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 ما يراعى لحفص

عند القراءة برواية حفص عن .. ينبغي على القارئ أن يراعي األحكام التالية مع الكلمات المختصة بها 

 :  من طريق الشاطبية عاصم

 :"ءأعجميالهمزة الثانية في كلمة "*تسهيل .1

 }  .بفصلتفي قوله تعالى: }أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ

 مزة واأللف()* التسهيل : النطق بالهمزة بين اله

 :"مجراهافي كلمة " *اإلمالة .2

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَها{    بهود في قوله تعالى: }بِْسِم َّللاه

 )*اإلمالة: هي تقريب الفتحة نحو الكسرة واأللف نحو الياء.(

 :"تَأَْمنَّا في كلمة "ال **او الروم *اإلشمام .3

 .بيوسففي قوله تعالى: }َمالََك ال تَأَْمنها{  

 شمام: هو ضمُّ الشهفتين بَُعيدَ إسكان الحرف( ، )**الروم: هو اإلتيان بثلث الحركة()*اإل

 :"ضعفضم الضاد أو فتحها في كلمة" .4

ُ الهِذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمه َجعََل ِمْن بَْعِد فالثالثة  المواضعفي  ي قوله تعالى: }َّللاه

ةً ثُمه َجعََل ِمْن بَْعِد قُوه    والفتح هو المقدم. ... الرومسورة بةٍ َضْعفًا َوَشْيبَةً{ َضْعٍف قُوه

 :مراعاة السين أو الصاد في أربع كلمات .5

ُ يَْقبُِض َويَْبُصُط{ : " ويبصط" □  الخالصة. بالسينتقرأ ،  بالبقرةمن قوله تعالى: }َوَّللاه

 الخالصة. ينبالستقرأ ،  باألعراف" من قوله: }َوَزادَُكْم فِي اْلَخْلِق بْصَطةً{ بصطة" □

بالصاد أو تقرأ بوجهين: ، بالطور" من قوله: }أَْم ُهُم اْلُمصْيِطُروَن{ المصيطرون" □

 .والنطق بالصاد أشهر،  السين

 الخالصة. بالصادتقرأ ،  بالغاشية" من قوله تعالى: }لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطٍر{ بمصيطر" □
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 مراعاة إدغام المتقاربين والمتجانسين:  .6

 مات في المواضع التالية:لحفص ادغا

o { ْذَِلكَ  يَْلَهث }إدغاًما كامالً  تقرأ بإدغام الثاء في الذال ُ،باألعراف. 

o {اْرَكْب َمعَنَا }ُتقرأ بإدغام الباء في الميم إدغاًما كامالً بهود ،. 

o { َبََسطت}الطاء.باإلطباق  التاء إدغاًما ناقًصا مع بقاء صفةبتقرأ بإدغام الطاء  ُ، بالنمل{ أََحْطت  ،و} بالمائدة 

o {نخلقكم }وجهانفلحفص فيها ، بالمرسالت{ من قوله تعالى: }أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن: 

 : إدخال القاف في الكاف إدخاال كامال.اإلدغام الكامل -

 : أي إبقاء صفة االستعالء وزوال صفة القلقلة.اإلدغام الناقص -

 :واإلظهار المطلق في النون عند الوا .7

 }ْن َواْلقَلَمِ {،  }يس َواْلقُْرآِن اْلَحِكيمِ في كل من: }

  وهي:... ن في ثالث كلمات بستة مواضع يمراعاة الوجه .8

 {مرتين باألنعامآلذََّكَرْينِ ء } 

 { َمرتين بيونُسآلئَنَ ء } 

 {آَللَّ  ء}  :َخْيٌر{ بالنمل آَللَّ  ءأَِذَن لَُكْم {بيونس ، } آَللَّ  ء}مرتين 

 هان هما: وجلحفص فيه و 

o   .وهو المقدم()إبدال الهمزة الثانية مع المد ست حركات  

o   .التسهيل 

  أول الشورى{ عسق # حم، }أول مريم{ كهيعصفي كل من } :مراعاة الوجهان في حرف العين .9

 وجهان هما:لحفص من طريق الشاطبية فيه و

o أربع حركات. التوسط 

o ست حركات. )وهوالمقدم( المد الطويل 
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 :الكناية مراعاة هاء  .10

 حيث أن حفص له فيها أحكام خاصة في المواضع التالية: 

 بالنمل{ فَأَْلِقهْ ، و }باألعراف والشعراء { أَْرِجهْ في } :اسكان الهاء. 

 بالزمر{ لَك مْ  يَْرَضه  : في }ضم الهاء من غير صلة. 

