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  أصول رواية خلف عن محزة
  : أصول رواية خلف عن محزة    ًأوال 
 . يسر باالستعاذة وقرأ بترك البسملة بني السورتني كان •
 .قدار ست حركات روى إشباع املد املنفصل واملتصل مب •
 قرأ بإدغام النون يف الواو والياء بدون غنة •
 . بالكهف بكسر اهلاء وما أنسانيه بالفتح عليه اهللاقرأ  •
 ران  وبل يف القيامةومن راق يف سورة يس ومرقدنا يف الكهف وجا قيماعقرأ   •

 .باملطففني قرأمجيعها بدون سكت 
 كل هاء وقعت قبل ميم اجلمع اليت بعدها ساكن وقبل هذه اهلاء كسر خلفيضم  •

ÞΟ   :أو ياء ساكنة حنو ãγƒ Ì ãƒ ª!$#   ãΝ ãγ Î/ Ü>$t7 ó™ F{ $#.  

  .وصال ووقفابضم اهلاء عليهم وإليهم ولديهم قرأ  •
ΝΝµ:  أثبت هاء السكت وقفا يف  −Ψ |¡tFtƒ   ΝΝν ÏÏ‰tFø% $# OOOOµ u‹ Ï9$tΒ  OOOOOOµ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù=ß™ $tΒ OOOOOµ u‹ Ïδ   

−è :  بإمشام الصاد زايا إذا كانت ساكنة ووقعت قبل دال  حنوخلفقرأ  • y‰ô¹ m m&    

tβθèùÏ‰ôôÁtƒ  منكرة وأشم صاد كلمة الصراط  كذلك صاد املصيطرون ومبصيطروأشم 

  .كانت أو معرفة
 يف اإلسراء على أياما تدعوا:  من قوله تعاىل أيا وماوجيوز له الوقف على كل من  •

 .الصحيح
   :          هاء الضمري 

  يـؤده           وأسكن   ءاياِته َواهللا   :                                                    روى إشباع هاء الضمري اليت وقعت بني متحركني حنو           •
           بـسورة   ألقهف            بالشورى   ونؤته منها                   بسورة النساء    ونوله ونصله                      بسورة آل عمران ،     
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                          يف سـورة الزمـر ومل       يرضه لكم                                   بسوريت األعراف والشعراء وقصر      أرجه        النمل و 
   .          بالفرقانفيه مهانا                                     بسورة النور له فيها الصلة وقصر هاء يتقه و   .      يشبعها

     :      السكت 
               وكذلك يسكت   خرةآلاألرض وا                                         الم التعريف إذا وقع بعدها مهزة مثل                   يسكت على    •

                                                حال الوصل وأما حال الوقف فلـه أحكـام           يف                حيث أتى وهذا      شئ               على الياء يف    
     أخرى

                                                                                 وله السكت وعدمه على احلرف الساكن الذي يقع يف آخر الكلمة ووقع بعده مهزة               •
     من ءامن وعذاب أليم  :    حنو 

قـالوا ءامنـا ويف       :                                                           ويشترط أال يكون الساكن حرف مد فال سكت عليه حنـو             •
  .أنفسكم

     :      اهلمزات
                                                 هلمزتني من كلمة ومن كلمتني وهذا حال الوصـل                                        روى حتقيق اهلمز املفرد وحتقيق ا      •

                                                                                        وأما حال الوقف فيغري اهلمزة إما بالنقل أو التسهيل أو احلذف أو اإلبـدال وهـذا                
  .                    مفصل يف كتب القراءات 

                                             بسورة فصلت فإنه رواها بالتحقيق وكذلك       ءأعجمي         كلمة                            وحقق اهلمزة الثانية يف    •
  ن لنـا  ءإ                            طه والشعراء وزاد مهزة يف                                         يف مواضعها الثالثة يف األعراف و      ءأمنتم      كلمة  
وءأن كـان ذا       بالعنكبوت وأءينكم لتأتون                   كالمها باألعراف     لتأتون نكمء وإ ألجرا
 مال
  ءاهللا                             موضعي سورة يونس ولفظي      ءاآلن                         موضعي سورة األنعام و    ذكرينلءا      وأما   •

                                      بيونس والنمل فله فيهن التسهيل واإلبدال
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    :      اإلدغام
  .                          أدغم ذال إذ يف التاء والدال •
  .                                                           وأدغم دال قد يف حروف الصفري والذال والظاء والضاد واجليم والشني  •
                                                                وأدغم كذلك تاء التأنيث الساكنة يف حروف الصفري والثاء واجليم والظاء •
  .                      يف التاء والثاء والسنيهل وبل                وكذلك أدغم الم  •

                       والدال يف الذال مـن       .           وأخذمت   عذت وفنبذهتا                         الذال يف التاء من                اإلمام خلف       أدغم  
                                  بآل عمران والباء يف امليم يف       يرد ثواب                                          بسورة مرمي والدال يف الثاء يف ومن         هيعصك

