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برواية حفص لقراءة اعصم من طريق الشاطبية
)باهلامش بعض أحاكم اتلجويد واتلنبيهات اهلامة(



عند االبتداء بأول أي سورة جيوز أربعة أوجه

١- قطع اجلميع ٢- وصل اجلميع ٣- قطع االستعاذة ووصل البسملة باآلية األوىل ٤- وصل االستعاذة 
بالبسملة وقطع اثلالث.

﴿       ّٰ﴾ نمزي حرف الضاد عن الظاء ألنهما خمتلفان خمرًجا وصفة.



﴿ خل﴾ احلروف املقطعة َعَدُدَها )١٤( حرفًا جمموعة يف )نص حكيم قاطع هل رس(، وتقسم إىل أقسام: 
١- ماال يمدُّ وهو األلف.  ٢- ما يمدُّ حركتني وحروفه: )يح طهر(.  ٣- ما يمدُّ )٦( أو )٤( حراكت وهو 

ًفا وحروفه: )سنقص لكم(. )العني( حنو )كهيعص(.   ٤- ما يمد )٦( حراكت مثقًل أو خمفَّ

﴿ جمحمخمٱممىم﴾ تعانق وقف، يصح الوقف ىلع أحد املوضعني وال يصحُّ الوقف ىلع لكيهما.



زئمنرئ
األلف حمذوفة رسًما ثابتة 

لفًظا

رئ زئ
رئ زئ
تفخيم الراء األوىل 

وترقيق اثلانية

33

الواو ثابتة رسًما 
حمذوفة لفًظا 

اتلىق ساكنان يف لكمتني 
األول واو اجلماعة اللَّيِّنة 

فتضم الواو

زئمقرئ

زئحكخكرئ



4

زئمنرئ
الوقوف ىلع لكمة )اهلل( 

قبيح

موصولة باتفاق هنا 
واختلف فيها يف أربعة 

مواضع ومفصولة يف 
)إبراهيم ٣٤(

القاف مع الاكف 
متقاربان كبري وحكمه 

اإلظهار.

مقطوعة يف اجلميع إال 
يف )هود ١٤(

 ننتبه ملخرج الغنة 
من اخليشوم وليس 

من اجلوف يف اإلداغم 
انلاقص.

زئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٍّ    َّ 
رئ  ِّ     ُّ   

زئىترئ

زئريرئ

زئخكلكرئ
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موصولة باتفاق 
هنا  ومفصولة 

يف )إبراهيم  ٣٤( 
وخمتلف فيها يف 

أربعة مواضع

الوقوف عليها قبيح

الوقوف عليها بياءين 
اختباًرا، والوقوف عليها 

اختياًرا قبيح

االبتداء بها قبيح ألنها 
تتعلق باللكمة اليت قبلها 

)مثًل ما(

الوقوف ىلع لكمة )احلق( 
حيثما وردت: قلقلة كربى

زئمنرئ

زئىمرئ

ٱزئمبرئٱ

زئرتزترئ

ٱزئىثرئ

رئ زئ
ومثلها )فهو، هلو، ويه، 

فيه، ليه( بضم اهلاء
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حال الوقف عليها تظهر 
شدة الواو وجيوز فيها 

الروم واإلشمام

يبدأ بها بالضم ألنَّ ثالث 
الفعل مضموم

زئٱخئرئٱ

رئ زئٱ
إخفاء حقييق بغنة 

مرققة

زئٱمقرئ
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اتلىق ساكنان األول ياء 
إضافة فتفتح ايلاء

تثبت األلف وقًفا ال 
وصًل التلقاء الساكنني

ابلاء وامليم 
متجانسان كبري 
وحكمه اإلظهار

زئخلرئ

زئٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱّٰرئرئ

زئٱيبرئ

رئ زئ
وصًل مدٌّ شبيه بابلدل 

وقًفا مدٌّ اعرض للسكون




