يف املسجد فلام أن كـان الفجـر جـاء نـافع فقـال. نعم: قلت؟املسجد
 وكنت مع ذلك حسن : قال. أنت أوىل بالقراءة: قال. ها أنا رمحك اهللا: فقلت؟الغريب

فقرأت ثالثني آية فأشار  ا به فاستفتحت فمأل صويت مسجد رسول اهللا ًالصوت مداد
 يا معلم أعزك اهللا نحن معـك :فسكت فقام إليه شاب من احللقة فقال سكتان بيده أ

واقترص عىل عرشين  اًوهذا رجل غريب وإنام رحل للقراءة عليك وقد جعلت له عرش



 

 ١٢  من األصبهاين أصول رواية ورش

 اًا فقام فتـى آخـر فقـال كقـول صـاحبه فقـرأت عـرشً نعم وكرامة فقرأت عرش:فقال
قرأ فأقرأين مخسني آية فام زلت أقـرأ ا :وقعدت حتى مل يبق له أحد ممن له قراءة فقال يل

   .عليه مخسني يف مخسني حتى قرأت عليه ختامت قبل أن أخرج من املدينة
 إىل السمن أقرب منه ا هوًوكان أشقر أزرق العينني أبيض اللون قصري :لقبهصفته و
ورش جيد القراءة حسن الـصوت،  كان: عن يونس بن عبد األعىل قال و ،إىل النحافة

  .أ هيمز ويمد ويشدد ويبني اإلعراب ال يمله سامعهإذا قر
 وكـان إذا ،اًا قـصارً ألنه كان عىل قرصه يلبس ثيابـ،ا لقبه بالورشانً نافعَّإن: قيلو 

وأيـن ! واقـرأ يـا ورشـان ! هات يا ورشـان : ( ، وكان نافع يقول مشى بدت رجاله
إن الـورش : ل طائر معـروف وقيـ:  والورشان ،ورش: ثم خفف فقيل ) الورشان ؟ 

  ولزمه ذلك حتى صار ال يعرف إال به ومل يكـن ،يشء يصنع من اللبن لقب به لبياضه
انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالديار املـرصية ، ) أستـاذي سامين به : (أحب إليه منه فيقول

 . فلم ينازعه فيها منازع مع براعته يف العربية ومعرفته يف التجويد،يف زمانه
 وأبـو الربيـع ، وداود بـن أيب طيبـة، عليه القرآن  أمحد بـن صـالحعرض:تالميذه

 وعبـد الـصمد بـن ، وعامر بن سعيد أبـو االشـعث اجلـريش،سليامن بن داود املهري
 وأبو ،عىل ويونس بن عبد األ، وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي،الرمحن بن القاسمعبد

 . وعمرو بن بشار،زرقيعقوب األ
عـن سـبع   يف الوجه القبيل من أرض الصعيد بمـرص )  ه١٩٧(تويف سنة  :وفاته

        . وثامنني سنة
                                          

 ١، شـذرات الـذهب، ج١٥٢ ص١ معرفة القـراء الـذهبي ج،٥٠٢ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(
 .٢٠٥ ص ٤األعالم الزركيل ج ،٣٤٩ص



 

 ١٣  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 
حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب أبو بكر األسـدي األصـبهاين  :اسمه     

 .صاحب رواية ورش عند العراقيني إمام ضابط مشهور ثقة نزل بغداد
بن داود بن محـاد بـن سـعد ربيع سليامن  عن أيب الاً أخذ قراءة ورش عرض:هشيوخ

 وعبد الـرمحن بـن داود بـن ،هو ابن أخي رشدين بن سعدوالرشديني املهري املرصي 
أيب طيبة ومواس بن سهل واحلسني بن اجلنيد وعـامر اجلـريش والفـضل بـن يعقـوب 
احلمراوي بمرص وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ بمكة وأيب مسعود األسـود اللـون 

 األشعث اجليزي وسمع القراءة عىل يونس بن عبد األعىل وحممد بـن عيـسى بـن وأيب
 .رزين األصبهاين
 روى القراءة عنه أبو بكر بن جماهد وعبد اهللا بن أمحد البلخـي وحممـد بـن :تالميذه

يونس وإبراهيم بن جعفر بن عمر الباطرقاين وعبد اهللا بن أمحد املطرز وإبراهيم بن عبد 
وحممد بن أمحد الدقاق واحلسن بن سعيد املطوعي وهبة اهللا بن جعفـر العزيز الفاريس 

 .وأبو بكر النقاش وحممد بن أمحد املروزي
 هو إمام عرصه يف قراءة نافع رواية ورش عنه مل ينازعه يف ذلك أحد من :قال الداين

 .نظرائه وعىل ما رواه أهل العراق ومن أخذ عنهم إىل وقتنا هذا
 عند العراقيني إىل بعد السبعامئة فرحل الشيخ عيل  كذلك زلي  ومل: ابن اجلزريلاق

الديواين إىل دمشق فقرأ بطريق األزرق عن ورش عىل إبراهيم اإلسكندري ثم رجع هبا 
إىل واسط ورحل الشيخ نجم الدين عبد اهللا بن مؤمن إىل مرص فأخذ عن الـصائغ ثـم 



 

 ١٤  من األصبهاين أصول رواية ورش

زرق وإن كانت عندهم قبل رجع إىل بغداد فمن ثم اشتهرت رواية ورش من طريق األ
ذلك فلم تكن مشهورة كاليوم فإن حييى بن سعدون القرطبي أقرأ باملوصل بالتجريـد 
وعتبة بن عبد امللك العثامين رواها ببغداد بعد األربعني وأربعامئة فاضـطرب فيهـا ويف 

ت والتغلـيظ يف ءا عن األزرق بعدم الرتقيـق يف الـراإسنادها، وطريق األصبهاين تنفرد
 ومل اًالمات واملد الطويل وما انفرد به األزرق من ذلك حتى أنه يقرص املنفصل مطلقال

 اً متوسـطاً روى عنه مد املنفصل غري ابن الفحام يف جتريده فذكر فيه لـه مـداًأعلم أحد
 .وقد حققنا ذلك يف النرش

 اً قال األصـبهاين دخلـت إىل مـرص ومعـي ثامنـون ألفـ:قال عبد الباقي بن احلسن
 .قتها عىل ثامنني ختمةفأنف

 .ببغداد سنة ست وتسعني ومائتنيتويف  :وفاته

                                          
 .٤٥٩ ص١، معرفة القراء الذهبي ج١٦٩ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(



 

 ١٥  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 

 :البسملة
 .البسملة بني السورتني املتتاليتني بيفصل
 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

ْوالكوف مـع مـك يعـد البـسملة َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ َُّ َّ ِ  
 

ــيه ــوامها أوىل عل ِس ْ ََ َ َ ُُ َ ــهِ ــد ل ْم ع َ َّ ُ ْ 
 

:الـمـد والقرص 
 .) حركات ٤( توسطال متصلـال املدله يف  •
 .) حركات ٤( توسطال املنفصلله يف املد  •
﴿  يف) عني(يقرص ياء   •  ﴾ ]١:مريم[ ،﴿   ﴾ ]شورىال[.  

                                          
 برشط أن تكون ، ١٠ صعيل حممد الضباعل بيان ما خالف فيه األصبهاين األزرق يف القول األصدق)١(

ٌالسورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املـصحف والـتالوة، سـواء أكانتـا مـرتبتني كـآخر البقـرة وأول آل 
عمران، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفـتح، فـإن كانـت األوىل تـالوة بعـد الثانيـة يف ترتيـب 

ومن املعلوم أنه ال سكت  ،املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات تعني اإلتيان بالبسملة جلميع القراء
 . وال بسملة بني األنفال وبراءة،وال وصل بني سوريت الناس والفاحتة

 .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ، عد آي القرآنمرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 . ١١ صلضباعل  القول األصدق،١٣٧ الفحام ص التجريد لبغية املريد البن )٣(
  .١٢ صلضباعل  القول األصدق،١٣٧ التجريد لبغية املريد البن الفحام ص )٤(
 .، وانظر طرق الطيبة١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ،١٢ صلضباعل القول األصدق)٥(



 

 ١٦  من األصبهاين أصول رواية ورش

﴿ ألف األصبهاينيثبت   ﴾مضمومة نحـو الواقعة قبل مهزة قطع، مفتوحة أو  :﴿  

 ﴾  ]و ]١٦٣: األنعام ﴿     ﴾  ]ويكون املد يف ألف  ]٢٥٨: البقـرة ،﴿  ﴾ الثابتـة 
 .قبل اهلمزة من باب املد املنفصل

﴿:  نحـو،وحيذف األلف الواقعة قبل مهـزة قطـع مكـسورة   ﴾ ]١٨٨: األعـراف[ ،
 .وكذلك سائر احلروف كحفص

﴿يع القراء عىل إثبات ألف وقد اتفق مج  ﴾اً وقف. 
 .حركتان بالقرص األصبهاين ه قرأ:مد البدل •
  .حركتان بالقرص األصبهاين هقرأ :)°  (و) i( : نحواملهموز الليــن •
  

ــــَو ِأ بَرْاق ــــْ ــــ ِْرصَق ــــِّالل ُني ث ْم الِ ــــدلَّ ِب َ َ  
 

ـــــَو ـــــثالٌْنيَع َ ال ـــــهِ فُثَّ ِصلَ حـــــِي ِّ  
 

 وذلك بضم امليم وصلتها مهزة قطعإذا وقعت قبل  ميم اجلمعيصل  :صلة ميم اجلمع • 
ت نحـو قولـه احركـ ٤ بمقدار فيها من باب املد املنفصل فتمدد ويكون املبواو مدية، 

 ﴿: تعاىل        σ         ﴾] ٦:البقرة[ . 

                                          
 .١٨الثمر اليانع يف رواية ورش عن نافع ص)١(
 .٢١١، املخترص املفيد حممد شاعري ص١٢ صلضباعل القول األصدق)٢(
 .٢١١، املخترص املفيد حممد شاعري ص١٢ صلضباعل القول األصدق)٣(
 مـن طريـق ا خالف فيه أبو بكر األصبهاين مـن طريـق طيبـة النـرش أبـا يعقـوب األزرقـم نظم يف)٤(

 .١٦ بيت رقمملتويلحمد أمحد امل الشاطبية
 .ًسورة البقرة ثم تركته فيام بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ يف الفرش يف صلة امليموقد ذكرت )٥(



 

 ١٧  من األصبهاينأصول رواية ورش 

  :هاء الكناية
 :وروى بصلة املواضع التالية ، بني متحركني متحركة هاء الكناية إذا وقعتلَوصُت
﴿   ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:األعراف[، ﴿    ﴾ ]٢٨:النمل[، ﴿    ﴾  ]٥٢:النور[ 

﴿روى    ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿  ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
 ﴿ روى   ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

﴿:  وهوٌ واحدٌ لفظألصبهاينُاستثني لو   ﴾  ]دون صلة ، فرواها كحفص]٧:الزمر. 
 ﴿وقرأ     ﴾]بضم اهلاء وصال]٤٦:األنعام ً. 

  

ــــَو ــــ اَه ــــْ انِهِب ــــَ كْرُظ ــــَْن األِ يفَفْي   ِامَع
 

ـــَأ ـــَت ـــَضِى ب َم ح ـــَ وَالٍّ ـــٍلْص   ِاميَ س
 

 اهلمز املفرد 
إىل ختفيف اهلمزة   مال العرب،اً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرف

 باإلبدال والنقل واحلذف والتسهيل األصبهاين إما باإلبدال أو التسهيل أو احلذف، وقرأ
َ كام مه،ظ معينةالفأيف   .و الذي مل يالصق مثلهاهلمز املفرد هو . ال هيمزها حفصاً ألفاظَزَ

  : اإلبدالًأوال
 ﴾¥﴿ فاإلبدال يف ، من جنس حركة ما قبلهاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال

﴿بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة ﴾. 
                                          

  . ٢١٦، املخترص املفيد  ص١٥ صقول األصدقال ،٢١٨التجريد لبغية املريد البن الفحام ص )١(
 .١٨ملحمد أمحد املتويل بيت رقم خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٢(



 

 ١٨  من األصبهاين أصول رواية ورش

  .ومتحرك ساكن: ينقسم إىل نوعني : بدل امل واهلمز
ملفرد الساكن حـرف مـد مـن جـنس اهلمز ااألصبهاين أبدل  :اهلمز املفرد الساكن •

 . للكلمةاً أو الما أو عينًًن فاءاكًسواء ا ً ووقفًحركة ما قبله وصال
﴿ :نحو ﴾، ﴿ ﴾، ﴿ ¼﴾، ﴿ 3﴾، ﴿  °﴾، ﴿ ,﴾، ﴿ °﴾، 

﴿©﴾ ، ﴿ 1 2 ﴾ ،﴿   h﴾ ،﴿ M﴾ ،﴿Y﴾ ،﴿ £  ﴾،﴿'  ﴾. 
z﴾ ،﴿ f } ﴿:  يف نحـوًويبدهلا وصـال   e﴾ ،﴿     ﴾ ، ويقرأهـا

   .ًابتداء كحفص
واستثنى من ذلك مخسة أسامء ومخسة أفعال فقرأهـا بتحقيـق اهلمـز، فأمـا األسـامء 

وما جاء مثلها نحو  ،﴾6 ﴿ ،]٧٤:مريم[  ﴾¯ ﴿،﴾X﴾،﴿ ;﴾،﴿  Ø  ﴿:فهي
﴿ L﴾،﴿ ³﴾،﴿ �﴾ ،﴿ T﴾، حيث وقعت. 

 ،﴾ ´ ﴿ ،﴾× ﴿ ،﴾} ﴿:وما جاء مـن لفظـه نحـو،﴾{ ﴿:وأما األفعال فهي
ــه﴾Æ ﴿ و،﴾/ ﴿ ،﴾i ﴿و ــن لفظ ــاء م ــو ، وماج  ،﴾Ó ﴿،﴾` ﴿:نح
﴿¿﴾، ﴿Í﴾،و ﴿ À﴾، ــه ــن لفظ  ،﴾A﴾،﴿ A ﴿:نحــو ،وماجــاء م
﴿=﴾، ﴿O ﴾ ،و﴿&  . ]١٣:املعارج[﴾1﴿ ،]٥١:حزاباأل[﴾ 

  

ْ مهــــَّلُكــــَو َز ســــَ َن أِاكٍ   ْدَ مــــُهْلــــِدْبٍ
َمــــــا االَأَف َء فَامْســــــَّ ْهــــــن الُ َّ ــــــُ   ُسْاَب
َمــــا االَأَو َال فَعــــْفَّ ــــَ مْأَرْ اقــــَفْيــــَكُ   اَع

 

ْ مخــــَال َس أَ َاء وـَمـــــْسَ َال تعـــــَعـــــْفَأٍ ُ   ْدٍ
ـــــــْؤُلَو َؤا كُل ـــــــً ًأس ـــــــا رَو اْ َرءي ًْ ُسْاِ 

ــَه َئ وِّي ــَنْ ِئ جِّب ــتْ ُئ ــؤ ْ ْت ــِوُ َل مُي ق ــْ   اَع
 

                                          
  . ٢٢٠مد شاعري ص، املخترص املفيد حم٢٠ صقول األصدق للضباعال )١(
 .٢٥-٢٣ملحمد أمحد املتويل بيت رقم خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٢(



 

 ١٩  من األصبهاينأصول رواية ورش 

e d  ﴿: وحمركة بحركة عارضة لاللتقاء الساكنني نحوًوإذا كانت اهلمزة حمققة وصال

 g  f﴾]٣٩:األنعام[، ﴿  L  K  J  I﴾]لعودهـا إىل اً فال بد من إبـداهلا وقفـ]٢٤:الشورى 
 .األصل وهو السكون

  

َ طـــــرا حتـــــْنِإَو َ َ َرك وَ ٌ ـــــُّ ـــــفًالْص ْ فق ِ َ  
 

ْ مبـــِولُصــُاأل َىلَعــ ًدالُ   ْفِرُعـــا ـَمــَ كِ
 

 :اهلمز املتحرك
 ﴾T ﴿: يف ًا مـسبوقا بـضم كـامًمفتوحـإذا كـان  ،اً قرأ األصبهاين بإبدال اهلمز واو•
ــنجم[ و]٣٦ :اإلرساء[ ــان[ و ]١٢٠:هــود[ ﴾ Î﴿ ،]١١:ال ، ]١١:القــصص[﴾ l k ﴿ ،]٣٢:الفرق
 .]٦١:النحل[ ﴾ q ﴿و، ]١٣:آل عمران[ ﴾d﴿و

ً إذا كان مفتوحا مسبوقا بكـرس كـامًوأبدل اهلمز ياء  ﴾ q ﴿ ،]٤:امللـك[﴾ T ﴿: يفً
< ﴿ ،حيث ورد ﴾ V ﴿ ،]٨:اجلن[  .]٦:املزمل[﴾ = 
 ،]٩:التكوير [ ﴾B A ﴿ :ن الفاء حيث ورد نحواملجرد ع ﴾  A﴿:مهزة   قرأ األصبهاين•
t ﴿و  s﴾ ]باإلبدال]٦:القلم  
حيـث  ﴾´﴿و ،]٧٠:يوسـف[ و]٤٤:األعراف[﴾ 8 ﴿:  يف كحفصقرأ بتحقيق اهلمزو •

V ﴾ ،﴿  T﴾ ،﴿ S﴿وكذلك  .]٣٧ :التوبه[  ﴾" ﴿ و،ورد  ﴾ ،﴿ ³﴾ ،
﴿\ ﴾،﴿  ¾﴾،  ﴿}  ﴾، ﴿ t  ﴾ ،﴿ »  ﴾ ،﴿  _﴾. 

                                          
 .٢٦ملحمد أمحد املتويل بيت رقم خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )١(
  . ٢٢١، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٠ صقول األصدق للضباعال )٢(
  . ٢٢٢رص املفيد حممد شاعري ص، املخت٢٠ صقول األصدق للضباعال )٣(
 .وانظر طرق الطيبة ،١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج ،٢٠ صقول األصدق للضباعال)٤(
  .٢٢٦، ٢٢٢، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٠ صقول األصدق للضباعال )٥(



 

 ٢٠  من األصبهاين أصول رواية ورش

 : فاحلذ: اًثاني
  : بحذف اهلمزة يف األلفاظ التاليةاألصبهاين أرقف. هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقى هلا أثر

• ﴿  ﴾  ]١٧: احلج[ ،  ]٦٢: البقرة[ . 
﴿أما    ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩: املائدة  . 

• ﴿﴾ ]رواها بكرس الباء وحذف اهلمزة]١٦٥:األعراف   . 
• ﴿  ﴾  ]رواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء]٣٠: التوبة   . 
• ﴿ ﴾  ]رواه بتنوين الكاف ]٩٨: الكهف  . 
• ﴿  ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠: االعراف  . 
• ﴿  ﴾  ]بعدها ياء ساكنة وفتح التـاء يف  رواه بالم مفتوحة ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء

َآخره، وقد رسم هذان املوضعان يف املصاحف بال ألف، ليحتمل هذا الرسم القراءتني  ِ ِ َِ ْ َ َ ُ
 ﴾﴿ فكتبا يف املصاحف ]١٤:ق[و ] ٧٨: احلجر[ فيه، أما املوضعان اآلخران ومها يف 

 .  مع خفض التاءوحةاتفق القراء عىل قراءهتام بسكون الالم بعدها مهزة قطع مفتو
﴿قرأ  •       ﴾  ]ًكرسابتداءت وًوصال تسقط  وصل، هبمزة] ١٥٣:صافاتال.  

  : اهلمز:اًثالث
  : وهي، باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفصاألصبهاين أرق
•  ﴿ ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا أو كان مصدرا نحو ً ً ً:﴿  ﴾من ، واملد فيه 

  .باب املد املتصل
                                          

 .٢٢٣، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٧٠ ص٢بن اجلزري  جالنرش ال  )١(



 

 ٢١  من األصبهاينأصول رواية ورش 

•  ﴿﴾حيث ورد فرواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومة . 
• ﴿  ﴾ ]رواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الفاء املضمومة]٤:االخالص  . 
• ﴿   ﴾ ]املد املتصلمعبزيادة مهزة مكسورة  ،]٩٨: البقرة . 
• ﴿  ﴾ ]يقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين وتسكني الواو الثانية ]١٣٢: البقرة 

وافق ت بألف بني الواوين يف املصحف املدين، لكلمة اله هذتوختفيف الصاد، وقد كتب
 .هذه القراءة

•  ﴿   ﴾ وحترك حسب موقعها  هبمزة بعد األلف مع املد املتصلحيث ورد. 
•  ﴿   ﴾  ]هبمزة مفتوحة بعد الياء املدية الساكنة، مع املد املتصل ]٧، ٦: ةنالبي  . 

 : النقل:اًرابع
 . حذف اهلمزة من اللفظثم وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده 

 : حركة اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها، عىل أن يكون املنقول إليهنقل باألصبهاين أريق 
ا، .١  .﴾! "  ،C،   \  [،    ́ ³  ﴿ :نحو ًمنفصال.٣ًصحيحا، .٢ساكنً

                                          
، أو حـرف مـد )³ ² ( :ً، كأن يكون ما قبل اهلمز متحركا نحود أحد الرشوط فال نقلفإن فق)١(

(: إال يف، )M ( :نحو ً، أو يكون الساكن متصال)V W ( :نحو  ( ]دال  فيقرأه ب ]٣٤: القصص
 وقد ًاتصل رسام، بحكم املنفصل ولو )C (:يف التعريف"أل "والحظ أن ، دون مهزة بعده بالفتحمنونة
 .ً النقل يف الفرش يف سورة البقرة ثم تركته بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطول الكتابذكرت



 

 ٢٢  من األصبهاين أصول رواية ورش

﴿،﴾5 ﴿:وحال االبتداء بنحو ﴾إثبات مهـزة الوصـل .١:جيوز فيها وجهان
﴿ًاعتدادا باألصل، وهو املقدم  ﴾،﴿  ﴾ .االبتداء باحلرف املتحرك بحركة .٢

﴿ًاهلمزة اعتدادا بالعارض ﴾،﴿ ﴾. 

﴿ ـ ٢ ﴾ ]بدلوت ،مزةاهل وحذف الالم ة اهلمزة إىلفتحنقل  فيقرأه ب]٥١،٩١:  يونس 
 : وفيها وجهاناً ألفمهزة الوصل

 . باألصل وهو سكون الالماً حركات وهو املقدم وذلك اعتداد٦مدها . ١
 .﴾﴿ بالفتحة اًقرصها حركتني اعتداد.٢

  وحـذف اهلمـزة هلمزة إىل الالم قبلها قرأه بنقل ضمة ا]٥٠: النجم[  ﴾ ﴿ ـ ٣
﴿ ! ﴾ بإدغام التنوين يف الالم املضمومةو. 

﴿ يف االبتداء بـ ني وجهألصبهاين فإن ل﴾﴿وإذا وقف عىل لفظ  ! ﴾هي       : 
﴿  أـ     ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم . 

﴿ب ـ   ﴾بالم مضمومة .   

 نقلمع ال بإسكان الواو ]٤٨:الواقعة[و ]١٧:لصافاتا[﴾Ò ﴿ قرأ
  

ـــــَأ ِق بِْحل ـــــْ ـــــ النَِّابَب َل أْق ـــــاَآب ْوِ َاؤن ُ  
 

ـــــه إَف ِانقل ُ ْ ُ ـــــسور ِ يفْذْ َال اِْنيَتُّ نَ ـــــكِّ   ُ س
 

                                          
  .٢٢٢، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٧ صقول األصدق للضباعال )١(
 .٤٠ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٢(



 

 ٢٣  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 . كحفصمزةتحقيق اهلبمن التجريد  ]٩١:آل عمران[  ﴾½ ﴿ قرأ األصبهاين
  . كحفصمزةهلتحقيق اب، ]احلاقة[ ﴾p q r ﴿ :قرأ األصبهاين

ُويتعني حال القراءة بعدم النقل السكت عىل هاء َّ َ ُ ََ: ﴿  ÇÉ È Ê﴾. 
  : التسهيل:اًخامس

 وبني حرف املد املجانس ، متوسطة بني اهلمزة املحققةٍمزة بحالاهل هو نطق :والتسهيل
 . حلركتها

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ األصبهاين قرأ   †  ﴾حيث ورد .  
﴿ صبهايناأل أرق    ﴾ وتـسهيل يـاء ال حـذف ب]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف

 .ً وصال والقرصتوسطاهلمزة، وجيوز يف األلف قبل اهلمزة املسهلة ال
 .التوسطبالروم مع تسهيل اهلمزة .١:ثالثة أوجه الوقف جيوز حالو
 .بالروم مع القرصتسهيل اهلمزة .٢
 . املد الالزمًإبدال اهلمزة ياء مع.٣

ً وجها واحدا الثانيةبتسهيل اهلمزة قرأ األصبهاين ﴿:  لفظ يفً υ ﴾ حيث ورد، سواء ً
﴿نحو أم اتصل به ضمرياًكان جمرد υ ﴾ . 

                                          
 .، انظر جداول طرق الطيبةومن بعض الطرق بالنقل  وما بعدها،٤٠١ الثمر اليانع ص )١(
 .، انظر طرق الطيبة١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج ،٢٨ صقول األصدق للضباعال)٢(
 . من طريق التجريد ، مع إثبات األلف٢٥صقول األصدق ال ،٢٠٣ التجريد البن الفحام ص )٣(
  .٢٢٥ حممد شاعري ص، املخترص املفيد٢٦ صقول األصدق للضباعال )٤(
 .٢٢٤، املخترص املفيد ص٢٣، القول األصدق ص٢١٧التجريد لبغية املريد البن الفحام ص )٥(



 

 ٢٤  من األصبهاين أصول رواية ورش

غري املسبوق بــهمزة اسـتفهام يف سـتة )   (: لفظيف بتسهيل اهلمزة قرأ األصبهاين •
½ ﴿: مواضع هـي  ¼  »  º ¹﴾  ]٤:يوسـف[، ﴿ Â  Á À﴾  ]٤:يوسـف[، 

﴿ n  m  l﴾ ]٤٠:النمــل[ ،﴿ Ý  Ü  Û ﴾ ]٤٤:النمــل[، ﴿ X W  V﴾ ] النمــل

²  ﴿، ]٣١:القصص [ ،]١٠:  ±  .]٤:املنافقون[ ﴾° 
   . ]١٦٧:عرافاأل[ ﴾X W ﴿ يفبال خالف بتسهيل اهلمزة  قرأ األصبهاين •
r ﴿و ]٧:يـونس[ ﴾( * ﴿ : قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف•  q﴾  ]١١:احلـج[ 
ــون نحــو ﴾ Z﴿و Ê ﴿: بإســكان الن  É È ﴾ ]ــونس = ﴿ و]٢٤:ي ــونس[ ﴾ ; >   ]٤٥:ي

َّكأن﴿و َ G ﴿و ]١٨٧:عرافاأل[ ﴾Þ ﴿:بتشديد النون نحو ﴾ َ  F ﴾ ]واهلمز  .]٢٧:يونس
ــه(يف  ــو) كأن ــع نح ــث وق ــصافات[ ﴾×﴿ ،﴾f﴾، ﴿ ª ﴾، ﴿ Ç﴿ حي  ،]٤٩:ال
¡﴿كذلك و ´ ﴿و ]٨٢:القصص[ ﴾ �   . ]٨٢:القصص[  ﴾³ 
 ]٥٠:األنبياء[﴾ h ﴿و  حيث وقع﴾ ð ﴿:  يف نحوالثانية  قرأ األصبهاين بتسهيل اهلمزة•

6 ﴿و ــراف[  ﴾> ﴿و ]٤٠:األرساء[  ﴾5  ــود[ و]١٨:األع ــسجدة[ و]١١٩:ه  ]١٣:ال
A  ﴿ و]٩٩:األعــراف[ ﴾ J I H ﴿و ]٩٧:األعــراف[ ﴾4 5 ﴿ و]٨٥:ص[و

C B ﴾ ]و ]١٠٧:يوسف﴿A  .]٦٨:اإلرساء[ ﴾ 6 7 ﴿و ]٤٥:النحل[ ﴾ @ 

                                          
  .٢٢٤املخترص املفيد حممد شاعري ص، ٢٢ صقول األصدق للضباعال)١(
ــدق ال )٢( ــول األص ــد ص٢٣صق ــرص املفي ــةو ،٢٢٤، املخت ــر خــالف الطيب  ) < ?:( يفانظ

  .]٧:إبراهيم[
  .٢٢٤، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٤ ص األصدق للضباعقولال )٣(
  .٢٢٥، املخترص املفيد حممد شاعري ص٢٥ صقول األصدق للضباعال )٤(



 

 ٢٥  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 اهلمزتان من كلمة 
 ، بتسهيل اهلمزة الثانيـةاألصبهاين قرأ ، مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدةإذا التقت

َفتسهل اهلمزة املفتوحة بجعلها بني اهلمزة واأللف نحـو َ ُ َ :﴿σ﴾ واملـضمومة بـني ،
﴿ :اهلمزة والـواو نحـو   4﴾زة و اليـاء نحـو، واملكـسورة بـني اهلمـ:﴿  ﴾، 

﴿ ﴾ . 
  

