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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله 

وصحبه الذين حفظوا لإلسالم عزه.
أما بعد فاعلم يرمحك اهلل أن علم التجويد من أمسى علوم القرآن منزلة 
فهو أمر ربنا وسنة نبينا وهنج أسالفنا وقد اجتهد العلماء يف تسهيله 
بالتواتر عن اصحاهبا  أنتقلت  متونا جامعة مشهورة  فنظموه  وتيسريه 
جيال بعد جيل  منها هذا املنت الذي بني يديك فحّرك اهلل العزم على 

حتقيقه وضبطه على أصح الروايات يف الكتب والشروح املشهورة .

المنهج في ضبط تحفة األطفال
1- َجَعلُت النسخة اليت حققها الشيخ مجال بن إبراهيم القرش هي 
األصل، واليت ُعرضت على أعضاء من جلنة املصاحف وإدارة النص 

القرآين يف جممع امللك فهد.
ألفاظها واخــتــالف نسخها  ــرَّاح يف ضبط  الــشُّ أقـــوال  تَتبعُت  2- مت 

ورواياهتا.
واللون  القرآنية،  األلــفــاظ  على  للداللة  األمحــر  الــلــون  استعملُت   -3
األزرق لألحرف للداللة على إشارات الناظم لبيان وتوضيح ماسبق 

من قوله.
4- استخدام الرموز التالية للداللة على املرجع:

ف: فتح األقفال شرح حتفة األطفال، سليمان اجلمزوري.
ض: منحة ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال، علي حممد الضباع.

ق: زاد املقرئني، مجال بن إبراهيم القرش.
ي: فتح امللك املتعال شرح حتفة األطفال، حممد بن علي امليهّي.

م: تقريب املنال بشرح حتفة األطفال، حسن حسن دمشقية.
ط: اإلحكام يف ضبط املقدمة اجلزرية وحتفة األطفال، حممد بن فالح 

املطريي.
ش: رسالة على حتفة األطفال جلمال القرش، حممد عبد احلميد أبو 

رواش.
س: رسالة على حتفة األطفال، حسن سعيد السكندري.
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2- فتح األقفال بشرح حتفة األطفال.
3- نظم كنز املعاين بتحرير حرز األماين.

4- الفتح الرمحاين بشرح كنز املعاين ىف القراءات السبع.
5- جامع املسرة يف شواهد الشاطبية والدرة.

ومل يذكر أحد من املرتمجني سنة وفاته، لكنه عاش بعد شيخه امليهي 
)ت 1204 هــــ( كــمــا يفهم مــن دعــائــه لــه بــاجلــنــة يف مــقــدمــة الفتح 

الرمحاين، وقد كتب هو نفسه نسخة منه عام 1209 هـ
فرمحة اهلل عليه و غفر له وأسكنه فسيح جنانه.

ترجمة الشيخ سليمان الجمزوري )1(
هو سليمان بن حسني بن حممد بن شليب اجلمزوري، الشهري باألفندي، 
املائة  بعد  مــولــده يف )طنطا( يف ربيع األول سنة بضع وستني  كــان 

واأللف من اهلجرة النبوية، أي يف حدود 1165 هـ.
واجلمزوري نسبة إىل قرية )مجزور( وهي على بعد 4 أميال من طنطا 

جبمهورية مصر العربية.
كان اجلمزوري شافعي املذهب، تفقه على كثري من مشايخ طنطا، 

وكان معظماً لشيوخه، متواضعاً يف نفسه، لنينِّ اجلانب مع قرنائه.
ومن أشهر شيوخه العالمة حممد امليهي، فقد تعلم يف اجلامع األزهر، 
مث رحل إىل طنطا وعلم هبا القراءات والتجويد، حىت انتقل إىل رمحة 
اهلل عام )1204 هـ(، و منه أخذ اإلمام اجلمزوري القراءات والتجويد. 

