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أحمد اهلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس أجمعين، 
وعلى آله الكرام البررة الطيبين، وصحبه الكرام ال سيما خلفائه الراشدين. 

الراشدين  الخلفاء  وسـيرة  العطرة  النبوية  السـيرة  في  منظومة  فهذه  وبعد، 
المهديين، للحافظ المسند شيخ المقرئين شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 

ابن علي بن يوسف الدمشقي المشهور بابن الجزري. 

النبوية، ومن مصنفاته  والبن الجزري جهود في بعض موضوعات السـيرة 
في ذلك:

)1( التعريف بالمولد الشريف. 

)2( عرف التعريف بالمولد الشريف. 

)3( منظومة ذات الشفا في سيرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ والخلفا. 

)4( كتاب في حادثة اإلسراء والمعراج. 

تاريخ  كتاب  به  اختصر  الذي  اإلسالم«  بتاريخ  »اإلعالم  كتابه:  تضمن  كما 
اإلسالم للحافظ الذهبي جزءا يسيرا في السيرة النبوية. 

كتابيه  بها  ختم  وبعضها  مفرد  بعضها  النبوي،  المدح  في  قصائد  أيضا  وله 
التعريف بالمولد الشريف ومختصره عرف التعريف. 
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ويسرني ويشرفني أن أقوم بتحقيق منظومة ذات الشفا على عشر نسخ خطية، 
وبضعة شروح. 

هذا وقد قدمت لهذا العمل بثالث مقدمات: 

األولى: في ترجمة الحافظ ابن الجزري. 

الثانية: في بيان مؤلفاته. 

الثالثة: دراسة علمية للمنظومة. 

بن  يوسف  الخطيب  الشيخ  الكريمين:  الشيخين  لفضيلة  موصول  والشكر 
علي بن حسن بدر، والشيخ األديب عبد اهلل بن محمد بارجاء، اللذين قاما بمراجعة 

العمل بعد االنتهاء منه، وإفادتنا بملحوظات نافعة. 

كما أشكر الشيخ طه الفهد ـ حفظه اهلل ـ الذي استفدت من تسجيله الصوتي 
للمنظومة. 

لتقويم  النابهين  العلم  وطلبة  الكرام  العلماء  توجيهات  إلى  أفتقر  أزال  وال 
العمل في طبعات الحقة، فالرجاء ممن كان عنده تعقب أو تصويب أو استدراك أن 

ينصح لي ويمدني بما فتح اهلل عليه))(. 

مع سيدنا  يحشرنا  وأن  العمل،  وابن الجزري على هذا  يثيبنا  أن  أسأل  واهلل 
رسول اهلل، صلوات ربي وسالمه عليه. 

د. حايف النبهان
hayef74@yahoo. com

))(  اطلعت أثناء تجربة الطبع األخيرة على تحقيق الشيخ محمد بن الحسن سيال ـ جزاه اهلل 
خيرًا ـ فاستفدت منه في بعض المواضع.
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المطلب األول
عصره

عاش ابن الجزري المرحلة األولى من عمره الممتدة منذ والدته في مدينة 
دمشق سنة )751هـ( إلى سنة )798هـ( في ظل دولة سالطين المماليك، وكانت 
األيوبية سنة  الدولة  أنقاض  قامت على  الدولة تحكم مصر والشام معا، وقد  هذه 

)648هـ(، واستمرت حتى زوالها على يد الدولة العثمانية سنة )923هـ(. 

ويقسم المؤرخون دولة العصر المملوكي إلى دولة المماليك البحرية ودولة 
سقوط  وشاهد  المملكتين،  كنف  في  ابن الجزري  عاش  وقد  البرجية،  المماليك 
من  وعاصر  )784هـ(،  سنة  البرجية  المماليك  دولة  وقيام  البحرية،  المماليك 

سالطين المماليك البحرية سبعة سالطين، ومن المماليك البرجية مثلهم. 

التي عـاشها الحافـظ  يـمكن وصف حـكم المماليك عـموما، والفترة 
وقفا  الحكم  وا  َعدُّ فالمماليك  السياسي،  االستقرار  بعدم  خصوصا،  ابن الجزري 
نهاية  وكانت  السلطة،  إلى  للوصول  السالطين  سبيل  والغلبة  القهر  وكان  عليهم، 
بالخالفة  اإليصاء  على  يحرص  فإنه  منهم  عاش  ومن  القتل،  أو  الخلع  منهم  كثير 

البنه من بعده. 

فإذا  لألقوى«،  »الحكم  المماليك:  بسبب شعار  عادة  ذلك ال يحصل  لكن 
فإن  العرش،  أن يخلف سيده على  األمراء  الفرصة ألقوى  أتيحت  السلطان  توفي 
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تمثيلية  إلى  عمد  ينافسونه،  آخرين  أمراء  لوجود  مواتية؛  غير  الظروف  أن  رأى 
تكررت في هذا العصر، هي أن يعين ابن السلطان مكانه، على أن ينصب نفسه وليا 
عليه، وحينها يستغل الفرصة للتخلص من كافة خصومه، حتى إذا أمن على نفسه 

واطمأن للوضع، قام بخلع الوالي وعزله واعتالء العرش مكانه))(. 

أنفسهم  المماليك  بين  تحدث  التي  المستمرة  والمؤامرات  الفتن  وكانت 
الظاهرَة البارزة التي ابتليت بها البالد في تلك الفترة، ففي دولة المماليك األولى 
واحد وعشرون ملكا من أربعة وعشرين خلعوا أو قتلوا، وثالثة توفوا، وفي دولتهم 

الثانية خمسة عشر من ثالثة وعشرين خلعوا أو قتلوا، وثمانية توفوا))(. 

كما تهددت البالد في تلك الفترة أخطار خارجية، تمثلت في الخطر الصليبي 
جهة  من  المغولي  والمارد  المتوسط،  البحر  من  األخرى  الضفة  على  الشمال  في 

الشرق. 

ومع هذا كله كان للبيئة التي عاش فيها الحافظ ابن الجزري أثر إيجابي في 
االطالع  من  مكنته  ابن الجزري  فيها  عاش  التي  فالفترة  العلمية،  شخصيته  تكوين 
واالستفادة من إرث علمي هائل من العلماء الذين سبقوه في مختلف العصور، ال 
سيما أن العلوم قد نضجت، وألفت فيها المؤلفات الكثيرة العظيمة في شتى الفنون. 

التي أضحت عاصمة  إداريا لمصر  التابعة  الشام  بالد  في  أنه ولد ونشأ  كما 
الخالفة اإلسالمية، بعد سقوط بغداد على يد التتار، فاستوطن اإلقليمين العديد من 

العلماء المبرزين، وصارا قبلة العلماء والمتعلمين. 

اضطر  بل  المملوكية،  الدولة  ظل  في  كلها  حياته  ابن الجزري  يعش  ولم 

))(  األيوبيون والمماليك في مصر والشام للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور )ص328(. 
))(  دروس في التاريخ اإلسالمي لمحمد الخضري بك )ص247(. 
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إلى  بسببها  اضطر  له،  حصلت  حادثة  بسبب   )798( سنة  والشام  مصر  لمغادرة 
اللجوء للدولة العثمانية التي كانت آنذاك تحت حكم السلطان بايزيد رابع حكام 

تلك الدولة. 

وقد وصف الحافظ ابن حجر السلطان بايزيد بأنه من خيار ملوك األرض، 
ومن أكبر ملوك اإلسالم، وأتمهم يقينا وأكثرهم غزوا في الكفار، وكان ينكر على 

ملوك عصره تقاعدهم عن الجهاد وأخذهم الضرائب والمكوس))(. 

العلماء  طبقة  فكانت  ظاهرا،  وتقديرهم  للعلماء  مجتمعه  وأفراد  حبه  وكان 
والفقهاء هي الطبقة األبرز التي تلي الطبقة الحاكمة، تليها طبقة العساكر والجند، 

فاستغل ابن الجزري الفرصة وانشغل بالتعليم والتأليف والجهاد في سبيل اهلل. 

قادم من  الوقت لخطر داهم عظيم  العثمانية تعرضت في ذلك  الدولة  لكن 
الشرق، وهو الخطر المغولي بقيادة َتْيُمورَلنْك، فوقعت بين الجانبين معركة عظيمة 
ووقع  المعركة  هذه  في  المغول  وانتصر  أنقرة،  من  بالقرب  )804هـ(  سنة  أواخر 
ذلك  بعد  األسر  في  مات  حتى  لبالده،  معه  تيمورلنك  وأخذه  األسر،  في  بايزيد 

ببضعة أشهر. 

سمرقند  إلى  معه  ابن الجزري  أخذ  على  انتصاره  بعد  تيمورلنك  وحرص 
وتفوقه  العلمية  ابن الجزري  مكانة  من  عرف  لما  وقربه  وأكرمه  دولته،  عاصمة 
استوجب جهدا  مما  وتبليغه هنالك))(،  العلم  نشر  منه  القراءات، وطلب  في علم 
شأنا  أقل  كان  العلمية  الناحية  من  المغولي  فالمجتمع  ابن الجزري،  من  مضاعفا 

ورتبة من نظيريه المجتمع المملوكي أو العثماني. 

))(  إنباء الغمر بأنباء العمر )2/ 225 ـ 226(. 
))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص59( 
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الحديث  مصطلح  في  »البداية«  كتابه  مقدمة  في  ابن الجزري  حكى  وقد 
سيطرة  تحت  كانت  التي  المناطق  منه  عانت  التي  العلمي  الكساد  حالة  من  جانبا 
تيمورلنك، ال سيما في علم الحديث، وكيف أن ذلك العلم كاد أن يكون من العلوم 

المندثرة هنالك))(. 

وبعد وفاة تيمورلنك سنة )807هـ(، ورث أوالده وأحفاده مملكته، فتفككت 
وصارت ممالك عدة، ووجد ابن الجزري الفرصة سانحة للعودة إلى بالد الشام أو 
منه  طلب  شيراز،  إلى  وصوله  ولدى  عودته،  طريق  في  لكنه  العثمانية،  البالد  إلى 
أمير شيراز بير محمد بن علي بن تيمورلنك، البقاء فيها وتولي منصب قاضي قضاة 
شيراز وما حولها من الممالك، فلم يجد ابن الجزري بدا من قبول طلبه، فأنشأ دارا 

للقرآن والحديث، واستقر في شيراز إلى آخر حياته. 

ونشأ  ابن الجزري  فيها  ولد  التي  البالد  في  العلمية  الحالة  فإن  وبالجملة 
العلمي،  وتفوقه  نبوغه  ويسرت  المميزة،  العلمية  شخصيته  تكوين  في  ساعدت 
والحالة العلمية في المناطق التي رحل إليها أواسط حياته وأواخرها ساعدته على 

نشر العلم وتبليغه. 

* * *

))(  البداية في معالم الرواية )ص286 ـ 287(. 
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المطلب الثاني
اسمه وكنيته ولقبه ونسبته

هو اإلمام الحافظ المقرئ المحدث أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد 
ابن محمد بن علي بن يوسف ابن الَجَزِري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي. 

هذا هو الصواب في اسـمه وهو المذكور في غاية النهاية البن الجزري 
وغيره))(، وأضاف الحافظ ابن حجر محمدا رابعا))(، وتبعه طاش ُكـْبِري زاده 

وابن العماد الحنبلي وعمر كحالة))(. 

بعد  نسبه  في  عندي  »الذي  بقوله:  ابن حجر  ذكره  ما  على  البقاعي  وعلق 
محمد الثالث: ابن علي بن يوسف، واهلل أعلم«))(. 

البغدادي  باشا  وإسماعيل  طولون  بن  محمد  اكتفى  اآلخر  الطرف  وعلى 

))(  غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري )2/ 247(. 
))(  إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )3/ 466( وقد ذكره ابن حجر على الصواب في كتابه 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس )3/ 222(. 
))(  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زاده )ص25( وشذرات الذهب 
298( ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  في أخبار من ذهب البن العماد الحنبلي )9/ 

 .)291 /11(
))(  نقله الدكتور حسن حبشي عن خط البقاعي على إحدى النسخ المخطوطة إلنباء الغمر. 

انظر إنباء الغمر بأنباء العمر )3/ 466 الحاشية 1(. 
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وإلياس سركيس بمحمدين، فذكروا أنه: محمد بن محمد بن علي بن يوسف))(. 

وممن وهم في اسمه أيضا ابن شاهين الحنفي، فجاء عنده بعد محمد الثالث: 
يوسف بن علي، بدل: علي بن يوسف))(. 

كنيته: أبو الخير، وقد يكنى أيضا: أبا محمد. 

ولقبه: شمس الدين، وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الجزري كان يلقب فـي 
بالده: اإلمام األعظم))(. 

الجزري: نسبة إلى الجزيرة))(، والمراد بها جزيرة ابن عمر، وهي بلدة تقع 
على الحدود التركية السورية حاليًّا، وينسب إليها عدد كبير من العلماء. 

ثالثة  بينهما  الموصل،  فوق  بلدة  ابن عمر  »جزيرة  الحموي:  ياقوت  قال 
خندق  هناك  عمل  ثم  الهالل،  شبه  واحدة  ناحية  من  إال  دجلة  بها  تحيط  أيام...، 
بهذا  جوانبها  جميع  من  الماء  بها  فأحاط  رحى،  عليه  ونصبت  الماء،  فيه  أجرى 

الخندق«))(، وهذا يبين سبب تسميتها بالجزيرة. 

وهدية   )504  /2( الصالحي  بن طولون  لمحمد  الصالحية  تاريخ  في  الجوهرية  القالئد    )((
والمعربة  العربية  المطبوعات  ومعجم   )187  /2( البغدادي  باشا  إلسماعيل  العارفين 

ليوسف إلياس سركيس )1/ 62(. 
))(   نيل األمل في ذيل الدول البن شاهين الحنفي )4/ 288(. 

))(  إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر العسقالني )3/ 467( والظاهر أنه أراد ببالده شيراز. 
))(  على القاعدة المعروفـة عند أهل التصريف من حذف ياء فعيلـة في النسـبة بشـرطه، 
مع﴾  كقولهم: مدني وحنفي، نسـبة إلى: مدينة وحنيفة. كفاية األلمعي في آية ﴿جع 

البن الجزري )ص145(. 
))(  معجم البلدان لياقوت الحموي )2/ 138(. 
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وجاء في المعجم الجغرافي لإلمبراطورية العثمانية أن جزيرة ابن عمر مدينة 
في تركية اآلسيوية، على جزيرة في نهر دجلة))(. 

أقوال عديدة،  الجزيرة على  إليه  المضاف  بابن عمر  المراد  وقد اختلف في 
ومن تلك األقوال: 

بن  عمر  بني  بعض  إنَّ  يقال:  ابن عمر،  إلى  »نسبت  ابن الجزري:  قال   )1(
الخطاب نزلها«))(. 

ياقوت  ذكره  القول  وهذا  التغلبي،  خطاب  بن  عمر  بن  الحسن  أنه   )2(
رها الحسن بن عمر  الحموي، ولم يجزم به، حيث يقول: »وأحسب أن أول من عمَّ

ابن خطاب التغلبي«))(. 

)3( أنه عبد العزيز بن عمر، وهو رجل من أهل ُبْرَقعيد من أعمال الموصل، 
بناها فنسبت إليه، وهذا القول ذكره الواقدي، ورجحه ابن خلكان))(. 

)4( أنه يوسف بن عمر الثقفي، والي العراق في عهد هشام بن عبد الملك، 
ذكره ابن خلكان وجمال الدين حسين بن علي الحصني))(. 

تقع على  ابن عمر  الكتاب، أن جزيرة  الشحادات مترجم  ))(  وقد ذكر األستاذ عصام محمد 
العثمانية  لإلمبراطورية  الجغرافي  المعجم  الشرقية.  الشمالية  السورية  التركية  الحدود 

لموستراس )ص 73(. 
مع﴾ البن الجزري )ص145(.  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿جع 

))(  معجم البلدان لياقوت الحموي )2/ 138(. 
البن خلكان  الزمان  أبناء  وأنباء  األعيان  ووفيات   )113  /2( للواقدي  الشـام  فتوح    )((

 .)8 /4 ،305 /3(
))(  وفيات األعيان )3/ 305( والعناية في شرح الهداية في علم الحديث للحصني )ق2أ(. 
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الجزيرة  أن  هو  التواريخ،  لبعض  ابن خلكان  نسبه  خامس  قول  وبقي   )5(
تسمى جزيرة ابني عمر، وهما أوس وكامل ابنا عمر بن أوس الثعلبي))(. 

ولم يذكر أصحاب هذه األقوال حججهم وأدلتهم على ما ذهبوا إليه، أو ما 
يقتضي ترجيح أقوالهم على غيرها، بل إن ابن الجزري نفسه لم يكن حاسما فيما 

ذكر بخصوص النسبة، بدليل استخدامه للفظة: ُيَقال. 

الدمشقي: مولدا ونشأة. 

الشيرازي: مستقرا ووفاة. 

األئمة  أحد  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  اإلمام  إلى  نسبة  مذهبا،  الشافعي: 
األربعة الكبار أصحاب المذاهب الفقهية، كما نص على ذلك في المنظومة الجزرية 

بقوله: 

َعْفـِو َربٍّ َســاِمِع َراِجـي  ــافِِعيَيُقـوُل  ـُد ْبـُن اْلَجـَزِريِّ الشَّ ُمَحمَّ

الرواية«  معالم  إلى  »الهداية  منظومته  منهًجا وطريقة، حيث صدر  السلفي: 
بقوله: 

ـَلِفيَيـُقـوُل َراِجي َعـْفـِو َربٍّ َرُؤِف ـُد ْبـُن اْلَجـَزِريِّ السَّ ُمَحمَّ

ـ نسبة إلى السلف؛  المهملة والالم  السين  ـ بفتح  َلِفي  السَّ القسطالني:  قال 
النتحال مذهبهم ونقله))(. 

* * *

))(  وفيات األعيان البن خلكان )3/ 305 ـ 306(. 
))(  مناهج الهداية لمعالم الرواية )ص64(. 
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المطلب الثالث
مولده ونشأته

ولد الحافظ ابن الجزري في مدينة دمشق في الخامس والعشرين من شهر 
في  »ومولدي  فقال:  ذلك  على  ابن الجزري  نص  وقد  )751هـ(،  سنة  رمضان 
وخمسين  إحدى  سنة  المعظم،  رمضان  شهر  من  والعشرين  الخامس  السبت  ليلة 

وسبعمئة، بدمشق المحروسة«))(. 

أنه قال له: »شربت ماء زمزم؛ ألن  785هـ(  ـ  كما نقل عن والده )725هـ 
وتزوجت  تسع،  سنة  في  ورجعت  القرآن،  أهل  من  يكون  ذكًرا  ولًدا  يرزقني اهلل 
شهر  من  والعشرين  الخامس  السبت  ليلة  في  لي  فُولِْدَت  خمسين،  سنة  بوالدتك 

رمضان المعظم سنة إحدى وخمسين عقيب صالة التراويح«))(. 

وأشار إلى سنة والدته في إجازته ألحد طالبه بقوله: 

))(  األربعون العوالي العشاريات البن الجزري )ص81(، وهو موافق لما في غاية النهاية في 
طبقات القراء )2/ 247(. 

))(  جامع األسانيد البن الجزري )ص67( وقد ذكر قبل هذا النقل مباشرة أن والده ولد سنة 
خمس وعشرين وسبعمئة، وفيه رد على ما ذكره السخاوي في الضوء الالمع )9/ 255( 
من أن والد ابن الجزري مكث أربعين سنة ال يولد له، حتى حج وشرب ماء زمزم بنية أن 
الدكتور  فضيلة  السخاوي  كالم  صحة  عدم  إلى  نبه  رأيته  من  وأول  عالما،  ولدا  يرزقه اهلل 

السالم محمد محمود الشنقيطي في رسالته العلمية منهج ابن الجزري في كتابه النشر. 
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َوَذا ِدَمْشـَق  فِـي  )إِْذٍن(  َعـاَم  ي( َعَلى الِكَبِر))( َوَمْولِـِدي  َقْد ُقْلُت َعاَم )َأَضا َحجِّ

وكتب في إجازة أخرى: 

َوَقاَلـُه )إِْذٌن(  الَمْزُبـوُر  ُد الَمْشـُهوُر بِالَجَزِري اْدِر))( َوَمْولِـِدي  ُمَحمَّ

ِل )751( فإن األلف بواحد، والنون بخمسين،  وإذن تساوي بحروف الُجمَّ
والذال بسبعمئة. 

وبسبب هذا البيان من ابن الجزري في تاريخ والدته اتفقت المصادر تقريبًا 
على ذلك، بحيث ال يكاد الباحث يرى فيه خالفا))(. 

وقد نشأ ابن الجزري في كنف عائلة صالحة محبة للعلم وأهله، فكان والده 
رجال صالحا، محافظا على الفرائض والسنن، موسرا ذا غنى، منفقا في سبيل اهلل، 
ومن ذلك أنه أنشأ مسجدا في غوطة دمشق))(، وقد وصف ابن الجزري والده بأنه 

من عباد اهلل الصالحين))(. 

))(  العقد الثمين في تاريخ البلد األمين لتقي الدين الفاسي المكي )2/ 371(. 
))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 260(. 

))(  ممن خالف ذلك الشيخ العليمي، حيث خالف في يوم الوالدة ال في الشهر والسنة، فقد 
ذكر أن مولده ليلة السبت سادس عشر من رمضان، وابن شاهين الحنفي، وقد خالف في 
النساخ.  من  ولعله تصحيف  إحدى وثالثين وسبعمئة،  مولده سنة  أن  فذكر  الوالدة،  سنة 
ونيل   )189  /2( العليمي  الحنبلي  الدين  لمجير  والخليل  القدس  بتاريخ  الجليل  األنس 

األمل في ذيل الدول البن شاهين الحنفي )4/ 289(. 
))(  ذكر ذلك ابن الجزري في خاتمة كتابه الفوائد المجمعة الفوائد في زوائد الكتب األربعة 
جمادى  خامس  والعصر،  الظهر  بين  األحد،  يوم  في  تأليفه  من  »فرغت  فقال:  )ص73(، 
األولى، سنة ثالث وثمانين وسبعمئة، بمسجد أنشأه والدي ـ رضي اهلل عنه ـ في المنيحة 

من غوطة دمشق المحروسة«. 
))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص68(. 
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لحفظ  ابن الجزري  تفرغ  في  أثر  وغناه،  التجارة  في  والده  الشتغال  وكان 
القرآن وطلب الحديث وغيره من العلوم الشرعية

كما كان لوالده نصيب من طلب العلم الشرعي والتلقي على الشيوخ، فقد 
قرأ القرآن على أبي علي الحسن بن عبد اهلل السروجي المقرئ، وكان له جهود في 

سماع الحديث الشريف حيث تلقاه عن جماعة))(. 

العشرين  بعد  ولدت  الدمشقية،  علي  بن  الحسن  بنت  عائشة  فهي  أمه  وأما 
الفخر  أصحاب  من  سمعت  فقد  أيضا،  العلم  من  نصيب  لها  وكان  وسبعمئة، 

ابن البخاري))(. 

قدرا  تلقيا  صالحين،  ألبوين  ولد  قد  ابن الجزري  الحافظ  أن  نجد  وهكذا 
مناسبا من العلوم الشرعية، يحترمان العلم والعلماء، ويحرصان على تربية ابنهما 

واالعتناء به علميا. 

ومن ذلك أنه قرأ القرآن على والده مرات كثيرة، حتى عده ابن الجزري أول 
الشيوخ الذين تلقى عنهم القرآن))(. 

وقد أثمرت تلك الجهود المبذولة السيما مع ظهور أمارات النبوغ والتفوق 
وكثرة  وتحصيله،  العلم  طلب  في  واجتهاده  مبكر،  وقت  في  ابن الجزري  لدى 

العلماء المحيطين به في بالد الشام وجارتها مصر. 

وباجلملة فإن نشـأة احلافظ ابن اجلزري كانت نشـأة صاحلة دينيا وعلميا، 
ساعده يف ذلك أرسته الكريمة الصاحلة، واملحيط االجتامعي والبيئة التي عاش فيها. 

))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص67 ـ 68(. 
))(  إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )1/ 283( وذكر أنها توفيت سنة خمس وثمانين وسبعمئة. 

))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص40، 67(. 
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المطلب الرابع
طلبه للعلم 

بدأ الحافظ ابن الجزري طلبه للعلم باكرًا، فقد حفظ القرآن سنة )764هـ(، 
وأخذ القراءات عن كبار علماء الشام، فكان أول شيخ أخذ عنه والزمه أمين الدين 
ر تال عليه ختمة بقراءة أبي عمرو، قال ابن الجزري:  الَّ أبو محمد عبد الوهاب بن السَّ

»تلوت عليه ختمة بقراءة أبي عمرو، فأجازني وأنا مراهق دون البلوغ بكثير«))(. 

المنبجي  إبراهيم  بن  أحمد  كالشيخ  آخرين  شيوخ  عن  القراءات  أخذ  وكذا 
أحمد  بن  ومحمد  الحموي  وإبراهيم  رجب  بن  وأحمد  بابن الطحان  المعروف 
بَّان، فبرع في هذا الفن وكان مثار إعجاب شيوخه فقدموه وخّصوه  المعروف بابن اللَّ

بأمور. 

قرأ عليه نحو  أن  بعد  ابن الطحان في اإلجازة  الشيخ  استأذن  أنه  ومن ذلك 
ربع القرآن بقراءة ابن عامر والكسائي، وجمعه عليه الفاتحة وأوائل البقرة بالعشر، 

فأجازه على غير عادته؛ لما رأى من حفظه وإتقانه وجودة أدائه))(. 

وقال ابن الجزري في ترجمة شيخة محمد بن محمد النسائي: »سمعت منه 
وقرأت عليه، وكان له إليَّ ميل كثير وعناية بالغة«))(. 

))(  غاية النهاية )1/ 483(. 
))(  غاية النهاية )1/ 33(. 

))(  غاية النهاية )2/ 253(. 
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ولم يكن هذا دأب علماء الشام فحسب، فقد اعتنى به علماء مصر حين قدم 
الصائغ  بن  بن عبد الرحمن  أنه سأل محمد  نبوغه، ومن ذلك  رأوا  أن  بعد  عليهم 
الحنفي أن يقرأ عليه فامتنع عليه في بادئ األمر، فلما رأى أهليته أذن له أن يأتي إليه 
في الليل، فكان يأتي إليه نصف الليل وبعده، فقرأ ختمة بالقراءات السبع في تلك 
السنة، ولما رجع إليه في رحلة الحقة كان يأتيه ليال أيضا وقرأ عليه جمعا بالقراءات 
العشر، وفي ذلك يقول: »فكنت آتيه ليال، فواهلل ما أعلمني جئت إليه في وقت من 

ة تجاه داره فقرأت عليه«))(.  األوقات في الليل، إال وخرج إلّي فجلس على ُصفَّ

بعلم  اهتمامه  أقل من  الحديث  بعلم  ابن الجزري  الحافظ  اهتمام  يكن  ولم 
ال  خلق  على  وسمع  عمره،  من  جدا  باكرة  مرحلة  في  السماع  بدأ  فقد  القراءات، 
يحصون من المشائخ، وكان أول سماعه للحديث بنفسه سنة )762هـ( وله إحدى 
عشرة سنة، أي قبل إتمامه لحفظ القرآن، لكن طلبه له بدأ سنة )766هـ(، أي: بعد 

أن أتم حفظ القرآن وصلى به إماما بسنة واحدة. 

وستين  اثنتين  سنة  بنفسي  الحديث  سماعي  أول  »وكان  ابن الجزري:  قال 
أصحاب  من  عشرة  من  فسمعت  وستين،  ست  سنة  في  له  وطلبي  وسبعمئة، 
الكمال  أصحاب  ومن  ابن الُمجاِور،  أصحاب  من  وجماعة  ابن البخاري،  الفخر 
اس،  الَقوَّ بن  وعمر  الواِسطي،  والتَِّقي  والَجْوَبرّي،  وِرّي،  والصُّ عبد الرحمن، 
عبد الخالق،  والتاج  ابن الفراء،  والعز  الفاروثي،  والِعز  عساكر،  بن  وأبي الفضل 
، وست األهل  ي، وزينب بنت ِكنِْدي، واألََبْرُقوِهي، وابن الَمواِزينِيِّ وزينب بنت َمكِّ
بنت علوان، والحسن الخالل، وُسنُْقر القضائي، والرشيد بن أبي القاسم البغدادي. 

وهلم جرا كأصحاب العز بن مرشف، وبيربس الُعَدْيِمي، وشهدة بنت العديم، 

))(  غاية النهاية )2/ 164(. 
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بن  وأبي الحسن  القرافي،  علي  بن  وشهاب  الدمياطي،  عبد المؤمن  والحافظ 
والدشتي،  اإلسكندري،  وابن عبد السالم  وابن مخلوف،  وابن نصر،  الصواف، 
البغدادي،  وابن الطبال  المكي،  الطبري  والرضي  اليونيني،  أبي الحسين  والحافظ 
َوِزيَرة،  أصحاب  من  وخلق  التَّْوَزِرّي،  والفخر  الفزاري،  الدين  شرف  والخطيب 
بن  ومحمد  عبد الدايم،  بن  وأبي بكر  م،  الُمطعِّ وعيسى  سليمان،  والقاضي 

ار.  ْحنَة الَحجَّ الشيرازي، والقاسم بن عساكر، وابن الشِّ

ْيِزي، وجعفر الَهْمَدانِي، وسبط  ومن دونهم مثل أصحاب أصحاب ابن الُجمَّ
لفي، وأبي الحسن السخاوي، والحافظ أبي عمرو بن الصالح، والتاج القرطبي،  السِّ

والصدر البكري. 

ومن دونهم كأصحاب أصحاب المرسي، وخطيب َمْرَدا، والحافظ يوسف 
ابن خليل، وكأصحاب ابن مزيز، والعفيف إسحاق اآلمدي، وابن عنتر، وأسماء 
وأبي الحسن  البغدادي،  وابن الدواليبي  الكمال،  بنت  وزينب  َصْصري،  بنت 

ابن العطار. 

وابن  انِي،  الَحرَّ وعبد اللطيف  ابن عبد الدايم،  أصحاب  كأصحاب  ودونهم 
ق، وجماعة كثيرين«))(.  ُكـَلْيب، وابن َعالَّ

وقد رأيت أن أسوق هذا النص بتمامه رغم طوله ألمرين: 

باكرة  مرحلة  في  بدأ  للحديث  ابن الجزري  طلب  أن  على  التدليل  األول: 
يفسر  وهذا  القراءات،  علم  لطلبه  مقارنا  أو  مقاربا  الطلب  هذا  وكان  عمره،  من 
السبت  ليلة  »ولد  فيها:  يقول  التي  ابن الجزري  ترجمة  في  ابن حجر  الحافظ  قول 

))(  البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص282 ـ 285(. 
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بها،  وتفقه  بدمشق،  وخمسين  إحدى  سنة  رمضان،  شهر  من  والعشرين  الخامس 
ولهج بطلب الحديث والقرآن«))(، فجمع الحافظ له بين طلب الحديث والقرآن 

منذ بداية نشأته. 

الثاني: بيان عظم الجهود التي بذلها ابن الجزري منذ نشأته العلمية األولى 
في طلب الحديث، وأنها ال تقل عن الجهود التي بذلها في تحصيل القراءات. 

بعض  عن  فهرسته  في  الُبَدْيِري  الشمس  ذكره  ما  صواب  عدم  يتبين  وبهذا 
علم  على  مكبا  كان  أن  بعد  بالحديث  ابن الجزري  اشتغال  سبب  أن  من  أشياخه 
القراءات أنه قيل له ذات يوم: »إن علم القراءات كثير التعب، قليل الجدوى، وأنت 
فاجتهد  لسعته،  الحديث  بعلم  فعليه  هكذا  كان  ومن  فائق،  وفهمك  رائق  ذهنك 
الحديث أرجوزة،  بأسانيدها، وألف في مصطلح  فيه حتى حفظ مئة ألف حديث 

خمسمئة بيت، أغزر علما من ألفية الحافظ العراقي«))(. 

وهذا الكالم فيه نظر من وجوه: 

الحقا  يكن  لم  بالحديث  ابن الجزري  اشتغال  أن  من  بيانه  سبق  ما  األول: 
الشتغاله بعلم القراءات بفترة، بل كان مقارنا له. 

الثاني: أن ابن الجزري لم يترك علم القراءات، بل واصل تعلمه وتوسع فيه 
توسعا كبيرا حتى آخر عمره. 

حديث  ألف  مئة  يحفظ  كان  ابن الجزري  الحافظ  أن  يثبت  لم  الثالث: 
ِع ذلك، وال نقله أحد ممن تتلمذ عليه أو ترجم له.  بأسانيدها، فهو لم يدَّ

))(  إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )3/ 466(. 
))(  الجواهر الغوالي في بيان األسانيد العوالي لشمس الدين البديري )ق9أ(. 
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خمسمئة،  وليس   )373( يبلغ  ابن الجزري  منظومة  أبيات  عدد  أن  الرابع: 
والقول بأنها أغزر علما من ألفية الحافظ العراقي بإطالق فيه نظر، نعم فيها زيادات 
على ما ذكره العراقي، لكن ألفية العراقي تضمنت أمورا كثيرة ال توجد في أرجوزة 

ابن الجزري، وهذا معقول فأرجوزة ابن الجزري تعدل ثلث ألفية العراقي تقريبا. 

الحافظ  ابن الجزري  لشيخ  حصلت  القصة  هذه  أن  الصواب  الخامس: 
العراقي حيث انهمك في علم القراءات في بادئ أمره، حتى نهاه عن ذلك القاضي 
الجدوى، وأنت متوقد  قليل  التعب  كثير  »إنه علم  له:  فقال  الدين بن جماعة،  عز 
الذهن، فينبغي صرف الهمة إلى غيره«، وأشار عليه باالشتغال في علم الحديث، 
فأقبل حينئذ عليه، وطلبه بنفسه، وذلـك في سنة )742هـ())(، فلعل األمر اختلط 

على البديري، ونسب القصة البن الجزري. 

العلمية،  االستفادة  سبيل  في  فرصة  يضيع  ال  ابن الجزري  الحافظ  وكان 
فعندما ذهـب في سنة )768هـ( ألداء فريضة الحج، استغل الفرصة لالستفادة من 
واإلمام  الخطيب  صالح  بن  محمد  أبي عبد اهلل  الشيخ  على  وقرأ  الحجاز،  علماء 

بالمدينة الشريفة بين الروضة والمنبر))(. 

وبعد ذلك رحل ابن الجزري رحالت عديدة في طلب العلم، وكانت مصر 
وجهته المتكررة فدرس على علمائها القراءات والحديث وسائر الفنون. 

ولم تقتصر جهوده في طلب العلم على الحديث والقراءات، بل توسع في 
الفنون كالفقه واألصول والنحو والصرف والبالغة  المشايخ في شتى  األخذ عن 

))(  لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ البن فهد )ص222(. 
))(  غاية النهاية )2/ 155(. 
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أبي البقاء  والبهاء  اإلسنوي  عبد الرحيم  الشيخ  عن  مثال  الفقه  أخذ  فقد  وغيرها، 
السبكي والبلقيني وغيرهم، وأخذ األصول والمعاني والبيان عن الضياء سعد الدين 

القزويني. 

أبو الفداء  المفسر  الحافظ  باإلفتاء  له  وأذن  كلها،  العلوم  هذه  في  برع  وقد 
إسماعيل بن كثير سنة )774هـ(، وهي السنة التي توفي فيها، وكذلك أذن له باإلفتاء 

شيخ اإلسالم البلقيني، وذلك سنة )785هـ(. 

من  مبكر  سن  في  العلوم  من  العديد  في  ابن الجزري  نبوغ  على  يدل  ومما 
الحنفي: »فقرأت  ابن الصائغ  الدين  ابن الجزري في ترجمة شمس  عمره ما ذكره 
أن  سألته  بخـطه،  اإلجـازة  لي  وكتب  الثانية  الختمة  عليه  ختمت  أن  فلما  عليه، 
إليه  فذهب  الشافعية،  شيخ  اإلسنوي  عبد الرحيم  الدين  جمال  شيخنا  إلى  يذهب 
يعلم  اإلسنوي  شيخنا  كان  وما  فأشهده،  القاهرة،  من  الناصرية  بالمدرسة  وهو 
قال  ثم  العلوم،  من  وغيرها  فقال:  أيضا؟  والقراءات  له:  فقال  القراءات،  أقرأ  أني 
ُعمَره، فقال: ما رأينا شخصا ذكيا مثل هذا  ادُع اهلل أن يطيل  يا سيدي  بحضوري: 
العمر، وقد  بطول  لي  أنظر، ودعيا  وأنا  أيديهما  فرفعا  الشاب يكون عمره طويال، 
استجاب اهلل تعالى منهما وهلل الحمد، فال أعلم أحدا اليوم هو على وجه األرض 

يروي عنهما غيري، فرحمهما اهلل تعالى«))(. 

في  حينئذ  وابن الجزري  وسبعمئة،  وسبعين  ست  سنة  توفي  وابن الصائغ 
الخامسة والعشرين من العمر. 

وتأمل قول اإلسنوي: والقراءات أيضا؟ ما يدل على تمكن ابن الجزري في 

))(  غاية النهاية )2/ 164(. 
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العلم وحده بحيث يتعجب من  الفقه عنده تمكن من صرف وقته كله لطلب هذا 
تفوقه في فن آخر من الفنون، وكذلك قول ابن الصائغ: »وغيرها من العلوم« الدال 

على تمكنه من علوم كثيرة ال أن طلبه لها كان طلبا سطحيا عابرا. 

 وهكذا كان ابن الجزري مثاال يحتذى به في طلب العلم.

* * *
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المطلب الخامس
رحالته

العلمية،  رحالته  بدأ  بلده  علماء  من  ابن الجزري  الحافظ  استفاد  أن  بعد 
والناظر إلى رحالت الحافظ ابن الجزري يرى أنها كانت واسعة. 

وعلى الرغم من اختالف أسباب رحالته فإن ما يجمعها هو حرصه الشديد 
من  االستفادة  في  حياته  من  األولى  الرحالت  فاستغل  واالستفادة،  اإلفادة  على 
علماء البالد التي رحل إليها، في حين كانت الرحالت الالحقة مكرسة لبذل العلم 

ونشر الحديث والقراءات وغيرها من العلوم. 

عن  فأخذ  الخارجية  ابن الجزري  الحافظ  محطات  أولى  الحجاز  كانت 
التي استفاد  المصرية  البالد  إلى  الرحلة  الحرمين مكة والمدينة، وتال ذلك  علماء 

من علمائها استفادة ال تقل عن استفادته من علماء الشام مسقط رأسه. 

ولم يكتف ابن الجزري بتلك البالد مع ما ضمت من كبار العلماء، بل تاقت 
نفسه للرحلة في طلب العلم إلى بالد أخرى، في المشرق تارة وفي المغرب تارة 

أخرى. 

فحاول أن يذهب وهو في سن باكرة إلى بالد المغرب، وإلى اليمن، وواسط 
رغبتهما  وعدم  له  محبتهما  ولشدة  عليه  خوفا  بذلك؛  والداه  له  يأذن  فلم  وبغداد، 
ا بهما، واكتفى بأن كاتب عددا من علماء بعض  بمفارقته، فلم يذهب طاعة لهما وبِرًّ
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تلك الديار وشيوخها المسندين طلبا لإلجازة))(، ولقي بعضا آخر في موسم الحج 
فاستفاد منهم. 

وفيما يلي بيان لبعض رحالت الحافظ ابن الجزري بالترتيب الزمني:

مالحظاتالرحلةالسنة

دخل المدينة، وقرأ على إمام وخطيب المسجد النبوي. الحج768

الرحلة األولى لمصر. مصر769

 )771 ـ 798( رحل رحالت عديدة إلى مصرمصر771

قدم مكة من مصر. الحج792

بسبب كائنة جرت له، من القاهرة فاسكندرية فأنطاكية. برصة ببالد الروم798

بنيسابور وغيرها مدينة كش بسمرقند804 الروم مرورا  تيمورلنك من بالد  بصحبة 
من المدن. 

ويزد شيراز808 بهراة  مرورًا  تيمورلنك،  وفاة  بعد  كش  من  قادما 
وأصبهان فشيراز حيث ألزمه صاحبها باالستقرار فيها. 

مرورًا بالبصرة فعنيزة حيث نهبه قطاع الطرق وأعاقوه عن الحج )لم يتم له(822
الحج، ثم توجه للمدينة فجدة فمكة حيث جاور. 

حاول بعدها دخول مصر، فلم يتم له ذلك فرجع لشيراز. الحج823

دخل مصر بعد غياب نحو 30 سنة ثم جاور بمكةمصر، الحج826

الحج827

اليمن، مكة، مصر، 828
بعد أدائه مناسك الحجالشام، شيراز

))(  جامع األسانيد في القراءات البن الجزري )ص39(. 
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وال شك أن رحالته للحج تتضمن زيارة المدينة النبوية المنورة الشريفة قبل 
أداء مناسك الحج أو بعده. 

أربع  سنة  للحج  رحلة  البن الجزري  المكي  ابن فهد  الحافظ  أثبت  وقد 
وستين وسبعمئة، حيث قال في أحداث هذه السنة: »فيها حج شيخنا شمس الدين 
فرض  على  ـ  الرحلة  فلعل  القرآن،  فيها  حفظ  التي  السنة  وهي  ابن الجزري«))(، 

ثبوتها ـ كانت مكافأة له على حفظه القرآن. 

هذا ولم يذكر الحافظ ابن الجزري هذه الرحلة في كتبه، وال أحد ممن ترجم 
له بحسب اطالعي سوى الحافظ ابن فهد، فلعله قد وهم فيما ذكر، أو يكون عدم 
ذكر المصادر لتلك الرحلة سببه أن ابن الجزري كان حينها صغيرا برفقة أبيه، وألنه 

لم يستفد من أحد من علماء الحجاز آنذاك لصغر سنه. 