     .أورثتموهـا ولبثـت ولبثـتم                                               يف أواخرالبقرة والثاء يف التـاء يف         يعذب من يشاء  
                  وأظهر البـاء                        بسوريت يس والقلم   ونون والقلم   يس والقرآن                         وأظهرالنون يف الواومن    

                أول الـشعراء  طـسم               مـن هجـاء   النون             وأظهر أيضا             بسورة هود   يف اركب معنا  
   .      والقصص

    :      اإلمالة
                                                                   كل ألف منقلبة عن ياء حتقيقا حيث جاءت يف األمساء واألفعـال                       اإلمام خلف       أمال   •

  .                        واليت تعرف بذوات الياء اهلدى وسعى  :    حنو 
  .                                   وأمال الربا والضحى وأوكالمها باإلسراء  •
     يف  تالهـا        زعات و        يف النا دحاها                      يف سورة الضحى و    سجى                       وفتح يف فواصل السور      •

  .      الشمس 
  وأنـسانيه                بـإبراهيم    من عـصاين  و        باألنعام وقد هدان               كيف جاءت    خطايا      وفتح   •

                     حيث جاء إال إذا     وأحيا            باجلاثية   وحمياهم        مبرمي   وأوصاين                مبرمي والنمل    ءاتاين         بالكهف و 
         فـإن   أحياهم فأحيا به        مث   أحياكم                              نسق بثم أو الفاء فقط حنو            أو                    كان منسوقا بالواو  

    .              بالنجم أمالهأمات وأحيا       وذلك يف            نسق بالواو 
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                 آخر األنعـام    حمياى و  .         بيوسف مثواى                                     املضاف للياء وهو بالبقرة وطه و      هداى      وفتح   •
  وحق تقاتـه                 حيث وقعا،    ومرضات ومرضايت               يف النور،    مشكاة               كيف وقع، و   رؤيا و

   .         بآل عمران
                                  طوىب وبشرى وإحدى وأمال ماكـان        :                                          كذلك أمال ألفات التأنيث املقصورة حنو        •

   .ساىلتامى وكَُي  :      َ      ُ       وزن فَعاىل وفُعاىل حنو     على 
  لدى و إىل                                     ياحسرتى يا أسفى سوى مخس كلمات         :                               وأمال كل ألف رمست ياء حنو        •

  .           بالنور وعلى وحىت ومازكى
                    بالـشعراء وإذا    تراء اجلمعـان        فلما    :                                                 وأمال الراء دون املهمزة وصال من قوله تعاىل          •

   .                         وقف أمال الراء واهلمزة معا
                                     جبانبه يف اإلسراء وفصلت، وأمـال       نأى و  :                يف قوله تعاىل            والنون       مزة             أيضا اهل   ل    وأما •

     .               يف موضعي النملآتيك                يف النساء وكذا ضعافاً     أيضا 
                                 ً                            حيث وقع قبل متحرك سواء كان ظاهراً وذلـك يف سـبعة             رأى                  وأمال أيضا حريف     •

  .         قميصه رأى         ، فلما   رأى برهان ربه          ود   رأى أيديهم             باألنعام   رأى كوكباً   :        مواضع  
                                        بالنجم، أو مضمرا وذلـك يف ثـالث         ولقد رأى   ما رأى          بطه،   رأى نارا        يوسف،   ب

            بالنمـل   ورآهـا هتتـز                باألنبياء   رآك الذين كفروا                               كلمات يف تسعة مواضع، وهي      
  .                                      بالصافات ورآه بالنجم والتكوير والعلقوفرآه      بفاطر وفرآه          بالنمل ورآه        والقصص، 

   القمـر  ءار  :                    لك يف ستة مواضع                                                          وأمال الراء فقط منه وصال إذا وقع بعده ساكن وذ          •
             املؤمنـون   رءا    و                 ارمون بـالكهف  رءا                  معا بالنحل    الذينرءا               باألنعام،    الشمس ءار

   .                                     ً باألحزاب، وإذا وقف عليه أمال احلرفني معاً
  زاد وشـاء                                                                        وأمال أيضا األلف اليت هي عني فعل ماضي ثالثي يف عشرة أفعال وهي               •

                             حيث وقعت إال أنه استثىن      وجاء وخاب وران وخاف وطاب وضاق وحاق وزاغ       
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                                                               باألحزاب وص، وخرج بقيد الفعل حنو ضائق، وباملاضـي حنـو            زاغت         من ذلك   
   .                                                      خيافون واملراد بالثالثي من الزيادة فيخرج حنو أزاغ وفأجاءها

                  من فاحتىت مرمي   واهلاء                أول الرعد،    واملر                        أول يونس وأخواهتا،      الر      من لراء             وأما أيضا ا   •
     يف  حـم               واحلاء من    وطسم وطس            من طه    والطاء         ويس،                من فاحتىت مرمي  والياء        وطه،  
   .     السبع

