


سؾسؾة 

إحتاف األماجد بنفائس املنظومات واألراجيز والقصائد 

 اءات القرآنظ  آن ب  يحة الظم  ص  ن  

 ـرش ٕول مرة وهلل احلؿد()تُ 

 كظم

 العالمة

 هـ 3311عبد الؽريم اخلؾقػتي العباد احلـػي مػتي ادديـة الـبوية تـ

 اعتـى هبا

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 يه ولمشايخه وللمسلمينغػر اهلل له ولوالد
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 الرحقمبسم اهلل الرمحن 

الظاءات يف الؼرآن  منما جاء  ديف عد هذه إبقات قد كظؿُت  ,احلؿد هلل 

 العظقم

 كصقحة الظؿآن بظاءات الؼرآن :مسامة

نِ جِ الش   2كْي الذ   قؾِب  1داَص  غْ ُمْ  ففاكَ  ـنِ ادِ  هباو ربْ  محدَي  عدَ وبَ -3

نِ لؾظعَ  ـكمِ  ظفرا ؾمَ الظ   ِلَ وْ وأَ  هِ كاظؿ ظ  َح  واكظرْ  الغقظَ  رِ ظفِ تُ  ٓ-2

مؤمتنِ  لػظَ  واحػظْ  الـػَس  وأيؼظِ اَت د  وَش  آالظؿْ  لظى 3واظَ ـُِش  واحذرْ -1

نِ َس احلَ  نمِ  4ؾاَم الظ   هتَ ظؾْ غِ  ظن   قدْ ظٍ عِ ت  مُ  غرِ  فظ   ثَل مِ  نْ تؽُ  وٓ-4

بانتسهٍم ألجم انىزٌ,و هً نغت.1

 باإلسكاٌ ألجم انىزٌ.2

 بضى انشٍٍ وكسرها.3

ىار يٍ انبمر ِص :وهًا نغتاٌ يخم ,خروٌ بضًهاواَ ,ىاظ " بكسر انشٍٍ" ِش انًكً ابٍ كخٍر ألر 

رىاوُص
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5نِ بالَثدَ  والظلل ب رَ ػْ والظ   مَ ظْ والعَ الؾؼِب  يف ص  ُخ  قدْ  هؾؼتِ ِخ  معظْ  نمِ -5

7نِ باإِلَح  عالِ  6ـػٌ ظَ  الِف اخلِ  واذُ فَ ارً ظِ ـتَ مُ  ورادحظُ  يف ل  ظَ  قدْ  هرْ فاكظُ -6

8نِ ؼِ ؾ  لِ  بالظاء ما كل   نمِ  رفْ الظّ بِ تتامُم  آنالؼرْ  يف جاءَ  بام رْ واظػَ -7

بانمصر.4

:(8811: ص) فً انمايىش انًحٍط )ث د ٌ(5

• ٌَ  راِئَحُته, ْثَتَغٍََّر: كفِرَح انهَّْحُى, َحِذ

ٌٌ وـ ًُُه, َكُخَر: فال ٌٌ, فهى وَحُمَم, َنْح ٌَ, ولذ وُيَعظٍَّى, ككِتٍف َحِذ .َتْخذًٌُا بانضى, ُحذِّ

ًٍَت. انَخْهِك َاِلَصُت: وُيْكَرَيٍت كَفِرَحٍت َحِذٌََت, وايرأٌة ًَُعظَّ ًٌَت: وك .َسًاَجٍت فً َنِح

ٍِ ري حذٌِج وفً ٌْ ٌُ" انٍََذ  .ُيَخٍَُّذ يٍ َيْمُهىٌب ُيْخَرُجها,: أي ,"انٍَِذ ُيَخذَّ

61842.]

.

.

 يعُى عال: يال, 7

اإلحٍ جًع: إحُت وهً: انحمذ.و 

 :(871/ 2) (ٌ ق ل) انبالغت أساشفً  8

.انّهماَت حسٍ ٌٍنِم وهى وتهّمُه, فهمُه انشًء نّمُته
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9نِ ؾزِ ال   بادرْشَ  أهلِ  ِب والصحْ  وألِ امً رَ كَ  ىرَ الوَ  رَخ  عذ الصالةُ  م  ثُ -8

*** 

 :(8228: ص) انًحٍط انمايىشوفً 

• ٍُ َُُت انهَّْم ٍَُت وانهَّماََُت وانهَّْم .انَفْهِى ُسْرَعُت: وانهََّماَِ

,ٍَ ٌٍ فهى كَفِرَح, َنِم ٍُ َنِم .بانَعَجَهِت َحفَظ: وأْنَم

ٍُ  .كانتَّْفهٍِى: وانتَّْهمٍ

:(8221: ص) )ل ز ٌ( انًحٍط انمايىشفً 9

• ٌَ وَنَسًَا, َنْسًَا وَفِرَح, َكََُصَر انَمْىُو, َنسَِ

ًُىا: وَتالَزَُىا  .َتَساَح

ٌٌ وَيْشَرٌب ٌٌ َنْس ٌٌ وَنِس .عهٍه ُيْسَدَحٌى: وَيْهُسو
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 صورة ادخطوط
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