ولعل األولى أنه لم تكن هنالك رحلة في تلك السنة لعدم ذكر ابن الجزري 
لها من جهة، وألن ابن الجزري قد أخبر عن نفسه أنه حفظ القرآن في تلك السنة 
وأجيز بعد ذلك بالقراءات وهو دون البلوغ بكثير، فهو كان منشغال في تلك الفترة 

بالطلب، ولو كان َثمَّ رحلة للحج أو لغيره لذكرها. 

* * *

))(  إتحاف الورى بأخبار أم القرى البن فهد المكي )3/ 298(. 
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المطلب السادس
شيوخه وتالميذه

علمي  في  السيما  الشيوخ  من  كبير  عدد  على  ابن الجزري  الحافظ  تتلمذ 
أن  المكثرين سماعا وشيوخا، وأخبر  يعد من  فابن الجزري  القراءات والحديث، 

مشايخه في العلوم نحو ثالثمئة شيخ))(. 

أما شيوخه في القراءات فقد ذكر ابن الجزري أن جملة من لقيه من شيوخه 
الذين أخذ عنهم القرآن والقراءات نيف وأربعون نفسا، ثم عدهم وذكر أسانيدهم 
الحديث  الشيوخ من أخذ عنهم  القراءة))(، ومن هؤالء  وما أخذه عنهم من علوم 

وفنونا أخرى غير التجويد والقراءات. 

وحسبي هنا أن أشير إلى شيخين اثنين من شيوخه في القراءات: 

ابن الجزري:  قال  ر،  الَّ ابن السَّ إبراهيم  بن  يوسف  بن  عبد الوهاب  األول: 
وعرضا،  دروسا  الشاطبية  عليه  وصححت  والزمته،  به  انتفعت  شيخ  أول  »وهو 

وتلوت عليه ختمة بقراءة أبي عمرو، فأجازني وأنا مراهق دون البلوغ بكثير«))(. 

ابن الجزري: »ومنه  المؤدب، قال عنه  الحموي  إبراهيم بن عبد اهلل  الثاني: 

))(  طبقات صلحاء اليمن للبريهي )ص346(. 
))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص40( وما بعدها. 

))(  غاية النهاية في طبقات القراء )1/ 483(. 
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تعلمت التجويد وأخذته، ولم أر في شيوخي أعلم منه بدقائق التجويد«))(. 

فضيلة  عد  وقد  صغره،  منذ  عصره  أهل  أكابر  عن  تلقاه  فقد  الحديث  وأما 
الحديث  في  شيئا  عنهم  أخذ  الذين  شيوخه  السليمي  المصطفى  الدكتور  الشيخ 

فجاوز بهم المئة))(. 

وحسبي أن أشير إلى ثالثة من الحفاظ الكبار في عصره، الذين أخذ عنهم، 
ونوه بذكرهم، ووصفهم وصفا دقيقا، ذاكرا ما يتميز به كل واحد منهم عن اآلخر، 

وهم الحفاظ ابن كثير وابن رافع السالمي وابن المحب الصامت، حيث يقول: 

 »وأدركت في هذا العلم ثالثة حفاظ أعالم، انتهى إليهم هذا العلم في بالد 
الشام، ولم يخلف بعدهم مثلهم في بالد اإلسالم: 

لم  السالمي،  رافع  بن  محمد  أبو المعالي  الحافظ  الكبير  اإلمام  أولهم: 
المؤتلف  المتأخرين، وضبط  والنازل، وأسماء رجال  العالي  معرفة  في  مثله  يكن 

والمختلف، وحفظ ذلك واستحضاره. 

إسماعيل  أبو الفداء  األنام،  ومؤرخ  اإلسالم  حافظ  العالمة  اإلمام  وثانيهم: 
الصحابة  ومعرفة  المتقدمين،  الرجال  أسماء  في  مثله  يكن  لم  كثير،  بن  عمر  ابن 
المتون وحفظها، والكالم  النبوية والتواريخ اإلسالمية، وعزو  والتابعين، والسيرة 
عليها جرحا وتعديال وتصحيحا وتضعيفا، ولغتها ومعانيها، آية من آيات اهلل تعالى 

في ذلك، وأما علم التفسير فلم يكن أحد يشاركه فيه وال يدانيه. 

أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن  الزاهد خاتمة الحفاظ  الشيخ اإلمام  وثالثهم: 

))(  غاية النهاية )1/ 18(. 
))(  مقدمة البداية في معالم الرواية )ص43 ـ 58(. 
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والرواة  والمتأخرين،  المتقدمين  رجال  معرفة  جمع  قد  كان  المحب،  بن  أحمد 
منها  والمتصل  األجزاء  معرفة  وأما  والمتون،  واألسانيد  وطبقاتهم  ومروياتهم 

والمنقطع، فإنه كان في ذلك عجبا من العجاب«))(. 

فكان هؤالء الثالثة شيوخ العصر وحفاظه الذين يرجع إليهم ابن الجزري في 
الحديث، ومن الحوادث اللطيفة التي وقعت البن الجزري واضطر لسؤال هؤالء 
بعلبك  إلى  الحديث  طلب  في  رحلت  »ولما  ابن الجزري:  قول  جميعا  األعالم 
وتوقفت  الحديث،  من  كثيرا  معي  فسمع  كلمة،  بالعربي  يعرف  ال  شاب  صحبني 
في إثبات سماعه لعدم فهمه، فلما رجعت سألت شيوخنا حفاظ العصر ابن رافع 

وابن كثير وابن المحب، وكل أمرني بإثبات سماعه«))(. 

ولم يقتصر تلقي ابن الجزري على مشايخ القراءات والحديث، فقد حكت 
المصادر أنه أخذ عن عدد من المشايخ في فنون عدة، كالفقه وأصوله وعلوم اللغة 

العربية وغيرها. 

ومن ذلك أنه أخذ الفقه عن عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي 
اإلمام  عن  أخذ  وكذا  )772هـ())(،  سنة  المتوفى  الشافعي  المصري  اإلسنوي 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة )771هـ())(. 

محمد  بن  سعد اهلل  بن  الدين  ضياء  عن  والبيان  والمعاني  األصول  وأخذ 
القزويني ثم القاهري المتوفي سنة )780هـ())(. 

))(  البداية في معالم الرواية )ص285 ـ 286(. 
))(  البداية في معالم الرواية )ص296(. 

))(  غاية النهاية )2/ 248(. 
))(  منجد المقرئين )172 ـ 175(. 

))(  غاية النهاية )2/ 248(. 
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وأذن له باإلفتاء جماعة من العلماء، منهم الحافظ المفسر ابن كثير الدمشقي، 
والحافظ عمر بن رسالن البلقيني، وغيرهما))(. 

كبير  عالم  شأن  من  فإن  كثر،  فهم  تالميذه  وأما  بشيوخه،  يتعلق  ما  هذا 
كل  من  العلم  طلبة  عليه  فأقبل  إليه،  العلم  طلبة  وجوه  يصرف  أن  كابن الجزري 

صوب، وتتلمذ على يديه ما ال يحصى من التالميذ. 

ولقد أسهمت عوامل عديدة في كثرة تالميذه ومنها: 

)1( حسن نيته وقصده، وتوفيق اهلل عز وجل ووضعه القبول له. 

)2( مكانته العلمية الكبيرة. 

)3( صفاته الُخُلقية العالية، وترحيبه بطلبة العلم. 

)4( تعدد الفنون والعلوم التي برز بها كالقراءات والحديث والفقه وغيرها. 

)5( تقلده العديد من المناصب العلمية الرسمية. 

)6( اهتمامه بالتعليم وبناء المدارس ودور القرآن. 

)7( رحالته الواسعة التي شملت مصر والروم وبالد العجم واليمن والحجاز 
وغيرها، مكن من لم يستطع القدوم إليه من أهل تلك البالد من األخذ عنه مباشرة. 

إليه  للمجيء  العلم  طلبة  حفزت  مؤلفاته  وجودة  بالتأليف  اهتمامه   )8(
لسماعها مباشرة عنه. 

)9( نبوغه المبكر جعل طلبة العلم يقبلون عليه لإلفادة منه في مراحل مبكرة 
من عمره. 

))(  اإلحالة السابقة. 
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)10( تأخر وفاته مكن العديد من طلبة العلم من إدراكه واألخذ عنه. 

والحق أنه يصعب حصر تالميذه على تفرقهم في األقطار واألمصار، فالشام 
موطنه وفيها تولى التدريس واإلقراء في عدد من مدارسها وجوامعها مدة طويلة. 

وفي الروم نشر علما كثيرا وتسابق أهلها لألخذ عنه، وكذا في بالد ما وراء 
النهر حيث كانت المهمة الملقاة على عاتقه مضاعفة لفشو الجهل هنالك في زمنه. 

وأما في شيراز فقد جلس خمسة وعشرين عامًا حافلة بالتعليم والتدريس، 
وفيها ابتنى مدرسة للقراء والمحدثين))(. 

وأثناء مجاورته بمكة والمدينة أخذ عنه خلق كثير، وقد ذكر الحافظ ابن فهد 
عن  أخذوا  أنهم  التراجم  عشرات  في  الثمين  العقد  بذيل  الكمين  الدر  كتابه  في 

ابن الجزري، وغالبهم مكيون، وفيهم من قدم إليها من غير أهلها. 

للسماع عليه))(،  الناس من كل صوب  أتاه  آخر عمره  في  ولما دخل مصر 
وكذا الحال في اليمن))(. 

وأكتفي هاهنا بذكر تلميذ واحد من تالميذه أال وهو أبو بكر محمد بن افتخار 
الدين محمد الهروي الحنفي، وقد خصصته بالذكر ألمرين: 

ابن الجزري  تالمذة  لبعض  حصل  ما  الشهرة  من  له  يحصل  لم  أنه  األول: 

))(  قال ابن تغري بردي: »استوطن شيراز وتصدر بها لإلقراء وأخذ عنه جماعة علمي القراءات 
والحديث وانتفع به الناس، وقرأوا عليه، وسمعوا منه«. المنهل الصافي )11/ 80( 

))(  قال أبو الفتح المزي: »قدم إلى مصر سنة سبع وعشرين وثمانمئة...، وهرع الناس إليه من 
كل جانب فأقرأهم من كل فن«. الفصول المؤيدة )ص17( 

))(  قال الشوكاني: »وأخذ عنه جماعة من أهل اليمن«. البدر الطالع )ص776(، وانظر طبقات 
صلحاء اليمن للبريهي )ص347-346(.
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اآلخرين كالحافظ البقاعي وابن فهد المكي وشرف الدين المقرئ وغيرهم. 

فيها  للناظر  يخيل  جليلة  أوصاف  من  ابن الجزري  عليه  أطلقه  ما  الثاني: 
»المولى  حقه:  في  قال  فمما  تالمذته،  من  واحدا  ال  مشايخه  أبرز  أحد  يصف  أنه 
المرتل  المجود  المدقق  المحقق  المجيد  والمفيد  العالمة،  العالم  اإلمام  الشيخ 
مفتي  المقرئين  أوحد  الملة،  بهاء  األئمة  شرف  األكمل،  المتقن  البارع  األفضل 
جمال  المحققين،  العلماء  نخبة  المتصدرين،  خير  المدرسين  صفوة  المسلمين، 

الدنيا والدين«))(. 

كما يعتبر جميع أوالده الذكور واإلناث من تالميذه الذين أخذوا عليه العلم 
واستفادوا منه. 

* * *

))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص64(. 
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المطلب السابع
أسرته

جاء في المطلب الثاني المتعلق بوالدة ابن الجزري ونشأته التعريُف بوالده 
ووالدته وبيان بعض أحوالهما. 

ولم يكن ابن الجزري ابنهما الوحيد فقد ذكرت المصادر أخا له اسمه علي، 
بن  محمد  بن  محمد  بن  »علي  فقال:  مقتضبة  ترجمة  السخاوي  الحافظ  له  ترجم 
القراء الشمس محمد اآلتي، كان  ابن الجزري أخو شيخ  يوسف العالء الدمشقي 
فيما بلغني عالما مقرئا، وهو جد الشريف ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي 

ِه«))(.  نقيب األشراف أِلُمِّ

والظاهر أن أيا منهما لم يكن ابنهما البكر أيضا، فإن ابن الجزري حينما ذكر 
أباه في مطلع شيوخه كناه بأبي عبد اهلل))(. 

والبنات،  األبناء  من  عدًدا  ابن الجزري  الحافظ  رزق اهلل  فقد  الفروع  وأما 
ومنهم من نال نصيبا وافرا من العلم. 

وأبناؤه وبناته هم: 

)1( أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، ولد سنة 

))(  الضوء الالمع للسخاوي )6/ 23(. 
))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص40(. 
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)777هـ(، حفظ القرآن وله ثمان سنين، وطلب العلم، فسمع أمهات كتب الحديث 
وغيرها من األجزاء الحديثية على علماء الشام، واستظهر الشاطبية وغيرها من كتب 
القراءات، وشرع في الجمع على أبيه بالعشر، ورحل به أبوه وهو ابن إحدى عشرة 
سنة إلى الديار المصرية، فسمع كثيرًا من كتب القراءات، ثم اشتغل بالفقه وغيره، 
وظائفه  باشر  الروم  ابن الجزري  دخل  ولما  عديدة،  علوم  في  كتب  عدة  فحفظ 
بالطاعون سنة )814هـ(، ولم يكمل األربعين،  بدمشق، ودرس وأقرأ حتى مات 

وابن الجزري حينئذ في شيراز))(. 

)2( أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، ولد بدمشق 
سنة )780هـ(، وختم القرآن سنة تسعين، وصلى به بعدها بسنة، أخذ عن علماء 
بلده، ورحل به أبوه مع إخوته إلى مصر، فأخذ عن علمائها وقرأ على أبيه عددا من 
كتبه، ولما دخل والده بالد الروم لحقه بكثير من كتبه، وأقام هنالك، وولى الجامع 
األكبر البايزيدي بمدينة ُبُروَسة، ولما حصلت فتنة التيمورية، أخذه تيمورلنك مع 
أبيه إلى سمرقند، ثم عاد فأرسله إلى بالد المشرق، واستقر هناك وفارق أباه قرابة 
حاجا،  ابن الجزري  خرج  حينما  )827هـ(،  سنة  ثانية  التقيا  حتى  عامًا،  العشرين 
فكتب إلى ابنه فحضر عنده، وقد شرح أبو بكر عددا من منظومات أبيه، كالمقدمة 
الجزرية في التجويد، والطيبة في القراءات العشر، والهداية إلى معالم الرواية في 
مصطلح الحديث، وولى العديد من المناصب، ومنها التدريس بالمدرسة األتابكية 

بسفح قاسيون في مدينة دمشق، توفي سنة )834هـ(، بعد وفاة أبيه بسنة))(. 

)3( أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، ولد سنة 

))(  انظر ترجمته في غاية النهاية )2/ 251ـ  252( والضوء الالمع للسخاوي )9/ 287ـ  288(. 
))(  انظر ترجمته في غاية النهاية )1/ 129 ـ 131( والضوء الالمع )2/ 193(. 
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رحل  ثم  عصره،  مشايخ  وأجازه  العلم  وطلب  صغيرًا،  القرآن  وحفظ  )789هـ(، 
الروم رحل  والده  ولما دخل  إلى مصر لالستفادة من علمائها،  إخوته  مع  أبوه  به 
على  وأكمل  عليه،  وقرأها  والده  منظومات  بعض  وحفظ  )801هـ(،  سنة  إليه 
أخذ  ولما  عاما،  يبلغ حينها خمسة عشر  ولم  )803هـ(  العشر سنة  القراءات  أبيه 
ثم  كش  مدينة  إلى  أباه  أبو الخير  لحق  المشرق،  بالد  إلى  ابن الجزري  تيمورلنك 
صحبه إلى شيراز))(، وذكر صاحب الشقائق النعمانية أن أبا الخير أتى بالد الروم 
في أيام دولة محمد خان، وكان بارعا في صنعة اإلنشاء حتى فاق األقدمين فجعله 

موقِّعا للديوان العالي وأكرمه غاية اإلكرام؛ لوفور فضله وحسنه))(. 

حفظت  ثم  القرآن  حفظت  ابن الجزري،  محمد  بنت  سلمى  أم الخير   )4(
الجزرية والجوهرة في النحو وطيبة النشر األلفية، كلها مـن نـظـم أبيها، وتعلمت 

العروض والعربية، وقرأت الحديث وسمعت من والدها وعليه الكثير))(. 

ولم  النهاية  غاية  كتابه  في  اآلخرين  أبنائه  من  عددا  ابن الجزري  ذكر  وقد 
يترجم لهم، ففي آخر كتابه المذكور يقول: »وسمع أكثَره من لفظي ابني أبو الخير 
محمد حسبما هو معين بخطي في هوامشه، وسمع كثيرًا منه ابني أبو بكر أحمد، 
ألوالدي  وأجزت  بخطي،  أكثرهم  معين  آخرون  محمد، وسمع  أبو الفتح  ويسيرا 
الموجودين يومئذ، وهم: أبو الفتح محمد، وأبو بكر أحمد، وأبو الخير، وأبو البقاء 
تجوز  ما  وجميع  عني  روايَتُه  وعائشة،  وفاطمة،  إسحاق،  وأبو الفضل  إسماعيل، 
روايته، وكذلك أجزت لفاطمة وزينب بنتي ابني أبي الفتح المذكور، ولفاطمة بنِت 

))(  انظر ترجمته في غاية النهاية )2/ 252 ـ 253( والضوء الالمع )9/ 288(. 
))(  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زاده )ص 29(. 

))(  غاية النهاية )1/ 310(. 
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أبي بكر أحمد المذكور أيضا، وكذلك لجميع أهل عصري من المسلمين«))(. 

فمن هؤالء الذين ذكرهم في هذا النص ولم توجد لهم ترجمة في كتابه: 

)5( أبو البقاء إسماعيل. 

)6( أبو الفضل إسحاق. 

)7( فاطمة. 

)8( عائشة. 

ويضاف لهؤالء جميعا: 

)9( أبو القاسم علي. 

)10( خديجة. 

بقوله:  الحصين  الحصن  كتابه  آخر  في  إخوتهما  بعض  مع  ذكرهما  وهذان 
»وقد أجزت أوالدي أبا الفتح محمدا، وأبا بكر أحمد، وأبا القاسم عليا، وأبا الخير 
محمدا، وفاطمة، وعائشة، وسلمى، وخديجة، روايته عني مع جميع ما يجوز لي 

روايته، وكذلك أجزت أهل عصري«))(. 

أنهما توفيا في مرحلة متقدمة من حياته بدليل عدم ذكرهما في آخر  ويبدو 
كتابه غاية النهاية الذي ألفه بعد تأليفه للحصن الحصين، واقتصر فيه على اإلجازة 
لألحياء من أبنائه، ومما يؤيد ذلك أنه ترحم على علي حينما ذكره في كتابه البداية 
الرواية في مبحث رواية اآلباء عن األبناء حيث يقول: »ومن طريف ما  في معالم 

))(  غاية النهاية )2/ 409(. 
))(  الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين )ص376(. 
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أبي القاسم علي  أخيه  أبو الخير جبره اهلل عن  ابني  به  ما حدثني  لي من ذلك  وقع 
رحمه اهلل عني«))(. 

قال طاشكبري زاده بعد أن ذكر أوالد ابن الجزري: »جميع هؤالء من القراء 
المجودين والمرتلين، ومن الحفاظ المحدثين، طاب أصٌل هؤالء فروعه، وطوبى 
لفروع هذا أصلهم، ويا حبذا بيت هؤالء أهله، وفخرًا لساكن مثل هذا البيت محله، 

رضي اهلل عنهم وأرضاهم، وأسكننا في فردوس الجنان وإياهم«))(. 

تنشئة  بتنشئتهم  اهتمامه  يلحظ  ابن الجزري  أوالد  تراجم  في  الناظر  وإن 
صالحة، ويمكن إبراز مظاهر هذا االهتمام في اآلتي: 

)1( تحفيظهم القرآن الكريم في سن مبكرة، واالهتمام بعد ذلك بإتقان القراءات 
العشر وغيرها. 

)2( عدم التفريق بين أوالده الذكور واإلناث فيما يتعلق بقضية التعليم. 

أوالده  شيخ  ابن الجزري  الحافظ  يعتبر  حيث  تعليمهم،  أمر  بنفسه  مباشرته   )3(
األول. 

)4( الحرص على استفادتهم من علماء بلدهم منذ نعومة أظفارهم. 

)5( الرحلة بهم إلى خارج البالد السيما مصر؛ لتلقي العلوم على علمائها ومشايخها. 

)6( االهتمام بتنوع العلوم المكتسبة وعدم االقتصار على فن دون آخر. 

)7( اإلجازة لهم وألبنائهم بجميع مروياته وكتبه. 

)8( الترجمة لبعضهم، واالحتفاء بهم، وذكر أنشطتهم العلمية والتنويه بها. 

))(  البداية في معالم الرواية )ص387(. 
))(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ألحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده )ص744(. 
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المطلب الثامن
أعماله ومناصبه

التي تتناسب مع  العديد من األعمال والمناصب  ابن الجزري  ولي الحافظ 
مكانته العلمية واالجتماعية، ومن هذه األعمال: 

)1( اإلقراء في الجامع األموي بدمشق: 

بدأ  والتدريس واإلقراء  باإلفتاء  له  ابن الجزري  أذن عدد من شيوخ  أن  بعد 
االشتغال بإفادة طلبة العلم وتعليمهم، فكان أن تصدى لإلقراء في الجامع األموي 

تحت قبة النسر. 

)2( مشيخة اإلقراء بالمدرسة العادلية الكبرى: 

كان الحافظ ابن الجزري أحد الذين تولوا مشيخة اإلقراء في هذه المدرسة 
العظيمة، ثم انتقلت من بعده إلى ولده فتح الدين محمد. 

)3( مشيخة اإلقراء بالمدرسة الصالحية: 

تولى ابن الجزري مشيختها سنة )782هـ( بعد وفاة شيخه عبد الوهاب بن 
السالر، وقد سبق أنه أول شيخ الزمه وانتفع به. 

قال ابن الجزري في ترجمة شيخه: »توفي ليلة األربعاء ثامن عشر شعبان سنة 
الصوفية جوار شيخ اإلسالم  بمقابر  األربعاء  يوم  وثمانين وسبعمئة، ودفن  اثنتين 
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ابن تيمية، ووليت بعده المشيخة الكبرى في التاريخ المذكور«))(. 

وسميت هذه المشيخة بالمشيخة الكبرى؛ ألن شرطها أن يكون شيخها أعلم 
أهل البلد بالقراءات))(.

فإذا عرف أن سن ابن الجزري حين تولى المشيخة كان )31( سنة تبين مقدار 
نبوغ ابن الجزري وتقدمه على أقرانه ومشايخه في هذا الفن. 

)4( مشيخة دار القرآن الجزرية: 

بناؤه  العلمية  مسيرته  في  ابن الجزري  للحافظ  المشرقة  اإلسهامات  من 
مدرسة للقراء في دمشق سماها دار القرآن. 

وجاء في آخر كتاب الحصن الحصين البن الجزري: »فرغت من ترصيف 
برأس  أنشأتها  التي  بالمدرسة  المرسلين...،  الحصين من كالم سيد  الحصن  هذا 

عقبة الكتان داخـل دمشق المحروسة«))(. 

)5( خطابة جامع التوبة: 

كانت فصاحة وبالغة الحافظ ابن الجزري وتمكنه من العربية قد أهلته لتولي 
خطابة هذا الجامع، فقسمت بينه وبين الشهاب الحسباني. 

)6( التدريس بالمدرسة الصالحية القدسية: 

الدين األيوبي بعد تحرير بيت المقدس في سنة  أنشأ هذه المدرسة صالح 

))(  غاية النهاية في طبقات القراء )1/ 483(. 
))(  ذكر ابن الجزري في ترجمة شيخه أبي المعالي ابن اللبان الدمشقي أنه تولى مشيخة مشائخ 
اإلقراء بتربة أم الصالح بدمشق؛ ألن شرطها أن يكون شيخها أعلم أهل البلد بالقراءات. 

غاية النهاية )2/ 73(. 
))(  الحصن الحصين البن الجزري )ص375 ـ 376(. 
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)583هـ(، فنسبت المدرسة إليه، وكان الحافظ ابن الجزري ممن تولوا التدريس 
تدريس  »ولي  يقول:  حيث  السخاوي  ذلك  على  نص  وممن  المدرسة،  هذه  في 
بن  البرهان  بن  المحب  عن  عوًضا  وتسعين  خمس  سنة  في  القدسية  الصالحية 

جماعة، فدام فيها إلى ابتداء سنة سبع وتسعين«))(. 

)7( قضاء القضاة الشافعية بدمشق: 

ثالث  سنة  بدمشق  الشافعية  القضاة  قضاء  في  ابن الجزري  الحافظ  عين 
وتسعين وسبعمئة، وقد نيف على األربعين، ولم يتم األمر للحافظ ابن الجزري، 
فقد ترك هذا المنصب بعد شهر وبضعة أيام، بعد تعيين وزير جديد أعاد القاضي 

السابق المعزول إلى وظيفته. 

)8( قضاء قضاة شيراز وما حولها: 

وصل الحافظ ابن الجزري إلى شيراز سنة )808هـ(، فطلب منه سلطانها بير 
محمد بالبقاء فيها، وألزمه بقضاء شيراز وما حولها من الممالك وما أضيف إليها، 

فبقي فيها سنين عديدة))(. 

)9( مشيخة دار القرآن والحديث بشيراز: 

أنشأ ابن الجزري عند مقدمه شيراز دارا للقرآن والحديث، وتولى مشيختها، 
يوم  في  منه  »فرغت  قال:  إذ  الحصين،  الحصن  مفتاح  كتابه  آخر  في  ذكرها  وقد 
دار  من  بمنزلي  وثمانمئة  وثالثين  إحدى  سنة  رمضان  شهر  من  العشرين  السبت 

القرآن والحديث التي أنشأتها داخل مدينة شيراز المحروسة«))(. 

))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 256(. 
))(  غاية النهاية )2/ 250(. 

))(  مفتاح الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين )ص278(. 
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)10( اإلقراء في مشيخة دار الحديث األشرفية: 

قال السخاوي في ترجمته البن الجزري: »ثم ولي مشيخة اإلقراء بالعادلية، 
ثم مشيخة دار الحديث األشرفية، ثم مشيخة تربة أم الصالح«))(. 

ْست:  )11( توقيع الدَّ

عدة  له  فارسي  لفظ  والدست  ْست،  الدَّ توقيع  ابن الجزري  الحافظ  تولى   
وهو  السلطان،  جلوس  ومكان  القاعة  أو  البيت  وصدر  اليد،  منها  اللغة  في  معان 
مصطلح كان يطلق في العهد المملوكي على المكان الذي يجلس فيه الكتاب في 

الديوان السلطاني))(. 

قال السخاوي: »وولي قبل ذلك توقيع الدست، في سنة تسع وسبعين«))(. 

* * *

))(  الضوء الالمع )9/ 256(. 
للدكتور حسن حالق  والعثمانية  والمملوكية  األيوبية  المصطلحات  في  الجامع  المعجم    )((

والدكتور عباس صباغ )ص 91(. 
))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 256(. 
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المطلب التاسع
محنته

المحن واالبتالءات،  للعديد من  ابن الجزري خالل حياته  الحافظ  تعرض 
كان  حينما  بالطاعون  توفى  حيث  أبي الفتح،  محمد  الكبير  البنه  فقده  ذلك  ومن 

ابن الجزري بشيراز سنة )814هـ(. 

أو  التهجير  أو  الحبس  لخطر  ابن الجزري  فيها  تعرض  التي  المواقف  ومن 
الموت: 

أوال: هروب الحافظ ابن الجزري لبالد الروم: 

تولى الحافظ ابن الجزري إدارة بعض األعمال لبعض أمراء المماليك وهو 
سيف الدين ُقْطُلوُبك))(، ولعل اختيار ابن الجزري لتلك المهمة كانت لما تميز به 
من علم وأمانة وخبرة تجارية، وقد مكنه ذلك من التردد على القاهرة مرات عديدة، 

فيستفيد من علمائها بعد إتمام عمله. 

األمراء حتى  إِْسَتاَداًرا عند غير واحد من  اإليتمشي، خدم  العالئي  الدين قطلوبك  ))(  سيف 
اتصل بأتابك العسكر إيتمش فاشتهر به وأثرى لطول خدمته له، توفي سنة ست وثمانمئة 
 ،)224  /6( للسخاوي  الالمع  الضوء  بمعروف.  يشتهر  ولم  جزيلة،  أموال  له  وكان 
وقبض  الخاصة،  وشؤونه  السلطان،  بيوت  رعاية  عن  المسؤول  األمير  لقب  واإِلستادار: 
أموال السلطان وصرفها على الوجوه التي يراها. معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية 

للدكتور مصطفى عبد الكريم الخطيب )ص27 ـ 28(. 
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أن  األموال وصرفها، وال شك  أحيانا تحصيل  تتطلب  تلك األعمال  كانت 
نظرة العالم تجاه هذه األموال ووجوه صرفها، قد تتعارض أحيانا مع نظرة صاحب 

المال والسلطة، الذي ُيغلِّب عادة مصلحته الشخصية على غيرها. 

لذا فقد وقع الخالف بين الحافظ ابن الجزري وبين األمير، وادعى عليه أنه 
صرف أمواال في غير مستحقها، فاستولى على أموال ابن الجزري وتوعده، فخشي 

ابن الجزري على نفسه فاضطر للهرب إلى البالد التركية سنة )798هـ())(. 

ولم يكن فرار ابن الجزري سهال فقد توجه من القاهرة إلى االسكندرية، ثم 
ركب البحر من االسكندرية إلى أنطاكية في بضعة أيام، قاصدًا مدينة برصة عاصمة 
دولة السلطان العثماني الرابع بايزيد بن مراد بن أورخان بن عثمان؛ لما عرف عنه 

من محبة العلم والعلماء. 

أقرأ بدمشق  ابن الجزري يجعل برصة وجهته فإنه قد  وَثمَّ سبب آخر جعل 
القراءات رجال من الروم، ثم صار تلميذه هذا من عظماء أصحاب األمير بايزيد بن 

عثمان. 

في  اإلقامة  السلطان  منه  طلب  بايزيد،  بالسلطان  ابن الجزري  اجتمع  فلما 
مملكته وأكرمه غاية اإلكرام. 

وكان من أول أعمال ابن الجزري هنالك خروجه للجهاد لقتال الكفار وفتح 
بعض الممالك األوربية، وقد أشار لتلك الوقعة في آخر منظومته ذات الشفا. 

ثانيا: إلزام تيمور لنك له بالذهاب إلى مملكته: 

قبل  من  كاسح  لهجوم  العثمانية  الدولة  تعرضت  )805هـ(  سنة  أوائل  في 

))(  غاية النهاية البن الجزري )2/ 249(. 
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القوات المغولية بقيادة تيمورلنك، فانتصر المغول ووقع السلطان بايزيد في األسر، 
ومات بعدها بأشهر وهو في االعتقال، ومكث المغول ستة أشهر يقتلون ويأسرون 

وينهبون ويفسدون في تلك البالد))(. 

وكان تيمورلنك غشوما ظلوما سفاكا للدماء، ومن خالف أمره أدنى مخالفة 
استباح دمه، وكان مع هذا ممن ينتسب إلى اإلسالم، ويقرب العلماء والصالحين))(. 

برصة  مدينة  في  أنه  فذكر  ابن الجزري؛  عن  سأله  عنده  بايزيد  ُأحضر  ولما 
النهر  فأرسل من يأتي به وأكرمه وألزمه الرجوع معه إلى مملكته في بالد ما وراء 

لنشر علمي القراءات والحديث في تلك النواحي))(. 

في  العلم  وينشر  ويؤلف  يدرس  هنالك  فبقي  الرجوع  باستطاعته  يكن  ولم 
مدينة سمرقند ومدينة كش إلى أن توفي تيمورلنك سنة )807هـ(، وكان مما ألف 
هنالك شرح مصابيح السنة للبغوي، والبداية في معالم الرواية في أصول الحديث. 

ثالثا: تعرضه للسلب والنهب وخطر القتل: 

تعرض الحافظ ابن الجزري سنة )822هـ( لحادثة كادت تودي بحياته، إذ 
الدين بن عبد اهلل  توجه إلى بيت اهلل الحرام مريدا الحج، وكان معه المولى معين 
ابن قاضي كاَزُرون ـ وهي مدينة بفارس ـ فلما وصال قرية عنيزة من نجد وتوجها 

منها، تعرض لهم األعراب من بني الم، فنهبوا جميع ما معه وكادوا أن يقتلوه. 

أن  بعد  فتركوه  سلمه،  ـ  وجل  عز  ـ  لكن اهلل  هالك،  أنه  ابن الجزري  وظن 

))(  انظر حول هذه الوقعة إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )2/ 225 ـ 230(. 
))(  إنباء الغمر البن حجر )2/ 303(. 

))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص59 ـ 60(. 
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سلبوا ما معه وأخذوا مالبسه وتركوه عاري الرأس والبدن، فرجع إلى عنيزة وتأخر 
بها لتحصيل كتبه وترقيع حاله))(. 

الثالث  القراءات  في  المضية  الدرة  منظومته:  ابن الجزري  نظم  وهنالك 
المدينة  قاصدا  توجه  بكتبه  ظفر  ولما  آخرها،  في  الحادثة  هذه  وذكر  المروية، 
القرآن  فأقرأ  فمكة  فجدة  للمدينة  توجه  ثم  ثانيا،  حسين  بني  بعض  فنهبه  النبوية، 
الشريف حسن بن عجالن وبعض أوالده، فمدحه  إليه  الحديث، وحضر  وأسمع 
ابن الجزري بقصيدة طويلة ضمنها حادثة نهبه وما حصل له، حيث يقول في أثنائها: 

وَقـْد َناَلنِـي ُكلُّ الَمَخـاِوِف والِمَحْنإَِلْيـَك َقَطْعـُت البِيـَد والَحـجُّ ُمنَْيتِـي

ـا َعـَبـْرُت ُعنَـْيــَزًة ْيـُل َقْد َأَجْنَواَل ِســـيَّـَما َلـمَّ وَجاَءْتنِـَي األَْعـَراُب واللَّ

ْأَس والَبَدْنوفِي َلْحَظـٍة َجاُروا َعَلـى ُكلِّ َما َمِعي  ُوا الـرَّ َوَحـاُزوه َحتَّى َعـرَّ

ـٍة َواَل يَّ َمْنوَأْصَبْحـُت ُمْلقـى َوْسـَط َبـرِّ ُمِجيٌب َواَل َداٍع ِسَوى الَوْحِش والدِّ

َقَضـى إَذا  ُيِعيـُن  َمْعُبـوٍد  ِذي َجا لَِيْسَتـِكْن))( َفُســْبـَحان  َوَيْعطُِف بِاْلَعْبِد الَّ

* * *

250( وغاية المرام بأخبار سلطة البلد الحرام لعز الدين  ))(  غاية النهاية البن الجزري )2/ 
ابن فهد الهاشمي )2/ 325(. 

))(  غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام البن فهد )2/ 327(. 
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المطلب العاشر
بيان بعض صفاته وأحواله

هو  واشتغل  ثري  ألب  ولد  فقد  الحال،  ميسور  ابن الجزري  الحافظ  عاش 
نفسه بالتجارة وباشر بعض األعمال المالية لبعض الوزراء في مصر، وظل يمارس 
هذه المهنة إلى أواخر حياته، فقد حكى الحافظ ابن حجر أنه دخل اليمن سنة سبع 

وعشرين وثمانمئة تاجرا فأسمع الحديث ورجع ببضاعة كثيرة))(. 

خاصة  عناية  مع  منازلهم،  وينزلهم  الفضالء  يكرم  النفس،  كريم  أبيا  وكان 
بأهل الحرمين، فكان من األشياء التي نهبها منه األعراب قرب عنيزة تحفا حرص 

على أن يستصحبها معه هدية ألعيان أهل الحرمين))(. 

كما كان سخيا جوادا منفقا في سبيل اهلل يساعد الفقراء ويتصدق عليهم، ومن 
ذلك أنه فرق في موسم الحج سنة سبع وعشرين وثمانمئة، صدقة قدرها ستمئة دينار 

تشمل ثيابًا وبرودًا))(، كما بنى مدرستين للقراءات والحديث في دمشق وشيراز. 

ا بهيئته حسن الشكل والصورة،  ولقد كان يرى أثر نعمة اهلل عليه فكان مهتمًّ
بركات  من  كان  ذلك  ولعل  بليغا،  المنطق  حسن  فصيحا،  اللسان  طلق  كان  كما 

القرآن الكريم الذي برع وفاق فيه الشيوخ واألقران. 

))(  إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر )3/ 466(. 
))(  غاية المرام بأخبار سلطة البلد الحرام للعز ابن فهد )2/ 325(. 

))(  إتحاف الورى بأخبار أم القرى البن فهد )3/ 607(. 
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فصيح،  ولفظ  حسنة،  شكالة  ذا  بارعا،  فقيها  »وكان  َبْرِدي:  ابن َتْغِري  قال 
وعبارة طلقة وله نظم ونثر«))(. 

وقال الحافظ ابن حجر: »وكان مثريا، وشكال حسنا، وفصيحا بليغا«))(. 

ومن شعره: 

ِذَشـْيَطاُننَا الُمْغـِوي َعـُدوٌّ َفاْعَتِصْم بِاهلل ِمـنْـــُه َواْلـَتــِجــْئ َوَتـَعـوَّ

ْنـِســــيُّ َداِر ِوَداَدُه َك اإْلِ تِي َفـإَِذا الَِّذي))( َوَعـــُدوُّ َتْمِلْكـُه َواْدَفـْع بِالَّ

ومن شعره أيضا: 

ى َعَلـى َضْعِفـي َوَلـْم َيْخـَش َرِقيَبـْهَأاَل ُقـوُلـوا لَِشــْخٍص َقـْد َتـَقـوَّ

َيالِـي َوَأْرُجـو َأْن َتـُكـوَن َلـُه ُمِصيَبـْه))( َخَبـْأُت َلـُه ِســـَهامًا فِـي اللَّ

وله أيضًا: 

َوإِْن َلْم ُتِغْثنِي َيـا إَِلَه الَوَرى َفَمْن))( إَِلـى اهللِ َأْشـُكـو ُكْرَبـتِـي لُِيِغيَثنِـي

أواخر  حتى  صحيح  وبصر  جيدة  برؤية  فتمتع  وبصره،  له سمعه  وحفظ اهلل 
عمره، وكذلك تمتع بسمع قوي فترة طويلة من عمره إلى أن ثقل قليال في أواخرها 
بحسب وصف الحافظ ابن حجر))(، لكن النويري وصف حال شيخه ابن الجزري 

))(  المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي البن تغري بردي )11/ 80(. 
))(  إنباء الغمر )3/ 466(. 

))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 260(. 
))(  الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين )ص23 ـ 24(. 

))(  غاية المرام بأخبار سلطة البلد الحرام للعز ابن فهد )2/ 328(. 
))(  المجمع المؤسس للمعجم المفهرس البن حجر )3/ 228(. 
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حين مقدمه القاهرة سنة )828هـ( فذكر أنه ممتع السمع والبصر والعقل ويرد على 
كل ذي خطأ من الطالب الذين يقرؤون عليه القرآن والحديث خطأه))(. 

واتصف باتقاد الذهن، وسعة المعرفة، وقوة الحفظ، وكثرة التأليف، وسرعة 
الكتابة، ودقة الخط. 

وكان كثير العبادة ال ينام عن قيام الليل في سفر أو حضر إال نادرًا، وال يترك 
صوم االثنين والخميس وثالثة أيام من كل شهر))(، شاغال أوقاته بما ينفع، حريصا 
على التعلم والتعليم، محبا للناس الخير، ومن ذلك أنه حرص على إجازة كثير من 

كتبه ومروياته ألهل عصره كلهم. 

وعلمه،  وماله  بنفسه  سبيل اهلل  في  جهاده  الحسنة  أحواله  من  يذكر  ومما 
أن  على  الثغور  ناحية  التوجه  على  العثمانيين  بالد  مقدمه  بداية  حرصه  ذلك  ومن 
يكون مع المجاهدين الذين كانوا يستعدون لقتال األوربيين، فكان يرفع معنوياتهم 
ويحثهم على القتال والصبر، ويحدثهم في فضائل الجهاد وما أعد اهلل للمجاهدين، 

وللشهداء منهم والصابرين، وانتصروا في تلك المعركة انتصارا كبيرا))(. 

* * *

))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 34(. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )ق4أ( وال يوجد النص في المطبوع. 

))(  جامع أسانيد ابن الجزري )ص56(. 
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المطلب الحادي عشر
وفاته

الحافظ  توفي  والبالء  والمحن  والعطاء  واالجتهاد  بالجد  حافلة  حياة  بعد 
ابن الجزري، وال خالف بين العلماء في مكان وفاته فقد أجمعوا أنها كانت بشيراز، 
لكنهم اختلفوا في تاريخ وفاته، ولم يكن هذا االختالف مقتصرا على اليوم والشهر، 
بل جاوزه إلى االختالف في السنة التي توفي فيها، ولعل وفاته في شيراز بعيدا عن 
مصر والشام الحافلتين بالعلماء الذين برعوا بالتراجم والتواريخ كان له أثر في ذلك 

االختالف. 

اختلف في السنة التي توفي بها الحافظ ابن الجزري على ثالثة أقوال: 

األول: أنه توفي سنة )833هـ(، وهو الصحيح الذي يكاد يجمع عليه كل من 
ترجم له. 

الحافظ  ذكره  القول  وهذا  )832هـ(،  سنة  أواخر  في  توفي  أنه  الثاني: 
»وبلغنا  فيها:  المؤسس حيث جاء  المجمع  نسخ  بعض  في  الشك  ابن حجر على 
وفاته من مكة في شهور سنة ثالث وثالثين وثمانمئة، وأنه مات في أوائلها، أو في 
أواخر التي قبلها، ولم يتحرر لي ذلك إلى حال كتابتي هذا األسطر، في جماد سنة 

أربع وثالثين«))(. 

