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 ملخص البحث

  

من أشهر الطرق قه. طر  مجيع، و إلمام ورشالتعريف با :عن هذا البحث يتناولسوف 
احلاضر مها طريق األزرق واألصبهاين. مث إن األزرق له اليت يقرأ هبا يف العامل اإلسالمي وقت 

. وأراد الباحث بني التفخيم والرتقيقت يتميز عن غريه من رواة ورش بأحكام الراءات والالما
 أن يقارن هذه األحكام بطريق آخر لورش وهو األصبهاين.

كذلك وجوه اختالف بني هذين الطريقني، حيث خيتصر البحث   يعرض البحثو 
 لألزرق. أحكام الراءات والالمات فيها على
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 جامعة المدينة العالمية 
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة )اسم الطالب(©  9002حقوق الطبع 
 عنوان البحث

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن 
 احلاالت اآلتية: مكتوب من الباحث إالّ يف

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1

حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  .2
 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا  .3
 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى. 

 
 سم الطالبأّكد هذا اإلقرار: ا

 
  _____________                      _____________ 

 التاريخ         التوقيع                                    
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 الكلمة االفتتاحية

 

 
 

احلمد هلل الذي علمنا احلكمة والقرآن، وأرشدنا إىل أحسن بيان، والصالة والسالم 
األمتان األكمالن على سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه، ذوي احلجة والربهان، ومن 

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

إن رواية ورش هي إحدى الروايات املشهورة اليت قرئ هبا يف العامل اإلسالمي بعد:و  
س وألفت وقد أقيمت الدرو . خاصة يف بالد املغرب العريب واجلزائر ومشال اإلفريقية وغريها

الكتب وأنشئت الربامج من أجل نشر رواية ورش ليستفيد اإلنسان من خالهلا تعلم هذه 
اهتمام الناس لتالوة القرآن الكرمي. ويف الوقت الرواية املتواترة ولنيل األجر العظيم يف إحياء 

يف  احلايل، بدأت هذه الرواية تنتشر يف بالد ماليزيا وحصل القبول عند الناس، فكانت تقرأ
 الصلوات الرتاويح يف بعض املساجد الكبرية.

إن االشتغال بالقرآن وعلومه من أفضل القرب وأجل الطاعات، وأهم أنواع اخلري مث 
وأنواع العبادات، وأوىل ما أنفقت فيه نفائس األوقات، ومن أجل ذلك أثىن النيب صلى اهلل 

سلم: ))خريكم من تعلم القرآن عليه وسلم على قارئ القرآن ومقرئه فقال صلى اهلل عليه و 
بعمل كتابة هذا البحثإلبراز بعض األصول لرواية قمت . وانطالقا من هذا، فقد 1وعلمه((

، يف قسم القراءات جبامعة املدينة العاملية (املاجستريالعاملية) األزرق يف أطروحيت لنيل درجة
 سائل اهلل التوفيق والسداد، واملعونة والرشاد.

                                                 
أخرجه اإلمام البخاري من حديث حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخربين علقمة بن مرثد: مسعت سعد بن عبيدة، عن  1

بريوت: دار ابن  -)دمشق، 1، طالجامع الصحيحأيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان رضي اهلل عنه. انظر: البخاري، حممد بن إمساعيل، 
 .7045م(، رقم احلديث: 4004-هـ1241كثري، 
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 مشكلة البحث

هلا طريقان يقرأ هبما يف الصالة وغريها، أحدمها هو طريق األزرق وهو  عن نافع إن رواية ورش
ا قراءة. مث إن هذا الطريق له األصول والضوابط اليت ال توجد يف غريها من ا وأكثرمهأشهرمه

 الروايات القرآنية أو الطرق األخرى.

هي أحكام الراءات والالمات. فما  غريهااليت تتميز عن لطريق األزرق ومن أحكام األصول 
على كل هذه بناءا هي؟ وما ضوابطها؟ وكيف تقرأ؟ ومن هو ورش، والطريقان التابعان له؟ و 

 كل هذه التساؤالت، بإذن اهلل تعاىل.اإلشكالية، فإن الباحث يرغب يف التعرف إىل  

 

 

 أهداف البحث

مجيع الطرق التابعة له. وورش و مام التعرف إىل اإلقيق أهداف منها؛ يهدف الباحث إىل حت
، يريد الباحث أن من خالل الدراسة حول الطريقني التابعني لورش، ومها األزرق واألصبهاينو 

وإذا كان  ما اختالف؟هوالكلمات الفرشية أم بين يف كل األصوليتفقان  الطريقانيعرف هل 
هذين الطريقني ني بينهما اختالف فالباحث يريد أن يكشف هذا االختالف ويقارن ب

 املشهورين لورش، وجييب التساؤل عن األسباب اليت تؤدي إىل هذا االختالف.
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 وحدوده منهج البحث

اإلمام نافع، مث أحد راوييه ورش، ويتبع ذلك  مجةينهج الباحث يف إجراء هذا البحث بالرت 
مث يعرض الباحث ماهية  الروايتني. ، مبينا إسناد كلتاله؛ ومها األزرق واألصبهاين أشهر الطرقب

وتعرض بعد ذلك أحكام  املصطلحات القراءة والرواية والطريق يف علم القراءات القرآنية.
واألمثلة. وسوف يعرض الباحث الراءات والالمات لألزرق فصال فصال وتشرح بالقواعد 

أحكام قراءة الراءات لألزرق على حسب أحوال الراءات مث حيكم كل حالة ليقاس عليها 
نظريها. أما بالنسبة لالمات، بدأ الباحث بذكر الشروط التغليظ الالمات عند األزرق ومن مث 
مواضع االتفاق ومواضع االختالف للتغليظ، مبينا بعد ذلك الفرق بني طريق األزرق وطريق 

 األصبهاين يف كال املسألتني يف موضعه.

 

 أهمية البحث

 تتمثل أمهية هذا البحث أنه :

، عن رواية ورش من طريق األزرقماليزيا بلدي املسجديف رس الطالب يف عندما كنت أد -
خاصة ما يتعلق بالراءات والالمات. فلعل هذا الصحيح  يف النطق ال جييدونمنهم  فكثري

 عن هذين املوضوعني املهمني.يسهم يف تقدمي الفهم الصحيح البحث 
اليت تتميز هبا األزرق عن يف أحواهلما اخلاصة  اتوتغليظ الالم اتترقيق الراء إبراز أحكام -

 غريه من الطرق.
الفرق بني طريق األزرق وطريق األصبهاين من خالل البحث عن أحكام جانب توضيح  -

 الراءات والالمات.
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 تبني مكانة هذه الرواية حيث أهنا من أشهر الرواية اليت يقرأ هبا يف العامل اإلسالمي. -
املتواترة، فال ترقيق الراء وال تغليظ املسندة ينبه على أن قراءة القرآن تتوقف على الرواية  -

 وجود الرواية. إال على يف القرآن الالم
نظرا ألمهية علم القراءات وشرفه وفضله وذلك لتعلقه نيل األجر العظيم يف تعليم القرآن،  -

والسالم: }خريكم من تعلم القرآن كما يقول عليه الصالة بأشرف كتاب وأحسن كالم،  
 وعلمه{.

 

 

 

 الدراسات السابقة

 وجوه اختالفيف  مع أن املكتبة اإلسالمية والعربية حافلة باملصنفات حول موضوع القراءات
يف - ، إال أن معظمها قائمة على املقارنة بشكل عام، وال توجد الدراسات السابقةبني القراء

الكتاب األصبهاين واألزرق، إال بني رواة ورش خاصة  مااليت تتكلم يف  -ما اطلعت عليها
، حيث خيتصر رمحه اهلل 2الواحد، لشيخ عموم املقارئ املصرية سابقا علي بن حممد الضباع

فقط، ومل يبني وجوه اختالف األزرق  فيه بيان األصول لطريق األصبهاين مما خيالف األزرق
 لألصبهاين.

ات يف مقارنة بني الطريقني األزرق واألصبهاين، سأقوم بإذن اهلل تعاىل نظرا لقلة الدراس
 ذين الطريقني.بالدراسة التحليلية املقارنة هل

 

                                                 
، )مصر: املكتبة األزهرية للرتاث، القول األصدق في بيان ما خالف فيه األصبهاني األزرقالضباع، علي بن حممد،  2

 م(.1111-هـ1211
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 شكر وتقدير

 

 وبعد،

هذا ما وفقين اهلل عز وجل إليه من إمتام هذا البحث التخرج، ويسر وأعان على مجع 
يف ذلك من اجلهد ما أمكنين وقدرت أحكام الراءات والالمات لألزرق عن ورش. وقد بذلت 

عليه، معرتفا بعدم الكمال أو البعد عن اخلطأ. فما كان فيه من صواب فبتوفيق من اهلل 
سبحانه وتعاىل، وله احلمد واملنة أوال وآخرا. وما كان فيه من خطأ وزلة فحسيب أين بذلت 

 جهدي، وأستغفر اهلل وأتوب إليه.

