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 افدراشة مَدمة

ِريِؿ ادَ  َُ ُد ّلِلِهِ اْف ّْ َؾ ِديََِْْ َظَذ اْْلَ ِِينَاِنذ َوَؾوه ِ فِ َٕ ْحَاِِنذ افهذي َدَدا ِِ ْوِؾ َوا ٍَ ِنذ ذِْي افىهقِل َواف ِْه

َِْٔ َِ ـه َظ ِر إَْدَيِِنذ َوَم
ُف َوَظْبَدهُ  َشِئِ َِ ْؿ َفَدْيِفذ َحبِٔبَُف َوَخِِٔ ُٓ َِ ِْٔف َوَأْؾَو َِ ِف َظ

َِ ِْ َرَم َخ ـْ َِْْٔ َأ قفَُف َوَرُش  بِِْ٘رَشِفِِف إَِف

ًدا ّه َحِ بِِف ِظَبَِدةَ   ُُمَ َّ َرَمفُ  َؾ ـْ ِ   إَْوَثِِنذ َوَأ ى ِِبَ ده ُِؿِب إَْزَمِِن افهتِل ََتَ ًَ ِة َظَذ َت ره
ِّ ِجَزةِ اُدْاَت ًْ ْرآِن اُد َُ بِِف

َْٕس َواجَلِنه  ِِ َِِٔنذ  ا ٌْ يِغ َوافىُّ ِ َْجَِٔع َأْدِؾ افزه ْؿذ َوَأْؾَحَؿ ِِبَ ِٓ
ًِ
َْْٖجَ ْرَؾِِن بِ ًِ ُِقِب َأْدِؾ افَبَهِئِِر َواف َُ ِ فِ ًً ُف َربِٔ َِ ًَ َوَج

د   ْثَرِة افره ـَ ُؼ َظَذ  َِ ِر َحتهك اْش  َؾََل ََيْ ـْ ذ  ِْ ُه فِ َ َِِٔنذ َوَيَّسه ُِيِر إَْح ٌَ ُِر افِقْفَدانِ َوَت ٌَ َرُه ِص َٓ َؼ ذ َتيْ فَِلْظتَِِِْء  َوَوؾه

ـْ َأْدؾِ  ُِه ِم ٍَ ـِ اْصَى ُِقِمِف َم ًُ ؾ   بِ ـُ ـْ  ِ ِم َٓ قا ؾِٔ ًُ َّ ِِنذ َؾَج ََ ْت ِِ ِنِ  اِْلْذِق َوا ََ ي ِِ ُح َفُف ُصُدوُر َأْدِؾ ا ٍـّ مِ َتَْْؼِ  .َؾ

ُدُه َظَذ َذفَِؽ َوَؽِرِه مِ  ِف افهتِل ٓ َُتَْل َأْْحَ
ِّ
ًَ
ةِ  ـْ ِٕ َّ ًْ

ُفُف اْدِْهَة َظَعه َوَظَذ  ُخُهقًصِ َظَذ ِٕ
َٖ ينَاِنذ َوَأْش ِِ ا

غَ  َْجِٔعِ  ِّ ًة  َأْحَبِِِب َوَظَذ َشِئِِر اُدْاِِ َِ َِدًة ُُمَه  َٓ يَؽ َفُف َص ُد َأٓ إِفََف إٓ اّلِلهُ َوْحَدُه ٓ ََشِ َٓ ْضَقاِنذ َوَأْص بِِفر 

َرانِ  ٍْ ٌُ ِْ ّه  فِ ُد َأنه ُُمَ َٓ َْك اجِلَِِْن َوَأْص ُْ ًة َفُف إَِػ ُش َِ ـَ افْ َراِنذ ُمقِص ِ ِم َٓ َذًة َصِِحَب
َِ اِظل  ًداُمْْ َظْبُدُه َوَرُشقُفُفذ افده

ِْٔف َوَظَذ آفِِف َوَصْحبِفِ  َِ ينَاِنذ َصذه اّلِلهُ َظ ِِ َِؿَب اجَلِديَداِنذ إَِػ ا ًَ َم َوَظيهَؿ َمِ َت ره ـَ َف َو ُد ثؿ  َوََشه ًْ ِ َب  ؛أمه

ْرآنَ "بستٔؾ افَرآن افُريؿ وجتقيده ؾَِل تًِػ:  أمر اّلِل ٕبٔف  َُ ِؾ اْف  (ذ4)ادزمؾ: "َتْرتَِٔلً  َوَرت 

ؾ أي "ذه أية: ابـ ـثر هلجِء يف تٍار وـذفؽ فِّٗمْغ مـ بًدهذ  ودذا إمر فِْبل  ُّٓ َ اِْؿَرْأُه َظَذ ََت

ْٔفِ  َِ َقات اّلِله َوَشََلمف َظ َِ َرأ َص َْ َِن َي ـَ َذفَِؽ  ـَ ْرآن َوَتَدبُّره َو َُ ؿ اْف ْٓ ِ َظَذ َؾ ًٕ قن َظْق ُُ ُف َي ٕه ئؾ ظع بـ أِب شو. "َؾِ٘

ًِ وؿِل  ومًرؾة افقؿقف. ظـ دذه أيةذ ؾَِل: افستٔؾ دق جتقيد اْلروف ضِفب . ابـ ظبِس: أي بْٔف تبْٔٔ

 أي ترشؾ ؾٔف ترشًَل. : جمِددوؿِل 

ُف ا "تًِػ:  ؾَِل ذظذ مـ جيقد ؿراءتف وحياـ تَلوتف اّلِل وأثْك   َٕ ق ُِ َُِْْٔدُؿ اْفَُِتَِب َيتْ ـَ آَت فهِذي

ِمُْقَن بِفِ َحؼه  ْٗ أن يرتِف ـنال وَرأ افَرآن ي أن ؾحؼ ظذ ـؾ امرئ ماِؿ(. 121)افبَرة: " تَِلَوتِِف ُأوَفئَِؽ ُي

  حَف مـ افهٍِت.تًىٔف حَف ومارج ـؾ حرف مـ رخرجف ويُ وجُيقده ظذ أؾوؾ حِل؛ بحٔث َُي ترتِٔف 

افتجقيدذ وؿد ـتب افُثر  ًغ ظذ ترتٔؾ افَرآن افُريؿ تًِؿ أحُِموإن مـ أدؿ إمقر افتل تُ 

يف بِٔن أحُِم دذا افًِؿ وتٍهَٔلتفذ ـنا وٕيؿ بًض ظِنائِْ إجَلّء  مـ أدؾ افًِؿ ـتبًِ وَشوحٍِت 

 ؿهِئد صًرية احتقت ظذ بِٔن أحُِم افتجقيدذ ومِْٓ: َتٍة إضٍِل فِنٔخ شِٔنان اجلّزوري رْحف اّلِل.
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ؿ حِتؿ بـ ظع بـ ـِمؾ افنقبُل( حٍيف اّلِل بًِْء ظذ إيًِز مـ صٔخل افٍِضؾ )أِب إبرادٔو

يف ضقء رواية حٍص  ب٘ظداد َشح يار دتـ َتٍة إضٍِل َشظتورظِه وأضِل ظّره وأحاـ ظِّفذ 

مِ ظذ بًد اضَلظل ذفؽ وذ " ادَِل يف َشح َتٍة إضٍِلََّس يْ أَ "أشّٔتف: ظـ ظِصؿ مـ ضريؼ افنِضبٔةذ 

ـُ مًيؿ ظذ اضَلظل ذ وادتـ ٍِظ دذإف جِء ظـ أدؾ افًِؿ مـ ضبطٍ  تب مـ َشوحِت وتٍهَٔلت مِ 

هلذا ادتـ مـ ؿِبؾ مـ شبَِْ مـ أدؾ افًِؿ جزادؿ اّلِل ظِْ وظـ اداِّغ خر اجلزاءذ وؿبؾ افبدء يف َشح 

اِخَلص يف افَقل  شِئًَل اّلِل ظـ ِٕطّف افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل بْبذة يارةذ َتدثت أبِٔت افْيؿ 

أن جيًِف دذا افًّؾ ادتقاضع يف مٔزان حاِْتِْ وحاِْت منَِيِْذ وأن يُقن ظِنًا ُيْتٍع بف وافًّؾذ و

 ب٘ذن اّلِل تًِػ.

 

 كتبٌ راجي رمحة الغفور/                                                                       

 حممد رفيق مؤمو الشوبكي                                                                       

 يــ6436ة اآلخر مجادى 24 االثهني                                                                       

 م63/44/2465املوافق                                                                       
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 رْحف اّلِلِٔنان اجلّزوري ٔخ شافنٕبذة ظـ 

 اشّف ومقفده:

ِر بََِِٕؾِْْدي     ِٓ ُزوِري  افنه ّْ بِلٍّ اجْلَ َِ ـِ َص ِد ب ّه ـِ ُُمَ ـِ ُحَاِغ ب ٔنَاَن ب َِ  ةٕابوشّل بِجلّزوري  ذدق ُش

 ادْقؾٔة إؿِٔؿ يف أبٔف بِدة ودك ذأمِٔل 4 بًد ظذاداناة افٔقم ضْىِ(  ِتد)ضْ ؿريبة مـبِد دل و ْجزور إػ

وفد يف ربٔع إول شْة بوع وشتغ ودق مـ ظِناء افَرن افثِين ظؼ اهلجريذ ذ افًربٔة مك بجّٓقرية

 .بًد ادِئة وإفػ دجري

 صٔقخف:

 ذ أصٓردؿ:منِيخ ـثريـ ظذ تَِل افًِؿ ذبصِؾًك ادذدافنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل ـِن  

ٍْٔش  افنٔخ/ -1 ـِ ؾْ َِِٕجل ب ـِ  َر ب َّ ـِ ُظ ـِ َْحَد ب َر ب َّ ـُ ُظ ـِ َظِعُّ ب ي ٕابة إػ ادٔف ودك  لُّ ِٔٓدبادنٓقر ٕقُر افد 

دتقىف شْة دـ وا1139ادقفقد شْة ) افًربٔة مك بجّٓقريةب٘ؿِٔؿ ادْقؾٔة  بِدة بجقار صبغ افُقم

اصتٌؾ بِفًِؿ مدة بِجلِمع إزدر ثؿ رحؾ إػ ضْدتِ )اداناة افٔقم ضْىِ( وصِر يًِؿ ذ دـ(1204

 .دذا افًِؿ رْحف اّلِل اجلّزوريوظِٔف أخذ افِْس ِبِ افَراءات وافتجقيدذ 

ذ ودق مـ ظِناء افَرن "شٔدي جمِدد"اصتٓر بَِب ُمّد أبق افْجِ  واشّف جمِدد إْحديافنٔخ/  -2

اجلّزوري  ودق افذي فَب ذ ادًٓد إْحدي إزدري يذ ومـ أوائؾ صٔقخافثِين ظؼ اهلجر

 .بِٕؾْديذ ودل ـِّة ترـٔة ينِر ِبِ فِتًئؿ واِجَلل

 :أصٓر مٗفٍِتف

 :يف جتقيد افَرآنوافٌِنان  ٍة إضٍِلٕيؿ َت .1

بغ ؾِٔٓ افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل ( بٔتذ 61مُقٕة مـ )ودل ظبِرة ظـ ٕيؿ )أبِٔت صًرية( 

فْقن أحُِم ا :بًض أحُِم افتَلوة وافتجقيد افتل تًِِّٓ مـ صٔخف ٕقر افديـ ادٔٓل رْحف اّلِلذ ودل

تناثِغ وأحُِم اد ذوأحُِم ادٔؿ افاِـْة ذوافْقن ادنددتغذ وأحُِم ادغ افاِـْة وافتْقيـ

ٕيِّٓ شْة وؾرغ مـ وأحُِم اددودذ وأحُِم ٓم افتًريػ وٓم افًٍؾذ وادتجِٕاغ وادتَِربغذ 

 دــ.1198

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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 : ؾتح إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل .2

 َشح اختذ إٔف بدايتف يف ذـرودق ـتِب رختك َشح ؾٔف افنٔخ اجلّزوري بٍْاف متـ َتٍة إضٍِلذ 

 إٔف ـنا ذدذا فؼحف أصَلً يف َشح َتٍة إضٍِل(  )ؾتح ادِؽ ادتًِل يف ـتِبف ادٔٓل ُمّد /صٔخف وفد

 افٍِئدة. مـ دزيدٍ  إفٔف حئؾ مِ ـثراً 

 .حرز إمِين ٕيؿ ـْز ادًِين بتحرير .3

 .افابع افَراءات يف افٍتح افرْحِين بؼح ـْز ادًِين .4

 .مْيقمة يف رواية اِمِم ورش .5

 .وافدرة جِمع ادَّسة يف صقادد افنِضبٔة .6

 .ادٖمقم ظذر يف ادْيقم افدر - 7

 .ادْيقم افدر بؼح ادرؿقم افىراز - 8

 وؾِتف:

ًِ و ذوؾِتف وؿتًرف بِفتحديد  يُ ٓ        لاْة افتافذ ودل ـ د1208شْة  آخر مِ ُظرف إٔف ـِن حٔ

ف وأشُْ ذ رْحف اّلِل رْحة واشًةذ "افابع  افَراءات يف بؼح ـْز ادًِين افٍتح افرْحِين"أتؿ ؾِٔٓ ـتِب 

 ؾأح جِْتف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 (1)باؿ اّلِل افرْحـ افرحٔؿ

ًِ بف جؾ وظَل يف  ّلِل وذـره ؿبؾبتأّة ا بباؿ اّلِلذ أو أبتدأـًِ أي أبدأ متز :)باؿ اّلِل( ـؾ يشء ماتًْٔ

أي ذو افرْحة افنِمِة افتل  :)افرْحـ( .افًقن وافتقؾٔؼ وافاداد ْجٔع أمقري ضِفبًِ مْف شبحِٕف وتًِػ

ت ادٗمـ وافُِؾر ؛  ّه أي دائؿ  :)افرحٔؿ( ٓ يتهػ ِبِ ؽر اّلِل تًِػ. ودذه افهٍةوشًت ـؾ يشء وظ

يتهػ بهٍة افرحٔؿ ؽر اّلِل تبِرك وتًِػذ ؾَد وصػ اّلِل  وجيقز أن .بِدٗمْغ ةخِصافرْحة ه افرْحة ودذ

ْؿ َرُشقٌل  " بِفرحٔؿذ ؾَِل تًِػ: رشقفف ُمّد  ـُ ْد َجَِء ََ ِْٔف َمِ َظِْتُّْؿ َحِريٌص  َف َِ ْؿ َظِزيٌز َظ ُُ ِا ٍُ ْٕ ـْ َأ ِم

ِمَِْغ َرؤُ  ْٗ ْؿ بِِْدُ ُُ ْٔ َِ  (.128افتقبة:) " وٌف َرِحٔؿٌ َظ

إٓ أهنِ جزء مـ دذا ذ فباِّة ابتداءً مـ ذـر ا فتحٍة إضٍِل ـثٌر مـ افْاخ ادىبقظة ختِق :مَلحية

 :ومِ يٗـد ذفؽافْيؿذ 

إٔيؿ إصِٔء "مِ ؿِفف افِْطؿ افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل يف ـتِبف ؾتح إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل:  -1

ًِ بب فًزيزذ ـنا يٖيتذ اؿتداًء بِفُتِب ااؿ اّلِل افرْحـ افرحٔؿذ وابتدأت بِفباِّة واْلّدفة افتِفٔة متزـ

وظًَّل بِٕحِديث افقاردةذ وٓ َيٍك مِ يف افباِّة واْلّدفة ممِ ٓ ٕىٔؾ بذـره اؿتهِرًا ظذ مِ ذـره 

 ."-ٍة إضٍِليف َشح َت ادتًِل ادِؽأي افنٔخ ُمّد ادٔٓل وفد صٔخف يف ـتِبف ؾتح -يف إصؾ 

ؿـِل افْهـِطؿ "يف َشح َتٍـة إضٍـِل:  ادتًِل ادِؽيف ـتِبف ؾتح  رْحف اّلِل افنٔخ ُمّد ادٔٓلمِ ؿِفف  -2

. وإثبِت افنٔخ ُمّد ادٔٓل افباـِّة ظـذ أهنـِ مــ ؿـقل "ٍيف اّلِل تًِػ  باؿ اّلِل افرْحـ افرحٔؿح

ـ صٔخ افِْطؿ اجلّـزوري ومــ مًِهيـف يف ٕف ابول: أفاببغ: إ افِْطؿذ فدفٔؾ ؿقي ظذ أهنِ مِْٓ

زمِٕفذ وافثِين: أن افنٔخ اجلّزوري ٍٕاف اظتّد ظذ َشح افنٔخ ُمّد ادٔٓل ظْدمِ ـتب ـتِبف ؾتح 

 إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل بؾ وأحِل إفٔف ؾٔنا مل يذـره يف َشحف.

 

 

 

                                                           
اعتمدت في ضبط ألفاظ النظم في متن الدراسة عمى ما ضبطو فضيمة الشيخ/ د. أيمن رشدي سويد حفظو اهلل ورعاه، والكممات التي  1

 ند أىل العمم بينتيا في اليوامش، جزى اهلل عمماءنا عنا وعن المسممين خير الجزاء.ىناك اختالف في ضبطيا ع
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ـقُل يَ  (1 ـقرِ  ( 2)َرْْحَـةِ َراِجـلَُ ٍُ ـ ٌَ ـِنُ َدْوًمـِ                                     اْف َّ ْٔ َِ ـُزوِريُدـقَ ُش ّْ  اجَل

ـقُل )يَ  ـةِ  َراِجـل َُ ـقرِ  َرْْحَ ٍُ ـ ٌَ ياس ظبِده  رْحة اّلِل تًِػ افٌٍقر افرحٔؿ افذيؾ ٗم  يَقل مُ  :أي  :(َدْوًمـِ اْف

ًِ وأبداً  يٌٍر افذٕب ويَبؾ افتقبادذٕبغ و  .دوم

ـِنُ ) َّ ْٔ َِ ـُزورِ  ُدـقَ  ُش ّْ وؿـد شـبؼ  ِٕطؿ َتٍـة إضٍـِلذ ذتًِػ افنٔخ شِٔنان اجلّزوري رْحف اّلِل (:ياجَل

 اْلديث ظْف.

