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للعشـــر الصغيـــــر

إعداد
اللجنة العلمية - إدارة الشؤون التعليمية

التي�سري
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نــافـــع

قالون

األزرقأبو نشيط

احللواني

الُعتقي

ابن فرح

أبو الزعراء

محمد االبن

ابن سعدان

القـــاضــي

األصبهاني

ورش املسيبيإسماعيل
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َوَكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعِزيِز إَِل َأِب َبْكِر 
ْبِن َحْزٍم: اْنُظْر َما َكاَن ِمْن َحِديِث َرُسوِل 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْكُتْبُه، َفإِنِّ ِخْفُت ُدُروَس الِعْلِم 
َحِديَث  إِلَّ  َتْقَبْل  َولَ  الُعَلَمِء،  َوَذَهاَب 
َوْلَتْجلُِسوا  الِعْلَم،  »َوْلُتْفُشوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النّبِيِّ 
لَ  الِعْلَم  َفإِّن  َيْعَلُم،  لَ  َمْن  ُيَعّلَم  َحّتى 

ا«  صحيح البخاري. َيْلُِك َحّتى َيُكوَن ِسّ
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أهداف المشروع :
تكوين احلفاظ والقراء بالطريقة التي سار عليها كبار العلماء األقدمني.  

لــه عنايــة  أَحــد  التعــاون مــع الهيئــات احلكوميــة واألهليــة يف خمســة عشــر  فنــًا ال يســتغني عنهــا   
وعلومــه. بالقــرآن 

إفادة سائر املجتمع بالعلوم املرتبطة بالقرآن الكرمي.  
حتصيل امللكة العلمية لدى حفاظ القرآن بإشراكهم يف اختبارات الدورات اخلمس عشرة.  

استضافة أبرز املعتنني بعلوم القرآن والقراءات من العالم اإلسالمي لإلفادة بعلومهم وجتاربهم.  
إشراك النساء يف جميع الدورات العلمية والورش التدريبية.  

البيـــــــــــــــــــــان : الشريحة المستهدفة :

اخلاصة  املراحل  )يف  القرآن،  حفاظ   
باإلجازات(.

طلبة العلم يف الفنون املدرجة ضمن   
الشريعة  كلية  وطالب  املشروع.  هذا 

واملعهد الديني.

بعض احلفاظ املستضافني من الدول   
التي يندر فيها العناية بعلوم القرآن 

واإلجازة فيه.

- اســـتظهار القـــرآن علـــى القـــراء الكبـــار 
ألخـــذ اإلســـناد بروايـــة حفـــص، أو مـــع 
مقـــرأ  إلكمـــال  شـــعبة  روايـــة  إضافـــة 

عاصـــم.
التجويد  علم  أبواب  جميع  شرح   -
السيما علم الوقف واالبتداء، وحفظ 
آللئ  مثل:  التجويد  يف  معتمد  منت 
البيان للسمنودي، باإلضافة إلى أخذ 
السند يف بعض متون التجويد على 
نظام مجلس سماع على املسندين يف 

املتون العلمية.
العمى  كشف  منظومة  وحفظ  شرح   -
رسم  علم  يف  وهي  مايابا،  البن 

املصحف.
- تعليل علم الرسم والضبط.

- شرح أصول الشاطبية.

القراءات السبع وأخذ اإلجازة  - قراءة 
فيها.

وصرفا  نحوا  القراءات  توجيه  علم   -
وداللًة.

- علم األداء.
- علم اإلجازات واألسانيد القرآنية.

- قراءة القراءات الثالث املكملة للعشر، 
واإلجازة فيها.

حسب  العشر  القراءات  بني  الفروق   -
أشهر كتب القراءات. مع ختم الدورة 
مبجلس لسماع أشهر متون القراءات 

لإلجازة فيها.
- علم التحريرات.

- علم عّد اآلي.
- علوم القرآن.
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مقدمة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذه إحدى اإلجنازات النادرة التي حققْتها جمعية املنابر القرآنية، وهي إدخال أول إسناد يف العشر الصغير إلى دولة الكويت 
احلبيبة، من خالل مشروعها عالية القراءات املبني على التأصيل العلمي، انطالقًا من هدفها )خدمة القرآن الكرمي ونشر 

علومه(.

       وِما مييز جمعية املنابر توثيق برامجها العلمية مبؤلفات تعدها إدارة الشؤون العلمية، بحيث ترى كلَّ مشروع يصاحبه 
مرجُعه العلمي سواء كان منظومة أو تأليفًا أو منهجًا متسلساًل، إذ يعكس طابع االكتفاء واالستقالل الفني دون االنكباب وراء 

ما تقذفه املطابع يف السوق دون عائٍد ُيجتلب.

 وهذا الكتاب الذي نقدمه فهو أيضا يصاحب دورة إقراء العشر الصغير التي أقرأ فيها وحيد هذا الباب العالمة السيد محمد 
الشريف السحابي بارك اهلل فيه ومّتعنا بعلمه.

وسّمينا هذا الكتاب )التيسير للعشر الصغير( إذ هو تهذيب لكتاب )التعريف( لإلمام أبي َعمرو الداني، ثم أحلقنا به منظومة 
)دليل ورش( ليكتمل تفصيل مقرأ اإلمام نافع، وهي أول منظومة نظمها الدكتور فهد امليموني سنة ١٤٢٠هـ.

وجمعية املنابر حني تقدم للمتخصصني هذه اجلهود؛ ففي الوقت نفسه تسعى لتقريب علوم القرآن، وربط طلبة العلم بجهابذة 
العلماء، والتعاون مع اجلهات ذات الرؤى املشابهة للرقي بقراء وحفاظ القرآن الكرمي يف وطننا الغالي الكويت حرسها اهلل 

تعالى.

املدير العام 

 صبــــــــاح اليعقـــــوب
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اال�ستعاذة

الب�سملة
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االستعاذة

املختار لفظ )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( وبه أخذ الداني

البسملة

جميعهم بإثبات البسملة بني السورتني إال ورشًا من طريق األزرق فله حذف البسملة بني السورتني1 إال يف 
فاحتة الكتاب فإنه يبسمل. 

1 - معلوم أن جميع القرآء ال يأتون بالبسملة بني األنفال وبراءة.
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ميم اجلمع

ال خالف بينهم يف ضم امليم مع الساكن يف حال الوصل كقوله تعالى )عليكُم القتال(.

بــــــاب
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ال خالف بينهم يف ضم امليم مع الساكن يف حال الوصل كقوله تعالى )عليكُم القتال(.

