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 سلسلة تبسٌط المتون العلمٌة )ٔ(

 

 

 ؼاٌة اآلمال فى شرح تحفة األطفال

 

سللة الحوارٌةبطرٌقة األ  

 ) حوار شٌق حول المتن (

 تؤلٌؾ

 الشٌخ محمد بن عبد الؽنى المصرى

منهمراجعه كوكبة من كبار علماء التجويد والقراءات   

 الشيخ مصباح الدسوقى

 أعلى سند فى العالم فى العشر الصؽرى

 الشيخ مصطفى عبد المنعم 

 إمام وخطٌب باألوقاؾ ومدرس بمعهد القراءات
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 إهداء

 إلى روح والدى ووالدتى 

 رحمهما هللا تعالى 

ى وأساتذتىوإلى جمٌع مشاٌخ  

 وإلى كل من علمنى حرفاً من كتاب هللا 

 أو فى أى علم من العلوم الدنٌوٌة 

 واألخروٌة

 أهدى هذا الجهد المتواضع
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 تقديم المؤلف

سموات ،  ، جعل األرض قراراً وأحاطها بسبع الحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات

جعل فيها أنهارا وفجاجاً و جباالً راسيات ، أخرج منها نبات كل شىء وقدر فيها 

األقوات ، أنزل القرآن على عبد ه المصطفى فأنار به األرض والسموات  ، وأصلى 

اح جماع الخيرات.وأسلم على النبى المصطفى مفت  

وبعد فإن الحديث عن علوم القرآن وخاصة العلوم التى تتعلق بتجويد حروف 

القراءات ( لهى من أشرف العلوم لتعلقها  –الكتاب العزيز وهى علمى )التجويد 

بحروف أعظم كتاب وهو كتاب هللا وقد وفق هللا علماءنا العظام بتأليف متون 

العلوم قديماً وحديثاًوها نحن بصدد شرح علمية جليلة يسرت على طالب هذه 

مبسط لتلك المتون فى سلسلة نسأل هللا تعالى تمامها وقديماً قالوا )من حفظ 

المتون حاز الفنون ( وفى علم التجويد وفق هللا اإلمامين العظيمين )سليمان 

ابن الجزرى( لكى يخرجوا لنا متن تحفة األطفال للشيخ  –الجمزورى 

ابن الجزرى ليشملوا سويا علم التجويد كله لإلمام لجزرية الحمزورى ومتن ا

وسوف نبدأبعون هللا بمتن تحفة األطفال وسيكون منهجنا فى شرح المتن على 

طريقة أسئلة حوارية وإجابتها وهى عبارة عن حوار مفترض بين طالب وشيخه 

 بحيث تكون سهلة ومبسطة وشيقة فى الوقت نفسه  .

ان ييسر لنا أمرنا ويفتح لهذه السلسلة المباركة قلوب  أسأل هللا العلى القدير

 الناس  اللهم آمين ..

 

 الشيخ محمد بن عبد الغنى المصرى 

 إجازة القراءات العشر الصغرى والكبرى 

 عضو المقارىء المصرية 
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  قٕعاٌّؤٌف 

                  ػٍٝ اٌشيص ِسّع ثٓ أزّع ثٓ ػجعاٌغٕٝلؽأ 

ٚاٌشيص فضيٍخاٌشيص ػجعاٌسّيع يٛقف ِٕصٛؼ

لؽأػٍٝ  ِصطفٝ ػجع إٌّؼُ قٍيُ ٚوالّ٘ب

اٌشيطخأَ اٌكؼع ثٕذ ِسّع ثٓ ػٍٝ ٔدُ)أػٍٝ 

قٕع فٝ اٌؼبٌُ فٝ ؾِبٔٙب( ٚ٘ٝ لؽأد ػٍٝ 

اٌشيطخ ٔفيكخ ثٕذ اثٛاٌؼال ٚ٘ٝ لؽأد ػٍٝ 

ؼؿيؿ ػٍٝ وسيً ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص اٌشيص ػجع اٌ

ػجع هللا اٌعقٛلٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص ػٍٝ اٌسعاظٜ 

ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص إثؽا٘يُ اٌؼجيعٜ )شيص اٌمؽاء 

ثبٌعيبؼ اٌّصؽيخ(ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص ِسّع ثٓ زكٓ 

( ٚ٘ٛ  شيص اٌدبِغ االؾ٘ؽ اٌكّٕٛظٜ إٌّيؽ )

ػٍٝ اٌشيص ػٍٝ اٌؽِيٍٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص ِسّع 

( ٚ٘ٛ ػٍٝ  ص لؽاء ؾِبٔٗثٓ لبقُ اٌجمؽٜ )شي

شيص لؽاء  اٌشيص ػجع هللا ثٓ شسبرخ اٌيّٕٝ )

ِصؽ( ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص ػٍٝ ثٓ غبُٔ اٌّمعقٝ ٚ٘ٛ 

ػٍٝ اٌشيص ِسّع ثٓ إثؽا٘يُ اٌكّعيكٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ 

اٌشيص اٌشٙبة أزّع ثٓ أقعاألِيٛطٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ 

زدخ  اٌشيص ِسّع ثٓ ِسّعثٓ ِسّع ثٓ اٌدؿؼٜ )

ػجع اٌؽزّٓ ثٓ أزّع  ( ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص اٌمؽاء

اٌجغعاظٜ ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص اٌصبئغ ٚ٘ٛ ػٍٝ 

اٌشيص ػٍٝ ثٓ شدبع اٌىّبي ٚ٘ٛ ػٍٝ اٌشيص أثٝ 

(ٚ٘ٛ  ِؤٌف اٌشبطجيخ اٌشٙيؽ اٌمبقُ اٌشبطجٝ )

ػٍٝ ػٍٝ ثٓ ِسّع ثٓ ٘ػيً اٌجٍٕكٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ 

أثٝ ظاٚظ قٍيّبْ ثٓ ٔدبذ ٚ٘ٛ ػٍٝ أثٝ 

http://tahfizquranonline.blogspot.com/p/blog-page.html
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ػٍٝ  ػّؽٚاٌعأٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ طب٘ؽ ثٓ غٍجْٛ ٚ٘ٛ

ػٍٝ ثٓ ِسّعاٌٙبشّٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ أزّع ثٓ قًٙ 

االشٕبٔٝ ٚ٘ٛ ػٍٝ أثٝ ِسّع ػجيع اثٓ اٌصجبذ 

ٚ٘ٛ ػٍٝ زفص ثٓ قٍيّبْ ٚ٘ٛ ػٍٝ ػبصُ ثٓ 

ثٙعٌخ ثٓ أثٝ إٌدٛظ ٚ٘ٛ ػٍٝ اثٝ ػجع اٌؽزّٓ 

اٌكٍّٝ ٚلع أضػ ػٓ )ػثّبْ ثٓ ػفبْ ٚػٍٝ ثٓ 

اثٝ طبٌت ٚػجعهللا ثٓ ِكؼٛظ ٚاثٝ ثٓ وؼت ٚؾيع 

( ٚوً ٘ؤالء أضػٚا  ؼضٝ هللا ػُٕٙ خّيؼب  بثذثٓ ث

ػٓ ؼقٛي هللا ػٓ خجؽيً ػٓ ؼة اٌؼؿح قجسبٔٗ 

 ٚرؼبٌٝ.

ٌٍٚشيص طؽق أضؽٜ ٚأقبٔيع ِزؼعظح ِزصٍخ اٌكٕع 

ثبٌٕجٝ فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽ ال يكغ اٌّدبي 

 .ٌػوؽ٘ب

 ِٓ ٘ػٖ األقبٔيع اٌؼبٌيخ ػٍٝ ِكزٜٛ اٌؼبٌُ 

ِٓ إخبؾح فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽ اٌصغؽٜ 

فضيٍخ اٌشيص ِصجبذ اٌعقٛلٝ ػٓ اٌشيص 

اٌفبضٍٝ ػٓ ػجع اٌؼظيُ اٌعقٛلٝ ػٓ 

 اٌسعاظٜ ػٓ اٌؼجيعٜ .

ٚثػٌه يىْٛ ثيٓ اٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ 

ٚاقطخ  82اٌّصؽٜ ٚإٌجٝ صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚقٍُ 

ٚ٘ٛ اٌكٕع اٌّٛاؾٜ ٌٍشيطخ أَ اٌكؼع 

 االقىٕعؼأيخ فٝ اٌؼشؽ اٌصغؽٜ .
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تزكية الشيخ مصباح الدسوقى ) أعلى سند فى العالم فى القراءات العشر 

 الصغرى ( لكتاب غاية اآلمال فى شرح تحفة األطفال
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 مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى عبد المنعم

 إمام وخطيب بوزارة األوقاف وعضو المقارىء المصرية

سبيل الحمد هلل الذى عمَّ برحمته جميع العباد وخصَّ أهل طاعته بالهداية إلى 

الرشاد والصالة والسالم على خير خلقه محمد منقذ العباد من بئس المهاد 

 وهاديهم إلى الجنة وبلوغ المراد وبعد .

وكذلك المتعلقة بتجويد  فإن من أهم العلوم هى العلوم المتعلقة بكتاب هللا تعالى

 حروف كتاب هللا عز وجل 

ه وكان من شراح هذه المتون لذا فقد رأينا متوناً علمية توضح هذا العلم وتبين

هو الشيخ محمد بن عبد الغنى المصرى فقد اطلعت على كتابه ) غاية اآلمال فى 

شرح تحفة األطفال ( والذى رأيته ألول مرة على طريقة حوار حول المتن وهذه 

 الطريقة لم اعهدها من قبل فى شرح تلك المتون العلمية .

    ب ولمؤلفهنسأل هللا التوفيق والسداد لهذا الكتا

 

  

 فضيلة الشيخ

 مصطفى عبد المنعم سليم

 إجازة القراءات العشر الصغرى والكبرى
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المؤلف ) الشيخ محمد بن عبد الغنى المصرى ( 

(عبد الحميد يوسف منصور)مع الشيخ   

بمركز المعصراوى  أثناء مراجعة الكتاب 

 باإلسكندرية 
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 مبادىء التجويد العشرة

 قبل البدء فى شرح المتن البد من الحدٌث عن المبادىء العشرة للتجوٌد  

----------------------------------------------------------------------  

                       الطالب: وما هى تلك المبادىء العشرة ؟

 الشٌخ  : أولها إسمه: فإسمه علم تجوٌد القرآن الكرٌم 

 الطالب: وما هى ثانى مبادىء هذا العلم العظٌم ؟

دت الشىء أى حسنته   الشٌخ: تعرٌفه: فهو فى اللؽة معناه التحسٌن تقول جوَّ

ا اصطالحاً فهو إخراج ك ...  أمَّ

 الطالب  : لحظة فما معنى كلمة اصطالحاً؟

ه الكلمة إستخدمها علماء هذا الفن لتكون عنواناً لفنِّهم فنقول الشٌخ : أى أنَّ هذ  

 التجوٌد معناه لؽة كذا ومعناه اصطالحاً كذا  

 الطالب: وما معناها عندهم إذن. أى وما هو تعرٌؾ التجوٌد إصطالحاً ؟

 الشٌخ : التجوٌد اصطالحاً هو :إخراج كل حرؾ من مخرجه مع إعطاله حقه 

 ومستحقه .

نرٌد أن توضح لنا ما هو حق الحرؾ وما هو مستحقه ألن الكالم به الطالب : 

 شىء من الؽموض ؟

الشٌخ : حاااضر فحق الحرؾ هى صفاته الذاتٌة التى ال تفارقه أبداً مثل صفة 

الجهر فى حرؾ الهمزة مثالً فهى صفة ال تفارق الهمزة مهما كان وعلى أى 

فصفة القصر ال تفارقه وضع ومثال ذلك عندما تقول فالن قصٌر القامة 
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الحروؾ  أبداًوستتعرؾ على معنى الجهر وؼٌرها من الصفات فى درس صفات

 إن شاء هللا وستجد ذلك فى كتابنا تٌسٌر رب البرٌة فى شرح الجزرٌة .

ا مستحقه فهى صفاته العارضة التى تالزمه أحٌاناً وتفارقه أحٌاناً أخرى مثل  أمَّ

ٌَُرقق إذا التفخٌم والترقٌق فمثالً حرؾ ال م إذا كان مفتوح أو مضموم و ٌَُفخَّ راء 

كان مكسوروكذلك اإلظهار واإلدؼام واإلقالب واإلخفاء فكل هذه األحكام عارضة 

 للحروؾ وستتعرؾ علٌها حاالً فى التحفة.

 الطالب : وما هو ثالث مبادىء علم التجوٌد بعد أن عرفنا إسمه وتعرٌفه؟

ٌبحث فٌه هذا العلم هى الكلمات القرآنٌة الشٌخ : موضوعه : فالموضوع الذى 

 الطالب : وما رابعها؟

 الشٌخ : فضله : فهو من أشرؾ العلوم لتعلقه بؤشرؾ الكتب وهو كتاب هللا تعالى 

الطالب : نعم ولن نجد أفضل من كتاب هللا لنعلمه ونتعلمه    

 الطالب : ومن واضعه ؟                            

العملٌة :فواضعه هو رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقد تلَقَّى  الشٌخ :من الناحٌة

ٌُتلى القرآن ومن الناحٌة العلمٌة آمنه الصحابة القر ن مشافهة فتعلموا منه كٌؾ 

فواضع تلك األحكام الخلٌل ابن أحمد الفراهٌدى وؼٌره من ألمة القراءة فقد 

 جمعوها فى قواعد لٌسهل على طالب العلم إستحضارها.

طالب :ومن أى مصدر تم استمداد هذا العلم ؟ ال  

 الشٌخ : هو مستمد من القرآن والسنة 

 الطالب: وما فالدته ؟

الشٌخ : فالدته الفوزبسعادة  الدارٌن ) الدنٌا واآلخرة ( حٌث قال رسول هللا صلى 

 هللا علٌه وسلم ) خٌركم من تعلم القرآن وعلمه( 
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    القرآن ٌقال له ٌوم القٌامة  إقرا وارتق ورتلولك أن تعلم أن الماهر فى قراءة 

كما كنت ترتل فى الدنٌا فإن منزلتك عند آخرآٌة تقرلها    

 الطالب : وما هى مسالل هذا العلم ؟

الشٌخ : هى قواعده التى سٌتم التعرؾ علٌها فى هذا المتن وؼٌره من متون علم 

ج من هذه القواعد من التجوٌد كالنون الساكنة والتنوٌن والمدود وما ٌستخر

 تفاصٌل وجزلٌات.

