


 شؾسؾة 

 إحتاف إماجد بـػائس ادـظومات وإراجقز وافؼصائد

 أرجوزة

 افؼيػي افسرة افـبويي 

 )َشْر احُلوِر إػ افُؼُصور(

 كظم

 افعالمة افؼايض

ْحـَِة احلؾبي  أيب افوفقد ُُمب افدين ُمؿِد بِن ُمؿد بن ُمؿد بن ُمؿود افشفر باْبن افشِّ

 احلـػي

 هـ( 815 -هـ  749)  

 رمحه اهلل

 بقتا ظذ ظدد ِشـي ظؿر افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم 63 كظٌم وجقٌز خمترٌص يف

اة  4ظن  -وهلل احلؿد-ٕول مرة ـؼ)ت كسخة خطقة مـفا كسخة مسـدة بخط ابن افـاطم, وُُمَشَّ

 بػوائد كػقسة بخطه(

 اظتـى هبا

 ُمؿد بن أمحد بن ُمؿود آل رحاب

 ؽػر اهلل فه وفوافديه ودشاخيه وفؾؿسؾؿغ
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يف ثالثٍة افتحقة,  افصالِة وأـؿُل  افسرَة افؼيػة افـبوية, ظذ صاحبفا أؾضُل ...َكَظَم "

َجز, فْو حاوَل ذفَك ؽُره يف ِضْعِػَفا فعجز , وشتغ بقتا ِمَن افرَّ

 طابؼة ظدِد ِشـي ِشـِِّه افؼيف,وكظر يف ذفك إػ معـى فطقف, وهو مُ 

 .فُب افـبقهُ , وٓ يستغـي ظـه افطاأتى ؾقفا باِم حيتاُج إفقه افػؼقهُ  

 مطؾع رشحه هلا( -)ابن افشحـة افصغر حػقد افـاطم 
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 كامذج من افـسخ اخلطقة

ظـوان افـسخة أ, وهي كسخة كػقسة مسـدة بخط وفده, وظؾقفا حواش ؿقؿة بخطه 

 أيضا

 

 كص افعبارة: 

  برمحتهافسرة افؼيػة, كظم شّقدي افوافد, تغؿده اهلل
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 افـسخة أ -أول افـظم 

 

 

 افـسخة أ -آخر افـظم 
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 أول افـسخة ب

 

 آخر افـسخة ب
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 أول افـسخة ج, وهي مبتورة أخر

 

 آخر ادوجود من افـسخة ج
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ؽالف افـسخة د, وهي كػقسة تؼع ضؿن افؼح حلػقد افـاطم, كسخفا إبراهقم بن 

 هـ من خط ادمفف. 984ادبؾط افشاؾعي شـة 
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 أول افـظم
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 آخر افـسخة د
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 كص إرجوزة

 

 بسم اهلل افرمحن افرحقم

ُشــــــْولِ -  1 َة افرَّ َفــــــِه ِشــــــْرَ ِ ِْ  بِاْشــــــِم ا

  
ــــــلِ  ــــــاَم اْفِػْق ــــــُد َظ ــــــَدْأُت, َواَدْوفِ  َب

   

ِل ُصـــــْبَ  اْثـَـــــْغِ يف- 2 ـــــ َربِْقـــــَع اوَّ  ُُخََْسْ

  
ـــــِف  ـــــى اْفُؽَؾ ـــــَة, ُمْؽَػ ـــــاَن, يف َمؽَّ  َكْقَس

   

 َأُبــــــْوُه َظْبــــــُد اهللِ َمــــــاَت َؿْبــــــُل -  3

  
ــــــُل  ــــــاَن احْلَْؿ ـَ ــــــُفِر  ــــــَعَة إَْص  َوتِْس

   

ـــــْدُرهُ -  4 ـــــ َّ َص ـــــْوَفِغ, َوُص ـــــَع َح  ُأْرِض

  
َعْتــــــُه طِْ ــــــُرهُ   َبْعــــــَد اْرَبــــــٍع, َؾَرجَّ

   

ــــــهْ -  5 ْبَوا آِمـَ َٓ ــــــا ــــــُه بِ ــــــُت اما  َوَماَت

  
ـــــُه يف اف َّاِمـَــــــهْ َواْْلَـــــدا   ُمــــــْوٍص َظؿَّ

   

ـــــا-  6 ـــــْي َظْؼَ ْثـَ ِٓ ـــــَب  ـــــاَؾَر ُبوَضافِ  َش

  
ــــــى ــــــْن ُبرْصَ ُه ِم ا َردَّ ــــــْرَ ــــــِه, َبِح  بِ

   

ـــــْل -  7 ـــــيَن َرَح ـــــٍة َوِظْؼِ ـــــاَم َُخَْس  َوَظ

  
ــــْل  ــــى َؿَػ ــــْن ُبرْصَ ــــْاِجًرا, َوِم ــــاِم َت  فِؾشَّ

   

ـــــلا افُوْفـــــِد َفـــــهْ -  8 ـُ  َخِدجيـــــًة ُزّوَج, 

  
ـــهْ  ـــْن َماِرَي ـــْا ِم ـــَراِهقَم َج ـــَوى اْب ـــا, ِش  ِمـَْف

   

ـــــهْ -  9 , َؾاضَِؿ ـــــي  ـــــٌب, ُرَؿ ـــــُم, َزْيـَ  َؿاِش

  
َــــــهْ  ــــــا اخْلَاِ  ــــــُد اهللِ ِمـَْف ــــــوُم, َظْب ْؾُ   ـُ

   

ــــَوى-  10 ــــٍب ِش ــــاَل َظْؼ ــــْاُتْوا بِ ــــُه َم  َوَؿْبَؾ

  
ــــٍة  ــــَوىَؾاضَِؿ ــــاٍم فِؾتَّ ــــِف َظ ــــْن كِْص  َظ

   

ـــــمْ -  11 ـــــْغَ َحَؽ ـــــٍس َوَثاَلثِ ـــــاَم َُخْ  َوَظ

  
ـــــمْ  ـــــَوِد َث َْش ْٕ ـــــِر ا ـــــِعِه فِْؾَحَج  يِفْ َوْض
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ــــــــا-  12 َْرَبِعْقـَ ِٕ ــــــــْغِ  ْثـَ ِٓ ــــــــْوَم ا  َوَي

  
ــــــــــا ــــــــــْاِم َأْ َِعْقـَ  ُأْرِشــــــــــَل فِْأََك

   

لِ -  13 َوَّ ْٕ ــــــــــِع ا  يِفْ َرَمَضــــــــــاَن َأْو َربِق

  
لِ  "ُؿــــمِ " "اْؿــــَرأْ "وَ  ُل اُدـَــــزَّ  احْلَْؿــــَد اوَّ

   

ــــْغْ -  14 َعَت ـْ ــــذَّ َر ــــْو, َوَص ــــَم اْفُوُض  َوُظؾِّ

  
ـــْغْ  ـــُب َظ ـــُ  َكْص ـــُت اْفَعتِْق ـــْدِس, َواْفَبْق  فِْؾُؼ

   

ــــرْ -  15 ــــَرًة َأَم ْيِن َجْف ــــدِّ ــــٍع بِاف ــــَد اْرَب  َبْع

  
ــــــرْ  ــــــِه اْفَؼَؿ َْجؾِ ِٕ ــــــَػِغ  ــــــ َّ كِْص  َوُص

   

ـــرْ -  16 ـَ ـــ َذ  َواْرَبـــُع ُصـــْحَبَة اْثـََتـــْي َظْؼَ

  
ــــرْ  َ ــــاَجُروا َخــــْوَف اف َّ َْ َه  إِػ افـَّجــــا

   

ـــمَّ َظـــاُدوا َوُهـــمُ -  17  يف اخلَْؿـــِس َظـــاُدوا, ُث

  
ــــــاَلٌث, َمْعُفــــــمُ  ــــــْغَ َث ــــــَع اف َّاَمكِ  َم

   