إىل اهلل سبحانه وتعاىل جبزيل احلمد ومجيل الشكر  وإين يف ختام هذه املقدمة أتوجه
العلم يف  وعظيم االمتنان على ما وفقين إليه من تعلم العلم القراءات، وجعلين من طالب

مل مبا علمين، هلل تعاىل التوفيق والتسديد والعاملباركة، وأسأل ا جامعة املدينة العاملية
 والسمعة، ومن علم ال ينفع. واإلخالص يف ذلك. وأعوذ به من الرياء والعجب

هذا، وال يفوتين بعد شكر اهلل عز وجل أن أتوجه بالشكر واالمتنان إىل والدي 
الكرميني على حسن تربيتهما وتوجيههما يل يف مواصلة الدراسة، فجزامها اهلل خري اجلزاء، 

 وأجزل مثوبتهما يف الدنيا واآلخرة.

 على هذه اجلامعة املباركة اليت قضيت مث إين أتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمني
الشيخني الكرميني واألستاذين ، وأخص فيها سنتني طالبا مستفيدا، من األساتذة واإلداريني

فضيلة الدكتور إبراهيم ، و فضيلة الدكتور السيد سيد أحمد محمد نجم: الفاضلني
الذي تشرفت بإشرافهما على حبثي. أشكرمها على تفضلهما بتقومي هذا حفظهما اهلل  البيومي
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 أسأل أن البحث، وحتملهما أثناء قراءته وإبداء امللحوظات وتصحيح األخطاء فيها. واهلل
وجزامها اهلل عين خري اجلزاء يف الدارين، وبارك هلما يف افعة املفيدة، ينفعين مبلحوظاهتما الن

 وأهلهما، وزادمها علما ومكانة وخريا.وقتهما وعمرمها وعلمهما 

كما ال يفوتين أن أقدم شكري واعرتايف باجلميل إىل كل من أسدى إيل يد العون 
 واملساعدة، أيا كانت، من األساتذة والزمالء. فجزاهم اهلل تعاىل مجيعا خريا كثريا.

له وصحبه وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آ
 أمجعني.
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 قسمت هذا البحث إىل مقدمة وفصلني وخامتة.

ومنهج ، وأهداف البحث، ومشكلة البحث، االفتتاحية: فيشتمل على  المقدمةأما 
 .وشكر وتقدير، والدراسات السابقة، وأهمية البحث، البحث

 الفصل األول :

 ،من طريق األزرق اإلمام نافع ية ورش عنالتعريف بروا

 :ة مباحثويشتمل على أربع

 األول : رواية ورش عن نافع المدنيالمبحث 

 : ترمجة اإلمام نافع المطلب األول 

 : ترمجة الراوي ورش المطلب الثاني 

 : أشهر الطرق رويت عن ورش المطلب الثالث 

 : الفرق بني املصطلحات القراءة والرواية والطريق المطلب الرابع 

 الثاني : طريق األزرقالمبحث 

 : ترمجة األزرق المطلب األول 

 : الطرق اليت تتفرع من طريق األزرق المطلب الثاني 

 المحتويات



16 

 

 الثالث : طريق األصبهانيالمبحث 

 : ترمجة األصبهاين المطلب األول 

 : الطرق اليت تتفرع من طريق األصبهاين المطلب الثاني 

 الطريقين األزرق واألصبهانيختالف بين االوجوه المبحث الرابع :

 أحكام املدود المطلب األول : 

 أحكام اهلمزات المطلب الثاني : 

 أحكام الغنة المطلب الثالث : 

 أحكام الراءات والالمات المطلب الرابع : 

 الفصل الثاني :

 ، وفيه أربعة مباحث:عن ورش والالمات لألزرق أحكام الراءات

 بالحرفين الراء والالم: التعريف المبحث األول 

 خمرج الراء والالم وصفاهتماالمطلب األول  : 

 األصل يف الراء والالم المطلب الثاني : 

 مفهوم التفخيم والتغليظ والرتقيق المطلب الثالث : 

 أحكام الراءاتالمبحث الثاني : 

 ذكر الطرق اليت روت لنا ترقيق الراء لألزرق المطلب األول : 
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 حاالت الراءات اليت رققها األزرق :المطلب الثاني  

 أحكام الالماتالثالث : المبحث 

 املطلب األول : ذكر الطرق اليت روت لنا تغليظ الالم لألزرق 

 املطلب الثاين : حاالت الالمات اليت غلظها األزرق 

 اختيار اإلمام ورش لألزرق واألصبهاني في أحكام الراءات والالماتالمبحث الرابع : 

 : مفهوم االختيار يف علم القراءات األول المطلب 

 : األسباب اليت تؤدي إىل االختيار ورش يف روايته المطلب الثاني 

 الخاتمة :

 وفيه أربعة مباحث :

 المبحث األول : خالصة ما ذكر في أحكام الراءات والالمات لألزرق عن ورش

 المبحث الثاني : نتائج البحث

 والمراجعالمصادر  المبحث الثالث :

 المبحث الرابع : الفهارس
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 لفصل األولا
 التعريف برواية ورش

 من طريق األزرق،اإلمام نافع عن 

 ويشتمل على أربعة مباحث :

 رواية ورش عن نافع المدني 
 طريق األزرق 
 طريق األصبهاني 
  وجوه االختالف بين الطريقين األزرق

 واألصبهاني

 



19 

 

 المبحث األول

 الدنيرواية ورش عن نافع 

 

 المطلب األول : ترجمة اإلمام نافع

 اسمه وكنيته

، حليف ’جعونة بن شعوب الليثي‘نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، موىل 
أو حليف أخيه العباس، يكىن: أبا رومي، وقيل أبو  محزة بن عبد املطلب عم رسول اهلل 

 .3احلسن

 مولده

حدود سنة سبعني للهجرة الشريفة وأصله من ولد يف خالفة عبد امللك بن مروان، يف  
أصبهان، وسكن املدينة النبوية، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة، وكن أسود اللون، 

 .4شديد السواد، وكان حسن اخللق، وسيم الوجه

 شيوخه

، منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع وعبد الرمحن بن قرأ نافع على سبعني من التابعني 
هرمز األعرج، وشيبة بن نصاح القاضي، ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب اهلذيل. وقد 
تلقى هؤالء اخلمسة القراءات عن ثالثة من الصحابة، هم: أبو هريرة، وعبد اهلل بن عباس بن 

                                                 
، حتقيق: بشار عواد طبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار على الانظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الغين، 3

 .105/ص1هـ(، ج1202لبنان: مؤسسة الرسالة، -، )بريوت1معروف وشعيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس، ط
 املرجع السابق.4
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تلقى هؤالء الثالثة القراءة على أيب بن   عبد املطلب، وعبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة. وقد
 .5عن األمني جربيل عليه السالم كعب، وقرأ أيب على رسول اهلل 

 .فقراءة اإلمام نافع صحيحة، متصلة السند بالرسول  

 تالميذه

 :6وتتلمذ لإلمام نافع خلق كثري، ومن أشهر من تلقى القراءة عنه 

 7إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري 
 8وإسحاق بن حممد املسييب 
  الراوي األول( 9قالون عيسى بن ميناو( 
  الراوي الثاين( ورش أبو سعيد عثمانو( 

 مكانته العلمية

                                                 
لبنان: دار الكتب -، )بريوتالنشر في القراءات العشرانظر: ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، 5

 .114/ص1م(، ج4006العلمية، 
، حتقيق: حممد السحايب، )املغرب: مطبعة وراقة التعريف في اختالف الرواة عن نافعانظر: الداين، احلافظ أبو عمرو، 6
لبنان: دار -، )بريوت1، طغاية النهاية في طبقات القراء. وابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، 47الفضيلة(، ص

 .177/ص1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار. والذهيب، 617/ص1م(، ج4006-هـ1245الكتب العلمية، 
هـ. قرأ على شيبة بن نصاح ونافع وغريمها. تويف 110هو إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين، ثقة، ولد سنة 7
غاية النهاية في طبقات . وابن اجلزري، 140/ص1، جواألعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات هـ. انظر: الذهيب، 180ببغداد سنة 

 .161/ص1، جالقراء
معرفة هـ. انظر: الذهيب، 406هو إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل املسييب، إمام جليل عامل باحلديث. تويف سنة 8

 .175/ص1، جي طبقات القراءغاية النهاية ف. وابن اجلزري، 141/ص1، جالقراء الكبار على الطبقات واألعصار
هو: عيسى بن مينا، املدين معلم القرآن، ويكىن أبا موسى، وقالون لفب له. يروى أن نافعا لقبه به جلودة قراءته. ولد قالون 9

