


    الَْغـُفـوِر َرْحَمـِة َراِجـي يَُقـوُل

ُمَقدَّمٌة



الَجْمـُز ُهـَو ُسلَيَْمـاُن دَْوًمـا
وِري

    َعـلَـى ُمَصلّـيًـا للِّه) (الَْحْمـدُ
تَــلَ َوَمــْن َوآلـِه (ُمَحـّمـٍد)

    لِلُْمِريـِد النّـظْـُم : َهـذَا َوبَْعـدُ
َوالْ  والتّنِْويـِن النّـوِن ِفـي

ُمـدُوِد
    )الَطْـَفـاِل (بِتُْحـَفـِة َسّميْـتُـُه

ا  ِذي الِْميِهـّى َشيِْخنَـا َعْن
لْكَمـاِل

    الطّـلّبَـا يَنْـَفـَع أَْن بِـِه أَْرُجـو
َوالثّـَوا َوالَْقـبُـوَل َوالَْجــَر

بَـا



    َولِلتّنْـِويـِن تَْسـكُـْن إِْن لِلـنّـوِن

أَْحكَاُم النّوِن الّساكِنَِة 
)1(َوالتّنْويِن



تَبْيِيـنِـ َفـُخـذْ أَْحـكَـامٍ أَْربَـُع
)2(ي

    أَْحـُرِف  َقبْـَل الظإَْهـاُر َفـالَّوُل
َفلْتَـْعـ ُرتّبَـْت ِسـّت لِلَْحلْـِق

ِرِف
    َحــاءُ َعـيْـٌن ثُـّم َفَهـاءٌ َهْمـٌز

َخــاءُ َغـيْـٌن ثُــّم ُمْهَملَـتَـاِن
)3(

خطا وتثبت لها حركة ل التي : هي الساكنة ) النون1(
والحروف والفعال السماـء في وتكون ووقفا ووصل ولفظا

آخر تلحق زائدة ساكنة : نون . والتنوين ومتطرفة متوسطة
إل يكون ول ووقفا خطا وتسقط ووصل لفظا السم

. متطرفا
يقع لما بالنسبة لهما والتنوين الساكنة النون أن ) يعنى2(

والدغام : الظإهار أحوال أربعة الحروف من بعدهما
وإل ًاواحد اًقسم الدغام قسمي بجعل والخفاء والقلبا

وأدخله القلبا فأسقط ثلثة الجعبري وجعلها خمسة فهي
قلب ل أو قلب معه الخفاـء يكون كلمه فعلى الخفاء في
. لفظي والخلف وغيره محضا يكون والدغام معه

ــنى3( ــوال من الول أن ) يع ــون أح ــاكنة الن ــوين الس والتن
ــارة وهو:  الظإهــار من مخرجه من حــرف كل إخــراج عن عب

من حــرف بعــدهما وقع إذا فيظهــران المظهر في غنة غــير
ــاء الهمزة هي التي الستة الحلق حروف ــاء والعين واله والح
من منهم ، آمن كـــٌل ، آمن من  : ينـــأون نحو والخــاء والغين

، تنحتــون ، على حقيق ، عمل من أنعمت ، هــار جــرف ، هاجر
، غفـورا حليًما ، غل من ، فسينغضون ، حكيم عليم حكيم من

. حلقيًا إظإهاًرا ويسمى خبير لطيف ، خير من ، والمنخنقة

   أَتَــْت بِِسـتّـٍة إِدَْغــاٌم والثّـاِن



  َقـدْ ِعنْدَُهـْم (يَْرَملُوَن) ِفي
ثَبَتَـْت

    يُدَْغـَمـا  ِقـْسـٌم ِقْسَمـاِن لَكِنَّهـا
ُعلِـَمـ  (بِيَنُْمـوـ) بُِغـنّـٍة ِفـيـِه

ا
ّ     َفـــلَ  بِكِلْـَمـٍة اكَــانَ إِذَا إِل

تَ  ِصنْـَواٍن ثُـّم كَدُنْيَـا ـْمِتُدْغ
ـلَ

    ُغـنّـْه بَِغـيْـِر إِدَْغــاٌم َوالثّـاِن
ِ ِفـي كَّرَر  ثُـّم َوالـّرا الـلّم
)1(نّـْه

