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إن الحمد  ،نحمده ونستعينه ،من يھده  فال
مضل له ،ومن يضلل فال ھادي له ،وأشھد أن ال إله
إال  وحده ال شريك له وأن محمداً عبده ورسوله،
صلى  عليه وعلى آله وأصحابه وس ّلم تسليما ً
كثيراً.
أما بعـــــد:
فاعلم  -أيدك ?  -أن لحفص طرقا كثيرة
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أي مده بمقدار أربع حركات.

ونظGGراً لحاجGGة القGGارئين إلGGى معرفGGة ضGGوابط الروايGGة
من ھذا الطريق وكثرة سؤالھم عن ذلك قمGت بتحريGر تلGك
الضوابط بالرجوع إلى كتGاب )ﺘﻨﻘـﻴﺢ ﻓـﺘﺢ اﻝﻜـرﻴم( لشGيخنا
الفاضGGل المقGGرىء الشGGيخ أحمGGد عبGGد العزيGGز بGGن أحمGGد بGGن
مGGـحمد الزيGGات ،وعGGرض مGGا كتبتGGه علGGى فضGGيلته وعلGGى
) (١راجع كتاب النشر في القراءات العشر للشGيخ محمGد بGن محمGد الجGزري ١٣١/١
مكتبة القاھرة.

شGGيخنا المقGGرىء الشGGيخ أحمGGد بGGن أحمGGد بGGن مصGGطفى أبGGو
حسن فاستحسناه وأشارا بنشره تعميما ً للفائدة.

إسناد قصر الـمنفصـل
تلقيGGGت روايGGGة حفGGGص عGGGن عاصGGGم بقصGGGر المGGGد
المنفصGGل وتوسGGط المتصGGل عGGن المقGGرئ الكبيGGر فضGGيلة
الشGGيخ أحمGGد عبGGد العزيGGز بGGن أحمGGد بGGن محمGGد َّ
الز َّيGGات
وفضيلة الشيخ المقرئ أحمد بن أحمGد بGن مصGطفى بGن
أحمد أبو حسن الذي أخبرني أنه قGرأ بGذلك علGى الشGيخ
أحمGGد عبGGد العزيGGز الزيGGات ،أم ّ Gد ? فGGي عمرھمGGا ونفGGع
بھما المسلمين .
وأخبرنGGي أيضGGا شGGيخ المشGGايخ أحمGGد عبGGد العزيGGز
الزيGات أنGه تلقGGى ذلGك عGن األسGGتاذ الفاضGل الشGيخ عبGGد
الفتGGاح الـھُنGGـَيدي وھGGو أخبGGره أنGGه تلقGGى ذلGGك عGGن شGGيخ
القGGراء وخاتمGGة المحققGGين العالّمGGة محمGGد بGGن أحمGGد بGGن
الحسن بن سليمان الشھير بالمتولي  ،وقرأ الشيخ محمد
المتGGGولي علGGGى الشGGGيخ السGGGيد أحمGGGد بGGGن محمGGGد الُّ GGGدري
التھامي األزھري المالكي  ،وھو قرأ علGى شGيخ القGراء
أحمGGGد بGGGن محمGGGد المGGGالكي المعGGGروف ِب َسَ GGGلمُو َنه  ،وقGGGرأ
الع ِبيدي صاحب التحGارير
سلمونه على المقرئ إبراھيم َ