رئ عليه القرآن هـ. وكان قالون قارئ املدينة املنورة وحنويها، وكان أصم ال يسمع البوق، فإذا ق440هـ وتويف باملدينة النبوية سنة 140سنة 
 .148/ص1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارمسعه. ذكره اإلمام الذهيب ضمن علماء الطبقة اخلامسة. انظر: الذهيب، 
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كان اإلمام نافع رمحه اهلل إمام الناس يف القراءة باملدينة، أمجع الناس على قراءته  
واختياره، وقال عنه ابن جماهد: كان اإلمام الذي قام بالقراءة بعد التابعني مبدينة رسول اهلل 

 .10نافع، وكان عاملا بوجوه القراءات متتبعا آلثار األئمة املاضني يف بلده 

سبعني رجال من التابعني، وقرأت عليهم، فما اجتمع عليه  ركتوقال نافع: "أد 
وسئل اإلمام مالك عن  .11نفسان أخذت، وما شذ فيه واحد تركته حىت ألفت هذه القراءة

 .12البسملة فقال: "سلوا عن كل علم أهله، ونافع إمام الناس يف القراءة"

املدينة سنة"، فقيل قال سعيد بن منصور: مسعت مالك بن أنس يقول: "قراءة أهل  
. وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: "سألت أيب أي القراءة 13له: قراءة نافع؟ قال: "نعم"

 .14أحب إليك؟ قال: "قراءة أهل املدينة". قلت: فإن مل تكن؟ قال: "قراءة عاصم"

وعن املسييب، قيل لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك! قال: "كيف ال أكون   
 .15، وعليه قرأت القرآن يف النومافحين رسول اهلل كما ذكرمت وقد ص

 قال اإلمام الشاطيب رمحه اهلل يف احلرز األماين ذاكرا قراءة نافع مثنيا عليه: 

 16فأما الكرمي السر يف الطيب نافع * * * فذاك الذي اختار املدينة منزال

 وفاته

 ئة.هـ تسع وستني وما161تويف اإلمام نافع باملدينة النبوية سنة  
                                                 

مصر: دار -، )القاهرة4، حتقيق: شوقي ضيف، طالسبعة في القراءاتابن جماهد، أبو بكر أمحد بن موسى البغدادي، 10
 .72/ص1هـ(، ج1200املعارف، 

 .105/ص1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيب،  11
 .411/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء. وابن اجلزري، 10/ص1انظر: املرجع السابق، ج12
 .411/ص1. جغاية النهاية في طبقات القراءابن اجلزري، 13
 .64/ص1، جالسبعة في القراءاتابن جماهد، 14
 .411/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءانظر: ابن اجلزري، 15
السعودية: مكتبة -، )جدة7، طالوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين، 16

 .16، ص47م(، البيت 1111السوادي للتوزيع، 
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وروي عن حممد بن إسحاق عن أبيه قال: ملا حضرت نافعا الوفاة قال له أبناؤه:  
فاتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم ﴿أوصنا. فتال قول اهلل تعاىل: 

 .18 17﴾مؤمنني

 

 المطلب الثاني : ترجمة الراوي ورش

 اسمه وكنيته

عمرو بن سليمان بن إبراهيم موىل آلل الزبري بن هو عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن  
العوام، إمام القراءة بالديار املصرية. وكنيته: أبو سعيد، ولقبه: ورش. قيل أن نافعا لقبه ورشا 

 .19تشبيها له بالورشان لشدة بياضه وقيل خلفة حركته

 مولده

 ولد سنة عشر ومائة بقفط، وأصله من القريوان. 

 شيوخه

نافع باملدينة، فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة مخس ومخسني رحل إىل اإلمام  
 .20ومائة للهجرة

                                                 
 .1سورة األنفال، اآلية  17
. 61/ص1، جالسبعة في القراءات. وابن جماهد، 14/ص1، جالطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار على الذهيب، 18
 .115/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءوابن اجلزري، 

وكان نافع يقول: هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، أين ورشان؟ مث خفف فقيل ورش. وقيل إن الورش شيء يصنع من اللنب، 19
لى قصره يلبس ثيابا قصارا، وهذا اللقب لزمه حىت صار ال يعرف إال به، ومل يكن شيء أحب إليه منه، لقب به لبياضه، وقيل: ألنه كان ع

التيسير في . والداين، احلافظ أبو عمرو، 225/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءفيقول: أستاذي مساين به. انظر: ابن اجلزري، 
 .2/ص1م(، ج1115)اإلمارات: مكتبة الصحابة،  ،1، حتقيق: د. حامت صلح الضامن، طالقراءات السبع

 .226/ص1. جغاية النهاية في طبقات القراءابن اجلزري، 20
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 تالميذه

عرض عليه القرآن: أمحد بن صاحل، وداود بن أيب طيبة، وأبو الربيع سليمان، وعامر  
بن سعيد، وأبو األشعث اجلرشي، وعبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم، وحممد بن عبد 

 .21ويونس بن عبد األعلى، وعمر بن بشار وغريهماهلل بن يزيد املكي، 

 مناقبه

حجة يف القراءة". وقال يونس بن عبد األعلى:  وكان ثقةقال احلافظ أبو العالء: " 
"حدثنا ورش وكان جيد القراءة، حسن الصوت، إذا قرأ يهمز وميد ويشدد ويبني اإلعراب، ال 

 .22ميله سامعه

ملصرية يف زمانه، مع براعته يف العربية ومعرفته انتهت إليه رياسة اإلقراء بالديار ا 
 .23بالتجويد، بعد ما قرأ على نافع أربع ختمات يف شهر ورجع إىل بلده

 وفاته

تويف ورش رمحه اهلل مبصر يف أيام املأمون سنة سبع وتسعني ومائة عن سبع ومثانني  
 .24سنة

 

 المطلب الثالث : أشهر الطرق رويت عن ورش

نافع هلا ثالثة طرق، وهي: طريق أيب يعقوب األزرق،  قراءة اإلمام ورش عن إن رواية 
 ، وطريق أيب بكر بن عبد الرحيم األصبهاين.25وطريق عبد الصمد بن عبد الرمحن العتقي

                                                 
 .225/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءابن اجلزري، 21
 .171/ص1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيب، 22
 .177/ص1املرجع السابق، ج23
 .225/ص1، جلنهاية في طبقات القراءغاية اانظر: ابن اجلزري، 24
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ومل يذكر ، ومها األزرق واألصبهاين، يف كتابه النشر اختار اإلمام ابن اجلزري طريقني عن ورشو 
 .طرق معتمدة عندهليس و  سنده منقطعألن طريق عبد الصمد العتقي، 

مث إن الطريقني األزرق واألصبهاين تتفرع منهما طرق كثرية حىت بلغت مخسة وثالثني  
 لألزرق، ووستة وعشرين طريقا لألصبهاين. طريقا

 

 المطلب الرابع : الفرق بين المصطلحات القراءة والرواية والطريق

 

راء العشرة مما أمجع عليه الرواة كقراءة نافع هي ما نسب ألحد األئمة من الق القراءة :
 .26وعاصم وغريمها

هي ما ينسب للراوي عن اإلمام القارئ، كرواية ورش عن نافع، وحفص عن  الرواية :
 .27عاصم، ولو أخذ عنه بواسطة شخص أو أكثر

 يقصد بالطريق أحد أمرين: الطريق :

ما ينسب لآلخذ من الراوي وإن نزل، مثل طريق األزرق عن ورش، أو  األول : 
 األصبهاين عن ورش، أو عبيد بن الصباح عن حفص.

                                                                                                                                            
هو: عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم العتقي أبو األزهر املصري، صاحب اإلمام مالك راو مشهور بالقراءة، متصدر 25

تويف يف ثقة، أخذ القراءة عرضا عن ورش قرأ عليه محد بن وضاح القرطيب وغريه. وملكان أيب األزهر اعتمد األندلسيون على قراءة ورش. 
 .81/ص1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارهـ. انظر: الذهيب، 411رجب سنة 

، 1، طالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرةالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين، 26
، حتقيق: د. اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر. والدمياطي، 10هـ(،  ص1201لبنان: دار الكتب العلمية، -)بريوت

 .46/ص1م(، ج1185-هـ1205لبنان: عامل الكتب، -، )بريوت1شعبان حممد إمساعيل، ط
لبنان )رقم الطبعة وسنة -، بريوتمنجد المقرئين ومرشد الطالبينابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، 27

 .121النشر غري معروفة(، ص
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ما يطلق على قراءة تلقي القراءات، كطريق الشاطبية والدرة، وطريق طيبة  الثاني : 
 هي اليت تؤخذ منها القراءات املتواترة.النشر. وهذه الطرق 

بد ملن أراد القراءة أن يعرف اخلالف الواجب من اخلالف اجلائز، وأن قال الصفاقسي: "ال 
يعرف أيضا الفرق بني القراءات والروايات والطرق والفرق بينهما. فنقول مثال: إثبات البسلة 
قراءة الكي، ورواية قالون عن نافع، وطريق األصبهاين عن ورش، فهذه القراءات والروايات 

فال بد أن يأيت القارئ جبميع ذلك ولو أخل بشيء منه كان  والطرق هي اخلالف الواجب،
 .28"نقصا يف روايته

 

 ثانيالمبحث ال

 طريق األزرق

 

 المطلب األول : ترجمة األزرق

 اسمه وكنيته

 كنيته: أبو يعقوب، ولقبه: األزرق.   هو يوسف بن عمرو بن يسار املدين مث املصري. 

