
 
  

  أســـنى األقـــوالأســـنى األقـــوال

  فـي شـــرح مـتـنفـي شـــرح مـتـن

  ـالـالـفــفــة األطــة األطـفـفــــــحـحتـتـ
 

 هــــكتب

 الفقري إىل ربه تعاىل

 األزهري   بن حممود حفص عمر بن أمحد وأب

 عفا اهلل عنه
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وِر َأْنُفِسنَا، وسيئات َوَنُعوُذ بِاهلل ِمْن ُشُ   نحمده وَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرهُ  إِنَّ احلَْمَد هللِ

ِده اهللُ َفاَل ُمِضل لُه ، َوَمْن ُيْضلِل َفاَل َهاِدي لُه ، َوَأْشَهُد َأْن الَ إِلَه إِالَّ اهللُ اأعاملن َمْن ََيْ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه ، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وحده ال شيك له ، َوأَ  ْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ

 [201]آل عمران  (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ) ؛ وسلم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ) 

 .[2:لنساء ا] (ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     )  ۀ  ہ  ہ  

 [.07ـ07 :األحزاب] (ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ

 أما بعد؛

وخري اهلدي هدي ُممد صىل اهلل عليه وآله وسلم، وش  فإن أصدق احلديث كتاب اهلل 

 .لناروكل ضاللة يف ا وكل بدعة ضاللة وكل ُمدثة بدعة األمور ُمدثاهتا
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 يضا،،،ثم أما بعد أ

فهذا شح وجيز ملتن حتفة األطفال،  بدأت فيه ببيان ما حتتويه األبيات من أحكام ثم 

ثم أتبعت ذلك برشح ( مع الضبط لألبيات)بذكر الدليل من حتفة األطفال أتبعت ذلك 

 .هللوال حول وال قوة إال با لفا  املتن، هذا واهلل عز وجل وي ُّ التَّوفي،،أل وبيان

العلم أين مل أقدم عىل مثل هذا العمل إال بعد إحلاح من بعض إخواين الذين يظنون  مع

. أن يسرتنا وحيفظنا وحيسن لنا وهلم اخلتام عز وجل نسأُل  واهللَاخلري، فاهلل املستعان، 

وصىل اللهم عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب  ..اللهم آمني

 .العاملني

 وتفوز بالفضل الكبري اخلالد:: ئت أن حتظى بجنة ربنا إن ش

 جتد اإلعانة من إله ماجد    ::فاهنض لفعل اخلري واطرق بابه 

 مجعت فضائل مجع فذٍّ ناقد ::واعكف عىل هذي النفائس إهنا 

 وادع لكاتبها وكل مساعد   ::         فأدم قراءهتا بقلب خالص

 وكتبه

 د األزهري  أبو حفص عمر بن أمحد بن ُممو

 مركز وُمافظة بني سويف، مجهورية مرص العربية

 هـ3311/ رجب
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 قال النَّاظم ـ رمحه اهلل تعاىل ـ

 

 

 

ـــ ُل ـ7 ُقــــــ ـــ  َي ـــِ  َراِجــــــ ـــ ِر َرْحَمــــــ َغـُفــــــ  اْل

 

ـــ  ْوًمـــ ـــ ُن َد ـــَ  ُسَلْيَمـــ ـــُزور  ُهـــ  :اجَلْمـــ

  

لــــــــــِ  اْلـَحْمـــــــــــُ  ـ2  َعـَلـــــــــــ  ُمَصلِّـًيـــــــــــ  ِل

 

ـــٍ  ـــِ َوآل ُمَحـمَّـــــــ ـــْ  ــــــــ ـــَا َوَمــــــــ  َتــــــــ

  

ْعـــــــــُ  ـ3 ـــَ ا :َوَب ـــُ  َهـــــــ ـــِ  النَّـْظــــــ ْلُمـِريــــــ  ِل

 

 َواْلُمـــــُ وِد ،والتَّْنِ يـــــِ  ،النُّـــــ ِن :ِفــــ  

  

ـــُ  ـ4 ـُتـــــ ــ َسمَّْي ـــِ :)ـِبـــــ ْحـَفـــــ ـــ ِل ُت  (اأَلْطـَفــــــ

 

ِخَنــــــ  َعــــ ْ   اْلَكمــــــ ِل ِذ  اْلـِميِهـــــ    َشْي

                         

ْرُجـــــــــ   ـ5 ْنـَفـــــــــ َ  َأْن ِبــــــــــِ  َأ  الطُّـاََّبــــــــــ  َي

 

ـــَر ـــ َل َواأَلْجـــــــــ َقـُبــــــــ ـــ  َواْل  َوالثَّـَ اَبــــــــ

 
- :توضيح ألفا  املتن

ثم  .تعاىل ومل يكتب كلمة مقدمة يف خمطوطاته، وذلك تربكا بذكر اسم اهللوقدم نظمه بالبسملة افتتح الناظم 

  :قال

، يقصد بقوله دوما أن اهلل عز دومارجو رمحة الغفور يقول الشخص الذي ي: ،أييقول راجي رمحة الغفورـ 

 .وجل دائام يغفر الذنوب، يف الدنيا واآلخرة

 هو ، (جلمزوري الشهري باألفندي الشافعيسليامن بن حسني بن ُممد ا) اسمه سليامن: ، أيسليامن
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( طنطا)قريبة من  ألهنا بلدة أبيه، وهي ونسب إىل مجزور؛ املعروف واملشهور باجلمزوري،: ، أياجلمزوري

ف بطنطا وكانت فقد ولد يف شهر ربيع األول سنة بضع وستني بعد املائة واأللْ : ، أما هوبنحو أربعة أميال

 .(طنتدا)تعرف قدياًم بـ

ًيا عىلـ  وآله، ( صىل اهلل عليه وآله وسلم)محد اهلل، وصىل عىل النبي . ُممد وآله ومن تال:: احلمد هلل مصلِّ

 .ومن ذكر بعده بإحسان( صىل اهلل عليه وآله وسلم)تبع النبي من : أي ،ومن تال

 .أن يتكلم فيه املرء، هذه الكلمة تقال لالنتقال من املقدمة إىل املوضوع الذي يريد وبعدـ قال 

منثورا كاألصول الثالثة مثال ليس كالما و، نفهم من لفظة النظم، أن هذا املتن من أبيات الشعر هذا النظم

 .ثور ال منظوممتن من فإنه

، املريد هو الشخص الذي يريد، واملقصود هنا هو الشخص الذي يريد علم التجويد ليتعلم قراءة للمريد

 .القرآن الكريم

، اكتفى باإلشارة إىل هذه األحكام فقط يف املقدمة رغم أن هذا النظم فيه غري يف النون والتنوين واملدود: قال

شددتني، وأحكام امليم الساكنة، وأحكام الالمات، فاكتفائه باإلشارة هذه األحكام كحكم امليم والنون امل