ـــ اْكَ ــى, َوِمـــْن َؿْبــُل اْشـــَتَؼرْ -  18 َن َظْؼُ  َثــاَمْ

  
ـــــرْ  ـــــتِّ ُظَؿ ـــــَزٍة, َويِفْ افسِّ ـــــاَلُْم مَحْ  إِْش

   

ـــا-  19 , افَعْؼَ ْ
َِ ـــا ـــاَلُم افـََّج ـــْابُِع اْش  َوافسَّ

  
ـــــمَّ افُؽـــــْزَى ـــــْوُت َأيِب َضافِـــــَب, ُث  َم

   

ـــــِحْقَػهْ -  20 ـــــُة افصَّ ـــــْت ِؿصَّ ْاَك ـَ  َوَؿْبـــــُل 

  
ــــــــهْ  ـــــــــِقِِّه اُدِخْقَػ ــــــــْعِب يِف ِش  َوافشِّ

   

 ُثـــمَّ َأَتـــْت ِجـــنا َكِصـــْقبِْغَ اْشـــَؾَؿْت -  21

  
ْصــــَجاُر َمَشــــْت َوَشــــؾََّؿْت  َٓ  َكَعــــْم, َوا

   

 يِفْ َرَمَضـــاَن اْحـــَدى َوَُخِْســـْغَ َكَؽـــْ  -  22

  
ــــْ   اَل َص ــــوَّ ــــُد يِف َص ــــمَّ اْفَعْؼ ــــْوَدَة, ُث  َش

   

ا-  23 َ ْ
ِ ِْ ْيِ , ُثــــمَّ ا ــــدِّ  َظــــَذ اْبـَــــِة افصِّ

  
ـــــا ـــــْي َظْؼَ ـــــَع اْثـَ ُْوَػ َم ْٕ ـــــُة ا  َواْفَبْقَع

   

ــــــْبِعْقـَا-  24  َوَبْعــــــَد َظــــــاٍم َبْقَعــــــُة افسَّ

  
ــــــــْقـَا ــــــــ َّاَلِث َواخْلَْؿِس ــــــــَػَر اف  َوَص

   

ــــــْقاَم -  25 ــــــٍة ُمِؼ ــــــَو َضْقَب ــــــاَجَر َكْح  َه

  
ــــــ   ِشـــــــِْغَ فِْؾُفــــــَدى ُمِؼــــــْقاَم َظْؼَ
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ــــــا-  26 َك ــــــى , َأذَّ ُْوَػ, َوآَخ ْٕ ــــــَع يِف ا َّ َ 

  
ــــــى ــــــٍة َبـَ ــــــا َوَضْقَب ــــــِجَدْي ُؿَب  َوَمْس

   

ـــــا-  27 ـــــاَلِة َأْرَبَع ـــــاُم افصَّ َ ـــــِزَل اْ   َوُأْك

  
ــــا َْ َرَجَع ــــَد افـََّجــــا ــــْن ِظـْ ــــُض َم  َوَبْع

   

ـــــهْ -  28 ـــــاِئٍش, َواف َّاكَِق ـــــى بَِع ـــــا َبـَ  ؾِْقَف

  
ْبَوا, َوُبــــــَواٌ  َتافَِقــــــهْ  َٓ  َؽــــــَزا بِــــــا

   

, َوَوَجــــْب -  29 ــــْرٍ ْوَػ, ُذْو ُظَش ُٓ ــــْدُر ا  َوَب

  
ُل اْفِؼْبَؾـــــِة يِفْ كِْصـــــِف َرَجـــــْب  ـــــوا  حَتَ

   

ــــْدرِ -  30 ى َب ــــْزَ ـُ ــــْعَبْاَن,  ــــْوُم يِفْ َص  َوافصَّ

  
ــــــــرِ يِفْ  ــــــــْاُة اْفِػْط ـَ ــــــــْاَن, َوَز  َرَمَض

   

ـــــرِ -  31 ْف ـــــْرُس افطا ـــــٍة, َوُظ ـــــْوُت ُرَؿقَّ  َم

  
 ِ َْ ْٕ ــــــــَد ا ــــــــْاُس َبْع  َوَأْشــــــــَؾَم اْفَعبَّ

   

ـــــــَدانِ -  32 , َواْفِعْق َُ ـــــــا ـــــــُر, َؿْقـَُؼ  َؿْرَؿ

  
ـــــــانِ  ْظُ وُر يِف َؽْطَػ ـــــــدا ـــــــِويُ , َواف  َش

   

ـــــوَم َظـــــَذ ُظـــــْ اَمَن يِف -  33 ؾُ  ـُ  َظْؼـــــُد امِّ 

  
ـــــــــَة, اْرِدِف  ـــــــــَد ُرَؿقَّ ـــــــــٍة َبْع  َثافِ ِ

   

ـــــَدا-  34 , ُأُح ْيـََبْغِ ـــــزَّ ـــــمَّ اف ـــــَة, ُث  َحْػَص

  
ــــــِفَدا ْوَػ اْشُتْش ُٓ ــــــَزٌة يِف ا , مَحْ ُْ ــــــَرا  مَحْ

   

ــــنْ -  35 ــــُد احلََس ــــِر, َوَمْوفِ ــــُة اخلَْؿ  َوُحْرَم

  
 بِـْـــــــَت ُخَزْيَؿـــــــٍة َدَؾـــــــنْ َوَزْيـََبـــــــًا 

   

 يِفْ َأْرَبــــــــٍع كَِؽــــــــاُح ُأمِّ َشــــــــَؾَؿهْ -  36

  
ــــهْ  ــــَزاُب اْفَعَؿ ــــْدٌر, اْح ــــِر, ب ــــْو افـَِّض  َبـُ

   

ـــــْغِ -  37 ـــــُد احْلَُس ـــــ, َمْوفِ ـــــَرْيُظ, َؿرْصٌ  ُؿ

  
ـــــــــْوِديَّغِ  ـــــــــُم افقُف ٌم, َرْج ـــــــــَقؿا  َت

   

ــــهْ -  38 ــــٌة, َوافتَّافَِق , ُدْوَم ــــج  ــــاُب, َح  ِحَج

  
 ُمْصـــــَطؾُِ , اْؾـــــٌك, اْصـــــطَِػا ُجَوْيِرَيـــــهْ 

   

ـــــانِ -  39 ـــــْو حَلَْق , َبـُ ـــــتِّ ـــــُة يف افسِّ  َؽاَب

  
ــــــَوانِ  ْض ــــــُة افرِّ ــــــمَّ َبْقَع , ُث ــــــدا  َوافصَّ
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ـــا-  40 ـــوُف ُظِرَؾ ـــَؼا, اخلُُس ْشتِْس ِٓ ـــاُر, ا  طَِف

  
ــــَطَػىيِفْ  , َواْص ــــمَّ , َوُش ــــَزٌ ــــْبِع َخْق  افسَّ

   

ــــــــدْ -  41 ــــــــٍة َكَؼ ــــــــِػقًَّة, َوامَّ َحبِْقَب  َص

  
ْ َمْفَرَهــــا َمْعَفــــا, َوَردْ 

َِ  َظـَْفــــا افـََّجــــا

   

ـــْ  -  42 ـــا, َكَؽ ـــَرِة افَؼَض ـــْي, يِفْ ُظْؿ ـــْد َبِؼ ـــْن َؿ  َم

  
ــــــْ   ــــــَراِم َص ْح ِ ِْ ــــــًة, َوَذاَك يِف ا  َمْقُؿْوَك

   

 َأْهـــــَدى َفـــــُه َماِرَيـــــَة اُدَؼـــــْوِؿُس -  43

  
ْشـــــَل, َؾَؾـــــْم َيْبَتِ ُســـــوا  َوَأْرَشـــــَل افرا

   

