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 أوجه بدء الّتالوة:

 بدء الّتالوة                  البسملة                            الّتعوذ

 قطع                      قطع -1
 قطع                      وصل -2
 قطع          وصل            -3
 وصل                     وصل -4

 

 اجلائزة لورش بني الّسورتني:جه و األ

 أّول السورة                      آخر السورة 

 البسملة )وهلا ثالثة أوجه جائزة(. -1
 الّسكت من غري بسملة. -2
 الوصل من غري بسملة. -3
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 ضبط أزمنة املدود:

ق القياس ابحلركات، واحلركة هي الفرتة الّزمنية الاّلزمة للّنطاملعيار يف ضبط أزمنة املدود هو 
 حبرف متحّرك مفتوح أو مضموم أو مكسور.

 وعليه فاحلركتان:هي الفرتة الّزمنية الاّلزمة للّنطق حبرفني متحركني متتاليني.

 أي إّن: الّنطق بـــ )قا(  = زمن الّنطق بـــ )َق َق(.

 املّد املنفصل:

 املّد آخر الكلمة األوىل ومهزة القطع أول الكلمة الثانية؛ حنو:أن أييت حرف هو 

د   ﴾َوفِٓي أَنفُِسُكم    ﴿ ،﴾قُٓواْ أَنفَُسُكم  ﴿ ،﴾بَِمآ أُنِزلَ ﴿  لورش مبقدار ست حركات. وُيم

 املّد املّتصل:

 عده مهزة يف كلمة واحدة؛ حنو:بأييت حرف املّد و  هو أن

د   ﴾َوِجآْيءَ ﴿ ،﴾ٱلسُّٓوءَ ﴿ ،﴾يََشآءُ ﴿ ،﴾ٱلسََّمآءِ ﴿  لورش مبقدار ست حركات. وُيم

 قاعدة )مد ضم ميم اجلمع(:

 يصل ورش ضّم ميم اجلمع بواو لفظية إذا كان بعدها مهزة قطع؛ حنو:

﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿ ﴾.

ّد هذه   ( حركات.6الواو مبقدار )وُتم
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 ثالثة أوجه: -رمحه هللا-ورد يف مّد البدل عن ورش  مّد البدل:

 القصر: مبقدار حركتني، كسائر القرّاء. -1
 الّتوّسط: مبقدار أربع حركات. -2
  الّطول: مبقدار سّت حركات. -3

 .وذلك وصال ووقفا 

 املستثىن من مّد البدل:

 حركتني:يستثىن لورش من تطويل البدل زايدة عن 

 .﴾﴿إذا كان البدل مسبوقا بساكن صحيح؛ حنو:  -1

 .حيث جاءت ﴾ ﴿كلمة  -2

 كيف جاءات.﴾،﴿﴾﴿كلمة  -3

 .﴾﴾، ﴿ ﴿مّد العوض املسبوق هبمزة؛ حنو:  -4

 .﴾﴾،﴿﴿املّد الواقع بعد مهزة الوصل؛ حنو:  -5

  :ورد يف قوله تعاىل﴿﴾ ،ويف موضعي يونس﴿ ﴾  يف سورة

 عن  ورش وجهان:  الّنحم،
 قصرمها دائما. -1
 تسويتهما بغريمها من مواضع البدل. -2
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 مّد الّلني املهموز:

 أن أييت أحد حريف الّلني وبعده مهزة يف الكلمة نفسها؛ حنو: هو

﴿﴾ ،﴿﴾ ،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾.

 وُيّد لورش مبقدار أربع أو ست حركات وصال ووقفا، ويستثىن كلمتان فال مّد له فيهما:

﴿﴾، ﴿﴾. 

