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احلــمــد هلل وكــفــى، وصـــاة وســاًمــا على عــبــاده الــذيــن اصطفى، 
العليم احلكيم،  أنــت  إنــك  متنا،  علَّ مــا  إال  لنا  علم  سبحانك ال 
ئ لنا من أمرنا  متنا، وهيِّ منا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علَّ اللهم علِّ

َرَشًدا.
أما بعد :

فإن اهلل - سبحانه وتعالى - َلَّا أنزل القرآن الذى أضاء به القلوب، 
وأوضــح به السالك والــدروب، وأبــان به األخطاء والعيوب، ووعد 
وأغلى مطلوب،  أعلى  إلى  الوصوَل  فيه  بالعمل مبا  ك  َمن متسَّ
وجعله نبراًسا على مدى الزمان يف كل شروق وغروب - اصطفى 
وَوَعدهم  وأوجــب عليهم جتويَده  الكتاب،  لهذا  من عباده حملًة 
قهم للمداومة على قراءته وإقرائه،  على ذلك جزيَل ثوابه، ووفَّ
العباد، وجعلهم من  هم مبزايا بني  وسقاهم لذيَذ شرابه، وخصَّ

خواصِّ أحبابه.
لهم على َمــن ســواهــم حلفظ  فسبحانه مــن إلــٍه اخــتــارهــم، وفضَّ
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كتابه الكرمي، وَصْونه عن التبديل، والتغيير، ونسأل اهلل أن نكون 
من أهل القرآن العاملني به واحملافظني عليه.

إن علم التجويد من أهم العلوم الشرعية، وذلك لتعلقه بكتاب 
رب البرية وكان من بني التآليف اجلليلة والتون العظيمة متني 
مبادئ  على  الشتمالهما  اجلزرية(  و)القدمة  األطفال(  )حتفة 
ودقة  احلجم  وصغر  النظم  سهولة  مع  وأحكامه  التجويد  علم 
وحسن  السبك وجمال األسلوب مما جعل التعلمني والهتمني 
بعلم التجويد يقبلون على دراستهما وحفظهما وفهمهما وطار 
بهما طائر الشهرة كل مطار، فالعلوم بحار عميقة الساحل لها ، 
والتون مبنزلة الدرر الآللىء الستخرجة من تلك البحار، لذلك 
كان من أقوال السلف »من حفظ التون َحاز الفنوَن« وقد وجدت 
الرغبة عندي وعند إخواني بجمع هذين التنني يف ُكتيب واحد 
يستطيع الــطــالــب مـــن  خــالــه حــفــظ ومــراجــعــة هــذيــن التنني 
فقمت تلبية لرغبتهم وطلبا لألجر من اهلل عز وجل بجمعهما 
وضبطهما مبا أخذت على مشايخى بأسانيد صحيحة وعالية 
قدميا  لهما  والضابطني  احملققني  كتب  من  عليه  اطلعت  ومبــا 

وحديثا مع االستفادة من بعض الشروح التوفرة.
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ونسأل اهلل أن ينتفع به السلمون عامة وإخواننا الدارسني خاصة
كما ألتمس النصح فيه من كل متقن بارع ، والدعاء من كل تقى 
خاشع ، فما كان فيه من الصواب فمحض فضل العطي الانع، 
وما كان من خطإ أو سهو أو نسيان فهو الزم لي، ولومه علىَّ واقع.

ونسأل اهلل بأسمائه احلسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا هذا 
العمل التواضع ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن يجعل 

سعينا يف خدمة القرآن الكرمي وأهله وحملته مشكورا .

)1( منت الشاطبية = حرز األماني ووجه التهاني يف القراءات السبع .

وأمتثل قول الشاطبي رحمه اهلل تعالى :

ــنَّ ِبــــِه َخـــْيـــرًا َوَســــاِمــــْح َنــِســيــَجــُه  ــ َوُظــ

ْسَنى َوِإْن كاَن َهْلَهَا  ِبااِلْغضاَِء َواحْلُ

ــٌة.  ــْســَنــَيــنْيِ ِإَصــاَب ــْم إِلْحــــَدى احْلُ َوَســلِّ

َوااُلْخَرى اْجِتهاٌد َراَم َصْوبًا َفأَْمَحَا 

ِبــَفــْضــَلــٍة ــُه  ــ ــ ِرْك ــادَّ ــ ــ َف ــْرٌق  ــ ــ َخـ ــاَن  ــ كـ َوِإْن 
ْلِم وْلُيْصِلْحُه َمْن َجاَد ِمْقَواَل)1( ِمَن احْلِ
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أوال: منظومة حتفة األطفال
والغلمان يف جتويد القرآن

للشيخ سليمان بن حسني بن محمد
اجلمزورى - رحمه اهلل -
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التعريف بناظم منت »التحفة« الشيخ سليمان اجلمزوري 

اجلــمــزوري،  بــن شلبي  بــن محمد  بــن حــســني  : سليمان  اسمه 
الشهير باألفندي الشافعي.

الائة  بعد  وستني  بضع  سنة  األول  ربيع  شهر  ولــد يف   : مولده 
واأللف يف طنطا، ونسب إلى جمزور؛ وذلك ألن جمزور بلدة أبيه، 
وهى قريبة من طنطا بنحو أربعة أميال . وهو من علماء القرن 

الثاني عشر الهجري.
شيوخه : تلقى اجلمزوري »رحمه اهلل« القراءات عن شيخه : 

1 - الشيخ / نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر بن ناجي 
بجوار  بلدة  وهــي  »الــيــه«،  إلــى  نسبة  باليهي؛  الشهور  فنيش  بــن 
)الــولــود  العربية  مصر  بجمهورية  النوفية  بإقليم  الــكــوم  شبني 

سنة 1139هـ، والتوفى سنة : 1204هـ(
النجا،  أبــو  : محمد  واســمــه   ، األحــمــدي  / مجاهد  الشيخ   -  2
اشتهر بلقب "سيدي مجاهد "، وهو من علماء القرن الثاني عشر 
الهجري ، ومن أوائل شيوخ العهد األحمدي األزهري ، وهو الذي 
لقب اجلمزوري باألفندي، وهي كلمة تركية يشار بها للتعظيم 

واإلجال .
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من مؤلفاته :
1- الفتح الرحماني بشرح كنز العاني.

2- منظومة يف رواية ورش .
3- نظم حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن.

 4- فتح األقفال بشرح حتفة األطفال.
 5- جامع السرة يف شواهد الشاطبية والدرة.

6-  نظم: كنز العاني بتحرير حرز األماني.
7- الطراز الرقوم بشرح الدر النظوم.

وفاته:
كــان حيا حتى  بعضهم:  فقال  وفــاتــه،  تاريخ  العلماء يف  اختلف 

عام 119٨ هـ.
وقيل : كان حيا حتى عام 1213 هـ .
وقيل : كان حيا حتى عام 1227 هـ .

فرحمه اهلل، وجزاه عن خدمة القرآن وأهله خير اجلزاء.
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اإلسناد الذي أدى إلى منت )حتفة األطفال(
قرأت هذه النظومة - غيبـا من حفظي يف مجلس واحد - 

على كل من أصحاب الفضيلة : 

1- الشيخ الدكتور: إلياس أحمد حسني البرماوي »حفظه 

اهلل« 

2- الشيخ: حسن مصطفي الوراقي الصري »حفظه اهلل« 

3- الشيخ: جمال إبراهيم محمد القرش »حفظه اهلل« 

4- الشيخ: إسماعيل عيد فرحان »حفظه اهلل« 

5- الشيخ: هاني عفيفى عثمان عزام »حفظه اهلل« 

6- الشيخ: الدكتور سعيد حامد »حفظه اهلل« 

7- الشيخ: مصباح أحمد »حفظه اهلل« 

٨- الشيخ الدكتور وليد إدريس النيسي »حفظه اهلل«
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سند الشيخ الدكتور إلياس البرماوى

سأكتفى بذكر سند الشيخ الدكتور إلياس البرماوى القرىء 

بالسجد النبوى الشريف. 

فقد أخــبــرنــي الــشــيــخ: إلــيــاس أحــمــد حسني الــبــرمــاوي أنه 

الكرمي  عبد  محمد  إسماعيل  أحــمــد   : الشيخ  عــن  تلقاها 

الــســنــديــونــي، وهــو عــن الشيخ الــقــرئ احملــقــق : حسن عبد 

السام حسن أبو طالب، وهو على شيخ قراء مصر يف وقته 

الــشــيــخ: عــامــر السيد عــثــمــان، وهــو على األســتــاذ الفاضل 

الــشــيــخ: إبــراهــيــم مــرســي محمد بــكــر الــبــنــاســي، وهـــو على 

الشيخ القرئ :غنيم محمد غنيم، وهو على الشيخ : حسن 

محمد بدير اجلريسي الكبير، وهو على شيخ القرئني العلم 

التولي،  : محمد  الشيخ  وقته  قــراء مصر يف  الشهير شيخ 

وهو بسنده إلى الناظم. رحمه اهلل تعالى .
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املنهج فى الكتاب 

1- قمت بضبط التنني ضبطا جيدا وفقا لا تلقيته من مشايخى  
- حفظهم اهلل - جميعا باألسانيد التصلة إلى ناظمها ومستعينا 

ببعض النسخ العتمدة واحملققة وبعض الشروح التوفرة .
2- إن كان فى الكلمة أكثر من وجه أكتفى بذكر الشهور والعروف  
وما تلقيته وما ُأقرئ به وما رجحه احملققون الضابطون  وأشير 
إليه فى احلاشية متوخيا فيها االختصار واليسر - وإذا تساوى 
ضبطاِن يف القوة فإني ُأشيُر إلى الضبط الثاني يف احلاشية ال 

حُت عند االختاف ما ظهر لي أنه األرجح . يف صلب النت ورجَّ
3- لم ألتزم بالشرح أو بيان معانى الكلمات إمنا راعيت االختصار 

قدر اإلمكان فهناك كتب مخصصة لذلك .
4- ترجمة مختصرة لكل ناظم على حدة، والسند الذى أدى إليه.