ْ تبـــــَال ِدل الثــــــاين مـــــُ َِ ِ َّ ْ مهــــــْنِ   ِنْيَزَ
 

ـــــَ حِيف ـــــْال ِةَال ـــــِ بِحْتَف ـــــِْريَغ   ِْنيَ م
 

﴿: قرأ  ﴾ ]باإلخبار كحفص ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف  . 
  

ــــَآم َتم أنْ ُ ــــُ َرب وْخ ْ ــــذِيفِ   َفىَطْ اصــــِحْبِّ ال
 

ُصـــله ْ ـــْالِبَو ِ ـــْاب ِْرسَك ـــالْئِدَت َ ب ـــاَ خِ   َف
 

 ﴿ يفبإدخال ألف الفصل بني اهلمزتنيوقرأ   ﴾]٢٤:السجدة[ و ]٤١:القصص[ . 
  

ـــــد يفَو ِم َّ ـــــِئَ أُ ـــــٍةَّم ـــــْ الِاينَ ث   ْصَصَق
 

ـــَو َة لَدْجَس ـــنٍ ْك ـــ اَذِ إِ ْهلَس ـــَتَّ   ْصُ خ
 

  .فقط لبدااإلب ﴿ K﴾ ﴿ y﴾﴾, ﴿مهزة الوصل يف  قرأ
                                          

 .، وانظر طرق الطيبة٢١٧، املخترص املفيد ص١٦القول األصدق ص، ١٢١التجريد ص )١(
 .١٩ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٢(
 .٢١٩، املخترص املفيد ص١٥القول األصدق ص ٢٨٧ ص١النرش البن اجلزري   ج  )٣(
 .٢٠ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٤(
 .وانظر طرق الطيبة،٢١٨املخترص املفيد ص،١٢٦ ص ١فريدة الدهر ج،١٦ القول األصدق ص)٥(
 .٢١ ملحمد أمحد املتويل بيت رقمبهاين األزرق  خالف فيه األصاـفيمنظم  )٦(
     .، وانظر طرق الطيبة١٧القول األصدق للضباع ص ،١٤٤+١٤٣سورة األنعام آية  )٧(
     .٩١+٥١سورة يونس آية )٨(
 .١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج ،٥٩سورة النمل آية  + ٥٩سورة يونس آية  )٩(



 

 ٢٦  من األصبهاين أصول رواية ورش

﴿ قرأ •   σ﴾  ]وذلـك  بتحقيق األوىل وتسهيل الثانيـة بعـدها ألـف،  ]٥٨: الزخرف
 اللفظ، األوىل مهزة االستفهام والثانية املفتوحة، والثالثـة االجتامع ثالث مهزات يف هذ

 . ا وهي فاء الكلمةًساكنة أبدلت ألف
ــرأ • ﴿ ق  • ﴾  ]ــضمومة هبمــزتني أوالمهــ ]١٩: الزخــرف ــانيتهام م  ا مفتوحــة وث
 .ةسهلم

 . بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية كحفص ]٤٤:فصلت[   ﴾° ﴿ قرأ •

 :اهلمزتان من كلمتني
 بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل والثانية أول ، مهزتا قطع يف كلمتنيتإذا التق

 :ني فيها فإما أن تكونا متفقتني يف احلركة أو خمتلفت،الكلمة الثانية

 ﴿:فــإن كانتــا متفقتــني يف احلركــة نحــو     ﴾  ،﴿   ﴾ ،﴿       

   ﴾]٣٢:األحزاب[ ،﴿     ﴾] ٥٠:األحزاب[ ،﴿        ﴾]٣٣:النور[،   
﴿      ﴾ ،﴿        ﴾،بني بني اهلمزة الثانيةسهل في . 

  

َ اتفــــــَالَحــــــ َاق ســــــِّ ِهلٍ   ِاينَوَّالثــــــ ِّ
 

ـــْالَو ـــَلَدَب ـــْكُرْ ات ـــَا أَ ي ْعرْا الَخ ـــِ   ِانَف
 

                                          
 .٢١٩، املخترص املفيد ص٥٢جوم الطوالع للامرغني ص، الن١١٦ اإلضاءة للضباع ص )١(
 .٢١٧، املخترص املفيد حممد شاعري ص١٨ صقول األصدق للضباعال)٢(
 .٢٢ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٣(



 

 ٢٧  من األصبهاينأصول رواية ورش 

  :وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي

 ﴿:   أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، ومل يرد إال يف قوله تعاىل-أ  ﴾ 
 .فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو

﴿: أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكـسورة، نحـو-ب   ﴾ فيـسهل اهلمـزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

 ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج    ﴾ فيبـدل اهلمـزة  
 .فتوحةالثانية ياء م

﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، نحـو-د     ﴾ فيبـدل اهلمـزة 
 . مفتوحةاًالثانية واو

﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ   ﴾ففيها وجهان مها    : 
 .  مكسورة وهو املقدم أداءاًـ إبدال اهلمزة الثانية واو١
 .هيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياءـ تس٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
وحمل التسهيل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقـط، فـإن وقفـت عـىل اهلمـزة األوىل 

 .وابتدأت بالثانية فال بد من التحقيق يف اهلمزتني

                                          
 .، وانظر طرق الطيبة١٨ صقول األصدق للضباعال)١(



 

 ٢٨  من األصبهاين أصول رواية ورش

 :السكت واإلدراج
﴿ :عليهاسكت ي لتالية ومل أدرج املواضع ا     ﴾]مع اإلخفـاء،]١،٢:الكهف 

﴿      ﴾]ـــس  ﴿،]٥٢:ي  ﴾ ]ـــة ـــام،  ]٢٧:القيام ـــع اإلدغ ﴿م  ﴾ 
 .مع اإلدغام ]١٤:املطففني[

  : واإلظهاراإلدغام
 :هيوني القراء  باإلدغام يف عدد من األلفاظ التي وقع فيها اخلالف باألصبهاينقرأ 

﴿: نحو  )الضاد والظاء:( يف) قد(أدغم دال    ﴾،﴿   ﴾. 
 . Æ Å﴾ ﴿،﴾% & ﴿ :نحو) الظاء (عند:  تاء التأنيث الساكنةظهرأ

﴿:  الذال يف التاء يف أدغم.١ ﴾كيف وقعت  . 
  ﴿ :أدغم النون يف الواو من. ٢    ﴾. 
 .اً واحدًباإلظهار، قوال : )Z Y ] (قرأ .٣ 
﴿ :امليم منعند   الساكنة الباءظهروأ   ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 
﴿:  الذال من قوله تعاىلعندالثاء ظهر وأ       ﴾  ]١٧٦:األعراف[ . 

                                          
  .٢١٠ترص املفيد حممد شاعري ص، املخ٢٩ صقول األصدق للضباعال )١(
  .، وانظر طرق الطيبة١٢٧ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ،١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٢١٠، املخترص املفيد حممد شاعري ص١٢٧ ص ١فريدة الدهر ج ،١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .، وانظر طرق الطيبة١٢٧ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ،١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 ٢٩  من األصبهاينأصول رواية ورش 

﴿:  امليم من قوله تعاىلعندالباء ظهر وأ    ﴾  ]٤٢: هود[  . 
﴿ قرأ   ﴾ فقطاإلشاممب  

ًأحكام الالم ترقيقا وتغليظا ً 
 . مثل حفصاً وترقيقاًأحكام الالم تغليظ

 اً وترقيقًأحكام الراء تفخيام
 . مثل حفصاً وترقيقًفخيامأحكام الراء ت

﴿ أ راء قر  ﴾ فقط بالرتقيق 
  

ـــــــَيَو ـــــــراءُأَرْق َ ال َات وَّ ـــــــَّالالِ   ِاتَم
 

ـــــــَك ـــــــنَرْزَأ ِْريَغ َق م ِ ـــــــ ٍ َالثق   ِاتِّ
 

  :التقليل واإلمالةالفتح و
﴿ يف فتح الراء وضم امليم     ﴾ ]٤١:هود[ .  

﴿واهلاء والياء يف ، ]١:طه[﴾E ﴿ األصبهاين اهلاء يففتح   ﴾ ]١:مريم[.  

                                          
 .٧٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٩ اإلضاءة للضباع ص )١(
  .١٤٠التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٢(
  .٢١٣، املخترص املفيد حممد شاعري ص٣٦ صقول األصدق للضباعال )٣(
  .٢١٢، املخترص املفيد حممد شاعري ص٣٦ صعقول األصدق للضباال ،١٧٥التجريد ص )٤(
 .، وانظر طرق الطيبة٣٦ صقول األصدق للضباعال ،٧٧ ص٢ النرش البن اجلزري   ج)٥(
 .٥٦ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٦(



 

 ٣٠  من األصبهاين أصول رواية ورش

⁄ ﴿ :يف ءارال بإمالة األصبهاينقرأ و   ﴾ ها يف غري له وال إمالة،حيث وقعت. 
 ٍ أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء، فيتلفظ القارئ باأللف بحال:واإلمالة

حتت احلـرف ) •(ة الوسطمسدودمتوسطة بني األلف والياء،  ومصطلح ضبطها نقطة 
 .  من الفتحةًبدال

ًقوال واحدا األصبهاين باقي باب اإلمالة والتقليل بالفتحقرأ و ً. 
  

ــــ ــــَ أْدَق ــــو الَعَجْض ْت ــــَاةَرَّ ــــالَق َّمُ ث َل َّ  
َيــــل جـــــِلْقَ تَعَ مـــــِيــــهِ فَارَهــــْظِإ   َالٍ

 

ـــــــَ أِيف ـــــــِدَح ـــــــِْنيَهْجَوْ ال   َالَس وَ ي
ــــَو ْاقي الَب َ َ بفــــِابَبــــِ َح قــــْتِ ــــْدٍ   َالَ ت

 

 ياءات اإلضافة 
 وعالمتها ، هي ياء زائدة تدل عىل املتكلم تتصل باالسم والفعل واحلرف:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ، حملها الكاف واهلاءجواز حذفها وأن حيل  ﴾ :ِّإن  وخالف ،هَِّن وإَكَِّن وإِ
  .القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان

﴿:  بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحواألصبهاين   قرأ    ﴾  
 ﴿و    $  ﴾،أو املضمومة، نحو :﴿     ﴾ أو املكسورة، نحو : 

                                          
  .٢١٢، املخترص املفيد ص٣٥صقول األصدق ال، ٤٧ ص٢جالنرش  ،١٦٩التجريد ص )١(
  .، وانظر طرق الطيبة٢٠٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٦صقول األصدق ال، ٣٥ ص٢جالنرش  )٢(
 .٥٤-٥٣ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٣(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٤(



 

 ٣١  من األصبهاينأصول رواية ورش 

﴿   ﴾أو قبل مهزة الوصل مع الم التعريـف، نحـو : ﴿    ﴾ أو 
﴿: بدوهنا، نحو     ﴾وروى باإلسكان يف بعضها اآلخر ، . 

 : أسكن ياء اإلضافة يف املواضع التالية-
﴿  يف  كلمة-  ﴾فـتح ،و وقـع بعـدها مهـز فتفتح إال إذا حيث وقعـت)R Q   (
 .كحفص]١١٨:الشعراء[

.]٦٩، ٢٣:ص[، ]٢٢:إبراهيم[ ﴾ ﴿ياء و   - 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:النمل[.  

-كن الياء يف كلمةوأس ﴿  ﴾ ]٢٨:نوح[. 
﴿يف كلمة كن الياء وأس  -    ﴾ ]الزم ، ويلزم من سكون الياء املد ال]١٦٢:األنعام

 .يف األلف قبلها

 ]١٠٠:يوسـف[﴾ ¡ ﴿و  ]١٥:األحقـاف[ و]١٩:النمـل[ ﴾ x ﴿كن اليـاء يف وأس
 . ]١٨:طـه[﴾     X﴿و

  

ـــــــــتح ال َذروين اف ْ َْ َ َ ِ ِ ويل فُ ِ ـــــــــَ   َالَو اَيه
 

ــــاي إ ِحمي َ َ ْ ــــَ َيت وَوْخ ْزعْوَأِ ــــِ ــــالِن َي ك ِ  
 

                                          
 .١٣٥طوالع للامرغني ص،النجوم ال١٢٥ اإلضاءة للضباع ص)١(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٢(
  .٢١٣، املخترص املفيد ص٣٧صقول األصدق ال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(
 .٥٧ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٤(



 

 ٣٢  من األصبهاين أصول رواية ورش

 ياءات الزوائد 
 واختلف القراء يف إثباهتا وحذفها ، للتخفيفًاملتطرفة املحذوفة رسام هي :والياء الزائدة

  . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف،اً ووقفًوصال
﴿:   بإثبات الياء الزائدة يف عدد مـن األلفـاظ، نحـواألصبهاين قرأ        

    ﴾ ]١٨٦:البقرة[ ،﴿    ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿   ﴾ ]فتثبـت ]٣٢:غـافر 
، فإن وقع بعدها مهزة فاملد فيها من باب املنفصل، وحتـذف ًهذه الياءات ساكنة وصال

 ﴿:ًالياء الزائـدة وقفـا، إال يف كلـامت يـسرية منهـا  ﴾  ]فيثبتهـا  ]٦٨: الزخـرف ،
 .اً ووقفً ساكنة وصالاألصبهاين

 ﴿واثبت ياء        ﴾ ]و ]٣٩:الكهف﴿      ﴾] ًوصال ]٣٨:غافر 

﴿واثبت ياء   ﴾  ]وجها واحداً، وحذفها وقفاً مفتوحة وصال ]٣٦: النمل ً ً. 

فرش   يفً حفصا يف مكاهنااألصبهاينزائدة خالف فيها إضافة، أو ياء ل ياء كوسأذكر 
 .احلروف

  

ـــــَو ـــــْثَ أٍقَرَْزا ألَ مـــــُّلُك ْضـــــمَ وْتِب ُ  
 

ــــــِْنإ ِاتبَ وِينَرَ ت ــــــَّ ــــــَ أِوينُع ْكمِدْه ُ  
 

                                          
 .١٣٧،النجوم الطوالع للامرغني ص١٢٧ اإلضاءة للضباع ص)١(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٣٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٢(
 .٥٨ملحمد أمحد املتويل بيت رقم  خالف فيه األصبهاين األزرق اـفيمنظم )٣(



 

 ٣٣  من األصبهاينأصول رواية ورش 

 ،اً بكيفية ختـالف حفـصاألصبهاينكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ رواها 
نتبه هلـا ُوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ي

  :وهذه األلفاظ هي

﴿ روى -١   ﴾ون الطاء حيث وقعت بسك. 

﴿ روى -٢  ﴾تشديد الذال املبدوء بالتاء حيث ورد ب. 
 ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانية مهزة ٣

﴿: وصل يبتدأ هبـا مـضمومة، نحـو     ﴾  ]و ]٢١، ٢٠:اإلرساء﴿   ﴾ 
 . ، ويكرس األول فيام عدا ذلك] ٥٦: اإلرساء[

﴿ كرس السني من-٤ ﴾سواء ابتـدئ بالتـاء أم باليـاء، اً مضارعً إذا كان فعال ،
 .وسواء اتصل به ضمري أم ال

﴿  روى-٥  ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

>﴾،﴿﴿ : قرأ باإلشامم يف-٦ +﴾. 
 جزء الضمة يف البداية ، ضمة وكرسة هو النطق بحركة مركبة من حركتني:هنا اإلشامم 

 .ة وهو األكثر ويقدر بثلثيها ويليه جزء الكرس،وهو األقل، ويقدر بثلثها



 

 ٣٤  من األصبهاين أصول رواية ورش

 



 

 ٣٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 األصبهاين قريط البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   بدون ألف    

 
 األصبهاين قريط البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     مديةاًإبدال اهلمزة واو      
٤     اًة واوإبدال اهلمز     
٤      نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٦    بواو  مدية  تهاصلضم امليم و     

٦       
  الثانية اهلمزةتسهيل

 مع صلة ميم اجلمع بواو    σ  

٦      اًواوإبدال اهلمزة     

٨    
 :وجهانًابتداء فتحة اهلمزة إىل الالم، ونقل 

١.    ٢.       

٨    مديةاًإبدال اهلمزة واو     

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكرس 

 الدال   

١٠     ة اهلمزة إىل التنويننقل حرك   

١٠    ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال   
١١    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    



 

 ٣٦ واية ورش من طريق األصبهاينر

١٣       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

١٣      مديةاًإبدال اهلمزة واو     
١٣        مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو ًوصال          
١٤    نقل الكرسة إىل الواو       

١٤      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢٢   الم وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل ال    

٢٣      اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٥   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٢٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٢٨       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
٢٩    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٣٠    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٣٠     فتح الياء     

٣١     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة       
٣١      زة الثانيةتسهيل اهلم    …  
٣٣      نقل الفتحة إىل امليم وحذف اهلمزة     

٣٣       فتح الياءثم صلة امليم بواو  مدية      

٣٣   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٣٥     وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل النون      

٣٥      ًإبدال اهلمزة ياء   



 

 ٣٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٣٦     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٣٦    نقل الكرس إىل التنوين وحذف اهلمزة    

٣٨     اًإبدال اهلمزة ألف       
٤٤      اًإبدال اهلمزة ألف       
٤٥      وحذف اهلمزةتنوين ة إىل الكرسنقل ال     

٤٦       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         

٤٨      اًإبدال اهلمزة واو      
٤٩    وحذف اهلمزةنونقل الفتحة إىل الن      
٥١       إدغام الذال يف التاء   

٥٣     وحذف اهلمزةلاذنقل الفتحة إىل ال      

٥٤     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و      

٥٤          بواو  مدية  تهاصل وضم امليم             
٥٥    اًإبدال اهلمزة واو     

٥٨    ًإبدال اهلمزة ياء    
٥٨     بالياء املضمومة بدل النون، وفتح الفاء     
٦٠   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٦١    ل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنق     

٦١    
بدل الياء (ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة 

   مع املد املتصل)املشددة   

٦٢    حذف اهلمزة    



 

 ٣٨ واية ورش من طريق األصبهاينر

٦٢     وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال     
٦٢    ل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنق    

٦٢       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٦٣      وحذف اهلمزةذالنقل الفتحة إىل ال      

٦٧    مع الصلةاًإبدال اهلمزة ألف        
٦٧     مفتوحةإبدال الواو مهزة      
٦٧      ة اهلمزوحذف إىل النون ةنقل الفتح       
٦٨      مديةاًإبدال اهلمزة واو       
٧١     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٧١    وحذف اهلمزةالفتحة إىل الالم نقل   

٧٢       اًإبدال اهلمزة الف        

٧٣   
  

  بواو  مدية  تهاصلضم امليم و   
  

٧٤    نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة   

٧٤    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٧٥     اًإبدال اهلمزة واو       
٧٦      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٧٦       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٧٨        بواو  مدية  تهاصلضم امليم و          
٧٨   بواو  مدية  تهاصلضم امليم و      



 

 ٣٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٧٩         نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة       
٨٠      نقل ثم إدغام الذال يف التاء     

٨١        باجلمع ( ألف بعد اهلمزة(        

٨٣      وحذف اهلمزة إىل الذالنقل الفتحة       

٨٣       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٨٤       وحذف اهلمزةإىل الذال نقل الفتحة      

٨٥     يد الظاءتشد     

٨٥    وحذف اهلمزةكرسة إىل الالمنقل ال     

٨٥     وصلة امليم إبدال     

٨٥ 
   

     
     

 يف الكلمتنيصلة امليم بواو مدية 
 اًإبدال اهلمزة واو

    
     

      
٨٥     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و      

٨٥     بدل التاءياءبال      
٨٦      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٨٧        ة وحذف اهلمزدالنقل الفتحة إىل ال        

٨٨     اًإبدال اهلمزة واو     
٩٠      ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٠     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         

٩٠      نقل الفتحة وحذف اهلمزة      



 

 ٤٠ واية ورش من طريق األصبهاينر

٩١       بواو  مدية  تهاصليم وضم امل       

٩١    اًإبدال اهلمزة واو      
٩١      باهلمز بدل الياء      

٩١     اًإبدال اهلمزة واو     
٩٢      إدغام الذال يف التاء    
٩٣      وحذف اهلمزةلاذ الفتحة إىل النقل      

٩٣      ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٣      اًإبدال اهلمزة الف      
٩٣      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
٩٣     اًإبدال اهلمزة واو     
٩٤     وحذف اهلمزةة نقل الكرس      
٩٤      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٩٥     نقل الفتحة وحذف اهلمزة      
٩٦         صلة امليم بواو  مدية        
٩٧      اًدال اهلمزة واوإب       
٩٨     إضافة مهزة مكسورة بعد األلف مع املد     

٩٩        ة اهلمزحذف إىل الدال وةنقل الفتح       

١٠٠     ة اهلمزحذف إىل الالم وةنقل الفتح      

١٠٠     اًإبدال اهلمزة واو      
١٠١    تسهيل اهلمزة  † 



 

 ٤١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٠٢    املوضعني (نقل (   

١٠٢     ة اهلمزحذف التنوين وإىل كرسنقل ال    

١٠٢     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٠٢     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٠٣       نقل ثم صلة امليم       
١٠٤     ة اهلمزحذف التنوين و إىلةنقل الفتح    

١٠٥    حذف اهلمزة النون و إىلةنقل الفتح    

١٠٦       نقل نقل ثم         
١٠٦     اًإبدال اهلمزة الف    
١٠٦     ة اهلمزحذف امليم و إىلةنقل الفتح      

١٠٦     ة اهلمزحذف التنوين و إىلةنقل الفتح     

١٠٧     ةمز اهلحذف امليم و إىلةنقل الفتح      

١٠٧   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٠٧     اهلمزة حذف التنوين و إىلةنقل الفتح    

١٠٨    ة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل الكرس    

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١٠٩    ة اهلمزحذف النون و إىلةنقل الفتح     

١٠٩     اًإبدال اهلمزة ألف    
١١١     ة اهلمزحذف التنوين و إىلةنقل الفتح     

١١١      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         



 

 ٤٢ واية ورش من طريق األصبهاينر

١١٢     ة اهلمزحذف النون و إىلةنقل الفتح      

١١٤       وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال      

١١٤        صلة امليم بواو  مدية    

١١٤     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١١٦    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١١٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١١٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
١١٨   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١١٩     فتح التاء  وإسكان الالم    
١١٩    نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة   

١٢٠     ة إىل الالم وحذف اهلمزةكرسنقل ال     
١٢١     اًإبدال اهلمزة واو      
١٢٤    فتح الياء   

١٢٥    فتح اخلاء     

١٢٦      وحذف اهلمزةتنويننقل الفتحة إىل ال       

١٢٦       ة اهلمزحذفالقاف و إىل ةنقل الفتح        

١٢٦    وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال     

١٢٦     حذف اهلمزةنقل الفتحة إىل الالم و     
١٢٦      ًإبدال اهلمزة ياء    
١٢٩        صلة امليم بواو مدية          



 

 ٤٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٢٩           صلة امليم بواو مدية       

١٣٠      ةنقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمز      

١٣٢  مهزة مفتوحة ثم واو ساكنة وختفيف الصاد    
١٣٣     تسهيل اهلمزة الثانية      …  
١٣٥     ة اهلمزحذفالتنوين و إىل ةنقل الفتح     

١٣٦    ة اهلمزحذفالالم و إىل ةنقل الفتح      
١٣٦       مع املد املتصل مهزة إسكان الياء ثم      

١٣٧     وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال        

138     ة اهلمزحذفالنون وإىل  ةنقل الفتح      

١٣٩       ة اهلمزحذفالالم وإىل  ة الفتحنقل         

١٣٩       صلة امليم بواو  مدية      

١٤٠     ًإبدال التاء ياء     
١٤٠      ة إىل الالم وحذف اهلمزةالفتح نقل      
140     ة اهلمزحذفالتنوين و إىل ةنقل الفتح     

١٤٠      يف الوجهني صلة امليم( ثم تسهيل نقل ثم(    σ  
140       وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال      

١٤٢      
  مكسورةاً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢ وهو املقدم
     

    …   
١٤٣         صلة امليم بواو  مدية       

١٤٣      وحذف اهلمزةتنويننقل الفتحة إىل ال      



 

 ٤٤ واية ورش من طريق األصبهاينر

١٤٣     يم بواو مدية صلة امل       

١٤٥        ة اهلمزحذفالنون و إىل ةنقل الفتح     
١٤٨     اًإبدال اهلمزة الف    
١٤٨     ة اهلمزحذفالتنوين وإىل  كرسنقل ال       
١٥٠      اهلمزة حذفالتنوين وإىل  كرسنقل ال    

١٥١       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         

١٥٤      ة اهلمزحذفالالم و إىل ةنقل الفتح       

١٥٥     ة اهلمزحذفالالم و إىل ةنقل الفتح      
١٥٥     ة اهلمزحذفالالم و إىل ةل الفتحنق       

١٥٨      ة اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال     

١٦١        ة اهلمزحذفالتنوين وإىل  ضمنقل ال        

163       مدية   بواو تهاصلضم امليم و        

164    
 نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة

 )مواضع ٣ (     

١٦٥     بالتاء بدل الياء     
166     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٦٧     نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة   

١٦٨    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٦٨      إسكان الطاء مع القلقلة      
١٦٨      ة اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال     



 

