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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

 ، أما بعد:احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني     
عن غريه من األئمة  -رضي هللا عنه-نظمتها للمواضع اليت انفرد هبا اإلمام: حفص  فهذه أرجوزة     

القرَّاء، وقد طلب مين بعض الطلبة أن أشرحها شرًحا حيل عباراهتا، ويوضح مضمو�ا دون إجياز خمل أو 
 تطويل ممل، فأجبته لذلك طالًبا الثواب من هللا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الشيخ إسالم فريح. كتبه:                                                                       
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
اَال  -1 ــَ ِدي اْلَمقــــــــــ ــَ تــــــــــ ـِه أَبـْ ــَ ِم اْإللــــــــــ ــْ  ِبســــــــــ
  
 
 

ذِْكرِ   ا بـــــــــــــــــــــــــــــــِ ـىٰ َتَربُّكـــــــــــــــــــــــــــــــً  ِه تَـَعـالـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــــــــــسَّْرَمِدي -2  الُم اـل الُة والســــــــــَّ  مثَُّ الصــــــــــَّ

 
دِ   اِم اْألنِبيـــــــــــــــــــا ُحمَمـــــــــــــــــــَّ  َعلـــــــــــــــــــٰى ِختـــــــــــــــــــَ

عْ  -3  ْن تَبـــــــــــِ لِّ مـــــــــــَ ا وَكـــــــــــُ ِه أْيضـــــــــــً  َوءالـــــــــــِ
 

عْ   ــَِ ْن مســـــــــ ــَ لِّ مـــــــــ ــُ ال وَكـــــــــ ْن تـــــــــــَ ــَ لِّ مـــــــــ ــُ  وَكـــــــــ
ا وَكـــــــــــــــاَن عـــــــــــــــاِمال  -4  اَب رَبِّنـــــــــــــــَ  ِكتـــــــــــــــَ

 
ـــــــــــــــــــــــَال   ــ ـُه ُمـبَـــجِّ ِم اْآلِي لـــــــــــــــــــــــَ  ِمبُْحكـــــــــــــــــــــــَ

ريًا -5  ى َيســـــــــِ ا أتـــــــــَ ْذ َنْظمـــــــــً ُد خـــــــــُ  َوبـَعـــــــــْ
 

ريًا  ــِ ْن َخبــــــــ ــُ ٌص َفكــــــــ ــْ َرْد َحفــــــــ ــَ فــــــــ ا انـْ ــَ  ِفيمــــــــ
ْزًؤا -6  ــُ هُ  هــــــ ــَ ْع واٍو لــــــ ــَ ــزَّاِي مــــــ مِّ الــــــ ــَ  ِبضــــــ

 
ُه    ًؤاَوِمثْـلـــــــــــــــــــــــــُ ــْ هُ ُكفـــــــــــــــــــــــ  ، وراِع فـَْرقـــــــــــــــــــــــــَ

هُ  -7  بــــــــــــــــُ ى َوَغيـْ راَن أتــــــــــــــــَ  ِيف ءاِل ِعمــــــــــــــــْ
 

َىتٰ  يـُْرَجعــــــــــــــونَ يف   ْل � فــــــــــــــَ َدُه قــــــــــــــُ  بـَعــــــــــــــْ
ــذاكَ   -8  ــُ  كـــــــــــــ ــا ونَ َجيَْمعـــــــــــــ  مثَُّ يف النِّســـــــــــــ

 
ْؤتِيِهمُ   ــُ ِد  يـــــــ ــْ ْن بـَعــــــ ــِ ْوفَ مــــــ ــَ ا ســــــ ــَ ــْد َرســــــ  قــــــ

ــــــْسٌر يف  -9  مٌّ وَـك ُتِحقَّ ضــــــَ هُ  اســــــْ َتْح لــــــَ  افـــــــْ
 

ــي  و َمعــــــــــــ ــُ ِه َوهــــــــــــ ــِ ْتُح �ئــــــــــــ ــَ اٍن فـــــــــــــ ــَ  مثــــــــــــ
ِف مثَُّ اْألنِْبيــــــــــــــــا -10  ٌة ابلَكهــــــــــــــــْ  َثالثــــــــــــــــَ

 
َحْه يف الثَّانِيــــــــــــــــــا  َرافـُُهْم واْلَفاضــــــــــــــــــِ  أعــــــــــــــــــْ

َعَراَوَأوٌَّل مـــــــــــــِ  -11  َعْي ابلشـــــــــــــُّ  ْن َمْوضـــــــــــــِ
 

َرا  لٌّ َظهــــــــــــــَ اْخِتْم وَكــــــــــــــُ ْص فــــــــــــــَ  َواِبْلَقصــــــــــــــَ
ا  -12  ــَ ُث جــ ــْ فُ َوَحيــ ــَّ عْ  تـََلقــ ــَ ــُف مــ  التَّْخِفيــ