    الْـبَـاِء ِعنْـدَ الِْقـلبَُا َوالثّالـُث
الِْخـَفـاِء  َمــَع بُِغـنّـٍة ِميًمـا

)2(

    الَْفاِضـِل ِعنْـدَ الِْخَفـاءُ َوالّرابِـُع
لِلَْفا َواِجـٌب الُحـُروِف ِمـَن
ِضـِل

    َرْمُزَهـا َعْشـٍر بَْعِد ِمْن َخْمَسٍة ِفي
  َقـد البَيْـِت َهذَا كِلْمِ ِفي

ّضّمنْتَُهـا
    َسَما َقدْ َشْخٌص َجادَ كَْم ثَنَا ذَا ِصْف

  َضـْع تًُقى ِفي ِزدْ طَيّبًا دُْم
)3(ظإَالَِمـا

ــاني أن ) يعــنى1( ــون أحــوال من الث ــوين الســاكنة الن والتن
فحـــرف ســـاكن بحـــرف التلفظ عن عبـــارة : وهو الدغـــام

ســتة في ويكــون مشــدد واحد كحــرف يصيران بحيث متحرك
ــرف ــون) لكنها قولك يجمعها أح ــمين إلى تنقسم (يرمل قس



والميم والنـــون اليـــاء : وهى بغنة فيها يـــدغمان منها أربعة
نغفر حطة ، نـور من ، يجعلـون بـرق ، يقول : من نحو والواو

ــال من ــاوة ، وال من ، ما مثل ، م ــمى ولهم غش إدغاما ويس
: نحو كلمة في الــواو أو اليــاء مع النون اجتمعت إذا لكن بغنة

ــدنيا ــان الـ ــوان وبنيـ ــنوان وقنـ إظإهارها في خلف فل وصـ
فيهما يــدغماـن منها وحرفــان مطلًقا إظإهــاًرا حينئذ ويسمى

من ، للمتقين هدى ، لدنه : من نحو والراء اللم وهما غنة بل
. غنة بل إدغاما ويسمى رزقا ثمرة ، ربهم

ــالث أن ) يعــنى2( والتنــوين الســاكنة النــون أحــوال من الث
ــاء عند ميما قلبهما عن عبارة : وهو القلبا مع الموحــدة الب

. بصير سميع ، بورك أن ، : أنبئهم نحو الغنة
ــنى3( ــوال من الرابع أن ) يع ــون أح ــاكنة الن ــوين الس والتن

ــاء ــارة : وهو الخفـ ــار بين بحالة بهما النطق عن عبـ الظإهـ
عند يكــون وذلك تشــديد غــير من الغنة بقــاء مع والدغــام

الصــاد : وهى الهجــاء حروف من الباقية حرفا عشر الخمسة
ــذال ــاء وال والســين والقــاف والشــين والجيم والكــاف والث
: نحو والظــاء والضــاد والتــاء والفــاء والــزاي والطــاء والدال

ــذر ، صالحا عمل ، صبر ولمن ، ينصركم ، ذي ظإل ، ذا من ، لين
كبيرا عليا ، كان من ، ينكثون ، ثمانية يومئذ ، ثمرة من ، أنثى

عليم ، شـــهد فمن ، ينشئ ، جعلنا ولكل ، جـــاء من ، ننجى ،
، سيكون أن ، منسأته ، قرية مثل ، قيل وإن ، وينقلب ، شرع
، طبن فــإن ، ينطق ، دون عمل ، دون من عنــده ، ســلما رجل
ــزل ، طيبة كلمة ــإن ، أنـ ا ، زللتم فـ ــً وإن ، ينفق ، زكية نفسـ

، ضل من ، منضــود ، تجــرى جنــات ، تبتم وإن ، كنتم ، فــاتكم
. ظإلمــوا قــوم ، ظإلم عمى من ينظــرون ، ضــاحكة مســفرة
. حقيقيا إخفاء ويسمى





ُشــدّدَا  نُونًـا ثُـّم ِميًمـا َوُغـّن
بَــدَ ُغنّـٍة َحـْرَف كُـلً َوَسـّم

)1(ا

حــــال والنــــون الميم غنة إظإهــــار يجب أنه ) المعــــنى1(
ولما : ثم ونحو النــــــاس وأن الجنة : من نحو تشــــــديدهما

