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B 


 وحده، والصالة والسالم على من ال نيب احلمد هللا
 : بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره، وبعد 

فهذه رسالة موجزة ذكرت فيها أسهل طرق قراءة 
القرآن الكرمي بقصر املد املنفصل على رواية اإلمام حفص 
عن عاصم من طريق طيبة النشر يف القراءات العشر لإلمام 

وقد كان الباعث على إعدادها ، - رمحه اهللا–ابن اجلزري 
طلب إحدى مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي باململكة لينشر 
كمقال يف اإلصدار األول من جملتها، فانتهزت الفرصة 
ألنبه على اخلطأ الشائع يف أوساط أئمة املساجد واحملفِّظني 
يف حلقات التحفيظ والدارسني فيها من األبناء من القراءة 

مراعاة ما يترتب عليه من أحكام بقصر املنفصل دون 
ووجوه، حيث إن قصر املنفصل ليس من طريق الشاطبية، 

، )رمحه اهللا(بل هو من طريق الطيبة لإلمام ابن اجلزري 
 .فارجتلتها كمقال وسلَّمته ملندوب اجلمعية آنذاك 



 

)٤(

مث أعدت النظر فيه ونشر حبثاً بشيٍء من التفصيل يف 
راسات اإلسالمية يف اجلامعة العدد الثالث من جملة الد

 مجهورية باكستان –اإلسالمية العاملية بإسالم آباد 
ولَما اطلع عليه بعض أهل  ،هـ١٤١٧:  عام –اإلسالمية 

الفن واملتخصصني يف علم القراءات وكذلك بعض إخواننا 
 واستحسنوه – أم القرى–من طالب العلم باجلامعة احلبيبة 

عاة ما ذُِكر فيه، كَثُر الطلب ورِغبوا يف القراءة مبرا
واإلحلاح من محلة كتاب اهللا، ولكن أعداد الة كانت 
 حمدودةً، فلم أستطع تلبية مجيع الرغبات، فاضطررت
إلعادة النظر فيما كتبته سابقاً ألفرده كرسالة موجزة 
يسهل تناوهلا على الراغبني فيها، وما كَتبته فيها حيتوي 

 : ط من وجوه القراءة بالقصر، وهو على وجه واحد فق
.

وهو أسهل الوجوه وأقرا إىل طريق الشاطبية لقلة 
 .ما فيه من الوجوه املخالفة هلا

اإلرشاد والتوجيه : واهلدف من وراء ذلك هو 
للقراءة الصحيحة، وعدِم ارتكاب خلط الطرق بعضها 

 .))التلفيق((ند القراء بـ ببعض والذي يعرف ع



 

)٥(

 أن يتقبل مني هذا اجلهد املتواضع أسأل اهللا 
خدمةً لكتابه العزيز، وأن جيعله يف ميزان حسنايت، وينفع 
به محلة كتابه العزيز وقرائه ومن يتلونه حق تالوته، واهللا 

 .من وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل
 املصطفى املختار، وصلّى اهللا وسلّم على عبده وحبيبه

وآله وصحبه األبرار، والتابعني األخيار، ومن تبعهم بإحسان إىل 
 .يوم الدين


 هـ٢٥/٩/١٤٢٣ -مكة املكرمة 



 

)٦(

 كلمة المقرئ الجليل فضيلة الشيخ
)(

 أستاذ القراءات بقسم القراءات
 )سابقاً(عة أم القرى  جام–كلية الدعوة وأصول الدين 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا                 
           ًوأنزل عليه كتابا ،  

               به ، من قال 
صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا 

   إليه          والصالة ،
والسالم على سيدنا حممد الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني، 
وختم به األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني، 

 .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
فإن القرآن الكرمي يؤخذ بالتلقي ال بالتشهي، : عد وب

 ليكون من فقد نزل به الروح األمني على قلِب حممٍد 
املنذرين بلسان عريب مبني، وأنه نزل على سبعة أحرف، 

، وتلقاه الصحابة  من جربيل وتلقاه الرسول 



 

)٧(

..  ، وتلقاه التابعون منهم  من رسول اهللا الكرام 
 ...زماننا هذا وهكذا إىل 

 : يف مقدمته – رمحه اهللا –قال اإلمام ابن اجلزري 
   من مل جيود القرآن آمث-واألخذ بالتجويد حتم الزم  
   وهكذا منه إلينا وصال-ألنـه بـه اإللـه أنـزال  

عشر قراءات، ومن : ومعلوم أن القراءات املتواترة 
، شعبة وحفص: مجلتها قراءة عاصم، وعاصم له راويان 

ورواية حفص هي اليت يقرأ ا معظم املسلمني يف أحناء 
 -املعمورة، ولكنهم يقرءون من طريق عبيد بن الصباح 

 . -وهو طريق الشاطبية والتسري
أربع (واملد املنفصل من هذا الطريق يمد بالتوسط 

ومل يرد من ). مخس حركات(، وفُويق التوسط )حركات
 .))القصر (( هذا الطريق 

، ويترتب ))الطيبِة((نه ورد من طرق أخرى من ولك
إحتاف فضالء ((، ويف ))النشر((عليه أوجه كثريةٌ ذُِكرت يف 

 ))الشاطبية((، فمن أراد أن يقرئ أو يقرأَ من طريق ))البشر
 .فال بد أن يلتزم مبا ورد فيها
 فعليه أن يتلقى القراءة ))القصر((ومن أراد أن يقرأَ بـ 

العارفني حىت ال ختتلط األوجه، مع أن القراءة من املشايخ 



 