ـُد  (2 ّْ ًٔـِـمُ ّلِلهِاْْلَ ـ  ِ ــمُ                                    ـك    ـَِ ـَظـَه ّه ـْ فِ ـــَوآفِ دٍ ـَحـ    ـَلَ ــَتـَوَمــ

ذ بنا إًٔؿ ظذ ظبِده مـ افًْؿ افتل ٓ حيهِٔٓ ؽرهثِْؤه دون ّلِل جؾ  افنُر خِفهًِ  :أي(: َّللهِاْْلَْؿـدُُ)

 .افًددذ وٓ حئط بًدددِ ؽره أحد

(  ِ ًِ مـ اّلِل تًِػ أن يْزل رْحتف وثِْءه وتًئّف ظذ ٕبِْٔ ُمّد  :أي(: دٍ ّه ُُمَ  َظَذ  ًِٔ ُمَه  .ضِفب

افثهِْء ظِٔف يف ادِ  وؿٔؾ ة بِفتًئؿادَروٕ افرْحة بًّْك  افْبل ظذ تًِػ مـ اّلِل  افهَلة: مَلحية

ظِءافًبِد ذ ومـ  فف بًّْك آشتٌٍِر إظذذ ومـ ادَلئُة ع وافدُّ  .فف  بًّْك: افترضُّ

ؾّْٓؿ مـ ذدب إػ أهنؿ ذريتف خِصةذ ومْٓؿ مــ ؿـِل  ذاختِػ افًِناء يف ادَهقد بآل ُمّد )وآفف(:  

ؿ ادٗمْقن مـ أهنومْٓؿ مـ ؿِل ادىِبذ  لدِصؿ وبْ لبْن مـ ادٗمْقدؿ ذريتف وأزواجفذ ومْٓؿ مـ ؿِل 

ومـْٓؿ وأخذ ِبذا افَقل ابـ ـثر رْحف اّلِلذ صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ  افْبل ادىِب وزوجِت لدِصؿ وبْ بْل

رْحــف اّلِل يف َشح  افْــقوياِمــِم ذا افَــقل وأخــذ ِبــدــؿ ْجٔــع أمتــفذ   مـــ أضِــؼ ؾَــِل: آل افْبــل

ييٓر إٔف ؿهـد  "ؾتح إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل"ع إػ ـتِب افِْطؿ رْحف اّلِل قوبِفرج .ماِؿ صحٔح

 ؾًٔؿ صحِبتف إخِٔر. دِْ: افذيـ ءامْقا بف 

  وأصحِبف )افتِبًغ ومـ تبًٓؿ ب٘حاِن إػ يقم افديـ(. ومـ تبع افْبل  :أي )ومـ تَل(: 

 

                                                           
ورد في بعض النسخ كممة "رحمَة" بالنَّصب عمى أنيا مفعول بو، وىذا ليس صحيحًا؛ ألّن كممة "رحمة" مضاف إليو فتكون مجرورة  2

ل بو في حالة ما إذا كانت كممة "راجي" منونًة محذوفة الياء ىكذا: بالكسر "رحمِة"، وكان من الممكن أن تُنصَب بالفتح عمى أنيا مفعو 
ي "راٍج"، ولكن ال يجوز لنا ىنا حذف الياء من "راجي"؛ ألنَّ ذلك مخالفة لما كتبو ورسمو النَّاظم. قال الشيخ محمد المييي رحمو اهلل ف

 ".  "راجي" لجاز تنوينو ونصب "رحمَة " مفعواًل بو كتابو فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفال: " لوال كتابة الياء في
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ـُد َدـ (3 ًْ ْيـؿُ َذاـَوَب ِريـِد    افْـه ُّ ِْ
ـُدودِ ِـ ـوافتهِْْقيافُّْـقنِ ؾِـل                                   فِ ُّ  َوافـ

ـُد َدـ) ًْ ِريـدِ  افْهـْيـؿُ  َذاـَوَب ُّ ِْ
وبًد مِ تَدم مـ ْحد اّلِل وافثِْء ظِٔف وافهَلة ظذ افْبل صـذ اّلِل  :أي (:فِ

أي مـتـ – ـتب دذا افـْيؿ افنٔخ اجلّزوريػ يقم افديـذ ؾ٘ن إبًٓؿ ب٘حاِن ظِٔف وآفف وصحبف  ومـ ت

 .افتجقيد ًِؿف)فِّريد(: أي افىِفب  ؾُِّة افْيؿ يف افٌِة تٖيت بًّْك إبِٔت افنًريةذ -َتٍة إضٍِل

ـُدودِ   ـِ ـوافتهِْْقي افُّْـقنِ  ؾِـل) ُّ     افْـقن افاـِـْة وافتْـقيـ وادـدود.  أحُـِم: يتِْول دذا افْيؿ أي: (َوافـ

مراظـِة فىبًٔـة افـْيؿ  أحُِم افتجقيد افتل تِْوهلِ يف ٕيّف؛طؿ ذـر دِْ بًض ومـ اجلدير بِفذـر أن افِْ

. وبِِضِؾة دِ ذـره افِْطؿ يف دذا افبٔتذ ؾَد احتقى افْيؿ ظذ افنًري افذي يّتِز بِِجيِز وآختهِر

أحُِم ٓم و ربغوأحُِم ادتناثِغ وادتجِٕاغ وادتَِادنددتغ وأحُِم ادٔؿ افاِـْة وافْقن  ؿأحُِم ادٔ

 افتًريػ وٓم افًٍؾ.

ّه  (4 ـِِل ْٔـُتـفُ ـَش ٍَ ـِة إَْضـ ٍَ ـْ                                      بُِتْحـ ِْٔخَْـَِظ ِٓ َص ْٔ ـل  ادَ
ـِلِ  ِذي (3) َّ َُ  اْف

ْٔـُتـفُ ) ـ ّه ـِلِ  َش ٍَ ـِة إَْضـ ٍَ ِْول ؾِٔٓ بًض أحُِم افتل ت دذا افْيؿرْحف اّلِل شّك افنٔخ اجلّزوري (: بُِتْحـ

: افهٌِر افذيـ مل يبٌِـقا دِْ (إضٍِل) ـبؿهد افنٔخ ووافتحٍة: افق اْلاـذ  افتجقيد بتحٍة إضٍِلذ

  ن يف ظِؿ افتجقيد مٓنا ـِن شْٓؿ.ادبتدئق وأاْلِؿذ 

ٕؿٍـِل ؾـتح ا ـتِبـفيف  (َتٍة إضٍِل) مًْكظْدمِ َشح  رْحف اّلِل ذـر دِْ أن افنٔخ اجلّزورييُ ُفىٍٔة:

ذ ودذا يبـغ يَهد ادبتدئغ يف ظِؿ افتجقيد "ادراد مثع يف دذا افٍـ": ؿِل إضٍِل ذبؼح َتٍة إضٍِل

      .ف رْحف اّلِل تًِػدرجة تقاضً

ـْ ) ِْٔخَْـِ َظ ِٓ  َص ْٔ ـِلِ  ِذي ـل  اَد َّ َُ ه يف افذي ذــر ظِؿ افتجقيد أخذن افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل : إأي(: اْف

وؿـد شـبؼ  ذرْحـف اّلِل /ٕقر افـديـ ادٔٓـلفظـ صٔخذ ـِٔٓناأو  )َتٍة إضٍِل( اشؿ افْيؿ أخذ أو ٕيّف

 اْلديث ظْف.

                                                           
ويقول الشيخ/ د. أشرف محمد فؤاد  الميم.كسر ب( يٍّ يِ ياْلمِ )جاءت  وفي نسخ أخرىضبطيا الشيخ/ د. أيمن رشدي سويد بفتح الميم،  3

نسوب إلييا )الِميو( بكسر الميم طمعت: " ُضبطت كممة المييي بفتح الميم في بعض المتون المطبوعة وىو خطأ، فإن اسم القرية الم
 بمحافظة المنوفية ".
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ـِلِ  ِذي) َّ َُ ًِذ  صِحب افُنالذ :أي(: اْف ًِ أو ٕابٔ  افُنال ادىِـؼ ٓ يُـقن إٓ ّلِلو وافُنال ؿد يُقن مىَِ

ذ أمـِ افُـنال افْاـبل ؾـُّٔـ ع افبهـرفٔس ـّثِف يشء ودق افاـّٔذ ؾٓق ٓ إفف إٓ دقذ شبحِٕف وتًِػ

ييٓر فِْ إٔـف  "ؾتح إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل"وبِفرجقع إػ ـتِب افِْطؿ رْحف اّلِل إضَلؿف ظذ افبؼذ 

فبِضْـة ؾـٔنا يرجـع افتنام يف افذات وافهٍِت وشِئر إحقال افيـِدرة و ا"بٖٕف:  (ذي افُنال)ؾَّس مًْك 

 أن يٍَّسه ظذ إٔف افُنال افبؼي افْابل. ذ وإٕنا ـِن يْبٌل ٓةِومٌفٌة مبِودذا ؾٔف  ذ"قفِخِفؼ وادخِق

ل ؿـقل افْـِطؿ مــ يُ مَلحية:  ذي "إػ    "ذي افُـنال"ذـر أن بًض ُمََل افْيؿ مـ أدؾ افًِؿ ظـده

َُِٕت ظـ افِْطؿذ  ذ"اجلنال ُِِٓ ظذ مراد وإَوػ أن َٕرأدِ ـنا   ةظبِد يف افْابل افبؼي افُنالوفُـ ٕحّ

ُِؼ وحاـ اخْلِؼ ومًِمِة اخلِفؼ . وممـِ يـدفؾ ظـذ افتِْدل يف ْجٔع افٍوِئؾ وخهِل افز وافتَقىذ واخُل

 جِء يف افهحٔحغ مـ حديثمِ ذ مع افبؼ  -افُنال افْابل ٓ ادىِؼ–جقاز اشتخدام فٍظ افُنال  ذفؽ

ثِـرٌ  "قال:ُُُالـبلأن  أِب مقشك إصًري ـَ َجِِل  ـَ افر  َؾ ِم َّ ـَ افْ َاـِِء َؽـْرُ َمـْرَيَؿ بِْْـِت  ذـَ ـْؾ ِمـ ُّ ُْ َومَلْ َي

َراَنذ ّْ ََٔة اْمَرَأِة ؾِْرَظْقنَ  ِظ ِمِ َوآِش ًَ ِر افىه
ْوِؾ افثهِريِد َظَذ َشِئِ ٍَ ـَ مًْك افثريد:  ." ذ َوإِنه َؾْوَؾ َظِئَِنَة َظَذ افْ َاِِء 

ـهب مـ ْلؿ وخبز دذا مِ ذ قاتذ ؾ٘ذا اجتًِّ مل يُـ بًددِ ؽِيةوافِحؿ شٔد أدام ذ واخلبز شٔد إؿذ مر

 ."افًبِد خر ددي يف زاد ادًِد"ؿ رْحف اّلِل يف ـتِبف ابـ افَٔف ِفؿ

ـعَ َأنْ بِـفِ َأْرُجـق (5 ٍَ ـُبـقَل ـَوافْ َوإَْجــرَ                                  افىُّـَلهَبـِ    َيْْـ  ـِـثهـَقابَ ـَواف(4)ََ

 وينّؾ ادبتدئَلهب(ذ )ْجع ضِفبذ وضَ  بَله افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل ِبذا افْيؿ أن يٍْع افىُ ؾ ٗم  يُ  :أي

وؿهد  اب مـ اّلِل تًِػ.ـنا ويٗمؾ أن يُقن فف إجر وافَبقل وافثقوادتقشط وادتَـ فًِؿ افتجقيدذ 

و يَبِف وإيِه ومـ اظتْك بفذ ٕاٖل افِْطؿ بِفَبقل دِْ: أي أن يَبِف اّلِل تًِػ بابب دذا افْيؿ أو يَبِف مْف أ

ٍرق بْٔٓنا بحٔث اتخدم فٍيل إجر وافثقاب بًّْك واحدذ وؿد يُ ويُ . اّلِل أن ُٕقن مـ أدؾ افَبقل

ًِ مـ اّلِل تًِػيُقن مًْك إجر مِ ـِن مَِبؾ افًّؾذ أمِ  إجر ؿٔؾ و .افثقاب مِ ـِن تٍوَلً وإحإِ

ةذ ب يُقن يف مَِبؾ اِحاِن واِشِءيف مَِبؾ إحاِنذ وافثقاأخص مـ افثقاب؛ ٕن إجر ٓ يُقن إٓ 

 افَرآين فُِّة ثقاب ـِن أـثر مِ يُقن يف اخلر.ؽر أن آشتًنال 

                                                           
 الَقبول بفتح القاف، ومن الخطأ أن ُتكتب أو تُقرأ بضميا. 4
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ُ

طؿ رْحف اّلِلذ ومِ مَلحية:  إن دذه افًِْويـ افتل وضًت فُؾ ظدد مـ أبِٔت دذا افْيؿ دل مـ ؾًؾ افِْه

ف أثبتِٓ بٍْاف يف ـتِب ٕه ف )ؾتح إؿٍِل بؼح َتٍة إضٍِل (ذ وظِٔف ؾ٘ن إصؾ بّـ حيٍظ يدفؾ ظذ ذفؽ أ

 أن حيٍيِٓ بًِْويِْٓ وأن يَرأدِ ظذ صٔخف بذـر دذه افًِْويـ.َتٍة إضٍِل 
 

قنُُِ(6 ـُْإِنُْلِؾــُـّ ـَُِتْسـُؽـ ُقــِـلـَتْبقُِذُْـُخــَفـَأْحـَؽـامٍُ()عُُـَأْرَبـَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُولِؾتهـْـِقيـ

 وبِٔهنـِ ؾـٔنا شـٖٔيت.قن افاِـْة وافتْقيـ أربًة أحُـِمذ أن أحُِم افْيف دذا افبٔت رْحف اّلِل  افِْطؿيَقل 

 ٕقضح يف اجلدول افتِيل افٍرق بغ افْقن افاِـْة وافتْقيـ:و

 افتْقيـ افْقن افاِـْة م.

 ٕقن شِـْة زائدة ٕقن شِـْة أصِٔة  .1

 ٓ يُقن إٓ يف إشناء فتُقن يف إشناء وإؾًِل واْلرو  .2

 ٓ يُقن إٓ متىرؾًِ  تُقن متقشىة ومتىرؾة  .3

ًِ ووصًَل ووؿًٍِ   .4 ًِ وخى ًِ ووؿًٍِ  تثبت فٍي ًِ ووصًَل ٓ خى  يثبت فٍي

 
 

ُلُُ(7 ُلِْؾَحْؾـِؼَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأْحـُرِفَُُُُقْبـَؾُاإلْضَفـارَُُفـإَوه َبـْتُ()ِست  ُ()َتـْعـِرِفُـَفؾُُْرتِّ

ـزٌُُ(8 ـٌُُثـؿُهَفَفـاءٌََُهْ ُاءُُـَخـــٌُــْقــغَُـؿُهـُثـ()َؾـَتـانُِـؿَُـُمفَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْحــاءَُُطـْقـ

ذا جِءت افْقن افاِـْة أو افتْـقيـ ؿبـؾ  إول مـ أحُِم افْقن افاِـْة وافتْقيـ اِطِٓرذ ويُقن إأي: 

وافًـغ  وخترجِن مــ أؿلـ اْلِـؼذ اهلّزة واهلِءوؾؼ أيت: )ِ حاب رخرجٓأحرف اْلِؼ افاتة ادرتبة 

 (.وخترجِن مـ أدٕك اْلِؼ وافٌغ اخلِءوخترجِن مـ وشط اْلِؼذ  اْلِء

                                                           
األصل من ناحية المغة العربية أن تكون )أربعة أحكام( وليس )أربع أحكام( ألن المعدود مذكر، ولكن لمضرورة الشعرية حذف الناظم  5

لمنظم )أربع أحكام(. قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: "وُحِذَفت التاُء رحمو اهلل التاء، فيي وفقًا 
: " وكان عميو أن يأتي بالتاء في كتابو فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفالفي  من "أربع" لمضرورة". وقال الشيخ محمد المييي

 لكن حذفو ألجل الضرورة "."أربع" ألنَّ المعدوَد مذكَّر 
. واألصل كذلك ىنا من ناحية المغة العربية أن تكون "ستة" بالتاء ألن المعدود مذكر، ولكن الكسربتنوين  (ِسـت  )وفي نسخ أخرى:  6

بَّاُع في كتابو منحة ذي الجالل في    شرح تحفة األطفال: لمضرورة الشعرية حذف الناظم رحمو اهلل التاء، قال الشَّيُخ عميُّ بن محمد الضَّ
 " وأصمو ستة فُحِذَفت التاء لضرورة النظم ".

 تُـْعـَرِف بالمبني لممجيول. ـوفي نسخ أخرى: فمْ  7
 ميممتان يعني: غير منقوطتان أي ليس عمييما نقط. 8

َُُأْحَؽاُمُالـُّقنُِ ـُُِاكِـَةُِالسه  َوالتهـْقي
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ذ مـ رخرجف مـ ؽر ؽْة طِدرة ؾٔفاديٓر )افْقن افاِـْة أو افتْقيـ( بٖٕف: إخراج اْلرف  اِطِٓرف ًره ويُ 

 ًِ  طِٓر افاتة خترج مـ اْلِؼ. ٕن حروف اِ ؛وياّك إطِٓرًا حَِٔ

ًد رخرج افْقن ظـ رخرج حروف اِطِٓرذ ؾِفْقن خترج مـ ضرف افِاِن مع فثة افثِْيـِ بُ  :وشبب اِطِٓر

 افًِِٔ وحروف اِطِٓر خترج مـ اْلِؼ. 