   الطالب : وما هو حكمه ؟

العمل به : فهو فرض عٌن على كل مسلم  – ٔالشٌخ : ٌنقسم حكمه إلى قسمٌن :   

 ومسلمة

 الطالب : وماذا تعنى بالعمل به ؟

الشٌخ : أى العمل بالتجوٌد ٌعنى قراءة القرآن بؤحكام التجوٌد فالبد لمن ٌقرأ أن 

ودعنى أذكر القسم الثانى من الحكم   ٌقرأ بها  

والقسم الثانى  : العلم به : فالعلم بؤحكام التجوٌد فرض كفاٌة أى مفروض على 

در لهذا العلم أن ٌدرك أحكامه بالتفصٌل كؤحكام النون الساكنة والتنوٌن  من َتصَّ

 والمدود والالمات  وؼٌرها .

 الطالب : وأخٌرأ ما هى ؼاٌته ؟

صون اللسان عن اللحن فى كتاب هللا  الشٌخ : ؼاٌته:  

 الطالب :  لحن؟ ما معنى لحن ؟

 الشٌخ : اللحن معناه الخطؤ أى صون اللسان عن الخطؤ فى قراءة القرآن فهذه هى 

 ؼاٌة هذا العلم .

-------------------------------------- 
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لحن خفى –وٌنقسم اللحن قسمٌن : لحن جلى   

 فاللحن الجلى : هو خطؤ واضح ٌعرفه من كان دارساً للتجوٌد وؼٌره مثل 

 الخطؤ فى تشكٌل حرؾ أو إبدال حرؾ بحرؾ مثل نطق الطاء دال وهكذا

واللحن الخفى : هو خطؤ ؼٌر واضح إال لمن كان عالماً بؤحكام التجوٌد مثل 

 خطؤ فى حكم من احكام التجوٌد بؤن قصر حرؾ ٌجب مده وهكذا 

كان خطؤه جلى فهو حرام للمتعمد وعلى ؼٌر المتعمد وجب علٌه التعلم *فمن 

لقول النبى) طلب العلم فرٌضة (  ومن كان خطؤه خفى فهو مكروه وقٌل حرام 

 للمتعمد وؼٌر المتعمد وجب علٌه تعلم النطق الصحٌح .

فرؼنا من مبادىء التجوٌد العشرة .وها قد   

------------------------------------------------------------  
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 خالصة المبادىء العشرة

إسمه : علم تجوٌد القرآن الكرٌم  – ٔ  

إصطالحاً : إخراج كل حرؾ من  –ب  -لؽة : التحسٌن   –تعرٌفه : أ  – ٕ

 مخرجه مع إعطاله حقه ومستحقه 

موضوعه : الكلمات القرآنٌة  – ٖ  

فضله : ِمن أشرؾ العلوم لتعلقه بكتاب هللا العزٌز – ٗ  

من الناجٌة العملٌة : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم –واضعه : أ  – ٘  

من الناحٌة العلمٌة : الخلٌل ابن أحمد الفراهٌدى وؼٌره  –ب    

مصدره : القرآن والسنة  – ٙ  

فالدته : الفوز بسعادة الدارٌن  – 7   

التفصٌلٌة كالنون الساكنة والتنوٌن والمدود وؼٌرها  مسالله : قواعده – 8  

العلم به فرض كفاٌة  –ب  -العمل به : فرض عٌن   –حكمه : أ  – 9  

ؼاٌته : صون اللسان عن اللحن الجلى والخفى . – ٓٔ  
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 باب اإلستعاذة  

 

النحل الشٌخ : لفظها : أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم لقول هللا تعالى فى سورة  

 )فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم (

 الطالب: وهل لى أن أزٌد على هذا اللفظ لتنزٌه هللا وتعظٌمه؟

أو أعوذ الشٌخ : نعم ممكن تقول مثالً أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم 

 باهلل اللطٌؾ الخبٌر من الشٌطان الرجٌم وؼٌر ذلك. 

الشاطبى :لقول اإلمام   

لربك تنزٌهاً فلست مجهال –على ما أتى فى النحل ٌسراً وإن تزد   

 الطالب : وما هو حكمها عند البدء بالقراءة ؟

 الشٌخ : الجمهور على انها مستحبة 

ر ؟سِ الطالب : ومتى نجهر بها ومتى نُ   

فى المحافل : ٌعنى قارىء ٌقرأ فى حفل أو  – ٔالشٌخ : نجهربها فى حالتٌن : 

فى التعلٌم : ٌعنى فى مقام تعلٌم فٌجهر بها الشٌخ  – ٕأمام جمع من الناس . 

 والطالب 

فى اإلنفراد : ٌعنى إذا كنت تقرأ  – ٕ -فى الصالة   – ٔبها فى حالتٌن .  رُّ سِ ونُ 

 وحدك

 الطالب : فكٌؾ أقرأ بها مع البسملة مع أول كل سورة ؟

. وٌجوز لك  لشٌخ : أربع أوجه فخذ بالك .و سنؤخذ مثال مع أول سورة الفاتحةا

  العمل بؤى وجه ترٌده فكلهم صواب .
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قطع الجمٌع : ٌعنى تقرأ ) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ( ثم تقؾ ثم تقرا  – ٔ

.)بسم هللا الرحمن الرحٌم ( ثم تقؾ ثم تقرأ )الحمد هلل رب العالمٌن (  

 وصل الجمٌع : أى ٌصل اإلستعاذة بالبسملة بؤول السورة فى َنَفس واحد – ٕ

 دون وقؾ .

قطع األول ووصل الثانى بالثالث : ٌعنى ٌقرأ )اإلستعاذة( ثم ٌقؾ ثم ٌقرأ  – ٖ

ول السورة فى َنَفس واحد .أالبسملة مع   

ى نفس وصل األول بالثانى وقطع الثالث : ٌعنى ٌقرأ باإلستعاذة مع البسملة ف – ٗ

 واحد ثم ٌقؾ ثم ٌقرأ )أول السورة(.

 باب البسملة  

 الطالب : نحب أن نعرؾ حكمها مع اوالل السور ؟

 الشٌخ : حكمها واجبة ما عدا أول سورة التوبة فال نؤتى بها  

 الطالب : طٌب لو بدأت من وسط السورة فما حكم البسملة هنا ؟

تركها  حتى مع سورة التوبة لقول الشٌخ : أنت مخٌر بٌن اإلتٌان بالبسملة أو 

ٌِّر من تال  اإلمام الشاطبى. وفى األجزاء ُخ

سورة مع البسملة مع أول الالطالب : فما األوجه التى نتبعها فى حالة قراءة )آخر 

مثالً )آخر البقرة مع البسملة مع اول سورة آل عمران(.  السورة التى تلٌها(  

انصرنا على القوم الكافرٌن ( ثم تقؾ .  ثم أى تقرا ) فقطع الجمٌع : – ٔالشٌخ : 

 تقرأ ) بسم هللا الرحمن الرحٌم ( ثم تقؾ . ثم تقرأ)ألم ....أول آل عمران(

وصل الجمٌع : أى تقرأ أخر البقرة مع البسملة مع أول آل عمران فى َنَفس  – ٕ

 واحد.

قرأ قطع األول ووصل الثانى بالثالث : أى تقرأ آخر البقرة ثم تقؾ ثم ت – ٖ

 )البسملة مع أول آل عمران فى َنَفس واحد(
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الطالب : لحظة هناك وجه : آخر البقرة مع البسملة فى نفس ثم أول آل عمران ما 

 راٌك ؟

 الشٌخ : هذا الوجه ممتنع وال تقرا به 

  الطالب :لماذا ؟

الشٌخ : ألنك بذلك جعلت البسملة مقترنة بآخر السورة وقد ُجِعلت لوالل السور ال 

 أواخرها

لسورة التوبة كٌؾ نبدأ بها مع اإلستعاذة ؟الطالب : طٌب بالنسبة   

الشٌخ :قلنا سابقاً أن سورة التوبة ال نبدأ ببسملة وعلى هذا فلها مع اإلستعاذة 

القطع : أى قطع اإلستعاذة بؤول السورة تقول )أعوذ باهلل من  – ٔوجهٌن :

 الشٌطان الرجٌم( ثم تقؾ ثم تقول )براءة( 

الوصل : فتقول) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم براءة( فى َنَفس واحد – ٕ  

 فلك حرٌة اإلختٌار بٌن هذٌن الوجهٌن بؤٌهما قرأت فؤنت على صواب 

 الطالب: وكٌؾ نقرأ سورة التوبة لو كنا سنقرأ من وسط السورة ؟

وهمالشٌخ : إذا كنت ستؤتى بالبسملة فلك األربع أوجه سالفة الذكر  

وصل  –قطع األول ووصل الثانى بالثالث  –وصل الجمٌع  –الجمٌع ) قطع 

 األول بالثانى وقطع الثالث (

الوصل( -وإذا كنت ستترك البسملة فلك الوجهٌن السابقٌن ) القطع    

 الطالب : وسط السورة بداٌة من ثانى آٌة من سورة التوبة صحٌح ؟

الثانٌة فتعتبر وسط السورة فتاخذ الشٌخ : نعم فلو بدأت سورة التوبة مثالً من اآلٌة 

 األحكام المتعلقة بوسط السورة .

 الطالب : جزٌت خٌراً شٌخنا ومتى سنبدا فى شرح المتن 
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وسنجٌبك  الشٌخ : مباشرة إن شاء هللا حضر أسللتك عن كل بٌت من أبٌات المتن

.  وهللا الموفق إن شاء هللا بما فتح هللا علٌنا وبما تعلمناه من شٌوخنا األفاضل  

 الطالب : إن شاء هللا شكراً شٌخى وإلى اللقاء مع شرح المتن .

 الشٌخ : إن شاء هللا

 

 

 بداٌة متن تحفة األطفال

  ---------------------------  

 

  

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َماُن ُهو الَجْمُزوِرى -ٔ ٌْ قُوُل َراِجى َرْحَمِة الَؽفُوِر       َدْوماً ُسلَ ٌَ  

تعالى فهو ٌرجو رحمة هللا الؽفور  إلى هللاِ  وتضرعٍ  برجاءٍ  الناظمُ بدأ   

ن نَّه مِ أرؼم  (راجى رحمةالؽفور )الطالب : خطر ببالى أنَّ الناظم قال

ألن إسم هللا الرحٌم موافق لطلبه (ٌقول راجى رحمة الرحٌم  )األفضل أن

   .الرحٌم أولى رُ كْ فهو ٌطلب الرحمة وذِ 

الشٌخ : هو ٌطلب من هللا الؽفور رحمة تشمله وتتؽمده فاهلل إذا ؼفرللعبد فقد 

ن ٌؽفر هللا للعبدأرحمه فى الدنٌا واآلخرة فما أعظم   

الطالب : نرجو أن تعرفنا بالشٌخ سلٌمان الجمزورى وما سبب تسمٌته 

  و حدثنا عن مولده وأٌن ُولِد ومذهبه ومإلفاته بالجمزورى
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هوسلٌمان بن حسٌن بن محمد الجمزورى الشهٌر باألفندى  اإلسم :الشٌخ :

ولقب بالجمزورى نسبة إلى بلدة أبٌه )جمزور( وهى قرٌبة من طنطا 

 المدٌنة المعروفة فى دلتا مصر 

سنة بضع وستٌن بعد المالة واأللؾ –مولده : شهر ربٌع األول   

 محل مٌالده : طنطا )مصر(

 مذهبه : شافعى المذهب 

فتح األقفال شرح متن  – ٕ -تحفة األطفال فى علم التجوٌد   – ٔمإلفاته : 

الفتح الرحمانى بشرح كنز تحرٌر حرز األمانى فى  – ٖ -تحفة األطفال 

 القراءات 

الن تَ ومَ  وآلهِ  محمدٍ            –صلٌاً على مُ  هللِ  الحمدُ  – ٕ  

*ثم حمد هللا تعالى فالحمد واجب له على كل حال وفى كل موضع 

الحمد بالصالة على النبى المصطفى صلى هللا علٌه وسلم وآله وأعقب 

ومن تال )أى من اتبع كتاب هللا وسنة رسوله ومن تال كتاب هللا تعالى 

 متؤسٌاً بالرسول الكرٌم (

فى النُّوِن والتَّنوٌِن والُمدود -     وَبْعُد هذا النَّظُم للمرٌِد   – ٖ      

ٌبٌن الناظم فى هذا البٌت األحكام األساسٌة التى سٌتعرض لها فى متنه 

المدود( –التنوٌن  –وهى )أحكام النون   

 الطالب : لحظة !! هناك أحكام أخرى بالمتن لم ٌذكرها الناظم 

الشٌخ : ٌجٌب عن هذا شٌخى الشٌخ عبد الحمٌد ٌوسؾ منصور فى 

ر المٌم الساكنة ونسب الحروؾ كتابه فتح المرٌد حٌث قال)إال أنه لم ٌذك

أو ألهمٌتها وكثرتها فى  (وؼٌرذلك من األحكام من أجل ضرورة الشعر

 القراءة لٌلفت نظر القارىء إلٌها أو اختصاراً 

ٌُته بتحفِة األطفاِل  – ٗ ِخنا المِ      –سمَّ ٌْ ٌهّى ذى الَكَمالِ عن َش  

 الطالب : ولماذا سماها بالتحفة ؟

ألنها ى هذه المنظومة بالتحفة مَّ الشىء الثمٌن وسَ الشٌخ : التحفة هى 

 تحتوى على علم ثمٌن حٌث ٌتعلق بكتاب هللا تعالى وحسن تالوته
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الطالب : استؽرب من كلمة األطفال رؼم أنَّ كثٌراً ممن ٌدرسون التحفة 

 كبار ولم ٌقتصر تدرٌسها على األطفال فحسب.

طفل حقٌقى وهو الذى لم ٌتجاوز  -ٔالشٌخ : ألن الطفل نوعان : 

طفل مجازى: وهو كل من جهل علماً من العلوم حتى لو  -ٕ –الصبى 

 كان كبٌر السن.

فمن تعلمها صؽٌراً فهو طفل حقٌقى ومجازى ومن تعلمها كبٌرا فهو  

 طفل مجازى .

