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  سلسلة علوم القرآن
  ـــــــــع ـــمــــــــــــــ

  التجوید والقراءات 

  
  َ األخصإتحاف

  في
  ص ْفَ حَِةایَوِر

  –ق الطیبة یطرمن  -
  

  شرح منظومةب
  تلخیص النص 

   في الكلمات المختلف فیھا عن حفص
  للشیخ عبد العزیز عیون السود 

  أمین اإلفتاء وشیخ القراء في حمص
  

  بالشرح والدراسة قام 
  عادل آل سدین المكي أبو الضحى / فضیلة الشیخ الدكتور 
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فلمـا كـان االشــتغال    : وبعـد  احلمـد  والـصالة والـسالم علـى رســول ا وعلـى آلـه وصـحبه ومــن وااله ،       
بالقرآن وعلومه من أفضل القرب اليت يتقرب هبا العبد ملواله وتعلمـه وتعلميـه طريـق نيـل اخلرييـة الـيت أخـرب         

ة اهتمـام الكـثريين مـن حفظـة القـرآن وقرائـه بـالنظر يف مجيـع          هذا مـع قلـ  - صلى ا عليه وسلم  –هبا النيب   
طرق الرواية اليت بني أيـديهم  وجـدت الـدافع قويـا والباعـث حثيثـا لكتابـة هـذه الوريقـات يف شـرح منظومـة              
تلخــيص الــنص يف الكلمــات املختلــف فيهــا عــن حفــص لناظمهــا الــشيخ عبــد العزيــز عيــون الــسود أمــني اإلفتــاء      

ص واليت تلقيتها قراءة ودراسة وإجـازة علـى مـشايخ فـضالء فأبـدأ مـستعينا بـا تعـاىل قـال          وشيخ القراء يف مح  
– رمحه ا -:  

  
 بالتسمية املقرونـة باحلمـد وقولـه حامـداً منـصوب علـى احلاليـة وتكـرر احلـال          – رمحه ا    –بدأ الشيخ         

سمية حــال كونــه حامـدا  تعــاىل مــصليا علــى   يف أربـع كلمــات بعــدها لتفيــد مجيعـا بأنــه حــال البدايــة أتـى بالتــ    
   عليه وسلم  –رسول ا صلى ا –      مـشريا يف أول البيـت   ..  مستفتحا بـذلك طالبـا التوفيـق والرضـى مـن ا

 فـك ا أســرها  –الثـاني إىل ترمجـة خمتــصرة لـه تتــضمن امسـه ونــسبه وبلدتـه ومـسقط رأســه محـص الــسورية         
وتـويف  . هــ  ١٣٣٥ مـن شـهر مجـادي األولـة     ٨وقـد ولـد هبـا    .- قاتلـه ا  -ونـصر أهلـها علـى الطاغيـة العلـوي     

ــسبت   –وهــو يف صــالة التهجــد وقــت الــسحر قبيــل الفجــر علــى أكمــل اهليئــات و أحــسنها        هـــ ١٣٩٩ صــفر ١٤ال
  .رمحه ا رمحة واسعة 

ص يف الكلمــات ويف البيـت الثالـث يوضـح الغايــة مـن الـنظم وهــي حماولتـه نظـم وتلخـيص كتــاب صـريح الـن                
املختلف فيها عن حفص لشيخ عموم املقارئ املصرية الشيخ علي حممد الضباع بغية أن حيفـظ القـارئ بطريـق        

  .من طرق حفص من التخليط بني الطرق والرتكيب أثناء قراءته 
 ويف البيــت الرابــع يفــصل مــذاهب العلمــاء يف خلــط وتركيــب الطــرق والروايــات والقــراءات فيجعــل حكــم        
  .وا تعاىل أعلم . لك دائرا بني الكراهة بنوعيها واجلمهور على أهنا الكراهة التحرميية ذ
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 األصول يف رواية حفص من طرق الطيبة: أوال 
  

  
 :الخالف بین الطرق في روایة حفص مرجعھ إلى خمسة أصول وھي 

 . السكت قبل الھمزة وتركھ -١
  .ن في الالم والراء وتركھا  الغنة حالة إدغام النون الساكنة والتنوی-٢
  . التكبیر قبل البسملة وعدمھ -٣
  . مراتب المد للمنفصل -٤
  . مراتب المد للمتصل -٦

  ١)(أوال السكت وعدمھ
ل  ساكن قب ى الحرف ال سكت عل ي ال وقد وقع الخالف بین الطرق في روایة حفص ف

حیح ًالھمزة  ، وذلك ألن الحرف الساكن قبل الھمزة إما أن یكون صحیحا أ و شبھ ص
ي آدم "وھو الواو والیاء الساكنین بعد فتح كـ  ى ، وشيء ، وابن أو " سوء  ، وخلوا إل

  .." .جاء وجيء والسُّوء ، وإنا أنزلنا "حرف مد وھو المسبوق بحركة مجانسة  كـ 
ـ  ة ك ي كلم الھمز ف وال ب أتي موص صحیح ی ا أن ال سئوال"    كم رآن وم أتي " الق وی

  ومن ھنا تنوع السكت عند حفص بحسب حال الحرف ونوعھ "قد أفلح "مفصوال كـ 
  .وحركة ما قبلھ واتصالھ وانفصالھ إلى عام وخاص 

