
 

 أسنى األقوال 

 يف ضبط متين 

 اجلزرية وحتفة األطفال

 

 ضبط وحتقيق
 أبو حفص عمر بن أمحد بن حممود
 األزهري السويفي املصري
 
 
 
 راجعها وقدم هلا
 
 فضيلة الشيخ                    فضيلة الشيخ                             

   بيوميعبدالفتاح بن مدكور           حسن بن مصطفى الوراقي 

   عضو هيئة التدريس بقسم     

 الدارسات القرآنية جبامعة الطائف 

 (سابًقا)مستشار شئون القرآن باجليزة 

 وتلميذ اإلمام الضباع



 ـ حفظه اهلل ـ مقدمة فضيلة الشيخ حسن الوراقي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رسـل  نبيانـا حممـد وعلـى آلــه     احلمـد هلل ر  العـامل و والصـوة والسـوم علـى أشــرني النبـي  وامل      

 ...وصحبه وسلَّم تسليًما كثرًياو وبعد

إنه قد عرض عليَّ األخ : حسن بن مصطفى بن أمحد الوراقي: فيقول العبد الفقري إىل ربه تعاىل

أبـو حفـص عمـر بـن أمحـد األزهـريظ ـ حفظـه اهلل ونفـب بـه ـ ضـبطه علـى مـتين              / الفاضل الشيخ

ــدالتحفــة واجلزريــة يف الت و) أســنى األقــوال يف ضــبط مــتين اجلزريــة وحتفــة  )و والــذي أهــا  (ي

 . فوجدته ضبطا صحيًحا موافًقا ملا تلقيته عن شيوخي( األطفال

كـاملت   ( التحفـة واجلزريـة  )أبو حفص عمر األزهريظ منظوميت / هذاو وقد قرأ عليَّ األخ الشيخ

أجزتـه بهمـا قـراءة وإجـازة      قراءة متقنةو كـل منهمـا يف سلـس واحـد  يبـا عـن بهـر قلـ و وقـد         

 (1). كما أجزته إجازة عامة بكل ما يصح لي روايته وبكل مؤلفاتي وحتقيقاتي. وتعليًما

 .وإني ألوصي بطبب هذا املنت ونشر  ب  طلبة العلم

 .           واهلَل تعاىل أسأُل أن ينفب به طو  العلمو ومجيب املسلم  يف شتى بقاع األرض 

 .بيانا حممد وعلى آله وصحبه أمجع وصلى اهلل على ن

 وكتبه الفقري إىل عفو ربه ووو

 حسن بن مصطفى بن أمحد الوراقيظ املصريظ

 مدرس القرآن والقراءات بكلية املعلم  جامعة الطائف سابًقا

 وبقسم الشريعةو كلية اآلدا  والرتبية فرع تربةو جامعة الطائف سابًقا

 قر جامعة الطائف نفسها حاليًّاوبقسم القراءاتو كلية الشريعةو م

 واملقرئ مبعهد الرمحة العلمي مبساكن كورنيش النيلو روض الفرجو القاهرة

  م11/7/2112: هـو املوافق8/1111/ 11حرر يف يوم االثن  

ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ـ
 .ات؛ ألن الشيخ ـ حفظه اهلل ـ يشرتط املشافهة لإلجازة بالقرآن الكريم والقراءاتمب العلم أن الشيخ يستثين من اإلجازة العامة  اإلجازة بالقراء (1)



 

 ـ اهلل حفظه ـ عبد الفتاح مدكور الشيخ فضيلة مقدمة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

والصوة والسوم على أشرني املرسل و سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجع و  واحلمد هلل ر  العامل 

 ...وبعد

/ عبد الفتاح بن مدكور بن حممد بيوميو إنه قد جاءني ابين الشيخ الفاضل/ العبد الفقري إىل ربه تعاىل فيقول

أبو حفص عمر بن أمحد بن حممود األزهريو وقرأ على متين التحفة واجلزرية قراءة متقنة وأجزته بهماو ثم 

أسنى )للمتن و والذي جعل اهه  طل  مين أن أقدم له متين التحفة واجلزرية على الضبط الذي قرأ  عليظ

فأجبته لذلك لكون الضبط الذي كتبه مفيدا لطلبة علم ( األقوال يف ضبط متين اجلَزرية وحتفة األطفال

 الت ويد وموافقا ملا عليه علماء الت ويدو واهلل عز وجل أسأل أن يكرم أهل القرآن يف الدنيا واآلخرةو 

 .واهلل وليُّ التوفيق

 .عبد الفتاح بن مدكور بن حممد بيومي/ قرئفضيلة الشيخ امل

 هـو1111/ شعبان/ 1حتريرا يف اخلميس 

 .م2112/ 7/ 21: املوافق



 

 
0 
 اإلهداء

 اليت طاملا تعبت وسهرت -حفظها اهلل وبارك يف عمرها  -أمي احلبيبة الغالية  إىل

ال    إني ـ واهلل ـحتى من أجل أن تعلمين كتا  اهلل تعاىل وما ينفعين يف أمر ديين ودنياي 

 أعرني مبا أكافئها و ف زاها اهلل عين خري اجلزاء

 الذي طاملا بذل لي من وقته ملراجعة القرآن الكريم –رمحه اهلل  –والدي  إىل

 إىل كل من ساهم يف إخراج هذا العمل إىل طلبة العلم

ــن عــلــمــين حــرًفــا  إلــى كــل م

 ــاــــعـــي جــميــلــــى  أهــــإل

 ـزاءــي األعـى طـوبــإلـ

 أهدي هذا العمل

*** 

 



 

 
َوَنُعوُذ ِباهلل ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَناو وسيئات , حنمد  وَنْسَتِعيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُ , ِإنَّ احَلْمَد هلِل

اَل ِإلَه  َمْن َيْهِد  اهلُل َفَو ُمِضل لُهو َوَمْن ُيْضِلل َفَو َهاِدي لُهو َوَأْشَهُد َأْن, أعمالنا

ِإالَّ اهلُل وحد  ال شريك لهو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُ  َوَرُسوُلُهو صلى اهلل عليه 

 وعلى آله وصحبه وسلم

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  )  آل عمران  (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   )  201 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 (ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ         ٺ

 [.2:النساء ]
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ) 

 [.02ـ00: األحزا ] (ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ

 أما بعد؛

وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وآله , فإن أصدق احلديث كتا  اهلل 

 ,كل حمدثة بدعة و, وسلمو وشر األمور حمدثاتها

 .وكل ضولة يف النار, وكل بدعة ضولة
 



علـى مشـا ي    قـراءات وال  تعـاىل  بقـراءة بعـو متـون الت ويـد     فقد أكـرمين اهلل  ...ثم أما بعد أيضا

مـن بعضـهم يف هـذ  املتـون     ـ بفضـل اهلل تعـاىل ـ      األفاضل الكرامو أهل العلم واإلتقانو وحصـلت 

أعلى األسـانيد و وملَّـا كـان الت ويـد مـن أشـرني العلـوم لتعلقـه         بـ على السـند املتصـل إىل أصـحابها    

بكتا  اهلل تعاىلو سعيت جاهدا إىل تقريبه للناس عامة ولطلبة العلم خاصةو وملا كان قـول علمـاء   

وكانــت طــريقتهم يف املتــون ضــبطها قبــل ( مــن حفــت املتــون حــاز الفنــون)الســلف يف طلــ  العلــم 

ط دليل على ختصص املرء ومتكنه يف فهم مادتـهو وقـد اهـتم بـه     حفظها وفهمهاو ال سيما وأن الضب

العلماء قدميا وحديثا اهتماما بياًنا لكل ذي بصريةو لـذا اسـتعنت بـاهلل تعـاىل وضـبطت مـتين التحفـة        

واجلزريـة ـ إذ همـا األصـل  املعتمـدين ابتـداًء عنـد أهـل الت ويـد يف حفـت املتـون وشـرحها ـ وكـان              

واعتمـادا علـى مـا كتبـه كبـار ايفققـ  يف ضـبطهما         وما قرأته على مشا ي بناًء على ضبطي عليهما

كالعومة الضـباع والـدكتور أميـن رشـدي سـويد والشـيخ حسـن الـوراقي والشـيخ حممـد بـن فـوح             

أخرجـه  ها أنـا ذا  و وومبا تقتضيه قواعد اللغة وعلم العروضاملطرييو و ريهم من أهل التحقيقو 

هـديف بـذلك أن أشـارك بهـذا اجلهـد القليـل يف خدمـة كتـا  اهلل تعـاىل          و إلخواني من طلبة العلـمو 

وهـم مـن تعلَّمـوا     باخلرييـة ( صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم    )أوالو ثم يف خدمـة مـن شـهد هلـم الـن       

القرآن ثم علَّمو و جزاهم اهلل عن األمـة خـري اجلـزاءو وإنـي ألرجـو مـن كـل مـن اطلـب علـى هـذا            

واهلَل تعـاىل أسـأُل أن لعـل هـذا العمـل خالصـا        لمـين بهـا ناصـحاو   العمل فوجد فيـه أخطـاء أن يع  

                                            و أنـا ومشــا ي ووالـديظ وأهلــي وطوبـي أمجعــ و    لكـريم و وأن يــنفعين بـه يــوم الـدين   لوجهـه ا 

 .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسّلموصلى اللهم على 

 وكتبهووو

 ربه الكريمالفقري إىل عفو 

 عمر بن أمحد بن حممود األزهريظ

 هـو1112/شعبان/21وكان الفراغ منه صباح يوم السبت 

 م21/7/2111املوافق                                    

 مجهورية مصر العربية/ مركز وحمافظة بين سويف 

04444211110/omarabohafs1  سكاي بي. 