ـــــــَزُ -  44 ـــــــٌة, َوادِـْ ـــــــ َّاَمِن: ُمْمَت  ويِف اف

  
, َضــــــاِئٌف, َوَهَجــــــرُ   َؾــــــْتٌ , ُحـَــــــْغٌ

   

 َتُبـــوُك يِف افتِّْســـِع, َوَمـــْوُت َأْصـــَحَؿهْ -  45

  
ــــــِن  ــــــهْ َواْب ــــــاٌن ُأْظؾَِؿ ــــــاَل, فَِع , إِْي  ُأيَبْ

   

ـــنْ -  46 ـــارِشِ َظ ـــَراِهقَم يِف افَع ـــُه اْب ـــاَت اْبـُ  َم

  
ــــ َصــــْفًرا اْو َصــــْفَر اْرَؾَعــــنْ   َشــــْبَعَة َظْؼَ

   

47  - َِ ـــــَوَدا ـــــُة اف ـــــْت َحجَّ اَك ـَ ـــــِه:   َوؾِْق

  
 َِ ــــــا ــــــٍب َوَش ــــــَف َراـِ ــــــِعْغَ َأْف  تِْس

   

ـــــتِّْقـَا-  48 ـــــْن ِش ـــــوُل اهللِ َظ ـــــ َرُش  َؿََض

  
ـــــــا ـــــــا ُمبِْقـَ ـــــــ َّاَلِث َضقًِّب ـــــــَع اف  َم

   

ـــــهِ -  49 ـــــاكُِع ِمـــــْن ـَِتابِ  َؾَؾـــــْم َيـــــُك اْدَ

  
ـــــــَحابِهِ  ـــــــاَن يِف َأْص ـَ ـــــــتاَِلٌف  َّٓ اْخ  إِ

   

*** 

ــــــوَكا-  50 ــــــْبَعُة َواْفِعْؼُ ــــــُه: افسَّ  َؽْزَواُت

  
 َ ِْقُعَفــــــــــا: ِشــــــــــتاْوَكاُبُعْوُثــــــــــه 

   

ـــــا-  51  أؾراُشـــــه: َشـــــْبٌع, َوَشـــــْبَع َظْؼَ

  
ـــــَرى ـــــُس, َزاُدوا ُأْخ ـــــاُل: َُخْ  َزاُدوا, اْفبَِغ

   

ـــــاَل:-  52 ـــــنَّ َدَخ ـــــْي هِبِ ِئ ـــــُه افالَّ  َزْوَجاُت

  
ـــاَل  ـــٍع َخ ـــْن تِْس ـــ, َظ ـــا َظْؼَ ـــَدى َأِو اْثـَ  إِْح
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ــــــــا-  53 ــــــــٌس َوَأْرَبُعوَك ــــــــُه: َُخْ تَّاُب  ـُ

  
ـــــــــْبُعوَكا اُمـــــــــُه: اْدِاَئـــــــــُة َوافسَّ  ُخدَّ

   

ـــــِذْيَن ُهـــــْم َ ْ ُيْســـــؾُِؿوا:-  54 ُمـــــُه افَّ  َأْظاَمْ

  
 ُبوَضافِـــــــــٍب, ُبوهَلـَــــــــٍب, َوُؿـــــــــَ مُ 

   

ـــــِومُ -  55 اٌر, ُمْؼ ـــــَداُق, ِقَ ـــــاِرُث, َؽْق  َح

  
 , ـــــْرُ ـــــٍة, ِحْجـــــٌل ُهـــــمُ ُزَب ْعَب ـَ ـــــُد   َظْب

   

, َثــــاَلٌث َأْشــــَؾَؿْت -  56 ُتــــه: ِشــــت   َظامَّ

  
ـــــــْت  ـــــــُك, َأْرَوى, َوَأَب ـــــــِػقٌَّة, َظاتِ  َص

   

هْ -  57 ــــــــرَّ ــــــــْقٍم, َب ــــــــٌة, ُأما َحؽِ  ُأَمْقَؿ

  
ــــــــْه: ــــــــوَن: َظَؼَ ُ  َأْصــــــــَحاُبُه اُدَبؼَّ

   

ـــا-  58 ـــوٍف, ُخَؾَػ ـــُن َظ ـــِعقٌد, اْب ـــْعُد, َش  َش

  
اِح, اْفَوَؾــــا  ُزَبــــُر, َضْؾَحــــُة ْبــــُن َجــــرَّ

   

ــــَتَؼرْ -  59 ــــاَمْغِ اْش ــــّديُ  َظ ــــَدُه افّص  َوَبْع

  
ــــرْ  ــــمَّ ُظَؿ ــــمِّ َؿََضــــ , ُث  َوكِْصــــُف , بِافسَّ

   

ـــَرْح -  60 ـــا اْكَج ـــ َدَّ ـــًػا, َوَؿََض ـــا ِوكِْص  َظْؼً

  
ـــــ  ـــــَتْ  َوِمرْصَ ـــــاَم اْؾَت ـــــَراَق َوافشَّ  َواْفِع

   

ـــــا-  61 ـــــَدى َظْؼَ ـــــْ اَمُن إِْح ـــــَدُه ُظ  َوَبْع

  
ا  َوِمْ ُؾَفـــــــا َيْوًمـــــــًا, َصـــــــِفْقًدا َمـــــــرَّ

   

ـــْدَس اْكُؼَصـــنْ -  62  ُثـــمَّ َظـــِع  َُخًْســـا افسا

  
ــــــنْ  ــــــُفوٍر احْلََس ــــــتا ُص ــــــَدُه ِش  َوَبْع

   

ـــــــُه َوَشـــــــؾَّامَصـــــــذَّ -63  َظَؾْقـــــــِه َربا

  
ــــــــــا َم رَّ ـَ ــــــــــِه َوَصــــــــــْحبِِه َو  َوآفِ

   
 

   

*** 
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 احلوايش وافتعؾقؼوت

*** 

 دم د: أبدُأ. "َبَدْأُت  "ؿوفه:-1

 دم ب: افؽػل, وافصحقح: ادثبً. "افُؽَؾِف  "ؿوفه:-2

 :3دم رشحه افؾوحي  -رمحفام اهلل-ؿول حػقد افـوطم "ُمْؽَػى اْفُؽَؾِف  "ؿوفه:-2

 بوفبـوء فؾؿػعول أي: أكه صذ اهلل ظؾقه وشؾم ُوفِد كظقػو خمتوكو مرسورا...إفخ.

 دم ب: ؿبؾه, وافصحقح: ادثبً. "َؿْبُل  "ؿوفه:-3

ْؿُل  "ؿوفه:-3  دم ج: مَحُْل. "احْلَ

: ومهزة 4دم رشحه افؾوحي  -رمحفام اهلل-ؿول حػقد افـوطم "َبْعَد اْرَبعٍ  "ؿوفه:-4

ؾي فؾوزن. اكتفى, وـذا يؼول دم كظوئرهو ممو يليت. "اربع"  مسفَّ

 ودم د: بعُد اربعو.

 هي حؾقؿي ـام دم افؼح. "طِْئُرهُ  "ؿوفه:-5

ه. "ُمْوصٍ  "ؿوفه:-5  دم ب: مويص بنثبوت افقوء, ودم د:مويص ظؿِّ

ْبَوا  "ؿوفه:-5 َٓ  :4دم رشحه افؾوحي  -رمحفام اهلل-ؿول حػقد افـوطم "بِو
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بوفتسفقل وافؼرص فؾوزن, وهو بوفػتح ثم شؽون ادوحدة وواو وأفف ممدودة: مؽون 

 بغ مؽي وادديـي...إفخ.

, وٓ يستؼقم افوزُن إٓ بحذؾفو, "أبو"دم ب: بنثبوت أفف  "ُبوَضوفَِى  "ؿوفه:-6

 وـذا ؾقام يليت من كظوئره.