 َّْقهِ : في }إسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة  .في النور{ َويَت

  َهانًا فِيهِ  َويَْخل دْ في } حركتينالصلة بمقدار  .بالفرقان{ م 

 وهي: .. مراعاة حذف األلف حالة الوصل وإثباتها حالة الوقف في سبعة ألفاظ  .11

o " ْحيثما وقعت في القرآن: مثل قوله تعالى: }أَنَا أُنَب ِئُُكْم بِتَأِْويِلِه{. "أنا 

o " َْرب ِي{  "لكنا ُ  .الكهفبفي قوله تعالى: }لَِكنها ُهَو َّللاه

o " ْالظُّنُونَا{  "الظنونا ِ  .باألحزابفي قوله تعالى: }َوتَُظنُّوَن بِاَّلله

o " ُْسواَل{  "الرسوال  .باألحزابفي قوله تعالى: }َوأََطْعنَا الره

o " ْباألحزابفي قوله تعالى }فَأََضلُّونَا السهبِياَل{  "السبيال. 

o { ْقََواِريَرا} باإلنسانَواٍب َكانَْت  قََواِريَراْ{ في قوله تعالى: }َوأَكْ  بالموضع األول. 

كلمة }قََواِريَراْ{ في الموضع الثاني في قوله تعالى:  الحظ أن: -

ٍة{ ، األلف محذوفة فيها وصال ووقفا.  }قََواِريَراْ ِمْن فِضه

o { َْسالِساًل}  في قوله تعالى: }إِنها أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسالِسال{ ، تقرأ لحفص: باإلنسان 

o بفتح الالم من غير تنوين :وصال. 

o  ً  .الساكنة مع حذف األلف الالمعلى أو  األلفعلى  : الوقوفوجهان :وقفا

 وهي:   ... قراءة ثالثة كلمات بالنون وصال وباأللف وقفًا .12

 {في قوله تعالى: َولَيَك ونًا } }اِغِريَن  .بيوسف}َولَيَُكونًا ِمَن الصه

 {لَنَْسفَعًا }بالعلق{ في قوله تعالى: }َكاله  لَئِْن  لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعًا بِالنهاِصيَِة. 

 { ًإِذا } باإلسراءمثل قوله تعالى: }َوإِذًاً ال يَْلبَثُوَن  ِخالفََك إِاله  قَِليالً{ ي فحيث وقعت. 

 :{مراعاة كلمة} .13

في قوله تعالى: }        }فتقرأ لحفص:بالنمل ، 

o   ًبفتح الياء. :وصال 

o   ً  : إثبات الياء أوحذفها.وجهان :وقفا
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 :مراعاة أحد الوجهين الجائزين عند اإلبتداء بكلمة "االسم" .14

يَماِن{    وهذا الوجهان هما: .. ات بالحجرفي قوله تعالى : }بِئَْس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اإْلِ

o  ااَِلسم" فنقولبهمزة مفتوحة والم مكسورة وسين ساكنة ،  البدء". 

o  اِلسمفنقول: "همزة الوصل والبدء بالم مكسورة وسين ساكنة ،  حذف". 

 وهي:...  مراعاة السكتات الواجبة التي انفرد بها حفص في أربعة مواضع .15

o { بالكهف.ِعَوًجاالسكت على ألف } 

o { بيس.َمْرقَِدنَالى ألف }السكت ع 

o { بالقيامة.َراق   َمنْ السكت على نون } 

o { بالمطففين.َرانَ  بَلْ السكت على الم } 

 :موضعينفي  سكتاٌت جائزةٌ لحفصهناك  الحظ أن: -

o .بين األنفال والتوبة 

o  (عند الوصل السهكت فيها هو المقدهم)في }َماِليَْه # َهلَك{ بالحاقة. 

 

  إختبر معلوماتك!

 التالية  : ما تحته خط من الكلمات أكتب الحكم أمام 

 {وصال:..................................................................................... َمْن َراق  } -١

 ....................ِمْن َماٍء َمِهيٍن{:..................................................... نَْخل ْقك مْ }أَلَْم  -٢

 {:............................................................................................ْن َواْلقَلَمِ } -٣

٤ -{    }...............................................................................: 

 ":...............................................................................االسمبتداء بكلمة "اإل -٥

 ....":..............................................................................................لكناْ "- ٦

 ................................................................{وقفا:........................لَنَْسفَعًا} - ٧

 {:.......................................................................كهيعصحرف العين في } - ٨

 ..................{:............................................................................تَأَْمنَّا}ال -٩

 {:..........................................................................................َمْجَراَها} -١٠

 {وقفا: .....................................................................................َسالِساًلْ }- ١١

 ..........................................................................................{....َويَتَّْقهِ } -١٢

 
  



 
 

 

 