 ٤٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٦٩   اًإبدال اهلمزة ألف      
١٧٢     صلة امليم بواو مدية     

١٧٣     ًضم النون وصال     
173       ة اهلمزحذف وتنوينالإىل كرس نقل ال: ًوصال     

١٧٤         إىل التنوين وحذف اهلمزةضمنقل ال         

١٧٤      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٧٤       صلة امليم بواو مدية       

١٧٤      
    

    ة إىل التنوين وحذف اهلمزحركة اهلمزةنقل 
    

١٧٧      ضم الراء        
١٧٧      ختفيف النون مكسورة وضم الراء         
١٧٧     وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال     
١٧٧     نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٧٧     
زة مكسورة  وزاد بعدها مهاألوىلخفف الياء 

 مع املد املتصل    

١٧٧      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
١٧٨       فيهام إىل الالم وحذف اهلمزةالضمةنقل    3   3   
١٧٨     ة نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمز     
١٧٨       إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسةنقل ال      

١٧٨      نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    



 

 ٤٦ واية ورش من طريق األصبهاينر

١٧٩    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة   

١٨٠      بواو  مدية  تهاصلم وضم املي        

١٨٠      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٨٢          يف املوضعنينقل       
١٨٤     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٨٤        يف الكلمتنينقل        

١٨٤ 
   

   
   

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

 فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون

   
    

   

١٨٤      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و      

١٨٥     الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزةنقل     

١٨٥        يف الكلمتنينقل        
١٨٦      ة إىل التنوين وحذف اهلمزةضمنقل ال     

١٨٦   
 

 إثبات الياء: ًوصال
 حذف الياء  : اًوقف

   
   

١٨٦      اًإبدال اهلمزة واو      
١٨٦   ًفتح الياء وصال  

١٨٧     حذف اهلمزةوالفتحة إىل الالم قل ن    

١٨٧     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٨٧    مزةنقل الفتحة إىل الالم وحذف اهل     



 

 ٤٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٨٨       اًإبدال اهلمزة ألف       
١٨٨       اًإبدال اهلمزة ألف       
١٨٨      وحذف اهلمزةنوننقل الفتحة إىل ال     

١٨٨    نقل الكرسة إىل الالم وحذف اهلمزة     

١٨٩   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٨٩      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٨٩       ختفيف النون مكسورة وضم الراء      
١٨٩    اًإبدال اهلمزة ألف    
١٨٩      وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل النون       

١٩٥      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
١٩٦        ة إىل النون وحذف اهلمزةضمنقل ال       
١٩٦     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٩٦    نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

١٩٦     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة     

١٩٦       إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسةنقل ال         

١٩٦      نقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمزة     

١٩٧    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

١٩٨      وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل التنوين      

٢٠٠      
     

  فيهام بواو  مدية تهاصلضم امليم و     
      

٢٠٠     نقل الفتحة إىل الواو وحذف اهلمزة     



 

 ٤٨ واية ورش من طريق األصبهاينر

200       نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      

٢٠١      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة      

٢٠٣       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٢٠٥    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

206      نقل الكرسة إىل الالم وحذف اهلمزة      
٢٠٦       ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٠٨     بفتح السني     
٢٠٨      مع القلقلة (إسكان الطاء(      
٢١٠     اًإبدال اهلمزة ألف      
٢١٠      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٢١٠    ة إىل الالم وحذف اهلمزةضمنقل ال    

٢١١      وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل امليم      

٢١١    وحذف اهلمزةة إىل النوننقل الفتح      

٢١٣      
 مكسورة بعدهامهزة خفف الياء األوىل وزاد 

 مع املد املتصل     

٢١٣      
  مكسورةاًواو  الثانية اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
    …   

٢١٣       وحذف اهلمزةتنويننقل الفتحة إىل ال:ًوصال        

٢١٤      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٢١٤      اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ٤٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢١٤     ضم الالم   
٢١٥      الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل      
٢١٧     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢١٧    
  

 نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة   
   

٢١٧      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة       

٢١٩   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٢٠      نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة       

٢٢٠      ة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل الكرس     

٢٢٠       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢٢١    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٢١    اًإبدال اهلمزة واو       
221          إىل الواو وحذف اهلمزةةالفتحنقل         
٢٢١     اًإبدال اهلمزة واو      
٢٢١     اًة واوإبدال اهلمز     

٢٢١      
    

  إىل الواو وحذف اهلمزةةالفتحنقل 
 صلة امليم بواو مدية و

       
      

٢٢٢      اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٢٣      اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٢٣       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        



 

 ٥٠ واية ورش من طريق األصبهاينر

٢٢٣    ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٢٣     اًإبدال اهلمزة واو       

٢٢٤   
   

  بواو  مدية  تهاصلضم امليم و  
   

225     املوضعني( ا مفتوحةً واوإبدال اهلمزة(    

٢٢٦      اًإبدال اهلمزة واو     
٢٢٨    اًإبدال اهلمزة واو      
٢٢٨    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٢٨        إىل النون وحذف اهلمزةةالفتحنقل       
٢٢٩       إىل التنوين وحذف اهلمزةةالفتحنقل      

229      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

229      اًإبدال اهلمزة ألف      
229       وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل التنوين       

229      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
٢٣١       إىل التنوين وحذف اهلمزةةالفتحنقل       

٢٣١      إدغام الدال يف الظاء       
٢٣١     ل الواو مهزةابدإ     
٢٣٢    اًإبدال اهلمزة واو      
٢٣٢    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٣٢       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         



 

 ٥١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٣٣      إىل النون وحذف اهلمزةةالفتحنقل     
٢٣٣      إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال      
٢٣٣       إىل النون وحذف اهلمزةةالفتحنقل       
٢٣٣       صلة امليمثم نقل       

٢٣٣      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢٣٥      
   

 ً الثانية ياء مفتوحةإبدال اهلمزة
  وحذف اهلمزةاو إىل الوةالفتحنقل مع 

     
  

٢٣٥     وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل التنوين     

٢٣٦     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢٣٦       املوضعنييف (إسكان الدال مع القلقلة(     
٢٣٧       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
٢٣٧       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
٢٣٩      إىل التنوين وحذف اهلمزةةالفتحنقل       

240      تنوين ضم      
٢٤٠     إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال        

٢٤٢      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
243        بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
243      مدية   بواو تهاصلضم امليم و        
٢٤٥      ضم الفاء الثانية    
٢٤٥     بالصاد بدل السني    



 

 ٥٢ واية ورش من طريق األصبهاينر

٢٤٦   مع املد هامهزة بعدإسكان الياء و    

٢٤٦      ثم صلة امليم  كرس السني        

٢٤٦         إىل الدال وحذف اهلمزةضمنقل ال         
٢٤٦       إىل الواو وحذف اهلمزةكرسنقل ال        
٢٤٧    صلة امليمثم  هامهزة بعدإسكان الياء و        
٢٤٧    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٤٧     اًإبدال اهلمزة واو    
٢٤٨    صلة امليمثم  هامهزة بعدإسكان الياء و        
٢٤٨      اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٤٨     بواو  مدية  تهاصلضم امليم و      

٢٤٨     اًإبدال اهلمزة واو     
٢٤٩       فتح ا لياء     

٢٤٩     فتح الغني      
٢٥٠        إىل التاء وحذف اهلمزةةالفتحنقل          

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   
251    م وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل الال    
٢٥٣    وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل النون     

٢٥٤    اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٥٥      اًإبدال اهلمزة ألف         
٢٥٥     املوضعني(نقل(    



 

 ٥٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٥٦    اًوإبدال اهلمزة وا     
٢٥٨     وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل النون       

258         حركات٤إثبات األلف ومدها        

٢٥٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٥٨     اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٥٩     تنوين وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل ال     

٢٥٩       نقل الكرسة إىل الراء وحذف اهلمزة      

٢٥٩       املوضعني(نقل(      

٢٥٩    بدل الزاي بالراء     
٢٦٠    اًإبدال اهلمزة واو     
260       نقل الفتحة إىل الذال وحذف اهلمزة      
٢٦٠      اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٦٠       وحذف اهلمزةيمنقل الفتحة إىل امل      
٢٦١       نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة       
٢٦٢       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
٢٦٤   ل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة نق     
٢٦٤      اًإبدال اهلمزة واو       
٢٦٤    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

265      حركة اهلمزة إىل النون وحذف اهلمزةنقل      

٢٦٥           نقل ال ضم الراء ثم        



 

 ٥٤ واية ورش من طريق األصبهاينر

٢٦٥       إسكان الكافونقل       

٢٦٥        وحذف اهلمزةنقل الفتحة إىل التنوين         
٢٦٦      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و       

٢٦٦   نقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٢٦٦   نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

267     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

٢٦٨       اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٦٩     اًإبدال اهلمزة واو    
٢٦٩    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٦٩    الضمة إىل الدال وحذف اهلمزةنقل        

٢٦٩     نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     
٢٧٠      نقل الفتحة إىل التاء وحذف اهلمزة       
٢٧٠         يف الكلمتني نقل       
٢٧١       اًإبدال اهلمزة واو        
٢٧١      بالنون بدل الياء  وسكون الراء      
٢٧٣    فتحة إىل الالم وحذف اهلمزةنقل ال    

٢٧٣     بكرس السني      
274      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

275       اًإبدال اهلمزة ألف     
276        الكرسةنقل الفتحة ثم نقل        



 

 ٥٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

277         بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
278      اًإبدال اهلمزة واو      
٢٧٩    اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٨٠       الكرسة إىل التنوين وحذف اهلمزةنقل       

٢٨٠      ضم السني     

٢٨٠     تشديد الصاد     
٢٨٠      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        

٢٨٢     ة إىل التنوين وحذف اهلمزةكرسنقل ال     

٢٨٢     عني املوض ( اًإبدال اهلمزة ألف(  
٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

٢٨٢      نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة     
٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

٢٨٢       ًء مفتوحةبإبدال اهلمزة الثانية يا      
٢٨٢    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة     

٢٨٢       
 مكسورة اً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢
       

    …   
٢٨٢     فتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة ال  نقل     

٢٨٢       الكرسة إىل التنوين وحذف اهلمزة  نقل    

٢٨٢      بواو  مدية  تهاصلضم امليم و         
٢٨٢      ضم بدل الفتحتنوين     



 

 ٥٦ واية ورش من طريق األصبهاينر

٢٨٢      ضم بدل الفتحتنوين      
٢٨٢     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة    

283     ةنقل الفتحة إىل النون وحذف اهلمز     
٢٨٣    ا مفتوحةًإبدال اهلمزة واو     

٢٨٣       
ُ، ويبدأ هبا هبمزة  ً إبدال اهلمزة ياء:ًوصال َ

 )كحفص(مضمومة ثم واو مدية     

284    نقل الفتحة إىل الالم وحذف اهلمزة    

284       بواو  مدية  تهاصلضم امليم و        
٢٨٤      مع اإلظهار الراءإسكان       
٢٨٤      مظهرة الباء إسكان     
284      نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة     Τ  

٢٨٥      اًإبدال اهلمزة واو      
٢٨٥     نقل الفتحة إىل التنوين وحذف اهلمزة      

٢٨٦        إىل التنوين وحذف اهلمزةنقل الكرسة       
٢٨٦      مفتوحة اًإبدال اهلمزة واو      

٢٨٦       ثم إبدالنقل      

 
 األصبهاين قريط البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣        واأللففتحة الراءإمالة  ⁄   



 

 ٥٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

7      
     

  اًإبدال اهلمزة ألف    
    

١١    اًإبدال اهلمزة ألف    
12      ًإبدال اهلمزة ياء    
١٣     بالتاء بدل الياء       

١٣  اًإبدال اهلمزة ألف   
١٣     ا مفتوحةًواوإبدال اهلمزة     

١٣       
 اً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

      
    …  

١٥         تسهيل اهلمزة الثانيةنقل ثم      4  
٢٠    اً، وحذفها وقفًبالياء وصال      
٢٠      الثانية اهلمزةتسهيل     σ 

٢١     مع املد أسكن الياء وزاد مهزة مكسورة     
٢١    ألفاإبدال اهلمزة ً    

٢٦    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٨      اًإبدال اهلمزة واو        
٢٨    اًإبدال اهلمزة واو       
٣٥        ًفتح الياء وصال      
٣٦      ًفتح الياء وصال       
٣٧         ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة           



 

 ٥٨ واية ورش من طريق األصبهاينر

٣٧         باهلمز املضموم مع املد املتصل      
٣٨      باهلمز املضموم مع املد املتصل      
٣٩    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال         
٤١      فتح الياء      

٤٧      
 خالصة اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢  مكسورة
      

    …  
٤٨         واأللففتحة الراءإمالة  ⁄    
٤٩    كرس اهلمزة وفتح الياء     

٤٩    
ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مكسورة بدل 

  الياء     

٤٩      اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٩     اًإبدال اهلمزة واو     
٥٠      واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   
٥٢      فتح الياء        
٥٧     بالنون بدل الياء     
٦٥     واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   
٦٦     مع التوسط أو القرصتسهيل اهلمزة  †   
٦٨   مع املدمهزة وزاد  ساكنةياءخفف ال    

٦٨     اًإبدال اهلمزة واو       
٧٣     اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ٥٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٧٣     اًإبدال اهلمزة واو     
٧٣     اًإبدال اهلمزة واو      
٧٥     وضعني امل (اًإبدال اهلمزة ألف(      
٧٥        يف املوضعني ( ًمزة واوا مفتوحةهلاإبدال (      
٧٨      كرس السني       
٧٩     اًإبدال اهلمزة واو     
٧٩      مع املدمهز وزاد   ساكنة الواوخفف      

٧٩    ه خمففةحوفتمن العني والم اسكإفتح التاء و   

٨٠        ضم الراءاإلبدال مع       
٨٠    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال      

٨٠       اًإبدال اهلمزة ألف      
٨١    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياء الخفف     

٨١     ًإبدال التاء نونا بعدها ألف     

٨١     اًإبدال اهلمزة واو       
٨١     الثانيةتسهيل اهلمزة     σ 

٨١      إدغام الذال يف التاء     
٨٣     بالتاء بدل الياء     
٨٣     بالتاء بدل الياء    
٨٤    مع املدمهزةوزاد   ساكنةياءخفف ال     

٩٣                
    

⁄   واأللف فتحة الراءإمالة               
⁄    



 

 ٦٠ واية ورش من طريق األصبهاينر

٩٣     اًإبدال اهلمزة ألف    

٩٧  فتح احلاء  
١٠٤     اًإبدال اهلمزة ألف      
١١٠    اًإبدال اهلمزة ألف      
١١٠       اًإبدال اهلمزة واو       
١١٠      اًزة واوإبدال اهلم       
١١٢     الياءلمهزة بدنقل و        
١١٤     اًإبدال اهلمزة واو    
١١٤     اًإبدال اهلمزة ألف      
١١٥     بالتاء بدل الياء      
١١٥       الياءبالتاء بدل      
١١٨      اًإبدال اهلمزة ألف       
١١٩    مع التوسط أو القرصتسهيل اهلمزة   †    
١١٩       اًإبدال اهلمزة واو       

١٢٠     اًإبدال اهلمزة واو       
١٢٠     الضاد وإسكان الراءكرس   

١٢١     اًإبدال اهلمزة واو       
١٢٢      اًإبدال اهلمزة واو       
١٢٤     اًإبدال اهلمزة واو    

١٢٥     اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ٦١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٢٥    فتح الواو    

١٣٠       اًإبدال اهلمزة ألف       
١٣٣      األوىل حذف الواو     
١٣٩     اًإبدال اهلمزة واو     
١٤٥    مفتوحة اًإبدال اهلمزة واو    

١٤٥      يف املوضعني ( اًل اهلمزة واوإبدا (    
١٤٦   ة مع املدمهززاد  وخفف الياء   
١٤٦   ضم القاف من غري ألف وكرس التاء   

١٥١     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٥١      ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥٢    اًإبدال اهلمزة واو       
١٥٧     كرس امليم  األوىل    
١٥٧      بالتاء بدل الياء     
١٥٨     مع الصلةكرس امليم األوىل      
١٦٠      اًإبدال اهلمزة واو       
١٦١     بعدهامهزة زاد خفف الياء ساكنة و    

١٦١    نيغضم الياء وفتح ال    
١٦١    اًإبدال اهلمزة ألف    

١٦٢     اًإبدال اهلمزة ألف     

١٦٢     ًإبدال اهلمزة ياء    



 

 ٦٢ واية ورش من طريق األصبهاينر

١٦٤     اًإبدال اهلمزة واو       
١٦٦     اًإبدال اهلمزة واو       
١٦٩    كرس السني     
١٧١     اًإبدال اهلمزة واو       
١٧٥     اًإبدال اهلمزة واو     
١٧٦    ضم الياء وكرس الزاي    
١٧٨    السنيكرس      
١٧٩     اًإبدال اهلمزة واو       
١٧٩      اًإبدال اهلمزة واو       
١٨٠    كرس السني     
١٨١     مهزة بدل الياء       
١٨٣    اًإبدال اهلمزة واو    

١٨٣      اًإبدال اهلمزة ألف      
١٨٣    اًإبدال اهلمزة ألف     

١٨٧    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٨٨   بالياء وكرس السني     
١٨٨      كرس السني       

١٩٧    اًإبدال اهلمزة ألف      
١٩٧     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٩٩    اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ٦٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 األصبهاين قريط البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       تشديد السني      

٢        اًإبدال اهلمزة ألف        
٥       اًإبدال اهلمزة واو       

٥         اهلمزة الثانيةيلسهت       σ  

٥    حذف األلف    
٦       اًإبدال اهلمزة ألف        

٦     اًدال اهلمزة ألفإب       
١٠      املوضعني  (  اًإبدال اهلمزة ألف  (    
١١    تنوين ضم      
١٢    الصاد وياء بدل األلفكرس    

١٣    بالنون بدل الياء     
١٤    بالنون بدل الياء     
١٥     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٦       اًإبدال اهلمزة ألف       
١٩     اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٠      اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٠      اًإبدال اهلمزة ألف        

٢١     اًإبدال اهلمزة ألف      

٢٢      اهلمزة الثانيةيلسهت            …  



 

 ٦٤ واية ورش من طريق األصبهاينر

٢٤       اهلمزة الثانيةيلسهت            …  
٢٤     فتح اهلمزة واحلاء    
٢٥     املوضعني   ( اًهلمزة واوإبدال ا(     

٢٩       اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٩     ضمبتنوين   

٣١     فتح امليم     
٣٣     ألف بعد العني    
٣٧    اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٨     اًإبدال اهلمزة واو    
٤٠    ضم التنوين     
٤٠     اًإبدال اهلمزة واو     

٤٢     يد السنيدفتح التاء وتش      
٤٣        تسهيلها بني اهلمزة واأللف    σ  
٤٦     اًإبدال اهلمزة واو    
٤٩/ 
٥٠        وصالالتنويننون  ضم ً      

٥١     اًإبدال اهلمزة واو    
٥١      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة        
٥٣      اًإبدال اهلمزة واو      
٥٨        مع الصلة اًإبدال اهلمزة ألف       
٥٨   ا مفتوحةًإبدال اهلمزة واو    



 

 ٦٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٥٩     اًإبدال اهلمزة واو   

٥٩    اًإبدال اهلمزة ألف    

٦٥     اًإبدال اهلمزة واو    
٦٦      النون ضم      

٦٦     الواو ضم     

٦٩     مكسورةمهزة أسكن الياء األوىل وزاد     
٧٣    تسهيل اهلمزة † 
٧٣     بدل التاءياءبال      

٧٤     اً واوإبدال اهلمزة     

٨٤    اًإبدال اهلمزة واو       
٩١   اًإبدال اهلمزة ألف    

٩١     اًإبدال اهلمزة ألف      

٩٢    اًإبدال اهلمزة واو     
٩٢      ملوضعني ا  ( اًإبدال اهلمزة واو(     
٩٢     مواضع ٣  ( اًإبدال اهلمزة واو (    
٩٢    اًإبدال اهلمزة واو    
٩٣      اًإبدال اهلمزة واو       
٩٤    بدون ألف بعد الالم    

٩٤      اًإبدال اهلمزة واو       
٩٥    اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ٦٦ واية ورش من طريق األصبهاينر

٩٥   فتح الراء     

٩٧   اًإبدال اهلمزة ألف      
١٠٢      املوضعني  (اًإبدال اهلمزة ألف(       
١٠٢      اًإبدال اهلمزة ألف      
١٠٣      اًإبدال اهلمزة ألف    
١٠٣     اًإبدال اهلمزة واو      
١٠٤     املوضعني   ( اًإبدال اهلمزة ألف(     
١٠٤    اًإبدال اهلمزة ألف    

١٠٩    مع التوسط أو القرصتسهيل اهلمزة  †   
١١٤    اًإبدال اهلمزة واو     
١١٥      اًإبدال اهلمزة واو      

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢١     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٢٤    اًإبدال اهلمزة واو    
١٢٧      اًإبدال اهلمزة واو      

١٢٨    
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

  بعدها وفتح الالم    

١٣٣    اًإبدال اهلمزة الف      
١٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     



 

 ٦٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٣٩    اًإبدال اهلمزة واو       
١٤٠     ضم النون وكرس الزاي    
١٤١    املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة واو(      
١٤٤    اًإبدال اهلمزة واو        
١٤٥   فتح الراء   

١٤٦    املوضعني   ( اًإبدال اهلمزة واو(      
١٤٦   اًإبدال اهلمزة واو     

١٥٠   اً إبدال اهلمزة واو   

١٥٢   اثم صلةً ثم إبدال اهلمزة واوبالنون بدل الياء    

١٥٤   وتشديد الدالفتح العني     
١٥٥      مهزة بدل الياءنقل ثم       
١٥٥     اًإبدال اهلمزة واو    
١٥٩      اًإبدال اهلمزة واو      

١٦٢       املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة واو(     

١٦٢     اًإبدال اهلمزة واو    
١٦٢       اًإبدال اهلمزة واو      

١٦٢     اًإبدال اهلمزة واو        
١٦٣      مكسورةمهزة إسكان الياء ومدها ثم     
١٦٧     يف الضادإدغام الدال      



 

 ٦٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 األصبهاين قريط البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ًضم النون وصال       

٥     اًإبدال اهلمزة واو     

٦     تسهيل اهلمزة الثانية    σ  
١١       اًاهلمزة واوإبدال      
١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٤         تسهيل اهلمزة الثانية       …  
٢٠     مهزة بدل الياء     

٢٠   اًإبدال اهلمزة واو   

٢٣    اًمزة واوإبدال اهل   
٢٦      اًإبدال اهلمزة ألف     

٢٨    وصالفتح الياء ً   

٢٩     وصالفتح الياء ً     

٣٢     يف املوضعني (تسهيل اهلمزة(  †  
٤١   لزايضم الياء وكرس ا    
٤١   اًإبدال اهلمزة واو   

٤١    اًإبدال اهلمزة ألف   

٤١      اًإبدال اهلمزة واو     

٤٣     واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   



 

 ٦٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٣      اًإبدال اهلمزة واو       
٤٤     واأللفراء فتحة الإمالة  ⁄    
٤٤    املتصل  املدها معمهزة بعدختفيف الياء و     

٤٥   
  

3 إسكان الذال فيهامنقل ثم    
 3    

٤٦      املوضعني( واأللف فتحة الراءإمالة( ⁄   
٤٩      ًضم النون وصال       

٥٢    اًإبدال اهلمزة ألف  

٥٣    األوىلحذف الواو     
٥٤    بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة     
٥٤    اًإبدال اهلمزة ألف  

٥٤    اًة واوإبدال اهلمز      
٥٤    اًإبدال اهلمزة واو   

٥٥     اًإبدال اهلمزة واو    
٥٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     

٥٧    اًإبدال اهلمزة واو   
٥٨    مفتوحةإبدال الواو مهزة     

٦٢    ًياء اهلمزةإبدال  

63     ًياء اهلمزةإبدال  

٦٤         تسهيل اهلمزة الثانية       …  



 

 ٧٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦٦     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٦٧       

ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء 
 بياء وصلتها       

68      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
٦٨      اًإبدال اهلمزة ألف     

٦٩     وضم الباءةحذف اهلمز     

٧٢    اًإبدال اهلمزة ألف     

٧٥     اًإبدال اهلمزة ألف    

٧٥    اًإبدال اهلمزة واو    

٧٧    إدغام الدال يف الضاد     
79     ٨٠ ومثلها آية ًياء اهلمزةإبدال  

٨١     اًإبدال اهلمزة واو   
٨١    ة بعدهامهززاد  وخفف الياء ساكنة     

٨٤    اًإبدال اهلمزة واو    
٨٨     اًإبدال اهلمزة واو    

٨٩      املوضعني(ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة(     

٩٥     بال تنوينةضم اهلمز      
٩٥    كرس الالم     
٩٥    ضم التاء بال تنوين    
٩٥   كرس امليم    



 

 ٧١ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     … 

١٠١    اًإبدال اهلمزة واو     

١٠٧      
 ضم التاء وكرس احلاء

 وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل   

١٠٨     اً اهلمزة ألفإبدال    

١١٠        إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١١٠   مع املدألف بعد الطاء ثم مهزة مكسورة       
١١٢    اًإبدال اهلمزة واو   
١١٣    اًإبدال اهلمزة ألف    

١١٥   وصالفتح الياء ً  
١١٦   تسهيل اهلمزة الثانية σ  
١١٦    وصالفتح الياء ً    

١١٧     ًضم النون وصال     

١١٩   فتح امليم     

 

 ينطريق األصبها البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    اًإبدال اهلمزة ألف  

٥     مع الصلةاًإبدال اهلمزة ألف     

٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     



 

 ٧٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠          ًضم الدال وصال         
١٢     اًإبدال اهلمزة واو   
١٤      وصالفتح الياء ً     

١٥      ًفتح الياء وصال     
١٩     تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٠     اًإبدال اهلمزة واو   
٢٣     فتح التاء الثانية      

٢٥     اًإبدال اهلمزة واو      
٢٧     ضم الباء     

٢٧    ضم النون الثانية    

٢٧     اًإبدال اهلمزة واو      
٣٣       ضم الياء وكرس الزاي      

٣٣      سكان الكاف وختفيف الذالإ      

٣٥       اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٩ 
   

   

  اً وقفاًإبدال اهلمزة ألف
 اً ووقفً وصالاًإبدال اهلمزة ألف

   

    
٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية    υ   
٤٦    ل اهلمزة الثانيةتسهي   υ   
٤٦    اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ٧٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٦      ضم اهلاء     
٤٧     تسهيل اهلمزة الثانية    υ   
٥٤     اًإبدال اهلمزة واو   
٥٤     كرس اهلمزة      
٥٥   فتح الالم     
٥٦     إدغام الدال يف الضاد      
٦١    تسهيل اهلمزة الثانية   σ  
٦٣     تاء مفتوحة بعدها  ساكنة وًياءإبدال األلف      

٦٤    إسكان النون وختفيف اجليم  
٦٥        ًون التنوين وصالنضم      

٧٠     اًإبدال اهلمزة واو    

٧١      إبدال اهلمزة و حذف األلف األوىل :ًوصال
 ً، وإبتداء كحفصاًألف

    
   