ا وهذا باب ثم ٌستؤنؾ الشٌخ فٌقول للطالب : الحظ أنه قال عن شٌخن

عظٌم ٌشٌر إلى التلقى عن الشٌوخ فالبد للطالب من شٌخ ٌتلقى عنه هذا 

العلم وفى هذا ٌضرب  الشٌخ الجمزورى مثاالً فى األمانة العلمٌة  

بذكره لشٌخه ولم ٌنسب العلم لنفسه وهذاأٌضاً من تؤدب الطالب مع 

 أستاذه

علماً . لكن من هو  الطالب : فعالً نتعلم منهم أخالقاً قبل أن نؤخذ منهم

 الشٌخ المٌهى ولماذا قال عنه ذى الكمال مع أن الكمال هلل تعالى 

الشٌخ : هو نور الدٌن على بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجى بن 

ٌْش المٌهى فُن  

ٌه( من قرى منوؾ بمصرمولده : ولد فى )المِ   

خ تعلٌمه : فى األزهر الشرٌؾ واشتهر فى طنطا والتقى به تلمٌذه الشٌ

ه ٌالجمزورى هناك وتتلمذ على ٌد  

 وفاته : كانت بطنطا 

أما لفظ ذى الكمال : فٌقصد الكمال فى الصفات البشرٌة النسبٌة 

 فاإلنسان ٌوصؾ بالقوة وهللا قوى لكن هل قوتك كقوته ؟ بالطبع ال 

فقوتك نسبٌة وقوة هللا مطلقة فال مقارنة وٌستؤنس فى ذلك بقول النبى فى 

من الرجال كثٌر ( لَ مُ كَ  صحٌح البخارى )  

اابَ وَ والثَّ  ولَ والقبُ  واألجرَ      –    ا بَ الَّ الطُّ  أن ٌنفعَ  هِ و بِ جُ رْ أَ  – ٘  

بدأ الناظم مقدمته برجاء وختم مقدمته برجاء وقد طلب من هللا عز وجل 

 راجٌاً فى هذا البٌت أربع أمور 
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 الطالب : أربعة !! ما هم ؟

هو ٌرجوا من هللا أن ٌنفع بهذا المتن الطالب الذٌن  – ٔالشٌخ : 

ٌرٌدون فهم علم التجوٌد ونحن نشهد ان هللا أجاب رجاءه وفعالً البد 

 ألى طالب ٌبدأ فى علم التجوٌد أن ٌبدأ بتحفة األطفال 

األجر :  وهو ما كان مقابالً للعمل فهو ٌطلب األجر من هللا تعالى  – ٕ

  

القبول : هو ٌسؤل هللا أن ٌتقبل منه عمله وٌجعله فى مٌزان حسناته – ٖ  

الثواب : وهو ماكان تفضالً وإحسانا من هللا تعالى. – ٗ  

 

  

 

   

  

 أحكام النون الساكنة والتنوين 
بٌٌنىذ تَ خُ فَ  أحكامٍ  أربعُ         – ٌنِ نوِ ن وللتَّ تسكُ  إنْ  ونِ لنُّ لِ  – ٙ  

ها قد بدأنا فى أول باب من أبواب التحفة وأحد األبواب الهامة فى علم التجوٌد 

وأكثرها انتشاراً فى القرآن وإذا أردنا التعرؾ على هذا الباب وإتقانه البد أن 

نتعرؾ على النون الساكنة وعلى التنوٌن ثم بعد ذلك نعرؾ األحكام التى تلحق 

  ابهم

 الطالب : حسنا فما هى النون ؟

 الشٌخ : النون لها أربع عالمات تعرفها بها 

ْقَتِنى ٌا شٌخ وما هى ؟  الطالب : َشوَّ

النون الساكنة هى التى ال حركة لها)ال ٌوجد علٌها فتحة وال ضمة  – ٔالشٌخ : 

 وال كسرة ( 

  [-----ن  - - - - -ت  –ب  –]أ  هى أحد حروؾ الهجاء المعروفة – ٕ

والفعل مثل  –(  عمالمنْ  م ]فى اإلسم مثل )تؤتى فى جمٌع أنواع الكال – ٖ

الحرؾ مثل )إْن([ –)أْنعمت(   

آخر الكلمة مثل )عْن( –هار ( ستجدها وسط الكلمة مثل )أنْ  – ٗ  



25 
 

 الطالب : عجٌبة !! ولماذا ال نجدها فى أول الكلمة ؟

الشٌخ : ألن هناك قاعدة تقول )ال ٌبدأ الكالم بحرؾ ساكن( ومهما حاولت ان 

تبحث فلن تجد كلمة أولها حرؾ ساكن ألنك ال تستطٌع النطق به أصال ولك أن 

 تجرب ذلك 

  . مستحٌل جرب ان تنطق )ْنقُول( هكذا لن تستطٌع

 الطالب : صحٌح جربت فلم أستطع النطق بها وال بؽٌرها 

طالب : والتنوٌن ؟ثم ٌقول ال  

 الشٌخ : التنوٌن له تعرٌفان :لؽوى واصطالحى 

 أما لؽة : فهو التصوٌت أى الصوت الجمٌل 

 واصطالحاً: فهو نون ساكنة زالدة تلحق آخر األسماء لفظاً وتفارقه خطاً ووقفا

 الطالب : لحظة نون ساكنة ؟ كٌؾ 

  ةِ ٌَ نْ ساكنة وزالدة عن بِ لكن هى نون ( ق نون مثل ) محمدنْ نطَ الشٌخ : التنوٌن ٌُ 

بها لو وقفت  قُ طَ نْ الكلمة نفسها وال تجدها إال فى األسماء فقط وال ُتكَتب وال ٌُ 

 فتقول )محمد( بدون نطق التنوٌن

 الطالب : إذن نحن نحتاج اآلن لمقارنة فى معرفة الفرق بٌن النون والتنوٌن 

  الشٌخ : ال مانع 

التنوٌن : زالد فى الكلمة  –لٌة فى الكلمة  أحد حروؾ الهجاء ٌعنى أص :النون -ٔ  

التنوٌن : فى  –الحرؾ ( –الفعل  –:تجدها فى جمٌع أنواع الكالم )اإلسم النون -ٕ

 اإلسم فقط 

التنوٌن : لم ولن تجده إال فى آخر  –النون : تجدها فى وسط الكالم وفى آخره -ٖ

 الكالم 

: النون : تنطق بها فى الوقؾ وفى الوصل فتقول مثال )إن ( ووقفت فتنطقها ولو  ٗ

التنوٌن : ال تنطقه إال حالة الوصل فقط مثل  –وصلت أٌضا تنطقها فتقول )إن أنا( 

 )علٌٌم خبٌر ( أما لو وقفت فال ٌنطق تقول )علٌم ( بدون تنوٌن 

به وال تكتبهالتنوٌن : تنطق  –النون : تكتبها وتنطق بها  -٘  

َنة ؟  الطالب : وكٌؾ أعرؾ أن الكلمة ُمَنوَّ

علٌٍم(. –علٌماً  –الشٌخ : ستجد علٌها فتحتٌن أو كسرتٌن أو ضمتٌن مثل ) علٌٌم   

 ثم ذكر الناظم أن لهذه النون مع التنوين محكوم عليهم بأربع أحكام 

َبْت  للحلق ستٍ  – ؾِ أحرُ  قبلَ  اإلظهارُ  فاألولُ  – 7 فلتعرؾِ ُرتِّ  

مهملتاِن ثم ؼٌٌن خاءُ          -همٌز فهاٌء ثم عٌٌن حاء       -8  
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 بدأ الناظم فى الحكم األول من أحكام النون الساكنة والتنوٌن وهو اإلظهار 

 وسنحكم على النون أو التنوٌن أن تظهر إذا أتى بعدها ست حروؾ 

 الطالب : عرفنا ما هو اإلظهار وماهى حروفه ؟

اللؽة البٌان والوضوح والظهوراإلظهار فى   

 إصطالحا: هو إخراج كل حرؾ من مخرجه من ؼٌر ؼنه

 –الحاء  –الؽٌن –العٌن  –الهاء  -خ )الهمزة –ح  –غ  –ع  –ه  –حروفه : ء 

 الخاء (

 توضٌح الحكم: 

------------- 

حرؾ من هذه الحروؾ  ومعنى ذلك أن النون الساكنة أو التنوٌن إذا أتى بعدها أىِّ 

م علٌها بالظهور وعدم اإلختفاء أو التؽٌٌر فٌها بؤى شكل من األشكال حكُ نَ فسَ   

 الطالب : وما معنى كلمة ) من ؼٌر ؼنة (؟

الشٌخ : ٌعنى النون أو التنوٌن ٌظهران واضحان فى النطق بدون تؽٌٌر وال ؼنة أما 

 الؽنة فسنعرفها قرٌبا فى الحدٌث عن اإلدؼام

: للنون الساكنة والتنوٌن أربع أحكام فلماذا بدأ باإلظهار؟ الطالب  

الشٌخ : الحظ أنَّ أول حرؾ من حروؾ اإلظهار هو الهمزة )أ(وهو أول حرؾ من 

الً وهللا أعلم   حروؾ الهجاء لذلك أتى باإلظهار أوَّ

 الطالب :سمعت أنَّ هذا الحكم ٌسمى باإلظهار الحلقى فهل هذا صحٌح ؟

ٌح الشٌخ : نعم صح  

 الطالب : لماذا ؟

الشٌخ : خد بالك . الحروؾ الستة لو بحثت فى مخارجها فستجد أنَّ هناك مخرج 

إسمه الحلق تخرج منه هذه الحروؾ الستة لذلك سمى حلقى نسبة إلى المخرج 

 ستتعرؾ على ذلك مفصال فى المخارج بمتن الجزرٌة إن شاء هللا

. ما معناها؟( ٌقول مهملتان 8الطالب : فى البٌت رقم )   

نقاط وٌقصد أنَّ العٌن والحاء  الشٌخ : الحرؾ المهمل هو الحرؾ الذى لٌس علٌه أىُّ 

 لٌس علٌهما نقاط فوقهما بعكس الؽٌن والخاء 

 الطالب : بقٌت األمثلة 

 الشٌخ : حسناً . سنبدأ باألمثلة للنون مع األحرؾ الستة. وركِّز وقل لى ماذا الحظت

ْنَلون( *النون مع الهمزة :  ٌَ )إْن أنتم (  -)  

هاد( نْ )مِ  –ون( هَ نْ *النون مع الهاء :)ٌَ   
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)من عٌن( –*النون مع العٌن :)أنعمت (   

)من حكٌم ( –*النون مع الحاء : )ٌنحتون(   

)من ؼل( –*النون مع الؽٌن :)فسٌنؽضون(   

)من خالق ( -*النون مع الخاء :)المنخنقة (  

 أمثلة للتنوٌن مع األحرؾ الستة:

 *التنوٌن مع الهمزة :)عٌٍن آنٌة (

هار ( ؾٍ رُ *التنوٌن مع الهاء :)جُ   

سمٌٌع علٌم (*التنوٌن مع العٌن :)  

 *التنوٌن الحاء : )علٌٌم حكٌم (

عزٌٌز ؼفور(*التنوٌن مع الؽٌن : )  

 *التنوٌن مع الخاء : )لطٌٌؾ خبٌر(

 قل لى ماذا الحظت 

الستة فى نفس الكلمة وأٌضا تؤتى  الطالب : الحظت أنَّ النون تؤتى معها الحروؾ

النون آخر الكلمة األولى وبعدها مباشرة حرؾ من الحروؾ الستة فى أول الكلمة 

التى تلٌها .أما التنوٌن فال ٌؤتى الحكم إال إذا كان من كلمتٌن ألن التنوٌن من صفاته 

كلمة الثانٌة التى درسناها أنه ٌؤتى آخر الكلمة وبالتالى تؤتى بعده الحروؾ الستة فى ال

 لذلك أتٌنا بمثالٌن مختلفٌن للنون مع كل حرؾ أما مع التنوٌن أتٌنا بمثال واحد فقط 

ننتقل إلى الحكم الثانى  الشٌخ : صح . أحسنت   

ٍة أتت  – 9 ْرُملون عندهم قد ثَ          –والثاِن إدؼاٌم ِبِستَّ ٌَ تتَ بَ فى   

 ها نحن قد وصلنا إلى الحكم الثانى وهو اإلدؼام .

 الطالب : وسإالنا المعتاد . ما هو اإلدؼام لؽة واصطالحاً 

 الشٌخ : لؽة : هو إدخال الشىء فى الشىء .

إصطالحاً : هو التقاء حرؾ ساكن بحرؾ متحرك بحٌث ٌصٌران حرفاً واحداً 

.مشدداً   

 ولإلدؼام ستة حروؾ كاإلظهار 

 الطالب : وما هم ؟

فى كلمة )ٌرملون (الشٌخ : أنظر فوق . ذكرهم الناظم مجموعٌن   

ن  -و -ل -م -ر -ي  

ٌُدَؼَما   – ٓٔ ها ِقسَماِن ِقسٌم  ٍة بٌنُمو ُعلَِما            -لكنَّ فٌه بُؽنَّ  

 تنبٌه من اإلمام الجمزورى :  
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 فإنَّ اإلدؼام الذى سبق الحدٌث عنه فى البٌت السابق قسمان 

ة   – ٔ إدؼام بُؽنَّ  

  إدؼام بدون ُؼنَّة  – ٕ

وماهى الُؽنَّة؟الطالب :   

الشٌخ : ساخبرك مإقتا عنها لكننا سنفرد فٌها الكالم بالتفصٌل قرٌبا فى باب النون والمٌم 

 المشددتٌن 

الؽنة : هى صوت ٌخرج من األنؾ مركب فى جسم النون المشددة ومقدارها حركتان ولن 

 تدركها إال إذا سمعتها عملٌا من شٌخ متقن 

اإلدؼام بؽنة ؟ الطالب : حسناً . فما هى حروؾ  

 الشٌخ : سنؤخذ من كلمة ٌرملون التى تجمع حروؾ اإلدؼام بقسمٌه أربعة حروؾ وهى

.و ( جمعت فى كلمة )ٌنمو( كما ذكر الناظم  –م  –ن  -)ي  

 الطالب : هال وضحت لنا امثلة من القرآن ؟

 الشٌخ : على الرحب والسعة وبالترتٌب إن شاء هللا  

التنوٌن مع الٌاء ) ٌوماً ٌجعل ( –دى ( النون مع الٌاء : ) من ٌه  

التنوٌن مع النون ) طلٌع نضٌد ( –النون مع النون )ولن نشرك (   

التنوٌن مع المٌم ) كثٌٌر منهم ( –النون مع المٌم ) من مال (   

التنوٌن مع الواو ) رحٌٌم ودود (  –النون مع الواو ) من وال(   

 

ُتدَؼم كُدنٌا ُثمَّ ِصنواٍن َتاَل         –إالَّ إذا كانا بكلمٍة فال  -ٔٔ  

 ثم عاد الناظم لٌنبه تنبٌه هام جداً 

 الطالب : وما هو ؟
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 الشٌخ : وضح ان االدؼام بؽنة فى الحروؾ السابقة له استثناء فى حرفٌن منهم 

 الطالب: ما هو االستثناء وما هما الحرفان ؟

 الشٌخ : اوال الحرفان هما الٌاء والواو 

االستثناء ٌقع إذا ما اتت النون الساكنة مع هذٌن الحرفٌن فى كلمة واحدة فسٌلؽى ثانٌا : 

 الحكم السابق وهو االدؼام ؟

 الطالب : وماذا سٌكون الحكم إذن ؟

 الشٌخ : سٌتحول الحكم من االدؼام الى االظهار وٌسمى إظهار مطلق 

 الطالب : أعطنا مثاال ؟

 الشٌخ : الناظم ذكر األمثلة فقال كلمة )دنٌا ( مثال للنون الساكنة مع الٌاء 

 وصنوان مثال للنون الساكنة مع الواو 

 ونالحظ ان النون الساكنة اتت الٌاء فى كلمة واحدة واتت مع الواو فى كلمة واحدة 

 وسؤمنحك هدٌة حاالً 

 الطالب : وما هى شوقتنا ٌا شٌخ !!