 :ومـ أمثِة اِطِٓر اْلَِل

 مع افتْقيـ مع افْقن افاِـْة يف ـِّتغ مع افْقن افاِـْة يف ـِّة اْلرف

 رشقٌل أمغ ـٌؾ ءامـ يْٖونذ وٓ يقجد يف افَرءان ؽردِ ّزةاهل

 جرٍف دِر مـ دِد مْٓؿ اهلِء

 حٌَٔؼ ظذ مـ ظّؾ إًّٔت افًغ

 ظٌِٔؿ حُٔؿ مـ حاْة ويْحتقن اْلِء

 ظٍقًا ؽٍقراً  مـ ؽؾ ؾأٌْوقنذ وٓ يقجد يف افَرءان ؽردِ افٌغ

 ظٌِٔؿ خبر مـ خَلف وادْخَْةذ وٓ يقجد يف افَرءان ؽردِ اخلِء
ُ

َُثَبَتـْتَُقـدُِْطـَْدُهـؿُُْ()ُؾقنَُـَيْرمَُلـفَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِأَتــْتُُُبِِسـتهـةٍُإِْدَغــامٌُ()والثهـانُُِ(9

أحد بًد افْقن افاِـْة أو افتْقيـ  ذا جِءوافثِين مـ أحُِم افْقن افاِـْة وافتْقيـ اِدؽِمذ ويُقن إ :أي

 ذ وٓ يُقن ذفؽ إٓ يف ـِّتغ.(يرمِقن)يف ـِّة  واصتٓرت افتل ُْجًت روف افاتةاْل

)أحـد حـروف  يف حـرف متحـرك)افْقن افاِـْة أو افتْقيـ( إدخِل حرف شِــ ويًرف اِدؽِم بٖٕف: 

ًِ واحدًا منددًا مـ جْس اْلرف افثِين.ـِّة يرمِقن(    بحٔث يهران حرؾ

. أمِ يف ادـٔؿ افتجـِٕس؛ ٕن افْـقن افتناثؾ أو افتْقيـ يف افْقنشبب إدؽِم افْقن افاِـْة  وشبب اِدؽِم:

وادٔؿ ينسـِن يف ْجٔع افهٍِت وَيتٍِِن يف ادخرج ؾٓنا مـ ادتجِٕاغ ظذ رأي بًض افًِناء. وأمـِ يف 

 وبغ افْقن. افتَِرب يف ادخرج وافهٍِت بْٔٓؿ)يذ وذ رذ ل(  حروف اِدؽِمبِؿل 

                                                           
والعشرين من ىذا النظم، قال  أصميا والثاني بالياء، ولكن حذفت الياء لمتخفيف، ومثل ذلك جاء في البيت الثاني عشر والبيت الواحد 9

: " الثاني بحذف الياء لمتخفيف ككل منقوٍص مرفوعًا أو فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفالالشيخ محمد المييي في كتابو 
 ( ".6)القمر: }يوم يدع الداع إلى شيء نكر{( وقولو أيضًا: 14)ق: }واستمع يوم يناد المناد{مجرورًا، كقولو تعالى: 

" : يسرعون، ومنو: الرمل: وىو اإلسراع في المشي مع تقارب الُخطا من غير يرممونيم. ومعنى "مال بضمون مُ مُ ي نسخ أخرى: َيرْ وف 10
، وفي السعي بين الصفا والمروة العمرة وطواف القدم لممفرد والقارن في الحجوثب، والرمل مسنون في األشواط الثالث األولى من طواف 

 خضرين.ما بين العممين األ
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ُ()ـاـؿَُـؾُِــطُُُؿـقــُْـبِقَُُُةٍُـُغـــهـبُِـفُِـفِـقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ()ُيْدَغـَؿـاِقـْسـؿٌُانُِِقْسَؿـَلؽِـهَفـاُ(11

أن حروف اِدؽِم ؿانانذ ؿاؿ جيب إدؽِمف بٌْةذ ودق أربًة حروف ُتًِؿ مـ ـِّة )يّْق(ذ ومًْك  :أي

 -ٔـِء أو افْـقن أو ادـٔؿ أو افـقاواف–ذفؽ إذا جِء بًد  افْقن افاِـْة أو افتْقيـ أحد حروف ـِّة يّْـق 

 ذ وٓ يُقن ذفؽ إٓ يف ـِّتغ ـنا شْبغ يف افبٔت افتِيل.يُقن اْلُؿ اِدؽِم بٌْة

 ومـ أمثِة اِدؽِم بٌْة:

 مع افتْقيـ مع افْقن افاِـْة  اْلرف

 وبرٌق جيًِقن ّـ يًّؾؾ افِٔء

 أمًْة ًِٕشًِ  ًّٕةمـ  افْقن

 آيٍِت مبٍِْٔت  مِلمـ  ادٔؿ

 ؽنِوٌة وهلؿ والمـ  افقاو

 

11ُ)ُ ٓه ُـالـتَُِصـْـَقانٍُُثـؿُهَكُدْكَقـاُ()ـؿُُْتْدغَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِفـــالُُُُبِؽِْؾـَؿـةٍُاَكــاكَُإَِذاإِ

أمِ إذا جِءت افْقن افاِـْة أو افتْقيـ ؿبؾ أحد حروف ـِّة )يّْق( يف ـِّة واحدة ؾَل ُتدؽؿ بؾ جيـب 

 دِذ مثؾ ـِّة )دِٕٔ( وـِّة )صْقان( ـنا بغ افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل.إطِٓر

)ؿْـقان(ذ ذ وإحكـ يف افَـرآن افُـريؿ يف أربًـة مقاضـع: )دٕٔـِ(ذ ودذا اْلُؿ ياّك اِطِٓر ادىِؼ

)صْقان(ذ )بِْٔن(. وشبب اِطِٓر ادىِؼ ادحِؾية ظذ وضقح ادًْكذ ؾِـق أدؽّـت افْـقن يف افٔـِء يف 

ان(ذ ؾِٔتبس إمر قه ِ(ذ وفق أدؽّت افْقن وافقاو يف ـِّة صْقان ٕصبحت )ُص يه ِٔ ٕصبحت )دُ ـِّة دٕ

بغ مِ أصِف ٕقن مدؽّة وبغ مِ أصِف افتؤًػذ ؾُتيٓر فِّحِؾية ظذ مدفقل افُِّة ومًِْدـِ وفًـدم 

ِؿ ومـِ ياـىرون(ذ آفتبِس. وُأْْلؼ بِِطِٓر ادىِؼ مقضًِنذ ومهِ: )يس وافَرآن اْلُٔؿ(ذ و)ن وافَ

 فروايـة حٍـص ظــ ظِصـؿؾَل تدؽؿ ٕقن )يس( وٓ ٕقن )ن( يف افقاو افتل بًـددِذ بـؾ تيٓـر مراظـِة 

ًِ يف حِفة افقصؾذ ؾٓل  ذـذفؽ فَلٍٕهِل اْلُّلذ وؿٔؾ مراظِة وؽردِ ؾِفْقن إن اتهِت بنا بًددِ فٍي

                                                           
 وفي نسخ أخرى: ُيْدَغْم. 11
 وفي نسخ أخرى: ُعِمْم. 12
 وفي نسخ أخرى: ُتْدَغْم. 13
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ًِ؛ إطٓـِروياّك .  ًِناءمٍْهِة حُنًاذ ؾـ )يس( و)ن( اشؿ فِاقرة افتل بدئت ظذ رأي بًض اف ًا مىَِـ

 فًدم تَٔده بحَِل أو صٍقي أو ؿّري.

)ضاؿ( ؾَِتة شقرة افنًراء وافَهص ؾِٔٓ حُؿ اِدؽِم بٌْةذ وذفؽ يف افْـقن افاـِـْة افتـل يف  ؾِئدة:

 ع حرف ادٔؿذ مراظِة فَلتهِل افٍِيل وؾؼ مِ جِء يف رواية حٍص ظـ ظِصؿ.حرف شغ م

ْفُبَِغـْقـرُِـامٌُإِْدَغـَوالثهـانُِ(11ُ اـَوالـالـالهمُِفِـل"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُغـــه َركُهـكَُؿُهـُثـره  (14)"ـفُْـرِّ

وافَاؿ افثِين مـ أؿاِم اِدؽِمذ اِدؽِم بٌر ؽْةذ ويُقن يف حريف افَلم وافراء ومهِ اْلرؾِن افبِؿِٔن أي: 

ّق(ذ وظِٔف إذا جِء بًد افْقن افاِـْة أو افتْقيـ مـ ـِّة )يرمِقن( بًد إخراج حروف اِدؽِم بٌْة )يْ

 افَلم أو افراء يُقن اْلُؿ اِدؽِم بٌر ؽْة.حرف 

 :ومـ أمثِة اِدؽِم بٌر ؽْة

 مع افتْقيـ مع افْقن افاِـْة  اْلرف

 ثّرٍة رزؿًِ  مـ رِبؿ افراء

 دًدى فِّتَغ مـ فدٕف افَلم

 

ن افُريؿ ـذفؽ إٓ يف ـِّتغذ ومًْك ذفؽ أن اِدؽِم بَأّف بٌْة مل يِٖت اِدؽِم بٌر ؽْة يف افَرآتْبٔف: 

 وبٌر ؽْة ٓ يُقن إٓ ـِّتغ.

ىبـؼ جِء يف افَرآن افُريؿ مقضع واحد جِء ؾٔف بًد افْقن افاِـْة حرف افراءذ ومع ذفؽ مل يُ   مَلحية:

ذفؽ وجـقب افاـُت ع  اق(ذ وظِةـ رحُؿ اِدؽِم بٌر ؽْةذ ودذا ادقضع يف شقرة افَِٔمة: )وؿٔؾ م

افْقنذ افاُت يّْع اِدؽِمذ وفًِِؿ يًرف افاُت دِْ بٖٕف: ؿىع افهقت ظذ افْقن مَدرًا مــ افـزمـ 

 يارًا مَدار حرـتغ دون تٍْس مع مقاصِة افَراءة يف اْلِل.

ٕه ــَ   ؿه ـُثـ "أمِ مًْك  َر ُْٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل:  " ـفْ ـر  : ٍِل بؼح َتٍة إضٍِليف ـتِبف ؾتح إؿ ؿِل افنه

َد جيب إخٍِء تُريره"  ًِذ فُـ إذا ُصد    ".  أي أحُؿ بتُريره مىَِ

                                                           
 َوَرْمُزُه َرلَّ َفَأْتِقَننَّْو" أي افيمنو واحفظنو. في نسخ أخرى: بدل "في الالم والرا ثم كررنو" وردت عبارة " 14
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ُْٔخ ُمّد ادٔٓلو ـف  أي": ؾتح ادِؽ ادتًِل يف َشح َتٍة إضٍِلـتِبف يف رْحف اّلِل  ؿِل افنه ٕه احُؿ ظِٔف بٖ

ينر دِْ إػ صـٍة مــ صـٍِت مًْك ذفؽ أن افِْطؿ رْحف اّلِل  ."تُريرهحرف تُريرذ فُـ جيب إخٍِء 

ذ ودذه افهـٍة ُتًـرف بحرف افراءرأس افِاِن ظْد افْىؼ ارتًِد  لود افتُريرذل صٍة حرف افراء ود

 .ادبِفٌة ؾِٔٓ  فتجتْب

ـِ وأي احُؿ أهيِ افَِرئ ظذ حرف افراء إٔف حرف تُرير : )ثؿ ـررٕف(: افِْطؿ يف ؿقففَهد ويَ   ٍلْخ ا فُ

ذ بؾ ٓ بد أن يرتًد افِاِن ارتًـِدة واحـدة ـ إخٍِء افتُرير إظدامف بِفُِٔةدذه افهٍةذ وفٔس ادَهقد م

مـع أهنـِ مــ  ف مـ اْلروف افنديدةذرافهقت بغ ضرف افِاِن وافِثةذ ؾتُقن افراء ح ـل ٓ يْحك

 اْلروف افبْٔٔة.

ُُُُِطـْـدَُاإِلْقـاَلُبَُوالثهالـُثُ(11ُ
ِ
ةٍُـبُِـاؿًُـقـمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِاْلـَبـاء ُــَػــاإِلْخَُمــعَُُغـــه

ِ
ُاء

ويُـقن يف حـرف واحـد ودـق افبـِءذ ذ (اِؿَلب) افثِفث مـ أحُِم افْقن افاِـْة وافتْقيـأي: افَاؿ 

وظِٔف إذا جِءت افْقن افاِـْة أو افتْقيـ ؿبؾ حرف افبِءذ تَِب افْقن افاِـْة أو افتْقيـ إػ مٔؿ شِـْة 

 ذ )شٌّٔع بهر(.(مـ بًد) )إٕبِٔء(ذ  :ومـ أمثِة اِؿَلب. رخٍِة بٌْة

ٕن ادـٔؿ تنـِرك افبـِء يف ادخـرج ؛ شٓقفة افْىؼ بِفْقن افاِـْة وافتْقيـ بَِبٓنا مـٔناً  :وشبب اِؿَلب

ـذفؽ إمر وؾٔف ثَؾ ظذ افِاِنذ  افبِء و افتْقيـ ظْدوافْقن يف افهٍِتذ وـذفؽ إطِٓر افْقن افاِـْة أ

 ءذ ؾُِن اِؿَلب فَّٔسه وشٓقفتف.بِفْابة فِدؽِم واِخٍِ

ابِـعُُ(11ُ ـَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلَػاِضـِؾُُُُِطـْـدَُاإِلْخَػـاءَُُوالره ُلِْؾَػاِضـؾُِـٌبُـَواجُِاْلُـُروِفُِمـ

ابِـعُ ) ـِءُ  َوافره ٍَ ْخ ِِ ِِضــؾِ  ِظْْــَد )اِخٍـِء.  افرابع مـ أحُِم افْقن افاِـْة أو افتْقيـ: افَاؿ أي(:ا ٍَ  اْف

ـَ  أي ظْد مِ تبَك مـ اْلروف بًد إخراج أحرف اِطِٓر اْلَِل واِدؽـِم واِؿـَلب. (: اُْلـُروِف  ِمـ

ِِضـؾِ  ـٌب ـَواجِ ) ٍَ ِْ وافٍوـؾ  بتًِؿ أحُِم افتجقيـد.دـ أصبح ؾِضًَل  أي أداء حُؿ اِخٍِء واجٌب (: فِ

 دِْ بًّْك: ـنال يزيد بف ادتهػ ظذ ؽره.
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ـََُْخَْسةٍُِفُ(11ُ ـُْتَفـاَقـدالَبْقـِتَُهَذا(15)كِْؾؿُِِفَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرْمُزَهـاَُُطْشـرٍُدَُِبعُِْم ؿه ُضه

ـْ  ََخَْاةٍ  يِف )  دِ  ِم ًْ ًِ. َخاة ظؼحروف اِخٍِء أي (:َظْنـرٍ  َب حرؾ

ِْؿِ  يِف  َرْمُزَدـِ) ْٔـِت  َدَذا ـِ ـِ  َؿـد افَب َٓ ُْْت ّه ـ وْجعاّلِل  رْحفأي أن افنٔخ اجلّزوري  (:ضه ّّ حروف  َض

ـؾ ـِّة مـ ـِناتف تبدأ بحرف مـ حروف إن اِخٍِء يف ـِنات افبٔت افاِدس ظؼ مـ افتحٍة؛ حٔث 

  اِخٍِء.

ُ(18)ادَِـاـضََُضـعُُْ(17)ُتًؼكِفُِزدَُْصقًِّباُدمَُُُُُُُُُُُُُُُْسَمَُقدَُْشْخٌصَُجادََُكؿُُْ(16)َثـَاَذاِصْػُ(16ُ

ذ وظِٔـف حـروف اِخٍـِء دذا افبٔت حرف مــ حـروفـِّة مـ ـِنات ـ ـؾ م ـنا أشٍِِْ أول حرف

: )افهِد وافذال وافثِء وافُِف واجلٔؿ وافنغ وافَِف وافاغ وافدال وافىِء وافزاي وافٍِء اِخٍِء دل

  وافتِء وافوِد وافيِء(.

 مَلحيِت:

افتنـديد مـع بَـِء افٌْـةذ يًرف اِخٍِء بٖٕف: افْىؼ بِْلرف بهٍة بغ اِطِٓر واِدؽِم ظٍِر ظــ  -1

ويتحَؼ إذا جِء بًد جِء بًد حرف افْقن افاِـْة أو افتْقيـ أحد حـروف اِخٍـِء اخلّاـة ظؼـ 

 . ومـ أمثِة اِخٍِء اْلََٔل: ادبْٔة شِفًٍِ 

 مع افتْقيـ مع افْقن افاِـْة يف ـِّتغ مع افْقن افاِـْة يف ـِّة اْلرف

ًِ ههاً  أن صدوـؿ يْكـؿ افهِد  رحي

ًِ ذفؽ مـ ذـر ْذرم افذال  رساظ

ًِ ثؿ ثّرةمـ  مْثقراً  افثِء  ْجًٔ

 ظِدًا ـٍروا ـؾمـ  يُْثقن افُِف

ًِ جبِريـ إن جِءـؿ ؾٖٕجِْٔه اجلٔؿ  ؿقم

                                                           
 في نسخ أخرى: "َكْمِم" بفتح الكاف. 15
 لتنوين.في نسخ أخرى: "ثََنًا" با 16
 في نسخ أخرى: "تَُقى" بدون تنوين. 17
معنى ىذا البيت: )صف ذا ثنا(: أمر من الناظم بوصف شخصًا صاحب ثناء بما يستحقو من الصفات الحميدة. )كم جاد شخص  18

طيب األخالق قد سما(: أي كثير من الناس قد جاد وتكرم عمى غيره فاستحق أن يسمو ويعمو قدره ويرتفع شأنو. )دم طيبًا(: أي كن 
 دومًا. )زد في تقى(: أي تزود من تقوى اهلل جل وعال، )ضع ظالمًا(: أي ال تعظم الظالم وال توقره فمثمو ال يستحق التعظيم وال اإلكبار

 يل ىو جدير بالضعة واالحتقار.
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 مع افتْقيـ مع افْقن افاِـْة يف ـِّتغ مع افْقن افاِـْة يف ـِّة اْلرف

 يشٍء صٓٔد ؾّـ صِء  مْنقراً  افنغ

 ظٌِٔؿ ؿدير ؿٔؾوإن  ُيَْذون افَِف

 رجَلً شِناً  أن شُٔقن ْٕاخ افاغ

 ؿْقاٌن دإٔة ومـ دخِف إٔداداً  افدال

 صًٔدًا ضٔبًِ  مـ ضغ يْىَقن افىِء

 يقمئٍذ زرؿًِ  مـ زوال إٔزل افزاي

 خِفدًا ؾِٔٓ وإن ؾِتُؿ إٍروا افٍِء

 جٍِْت جتري مـ َتتِٓ يْتٓقا افتِء

ًِ ضِفغ إن ضِِت مْوقد افوِد  ؿقم

 طًَل طَِٔلً  مـ طٓر إيروا افيِء

 

ًِ؛ فتحَؼ اِخٍِء ؾٔف أـثر مـ ؽرهذ ؾذات افْقن -2 افاِـْة أو افتْقيـ تُِد تُـقن  ياّك إخٍِء حََٔٔ

 دومةذ ومل يبؼ مِْٓ إٓ افٌْة.ًم

 مــ ـَربـف حـروف اِخٍـِء رخرج مـ رخرجٓنا يَربأن افْقن افاِـْة وافتْقيـ مل شبب اِخٍِء:  -3

 حـروف رخـرج ظــ ـبًده إحرف دذه رخرج ظـ رخرجٓنا يبًد مل و ذ ؾٔدؽنا دؽِماِ حروف رخرج

 .اِخٍِء ودق واِدؽِم اِطِٓر بغ متقشىًِ  حُناً وفذا ـِن هلنا  ذ ؾٔيٓرا اِطِٓر
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ُ

ُـه(17ُ َداُكقًكـاُثـؿُهِمقًؿـاَوُغـ ُاـدَُـَبــةٍُــهُـغَُُحـْرَفُاًلُـُكـَوَسـؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّشــدِّ

ـه ) ـِ َوُؽـ ًّ ـِ ُثـؿه  ِمٔ ًٕ ق َدا ُٕ افَِرئ إطُِٓر ؽْة ادٔؿ وافْقن حَِل تنديدمهِ؛  ٔؽ أهيِأي: جيُب ظُِ(: ُصــد 

ْهةِ )مثؾ:  ـَ اجْلَ ْس  ِم ُؾ )و (وافِْه م   وؽر ذفؽ. (دهِ) و (ثؿه )و (اْدُزه

مقجقدة يف افْقن وادٔؿ افاِـْتغ وادنددتغذ إٓ أهننا يف ادنددتغ  افٌْةذـر أن صٍة ومـ اجلدير بِف

 أطٓر وأوضح.