كتبه
أبوعمار

ياسر سرحان الدسوقي الديب
 23 / صفر / 1440 هـ  - 201٨/11/1م
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َمنْتُ
ْطَفاِل َفِة اأْلَ حُتْ
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َمة الُتْحَفٌة« »ُمَقدِّ
ــَغــُفــوِر ــِة )1( اْل ــَمـ َيـــُقـــوُل َراِجــــي َرْحـ  -1

ــاُن ُهــــــَو اجَلــــــْمــــــُزوِري ــ ــَم ــ ــْي ــ ــَل َدْوًمـــــــــا ُســ

َعـــَلـــى ـــًيـــا  ُمـــَصـــلِّ  ) هلِلِ ــــــْمــــــُد  )احْلَ  -2

ـــــــــٍد( َوآلــــــــــــــــِه َوَمــــــــــــــــْن َتـــــــَا )ُمـــــــــَحـــــــــمَّ

ـــْظـــُم ِلـــْلـــُمـــِريـــِد 3- َوَبـــــْعـــــُد: َهــــــَذا الـــنَّ

ـــــــــــــــُدوِد َواْلُ ـــــْنـــــِويـــــِن  والـــــتَّ ــــــوِن  الــــــنُّ يِف 

ــِة اأَلْطـــــَفـــــاِل( ــَفـ ــْحـ ــُتـ ــُه )ِبـ ــُتـ ــْيـ ـ 4- َســـمَّ
اْلــَكــمــاِل)3( )2( ِذي  ــيــِهــىِّ اْلِ َعــْن َشْيِخَنا 

ــا َبـ ــاَّ ـ الـــطُّ َيـــْنـــَفـــَع  أَْن  ِبـــــِه  أَْرُجــــــــو   -5

ــــــَواَبــــــا َواأَلْجـــــــــــــــــَر َواْلــــــــَقــــــــُبــــــــوَل َوالــــــثَّ

)1( ِبالَكْسِر وجها واحدا ، َواَل يصحُّ َنْصُبَها رواية وال دراية.
ِة«. )2( وَقْريُة »ِمْيه« ِبَكْسِر اليِم، وهي: »بلدة بجوار شبني الكوم ، بِإْقِليِم اْلُُنوِفيَّ

ومعاملة  البشري يف عبادة اخلالق  الكمال  ومــراده   ، لَشيِخِه  َمــْدح  اْلَكَماِل(  )ِذي   )3(
اخَلْلق وحسن اخُلُلق.
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ـــْنـــِويـــِن َوِلـــلـــتَّ ــْن  ــُكـ ــْسـ َتـ ِإْن  ــوِن  ـ ــنُّ ــلـ ِلـ  -6
أَْرَبـــــــــــــــُع أَْحــــــــَكــــــــاٍم َفــــــُخــــــْذ َتـــْبـــِيـــيـــِنـــي

ــَل أَْحــــــُرِف ــْبـ ُل اإلْظــــَهــــاُر َقـ 7- َفــــــــاأَلوَّ
ــَتــْعــِرِف )2( ـــَبـــْت َفــْل ِلــْلــَحــْلــِق ِســـتٌّ )1( ُرتِّ

َعـــــــــنْيٌ َحــــــاُء ُثــــــــمَّ  َفــــــَهــــــاٌء  ٨- َهـــــْمـــــٌز 
ُمــــــْهــــــَمــــــَلــــــَتــــــاِن ُثـــــــــــمَّ َغــــــْيـــــــــــــٌن َخـــــــــاُء 

أََتـــــــْت ــــٍة  ِبــــِســــتَّ ِإْدَغــــــــــــــاٌم  ــــــاِن  9- والــــــثَّ
َثَبَتْت َقــْد  )3( ِعــْنــَدُهــْم  ــوَن(  ــُل ــْرُم )َي يِف 

ــْدَغــَمــا ــَهــا ِقـــْســـَمـــاِن ِقـــْســـٌم ُي ــِكــنَّ 10- َل
ــــــٍة )ِبــــــَيــــــْنــــــُمــــــو( ُعــــِلــــَمــــا ِفــــــيــــــِه ِبــــــُغــــــنَّ

ــَا ــ َفـ ِبــــِكــــْلــــَمــــٍة  َكـــــاَنـــــا  ِإَذا  ِإالَّ   -11
ــا ُثــــمَّ ِصــــْنــــَواٍن َتـــَا ــَيـ ــُدْنـ ــْم )4( َكـ ــ ــْدِغ ــ ُت

ـــْه ُغـــنَّ ــِر  ــ ــْي ــ ــَغ ــ ِب ِإْدَغــــــــــــاٌم  ــــــاِن  َوالــــــثَّ  -12
ـــــــــْه  َرنَّ َكـــــــــرِّ ُثــــــــــمَّ  ا  َوالــــــــــــــــرَّ ِم  الــــــــــــــاَّ يِف 

( خبًرا لبتدأ محذوف ، والتقدير : هي ستٌّ ، وِباْلـَجِرّ جائز َبَدٌل ِمْن أَْحُرِف، واألصل :  )1( )ِستٌّ
"ستة" وحذفت التاء للضرورة الشعرية .

)2( )َفْلَتْعِرِف( أو )َفْلُتْعَرِف( »ِباْلِبَناِء ِلْلَمْفُعوِل أَو ِلْلَفاِعل« .
)3 ( )َيْرُمُلوَن( ِبَضِمّ اْلـِميِم َواَل َيُجوُز َفْتحَها، ِمْن َقوِلَنا: َرَمَل َيْرُمُل ، من باب: »َنَصَر ينُصُر«.

اُع بقولهم : »ُتْدِغْم أَْنَت« . بَّ )4( )ُتْدِغْم( ِبَكْسِر اْلَغنِي َكَما َضَبَطَها اْلـِميِهيُّ و الضَّ

ْنويِن اِكَنِة َوالتَّ وِن السَّ َأْحَكاُم النُّ
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)1(  يجوز الفتح والكسر يف الكاف والكسر أشهر.
)2( »ثنا« ، و»تقى« بالتنوين وعدمه والذي تلقيناه قصر األول وتنوين الثاني .

)3(  بالتنوين النصوب .

ـــالـــُث اإِلْقــــــَاُب ِعـــْنـــَد اْلـــَبـــاِء 13- َوالـــثَّ
ـــــــٍة َمـــــــــــَع اإِلْخــــــــــَفــــــــــاِء  ِمـــــيـــــًمـــــا ِبـــــــُغـــــــنَّ

اِبــُع اإِلْخــَفــاُء ِعْنَد اْلَفاِضِل َوالــرَّ  -14
ِمــــــَن احُلـــــــــــُروِف َواِجــــــــــٌب ِلـــْلـــَفـــاِضـــِل

15- يِف َخْمَسٍة ِمْن َبْعِد َعْشٍر َرْمُزَها
ْنُتَها مَّ َقــد ضَّ الَبْيِت  َهــَذا   )1( ِكــْلــِم  يِف 

16- ِصْف  َذا َثَنا َكْم َجاَد َشْخٌص  َقْد َسَما
َظــاِلـَـا ــْع  َضـ  )2( ُتــًقــى  يِف  ِزْد  ــًبــا  َطــيِّ ُدْم 

َدَتنْيِ وِن امُلَشدَّ َأْحَكاُم امِليِم والنُّ

َدا ــا ُشــــــدِّ ــ ــوًن ــ 17- َوُغـــــــنَّ ِمـــيـــًمـــا ُثـــــمَّ ُن

ــــــٍة َبـــــــَدا َوَســــــــــــمِّ ُكــــــــــــا)3( َحــــــــــــْرَف ُغــــــنَّ
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اِكَنِة َأْحَكاُم َامِليِم السَّ
ي َقْبَل اْلِهَجا 1٨- َواِليُم ِإْن َتْسُكْن جَتِ

ــــــَجــــــا احْلِ ِلـــــــــــِذي  ــــــَنــــــٍة  َلــــــيِّ أَِلـــــــــــــٍف  اَل 
ِلَـــــْن َضــَبــْط َثــــَاَثــــٌة  ــا  ــَهـ ــاُمـ ــَكـ 19- أَْحـ

َفـــَقـــْط ــاٌر  ــ ــ ــَه ــ َوِإْظــ ــاٌء اْدَغــــــــاٌم )1(  ــ ــَفـ ــ ِإْخـ
ــَبـــاِء ــْنـــَد اْلـ ُل اإِلْخــــَفــــاُء ِعـ 20- َفـــــــاأَلوَّ

اِء )2( ِلــــــْلــــــُقــــــرَّ ـــــــــْفـــــــــِويَّ ــــــــِه الـــــــــشَّ َوَســــــــمِّ
أََتــــى ــا  ــَهـ ــِلـ ــْثـ ـ ِإْدَغــــــــــاٌم مِبِ ـــــاِن  21- َوالـــــثَّ

ــَتـــى ــا َفـ ــ ــ َوَســـــــــمِّ إْدَغـــــــاًمـــــــا َصــــِغــــيــــًرا َي
ــْه اْلــَبــِقــيَّ ــاُر يِف  ــ ــَه اإِلْظــ ـــاِلـــُث  َوالـــثَّ  -22

ـــــْه)3( ــــَهــــا َشـــــْفـــــِويَّ ِمــــــْن أَْحـــــــــــُرٍف َوَســــمِّ
َوَفا أَْن َتْخَتِفي َواٍو  َواْحــَذْر َلَدى   -23

ــــــــــــــــــــاِد َفــــــــاْعــــــــِرِف  َ ِلــــــُقــــــْرِبــــــَهــــــا َواالحتِّ

اِكِن َقْبَلَها ، معطوف بحرف عطف محذوف  . )1( )ِإْخَفاٌء اْدَغاٌم( ِبَنْقِل َحَرَكِة اْلَهْمزة ِإلى السَّ
ُروَرِة الوزن.  )2( ِبُسُكوِن اْلَفاِء لضَّ

ُروَرِة َكَما مرَّ . ْه( ِبُسُكوِن اْلَفاِء ِللضَّ )3( )َشْفِويَّ
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ُحْكُم الِم أْل َوالِم اْلِفْعِل
ــْبــَل اأَلْحــــُرِف َق ــَاِم أَْل َحــــااَلِن  ــ ِل  -24

ــا َفــــْلــــَتــــْعــــِرِف ــ ــ ــاُرَهـ ــ ــ ــَهـ ــ ــ ُأواَلُهــــــــَمــــــــا ِإْظـ
25- َقْبَل اْرَبٍع )1( َمْع)2(َعْشَرٍة ُخْذ ِعْلَمُه

ـــَك َوَخــــْف َعــِقــيــَمــُه( ــِن )ِإْبـــِغ)3(َحـــجَّ ِمـ
أَْرَبــــــِع)4( ــا يِف  ــَهـ ــاُمـ ِإْدَغـ َثــاِنــيــِهــَمــا   -26

َوَعــــــــْشــــــــَرٍة أَْيــــــًضــــــا َوَرْمــــــــَزَهــــــــا)5(َفــــــــِع
27- ِطْب ُثمَّ ِصْل ُرْحًما)6(  َتُفْز ِضْف  َذا ِنَعْم

ِلـــْلـــَكـــَرْم َشـــِريـــًفـــا  ُزْر  َظـــــنٍّ  ُســــــوَء  َدْع 
)٨( ْه  َقْمِريَّ َها  ااُلوَلى)7(َسمِّ َم  َوالاَّ  -2٨

ـــْه  ــَهـــا َشـــْمـــِســـيَّ ـ َم ااُلْخـــــــــَرى َســـمِّ َوالـــــــــاَّ
ُمــْطــَلــَقــا ِفـــْعـــٍل  اَلَم   )9( ــَرنَّ  ــ ــِه وأْظــ  -29

ــَتـــَقـــى  ــا َواْلـ ــَنـ ــْلـ يِف َنـــْحـــِو ُقــــْل َنـــَعـــْم َوُقـ

)1( )اْرَبٍع َمْع( »بوصل همزة )أربع( للضرورة وتنوين العني.
)2( )مْع( بسكون العني لضرورة وزن البيت.

