


 ؾمؾسؾي 

 إحتوف إموضمد سمـػوئس اعمـظوموت وإراضمقز والؼصوئد

 

 قصقدة 

َّ ََّّد َّه َّالش 

 ذم 

  وِ حْ الـ  

 

 كظم

 السقوـميضمالل الدين لعالمي ا

 هـ رمحه اهلل 999شمـ 

 

 -شمـرش ٕول مرة وهلل احلؿد قمن كسخي فريدة-

 

 قُمـي هبو

 حمؿد سمن أمحد سمن حمؿود آل رطموب

 ولؾؿسؾؿنيغػر اهلل له ولوالديه وعمشوخيه 
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 سمسم اهلل الرمحن الرطمقم

 احلؿد هلل وطمده، والصالة والسالم قمغم من ٓ كبي سمعده، وسمعد

ففذا أصمر ضمديد، وكـز فريد، من شمراث العالمي السقوـمي الشعري، يامط قمـه الؾثوم، 

 وهلل احلؿد، أٓ وهو: ،ويؽشف قمـه الستور، ويؼمز لألكوار ٕول مرة

 9ذم الـحو ((الشفد))قصقدة 

أكه كظم الـحو قمغم  -فقام سمؾغـو–ي قمغم كؿط ُمبتؽر، إذ مل يسبق ٕطمد من العؾامء وه

ذم  -رمحه اهلل-هذا البحر من سمحور الشعر العريب، وقد كص  قمغم ذلك كوفمؿفو

 آظمرهو، فؼول:

 

ــــــوٌ  .23 ــــــى طُمْؾ َْتـً ُْ ــــــَو  ــــــْو ُه  َفَف

  
 الَعــــــــــد   ذِمْ  "ؾَمــــــــــْبِعنْيَ "إََِل 

   
 إََِل سَمْحـــــــــــرٍ َومَلْ ُأؾْمـــــــــــَبْق  .22

  
3ْؼدِ ـَِأشَمــــــى ِمـْــــــُه قَمــــــغَم قَمــــــ

 

   
 

*** 

 

 

 

 

 

                                                           

 وهلو من اؾمؿفو كصقى، ففي قمذسمي ؾموئغي معسولي، رققؼي طمسـي الوقع مؼبولي. 9

 ضبطً العني ذم إصل سمولػتح والؽرس. 3
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 رمحه اهلل لؾعالمي السقوـمي ((الؼصقدة))شموصمقق صحي كسبي 

************ 

 أمؽمي ذم صحي ذلك، لعدة أمور: ٓ

ضؿن الؼسم الراسمع من مملػوشمه ذم ؾمػمشمه الذاشمقي:  -رمحه اهلل–ذكرهو -9

 ))التحدث سمـعؿي اهلل((، فؼول:

 .2ذم الـحو، قصقدة من سمحر الرضمز الشفد

ضؿن شمرمجته الذاشمقي ذم كتوسمه: ))طمسن اعمحورضة ذم أظمبور  -رمحه اهلل–ذكرهو -3

 .4مرص والؼوهرة(( ضؿن مملػوشمه ذم فن العرسمقي وشمعؾؼوشمه

 ذكرهو ضؿن ففرس مملػوشمه، كام ذم كسخي شمؾؿقذيه الداودي والشوذزم.-2

 ((، فؼول:الظـونكشف ))كسبفو له طموضمي ظمؾقػي ذم -4

 جلالل الدين السقوـمي.، 5: قصقدة، ذم: ؾمبعني سمقتوالشفد، ذم الـحو

 .6، إطمدى قمرشة وشمسعامئي999اعمتورم: ؾمـي 

*** 

 

 

 

                                                           

 .939التحدث سمـعؿي اهلل ص 2

 (.242/ 9طمسن اعمحورضة ذم شموريخ مرص والؼوهرة ) 4

(( سمقتو = 27سموقمتبور قمد كل ؿمطر سمقتو مستؼال، وهذا من سموب التؼريى، وإٓ ففي قمغم احلؼقؼي: )) 5

((74.)) 