 األطفال اإلسناد الذي أدى إليَّ منظومة حتفة
 :عدد من الشيــوخو منهمَتَلقَّْيت منت حتفة األطفال وقرأته  يبا من حفظي يف سلس واحد على 

 ـ حفظه اهلل ـ  عبد الفتاح بن مدكور بيومي( 4)/فضيـلة الشـيخ املقرئ (أ)

 ـ حفظه اهلل ـ  عبد السـميب بن كريـم الـدين/ فضيلة الشيخ املقرئ(  )

  ـ ـ حفظه اهلل حــسـن بن مصطفى الوراقي/ ئفضيلة الشيخ املقر( جـ)

حسن بن / عبد السميب بن كريم الدينو والشيخ/ وقرأها كل من الشيخ

عبد الفتاح / الشيخ: منهم أيضا مصطفى الورَّاقي على عدد من الشيوخ

علي بن حممد ( 2)/ فضيلة الشيخ على وقرأها الشيخ عبد الفتاح مدكورو مدكور

عبد الرمحن / (6)الشيخ   عنو وهو (هـ4630ـ  4603) (الضباع)الشهري بـ

كان ) (الكت )حسن بن حييى وو (هـ4663كان حيا ) (الشعار)اخلطي  الشهري بـ

شيخ املقرئ  شيخ قراء عن  وهما( هـ و وال يعلم تاريخ وفاته4646حيا بعد عام 

 /بموهو بسند  إىل النا (هـ4646ت)حممد بن أمحد املتولي ( 1/ ) مصر يف وقته

                   .رمحه اهلل ـسليمان اجلمزوري ـ 

 وهلل احلمد واملنة

 



 ـ رمحه اهلل ـ ترمجة موجزة  للشيخ سليامن اجلمزوري

 .سليامن بن حسني بن حممد اجلمزوري الشهري باألفندي الشافعي :اسمه

ت تعرف ولد يف شهر ربيع األول سنة بضع وستني بعد املائة واأللف بطنطا وكان :مولده

 ( طنتدا)قدياما بـ

 .بنحو أربعة أميال( طنطا)ونسب إىل مجزور، ألهنا بلدة أبيه، وهي قريبة من 

 (.النور امليهي)أخذ القراءات والتجويد عىل شيخه  :شيوخه

يف رواية حفص رجال، وبينه وبني الرسول  ( 9)بينه وبني ابن اجلزري  :سنده يف القرءان

 .رجال( 52)عن عاصم من طريق الشاطبية 

 :من مؤلفاته

 (حوله عليه رش. )نظم كنز املعاين بتحرير حرز األماين •

 .منظومة يف رواية ورش •

 . جامع املرسة يف شواهد الشاطبية والدرة •

اضطربت أقوال املحققني والرشاح يف حتديد وفاته لعدم ورود نص بذلك، ولذا  :وفاته

( هـ2522)خالصة أقواهلم أنه كان حيا عام جلؤوا إىل االحتامالت من  خالل مؤلفاته، و

 ل                                             (.منظومة ورش)ألن هذا آخر تاريخ ملؤلفاته وجد مكتوبا عىل
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ُقـــــوُل (4 اِجـــــي َي ـُفـــــورِ  َرْحَمـــــِة َر َغ  اْل

 

ـا ــ ًم ْو ـــاُن َد َم ْي ـَو ُسَل ــ ـــُزوري ُه  :اجَلْم

 
 

ـَحْمـــــــُد (2 ِه اْل ــ لــــ ـــا ِل ــــ ًي ـــى ُمَصلِّـ ـَلــــ  َع

 

ـٍد ــ آلـــــــِه ُمَحـمَّـــ ـــْن َو ــــ َم ـــــــَو َو  َت

 
 

ـــُد (6 ْعــ َب ا :َو ـَذ ــ ـــ ـــُم َه ـِد النَّـْظــ ــ يــ ـِر ُم ْل  ِل

 

يـِن والنُّـوِن :ِفـي ِو  َواْلُمـُدوِد ووالتَّْن

 
 

ُتـــــُه (1 ـ ْحـَفـــــِة)ـِبــــ َسمَّْي ــــــالِ  ُت  (اأَلْطـَف

 

ـا َعْن َن ِخ ْي يِهــىا  َش ـِم َكمــالِ  ِذي اْل  اْل

                        
 

ـــو (5 ْرُجـــ ـِه َأ ــ ـــ ْن ِب ـــَب َأ ـَفـــ ْن ـــاالطُّـ َي ـــ  وََّب

 

ـَر ــ اأَلْجــــ ـــوَل َو ُبـــ ـ َق ْل ا ـــا َو ـــ اَب الثَّـَو  َو

 

 ( َأْحَكاُم النُّوِن السَّاِكَنِة َوالتَّْنويِن )

 

لـنُّــــــوِن (3 ْن ِل ْسـُكــــــْن ِإ يــــــِنَو َت ـِو لتَّْن  ِل

 

ـُب ــ ـ َب ْر ـاٍم َأ ــ ْحـَكـ ـْذ وَأ ــ ـُخـ ـــي َف ِنـ يـ ِي ْب  َت

 
 

ـــاأَلوَُّل (7 ـاُر :َفـ ــ ـــَل اإلْبَهـ ـ ْب ـــُرنِي َق ْحـ  َأ

 

 

ـِقِل ــ َحْلـ ـــتٌّ ْل ـــْت ِسـ تاَبـ ـــِرنِي ُر ـْعـ َت ْل  َف

               

 
 

ْمـــــٌز (3 َهـــــاءٌ  َه ْيـــــنٌ  ُثـــــمَّ  َف ـ  َحــــــاءُ  َع

 

َتـــاِنـــ  ـ َل َم ْه ــ  ُم ــــمَّ ـ ْيـــٌن ُث ـ  َخــــاءُ  َ 

 
 

ـــاِن (1 ـاٌم :والثَّــ ــ ـــ  َ ْد ـٍة ِإ ــ ِسـتَّــ ــــــْت ِب َت  َأ

 

ـوَن) ِفي ُل ُم ْر ُهــمْ  (َي َد ْن َتــتْ  َقــدْ  ِع َب  َث

       
 

 

نََّهــــا  (40 ِك ـْســــمٌ  :ِقْسَمــــانِ  َل َ ـَمــــا  ِق ْد  ُي

                                       
 

 

ـِه ــ يـ ـ ـنَّــــٍة ِف ُغ ـُمــــو)ـِبـــ ِب ْن ـَمــــا (َي ِل  ُع

                                               

 



 

44) 

 

ا ِإالَّ َذ ـــــــــانَ  ِإ ـٍة اَك ـَمــــــــ ْل ِك ـــــــــــَو ِب  َف
 
 

ـاُد)ـَك ُتدِ ـْم َي ـمَّ (ْن ـَواٍن) ُث ـَو (ِصْن  َت
 

 

 

 

 

42) 

 

ـــاِن الثَّـــ ـاٌم :َو ــ َ ـــ ْد ـِر ِإ ــ ـــ ْي ـ َغ ـْه ِب ــ  ُ ـنَّـــ

 

  

ـــي  ـــوَِّم فـ ـــرَّاَو الـ ـــمَّ الـ ـْه ُثـ ــ نَّـ  َكراَر

 

 
 

ـــُث (46 الثَّالـ ـــَوُ  :َو ـَد اإِلْقـ ــ ـ ْن ـاِء ِع ــ ـ َب ـ ْل  ا

 

ـا ــ يًمـــ ـٍة ِم ــ ـنَّـــ ُغ ـــَب ِب ــــ ـاِء َم ــ  اإِلْخـَفـــ

 
 

الرَّاِبــبُ  (41 ْنـــدَ  اإِلْخَفـــاءُ  :َو َفاِضـــلِ  ِع  اْل

 

اِجــــٌ  احُلــــُرونِي ِمــــَن ـــِل َو َفاِضـ ْل  ِل

 
 

ْعـدِ  ِمـنْ  َخْمَسـةٍ  ِفي (45 َهــا  وَعْشــرٍ  َب ُز ْم  َر

 

 

ِم ِفي ْل ا ِك َذ ـِت َه ْي ـا َقـد الَب َه ُت  :ضَّمَّْن

        

 
 

ا ِصْف) (43 ا َذ َن  َسَما َقْد َشْخٌص َجاَد َكْم َث

           

ْم يا ُد اَط ْد ًب َمــا  َضــبْ  ُتًقى ِفي ِز  (َباِل

                          

 (دََّدَتْيِنامُلَشالنُّوِن وامِليِم  ُحْكُم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ـــنَّ (47 ُ ــ ــ َو يًمــ ـــمَّ ـاِم ـــا ُثــ ــ وًن ا ُن ـــداَد  ُشـــ

 

ـــما َسـ ـــًو َو ـٍة َحــــْرنَي ُكـ ــ نَّـ ا ُ  ـــــَد  َب

 

 (َأْحَكاُمَ امِليِم السَّاِكَنِة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ْن ُمامِلـي َو (43 ْســُكْن ِإ ِ ــي َت ـــَل َت ْب َ ـــا َق ِه  اْل

                         

ـــٍف اَل ِلــ ـٍة َأ ــ ــ ياَن ـــِذي َل ـــ ـــا ِل ِحـَ ــ  اْل

 
 

ـــا (41 َهــ ْحَكاُم ـٌة َأ ــ ــ َوَث ـــْن َث ـَمــ ـــْط ِل  :َضَبــ

 

ـاٌء ْخَف َ ـاٌم وِإ ْبَهــارٌ َو واْد ـَقــطْ  وِإ  َف

 
 

ــاأَلوَُّل (20 ـاُء :َفــ ــ ـَد اإِلْخَفــ ــ ــ ْن ـ ـاِء ِع ــ ــ َب ـ ْل  ا

                              