ـ َوَشـؿ   ( أي: أن افْقن وادٔؿ ادنددتغ ياّك ـؾ مْٓنا )حرف ؽْة ا(: ـَد ـَبـ ـةٍ ـْه ـؽُ  َحـْرَف  ًَل ــُ

 تُِّةوذـردِ رذ َٓ طَ  أي :)بدا): ففوؿق منددًا( ودِْك مـ يىِؼ ظذ ـؾ مْٓنا )حرف أؽـ منددًا(.

 .فِبٔت

: تًرف افٌْة بٖهنِ: دل صقت أؽـ أو أرن )ذو رٕغ( مرـب يف جاّل افْقن وادٔؿذ َيرج مـ مَلحية

 .حرـتِن ؾَط مَداردِو .(ذ ٓ ظّؾ فِاِن ؾٔفأظذ إٕػ وأؿهِه مـ افداخؾاخلٔنقم )
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ُ

ُ18)ُُِ ـُْإِنُْقؿَُُوادْ َجـاَقْبـَؾُلَتَُِتْسُؽ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْْلِ ُـاـِحـجَُـالُْلِــِذيَلقِّـَـةٍَُألِـٍػَُٓ

ـْ  إِنْ  َواْدِٔؿُ ) ُُ ًِذ وتَع ادٔؿ افاِـْة :أي(: َتْا ذ ودل مٔؿ خِفٔة مـ اْلرـة شُقهنِ ثِبت وصَلً ووؿٍ

ت ّْ دذ إًٔ ّْ . (ذ فُْؿ مِذ أْم حابتؿمتقشىة ومتىرؾةذ يف آشؿ أو افًٍؾ أو اْلرفذ مثؾ: )اْل

َجـِ َؿْبـَؾ  جَتِل) ٔ َْـةٍ  َأفِـٍػ  َٓ  اهْلِ  إفػ افِْٔة )أفػ ؽرن ادٔؿ افاِـْة تَع ؿبؾ حروف اهلجِء : إأي(: َف

  إٓ مٍتقحًِ.ٓ يابَف  ٕٕفادد(؛ 

و ادد( ٕٕف ٓ وـذفؽ ٓ تَع ادٔؿ افاِـْة ؿبؾ )يِء ادد( ٕٕف ٓ يابَِٓ إٓ مُاقرًاذ وٓ تَع ؿبؾ )وا

ًِذ ومًْك ذفؽ ٓ يُّـ أن تَع ادٔؿ افاِـْة ؿبؾ أحد حروف ادد افثَلثة.  يابَِٓ إٓ موّقم

 .فِبٔت تُِّةحب افًَؾ وافٍىْةذ وذـردِ فهِأي: (: اْفـِحـَجــِ فِــِذي) 

ـَُْثاَلَثـةٌُ(َُأْحَؽاُمَفـا19  ُطُْـَؼــَفـَُوإِْضَفـارٌُاْدَغـامٌُإِْخَػـاءٌَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضـَبـطُْلِـَؿـ

(: أي دــ حٍـظ دــ ضـبط)وؿقفف  ن أحُِم ادٔؿ افاِـْة ثَلثة ؾَط: اِخٍِء واِدؽِم واِطِٓر.: إأي

 وأتَـ.

ُل11ُ ُِطــْـدَُاإِلْخَػـاءُُ(َُفـإَوه
ِ
ـْػــفُِـَوَسـؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّاْلـَبـاء ِقيهُـالشه

ُرُهــُؼــلِـؾُْ(19)
ِ
ُاء

ُل ) ـِءُ  َؾـَِٕوه ٍَ ْخ ِِ ذ ويُقن (اِخٍِء)دق إن اْلُؿ إول مـ أحُِم ادٔؿ افاِـْة  :أي (: اْفـَبـِءِ  ِظـْْـَد  ا

أخٍٔت ادٔؿ بٌْةذ وٓ يُقن ذفؽ إٓ يف  إذا جِء بًد ادٔؿ افاِـْة حرف افبِءظْد حرف افبِءذ وظِٔف 

 و)يًتهؿ بِّلِل( و)دؿ بِٔخرة(. ـِّتغذ وذفؽ ٕحق )ؾِحُؿ بْٔٓؿ( و)أم بيِدر( 

(  ّ ـ ـفِ ـَوَشـ ٍْ ـ ِْ  ِقيه ـافنه ــفِـ َُ اءِ ــ ؛ بـ)اِخٍِء افنٍقي( افَراء ياّك ظْدـنا دذا اِخٍِء  شؿ  و :أي(: ره

 وذفؽ خلروج ادٔؿ وافبِء مـ افنٍتغ.

                                                           
قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو األصل أن تكون كممة الشفوي بفتح الفاء، ولكن لمضرورة الشعرية َسَكنَّيا الناظم "الشْفوي".  19

ْفـِويَّـْو( في البيت الثاني والعشرين، ـلمضرورة". ومثل ذلك كممة )شَ  الفاء بسكون النظم في فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: "والشْفوي
 الشعرية.( في البيت الثامن والعشرين بسكون الميم لمضرورة )َشْمِسيَّـوْ ـِريَّـْو( ووكذلك كممتي )َقمْ 

َُأْحَؽاُمَُُ  اِكـَةُِادِقِؿُالسه
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نـسـِن يف أـثـر شبب اِخٍِء افنٍقي: افتجِٕس بغ ادٔؿ وافبِءذ ؾٓنا متحـدان يف ادخـرج ممَلحية: 

 افهٍِت.

 

ِفُاْدغََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأَتــكبِِؿْثؾِـَفـاإِْدَغـامٌُ(َُوالثهـان11ُِ َُتـكـفََُيـاقـًراـَصغُِ(20)اًمـاـَوَسؿِّ

 .(اِدؽِم)إن اْلُؿ افثِين مـ أحُِم ادٔؿ افاِـْة دق أي: (: إِْدَؽـِمٌ  َوافثهـِنِ )

ـِ) َٓ ْثِِـ
ِّ يُقن اِدؽِم إذا أيت بًد ادٔؿ افاِـْة مثِِٓ أي مٔنًا أخرى وتُقن متحرـةذ ٕحق  :أي: (َأَتــك بِ

مٔنًا متحرـة وجب اِدؽـِم بٌْـة  ذ وظِٔف إذا وؿع بًد ادٔؿ افاِـْة فُؿ مِ( و)ـْتؿ مٗمْغ( و)أم مـ()

 مَداردِ حرـتِنذ ؾْٔىؼ بِدٔؿ افثِٕٔة منددة.

ِف اْدؽَ )  ّ ٌِـٔـرً  ًِمـِـَوَش ّل بذفؽ فُقن اْلرف إول شؿ  دذا اِدؽِم بـ)اِدؽِم افهٌر(ذ وُش  :أي (:اَص

  شِــ وافثِين متحرك.

ًِ مَلحية:  شبب اِدؽِم دِْ افتناثؾ بغ ادٔؿ وادٔؿ؛ وفذا ياّك )إدؽِم مثِغ أو متناثِغ(ذ وياـّك أيوـ

ًِ(؛ خلروج ادٔؿ مـ افنٍتغ. ًِ صٍقي  )إدؽِم

 .فِبٔت تُِّةذ وذـردِ (21)مْف آجتِٓد يف افتًِؿ مـ حيهؾ :أي)يِ ؾتك(: 

اِدؽِم افنٍقي يف حروف ؾقاتح افاقر إن جِءت ادٔؿ شِـْة وبًددِ  أن يٖيت حُؿمـ ادُّـ ؾِئدة: 

ُتَرأ )أفػ ٓم مٔؿ(ذ وظِٔف تدؽؿ مٔؿ )ٓم( بّٔؿ )مٔؿ(ذ ؾُٔقن اْلُؿ إدؽِم ؾ  مٔؿ متحرـةذ مثؾ: )امل(

 )متناثِغ( صٌر. صٍقي أو إدؽِم مثِغ

ـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْاْلَبِؼـقهـفُْفِـلاإِلْضَفـارُُ(َُوالثهالِـُث11ُ َفـاَأْحـُرٍفُِمـ ـفُْـَشَُوَسؿِّ ُْػـِقيه

ـِرُ  َوافثهِفِـُث ) َٓ ْط ِِ  .(اِطِٓردق )افثِفث مـ أحُِم ادٔؿ افاِـْة  : افَاؿأي(: ا

ٔهـفْ  ؾِـل) ـ
َِ ـْ  اْفَب ن حروف اِطِٓر دل افبَٔة مـ اْلروف بًد أن ٕخرج حريف اِخٍِء أي: إ(: ـُرٍف َأْح  ِمـ

ًِذ إذا جِء أي مِْٓ بًد  واِدؽِم )افبِء وادٔؿ(ذ وظِٔف حروف اِطِٓر  ادٔؿ افاِـْة شتة وظؼون حرؾ

                                                           
 اًمـا ".ـإْدغَ  َوَسمٍّ  وفي نسخ أخرى: " 20
الفتى في األصل الشاب، ويطمق عمى الشخص من بموغو سن الخامسة عشر حتى بموغو سن الثالثين. ومن دون سن الخامسة  21

ربعين يطمق عشر يطمق عميو "صبي أو صغير أو طفل"، ومن فوق سن الثالثين حتى األربعين يطمق عميو "كيل"، ومن فوق سن األ
 عميو "شيخ".
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ثر وصٍِهتِ ظـ رخِرج وصٍِت أـ بًد رخرجِٓ ؛ـِن اْلُؿ اِطِٓرذ وشبب إطِٓر ادٔؿ افاِـْة دِْ

سون(ذ افُثرة ومـ أمثِة اِطِٓر افنٍقي .اِطِٓر روفح ّْ آن(: )ي ّْ ذ )ـْتْؿ صِدؿغ(ذ )افي

 وٓ(. ؾِٔٓ(ذ )ظِٔٓؿْ  )دؿْ خَِقا(ذ  )أمْ ذ )واْموقا(

ـِ) َٓ  ّ ـفْ ـَص  َوَش ـِقيه ًِ؛ ٕن ادٔؿ ودل اْلرف ادُ  :أي(: ٍْ  ر خترج مــ افنـٍتغ.َٓ يْ ياّك دذا اِطِٓر صٍقي

يف رخرٍج ُمًغه حتك يْاب اِطِٓر إفٔٓـِ؛  مل تْحْك ٕهنِ  ؛صٍقية ـِِٓ ِ أن حروف اِطِٓروٓ يَهد دْ

ُٕ (22)ؾبًوِٓ َيرج مـ اْلِؼذ وبًوِٓ مـ افِاِنذ وبًوِٓ مـ افنٍتغ اب اِطِٓر إػ ذ ومـ أجؾ دذا 

َلف اِطٓـِر افنـٍتِنذ ودـذا بِخـق ؛ ٕٓحهِره يف رخرج مًـغ ودـ(ةادٔؿ افاِـْ) رخرج اْلرف اديٓر

ُِٕاَب إػ رخرج اْلروف افتل تُ  ف  ٕه َيًرا ِٕٓحهِردِ يف رخـرٍج واحـٍد اْلَِل؛ ؾ٘ َٕ ُر ظْددِ افْقن وافتْقيـ؛  َٓ ي

 .اْلِؼدق و

َتِػـلَأنُْ(23)َوَفـاَواوٍَُلَدى(َُواْحَذر11ُْ  َفـاْطـِرِفُُ(24)ٓتِّـَحـادُِاوَُْربِـَفـاـلِؼََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتْ

احـذر وؾٔٓـِ(ذ  مثؾ )دؿْ مـ إخٍِء ادٔؿ افاِـْة ؿبؾ افٍِء بابب ؿرِبنا يف ادخرج  أهيِ افَِرئحذر ا :أي

 .وٓ( ظِـٔٓؿْ و) ودـؿ( )حاـِِبؿْ  :مثـؾ خٍِء ادٔؿ افاِـْة ؿبؾ افقاو بابب اَتِدمهِ يف ادخـرجإـذفؽ 

 .فتْبواج أهيِ افَِرئ ذفؽ اظرف :أي(: ؾِظرفوؿقفف )

 

                                                           
 ىي الحروف التي تخرج من الشفتين وىي أربعة فقط: )الميم والباء والفاء والواو غير المدية(. :الحروف الشفوية أو الشفيية 22
وعدمو ويصح تنوين "َوَفا" في النظم مقصورًا لمضرورة، " قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: 23

 .إجراء لموصل مجرى الوقف"
 والتٍّحاٍد". وفي نسخ أخرى: " 24
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ُإَْحـُرِفَُقْبـَؾَُحـآَنَُِأْلُمُِلِـالَُ(11ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ـاُ  ُ(25)ـِرِفُـَفْؾَتـعَُْفـاُرَهـاـإِضُُْأوََُٓهَ

         حِفتغ إذا وؿًت ؿبؾ إحرف اهلجِئٔة.  فَلم افتًريػ :أي(: إَْحـُرِف  َؿْبـَؾ  َحـَِٓنِ  َأْل  فِـَلَمِ )

ودل قحة ظْد آبتداء ِبِذ افُِّة مابقؿة ِبّزة وصؾ مٍت وٓم افتًريػ: دل ٓم شِـْة زائدة ظـ بْٔة

مثؾ: )افنّس( و)افَّر( و)اجلْة( و)افِْر(ذ مة افُِّة افتل َتِِِٔٓ بدوهنِ شقاء أمُـ اشتَِ تتهؾ بِشؿذ

وٓ تَع ؿبؾ حروف ادد ع ؿبؾ اْلروف اهلجِئٔة ْجًِٔٓ ذ وتَ )افذي( و)افتل( و)افذيـ( مثؾ:أو مل يُّـ 

خنٔة افتَِء افاِـْغ ٕن ٓم افتًريػ شِـْة وحروف ادد شِـْة دذا مـ جٓةذ ومـ جٓة ؛ افثَلثة

ًِ وافِٔء حروف ادد يابَِٓ أخرى ًِ. مُاقراً  حرـِت ُمددة ؾٔابؼ إفػ مٍتقح  وافقاو موّقم

ـِ)  ـُِرَدـِـإِطْ  ُأوٓمَُهَ َٓ   ًْ َتـ ِْ  :(: أيؾِتًرف) فوؿقف .أوػ حِفتل ٓم افتًريػ اِطِٓر أي: (: ـِرِف ـَؾ

ًِف جًٔدا.  ؾِتًِؿ أهيِ افَِرئ ذفؽ وَت

ُإِْبغُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِطْؾَؿـفُُُخـذُْْشـَرةٍُطُهَمعُ(26)اْرَبعٍَُقْبَؾُ(11ُ ـْ ِم
ـَؽُُ(27) َُطِؼقَؿفَُُُوَخـْػَُحجه

 .أربًة ظؼ حرؾًِ جيب إطِٓر ٓم افتًريػ إذا وؿًت ؿبؾ واحد مـ  :أي (:ْنـَرةٍ ظه  َمع اْرَبعٍ  َؿْبَؾ )

ـفُ   ُخـْذ ) َّ ِْ ـِ  ِظ ـَؽ   ْبـغِ اِ  ِم فُ   َوَخـْػ  َحجه َّ ٔ
َِ بغ حجؽ )إ ًِؿ مـ ظبِرةاْلروف إربًة ظؼ تُ أي:  :(َظ

يٓر ظْددِ ٓم افتًريػ دل افقاردة يف افًبِرة افاِبَةذ ودل: ذ بًّْك اْلروف افتل تُ ُ(28) (وخػ ظَّٔف

ذ مثؾ اجلحٔؿ ذ واجلٔؿمثؾ اْلِؿة ذ واْلِءمثؾ افٌِصٔة ذ وافٌغعمثؾ افبٔ ذ وافبِءمثؾ اِينان )إفػ

ذ مثؾ افًِديِت ذ وافًغمثؾ افٍجر ذ وافٍِءمثؾ اخلبر ذ واخلِءمثؾ افقدود ذ وافقاومثؾ افُِؾرون وافُِف

  (.مثؾ اهلدى ذ واهلِءمثؾ ادجٔد ذ وادٔؿمثؾ افَٔغ ذ وافِٔءافَّرمثؾ  وافَِف

                                                           
 َفْمُيْعَرِف": أي فميعرف حكم اإلظيار في الم التعريف من أراده. وفي نسخ أخرى: " 25
بوصل اليمزة اْرَبٍع" بيمزة وصل وبنقل حركة الفتح إلى الالم التي قبميا لمضرورة الشعرية، قال الشيخ محمد المييي اهلل: " َقْبلَ  " 26

 لمضرورة، وتنوين العين ".
 .التي قبميا لمضرورة الشعرية النونإلى  الكسراْبـِغ" بيمزة وصل وبنقل حركة  وفي نسخ أخرى: "ِمنِ  27
ال كان عقيمًا ال ثواب فيو وال نفع منو.  قال الشيخ إمعنى  28 بغ حجك وخف عقيمو: أي اطمب حجًا بال رفث وال فسوق وال جدال وا 

 ي رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: "ومعنى ىذه الكممة: اطمب حجًا ال رفث فيو وال فسوق وال جدال". الجمزور 

 ُحْؽُؿُِٓمُأْلَُوِٓمُاْلِػْعؾُِ
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ُـعُِـَفـَزَهـاـَوَرمًُْضـاـَأيُْْشـَرةٍُـَوطََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأْرَبــعُِفِــلَغاُمَفـاإِدَُْثاكِقِفَؿـا(16ُ

ـِ) َّ ِٓ ـِ َثِِٕٔ َٓ  اْلِفة افثِٕٔة مـ حِفتل ٓم افتًريػ دل اِدؽِم. :أي(: إِْدَؽُِم

ةٍ ـَوظَ  َأْرَبـعِ  ؾِـل) ًِ.يُقن اِدؽِم إذا جِء بً :أي(:  ًوِـَأيْ  ْؼَ  د ٓم افتًريػ واحد مـ أربًة ظؼ حرؾ

 احٍظ رمزدِذ وؿد ْجًِٓ افنٔخ اجلّزوري رْحف اّلِل يف افبٔت افتِيل.  :أي(: عِ ــؾَ  َزَدـِـَوَرمْ )
 

ُـ قءَُـُسَُدعُُُُُُُُُُُُُُُُْكَِعؿَُْذاِضْػَُتُػزُْ(29)ْْحًارُُِصْؾُُثؿُهصِْبُ(17ُ يًػـاُزرَُْضـ ُ(30)لِْؾَؽـَرمََُْشِ

ذ  بًّْك إذا جِء (اِدؽِم يف ٓم افتًريػ)دذا افبٔت حروف  مـ ـِناتل حرف مـ ـؾ ـِّة أوأي: 

ًِ: ) افىِء مثؾ  ذ وافثِءمثؾ افىِمة بًد ٓم افتًريػ أي حرف مـ اْلروف افتِفٔة ـِن اْلُؿ إدؽِم

 ذ وافذالفغمثِل افوِ ذ وافوِدمثؾ افتُِثر ذ وافتِءمثؾ افرْحـ ذ وافراءمثؾ افكاط ذ وافهِدافثّرات