)٨(

بالقصر قراءةٌ صحيحةٌ مقبولةٌ، ألا من األحرف السبعة 
اليت نزل ا القرآن، ولكن ينبغي أن يتميز العلماُء من 

 .العواِم
وقد قدم أخي وزميلي الشيخ عبد القيوم عبد الغفور 

 ببحثه السندي هذه النصيحة لألئمة والقُراءِِ واملدرسني
القيم، وبين الوجوه اليت تترتب على القصر يف املنفصل، 
فجزاه اهللا خريا، وهو احلكيم العليم، وصلَّى اُهللا على حممٍد 

 .وعلى آله وصحبه، واحلمد هللا رب العاملني
 

 الفقري إىل اهللا تعاىل


 هـ١٤١٣رجب / ١يف 
 

 
 
 
 
 



 

)٩(

 مقرئ العالمة الشيخكلمة فضيلة ال
 )(

 أستاذ القراءات وعلومها بقسم القراءات
 )سابقاً( جامعة أم القرى –كلية الدعوة وأصول الدين 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
فقد درج كثري من قارئي القـرآن الكرمي : وبعـد 

 على القراءة بقصر املنفصل من – خاصتهم وعامتهم –
رواية حفص عن عاصم دون ما ِعلْمٍٍ مبا يترتب على القصر 

؛ علماً بأن ))تلفيقاً((من وجوه؛ مما يعد يف عرف القراء 
 .خالف الطرِق من اخلالف الواجب

 دأن يتصدى للكتابة يف –الة هذه  واحل–وكان ال ب 
هذا املوضوع أحد علماِء القراءاِت املتخصصني لبيان وجِه 

 .الصواب يف ذلك



 

)١٠(

 األستاذَ النابه الشيخ أبا – جلّ وعز –وقد وفَّق اهللا 
فألَّف ) وفقه اهللا(طاهٍر عبد القيوم بن عبد الغفور السندي 

ارة، ضمنه األوجه حبثًا قَيما، واضح األسلوب، جيد العب
اليت جيب القراءة ا على قصر املنفصل من حيثُ الروايةُ، 
ميكن أن يستفيد منه قارئو القرآن الكرمي برواية حفٍص من 

 .طريق زرعانَ والفيِل عن عمرو بن الصباح عنه
 .فجزاه اهللا عن القرآن وأهله خري اجلزاء

 .واهللا أسأل أن ينفع به، إنه مسيع جميب
 

 به الفقري إىل اهللا تعاىلكت


 هـ١٤١٣رجب  / ٥: حتريراً يف 
 
 



 

)١١(

l 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 

 .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :وبعــد 

فإنّ من أفضل ما يشتغل به العبد ليتقرب به إىل ربه 
 داً كما أنزله رب قراءة الق:  هوالً جمورآن الكرمي مرت

 صلوات اهللا وسالمه –العاملني على خامت األنبياء واملرسلني 
وال يتحقق ذلك إال مبعرفة األحكام اليت استنبطت . -عليه

 وتكفل ببياا علماء التجويد من كيفية تالوة الرسول 
 .يف مؤلفات ورسائل باإلمجال والتفصيل منذ القدمي

  ريب فيه أن القرآن الكرمي نزل من اهللا ومما ال
 .باألحرف السبعة تيسرياً على األمة وختفيفاً عنها

 القرآن الكرمي بالوجوه املختلفة وقد قرأ الرسول 
 بتلك الوجوه، وتلقاها املنـزلة عليه، وأقرأ أصحابه 

منهم تالمذم من التابعني مشافهة، مث جترد قوم منهم ومن 
 فيها، وعنوا بضبط القراءات أمتَّ عناية أتباعهم للتخصص

حىت صاروا أئمة يقتدي م يف ذلك ويرحل إليهم، 
ويؤخذ عنهم هذا العلم، وقد أمجع أهل بلدهم على تلقي 



 

)١٢(

قراءام بالقبول، ولتصديهم للقراءة واإلقراء نسبت إليهم، 
قراءة اإلمام نافع، قراءة اإلمام ابن كثري، قراءة : فيقال 
 .وهكذا... وقراءة فالن ... فالن 

 اليت أمجعت األمة على -ومن مجلة القراءات املتواترة 
 )١()ھـ٣٢٤:ت(قبوهلا واختارها اإلمام أبو بكر ابن جماهد 

قراءة اإلمام عاصم بن أيب  : - ))السبعة((وألف فيها كتابه 
 .)٢()ھـ١٢٨ – أو -١٢٧: ت (النجود الكويف 

اصم خلق ال وقد تلقى هذه القراءة عن اإلمام ع
 :حيصون كثرةً، إال أن من أشهرهم وأضبطهم لقراءته 

 .)٣()ھـ١٩٣ -٩٥( اإلمام أبو بكر شعبة بن عياش -١
 اإلمام أبو عمر حفص بن سليمان األسـدى الكويف -٢
 .)٤()ھـ١٨٠ -٩٠(

ومها اللذان اكتفى بروايتيهما اإلمام أبو عمرو الـداىن 
 الكتاب الذي - ))التيسري((يف كتابه ) هـ٤٤٤-٣٧١(

                                                
، وغاية النهاية البن ١/٢٦٩ترمجته يف معرفة القراء الكبار للذهيب ) ١

 .١٤٢-١/١٣٩اجلزري 
 .٣٤٩-١/٣٤٦، والغاية ٩٤-١/٨٨ترمجته يف املعرفة ) ٢(
 .٣٢٧-١/٣٢٥، والغاية ١٣٨-١/١٣٤ترمجته يف املعرفة ) ٣(
 .١/٢٥٤، والغاية ١٤١-١/١٤٠ترمجته يف املعرفة ) ٤(



 

