
  
  
  
  
  
  
  



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، وعلى آله وأصحابه 
  :الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، أما بعد

حكام  بعمِل ملخٍص أبين فيه األ أقومنْ هلم فضلٌ علي أَنمفلقد طلب مين بعض اإلخوة ِم
 !علمي بأنّ بضاعيت مزجاةاملتعلقة بقصِر املنفصل ، فاستعنت باهللا تعاىل للقيام ذا العمل مع 

 وهو طريق الفيل من كتاب املصباح ، –واهللا أعلم  –وقد اخترت أسهل طرق قصر املنفصل 
حفظه  –ريس املنيسي  وليد بن إد ِمن تأليف شيخنابِهيٍة  ملنظومٍة بشرٍح خمتصٍر أقومنْورأيت أَ

ِلما رأيت فيها  )جة األرواح يف نظم أحكام رواية حفص من طريق املصباح(بعنوان  – اهللا
  .ِمن حسٍن وجمال ، وِقصٍر مع اكِْتمال

 اإلشارة ، من غري إجياز خملّ ، وال واضحوقد حرصت على أن يكون الشرح سهل العبارة ، 
يتهِمتطويل مجة األرواح( لّ ، وقد مس اح بشرحإنعام الفت.(  

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به، وأن جيعلَ هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وصلّى اهللا 
  .  وسلّم على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني

  
   
  

     كتبه 
  عمار بن حممد سيف الدين اخلطيب 

   هـ1429 صفر 7 املوافق اخلميس صباح  /كندا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



نائب رئيس  ، وليد بن إدريس املنيسي) الدكتور( املقرئ شيخي ومعلِِّمي صاحب الفضيلةكلمة 
واملدرس باجلامعة ، منيسوتا  ونائب رئيس اجلامعة اإلسالمية بوالية، احتاد األئمة بأمريكا 

   :يكافقهاء الشريعة بأمر وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء مبجمع، األمريكية املفتوحة 
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   
  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد

فقد اطلعت على كتاب إنعام الفتاح من تأليف فضيلة الشيخ أيب حازم عمار بن حممد سيف 
جة األرواح يف أحكام رواية  الدين اخلطيب حفظه اهللا شرح فيه منظومة العبد الفقري املسماة 

يق املصباح فألفيته تأليفا نافعا مفيدا قد أماط فيه مؤلفه اللثام عن معاين أبيات حفص من طر
 فيه أحكام رواية حفص من طريق كتاب املصباح لإلمام  املنظومة املشار إليها وأوضح

الشهرزوري والفروق بني هذا الطريق وطريق الشاطبية املشهور فجزاه اهللا خريا ونفع به 
  .ن الكرمي وعلومه ، وباهللا التوفيق وجبهوده يف خدمة القرآ

  هـ1429-1-22وليد بن إدريس املنيسي : وكتب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
) وةُ اَألرجهكَاِح ِفيبظِْم أَحطَِري ن فٍْص ِمنِة حاياِحاِم ِروبِق اِملص(   

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

1  لَك دما الْحـالَ  يِم الْعـِع لَى الني عبِمــالَ  رسبـوِل مسالٍَة ِللركَى صأَزو  
2  ِويوـــري اِميمفَح دعبِليِن الْوِن الِْفيــ   عِظيٍم ععٍر ِلتــاِقالَِبقَصِل ن  
  ر ثُمت مرِوي ِبطَيبــــِة الْعـالَ  وذَِلك مجموع ِبِمصبـــاِح شهرزو  3
   ِبعشـــٍر مساِئـالَِخالَفاً ِلِحرِزِهم  طْ ومـا انفَصلَ اقْصرنْـ وسفَمتِصالً  4
  وِإنْ ِشئْت  كَبر ِفي أَواِخِرها الْحالَ) 2  ـاـ ِمثْلُهـ فَيبصطُ صاد ثٌم بصطَةُ)1  5
  ِبتأْمنــا وِللروِم أَهِمـالَأَشِمم ) 4نَ    اقْرأَنَّ الْمصيــِطروـنيٍِولَِكن ِبِس) 3  6
ـِْن الَ) 5  7 ـّه مـع أَآلنَ أَلذَّكَريـ    ابـِدلْها ِبمــد مـطَوالَتسـهلْ بِل  وأَلل
  الَـ فَاحِذفَن وقُوفًا وموِصـالَسالَِس) 7  وآتاِن فَاحِذفَن ِإذَا كُنــت واِقـفًا) 6  8
9  8 (يِفي عطْ وس9ِن و (نمٍق فَفَخِفر لِّالَ) 10  ثُمفَـه تمتٍة ، وـحِبفَت فعضو  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ترمجة الناظم
  