ـِه ــ َسـماــــ ـــِويَّ َو ـُقـــــــرَّاِء الشَّـْفــــ ـْل  ِل

 



 

ـــاِن (24 الثَّــ ـاٌم :َو ــ َ ــ ْد ـاـِب ِإ ــ ـَهــ ِل ْث ـــى ِم َتــ  َأ

 

ــما َسـ ـــا َو َ اًمـ ا إْد ـًر ــ يـ ـــا َصِغ ـ ـــى َي َتـ  َف

 
 

الثَّاِلــــُث (22 ـيَّــــهْ  ِفـــي اإِلْبَهــــارُ  :َو ِق َب ْل  ا

 

ـــْن  ـــُرنٍي ِمـ ْحـ ـــا َأ ـــْهَش َوَسماَهـ يَّـ ـِو  ْف

 
 

اْحــَذْر (26 اٍو َلــَدى  َو ْن َفـــا َو َو ِفـــي  َأ َت ْخ  َت

 

ـا ــ ـَهـــ ِب ْر ُق ـاِد ِل ــ ـاْعــــــِرنِي َواالتاـَحـــ  َف

                 

 (َوالِم اْلِفْعِل (أْل)الِم  اُمَكْحَأ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ـــَوِم (21 ْبـــَل َحـــااَلِن (َأْل) ِل  اأَلْحـــُرنِي َق

 

ـــا َم َهـــا :ُأواَلُه ـاُر ْبَه ـْعـــِرنِي وِإ َت ْل  َف

 
 

ــَل (25 ْب ــٍب َق َب ــب اْر ٍة َم ـَر ــ ـْذ عَظْش ــ ـُه ُخ ــ َم ْل  ِع

 

ـِغِإ) :ِمْن  (َعِقيَمُه َوَخـْف َح َّـَك ْب

 
 

ـــا (23 َمــ يِه اِن ـاِإ :َث ــ َهــ َ اُم ـــي ْد ـــِب ِفــ ـــ َب ْر  َأ

 

ٍة ـَر ــ َعْش ـــا َو ًض ْي َز وَأ ْم َر ـاَو ــ ـــِب َه  :َف

                               
 

 ِنَعْم َذا ِضْف ُفْزــَت ْحًماُر ِصْل ُثمَّ ِطْ ) (27

                  

 

ْع ْر َبــن   ُسوَء َد يًفــا  ُز مْ  َشِر َكـَر ْل  (ِل

 

 
 

ــوََّم (23 الــ ـــى َو ـــاَسما ااُلوَلــ ْم َهــ ـْهَق ــ يَّــ  ـِر

 

الــوََّم ـــَرى َو ـــا ااُلْخ ـْه َسماَه ــ يَّ  َشْمِس

 
 

ـْعــــــــٍل اَلَم وأْبِهــــــــَرنَّ (21 ـــا ِف ـَقـــــ َل ْط  ُم

 

 (اْلَتقَـى)َو (ُقْلنَـا)َو (َنَعـْم ُقْل) :َنْحِو ِفي

 

 (يف امِلْثَلْيِن َوامُلَتَقاِرَبْيِن َوامُلَتَ اِنَسْيِن)
 

َخــــاِرِجَو الصاـــَفاِت ِفـــي ِإْن (60  اتََّفــــْق امَل

 

ـــاِن َف ـــَوِنَف َحْر ْث ِم ـــا اْل َم يِه َحـــقظ ِف  َأ

 



 

ِإْن (64 ـــا َو ــــ ُكوَن ـــا َي ْخـَرًجــــ ـــا َم ــــ َب ـاَر َق  َت

 

ـــي ـــاِت َوِفـ ـــا الصاَفـ َفـ َل َت ـــا اْخ ـ َب قَّـ َل  ُي

 
 

ـــِن (62 ـــ ْي ـ َب اِر َق ْت ْو وُم ـــا َأ ـــ ُكوَن ـــا َي ـَقـــ  اتَّـَف

 

 

ْخــَرجٍ  ِفي  َقــا ُحقِّ الصاَفــاتِ  ُدوَن َم

                                              
 

 

ـــِنـِب (66 ــ ْي َسـ َ اِن َت ُم ـــمَّ واْل ْن ُثــ ـــْن ِإ  َسـَكــ

 

وَُّل ــ  ُكــــل   َأ ـيـــرَ :ـَف َيـــنْ  الصَِّغ  َسماـ

 
 

ْو (61 ــراَك َأ ــاِن ُح َف ــي احَلْر ـــْل ُكـــل  ِف ُق  :َف

 

ـــلٌّ يـــٌر ُك ِب ْنـــُه وَك ـ َم َه ُثـــْل واْف ـ ُم اْل  ِب

 

 (أْقَساُم امَلدا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

َمــــدُّ  (65 اْل ْصِلـــــيٌّ :َو ِعـــــيٌَّو وَأ ْر ـُه َف ـــــ  َل

 

ـــما َســـ ـــا َأوَّاًل َو ـيًّــ يِع ِب ـــو َط ــــ ُه  :َو

 
 

َوقُّـــــٌف اَل َمـــا  (63 َلـــــى َلــــهُ  َت َبـــــْ  َع  َس

 

ـِه َوال ــــ ُدوِن ـــْ  احُلـــــُرونُي ِب ـَلــ َت  ْ  ُت

 
 

ـِر َحــْرنٍي َأيُّ بــْل (67 ــ ْي ــٍز َ  ْم ْو َه ــُكوْن َأ  ُس

             

 

ْعــدَ  َجـا  يِعــيُّ :ـفَـ  َمــد   َب ُكــونْ  الطَِّب  َي

                             

 
 

ــُر (63 ـــيُّ :َواآلَخـ ِعـ ْر َف ــونٌي اْل ْوُقـ ـــى َم َلـ  َع

 

 ْ ْمـٍز:ـَك َسَب ْو َه  ُمْسَ ـو ُسُكـوٍن َأ

 
 

ـُه (61 ــ ـٌة ُحـُروُفــــــــ ــ ـَوَثــــــــ ـــا َث يـَهــــــــ ـ ِع  َف

 

 (ُنوِحيَهـا) :ِفـي َوْهَي (ٍيَوا) :َلْفِت ِمْن

 
 

الَكْسُر (10 َل َو ْب ا َق َي َل واْل ْب  َضــمْ  اْلـواوِ  َوَق

 

ــْرٌط ـــٌح وَش ْت َف ـــَل َو ْب ـــٍف َق ْل ْم َأ ـَز ــ َت ْل  ُي

 



ـــُن  اللِّيــ ـــا َو َهــ ْن ــا ِم َيــ ْل اٌوَو ا ـــا َو ــ َن  ُسكِّـ

 

 

ِن ـــاٌح ِإ ــ َت ِف ـــَل اْن ــ ْب ـــا ُكـــــل  َق ــ َن ـ ِل ْع  ُأ

 

 
 (َأْحَكاُمَ امَلدا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
ـــدا َمـــ ْل ـاٌم ِل ــ ْحـَكـــ ـٌة َأ ــ ـــ ـَوَث ـــُدوْم َث  َتـــ

                                          

 

 َواللُّـُزوْم وَواْلَ َواُز واْلُوُجوُ  :َوْهَي

                                         

ــٌ    اِجـ َو ْن َف ــاَء ِإ ـٌز َجـ ــ ْمـ ـَد َه ــ ْعـ ـــدظ َب  َمـ

 

َمــ ِفـــي ْل ا وـٍةِك َذ تَِّصـــْلـِب َو ـَعـــدظ ُم  ُي

           

ـٌزَو  ــ ـــ ـــدٌّ َجاِئ ـٌر َمـــ ــ ْصـــ ْن َوَق ــْل ِإ ِصـــ  ُف

 

ـــلٌّ ـٍة ُكــ ــ َمــ ِكْل ا ِب ـَذ ــ َهــ ـــْل َو ـِصــ َف ْن  امُل

          
ْثــــــُل  ِم ا َو ْن َذ  السُّـُكــــــونُ  َعـــــَرضَ  ِإ

 

ـا ـًف ـُمــونَ ):ـَك َوْق َل ْع ـيــنُ ) (َت ـِع َت ْس  (َن

 

ْو  ْمـــــ ُقـــــداَم َأ َه َلــــى ُزاْل ا امَلـــــدا  َع َذ  َو

 

ـَدْل ـوا):ـَك َب ُن ـ ـاًنــا )َو (آَم مَي ا  (ِإ  ُخــَذ

 

ٌمَو  ِن اَلِز  ُأصاــــــــــــَو الـسُّـُكــــــــــــوُن ِإ

 

ـــًو ـــا َوْصـ ًفـ َوْق ـَد َو ــ ْعـ ــوااَل َمــــد  َب  ُطـ

 

 (أْقَساُم امَلدا الَّوِزِم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ـاُم  ــ ـَســــ ْق ٍم َأ ـــْم اَلِز ـِهــــ ْي َد ـْه َل ــ ـَعــــ َب ْر  َأ

 

ــَك ْل ِت ـــيٌّ :َو ِم ْل ـــيٌَّو وِك ِف ـْه َحـْر ــ ـَع  َم

              
 

ـا  ــ َمـــــ ـــٌف ِكَوُه ـَخـفَّـــــ ـــُل وُم ـقَّـــــ َث ـ  ُم

 

 ِ ـِذ ــ ــــــ ـَه ـٌة َف ــ ــــــ ـَع َب ْر ـــُل َأ ـَفـصَّـــــ  ُت

 

ْن  ِإ ـٍة َفـــــ ــ َمـــ ِكْل ـــوٌن ِب ـــْباْج ُسـُكـــ ـَمـــ  َت

 