 ذ وافزايمثؾ افيِدغ وافيِء  ذمثؾ افاناء ذ وافاغمثؾ افديـ ذ وافدالمثؾ افِْس ذ وافْقنمثؾ افذاـريـ

  (.مثؾ افِٔؾ ذ وافَلممثؾ افنّس ذ وافنغمثؾ افزيتقن

 

َفـاُ(31)آُوَلـكـالمََُوالُه(18ُ ـفَُْقؿَُْسؿِّ َفـاـَرىُْٓخُ(32)المََُُالُهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـِريه َُشْؿِسقهـفَُْسؿِّ

ـِ آُوَفـك ـَلمَ َوافه ) َٓ  ّ ّْ  َش ـفْ َؿ فيٓقردِ افَلم إوػ افتل جيب إطِٓردِ تاّل ؿّرية؛ وذفؽ أي: (: ـِريه

 ؛ظْد افْىؼ بٍِظ )افَّر( ثؿ ؽِبت افتأّة ظذ ـؾ اشؿ يناثِف يف طٓقردِ ؾٔفذ وؿٔؾ شّٔت ؿّرية

حٔث تيٓر  بغ حجؽ وخػ ظَّٔف( بِفَّرإواْلروف إربًة ظؼ )تنبًِٔٓ فَلم افتًريػ بِفْجقم 

ًِ وصٍة. ؛وشبب اِطِٓر .افْجقم مع طٓقر افَّر  افتبِظد بغ افَلم وبغ أـثر حروف افَلم افَّرية رخرج

ـِ ُْٓخـَرىا  َلمَ َوافه )  َٓ  ّ ٔهـفْ   َش ِا ّْ وذفؽ افَلم افثِٕٔة افتل جيب إدؽِمِٓ تاّل صّأة؛  :(: أيَص

إدؽِم ٓم افتًريػ ( ثؿ ؽِبت افتأّة ظذ ـؾ اشؿ يناثِف يف افنّسظْد افْىؼ بٍِظ ) دؽِمِٓ بِفنغِ

                                                           
 ْحًما" بفتح الراء وسكون الحاء، وفي نسخ أخرى: "َرِحًما" بفتح الراء وكسر الحاء.وفي نسخ أخرى: "رَ  29
. "ثم ِصْل ُرْحمًا َتفز": أي كن ذا صمٍة لألرحام تكن من الفائزين. "ِضْف ذا طب": أي كن طيب النفس والروح"معنى ىذا البيت:  30

": أي اترك سوء الظن، فدائمًا أحسن "ِنَعم": أي إذا أردت أن تستقبل ضيفًا فاستقبل صاحب خير ذا منافع دينية أو دنيوية.  َدْع سوَء َظن 
ة، أي كن زائرًا لمن كان شريفًا عالي المنزلة كريم األخالق طيبًا يصفح ويعفو، الظن بإخوانك المسممين. "ُزْر شريفًا لمكرم": من الزيار 

 تعالى. وقريب من اهلل الناسفمثل ىذا قريب من 
قرآن بيمزة وصل مع النقل أي نقل حركة اليمزة إلى الساكن كممة "ااُلْوَلى" في الشَّطر األول، وكممة "ااُلْْخَرى" في الشطر الثاني، تُ 31 

 بنقل واألخرى األولى يا لمضرورة الشعرية. قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: "ويقرأالذي قبم
: " بنقل حركة فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفالقبميا "، وقال الشيخ محمد المييي رحمو اهلل في كتابو  الساكن إلى اليمزة حركة

 اكن قبميا ".اليمزة إلى السَّ 
 وفي نسخ أخرى: "َوالَّالُم" بضم الميم.32 
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ًِ فَلم افتًريػ بِفْجقم واْلروف إربًة ظؼ صّأة؛ ذ وؿٔؾ شّٔت بنا بًددِ ادذـقرة يف أول تنبٔٓ

اِدؽِم؛ وشبب  .حٔث ختتٍل افْجقم ظْد طٓقر افنّس نّسبِف افاِبؼ حرف مـ ـؾ ـِّة مـ افبٔت

ًِ وصٍة افتناثؾ بغ ٓم افتًريػ وافَلمذ وافتَِرب بغ ٓم افتًريػ وبِؿل حروف افَلم افنّأة  .رخرج

َُواْلَتَؼـكَوُقْؾـَـاَكَعـؿُُْقْؾَُكْحقُِِفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمْطَؾـَؼـافِـْعـؾٍَُٓمَُوأْضـِفـَرنُه(19ُ

ذ ومـ أمثِة ذفؽ أي شقاًء ـِن افًٍؾ مِضًِٔ أم موِرظًِ أم أمراً  جيب إطِٓردِ مىًَِِ  ن ٓم افًٍؾأي: إ

ِْ(ذ و)اْفتَك( ِْ  .ـنا ذـر افِْطؿ: )ؿْؾ ًٕؿ(ذ و)ؿ

ِْ(ذ أم  ِْ وٓم افًٍؾ دل: افَلم افاِـْة افقاؿًة يف ؾًؾذ شقاًء أـِن مِضًِٔ مثؾ: )أهْلِـؿذ ؾِْفتَكذ أرش

ِْتَىفذ يتقـْؾ  ًِ مثؾ: )ي وحُؿ ٓم افًٍؾ  .(ؾئدةأ ؾِجًْؾ  ذذ وأفْؼ ظهِكًٕؿ )ؿْؾ مثؾ:  ذ أم أمراً (موِرظ

افاِـْة اِطِٓر إٓ إذا جِء بًددِ ٓم أو راء ؾتدؽؿ يف افَلم فِتناثؾ مثؾ: )ؿْؾ فُؿذ جيًْؾ فُؿ(ذ وتدؽؿ 

 .33مثؾ: )ؿْؾ رب( ظذ ؿقل اجلّٓقر يف افراء فِتَِرب

ريؿ َخاة إٔقاع ذـر مِْٓ افِْطؿ اثْتغ ؾَطذ ومهِ: ٓم افتًريػ : افَلمِت افاقاــ يف افَرآن افُتْبٔف

 ٓم إمر وٓم آشؿ وٓم اْلرفذ ويع بِٔهنِ:وٓم افًٍؾذ ومل يتىرق يف ٕيّف فِحديث ظـ 

دل ٓم شِـْة زائدة ظـ بْٔة افُِّة تدخؾ ظذ افًٍؾ ادوِرعذ وٓبد أن يابَِٓ واو أو ؾِء أو  ٓم إمر:

ًِ.ثؿذ مثؾ: ) ِْتَؿذ ؾِْفتَكذ وفْٔقؾقاذ وْفٔىقؾقا(. وحُِّٓ اِطِٓر مىَِ ِّْٔددذ ؾ  ثؿ ْفَٔوقاذ ثؿ ْفَٔىعذ ؾ

قإُؿذ اْتُؿذ أفْ أصِٔة تقجد يف إشناءذ وٓ تُقن إٓ متقشىةذ مثؾ: )أفْ شِـْة دل ٓم  ٓم آشؿ:

ًِ.ىِنذ أفْ شِْ  ًِ(. وحُِّٓ اِطِٓر مىَِ  ٍِؾ

)دؾذ ة ادقجقدة يف حرفذ ومل تَع يف افَرآن افُريؿ إٓ يف حرؾغذ ومهِ: دل افَلم افاِـْ ٓم اْلرف:

بؾ(ذ ومـ أمثِة ٓم اْلرف: )دؾ تربهقنذ بؾ دؿ(. وحُِّٓ اِطِٓر إٓ إذا جِء بًددِ ٓم أو راء 

ؾتدؽؿ يف افَلم فِتناثؾ مثؾ: )دؾ فؽذ بؾ دِ(ذ وتدؽؿ يف افراء فِتَِرب مثؾ: )بؾ رؾًف(ذ وياتثْك مـ 

 ؽ ؿقفف تًِػ: )ـَل بؾ ران( فقجقب افاُت ظذ افَلمذ وافاُت يّْع اِدؽِم.ذف

 

 

                                                           
33

 إدغام جعل لكّل من الّراء والاّلم مخرجا منفردًا )وىو مذىب الجميور ومنيم اإلمام ابن الجزري(، فالحكم عنده في: )قل رب( نْ مَ  
فالحكم عنده إدغام جرمي وقطرب وابن كيسان(، جعل الاّلم والّراء يخرجان من مخرج واحد )وىو مذىب الفراء وال نْ مَ صغير، و متقاربين 
 صغير. متجانسين
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َػاِتُِفُإِنُْ(11ُ َػـْؼَُوادََخـاِرِجُالصِّ َُأَحـْؼُفِقِفَؿـاَفادِْْثـاَلنُِْرَفـانُِـَحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاته

َػـاِتَُوفِـلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتَؼـاَرَبـاََمْـَرًجـاَيُؽـقَكـاَوإِنُْ(11ُ ـَبـااْخَتَؾَػـاالصِّ ُُيَؾؼه

ـُُِمتُْ(11ُ ـَػـَؼـاَيُؽـقَكـاَأوُُْ(34)َؼاِرَبـْقـ َػـاِتُُدونَََُمْـَرٍجُِفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاته َؼـاالصِّ ُُ(35)ُحؼِّ

ِـُبِادُُ(11ُ ـُْإِنُُْثــؿُهَتَجاكَِسـْقـ ُلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسـَؽـ َُأوه ُُكــؾ  ـُْـَسُِغـقـرَُـَفالصه ـَقـ ُؿِّ

كََُأوُْ(11ُ ُفِـلاْلَْرَفانُُِحرِّ َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفُؼـْؾُُكـؾ  ُُثـْؾُـبِادُـَؿــْـفُُـواْففَُقـرٌُـَكبُُِكـؾ 

ِِت  يِف  إِنْ ) ٍَ ـْؼ  َواَدَخـِِرِج  افه  ٍَ ـِ ـَلَنِ َؾِْدِثْ  ْرَؾـِنِ ـَح  اته َّ ِٓ إن اتٍؼ حرؾِن يف افهٍِت أي: (: َأَحـْؼ  ؾِٔ

ؾٔاتحَِن تأّتنا  (ذهلؿ مِذ وؿد دخِقامثؾ )ارضب بًهِكذ  وادخِرج ـِفبِئغ أو ادّٔغ أو افدافغ

 بِدثِغ أو ادتناثِغ.

مثؾ: افبِء يف  وصًٍةذ 36جًِ ن بٖهننا: اْلرؾِن افِذان اتٍَِ اشنًا ورشنًا ورخرًرف اْلرؾِن ادثِغ أو ادتناثَلوي

ذ "مِفؽ افرحٔؿ "ذ وادٔؿ يف "مِْشُُؿ"ذ وافُِف يف "يدرـُؿ"ذ وافُِف يف "اذدب بُتِِب"

ًِ "واهلِء يف   ."وَتابقٕف دْٔ

ـِ َوإِنْ ) َٕ ـق ُُ ـَِرَبـِ رَخْـَرًجـِ َي ََ ـِِت  َوؾِـل َت ٍَ ـِ افه  ٍَ َِ ـَبـِ اْخَت َه َِ ِـ ُمتْ  ُي ْٔـ ِِرَبـ ب اْلرؾِن يف إن تَِر :أي (: ََ

 َِربغ.تادخرج واختٍِِ يف افهٍِت يَِبِن بِد

تَِربِ يف ادخرج وافهٍة مثؾ: افْقن مع افَلم يف )مـ  افِذانمهِ اْلرؾِن ن بٖهننا: ِويًرف اْلرؾِن ادتَِرب

       .ذ وافَلم مع افراء يف )ؿؾ رب(ذ وافذال مع افزاي يف )وإذ زيـ(فدٕف(ذ وافَِف مع افُِف يف )خَُِؿ(

                                                           

بَّاُع في كتابو منحة ذي الجالل في شرح قال الشيخ  وفي نسخ أخرى: "ُمَقاِرَبْيِن" بحذف التاء لمضرورة الشعرية.34  عميُّ بن محمد الضَّ
ُروَرةِ "تحفة األطفال:   ."ُحِذَفِت التَّاُء ِفي النَّْظِم ِلمضَّ

بَّاعُ تصح قرا35  في كتابو  ءة كممة )حققا( بفتح الحاء وكسر القاف عمى أنيا فعل أمر ىكذا: )َحقٍَّقا(. قال الشَّْيُخ عميُّ بن محمَّد الضَّ
تصحُّ قراءتو بفتح الحاء عمى أنَّو فعُل أمٍر وألفو مبدلٌة من نون التوكيد، لنية الوقف.  ُحقٍّقَـا منحة ذي الجالل في شرح تحفة األطفال: "

 وبضمٍّيا عمى أنَّو ماٍض لممجيول وألفو لمتثنية عائد عمى الحرفين الممتقيين ".
إذا جاءت واوان األولى مدية والثانية غير مدية مثل: )ءامنوا وعمموا، اصبروا ورابطوا(، أو ياءان األولى مدية والثانية غير مدية  36

؛ الختالف مخرجيما، وغيره عمى رأي اإلمام ابن الجزري رحمو اهلل مثل: )الذي يوسوس(، فال نكون أمام حرفان مثمين أو متماثمين
 فالواو المدية تخرج من الجوف وغير المدية تخرج من الشفتين، والياء المدية تخرج من الجوف وغير المدية تخرج من وسط المسان.

َُوادَُتَجاكَِسْيُِ َُواُدَتَؼاِرَبْيِ  فُادِْثَؾْيِ
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تَِربِ يف ادخرج دون افهٍة مثؾ: افدال مع افاغ يف )ظدد شْغذ ؿد شّع(ذ أو مهِ  افِذانأو مهِ اْلرؾِن 

ًِ(ذ وافتِء مع افثِء يف  افِذاناْلرؾِن  تَِربِ يف افهٍة دون ادخرج مثؾ: افاغ مع افنغ يف )افراس صٔب

 )بًدت ثّقد(ذ وافذال مع اجلٔؿ يف )إذ جِءوـؿ(.

ُُ  َأوْ ) ـَِي َٕ ـِ ـق ََ ـ ٍَ ـ ـِِت  ُدونَ  رَخْـَرٍج  يِف  اته ٍَ ـِ افه  ََ  َ ـِ بِِدُ  ُح ن اتٍؼ اْلرؾِن يف ادخرج أي: إ(: تََجَِِٕاـْٔـ

ِٔ بِدتجِٕاغ. ّّ  واختٍِِ يف افهٍِت ُيا

ًِ واختٍِِ صٍة مهِ ن بٖهننا:ويًرف اْلرؾِن ادتجِٕاِ يف ذ مثؾ: افدال مع افتِء (37)اْلرؾِن افذان اَتدا رخرج

 ِّتؿ(.ذ وافثِء مع افيِء يف )إذ ط)حهدتؿ(ذ وافثِء مع افذال يف )يِٓث ذفؽ(

ـْ  إِنْ  ُثــؿه ) ـ َُ ُل  َشـ ــؾٍّ  َأوه ْـ ـَش  ٌِـٔـرَ ـَؾِفهه  ـُ ـَٔـ إذا  ثؿ بًد مًرؾة مِ تَدم مـ إؿاِم افثَلثةذ :أي (:ّ 

فـؾ مـ ادثِغ )ادتناثِغ( أو ادتَِربغ أو  يفشُـ اْلرف إول   ّ أي متناثَلن  اً صٌر ادتجِٕاغ َؾَا

وشّل صٌرًا؛ ٕٕف ٓ حيتِج ظْد إدؽِمف إٓ خلىقة صٌر أو متَِربِن صٌر أو متجِٕاِن صٌر. 

 واحدةذ ودل إدؽِم اْلرف إول يف افثِين.

 :تِيلوشْبغ حُؿ ـؾ مـ ادثِغ وادتَِربغ وادتجِٕاغ افهٌر مع ذـر إمثِةذ وذفؽ ظذ افْحق اف

ُفذ ارضْب بًِهِك(ذ  اِدؽِم: افهٌر ادتناثِغحُؿ ادثِغ أو  -1 ْٓ ؿذ اذدْب بُِتِِبذ يقج ُُ ـْ مثؾ: )يدر

            إٓ يف مقضع واحدذ اهلِء يف )مِفٔفذ دِؽ( إذا ُؿرأت بقجف افقؿػ أو افقصؾ مع افاُت. 

بثَلث أوجف: دذا ادقضع  َٔرأؾوذفؽ ـقن افاُتة ظذ دِء )مِفٔف( شُتة جِئزة وفٔات واجبةذ 

افقصؾ مع افاُت بحٔث ٕاُت شُتة  افثِين:افقؿػ ظذ )مِفٔف( مع افتٍْس ثؿ ُّٕؾ.  إول:

افقصؾ مع إدؽِم دِء )مِفٔف( يف  افثِفث: فىٍٔة بَّدار حرـتغ ظذ )مِفٔف( دون تٍْس ثؿ ُّٕؾ.

 صٌر.أو متناثِغ دِء )دِؽ( بحٔث يُقن اْلُؿ إدؽِم مثِغ 

اِطِٓر مثؾ: )ؿْد َشّعذ إْذ َجِءوـؿذ ـذبْت َثّقد(ذ إٓ يف مقاضع تَِربغ افهٌر: حُؿ اد -2

  اِدؽِمذ ودل:نارخهقصة يُقن حُّٓ

افَلم مع افراء مثؾ: )ؿْؾ َرب(ذ )بْؾ َربُؿ(ذ وياتثْك مـ ذفؽ )بؾ ران( فقجقد افاُت ـنا  إول:

 أشٍِِْ ظْد اْلديث ظـ أحُِم ٓم افًٍؾ.