٧٤    ًفتح الياء وصال    
٨٠       لواوطبيعي لمد وختفيف النون     

٨٣      كرس التاء دون تنوين     

٨٣        
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١:وجهان

 تسهيلها.  ٢مكسورة 
       

    …  
٨٥      مع املدعد األلفمهزة مفتوحة بزاد       
٨٩        مفتوحةةمهزختفيف الواو ساكنة مع املد ثم        



 

 ٧٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٩٢     املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة واو(   
٩٥    اًإبدال اهلمزة واو   

٩٦    الالمألف بعد اجليم وكرس العني وضم     

٩٦     الثانيةكرس الالم    

٩٩          ًضم نون التنوين وصال 
     

   

٩٩     اًإبدال اهلمزة واو   
١٠٠     تشديد الراء    

١٠٩    اًإبدال اهلمزة واو     
١٠٩     اًإبدال اهلمزة واو   
١١٠     اًإبدال اهلمزة واو      
١١١   كرس القاف وفتح الباء  
١١١      اًإبدال اهلمزة واو     
١١٢   مع املداهبعدمهزة خفف الياء ساكنة وزاد   

١١٣     اًإبدال اهلمزة واو   
١١٤     إسكان النون وختفيف الزاي   

١١٥     باجلمع-ألف بعد امليم -    

١١٨    اًإبدال اهلمزة واو   
١١٩      اًإبدال اهلمزة ألف     

١١٩     فتح الياء     



 

 ٧٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٢١        اًإبدال اهلمزة ألف       

١٢٢    تشديد الياء وكرسها     
١٢٤    اًإبدال اهلمزة واو    
١٢٤     اًإبدال اهلمزة واو    
١٢٤        مع الصلهكرس اهلاءألف بعد الالم وكرس التاء و       
١٢٥    كرس الراء    

١٢٥    تسهيل اهلمزة  † 
١٢٥     اًإبدال اهلمزة واو   
١٢٨     بالنون بدل الياء    

١٣٠     اًإبدال اهلمزة ألف   

١٣٣    اًبدال اهلمزة ألفإ       
١٤٠     إدغام الدال يف الضاد     
١٤١      إسكان الكاف     
١٤١      كرس احلاء    

١٤٢     إسكان الطاء     
١٤٣    اًإبدال اهلمزة ألف    

 , ١٤٤ًدا ومثلها ًاإلبدال وجها واح , ١٤٣

١٤٤      بتسهيل اهلمزة الثانية    …  
١٤٥     ضم النون: ًوصال      

١٥٠     اًإبدال اهلمزة واو   



 

 ٧٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٥٢     تشديد الذال      
154      اًإبدال اهلمزة واو   
١٥٨      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٥٨     نيوضعامل  (اًإبدال اهلمزة ألف(   
١٥٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٦١       وصالفتح الياء ً       
١٦١   فتح القاف وكرس الياء مشددة   

١٦٢     االزم  الياء مع املدإسكان      
١٦٢    وصالفتح الياء ً  

١٦٣         منفصلكإثبات األلف ومدها       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      اًإبدال اهلمزة واو      
٣     تشديد الذال      
١٨      الثانيةتسهيل اهلمزة      

١٩    إبدال اهلمزة ياء ً   

٢٦      فتح السني     

٢٧     اًإبدال اهلمزة واو   
٢٨   اًإبدال اهلمزة ألف    

• 



 

 ٧٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٨        
    

ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة         
    

٣٠     كرس السني     

٣٢   تنوين ضم    

٣٤       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٣٤        اًإبدال اهلمزة ألف        
٣٥    اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٨         ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة           
٤٧       تسهيل اهلمزة الثانية        σ 

٤٩         ًضم نون التنوين وصال    
     

٥٠     إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      
٥٢     اًإبدال اهلمزة واو   

٥٣      
    

 اًإبدال اهلمزة ألف    
    

٥٣     اًإبدال اهلمزة ألف   
٥٧      نون بدل الباء وضم الشني      
٥٧     تشديد الذال      
٥٩      وصالفتح الياء ً    
٦٩    بالصاد بدل السني    



 

 ٧٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

٧٠    اًة ألفإبدال اهلمز     
٧٢    اًإبدال اهلمزة واو   
٧٣     اًإبدال اهلمزة ألف    
٧٣       اًإبدال اهلمزة ألف     
٧٥      اًإبدال اهلمزة واو     
٧٧    كحفص: ًاء إبتد،ً إبدال اهلمزة واواًوصال    

٨٠     اًإبدال اهلمزة ألف    
٨١     اًإبدال اهلمزة ألف    

٨٥    اًإبدال اهلمزة واو   
٨٧     اًإبدال اهلمزة واو      
٩٢    تسهيل اهلمزة † 
٩٤  خفف الياء ساكنة وزاد مهزة مع املد  

٩٧    تسهيل اهلمزة †   

٩٧       اًفألإبدال اهلمزة     
٩٨    ثم نقلإسكان الواو     
٩٨       اًفألإبدال اهلمزة     
٩٩     تسهيل اهلمزة   †  

٩٩     اًفألإبدال اهلمزة   
١٠٠      مفتوحةاً اهلمزة الثانية واوإبدال        
١٠١      اًإبدال اهلمزة واو    



 

 ٧٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠٥     بياء املتكلم مفتوحة مشددة    
١٠٥   إسكان الياء    
١٠٦   اًإبدال اهلمزة ألف  

١١٠    اًإبدال اهلمزة ألف     
١١١    كرس اهلاء وصلتها بياء      
١١٢     اًإبدال اهلمزة ألف    
١١٧     فتح الالم وتشديد القاف      
١١٧     اًفإبدال اهلمزة أل   
١٢٧     فتح النون وسكون القاف وضم التاء خمففة     

١٢٩      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣٢     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣٢    اًإبدال اهلمزة واو    
١٣٤     اًإبدال اهلمزة واو     
 6 كتبت بالتاء املربوطة ´ ١٣٧

١٤١     
 فتح الياء وإسكان القاف
 وضم التاء خمففة    

١٤٣      ضم النون        
١٤٣       إثبات األلف ومدها كمنفصل       
١٤٣    اًمزة واوإبدال اهل      
١٤٤     عىل اإلفراد- بحذف األلف الثانية  -      



 

 ٨٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٤٥   اًإبدال اهلمزة ألف   

١٤٥    اًإبدال اهلمزة ألف   

١٤٦     اًإبدال اهلمزة واو      
١٤٩     يف الضادإدغام الدال      
١٥٠     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥٠    وصالفتح الياء ً    
١٥٥     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥٥       مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو       
١٥٦     وصالفتح الياء ً      

١٥٦     اًإبدال اهلمزة واو    
١٥٦     اًإبدال اهلمزة واو   
١٥٧    مع املدمهزةخفف الياء ساكنة وزاد    

١٥٧      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٥٧     اً ألفإبدال اهلمزة      
١٥٨    مع املدمهزةخفف الياء ساكنة وزاد    

١٥٨    اًإبدال اهلمزة واو    

١٦١    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦١    بتاء مضمومة وفتح الفاء     
١٦١     ضم التاء      

١٦٣     املوضعني (اًإبدال اهلمزة ألف(   



 

 ٨١ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح        
١٦٥   كرس الباء  وحذف اهلمزة   
١٦٧   تسهيل اهلمزة †  

١٦٩     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٦٩     اًة ألفإبدال اهلمز   
١٦٩     اًإبدال اهلمزة ألف    

١٦٩    اًإبدال اهلمزة واو  

١٧١      تسهيل اهلمزة   † 

١٧٢      
 ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء

  - باجلمع -     

١٧٦    ًإبدال اهلمزة ياء   

١٧٦        اإلظهار         

١٧٩      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٨٥     ياءاهلمزةإبدال ً  †   
١٨٥     اًإبدال اهلمزة واو   
١٨٦    بالنون بدل الياء    

١٨٧      وصلة امليماًبدال اهلمزة ألفإ        
١٨٧    تسهيل اهلمزة †  

١٨٨      
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢مكسورة 
     

   …  



 

 ٨٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٨٨     اًإبدال اهلمزة واو   

١٩٠     
 كرس الشني وإسكان الراء

 ثم تنوين فتح مع اإلخفاء بدل اهلمزة   

١٩٣    ختفيف التاء ساكنة وفتح الباء      

195       ًضم الالم وصال     

١٩٩    اًإبدال اهلمزة ألف  
٢٠٢    اء وكرس امليمضم الي   

٢٠٣      اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٠٣     اًإبدال اهلمزة واو   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    اًإبدال اهلمزة واو   
٢      اًإبدال اهلمزة واو      
٤      اًإبدال اهلمزة واو      
٥     اًإبدال اهلمزة واو      
٦    تسهيل اهلمزة  † 
٩     فتح الدال     
١١    إسكان الغني وختفيف الشني     
١٦      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٦     ًإبدال اهلمزة ياء    



 

 ٨٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٧    اًإبدال اهلمزة واو      
١٨   فتح الواو وتشديد اهلاء مع التنوين واإلخفاء   
١٨    فتح الدال   
١٩    اًإبدال اهلمزة واو      
٣٢     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٣٢     ساكنة وصالًياءالثانية إبدال اهلمزة ً     

٤٢    
 يائني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة

  –فك اإلدغام -     

٤٨     فتح الياء      

٤٨    وصالفتح الياء ً   

٥٢   اًإبدال اهلمزة ألف   

٥٤   اًإبدال اهلمزة ألف   

٥٥     اًإبدال اهلمزة واو   
٥٩    وكرس السنيبالتاء بدل الياء      
٦٢     اًإبدال اهلمزة واو      
٦٤    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   

٦٤    اًإبدال اهلمزة واو      
٦٥    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   

٦٥    اًإبدال اهلمزة واو      
٦٥    بالتاء بدل الياء    



 

 ٨٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦٦     ضم الضاد     
٦٦     بالتاء بدل الياء     
٦٧     مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد     
٦٨      الذال يف التاءإدغام    
٧٠    مع املد ةمهزخفف الياء ساكنة وزاد   

٧٠    اًإبدال اهلمزة واو   

٧٤      اًإبدال اهلمزة واو      

 
 ينطريق األصبها البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ًإبدال اهلمزة ألفا      
٨     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٠     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢     تسهيل اهلمزة الثانية    
١٣    ١٤ ومثلها آية ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦     ًدال اهلمزة واواإب      
٢٣      تسهيل اهلمزة الثانية    …  
٢٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦     ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٨       تسهيل اهلمزة الثانية    …  
٢٩     ًل اهلمزة واواإبدا   



 

 ٨٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٠     بدل التنوين ضم الراء      
٣٠     ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٢    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٤      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٧    فتح الياء وكرس الضاد     
٣٧      مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو       
٤٤       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٤٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٥       اًإبدال اهلمزة ألف       
٤٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٩      ًوصال إبدال اهلمزة واوا، إبتداء كحفص ً ً      

٥٠     اًإبدال اهلمزة واو       
٥١      ًإبدال اهلمزة واوا      
٥٤    ًمزة ألفاإبدال اهل   

٥٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٠        ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة       

٦١      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
٦١   مهزة مع املد املتصل وزادةساكن الياء خفف    

٦١    إسكان الذال    



 

 ٨٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦١    إسكان الذال    

٦١    
   

 ًإبدال اهلمزة واوا فيهام   
  

٦١    ًإبدال اهلمزة واوا      
٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٦    ءياء مضمومة وفتح الفا    
٦٦    تاء مضمومة وفتح الذال    
٦٦     تنوين ضم        
٦٧     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٠        ًإبدال اهلمزة واوا      
٧١     ًإبدال اهلمزة واوا    

٧١     ًإبدال اهلمزة واوا     

٧١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

٧٢      ًإبدال اهلمزة واوا      
٧٣   مهزة مع املد املتصل وزادةساكن الياء خفف     

٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٣     ًإبدال اهلمزة ياء    
٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ٨٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

٨٣       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٨٣       إسكان الياء      
٨٦       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٩٠     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٣        ًإبدال اهلمزة ألفا        
٩٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٩    ضم الراء   

103       جلمع باً واوا بعد الالم وكرس التاءةاديز       
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠٥      ًإبدال اهلمزة واوا   

١٠٧    بال واو    
١٠٧    ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٩     املوضعني(، ضم اهلمزة وكرس السني األوىل(    
١٠٩        املوضعني ( ضم النون(      
١١٠     ضم التاء     
111    ًإبدال اهلمزة واوا     

١١١      واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   
١١٢    ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ٨٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

١١٣   مع املد املتصلبعدها  مهزة وزاد الياء أسكن    
١١٧   مع املد املتصلبعدها  مهزة وزاد الياء أسكن   

١١٧    بالتاء بدل الياء    
١٢٢      اًإبدال اهلمزة واو      
١٢٨      اًبدال اهلمزة واوإ       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      كرس السني بال ألف وإسكان احلاء      
٣     تشديد الذال      
٥   بالنون بدل الياء     
٧     تسهيل اهلمزة †   

٨   اًإبدال اهلمزة ألف      
١٢    تسهيل اهلمزة † 
١٣      اًإبدال اهلمزة واو     
١٥        وصالاًإبدال اهلمزة ألف ً         
١٥    فتح الياء   
١٥     فتح الياء    
١٥   فتح الياء    
٢٣    ضم العني    
٢٤     اًإبدال اهلمزة ألف      



 

 ٨٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٤    تسهيل اهلمزة † 

٢٥      
  مكسورةاًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢
     

   …   
٢٧     تسهيل اهلمزة  † 

٣٣    ألف بعد امليم باجلمع    
٣٣     اًإبدال اهلمزة واو    
٣٤      اًإبدال اهلمزة واو      
٣٥     فتح اهلاء    
٣٨      اًة ألفإبدال اهلمز     
٣٩     اًإبدال اهلمزة ألف    
٣٩     اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٠    املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة واو(    
٤٢   ٤٣ ومثلها آية تسهيل اهلمزة †  

٤٥     بالنون بدل الياء     
٤٥    تسهيل اهلمزة † 

٤٩       تسهيل اهلمزة الثانية    σ  
٤٩     اًإبدال اهلمزة ألف      

٥٠    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   

٥١   
 م حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الال

  - وباإلبدال فقط- مع اإلشباع أو القرص   

٥٣      فتح الياء    



 

 ٩٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

٥٧      اًإبدال اهلمزة واو       
٥٩    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   
٥٩ y ًاإلبدال وجها واحدا ً y 

٦١   اًإبدال اهلمزة ألف   
٦٥     ضم الياء وكرس الزاي    
٦٦      تسهيل اهلمزة الثانية      …  
٧٤      اًإبدال اهلمزة واو     
٧٨    اًإبدال اهلمزة واو     
٧٩         وصالاًإبدال اهلمزة واو ً       
٨٧     اًإبدال اهلمزة واو      
٨٨      فتح الياء       
٨٨     اًإبدال اهلمزة واو       

٩١   
 حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الالم 

  - وباإلبدال فقط- مع اإلشباع أو القرص   

٩٣      اًإبدال اهلمزة ألف      
٩٦   ألف بعد امليم عىل اجلمع   
٩٦     اًإبدال اهلمزة واو   
٩٩   تسهيل اهلمزة  †  

٩٩     اًإبدال اهلمزة واو     
١٠٠    ًزة واوا إبدال اهلم    



 

 ٩١ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠١      ًضم الالم وصال        

١٠١     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠٣   فتح النون الثانية وتشديد اجليم    
١٠٣     ًإبدال اهلمزة واوا      
١٠٤    ًة واوا إبدال اهلمز      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     اًإبدال اهلمزة واو     
٣    ًفتح الياء وصال       
٨     اًإبدال اهلمزة ألف       
١٠     ًفتح الياء وصال    
١٣      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٧     املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة واو(   
٢٤     تشديد الذال      
٢٦   فتح الياء     

٢٧     اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٨    لثانيةتسهيل اهلمزة ا   υ   
٢٨    فتح العني وختفيف امليم    
٢٩     فتح الياء     

٣٠     تشديد الذال      



 

 ٩٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣١      اًإبدال اهلمزة واو       
٣١  فتح الياء     
٣٢    اًمزة ألفإبدال اهل      
٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٤     فتح الياء     
٣٦      اًواوإبدال اهلمزة      

٣٩      اًإبدال اهلمزة ألف       
٤٠       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٤٠    كرس الالم بدون تنوين   
٤١  ≤ فتح الراءضم امليم و      
٤٢     كرس الياء    
٤٢       إظهار الباء عند امليم      

٤٤        مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو         

٤٦     ًبالياء وصال فتح  الالم وتشديد النون و       
٤٦  فتح الياء     
٤٧   فتح الياء     
٥١      وصالفتح الياء ً      
٥٣    اًواوإبدال اهلمزة     

٥٤   فتح الياء     
٥٨       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  



 

 ٩٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٦٤    اًإبدال اهلمزة ألف     

٦٤      اًإبدال اهلمزة ألف        
٦٦       يل اهلمزة الثانيةتسه     σ  
٦٦      فتح امليم     

٦٨     تسهيل اهلمزة † 
٦٨    بتنوين فتح   
٧١       تسهيل اهلمزة الثانية    …  
٧١    ضم الباء    
٧٢      الثانيةتسهيل اهلمزة σ  
٧٦     تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٧٧  
 إشامم كرسة السني بعض الضم 

  < )ثلث ضمة ثم ثلثي كرسة(

٧٨    ًفتح الياء وصال     

٨١    مهزة وصل     
٨٢       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٨٤   ًفتح الياء وصال     
٨٤   ًفتح الياء وصال      
٨٦     اًإبدال اهلمزة واو     
٨٧      اجلمع(  بعد الالم عىل اً واوةاديز(         



 

 ٩٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٨٧    اًإبدال اهلمزة ألف     

٨٧        
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم 
        

     …   
٨٨    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٨٨      فتح الياء       

٨٩     فتح الياء      
٩٢    ًفتح الياء وصال      
٩٢      إدغام الذال يف التاء     
٩٣     اًإبدال اهلمزة ألف       
٩٤       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٩٥    تسهيل اهلمزة † 
٩٨     ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٩    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٠١      تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

١٠٤       مفتوحة  اًواوإبدال اهلمزة      

١٠٥    وبالياء وصالاًإبدال اهلمزة ألف ً     
١٠٨   نيفتح الس     
١١١   إسكان النون خمفاة    

١١١   ختفيف امليم     
١١٩    تسهيل اهلمزة الثانية    

• 



 

 ٩٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٢٠ Î مفتوحة اًإبدال اهلمزة واو    

١٢٠     اًإبدال اهلمزة واو      
١٢١    اًاوإبدال اهلمزة و      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    تسهيل اهلمزة  σ 

٤     تسهيل اهلمزة  σ 

٥     كرس الياء     

٥      اًواوإبدال اهلمزة    

٦      اًإبدال اهلمزة ألف      
٩- ٨       وصال التنوينضم نون ً     

١٠   بألف بعد الباء عىل اجلمع  

١١     
 اًإبدال اهلمزة ألف
 وباإلشامم فقط    

١٢    كرس العني      

١٣       ًفتح الياء وصالضم الياء وكرس الزاي      

١٣     اًإبدال اهلمزة ألف      
١٣    ١٤ومثلها آية ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥   بألف بعد الباء عىل اجلمع  
١٧   ًإبدال اهلمزة ياء   



 

 ٩٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٧    اًإبدال اهلمزة واو     

١٩     ًألف بعد الراء  وإبدال األلف ياء مفتوحة     

٢١      اًإبدال اهلمزة ألف      

٢٣   ثم ياء مديةكرس اهلاء   
٢٣     وصالفتح الياء ً     
٢٤            تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٣١        ًضم التاء وصال        
٣٦     يف املوضعني  ( ًفتح الياء وصال(   

٣٦    يف املوضعني ( فتح الياء   (   

٣٦     اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٦    اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٧ 
     
     

 فيهام  اًإبدال اهلمزة ألف   
   

٣٧    اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٧      فتح الياء     
٣٧     اًهلمزة واوإبدال ا    

٣٨     ًفتح الياء وصال      

٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
٤١      اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٣     ًفتح الياء وصال    



 

 ٩٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٣      اًإبدال اهلمزة ألف       

٤٣      مفتوحة اًإبدال اهلمزة الثانية واو         

٤٣    اً واوإبدال اهلمزة     

٤٣     اً واوإبدال اهلمزة       
٤٤      اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٥         لإثبات األلف ومدها كمنفص         
٤٥    اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٦      اًإبدال اهلمزة ألف       

٤٦    ًفتح الياء وصال    
٤٧   إسكان اهلمزة)( اً ثم إبداهلا ألف    

٤٧     اًلفإبدال اهلمزة أ      
٤٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
٤٨   اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٩     اًإبدال اهلمزة ألف     
٥٠       وصالاًإبدال اهلمزة واو ً       

٥٣       ًفتح الياء وصال      

٥٣        تسهيل اهلمزة الثانية …        

٥٣     ًفتح الياء وصال      
٥٤       وصالاًإبدال اهلمزة واو ً       

٥٨           تسهيل اهلمزة الثانية   …    



 

 ٩٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

٥٩      وصالاًألفإبدال اهلمزة ً     

٥٩    ًفتح الياء وصال      
٦٠     اًإبدال اهلمزة ألف    

٦٢    ًحذف األلف وأبدل النون تاء     
٦٤    لفاأل حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٦      اًإبدال اهلمزة واو      
٦٦       اًإبدال اهلمزة ألف      
٦٩    ًفتح الياء وصال       

٦٩       إثبات األلف ومدها كمنفصل       
٧٦        املوضعني (مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء(       

٧٦    اًألفإبدال اهلمزة   

٧٦   كرس التاء دون تنوين   

٧٩   اًإبدال اهلمزة ألف   

٨٠     اًإبدال اهلمزة ألف     
٨٠   فتح الياء   

٨٠     فتح الياء   

٨٣       اًاهلمزة ألفإبدال      

٨٦       الياء وصالفتح ً    

٩٠   تسهيل اهلمزة الثانية •  
٩٣   اًإبدال اهلمزة ألف   



 

 ٩٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

٩٣    اًإبدال اهلمزة ألف    

٩٦   ًفتح الياء وصال      

٩٨     ًال وصفتح الياء     
١٠٠    اًإبدال اهلمزة ألف    

١٠٠   اً واوإبدال اهلمزة    

١٠٠  ًفتح الياء وصال   

١٠٠   
  مكسورةاًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢  
    

…  
١٠١    اًإبدال اهلمزة ألف    

١٠٣     اًإبدال اهلمزة واو      

١٠٦    اًإبدال اهلمزة واو    

١٠٧     تسهيل اهلمزة   †   

١٠٧       
       

  اًإبدال اهلمزة ألف     

     
١٠٨   فتح الياء   

١٠٩     بدل الياء ألف مفتوحة ثمحاءياء ثم     

١١٠  تشديد الذال    

١١٠  
بنون ساكنة خمفاه بعد النون املضمومة 
 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة

  

١١١     اًإبدال اهلمزة واو    



 

 ١٠٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     اًإبدال اهلمزة واو   

٤     تنوين كرس     

٤    تنوين كرس   

٤     تنوين كرس     

٤    كرس الراء    

٤    بدل الياء بالتاء   
٤     نقل ثم إسكان الكاف  3  
٥    تسهيل اهلمزة الثانية   • 
٥     مكسورة واحدة عىل اإلخبارمهزة       
١٦        إدغام الذال يف التاء      

١٧    ًإبدال الياء تاء    

١٨     اًإبدال اهلمزة ألف    

١٨      ًإبدال اهلمزة ياء    
٣١    اًإبدال اهلمزة ألف   

٣٢        ًضم الدال وصال         

٣٢      إدغام الذال يف التاء      

٣٣    فتح الصاد  

٣٥     إسكان الكاف  



 

 ١٠١ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٨    اًإبدال اهلمزة ألف   

٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء   

٤١    اًإبدال اهلمزة ألف   

٤٢     
لف بعدها وكرس الفاء خمففة أفتح الكاف و

 باإلفراد لف بعدها أدون     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  اهلاءضم    
٩     اًإبدال اهلمزة ألف   
١٠       مفتوحة اًاووإبدال اهلمزة       
١٠     اًإبدال اهلمزة ألف   
١١     اًإبدال اهلمزة ألف    
١١     اًإبدال اهلمزة واو    
١٤    ًبالياء وصال     
١٧     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٨     ألف بعد الياء عىل اجلمع   

١٩    اًإبدال اهلمزة الف      
١٩     اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٢    إسكان الياء   
٢٥   اًإبدال اهلمزة واو    



 

 ١٠٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٥       إسكان الكاف  

٢٦      ًن وصالينوتالنون ضم     

٢٧  
 ٢٨و      مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية  واو:ًوصال        

٢٩      ًإبدال اهلمزة ياء    
٣١     اًإبدال اهلمزة ألف    
٣٧  فتح الياء     

٤٠   ًإثبات الياء وصال       
٤١       اًإبدال اهلمزة واو        
٤٢   كرس السني     
٤٢     مفتوحةاًإبدال اهلمزة واو       
٤٤      اًإبدال اهلمزة ألف     
٤٧   سنيكرس ال     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      اًإبدال اهلمزة ألف       
٥     اًإبدال اهلمزة ألف      
٧     اًإبدال اهلمزة ألف      
٨     حة وفتح الزاي مشددةتاء مفتو     



 

 ١٠٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٨       التاءضم         

١١      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣     اًإبدال اهلمزة واو   
٢٤      اًإبدال اهلمزة ألف        

  و٤٥
٤٦ 

   
     

  التنوين نونضم :ًوصال
   
    

٤٩ 
   

   
 ًفتح الياء  فيهام وصال

    
   

٥٤      كرس النون      

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية ∴   
٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٥      اًإبدال اهلمزة واو      
٦٧       تسهيل اهلمزة الثانية  σ      
٧١    فتح الياء     

٧٧      اًإبدال اهلمزة واو      
٨٨      اًإبدال اهلمزة واو      
٨٩    فتح الياء     

٩٤    اًإبدال اهلمزة واو     
٩٩     اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٠٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      اًإبدال اهلمزة ألف      

١٢     
    

 فتح امليم 
 تنوين كرسو

   
    

١٤      اًإبدال اهلمزة ألف      
١٧      تشديد الذال     
٢٠   بدل الياءبالتاء    

٢٢     اًإبدال اهلمزة واو   

٢٧     لنونكرس ا    

٢٩       ًإبدال اهلمزة ياء       
٣٣       اًألفإبدال اهلمزة     
٣٣      اًألفإبدال اهلمزة  
٣٦     وصالضم النون ً     

٣٧     لف بعدها أضم الياء  و فتح الدال و    
٤٣    ثم ألف مفتوحةوحاءالنون   بدلياء     

٤٥    تسهيل اهلمزة †   

٤٥      اًإبدال اهلمزة ألف       

٤٦      اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٧      اًإبدال اهلمزة ألف      



 

 ١٠٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

٥٠     اًإبدال اهلمزة واو   

٦٠     اًإبدال اهلمزة واو   
٦١   مفتوحةاًإبدال اهلمزة واو    

٦١      مفتوحة وصلة امليماًإبدال اهلمزة واو      

٦١       سهيل اهلمزة الثانيةت    σ  
٦١      اًإبدال اهلمزة ألف       

٦٢    كرس الراء    

٦٤     اًإبدال اهلمزة واو   

٦٦      فتح النون    

٧٢     اًإبدال اهلمزة واو   

٧٦   اًإبدال اهلمزة ألف     
٧٦     اًإبدال اهلمزة ألف      
٧٩      اًإبدال اهلمزة واو   