 شيوخه

                                                 
لبنان: دار الفكر، -، )بريوت1، حتقيق: سعيد املندوب، طاإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن. 28

 .11م(، ص1116-هـ1216
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مشاهري علماء عصره، فقد أخذ القراءة عرضا  أخذ أبو يعقوب األزرق القراءة على 
ومساعا عن ورش، وهو الذي خلفه يف القراءة واإلقراء مبصر. كما عرض القرآن على سقالب 

 .29معلى بن دحيةو 

 تالميذه

منهم: إمساعيل بن عبد اهلل النحاس، وحممد بن  ،تلقى عليه القرآن عدد كثريوقد  
 .30، ومّواس بن سهلبن سيف مالكسعيد األمناطي، وأبو بكر عبد اهلل بن 

 مكانته العلمية

 31القراء.ذكره اإلمام الذهيب ضمن علماء طبقات السادسة من  

قال أبو الفضل اخلزاعي: "أدركت أهل مصر واملغرب على رواية أيب يعقوب األزرق  
 .32عن ورش ال يعرفون غريها"

األداء وجلس لإلقراء، وانفرد وقال الذهيب: "لزم األزرق ورشا مدة طويلة، وأتقن عنه  
 .33عن ورش بتغليظ الالمات وترقيق الراءات

ويبقى طريق األزرق هو أشهر الطرق عن ورش واملعمول به يف بالد املغرب العريب  
ومناطق من مصر والسودان، وهو الطريق الذي اختاره اإلمام الشاطيب رمحه اهلل. ولذا يقال 

 لشاطبية.أيضا رواية ورش عن نافع من طريق ا

 وفاته

                                                 
 .121/ص4، جغاية النهاية في طبقات القراءانظر: ابن اجلزري،  29
 املرجع السابق. 30
، د. طيار آليت فوالج، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، انظر: الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد اهلل 31

 .151)إستنبول: ال يذكر املطبعة وال سنة النشر(، ص
 املرجع السابق. 32
 املرجع السابق. 33
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يف حدود األربعني ومائتني من اهلجرة بعد حياة حافلة بتعليم القرآن  تويف رمحه اهلل 
 . 34الكرمي

 

 المطلب الثاني : الطرق التي تتفرع من طريق األزرق

. وتفرعت 36، وابن سيف35ذكر اإلمام ابن اجلزري لألزرق يف كتابه النشر طريقني؛ النحاس
؛ تسعة عشر طريقا للنحاس، وستة عشر طريقا مخسة وثالثني طريقاعنهما الطرق حىت بلغت 

 .البن سيف

 

 :37طرق وهو من ثماني يق النحاس عن األزرقأوال : طر 

 أمحد بن أسامة: من التيسري والشاطبية وهبا الداين على ابن خاقان. .1
اخلياط: هبا الشاطيب على النفزي على ابن غالم على أيب داود على الداين على  .4

 بن إبراهيم )ابن خاقان( على األمناطي.خلف 
 ابن أيب الرجاء: الداين على ابن خاقان. .1
 ابن هالل: وهو من ثالث: .2

                                                 
 .152املرجع السابق، ص 34
صرية، جود القرآن على أيب هو: إمساعيل بن عبد اهلل بن عمرو بن سعيد بن عبد اهلل أبو احلسن النحاس، مقرئ الديار امل 35

 يعقوب األزرق وتصدر لإلقراء مدة، فقرأ عليه إلتقانه وحتريرهوبصره مبقرأ ورش. قرأ عليه أبو احلسن بن شنبوذ وأبو جعفر أمحد بن أسامة
، ى الطبقات واألعصارمعرفة القراء الكبار علالتجيبيي وأبو بكر أمحد بن أيب الرخاء. تويف سنة بضع ومثانني ومائتني. انظر: الذهيب، 

 .167/ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء، وابن اجلزري، 110/ص1ج
هو: أبو بكر عبد اهلل بن مالك بن عبد اهلل بو يوسف بن سيف التجييب املصري النجاد املقرئ، قرأ على أيب يعقوب  36

معرفة القراء الكبار على الطبقات هـ. انظر: الذهيب، 105ة األزرق، وعمر طويال، وقرأ عليه إبراهيم بن حممد بن مروان وغريه، تويف سن
-، )بريوت1، طغاية النهاية في طبقات القراء، وابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، 111/ص1، جواألعصار

 .121/ص4م(، ج4006-هـ1245لبنان: دار الكتب العلمية، 
-، )الدينة1، طداول المقربة لطرق الطيبة في القراءات العشر المتواترةالجانظر: الربماوي، إلياس بن أمحد حسني،  37

 .46م(، ص4001-هـ1210السعودية: مكتبة دار الزمان، 
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 :أبو غامن وهو من ثالث 
 كتاب اهلداية للمهدوي 
 كتاب اجملتىب للطرسوسي 
 كتاب الكامل للهذيل 

 ابن عراك: من الكامل 
 على اخلبازي على الشعراين الشعراين: من الكامل 

 وهو من أربع: اخلوالين: .7
 الداين على أيب الفتح فارس 
 :عبد الباقي بن فارس 

 التجريد البن الفحام 
 تلخيص العبارات البن بليمة 

 ابن هشام: من الكامل 
 إمساعيل بن عمرو: قرأ هبا اهلذيل عليه 

 أبو نصر املوصلي: وهو من طريقني: .6
 أبو معشر 
 اهلذيل 

 األهناس: من الكامل .5
 كتاب الكامل؛ به اهلذيل على غزوان، وعلى الشذائيابن شنبوذ: وهو طريقان من   .8

 

 :38طرق ق ابن سيف عن األزرق وهو من ثالثثانيا: طري

 طرق: أبو عدي: وهو من سبع .1
 :طاهر بن غلبون 

                                                 
 املرجع السابق. 38
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 طريق الداين من كتاب جامع البيان 
 لطاهر بن غلبون كتاب التذكرة 

 :الطرسوسي 
 كتاب اجملتىب 
 كتاب العنوان 

 :ابن نفيس 
  البن شريحكتاب الكايف 
 كتاب التلخيص البن بليمة 
 كتاب التجريد البن الفحام 

 املكي من كتاب التبصرة 
 :احلويف 

 كتاب التجريد 
 كتاب التلخيص 

 إمساعيل احلداد من كتاب الكامل 
 ابن هشام )تاج األئمة( من كتاب الكامل 

 طرق: ابن مروان: وهو من ثالث .4
 اإلرشاد لعبد املنعم بن غلبون 
  غلبونالتذكرة لطاهر بن 
 الكامل للهذيل 

 األهناس: من كتاب الكامل .1

 

 ثالثالمبحث ال

 طريق األصبهاني
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 المطلب األول : ترجمة األصبهاني

 اسمه وكنيته

هو حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قزة بن عبد اهلل  
 زمانه.األسدي. وكنيته: أبو بكر. ولقبه: األصبهاين، شيخ القراء يف 

 شيوخه

عن خرية علماء عصره ويف مقدمتهم عرضا  ورش قراءةد تلقى أبو بكر األصبهاين وق 
أبو الربيع سليمان بن أخي الرشديين. قال عبد الواحد بن أيب هاشم: حدثنا حممد بن أمحد 
الدقاق، حدثنا حممد بن عبد الرحيم األصبهاين قال: "قرأت القرآن على أيب الربيع ابن أخي 

شديين وختمت عليه إحدى وثالثني ختمة، وقلت له: إىل من تسند قراءتك؟ قال: إىل الر 
 .39ورش"

وقد أخذ القراءة أيضا عن عبد الرمحن بن داود بن أيب طيبة، ومواس بن سهل،  
واحلسني بن اجلنيد، وعامر اجلرشي، والفضل بن يعقوب احلمراوي بصمر، وحممد بن عبد اهلل 

وأيب مسعود األسود اللون، وأيب األشعث اجليزي، ومسع القراءة على بن يزيد املقرئ مبكة، 
 يونس بن عبد األعلى، وحممد بن عيسى بن رزين األصبهاين.