المنتخبة علGى مGتن ّ
الطيّبGة  ،وقGرأ الشGيخ العبيGدي علGى
الشGGيخين المح ِّق َقGGين  :عبGGد الGGرحمن بGGن حسGGن بGGن عمGGر
األَجْ ھُوري المالكي وعليّ بن حسن البGدري الشGـافعي ،
وآخGGGGGرين  ،وقGGGGGرأ كGGGGGل منھمGGGGGا علGGGGGى شGGGGGيخ القGGGGGراء
بالقسGGطنطينية عبGGد ? حلمGGي بGGن محمGGد بGGن يوسGGف ،
الشھير بيوسف أفندي زاده  ،وھGو أحGد شGيوخ المحGرر
اإلزميGGري صGGاحب
الشGGھير مصGGطفى بGGن عبGGد الGGرحمن ِ
بGGدائع البرھGGان وتحريGGر النشGGر  ،وقGGرأ الشGGيخ يوسGGف
أفندي زاده على المحقق الشيخ علي بن سليمان بن عبGد
? المنصوري شGيخ القGراء باآلسِ Gتانه  ،وھGو قGرأ علGى
شGGGيخ اإلقGGGراء بالقGGGاھرة سGGGلطان بGGGن أحمGGGد بGGGن سGGGالمة
َّ
المزاحي  ،وھو قرأ على الشيخ سGيف الGدين بGن عطGاء
ضGGالي شGGيخ القGGراء بمِصGGر  ،وقGGرأ
? أبGGي الفتGGوح ال َف َ
الشGGيخ ابGGن عطGGاء ? علGGى الشGGيخ أحمGGد بGGن عبGGد الحGGق
السُّنباطي  ،وھو قرأ على الشGيخ شGحَّ اذة اليمنGي  ،وھGو
قرأ على الشيخ محمد بن جعفر الشھير بأوليGاء أفنGدي ،
وھو قرأ على الشيخ أحمGـد ال َمسِ Gيري المصGري  ،وھGو
قGGGرأ علGGGى العالمGGGة المع ّمGGGر محمGGGد بGGGن سGGGالم بGGGن علGGGي
َّ
الطَ GGبالوي ،وھGGGو قGGرأ علGGGى شGGيخ اإلسGGGالم أبGGي يحيGGGى
زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري.
كمGGGGا قGGGGرأ الشGGGGيخ شGGGGحَّ اذة اليمنGGGGي علGGGGى العالمGGGGة
الطبالوي بدون واسطة.

وقGGرأ شGGيخ اإلسGGالم أبGGو يحيGGى علGGى جماعGGة كثيGGرة
مGGنھم  :الشGGيخ أحمGGد بGGن أسGGد األُمْ ُيGGوطي  ،والشGGيخ أبGGو
العباس أحمد بن أبي بكر ال َق ْلقِلGي اإلسGكندري  ،والشGيخ
علGGي بGGن محمGGد بGGن صGGالح ال َب ْل ِبيسGGي والشGGيخ طGGاھر بGGن
محمGGد النGGويري والحGGافظ رضGGوان بGGن محمGGد ال ُع ْقبGGي ،
وقGGرؤوا علGGى شGGيخ المقGGرئين وخاتمGGة المحققGGين الحGGافظ
الجGَ Gزري وھGGو
أبGGي الخيGGر محمGGد بGGن محمGGد بGGن محمGGد َ
مُلتقى ُج ّل أسانيد القراء  ،رحمه ? تعالى .
وقGGرأ الحGGافظ ابGGن الجGGزري علGGى علمGGاء عصGGره
وقراء زمانه  ،ومGنھم  :اإلمامGان الصGالحان الشGيخ أبGو
محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغGدادي الشGافعي
شGGيخ اإلقGGراء بالGGديار المِصGGرية والعالمGGة أبGGو عبGGد ?
محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبGي الحسGن الصGائغ
الحنفي  ،وقرأ كل منھما على الشيخ اإلمام أبي عبGد ?
محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعروف بالصGائغ شGيخ
القGGراء بالGGديار المصGGرية  ،وقGGرأ األسGGتاذ أبGGو عبGGد ?
محمGGد بGGن أحمGGد الصGGائغ المِصGGري علGGى الشGGيخ اإلمGGام
الحسِ GGيب ال َّنسِ GGيب أبGGي الحسGGن علGGي بGGن شGGجاع العباسGGي
َ
الضGGGرير  ،صGGGھر الشGGGاطبي  ،وشGGGيخ اإلقGGGراء بالGGGديار
المِصرية  ،وھو قرأ على اإلمام أبي الفضل محمGد ابGن
يوسف بن علي َ
الغ ْز َنوي  ،وھو قرأ على اإلمGام الكبيGر
GGGGرم المبGGGGGارك بGGGGGن حسGGGGGن
المGGGGGتقن المحقGGGGGق أبGGGGGي الكَ G

