
اللجنة العلمية - إدارة الشؤون التعليمية

الفحص 
عن أشهر طرق

حفص 
ومعه مفردات حفص



احلمــد هلل الــذي َمــنَّ علينــا بالهدايــة، وأرشــدنا إلــى حمــل علــم القــرآن بالروايــة 
والدرايــة، والصــالة والســالم علــى صاحــب الرســالة، ومخــرج النــاس مــن الضاللــة، وعلــى 

ــد: ــا بع ــه، أم ــي حزب ــه، وتابع ــه وصحب آل

فهــذه صفحــات ميســورة، تُســفر عمــا حلفــص يف بعــض الطــرق املشــهورة، لكونهــا روايــة 
يف األمصــار منشــورة، ويليهــا األوجــه التــي انفــرد بهــا حفــص.

ومعلــوم عنــد أهــل التخصــص يف القــراءات أنــه ال يصــح البــدءُ بعلــم الروايــات واألوجــه 
والتحريــرات إال بعــد اتقــان روايــة واحــدة تكــون هــي األم واملرجــع عنــد احلفــاظ واحلافظات.

ــان  ــم واتق ــب العل ــم الواضحــة يف طل ــة تســعى لرســم املعال ــر القرآني ــة املناب وإن جمعي
ــاظ  ــاً مســهاًل حلف ــذا أخرجــْت هــذه الرســالة لتكــون مرجع ــالوًة وأداًء. ل ــرآن حفظــاً وت الق
ــرف  ــة حفــص وهــو ال يع ــاز احلافــظ يف رواي ــق أن يُج ــة حفــص عــن عاصــم، إذ ال يلي رواي

ــه. ــة عن ــه وال األوجــه املروي مفردات

املدير العام جلمعية املنابر القرآنية

صبــــاح اليـعـقـــــوب
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التذكرة يف القراءات الثمان ألبي احلسن طاهر بن أبي الطيب بن غلبون احللبي )399(.- 1
الروضة يف القراءات العشر و قراءة األعمش ألبي علي احلسن بن محمد بن إبراهيم - 2

البغدادي املالكي )438(.
التيسير ألبي عمرو الداني األندلسي )444(.- 3
التذكار يف القراءات العشر ألبي الفتح عبد الواحد بن احلسني بن أحمد بن عثمان بن شيطا - 4

البغدادي )445(.
الوجيز يف القراءات العشر ألبي علي احلسن األهوازي )446(.- 5
اجلامع يف القراءات العشر و قراءة األعمش ألبي احلسن علي بن محمد بن علي ابن فارس - 6

اخلياط البغدادي )450(.
الكامل يف القراءات العشر و األربع الزائد عليها ألبي القاسم يوسف الهذلي املغربي )465(.- 7
الروضة يف القراءات السبع ألبي إسماعيل موسى بن احلسن املعدل )480(.- 8
املستنير يف القراءات العشر ألبي طاهر أحمد بن سوار البغدادي )496(.- 9
تلخيص العبارات ألبي علي احلسن بن بليمة الهواري القيرواني  )514(.- 10
التجريد ألبي القاسم عبدالرحمن الصقلي )ابن اللحام( املصري )516(.- 11
اإلرشاد، الكفاية الكبرى ) وهما يف القراءات العشر ( ألبي العز محمد بن احسني بن بندار - 12

القالنسي الواسطي )521(.
الكفاية يف القراءات الست، املبهج يف القراءات الثمان و قراءة األعمش و ابن محيصن - 13

واختيار خلف واليزيدي ألبي محمد عبداهلل سبط اخلياط البغدادي )541(.
املصباح يف القراءات العشر ألبي الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري البغدادي )550(.- 14
غاية االختصار يف القراءات العشر ألبي العال احلسن بن أحمد بن محمد العطار الهمداني - 15

.)569(
حرز األماني ووجه التهاني )منظومه( ألبي محمد )أبو القاسم( القاسم بن فيره الرعيني - 16

الشاطبي االندلسي )590(.