)١٣(

ونظمه يف الميته ) هـ٥٩٠–٥٣٨(اعتمده اإلمام الشاطىب 
 .- ))القصيدة الشاطبية(( املعروفة بـ ))حرز األماين((

 من أجل اتصافها باليسر -ورواية اإلمام حفص 
 حظيت بالقبول يف األمة اإلسالمية، وانتشرت –والسهولة 

امل يف أرجاء املعمورة، فنرى أن يف أكثر من ثلثى الع
 رمحه –ال يقرأ القرآن الكرمي اليوم إال بروايته )١(اإلسالمي
 .-اهللا تعاىل 

وروايته هي الرواية الصحيحة اليت رويت عن قراءة 
 كما يقول ابن معني –اإلمام عاصم بن أيب النجود الكويف 

 .)٢( -رمحه اهللا 
 : طرق كثرية، أشهرها – رمحه اهللا –ولروايته 

                                                
 قلت ذلك، ألن أهل موريتانيا ونيجرييا وما جاورمها، وكذا بعض )١(

لسودان يقرؤون برواية اإلمام ورش عن نافع، وأهل ليبيا أهل ا
يقرؤون برواية قالون عن نافع، وأهل الصومال وإريتريا وإثيوبيا 
وما جاورها يقرؤون برواية الدوري عن أيب عمرو، وكلها من 

فقد أطبقت على  بلدان القارة اإلفريقية، أما األقطار املشرقية
صر، وعليها ضبط القراءة برواية حفص، وكذلك أهل م

صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن : مصاحفهم، انظر 
، واإلضاءة يف بيان ٢حفص للعالمة علي حممد الضباع ص 

 .٥٧أصول القراءة له ص 
 . ١/٢٥٤غاية النهاية البن اجلزري : انظر ) ٢(



 

)١٤(

 ).ھـ٢٢١: ت (الصباح طريق اإلمام عمرو بن  -١
 .)١()ھـ٢٣٥: ت (طريق اإلمام عبيد بن الصباح  -٢

 هو - عن اهلامشي عنه –وطريق عبيد بن الصباح 
 .طريق التيسري والشاطبية

فقد توسعت الطرق عنده : أما اإلمام ابن اجلزري 
: وكثرت حىت أصبحت لديه لرواية حفص من طريق عبيد 

 طريقاً، فجملتها من ٢٨:  طريقاً، ومن طريق عمرو ٢٤
 .)٢(اثنتان ومخسون طريقاً: الطريقني 

ولقلة الطرق لدى صاحب التيسري والشاطبية اشتهر 
هذا الطريق لدى عامة الناس، واكتفى األكثرون مبا وصل 

 .إليهم منه


 –من مجلة األحكام واملسائل أو اخلالفات األصولية 
 .))املـدود((مسألة  : - القراء على عرف

 إىل ذكر املدود – يف هذه العجالة -ولسنا يف حاجة 
.. وشروطها.. وأسباا.. وشرحها بالتفصيل وبيان أنواعها
                                                

 .١٥٥-١/١٥٢، و ١/٥٥النشر : انظر ) ١(
لطائف اإلشارات : ، واقرأ ١٥٥ -١/١٥٢املرجع السابق ) ٢(

 .١٤٥ -١/١٤٤للقسطالين 



 

)١٥(

فلها مقام آخر، وإمنا الذي يهمنا هنا هو ... ومقاديرها 
 :توضيح مسألة 

 .املد املنفصل يف رواية حفص من طريق الشاطبية
دى أهل الفن أنه مل يرد عن حفص من ومن املعلوم ل

 وهو –) املقدر بأربع حركات(طريق الشاطبية إال التوسط 
املقـدر خبمس ( أو فُويق التوسط -خمتار اإلمام الشاطيب 

 .)١( - وهو ما ذكره اإلمام الداين يف تيسريه –) حركات


اظ القرآن ولكن شاع بني الناس من طلبة العلم وحف
!  قصر املد املنفصل على اإلطالق– منذ أعوام –الكرمي 

دون علم باألوجه وبصريٍة بالطرق وما يترتب عليه من 
األحكام اليت جيب األخذ ا مع قصر املنفصل الذي هو 

النشر يف القراءات ((طريق اإلمام ابن اجلزري يف كتابه 
 .))طيبة النشر((، ومنظومته ))العشر

ك وذاع بني احلفاظ من املعلمني والطلبة وقد شاع ذل
تقليداً ملا مسعوه من تالوات بعض القراء املشهورين يف 
العصر احلاضر، أمثال الشيخ حممود خليل احلصري، 

                                                
 .٥٨اإلضاءة ص : انظر ) ١(



 

)١٦(

 - رمحهما اهللا تعاىل-والشيخ حممد صديق املنشاوي 
وغريمها، ولكنهم ال يأخذون منهم إال قصر املنفصل فقط، 

 .ى اإلطالق يف رواية حفصويظنون أنه وجه جائز عل
وأعتقد أن هدفهم من صنيعهم أو اختيارهم املذكور، 

اهلروب من عملية املد لراحة النفْس والنفَِس؛ : هو 
واالختصار يف الوقت، خصوصاً يف شهر رمضان املبارك 

 .يف صالة التراويح
غري أم ال ينتبهون لألحكام املترتبة على وجه القصر، 

 – طريق الشاطبية –طريق املتداول وال يفرقون بني ال
 !.وطريق الطيبة 

بل قد جند البعض منهم أنه من شدة اهتمامه بالقصر 
))البتر(( ويصل إىل مرتبة ))القصر((يتجاوز مرتبة 