 (.9668/ 3كشف الظـون قمن أؾمومي الؽتى والػـون ) 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 :7صورة أول اعمخطوط

 
 آظمره:
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 نسخة هارفرد. 
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*** 

َّالنصَّاملحقق

 

 

 

 

 

 

 سمسم اهلل الرمحن الرطمقم

اهلزج، مسامة سمـ: ))الشفد((، كظم الشقخ  8هذه ))قصقدة(( ذم الـحو/ من سمحر

 العالمي ضمالل الدين السقوـمي، قمػى اهلل قمـه.

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ذم إصل: غػم. حتريف. 8
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 9]اعمؼدمي[ 
 

 
 

 
   

ــــــــــيَ  .9 ــــــــــوْ ُؼ ــــــــــُل اسْم  ي  ـمِ وْ قُ ُن الس 
  

ـــــــؼِ قمَ  ـــــــْق  دِ ْؿـــــــاحْلَ ِر وَ ؽْ َى الش 
   

ــــــــــشمَ وَ  .3 ــــــــــاًم قْ ؾِ ْس ــــــــــاْ  غَمْ  قَم  ْي دِ وْ هْلً
  

 ؿْمــــــــِد:الر   ِح ِضــــــــاْ ٍن وَ يْ دِ لِــــــــ

   
 ًواْحـــــــــكَ  96((ةً ذَ بْ ـَُكـــــــــ)) وْ ْؿـَـــــــــظَ كَ  .2

  
ــــوَ  ــــ دْ َق قْ ؾَم ــــ 99ًُ ؿ  ــــْفِد((ـسمِ  : ))الش 

   
12"َزٍج َهـــــ" :نْ ِمـــــ شْمـــــَك ءَ وْ ضَم  دْ َقـــــوَ  .4

 

  
ــــــــشمَ  ــــــــد  وْ ُػ ــــــــدِ  ر  ذِمْ ُق ال  الِعْؼ

   
ــــــــ .5 ــــــــٌع إِ  وْ هَلَ ــــــــ اْ ذَ َكْػ ــــــــوْ ؿَم  ـَء اْل

  
 ُى اعُمْبــــــــِدْي ِهــــــــاْ وَ الْ  هُ َلــــــــإِ 

   
ـــــــــــــــــْ عمُِ  .6 ــــــــــــــــرِ وْ قَ وَ  وْ فَ قْ ِش 92وْ ْيَ

 

  
ـــــــقمَ  ذِمْ وَ   سَمْعـــــــِدْي  ِمـــــــنْ وَ  ْي رْصِ

   
*** 

]تعريف الكالم، وبيان أوه يىقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعىى، 

 وِسمات كل مه ذلك [

ــــــــــوَ  .7 ــــــــــوْ َق ــــــــــؼَ لْ وْ سمِ  ءَ وْ ٌل ضَم  :دِ ْق
  

 َؼْصـــــــدِ لْ وْ ح  سمِ َصـــــــ "مٌ اَلْ َكـــــــ"

   
ــــ .8  " م  ، صُمــــ"مٍ اؾْمــــ": نِ ِم

 مّ ، صُمــــ"لٍ ْعــــفِ
  

 ْي د  ْعَتـــــــمُ  ءَ وْ ضَمـــــــ "ٍف رْ طَمـــــــ"
   

ــــــمفَ  .9 ــــــإِ " :ِس ــــــ 14"اًم ؾْم ــــــإِ "ـ:سمِ  دٍ وْ ـَ ؾْم
  

ــــــــ ــــــــ "هُ َل ــــــــاعمَْ  مِلِ وْ عَ الْ ـ:َك  ْي دِ ْف
   

ــــــ ؾِمــــــمْ وَ  .96 ــــــ"ـ:سمِ وْ الت 
15

ــــــ"و ،"  "اًل ْعــــــفِ " ":دْ َق
  

ـــــ ـــــوْ قَ  دْ قَ ـ:َك ـــــوَ  ،ًْ َم ـــــ دْ َق  ْي دِ َيْ
   

                                                           
9
 هذا العـوان ومو يعده من إضوفتي، لزيودة اإلفودة. 