حكم ميم الجمعالطريقالرواية

قالــــــــــون
وجهان )الصلة واإلسكان(أبو نشيط

وجهاناحللواني

وجهان القاضي

إسماعيـــل
وجهانابن فرح

وجهان أبو الزعراء

املسيبــــي
وجهانمحمد االبن

وجهانابن سعدان

ورش
بالصلة إذا جاء بعدها همز قطع فقطاألزرق

بالصلة إذا جاء بعدها همز قطع فقطالُعَتقي

بالصلة إذا جاء بعدها همز قطع فقطاألصبهاني
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املدود

بــــــاب
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اللينالبدلالمنفصلالمتصلالطريق
قصرقصروجهان )القصر والتوسط( واملقدم التوسطالتوسطأبو نشيط1

قصرقصرالقصرالتوسطاحللواني

قصرقصرالقصرالتوسطالقاضي

قصرقصرالقصرالتوسطابن فرح

قصرقصرالقصرالتوسطأبو الزعراء

قصرقصرالقصرالتوسطمحمد االبن

قصرقصرالقصرالتوسطابن سعدان
توسط/ طول3قصر/ توسط/ طولالطولالطولاألزرق2

قصرقصرالطولالطولالُعَتقي
قصرقصرالقصرالتوسطاألصبهاني4

1 - له  مع احللواني إثبات املد يف )إن أنا إال نذير( )وما أنا إال نذير( يف األعراف والشعراء واألحقاف وصال.
2 -  تفرد األزرق بتشديد الياء يف )إمنا النسيء( من غير مد. والباقون يقرؤونها مثل )النبيء( باملد املتصل.

3 - واستثنى )موئال، املوؤودة(
4 - هكذا له يف كتاب التعريف مع احتمال فويق التوسط يف املتصل، وأما يف كتب أخرى كالطيبة فيجوز له ثالثة أوجه يف املتصل )فويق القصر والتوسط وفويق التوسط( واملنفصل )القصر وفويقه والتوسط وفويقه( 

واهلل أعلم.



14

م�ستثنيات يف باب اأحكام 

النـــــون ال�ساكنــــــة والتنـــــوين 

بــــــاب
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سوى  والراء؛  الالم  عند  والتنوين  الساكنة  النون  إدغام  يف  الغنة  بترك  كلهم 
الياء والواو وامليم والنون، وأما  األصبهاني فإنه يأتي بالغنة فيهما، كالصنيع يف 
والتنوين  الساكنة  النون  ُيخفي  وكذا  خاصة،  الالم  عند  بالغنة  فيأتي  املسيبي 

عند اخلاء والغني.
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الهمز املفرد

بــــــاب
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حكم الهمزة التي هي فاء الفعل مثل )مؤمن(الطريقالرواية

قالون

التحقيق كحفصأبو نشيط

التحقيق وال يبدل إال )املوتفكة( يف براءة والنجم واحلاقةاحللواني

التحقيقالقاضي

إسماعيل
التحقيقابن فرح

التحقيق أبو الزعراء

املسيبي
التحقيق وال يبدل إال )وبير معطلة(محمد االبن

التحقيق وال يبدل إال )وبير معطلة(ابن سعدان

ورش5

اإلبدال )ُمومن(األزرق

اإلبدالالُعَتقي

اإلبدال سواء كانت الهمزة فاء أو عينا أو الما )َكَداِب( )ِشيُتما( )ُسوَلَك(األصبهاني

اَل(. وأبدل )بيس ، بيسما ( حيث وقع.   5 - وكذلك يبدل ورٌش الهمزة املفتوحة إذا كان ما قبلها مضموما مثل )يَُويُِّد(، )ُمَوجَّ
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م�ستثنيات الهمز املفرد

بــــــاب
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مستثنيات الهمز المفردالطريقالرواية

ورش

حتقيق باب اإليواء مثل )فْأووا( )مْأواهم(األزرق

وجهان يف باب اإليواء مثل )فْأووا( )مْأواهم( باستثناء حتقيق )ُتْؤِوي إليك( )التي ُتْؤويه(الُعَتقي

األصبهاني
إبدال الهمز دائما إال يف )اللؤلؤ( ونحوه و)ِجْئِت( ونحوه من لفظه، وإذا سكنت الهزة لألمر مثل 

ْأُتُكما(، وفعل )اقرْأ، قرْأناُه(، وحقق أيضا )لئاَل( )مؤّذن( حيث وقعا. ْئ(، وكذا )َنبَّ ْئ ، َنـبِّ )َهيِّ

وزاد االصبهاني تسهيل الهمز املتحرك مثل )كأنه( )كأّين( )بأّنه( )فبأي( )أفأنت( )أفأمن( )رأيَت(، ويبدل الهمزة وواً يف)الفؤاد(، وراًء يف )مليت حرسا( )ناشية(، ويجوز يف )ألمألّن( تسهيل الهمزتني أو األولى مع 
حتقيق الثانية، أو تسهيل الثانية مع حتقيق األولى.

*

*
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ما اأجمعوا عليه

بــــــاب
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· إبدال )بعذاب بيس(.

· نقل )االن( موضعْي يونس إال يف رواية إسماعيل فله أيضا وجه التحقيق.

· نقل )ردًا يصدْقني(.

· نقل )عادا ااّلولى( غير أن قالون يهمز همزًة ساكنة بعَد ضّمة الاّلم. 

· وأجمعوا على إثبات الياء يف )يوم يأتي ال تكلم( وصاًل، وإثباتها كذلك يف )اجلوار( يف الشورى، )املناد( يف ق، 
)إلى الداع ( القمر، )إذا يسر، أكرمن ، أهانن( يف الفجر.

أجمعوا على إثبات الياء وصال يف )لئن أخرتن، فهو املهتد( يف اإلسراء، )فهو املهتد( يف الكهف، أن يهدين، أن   ·
يؤتني، ما كنا نبغ، أن تعلمن.

والثانية  والعنكبوت. فإنهم جعلوا األولى منهما خبرا  النمل  إنا( إال يف   .. )أئذا  أجمعوا على اإلخبار يف نحو   ·
استفهاما اتباعا للرسم. واختلفوا يف اإلدخال فقط فورش ال ُيدخل خالفا للباقني.

· أجمعوا على إثبات الياء مفتوحًة يف الوصل يف )فما آتان اهلل خير( ووقف ورش بحذفها، والباقون يثبتونها. 
ولهم وجه كورش.
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نقل الهمز 

بــــــاب
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نقـــــل الهمـــــزالطريــــقالروايـــــة

قالون

التحقيق كحفصأبو نشيط

التحقيقاحللواني

التحقيقالقاضي

إسماعيل
التحقيقابن فرح

التحقيق أبو الزعراء

املسيبي
التحقيقمحمد االبن

التحقيقابن سعدان

ورش

النقل مثل )َهَل اتاَك( )َمُن اوِتَي( )واْذُكِر إسماعيل( )ااَلزفة(األزرق

النقل كاألزرقالُعَتقي

النقل كاألزرقاألصبهاني
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م�ستثنيات باب النقل

بــــــاب
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نقل الهمزالطريقالرواية

قالون

التحقيق كحفصأبو نشيط

التحقيقاحللواني

التحقيقالقاضي

إسماعيل
التحقيق باستثناء )الن جئت، فالن باشروهن( ونحوهماابن فرح

التحقيق أبو الزعراء

املسيبي
التحقيقمحمد االبن

التحقيقابن سعدان

ورش

النقل سوى )كتابيْه إني( إسكان الهاء وحتقيق الهمز األزرق

كسر الهاء ونقل الهمزالُعَتقي

كسر الهاء ونقل الهمزاألصبهاني
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الهمزتني من كلمة

بــــــاب



27

حكم مثل )أأنتم( الطريقالرواية

قالون

اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانية وله يف )أئمة( التسهيل مع عدم اإلدخال.أبو نشيط

اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانية ما لم تكن الهمزة الثانية مضمومة فيمتنع اإلدخال وله يف احللواني
)أئمة( التسهيل مع عدم اإلدخال.

اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانية ما لم تكن الهمزة الثانية مضمومة فيمتنع اإلدخال وله يف القاضي
)أئمة( التسهيل مع عدم اإلدخال.

إسماعيل
اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانية ابن فرح

اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانية ما لم تكن الهمزة الثانية مضمومة فيمتنع اإلدخال وله يف أبو الزعراء
)أئمة( التسهيل مع عدم اإلدخال.

املسيبي
اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانيةمحمد االبن

اإلدخال مع تسهيل الهمزة الثانيةابن سعدان

ورش

تسهيل الثانية مع عدم اإلدخالاألزرق

تسهيل الثانية مع عدم اإلدخالالُعَتقي
تسهيل الثانية مع عدم اإلدخالاألصبهاني6

6 -  تفرد األصبهاني بتحقيق همز )هأنتم( من غير إدخال.



28

الهمزتني من كلمتنْي

بــــــاب
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حكم المتفقين في الحركة مثل )هؤالء إن( )أولياء أولئك( )جاء أمر( الطريقالرواية

قالون

إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلأبو نشيط

تسهيل الهمزة الثانيةاحللواني7

إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلالقاضي

إسماعيل
إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلابن فرح

إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلأبو الزعراء

املسيبي
إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلمحمد االبن

إسقاط إحدى الهمزتني وعلى ذلك يعتبر مقدار املد هل هو متصل أم منفصلابن سعدان

ورش

تسهيل الهمزة الثانية/ إبدالها أِلفًا مشبعا/األزرق
 ]] إبدالها ياء خالصة)موضعْي البقرة والنور )على البغاء( [[

تسهيل الهمزة الثانيةالُعَتقي

تسهيل الهمزة الثانيةاألصبهاني

7 - قرأ احللواني وورش )للنبيء إن أراد( و )بيوت النبيء إال( بتحقيق الهمزة األولى وتسهيل الثانية، والباقون بقلب األولى ياء مكسورة وإدغامها يف الياء قبلها، لكن إذا وقفوا فعلى األصل يف عود الهمز للفظة النبيء.
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االإظهار  واالإدغام

بــــــاب
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الحرف المدغم

د )قــد( عنـــــــد الطريق
)ظ، ض، ذ(

د )قد( عند 
التاء

تاء التأنيث 
عند الظاء

تاء التأنيث 
عند الدال

بْل، قْل )عند الراء( 
مثل: )بل ربكم(

كهيعص 
ذكر

إظهارإدغامإدغامإظهارإدغامإظهارأبو نشيط

إظهارإظهارإدغامإدغامإدغامإدغاماحللواني

باإلدغام يف الضاد القاضي
إظهارإدغامإدغامإظهارإدغامفقط

إظهارإدغامإدغامإظهارإدغامإظهارابن فرح

إظهار/ وأدغم يف أبو الزعراء
إظهارإدغامإدغامإظهارإدغام)ولقد ذرأنا( فقط

إظهارمحمد االبن
إدغام وأظهر 

)قد تبني 
الرشد( فقط

إظهار
إدغــــام وأظهـــــــَر 
بيونــــس )ُأجيبْت 
دعوتكما( فقــــط

إظهارإظهار

إدغامإدغامإدغامإظهارإدغامإظهارابن سعدان

إدغام وأظهر يف األزرق
إظهارإدغامإدغامإدغامإدغام)ولقد ذرأنا(

إدغام وأظهر يف الُعَتقي
إظهارإدغامإدغامإدغامإدغام)ولقد ذرأنا(

إدغام / وأدغم يف األصبهاني
إظهارإدغامإدغامإظهارإدغام)ولقد ذرانا( 
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 تتمة االإظهار  واالإدغام

بــــــاب
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الحرف المدغم

ويعذْب من الطريق
يشاء )البقرة(

اركب 
يلهث ذلكمعنا

8
ن والقلميـس والقرآنُعذت )غافر، الدخان(

إظهارإظهارإظهاروجهانوجهانإدغامأبو نشيط

إظهارإدغامإظهاروجهانإظهارإدغاماحللواني

إظهارإظهارإظهاروجهانإدغامإدغامالقاضي

إظهارإظهارإدغامإظهارإظهارإظهار الباءابن فرح

إظهارإظهارإدغامإدغامإدغامإدغامأبو الزعراء

إظهارإظهارإظهارإظهارإظهارإدغاممحمد االبن

إظهارإظهارإظهارإظهارإظهارإدغامابن سعدان

إظهارإدغامإظهارإظهارإظهارإظهار الباءاألزرق

إدغامإدغامإظهارإظهارإدغامإدغامالُعَتقي

إظهارإظهارإظهارإظهارإظهارإظهار الباءاألصبهاني

8 -  معلوم أن مثل )اتخذمت( باإلدغام للجميع. وكذا ال إدغام للجميع يف مثل )وإذ زين( )وإذ صرفنا( )إذ تبرأ( ونحوها، وال إدغام يف باب )إذ( إال يف مثلها )إذ ذهب(  والظاء مثل )إذ ظلموا(.
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الفتح واالإمالة

للجميع الوجهان التقليل والفتح يف )ها يا( يف )كهيعص(

بــــــاب
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حكم ذوات الياء9 الطريقالرواية

قالون

فتحأبو نشيط

تقليلاحللواني

تقليلالقاضي

إسماعيل
فتحابن فرح

تقليلأبو الزعراء

املسيبي
فتحمحمد االبن

تقليلابن سعدان

ورش

تقليلاألزرق

تقليلالُعَتقي

فتحاألصبهاني

9 - مالم يكن بعدها هاء تأنيث مثل )وضحاها( فإنهم على الفتح. إال كلمة )ذكراها( فإن أصحاب التقليل يرققونها ويقللونها.
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تتمة الفتح واالإمالة

بــــــاب
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حكم ذوات الراء مثل )النهاِر، ختاٍر، الجاِر، رءا، التوراة، أدراك، الطريقالرواية
المر، الر(

قالون

فتح / وأما )هاٍر( باإلضجاعأبو نشيط

تقليل /  وأما )هار(  فله الفتح والتقليل واإلضجاع.احللواني

تقليل / وأما )هاٍر( بوجهني التقليل واإلضجاع.القاضي

إسماعيل
فتحابن فرح

تقليلأبو الزعراء

املسيبي
فتحمحمد االبن

تقليلابن سعدان

ورش

تقليلاألزرق

تقليلالُعَتقي

فتحاألصبهاني
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م�ستثنيات يف باب الفتح واالإمالة