   ، وھو السكت على ٢)(وال السكت الخاصأ
  . اآلخرة – اإلنسان –األرض :  أل المعرفة  -١
  .إلخ ..  على كل شيء قدیر –ال تملك نفس لنفس شیئا :  وشيء وشیئا -٢
  إلخ ... قل أطیعوا ، من آمن ، ھل أتى : فصول  والساكن الم-٣
  

                                                
  . لم یأت سكت عام وال خاص من طریقي الھاشمي والفیل ) ١
ال ) ٢ د ب اب التجری ن كت ة الفارسي م ن روای ي طاھر م ق أب  اختص مجيء السكت الخاص بطری

  .خالف عنھ فلیس لھ إال السكت الخاص 
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  :ویشمل جمیع ما تقدم في السكت الخاص ویزید  ١)(ثانیا السكت العام
 تیئسوا – السوء – واسئل – تجئرون – مسئوال – الساكن الموصول نحو القرءان -٤

  . الخ .... 
زة یشیر بھ إلى أن حفص ال سكت لھ على حرف الم" ال المد "      وقولھ  د قبل الھم

  "ّ السوء – جيء – جاء –یاأیھا : " وذلك نحو  
  : ویتعین حال السكت بنوعیھ في المد المنفصل التوسط وھذا قولھ 

  ................................. واخصصھ بوسط المنفصل               .....
  : وكذا األمر مع المد المتصل لكن حال السكت الخاص فقط وھذا قولھ 

  خص وسط المتصل   ...................................                .........  
  : أما في السكت العام فیتعین مده وذلك قولھ 

  .........................          ................................... وعم طوال 
 قرأت بالسكت العام فإذا قرأت بالسكت الخاص فوسط المدین المتصل والمنفصل وإذا

  .فوسط المنفصل وأشبع المتصل 
  :أما قولھ 

  وقف ھمز مطرف            في السكت رومھ التزم كنحو دف.............. 
ینبھ بھ على موقف حفص حال السكت العام إذا وقف على ما آخره ھمزة قبلھا ساكن 

ع  صحیح م ساكن ال ى ال ز اللتق ى الھم سكون عل ف بال و وق ھ ل ك أن اكنا وذل ز س الھم
ة دفء  فیتعذر السكت حینئذ لسكون الھمز فیتعین لإلتیان بالسكت العام على نحو كلم
ان  أن ك روم ك ل ال ز ال یقب وملء الوقف بالروم ولیس بالسكون المحض فإذا كان الھم
ھ  ى أال یقف علی َمنصوبا نحو الخبء تعین ترك السكت حال الوقف ، وأرى أن األول

  .وهللا أعلم ..ضطرا فمتى وقف فال سكت حال السكت العام إال م
ا سیأتي  ام كم ر الع ھ التكبی أتى مع ھ وال یت والسكت بنوعیھ ال غنة في الالم والراء مع

  .بیانھ إن شاء هللا تعالى 
  ٢)(ثانیا الغنة عند اإلدغام في الالم والراء

مل عند التقاء النون الساكنة والتنوین مع حرف الالم أو حرف الراء فطرق حفص تح
  .لنا اإلدغام بال غنة وھو األكثر في الطرق واإلدغام مع الغنة وھو األقل 

د  ومن قالوا بالغنة لھم مذھبان بعضھم یجعل ذلك مطلقا وھو األشھر وعلیھ العمل عن
  .أصحاب الغنة وبعضھم یفصل فیغن فیما انفصل رسما وال یغن فیما اتصل 

  
  
  

                                                
ف عنھي وقد جاء السكت العام من طریق) ١ ذكار بخل ن الت ا م ا  ذرعان وأبي طاھر كالھم ا فلھم م

  .ًوجاء أیضا من طریق أبي طاھر من الروضة لكن بال خالف . السكت وعدمھ 
وإنما جاءت الغنة في كتاب الكامل من طریق كل .  ال غنة عند الالم والراء من طریق ذرعان ) ٢

وقد .وأبي طاھر ) الحمامي والطبري ( والفیل بروایة ) المنتھي والمجازي ( من الھاشمي بروایة 
  . صاحب الوجیز من طریق الفیل رواھا
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  :تنبیھ 
رأ    ھذه الغنة ممتنعھ حال السكت ب د من ق راء عن الم وال ي ال ة ف نوعیھ فال تتأتى غن

 .بالسكت عاما أو خاصا في طرق حفص 
  

  التكبیر: ثالثا 
سملة وسورة  ل الب رآن قب ع سور الق ي جمی و ف ام فھ ا الع وھو نوعان عام وخاص أم

  .براءة ال بسملة فیھا فال تكبیر وقد رواه صاحبي الكامل والغایة  
تم  ور الخ د س ون عن اص یك تم: والخ ور الخ ل س ضھم ألوائ ھ بع ھ )١(یجعل ، ویجعل

  .)٢(اآلخرون آلواخرھا 
شرح  ین الضحى وال ذ ب ر حینئ ھ التكبی وسور الختم من الضحى إلى آخر القرآن وأول

  .قال بعضھم أول الشرح وقال اآلخرون آخر الضحى 
ر  یغة التكبی ر " ص د" هللا أكب ص وق د حف ام عن ر الع ي التكبی د ف ل وال تحمی ال تھلی  ف

  .  جوزھما بعض المتأخرین فقط مع سور الختم 
  :تنبیھ 

   التكبیر العام  ممتنع حال السكت بنوعیھ فال یتأتى التكبیر العام عند من قرأ بالسكت 
 .عاما أو خاصا في طرق حفص 

  وغنة في النونات في إدغام لـــــر       وهللا أكبر قبل بسملة السور
  .....         ................................................وامنعھما سكتا 

  
  المد المنفصل: رابعا 

القصر وفویقھ والتوسط وفویقھ :المد المنفصل في مجموع طرق حفص أربع مراتب 
 .  

