
 للشهرزوري( املصباح)الفيل عن احلمامي من كتاب رواية حفص عن عاصم من طريق 
 

 :أما بعد ... احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رسول اهلل 

)ص عن عاصم رمحفام اهلل بؼرص ادـػصل إحدى عرش صريًؼا ذكرها العؾامء ومن هذه الطرق صريق ادصباححلػ
1
وهذه هي (

 :، وما مل يذكر ففو متػق عؾقهاهلل تعاىل دصباح والشاصبي رمحهالػروقات التي بني صريؼي ا

 

 كلنات اخلالف الزقه

 طزيكة األداء

 املواضع

 الشاطيب املصباح

 أيً ماورد (أربع حزكات) توسط  (حزكتاٌ ) قصز  ادد ادـػصل 1

 أيً ما ورد (أربع حزكات)  توسط (ست حزكات ) طول  ادد ادتصل 2

 69، األعزاف245البكزة بالسني بالصاد يبصط، بصطة 3

 بالسني ادصقطرون 4

 (وجهاٌ)

 بالسني ، والصاد

 37الطور 

5 
ءالذكرين، ءاآلن، 

 ءاهلل

 باإلبدال

 (وجهاٌ)

 الإلبدال، التسهيل

51،يوىس144و143األىعاو

 59، اليحل59،يوىس91و

 باإلمشاو ال تلمـّا 6

 (وجهاٌ)

 باالختالس، واالمشاو

 11يوسف

 ر  ف   7
 التفديه ق 

 (وجهاٌ)

 الرتقيل والتفديه

 63الشعزاء

 (الوقف باليوٌ)حذف الياء  (وقػا) فام ءاتان 8

 (وجهاٌ)

 حذف الياء، وإثباتها

 36الينل 

 (وقػا)سالسال  9
 حذف األلف

 (الوقف بالو ساكية)

 (وجهاٌ)

 بإثبات األلف ، وحذفها

 4اإلىساٌ 

11 
 54الزوو  لضهالفتح ، وا( وجهاٌ) بفتح الضاد ضعػا،ضعف

11 
 التؽبر

ال تكبري، التكبري ( وجهاٌ)

 ألواخز سور اخلته

 ال تكبري

مً آخز سورة الضحى إىل 

 (على وجه اجلواس)آخز الياس 

 

1

 



 كظم صريق الػقل عن احلاممي من ادصباح لؾشقخ حمؿود عيل بسة صاحب كتاب العؿقد يف عؾم التجويد

 

ا           َ بَاح  َما اك َػَصَل اق رصر ص 
َن اد   َػ ص  م 

اَل   حل  د  ــتًا، َوَأب 
هر س  د  در ــاًل َفام 

تّص   َومر

َطــةً  ــطر َبص  لر َيب صر بَـاَب، ات  َن َوال  م ُمَؽِؿاَل   ب َلآل  غ  ؾرؼُؽم  َفَلد  ، َوَكخ 
 ب َصاد 

، َفِخاَم  لر َن ات  و  رر
َصق ط  ـؿر  يف  ال 

 
اَل   َوب الِسني  َفا َوَساَلس  ذ  ، َوَءا َتاِن  اح 

ق  ر 
 ب ػ 

َػــهر َوَأش   َم َضع  تَح  الُرو  م  ب تَل َمـّـا، اف 
ـَؿاَل   ؿ  َر الـّاس  َكال   َوَكِز  َجَواًزا  َءاخ 

نّ  ل  َوَكِزَ
ـر  َوالّضـَحى َوَهؾ  َن اخ  ضر َمن  َتاَل   م  َد  َعَذ َما َقاَلهر َبع   َوامح 

ــفر  الـ  ً ي ُير
َن، َتّم اّلذ  ي  ر 

تََلخ  ـؿر َن ال 
زَ   م  ــر 

َّؿاَل  احل  ــق  ُمر ي  ن  َهَذا الّطر 
 م 

 

سعقد فؼر تؾؼقـاه عن شقخـا الػاضل األستاذ ادؼرئ أبواحلسـني حمؿد هذا الوجه عذ وذا الطريق هبو

 :اهلروي احلسقـي ادعروف باألفغاِن ، إالّ أكه ذكر لـا اختالف العؾامء يف ادد ادتصل عذ ثالثة أقوال

بالطول  من قال ومـفم (2. كالشقخ الضباع والسؿـودي وغرمها فقه فؼط فؿـفم من يلخذ بالتوسط (1

ومـفم من يلخذ ( 3. عاله لؾشقخ حمؿود بسهأوكام هو يف الـظم  حػظه اهلل ط كام تؾؼقـاه من شقخـافؼ

 .كام جوزه اإلمام ابن اجلزري رمحه اهللبالوجفني التوسط والطول 

 :جواز اإلشباع لؾؽل يف ادتصل فؼال التوسط وصقبته  وقد ذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل يف

ز  َصّوالَ  فر َمٍد َقب َل مَه  ي    إ ن  َحـــر 
ًػا َوَعن  َباق  ؾ  ز  خر

د  ف د  َوم  الَ جر ـؿر  ال 

ّم َكل   ََنرم  َكل  ثر ق َل درو 
م    َوِسط  َوق  ق ف 

ب ع  َما اّتَصــل  َرَوى َفبَاق   َأَو اش 

ِل َعن  بَ  ؾ ؽر
ض  ل   ..................................   ............ ع 

 

ؾرؼُؽم]وكؾؿة  رواية حػص من مجقع صرقه باإلدغام التام إال أن البعض قرأه باإلدغام  يفتؼرأ [ َأمَل  َكخ 

الـاقص عؿال عذ أحؽام التجويد لتؼارب الؼاف والؽاف ولؼوة الؼاف أخذ هبذا الوجه، والشتفار 

 .فتدبر  .واهلل أعؾم( . واخلؾف بـخؾؼؽم وقع ) ام ابن اجلزري ادؼدمة اجلزرية مـظومة اإلم
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