))(  المجمع المؤسـس للمعجم المفهرس )3/ 229(، ولعل الصواب: »هذه األسطر في 
جمادى...«. 
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الثالث: أنه توفي سنة )835هـ(، وهذا القول للسيد محمد مرتضى الحسيني 
بِيِدي في كتابه تاج العروس))(.  الزَّ

الزبيدي بذكره، ولم  الثالث فقد تفرد  القول  أما  القول األول،  والراجح هو 
يوافقه عليه أحد، وأما القول الثاني فقد ذكره الحافظ ابن حجر على الشك بينه وبين 

القول األول، ولم يتحرر له التاريخ يومئذ. 

ويضاف لذلك أن الحافظ ابن حجر قد اضطرب في تحديد تاريخ وفاته، فقد 
جاء في بعض نسخ المجمع المؤسس: »وبلغتنا وفاته من مكة سنة ثالث وثالثين 
في  وجاء  رحمه اهلل«،  بشيراز  منها  األول  ربيع  عشر  خامس  في  توفي  وثمانمئة، 
بعضها: »رأيت بخطي أن وفاته كانت في ثالث عشر محرم سنة ثالث وثالثين، وال 
أدري ما كان مستندي في ذلك«))(، ولعل مستنده في ذلك ما سيأتي عن الحافظ 

البقاعي عن شهاب الدين التِِّلْمَسانِي. 

كما أنه في إنباء الغمر قد ذكره ضمن وفيات سنة )834هـ( وقال مستدركا: 
بخط  الكتاب  هامش  في  وجاء  وثالثين«،  ثالث  سنة  أوائل  في  وفاته  »وكانت 

البقاعي: »قوله سنة ثالث صحيح فذكره في سنة أربع سهو«))(. 

هذا بالنسبة إلى العام الذي توفي فيه، وأما ما عداه فقد اختلف القائلون بوفاته 
سنة )833هـ( في تحديد اليوم والشهر الذي توفي فيه، ويمكن إجمال هذا الخالف 

في أربعة أقوال: 

))(  تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد الزبيدي )10/ 419(. 
))(  المجمع المؤسس للمعجم المفهرس )3/ 229(. 

))(  إنباء الغمر بأنباء العمر البن حجر )3/ 467(. 
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األول: أنه توفى يوم عيد األضحى، وهذا القول البن شاهين الحنفي ومجير 
الدين العليمي))(. 

الثاني: أنه توفى في الثالث عشر من شهر محرم، وهذا القول ذكره الحافظ 
ابن حجر والبقاعي، قال البقاعي: »مات على ما بلغني بشيراز من بالد فارس، في 
ثالث عشر محرم سنة ثالث وثالثين وثمانمئة ـ رحمه اهلل ـ تحرر ذلك كما أخبرني 

قاضي المالكية بدمشق شهاب الدين أحمد التلمساني، وكان إذ ذاك بشيراز«))(. 

أنه توفي في الخامس عشر من شهر ربيع األول، وهذا القول أحد  الثالث: 
أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر))(. 

القول هو  الجمعة في خامس شهر ربيع األول، وهذا  يوم  توفى  أنه  الرابع: 
الذي في آخر ترجمة المصنف من غاية النهاية، فقد جاءت زيادة في آخر ترجمة 

ابن الجزري زادها أحد تالميذه))(: 

الجمعة،  ضحوة  رحمه اهلل  شيخنا  توفي  بحاره:  من  المغترف  الفقير  »قال   
لخمس خلون من أول الربيعين، سنة ثالث وثالثين وثمانمئة، بمدينة شيراز، ودفن 
والخواص  األشراف  تبادر  مشهورة))(  جنازته  وكانت  أنشأها،  التي  القرآن  بدار 

))(  نيل األمل في ذيل الدول البن شاهين )4/ 288( واألنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
للعليمي )2/ 190(. 

))(  عنوان العنوان للبقاعي )ص 333(. 
))(  المجمع المؤسس للمعجم المفهرس )3/ 229(. 

))(  ممن ذكر أن تلك الزيادة من صنيع أحد تالميذه، طاش كبري زاده في الشقائق النعمانية 
)ص26( ونص بعض الفضالء أنها من عمل ابنته سلمى. 

))(  هكذا في الطبعة ولعله تصحيف صوابه: »مشهودة«. 
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والعوام إلى حملها وتقبيلها ومسها، تبركا بها ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك كان 
يتبرك بمن تبرك بها، وقد اندرس بموته كثير من مهام اإلسالم«))(. 

وهذا الوصف وصف من شهد الجنازة ورآها رأي العين، فقوله مقدم على 
قول غيره، إضافة إلى أنه القول الذي رجحه وذكره جمع من العلماء والمؤرخين 
زاده  ُكْبِري  والسخاوي وطاش  الفاسي،  الدين  تقي  ابن الجزري وقرينه  كصاحب 

وغيرهم))(، ولذا كان هو الراجح من هذه األقوال. 

أما القول األول فال يبعد أن يكون وهما، السيما وقد وهم قائاله في تاريخ 
ابن شاهين  وذكر  رمضان،  من  عشر  السادس  في  ولد  أنه  العليمي  فذكر  والدته، 

الحنفي أنه ولد سنة إحدى وثالثين وسبعمئة))(. 

التلمساني  عن  النقل  ذكر  أن  بعد  البقاعي  الحافظ  فإن  الثاني  القول  وأما 
أعقبه بذكر القول الرابع فقال: »ورأيت بخط أظنه خط علي بن أحمد القرقشندي، 
الزوال من يوم الجمعة خامس شهر ربيع األول، سنة ثالث  أن وفاته كانت قرب 

المذكورة بشيراز، ودفن في ذلك اليوم بمدرسته التي أنشأها هناك«))( 

الحافظ  وأن  السيما  التِِّلْمَساني،  عن  نقله  فيما  وهم  قد  البقاعي  ولعل 
السخاوي قد ذكر في ترجمة التِِّلْمَساني في الضوء الالمع أنه دخل شيراز وشهد بها 

))(  غاية النهاية )2/ 251(. 
))(  ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن واألسانيد لتقي الدين الفاسي )1/ 433( والضوء الالمع 

للسخاوي )9/ 257( والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده )ص26(. 
الدول  189( ونيل األمل في ذيل  للعليمي )2/  القدس والخليل  بتاريخ  الجليل  ))(  األنس 

البن شاهين )4/ 289(. 
))(  عنوان العنوان للبقاعي )ص 334(. 
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وفاة ابن الجزري سنة )833هـ())(، ومع ذلك هذا فقد ذكر أن وفاته كانت خامس 
شهر ربيع األول))(. 

وأما الحافظ ابن حجر فلم يجزم بهذا القول، بل تشكك في مستنده. 

بيان  تقدم  وقد  ابن حجر،  الحافظ  نقلها  أقوال  أحد  فهو  الثالث  القول  وأما 
عدم جزمه بتاريخ وفاة ابن الجزري. 

* * *

))(  الضوء الالمع للسخاوي )1/ 306(. 
))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 257(. 
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مؤلفات الحافظ ابن الجزري

بارك اهلل للحافظ ابن الجزري في عمره ووقته، ومنحه ملكة التأليف والكتابة 
إعجاب  لقيت  التي  النافعة،  المصنفات  من  بالعشرات  اإلسالمية  المكتبة  فأثرى 
العليمي:  الدين  مجير  قال  حتى  العلم،  لطلبة  مرجعا  منها  كثير  وصار  العلماء، 

»وجميع مصنفاته نافعة مفيدة«))(. 

وبالجملة يمكن تقسيم مؤلفات ابن الجزري من حيث الشروع فيها واكتمالها 
إلى ثالثة أقسام: 

األول: مؤلفات بدأها وأكملها، وهذا حاصل في غالب مؤلفاته. 

الثاني: مؤلفات بدأها ولم يتمها أو لم يعرف أنه أتمها، مثل كتابه في األحاديث 
المتواترة))(، وكتابه في التفسير))(. 

الثالث: ما نوى تأليفه ولم يعرف أنه قد تيسر له البدء به، ومن أمثلة ذلك))(: 

))(  األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للعليمي )2/ 189(. 
))(  البداية في معالم الرواية )ص402 ـ 403(. 

مع﴾ البن الجزري )ص74(.  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿جع 
))(  استفدت غالب أمثلة هذا القسم من الدكتور المصطفى السليمي في مقدمة تحقيق كتاب 

البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص167( مع رجوعي إلى المصادر المذكورة. 
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)1( إماالت قتيبة بن مهران، حيث قال في ترجمته: »وسأفرد إلماالته كتابا 
أبين فيه اختالف الرواة عنه فيها، وأوضح الصحيح من ذلك إن شاء اهلل تعالى«))(. 

)2( تقييد المهمل وتمييز المشكل في الصحيحين، فإنه قال في معرفة طبقات 
الرواة: »وفي الصحيحين من ذلك مواضع مشكلة، خصوصا في شيوخ الشيخين 
حيث لم يفصحوا عن كثير من ذلك، وكتاب الغساني أوضح كثيرا من ذلك، وترك 

شيئا كثيرا يحتاج إلى التتبع ونرجو من اهلل اإلعانة في ذلك بمنه«))(. 

المصابيح  تصحيح  »كتابنا  ابن الجزري:  قال  البخاري،  صحيح  شرح   )3(
نرجو أنه جمع من ذلك ما لم يجمعه سواه من فوائد ونكت وتحقيقات وإشارات، 

وأرجو من اهلل تعالى تيسير شيء على صحيح البخاري ينتفع به«))(. 

ذكر  وقد  ـ،  عنه  رضي اهلل  ـ  أبي طالب  بن  علي  المؤمنين  أمير  فضائل   )4(
نيته تلك في كتابه أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب، إذ قال فيه: »فهذا 
نزر من بحر، وقل من كثر، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة ومحاسنه الجميلة، ولو ذهبنا 
من اهلل  نرجو  ولكن  المقام،  هذا  إلى  بالنسبة  الكالم  لطال  بحقه،  ذلك  الستقصاء 

تعالى أن ييسر إفراد ذلك بكتاب، نستوعب فيه ما بلغنا من ذلك«))(. 

الطول  خوف  »ولوال  يقول:  حيث  القراءات،  من  اللغويون  أنكره  ما   )5(
وذكرت  أنكروه  اللغة  أهل  أن  زعم  ما  ألوردت  مقصوده،  عن  الكتاب  وخروج 
يشفي  ذلك،  في  مستقال  كتابا  ألضعن  األجل  في  مد اهلل  إن  ولكن  فيها  أقوالهم 

))(  غاية النهاية البن الجزري )2/ 26(. 
))(  البداية في معالم الرواية )ص541(. 
))(  البداية في معالم الرواية )ص519(. 

))(  أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب )ص17(. 
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القلب ويشرح الصدر، أذكر فيه جميع ما أنكره من ال معرفة له، من قراءات السبعة 
والعشرة«))(. 

والناظر في مؤلفات ابن الجزري يلحظ اآلتي: 

)1( غزارة إنتاج الحافظ ابن الجزري، وكثرة مؤلفاته التي قاربت المئة مؤلف 
أو جاوزتها، قال تلميذه اإلمام النويري: »كان مع كثرة أشغاله وازدحام الناس عليه 

يؤلف قدر ما يكتب الناسخ«))(. 

)2( تنوع الموضوعات التي ألف فيها الحافظ ابن الجزري وشمولها لفنون 
مختلفة كالتفسير والتجويد والقراءات والحديث والتراجم والسيرة والتاريخ والفقه 
واألصول واللغة العربية والفضائل والوعظ واإلرشاد والطب والفلك وغيرها، مما 
يدل على المعرفة الموسوعية التي كان يتميز بها، وفي ذلك يقول تلميذه النويري 

أيضا: »وله في غالب العلوم مؤلفات«))(. 

)3( تنوع مؤلفات ابن الجزري كيفا: نظما ونثرا وشرحا واختصارا وتذييال. 

ا: فمنها الكبير الحجم كالنشر في القراءات  )4( تنوع مؤلفات ابن الجزري كمًّ
العشر والبداية في معالم الرواية، ومنه ما يقع في ورقات قليلة. 

)5( بدأ الحافظ ابن الجزري التأليف في سن باكر جدا، حيث فرغ من تأليف 
كتاب التمهيد في علم التجويد مثال وله ثماني عشرة سنة تقريبا. 

)6( استمرار عطاء الحافظ ابن الجزري حتى مرحلة متأخرة من عمره، ومن 

))(  منجد المقرئين ومرشد الطالبين البن الجزري )ص201 ـ 202(. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )ق4أ( وال توجد هذه العبارة في المطبوع. 

))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35(. 
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أنه ألف كتاب مفتاح الحصن الحصين، سنة إحدى وثالثين وثمانمئة، وقد  ذلك 
نيف على الثمانين سنة. 

)7( كما تنوعت األزمنة التي ألف فيها ابن الجزري مؤلفاته تنوعت األمكنة 
كذلك، فقد صنف كتبه في بالد كثيرة كالشام ومصر والروم وسمرقند وشيراز. 

المؤلفين  جهود  يخدم  وقد  استقالال،  الكتاب  يؤلف  قد  ابن الجزري   )8(
السابقين اختصارا ونظما وشرحا. 

)9( ابن الجزري يعاود النظر في مؤلفاته، ويزيد فيها ويغير، وربما اختصر 
بعضها ليكون أسهل تناوال وأقرب لطالبيه. 

)10( ابن الجزري قد يؤلف في نفس الموضوع مرتين، مثال ذلك: منظومتا 
المتممة  الثالث  القراءات  وهو  واحد،  موضوعهما  المضية  والدرة  المهرة  هداية 

للقراءات العشر المتواترة. 

وفي ما يلي قائمة بمؤلفات الحافظ ابن الجزري مرتبة على ثالثة مطالب))(: 

المطلب األول: مؤلفاته في القراءات وعلوم القرآن. 

المطلب الثاني: مؤلفاته في علم الحديث وتراجم الرجال والسيرة النبوية. 

المطلب الثالث: مؤلفاته في الفنون األخرى. 

ويتلو ذلك املطلب الرابع املتعلق بذكر بعض الكتب التي ال تصح نسبتها إليه. 

ابن الجزري فهرس  الدين  اإلمام شمس  أبرزها: بحث  امتداد لجهود سابقة  القائمة  ))(  هذه 
مؤلفاته ومن ترجم له، وكتاب شيخ القراء اإلمام ابن الجزري كالهما للدكتور محمد مطيع 
التجويد للدكتور غانم قدوري الحمد، ومقدمة  التمهيد في علم  الحافظ، ومقدمة تحقيق 
تحقيق البداية في معالم الرواية للدكتور المصطفى السليمي، ولعل اهلل يقيض لهذه القائمة 

من يهذبها ويحل اإلشكاالت التي تضمنتها. 
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المطلب األول
مؤلفاته في القراءات وعلوم القرآن: 

1( إتحاف المهرة في تتمة العشرة. 

ذكره السخاوي والشوكاني))(، وهو في القراءات الثالث المتممة للقراءات 
منظومة  له  الوراق، وسيأتي  أبي جعفر ويعقوب وخلف  قراءة  بها  والمراد  السبع، 

أخرى بنفس الموضوع، عنوانها: هداية المهرة في تتمة العشرة))(. 

2( أجوبة المسائل التبريزية في القراءات. 

إليه من  القراءات وردت  أسئلة في  الجزري عن  ابن  الحافظ  تضمن أجوبة 
تبريز))(. 

3( األدلة الواضحة في تفسير الفاتحة. 

ذكره ابن الطيب الفاسي وعبد العزيز الدهلوي))(. 

))(  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي )9/ 257( والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني )ص776(. 

))(  ليحرر هل هما كتابان مختلفان )أحدهما مختصر لآلخر، أو نظم له مثال( أم كتاب واحد 
وتصحف االسم عند السخاوي. 

))(  طبع في دار ألف الم ميم بالمدينة المنورة بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد بن تميم 
الزعبي.

))(  بيان االستشفا بما في ذات الشفا في سيرة النبي ثم الخلفا البن الطيب الفاسي )ق3أ( =



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   64

4( أربعون مسألة من المسائل المشكلة. 

ويسمى األلغاز الجزرية، وهي منظومة في أربعين بيتا، حوت أربعين مسألة 
في القراءات))(. 

5( اإلسعاد ]في الخلف بين الشاطبية واإلرشاد[. 

ذكره الحافظ ابن الجزري في ترجمته لمحمد بن الحسين القالنسي فقال: 
»وألف كتاب اإلرشاد في العشر، وهو مختصر كان عند العراقيين كالتيسير عندنا، 
وكتاب الكفاية أكبر من كتاب اإلرشاد، وقد قرأت الكتابين وقرأت بهما، وحصلت 
لي رواية اإلرشاد عاليا جدا، وذكرت خلفه في كتابي اإلسعاد«))(، وعليه فلعل اسم 

الكتاب كامال هو: اإلسعاد في الخلف بين الشاطبية واإلرشاد))(. 

6( إعانة المهرة في الزيادة على العشرة. 

والبن  العشرة،  على  الزائدة  القراءات  في  وهو  نظم))(،  أنه  السخاوي  ذكر 
الجزري منظومتان في نفس الموضوع، األولى: غاية المهرة، والثانية: نهاية البررة))(. 

وبستان المحدثين للدهلوي )ص188( وهما في ذلك تابعان البن فهد في معجم شيوخ   =
والده. 

))(  حققها الدكتور أحمد الفريح مع أجوبة المسائل ألبي حفص عمر الضرير الطيبي. 
))(  غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري )2/ 128(. 

))(  هذه التسمية ذكرها الدكتور مصطفى السليمي في مقدمة تحقيقه لكتاب البداية في معالم 
الرواية البن الجزري )ص146(. 

))(  الضوء الالمع للسخاوي )9/ 257(. 
وغاية  المهرة  إعانة  هل  فليحرر  متغايران،  كتابان  فهما  والغاية  النهاية  ابن الجزري  ذكر    )((
الدكتور  وقال  السخاوي،  عند  االسم  وتصحف  واحد  أم كتاب  مختلفان  كتابان  المهرة 
أحمد مفلح القضاة في مقدمة تحقيق تحبير التيسير )ص47(: »إعانة المهرة في زيادة =
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7( اإلعالم بما وقع للقراء من األوهام. 

فقال:  وهشام  لحمزة  الهمز  على  الوقف  في  رسالته  في  ابن الجزري  ذكره 
األوهام«))(،  من  للقراء  وقع  بما  اإلعالم  كتابي:  في  ذلك  بسط  من اهلل  »وأرجو 
فقال:  البن الباذش  ترجم  حينما  النهاية  غاية  كتابه  في  التسمية  أول  ذكر  وكذلك 
»ألف كتاب اإلقناع في السبع من أحسن الكتب، ولكنه ال يخلو من أوهام نبهت 

عليها في كتابي: اإلعالم«))(. 

8( اإلعالم في أحكام اإلدغام. 

هو شرح أرجوزة أحمد المقرئ في أحكام اإلدغام))(، وأولها: 

الُمْقـِري اْلَفِقيـُر  َأْحَمـُد  ـْكـُر بَِغْيـِر َحْصـِرَيُقـوُل  الَحْمـُد َوالشُّ

9( اإلعالن في مسألة اآلن. 

يوجد منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم )1549(، وفي جامعة 
أم القرى))(. 

العشرة، ويسمى أيضًا: غاية المهرة في زيادة العشرة، وأيضًا: هداية المهرة«، وأحال على   =
دائرة المعارف وعند الرجوع إليها وجدت النص التالي: »هداية أو غاية المهرة في زيادة 
المعارف اإلسالمية  دائرة  آيا صوفيا«  الموضوع توجد في  العشرة وهي منظومة في نفس 
العشر،  القراءات  تتمة  في  فاألولى  الغاية،  هي  ليست  الهداية  أن  والشك   ،)119  /1(

والثانية في القراءات الزائدة عليها. 
))(  رسالة في الوقف على الهمز لحمزة وهشام البن الجزري )ق7أ(. 

))(  غاية النهاية البن الجزري )1/ 83(. 
العارفين  وهدية   )128  /1( خليفة  لحاجي  والفنون  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف    )((

إلسماعيل باشا البغدادي )2/ 187( وهو مخطوط يقع في ورقتين. 
))(  حققه إبراهيم بن محمد السلطان ضمن بحثه في المؤلفات في مسألة »اآلن«، للحصول 

على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة.
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10( االهتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء. 

ذكره اإلمام ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، فقال: »والكالم 
قديما وحديثا  كتبا  فيها  األئمة  ألف  به، وقد  ويبتدأ  يوقف عليه  ما  معرفة  هنا على 
كتاب:  في  واستقصيته  ذلك  من  عليه  وقفت  ما  على  أتيت  ومطوال،  ومختصرا 

االهتداء إلى معرفة الوقف واالبتداء«))(. 

11( بيان متشابه القرآن بما ترك الملحد في ضالله حيران. 

متشابه  بيان  في  كتاب  وهو  األلمعي))(،  كفاية  كتابه  في  ابن الجزري  ذكره 
القرآن، دفع به شبه أهل اإللحاد والطغيان، كقولهم مثال: إن القصة الواحدة تقع في 

مواضع متعددة بألفاظ مختلفة ليس إلى الجمع بينها إمكان. 

12( البيان في خط مصحف عثمان. 

هو كتاب في علم الرسم ذكره إسماعيل باشا))(، وحققه الدكتور غانم قدوري 
الحمد))(. 

))(  النشر في القراءات العشر )1/ 224( وفيه: االهتدا واالبتدا بالقصر فيهما، هذا وتوجد منه 
نسخة خطية في دار الكتب الوطنية بتونس برقم )3537( وتقع في )220( ورقة ناقصة من 

األول بمقدار ورقة واحدة، وتوجد عنه مصورة في جامعة الكويت. 
مع﴾ البن الجزري )ص223(.  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿جع 

الرسم«.  النويري: »وله كتاب في علم  187( وقال  باشا )2/  العارفين إلسماعيل  ))(  هدية 
شرح طيبة النشر )1/ 35(، وسيأتي له كتاب آخر في نفس الفن باسم: »الظرائف في رسم 

المصاحف«، فاهلل أعلم بصحة نسبة هذا الكتاب الثاني إلى ابن الجزري. 
))(  حققه الدكتور غانم قدوري الحمد في مجلة البحوث والدراسات القرآنية التي تصدر في 

مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، العدد الحادي عشر )ص247 ـ 314(. 
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13( تحبير التيسير في القراءات العشر. 

القراءات السبعة، وهو الكتاب الذي  الداني كتاب في  والتيسير ألبي عمرو 
بالشاطبية،  المشهورة  التهاني«،  األماني ووجه  الشاطبي في قصيدته: »حرز  نظمه 
المتممين  الثالثة  قراءات  زيادة  مع  التيسير،  كتاب  بتهذيب  ابن الجزري  قام  وقد 

للعشرة، وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف الوراق))(. 

14( تحرير قراءة حمزة

منظومة في تحرير قراءة اإلمام حمزة بن حبيب، وهو غير كتاب فتح القريب 
المجيب ببيان قراءة اإلمام حمزة بن حبيب الذي ال تصح نسبته إلى ابن الجزري))(، 
والدليل على وجود هذا النظم ما ذكره ابن الجزري في رسالته في الوقف على الهمزة 
الطريقين  إلى تحرير قراءة حمزة من  بادرت))(  لحمزة وهشام حيث يقول: »ولكن 
البيان  جامع  كتابه  في  منصوصا  الداني  أبو عمرو  الحافظ  ذكر  حسبما  المذكورين 
وغيره، وجعلته نظما على وزن الشاطبية ورويها، إذ ال زلنا من بحرها نغترف وبفضلها 

نعترف، قلت سنة سبعين وسبعمئة))( بدمشق في باب السكت والنقل...«))(. 

الصادق  ومحمد  القاضي  عبد الفتاح  الفاضلين  الشيخين  بتحقيق  مطبوع  الكتاب    )((
قمحاوي، ونشرته دار الوعي بحلب سنة )1392هـ(، ثم قام الدكتور أحمد محمد مفلح 
القضاة بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، من جامعة القرآن الكريم 

والدراسات اإلسالمية بالسودان.
))(  انظر الكالم في نفي نسبة كتاب فتح القريب المجيب ببيان قراءة اإلمام حمزة بن حبيب 

البن الجزري )ص110-109(. 
))(  بادرت أو كلمة نحوها، فإنها لم تتضح لي على التمام. 

))(  وكان عمره ـ رحمه اهلل ـ آنذاك )19( سنة. 
))(  رسالة في الوقف على الهمزة لحمزة وهشام )ق1ب(. 
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15( تحفة اإلخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان. 
»العنوان  ابن الجزري:  قال  المقرئ  ألبي طاهر  العنوان  كتاب  به  والمراد 
تأليف اإلمام أبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ ـ رحمه اهلل تعالى ـ من أشهر 
هذه الكتب التي قرأنا بها، وال زال للناس به اعتناء كبير خصوصًا أهل مصر، فإنهم 

ال زالوا يحفظونه قبل نظم الشاطبية وبعده«))(. 
16( التذكار في رواية أبان العطار. 

»قدم  فقال:  مؤمن،  حاجي  تلميذه  ترجمة  في  ابن الجزري  ذكرها  منظومة 
ثالث  سنة  العطار،  أبان  رواية  في  التذكار  وقصيدتي:  القراءات  علّي  فقرأ  دمشق 

وثمانين وسبعمئة«))(. 
17( التفسير. 

ذكره ابن الجزري في كتابه كفاية األلمعي، فإنه بعد أن ساق أحد األحاديث 
وهذا  التفسير«))(،  من  كتبنا  ما  أول  في  عليه  وتكلمنا  ذكرناه  »وقد  قال:  بإسناده 
صريح في أن ابن الجزري ابتدأ تأليف كتاب في التفسير، ولعله لم يكمله، أو فقد 

في حياته أو بعدها. 
18( تقريب النشر في القراءات العشر. 

وهو مختصر كتابه: »النشر في القراءات العشر«، طبع عدة مرات))(. 

))(  تحفة اإلخوان )ص113( وقد قام بتحقيق تحفة اإلخوان األستاذ أحمد بن حمود الرويثي 
كبحث تكميلي لمرحلة الماجستير، وطبع في دار كنوز إشبيليا. 

))(  غاية النهاية البن الجزري )2/ 324( وقد حققها الدكتور الشريف ولد أحمد محمود في 
مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي، العدد )38(. 

مع﴾ البن الجزري )ص74(.  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿جع 
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  إصدار  من  مجلدين  في  طبعة  القيمة  طبعاته  من    )((

الشريف، بتحقيق الدكتور عادل إبراهيم رفاعي. 



المبحث الثاني: مؤلفات الحافظ ابن الجزري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  69

19( التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجويد. 

عتيق  بن  عبد الرحمن  ترجمة  في  ابن الجزري  الحافظ  ذكره  الكتاب  هذا 
من  التجريد  »وكتابه  فقال:  التجريد  كتاب  مؤلف  الصقلي  ابن الفحام  أبي القاسم 
أشكل كتب القراءات حال ومعرفة، ولكني أوضحته في كتابي: التقييد في الخلف 

بين الشاطبية والتجريد، من وقف عليه أحاط بالكتاب علما بينا«))(. 

20( التمهيد في علم التجويد. 

هذا الكتاب من أوائل الكتب التي ألفها الحافظ ابن الجزري، حيث فرغ منه 
خامس ذي الحجة سنة تسع وستين وسبعمئة كما جاء في آخره، وكان عمره آنذاك 

ثماني عشرة سنة))(. 

21( التوجيهات في أصول القراءات. 

قال ابن الجزري في آخر كتاب التمهيد: »وهذا آخر ما قصدته من ترجمة هذا 
الكتاب، وكنت قبل أن أكتب هذا التأليف بدأت في كتاب سميته: التوجيهات على 
فانثنيت عن  المختصر،  هذا  تأليف  إلى  داعية  الحاجة  رأيت  ثم  القراءات،  أصول 
ذلك حتى كمل تأليفي لهذا الكتاب«))(، وقد ذكره مرة أخرى محيال عليه وأسماه: 

التوجيهات في أصول القراءات))(. 

))(  غاية النهاية البن الجزري )1/ 374 ـ 375(. 
الدكتور  طبعة  منها  طبعات،  عدة  مطبوع  والكتاب   )257  /9( للسخاوي  الالمع  الضوء    )((
غانم قدوري الحمد في مؤسسة الرسالة، وكذا طبعة الدكتور علي حسين البواب في دار 

المعارف بالرياض في مجلد. 
))(  التمهيد في علم التجويد البن الجزري )ص234 ـ 235(. 

))(  التمهيد في علم التجويد )ص189(. 
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22( جامع األسانيد في القراءات. 

شيوخه  عن  الكريم  القرآن  قراءة  في  أسانيده  مؤلفه  فيه  جمع  كتاب  وهو 
مؤلفات  من  القسطالني  ذكر  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص))(،  النبي  إلى  القراءات  عليهم  تلقى  الذين 

ابن الجزري معجم في أسماء شيوخه))(، فلعله كتاب جامع األسانيد نفسه))(. 

23( حاشية على طيبة النشر. 

ذكره ابن الجزري في غاية النهاية عند ترجمته البنه فقال: »شرح طيبة النشر 
فأحسن فيه ما شاء، مع أنه لم يكن عنده نسخة بالحواشي التي كنت كتبتها عليها«))(. 

24( الدر النظيم لروايات حفص...))(. 

ة المضية في قراءات األئمة الثالثة المروية.  25( الُدرَّ

وهي قصيدة في القراءات الثالث المتممة للعشرة في )240( بيتًا، وقد ألفها 

العربية  المخطوطات  كتابه مختارات من  في  الدكتور رمضان ششن  التسمية ذكرها  ))(  هذه 
باسم:  بن سعيد حيدر  الدكتور حازم  بتحقيق  تركيا )ص361( وطبع  النادرة في مكتبات 

جامع أسانيد ابن الجزري. 
))(  مناهج الهداية لمعالم الرواية للقسطالني )ص67( بل قال النويري في شرح طيبة النشر 
)1/ 35(: »وله في أسماء شيوخه معجمات«، فيكون هذا أحدها، ولعل البقية في مشايخ 

العلوم األخرى كالحديث، أو مشايخ بلد بعينه. 
جامع  تسمية  وأن  األسانيد،  جامع  كتاب  يذكرا  لم  والقسطالني  النويري  أن  ذلك  ويؤيد    )((

األسانيد لم ينص عليها ابن الجزري. 
))(  غاية النهاية البن الجزري )1/ 130(. 

الدين ابن الجزري  ))(  ذكره الدكتور محمد مطيع الحافظ في رسالته المسماة اإلمام شمس 
فهرس مؤلفاته ومن ترجم له )ص19( ونقل عن بروكلمان في تاريخ األدب العربي )2/ 

201( أنه مخطوط في فاتح وقف والقاهرة )1/ 108(. 
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سنة ثالث وعشرين وثمانمئة بعد حادثة سلبه من قطاع الطرق وإعاقته عن الحج))(. 

26( ذيل طبقات القراء للذهبي. 

ذكره احلافظ ابن حجر، فقال: »مجع ذيل طبقات القراء للذهبي، وأجاد فيه«))(. 

27( رسالة في الوقف على الهمزة لحمزة وهشام: 

هذا ما ذكر على صفحة العنوان، ولعل صوابه: رسالة في الوقف على الهمزة 
لهشام وحمزة؛ ليكون مسجوعا كعادته في عناوين مؤلفاته))(. 

28( طيبة النشر في القراءات العشر. 

األماني  حرز  منظومة  في  جاء  ما  تضمنت  القراءات،  علم  في  ألفية  وهي 
للشاطبي وزيادات كثيرة عليها، نظمها سنة )799هـ( في البالد التركية بعد مغادرته 
مصر والشام، وهي منظومة مطبوعة متداولة ما زال حفاظ القرآن ودارسو القراءات 

يحفظونها ويعتنون بها))(. 

29( الظرائف في رسم المصاحف))(. 

وهو كتاب يف رسم املصاحف، وقد تقدم ذكر كتاب آخر له يف نفس املوضوع 

))(  الكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق الشيخ محمد تميم الزعبي، وأخرى بتحقيق 
الدكتور أيمن رشدي سويد. 

))(  إنباء الغمر البن حجر )3/ 467(. 
))(  توجد منه نسخ خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق إحداها برقم )5465(، وعنه مصورة 

في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 
))(  من طبعاتها طبعة الشيخ العالمة محمد علي الضباع، وطبعة الشيخ محمد تميم الزعبي، 

وطبعة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد. 
))(  مقدمة كتاب النشر في القراءات العشر للعالمة محمد الضباع )1/ ز( ولم أجد من ذكره 

قبله، ولإلمام الجعبري كتاب روضة الطرائف في رسم المصاحف. 
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وهو البيان يف خط عثامن))(. 

30( العقد الثمين في ألغاز القرآن المبين. 

ذكره حاجي خليفة وإسماعيل باشا))(، وهو شرح لمنظومته في ألغاز القراءة 
المشهورة باأللغاز الجزرية التي سبق ذكرها. 

31( غاية المهرة في الزيادة على العشرة))(. 

وقد سبقت اإلشارة إليه عند الحديث على كتاب إعانة المهرة الوارد. 

32( غاية النهاية في أسماء رجاالت القراءات أولي الرواية والدراية))(. 

الكتاب في تراجم القراء، اختصر فيه كتابه الكبير في نفس موضوعه المسمى: 
»نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات«. 

33( فضائل القرآن))(. 

))(  وممن ذكرهما أيضا فضيلة الدكتور أحمد شرشال في مقدمة تحقيقه لكتاب مختصر التبيين 
العالمة  اكتفى  وقد   )188 ـ   187  /1( نجاح  بن  سليمان  أبي داود  لإلمام  التنزيل  لهجاء 

الضباع وفضيلة الدكتور أحمد شرشال بتسمية الكتابين دون إشارة إلى الفرق بينهما. 
))(  كشف الظنون لحاجي خليفة )2/ 1150( وهدية العارفين إلسماعيل باشا )2/ 188(. 

بالمدينة  المحمودية  المكتبة  في  خطية  نسخ  وله   )251  /2( البن الجزري  النهاية  غاية    )((
المنورة برقم )34/ 28( وجامعة برستون برقم )1/ 1369( )2/ 436(. 

408(، وهو مطبوع في مكتبة  ))(  نص ابن الجزري على هذه التسمية في آخر الكتاب )2/ 
الخانجي سنة )1353هـ(، في مجلدين بتحقيق وتصحيح المستشرق برجستراسر، معتمدا 
رسائل  عدة  في  أم القرى،  جامعة  في  الكتاب  تحقيق  أعيد  ثم  خطية،  نسخ  ثالث  على 

دكتوراة. 
التجويد )ص26( وأحال  التمهيد في علم  الدكتور غانم قدوري الحمد في مقدمة  ))(  ذكره 

على تاريخ األدب العربي لبروكلمان )الذيل 2/ 277(. 
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34( الفوائد المجمعة في زوائد الكتب األربعة. 

وهي أربع كتب في القراءات، وهي كتاب التبصرة لمكي بن أبي طالب القيسي، 
بلطيف  العبارات  تلخيص  وكتاب  المهدوي،  أحمد  ألبي العباس  الهداية  وكتاب 
اإلشارات ألبي الحسن علي بن خلف القيرواني، وكتاب الكافي ألبي عبد اهلل محمد 

ابن شريح المقري))(. 

35( قصيدة فيما رسم من الهمز على غير قياس. 

منظومة في )37( بيتا))(، وأولها: 

ِقَيـاِس ـِذي َخـَرَج َعـْن  الَّ اْلتَِبـاِسَبـاُب  بِـاَل  اْلَهْمـِز  ِمـَن  َرْسـٍم 

مع﴾.  جع  36( كفاية األلمعي في آية: ﴿ 

وهو في تفسير لآلية الكريمة، وما جاء في دائرة المعارف اإلسالمية من وصف 
الكتاب بأنه في القراءات المختلفة لآلية )46( من سورة هود))( ليس صحيحا، بل 

هو في تفسيرها، ويغلب على الكتاب شرح اآلية من الناحية البالغية))(. 

))(  حققه الشيخ يوسف الردادي في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة للحصول على درجة 
الماجستير، كما طبع بتحقيق جمال بن السيد الشايب في مكتبة دار اإليمان بمصر. 

))(  توجد منها نسخة خطية في جامعة برينستون ضمن مجموع برقم )4346( وعنها مصورة 
مقدمة  في  السليمي  المصطفى  الدكتور  وذكر  والتراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  في 
بالخزانة  خطية  نسخة  منها  يوجد  أنه  )ص156(  الرواية  معالم  في  البداية  لكتاب  تحقيقه 
العامة بالرباط بآخر شرح الطاهرة لناظمها طاهر بن عرب تلميذ ابن الجزري برقم )933(. 

))(  دائرة المعارف اإلسالمية )1/ 119(. 
))(  الكتاب حققه األستاذ نشيد حميد لنيل درجة الماجستير، وطبع في دار اآلفاق الجديدة في 

بيروت، سنة )2003م(. 
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37( مخارج الحروف. 

ذكره تلميذه النويري، فقال وهو يعدد مصنفاته: »وكتاب يف خمارج احلروف«))(. 

38( المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه المشهورة بالمقدمة الجزرية. 

منظومة في تجويد القرآن من بحر الرجز عدد أبياتها )107(، وهي مشهورة 
مطبوعة متداولة، وقد اهتم العلماء بها اهتماما عظيما، وقاربت شروحها مئة شرح 

أو أكثر))(. 

39( منجد المقرئين ومرشد الطالبين. 

كتاب دافع فيه المؤلف عن القراءات الثالث المتممة للعشرة، فأثبت تواترها 
وَردَّ على من زعم خالفه، وقد فرغ من تأليفه سنة )773هـ())(. 

40( النشر في القراءات العشر. 

العشرة  األئمة  قراءات  ذكر  تناولت  التي  الكتب  أشهر  من  الكتاب  هذا 
الفن،  نفسية في هذا  مباحث  بمقدمة ضمنها  لكتابه  قدم  المتعددة، وقد  برواياتهم 
وذكر فيها أهم مصادره في تأليفه وعددها )64( كتابا مع ذكر أسانيده إليها، ثم ذكر 

أبواب أحوال القراءات ثم فرش الحروف))(. 

))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35(. 
))(  طبعت المقدمة طبعات كثيرة منها طبعة الدكتور أيمن رشدي سويد في دار المنهاج بجدة 

سنة )1430هـ(. 
))(  الكتاب مطبوع عدة طبعات، أجودها التي حققها الشيخ علي بن محمد العمران على أربع 

نسخ خطية وطبعته دار عالم الفوائد في مكة المكرمة سنة )1419هـ(. 
))(  الكتاب طبع في مجلدين بإشراف العالمة المقرئ علي بن محمد الضباع، كما حقق في 

رسائل علمية. 
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41( نهاية البررة في الثالثة الزائدة على العشرة. 

ابن محيصن  الثالثة:  األئمة  قراءة  في  بيتا   )454( من  مكونة  منظومة  وهي 
واألعمش والحسن البصري، وقد فرغ من نظمها في رمضان سنة )798هـ(، بمنزل 

تلميذه حاجي خليفة، وأولها: 

اَل َأوَّ َنـْظِمـَي  بِـَحْمـِد اهلل  َوُأْهـِدي َصاَلتِـي لِلنَّبِـيِّ َوَمـْن َتاَلَبــَدْأُت 

الشاذة«،  »القراءات  بعنوان:  كتابا  الحافظ  مطيع  محمد  الدكتور  ذكر  وقد 
وذكر أن أوله: »بدأت بحمد اهلل نظمي أوال«، ويوجد في جامعة الكويت مخطوطة 
بعنوان: »القراءات الشاذة«، وبالرجوع إليها تبين أنها منظومة نهاية البررة فيما زاد 

على العشرة، وعليه فهما كتاب واحد. 

42( نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات. 

الرواية  أولي  القراءات  رجاالت  أسماء  في  النهاية  غاية  كتابه:  أصل  وهو 
والدراية))(. 

43( هداية المهرة في تتمة العشرة. 

هكذا أورد ابن الجزري اسمه في منجد المقرئين، وذكر أنه أنشد أولها لإلمام 
الثالث  القراءات  في  منظومة  وهي  كثيرا))(،  فاستحسنها  ابن السبكي  أبي الحسن 

المتممة للعشرة))(، وأولها: 

))(  غاية النهاية البن الجزري )1/ 3(. 
))(  منجد المقرئين ومرشد الطالبين )ص173 ـ 174(. 

))(  حققه وشرحه يوسف بن عوض العوفي في رسالة علمية للحصول على درجة الماجستير 
من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة.
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اَل ـاَلَأاَل َقْد َحَمـْدُت اهللَ فِي الَقْوِل َأوَّ إَِلـًهـا َعـِلـيًمـا َقـاِدًرا ُمـَتـَفـضِّ

وجاء تسميتها في بعض المصادر: »هداية البررة في تتمة العشرة«))(. 

* * *

))(  فهرس المخطوطات لدار الكتب المصرية لفؤاد سيد )3/ 186( وهو االسم الذي ذكره 
الدكتور غانم قدوري الحمد في مقدمة التمهيد في علم التجويد )ص20 ـ 21( والدكتور 
القضاة في مقدمة تحبير التيسير في القراءات )ص50( وذكر حاجي خليفة )كشف الظنون 
2/ 2042( وإسماعيل باشا )هدية العارفين 2/ 188( كتابا البن الجزري باسم: »هداية 
المهرة في ذكر األئمة العشرة المشتهرة« وإذا صحت التسمية فإنه يختلف عن هذا الكتاب 
الذي تناول القراءات الثالث المتممة للعشر، فالتسمية تشير إلى أنه في القراءات العشر، 

ويحتمل أن يكون في تراجم األئمة العشرة، ولعل اسم الكتاب قد تصحف عند البعض. 
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المطلب الثاني
مؤلفاته في الحديث وعلومه

1( األحاديث العشرون العوالي. 