)3( بوجهني األول بالنقل وتكون الهمزة همزة وصل والثاني بالتحقيق وتكون الهمزة همزة قطع .
)4( قال اليهي : »بدون تنوين بنية الوقف«.

ٌم للفعل )َفِع( من الوعي وهو احلفظ . )5( بالنصب َمْفُعوٌل به َمَقدَّ
اِء للَضُروَرِة«. اُع : »بضم الراء وِبسكوِن احْلَ بَّ )6( قال الضَّ

اِكِن َقْبَلَها«. ْخَرى( » ِبَنْقِل َحَرَكِة اْلَهْمَزِة ِإَلى السَّ وَلى( و )ااُلْ )7( )ااُلْ
ُروَرِة .  ْه( ِبُسُكوِن اْلـِميِم ِللضَّ )٨( )َقْمِريَّ
( بنون التوكيد الثقيلة . )9( )َوأَْظِهَرنَّ
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يف امِلْثَلنْيِ َوامُلَتَقاِرَبنْيِ َوامُلَتَجاِنَسنْيِ
َفْق اتَّ َوالَـــَخـــاِرِج  ــَفــاِت  الــصِّ ِإْن يِف   -30

ــا أََحــــــْق ــَمـ ــِهـ ــيـ ـــــْثـــــَاِن ِفـ َحــــــْرَفــــــاِن َفـــــاْلِ

ــا ــاَرَبـ ــَقـ َتـ َمـــْخـــَرًجـــا  ــا  ــوَنـ ــُكـ َيـ َوِإْن   -31

ــا ــَبـ ـ ــقَّ ــَلـ ُيـ اْخــــَتــــَلــــَفــــا  ـــــَفـــــاِت  الـــــصِّ َويِف 

ــَفــَقــا اتَّ َيــُكــوَنــا  أَْو   )1( ُمـــْتـــَقـــاِرَبـــنْيِ  -32

ــَقــا ُحــقِّ ــَفــــاِت  ــ الــــصِّ ُدوَن  ــَرٍج  ــ ــْخـ ــ َمـ يِف 

َســـَكـــْن ِإْن  ــمَّ  ــ ُثـ ـــَتـــَجـــاِنـــَســـنْيِ  ِبـــاْلُ  -33
)3( ــنَيْ ــ ـ ــمِّ ــ ــَر)2(َسـ ــ ــيـ ــ ــِغـ ــ ـ ــــصَّ ــالـ ــ َفـ ُكـــــــلٍّ  ُل  أَوَّ

َفُقْل ُكــلٍّ  َك احَلــْرَفــاِن يِف  أَْو ُحـــرِّ  -34
ــْل)5( ــ ــُثـ ــ ـ ــاْلُ ــ ــُه)4(ِبـ ــ ــْنـ ــ ــَمـ ــ ــَهـ ــ ُكــــــلٌّ َكـــِبـــيـــٌر واْفـ

أمــا وجــه إثبات التاء مفتوحه فخطأ ينكسر به   ، التاء أو حذفها  )ُمــْتــَقــاِرَبــنْي( بسكون   )1(
البيت .

. ) نَيْ ِغيَر( بالنصب على الفعولية للفعل )َسِمّ )2( )َفالصَّ
)3( بنون التوكيد اخلفيفة.

)4( بنون التوكيد اخلفيفة لوزن البيت.
)5( بضم اليم )والثل( جمع مثال .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 التحفة السنية فى ضبط متني التحفة والجزرية

ِرّ َنْعٌت ِلـ )َحْرِف(«. ْفع َنْعٌت ل )أي( ، َوِباجْلَ )1( فيها وجهان »بالرَّ
« وبالرفع على أن  ِبيِعيَّ ٌم َعَليِه ، أَي َفَيِصيُر ُهَو الطَّ ْصِب َخَبُر َيُكوُن ُمَقدَّ )2( فيها وجهان »ِبالنَّ

)كان( تامه تكتفي مبرفوعها. 
ُروَرِة الوزن. اِنَيِة لضَّ )3( ِبُسُكوِن )اْلَباِء( الثَّ

ُروَرِة الوزن. )4( ِبُسُكوِن  )اْلهاِء( لضَّ
ْخِفيِف ولو حركت النكسر البيت . ِم ِللتَّ ْظِم ِبُسُكوِن اْلاَّ )5( َوأَْلٍف يِف النَّ
)6( بضم )السني( وتشديد )الكاف( ويف بعض النسخ )َسَكَنا( بالفتح.

أْقَساُم امَلدِّ
َلــــُه َوَفــــــــْرِعــــــــيٌّ  أَْصــــــِلــــــيٌّ  َواْلَــــــــــــدُّ   -35

َوُهــــــــــو َطـــــِبـــــيـــــِعـــــيـــــا  اًل  أَوَّ َوَســـــــــــــــــمِّ 
َســـَبـــْب ــَلـــى  َعـ ــُه  ــ َلـ ــــٌف  َتــــَوقُّ ــا اَل  ــ َم  -36

ــــَتــــَلــــْب جُتْ احُلــــــــــــــُروُف  ِبــــــــُدوِنــــــــِه  َوال 
37- بْل أَيُّ َحْرٍف َغْيُر)1(َهْمٍز أَْو ُسُكوْن

)2(َيـــُكـــوْن ـــِبـــيـــِعـــيَّ ــدٍّ َفـــالـــطَّ ــ ــا َبـــْعـــَد َمـ َجــ
ــُر اْلــَفــْرِعــيُّ َمــْوُقــوٌف َعَلى 3٨- َواآلَخــ

ُمــْســَجــا  ــُكـــوٍن  ُسـ أَْو  ــٍز  ــْم ــَه َك  )3( َســـَبـــْب 
ــا ــ ــَه ــيــ ــ ــِع ــ َف َثـــــــــَاَثـــــــــٌة  ُحــــــــــُروُفــــــــــُه   -39

ُنوِحيَها َوْهــــَي)4(يِف  )َواٍي(  َلــْفــِظ  ِمــْن 
40- َوالَكْسُر َقْبَل اْلَيا َوَقْبَل اْلواِو َضْم

َشــــــْرٌط َوَفــــْتــــٌح َقـــْبـــَل أَْلــــٍف)5(ُيــــْلــــَتــــَزْم
َنا)6( ُسكِّ َوَواٌو  اْلــَيــا  ِمْنَها  ــنُي  َوالــلِّ  -41

ــا ــ ــَنـ ــ ــِلـ ــ ُأْعـ ُكـــــــــلٍّ  َقــــــْبــــــَل  ــاٌح  ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــِفـ ــ ــ اْنـ ِإِن 
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َأْحَكاُم َامَلدِّ
َتــــــُدوْم  َثـــــَاَثـــــٌة  أَْحـــــَكـــــاٌم  ِلـــْلـــَمـــدِّ   -42

ــُزوْم)2( ــَواُز والــلُّ ــ َوْهـــَي)1( اْلــُوُجــوُب َواجْلَ
ــَواِجــٌب ِإْن َجـــاَء َهــْمــٌز َبــْعــَد َمــّد 43- َف

ـــــِصـــــْل)3(ُيـــــَعـــــّد ـــــتَّ مِبُ َوَذا  ــٍة  ــ ــَمـ ــ ــْلـ ــ ِكـ يِف 
ُفــِصــْل ِإْن  ــٌر  ــْصــ ــ َوَق ــدٌّ  ــ َم ــٌز  ــ ــاِئ َوَجــ  -44

ــْل ــ ــِصـ ــ ــَفـ ــ ــْنـ ــ ُكـــــــــلٌّ ِبـــــِكـــــْلـــــَمـــــٍة َوَهـــــــــــــَذا اُلـ
ــوُن ــُك الــسُّ َعـــــَرَض  ِإْن  َذا  ــُل  ــ ــْث ــ َوِم  -45

ــوَن َنـــــْســـــَتـــــِعـــــنُي)4( ــ ــُمـ ــ ــَلـ ــ ــْعـ ــ ــَتـ ــ َوْقـــــــًفـــــــا َكـ
َوَذا الَــــدِّ  َعــَلــى  اْلـــَهـــْمـــُز  َم  ُقـــــدِّ أَْو   -46

ــَذا ــ ُخــ َوِإمَيــــــــاًنــــــــا  ــوا  ــ ــُنـ ــ ــآَمـ ــ َكـ  )5( َبــــــــــَدْل 
ـــــــَا ُأصِّ ــوُن  ــ ــُكـ ــ ـ ــسُّ ــ الـ ِإِن  َواَلِزٌم   -47

اَل  َوْصــــــــــًا َوَوْقـــــــًفـــــــا َبـــــْعـــــَد َمـــــــدٍّ ُطـــــــوِّ

ُروَرِة الوزن. )1( ِبُسُكوِن  )اْلهاِء( لضَّ
ُزوْم( بسكون اليم. )2( )َتُدوْم( و)اللُّ

ُروَرِة. ِم ِللضَّ )3( ِبُسُكوِن اْلاَّ
ُكوُن( و)َنْسَتِعنُي( بإشباع الضم آخرهما . )4( )السُّ

)5( بسكون الام.
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الِزِم أْقَساُم امَلدِّ الَّ
ــْه ــ ــَعـ ــ أَْرَبـ ــْم  ــ ــِه ــ ــَدْي ــ َل اَلِزٍم  أَْقـــــَســـــاُم   -4٨

ــْه ــ ــَع ــ )1( َوَحــــــــــــــْريِفٌّ َم ــَك ِكــــــْلــــــِمــــــيٌّ ــ ــ ــْلـ ــ ــ َوِتـ
ــُل ــ ــقَّ ــ ــَث ــ ُم ـــــٌف  ُمـــــَخـــــفَّ ــا  ــ ــ ــَم ــ ــ ــَاُه ــ ــ ِك  -49

ــــــــُل َفــــــــــــــَهــــــــــــــِذِه أَْرَبـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــٌة ُتــــــــَفــــــــصَّ
50- َفــــِإْن ِبــِكــْلــَمــٍة ُســـُكـــوٌن )2(اْجـــَتـــَمـــْع

ــْرِف َمـــدٍّ َفـــْهـــَو)4(ِكـــْلـــِمـــيٌّ َوَقـــْع ــ ــْع)3(َحـ ــ َمـ
ــَدا ُوِجـ )5(احُلـــُروِف  ُثـــَاِثـــيِّ يِف  أَْو   -51

َوالَــــــــــــــدُّ َوْســـــــــَطـــــــــُه)6(َفـــــــــَحـــــــــْريِفٌّ َبـــــــَدا
ُأْدِغـــــَمـــــا ِإْن  ــٌل  ــ ــقَّ ــ ــَث ــ ُم ِكــــَاُهــــَمــــا   -52

ــا ــ ــَمـ ــ ــْدَغـ ــ ُيـ َلـــــــــْم  ِإَذا  ُكـــــــــلٌّ  ـــــٌف  ُمـــــَخـــــفَّ
ــَوْر ـ ــسُّ الـ َل  أَوَّ ــــــــْريِفُّ  احْلَ ِزُم  َوالـــــــــاَّ  -53

اْنـــــَحـــــَصـــــْر َثـــــــَمـــــــاٍن  َويِف  ُوُجــــــــــــــــــوُدُه 

)1( بفتح الكاف وكسرها مع سكون الام فيها والكسر أشهر.
)2( بكسر )النون( تخلصا من التقاء الساكنني .