الكلمات التى بها إظهار مطلق فى كل القران  الشٌخ سؤحصر لك كل  

 الطالب : أتمنى ذلك فما هى ؟

 الشٌخ : هم أربع كلمات فقط ذكر منهم الناظم كلمتٌن وبقى كلمتٌن وهم 

قنوان ( -صنوان  –بنٌان  –) دنٌا   

فى الالم والرا ثم كررنه         –والثان إدؼام بؽٌر ؼنة  – ٕٔ  

ل ( -وهم ) ربقى من حروؾ ٌرملون حرفان   

 وهم حروؾ القسم الثانى من أقسام اإلدؼام 

 الطالب : ما هى األمثلة على هذٌن الحكمٌن ؟
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التونٌن مع الراء ) ؼفوٌر رحٌم ( –الشٌخ : النون مع الراء :  ) من ربِّهم (   

التنوٌن مع الالم ) باسقاٍت لها( –النون مع الالم ) من لدنا (   

 الطالب وما معنى ثم كررنه ؟

قصد الناظم االشارة الى صفة من صفات الراء وهى التكرٌر وهو ٌحذر من تكرار الراء 

 عند إدؼامها وفى هذا قال اإلمام بن الجزرى ) وأخؾ تكرٌراً إذا تشدد ( 

خفاءِ اإل عَ مَ  ةِ نَّ بؽُ  مٌماً          – الباءِ  عندَ  اإلقالبُ  والثالثُ  – ٖٔ  

 الطالب : إقالب !! وما هو اإلقالب ؟

 الشٌخ : لؽة : تحوٌل الشىء عن وجهه 

 إصطالحاً: جعل حرؾ مكان آخر مع مراعاة الؽنة واإلخفاء 

ًَ هذا الحكم باإلقالب ؟  الطالب : ولَم ُسمِّ

 الشٌخ : سمً باإلقالب الن النون الساكنة او التنوٌن َسُتقلَب مٌم إذا أتً بعدها حرؾ الباء  

هو الباء ؟الطالب : أفهم من ذلك أن حرؾ اإلقالب   

 الشٌخ : نعم هو ذاك

 الطالب : أرجو أن تعرفنا علً سبب هذا اإلقالب ؟

وإخفالها فً الباء الشٌخ : السبب هو سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوٌن بقلبها مٌم  

 الطالب : إخفاء !! كٌؾ ذلك ؟ وكٌؾ سٌتم الُنطق بها ؟

 الشٌخ : للُنطق بها ثالث خطوات .

قلب النون الساكنة أو التنوٌن مٌم – ٔ  

اخفاء المٌم فً الباء – ٕ  

عمل ؼنة مع ذلك اإلخفاء – ٖ  

 الطالب : لم ٌبَق لنا اال أن تعطٌنا مثاالً 

 الشٌخ : مثال مع النون الساكنة من كلمة : )أنبلونً(
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 مثال مع النون الساكنة من كلمتٌن : )أنبورك(

 مثال مع التنوٌن : )خبٌراً بصٌراً(

للَفاضلِ  ِؾ واجبٌ وُ ِمَن الُحر             - ِعنَد الَفاضلِ  ءُ اإلخفا عُ والراب – ٗٔ  

ِفً ِكلِم هذا البٌِت قد ضمنُتها         -فً َخمَسٍة ِمن بعِد عشٍر َرمُزَها  – ٘ٔ  

دم طٌباً زد فً تقً ضع ظالماً   -صؾ ذا ثنا كم جاد شخٌص قد سما   – ٙٔ  

الستر *تتحدث هذه االبٌات الثالثة عن ُحكم واحد وهو اإلخفاء ومعلوم ان اإلخفاء لؽة : 

 واصطالحاً : الُنطق بحرؾ بصفٍة بٌن اإلظهار واإلدؼام بدون تشدٌد مع بقاء الُؽنة

 الطالب : وهل هذا الُحكم اسُمُه إخفاء فقط ام أن هناك إضافة فً إسمه ؟

د باإلخفاء الحقٌقًالشٌخ : سماهُ ُعلََماء التجوٌ  

 الطالب : لماذا ؟

 الشٌخ : ألن اإلخفاء ٌتحقق فٌه اكثر من ؼٌره 

 الطالب : ومن الطبٌعً ان تعرفنا علً حروفه 

كلمات تحتوي علً معانً  ٙٔالشٌخ : أنظر إلً أعلً فستجد ان الناظم ذكر فً البٌت رقم 

سنؤخذ الصاد من كلمة ف جمٌلة ولو اخذت اول حرؾ من كل كلمة ستعرؾ حروؾ اإلخفاء

)صؾ( والذال من )ذا( والثاء من )ثنا( و الكاؾ من )كم( والجٌم من )جاَد( والشٌن من 

)شخص( والقاؾ من )قد( والسٌن من )سما( والدال من )دم( والطاء من )طٌباً( والزال من 

من )ضع( والظاء من )ظالماً(  د)زد( والفاء من )فً( والتاء من )تقً( والضا  

: اااااااااااااااااه األن عرفت ان حروؾ اإلخفاء هذه اذا نظرنا إلٌها مع حروؾ باقً  الطالب

 األحكام فسنجد انها شملت حروؾ الهجاء كلها

وسوؾ نذكر امثلة علً  باقً األحكام ستتؤكد من ذلك عالشٌخ : نعم فعال هذا صحٌح وراج

 هذا الحكم وهً : 

 *النون مع الصاد فً كلمة نحو : )أنصار(

 مع الصاد فً كلمتٌن : )أن صدوكم(
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 *النون مع الذال فً كلمة نحو : )أنذرهم(

 مع الذال فً كلمتٌن : )من ذلكم(

 *النون مع الثاء فً كلمة نحو : )منثورا(

 مع الثاء فً كلمتٌن : )من ثمره(

 *النون مع الكاؾ فً كلمة نحو : )أنكاال(

 مع الكاؾ فً كلمتٌن : )إن كل(

فً كلمة نحو : )أنجانا( *النون مع الجٌم   

 مع الجٌم فً كلمتٌن : )من جاء(

 *النون مع الشٌن فً كلمة  نحو : )إنشق(

 مع الشٌن فً كلمتٌن : )من شكر(

 *النون مع القاؾ فً كلمة نحو : )فؤنقذكم(

 مع القاؾ فً كلمتٌن : )أن قد(

 *النون مع السٌن فً كلمة نحو : )إنس(

 كلمتٌن نحو : )من سٌلاتكم(

نون مع الدال فً كلمة نحو : )أنداداً(*ال  

 مع الدال من كلمتٌن نحو : )من دابة(

 *النون مع الطاء فً كلمة نحو : )أنطقنا(

 مع الطاء من كلمتٌن نحو : )من طٌبات(

 *النون مع الزاي فً كلمة نحو : )أنزل(

 مع الزاي من كلمتٌن نحو : )فإن زللتم(

وا(*النون مع الفاء فً كلمة نحو : )انفر  
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 مع الفاء من كلمتٌن نحو : )وإن فاتكم(

 *النون مع التاء فً كلمة نحو : )إنتهوا(

 مع التاء من كلمتٌن نحو : )إن تستفتحوا(

فً كلمة نحو : )منضود( *النون مع الضاد  

 مع الضاد من كلمتٌن نحو : )عن ضٌفً(

 *النون مع الظاء فً كلمة نحو : )انظروا(

)من ظهر(مع الظاء من كلمتٌن نحو :   

 امثلة اإلخفاء مع التنوٌن

 *التنوٌن مع الصاد : )رٌحاً صرصراً(

 *التنوٌن مع السٌن : )قوال سدٌدا(

 *التنوٌن مع الذال : )سحٌٍق ذلك(

 *التنوٌن مع التاء  : )جناٍت تجري(

 *التنوٌن مع الطاء : )كلمٍة طٌبة(

 *التنوٌن مع الجٌم : )فصبٌر جمٌل(

)عٌوناً فالتقً(*التنوٌن مع الفاء :   

 *التنوٌن مع الشٌن : )ؼفوٌر شكور(

 *التنوٌن مع القاؾ : )شًئ قدٌر(

 *التنوٌن مع الضاد : )قوماً ضالٌن(

 *التنوٌن مع الظاء : )ِظالً ظلٌال(

 التنوٌن مع الثاء : ) تمهٌداً ثم ( 

 التنوٌن مع الكاؾ : ) رزق ٌ كرٌم (



34 
 

: ) قنوان ٌ دانٌة ( التنوٌن مع الدال  

تنوٌن مع الزاى : ) ٌوملٍذ زرقا (ال  

 حكم النون والميم المشددتين

دا      – 7ٔ ٍة َبدا          وُؼنَّ مٌماً ُثمَّ نوناً ُشدِّ وسمِّ كالً َحرَؾ ُؼنَّ  

 الؽنة فى اللؽة : صوت فى الخٌشوم )والخٌشوم هى أعلى األنؾ وأقصاه من الداخل (

 واصطالحا : صوت لذٌذ مركب فى جسم النون والمٌم 

 الطالب : هل التنوٌن الذى هو عبارة عن نون تنطق وتكتب تنوٌن بها ؼنة 

الشٌخ : نعم فالتنوٌن أحد صور النون وبه ؼنة وراجع احكام النون الساكنة والتنوٌن فستجد 

 ذلك واضحاً جلٌاً 

 الطالب : وما مقدار تلك الؽنة 

ٌن والحركة هى مقدار قبض اإلصبع أو بسطه وستعرفها بالمشافهة من أفواه الشٌخ : حركت

 المشاٌخ المتقنٌن المجازٌن 

 الطالب : وما إسم هذا الحكم 

الشٌخ : إذا رأٌنا نون مشددة أو مٌم مشدده فإننا نعطٌها ؼنة مقدار حركتٌن ونسمٌه حرؾ 

 ؼنة مشدد 

 الطالب : وما أقسامها

قسمٌن ) متصل ومنفصل (الشٌخ : تنقسم إلى   

: البد أن نعرؾ أوال ان أى حرؾ مشدد عبارة عن حرفٌن فمثالً ) أنَّ ( أصلها ) أ فالمتصل 

 ْنَن( فؤدخلنا النون األولى الساكنة فى الثانٌة المفتوحة فؤصبحت هكذا ) أنَّ (

 وعلى هذا فالمتصل هو أن تكون نون أو مٌم مشددة من كلمة ولها ست صور 

( نون  – ٔ نون مشددة مكسورة ) إنِّى( – ٕ –مشددة مفتوحة ) إنَّ  

ٖ –  ) ا ( – ٗ –نون مشددة مضمومة )جانٌّ مٌم مشددة مفتوحة ) أمَّ  
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ه(  – ٘ ه ( – ٙ –مٌم مشددة مكسورة )فألمِّ مٌم مشددة مضمومة )وأمُّ  

ست صورأٌضاً  والمنفصل : هو ما كان من كلمتٌن وله  

االربعة التى تم ذكرها فى حكم اإلدؼام بؽنة )ٌنمو(  أربع صور للنون مع حروؾ اإلدؼام

 راجع وتذكر امثلتها 

 الصورة الخامسة : المٌم الساكنة مع مٌم مثلها متحركة مثل ) ولكم َما كسبتم(

فهناك ؼنة فى اجتماع المٌم الساكنة مع مثلها المتحركة وسٌاتى بٌانها بالتفصٌل فى احكام 

 المٌم الساكنة 

: النون التى قبلها الم تعرٌؾ مثل ) النَّاس ( الصورة السادسة  

 الطالب : ممتاز . بقى لنا أن نعرؾ مراتبها ؟

 الشٌخ : ثالث مراتب 

أعالها: مع النون والمٌم المشددتٌن ألن التشدٌد أصلى فى الحرؾ ال ٌفارقه وصال وال  – ٔ

 وقفاً 

أوسطها : تكون فى اإلدؼام بؽنة فى النون الساكنة والتنوٌن والمٌم الساكنة مع مثلها  – ٕ  

   أدناها : مع اإلخفاء الحقٌقى والشفوى واإلقالب  – ٖ

الطالب : عرفت اإلخفاء الحقٌقى واإلقالب من درس النون الساكنة والتنوٌن فما هو اإلخفاء 

 الشفوى 

حكام المٌم الساكنة الشٌخ : حاالً ستتعرؾ علٌه فى أ  

--------فتابع   

 الطالب : جزٌت خٌرا شٌخنا وأنتظر الحدٌث عن المٌم الساكنة ألعرؾ أكثر 

 أحكام الميم الساكنة 

ال ألؾ لٌنة لذى الحجا           والمٌم إن تسكن تجى قبل الهجا  – 8ٔ  
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فى أحكام المٌم وما الطالب : عجٌبة !! لماذا ذكر الشٌخ الجمزورى هذا البٌت قبل الشروع 

 معناه وما الداعى له ؟

الشٌخ : هذا تنبٌه من الناظم إلى أن المٌم الساكنة التى سٌتحدث عنها وعن أحكامها ستراها 

 قبل جمٌع الحروؾ الهجالٌة ماعدا األلؾ اللٌنة 

 الطالب : وما هى األلؾ اللٌنة ؟

.هى األلؾ الساكنة وال ٌؤتى قبلها إال حرؾ مفتوح الشٌخ :   

ومن وصفها هذا عرفنا أن المٌم الساكنة ال تؤتى قبلها ألنها تحتاج قبلها إلى حرؾ مفتوح  

 والمٌم ساكنة فٌستحٌل أن تؤتى قبلها 

وعلى هذا أٌضا فإن المٌم الساكنة ال تؤتى قبل الواو الساكنة المضموم ما قبلها وكذلك ال 