أشهر مؤلفاته:
ماتعاً،  بديعاً  1- حتفة األطفال يف جتويد القرآن، فقد نظمها نظماً 
فيها اليسر والبيان، ليسهل على املبتدئني أخذ مفاتيح هذا  مراعياً 
العلم العظيم، وقد كتب اهلل هلا القبول فانتشرت يف مشارق األرض 
ومغارهبا، وعليها شروحات كثرية جداً، منها للناظم نفسه، مث حملمد 

امليهي ابن شيخه املذكور، وللعالمة الضبَّاع )منحة ذي اجلالل(.

1- راجع منحة ذي اجلالل للشيخ الضباع.
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ــــُفــــوِر ــــَغ اْل ـَـــــُقــــــوُل رَاِجـــــــــي َرمْحَــــــــــِة  يـ  )1(
َعــــلَــــى ــــا  ــــَصــــلنِّــــًي ُم هلِل  ــــُد  ــــَحــــْمـــــ ـــــ اْل  )2(
ـــِد ـــُمـــرِْي لِـــْل ـــنَّـــْظـــُم  ال َهــــــَذا  ـَــــْعـــــُد :  )3( َوبـ
اأْلَْطـــَفـــاِل تُـــــْحــَفــِة  بِـــــ :   ــْيــتُــُه  َســــــــمَّ  )4(
بَـــا الـــطُّـــالَّ يَـــنـــَفـــَع  َأْن  بِــــــِهے  أَْرُجــــــــو   )5(

ـــِويـــِن َولِـــلـــتَـّـــْن ـــْســـُكـــْن  َت ِإْن  ـــنُّـــوِن  ـــل ِل  )6(
ْظــَهــاُر قَبـَْل َأْحـــُرِف)2(  )7( فَــــاأَلوَُّل: اإْلِ
َحـــــــاُء َعــــــــــنْيٌ  مُثَّ  فَـــــــــــَهـــــاٌء  َهْــــــــــٌز   )8(
َــــــْت أَت بِــــِســــتَّــــٍة  ـــــــــــاٌم  ِإْدَغ )9( َوالــــــثَـّـــــاِن: 
)10( لَــِكــنَـّــَهــا ِقــْســَمــاِن: ِقــْســٌم يـُـْدَغــَمــا
فَـــال بِــــِكــــْلــــَمــــٍة  َكـــــانَـــــا  ِإَذا  ِإالَّ   )11(
ُغـــنَّـــْه بِـــــَغـــــرْيِ  ـــــــــــاٌم  ِإْدَغ َوالــــــثَـّـــــاِن:   )12(

1- اْلَمْيـِهينِّ: ض.
2- األحرف: ف.

: ض، ق، ش. 3- ِستٍّ

4- فَـْلتـُْعــَرِف: ض، م.
5- يرَملون: س.

6- ُتْدَغْم: ق، ش.

ــَجــْمــُزورِي ـــ ــَمــاُن ُهـــَو اْل ــْي َدْوًمـــــا ُســَل
ـــــــــــٍد َوآلـــــــــــــــــــِه َوَمـــــــــــــــــــْن تَــــــال حُمَـــــــــــمَّ
ـــُدوِد ـــُمــــ ــــ يف الــــنُّــــوِن َوالـــتَــّــْنـــِويـــِن َواْل
)1( ِذي اْلَكَماِل َعْن َشْيِخَنا الْـِمْيِهينِّ
ــــــوَل َوالــــثَـّــــــــَوابَــــا ــــــُب ــــــَق َواأْلَْجـــــــــــــــَر َواْل