ْهــوَ  َمـد   َحْرنِي َمْب ِمــيٌّ  َف ْل  َوَقــبْ  ِك

 



 
 

ْو (54 ــي َأ ـــيا ِفــ َوِثــ ـــُرونِي ُث ا احُلــ ـَد ــ  ُوِجــ

 

امَلـــــدُّ ـُه َو ْسُطــــ ِفـــــيٌّ َو َحـْر ا َف ـَد ـــــ  َب

 
 

ـــا (52 ـَمـــــ ـــٌل ِكَوُه ـقَّـــــ َث ْن ُم ـــا ِإ ِ ـَمـــــ ْد  ُأ

 

ا ُكــــلٌّ َمَخفَّــــٌف َذ ـــــْم ِإ ـــا َل َ ـَمـ ْد  ُي

 
 

ــوََّو (56 ُمالـــ ـــيُّ ِز ِفـــ َحْر ْر َأوََّل اْل ـَو ــ  الـسُّـــ

 

 ُ ـــوُد ـــي وُوُج ـــاٍن َوِف َم ـْر َث ــ َحـَص  اْن

 
 

ْ َمُعَها (51  (َنَقـْص َعَسـْل َكْم) :ُحُرونُي َي

 

 

ُن ْي َع َخــصظ  الطُّوُل ِنِكَل وْثلَِّث َو  َأ

 
 

 

َمـا  (55 ــْي احَلــْرنِي ِســَوى َو ـــْف اَل الثَُّوِث ِل  َأ

 

ـــدُُّ  ـَمــ ـــدًّا َف ي َمــ ِب ـــاَط ـيًّــ ـــْف ِع ـــ ِل  ُأ

 
 

اَك (53 َذ ًضــــا َو ْي اِتـــــِح ِفـــــي َأ َو ْر َف ـَو ــ  السُّــ

 

 اْنَحَصـْر َقـِد (َطاِهـٍر َحي ) :َلْفِت ِفي

 
 

ْ َمــــُب (57 َي اِتــــَح َو َو َف َبـــب اْل ـْر اأَلْر ــ  :عََّشـ

 

 اْشَتَهـْر َذا (َقَطْعَك َمْن ُسَحْيًرا ِصْلُه)

 

 (َخاِتَمٌة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

َتــــــمَّ (53 ا َو ـــُم َذ ـِد النَّـْظـــ َحـْمـــــ ـِه ِب ــ  اللَّـــ

 

َلـــــى ـاِمـــــهِ  َع َم ــــــَو َت ـاِهـــــي  ِب َن  َت

 
 

ـُه (51 ــ اُت َي ْب ـــدٌّ) :َأ ـِذ (َبـــدَا َن ــ ـ  النُّـَهـــى يِل

 

ـا ُ َه اِر ْشـَرى) :َت َمـْن ُب ـَهــا  ِل ُن ِق ْت  (ُي

 
 

ـــمَّ (30 ـــَوُة ُثـــ ـــَوُم الصَّـــ الـسَّـــ ا َو ـَد ــ ــــ َب  َأ

 

َلــــى ـاِم َع ـــ َت ـاِء ِخ ـــ َي ـ ِب ْن ا اأَل ـَد ــ ْحـَمـ  َأ

 
 

ـــِ  َواآلِل (34 ـــلا َوالصَّْحـــ ُكـــ ــــــِب َو ـاِب  َت

 

ـــلا ُكــ ـــاِرٍئ َو ـــ ـــلا َق ـــِب وُكــ  َسـاِمــ

 

 [َ ِماَلَعاْل  اَر ِهلَِّل ُدْمَحاْلو َوُةوَمنُظَماْل ِتمََّت]



 مة اجلَزريةاإلسناد الذي أدى إليَّ منظومة املقدا
ومة املقدظمة اجلَزرية كاملة عــلـى عدد من الشيــوخو وكذا أرويها إجازة قرأت منظ

 :عن بعضهمو منهم

 ـ حفظه اهلل ـ  مصباح إبراهيم بن علي ودن( 4)/فضيـلة الشـيخ املقرئ( أ)

 ـ حفظه اهلل ـ  عبد الفتاح بن مدكور بيومي/ فضيلة الشيخ املقرئ(  )

 ـ حفظه اهلل ـ  بن كريـم الـدينعبد السـميب / فضيلة الشيخ املقرئ (ج)

  ـ حفظه اهلل ـ حــسـن بن مصطفى الوراقي/ فضيلة الشيخ املقرئ( د)

حسـن بـن   / عبـد السـميب بـن كـريم الـدينو والشـيخ      / وقرأها كل من الشـيخ 

و عبد الفتاح مدكور/ الشيخ: منهم أيضا مصطفى الورَّاقي على عدد من الشيوخ 

       ــ حفظـه اهلل ـو وهـو عـن الشـيخ        دي سـويد أميـن رشـ  / والشيخ املقـرئ الـدكتور  

   وقرأها كل من الشيخ ( ح) (هـ4611ـ  4665)احلمصي عبد العزيز عيون السُّود 

علي بن / و الشيخ    عبد الفتاح مدكور على فضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السُّود

ن عبد الـرمح / و وهو عن الشيخ (هـ4630ـ   4603) (الضباع)حممد الشهري بـ

كان ) (الكت )حسن بن حييى وو (هـ4663كان حيا ) (الشعار)اخلطي  الشهري بـ

عن شيخ املقرئ  شيخ قراء  وهما( هـ و وال يعلم تاريخ وفاته4646حيا بعد عام 

ــ 4646ـ    4250)املتولي  حممد بن أمحد/  مصر يف وقته / وهـو عـن العومـة   ( ه

ــ  الدُّراريأمحد بن حممد  ــ 4231كـان حيَّـا   ) هـامي التُّ :و الشـهري ب و وهـو عـن   (ه

ــ / الشيخ ــ 4251تـويف بعـد   ) سـلمونة : أمحد بن حممد املعروني ب و وهـو عـن   (ه

ــ 4267كـــــان حيَّـــــا   ) العبيـــــدي إبـــــراهيم بـــــن أمحـــــد    / العومـــــة  و                                      (هــــ

 (2) الشيخعن فريويها  بن علي ودنومصباح بن إبراهيم / وأمَّا فضيلة الشيخ( ح)



الدُّسوقيو وهو عن  عبد اهلل بن عبد العظيم( 6)و وهو عن الفاضلي أبو ليلة علي

                          مو                       العبيـدي إبـراهيم  ( 5)و وهو عـن  احلدادي األزهريعلى  (1)

ت )املصـري   اأُلجهوري عبد الرمحن بن حسن (3)وقرأها العومة العبيدي على 

 أبي السََّماح: أمحد بن رج  البقري املعروني بـ (7)/ وهو عن الشيخ( هـ4413

ـ   4043) حممـد بـن قاسـم البقـري     (3)و وهو عـن سـس الـدين   (هـ4431ت )

ــ 4050ـ   175)الـيمين   عبد الرمحن بن شحاذة (1)و وهو عن (هـ4444 و (ه

وهـو  , (هــ  4001ـ   120)  بن  امن املقدسيعلي بن حممد (40)وهو عن الشيخ 

وهـو علـى   و (هـ 162ـ    356) ديسيَمالسَّحممد بن إبراهيم  (44)/ الشيخلى ع

ووهو على النابم  ( هـ 372-303 ) األميوطيأمحد بن أسد ( 42)/ الشيخ 

        بن حممد بن حممد بن علي بـن يوسـف   حممد   فضيلة اإلمام العومة املقرئ  ايفداث

ــ  366ـ   754)ـ رمحـه اهلل تعـاىل ـ      اجلــــزري  ابــــن       وهـذا سـند عـال جـداو     (.  ه

 .وهلل احلمد واملنة. حيث إنه بيين وب  النابم اثنا عشر رجو فقط

 

 



 ـ رحمه هللا ـ ترجمة موجزة للعالمة ابن الجَزري
هو شيخ القراء والمحدثين اإلمام العالمة أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 

السبت، الخامس والعشرين من شهر رمضان، سنة  بن الجزري، ولد في ليلةايوسف 

اعين بين السورين بدمشق ونشأ بها فحفظ . إحدى وخمسين وسبع ومائة، داخل خط القصَّ

القرآن كامال وهو ابن ثالثة عشر عاما، وصلى به وهو ابن أربع عشرة سنة، وأفرد 

ابن اللبان  القراءات وعمره خمس عشرة سنة على ثالثة مشايخ، ثم جمع القراءات على

ورحل في طلب العلم مرارا، وكرر مجيأه إلى مصر والتقى فيها . وعمره سبعة عشر عاما

بعلماء أكابر وأخذ منهم الحديث والفقه والمعاني والبيان وغير ذلك من العلوم، ولَِّي قضاء 

وله مؤلفات كثيرة بين منظوم ومنثور جلها في علم . الشام سنة ثالث وتسعين وسبعمائة

النشر في القراءات العشر ونظمه في الطيبة، وتقريب النشر، وتحبير : راءات، منهاالق

التيسير، والمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، وغاية المهرة في الزيادة على 

. العشرة، والهداية إلى علم الرواية،والجوهرة في النحو، وغيرها الكثير من الكتب النافعة

عالى في شيراز ضحوة الجمعة، الخامس من ربيع األول سنة ثالث توفي رحمه هللا ت

 . آمين. وثالثين وثمان مائة، تغمده هللا تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جناته



 

 املقدمةنظومة م
 فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه

 المعروفة اختصارا

 ( القدمة الجزرية ) :بالـ
 من نظم اإلمام العالمة الحجة

 محمد بن محمد بن علي بن يوسفمحمد بن 

 ابن الجَزري

 رحمه هللا تعالى

(هـ 366ـ  754)