بــــــاب
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مستثنياتالطريقالرواية

تقليل )جاء، شاء، زاد، زاغوا، ما زاغ، حاق، خاف، طاب، ضاق، خاب، بل ران( سواء اتصلت أبو الزعراءإسماعيل
بضمير أو لم تتصل

تقليل ها )طه(، تقليل )جاء، شاء، زاد، زاغوا، ما زاغ، حاق، خاف، طاب، ضاق، خاب، بل ران( ابن سعداناملسيبي
سواء اتصلت بضمير أو لم تتصل

ورش

األزرق
إمالة ها يف )طه(، ترقيق )بشرر(، تقليل )كافرين( خفضا ونصبا، وتقليل )ح( يف احلواميم، 

ترقيق الراء يف مثل )باسرة، االخرة، املدبرات، نذيرا، ذْكر، ال ضير( ما لم يأت بعد الراء 
حرف استعالء سوى اخلاء، أو راء مكررة، أو أعجمي

الُعَتقي
تقليل ها )طه(، ترقيق )بشرر(، تقليل )كافرين( خفضا ونصبا، وتقليل )ح( يف احلواميم، 

ترقيق الراء يف مثل )باسرة، االخرة، املدبرات، نذيرا، ذْكر، ال ضير( ما لم يأت بعد الراء 
حرف استعالء سوى اخلاء، أو راء مكررة، أو أعجمي
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تغليظ الالم

بــــــاب
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أو  إذا كانت مفتوحة وقبلها صاد  الالم  األزرق بتغليظ  تفرد ورش من طريق 
طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، وأما من طريق العتقي فيغلظ الالم املفتوحة 

إذا وليها صاد مفتوحة أو ساكنة



42

ُخلفهم يف الفر�ش

بــــــاب
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الكلمةالكلمة

وهو، فهو، لهو، ثم هو، وهي، الطريقالرواية
لهي، فهي 

10
عليه، إليه ومثلها وصال

قالون

بالكسر من غير صلةباإلسكانأبو نشيط

بالكسر من غير صلةباإلسكان وله يف )أن ميل هو( اإلسكاناحللواني

بالكسر من غير صلةباإلسكانالقاضي

إسماعيل
باإلسكان وله الوجهان يف )أن ميل هو( ويف )ثم ابن فرح

بالكسر من غير صلةهو( بالضم

بالكسر من غير صلةبضم الهاء يف مذكرها وكسرها يف مؤنثهاأبو الزعراء

املسيبي
بالكسر من غير صلةبضم الهاء يف مذكرها وكسرها يف مؤنثهامحمد االبن

بالصلة كابن كثيرباإلسكانابن سعدان

ورش

بالكسر من غير صلةبضم الهاء يف مذكرها وكسرها يف مؤنثهااألزرق

بالكسر من غير صلةبضم الهاء يف مذكرها وكسرها يف مؤنثهاالُعَتقي

بالكسر من غير صلةبضم الهاء يف مذكرها وكسرها يف مؤنثهااألصبهاني

10 - قرأ محمد االبن عن املسيبي واألصبهاني يف سورة األنعام )به انظر( بضم الهاء.
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الكلمةالكلمة

بيوتهزؤا، كفؤا الطريقالرواية

قالون

بكسر الباءضم الزاي والفاءأبو نشيط

بكسر الباءضم الزاي والفاءاحللواني

بكسر الباءبضم زاي هزؤا، وإسكان فاء كفؤاالقاضي

إسماعيل
بضم الباءبإسكان الزاي والفاءابن فرح

بضم الباءبإسكان الزاي والفاءأبو الزعراء

املسيبي
بكسر الباءبضم زاي هزؤا، وإسكان فاء كفؤامحمد االبن

بكسر الباءبضم زاي هزؤا، وإسكان فاء كفؤاابن سعدان

ورش

بضم الباءضم الزاي والفاءاألزرق

بضم الباءضم الزاي والفاءالُعَتقي

بضم الباءضم الزاي والفاءاألصبهاني
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الكلمةالكلمة

الداع إذا دعانفنعما هي الطريقالرواية

قالون

بحذف الياء وصال ووقفاباالختالس أو االسكانأبو نشيط

إثبات الياء يف )دعان( فقطباالختالس أو االسكاناحللواني

بحذف الياء وصال ووقفاباالختالس أو االسكانالقاضي

إسماعيل
إثبات الياء وصالباالختالس أو االسكانابن فرح

إثبات الياء وصالباالختالس أو االسكانأبو الزعراء

املسيبي
بحذف الياء وصال ووقفاباالختالس أو االسكانمحمد االبن

بحذف الياء وصال ووقفاباالختالس أو االسكانابن سعدان

ورش

إثبات الياء وصالبكسر العنياألزرق

إثبات الياء وصالبكسر العنيالُعَتقي

إثبات الياء وصالبكسر العنياألصبهاني
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تتمة ُخلفهم يف الفر�ش والياءات

بــــــاب
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الكلمةالكلمة

َشنئانيؤده، نوته، نوّله، نصله، أرجه، يتقه، فألقه الطريقالرواية

قالون

بفتح النون َشَنئانباختالس كسرة الهاء وبالصلة يف ومن يأته مؤمناأبو نشيط

بفتح النون َشَنئانباختالس كسرة الهاء وبالصلة يف ومن يأته مؤمنااحللواني

بفتح النون َشَنئانباختالس كسرة الهاء وبالصلة يف ومن يأته مؤمناالقاضي

إسماعيل
إسكان النون )َشْنئان(بصلة الهاءابن فرح

إسكان النون )َشْنئان(بصلة الهاءأبو الزعراء

املسيبي
إسكان النون )َشْنئان( باختالس كسرة الهاء وبالصلة يف ومن يأته مؤمنامحمد االبن

إسكان النون )َشْنئان(باختالس كسرة الهاء وبالصلة يف ومن يأته مؤمناابن سعدان

ورش

بفتح النون َشَنئانبصلة الهاءاألزرق

بفتح النون َشَنئانبصلة الهاءالُعَتقي

بفتح النون َشَنئانبصلة الهاءاألصبهاني
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يُقربٌةالطريق أني أوف الكيلبالسوء إاّلفال تْسَأَلنِّ

بفتح الياء )أّنَي(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالحذفها يف احلالنيإسكان الراءأبو نشيط

بفتح الياء )أّنَي(تسهيل الهمزة الثانيةحذفها يف احلالنيإسكان الراءاحللواني

بفتح الياء )أّنَي(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالحذفها يف احلالنيإسكان الراءالقاضي

إسكان الياء )أني أوف(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالإثبات الياء وصالبضم الراءابن فرح

إسكان الياء )أني أوف(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالإثبات الياء وصالبضم الراءأبو الزعراء

إسكان الياء )أني أوف(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالحذفها يف احلالنيإسكان الراءمحمد االبن