 بحذف إفف: "بو"معؾؼو ظذ  5دم رشحه افؾوحي  -رمحفام اهلل-فـوطمؿول حػقد ا

 وهي فغٌي جقدٌة مشفورٌة.

ا "ؿوفه:-6  :11ؿول احلػقد دم رشحه افؾوحي  "َبِحْرَ

أفف مؾسوء بػتح ادوحدة وـرس ادفؿؾي ثم حتتقي شوــي ثم راء مػتوحي بعدهو 

مؼصورا: افراهى, وإفقه ـون ظؾم افـرصاكقي, واشؿه: جرجغ بؽرس اجلقؿغ, وؿد 

 ُتزاد حتتقي.

ى"ؿوفه:-6 ؿول احلػقد دم رشحه: بضم ادوحدة وؾتح اراء وأفف مؼصورة,  "ُبرْصَ

 وهي من أرض افشوم, وـون بحرا مؼقام هبو...إفخ.

 أي: رجع. اكتفى ِمـْه أيضو. "ؿػل"وؿوفه:

َج "فه:ؿو-8  ؿول احلػقد دم رشحه: بوفبـوء فؾؿػعول. "ُزوِّ

 بػتح افزاي. "َزوج"ودم د:

 ؿول احلػقد دم رشحه: بضم افواو وشؽون افالم:مجع وفد. "افُوْفدِ  "ؿوفه:-8
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 ؿول احلػقد دم رشحه: بتخػقف اهلؿزة. "اْبَراِهقمَ  "ؿوفه:

 ؿول احلػقد دم رشحه: بغر مهٍز فِؾوزن. "َجوْ "ؿوفه: 

 ؿول احلػقد دم رشحه: بغر تـويٍن فِؾوزن. "َؿوِشمُ  "ه:ؿوف-9

 ؿول احلػقد دم رشحه: بوفتـوين. "َزْيـٌَى "ؿوفه:

ؿول احلػقد دم رشحه: ترخقم رؿقي. ودم متن افـظم ادثبً أظذ افؾوحي  "ُرَؿي  "ؿوفه:

 ضبطً افؼوف بوفؽرس, وهو ؽؾط.

 ؿول احلػقد دم رشحه: وهي أم ـؾثوم. "ـؾثوم"ؿوفه:

وِِتَهْ  "فه:ؿو وهو افطقى وافطوهر  "َظْبُد اهللِ "ؿول احلػقد دم رشحه:  "َظْبُد اهللِ ِمـَْفو اخْلَ

 مل تؾد بعده. "مـفو اخلوِتي"

ؾُُّفم"دم ج:"َوَؿْبَؾهُ  "ؿوفه:-11 ـُ  "َو

ؿول احلػقد دم رشحه: بسؽون افؼوف وـرسهو: افوفد ووفد  "َظْؼٍى "ؿوفه -11

 افوفد.

ل احلػقد دم رشحه: بودثـوة بوزن: ِرىض: ادوت, ودم متن افـظم ؿو "فِؾتَِّوى "ؿوفه:

 ادثبً أظذ افؾوحي ضبطً فؾثَّوى بوفثوء مػتوحي.

 دم ب: َتم بوفتوء ادثـوة من ؾوق. "َثمْ  "ؿوفه:-11
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َْرَبِعْقـَو "ؿوفه:-12  ؿول احلػقد دم رشحه: بنصبوع افػتحي "ِٕ

ِعْقـَو "ؿوفه:  حه: بوإلصبوع أيضو. اكتفى, وهو مو ُيعز ظـه ؾقفام ؿول احلػقد دم رش "َأمْجَ

 ودم كظوئرمهو بلفف اإلضالق ُيمتى هبو ٕجل افوزن.

... دم ب: ؾوؿرأ بوفػوء, وؿم رشؿً ـلهنو: "احلؿَد  "ُؿم" "اؿرأ"وَ  "ؿوفه:-13

 . ؿؾم, وهذه صورهتو:

 ."يو أهيو اددثر"ه: أي: شورة: ؿول احلػقد دم رشح "ُؿمِ "وؿوفه: 

لِ  "وؿوفه:  بغر ال. "مـزل"دم د:  "اُدـَزَّ

َم بػتح افعغ. "َوُظؾِّمَ  "ؿوفه:-14  دم متن افـظم أظذ ج : َوَظؾَّ

 بنثبوت اهلؿز, وبه يـؽرس افبقً. "اْفُوُضْوء "دم د:  "اْفُوُضوْ  "ؿوفه:

ًُ اْفَعتِْقُق "ؿوفه:-14 بدل  "احَلَرامُ "أن دم كسخي:  أصور دم اهلومش "َواْفَبْق

 ."اْفَعتِْقُق "

بوفتخػقف. اكتفى أي:  "َواْرَبُع كسوةٍ "ؿول احلػقد دم رشحه:  "َواْرَبعُ  "ؿوفه:-16

 ختػقف اهلؿز.

جيوز دم افـون وجفون: افتشديد مع افػتح ـام هو مثبً,  "افـجويش"ؿوفه: -16

 وافتشديد مع افؽرس.
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 ب:اثـي ظؼة.دم  "اْثـََتْي َظْؼَ  "ؿوفه:-16

دم احلوصقي ؿوئال: هذا ظذ افؼول بلنَّ ظامر بن يورس   -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم-17

: ًُ , ؾؼؾ ًٍ ًُ هذا ادعـى دم بق  ريض اهلل ظـه ـون ؾقفم, وؿد كظؿ

 .إْن ـون ظامُر بن يورٍس, ُيَعْد***ؾقفم, وإٓ اْكؼصُه ِمن هذا افَعَددْ 

 احلػقد دم رشحه:وؿول 

وهم مع افثامكغ من افرجول ثالث رجول إْن ـون ظامر بن يورس ؾقفم ظذ خالٍف بغ 

, ؾؼول:...وذـر افبقً ادثبً ؿريبو ِمن خط  ًٍ أهل افـؼِل, وؿد أحلق وافدي ذفك دم بق

 وافِده كوطِؿه, ؾوحلؿد هلل ظذ كعؿه, بتقسر افوؿوف ظذ خط وافده بؼؾؿه.

وا... َمْعُفُؿوا, وـذا  "َمْعُفمُ "..."َوُهمُ  "ؿوفه:-17 رشؿً دم ب: َومُهُ

وا "رشؿً  ؾؼط دم د أيضو. "َومُهُ

نَ  ", وضبط "َثاَمَن َظْؼُ شور... "دم ب: "َثاَمَن َظْؼُ اْكَثى "ؿوفه:-18 دم د  "َثاَمْ

 بضم افـون.

ًُ دم )بعض افـَُّسخ( هذه   -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم-19 دم احلوصقي ؿوئال: رأي

 بعد هذا افبقً بقتو, وهو: 1)افزيودة(

..........   *** ًْ ًْ 2وموَت ُبو ضوفَى فؾعْؼِ مَض  خدجيٌي َؿَض

                                                           

 بس  امفا يف إصل, وهؽذا ؿدرهتا .1
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ا "ؿوفه:-19  دم ب: ظؼا بغر ال. "افَعْؼَ

 دم ب: شـتفو, ودم د: شـقي خمقػي بغر ال. "ِشـِقِّهِ  "ؿوفه:-21

 : مجُع َشـَي."ِشـِقِّهِ "احلػقد دم رشحه:ؿول 

ًْ َكِصقْ  "ؿوفه:-21  دم ب: كصقبي أشؾؿً. "بِْغَ اْشَؾَؿ

ْصَجورُ  "ؿوفه:-21 َٓ ْحَجوُر بوحلوء ادفؿؾي. "َوا َٓ  دم ج: َوا

 ودم د:

 ًْ َؿ ْصَجوُر َظَؾْقِه َشؾَّ َٓ  ...َوا

 دم ب: وصػروا افثالث... "َوَصَػَر افثَّاَلِث  "ؿوفه:-24

 آخر افشطر إول وافثوين "ُمِؼْقاَم  "ؿوفه:-25

حه معؾؼو ظذ إوػ: ُمِؼْقاَم هبو, متوضـو هلو, ودم افثوكقي:أي: جوظؾه احلػقد دم رشؿول 

 مستؼقام, وؾقه اجلـوس افتوم.