٨٠    فتح العني      

٨٤     اًإبدال اهلمزة واو      

٩٠     اًإبدال اهلمزة ألف      
٩٠     تشديد الذال      
٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧     اًإبدال اهلمزة واو     
١٠٤     اًإبدال اهلمزة واو   



 

 ١٠٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠٥     اًإبدال اهلمزة واو   

١١١     اًإبدال اهلمزة ألف    
١١٢     اًإبدال اهلمزة ألف      
١١٥     ًضم النون وصال      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧      اًإبدال اهلمزة ألف      
٩     اًهلمزة واوإبدال ا       
١٠     اًإبدال اهلمزة واو   
١٩     اًإبدال اهلمزة واو     
  و٢٠
٢١        التنوين وصال نونضم ً       

٣٥         ضم القاف        
٣٥    اً ألفإبدال اهلمزة     
٣٦     مفتوحةاًإبدال اهلمزة واو      

٣٨       فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح     
٤٠       تسهيل اهلمزة    †   
كام  ٤٢   بالتاء بدل الياء    
٤٤     ل التاءبالياء بد     
٤٥     اًإبدال اهلمزة واو   



 

 ١٠٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

 و٤٧
٤٨         ًضم نون التنوين وصال     

٤٩    تسهيل اهلمزة الثانية  • 
٤٩     مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار     

٥٤    املوضعني  ( اًإبدال اهلمزة ألف(     

٥٥    
أسكن الياء األوىل ومدها وزاد مهزة 

 مكسورة     

٥٦      ًضم الالم وصال      

٦٠    اًإبدال اهلمزة واو      
٦١    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٢      هلمزة الثانيةتسهيل ا  υ   
٦٢     مع املد املنفصلً وصالالساكنةبالياء      

٦٤       إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٨    الثانية مع الصلةتسهيل اهلمزة   †   

٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم    
٨٢      اًإبدال اهلمزة واو      

٨٦    ًإبدال اهلمزة ياء    
٨٨      اًإبدال اهلمزة ألف     
٨٨     اًإبدال اهلمزة ألف    
٩٠    اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٠٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

٩٠     لفاء وكرس اجليم مشددةضم التاء وفتح ا      

٩٢     اًإبدال اهلمزة ألف   
٩٣    اًإبدال اهلمزة واو     
٩٤     اًإبدال اهلمزة واو       
٩٧     ًبالياء وصال        

٩٧   اًإبدال اهلمزة ألف      
٩٨    تسهيل اهلمزة الثانية   • 
٩٨     مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار     
١٠٠     فتح الياء     
١٠٢     تسهيل اهلمزة الثانية      … 

١٠٧     اًإبدال اهلمزة واو       
١١٠     الالم وصالضم ً    

١١٠    الواو وصالضم ً     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
 ٢و١      بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال       
٢     اً واوإبدال اهلمزة      
٦     اًإبدال اهلمزة واو      
١٥    اًإبدال اهلمزة ألف   



 

 ١٠٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٦      اًإبدال اهلمزة ألف    
١٦        وكرس الفاءفتح امليم    
١٧      تشديد الزاي     
١٧     ًلياء وصالبا        
١٨     السني كرس        

١٨      ًإبدال اهلمزة ياءو تشديد الالم الثانية     
١٩      اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٢     فتح الياء     
٢٤    ًوصال  بالياء      
٢٩     اًإبدال اهلمزة واو    
٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء   
٣٣     الكاف إسكان       
٣٤     ضم الثاء وامليم     
٣٤        إثبات األلف ومدها كمنفصل        
٣٦   م مفتوحة، بالتثنيةضم اهلاء وبعدها مي    
٣٨     الياء  فتح     
٣٩        ومدها كمنفصلًإثبات الياء وصال          

٣٩        إثبات األلف ومدها كمنفصل        

٤٠      فتح الياء     



 

 ١١٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٠    
  اًإبدال اهلمزة واو

 ًبالياء  وصالثم    

٤٢       ضم الثاء وامليم       
٤٢       فتح الياء     
٤٤   ضم القاف    

٥٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
٥٥     اًإبدال اهلمزة واو      
٥٥       اًإبدال اهلمزة ألف     
٥٥      اًإبدال اهلمزة ألف    

٥٥   كرس القاف  وفتح الباء  

٥٦     إبدال الواو مهزة      
٥٨       مفتوحةاًواوإبدال اهلمزة       

٥٩      فتح الالم الثانيةضم امليم و      
٦٣   تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٦٣     كرس اهلاء      

٦٤    ًبالياء  وصال     

٦٦   ًوصال  بالياء      
٦٧    إسكان الياء    
٦٩    فتح الياء     

٧٠     فتح الالم وتشديد النون     



 

 ١١١ رواية ورش من طريق األصبهاين

٧٢    إسكان الياء    
٧٣      مفتوحةاًواوإبدال اهلمزة      
٧٤    الزاي وختفيف الياءبعد ألف     
٧٤   ضم الكاف   

٧٥    إسكان الياء    
٧٦    ختفيف النون    

٧٧    ًإبدال اهلمزة ياء  
٧٧     إدغام الذال يف التاء    

٧٨      اًإبدال اهلمزة ألف     
٧٩    اًإبدال اهلمزة ألف     
٨٠    اًإبدال اهلمزة واو   
٨١      وتشديد الدالالباء فتح       
٨٢     اًإبدال اهلمزة ألف    
٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      
٨٧   ضم الكاف   

٨٨    بدل التنوينضم اهلمزة     

٨٩    
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 ا هبمزة مكسورةويبدأ هب   

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٣    ضم السني   



 

 ١١٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٩٤ 
   

   
  فيهاماًإبدال اهلمز ألف    

    
٩٤    ضم السني    
٩٨     الكاف دون مهزة تنوين     
١٠٢  ًفتح الياء وصال  
١٠٢         تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠٤    السني كرس      
١٠٦     إبدال الواو مهزة     
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١     ياء عني حركتان     

 ٣و٢       
 مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززاد 
…   ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٧          
  مع املدبعد األلف ة موضم مةمهززاد 

 هاتسهيلإبدال اهلمزة أو ثم 

       

 …       
٨     ضم العني     
١٠    فتح الياء  

١٨    فتح الياء    
١٩  بالياء بدل اهلمزة )   ( 2  
٢٣     كرس النون      



 

 ١١٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٥     فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف     
٣٠      ها مع املد بعدةزمهإسكان الياء وزيادة    
٣٤    ضم الالم    
٣٦     فتح اهلمزة    
٣٨       اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٩     اًإبدال اهلمزة واو   
٤١      ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    

٤٣    اً اهلمزة ألفإبدال    
٤٥     فتح الياء    
٤٧      فتح الياء     
٤٩      ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزاد     
٥١    كرس الالم     
٥١      ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة     
٥٣     ها مع املد بعدةمهزياء وزيادة إسكان ال     
٥٤      ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة     
٥٥     اًإبدال اهلمزة ألف    
٥٦      ها مع املد بعدةمهزإسكان الياء وزيادة    
٥٨     مع املد ةمهزإسكان الياء وزيادة     

٦١     اًإبدال اهلمزة ألف    
٦٦    تسهيل اهلمزة الثانية   ∴   



 

 ١١٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦٨     ضم اجليم     
٦٩     ضم العني     
٧٠     ضم الصاد    
٧٢     ضم اجليم     
٧٧      تسهيل اهلمزة الثانية υ   
٨٠     اًإبدال اهلمزة ألف     
٩٠   بالياء بدل التاء  
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١٠     فتح الياء    

١٠       فتح الياء     

١٢     فتح الياء    

١٢    فتح الواو دون تنوين     
١٤       فتح الياء     
١٤     فتح الياء    

١٦    اًإبدال اهلمزة واو     
١٨    سكان الياءإ     

٢٦     فتح الياء   

٣٦     اًإبدال اهلمزة واو      
٣٩    اًإبدال اهلمزة ألف      



 

 ١١٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٩     ًوصالفتح الياء     

٤١      فتح الياء      
٤٢    فتح الياء    
٤٧    اًإبدال اهلمزة ألف       
٥٣      وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم     
٥٨       اًإبدال اهلمزة ألف        
٥٨    كرس السني   

٦١      فتح الياء واحلاء     

٦٣    تشديد النون مفتوحة    
٦٤    وصالاًإبدال اهلمزة ألف ً     
٦٩     تشديد القاففتح الالم و      

٧٢       اًإبدال اهلمزة واو       
٧٤    اًإبدال اهلمزة ألف    
٧٥      اًإبدال اهلمزة ألف       
٧٥     اًإبدال اهلمزة واو     

٧٧     
 قطع ل البد وصل ةمهزكرس النون و

 ويبتدئ هبا بالكرس 
   

٩٣    مع املد ًبالياء وصال     

٩٤    اًإبدال اهلمزة ألف      
٩٤    فتح الياء   



 

 ١١٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

١١٢    اًإبدال اهلمزة واو    
١١٩    كرس اهلمزة    

١٢٣      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٢٥      فتح الياء     
١٢٧      اًإبدال اهلمزة واو        
١٣٢   اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٢    اًإبدال اهلمزة ألف        
٣    اًإبدال اهلمزة واو       

٤ H G 
   الالموإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصالوإدغامها     

٥     اً اهلمزة ألفإبدال     
٦     اًإبدال اهلمزة واو    

٧     بالياء بدل النون وفتح احلاء ثم ألف   
٨     اًإبدال اهلمزة ألف      

١١       اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٤    إسكان الياء    



 

 ١١٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٥     بالياء بدل النون وفتح احلاء ثم ألف   
٢٩    ًفتح الياء  وصال      
٣٠     اًإبدال اهلمزة واو    

٣٦    إبدال الواو مهزة     

٤٠    اًإبدال اهلمزة ألف    
٤١         ًالدال وصالضم        

٤٤     اًإبدال اهلمزة ألف    
٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …      
٤٧     ضم الالم     
٥٠     تسهيل اهلمزة  †   
٦١      اًإبدال اهلمزة ألف     
٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية σ 

٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    

٨٠     بالياء بدل التاء   

٨٨     اًإبدال اهلمزة واو      

٨٩     الثانية اهلمزة زيادة مهزة مفتوحة وتسهيل     …   

٩٤     اًإبدال اهلمزة واو     

٩٦ 
   
     

  فيهاماًإبدال اهلمز ألف
    
     

٩٩     ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة   



 

 ١١٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠٤    
    بعدها اًكرس الكاف وفتح التاء وزيادة ألف

 -  عىل اإلفراد  - 
    

١٠٤     اًإبدال اهلمزة ألف     

١١٢   
ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم مع 

 ًإدغام الالم يف الراء وصال
     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥     
   اًإبدال  اهلمزة  الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها. ٢مكسورة 
    

 …      
١١   تسهيل اهلمزة † 

١٣     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ياء(   
١٥        كرس الالم       
١٧   ةمزحذف اهل    

٢٥     تنوين ضم     

٢٥      ًبالياء وصال      

٢٦      اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٧    اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٧    اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٩      كرس الالم     

٣١     تسهيل اهلمزة  †  



 

 ١١٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣١      فتح اخلاء وتشديد الطاء      

٤٠   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها  

٤٠    ختفيف الدال    

٤٤      إدغام الذال يف التاء     
٤٤  ًوصال  بالياء    
٤٥    ًإبدال اهلمزة ياء  
٤٨    إدغام الذال يف التاء     
٥٢     مع املده بعدهامهزأسكن الياء وزاد    
٥٤      اًإبدال اهلمزة واو     
٥٥    اًفإبدال اهلمزة أل     
٥٥    اًإبدال اهلمزة ألف    
٥٩    فتح امليم   

٦٢   ًإبدال الياء تاء    

٦٥      تسهيل اهلمزة الثانية σ     

٧٢    ًإبدال اهلمزة ياء    

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١      اًإبدال اهلمزة واو       

١٤    اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٢٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٩     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٩    اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٠    كرس السني   

٢١       فتح النون     

٢١    اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٧       تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٢٧   حذف التنوين وكرس الالم   

٣١       اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٢       ضم النون      
٣٣    اًإبدال اهلمزة ألف      
٣٣    اًإبدال اهلمزة ألف      
٣٨    اًإبدال اهلمزة واو      

٤٢       اًإبدال اهلمزة ألف     
٤٣      اًدال اهلمزة ألفإب        

٤٤      تسهيل اهلمزة الثانية      

٤٤     اًإبدال اهلمزة واو    

٤٧      اًإبدال اهلمزة واو     
٥٠     ضم الراء     

٥٢   فتح اهلمزة    

• 

 



 

 ١٢١ رواية ورش من طريق األصبهاين

٥٥     كرس السني      

٥٨     اًإبدال اهلمزة واو    

٦٠     اًإبدال اهلمزة واو    
٦٧     ضم التاء وكرس اجليم      

٦٨   اًإبدال اهلمزة ألف    
٧٤     اًإبدال اهلمزة واو    

٨٢     تسهيل اهلمزة الثانية • 
٨٢    ـاإلخبار  ـ عىل  األوىلحذف اهلمزة      
٨٥     تشديد الذال      

٩٢    ضم امليم   

٩٩      تسهيل اهلمزة الثانية   σ   
١٠٠    ًفتح الياء وصال    
١١٠       إدغام الذال يف التاء      

١١٠     ضم السني     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      تشديد الذال     
٢     اًفإبدال اهلمزة أل      

٢     اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٢٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢     اًإبدال اهلمزة واو   
٢     اًإبدال اهلمزة واو       
٣     اًإبدال اهلمزة واو       
٤     اًإبدال اهلمزة ألف     

٦     
 إبدال اهلمزة الثانية واوا ً . ١:وجهان 
 تسهيلها. ٢ مكسورة 

    

…    

٦     فتح العني     

٧       
  النون وإدغامها يف الالمإسكان

 وضم التاء     

٩      ضم التاء املربوطة      

٩ 
   

  

   

 إسكان النون
 وكرس الضاد 
 وضم اهلاء

  

  

   

١١     كرس السني      
١٢      اًإبدال اهلمزة واو       
١٢      اًإبدال اهلمزة واو       
١٣     اًلفإبدال اهلمزة أ     

١٥       كرس السني       
١٧     اًإبدال اهلمزة واو     
٢١    )  يف املوضعني(إسكان الطاء مع القلقلة  )اًمع(     



 

 ١٢٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢١    اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٢     اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٢      اًإبدال اهلمزة واو      
٢٣      اًإبدال اهلمزة واو       
٢٧       اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٧     تشديد الذال      
٢٨     اًإبدال اهلمزة واو      
٣٠      اًإبدال اهلمزة واو      
٣١      اًإبدال اهلمزة واو       
٣١      اًإبدال اهلمزة واو       
٣٣      تسهيل اهلمزة الثانية …    

٣٤    فتح الياء    
٣٥   تسهيل اهلمزة  †  
٣٩    كرس السني     

٤٣     مفتوحة اًإبدال اهلمزة واو     

٤٥       
مكسورة  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها .٢
      

    …   
٤٦    لياءفتح ا      

٤٦     
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة 
     

   …  



 

 ١٢٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٧      اًإبدال اهلمزة واو        
٤٩      اًإبدال اهلمزة ألف     
٥١     اًمزة واوإبدال اهل       
٥٢      كرس القاف مع الصلة      
٥٧    كرس السني     

٥٧     اًإبدال اهلمزة ألف   
٥٧     ًإبدال اهلمزة ياء    
٥٨        اًإبدال اهلمزة ألف       
٥٩         اًإبدال اهلمزة ألف        
٥٩      اًإبدال اهلمزة ألف       
٦١   ) املوضعني   ( اًإبدال اهلمزة ألف )اًمع(     
٦٢      اًإبدال اهلمزة واو       
٦٢        اًإبدال اهلمزة ألف       
٦٢      اًإبدال اهلمزة ألف       
٦٢     اًإبدال اهلمزة واو   
٦٢     اًإبدال اهلمزة ألف       

٦٢     اًإبدال اهلمزة ألف       

٦٢    اًإبدال اهلمزة ألف     

٦٢    ًإبدال اهلمزة ياء  



 

 ١٢٥ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     اًإبدال اهلمزة ألف     
٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
٩- ٨        وصالالتنوينون نضم ً         

١٧      اًإبدال الياء نون      
١٧    تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
١٧       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء        
١٩       ًإبدال التاء ياء       
٢٠     اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٥    تشديد الشني    

٢٧     إدغام الذال يف التاء   
٣٠    ًفتح الياء وصال    

٣١     مع املدبعدها مهزة أسكن الياء وزاد   
٣٢ Î مفتوحة اًإبدال اهلمزة واو    

٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف    
٣٨   ًبالتنوين مع اإلدغام وصال    
٤٠      ًإبدال اهلمزة الثانية  ياء مفتوحة وصال ً      

٤١     إبدال الواو مهزة     
٤٣    نيةتسهيل اهلمزة الثا υ  



 

 ١٢٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٣   تسهيل اهلمزة  †  

٤٤    كرس السني   

٤٨       بنون بدل الباء وضم الشني    

٥١       ًإبدال اهلمزة ياء      
٥٧      تسهيل اهلمزة الثانية σ   

٦٠      اًة ألفإبدال اهلمز        
٦٧    ضم الياء وكرس التاء     

٦٩   دون صلة(قرص اهلاء(   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     اًإبدال اهلمزة واو     

٤      اًمزة ألفإبدال اهل        

٤      مفتوحة ً اهلمزة  الثانية ياءإبدال        

٥     اًإبدال اهلمزة ألف    

٦     اًإبدال اهلمزة ألف       

٨     اًإبدال اهلمزة واو     

١٠     ًإبدال اهلمزة الساكنة ياء وصال ً     

١٢  ًفتح الياء وصال   

١٦     اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٢٧ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٩    إدغام الذال يف التاء  

٣١   اً ألفإبدال اهلمزة  

٣٥    اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٦     كرس اهلاء مع الصلة      

٣٧    اًإبدال اهلمزة ألف    

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   

٤٥    فتح الالم وتشديد القاف     

٤٥      اًإبدال اهلمزة ألف       

٥١      اًاهلمزة واوإبدال      

٥٢     كرس النون ومهزة وصل بدل القطع    
٥٢     فتح الياء    

٥٦    دون ألف  بعد احلاء      

٦٢   إسكان الياء   

٦٧     اًإبدال اهلمزة واو     

٦٩       تسهيل اهلمزة الثانية   …   

٧٥     تسهيل اهلمزة الثانية  υ    

٧٧   ًفتح الياء وصال  

٨٦    وصالفتح الياء ً   

١٠٢    اًإبدال اهلمزة واو      

١٠٣     اًل اهلمزة واوإبدا     



 

 ١٢٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

١١١      اًإبدال اهلمزة واو      

١١٤     اًإبدال اهلمزة واو      

١١٨     اًإبدال اهلمزة واو      

١٢١   اًإبدال اهلمزة واو    

١٣٥   ًء وصالفتح اليا   

١٣٩     اًإبدال اهلمزة واو     

١٤٩   بال ألف بعد الفاء   

١٥٤     اًإبدال اهلمزة ألف    

١٥٦      اًإبدال اهلمزة ألف       

١٥٨     اًإبدال اهلمزة واو     

١٦٥     اًإبدال اهلمزة ألف     

١٧٤     اًإبدال اهلمزة واو     

١٧٦    
 فتح الالم دون مهزة  وفتح التاء

 ً  وابتداءًوصال
    

١٨٢        ضم القاف       

١٨٧     إسكان السني     

١٨٧      تسهيل اهلمزة الثانية …     

١٨٨    فتح الياء    

١٩٠     اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٢٩ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٩٩     اًإبدال اهلمزة واو     

٢٠١    اًإبدال اهلمزة واو  

٢٠٢     اًزة ألفإبدال اهلم     

٢٠٥      تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٢١٥    اًإبدال اهلمزة واو      

٢١٧    بالفاء بدل الواو    

٢٢٤     إسكان التاء وفتح الباء      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان  حفصرواية اآلية
٢      اًإبدال اهلمزة واو      
٣     اًإبدال اهلمزة واو    
٤     اًإبدال اهلمزة واو   
٧   فتح الياء   

٧   كرس الباء  دون تنوين    

١٠   تسهيل اهلمزة  ∴  
١٠   تسهيل اهلمزة  †  
١٥    اًإبدال اهلمزة واو       
٢٠    إسكان الياء     



 

 ١٣٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢١        اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٢     ضم الكاف    

٢٥    ًإبدال التاء ياء     
٢٥     ًإبدال التاء ياء     
٢٨      الكربىكرس اهلاء مع الصلة        

٢٩       
  تسهيلهاأوإبدال اهلمزة الثانية  :وجهان

 فتح الياءمع 
       

…        

٣١    اًإبدال اهلمزة ألف    
٣٢        مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية  واو           
٣٣     اًإبدال اهلمزة ألف      
٣٦    ًبالياء وصال      

٣٦    اً وحذفها وقفًفتح الياء وصال   
٣٧        اًإبدال اهلمزة ألف        
٣٨         مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية  واو        

٣٨     اًإبدال اهلمزة ألف    
٣٨     اًلفإبدال اهلمزة أ    
٣٩      إثبات األلف ومدها كمنفصل     

٤٠      إثبات األلف ومدها كمنفصل     

٤٠   تسهيل اهلمزة ∴  



 

 ١٣١ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٠       فتح الياء     

٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
٤٢      تسهيل اهلمزة   † 
٤٤    تسهيل اهلمزة  σ  
٤٥      ًضم النون وصال       
٤٩     ضم امليم وفتح الالم    
٥١    كرس اهلمزة    

٥٤      اًإبدال اهلمزة ألف      
٥٥     تسهيل اهلمزة الثانية  

٥٥      اًإبدال اهلمزة ألف       

٥٩ y ًاإلبدال وجها واحدا ً y 
٥٩    بالتاء بدل الياء     

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٢      تشديد الذال    
٦٣     وضم الشنياًإبدال الباء نون     

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية • 



 

 ١٣٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٦٧    رباخمكسورة عىل اإلواحدة مهزة   

٦٧      تسهيل اهلمزة الثانية    

٧٧      اًإبدال اهلمزة واو       
٨٠      تسهيل اهلمزة الثانية …   

٨١    اًإبدال اهلمزة واو     
٨٢   كرس اهلمزة   

٨٦     اًمزة واوإبدال اهل   

٨٧      
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
  بدل اللينةواو مدية  

٨٨     كرس السني      
٨٩   كرس العني  دون تنوين    

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     اًإبدال اهلمزة واو   
٥     تسهيل اهلمزة الثانية    
١٠   مفتوحةاًإبدال اهلمزة واو    

١٠     اًإبدال اهلمزة واو       
٢٠      اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٢    ًلياء وصالفتح ا   



 

 ١٣٣ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٦     اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٦       اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٧    ًفتح الياء وصال   

٢٧     اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٧      وصالفتح الياء ً     

٢٩    ًفتح الياء وصال   

٢٩    ًفتح الياء وصال    
٢٩     كرس اجليم     

٣٠   ًفتح الياء وصال   

٣١   تسهيل اهلمزة  ∴  
٣١   تسهيل اهلمزة  †  
٣٢    فتح اهلاء     

٣٤    إسكان الياء    
٣٤   نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة   

٣٤ ¯    إسكان القاف مع القلقلة ¯    

٣٤   ًفتح الياء وصال   

٣٤    ًبالياء وصال      

٣٧    ًفتح الياء وصال    

٣٨    ًفتح الياء وصال    



 

 ١٣٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    

٤١     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية      

٤٥      اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٧     اًإبدال اهلمزة واو       
٤٨    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    

٤٩      اًإبدال اهلمزة ألف     
٥٢     اًإبدال اهلمزة واو   
٥٤      اًإبدال اهلمزة واو     
٥٧    بالتاء بدل الياء   

٦٣         اًألفإبدال اهلمزة       
٧١    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٧١     اًإبدال اهلمزة ألف      
٧٢    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٧٢     اًإبدال اهلمزة ألف      
٧٨  فتح الياء وصال ً    

٨٢   تسهيل اهلمزة †   
٨٢     ضم اخلاء وكرس السني    
٨٢     تسهيل اهلمزة  †  
٨٥  ًفتح الياء وصال    



 

 ١٣٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢، ١      
أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل امليم : ًوصال

 ٍوجيوز عندئذ يف امليم اإلشباع والقرص
     

٢٤     اًإبدال اهلمزة واو   

٢٥      إدغام الذال يف التاء    

٢٥ 
    

     
 بالتنوين مع اإلقالب

 وفتح النون
    

    

٢٥     اًإبدال اهلمزة ألف     

٢٦   فتح الياء   

٢٧      بعدهاةمهززيادة  و ومدها الواوإسكان        

٢٨      اًإبدال اهلمزة ألف       

٢٩    تسهيل اهلمزة الثانية    

٢٩      اًإبدال اهلمزة ألف       

٢٩      اًإبدال اهلمزة ألف     

٢٩       وصالاًإبدال اهلمزة واو ً        

٣٣   السني الضم   كرسةإشامم  > 

٣٨    مع اإلدغام وصال-بالتنوين ً -     



 

 ١٣٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٢   بالتاء بدل الياء   

٤٤      اًإبدال اهلمزة واو       

٤٧     اًإبدال اهلمزة واو   

٤٧    اًإبدال اهلمزة واو     

٥١     اًإبدال اهلمزة واو   

٥٣        اًإبدال اهلمزة ألف          

٦١     اًإبدال اهلمزة واو    

٦٧     اًإبدال اهلمزة واو   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو اآلية
٤      اًإبدال اهلمزة واو       

١٠     ضم التاء    

٢٢    فتح الالم بعد األلف     

٣٧     اًإبدال اهلمزة واو   

٣٩    ن الواواسكإبالتاء املضمومة و    

٤٣     اًإبدال اهلمزة ألف   

٤٧     اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ١٣٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٥٠  
 حذف األلف بعد اهلمزة وبعد الثاء 

 - عىل اإلفراد–  

٥٢    ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال  …   

٥٣    اًإبدال اهلمزة واو     

٥٤    

    
 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة

   

   

٥٥     اًإبدال اهلمزة واو    

٥٧   بالتاء بدل الياء   

٥٨        إدغام الدال يف الضاد        

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     اًإبدال اهلمزة واو    
٦     ضم الذال      
٦      إبدال الواو مهزة     
٧     تسهيل اهلمزة † 
٧     هيل اهلمزةتس † 
٧      إسكان الذال     

١٢      ًضم النون وصال       
١٣     كرس الياء     



 

 ١٣٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٤      ًضم النون وصال      
١٦     كرس الياء    
١٦     ضم الالم     
١٦    اًإبدال اهلمزة ألف  

١٧     كرس الياء    
١٧   اًإبدال اهلمزة ألف    
١٨    ألف بعد الصاد وختفيف العني     

٢٣    ضم الياء وكرس الزاي      

٣٠   بالتاء بدل الياء    
٣٤   ياءاهلمزةبدال إ ً †  

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      تسهيل اهلمزة الثانية  …    