)3( بسكون العني على لغة وقيل للضرورة.
ُروَرِة الوزن. )4( ِبُسُكوِن  )اْلهاِء( لضَّ

)5( بتشديد )الياء( مكسورة .
)6( فيها وجهان بالنصب على احلال أو خبر »كان« ، وبالرفع على أنه خبر للمبتدأ »الد«

أما السني فساكنة وجوبًا للوزن .
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ــْم َعــَســْل َنــَقــْص( ــ ــُروُف )َك ــ 54- َيــْجــَمــُعــَهــا ُحـ
أََخــــــــّص ـــــــوُل  والـــــــطُّ َوْجــــــــَهــــــــنْيِ  ُذو  َوَعــــــــــــنْيُ 

ـــَاِثـــي)1(اَل أَِلـــْف ــْرِف الـــثُّ ــَوى احَلــ ــا ِسـ 55- َوَمـ
ـــــــا ُأِلـــــــــــــــْف ا َطـــــــِبـــــــيـــــــِعـــــــّيً ُه َمــــــــــــــــــــّدً َفـــــــــــــَمـــــــــــــدُّ

ـــــَوْر الـــــسُّ َفـــــــــــــَواِتِ  يِف  أَْيــــــًضــــــا  َوَذاَك   -56
ــْر  ــَصــ ــَحــ ــ ــِد اْن ــ ــ ــِظ )َحــــــــىٍّ َطــــــاِهــــــٍر( َقـ ــ ــْفـ ــ يِف َلـ

اأَلْرَبــــــْع)2(َعــــــَشــــــْر اْلــــــَفــــــَواِتَ  ــُع  ــ ــَم ــْجــ ــ َوَي  -57

ــُه ُســَحــْيــًرا َمـــْن َقــَطــْعــَك)3(( َذا اْشــَتــَهــْر )ِصــْل

)1( ِبُسُكوِن اْلَياِء مخففا ِلْلَوْزِن.
)2( بإسكان )العني( األولى وإدغامها يف الثانية.

)3(  بإسكان العني للضرورة.
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اخلامتة
اهلِل ــْمــــِد  ــَحــ ــ ِب ــُم  ــْظــ ــ ــنَّ الــ َذا  َوَتَّ   -5٨

ــــــــــــاِمــــــــــــِه ِبـــــــــــــَا َتــــــَنــــــاِهــــــي َعــــــــَلــــــــى مَتَ
ــَهــى ــِذي الــنُّ ــ ــداَ ِل ــ )1( َب 59- أَْبـــَيـــاُتـــُه َنـــــدٌّ

ــْن ُيـــْتـــِقـــُنـــَهـــا ــ ــ ــَرى ِلَـ ــ ــْشـ ــ َتــــاِريــــُخــــَهــــا)2( ُبـ
أََبـــــــَدا ــــــَاُم  َوالــــــسَّ ـــــَاُة  الـــــصَّ ــمَّ  ــ ــ ُث  -60

ــــى ِخــــــَتــــــاِم اأَلْنــــــِبــــــَيــــــاِء أَْحــــــَمــــــَدا ــَلـ ــ َعـ
ــِع ــاِبـ َتـ َوُكــــــلِّ  ــِب  ــْحــ ــ َوالــــصَّ َواآلِل   -61

َوُكـــــــــــــــــــلِّ َقــــــــــــــــــــــاِرٍئ وُكـــــــــــــــــلِّ َســـــــــاِمـــــــــِع

)1( بفتح النون وتشديد الدال .
الناظم واليهي والضباع ويف نسخة أخرى  الهاء واثبات االلــف عند  )2( بضم اخلــاء وفتح 

)تاريخه( بضم اخلاء والهاء وحذف االلف.
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إجازة فى منت حتفة األطفال
احلمد هلل رب العالني ، والصاة والسام علي أشــرف الرسلني، 
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وعلي آله وصحبه أجمعني وسلم 

تسليما كبيرا .
وبعد

فقد جاء إلىَّ األخ الفاضل  / 

الولود فـي         /         /

وعرض علىَّ منت حتفة األطفال لناظمها الشيخ القرىء سليمان 
بــن حسني بــن محمد اجلــمــزورى الشهير بــاألفــنــدى رحــمــه اهلل 
تعالى كاملة غيبًا فى مجلس واحد وأجزته أن يقرئها ويعلمها 
ويرويها عنى لن يستحقها من طاب العلم خاصة، وذلــك مبا 

أخذت على مشايخي .
فـي  وأن ال ينساني  والــعــلــن  الــســر  فـي  وأوصــيــه بتقوى اهلل  هــذا 

دعواته.
واحلمد هلل رب العالني

                                                       الجيز /
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ثانيًا : منظومة
املقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه

العروفة بـ ـ: »املقدمة اجلزرية«

لشيخ القراء احلافظ
شمس الدين أبي اخلير محمد بن محمد بن 

محمد بن علي بن يوسف اجلزري
- رحمه اهلل - تعالى
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ترجمة موجزة لإلمام ابن اجلزرى رحمه اهلل
اسمه ومولده

هو شيخ القراء العامة الثقة اإلمام احلافظ الشافعى: أبو اخلير 
بابن  الشهير  بــن يوسف  بــن علي  بــن محمد  بــن محمد  محمد 
اجلزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر كان حجة ثبتا مدققًا، فريد 
التصانيف  صاحب  ــراء،  اإلقـ شيوخ  شيخ  القرئني،  سند  عصره، 
الــذروة فـي  بلغ  ولــم ينسج على منوالها،  التي لم يسبق مثلها، 

علوم التجويد وفنون القراءات، حتى صار فيها اإلمام 
ولد رحمه اهلل بدمشق فـي ليلة السبت اخلامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة 751هــ، الوافق 30 نوفمبر 1350 م، وقصة والدته 
عجيـبة؛ فقد كان أبوه عقيما - أي: ال يولد له - فذهب إلى احلج، 
وفـي أثناء حجته شرب من ماء زمزم بنية أن يرزق ولدا صاحلا 
ابنه  عالا، ثم رجع إلى الشام، فما أن جاء رمضان إال وقد ولد 

محمد .
نشأته وحياته

نشأ رحمه اهلل فـي دمشق، وأت حفظ القرآن الكرمي فـي الثالثة 
عشرة من عمره، وصلى به وهو ابن أربعة عشر، وأفرد القراءات 
ابــن سبعة عشر عاما   وعــمــره خمس عــشــرة ســنــة، وجمعها وهــو 
وحج مرارا، ورحل إلى مصر تكرارا، والتقى باألئمة القراء، وسمع 
احلديث، وأخذ الفقه، وأجــازه باإلفتاء أبو الفداء إسماعيل بن 

كثير وغيره.
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 وجلس لإلقراء حتت قبة النسر من اجلامع األموي سنني، وولي 
»دار  مــدرســة سماها  بدمشق  وابــتــنــى  الــكــبــرى،  ــراء  اإلقــ مشيخة 

القرآن الكرمي«، وولي قضاء الشام سـنة 793هـ .

 ولــم يكن اإلمـــام عالا يف التجويد والــقــراءات فحسب؛ بــل كان 
عالا فـي شتى العلوم؛ من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد 
وباغة ولغة، وسافر لنشر العلم إلى أنطاكيا ثم برصة فـي تركيا، 
ولا قامت الفتنة التيمورية فـي باد الروم رحل إلى باد ما وراء 

النهر، ثم إلى شيراز فـي إيران، وتعلم على يديه خلق كثيرون.
شيوخه : 
من دمشق:

- أبو محمد عبد الوهاب بن السار.
- أحمد بن إبراهيم الطحان.

- أبو العالي محمد بن أحمد اللبان.
- أحمد بن رجب.

- القاضي أبو يوسف أحمد بن احلسني الكفري احلنفي.
من مصر:

- أبو بكر عبد اهلل بن اجلندي.
- أبو عبد اهلل محمد بن الصائغ.
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- أبو محمد عبد الرحمن بن البغدادي.
- عبد الوهاب القروي.

بــاإلفــتــاء سنة  لــه  وأذن  القزويني،  اهلل  الــديــن سعد  - ضياء 
77٨هـ.

- صـــاح الــديــن محمد بــن إبــراهــيــم بــن عــبــد اهلل القدسي 
احلنبلي.

- الفسر احملـــدث احلــافــظ الـــؤرخ أبــي الــفــداء إسماعيل بن 
كثير صاحب التفسير العروف، وهو أول من أجاز له باإلفتاء 

والتدريس سنة 774هـ.
- البلقيني سنة 7٨5هـ.

من الدينة النورة:
بالدينة  اإلمـــام  بــن صالح اخلطيب،  أبــو عبد اهلل محمد   -

الشرفة
تالميذه :

1- إبراهيم بن عمر بن احلسن البقاعي .
2- أحمد البرمي الضرير .
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3- أحمد بن محمد بن أحمد العبدلي شيخ زبيد يف اإلقراء.
4- أبو بكر بن أحمد بن مصبح احلموي .

5- صدقة بن سامة بن حسني الضرير شيخ القراء بدمشق 
قال ابن اجلزري عنه:

)معلم أوالدي مقرئ ناقل قرأ علي العشر(، وغيرهم كثير.

وأما أشهر تالمذته من أوالده:
بن  بــن محمد  بــن محمد  بــن محمد  الــفــتــح محمد  أبـــو   •

اجلزري )ت ٨14 هـ(.
بن  بــن محمد  بــن محمد  بــن محمد  اخلــيــر محمد  أبـــو   •

اجلزري .
• أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن اجلزري .

• سلمي )أم اخلير ( بنت محمد بن محمد بن محمد بن 
اجلزري.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التحفة السنية فى ضبط متني التحفة والجزرية30

من أشهر مؤلفاته :
• إحتاف الهرة يف تتمة العشرة .

• أربعون مسألة من السائل الشكلة يف القراءات.
• البداية يف علوم الرواية .

• حتبير اليسير يف القراءات العشر.
• تقريب النشر يف القراءات العشر.

• التمهيد يف علم التجويد .
• الدرة الضية يف القراءات الثاث.
• طيبة النشر يف القراءات العشر.

• النشر يف القراءات العشر .
• غاية النهاية يف طبقات القراء.

• القدمة اجلزرية يف علم التجويد.

• منجد القرئني ومرشد الطالبني .
• الظرائف يف رسم الصاحف .

