
 تأليف سليملن الجمزوري                                   فطفل                   متن تحفة األ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
ـُْزورِى َيُقــوُل َراِجـي رمَحِة الَْغـُفـورِ  (1)  َدْوَمـاً ُسلَـيَْماُن ُهـَو اْْلَم
ياً َعـلـى (2) ـِ  ُمـَحَمـــٍد وآِلــِه َوَمـْن تَـلَ  اْْلَْمــُد لِلَــِه ُمَصـلّ
 ِويِن َوالُْمُدودِ فــي اّنلُـوِن واّتَلـنْ  َوَبْعـُد هَذا اّنَلـْظـُم لِلْـُمِريــدِ  (3)
ْطَفالِ  (4)

َ
 الَْكمالِ  ـْن َشيْـِخنَا الِْميـىِِهِ ِذيعَ  َســَميتُــُه بِتُحَفـة األ

ْن َينْـَفَع الُّطـَلبَـا (5)
َ
رُْجــو بِـه أ

َ
ْجــَر َوالَْقـبُـوَل َواّثلَـَوابـا أ

َ
 َواأل

 اّنلون الساكنة واّتلنوين
ـَنِْويِن لِلـُنــوِن إِْن تَْسـُكْن  (6) ْحَكـاٍم فَُخـْذ َتبْـِيـيـِنـي َولِلّت

َ
ْرَبـُع أ

َ
 أ

ْحـُرِف  (7)
َ
َوُل اإلْظـَهاُر قَـبْـَل أ

َ
 لِلَْحـلْـِق ِسـٍت ُرِتبَْت فَلـتَـْعرِِف  فَـاأل

 ُمـْهَملَـتَاِن ثُــَم َغيْـٌن َخــاءُ  َهْمـٌز فَـَهـاٌء ثُـَم َعـيْـٌن َحـاءُ  (8)
ـَان (9) تَـْت  ـيوالـّث

َ
 ـلُـوَن ِعنَْدُهْم قَْد ثَبَتَْت يَـْرمَ  فِـي إِْدَغـاٌم بِسـَتٍة أ

ٍة بِيَـنْـُمو ُعِلـَمـا لَـِكَنَها قِْسـَماِن قِْســٌم يُـْدَغـَما (11) ـَ  فِـيِه بِـُغـّن
لَْمـٍة فَــلَ  (11) ـِ  تَـلَ  تُـْدِغـْم َكُدنْـيَا ُثَم ِصـنَْوانٍ  إّاَِل إَِذا َكـانَـا بِـكـ
 الـَلِم َوالـَرا ثُـَم َكـّرَرنَـهْ  فـي ُغـَنةْ  إِْدَغــاٌم بَِغيْــرِ  َواّثلَـانـي (12)
 بُِغـنَــٍة َمـَع اإلِْخـَفـاءِ  اً ِميــم َواّثلَـالـُث اإِلقْـَلُب ِعنْـَد اْْلَـاءِ  (13)
 ـُروِف َواِجـٌ  لِلَْفاِضـِل ِمـَن اْلُ  َوالَرابِـُع اإلِْخـَفاُء ِعنْـَد الْفاِضـِل  (14)
ـْتُـَها فِـي ََخَْسـٍة ِمْن َبْعِد َعْْشٍ َرْمُزَها فـي (15)  ِِكِْم هَذا اَْليِْت قَـْد َضَمن
ـَباً زِْد ِِف تُـََقً َضْع َظالِـَما ِصْف َذا ثَـنَا َكْم َجاَد َشْخٌص قَْد سَما (16)  ُدْم َطّي

 امليم واّنلون املشددتني
 وََســِم ُكـًل َحـرَْف ُغـَنٍة بَـَدا ُغـَن ِميـماً ثُـَم نُونـاً ُشــِدَداوَ  (17)

 امليم الساكنة
لــٍف يََلِــنٍَة ِلــِذى اْْلِـَجا َوامِليـُم إِْن تَْسـُكْن تَِِج َقبَْل الِْهَجا (18)

َ
 ّاَل أ

ْحـََكُمـَها ثَـَلثَـٌة لَِمـْن َضبَـْط  (19)
َ
 َغـاٌم َوإِْظـَهـاٌر َفَقــْط إِْخـَفاٌء ادْ  أ

َوُل اإلِْخـَفـاُء ِعنْـَد اْْلَــاءِ  (21)
َ
 وََسـِمـِه الَشْفــوَِى لِلْـُقــَراءِ  فَـاأل
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تَـى (21)
َ
ـَانـى إِْدَغـاٌم بِِمـثِْلـَها أ ـِرياً يَا فَـَت  َواّثلّ  وََسـِم إدغـاماً َصـغ