 تالميذه

روى القراءة عنه أبو بكر بن جماهد، وعبد اهلل بن أمحد البلخي، وحممد بن يونس،  
طرز، وإبراهيم بن عبد العزيز وإبراهيم بن جعفر بن عمر الباطرقاين، وعبد اهلل بن أمحد امل

ن بن سعيد املطوعي، وهبة اهلل بن جعفر، وأبو بكر سي، وحممد بن أمحد الدقاق، واحلسالفار 
 النقاش، وحممد بن أمحد املروزي.
                                                 

 .412/ص1انظر: معرفة القراء الكبار، ج 39
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 مكانته العلمية

وقد اشتهر األصبهاين بالقراءة وعظم شأنه مما استوجب الثناء عليه، ويف هذا املعىن  
الداين: هو إمام عصره يف قراءة نافع رواية ورش عنه مل ينازعه يف ذلك أحد يقول أبو عمرو 

 .40من نظرائه وعلى ما رواه أهل العراق ومن أخذ عنهم إىل وقتنا هذا

كما حدث األصبهاين عن عثمان بن أيب شيبة، وداود بن رشيد، وإسحاق بن أيب  
 .41إسرائيل، وعبد اهلل بن عمر مشمدانه وغريهم

 .42األصبهاين: دخلت إىل مصر ومعي مثانون ألفا فأنفقتها على مثانني ختمةقال  

 وفاته

 .43تويف ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني للهجرة 

 

 صبهانيالمطلب الثاني : الطرق التي تتفرع من طريق األ

، وطريق 44طريقا متفرعة من طريقني؛ طريق هبة اهلل 46بهاين ذكر اإلمام ابن اجلزري لألص
 .45املطوعي

 

                                                 
 .411/ص1انظر: معرفة القراء الكبار، ج 40
 انظر: املرجع السابق. 41
 .174/ص4انظر: غاية النهاية، ج 42
 انظر: املرجع السابق. 43
هو: هبة اهلل بن جعفر بن حممد بن اهليثم أبو القاسم البغدادي، مقرئ حاذق ضابط مشهور. أخذ القراءة عرضا عن أبيه  44

 .107/ص4وأيب بكر األصبهاين وغريمها. انظر: غاية النهاية، ج
هو: احلسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان أبو العباس املطوعي العباداين البصري العمري، إمام عارف ثقة يف  45

 .116/ص1القراءة. تويف سنة إحدى وسبعني وثالث مائة للهجرة وقد جاوز املائة. انظر: غاية النهاية، ج
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 أوال: طريق هبة اهلل من أربع طرق:

 احلمامي، وهو من اثين عشر طريقا: .1
 الفارسي من التجريد 
 :ابن القاسم الواسطي، وهو من طريقني 

 كتاب الكفاية الكربى 
 كتاب غاية االختصار 

 أبو علي العطار من املستنري 
 أبو علي املالكي من الروضة 
 أبو نصر اخلبازي من الكامل 
 من التذكار ابن شيطا 
 أبو القاسم الضرير من املفتاح 
 :البيع من طريقني 

 كتاب الروضة 
 كتاب اإلعالن 

 :ابن شابور من طريقني 
 كتاب الروضة 
 كتاب اإلعالن 

 أبو سعد األكناين من املصباح 
 اهلامشي من املصباح 
 رزق اهلل التميمي من طريق احملويل 

 النهرواين، وهو من ثالث طرق: .4
  املستنريأبو العطار من 
 :أبو علي الواسطي من طريقني 

 كتاب الكفاية الكربى 
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 كتاب غاية االختصار 
 أبو احلسن اخلياط من اجلامع 

 الطربي، وهو من طريقني: .1
 من كتاب التلخيص أليب معشر 
 من كتاب اإلعالن 

 ابن مهران من كتابه غاية االختصار .2

 

 ثانيا: طريق المطوعي من ثالث طرق:

 العباسي من طريقني:الشريف أبو الفضل  .1
 كتاب املبهج 
 كتاب املصباح 

 أبو القاسم اهلذيل من كتاب الكامل .4
 أبو معشر الطربي من كتاب اإلعالن .1

 

 رابعالمبحث ال

 وجوه االختالف بين الطريقين

إن طريق األزرق واألصبهاين مها مرويان عن ورش، ومع ذلك خالف األزرق األصبهاين يف 
. وسنعرض يف هذا البحث واتفقا يف بعض اآلخر الكلماتالفرش األصول القراءات و بعض 

 اختالفهما يف األصول فقط دون ذكر الفرش الكلمات.

 

 ول: أحكام المدودالمطلب األ
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 المتصلو  منفصلمد الال -0

 .قوال واحداواملتصل املنفصل  ينيف املد ست حركات قرأ األزرق عن ورش باإلشباع 

، 46؛ وهي القصر، وفويق القصرأوجه ةثالثمد املنفصل ب فيقرأ األصبهاين أماو  
 .48؛ وهي فويق القصر، التوسط، واإلشباعمد املتصل بثالثة أوجهأيضا  وقرأ .47والتوسط

 مد البدل -4

 قرأه األصبهاين بالوجه القصر فقط. 

 .49أما األزرق فيقرأه بثالثة أوجه؛ وهي القصر والتوسط واإلشباعو  

 مد اللين المهموز -4

 قرأ األصبهاين بالوجه القصر فقط. 

 ؛اللني املهموز على أربعة مذاهبوقرأ األزرق  
 اإلشباع 
 التوسط 
  فقط كيف أتى وقصر سائر الباب ﴾الشيء﴿اإلشباع يف 
  فقط كيف أتى وقصر سائر الباب ﴾الشيء﴿التوسط يف 

 

                                                 
 ويعرب أيضا بثالث حركات. 46
لقول األصدق يف بيان ما خالف فيه األصبهاين األزرق، )مصر: املكتبة األهرية للرتاث، انظر: الضباع، علي بن حممد، ا 47

 .5م(، ص1111-هـ1211
-هـ1247انظر: مجال الدين حممد شرف، رواية ورش وحتريراهتا من طريق طيبة النشر، )مصر: دار الصحابة للرتاث بطنطا،  48

 .61م(، ص4007
 .12انظر: املرجع السابق، ص 49
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 المطلب الثاني: أحكام الهمزات

 الهمزتان في كلمة -0

تسهيل اهلمزة الثانية بني وجه واحد يف اهلمزتني املفتوحتني يف كلمة وهو األصبهاين له  
 .بني

 واألزرق له فيها وجهان؛ ومها تسهيل اهلمزة الثانية بني بني، واإلدخال. 

 الهمزتان في كلمتين -4

 وهو على قسمني؛ القسم املتفقتان يف احلركة، والقسم املختلفتان يف احلركة. 

فاألزرق له وجهان؛ ومها إبدال اهلمزة الثانية حرف مد، وتسهيلها أما القسم األول  
وأما القسم الثاين، ال خالف فيها بني األزرق واألصبهاين، فال حاجة إىل ذكرها  بني بني.

 هنا.

مث إن األصبهاين يف القسم األول له وجه واحد فقط، وهو تسهيل اهلمزة الثانية بني  
 بني دون إبداهلا حرف مد.

 ب الثالث: أحكام الغنةالمطل

اختلف األصبهاين عن األزرق يف إتيان الغنة وذلك حني اإلدغام النون الساكنة  
والتنوين يف الالم والراء. وأما بقية احلروف كالياء والواو وامليم والنون، فال خالف بينهما يف 

 .عند اإلدغام النون الساكنة أو التنوين إبقاء الغنة يف كل واحد منها
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 المطلب الرابع: أحكام الراءات والالمات

األزرق عن الطرق األخرى برتقيق الراءات وتغليظ الالمات، وذلك يف  طريق يتميز 
أحواهلا املخصوصة. قال اإلمام الذهيب: "لزم األزرق ورشا مدة طويلة، وأتقن عنه األداء 

 .50وجلس لإلقراء، وانفرد عن ورش بتغليظ الالمات وترقيق الراءات"

وسوف نفصل هذا املوضوع بأكثر يف الفصل الثاين. وأما األصبهاين فيوافق بقية  
 القراء يف أحكام الراءات والالمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .181/ص1معرفة القراء الكبار، ج انظر: 50
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 لفصل الثانيا
 ،عن ورش ألزرقأحكام الراءات والالمات ل

 ويشتمل على أربعة مباحث :

 التعريف بالحرفين الراء والالم 
 أحكام الراءات 
 أحكام اللالمات 
  اختيار اإلمام ورش لألزرق واألصبهاني في

 أحكام الراءات والالمات
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 ألولالمبحث ا

 التعريف بالحرفين الراء والالم

 

 المطلب األول: مخرج الراء والالم وصفاتهما

 مخرج الراء والالم

يرى الفراء ومن معه كقطرب واجلرمي وابن كيسان بأن الراء والالم من خمرج واحد 
. وذهب اخلليل بن أمحد وسيبويه ومن وافقهما ، أي مها من املتجانسنيوهو طرف اللسان

 أن لكل من احلرفني خمرجا خيصه، فهما من املتقاربني.من القراء والنحويني إىل 

إال أن الراء أدخل إىل -الراء خمرجه طرف اللسان مع ظهره بالقرب من خمرج النون و  
علييني.  أما الالم فيخرج من أدين حافيت اللسان وما حياذيه من لثة الثنيتني ال -ظهر اللسان

 51أي أقرهبا إىل مقدم الفم بعد خمرج الضاد مع ما يليها من اللثة.