ْــِيــْيــِنــــــــي ـــُخـــْذ تَــبـــ أَْربَــــــــُع َأْحـــــَكـــــاٍم، َف
فَـْلتـَْعِرِف)4(  رُتنِّبـَـــْت   )3( ِستٌّ لِْلَحْلِق 
ــــــــــنْيٌ َخـــــــاُء ـــــاِن ثُـــــــــــمَّ َغ ـــــَت ـــــْهـــــَمـــــَل ُم
ثَبـَــــتَـــْت َقْد  ِعْنَدُهْم  يَـْرُمُلوَن)5(  يف 
ـــُمـــو ُعـــِلـــَمـــا ـــْن ـــــــ: يَــــ فِـــــيـــــِهے بِــــُغــــنَّــــٍة ِب
ُتْدِغْم)6( كـ : ُدنْيـَا مُثَّ ِصْنـَواٍن تَـال
ـــــمَّ َكـــــــرنَِّرنَّـــــــْه ثُــــــ َوالــــــــــــرَّا  ِم  الـــــــــــالَّ يف 

مَّـــــة مقدِّ

َأحكاُم النُّوِن السَّاكنِة َوالتَّنوين
َدا ُشـــــــدنِّ ًــــا  نُــــون مُثَّ  ِمـــيـــًمـــا  َوُغــــــــنَّ   )17(

)18( َواْلِميُم ِإْن َتْسُكْن جتَِي قَـْبَل اهلَِْجا
)19( َأْحــَكــاُمــَهــا ثَـــــــاَلثَـــٌة لِـــَمـــْن َضــَبــْط
اْلــَبــاِء ِعْنَد)9(  ْخـــَفـــاُء  اإْلِ ـــــاأْلَوَُّل:  َف  )20(
َــــى أَت ـــِلـــَهـــا  ِبِـــْث ـــــــــاٌم  ِإْدَغ ـــــثَّـــــاِن:  )21( َوال
اْلــَبــِقــيَّــْه ظْــــَهــــاُر يف  )22( َوالـــثَّـــالِـــُث: اإْلِ
)23( َواْحَذْر َلَدى َواٍو َوفَا َأْن َتْـــَتِفي

قــــــالُب ِعـــْنـــَد اْلـــَبـــاِء ـــُث: اإْلِ ـــثَّـــاِل )13( َوال
اْلَفاِضِل ِعنَد  ْخــَفــاُء  اإْلِ َوالرَّابِـــــــُع:   )14(
َرْمُزَها َعْشـٍر  بـَْعِد  ِمــْن  َخـْمَسٍة  )15( يف 
)16( ِصْف َذا ثَـَنا )7(     َكْم َجاَد َشْخٌص  َقْد َسـَما

7- ثناً: ض، ش.
8- تقى: ض، ش.

9- قبل: ش.

ــــالاًّ َحـــــــــْرَف ُغـــــنَّـــــٍة بَـــــَدا َوَســـــــــمنِّ ُكـــــ

ْخـــــــــَفـــــــــاِء ــــا بِـــــغُـــــنَّـــــٍة َمـــــــــَع اإْلِ ــــًم ــــي ِم
ــُحـــــُروِف َواِجــــٌب لِــْلــَفــاِضــِل ـــ ِمـــَن اْل
ْنتـَُها فِــي ِكْلِم َهَذا البَــْيِت َقد ضَّمَّ
ُدْم طَـــينِـــّــــبًـا زِْد فِـي تُـًقى َضْع ظَاِلَما )8( 

ُحكُم الميِم والنُّوِن الُمشدََّدتين

َأحكاُم الِميِم السَّاكنة

ــــٍة لِـــــــِذي اْلـــــــِحـــَجـــا  ــــينِـّــــَن ِــــــــٍف َل ال أَل
ِإْخــــَفــــاٌء اْدَغـــــــــــــــاٌم َوِإظْـــــَهـــــاٌر فَـــــَقــْط
ــــــرَّاِء ــــــُق ِــــــْل ـــــــْفـــــــِويَّ ل ــــــِه الـــــــشَّ ــــــمنِّ َوَســـــــ
َوَســـــــمنِّ ِإْدَغــــــاًمــــــا َصــــغِــــريًا يَــــا فَـــــىت
ــــِويَّــــْه ِمـــــــْن َأْحــــــــــــُرٍف َومَسنِّــــــَهــــــا َشــــْف
ــــــَحــــــاِد فَــــــاْعــــــِرِف ـِـــَهــــا َواِلتنِّـــــــ لِــــُقــــْربـــــ