ال َّشھْر ُزوري البغدادي صاحب المصباح الزاھر  ،وقرأ
أبو الكرم على الشيخ الزاھد أبي الحسين أحمد بGن عبGد
القادر بن يوسف  ،وھو قرأ الحروف على شيخ العراق
اإلمGGGام المسGGGند أبGGGي الحسGGGن علGGGي بGGGن أحمGGGد بGGGن عمGGGر
الحمّامي ،وقرأ الحمّامي علGى اإلمGام الضGابط أحمGد بGن
Gالولي ،
عبGGد الGGرحمن بGGن الفضGGل البغGGدادي المعGGروف بَ G
وھو قرأ على اإلمGام الحGاذق أحمGد بGن محمGد بGن حُميGد
الملقGGGب بالفِيGGGل ل َ
ِعظGGGم َخ ْل ِقGGGه ،وھGGGو قGGGرأ علGGGى المقGGGرئ
الحاذق الضابط َعمرو بGن الصّGبّاح الضGرير ،وھGو قGرأ
على أبي عمGر حفGص بGن سGليمان بGن المغيGرة بGن أبGي
عُمر بن أبGي داود األسGدي الكGوفي الغاضGري ال َب َّ
Gزاز ،
وكان يعرف ب ُح َفيْص  ،وقGرأ اإلمGام حفGص علGى ربيبGه
اإلمام التابعي أبGي بكGر عاصGم بGن أبGي ال َّنجGود الكGوفي
شيخ اإلقراء بالكوفة ،وقرأ اإلمام عاصم على التGابعيَّين
الجلي َلين أبي عبد الرحمن عبد ? ابن حبيGب بGن ُر َبي َِّعGة
ال ُّس َلمي الضرير  ،وأبي مريم ِزرّ بن ُح َبيْش ابن حُباشة
الكوفيَّين .
أما أبو مريم ِزرُّ بن حُبيش فقGد قGرأ علGى أصGحاب
رسول ?   :عثمان بن ع َّفان  ،وعليّ بن أبي طالGب
 ،وعبد ? بن مسعود  ،رضي ? عنھم أجمعين .
وأما أبو عبد الرحمن ال ُّس َلمي فقGد قGرأ علGى ھGؤالء
وعلGGى زيGGد ب Gن ثابGGت  ،وأ ُ َبGGيّ بGGن كعGGب  ،رضGGوان ?

علGGيھم أجمعGGين  ،وأخGGذ الصGGحابة الخمسGGة القGGرآن عGGن
رسول ?  .
ً
رواية
فھذه ھي األسانيد التي أدت إلينا ھذه الرواية
 ،وتالو ًة  ،وغير ذلك من األسانيد المذكورة في النشر
 ،وأصوله وإجازات السادة القراء .
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األول  :القصر الـمطلق:
وتمتنع معه الغنة في الالم نـحو
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الثاني  :القصر الـمقيــد:
وھو الذي يكـــون معه مد التعظيم )أرﺒﻊ ﺤرﻜﺎت(
نـحــو )ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ( ،وتجب معه الغنة في الالم
والراء ،ومد التعظيم يكون في )ﻻ( إذا وقعت قبل )إﻝﻪ(
فقط في جميع القرآن ،وفيما عدا ھذين الحكمين يشترك
القصر المطلق والمقيد في األحكام جميعھا.

شروط القصر :
فإذا قرأت بقصر المنفصل وتوسط المتصل وجب
األخذ بـما يلي:

 -١ترك السكت على الساكن قبل الـھمز نـحو
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) (٢سورة األعراف ،اآلية.(١٧٦) :
) (٣سورة يوسف ،اآلية.(١١) :
) (٤سورة الشعراء ،اآلية.(٦٣) :
) (٥سورة النمل ،اآلية.(٣٦) :
) (٦سورة اإلنسان ،اآلية.(٤) :
) (٧سورة المرسالت ،اآلية.(٢٠) :



و! !و אطووאون :
أ  :التسوية بين الموضعين فإذا قرأت الموضع األول
بالصاد تعين أن تقرأ الموضع الثاني بالصاد أيضا ً.
ب  :إذا قرأت الموضع األول بالسين فلك في الموضع
الثاني وجھان  /السين  /والصاد.