 
عْ   ــَ ْوِيل يـُتـَّبـــــــــــــــ ــَ ِه َوقــــــــــــــــ ــِ كاِن َالمـــــــــــــــ ــْ  إســـــــــــــــ

َرا -13  ِبها قـــــــــــَ ُس أْلفــــــــــاٍظ بَِنصــــــــــْ  َومخــــــــــَْ
 

ِذرَةٌ   ــْ أطَِّلعْ  َمعـــــــــــــــــ ــَ ِرتَا فـــــــــــــــــ ــْ ال امـــــــــــــــــ ــِ  بـــــــــــــــــ
َوآءٌ  -14  الاْلعـــــــــاِكُف يف ســـــــــَ جِّ تـــــــــَ   احلـــــــــَْ

 
ةٌ   ــَ اعُ  نـَزَّاعـــــــــــــــــ ــَ ال َمتـــــــــــــــــ ــَ وُنٍس جـــــــــــــــــ ــُ  يـــــــــــــــــ

ُه  -15  َرْأ لــــــــــــــَ َوهِّنٌ َواقـــــــــــــــْ ا مــــــــــــــُ  َخِفيفــــــــــــــَ
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا ظَــريَفــ ويَن يَــ ـــذاَك ال تـَنـــــــــــــــْ ــــــــــــ  َكــ
دَ َوَداُل   -16  ــْ ـــُه  َكيــــــــــــــ ـــــــــــــ ــَُ َخْفُضــ  مُ تَّ حمــــــــــــــ

 
مُ   لٌّ يـُْعلــــــــــــــــــَ ْريِِه وَكـــــــــــــــــُ ْب ِلغــــــــــــــــــَ  واْنصـــــــــــــــــِ

ال -17  ِه تــــــــــــــــــــَ وُنٍس بِيائــــــــــــــــــــِ  َواثِن يــــــــــــــــــــُ
 

وْ   ــَ ـْحُشْرُهمْ َم يف يــــــــــ ــَ ال  يـــــــــ ــَ أْن َرَوا اْلمـــــــــ ــَ  كـــــــــ
ْن   -18  ــِ لِّ مـــــ ــُ ْنيِ  كـــــ ــَ ا َزْوجـــــ ــَ َعْيِه جـــــ ــِ  ِمبَْوضـــــ

 
وًَّ� َوَ� مُ   ــَ َينِّ نـــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ا بــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  َأْربـَعــــــــــــــــــــــــــــ

ذاَك  -19  َتْح كــــــــــَ ُه َوافـــــــــــْ َتْح لــــــــــَ  َدْأابَ افـــــــــــْ
 

ْيِهمْ   وِحي إلــــــــــــــَ ا نــــــــــــــُ ِة اْجتَـبــــــــــــــَ  يف الثَّالثــــــــــــــَ
ال -20  ــَ ا تـــــــــــــ ــَ ْتِح �ئِهـــــــــــــ ــَ ٌة ِبفـــــــــــــ ــَ  َثالثـــــــــــــ

 
اَن ِيل  ٌة،ِيل نـَْعجـــــــــَ   ا كـــــــــَ ال مـــــــــَ ْنيِ اجنـــــــــَْ نـــــــــَ  اثـْ

ُكوَن  -21  ــُ ُه ســ ــَ ْر لــ ــِ كَ َواْكســ ــِ ِذي رَْجلــ ــَّ  الــ
 

َرا، َ� َأريــــــــــُب فَاحْ    يتــــــــــذِ أتــــــــــى يف اِالســــــــــْ
ا -22  هُ  َوِعَوجــــــــــــــــــــً ُه َرَوْوا لــــــــــــــــــــَ  َواَببــــــــــــــــــــُ

 
ـُهوا  ــَ ـــَفٍة فَــْلـتَـْفـقـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ْكَتٍة َلِطــــيـــــــ ــَ  ِبســـــــــــــــــ

كِ  -23  ْم، وَمْهلــــَ ْتَح  َمْهَلِكهــــِ ـِسَرنْ الفــــَ  اكــــْ
 

اَء   ــــــــــــسانِيهِ َوهــــــــــــَ نْ  َأـن مِّ اْخُصصــــــــــــَ  اِبلضــــــــــــَّ
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ذا   -24 ُه اهللََّ كـــــــــَ ال َعَليـــــــــْ ْتِح تـــــــــَ  ِيف اْلفـــــــــَ
 

اِقطِ   ــَ ال ُتســـــــ ــَ مٍّ جـــــــ ــَ ْع ضـــــــ ــَ ــُف مـــــــ  التَّْخِفيـــــــ
مْ و  -25  ــُ اَل َربِّ اْحكـــــــ ــَ ىٰ  قـــــــ ــَ ْريِِه أَتـــــــ ــَ  ِلغـــــــ

