


 شؾسؾة

 إحتاف األماجد بـػائس ادـظومات واألراجقز وافؼصائد

 

 أرجوزة

 يف

افؼرآن يف ادػصل بداية بقان  

ادرصي احلجازي افشفاب األديب فؾعالمة  

هـ( 797-875)  

 رمحه اهلل

خطه(مـؼوفة من ظن كسخة  -وهلل احلؿد-)تـؼ ألول مرة  

 اظتـى هبا

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 ؽػر اهلل فه وفوافديه ودشاخيه وفؾؿسؾؿغ
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من ـتاب)افتحدث بـعؿة اهلل( فتؾؿقذه افعالمة افسقوضي فؾـاطم جدا ترمجة موجزة  

:-اهللرمحه –ؿال   

 حمؿد بن ظع بن حسن بن إبراهقم األكصاري اخلزرجي, افشفر أمحد بن

 بافشفاب احلجازي, األديب افشاظر, 

 وفد يف صعبان شـة تسعغ وشبعامئة, 

وشؿع ظذ ابن أيب ادجد وادجد احلـػي وافبدر افـسابة وافزهان األبـاد, 

 وأجاز فه افعراؿي واهلقثؿي, 

 اكتفى. 875مات يف رمضان شـة: 

 (ادـجم)يف  ة موسعة أورد فقفا كثرا من كظؿهترمجوؿد ترمجه افعالمة افسقوضي 

 .15برقم:
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  كص  األرجوزة

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

ـــــــدُ  .1 ـــــــانِ  احلؿ ـــــــقِم افش  1هلل افعظ
 

  
ــــــــخافؼِ  ــــــــرآنِ ـَ ــــــــِزل افؼ  ا وُمـْ

   
ــــــلِ )الُف يف وبعــــــُد, ؾــــــاخلِ  .2  (اُدػص 

  
ـــــلِ  ـــــَزِل اُدـَج  ـــــاب اُدـْ ـــــَن افؽت 2ِم

 

   
ــــمِ  .3 ــــل افعؾ ــــِل أه ــــَغ ذوي افتحؼق  ب

  
ــــم وافػَ  ــــِعدوا بِِحْػظف ــــن َش ــــمِ َم  ف

   
 مـــا ظــــه ُكِؼـــْل: ؾِؿــــفُم َمـــن ؿـــاَل  .4

  
ـــدِ  ـــن بع ـــْل  ِم ــــْه واحَتِػ ـــس(, ؾُص  )ي

   
ـــــه بـــــ .5  )اجلاثقْه(ـومــــــفُم َمـــــن خص 

  
ـــــاِل( ـــــ3أو )افؼت ـــــهْ , ؾاْش  ؿعْن ـالمَق

   
ــــمْ  .6 ــــد  كَع ــــن اف ــــوٌل ظ  4يارِ مَ زْ , ومـؼ

  
 )افػـــتِ ( بـــال إكؽـــارِ  ِمـــن شـــورةِ 

   

                                                           

 يف ادتواتر. , وقريء بهآخر الشطر الثاينألجل تـاسب  أبدلت ألػاأصؾفا: الشلن باهلؿز, و  1

 (:648/ 11) العرب لسانيف   2

اُل  األ صل, ُهو   الَِّذي الـَّْجل ِريمُ  ُهو  : ُيؼ   ومـه اشتق: اإلكجقل. اكتفى. .والطَّْبع األ صل أ ي الـَّْجل ك 

 سورة حمؿد صذ اهلل طؾقه وسؾم.هي   3

 قال العالمة الزبقدي:  4

 أبو الدين كامل اإلمام الشقخ( مـه ع,: )وهو واجلامطة, والصغاين اجلوهري أمهؾه ,(بالؽرس زمارة,دِ ):دزمر

 تابوك( )التـبقه رشح) :له , الدزماري الصويف( الشافعي الػؼقه) طظ بن( كشاشب بن أمحد) العباس

 قايض وابن ,(الؽزى الطبؼات) يف السبؽي ابن ذكره ؽذاه  اآلخر, ربقع 17 يف 643 سـة وتويف  ,(الػروق

 .(289/ 11) العروس تاج .ترمجته يف شفبة

 بادي ادـظوم أطاله مبقـا من الدزماري هذا:آ تعؾقؼه طذ ك  العالمة الػروزوقال يف

 .(168/ 30) العروس تاج .الدزماري الشافعي الػؼقه كشاشب بن أمحد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ــــــَل  .7 ــــــافسجقِ   و)احلجــــــرات( ؿق  ب

  
ـــــا آ ـــــحقِ  مـف ـــــذ افص ـــــٍر ظ  ِخ

   
 اٍف(, وهؽـــذا ُرِوْي وؿقـــل: ِمـــن )َؿـــ .8

  
ـــِن اإ ـــظ ـــاح احلَ ـــووْي  5زِ م ـــى افـ  حيق

   
( إػ فمْ وبعُضــــ .9  ؿــــال: ِمــــن )افصــــ  

  
ــــــال ــــــِره, وهؽــــــذا ؿــــــد ُكِؼ  آِخ

   
ـــــن أيب افصـــــق  .17  وذي ادـــــ ثِر: 6واب

  
ـــــ ـــــن شـــــورة)اُدؾِا( إػ األواِخ  رِ م

   
 أْو: )َشــــب ِ  األظــــذ( ظــــن افِػْرـــــاِ   .11

  
 ن ُمالحــــيؾاشــــَؿْع وِظــــْي و  تُؽــــ

   
ــــا .12 ــــه اخلَط  ــــد ؿاف  يبأِو: )افضــــحى( ؿ

  
ــــايب ــــاع, واشــــتؿْع ِخَط ــــاؾفْم مؼ 7ؾ

 