ذكر الدكتور محمد مطيع الحافظ أن نسخة منه كتبت سنة )891هـ( توجد 
في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء))(. 

2( األحاديث المختارة. 

صحيح  من  منتقاة  أحاديث  تضمن  أنه  السليمي  المصطفى  الدكتور  ذكر 
البخاري من أبواب متفرقة، افتتحه ابن الجزري بذكر سنده إلى الجامع الصحيح))(. 

3( األحاديث المتواترة. 

فجمعت  المتواترة،  األحاديث  لتتبع  نشطت  كنت  »وقد  ابن الجزري:  قال 
جملة، منها: حديث الشفاعة والحساب، والنظر إلى اهلل سبحانه وتعالى في اآلخرة، 

وغسل الرجلين في الوضوء، والمسح على الخفين وعذاب القبر«))(. 

))(  شيخ القراء اإلمام ابن الجزري )ص23( واإلمام ابن الجزري فهرس مؤلفاته ومن ترجم له 
لمحمد مطيع الحافظ )ص7( وذكر أنه يوجد في مجموع برقم )89(، األوراق )52ـ  55(. 
))(  مقدمة تحقيق البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص145( وتوجد منه نسخة خطية 

في جامعة برينستون. 
))(  البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص402 ـ 403(. 
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4( األربعون الزاهرة المنسوبة إلى العترة الطاهرة. 

جمع فيها أربعين حديثا من رواية أهل البيت من الصحيفة التي ساقها الحافظ 
أبو أحمد بن عدي، وختمها بحديث مسلسل من حديثهم))(. 

5( األربعون العوالي العشاريات. 

ألفه ابن الجزري في مدينة شيراز سنة )832هـ( أي قبل وفاته بسنة، وجمع 
بالحافظ  اقتداء  عصره  في  يكون  ما  أعلى  من  اإلسناد،  عشارية  حديثا  أربعين  فيه 

العراقي؛ ألنه مشارك له في كبار شيوخه))(. 

6( أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

أوله: »فهذه أحاديث مسندة مما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب األسد 
بن  علي  المؤمنين  أمير  غالب  بني  ليث  العجائب  ومظهر  الكتائب  مفرق  الغالب، 
من  بمسلسالت  أردفتها  وأرضاه،  عنه  ورضي  وجهه  تعالى  كرم اهلل  أبي طالب، 
القرآن،  من  إليه  صحيح  إسناد  وبأعلى  وتحديثه،  روايته  من  وبمتصالت  حديثه، 

والصحبة والخرقة التي اعتمد فيها أهل الوالية عليه«))(. 

7( األولوية في األحاديث األولية))(. 

العاص  الرواية والدراية لحديث عبد اهلل بن عمرو بن  الكتاب هو   موضوع 

))(  توجد من الكتاب نسخة خطية في مكتبة علي أميري في تركيا برقم )2383(. 
))(  حققه الدكتور عبد الفتاح البزم جزءا من رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراة، وحققه أيضا 

الدكتور المصطفى السليمي، وكذلك الدكتور عبد الجواد حمام. 
))(  أسنى المناقب )ص2( والكتاب مطبوع في مكة سنة )1324هـ(. 

اسمه  وجاء  )ص67(  للقسطالني  الهداية  ومناهج   )35  /1( للنويري  النشر  طيبة  شرح    )((
في الضوء الالمع للسخاوي )9/ 257(: »األلوية في أحاديث األولية«، ولعله تصحيف، 
وسماه ابن فهد في الدر الكمين )1/ 632(: »جزء فيه الحديث المسلسل باألولية وطرقه«. 
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ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن  اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرَّ ـ رضي اهلل عنهما ـ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الرَّ
أول  راو: »وهو  بقول كل  َماِء«))(، وهو مسلسل  السَّ فِي  َمْن  َيْرَحْمُكْم  األَْرِض  فِي 
حديث سمعته منه«، ولذا سمي الحديث بالحديث المسلسل باألولية؛ لكونه أول 

ما يتلقاه التلميذ عن شيخه بحسب العادة. 

8( البداية في معالم الرواية))(. 

العلماء))(، وقد حققه  الحديث، وهو عين كتاب تذكرة  كتاب في مصطلح 

))(  قال ابن الجزري: »هذا حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من غير تسلسل...، 
وهذا الحديث أصح حديث رويناه من المسلسالت مطلقا، وإنما يصح تسلسله إلى سفيان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه  العاص، وإلى  بن  إلى عبد اهلل بن عمرو  لنا مسلسال  ابن عيينة، وقد وقع 
غلط من بعض الرواة ووهم كما بيناه في موضعه حيث أفردناه بالتأليف«. األربعون العوالي 

العشاريات )ص40(. 
))(  هذه التسمية ذكرها ابن الجزري في كتابه أسنى المطالب )ص34(، وسماه أيضا: »البداية 
في علوم الرواية« في كتابه المصعد األحمد )ص53(، وورد االسم في فهرس الفهارس 

للكتاني )1/ 305( نقال عن ابن فهد: بداية الهداية في علوم الحديث والرواية. 
))(  للكتاب نسختان خطيتان إحداهما من مقتنيات مكتبة برلين والثانية في جامعة ليدن، وقد 
تبين  المخطوطتين  على  الحصول  وعند  العلماء،  تذكرة  باسم  الفهارس  في  الكتاب  ورد 
أنه كتاب البداية؛ إذ لم ينص أحد ممن عاصر ابن الجزري أو ترجم له من المتقدمين أن 
له كتابا باسم »تذكرة العلماء«، وأول من وجدت أنه ذكر هذا االسم حاجي خليفة وتبعه 
المغيث عن  السخاوي في فتح  الحافظ  العارفين، وقد نقل  البغدادي في هدية  على ذلك 
التامة به، ومع هذا فلم  هذا الكتاب نقوالت كثيرة، وهذا يدل على اطالعه عليه ومعرفته 
ُيْثبِت السخاوي البن الجزري كتابا باسم تذكرة العلماء، بل اقتصر عند تعداد مؤلفاته على 
ذكر كتاب البداية، ولم يرد اسم »تذكرة العلماء« على صفحة عنوان المخطوطتين وال في 
مقدمة الكتاب أو خاتمته أو في أي موضع آخر، كما أن ابن الجزري قد أحال في بعض كتبه 
األخرى على كتابه: البداية في معالم الرواية، وبالرجوع إلى ما ذكر نجد التوافق بين إحالته =
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بن  محمد  سيدي  جامعة  من  الدكتوراة  شهادة  لنيل  السليمي  المصطفى  الدكتور 
عبد اهلل بالمغرب))(. 

9( بغية )أو طرفة( العالم من كالم أبي القاسم))(. 

الكتاب يتضمن أربعين حديثا منزوعة األسانيد، توجد في الصحيحين أو في 
فيه لمواضع وجود  ألفاظها وعظم معانيها؛ ورمز  انتقائها قلة  أحدهما، روعي في 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما برمز خاص مبتكر، فما أخرجه البخاري 
قال فيه: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«، وما أخرجه مسلم قال فيه: »قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص«، وما اتفقا 

على إخراجه قال فيه: »قال ملسو هيلع هللا ىلص«. 

10( تصحيح المصابيح. 

ويسمى أيضا التوضيح في شرح المصابيح))(، وهو شرح على كتاب مصابيح 

للكتاب مختصرا من محفوظات  أن  لذلك  المخطوطتين، ويضاف  في  ما هو موجود  مع   =
»تم  آخره:  في  جاء  وقد   ،)976( برقم  فيصل  الملك  مكتبة  في  وهو  برنستون،  جامعة 
المنقول من البداية« ومسائله هي عينها الموجودة في هذا الكتاب، وأخيرا فإن ابن الجزري 
يذكر عادة اسم كتابه إما في أوله أو آخره، أو يشير إلى ذلك في ثنايا مقدمته، وقد جاء في 
مقدمة الكتاب: »الحمد هلل على بدايٍة نهايُتها علم الحديث، وهداية غايتها المصير إلى زمرة 

أهل الرواية والتحديث«. 
))(  وقد حققه بعنوان: تذكرة العلماء في أصول الحديث، ثم إني راسلت فضيلة الشيخ ألخبره 
أن  البداية، فوجدت  الرواية كتاب واحد هو  العلماء والبداية في معالم  أن تذكرة  بترجيح 
ذلك األمر قد تبين له من قبل، ولذا فإني أحيل على رسالته باسم البداية في معالم الرواية. 
نسخة  في  الموجودة  هي  العالم  بغية  وتسمية   ،)53  /1( خليفة  لحاجي  الظنون  كشف    )((
تشيستربتي، وأما طرفة العالم فهي الواردة في نسخة الكتاب الخطية الباريسية )ورقتان(، 

ونسب الكتاب البنه أحمد في نسخة مكتبة أنقرة. 
))(  تسمية التوضيح جاءت عند الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس للمعجم المفهرس =



المبحث الثاني: مؤلفات الحافظ ابن الجزري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  81

السنة للحافظ البغوي، والكتاب يقع في ثالثة أسفار، وقد ألفه في بالد ما وراء النهر 
في ستة أشهر))(، قال عنه الدهلوي: »شرح جميل«))(. 

11( تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لتقي الدين الفاسي. 

البغدادي))(، والتقييد كتاب البن نقطة في معرفة رواة  باشا  ذكره إسماعيل 
كتب الحديث واسمه على التمام: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، وأما ذيل 

التقييد فهو لتقي الدين الفاسي. 

12( جزء في طرق حديث: »أنزل القرآن على سبعة أحرف«. 

مفرد  جزء  في  الحديث  هذا  طرق  تتبعت  »وقد  فقال:  النشر  كتابه  في  ذكره 
جمعته في ذلك«))(. 

)3/ 224( والسخاوي في الضوء الالمع )9/ 257( والشوكاني في البدر الطالع )ص776(   =
ذكره  لما  مخالفة  التسمية  هذه  لكن   ،)305  /1( واألثبات  الفهارس  فهرس  في  والكتاني 
ابن الجزري نفسه في عدة مواضع من كتابه البداية في معالم الرواية )ص323، 433، 478، 
في  قاري  علي  المال  اعتمدها  التي  التسمية  وهي  المصابيح،  تصحيح  سماه:  حيث   )519
بينهما  الثمين للحصن الحصين، وجمع الشيخ المصطفى السليمي  مرقاة المفاتيح والحرز 
الرواية  معالم  في  البداية  تحقيق  مقدمة  المصابيح.  في شرح  والتوضيح  التصحيح  فأسماه: 

)ص151(. 
))(  البداية في معالم الرواية )ص288(، ولم أقف عليه مطبوعا أو مخطوطا، وأما ما جاء في 
بعض فهارس المخطوطات من وجود قطعة من الكتاب في مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمال علي  أنه جزء من كتاب مرقاة  بالرياض فالصواب 

القاري. 
اإلمام  بن  لعبد العزيز  الميامين  الغر  وأصحابها  الحديث  كتب  بيان  في  المحدثين  بستان    )((

ولي اهلل الدهلوي )ص188(. 
))(  هدية العارفين )2/ 187( وفي النفس من إثبات الكتاب البن الجزري شيء. 

))(  النشر في القراءات العشر البن الجزري )1/ 21(. 
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13( الجمال في أسماء الرجال. 

هذا الكتاب نسبه إليه ابن الطيب الفاسي وعبد العزيز الدهلوي وعبد الحي 
من  أن  بدعوى  البن الجزري،  الكتاب  نسبة  في  التشكيك  يمكن  وال  الكتاني))(، 
وهو  ابن فهد  الحافظ  الجميع  مستند  ألن  نسبيا؛  المتأخرين  العلماء  من  إليه  نسبه 

تلميذ ابن الجزري، ومن أعرف الناس بشيخه وبكتبه))(. 

14( جنة الحصن الحصين))(. 

هو مختصر ثان لكتابه الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين في األدعية 
واألذكار، قال ابن الجزري في معرض حديثه عن انتشار كتابه الحصن الحصين: 

»وأما بمختصراته: العدة والجنة فأعظم وأكثر«))(. 

15( الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين. 

كتاب في األدعية واألذكار مشهور مطبوع متداول، اختصره ابن الجزري في 
عدة الحصن وفي جنة الحصن وانتخب منه أحاديث في مؤلف ثالث))(. 

))(  بيان االستشفا البن الطيب الفاسي )ق3أ( وبستان المحدثين للدهلوي )ص188( وفهرس 
الفهارس واألثبات لعبد الحي الكتاني )1/ 305(. 

))(  قال الكتاني: »وعقد له ترجمة طنانة الحافظ عمر بن فهد في معجم شيوخ والده تقي الدين، 
فعدد له في السنة من التصانيف: الجمال في أسماء الرجال...«. فهرس الفهارس واألثبات 

لعبد الحي الكتاني )1/ 305(. 
))(  الدر الكمين البن فهد )2/ 1134( والضوء الالمع للسخاوي )9/ 257( ومناهج الهداية 

للقسطالني )ص67(. 
))(  مفتاح الحصن الحصين البن الجزري )ص19(، ولم أقف على جنة الحصن مطبوعا أو 

مخطوطا. 
))(  طبع كتاب الحصن الحصين عدة مرات، منها طبعة دار غراس بالكويت بتحقيق الدكتور 

عبد الرؤوف الكمالي. 
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16( عدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين. 

ورتبه  وهذبه  المرسلين،  سيد  كالم  من  الحصين  الحصن  كتابه  فيه  اختصر 
وجعله في عشرة أبواب))(. 

17( عقد الآللئ في األحاديث المسلسلة والعوالي))(. 

نص ابن الجزري على هذه التسمية في آخر الكتاب، وقد ذكر في كتابه هذا 
أحاديث مسلسالت وأخرى عوالي، رواها بسنده من شيخه إلى منتهاه مع التعليق 

عليها))(. 

18( الكاشف في أسماء رجال الكتب الستة. 

العام  الكتاب يسفر عن موضوعه  النويري والقسطالني))(، واسم  إليه  نسبه 
وهو في أسماء رجال الكتب الستة، والكتاب في عداد المفقودات. 

19( كتاب األربعين من حديث سيد المرسلين. 

تضمن الكتاب أربعين حديثا عوالي من ثالثيات اإلمام أحمد في مسنده من 

المصرية  الديار  مفتي  تعليقات  وعليها  العربي،  البيان  لجنة  طبعة  منها  طبعات  عدة  طبع    )((
سابقا حسنين محمد مخلوف. 

))(  الضوء الالمع )9/ 257(. 
))(  للكتاب نسخة خطية ضمن مجموع من مقتنيات مكتبة باريس األهلية )13ورقة(، ويوجد 
منها مصورة في مركز الملك فيصل في الرياض، وبعد أن ختم الناسخ كتاب العقد كتب 
كلمة »مسلسالت«، ثم وجد مقدار كلمة مطموسة، وفي الصفحة التي تليه بعد ذكر البسملة 
نقل عن ابن الجزري بأسانيده )19( حديثا غالبها مسلسالت وبعضها عوال، فليحرر ما إذا 
كان كتابا مستقال أو تابعا للعقد أو مجموعة فوائد وتقييدات وسماعات عن ابن الجزري لم 

يرد منها أن تكون مصنفا مستقال. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35( ومناهج الهداية لمعالم الرواية )ص67(. 
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عن  ابن الجزري  رواها  وقد  عيينة،  بن  سفيان  الحجة  اإلمام  الحافظ  شيخه  رواية 
طريق شيخه أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الذي وقعت له بإسناد 

عشاري))(. 

20( كتاب فيه أحاديث مسلسالت وعشاريات اإلسناد عاليات))(. 

جمع ابن الجزري في كتابه هذا أحاديث مسلسالت وأحاديث عشارية عوال، 
ساقها بسنده عن شيوخه، ثم ختم تلك األحاديث بثالثة أمور: إسناد المؤلف بالقرآن 

الكريم إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإسناد اتصال الصحبة، وإسناد لبس خرقة التصوف))(. 

21( المسلسل بالمحمدين))(. 

بمحمد،  سمي  من  فضل  على  الداللة  في  مسندة  نصوصا  الكتاب  تضمن 

))(  يوجد منه نسخة خطية في مكتبة جامعة برينستون تقع في أربع ورقات، وعنها مصورة في 
من  التسمية  استنبطت  لكني  كتابه  تسمية  على  ابن الجزري  ينص  ولم  فهد،  الملك  مكتبة 
مقدمته، وإن شئت فسمه لنفس السبب: »أعلى العوالي من رواية أبي محمد سفيان بن عيينة 

الهاللي«. 
الناسخ استنبطها  الكتاب ولعل  التسمية هي الموجودة على صفحة عنوان مخطوط  ))(  هذه 
فيه  جزء  بأنه   )227  /3( المؤسس  المجمع  في  ابن حجر  ووصفه  المؤلف،  مقدمة  من 
األوهام  بعض  هذا  كتابه  في  البن الجزري  وقع  وقد  وغيرها،  بالمصافحات  مسلسالت 

تتبعه فيها ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء مفرد مطبوع. 
جامعة  في  مصورة  عنها  وتوجد  الظاهرية،  المكتبة  محفوظات  من  خطية  نسخة  للكتاب    )((
األحاديث،  في  تداخل  فيها  أوراق( وحصل   9 منها  )الموجود  ناقصة  والنسخة  الكويت، 
بدليل أن إسناد لبس الخرقة وجد في الورقة الرابعة مع أن ابن الجزري ذكر أنه سيختم به 

الكتاب. 
))(  الدر الكمين البن فهد )2/ 817(. 
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وتبع ذلك أحاديث مسندة بإسناد المؤلف مسلسلة بالمحمدين، حيث يكون االسم 
األول لكل راو فيه محمد))(. 

22( المسند األحمد فيما يتعلق بمسند أحمد. 

أطال  قد  ابن الجزري  الحافظ  أن  ويبدو  مضمونه،  عن  ينبئ  الكتاب  عنوان 
المصعد  في  عليه  التفصيل  من  لمزيد  أحال  حيث  األحمد،  المسند  في  النفس 

األحمد في عدة مواطن))(. 

23( مشيخة الجنيد البلياني))(، تخريج ابن الجزري))(. 

24( المصعد األحمد في ختم مسند أحمد. 

ابن  وبإسناد  وبمؤلفه  أحمد  اإلمام  بمسند  موجزا  تعريفا  الكتاب  تضمن 
الجزري الذي يروي فيه المسند، وهو مطبوع متداول. 

))(  للكتاب نسخة خطية ضمن مجموع من مقتنيات جامعة برنستون، ويوجد عنها مصورة في 
مكتبة الملك فهد بالرياض، ويقع في )11( ورقة. 

))(  قال ابن الجزري في المصعد األحمد )ص31(: »أما دخول مسند في مسند فواقع، وقد 
بينته في كتابي المسند األحمد«، وقال )ص34(: »وأما شيوخ ابنه عبد اهلل الذين روى عنهم 
في مسند أبيه فعدتهم مئة وثالثة وسبعون رجال، وقد أثبت ذلك وذكرتهم في كتابي المسند 
وقال  المسند«،  في  ذكرتها  أحاديث  أبو موسى  »وساق  أيضا:  )ص34(  وقال  األحمد«، 

)ص35( بعد أن ذكر شرط اإلمام أحمد: »ولهذا الكالم تتمة تذكر في المسند األحمد«. 
))(  الجنيد بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أبي طالب عفيف الدين 
أبو عبد اهلل بن جالل الدين أبي الفتوح الَبْلَيانِي عالم شيراز ومحدثها وفاضلها، لقيه الحافظ 
ابن الجزري حين قدومه شيراز، وخرج له مشيخة، وحدث بها، مات سنة )809هـ(. الضوء 

الالمع للسخاوي )3/ 79(. 
))(  الدررالكامنة البن حجر )1/ 231(. 
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25( مفتاح الحصن الحصين. 

هو شرح ميسر لكتابه الحصن الحصين، ألفه في شيراز قبل موته بسنتين وقد 
جاوز الثمانين، شرح فيه ألفاظه، وبين الغامض من معانيه وختمه بخاتمة بسط فيها 

الكالم على الصالة والسالم على خير األنام))(. 

26( المقصد األحمد في رجال مسند أحمد. 

قال ابن الجزري: »وأما رجال المسند فما لم يكن في تهذيب الكمال، أفرده 
المحدث الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن الحسين الحسيني، بإفادة شيخنا 
وأضفته  استدركته،  فإني  فاته  وما  قصر،  فيما  المحب  بن  محمد  أبي بكر  الحافظ 
إليه في كتاب سميته: المقصد األحمد في رجال مسند أحمد، وقد تلف بعضه في 

الفتنة، فكتبته بعد ذلك مختصرا«))(. 

27( منتخب الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين))(. 

))(  طبع بتحقيق األستاذ خير اهلل بن أحمد شريف الشريف وهو من منشورات مجموعة الكمال 
المتحدة. 

))(  المصعد األحمد في ختم مسند اإلمام أحمد )ص40(، فإن كان الضمير في »فكتبته« عائد 
على الكتاب كله لزم إثبات كتاب جديد البن الجزري اسمه: مختصر المقصد األحمد في 
رجال مسند أحمد، وإن كان عائدا على البعض المفقود فال، وكتاب الحسيني الذي ذكره 
ابن الجزري هو: »اإلكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال«، طبع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في مجلد، وبتحقيق عبد اهلل سرور بن 

فتح محمد في مجلدين. 
))(  »منتخب الحصن الحصين« تسمية واردة في الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط 
تسمية  وجاءت  الحصين،  الحصن  عدة  كتاب  ذكر  بعد  قوسين  بين  وضعت   )738  /2(
الكتاب في نسخة مكتبة الملك عبد العزيز: االنتخاب، ولعل الناسخ استنبطها من مقدمة =
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أوله: »فهذه نبذة انتخبتها من أدعية استخرجتها من كتابي الحصن الحصين 
من كالم سيد المرسلين ملسو هيلع هللا ىلص، ينتفع بها من رغب فيها إن شاء اهلل تعالى، وجعلتها في 

خمسة فصول«))(، وليس هو كتاب جنة الحصن الحصين. 

28( المنتقى من أحاديث المعجم الكبير للطبراني

قال ابن الجزري في ترجمة شيخه صالح الدين محمد بن أبي عمر المقدسي 
الحنبلي: »وانتقيت عليه أحاديث من المعجم الكبير للطبراني، فقرأتها عليه«))(. 

29( الهداية إلى معالم الرواية))(. 

هي منظومة في علم مصطلح الحديث تقع في )373( بيتا، شرحها عدد من 
العلماء منهم الحافظ السخاوي والقسطالني وغيرهما، وهي مطبوعة. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة: 

1( الثمانون المخرجة له. 

هي ثمانون حديثا مخرجـة من حديث ابن الجزري، وقد خرجها تلميذه 

مع  وتتماشى  الكتاب  محتوى  تعكس  ألنها  المذكورة  التسمية  اعتمدت  وقد  الكتاب،   =
تسميات مختصرات الحصن األخرى. 

عبد العزيز  الملك  نسخة  منها  خطية  نسخ  وللكتاب  )ق1(،  الحصين  الحصن  منتخب    )((
بالمدينة )3أوراق(، ونسخة جامعة الكويت )6أوراق(، ويبعد جدا أن يكون المنتخب هو 
452( في ترجمة  الكمين )1/  الدر  ابن فهد في  ما ذكره  بدليل  الحصن،  عينه كتاب جنة 
الرابع  المجلس  بفوت  الحصين  الحصن  جنة  كتاب  ابن الجزري  من  سمع  أنه  أحدهم 

والسابع، وأما المنتخب فال يستغرق سماعه سوى جلسة واحدة أو بعض جلسة. 
))(  المصعد األحمد في ختم مسند أحمد )ص51( 

))(  البداية في معالم الرواية )ص288(. 
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تقي الدين ابن فهد))(، وال يبعد أن ينسب الكتاب البن الجزري؛ ألنه كله من حديثه، 
وألنه حدث به. 

2( المئة المخرجة له. 

وهي من تخريج التقي ابن فهد أيضا))(، ويقال فيها ما قيل في الكتاب السابق.

* * *

))(  الدر الكمين بذيل العقد الثمين للتقي ابن فهد )2/ 985(. 
))(  الدر الكمين )1/ 632(. 
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المطلب الثالث
مصنفاته في الفنون األخرى

أوال: السيرة النبوية: 

1( اإلسراء والمعراج. 

في  كان  اإلسراء  أن  والصحيح  المغلطاي:  الحافظ  »قال  ابن الجزري:  قال 
اليقظة بجسـده، وأنه مرات متعددة، وأنه رأى ربه بعين رأسـه ملسو هيلع هللا ىلص قلت: وفي بعض 

ما قاله نظر، وليس هذا موضع بسطه، وقد ذكرته في كتاب مفرد، فليراجع«))(. 

2( التعريف بالمولد الشريف))(. 

آخر  »وهذا  آخره:  في  بقوله  ومحتواه  الكتاب  موضوع  ابن الجزري  بين 
وخصائصه  وأخالقه  سيرته  من  بشيء  وأتبعناه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مولد  من  جمعه  أردنا  ما 

ومعجزاته؛ لتتم فائدته، وتنمو بركته، وتعظم صلته وعائده«))(. 

))(  التعريف بالمولد الشريف )ق21(، ويمكن أن يسمى: رسالة أو جزء في اإلسراء، وانظر كالم 
الحافظ مغلطاي في اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا )ص139(. 

))(  هذه التسـمية هي التي نص عليها ابن الجزري في كتابه عرف التعريف بالمولد الشـريف 
)ص33(، وسـماه بعضهم: المولد الكبير كما في دائرة المعارف اإلسـالمية )1/ 120(. 
المكتبة  مقتنيات  ضمن  تقع  خطية  نسخة  وللكتاب  )ق49أ(،  الشريف  بالمولد  التعريف    )((
البريطانية بلندن برقم )3608(، وتقع في )49( ورقة، وهي ناقصة من اآلخر بمقدار ورقة، =
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3( ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا. 

هي المنظومة التي أقوم بتحقيقها هاهنا، وسيأتي فصل يتضمن التعريف بها. 

4( عرف التعريف بالمولد الشريف))(. 

زيادات ونكت  الشـريف، مع بعض  بالمولد  التعريف  هو مختصر كتاب 
وفوائد منثورة))(. 

ثانيا: مصنفاته في التاريخ: 

1( اإلعالم بتاريخ اإلسالم))(: 

هو مختصر لكتاب تاريخ اإلسالم للذهبي مع بعض الزيادات عليه، يتناول 
الفترة من مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى سنة )700هـ( للهجرة ألفه بأنطاكية سنة )798هـ(، 
الحقيقة:  في  »فهو  الكتاب:  مقدمة  في  بقوله  التسمية  إلى  ابن الجزري  أشار  وقد 

يمكن استدراكها من نسخة أخرى تضمنت قطعة من آخره من مقتنيات مركز جمعة الماجد   =
وتقع في )5( أوراق، وقد وردت في فهرس المركز خطأ باسم عرف التعريف، والنسختان 

خطهما ال يقرأ بسهولة. 
))(  نص ابن الجزري على هذه التسمية في كتابه اإلعالم بتاريخ اإلسالم البن الجزري )ق5أ(، 
ويالحظ أنه جاء في شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35(: »وله ثالثة موالد ما بين نثر ونظم 
بالمولد  التعريف  كتابه  بها  ختم  التي  الهمزية  قصيدته  بالثالث  مراده  ولعل  بمكة«،  ألفها 
الشريف المكونة من واحد وتسعين بيتا، وإال فتبقى القائمة المذكورة مفتقرة لكتاب آخر 

في السيرة النبوية، وتحديدا منظومة في المولد الشريف. 
))(  الكتاب مطبوع في دار الحديث الكتانية بالمغرب، بتحقيق محمد الملقي. 

))(  للكتاب عدة نسخ خطية منها نسخة مكتبة الملك عبد العزيز، وهي من محفوظات مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم )44/ 900(، وقد نسخت سنة تسعمئة للهجرة، وقد 

ذكر أنها منقولة ومقابلة على نسخة ابن الجزري. 
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إعالم بتاريخ اإلسالم«))(، ونص على التسمية في كتابه كفاية األلمعي حينما قال: 
»كما ذلك في كتابنا: اإلعالم بتاريخ اإلسالم«))(. 

2( تكملة البداية والنهاية البن كثير: 

أيضا  »وله  مؤلفاته:  تعداد  معرض  يف  فقال  ابن اجلزري  تلميذ  النويري  ذكره 
تكملة عىل تاريخ الشيخ عامد الدين بن كثري، وهو من حني وفاته إىل قبيل الثامنمئة«))(. 

3( الذيل على كتاب الوفيات البن رافع. 

لما عدد ابن الجزري بعض من ألف كتبا في وفيات الشيوخ قال: »ثم شيخنا 
ابن رافع الحافظ، ثم ذيلت عليه«))(. 

4( الذيل على تاريخ اإلسالم للذهبي: 

نص عليه ابن الجزري نفسه في كتابه: »اإلعالم بتاريخ اإلسالم«، فقال في 
معرض الحديث عن كتاب تاريخ اإلسالم للذهبي: »وفيه قلت عندما ذيلت عليه 

قديمًا...«))(. 

ثالثا: مصنفاته في فضائل األماكن والبقاع واألزمنة: 

1( اإلجالل والتعظيم في مقام إبراهيم))(. 

))(  اإلعالم بتاريخ اإلسالم )ق4ب(. 
مع﴾ )ص93(، وورد في بعض المصادر باسم: »مختصر  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿ جع 
وكذا:   ،)188  /2( العارفين  وهدية   )295  /1( الظنون  كشف  في  كما  اإلسالم«  تاريخ 

»تاريخ ابن الجزري« كما في كشف الظنون )1/ 290(. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35(. 

))(  البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص626(. 
))(  اإلعالم بتاريخ اإلسالم )ق3ب(. 

))(  الدر الكمين )1/ 189، 216 وغيرها( والضوء الالمع )9/ 257(. 
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2( غاية المنى في زيارة منى))(. 
3( فضل حراء. 

ذكره الحافظ السخاوي))(، وأشار إليه ابن فهد حينما ذكر من مؤلفاته )أي: 
ابن فهد(: »ما ورد في حراء من مرويات ابن الجزري شيخ اإلقراء«))(. 

4( ما ورد في يوم عرفة
أشار إليه ابن فهد حينما ذكر من مؤلفاته: »ما ورد في يوم عرفة من حديث 

ابن الجزري ذي المعرفة«))(. 
رابعا: مصنفاته في الفقه: 

1( اإلبانة في العمرة من الجعرانة))(. 
البرّية، الواردة من  2( األسئلة الفقهية، في المجزئ من الصالة على رسول 

كاَزُرون المحمية. 
للصالة:  تشهده  في  رجل  قال  لو  فيما  كازرون  مدينة  من  ورد  سؤال  أصله 
»اللهم صلِّ على المحمود« هل تصح الصالة أم ال؟ وهل قياس الصالة في الخطبة 

على الصالة في التشهد صحيح أم ال؟))(. 
3( التكريم في العمرة من التنعيم))(. 

))(  الضوء الالمع )9/ 257( وهدية العارفين )2/ 188(. 
))(  الضوء الالمع )9/ 257(. 

))(  عمدة المنتحل وبلغة المرتحل البن فهد )ق69ب(. 
))(  اإلحالة السابقة. 

))(  الدر الكمين )1/ 442( الضوء الالمع )9/ 257(. 
))(  يوجد منه نسخة خطية بجامعة برنستون برقم )1737( وتقع في ورقة ونصف. 

))(  الدر الكمين )1/ 15، 29، 122 وغيرها( والضوء الالمع )9/ 257(. 
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4( الدرجات العلية في طبقات العلماء الحنفية))(. 

خاتمة  األعالم،  األئمة  مقتدى  اإلسالم،  شيخ  وسيدنا  شيخنا  »قال  وأوله: 
مجتهدي األنام، أبو الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري...«، ومن األدلة 
المتصل  بسنده  المؤلف روى بعض األحاديث  أن  الكتاب البن الجزري  أن  على 

إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، بأسانيد هي عينها أسانيد ابن الجزري في كتبه األخرى))(. 

5( المختار في الفقه: 

كتاب  بأنه  النويري  ووصفه  والقسطالني))(،  النويري  ذكره  الكتاب  هذا 
في الفقه على مذهب اإلمام الشافعي بقدر كتاب الوجيز لإلمام الغزالي، ذكر فيه 

المفتى به عندهم في ذلك الوقت. 

خامسا: مصنفاته في الوعظ واإلرشاد: 
1( أحاسن المنن في الَخلق الحسن والُخُلق الحسن واالسم الحسن. 

ذكره على هذا النحو ابن فهد والسخاوي))(، وال يبعد أن يكونا كتابين اثنين 
أولهما: أحاسن المنن في الخلق الحسن، والثاني: الخلق الحسن واالسم الحسن، 

))(  توجد منه نسخة خطية في مركز جمعة الماجد للمخطوطات بدبي، والنسخة مسودة لم يتم 
تبييضها، وبعض التراجم اقتصر فيها على االسم وترك لها فراغا. 

ـ رحمه اهلل  مزيد  بن  الحسن  بن  أبو حفص عمر  الرحلة  »أخبرنا شيخنا  قوله:  ذلك  ))(  ومن 
قراءة وسماعا عليه غير مرة«، وقوله: »وقد أخبرنا بحديثه عنه غير واحد من الشيوخ منهم 
القاضي الرئيس عماد الدين محمد بن موسى بن سليمان األنصاري مشافهة«، وقوله: »وقد 
أخبرني بهذا الحديث عاليا شيخنا الحسن بن أحمد بن هالل الدقاق قراءة عليه«، وهؤالء 

الثالثة من شيوخ الحافظ ابن الجزري. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35( ومناهج الهداية لمعالم الرواية )ص67(. 

))(  الدر الكمين البن فهد )2/ 1134( والضوء الالمع للسخاوي )9/ 110(. 
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ويكون أحدهما مثال مختصرا لآلخر))(. 

2( مختار النصيحة باألدلة الصحيحة. 

أوله بعد االستفتاح: »أما بعد، فهذه نصيحة ال يستغني عنها الراعي والرعية«))(، 
وقد ضمنه عددا من مسائل السياسة الشرعية. 

سادسا: مصنفاته في اللغة العربية: 
1( الجوهرة العلية في علم العربية: 

هي منظومة في علم النحو، أشار إليها ابن الجزري في كتابه غاية النهاية عدة 
مرات))(، وقد اكتفى بتسميتها بالجوهرة، ولم أر التسمية كاملة إال عند ابن الطيب 

الفاسي والدهلوي))(. 

2( حاشية على اإليضاح في المعاني والبيان))( 

))(  كونهما كتابين هو ظاهر صنيع محقق الدر الكمين )2/ 1134( فإنه ساق ما ذكره الحافظ 
التالي:  النحو  على  ابن الجزري،  شيخه  من  والده  مسموعات  بعض  عد  حينما  ابن فهد 
الحصين«  و»الحصن  و»الطيبة«  العشر«  القراءات  في  »النشر  منها:  مصنفاته  من  وجملة 
ومختصراه »العدة« و»الجنة« و»أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب« و»أحاسن 

المنن في الخلق الحسن« و»الخلق الحسن واالسم الحسن«. 
))(  مختار النصيحة باألدلة الصحيحة )ص14(، والكتاب مطبوع في دار الصحابة بطنطا. 

))(  غاية النهاية البن الجزري )1/ 310، 2/ 251، 253(. 
))(  بيان االسشفا البن الطيب الفاسي )ق3أ( وبستان المحدثين للدهلوي )ص188(، لكن 

جاء عند الدهلوي: »علوم« بدل »علم«. 
أولها:  أن  خليفة  حاجي  وذكر   ،)188  /2( العارفين  وهدية   )211  /1( الظنون  كشف    )((
الباحثون أن نسخة من هذه الحاشية  البيان«، ويذكر  »الحمد هلل الذي خلق اإلنسان علمه 
موجودة في مكتبة صنعاء لم أستطع الوصول إليها، وذكر بعضهم نسخة أخرى في مكتبة 
الحرم المدني، وبالرجوع إليها تبين أنها ليست المرادة، فهي حاشية على الشرح المختصر =
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المتأخرين،  البالغة عند  القزويني من أهم كتب  وكتاب اإليضاح للخطيب 
وضعه مؤلفه شرحا لكتابه التلخيص، والبن الجزري العديد من اآلراء والمناقشات 
مع﴾«، ما يجعل الباحث متيقنا  البالغية في كتابه: »كفاية األلمعي في آية ﴿ جع 

من تمكنه في هذا الفن. 

3( طبقات النحاة. 

ذكره ابن الجزري في ترجمة عيسى بن عمر البصري فقال: »هو مؤلف كتابي 
الجامع والكامل في النحو الذين قال فيهما الخليل: بطل النحو جميعا...، البيتين 

ذكرناهما في طبقات النحاة«))(. 

سابعا: مصنفات في موضوعات أخرى: 

1( قصيدة في زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص))(. 

قصيدة رائية في )64( بيتا، نظمها بطريق البصرة أثناء توجهه إلى زيارة النبي 

على  الجزري  »حاشية  الناسخ:  بقلم  أوله  في  جاء  التفتازاني،  للسعد  التلخيص  على   =
بأي  المحشي  يقدم  ولم  بالجزري،  مراده  الناسخ  يحدد  ولم  التفتازاني«،  السعد  مختصر 
يا من شرح  العنوان مباشرة: »قوله: نحمدك  بالبسملة، بل جاء بعد  مقدمة ولم يأت حتى 
صدور المصنفين...«، وهي تقع في )192( ورقة، ولو صحت النسبة لكانت من أكبر كتب 
البن الجزري،  المعاصرين  المتقدمين  من  أحد  يذكره  أال  فيصعب  إطالقا،  ابن الجزري 
وتوجد مخطوطة أخرى في نفس المكتبة باسم حاشية الجزري على مختصر المعاني برقم 
)1727( مخرومة اآلخر والموجود منها )142ورقة( تضمنت حسب فهرس المكتبة نفس 

مقدمة حاشية ابن الجزري على مختصر السعد. 
))(  غاية النهاية )1/ 613(. 

للقسـطالني  الرواية  لمعالم  الهداية  ومناهج   )35  /1( للنويري  النشـر  طيبة  شرح    )((
)ص68(. 
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المدح  أبياتا في  الحبيب، وتضمنت  لزيارة  فيها عن شعوره وهو متوجه  ملسو هيلع هللا ىلص، عبر 
النبوي، وأولها: 

ْيـِل َأْسـِري َلَعـلَّ بَِهـا َيُكـوُن فِـَكاُك َأْسـِري))( لَِطْيـَبـَة بِـتُّ ُطـوَل اللَّ

2( أرجوزة في أشكال المنازل القمرية

هكذا ورد االسم في فهرس مكتبة برلين، وأولها: 

ـــِذي َأْبـــَدَع َمـــا َما))( الــَحــْمـــُد هلل الَّ فِي األَْرِض ِمْن َخْلٍق َوَما َفْوَق السَّ

وجاء في دائرة المعارف اإلسالمية من مؤلفات ابن الجزري: »ومنظومة عن 
الفلك، في اثنين وخمسين بيتا، من الرجز«))(. 

3( جزء في الكفريات. 

قال القائني: »كنت في حضرة شيخنا اإلمام الجزري الدمشقي العربي يوما 
بظاهر بلدة هراة، حين خرج منها عازما على زيارة بيت اهلل والمعاودة إلى شيراز في 
شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمئة، فأعطاني جزءا جمع في الكفريات، فنظرت 

فيه فإذا فيه مسائل كثيرة منها أنه نقل عن الحافظ الذهبي...«))(. 

4( ذكر أسانيد جماعة من العلماء وشيء من أحاديثهم))(. 

بالسيدة زينب برقم )4917(، وقد  المصرية  ))(  يوجد منها نسخة في مكتبة وزارة األوقاف 
قمت بتحقيقها. 

))(  فهرس مكتبة برلين )ص217(. 
))(  دائرة المعارف اإلسالمية لمحمد بن شنب )1/ 120(. 

))(  إشراقات األصول من علم أحاديث الرسول لجالل بن محمد القائني )ص87(، ولو قال: 
»جمعه«، بدل: »جمع« لكان نصا، ومع هذا فـ»جمع« مع قوله »أنه نقل عن« تشير إلى أن 

المؤلف هو ابن الجزري. 
))(  مخطوط يقع في مجموع ضمن مقتنيات جامعة برنستون، وتوجد مصورة عنها في مكتبة =
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بعض  ومؤلفات  وغيرها  والحديث  القراءات  كتب  لبعض  أسانيده  تضمن 
العلماء. 

5( رسالة في حكم مطالعة كتب ابن عربي. 

إحدى  في  المقرئ،  أبي بكر  الشيخ  تلميذه  من  سؤال  على  جواب  وأصله 
زيارات ابن الجزري لليمن))(. 

6( كتاب في الطب. 

ذكره النويري والقسطالني، وبيَّنَا أنه رتب كتابه هذا على حروف المعجم))(. 

7( مناقب الشيخ أبي إسحاق بن شهريار. 

نسبه إليه الحافظ ابن فهد ونص على أنه من جملة مؤلفات ابن الجزري، وقد 
حدث به مع كثير من كتبه األخرى في مكة))(. 

8( وظيفة مسنونة))(. 