 
ِر   لْ اِبْألَمــــــــــــــْ َىتٰ  قــــــــــــــُ ـاِء َ� فــــــــــــــَ  يف اْألَنْـِبيــــــــــــــَ

ةُ اخلَْ َواَثِينَ  -26  ــَ ـهُ  اِمســــــــــــــــــــــــ ــَّ  اْنِصبَـنــــــــــــــــــــــــ
 

ا   ــً وِر أَْيضــــــــــــ ـــهْ يف النــــــــــــــُّ ـــــــــــ ـــهُ  يـَتَّــِقــ ـــــــــــ  ُسُكونَــ
تْ  -27  ـُرُه ثـَبـــَ ْوا َوَقصـــْ ْد َحكـــَ  يف اْلقـــاِف قـــَ

 
َلتْ   ا ُوصــــــــــــــِ ٍة إذا مــــــــــــــَ ا ِكنايــــــــــــــَ ـ هــــــــــــــَ  بــــــــــــــِ

ـ اَت اخلِْطــــــاِب يف اْلُفْرقــــــانِ  -28  َرْأ بــــــِ  واقـــــــْ
 

َتِطيعُ يف   ــْ َال نُ  ونَ َيســـــــــــــــــــــ ــِ َرانِ بـــــــــــــــــــــ ــْ  كـــــــــــــــــــــ
ًفا -29  َعَرا وَِكســـــــــــــــــَ  يف ســـــــــــــــــبٍإ والشـــــــــــــــــُّ

 
 ابلفــــــــــــتح كالبــــــــــــاقي، لكــــــــــــنَّ الطــــــــــــوَر ال 

ــراءِ  هــــــــبْ الرَّ ويف  -30  ــتح الــــــ ــاقرأ بفــــــ  فــــــ
 

ــُ   ــذا ســـــــ ــاءِ لـــــــــدى القصـــــــــْص كـــــــ  كوُن اهلـــــــ
ــاِلمني-31  ــهِ  للعـــــــــ ـــسُر المـــــــــ ــــــــ ــروِم ـك  الـــــــــ

 
ــَ   ــَ اَال  امَ ُمقــــــــــــــ ــزاِب بضــــــــــــــ ــهِ مِّ مِ حــــــــــــــ  يمــــــــــــــ

ــغٌ -32  ــْ  اابلــــــ ــِّ  هُ رَ مــــــ ــدى الطــــــ ــا القِ لــــــ  جــــــ
 

ــِ   ــذا بـــــــــــــــ ــويٍن كـــــــــــــــ ــري تنـــــــــــــــ  را سرِ ـكَ بغـــــــــــــــ
 نــــــــــــــــــاءِ ابحلمــــــــــــــــــِد وابلثَّ  تمُ واخلــــــــــــــــــَ  -33 

 
ــهِ   ــى اإللــــــــــــــــــ ــقِّ  علــــــــــــــــــ  ذي اآلالءِ  احلــــــــــــــــــ

 والتســــــــــــــليمِ  الصــــــــــــــالةِ  وأفضــــــــــــــلُ  -34 
 

 صـــــــــــــــطفى األمـــــــــــــــنيِ امل علـــــــــــــــى النـــــــــــــــيبِّ  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

، (املقــال)وأفتــتح  (أبتــدئ)احلــق املبــني،  (اإللــه)هللا الــرمحن الــرحيم،  )بســم(     
ا) ابلبسملةنظمي دأت وإمنا ب  ،وتنــزه عــن الشــريك ،(تعــاٰىل)ابمســه ســبحانه و (تربكــً

 واملثيل، يف ذاته، ويف صفاته، ويف أفعاله. ،والشبيه
 سرمدي)ـ(الــ الــدائم غــري املنقطــع  (التســليم)أمت  (و)، (الصــالة)أفضــل  (مث)     

 )ء(ختـــاِم األنبيـــاســـيد ولـــد آدم، وحبيـــب رب العـــاملني، و (علـــٰى)إىل يـــوم القيامـــة 
األطهــار، وعلــٰى  (ءالــه)علــٰى  (و)صــلٰى هللا عليــه،  (حممٍد)نبينا مني، سيد� و املكرَّ 

ا)، وأصــلي وأســلم أصــحابه األبــرار، مــا تعاقــب الليــل والنهــار علــى التــابعني  (أيضــً
ن تبـــع)علـــٰى  (و)الكـــرام  علـــٰى  (و)املصـــطفى إبحســـان إىل يـــوم الـــدين،  (كـــلِّ مـــَ

ن) ن مســع)(كــلِّ علــٰى  (و)، هتــال القــرآن العظــيم وجــوَّدَ  (كــلِّ مــَ ، الكــرمي القــرآن  مــَ
ه الــذي ال تفــىن عجائبــه، وال تنقضــي آ�تــه، ســبحانه وتعــاٰىل وكالمَــ  (كتــابَّ ربنــا)