 -٢السكت وعدمه في الكلمات األربع اآلتية :
السكت على ألف عوجا ومرقدنا من قوله تعالى:
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 〈 Οمن اآلية رقم  ٢٤٧فحفص يقرؤه بالسين قوالً واحداً.
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سورة الطور ،اآلية.(٣٧) :
سورة الغاشية ،اآلية.(٢٢) :
سورة الكھف  ،اآليتان.(٢ ، ١) :
سورة يس ،اآلية.(٥٢) :
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ب – ترك السكت على الجميع.
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دون الباقي.
ھـ  -السكت في الـمواضع الثالثــــة وعـــــدم السكت
على ألف .〈 $Ρt ‰Ï %s ö Β¨ 
 -٣المد والتوسط والقصر في حرف )ﻋﻴن( من فGاتحتي
مريم والشورى.
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موضعين في ســــورة األنعـــــام
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موضعــين في ســـورة يونس  (١٨)〈 ã !#! u موضعين
في سورة يونس والنمل.
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 -٧التكبير وتركه :
وجمھور أھل األداء على ترك التكبير لحفص –
عن عاصم وھو ليس من القرآن إجماعا ً.

دراسة تطبيقية
) (١٦سورة األنعام ،اآليتان.(١٤٤ ،١٤٣) :
) (١٧موضعان في سورة يونس ).(٩١ ، ٥١
) (١٨سورة يونس والنمل ).(٥٩
) (١٩سورة ھود ،اآلية.(٤٢) :
) (٢٠سورة يس ،اآليتان.(٢ ، ١) :
) (٢١سورة القلم ،اآلية.(١) :
) (٢٢سورة الروم ،اآلية .(٥٤) :لكنه يحترز من موضع األنفال من اآلية
 〈 $Z è÷ Êفحفص يقرأ بفتح الضاد قوالً واحداً.
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على قصر الـمد الـمنفصل لحفص عن عاصم
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طGل وتوسGفي اآلية وجھان على قصر المد المنفص
:المد المتصل وھما
:الوجه األول
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:على الساكن قبل الـھمز نـحو
.(٢٥٥) : اآلية،( سورة البقرة٢٣)
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الوجه الثاني :
القصر الـمقيد :مد التعظيــم بمقدار أربع
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الـمثال الثاني:
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 ،(٢٤)〈 ∩∇∠∪ وفيھا وجھان
أيضا ً على القصر:
الوجGGه األول  :القصGGر المطلGGق فGGي المGGدين مGGن قولGGـه
 〈 MوعليGGه إدغGGام 
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سGGبحانهH  :

أن◌ْ 〈 في  ال〈 بدون غنة.
الوجه الثGاني :القصGر الGـمقيد ،ويكGون ذلGك بقصGر
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وعليه إدغـــــام  أن◌ْ 〈 في  ال〈 بغنة.

) (٢٤سورة األنبياء ،اآلية.(٨٧) :

حكم القراءة بالتلفيق
إن سأل سائل :فقال ما حكم القراءة بالتلفيق أي
بالخلط بين الطرق ،كأن يقرأ القارىء بالقصر مع مد
التعظيم بغير غنة في الالم والراء تارة ،وتارة أخرى
بترك ذلك ،ومرة بالقصر في المد المنفصل ومرة
بتوسطه ،ونـحو ذلك.
فالجواب على ذلك مGا ذكGره المحقGق ابGن الجGزري
في كتابه النشر) ،(٢٥ونصه:
منع بعض األئمة تركيب القراءات بعضھا ببعض
ّ
وخطأ القارىء بھا في السُنة والفرض.
قال اإلمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في
كتابه "جمال القراء" :وخلط ھذه القراءات بعضھا
ببعض خطأ ،وقال :الحبر العالّمة أبو زكريا النووي
في كتابه "التبيان" :إذا ابتدأ بقراءة شخص من السبعة
فينبغي أن ال يــزال على تلك القـراءة ما دام للكالم
ارتباطا ً فإذا انقطع ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من
السبعة ،واألولى دوامه على تلك القراءة في ذلك
المجلس.
) (٢٥الجزء األول ،الصحيفة  ،٦٥بتحقيق د .محمد سالم محيسن.