 سمػتح الـون وضؿفو، وهو سمقون أهنو قصقدة خمترصة موضمزة لؾؿبتدئني. 96

 ضبطً ذم إصل سمضم السن واعمقم، ويؾزم من ذلك: شمسؽني القوء ٕضمل الوزن رضورًة. 99

 ووزكه:  93

 مػوقمقؾن مػوقمقؾن *** مػوقمقؾن مػوقمقؾن

13
 .سمنسمدال اهلؿزة يوءا ٕضمل الوزن 

 سموهلؿز ٕضمل الوزن. 94

 سمولؼرص ٕضمل الوزن. 95
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ــــــــوَ  .99 ــــــــرْ طَم " :مْ ؾِم  دٍ يْ رِ دَمْ ـ:سمِــــــــ "وًف
  

ـــــ ـــــ"ـ:َك ْ " "،ذِمْ " "،ْل َه ـــــقمَ  ذْ ظُمـــــ، وَ "مَل  ْي دِ ْف
   

*** 

 ]اعمبتدأ، واخلؼم، ومو يرفعفام، ومو يـصبفام[

ـــــــــبْ مُ ":ـلِـــــــــ .93 ـــــــــظْم أَ "وَ  "،أٍ دَ َت  "رٍ وْ َب
  

ــــــــ ــــــــؼَ الْ  م  تِ َي ــــــــؼَ الْ وَ  دِ ْق 96دِ ْص
 

   
ــــــــــ.    92 ــــــــــ دٌ يْ :زَ ـَك ــــــــــ، قمُ مٌ ئِ وْ َق 97رٌ َؿ

 

  
ـــــــ ـــــــأَ  ،98ْي رِ اْ دَ سمِ ـــــــقمِ  99دٌ مْحَ  ْي دِ ـْ

   
ــــ .94 ــــ":ـسمِ ــــارْ  "نَ وْ َك ــــًؿى، وَ َف  ْى ِصــــاكْ ْع ؾُم

  
ـــــــ ـــــــشمَ رْ اعمُْ  نَ وْ :كَ ـَك ـــــــ َهْ ْ  ْي دِ َْ

   
 وْ َمـــــ"، "ْى حَ ْضـــــأَ "، "َس قْ َلـــــ" 36]و[، "ل  فَمـــــ"وَ  .95

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *** 

ـــــــ ـــــــ 39"ُل اْ زَ َي ـــــــدِ رُ  ُخ ذِمْ قْ الش   ؿْم

  *** 

ـــــــــــ"ن  أَ "، وَ "ن  إِ "وَ  .96 ـــــــــــلَ "َع ، َم  نْ ؽِ
  

ـــــل  " "،نَ  ـــــلَ "، وَ "قَم ـــــوْ سمِ  "ًَ ْق  د  لض 
   

 ن  اهللَ: إِ لِ ثْ مِ ـ:، َكــــــــــــ"ن  لَ َكــــــــــــ" .97

  
ـــــــــ ـــــــــٌد ُمـْ رْ َف ـــــــــوَ ُز الْ ِج  دِ قْم

   
  *** 

 ]آؾمتثـوء[

ْ إِ ":ـسمِـــــ .98  وْ َؼـــــالْ  مَ وْ :قَ ـْى َكـــــِصـــــاكْ  "ٓ 
  

ْ إِ  مُ  33دِ فْ ـََى اجْلُــــــــــطمِ وْ َصــــــــــ ٓ 
 

   
ــــــــوَ وَ  .99 ــــــــَي الـ  " شمِْؾ ــــــــ"وَ  "ْػ  وْ فَ ػْ تِ اؾْم

  
ـــــــدِ اسمْ  "مٍ  ـــــــ 32هُ ْل ـــــــ ْى وَ ؾِم  ْي دِ دُمْ

   

                                                           

 هؽذا ذم إصل. 96

 قمؿٌر سمولرصف قمغم قول، وإٓ فرضورة. 97

 ذم إصل: سمذاري. 98

 سمولرصف رضورة. 99

 ؾمؼطً من إصل، وٓ يستؼقم الوزن إٓ هبو. 36

 ذم إصل: يزل. 39

 يصح ضبط اجلقم سمولضم والػتح. 33

 سمولـؼل ٕضمل الوزن. 32
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ـــــــــوَ  .36 ـــــــــ ػْمَ َغ  ذِمْ  ْى ِصـــــــــاكْ ، وَ ر  اجلَ
  