صر -١ ر عن:  )٣(الق ان ھویعب و حركت دة وھ ألف واح ة  - ب صودھم بالحرك : ومق
   . -وبسطھا أقبض الإلصبع 

  .بألف ونصف وھو ثالث حركات ھ بر عنویع  : )٤(فویق القصر -٢
 .بألفین وھو أربع حركات ھ ویعبر عن :)٥(التوسط  -٣
ط - ٤ ق التوس سة :  )١( فوی و خم صف وھ ألفین ون ط ب ق التوس ن فوی ر ع ویعب

  :وھذه المراتب األربعة عبر عنھا الناظم بقولھ . حركات 

                                                
  التكبیر ألوائل سور الختم قد رواه أبو العالء في الغایة)  ١
  التكبیر ألواخر سور الختم روي في الكامل والمصباح) ٢
 القصر المحض للحمامي عن الولي عن الفیل من المستنیر والمصباح وكفایة ابي العز ) ٣

  ألزمیري والمتولي من الكامل وغایة أبي العالءوالروضتین وجامع ابن فارس  وكما حرره ا
  . فویق القصر للفیل من التذكار والمبھج وللحمامي عن الولي عنھ من الكامل والغایة ) ٤
 التوسط من التجرید وكفایة الست وإرشاد أبي العز ولغیر الحمامي عن الفیل من المستنیر ) ٥

لكي ولغیره عن عمر ومن جامع ابن فارس والمصباح وغایة أبي العالء والتذكار وروضة الما
وللھاشمي من الشاطبیة على المختار وللطبري عن الولي عن الفیل من الكامل ولعبید من المبھج 

.  

 



– 
 

))٦((

  ...............وللفصل اقصرن           ثلث ووسط خمس....................
ویالحظ أنھ ال إشباع في ھذه الطرق كلھا في المد المنفصل عند حفص فأقصى درجة 

  .یصل إلیھا المد المنفصل ھي خمس حركات وال یزید 
 

  المد المتصل: خامسا 
ط  ي التوس صل وھ د المت ب للم الث مرات ص ث رق حف وع ط ي مجم ھ)٢(ف  )٣(وفویق

  :  قال الناظم  . )٤(واإلشباع
  الوصل اشبعن ................              ..........................................
  .................               ........................................وسط وخمسا 

  :تنبیھ 
ز المنفصل عن المتصل بالقصر  ا یتمی     یتمیز المتصل عن المنفصل باإلشباع كم

ي المنفصل ، وفویق القصر ؛ فال قصر وال  فویق القصر في المتصل ، وال إشباع ف
ب  دأ مرات فتبدأ مراتب المتصل من التوسط وھو أربع حركات وتنتھي باإلشباع ، وتب

  .المنفصل من القصر وتنتھي بفویق التوسط 
ا  ھذا آخر بیان األصول الخمسة في اختالف الطرق في روایة حفص لكن ینبني علیھ

ا وھي أمور منبسقة من اجتماع ھذه األصول ومراعاتھا أمور فرعیة البد من مراعتھ
شیخ أیمن سوید  نظم - حفظھ هللا –أثناء القراءة ؛ قال ال ي شرحھ لل ھ : "  ف م أن واعل

یترتب من خالفیات األصول الخمسة المذكورة ستة وتسعون وجھا عقلیا حاصلة من 
م ضر ة أوجھ ث ذه أربع ھ فھ سكت وعدم ي وجھي ال ر ف ك ضرب وجھي التكبی ب ذل

رب م ض ة ث ذه ثمانی ة فھ وجھي الغن ھب ة أوج اتج بأربع ان  الن صیر اثن صل فی  المنف
ة ك بثالث ا   وثالثون وجھا ثم ضرب ذل سعون وجھ  أوجھ المتصل فیتحصل ستة وت

ك  ا وذل شرون وجھ د وع ص إال واح ة عن حف ق الطیب ن طری ا م م یصح منھ ا ل عقلی
ض ى بع الف عل ھ الخ اع أوج ھ هللا ت المتن ھ رحم ر كقول ة والتكبی ن الغن الى ع   ع

كتا" ا س ض "وامنعھم ى بع ات عل ك الخالفی ض تل ین بع ن  ولتع ھ هللا ع ھ رحم كقول
  .اھـ كالمھ  ". "واخصصھ بوسط المنفصل : " السكت

  
ً حال القراءة بالخمس في المتصل یلزم القارئ أن یخمس المنفصل أیضا فال یتأتى -١

سة ع خم صل م ي المنف ط ف ھ وال توس صر وال فویق ي ق س ف زم الخم ل یل صل ب  المت
 ً.المنفصل أیضا 
  ......         .....................................وخمسا فصلھا الزم ....... 

  )١( ) منفصل ٥=  متصل ٥(

                                                                                                                                       
ر ) ١ تح ولغی ي الف ى أب داني عل  وھو من التذكرة والتیسیر والشاطبیة وتلخیص العبارات وقراءة ال

  .الفیل من كفایة أبي العز ولعبید من الكامل 
  . وھو من الشاطبیة على المختار والمصباح والتجرید وكفایة الست ) ٢
 وھو من التذكرة والتیسیر والشاطبیة وتلخیص العبارات والوجیز وقراءة الداني على أبي ) ٣

  .الفتح 
  . وھو من بقیة الكتب ) ٤
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ي -٢ ع ف ھ فیمتن صل وعلی ي المنف ط ف صر أو التوس ھ الق زم من صل یل ط المت  توس
  المنفصل 

  .الفویقین فویق القصر وفویق التوسط 
  ...... واخصصن           وسطا بقصر وسط فصل ..........................