• نهاية الدرايات يف رجال القراءات ، الطبقات الكبرى .
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اإلسناد الذي أدى إلى منت »اجلزرية«
عن الناظم - رحمه اهلل -

قرأت هذه النظومة - غيبـا من حفظي يف مجلس واحد - على 

كل من أصحاب الفضيلة : - 

1- الشيخ الدكتور: إلياس أحمد حسني البرماوي »حفظه اهلل« 

2- الشيخ: حسن مصطفي الوراقي الصري »حفظه اهلل« 

3- الشيخ: جمال إبراهيم بن محمد القرش »حفظه اهلل« 

4- الشيخ: إسماعيل عيد فرحان »حفظه اهلل« 

5- الشيخ: هاني عفيفى عثمان عزام »حفظه اهلل« 

6- الشيخ: الدكتور سعيد حامد»حفظه اهلل« 

7- الشيخ الدكتور وليد إدريس النيسي »حفظه اهلل« 

وسأكتفى أيضا بذكر أعاهم سندا للناظم وهو الشيخ الدكتور 

إلياس البرماوى القرىء والدرس بالسجد النبوى الشريف. 

ــرأه  ــه قـ ــاوي أنــ ــرمـ ــبـ ــاس الـ ــيـ ــور: إلـ ــتـ ــدكـ فــقــد أخـــبـــرنـــي الـــشـــيـــخ  الـ
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عــلــى الــشــيــخ الــعــامــة: بــكــري الــطــرابــيــشــي، وهـــو عــلــى فضيلة 

دمشق  قــراء  شيخ  احللواني،  سليم  بن  محمد  العامة:  الشيخ 

)ت1363هــــ(، وهــو على والــده الشيخ/ أحمد بن محمد بن علي 

الـــرفـــاعـــي احلـــلـــوانـــي )ت1307 هـــــ(، وهــــو عــلــى الــشــيــخ / أحــمــد 

إبراهيم  الشيخ/  عــن  وهــو  )ت1262هــــــ(،   الـرزوقــي  رمضـــان  بــن 

الــهــجــري(، وهــو عن  الــثــالــث عشر  الــقــرن  العبيدي )مــن علماء 

ـــ(، وهــو عن أحمد  عبد الرحمن بن حسن األجــهــوري )ت1197هــ

بن رجب البقري )ت11٨9هـــ(، وهو عن محمد بن قاسم البقري 

)ت1111هـــ(، وهو عن عبد الرحمن اليمني )ت1050هـــ(، وهو عن 

علي بن محمد بن غــامن القدسي )ت1004هــــ(، وهــو عن محمد 

بــن إبــراهــيــم الــســمــديــســي )ت932هـــــــ(، وهـــو عـــن  أحــمــد بــن أســد 

بـــن  الــفــن مـحمــد  إمـــام هـــذا  األميوطي )ت ٨72هـــ(، وهــو عــلى 

محمد بـــن محمد بن اجلــزري )ت٨33هـــ( ناظم اجلزرية والدرة 

والطيبة وغير ذلك.
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َمنْتُ

َمــِة اْلـَجـَزِرّيـــة ــَقـدِّ ـُ املـ
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)1( تقرأ بسكون )الراء(؛ كقراءة حفص، ويجوز قراءتها بالنقل؛ كقراءة ابن كثير، واألشهر 
األول .

)2( بكسر ) الدال( وفتحها، والكسر أشهر .

اِظم« »َمَقِدَمُة النَّ

ــِع ــاِمـ َسـ َربٍّ  َعـــْفـــِو  َراِجــــــي  ــوُل  ــ ــُق ــ َي  -1

ـــاِفـــِعـــي ـــــــــــَزِريِّ الـــشَّ ـــُد اْبــــــُن اجْلَ ُمـــَحـــمَّ

اهلُلِ ـــــــــى  َوَصـــــــــلَّ هلِلِ  ــــــــــْمــــــــــُد  احْلَ  -2

ــــــــِه َوُمــــــــْصــــــــَطــــــــَفــــــــاُه َعــــــــَلــــــــى َنــــــــِبــــــــيِّ

ــِه ــ ــ ــِبـ ــ ــ ــْحـ ــ ــ َوَصـ َوآِلـــــــــــــــــِه  ــٍد  ــ ــ ـ ــمَّ ــ ــ ــَحـ ــ ــ ُمـ  -3

ـــِه ــبِّ ــِحـ ُمـ َمــــــْع   )1( اْلــــــُقــــــْرآِن  َوُمــــــْقــــــِرِئ 
)2( َمــــْه  ُمــــَقــــدِّ َهــــــــِذِه  ِإنَّ  َوَبــــــْعــــــُد:   -4

َيـــْعـــَلـــَمـــْه أَْن  َقـــــــاِرِئـــــــِه  َعــــَلــــى  ــا  ــَمــ ــيــ ــ ِف

ــُم ــ ــتَّ ــَحــ ــ ُم َعــــَلــــْيــــِهــــُم  َواِجــــــــــــٌب  إْذ   -5

ــوا ــُمـ ــَلـ ــْعـ َيـ أَن  اًل  أَوَّ ــــــُروِع  الــــــشُّ ــَل  ــ ــْبـ ــ َقـ
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)1( ويف نسخة أخري صحيحة )ليلفظوا( .
ــم،  بتشديد  )2( بضم ) الــراء ( وكسر) السني ( مخففة وفتح )اليم( ويف نسخة أخــري: ُرسِّ

)السني ( مع الكسر أيًضا، وال يخالف الوزن، واألشهر التخفيف .

ــاِت ــ ــَف ــ َوالــــصِّ ــــــــــُروِف  َمـــــَخـــــاِرَج احْلُ  -6

ــاِت ــ ــَغ ــ ــلُّ الــ ــِح  ــ ــَصـ ــ ــأَْفـ ــ ِبـ  )1( ــُقــــوا  ــِطــ ــ ــْن ــ ــَي ــ ِل

ــِد َوالَـــــَواِقـــــِف ــِويـ ــْجـ ـ ــتَّ ِري الـ ــرِّ ــ ــَحـ ــ 7- ُمـ

الَـــَصـــاِحـــِف )2( يِف  ــَم  ــ ــ ُرِس ــِذي  ــ ــ الَّ َوَمـــــا 

ــْن ُكـــلِّ َمــْقــُطــوٍع َوَمـــْوُصـــوٍل ِبَها ٨- ِمـ

ـــِ : َهــا ــْب بـ ــَت ــْك ــْم َتـــُكـــْن ُت ــ ــَثـــى َل َوَتـــــاِء ُأْنـ
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)1( ويف نسخة )للجوف ألف( واألول أشهر.
)2( فيها وجهان: الفتح أو اإلسكان.

)3( بسكون )السني(.
)4( بفتح »الفاء« دون تشديدها.
)5( بفتحتني )الطاء، والراء( .

َباُب َمَخاِرِج احُلُروِف
ـــُروِف َســـْبـــَعـــَة َعــَشــْر ــ ــاِرُج احُلــ ــَخــ ــ 9- َم

ــَبـــْر ــَتـ ـــــــِذي َيــــْخــــَتــــاُرُه َمـــــِن اْخـ ــى الَّ ــَلـ َعـ

)1( وُأْخَتاَها َوِهي َفأَِلُف اجَلــْوِف   -10

ــي ــ ــِه ــ ــَت ــ ــْن ــ ُحــــــــــــــُروُف َمـــــــــدٍّ لــــــلــــــَهــــــَواِء َت

ــٌز َهـــاُء ــْم ــمَّ أِلَْقـــَصـــى احَلـــْلـــِق َه 11- ُثـ

ُثــــــــــمَّ ِلـــــــــَوْســـــــــِطـــــــــِه)2( َفــــــــَعــــــــنْيٌ َحــــــــاُء

ــاُف ــ ــَق ــ 12- أَْدَنــــــــاُه َغـــــنْيٌ َخــــاُؤَهــــا، واْل

ــاِن َفـــــــْوُق، ُثــــمَّ اْلـــَكـــاُف ــَسـ ـ ــلِّ ــَصــــى الـ ــ أَْق

نُي    َيا 13- أَْسَفُل،   َواْلَوْسُط )3(   َفِجيُم    الشِّ

َوِلـــَيـــا ِإْذ   )4( ــِه  ــ ــِت ــ ــاَف َحــ ِمـــــْن  ـــــاُد  َوالـــــضَّ

َناَها مُيْ أَْو  ــَســَر  أَْي ِمــْن  ــَراَس  اَلْضــ  -14

ــا ــ ــ ــاَه ــ ــ ــَه ــ ــ ــَت ــ ــ ــْن ــ ــ ُم أَْدَنــــــــــــاَهــــــــــــا ِلُ َوالــــــــــــــــــــاَّ
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)1( بفتح »الشني« وكسرها، والفتح أشهر، وسكون »الهاء«.

ُت اْجَعُلوا وُن ِمْن َطَرِفِه )5( حَتْ 15- َوالنُّ

ا ُيــــــَداِنــــــيــــــِه ِلـــــَظـــــْهـــــٍر أَْدَخـــــــــــُل َوالـــــــــــــرَّ

ــا ِمــْنــُه َوِمـــْن اُل َوَتـ ــدَّ ــ ـــاُء َوالـ 16- َوالـــطَّ

ــِفــْيــُر ُمــْســَتــِكــْن ــَنــاَيــا، والــصَّ ــَيــا الــثَّ ُعــْل

ْفَلى السُّ َناَيا  الثَّ َفــْوِق  َوِمــْن  ِمْنُه   -17

اُل َوَثـــــــــا ِلـــْلـــُعـــْلـــَيـــا ــــــــاُء َوالـــــــــــــــذَّ َوالــــــــظَّ
َفْه)1( 1٨- ِمْن َطَرَفْيِهَما، َوِمْن َبْطِن الشَّ

ــْشــِرَفــْه ــَنــاَيــا اْلُ َفــاْلــَفــا َمــَع اْطــــَراِف الــثَّ

ــُم ــْيـ ِمـ َبـــــــاٌء  اْلــــــــــَواُو  ـــَفـــَتـــنْيِ  ِلـــلـــشَّ  -19

ــــــْيــــــُشــــــوُم ــا اخْلَ ــ ــ ــَه ــ ــَرُجــ ــ ــْخــ ــ ــ ــــــــٌة َم َوُغــــــــنَّ
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)1( فـي »الراء« من »رخو«: الفتح والضم والكسر ، واألخير أشهر .
)2( بفتح»الفاء«، ويف بعض النسخ بكسرها .

)3( بــضم »الســني«، وتشديد »الكــاف« مـــع الـــكسر وفــــي نسخة أخري »َسَكنا« بفتح »السني« 
و »الكاف« دون تشديد .