 

ـــوُل  (4  ـــي َيُقــــ ـــِو َراِجـــــ ـــِب َر   َعـْفــــ  َسـاِمــــ

 

 :الشَّاِفـِعــــــي  اْلـَ ــــــَزِريا  ْبــــــنُ  ُمَحـمَّــــــُد 

 
ـــِه اْلَحـْمــــــدُ   (2 ـــُه َوَصـلَّـــــــى :لـلَّــــ  الـلَّـــــ

 

 اُ َوُمـْصـَطـَفــــــــــــ  َنـبـِـياـــــــــــــهِ  َعـَلـــــــــــــى 

 
ـــٍد  (6 ـــِه ُمـَحـمَّــــــــ ـــِه َوآِلـــــــــ  َوَصـْحـبـِــــــــ

 

 ُمـِحـباــــــــِه َمـــــــــْب اْلـُقــــــــْرآِن َوُمـْقــــــــِرِئ 

 
ـــُد  (1 ـــِذِ  ِإنَّ :َوَبـْعــــــ ـــْه )) َهـــــــ  ُمـَقـداَمــــــ

 

ـــا  ـــى ِفيـَمــــ ـــِه َعـَلــــ ـــْه َأْن َقـاِرِئــــ  (( َيْعـَلـَمــــ

 
ـــُم وَعَلـيـِهـــــــمُ  َواِجــــــــ ٌ  إْذ  (5  وُمـَحـتَّــــــ

 

ـــَل  ـــُروِعال َقـْبــــــ ـــوا َأْن َأوَّاًل ـشُّــــــ  َيْعـَلـُمــــــ

 
 َوالـصاـَفـــــــــاِت اْلـُحـــــــــُرونِي َمـَخـــــــــاِرَج (3

 

ـــوا  ـــِح ِلَيْلـِفـُظــــــــ ـــاِت بـَِأْفـَصــــــــ  الـلُّـَغـــــــــ

 
 َوامَلـَواِقـــــــِف التَّـْ ـِويـــــــِد ُمـَحـــــــراِري  (7

 

ـــا  ـــِذي َوَمـــ ـــَم الَّـــ ـــي ُرِســـ ـــِف ِفـــ  امَلَصـاِحـــ

 
ـــْن (3 ـــلا ِمـــ ـــوٍع ُكـــ ــ َمْقُطـــ ـــا وٍلَوَمْوُصـــ  بـَِهـــ

 

ـــاِء  ـــى َوَتـ ـــْم ُأْنَثـ ـــْن َلـ ـــْ  َتُكـ ــِ ُتْكـَتـ ـــا:بــ  َهـ

 (       َبـاُ  َمـَخـاِرِج اْلـُحـُرونِي       ) 

 

ـــاِرُج( 1 ـــُرونِي َمَخــــ ـــَة :احُلــــ ـــْر َسْبـَعــــ  َعـَشــــ

 

ـــى  ـــِذي َعَلـــ ـــاُرُ  الَّـــ ـــِن َيْخَتـــ ـــْر َمــــ  اْخَتـَبـــ

 
ـــُف( 40 ـــْونِي :َفَأِلــ ـــاو الـَ ــ ـــي وُأْخَتـاَهــ  َوِهـــ

 

 َتْنـَتـِهــــــــي ِلْلـَهــــــــَواِء َمـــــــــد  ُحـــــــــُرونُي 

 



ـــمَّ( 44 ـــى ُثــ ـــِق أَلْقَصــ ـــٌز :احَلـْلــ ـــاُءو َهـْمــ  َهــ

 

ـــمَّ  ـــِهِلـ ُثــــــ ـــٌن :َوْسـِطـــــ ـــاُءو َفـَعـْيـــــ  َحـــــــ

ـــاُ ( 42   :واْلـَقـــــانُي َخـاُؤَهـــــاو َ ـْيـــــٌن :َأْدَنـــ

 

 :نُياْلـَكــــا ُثـــــمَّ وَفــــْوُق اللَِّســــاِن َأْقَصــــى 

ـــُل( 46  ـــُطَو وَأْسَف ـــُم :اْلَوْس ـــُن َفِ ي ـــاو الشاـي  َي

 

ـــاُد  ـــْن :َوالـضَّــــ ـــِه ِمـــــ ـــا ِإْذ َحاَفـِتــــ  َوِلـَيـــــ

ــَراَس( 41  ـــْن اَلْضـــ ـــَر ِمـــ ـــاو َأْو َأْيـَســـ  ُيْمَنـاَهـــ

 

 ِلُمْنـَتـَهـاَهـــــــــاو َأْدَنــاَهــــــــــا :َوالـــــــــــوَُّم 

ـــْن :َوالنُّـــوُن( 45  ـــِه ِمـ ـــ َطَرِفـ ـــواو ُتَتْحـ  اْجَعـُلـ

 

ـــرَّا  ـــِه :َوالـــــ ـــٍر ُيَداِنـيــــ ـــواو ِلَظـْهــــ  َأْدَخـُلــــ

ـــاُء( 43  ـــدَّاُل َوالطَّــ ـــُه :َوَتـــــا َوالــ  َوِمـــــْن ِمـْنــ

 

ـــا  ـــاو ُعْلَيـــ ـــُر الثََّنـاَيـــ ـــنظ  :والصَِّفـيـــ  ُمْسَتـِكـــ

ــُه( 47  ـــْن ِمْنــ ـــْوِق َوِمــ ـــا َفــ ـــىو الثََّنـاَيــ  السُّْفـَلــ

 

 ِلْلُعـْلـَيـــــــا  :َوَثــــــــا  ذَّاُلَوالــــــــ  َوالـظَّـــــــاءُ  

ـــْن( 43  ـــاو ِمـ ـــْن َطَرَفْيِهَمـ ـــِن َوِمـ  :الشَّـــَفْه َبـْطـ

 

ـــا  ـــَب َفاْلَفــ ـــرانِي َمــ ـــا اْطــ  امُلْشِرَفـــــْهو الثََّناَيــ

ـــِن( 41  ـــَواُو :ِللشََّفَتـْيــــ ـــاٌء اْلـــــ ـــُمو َبـــــ  ِمـيـــــ

 

ـــٌة  ـــا :َوُ ـنَّــــــــ ـــوُم َمْخـَرُجـَهـــــــ  .اخَلـْيـُشـــــــ

 (ـاِت اْلـُحـُرونِيَبـاُ  ِصـَف) 

ـــا( 20 ـــٌر :ِصَفاُتَهـــ ـــٌو َجـْهـــ ـــْل َوِرْخــــ  ُمْسَتـِفـــ

 

ـــٌح  ـــٌةو ُمْنَفـِتــــ ـــدَّ ُمْصَمـَتــــ ـــْل َوالـضاــــ  ُقــــــ

 



 ((َسـَكـــتْ  َشْخـــٌص َفَحثَّـــُه)) :َمْهُموُسَهـــا( 24

 

ـــا  ـــُت َشِديُدَهـ ـــْد)) :َلْفـ ـــٍط َأِجــ ـــْت َقــ  ((َبـَكـ

 ((ُعَمـــرْ  ِلـــنْ  )) :ِديـــِدَوالشَّ ِرْخـــوٍ  َوَبْيـــَن( 22 

 

ــٍو َوَسـْببُ   ـــْت َضْغـــٍط ُخــصَّ)) :ُعْل  َحَصـــْر ((ِق

ـــاُدَو( 26  ـــاٌد َصــ ـــاُء َضــ ـــاٌء َطــ ـــْهو :َبــ  ُمْطَبـَقــ

 

ـــرَّ)) َو  ـــْن َفـ ـــ ا ِمـ ـــُرونُي :((ُلـ ـــْهو احُلـ  امُلْذَلَقـ

ـــا( 21  ـــاٌد :َصِفيـُرَهـــــ ـــُن َزاٌيَو َصــــــ  وِسـيــــــ

 

ـــٌة  ـــ)) :َقْلَقـَلــ ـــٍد ُ ُقـْطــ ـــُن و((َجـــ  :َوالـلِّـيــ

ـــا ُسـكِّـَنـــــــــاو  َيـــــــــاءٌ َو َواٌو( 25   َواْنـَفـَتـَحـــــــ

 

ـــاو  ـــَرانُي َقْبَلُهـَمـــــ ـــا :َواالْنـِحــــــ  ُصـحاـَحـــــ

ـــي( 23  ــوَِّم ِفـ ـــرَّاَو الـ ـــٍر والـ ـــْلو َوبـَِتْكِريـ  ُجـِعـ

 

 اْسَتـِطــــلْ  :َضـــــاًدا والشاـيــــُن :َوللتََّفشاــــي 

 (ِويـِدَبـاُ  الـتَّـْ ـ) 

ـــُذ( 27 ـــِدبـِ َواأَلْخـــــ ـــٌم التَّـْ ـِويـــــ  اَلِزُم َحـْتــــــ

 

ـــْن   ـــْم َمـــــ ـــواِد َلـــــ ـــَراَن ُيـَ ــــ ـــُم اْلـُقــــ  آِثـــــ

ـــُه( 23  ـــِه أَلنَّــــــــ ـــُه بـِــــــــ ـــَزاَل االَلـــــــــ  َأْنـــــــــ

 

ـــَذا  ـــُه َوَهـَكــــــ ـــا ِمـْنــــــ ـــَو ِإَلـْيـَنــــــ  َوَصــــــــ

ـــَو( 21  ـــُة َأْيـًضــــــــا َوُهـــــ  ِةالـتاــــــــَوَو ِحـْلـَيـــــ

 

ـــَراَءِة اأَلَداِء َوِزيــَنـــــــــــــــــــةُ    َواْلــِقـــــــــــــــــ