دي إىل صــراٍط  ن دعــا إليــه فقــد هــُ ن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم بــه عــدل، ومــَ مــَ
 مستقيم، أما بعد:

ن كــان حمبــًّ  -هــداين هللا وإ�ك–فــاعلم       لكــرمي، ا للقــرآن اأن املقبــول عنــد هللا مــَ
، قــائًال كمــا ورادًّا متشــاهبه لعلــم هللا، (حمكــم اآلي)مــن  فيــه جاءمبا (وكان عامًال) 

ا { :الراســخون يف العلــمقــال  ــَ ــِد َربّن ن عن ــِّ لٌّ م ــُ ِھ ك ــِ ا ب ــَّ [ســورة آل  }ءاَمن
ق ملــــن كــــان  ، ]7عمــــران: ــبجًال)وحــــُ ــه مــ ، ، أن يكرمــــه هللا يف الــــدنيا واآلخــــرة(لــ

 .فاستمسك به تكن من الفائزين
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 (وبعُد خذ نظما أتى يسريا * فيما انفرد حفص فكن خبريا)
الــنظم هــو ضــم الشـــيء بعضــه إىل بعــض , وهـــو يف االصــطالح : الكــالم املـــوزون 

قفَّى , وهو عكس النثر, يسريا : سهال 
ُ
 امل

يسريا سهال إن شاء هللا تعاىل فيما انفرد به �تيك واملعىن : خذ أيها القارئ نظما 
يف هــذه األبيــات الكلمــات الــيت انفــرد بقراءهتــا اإلمــام  اإلمام حفــص ، فقــد مجعــت

حفـــص عـــن القـــراء العشـــرة , ســـواءا كـــان أصـــال مطـــردا , أم كلمـــات فرشـــية ،وكـــن 
 خبريا: ملا سأذكره إن شاء هللا تعاىل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (ُهْزًؤا بضم الزاي مع واو له)

انفرد اإلمام حفص يف كلمة {هــزؤا} حيــث أتــت يف القــرءان الكــرمي بقراءهتــا بضــم 
ــزة ا ــام محـ ــم  ألن اإلمـ ُزًوا} وذكـــرت الضـ ــُ ــزة {هـ ــن اهلمـ ــدال مـ ــة  بـ ــزاي وواو مفتوحـ لـ

 حفص يقرؤها ابهلمز. يقرؤها ابالسكان , وذكرت الواو ألن غري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 مثله كفؤا وراع فرقه) و (
أي ومثــل {هــزؤا} {كفــؤا} بــواو مفتوحــة أيضــا وابلضــم قبلهــا , إال أن {هــزؤا} 

ضموم قبلها فاء , وهــذا معــىن قــويل : وراع املضموم قبل الواو زاي , و {كفؤا} امل
 فرقه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 وغيبه يف آل عمران أتى * يف يرجعون بعده قل � فىت)(

انفرد اإلمام حفص ابلقراءة بياء الغيب يف كلمة {يُرَجعون} يف قوله تعاىل {أفغري 
طوعا وكرها وإليه يرجعــون }  واألرض  دين هللا يبغون وله أسلم من يف السماوات

طـــاب , ويعقـــوب بتـــاء اخلعـــدا يعقـــوب  ), وقـــرأ البـــاقون 83 بســـورة آل عمـــران (
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للفاعـــل , ولـــذا فهـــو مل يوافـــق حفصـــا هنـــا لتغـــري  , للبنـــاءابليـــاء  لكنـــه يفـــتح اليـــاء 
 صورة الفعل .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (كذاك جيمعون  مث يف النسا * يؤتيهم من بعد سوف قد رسا)
ورمحــة خــري  كذاك انفرد بقراءة كلمة { جيمعون } يف قوله تعــاىل { ملغفــرة مــن هللا

 ء اخلطابتاب) بياء الغيب أيضا , وقرأ غريه 157مما جيعون } بسورة آل عمران (
ابهلل  وانفـــرد كـــذالك بقـــراءة كلمـــة { يـــؤتيهم } يف قولـــه تعـــاىل { والـــذين ءامنـــوا  .