الـطـرق الـمشهــورة يف روايـة حـفــص عـن عـاصــم 
)الـكـتــب و أصـحــابـهــــا(
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َوَكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعِزيِز إَِل َأِب َبْكِر 
ْبِن َحْزٍم: اْنُظْر َما َكاَن ِمْن َحِديِث َرُسوِل 
اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْكُتْبُه، َفإِنِّ ِخْفُت ُدُروَس الِعْلِم 
َحِديَث  إِلَّ  َتْقَبْل  َولَ  الُعَلَمِء،  َوَذَهاَب 
َوْلَتْجلُِسوا  الِعْلَم،  »َوْلُتْفُشوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النّبِيِّ 
لَ  الِعْلَم  َفإِّن  َيْعَلُم،  لَ  َمْن  ُيَعّلَم  َحّتى 

ا«  صحيح البخاري. َيْلُِك َحّتى َيُكوَن ِسّ
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أهداف المشروع :
تكوين احلفاظ والقراء بالطريقة التي سار عليها كبار العلماء األقدمني.  

لــه عنايــة  أَحــد  التعــاون مــع الهيئــات احلكوميــة واألهليــة يف خمســة عشــر  فنــًا ال يســتغني عنهــا   
وعلومــه. بالقــرآن 

إفادة سائر املجتمع بالعلوم املرتبطة بالقرآن الكرمي.  
حتصيل امللكة العلمية لدى حفاظ القرآن بإشراكهم يف اختبارات الدورات اخلمس عشرة.  

استضافة أبرز املعتنني بعلوم القرآن والقراءات من العالم اإلسالمي لإلفادة بعلومهم وجتاربهم.  
إشراك النساء يف جميع الدورات العلمية والورش التدريبية.  

البيـــــــــــــــــــــان : الشريحة المستهدفة :

اخلاصة  املراحل  )يف  القرآن،  حفاظ   
باإلجازات(.

طلبة العلم يف الفنون املدرجة ضمن   
الشريعة  كلية  وطالب  املشروع.  هذا 

واملعهد الديني.

بعض احلفاظ املستضافني من الدول   
التي يندر فيها العناية بعلوم القرآن 

واإلجازة فيه.

- اســـتظهار القـــرآن علـــى القـــراء الكبـــار 
ألخـــذ اإلســـناد بروايـــة حفـــص، أو مـــع 
مقـــرأ  إلكمـــال  شـــعبة  روايـــة  إضافـــة 

عاصـــم.
التجويد  علم  أبواب  جميع  شرح   -
السيما علم الوقف واالبتداء، وحفظ 
آللئ  مثل:  التجويد  يف  معتمد  منت 
البيان للسمنودي، باإلضافة إلى أخذ 
السند يف بعض متون التجويد على 
نظام مجلس سماع على املسندين يف 

املتون العلمية.
العمى  كشف  منظومة  وحفظ  شرح   -
رسم  علم  يف  وهي  مايابا،  البن 

املصحف.
- تعليل علم الرسم والضبط.

- شرح أصول الشاطبية.

القراءات السبع وأخذ اإلجازة  - قراءة 
فيها.

وصرفا  نحوا  القراءات  توجيه  علم   -
وداللًة.

- علم األداء.
- علم اإلجازات واألسانيد القرآنية.

- قراءة القراءات الثالث املكملة للعشر، 
واإلجازة فيها.

حسب  العشر  القراءات  بني  الفروق   -
أشهر كتب القراءات. مع ختم الدورة 
مبجلس لسماع أشهر متون القراءات 

لإلجازة فيها.
- علم التحريرات.

- علم عّد اآلي.
- علوم القرآن.
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الروضه التذكرة 
الروضة الكاملاجلامعالوجيزالتذكار التيسير للمالكي 

للمعّدل

إدغام إدغام إدغام وجهانإدغام إدغام يلهث ذلك
وجهان 
وقدم 
اإلدغام

إدغام 

باإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشماموجهانباإلشمامباإلشمامال تأمنا 