اِلـُث اإِلْظـَهاُر فِـى ا (22) ـَ ْحـُرٍف وََسـِمـَها َشْفِوَيـهْ  ْْلَِقَيـةْ َواّثل
َ
 ِمـْن أ

ْن ََتْتَـفِ  (23)
َ
ى َواٍو َوفَـا أ  فَاْعـرِِف  ِلـُقـْربِــَها َوّالحتادِ  َواْحـَذْر ََلَ

 ّالم آل وّالم الفعل
ْحــُرِف  (24)

َ
ْل َحـاّاَلِن قَـبْـَل األ

َ
ـَْعـرِِف  لَِلِم أ وّالَُهــَما إِْظـَهـارَُها فَلْت

ُ
 أ

ٍة ُخـْذ ِعلَْمـهُ  (25)  ِمَن ابْـِغ َحَجـَك وََخـْف َعِقيـمـهُ  َقبَْل اْرَبـٍع َمْع َعْْشَ
ْرَبـ (26)

َ
يْـضاً َوَرْمـَزَها فَـعِ  عٍ ثَاِنيـِهـَما إِْدَغـاُمـَها فـى أ

َ
 وََعـْشـَرٍة أ

يـَفاً لِلَْكـَرمَدْع ُسـوَء َظٍن زُ  مْحَاً َتُفـْز ِضْف َذا نَِعمِطْ  ُثَم ِصْل رُ  (27)  ْر ََشِ
 َوالـَلَم اّالُْخـرَى َسِمـَها َشْمِسـَيهْ  َوالَلَم اّالُولَـى َسـِمـَها َقْمـِرَيـهْ  (28)
 فـى ََنْـِو قُْل َنَعْم َوقُلْـنَا َواّتْلََقـى وأْظـِهـَرَن ّاَلَم فِـْعــٍل ُمّْطلَــقاً  (29)

 املثلني واملتقاربني واملتجانسني
َحـْق  الِصَفاِت َوالَمَخـاِرِج اَتَفـْق  إِْن ِِف  (31)

َ
 َحـْرفَاِن فَالِْمثْـَلِن فِـيِهـَما أ

 الِصـَفاِت اْختَـلَـَفا يُلََقــبَاَوفـي  َوإِْن يَُكـونَا ََمْـرَجا ًتَـَقـاَربَـا (31)
ْو يَُكــونَا اَتَفـَقا (32)

َ
 َمـْخَرٍج ُدوَن الِصَفاِت ُحِقـَقا فِـي ُمـتْـَقاِرَبـنْيِ أ

ـََكـنْ  (33) َوُل ُكـٍل فَالَصـِغـرَي َسـِمـيَـنْ  بِالُْمتََجانَِســنْيِ ثُــَم إِْن س
َ
 أ

ْو ُحـِرَك اْلَـْرفَـاِن ىف لُُكٍ َفُقـْل  (34)
َ
 ُكـٌل َكِبــرُي واْفَهَمـنْـُه بِالُْمـثُْل  أ

 أقسام املد
ـَدُ  (35) ْصِلـُى َو فَـرِْعــٌى لَـهُ  َوامل

َ
َوّاًل َطِبيـِعـّياً َوُهـــو أ

َ
 وََســِم أ

 َوّالبِـُدونِِه اْلُـُروُف ُُتْـتَـلَـْ   َمـاّاَل تََوُقـٌف لَـُه َعـلـى َسـبَْ   (36)
ْو ُسـُكونْ  (37)

َ
ُى َحرٍْف َغرْيُ َهْمٍز أ

َ
 نْ َجا َبْعـَد َمـٍد فَالَّطِبــِيّىَع يَُكـو بْل أ

ْو ُسُكوٍن ُمْسـَجـلً  الَْفرِْعـُى َمْوقُـوٌف َعلـي َواآلَخرُ  (38)
َ
 َسـبَْ  َكَهْمٍز أ

 ِمْن لَْفـِظ َواٍى َوْْهَ ىف نُوِحـيـَها ُحـُروفُــُه ثَـــَلثَـٌة فَِعـيـَها (39)
لٍف  َشـْرٌط َوفَـتٌْح َقبْـَل  َوالَكْْسُ َقبْـَل ايَْلَا َوَقبَْل الْواِو َضـمْ  (41)