ومل يفرقــوا بــني أحــد مــنهم أولئــك ســوف يــوتيهم أجــورهم } بســورة النســاء ورســله 
 .بنون العظمة ) بياء الغيب , والباقون 152(

من بعد سوف : قيد ليخرج به املوضــع الثــاين يف نفــس الســورة أيضــا , وهــو  وقويل
) 162قوله تعاىل { واملؤمنون ابهلل واليوم االخر أولئك سنؤتيهم أجــرا عظيمــا } (
 فقد اتفق القراء عدا محزة على قراءته ابلنون , وانفرد محزة ابلياء فيه فتنَـبَّه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (ضمٌّ وكسر يف استحق افتح له)

تح لــه الضــم والكســر يف التــاء واحلــاء يف قولــه تعــاىل { مــن الــذين اســتحق فاي : ا 
 ), وقرأ الباقون بضم التاء وكسر احلاء .107عليهم األوليان } بسورة املائدة (

 (معي مثان فتح �ئه وهو)
فتح اليــاء يف كلمــة {معــي} يف مثانيــة مواضــع يف القــرءان الكــرمي , وهــو : أي وهــو 

 رها يف األبيات التالية.كيف املواضع اليت سأذ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
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 (ثالثة ابلكهف مث االنبيا)
اي ثالثة مواضع بسورة الكهف وكلهم يف قصة اخلضر مع موسى عليهمــا الســالم 

) ,الثــاين {قــال أمل أقــل إنــك 67, األول { قــال إنــك لــن تســتطيع معــي صــربا} (
) ,الثالث {قال أمل أقل لك إنك لن تســطيع معــي 72لن تستطيع معي صربا } (

) , مث األنبيا : وهو قوله تعاىل { هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 75ا } (صرب 
) {24(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (أعرافهم والفاضحه يف الثانيا)

وأيضـــا موضـــع بســـورة األعـــراف وهـــو قولـــه تعـــاىل { قـــد جئـــتكم ببينـــة مـــن ربكـــم  
) , , واملوضع الثــاين مــن ســورة الفاضــحة وهــي 105فأرسل معي بين إسرائيل } (

) أمــا املوضــع األول 83يف قولــه تعــاىل { ولــن تقــاتلوا معــي عــدوا } ( سورة التوبــة 
فوافقه غريه ابلفتح فيه , وهو يف نفس االية يف قولــه تعــاىل{ فقــل لــن خترجــوا معــي 

 .أبدا } 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (وأول من موضعي ابلشعرا)
واملوضع األول بسورة الشعراء أيضا , وهو قوله تعــاىل { إن معــي ريب ســيهدين } 

ع الثــاين فقــد اتفــق معــه غــريه ابلفــتح فيــه , وهــو قولــه تعــاىل { ضــ ) , أمــا املو 62(
 ) .118فافتح بيين وبيهم فتحا وّجنين ومن معي من املؤمنني } (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (وابلقصص فاختم وكل ظهرا) 

واملوضــع الثــامن واألخــري يف ســورة القصــص وهــو قولــه تعــاىل { فأرســله معــي ردءا 
 ).34يصدقين } (
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 الياء  ظهرت. وكل ظهرا : وكل مواضع الفتح يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 إسكان المه وقويل يتبع)* مع  وحيث جا تلقف التخفيف(
واقــرأ لــه كلمــة { تلقــف } حيــث جــاءت يف القــرءان بتخفيــف القــاف واســكان  

الــالم , وهــي يف ثالثــة مواضــع , األول ابألعــراف وهــو قولــه تعــاىل { وأوحينــا إىل 
) ,والثــاين يف ســورة 117} ( نموســى أن ألــق عصــاك فــإذا هــي تلقــف مــا �فكــو 

والثالــت يف , ) 69طــه يف قولــه تعــاىل { وألــق مــا يف ميينــك تلقــف مــا صــنعوا } (
ــا  ــإذا هـــــي تلقـــــف مـــ ــاه فـــ ــألقى موســـــى عصـــ ــاىل { فـــ ــه تعـــ ــعراء  يف قولـــ ســـــورة الشـــ

 ).45(}�فكون
وقــرأ البــاقون بفــتح الــالم وتشــديد القــاف . وقــويل يـُتَّبــع : أي اتبــع قــويل فيمــا قلــت 

  وفيما سأقوله إن شاء هللا تعاىل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 معذرة فأطلع بال امرتا) (ومخس ألفاظ بنصبها قرا *  
 (سواء العاكف يف احلج تال * نزاعة متاع يونس جال)

األول أي قــرأ اإلمــام حفــص منفــردا بنصــب مخســة ألفــاظ يف مخــس ســور خمتلفــة , 
ــالوا معـــذر  ــه 164إىل ربكـــم } بســـورة االعـــراف ( ةقولـــه تعـــاىل  {  قـ ), الثـــاين قولـ

ــه ــأطلع إىل إلـ ــاىل { فـ ــافر( تعـ ــورة غـ ــى }  بسـ ــاىل { الثالـــث ) ’ و 37موسـ ــه تعـ قولـ
ــج  ــورة احلـ ــاد } بسـ ــه والبـ ــاكف فيـ ــواء العـ ــاس سـ ــاه للنـ ــرام الـــذي جعلنـ واملســـجد احلـ

ــع ), و 25( ــارج (الرابـ ــورة املعـ ــة للشـــوى } بسـ ــاىل{ نزاعـ ــه تعـ ــامس )  ,و 16قولـ اخلـ
) 23قوله تعاىل  { إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احليوة الدنيا }  بسورة يــونس (