 تقّدم الّلني املهموز على مّد البدل لورش:

 البدل                 املهموزالّلني :                    األوجه اجلائزة

 توّسط                        قصر                         -1
 توّسط                        توّسط                         -2
 توّسط                        طول                         -3
 طولطول                                                   -4

 كلمة سوءات )ابجلمع(  استثناء:

 البدل                  الّلني املهموز:                   األوجه اجلائزة

 قصر                         قصر                         -1
 قصر                         توّسط                         -2
 طول               قصر                                   -3
 توّسط                       توّسط                          -4
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 :-رمحه هللا–قال اإلمام ابن اجلزري 

طهما، فالكل  أربعٌة فادرِّ   وسوءات قصر الواو واهلمز ثلَِّّثن            ووسِّّ

 

 اهلمز املفرد:

 اهلمز املفرد الّساكن:

يبدل ورش كل مهز ساكن وقع فاء للكلمة حرف مّد من جنس حركة ما قبله؛  -1
 حنو:  

﴾﴿                              ﴾يألمون﴿

 ﴾﴿                             ﴾يؤمنون﴿

تُِمنَ  ﴿  ﴾ ﴿                    ﴾ٱلَِّذي ٱؤ 

﴾،﴿﴾.﴿حنو:  هذا ما اشتمقَّ من اإليواء؛ ويمستثىن من

 يبدل ورش اهلمز الّساكن إذا وقع عينا للكلمة يف ثالث كلمات فقط، هي:  -2

 ﴾﴿                ﴾بئس﴿

 ﴾ ﴿                 ﴾بئرو ﴿

 ﴾﴿               ﴾لذئبٱ ﴿
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 اهلمز املفرد املتحّرك:

  واوا مفتوحًة، وذلك إذا –إذا وقع بعد ضّم  –يبدل ورش اهلمز املفتوح  -1
 كان اهلمز واوا للكلمة، حنو:

ٗل مُّ  ﴿  ﴾﴿                             ﴾َؤجَّ

ُن   ﴿ ﴾﴿                       ﴾ُمَؤذ ِ

 ﴾﴿                       ﴾يَُؤاِخذُُكمُ   ﴿

 كلمات خاّصة لورش يف اهلمز املفرد املتحّرك:

 .﴾﴿                  ﴾ِلئَلَّ  ﴿

 .﴾﴿             ﴾ٱلنَِّسٓيءُ  ﴿

تَ  ﴿  .﴾﴿أو ﴾﴿                ﴾أََرَءي 

ٓأَنتُم   ﴿  .﴾﴿أو  ﴾﴿         ﴾َه 

﴿  
ٓ  .﴾﴿                ﴾ـ ِيَوٱلَّ 

ةَ   ﴿ ،﴾ٱلنَّبِيُّ  ﴿  .﴾﴾ ،﴿﴿         ﴾ٱلنُّبُوَّ

بَِريَّةِ  ﴿ ﴾.﴿               ﴾ٱل 
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بِ  ﴿ ﴾.﴿        ﴾ينَ َوٱلصَّ 

بِ  ﴿  .﴾﴿         ﴾ونَ َوٱلصَّ 

 اهلمز املفرد املتحرك املسبوق بساكن من كلمتني:

 حركة مهزة القطع إىل الّساكن قبلها وحيذف اهلمزة، وذلك بشرطني: ينقل ورش

 أن ال يكون هذا الساكن حرف مّد وال ميم مجع. -1

 القطع يف أول الكلمة الثانية. أن يكون الّساكن آخر الكلمة األوىل، ومهزة  -2

 أمثلة على نقل حركة اهلمزة لورش:

لَحَ  ﴿  ﴾. ﴿               ﴾قَد  أَف 

اْ إِلَى   ﴿  ﴾.﴿              ﴾َخلَو 

 الّتعريف وإن كانت متصلة رمسا، حنو: ممثل ذلك ال

ن﴿ نَس  ِ ﴾.﴿              ﴾ٱۡل 

بِيَه   ﴿وله يف:   وجهان: الّنقل وعدمه. ﴾إِن ِي ٩١ِكتَ 

 وجهان:﴾﴿للقارئ  عند البدء يف حنو قوله تعاىل  :تنبيه أول

 عتدادا ابألصل.ا ﴾﴿البدء هبمزة الوصل:  -1
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﴿البدء بالم مفتوحة  -2 ﴾ .اعتدادا ابلعارض 

 فله:﴾﴿ابتدأ القارئ بنحو قوله تعاىل  إذا :تنبيه اثن

، لاملغرّي ابلّنق البدلمّد مع األوجه الثالثة يف ﴾﴿البدء هبمزة الوصل  -1

 يف املوضعني. اعتدادا ابألصل

القصر فقط يف البدل املغرّي، اعتدادا مع  ﴾﴿ البدء ابلاّلم املفتوحة -2

 ابلعارض يف املوضعني.