َباُب ِصَفاِت احُلُروِف
20- ِصَفاُتَها: َجْهٌر، َوِرْخٌو)1( ، ُمْسَتِفْل

ــــْل ـــــدَّ ُق ــٌة، َوالـــــضِّ ــ ــَت ــ ــَم ــْصــ ــٌح، ُمــ ــ ــِت ــ ــَف ــ ــْن ــ ُم
ُه َشْخٌص َسَكْت(  21- َمْهُموُسَها: )َفَحثَّ

ــٍط َبــَكــْت( ــْد َقـ ــ َشـــِدْيـــُدَهـــا َلـــْفـــُظ: )أَِجـ
ِديِد: )ِلْن ُعَمْر(  َوَبنْيَ ِرْخٍو َوالَشّ  -22

َوَسْبُع ُعْلٍو: )ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ( َحَصْر
23- َوَصـــاُد َضــاٌد َطــاُء َظــاٌء: ُمْطَبَقْه

ــُروُف اْلُْذَلَقْه ـ َو)َفـــرَّ ِمــْن ُلــبِّ )2((: احْلُ
ــنُي ِسـ َوَزاٌي  َصــــــاٌد  ــا:  ــُرَهـ ــيـ ــِفـ َصـ  -24

ــنُي ــ ـ ـــلِّ ــُب َجـــــــــٍد(، َوالــ ــ ــْطــ ــ ــ َقــــْلــــَقــــَلــــٌة: )ُق
َواْنــَفــَتــَحــا  )3( ــنــا(  )ُســكِّ ــاٌء  ــ َوَي َواٌو   -25

ـــَحـــا َقـــْبـــَلـــُهـــَمـــا، َوااِلْنـــــــــِحـــــــــَراُف ُصـــحِّ
َوِبــَتــْكــِريــٍر ُجِعْل ا،  ــرَّ ِم َوالــ 26- يِف الـــاَّ

، َضـــــاًدا اْســَتــِطــْل ـــنْيُ ــي الـــشِّ ــَفــشِّ ــلــتَّ َوِل
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ْجِويِد َباُب َمْعرفِة التَّ

ــْجــِويــِد َحــْتــٌم اَلِزُم ِبــالــتَّ َواأْلَْخـــــُذ   -27
ــُم ــ ــ ِد)1( اْلـــــــُقـــــــَراَن آِث َمـــــــْن َلـــــــْم ُيــــــــَجــــــــوِّ

أَْنــــــــــــــَزاَل َلــــــــــــــــــُه  اإْلِ ِبــــــــــِه  ــــــــــــــــُه  أِلَنَّ  -2٨
َوَهــــــــــَكــــــــــَذا ِمـــــــْنـــــــُه ِإَلـــــــْيـــــــَنـــــــا َوَصــــــــــَا

ـــــَاَوِة الـــــتِّ ــُة  ــ ــَي ــ ــْل ِحــ ــا  ــ ــًضـ ــ أَْيـ َوُهــــــــَو   -29
َواْلــــــــــــــِقــــــــــــــَراَءِة اأْلََداِء  َوِزيـــــــــــَنـــــــــــُة 

ــَهــا ـــــــُروِف َحــقَّ ــاُء احْلُ ــَطــ 30- َوُهـــــَو ِإْعــ
ــا ــَهـ ـ ــقَّ ــَحـ ــَتـ ــسـ ــٍة َلــــــَهــــــا)2( َوُمـ ــ ــَفـ ــ ــْن ِصـ ــ ــ ِمـ

أِلَْصـــــــِلـــــــِه َواِحــــــــــــــٍد  ُكـــــــــلِّ  َوَردُّ   -31
َكــــِمــــْثــــِلــــِه َنــــــِظــــــيــــــِرِه  يِف  ــــــْفــــــُظ  َوالــــــلَّ

ــِف ــا َتــَكــلُّ ــْن َغـــْيـــِر َمـ ـــًا)3( ِمــ ــَكـــمَّ 32- ُمـ
ــِف ــَا َتــَعــسُّ ــ ــِق ِبـ ــْطـ ـ ــنُّ ـــْطـــِف يِف الـ ِبـــالـــلُّ

ــِه ــ ــْرِكـ ــ َتـ َوَبــــــــــنْيَ  َبــــْيــــَنــــُه  َوَلــــــْيــــــَس   -33
ــــــِه ِبــــــَفــــــكِّ اْمـــــــــــــــــــِرٍئ  ِرَيــــــــــــاَضــــــــــــُة  ِإالَّ 

الــذكــور فـي أكثر النسخ؛ وفـي بعض النسخ )مــن لم يصحح( بــدل يجود واألولــى  )1( وهــو 
أحسن.

)2( )وفـي نسخة أخري من كل صفة(.
)3( بفتح»اليم« الثانية وكسرها.
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)1( بفتح»القاف« الثانية وكسرها، واألظهر الفتح.
)2( بالكسر على اإلضافة وحذف التنوين للضرورة.

ْرِقيِق َباُب التَّ
ـــَقـــْن ُمــْســَتــِفــًا ِمـــْن أَْحــــُرِف 34- َفـــَرقِّ

ــَم َلــــْفــــِظ اأْلَِلــــــــِف ــيـ ــِخـ ــْفـ َوَحـــــــــــــاِذَرْن َتـ
ــا ــِدَنـ ــُد، أَُعــــــوُذ، ِإْهـ ــ ــْم ــ 35- َوَهـــْمـــَز أحَْلَ

ــا ــ ـــ ــ ــَن ــ ـــ ــ َل ـــــــــــــــِه  ِلـــــــلَّ اَلَم  ُثــــــــــــمَّ  َّــــــــُه  اَلــــــــلـــــــــ
ْف، َوَعَلى اهلِل، َواَل الْض 36- َوْلَيَتَلطَّ

ــْن َمــْخــَمــَصــٍة َوِمـــــْن َمــــَرْض ــَم ِمــ ــيــ ــ َواْلِ
ــٍل، ِبـــِهـــْم، ِبـــِذي ــاِطـ 37- َوَبـــــاَء َبـــــْرٍق، َبـ

ــِذي ــْهــِر الَّ ِة َواجْلَ دَّ َواْحـــِرْص َعَلى الشِّ
ْبِر ، الصَّ يِم َكـ :ُحبِّ 3٨- ِفيَها َويِف اجْلِ

ــِر ــْجــ ــ ــَف ــ ، اْل ــْت، َوَحــــــــــجِّ ــ ـ ــثَّ ــ ــُتـ ــ َرْبــــــــــــَوٍة، اْجـ
ــا َســَكــَن ِإْن  ُمـــَقـــْلـــَقـــًا)1(  ــَنْ  ــ ـ ــيِّ ــ َوَبـ  -39

ــَنـــا ــَيـ أَْبـ َكــــــاَن  اْلـــــَوْقـــــِف  يِف  ــْن  ــ ــُك ــ َي َوِإْن 
قُّ ، احْلَ 40- َوَحاَء َحْصَحَص، أََحطتُّ

َيــْســُطــو، َيْسُقو َوِســــنَي ُمــْســَتــِقــيــِم)2( ، 
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اَءاِت َباُب أْحَكاِم الرَّ

ــَرْت ــِســ ــ ُك َمــــا  ِإَذا  اَء  الــــــــرَّ ـــــــــِق  َوَرقِّ  -41

ــُث َســَكــَنــْت ــْيـ ــِر َحـ ــْسـ ــَكـ ــَد اْلـ ــْعـ َكــــــَذاَك َبـ

42- ِإْن َلْم َتُكْن ِمْن َقْبِل َحْرِف اْسِتْعَا

أَْصـــــَا َلـــْيـــَســـْت  اْلــــَكــــْســــَرُة  َكــــاَنــــِت  أَْو 

ُيوَجُد ِلَكْسٍر  ِفـــْرٍق  يِف  ــُف  ــْل َواخْلُ  -43

ُد ُتـــــــَشـــــــدَّ ِإَذا  َتــــــــْكــــــــِرْيــــــــًرا  َوأَْخـــــــــــــــــِف 
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َقٍة َماِت، َوَأْحَكاٍم ُمَتَفرِّ َباُب أْحَكاِم الالَّ
اهلِل ـــِم  ــ ــ اْس ــِن  ــ ــ ِم َم  الــــــــاَّ ـــــِم  َوَفـــــخِّ  -44

اهلِل َعــــْبــــُد   : ـــ  كــ َضــــــمٍّ  اْو  َفــــْتــــٍح  َعــــــْن 

ْم،   َواْخُصَصا 45- َوَحْرَف  االْسِتْعَاِء  َفخِّ

ــَوى َنــْحــُو: َقـــاَل، َواْلَعَصا ــاَق أَْقـ ااِلْطــَب

ْطــَبــاَق ِمــْن أََحــطــُت، َمْع 46- َوَبــنيِِّ اإْلِ

َوَقــْع ْم  َنْخُلقكُّ  : بـــِ  َواخُلــْلــُف  َبَسطَت، 

ُكوِن      يِف     َجَعْلَنا 47- َواْحِرْص)1( َعَلى السُّ

ــَنــا ــْل ــْع َضــَل ــ ــَت، َوالَــــْغــــُضــــوِب، َمـ ــ ــْم ــ ــَع ــ أَْن

َعَسى َمــْحــُذوًرا،  اْنِفَتاَح  ِص  َوَخلِّ  -4٨

َمْحُظوًرا، َعَصى  : بـِ  اْشِتَباِهِه  َخْوَف 

َوِبـــــَتـــــا ِبـــــــَكـــــــاٍف  ًة  ِشــــــــــــدَّ َوَراِع   -49

ــَنـــَتـــا ــْتـ ــى، ِفـ ــ ــ ــَوفَّ ــ ــ ــَت ــ ــ كــــــَ : ِشـــــْرِكـــــُكـــــْم، َوَت

)1( وفـي نسخة : )فاحرص( .
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َباُب إدغاِم املَتَماِثلنِي وامُلَتَجاِنِسني 

ــْنـــٍس إْن َســَكــْن َلــــــْي ِمــْثــٍل َوِجـ 50- َوأَوَّ

َوأَِبـــــــْن الَّ  َوَبــــــل  بِّ  رَّ ُقــــل   : َك  أَْدِغـــــــــْم 

51- يِف َيْوِم َمْع: َقاُلوا َوُهْم َوُقْل َنَعْم

َفـــاْلـــَتـــَقـــْم ُقـــــُلـــــوَب  ُتـــــــــِزْغ  ــُه اَل  ــْحــ ــ ــبِّ َســ
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)ويـــٌل للمطففني(،  الــرفــع على احلكاية لقوله:  ويــجــوز فيه  بـــ»الــبــاء«  )1( يجوز فيها اجلــر 
والوجهان مع التنوين .

)2( بـ »الظاء«، ويف نسخة بـ »الضاد« والقراءتان متواترتان .