كثير  كثيرة وفوائد ونقوالت  بالرياض، والمجموع يشتمل على كتب  الوطنية  فهد  الملك   =
منها عن ابن الجزري، وفي أثنائها جاء عنوان: »ذكر أسانيد كتب جماعة من العلماء وشيء 
من مروياتهم« البن الجزري، وظاهر المخطوط أنه تقييدات ونقول من بعض تالميذه عنه 
ال تصلح أن تكون تأليفا مستقال له، في حين عدها بعض الباحثين كلها أو بعضها ضمن 
مصنفات ابن الجزري ومنهم فضيلة الدكتور محمد مطيع الحافظ في كتابه اإلمام شمس 

الدين ابن الجزري فهرس مؤلفاته ومن ترجم له )ص24(. 
))(  توجد منها نسخة في خسرو باشا في تركيا برقم )423(، وحققه الشيخ محمد سعيد بكران 
في آخر كتابه رحالت القراء إلى اليمن، ابن الجزري نموذجا، ونشرته دار األقصى باليمن. 
))(  شرح طيبة النشر للنويري )1/ 35( ومناهج الهداية لمعالم الرواية للقسطالني )ص68(. 

))(  الدر الكمين )1/ 189 وغيرها(. 
))(  ذكره الدكتور غانم قدوري الحمد في مقدمة التمهيد )ص27( وأحال على تاريخ األدب =
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وهناك مجموعة من القصائد والمنظومات في المدح واأللغاز واإلجازات، 
في اعتبارها مصنفا مستقال من مصنفات ابن الجزري نظر، بخالف قصائده األخرى 
منها على سبيل  اثنتين  بذكر  والفنون، وأكتفي  العلوم  فيها بعض مسائل  نظم  التي 

التمثيل: 

1( قصيدة في مدح بهاء الدين أبي البقاء السبكي: 

وفيها: 

ْخـُر َيْعنُـو لَِوْعظِِه إَِذا َمـا َعاَل ُعـوَد الَمنَابِـِر َأْو َرَقا))( إَِمـاٌم َيـَكاُد الصَّ

2( منظومة في لغز))(: 

كتبها إلسماعيل بن المقرئ، وتقع في )13( بيتا وأولها: 

ِذْكـُرُه فِينَـا  َشـاَع  َقـْد  َواِحـًدا  َوَقـْد َعـاَل فِـي اْلَعاَلـِمـيـَن َقـْدُرُهَيـا 

* * *

العربي لبروكلمان )الذيل 2/ 277( وشكك الدكتور المصطفى السليمي في نسبة الكتاب   =
البن الجزري. مقدمة البداية في معالم الرواية )ص161(. 

مع﴾ )ص 192(.  ))(  كفاية األلمعي في آية ﴿ جع 
))(  توجد منه نسخة خطية في مكتبة وزارة األوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب. 



المبحث الثاني: مؤلفات الحافظ ابن الجزري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  99

المطلب الرابع
كتب ال تصح نسبتها إلى ابن الجزري

هناك عدد من الكتب التي نسبها إلى ابن الجزري بعض الباحثين، وال تصح 
تلك النسبة على سبيل اليقين أو الظن الراجح، ومن تلك الكتب: 

)1( اإلصابة في لوازم الكتابة

أوله: »فهذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة القدر والعلم، جعلتها تذكرة لنفسي 
ولمن شاء اهلل تعالى من بعدي، وصنفتها في فن الكتابة، وما يعرض لها من الخطأ 

واإلصابة«. 

لم ينسب الكتاب إلى ابن الجزري أحد ممن ترجم له من المتقدمين، وأول 
الدكتور  الكتاب له فيما اطلعت عليه: األستاذ محمد بن شنب وفضيلة  من نسب 

غانم قدوري الحمد))(، وأشارا إلى وجود مخطوطة له في مكتبة برلين. 

الحصول  وبعد  المخطوطة،  تصوير  وطلبت  المذكورة  المكتبة  فراسلت 
عليها ودراستها ازداد شكي في النسبة؛ فإن الناسخ اكتفى في أوله بالقول: »اإلصابة 

في لوازم الكتابة البن الجزري«، ولم يحدد المراد بابن الجزري. 

وبخالف تلك العبارة خال الكتاب من أي إشارة تدل على هوية مؤلفه، كما 

))(  دائرة المعارف اإلسالمية )1/ 120( ومقدمة كتاب التمهيد في علم التجويد البن الجزري 
بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد )ص25(. 
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كتبه  ابن الجزري في سائر  يشبه أسـلوب  الكتاب ال  به  الذي كتب  أن األسـلوب 
األخرى. 

ويضاف لذلك كله أنه قد ذكر باللغة األلمانية على صفحة العنوان أن مؤلف 
الكتاب هو ابن األثير المتوفى سنة )606هـ(، وال يخفى أن ابن األثير ممن يشارك 

ابن الجزري في النسبة، فكالهما جزري. 

)2( االعتراض المبدي لوهم التاج الكندي

نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي))(، والصواب ما ذكره الصفدي أن الكتاب 
لمعين الدين أبي عبد اهلل محمد بن علي بن غالب المعروف بابن الحميرة الجزري))(. 

)3( الذيل على مرآة الزمان))( 

ألبي المظفر  العام  التاريخ  في  كتاب  هو  األعيان،  تاريخ  في  الزمان  ومرآة 
السليمي  المصطفى  الدكتور  ابن الجوزي )ت654هـ(، وذكر  الدين سبط  شمس 
أن من ذيل على مرآة الزمان ليس ابن الجزري المقرئ بل شمس الدين محمد بن 
بعده  من  عنه  ينقل  مشهور  تاريخ  له  )ت739هـ(،  المؤرخ  ابن الجزري  إبراهيم 

كثيرا))(. 

ومما استدل به قول حاجي خليفة لما ذكر مرآة الزمان: »والذيل على األصل 
البن الجزري، وذيل ذيله للحافظ علم الدين البرزالي«))(. 

))(  هدية العارفين )2/ 187(. 
))(  الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي )15/ 34(. 

))(  هدية العارفين )2/ 188(. 
))(  مقدمة تحقيق البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص161 ـ 162(. 

))(  كشف الظنون )2/ 1648(. 
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والبرزالي توفي سنة )739هـ( قبل والدة ابن الجزري المقرئ، وكان ممن 
الزم ابن الجزري المؤرخ وروى تاريخه وأدرج ترجمته في آخره. 

)4(  الرسالة البيانية في حق أبوي النبي ملسو هيلع هللا ىلص

في نسبة الكتاب البن الجزري شك كبير؛ إذ لم ينسب الكتاب البن الجزري 
أحد ممن عاصره أو جاء بعد عصره بقليل ممن ترجم له، وأول من رأيت أنه نسب 
قدوري  غانم  والدكتور  اإلسالمية  المعارف  دائرة  في  شنب  بن  محمد  له  الكتاب 

الحمد))(. 

ولو كان ابن الجزري ممن ألف فيه كتابا مستقال الشتهر ذلك بين العلماء، ال 
سيما عند من ألف في هذا الموضوع كالسيوطي وغيره. 

واقتصرت فهارس المخطوطات على ذكر نسختين خطيتين له، األولى في 
وبالرجوع  ألمانيا،  في  برلين  مكتبة  في  والثانية  السليمانية،  المكتبة  في  إسطنبول 

إليهما تبين التطابق بينهما، وأنهما في حقيقة األمر نسخة واحدة. 

لم  إذ  الكتاب البن الجزري؛  الشك في نسبة  ازداد  المخطوط  وعند دراسة 
يذكر اسم الحافظ ابن الجزري صراحة في مقدمة الكتاب، بل تم االكتفاء بنسبته 
جزري  إمام  »رسالة  بالحمرة:  أوله  في  جاء  فقد  العجمة،  عليه  غلبت  بأسلوب 
على  تنطبق  كما  المقرئ  ابن الجزري  على  تنطبق  النسبة  وهذه  النبي«،  أبوي  في 

العشرات غيره. 

ف المؤلف عن نفسه بعد ذكر مقدمة الكتاب بقوله: »فيقول عبد الفقير  وَعرَّ

))(  دائرة المعارف اإلسالمية لمحمد بن شنب )1/ 120( ومقدمة تحقيق كتاب التمهيد في 
علم التجويد البن الجزري )ص24(. 
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الجزري« وهذا أبعد ما يكون عن أسلوب ابن الجزري القادر دائما على اإلفصاح 
عن هويته في النظم بصورة ال لبس فيها فضال عن النثر. 

تكرار  آخره  في  أو  الكتاب  ثنايا  في  يوجد  لم  الموضعين  هذين  عدا  وفيما 
السم المؤلف، أو دليل يدل على أنه الحافظ محمد ابن الجزري، بل على العكس 
تماما، فقد جاء فيه قول المؤلف: »وفي هذا مزيد تطويل الكالم في الفتاوى«))(، 
وال يعرف البن الجزري كتاب مستقل في الفتاوى ال من جْمِعه وال جمع أحد من 
جمع  إلى  بعدهم  فمن  تالميذه  من  له  ترجم  ممن  أحد  وال  هو  يشر  ولم  تالميذه، 

فتاواه في مصنف مستقل. 

كما غلب على الكتاب العجمة والركاكة في األسلوب وحسبي أن أنقل جانبا 
على  تعالى  وفقنا اهلل  بعد  »أما  مقدمته:  في  جاء  فقد  وخاتمته،  الكتاب  مقدمة  من 
الحق والصواب، واعلم أن المراد لنا تحقيق المقام؛ لقوله تعالى: قولوا الحق!!...، 
إلى آخره، فلما رأيت في ظاهر كالم إمام األعظم في فقه األكبر، حيث قال: ووالدا 
قد  األقدام،  مزالق  مقام  ظاهره  في  آخره،  إلى  الكفر...  على  ماتا  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل 
خطر ببالي تقرير الكالم وتحريره، يسرنا اهلل على أنهج االستقامة، في طريق أهل 
السنة والجماعة، اعلم يا صاحب العقل السليم والطبع المستقيم بأن القاعدة في 

اآلداب...«))(. 

هذا  كفاك  زكيا  كنت  إن  يحصى،  أن  من  كثير  »والدليل  خاتمته:  في  وجاء 
القليل، والبليد ال يفيده التطويل، ولو تليت عليه التوراة واإلنجيل، هذا أي مضى 
هذا تمت!!، ومن سنة اإلسالم في األمور كلها إخالص النية هلل تعالى، فإنه ال عمل 

))(  الرسالة البيانية )ق7ب(. 
))(  الرسالة البيانية )ق1(. 
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إال بالنية، وكل امرئ من عمله ما نوى، فمن كانت نيته الدنيا فهي ثمرته من عمله، 
ومن كانت نيته ثواب اآلخرة أو رضاء ربه تعالى فذاك مناله ومنتهى مراده، فليكن 
المؤمن خير من  نية  فإن  الرب،  الخير والهداية ومرضي  العبد في األمور كلها  نية 
عمله؛ ألن العمل يخلطه الرياء، والنية يسلم من الرياء والنفاق نعوذ باهلل تعالى من 
قول بال عمل، ومن نية بال إخالص، واهلل عليم بكل شيء، تمت الرسالة البيانية في 

حق أبوي النبي بعون اهلل تعالى وحسن توفيقه بمنه وكرمه«))(. 

وقد دلت المقدمة والخاتمة ـ على ما فيهما من ضعف ـ أن الكتاب مؤلف 
مستقل، وليس شرحا لمتن منثور أو منظوم، لكن المؤلف يباغتنا بقوله: »تنبيه: لك 
أن تأخذ من كالم الناظم«))(، وكذا قوله: »وال يرد على الناظم آزر فإنه كافر...«))(. 

ولم يبين المؤلف من هو الناظم ولم تسبق له اإلشارة من قبل، ولوال المقدمة 
النبوية،  السيرة  الكتاب جزء مستل من أحد شروح منظومات  إن  لقيل  والخاتمة، 
وهذا دليل آخر على ضعف التأليف وركاكة األسلوب الذي ال يتماشى مع أسلوب 

حافظ كبير كابن الجزري. 

لهذا كله فإن نسبة الكتاب البن الجزري مردودة. 

)5( الزهر الفائح فيمن تنزه عن الذنوب والقبائح

منه  وعندي  مرات))(،  عدة  طبع  وقد  ابن الجزري  إلى  ينسب  الكتاب  هذا 

))(  الرسالة البيانية )ق9ب، 10أ(. 
))(  الرسالة البيانية )ق5ب(. 
))(  الرسالة البيانية )ق7ب(. 

))(  طبع بمطبعة عبد الرزاق بالقاهرة سنة )1305هـ( وفي المطبعة الميمنية سنة )1310هـ( 
وفي المطبعة العلمية )1313هـ( وفي دار الكتب العربية الكبرى سنة )1332هـ( وبمطبعة =
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أربع نسخ خطية، َنسب في إحداها الناسُخ الكتاَب إلى اإلمام محمد الغزالي، وفي 
األخرى إلى محمد بن المؤذن، والثالثة إلى ابن الجزري، والرابعة لم يذكر الناسخ 

اسم المؤلف))(. 

كما ذكر الدكتور عبد الحميد العلوجي هذا العنوان ضمن مؤلفات الحافظ 
ابن الجوزي))(. 

اإلمام  إلى  العنوان  بنفس  كتابا  بدوي  الدكتور عبد الرحمن  أن نسب   وبعد 
ستر  في  الفاتح  »الزهر  بعنوان  كتابا  االسكندرية  بلدية  مكتبة  في  أن  ذكر  الغزالي 

العيوب والقبائح« منسوبا إلى ابن عربي))(. 

علما بأنه لم ينسب الكتاب إلى ابن الجزري أحد ممن ترجم له من المتقدمين، 
بل وال بعض المتأخرين نسبيا كإسماعيل باشا البغدادي في كتابه هدية العارفين، 

مع ذكره للعديد من مصنفاته األخرى. 

ومن نسب الكتاب إليه هو بروكلمان ومحمد بن شنب في دائرة المعارف، 
أما محمد بن شنب فبحسب المصادر المذكورة في آخر المبحث في دائرة المعارف 

مصطفى البابي الحلبي سنة )1375هـ( وفي دار الكتب العلمية ببيروت سنة )1986م(. انظر   =
الجزري  ابن  القراء  63( وشيخ  العربية والمعربة إللياس سركيس )1/  المطبوعات  معجم 

)ص28(. 
والنسـختان   ،)9515( برقم  البريطانية  المكتبة  نسـخ  هي  للغزالي  المنسـوبة  النسـخة    )((

المنسوبتان البن الجزري والبن المؤذن أزهريتان، والرابعة جزائرية. 
هناك  أن  وذكر   )141 ـ  )ص140  العلوجي  عبد الحميد  للدكتور  ابن الجوزي  مؤلفات    )((

نسخة منه في معهد المتحف اآلسيوي بلينغراد منسوبة إلى ابن المؤذن. 
))(  مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي )ص 376(. 
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فاعتماده على ما ذكره بروكلمان))(، وأما بروكلمان فقد تردد في نسبته البن الجزري 
للغزالي  ينسب  أنه  ذكر  البن الجزري  الكتاب  نسب  لما  إنه  إذ  بذلك؛  يجزم  ولم 

أيضًا))(. 

العربية  باللغتين  حاصل  والغزالي  ابن الجزري  بين  االشتباه  أن  والطريف 
واإلنجليزية: 

أما العربية: فكل من الغزالي وابن الجزري اسمه: محمد بن محمد بن محمد، 
فاشتركا في االسم األول واسم األب والجد. 

وأما الثاني: فقد تفطنت إليه عند قراءة تفاصيل المخطوط باللغة االنجليزية، 
حيث ورد اسم المؤلف بالشكل اآلتي: 

AL ـ GHAZALI MUHAMMAD IBN MUHAMMAD

فالغزالي إذا كتبت بلغة تعتمد الحروف الالتينية سواء كان باللغة االنجليزية 
 )R( بحرف )L(أو األلمانية تكون قريبة من الجزري وتشتبه بها، ويكفي استبدال

لتتحول الكلمة من الغزالي إلى الجزري))(. 

وأضف إلى ذلك كله أنه ال يوجد في مقدمة الكتاب وخاتمته وال في أثنائه 
ما يدل على أنه البن الجزري بخالف كثير من كتبه األخرى، وأسلوب الكتاب ال 

يشبه أسلوب ابن الجزري في كثير من كتبه األخرى. 

))(  دائرة المعارف اإلسالمية )1/ 120(. 
))(  تاريخ األدب العربي لبروكلمان نقال عن مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي )ص 376(. 
))(  والسيما إن نطقنا الجيم في الجزري جيما كما ينطقها المصريون اليوم وهي لغة فصيحة، 

 .G ال J أما إذا نطقنا الجيم بالصورة األخرى فاألحسن بدء الجزري بحرف
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)6( سالح المؤمن في األدعية

هذا الكتاب ال تصح نسبته البن الجزري، والصواب أنه ألبي الفتح محمد 
ابن محمد بن علي بن ُهمام المشهور بابن اإلمام )ت745هـ(، وابن الجزري ممن 

اطلع على الكتاب وأفاد منه. 

اطلعت  فقد  ذلك  في  معذور  البن الجزري  الكتاب  نسب  من  أن  والحق 
ال  البن الجزري  الكتاب  الناسخ  نسب  حيث  الخطية،  الكتاب  نسخ  بعض  على 
البن اإلمام، وأما السواد األعظم من النسخ فتنسب الكتاب البن اإلمام، وبمقارنة 
كتاب  مع  متطابقة  ُوِجدت  البن الجزري  الكتاب  ناسخها  نسب  التي  النسخة 

ابن اإلمام، فالكتاب واحد))(. 

ويضاف لذلك أن الكتاب قد اشتهر بالنسبة إلى ابن اإلمام حتى أصبح يذكر 
كتاب  صاحب  »وهو  ابن اإلمام:  عن  يقول  ابن حجر  فالحافظ  بمؤلفه،  للتعريف 
سالح المؤمن«))(، بل إن ابن الجزري نفسه نسب الكتاب البن اإلمام وأعلى من 

شأنه بقوله: »وله كتاب سالح المؤمن في األذكار لم يؤلف مثله«))(. 

ينسب  الباحثين  بعض  جعل  وما  قطعا،  البن اإلمام  الكتاب  أن  والخالصة 
الكتاب البن الجزري وجود بعض المخطوطات التي نسب فيها الكتاب إليه على 

سبيل التوهم. 

وما جعل بعض النسـاخ يقع في هذا الوهم تشـابه اسـمي ابن الجزري 

ابن اإلمام مطبوع متداول، فقد طبع في دار الكلم الطيب بدمشق بتحقيق الدكتور  ))(  كتاب 
محيي الدين مستو. 

))(  الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة البن حجر )4/ 203(. 
))(  غاية النهاية في طبقات القراء )2/ 245(. 
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وابن اإلمام؛ فكالهما محمد بن محمد بن علي ويزاد البن الجزري محمد ثالث، 
واألذكار  األدعية  في  كتابين  وتأليفهما  متقاربين،  عصرين  في  لوجودهما  إضافة 

تشابها في ترتيب بعض موضوعاته. 

)7( شرح منهاج الوصول إلى علم األصول

ترجموا  ممن  المتقدمون  يذكره  ولم  البغدادي))(،  باشا  إسماعيل  إليه  نسبه 
البن الجزري، وال يوجد في فهارس المخطوطات منسوبا له. 

وبين الدكتور المصطفى السليمي عدم صحة النسبة البن الجزري المقرئ، 
واسم  )ت711هـ(،  الجزري  عبد اهلل  بن  يوسف  بن  محمد  الدين  لشمس  وأنه 
محمد  شعبان  الدكتور:  بتحقيق  القاهرة  في  طبع  وقد  المنهاج«،  »معراج  شرحه: 

إسماعيل. 

ومن األدلة التي ذكرها على ذلك أن حاجي خليفة نسب الكتاب البن الجزري 
مؤرخا وفاته بسنة )711هـ(، وأن ابن قاضي شهبة والحافظ ابن حجر حينما ترجما 
لمحمد بن يوسف الجزري))( ذكرا من مؤلفاته شرح المنهاج للبيضاوي وأنه اعتذر 

في مقدمته بالكبر، وهي نص العبارة الموجودة في الشرح المطبوع))(. 

)8( عوالي القاضي أبي نصر

الباحثين،  بعض  وتبعه  الحمد))(،  قدوري  غانم  الدكتور  له  الكتاب  نسب 
وعمدتهم في ذلك حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، وعند الرجوع للموضع 

))(  هدية العارفين )2/ 188(. 
))(  طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2/ 309( والدرر الكامنة البن حجر )4/ 300(. 

))(  مقدمة تحقيق البداية في معالم الرواية البن الجزري )ص162 ـ 163(. 
))(  مقدمة التمهيد في علم التجويد )ص26(. 
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المحال عليه في الكتاب، نجد النص التالي: »عوالي القاضي أبي نصر، هو شمس 
سنة  المتوفى  الدمشقي،  الشيرازي  عبد اهلل  بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين 

)723هـ(«))(. 

المقرئ  ابن الجزري  يقصد  لم  خليفة  حاجي  أن  اإلحالة  هذه  من  وواضح 
المشهور، الشخصية قيد الدراسة في هذا البحث ألمرين: 

األول: أن الجد الرابع البن الجزري هو علي وليس عبد اهلل. 

الثاني: أن الشخص المنسوب له الكتاب توفي سنة )723هـ( وابن الجزري 
توفي سنة )833هـ(، فبين وفاتيهما ما يزيد على قرن كامل. 

ولهذا لم يعد إسماعيل باشا البغدادي الكتاب ضمن مؤلفات ابن الجزري))(، 
والذين ذكروه ربما جنحوا إلى أن ما في كشف الظنون تصحيف من النساخ، أو أن 
حاجي خليفة وهم في نسبة الكتاب، وأن الكتاب هو للحافظ ابن الجزري المقرئ 

المشهور. 

 وقد قصد حاجي خليفة عالما آخر اختلط بابن الجزري، والسبب في هذا 
الخلط أن أبا نصر وابن الجزري قد اتفقا في اللقب واالسم والنسبة فكالهما شمس 

الدين محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشيرازي 

فقال:  وجيزا  تعريفا  به  عرف  وقد  ابن الجزري،  شيخ  شيخ  هو  وأبو نصر 
ابن الشيخ العالم  الدين، أبو نصر محمد،  »الشيخ المسند األصيل الصالح شمس 
الكاتب شيخ المجودين في الخط شمس الدين محمد، ابن القاضي اإلمام العالم 

))(  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة )2/ 1179(. 
))(  هدية العارفين )2/ 188(. 
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سنة  ولد  بابن الشيرازي،  المعروف  ابن َمِميل  هبة اهلل  بن  محمد  أبي نصر  الكبير 
...... ))( عشرين وستمئة بدمشق، وأجازه خلق من مسندي دمشق وبغداد وأصبهان 

وشيراز وغيرهم، وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمئة بدمشق«))(. 

ولكن هل العوالي لمحمد هذا أم لجده فهو الموصوف بالقاضي؟ احتماالن، 
ليس هذا موضع تحريرهما. 

)9( فتح القريب المجيب ببيان قراءة اإلمام حمزة بن حبيب

الحافظ، وذكر أن  الدكتور محمد مطيع  ابن الجزري  إلى  الكتاب نسبه  هذا 
نسخة منه توجد في مكتبة الحرم المكي، وعمدته في ذلك الفهرس الشامل، وقد 
ينسب  الكتاب  أن  المكي  الحرم  إلى مخطوطة  اإلحالة  بعد  الفهرس  في هذا  ذكر 

ي))(.  أيضا إلى محمد بن الموقع الَغزِّ

بمكة  الحرام  المسجد  بمكتبة  المحفوظة  الخطية  النسخة  إلى  الرجوع  وعند 
برقم )437(، نجد في صفحة العنوان: »فتح القريب الحبيب ببيان مراد اإلمام حمزة 
 ابن حبيب، تأليف سيدنا وموالنا وأستاذنا وقدوتنا إلى اهلل تعالى الشيخ اإلمام العالم 
ثم  الشيخ«  الحميدة  والتصانيف  العديدة  الفنون  ذي  الفهامة  البحر  الحبر  العالمة 
ُضِرب على اسم المؤلف، وبعد الضرب جاء: »الشافعي، غفر اهلل له وللمسلمين 

))(  فراغ بمقدار كلمة واحدة.
للذهبي  الشيوخ  معجم  في  ترجمته  وانظر  )ق5أ(،  البن الجزري  بالمحمدين  المسلسل    )((
)2/ 279ـ  280( وذيل التقييد للفاسي )1/ 434ـ  435( والدرر الكامنة البن حجر )4/ 

233 ـ 234( وفيها جميعا أنه ولد سنة )629هـ( وتوفي سنة )723هـ(. 
القراءات  مخطوطات  قسم  المخطوط،  اإلسالمي  العربي  للتراث  الشامل  الفهرس  انظر    )((

)ص146(. 
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مشابه  بخط  الشافعي«  »بابن الجزري  كتب:  الضرب  آمين«، وعلى جانب  أجمعين 
للخط األول وعند تفحص الكتاب، تبين أنه ليس البن الجزري بدليل ال يقبل التأويل. 

وهذا الدليل يتمثل في ذكر مؤلف الكتاب السم الحافظ ابن الجزري بصورة 
تقطع بتغايرهما، فقد قال في أوله: »وبعد فقد التمس مني بعض األصدقاء من السادة 
الرفقاء أن أفرد قراءة اإلمام أبي عمار حمزة من روايتي أبي محمد خلف وأبي عيسى 
خالد، إذ عليهما اآلن في نقل قراءته االعتماد، في قالب حسن يستضئ بنور تحقيقه 
للفائدة  تكثيرا  والتيسير،  الشاطبية  لما في  اللسن، مضيفا  قراءته  الذهن ويستعذب 
غالب ما صح عند ابن الجزري وغيره من أئمة التحرير، فأجبته لذلك، سائال من 
سيدي أن يسلك بي أحسن المسالك، وسميتها: فتح القريب الحبيب))( ببيان قراءة 

اإلمام حمزة بن حبيب«))(. 

فقوله في المقدمة: »غالب ما صح عند ابن الجزري وغيره من أئمة التحرير« 
يدل على أن المؤلف ليس ابن الجزري، ويفسر نسبة الكتاب البن الجزري من قبل 

بعض المفهرسين فالباحثين. 

)10( كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخالصة

أحمد  مصطفى  الدكتور  قام  وقد  النحو،  في  ابن مالك  ألفية  على  شرح  هو 
ليس  الكتاب  أن  والحق  المقرئ))(،  ابن الجزري  إلى  منسوبا  بتحقيقه  النماس 

ألبي الخير ابن الجزري ويدل على ذلك أمور منها))(: 

المخطوط  أول  في  االسم  ولذلك جاء  المجيب،  هاهنا تصحيف:  »الحبيب«  أن  الظاهر    )((
بقلم المفهرس »المجيب« بدل: الحبيب. 

))(  فتح القريب المجيب )ق1(. 
))(  طبع في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة )1403هـ( الموافق )1983م(. 

))(  راجع ما كتبه الدكتور السالم محمد محمود الشنقيطي، في رسالته: منهج ابن الجزري =
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اإلمام  الشيخ  »قال  أولها:  في  وجاء  فريدة  نسخة  على  طبع  الكتاب  أوال: 
األجل العالم العالمة شيخ اإلسالم بركة األنام شمس الدين الخطيب الجزري«))(. 

من  )أي  منها  الفراغ  »وكان  الكتاب:  آخر  النسخ  تاريخ  بيان  في  جاء  ثانيا: 
نسخها( في الغر األخير من شعبان المبارك سنة ثمان وعشرين وسبعمئة«، أي قبل 
والدة ابن الجزري بثالث وعشرين سنة، وقد ظن المحقق ذلك تصحيفا صوابه: 

»ثمان وعشرين وتسعمئة«))(. 

ـ  النصيبي  الدين  تقي  العالمة  اإلمام  الشيخ  »قال  الكتاب:  في  جاء  ثالثا: 
بن  أحمد  والنصيبي: هو  ابن معطي«))(،  ألفية  عليه  قراءتي  ـ عند  قدس اهلل روحه 

المبارك بن نوفل أبو العباس توفي سنة )664هـ())(. 

بن  يوسف  بن  محمد  شمس  هو  الكتاب  هذا  مؤلف  أن  الجزم  نستطيع  لذا 
المشهور  )711هـ(  سنة  والمتوفي  )630هـ(  سنة  المولود  الجزري  عبد اهلل 
إلى  الوصول  منهاج  شرح  وصاحب  النصيبي،  تالمذة  وأحد  الجزري،  بالخطيب 

علم األصول الذي تقدم ذكره. 

82( ومقدمة تحقيق البداية في معالم  في كتابه النشر مع تحقيق قسم األصول )ص76 ـ   =
الرواية البن الجزري للدكتور المصطفى السليمي )ص163ـ  166( تجد فيهما هذه األدلة 

وزيادة. 
))(  كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخالصة )ص3(. 

))(  كاشف الخصاصة )ص423(. 
))(  كاشف الخصاصة )ص 284(. 

اللغويين  في طبقات  الوعاة  وبغية   )99  /1( النهاية البن الجزري  غاية  في  ترجمته  انظر    )((
والنحاة للسيوطي )1/ 355، 390(. 
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المطلب األول
تحقيق اسم المنظومة

أشار ابن الجزري إلى اسم المنظومة في أولها فقال: 

ـَفا ْيُتـَهـا َتـَفـاُؤاًل: »َذاَت الشِّ فِـي ِسـيَرِة النَّبِـيِّ ُثـمَّ اْلُخَلَفـا«))( َسـمَّ

وال يمكن التعويل على هذا البيت في أن ما تضمنه هو اسم المنظومة الدقيق 
ألمرين اثنين: 

األول: احتمال أن تكون ضرورة النظم قد ألجأته إلى تصرف يسير في اسم 
المنظومة مراعاة للوزن. 

الثاني: أن ابن الجزري قد أعاد اإلشارة إلى اسم المنظومة في آخرها، بصورة 
غير متطابقة مع ما ذكر في أولها، وإن كانت قريبة منها، فإنه قال: 

ـَفا فِي ِسـيَرِة اْلُمْصَطَفى َواْلُخَلَفاِء اْلَخْمَسـِة«))( َوَكُمَلـْت: »َذاُت الشِّ

العطف  وحرف  بالنبي،  المصطفى  استبدال  البيتين:  بين  الخالف  وأوجه 
أول  في  بالقصر  جاءت  التي  الخلفاء  مد  وكذا  »ثم«،  العطف  بحرف  »الواو« 

المنظومة، وأخيرا إضافة كلمة »الخمسة« لينعت بها الخلفاء. 

إن هذا الخالف اليسير يجعلنا نحاول البحث عن مرجحات وأدلة خارجية، 

))(  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا. البيت رقم )13(. 
))(  ذات الشفا. البيت رقم )492(. 
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غير ما ذكر ابن الجزري في الموضعين السابقين؛ لتحديد اسم المنظومة الدقيق. 

والباحثين  والمترجمين  والشراح  النساخ  بعض  قبل  من  المنظومة  فجاءت 
بتسميات أخرى مشابهة لما ذكره ابن الجزري لكنها غير متطابقة، وفيما يلي بعض 

هذه التسميات، فمن ذلك: 

وهي  الخلفا،  األربعة  وأصحابه  المصطفى  النبي  سيرة  في  الشفا  ذات   )1(
التسمية المعتمدة في النسخة التركية بخط الناسخ، وذلك في أول المخطوط وفي 
من  فراغه  عند  فسماها  التسمية  بأول  اإلمام  جامعة  نسخة  كاتب  واكتفى  آخره، 

النسخ: ذات الشفا في سيرة النبي المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. 

)2( ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا، وهي التسمية التي 
ذكرها إسماعيل باشا البغدادي))( والشيخ محمد مطيع الحافظ))(. 

لكانت  بثم  الواو  استبدال  ولوال  والخلفا،  النبي  سيرة  في  الشفا  ذات   )3(
مطابقة للتسمية التي ذكرها ابن الجزري أوال. 

وهذه التسمية جاءت من قبل الناسخ في أول مخطوط مكتبة الحرم المكي 
)ن( وجامعة طوكيو باليابان، ومكتبة ال له إسماعيل في تركيا، وهي نفس التسمية 
المذكورة في نسخة جامعة برنستون، لكنها تختلف عما قبلها أن التسمية في نسخة 
برنستون ليست من عمل الناسخ بل من مفهرس المخطوط، وقد كتبت بالحروف 

اإلنجليزية. 

شرحه  مقدمة  في  الفاسي  الطيب  بن  محمد  أيضا  التسمية  هذه  ذكر  وممن 

))(  هدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي )2/ 188(. 
))(  اإلمام شمس الدين ابن الجزري )ص24(. 
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ِرْكِلي))( ومحمد بن شنب))( لكن ورد  على المنظومة))(، ومنهم أيضا خير الدين الزِّ
عندهما: الشفاء والخلفاء، بالمد ال القصر. 

)4( ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه ومعجزاته وخلفائه األربعة، وهي 
التسمية التي ذكرها كاتب نسخة مركز الملك فيصل بالرياض. 

)5( ذات الشفا في حقوق النبي المصطفى، وهي التسمية التي ذكرها محمد 
ابن يوسف السليماني المحجر في شرحه على النظم))(. 

الدين  صالح  جامعة  ونسخة  المدني  الحرم  نسخة  كاتبا  اكتفى  حين  في 
الكردي  اآلالني  فعل  وكذا  عليه،  زيادة  دون  الشفا«  »ذات  لفظي:  بذكر  بالعراق 

ومحمد الُعَمِري في شرحيهما على الكتاب))(. 

ما  وبخالف  في«،  الشفا  »ذات  كاملة:  التسمية  ذكر  من  عند  عليه  والمتفق 
وهو  »سيرة«  كلمة  ذلك  بعد  يذكر  سائرهم  أن  نجد  المحجر  السليماني  عند  ورد 

الصواب؛ فإن النظم في سيرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ال في بيان حقوقه. 

ثم نجد تفاوتا بعد ذلك فمنهم من أتى بلفظ »النبي«، ومنهم من أتى بلفظ 
»المصطفى«، ومنهم من جمع بينهما. 

وأما لفظ »الخلفاء« فبخالف السليماني المحجر فمحل اتفاق، مع خالف 
يسير في قصره تارة، ومده تارة أخرى. 

))(  بيان االستشفا لمحمد بن الطيب الفاسي )ق1أ(. 
))(  اإلعالم للزركلي )7/ 45(. 

))(  دائرة المعارف اإلسالمية )1/ 120(. 
))(  ذات الوفا )ق1أ(. 

))(  رفع الخفا لآلالني )1/ 18( ومنهل الصفا ومسرح الوفا لمحمد أمين العمري )ق1ب(. 
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وما عدا ذلك من ألفاظ فهي مما تفرد به بعضهم دون بعض. 

ولو جاز لي أن ألفق مما سبق اسما لذكرت أن اسم المنظومة هو: »ذات الشفا 
في سيرة النبي المصطفى ومن بعده من الخلفا«؛ فاالسم متزن والسجع متناسب. 

ويقاربه في التناسب االسم الذي ذكرته أوال والمعتمد في النسخة التركية، 
لكني استبعد وجود لفظ األربعة التي وردت في التسمية هنالك؛ ألن ابن الجزري 
ذكر في آخر النظم أن الخلفاء الذين ترجم لهم خمسة ال أربعة، ومنه يعلم أن ترجمة 

الحسن بن علي ـ رضي اهلل عنهما ـ أصل بذاتها، ال تابعة لترجمة أبيه. 

وحيث إني لم أجد من َذَكَر التسمية على الكيفية التي جازفنا بتلفيقها، فإني 
أؤثر السالمة وأعتمد: »ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا« اسما لهذا النظم. 

 ويؤيده أنها التسمية التي ذكرها ابن الجزري في أول نظمه، لوال استخدامه 
لثم بدال من الواو، وقد كان مضطرا لذلك لئال ينكسر البيت. 

نساخ  من  كثير  لدى  المعتمدة  التسمية  أنها  أيضا  التسمية  تلك  يرجح  ومما 
المفهرسين  بعض  وكذا  شراحه،  أحد  الفاسي  الطيب  بن  محمد  ولدى  النظم، 

والمترجمين كخير الدين الزركلي ومحمد أبي شنب. 

محمد  قال  الداء،  خالف  هو  الذي  الشفاء،  صاحبة  الشفا:  بذات  والمراد 
ابن الطيب الفاسي: »ذات الشفا ـ بكسر المعجمة ـ أي: صاحبة الدواء النافع«))(، 
وقال اآلالني: »سماها ذات الشفا؛ ليتفاءل به الناس، ويقع في ظنهم أنها شفاء لداء 

جهلهم«))(. 

))(  بيان االستشفا )ق8ب( 
))(  رفع الخفا لآلالني )1/ 42(. 
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لداء  شفاء  يكون  أن  يمكن  بل  فقط،  للجهل  شفاء  النظم  كون  يقتصر  وال 
القلوب أيضا، إذ من تفكر في سيرة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وسيرة خلفائه من بعده، ازداد 
شوقه للقائهم، وعظمت رغبته في التأسي بهم، وهانت عنده الدنيا، وتخلص من 

كثير من األمراض التي تعتري القلوب. 

والشفا أيضا كتاب للقاضي عياض، واسمه بالكامل: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، قال العمري: »ففيه إيهام لطيف حيث أوهم بذكر الشفا أن المراد 
الكتاب المذكور، وهو معنى قريب له، خصوصا في هذا المقام، الشتراك الكتابين 
في كونهما لبيان أحواله ـ عليه السالم ـ وخصائصه وسيره«))( ثم رجح أن المراد 

المعنى األول وهو الدواء. 

وليس مراد الناظم في التسمية كتاب الشفا للقاضي عياض؛ الشتمال الشفا 
على كثير من المباحث والمسائل غير المذكورة في هذا النظم، كما أن الشفا خال 
الخلفاء  سيرة  النظم  تضمن  إلى  إضافة  النظم،  بخالف  النبوية  السيرة  مسائل  من 

الراشدين مما خال منه كتاب القاضي عياض. 

ثم إن ابن الجزري لو أراد كتاب القاضي عياض الستطاع البوح به بصورة 
أكثر صراحة؛ إذ ال يعجزه النظم. 

وأما إثبات النظم البن اجلزري فهو حمل اتفاق الناسخني والرشاح واملرتمجني، 
فلم ينسب الكتاب ألحد غريه. 

أي  ابن الجزري  به  قطع  التي  المنظومة  من  األول  البيت  ذلك  في  والسبب 
احتمال أو شك، إذ يقول فيه: 

ـٌد ُهـَو اْبـُن اْلَجـَزِري الُمْقـَتـِدِرَقـاَل ُمَحمَّ لِْلُمَهْيِمـِن  اْلـَحـْمــُد 

))(  منهل الصفا ومسرح الوفا لمحمد أمين العمري )ق17أ(. 
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المطلب الثاني
عدد أبيات المنظومة

ل في آخرها، ومع  أشار ابن الجزري إلى عدد أبيات المنظومة بحساب الُجمَّ
هذا فقد اختلف النساخ والشراح في تحديد عدد األبيات. 

قال ابن الجزري: 

ــاَل اَل))( َأْبـَيـاُتـَهـا َجــاَءْت َثـَواٍن ُكـمَّ َعـاَم ِحَسـاٍب َصـحَّ َذاَك ُجمَّ

وسبب االختالف في عدد األبيات يرجع إلى مسألتين: 

األولى: ما هي األحرف التي أراد ابن الجزري الرمز بها والمعتمدة في البيت 
لحساب الجمل؟ 

الثاني: هل يجوز عد األبيات التي جاءت بعد هذا البيت أم ال؟ بمعنى: هل 
المذكور  العدد  أم أن  بعده،  ما  دون  البيت  هذا  إلى  العدد  بذكر  ابن الجزري  مراد 

شامل لجميع أبيات المنظومة سواء التي جاءت قبل هذا البيت والتي بعده. 

المنظومة بحسب تحقيقي لها  أبيات  إلى أن عدد  وابتداء ال بد من اإلشارة 
على نسخها الخطية قد بلغ )517(.

قوله:  في  والكاف  والثاء  الجيم  حروف  كتب  النظم  نساخ  من  كثيرا  إن  ثم 

))(  ذات الشفا، البيت رقم )493(. 
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»جاءت ثوان كمال« من البيت السابق بالحمرة إشارة إلى حساب أبيات المنظومة. 

وهي بحسب صنيعهم )523( بيتا؛ ألن الجيم بمقياس حساب الجمل بثالثة 
والثاء بخمسمئة والكاف بعشرين. 

وذهب اآلالني الكردي إلى أن الذي يدل على عدد أبيات النظم هو حرف 
الثاء فقط، وأن عدد األبيات هو خمسمئة بيت تقريبا، وأنه ال يجوز عد ما بعد هذا 
البيت؛ ألنه كالتتمة والخاتمة، وليس من ذات الشفا، ثم إنه َخطَّأ صنيع النساخ في 

كتابتهم الجيم والكاف مع الثاء بالحمرة. 

قال: »وإنما قيدنا بقولنا خمسمئة تقريبا؛ ألنا عددنا من أولها إلى هذا البيت 
مرارا فكان أربعمئة وتسعين، إال أن يكون إسقاط هذا الناقص من النساخ في أثناء 

األبيات«))(. 

وقد سقط من نسخة اآلالني ثالثة أبيات جزما، فإن البيت المشار إليه رقمه 
حسب تحقيقي أربعمئة وثالث وتسعون. 

وأما ابن الطيب الفاسي فقد جاء البيت عنده مغايرا لما أثبتناه بحسب نسخ 
عدد  في  عنده  مغايرة  نتيجة  أوجد  مما  اآلالني،  عند  وجد  ولما  الخطية  الكتاب 

األبيات، فقد جاء شطر البيت عنده على النحو التالي: 

أبياتهـا جـاءت دوان كمـال

فجاء عنده »دوان« بدال من »ثوان«، ثم إنه رأى أن األحرف الدالة على عدد 
األبيات هي كل أحرف »جاءت دوان«. 

))(  رفع الخفا )2/ 300(. 
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وخمس  أربعمئة  الجمل  بحساب  دوان«  »جاءت  حروف:  عدة  »فإن  قال: 
وستون، وأبيات المنظومة كذلك«))(. 