ـــَو( 60   َحقَّـَهــــــا اْلـُحــــــُرونِي ِإْعـَطــــــاُء :َوُهـــ

 

 َوُمسَتَحـقَّـَهــــــــا  َلـَهــــــــا  ِصـَفــــــــةٍ  ِمـــــــــْن 

 



ـــلا َوَردُّ( 64 ـــٍد ُكــــــــــ ـــِه َواِحــــــــــ  أَلْصـِلـــــــــ

 

ـــُت  ـــِرِ  ِفـــــــــي َواللَّـْفـــــ  َكِمـْثـلــــــــِه َنـِظـيـــــ

ـــًو( 62  ـــِر ِمــــــْن ُمَكمَّـــ  َتَكـلُّــــــِف َمـــــــا َ ـْيـــ

 

 َتَعـسُّـــــِف بـِـــــَو النُّْطـــــِق ِفـــــي بـِاللُّْطـــــِف 

ـــَس( 66  ـــُه َوَلـْيــــــ ـــَن َبـْيـَنــــــ ـــِه َوَبـْيــــــ  َتـْرِكــــــ

 

ـــُة ِإالَّ  ـــِرٍئ ِرَيـاَضــــــــــ ـــِه اْمـــــــــــ  بـَِفـكِّــــــــــ

 (َبـاُ  الـتَّـْرِقـيـِق وَبـْعـِو الـتَّْنـبـِيَهاِت) 

 َأْحــــــــُرنيِ  ِمـــــــْن ُمْسَتـِفـــــــوً  َقـــــــْنَفَرقِّـ( 61

 

ـــاِذَرْن  ـــَم َوَحـــــ ـــِت َتْفِخـيــــ ـــِف َلـْفــــ  اأَلِلـــــ

ـــَز( 65  ـــُد) :َوَهـْمـ ـــوُذ) (َاْلَحـْمـ ـــا) (َأُعــ  (ِاْهـِدَنـ

 

 (َلــَنــــــا ) (ِلـلَّــــــهِ ) :اَلَم ُثـــــــمَّ  و(َالـلَّــــــهُ ) 

ـــْف( )63  ـــى) (َوْلَيَتَلطَّ ـــِه َوَعَل ـــال َوال) (الـلَّ  (ـْض

 

ـــَم  ـــْن َواْلِمي ـــْن (َمْخَمَصـــٍة) :ِم ـــَرْض) َوِم  (َم

ـــاَء( 67  ـــْرٍق) :َوَب ـــٍل( )َبـ  (بـــِِذي( )بـِِهـــْم) (َبـاِط

 

 الَّــــِذي  َواجَلْهــــِر الشاــــدَّةِ  َعَلــــى َواْحـــِرْ  

 (الصَّـْبــرِ ) (ُحــ ا ) :َكــ  اْلِ يــمِ  َوِفــي  ِفيَهـا( 63 

 

ـــَوٍة)  ــ) ِن(َرْبــ ـــِر) (َوَحـــــ ا) (ـْتاْجُتـثَّـ  (اْلَفـْ ـ

ـــًو َوَبـياـَنــــــــــنْ ( 61  ـــا ِإْن ُمـَقـْلـَقــــــــ  َسـَكَنــــــــ

 

 َأْبَيـَنـــــا َكــــــاَن اْلَوْقـــــِف ِفـــــي َيُكـــــْن َوِإْن 

ـــاَء( 10  ـــَص) :َوَحـ ـــتُّ) (َحْصَحـ ـــقُّ) (َأَحـطـ  (اْلَحـ

 

ـــِم) :َوِسـيـــنَ   ـــو) (َيْسـُطـــو ) (ُمْسَتِقـيـ  (َيْسـُقـ

 



 

 (ـرَّاَءاِتَبـاُ  ال)

ـــَرْت َمـــــــا  ِإَذا الــــــــرَّاءَ  َوَرقِّــــــــقِ ( 14  ُكـِســـــ

 

ـــَذاَك  ـــَد َكــ ـــِر َبْعــ ـــُث اْلَكْســ  َسَكـَنـــــْت َحْيــ

 
ــْن َتُكـــنْ  َلــمْ  ِإْن( 12 ـــَو َحـــْرنيِ  َقْبـــلِ  ِمـ  اْسِتْعـ

 

ـــِت َأْو  ـــَرُة َكاَنــــ ـــْت الَكْســــ ـــَو َلْيـَســــ  َأْصـــــ

 
 ُيوَجـــدُ  ْســـٍرِلَك ؛(ِفـــْرقٍ ) ِفـــي َواْلُخْلـــُف( 16

 

ـــِف  ـــًرا َوَأْخــــــــــ ـــدَُّد ِإَذا َتـْكـِريــــــــ  ُتـَشـــــــــ

 (ٍَبـاُ  الـوَمـاِت َوَتـْنـبـِيـَهاٍت ُمـَتـَفـراَقـة)      

ـــِم( 11 ـــوََّم َوَفخاــ ـــِن الـــ ـــِم ِمـــ ـــِه) اْســـ  (الـلَّــ

 

ـــْن  ـــٍح  َعـ ـــ َضـــــم  أْو َنَفْتـ ـــُد:)َكـ ـــِه َعـْبـ  (الـلَّـ

 
ـــْرنَي( 15 ـــَوِءاال َوَحـ ـــْمو ْسِتْعـ ـــا َفخاـ  َواْخُصَصـ

 

ـــاَق  ـــَوى الْطَب ـــُو َأْق ـــاَل) :َنْح ـــا)َو (َق  (اْلَعـَص

 
ـــِن( 13 ـــاَق َوَبياـ ـــْن اإِلْطَبـ ـــُت) :ِمـ ـــْب (َأَحـطـ  َمـ

 

ـــُف و(َبَسطـــَت)  ـــْم)بـــِ َواخُلـْل ـــْب (َنْخُلقـكُّ  َوَقـ

 
ــِرْ ( 17  (َجَعْلَنـــا) ِفـــي السُُّكـــوِن َعَلـــى َواْح

 

ـــَت)  ـــوِ )َو (َأْنَعْمـ ـــْب( امَلْغُضـ ـــا) َمــ  (َضَلْلـَنـ

 
 (َعـَســـى) (َمـْحـــُذوًرا) :اْنِفَتـــاَح َوَخلِّــِص( 13

 

ـــْونَي  ـــِه َخ ــِ اْشِتَباِه ـــوًرا:)بـ ـــى) (َمْحُظ  (َعـَص

 
ـــدًَّة َوَراِع( 11 ـــانٍي ِشــــــــــ ــَِكـــــــــ ـــا ب  َوبـَِتــــــــ

 

ـــ  ـــى)َو (ِشـْرِكـُكـــــْم:)َكــ  (ِفـْتـَنـــــَة) (َتـَتـَوفَّــ

 
 َسـَكــــــْن ِإْن َوِجـْنــــــٍس ِمـْثــــــٍل َوَأوََّلـــــي( 50

 

ـــْم  ـــ َأْدِ  ـــل:)َك ـــل ال)َو (رَّ ا ُق  َوَأبـِـــْن و(َبـ

 



ــْوِم ِفــي( )54 ـــوا) َمـــْب (َي ـــْل)َو (َوُهـــْم َقاُل ـــْم ُق  (َنَع

 

 (َفاْلَتـَقــــْم) (ُقـُلــــوَ  ُتـــــِزْغ ال) (َسباـْحــــُه) 

 (َوالـظَّـاِءَبـاُ  الـضَّـاِد )         

ـــاَدَو( 52 ـــٍة الـضَّــــــ  َوَمـْخـــــــــَرِج بـِاْسِتـَطـاَلــــــ

 

ـــْز  ـــَن َمياـــ ـــاِء ِمـــ ـــا والـظَّـــ ـــي َوُكلُّـَهـــ  َتـِ ـــ

ــِر( )ِبــلُّ( )الظَّْعــِن:)يف( 56  ــُم( )الظُّْه ـــِت( )ُعْظ  (اْلِحْف

 

 (اللَّـْفــتِ ( )َبـْهــرِ ( )َعْظـَم( )َوأنِظـْر( )أْيِقـْت) 

ــاِهْر( )51  ـــىَل( )َب ـــَواُب( )َظ ـــٍم( )ُش ـــا( )َكـْظ  (َبَلَم

 

ـــٍر( )َبـــوَم( )ُاْ ُلــتْ )   (َبـَمـــا( )انَتـِظـــْر( )ُبْف

ـــَر( )55  ـــا)و(َأْبَف ـــَف َجــاو( َبنًّ ـــْت) َكْي ــَوى (َوِع  ِس

 

ـــَن))  ـــلَّ) و((ِعِضي ـــِل( َب ـــُرنٍي النَّْح ـــَوا ُزْخ  َس

ـــَت)َو( 53  ـــْم) و(َبـْل ــ) َوبـــُِروٍم و(َبْلـُت  (ـواَبـلُّ

 

 (َنـَظـــــلُّ) ُشـَعـــــَرا (ـلَّـــــْتَب) َكاْلِحـْ ـــــِرو 

ـــَن( )57  ـــوًرا) (َيْظَلْلـ ـــَب (َمْحـُظـ ـــِر) َمـ  (امُلْحَتـِظـ

 

 (الـنَّـَظـــــِر) َوَجِمـيـــــَب و(َفـظًّـــــا ُكـنـــــَت)َو 

ـــ ِإالَّ( 53  ـــٌل:)بـِ ـــْل) (َوْي ـــى (َه ـــَرْ ) َوُأوَل  (َنـاِض

 