   .)٢( ) منفصل ٤ أو ٢=  متصل ٤( 
ق -٣ ام توسطا وال فوی ر الع ع التكبی أتى م التكبیر العام یلزم منھ إشباع المتصل فال یت

ھ  ع مراتب التوسط في المتصل أما المنفصل فمتى وجدت غنة الالم والراء جازت جمی
   انتفت الغنة انتفى معھا وجھ فویق التوسط ومتى

  كبرن.....................................           .......................... 
  .......بالطول مع أربعة الفصل بغن           ودونھ ال خمس فصل 

ة ٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢=  المتصل ٦= التكبیر العام ( - ١ شرط غن ل [  المنفصل ب
  . )٣( ])ر

ام  ( - ٢ ر الع صل ٦= التكبی ة ٤ أو ٣ أو ٢=  المت دون غن صل ب  ])ل ر[  المنف

)٤(. 
   الغنة في الالم والراء ال تتأتى مع توسط المتصل -٤

  وامنعن.................................              .......................... 
  .............................               ..............غنا بوسط الوصل 

  ) المتصل٦+  منفصل ٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢] =  (ل ر[ غنة (
  أو

  .)٥( ) متصل ٥+  منفصل ٥(

                                                                                                                                       
شاطبیة وتلخیص ال) ١ سیر وال ذكرة والتی ن الت ا م ارات ً جاء الخمس في المنفصل والمتصل مع عب

  .وقراءة الداني على أبي الفتح 
  .من طریق المصباح )  منفصل ٢=  متصل ٤ ( ) ٢
  .من طریق كل من الشاطبیة على المختار والتجرید وكفایة الست )  منفصل ٤=  متصل ٤( 
  : بیان نسبة طرق اشتراط الغنة مع مراعاة التكبیر والمد ) ٣
التكبیر-) أ صل ب تة المت ع س صل م سة المنف اھر  خم ي ط ن أب ل ع ق الكام ة طری ع الغن ام م  الع

  .والھاشمي 
ر -) ب ع التكبی ري كل م ي الكامل وتوسطھ للطب امي ف ق قصره للحم  وأما قصر المنفصل وفوی

  .والغنة 
   : بیان نسبة طرق اشتراط عدم الغنة مع مراعاة التكبیر والمد)  ٤
 .في الغایة عن الفیل  أما قصر المنفصل وفویق قصره مع التكبیر العام بال غنة ف-
  . وأما توسط المنفصل مع طول المتصل بالتكبیر العام بال غنة  ففي الغایة عن الھاشمي -
 : وإلیك بیانھا مفصلة منسوبة لطرقھا )  ٥
  )طریقي أبي طاھر والھاشمي من كتاب الكامل ......( متصل ) ٦+ ( منفصل  ) ٥ (
 )فیل بروایة الحمامي من كتاب الكامل طریق ال..( متصل ) ٦+ ( منفصل   )  ٣ – ٢(

  )طریق الفیل بروایة الطبري من كتاب الكامل ........( متصل ) ٦+ ( منفصل  )  ٤ (
  )طریق الفیل من كتاب الوجیز ........ ( متصل ) ٥+ ( منفصل  )  ٥ (
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ك  د ذل شرع بع وبھذا یكون الناظم قد بین األصول الخالفیة وما یمتنع اجتماعھ منھا لی
  : في بیان األوجھ التي تصح القراءة بھا مراعاة لھذه األصول فقال 

  األوجھ تصح   إحدى وعشرون فقط وتتضح...............................
  :استدراك على الناظم 

ھ : قلت  ي قول اظم ف شرون (( وھنا استدراك على الن دى وع ھ )) إح ألیق من حاد (( ف
  .؛ ألن األوجھ جمع وجھ وھو مذكر وإحدى خاص بالمؤنث )) وعشرون 

**********  
   بھااألوجھ الواحد والعشرون التي تصح القراءة

 
شرین الناظمھذا شروع م      د والع ا  في بیان األوجھ الواح راءة بھ ي تصح الق ن الت

ھ وإال أما و رأ ب ع ال یصح أن یق سابقة فممتن ما عداھا من حاصل ضرب األصول ال
  . وقع القارئ في التخلیط بین الطرق 

  المجموعة األولى 
،  )١(وفویق القصر، لقصر جمعت التكبیر مع إشباع المتصل مع ا: وھي ثالثة أوجھ 

    .)٢(والتوسط في المنفصل
  )توسط في المنفصل فویق القصر أو قصر أو+ صل طول المت+ التكبیر (

  :المجموعة الثانیة
  وھي تسعة أوجھ العامل المشترك فیھا سقوط كل من الغنة والتكبیر

   .)٣( )قصر وسط ( قصر المنفصل وتوسط المتصل  : الوجھ األول
  ) منفصل ٢+  متصل ٤(

   .)٤( )وسطان (التوسط فیھما : الوجھ الثاني 
  ) منفصل ٤+  متصل ٤(

   .)٥() اخمسھما ( فویق التوسط فیھما : الوجھ الثالث 
  ) منفصل ٥+  متصل ٥(

السكت العام والسكت الخاص بضوابطھما السابقة وھي  : الوجھان الرابع والخامس
لسكت العام توسط المنفصل وطول فیالحظ مع السكت الخاص توسط المدین وعلى ا