   
ــــــهُ  .13 ــــــه أخذُت  هــــــذا افــــــذي ذـرُت

  
 إْذ وجدُتـــهُ  8 ِمـــَن )افؼـــاموِس(كؼـــاًل 

   
 ا, وأكــــــا جعؾُتــــــهُ إْذ  ـــــــان كثــــــرً  .14

  
ــــهُ  ــــا حررُت ــــَد م ــــا بع ــــام رؿقؼ  كظ

   
ـــنْ  .15 ـــْب  9شـــبُب هـــذا َم ـــِد ضؾ ـــَن افعب  ِم

  
 كَِظاَمـــه صـــخٌص فـــه حـــل  وجـــْب 

   
ــــــا .16 ــــــع  اؿسح ــــــبام ظ ــــــع  حْس  ظ

  
ـــــى اْكؼـــــحا ـــــذاح حت ـــــه ف  أجبُت

   
10(ســـــخِة اُدَصــــــ ِ  كُ )ن كؼؾُتـــــه ِمـــــ .17

 

  
ــــــافعؾم وبافضــــــب  ويفْ   إْذ هــــــو ب

   

                                                           

 بػتح احلاء وكرسها لغتان: مػرد أحبار, وهم العؾامء. 5

 :هو يف تاج العروس 6

 (167/ 30) العروس تاج .القامين الصقف أيب بن إسامطقل بن حمؿد

 خطايب(.-وال خيػى اجلـاس البديع بع )اخلطايب  7

 آباديلؾعالمة الػروز  8

 هؽذا الح يل. 9

بخط العالمة  وهذا ك  كػقس, يػقد وقوف الـاضم العالمة احلجازي طذ كسخة الؼاموس التي  10

وأهنا كاكت  الػروزآبادي أو الـسخة التي اطتؿدها ولو كاكت بخط غره ومن ادمكد أن يؽون طؾقفا خطه,
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18.  
ِ
 إهلــــــَي اْجــــــِزْه أحســــــَن اجلــــــزا 

  
ـــــائي ـــــتِجْب ُدظ ـــــه ريْب واش  وارمْح

   
 الِ ِمـــــن صـــــو   ِ  كظؿُتـــــه يف افـْصـــــ .19

  
ــــــ ــــــواعكْظ ــــــدىلقاا ظــــــذ افت   ام ب

   
ــــــا .27 ــــــعٍة وأربعقـ ــــــاِح تِس ــــــن ظ  ِم

  
ـــــــام   ـــــــَد ث ـــــــابع ـــــــٍة يؼقـ  ما

   
ـــــدٌ  .21 ـــــاَل ذا أمح ـــــد ؿ ـــــازْي  11ؿ  احِلج

  
ـــــن ُ ـــــازْي  ـُ 12رب  فـــــه بـــــافَعػِو 

 

   
ــــــي   .22 ــــــا رب  ظــــــذ افـب  وَصــــــل  ي

  
ـــــرِ  ـــــٍد خ ـــــي   حمؿ ـــــورى األم  اف

   
ــــــــهْ  .23 ت ــــــــحبِه وِظْسَ ــــــــه وَص

 وآفِ

  
ــــن َظشــــرتهْ  ــــر  ِم ــــراِح افُغ

ــــم  افؽِ  ُث

   
*** 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

, إما يف الديار ادرصية أو باحلجاز واصؾع طؾقفا العالمة احلجازي حقـام حج, وطذ كل هذا الوقت إغموجودة 

 فقا ترى إغ أين آلت هذه الـسخة؟. ,حال

 بالرصف ألجل الوزن.  11

 ., واألصل أن يؼول: كن جمازيابغر ألف يف الوقف طذ هلجة لبعض العرب 12
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:13(افؼاموس)بادي يف كص ـالح افعالمة افػروزآ  

:-اهللرمحه –ؿال   

ُل, :افؼرآنِ  نمِ  ـُؿَعظ ٍم, واُدَػص   

, يف آِخِره إػ {احلُُجراِت } نمِ  .1   األَص  

 {اجلاثَِقةِ } من أو .2

  {افِؼتالِ } أو .3

, ظن {ؿاف} أو .4   افـ واِوي 

 {افصاؾ اِت } أو .5

 {افص    } أو .6

ْقِ , أيب ابنِ  ظن {َتباَرحَ } أو .7  افص 

, ظنِ  {َؾَتْحـا إكا} أو .8 ْزماِري   افد 

 افِػْرـاِ , ظن {َرب َا  اْشمَ  َشب ِ  } أو .9

َحى} أو .17 , ظن {افضُّ ايِب    اخلَط 

َي  14.اكتفى .ؾقه اَدـْسوخِ  فِِؼؾ ةِ  أو ُشَوِرِه, بغَ  افُػصولِ  فَؽْثَرةِ  وُشؿ   

                                                           

 (.1042: ص) ادحقط الؼاموس 13
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 صورة ادخطوط

 

 
                                                                                                                                                                             

 وتراجع كتب طؾوم الؼرآن كاإلتؼان لؾعالمة السقوصي دن أراد التػصقل.  14
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