َقـاِصـــــَر ْ  َوُهــــــوٌد ُدالرَّْعـــــ اَل (اْلَغْيـــــُت)َو   

ـــتُّ)َو( 51  ـــوُّ) اَل (اْلَحـ ـــى (اْلَحـ ـــاِم َعـَلـ  الطََّعـ

 

ـــي  ـــٍن) َوِفـــــ ـــَونُي (َبِنـيــــ ـــي اْلـِخــــ  َسـاِمــــ

ـــا َوِإْن( 30  ـــاُن َتـَوَقـَيــــــــــــ  :اَلِزُم الـَبــَيــــــــــــ

 

ـــَرَك َأنـَقـــــوَ )  ـــُم َيـَعـــــوُّ ( )َبـْهـــ  (الظَّـاِلـــ

 



ـــرَّ)َو( 34 ـــْب (اْضطُّ ــَتَو) َم ـــْب(َعْظ ـــُم)َم  (وَأَفْضـُت

 

 (وَعَلـْيـِهــــمُ ) (ِجَباُهـُهــــم ) :َهـــــا  َوَصـــــفا  

 (َبـاُ  اْلـِمـيـِم َوالـنُّـوِن اْلـُمَشـدََّدَتـْيـِن َواْلـِمـيـِم السَّـاِكـَنـِة) 

ـــِر( 32 ـــَة وَأْبِهـــ ـــْن الُغنَّـــ ـــوٍن ِمـــ ـــْن ُنــــ  َوِمــــ

 

 ْخـِفـَيـــــــْنو َوَأُشــــــــداَدا َمــــــــا ِإَذا ِمـيـــــــٍم 

 
ـــَم( 36 ـــْن ِإْن اْلِمـيــــ ـــٍة َتْسـُكــــ ـــَدى بـُِغـنَّــــ  َلـــــ

 

ـــاٍء  ـــاِر َعَلــــــى َبـــ ـــْن امُلْخَتـــ ـــِل ِمـــ  األَدا َأْهــــ

 
 اأَلْحــــــُرنيِ  َبـاِقــــــي ِعـْنــــــَد َوأْبِهَرْنَهــــــا( 31

 

ـــَذْر  ـــَدى َواْحـــ ـــاَو َواٍو َلـــ ـــي أْن َفــــ  َتْخَتـِفـــ

 (سَّـاِكـَنـِة َوالـتَّـْنـِويـِنَبـاُ  َأْحـَكـاِم الـنُّـوِن الـ) 

ـــٍن َوُحـْكــــــمُ ( 35 ـــوٍنَو َتْنـِويــــ  :ُيـْلـَفـــــــى ُنــــ

 

 ِإْخـَفـــــاو  َوَقـْلــــٌ و اْدَ ـــــاٌمو  وِنِإْبـَهــــاٌر  

 
ـــَد( 33 ـــْرنِي َفِعْنـ ـــِق َحـ ـــْرو :احَلْلـ ـــْم َأْبِهـ  َوادَِّ ـ

 

ـــي  ـــوَِّم :ِفـــ ـــرَّاَو الـــ ـــٍة اَل الــــ ـــِزْم بـُِغـنَّـــ  َلــــ

 
ـــْن( 37  (ُيـوِمـــــــُن) :ِفــــــي بـُِغـنَّــــــٍة َوَأْدِ ـَمـــ

 

ـــٍة ِإالَّ  ـــ بـِِكـْلـَمــــ ـــا:)َكــــ ـــوا (ُدْنـَيــــ  َعـْنـَوُنـــــ

 
 َكـــــَذا بـُِغـنَّـــــٍةو الـَبـــــا ِعـْنـــــَد َوالَقْلـــــُ ( 33

 

ـــا  ـــي َلـــــَدى الْخَفــ  ُأِخــــــَذا احُلـــــُرونِي َباِقــ

  (َبـاُ  اْلـَمـدا) 

ـــدَُّو( 31 ـــٌ َو واَلِزٌم :الـَمـــــ ـــى وَواِجــــــ  َأَتـــــ

 

ـــٌزَو  ـــَو وَجـاِئـــــ ـــٌر َوْهــــــ  َثـَبـَتــــــــا َوَقـْصــــــ

 
ـــَوِزٌم( 70 ـــاَء ِإْن :َفــ ـــَد َجــ ـــْرنِي َبْعــ ـــدظ َحــ  َمـــ

 

 ُيـَمــــــدظ َوبـِالـطُّــــــوِل َحاَلـْيــــــِنو َسـاِكــــــُن 

 



ـــٌ ( 74 ـــَل َجــــــاَء إْن :َوَواِجــــ  َهـْمــــــَزِة َقـْبـــ

 

ـــًوو  ـــا ِإْن ُمـتَّـِصـــــــ ـــِةب ُجـِمـَعـــــــ  ـِِكـْلـَمـــــــ

 
ـــَو َأَتــــــــــى  ِإَذا :َوَجـاِئــــــــــزٌ ( 72  ُمـْنـَفـِصـــــــ

 

ـــَرَض  ـــوُن َأْو َعـــ ـــا السُُّكـــ ـــَو َوْقـًفـــ  ُمْسـَ ـــ

 (َبـاُ  َمـْعـِرَفـِة اْلـَوْقـِف َواالْبـِتـَداِء) 

 ِلْلـُحــــــــــُرونِي َتـْ ـِويــــــــــِدَك َوَبـْعــــــــــَد( 76

 

ـــْن اَلُبـــــــــدَّ   ـــو َمْعـِرَفــــــــةِ  ِمـــــــ  نِياْلـُوُقـــــــ

 
ـــَداِء( 71 ـــَي وَواالْبـِتــــــ  ِإَذْن ُتـْقـَســــــــُم َوْهــــــ

 

ـــًة  ـــاٌم :َثـَوَثـــ ـــانٍيَو وَتــــ ـــْنَو وَكـــــ  َحـَســــ

 
 ُيـوَجــــدِ  َلــــمْ  َفـــــإنْ  َتــــمَّو  ِلَمــــا  َوْهــــَي( 75

 

 َفاْبـَتــــدي -َمْعـًنــــى َكـــــاَن َأْو- َتَعـُلــــٌق 

 
ـــاُم( 73 ـــي وَفالتَّـ ـــا وَفاْلَكـاِفـ ـــْنَف :َوَلْفـًظـ  اْمَنَعـ

 

 َفاْلـَحـَســـــــــْن َجـــــــــــواْزو اآلِي ُرُؤوَس ِإالَّ 

 
ـــُر( 77 ـــا َوَ ـْيــــ ـــمَّ َمــــ ـــُه وَقبـــــــِيٌح :َتــــ  َوَلـــــ

 

ـــُف  ـــَدا ُيْوَقـــــ ـــرًّاو َوُيـْبـــــ ـــُه ُمْضـَطـــــ  َقْبـَلـــــ

 
ــْيَس( 73 ــي َوَلـ ــْرآِن ِفـ ـــْن اْلُقـ ـــٍف ِمـ ـــْ  َوْقـ  َوَجـ

 

ـــُر َحــــــَرامٌ  َواَل  ـــُه َمـــــــا  َ ْيــــ ـــْ  َلـــــ  َسـَبــــ

 (بـَاُ  اْلـَمـْقـُطـوِع َواْلـَمـْوُصـوِل) 

ـــِرنْي( 71 ـــوٍع َواْعـــ ـــوٍل ِلَمْقُطـــ ـــا َوَمْوُصـــ  َوَتـــ

 

 َأَتــــى َقــــْد ِفيَمــــا اإِلَمــــاِم ُمْصَحــــِف ِفــــي 

ـــْب( 30  ـــِر َفاْقَطــــ ـــاٍت بـَِعـْشــــ  (ال أن) :َكـِلـَمــــ

 

ـــْب  ـــٍأ) :َمــــــــ ـــَه ال)َو (َمـْلـَ ـــــــ  (ِإال ِإَلـــــــــ

 



ـــُدواَت)َو( 34 ـــَنو (ْعـُبـ ـــي َياِسـيـ ـــوَدو َثاِنـ  ال) ُهـ

 

 (َعَلــى  َتْعُلـوا) (َيْدُخَلـْن) (ُتْشـِرْك) (ُيْشِرْكـَن 

 (:مَّــــا  ِإن. ) (َأُقـــــولَ  الو َيُقـــوُلوا ال َأن( )32 

 

ـــِد  ـــوَح.  بـِالرَّْعـ ـــْل َوامَلْفُتـ ـــن)َو.  ِصـ ـــا َعـ  مَّــ

ـــوا (ُنُهــوا( 36  ـــن. ) اْقَطُع ـــا ِم ــْك مَّ ـــا ُروِم( َمَل  الناَس

 

 َأسَّــــَس (:مَّـــــْن َأم) .اْلُمَناِفِقـيــــَن  ُخـْلــــُف 

ـــِتو( 31  ـــاو ُفصاَل ـــٍح الناَس ـــُث. ) َوِذْب ـــا َحـْي  .(َم

35 

 (:َمـــــا ِإنَّ) َكـْســــُر.  امَلْفـُتــــوَح (لَّــــِم َأن)َو 

 َمـَعــــا  (َيْدُعــــونَ ) :َوامَلْفـُتــــوحَ .  اَلْنَعــــامَ ( 35 

 

ـــُف   َوَقـَعـــــــا َوَنـْحـــــــٍل ااَلْنـَفـــــــاِل َوُخـْلــــ

 :َواْخـُتـِلــــفْ  و(َسـَأْلُتـُمــــوُ  َمــــا  ُكــــلا)َو( 33 

 

 :ِصـْف َواْلَوْصـَل و( بـِْئَسَمـا ُقـْل) َكَذا (ُردُّوا) 

ــوِني( )37  ــَتَرْوا)َو (َخَلْفُتُم ــي(. )اْش ـــا ِف ــا (َم  :اْقَطَع

 