  )سكتان . ( صل تالم
  .)٦( ) متصل ٦+  منفصل ٤+ السكت العام ( 

                                                
  .غایة أبي العالء من طریق الفیل القصر وفویقھ كالھما من  ) ١
  . أبي العالء من طریق الھاشمي غایةالتوسط من  ) ٢
  .قصر المنفصل مع توسط المتصل جاءت بھ روایة الحمامي عن الفیل من كتاب المصباح  ) ٣
  .من المصباح بغیر روایة الحمامي ومن التجرید و كفایة الست والشاطبیة على المختار  ) ٤
  . الشاطبیة والتیسیر والتذكرة والتلخیص وطریق الداني ) ٥
ذكار بالسكت العام فقط  ، من الروضة عن أبي طاھر  قرئ ) ٦ ن الت ي طاھر وم ن ذرعان وأب ع

   .التحقیقبوالعام بالسكت 
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   .)١( ) منفصل ٤+  منفصل ٤+ السكت الخاص ( 
 طول المتصل مع أربعة أوجھ المنفصل  :األوجھ السادس والسابع والثامن والتاسع 

  )فصلھم بطول اعلما (
  .)٢ ()صل  المنف٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢+  متصل ٦(
   وھي تسعة أوجھ أیضا تأتى جمیعھا مع الغنة:المجموعة الثالثة

   أربعة منھا بطول المتصل مع أربعة مراتب المنفصل بالتكبیر - ٤ -٣ -٢-١
  )التكبیر +  المنفصل ٥ – ٤ – ٣ – ٢+  متصل ٦(

  . كالسابقة لكنھا بال تكبیر – ٨ – ٧ -٦ -٥
  )بال تكبیر +  المنفصل ٥ – ٤ – ٣ – ٢+  متصل ٦(

  .............والغن تسع فصلھم بالطول مع               وجھین بالتكبیر 
  ) متصل ٥+  منفصل ٥(  فویق التوسط في المدین -٩

  خمسان فع..................................            .......................
ِطفة و ع أمر من وعى یعي ِسكن العین ضرورة واألصل فع ؛ الفاء عا" ْفع " وقولھ 

ال ع  ي ق یق ى یق ال وق روق یق ف مف ي لفی ِیقال في األمر منھ ع ونظیره كل فعل ثالث ِ
 .األمر كن واعیا بھ أي افھمھ واحفظھ 

ي  انتھت إلى ھنا دراسة األصول في روایة حفص من طرق الطیبة لنشرع بعد ذلك ف
  .لیھ التكالن بیان كلمات الفرش في الفصل الثاني فا المستعان وع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . السكت الخاص جاء من التجرید بروایة الفارسي عن أبي طاھر )١
٢(   

 



– 
 

))١٠((

  
  الفصل الثاني

  كلمات الفرش يف رواية حفص من طرق الطيبة

  
ع  ي وق ات الت ة عن ضبط الكلم ص من طرق الطیب ة حف ال غنى لمن رام إتقان روای

  :الخالف فیھا في الروایة بعد إتقان األصول وذلك قولھ 
  .......................................والحظ لضبط الخلف خلف الكلم          

ین  "-١ ریم " ع ورتي م ة س ي بدای و ف سور وھ واتح ال ي ف ي ف رف التھج ن أح م
  "ثلث " والشورى وفیھا ثالثة أوجھ القصر والتوسط واإلشباع فھم ذلك من قولھ 

ٍفرق "-٢ ْ ده " ِ روي بالتفخیم وبالترقیق في الراء فمن فخم راعى حرف االستعالء بع
  .عى كسره ولذا حال الوقف علیھ بالسكون ال وجھ للترقیق فیفخم ومن رقق را

  : قرأ حفص بالصاد والسین في الكلمات اآلتیة -٣
البقرة ، " وهللا یقبض ویبصط " ق بصطة "ب ي الخل م ف األعراف ، " وزادك م "ب أم ھ

  .بالغاشیة " لست علیھم بمصیطر" بالطور ، " المصیطرون
رآن : " في نون یس ونون من قولھ تعالى  قرأ حفص باإلظھار واإلدغام -٤ یس والق

  " .ن والقلم وما یسطرون " ، " الحكیم 
  " . یلھث ذلك –اركب معنا "  قرأ حفص باإلظھار واإلدغام في – ٥
ا -٦ ة وھم ى :  ءاآلن وبابھ فیھ وجھان لحفص من طریق الطیب دال فعل سھیل واإلب الت

ال وجھ اإلبدل فالمد في األلف المبدلة من الھم سھیل ف ى الت ز من قبیل المد الالزم وعل
  .یتأتى مد فیھ وال یضبط ذلك إال بالتلقي من أفواه العلماء المتقنین 

  ". من راق – بل ران - من مرقدنا –عوجا قیما " السكت واإلدراج في -٧
  . بیوسف " مالك ال تأمنا " اإلشمام والروم في نون -٨
ان  "-٩ ا آت ق ا"فم ن طری ص م ل لحف اء بالنم ذف الی ان ح ف وجھ ال الوق ة ح لطیب

  " َفما آتاني هللا خیر " وإبقاؤھا أما حال الوصل فال خالف فھي لھ بیاء مفتوحة 
بسورة اإلنسان لحفص وجھان باأللف وبدونھا وقفا أما حال الوصل " سالسال  "-١٠