، ويكاد )١(
 !.حيذف حرف املد من أصله 

                                                
تطويل حرف املد مبقدار حركتني، وهو أقل مقدار : املراد بالقصر ) ١(

أقل من ذلك حبيث ال تقوم ذات حرف : املد يف حروفه، والبتر 
 كما هو –املد به بل تكاد تنحذف، وذلك ِبهز الصوِت 

وقد غلَّط اإلمام الداين من ! فاً من تطويله حبرف املد خو-واقعهم
نقل ذلك من القراء كاألهوازي عن احللواين واهلامشي كالمها عن 

وهكذا مكروه قبيح؛ : القواس عن ابن كثري يف املنفصل، مث قال 
ال عمل عليه، وال يؤخذ به، إذ هو حلن ال جيوز بوجه، وال حتل 

= الزيادة حلرف املـد ولعلهم أرادوا حذف : مث قال . القراءة به



 

)١٧(

كما يالحظ على أغلب من حيرص على القصر يف 
املد ((طول يف أنه ي: املنفصل من أئمة املساجد وغريهم 

 فيه إىل حد ))اإلشباع(( وخيرج من ))العارض للسكون
 القصر والتوسط -، رغم جواز األوجه الثالثة ))اإلفراط((

 فيه، وال يعلم أولئك أن مراعاة تسوية املمدود -والطول 
 .)١(أمر مهم

ومن أجل ذلك أحببت أن ألفت أنظار محلة القرآن 
ة املهمة اليت وقع فيها من حفاظه وطلبته إىل هذه املسأل

 عن غفلة وتساهل أو عن جهل – اليوم –كثري من الناس 
يف أمر قراءة القرآن الكرمي، وودت أن أساهم يف بيان هذه 
احلقيقة وتصحيح هذا املفهوم اخلاطئ لدى كثري منهم، 
فالدين النصيحة، هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني 

 :يق وعامتهم، فأقول وباهللا التوف

                                                                                   
: انظر . فعربوا عن ذلك حبذف حرف املد وإسقاطه جمازاً = 

  .١/٣٢٠النشر 
  .٢٨٦هداية القارئ للمرصفي ص : انظر ) ١(



 

)١٨(


حرف املد يف آخر الكلمة األوىل، واهلمزة هو أن يقع 

  : يف أول الكلمة التالية، حنو     )١( .  
    )٢(.          )٣(. 

 النفصال حرف املد عن اهلمزة، أو :مسى منفصالً 
 .النفصال الشرط عن السبب

 عند بعض – اجلواز، جلواز قصره ومده :حكم مده و
  .)٤( أو جلواز األوجه املتعددة يف مقدار مده–القراء 

))  ((
للقراء يف مقدار مده مذاهب متعددةٌ ومراتب خمتلفةٌ، 

  :- رمحه اهللا –يقول اإلمام احملقق ابن اجلزري 
عبارات يف مقدار مده اختالفاً ال وقد اختلفت ال((

ميكن ضبطه، وال يصح مجعه، فَقَلَّ من ذكر مرتبةً لقارئ 
  .)٥())إال وذكر غريه لذلك القارئ ما فوقَها أو ما دونها

                                                
  .٤:  سورة البقرة )١(
 .  ٦: سورة التحرمي ) ٢(
 .  ٤٤: سورة غافر ) ٣(
 . ٢٨٤هداية القارئ ص : راجع ) ٤(
  .١/٣١٩النشر ) ٥(



 

)١٩(

 سبع مراتب للقراء يف مقدار – رمحه اهللا –مث ذكر 
 .)١(مد املنفصل

 :      منها مخس مراتب فقط، وهي  واملأخوذ به 
 ).حركتان( القصر  -١
 ).ثالث حركات( فويق القصر  -٢
 ).أربع حركات( التوسط  -٣
 ).مخس حركات( فويق التوسط  -٤
 ).ست حركات( اإلشباع  -٥

وقد أسلفنا أنه مل يرد يف املنفصل على رواية حفص 
 :من طريق الشاطبية إال 

 .املقدر بأربع حركات:  التوسط  -١
  .)٢(املقدر خبمس حركات:  فويق التوسط  -٢

 :لطيبة فورد حلفص بأربع مراتب أما من طريق ا
 ).حركتان( القصر  -١
 ).ثالث حركات( فويق القصر  -٢
 ).أربع حركات( التوسط  -٣

                                                
 . ٣٢٦– ١/٣٢١ع السابق  املرج)١(
، والعميد يف علم التجويد للشيخ حممود ٥٨اإلضاءة ص : راجع ) ٢(

 . ٢٨٥، وهداية القارئ ص ٨٦بسة ص 



 

)٢٠(

 ).مخس حركات( فويق التوسط  -٤
 ))الشاطبية(( حلفص من طريق ))املد املتصل((كما ورد 

 : مبرتبتني فقط ))التيسري((و
 .- وهو خمتار الشاطيب، واملقدم يف األداء–التوسط  )١(
  .- وهو ما ذكر يف تيسري الداين –سط فويق التو )٢(

 : فورد له بثالث مراتب ))الطيبة((أما من طريق 
 .)١(اإلشباع) ٣(فويق التوسط، ) ٢(التوسط، ) ١(


 وهو االكتفاء بإبقاء –ال كالم يف جواز قصر املنفصل 

ذات حرف املد والنطق به بدون زيادة وتطويل يف زمن 
 وجه ثابت صحيح مقروء به كبقية الوجوه  فهو–صوته 
 .القرائية

ابن كثري املكي، وأيب : وقد ثبت ذلك بالتواتر عن 
جعفر املدين، ويعقوب احلضرمي، والسوسي عن أيب عمرو 

 .قوالً واحداً

                                                
، ٨٦، والعميد ص ٥٨، واإلضاءة ص ٣٧صريح النص ص : انظر) ١(

 . ٢٨٢وهداية القارئ ص 



 