ـــــ ـــــاْ ، وَ اَلْ ظَم ـــــ رْ رُ ضْم ـــــ  غَمْ قَم 34دِ رْ سَم
 

   
*** 

 ]احلول[

ـــــــــ"ْصـــــــــُى كَ وَ  .39 ـــــــــحَمْ  "لِ وْ احْلَ  مٌ وْ ُت
  

ـــــــــوْ شمَ أَ  ْ  وْ َك ـــــــــَٓ ـــــــــؼُمْ سمِ  دِ ُس ال
   

ـــــــــــوَ  .33 ـــــــــــمُجْ  ِتْ لْ َي ـــــــــــورْ ًي فمَ َؾ  ًف

  
ـــــــــــــوَ  ْد ذَ قَم ـــــــــــــْردِ ؾْ لِ  كَ اْ د   َػ

   
*** 

 ]التؿققز[

 ْبهُ ِصــــــــــــــكْ وْ فَ  "زِ ْقــــــــــــــقِ ؿْ الت   اْ ذَ "وَ  .32

  
، فَ َجــــــــْ يَ  دْ َقـــــــوَ   ْي دِ فْ تَ ؾْمـــــــوْ ر 

   
ـــــــــ .34 ـــــــــيْ زَ  َى شمَ وْ :كَ ـَك ـــــــــؾْ ظَم  ٌى ـَ 35وًؼ

 

  
ــــــــوَ  ــــــــكْ ٌس أَ َخْ ــــــــًما قمِ ُؿ  ْي دِ ـْ

   
ـــــــــــ َرـْمـــــــــــَل  ْي ــِــــــــــسمِعْ وَ  .35  رٍ وْ مُج 

  
ــــــذْ  ـــــــمْ رَ  َوظُم ــــــ نْيِ َؾ ــــــدِ زُ  نْ ِم  سْم

   
ــــــــــــ طُ َشْ وَ  .36 ــــــــــــقِ ؿْ الت  "وَ  "لِ وْ احْلَ  ـْق

  
ــــــــــــــْ : شمَ "زِ  ـــــــــــــػْمٌ ؽِ  َرد   اَلْ  سمِ

   
*** 

 ]طمروف اجلر[

ـــــ .37 ـــــ ُف وْ رُ طُم : اجْلَ ـــــنْ "ر  ـــــطَم "، "ِم  "ْى ت 
  

دِ  ذِمْ :ـَكــــــ ،"ذِمْ " ،"وْ َبــــــالْ " ،"ََلْ إِ "  الــــــؼُمْ

   

ْ "ل  َعـــــلَ "، "ذْ ُمـــــ"، "قَمـــــنْ "، "غَمْ قَمـــــ" .38  ، الـــــال 

  
 دِ ْفــــعَ لْ وْ كَ  "ُف وْ َؽــــالْ " ،"ذُ ـْــــمُ " ،"مُ 

   
 شُمْؼِسمْ       نْ إِ       "وُ اْ وَ الْ "     ، "ُرب  "وَ  .39

  
ـــــ ـــــ":ـَك  وْ شَم

ٍ
ـــــْزَت  ،"ء ـــــدِ سمولر   ُف 36ْف

 

   
*** 

 

                                                           

 ولعؾفو: رسِد. 34

 

25
  األصل الخطي: هكذا قرأتها، وهذه صورتها في 

 الرفد: العطوء. 36
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 ]اعمضوف إلقه[