 52وقد أشار اإلمام ابن بري إىل مذهب الفراء واجلمهور معا بقوله: 

 والنون هكذا حكى الفراء***  والالم من طرفه والراء

 احلافة من أدناهاله من ***  واحلق أن الالم قد تناهى

 من خمرج النون فدونك البيان***  والراء أدخل إىل ظهر اللسان

 صفات الراء والالم

                                                 
لبنان: دار -، )بريوتالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا اإلمام نافعانظر: املارغين، سيدي إبراهيم،  51

 .65/ص1م(، ج1117-هـ1217الفكر، 
 .164، صاملرجع السابقانظر:  52
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واالستفال، واالنفتاح، إن الراء تتصف بست صفات؛ وهي اجلهر، والبينية، 
أما الالم فيتصف خبمس صفات؛ وهي اجلهر، والبينية، . وهو خاص هبا واالحنراف، والتكرير

 نفتاح، واالحنراف. فنجد أن الراء والالم يتفقان يف صفة االحنراف.واالستفال، واال

 

 المطلب الثاني: األصل في الراء والالم

بالرتقيق تارة، وبالتفخيم تارة أخرى. فما هو األصل يف  رفني الراء والالم يقرآنإن احل 
 هذين احلرفني.

 

 األصل في الراء

هذه املسألة ثالثة  ومشايخ األداء يف ؟ وللقراءتفخيم أم الرتقيقهل األصل فيها ال 
، وذهب بعضهم إىل القول فذهب اجلمهور إىل أن األصل يف الراء التفخيم. أقوال مشهورة

الثاين وهو الرتقيق. والقول الثالث هو ليس للراء أصل يف التفخيم وال الرتقيق وإمنا يعرضان هلا 
سكنت جرت على حكم اجملاور بسبب حركتها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا 

 53هلا، وهو ما رجح به الشيخ سيدي إبراهيم املارغين يف النجوم الطوالع.

 األصل في الالم

فاألصل فيها الرتقيق لوجوده فيها من غري سبب خبالف التغليظ فإنه ال يوجد فيها  
 54إال لسبب.

 

                                                 
 .106، صالنجوم الطوالع على الدرر اللوامعانظر: املارغين،  53
 .115انظر: املرجع السابق، ص 54
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 المطلب الثالث: مفهوم التفخيم والتغليظ والترقيق

 والتغليظ التفخيم

 التفخيم معناه يف اللغة التسمني. 

ويف االصطالح هو عبارة عن تسمني احلرف جبعله يف املخرج جسيما مسينا ويف 
التغليظ إال أن التفخيم غلب استعماله يف الراءات والتغليظ غلب  ويرادفه ،الصفة قويا

 55استعماله يف بعض الالمات.

  الترقيق

 التنحيف.الرتقيق معناه يف اللغة  

ويف االصطالح فهو عبارة عن حنول يدخل على جسم احلرف فال ميتلئ الفم  
 56بصداه.

 

 ثانيالمبحث ال

 أحكام الراءات

قسم اتفق على قيق؛ تنقسم أحكام الراءات إىل ثالثة أقسام تبعا إىل التفخيم والرت  
وقسم آخر وهو ما اختلف فيه القراء بني التفخيم والرتقيق، . تفخيمه، وقسم اتفق على ترقيقه

رواية ورش من طريق  ى لناة املصريني واملغاربة، وهم الذين رو ئمعند األوهو مذهب خاص 

                                                 
 .101/ص1، جهداية القاري إلى تجويد كالم البارياملرصفي،  55
م(، 1111-هـ1240، )مصر: مكتبة الصفا، 1، طنهاية القول المفيد في علم التجويداجلريسي، حممد مكي نصر،  56

 .145ص



41 

 

الثاين وخيتصر هذا املبحث يف ذكر حاالت الرتقيق الراءات يف القسم  .57رق من طرقهمز األ
 .الثالثو 

 

 الراءات لألصبهاني وكل القراء: األسباب الترقيق المطلب األول

. وكذلك ترقق 58ترقق الراءات عند األصبهاين وكل القراء وشارك فيها األزرق مكسورة 
 إذا كانت ساكنة بعد كسر يشرتط:

 .أن يكون الكسر من أصل الكلمة 
 .وأال يقع بعدها حرف استعالء 

 . قال ابن اجلزري:﴾مرية﴿و ﴾فرعون﴿وعليه فرتقق حنو: 

 كذاك بعد الكسر حيث سكنت***  إذا ما كسرتورقق الراء 

 59أو كانت الكسرة ليست أصال***  إن مل يكن من قبل حرف استعالء

 

 لألزرقمما انفرد بها  اتترقيق الراءالسباب األ: المطلب الثاني

 أصلي المسبوقة بكسر أو المضمومة الراء المفتوحةكل  -0

 ويستثىن من ذلك: 
                                                 

لبنان: دار الكتب -، )بريوتالقراءات العشرالنشر في انظر: ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف،  57
 .11صم(، 4006العلمية، 

، )مصر: مكتبة وهبة، 4، طالمدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويدانظر: شليب، د. عبد الفتاح إمساعيل،  58
 .141م(، ص1111-هـ1211

، جب على قارئ القرآن أن يعلمهمنظومة المقدمة فيما يابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف،  59
 .15م(، ص4002-هـ1247سوريا: مؤسسة البهاء، -، حتقيق: د. أمين سويد، )محص1ط
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  مستعل.إذا كان بعد الراء حرف 
 .الراء املكررة 

-ذراعا  -سراعا ﴿لفظ ، و 60﴾إرم﴿لفظ لتفخيم: ويقرأ بالوجهني الرتقيق وا
لفظ ، و ﴾طهرا -تنتصران  -ساحران  -مراء  -افرتاء ﴿لفظ ، و ﴾ذراعيه

 .62﴾بشرر﴿الراء األوىل من ، و 61﴾حصرت﴿

 ، وغري ذلك.﴾مستمر﴿، و﴾شاكرا﴿ويقرأ بالوجهني أيضا إذا كانت منونة، حنو: 

 المسبوقة بالياء أو المضمومة الراء المفتوحةكل  -4

 .64﴾وعشريتكم﴿، و63﴾حريان﴿ واختلف عنه يف: 

 ﴾بصري﴿، و﴾خريا﴿واختلف عنه أيضا إذا كانت يف آخر الكلمة ومنونة، حنو:  
 وغري ذلك.

المسبوقة بساكن صحيح مستفل وقبله مكسور  أو المضمومة الراء المفتوحةكل  -4
 وليست مكررة وليس بعدها حرف مستعل

 ﴾إسرائيل -عمران  -إبراهيم ﴿ واستثىن من ذلك: 

لعربة ﴿، و66﴾حذركم﴿، و65﴾إجرامي﴿، و﴾ذكرك -وزرك ﴿ يف: يقرأ باخلالفو 
 .﴾كربه  -عربة  -

                                                 
 .5سورة الفجر، اآلية  60
 .10سورة النساء، اآلية  61
 .14سورة املرسالت، اآلية  62
 .51سورة األنعام، اآلية  63
 ,42سورة التوبة، اآلية  64
 .27سورة هود، اآلية  65
 .51لنساء، اآلية سورة ا 66
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 وغير ذلك ﴾ذكرى﴿المقللة، نحو: الراء  -2

 

 ثالثالمبحث ال

 الالمات أحكام

  

 المطلب األول: تغليظ الالم لألصبهاني وكل القراء

تغلظ الالم من لفظ اجلاللة لكل القراء باتفاق يف مجيع مواضعها يف القرآن الكرمي إذا 
 . قال ابن اجلزري:﴾اللهم﴿و ﴾واهلل أعلم﴿وقعت بعد الفتح أو الضم، حنو: 

 67عن فنح أو ضم كعبد اهلل***  وفخم الالم من اسم اهلل

 

 المطلب الثاني: تغليظ الالم مما انفرد به األزرق

خاص يف تغليظ الالمات. قال ابن اجلزري بالنسبة  ق عن ورش له مذهبإن األزر  
يف الالم مل يشاركهم فيها سواهم، ورووا  قد اختص املصريون مبذهب عن ورشلتغليظ الالم: "

 68..."حرف تفخيمغليظ الالم إذا جاورها ت من طريق األزرق وغريه عن ورش

عن األزرق تغليظ الالم املفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء روى اجلمهور  
 -الصالة ﴿يف كلمتها إذا فتحت أو سكنت هذه الثالثة وسواء خففت أو شددت، حنو: 

منهم على تغليظ الالم إذا واتفق اجلمهور وغري ذلك. قال ابن اجلزري: " ﴾صلى -أصلح 

                                                 
 .15، صمنظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمهابن اجلزري،  67
 .451/ص4، جالنشر في القراءات العشرانظر: ابن اجلزري،  68
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أن يكون أحد ، و ثالثة وهي أن تكون الالم مفتوحة بشروط ، أو ظاءو طاءصاد، أ: تقدمها
 .69"، واختلفوا يف غري ذلكهذه الثالثة مفتوحا، أو ساكنا