)٢١(

وثبت عن قالون والدوري عن أيب عمرو خبلف 
 .)١(عنهما

 من طريق - خبلف عنه -وثبت عن اإلمام حفص 
، وهو طريق أيب احلسن زرعان عن عمرو ))شرطيبة الن((

بن الصباح عنه، وهو املشهور عند العراقيني من طريق أيب 
  .  )٢(جعفر الفيل أيضاً


 ليس باعتبار أنه –جيوز قصر املنفصل لعامة الناس 

 بل باعتبار أنه وجه –رواية اإلمام حفص عن عاصم 
 . القرآن الكرميصحيح متواتر من وجوه قراءة

 –ولكن ِلما أنَّ قصر املنفصل مل يرد من طريق احلرز 
 كما أسلفت – وهو الطريق املتداول يف األمة –الشاطبية 

 ومنهم معلمو القرآن الكرمي – فلذلك حنذر اخلواص –
واحملفظون يف حلقات التحفيظ الذين تلقوا رواية اإلمام 

 –هذا الوجه  من استعمال –حفص مشافهة وأجيزوا فيها 
                                                

التيسري والشاطبية، والتحبري والدرة، أما من : هذا من طريقي ) ١(
، ٣٢٦-١/٣١٩النشر : ق الطيبة والنشر فاخللف أكثر، انظر طري

 . ١٥والبدور الزاهرة للقاضي ص 
 . ٣٢٢ -١/٣٢١النشر : انظر ) ٢(



 

)٢٢(

 خصوصاً يف مقام التعليم والتلقي، حيث –على اإلطالق 
ال ينبغي هلم ذلك، بل يعاب عليهم ألنه تلفيق، وخلط يف 
الطرق، وتركيب يف الوجوه، وقراءة على غري بصرية، بل 

 !.هو كذب يف الرواية
 




 
  :- رمحه اهللا –ام علم الدين السخاوي قال اإلم

والذي مل يزل عليه األئمة الكبار، القدوة يف مجيع ((
توقري : األمصار، من الفقهاء واحملدثني وأئمة العربية 

 القراءِة املشهورِة، ولزوم الشاذِّ، واتباع القرآن، واجتناب
))الطرق املعروفة يف الصالة وغريها

)١(. 
  : - رمحه اهللا –وقال 

))خلط بعض القراءات ببعض عندنا خطأو((
)٢(. 

                                                
 .١/٢٣٤مجال القراء ) ١(
 .١/١٨، وانظر النشر ٢/٥٢٩املصدر السابق ) ٢(



 

)٢٣(

ملن ال ... وإمنا أطنبت الكالم ((: وقال اإلمام النويري 
معرفة له بالطرق والروايات فيقرأ ويقرئ خبلط الطرق 

))وتركيبها، وهو حرام أو مكروه أو معيب
)١(. 

جيب على القارئ االحتراز ((: وقال اإلمام القسطالين 
لطرق ومييز بعضها من بعض، وإال وقع من التركيب يف ا

فيما ال جيوز وقراءة ما مل يرتل، وقد وقع يف هذا كثري من 
))املتأخرين

)٢(. 
 بني الطرق والروايات - أي القارئ–وليميز ((: وقال 

ومن مل مييز بني الطرق والروايات ال منهاج له إىل ... 
))السالمة من التركيب يف القراءات

)٣(. 
 حول موضوع -رمحه اهللا-م ابن اجلزري ويقول اإلما

تركيب األوجه وخلط الطرق مفرقاً يف ذلك بني مقام 
 :الرواية ومقام التالوة 

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه ال جيوز أيضاً، ((
من حيث إنه كذب يف الرواية، وختليط على أهل الدراية، 

ل وإن مل يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبي
                                                

  .٦٦غيث النفع ص : ، وانظر ١/١٥٩شرح الدرة للنويري ) ١(
  .٦٦صفاقسي ص غيث النفع لل: انظر ) ٢(
  .٣٣٧-١/٣٣٦لطائف اإلشارات ) ٣(



 

)٢٤(

القراءة والتالوة فإنه جائز صحيح مقبول، ال منع منه وال 
حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفني باختالف 
الروايات من حيث وجه تساوي العلماء بالعوام، ال من 
وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كلٌ من عند اهللا تعاىل، 

فيفاً  ختنزل به الروح األمني على قلب سيد املرسلني 
عن األمة وويناً على أهل هذه امللة، فلو أوجبنا عليهم 
قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم متييز القراءة 
الواحدة، وانعكس املقصود من التخفيف وعاد األمر 

 .)١())بالسهولة إىل التكليف



 

 املنفصل حلفص من الطيبة ورد سبق أن ذكرنا أن
 .القصر، وفويقه، والتوسط، وفويقه: بأربعة أوجه 

 .التوسط، وفويقه، واإلشباع: واملتصل بثالثة أوجه 
                                                

منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن : ، وانظر ١/١٩النشر ) ١(
، وإحتاف فضالء البشر ٦٦، وغيث النفع ص ١٤اجلزري ص
 . ١٠٦ -١/١٠٥للدمياطي 



 

)٢٥(

 كقوله – وتقدم املنفصل فإذا اجتمعا يف آية واحدة
 : تعاىل                       

 : فاألوجه سبعة –] ٤٠:سورة البقرة، من اآلية [
 .قصر املنفصل مع توسط املتصل) ١(
 .قصر املنفصل مع إشباع املتصل) ٢(
 .فويق قصر املنفصل مع اإلشباع فقط يف املتصل) ٣(
 .توسط املنفصل مع توسط املتصل) ٤(
 .توسط املنفصل مع إشباع املتصل) ٥(
 .توسط املتصلفويق توسط املنفصل مع فويق ) ٦(
 .فويق توسط املنفصل مع إشباع املتصل) ٧(