. مشددا غنة حرف منهما كل ويسمى الله من ومالهم


َوالِميمِ أَْحكَاُم النّوِن 
الُمَشدّدَتَيِْن

َالِميمِ الّساكِنَِةأَْحكَاُم 



الِْهَجـا َقبْـَل تَِجي تَْسكُْن إِْن َوالِميُم
الِْحـَج  لِــِذي لَيّنَـٍة أَلِـٍف لَ
ـا

َضـبَـْط لِـَمـْن ثَلَثَـٌة أَْحكَاُمَهـا
َف  َوإظِإَْهـاٌر ادَْغـاٌم إِْخَفـاءٌ

ـَقـْط
الْـبَـاِء ِعـنْـدَ الِْخَفـاءُ َفـالَّوُل

لِـلْـُقـ  الّشـْفـِوّي َوَسـّمـِه
ّراِء

أَتَــى  بِِمثْلِـَهـا إِدَْغـاٌم َوالثّـاِن
  يَـا َصِغيـًرا إدَْغاًمـا َوَسّم
َفتَـى

الْبَِقـيّـْه ِفـي الظِإَْهـاُر َوالثّالِـُث
َشْفـ  َوَسّمَهـا أَْحـُرٍف ِمـْن
ِويّـْه

تَْختَِفـي  أَْن َوَفـا َواٍو لَدَى َواْحذَْر
َفـاْعـِر  َولتّـَحـاِد لُِقْربِـَهـا

)1(ِف

اللف غير الهجاـء حروف عند لها الساكنة الميم أن ) يعنى1(
بقاء مع فتخفى (الول) الخفاـء أحوال ثلثة وأختيها اللينة
ويسمى بالله يعتصم نحو الموحدة الباء قبل وقعت إذا غنتها
والول عندها إظإهارها إلى جماعة وذهب شفويا إخفاء
وليها إذا مثلها في بغنة فتدغم (الثاني) الدغام أشهر

. أسس من . أم ما ولكم نحو مشددة ميم كل ذلك ويشمل
(الثالث) صغيًرا إدغاما . ويسمى . صم .دمر من وهم

الباقية حرفا والعشرين الستة عند إظإهارها فيجب الظإهار
وتجب شفويا إظإهاًرا ويسمى تتقون لعلكم تمسوـن نحو



وتركهم ، ول عليهم نحو والفاء الواو عند بإظإهارها العناية
المخرج في الواو مع ولتحادها ، الفاء من لقربها وذلك ، في

.


ِ الَْحـُرِف َقبْـَل َحـالَِن أَْل لِـلَم

ُحكُْم لمِ أْل َولمِ الِْفْعِل



ــ  إظِإَْهـاُرَهـا أُولَُهَمـا َفلْتَـْعـ
ِرِف

ِعلَْمـُه  ُخـذْ َعْشـَرٍة َمْع اْربٍَع َقبَْل
َعِق  َوَخـْف َحّجـَك ابْـِغ( ِمِن
)يَمُه

أَْربَــِع ِفــي إِدَْغاُمَهـا ثَانِيِهَمـا
َفــ َوَرْمَزَهـا أَيًْضـا َوَعْشـَرٍة

ِع
نَِعْم ذَا ِضْف تَُفْز ُرْحًما ِصْل ثُّم طِْب

لِلْ َشِريًفـا ُزْر ظإَـّن ُسوءَ دَْع
كَـَرْم

َقَمـِريّـْه َسّمَهـا الُولَـى َوالـلُّم
َشْم  َسّمَهـا الُْخـَرى َواللَّم
)1(ِسيّـْه

ُمطْلَـَقـا ِفـْعـٍل لََم وأظإْـِهـَرّن
َو  َوُقلْنَـا نََعـْم ُقْل نَْحِو ِفي

)2(الْتََقـى

حالتــان الهجــاـء حــروف عند لها المعرفة أل لم أن ) يعنى1(
ــار ــاء الهمز عند وجوبا (الولى) الظإهـ ــاء والغين والبـ والحـ