 مذهب ورش يف اهلمزتني من كلمة:

 التقى مهزات قطع يف كلمة، وكانتا مفتوحتني فلورش يف الثانية وجهان:إذا 

 تسهيلها بني بني. -1
د   -2 حركات مّدا الزما، وإن كان بعدها  6إبداهلا ألفا، فإن كان بعدها ساكن ُتم

د  مبقدار حركتني.متحرك   ُتم

 أّما إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة،فإنّه يسهل الثانية منهما؛ حنو:

تَُهم   ﴿  .﴾﴾              ﴿﴿         ﴾َءأَنذَر 

 .﴾﴾            ﴿﴿         ﴾َءأَِلدُ ﴿

ك   ﴿  ﴾﴿          ﴾اأَئِف 
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 ﴾﴿        ﴾أَُءنِزلَ  ﴿

 اهلمزتني من كلمتني:

 :مذهب ورش يف اهلمزتني املتفقتني يف احلركة من كلمتني

 إذا التقى مهزات قطع يف كلمتني وكانتا متفقتني يف احلركة، فلورش يف الثانية منهما وجهان:

 تسهيلها بني بني. -1
ّد مبقدار  إبداهلا -2 حرف مّد من جنس حركة اهلمزة األوىل، فإن كان بعدها ساكن ُتم

 حركات، وإن كان بعدها متحرك ُتّد مبقدار حركتني.6

 أمثلة على اهلمزتني املتفقتني يف احلركة من كلمتني:

ُرنَا ﴿  ﴾ ﴿                           ﴾َجآَء أَم 

 ﴾  ﴿                     ﴾أََجلَُها  إِذَا َجآَء  ﴿

قَ  ﴿ َح    ﴾﴿                 ﴾َوِمن َوَرآِء إِس 

ِض  ﴿ َر     ﴾﴿           ﴾ِمَن ٱلسََّمآِء إِلَى ٱۡل 

ئِكَ  ﴿
ٓ ِليَآُء  أُْولَ   ﴾ ﴿               ﴾أَو 
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 حاالت خاصة من اهلمزتني املتفقتني يف احلركة من كلمتني:

  :لورش يف قوله تعاىل﴿ ﴾:ثالثة أوجه 

 تسهيل الثانية منهما بني بني. -1
 حركات(.6إبداهلا ايء ساكنة مع املّد املشبع ) -2
 إبداهلا ايء مكسورة. -3

  يف قوله تعاىل: لورش﴿  ﴾:أربعة أوجه 

 تسهيل الثانية منهما بني بني.  -1
 إبداهلا ايء ساكنة مع املّد املشبع، اعتدادا ابألصل. -2
إبداهلا ايء ساكنة مع القصر اعتدادا ابلعارض ) تغري سكون النون إىل الفتح بسبب  -3

 الّنقل(.
 إبداهلا ايء مكسورة. -4
  قوله تعاىل: لورش يف﴿  ﴾و﴿  ﴾:ثالثة أوجه 

 تسهيل الثانية منهما بني بني. -1
 إبداهلا ايء ساكنة مع املّد املشبع، اعتدادا ابألصل. -2
 إبداهلا ايء ساكنة مع القصر اعتدادا ابلعارض. -3

  :لورش يف قوله تعاىل﴿ ﴾:مخسة أوجه 

 تسهيل الثانية منهما بني بني، مع القصر والتوّسط والّطول يف البدل املغرّي.  -3،2،1

 إبداهلا مّدا مشبعا. -4

 إبداهلا مّدا مقصورا. -5
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 مذهب ورش يف اهلمزتني  املختلفتني يف احلركة من كلمتني:

ألوىل مفتوحة اإذا التقى مهزات قطع يف كلمتني، وكانتا خمتلفتني يف احلركة وكانت  -1
 مكسورة أو مضمومة، فلورش يف الثانية منهما الّتسهيل، حنو: والثانية

 ﴾﴿         ﴾تَِفٓيَء إِلَى ٓ  ﴿

ةٗ  ﴿  ﴾ ﴿          ﴾َجآَء أُمَّ

نهما م، فلورش يف الثانية أما إذا كانت األوىل مضمومة أو مكسورة والثانية مفتوحة -2
 اإلبدال، حنو:

ِلِهم    ﴿ َم   ﴾﴿          ﴾ُسٓوُء أَع 

دَى   ﴿ ُؤََلِٓء أَه 
ٓ ﴾﴿         ﴾َه 

 أما إذا كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة فلورش يف الثانية منهما وجهان: -3
 اإلبدال. -
 الّتسهيل. -

ِه  ﴿حنو:  فُقََرآُء إِلَى ٱللَّ
  ﴾﴿         ﴾ٱل 

 فتُح االوىل سّهل        فتح االخرى أبدل

 ــــــــــــــدلذا أبـــــــــــــــغري فتح سّهــــــــــل        وكــ
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 االدغام الّصغري:

 اإلدغام لغة: اإلدخال.

 الفرس، أي أدخلته.يمقال: أدغمت الّلجام يف فم 

واصطالحا: هو إيصال حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفا واحدا مشّددا من 
 جنس الثاين، يرتفع عنهما املخرج ارتفاعة واحدة.

 ومّسي صغريا لسكون احلرف املدغم أصالة، خبالف الكبري.

 مذهب ورش يف اإلدغام الصغري:

 يف الضاد والظاء؛ حنو: ﴾قد﴿أدغم ورش دال  -1

 ﴾﴿         ﴾فَقَد  َضلَّ  ﴿

 ﴾﴿         ﴾فَقَد  َظلَمَ  ﴿

 أدغم ورش اتء الّتأنيث الّساكنة يف الطّاء؛ حنو: -2

 ﴾﴿         ﴾َكانَت  َظاِلَمةٗ  ﴿

يا، يف كيف أت  ﴾ذتمأخ﴿و ﴾تخذتمٱ ﴿أدغم ورش الذال يف التاء يف فعلي:  -3

 حنو قوله: 

تَ  ﴿  ﴾﴿               ﴾لَئِِن ٱتََّخذ 

ُت ٱلَِّذينَ  ﴿   ﴾﴿         ﴾ثُمَّ أََخذ 

 ﴾  ﴿أدغم ورش الّنون يف الواو يف قوله تعاىل:  -4
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 واإلدغام. الوجهان: اإلظهار ﴾﴿لورش يف قوله قوله تعاىل:  -5

يف األعراف،  ﴾ ﴿قوله تعاىل:  منأظهر ورش الثاء عند الذال  -6

 يف سورة هود. ﴾﴿وأظهر الباء عند امليم من قوله تعاىل: 
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 اإلمالة:

 واإلقبال عليه.اإلمالة لغة: هي العدول إىل الشيء 

 واصطالحا: هي أن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة، وابأللف اليت بعدها حنو الياء.

 وهي قسمان: كربى وصغرى.

 فالكربى تكون بني األلف والياء ُتاما.

 والّصغرى تكون بني األلف والياء وهي إىل األلف أقرب، ويقال هلا: الّتقليل، أو إمالة بني بني.

 األلف

 اإلمالة الصغرى                

 اإلمالة الكربى                                  

 

                                           

 الياء                                                   

 مذهب ورش يف اإلمالة:

جهان: و  -على أي وزن كان–لورش يف كّل ألف انقلبت إىل الياء أو رمست هبا  -1

 .﴾﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴿الفتح والّتقليل، حنو: 
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وقّلل ورش آي إحدى عشرة سورة قوال واحدا، سواء كانت األلفات ايئية أو واوية، إال إذا 
 ليل.اقرتنت بضمري املؤّنث )ها( فيكون له فيها الوجهان: الفتح والّتق

 عبس. -                   :والّسور اإلحدى عشر هي

 األعلى.      -                            طه.       -
 الّشمس. -                               الّنجم. -
 الّليل.                   -                              املعارج. -
 الّضحى.                                        -                              القيامة. -
 العلق.   -                           الّنازعات. -
 وقعت بعد راء، حنو:  قوال واحدا كّل واحد من ذوات الياءقّلل ورش  -2

﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾.