  .فال ألف من جمیع طرق حفص فتنبھ 
ص من ) ٥٤(آیة وم مجرورا ومنصوبا بسورة الر"  ضعفا –ضعف  " -١١ رأ حف ق

  .طرق الطیبة بالضم والفتح في ضاده 
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ھ " ألم نخلقكم  " -١٢ ك ل باإلدغام المحض من جمیع الطرق الختیار ابن الجزري ذل
سابوري  ران النی بخالف مذھب اإلمام مكي بن أبي طالب القیسي واإلمام أحمد بن مھ

  . حیث قاال بإبقاء صفة االستعالء في القاف لكن ابن الجزري لم یختره 
 

  
ت األول ھن ي البی ا سیأتي     بدأ ف ان خطة سیره ومنھجھ ومصطلحاتھ فیم ي بی  ا ف

 :یقول فكأنھ 
   متى أطلقت آآلن وبابھ فالمراد اإلبدال ، -
   ومتى أطلقت نون ویس فالمراد اإلظھار ، -
   ومتى أطلقت تأمنا فالمراد اإلشمام ، -
  حرف التھجي فالمراد القصر والتوسط ،" عین "  ومتى أطلقت -
  . كب فالمراد اإلدغام  ومتى أطلقت یلھث وار-
  .ومتى أطلقت ضعف وضعفا فالمراد الفتح في ضاده بالروم خاصة -
   ومتى أطلقت آتان وسالسال فالمراد الحذف ،-
  . ومتى أطلقت فرق فالمراد التفخیم في موضع الشعراء -

  .ومتى أراد شیئا خالف ذلك نص علیھ ووضحھ 
سین  ما وقع فیھ خالف بالسكت واألدراج وھو بل ر- ان وبابھ وما وقع فیھ خالف بال

م  ورد الحك ا أن ی ھ فإم صاد وھو یبصط وباب ل ) سین - صاد - صھ –ادرج ( وال قب
اللفظ القرآني أو یورد اللفظ قبل الحكم ولكل داللتھ في منظومتھ فمتى قدم الحكم على 

اب  ة الب ده لبقی ت ض د. اللفظة القرآنیة دل ذلك على اختصاصھا بالحكم وثب ى ق م ومت
سل  و ان ھ ل اب ألن ن الب ذكر م م ی ا ل وجھین فیم ھ جواز ال م من تقدیم ي فھ اللفظ القرآن
الحكم علیھ لذكر ولو لم ینسل علیھ ألخر اللفظ عن الحكم فبقي محتمال للوجھین وھذا 

 .غایة إبداع فتأملھ 
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  )))أوجه بال غنة وال تكبير(((
  

  
صل -١ ط المت صل وتوس ر غ– قصر المنف ن غی ر م ة وال تكبی ذا – ن ي ھ ى ف ویراع

 :الوجھ ما یلي 
  " . فرق "  تفخیم راء –
 . حذف یاء آتاني وقفا –
یبصط ( السین في المسیطرون بالطور خاصة ، والصاد في المواضع الثالثة الباقیة –
  ) . بمصیطر – بصطة –
   السكت في بل ران وبابھ -
  . فتح الضاد من كلمة ضعف وضعفا بالروم -
  .ل في ءاآلن وبابھ  اإلبدا-
  . اإلشمام في تأمنا بیوسف -
   اإلدغام في یلھث ذلك -
  . التوسط في عین بمریم والشورى -
  . نون والقلم – اإلظھار في یس والقرآن الحكیم -
  . حذف ألف سالسال وقفا -
  " .اركب معنا "  اإلدغام في -
ر -٢ ة وال تكبی ر غن اظم وص:  توسط المدین المتصل والمنفصل من غی ھ الن رح فی

ھ القصر والتوسط  بإدغام اركب معنا خاصة فیفھم أن لھ الوجھین في كل ما طواه ول
  .واإلشباع في عین بمریم والشورى إذ فیھا ثالثة أوجھ 

  : خمسة المنفصل مع خمسة المتصل -٣
  )خمساھما صھ (. السكت في المواضع بل ران وبابھ -
  )عین قصرھا أبي (. ویمتنع القصر  التوسط والطول في عین بمریم والشورى-
ى - م عل دم الحك ك لتق  بمصیطر بالصاد خاصة وأما بقیة المواضع ففیھا الوجھان وذل

   )مصیط صا ( اللفظ 
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   اإلدغام في یلھث ذلك -
     .وكل ما طوي لھ فیھ الوجھان 

   السكت الخاص ویترتب علیھ -٤
  .اضع  الصاد في بمصیطر بالطور خاصة والسین في بقیة المو-
    ن والقلم- اإلظھار في یس والقرآن -
   اإلدغام في اركب معنا-
   اإلبدال في ءاآلن وبابھ -
   آتاني بإثبات الیاء وقفا-
ا "، والضد وھو اإلدراج في "  من راق-بل ران "السكت على - دنا –عوجا قیم  مرق

  ) .صھ ران راق(" . ھذا
  )فرق رقق(  الترقیق في فرق -
  ین بموضعیھا  القصر فقط في ع-
  الفتح في ضعف ضعفا بالروم -
  حذف األلف في سالسال وقفا -
   تأمنا باإلشمام -
  . یلھث ذلك بالوجھین وھو من المطوي -
  : السكت العام ویترتب علیھ -٥