إسكان الياء )أني أوف(باإلدغام )بالسوِّ إاّل( وْصالحذفها يف احلالنيإسكان الراءابن سعدان

وجهان: اإلبدال مدا، تسهيل إثبات الياء وصالبضم الراءاألزرق
بفتح الياء )أّنَي(الهمزة الثانية

بفتح الياء )أّنَي(تسهيل الهمزة الثانيةإثبات الياء وصالبضم الراءالُعَتقي

إسكان الياء )أني أوف(تسهيل الهمزة الثانيةإثبات الياء وصالبضم الراءاألصبهاني
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إن ترن أنا أقّلوتقبل دعاءتؤتون موثقاإخوتي إن ربيالطريق

إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيحذف الياء يف احلالنيإسكان الياءأبو نشيط

إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيحذف الياء يف احلالنيإسكان الياءاحللواني

إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيحذف الياء يف احلالنيإسكان الياءالقاضي

إثبات الياء وصالإثبات الياء وصالإثبات الياء وصالفتح الياء )إخوتَي(ابن فرح

إثبات الياء وصالإثبات الياء وصالإثبات الياء وصالفتح الياء )إخوتَي(أبو الزعراء

إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيحذف الياء يف احلالنيإسكان الياءمحمد االبن

إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيحذف الياء يف احلالنيإسكان الياءابن سعدان

حذف الياء يف احلالنيإثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيفتح الياء )إخوتَي(األزرق

حذف الياء يف احلالنيإثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيفتح الياء )إخوتَي(الُعَتقي

إثبات الياء وصالإثبات الياء وصالإثبات الياء وصالإسكان الياءاألصبهاني
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ولي فيها مئارب / ألهب لكالطريق
وليتمّتعواوالباد ومنمن معي

إسكان الالمحذف الياء يف احلالنيسكون الياءبتحقيق الهمزأبو نشيط

إسكان الالمحذف الياء يف احلالنيسكون الياءبالياء )ليهب(احللواني

إسكان الالمحذف الياء يف احلالنيسكون الياءبتحقيق الهمزالقاضي

كسر الالمإثبات الياء وصالسكون الياءبتحقيق الهمزابن فرح

كسر الالمإثبات الياء وصالسكون الياءبتحقيق الهمزأبو الزعراء

إسكان الالمحذف الياء يف احلالنيسكون الياءبتحقيق الهمزمحمد االبن

إسكان الالمحذف الياء يف احلالنيسكون الياءبتحقيق الهمزابن سعدان

كسر الالمإثبات الياء وصالفتح الياءبالياء )ليهب(األزرق

كسر الالمإثبات الياء وصالفتح الياءبالياء )ليهب(الُعَتقي

كسر الالمإثبات الياء وصالسكون الياءبالياء )ليهب(األصبهاني
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أو آباؤنا )الصافات واالئيالطريق
يرضه لكملكاذبون أصطفىوالواقعة(

بغير صلةبهمزة قطع يف احلالنيسكون الواوبالهمز من غير ياءأبو نشيط

بغير صلةبهمزة قطع يف احلالنيسكون الواوبالهمز من غير ياءاحللواني

بغير صلةبهمزة قطع يف احلالنيسكون الواوبالهمز من غير ياءالقاضي

همزة وصل ويبدأ سكون الواوبالهمز من غير ياءابن فرح
بصلة الهاء)ِاصطفى(

همزة وصل ويبدأ سكون الواوبالهمز من غير ياءأبو الزعراء
بصلة الهاء)ِاصطفى(

بصلة الهاءبهمزة قطع يف احلالنيسكون الواوبالهمز من غير ياءمحمد االبن

بصلة الهاءبهمزة قطع يف احلالنيسكون الواوبالهمز من غير ياءابن سعدان

بكسر الياء وصال، األزرق
بغير صلةبهمزة قطع يف احلالنيفتح الواووسكونها وقفا

بكسر الياء وصال، الُعَتقي
بغير صلةبهمزة قطع يف احلالنيفتح الواووسكونها وقفا

بالهمز من غير ياءاألصبهاني
سكون الواو لكنه يأتي 

بالنقل فتشتبه بطريق 
األزرق والعتقي

همزة وصل ويبدأ 
بغير صلة)ِاصطفى(
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أوزعني أن )النمل إلى ربي إن )فصلت(اتبعون أهدكمالتالق / التنادالطريق
واألحقاف(

بسكون الياءفتح الياءإثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيأبو نشيط

وجهانفتح الياءإثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنياحللواني

وجهان، إسكان الياء إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيالقاضي
بسكون الياءوفتحها

بفتح الياءفتح الياءإثبات الياء وصالبإثبات الياء وصالابن فرح

بسكون الياءفتح الياءإثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيأبو الزعراء

وجهان، إسكان الياء إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيمحمد االبن
بسكون الياءوفتحها

وجهان، إسكان الياء إثبات الياء وصالحذف الياء يف احلالنيابن سعدان
بسكون الياءوفتحها

بفتح الياءفتح الياءحذف الياء يف احلالنيبإثبات الياء وصالاألزرق

بفتح الياءفتح الياءحذف الياء يف احلالنيبإثبات الياء وصالالُعَتقي

بسكون الياءفتح الياءإثبات الياء وصالبإثبات الياء وصالاألصبهاني
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يدع الداعالطريق

حذف الياء يف احلالنيأبو نشيط

حذف الياء يف احلالنياحللواني

حذف الياء يف احلالنيالقاضي

بإثبات الياء وصالابن فرح

بإثبات الياء وصالأبو الزعراء

حذف الياء يف احلالنيمحمد االبن

حذف الياء يف احلالنيابن سعدان

بإثبات الياء وصالاألزرق

بإثبات الياء وصالالُعَتقي

بإثبات الياء وصالاألصبهاني
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مفردات

بــــــاب
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تفرد ورش من طرقه بفتح الياء يف )وليومنوا بَي(، وأثبت الياء يف )وخاف وعيد( وصال. · 

كما تفرد ورش بالهمز يف )أثاثا ورئيا(، والباقون بتشديد اليا )ورّيا(.· 

تفرد إسماعيل بالياء وصاًل يف )وخافوني إن كنتم، واخشوني وال تشتروا، كيدوني فال، وال تخزوني، أشركتموني · 
من قبل(، وتفرد بفتح الياء وصال يف )أال تتبعن أفعصيت(، كما تفرد بإسكان الراء يف )ُعْربًا أترابًا(.