واليــاء والقــاف والعين والفاء الخاء و والواو والكاف والجيم
. . الجليل . الحليم . الغــنى : الــبر اليــات نحو والهاء والميم
. . الملك . اليمين . القــادر . العليم . الفتاح . الودود الكريم

(الثانيـــة) الدغـــام القمرية اللم حينئذ . وتســـمى الهـــادي
ــرف بقية في وجوبا ــوابا الطامة نحو الحـ ــلة . الثـ . . الصـ

. . الــدين . النــاس . الــذاكرين . الضــالين . التائبون الرحمن
. . الليل . الشـــياطين . الزجاجة . الظـــالموـن الســـائحوـن

. الشمسية اللم حينئذ وتسمى



ــنى2( ــواء مطلًقا إظإهارها يجب الفعل لم أن ) يعـ ــان سـ كـ
ول : يلتقطه نحو مضــــارًعا أو وجعلنا : التقى نحو ماضــــيًا

. نعم : قل نحو أمًرا أو يلتفت


اتَّفـْق َوالَمَخـاِرِج الّصَفاِت ِفي إِْن

في الِمثْلَيِْن َوالُمتََقاِربَيِْن 
َوالُمتََجانَِسيِْن



  ِفيِهَمـا َفالِْمثْـلَِن َحْرَفـاِن
أََحـْق

تََقـاَربَـا َمْخـَرًجـا يَكُـونَـا َوإِْن
يُلَ  اْختَلََفـــا الّصَفـاِت َوِفـي
ّقـبَـا

اتّـَفـَقـا يَكُـونَـا أَْو ُمتََقاِربَـيْـِن
ــاِت دُوَن َمْخـَرٍج ِفي  الّصَفـ

ُحّقَقـا
َسـكَـْن  إِْن ثُــّم بِالُْمتََجانَِسـيْـِن

َسّمـيَـ َفالّصِغـيـَر كُــّل أَّوُل
ْن

َفُقـْل كُـّل ِفـي الَحْرَفاِن ُحّرَك أَْو
بِالُْمـثُ واْفَهَمـنْـُه كَبِيـٌر كُـّل
)1(ـْل

كالبـاءين المخـرج وفي الصفات في حرفان اتفق إن ) أي1(
بكتابي : اذهب نحو أولهما سكن إن ثم مثلين سميا والدالين

ــام وجوبا وحكمه صغيًرا مثلين سميا دخلوا وقد ، إذا إل الدغ
وجب وإل يــوم في وهم : قــالوا نحو مد حــرف الول كــان

تحــرك وإن جــاز وإل هلك : ماليه نحو ســكت هــاء أو الظإهــار
عند الظإهــار وحكمه كبيًرا مثلين سميا بسمعهم : لذهب نحو

في  واختلفا المخــــرج في الحرفــــان تقــــاربا وإن حفص
ثم متقاربين سميا الثاء مع والتاء السين مع كالدال الصفات

متقــاربين ســميا ثمــود كذبت سمع : قد نحو أولهما سكن إن
ســـميا ثم بالبينـــات ســـنين : عـــدد نحو تحـــرك وإن صـــغير

اتفق وإن غالبًا الظإهار حفص عند وحكمهما ًاكبير متقاربين
الميم مع كالبــاء الصــفات في واختلفا المخــرج في الحرفان

: نحو أولهما ســكن إن ثم متجانســين ســميا الطــاء مع والتاء
وحكمه ًاصــغير متجانســين ســميا طائفة وقــالت ، معنا اركب

كبــيًرا متجانســين ســميا تحــرك وإن غالبًا دغامال حفص عند



ــده وحكمه ــ ــار عن ــ ــيل الظإه ــ كتب من يعلم كله ذلك وتفص
.   القراءات



لَــُه  َفْرِعـّي َو أَْصلِـّي َوالَْمـدّ
ــ طَبِيِعـيّـا أَّولً َوَســّم َوُهـــ

و

أْقَساُم الَمدّ



َسبَـْب َعلَـى لَـُه تََوّقـٌف لَ َمـا
تُْجتَـلَـ  الُحـُروُف بِدُونِـِه َول
ْب

ُسكُـوْن أَْو َهْمٍز َغيُْر َحْرٍف أَّي بْل
يَكُـ َفالطّبِيِعـّي َمـدّ بَْعـدَ َجـا
وْن