ِن
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لِـــاَلِم َأْل َحـــااَلِن قَـْبَل اأْلَْحـــُرِف  )24(
ِعْلَمُه ُخــْذ  اْربَــٍع َمع عَّْشـَرٍة  قَـْبَل   )25(
أَْربَـــــــِع يف  ِإْدَغــــاُمــــَهــــا  ثَـــانِـــيـــِهـــَمـــا   )26(
)27(   ِطْب ثُـمَّ ِصْل ُرمْحًا)12(  تَـُفْز ِضْف َذا نَِعْم)13(
قَـــْمـــرِيَـّــْه مَسنِّــــَهــــا  ااُلوىَل  َم  َوالـــــــــالَّ  )28(
ُمـــطْـــلَـــَقـــا ــــٍل  ــــْع ِف الَم  ـــــــَرنَّ  ـــــــِه َوَأْظ  )29(

)30( ِإْن يف الصنَِّفاِت َوالْـَمَخـارِِج اتَـَّفْق
تَـــــَقـــــــــــاَربَــا ـــــا  ـــ َمْــَرًجـــ يَــُكـــــونَـــــــــــا  َوِإْن   )31(
اتَـَّفَقا َيُكونَا  أَْو   ،  )14( ُمــْتـــــَقــارِبــَـنْيِ  )32(
َسَكْن ِإْن  مُثَّ   ، بـالْـُمَتَجـاِنَسنْيِ   )33(
فَـُقْل الْـَحـْرفَاِن يف ُكــلٍّ  ُحــرنَِّك  أَْو   )34(

فَـْلتـَْعِرِف)10(  ــاُرَهــا،  ــَه ِإْظ أُواَلُهَـــــا: 
ِمِن: اْبِغ)11( َحجََّك َوَخْف َعِقيَمُه
ـــــَرٍة أَيْـــــًضـــــا، َوَرْمـــــــَزَهـــــــا فَــــِع َوَعـــــْشــــــ
دَْع ُســـوَء ظَـــنٍّ ُزْر َشــرِيــًفـــــا لِــْلــَكــَرْم
َم ااُلْخــــــــَرى مَسنِـّــَهـــا َشْـــِســـيَّـــْه َوالــــــــالَّ

َواْلتَـَقى  َوقُـْلَنا،  نَـَعْم،  ُقْل  يف َنِْو: 

َأَحـــــقّْ ِفيِهَما  فَالْـِمثْـاَلِن  ــاِن  َحــْرَف
يـُــلَــقَّــبَــا ـــا  ـــَف ـَــَل اْخـــتـ الـــصنِّـــَفـــاِت  َويف 
ُحــقنِّــَقــا الــصنِّــَفــاِت  ُدوَن  َمْـــــرٍَج  يف 
مَسنِـّـــــــــنَيّْ ـــــِغـــــرَي  ـــــالـــــصَّ َف ُكـــــــــلٍّ  أَوَُّل 
ُكــــلٌّ َكـــِبـــرٌي ، َوافْـــــَهــَمــْنــُه بِــاْلـــــُمــثُـــــْل

َأحكاُم الِم )َأْل( والِم الِفعل

في الِمثَليِن َوالُمَتقارِبَيِن َوالُمَتجانَسين

10- )فْليـَْعِرِف(: ض. )فْليـُْعَرِف(:ي.
11- )مْن إْبِغ(: ش، ط. )مَن اْبِغ(: م، س.

12- َرمْحًا: م، ق.