إليها ـ واهلل أعلم ـ لعله ألمهيتها وكثرهتا يف القراءة عن غريها وما فيها من تفصيل، وليلفت نظر املتعلم 

 .إذ إنه يتكلم يف مقدمة، ـ واهلل تعاىل أعىل وأعلم ـ ،إليها، أو اختصارا

 .أحتفتهم بالشئ احلسن اجلميل: ، أيبتحفة األطفال هذا النظم: ، أيسميته

املبتدئني يف هذا العلم، ويكون اجلامع بينهم وبني األطفال هو طلب ، فإما أن يقصد األطفالوأما قوله 

، واألول أظهر منهأن قوله هذا ال يفيد إال األطفال، وهذا تواضع  أو أنه يقصد املعلومة السهلة امليرسة 

 .وأوىل

 تلقي العلم عن األشياخ، ال أخذه من الكتب، : ، وهذه مسألة مهمة، أال وهين شيخناعثم قال 

 .ال تأخذ العلم من صحفي، وال القرآن من مصحفي  : فقد قال بعض أهل العلم
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 :وقال بعض أشياخنا أن من فوائد تلقي العلم عن الشيخ ما ييل

 .ـ اختصار الوقت1ـ تسديد الفهم، 2ـ التأدب، 3

ذي ، بمرص وهي بلدة بجوار شبني الكوم باملنوفية( يهمِ )، نسبة إىل بلدة تسمى امليهي  : خهقوله عن شي

 ، وصفه هنا بام ال يلي، إال باهلل عز وجل، إذ أنه بنيَّ مراده يف شحه ـ عفا اهلل عنه ـالكامل

هبذا املتن طالب هذا ثم رجا اهللَ عز وجل أن ينفع . واألجر والقبول والثوابا:: أرجو به أن ينفع الط ُّالبا

 .العلم، وأن يتقبله منه ،وأن يعطيه عليه األجر الكثري والثواب

 
 

نْوينِ  نَِة َوالتَّ
اكِ   أَْحَكاُم الن ُّوِن السَّ

 . هي النون التي ال حركة هلا: النون الساكنة

 . فهو نون ساكنة زائدة تلح، آخر االسم: أما التنوين

التنوين، وتأخذ  ة ئام نون توكيد خمففة، رسمت عىل هيتنوينا إن فهذا ليس، (ې)،و (ڌ) أما الفعلني  

 .حكمه

 . فتحتان أو ضمتان أو كرستان: وعالمته              

فيوقف عليها ( ېئ) :إال إذا كانتا عىل هاء تأنيث مثل اتبدل الفتحتان ألفً : حكمه عند الوقف   

ويوقف عليهام بالسكون ، إال باهلاء، وأما الضمتان والكرستان فيحذف التنوين فيهام 

 .فإن أصله التنوين ورسم بالنون ويوقف عليه هبا( ڀ) :تعاىل يف قوله
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 (.اإلظهار، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء: )هلام عند حروف املعجم أربعة أحوال: أحواهلام 

 :(اإلظهار): الأو

 .فاتههو النط، باحلرف من خمرجه مويفي مجيع ص: البيان، اصطالًحا: لغة 

 :بياهنا كالتاي (غ،خ/ع،ح/ ء،هـ) 6: حروفه

 حرف م

مثال النون الساكنة من 

 كلمة

مثال النون الساكنة من 

 كلمتني

 مثال التنوين 

 (وال يكون إال من كلمتني)

 ک    ک مئ     حئ  يب ء 7

 ڳ  ڳ وئ  ەئ مب هـ 2

 ٱ  ٻ ەئ  ەئ ڤ ع 3

 ۆئ   ۆئ پ   ڀ گ ح 4

 ہ  ہ ۉ  ې ٹ غ 5

 ڤ ڤ  ٿ  ٿ ڀ خ 6

 

 .اإلدخال: لغة: (اإلدغام): ثانًيا

 : اصطالًحا     

داواحد كالثاين يصريان بتداخلها كحرف بحيث إدخال حرف ساكن يف حرف متحرك                         .مشدَّ

 (.يرملون)جمموعة يف كلمة : حروفه

 .إدغام بغنة، وإدغام بغري عنة: أقسامه

 .(ينمو)حروف جمموعه يف كلمة : اإلدغام بغنة

 .(ر ، ل)حرفيه : اإلدغام بغري غنة
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 :وإليك البيان باألمثلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(القلب): الًثاث

اإلطباق من بوليحرتز عند التلفظ . )بغنة خمفاة اكنة والتنوين مياًم النون السقلب : اصطالًحا.التحويل: لغة 

 (.ھ  ھ) :من كلمتني( ڻ ) :من كلمة: مثال النون الساكنة             .(كز الشفتني

 (.ٿ   ٿ ،  ہ  ۀ  ، چ   ڇ) :مثال التنوين           

 .السرت : لغة:(اإلخفاء): رابًعا

 .بصفة بني اإلظهار واإلدغام عارًيا عن التشديد مع بقاء الغنةالنط، باحلرف : اصطالًحا

 :مخسة عرش حرًفا جمموعة يف أوائل كلامت البيت التاي: حروفه

 دم طيًبا زد يف تًقى ضع ظامل   ۪    ۪    ۪  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سام  

 

 حرف م
مث ل للن ن الس كن  م  

 كلم 

مث ل للن ن الس كن  م  

 كلمتني

وال يك ن إال م  )مث ل للتن ي  

 (كلمتني

7   
ال يوجد إدغام للنون الساكنة 

قنوان، : )من  كلمة، أما

 ( ودنيا، وبنيان/ وصنوان

 املطل،، اإلظهار  فحكمها

 . القرآنوليس غريها يف

 : ويسمى أيضا

      (إظـهـار روايـة)

 ڦ  ڄ   ڦ  ڦ  

 ڈ  ڈ         ی   ی     ن 2

 ڇ  ڇ   ڄ  ڃ   م 3

 ٹ    ٹ ې      ې و 4

 ٿ   ٿ  ڃ ڃ   ر 5

  ڭ  ۇ    ۇ  ۇ    ۆ   ل 6
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 (أمثلة النون الساكنة يف حالة اإلخفاء):       لةوإليك بياهنا باألمث

 

 أمثل  للتن ي  م  كلمتني أمثل  للن ن الس كن  م  كلمتني أمثل  للن ن الس كن  يف كلم  فحر م

 ڱ    ڳ ڃ   ڄ چ ق 7

 ۉ   ۅ ڤ      ڤ ہ ك 2

 ڀ  ڀ   ٺ    ٺ ڀ ج 3

 ڃ  چ   ڀ  ڀ     ے   ش 4

 ٺ  ٺ   ڀ   ڀ ک       ض 5

 ڃ  ڃ   ڱ      ڳ ڻ     ط 6

 ھ  ھ   ڄ     ڄ ۋ     د 0

 پ    پ   ڀ  ڀ   ڱ   ت 8

 ۓ  ۓ   ې  ې   پ    ص 9

 چ   ڃ      ۋ  ۅ   ھ ز 77

 ٱ    ی ڈ  ڈ   يئ س 77

 ڄ     ڄ مت     ىت   ىئ    ظ 72

 ھ  ے   ى  ائ      يب ذ 73

 ۆئ  ۈئ   ٿ      ٺ ۉ       ث 74

 ۆئ  ۈئ   ىب  يب     ں   ف 75
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 :الدليل من متن حتفة األطفال