َعلَـى َمْوُقـوٌف الَْفْرِعـّي َوالَخُر
ــٍز َسبَْب ــوٍن أَْو كََهْمـ ُم ُسكُـ

)1(ْسَجـل

َفِعـيـَهـا ثَـلَثَــٌة ُحـُروُفــُه
 ِفـي َوْهـَي )َواٍي( لَْفِظ ِمْن

نُوِحيَهـا
َضـْم الْـواِو َوَقبَْل الْيَا َقبَْل َوالكَْسُر

يُلْ أَلْـٍف َقبْـَل َوَفتْـٌح َشـْرٌط
تَـَزْم

ُسكّـنَـا َوَواٌو الْيَـا ِمنَْهـا َواللّيـُن
أُْعلِـ  كُــّل َقبْـَل انِْفتَـاٌح إِِن
)2(نَـا

إلى وينقسم بحروفه الصــــوت إطالة عن عبــــارة ) المد1(
به إل المد حــرف ذات تقوم ل الذي الطبيعي المد وهو أصلى

حركتــان ومقــداره ســكون أو همز من سبب على يتوقف ول
. سكون أو همز من سبب على يتوقف الذي وهو وفرعي

ما يكــون ول اللينة : اللف الثلثة المد حــروف أن ) يعــنى2(
واليــاء قبلها ما المضــموـم الســاكنة والــواو مفتوحـا إل قبلها

لفظ في الثلثة اجتمعت وقد قبلها ما المكســـور الســـاكنة
ــا) وإن ــكنت (نوحيه ــواو س ــاء ال : نحو قبلهما ما وانفتح والي

.  لين حرفي سميا وبيت خوف




تَــدُوْم  ثَـلَثَـٌة أَْحـكَـاٌم لِلَْمـدّ
َوا  َواُزـَوالَْج الُْوُجوبُا َوْهَي

)1(للّـُزوْم

َمـدْ بَْعـدَ َهْمـٌز َجـاءَ إِْن َفَواِجٌب
ــٍل َوذَا كِلَْمـٍة ِفـي يُـ  بُِمتِّصـ
َعـدْ

َالَمدّأَْحكَاُم 



ُفِصـْل  إِْن َوَقْصـٌر َمـدّ َوَجائِـٌز
الُمنَْفـِص َوَهــذَا بِكِلَْمـٍة كُـّل
ـْل

الّسـكُـوُن َعـَرَض إِْن ذَا َوِمثْـُل
نَْستَـِعـي  كَتَْعلَـُمـوَن َوْقـًفـا

ـُن
َوذَا  الَمـدّ َعلَـى الَْهْمـُز ُقـدَّم أَْو

ُخــذَ َوإِيَمـانًـا كَآَمـنُـوا بَـدَْل
ا

أُّصـــلَ الـّسـكُـوُن إِِن َولَِزٌم
ــ َمـدّ بَْعـدَ َوَوْقًفـا َوْصـلً طُـ

)2(ّولَ

. ولزم وجائز واجب إلى ينقسم المد أن ) يعنى1(
متقد ما : وهو المتصل المد هو الـــواجب المد أن ) يعـــنى2(

وقروء : جاء نحو كلمة في واتصل الهمز على المد حرف فيه
ثلثة . والجائز ست أو خمس أو حركات أربع ومقداره وجيء
ــواع ــده وقع ما : وهو المنفصل المد أن عنه منفصل الهمز بع

أنفســـكم وفي آمنا وقولـــوا اأيهـــ : يا نحو أخـــرى كلمة في
: وهو . والعــارض خمس أو أربع أو ثلثا أو حركتان ومقداره

: نحو للوقف ســكون اللين أو المد حـرف بعد فيه عرض الذي
حركتـان ومقـداره وخـوف وبيت والمفلحون ومتابا نستعين

على المد حــرف فيه تقــدم ما : وهو . والبدل ست أو أربع أو
ــوا نحو الهمز ــوا وإيمانا : آمنـ ــداره وأوتـ ــان ومقـ عند حركتـ

وصل لزم ســـكون بعد أتى الـــذي : وهو . واللزم الجمهـــوـر
. الم آلن دابة نحو ووقفا