  -. التوسط في عین بموضعیھا 
   تفخیم راء فرق -
   حذف ألف سالسال وقفا -
   اإلدراج في الكلمات األربع-
 ي ءاآلن وبابھ اإلبدال ف-
   اإلشمام في تأمنا -
ة   - ة الباقی ع الثالث ي المواض الوجھین ف الطور وب سیطرون ب ي الم سین ف بال
  )بالسین المصي(
   اإلدغام في اركب معنا -
  . اإلدغام في یلھث ذلك -
   المطوي لھ فیھ الوجھان -
  : قصر المنفصل وتوسطھ كالھما مع اإلشباع في المتصل – ٧-٦
  فرق  تفخیم راء -
   اإلشمام في تأمنا-
  عین بالقصر والتوسط-
   یلھث باإلدغام-
   حذف ألف سالسال وقفا-
  . اإلدراج في مرقدنا ھذا والوجھان في غیره من المواضع -
  . اإلبدال في ءاآلن وبابھ -

 



– 
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ا "  آتاني - ھ وقف ذف یائ وفیھا تفصیل ففي وجھ قصر المنفصل مع طول المتصل ح
  .ع طول المتصل فجواز الحذف واإلبقاء وفي وجھ توسط المنفصل م

  . والمطوي فیھ الوجھان -
 وقد فھم اإلشباع  فویق القصر في المنفصل مع إشباع المتصل بال غنة وال تكبیر-٨

ي  ھ ف صل فراجع ي المت باع ف صل إال اإلش ي المنف صر ف ق الق ع فوی أتى م ھ ال یت ألن
  :موضعھ 

   حذف ألف سالسال وقفا-
   اإلبدال في ءاآلن -
   اإلشمام في تأمنا-
   اإلظھار في یس ون والقلم -
   اإلدغام في اركب ویلھث -
   تفخیم راء فرق -
   فتح الضاد في ضعف وضعفا بالروم-
   الصاد بمصیطر والضد وھو السین في الكلمات الباقیة -
   عین القصر والتوسط-
  . مرقدنا ھذا باإلدراج وبقیة المولضع بالوجھین -
  .وجھان  المطوي لھ فیھ ال-
  : خمس المنفصل مع إشباع المتصل بال غنة وال تكبیر -٩
   تفخیم راء فرق-
   یلھث ذلك –  باإلدغام في اركب معنا -
   سي المصي بالسین في المصیطرون وبقیة المواضع الوجھان -
   باإلدراج في بل ران وبابھ-
   تأمنا باإلشمام -
   باإلبدال ءاآلن -
   سالسال بالحذف وقفا -
 ن بالحذف وقفا آتا-
  عین بالقصر والتوسط-

  .وفي المطوي الوجھان 
ان  ي بی ك ف د ذل اظم بع ل الن ة  فانتق ر وال غن كل ما سبق بیانھ من أوجھ كانت بال تكبی

  :األوجھ مع التكبیر 
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 )))أوجه مع التكبير(((

  

  
  : القصر وفویق القصر في المنفصل مع طول المتصل -١١ – ١٠

  فا حذف یا آتان وق-
  المصیطرون بالصاد وغیره من المواضع بالسین -
   فرق بتفخیم الراء-
   سالسال بحذف األلف وقفا-
  مرقدنا باإلدراج وغیره من المواضع بالضد وھو السكت -
   اإلدغام في یلھث ذلك-
   عین بالقصر  -
   تأمنا باإلشمام اإلدغام في اركب معنا -
  اإلبدال في ءاآلن -
  اد  ضعف وضعفا بفتح الض-
   یس ون والقلم بالإلظھار -

  : توسط المنفصل مع طول المتصل ویترتب علیھ -١٢
   تأمنا بالإلشمام-
   آتان بالنمل بحذف الیاء وقفا-
   باإلدغام في اركب معنا یلھث ذلك-
   القصر في عین بمریم والشورى -
   سالسال بحذف األلف وصال-
  .ت مرقدنا باإلدراج وبقیة المواضع بالضد وھو السك-
   فرق بالتفخیم -
  . بالسین في المسیطرون وبالصاد في مصیطر وبقیة المواضع بالوجھین -
   اإلبدال في ءاآلن وبابھ -

  .المطوي بالوجھین 
 
  
  
  
  
  
  
 

 



– 
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  )))أوجه مع الغنة (((
  

  
  :أوجھ الغنة تسعة 

 أربعة أوجھ المنفصل مع طول المتصل مع التكبیر وعدمھ فھذه ثمانیة ویجوز -٨ : ١
في ال إلھ إال هللا ونظائره في القرآن ) ال (  قصر المنفصل والحالة ھذه أن یوسط حال

  : للتعظیم وتصنف ھذه األوجھ إلى صنفین 
ق التوسط  : الصنف األول ع األوجھ باستثناء وجھي فوی ویضم ستة أوجھ وھي جمی

  : في المنفصل ، ویتعین على ھذه األوجھ الستة ما یلي 
   ن والقلم –رآن  اإلظھار في یس والق-
  . اإلدراج في بل ران وبابھ -
   ضعف وضعفا بفتح الضاد -
   فرق بالتفخیم في الراء -
   سالسال بإثبات األلف-
  التوسط والطول في عین بمریم والشورى -
  تأمنا باإلشمام-
   آتان بحذف الیاء -
   اإلظھار في اركب معنا -
  اإلدغام في یلھث ذلك -
  .قیة المواضع بالصاد السین في المسیطرون وب-