    :  كقوله تعاىل – وإن تقدم املتصل
                    

    ]  فاألوجه سبعة كذلك –] ١٩: البقرة : 
 .توسط املتصل مع قصر املنفصل وتوسطه) ٢-١(
فويق توسط املتصل مع فويق توسط املنفصل ) ٣(
 .فقط

إشباع املتصل مع قصر املنفصل وفويقه ) ٧-٤(
  .- األوجه األربعة كلها –وتوسطه وفويقه 



 

)٢٦(

ولكل وجه من هذه الوجوه املذكورة شروط وقيود 
 .)١(فصلت يف كتب القوم

حالة واحدة فقط من وفيما يلي نذكر باإلجياز 
 وما ))الطيبة((احلاالت املتعددة لقصر املنفصل من طريق 

 :يترتب عليها من األحكام اليت جيب مراعاا، وهي حالة 
)٢( 

 :فمن قرأ بذلك فعليه مراعاة ما يلي 
  إدغام النون الساكنة والتنوين يف الالم والراء إدغاماً-١

 : ، حنو - كاحلرز متاماً–كامالً بغري غنة 
      ،       ،     

    ،      . 
 هو اإلدغام بالغنة يف مجيع –والوجه اآلخر من الطيبة 

القصر املقيد يف :  ولكنه مقيد حبالة ))يرملون((حروف 
استثناء كلمة التوحيد، فتمد بالتوسط املنفصل، أي ب

 .تعظيماً
                                                

 . ٤٤-٣٧صريح النص ص : انظر  )١(
 بالقصر أي بدون استثناء مد املبالغة للتعظيم، وهو ما يسمى) ٢(

  : املقيد، حنو قوله تعاىل        حيثما ورد، انظر :
 . ٢٩٣هداية القارئ ص  



 

)٢٧(

 : القراءة بالصاد فقط يف -٢
   ] و]٢٤٥: البقرة ،    ] األعراف :

 بالسني فقط، أما من ))احلرز((، وتقرآن من ]٦٩
الطيبة ففيهما تفصيل، وميتنع قراءما بالصاد فقط مع 

 .التكبري
 و    ]كاحلرز ] ٢٢: ة الغاشي. 
  :  القراءة بالسني فقط يف-٣       ] الطور :

 بالوجهني ويقدم وجه ))احلرز((، وتقرأ من ]٣٧
 .الصاد يف األداء

 : األخذ بوجه اإلبدال فقط يف الكلمات التالية -٤
      ١٤٤ -١٤٣: موضعان باألنعام. 
     ٩١-٥١: يونس موضعان ب. 
     ٥٩: ، وآخر بالنمل ٥٩: موضع بيونس. 

 .اإلبدال والتسهيل:  بوجهي ))احلرز((والثالثة تقرأ من 
 :  إدغام الثاء يف الذال فقط من -٥     

.وفيه اإلظهار كذلك من الطيبة]. ١٧٦: األعراف [
 :  إدغام الباء يف امليم يف -٦      ] هـود

 يف حالة ))الطيبة((وجيب فيها اإلظهار من ]. ٤٢:
 .قصر املنفصل املقيد



 

)٢٨(

  :  اإلمشام فقط يف كلمة -٧   ]١١:يوسف.[ 
 األخذ بوجه السكت يف املواضع األربعة املعروفة -٨

 : املتفق عليها 
          ] ٢-١: الكهف.[ 
           ]  ٥٢: يس.[ 
       ] ٢٧: القيامة.[ 
      ]  ١٤: املطففني.[ 

عدم السكت : وفيها من الطيبة مخسة مذاهب، منها 
 يف حالة القصر - وهو ما يسمى باإلدراج –يف األربعة 

 .املقيد
 من فاحتة ))عني(( األخذ بوجه التوسط فقط يف حرف -٩

    :والشورى  ،    :  مرمي
   .  

وفيه التوسط واإلشباع من الشاطبية، وكذلك من 
 .الطيبة ولكن مع القصر املقيد

والقصر فقط من الطيبة مع القصر املطلق، واإلدغام 
الكامل يف الالم والراء، وميتنع التوسط مع األخذ بالتكبري، 

 .قصر املنفصلكما ميتنع اإلشباع مع 
 .وصالً] ٦٣: الشعراء [    : تفخيم راء كلمة -١٠



 

)٢٩(

 :  حذف ياء من -١١       ]٣٦:النمل [
 .وجهان: وفيها من الشاطبية والتيسري . وقفاً

   :  إظهار النون الساكنة عند الواو يف -١٢
      و       كما يف احلرز. 

إدغام النون يف الواو بغنة  : ))الطيبة((والوجه الثاين من 
ولكنه من طريق زرعان عن عمرو بن . يف املوضعني

 .)١(الصباح
 :  األخذ بوجه فتح الضاد فقط يف كلمة -١٣   

 يف مواضعها الثالثة بسورة – ارورة واملنصوبة –
من احلرز مع تقدمي ، وتقرأ بالفتح والضم ٥٤: الروم 

 .الفتح يف األداء
:  من كلمة – وقفاً – حذف األلف بعد الالم الثانية -١٤

      ٤: بسورة اإلنسان.  
وفيها احلذف واإلثبات من احلرز، واإلثبات فقط من 

 .الطيبة مع القصر املقيد يف املنفصل
 :  إدغام القاف يف الكاف من -١٥     

إدغاماً تاماً فقط ، دون جواز ] ٢٠: املرسالت [
 .الوجهني كما يف احلرز 

                                                
 . ١٨، وصريح النص ص ٢/١٨النشر : انظر ) ١(



 