                                                           

 مثل: النون مع الميم في )من مال(.َيُعدُّ بعض العمماء الحرفين المذين اتفقا صفة واختمفا مخرجًا من المتجانسين،  37 
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ؿأمل مع افُِف يف ؿقفف تًِػ: ) افَِفافثِين:  ُُ َْ  اِدؽِم افُِمؾ(ذ ؾتَرأ بقجٓغ: مـ مِء مٓغ ٕخِ

ؿ( ُُّ ؿ( ب٘دؽِم اِدؽِم افِْؿص ذ أو ودق إَوػ وإصٓر وادَدم يف إداء ؾتَرأ )ٕخِ ُُ َْ ؾتَرأ )ٕخِ

ًِ مع بَِء صٍة آشتًَلء يف افَِف وتندد افُِف تنديدًا ِٕؿهًِ   .افَِف يف افُِف ذات

ـْ  افثِفث: ـْ يَ  إدؽِم افْقن افاِـْة يف افِٔء وافقاو وافراء وافَلمذ مثؾ: )م ْـ وَ  ًّؾذ م ْـ رَ  الذ م  ِبؿذ م

 دٕف(.فَ 

إدؽِم ٓم افتًريػ )ٓم أل( يف )حروف افَلم افنّأة بِشتثِْء افَلم( ودل: افىِء وافثِء  افرابع:

ذ افىِمة)وافهِد وافراء وافتِء وافوِد وافذال وافْقن وافدال وافاغ وافيِء وافزاي وافنغذ مثؾ: 

ذ افزيتقنذ دغافيِ ذافاناءذ افديـذ افِْسذ افذاـريـذ افوِفغذ افتُِثرذ افرْحـذ افكاطذ افثّرات

 (.افنّس

 ناحُؿ ادتجِٕاغ افهٌر: اِطِٓر مثؾ: )ؾِصٍْح َظْٓؿ( إٓ يف مقاضع رخهقصة يُقن حُّٓ -3

 اِدؽِمذ ودل:

 : )ؿْد َتبغذ حهْدُتؿذ تقاظْدُتؿ(.ٕحق: افدال مع افتِء إول

 ادقضًغ يف افَرآن. وٓ يقجد ؽر دذيـ )أثَِْت دظقاذ أجٔبْت دظقتُنا(ذ :ٕحق افتِء مع افدال :افثِين

 : افتِء مع افىِء ٕحق: )ؾآمْْت َضِئٍةذ مهْت َضِئٍتِن(.افثِفث

 )إْذ َطِّتؿذ إْذ َطِّتؿ(ذ وٓ يقجد ؽر دذيـ ادقضًغ يف افَرآن.: ٕحقافذال مع افيِء  :افرابع

 افثِء مع افذال ٕحق: )يِْٓث َذفؽ(ذ وٓ يقجد ؽر دذا ادقضع يف افَرآن. :اخلِمس

 بٌر ؽْة. افُِمؾ  اِدؽِم ناضع اخلّاة افاِبَة ؾِٔٓ حرؾِن متجِٕاِن حُّٓوادقا

افبِء مع ادٔؿ ٕحق: )ارـْب مًِْذ وٓ يقجد ؽر دذا ادقضع يف افَرآنذ ودِْ اْلرؾِن : افاِدس

 بٌْة. افُِمؾ  اِدؽِمناادتجِٕاِن حُّٓ

ادتحرـةذ أدؽّت افىِء يف افتِء إدؽًِمِ  ذا وؿًت افىِء افاِـْة ؿبؾ افتِء: افىِء مع افتِءذ ؾ٘افاِبع

 ًِ ذ وجِء ذفؽ يف ؛ فَقة افىِء وضًػ افتِءمـ ؽر ؿَِة افىِء واشتًَلؤدِ إضبِقيبَك مًف ِٕؿه

(ذ ؾِْلرؾِن ادتجِٕاِن ُت ؿذ ؾرضْ تُ ذ ؾرضْ َت ذ باىْ ُت افَرآن يف أربع مقاضع ٓ خِمس هلِ ودل: )أحىْ 

 دِْ حُّٓنا اِدؽِم افِْؿص بدون ؽْة.
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كَ  َأوْ ) ـؾٍّ  ؾِـل اَْلْرَؾِنِ  ُحر  ـْؾ  ـُ َُ ـؾ  َؾ ـ ٔـرٌ ـبِ ـَ  ـُ َٓ ـْْـفُ واْؾ ـِن اْلرؾِن يف ـؾ مـ إن  :أي (:ثُـْؾ بُِِدــ َّ

فمتحرـغ أو ادتَِربغ أو ادتجِٕاغ )ادتناثِغ( ادثِغ   ّ أو  ـبرأو متَِربِن  ـبرمتناثَلن ـبرًا أي  َؾَا

وافثِٕٔة  رًا؛ ٕٕف حيتِج ظْد إدؽِمف إػ خىقتغ إوػ تاُغ اْلرف إول. وُشّل ـبـبرمتجِٕاِن 

ْْـفُ إدؽِم إول يف افثِين. وؿقفف ) َّ َٓ  (: أي اؾٓؿ ذفؽ ـِف بِٕمثِة.بُِِدُثْؾ  واْؾ

 وشْبغ حُؿ ـؾ مـ ادثِغ وادتَِربغ وادتجِٕاغ افُبر مع ذـر إمثِةذ وذفؽ ظذ افْحق افتِيل:

ؿذ افرحِٔؿ َمِفؽمثؾ: ) اِطِٓر: افُبردثِغ أو ادتناثِغ حُؿ ا -1 َُ َُ  مقضًغ(ذ إٓ يف ذ ؾِٔف ُددىمِْش

 يُقن حُّٓنا اِدؽِمذ ودل:

َْٖمِْه"افْقن يف ـِّة  إول: َْٖمِْه َظذ ُيقُشَػ  ُِفقا يِ َأبِِٕ مِ َفَؽ ؿ"مـ ؿقفف تًِػ:  "َت ذ (11)يقشػ:" ٓ َت

 :وجِٓن ؿراءهتِ ؾٖصِِٓ )تٖمَُِْْ( ويف

ذ وـٍٔٔتف ضؿ افنٍتغ ظْد افْىؼ بِفْقن إوػ إصِرة إػ أهنِ اِدؽِم مع اِصنام: افقجف إول

 موّقمة ؿبؾ اِدؽِمذ وضؿ افنٍتغ إٕنا يُقن يف اْلرـة إوػ مـ افٌْة يف افْقن ادنددة.

ْوماِطِٓر مع   افقجف افثِين: موّقمة ويٗيت ِبِ بثِثل افوّة وافثِين  ذ وـٍٔٔتف افْىؼ بْقٕغ إوػافره

بِٓختَلس( ويًز بًض أدؾ افًِؿ ظـ دذا افقجف بــ ) وٓ يوبط ذفؽ ـِف إٓ بِدنِؾٓة.. مٍتقحة

 .ذ ومْٓؿ اِمِم افنِضبل)اِخٍِء( ويًز ظْف ؽردؿ بــ

ْ  " افْقن يف ـِّة افثِين: ُه ْ ل ؾِِٔف }مـ ؿقفف تًِػ:  "لَم ُه ٖصِِٓ ؾذ (95افُٓػ:){َرِب  َؿَِل َمِ َم

بْقن واحدة أي افْقن إوػ يف افثِٕٔة ذ فُِْٓ تَرأ برواية حٍص ظـ ظِصؿ ب٘دؽِم بْقٕغ "مُْْل"

ْ  " منددة ُه  ."لَم

ُُ َش  ظددَ : اِطِٓر مثؾ: )افُبرحُؿ ادتَِربغ  -2 ََ  (.ذ ؿَِل َرِبذ افًرِش َشبَٔلً ؿْغذ خِ

 (.ذ يًذُب َمـقـٔددِافهِْلِِت ُضقبكذ بًَد تَ : ): اِطِٓر مثؾافُبرحُؿ ادتجِٕاغ  -4
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 تْبِٔٓت:

 بَل أن ٕنر إػ أمريـ ؾٔنا يتًِؼ بٖحُِم ادتناثِغ وادتَِربغ وادتجِٕاغذ ومهِ:

افِذيـ ذـرمهِ افِْطؿ يف مْيقمتف فُؾ مـ ادتناثِغ وادتَِربغ  (افهٌر وافُبر)بِِضِؾة إػ ؿاّل  -1

ًِ إول  يُقن اْلرفدق أن و: (38)ودق )ادىِؼ(مل يذـره افِْطؿ ٕقع ثِفث  وادتجِٕاغذ دِْك متحرـ

ًِذ  افثِينو ِ فًدمشِـْ ًَ ذ  ومـ أمثِتف يف مىًَِِ وحُّف اِطِٓر ذ تَٔده بهٌر وٓ ـبر وشّل مىِ

ََ "ذ "اْس تَ "ادتناثِغ: ) وافِٔء مع  ذ"ؾَأْْح "يف  اهلّزة مع اْلِء(ذ ومـ أمثِتف يف ادتَِربغ: )"َِْْ ص

وافِٔء مع افنغ  ذ"أؾَتىًّْقن"(ذ ومـ أمثِتف يف ادتجِٕاغ: )افتِء مع افىِء يف "ِؾْو يُ " افوِد يف

 (."ْنُريَ " يف

 رابع مل يذـره افِْطؿذ وـذفؽ مل ٕقعادتناثِغ وادتَِربغ وادتجِٕاغ دِْك  إٔقاع بِِضِؾة إػ -2

 رخرًجِ تبِظدا افِذان اْلرؾِن مهِ: و(39)(ن)ادتبِظدا دقافبِحثغ يف ظِؿ افتجقيدذ و بًضيتىرق إفٔف 

 وأؿاِمف دل: ذصٍة واختٍِِ

ًِذ  افهٌر: - أ ًِ وافثِين متحرـ اهلّزة مع )ودذا افْقع حُّف اِطِٓر ذ مثؾ: أن يٖيت إول شِـْ

ْٖ "افَلم يف  ِ" يف ادٔؿ مع اْلِءقنذ ودَ ت َّ ٓ يف ذ إ("تِْٔت َظِٔٓؿ"ذ وافتِء مع افًغ يف "قنَ َْت

ـْ "مقضع واحد حُّف اِخٍِءذ ودق يف افْقن افاِـْة مع افَِف أو افُِف مثؾ:   "بؾؿَ  م

 ."ؿُُ مْْ "

 يف افراء مع افَِف): ثؾف اِطِٓر مّافُبر: أن يٖيت اْلرؾِن متحرـغذ ودذا افْقع حُ - ب

قنـِ ؾِ"ذ وافُِف مع افراء يف "ُؿِرئ" ُٓ"). 

ًِ وافثِين ش - ت ًِذ ودذا افْقع حُّف اِطِٓرذ ادىِؼ: أن يٖيت إول متحرـ افَِف مع افقاو )مثؾ: ِـْ

ْث "ذ واهلِء مع افثِء يف "ففقْ ؿَ "يف  َٓ  (."يِ

                                                           

فيو حكم المطمق، وقال فيو: " نظم الشيخ/ َعْبُد السَّاِتِر ْبُن ِإْبَراِىْيَم اْلَكْمِشْيِشيُّ اْلِمْصِريُّ بيتًا بعد البيت الرابع والثالثين من التحفة ذكر 38 
ُل َو الثَّاِنْي َسَكنْ   َيْغُضْضَن اْفَيَمْن ".َفَذاَك ُمْطَمٌق كَ  *** َأْو ُحرٍَّك اأْلَوَّ

ذكر العالمة السمنودي رحمو اهلل نوع "المتباعدان" في نظم آللئ البيان في تجويد القرآن بقولو: " ومتباعدان حيث مخرجا *** 39 
ن  تباعدا والخمف في الصفات جا "، وقال الشيخ/ وىبة سرور المحمى رحمو اهلل في انشراح الصدور في تجويد كالم الغفور: " يكونا وا 

". وقال الشيخ عثمان بن سميمان مراد رحمو اهلل في السمسبيل الشافي في عمم التجويد:  وفي الصفات اْخَتَمفا ُمَباعدا *** َمْخرجًا تََباَعَدا
 "ومتباعدان إن تباعدا *** في مخرج والوصف لم يتحدا".
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َُوادَـدُُّ(11ُ ُوََُأْصؾِـل  ًُٓـؿُِّـَوَسـَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلــفَُُفْرِطـل  َُوُهــقِعـًقـاـقـبُِـصََُأوه

ذ وإول إصع ياّل ـذفؽ بِدد افىبًٔلذ ٕول مْٓنا أصع وأخر ؾرظليَْاؿ ادد إػ ؿاّغ؛ ا: أي

 إصع )افىبًٔل(. :(: أيدقووؿقفف )

ُـْبُـْجَتـؾَُـتُُاْلُـُروُفُبُِدوكِـفَُِوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُٓسَبـْبَُطَؾـكَلـفَُُتَققُّـٌػََُُٓمـا(16ُ

ـٌػ  َٓ  َمـِ) َِـك َفـفُ  َتَقؿُّ ٓ يتقؿػ ادد إصع )افىبًٔل( ظذ شبب مـ إشبِب ـّٓز  :أي(: َشبَـْب  َظ

 أو شُقن.

َِ ـتُ   اُْلـُروُف  بُِدوِٕـفِ  َوٓ) ذ إٓ بفرف اْلٓ تَقم ذات ل( أن ادد إصع )افىبًٔ وُيَهد دِْ (:ْب ـْجتَـ

 ّٔف بِدد افذايت.وفذا دِْك مـ يا ذوتزول بزوافف ادد إصع أن ذات حرف ادد تقجد بقجقدأي 

زٍُ(40)َغْيََُحْرٍفَُأيُُّبْؾُ(17ُ ُـدُ ـمََُبْعـدََُجـاُُُُُُُُ(41)ُسُؽـقنَُْأوََُُْهْ َفالطهبِقِعـله
ُُ(43)َيُؽـقنُْ(42)

  .دذا ادد مًدا ضبًًِٔٔ ؾُٔقنذ حرٍف شقى اهلّز أو افاُقن وؿع بًد حرف مد أيه ُيَهد أن 

ًِ دِ شبؼ ًٕرف ادد إصع دق مِ ٓ تَقم ذات اْلرف إٓ بف وٓ يتقؿػ ظذ شبب بٖٕف:  افىبًٔل() ووؾَ

افزمـ افَلزم فْىؼ  وادَهقد بِْلرـتغ: .44ز أو افاُقنذ ويّد بَّدار حرـتغمـ أشبِب ادد ـِهلّ

                                                           
 " بكسر الراء.َغْيرِ  وفي نسخ أخرى: " 40
 " بضم النون.ُسُكـوُن  وفي نسخ أخرى: " 41
 " بضم الياء. َفالطَِّبيِعـيُّ  وفي نسخ أخرى: "42 
 " بضم النون.يُكـوُن  وفي نسخ أخرى: "43 
أنواع من المدود انطبق عمييا شرط المد الطبيعي، وتأخذ نفس  -وفقًا لرواية حفص عن عاصم–ُيمحق بالمد األصمي )الطبيعي(  44

 حكمو من حيث مدىا بمقدار حركتين وىي:
وض: ويكون ىذا المد عند الوقوف عمى الكممات التي آخرىا تنوين فتح، فنقف عمييا باأللف عوضًا عن التنوين ولذا سمي مد الع - أ

مد العوض، مثل )عميمًا، وحكيمًا، سواًء( عند الوقف عمييم، ويستثنى تاء التأنيث المنونة بالفتح مثل: )الغيًة( فيوقف عمييا 
لوقف عمييا مثل )ىًدى، سًدى( يكون الحكم فييا مد طبيعيًا وليس عوضًا؛ ألن األلف أصمية بالياء. واألسماء المقصورة عند ا

 عن التنوين. عوضاً وليست 
مد التمكين: ويكون في الكممات التي فييا ياءان متتاليان األولى مشددة مكسورة والثانية حرف مد، مثل: )حييتم، النبيين،  - ب

أو  واوانويمحق بالتمكين ما إذا تجاورت  .د الياء المشددة مكن الياء الساكنة في النطقالحواريين(، وسمي بمد التمكين ألن وجو 
األولى حرف مد والثانية متحركة، مثل: )ءامنوا وعمموا، الذي يوسوس(، فال بد من تمكين الواو والياء المديتين لئال يحدث  ياءان
 إدغام.

 أْقَساُمُادَدُِّ
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 وأؿبض اِصبع ياتٌرؿف دق مِ ياِوي افزمـ افذي  :ادراد بِْلرـة دِْذ وؿٔؾ حرؾغ متتِفٔغ متحرـغ

 .وٓ بىٔئة رسيًةٔات ِفة متقشىة فبح باىف

ًِ؛ ٕٕف أصؾ فبِؿل اددود دذا ادد وشّل ًِ؛ و .أصِٔ ٕن صِحب افىبًٔة افأِّة ٓ يَْهف ظـ شّل ضبًٔٔ

 (.ؿٔؾ ذافرْحـ ذ يَقل ذ تقبقا ذ ؿِقِبؿ ذ افذيمِفؽذ )ؿِلذ  ومـ أمثِة ادد افىبًٔل: مَداره وٓ يزيد ظِٔف.

ُاْلَػْرِطـَوأَخرُُُ(18 ُُمْسَجـالُسُؽـقنٍَُأوَُْكَفْؿـزٍُ(45)َسَبْبَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطَؾـكَمْقُقـقٌفُلُّ

.          ودق افذي يتقؿػ ظذ شبب مـ مهز أو شُقن خر مـ أؿاِم ادد دق ادد افٍرظلذوافَاؿ أأي: 

ًِذ شقاًء أـِن افاُقن أصًِِٔ (46)(ماجَلوؿقفف ) ـِدد افًِرض  ظِرضًِ أم ـِدد افَلزم : أي مىَِ

  .وشٖٔيت بِٔهنِ ذفِاُقن ومد افِغ

ويًرف ادد افٍرظل بٖٕف: دق مِ تَقم ذات اْلرف بدوٕف ويتقؿػ ظذ شبب مـ أشبِب ادد ـِهلّز أو 

ًِ؛ فتٍرظف ظـ ادد إصع. وأحُِمف افقجقب واجلقاز وافِزومذ وبِٔهنِ شٖٔيت.   افاُقن. وشّل ؾرظٔ

ُُكقِحقَفـافِـلَوْهـَلَُواٍيَُلْػظُِ(47)فَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفِعـقـَفـاـاَلَثــةٌُثَُُحـُروُفــفُُُ(19 

حروف ادد ثَلثة ؾِظرؾِٓ واحٍيِٓذ ودل مقجقدة يف فٍظ )واي(ذ أي دل: افقاو وإفػ وافِٔءذ أي: إن 

َٓ قحِ )ُٕ وْجًت دذه اْلروف يف ـِّة  أيوًِ ظذ حروف ادد افثَلثة ومـ أمثِة افُِنات افتل تنتّؾ  ِ(.ٔ

 ُأوتَِِْٔ(.ووـذفؽ ـِّة )ـِّة )أوذيِْ(ذ 

                                                                                                                                                                      

يكون ال  عت ىاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين عمى أند الصمة الصغرى: ويكون ىذا المد عند الوصل إذا وقم - ت
مثل: )ِبِو َبصيرًا، َلُو َلحافظون(، ويستثنى منو أربعة مواضع: ثالثة األصل أن يكون فييا مد صمة صغرى  المتحرك الثاني ىمزة

عدم وجود مد الصمة فيو ولكن جاءت الراوية لكن جاءت الرواية بدون مدىا: )يرضو لكم(، )أرجو وأخاه(، والموضع الرابع األصل 
 بمده: )فيو ميانًا(.