عوجا 
بالوصلبالوصلبالوصلبالوصلبالوصلبالسكتبالوصلبالسكتمرقدنا 

 كهيعص
 بالتوسط بالقصربالقصر بالتوسطبالتوسطبالتوسطبالتوسطعسق )ع(

بالقصروالطول

 الساكن قبل
 بسكت عام ال  الهمز

وجهان ال )املوصول(
ال ال ال ال )عام(

تفخيمتفخيمتفخيمتفخيمتفخيمتفخيمتفخيمتفخيمفرق

فما آتان 
 حذفوجهانإثبات الياءإثبات الياء)وقفا (

الياء
حذف 
الياء

حذف 
الياء

حذف 
حذف الياءالياء

سالسال 
وأخواتها 

 )وقفًا(

باملد 
الطبيعي

 بالسكون
 بالسكونوجهانقصراَ

قصراَ
 باملد

الطبيعي
 بالسكون

 بالسكونوجهانقصراَ
قصراَ

فويق املد املتصل
فويق الطولالتوسط

فويق الطولالتوسط
الطولالطولالطولالتوسط

فويق املد املنفصل
فويق القصرالتوسط

التوسط
فويق 
القصر

فويق 
فويق القصرالتوسط

القصرالتوسط

 الغنة يف
النعمالنعمالالالالالالم و الراء

 يس والقرآن
إدغامإظهارإظهارإظهارإدغامإظهارإدغامإظهارن والقلم

 آلذاكرين 
 التسهيلإبدالإبدالو أخواتها

 التسهيل إبدالإبدالإبدالو اإلبدال
إبدالواإلبدال

الكـتـب

مواطن اخلالف
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الشاطبيةالغايةاملصباحالكفايةاإلرشادالتجريدالتلخيصاملستنير

إدغامإدغامإدغامإدغامإدغاموجهانإدغامإدغام

وجهانباإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشمامباإلشمام

بالسكتبالوصلبالوصلبالوصلبالسكتبالوصل
 بالسكت يف

 األول و الوصل
يف اآلخر

بالسكت

 بالقصربالقصربالقصربالتوسطبالقصر
 بالتوسطبالقصربالتوسطوالتوسط

والطول

 وجهان )خاص(الال
الالالالال)املفصول(

وجهانتفخيمتفخيمتفخيمتفخيمترقيقتفخيمتفخيم

 حذف
 حذفوجهانإثبات الياءالياء

الياء
 حذف
الياء

 حذف
الياء

 حذف
وجهانالياء

بالسكون 
قصرا

باملد 
الطبيعي

 بالسكــــون
قصراَ

 بالسكــــون
قصراَ

 بالسكــــون
قصراَ

 بالسكــــون
قصراَ

 بالسكــــون
وجهانقصراَ

فويق الطول
 التوسطالطولاملتوسطالطولالطولالتوسطالتوسط

أو فويقه

فويق التوسط
التوسطالتوسطالتوسطالتوسط

 القصر عن
احلمامي 
 واملتوسط

عن اآلخرين

 القصر و
جواز فويقه

 التوسط
أو فويقه

الالالالالالالال

إظهارإدغامإظهارإدغامإدغامإدغامإدغامإدغام

 التسهيل إبدالإبدالإبدالإبدالإبدالإبدالإبدال
واإلبدال
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الروضه التذكرة 
الروضة الكاملاجلامعالوجيزالتذكار التيسير للمالكي 