 , وقرأ الباقون ابلرفع يف هذه األلفاظ اخلمسة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
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 كذاك ال تنوين � ظريفا)  (واقرأ له موهن خفيفا * 
 (ودال كيد خفضه حمتم * وانصب لغريه وكل يعلم)

ٌن كيــَد الكــافرين } (أي :اقرأ حلفص مبفرده قوله تعاىل { ذلكم وأن هللا مُــ  ) 18َوهِّ
خفــُض  وعليــه,  ويلــزم قبلهمــا مــد الــواو بسورة األنفال بتخفيف اهلاء وتــرك التنــوين

 الدال يف " كيد " بعده ألنه أصبح مضافا إليه. وهذا معىن قويل : خفضه حمتَُّم. 
وقرأ البــاقون ابلتنــوين يف " مــوهن " مــع اخــتالفهم يف التخفيــف والتثقيــل يف اهلــاء , 

 .صواب على املفعوليةوابلنصب يف " كيد " ألنه أصبح من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (واثن يونس بيائه تال * يف يوم حيشرهم كأن روا املال )
قرأ حفص قوله تعاىل يف سورة يــونس { ويــوم حيشــرهم كــأن مل يلبثــوا إال ســاعة مــن 

وقــويل : اثن يــونس ,  .) ابليــاء يف حيشــرهم , والبــاقون ابلنــون فيهــا 45النهــار } (
وهــو قولــه تعــاىل { ويــوم حنشــرهم ورة , قيــد ليخــرج بــه املوضــع األول يف نفــس الســ 

)  فقــــد اتفــــق القــــراء العشــــرة علــــى قراءهتــــا 28مجيعــــا مث نقــــول للــــذين أشــــركوا } (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  .ابلنون

 (من كل زوجني مبوضعيه جا * منو�)
" مــن قولــه تعــاىل { مــن كــّل زوجــني اثنــني } بتنوينهــا , وهــي يف  لّ تــال كلمــة " كُــ 

لٍّ زوجـــني اثنـــني وأهلـــك } كـــ   { قلنـــا امحـــل فيهـــا مـــنولـــه تعـــاىلقموضـــعني , األول 
ــود ( ــورة هـ ــاين, ) 40بسـ ــاىلق والثـ ــه تعـ ــلٍّ زوجـــني اثنـــني  ولـ ــن كـ ــا مـ ــلك فيهـ { فاسـ

 ) . وقرأ الباقون بكسرة واحدة .27وأهلك } بسورة املؤمنون (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
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 (و� بين أربعا * افتح له ) 
أي : افــتح لإلمــام حفــص اليــاء مــن كلمــة " بــُّين" يف أربعــة مواضــع ,املوضــع األول 

) , 5بــين ال تقصــص رؤ�ك علــى إخوتــك } بســورة يوســف (� قــالقوله تعــاىل { 
والثاين والثالث بسورة لقمان , ومها قوله تعاىل { وإذ قال لقمان البنــه وهــو يعظــه 

) , وقوله تعاىل { � بين إ�ا إن تك مثقال حبــة مــن 13� بين ال تشرك ابهلل } (
 املنــام أّين أذحبـُـك يف واملوضع الرابع قوله تعاىل { � بــين إين أرى ),16خردل } (

 ).102(} بسورة الصافات
حفــص , وهــو قولــه  اإلمــامَ  أمــا املوضــع الثالــث بســورة لقمــان فقــد وافــق فيــه البــّزيُّ  

وكـــذالك مل ينفـــرد حفـــص ) .17ر ابملعـــروف } (مُـــ أْ تعـــاىل { � بـــين أقـــم الصـــالة وَ 
 .بة) . فوافقه فيه شع42مبوضع هود , وهو قوله تعاىل { � بين اركب معنا } (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (وافتح كذاك دأاب) 
ــه تعــاىل بســورة يوســف { قــال تززعــون ســبع  ســكون الــدال يف افــتح لــه أيضــا  قول

 ) والباقون بسكون الدال .47سنني دأاب } (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (نُوِحي إليهم يف الثالثة اجتبا)
وقرأ قوله تعاىل { نــوحي إلــيهم } يف مواضــعها الثالثــة بنــون مضــمومة وكســر احلــاء 

ه تعــاىل { ومــا أرســلنا مــن قبلــك إال رجــاال نــوحي إلــيهم ولبعدها , املوضع األول ق
) ,  الثــاين قولــه تعــاىل { ومــا أرســلنا مــن قبلــك 109مــن أهــل القــرى } يوســف (

) , الثالث قوله تعــاىل { 43إال رجاال نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر } النحل (
 ).7ء (ياوما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر } األنب