                                                                                                                                                                             

 ـؾؿة أو أـ ر   أشتطع ؿراْهتا, وهذه صورهتا ضؿن افبقت ـامال: 2
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مجع ": دم إجرام كحو:"مجع"دم احلوصقي ؿوئال:   -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم-26

 ."مجع ـقده", ودم ادعوين كحو: "موٓ

 هؽذا يؼول أهل افؾغي. "ؾلمجعوا أمرـم "دم ادعوين خوصي كحو:  "أمجع"و

أي: وادظوا  "ؾلمجعوا أمرـم ورشـوءـم"وؿوفه تعوػ:  :3ؿول دم )افصحوح(

 رشـوءـم, ٕكه ٓ يؼول: أمجعً رشـوئي, إكام يؼول: مجعً.اكتفى.

 احلػقد دم رشحه: بتشديد ادقم أي: أؿوم اجلؿعي.ؿول  "مَجَّعَ  "ؿوفه:-26

َكو "ؿوفه:-26  دم ب:افذكو !. "َأذَّ

 احلػقد دم رشحه: جيوز ؾقه ادد وافؼرص, وهو هـو مؼصوٌر.ؿول  "ُؿَبو "وفه:ؿ-26

 دم ب: وأكزفً بزيودة افتوء. "َوُأْكِزَل " ؿوفه:-27

 احلػقد دم رشحه: ترخقم ظوئشي.ؿول  "بَِعوئِشٍ  "ؿوفه:-28

ْبَوا "ؿوفه:-28 َٓ  رشؿً دم ب: بؾبوا "بِو

وة ؽزاهو بـػسه صذ اهلل ظؾقه ؿول احلػقد دم رشحه: وهي ؽزوة ودان, وأول ؽز

 وشؾم...إفخ.

                                                           

 .4بروت, ضبعة-(.دار افعؾم فؾؿاليغ1199/ 3افصحاح فؾجوهري ) 3
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ؿول احلػقد دم رشحه: بضم ادوحدة وؾتح افواو ادخػػي وبعد إفف  "ُبَواطٌ  َ"ؿوفه:

 ضوء مفؿؾي, وؿقل: بػتح ادوحدة.

ودم حوصقي افـسخي كؼل ظن افؼوموس كصه: وُبواط ـُغراب: جبول جلفقـَي ظذ أبراد 

 ض ؾقفو صذ اهلل ظؾقه وشؾم فعر ؿريش. من ادديـي, مـه ؽزوة بواط, اظس

 دم ب:ثوكقْه. "َتوفَِقهْ  " ؿوفه: -28

رويـوه  "ُظَشْرٍ "دم احلوصقي ؿوئال:   -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم "ُظَشْرٍ  "ؿوفه:-29

 بوفسغ ادفؿؾي وبوفشغ ادعجؿي.

وء وظدمفو: ؿول احلػقد دم رشحه: بضم افسغ ادفؿؾي, ويؼول بوفشغ ادعجؿي بوفق

موضع فبـي مدفٍ بغ افقـبع وادديـي, خرج إفقفو رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم دم 

 مجودى أخرة ظذ رأس شتي ظؼ صفرا يعسض ظرا فؼريش...إفخ.

وؾو ", وادثبً دم متن افـظم أظذ افؾوحي:"ومو ظرس"وادثبً دم هذه افـسخي :

 ."ُظرْس 

 ؿوفه:-31-31

ى َبْدرِ   31 ْزَ ـُ ْوُم دِمْ َصْعَبْوَن,   َوافصَّ

 

ْوُة اْفِػْطرِ  ـَ  دِمْ َرَمَضْوَن, َوَز

 

رَْسِ  َمْوُت ُرَؿقٍَّي, َوِظْرُس افطُّْفرِ   31 ْٕ  َوَأْشَؾَم اْفَعبَّْوُس َبْعَد ا
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 دم ب هؽذا:

ى َبْدرِ  ْزَ ـُ ْوُم دِمْ َصْعَبْوَن,   َوافصَّ

 

رَْسِ  َوَأْشَؾمَ  ْٕ  اْفَعبَّْوُس َبْعَد ا

 

 .31, وٓ صدر افبقً 31ومل يذـر ظجز افبقً 

ؿول احلػقد دم رشحه: وهي ؾوضؿي صذ اهلل ظؾقفو وظذ  "َوُظْرُس افطُّْفرِ  "ؿوفه:-31

أبقفو ظذ ظع بن أيب ضوفى ريض اهلل ظـه بعَد مؼدم رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم من 

 بدر.

ؿول احلػقد دم رشحه:  يريد ؿرؿرة افؽدر, ويؼول هلو: ؿرارة  "رُ َؿْرؿَ  "ؿوفه:-32

افؽدر, وافؼرؿرة: أرض مؾسوء, وافؽدر: ضر دم أفواهنو ـدرة, ُظرف ذفك ادوضع 

 هبو, وـوكً هذه افغزوة ظذ رأس ثالثي وظؼين صفرا من اهلجرة...إفخ.

 "َؿْقـَُؼوعُ "حلوصقي ؿوئال: دم ا  -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم :"َؿْقـَُؼوعُ  "ؿوفه:-32

ٌُ افـون. أي: جيوز ؾقفو افػتح وافضم وافؽرس.  ُمَثؾَّ

بتثؾقٌ افـون, وـوكً هذه افغزوة دم كصف صوال  "َؿْقـَُؼوعُ "وؿول احلػقد دم رشحه: 

 ظذ رأس ظؼين صفرا من اهلجرة...إفخ.

 ؿول احلػقد دم رشحه: أي: ؽزوة افسويق. "شويق"ؿوفه:
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ْظُثوُر دِم َؽْطَػونِ  "ؿوفه:-32 ْظُثورُ  "ؿول احلػقد دم رشحه:  "َوافدُّ ابن احلورث  "َوافدُّ

وشؽن افطوء فرضورة افشعر, وهي ؽزوة ذي أَمر  "دِم َؽْطَػونِ "ادحوريب ـوكً ؿصته 

 بوفتحريك بـوحقي افعجقل...إفخ.

 دم ب: ارددم. "اْرِدِف  "ؿوفه:-33

 ن ريض اهلل ظـه بذي افـورين...إفخ.ؿول افشورح احلػقد: وفذفك ُشؿي ظثام -33

 بوفضم. "َحْػَصيُ  "دم د  "َحْػَصيَ  "ؿوفه:-34

ْيـََبْغِ  "ؿوفه:-34 ؿول احلػقد دم رشحه: ومهو: زيـى بـً خزيؿي بن  "افزَّ

 احلورث...وزيـى بـً جحش...إفخ.

 دم أحد, وهو ـذفك.4دم احلوصقي ؿوئال:....  -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم -34

ْوَػ اْشُتْشِفَدا "وفه:ؿ-34 ُٓ  دم ب: ؾوٓوػ اصتفبو!. "دِم ا

, ودم ج دم "اْكَدَؾْن  "هؽذا دم إصل ودم د, و دم ب  "َدَؾن"ؿوفه آخر افبقً:-35

,  وظؾق أحدهم ظؾقفو ؿوئال: أي: ِمْن شـِي أربٍع من "وِمن"متن افـظم أظذ افؾوحي

 اهلجرة.