قلت :وھذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصالح
الـجعـْـ َب ِري:
في فتاويه وقال األستاذ أبو إسحاق
َ
والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين أن تعلق أحدھما
باآلخر وإال كره.
قلت :وأجازھا أكثر األئمة مطلقا ً وجعل خطأ ما
نعي ذلك محققاً ،والصواب عندنا في ذلك التفصيل
والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل ،فنقول :إن كانت
إحدى القراءتين مترتبة على األخرى فالمنع مع ذلك
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بالرفع فيھما أو بالنصب آخذاً رفع آدم من قراءة غير
ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ،ونحو 
 〈 $ƒ§ Í .x —y $γy =n ¤ .x ρuبالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونـحو



 〈 Νö 3ä )s ≈Vs ‹ΒÏ ‹{s &rوشبھه مـما يُر َّكب بما ال تـجيزه العربية
وال يصح في اللغة ،وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه
بين مقام الرواية وغيرھا ،فإن قرأ بذلك على سبيل
الرواية فإنه ال يجوز أيضا ً من حيث إنه كذب في
الرواية وتخليط على أھل الدراية ،وإن لم يكن على
سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتالوة فإنه
جائز صحيح مقبول ال منع منه وال حظر ،وإن كنا
نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختالف الروايات

من وجه تساوى العلماء بالعوام ،ال من وجه أن ذلك
مكروه أو حرام ،إذ كل من عند ? نزل به الروح
األمين على قلب سيد المرسلين ..تخفيفا ً عن األمة،
وتھوينا على أھل ھذه الملة فلو أوجبنا عليھم قراءة كل
رواية على حدة لشق عليھم تمييز القراءة الواحدة
وانعكس المقصود من التخفيف وعاد األمر بالسھولة
إلى التكليف ..وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني
بسند الصحيح عن إبراھيم النخعي.
قال  :قال عبد ? بن مسعود )لGيس الخطGأ أن يقGرأ
بعضGGه فGGي بعGGض ولكGGن الخطGGأ أن يلحقGGوا بGGه مGGا لGGيس
منه() (٢٦أ .ھـ.


تــنــبـيـــه:
ينبغي أن تتلقى ھذه الرواية من أفواه الشيوخ
الحافظين الضابطين للقراءات  ،ألن القراءات من
العلوم النقلية التي تتلقى بالمشافھة.
تنبيه آخر:
) (٢٦انظGGGر الكبيGGGر للطبرانGGGي  ١٥٠/٩ح  ٨٦٨٣ط :الGGGوطن العربGGGي :تحقيGGGق
حمدي عبد المجيد السلفي.

الغنة في الالم والراء غير مشھورة عند كثير من
الناس ،فينبغي عدم التشويش على الناس بھا ،وال سيما
في الصالة ،كما ينبغي االقتصار في تعليم المبتدئين
على عدم الغنة في الالم والراء ،ألنھا ھي األشھر
وعليھا تم ضبط المصاحف المطبوعة.
و? اسأل أن ينفع بما كتبت وأن يجعله خالصا ً
لوجھه الكريم وصلى ? على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه وسلم تسليما ً.
وكان الفراغ من تـحرير ھذه الطرق ليلة األحد من
اليوم التاسع عشر من شھر رمضان الـمبارك سنة سبع
وأربعمائة وألف من الـھجرة النبوية.
والحمد  rرب العالـميـن.

الفــھـــــــــرس
اﻝﻤوﻀـــــوع

رﻗم اﻝﺼﻔﺤﺔ
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