١٠    تسهيل اهلمزة الثانية ∴   

١٠    حذف اهلمزة األوىل  ـ عىل االخبار ـ      

١٣   ياءإبدال اهلمزة ً    

١٣       تسهيل اهلمزة الثانية    

١٥    اًإبدال اهلمزة واو     

١٨     اًإبدال اهلمزة واو      

• 



 

 ١٣٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٩       اًإبدال اهلمزة ألف      

٢٠     اًإبدال اهلمزة ألف     

٢٤    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية      

٢٧      تسهيل اهلمزة الثانية  …     

٢٧     اًإبدال اهلمزة ألف      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء سكن أ     

٤   

حذف الياء وتسهيل اهلمزة مع :ًوصال
 . أو القرصتوسطال

 مع  مع الرومالتسهيل.١: وجهاناًوقف
 . أو القرصتوسطال

  مع املد الالزم املخفف ًإبداهلا ياء.٢

H    

  

٤    
  الظاء وحذف األلف فتح التاء  وتشديد

 وتشديد اهلاء  مفتوحة     

٥      اًإبدال اهلمزة ألف      

٦     
 مع املد املتصلبعدها  مهزة وزادالياء أسكن 

 اًثم إبدال اهلمزة الثانية واو
     

٦      اًإبدال اهلمزة واو       

٦    اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ١٤٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

٧    املشددةياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء      

١٠     اً ووقفً األلف وصالإثبات      

١١      اًإبدال اهلمزة واو       

١٣     فتح امليم     

١٣      اًإبدال اهلمزة ألف         

١٣    بعدها مع املد مهزةوزادالياء أسكن    

١٤     مهزة قطع دون مد      

١٨    اًإبدال اهلمزة ألف    

١٩     اًة واوإبدال اهلمز       

٢٠     كرس السني      

٢٠     اًإبدال اهلمزة ألف    

٢١     كرس اهلمزة     

٢٢      اًإبدال اهلمزة واو       

٢٣     اًإبدال اهلمزة واو       

٢٤    سهيل اهلمزة الثانيةت σ    

٢٥     اًإبدال اهلمزة واو       

٢٦      اًإبدال اهلمزة ألف       

٢٨    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن     

٣٠    ملتصل مع املد ا بعدها مهزةوزادالياء أسكن   

٣٠     اًإبدال اهلمزة ألف    



 

 ١٤١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٣١      اًإبدال اهلمزة واو       

٣٢    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٣٢       تسهيل اهلمزة الثانية …      

٣٥     اً اهلمزة واوإبدال        

٣٥     اًإبدال اهلمزة واو       

٣٦   اًإبدال اهلمزة واو    

٣٦   اًإبدال اهلمزة واو     

٣٦   بالتاء بدل الياء   

٣٦      إدغام الدال يف الضاد     

٣٧    اًإبدال اهلمزة واو       
٣٨    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    

٤٠    كرس التاء    

٤٠    املشددةياء ساكنة ممدودة ثم مهزة بدل الياء      

٤٣      اًإبدال اهلمزة واو       

٤٥       
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

  أو تسهيلهااًثم إبدال اهلمزة الثانية واو
      

   …   

٤٧    اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ١٤٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤٩      اًإبدال اهلمزة واو      

٥٠      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

  أو تسهيلهااًثم إبدال اهلمزة الثانية واو
      

   …  

٥٠     اًإبدال اهلمزة واو      

٥٠      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء كن أس

 تسهيل اهلمزة الثانيةثم   …  

٥٠      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

  مفتوحةاًثم إبدال اهلمزة الثانية واو     

٥٠     اًإبدال اهلمزة واو       

٥٣      
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن 

 تسهيل اهلمزة الثانيةثم      … 

٥٣    اًإبدال اهلمزة واو     

٥٣     اًإبدال اهلمزة ألف      

٥٣    اًإبدال اهلمزة واو    
٥٣    مع املد املتصل بعدها مهزةزادوالياء أسكن    

٥٣       اًإبدال اهلمزة واو       

٥٥        تسهيل اهلمزة الثانية  …   

٥٥       ًإبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة       

٥٦    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن    



 

 ١٤٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٥٧    اًإبدال اهلمزة واو    

٥٨    اًإبدال اهلمزة واو    

٥٨    اًإبدال اهلمزة واو       

٥٨      اًإبدال اهلمزة واو      
٥٩    مع املد املتصل بعدها مهزةوزادالياء أسكن     

٥٩    اًإبدال اهلمزة واو       

٥٩     اًإبدال اهلمزة واو    

٦٦      اً ووقفًإثبات األلف وصال     

٦٧     اً ووقفًف وصالإثبات األل     

٦٨   اءببالثاء بدل ال   

٧٣    اًإبدال اهلمزة واو       

٧٣     اًإبدال اهلمزة واو       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     اًإبدال اهلمزة ألف      

٣       اًإبدال اهلمزة ألف        

٣   ضم امليم    

٥    تنوين كرس بدل تنوين الضم    



 

 ١٤٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٨     اًإبدال اهلمزة واو   

٩     اًإبدال اهلمزة ألف      

٩      إسكان السني      

٩      تسهيل اهلمزة الثانية …      

١٣     ًبالياء  وصال      
١٤     اًإبدال اهلمزة ألف     

١٤     اًإبدال اهلمزة ألف    

١٥    وألف بعدها وكرس الكاففتح السني        

١٦   فاك الانكإس     

١٧   ياء بدل النون وفتح الزاي ثم ألف    

١٧     ضم الراء    
٢٠   ختفيف شدة الدال    

٢٠     اًإبدال اهلمزة واو       

٢١    اًإبدال اهلمزة واو     

٢٢    ًضم الالم وصال    

٣٠      اًإبدال اهلمزة ألف        

٣١    اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٤٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٣١     اًإبدال اهلمزة واو     

٣٣       اًإبدال اهلمزة ألف        

٤٠     اًإبدال الياء نون     

٤٠   اًإبدال الياء نون     

٤٠        تسهيل اهلمزة الثانية  …     

٤١     اًإبدال اهلمزة واو      

٤٥   ًإثبات الياء وصال     
٥٠    فتح الياء     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١       
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 
      

…    

٣     اًإبدال اهلمزة واو    

١٢      اًإبدال اهلمزة ألف      

١٥       
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

      

…       

١٦    اًإبدال اهلمزة ألف      

١٦    اًفإبدال اهلمزة أل    



 

 ١٤٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٦    إدغام الذال يف التاء    

٢٦  ًإثبات الياء وصال     

٢٨        اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان  
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

      
…       

٤٠    مزة الثانيةتسهيل اهل   υ   
٤٠    عىل اجلمع -  بعد النون اًزاد ألف -    

٤٣     
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

     

…     

٤٥      مفتوحةاًواوإبدال اهلمزة      

٤٥       مفتوحة اًواوإبدال اهلمزة       

٤٥       تسهيل اهلمزة الثانية   σ   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

 ٢ و١
  

     
   إدغام النون يف الواو

      
٥   ضم الالم   
٧     اًإبدال اهلمزة واو   
٩     يف املوضعني(ضم السني(    



 

 ١٤٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٠      تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
١٠     اًإبدال اهلمزة واو   
١٩  نية تسهيل اهلمزة الثا  

٢٣    تسهيل اهلمزة الثانية σ  

٢٣   ًإثبات الياء وصال      
٢٤     فتح الياء   

٢٥     فتح الياء   

٣٠     اًإبدال اهلمزة ألف       

٣٢   ختفيف  امليم    

٣٣     تشديد الياء وكرسها      

٣٣      اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٥      اًإبدال اهلمزة ألف      

٣٩      ضم الراء     

٤١     واهلاءاءيألف بعد الياء وكرس ال      

٤٣       اًإبدال اهلمزة ألف         

٤٦      اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٩    اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٩    فتح اخلاء   



 

 ١٤٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

٥٢ 
    
   

 ًال سكت  عىل األلف  وصال    
   

٥٥   سكان الغنيإ    

٦١ 
   

  
 ًضم النون  وصال    

    

٦٨    
 فتح النون األوىل و إسكان النون الثانية

 خمفاة وضم الكاف خمففة
   

٦٨    بالتاء بدل الياء    

٧٠   بالتاء بدل الياء    

٧٢      اًإبدال اهلمزة ألف     
٧٦    ضم الياء وكرس الزاي      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     ًكرس التاء  دون تنوين  وصال     

٨     ف امليمإسكان السني وختفي     

١٦      تسهيل اهلمزة الثانية  • 

١٦     مهزة مكسورة عىل اإلخبار     

١٧ Ò  حركة اهلمزة هلا نقلثمإسكان الواو     Τ    



 

 ١٤٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٨      اًإبدال اهلمزة ألف       

٢٩     اًإبدال اهلمزة واو     

٣٦     تسهيل اهلمزة الثانية   

٤٩      تسهيل اهلمزة  †   

٥٢     تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٥٣     تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٥٣     حذف اهلمزة األوىل  ـ عىل االخبار ـ     

٥٦     ًإثبات الياء وصال       
٦٥      تسهيل اهلمزة   † 

٧١      إدغام الدال يف الضاد      

٨١    اًإبدال اهلمزة واو       

٨٦     تسهيل اهلمزة الثانية   

٩١    اًإبدال اهلمزة ألف     

١٠٢     كرس الياء     

١٠٢    فتح الياء    

١٠٢     فتح الياء   

١٠٢     اًإبدال اهلمزة واو      



 

 ١٥٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٠٢    فتح الياء     

١٠٥    اًإبدال اهلمزة واو      

١١١     اًال اهلمزة واوإبد       
١١٢     مع املدة مهزوزادياء أسكن ال     

١٢٢     اًإبدال اهلمزة واو       

١٢٦   ضم اهلاء    

١٢٦    ضم الباء    

١٢٦    ضم الباء    

١٣٠      
عدها ألف ثم الم مكسورة مهزة مفتوحة ب

   مفصولة جيوز الوقف عليها    

١٣٢     اًإبدال اهلمزة واو       

١٥٣    ًتكرس ابتداء-  وصلهبمزة -     
١٥٥      تشديد الذال     

١٥٧      اًإبدال اهلمزة ألف     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨    تسهيل اهلمزة الثانية  •  

١٣    
 فتح الالم  وحذف اهلمزة وفتح التاء

 )ً وابتداءًوصال(   



 

 ١٥١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٥      تسهيل اهلمزة الثانية …     

٢٣    سكان الياءإ    
٢٤      إدغام الدال يف الظاء       
٣٢    فتح الياء   

٣٥     فتح الياء    

و٤١
٤٢      وصالنون التنوينضم ً      

٤٦     كرس التاء بدل التنوين    

٥٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
٥٧     ختفيف السني     
٦٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
٦٣     ضم السني     

٦٩   إسكان الياء   
٧٨    فتح الياء     

٨٤   فتح القاف    
٨٥        تسهيل اهلمزة   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩   ختفيف امليم  

١١     فتح الياء   

• 



 

 ١٥٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

١٣  ًفتح الياء  وصال   

١٥     ًإبدال اهلمزة ياء   

١٩   تسهيل اهلمزة  †  

٢٧        إدغام الدال يف الضاد       

٣٨      تسهيل اهلمزة الثانية  υ    
٤٠    اًإبدال اهلمزة ألف    
٤٥     اًإبدال اهلمزة واو   
٥٢     اًهلمزة واوإبدال ا   
٥٤    اًإبدال اهلمزة ألف      
٥٥    اًإبدال اهلمزة ألف      

٦٤     
 الواو  طبيعي يفمدو اًإبدال اهلمزة ألف

  وختفيف النون وفتح الياء    

٦٩       املشددةزة بدل الياء  ثم مهمشبعةياء ساكنة     
٧١    تشديد التاء    
٧١      اًإبدال اهلمزة ألف    
٧٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٣      تشديد التاء     

 
 طريق األصبهاين انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٥     اًإبدال اهلمزة ألف      



 

 ١٥٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٥     إدغام الذال يف التاء     
٦    ألف بعد امليم عىل اجلمع    
٧    اًإبدال اهلمزة واو    
١٢     اًإبدال اهلمزة واو       
١٥    ًإثبات الياء وصال       
٢٠   بالتاء بدل الياء  

٢٢      اًإبدال اهلمزة ألف    

 فتح الياء  # $ ٢٦    $ 
٢٦    فتح الياء   
٢٦    فتح الواو دون مهزة قبلها     
٢٧    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٨     اًإبدال اهلمزة واو      
٣٠    فتح الياء   
٣١    اًإبدال اهلمزة ألف   
٣٢    فتح الياء   
٣٢     إثبات الياء وصال ً       
٣٦   ًفتح الياء  وصال    
٣٧   ضم العني   
٣٧    فتح الصاد     



 

 ١٥٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٨ 
   

   
  ومدها كمنفصلًإثبات الياء وصال

    
  

٤٠    اًإبدال اهلمزة واو    
٤١     فتح الياء     

٤٢    أللف ومدها كمنفصلإثبات ا     

٤٤     فتح الياء    
٥٠     اًإبدال اهلمزة ألف   
٥٨      بالياء بدل التاء     
٥٩     اًإبدال اهلمزة واو   
٦٢     اًإبدال اهلمزة واو    
٦٣    اًإبدال اهلمزة واو    
٧٦      ًإبدال اهلمزة ياء      
٧٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
٧٨    تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٧٩      اًإبدال اهلمزة ألف      

 
 طريق األصبهاين ـــــــــــــــانالبيــــــ رواية حفص اآلية
٧      اًإبدال اهلمزة واو      
٩     تسهيل اهلمزة الثانية   



 

 ١٥٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١١        ًإبدال اهلمزة ياء: ًوصال       

١٦       إسكان احلاء      

١٩    حة وضم الشنيبنون مفتو    

١٩   فتح اهلمزة    

٢٨      مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو      

٣٤      تسهيل اهلمزة   † 
٤٠    اًإبدال اهلمزة ألف    

٤٠    ًإبدال اهلمزة ياء     
٤٢     اًإبدال اهلمزة ألف      

٤٤     اًإبدال اهلمزة واو   
٥٠     فتح الياء     

٥٢    تسهيل اهلمزة الثانية   υ   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    بالياء بدل التاء   

١٨     اًإبدال اهلمزة واو   
٢٠      اًإبدال اهلمزة واو     

٢١     اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٥٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٤    اً وقفاًإبدال اهلمزة ألف    
٢٥     ًإبدال التاء ياء      

٢٧        
مكسورة  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان  

تسهيلها.٢  
      

 …     
٣٠   حذف الفاء     
٣٢   ًبالياء وصال    

٣٣    اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٣   عىل اجلمع- ألف بعد الياء -    

٣٥    ضم امليم     

٤٧      اًألف إبدال اهلمزة    

٤٩        
  مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
     
 …       

٥١      الالم ضم       
٥١     إسكان الياء    

٥١         
  مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

      …  

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   كرس اهلمزة   



 

 ١٥٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٦   مهزة مع املد املتصلوزاد الياء سكنأ    
٧      اًإبدال اهلمزة ألف      
٧   مهزة مع املد املتصل وزاد الياء أسكن   
١٠    كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها    

١٨      
 فتح الياء وإسكان النون خمفاة 

 وختفيف الشني    

١٩   بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح الدال  

١٩    
زاد مهزة مع تسهيل اهلمزة الثانية نحو الضم 

 وأسكن الشني   •  

٢٤   وإسكان الالمضم القاف وحذف األلف     
٣٥    ختفيف امليم     
٣٧       كرس السني       
٣٨    عىل التثنية -  بعد اهلمزة اًزاد ألف –     

٣٨     ًإبدال اهلمزة ياء     
٤٠   تسهيل اهلمزة  †  

٥١     فتح الياء      

٥٣      بعدهااًفتح السني وزاد ألف       
٥٧   ضم الصاد   

٥٨     تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٦٦     اًإبدال اهلمزة ألف    
٦٨     اً ووقفًإثبات الياء ساكنة وصال      



 

 ١٥٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

٧٣      اًإبدال اهلمزة ألف      
٨٠       كرس السني      
٨١    إثبات األلف ومدها كمنفصل     

٨٤      تسهيل اهلمزة الثانية  …    
٨٧      اًإبدال اهلمزة واو      
٨٨     وضم اهلاء وصلتها بواوفتح الالم      

٨٨     اًإبدال اهلمزة واو   
٨٩     بالتاء بدل الياء    

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  ضم الباء    
١٠     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٢      اًوإبدال اهلمزة وا      
١٩   فتح الياء    
٢٠      ًبالياء وصال        
٢١     اًإبدال اهلمزة واو       
٢١     فتح الياء   
٢١     ًبالياء وصال       
٢٣   مهزة وصل بدل القطع    



 

 ١٥٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٣٦     اًإبدال اهلمزة ألف     

٤٥    ًإبدال الياء تاء     
٤٧     ضم  التاء     
٥١     ضم امليم األوىل    

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      اًإبدال اهلمزة واو      
٦     ياءاهلمزةإبدال ً  †   
٦     اًإبدال اهلمزة واو    
٨     تسهيل اهلمزة † 
٩      إبدال الواو مهزة     
١١    تنوين كرس بدل تنوين الضم    
١٦      مع املد بعدهاةمهززيادة  الواو وإسكان      

٢١     تنوين ضم بدل تنوين الفتح     
٢٣      تسهيل اهلمزة الثانية  υ   
٢٣      تشديد الذال     
٢٥       وصالاًإبدال اهلمزة واو ً       

٣٤   اًإبدال اهلمزة ألف     

٣٥      إدغام الذال يف التاء     
٣٥     إبدال الواو مهزة     



 

 ١٦٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٤ 
    
   

ًإبدال اهلمزة ياء وصال  ً وابتداءً
     

  
١٠    تسهيل اهلمزة الثانية   σ  
١٢     بالتاء بدل الياء     

١٥     
 دون مهزة وضم احلاء 

 وإسكان السني دون ألف بعدها   

١٥     يف املوضعني( فتح الكاف(    
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة      
١٦    ضم النون     
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة       
١٧      فتح الياء      

١٩       بالنون بدل الياء       

٢١   فتح الياء   
٢٢      اًإبدال اهلمزة ألف       
٢٢    اًبدال اهلمزة ألفإ      
٢٣      فتح الياء     



 

 ١٦١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٥     تاء مفتوحة بدل الياء    
٢٥     فتح النون     

٣٢ 
     

      
 تسهيل اهلمزة الثانية   σ   

٣٥   تسهيل اهلمزة   † 

خ 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      فتح القاف  والتاء وألف  بينهام     
١٢      اًإبدال اهلمزة ألف      
١٢     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٨        اًاهلمزة ألفإبدال     
١٨        تسهيل اهلمزة الثانية   σ    
١٩       اًإبدال اهلمزة واو        
١٩     اًإبدال اهلمزة واو       
٢٢     كرس السني     
٢٦    فتح اهلمزة     
٣٦     اًإبدال اهلمزة واو       
٣٦      اًإبدال اهلمزة واو       
٣٨   مع التوسط أو القرصتسهيل اهلمزة  †   



 

 ١٦٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 اينطريق األصبه البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     اًإبدال اهلمزة واو       
٥     اًإبدال اهلمزة واو       
٥      اًإبدال اهلمزة واو       
٩      اًإبدال اهلمزة واو     

١٠     كرس اهلاء     
١٠        اًإبدال اهلمزة واوبالنون بدل الياء و      
١٢      اًإبدال اهلمزة واو      
١٣   اًإبدال اهلمزة واو   

١٥       اًإبدال اهلمزة ألف        
١٦    اًإبدال اهلمزة واو    
١٧     بالنون بدل الياء     
١٧    بالنون بدل الياء    

١٨     اًإبدال اهلمزة واو       
١٩      اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٠      اًإبدال اهلمزة ألف        
٢٠      اًإبدال اهلمزة واو       
٢٥      اًإبدال اهلمزة واو      
٢٥     اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٦٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٦    اًإبدال اهلمزة واو       

٢٧    اًإبدال اهلمزة واو      
٢٩      واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    مع املد املتصلبعدها مهزة أسكن الياء وزاد    
٩    اًإبدال اهلمزة واو       
٩     تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠      اًإبدال اهلمزة واو       
١١     ًياءإبدال اهلمزة  
١٢     اًإبدال اهلمزة ألف       
١٢    ةروكسمتشديد الياء    

١٤     اًة واوإبدال اهلمز       
١٥      اًإبدال اهلمزة واو       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     تسهيل اهلمزة الثانية • 
١٤    ومدها كمنفصل ًالياء وصالب       
٣٠     ًالنون ياءإبدال     



 

 ١٦٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٣٠     اًإبدال اهلمزة ألف   
  و٣٣
٣٤       التنوين وصال نونضم ً      

٤٠    كرس اهلمزة     
٤١      ًبالياء  وصال     

٤٤    تشديد الشني    

٤٥   ًالياء وصالب      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    اًإبدال اهلمزة واو     
٢٧      اًإبدال اهلمزة ألف      
٣٥     اًإبدال اهلمزة واو       
٤٩     تشديد الذال    

٥٥     اًإبدال اهلمزة واو       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١      ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء   
٢٣   اًمزة ألفإبدال اهل   

٢٤   تسهيل اهلمزة  † 



 

 ١٦٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٨     فتح اهلمزة     

٣٢      اًإبدال اهلمزة ألف         
٣٣     اًإبدال اهلمزة واو     
٣٤      اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٧      اً واحداً وجه  بالصاد         
٣٨     اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٥      فتح الياء      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١    ًإبدال اهلمزة واوا    

١٥     اًإبدال اهلمزة ألف      
١٩      تسهيل اهلمزة الثانية  υ    
٢٦     اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٧     اًإبدال اهلمزة واو     
٣٣      تسهيل اهلمزة الثانية υ    
٥٠    ، انظر األصول إدغام ونقل  !  
٥١   تنوين الدال   

٥٣        اًإبدال اهلمزة واو       
٥٥     ياءاهلمزةإبدال ً †   



 

 ١٦٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 اآلية ة حفصرواي البيـــــــــــــــــــــان طريق األصبهاين

   ًبالياء وصال   ٦ 
  †  تسهيل اهلمزة   ٧ 

   ًبالياء وصال   ٨ 
    ًبالياء وصال   ١٦ 

    ًبالياء وصال   ١٨ 

  تسهيل اهلمزة   † ٢٠ 

    ًالبالياء وص   ٢١ 

 •   تسهيل اهلمزة الثانية     ٢٥ 
    ًبالياء وصال   ٣٠ 
    ًبالياء وصال   ٣٧ 
    ًبالياء وصال   ٣٩ 

•   تسهيل اهلمزة الثانية    ٤١ 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان فصرواية ح اآلية
١٣   

 ً ياءاهلمزةإبدال  
†  السورة مثلها هذهوكل ما يف   

٢٢     ضم الياء وفتح الراء    
٢٩     اًإبدال اهلمزة ألف    



 

 ١٦٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٤١   اًإبدال اهلمزة واو    
٥٨     تسهيل اهلمزة  †   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩  فتح الزاي    
٢٥     اًإبدال اهلمزة ألف       
٣٥     اًإبدال اهلمزة ألف      
٤٧     هلمزة الثانية تسهيل ا    

٤٧      ـ عىل االخبار ـاالستفهامحذف مهزة       
٤٨ Ò  حركة اهلمزة هلا نقلثمإسكان الواو     Τ    
٥٨      تسهيل اهلمزة الثانية  υ    
٥٩    تسهيل اهلمزة الثانية σ 
٦٢       يد الذالتشد      
٦٣      تسهيل اهلمزة الثانية  υ    
٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية σ 

٦٨      تسهيل اهلمزة الثانية  υ    
٦٩    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧١     الثانية تسهيل اهلمزة   υ    
٧٢    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٢     اًإبدال اهلمزة ألف      



 

 ١٦٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨     اًإبدال اهلمزة واو     
٨       اًإبدال اهلمزة واو      
٨    اًإبدال اهلمزة واو      
١١       ضم الفاء      
١٢     اًإبدال اهلمزة واو      
١٢     اًإبدال اهلمزة واو       
١٤     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
١٥     اًإبدال اهلمزة واو     
١٥      اًإبدال اهلمزة ألف     
١٥      ًإبدال اهلمزة ياء    
١٦    اًإبدال اهلمزة ألف   
٢١     اًإبدال اهلمزة واو      
٢٣     اًإبدال اهلمزة ألف     
٢٤      اًإبدال اهلمزة ألف      
٢٤        بدون )(         
٢٦      مع املد بعدهاةمهززاد  الواو وأسكن        
٢٧     اًإبدال اهلمزة ألف    
٢٨     اًإبدال اهلمزة واو    
٢٩     اًإبدال اهلمزة واو      



 

 ١٦٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام     

٢   

حذف الياء وتسهيل اهلمزة مع :ًوصال
 . أو القرصتوسطال

 مع التسهيل مع الروم.١: وجهاناًوقف
 . أو القرصتوسطال

  مع املد الالزم املخفف ًإبداهلا ياء.٢

H    

  

٣   
فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة 

 دون ألف بينهام     

٤       اًإبدال اهلمزة واو        
٨    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٠      ضم الياء وكرس الزاي     
١٠      اًإبدال اهلمزة واو       
١١      لفأيم دون اجلسكان إ       
١٣     مزة الثانية تسهيل اهل   σ 

١٨     كرس السني     

٢١      فتح الياء     

٢٢     اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٧٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     اًهلمزة واوإبدال ا      
٩     اًإبدال اهلمزة واو     
١٤     كرس السني     
١٦     فتح الياء    
٢٣      اًإبدال اهلمزة واو     

 
 طريق األصبهاين ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١     اًإبدال اهلمزة واو     
١    َإثبات األلف وصال ومدها كمنفصل     
١      إدغام الدال يف الضاد       
٣    ضم الياء وفتح الصاد   
٤     كرس اهلمزة     
٤         مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو          
٤     اًإبدال اهلمزة واو     
٦     كرس اهلمزة     
١٠    اًإبدال اهلمزة واو     
١٠     اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٧١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١١     اًإبدال اهلمزة واو    

١٢    
  مع املد بعدها مهزةوزاد الياء أسكن

  أو تسهيلهااًثم إبدال اهلمزة الثانية واو
      

    …  
١٢     اًإبدال اهلمزة واو     
١٢   اًمزة ألفإبدال اهل     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   تسهيل اهلمزة   † 

٥       اًإبدال اهلمزة واو      

٦     واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄  
٦    اًفإبدال اهلمزة أل    
٦    فتح الياء    
٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال   
٨      فتح الراء وضم اهلاء      
١١     اًإبدال اهلمزة واو     
١٣     اًإبدال اهلمزة واو       

١٤  
وين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ تن

  مع اإلدغام) هللا(اجلاللة بالالم    

١٤   فتح الياء    



 

 ١٧٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     اًإبدال اهلمزة واو     
٥       واأللففتحة الراء إمالة  ⁄  
٥    ًإبدال اهلمزة ياء    

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     تسهيل اهلمزة  σ 
٤    تسهيل اهلمزة   † 
٤      كرس السني      
٤     اًإبدال اهلمزة واو      
٥   ختفيف الواو األوىل     