 عن األزرق بني التغليظ والرتقيق يف األحوال اآلتية: روى مجاعة اخلالفو  

 طال  -يصاحل  -فصاال ﴿، حنو: إذا حال بني احلرف والالم فيه ألف- 
 .﴾أفطال

  :فصل  -أن يوصل ﴿إذا كانت الالم متطرفة حال الوقف عليها، حنو- 
 .﴾ظل -وبطل 

  :وغري ذلك. ﴾فصلى﴿و ﴾مصلى﴿إذا وقع بعد الالم ألف ممالة، حنو 
  70﴾صلصال﴿الالم الساكنة يف. 
 .الالم بعد حرف الطاء 
 .الالم بعد حرف الظاء 

 

 رابعالمبحث ال

 مام ورش لألزرق واألصبهانياإلاختيار 
 أحكام الراءات والالماتفي 

 

 المطلب األول: مفهوم االختيار في علم القراءات

 معنى االختيار في اللغة

 71لرازي: واالختيار: االصطفاء وكذا: التخري.يقول ا 
                                                 

 املرجع السابق. 69
 .46سورة احلجر، اآلية  70
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 مفهوم االختيار في علم القراءات

: أن يعمد من كان أهال إىل القراءات املروية فيختار منها ما هو تعريفه االصطالحي 
 .72عنده وجيرد من ذلك طريقا يف القراءة على حده الراجح

وأوضح ابن اجلزري يف النشر مفهوم االختيار يف علم القراءات: "ونعتقد أن معىن  
، إمنا هو من أضيف إليه من الصحابة وغريهم من حروف االختالف إىلإضافة كل حرف 
. وميال إليه، ال غري ذلكن أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، ومالزمة له، من حيث إنه كا

وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ورواهتم املراد هبا أن ذلك القارئ وذلك 
وم عليه ولزمه ، ودامن اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غريه اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه
، وهذه ريه من القراءلك أضيف إليه دون غفلذ. ، وأخذ عنهحىت اشتهر وعرف به، وقصد فيه

 .73"واجتهاد اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ال إضافة اخرتاع ورأي

 شروط االختيار

ليس لكل واحد جيوز أن خيتار قراءة أو وجها، ألنه ال بد أن يكون صاحب االختيار  
 هي:و  أهال لالختيار. فهذا هو الشرط األساسي هلذا املقام، بإضافة بعض الشروط األخرى

 .أن تكون موافقة لرسم املصحف 
 .أن تكون ذات وجه قوي يف العربية 
  أو القارئ اجتماع أوجه متنافرة وثقيلة على السامع أال يؤدي االختيار إىل

 يؤدي إىل عدم التناسب.

                                                                                                                                            
 .107(، ص1186لبنان، لبنان: مكتبة -، )بريوتمختار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  71
سوريا: مكتب املطبوعات -، )حلب2، طالتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآناجلزائري، طاهر بن صاحل بن أمحد،  72

 .141اإلسالمية(، ص
 .74، صالنشر في القراءات العشرانظر: ابن اجلزري،  73
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والشرط األخري ميكن أن يقال اليوم: ال جيوز االختيار خارج ما روي عن القراء 
 74 ولشذوذ ما خرج عنها. العشرة لإلمجاع على قبول قراءهتم

 

 اختيار ورش في روايتهاألسباب التي تؤدي إلى المطلب الثاني: 

يف القراءة، وخيتار لتالميذه رواية أو وجها مما استحسنه من جمموع  اختيارإن ورشا له  
قراءته على مشاخيه. هناك بعض األسباب اليت تؤدي إىل اختيار ورش يف روايته على األزرق 

 ، منها:واألصبهاين

 

، وذلك ملا رجع ورش من نافع إىل موطنه مصر وجلس له أهلية هلذا املقامإن ورشا  -1
قال : "مساعيل النحاسإ . قالس، وصار شيخ قراء مصر بال منازع يف زمانهليقرئ النا

يسمى  أملا تعمق يف النحو وأحكمه، اختذ لنفسه مقر  ورشا إن: بو يعقوب األزرقأ يل
 75".ورش أمقر 

األزرق يطلب من ورش طلبا خاصا لنفسه على أن يقرأ عليه قراءة نافع خالصا،  كان  -4
يا أبا سعيد إين : فلما جئت ألقرأ عليه قلت له"تجاب له ورش. قال األزرق: فاس

لصا، وتدعين مما استحسنت لنفسك، قال: فقلدته مقرأ خا نافع أحب أن تقرئين مقرأ
هي اليت عرضها ورش على  األزرق عن ورش لقراءة اليت أخذهاهذا يعين أن اف. 76نافع
 ، وهو ما يتميز عن الطرق األخرى بأحكام الراءات والالمات.نافع

                                                 
مصر: دار الصحابة للنشر والتحقيق -، )طنطامنهاالختيار في القراءات القرآنية وموقف الهذلي اتظر: د. نصر سعيد،  74

 .61-64م(، ص4006-هـ1245والتوزيع، 
 .142، صمعرفة القراء الكبارانظر: الذهيب،  75
 انظر: املرجع السابق. 76
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له اختيار خالف به نافعا. ذلك أنه كان قد قرأ على شيوخ له مصريني يف إن ورشا   -1
مصر قبل أن يرحل إىل نافع. فلما رحل إىل نافع، قرأ عليه أربع ختمات بأوجه عديدة  

قد حتملها عن شيوخه املصريني. فوافق ذلك بعض األوجه اليت كان نافع حتملها كان 
قد طابقت قراءته الراوي األول له عن شيوخه السبعني، فأقره على قراءته. فقالون 

 اختيار شيخه نافع. أما ورش فقد خالفت اختيار نافع.
أشهر الناس قال اإلمام مكي: "وهذا قالون ربيب نافع وأخص الناس به. وورش 

املتحملني إليه، اختلفا يف أثر من ثالثة آالف حرف، من قطع ومهز، وختفيف وإدعام 
وشبيهه. ومل يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه، وال نقلها أحد عن نافع غري 
ورش. وإمنا ذلك ألن ورشا قرأ عليه مبا تعلم يف بلده فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن 

فإن ورشا إذن مل يأخذ القراءة يف بدايته على نافع،  .77ه، فرتكه على ذلك"بعض أئمت
  وإمنا من شيوخه املصريني، مث عرضها على نافع فأقرها.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

، حتقيق د. عبد الفتاح إمساعيل شليب، )مصر: دار هنضة اإلبانة عن معاني القراءاتالقيسي، مكي بن أيب طالب محوش،  77
 .82والنشر(، صللطبع 



48 

 

 

 

 

 

 لخاتمةا
 ويشتمل على أربعة مباحث :

  خالصة ما ذكر في أحكام الراءات والالمات
 لألزرق عن ورش

 نتائج البحث 
 المصادر والمراجع 
 الموضوعات رسفه 
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وبعد أن من اهلل تعاىل علي بكتابة هذا املوضوع، أود أن أختم البحث بعدد من  
النتائج اليت توصلت إليها، والتوصيات اليت آمل أن تلقى اهتماما من قبل املختصني يف 

 الدراسات القرآنية.

 

 ولالمبحث األ

 خالصة ما ذكر في أحكام الراءات والالمات

 لألزرق عن ورش

حاول الباحث يف هذا البحث إبراز أحكام الراءات والالمات اليت يتميز هبا األزرق  
 ما يلي:على  هذه اخلالصةكاألصبهاين وغريه. وقد اشتمل   الطرق األخرى عن

 المقدمة

الكلمة االفتتاحية، ومشكلة البحث، وأهداف البحث، ومنهج البحث، وأمهية وفيها  
 وتقدير. البحث، والدراسات السابقة، وشكر

 الفصل األول

وأما الفصل األول فقد تناولت فيه التعريف عن رواية ورش عن قراءة نافع وكل من    
 طريقيه األزرق واألصبهاين وما يتفرع منهما.

 الفصل الثاني

أحكام الراءات والالمات لألزرق وهي اليت تفرق وأما الفصل الثاين فقد تناولت فيه  
األصبهاين. وتواصلت إىل أن مدار اخلالف بينهما إمنا هو االختيار بني طريق األزرق وطريق 

 من ورش.
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 ثانيالمبحث ال

 نتائج البحث والتوصيات

 

 

 نتائج البحث

 تتخلص نتائج البحث يف األمور اآلتية: 

إن رواية ورش عن نافع هي إحدى الروايات املتواترة املشهورة يقرأ هبا يف العامل اإلسالمي  -
 الزمان حىت اآلن.من قدمي 

 
طريق  عديدة، لكن الذي يقرأ به اآلن حول العامل اإلسالمي مها إن رواية ورش هلا طرق -

 .اإلمام ابن اجلزري يف كتابه النشر ق واألصبهاين، ومها اللذان اختارمهااألزر 
 

وهناك فروق بني طريق األزرق واألصبهاين، أبرزها أحكام الراءات والالمات بني التفخيم  -
 والرتقيق.