   :امسه ونسبه
  .وليد بن إدريس بن عبد العزيز املنيسي السلميأبو خالد هو الشيخ الفاضل املقرئ املتفنن 

  : مولده
  .م1966 هـ املوافق عام 1386ينة اإلسكندرية عام  مبد-حفظه اهللا-ولد 

  :شيوخه
 األوطار ونيل،  مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح عليه قرأ :الربماوي العزيز عبد الشيخ) -1

 .وغريها، 
سنني قرأ عليه فيها أكثر من عشر   شيخناهمز الَ:الشيخ السيد بن سعد الدين الغباشي) -2

 .لعلوم الشرعيةخمتلف ا كتباً شىت يف
اءات قرأ عليه ختمة كاملة بالقر: الشيخ املقرئ الضابط حممد عبد احلميد اإلسكندري )-3

  .العشر الكربى من طريق الطيبة ، وأُجيز بذلك
 ، الصغرى العشر بالقراءات ختمات ثالث عليه قرأ: إيهاب بن أمحد فكريالشيخ املقرئ  )-4

 .وأُجيز بذلك
  : قرأ عليه من فاحتة الكتاب إىل قوله تعاىل : سامر النص الدمشقي املقرئ حممد الشيخ )-5
ومل يكمل اخلتمة ،  ]87 : سراءاإلسورة [ "  كبريا إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك "

 .ميع مروياتهجبمغادرته بالعشر الكربى و بسبب سفر الشيخ ، وقد أجازه الشيخ قبل
قرأ عليه ختمة كاملة برواية حفص عن : صريخ املقرئ عباس مصطفى أنور املالشي )-6

وبعض ، ختمة كاملة برواية ورش عن نافع  عاصم من طريق الشاطبية والطيبة ، مث قرأ عليه
 .بالعشر الصغرى القرآن ببقية القراءات ، وقد أجازه الشيخ

عشر ال قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات:  احملدث عبد اهللا بن صاحل العبيدالشيخ املقرئ )-7
  . ، وأُجيز بذلك كلّهوباألربع الشواذ، املتواترة 

 
يف الفترة اليت أقام ا يف املربزين  على عدد من أهل العلم – حفظه اهللا –ولقد تتلمذ شيخنا 

  والشيخ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي ، بن باز الشيخ عبد العزيز : ومنهم ، مدينة الرياض 



، والشيخ صاحل آل الشيخ ، والشيخ ابن فوزان ، ين والشيخ ابن جرب، عبد اهللا بن قعود 
  .والشيخ حممد احلسن الددو الشنقيطي 

  

 :مؤلفاته

، فمن  ومنها ما يزال خمطوطا، منها ما هو مطبوع ، لشيخنا بعض املصنفات يف علوم خمتلفة 
  : مصنفاته املطبوعة

  .األرجوزة الوليدية املتممة للرحبية •
  .ممة للرحبيةشرح األرجوزة الوليدية املت •
  .خمتصر اقتضاء الصراط املستقيم •
  .فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي •
  .إحتاف الصحبة برواية شعبة •
 .أثر القراءات األربعة عشر يف مباحث العقيدة والفقه •
 

  :وأما املخطوط من مؤلفاته فهي 
  .مسك اخلتام شرح عمدة األحكام •
 .شرح عمدة الفقه البن قدامة •
 .ح احلديثمذكرة يف مصطل •
  .إنعام امللك القدوس بأسانيد وليد بن إدريس •
  

  :  تالمذته

 عدد من طلبةأقبل عليه وهب الشيخ نفْسه ِللِْعلِْم والْمتعلِِّمني مع رحابة صدر وتواضع جم ، ف
فظه  حوينتفعون بعلمه الكثريون يقرأون عليه ال يزالو  ،العلم ينهلون ِمن ِعلِْمه ويستجيزونه

  .اهللا

  
  