 من التحفة(. 16مد البدل: سيأتي الحديث عنو في أحكام المد )البيت  - ث
 من التحفة(. 56و 55مد ألفات )حي طير(: سيأتي الحديث عنو في أقسام المد الالزم )خاصة البيتين  - ج

ضرورة الشعرية. قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال: " كممة "َسَبْب" الباء الثانية فييا ساكنة لم45 
: " فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفالو"َسَبْب" بسكون "الباء" الثانية لمضرورة "، وقال الشيخ محمد المييي رحمو اهلل في كتابو 

 ". بسكون الباء بال تنوين تخفيفاً 
راجٌع لمسكون، أي: ُمطمقًا، أي: سواء  محمد المييي في كتابو فتح الممك المتعال في شرح تحفة األطفال: "وقولو )ُمْسَجال( قال الشيخ46 

وقيل أن كممة )ُمْسَجال( راجعة  .كان السكون أصميًا وىو الذي ال يتغير وصاًل وال وقفًا، أم عاِرضًا وىو الذي يعرض لموقف أو اإلدغام"
مًعا؛ أي: مطمقًا؛ سواًء كان اليمز سابًقا عمى حرف المدٍّ كالبدل أو الحًقا لو كالمتصل والمنفصل، وسواء كان السكون لميمز والسكون 

 أصميًّا؛ وىو الذي ال يتغيَّر وصاًل وال َوْقًفا كالمد الالزم، أو عارًضا؛ وىو الذي يعرُض لموْقف كالعارض لمسكون والمين.
 من كممة "في".  بدالً ِمْن" "وفي نسخ أخرى:  47 
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11)ُُ ُُيْؾَتـَزمُْ(48)ٍػُــَألَُْقْبـَؾَُوَفْتـٌحَُشـْرطٌَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضـؿُْاْلـقاوَُِوَقْبَؾُاْلَقاَقْبَؾَُوالَؽْسُ

ؾِفِٔء تُقن حرف مد إذا  افِْطؿ َشوط حروف إفػ وافقاو وافِٔء حتك تُقن حروف مدذودِْ يبغ 

ذ مثؾ: )يَقلذ ادٗمْقن( إذا شبَِٓ موّقمًِ  تُقن حرف مد وافقاو افذي(ذ ذمثؾ: )ؿٔؾ شبَِٓ مُاقراً 

 .مثؾ: )ؿِلذ َيِف( إذا شبَِٓ مٍتقحًِ  تُقن حرف مد وإفػ

ُـُُ(11 ــَـاَوَواوٌُاْلَقـاِمـَْفـا(49)َوالؾِّقـ ُْبـَؾُـقََُتـاٌحُـػُِاكُْإِنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ(50)ُسؽِّ ُؾِــَـاـُأطُُْكــؾ 

ْٔتذ افِٔء وافقاو افاِـْتغ يف  ُقنذ ويادتَدمة روف افثَلثةاْلوافِغ مـ  :أي ًِذ مثؾ: )َب إن شبَٓنا مٍتقح

 َخْقفذ ؾرَظْقن(. ؿرْيشذ ؿْقمذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 النظم في "وألف قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال:الالم في "َأْلٍف" ساكنة لمضرورة الشعرية، 48 
  . الالم لمضرورة " بسكون

 َوالمَّيـُن " بفتح الالم. وفي نسخ أخرى: "49 
ـَنـا " بفتح السين و  وفي نسخ أخرى: "50   فتح الكاف بدون تشديد.ُسكٍّ
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ُ(52)َوالؾُّـُزومَُْقازُُـَواْلَُاْلُقُجقُبَُوْهَلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(51)َتــُدومَُْثـاَلَثـةٌَُأْحـَؽـامٌُلِْؾَؿـدُِّ(11ُ

 ثَلثة أحُِم دائنًاذ دل افقجقب واجلقاز وافِزوم. -وُيَهد دِْ ادد افٍرظل–ن فِّد أي: إ

ـزٌَُجـاءَُإِنَُْفَقاِجٌبُ(11ُ ُـدُّـُيـعَُ(53)ِصـْؾُـتُهـبِؿَُُوَذاَؿـةٍُـؾُْـكُِفِـلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمـدَُّبْعـدَََُهْ

مهزة يف ـِّة ذ ويُقن إذا جِء بًد حرف ادد (افقجقب)اْلُؿ إول مـ أحُِم ادد افٍرظل أي: إن 

يف ـِّة  -أي اهلّز–ذ وشّل متهًَل؛ ٓتهِل حرف ادد باببف (ادد ادتهؾــ)واحدةذ وياّك دذا ادد ب

مل تُـ اهلّزة متىرؾة مثؾ: ( حرـِت إذا 5أو  4يف رواية حٍص ظـ ظِصؿ ) مَدار مدهوواحدةذ 

( حرـِت مثؾ: 6أو  5أو  4)شٔئت(ذ أمِ إذا ـِٕت اهلّزة متىرؾة وُوؿػ ظِِٔٓ يُقن مَدار ادد )

 )افاناء(ذ )ؿروء(.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفِصـْؾُإِنَُْوَقْصـرٌَُمـدُ َوَجاِئـزٌُ(11ُ َُػـِصـْؾُـــُْـادَُُوَهــَذاَؿـةٍُـبِؽِؾُُْكـؾ 

ذ ويُقن إذا جِء حروف ادد (54)وجيقز مده وؿكه( اجلقاز)اْلُؿ افثِين مـ أحُِم ادد افٍرظل : إن أي

)ادد ادٍْهؾ(ذ وشّل ذ وياّك دذا ادد بــافتل تُِِِّٔٓة اف أول واهلّزة يفإوػ ُِّة آخر افيف 

حََٔة مثؾ: )إِٕ  ذ وؿد يُقن دذا إٍٓهِل -أي اهلّز–ٍٕٓهِل حرف ادد ظـ شببف مٍْهًَل؛ 

أظىِْٔك(ذ )ؿقا إٍٔاُؿ(ذ )وأؾقض أمري(ذ وؿد يُقن إٍٓهِل حُنًاذ وذفؽ بٖن يُقن حرف ادد 

ًِذ مثؾ: ) ًِ يف رشؿ ادهحػ ثِبتًِ فٍي اـي  َُٰٓمذوؾ ه  يُّ
 
نُتمـه  ََٰٰٓٓذأ

 
رـي  ََٰٰٓٓذأ

 
َٰهِيمَُٰٓذ ُضَٰٓأ إِبۡر  (. ويّد ادد ادٍْهؾ ي  

 ( حرـِت.5أو  4بٔة )يف رواية حٍص ظـ ظِصؿ مـ ضريؼ افنِض

                                                           

 تَــُدوُم " بضم الميم. وفي نسخ أخرى: "51 
 َوالمُّـُزوُم " بضم الميم. وفي نسخ أخرى: "52 
 ِصـلْ ـتَّـ مُ ُ" قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال:" ساكنة لمضرورة الشعرية، ِصـلْ ـتَّـ ِبمُ الالم في " 53 
 . الالم لمضرورة " ونبسك النظم في
المقصود )بجواز مده وقصره(: القصر أي أن يكون المد بمقدار حركتين فقط، أما المد أن يكون المد زيادة عمى حركتين، غير أن 54 

(  5أو  1أو  2جواز المد والقصر بالنسبة لمد المنفصل جاء في رواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر فُيمد المنفصل )
نما حكم المنفصل المد )حركات، أ  ( حركات فقط.5أو  1ما من طريق الشاطبية فال قصر، وا 

 ادَدَُِّأْحَؽاُمَُُ

 



34 
 

ويُقن دذا ادد ظْد افقصؾ إذا وؿًت دِء  ذ(مد افهِة افُزى)يٖخذ ٍٕس حُؿ ادد ادٍْهؾ  مَلحية:

ِتِِف آي ذخِدهأَ  فُ ِفَ مَ مثؾ: ) افُِْية ادوّقمة أو ادُاقرة بغ متحرـغ ظذ أن يُقن ادتحرك افثِين مهزةذ

  ( حرـِت.5أو  4دٍْهؾ )ومَدار مد افهِة افُزى  مثؾ ادد ا (ذَأنْ 

ـُؽـقنَُُطـَرَضُإِنَُْذاَوِمْثـُؾُ(11ُ ُـُُـَكْسَتـِعـقـَؾـُؿـقنَُـعُْـتَُـكََُوْقـًػـاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالسُّ

ذ ودق أن يٖيت بًد حرف ادد شُقن (ادد افًِرض فِاُقن) ادٍْهؾ يف جقاز ادد وافَك مثؾ ادد: أي

ظذ ـِّة آخردِ متحرك ويُقن مِ ؿبؾ اْلرف إخر  ِفاُقنبفؽ بٖن يقؿػ ظِرض ٕجؾ افقؿػذ وذ

 4أو  2) افًِرض فِاُقن ومَدار مد: )تًِّقنذ ٕاتًغذ افرْحـذ افرحٔؿذ ادٗمْقن(ذ مثؾ حرف مدذ

 .جقازاً  حرـِت( 6أو 

قن ذ ودق أن يٖيت بًد حرف افِغ شُ(مد افِغ)يٖخذ ٍٕس حُؿ ادد افًِرض فِاُقن مَلحية: 

ظِرض ٕجؾ افقؿػذ وشّل بّد افِغ؛ ٕن اْلرف افذي يّد دق حرف فغذ وحرؾِ افِغ ـنا أشٍِِْ 

ء(ذ قْ فذ افَا قْ ػذ َخ ْٔ شذ افَه يْ : )ؿرَ مهِ افقاو وافِٔء افاِـْتغ ادٍتقح مِ ؿبِٓناذ ومـ أمثِة مد افِغ

 .جقازاً  حرـِت( 6أو  4أو  2) ومَداره مثؾ افًِرض فِاُقن

مَُقَُُأوُْ(16ُ ُُخــَذاَؿـاًكـاـَوإِي(56)آَمــُـقاـكَُُ(55)َبـَدْلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَذاادَـدَُِّطَؾـكاْْلَْؿـزُُـدِّ

ذ (ءامْقا)مثؾ:  اّك دذا ادد بــ)مد افبدل(ذم اهلّز ظذ أي حرف مـ حروف ادد افثَلثة يُ د  إذا ؿُ أي: 

( ًِ  .ظْد آبتداء بُؾ مْٓؿ ذ )ايذن يل(ذ )اوَتـ(ذ وـذفؽ )ايتقين((أوتقا)ذ (ءادم)ذ (إينإ

ًِذ ؾٖصؾ افُِّة ظبِرة ظـ مهزتغ إوػ دذا ادد بدًٓ  وشّل ؛ ٕن حرف ادد مبدل مـ اهلّزة ؽِفب

متحرـة وافثِٕٔة شِـْةذ ؾٖبدفت اهلّزة افثِٕٔة افاِـْة بحرف مد جمِٕس ْلرـة إوػذ ؾٖصؾ ـِّة 

ًِ؛ قا( ؾٖبدفت اهل)ءامْقا( )َءْأمْ ف ٕن اهلّزة إوػ مٍتقحة. ومـ افبدل مِ يُقن حرف ادد ؾّٔزة افثِٕٔة أفٍ

ًِ وفٔس مبدًٓ مـ اهلّزةذ )مائقًٓ(ذ  )إرسائٔؾ(ذوذفؽ مثؾ: )ؿرءان(ذ )ٕبئقين(ذ )ؾِءو(ذ )متُئغ(ذ  أصِٔ

 ودذا ياّل صبٔف بِفبدل.

                                                           

 في "وبدلْ   قال الشيخ الجمزوري رحمو اهلل في كتابو فتح األقفال بشرح تحفة األطفال:الالم في "َبَدْل" ساكنة لمضرورة الشعرية، 55 
 وتنوين الالم. بسكون الدالَبـْدٌل "  وفي نسخ أخرى: " وجاءت ".الضرورة ألجل بالسكون النظم
 آِمـُنـوا " بكسر الميم.ـكَ  وفي نسخ أخرى: " 56 
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حرـتغ ـِفىبًٔل بَّدار ؾّٔد ًل مد افبدل دِْك مـ يهٍْف ـِّحؼ مـ مِحَِت ادد افىبٔمَلحية: 

وؾؼ رواية حٍص ظـ ظِصؿذ ودِْك مـ يهٍْف ضّـ ادد افٍرظل فُقن حرف ادد يابَف مهزة مثؾ: 

ًِذ أوتقا( ويّد أـثر مـ حرـتغ  ًِ ف)ءامـذ إينإ  ( حرـِت.6أو  4أو  2ظـ ِٕؾع ؾُّٔد ) رواية ورشوؾَ

 

ـُؽـقنُُإِنَُِوَِٓزمٌُ(17ُ ـــالَُالـسُّ ٓـصُُـدُ ـمََُبْعـدََُوَوْقًػـاَوْصـالًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأصِّ ُـقِّ

ًِ بًد حرف ادد (افِزوم)اْلُؿ افثِفث مـ أحُِم ادد افٍرظل إن أي:  ذ ويُقن إذا جِء افاُقن أصِٔ

ظغ( يف ؾَِتة ) تغ:إٓ يف حِف شت حرـِتبَّدار  ًِ فزوم ل مدهق  ضُ (: أي ٓق  ضُ . وؿقفف )وصًَل ووؿًٍِ 

( حرـِتذ و)مٔؿ( يف ؾَِتة ال ظّران )امل( ظْد 6أو  4شقريت مريؿ وافنقرى )ظاؼذ ـًٓٔص( ؾتّد )

( حرـِت. وشّل ادد افَلزم ِبذا آشؿ؛ فِزوم شببف يف حِفتل افقصؾ 6أو  2وصِِٓ بنا بًددِ ؾتّد )

 ادد افَلزم وأؿاِمف.وشٖٔيت تٍهٔؾ  .(57)ظْد ْجٔع افَراء وافقؿػ أو فِزوم مده شت حرـِت

                                                           

أقوى المدود: المد الالزم ثم المتصل ثم العارض لمسكون ثم المنفصل ثم البدل، قال الشيخ إبراىيم السمنودي: " أقوى المدود الزم  57 
مد أحدىما قوي واآلخر ضعيف، ُعمل القوي، مثل: )القرءان، فما اتصل *** فعارض فذو انفصال فبدل". وعميو إذا اجتمع سببان لم

ءاّمين( ففي كممة )القرءان( اجتمع سببان األول اليمز ففييا مد شبيو بالبدل والثاني السكون ففييا مد عارض لمسكون، وىنا ُيعمل 
يا مد بدل والثاني السكون ففييا مد الزم كممي باألقوى وىو العارض لمسكون، وفي الكممة الثانية )ءاّمين( اجتمع سببان األول اليمز ففي

 مثقل، وىنا ُيقدم األقوى وىو المد الالزم.
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ِؿـل ُـؾُْـكُِْؾـَؽُـَوتَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِأْرَبـَعـفَُْلَدْيـِفـؿَُِْٓزمٍَُأْقـَسـامُُ(18ُ
ُـَوَحُ(58) ُـفُْــعَُـمَُْرفِـل 

ـٌػُكاَِلُهـَؿـا(19ُ ـُؾُُمـَخـػه ُـَػــُتــةٌُــَعـــَأْربَُـِذهُِـَفـــَفـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمـَثـؼه ُـُؾُــصه

ريفذ وـًَل مـ أول ؿاّغ: ادد افَلزم افُِّل وادد افَلزم اْل  أؿاِم ادد افَلزم ظْد افَراء أربًةذ :أي

رخٍػ ومثَؾذ وظِٔف تُقن إربًة أؿاِم: )ادد افَلزم افُِّل ادخٍػذ ادد : إػ دذيـ افَاّغ يَاؿ

 م اْلريف ادخٍػذ ادد افَلزم اْلريف ادثَؾ(.افَلزم افُِّل ادثَؾذ ادد افَلز

ُْفـقَُـفَُدُ ـمََُحْرِفَُمعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْاْجَتـَؿـعُُْسـُؽـقنٌُبِؽِْؾَؿـةٍَُفـإِنُْ(11ُ ْؾِؿـل 
ُـعُْـَوقَُكِ

حدة يُقن يف ـِّة وا أصعبًد حرف ادد شُقن  ودِْ يبغ افِْطؿ مِدٔة ادد افَلزم افُِّلذ  أي إذا جِء

أي حهؾ ؛ وذـردِ )وؿع(: . وؿقفف ذ مثؾ: )افهِّخةذ افىِّمةذ أَتِّجقيّنذ داّبة(ادد )مد ٓزم ـِّل(

 تُِّة فِبٔت.

ُفِـلَأوُْ(11ُ ُـفَُ(59)فُُـُطــَوْسَُؿـدُُّـَوالُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوِجـَدااْلُـُروِفُُثاَلثِـلِّ ُـَداـَبـَحـْرفِـل 

مثؾ: )نذ قذ  مع حرف ادد يف حرف مُقن مـ ثَلث أحرف أوشىِٓ حرف مد افاُقن اجتّعإذا  :أي

 أي طٓر ؛ وذـردِ تُِّة فِبٔت.)بدا(: وؿقفف ذ يُقن ادد )مد ٓزم حريف(. ص(

ـٌؾُكاَِلُهـَؿـا(11ُ ـٌػُـخَُـمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأْدِغـَؿــاإِنُُْمَثـؼه ُػه ُـاـؿَُْدَغــيَُُلــؿُْإَِذاُكـؾ 

ؾٔنا افقاؿع بًد حرف ادد افاِــ اْلرف إن أدؽؿ  ـَل ادديـ افَلزمغ افُِّل واْلريف يُقن مثََلً أي: 

)افَلم يف بداية  :ادثَؾ اْلريفافهِّخة(ذ ومثِل ادد افَلزم  ذ)اْلِّؿة :مثِل ادد افَلزم افُِّل ادثَؾ .بًده

                                                           

ومثل ذلك كممة "كممي" و"كممة" في البيت الخمسين تقرآن في نسخ أخرى  .الكاف وتسكين الالمِمـيٌّ " بفتح ـمـْ كَ  وفي نسخ أخرى: " 58 
 بفتح الكاف وتسكين الالم.

 .الطاءُو " بفتح ــطَ ـَوسْ  وفي نسخ أخرى: " 59 

ُالهالِزمُِ  أْقَساُمُادَدِّ
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وشّل مثََلً؛ فثَؾ افْىؼ بف ٕن اْلرف  .60("ضاؿ"هص ذ وافاغ يف بداية شقرة افَ"امل"شقرة افبَرة يف 

 افذي يًد حرف ادد حرف مندد.