                                                                                    أمال محزة إمالة صغرى األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة يف حرفني ومهـا               •
                    مفتوحة والثانية   راءين أوالمها                                   حيث وقع، واأللف الواقعة بني       القهار              بإبراهيم و  البوار

  وقرار وذات قرار ودار القرار ومن        ن             ارور م  األبرار  :                             جمرورة، وهي يف ثالثة أمساء      
   .          حيث وقع األشرار، والتوراة

                                                                       إذا وقع بعد األلف املمالة ساكن وسقطت األلف لذلك الساكن امتنعـت              )        تنبيه    (  •
                                                                                      اإلمالة من أجل سقوط تلك األلف سواء كان الساكن تنوينا أو غريه، فإذا زال ذلك               

   .                         الساكن بالوقف عادت اإلمالة
              ً       ً        ً                     ً           املقصور مرفوعاً وجمروراً ومنصوباً وذلك يف سبعة عشر حرفاً                              والتنوين يلحق االسم   •

موىل مسمى ومفترى وأذى وربا وغزي وسوى وسدى وضـحى وطـوى                 :   وهي
موسـى                        وغري التنـوين حنـو        . ومثوى وعمى وقرى وفىت ومصلى ومصفى وهدى      

                      هذا هو املعمول بـه       . الكتاب والقتلى احلر وجىن اجلنتني وذكرى الدار وطغا املاء          
     .                             عول عليه وهو الثابت نصا وأداء   وامل

     :         الياءات
ويدي إليـك     .                         يف آل عمران واألنعام    ووجهي  .                         يف البقرة واحلج ونوح       بيىت      وقرأ   •

                                             يف يونس وموضعني يف هود ومخسة بالـشعراء                  وأجرى إال             يف املائدة،           إهلني   وأمي
          كالمهـا   وآياتى الـذين    وحرم رىب الفواحش              بالبقرة   وريب الذي              وموضع بسبإ   
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ومـسىن الـضر وعبـادي              مبرمي   وقل لعبادي بإبراهيم وآتاين الكتاب         راف      باألع
  وعبادي الشكور                بالعنكبوت،   ويا عبادي الذين آمنوا                       كالمها باألنبياء،    الصاحلون

ـ ومسىن الشيطان       بسبإ           كالمها  وأرادين اهللا وقل يا عبادي الذين أسرفوا         ،   ) ص  (      ب
ومـا               بإبراهيم ،   ان يل عليكم    وما ك          بطه،   ويل فيها   .         بامللك وأهلكين اهللا         بالزمر  

ـ كان يل من علم    ـ ويل نعجة   ).   ص    (      ب وما يل ال                 بالكافرون   ويل دين   )    ص    (      ب
        وثالثـة    .                              باألعراف وموضعني بالتوبـة    ومعي        بيس   ومايل ال أعبد    .            بالنمل   أرى

                                                                            بالكهف وموضع باألنبياء وموضعني بالشراء ويف القصص وامللك بإسكان اليـاء           
   .     فيهن 

  .                                     يف النمل بإثبات الياء يف احلالني      وأمتدونن  .                      م بإثبات الياء وصال          بإبراهيدعاء        وقرأ   •
   .                         فيها أيضا باحلذف يف احلالنيآتان اهللا  وفما

   :                              بعض الكلمات اليت خالف فيها حفصا
          بـسورة  هـزؤا وكفـؤا                                                           قرأ هزوا باهلمز على الواو حيث وقع مع سكون الـواو             •

    .     اإلخالص
  .  تلَّقف        القاف                                   يف األعراف وطه والشعراء قرأ بتشديدتلقف •
  .   رؤف          بقصر اهلمزة رؤوف        كلمة   قرأ •
    .       حيث جاء البيوت             قرأ بكسر باء •
  .                                       بكسر الياء يف هود يوسف ولقمان والصافاتينياُب         قرأ كلمة  •
    .را َنَش                                                   يف األعراف والفرقان والنمل بالنون مضمومة مع ضم الشنيراْشُب    قرأ    •
                           اليت يف سـورة النحـل       أمهاتو أم وأمها وفإلمه                                     قرأ بكسر اهلمزة وامليم يف كلمة      •

                     والنور والزمر والنجم
  .                   باأللف مكان اهلمزة يأجوج ومأجوج     وقرأ  •



  
א 

 

net.islamweb.www  7          الشبكة اإلسالمية                           

  .         بال مهزة يضاهئون     وقرأ  •
  .           بكسر الغنييوبالِغ    قرأ  •
    .                  بفتح الباء واخلاءلَخالَب    قرأ  •
    .              بإسكان الطاءواتخطْ    قرأ  •
  .            بضم القاف رح قُ   قرأ •
  .                         ون وإسكان الباء وضم الشني                    بفتح الباء أو النرُشْبر وَيُشْبَن          قرأ الفعل  •
      .                        بضم الياء وتشديد الشني ُيَغشِّي    قرأ  •
  
  
 