                                                           

 ـؾؿة   أشتطع ؿراْهتا, وهذه صورهتا مع ـامل افتعؾق : 4
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 دم كسخي افؼح كص هذا افبقً:-36

 فـضْر, كؽوُح أم شؾؿْه***ذاُت افرؿوِع, بدُر, أحزاِب افَعَؿْه.بـو ا

ؿول افشورح احلػقد ضوبطو افؽؾؿي إخرة ومبقـو هلو,  "أحزاِب افَعَؿهْ  "ؿوفه:-36

بوفتحريك : افسدد دم افضالل, وأْن ٓ يعرف  "افَعَؿْه  "ومػرسا فؾؿراد بوٕحزاب: 

 احلجي, وهي ؽزوة اخلـدق...إفخ.

 وفه:ؿ-36-37

 دِمْ َأْرَبٍع كَِؽوُح ُأمِّ َشَؾَؿهْ   36

 

 َبـُْو افـَِّضِر, بْدٌر, اْحَزاُب اْفَعَؿهْ 

 

َسْغِ   37 , َمْوفُِد احْلُ  ُؿَرْيُظ, َؿرْصٌ

 

غِ  ٌم, َرْجُم افقُفْوِديَّ  َتَقؿُّ

 

 دم ب:

 *** َسْغِ , ثم َمْوفُِد احْلُ ٌم, َرْجُم افقُفْوِديَّغِ وافَؼرْصٌ  َتَقؿُّ

 ؿول افشورح احلػقد: ترخقم ؿريظي. "ُؿَرْيظُ  "ؿوفه:-37

ؿول افشورح احلػقد: أي: ؽزوة دومي اجلـدل بضم افدال وؾتحفو,  "ُدْوَميٌ  "ؿوفه:-38

 وإول أرجح...إفخ.

 دم ب: وافثوفثْه. "َوافتَّوفَِقهْ "ؿوفه:-38
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 دم ب: اول اصطػى... "طَِػو  ُجَوْيرَيْه ُمْصَطؾُِق اْؾٌك, اْص  "ؿوفه: -38

 ودم د:

 ُمْصَطؾُِق, آْؾك, اْصُطػي ُجَوْيرْه!.

مهزة اإلؾك فؾوزن,  5ؿول افشورح احلػقد: بتسفقل "ُمْصَطؾُِق, اْؾٌك  "ؿوفه: -38

ٌُ اإلؾك...إفخ.  وادراد: ؽزوة بـي ادصطؾق, وؾقفو ـون حدي

م ابن افـوطم ظذ أهنو مصدر اصطػى هؽذا يستػود من رش "اْصطَِػو "ؿوفه:-38

اصطػوء مع مالحظي ؿرص اهلؿزة فؾوزن, وهو أرجح دم ادعـى, وأكسى دو ؿبؾه دم 

ادبـى, أي: ـون ؾقفو ؽزوة ادصطؾق وحديٌ اإلؾك واصطػوء افـبيِّ صذ اهلل ظؾقه 

وشؾم أمَّ ادممـغ جويريي ريض اهلل ظـفو, وافذي دم رشح احلػقد يػقد أهنو: 

ؾعٌل موض, وهؽذا ضبطً افؾػظي دم متن افـظم ادثبً دم هذه افـسخي  "ْصَطَػىا"

 ج وـذا ضؿن افؼح. وظذ أيي حول, ؾوفوجفون جوئزان صحقحون مؼبوٓن.

ًِّ  "ؿوفه:-39  دم ب: رابً دم افسبً!. "َؽوَبُي دم افسِّ

ى بغزوة ؿول افشورح احلػقد: وهي مؽوٌن ظذ بريد من ادديـي دم ضريق افشوم, وتسؿ

 ذي َؿَرد بػتح افؼوف وافراء, وحؽى افسفقع ضؿفام...إفخ.

                                                           

 )يف إصل: بت ؾقث, ويظفر أكه شب  ؿؾم, وافصحق : اد بت أظاله.(. 5
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َقونِ  "ؿوفه:-39 ؿول افشورح احلػقد: بؽرس افالم وؾتحفو: ؿبقؾي من  "َبـُو حَلْ

 هذيل...إفخ.

ْضَوانِ  "ؿوفه:-39 جيوز دم افراء وجفون: افتشديد مع افؽرس ومع افضم,  "افرِّ

 وؿريء هبام دم ادتواتر.

ؿول افشورح احلػقد: طفور أوس بن افصومً من امرأته خوفي أو  "ورطِفَ "ؿوفه:-41

 خويؾي بـً خويؾد, وهو أول طفر دم اإلشالم...إفخ.

ؿول افشورح احلػقد: بوفبـوء فؾؿػعول يعـي: وؿوظفو أو ُحْؽُؿفو  "ُظِرَؾو"ؿوفه:-41

 ومؼوظقتفو.

 ؿول افشورح احلػقد: بوفبـوء فؾؿجفول. "َوُشمَّ  "ؿوفه:-41

دم ج دم كص افؼح: كػذ بوفػوء وافذال ادعجؿي, ودم متن افـظم  "َكَؼْد  "ؿوفه:-41

أظذ افؾوحي: كػد بوفدال ادفؿؾي, وظؾق ظؾقفو أحدهم مػرسا بخط مغوير خلط 

 افؼح: أي: أرشل. 

 ؿول افشورح احلػقد: بسؽون افعغ فؾوزن. "َمْعَفو "ؿوفه:

 ادبـى وٓ ادعـى., وٓ يصح به "َمْفَر َمْعَفو "ودم د: 

 ؿول افشورح احلػقد: بسؽون افقوء. "َبِؼيْ  "ؿوفه: -42

 دم ب: ُظْؿَرِة َؿَه. "ُظْؿَرِة افَؼَضو "ؿوفه:-42
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 وؿول افشورح احلػقد: ويؼول هلو: ظؿرة افؼضقي وظؿرة افؼصوص.

ْشَل  "ؿوفه:-43 ؿول افشورح احلػقد: بسؽون افسغ. اكتفى. وؿريء هبام دم  "افرُّ

 اتر.ادتو

 دم ب: ومل يبتئس, ودم د: ؾال تبتئس "َؾَؾْم َيْبَتئُِسوا "ؿوفه:-43

 دم د: افثَّاَميِن بنثبوت افقوء. "افثَّاَمنِ  "ؿوفه:-44

ؿول افشورح احلػقد: بوفضم ثم افسؽون وؾتح افػوؿقي بلدين  "ُمْمَتيٌ  "ؿوفه:-44

 افبؾؼوء من أرض افشوم دون دمشق...إفخ.

, َضوئٌِف, َوَهَجرُ َؾْتٌح, ُحـَ  "ؿوفه:-44  دم ب: "ْغٌ

, هوجرت َضوئٌِف, َوَهَجُروا!.  وهو ؽر متزن ـام ٓ خيػى. َؾْتٌح, ُحـَْغٌ

 ودم متن افـظم دم ج:

 ودم افثامن: ممتي وادـز ؾِقـ***هو ؾتح مؽي حـغ افطوئِف 

احلػقد: بػتح امثـوة افػوؿقي وضم ادوحدة وآخره ؿول افشورح  "َتُبوُك  "ؿوفه:-45

 ِمن شـي اهلجرة, وتسؿى: افعرسة...إفخ. "دِم افتِّْسعِ  "ـوف أي: ؽزوهتو 

َأْصَحَؿْه "دم احلوصقي ؿوئال:   -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم :"َأْصَحَؿْه  "ؿوفه: -45

 بوإلمهول دم افصود واحلوء, ؾوظؾْؿه. "
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ادفؿؾتغ ثم مقم ثم  6بػتح اهلؿزة وشؽون افصود )وؾتح احلوء(وؿول افشورح احلػقد: 

 هوء, ومعـوه: ظطقي...إفخ.

ؿول افشورح احلػقد: بغ ظويؿر افعجالين إكصوري ابن ظم  "فَِعوٌن  "ؿوفه:-45

 ظوصم بن ظدي وبغ زوجته خوفي بـً ؿقس بن حمصن.