 فله فيه الفتح والّتقليل. يف األنفال ﴾﴿قوله تعاىل: إال 

 كل ألف وقعت قبل راء متطرّفة مكسورة، حنو:قّلل ورش قوال واحدا    -3

﴿ ﴾، ﴿ ﴾،﴿﴾،﴿ ﴾.

 الفتح والّتقليل. فله فيه الوجهان: ﴾﴿إال قوله تعاىل: 

 
 
 
 
 



17 
 

 مذهب ورش يف إمالة كلمات خمصوصة:

حيث ﴾،﴿﴾﴿قّلل ورش قوال واحدا لفظ:  -1

 الكرمي. وقعا يف القرآن

 الوجهان: الفتح والّتقليل.﴾﴿لورش يف قوله تعاىل:  -2

قبل متحّرك، فإن أتى  وقعحيث  ﴾﴿قّلل ورش الراء واهلمزة من فعل  -3

فإنّه يفتح الرّاء واهلمزة وصال، ويقّللهما  ﴾﴿بعده ساكن حنو:

 وقفا.

 حيث وقع يف القرآن الكرمي.﴾﴿قّلل ورش لفظ  -4

 ،﴾﴿ واحلاء من:﴾﴿قّلل ورش الراء من فواتح الّسور، حنو:  -5

 .يف فاحتة مرمي﴾﴿ واهلاء والياء من

إمالة كربى، وليس لورش إمالة كربى غريها  ﴾ ﴿ وأمال ورش اهلاء من

 يف القرآن الكرمي.
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 كلمات مستثناة من اإلمالة لورش:

 يمستثىن لورش من اإلمالة ما يلي:

 .11يف سورة غافر اآلية ﴾﴿قوله تعاىل:  -1

 .21يف الّنور اآلية  ﴾﴿قوله تعاىل  -2

اجلارّة حيث جاءت يف  ﴾﴾،﴿﴾،﴿﴿: قوله تعاىل -5  -4 -3

 القرآن الكرمي.

 حيث جاءت يف القرآن الكرمي. ﴾﴿قوله تعاىل:  -6

 وجاءت يف البقرة والّنساء والّتحرمي. ﴾﴿قوله تعاىل:  -1

 .35الّنور اآلية يف  ﴾﴿قوله تعاىل:  -8

 .23يف اإلسراء اآلية  ﴾﴿قوله تعاىل:  -9

 تنبيهات يف اإلمالة الّصغرى لورش:

إذا وقف القارئ على ألف ممالة وقد سقطت وصال للّتخّلص من التقاء الساكنني،  -1
 حنو:إن كان يقرأ بوجه اإلمالة، فإنّه يقف عليها ابإلمالة الّصغرى، 

﴿ ﴾                       ﴿﴾

﴿ ﴾             ﴿﴾ 

﴿  ﴾﴿﴾
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﴿ ﴾           ﴿﴾

فإنّه يقف عليه ابإلمالة  -منون وصال-إذا وقف القارئ على اسم مقصور  -2
 الّصغرى، إن كان يقرأ بوجه اإلمالة، حنو: 

﴿ ﴾﴿﴾

﴿ ﴾             ﴿﴾ 

 اجتماع مّد البدل مع ذات الياء لورش:

 قاعدة:

 لورش:ُُيتنع 

 قصر البدل مع تقليل ذات الياء. -1
 توسط البدل مع فتح ذات الياء. -2

 تقّدم مّد البدل على ذات الياء:

 ذات الياء:                         البدل::                  األوجه اجلائزة

 قصر                              فتح                      -1
 توسط                             تقليل                     -2
 طول                              فتح                     -3
 طول                              تقليل                             -4
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 تقّدم ذات الياء على مّد البدل:

       :مّد البدل                       ذات الياء::                األوجه اجلائزة

 فتح                               قصر                      -1
 فتح                              طول                      -2
 تقليل                             توسط                     -3
    طول               تقليل                                    -4

 قال اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا تعاىل:

 ك: ءاتى افتح مبّد وقصر              وقّلل مع الّتوسط واملّد مكّمال

 اجتماع ذات الياء مع الّلني املهموز لورش:

 لورش يف ذلك أربعة أوجه عقلية، كّلها صحيحة نقال، وهي:

 :الّلني املهموز:                 ذات الياء:                  األوجه اجلائزة

 فتح                         توّسط                      -1
 فتح                         طول                      -2
 تقليل                       توّسط                      -3
 تقليل                       طول                      -4
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 اجتماع ذات الياء مع مّد البدل مع الّلني املهموز لورش: 

 قاعدة:

 ُُيتنع لورش:

 قصر البدل مع تقليل ذات الياء. -1
 توسط البدل مع فتح ذات الياء. -2
 البدل.الّطول يف الّلني املهموز مع القصر والّتوّسط يف  -3

 :الّلني املهموز:            ذات الياء:              البدل:            اجلائزةاألوجه 

 قصر                    فتح                     توسط               -1
 توّسط                   تقليل                    توّسط              -2
 طول                    فتح                      توّسط              -3
 طول                    فتح                      طول              -4
 طول                    تقليل                    توّسط              -5
 طول                    تقليل                    طول              -6

 طس ّ و   قصر البدل      فتح  

 طس ّ ل و  ل ّ توسط البدل    ق  

 ائزــــطول البدل      كلٌّ ج

 ائزــــكن متقنها      وهلا ح
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 مذهب ورش يف الّراءات:

 ساكنة أو كسرة مّتصلة،رّقق ورش كّل راء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ايء  -1

 .﴾﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴿حنو: 

مل ُينع من ﴾،﴿﴾﴿إذا حال بني الكسرة والرّاء ساكن حنو:  -2

﴾،﴿إال إذا كان الّساكن صادا أو طاء أو قافا، حنو:  ترقيق الراء،

﴿﴾،﴿﴾. 

﴾،﴿﴾،﴿فّخم ورش الراء يف االسم األعجمي، وذلك يف:  -3

﴿﴾.ال غري 

﴾،﴿﴾،﴿وفّخم الرّاء أيضا إذا تكّررت، وذلك يف:  -4

﴿﴾،﴿﴾، ﴿﴾ .الغري 

﴾،﴿﴾،﴿، حنو: الراء إذا أتى بعدها حرف استعالءوفّخم  -5

﴿﴾،﴿﴾. 

 .﴾  ﴿يف قوله تعاىل: فّخم ورش الراء  -6

، وإذا وقف رّقق الثانية لرتقيق يف املرسالت﴾﴿: منورّقق الرّاء األوىل  -1

 األوىل.
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﴾،﴿﴾﴿الرّتقيق والّتفخيم يف سبع كلمات هي: ورد عن ورش  -8

﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾. 

 

 مذهب ورش يف الاّلمات:

غّلظ ورش كّل الم مفتوحة إذا سمبقت بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة،  -1

﴾،﴿﴾،﴿﴾،﴿﴾، ﴿﴾،﴿حنو: 

﴿﴾،﴿ ﴾. 

﴾،﴿﴾،﴿ورش الّتفخيم والرّتقيق يف ثالث كلمات هي:  ورد عن -2

﴿﴾ .والّتفخيم أكثر 

﴾،﴿: ورد عنه الّتفخيم والرّتقيق أيضا فيما سكنت المه للوقف، حنو -3

﴿﴾،﴿﴾.والّتفخيم أكثر 

 :وجهان ﴾﴿لورش يف قوله تعاىل:  -4

 إمالة األلف بعدها. عليه عدمالاّلم، ويتعنّي  تفخيم -أ
 ترقيق الاّلم، ويتعنّي عليه إمالة األلف بعدها إمالة صغرى. -ب

فإن وقع ذلك يف رؤوس اآلي تعنّي ترقيق الالم وإمالة األلف اليت بعدها إمالة  -5

 .﴾﴿صغرى، حنو: 
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 ايء اإلضافة:

هي ايء زائدة دالّة على املتكّلم، وتدخل على األمساء واألفعال واحلروف، حنو: سبيلي، ذروين، 
 إيّن.