اِء اِد َوالظَّ َباُب الضَّ
َوَمـــْخـــَرِج ِبــاْســِتــَطــاَلــٍة  ــاَد  ــ 52- َوالــــضَّ

ــــي ــا جَتِ ــ ــَهـ ــ ـ ــلُّ ــ ــــــاِء، َوُكـ ـــــْز ِمـــــــَن الــــــظَّ َمـــــيِّ
ْفِظ ْهِر، ُعْظُم، احْلِ ، الظُّ ْعِن، ِظلُّ 53- يِف: الظَّ

ْفِظ اللَّ َظْهِر،  َعْظَم،  َوأَْنــِظــْر،  أْيِقْظ، 
54- َظاِهْر، َلَظى، ُشَواُظ، َكْظٍم، َظَلَما

ــِظــْر، َظَما ــَت ــاَم، ُظــْفــٍر، اْن اْغـــُلـــْظ، َظــ
55- أَْظَفَر، َظنا -َكْيَف َجا-، َوِعْظ ِسَوى

ـــْحـــِل ُزْخـــــــُرٍف َســـوا ِعـــِضـــنَي، َظــــلَّ الـــنَّ
ــوا ــَت، َظـــْلـــُتـــْم، َوِبـــــــُروٍم َظــلُّ ــ ــْل 56- َوَظــ

ــلُّ ــَظــ ــ ـــــْت ُشــــــَعــــــَرا، َن ــِر، َظـــــلَّ ــ ــْجــ ــ ــ ــاحْلِ ــ ــ َك
َتِظِر ْ احمْلُ َمــَع  َمْحُظوًرا  َيْظَلْلَن،   -57

ــِر ــَظــ ــ ــنَّ َوُكـــــــْنـــــــَت َفـــــظـــــا، َوَجـــــِمـــــيـــــَع الــ
5٨- ِإالَّ بـِ : َوْيٍل )1( َهْل، َوُأوَلى َناِضَرْه

ــَرْه ــاِصـ ْعـــُد َوُهــــــوٌد َقـ ــُظ اَل الـــرَّ ــْيـ ــَغـ َواْلـ
َعاِم ضُّ َعَلى الطَّ ــظُّ اَل احْلَ 59- َواحْلَ

ــاِمــــي َســ ــــــــــــَاُف  اخْلِ  )2( َظـــــِنـــــنٍي  َويِف 
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باب الّتْحِذيَرات

اَلِزُم اْلـــــَبـــــَيـــــاُن  ــا  ــ ــَيـ ــ ــَاَقـ ــ َتـ َوِإْن   -60

ــاِلـــُم ـ ــَعــــضُّ الـــظَّ ــ ــَض َظـــــْهـــــَرَك، َي ــ ــَقـ ــ أَْنـ

61- َواْضُطرَّ َمْع َوَعْظَت َمْع أََفْضُتُم

ــُم ــ ــِه ــ ــْي ــ ــَل ــ َوَصــــــــــفِّ َهــــــا ِجـــــَبـــــاُهـــــُهـــــْم، َع

اِكنِة دَتنِي َوامليِم السَّ وِن امُلَشدَّ َباُب أْحَكاِم امليِم َوالنُّ

ــْن ــْن ُنــــوٍن َوِمــ ــ ـــَة ِم ــِر اْلـــُغـــنَّ ــ ــِه ــ 62- وأَْظ

َوأَْخـــــــِفـــــــنَيْ َدا،  ُشـــــــــــــدِّ َمــــــا  ِإَذا  ِمـــــْيـــــٍم 

ــٍة َلــَدى ــيــَم - ِإْن َتــْســُكــْن - ِبــُغــنَّ 63- اْلِ

ـــْخـــَتـــاِر ِمـــْن أَْهــــِل األَدا ــاٍء - َعــَلــى اْلُ ــ َب

64- َوأْظِهَرْنَها)1( ِعْنَد َباِقي اأَلْحُرِف

َتــْخــَتــِفــي أَْن  ــا  ــ َوَفـ َواٍو  ــَدى  ــ َلـ َواْحـــــــَذْر 

)1( بتخفيف »النون« .
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)1( ويف نسخة أخري )صنونوا( .

ْنِويِن اِكَنِة والّتً وِن السَّ َباُب َأْحَكاِم النَّ

ــَفــى ــْل ُي َوُنــــــــوٍن  ــٍن  ــ ــِوْي ــ ــْن ــ َت ــُم  ــ ــْكـ ــ 65- َوُحـ

ِإْظــــــــَهــــــــاٌر، اْدَغـــــــــــــاٌم، َوَقـــــــْلـــــــٌب، ِإْخــــَفــــا

ِغْم 66- َفِعْنَد َحْرِف احَلْلِق أَْظِهْر، َوادَّ

َلــــــــِزْم ــٍة  ــ ـ ــنَّ ــ ــُغـ ــ ِبـ اَل  ا  َوالــــــــــــرَّ ِم  الـــــــــــاَّ يِف 

ُيــــوِمــــُن يِف  ــــٍة  ِبــــُغــــنَّ َوأَْدِغـــــــــَمـــــــــْن   -67

َعــــْنــــَوُنــــوا)1( ــا،  ــ ــَيـ ــ ُدْنـ  : َكـــــ  ــٍة  ــَمـ ــْلـ ــِكـ ِبـ ِإالَّ 

ــٍة، َكـــَذا ــنَّ ــُغ 6٨- َوالــَقــْلــُب ِعــْنــَد اْلــَبــا ِب

ـــــُروِف ُأِخـــَذا ــاِقــي احْلُ ااِلْخـــَفـــا َلـــَدى َب
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َباُب َأْحَكاِم امَلدِّ

أََتــــــى َوَواِجـــــــــــــــٌب  اَلِزٌم  َواْلَــــــــــــــدُّ   -69

َوَجـــــــــــاِئـــــــــــٌز، َوْهـــــــــــــَو َوَقـــــــــْصـــــــــٌر َثــــَبــــَتــــا

ــْرِف َمــّد ــاَء َبــْعــَد َحــ ــَاِزٌم ِإْن َجـ ــ 70- َفـ

ـــــّد ـــــوِل مُيَ ، َوِبـــــالـــــطُّ َســـــاِكـــــُن َحــــــاَلــــــنْيِ

ــَزِة ــْمـ َهـ ــَل  ــْبـ َقـ َجـــــاَء  إْن  َوَواِجــــــــٌب   -71

ــِة ــ ــَمـ ــ ــْلـ ــ ــِكـ ــ ِبـ ــا  ــ ــ ــَع ــ ــ ــِم ــ ُجــ ِإْن  ــــــِصــــــًا  ُمــــــتَّ

ــَا ــِصـ ــَفـ ــْنـ ُمـ أََتـــــــى  ِإَذا  َوَجــــــاِئــــــٌز   -72

ــا ُمــْســَجــَا ــًفـ ـــُكـــوُن َوْقـ أَْو َعـــــَرَض الـــسُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التحفة السنية فى ضبط متني التحفة والجزرية48

َباُب اْلَوْقِف َواالبِتداِء
ــُروِف ــُحــ ــ ــْل ــ ِل ــــــِوْيــــــِدَك  جَتْ َوَبـــــْعـــــَد   -73

اَلُبـــــــــــــدَّ ِمـــــــــْن َمـــــــْعـــــــِرَفـــــــِة اْلــــــــُوُقــــــــوِف

ِإَذْن ُتــْقــَســُم  َوْهـــــَي  َوااِلْبــــــِتــــــَداِء،   -74

َثــــــــَاَثــــــــًة: َتـــــــــــاٌم، َوَكـــــــــــــــاٍف، َوَحــــــَســــــْن

ــِد ُيـــوَجـ ــْم  ــ َلـ َفـــــإْن   ، َتَّ ــا  ــ ِلَـ َوْهــــــَي   -75

َفــــاْبــــَتــــِدي ــــى  ــًن ــ ــْع ــ َم َكــــــــاَن  أَْو  ــــٌق  َتــــَعــــلُّ

اُم، َفاْلَكايِف، َوَلْفًظا: َفاْمَنَعْن 76- َفالتَّ

ـــَســـْن َفـــاحْلَ ْز  َجـــــــوِّ اآْلِيِ  ُرُؤوَس  ِإالَّ 

َوَلـــــــُه ــٌح،  ــ ــْيـ ــ ــِبـ ــ َقـ َتَّ  ــا  ــ ــ َم َوَغــــــْيــــــُر   -77

ُيــوَقــُف )1( ُمــْضــَطــرا، َوُيـــْبـــَدا )2( َقــْبــَلــُه
7٨- َوَلْيَس يِف اْلُقْرآِن ِمْن َوْقٍف َوَجْب)3(

َواَلحــــــــــراٌم )4(غــــيــــُر )5( َمــــا َلـــــُه َســـَبـــْب

)1( وفـي بعض النسخ: )الوقف مضطرا( .
)2( )وُيبدا قبله( بضم »الياء« وفـي نسخة: )وَيبدا قبله( بفتح »الياء« .

)3( وفـي نسخة أخرى: )من وقٍف يِجْب( .
)4( فيها وجهان )الرفع واجلر( .

)5( يجوز فـي )غير ( الرفع واجلر بالتبعية .
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ْسِم َباُب امَلْقُطوِع وامَلْوُصوِل فـي الرَّ

79- َواْعــــِرْف ِلـَـْقــُطــوٍع َوَمـــْوُصـــوٍل َوَتــا
َقــْد أََتى َمـــاِم ِفيَما  اإْلِ  )1( يِف ُمْصَحِف 

ــَمــاٍت : أْن الَّ ــِل َك ِبــَعــْشــِر  َفــاْقــَطــْع   -٨0
ِإالَّ ِإَلــــــــــــــَه  َواَل   )2( َمــــــْلــــــَجــــــأَ  َمــــــــــْع 

٨1- َوَتــْعــُبــُدوا َيــاِســنَي، َثــاِنــي ُهـــوَد، اَل
َتْعُلوا َعَلى َيْدُخَلْن،  ُتْشِرْك،  ُيْشِرْكَن، 

ا مَّ ِإن  ــوَل،  ــ أَُقـ اَل  ــوُلــوا،  َيــقُ الَّ  أَن   -٨2
ــا ــن مَّ ــ ــْل، َوَعـ ــ ــــوَح ِصـ ــُت ــ ــْف ْعـــِد، َوالـَـ ِبـــالـــرَّ

)3( َسا  النِّ روِم  َمَلْك  ا  مَّ ِمن  اْقَطُعوا  ُنُهوا   -٨3
ـــَســـا أَسَّ ـــــْن  أَم مَّ ــــَنــــاِفــــِقــــنَي،  اْلُ ــُف  ــ ــْل ُخــ

َما َحْيُث  َوِذْبـــٍح،  َسا،  النِّ َلِت،  ُفصِّ  -٨4
َمـــا ِإنَّ  ــُر  ــ ــْسـ ــ َكـ اْلَــــــْفــــــُتــــــوَح،  ـــــــِم  لَّ َوأَن 

َيـــْدُعـــوَن َمَعا ٨5- اَلْنـــَعـــاَم، َواْلَــْفــُتــوَح 
َوُخــــــْلــــــُف ااَلْنــــــــَفــــــــاِل َوَنــــــْحــــــٍل َوَقــــَعــــا

)1( وفـي نسخة أخري:) فـي الصحف(: بام التعريف .
)2( بفتح »الهمزة« على احلكاية ويجوز اجلر على اإلعراب .