٨       اًإبدال اهلمزة واو       
١٠     اًإبدال اهلمزة ألف     
١١       اًواوإبدال اهلمزة       
١١        تسهيل اهلمزة الثانية       σ 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     اًإبدال اهلمزة واو    



 

 ١٧٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٥     اًإبدال اهلمزة ألف      

٦     اًإبدال اهلمزة ألف     

٩     اًإبدال اهلمزة واو    
٩    بالنون بدل الياء    
٩     بالنون بدل الياء      

١٠     ًإبدال اهلمزة ياء    

١١     اًإبدال اهلمزة واو    

١٣      اًإبدال اهلمزة واو      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
  مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن

  أو تسهيلهااًوإبدال اهلمزة الثانية واو
      

    …  
١   اًإبدال اهلمزة ألف     
١       وغلظ الالمإدغام الدال يف الظاء       
٢     اًإبدال اهلمزة واو     
٣   بتنوين الضم   
٣      فتح الراء وضم اهلاء      



 

 ١٧٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

٤     
 )يف املوضعني(

حذف الياء وتسهيل اهلمزة مع :ًوصال
 . أو القرصوسطتال

 مع التسهيل مع الروم.١: وجهاناًوقف
 . أو القرصتوسطال

  مع املد الالزم املخفف ًإبداهلا ياء.٢

H     

    

٦    اًإبدال اهلمزة ألف    
٨    ضم الكاف    
١١      فتح الياء      

١١     اًإبدال اهلمزة واو    
١١     بالنون بدل الياء     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن     

٣      
  مع املد املتصل بعدهامهزة وزاد الياء أسكن

  أو تسهيلهااًوإبدال اهلمزة الثانية واو
     

    …  
٤    تشديد الظاء      
٤     اًإبدال اهلمزة واو       
٥     فتح الباء وتشديد الدال     
٥   اًإبدال اهلمزة واو     

٦    اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٧٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٨    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن      
٩    مع املد املتصل بعدها مهزةوزاد الياء أسكن      
٩    اًإبدال اهلمزة ألف    
٩     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٢       اء  وألف بعدهاتكرس الكاف  وفتح ال       

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ًإبدال اهلمزة ياء      

٦    ياء إبدال اهلمزة ً    
٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
١٦     تسهيل اهلمزة الثانية σ  
١٦      مفتوحةًالثانية ياءاهلمزة بدال إ        
١٧      مفتوحةً الثانية  ياء اهلمزةبدالإ         
١٧   ًبالياء وصال     
١٨   مد منفصل( ًبالياء وصال(     
٢٧    إشامم كرس السني الضم  + 

٢٨       تسهيل اهلمزة الثانية   υ    
٣٠       تسهيل اهلمزة الثانية   υ    
٣٠      اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٧٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      ياءاهلمزةإبدال ً †  

٢٢      ًضم النون وصال      
٣٢      فتح الباء وتشديد الدال     
٤١      اًال اهلمزة ألفإبد     
٥١       فتح الياء        

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    تسهيل اهلمزة  †  
٩       اًإبدال اهلمزة واو        
١٢    إسكان الذال    
٣٣     اًإبدال اهلمزة واو     
٣٧      اًإبدال اهلمزة ألف      
٤١    اًإبدال اهلمزة واو     
٤٢      الذالتشديد       

 
 طريق األصبهاين ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
١   اًإبدال اهلمزة ألف    



 

 ١٧٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١١    فتح امليم     
١٦     تنوين ضم     
٢٨     اًإبدال اهلمزة ألف     
٣٣      باإلفراد–حذف األلف الثانية-      
٤٣    تسهيل اهلمزة   † 
٤٣    فتح النون وإسكان الصاد     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      اًإبدال اهلمزة ألف      
٣    ًضم النون  وصال    
٤       اًواوإبدال اهلمزة       
٤    اًإبدال اهلمزة واو     
٦   فتح الياء  
٩   فتح الياء  

٢٣   ضم الواو  

٢٨   إسكان الياء  
٢٨     اًاوإبدال اهلمزة و    
٢٨       اًإبدال اهلمزة واو       

٢٨      اًإبدال اهلمزة واو       



 

 ١٧٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      كرس اهلمزة     

٤      رس اهلمزةك     

٥     كرس اهلمزة     

٦      كرس اهلمزة     

٧     كرس اهلمزة    

٨      كرس )  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية
 اهلمزة    

٨      ًءايإبدال اهلمزة   

١٣     اًإبدال اهلمزة واو     
١٦     يف املصحف املدينًالنون مفصولة رسام       

١٧      بالنون بدل الياء   
١٩      مهزة مكسورة     

٢٠    وبينهام ألفالالم  و  القاففتح   
٢٥      فتح الياء    

 
 طريق األصبهاين ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية
٣   ًضم الواو وصال    
٦     ًإبدال اهلمزة ياء     



 

 ١٧٩ رواية ورش من طريق األصبهاين 

٢٠     كرس الفاء واهلاء      
٢٠      كرس الثاء واهلاء      

 
 طريق األصبهاين ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٥      كرس الراء     
٢٤   اًإبدال اهلمزة واو     
٣١      اًإبدال اهلمزة واو       
٥٠    تسهيل اهلمزة   † 
٥٠     فتح الفاء     

٥٢   اًإبدال اهلمزة واو     
٥٦    بالتاء بدل الياء      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   كرس السني   
٧   فتح الراء   

٢٧    إدغام النون يف الراءبال سكت و    
٣٦   كرس السني   
٣٧      بدل الياءتاءبال      



 

 ١٨٠ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   

  بتنوين الفتح مع اإلدغام: ًوصال
   باأللف: ًوقفا

١٥   
  بتنوين الفتح مع اإلخفاء:ًوصال

 باأللف: اًوقف   

١٦   
   بتنوين الفتح مع اإلدغام:ًوصال

 باأللف  :اًوقف   

٢١   إسكان الياء وكرس اهلاء    

٢٨   ًإبدال اهلمزة ياء   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     ضم الذال     
٢٣      تشديد الدال     

٣٣      تسهيل اهلمزة  † 
٣٣   عىل اجلمع-  بعد الالم اًزاد ألف    
٣٦     اً واوإبدال اهلمزة      
٥٠      ياءاهلمزةإبدال ً †   
٥٠    اًإبدال اهلمزة واو     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٨    اًإبدال اهلمزة ألف     



 

 ١٨١ رواية ورش من طريق األصبهاين 

١٩   ءتشديد التا   
٢٥      ختفيف السني      
٣٧   الباءضم  

٣٧  ضم النون  

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    تسهيل اهلمزة الثانية  •  
١١     ـ عىل االخبار ـ األوىلحذف اهلمزة     
١٦     فتح الواو دون تنوين    

١٨     تشديد الزاي     

٢٧      تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٣٩      اًدال اهلمزة ألفبإ       

٤١      اًدال اهلمزة ألفبإ       
٤٦     تسهيل اهلمزة   † 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ضم العني     
٦     تشديد الصاد     



 

 ١٨٢ رواية ورش من طريق األصبهاين

٢٢         تسهيل اهلمزة الثانية   σ   
٢٥     اهلمزةكرس      
٣٧  اًإبدال اهلمزة ألف 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    ياءاهلمزةإبدال ً  †  

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   تشديد الدال   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤     مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء     

٣١     بعد الفاءاًزاد ألف   

 
 طريق األصبهاين ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية
١٢   ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم   

٢٠     اًإبدال اهلمزة واو     



 

 ١٨٣ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧       اًمزة واوإبدال اهل       

٨     اًإبدال اهلمزة واو      

١٠    اًإبدال اهلمزة واو       

١٠      اًإبدال اهلمزة واو       

٢٢    تنوين ضم     

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف اآلية
٤   ختفيف شدة امليم   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦      اًإبدال اهلمزة واو     

 
 طريق األصبهاين ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
١١   ضم التاء   
١١  تنوين ضم  



 

 ١٨٤ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   ًبالياء وصال     
٩    ًبالياء وصال        
١٥  فتح الياء  

١٥  ًبالياء وصال     
١٦  فتح الياء  

١٦  ًبالياء وصال     
١٨    ضم احلاء  دون  ألف   

١٩      اًإبدال اهلمزة ألف      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     كرس السني   
٧    كرس السني   
٢٠  مديةاًإبدال اهلمزة واو     

 
 طريق األصبهاين ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٥   بالفاء بدل الواو   



 

 ١٨٥ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٨   اًإبدال اهلمزة واو   

 

 


 


 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

١١     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

١٣     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

 

 



 

 ١٨٦ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       اًإبدال اهلمزة ألف     
٥     اًإبدال اهلمزة واو    
٦      بدل الياء املشددةةياء مدية ثم مهز      
٧      بدل الياء املشددةةدية ثم مهزياء م       

 
 


 

 
 

 
 

 
 



 

 ١٨٧ رواية ورش من طريق األصبهاين 

 
 طريق األصبهاين ــــــــــــــــانالبيـــــ رواية حفص اآلية
٣   كرس السني   

٥    فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   

٨   اًإبدال اهلمزة واو      

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     اًاهلمزة ألفإبدال      

 

 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   تسهيل اهلمزة الثانية υ  


 

 
 



 

 ١٨٨ رواية ورش من طريق األصبهاين

 
 

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   ًضم التاء وصال   

 
 طريق األصبهاين البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     إبدال الواو مهزة     


 

 

 
 



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٨٩

 
 من طلبة اًن كثريإلذا ف ،سالمي املشهورة يف معظم العامل اإل هين طريق الشاطبيةإ

 قد اختار يف -رمحه اهللا-ن الشاطبي أ علم ون،يعرف غريها من الطرق العلم ال
  بينام من القراءات السبعروايةكل  لاً واحداًطريق) ماين ووجه التهاينحرز األ(منظومته 
 يف القراءات النرش (هاجلزري يف كتاب ابن  مجعقد و،خرىأ اً من العلامء طرقهغري اختار
ن هذا الكتاب شمل أمع مالحظة  ، من كتب القراءاتاًثامنية ومخسني كتاب) العرش

 .اً طريق٩٨٠القراء العرش برواهتم العرشين بطرقهم التي بلغت 
 :ئيسني طريقني ررواية ورشوقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه أيب يعقوب يوسف بن عمرو املعروف باألزرق طريق :األول
 .ًطريقا) ١٩(أيب احلسن إسامعيل بن عبد اهللا النحاس املرصي وعنه  -أ

 . ًطريقا) ١٦(أيب بكر عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا التجبي وعنه  -ب
 : طريقانوعنه أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين :الثاين 

 .ًطريقا) ٢٢(أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم وعنه  -  أ
 .طرق) ٤(ن جعفر املطوعي وعنه بأيب العباس احلسن بن سعيد  - ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رش للنويري جرشح طيبة النانظر  )١(

ـــــرواة عـــــنهم طـــــرق   وهـــــذه ال
ــــــع ــــــني وإال أرب ــــــاثنني يف اثن   ب

 

ــــــق ــــــرشنا   حيق   أصــــــحها  يف  ن
  فهـــي زهـــا ألـــف طريـــق جتمـــع

 
 

 .١١٩ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .٩٢ ص١ النرش البن اجلزري ج ،رش لواًون طريقست وإحدىفهذه : قال ابن اجلزري )٣(



 

 

 
 

 ً طريقا) ٣٥(يعقوب يوسف بن عمرو األزرق أبو  ُّالربيع سليامن بن داود بن محاد بن سعد الرشدينيأبو 

ــسن  ــو احل ــن أب ــامعيل ب إس
 ًطريقا) ١٩ (عبداهللا النحاس

بكر عبد اهللا بن مالك بن عبداهللا أبو 
 ًطريقا) ١٦(بيي يوسف التجبنا

القاسم هبة اهللا بن جعفر بن  أبو
 ًطريقا) ٢٢ (حممد

 بن سعيد أبو العباس احلسن
 طرق)٤(  املطوعي

 عيل بن أمحد احلاممي -
  أبو الفرج النهرواين-
  أبو حفص عمر بن عيل الطربي-
  أبو بكر بن مهران-

  عبد اهللا الكارزينيأبو

  الرشيف أبو الفضل- 
 أبو القاسم اهلذيل - 
 أبو معرش الطربي - 

 بييأمحد بن أسامة التج -

 أمحد بن إسحاق اخلياط -

 رجاءأمحد بن حممد بن أيب  -

 أمحد بن عبد اهللا بن هالل -

 محدان بن عون اخلوالين -

 سالمة بن احلسن املوصيل -

 حممد بن إبراهيم األهنايس -

 احلسن بن شنبوذ -

أبو عدي عبد العزيز بـن عـيل  -
 ًطريقا) ١٢(بن حممد ا

أبو إسحاق إبراهيم بـن حممـد  -
 طرق) ٣(بن مروان الشامي ا

أبو عبد اهللا حممد بـن إبـراهيم  -
 )طريق واحد(األهنايس 

 ًطريقا) ٢٦ (بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاينأبو 



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩١


 

 :من عدة كتب وهي  األصبهاينق ياختار اإلمام حممد بن اجلزري طر
 ).  ه٣٨١ت  (أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين : كتاب الغاية .١
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش( الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٢

 ). ه٤٣٨: ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 

احد بن احلسني بن شيطا البغـدادي  أليب الفتح عبد الو:التذكار يف القراءات العرش .٣
 ). ه٤٤٥: ت(

 أليب احلسن عيل بن حممد بـن عـيل بـن :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٤
 ). ه٤٥٠: ت(فارس اخلياط البغدادي 

بن ا أليب القاسم يوسف بن عيل :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥
 ). ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ت ( الشافعي   أليب معرش عبد الكريم الطربي: يف القراءات الثامن كتاب التلخيص .٦
 ).  ه٤٧٨
 ).  ه٤٨٠ت  (أليب إسامعيل موسى بن احلسني املعدل:احلفاظ كتاب روضة .٧
ــراءات العــرش.٨ ــستنري يف الق ــن ســوار البغــدادي :امل ــن عــيل ب  أليب طــاهر أمحــد ب
 ). ه٤٩٦:ت(

 ). ه٥١٤:ت( أليب عيل احلسن بن خلف بن بليمة القريواين :تتلخيص العبارا. ٩



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٢

 أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكـر بـن :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ١٠
 ) . ه٥١٦: ت(عتيق الصقيل املعروف بالفحام 

ـــة الكـــربى.١١ ـــيس :الكفاي ـــدار القالن ـــن بنْ ـــن احلـــسني ب َ أليب العـــز حممـــد ب ُ
 . ) ه٥٢١:ت(الواسطي

 أليب منصور حممد بن عبـد امللـك بـن احلـسن :  كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٢
 ).  ه٥٣٩ت (العطار البغدادي  

 :املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي.١٣
 .) ه٥٤١:ت (أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخلياط البغدادي

 أليب الكرم املبارك بن احلسن بن فتحان :صباح الزاهر يف القراءات العرش البواهرامل.١٤
 ). ه٥٥٠:ت(الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحـد العطـار اهلمـذاين :غاية االختصار يف القراءات العرش.١٥
 ) . ه٥٦٩: ت(

 ).  ه٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  :اإلعالن.١٦
 . يف اجلدول التايلا مبينًرشواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق و



 

 

 
 
 

 ًطريقا) ٢٦ (بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاينأبو 

 ً طريقا) ٣٥(يعقوب يوسف بن عمرو األزرق أبو 

ــو احلــسن  ــن أب ــامعيل ب إس
 ًطريقا) ١٩ (عبداهللا النحاس

بكر عبد اهللا بن مالك بن عبداهللا أبو 
القاسم هبة اهللا بن جعفر بن  أبو ًريقاط) ١٦(بييبن يوسف التجا

 ًطريقا) ٢٢ (حممد

 أبو العباس احلسن بن سعيد
 طرق)٤(املطوعي  

 التجريد-                      املستنري            -
      املفتاح-                         روضة املعدل-
املصباح-                     الكفاية الكربى -
 التذكار-               تلخيص  العبارات-
 اجلامع-                         روضة املالكي–
 اإلعالن-                 الغاية البن مهران-
 الكامل- أليب العالء غاية اإلختصار -

 أبو عبد اهللا الكارزيني

  املبهج -
 املصباح-
  التلخيص-
 الكامل-

 التجريد -             التيسري-
 الكامل -          الشاطبية-
  اهلداية-
  املجتبى-
   جامع البيان-
  تلخيص العبارات-
  تلخيص أيب معرش-

  التبرصة-    التجريد     -
  الكايف-   التذكرة       -
  املجتبى-      العنوان     -
  جامع البيان -
  تلخيص  العبارات -
  اإلرشاد لعبد املنعم-

 ُّبن سعد الرشدينيالربيع سليامن بن داود بن محاد أبو 
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 من طريق األصبهاين ورشن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  رواية أمع        
 :مورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول كثري من األ فقت يفتهتا اا رونضم

  .اً واحدً قوالبني السورتنيبالبسملة  يفصل:البسملة بني السورتني •

•  :القرص أو فويق القرص أو التوسط.     
•  : فويق القرص أو التوسط أو اإلشباع. 
  :)فصل، متصلمن(: التقاء املدين •
)٤،٦( ،)٤،٤( ،)٣،٦( ،)٣،٣(، )٦ ،٢(، )٤ ،٢(، )٣ ،٢(. 
•  :اً واحدً، قوال)حركتان (القرص. 
•  :نحواً واحدً القرص، قوال ، : ﴿ Y﴾،﴿i﴾،﴿ Æ﴾.  
(  : العني يف• ∼ ( ]و]١:مريم)  ( ]اإلشباع  التوسط أو ، القرص أو]٢:الشورى

 .حسب الطريق
                                          

  . ١٠ صاألصدق للضباعقول ال )١(
  .١٠ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٤٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .١١ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٥٠ ص١بن اجلزري جالالنرش )٣(
  . ١٢ صقول األصدق للضباعال )٤(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٢٦٤ ص١بن اجلزري جالالنرش )٥(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ،١٣ صقول األصدق للضباعال )٦(
  .١٣ صقول األصدق للضباعال ، ٢٧١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٧(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٥

•قرأ :﴿     ﴾]اً واحدًقوال ً بضم اهلاء وصال]٤٦:األنعام. 

• يف كلمتني نحو : ) Z  Y(،) L  K(،) g f e( : قرأها
   .اً واحدًبالتسهيل قوال

• ﴿ 6   .)اً اإلبدال واوأو التسهيل(أو الوجهان الياء بني اهلمزة والتسهيل  ﴾5 

• يف كلمة نحو : ) Z( : اً واحدًقرأها بالتسهيل قوال.  

.)تسهيلالبدال أو اإل(بدال أو الوجهان اإل ﴾,﴿ • 

 • ) r(:  اً واحدً قوالبالتسهيلقرأها. 

  .حسب الطريق)ًالتسهيل أو إبداهلا ياء(ه تسهيل الثانية أو الوجهان ل ﴾¢ ﴿ •

• )   (:]حال التسهيلاً واحدً قوالباإلدخالقرأها  ]٢٤:السجدة[و ]٤١:القصص . 

                                          
  . ١٥ صقول األصدق للضباعال )١(
  . ، وليس له اإلبدال١٨ صقول األصدق للضباعال )٢(
  .٣٠١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .، وليس له اإلبدال١٥  صدق للضباعقول األصال ،٢٨٣ ص١بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .١٧ صقول األصدق للضباعال ،٢٩٣ ص١بن اجلزري جالالنرش )٥(
  .، وليس له اإلبدال٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )٦(
  .٢٩٥ ص١بن اجلزري جالالنرش )٧(
  .١٥ صقول األصدق للضباعال ،٢٩٥ ص١بن اجلزري جالالنرش )٨(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٦

 . اً واحدًقوال  كحفص:), ( •

• ﴿ l﴾إثبات األلف أو حذفها: ، ويف األلفاً واحدً تسهيل اهلمزة قوال. 

•  ) Ð(: ]اً واحدً هبمزة وصل قوال]١٥٣:الصافات. 
.ز أو النقلحتقيق اهلم ﴾½ ﴿ • 

.نقلمع ال بإسكان الواو ]٤٨:الواقعة[ و]١٧:الصافات[﴾Ò ﴿:قرأ األصبهاين • 
• 

اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركـة األصبهاين أبدل  :اهلمز املفرد الساكن •
 . للكلمةاً أو الما أو عينًًن فاءاكًسواء ا ً ووقفًما قبله وصال

﴿ :نحو  ﴾،﴿  ﴾،﴿ 3﴾،﴿  °﴾،﴿ ,﴾،﴿ °﴾ ،﴿ ©﴾ ،  

﴿:  يف نحــوًويبــدهلا وصــال ،﴾ 2 1 ﴿    ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿    ﴾ ،
   .ًويقرأها ابتداء كحفص

                                          
  .١٥ صقول األصدق للضباعلا ،٢٨٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )١(
  .، سهل اهلمزة وليس له اإلبدال، وله املد والقرص عند إثبات األلف٣١١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .١٥ صقول األصدق للضباعال ،٢٧٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال ،٣٢١ ص١بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال )٥(
  .٢٠  صقول األصدق للضباعال ،٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )٦(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٧

 :واستثنى من ذلك مخسة أسامء ومخسة أفعال فقرأها بتحقيق اهلمز، فأما األسـامء فهـي
﴿X﴾، ﴿ L﴾، ﴿ ;﴾، ﴿ ³﴾، ﴿  Ø﴾، ﴿ �﴾ ، ﴿ ¯﴾   ]٧٤:مـــــريم[، 
﴿6﴾، ﴿ T﴾،حيث وقعت. 

 ﴾Æ ﴿و ،﴾× ﴿ ،﴾} ﴿:وما جـاء مـن لفظـه نحـو،﴾{ ﴿:وأما األفعال فهي
ــه ــن لفظ ــاء م ــو،وماج  ،﴾À ﴿ و،﴾Ó﴾، ﴿ ¿﴾ ،﴿ Í ﴿،﴾` ﴿:نح
ــه ــن لفظ ــاء م ــو ،وماج ــذلكو ،﴾= ﴿ ،﴾A﴾، ﴿ A ﴿ :نح  ،﴾i ﴿ ك

﴿/﴾، ﴿&  ﴾، ﴿ 1 ﴾. 
e d  ﴿: وحمركة بحركة عارضة لاللتقاء الساكنني نحوًحمققة وصالوإذا كانت اهلمزة 

 g  f﴾]٣٩:األنعام[، ﴿  L  K  J  I﴾]لعودهـا إىل اً فال بد من إبـداهلا وقفـ]٢٤:الشورى 
 .األصل وهو السكون

  ﴾Î ﴿ ،]١١:الــنجم[ و]٣٦:اإلرساء[ ﴾T ﴿:  يفاً قـرأ األصــبهاين بإبـدال اهلمــز واو• 
 ،]١١:القصص[﴾ l k ﴿ ،]٣٢:الفرقان[ و ]١٢٠:هود[

< ﴿ ،]٨:اجلــن[ ﴾q ﴿،]٤:امللــك[ ﴾T ﴿:ًوأبــدل اهلمــز يــاء يف  ، ]٦:املزمــل[ ﴾= 
﴿V ﴾ ًحيث ورد قوال واحدا ً. 

 ﴾B A ﴿ :املجــرد عــن الفــاء حيــث ورد نحــو ﴾  A﴿:اإلبــدال يف وأولــه التحقيــق 
t ﴿ و،]٩:التكوير[  s﴾ ]٦:القلم[.  

حيـث  ﴾´ ﴿و ،]٧٠:يوسـف[ و]٤٤:األعراف[ ﴾8 ﴿:  قرأ األصبهاين بتحقيق اهلمز يف•
 .]٣٧ :التوبه[  ﴾" ﴿، و ورد



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٨

½  ﴿: يف ستة مواضـع وهـي،﴾@ ﴿ قرأ األصبهاين بتسهيل مهزة •  ¼  » º﴾  

Â ﴿ ،]٤:يوســف[  Á À ﴾ ]٤:يوســف[ ﴿ n  m﴾  ]ــل Ý ﴿ ،]٤٠:النم  Ü﴾ 
² ﴿ ،]٣١:القصص[  ﴾X W ﴿، ]٤٤:النمل[  .]٤:املنافقون[  ﴾± 

X ﴿:   بـــال خـــالف يف،﴾ W ﴿يل مهـــزة  قـــرأ األصـــبهاين بتـــسه•  W﴾  

? ﴿:وله التسهيل أو التحقيق أو الوجهان يف ،]١٦٧:األعراف[  .]٧:إبراهيم[ ﴾< 
r ﴿ و]٧:يـونس[ ﴾( * ﴿ : قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف•  q﴾  ]١١:احلـج[ 
ــون نحــو ﴾ Z﴿و Ê ﴿: بإســكان الن  É È ﴾ ]ــونس = ﴿ و]٢٤:ي ــونس[ ﴾ ; >   ]٤٦:ي

َّكأن﴿و َ È ﴿:تشديد النـون نحـوب ﴾ َ  Ç﴾  ]و ]٣٥:األحقـاف﴿ G  F ﴾ ]٢٧:يـونس[ ، 
¡ ﴿كذلك و  . ]٨٢:القصص[  ﴾³ ´ ﴿و ]٨٢:القصص[ ﴾ � 
6 ﴿و ﴾ h ﴿و ﴾ ð ﴿:  قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف نحـو•  5﴾  

ـــراف[  ﴾> ﴿و ]٤٠:األرساء[ ـــود[ و]١٨:األع ـــسجدة[ و]١١٩:ه 4  ﴿ و]٨٥:ص[ و]١٣:ال

C ﴿ و]٩٩:األعراف[ ﴾ HJ I  ﴿و ]٩٧:األعراف[ ﴾5  B A ﴾ ]١٠٧:يوسف[ 

A ﴿و  .]٦٨:اإلرساء[ ﴾ 6 7 ﴿و ]٩٥:النحل[ ﴾ @ 
• 

 . Æ Å﴾ ﴿،﴾% & ﴿ :نحو) الظاء ( عند تاء التأنيث الساكنةظهرأ •
• ﴿ ± ° .إظهار أو إدغام أو الوجهان ﴾¯  

                                          
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال )١(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ١٩٩

 .إدغام كامل أو ناقص ﴾" ﴿ •
.إدغامإظهار أو  ﴾< > ﴿ • 

• )[  Z Y( : اً واحدًباإلظهار، قوال. 
 .اً واحدً، قوالباإلشامم ﴾¬ ﴿ •
• ﴿ r  º p﴾، مع اإلدغام يفنقل  ﴿ ÊÉ  È  Ç﴾ مع اإلظهار أو حتقيق . 
•الغنة عدم له الغنة و: 
تدغم فيها إدغام بغنة ف )الم أو راء( إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين تكون الغنةو

 : ومقدار الغنة حركتان ناقص
 :مع مالحظة

﴿ تفخيم الغنة إذا وقعت قبل الـراء املفتوحـة مثـل •      ﴾]١٧٣:البقـرة[ 
﴿        ﴾]أو املضمومة  مثل  .]١٤٧:البقرة﴿    ﴾]٢٩:احلجر[﴿     

       ﴾]٢+١:احلجر[ 

                                          
  .٣١ صقول األصدق للضباعال ،١٦ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١٤ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال ،١٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .١٧٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٣١٧ ص١بن اجلزري جالالنرش )٥(
    .٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٦(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٠

﴿وترقــق الغنـــة قبـــل الــراء املكـــسورة  مثـــل  •     ﴾]٦٠:البقـــرة[﴿   

  ﴾]١٧٦:البقرة[. 
﴿وترقق الغنة قبل الالم مثل  •               ﴾]٢٤:البقرة[،﴿     

﴾]٢:البقرة[. 
﴿ مثلًقطوع رساموتكون الغنة يف امل •            ﴾]٧:البقـرة[ ،﴿        

      ﴾]٥:البلد[. 
﴿ مثل ًوال  تكون الغنة يف املوصول رسام •            ﴾]٢:هـود[ ،﴿       

    ﴾]٣:القيامة[. 
•   

 .تقليل أو فتح  ﴾ E ﴿ ها • 

• ﴿ !﴾ فتح أو تقليل : اهلاء والياء. 