 وقرأ الباقون بياء  مضمومة بدل النون وفتح احلاء بعدها " يُوَحى " . 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (ثالثه بفتح �ئها تال *  يل نعجة ما كان يل اثنني اجنال )

بفتح الياء من كلمة " يل " يف ثالثة مواضــع , األول قولــه تعــاىل { ويل  انفرد أي:
هو قوله تعاىل  { مــا  و  ) , والثاين بسورة ص أيضا23نعجة واحدة } سورة ص (

 ) ,والثالـــث قولـــه تعـــاىل { ومـــا كـــان يل69كـــان يل مـــن علـــم  ابملـــإل األعلـــى } (
 .).  والباقون بسكون الياء22عليكم من سلطان } بسورة إبراهيم (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 يف االسرا � أريب فاحتذي )أتى (واكسر له سكون رجلك الذي * 

ــارئ سُـــ  ــا القـ ــه أيهـ ــر لـ ــيمِ  كونَ اي كسـ ــة " رَ  اجلـ ــاىل { لـــك جْ مـــن كلمـ ــه تعـ " يف قولـ
ــراء ( ــورة اإلســ ــاركهم } بســ ــيهم خبيلــــك ورجلــــك وشــ ــاقون 64وأجلــــب علــ ) , والبــ

أي احتــذ حــذو األئمــة : بســكون اجلــيم , واألريــب هــو املــاهر الــذكي , فاحتــذي 
 فيما رووه عن اإلمام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 تفقهوا )فل(وعوجا واببه رووا له * بسكتة لطيفة 

أربعــة مواضــع قــي ري تــنفس ن غــ لطيفــة مــ  بســكتةروي عــن اإلمــام حفــص الســكت 
قيمــا لينــذر أبســا شــديدا  )1(يف القــرءان , األول قولــه تعــاىل { ومل جيعــل لــه عوجــا

الثــاين قولــه تعــاىل { قــالوا ) ابلسكت على " عوجا " , و 1.2} بسورة الكهف ( 
ــا مـــــن مرقـــــد� هـــــذا مـــــا وعـــــد الـــــرمحن } بســـــورة يـــــس ( يل� و  ــا مـــــن بعثنـــ )   52نـــ

ثالث قوله تعاىل { وقيل من راق } بسورة القيامــة والابلسكت على " مرقد� " , 
{ كــل بــل ران علــى قلــوهبم   ن " , والرابــع قولــه تعــاىل) ابلسكت على " مَــ  27( 

) , ابلســــكت علــــى " بــــل " , وقــــرأ 14مــــا كــــانوا يكســــبون } بســــورة املطففــــني (
 الباقون ابإلدراج . 
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ذه اآل�ت , وذاك ألن  هـــ وقـــويل فلتفقهـــوا : لتفقـــوا أيهـــا القـــراء معـــىن مـــراد هللا يف
 والكالم يف هذه النقطة ليس حمله هنا.. السكت يؤدي إىل معىن ال يؤديه الوصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (مهلكهم ومهلك الفتح اكسرن)

موعــدا } بســورة  ملهِلِكهــمأي : اكسر حلفص فتح الالم  يف قوله تعاىل { وجعلنــا 
 ) ,49أهلــه } بســورة النمــل( مهلــِكَ ) , وقولــه تعــاىل { مــا شــهد� 59الكهــف (

 والباقون بفتح الالم , مع اختالفهم يف فتح وضم امليم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (وهاء أنسانيه ابلضم اخصصن * كذا عليه هللا يف الفتح تال )
اي انفــرد اإلمــام حفــص بضــم اهلــاء يف قولــه تعــاىل { ومــا أنســانيه إال الشــيطان} 

 ) .63بسورةالكهف (
) ,  10الفــتح (  ورةوكــذالك قولــه تعــاىل { ومــن أوىف مبــا عاهــد عليــه هللا } بســ  

 . وعليه تغليظ الم اجلاللة ألن ما بعدها صار مضموما فُتغلَّظ
 والباقون بكسر اهلاء فيهما , وهلم ترقيق الالم يف لفظ اجلاللة لكسر ما قبلها .

وقــويل اخصصــن : أي اخصصــنه ابلضــم فيهمــا والبــاقون ابلكســر , أو اخصصــنَّ  
هــاء الضــمري إذا أتــت بعــد �ء  يف عنــده  هذين املوضعني بضم اهلاء , ألن األصــل

 ساكنة أن تكون مكسورًة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (تساقط التخفيف مع ضم جال)
) بضــم التــاء مــع 25ط عليــك رطبــا جنيــا } بســورة مــرمي(اقِ سَــ قــرأ  قولــه تعــاىل { تُ 

 ختفيف السني ويرتتب عليه كسر القاف.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (وقال رب احكم لغريه أتى  * ابألمر قل يف األنبياء �فىت )
ر آيــة مــن ســورة األنبيــاء { قــال رب احكــم ابحلــق } قــرأه بصــيغة اخــ  قوله تعاىل يف