نَِة َوالتَّنْوينِ أَْحَكاُم الن ُّوِن السَّ )
 (اكِ

 

ـــ ِن ـ6 ـــْ  ِإْن ِللـنُّــــــ ـــِ  َتْسـُكــــــ  َوِللتَّْنـِ يــــــ

 

ـــُ  ْرَبـــ ـــ ٍم َأ ـــْ  ،َأْحـَكـــ ـــ  َفـُخـــ يـِنـــ ِي ْب  َت

 
 

ـــ أَلوَُّل ـ0 ـــ ُر :َفـــ ـــَ  اإلْظَهـــ ْبـــ ـــُرِف َق  َأْحـــ

 

 

ـــِ  ـــ ٌّ ِلْلَحْلـــ ـــْ  ِســـ ـــِرِف ُرت َبـــ َتـْعـــ  َفْل

               

 

 

ـــٌز ـ8 ـــ ٌء َهْمــــ ـــ َّ َفَهــــ ـــٌ  ُثــــ ـــ ُء َعـْيــــ  َحـــــ

 

ــ  ـــ ِنـــ ــ ُمْهَمَلـَتــ ـــ َّ ـــ ـــٌ  ُثـــ ـــ ُء َغـْيــ  َخـــ

 
 

ـــ ِن ـ9 ـــ ٌم :والثَّــــ ْدَغـــــ ـــٍ  ِإ ـــْ  ِبِسـتَّــــ َتـــــ  َأ

 

ــ  ـــ َن) :ِف ـــْ  (َيْرُمُل ـــْ  ِعْنَ ُه ـــْ  َق َت َب  َث

       
 

 

ـــ  ـ77 ـــ ِن َلِكنََّهـــ ـــٌ  :ِقْسَمـــ  ُيْ َغـَمــــــ   ِقـْســـ

                                       
 

 

ـــِ  ـــٍ  ِفـيــ ــ ِبُغـنَّــ ـــ ):ِـبــ ْنـُمــ  ُعِلـَمـــــ   (َي

                                               

 

 

 ـ77

 ـ

َذا ِإالَّ  َفـــــــــــــاَ  ِبِكْلـَمـــــــــــ ٍ   َكــــــــــــ  َ  ِإ

 

 

َيــ  :)ـَك ُت ِغـْ   َتــاَ  (ِصْنــَ انٍ ) ُثــ َّ  (ُدْ 

 

 

 

 

 

 ـ72

 

ـــ ِن ـــ ٌم :َوالثَّـــــ ْدَغـــــ ــ ِإ َغـْيـــــ ـــْ  ـِرِب  ُغـنَّـــــ

 

  

ـــ  ـــاَِّم فـــ ـــرَّا الـــ ـــ َّ َوالـــ ـــْ  ُثـــ  َكر َر َّـــ

 
 

ـــُ  ـ73 ـــَاُب :َوالثَّ لـــ ـــَ  اإِلْقـــ ـــ ِء ِعْنـــ ـَبـــ  اْل

 

 اإِلْخـَفـــــــــ ِء َمـــــــــ َ  ِبُغـنَّــــــــ ٍ  ِميًمــــــــ  

 
 

ــُ  ـ74 ـــ ُء :َوالرَّاِبــ ـــَ  اإِلْخَفــ ـــِ  ِعْنــ  اْلَف ِضــ

 

ـــِ  َواِجــــــٌ  احُلــــــُروِف ِمــــــَ   ِلْلَف ِضـــ

 
 

 َرْمُزَهــــ  ،َعْشـــرٍ  َبْعــ ِ  ِمــ ْ  َخْمَســ ٍ  ِفــ   ـ75

 

 

ــ  ــِ  ِف ــَ ا ِكْل ـــِ  َه ْي ـــ  الَب ـــ  َق ُتَه  :ضَّمَّْن

        

 

 

َن  َذا ِصْف) ـ76  َسـَم   َقـ ْ  َشـْخ ٌ  َج َد َكْ  َث

           

َمــــ  َضــــْ  ُتًقـــ  ِفـــ  ِزْد َطي ًبـــ  ُدْم  (َظ ِل
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  -:ملتنتوضيح ألفا  ا

ظهار ستة، وأهنا خترج من احلل،، وأن ترتيبها يف خمرجها عىل النحو الذي سيذكره، حروف اإل ذكر أن عدد

 .مهملتان ثم غني خاء:: مهز فهاء ثم عني حاء  :فقال

فيقصد هبا النون وما  إال إذا كانا: يقصد هبا النون والتنوين، أما األلف يف قولهقسم يدغام : واأللف يف قوله

 .؛ ألن التنتوين دائام متطرفا وبالتاي فال يلتقي مع ما بعده إال من كلمتنيدغم فيهت

ذكر هنا أن احلكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو القلب، وعرب عنه باإلقالب، وإن كان لفظ 

 ...(البا والقلب عند)كام قال اإلمام ابن اجلزري ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف مقدمته . القلب أفصح

، فيقصد الشخص الفاضل الذي واجب للفاضل: الباقي من احلروف، أما قوله: ، أيعند الفاضل: وقوله

 .فضل بقراءة كتاب اهلل تعاىل

 

َدَتنْيِ   ُحْكُم املِيِم والن ُّوِن املَُشدَّ

 . (وهو ما يعرف بحركتني)بمقدار ألف  اووقفً  الان وصغنَّيُ :  امحكمه

دتان( م ، ن)هي الكلمة الوحيدة التي فيها  وهذه .(ھ، ٹ، ٻ) :مثل  .مشدَّ

 :الدليل من متن حتفة األطفال

ـــ َّ(70) ـــ  َوُغــــ ـــ َّ ِميًمــــ ـــ  ُثــــ ـــ  َدا ُ  ً ــــ  ُشـــــ

 

ـــ   ـــ َوَســـــ ـــْرَف اُكـــــ ـــٍ  َحـــــ ـــَ ا ُغنَّـــــ ــــــ  َب

 
- :توضيح ألفا  املتن

ألنه ليس من  رف غنة؛املشددتني ح كال من امليم والنون مِّ َس  :أى..... وغن ميام ثم نونا  ـ(31)

 .إال هذين احلرفني حرف يف أصله غنة
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  أحكام امليم الساكنة

 .هي التي ال حركة هلا: يم الساكنةامل

، وقد سب، تعريف هذه (اإلخفاء، اإلدغام، اإلظهار)عند حروف املعجم ثالثة أحوال ا هل :أحواهلا   

