رواية حفص عن عاصم
من طريق الفيل من كتاب المصباح
(من طرق قصر المنفصل)

ول اهلل ،وعلَى آلِ ِه وص ِ
الحم ُد ِ
الم علَى ر ُس ِ
حبه َوَمن َوااله وبعد .فلَ َّما كان القارئ برواية حفص
هللَّ ،
والصالةُ َّ
َ
والس ُ
َ

عن عاصم كثيراً ما يحتاج إلى قصر المنفصل؛ لتناسبه مع مرتبة الحدر وصالة القيام ،كان من الواجب عليه أن يعرف
ما يترتب على القصر من أحكام؛ من أجل ذلك َع َّن لي أن أكتب نظماً أُبَيِّن فيه هذه األحكام ،وقد اخترت طريقاً من

طرق القصر ،وهو طريق الفيل من كتاب المصباح ،وهو أسهل طرق قصر المنفصل فيما أعلم .وقارنته بطريق الشاطبية

المشهور  ،هذا ومعروف أن مصحف المدينة النبوية ضبط على ما يوافق طريق الشاطبية.

طريق املصباح :
ويسمى ( :كتاب المصباح في القراءات العشر) لإلمام أبي الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري
البغدادي المتوفى بها سنة 555ه  .وقد نَ َق َل لنا رواية حفص من طريق الحمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو عن

حفص عن عاصم.

نظم لطريق الفيل من كتاب المصباح
ت بِ َح مم ِد اللَّ ِه َد موم اً َم َع الش مك ِر
بَ َدأم ُ
ص لَّمي ُ تَ مع ِظيم اً َو َس لَّ مم ُ َدا ِم اً
َو َ
ُد ،فَ َه ذا َم ا َرواهُ أَِ َّم ة
وبَ مع
َويُ مس نَ ُد َع من َع مم روَ ،علَ ى َح مفص ِه مم تَ ال
فَِف ي المبَ مد ِء بِ األَ مجز ِاء :لَ ميس ُم َخيَّ راً
َوقَ مد َمنَ عُ وا التَّ مكبِي َر إِالَّ لِ َخ مت ِم ِه
ومتَّ ِ
ص َر من
ص الً َو ِّس م
ص َل اقم ُ
طَ ،وم ا انم َف َ
ُ
ِ
الف ِ
ض معف) بَِف مت َِّ َّ
اد فِ ي ال روم ُكلِّ ِه
و َ( َ
الس ي ِن ال بِ َّ ِ
ص مي
َوبِ ِّ
الص اد قُ مل( :أَ مم ُه ُم الم ُم َ
ِ
ص طَةً)
ص ُ
ط) األُولَ ىَ ،و(ف ي الم َخ مل ِق بَ م
َك َذا (يَ مب ُ
وم مس تَ مف ِهماً فِ ي( :اآل َن) َو(ال َّذ َك َريم ِن) َم مع
ُ
َوأَ مش ِم مم بِ ( :تَأ َممنَّ ا)َ ،و(يَل َمه م ) فَ أ مد ِغ َم من
َو(بَ مل َرا َن)َ ( ،م من َراق)َ ،و( َم مرقَ ِدنا) َك َذا
ور َوَم مريَم
َوَو ِّس م
ط لَ َد ( َع مين) ب ُ
ش َ
ِِ
اء َواقِف اً
َو(آتَ انِ َي اللَّ هُ) م
اح ذف الميَ َ
ف ِل اللَّ ِه نَظ ِمم ي َوإِنَّنِ ي
َوتَ َّم بَِف م
.