  طريق املصباح 
  

  هو اإلمام أبو الكرم املبارك بن احلسن بن أمحد الشهرزوري البغدادي املتوىف ا :اسم املؤلف
  .)1(هـ 550سنة 

  . البواهريف القراءات العشرالزاهر  املصباح :كتابه 
 )2( )هـ417 ت(  نقل لنا رواية حفص من طريق احلمامي أىب احلسن على بن أمحد:إسناده 

 ت ( املعروف بالويلّالعجلي املرزوي مث البغدادي فضل أىب بكر أمحد بن عبد الرمحن بن العن
 )4() هـ289 ت ( بالفيللقب املعفر أمحد بن حممد بن حميد الفامي أىب جعن )3() هـ355
 حفص بن عن )5() هـ221 ت ( أىب حفص عمرو بن الصباح بن صبيح البغدادي الضريرعن

  عاصم بن أىب النجود األسدى الكويفعن )6() هـ180 ت ( املغرية األسدى الكويفسليمان بن
   .)7( )هـ127 ت(
  
  

________________________  
  40-2/38 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )1(
  522-1/521غاية النهاية  : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )2(
  67-1/66 ة النهايةغاي : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )3(
  1/112 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )4(
  1/601 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )5(
  255-1/254 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )6(
   349-1/346 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )7(
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

1  لَك دما  الْحـالَ يِم الْعـِع لَى الني عبِمــالَ  رسبـوِل مسالٍَة ِللركَى صأَزو  
  

البسملِة ، واحلمِد ،  اقتداًء ب منظومته -كما جرت عادة الناظمني واملصنفني  – الناظم حتتفِْا
فإنه  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أسيات ، و مث باحلمدبكتاب اهللا عز وجل فإنه مبدوٌء بالبسملة

ِبكان يبدأُ كُت هطَبخ ِتحفْته بالبسملة ، و يِإنَّ احلمد هللا حنمده(ـب(.  
 على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد – بعد أن بدأ بالبسملة وثنى باحلمد -مث صلى

التسليم ، ولو مجع بينهما لكان  على الصالة على رسول اهللا دون – حفظه اهللا –اقتصر الناظم 
 صلُّوا آمنوا الَِّذين أَيها يا النِبي علَى يصلُّونَ وملَاِئكَته اللَّه ِإنَّ: " أفضل وأكمل ، قال اهللا تعاىل

  .]56 : األحزابسورة  [" تسِليماً وسلِّموا علَيِه
  

2  ِويوـــري اِميمفَح دعبِليِن الْوِن الِْفيــ   عِظيٍم ععٍر ِلتــاِقالَِبقَصِل ن  
  
، ) أما بعد(كلمة يؤتى ا لالنتقال ِمن غَرٍض إىل غَرٍض آخر ، وهي قائمة مقام : )وبعد(

وجيب وقوع الفاء ...أي وبعد البسملة واحلَمدلَِة والصالة على الرسول فَحمامي يروي: واملعىن
  .)1 (ألا تتضمن معىن الشرط) أَما(اب يف جو

 نِقلَت لَنا من طريق احلمامي ، طريق املصباح حفص من  أنّ روايةَويف هذا البيت ذكر الناظم
  . ذا ومل يذكر بقية اإلسناد إىل عاصم-حفظه اهللا–عن الويل ، عن الفيل ، واكتفى الناظم 

يف ال   جيب قصره حركتني من هذا الطريق ، وهوأي أنّ مد التعظيم: )بقصٍر لتعظيم(ومعىن 
سورة [  "الظَّاِلِمني ِمن كُنت ِإني سبحانك أَنت ِإالَّ ِإلَه ال ": ، حنو )2( يف كلمة التوحيد النافية

  . )3(  املبالغةد أيضا مىمسي، و ]87 : نبياءاأل
_______________________  

  4/235 الكتاب: سيبويه: ينظر )1(
  130اية القول املفيد ص: حممد مكي نصر: ينظر )2(
  130املصدر السابق ص: ينظر )3(



ـَِة الْعـالَ  وذَِلك مجموع ِبِمصبـــاِح شهرزو  3   ر ثُمت مرِوي ِبطَيبـــ
  
 املصباح(وهذا الطريق موجود ومذكور يف كتاب  أي) وذلك جمموع مبصباح شهرزور(
  . هـ550لإلمام أيب الكرم الشهرزوري املتوىف سنة  ) البواهر يف القراءات العشرزاهرال