ويالحظ أن حروف: »جاءت دوان« تعدل أربعمئة وستا وستين بزيادة واحد 
بأربعمئة،  والتاء  بواحد،  واأللف  بثالثة،  الجيم  فإن  الفاسي؛  العالمة  ذكر  ما  على 
والدال بأربعة، والواو بستة، والنون بخمسين، إال أن يكون الفاسي أسقط حساب 
األلف أو الهمزة في جاءت، ومهما يكن من أمر فإن عدد أبيات المنظومة الفعلي 

يزيد على ما ذكر. 

وإنما نحا الفاسي هذا المنحى ألنه سقط من نسخته أبيات كثيرة، ستة منها 
بن  الصديق، وخالفة عمر  أبي بكر  كامل فضائل  منه  النظم، كما سقط  مقدمة  في 
الخطابـ  رضي اهلل عنهماـ  وذكر ما كان في أيامه من الفتوحات وتبلغ ستة وثالثين 

بيتا، وسقطت أبيات متفرقة في ثنايا الشرح. 

من  عنده  البيت  في  ورد  ما  لذلك  وأضيف  عنده،  للسقط  يتنبه  لم  فالفاسي 
تصحيف جعله ينحو هذا المنحى. 

كما  بلغت  وقد  الخمسمئة،  على  يزيد  المنظومة  أبيات  عدد  أن  والمتيقن 
ذكرت سابقا )517( بيتًا. 

فيحتمل أن الحرف الدال على عدد األبيات من الحروف هو حرف الثاء فقط 
في كلمة ثوان، وهو يعدل خمسمئة، وعليه يكون ابن الجزري قد استخدم التقريب 
وحذف العدد الزائد، ولكن مما قد يضعف ذلك االحتمال قول ابن الجزري بعدها: 

كمال، أي: كاملة، بعد قوله: ثوان. 

))(  بيان االستشفا )ق90أ(. 
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ويحتمل أن الحروف الدالة على العدد هو ما ذهب إليه كثير من النساخ وهي 
الجيم والثاء والكاف، وعلى هذا يكون قد سقط من نسخ النظم ستة أبيات. 

وعندي احتمال آخر هو أن عدد أبيات المنظومة خمسمئة وعشرون، بحسب 
داللة الثاء والكاف فقط ويكون قوله »أبياته جاءت« تمهيدا لذكر العدد في »ثوان 

كمال«، وعلى هذا االحتمال يكون قد سقط من التحقيق ثالثة أبيات فقط. 

وقد وجد في آخر نسخة مكتبة الملك فهد وفي هامش الورقة األخيرة من 
نسخة مكتبة الله لي ثالثة أبيات إضافية، لكن نظرة سريعة على األبيات توضح أنها 

من النساخ ال من الناظم، فقد جاء فيها: 

إاِلَّ ِمـئـيـَن  َخـْمـــُس  َمَحـالََّأْبـَيـاُتـَهـا  َعَلـْت  َقـْد  َبْيًتـا  ِعْشــِريَن 

ــــــاَلِمَوالـَحـْمــُد هلل َعـَلـى الـتَّـَمـــاِم ُثــمَّ َصـاَلُتــُه َمــَع السَّ

َوآلِـــِه َوَصـْحـبِـــِه األَْخـَيــــاِرَعَلـى النَّبِـيِّ الُمْصَطَفـى الُمْخَتـاِر

أربعمئة وثمانون مخالف  بيتا«، أي:  »أبياته خمس مئين إال عشرين  فقوله: 
لما في النسخة نفسها؛ حيث زاد عدد األبيات فيها على الخمسمئة، ومخالف لقول 

ابن الجزري: »أبياتها جاءت ثوان كمال« على كل التفسيرات المحتملة. 

كما أن ابن الجزري قد ذكر سابقا عدد األبيات بحساب الجمل، ويقبح تكرار 
بيان العدد بعد ذلك بأكثر من عشرين بيتا تقريبا ولو بطريقة أخرى هي التصريح به. 

ثم إن ابن الجزري قد ختم النظم في آخر بيتين بالحمدلة والصالة والسالم 
على الرسول الكريم، فال يتصور أن يعيد ذلك بعده مباشرة.

التي  النسخ  بيتين يمكن اعتبارهما من األبيات الساقطة من  ثم إني وجدت 
اطلعت عليها، وقد ذكر ذلك الحافظ القسطالني عَرضا عند ترجمته البن الجزري 
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في شرحه على منظومة الهداية في معالم الرواية في علم المصطلح. 

فإنه لما ساق مؤلفاته في بداية شرحه، قال: وله جزء في السيرة النبوية نحو 
مائتي بيت أو أكثر منها قوله: 

اْختِصـاِر غاَيـِة  فـي  فِـي َبْعـِض سـاعاٍت ِمـَن النهاِرَنـَظـْمـُتهـا 

امتَِحانِـي َيــَر  َأْو  َيشــكَّ  َفْلَيـْقتِـَرْح َمـا شـاَء ِمـْن َمَعانِـيَوَمـْن 

َتـْتـَرى ُعلـوٍم  ُفنـوٍن فـي  إْن شـاَء نْظًمـا َأْو َيـَشـاُء نْثـَرا))( َوِمـْن 

وال شك أن مراد القسطالني منظومة ذات الشفا ووصفه لها بأنها جزء 
في السيرة النبوية باعتبار الغالب والمقصود األعظم، لكن قوله نحو مائتي بيت 
أو أكثر غير دقيق فهي أكثر من ضعف ما ذكر، ولعله لم يطلع عليها، ونقل عنها 

بواسطة. 

أما األبيات الثالثة التي ذكرها فالبيت األول ثابت في النسخ، مع تغيير الشطر 
الثاني من »مرتجال لعل في نهار« إلى: »في بعض ساعات من النهار« وهذا الشطر 
وأما  الفاسي،  الطيب  بن  محمد  نسخة  في  ورد  الذي  هو  القسطالني  ذكره  الذي 
البيتان الالحقان له فغير موجودين في سائر النسخ، ولعل ابن الجزري حذفهما ـ 

بعد إثباتهما أوال ـ تورعا؛ لما فيهما من التحدي والثناء على النفس. 

التحقيق صار عدد  المثبت في  النظم وأضيفا إلى  البيتين من  فإذا ثبت كون 
بحساب  أراد  ابن الجزري  أن  فرض  وعلى  وحينها   ،)519( اإلجمالي  األبيات 
مراد  يكون  أو  يستدرك،  لم  ساقط  واحد  بيت  فيتبقى   )520( عدها  الجمل 

ابن الجزري التقريب، وإن كان مراده )523( فيتبقى أربعة أبيات. 

))(  مناهج الهداية لمعالم الرواية )ص68(. 
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وأما القول بأنها )465( بيتًا فبعيد، ومرده كما أسلفت سقوط عدد كبير من 
األبيات في نسخة من عدها كذلك. 

وكذلك القول إن ابن الجزري أراد بذكر العدد من أول المنظومة إلى البيت 
الذي ذكر العدد فيه، وإنه لم يرد تعداد األبيات الالحقة له بعيد أيضا؛ ألن خاتمة 
أبياتها  يقول:  حينما  وابن الجزري  عنه،  ينفصل  فال  كمقدمته،  منه  جزء  الشيء 

جاءت، يعني أبيات المنظومة كاملة ال ما سبق منها فقط. 

* * *
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المطلب الثالث
تاريخ تأليف المنظومة

مع أن ابن الجزري ذكر تاريخ نظم المنظومة باليوم والشهر والسنة إال أنه قد 
حصل فيه الخالف أيضا. 

التأليف  سنة  ذكر  والشهر  اليوم  بخالف  ابن الجزري  أن  ذلك  في  والسبب 
بحساب الجمل، فاختلفت آراء بعض الشراح في الحروف المعتمدة لحساب عدد 

السنين. 

والبيت الذي ذكر فيه ابن الجزري سنة تأليف المنظومة، هو نفس البيت الذي 
ذكر فيه عدد أبياتها، حيث ذكر عدد األبيات في الشطر األول، وذكر سنة التأليف في 

الشطر الثاني، فقال: 

ـاَل ُكـمَّ َثـَواٍن  َجــاَءْت  اَل))( َأْبـَيـاُتـَهـا  َعـاَم ِحَسـاِب َصـحَّ َذاَك ُجمَّ

ثم ذكر اليوم والشهر الذي نظم فيه القصيدة فقال: 

َمه ـِة الُمَحرَّ َثالِـَث َيْوٍم ِمـْن ُوُقـوِع الَمْلَحَمه))( َخاِمَس ِعْشـِري اْلحجَّ

وهذا قاطع في تأليفه لها في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، وال 
يقال إن هذا التاريخ هو تاريخ االنتهاء منها ال تاريخ نظمها؛ ألن ابن الجزري قد ذكر 

))(  ذات الشفا، البيت رقم )493(. 
))(  ذات الشفا، البيت رقم )494(. 
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في أول نظمه أنه نظمها في نهار واحد، وجاء في بعض النسخ في بضع ساعات منه، 
فعلى الروايتين يكون تاريخ إنشاء القصيدة واالنتهاء منها متطابق. 

ابن الطيب  فنقل  نزاع  فيها  السنة فحصل  اليوم والشهر، وأما  هذا من حيث 
الفاسي عن بعض األفاضل دون أن يسميه، أنه كتب على حاشية النظم عند قوله: 
اَل«، أنها سنة تسع عشرة وثمانمئة، أي قبل وفاة ناظمها  »َعاَم ِحَساٍب َصحَّ َذاَك ُجمَّ

بأربع عشرة سنة. 

وكان هذا القول منه اعتمادا على حروف »صح ذاك« فالصاد بتسعين والحاء 
بثمانية والذال بسبعمئة واأللف بواحد والكاف بعشرين. 

بايزيد  أن  »وينافيه  بقوله:  ورده  الرأي  هذا  الفاسي  ابن الطيب  يرتض  ولم 
المؤرخ بوقعته اآلتية مات سنة خمس وثمانمئة، فيلزم أن تكون الوقعة بعد موته، 

وال معنى له«))( 

وابن الطيب محق في اعتراضه فابن الجزري ذكر أن تأليفه للنظم كان ثالث 
يوم من وقوع الملحمة، ومراده الوقعة الكبيرة التي حصلت بين العثمانيين بقيادة 
وقد  البيت،  هذا  بعد  تصويرها  في  ابن الجزري  أطنب  وقد  واألوروبيين،  بايزيد 
أرخ ابن الجزري تلك الملحمة في كتابه جامع األسانيد بالثامن والعشرين من ذي 

الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعمئة))(. 

من  يخلو  ال  السنة  تحديد  في  آخر  منحى  نحا  الفاسي  ابن الطيب  لكن 
يكون  أن  »والظاهر  األول:  القول  على  اعترض  أن  بعد  قال  فإنه  أيضا،  اعتراض 

))(  بيان االستشفا )ق90أ(. 
))(  جامع األسانيد البن الجزري )ص56(، فلعل قوله في النظم ثالث يوم من وقوع الملحمة 

يعني ثالث يوم قبل وقوعها. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 128  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:  هو  والتاريخ  صحيح،  حساب  عام  أي:  له،  صفة  و»صح«  منونا،  »حساب« 
بالجمل خمسة وتسعون وسبعمئة كما هو ظاهر، وتكون  »ذاك جمال«... وعدده 

هذه الوقعة بعد وقعة حصن الحصين بأربعة أعوام فكأنها مقدمتها«))(. 

وال يخلو ما ذهب إليه ابن الطيب من اعتراضات عديدة فالملحمة المذكورة 
وقعت سنة ثمان وتسعين وسبعمئة ال سنة أربع وتسعين. 

كما أن ابن الجزري في سنة أربع وتسعين كان ما يزال في بالد الشام، ولم 
ثمان  سنة  حتى  بايزيد  العادل  بالحاكم  ويلتحق  العثمانية  الدولة  إلى  منها  يخرج 

وتسعين وسبعمئة التي هي سنة وقوع الملحمة، وسنة إنشاء النظم. 

 وأما وقعة حصن الحصين فمراد ابن الطيب الوقعة التي ألف ابن الجزري 
فيها كتابه الحصن الحصين سنة إحدى وتسعين وسبعمئة، وهذه كانت إثر هجوم 
المماليك على مدينة دمشق، والملحمة كانت بين الترك واألوروبيين، فال يصح أن 

تكون وقعة الحصن الحصين مقدمة لها. 

نظم  قد  ابن الجزري  أن  األول:  مرجوحين،  قولين  وجود  سبق  مما  يتبين 
قصيدته سنة تسع عشرة وثمانمئة، والثاني: سنة أربع وتسعين وسبعمئة. 

وأما القول الراجح فهو الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وتسعين وسبعمئة، وهي السنة التي وقعت فيها الملحمة المذكورة. 

والذي دل على تلك السنة من الحروف بحساب الجمل في بيت ابن الجزري 
هو الحاء والصاد والذال من قوله: »حساب صح ذاك«، فإن الحاء بثمانية، والصاد 

بتسعين، والذال بسبعمئة. 

))(  بيان االستشفا )ق90أ(. 
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وعلى هذا الذي ذكرت صنيع كثير من النساخ الحاذقين حيث أشاروا لتلك 
الحروف الثالثة في البيت بالحمرة، وممن رجح تلك السنة أيضا العالمة اآلالني 

الكردي في شرحه على النظم))(. 

لكن قد يشكل على هذا التاريخ الراجح عندي أمر، وهو أن ابن الجزري قال 
في بدايات نظمه: 

ُمـْرَتـِجــاًل َلـَعـــلَّ فِـي َنـَهـــاِرَنـَظْمـُتـَهـا فِـي َغـاَيـِة اْخـتِـَصـاِر

ـِد ِد))( بَِرْســِم ُســْلَطاِن اْلـَوَرى ُمَحمَّ َضا اْلُمَؤيَّ َصاِحِب ِشــيَراَز الرِّ

فابن الجزري لم يصل إلى شيراز في تلك المرحلة بعد، كما أن األمير محمد 
ابن السلطان بايزيد والذي ذهب الشراح إلى أنه المراد بهذا البيت لم يصل ملكه أو 
ملك والده إلى شيراز قط، ولم يعرف له تملك أو والية عليها، فبين مملكته وشيراز 

مفاوز كثيرة. 

لنك،  تيمور  أحفاد  من  هو  الذي  ملكها  شيراز  بصاحب  هاهنا  المراد  فهل 
ويكون ابن الجزري قد ألف النظم ابتداء في سنة ثمان وتسعين وسبعمئة في بالد 
الترك، بدليل ما ذكر في آخرها من وقوع الملحمة، ثم أعاد تأليفها وصياغتها حينما 
وصل إلى شيراز قادما من سمر قند، األمر الذي اقتضاه لتغيير يسير في مقدمتها؟. 

الحق أن ذلك االحتمال بعيد ألمرين اثنين: 

األول: ذكر ابن الجزري أنه نظم قصيدته برسم، أي: بأمر السلطان صاحب 
شيراز، وخلق ابن الجزري ودينه يمنعانه من ادعاء ذلك؛ ألنه قد نظم القصيدة قبل 

مقدمه شيراز بثمان سنين تقريبا. 

))(  رفع الخفا )2/ 301(. 
))(  ذات الشفا، البيتان رقم )6، 7(. 
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الثاني: أن ذلك االحتمال لو كان صحيحا، القتضى من ابن الجزري إجراء 
تغيير على خاتمته كما أجراه على مقدمته؛ ألنه كال فيها الثناء العطر والمديح على 
السلطان محمد بن بايزيد، وال يليق إبقاء ذلك بحضرة ملك شيراز الذي هو أحد 
أبناء أو أحفاد تيمور لنك الذي حارب بايزيد وهزمه، وأخذه معه إلى سمرقند أسيرا 

حتى مات هنالك. 

بني  فملك  بفتح قسطنطينية  بالبشارة  المتعلق  الجزء  األقل لحذف  بل على 
عثمان في تلك الحقبة كاد أن يزول. 

شروح  أحد  في  ظفرت  حتى  مقنعة  إجابة  أجد  ولم  ذلك  في  كثيرا  وفكرت 
المنظومة بما قد يكون حال لهذا اإلشكال، فقد قال محمد أمين العمري الموصلي 
في حاشية شرحه))( على ذات الشفا: »وأظن أن شيراز تحريف، وإنما هو سيواس 
ألنه كان السلطان محمد قد وليها في حياة أبيه، وتحرفت على الكتاب فكتبوا شيراز«. 

ـ  شيزر  »ولعله  أيضا:  الحاشية  في  الورقة  نفس  من  آخر  موضع  في  وقال 
بتقديم الزاي ـ وهي من قالع الشام، لكن لما كان الشيخ ]يعني ابن الجزري[ قد 

ولي قضاء شيراز ظن أنه شيراز«))(. 

إذن فالنظرية التي ساقها العمري لحل اإلشكال قائمة على أن شيراز تحريف 
من مدينة أخرى، لكنه لم يجزم بها بدليل أنه ذكر مدينتين، صدر احتمال أن تكون 
األولى بأظن، واحتمال أن تكون الثانية بلعل، وأن سبب تحريفها من قبل النساخ 

شهرتها واستيطانها من ابن الجزري فترة حياته األخيرة. 

التعليقين  ختم  الناسخ  أن  للمؤلف  يليه  والذي  الحاشية  في  التعليق  أنسب  جعلني  الذي    )((
بكتابة: »منه« مرتين يعني من المؤلف. 

))(  منهل الصفا ومسرح الوفا لمحمد أمين العمري )ق13ب(. 
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وأما باقي الشراح فلم يتعرضوا لذلك اإلشكال في شرحهم لألبيات المتعلقة 
به من النظم. 

فمنهم من لم ينتبه لإلشكال فاكتفى بالتعريف بالسلطان محمد، ثم انتقل بعد 
ذلك للتعريف بمدينة شيراز. 

وال  قريب  من  ال  أصال  لذلك  يتعرض  لم  من  الفاسي  كابن الطيب  ومنهم 
من بعيد؛ ألن البيت المبدوء بقول ابن الجزري: »برسم سلطان الورى« ساقط من 

نسخته هو واألبيات الخمسة التي تليه المتضمنة مدحه. 

البالد  الشفا في  ابن الجزري قد نظم ذات  أن  فالمتيقن  أمر  ومهما يكن من 
التركية سنة ثمان وتسعين وسبعمئة في أيام الملحمة، كما جاء في آخر القصيدة، 

وأما وجود شيراز في أولها قد يكون تصحيفا درج عليه النساخ. 

إن تاريخ نظم القصيدة يبرز جانبا مهما ومضيئا من جوانب شخصية الحافظ 
به  تحيط  التي  والمواقف  الظروف  أحلك  وفي  إنه  حيث  العلمية،  ابن الجزري 
وتهدد حياته، تراه رابط الجأش ال يتزعزع وال يتراجع، ففي تلك الظروف العصيبة 

والملحمة العظيمة يخرج لنا ويتحفنا بهذا النظم الرائق. 

وال أستبعد أن يكون ابن الجزري قد أراد بصنيعه هذا التقرب إلى اهلل بهذا 
المسلمين،  أعداء  المبين على  النصر  ببركته على  الحصول  الصالح، رجاء  العمل 
والشفاء من كل شر وداء، تماما كما فعل من قبل في كتابه الحصن الحصين، حيث 
ألفه عند مهاجمة العدو مدينة دمشق؛ لينال ببركته التحصن من العدو والسالمة من 

شروره. 

ولعل نيته الصالحة تلك تكون سببا إضافيا من األسباب التي جعلت لمتنه 
الرواج والقبول عند العلماء إضافة لألسباب األخرى المتعلقة بحسن النظم وجودة 

سبكه، ومكانة مؤلفه العلمية. 
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المطلب الرابع
بيان موضوع النظم ومحتواه

في  النظم  أن  يظهر  إذ  جزئية  بصورة  موضوعها  عن  المنظومة  اسم  يكشف 
سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن تبعه من الخلفاء. 

ملسو هيلع هللا ىلص  المصطفى  لسيرة  باإلضافة  تضمن  فقد  ذلك  من  أعم  النظم  أن  والحق 
فصوال في أخالق النبي ومعجزاته وصفاته ومتعلقاته. 

كما أنه لم يكتف بسرد تاريخ الخلفاء الراشدين ـ رضي اهلل عنهم ـ بل أضاف 
إلى ذلك ذكر شيء من فضائل كل خليفة منهم. 

ولعل هذا ما دفع كاتب النسخة الخطية المحفوظة في مركز الملك فيصل 
في مدينة الرياض إلى تسمية النظم مجتهدا بحسب الموضوعات المشتملة عليه: 
»ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه ومعجزاته وخلفائه األربعة«، فعطف على 

لفظ السيرة: أخالق ومعجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وأما محتويات المنظومة فكانت على طريق اإلجمال كاآلتي: 

 ـ المقدمة، واستغرقت )15( بيتا. 

 ـ مباحث السيرة النبوية وما يتعلق بها، وعدد أبياتها )301(. 

 ـ مباحث الخلفاء الراشدين، وما يتعلق بفضائلهم، وكانت في )172( بيتا، 
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علما أن الحافظ ابن الجزري ذكر الخلفاء الراشدين األربعة، وزاد عليهم الحسن 
ابن علي ـ رضي اهلل عنه ـ. 

 ـ خاتمة النظم، واستغرقت )29( بيتا. 

التقريب ضعف  بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يعدل على سبيل  المتعلق  يتبين أن الجزء  وبهذا 
الجزء المتعلق بالخلفاء الراشدين من بعده، فقسم السيرة هو القسم الغالب األعم 

من المنظومة. 

ويمكن تفصيل تلك محتويات المنظومة على النحو التالي: 
عدد األبياتاملوضوع

15المقدمة

102نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسيرته

65أسماء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما يتعلق به من اإلنس والمتاع

64صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص الِخْلِقيَّة والُخُلِقيَّة

70شيء من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص

45خالفة أبي بكر الصديق ـ رضي اهلل عنه ـ وذكر شيء من فضائله

59خالفة عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنه ـ وذكر شيء من فضائله

32خالفة عثمان بن عفان ـ رضي اهلل عنه ـ وذكر شيء من فضائله

27خالفة علي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنه ـ وذكر شيء من فضائله

9خالفة الحسن بن علي ـ رضي اهلل عنه ـ وذكر شيء من فضائله

29الخاتمة

األنام،  رسـول  على  والسالم  والصالة  الحمدلة  المقدمة  تضمنت  وقد 
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والتصريح باسم الناظم، وبيان موضوع المنظومة واسمها، وفيمن قيلت برسمه من 
األمراء المحبين للعلماء مع ذكر شيء من فضله. 

وتضمنت اخلامتة تسمية بعض ملوك املسلمني العادلني كعمر بن عبد العزيز، 
وأشار ابن اجلزري إىل أن ذكرهم وذكر أعامهلم ال يسعه هذا النظم. 

ثم أعاد ذكر اسم المنظومة الدال على موضوعها، مبينا عدد أبياتها، وذاكرا 
أحداثا مهمة حدثت في عصره تتعلق بالمعركة المشهورة بين الترك واألوروبيين، 
وظفر الترك بقيادة بايزيد عليهم، منهيا المنظومة كما بدأها بحمد اهلل تعالى والصالة 

والتسليم على رسوله الكريم. 

* * *
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المطلب الخامس
تقويم المنظومة

إن نظم ذات الشفا في سيرة النبي والخلفا من المنظومات النفيسة في بابها، 
وقد تميزت بميزات عدة. 

أول تلك الميزات محتوى المنظومة حيث لم يقتصر ابن الجزري خالفا لمن 
النبوية على ما يتعلق بالسيرة ومتعلقاتها فحسب، بل أضاف إليها  نظم في السيرة 

تاريخ الخلفاء الراشدين. 

بسرد  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي  المتعلق  األول  المنظومة  موضوع  في  يكتف  لم  أنه  كما 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بمعجزات  تتعلق  كثيرة  أبياتا  إليها  أضاف  بل  النبوية،  السيرة  أحداث 

وأخالقه وصفاته وما يتعلق به. 

ولم يقنع في تلك اإلضافات باإلشارة بل توسع بذكرها، فتراه في متعلقات 
وخدامه،  وإماءه،  ومواليه  وعماته،  وأعمامه،  وأوالده،  زوجاته،  يذكر:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
بحضرته،  العدا  أعناق  وضاربي  وأمراءه،  وُكتَّابه،  الملوك،  إلى  ورسله  وحرسه، 

ومؤذنيه، ودوابه ونعمه، وسالحه، وأثوابه ولبسه، وأثاثه. 

وأما في صفاته فلم يكتف بوصف صفاته الِخْلِقيَّة، حتى أضاف إليها صفاته 
الُخُلِقيَّة متوسعا في ذلك، تماما كما فعل في معجزاته حيث عد كثيرا منها في سبعين 

بيتا. 
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يكتف  لم  الراشدين،  بالخلفاء  المتعلق  الثاني  النظم  موضوع  في  وكذا 
ابن الجزري بتسميتهم والتعريف بهم وبيان أهم األحداث التي جرت في عهودهم، 
بل أضاف إليها كثيرا من مناقبهم وفضائلهم بأبيات قد تزيد على ما ذكر أوال، كما 
مناقبه  سرد  في  أخذ  حيث  ـ  عنه  رضي اهلل  ـ  الخطاب  بن  عمر  ترجمة  في  فعل 
البالغة تسعة  بعهده  الخاصة  األبيات  بيتا، من مجموع  وفضائله في سبعة وثالثين 

وخمسين بيتا. 

تاريخ  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بسيرة  كالبدء  الترتيب  حسن  أيضا  المنظومة  ميز  ومما 
الخلفاء الراشدين على حسب أسبقيتهم بالخالفة. 

العهد  ففي  السيرة،  موضوعات  في  جليا  واضحا  الترتيب  ترى  أنك  كما 
المدني مثال ذكر األحداث على ترتيب السنين سنة إثر أخرى. 

حسن،  ثابت  ترتيب  على  سار  حيث  الخلفاء،  مبحث  في  الحال  وكذلك 
فيبدأ بذكر اسم الخليفة وزمن وكيفية توليه الخالفة، ثم يقوم بسرد أهم األحداث 
والفتوحات التي حدثت في عصره، مختتما المبحث بذكر فضائل الخليفة ومناقبه. 

ومما امتازت به أيضا حجمها الوسط، فعدد أبيات الجزء المتعلق بالسيرة يبلغ 
)301(، ما يعادل ثلث ألفية شيخه الحافظ العراقي في السيرة النبوية المسماة: نظم 
المختصرات  المنظومات  الزكية))(، وثالثة أضعاف بعض  السير  السنية في  الدرر 
في السيرة كمنظومة ابن أبي العز المسماة: »األرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف 

البرية«. 

فهي بالنسبة إلى منظومة الحافظ العراقي اتسمت باإليجاز وحسن االختصار 

))(  طبعت في دار المنهاج بجدة بتحقيق السيد محمد بن علوي المالكي الحسني في مجلد 
واحد، سنة 1426هـ. 
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مع الحفاظ على معظم مقصودها ومحتواها، وعلى سبيل المثال ذكر ابن الجزري 
النسب النبوي الشريف من جهة األب إلى جده عدنان في أربعة أبيات، وأشار في 
الخامس إلى خالف علماء النسب فيما بعد ذلك، في حين ذكر العراقي اآلباء إلى 
عدنان في سبعة أبيات، وذكر في الثامن أنه جرى خالف فيما وراء ذلك، ثم خاض 
ا النسب إلى آدم ـ عليه السالم ـ في عشرة أبيات إضافية، فكان مجموع ما  فيه مادًّ
ذكر العراقي ثمانية عشر بيتا، في حين أن أبيات النسب النبوي عند ابن الجزري لم 

تتعد خمسة أبيات فقط. 

هذا من جهة األب، وأما من جهة األم فقد ذكر ابن الجزري النسب في بيت 
أن  مع  ابن الجزري،  عند  ما  ضعف  وهو  بيتين  في  العراقي  ذكره  حين  في  واحد، 

المحتوى واحد فإن ابن الجزري قال: 

ِمـْن َوْهـِب  ِمـْن  آِمـنَــٌة  ــُه  ِكاَلبِِهـْن))( َوُأمُّ ُزْهـَرٍة  َمنـاِف  َعْبـِد 

في حين قال العراقي: 

ـــــُه آِمــنَـــٌة َوالِــُدَهــــا َهـاَوُأمُّ َوْهـٌب َيِلـي َعْبـُد َمنَـاٍف َجدُّ

ِكاَلُب َيـِلـي  ُزْهــَرٍة  اْبـُن  َوفِـيـِه َمـْع َأبِـيـِه ااِلْنـتَِسـاُب))( َوْهـَو 

فما ذكره ابن الجزري في بيت مفرد كان العالمة العراقي قد ذكره في بيتين، 
ما يدل على حسن اختصاره وإيجاز نظمه. 

وال يمكن أن يـنطبق هـذا على المنظومـات األقل حجمـا من منظومة 
وأبرع  اختصارا  أكثر  صارت  أبياتا  أقل  كانت  لما  إنها  يقال  بأن  ابن الجزري، 

))(  ذات الشفا، البيت رقم )21(. 
))(  نظم الدرر السنية في السير الزكية، البيتان رقم )38 - 39(. 
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إيجازا من منظومة ابن الجزري؛ ألن ابن الجزري زاد زيادات كثيرة على مثل هذه 
المنظومات. 

التي نظم فيها  الميئية البن أبي العز  المنظومة  المنظومات  ولعل أشهر تلك 
أحداث السيرة النبوية في مئة بيت، وعند النظر في محتوياتها أجد أنه ال يتجاوز ذكر 

أحداث السيرة مع بيان شيء من أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأوالده. 

المواضيع مقارب ألبيات  ابن الجزري تلك  فيها  تناول  التي  وعدد األبيات 
منظومة ابن أبي العز، وإنما جاءت أحداث السيرة النبوية ومتعلقات النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند 
المحتوى كثيرا  بيتا؛ ألنه زاد في  بزيادة سبعة وستين  بيتًا  ابن الجزري في )167( 

على ما ذكر ابن أبي العز. 

العراقي أو  ألفية  التقليل من أهمية  المقارنات  القصد من إجراء هذه  وليس 
النظم واالختصار  ابن الجزري في  براعة  القصد إظهار  بل  ابن أبي العز،  ميئية  من 
واإليجاز، وهلل دره فقد نظمها في قدر نهار واحد، وإال فال شك في أن المطلع على 
ابن الجزري،  نظم  فيها مسائل ومباحث ال يجدها في  العراقي يجد  الحافظ  ألفية 
المبتدئين  تغري  للسيرة  نظمه  في  براعة  أظهر  قد  ابن أبي العز  أن  شك  ال  وكذا 

والقانعين بحفظها ومدارستها. 

ومن محاسن ذات الشفا أيضا أن ابن الجزري ترجم لموضوعاتها بعناوين 
بينها  اختالف  مع  عليها  الخطية  النسخ  العناوين من صنيعه؛ التفاق  فرعية، وهذه 
أحيانا، لكنه ليس اختالفا كليا بحيث توجد العناوين في نسخ دون أخرى، ما يجعل 
احتمال وضعها من بعض الناسخين قائما، بل هو اختالف يكون مرده أحيانا بعض 

التصحيف أو التغيير الطفيف من قبل الناسخين. 

ولم يذكر أحد من شارحي منظومة ابن الجزري خالف ذلك، بل صنيعهم 
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يؤيده فهم يقولون مثال: »ثم قال...«، أي: الناظم، ويقومون بذكر الترجمة متبوعة 
باألبيات الدالة عليها، ولم يشكك أحد في احتمال عدم كونها منه. 

النظم وكان من األولى  التي شابت  ومع هذا كله فتبقى بعض المالحظات 
خلوها منه. 

ومن ذلك استخدام ابن الجزري لحساب الجمل في بيان سنة النظم، وعدد 
أبيات المنظومة، وسنة مولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولتواريخ عدة كهبوط آدم ورفع عيسى عليه 

السالم وتاريخ اإلسكندر. 

في  لبس  في  والشراح  النساخ  من  عدد  وقوع  في  هذا  صنيعه  تسبب  ولقد 
الملحمة  عليها  دل  النظم  سنة  فإن  المنظومة،  أبيات  عدد  في  سيما  ال  بعضها، 
بالتواريخ المذكورة نص عليها ابن الجزري تصريحا في  المذكورة، وسنة المولد 

كتابه عرف التعريف))(، فلذلك كان الخالف فيها أقل. 

لكن عدد أبيات النظم صار محل اختالف وتجاذب؛ لعدم وجود ما يدل عليه 
به وهو قادر على  أنه صرح  النظم من جهة أخرى، ولو  من جهة، واختالف نسخ 
األبيات  وَلُعِلَم عدد  نزاع في ذلك،  َأيَّ  َلَقَطَع  الجمل  استخدام حساب  ذلك دون 

الساقطة من كل نسخة خطية معتمدة للكتاب. 

ومن المالحظات التي شابت الكتاب أيضا عدم التوسع في بعض أحداث 
العهد المدني، بخالف صنيعه في أحداث العهد المكي. 

فعلى سبيل المثال ذكر ابن الجزري غزوة مؤتة وغزوة حنين وفتح مكة في 
بيت واحد، فقد اكتفى بالقول: 

))(  عرف التعريف بالمولد الشريف )ص29(. 
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ُمْؤَتـَة َغـْزُو  َكاَن  َثَمـاٍن  ـَة))( َسـنَـْة  ُثـمَّ ُحنَـْيـٍن َبْعـَد َفْتـِح َمكَّ

في حين أنه ذكر قصة ذهابه ملسو هيلع هللا ىلص مع عمه ورؤية بحيرا الراهب له في ثمانية 
أبيات. 

وعموما فإن أحداث العهد المدني يغلب عليها االختصار في نظمه بخالف 
األحداث السابقة والمواضيع الالحقة. 

ذلك  ذكر  قد  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خصائص  موضوع  إغفاله  عليه  يؤخذ  ومما 
نثرا في كتابه التعريف بالمولد الشريف ومختصره عرف التعريف، وتأليف هذين 
الكتابين سابق على نظم ذات الشفا، فالمادة العلمية كانت مكتملة عنده ولم يبق له 

إال النظم وهو غير مدفوع عنه. 

هذا وقد تخلل النظم بعض العيوب العروضية تعقبه فيها ابن الطيب الفاسي، 
والفاسي مجيد في تعقبه ال سيما أنه لم يتعسف، وبين في بعضها أن ذلك ضعيف 

أو خالف األولى عند العروضيين ال أنه خطأ ِصْرف. 

والحق أن ابن الجزري معذور فيها، فمثل تلك المالحظات العروضية تكثر 
في المتون إذ كثيرا ما يلجئ النظم الناظم إلى بعض الضرورات، ومثل هذا يحصل 
حتى في منظومات اللغويين الكبار التي تؤلف في أوقات مديدة، فما بالك بمتن في 

السيرة النبوية ألف في يوم واحد. 

ولقد أحسن الفاسي باالعتذار البن الجزري في ذلك وهو يبين أن العلماء 
الذين ينظمون المسائل والعلوم: »إنما يقصدون في هذه األراجيز جمع المسائل 
فالناظم  الوجه األكمل وإال  والعروض على  القوافي  بقواعد  يتقيدون   العلمية فال 

))(  ذات الشفا البيت رقم )105(. 
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ـ يقصد ابن الجزري ـ له نظم بديع«))(. 

وبالجملة فإن منظومة »ذات الشفا في سيرة النبي والخلفاء« البن الجزري، 
ناظمها  مكانة  وعكست  العلمية،  والقدرة  التميز  فيها  ظهر  رائقة،  عذبة  منظومة 
العالية، مع وجود بعض المالحظات والمؤاخذات اليسيرة التي شابتها كان األولى 

تداركها، لكنها مالحظات يسيرة ال يكاد يسلم منها متن أو كتاب. 

* * *

))(  بيان االستشفا )ق57ب(. 
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المطلب السادس
شروح المنظومة

االهتمام  وأولوها  ابن الجزري،  للحافظ  الشفا  ذات  بمنظومة  العلماء  اهتم 
الالئق بها، وانتشرت نسخها، وكثر مدارستهم لها. 

ومن أهم مظاهر عنايتهم بها القيام بشرحها، فقد قام عدد من العلماء بتقييد 
الشروح عليها، وأول من ذكر أنه قام بشرحها الحافظ السيوطي، حيث نقل الشيخ 
»رفع  لكتاب  تحقيقه  مقدمة  في  ـ  تعالى  رحمه اهلل  ـ  السلفي  عبد المجيد  حمدي 
مدير  محمد  أحمد  محمود  األستاذ  أن  اآلالني،  للعالمة  الشفا«  ذات  على  الخفا 
مكتبة األوقاف المركزية في مدينة السليمانية ذكر أن للجالل السيوطي شرحا عليها 
في جزءين، وأنه موجود عند أحد علماء السليمانية وأنه ـ يعني مدير المكتبة ـ رآه 

بعينه، وختم الشيخ حمدي كالمه بأنه لم ير الشرح. 

إذ لو كان للحافظ السيوطي شرح عليها  النسبة شيء،  القلب من هذه  وفي 
الشتهر لمكانة الشارح العالية، أو لذكره السيوطي في معجم مؤلفاته حينما ذكرها 

في كتابه الذي ترجم فيه لنفسه وأسماه: »التحدث بنعمة اهلل«))(. 

وأماكن  السيوطي  مؤلفات  ببيان  عنوا  الذين  الباحثين  أن  أجد  وكذلك 
أوسع  ولعل  يذكروه أصال،  أو  الكتاب  هذا  يعرجوا على  لم  العالم،  في  تواجدها 

))(  طبع في القاهرة ضمن سلسلة الذخائر بتحقيق المستشرقة إليزابيث ماري سارتين 
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الخازندار  وأماكن وجودها« ألحمد  السيوطي  »دليل مخطوطات  في هذا:  كتاب 
ومحمد الشيباني))(، حيث جمعا أكثر من سبعمئة كتاب للسيوطي، ولم يكن هذا 

منها. 

ويضاف إلى ذلك أنه ال يوجد شارح واحد من شراح المنظومة استفاد من 
شرح السيوطي على فرض وجوده، بل وال ذكر أن للسيوطي شرحا عليها من قبل، 
أول  هو  شرحه  وأن  قبله،  النظم  شرح  من  يجد  لم  أنه  على  نص  من  منهم  إن  بل 

شروح المنظومة))(. 

فلعل أمين المكتبة وهم فيما قاله، بأن رأى للسيوطي شرحا على منظومة في 
السيرة ظنها ذات الشفا))(، أو رأى شرحا لغير السيوطي على منظومة ذات الشفا 
وظن أنها للسيوطي؛ لعدم وجود اسم المؤلف في أولها، أو بسبب أن الناسخ نسبها 

له خطأ. 

وما عدا ذلك فقد وقفت على أربعة شروح على المنظومة، واطلعت عليها، 
واقتنيت ما استطعت الحصول عليه، اثنان منها كامالن لمحمد بن الطيب الفاسي 
ومحمد بن الحاج اآلالني الكردي، وآخران اطلعت منهما على نسختين ناقصتين، 

األولى لمحمد أمين بن خير اهلل العمري، والثانية لمحمد بن يوسف السليماني. 

))(  طبع في الكويت في مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الطبعة الثانية سنة 1416هـ، 
1995م. 

18(، نعم سبقه إلى ذلك ابن الطيب  ))(  ومنهم العالمة اآلالني الكردي في رفع الخفا )1/ 
الفاسي، وخفاء شرحه على اآلالني متصور ال سيما وهما متقاربان نسبيا، لكن خفاء وجود 

شرح للسيوطي على فرض وجوده بعيد. 
))(  للسيوطي شرح على نظم البديع في مدح خير شفيع وشرح على قصيدة بانت سعاد. دليل 

مخطوطات السيوطي )ص88، 112(. 
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واللطيف أن أسماء المؤلفين األربعة محمد، والناظم اسمه محمد، وموضوع 
النظم سيرة أعظم من سمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وفيما يلي تعريف بهذه الكتب أو بالقدر 

الذي وجد منها. 

أوال: كتاب بيان االستشفا لمحمد بن الطيب الفاسي 
* اسم الكتاب: 

اسم الشرح كما جاء في آخر أوراقه: »بيان االستشفا بما في ذات الشفا في 
سيرة النبي ثم الخلفا«))(. 

* المؤلف: 

هو أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الفاسي 
ثم المدني المالكي، ولد بفاس سنة عشر ومئة وألف، وأخذ عن علمائها، ورحل 
في طلب العلم كثيرا، وبلغ عدد شيوخه قرابة المائتين، وجاور بالمدينة وقضى بها 

أواخر حياته. 

ومؤلفاته تربو على الستين مؤلفا في شتى العلوم والفنون، من أهمها شرحه 
إضاءة  على  الناموس  وإفاضة  الراموس  إضاءة  المسمى:  المحيط  القاموس  على 
في  الساري  إرشاد  على  وحاشية  الجاللين،  تفسير  على  حاشية  وله  القاموس))(، 
شرح صحيح البخاري للقسطالني، وشرح شواهد الكشاف، والموارد السلسلة من 
عيون األحاديث المسلسلة، وغير ذلك من المصنفات، توفي بالمدينة سنة سبعين 

ومئة وألف))(. 

))(  بيان االستشفا )ق91أ(. 
))(  حقق قسم كبير منه في سبع رسائل علمية في جامعة األزهر الشريف بالقاهرة، ولما تطبع. 
))(  انظر ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني )2/ 1067 ـ 1071( وسلك الدرر في أعيان 

القرن الثاني عشر للمرادي )4/ 108 ـ 112(. 
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* تاريخ االنتهاء من الشرح: 

أبان الشارح ـ رحمه اهلل ـ مكان وتاريخ االنتهاء من تأليفه في آخر الكتاب 
الخامس  السبت،  ليلة  من  العشاء،  صالة  بعد  تعليقه  من  الفراغ  »وكان  فقال: 
والعشرين من القعدة الحرام تجاه الكعبة البيت الحرام، بمنزلي بالمدرسة الزمامية، 

عام ثمانية وأربعين ومئة وألف«))(. 