ا بروٍم والنسا( . )3( وفى نسخة أخرى )ِمن مَّ
« على احلكاية من قوله تعالى: )وآتاكم من كلِّ ما سألتموه( . )4( بكسر »كلِّ
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)4( َمــا َســأَْلــُتــُمــوُه، َواْخــُتــِلــْف ٨6- َوُكــــلِّ
َواْلــَوْصــَل ِصْف ِبْئَسَما،  َكــَذا ُقْل  وا،  ُردُّ

٨7- َخَلْفُتُموِني،     َواْشَتَرْوا،     ِفـي     َما     اْقَطَعا
َيْبُلوا َمَعا اْشــَتــَهــْت،  أََفــْضــُتــُم،  ُأوِحـــي، 

ِكــَا ُروٌم،  ــْت،  ــَعـ َوَقـ ــَن،  ــْل ــَع َف ــاِنــي  َث  -٨٨
َتــْنــِزْيــُل، ُشــْعــرا )1(، َوَغــْيــَر )2( ِذي ِصَا

َوُمْخَتِلْف ْحِل ِصْل،  َكالنَّ َفأَْيَنَما   -٨9

ُوِصــْف َسا  َوالنِّ ــَزاِب  اأْلَْحـ َعَرا  الشُّ ِفـي 
ــَعــَا ـــــْن َنْ ــْم ُهــــوَد أَلَّ ـ ــإلَّ 90- َوِصـــــْل َفـ

ــْوا َعــَلــى ــْأَسـ ـــَزُنـــوا، َتـ ــَا حَتْ ــْي ـــَمـــَع، َك َنْ
ــَك َحـــــَرٌج، َوَقــْطــُعــُهــْم ــْي ــَل ، َع 91- َحــــجٌّ

ــْوَم ُهــْم ــ ـــى، َي ـــْن َيـــَشـــاُء، َمـــْن َتـــَولَّ َعــن مَّ
َهـــــُؤاَل ــــــِذيــــــَن،  َوالَّ َهـــــــَذا،  92- وَمـــــــاِل 

ــــــــَا َمـــــــــــاِم ِصـــــــْل، َوُوهِّ ــي اإْلِ ــــ ـــــــنَي ِفـ حَتِ
ِصــــِل َوَكــــــاُلــــــوُهــــــْم  َوَوَزُنـــــــــوُهـــــــــُم   -93

َتــْفــِصــِل ــا اَل  ــ َوَي ــا،  ــ ــَذا ِمـــَن : اْل، َوَهـ ــ َك

)1( ويف نسخة أخرى : )ظلة( .
)2( ويف نسخة أخرى :)وغيَرها ِصا( .
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اَءاِت َباُب التَّ
ــَرْه ــ ــا َزَب ْخـــُرِف ِبــالــتَّ 94- َوَرْحـــَمـــُت الـــزُّ

َكـــــــاَف)1( اْلـــَبـــَقـــَرْه ــوَد  ــ ُهـ ُروٍم  اَلْعـــــــَراِف 
ــَهــا َثـــــَاُث َنـــْحـــٍل، إْبـــَرَهـــْم ــْعــَمــُت 95- ِن

ــــاِن َهـــّم ـــَراٌت، ُعــــُقــــوُد الــــثَّ ــ ــ ــْي ــ ــ َمـــًعـــا أَِخـ
ـــوِر َفــــاِطــــٌر، َكـــالـــطُّ ــمَّ  ــ ُثـ ُلـــْقـــَمـــاُن،   -96

ــوِر ــ ــ ـ ــنُّ ــ ــ ِعـــــــــْمـــــــــَراَن، َلـــــْعـــــَنـــــَت ِبــــــَهــــــا، َوالـ
97- َواْمَرأٌَت: ُيوُسَف، ِعْمَراَن، اْلَقَصْص

ُيَخّص َسِمْع  ِبَقْد  َمْعِصَيْت  ــِرمُي،  حَتْ
َفاِطِر ْت  ُسنَّ َخاِن  الدُّ  )2( َشَجَرَت   -9٨

ــِر)3( ــ ــاِفـ ــ ُكـــــا، َوااَلْنـــــــَفـــــــاِل، َوَحـــــــــْرِف َغـ
ــْت ــَعـ ــي َوَقـ ـــ ـــٌت ِف ــنَّ ، َجـ ُت َعـــــنْيٍ 99- ُقـــــرَّ

ــَمـــْت ــِلـ ـــْت، َواْبـــــَنـــــٌت، َوَكـ ــَرْت، َبـــِقـــيَّ ــ ــْطـ ــ ِفـ
100- أَْوَسَط   ااَلْعَراِف، َوُكلُّ   َما   اْخُتِلْف

ــِرْف ــ ـــاِء ُعـ ــِه ِبـــالـــتَّ ــ ــْي ــ َجـــْمـــًعـــا َوَفـــــــــْرًدا ِف

)1( وفـي بعض النسخ: )ااَلْعراِف روٍم هوِد كاِف البقره(: كلها مجرورة على اإلضافة.
)2( شجرت بالنصب على احلكاية.

)3( وفـي بعض النسخ : )وأخري غافِر( .
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َباُب َهْمِز الَوْصِل
101- َواْبَدْأ ِبَهْمِز اْلَوْصِل ِمْن ِفْعٍل ِبَضّم

إْن َكــــــاَن َثــــاِلــــٌث ِمـــــَن الـــِفـــْعـــِل ُيـــَضـــّم

102- َواْكِسْرُه    َحاَل   اْلَكْسِر    َواْلَفْتِح ،    َوِفـي

ِم َكــْســُرَهــا َوِفـــــي اَلْســـَمـــاِء َغـــْيـــَر)1( الــــاَّ

ــٍن، َمــَع اْبــَنــِت، اْمـــِرٍئ، َواْثــَنــنْيِ 103- اْب

َواْمـــــــــــــــــــَرأٍة، َواْســــــــــــــٍم، َمــــــــَع اْثـــــَنـــــَتـــــنْيِ

َباُب الَوْقِف َعَلى َأَواِخِر اْلَكلِم
ـــَرَكـــْه ــُكــلِّ احْلَ ــَوْقـــَف ِب 104- َوَحـــــاِذِر اْلـ

ــــــَرَكــــــْه)2( احْلَ ــُض  ــْعـ ــَبـ َفـ ُرْمـــــــَت  ِإَذا  ِإالَّ 

َوأَِشـــــّم ِبـــَنـــْصـــٍب  أَْو  ِبـــَفـــْتـــٍح  ِإالَّ   -105

ــمِّ ِفـــــــي َرْفـــــــــٍع َوَضــــــّم ــ ــضَّ ــالــ ــ ِإَشــــــــــــاَرًة ِب

)1( بالنصب على االستثناء  وباجلر نعتا لألسماء.
)2( ويف بعض النسخ: )فبعض حركة( دون الم التعريف .
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)1( البيتان اللذان بني خاصرتني من زيادات بعض العلماء وليسا من أصل النظم. فالقاف 
)100( والزاي )7( فأبياتها )107(.

ُة اخَلامِتَ
مــْه ــى َنــْظــِمــَي اُلــَقــدِّ ــَقــضَّ ــْد تَّ ــ 106- َوَق

ــْه  ــ ــِدَمـ ــ ــْقـ ــ ــي ِلـــــــَقـــــــاِرِئ اْلــــــــُقــــــــَراِن َتـ ــ ـ ــنِّ ــ ِمـ

ــاُم ــ ــَتـ ــ ِخـ ــا  ــ ــَهـ ــ َلـ هلِلِ  ــــــــْمــــــــُد  َواحْلَ  -107

ـــــــــَاُم ـــــــــَاُة َبـــــــْعـــــــُد َوالـــــــــسَّ ُثــــــــــمَّ الـــــــــصَّ

َوآلِه اْلـُمْصَطَفى  ِبيِّ  النَّ )َعَلى   -10٨

َوَصـــــــْحـــــــِبـــــــِه َوَتـــــــاِبـــــــِعـــــــي ِمـــــــْنـــــــَواِلـــــــِه(

109-  )أَْبَياُتَها َقاٌف َوَزاٌي ِفـي اْلَعَدْد

 )1( َشْد(  ِبالرَّ َيْظَفْر  ْجِويَد  التَّ ُيْحِسِن  َمْن 
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إجازة فى منت املقدمة اجلزرية
احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني 

وصالة وسالما عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 
أمجعني 

وبعد

فقد جاء إىلَّ األخ الفاضل / 

املولود يف         /         /

وعرض عىلَّ متن املقدمة اجلزرية لناظمها اإلمام احلافظ أيب اخلري / 
محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف اجلزرّى 

الشافعي الدمشقى ثم الشيرازي  - رحمه اهلل تعالى - كاملة 
غيبا  يف مجلس واحد وأجزته أن يرويها عني بالسندالتصل 

إلى الناظم رحمه اهلل ، هذا وأوصيه ونفسي بتقوى اهلل يف السر 
والعلن .

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
                                       الجيز /
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مقدمة الكتاب
أوال: منظومة حتفة األطفال
التعريف بناظم متن التحفة

اإلسناد الذي أدى إىل متن )حتفة األطفال(
املنهج يف الكتاب

مقدمة التحفة 
ْنويِن اِكَنِة َوالتَّ وِن السَّ َأْحَكاُم النُّ

َدَتنْيِ وِن امُلَشدَّ َأْحَكاُم املِيِم والنُّ
اِكَنِة َأْحَكاُم َاملِيِم السَّ

ُحْكُم الِم أْل َوالِم اْلِفْعِل
يف املِْثَلنْيِ َوامُلَتَقاِرَبنْيِ َوامُلَتَجانَِسنْيِ

أْقَساُم املَدِّ
َأْحَكاُم َاملَدِّ

أْقَساُم املَدِّ الَّالِزم

٣
٦
٧
٩

١١
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

الفهرس
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اخلامتة
إجازة ىف متن حتفة األطفال

ثانيًا : منظومة املقدمة اجلزرية
ترمجة موجزة لإلمام بن اجلزرى رمحه اهلل

اإلسناد الذي أدى إيل متن »اجلزرية«
َمــُة الناظم ــَقـدِّ ـُ مـ
َباُب َمارِج احلروف

َباُب ِصَفاِت احُلُروِف
َباُب َمْعرفِة التَّْجِويِد

َباٌب الرتِقيِق
اَءاِت َباُب أحكاِم الرَّ

َقٍة َماِت، َوَأْحَكاٍم ُمَتَفرِّ َباُب أحكاِم الالَّ
َباُب إدغاِم املتامثلني واملتجانسني

اِء اِد َوالظَّ َباُب الضَّ

٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٣١
٣٤
٣٦
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤

الفهرس
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باب التحذيرات
اِكنِة دَتنِي َوامليِم السَّ وِن امُلَشدَّ َباُب أحكاِم امليِم َوالنُّ

ْنِويِن اِكَنِة والتًّ َباُب َأْحَكاِم النَّوِن السَّ
َباُب َأْحَكاِم املَّد

َباُب اْلَوْقِف َواالبتِداِء
َباُب املَْقُطوِع واملَْوُصوِل يف الرسم

اَءات َباُب التَّ
ِز الَوْصل َباُب َهْ

َباُب الَوْقِف َعىَل َأَواِخِر اْلَكلِم
اخَلامِتَُة ِ

إجازة ىف متن املقدمة اجلزرية

٤٥
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥١
٥٢
٥٢
٥٣
٥٤
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