يبة النشر يف طَ( الطريق من طُرِق أنَّ هذاأي ): مثت مروي بطيبة العال: (ومعىن قول الناظم 
  . )1(  هـ833لإلمام ابن اجلزري املتوىف سنة ) القراءات العشر

الَ(والع : (الُء،  الِءمبعىن العالعفْ:والر فعرةُ والش )2(. 
_______________________  

   شيخ القراء اإلمام ابن اجلزري : حممد مطيع احلافظ: ترمجته  ظرين )1(
  )عال( مادة – لسان العرب: ابن منظور: ينظر )2(

  
  عشـــرٍِ مساِئـالَ ِبِخالَفاً ِلِحرِزِهم  فَمتِصالً وسطْ ومـا انفَصلَ اقْصرنْ  4

  
    .وجيب قصر املنفصل حركتني، جيب مد املتصل أربع حركات  أي

بعشر طريق أتى خمالفا لطريق الشاطبية  هذا الأي أنَّ) : خالفا حلرزهم بعشر مسائال(ومعىن 
 .يمومنه مد التعظاملنفصِل املَد صِر قَ  وجوبن ذكره ِمسبق ما معجيب مراعاا مسائل 

ِباِطوالشاة ةُينظم اإلمام أيب  حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع: هي املنظومة املسم ،
  .)3( هـ590القاسم الرعيين الشاطيب األندلسي املتوىف بالقاهرة سنة 

________________________  
  23-2/20 غاية النهاية : اجلزريابن : ترمجته  ظرين )3(

  
5  1 (بطَةُفَيصب ثٌم ادطُ صــاصالَ) 2   ِمثْلُها الْحاِخِرهأَو ِفي ركَب  ِإنْ ِشئْتو  

  
سورة [ " ترجعونَ وِإلَيِه طُصويب يقِْبض اللّهو ": يف قوله تعاىل ) ويبصط(اقرأ بالصاد كلمة  أي
سورة [  "طَةًصب الْخلِْق ِفي زادكُمو ": يف قوله تعاىل ) بصطة(، ومثلها كلمة  ]245 : بقرةال

  .]69 : عرافاأل



يف ) اهللا أكرب: يعين قول (أي ويصح التكبري ) : وإن شئت كبر يف أواخرها احلال(ومعىن قوله 
فْأواخر سور اخلتم فقط ، ويهِمم ِمالعامأنه ال يصح التكبري ) أواخرها( قوله ن هذا الطريقن .  

  
6  3 ( لَِكنوِبِسنيٍِوــِطريصأَنَّ الْمِمـالَ) 4 نَ   اقْرِم أَهوِللرــا ونأْمِبت ِممأَش  

  
هبيف قوله  بالسني) املصيطرون( وجوب قراءة كلمة على  - يف هذا البيت - الناظم ن  

  ]37 : رلطواسورة [  "الْمصيِطرونَ هم أَم ربك خزاِئن ِعندهم أَم"  :تعاىل 
  : تقْرأ باإلمشام فقط يف قوله تعاىل ) تأمنا( كلمة أي أنَّ) أمشم بتأمنا: (وقوله 

 ، ]11 : يوسفسورة  [ "لَناِصحونَ لَه وِإنا يوسف علَى تأْمنا الَ لَك ما أَبانا يا قَالُواْ" 
ق بضمة من غري أن يظهر لذلك هو ضم الشفتني بعيد سكون احلرف كمن يريد النط: واإلمشام

  .ضبط باملشافهةوهذا ي،  )1( أثر يف النطق
  .حسب باإلمشام ف، واقرأها) تأمنا( كلمة اترك وجه االختالس يفأي ) وللروم أمهال: (وقوله 

_______________________  
: وعبد الفتاح املرصفي ، 224اية القول املفيد ص: وحممد مكي نصر ، 170 و96التحديد ص: الداين: ينظر )1(
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ـِْن الَ) 5  7 ـّه مـع أَآلنَ أَلذَّكَريـ    ابـِدلْها ِبمــد مـطَوالَتسـهلْ بِل  وأَلل
  