الثة تسمى حروؾ العلةتؤتى مع الٌاء الساكنة المكسور ما قبلها والحروؾ الث  

قٌل ( –ٌقول  –مثال ) قال   

 الطالب : وما معنى لذى الحجا ؟

 الشٌخ : ٌعنى لذى العقل فصاحب العقل سٌدرك ذلك دون عناء وطول تفكٌر

إخفاء إدؼام وإظهار فقط         أحكامها ثالثة لمن ضبط    – 9ٔ  

هجاء الثمانٌة والعشرون ثالث ٌوضح الناظم هنا أن عدد أحكام المٌم الساكنة مع حروؾ ال

اإلظهار (  –اإلدؼام  –أحكام وهى )اإلخفاء   

وسمه الشفوى للقراء               فاألول اإلخفاء عند الباء  – ٕٓ  

حرفه : الباء   -الحكم األول : اإلخفاء    

 الطالب : وما معنى ذلك ؟

الشٌخ : معنى ذلك أن المٌم الساكنة إذا أتى قبلها باء فإننا نخفى المٌم فى الباء وٌسمى إخفاء 

 شفوى 

؟ سمى بهذا اإلسم  الطالب : ولماذا  

الباء ٌخرجان من الشفتٌن  و الشٌخ : ألن المٌم  
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 الطالب : أعطنا مثاال

 الشٌخ : )وهم بؤمره ( 

وسم إدؼاماً صؽٌراً ٌا فتى             والثانى إدؼام بمثلها أتى   – ٕٔ  

حرفه : المٌم  -الحكم الثانى : اإلدؼام    

 الطالب : وما معنى ذلك ؟

الشٌخ : معنى ذلك أن المٌم الساكنة إذا أتى بعدها مٌم مثلها لكن متحركة فإننا ندؼم المٌم 

 األولى فى الثانٌة وٌسمى إدؼام مثلٌن صؽٌر شفوى

؟ طالب : وما سبب تلك التسمٌةال  

الشٌخ : إدؼام :ألننا أدؼمنا الحرفٌن ) المٌم األولى فى المٌم الثانٌة( بحٌث ٌصٌران حرفا 

صؽٌر : ألن الحرؾ األول ساكن والثانى  -ومثلٌن : ألن المٌم مثل المٌم   –واحدا مشددا 

شفوى : ألن الحرفان ٌخرجان من الشفتٌن  –متحرك وسٌؤتى توضٌح أكثر فى باب المثلٌن   

: لم ٌبق لنا إال أن نذكر مثاال الطالب  

ا (  الشٌخ : ) ولكم مَّ

من أحرؾ وسمها شفوٌة        -والثالث اإلظهار فى البقٌة   – ٕٕ  

حروفه : هى حروؾ الهجاء كلها ماعدا المٌم والباء  - الحكم الثالث : اإلظهار   

 الطالب : وما معنى ذلك ؟

الشٌخ : معنى ذلك أن المٌم الساكنة إذا أتى بعدها أى حرؾ ؼٌر المٌم والباء )وهما حروؾ 

 الحكمٌن السابقٌن ( فإننا نظهر المٌم ونسمٌه إظهار شفوى كما سماه الناظم 

 الطالب : ولماذا سمى بهذا اإلسم ؟

 الشٌخ : ألن هذا الحكم متعلق بالمٌم والمٌم مخرجها الشفتٌن 

من الممكن ان تدعمنا بؤمثلة ؟ الطالب : هل  

  –الشٌخ : مثالً المٌم الساكنة مع الهمز : علٌكم أنفسكم 
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المٌم الساكنة مع الثاء : مرجعكم ثم  -المٌم الساكنة مع التاء : أم تؤمرهم    

وهكذا فعلٌك التدرٌب على هذا الحكم واستخراج المٌم الساكنة مع باقى الحروؾ من خالل 

رٌؾ وهذا واجب عملى .قرالتك للمصحؾ الش  

 ملحوظة : ستجد أن المٌم الساكنة مع تلك الحروؾ من كلمة مثل ) أمثالكم (

 ومن كلمتٌن كما مثلنا سابقا ) علٌهم دالرة (

لقربهما واالتحاد فاعرؾِ         واحذر لدى واٍو وفا أن تختفى   – ٖٕ  

خص حكم اإلظهار فحذر من أن ثم نبه الناظم قبل أن ٌنتهى من باب المٌم الساكنة على امر ٌ

تنطق باإلخفاء فى المٌم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء رؼم أن هاتٌن الحرفٌن حكمهما 

 مع المٌم الساكنة اإلظها كما علمنا 

 الطالب : ولماذا هذا التنبٌه فى هذٌن الحرفٌن بالذات ؟

وعالقة إتحاد فى المخرج  –ألن هناك عالقة تقارب فى المخرج بٌن المٌم والفاء  الشٌخ :

 بٌن المٌم والواو فستجد اللسان ٌسرع إلى النطق باإلخفاء فاحذر من ذلك .

 مثل ) لكم دٌنكم و لى دٌن ( . وسٌتضح ذلك جلٌا لو أنك درست مخارج الحروؾ فٌما بعد .

 أحكام الالمات

أوالهما إظهارها فلتعرؾِ         لالم أل حاالن قبل األحرِؾ   - ٕٗ  

ك وَخؾ عقٌمه       قبل اربٍع مع عشرٍة ُخذ ِعلَمه  -ٕ٘ من ابِػ َحجَّ  

فُُه  وقد  ٌتحدث الناظم هنا عن الم التعرٌؾ الساكنة وهى التى تؤتى فى أول اإلسم لُِتَعرِّ

اها الناظم هنا الم أل مثل )األرض( فكلمة أرض كانت نكرة فدخلت علٌها الم أل أو الم  َسمَّ

 التعرٌؾ فجعلتها معرفة فؤصبحت )األرض( 

 ولها حكمان : إظهار وإدؼام 

الحكم األول وهو اإلظهاروهو االن ٌتكلم عن   

 الطالب : وما تفصٌل هذا الحكم وما هى حروفه؟ 
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 الشٌخ : ٌعنى أنه إذا أتى حرؾ من الحروؾ التى سنذكرها فإننا نظهر الم التعرٌؾ

 الطالب وما هى تلك الحروؾ ؟

حرؾ أى نصؾ حروؾ الهجاء وٌجمعهم جملة ذكرها الناظم وهى )إبػ  ٗٔالشٌخ : هم 

ي  –ق  –ع  –ؾ  –خ  –و  –ك  –ج  –ح  –غ –ب  –ٌعنى ) ء  حجك وخؾ عقٌمه(

ه ( –م  –  

 الطالب : وبالمثال ستتضح األحوال

 الشٌخ : نعم ساذكرها حاالً بالترتٌب السابق وهى كاآلتى 

 –الفتاح  –الخبٌر  –الودود  –الكبٌر  –الجبار  –الحج  –الؽٌب  –الباب  –) األرض 

الهواء ( –لمنعم ا –الٌاقوت  –القدٌر  –العلٌم   

وعشرة أٌضا رمزها فع                  ثانٌهما إدؼامها فى أربع   – ٕٙ  

طب ثم صل رحما تفز ضؾ ذا نعم  دع سوء ظن زر شرٌفا للكرم – 7ٕ  

حرؾ وهم  ٗٔوالكالم هنا عن الحكم الثانى من احكام الم التعرٌؾ وهو اإلدؼام مع 

 الحروؾ المتبقٌة من أحرؾ الهجاء 

 ٗٔفقد أخذ حكم اإلظهار الطالب : نفهم من ذلك أن حروؾ االدؼام هى باقى الحروؾ 

حرؾ المتبقٌة وهكذا نكون قدقسمنا حروؾ الهجاء على الحكمٌن  ٗٔحرؾ وسٌؤخذ اإلدؼام   

 7ٕالشٌخ : نعم صحٌح . وزٌادة فى اإلٌضاح فقد ذكر الناظم حروؾ اإلدؼام فى البٌت رقم 

ل كلمة فستتعرؾ على حروؾ اإلؼام وهى فلو أخذت اول حرؾ من ك  

ل ( –ش  –ز  –ظ  –س  -د   –ن  –ذ  –ض  –ت  –ر  –ص  –ث  -) ط      

 الطالب : نرجو أن تكون األمثلة بترتٌب الحروؾ 

الشٌخ : نعم . ركزز وأخبرنى عن الفرق فى نطق الكلمات التى سبقت فى حكم اإلظهار مع 

 تلك الكلمات وما الذى حدث فى الم التعرٌؾ  

 –الدواب  –النور  –الذكر  –الضٌؾ  –التوبة  –الرحمة  –الصبر  –الثواب  –) الطٌب 

الذى ( –الشٌطان  –الزٌتون  –الظالمٌن  –السبٌل   



40 
 

عم الحظت أننا ادؼمنا الم التعرٌؾ فى الحرؾ التالى لها بحٌث أصبحت ؼٌر الطالب : ن

ٌب(موجودة ونط قنا الحرؾ التالى مشدد هكذا ) أطَّ  

 لكن كلمة الذى كٌؾ تم نطق الالم هنا رؼم انها مدؼمة 

الشٌخ : ألن كلمة الذى أصلها ) اللذى ( فهى الم تعرٌؾ اتى بعدها الم مثلها فؤدؼمت 

الثانٌة ونطفنا الم واحدة مشددةاألولى فى   

 الطالب : ااها اآلن فهمت جزٌت خٌرا 

والالم االخرى سمها شمسٌة            والالم االولى سمها قمرٌة  – 8ٕ  

 الطالب : ولماذا سمٌت األولى بالقمرٌة ؟

الشٌخ : ألن حكمها اإلظهار وكلمة القمر المها مظهرة أٌضا فسمٌت قمرٌة نسبة الى كلمة 

مر .الق  

 الطالب : ولماذا سمٌت االخرى بالشمسٌة ؟

الشٌخ : ألن حكمها اإلدؼام وكلمة الشمس المها مدؼمة أٌضا فسمٌت شمسٌة نسبة الى كلمة 

 الشمس 

 الطالب : ولماذا قال االخرى ولم ٌقل الثانٌة ؟

 الشٌخ : ألنه ال ٌوجد ثالث لهما فالثانٌة هى االخٌرة 

أفرق بٌنهما حٌن القراءة فى المصحؾ الشرٌؾ ؟ الطالب : وهل من ضابط ٌجعلنى  

الشٌخ : نعم هناك ضابط . إذا وجدت الحرؾ الذى ٌؤتى بعد الم التعرٌؾ مشدد فهى الم 

شمسٌة مدؼمة مثل ) الشَّمس( وإذا وجدت الحرؾ الذى ٌؤتى بعد الم التعرٌؾ ؼٌر مشدد 

 فهى الم قمرٌة مظهرة مثل ) الَقمر (

فى نحو قل نعم وقلنا والتقى             وأظهرنَّ الم فعٍل مطلقا    – 9ٕ  

اإلظهار واإلدؼام  –تحدث الناظم فى هذا البٌت عن الم الفعل ولها حكمان    

التقى ( –وُتظَهر الم الفعل مطلقا مع كل الحروؾ إذا كانت من كلمة مثل ) قلنا   

ا حكمان اإلظهار واإلدؼامأما لوأتت من كلمتٌن وتؤتى مع الفعل ) قل ( فله  
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 وتظهر الم الفعل )قل ( مع جمٌع الحروؾ ماعدا الالم والراء مثل ) قل نعم (

قل ال ( –وتدؼم مع الالم والراء مثل ) قل ربى   

 الطالب : لحظة !!! الناظم لم ٌذكر حكم اإلدؼام فى الم الفعل قل 

النظم قٌده أو لقلة وجودها مع هذٌن الشٌخ : نعم ربما لم ٌذكره هنا فقد تركه للشراح أو أن  

 الحرفٌن 

بل ( لها حكمان أٌضا  –الطالب : سمعت أن الم اإلسم ) هل   

الشٌخ : نعم لها نفس حكم قل فتظر الم هل وبل مع كل الحروؾ وتدؼم مع الالم والراء مثل 

بل ربكم ( –) هل لكم   

 المثلين  والمتقاربين والمتجانسين  

 مقدمة هامة 

هذا الباب ٌبٌن عالقة الحروؾ ببعضها فلو التقى حرفان فال ٌخرج عن ان ٌكونا إما مثلٌن 

 او متقاربٌن او متجانسٌن او متباعدٌن 

 وسٌبدأ الناظم بذكر المثلٌن فٌقول 

حرفان فالمثالن فٌهما أحق           إن فى الصفات والمخارج اتفق  – ٖٓ  

؟الطالب : وماذا ٌعنى هذا الكالم   

ا هُّ  ٌعنى ذلكالشٌخ :  ( امَّ أنه إذا التقى حرفان متشابهان فى كل شىء وباللؽة الدارجة ) ُهمَّ

الكاؾ والكاؾ فسوؾ نطلق علٌهما ) مثالن ( ألن كل واحد مثل اآلخر  –مثل المٌم والمٌم   

ببعٌد ( وهذا مثال للتاء مع التاء  –فى كل شىء فى المخرج وكذلك فى الصفة مثل )تتجافى 

لباء مع الباء فهما متماثالن وا  

 الطالب : الكننا لم ندرس مخارج الحروؾ وال صفاتها 

الشٌخ : نعم صحٌح  . ٌنبؽى لمن ٌدرس هذا الباب أن ٌكون قد درس المخارج والصفات 

لكن الناظم ذكر الباب فالبد من المرور علٌه تقٌٌدا بالنظم وسٌكون لنا حدٌث مع المخارج 

رٌة ان شاء هللاوالصفات فى شرح الجز  
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 ثم تحدث عن النوع الثانى وهو المتقاربٌن فقال

وفى الصفات اختلفا ٌلقبا              وإن ٌكونا مخرجا تقاربا  – ٖٔ  

                              متقاربٌن ............................. – ٕٖ

 الطالب : وكٌؾ نعرؾ المتقاربٌن ؟

فسوؾ نطلق علٌهم متقاربٌن الشٌخ : إذا تقارب الحرفان فى المخرج واختلفا فى الصفات 

 مثل الهمزة مع العٌن ) أعلم ( 

فى مخرج دون الصفات حققا           متقاربٌن أو ٌكونا اتفقا   – ٕٖ  

                                      بالمتجانسٌن ..................... – ٖٖ

: وكٌؾ نعرؾ المتجانسٌن ؟ الطالب  

الشٌخ : أن ٌتحد الحرفان فى المخرج وٌختلفا فى الصفات مثل الهمزة مع الهاء فكالهما من 

 أقصى الحلق فقد اتحدا فى المخرج لكن صفاتهم تختلؾ مثل ) أهل (

أول كل فالصؽٌر سمٌن                 بالمتجانسٌن ثم إن سكن  – ٖٖ  

رفت المثلٌن والمتقاربٌن والمتجانسٌن علٌك أن تعرؾ صور وضح الناظم هنا بعد أن ع

 الحروؾ مع بعضها .