أَْربَـَعـْه  لَدَيْـِهـْم لَِزمٍ أَْقـَسـاُم
َمـَع  َوَحْرِفـّي كِلِْمـّي َوتِلْـَك

ـْه
ُمـثَـّقـُل ُمـَخـّفـٌف كِلَُهـَمـا

تُـَفـّصـُل أَْربَـَعــٌة َفـَهــِذِه
اْجتَـَمـْع ُسـكُـوٌن بِكِلَْمـٍة َفـإِْن

  كِلِْمـّي َفْهـَو َمدّ َحْرِف َمْع
َوَقـْع

ُوِجـدَا الُحـُروِف ثُلَثِـّي ِفـي أَْو

أْقَساُم الَمدّ الّلِزمِ



بَـ َفَحـْرِفـّي َوْسطُـُه َوالَمـدّ
ـدَا

أُدِْغـَمــا إِْن ُمثَـّقـٌل كِلَُهـَمـا
ــْم إِذَا كُـّل َمَخّفـٌف يُدَْغـ  لَــ

َمـا
الـّسـَوْر أَّوَل الَْحْرِفـّي َوالـلِّزُم

انَْحـَص ثََمـاٍن َوِفـي ُوُجـودُهُ
ـْر

)نََقـْص  َعَسْل (كَْم ُحُروُف يَْجَمُعَها
  والطّوُل َوْجَهيِْن ذُو ُنـَوَعيْ

أََخـْص
أَلِـْف لَ الثّلَثِي الَحْرِف ِسَوى َوَما

ــا َمــدّا َفـَمـدّهُ ــ طَبِيِعـيّـ أُلِــ
ْف

الّسـَوْر  َفَواتِـِح ِفـي أَيًْضا َوذَاَك
 َقـِد )طَاِهٍر َحّي( لَْفِظ ِفي

انَْحَصـْر
َعَشـْر الَْربَـْع الَْفَواتِـَح َويَْجَمـُع

ذَ )َقطَْعَك َمْن ُسَحيًْرا ِصلُْه(
اْشتََهْر  ا

ــنى1( ــ ــام أربعة إلى ينقسم اللزم المد أن ) يع ــ : لزم أقس
مع كلمة في لزم ســكون بعــده أتى الذي : وهو مثقل كلمى

: وهو مخفف كلمى . ولزم الطامة : الحاقة نحو الدغــــــام
آلن نحو إدغــام غير من كلمة في لزم سكون بعده أتى الذي

ــده أتى الذي : وهو مثقل حرفي . ولزم في لزم ســكون بع
: وهو مخفف حرفي . ولزم الم من كاللم الدغام مع حرف
كــالميم إدغــام غير من حرف في لزم سكون بعده أتى الذي



في إل نيكو ل بنوعيه الحـــــــــــرفي . واللزم وحم الم من
ــتي الثلثية الحــروف فــواتح حــروف من ســاكن وســطها ال

نقص) ومقــدار عسل (كم لفظ يجمعها ثمانية وهى الســور
المشــهوـر الــراجح على حركات ست الربعة القسام من كل
ــاتحتي من عين إل ــريم ف والتوسط المد ففيها والشــورى م

حـرفين على الســور فـواتح حـروف من كان ما وأما والقصر
ــرف خمسة وذلك ــ ــدًا ) فيمد طهر (حى لفظ يجمعها أحـ ــ مـ

أعلم . والله وسطه لتحرك أصل فيه مد فل ألف وأما طبيعيًا


الـلّـِه بَِحـْمـِد النّـظْـُم ذَا َوتَـّم
تَنَـاِهـي  بِــلَ تََمـاِمـِه َعلَـى

َ نَـدّ أَبْيَاتُـُه النّـَهـى لِــِذ بَــدا
يُتِْقنُ  لَِمـْن بُْشـَرى تَاِريُخَهـا

ـَهـا
أَبَــدَا  َوالـّسـلَُم الّصـلَةُ ثُـّم

أَْحـَمـ الَنْبِـيَـاِء ِختَـامِ َعلَـى
دَا

الخاتمة



تَـابِـِع َوكُــّل َوالّصْحـِب َوالِل
ــ وكُــّل َقــاِرٍئ َوكُـّل َسـاِمـ

ِع