 ول.ؿول افشورح احلػقد: بوفبـوء فؾؿػع "ُأْظؾَِؿهْ  "ؿوفه:-45

, إِْياَل  "ؿوفه: -45  دم ب: وبن ايب ايع. "َواْبِن ُأيَبْ

 دم ب: "َشْبَعَي َظْؼَ َصْفًرا اْو َصْفَر اْرَؾَعنْ  "ؿوفه: -46

 تسعي ظؼ او صفر ؾعن.

ؿول افشورح احلػقد: مـفو, ؾتؽون: شتي ظؼ صفرا,  "اْو َصْفَر اْرَؾَعنْ "ؿوفه:-46

 وؿقل: ؽر ذفك.

ُي اف "ؿوفه:-47 ؿول افشورح احلػقد: بوفػتح وافؽرس دم احلوء وافواو,  "َوَداعِ َحجَّ

وتسؿى: حجي افتامم وحجي افبالغ, ومل حيٍ صذ اهلل ظؾقه وشؾم من ادديـي مـذ هوجر 

 ؽرهو...إفخ.

 دم ب: "تِْسِعْغَ َأْفَف َراـٍِى َوَشوعِ  "ؿوفه:-47

 َشْبِعْغَ َأْفَف َراـٍِى َوَشوِظيْ 

                                                           

 شؼطت من إصل. 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





إٓ خوفؼفم ورازؿفم ظز  7أو موٍش, وؿول أبو افػتح: ٓ حيصقفوؿول افشورح احلػقد: 

 وجل.

 دم ب: أمقـو. صذ اهلل ظؾقه وشؾم. "ُمبِْقـَو "ؿوفه:-48

ؿوئال: بوفتخػقف. اكتفى ـام هو مثبً بغر تشديد  "ُمبِْقـَو"وضبط افشورح احلػقد 

 فؾقوء ويؾزم مـه ؾتح افبوء ادوحدة.

 ؿوفه: َؾَؾْم َيُك اْدَوكُِع ِمْن ـَِتوبِهِ -49

 ادثبً دم متن افـظم دم ج: 

 ؾؾم يك افشوئع دم ـتوبه

 ودم متن افؼح: 

 افسوبِع من.

 ودم د كص افبقً:

 َؾَؾـــــْم َيُؽـــــن َمـــــوكُِع ِمـــــْن ـَِتوبِـــــهِ -  49

  

ـــــوَن بـــــغ َأْصـــــَحوبِهِ  ـَ  آْخـــــتاَِلُف 

   

 وهو ؽر متزن.

 ؿول افشورح احلػقد: بتسؽغ افزاي فؾشعر. "َؽْزَواُتهُ  "ؿوفه:-51

                                                           

 يعـي: ظدهتم ريض اهلل ظـفم وحؼكا معفم. 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ثم ؿول: وهي: 

 إبواء,-1

 وبواط, -2

 وافعشرة, -3

 وبدر إوػ, -4

 وبدر افؽزى, -5

 وبـو شؾقم, -6

 وافسويق, -7

 وؽطػون, -8

 وكجران, -9

 وأحد, -11

 ومحراء إشد, -11

 وبـي افـضر, -12

 وذات افرؿوع, -13
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 وبدر إخرة, -14

 ودومي اجلـدل, -15

 واخلـدق, -16

 وؿريظي, -17

 وبـو حلقون, -18

 وذو ؿرد, -19

 وبـي ادصطؾق, -21

 , 8واحلديبقي-21

 وخقز, -22

 وظؿرة افؼضوء, -23

 وافػتح, -24

 وحـغ, -25

 وافطوئف, -26

                                                           

 :42ؿال افشارح احلػقد افؾوحة  8

 جرة..إفخ.احلديبقة بوزن ُدوهيقة, وؿد تشدد, وؿقل: خطل: فب ر هـاك ظـد مسجد افش
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 وتبوك.-27

واخلـدق, وؿريظي,  ِؿقل: أكه صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿوتل دم تسع مـفو: بدر, وأحد,

, وؿقل أكه 9وادصطؾق, واحلديبقي, وخقز, وظؿرة افؼضوء, وافػتح, وحـغ, وافطوئف

 ؿوتل دم بـي افـضر وافغوبي.اكتفى.

ا "ؿوفه:-51  دم ب: "أؾراُشه: َشْبٌع, َوَشْبَع َظْؼَ

ا.  أؾراُشه: مخس, ومخس َظْؼَ

 ودم د:

 بعثوثي مجقعفو شتوتو!!.

ئِيْ  "ؿوفه:-52  دم ب ومتن افؼح دم ج: افاليت بوفتوء. "افالَّ

 موت ظـفن. 10ؿول افشورح احلػقد: من اخلؾو, يعـي: افاليت "َخاَل  "ؿوفه:  -52

:  "ِحْجٌل  " دم احلوصقي ؿوئال:  -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم "ِحْجٌل  "ؿوفه:-55

 جيوز ؾقه: تؼديم احلوء ظذ اجلقم, وافعؽُس, ؾوظؾْؿه.

احلػقد دم رشحه: وؾقه تؼديم اجلقم ظذ ادفؿؾي, وظؽسه, وؿقل: هو وافغقداق وظبورة 

 .93واحٌد. اكتفى. افؼح فوحي: 

                                                           

 .9ٓ  11افعدد ادذـور هـا  9

 يف إصل: افتي. 10
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ُمُه افَِّذْيَن ُهْم مَلْ ُيْسؾُِؿوا "ؿوفه:-54 مفم فؽثرهتم. "َأْظاَمْ  ؿول افشورح احلػقد: ؿدَّ

ر كظرهو ؾقام ؿول افشورح احلػقد أيضو: وهي فغي مشفورة. اكتفى, وؿد م "بو"وؿوفه:

 ؿبل.

 ؿول افشورح احلػقد: "َؽْقَداُق  "ؿوفه:-55

 بػتح ادعجؿي وشؽون افتحتقي ودال مفؿؾي, وـون أـثر ؿريش ضعومو وموٓ ومجوٓ.

ؿول افشورح احلػقد:  بضم ادقم وشؽون افؼوف وختػقف افواو  "مؼوم"ؿوفه:

 ادؽسورة, وٓ ظؼى فه.

تؼديم اجلقم ظذ ادفؿؾي, وظؽسه, وؿقل:  ؿول افشورح احلػقد: ؾقه "وجحل"ؿوفه:

 .هو وافغقداق واحٌد 

  دم ب رشؿً: مهوا. "ُهمُ  "ؿوفه:-55

 ؿول افشورح احلػقد: بحذف توء افتلكقٌ. "َظوتُِك  "ؿوفه:-56

  دم احلوصقي ؿوئال:  -رمحفام اهلل-ظؾق ابن افـوطم -58

َجزِ   من افرَّ
ًٍ -أحٌد ؽَر شقدكو افوافِد هـو -ؾقام أظؾمُ -اظؾم أكه مل جيؿِع افعؼَة دم بق

 تغؿده اهلل برمحته ورضواكه.

 رمحه اهلل ووافده وجده ومجقع ظؾامء ادسؾؿغ:-وؿول افشورح احلػقد
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أصحوبه صذ اهلل ظؾقه وشؾم ادبؼون مـه صذ اهلل ظؾقه وشؾم بوجلـي ظؼة, ثم 

دم بقً واحد من افرجز. ؿول وفُده صقخ اإلشالم وافدي: أكه مل -رمحه اهلل– مجعفم

 يسبؼه أحد إػ ذفك.