 َمـَعـا (َيْبُلـوا)و(ـْتاْشَتَه) (َأَفْضُتـُم) (ُأوِحـي) 

ـــي( 33  ـــَن) َثـاِنـ ـــَو ُروٌمو َوَقـَعــــْتو و(َفَعـْلـ  ِكـ

 

ـــُل))   ِصــــــَو َوَ ـْيـــــَرها ُشْعـــــَراَءو و((َتْنِزيــ

 َوُمْخَتـِلـــفْ  ِصـــْلو  :َكالنَّـْحـــلِ  (َفَأْيَنَمـــا ( )31 

 

 ُوِصــــفْ  َوالناَســــا  اأَلْحــــَزاِ  الشُّـــَعَرا  ِفـــي 

 (نَّْ ـَعـــَل َألَّــــن. )ُهـــوَد (َفِإلَّـــْم) :َوِصـــْل( 10 

 

 (َعـَلـى َتْأَسـْوا( )َتْحَزُنـوا(:)َكْيـو) (.َنْ َمـَب) 

 



ـــ ٌّ( 14 ـــَك) َحـــ ـــَرٌج َعَلـْيــ ـــْم (.َحــ  :َوَقْطـُعـُهــ

 

 (ُهــمْ  َيــْومَ ) (.َتَولَّــى  َمــن ) (َيَشـاُء مَّـن َعن) 

ـــاِل)و( 12  ـــَذا) (:َمـ ـــَن)َو (َهـ ـــُؤال) (الَّـِذيـ  (.َهـ

 

ـــَن)  ـــي (:َتِحيـ ـــاِم ِفـ ـــْلو اإلَمـ ـــو ِصـ  َوُوهاــ

 ِصـــــــلِ  (َكـاُلـوُهــــــمْ )َو (وَوَوَزُنـوُهـــــــُم( )16 

 

ـــَذا  ـــَن َك ـــا)َو (اْل) :ِم ـــا)َو (َه ـــِل اَل (َي  َتْفـِص

 (َبـاُ  الـتَّـاَءاِت) 

ـــُت)َو( 11 ـــُرنِي (:َرْحَمــ ـــا الـزُّْخــ  َزبـــــََرْ  بـِالـتَّــ

 

ـــَرْ  َكـــــــانيَ  ُهــــــودَ  ُروٍم ـَرانِياَلْعـــــ    اْلَبـَقــــ

ـــاو(ِنْعَمـــُت( )15  ـــٍلو َثــــوُث ـَهـ ـــْم َنـْحـ  إْبـَرَهــ

 

ـــا   ((َهـــــمظ)):الـثَّــــاِن َأِخْيـَراٌتوُعُقــــوُد :َمًعـ

ـــاُنو( 13  ـــمَّ ُلْقـَمـــ ـــٌرو ُثـــ ـــوِرو َفـاِطــــ  َكـالـطُّـــ

 

ـــَراَن  ـــَت. )ِعـْمـــ ـــاو (:َلْعـَنـــ ـــوِر بـَِهـــ  َوالـنُّــــ

 وُيوُسـَفوِعْمـَراَنواْلَقَصــــــْص (:اْمــــــَرَأٌت)َو( 17 

 

 ُيَخـصظ ((َسِمـْب َقـْد)):بـِ (:َمْعِصَيـْت) .َتْحِريـُم 

ـــَرَت( )13  ـــْت.) الدَُّخـــاِن(:َشـَ   َفـاِطـــِر (:ُسـنَّ

 

ـــاِلو ُكـــــــًوو   ـــِر َوُأْخـــــَرى  َوااَلْنـَفــــ  َ ـاِفــــ

ـــرَُّت( )11  ـــٍن ُق ـــٌت. ) (َعْي ــ (:َجـنَّ ـــْت ـيِف  .َوَقـَع

 

 (:َكِلـَمـْت)َو .(اْبـَنـٌت)َو (.َبِقـيَّـْت) (.ِفْطـَرْت) 

 اْخُتِلـــفْ  َمـــا َوُكــلُّ.  ااَلْعـــَرانِي َأْوَســـَط( 400 

 

 ُعــــــِرنْي بـِالـتَّـــــاِء :ِفيـــــِه َوَفـــــْرًدا َجْمًعـــــا 

 



 (َبـاُ  َهـْمـِز اْلـَوْصـِل)

ــَدْأ( 404 ـــِل بـــَِهْمِز َواْب ــ اْلَوْص ـــٍل ـْنِم ـــمظ ِفْع  بـَِض

 

ـــمظ الِفـْعـــــلِ  ِمـــــنَ  َثاِلـــــثٌ  َكـــــانَ  إْن   ُيـَضـــ

 
ــْرُ ( 402 ـــاَل َواْكِس ـــِر َح ـــِحو اْلَكْس ـــي َواْلَفْت  َوِف

 

ـــاِء   :َوِفـــــي َكْسُرَهــــاو الــــوَِّم َ ْيــــَر اَلْسَمـ

 
ـــٍن( )406 ـــَب (اْب ـــِة) َم ـــِرٍئ) (اْبـَن ـــِن)َو (اْم  (اْثَنـْي

 

ـــِن) َمـــــــبَ  (اْســــــمٍ )َو (ْمــــــَرأةٍ ا)َو   (اْثَنـَتـْيـــ

 (َبـاُ  اْلـَوْقـِف َعـَلى َأَواِخـِر اْلـَكـلـِِم) 

ـــاِذِر( 401 ـــَف َوَحـــ ـــلا اْلـَوْقـــ ـــْه بـُِكـــ  احَلـَرَكـــ

 

ـــَت ِإَذا ِإاَل  ـــُو ُرْمـــــــ ـــْه َفـَبـْعــــــ  اْلَحـَرَكـــــــ

 
ـــٍح ِإالَّ( 405  َوَأِشــــــــمظ بـَِنـْصـــــــٍ و َأْو بـَِفـْتــــ

 

ــ   َوَضــــــمظ َرْفــــــٍب ِفـــــي :بـِالضَّـــــما ـاَرًةِإَشــ

 (اْلـــَخـــاِتـــَمـــُة)       

ـــْد( 403 ـــى َوَقــ ـــَي َتَقـضَّــ ـــْه)) َنْظـِمــ  ((امُلَقـداَمــ

 

ـــي  ـــاِرِئ ِمـناـــــ ـــَراِن ِلـَقـــــ ـــْه الـُقـــــ  َتـْقـِدَمـــــ

 
 اْلـَعــَددْ  ِفــي  ((َزاٌى))َو((َقــانٌي)):َأْبَياُتَهـا [(407

 

ـــْن  ـــِنُي َمـ ـــَد ْحِسـ ـــْر التَّْ ِويـ ـــْد َيْظَفـ  ]1بـِالرََّشـ

 
ـــا هلِل َوالـَحـْمــــــــــدُ ( 403 ـــاُم َلـَهــــــــ  ِخــَتـــــــــ

 

 َوالـسَّـــــــــَوُم َبـْعـــــــــُد الـصَّــــــــَوُة ُثـــــــــمَّ 

 
ــِيا َعـَلــــــى[ (401  َوآِلــــــِه امُلْصَطـَفــــــى النَّـبــــ

 

ــِهِ   ـــِه وَتـابـِِعــــــــــي  َوَصـْحـبــــــــ  ]ِمـْنـَواِلـــــــــ

 [اْلـَمـْنُظـوَمـُةو َواْلـَحـْمـُد ِلـلَّـِه َر ا اْلـَعـاَلـِمـيـَن َتـمَّـِت]    

                                                   

 .البيتان اللذان بني حارصتني من زيادات بعض العلامء ، وليسا من أصل املنظومة ( 1)       



 طريقة عدظو أو حسا  اجلمَّل
إن ترتي  احلروني الذي عليه عدظ اجلمل هو ترتي  املشارقةو وقد اشتهر أن لكل حرني من هذ  

د أبيات األحرني رقما يعد بهو وقد استخدم العلماء قدميا وحديثا هذا العدظ يف تس يل عد

منظوماتهم و وكذلك تاريخ التأليف أحيانا يف النظم نفسه كما قال اإلمام حممد بن اجلزري ـ 

... ::  ند بداو وكما قال اجلمزوري أبياتها (يف العدد زاٌيو قانيأبياتها )رمحه اهلل ـ يف منظومته 

 :فنقولو (بشرى ملن يتقنها)تار ا 

 (حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ  أجبد هوز: ) طريقة حسا  اجلمَّل كاآلتي

 الحرف
قيمته 

 العددية
 الحرف

قيمته 

 العددية
 الحرف

قيمته 

 العددية
  الحرف

 قيمته

 العددية

 400 ت 60 س 8 ح 1 أ /ـَا

 500 ث 70 ع 9 ط 2 ب

 600 خ 80 ف 10 ي/ ى 3 ج

 700 ذ 90 ص 20 ك 4 د

 800 ض 100 ق 30 ل 5 هـ

 900 ظ 200 ر 40 م 6 و

 1000 غ 300 ش 50 ن 7 ز

  .و وكذا األلف املقصورة والياءمب العلم أن اهلمزة واأللف هلما مدلول واحد يف العدظ

 و 407=  7 ز+  400 ق= ( زايوقاني  )وعليه 

 .بيت 34=  4 ا+ 1 د + 2  + 1 د+  50 ن=  (ند بدا)

 مت الكتا  بفضل اهلل تعاىل ومدد 

 واحلمد هلل أوال وآخرا وباهرا وباطنا

.اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموصلي   

.أبو حفص عمر بن أمحد األزهري: وكتبه  

04444211110/omarabohafs1  سكاي بي. 
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