13- نَــَعْم: ق.
(: ف، ط. )ُمتَـقاربني(: ق. 14- )ُمَقارِبَـــنْيِِ

ــُه ــدُّ: َأْصـــِلـــيٌّ ، َوفَـــــــْرِعـــيٌّ َل ـــ ــَم ـــ )35( َواْل
ــــُه َعـــَلـــى َســبَــْب ـــَوقُّـــٌف َل )36( َمـــــااَل تَــــ
)37( َبْل َأيُّ َحْرٍف َغرْيِ)15( َهٍْز أَْو ُسُكوْن
)38( َواْلَخـــُر: الْــَفــْرِعــيُّ َمــْوقُــوٌف َعَلى
فَــــِعــــيــــهــــا ــــــــٌة  ــــــــالث َث ُحــــــــــــُروفُــــــــــــُه   )39(
)40( َوالَكْسـُر قَـْبَل اْلَيا ، َوقَـْبَل اْلَواِو َضمّْ
َنا ُسكنِّ َواٌو  َو  اْلَيا  واللنِّنُي)17(ِمنـَْها   )41(

تَــــــُدوْم ثَـــــــاَلثَـــٌة  َأْحـــــَكـــــاٌم  ـــَمـــدنِّ  ِـــْل ل  )42(
)43( فَـــــَواِجــٌب ِإْن َجــاَء َهْــٌز بــَـْعــَد َمــدّْ
فُــِصــْل ِإْن  َوقَـــْصـــــــٌر  َمــــدٌّ  َوَجــــائِــــٌز   )44(
ــُكــوُن الــسُّ ــــَرَض  َع ِإْن  َذا  َوِمـــْثـــُل   )45(
َوَذا الْـَمـدنِّ  َعَلى  الْـَهْمـُز  َم  ــدنِّ ُق أَْو   )46(
ــــــال ُأصنِّ ــــُكــــوُن  الــــسُّ ِإِن  َواَلزٌِم   )47(

َوُهــــــــو ــــعــــياًّــــا  ــــي ــــِب َط أَوَّاًل  َوَســــــــــــــمنِّ 
جُتْـــتــَــَلـــْب ـــُروُف  ـــُحــــ ــــ اْل ِــــِه  ــــُدون ِب َواَل 
َيُكوْن   )16( فَالطَِّبيِعيَّ َمــدٍّ  بــَـْعــَد  َجــا 
َسَبْب َكـَهْمٍز أَْو ُسُكوٍن ُمْسَجال
َوْهــَي يف نُوِحْيـَها َلْفِظ: َواٍي  ِمــْن 
َــَزْم ــتـ ـُـْل ــــٍف يـ ــْبــَل أَْل ــٌح قَـــ ــْت ـــ َشــــْرٌط، َوَف
ْــَل ُكـــلٍّ أُْعــلِــنَــا )18( ِإِن انْـــِفـــتَـــاٌح َقــبـــ

َوْهَي: اْلُوُجوُب، َوالْـَجـَواُز، َواللُُّزوْم)19( 
ـُــَعـــدّْ يـ ــُمــتَّــِصــْل  ـــ ِب َوَذا  ـــَمـــٍة،  يف ِكـــْل
ــــــَذا الْــُمــنـْــَفــِصــْل ُكــــلٌّ بِــِكــْلــَمــٍة َوَه
ـــْعـــَلـــُمـــوَن، نَــْســتَــعِــنُي ـــًفـــا َكــــــ: تَــــ ــــ َوْق
بَــــَدْل)20( َكـــ : آَمــنــوا، َوِإميَــانًــا ُخــَذا
ـَـــْعــــَد َمـــــدٍّ طُـــــونِّال َوْصــــــاًل َوَوْقـــــــــًفــــا بـ

َأقساُم الَمدِّ

َأحكاُم الَمدِّ

15- غرُي: ي، ش، س.
16- فالطبيعيُّ: ق.

17- واللَّني: ف، ش، ط. 

18- أُمكنا: ف.
19- تدوُم، اللزوُم: ق.