26.  :  "ًفو َلـــــــهْ اؾْمـــــــاًم ُمَضـــــــوْ "َوضُمـــــــر 
  

ْر: ـــــد  ـــــنْ "وَ  ،"ذِمْ "َوَق ـــــِدي "ِم  ُأؾْم

   
ــــــو"و .29 ــــــوُ  "ًٓم اْ َكْح ــــــد  ــــــْقِخ ال  : ؿَم

  
دِ  ــــــــــــؼُمْ ــــــــــــُد اهللِ ِذْي ال  ِر قَمْب

   
ــــــــــوَ  .23 ــــــــــز  أَ  ِب وْ صَم ــــــــــ: مِ ْي اخلَ  هُ ـْ

  
ــــــــِدي ــــــــُر اهِلـْ ــــــــَذا آظِم   37َوَه

   
*** 

 ]اخلومتي[

ــــــــوٌ  .22 ــــــــى طُمْؾ َْتـً ُْ ــــــــَو  ــــــــْو ُه  َفَف

  
ـــــــــــْبِعنْيَ "إََِل  ـــــــــــد   ذِمْ  "ؾَم 38الَع

 

   
 َومَلْ ُأؾْمــــــــــــــــَبْق إََِل سَمْحــــــــــــــــرٍ  .24

  
ــــــ ــــــغَم قَم ــــــُه قَم ــــــى ِمـْ 39ْؼدِ ـَِأشَم

 

   
 اهلل َمــــــــــن ُيْعـَــــــــــْى  وْ َحق ــــــــــفَ  .25

  
ـــــــــِه  ـــــــــد  سمِ َِ َواْلَؽ ْػ ـــــــــْوحْلِ  سمِ

   
26.  ْ  اهللُ مَلْ َأسْمـــــــــــــــــــــــــــــــَرْح  26َوَريب 

  
ــــــــْؾهُ  ــــــــْى  29َأؾَم ــــــــدِ  ُمـَْتَف ؿْم  الر 

   
ـــــــي .27 ـــــــْن َذْكبِ ـــــــْرُدْد، َفِؿ ـــــــنِْن َي  َف

  
 َوإِْن َيْؼَبـــــــْل، َفَقـــــــْو ؾَمـــــــْعِدْي 

   
*** 

   23[975]ُكتِى[ ذم لقؾي ُيسػر صبوطمفو قمن راسمع قمرشي مجودى أظمرة ]ؾمـي: 

                                                           

 ((، واهلـدي: السقف.هؽذا ذم إصل، ولعؾفو: وهذا آظمر ))الشْفدِ  37

 من ُقرب الـفويي والتامم.. "آظمر"وقمغم كل طمول ٓ خيػى مو ذم التؿثقل سمه من سمراقمي ظمتوم، ومو يشعره لػَ 

28
 :ؾمبق التـبقه ذم اعمؼدمي 

(( سمقتو = 27سموقمتبور قمد كل ؿمطر سمقتو مستؼال، وهذا من سموب التؼريى، وإٓ ففي قمغم احلؼقؼي: ))أن ذلك  

((74.)) 

 ضبطً العني ذم إصل سمولػتح والؽرس. 39

 ذم إصل: ورب. 26

 سمغػم مهز قمغم وضمه، وقريء سمه ذم اعمتواشمر. 29
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 اعموضوقموتففرس 

 3........مؼدمي آقمتـوء.......................................................

 2........رمحه اهلل............. لؾعالمي السقوـمي ((الؼصقدة))شموصمقق صحي كسبي 

 4..........وآظمره........................................ اعمخطوطة أول صور

 5.................................................................الـص اعمحؼق

 6.........]اعمؼدمي[............................................................

]شمعريف الؽالم، وسمقون أكه يـؼسم إَل اؾمم وفعل وطمرف ضموء عمعـى، وؾِمامت كل 

 6....................................................................من ذلك [

 7....................................]اعمبتدأ، واخلؼم، ومو يرفعفام، ومو يـصبفام[

 7]آؾمتثـوء[...................................................................

 8......................................................................]احلول[

 8]التؿققز[.....................................................................

 8]طمروف اجلر[................................................................

 9..................................................]اعمضوف إلقه[..............

 9]اخلومتي[......................................................................

 96ففرس اعموضوقموت.........................................................

*** 

                                                                                                                                                                      

ـمؿس ذم إصل، واؾمتػقد التوريخ من كػس شموريخ الـظم الذي قبؾه، فؼد كتبفام الـوؾمخ ذم لقؾي واطمدة  23

 كام يظفر، واهلل اعموفق.
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