 فإذا جاء الحرؾ األول ساكن والثانى متحرك فإسمه صؽٌر

 فمثالً ) لكم ما ( فالتقت المٌم األولى الساكنة مع المٌم الثانٌة المتحركة

 فماذا سٌكون إسمه؟

 الطالب : ٌكون إسمه مثلٌن صؽٌر 

 الشٌخ : حسنا . وهكذا مع المتقاربٌن والمتجانسٌن 

ك الحرفاِن فى كٍل فقل     – ٖٗ ُكٌل كبٌٌر وافَهْمَنه بالمثل            أو ُحرِّ  

والثانى متحرك مثل ) تتمارى ( والصورة الثانٌة أن ٌؤتى الحرؾ األول متحرك   

 فماذا سٌكون إسمه 
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 الطالب : هنا إسمه مثلٌن كبٌر 

 الشٌخ : تمام . وهكذا مع المتقاربٌن والمتجانسٌن 

 الطالب : بقى أن نعرؾ المتباعدٌن 

 الشٌخ : هو لم ٌذكره الناظم لكن هو ٌعرؾ بؤنهما الحرفان الذان تباعدا مخرجا وصفة 

 ملحوظة هامة 

ب هذا الباب ال ٌتقنه إال عارفا بالمخارج والصفات ولعل ان ٌكون لنا معه شؤن أخر فى الكتا

الثانى من شرح الجزرٌة ان شاء هللا وسنتعرض له بعد دراستنا للمخارج والصفات فسوؾ 

 ٌتضح أكثر من ذلك ولكن إكتفٌنا هنا بالتعرؾ على الباب وأبٌات التحفة التى تعرضت له

 أقسام المد

وهو طبٌعٌاً  وسم أوالً            له  وفرعىٌ  والمد أصلىٌ  – ٖ٘  

 تنبٌه هام 

 درجة التركٌز الً اقصً درجة ألن هذا الباب من اهم أبواب علم التجوٌد من هنا ٌجب رفع

 . 

إطالة واصطالحاً :  –وٌجدر بنا أوالً أن نقوم بتعرٌؾ المد فهو لؽة : الزٌادة أو اإلطالة 

   الصوت بحرؾ المد عند مالقاة همز أو سكون .

وما هً اقسام المد الرلٌسٌة ؟الطالب :   

 

فرعً(  –الشٌخ : هم قسمان )اصلً   

 الطالب : نرٌد أن نعرؾ المزٌد عن القسم األول وهو )المد األصلً(

الشٌخ : المد األصلً ٌسمً اٌضاً بالمد الطبٌعً وفً البٌت القادم سنتعرؾ علً المزٌد عن 

 المد الطبٌعً

وال بدونه الحروؾ تجتلب             ماال توقٌؾ له علً سبب – ٖٙ  
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سكون جا بعد مٍد فالطبٌعً ٌكون أو   بل اي حرؾ ؼٌر همٍز  – 7ٖ  

 فً هذٌن البٌتٌن وضح الناظم عالمات رلٌسٌة نعرؾ منها المد الطبٌعً

؟ الطالب : وماهً تلك العالمات  

 الشٌخ : اوالً أن المد الطبٌعً لٌس له سبب  

 الطالب : وما هو سبب المد ؟

فإذا جاء حرؾ من حروؾ المد وبعده اي حرؾ الشٌخ : سبب المد هو الهمز او السكون 

 ؼٌر الهمز او حرؾ ساكن فهذا هو المد الطبٌعً

 الطالب : وماهً حروؾ المد ؟

 الشٌخ : هً ثالثة حروؾ 

األلؾ الساكنة المفتوح ما قبلها مثل )َقال( – ٔ  

الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل )ٌقُول( – ٕ  

الٌاء الساكنة المكسور ما قبلها مثل )ِقٌل( – ٖ  

ملحوظة هامة : حروؾ المد هذه ستجدها فى المد الفرعى أٌضا وسٌذكرها الناظم بشروطها 

 قرٌبا .

 الطالب : وما هو مقدار هذا المد ٌا شٌخنا العزٌز ؟

 الشٌخ : مقداره حركتٌن 

 الطالب : ولماذا سمً بالطبٌعً ؟

السلٌم ٌنطق به دون معاناهالشٌخ : ألن صاحب النطق   

و سكون مسجالأ سبب كهمزٍ       واألخر الفرعً موقوؾ علً – 8ٖ  

من لفظ واى وهى فى نوحٌها              حروفه ثالثة فعٌها    – 9ٖ  

ٌلتزم قبل ألؾٍ  وفتحٌ  شرطٌ        والكسر قبل الٌا وقبل الواو ضم  – ٓٗ  
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 أما القسم الثانى من أقسام المد هو المد الفرعى 

 الطالب : ولماذا سمى فرعى ؟

 الشٌخ : ألن فروعه كثٌرة أو ألنه فرع من األصلى 

 الطالب : وما هو سبب هذا المد ؟

 الشٌخ : له سببٌن : الهمز والسكون

 الطالب : وما معنى ذلك ؟

المفتوح ما قبلها وبعدها همز أو سكون الشٌخ : معنى ذلك أنه إذا أتى حرؾ االلؾ الساكنة 

وكذلك الواو الساكنة المضموم ما قبلها وأٌضا الٌاء الساكنة فهذا المد ٌسمى بالمد الفرعى 

 المكسور ما قبلها 

 الطالب : أعطنا مثاال إذا وقع بعد حرؾ المد همز 

األلؾ ساكنة قبلها مفتوح سٌلت ( وستجد فى المثال األول  –السوء  –الشٌخ : ) السماء 

والمثال الثالث الٌاء  –والمثال الثانى الواو ساكنة وقبلها ضم وبعدها همز  –وبعدها همز 

 ساكنة وقبلها مكسور وبعدها همز 

وٌمكن األن أن أخبرك أن سكون األلؾ التى قبلها مفتوح وسكون الواو التى قبلها مضموم 

وقد جمع الناظم الحروؾ الثالثة فى شرط المد  وسكون الٌاء التى قبلها مكسور ٌسمى ذلك

( . 9ٗلفظ ) واى ( وجمعتهم أٌضا كلمة فى القرآن وهى ) نوحٌها ( بسورة هود اآلٌة )  

 أما ما ٌكون بعد حروؾ المد من همز أو سكون فٌسمى سبب المد 

والسبب الطالب : أفهم من ذلك أنه إذا تحقق الشرط فقط فهذا مد طبٌعى أما إذا توفر الشرط 

 معا فهذا هو الفرعى 

 الشٌخ : نعم احسنت 

 الطالب : ومثال على حرؾ المد إذا وقع بعده سكون 

 الشٌخ : ستؤتى معنا أمثلة كثٌرة فى الحدٌث عن أحكام المد إن شاء هللا 

إن انفتاح قبل كل اعلنا            واللٌن منها الٌا وواو سكنا   – ٔٗ  
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وهنا ٌنبه الناظم  على أن هناك حرفٌن من الحروؾ الثالثة تسمى حرفى اللٌن لكن هناك 

 شرط لذلك 

 الطالب : وما هما الحرفان وما هو الشرط؟

الٌاء (  –الشٌخ : هما ) الواو   

أو الٌاء ساكنة مفتوح ما قبلها  ساكنة مفتوح ما قبلهاوالشرط أن تؤتى الواو  

تضح األمرالطالب : البد من امثلة لٌ  

ٌَوم (  –َنوم  –َبٌت  –الشٌخ : نعم أكٌد . مثل ) َخوؾ   

 أحكام المد

وهى الوجوب والجواز واللزوم     للمد أحكام ثالثة تدوم   – ٕٗ  

بدأ الناظم فى هذا البٌت ٌعرض أحكام المد الثالثة التى ستكون معك فى باقى دراستك سواء 

علم التجوٌد أو القراءات لذلك قال ) أحكام ثالثة تدوم ( وهو اآلن ٌتكلم عن أحكام المد 

 الفرعى 

وتحدث أوال عن المد الواجب : وهو المد الذى ٌجب علٌك مده أكثر من حركتٌن وسنعلم 

ه قرٌباً مقدار  

ثانٌاً : المد الجالز : وهو الذى ٌجوز لك فٌه مقدار حركتٌن كالطبٌعى ولك أٌضا فٌه اكثر 

 من حركتٌن 

 ثالثاً : المد الالزم : وهو المد الذى ٌلزم مده بؤى حال من األحوال 

 الطالب : وما الفرق بٌن الواجب والالزم فإنى أراهم شٌلا واحدا فاإلثنٌن وجب مدهم؟

قبل اإلجابة على هذا السإال البد من تقرٌر أمر هام وهو أن الناظم ٌتحدث عن المد  الشٌخ :

 بشكل عام لجمٌع القراء ولٌس لرواٌة حفص فقط 

ومن هنا ندرك أن الفرق بٌن الواجب والالزم أن الواجب وإن كان وجب مده فوق الحركتٌن 

ص وست حركات عند ورش إال أن القراء اختلفوا فى مقداره فمثال أربع حركات عند حف

 وهكذا أما الالزم فهو عند كل القراء ست حركات قوال واحدا ال خالؾ بٌنهم فى مقداره .
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 ثم بدأ فى الحدٌث عن المد الواجب بالتفصٌل فقال 

ٌَُعد     فواجب إن جاء همز بعد مد  – ٖٗ فى كلمٍة وذا بمتصٍل   

 ) المد الواجب المتصل(

المد فؤفصح عن أنٌتحدث الناظم عن سبب هذا   

الهمز:سبب هذا المد    

فى كلمة  (المستوفى للشروط التى سبق ذكرها )أن ٌكون الهمز بعد حرؾ المدصورته :و

 واحدة لذلك سماه بالمتصل أى أن حرؾ المد متصل بالهمز فى كلمة واحدة 

 وهو نوعان :

 متوسط ومتطرؾ 

نداءا( –فالمتوسط مثل )دعاءا   

قروء ( –سٌىء  –المتطرؾ مثل ) جاء   

 الطالب : وما هو حكمه وقفاً ووصالً 

 الشٌخ : لو وقفت على )السماء( مثال فلك أربع حركات أو ست حركات 

أما لو وصلت بؤن قلت مثال ) ماءا طهورا( فاأللؾ التى فى كلمة )ماء( حكمها طبعا مد 

 واجب متصل مقداره أربع حركات فقط .

كل بكلمة وهذا المنفصل       وجالز مد وقصر إن فصل  – ٗٗ  

 المد الجائز المنفصل

 والكالم هنا عن المد الجالز المنفصل

 فسببه : الهمز أٌضاً 

 صورته : أن ٌؤتى الهمز بعد حرؾ المد ) المستوفى للشروط ( فى كلمتٌن

 ٌعنى ٌؤتى حرؾ المد آخر الكلمة األولى وٌؤتى الهمز أول الكلمة الثانٌة 
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بنى إسرالٌل (  - مثل : )إنا أرسلناك   

 الطالب : ولماذا سمى جالز ؟

الشٌخ : ألنه ٌجوز لنا قصره على حركتٌن مثل الطبٌعى ) وهذا لحفص من طرٌق الطٌبة 

 -بن كثٌر وؼٌره ( وٌجوز لنا مده اربع حركات لحفص من طرٌق الشاطبٌة  اولقراء مثل 

قراءات المختلفة .وتفصٌل ذلك فى كتب الوٌجوز مده ست حركات لورش وحمزة وهكذا  

  ملحوظة هامة 

نحب أن نقول أن المصاحؾ المطبوعة لحفص والتى بٌن أٌدٌنا هى على رواٌة حفص من 

 طرٌق الشاطبٌة ٌعنى لحفص أربع حركات فى المد المنفصل

الطالب : أحٌاناً أجد كلمات ال أعرؾ إذا كانت مد منفصل أم متصل مثل كلمة هاإم 

ٌؤٌها  –هإالء  –)الحاقة(   

كلمة هاإم : بها مد واجب متصل ألنها كلمة واحدة   - ٔالشٌخ :   

كلمة هإالء: بها مدٌن األول منفصل والثانى متصل ألن أصلها كلمتٌن ) ها أوالء ( – ٕ  

أٌها ( –كلمة ٌؤٌها : مد منفصل ألنها كلمتٌن ) ٌا  – ٖ  

وقفاً كتعلمون نستعٌن –     ومثل ذا إن عرض السكون  – ٘ٗ  

 المد العارض للسكون

 الطالب : وما معنى عبارة ) ومثل ذا (

الشٌخ : معناها أن هذا المد العارض للسكون أٌضا ٌندرج تحت الجالز أى ٌجوز قصره كالطبٌعى 

 وٌجوز مده فؤنت مخٌر فى ذلك

 الطالب : وما هو سببه وصورته وأمثلته ومقداره ؟

 الشٌخ : سببه : السكون 

)بشروطه السابقة ( وبعده حرؾ ساكن لكنه سكون عارض بسبب صورته : أن ٌؤتى حرؾ المد 

 الوقؾ ولٌس أصله ساكن ومن المثال سٌتضح ذلك



49 
 

نستعٌن ) وقد ذكرها الناظم فى المتن ( –أمثلته : تعلمون   

ست حركات  –أربع  –مقداره : حركتٌن   

 ملحوظة هامة: 

على هذا المقدار طالما انت فى  إذا أردت المد فى العارض للسكون مقدار حركتٌن فعلٌك ان تسٌر

.قرالتك ولم تختمها  

لو أردت أن تستمر على أربع حركات فعلٌك أن تستمر على أربعه وكذلك الست حركات  و

.وهكذا   

وقد نبه اإلمام ابن الجزرى على هذه الملحوظة فى متن الجزرٌة حٌث قال ) واللفظ فى نظٌره 

 كمثله (

م الهمز على المد وذا  – ٙٗ خدا بد ل كآمنوا إٌماناً        أو قُدِّ  

 مد البدل  

 وسببه : الهمز

 صورته : أن ٌؤتى الهمز قبل حرؾ المد فهو عكس المتصل ومن اجل ذلك سمى بالبدل 

 مقداره : حركتٌن 

إٌمانا  –أمثلته : آمنوا   

 الطالب : طالما هو مقداره حركتٌن ال ؼٌر فلما ادرجه الناظم مع الجالز 

الشٌخ : ألن هناك من القراء من ٌمده أكثر من حركتٌن وهو ورش وسبق أن نبهنا على أن الناظم 

 ٌتحدث على احكام المد بشكل عام 

 وهنا فقد إنتهى الناظم من ذكر المد الواجب والجالز 

 وتذكر أن : 

 المد الواجب : له نوع واحد وهو الواجب المتصل 

البدل ( –العارض للسكون  –المد الجالر : له أكثر من نوع وهم ) المنفصل   
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ال     والزٌم إن السكوُن أُصال   – 7ٗ وصال ووقفا بعد مدٍّ ُطوِّ  

 المد الالزم

 وسبب هذ المد : السكون 

صورته : أن ٌؤتى حرؾ المد ) بشروطه المعروفه ( وبعده حرؾ ساكن سكون أصلى فى كلمة 

 واحدة 

 مقداره : ست حركات قوال واحدا لجمٌع القراء العشرة 

ة  –أمثلته : ) الحاقَّة  ن ( –الصاخَّ الضالٌِّ  

 الطالب : لكن أٌن السكون الذى أتى بعد حرؾ المد ؟ إنى أرى حرؾ مشدد

) الضاللٌِن (.  –)الصاخَخة(  –حرؾ مشدد عبارة عن حرفٌن هكذا ) الحاقَقة ( الشٌخ : أى 

 وأنت ترى أن األول ساكن والثانى متحرك وقد أتى الساكن بعد حرؾ المد  .