للمعّدل

 يبصط
بالسنيبالسنيبالسنيبالصادبصطه

بالسني 
 يف 

األولى 
 وبالصاد 

يف 
الثانيه

بالسنيبالسنيبالسني

 اركب
إدغامإدغامإظهارإظهارإدغامإدغامإدغامإدغاممعنــا

 ضعف 
بالفتحبالفتحبالفتحوجهانبالفتحوجهانبالضمبالضمضعفا

بالسنيبالسنيبالسنيبالصادبالسنيبالسنيبالصادبالصاداملصيطرون

بالصادبالسني بالصادبالسني بالصادبالصادبالصادبالصادمبصيطر

 من راق
بالسـكتبل ران

 بالسكت
 والوصل عن

)ذرعان(
بالوصلبالوصلبالوصلبالسكتبالوصلبالسكت

الالالالالالالتكــــبير
 نعم

)يف أواخر 
السور(

ال

الكـتـب

مواطن اخلالف



9

الشاطبيةالغايةاملصباحالكفايةاإلرشادالتجريدالتلخيصاملستنير

بالسنيبالسنيبالصادبالصادبالسنيبالسنيبالسنيبالسني

إدغامإدغامإدغامإدغامإدغامإدغامإدغامإدغام

وجهانبالفتحبالفتحبالضمبالضمبالضمبالفتحبالفتح

وجهانبالسنيبالسنيبالسنيبالصادبالسنيبالصادبالسني

بالصادبالصادبالصادبالصادبالصادبالصادبالصادبالصاد

بالسكت والوصل بالسكتبالوصل
بالسكتبالسكتبالسكتبالوصلبالسكتعن )ذرعان(

الالالالال
نعم )غير 

أواخر 
السور(

النعم )عام(
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من وافقه يف القراءات الشاذةاملفردةرقم

الشنبوذي فقط ُهُزًوا )11 موضع(.1

يِهْم )آل عمران57(.2 احلسن فقطَفُيَوفِّ

ُيْرَجُعوَن ) آل عمرن: 83 (3

َيْجَمُعوَن ) آل عمران: 157 (4

ُيؤتيهم ) النساء: 152 (5

احلسن فقطاسَتَحقَّ ) املائدة: 107 (6

َتْلَقُف )3مواضع (7

َمِعَي )أينما وردت8(.8

اليزيدي فقطَمْعِذَرًة ) األعراف: 164 (9

احلسن فقطُموِهُن َكْيِد ) األنفال: 18 (10

ا ) التوبة: 83 (11 َمِعَي عُدّوً

احلسن فقط  ) يونس: 23 (12

ابن محيصن واملطوعيَيْحُشُرُهْم ) يونس: 45 (13

احلسن واملطوعيِمن ُكٍلّ َزْوَجنْيِ ) هود: 40 ( وكذا يف )املؤمنون27(.14

( )يوسف6 ()الصافات102(، ويف لقمان 15 )َيا ُبَنيَّ َيــُبَنيَّ
13و16. أما )يابنيَّ أقم فمعه البزي.

دأًَبا ) يوسف: 47 (16

ُنوِحي ) 3مواضع (17

ِلَي ) إبراهيم: 22 ( وأما وِلَي نعجة بسورة ص فيه 18
خلف لهشام.

ُجوُم مسخراٌت )النحل12(.19 والشمَس والقمَر والنُّ

َوَرِجِلَك ) اإلسراء: 64 (20

مفردات حفص
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من وافقه يف القراءات الشاذةاملفردةرقم

21
ِعَوجاَ )بالسكت( وُيلحق به سكتاته: مرقدنا 

)يس52(، من راق )القيامة27(، بل ران 
)املطففني14(. 

مِلَْهِلِكِهْم ) الكهف: 59 ( وُيلحق به موضع النمل 59 22
)َمْهِلك(

أَْنَسـِنيُه )أنسانيُه( الكهف23.63

احلسن فقطُتَساِقْط ) مرمي: 25 (24

ابن محيصن فقطِإْن َهَذاِن ) طه: 63 (25

َقــَل )َقاَل( َربِّ اْحُكم )األنبياء: 112(26

َسَواًء ) احلج: 25 (27

اِمَسَة ) النور: 9 (.28 واخْلَ

ْقِه )النور 52(.29 َوَيتَّ

الشنبوذي فقطَتْسَتِطيُعوَن ) الفرقان: 19 (30

ِكَسفًا )الشعراء187( وكذا سبأ31.9

ْهب )القصص32(.32 الرَّ

ِلْلَعـِلمنَي )للعامِلني( الروم33.22

ُمقاَم )األحزاب13(.34

َما كاَن ِلَي )ص69(.35

ِلَع )غافر37(.36 فأَطَّ

ابن محيصن فقطَعَلْيُه اهلل )الفتح10(.37

َبـِلُغ أَْمِره )بالُغ( )الطالق3(.38

اَعًة )املعارج16(.39 َنزَّ

الشنبوذيُكُفًوا )اإلخالص4(.40



شاركنا .. في الخير
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أو عــــن طريــــــق االستقطــــــــــاع البنكـــــــي - بيــت التمـويــــل الكويتـــي
3 9 1 0 1 0 0 0 4 4 7 3 حســـــــــــــــــــــــاب: رقـــــــم 