تفرد إسماعيل بإثبات الياء وصال يف )وقد هدان( يف األنعام، وكذا يف )واتبعون( يف الزخرف.· 

وتفرد إسماعيل بكسر ميم )يومئذ( يف هود والنمل واملعارج، والباقون بفتحها.· 

وتفرد إسماعيل بإسكان الكاف يف )ُنْكرا( يف الكهف والطالق فقط .· 

تفرد االصبهاني بقراءة )ِمُل األرض(. ويالياء بدل النون يف )يسلكه عذابا(.· 

وخاء ·  يهدي(  )ال  هاء  وفتح  اإلسكان،  لهم  ويجوز  باالختالس،  والباقون  َتَعّدوا(  )ال  يف  العني  بفتح  ورش  انفرد 
)يخصمون(، وتفرد )ثم ليقطع( )ثم ليقضوا( بكسر الالمني.
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وتفرد ورش بإثبات الياء وصال يف )كان نكير( يف احلج وسبأ وفاطر، و )كاجلواب( يف سبأ، و )نذير، نكير( يف امللك، و · 
)أن يكذبون( يف القصص، و )وال ينقذون( يف يس، و )لتردين( يف الصافات، و )أن ترجمون، فاعتزلون( يف الدخان، و 

)وعيد،موضعي سورة ق(، و )عذابي ونذر( الستة يف القمر، و )بالواد( يف الفجر، والباقون بحذفها يف احلالني.

كما تفرد ورش بفتح الياء يف )وإن لم تومنوا لَي فاعتزلون(.· 

تفرد األزرق بفتح الياء يف )ومحياَي( ولــــه وجه اإلسكـــــان كالبـــــاقني.· 

وانفرد أبو الزعراء بإسكان الياء يف )ولي دين(.· 

تفرد العتقي بخالف عنه بحذف األلف على لفظ اخلبر بغير مد يف )آَمنتم( يف األعراف وطه والشعراء، وكذا )آلهُتنا · 
خير( يف الزخرف.

تفرد القاضي عن قالون )من حي عن بينة( بياء واحدة مشدد، وله أيضا فك اإلدغام كالباقني.· 

تفرد املسيبي بإثبات األلف وصال ووقفا يف )لكنا هو اهلل ربي( والباقون وقفا ال وصال.· 

كما تفرد املسيبي بضم الهاء يف الوصل )ألهله امكثوا( يف طه والقصص، وتفرد بصلة الهاء يف )وأشِركُه يف أمري(.· 

تفرد ابن سعدان عن املسيبي بصلة الهاء يف )أنه من تواله (، وانفرد كذلك يف )أمتدوني( بقراءتها بنون واحدة مع الياء · 
يف احلالني.
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أرجــــوزة

vvvvدليل ور�ش
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

      احلمد هلل اخلبير البصير، والصالة والسالم على البشير النذير.

       أما بعد: َفُتعتبر روايُة ورٍش من أوسع الروايات مِلا لها من تعّدٍد يف الوجوه من حيث املدوُد وأحكاُم الهمز وغيُر ذلك، ومن املعلوم أن املغاربَة َأخذوا 
مناها من بعِض األفاضِل أهل القراءات املسندين. هذه الروايَة، واشُتِهروا بها كابرًا عن كابٍر، وشاء اهلل جل وعال أْن حِفْظنا بها القرآن وتعلَّ

ّنة، وهلل امِلّنة. وحيُث إنه ال بّد من       وعماًل بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم )خيركم من تعلم القرآن وعّلمه( )البخاري( ِسْرنا على تلك السُّ
ااِلستْدالل؛ َنعمد إلى املطّوالت واملتون السالفات كِحْرز األماني للشاطبي، وطيبة النشر البن اجلزري، والدرر اللوامع للرباطي.

الت رغم وجود ما نظمه املْتوّلي. ص لهم املهمَّ من ذلك، ألنَّ يعُسر على املبتدئ معرفُة قواعد ورش من املطوَّ      وقد ألّح عليَّ بعُض اإلخوان أْن أخلِّ

      فاستخرُت اهلَل العليم، ربَّ العرش العظيم، أْن يفتَح البصيرة، ويطّهر الّسريرة، إنه بكل شيء كفيل، وهو حسُبنا ونعَم الوكيل.

كتبه فهد امليموني

املغرب/ أكادير

1420/11/11هـ
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ِ اْلَعِليِّ اأَلْعَلِم     ْمُد هللَّ احْلَ
بيِل امْلُْسَتقيِم اأَلْسَلِم َهادي السَّ

ُسوِل امْلُْصَطَفى يًا َعَلى الرَّ  ُمَصلِّ
وآِلِه ِمْن َبْعِدِه وَمْن َوَفـى

جويِد ْظُم يف التَّ َعلى الذي َرَوى َأبو َسِعيِد1َوَبْعُد: َهذا النَّ

ِب َعْن َشْيِخِه ِذي َعْرِفِه امْلَُطيَّ
َأِبي ُرَؤْيٍ ِعْلُمُه ِمْن َيْثِرِب

ْيُتُه َدِليَل َنْبِش اْلياِفِع َسمَّ
َعْن َوْرِشِهْم ِرَواَيًة َعن ناِفِع

َفاْجَعْلُه يا ربِّ َمَزادًا ِلْلَمعاْد
ناْد ِقي َهْواًل َعِظيمًا يف التَّ َكْي َأتَّ

1 - كنية اإلمام ورش، واسمه عثمان بن سعيد )ت197هـ(.



60

باب االستعاذة

ْحِل يا ِتلميُذ  َواْجَهْر ِبا يف النَّ
ِديِث َتْسَتِعيُذ َأْو َصحَّ يف احْلَ

باب البسملة

 َوْقٌف َوَسْكٌت َجاِئٌز َفاْقَرْأ َلُه
    َأْعِرْب ِبَوْصٍل ُمْظِهرًا َأْحَواَلُه

 َوَبْسِمَلْن َأِو اْحِذَفْن ُمْسَتْرِساَل
    َفُحْكُم ُسوَرَتنْيِ َفاْخَتْر ُمْكِماَل

يف اأَلْرَبِع2 اْمَنْع َحْذَفَها َكْي َتَذَرا
  معنًى َقِبيحًا َهَكذَا َبْعٌض َيَرى

َوْر َواْبَدْأ ِبَها يا صاِح يف ُكلِّ السُّ
  ِإالَّ َبراَءٌة َفُحْكٌم ُمْسَتَطْر

َواْخَتْر َلَدى اأَلْجزاِء أْمٌر ُيْنَدُب
  َوِعْنَد َلْفِظ اهلِل ِفْعٌل ُيْرَغُب

َواَل َتِقـْف ِفيَها ِإَذا َقـَرْأَتَها
       باْلَوْصِل إْن َتـمَّ اْكِتماٌل َقْبَلَها

2 - وهي: القيامة، المطففين، البلد، الهمزة.
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باب المدود

َصاِلــــــِه ــــدِّ يف اتِّ َواْقَرْأ ِبُطـــوِل امْلَ
باْلَهْمـــــِز َأْيضـــًا َحالـَة اْنِفصاِلِه

ِســَوى }َأَنْا إالَّ َنــــِذيــــٌر{ ِعْنــــَدَها
َهــــا ـَْد َوْقــٍف ُمدَّ }أَنــْا َوَمْن{ َوِعنـ