 (.11طه )   ﴾﴿مثال ايء اإلضافة املفتوحة لورش قوله تعاىل: 

 (.151البقرة) ﴾﴿مثال ايء اإلضافة الساكنة له قوله تعاىل: 

 أقسام ايءات اإلضافة:

 أييت بعد ايء اإلضافة

 

 مهزة            ليس               مهزة                 مهزة              مهزة             مهزة

 قطع                 وصل             وصل          بعدها              قطع           قطع

 مضمومة             يف "ال"           مفردة          مهزة         مفتوحة        مكسورة

 ايء(31)ايءات(   1ايء(           )14ايءات(         )11)        ايء(52ايء(     )99)
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 مذهب ورش يف ايءات اإلضافة:

، ﴾ ﴿يفتح ورش كّل ايء إضافة تلتها مهزة قطع مفتوحة يف كّل القرآن، حنو:  أوال:

 إال سبعة مواضع، هي:

 (.151البقرة ) ﴾ ﴿قوله تعاىل:  -1

 (.143األعراف )  ﴾﴿ قوله تعاىل: -2

 (.46الّتوبة )  ﴾﴿ قوله تعاىل: -3

 (.41هود ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -4

 (.43)مرمي  ﴾﴿ قوله تعاىل: -5

 (.26غافر ) ﴾﴿: قوله تعاىل -6

 (.61غافر ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -1

 ﴿يف كّل القرآن، حنو:  يفتح ورش كل ايء إضافة تلتها مهزة قطع مكسورة اثنيا:

  ﴾ القّرء، هي:إال يف تسعة مواضع أسكنها كّل 

 (.13األعراف ) ﴾﴿قوله تعاىل:  -1

 (.33يوسف ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -2

 (.18(، ص )36احلجر ) ﴾﴿قوله تعاىل:   -4، 3
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 (.34)القصص  ﴾﴿قوله تعاىل: -5

 (.41غافر ) ﴾﴿قوله تعاىل: -6

 (.43غافر ) ﴾﴿قوله تعاىل: -1

 (.14األحقاف ) ﴾﴿قوله تعاىل: -8

 (.11املنافقون )  ﴾﴿قوله تعاىل: -9

، ﴾ ﴿يفتح ورش كلّ ايء إضافة تلتها مهزة قطع مضمومة يف كلّ القرآن، حنو:  اثلثا:

 أسكنهما كّل القرّاء، مها: إال يف موضعني

 (.39البقرة ) ﴾﴿قوله تعاىل:  -1

 (.92الكهف ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -2

 ﴿يفتح ورش كّل ايء إضافة تلتها مهزة وصل من )ال( الّتعريف يف كّل القرآن، حنو:  رابعا:

 ﴾ ( 251البقرة.)

  ﴿ يف كّل القرآن، حنو: يفتح ورش كّل ايء إضافة تلتها مهزة وصل مفردة خامسا:

 ﴾  :إال ثالثة مواضع 

 (.144األعراف ) ﴾﴿تعاىل: قوله  -1
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 (.31طه )   ﴾﴿ قوله تعاىل: -2

 (.21الفرقان ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -3

 يفتح ورش ايءات اإلضافة إذا مل أيت بعدها مهز يف املواضع األحد عشر اآلتية: سادسا:

 (.124البقرة )   ﴾﴿قوله تعاىل:  -1

 (.185البقرة )  ﴾﴿قوله تعاىل:  -2

 (.21آل عمران )   ﴾﴿قوله تعاىل:  -3

 (.81األنعام )   ﴾﴿ قوله تعاىل: -4

 (.164األنعام ) ﴾﴿ قوله تعاىل: -5

 (.11طه )  ﴾﴿ قوله تعاىل: -6

 (.24احلج )  ﴾﴿ قوله تعاىل: -1

 (.118الشعراء )   ﴾﴿ قوله تعاىل: -8

 (.31الدخان )    ﴾﴿ قوله تعاىل: -9

 (.6الكافرون )   ﴾﴿ قوله تعاىل: -11

  :لورش يف قوله تعاىل﴿﴾( وجهان:164يف األنعام ) 