 
ورش يف قراءته، وذلك بعد ما اختذ لنفسه مقرأ يسمى إن هذه الفروق هي بسبب اختيار  -

 مقرأ ورش.
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 التوصيات

وبعد البحث يف هذا املوضوع والنتائج اليت مت التوصل إليها، لدي مجلة من التوصيات  
 أوجزها فيما يلي:

يأيت باحث بالبحث املقارن لدراسة اليت رويت لنا كثرية جدا. فأنا أوصي بأن إن الطرق  (1
 هذه الطرق ويكشف لنا االختالف بينها.

 
ضرورة االهتمام ملوضوع االختيار يف علم القراءات ألنه فن يتخصص يف هذا العلم  (4

 اجلليل.
 

أوصي أيضا أن يهتم طالب علم القراءات بعلم التوجيه ألن السر واهلدف من هذه  (1
 االختالف القراءات.

 

 

 التوفيق والسداد، والحمد هلل بدأ وانتهاء، الذي بنعمته تتم الصالحات.واهلل أسأل 

 

 

 

 

 



52 

 

 ثالثالمبحث ال

 المصادر والمراجع

 

 القرآن الكرمي 
  ،بريوت: دار ابن كثري، -، )دمشق1، طمع الصحيحالجاالبخاري، حممد بن إمساعيل

 .7045م(، رقم احلديث: 4004-هـ1241
  ،لبنان: مكتبة -، )بريوتمختار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر

 .(1186لبنان، 
  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات الذهيب، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الغين

، 1، حتقيق: بشار عواد معروف وشعيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس، طواألعصار
 هـ(.1202الة، لبنان: مؤسسة الرس-)بريوت

  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان أبو عبد اهلل
 .، د. طيار آليت فوالج، )إستنبول: ال يذكر املطبعة وال سنة النشر(واألعصار

  ،غاية النهاية في طبقات ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف
 .م(4006-هـ1245لبنان: دار الكتب العلمية، -)بريوت، 1، طالقراء

  ،القول األصدق في بيان ما خالف فيه األصبهاني األزرقالضباع، علي بن حممد ،
 م(.1111-هـ1211)مصر: املكتبة األزهرية للرتاث، 

  ،النشر في القراءات العشرابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف ،
 م(.4006ر الكتب العلمية، لبنان: دا-)بريوت

  ،حتقيق: حممد التعريف في اختالف الرواة عن نافعالداين، احلافظ أبو عمرو ،
 .السحايب، )املغرب: مطبعة وراقة الفضيلة(

  ،حتقيق: شوقي السبعة في القراءاتابن جماهد، أبو بكر أمحد بن موسى البغدادي ،
 .هـ(1200مصر: دار املعارف، -، )القاهرة4ضيف، ط
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  ،الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين ،
 .م(1111السعودية: مكتبة السوادي للتوزيع، -، )جدة7ط

  ،حتقيق: د. حامت صلح التيسير في القراءات السبعالداين، احلافظ أبو عمرو ،
 .م(1115، )اإلمارات: مكتبة الصحابة، 1الضامن، ط

 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من فتاح بن عبد الغين، القاضي، عبد ال
 .هـ(1201لبنان: دار الكتب العلمية، -، )بريوت1، ططريقي الشاطبية والدرة

  ،حتقيق: د. شعبان حممد اتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشرالدمياطي ،
 .م(1185-هـ1205لبنان: عامل الكتب، -، )بريوت1إمساعيل، ط

  ،منجد المقرئين ومرشد ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف
 .لبنان )رقم الطبعة وسنة النشر غري معروفة(-، بريوتالطالبين

 1 .حتقيق: سعيد املندوب، اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن ،
 .م(1116-هـ1216لبنان: دار الفكر، -، )بريوت1ط

 الجداول المقربة لطرق الطيبة في القراءات العشر لربماوي، إلياس بن أمحد حسني، ا
 .م(4001-هـ1210السعودية: مكتبة دار الزمان، -، )الدينة1، طالمتواترة

  ،القول األصدق في بيان ما خالف فيه األصبهاني األزرقالضباع، علي بن حممد ،
 .م(1111-هـ1211)مصر: املكتبة األهرية للرتاث، 

  ،مصر: دار رواية ورش وتحريراتها من طريق طيبة النشرمجال الدين حممد شرف( ،
 .م(4007-هـ1247الصحابة للرتاث بطنطا، 

  ،النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرا اإلمام املارغين، سيدي إبراهيم
 .م(1117-هـ1217لبنان: دار الفكر، -، )بريوتنافع

 1 ،1ط ،هداية القاري إلى تجويد كالم الباري عبد الفتاح السيد عجمي، املرصفي ،
 م(.4007-هـ1246السعودية: دار الفجر اإلسالمية، -)املدينة

  ،مصر: مكتبة 1، طنهاية القول المفيد في علم التجويداجلريسي، حممد مكي نصر( ،
 .م(1111-هـ1240الصفا، 
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 النشر في القراءات العشرن يوسف، ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي ب ،
 .م(4006لبنان: دار الكتب العلمية، -)بريوت

  ،4، طالمدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويدشليب، د. عبد الفتاح إمساعيل ،
 .م(1111-هـ1211)مصر: مكتبة وهبة، 

  ،منظومة المقدمة فيما يجب ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف
سوريا: مؤسسة -، حتقيق: د. أمين سويد، )محص1، طلى قارئ القرآن أن يعلمهع

 .م(4002-هـ1247البهاء، 
  ،2، طالتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآناجلزائري، طاهر بن صاحل بن أمحد ،

 .سوريا: مكتب املطبوعات اإلسالمية(-)حلب
  ،مصر: -، )طنطاهذلي منهاالختيار في القراءات القرآنية وموقف الد. نصر سعيد

 .م(4006-هـ1245دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع، 
  ،حتقيق د. عبد الفتاح اإلبانة عن معاني القراءاتالقيسي، مكي بن أيب طالب محوش ،

 .إمساعيل شليب، )مصر: دار هنضة للطبع والنشر(
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 رابعالمبحث ال

 الموضوعات فهارس

 

 الصفحة الموضوع
 4 البحثملخص 
 8 المقدمة

 1 االفتتاحية
 10 مشكلة البحث
 10 أهداف البحث
 11 منهج البحث
 11 أمهية البحث

 14 الدراسات السابقة
 11 شكر وتقدير

 17 احملتويات
 18 اإلمام نافع ورش عن بروايةالفصل األول: التعريف 

 11 رواية ورش عن نافع املدين المبحث األول:
 11 ترمجة اإلمام نافعاملطلب األول: 

 44 املطلب الثاين: ترمجة الراوي ورش
 41 املطلب الثالث: أشهر الطرق رويت عن ورش

 42 املطلب الرابع: الفرق بني املصطلحات القراءة والرواية والطريق
 47 طريق األزرق المبحث الثاني:

 47 املطلب األول: ترمجة األزرق
 45 تتفرع من طريق األزرقاملطلب الثاين: الطرق اليت 
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 41 طريق األصبهاين المبحث الثالث:
 10 املطلب األول: ترمجة األصبهاين

 11 املطلب الثاين: الطرق اليت تتفرع من طريق األصبهاين
 11 وجوه االختالف بني الطريقني األزرق واألصبهاين المبحث الرابع:

 11 املطلب األول: أحكام املدود
 17 أحكام اهلمزات املطلب الثاين:

 17 املطلب الثالث: أحكام الغنة
 16 املطلب الرابع: أحكام الراءات والالمات

 15 الفصل الثاني: أحكام الراءات والالمات لألزرق
 18 التعريف باحلرفني الراء والالم المبحث األول:

 18 املطلب األول: خمرج الراء والالم وصفاهتما
 11 الراء والالم املطلب الثاين: األصل يف

 20 املطلب الثالث: مفهوم التفخيم والتغليظ والرتقيق
 20 أحكام الراءات المبحث الثاني:
 21 األسباب الرتقيق الراءات لألصبهاين وكل القراءاملطلب األول: 

 21 املطلب الثاين: األسباب الرتقيق الراءات مما انفرد هبا ألزرق
 21 أحكام الالمات المبحث الثالث:

 21 املطلب األول: تغليظ الالم لألصبهاين وكل القراء
 21 املطلب الثاين: تغليظ الالم مما انفرد به األزرق

اختيار اإلمام ورش لألزرق واألصبهاين يف أحكام  المبحث الرابع:
 الراءات والالمات

22 

 22 املطلب األول: مفهوم االختيار يف علم القراءات
 26 األسباب اليت تؤدي إىل اختيار ورش يف روايتهاملطلب الثاين: 

 21 الخاتمة
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خالصة ما ذكر يف أحكام الراءات والالمات  المبحث األول:
 لألزرق عن ورش

21 

 70 نتائج البحث والتوصيات المبحث الثاني:
 74 املصادر واملراجع المبحث الثالث:
 77 فهرس املوضوعات المبحث الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