)٣٠(

 جواز التكبري وعدمه من آخر سورة الضحى إىل -١٦
 .)١(ومل يرد التكبري من الشاطبية. آخر سورة الناس

 :قال العالمة الشيخ علي حممد الضباع 
فويق : فقصر املنفصل ميتنع عليه يف مجيع أحواله ((

 : ، والسكت للهمز برتبتيه، وإظهارتوسط املتصل   
   وروم ، :      وترقيق ، :     ،

 وإثبات ياء        يف الوقف. 
أما بقية مواضع اخلالف فيجوز يف كل منها ما فيه من 

 .األوجه مرتباً على أحوال القصر اخلمسة ال مفرعاً عليها
 مع توسط – أي بقصر املنفصل –ئ به فإذا قر

يف النون مـع الالم :  أي –ترك الغنة : املتصل، تعني 
 و ،   : والصـاد يف  . -والـراء     ،

 و     . والسني يف :       . وإبدال 
 : باب      . وإدغام :        . 

   : وإظهار     ، و        .
 : والسكت يف   أي –وتوسط عني .  وأخواته 

 : وفتح ضـاد  . -من فاحتـة مرمي والشورى   
                                                

، وهداية القارئ ص ٣٨ وما بعدها، و٤راجع صريح النص ص ) ١(
٢٩٥ -٢٩٤ . 



 

)٣١(

 و     . وإسكان الم :    ًوجاز . وقفا
))التكبري ألواخر سور اخلتم فقط

)١(. 
 هذه حالة واحدة فقط لقصر املنفصل

 .اليت ترتب عليها ستة عشر حكماً
وهناك حاالت أخرى لقصر املنفصل، تترتب عليها 

 طلباً  -مراعاة األحكام األخرى، تركنا ذكرها هنا 
 أن ليعلم واكتفينا بالتمثيل حبالة واحدة فقط -لالختصار 

ليس على إطالقه، بل البد األخذ بوجه القصر يف املنفصل 
من مراعاة الدقة يف األخذ به جتنباً عن الوقوع  يف احملظور 
الذي هو بذاته كذب يف الرواية وتركيب يف الطرق، وقد 

 ، - كما أسلفت –منعه العلماء بل شدد يف ذلك البعض 
ألن األصل يف قراءة القرآن الكرمي هو التلقى مشافهة 

 .د وال القياس واألخذ بالرواية ال االجتها
  :- رمحه اهللا –قال اإلمام الشاطيب 

 وما لقياس يف القـراءة مدخـل  
  )٢(فدونك ما فيـه الرضا متكفال

                                                
  .٣٨صريح النص ص ) ١(
 .  ٣٤٥:  حرز األماين، البيت رقم )٢(



 

)٣٢(

 بعدم – رمحه اهللا -وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
جواز القراءة مبجرد الرأي، وساق لذلك أدلة كثرية من 

  :كالم السلف، وقال كما قال زيد بن ثابت 
، وذكر كالم ))قراءة سنة يأخذها اآلخر عن األولال((

، وانتهى من ذلك ))فاقرءوا كما علمتم(( : ابن مسعود 
ليس ألحد أن يقرأ مبجرد رأيه بل القراءة سنة ((: إىل قوله 

واالعتماد يف نقل القران على حفظ ((:  إىل أن قال ))متبعة
  .)١())القلوب ال على املصاحف

لعالمة الشيخ عبد الفتاح ويقول شيخنا املقرئ ا
  : - رمحه اهللا –املرصفى 

وهذا الذي أفىت به شيخ اإلسالم هو ما عليه مجيع ((
علماء القراءة وقد نص عليه غري واحد من أعيام، منهم 

 شيخ القراء –العالمة أبو العاكف حممد أمني أفندى زاده 
 ، والعالمة احملقق علي حممد الضباع –يف وقته باستنبول 

 ، وقبلهما – شيخ القراء واإلقراء بالديار املصرية األسبق –
، – تلميذ اإلمام ابن اجلزري –قال بذلك العالمة النويري 

والعالمة القسطالين يف لطائفه، وقد قطع اإلمام مصطفى 
 بأن حكم – رمحه اهللا –ابن عبد الرمحن اإلزمريي 

                                                
 . ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٧، ١٣/٣٩٣الفتاوى : انظر ) ١(



 

)٣٣(

ليف التحرمي، وجعل االحتراز عنه باعثه على تأ: التركيب 
 .))... عمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن : كتابه 

  :- رمحه اهللا –وقال الشيخ 
وهكذا أقول، ألقطع الطريق على كل مترخص ((

  .)١())يتالعب جبالل كالم اهللا تعاىل
 يف الرد على من أطلق – رمحه اهللا –وقال الشيخ 

 :الوجوه املتعددة يف املد املتصل واملنفصل 
 إطالق الزيادة باإلشباع حلفص يف املد وال ريب أن((

... املتصل أو بالقصر له يف املد املنفصل على هذا النحو
ليس صواباً، ذلك أن مرتبة اإلشباع حلفص يف املد املتصل 
مل ترد عنه من طريق الشاطبية الذي هو طريق عامة الناس، 

 من طريق طيبة - كبقية القراء العشرة –وإمنا تصح له 
ول، وكذلك فإن قصر املنفصل مل ينقل عنه من النشر يف ق

طريق الشاطبية كذلك، ولكن ثبت له من طريق طيبة 
ال ... النشر يف قول كذلك، وطريق طيبة النشر هذا 