  .املصطلحات عند الكالم عىل النون الساكنة والتنوين

 (1) . (ڀ   ڀ) :مثل( ب)له حرف واحد هو : (خفاءاإل)

 (ڤ   ڦ   ڦ) :مثل( م)له حرف واحد هو : (اإلدغام)

 (ے   ے، ڻ   ڻ، ڤ) :حرف الباقية، مثل( 26)وحروفه الـ : (اإلظهار)

                  :الدليل من متن حتفة األطفال

 (أحكام امليم الساكنة)

ـــ  َقْبــــــَ  َتِجـــــ  َتْســـــُكْ  ِإْن َوامِلـــــيُ (78)  اْلِهَجـــ

                         

ـــٍف اَل ـــٍ  َأِلــــــــ ـــِ   َلي َنــــــــ ـــ  ِلـــــــــ  اْلِحـَجــــــــ

 
ـــ (79) ـــٌ  َأْحَك ُمَهــــــ ـــْ  َثَاَثــــــ ـــْ  ِلـَمــــــ  :َضَبــــــ

 

ـــ ٌء ـــ ٌم ِن،ِإْخَفــــ ـــ ٌر ،اْدَغــــ ـــْ  ،َوِإْظَهــــ  َفـَقــــ

 
ــ أَلوَُّل(27) ـــ ُء :َفــــــ ـــَ  اإِلْخَفــــــ ـــ ِء ِعـْنــــــ  اْلـَبــــــ

                              

ـــِ  ـــِ  َّ َوَسـم ـــــــــــــ ـــرَّاِء الشَّـْفـــــــــــــ  ِلـْلـُقـــــــــــــ

 
ـــ ٌم :َوالثَّــــــــــ ِن(27) ـــ  ِإْدَغـــــــ ـــ  ِبِمْثِلـَهـــــــ  َأَتـــــــ

 

 َفَتـــــــــ  َيـــــــــ  َصِغيـــــــــًرا إْدَغ ًمـــــــــ  َوَســـــــ   

 
ـــُ (22) ـــ ُر :َوالثَّ ِلــــــ ـــْ  ِفــــــــ  اإِلْظَهــــــ  اْلَبِقـيَّــــــ

 

ـــْ   ـــُرٍف ِمـــــــ ـــ  َأْحـــــــ  َشْفـِ يَّــــــــــ ْ  َوَسم َهـــــــ

 
 َتْخَتِفــــــــ  َأْن َوَفـــــــ   َواٍو َلـــــــَ   َواْحــــــَ رْ (23)

 

 َفـ ْعـــــــــــــــِرِف َواالت ـَحـــــــــــــــ ِد ِلُقْرِبـَهــــــــــــــ  

                 

                                                   

أما امليم  .اإلظهار، وقد صححهام يف نرشه ابن اجلزري رمحه اهلل: وهو (يعتصم باهلل: )، نحوالتي بعدها باءاألصلية وهناك قول صحيح آخر يف امليم الساكنة ( 3)

 .واهلل تعاىل أعىل وأعلم. قل غري واحد من أهل العم اإلمجاع عىل إخفائهافن (من بعد، رمجا بالغيب: )، نحوالناجتة عن القلب
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- :توضيح ألفا  املتن

 ؛هو األلـف اأى أن امليم الساكنة تأتى قبل كل حروف اهلجاء إال حرفا واحدً .... وامليم إن تسكن ( 31)

فكيـف يـأتى قبـل األلـف أى حـرف  امفتوًحـإال  ابلهـمـا قال يكـون و ةً كون إال سـاكنألن األلف ال ت

 .لذا قال لذى احلجا أى لصاحب العقل(امليم أو غريه)ساكن

 .(أى نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة ختفيفا)تقرأ هكذا بالنقل  دغام، نِ إخفاءُ  (31)

 .ويةللوزن ، وكذلك قوله شفْ  اسكنت الفاء وجوبً ( وىَّ وسمه الشفْ )

 اد فاعرفلقرهبا واالحت:: واحذر لدى واو وفا أن ختتفي  :قال(21)

لقـرب خمـرج الفـاء  امما سب، نعرف أن امليم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء فحكمها اإلظهار،لكن نظرً 

 من خمرج امليم واحتاد خمرج الواو مع خمرج امليم فينبغى أن ينتبه القارىء حتى ال يقرأ باإلخفاء عند هـذين

 .منه ااحلرفني سهوً 

اب رتوالناظم ىف البيت خالف الرتتيب املذكور ىف شطر البيت األول فقـال لقرهبـا واالحتـاد مـع أن اإلقـ

 .، فليعلمللفاء املذكورة ثانيُا واالحتاد للواو املذكورة أوال
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  والم الفعل( ال)أحكام الم 

- :األحكام املشار إليها ىف األبيات

 :ها ـ كاآليتأحكام الالمات ـ كل  : التَّوفي، ان أحكام الالمات، فنقول وباهللشع الناظم يف بي

 هلا حكامن، ( ال)الم  :الأو

، (إبغ حجك وخف عقيمه: )ويكون هذا احلكم إذا وقع بعدها أحد احلروف اآلتية، وهي: ـ اإلظهار3

، ريات، اخلصية، الوتابالك ،نة، اجلياة، احلامم، الغب، الباسامءاأل: )نحووعددها أربعة عرش حرفا، 

  (.اهلُدى ،حسنني، اليمني، املرآن، القلم، العرقانالف

ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، )ويكون هذا احلكم إذا وقع بعدها أحد احلروف اآلتية، : ، اإلدغام2

 : الواقعة يف أوائل كلامت البيت التاي: وهي، (س،  ، ز، ش، ل

 نَِعـمْ  َذا ِضـْف  ْز َتـــفُ  ُرمْحًـا ِصـْل  ُثـمَّ  طِْب )

                  

 

ـــوءَ  َدعْ  ــــنٍّ  ُس ــــا ُزرْ  َظ يًف ـــَرمْ  َشِ  (لِْلَك

 

 

يِّبون، الطَّ : )وأمثلتها كاآليت. وهي أيضا األربعة عرش حرًفا الباقية من حروف اهلجاء الثامنية والعرشين

محن، التَّائبون، الضَّ الثَّواب، الصَّ  كاة، الشَّ عيم، ئب، النَّأن، الذِّ الة، الرَّ امء، الظِّل، الزَّ ين، السَّ  (.يلهادة، اللَّ الدِّ

 :هلام حكامن أيضا  (((هل، بل))المي الفعل واحلرف ) :ثانًيا

هل لنا، / بل ال تكرمون، بل رفعه: )، نحو(الالم، أو الراء)ويكون هذا إذا وقع بعد أيٍّ منهام : ـ اإلدغام3

 (.هل بعدها راء: وليس يف القرآن كله 



  أســـنى األقـــوال فـي شـــرح مـتـن تـحـفــة األطـــفـــال

 