ؾؼول:شعد وهو ابن أيب وؿوص, وشعقد وهو ابن زيد, وابن ظوف هو ظبد افرمحن, 

وخؾػو وهم: أبو بؽر وظؿر وظثامن وظع, وزبر بن افعوام, وضؾحي بن ظبقد اهلل, ابن 

ًٍ جراح هو أبو ظبقدة ظ ومر, افوؾو بوفعدة, وهذه افؽؾؿي حشٌو مع افوؾوء بوفعدد دم بق

ًٍ واحٍد من ؽر افرجز مع تسؿقي اجلؿقع,  من افرّجز, وؿد كظؿفم هو أيضو دم بق

 ؾؼول:

 

  

ـــــــهمْ  َ  أشـــــــامُء ظٍؼـــــــ رشـــــــوُل اهلل بؼَّ

  

ـــــن زاهنـــــو وظؿـــــرْ   بجــــــِي اخلؾـــــد ظؿَّ

   

 ظـــْع, ظـــثامُن, ضؾحـــُي, بـــوشـــعٌد, شـــعقٌد, 

  

 11بؽــِر, بــُن ظــوف, بــُن جــراِح, افــزبُر ُظَؿــرْ 

   

 

 , وتبعه صقخـو ابن حجر ظذ ذفك, وؽره.12وؾقفام: اجلـوُس افتوم

                                                           

هذان افبقتان ذـرها افسخاوي يف افضوْ افالمع افضوْ افالمع ٕهل افؼرن افتاشع يف تر ة كاطؿفام   11

(10 /6.  ) 

 آخر افبقت اف اين. "ظؿر"آخر افبقت إول و "ظؿر"بغ :  12
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إػ هذا افبقً حصل  51وإػ هذا افبقً يـتفي ادوجود من افـسخي د, ومن افبقً 

 تؼديم وتلخر بغ إبقوت ؾقفو.

مِّ َؿَه  "ؿوفه:-59 ؿد يشؽل, إذ ادشفور أن افذي موت ِمن ضعـي مسؿومي  "بِوفسَّ

 هو ظؿر ريض اهلل ظـه, وفدؾع اإلصؽول إفقك هذا افبقون.

 :123دم رشحه فوحي  -رمحفام اهلل-ؿول حػقد افـوطم 

ثم اختؾف افـوُس دم شبى موِت أيب بؽٍر ريض اهلل ظـه, ؾذـر افواؿدي أكه اؽتسل دم 

 مَّ ومرض مخسي ظؼ يومو.يوٍم بورٍد ؾُح 

ل, وؿقل: أصل ابتالئه به َوْجُده ظذ رشول  وؿول افزبر بن بؽور: ـون به ضرف من افسَّ

 اهلل اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم, ؾام زال به حتى ؿه.

, وأن افقفود شؿته دم أرزة, وؿقل: دم حريرة, وإػ  وظن شالم بن أيب مطقٍع أكه ُشمَّ

مِّ َؿَه  "بؼوفه:  -رمحه اهلل-ذفك أصور اجلد ؾامت بعد  -ريض اهلل ظـه–كحبه  "بِوفسَّ

 شـي...إفخ.

 ؾؾعـي اهلل ظذ افقفود ؿتؾي افـبقغ وافصديؼغ.

مِّ  "وؿوفه: بػتح افسغ ظذ إؾصح, وبه ضبط دم متن افـظم دم ج, وجيوز دم  "بِوفسَّ

 افسغ افتثؾقٌ, وادشفور ظذ أفسن افـوس: افضم.

 دم ب: أمرا. "اَمرَّ  "ؿوفه:-61
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 ؿوفه:

ـــــا-  61 ـــــَدى َظْؼَ ـــــْثاَمُن إِْح ـــــَدُه ُظ  َوَبْع

  

ا  َوِمْثُؾَفـــــــو َيْوًمـــــــًو, َصـــــــِفْقًدا َمـــــــرَّ

   

ا"ؿول افشورح احلػقد:  أي: وأحد  "َوِمْثُؾَفو َيْوًموً "يعـي: َمن افسـغ  "إِْحَدى َظْؼَ

 ظؼ يومو, وؿقل: أحد ظؼ صفرا.

 دم احلوصقي أن دم كسخي:  -اهلل رمحفام-أصور ابن افـوطم -62

 َوكِْصُف َظوٍم َبْعُد ِشْبُطُه احَلَسنْ 

 بدل ؿوفه:

ًُّ ُصُفوٍر احَلَسنْ   َوَبْعَدُه ِش

ْدَس اْكُؼَصنْ  "ؿوفه:-62  دم ب: "ُثمَّ َظِع  مَخًْسو افسُّ

ْدَس اْكُؼَصْن.  ُثمَّ َظِعْ صفقٌد افسُّ

 ؿول افشورح احلػقد:

هو ابن أيب ضوفى ريض اهلل ظـه, وأؿوم دم  "َظِع   "ويل اخلالؾي بعد مؼتؾه  "ُثمَّ  "

ْدَس  "اخلالؾي من افسـغ  من اخلؿسي, ؾتؽون  "اْكُؼَصنْ "وهو صفران  "مَخًْسو, افسُّ

 خالؾته: أربع شـوات وظؼة أصفر, ثم ؿتل ريض اهلل ظـه...إفخ.

 أكه ؾقام بس من ج أيضو.هذا افبقً بتاممه مل يرد دم ج ومعؾوم ممو شبق -63
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 دم آخر ب:

 ِتً بحؿد اهلل تعوػ وظوكه.

*** 
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إجوزة

ـِْزَفة, وظ ٍد َظاِِل ادَ الم ظذ كبقِّـا ُمؿَّ الة وافسَّ لِّ تابٍع فه, وبعُد:احلْؿُد هللِ ظذ كَِعِؿه ادَُتَسْؾِسَؾة, وآٓئِه ادُتَِّصؾة, وافصَّ ـُ ذ آفِه وَصْحبِه و  

(14)........ (13)ؾؼد .....  

...........................................15 :  

(أرجوزة افسرة افـبويي افؼيػي)

مة ابن افشحـة احلؾبي ًة بافؼَّ  ادُْعَتَز ظـد أهل احلديث وإََثر,  (16), وَأَجْزُتهُ -َرمِحَه اهلل-فؾعالَّ ًة, وبجؿقع ما يص ا ِل وظـِّي ظامَّ هبا خاصَّ

 َّٓ الة وافسَّ وُأوِصقه َأ الم ظذ شقِّد  َيـَْساين ووافديَّ وأهع ومشاخيي من صاف  َدَظَواتِه يف َخَؾَواتِه وَجَؾَواتِه, واحلَْؿُد هللِ ربِّ افعادغ, وافصَّ

 ادُْرَشؾِغ وآفِه وَصْحبِه َأْ َِعغ.

 وـتب:

 افزمان:

 ادؽان:

 افشفود:

 رؿم اِجازة:

َّ، أو -راءةق-ٌُْكَتة ٌىا ووع التََّلقًِّ )سماع (13) ٌما مًعا(: إذا كان سماًعا مه لفظ الشٍخ؛ فٍُْكَتة: َسِمع مىًِّ، أو تقراءة غٍري؛ فٍُْكَتة: َسِمع عل

.َّ  تقراءة الطالة؛ فٍُْكَتة : َقَرَأ عل

 (.(آِخري –أوَّلً  –أكثري  –جزءي  -تعضً ) غٍَر كامٍل -ٌُْكَتة ٌىا ِمْقَدارا الجزء المسموع أو المقروء )كامًلا  (14)

 ( ٌىا ٌكتة اسم الُمتلقًِّ.15)

 ( وإذا كاوت أوثى ُتَضاف األلف.(16
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ـَّاش فتدوين افػوائد ـُ  

؛ وٌو طالة الزاوٌة والُكتَّاب.«للزاويِّ»( وفً رواٌة: (17

َافِِب  ُبدَّ فِؾطَّ ـَّاشِ  (17)َٓ ـُ َِِمْن  ـًِبا َأْو َما  َيْؽُتُب ؾِقِه َرا
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