* منهج المؤلف في شرحه: 

يمكن تلخيص منهج المصنف في اآلتي: 

على  بناء  كان  وأنه  الكتاب،  تأليف  سبب  فيها  ذكر  بمقدمة  لكتابه  قدم   )1(
رغبة وإشارة أحد مشايخه. 

بها  يروي  التي  المتصلة  األسانيد  له عددا من  أن  الكتاب  أول  في  ذكر   )2(
منظومة ذات الشفا وسائر مؤلفات ابن الجزري، واقتصر على ذكر إسناد مسلسل 

بالمحمدين منه إلى العالمة ابن الجزري. 

في شرحه  وأنه سلك  الكتاب،  في  منهجه  بعض  إلى  مقدمته  في  أشار   )3(
مسلك التوسط، وربما أطنب إن كان الموضع ال يليق به االختصار. 

ولم  منقولة  أنها  ذكر  نافعة،  ترجمة  كتابه  أول  في  البن الجزري  ترجم   )4(
يذكر مصدره في ذلك. 

من  عدد  بذكر  يقوم  فال  دمجا،  ودمجهما  والشرح،  النظم  بين  زاوج   )5(
األبيات كاملة ثم يقوم بشرحها. 

))(  بيان االستشفا )ق91أ(. 
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)6( يعتني بضبط األلفاظ بالحروف، ويذكر األوجه المختلفة لضبط اللفظ 
إن وجدت، واللغات الواردة فيه. 

)7( يهتم ببيان معاني األلفاظ اللغوية. 

)8(  قد يتعرض لألوجه اإلعرابية لبعض ما قد يشكل من األلفاظ. 

)9( تعرض لبيان أوجه الضعف في بعض األبيات من الناحية العروضية. 

)10( يستشهد باألحاديث، لكنه قليل الحكم عليها. 

عن  بالنقول  بالسيرة  المتعلق  منه  األول  الجزء  سيما  ال  كتابه  شحن   )11(
أمهات كتب الفن، وقد يتعقبها أحيانا. 

على  شرحه  منها  الشرح،  أثناء  في  كتبه  من  كبير  عدد  على  أحال   )12(
القاموس، وحواشيه على إرشاد الساري، وشرح نظم فصيح ثعلب، وغيرها. 

)13( إذا كان في المسألة أقوال عدة يقوم بسردها محاوال الترجيح بينها. 

ألفاظ  بعض  عن  أحيانا  يقول  فإنه  خطية  نسخة  من  أكثر  على  اعتمد   )14(
النظم: وفي نسخة كذا. 

* ما له وما عليه: 

تضمن منهج الشارح المذكور آنفا عددا كبيرا من المزايا، ال سيما تمكنه من 
وعروضا  وصرفا  نحوا  ألفاظه  في  والعمل  النظم  أغوار  سبر  من  مكنته  التي  اللغة 

ولغة، ويعتبر كتابه أكثر الشروح التي عني فيها بضبط األلفاظ. 

الذي  إسناده  ساق  حينما  الرواية  في  كعبه  وعلو  الحديثي  تمكنه  أظهر  كما 
أن  مع  بالمحمدين  مسلسل  بإسناد  ابن الجزري  مؤلفات  وسائر  الكتاب  به  يروي 
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له فيها أسانيد أخرى، لكن هذا التمكن لم ينعكس على ذكر أحكامه الخاصة على 
األحاديث التي يوردها. 

من  كثير  الشرح  من  سقط  أنه  منها  المالحظات  بعض  الشرح  اعترى  وقد 
عمر  خالفة  وأول  أبي بكر  مناقب  عنده  سقط  كيف  ينقضي  ال  وعجبي   األبيات، 
من  أكثر  اعتمد  أنه  مع  نقص،  لوجود  يشير  أو  يشعر  أن  دون  ـ  عنهما  رضي اهلل  ـ 
بتوليهم  البدء  ابن الجزري في مبحث الخلفاء جميعا  نسخة، وخصوصا أن منهج 
الخالفة وأهم أحداث الوالية، ثم ينتقل إلى ذكر المناقب والفضائل، وقد سقط منه 

أيضا ستة أبيات من المقدمة وأبيات أخرى مفردة متفرقة. 

ولم يسر ابن الطيب في شرحه على نسق واحد وسط كما ذكر في المقدمة 
مع اإلطناب أحيانا إن احتيج إليه، بل إنه في أول الكتاب توسع في شرحه كثيرا، ثم 
مال إلى االختصار في آخره، وال مبالغة في القول أنه شرح في ثلثي كتابه األولين ما 

يقارب ثلث المتن األول، ثم قام في ثلث كتابه األخير بشرح ثلثي النظم. 

* حالة الكتاب: 

للكتاب نسخة خطية فريدة بخط المؤلف من محفوظات دار الكتب المصرية 
المؤلف  خط  أن  يعيبها  ومما  لوحا،   )91( في  وتقع  ش(،  )17تاريخ  رقم  تحت 
صعب القراءة ويحتاج في قراءته لجهد قد يكون مضنيا أحيانا، إضافة لوجود بعض 
الصفحات غير واضح أكثرها إذ غلب عليها السواد، وليس ذلك مرده التصوير إذ 
إن ذكر عدم وضوح بعض الصفحات منصوص عليه في أول المخطوط في صفحة 

البيانات من قبل مفهرسي دار الكتب المصرية. 

ففهارس  أخرى،  نسخة  له  أعلم  وال  النسخة،  تلك  عن  مصورة  وعندي 
المخطوطات ال تذكر غيرها، كما أني لم أقف عليه مطبوعا بعد. 
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ثانيا: كتاب رفع الخفا لآلالني الكردي

* اسم الكتاب: 

اسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه كما نص على ذلك في خطبة كتابه: »رفع 
الخفا على ذات الشفا«))(. 

وبهذا يتبين عدم دقة التسمية المعتمدة من قبل محققي الكتاب، حيث سمياه: 
رفع الخفا شرح ذات الشفا، والصواب حذف كلمة »شرح«، ووضع كلمة »على« 

بدال منها. 

* المؤلف: 

هو محمد بن الحاج حسن اآلالني الكردي، ولد في قرية سنجوي التي تقع 
حاليا في منطقة كردستان من الناحية اإليرانية، وفيها طلب العلم، لكنه نبغ وتألأل 

نجمه حينما سكن في قرية هرار مبرد ودرس فيها. 

على  وحاشية  الشرح،  كهذا  النافعة،  مؤلفاته  معظم  ألف  المدينة  تلك  وفي 
تحقيق  في  الهمزية، ورسالة  للسيوطي، وحاشية على شرح  ابن مالك  ألفية  شرح 
ومئة  وثمانين  تسع  سنة  توفي  وغيرها،  النحوية  واأللغاز  الشرعي،  اإلكراه  معنى 

وألف))(. 

* تاريخ االنتهاء من الشرح: 

إن السنة التي انتهى فيه الشارح من تأليف شرحه فيها هي سنة سبع ثمانين 
ومئة بعد األلف للهجرة، أي قبل وفاة مؤلفه بسنتين. 

))(  رفع الخفا على ذات الشفا )1/ 19(. 
))(  مقدمة تحقيق رفع الخفا )ص7 ـ 9(. 
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من  المطبوع  في  وجاء  كتابه،  آخر  في  التاريخ  هذا  على  الشارح  نص  وقد 
الكتاب: سنة ثمانين ومئة وألف))(، وهو وهم.

ويدل على ذلك أمران: 

األول: أن في نسخة الكتاب الخطية الموجودة عندي أن تاريخ االنتهاء منه 
مؤرخ سنة سبع وثمانين ال ثمانين. 

المحققين قد وضعا في مقدمتهما  النزاع، أن  القاطع في محل  الثاني: وهو 
لتحقيق الكتاب صورة من أول وآخر المخطوط األصل الذي اعتمداه في إخراج 
الشرح سبع  االنتهاء من  تاريخ  أن  يتبين  األخيرة،  الورقة  في  النظر  الكتاب، وعند 

وثمانون ومئة وألف، ال كما ُأْثبَِت في المطبوع. 

وهذا يدل على أن الشارح وقت تأليفه كان ذا خبرة علمية كبيرة، كما قد يبرر 
بالشرح فالمؤلف في أخريات حياته، وهي مظنة  وجود بعض األوهام الموجودة 

ضعف، علما أن تلك األوهام قليلة ال تقدح في حسن الشرح وبهائه. 

* منهج المؤلف في شرحه: 

)1( قدم الشارح بمقدمة ذكر فيها اسم كتابه وموضوعه وسبب تأليفه، وهو 
إنه  ثم  القيامة،  يوم  عدة  له  لتكون  زمن  منذ  المنظومة  شرح  نفسه  يحدث  كان  أنه 
لم  أنه  الشرح، ومن ذلك نستخلص  بكتابة  فقام  قبله،  فلم يجد من شرحها  بحث 

يطلع على شرح ابن الطيب قبله، ولم يستفد منه. 

)2( اعتمد الشارح على جملة كبيرة من المراجع المتعلقة بموضوع الكتاب، 
وهذا يظهر جليا لمن تصفح الكتاب كله أو بعضه، فتراه مشحونا بالمراجع، كالشفا 

))(  رفع الخفا على ذات الشفا )2/ 311(. 
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األثر  وعيون  بحواشيه،  للقسطالني  اللدنية  والمواهب  بشروحه،  عياض  للقاضي 
البن سيد الناس، وتاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرها. 

)3( ذكر الشارح ترجمة موجزة للناظم وشيئا من أحواله تبركا به كما ذكر، 
وقد اختصر الترجمة من كتاب شرح الطيبة للنويري تلميذ ابن الجزري، ولم يغفل 

اإلشارة إلى المصدر في آخر الترجمة. 

فأكثر  بيتين  أو  بيت  فيه ذكر  يوجد  الكتاب  المطبوع من  أن  بالرغم من   )4(
وبعد االنتهاء منها يبدأ الشرح، إال أنه وبعد االطالع على بعض النسخ الخطية من 
اتبع  أن  يزد على  لم  الشارح  فإن  المحققين، وإال  تبين أن هذا من صنيع  الكتاب، 
بكتابة  إال  بينهما  التمييز  يمكن  ال  بحيث  والنظم،  الشرح  بين  التام  المزج  طريقة 

كلمات النظم بالحمرة أو جعله بين قوسين. 

ما  يذكر  ثم  اللغوي،  المعنى  حيث  من  لأللفاظ  بالتعرض  الشرح  يبدأ   )5(
احتوى عليه اللفظ أو البيت كامال من المعاني العامة المرادة. 

تصويب  على  يساعد  ما  األلفاظ  إعراب  أوجه  لبيان  أحيانا  يتطرق  قد   )6(
نطقها في المتن. 

)7( يشكل الكلمات الغريبة بالحروف. 

)8( يشير إلى الضرورات التي يرتكبها الناظم في نظمه، كتنوين الممنوع من 
الصرف وعكسه، وقصر الممدود، وغير ذلك. 

)9( ينقل عن األئمة بكثرة، ويوازن بين أقوالهم، ويرجح بينهم في كثير من 
المسائل التي اختلفوا فيها. 

)10( كثيرا ما يزيد زيادات بعد االنتهاء من شرح البيت فيقول مثال: تتمة، 
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يتوسع في ذلك جدا  فتح اهلل عليه، وقد  ما  تنبيه، ويسوق  أو  فائدة،  أو  تذنيب،  أو 
كما فعل في مسألة نجاة والدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي أضافها بعد مبحث النسب النبوي 

الشريف، واستغرقت منه قرابة عشرين صفحة من النسخة المطبوعة))(. 

)11( يستشهد باألحاديث النبوية، مخرجا لها في أولها، كأن يقول وأخرج 
البزار ويسوق المتن، أو في آخرها كأن يقول بعد ذكر متن الحديث رواه أحمد، وال 
يحكم على األحاديث بأحكام خاصة من عنده، بل إن وجد حكما إلمام ممن خرج 

الحديث كالترمذي والحاكم ذكره وإال فال. 

)12( ختم كتابه بإجازته ألوالده وأقاربه وتالميذه وأهل إقليمه، قال: »بل 
ولمن أدرك حياتي من المسلمين، على مذهب من يرى ذلك من أئمة الحديث في 

القديم والحديث، رواية ما ذكرته في هذا الشرح عني نفعا للعامة«))(. 

* ما له وما عليه: 

تميز كتاب رفع الخفا بميزات عدة كما يلحظ من بيان منهجه في شرحه، بل 
إن كتابه تميز على شرح ابن الطيب الفاسي بثالثة أمور: 

األول: التناسق التام في الشرح، فقد سار الشارح على وتيرة ونسق واحد في 
كتابه كله، بخالف ابن الطيب الذي توسع في الشرح والبيان في الثلث األول من 

أبيات النظم، ثم جنح إلى االختصار في الثلثين األخيرين. 

الثاني: قلة السقط من أبيات النظم عند اآلالني، فبالمقارنة مع هذا التحقيق، 
أجد أنه لم يسقط عنده سوى ثالثة أبيات، بخالف الفاسي الذي سقط منه أبيات 

))(  رفع الخفا )1/ 55 ـ 72(. 
))(  رفع الخفا )2/ 311(. 
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كثيرة ال سيما في مبحث الخلفاء الراشدين. 

بخالف  أخرى،  مصادر  أو  كتبه  على  اآلالني  عند  اإلحاالت  قلة  الثالث: 
قلة اإلحاالت  كتبه األخرى، والسبب في  أكثر من اإلحالة على  الذي  ابن الطيب 
مفتقر  غير  فيه  والناظر  العلم،  لمسائل  جامعا  كتابه  يكون  أن  أراد  أنه  اآلالني  عند 

للنظر في سواه. 

أكثر من  يعتمد على  لم  المؤلف  أن  المالحظات منها  الكتاب بعض  وعلى 
نسخة للنظم عند شرحه له، وهو وإن كان قد اعتمد نسخة خالية تقريبا من السقط، 
جهتها  غير  على  األبيات  ألفاظ  بعض  يقرأ  الشارح  يجعل  قد  بها  االكتفاء  لكن 
الصحيحة فتتحرف عليه، ويشرحها بغير مراد الناظم، وقد ورد هذا في عدة مواطن 

تعقبه فيها محمد العمري في شرحه على النظم. 

األحاديث  ببعض  المؤلف  استشهاد  الكتاب  على  أيضا  المؤاخذات  ومن 
الضعيفة والموضوعة دون تنبيه على درجتها أحيانا. 

* حالة الكتاب: 

الكتاب مطبوع في مجلدين في مكتبة عالم الكتب سنة )1407هـ(، بتحقيق 
الشيخين حمدي عبد المجيد السلفي وصابر محمد سعد اهلل الزيباري، وقد اعتمدا 
على ثالث نسخ خطية إحداها كتبت في نفس السنة التي توفي فيها الشارح وهي 
مقابلة على نسخة الشارح، والثانية استعاراها من بعض أفراد عائلة الشارح وأحفاده، 

والثالثة نسخة خاصة توجد لدى الشيخ حمدي السلفي. 

والتصحيف،  والتحريف  األوهام  بعض  التحقيق  أثناء  ظهر  فقد  هذا  ومع 
يتحمله  المالحظات ال  بالشرح، وبعض هذه  يتعلق  بالنظم واآلخر  يتعلق  بعضها 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  153 المبحث الثالث: دراسة منظومة ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا  

فيضبط  الصواب،  على  بالحروف  ما  كلمة  ضبط  إلى  مثال  يشير  حيث  الشارح 
األحاديث  تخريج  أن  إلى  إضافة  ذكر،  ما  خالف  على  بالشكل  اللفظ  المحققان 
واألشخاص  باألعالم  تعريف  وجود  عدم  عليه  ويزاد  جدا،  مقتضبا  كان  لديهما 

الوارد ذكرهم في الكتاب. 

والدعاء  للمحققين  الجزيل  الشكر  مع  تحقيق  إلعادة  بحاجة  والكتاب 
لهما، وإني وإن كنت ال أعرف الشيخ صابرا وال يضره ذلك، فإن الشيخ حمدي 
ـ رحمه اهلل ـ من العلماء الذين كان لهم دور في نشر السنة وله عدة تحقيقات في 
ذلك، ولعل همهما كان منصبا على إبراز الكتاب للناس لينتفعوا به، وكان للظروف 
التي مرت بها العراق في ذلك الوقت حيث كانت الحرب العراقية اإليرانية دائرة، 
على  المالحظات  تلك  ظهور  في  أثر  حينها  المعينة  المصادر  جميع  توفر  وعدم 

التحقيق. 

ثالثا: كتاب منهل الصفا لمحمد الُعَمِري: 

* اسم الكتاب: 

اسم الشرح هو: »منهل الصفا ومسرح الوفا في كشف الخفا عن ذات الشفا«، 
وقد ذكر المصنف هذه التسمية في آخر مقدمة الكتاب))(. 

* المؤلف: 

سنة  ولد  العمري،  محمود  بن  الخطيب  خير اهلل  بن  أمين  محمد  اإلمام  هو 
والعلماء  الدينية  بالمدارس  زاخرة  ذاك  إذ  وكانت  الموصل،  بمدينة  )1151هـ( 
العمرية  كالمدرسة  المشهورة  مدارسها  في  علمائها  عن  وأخذ  بها  فنشأ  الكبار، 

))(  منهل الصفا )ق3ب(. 
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والمدرسة األمينية، ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائها، وبعد عودته منها وكان 
وبدأ  العمري  الجامع  في  فخطب  الدينية،  الوظائف  تقلد  عمره  من  الثالثين  في 

بالتدريس في مدارس الموصل. 

وقد ألف عددا من الكتب النافعة قاربت األربعين مؤلفا في شتى مجاالت 
العلوم منها: تيجان البيان في مشكالت القرآن، ومنهل الصفا ومسرح الوفا، وشرح 
ألفية ابن مالك، والديوان النبوي في مدح الرسول الكريم، ومنهل األولياء ومشرب 
األصفياء من سادات الموصل الحدباء، توفي في مدينة الموصل بمرض الربو سنة 

)1203هـ())(. 

* تاريخ االنتهاء من الشرح: 

كانت  منه  واالنتهاء  المنظومة  بشرح  البدء  بين  الممتدة  الزمنية  الفترة  إن 
طويلة جدا؛ ألن الشارح بدأ بالشرح فوصل فيه إلى تاريخ الخلفاء، ثم تركه مسودة 

وانصرف عنه لمشاغل وعوائق حالت دون إكماله وتحريره. 

ما مضى من  إليه يحرر  فعاد  له،  أكثر من سبع عشرة سنة نشط  وبعد مضي 
تأليفه ويكمل ما تبقى منه. 

وقد ذكر الشارح أنه حينما ابتدأ تأليف الكتاب لم يكن قد اطلع على شرح 
سابق عليه، لكنه وفي أثناء تسويده وتحريره بعد مضي كل تلك السنين وقف على 
شرح لبعض علماء األكراد ـ يعني رفع الخفا لآلالني ـ فاستفاد منه في شرحه كما 
االشتهار  في  كتابه  عن  تأخر  وإن  هذا  »وكتابي  وقال:  أوهامه،  بعض  على  نبه  أنه 
والظهور، فهو سابق عليه في الوجود والصدور؛ ألني ألفته قبل تأليفه، وأحسنت 

عماد  للدكتور  العثماني  العصر  في  العراقيون  والمؤرخون  التاريخ  ترجمته  مصادر  من    )((
عبد السالم )ص134 ـ 136( وهدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي )2/ 349(. 
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ترصيفه قبل ترصيفه، ولكن عاقني الزمان عن تحريره وتبييض سطوره«))(. 

وكأن العمري أراد بالتنصيص على أنه ابتدأ الشرح قبل شرح اآلالني بفترة 
نيل شرف األسبقية في تأليف شرح على هذه المنظومة مطلقا، لكن هذا ال يسلم 

له، ومنتقض بأمرين: 

تاريخ بدء  للناس، ال  الكتاب وإظهاره  بتاريخ االنتهاء من  العبرة  األول: أن 
االشتغال به. 

والثاني: أن كال من شرح العالمة اآلالني والعمري مسبوق بشرح ابن الطيب 
الفاسي، لكنهما لم يرياه ولم يطلعا عليه، بل لم يعرفا به أصال، لذا فقد صرحا أنهما 

غير مسبوقين بذلك. 

وربما يكون مراد العمري من ذلك االعتذار عن االنشغال بتأليف الكتاب مع 
أن اآلالني قد كفاه المؤنة بشرح بديع، ال سيما أن العمري قد أعلى من شأن شرح 
اآلالني في مقدمة كتابه لكنه ذكر أنه وقع في بعض األوهام، فلم يكن من الحكمة 

ترك االنشغال به ثانية وهو الذي قد انتهى منه وانشغل بتبييضه وتسويده. 

* منهج المؤلف في شرحه: 

وتسميته  الكتاب  تأليفه  سبب  فيها  ذكر  بمقدمة  لكتابه  المؤلف  قدم   )1(
في  السبب  وبيان  منه،  واالنتهاء  به  البدء  بين  قضاها  التي  والمدة  تأليفه،  وظروف 

ذلك. 

)2( ذكر المصنف في مقدمة كتابه أيضا مصادره مجملة وأنه طالع في شرحه 
كتب السير، ثم اطلع على شرح اآلالني، وذكر أنه شرح لطيف برع فيه صاحبه وساد 

))(  منهل الصفا )ق3ب(. 
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مواضع  على  شرحه  في  فنبه  فكره  غفل  أو  قلمه  سها  ربما  لكنه  فضله،  على  ودل 
السهو والغفلة. 

)3( لم يقتصر الشارح على كتب السيرة فقط، فقد اعتمد على كثير من كتب 
التفسير والبالغة واألدب والتاريخ وغيرها، كما يرى ذلك من يقرأ شرحه، وإن لم 

يكن قد نص على ذلك في المقدمة. 

)4( عند شرح البيت األول عرف الشارح بالناظم في ترجمة جمع فيها بين ما 
ذكره الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر والنويري في شرح الطيبة، ونص على هذين 

المصدرين، وزاد عليهما زيادات. 

يقوم  ثم  أوال،  كاملة  شرحها  المراد  األبيات  أو  البيت  الشارح  يذكر   )5(
بين طريقتين في  بين شرحه وألفاظ األبيات غالبًا، فكان أن جمع  بشرحها مازجا 

الشرح، وهي طريقة المزج، وطريقة الفصل بين المتن المشروح والشرح. 

األبيات  من  بكثير  ويستشهد  البالغية،  للمسائل  شرحه  في  يتعرض   )6(
الشعرية األدبية. 

النظم  ألفاظ  بعض  عليها  يحمل  قد  التي  بعض اللهجات  على  يستدل   )7(
بالقراءات المتواترة. 

)8(  يذكر الخالف إن وجد ويوازن بين األقوال ويرجح بينها. 

* ما له وعليه: 

حجما  المنظومة  شروح  أكبر  يعتبر  العمري  لمحمد  الصفا  منهل  كتاب 
وحسن  والعرض  بالبحث  العلمية  المؤلف  شخصية  فيه  ظهرت  وقد  وأوسعها، 
صياغة المسائل، كما الح استقالله العلمي فلم يكن مستسلما آلراء من سبق عاجزا 
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يراه  يراه صائبا، ويرجح ما  بآرائه، ويصوب ما  بينها، بل يشارك فيها  الترجيح  عن 
راجحا. 

األخرى  العلوم  في  يشارك  فتراه  المؤلف،  موسوعية  الكتاب  وعكس 
مشاركات تدل على تمكنه منها كالنحو والصرف واالشتقاق والعروض وغيرها، 
الفنون مع حسن  كتابه بمصادر عديدة في شتى  أيضا شحن  يدل على ذلك  ومما 

استغالله لها. 

لكن من كانت حاله هذه قد يتوسع أحيانا في بعض المسائل بما يخرج عن 
في  التوسع  أو  ما،  مسألة  في  النحويين  بين  خالف  إلى  كالتعرض  الكتاب  غرض 

مسائل تاريخية ليست في صلب الكتاب وموضوعه األصلي. 

ويؤخذ عليه أيضا قلة استشهاده باألحاديث وعدم تخريجه لها وبيان درجتها، 
واالكتفاء في كثير منها باسم الصحابي صاحب الحديث دون بيان من أخرجه. 

ومن المآخذ أنه تتبع أوهام اآلالني، وهذا وإن كان نافعا لمن قرأ رفع الخفا 
أو رام تحقيقه لكن األولى خلو الكتاب منه، ولعل المؤلف أراد إظهار مكانة كتابه 
األولى  كان  لكن  األوهام،  تلك  ببيان  العام  النصح  إلى  إضافة  غيره،  على  وعلوه 
خلو الكتاب منها واالشتغال بالشرح دون تقييد بما ذكره الشراح اآلخرون وتتبع 
لكان أحسن، ال سيما مع  األوهام  بتلك  العمري كتب لآلالني  أن  ولو  أوهامهم، 

تعاصرهما وسكنهما في منطقة جغرافية واحدة، ولعله قد فعل. 

* حالة الكتاب: 

الكتاب ما زال مخطوطا، وفهارس المخطوطات ال تذكر سوى بضع نسخ 
ما  أنها  وأسأل اهلل  والموصل،  بغداد  في  البلد  تلك  في  متفرقة  مكتبات  في  عراقية 

زالت محفوظة بعد ما مر به ذلك البلد من ظروف. 
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الجزء األول فقط، وتقع في ثالثمئة ورقة،  التي بحوزتي تتضمن  والنسخة 
»وأكل  الناظم:  بقول  والمبتدئ  المائتين  بعد  والثالثين  الثالث  البيت  إلى  تبلغ 

الدجاج والحبارى« في مبحث خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص وشيمه. 

الورقة  من  الواحد  والوجه  الدين،  صالح  جامعة  محفوظات  من  والنسخة 
يوجد به واحد وعشرون سطرا، ومعدل الكلمات في السطر الواحد خمس عشرة 

كلمة، وقد كتبت بخط واضح مقروء. 

ومما تتميز بها النسخة وجود الكثير من التعليقات في حواشيها والتي تنتهي 
بعبارة: »منه«، وذلك يعني أن تلك التعليقات اإلضافية هي من الشارح ال من غيره، 

إذ لو كانت من الناسخ أو من غيره لخلت نهاية التعليقات من تلك العبارة. 

رابعا: ذات الوفا للسليماني المجمر

فإني  السابقة،  الشروح  في  قيل  مما  أوجز  سيكون  الكتاب  هذا  عن  الكالم 
الموجود  لم أظفر سوى بست عشرة ورقة من نسخته المخطوطة، ولعل هذا هو 
عنه  انصرف  ثم  الورقات  تلك  يكتب سوى  لم  مؤلفه  أن  أو  الكتاب،  من  المتبقي 

لغاية من الغايات. 

الشفا  ذات  لشروح  أشاروا  حينما  الخفا  رفع  محققي  أن  ذلك  يؤيد  ومما 
الكتاب لم يذكروا له سوى نسخة خطية واحدة تقع في مكتبة اآلثار  وذكروا هذا 
فلعلهم عدوا  تقع في )32( صفحة))(،  إنها  ببغداد تحت رقم )20757(، وقالوا 
كل وجه من أوجه الورقة الواحدة من المخطوط صفحة كاملة مفردة فصار العدد 

)32( بدال من )16(. 

))(  رفع الخفا )1/ 6(. 
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وعموما فما وجد من الكتاب قد ال يسعف في معرفة تفاصيل منهجه على 
وجه الدقة، لكنه يعطي صورة عامة عن الكتاب. 

سيرة  في  الوفا  »ذات  المقدمة:  في  مؤلفه  ذكر  ما  بحسب  اسمه  فالكتاب 
المصطفى«))(، وأما المؤلف فلم أجد له ترجمة مع أنه أفصح عن اسمه على التمام 

بعد خطبة كتابه وأنه: محمد بن يوسف السليماني الشافعي الشهير بالمجمر. 

وقد ألف المؤلف كتابه في أوائل القرن الرابع عشر فهو آخر الشروح تأليفا، 
ومما يدل على ذلك أنه وصف الشيخ زيني دحالن بالمرحوم))(، ما يدل على وفاته 
حين تأليف الشرح، وزيني دحالن ـ رحمه اهلل ـ قد توفي سنة )1304هـ(، ويضاف 
لذلك أن الشارح دعا في أوائل شرحه لخليفة المسلمين آنذاك السلطان العثماني 

عبد الحميد خان))(. 

في  العموم  حيث  من  ومنهجه  اعتمدها  التي  مصادره  عن  المؤلف  وأبان 
شرحه، فذكر أنه اطلع على كتاب رفع الخفا لآلالني فلم يشف غليله، وأنه عمد 
إنسان  المسمى:  الحلبية،  السيرة  كتابا  وهما  النبوية،  السيرة  كتب  من  كتابين  إلى 
السيرة  وكتاب  الحلبي  الدين  برهان  بن  لعلي  المأمون،  األمين  سيرة  في  العيون 
النبوية واآلثار المحمدية للشيخ زيني دحالن، فلخص منهما أنموذجا لطيفا وجعله 

شرحا على المنظومة وزاد عليهما فوائد جمة ومسائل مهمة))(. 

ولم يترجم الشارح للناظم في كتابه، وقد جمع بين منهجي المزج والفصل 

))(  ذات الوفا في سيرة المصطفى )ق2أ(. 
))(  ذات الوفا )ق16أ(. 

))(  ذات الوفا )ق2أ(. 
))(  ذات الوفا )ق1ب(. 
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في  يوجد  أنه  والغريب  ممزوجا،  بشرحه  يقوم  ثم  كامال  أوال  البيت  يذكر  بحيث 
النسخة أسطر عديدة أثناء الكتاب تكتب كاملها أو بعضها بأحرف عربية، لكن بلغة 

أخرى قد تكون التركية والفارسية. 

وبالجملة فاالنتفاع بالكتاب أقل من الشروح السابقة، ألنه غير كامل حقيقة 
أو وجودا، وألن المصادر التي اعتمدها في شرحه قليلة ومطبوعة كلها. 

ـ  السلفي  الشيخ حمدي عبد المجيد  أن  إلى  باإلشارة  المبحث  وأختم هذا 
رحمه اهلل ـ ذكر أن هنالك شرحا آخر للكتاب لمحمد بن آدم بن عبد اهلل الكردي 
البالكي الروستي، لكنه باللغة الفارسية، وذكر أنه اطلع على الجزء األول منه عند 
إذ إن الجزء الذي  بأنه شرح مطول جدا،  إيران ووصفه  أحد القضاة في كردستان 
اطلع عليه كمقدار كتاب رفع الخفا عشر مرات، وهذا يدل على أن مؤلفه كان ذا 

نفس طويل في كتابه، ولو طبع لجاوز العشرين مجلدا. 

للكتاب خمسة شروح لخمسة محمدين،  المتيقنة  الشروح  وبالجملة فعدد 
أربعة منها باللغة العربية، والخامس باللغة الفارسية، وأن المطبوع من هذه الشروح 
وهو كتاب رفع الخفا يحتاج إلى إعادة تحقيق، وأما الباقي فلم تطبع بعد ولو طبع 
ألثرت المكتبة ال سيما شرحي ابن الطيب الفاسي ومحمد أمين العمري، فلعل اهلل 

ييسر لهما من يقوم بتحقيقهما على الوجه األكمل. 

قائله،  من  فوهم  السيوطي،  لإلمام  الباحثين  بعض  نسبه  الذي  الشرح  وأما 
والدالئل والقرائن تستبعد احتمال صحة وجوده. 

* * *
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المطلب السابع
نسخ المنظومة الخطية

المتفرقة، وقد حصلت  العالم  متفرقة في مكتبات  كثيرة  للمنظومة نسخ خطية 
على مصورات لعشر منها. 

األوىل: مصدرها مكتبة ال له يل يف تركيا، وتقع يف )21( ورقة، وكل ورقة حتتوي 
)15( سطرا، وقد كتبت العناوين باحلمرة، ونسخت يف شهر حمرم سنة )940هـ( بمكة 

املكرمة، وهي أقدم النسخ التي ظفرت هبا، وإليها اإلشارة باحلرف )ك(. 

الثانية: مصدرها مكتبة ال له إسامعيل يف تركيا، وتقع يف )14( ورقة، وكل ورقة 
)1199هـ(  سنة  نسخها  وتاريخ  باحلمرة،  العناوين  كتبت  وقد  سطرا،   )21( حتتوي 

وناسخها طه الربزنجي احلسيني الشهرزوري، وإليها اإلشارة باحلرف )أ(. 

الثالثة: من مصورات مركز مجعة املاجد، وتقع يف )21( ورقة، وكل ورقة حتتوي 
)14( سطرا، وقد نسخها قاسم الربزنجي سنة )1212هـ(، وإليها اإلشارة باحلرف )ب(. 

الشريف، وهي كسابقتها تقع في )21(  المكي  الحرم  الرابعة: مصدرها مكتبة 
ضمن  وتقع  النسخ،  تاريخ  فيها  يوجد  وال  سطرا،   )15( تحتوي  ورقة  وكل  ورقة، 
مجموع، ويتلوها في المجموع مباشرة منظومة الهداية لمعالم الرواية البن الجزري، 

وإليها اإلشارة بالحرف )م(. 

الخامسة: مصدرها مكتبة الحرم المكي، وتقع في )28( ورقة، وكل ورقة تحتوي 
)1262هـ(،  سنة  أمين  محمد  بن  صالح  محمد  بخط  مكة  في  نسخت  سطرا،   )11(

وإليها اإلشارة بالحرف )ن(. 
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السادسة: مصدرها جامعة صالح الدين بالعراق، وتقع في )35( ورقة، وكل 
ورقة تحتوي تسعة أسطر، وقد كتبت سنة )1258هـ(، ويوجد فيه تعليقات كثيرة 
األسطر،  وبين  الحاشية  في  كتبت  الكردي  لآلالني  الخفا  رفع  كتاب  من  مأخوذة 

وإليها اإلشارة بالحرف )ج(. 
السابعة: مصدرها جامعة برنستون، وتقع في )41( ورقة، وكل ورقة تحتوي 
سبعة أسطر، واحتوى الثلث األول تقريبا منها على ترجمة األبيات باللغة الفارسية، 

حيث توجد الترجمة تحت كل بيت مباشرة، وإليها اإلشارة بالحرف )ف(. 
الثامنة: مصدرها مركز الملك فيصل بالرياض، وتقع في )28( ورقة، والورقة 
الواحدة تحتوي عشرة أسطر، وقد كتبت في شهر شعبان سنة )1272هـ(، وسقط 

منها األبيات من )92 ـ 121(، وإليها اإلشارة بالحرف )ص(. 
التاسعة: مصدرها جامعة طوكيو باليابان، وتقع في )23( ورقة، وكل ورقة 
حشرا،  األبيات  الناسخ  فيها  حشر  التي  األخيرة  الورقة  عدا  سطرا،   )11( تحتوي 
وصار يكتب أكثر من بيت في السطر الواحد، وقاربت أسطرها العشرين سطرا، وقد 

كتبت سنة )1253هـ(، وإليها اإلشارة بالحرف )ي(. 
ورقة،   )33( في  وتقع  سعود،  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مصدرها  العاشرة: 
وكل ورقة تحتوي )8( أسطر، وتاريخ نسخها القرن الثالث عشر، وناسخها شهاب 

الدين بن محمد النقشبندي، وإليها اإلشارة بالحرف )س(. 
هذا ولم أتخذ منها أصال، بل اتبعت طريقة النص المختار، ولم أثبت جميع 
الفروق بين النسخ ال سيما ما يتعلق بتشكيل كلمات المنظومة، وإن كنت قد أشرت 

إلى جانب من ذلك. 
بينها،  والترجيح  الفروق  بعض  إثبات  في  المنظومة  شروح  من  واستفدت 
األلفاظ  معاني  وبيان  عليها،  والتعليق  موجزا  شرحا  المنظومة  شرح  إلى  إضافة 

الغريبة وإيضاح ما قد يخفى من تراكيبها الغامضة. 
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النسخة ك
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النسخة ن

منهل الصفا

النسخة ي

ذات الوفا
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بيان االستشفا
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ـٌد ُهـَو اْبـُن اْلَجـَزِري))(  اْلـُمـْقـَتـِدِر)1( َقـاَل ُمَحمَّ لِْلـُمـَهـْيـِمــِن  اْلـَحـْمــُد 

ـْكـُر لِلـِه َعَلـى َمـا َقـْد َهَدى َأْحــَمـَدا)2( َوالشُّ النَّبـيِّ  ِســـيـَرِة  َنـْظـِم  ِمــْن 

ـنَـا َوَســلَّـَما))(  َمــــا)3( َصلَّـى َعـَلـْيـِه َربُّ َوآلِـــــــِه َوَصـْحـبِـــــِه َوَكــرَّ

اْنـَتـَظـْم َشــْيٍء  َخْيـَر  إِنَّ  َوَبـْعـُد  اأْلَُمــْم)4(  إَِلـى  ُمــْرَسـٍل  َخـْيـِر  ِســيـَرُة 

َبـْعـَدُه))(  ـِذيــَن  الَّ َوُخـَلـَفـاِئـــِه  َقــْصــَدُه)5(  الـتَّـابِـِعـيـَن  اِشـــِديـَن  الـرَّ

ُمــْرَتـِجـاًل))( َلـَعــلَّ فِـي َنــَهـــاِر))( )6( َنَظْمُتـَهـا فِـي َغـاَيــِة اْختَِصـاِر))( 

))(  الجزري: بحذف إحدى الياءين للوزن. رفـع الخفا على ذات الشفا لمحمد اآلالني 
 .)21 /1(

))(  في »ص«: »َصلَّى َعَلْيِه اهللُ ُثمَّ َسلََّما«. 
صفة  »المهديين  ابن الطيب:  قال  َبْعَدُه«،  الَمْهِدِييَن  »َوُخَلَفاُه  )ق8(:  االستشفا  بيان  في    )((
اتصافهم  المراد  ليس  ألنه  بالمهديين؛  ال  بانتظم  متعلق  وبعده  مهدي...،  جمع  الخلفاء 

بالهداية بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنهم موصوفون بها في حياته ببركته«. 
))(  في »ب«: »اْقتَِصاِر«. 

))(  مرتجال: أي منشئا نظمها من غير تهيئة وتأمل كثير قبله. رفع الخفا )1/ 36(، وُمْرَتِجاًل: 
من  حال  أو  نعت  )ُمْرَتَجاًل(  المفعول  بلفظ  أو  نظمتها،  فاعل  من  حال  الفاعل  اسم  بلفظ 

المصدر المحذوف )نظما(. منهل الصفا ومسرح الوفا لمحمد أمين العمري )ق13أ(. 
))(  في بيان االستشفا البن الطيب )ق8ب( ومناهج الهداية لمعالم الرواية للقسطالني =
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ِد ـِد))( )7( بَِرْسِم))( ُسـْلَطاِن اْلَوَرى))( ُمَحمَّ َضـا))( اْلُمَؤيَّ َصاِحـِب ِشـيَراَز))( الرِّ

يـنَـا الـدِّ ُيـِعـزَّ  َأْن  َربِّـي  َأْســــَأُل  اْلـَبـاِغـينَــا)8(  اْلـِعــَدا))(  َوُيـْهـِلـَك  بِــِه 

َأْبـَرُح)9( َفَلْيـَس ِعنْـِدي ِمـْن َهَداَيـا َتْصُلـُح َعنْــُه  َلْســُت  ُدَعـاٍء))(  ِســـَوى 

إَِلـْيــــِه ــــٌة  َهــِديَّ َوَهـــِذِه))(  َلـَدْيـــِه)10(  َمـْحـُبـوَبـــًة  لِــَكــْونِــَهـــا 

)ص68(: »فِي َبْعِض َساَعاٍت ِمَن النََّهاِر«، وزاد القسطالني بعد هذا البيت بيتين هما:   =
َأْو َيــَر اْمتَِحانِـي َفْلَيْقتِـَرْح َمـا َشــاَء ِمـْن َمَعانِـيَوَمـْن َيـُشـكَّ 
إِْن َشــاَء َنـْظًمـا َأْو َيَشــاُء َنْثـَراَوِمـْن ُفنُـوٍن فـي ُعـُلـوٍم َتْتـَرى

وسمته  أي:  العالمة،  بمعنى  »الرسم«  من  هو  أو  به،  أمره  كذا«:  له  »رسم  من  بأمره،  أي    )((
بوسمه. رفع الخفا )1/ 36(. 

))(  الورى: الخلق. منهل الصفا للعمري )ق13أ(. 
))(  في »ص« و»ف« و»ن«: »شيراِز«، فلعلها مضافة عندهم إلى الرضا، قال اآلالني: »شيراز 
أن شيراز  العمري: »وأظن  38(، وقال   /1( الخفا  والعلمية«. رفع  للعجمة  غير منصرف 
ـ وهي من قالع  الزاي  بتقديم  ـ  أيضا: »ولعله: شيزر  وإنما هو سيواس«، وقال  تحريف، 

الشام«. منهل الصفا )ق13ب(. 
ضا: بكسر الراء، ويجوز فتحها أيضا، وهو مصدر جعل نعتا ثانيا بتأويله باسم المفعول،  ))(  الرِّ

أي: المرضي حاله. ذات الوفا في سيرة المصطفى لمحمد يوسف السليماني )ق5أ(. 
))(  هذا البيت واألبيات الخمسة الالحقة له ال توجد في بيان االستشفا البن الطيب. 

))(  الِعَدا: بالكسر والضم، اسم جمع العدو. منهل الصفا )ق14أ(. 
))(  في »ن«: »ُدَعاِئي«. 