 

75 

 بل: )، نحو(حرف من حروف اهلجاء عدا الالم والراء أي  )وذلك إذا وقع بعد أيٍّ منهام : ـ اإلظهار2

، عملونجتزون إال ما كنتم ت هلوالبصري، يستوي األعمى  هلقل / سولت بليداه مبسوطتان،  بلأحياء، 

 .(جزاء اإلحسان إال اإلحسان هل

 (.وليكتب بينكم، ألسنتكم، ألف عام: )نحوأي  الم أخرى حكمها اإلظهار مطلًقا، : ثالًثا

            :الدليل من متن حتفة األطفال

 (والم الفعل( ال)أحكام الم )

ـــَاِم (24) ـــَ  َحــــــ اَلنِ  (َأْل) ِلـــ  اأَلْحــــــُرفِ  َقْبـــ

 

 َفْلَتـْعـــــــــــِرِف ،ِإْظَهـ ُرَهـــــــــــ  :ُأواَلُهَمـــــــــــ 

 

 ِعْلَمـــــُ  ُخـــــْ  ْشـــــَرٍ َع َمــــْ  اْرَبــــٍ  َقْبـــ َ  (25)

 

ــُ  َوَخــــــْف َحجَّــــــَ  ْبــــــِ ِإ) :ِمـــــْ   (َعِقيَمـــ

 
 َأْرَبـــــــــِ  ِفــــــــ  ِإْدَغ ُمَهــــــــ  :َث ِ يِهَمـــــــ   (26)

 

ـــَرٍ  ـــ  َوَعْشــــــ ـــ َوَرْمَز ،َأْيًضــــــ ـــِ  َهــــــ  :َفــــــ

                               
 ِ َعـ ْ  َذا ِضْف ُفْزــَت ْحًم ُر ِصْ  ُث َّ ِطْ ) (20)

                  

 

ــ َء َدْع ــ ُســـــ ـــ  ُزْر ـ ٍَّظـــــ ــَرْم َشِريًفـــــ  (ِلْلَكـــــ

 

 

 ـِريَّـــــــ ْ َقْم َسم َهـــــــ   ااُلوَلـــــــ   َوالــــــاَّمَ  (28)

 

 َشْمِسيَّـــــــــْ  َسم َهـــــــــ  ااُلْخـــــــــَر  َوالـــــــاَّمَ 

 
ـــَرنَّ(29)  ُمْطَلـَقـــــــــــ   ِفـْعـــــــــــ ٍ  اَلَم وأْظِهــــــــ

 

ــ  ــِ  ِف ــْ ) :َ ْح ـــْ  ُق ـــ )َو (َ َع ـــ )َو (ُقْلَن  (اْلَتَق

 
- :توضيح ألفا  املتن

 .عىل وزن البيت اتعامل اهلمزة هنا عىل أهنا مهزة وصل حفاظً  -قبل اربع -(22)

 .بالنقل فيهام -،واالخرى -االوىل -تقرأ( 21)
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 يف املِْثَلنْيِ َواملَُتَقاِرَبنْيِ َواملَُتَجانَِسنْي  

ــ  ِإْن(37) ــَف ِت ِفــــ ـــ ِرِج الص ــــ  اتََّفـــــــ ْ  َوامَلَخــــ

 

ــ  َف ْلِمْثــــــــــَانِ  َحْرَفــــــــــ نِ   َأَحـــــــــــّ  ـ ِفيِهَمـــــــ

 َتَقـ َرَبـــــــــــــ  َمْخـَرًجـــــــــــــ  َيُك َ ــــــــــــ   َوِإْن(37) 

 

ـــ  ـــ ِت َوِفــــــــ ـــ  الص َفــــــــ ـــ  اْخَتَلَفــــــــ  ُيَلقَّـَبــــــــ

 
ـــِ (32) ـــ  َأْو ،ُمْتَق ِرَبـْيـــــــــ ـــ  َيُك َ ـــــــــ  اتَّـَفـَقـــــــــ

 

ــ  ـــَرٍج ِفــــــ ـــ ِت ُدوَن َمْخــــــ ـــ  الص َفــــــ  ُحقَِّقــــــ

                                              

 

 َسـَكـــــــــــْ  ِإْن ُثـــــــــــ َّ ،ُمَتَج ِ َسـْيـــــــــــِ ِب ْل(33)

 

ـــَر ُكــــــــــــــــ ٍّ َأوَُّل ـــْ  َف لصَِّغـيــــــــــــ  َسم ـَيــــــــــــ

 
ــر َك َأْو(34) ــ ِن ُحـــ ــ  احَلْرَفـــ ـــْ  ُكــــــ ٍّ ِفـــ  :َفُقـــ

 

ـــٌر ُكـــــــــــ ٌّ ـــُ  ،َكِبيــــــــ ـــْ  واْفَهَمـْنــــــــ  ِب ْلُمـُثــــــــ

 ـ:توضيح ألفا  املتن          

، وال يصح هنا ىف  المع إسكاهنا ،أو بحذفها من الكلمة أص متقاربني هذه الكلمة تقرأ بإثبات التاء( 12)

الكيل عىل  املخارج والصفات العتامدهبايب رشح إال بعد معرفة ال يلباب هذا ا/ البيت إثباهتا مع فتحها

 .هذين البابني

 

  أْقَساُم املَدِّ 

 .إطالة الصوت بحرف من حروف املد :  االزيادة ، اصطالًح : لغة: املد

 .إثبات حرف املد من غري زيادة عليه : ااحلبس ، اصطالًح : لغة: القرص

 .(نوحيها)وهي برشوطها يف كلمة  (واي): حروف املد
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 ، وقبل الواو الساكنةبأن يأيت قبل الياء الساكنة كرس ،تسكن وتكون من جنس حركة ما قبلهاأن : شطها

 .نفتح ما قبل الواو والياء كانتا حريف لني ال مدفإذا ا . دائاًم ساكنة وقبلها مفتوح ـ كام مر  ـواأللف ، ضم

 (، شئ، السوءقريش، والصيف، البيت، خوف: )نحو

 (أصيل وفرعي: )املد نوعان 

 .مقداره حركتان وال يتوقف عىل سببذات حرف املد إال به ووهو الذي ال تقوم (: الطبيعي)املد األصيل 

 .من سببي املد وهو الزائد عىل املد األصيل لسبب : املد الفرعي 

 .ـ السكون2ـ اهلمز، 3: سببي املد  

                :الدليل من متن حتفة األطفال

 (أْقَساُم املَدِّ )

 

ـــ ُّ(35) ـــ ٌّ :َواْلَمــ ـــ ٌّ ،َأْصِلــ ـــُ  َوَفْرِعــ ـــ  َل

 

ـــ       :َوُهــــــــــــــــــــ   َطِبيِعـيًّــــــــــــــــــ   الَأوَّ َوَســــــــــــــــ