 الطالب : وماهى أقسامه ؟

 الشٌخ : سنعرفها بالتفصٌل من األبٌات القادمة 

 أقسام المد الالزم

وتلك كلمى وحرفى معه   أقسام الزم لدٌهم أربعة   – 8ٗ  

لتفصَّ  فهذه أربعةٌ                 مثقلُ  كالهما مخفؾٌ  – 9ٗ  

 فى هذٌن البٌتٌن وضح الناظم أن المد الالزم أربعة أقسام 

مد الزم كلمى مثقل  – ٔ  

مد الزم كلمى مخفؾ  -ٕ  

مد الزم حرفى مثقل  – ٖ  

مد الزم حرفى مخفؾ  – ٗ  

 ملحوظة عامة : كل اقسام المد الالزم  حكمها : المد ست حركات 
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 وسٌوضح فً األبٌات التالٌة كل قسم 

مع حرؾ مد فهو كلمى وقع      فإن بكلمة سكون اجتمع   – ٓ٘  

 ٌوضح هنا الكلمى فٌقول أن حرؾ المد إذا اجتمع مع السكون فى كلمة فهو كلمى 

والمد وسطه فحرفى بدا          او فى ثالثى الحروؾ وجدا – ٔ٘  

 أما إذا اجتمع حرؾ المد مع السكون فى حرؾ ثالثى بحٌث ٌكون حرؾ المد متوسط  فهو حرفى 

 الطالب : وما معنى أن ٌكون حرؾ المد فى حرؾ 

طسم ( –حم  –الشٌخ : هذا النوع ال ٌؤتى إال مع حروؾ فواتح السور مثل ) ألم   

  لكن ٌجب أن ٌكون الحرؾ ثالثى

 الطالب : ومامعنى ثالثى ؟

 الشٌخ : حروؾ فواتح السور تنقسم إلى قسمٌن 

حروؾ ثنالٌة : أى تنطق حرفٌن فقط مثل الحاء فى  ) حم ( فالحا ثنالٌه فإننا ننطق حاء  – ٔ

 وألؾ ) حا ( هكذا 

 –حروؾ ثالثٌة : أى تنطق ثالثة حروؾ مثل المٌم فى ) ألم ( فإننا ننطق ثالثة حروؾ ) م  – ٕ

وسٌؤتى الكالم عنهم بالتفصٌل فى األبٌات القادمة  م ( –ى   

مخفؾ كل إذا لم ٌدؼما          كالهما مثقل إن أدؼما  – ٕ٘  

 الكلمى أو الحرفى  إذا أتى بعده مشدد ) مدؼم ( فسوؾ ٌكون كلمى مثقل أو حرفى مثل 

الحاقة ( –) الصاخة مثال الكلمى المثقل :   

ٌم مثال الحرفى المثقل : ) ( فى )ألم ( فهناك ألؾ وبعدها مٌم مشددة  المِّ  

وكذلك فإن الكلمى أو الحرفى إذا أتى بعده حرؾ ساكن ؼٌر مشدد فهو كلمى مخفؾ او حرفى 

 مخفؾ 

( وال ٌوجد ؼٌرهما فى القرآن  9ٌٔونس اآلٌة  – ٌٔ٘ونس اآلٌة مثال الكلمى المخفؾ : آالن )  

( مثال الحرفى المخفؾ : ) مٌم( فى )الم  
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وجوده فى ثمان انحصر            والالزم الحرفى أول السور  – ٖ٘  

ٌجمعها حروؾ كم عسل نقص  وعٌن ذو وجهٌن والطول أخص – ٗ٘  

 ٌقول الناظم هنا أن الحرفى بنوعٌه سواء كان مثقل أو مخفؾ ال ٌؤتى إال مع فواتح السور 

ثمان حروؾ مجموعة فى كلمة     وقد أتى بحصر للحروؾ الواقع فٌها المد الالزم الحرفى وهى

 –القاؾ  –النون  –الالم  –السٌن  –العٌن  –المٌم  –وهى ) الكاؾ  ) كم عسل نقص (

وهذه هى الحروؾ الثالثٌة التى سبق الكالم عنها  الصاد (  

 الطالب : أرى أن هناك حدٌث خاص عن العٌن 

الشٌخ : نعم فكل تلك الحروؾ حكمها المد ست حركات ما عدا العٌن وقد ذكرت فى أول سورة 

التوسط  –وأول سورة الشورى ) عسق ( فلك فٌها القصر حركتٌن  –مرٌم ) كهٌعص ( 

المد ست حركات  –أربع حركات   

ألؾ  فمده مدا طبٌعٌا ألؾال        وما سوى الحرؾ الثالثى – ٘٘  

فى لفظ حى طاهر قد انحصر      ا فى فواتح السوروذاك أٌض – ٙ٘  

الرا( –ها  –طا  –ٌا  –وهاهو ٌتكلم عن الحروؾ الثنالٌة وقد حصرها فى ) الحا   

 ومعروؾ أنها تمد حركتٌن كالمد الطبٌعى 

 الطالب : لماذا لم نذكر األلؾ فهى من حروؾ حى طاهر 

فاء ( وال ٌوجد  –الم  –الشٌخ : األلؾ نبه عنها الناظم وقال أنها ال تمد ألنها مكونة من ) ألؾ 

 بداخلها حرؾ مد أصالً فال مد فٌها ال طبٌعى وال فرعى 

صله سحٌراً من قطعك ذا اشتهر     وٌجمع الحروؾ األربع عشر – 7٘  

وهى كالتالى  ثم قام بحصر عام لجمٌع حروؾ فواتح السور بجمٌع أقسامها  

كم عسل نقص (:ما ٌمد ست حركات : ) حروؾ كلمة  – ٔ   

حى طهر ( :ما ٌمد حركتٌن : ) حروؾ – ٕ  

أللؾ (ما الٌمد : ) ا – ٖ  
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:وجمعها فى عبارة تحتوى على معنى جمٌل وهى   

 ) صله سحٌراً من قطعك ( أى تواصل مع من قطعك ولو حتى فى وقت السحر

 الخاتمة

على تمامه بال تناهى             وتم ذا النظم بحمد هللا   – 8٘  

 وفى الخاتمة أراد الناظم أن ٌختم بحمد هللا كما بدأ بالحمد 

قال أن النظم قد تم لكنه لم ٌنتهى فإنه مازال رؼم اإلنتهاء من كتابته لكن اإلستفادة منه لم تنتهى 

منا هذا ٌستفٌد منه القاصى والدانى رؼم مرور الزمن وبالفعل فقد ظل هذا النظم حتى ٌو

وإلى آخر الزمان فسٌظل متن تحفة األطفال مرجعا أساسٌا لكل من أراد أن ٌتعرؾ على هذا 

 العلم العظٌم 

تارٌخه بشرى لمن ٌتقنها         لذى النهى  (ند بدا)أبٌاته  – 9٘  

ه  98ٔٔوتارٌخ تؤلٌفه كان سنة  –بٌت  ٔٙأوضح الناظم أن مجموع أبٌات هذا النظم   

 الطالب : وكٌؾ عرفنا ذلك ؟

الشٌخ : بطرٌقة تسمى بحساب الُجَمل وقد ابتكرها العرب قدٌما وزادت الحاجة إلٌها بعد نزول 

وهى عبارة عن حروؾ تؤخذ أرقام فإذا عوضت عن الحروؾ باألرقام خرج  القرآن الكرٌم

 لك الرقم المطلوب 

أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت كالتالى )حساب الُجَمل رٌقة فترتٌب الحروؾ على ط  

 ثخذ ضظػ(

 وٌؤخذ كل حرؾ رقم بالترتٌب التالى 

9، ط =  8، ح =  7، ز =  ٙ، و =  ٘، ه =  ٗ، د =  ٖ، ج = ٕ، ب = ٔأ =   

 8ٓؾ= ،7ٓ= ع ، ٓٙس = ، ٓ٘ن = ، ٓٗ، م =  ٖٓ، ل =  ٕٓ، ك =  ٓٔى =

   ،  ٓٓ٘ث = ، ٓٓٗ، ت =ٖٓٓش = ، ٕٓٓر =  ، ٓٓٔ، ق = 9ٓ،ص = 

ٓٓٓٔ،غ =  9ٓٓ، ظ = 8ٓٓ، ض =  7ٓٓ، ذ =  ٓٓٙخ =  
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 فإذا أتٌنا لعدد األبٌات فقد ذكر الناظم جملة تحتوى على خمس حروؾ ) ند بدا (

 فهٌا بنا نعوض عن الحرؾ برقم :

  ٔ، أ =  ٗ،د =  ٕ، ب = ٗ، د =  ٓ٘ن =

( ٔٙ=  ٔ + ٗ+  ٕ+  ٗ+  ٓ٘فإذا جمعنا األرقام )   

بٌت  ٔٙومن هنا عرفنا أن مجموع أبٌات النظم   

تارٌخ النظم فقد ذكر جمة )بشرى لمن ٌتقنها ( فهٌا بنا نضع مكان كل وكذلك األمر مع 

 حرؾ رقمه المقابل له 

،          ٓ٘، ن =  ٓٗ،م = ٖٓ، ل = ٓٔ، ى =ٕٓٓ،ر =  ٖٓٓ، ش = ٕب = 

ٔأ =، ٘=  ، ه ٓ٘، ن  =  ٓٓٔ، ق = ٓٓٗ، ت = ٓٔي =   

+  ٓٓٔ+  ٓٓٗ+ ٓٔ+  ٓ٘+ ٓٗ+ ٖٓ+  ٓٔ+  ٕٓٓ+  ٖٓٓ+  ٕفإذا جمعنا ) 

٘ٓ  +٘  +ٔ  =ٔٔ98 )  

 وهذا هو تارٌخ النظم

وقال أن أبٌاته ) ند ( وهو نبات طٌب الرالحة ) بدا ( أى ظهر ) لذى النهى ( أى لذى 

 العقول الراجحة 

لمن ٌتفن هذا المتن وٌطبقه فى  وتارٌخه ) بشرى لمن ٌتقنها ( فهو ٌحمل بشارة طٌبة

 قرالته لكتاب هللا تعالى 

على ختام األبٌاء أحمدا      ثم الصالة والسالم أبداً   – ٓٙ  

وكل قارىء وكل سامع     واآلل والصحب وكل تابع  – ٔٙ  

صلى هللا علٌه وسلم وآله ومن تبعه ثم تابع الختام بالصالة على النبى المصطفى 

لهذا المتن وكل سامع له .بإحسان وكل قارىء   
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 خاتمة المإلؾ

وها قد انتهت رحلتنا مع متن تحفة األطفال سرٌعاً كما سمعنا من مشاٌخنا وبما قرأنا 

من كتبهم وبما تعلمناه منهم  وإلى لقاء مع شرح الجزرٌة من خالل كتابنا )تٌسٌر 

كامالً.رب البرٌة فى شرح المقدمة الجزرٌة ( لٌتم بذلك شرح علم التجوٌد   

 نسؤل هللا تعالى أن ٌفتح لهذه السلسلة المباركة فى تبسٌط المتون العلمٌة قلوب الناس

 وأن ٌنفع به الطالب فى كل زمان ومكان 

م  ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٔوكان الشروع فى كتابة هذا المإلؾ فى   

م ٕ٘ٔٓ/٘/ٖٕوكان اإلنتهاء من كتابته فى   

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن

  على نبٌنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن وصلى هللا

 

 الشٌخ محمد بن عبد الؽنى المصرى

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 نبذة عن المؤلف

٘ٛ اٌشيص ِسّع ثٓ أزّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ ثٓ ػجع 

اٌؼبي اٌّؼؽٚف ػٍٝ شجىخ االٔزؽٔذ ثئقُ ِسّع ثٓ 

  . ػجع اٌغٕٝ اٌّصؽٜ

ٌٚع اٌشيص ثّعيٕخ االقىٕعؼيٗ )خّٙٛؼيخ ِصؽ 

ٚ لع أرُ زفظ اٌمؽاْ وبِال ػٍٝ ِدّٛػخ  اٌؼؽثيخ(

 . ِٓ شيٛش االقىٕعؼيخ

 

٘ٛ ِٓ اٌّدزٙعيٓ فٝ ػٍُ اٌمؽاءاد ٚ٘ٛ ػضٛ 

ثؽئبقخ فضيٍخ اٌشيص ) اٌّمبؼٜء اٌّصؽيخ

اٌعوزٛؼ أزّع ػيكٝ اٌّؼصؽاٜٚ شيص ػَّٛ 

ٚػضٛ ٘يئخ اٌزعؼيف  (اٌّمبؼٜء اٌّصؽيخ

ثبٌدبِؼٗ اٌعٌٚيخ ٌٍؼٍَٛ اٌشؽػيخ ) خّؼيخ 

 . ( رفبٚءي

 

زصً اٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ اٌّصؽٜ  

ػٍٜئخبؾاد فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽاٌصغؽٜ ٚاٌىجؽٜ  ِٓ 

اوثؽ ِٓ شيص ُِٕٙ اٌشيص ػجع اٌسّيع يٛقف ِٕصٛؼ 

 ٚلع زصً ِٕٗ ػٍٝ إخبؾح زفص ػٓ ػبصُ ِٓ زفظٗ هللا 

طؽيك اٌشبطجيخ ٚلؽأ اٌشيص ػجع اٌسّيع يٛقف 

ِٕصٛؼ ػٍٝ اٌشيطخ اَ اٌكؼع ثكٕع٘ب اٌّزصً إٌٝ 

 إٌجٝ اٌىؽيُ صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚقٍُ

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽ اٌصغؽٜ ِٓ 

اٌشيص ِصجبذ اٌعقٛلٝ أػٍٝ قٕع فٝ اٌؼبٌُ ٚغٌه 

ٚاقطخ  82يىْٛ ثيٕٗ ٚثيٓ إٌجٝ   . 