وأُثمنِ ي علَي ِه ص ِ
اح ِ
ب ال َمم ِّن والمبِ ِّر
َم
َ
َ
ص طََفى و ِ
ص محبِ ِه المغُ ِّر
َعلَ ى ال ُمم م
اآلل َم مع َ
َ
ِ ِ
باح ُو ِّ
ض ََّ ف ي النَّ مش ِر
ص ِ
َع ِن المفي ِل ف ي ال ِمم م
َعلَ ى َع ِ
اص م َو مه َو الم ُم َكنَّ ى أَبَ ا بَ مك ِر
لِبَ مس َملَة؛ بَ مل لِلتَّبَ ر ِك ُم مس تَ مق ِري
ِ
ص ِر
َوال َس مك َ قَ مب َل الم َه مم ِز م من طُ ُر ِق الم َق م
َك َذا المم د لِلت ِ
ص ِر
اء بِالم َق م
م
َ
َّعظ ِيم قَ مد َج َ
َوال غُنَّ ة فِ ي ال الَّم َوال َّر ِاء قَ مد تَ مس ِري
ِ
ص اداً لَ َد فَ مرِدهِ الن مك ِر
ط ُرو َن)َ ،وقُ مل َ
َوفَ ِّخ مم بِ ( :فِ مرق) َو مه َو فِ ي آيَ ِة المبَ مح ِر
( َءأَللَّ هُ) أَبم ِدلمها َم َع الم َم ِّد ِذي الم َوفم ِر
ب) َو(نَ مخلُقك مم) أَتِ َّم َوال تَ مزِر
َم َع ( مارَك م
س مك ِ فِ ي األَ مربَ ِع المغُ ِّر
(لَ هُ ِع َوج اً) بال َّ
ِ
ين) َم مع (نُ ون) فَ أَ م ِه مر بِ ال عُ مس ِر
َو(يَاس َ
ف ِم ن( :س ِ
ف ِ
الس َل) بِال َّد مه ِر
َك َذا األَلم َ م
اح ذ م م َ
َح ِم دت إِلَ ِهي أَ من تَ َك َّم َل بِالميُ مس ِر
.

جدول شامل لطريق الفيل من كتاب المصباح وطريق الشاطبية
الخالف

طريق الفيل من كتاب المصباح

طريق الشاطبية

البسملة في أجزاء السورة

متعينة للتبرك

جا زة

المد المتصل
المد المنفصل ومنه مد التعظيم

أربع حركات على المختار وهو األرجَّ
يجب مده أربعاً على األرجَّ

يجب قصره حركتين

السك قبل الهمز

ال سك قبل الهمز  :ال خاص وال عام

النون الساكنة أو التنوين قبل الالم والراء

إدغام كامل بدون غنة

(ويبصط)البقرة ،و(بصطة)األعراف

بالصاد فقط

(يله ذلك) و(اركب معنا)

بالسين فقط
يجب اإلدغام عند الوصل

باب ءاآلن

اإلبدال فقط.

اإلبدال أو التسهيل.

ما لك ال تأمنا

اإلشمام فقط.

اإلشمام أو االختالس.

عوجا ،مرقدنا ،من راق ،بل ران

يجب السك وصالً

العين من  :كهيعص وعسق

أربع حركات

(فرق) حال الوصل

التفخيم فقط.

التفخيم والترقيق.

(ءاتان) حال الوقف

بحذف الياء وسكون النون .

إثبات الياء  ،أو حذفها مع سكون النون.

فتَّ أو ضم ضاد (ضعف) في الروم

بفتَّ الفاد

يجوز الوجهين

إ هار وإدغام  :يس ون

أربع أو س حركات

يجب اإل هار فقط

المصيطرون

بالسين فقط

بالصاد أو السين.

(سالسال) في اإلنسان وقفاً
(نخلقكم)

بحذف األلف وسكون الالم

باإلثبات  ،أو الحذف مع سكون الالم

يجب اإلدغام الكامل وال أثر للقاف

بمصيطر

بالصاد فقط

التكبير

ال تكبير أول كل سورة ويصَّ في الختم

ال تكبير أول كل سورة وال في الختم

المراجع


(مصحف المدينة النبوية).



(صريَّ النَّص في الكلمات المختلف فيها عن حفص) للشيخ :علي محمد الفباع ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 6431ه .



نظم الشيخ  :عبد العزيز عيون السود ،وشرح الشيخ  :أيمن رشدي
(منظومة تلخيص صريَّ النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص) ُ



(هداية القاري إلى تجويد كالم الباري) للشيخ عبد الفتاح السيِّد عجمي المرصفي  ،الطبعة الثانية  ،مكتبة طيبة  ،المدينة المنورة.

ُس َويمد.



كتاب (غاية المريد في علم التجويد) للشيخ :عطية قابل نصر ، ،الطبعة الثالثة ،دار الحرمين للطباعة ،القاهرة .وقد اقتبس من نظم الشيخ

السمنودي المذكور في هذا الكتاب ص  ، 656وهو نظم يبين طريق الفيل وذرعان من روضة المعدل.

* * *

من نظم وإعداد  :أبي إبراهيم حسان بن سالم عيد  .صفر 3241 :هـ
غفر هللا له ولوالديه