 
ـــُ  َتَ قُّـــــٌف اَل َمــــ (36) ـــْ  َعَلـــــ  َلــ  َسَبــ

 

ـــِ  َوال    ـــُروُف ِبُ وِ ــــــــــــــ ـَلـــــــــــــــــ ْ  احُلــــــــــــــ ْجَت  ُت

 
ــْ (30) ــْرٍف َأ ُّ ب ـــِر َح ــٍز َغْي ْو َهْم ــُك ْن َأ  ُس

             

 

ـــَ  َجــــــــــ  ْعــــــــ ـــ ُّ َمـــــــــــ ٍّ َب ـــ ْن َف لطَِّبيِعــــــــ  َيُكــــــــ

                             

 

ـــ ُّ :َواآلَخــــُر(38) َفْرِعــ ـــ  َمْ ُقــــ ٌف اْل  َعَلــ

 

ـــٍز َســـــــــــَبْ  ْو َكَهْمـــــــــ  ُمْسَجــــــــــــا ٍنُسُكــــــــــــ  َأ

 
ـــُ (39) ـــٌ  ُحـُروُفــــــــــ ـــ  َثـَاَثــــــــــ  َفِعـيـَهــــــــــ

 

ــْ  ــِ  ِمــــــ ــَ  (َواٍ ) :َلْفــــــ  (ُ  ِحيَهـــــــــ ) :ِفـــــــــ  َوْهــــــ

 
َيـ   َقْبـ َ  َوالَكْسُر(47)  َضــ ْ  اْلـ اوِ  َوَقْبـ َ  ،اْل

 

ــْرٌط ـــٌ  ،َشـــــــ ـــَ  َوَفْتـــــــ ـــٍف َقْبـــــــ ْلـــــــ ـــَزْم َأ ْلَتـــــــ  ُي

 
ـــُ (47) ـــ  َواللِّيـــ َهـــ ــ  ِمْن َيـــ ـــ َوَواٌو اْل   ُسكِّـَنـــ

 

 

ِن ِفَتــــــــــــــ حٌ  ِإ ِلـَنـــــــــــــــ  ُكـــــــــــــــ ٍّ َقْبـــــــــــــــَ  اْ   ُأْع
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 :توضيح ألفا  املتن

أى اليتأتى النط، بحروف املد إال هبذا املقدار املعروف باملد الطبيعي فإذا . وال بدونه احلروف جتتلب( 16)

ها من حروف وهكذا ىف غري( َقل)ثم نزعنا مقدار املد الطبيعى من األلف صارت الكلمة ( قال) :قلنا مثال

 .املد

 :واإلطالق هنا كاألتى ،مطلقا :قوله مسجال أى. مسجال.... الفرعيواألخر ( 11)

 .اإلطالق مع السكون مع اهلمز غريُ  اإلطالُق  

 .ذاك خيرجه من الطبيعى إىل الفرعىاإلطالق مع اهلمز بأن يأتى قبل حرف املد أوبعده فإنه هبذا أو ف 

،ففى كلتا احلالتني أخرج حرف املد  اأو عارًض  االزمً  اون السكون سكونً اإلطالق مع السكون بأن يكأما  

 .من كونه أصىل إىل كونه فرعى

 خروج عن الطبيعي ىف هذه أى جمتمعة برشوطها وبغري( نوحيها)وهى ىف . فعيها أى فاحفظها( 11)

 قبلها فتح ، اًم فالواو ساكنة وقبلها ضم، والياء ساكنة وقبلها كرس ، واأللف ساكنة ودائ ،الكلمة

 .سكون ومل يل، أى منها اهلمز ال قبل وال بعد حروفها مل يأت بعد أى حرف من اومع ذلك أيًض 

، والبدل من املدود الفراعية ال بقت هبمزفالواو فيهام حرف بدل؛ ألهنا س( وذينا، وأوتيناأ)أما كلمتي 

 .كام يفعل البعضفال يصح إدخال الكلمتني يف أمثلة املد الطبيعي وعليه  األصلية

 .(عكسفكل حرف مد  حرف لني وال ) .اللني أى اخلروج ىف سهولة ويرس( 33)
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(2) أَْحَكاُم َاملَدِّ   

  ـ:أنواع املد بسبب اهلمز يتمثل فيام ييل

 مقـــداره حكمـــه مثالـــــــــه نوع املــــــد م

 2،  3 واجب ٻ   ،  ڇ ، ڄ املتصل 7

 2،  3،  2 جائز ڻ   ڻ،  ۋ     ۋ،  ٻ   پ املنفصل 2

 2 جائز ڄ،  ڄ،  چ البدل 3

                :الدليل من متن التحفة

 (أَْحَكاُم َاملَدِّ )

 

ْلَمــــــــ   ـ42  َتــــــــُ وْم َثـَاَثــــــــٌ  َأْحـَكــــــــ ٌم ِل

                                          

 

َجــــَ اُز ،اْلُ ُجــــ ُب :َوْهــــَ   َواللُّـــــُزوْم ،َواْل

                                         

 

 

ــ َء ِإْن َفَ اِجــــٌ  ـ43 ـــٌز َجــ ـــَ  َهْمــ ْعــ ـــّ  َب  َمــ

 

ـــ  ـــٍ  ِفــــــ ْلَمــــــ ـــْ  َوَذا ،ِك ـــّ  ِبُمتَِّصــــــ  ُيـَعــــــ

            

ـــٌز ـ44 ـــ ٌّ َوَج ِئــــ ـــٌر َمــــ ــْ  ِإْن َوَقْصــــ  ُفِصــــ

 

ـــ ٌّ ـــٍ  ُكـــــــ ـــَ ا ِبِكْلَمـــــــ َفـِصــــــــــ ْ  َوَهـــــــ  امُلْن

           

ــ ـ45 ــَرَض ِإْن َذا ـُ َوِمْثـــــ ـــ ُن َعـــــ  السُّـُكـــــ

 

ــ  َوْقـًفـــــــ   َلـُمـــــــ نَ :)ـَكــــ ْع  (َ ْسَتـِعـيـــــــ ُ ) (َت

  

ْو ـ46 ـــُز ُقـــــــ  َم َأ  َوَذا امَلـــــــ   َعَلــــــ  اْلَهْمــــ

 

ـــَ ْل ــ َبـــ ـــ )َو (آَمـُنــــــ ا :)ـَكـــ  ُخــــــَ ا  (ِإمَيـ ً ـــ

  

 ُأص ـــــــــــــــَا الـسُّـُكـــــــــــــــ ُن ِإِن َواَلِزٌم ـ40

 

ـــ ـــ  اَوْصـــــ ـــَ  َوَوْقًفـــــ ْعـــــ ــ  اَل َمــــــــ ٍّ َب  ُطـــــ

                                                    