ُط اْلَبَدْل َوسُّ وُل التَّ الَقْصُر والطُّ
َكـ}اْسَتْهِزُءوا{ }ُأوُتوا{ َو}ِإي{ ِمَن اْلَبَدْل

ٍن َكَذا )ُقــَراْن( َواْمَنْعُه يف ُمَنوَّ
 }َظْمآَن{ }ِإْسَراِئيَل{ }َمْسئواًل{ ِسَياْن

ـَا نـــــ نُي ِمْن واٍو َوَيـــــا ِإْن ُسكِّ َواللِّ
َنــا }َشــــْيٌء{ َو)َهْيَئـــٌة( ِمَثـــــــااًل ُبيِّ

ْط َغْيَر }َمْوِئاَل{ َويِف َأْشِبْع َوَوسِّ
}َسْوءاِتُكْم{ ُخْلٌف َويِف )الَوْأِد( انُتِفي

وِإْن َتِقْف َعَلى الِذي َلْم ُيْهَمــِز
ُه واْسَتْوِجِز ــــْوِت{ فاْقُصْر َمدَّ َكـ}امْلَ

يـــِن َلــْن يف اللِّ َطْن َأْو َطوِّ َأْو َوسِّ
ُكــــوِن ـَا يف العــــــاِرِض الّسُّ َوِمْثُلهــــ

ِزُم ُكـــوُن الالَّ َوَحْيُثما َأَتـى السُّ
َأْشِبْعـــــُه َمّدًا َفْهـــــــــَو َرْأٌي َحــــــاِزُم
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باب الهمزتين من كلمة

َلْن يِف ِكْلَمٍة َأْو َأْبِدَلْن َوَسهِّ
اْلَهْمَزَة اأُلْخَرى َواَل َتْسَتْعِجَلْن

َها ها َوَجرِّ ِمْن َفْتِحَها اَل َضمِّ
َها ْدَك فاِئزًا ِبِسرِّ َفاْفَهْم َتِ

فصل

ِل ُ آاَلَن اْبِدَلْن َوَطوِّ آهللَّ
َلْن َوَنْحَوَها َواْسَتْكِمِل َوَسهِّ

ًة{َتْطِبيُقَها َتْسِهيُلَها }َأِئمَّ
َنِظيُرَها َمْعُلوَمٌة َسِبيُلَها
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 باب الهمزتين من كلمتين

ـــاَل ـُُه ُمَسهَّ }َجا َأْمُرَنا{ َوِمْثلـــ
اَل واْقــــَرْأُه َأْيضًا ُمْبَداًل ُمَثقَّ

}َعَلى الِبَغاِء ِإْن{ َفَحْيُث َكاَنَتا
ا َقْد َفاَتا َفاْقَرْأ ِبَياٍء َأْو ِبَ

ُل : اأَلوَّ ـــــُه يِف َمْوِضَعـــــنْيِ َلِكنَّ
ُل َعوَّ َو}َهؤاَل ِإْن{ َفاْدِر َذا امْلُ

اَل }َواْذُكْر َأَخا{ َمْضُموَمَتاِن َسهِّ
َثانيِهما َأْو َواَوَها َفَأْبِداَل

اِنَيــــْه َمْفُتوَحٌة َفَكْسَرٌة يِف الثَّ
ٌة َأَتْت ُمَواِلَيـْه ْل، َوَضمَّ  َسهِّ

َمْضُموَمٌة َفَفْتَحـــٌة َوْرٌش َرَوى
ْن َزَوى ِإْبَداَلَها َواوًا َفُكْن ِمَّ

ـْل َكـــَذا َمْضُموَمٌة َفَكْسَرٌة َسهِّ
ِإْبَداَلَها َواوًا َفَبْعٌض َقاَل َذا

َساِء َاْو{ َمْكُسوَرْه }ِمْن ِخْطَبِة النِّ
َفَفْتَحٌة ِبَياِئَها َمْشُهوَرْه
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باب الهمز المفرَد

َأْبِدْل َلُه َفاًء َكـ}َياِتي{ }ُموِمَنا{
ْل ُموِقَنا ْق وَرتِّ } َمْأَواُهُم{ َحقِّ

يُب{ }ِبــيٍر{ اْحِذَفْه }َلِبيَسَما{ و}الذِّ
َفْه{ َولَّ  َواْبِدْلُه َواوًا َنْحُو }وامْلُ

َلْه ِسْي( ُمَثقَّ َأْبِدْل َوَأْدِغْم يا )النَّ
َها َأْو َشاَكَلْه َوَلْم ُيِصْب َمْن َردَّ

باب النقل واإلدغام

ْك ِلَوْرٍش ُكلَّ َساِكٍن َصِحيْح َحرِّ
َقْبل اْنِفَصاِلِه وذا ِمَن الَفِصيْح

ْلُف يِف ي{ َفِفيِه اخْلُ }ِكَتاِبَيْه ِإنِّ
ُكوِن }َماِلَيْه{ َأْدِغْم َوِف َنْقِل السُّ

وَلى{ َواْنُقْل }ِردًا{ }آاَلَن{ }َعادًا االُّ
ـْنِويَن ِفيَها َأْوَلى َوَأْدِغـِم التَّ

( ُثمَّ )َظْت( َوَحْيُث َجاَءْت َقْد ِلـ)ِضدٍّ
 َأْدِغْم، وِإْذ َأْظِهْر َفأْيَنَما َأَتْت

ــــاِء َأْدِغــــْم ُمْجِهــــَرا ِإالَّ ُقَبْيـــَل الظَّ
َوَهـــــــــــْل َوَبْل كاَلُهمــا َقْد َظَهَرا
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ْأِنيــــِث َأْظِهْرَهـــــــا ِإَذا ـــــــاُء للتَّ والتَّ
اُء اْحَتَذى يُم والثَّ فيُر اجْلِ َجاَء الصَّ

وُن يف َياسنَي َمْع ُنــــوِن اْلَقَلــــْم والنُّ
ْلـــُف يِف ُنـوِن اْلَقَلْم َأْدِغْمُهَمــــا واخْلُ

باب الفتح والتقليل

ْل ِلــــَوْرٍش يف َذَواِت اْلَيا َلَدى َقــــلِّ
صــــارى واْهَتــــدى َذَواِت َراٍء كالنَّ

واْفَتْح َذواِت الَياِء َأْيضًا َعْن َبــَدْل
وُل باْلَوْجَهنِي َبْل ِمْن َقْصــِرِه والطُّ

ــــٌط ِبَتْقِليــــٍل َوَســــــْط َأَتى َتَوسُّ
ـَْط }َوَلــــَو اَراَكُهْم{ ِبُخْلــــٍف َذا َفقــ

ى{}َعَلى{}ِإَلى{}َلَدى{ُقْل}َما َزَكى{  }َحتَّ

ُمْسَتْثَنَيـــــاٌت َقاَلــــُه َمْن َقْد َحَكى

َتْقِليُلـــــُه ُرُؤوِس آَيــــاٍت ُعِلـــْم
ـَا ُأِميــَلْت َفاْغَتِنــْم       }َطـــــــــه{ ِبَهاِئه