يسلكه إال العارفون من خواص أهل هذا الشأن لدقته 
وكثرة ما يترتب عليه من األحكام العلمية والعملية يف 

                                                
 . ٣٠٢هداية القارئ ص ) ١(



 

)٣٤(

لى غري املتخصص األداء، وهي صعبة متعذرة ع
   .          )١())الواعي


إن القصر يف املد املنفصل وجه صحيح ثابت متواتر 
مأخوذ به لبعض القراء املشهورين من رواة القراءات 
العشر، وهو ثابت صحيح يف رواية اإلمام حفص من 

 يف قول، وجيوز األخذ به يف التالوة جلميع ))الطيبة((طريق 
جه من وجوه التالوة، إال أنه ال جيوز ألحد الناس كو

 .األخذ به من حيث نقل الرواية إال بشرطه
 ))الطيبة((فمن أراد نقل رواية اإلمام حفص من طريق 

بقصر املنفصل مع توسط املتصل فعليه مراعاة ما سبق 
 حكماً من زيادات الطيبة، ١١: ذكره من األحكام ، منها 

 .ة مع الشاطبيةومخسة أحكام تتفق فيها الطيب
  

 أن جيعل القرآن – عز امسه وجلّ ثناؤه –أسأل الباري 
الكرمي ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء أحزاننا وذهاب 

                                                
 .  باختصار ٢٨٧هداية القارئ ص ) ١(



 

)٣٥(

مهومنا وغمومنا، وأن يوفقنا للعمل باحملكمات، واإلميان 
 .الصادق باملتشاات من اآليات الكرميات

اء، وإمام القراء، وقدوة وصلَّى اهللا وسلَّم على سيد األنبي
الصلحاء، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن 

 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 





 

)٣٦(


 .القرآن الكرمي .١
اإلضاءة يف بيان أصول القراءة، علي حممد الضباع،  .٢

 .هـ١٤٢٠املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، عام 
: شر، أمحد البنا الدمياطي، حتقيق إحتاف فضالء الب .٣

شعبان حممد إمساعيل، عامل الكتب بريوت، .د
 .هـ١٤٠٧

البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، عبد  .٤
، ١الفتاح القاضي، مصطفى البايب احلليب، مصر، ط

 .هـ١٣٧٥
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 .هـ١٤١١، ١الشيخ عبد الرافع الشرقاوي، ط

ت املختلف فيها عن حفص، صريح النص يف الكلما .٨
علي حممد الضباع، مصطفى البايب احلليب، مصر، 

 .هـ١٣٤٦عام 



 

)٣٧(

العميد يف علم التجويد، الشيخ حممود علي بسة،  .٩
 .هـ١٤١٢املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، 

غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري، دار  .١٠
 .هـ١٤٠٢الكتب العلمية، بريوت، 

راءات السبع، علي النوري غيث النفع يف الق .١١
 دار الفكر ))سراج القاري((الصفاقسي، على هامش 

 .هـ١٤٠١بريوت، 
الشيخ : فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب  .١٢

 . الرياضهـ١٣٨٠عبد الرمحن بن قاسم، ط عام 
لطائف اإلشارات لفنون القراءات، شهاب الدين  .١٣

 الشيخ عامر السيد عثمان: القسطالين، حتقيق 
 .هـ١٣٩٢والدكتور عبد الصبور شاهني، القاهرة، 

معرفة القراء الكبار، مشس الدين الذهيب، مؤسسة  .١٤
 .هـ١٤٠٤، عام ١الرسالة بريوت، ط

منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ابن اجلزري، دار  .١٥
 .هـ١٤٠٠الكتب العلمية، بريوت، ط عام 

: النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، تصحيح  .١٦
 .ي حممد الضباع، دار الفكر بريوتالشيخ عل

هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، عبد الفتاح  .١٧
 .هـ١٤٠٢، ١املرصفي، ط



 

)٣٨(

 فهرس احملتويات
 وعـــاملوض الصفحة
 مقدمة الطبعة األوىل ٥
 كلمة فضيلة الشيخ عبد الغفار الدرويب ٨
 كلمة فضيلة الشيخ حممد حممود ربيع ١١
 متهيد ١٣
 شعبة وحفص: م برواية قراءة عاص ١٤
 أشهر الطرق لرواية حفص ١٦
 املد املنفصل ومقدار مده عند حفص  ١٦
 شيوع ظاهرة قصر املد املنفصل ١٧
 تعريف املد املنفصل وحكم مده ٢٠
 مراتب املد املنفصل لدى القراء ٢٠
 هل جيوز قصر املنفصل ؟ ٢٢
 حتذير اخلواص من قصر املنفصل على اإلطالق ٢٣
 ...أقوال العلماء يف عدم جواز التلفيق   ٢٤
 ...ذكر حالة واحدة لقصر املنفصل   ٢٦
 قول العالمة الضباع يف احلالة املذكورة ٣٢
فتوى شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عدم جواز القراءة  ٣٤

 مبجرد الرأي
 قول الشيخ عبد الفتاح املرصفي يف ذلك ٣٤
 خالصة القول ٣٦
 صادرأهم املراجع وامل ٣٨
 فهرس احملتويات ٤٠
  



 

)٣٩(


من  من أراد القراءة بقصر املنفصل مع توسط املتصل حلفص

 :، فعليه مراعاة ما يلي  ))الطيبة((طريق 
: بالبقرة    :  قراءة الكلمات التالية بالصاد فقط -١

٢٤٥ ،     ٦٩: باألعراف ،      ٢٢:اشيةبالغ. 
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 :  اإلدغام التام فقط يف -١٠    ] ٢٠: املرسالت. [ 
 . جواز التكبري من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة الناس -١١

                                        