اطبي رمحه اهلل والتوسط فقط، ( حركتني)ويف املنفصل املقروء له فيه القرص (. حركات 4)املقروء به حلفص يف املتصل التوسط فقط  :فائدة( 2) كام كان يفعل الشَّ

اطبية( حركات 5)مع العم  أن فويق التوسط  ا ألحد من القراء ـ واهلل أعم  ـفال يقرأ هب( حركات 5أو  3)أما الُفَويقات   . من التيسري ال من الشَّ
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- :توضيح ألفا  املتن

أن الناظم غري متقيد  اهذا يفيد تأكيد  .كل بكلمة وهذا املنفصل::  ن فصل وجائز مد وقرص إ (33)

 .ليس له قرص املنفصل من هذا الطري، ان حفًص إ، إذ الشاطبية طري،حفص من ب

 ،كم اجلوازهنا أدخل الناظم املد البدل حتت ح.  بدل كآمنوا وإيامنا خذا: :ز عىل املد وذا و قدم اهلمأ(36)

ألنه ليس أحد من  ؛رواية حفصأحكام ب عموًما وليس متقيًدا وهذا يؤكد أن الناظم يتكلم عن التجويد

القرص ىف البدل ، ولو كان القراء جيوز له غري القرص ىف البدل إال ورش عن نافع فبالتاىل حفص ليس له إال 

ص للزمه أن يدخل البدل حتت حكم الوجوب كام أدخل املتصل وحينئٍذ يكون بأحكام رواية حف متقيًدا

ى بدال ،املتصل جيب مده والبدل جيب قرصه  (ءامنوا)كلمة  الملا حدث فيه من إبدال فمث والبدل إنام سمَّ

 :الشاطبى ـ رمحه اهلل تعاىل ـال والقاعدة كام ق (إئامًنا)أصلها  (إيامًنا)وكلمة ( ءْأمنوا)ا أصله

 .هالإذا سكنت عزم كآدم أو*** لكلهم  وإبدال أخرى اهلمزتني

تبدل الثانية من جنس حركة األوىل، فإن كانت األوىل مفتوحة : فكل مهزتني التقيا والثانية منهام ساكنة

 .أبدلت الثانية ألفا، وهكذا كام هو معلوم من جمانسة حروف املد للحركات قبلها، وقد مر ذلك

ى الزمً اللزوم معناه عدم اال. لبيتا........والزم(31) الزم ال  ألن بعده سكون انفكاك ، فهذا النوع من املد سم 

 (.حركات 6)عند كل القراء  ينفك عنه وصال وال وقًفا، وقال بعضهم سمى الزًما للزوم مده مقداًرا واحًدا
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  أْقَساُم املَدِّ الَّالِزمِ 

 :املد بسبب السكون تتمثل فيام ييلأنواع  -

 مقداره حكمه مثاله نوع املد م

 حركات 6 الزم ېئ    مد الزم كلمي مثقل 3

فمد الزم كلمي خمف 2  حركات 6 الزم    (م ضع  ي  س) چ 

 حركات 6 الزم (ٱ) السني يف الزم حريف مثقلمد  1

 حركات 6 الزم ٱ مد الزم حريف خمفف 3

 6،  3،  2 جائز ٿ - ۅ مد عارض للسكون 2

 6،  3، قرص جائز پ لسكونمد لني عارض ل 6

       :الدليل من متن التحفة

الِزمِ )  (أْقَساُم املَدِّ الَّ

 

 

ْقـَســـــــــــــ ُم ـــْ  َلَ ْيـِهـــــــــــــْ  اَلِزٍم َأ َبـَعــــــــــ ْر  َأ

 

ْلـــــَ  ِت ْلِمــــــ ٌّ :َو  َمـَعــــــْ  َوَحـْرِفــــــ ٌّ ،ِك

              
ـــ   ـــٌف ِكَاُهَمـــــــــــ ـــُ  ،ُمـَخـفَّـــــــــــ  ُمـَثـقَّـــــــــــ

 

ـــِ ِ  َبـَع َفـَهـــــــــــــــ ْر ـــٌ َأ ـــُ  ـــــــــــــــ  ُتـَفـصَّــــــــــــــ

 اْجَتـَمــــــــــْ  ِ ُسـُكــــــــــ ٌ  ِبِكْلَمــــــــــٍ  َفــــــــِ نْ   

 

ــْ  ــْرِف َمـــ ـــَ  َمـــــ ٍّ َحـــ ـــ ٌّ َفْهـــ ْلِمـــ ـــْ  ِك  َوَقـــ

  

 

ْو ــ  َأ  ُوِجـــــــــَ ا  احُلـــــــــُروفِ  ُثَاِثـــــــــ    ِفــــــ

 

ـــ ُّ ـــُ  َوامَلــــــــ ـــ ٌّ َوْسُطــــــــ َحـْرِفــــــــ ـــَ ا َف ـــــــــ  َب

 
 

ـــ   ـــٌ  ِكَاُهـَمـــــــــــ ـــ  ِإْن ُمَثـقَّـــــــــــ ْدِغـَمـــــــــــ  ُأ

 

ـــٌف ـــ ٌّ َمَخفَّـــــــ َذا ُكـــــــ ـــْ  ِإ ـــ  َلــــــــ  ُيْ َغـَمـــــــ
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ــاَِّزُم  ـــ ُّ َوالـــــــــ َحْرِفـــــــــ ـــَ ْر َأوََّل اْل  الـسُّـــــــــ

 

ـــْر ِ َثَمـــــــــ ٍ  َوِفـــــــــ  ،ُوُجـــــــــ ُدُ  َحـَصــــــ  اْ 

  

ــ   ْجَمُعَهـ ــُروُف َي ــْ ) :ُحـ ـــْ  َكـ َقــــ ْ  َعَسـ  َ) 

 

 

 َأَخـــــــّ  الطُّــــــ ُل ِ ِكــــــَل ،ْ لِّــــــَث َوَعــــــْيُ 

 

 

 

ـــْف اَل الثَُّاِثـــــْ  احَلـــــْرِف ِســـــَ   َوَمـــــ   ِلـــ  َأ

 

ـــ ُُّ  ـــ ًّا َفـَمـــــــــ ـــ  َمـــــــــ ـــْف َطِبيِعـيًّـــــــــ ِلــــــــــ  ُأ

 
 

ــ  َوَذاَك  ـــ  َأْيًضــــــ ـــِ  ِفــــــ ـــَ ْر َفَ اِتــــــ  السُّــــــ

 

ْفــــِ  ِفـــ    اْ َحَصـــــْر َقـــــِ  (َط ِهــــرٍ  َحــــ ٍّ) :َل

 
 

ْجَمــــــــُ   ـــَ  َوَي َفَ اِتـــــ ــ  اْل َبـــــ ـــْر اأَلْر  :عََّشـــــ

 

ــْلُ ) ــَحْيًرا ِصــ ــْ  ُســ ــَ  َمــ ـــْر َذا (َقَطْعــ َهــ  اْشَت

 :يح ألفا  املتنتوض 

 .تقرأ بالنقل -اجتمعسكوٌن  –( 25)