  .والمطوي فیھ الوجھان . إلى ھنا تم ما یلزم بھ القارئ في المواطن الستة مع الغنة 
اني صنف الث ا ال ي  : وأم ط  ف ق التوس ا فوی ا وجھ ستثنیین وھم وجھین الم ضم ال وی

  :المنفصل مع إشباع المتصل مع التكبیر وعدمھ فیراعى فیھما 
  قلم  ن وال– اإلظھار في یس والقرآن -
  . اإلدراج في بل ران وبابھ -
   ضعف وضعفا بفتح الضاد -
   فرق بالتفخیم في الراء -
   سالسال بإثبات األلف-
  التوسط والطول في عین بمریم والشورى -
  تأمنا باإلشمام-
   آتان بحذف الیاء-
  . السین في الكلمات األربعة -

  .والمطوي وھو یلھث واركب وءاآلن وبابھ كلھ فیھ الوجھان 

 



– 
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رج *  م أخ شعر ث ضرورة ال صارا ل ا اخت ھ كلھ ع األوج د جم اظم ق ظ أن الن ویالح
ھ ال ... ال الخمس : الوجھین الخاصین بفویق التوسط المنفصل عند قولھ  ل قول ا قب فم

الخمس یعم األوجھ الثمانیة وما بعدھا خاص بالصنف األول إلى قولھ في الخمس وما 
  .بقین فتأملھ بعد قولھ في الخمس خاص بالوجھین السا

  : فویق التوسط في المدین ویترتب علیھ -٩
   قصر عین بمریم والشورى -
  ) . مرقدنا –عوجا (واإلدراج في )  من راق –بل ران ( والسكت على -
  . اإلبدال في ءاآلن -
  ) .بصطة ومصیطرون( وبالصاد في )  مسیطر–یبسط ( السین في -
ة باستثناء   وبقیة المواضع شأن ھذا الوجھ شأن األو- سابقة الخاصة بالغن جھ الست ال

  ضعف وضعفا فھما ھنا بالوجھین الضم والفتح في ضاده 
  : والمواضع المشتركة ھي 

   ن والقلم – اإلظھار في یس والقرآن -
   فرق بالتفخیم في الراء -
   سالسال بإثبات األلف-
  تأمنا باإلشمام-
   آتان بحذف الیاء -
   اإلظھار في اركب معنا -
  اإلدغام في یلھث ذلك -

  .ھذا ختام بیان األوجھ الواحد والعشرون 
  :وقد شرع الناظم في تسجیل وصایا إلتقان القراءة وعدم الخلط بین الطرق فقال 

  
 من قرأ بالتكبیر العام ال یجمع بینھ وبین الكبیر الخاص فیكبر مرتین عند الختم بل -١

   .یكفي التكبیر مرة واحدة حینئذ بال تكرار 
ة -٢ ة المنفصل وطول المتصل والغن  التكبیر الخاص جائز عند سور الختم مع أربع

  .فیجوز التكبیر وعدمھ 
  . سور الختم من الضحى إلى الناس والتكبیر آلخر الضحى وقیل ألول الشرح -٣
ھ حال " كوسط وصل " قولھ -٤ سور وعدم ر الختم آلواخر ال ھ یجوز تكبی اه أن معن

السابقة مع الغنة ، وتوسط المتصل یكون مع قصر المنفصل توسط المتصل كاألوجھ 
  .  وتوسطھ بال غنة وال تكبیر وال سكت 

 ویمنع التكبیر للختم أوائل السور وأواخرھا عند فویق التوسط في المنفصل ویتفق -٥
  :مع ھذا أحد الوجوه 

  . فویق التوسط في المتصل مع الغنة وعدمھا -

 



– 
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ام  اإلشباع في المتصل بال غنة - ر الع ة والتكبی دت الغن ع إذا وج ر ، وال یمتن وال تكبی
  .وقد سبقت الإلشارة إلى جواز تكبیر الختم عنده فراجعھ 

  . یمتنع التكبیر للختم مع السكتین الخاص والعام -٦
ھ -٧ ألول "  قول وز ل شمل " ج تم وت ر الخ ا تكبی وز فیھ ع األول یج اه أن المواض معن

صل مع إشباع المتصل بال غنة وال تكبیر وال سكت القصر وفویقھ والتوسط في المنف
. 

 
شكر  جل  م ال ل ث ساب الجم ھ بح د أبیات      أنھى الناظم نظمھ بطلب اإلخالص وع

  .وعال على ما أواله من نعم 
*****************  

ھذا وقد تم الشرح بحمد هللا وتوفیقھ فما كان من توفیق فمن هللا وحده وما كان من 
  .أو سھو أو نسیان فمني ومن الشیطان خطأ أو خلل 

*******  
  والحمد هللا رب العالمين

****  
  مجعه الفقري لعفو ربه 

  آل سدين املكيبن حممود عادل / فضيلة الشيخ الدكتور 
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 رسالة قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبة
  -  رحمه اهللا –لفضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد 
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   :وإليك اجلداول املبينة  لطرق حفص
   .صريح النص وهو من أساتذة الناظم  وكتابه أصل النظمعلي حممد الضباع صاحب كتاب  أوال جدول الشيخ 
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 وهو طارق سويدان. كتوردفضيلة الشيخ  الإعداد : ن واحد العشروالثانيا جدول الطرق 
    .من تالمذة الشيخ عبد العزيز عيون السود صاحب النظم 

       
  

  
 

 