1- ﴿ ﴾ إبسكان الياء الثانية منها وصال ووقفا، مع املّد

 املشبع قبلها يف احلالني على أنّه مّد الزم.
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2- ﴿ ﴾ فيها وصال، وإسكاهنا وقفا مع القصر  ابلفتح

 والتوّسط والّطول يف األلف قبلها، على أنّه مّد عارض للسكون.

 الياءات الزوائد:

هي كّل ايء متطرّفة تثبت يف الّتالوة زايدة على رسم املصحف، وهي إّما الم للكلمة أو ايء 

    ﴿املتكّلم، وتقع يف األمساء واألفعال دون احلروف، حنو: 

  ﴾. 

 حكم الياءات الّزوائد عند ورش:

يمثبت ورش الياءات الّزوائد لفظا عند الوصل، وإذا وقف حذفهما ووقف على احلرف الذي 
 (:31، حنو قوله تعاىل يف الّنمل )قبلهما

﴿ ﴾﴿﴾. 

  ﴿الياءات الزوائد عند ورش كّلها مبنية على السكون، إال يف قوله تعاىل: تنبيه:

﴾  ( فهي مبنية على الفتح.31يف الّنمل ،) 

 يثبت ورش سبعا وأربعني ايء من الزوائد، هي:

1 ،2- ﴿    ﴾ .( 185البقرة.) 

3- ﴿  ﴾( 21آل عمران.) 
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4- ﴿      ﴾ ( 46هود.) 

5- ﴿      ﴾  (.115)هود 

6- ﴿   ﴾( 11إبراهيم.) 

1- ﴿     ﴾( 42إبراهيم.) 

8- ﴿    ﴾ ( 62اإلسراء.) 

9- ﴿﴾ ( 96اإلسراء.) 

11- ﴿   ﴾ ( 11الكهف.) 

11- ﴿  ﴾ ( 24الكهف.) 

12- ﴿    ﴾ ( 39الكهف.) 

13- ﴿   ﴾ ( 63الكهف.) 

14- ﴿   ﴾ ( 65الكهف.) 

15- ﴿   ﴾( 91طه.) 

16- ﴿  ﴾ ( 23احلج.) 

11- ﴿    ﴾ ( 42احلج.) 

18- ﴿ ﴾ ( 31النمل.) 



30 
 

19- ﴿ ﴾ ( 31النمل). 

21- ﴿    ﴾( 34القصص.) 

21- ﴿  ﴾ ( 13سبأ.) 

22- ﴿   ﴾ ( 45سبأ.) 

23- ﴿     ﴾ ( 26فاطر.) 

24- ﴿      ﴾ ( 22يس.) 

25- ﴿    ﴾( 56الصافات.) 

26- ﴿     ﴾ ( 14غافر.) 

21- ﴿    ﴾ ( 32غافر.) 

28- ﴿  ﴾( 31الشورى.) 

29- ﴿    ﴾ ( 19الدخان.) 

31- ﴿   ﴾ ( 21الدخان.) 

31- ﴿   ﴾ ( 14ق.) 

32- ﴿    ﴾ (41ق.) 

33- ﴿     ﴾ ( 45ق.) 
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34- ﴿       ﴾ (.6) القمر 

35- ﴿      ﴾ ( 8القمر.) 

36- 14- ﴿  ﴾( 39(، )31(، )31(، )21(، )18(، )16القمر.) 

42-  ﴿       ﴾ (11امللك.) 

43- ﴿     ﴾ (18امللك.) 

44- ﴿     ﴾( 4الفجر.) 

45- ﴿   ﴾ ( 9الفجر.) 

46- ﴿  ﴾( 16الفجر.) 

41- ﴿  ﴾( 18الفجر). 