يف ) ايِمِلا الزما كَ مد املَدأي إبدال مهزة الوصل ألفا وحينئذ يكون( جيب على القارئ اإلبدال 
 51 : سورة يونس[) لئَـنآَء(، و  ]59:  ، والنمل 59 : نسيوسورة [)  ُهللاآَء (:هذه املواضع 

  . ]144 و143: األنعام سورة [) لذَّكَرينآَء(و ،  ]91و
  .  ال يصح تسهيل هذه الكلمات من هذا الطريقو
  
  
  



  وقُوفًا وموِصـالَ فَاحِذفَن سالَِسلَاْ) 7  وآتاِن فَاحِذفَن ِإذَا كُنــت واِقـفًا) 6  8
  

يف قوله ) آتان( الياِء إذا أردت الوقوف على كلمة  حذف- أيها القارئ -أي جيب عليك 
 ، أي ]36  :النملسورة  [" تفْرحونَ ِبهِديِتكُم أَنتم بلْ تاكُمءا مما خير اللَّه آتاِني مافَ" :تعاىل

، ولتحِذِف األلف وتسكِِّن الالم الثانيةَ يف كلمِة ) َءاتانْ(: الوقوف عليها بنون ساكنة هكذا 
   .)سالَِسالْ: (، هكذا  وقفا ووصال ]4: سورة االنسان [) سالسالْ(

  . عند الوصل)الِْسالَس(  كلّها يف حذف ألف حفصِقروال خالف بني طُ
  

  ضعف ِبفَتـحٍة ، وتمت فَـهلِّالَو) 10  ثُم ِفرٍق فَفَخمن) 9 وِفي عيِن وسطْ) 8  9
  
هبن العِني أربع حركاٍت يف قوله تعاىل على - يف اخلامتة – الناظم كهيعص" :  وجوب مد"  
  "ِفرٍق" ، وتفخيم الراء يف  ]2: سورة الشورى [ " عسق" : ،  وقوله تعاىل  ]1: سورة مرمي [
 ، واملواضع  "افًعض "  ويف املوضعني  "ٍفعض" د يف كلمة  ، وفتح الضا]63: سورة الشعراء [

  .]54: سورة الروم [ الثالثة يف
ال إله :  بقولك-  أو السامعأيها القارئ - املنظومة انتهت فاذكِر اهللا أي أنَّ) : ومتّت فهلال(

  .إال اهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  جدول يوضح الفروق بني طريق املصباح وطريق الشاطبية

  طريق الشاطبية  طريق الفيل من كتاب املصباح  فاخلال
أو مخس ،  جيب مده أربع  جيب قصره حركتني  املد املنفصل ومنه مد التعظيم

  حركات ، واألول أشهر
  بالسني  بالصاد  )بصطة(، ) ويبصط(

 ، واألول هو بالصاد أو بالسني  بالسني  )املصيطرون(
  املُقَدم

، ) ءاآلن(، ) آهللا(
  )آلذكرين(

اإلبدال أو (جيوز الوجهان    فحسبإلبدالبا
  )التسهيل

  أو باالختالس، باإلمشام   فحسب باإلمشام  )تأمنا(
و ) كهيعص: (العني يف 
  )عسق(

  أو ست حركات، أربع   جيب مدها أربع حركات

حبذف الياء والوقوف عليها بنون   عند الوقف) ءاتان(
  ساكنة

أو حذفها مع ، بإثبات الياء 
  سكون النون

 ، والثاين جواز التفخيم والترقيق  بتفخيم الراء   )فرق(
  هو املقدم

 ، واألول جواز الفتح والضم  بفتح الضاد  )ضعف(
  املقدم

  احلذف بأو ، باإلثبات   حبذف األلف وسكون الالم  عند الوقف ) سالسال(
  عدم التكبري  التكبري ألواخر سور اخلتم  التكبري

  
  . على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمواحلمد هللا أوال وآخرا وصلى اهللا
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  .م1988= هـ 1408 مكتبة اخلاجني ، القاهرة
هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ، الطبعة األوىل ، دار :  عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي-5

  .م2001= هـ 1421الفجر اإلسالمية ، املدينة املنورة 
  الطبعة األوىل ، دار الفكر دمشق خ القراء اإلمام ابن اجلزري ، شي: )الدكتور( حممد مطيع احلافظ -6

  .م1995= هـ  1416
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