معنى ذلك أن اسم كل حرف من احلروف . واملد وسطه فحريف بدا:: ثالثيِّ احلروف وجدا أو ىف ( 23)

أن )حركات مد الزم ىف فواتح السور يكون من ثالث أحرف أوسطها حرف مد بالرشط الساب،  6التى متد 

وهكذا ىف ( ُن و ن)والنون متكونة من( َك ا ف)الكاف متكونة من الثمف –يسكن وجيانس حركة ما قبله 

ألن قبله فتح وليس الفتح من جنسه ولكن  إال العني فوسطها حرف لني االزمً  االثامنية أحرف التى متد مدً 

 :مريم والشورى هبا ثالثة أوجه هىسوريت العني ىف فاحتة ف :قوى به ولذلك الزًما املا كان بعده سكون

 .لكل القراء( واإلشباع لتوسط،او لقرص،ا)

 .تقرأ بالنقل.. ثامن انحرص( 21)

ملا هو . وعني ثلث لكن الطول أخص :هباالتي اخرتنا للحفظ النسخة . البيت......وعني ثلث( 23)

تمدة مع العلم أهنا نسخة مع ،ني فقطيم والشورى هبا ثالثة أوجه ال اثنعني مر :أهنا تبني أن وهو  واضح هبا

 .ام نقل ذلك العالمة الضباع ـ رمحه اهلل ـك
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ا ِصْلهُ ) :هي احرفً ( 33)حروف فواتح السور إمجاال   :ها تنقسم إىل أربعة أقسامكنلو ،(َقَطْعَك  َمنْ  ُسَحرْيً

 .إال العني( نقص عسلكم)حركات بال خالف وذلك ىف حروف  6ما يمد ـ 3       

 .(6،اإلشباع  3،التوسط  القرص)ى فيه ثالثة أوجهريم والشورحرف العني ىف فاحتة مـ 2       

 (.حى طهر)ما يمد حركتني فقط وهى حروف ـ 1       

 (.ونحوه....أمل ، ألر)من قولك  (.األلف)ما ال يمد أصال إذ ليس به حرف مد وهو ـ 3        

 

 
 

- :توضيح ألفا  املتن

 لذي النهى أي لصاحب. خليط من العطورد هو نوع من الروائح الطيبة وهو النَّ( ند بدا)أبياته ( 21)

 .العقل

 .لتحفةوأما قوله تارخيها فريجع إىل ا . يرجع إىل النظم قوله أبياته بصيغة التذكري 

 .أنه ختم باحلمد وبالصالة عىل نبينا وسيد اخلل، أمجعني ُممد صىل اهلل عليه وآله وسلم ونالحظ أيًضا

        ٌ ــــــَخ ِتَم     
 

ـــ َّ  َتـــــــ ـــُ  َذا َو ـــِ  النَّـْظـــــــ َحـْمـــــــ ـــ ِب  ِ اللَّـــــــ

 

ـــ  ـــِ  َعَلــــــ ـــَا َتَمـ ِمــــــ ـــــــ ـــ  ِب َنـ ِهــــــ  َت

 
 

َي ُتـــــــُ   ْب  النُّـَهـــــــ   ِلــــــــِ  (َبـــــــ َا َ ـــــــ ٌّ) :َأ

 

ـــ  ـــَر ) :َت ِرخُيَهــ ـــْ  ُبْشــ ِقُنـَهـــــ   ِلَمــ ْت  (ُي

 
 

ـــ َّ  ـــَاُ  ُثـــــــ ـــَاُم الصَّـــــــ ـــــــــــَ ا  َوالـسَّـــــــ َب  َأ

 

ـــ  ـــ ِم َعَلــــ ـــ ِء ِخَتــــ ـَيــــ ِب ـــَ ا اأَلْ   َأْحـَمــــ

 
 

ــ  َواآلِل   َتـ ِبــــــــــــِ  َوُكــــــــــــ   ـِ َوالصَّْحــــــــ

 

 َسـ ِمـــــــــِ  وُكـــــــــ   َقــــــــــ ِرٍ  َوُكــــــــ   
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من ( قنهابرشى ملن يت) وعن تاريخ تأليفه( ند بداأبياته )النظم عدد أبيات وأما املقصود من قوله عن ـ 

ل هو ترتيب املشارقة، وقد اشتهر أن لكل إن ترتيب احلروف الذي عليه عد  اجلمَّ  :الناحية العددية فنقول

حرف من هذه األحرف رقام يعد به، وقد استخدم العلامء قديام وحديثا هذا العد  يف تسجيل عدد أبيات 

حافظ بن أمحد احلكمي  ـ رمحه اهلل  منظوماهتم ، وكذلك تاريخ التأليف أحيانا يف النظم نفسه كام قال العالمة

 :في التَّوحيدإىل علم األصول ـ يف منظومته سلم الوصول

ِل   : اجلمزوري هنا يف متن التحفةوكام قال  .تْأرخيها الغفران فافهم وادع ي:: أبياهتا يرس بـَِعدِّ اجلُمَّ

 :فنقول.  (برشى ملن يتقنهاتأرخيها ::  ::لذي النهىند بدا أبياهتا )

ل كاآليت   (ذ ضظغأبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخ): طريقة حساب اجلمَّ

 :وإليك بياهنا يف الصفحة التالية

ل ، أو حساب اجلُمَّ  طريقة عد 

 العددية قيمته  احلرف قيمته العددية احلرف قيمته العددية احلرف قيمته العددية احلرف

 400 ت 60 س 8 ح 1 أ

 500 ث 70 ع 9 ط 2 ب

 600 خ 80 ف 10 ي 3 ج

 700 ذ 90 ص 20 ك 4 د

 800 ض 100 ق 30 ل 5 هـ

 900   200 ر 40 م 6 و

 1000 غ 300 ش 50 ن 7 ز
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، وكذلك هلام: اـَ/ أ : مع العلم أن كل من   .يًضاهلام مدلول واحد أ: ي /ى :مدلول واحد يف العد 

 . 63= 3ا + 3د+ 2ب+  3د +  25ن = ند بدا )وعليه 

+ 355ت+ 35ي+ 25ن+ 35م+  15ل+ 35ى+ 255ر+ 155ش+ 2ب= برشى ملن يتقنها )

 . هـ3311=  3ا +2هـ +25ن+ 355ق

.ءامني . وفقك اهلل ملا أحبه . فافهم وادع ي وله   

 تم الكتاب بفضل اهلل تعاىل ومدده

 واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا

.وصيل اهلل عىل نبينا ُممد وآله وصحبه وسلم  

.أبو حفص عمر بن أمحد األزهري  : وكتبه  

       .هـ3311/ رجب. // لعربيةظة بني سويف، مجهورية مرص امركز وُماف
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