اِريَن{ ِباْلَوْجَهنْيِ ِعــْه اِر{ }َجبَّ َو}اجْلَ
 ِسَواُهَمــــــــا َتْقِليُلـــــُه ِبُجَمِعــــــــْه

ا ُثـــــمَّ َيـــا واحلاُء ُثمَّ الهـــــــاُء والرَّ
ـَا َلهــــــــا َفْهـــــــَي ِضيـــ      َفــــــواِتٌ َقـلَّ
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باب حكم الراءات

ـَا ـــــْق ِلَوْرٍش ُكــــــلَّ َراٍء َقْبَلهـــــــــ َرقِّ
      ُسُكــــــــوُن َيـــاٍء َكْســـَرٌة َفِمْثُلَها

}ِسْحٌر{)َوِمْحَراٌب(}ِسَراجًا{}َباِسَرْه{
 }َحْيَراَن{ باخِلاَلِف َجاَءْت }َظاِهَرْه{

ـَا َويِف }ِإَرْم{ واأَلْعَجِمـي َتْفِخيُمهـــ
ٍر َو}ِمـــــْدَرارًا{ َلَها        َأَو َعــــــْن َتَكـــــــرُّ

}ِذْكرًا{ َوِمْثُلَها ِبُخْلٍف ُمْعَتَبْر
ْن َنَصْر ـَا َأْوَلــــى َفُكْن ِمَّ َتْفِخيُمهــــ

َها مِلُْسَتـْعٍل َأَتى َمنَّ َوَفـخِّ
ـــــاِد َفاْفَهْم َيا َفَتى ـَا َكالصَّ ُقـَبْيَلهــــ

ْق يف }َشَرْر{ ا َوَرقِّ واْسَتْثِن ِمْنَها اخْلَ
ْم ُتَسّرْ ْر }ِفْرَقٍة{ َفخِّ }ِفْرٍق{ َفَخيِّ
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  باب حكم الاّلمات

ْظ ِلَوْرٍش َفْتَح اَلٍم ِإْن َتاَل َغلِّ
َصادًا وَطاًء ُثمَّ َظاًء ُيوَصاَل

ْلُف يِف َنْت َأْو ُفِتَحْت واخْلُ ِإْن ُسكِّ
ا{}َطاَل{}ِفَصااًل{ َفاْقَتِف احَلَ }َيصَّ

ْغِليُظ َحّلْ ِباْلَوْصِل َأْو باْلَوْقِف فالتَّ
مًا َوْقفًا َكـ}ُيوَصْل{ }َوَبَطْل{ ُمَقدَّ

ـَا َويِف َذَواِت اْلَيـــــــاِء َأْيضـــــًا ِمْثُلهــ
ـَا ِإالَّ َلــــَدى ُرُؤوِس آٍي َعْكُسهـــــ

ِلــــــــــي َوَما َعَدا َما ُقْلُتُه َفْهَو اجْلَ
ِل ـِ ِلْلُمْبَتــــِدي َوَهَكَذا ِلْلُمْقبــــــ

باب ياء اإلضافة وياءات الزوائد

 

}َمْحَياَي{ باإِلْسَكاِن َأْو َفْتٍح َرَوى
ِم اإِلْسَكـــــاَن َمْع َمدٍّ َحَوى  َوَقـــــدِّ

َناْد{ { َو}الَواِد{}التَّ اِع{ }َتْسَئَلنِّ يِف }الدَّ
}ُدَعاِء{ }ُتْرِديِني{ }َوِعيِدي{ ُثمَّ )َباْد(
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اَلِق{ َمْع }َفاْعَتِزُلوْن{ }َدَعاِن{َو}التَّ
ُبوِن{}ُيْنِقُذوِن{}َتْرُجُموْن{   }ُيَكذِّ

واِب{َمـــْع } ُنـُذْر { َوُقْل }َنِذيِر{}َكاجْلَ
ْت َزاِئَداٌت ُخْذ َوُسّرْ } َنِكيــرِ {، مَتَّ

ـَا  َواْعَلْم ِبــــــَأنَّ ُحْكَمَهــــا يف َوْصِلهــ
َفَهــــِذِه َتْنِبيَهـــــٌة ِمـــــْن َأْصِلَهــــا

فصل

{ ُقْل ُهَما باْلَياِء َمْع )َأَهْب( }ِلَيالَّ
ْسِهيِل َوْصاًل َقْد َوَقْع ِء( بالتَّ )الالَّ

َها َأْيضــًا َوَجــــــْب َوْقفًا ِبَياٍء َمدُّ
َوَرْوُم َتْسِهيــٍل ِبَها ِعْنـــــَد اْلَعَرْب

ِفـــي ِك اخْلَ ـرَّ َ ْوُم: ِإْسَماُع اْلُ والرَّ
ـــٍة َوَكْســـــَرٍة ِإْن ُتْضِعِف ِمْن َضمَّ

َفـــاَه: ِإْشَمـــاٌم ِبـــاَل ِإْطَباُقَك الشِّ
َصـْوٍت َلَدى امْلَْضُموِم َمْرُفوٍع َتاَل
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خاتمة وإرشاد

ْ ْظِم َيْوَم اْلِعيـــِد َتّ اُم النَّ َهَذا مَتَ
ْصِريِّ َعّمْ ْنُتــــُه َفَواِئَد امْلِ َضمَّ

َفـــاْت ــُروِف والصِّ ا َمَخاِرُج احْلُ َأمَّ
ْنِويُن َفْهَي َظاِهَراْت وُن والتَّ والنُّ

ِني اْخَتَصْرُتُه َكـــْي َيْسُهـــــاَل أَلنَّ
ذي َأَراَد َوْرشًا ُمْجَماَل َعَلـــــى الَّ

ُه ِباحِلْفـــــِظ َمْع ِدَراَيــــْه َفُخصَّ
َتْسَعـــــْد ِبَفْهِمــــــــِه ِإَلى ِرَواَيْه

ِ واْسَتْمِســـْك ِبِه واْلَزْم ِكَتاَب اهللَّ
ُثمَّ َحِديَث امْلُْصَطَفى ِمْن َباِبِه

لـــْف َواْسُلْك َمَناِقَل اْلُعُلـوِم والسَّ
َرْف َتــْرَق ِإَلى َأْعَلى َمَعاِلِم الشَّ

ا ُتْؤَمْر َواَل َتْسَتْسِلـــِم َواْصَدْع ِبَ
قِّ َدْومًا ُتْكَرِم َواْرَفــــْع ِلَواَء احْلَ

َي اْلَقِديـــَر َدْومـــــًا َأْحَمـــــُد َوَربِّ
َفْهـــَو اْلَعِليُّ واْلَعِظيُم اأَلْمَجُد

ـَاَلُة َمْع َســــاَلٍم َكاِمــــِل ُثمَّ الّصــ
ِبيِّ امْلُْجَتَبى واْلَعاِمِل َعَلــى النَّ
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