أحكام الراءات عند ورش عن نافع من طريق االزرق.
بسم هللا و الصالة و السالم عىل رسول هللا بعد:
فاالصل يف الراء التفخمي عىل الاحص.
و ترقق الس باب
الحاالت العامة لترقيق الراء:
يف معوم القراءات فالراء ترقق يف احلاالت التالية:
 1الراء املكسورة ترقق بال رشوط أمثةل ِ :رئاء ـ ِرجال.
 2الراء الساكنة بعد كرس وليس بعدها حرف اس تعالء مفتوح.
أمثةل  :فرعون ـ مرية
الحاالت العامّة لتفخيم الراء:
 1الراء املفتوحة أمثةل  :رجل ـ رمحة
•يس تثىن لورش من ذكل ما اكن قبهل كرس أو ايء ساكنة أوقبلها ساكن مس تفل قبهل كرس ( مراء ـ خريا كثريا ـ ا ِمل ْح َـراب ).
 2الراء الساكنة بعد فتح أمثةل :مرمي ـ أرجلمك
 3الراء الساكنة بعد ساكن بعد فتح ( وال يكون ذكل اال وقفا ).
أمثةل  :الفجر ـ القدر ـ النّ َار
صربوا ـ من ُروحنا
 4الراء املضمومة أمثةل ُ :
خري ).
ترسون ـ ُ
•يس تثىن لورش من ذكل ما اكن قبهل كرس أو ايء ساكنة حنو ( ُّ
 5الراء الساكنة بعد مض أمثةل  :ق ُـ ْرءان ـ النـُّ ُذر ( وقفا ).
 6الراء الساكنة بعد ساكن بعد مض أمثةل :الغف ُـور ـ لفي خـُ ْسـر.
 8الراء الساكنة بعد كرس أصيل وبعدها حرف اس تعالء يف لكمة واحدة
•وذكل يف مخس لكامت يف القرأن ( قرطاس ـ فرقة ـ ارصادا ـ لباملرصاد ـ مرصادا ).
 9الراء الواقعة بعد مهزة وصل ( وينطبق هذا احلمك عىل الراء عند الوصل والابتداء ).
•أمثةل  :ارجعي ـ من ارتىض ـ رب ارمحهام.
و انفرد ورش رحمه اهلل بترقيقها في الحاالت التالية:
 1أن يكون قبل الراء ايء ساكنة يف لكمهتا حنو قوهل تعاىل ( بشريا ونذيرا ) ( ود كثري ) ( خري لمك ) وخرج هبذا القيد قوهل
تعاىل ( يف ريب ) لن الراء يف لكمة والياء الساكنة يف لكمة أخرى.

 2أن يكون قبلها حرف مكسور متصل هبا يف لكمهتا حنو( رساجا – مبرشا – قارصات ) وخرج هبذا القيد لفظ ( برسول )
لن الباء لكمة ورسول لكمة أخرى وان اكنت متصةل ويف لكمة واحدة فمل يثبت أن ورشا رققها.
 3قرأ ورش برتقيق الراء الوىل يف لفظ ( برشر).
من قوهل تعاىل  ( :اهنا تريم برشر اكلقرص) ( بسورة  :املرسالت )ويلزم ترقيق الراء الثانية حال الوقف تبعا لرتقيق الراء
الوىل.
 4الراء الساكنة بعد ساكن بعد كرس ترقق ( وال يكون ذكل اال وقفا ).
•أمثةل  :اذلكر – حسر.
 5الراء الساكنة بعد ايء ساكنة سواء اكنت مدية أو لينة.
•أمثةل  :خبري ـ قدير ـ خري ـ غري
هذا مجليع القراء يكون يف حال الوقف  ،أما ورش فهو يرققها يف هذه احلاةل وصال ووقفا.
 6الراء الواقعة قبل أو بعد اللف املامةل
•أمثةل  :الهنار ـ النار ـ القهار
برشى ـ ذكرى ـ افرتى.
ويستثنى من هذا .
 1اذا فصل بني الراء والكرس ساكن فال مينع ذكل من ترقيقها ؛ اال اذا اكن هذا الفاصل ( ق  ،ص ،ط ) مجموعة يف لكمة
( قصط ) ففي هذه احلاةل تفخم لن الفاصل حرف اس تعالء قوي فهو فاصل حصني
رصا
أمثةل ِ :ف ْط َرت ـ ا ْ ً
ٍ ِ
وررشمح هللا الراء يف لك امس أجعمي اجمتع في سبب الرتقيق
 2يفخم
رسائيل
أمثةل :ا ْب َراهمي ـ ِ ْمع َران ـ ا ْ َ
ِ
ِ
 3يفخم راء ( ا َرم ) سورة الفجر
ِ
 4يفخم الراء اذا كررت يف نفس اللكمة وذكل يف مخس لكامت يف القرأن ( رضارا ـ فرارا ـ ارسارا ـ الفرار ـ مدرارا ).
 5يفخم الراء اذا وقعت قبل حرف من حروف ( ض  ،ق  ،ط ) وان فصل بيهنام اللف لن اللف ساكن غري حصني
رصاط ـ ال ِف َراق
مثلَ ِ :
 6لفظ ( حريان ) يف سورة النعام ؛ ورد عن بعض أهل الداء عن ورش تفخمي راؤه  ،وورد عن البعض الخر الرتقيق
اذن في الوهجــان.
 7روى معظم أحصاب ورش عن التفخمي يف  6لكامت خمصوصة يه ):امرا ـ سرتا ـ وزرا ـ جحرا ـ صهرا_ ذكرا) أيامن وردت.
وهللا أعمل و أعز و أحمك.