20- بْدٌل: ي، ض.
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ـَــــَعـــــْه أَْربـ لَــــَديْــــِهــــْم  اَلزٍِم  أَْقـــــَســـــاُم   )48(
ـــــــٌف، ُمـــثَـــــــقَّـــُل ــــــَمــــــا ُمَـــــــفَّ )49(ِكــــــاَلُهـــــــ
ــــِإْن بِــِكــْلــَمــٍة ُســـُكـــوٌن  اْجــَتــَمــْع )50( َف
اْلـــــُحـــــُروِف ُوِجـــَدا )51( أَْو يف ثُـــــاَلثِــينِّ 
أُْدِغـــــَمـــــا ِإْن  ـــٌل  ـــقَّ ــــ ـــَث ُم )52( ِكــــــاَلُهَــــــا 
ــَوْر الــسُّ أَوََّل  اْلـــــَحـــــْرفــــِـيُّ  زُِم  َوالــــــالَّ  )53(
)54( َيَْمُعَها ُحُروُف: َكْم َعَسْل نَـَقْص
)55( َوَما ِسَوى الـَحْرِف الثُـّاَلثِــــْي ال أَِلْف
ــَوْر الــسُّ ــَواتِــِح  ـــ َف أَيْــًضـــــا يف  َوَذاَك   )56(
ـــَمـــُع اْلـــَفـــَواتِـــَح اأْلَْربَــــــع عَّــَشـــــْر )57( َوَيْ

اهلِل ِبَـــــْمـــــِد  الــــنَّــــْظــــُم  َذا  ـــــمَّ  َوتَــــــ  )58(
النُّـَهى ــِذي  ِل َــَدا  ب نَــدٌّ  أَبْـَياتُُه)23(:   )59(
أَبَــــــدا ـــــــاَلُم  َوالـــــــسَّ ــــــاَلُة  الــــــصَّ مُثَّ   )60(
تَـــابِـــِع وَُكـــــلنِّ  ـــْحـــِب  َوالـــصَّ َواْلِل   )61(

ــيٌّ َمــَعــْه ـــ ِـــ ـــ َوتِــــْلــــَك: ِكـــْلـــِمـــيٌّ، َوَحــْرف
ـــــُل ـــــَفـــــصَّ فَـــــــــــــــــَهــــــــِذِه أَْربــَـــــــــــــَعــــــــــــــٌة تُــــــ
َمــْع َحـــْرِف َمــدٍّ فَـْهَو ِكــْلــِمــيٌّ َوقَــْع
ـِــــيٌّ بَـــَدا ــَمـــــدُّ َوْســــطُــــُه)21( فَــَحــْرفـــ ـــ َواْل
يُــــْدَغــــَمــــا ملَْ  ِإَذا  ــــــٌف ُكـــــــلٌّ  َمَــــــفَّ
اْنَـــَصـــــــْر َـــــــــاٍن   َث ُوُجـــــــــــــوُدُه، َويف 
 )22( َوَعنْيُ ُذو َوْجَهنْيِ، والطُّوُل َأَخصّْ
ــــيــــِعــــياًّــــا أُلِـــــــــْف ا طَــــِب ــــــــــداًّ ُه َم فَــــــــَمــــــــدُّ
ــْفــِظ:َحــيٍّ طَــاِهــٍر قَــِد اْنَــَصـــــْر يف َل
ِصْلُه ُسَحيــْـــًرا َمْن َقَطْعَك َذا اْشتـََهْر

َعــــــلَــــــى َتَـــــــــاِمـــــــــِه بِــــــــــاَل تَـــــــــنَــــاِهــــي
يُــْتـــِقنُـَها ِلَمْن  ُبْشـَرى  تَارخُِيَها)24(: 
ــــــاِء َأمْحَـــــــدا ــــــَي ْــــــِب ـــــاِم اأْلَن َعــــَلــــى ِخـــــَت
ـــــــــــــــارٍِئ وَُكـــــــــــــلنِّ َســــــاِمــــــِع  وَُكـــــــــــــلنِّ َق

زم أقساُم الَمدِّ اللَّ

الخاتمة

21- وْسَطه: ض، م، ط.
: ض. 22- وعنُي ثَـــلنِّْث لِكِن الطُّوُل َأَخصّْ

23- أبياهتا: ف.

24- تارخيُُه: ض، م.

ِن

ِن

و