http://tahfizquranonline.blogspot.com/p/blog-page_6330.html
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لؽاءح ػبصُ ثؽاٚييٗ )زفص زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ  *

ٚشؼجخ ( ِٓ طؽيك اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص ِسّع اٌصبٜٚ 

زفظٗ هللا ػٓ اٌشيص ِصطفٝ اٌسٍٛـ ػٓ اٌشيص ؾوؽيب 

ػجع اٌكالَ ٚاٌشيص ػجع اٌجبقط ٘بشُ ٚاٌشيص فزر هللا 

 . اثٛ قّبزخ ٚاٌشيص ػجع هللا اٌدٛ٘ؽٜ

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ ؼٚايخ لبٌْٛ ٚثٓ وثيؽ ٚاثٛ  *

طؽيك اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص أزّع ثٓ زكيٓ خؼفؽ ِٓ 

  اٌشبفؼٝ

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ لؽاءح أثٛ ػّؽٚ ٚيؼمٛة  *

اٌسضؽِٝ ِٓ طؽيك اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص ازّع ثٓ 

  زكيٓ اٌشبفؼٝ

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ لؽاءح زّؿح ٚاٌىكبئٝ ٚضٍف  *

اٌؼبشؽ ِٓ طؽيك اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص أزّع ثٓ زكيٓ 

  اٌشبفؼٝ

 

* فٝ ؼٚايخ ٚؼل ػٓ ٔبفغ ِٓ طؽيك  زصً ػٍٝ إخبؾح

اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص ِصطفٝ ػجع إٌّؼُ قٍيُ ػٓ 

اٌشيطخ اَ اٌكؼع ٚاٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌسّيع ثٓ 

صبزجب اػٍٝ االقبٔيع فٝ اٌؼبٌُ ) ػجع هللا اٌكىٕعؼٜ

  فٝ ؾِبّٔٙب ( ؼزّّٙب هللا

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ لؽاءح ثٓ ػبِؽ ثؽاٚييٗ )٘شبَ *

يك اٌشبطجيخ ِٓ اٌشيص ِصطفٝ ٚثٓ ؾوٛاْ ( ِٓ طؽ

ػجع إٌّؼُ قٍيُ ػٓ اٌشيطخ اَ اٌكؼع ٚاٌشيص 

ِسّع ثٓ ػجع اٌسّيع ثٓ ػجع هللا اٌكىٕعؼٜ )صبزجب 

 اػٍٝ االقبٔيع فٝ اٌؼبٌُ فٝ ؾِبّٔٙب ( ؼزّّٙب هللا

. 

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ زفص ِٓ طؽيك اٌطيجخ ِٓ  *

اٌشيص ِصطفٝ ػجع إٌّؼُ قٍيُ ػٓ اٌشيطخ اَ 
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زّٙب هللا ٚاٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌسّيع ثٓ اٌكؼع ؼ

ػجع هللا ؼزّٗ هللا )صبزجب اػٍٝ االقبٔيع فٝ اٌؼبٌُ 

 ( زبي زيبرّٙب

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽ اٌصغؽٜ ِٓ *

اٌشيص ِصطفٝ ػجع إٌّؼُ قٍيُ ػٓ اٌشيطخ اَ 

اٌكؼع ٚاٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌسّيع ثٓ ػجع هللا 

جب اػٍٝ االقبٔيع فٝ اٌكىٕعؼٜ ؼزّّٙب هللا )صبز

 (اٌؼبٌُ فٝ ؾِبّٔٙب

زصً ػٍٝ إخبؾح فٝ اٌمؽاءاد اٌؼشؽ اٌىجؽٜ ِٓ *

اٌشيص ِصطفٝ ػجع إٌّؼُ قٍيُ ػٓ اٌشيص ِسّع ثٓ 

ػجع اٌسّيع ثٓ ػجع هللا اٌكىٕعؼٜ )صبزت أػٍٝ قٕع 

  ( فٝ اٌؼبٌُ فٝ اٌىجؽٜ فٝ ؾِبٔٗ

ٚخّيغ رٍه االخبؾاد ِٛخٛظح ػٍٝ ٘ػا اٌّٛلغ 

ريٛة اٌطبصخ ثبٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ ٚثمٕبح يٛ

  اٌّصؽٜ

 

ِٕسزٗ ٌدٕخ ِؽاخؼخ اٌّصسف ثبالؾ٘ؽ رؿويخ فٝ *

خٛظح رالٚح اٌمؽاْ ثؽئبقخ شيص االؾ٘ؽ ٚػضٛيخ وً 

)اٌشيص زكٓ ػجع إٌجٝ ػؽالٝ ٚاٌشيص قالِٗ  ِٓ 

وبًِ خّؼٗ( .وّب اٌزمٝ اٌشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ 

اٌٍطيف ٚاٌشيص اٌّصؽٜ ثبٌشيص ػجع اٌسىيُ ػجع 

  ِسّع ِسّٛظ اٌطجالٜٚ زفظّٙب هللا

ِٕسزخ خّؼيخ االضالق اٌسكٕخ شٙبظح رمعيؽ ٌزفٛلٗ 

 . فٝ اٌّكبثمخ اٌمؽأيخ

لبَ إِبِب ٚضطيجب ثبالضبفخ اٌٝ إلبِخ صالح 

اٌزؽاٚير ثبٌؼعيع ِٓ ِكبخع االقىٕعؼيخ ٌُٚ 

أٔزدذ ٌٗ شؽوبد  يزدبٚؾاٌكبظقخ ػشؽ ِٓ ػّؽٖ
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وبقيذ ٚ االٔزبج ػعح شؽائط CD  ِٓ فٝ رالٚح ثؼض قٛؼ

 –اٌمؽاْ ٚاٌططت إٌّجؽيخ ِٕٙب ) شؽوخ االٔعٌف 

اٌكٍف اٌصبٌر ( ٌٚٗ ِمبطغ  -ظاؼ اٌػوؽ اٌسىيُ 

ٚاٌّزْٛ  فٝ رالٚح اٌمؽاْ ثبٌمؽاءاد اٌّطزٍفخ 

ػٍٝ ٘ػا اٌّٛلغ ٚػٍٝ صفسزٗ ػٍٝ اٌفيف  اٌؼٍّيخ 

 . ثٛن ٚثمٕبرٗ ػٍٝ يٛريٛة

اٌغٕٝ اٌّصؽٜ إخبؾاد ِٕر اٌشيص ِسّع ثٓ ػجع 

 -ٌطالة وثيؽح ِٓ خّيغ أٔسبء اٌؼبٌُ )ِصؽ 

 -رٛٔف  -االِبؼاد  -اٌٍّّىخ اٌؼؽثيخ اٌكؼٛظيخ 

 -إٌؽٚيح  -اٌكٛيع  -فؽٔكب  -أدٍزؽا  -اٌّغؽة 

 -اٌٛاليبد اٌّزسعح االِؽيىيخ  -وٕعا  -ِبٌيؿيب 

ٚغيؽ٘ب ِٓ اٌجالظ ( ٚاليؿاي اٌشيص يّٕر  -قٛيكؽا 

ثبٌٕجٝ صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚقٍُ ٌطالثٗ ػجؽ قٕعٖ اٌّزصً 

  إٌذ ٚغيؽٖ ززٝ يِٕٛب ٘ػا

 : اٌّؤ٘الد اٌؼٍّيخ ٌٍشيص ِسّع ثٓ ػجع اٌغٕٝ اٌّصؽٜ

   ٜإخبؾح اٌزدٛيع ِٓ ِؼٙع اٌمؽاءاد االؾ٘ؽ

 .  ( ثبالقىٕعؼيخ ) خّٙٛؼيخ ِصؽ اٌؼؽثيخ

   ػبٌيخ اٌمؽاءاد ِٓ ِؼٙع اٌمؽاءاد

ِصؽ اٌؼؽثيخاالؾ٘ؽٜ ثبالقىٕعؼيخ ) خّٙٛؼيخ   ) 

. 

   ٜ رطصص اٌمؽاءاد ِٓ ِؼٙع اٌمؽاءاد االؾ٘ؽ

 . ( ثبالقىٕعؼيخ ) خّٙٛؼيخ ِصؽ اٌؼؽثيخ

  ثىبٌٛؼيٛـ اٌزدبؼح خبِؼخ االقىٕعؼيخ . 

   ظؼاقبد ػٍيب فٝ االلزصبظ االقالِٝ ِٓ ِؼٙع

 . اٌؼبٌٝ ٌٍعؼاقبد االقالِيخ ثبٌمب٘ؽح

 

 :أقبرػح اٌشيص ٚؾِالئٗ
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 : ِٓ اقبرػرٗ

 اٌسّيع يٛقف ِٕصٛؼ )  اٌشيص ػجع

 .(ِٓ ػٍّبء اٌمؽاءاد ثّصؽ

  ٝاٌشيص زكٓ ػجع إٌج

ػؽالٝ)ٔبئت ؼئيف ٌدٕخ رصسير 

 .(اٌّصسف ثّصؽ

  ٛاٌشيص قالِخ وبًِ خّؼٗ )ػض

 .(ٌدٕخ اٌّصسف ثبالؾ٘ؽ اٌشؽيف

  ّٗاٌشيص ػجع اٌٍطيف اٌؼؿاؾٜ ؼز

 .(هللا )ػّيع ِؼٙع اٌمؽاءاد االقجك

  اٌشيص اٌكيع ضطبة )اٌّعؼـ

 .( ثّؼٙع اٌمؽاءاد ثبالقىٕؽيٗ

 : من زمالئه
  ٜاٌمبؼٜء اٌشيص ٘شبَ ػجع اٌجبؼ

 . زفظٗ هللا

  ُاٌمبؼٜء اٌشيص صبثؽ ػجع اٌسى

 . زفظٗ هللا
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 عن سبب تأليف الكتاب

 

كنت قد كتبت على صفحتى على فٌس بوك ) الشٌخ 

محمد عبد الؽنى ( بداٌة شرح مبسط لمتن الشاطبٌة 

وكان بطرٌقة األسللة الحوارٌة فى القراءات السبع 

أى حوار شٌق حول المتن فالقى استحسان من 

طالبى ومن المتابعٌن للصفحة وقد طلب منى 

تالمذتى أن أكتب بهذه الطرٌقة المبسطة شرحاً لبقٌة 

المتون فبدأنا بشرح تحفة األطفال وٌلٌها باقى المتون 

بعلم هللا وسمٌنا تلك السلسلة بسلسلة تبسٌط المتون 

العلمٌة نسؤل هللا تعالى أن ٌوفقنا لما فٌه خٌر هذه 

 األمة هللا أمٌن .
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 للتواصل مع المؤلف

الحصول على اجازة فى القراءات التواصل مع المؤلف و  يمكنك 

بالتواصل عبر  )من المصحف أ وغيبا( العشرمتصلة السند بالنبى

مع الشيخ محمد بن عبد الغنى المصرى على سكايبالنت   

:meamey1003  

:على ( أو)الين ( فايبر )و( أالهاتف  )للتواصل عبر  

33830882210200 

 ياهو :

katowaled@yahoo.com   

 الموقع الرسمى 

http://tahfizquranonline.blogspot.com 

gmail:  

sarch951@gmail.com 

 صفحتنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/keepingQuran 

mailto:katowaled@yahoo.com
http://tahfizquranonline.blogspot.com/
https://www.facebook.com/keepingQuran
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 قناتنا على يوتيوب

https://www.youtube.com/user/haretag23541/v

ideos 

 بروفايل الفيس

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000

01383037460 

 ويحذر الطبع إال بعد التواصل مع المؤلف

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/haretag23541/videos
https://www.youtube.com/user/haretag23541/videos
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001383037460
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001383037460
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 أهم المراجع

فتح المرٌد فى علم التجوٌد للشٌخ عبد الحمٌد ٌوسؾ منصور  – ٔ  

العمٌد للشٌخ محمود على بسة  – ٕ  

زاد المرٌد فى علم التجوٌد للشٌخ مصطفى عبد المنعم سلٌم  – ٖ  

الفجر الجدٌد فى علم التجوٌد للشٌخ أحمد شربٌنى سعودى  – ٗ  

  التحفة العنبرٌة للشٌخ محمود رفاعة عنبر الطهطاوى – ٘

أحكام قراءة القرآن للشٌخ محمود خلٌل الحصرى – ٙ  

العدٌد من الكتب القٌمة من خالل الشبكة العنكبوتٌة  – 7  

الوافى فى شرح الشاطبٌة للشٌخ عبد الفتاح القاضى – 8  
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 سند الشٌخ محمد بن عبد الؽنى المصرى المتصل بالنبى صلى هللا علٌه وسلم )8ٕ واسطة(
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 محتويات الكتاب

ٕ...............................................................................................  إهداء   

ٖ..................تقدٌم المإلؾ........................................................................  

ٗ..........................................................................................سند المإلؾ   

ٙ..................صورة تزكٌة الشٌخ مصباح للكتاب ..............................................  

7....................................................................تقدٌم الشٌخ مصطفى عبد المنعم   

9..........................للمإلؾ.................................إجازة الشٌخ عبد الحمٌد منصور   

ٓٔ...............صور مع المإلؾ والشٌخ عبد الحمٌد منصور...................................  

ٔٔإجازة المإلؾ فى متن التحفة ....................................................................  

ٖٔمبادىء التجوٌد العشرة .........................................................................  

8ٔ.....................................باب اإلستعاذة  .............................................  

9ٔ..............باب البسملة .......................................................................  

ٕٔ..................مقدمة التحفة والتعرٌؾ بمإلفها .............................................  

ٕٗ...............................................................أحكام النون الساكنة والتنوٌن     

ٖٗ..................................................................حكم النون والمٌم المشددتٌن   

ٖ٘...................................................................أحكام المٌم الساكنة..........  

8ٖ...................................................أحكام الالمات ..............................  

ٔٗ.................................................المثلٌن والمتقاربٌن والمتجانسٌن ............  

ٖٗ.....................................................................أقسام المد .................  

ٙٗ.............................................................أحكام المد .........................  

ٓ٘................................................................أقسام المد الالزم...............  
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ٖ٘.....................المتن وشرح لمعنى الحساب بالجمل ............................خاتمة   

٘٘...............................................................................خاتمة المإلؾ...  

ٙ٘المإلؾ................................................................................نبذة عن   

ٔٙ...........................عن سبب تؤلٌؾ الكتاب ............................................  

ٕٙ.........................................................................للتواصل مع المإلؾ   

ٗٙ................................................أهم المراجع...................................  

ٙٙ............الفهرس ............................................................................  
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