.اً واحدًقوال إمالة كربى يف مجيع مواضعها ﴾4 ﴿ • 
.فتح أو تقليل: ﴾> ﴿ يا • 

ًقوال واحدا األصبهاين باقي باب اإلمالة والتقليل بالفتحقرأ و ً. 
                                          

  .٣٦ صقول األصدق للضباعال ،٥٢ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
  .٣٦ صباعقول األصدق للضال ،٥٢، ٥١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٣٥ صقول األصدق للضباعال ،٤٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
  .٣٥ صقول األصدق للضباعال ،٥٢ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٢٠٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٦صقول األصدق ال، ٣٥ ص٢جالنرش  )٥(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠١

 . مثل حفصاً وترقيقً أحكام الراء تفخيام•
 .ترقيق أو تفخيم أو الوجهان ﴾= ﴿ راء •
 . مثل حفصاً وترقيقاً أحكام الالم تغليظ•
• : 

 : ما ييل فأسكنوافق األزرق يف هذا الباب ولكن خالفه
• ﴿ y  x﴾ ]١٥:األحقاف[،]١٩:النمل[. 

• ﴿  £  ¢ .وفتحها صاحب التلخيص ]١٠٠:يوسف[﴾¡  
• ﴿      ﴾]١٨:طه[ . 
• ﴿    ﴾]١٩٢:اإلنعام[. 
﴿وفتح ياء  •       ﴾]٢٦:غافر[. 
• : 

 :وافق األزرق يف هذا الباب ولكن خالفه فأثبت ياء 
•﴿        ﴾]٣٩:الكهف[. 
• ﴿           ﴾]٣٨:غافر[. 

                                          
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )١(
  .٣٦ ص للضباعقول األصدقال ،٧٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٣(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٣٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٥(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٢

  
 ).ال( ورمزه  ال تكبريمهورجلا

  :وز التكبري مثلجيطرق الومن بعض 
 . من آخر الضحى إىل آخر الناس).خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ

 . من أول الرشح إىل أول الناس).ص(ورمزه وائل سور اخلتم أل التكبري اخلاص -ب
 النـاس، إىل ةالفاحتـ مـن )ع( ورمزه براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .املقدم هو التكبري وعدم وعدمه التكبري له التكبري أثبت من وكل
 ثـم نـذكر يف ،من الشاطبية مقارنة بطريق األصبهاين من التجريد ونفرد طريق األزرق

 . رواية ورش من طريق األصبهايناجلداول هناية الكتاب مجيع الطرق
 

                                          
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ، وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٣


 

  ن أيب بكر بن عتيق الصقيل املعروف بالفحاملعبد الرمحن ب
 

 طريق التجريد  طريق الشاطبية
 سملة بالفصل بال  البسملة بني السورتني املتتاليتني ثالثة أوجه. ١
حركات٤   حركات٦ شباعاإل :املنفصل .٢ 
 حركات٤  كات حر٦ اإلشباع :تصلامل. ٣
   القرص أو التوسط أو اإلشباع: مد البدل.٤
 قرصال  أو اإلشباعالتوسط : )°  (و) i (: نحواللني املهموز.٥
∼ (عني. ٦ ( و)  ( :قرصال  اإلشباع أو التوسط 
 ﴿ بالضم   بالكرس﴾; > =﴿.٧    ﴾ 

                                          
 .١٠ للضباع ص القول األصدق)١(
 .١٣٦ التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٢(
 .١٣٦ التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٣(
 .١٣القول األصدق للضباع ص )٤(
 .١٣القول األصدق للضباع ص )٥(
 .١١٩ ص ١هيم حممد ج فريدة الدهر حممد إبرا)٦(
  . ١٥ صقول األصدق للضباعال )٧(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٤

 تسهيل فقط   إبدال أو تسهيل)Z Y ( :اهلمزتان املتفقتان يف كلمتني نحو .٨

اهلمزتان املفتوحتان نحو: ) Z(تسهيل فقط  إبدال الثانية أو تسهيلها: وجهان 

﴿ باب .١٠   ﴾فقطلبدااإل  والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   

 ) r(:تسهيل   وجهان إبدال أو تسهيل 

 )  (:]مع اإلدخال   بال إدخال]٢٤:السجدة[و ]٤١:القصص 

 )  .σ(:كحفص    زيادة مهزة إستفهام وتسهيل الثانية),( 

١٥.   ﴿l﴾  :األلف وتسهيل اهلمزإثبات   األلف والوجهان يف اهلمزحذف  

 ) Ð(: ]مهزة وصل   مهزة قطع]١٥٣:الصافات 

١٧. ﴿ Ò﴾ نقلمع ال إسكان الواو  كحفص 

                                          
  .١٨ صقول األصدق للضباعال )١(
  .١٢١التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٢(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٣(
  .٢١٧م حتقيق ضاري الدوري ص التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحا)٤(
 . ١٢٦ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٥(
 .٢٨٧ ص١النرش البن اجلزري   ج  )٦(
 .٢٠٣ التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٧(
 .٢٧٠ ص٢النرش  ج قال ابن اجلزري يف  )٨(
  .٢٧ صقول األصدق للضباعال )٩(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٥

 )انظر أصول األصبهاين(  )انظر أصول األزرق: (فرداهلمز امل. ١٨
اإلبدال  التحقيق ﴾ Ó ﴾،﴿ s ﴿ مهزة.١٩ 
٢٠. ﴿  ﴾فقطاإلشامم  الروم أواإلشامم :نا وجه  
  أظهار  إدغام ):الظاء ( عندتاء التأنيث الساكنة .٢١
 ) [ Z Y(إظهار فقط  إدغام أو إظهار: وجهان 
٢٣. ﴿ r º p ﴾ ،﴿ ÊÉ È Ç ﴾:ناوجه   
 فتح   إمالة:)E (ها . ٢٤
 (ايها . ٢٥ ∼( :فتح  قليلت 
 إمالة كربى   فتح ﴾4 ﴿ .٢٦
  فتح فقط  باب التقليل األزرق تقليل أو وجهان باقي .٢٧

                                          
  .٢٠  صقول األصدق للضباعال ،٣٠٩ ص١بن اجلزري جالالنرش )١(
 . ١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٢(
  .١٤٠التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع البن الفحام حتقيق ضاري الدوري ص )٣(
  .٢٩ صقول األصدق للضباعال )٤(
 . ١٢٧ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٥(
 .١١٩ ص ١فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج  )٦(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٧(
 .١١٩ ص ١ فريدة الدهر حممد إبراهيم حممد ج)٨(
  .٤٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٩(
  .٢٠٣، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٦صقول األصدق ال، ٣٥ ص٢جالنرش )١٠(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٦

 حفصك  )انظر األصول (اً وترقيقاًأحكام الالم تغليظ .٢٨
 حفصك  )انظر األصول (اً وترقيقًأحكام الراء تفخيام .٢٩
﴿ راء.٣٠ ﴾فقط الرتقيق  الرتقيق أو التفخيم:نا وجه 

٣١. ﴿  ﴾ و﴿     ﴾و ﴿ X  W﴾ إسكان الياء   الياءفتح 
٣٢. ﴿    ﴾ فقط اإلسكان  إسكان الياء أو فتحها:ناوجه 

٣٣. ﴿ $  الياء فتح  الياء إسكان ﴾# 

٣٤. ﴿      ﴾و ﴿      ﴾ الياءإثبات   حذف الياء 

                                          
  .٣٦ص قول األصدق للضباعال )١(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٢(
 .٧٧ ص٢بن اجلزري   جالنرش ال )٣(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٤(
  .٣٦ صقول األصدق للضباعال )٥(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال وما بعدها،١٢١ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٦(
  .٣٧ صقول األصدق للضباعال ،وما بعدها١٣٥ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٧(



 

 رواية ورش من طريق الطيبة ٢٠٧

، من طريق األصبهاين لوحدهاكل طريق من طرق رواية ورش  خي القارئوإليك أ
َوما اختلف فيه من األصول أو الفرش، ويمكنك بذلك أن تقرأ يف الـصالة أوغريهـا  ِ ُ

أنت آمن مـن اخللـط بـني الطـرق، عىل أي طريق من طرق ورش بكل سهولة ويرس و
وتستطيع معرفة سند هذا الطريق من خالل اجلداول التي أثبتها قبل كل جمموعـة مـن 

 .الطرق
وقد وفقني اهللا تعاىل فقرأت بكل طريق من هذه الطرق عىل شيخنا الـدكتور حممـد 

 .اً جزاه اهللا خري،، وقام بتدقيق الكتاب والطرقالصانع
 



 

 أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين
 أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم

 أيب احلسن عيل بن أمحد احلاممي
 عبد السيد أيب نرص اخلباز الروضة للاملكي أيب عيل العطار أيب عيل الواسطي نرص الفاريس

 التجريد 
 املستنري   أليب العزالكفاية الكربى البن الفحام

للهذيل إبراهيم املالكي البن سوار  الكامل 
 التذكار 
 املفتاح البن شيطا

 البن خريون

سبط اخلياط  أمحد اللخمي
 البغدادي

غاية االختصار 
 أيب الفضل الصباغ  العز القالنيسأيب الفيضأيب عبد اهللا  أليب العالء

زيد بن احلسن  شجاع املدجلي
 ديالكن

حممد بن هارون بن 
 الكال احللي

 سبط اخلياط
 سبط اخلياط نارص بن احلسن

زيد بن احلسن 
 الكندي

حممد بن عمر بن  أيب اجلود غياث
 زيد الكندي أيب اجلود غياث زيد الكندي أيب القاسم الداعي

 عيل بن شجاع

إبراهيم بن أمحد بن 
أمحد بن غزال بن  فارس

 فارسإبراهيم بن  ععيل بن شجا فارسإبراهيم بن  املظفر الواسطي
 فارسإبراهيم بن 

عبداهللا بن عبد  الصائغ
  املرصي املعدلالصائغ بن أمحد بن عبد اخلالقحممد أيب عبد اهللا  املؤمن  

  البغدادي بن أمحد ابنعبد الرمحنأيب حممد  حممد بن اللبان البغدادي احلنفي
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



الكفاية  التجريد الكلمة
 الكربى

غاية 
 االختصار

روضة  املستنري
 ملالكيا

 املفتاح التذكار الكامل

 ال ال ال،خ، ع ال ال ، عصال، ال ال التكبري
 كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص البسملة بني السورتني

 بال غنة بال غنة وجهان بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة ل،رالغنة يف 
 ٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٣،٢ ٢ ٤ املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ املتصل

 ٢ ٤ ٦، ٤ ٤ ٢ ٢ ٤، ٢ ٢   مريم والشورىعني
 فتح فتح تقليل فتح فتح فتح فتح فتح ها وياء مريم

 فتح فتح تقليل فتح فتح فتح فتح فتح Eها 
>  يا   فتح  فتح تقليل فتح   فتح    فتح   فتح          فتح   

 تفخيم تفخيم متفخي تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم ترقيق =
 تسهيل ًإبداهلا واوا أو تسهيلها تسهيل تسهيل تسهيل ًإبداهلا واوا أو تسهيلها 5 6

 إبدال إبدال تسهيل،إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال , باب



 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل  تسهيل إبدال،تسهيل إبدال،تسهيل تسهيل ¢
    تسهيل مع اإلدخال ]٢٤:السجدة[ و ]٤١:القصص[: يف 

 حذف حذف حذف إثبات إثبات حذف حذف إثبات l ألف
 تسهيل تسهيل تسهيل حتقيق حتقيق تسهيل وجهان حتقيق إبراهيم<
Ó  إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال حتقيق إبدال إبدال 

s  إبدال إبدال  إبدال  إبدال إبدال حتقيق إبدال إبدال 
 حتقيق حتقيق نقل يقحتق حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق ½

r º p  نقل نقل نقل نقل نقل نقل نقل حتقيق 
ÊÉ È  Ç  إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إظهار 
 إظهار إظهار وجهان إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار ¯ ° ±

 إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام  < >
 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل  "

 تؤخذ أحكام اهلمز املفرد من أصول األصبهاين: ملحوظة



٠ 

 أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين
 أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم

 أيب احلسن عيل بن أمحد احلاممي
أمحد بن حممد بن 

 إبراهيم البيع
عبد امللك بن 

 ابورش
أمحد بن إبراهيم 

 البيع
د امللك بن عب

 رزق اهللا أمحد بن عيل اهلاشمي أيب سعد األكفاين ابورش

 املحويل املصباح أليب الكرم املعدلموسى بن احلسني  روضة احلفاظ للمعدل
 أيب عيل منصور بن اخلري املغراوي
 أيب حييى اليسع بن حزم  االندليس

 الكندي حممد  يوسف الغزنوي

 ن للصفراوياإلعال أيب اجلود غياث بن فارس
 ابن فارس علي بن شجاع العباسي حييى بن أمحد الصواف عيل بن شجاع العبايس

 حممد بن أمحد الصائغ أمحد القويص حممد بن أمحد الصائغ
 احلنفي عبد الرمحن بن أمحد البغدادي عبد الوهاب بن حممد القروي عبد الرمحن بن أمحد البغدادي

 زري اخلري حممد بن حممد بن اجلأيب



 الكندي املصباح املصباح اإلعالن اإلعالن روضة احلفاظ روضة احلفاظ الكلمة
 ال ال، خ ال، خ ال ال ال ال التكبري

 كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص البسملة بني السورتني
 بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة بال غنة ل،ر
 ٢ ٢ ٢ ٣ ،٢ ٣ ،٢ ٢ ٢ املنفصل
 ٦ ٤ ٤ ٣ ٣ ٦ ٦ املتصل

 ٢ ٤ ٤ ٦،٤،٢ ٦،٤،٢ ٢ ٢      مريم والشورىعني
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح ها وياء مريم

 فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح Eها 

> ياء  فتح تقليل تقليل فتح فتح فتح فتح   

 تفخيم تفخيم تفخيم وجهان وجهان تفخيم تفخيم =

 تسهيل تسهيل تسهيل ًإبداهلا واوا أو تسهيلها هاًإبداهلا واوا أو تسهيل 5 6

 إبدال إبدال إبدال تسهيل،إبدال تسهيل،إبدال إبدال إبدال ,باب



 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل ¢
)(:]تسهيل مع اإلدخال ]٢٤:السجدة[و  ]٤١:القصص 

 حذف حذف حذف إثبات  إثبات  إثبات  إثبات  l ألف
 حتقيق حتقيق حتقيق تسهيل تسهيل حتقيق حتقيق اهيمإبر<
Ó  إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

s  إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
 حتقيق نقل نقل حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق ½

r º p  نقل حتقيق حتقيق نقل نقل نقل نقل 
ÊÉ È Ç  إدغام ظهارإ إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام 
 إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار ¯ ° ±

 إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام  < >
 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل  "

 تؤخذ أحكام اهلمز املفرد من أصول األصبهاين: ملحوظة



٠ 

 أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين
 أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم

 ابن مهران  غاية يربأيب حفص عمر بن عيل الط  النهرواين بكرانأيب الفرج عبد امللك بن
  امهدي بن طرار احلسني الصيدالين أيب عيل الواسطي أيب عيل العطار

  العز القالنيسالكفاية الكربى أليب املستنري البن سوار
 اجلامع 
 التلخيص خلياطأليب احلسن ا

يوسف بن علي بن  أيب معرش الطربي  أليب معرش
 جبارة

 أيب العز القالنسي منصور املغراوي أمحد عيل احللواين الغاية أليب العالء سبط اخلياط البغدادي

حممد بن هارون بن  زيد الكندي
 سبط اخلياط اليسع بن حزم سبط اخلياط البغدادي الكال احللي

حممد بن عمر بن أيب 
 زيد الكندي اإلعالن للصفراوي أيب اجلود زيد الكندي القاسم الداعي

 م بن فارسإبراهي
أمحد بن غزال بن 
 علي بن شجاع إبراهيم  بن فارس املظفر الواسطي

حييى بن أمحد 
 إبراهيم  بن فارس الصواف

 حممد بن أمحد الصائغ أمحد القويص حممد بن أمحد الصائغ عبداهللا بن عبد املؤمن   حممد بن أمحد الصائغ

 عبد الرمحن بن أمحد البغدادي حممد بن اللبان عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
عبد الوهاب بن حممد 

 القروي
عبد الرمحن بن أمحد 

  البغدادي

   اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



الكفاية  املستنري الكلمة
 الكربى

غاية أيب 
 العالء

اجلامع 
غاية ابن  اإلعالن تلخيصال للخياط

 مهران
 ال ال ال ال ، عصال،  ال ال التكبري

 كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص كحفص البسملة بني السورتني
 وجهان بال غنة وجهان بال غنة بال غنة بال غنة غنة ل،ر: الغنة يف

 ٤ ٣،٢ ٣ ٢ ٣،٢ ٢ ٢ املنفصل
 ٤ ٣ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املتصل

 ٢ ٦،٤،٢ ٢ ٢ ٢ ٤،٢ ٢     عني مريم والشورى
 فتح فتح تقليل فتح فتح فتح فتح ها وياء مريم

 فتح فتح تقليل فتح فتح فتح فتح Eها 
 فتح فتح تقليل فتح فتح فتح فتح   > ياء

 تفخيم وجهان تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
 تسهيل وجهان تسهيل وجهان تسهيل وجهان تسهيل 5 6

 إبدال تسهيل،إبدال إبدال بدالإ إبدال إبدال  إبدال ,باب



 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال،تسهيل إبدال،تسهيل تسهيل ¢
) (:]تسهيل مع اإلدخال ]٢٤:السجدة[و  ]٤١:القصص 

 وجهان إثبات  وجهان إثبات إثبات إثبات حذف l ألف
 حتقيق تسهيل وجهان تسهيل تسهيل وجهان حتقيق إبراهيم<
Ó  حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق قيقحت حتقيق حتقيق 

s  حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق حتقيق 
 حتقيق حتقيق حتقيق نقل نقل نقل نقل ½

r º p  نقل نقل حتقيق نقل نقل نقل نقل 
ÊÉ È Ç  إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام 
 إدغام إظهار وجهان إظهار إظهار إظهار إظهار ¯ ° ±

 إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام  < >
 ناقص كامل كامل كامل كامل كامل كامل  "

 تؤخذ أحكام اهلمز املفرد من أصول األصبهاين: ملحوظة



٠ 

  األصبهاين  بن إبراهيمأيب بكر حممد بن عبد الرحيم
 املطوعيبن جعفر أيب العباس احلسن بن سعيد 

 زيني الكارحممد بن احلسني أيب عبد اهللا 

 طريق العبايسعبد القاهر بن عبد السالم الرشيف أيب الفضل 
 الكامل اهلذيل لطربيا

منصور   الشهرزورياملصباح أليب الكرم  البغدادياملبهج لسبط اخلياط
  العز القالنيسأيب املغراوي

اليسع بن 
 سبط اخلياط حزم

 حممد  يوسف الغزنوي زيد بن احلسن الكندي
 لكنديزيد ا أيب اجلود

علي بن  علي بن شجاع العباسي إبراهيم بن فارس
 فارسإبراهيم بن  شجاع

 حممد بن أمحد الصائغ
 عبد الرمحن بن أمحد البغدادي

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 املبهج الكلمة
  لسبط اخلياط 

 املصباح
 الكامل لطربي طريق ا  أليب الكرم 

  للهذيل
 ،عامال،آخر الضحى ال ال،آخر ال التكبري

 كحفص كحفص كحفص كحفص البسملة بني السورتني

 وجهان وجهان بال غنة بال غنة ل،ر
 ٤ ٣ ٢ ٣ املنفصل
 ٦ ٦ ٤ ٦ املتصل

 ٦،٤ ٢ ٤ ٢     عني مريم والشورى
 تقليل تقليل فتح فتح ها وياء مريم

 تقليل تقليل فتح                     فتح                    Eها 

> ياء  تقليل تقليل تقليل فتح   
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =

 ًإبداهلا واوا،تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 5 6
 تسهيل،إبدال إبدال إبدال إبدال ,باب



 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل ¢
) (:]دخال تسهيل مع اإل]٢٤:السجدة[و  ]٤١:القصص 

 حذف وجهان حذف إثبات l ألف
 تسهيل وجهان حتقيق انوجه إبراهيم<
Ó  إبدال إبدال إبدال إبدال 

s  إبدال إبدال إبدال وجهان 
 نقل حتقيق نقل حتقيق ½

r º p  نقل حتقيق حتقيق نقل 
ÊÉ È Ç  إدغام إظهار إظهار إدغام 
 وجهان وجهان إظهار إظهار ¯ ° ±

 إدغام إدغام إدغام  إدغام  < >
 كامل كامل كامل كامل  "

 حكام اهلمز املفرد من أصول األصبهاينتؤخذ أ: ملحوظة
 



 

 ٢٢٠   رواية ورشفهارس

 
  حسني خطاب–إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين .١
 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلميـة – حممد النويري –رشح طيبة النرش . ٢

 .بريوت
 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلميـة بـريوت ط -   غاية النهاية يف طبقات القراء.٣

 .م١٩٨٢سنة 
 ١عــامن ط – دار عــامر للنــرش والتوزيــع -محــد شــكريأ. د-قــراءة اإلمــام نــافع.٤

 .م٢٠٠٣سنة
 .عيل حممد الضباع-القول األصدق يف بيان ما خالف فيه ورش األزرق.٥
 . حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار. ٦
لطبعـة ، ا دار الفكر بريوت–ملارغنيإبراهيم ا - عىل الدرر اللوامعالنجوم الطوالع. ٧

 .م١٩٩٨األوىل، سنة 
 الطبعة األوىل سنة – حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري –النرش يف القراءات العرش . ٨

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨
 ا خالف فيه أبو بكر األصبهاين من طريق طيبة النرش أبا يعقـوب األزرقـم  نظم يف.٩

 . حممد أمحد املتويل- من طريق الشاطبية
، الطبعـة دار الفكـر بـريوت-  حممد شـاعري- يف قواعد التجويداملخترص املفيد. ١٠

 .م٢٠٠٢األوىل، سنة 
 الثمر اليانع يف رواية ورش عـن نـافع مـن طريـق الـشاطبية ويليهـا الفـرق بـني .١١

  .م٢٠٠٩، سنة الطبعة األوىل – توفيق إبراهيم ضمرة – الشاطبية والطيبة
                                          

 وعىل هذا الكتاب اعتامدي فقد اخذته ثم حذفت تغليظ الالم وترقيق الراء ومد البدل ومد اللني املهموز )١(
  .األصبهاين األزرق  والتقليل ثم املواضع التي خلف فيها األزرق األصبهاين، ثم كتبت ما خالف فيه



 

 ٢٢١  رواية ورشفهارس 

 
 فحةالص  املوضوع

  ٥  حممد عبد احلميد الشيخ ميقدت

  ٧  مقدمــة

  ٩  اإلمام نافع املدينترمجة 

  ١١  ترمجة ورش 

  ١٣  األصبهاينترمجة 

  ١٥   من طريق األصبهاينرشأصول رواية و

  ٣٥  سورة الفاحتة

  ٣٥  سورة البقرة

  ٥٦  سورة آل عمران

  ٦٣  سورة النساء

  ٦٨  سورة املائدة

  ٧١  سورة األنعام

  ٧٦  سورة األعراف

  ٨٢  األنفالسورة 

  ٨٤  سورة التوبة

  ٨٨  سورة يونس

  ٩١  سورة هود

  ٩٥  سورة يوسف



 

 ٢٢٢   رواية ورشفهارس

  ١٠٠  سورة الرعد

  ١٠١  سورة إبراهيم

  ١٠٢  سورة احلجر

 ١٠٤  سورة النحل
  ١٠٦  سورة اإلرساء

  ١٠٨  سورة الكهف

  ١١٢  سورة مريم

  ١١٤  سورة طه

  ١١٦  سورة األنبياء

  ١١٨  سورة احلج

  ١١٩  سورة املؤمنون

  ١٢٠  سورة النور

  ١٢٥  فرقانسورة ال

  ١٢٥  سورة الشعراء

  ١٢٩  سورة النمل

  ١٣٢  سورة القصص

  ١٣٥  سورة العنكبوت

  ١٣٦  سورة الروم

  ١٣٧  سورة لقامن

  ١٣٨  سورة السجدة

  ١٣٩  سورة األحزاب



 

 ٢٢٣  رواية ورشفهارس 

  ١٤٣  سورة سبأ

  ١٤٥    سورة فاطر

  ١٤٦  سورة يس

  ١٤٨  سورة الصافات

  ١٥٠  سورة ص

  ١٥١  سورة الزمر

  ١٥٢  سورة غافر

  ١٥٤  سورة فصلت

  ١٥٥  سورة الشورى

  ١٥٦  سورة الزخرف

  ١٥٨  سورة الدخان

  ١٥٩  سورة اجلاثية

  ١٦٠  سورة األحقاف

  ١٦١  خسورة حممد 

  ١٦٢  الفتحسورة 

  ١٦٣   ق-  سورة احلجرات

 ١٦٤  الطور -  الذاريات سورة
  ١٦٥  سورة النجم

  ١٦٦  الرمحن -  رمقسورة ال

  ١٦٧  سورة الواقعة

  ١٦٨  سورة احلديد



 

 ٢٢٤   رواية ورشفهارس

  ١٦٩  املجادلةسورة 

  ١٧٠  متحنةامل -  سورة احلرش

 ١٧١  صفسورة ال
 ١٧٢   التغابن-   سورة اجلمعة

  ١٧٣   الطالقسورة

  ١٧٤  التحريم سورة

  ١٧٥  سورة امللك

  ١٧٦  املعارج -  سورة القلم

  ١٧٧  سورة نوح

  ١٧٨   املزمل-  سورة اجلن

  ١٧٩   القيامة-دثرسورة امل

  ١٨٠  النبأ-  اإلنسان سورة

  ١٨١  سعب -النازعات سورة 

  ١٨٢  شقاق االن- تكويرالسورة 

  ١٨٣   الغاشية-  الربوجسورة 

  ١٨٤  شمس ال- الفجر سورة 

  ١٨٥  قدر ال-  ليلالسورة 

  ١٨٦  عرص ال-  بينةالسورة 

  ١٨٧  كافرون ال-  اهلمزةسورة 

  ١٨٨   الناس- نرصالسورة 

 ١٨٩  رواية ورش من طريق األصبهاين من طريق الطيبة
  ٢٢٠  جعاملرافهرس 

 ٢٢١  فهرس املحتويات
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