َ
 يُلْتَــَزمْ  أ

ْعـِلـنَا َواللِـنُي ِمنْـَها ايَْلَا َوَواٌو َسـَكـنَا (41)
ُ
 إِِن انِْفــتَاٌح َقبْـَل ُكـٍل أ

 أحَكم املد
ْحـَكـاٌم ثَـَلثَـٌة تَـُدومْ  (42)

َ
 َوْهـَي الْوُُجوُب َواْْلََواُز َواللُـُزومْ  لِلَْمــِد أ

 فِـي ِِكَْمــٍة وََذا بُِمَتْصــٍل ُيَعـدْ  َهْمـٌز َبْعَد َمـدْ فَـَواِجٌ  إِْن َجـاَء  (43)
 ُكـٌل بِِكلَْمــٍة وََهَذا الُمـنَْفِصــْل  وََجـائـٌز َمـٌد َوقَْصـٌر إِْن فُِصـل (44)
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ـُْل َذا إِْن َعـَرَض الُسـُكـونُ  (45)  َوقْـَفاً َكتَْعـلَـُمـوَن نَْسـتَِعــنيُ  َوِمث
ْو قُـ (46)

َ
 بَـَدْل َكـآَمـنُوا َوإِيَـماناً ُخــَذا ِدَم الَْهْمـُز َعـلَـي الَمـِد وََذاأ

ِصــــلَ  (47)
ُ
 وَْصَل َوَوقْـفاً َبْعـَد َمـٍد ُطــّوّالَ  َوّالَِزٌم إِِن الُسـُكـوُن أ

 زمللأقسام املد ا
ْرَبـَعـةْ  (48)

َ
قَْســاُم ّالَِزٍم لَـَديهم أ

َ
 ـُي وََحْرفِـٌي َمَعــهْ َوتِـلَْك ِكـلْمِ  أ

ْرَبـَعـٌة تُـَفَصــُل  ِكـلَُهـَما ُمـَخـَفـٌف ُمـثَـَقـُل  (49)
َ
 فَـَهـــِذهِ أ

 َمـْع َحرِْف َمـٍد َفْهَو ِِكِْمـُي َوقَـعْ  فَـإِْن بِـِِكَْمـٍة ُسـُكوٌن اْجـتََمـعْ  (51)
ْو فـي ثُـَلثِـِي اْلُُروِف وُِجـَدا (51)

َ
 َمـُد وَْسـُّطُه فََحـْرفِــٌي بَـَداَوال أ

ْدِغـَما (52)
ُ
 ََمََفـٌف ُكــُل إَِذا لَـْم يُـْدَغـَما ِكـلَُهـَما ُمثَـــّقـٌل إِْن أ

َوَل الُســَورْ  (53)
َ
 وُُجـوُدُه َوفِـي َثَمـاٍن اَنََصــرْ  َوالـَلِزُم اْْلَـرفِـُي أ

َخْص  َعَسْل َنَقْص يَـْجَمُعـَها ُحـُروُف َكْم  (54)
َ
 َوَعنْيُ ُذو وَْجَهـنْيِ والُّطوُل أ

لِـْف  (55)
َ
ِلــْف  َوَما ِسَوي اْلَْرِف اّثلَُلِِث ّاَل أ

ُ
ُمـُده َمـّداً َطِبيـِعـَيا أ ـَ  ف

يْضـاً فِـي فَـَواتِِح الُسـَورْ  (56)
َ
 ِِف لَْفِظ يََحٍ َطـاِهٍر قَـِد اَْنََصـرْ  وََذاَك أ

ْرَبـْع َعَشـرْ َوََيْمَ  (57)
َ
 ِصلُْه ُسَحرْياً َمْن َقَّطْعك َذا اْشـتََهرْ  ـُع الَْفَواتِـَح األ

 اخلاتمة
 َعـلَـى َتَماِمـِه بِـَل تَــنَاِهـى َوتَــَم َذا اّنَلـْظُم ِِبَـْمِد اللَـــهِ  (58)
بْـيَاتُـُه نَـٌد بَـداَ ِلـِذى اّنلُـىَِه  (59)

َ
 ـْن يُـتِْقـنُـَهاتَاِرخُيُه بُْشـَرى لِمَ  أ

بَـــداَ  (61)
َ
ْحـَمـَدا ثُـَم الَصـَلُة َوالَســَلُم أ

َ
نِْبـيَاِء أ

َ
 ِعـلـى ِخـتَاِم األ

 ــِل قَـاِرٍئ وُكـِل َســاِمـعِ َوكُ  َواآلِل َوالَصــْحِ  َوُكـِل تَـابِـعِ  (61)

 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصللحلت
 