 ".قل"  بصيغة األمر والباقوناملاضي , 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (واثين اخلامسة انصبنه * يف النور)
انصب له كلمة " اخلامسة " يف املوضع الثاين من ســورة النــور, وهــو قولــه تعــاىل { 

 ه .في ) , وقرأ الباقون ابلرفع9واخلامسة أن غضب هللا عليها } (
أما املوضع األول فال خالف فيه أنه ابلرفع للكل , وهو قولــه تعــاىل { واخلامســة  

 ).7أن لعنت هللا عليه } (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (أيضا يتقه سكونه يف القاف قد حكوا)
عاىل { وخيــش هللا ويتقــه اقرأ له كلمة " يتقه " يف قوله ت أيضا أيضا :  أي يف النور

 اء , وقرأ الباقون بكسرها .اهل الفائزون } بسكون القاف مع كسر مفأولئك ه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (وقصره ثبت هبا كناية إذا ما وصلت)
وله يف حالة الوصل كسر اهلاء فقط بدون إشــباع , ألن مــا قبلهــا ســاكن , وشــرط 

 .أن تكون واقعة بني متحركني عنده صلتها
 (واقرأ بتا اخلطاب يف الفرقان * يف يستطيعون بال نكران)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
الفرقان { فقد كذبوكم مبا تقولون فما تســتطيعون رة اي : اقرأ له قوله تعاىل يف سو 

 ء فيها.يااء , والباقون ابليء بدال من  التا) ابل19وال نصرا }  (صرفا 
 بال نكران : إنكار , أي ال ينكر أحد عليك ذالك . 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 (وكسفا يف سبإ والشعرا * ابلفتح كالباقي لكن الطور ال )

 موضــع الشــعراء وهــو قولــه تعــاىل { يف" كســفا " أي اقرأ له بفتح السني يف كلمــة 
) , وســبإ وهــو قولــه تعــاىل { إن نشــأ  187فأسقط علينا كسفا من الســماء } ( 

ــماء } ( ــن الســـ ــفا مـــ ــيهم كســـ ــقط علـــ ــم األرض أو نســـ ــاقون 9خنســـــف هبـــ ) , والبـــ
 ابإلسكان فيهما . 

وقــويل كالبــاقي : أي كبــاقي املواضــع لــه , فقــد فــتح حفــص كلمــة كســفا أيضــا يف 
), و الــروم 92سراء { أو تسقط السماء كما زعمت علينا كســفا } (اإلموضعي 

) , أما موضع الطور فالكــل 48{ وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من خالله } (
ا كســفا مـــن الســـماء وْ متفقــون علـــى قراءتــه ابإلســـكان, وهــو قولـــه تعــاىل { وإن يـــرَ 

 )  . وهذا معىن قويل : لكن الطور ال .44ساقطا }(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 فاقرأ بفتح الراء * لدى القصص كذا سكون اهلاء)رهب (ويف ال
أي : اقرأ له كلمة  " الرهب "  يف ســورة القصــص يف قولــه تعــاىل { واضــمم إليــك 

 )  بفتح الراء وإسكان اهلاء .  32جناحك من الرهب }(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (للعاملني الروم كسر المه)
إن يف ذالــك  ىل {قــرأ بكســر الــالم يف كملــة " للعــاملني " بســورة الــروم يف قولــه تعــا 

 ) , والباقون بفتحها. 22آل�ت للعاملني }(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
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 (مقام االحزاب بضم ميمه)
قــرأ بضــم املــيم مــن كلمــة"  مقــام " بســورة األحــزاب يف قولــه تعــاىل { ال مقــام لكــم 

 )  ,والباقون بفتحها.13فارجعوا }(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (ابلغ امره لدى الطالق جا *  بغري تنوين كذا بكسر را)
) قــرأه بــرتك التنــوين يف " ابلــغ 3ابلــغ أمــره } بســورة الطــالق( هللاقوله تعاىل { إن  

 " وكسر الراء من كلمة " أمره " والباقون ابلتنوين والنصب.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 (واخلتم ابحلمد وابلثناء * على اإلله احلق ذي اآلالء)
, إهلنــــا احلــــق الــــذي ال معبــــود غــــريه  وأخــــتم هــــذه املنظومــــة ابحلمــــد  والثنــــاء علــــي

ذي الــنعم الــيت ال تعــد وال ُحتصــى , فهــو أهــل لكــل محــد , ه ســبحانه جــل يف عــال
 وكل ثناء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
 )على النيب املصطفى األمني  *وأفضل الصالة والتسليم(

وأفضــل صــالة وتســليم علــى نبينــا حممــد _صــلى هللا عليــه وســلم_ النــيب املصــطفى 
 .األمني

 

 واحلمد هلل أوال وآخرا. 
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