  :ادخٍػ افُِّلمثِل ادد افَلزم  ذؾٓق رخٍػؾٔنا بًده افقاؿع بًد حرف ادد افاِــ اْلرف وإذا مل يدؽؿ 

 .("امل"داية شقرة افبَرة يف )صذ قذ وادٔؿ يف ب: ذ ومثِل ادد افَلزم اْلريف ادخٍػ(وٓ ثِين هلِ ن ََٰٰٓٔـء ٓالَٰۡٓ)

ًِ؛ خلٍة افْىؼ بف خلِقه مـ افتنديد.  وشّل رخٍٍ

َُوالـالهِزمُُ(11ُ َلُاْْلَْرفِـلُّ ـَقرَُْأوه ُـرُْــَحـَصُـاكَُْؿـانٍُـثَُـلـَوفُُِوُجـقُدهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـسُّ

 ذ مْحك يف ثنإٔة أحرف.ثًََل أم رخًٍٍِ شقاًء ـِن م ادقجقد يف ؾقاتح افاقر ن ادد آزم اْلريفإ :أي

َُأَخـّصُوالطُّقُلَُوْجَفْيُُِذوـُُـَوَطقَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْكَؼـْصَُطَسْؾَُكؿُُْحُروُفََُيَْؿُعَفا(11ُ

(ِ َٓ ًُ َّ ؿْ  ُحُروُف  جَيْ ـْص  َظَاْؾ  ـَ ََ جيّع حروف ادد افَلزم اْلريف افثنإٔةذ ظبِرة )ـؿ ظاؾ : أي(: َٕ

 .( ـنا بغ افِْطؿذ وؽره جيًِّٓ يف ؿقفف )َٕص ظاُِؿ( أو )شَْص ظِّؽ(َٕص

 :مع أمثِتِٓ افقاردة يف افَرآن افُريؿ حروف ادد افَلزم اْلريف وٕذـر 

وٓ شِدس هلِ(ذ وافًغ  ذؿذ حؿ)املذ ادصذ ادرذ ضا :وٓ ثِين هلِ(ذ وادٔؿ مثؾ ذ)ـًٓٔص :افُِف مثؾ

وٓ خِمس هلِ(ذ وافَلم  ذ)ضاؿذ ضسذ يسذ ظاؼ :هلنا(ذ وافاغ مثؾ وٓ ثِفث)ظاؼذ ـًٓٔصذ مثؾ: 

وٓ  ذ)ظاؼذ ق :(ذ وافَِف مثؾوٓ ثِين هلِذ )ن :(ذ وافْقن مثؾ)املذ ادصذ ادرذ افر ذ وٓ  خِمس هلِ :مثؾ

 وٓ رابع هلِ(. ذ)ادصذ ـًٓٔصذ ص :ثِفث هلِ(ذ وافهِد مثؾ

ـُ ) ْٔـ ْغِ  ُذو َوَظ َٓ وؿد ورد يف افَرآن افُريؿ : إن حرف افًغ يف ؾقاتح افاقرذ أي (: َخـّص أَ   وافىُّقُل  َوْج

حرـِتذ  (6ادد بِِصبِع ) :ومهِ وؾٔف وجِٓن  -يف ؾَِتة مريؿ )ـًٓٔص(ذ ويف ؾَِتة افنقرى )ظاؼ(

                                                           
ىناك من أىل عمم التجويد من يقسم المد الالزم الحرفي إلى ثالثة أقسام: المخفف والمثقل والشبيو بالمثقل، والمخفف والمثقل قد  60

ور تقتضي عرفناىما، أما المد الالزم الحرفي الشبيو بالمثقل: ىو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونًا الزمًا في حروف فواتح الس
أحكام التجويد إخفاؤه عند الحرف الذي بعده عند الوصل، ولم يوجد في القرآن إال في أربعة مواضع: )عين( في فاتحة سورتي مريم 
والشورى )كييعص، عسق(، و)سين( في فاتحة سورتي النمل والشورى )طس تمك، عسق(. وسمي شبييًا بالمثقل؛ لوجود بعض الثقل 

 رف الذي بعد حرف المد مخفي.في النطق بو لكون الح
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( حرـِت دق ادَدم 6أي أن ادد بِِصبِع ))وافىقل أخص(: وؿقفف  ( حرـِت.4وادد بِفتقشط )

 ؾ إداء.وإصٓر ظْد أد

هُُـَفـؿََُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُألِـْػَُُٓ(61)الثُّاَلثِلاْلَْرِفُِسَقىَوَما(11ُ ُـْػُـُألِـِعـًقـاـقـبُِـصَُــًداـمَُـدُّ

ذ ودل حروف )ـؿ ظاؾ حرف مد ِأوشىٓافثَلثٔة ادقجقدة يف ؾقاتح افاقر افتل  وفاْلربِشتثِْء  :أي

وف ادتبَٔة مـ ؾقاتح افاقر مدًا ضبًًِٔٔ بَّدار حرـتغذ ودل َٕص(ذ وبِشتثِْء حرف إفػذ ؾتّد اْلر

جمّقظة يف )حل ضٓر( مثؾ: )حِ يف حؿذ يِ يف يسذ ضِ يف ضسذ دِ يف ـًٓٔصذ را يف افر(ذ َخاة حروف 

 (: أي ُظرف ظْد ْجٔع افَراء بَل خَلف.ُأفِـْػ وؿقفف ) .وياّك مددِ مد أفٍِت  )حل ضٓر(

 ٕفٕحرف إفػ؛ ظاؾ َٕص( فُقن ادد ؾِٔٓ ٓزم ـنا أشٍِِْذ واشتثْك  حروف )ـؿ ٔتثْ: اشتُ مَلحية

ًِ. بِفرؽؿ مـ إٔف  حرف ثَلثل إٓ أن أوشىف فٔس حرف مدذ ؾَل يّد مىَِ

ـَقرَُْفَقاتِـِحُفِـلَأْيًضاَوَذاكَُ(16ُ ُـَحَُلْػظُِلـفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِالسُّ ُاْكَحَصـرُْدُِـقَُ(62)رٌَُصاهُِل 

 وحكدِ شت أحرفذ ْجًِٓ ؾقاتح افاقر  حروف )ـؿ ظاؾ َٕص( مـ حروف تبَك بًد: مِ أي

 ًِ ًِ ـنا بِْٔافِْطؿ يف فٍظ )حل ضِدر(ذ ؾتّد حروف )حل ضٓر( مدًا ضبًٔٔ  .ذ وإفػ ٓ َتد مىَِ

اِصْؾفَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشـرُْطُهإَْرَبـعاْلَػَقاتِـَحَُوََيَْؿـعُُ(17ُ ُرُْـاْشَتفََُذاَقَطْعَؽُـُْـمَُُسَحْيً

ذ حل -أحرف ثنإٔة-)ـؿ ظاؾ َٕص  ( حرؾًِ 14جيّع ْجٔع اْلروف افقاردة يف ؾقاتح افاقر ودل ) :أي

فُ (ذ ظبِرة )-أحرفشتة – ضِدر ِْ ا ِص َؽ  ْـ ـمَ  ُشَحْرً ًْ أي اْلروف افقاردة يف ؾقاتح افاقر دل: (ذ َؿىَ

     فراء وإفػ وادٔؿ وافْقن وافَِف وافىِء وافًغ وافُِف(.افهِد وافَلم واهلِء وافاغ واْلِء وافِٔء وا)

دذه افًبِرة افتل ْجع ؾِٔٓ افِْطؿ ؾقاتح افاقر منٓقرة ظْد افَراء. وْجًِٓ ؽره  :أي)ذا اصتٓر(: وؿقفف 

 .أو )ضرق شًّؽ افْهٔحف( حُٔؿ ؿِضع فف رس(  )ٕصيف

 

                                                           

بَّاُع في كتابو منحة ذي الجالل في شرح تحفة " بسكون الياء لمضرورة الشعرية، الثُّاَلِثيكممة "61  قال الشَّيُخ عميُّ بن محمد الضَّ
 ." األطفال: " ِبُسُكوِن اْلَياِء َخِفيَفًة ِلْمَوْزنِ 

 .تنوين الكسرٍر " بـَطاىِ  ي  ـحَ  وفي نسخ أخرى: " 62 
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 :ؾِئدة

ِْفُ دجّقظة يف ظبِرة )إاتْتج ممِ شبؼ إٔف تَْاؿ حروف ؾقاتح افاقر  ا ِص َؽ  ْـ ـمَ  ُشَحْرً ًْ ( مـ حٔث َؿَى

 ادد إػ َخاة أؿاِم:

ًِذ ودق إفػ.مِ  -1  ٓ يّد مىَِ

 مِ يّد مدًا ضبًًِٔٔ )مد أفٍِت(ذ بَّدار حرـتغذ ودل حروف )حل ضٓر(. -2

ًِ بَّدار حرـتغ أو شت حرـِتذ ودق ادٔؿ يف ؾَِتة آل ظّران )املذ اّلِل -3 ( ظْد مِ يّد مدًا ٓزم

 وصِِٓ بنا بًددِ.

مِ يّد مدًا ٓزمًِ بَّدار أربع أو شت حرـِتذ ودق افًغ يف ؾَِتة شقريت مريؿ وافنقرى  -4

 )ـًٓٔصذ ظاؼ(.

5-  ًِ بِشتثِْء ادٔؿ يف ؾَِتة آل  شِؽ(بَّدار شت حرـِتذ ودل حروف )مـ ؿص  مِ يّد مدًا ٓزم

د شت أمِ ادٔؿ يف ؽردِ مـ ادقاضع َتـِتذ حر 6أو  2َتد  ظّران )املذ اّلِل( ظْد وصِِٓ بنا بًددِ

 حرـِت ؿقًٓ واحدًا.
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ْظـؿَُُذاَوَتـؿُه(18ُ ُلــَـاِهــتَُـالَُـبِـَؿـاِمـفُِـتََُطَؾـكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـؾهـفُِبَِحـْؿـدُِالــه

دذا اْلّد وافنُر  :أي)بَل تِْدل(: . ؿقفف ؿدذا افْيؿ بحّد اّلِل وصُره وثِْئف ظذ َتِم دذا افْي تؿ :أي

 وافثِْء ّلِل ماتّرًا دائنًا أبدًا إػ مِ ٓ هنِية.

َفـكلِــذَُِبــداََُكـدُ َأْبَقاُتـفُُ(19ُ ـُُْبْشـَرى(63)َتاِرخُيَفـاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـُـّ ُ(64)ـُـَفـاـْتؼُِـيُُدَِـ

)فذي افْٓك(: : طٓر. أي)بدا(:  .ٕبت ضٔب افرائحة: أي(: ـد  َٕ ). أبِٔت دذا افْيؿ :أي)أبِٔتف(: 

)بؼى دـ . (َتٍة إضٍِل) ة دذا افْيؿتِريخ ـتِب :أي)تِرَيِٓ(: ٕصحِب افًَقل وإؾِٓم افْرة. 

 .دِْءة ومَّسة :أي ذبؼىِ ويٍّٓٓ ِوحيٍيٓ ِتُقن أبِٔت دذا افْيؿ دـ يتَْٓ :أييتَِْٓ(: 

ذ ورمز إػ تِريخ ـتِبتِٓ يف ؿقفف  (َبــداَ  َٕـد  طؿ إػ ظدد أبِٔت افَهٔدة يف ؿقفف )رمز افِْمَلحية دِمة: 

ـْ  ُبْنـَرى) َِ ـيُ   دَِـ ـِـْت َٓ ذ 1اْلروف هلِ حاِب يف إرؿِمذ وذفؽ ظذ افْحق افتِيل: )أ;(. وذفؽ أن ُْـ

ذ 50ذ ن;40ذ م;30ذ ل;20ذ ك;10ذ ي;9ذ ط;8ح; ذ7;زذ 6;وذ 5;دـذ 4;دذ 3;جذ 2ب;

ذ 500ذ ث;400ذ ت;300ذ ش;200ذ ر;100ذ ق;90ذ ص;80ذ ف;70ذ ع; 60س;

 (.1000ذ غ;900ذ ظ;800ذ ض;700ذ ذ;600خ;

 .دذا افْيؿ )َتٍة إضٍِل(( ودق ظدد أبِٔت 61; )1+4+2+4+50;  (داَ ـبَ  د  ـَٕ )

ى) ـْ  ُبْؼَ ِـيُ  دَِ َٓ ُْ
َِ ( دـ1198) ;1+5+50+100+400+10+50+40+30+10+200+300+2 (:ْت

 .تِريخ ـتِبة دذا افْيؿ )َتٍة إضٍِل( ودق

ـاَلةُُُثـؿُه(61ُ ـاَلمُُالصه َُتـامُِـِخَُطَؾـكَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأَبــَداَوالـسه
ِ
َُداـَأْحـَؿـإْكبِـَقـاء

ًِ وأبدًا ظذ خِتؿ إٕ  . ّدودق اشؿ مـ أشناء ٕبِْٔ ُمِٔء وادرشِغ أْحدذ بأي افهَلة وافاَلم دوم

                                                           

 تَاِريُخُو". وفي نسخ أخرى: " 63 
 جاء في نسخ أخرى تأخير ىذا البيت ليكون آخر بيت في النظم. 64 

َُالَُ  ةُُاِت
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ًِ أن  :مَلحية أي   افثهِْء ظِٔف يف ادِ إظذ افرْحة وؿٔؾ بًّْك  افْبل ظذ تًِػ مـ اّلِل  افهَلةبِْٔ شِبَ

 بًّْكافًبِد ذ ومـ فف  بًّْك آشتٌٍِر ذ ومـ ادَلئُةادَربغ بٖوصِؾف اجلِّٔة ظْد ادَلئُةذـره 

ظِء ع وافدُّ  .فف  افترضُّ

ذ وشَلمة بدٕف يف ؿزهذ وشَلمتف حِٔتف حِل يفتف مَلبا فِْبل افدظِء ؾَٔهد بف ذ ل أمِ افاَلم ظذ افْب

َلَم ظذوؿٔؾ  .يقم افَِٔمة ُؾ  افْبل  افاه َّ َلَم ظذ َشِظف وُشْهت ين ذ وشَلمتِٓ مـ أن تِْهلِ أيدي فافاه

يف مًْك  (يف افهَلة ظذ خر افبؼ َؼ وافبُ  َلُت افه  ) يف ـتِبفرْحف اّلِل ادجد افٍروزآبِدي ؿِل و .افًِبثغ

ومًِْه: افاَلم افذي دق اشؿ مـ أشناء اّلِل تًِػ ظِٔؽ ذ وتٖويِف: ٓ خِقت مـ ": افتأِؿ ظذ افْبل 

 إذ ـِن اشؿ اّلِل تًِػ إٕنا يذـر ظذ إمقر تقؿًًِ  ؛اخلرات وافزـِت وشِّت مـ ادُِره وأؾِت

وحيتّؾ أن يُقن افاَلم بًّْك إتٍِء ظقارض اخلِؾ وافٍاِد ظِْٓذ وٓجتناع مًِين اخلر وافزـة ؾِٔٓ 

افِٓؿ شِؿ  :ؾ٘ذا ؿِت ذأي شِّت مـ ادَلم وافَِْئص ذأي فُٔـ ؿوِء اّلِل تًِػ ظِٔؽ افاَلمة ذافاَلمة

ؾٕ٘نا تريد مْف افِٓؿ اـتب دحّد يف دظقتف وأمتف وذـره افاَلمة مـ ـؾ َٕص ؾتزداد دظقتف  ذظذ ُمّد

 ." ر إيِم ظِقًا وأمتف تُثرًا وذـره ارتٍِظًِ ظذ مم

ْحـِبَُوألُِ(61ُ َُوالصه ُـَوكَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتـابِـعَُِوُكــؾِّ َُقــاِرٍئُـؾِّ ُعُِــَسـاِمـوُكــؾِّ

ظْد  وؿد شبؼ بِٔن ادَهقد بآفف  ذظذ آل افْبل  )افهَلة دِْ بًّْك افدظِء(افِْطؿ  وـذفؽ يهع

 . مـ دذا افْيؿ َشح افبٔت افثِين

وـؾ ؿِرئ هلذا افْيؿ ـؾ ظذ ضقان اّلِل ظِٔٓؿذ وظذ ـؾ مـ تبًٓؿذ ورة هحِبافويهع ـذفؽ ظذ 

 ـؾ ؿِرئ فَِرآن افُريؿ وـؾ شِمع فف. :وؿٔؾشِمع ففذ 
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 خَِتة افدراشة

وظذ آفف  )ظذ شٔدِٕ ُمّد ) اْلّد ّلِل افذي ددإِ هلذا ومِ ـِْ فْٓتدي فقٓ ددإِ اّلِلذ وأصع وأشِؿ

 ذ أمِ بًد؛وصحبف ومـ تبًٓؿ وشِؿ تأِنًا ـثراً 

بٔـِن فِنٔخ شِٔنان اجلّزوري رْحف اّلِل مـ خَلل )َتٍة إضٍِل( ظـ َشح متـ َتدثت يف دذه افدراشة 

 حُـِمأمًيؿ أحُِم افتجقيـد ) بِٔنٕبذة يارة ظـ افِْطؿ رْحف اّلِلذ ومـ ثؿ َشح إبِٔت افتل تِْوفت 

وأحُـِم ادتناثِـغ ادنـددتغ وأحُـِم ادـٔؿ افاـِـْة وافْـقن  ؿأحُـِم ادـٔافْقن افاِـْة وافتْـقيـذ و

ذ وأحُِم اددود(ذ وذفؽ يف ضقء افًِؿ افـذي أحُِم ٓم افتًريػ وٓم افًٍؾذ ووادتجِٕاغ وادتَِربغ

حُِم افتجقيد حتك إَتِم افاْد ادتهؾ إػ تَِِْٔه ظذ يد منَِيِْ حٍيٓؿ اّلِل تًِػ مْذ افدورة افتٖدِٔٔة ٕ

ظذ جمّقظـة مــ  افْبل صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ برواية حٍص ظـ ظِصؿ مـ ضريؼ افنِضبٔةذ وبًد اضَلظل

ذ وــذفؽ مـِ وظـ أحُِم افتجقيد بنُؾ ظِم تـ َتٍة إضٍِلدر وادراجع افتل َتدثت ظـ َشح مادهِ

ومِ جِء يف افْاخ ادتًددة ادخىقضة فِّتـ مـ اختَلف يف  ـذ تِْوفف أدؾ افًِؿ مـ ضبط ٕفٍِظ دذا ادت

ًِ يارًاذ وٓ أدظل فٍْيسـ افُـنال ادىِـؼذ  ضبىفذ شِئًَل اّلِل تًِػ أن أـقن ؿد وؾَت يف َشح ادتـ َشح

ؾٓذا افُنال ّلِل وحده ٓ َشيؽ ففذ ؾنا ـِن يف دذه افدراشة مـ تقؾٔؼ وشداد وصقاب ؾّـ اّلِل وحدهذ ومِ 

ؿـقل افًـناد يف دـذا ادَـِم أشتحرض ؤِٓ مـ خىٖ أو زفؾ أو ٕأِن ؾّـ ٍٕيس ادَكة وافنٔىِنذ ـِن ؾ

ًِ يف يقمف إٓ ؿِل يف ؽده: فق "  :رْحف اّلِل إصٍِٓين ذا فُـِن ؽر دـ إين ؿد رأيت إٔف ٓ يُتب إٕاِن ـتِب

ودـذا مــ  ذِن أْجـؾوفق زيد ـذا فُِن ياتحاـذ وفق ؿدم دذا فُِن أؾوؾذ وفق ترك دـذا فُـ ذأحاـ

 ". افَْص ظذ ْجِة افبؼ اشتَٔلء أظيؿ افًزذ ودق دفٔؾ ظذ

بها تقبل مها إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أى احلمد هلل رب العاملني وصلى اللًم على سيدنا ر

 حممد وعلى آلٌ وصحبٌ وعلى التابعني ومو تبعًم بإحساى إىل يوم الديو ،،،
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 اجلّزوري.

 فِنٔخ/ وائؾ بـ ظع افدشقؿل. "ٍة إضٍِلَت"ِصٔة افدشقؿل ظذ ح -20
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