على  العطف  فيها  يجوز  وهذه:  »َفَهِذِه«،  )ق5ب(:  الوفا  وذات  و»ي«  و»ص«  »س«  في    )((
إليه حال من هذه، ويجوز أن يكون مرفوعا على االبتداء وهديٌة خبره وهو  دعاء، وهديًة 

الظاهر، لكن األول أولى. منهل الصفا للعمري )ق15أ(. 
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اْلُعَلَمـا  )(( ُمِحـبُّ ِمْثَلـُه  َوَلْيـَس  أِلَنَّـــــُه َأْقـــَداَرُهــْم َقـــْد َعـِلـَمـــا)11( 

َمـْحُشـوُر)12( َفـْلـَيـْهـنِــِه))( بِـَأنَّـُه َمـنْـُصــوُر ُزْمـَرتِـِهـْم))(  فِـي   )(( َوُهــوَّ

ـَفا الشِّ َذاَت  َتَفـاُؤاًل))(  ْيُتَها  َسـمَّ اْلـُخـَلـَفـا)13(  ُثــمَّ  بِـيِّ  النَـّ فِـي ِســــيـَرِة 

ِمـْن))( َنـْظـِم ُدرٍّ ُلـْؤُلـٍؤ))( َمـنْـُضوِد))( )14( َوَهـا َأَنـا َأْشـَرُع فِـي اْلَمْقُصـوِد))( 
ِحيِح ِمْن ِخاَلٍف َحَصاَل)1)( َوَحـْســـُبــنَــا اهللُ َتـَعـاَلـــى َوَعـــاَل)15( َعَلى الصَّ

))(  مثله: خبر ليس مقدم، ومحب: اسم مؤخر. ذات الوفا )ق5ب(. 
))(  في »ص«: »َفْلُيْهنِِه«. 

«، وفي ذات  ))(  في »ص« و»ك« و»ن« و»ي«: »َوُهَو«، والمثبت في »أ« و»ب« و»س«: »َوُهوَّ
«، وجاء في حاشية »ب«: »بتشديد الواو لوزن الشعر«، وفي حاشية »أ«:  الوفا )5ب(: »َفُهوَّ

»لغة قوم كما في شرح الشاطبي، اختارها الناظم للوزن«. 
))(  أي: مع طائفة العلماء العاملين. رفع الخفا )1/ 41(، وفي »ص«: »ُزْمَرتِِه«. 

اًل«.  ))(  في »أ« و»ب« و»س« و»ص« و»م«: »َتَفؤُّ
))(  في »ف«: »بِاْلَمْقُصوِد«. 

))(  في ذات الوفا )5ب(: »فِي«. 
العمري: »كان األولى  43(، وقال  الخفا )1/  اللؤلؤ. رفع  الدر هو  إذ  للدر؛  بيان  ))(  عطف 
الصفا  منهل  التكرار«.  من  سالمته  مع  ألطف  فإنه  العقود؛  حسن  در  نظم  من  يقول:  أن 
أبدله  الجوهرة، وكأنه  العظيمة، واللؤلؤ:  الجوهرة  الدر:  أن  ابن الطيب  )ق17ب(، وذكر 
من الدر وإن كان الدر أعظم من اللؤلؤ لما في لفظه من المدح وهو التأللؤ، أي: اإلشراق 

واإلنارة. بيان االستشفا )ق9أ(. 
))(  منضود: مجعول بعضه فوق بعض ومتراكم بال ترتيب، فبالنظم يصير مرتبا متناسقا. رفع 

الخفا )1/ 43(. 
اَل«. )1)( في »ص«: »ُفصِّ
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َنَسُبُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َينْـَتِسـْب))(  إِْن  َنبِيُّنَـا))(  ـٌد  ُمَحمَّ َفْهـَو اْبـُن َعْبـِد اهللِ َعـْبـِد اْلُمطَّـِلـْب))( )16( 

ُلـَؤْي)17( هاِشِم))( ِمْن))( َعْبِد َمنَاِف))( ْبِن ُقَصْي ْبـِن  َكـْعـِب  ْبـِن  َة  ُمـرَّ ِكاَلِب))( 

))(  العنوان ال يوجد في »ف«، وجاء في »ج«: »َبَياُن َنَسِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »ص«: »فِي َبَياِن 
نِْسَبِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »أ« و»ب« و»م« و»ن«: »نِْسَبُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »ي«: »َمْبَحُث نِْسَبتِِه 
ملسو هيلع هللا ىلص َواأْلَْجَداِد«، وفي رفع الخفا )1/ 43(: »َبَياُن نِْسَبتِِه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي منهل الصفا )ق18ب(: 

ِريِف ملسو هيلع هللا ىلص«.  »َبَياُن نِْسَبِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي ذات الوفا )ق7أ(: »َبَياُن َنَسبِِه الشَّ
))(  نبينا: نعت أو عطف بيان أو بدل، ويجوز نصبه بأعني أو أمدح مقدرا. منهل الصفا للعمري 

)ق18أ(. 
))(  ينتسب: االنتساب بيان النسب، انتسب فالن: ذكر نسبه، ولفظه بالبناء للفاعل، وهو أولى 
من البناء للمفعول؛ ليوازي عبد المطلب؛ لكون القافية مقيدة، فيكون ما قبل الروي منكسرا 

فيهما، وإن كان اختالفهما جائزا. منهل الصفا )ق18أ(. 
حذف  »وإنما  ابن الطيب:  قال  عبد المطلب«،  بن  ابن عبد اهلل  »فهو  و»ص«:  »ب«  في    )((
ابن هنا وفيما بعد من المواضع التي حذفها فيها؛ بناء على ظهور المعنى«. بيان االستشفا 

)ق9ب(. 
وجره  للضرورة  منصرف  غير  هو  أو  الميم،  على  الكسرة  وإبقاء  التنوين  بحذف  هاشم:    )((

بالفتحة. رفع الخفا )1/ 46(. 
الموحدة  »بكسر  ابن الطيب:  قال  »ِمن«،  بدل  »بِن«  )10ب(:  االستشفا  وبيان  »م«  في    )((
وبسكون النون«، ثم انتقد الناظم في إتيانه بابن على تلك الحال، وذكر أنه ال وجه لها لغة 
وال ضرورة تقتضيها، والظاهر أن ابن الطيب لم يطلع على النسخ التي جاء فيها لفظ »ِمْن«. 
))(  قال ابن الطيب: »بتنوين مناف وكسر باء بِن على لغة الناظم، وعندي أن حذف تنوينه وإبقاء 

ابن على اللغة العامة أولى«. بيان االستشفا )ق11أ(. 
))(  بترك تنوين كالب ضرورة، أو إلضافته لمرة. بيان االستشفا )ق12أ(. 
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ِكـنَـاَنــٍة))( ُخـَزْيَمـٍة))( ِذي اْلَفْخــِر))( )18( َغالِـِب فِْهـِر َمالِـِك ْبـِن النَّْضِر))( 

اْنـَبـَرا))( )19( ُمْدِرَكـَة ْبِن اْلَيـاِس))( َنْجِل ُمَضَرا َعـْدَنـاَن  َمَعـدِّ  ِمـْن))(  نِــَزاِر 

َواْخــَتــَلــُفـوا ِمـــْن آَدٍم))( إَِلـْيــِه))( )20( إَِلـى ُهــنَـــا ُمــتَّــَفــٌق َعـَلـْيـِه 

ـُه آِمنٌَة)1)( ِمـْن َوْهِب ِمْن)))(  َعـْبــِد َمـنـاِف ُزْهــَرٍة)))( ِكـاَلبِـِهــْن )21( َوُأمُّ

))(  عند ابن الطيب: »َمالٍِك بِن َنْضِر«، قال: »بكسر الموحدة وسكون النون، على لغة الناظم 
العامة  اللغة  النضر، ولو حذف تنوين مالك، وعرف نضر لجاء بابن على  وإسقاط أل من 

المشهورة«. بيان االستشفا )ق13ب(. 
))(  كنانة: بالتنوين للوزن. رفع الخفا )1/ 50(. 

))(  خزيمة: تنوينه للضرورة كاألول. منهل الصفا )ق25ب(. 
))(  في »أ«: »ِذي اْلَفْجِر«. 

للجمهور.  ونسب  وصل  بهمزة  وقيل  أيضا،  مفتوحة  وقيل  مكسورة  قطع  بهمزة  إلياس:    )((
منهل الصفا للعمري )ق26أ(. 

))(  في بيان االستشفا )ق15ب(: »بِْن« بدل »من« قال ابن الطيب: »بكسر الموحدة، وسكون 
النون على ما جرى عليه الناظم«. 

))(  انبرى: أي كمل وانتهى المعلوم من سلسلة هذا النسب الشامخ. رفع الخفا )1/ 53(، وفي 
»ج« بدلها: »اْبٌن َبَرا«، وفي »ن«: »اْلَبَرا«. 

الصفا )ق28أ(: »آدم يجوز هنا  للوزن«، وفي منهل  »بالتنوين   :)54 الخفا )1/  ))(  في رفع 
صرفه وعدمه«. 

))(  قال ابن الجزري: »واختلفوا في تسمية بقية أجداده ملسو هيلع هللا ىلص من آدم ملسو هيلع هللا ىلص إلى عدنان، مع اتفاقهم 
على أن عدنان من ذرية إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل صلوات اهلل وسالمه عليهما«. 

عرف التعريف بالمولد الشريف )ص26(. 
)1)( تنوينه للضرورة. منهل الصفا )ق31ب(. 

النون،  وسكون  الموحدة  »بكسر  ابن الطيب:  قال  »بِْن«،  )ق17ب(:  االستشفا  بيان  في   )(((
على لغة الناظم«. 

)))( زهرة: بضم الزاء المعجمة، وبالتنوين للوزن. رفع الخفا )1/ 55(. 
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َوْقُت َحْملِِه))( َوَتاِريُخ ِواَلَدتِِه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ـاَم َتْشـِريٍق َحَصـْل))(  َوِعـنْــَد ُوْســــَطى َجـَمـَراٍت اْنـَتـَقْل)22( َوَحْمُلـُه َأيَّ

ْثنَْيـِن َثانِـي َعْشـِر))(  ِل َأْســـــنَـى َشــــْهـِر))( )23( ُولِـَد فِـي اإْلِ َربِــيـٍع اأْلَوَّ

آَدَمـا لِـُهـُبـوِط  فِـيـٍل  َعـاِم  ِمـْن  ِســتَّـُة آاَلٍف َمـَضـْت َمـْع َجـاَد َمـا))( )24( 

رفع  وفي  َحْمِلِه«،  »اْبتَِداُء  وفي »ص«:  َحْمِلِه«،  »َبَياُن  »ج«:  وفي  َحْمِل«،  »َوْقُت  »أ«:  في    )((
الخفا )1/ 72(: »َبَياُن َوْقِت َحْمِلِه«، وفي منهل الصفا )ق40أ(: »َفْصٌل فِي َوْقِت َحْمِلِه«، 
االستشفا  بيان  وفي  َوَحْمِلِه«،  ملسو هيلع هللا ىلص  ِواَلَدتِِه  »َبَياُن  )ق11ب(:  الوفا  ذات  في  والعنوان 

ِه بِِه ملسو هيلع هللا ىلص«.  )ق18ب(: »ِذْكُر َحْمِل ُأمِّ
على  األول  ربيع  شهر  في  خالف،  بال  االثنين  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »وولد  ابن الجزري:  قال    )((
والية  في  وذلك  المشهور،  على  الفيل  عام  األصح،  على  منه  عشر  الثاني  ليلة  الصحيح، 
رفع  من  وخمسمئة  وسبعين  ثمان  وسنة  منها،  عشرة  سبع  سنة  شروان  أنو  كسرى  العادل 
لإلسكندر  وتسعمئة  تسع  وسنة  السماء،  إلى  ـ  السالم  الصالة  عليهما  ـ  مريم  بن  عيسى 
الرومي، ويقال إن ذلك بعد هبوط آدم ـ عليه الصالة والسالم ـ بستة آالف وثالث وأربعين 

سنة«. عرف التعريف بالمولد الشريف )ص29(. 
اإلثنين من  يوم  به  إنها حملت  فقيل  به،  أم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه قد اختلف في وقت حمل  اعلم    )((
منطبق  األول  فالقول  الوسطى،  الجمرة  عند  أبي طالب  شعب  في  منى  أيام  وقيل  رجب، 
على أن ميالده في ربيع األول، والثاني موافق لمن ذهب أنه كان في رمضان. منهل الصفا 

للعمري )ق40ب(. 
))(  ثاني: بسكون آخره ضرورة، كتسكين الشين من عشر. بيان االستشفا البن الطيب )ق19ب(. 
))(  أسنى شهر: أي أشرف وأعلى شهر من السناء ـ بالمد ـ وهو العلو والشرف، أو أنور شهر 
وأشرقه وأضوؤه من السنا ـ بالقصر ـ وهو الضوء. بيان االستشفا البن الطيب )ق19ب(. 

ل. ذات  ))(  أي ما دل عليه الجيم في »جاد« والميم في »ما«، وهو ثالثة وأربعون بحساب الُجمَّ
الوفا للسليماني )ق12أ(، وفي »ك«: »جازما«، وفي »س«: »آَدَم« و»َجاَدَم«. 
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ْسَكنَْدِر))(  ))( ِمَن اإْلِ ْطَهِر))( )25( َوَبْعَد))( طِْب ظِالًّ ثِـْق ُحْز ُعاًل))( ِمْن َرْفِع ِعيَسى األَْ

َزاِئـُل))( )26( َوَبْعَد))( َأْن َجَلَس ِكْسَرى اْلَعاِدُل َيـْوٌم  َأُنـوِشـــْرَواُن))(  َوْهــَو 

))(  قال اآلالني والسليماني: »بالضم على نية المضاف إليه«. رفع الخفا )1/ 96( وذات الوفا 
)ق12أ(، ورده العمري في منهل الصفا )ق55أ(. 

))(  هو تسع وتسعمئة سنة من تاريخ اإلسكندر بحساب الجمل، مع ما دل عليه الطاء في طب 
وفي  بمهملتين،  طال«،  »طب  »ك«:  وفي   ،)96  /1( لآلالني  الخفا  رفع  ظال.  في  والظاء 
والطاء  والعين  المعجمة  »بالضاد  ابن الطيب:  قال  طل«،  »ضع  )ق24أ(:  االستشفا  بيان 
المهملتين والالم وجملة عدده بحساب الجمل وهو تسعمئة سنة وتسع سنين، وهو الذي 
صرح به الناظم في مولده، واقتفاه مختصره السيد حسين األهدل، وما يوجد في النسخ من: 
ظيطل بالظاء المعجمة والياء وغير ذلك، فالظاهر أنه تصحيف من النساخ، إذ شرح غامض 

كالمه بمبسوطه أولى من ادعاء المناقضة بين كالميه«. 
))(  اإلسكندر: بفتح الهمزة وقد تكسر، وظاهر القاموس أن الكسر أفصح، وليس كذلك. بيان 

االستشفا البن الطيب )ق24أ(. 
))(  هو ثمان وسبعون وخمسمئة سنة، وهو مدلول الثاء والحاء والعين بحساب الجمل. رفع 
»ُحْز«،  بدل  »ُخْذ«  »ن«:  وفي  )ق12أ(،  للسليماني  الوفا  وذات   )99  /1( لآلالني  الخفا 
وفي بيان االستشفا )ق24أ(: »تق جد مال«، قال ابن الطيب: »وعددها خمسمئة سنة وثمان 
وسبعون سنة، وهو الذي صرح به الناظم أيضا في مولده، وتبعه السيد حسين األهدل في 
مختصره...، وقد يوجد الرمز على غير هذا الوجه، والظاهر أيضا أنه تصحيف من النساخ«. 

ْظَهِر«، بالظاء المعجمة.  ))(  في »ج« و»م« وذات الوفا )ق12ب(: »األَْ
))(  بفتح الدال إلضافته لفظا إلى ما بعده. ذات الوفا )ق12ب(. 

))(  في »س«: »ِشيروان«. 
))(  أي مضى سبع عشرة سنة، وهي التي دل عليها الياء في »يوم«، والزاء المعجمة في »زائل« 
الدنيا  أن مدة  إلى  به  ابن الطيب: »كأنه أشار  قال  الوفا )ق12ب(،  الجمل. ذات  بحساب 
وملكها وعزها، فإنه وإن طال فهو كاليوم الزائل المنتقل الذي ال بقاء له، فالعاقل ال يغتر 

به«. بيان االستشفا )ق24ب(. 
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ِمْن آَياِت َمْولِِدِه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َواْنَصـَدْع ُشـقَّ  اْلَمْولِـِد))(  َوَلْيَلـَة  ْوُت ُسِمْع))( )27(  إِيَواُن))( ِكْسـَرى َوَلُه))( الصَّ
َوَنــاُر َفـاِرَس اْنـَطـَفـْت َوَخـَمـَدْت))( )28( َوُشــُرَفـاُتـُه))( َهَوْت َوَسـَقَطْت
َذلِـْك َقْبـَل  َتْخُمـُد  َتـُكـْن  َوَلـْم  بِـَأْلـِف َعـاٍم َواْرَتــَقــى اْلـَمـاَلِئْك))( )29( 

))(  هذا العنوان ال يوجد في »ف«، وفي منهل الصفا )ق61أ(: »َفْصٌل فِي آَياِت َمْولِِدِه ملسو هيلع هللا ىلص«، 
بيان  وفي  ْرَهاَصاِت«،  اإْلِ ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِواَلَدتِِه  ِحيَن  اْلَواِقِع  »َبَياُن  )ق12ب(:  الوفا  ذات  وفي 
االستشفا )ق25أ(: »ِذْكُر َمْولِِدِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْنِصَداِع إِيَواِن ِكْسَرى«، قال ابن الطيب: »كان األولى 
في الترجمة االقتصار على الشق الثاني الذي هو ذكر انصداع اإليوان، وأما ذكر المولد وما 

ْثنَْيِن«.  يتعلق به فكان األولى أن يترجم له قبل قوله: ُولَِد فِي اإْلِ
))(  بكسر الالم اسم زمان الوالدة، أو بفتحها مصدر ميمي بمعنى الوالدة. رفع الخفا )1/ 102(، 

وفي »ص«: »المولود«. 
ة العظيمة، وقيل هو  فَّ ))(  إِيوان كديوان، ويقال: إِوان ككتاب، وهو فارسي معرب، وهو الصُّ
بيت عظيم  العالي، وقيل  البيت  الوجه، وقيل هو  المبني طوال غير مسدود  الواسع  البيت 
ملكه،  لتدبير  مملكته  أرباب  مع  لجلوسه  المعد  الملك  بيت  وقيل  شرفات،  ذو  مستطيل 
بيان  وإتقانا.  وبناء  صنعة  الدنيا  عجائب  من  اإليوان  هذا  وكان  المعنى،  متقاربة  وكلها 
االستشفا )ق25أ( ورفع الخفا )1/ 103(، قال ابن الجزري: »وقد أخبرني بعض من رآه 
من  آية  اليوم  إلى  باق  القوي، وهو  الشخص  ويقفزه  يثبه  ما  قدر  في سقفه  الشق طوال  أن 

آيات اهلل تعالى«. عرف التعريف بالمولد الشريف )ص33(. 
))(  في »ج«: »َوِمنُْه« بدل »َوَلُه«. 

))(  سمع له صوت شديد كالرعد، وفزع كسرى لذلك فزعا عظيما. بيان االستشفا )ق25أ(. 
للشين، ويجوز فتحها تخفيفا، وقد تخفف  اتباعا  المعجمة والراء  الشين  ))(  وشرفاته: بضم 
بالسكون في غير النظم، وهو ما يبنى على أعلى الحائط منفصال بعضه من بعض على هيئة 
ُشرافة«.  عشرة  أربع  منه  »وسقطت  ابن الجزري:  قال  )ق25أ(،  االستشفا  بيان  معروفة. 

عرف التعريف )ص33(. 
))(  خَمدت النار: ذهب لهبها، كنصر، ويقال خِمدت كسمع أيضا. بيان االستشفا )ق25ب(. 
))(  وارتقى المالئك: أي ارتفعوا، والمراد االرتفاع إلى السماوات أو في أقطار األرضين. بيان 

االستشفا )ق25ب(، وفي »ج«: »مالئك«. 
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َسـاَوْه))(  َوُبَحْيـُر))(  ـَراٍت  ُمـَبـشِّ ـَماَوْه))( )30(  َغاَضـْت))( َوَفـاَض اْلَماُء بِالسَّ
ـــُه َرَأْت ُبـَعـْيـَد اْلـُبـْشـَرى ُبـْصـَرى))( )31( َوُأمُّ ُقـُصـوُر  َلـُه  َأَضـا))(  ُنـوًرا 

َمْن َأْرَضَعْتُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ُثـَوْيـَبــُة اًل))(  َأوَّ َوَأْرَضَعـْتـُه))(  َحِليَمـُة)))( )32(  َبـْعَدَهـا  َوَأْرَضـَعــتـْـُه)1)( 

))(  بحير بالتصغير وحذف التاء للوزن، وهي بحيرة عظيمة، فظهر أن تصغيرها للتعظيم. رفع 
الخفا )1/ 106(، وفي »ف« و»م« ومنهل الصفا )ق61ب(: »ُبَحْيَره«. 

))(  ساوة: قرية من قرى بالد فارس. بيان االستشفا )ق25ب(. 
))(  غاضت: أي ذهب ماؤها في تلك الليلة فأصبحت ناشفة يابسة، مع أنه كان فيها من كثرة 
»َغاَصْت«،  »ص«:  وفي   ،)106  /1( الخفا  رفع  غيضها.  العادة  يحيل  ما  وسعتها  المياه 
بالصاد المهملة، قال ابن الجزري: »وغاضت بحيرة ساوة، وكانت بحيرة عظيمة في مملكة 
عراق العجم بين همذان وقم، تركب فيها السفن ويسافر بها إلى ما حولها من البالد مثل 
مولده  ليلة  من  فأصبحت  فراسخ،  ستة  من  أكثر  وكانت  ذلك،  جاوز  وما  والري  مزدغان 
في  بني  حتى  كذلك  واستمرت  الماء،  من  شيء  بها  يكن  لم  كأنه  يابسة،  ناشفة  الشريف 

موضعها مدينة ساوة الباقية إلى اليوم«. عرف التعريف بالمولد الشريف )ص33 ـ 34(. 
))(  أي سال بواديها بعد أن لم يكن فيها ماء، والسماوة: موضع بين الكوفة والشام. رفع الخفا 

 .)106 /1(
))(  بالقصر ضرورة، أو على لغة بني أسد. بيان االستشفا )ق26أ(. 

))(  بصرى: مدينة من مدن الشام. منهل الصفا )ق65ب(. 
ُل َمْن َأْرَضَعْتُه«، وفي »ص«: »ُمْرِضَعاُتُه  ))(  في »أ« و»ك«: »َمْن َأْرَضَعُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »س«: »َأوَّ
ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي بيان االستشفا )ق26ب(: »ِذْكُر َمْن َأْرَضَعْتُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي منهل الصفا )ق70ب(: 

اًل«، والعنوان ال يوجد في »ف«.  »َفْصٌل فِي َرَضاَعتِِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َأْرَضَعْتُه َأوَّ
))(  في »ص«: »َفَأْرَضَعْتُه«. 

))(  أي قبل غيرها من األجانب، فال ينافي أن أول من أرضعه ملسو هيلع هللا ىلص مطلقا أمه. بيان االستشفا 
)ق26ب(. 

)1)( في »ص«: »ُثمَّ اْرَضَعْتُه«. 
)))( مرضعاته ملسو هيلع هللا ىلص ثويبة األسلمية موالة أبي لهب وعتيقته حين بشرته بوالدته ملسو هيلع هللا ىلص أياما، حتى 

قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. رفع الخفا )1/ 111(. 
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َوَبـاَنـا))(  ))( ُشــقَّ َصـْدُرُه  َوَثـمَّ َحــظُّ اللَّـِعــيــِن))( َوُمـِلـي إِْيـَمـاَنــا)33( 

َحَضاَنُتُه 

َوَمْوُت َأبِيِه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َبَرَكـْه))(  َأْيَمـْن))(  ُأمُّ  َأبِـيـِه اْنـَتـَقـَلـْت بِـاْلَمَلـَكـْه))( )34( َوَحَضنَْتـُه))(  َوَعــْن 

ـا َمــاَت َكـــاَن طِــْفاَل))( )35( َفـإِنَّــُه ُمـْذ َمـاَت َكــاَن َحـْمـاَل َوِقـيــَل َلـمَّ

ـا َكبِـْر تِـي َأْعـَتـَقـَهـا َلمَّ ِكــْر)))( )36( َوْهـَي الَّ َجـَهـا َمـْواَلُه َزْيـًدا)1)( َفـادَّ َزوَّ

))(  ثم ـ بفتح أوله ـ اسم إشارة، أي: هناك، أي: في بني سعد حين كان عند حليمة. منهل الصفا 
)ق74ب(. 

))(  وبانا: بألف اإلطالق، أي: خرج وانفصل منه. رفع الخفا )1/ 120(. 
))(  حظ اللعين، أي: نصيب الشيطان. رفع الخفا )1/ 120(. 

))(  في بيان االستشفا )ق28ب(: »َمْن َحَضنَْتُه ملسو هيلع هللا ىلص«. 
))(  أي وربته ملسو هيلع هللا ىلص مع أمه وبعد موتها. رفع الخفا )1/ 121(. 

))(  أم أيمن: بسـكون آخره للـوزن، أو إلجراء الوصـل مجرى الـوقف. منهـل الصفـا 
)ق77أ(. 

))(  بركة الحبشية بنت ثعلبة بن حصن بن مالك، اشتهرت بكنيتها بابنها أيمن الحبشي. رفع 
الخفا )1/ 122(. 

))(  بالملكة: أي بالرق واإلرث. منهل الصفا )ق77أ(. 
))(  هذا البيت جاء متأخرا عن البيت الذي يليه في »ج«. 

)1)( زيد بن حارثة ـ رضي اهلل عنه ـ فولدت له أسامة. رفع الخفا )1/ 122(. 
)))( فادكر: أي تذكر. رفع الخفا )1/ 122(. 
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َمْوُت ُأمِّ

ِه َأبِي َطالٍِب))(  ِه ُثمَّ َعمِّ َوَكَفاَلُة َجدِّ

َلـْه َكـُمـَل  َوَقـْد  ـُه))(  امُّ َوَماَتـُت  َكـَفـَلـْه)37(  َوَبـْعـُد))(  ِســـــتٌّ  اْو  َأْرَبــٌع 

َوُهـَوا))(  َمـاَت  ُثـمَّ  َأبِـيــِه  َأُبـو  َســَوا))( )38(  َشــْهَرْيـِن  َمـَع  َثـَمـاٍن  اْبــُن 

ُوُصوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى ُبْصَرى 

اِهِب َوَغْيِرِه))(  َوَقْوُل الرَّ

َعْشـَرا اْثـنَـا  َلـُه  َصـاَر  َوِعنَْدَمـا  ُبـْصــَرى)39(  أِلَْرِض  َراَح  ــِه  َعــمِّ َمـــْع 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي بيان االستشفا  ِه َوَكَفاَلُة َجدِّ ِه« ليست في »ج«، وفي »ي« و»ص«: »َموُت ُأمِّ ))(  »َعمِّ
ِه  َجدِّ َوَكَفاَلُة  ِه  ُأمِّ »َمْوُت  )ق78ب(:  الصفا  منهل  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص«،  ِه  ُأمِّ َمْوِت  »ِذْكُر  )ق29ب(: 

ِه«.  َوَعمِّ
))(  وماتت امه: بحذف الهمزة، ونقل حركتها إلى تاء التأنيث للوزن. رفع الخفا لآلالني 
وفتحها  بالكسر،  يحرك  الساكن  ألن  التاء؛  كسر  »ويجوز  العمري:  قال   ،)123  /1(

للخفة، واألول هو القياس«. منهل الصفا )ق78ب(. 
))(  الواو ساقطة في »ج«. 

))(  وهوا: بألف اإلطالق، وإن كان في الوسط. منهل الصفا )ق80أ(. 
))(  بالقصر للوزن، أي: كاملين. رفع الخفا )1/ 125(. 

ِه«، بدل »َوَغْيِرِه«، وفي بيان االستشفا )30أ(: »ِذْكُر  ))(  في »س« و»ص« و»ن« و»ي«: »فِي َحقِّ
ُوُصولِِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى ُبْصَرى«، وفي منهل الصفا )ق81أ(: »ُوُصوُلُه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى ُبْصَرى َوَما َقاَلُه فِيِه 

اِهُب َبِحيَرا«.  الرَّ



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 182  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َبـِحيـَرا))(  َأْبـَصـَرُه  َفـِحـيـنَـَمـا  َخـبِــيــَرا)40(  بِــِه  َكــاَن  إِْذ  َأْحـَصــاُه))( 
بِــيِّ َأْحــَمــَدا)41( َفــَجــاَءُه ُمــَقـبِّـاًل ِمـنْـُه اْلـَيـَدا َوَقـــاَل َأْهـــاًل بِـالـنَـّ
ْه))(  َرْحـَمـــْه)42( َهَذا َرُسـوُل اهللِ ُمْجِلـي))( اْلُغمَّ لِـْلـَعـاَلـِمـيـَن  َيـْبـَعـُثــُه))( 
َأْقَبْلُتـُم َرَقـْبـُتـُكــْم))( َحـتَّــى ُهـنَــا َنـَزْلـُتـُم)43( َيـا َمْعَشـَر اْلَعـَرِب ُمـْذ))( 
إاِلَّ َيـِخـرُّ َســـــاِجـًدا َوَشــــَجــِر))( )44( َلـْم َيْبـَق َمـا ُأْبِصـُرُه ِمـْن َحَجـِر
َوإِنَّــنَــا َنــِجــــُدُه فِــي اْلـُكــُتـــِب)45( َوَلـْيـَس َيْســُجَداِن إاِلَّ لِـنَبِـي))( 
ـاِم)1)( اَل َفـُيــْقـَتــاَل)46( ُثـمَّ َنَهاُه َعـْن ُدُخوِل الشَّ َيـُهـوُدَهــا  َتـْغـَتـاَلــُه)))( 

))(  هو لقب لراهب، واسمه جرجيس، وقيل سرجيس، وقيل كان بحيرا من أحبار اليهود، يهود 
تيماء، وال مانع لجواز تنصره بعد اليهودية. منهل الصفا )ق81ب(. 

))(  أحصاه: ضبطه وعرفه بصفته. رفع الخفا )1/ 125(. 
))(  في »م«: »ُتْجَلى«. 

ْه«.  ْلَمْه«، قال: »وفي نسخة: الُغمَّ ))(  في منهل الصفا )ق83ب(: »الظُّ
))( قال ابن الطيب )ق30ب(: »كونه بصيغة المضارع هو الموجود في النسخ، ويجوز أن يقرأ: 

بَِبْعثِِه، بالموحدة الجارة«. 
))(  في »ص«: »َقد« بدل »ُمْذ«. 

))(  رقبتكم: أي حرستكم، ومنه الرقيب، أو: انتظرتكم، والمعنى األول أنسب. بيان االستشفا 
)ق30ب(. 

))(  في »ص«: »َأْو َمَدِر« بدل »َوَشَجِر«. 
))(  بحذف إحدى الياءين للوزن. رفع الخفا )1/ 127(، وفي »س« و»ص« و»ن« و»ي«: »إاِلَّ 

لِلنَّبِي«. 
)1)( في »ج«: »َشاٍم«. 

)))( قال اآلالني: »بالنصب بأن المقدرة مع الم الكسر«. رفع الخفا )1/ 127(، وانظر كالم 
الفاسي على قول الناظم قبيل تنكحه في البيت )48(، وهو مضارع اغتال، افتعل من الغول 
وهو الهالك واالختطاف، أي: ال تختطفه وتختلسه يهودها، أي: بالد الشام. بيان االستشفا 

)ق31أ(، وفي منهل الصفا )ق81ب(: »َيْغَتالُه« بالياء. 
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ٍة  ُخُروُجُه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى ُبْصَري َثانَِي َمرَّ

بِتَِجاَرِة َخِديَجَة َمَع ُغاَلِمَها َمْيَسَرَة))( 

ِة َمـرَّ َثانِـي))(  َراَح  لُِبْصـَرى  ُثـمَّ  بِـَمـْتـَجــٍر َوَكــاَن َمــْع))( َمـْيـَســـَرِة)47( 

بِـَمـالِـَهـا))( ُيـْربِـُحـَهـا َوُتـْربِـُحــْه))( )48( َعْبـِد َخِديَجـٍة))( ُقَبْيـَل َتنِْكُحْه))( 

َشـَجَرْه))(  َتْحـَت  َنـَزَل  َأَتـى  ـا  َلمَّ َرْه))( )49(  بِـاْلـُقـْرِب ِمــْن َصـْوَمـَعـٍة ُمـنَصَّ

َأْي)))( َهــا ُهـنَــا إاِلَّ َنـبِـيٌّ ُمـْرَســـُل)50( َفَقـاَل َراِهـٌب)1)( بَِهـا َمـا َينْـِزُل

بيان  َمْيَسَرَة«، وفي  ُغاَلِمَها  َمَع  َخِديَجَة  َماِل  لِتَِجاَرِة  ُبْصَرى  إَِلى  َثانَِيًة  »ُخُروُجُه  ))(  في »ص«: 
اَلُم«، والعنوان ال  اَلُة َوالسَّ اِم َعَلْيِه الصَّ ٍة إَِلى الشَّ االستشفا )ق31ب(: »ِذْكُر َرَواِحِه َثانَِي َمرَّ

يوجد في »س«. 
))(  حقه الفتح، وإسكان يائه للوزن. رفع الخفا )1/ 129(. 

))(  في رفع الخفا )1/ 130(: »َمْع بسكون العين«، وفي منهل الصفا )ق85أ(: »بفتح العين، 
وسكونها مخل بالوزن«، وفي بيان االستشفا )ق31ب(: »َمَع: بفتح الميم والعين«. 

))(  صرفه للضرورة. منهل الصفا )ق85أ(. 
))(  تنكحه بالرفع؛ ألن الفعل إذا حذفت »أن« قبله وجب رفعه كما صرحوا به، وال يجوز نصبه 

إال في لغة قليلة في األمثال ونحوها. بيان االستشفا )ق31ب(. 
))(  في »ف«: »بَِما َلَها«. 

))(  يجوز فتح أول الفعلين من َربَِح ثالثيا كفرح، فيكون المعنى كل واحد يتخذ صاحبه ربحا. 
بيان االستشفا )ق31ب(. 

َجَرْه«.  ))(  في »س« و»ص« و»ن« و»ي« وبيان االستشفا )ق32أ(: »َتْحَت الشَّ
))(  صومعة: بيت للنصارى، ومنصرة: منسوبة إلى النصارى، صفة كاشفة. رفع الخفا )1/ 131(. 

)1)( هو نسطورا الراهب. عرف التعريف )ص37(. 
)))( في بيان االستشفا )ق32أ(: »ِمْن« بدل »َأْي«، وقال: »من زائدة، وكونها بمعنى في بعيد«. 
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َمْيَسـَرْه اْلُغـاَلِم  َكاَن َلـَدى اْلَحـرِّ َوِعنْـَد))( اْلَهاِجـَرْه))( )51( َوَكاَن ِمـْن َقـْوِل 
ْحـَمـِن)52( َيـنْـِزُل َمـْن ُيـظِـلُّـُه َشــْخـَصاِن َصـــَدَق))( ِمــْن َمـاَلِئـِك الـرَّ

َزَواُجُه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخِديَجَة ـ َرِضَي اهللُ َعنَْها ـ 

َوُبنَْياُن))( اْلَكْعَبِة

بِــِه َجـْت  َتـَزوَّ  )(( َردَّ َوِعـنْـَدَمـا  َوُعـْمـُرُه َخـْمـٌس َوِعـْشـــُروَن َوِهـي)53( 
ًة))( َوُمْحِسـنَْه ))( َكاَنـْت َبـرَّ َســنَْه)54( َأَسـنُّ َوَثـاَلثِـيـَن  َخـْمـٍس  َوِعـنـْـَد 

َوَوَضـــَع اْلـَحَجـَر فِـيـَهـا)1)( بِـَيــِدْه)55( َبنَْت ُقَرْيُش اْلَبْيَت))( ِعنَْد َمْشَهِدْه))( 

))(  في »ج«: »ِعنْد«، دون واو. 
))(  الهاجرة: هي اشتداد الحر نصف النهار. بيان االستشفا )ق32ب(. 

ُق«، وفي منهل الصفا )ق88(: »ِصْدًقا«، قال الشارح: »أي: أصدق صدقا، أو  ))(  في »أ«: »ُصدَّ
أحقه وأثبته صدقا، أو صدق بذلك صدقا، معترض بين النعت والمنعوت، وقيل: هو َصَدَق 
بلفظ الماضي، أي: ميسرة، وكأنه قيل: هل صدق في قوله؟ فقيل: نعم صدق، ويجوز أن 

يكون المراد شخصان ِصْدًقا ال تخيال وتوهما«. 
))(  في بيان االستشفا )ق32ب(: »ِذْكُر َزَواِجِه...« وال يوجد فيها: »َوُبنَْياُن اْلَكْعَبِة«، وفي »ن« 
َفَها  َشرَّ اْلَكْعَبَة  »َوبِنَاُؤُه  »ص«:  وفي  »َوُبنَْياُن«،  بدل  »َوبِنَاُء«  »ك«:  وفي  »الُمَعظََّمِة«،  زيادة: 

اهللُ«، والعنوان ال يوجد في »س«. 
بالبناء   ، »ُردَّ بيان االستشفا )ق32ب(:  ، أي: رجع«، وفي  »َردَّ الصفا )ق89أ(:  ))(  في منهل 

للمفعول، أي رده اهلل تعالى من الشام«. 
))(  أسن: أفعل تفضيل أي هي أكبر منه ملسو هيلع هللا ىلص سنا. رفع الخفا )1/ 134(. 

))(  برة: أي مطيعة، أو صادقة أو ذات شفقة على أقاربها. منهل الصفا )ق90أ(. 
))(  أي الكعبة المعظمة. رفع الخفا )1/ 134(. 

))(  مشهده: بفتح الميم والهاء، مصدر ميمي، أي: عند حضوره ملسو هيلع هللا ىلص. رفع الخفا )1/ 135(. 
)1)( فيها: بالتأنيث لتأويل البيت بالكعبة، وكان األولى تذكير الضمير. بيان االستشفا )ق33ب(. 
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َمْبَعُثُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َأْرَبـِعـيـنَـا))(  َبـَلـَغ  َوِعــنْــَدَمـا  ُبــِعــَث لأِْلََنـــاِم))( َأْجــَمــِعــيــنَــا)56( 

ِحـَرا َغـاِر  فِـي  ِجْبِريـُل  َفَجـاَءُه  َفــَقــَرا)57(   )(( ُثـمَّ ُغــطَّ اْقــَرْأ  َلــُه  َقــاَل 

ِل اْلـَقـَلـِم))( ُثـمَّ َجـــاَء ْنـَبـــاَء))( )58( ِمـْن َأوَّ األَْ َلـَهـا  َقـاَل  َخـِديـَجــًة))( 

ــَعـَدا)59( َفَقاَلَت اْبِشـْر))( َلْسـَت ُتْخـَزى َأَبَدا لَِمـا َجـَمـْعـَت ِمـْن ِصـَفاِت السُّ

لِـَوَرَقـْه))(  بِــِه  ـَهـْت  َتـَوجَّ ُثـمَّ  َقــــــْه)60(  َأْخــَبـــَرُه بِـَمــا َرَأى َفــَصـدَّ

ُســـِل َحـتَّى ِعـيـَســى)61( َفَقاَل َذا النَّاُموُس)1)( َجا لُِموَسى َوَســـاِئـِر الـرُّ

ناِم«، وفي »ص«:  ))(  في »ك« زيادة بالسواد: »َوُهَو َبْدُء اْلَوْحِي«، وفي »ي«: »ِذْكُر َبْعثِِه ملسو هيلع هللا ىلص لأَِلْ
»َمْبَعُثُه َرْحَمًة لِْلَعاَلِميَن ملسو هيلع هللا ىلص«. 

))(  بألف اإلطالق، أي: أربعين سنة كاملة. رفع الخفا )1/ 136(. 
))(  األنام: الخلق. رفع الخفا )1/ 136(. 

: بالبناء للمجهول؛ للعلم بفاعله، أي: غطه جبريل عليه السالم. رفع الخفا )1/ 139(،  ))(  ُغطَّ
وقال ابن الطيب: »ثم َغطَّ جبريل النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي: ضمه وعصره«. بيان االستشفا )ق35أ(. 

))(  أي من أول سورة العلق التي فيها ذكر القلم إلى قوله ما لم يعلم، ولو قال: »من أول العلق« 
لكان أولى؛ إذ السورة مشهورة بسورة العلق، ال سورة القلم. رفع الخفا )1/ 139ـ  140(. 

))(  خديجة بالتنوين للوزن. رفع الخفا )1/ 140( 
كخبر  نبأ  جمع  أنه  على  الهمزة  فتح  ويجوز  أخبر،  بمعنى  أنبأ  مصدر  بالكسر،  اإلنباءا:    )((

وأخبار. بيان االستشفا )ق35(. 
))(  أبشر: بنقل الهمزة في لغة مشهورة؛ ألن أصلها القطع. بيان االستشفا )ق35ب(. 

))(  هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة، وكان شيخا كبيرا 
قد عمي، وهو ممن تنصر في الجاهلية من العرب. رفع الخفا )1/ 141(. 

)1)( المراد به جبريل؛ ألن اهلل تعالى خصه بالوحي والغيب اللذين ال يطلع عليهما غيره. رفع 
الخفا )1/ 142(، وفي بيان االستشفا )ق36أ(: »َناُموُس«. 
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ُل َمْن آَمَن بِِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َكاَن َبْعَد َذلَِك))(  َأوَّ

ُل اْلَخْلـِق اْسـَتَجاَب لِلنَّبِي))(  َوَعـِلـي))( )62( َوَأوَّ َزْيــٌد  يـُق  ـدِّ الصِّ َخِديـَجـُة 

َعـْوِف َواْبـُن  َبـْيـُر  َوالزُّ ُعْثَمـاُن  َخـْوِف))( )63(  ِمـْن  َأِمنُـوا))(  َسـْعٌد  َطْلَحـُة 

يــِق دِّ الصِّ بِـَدْعـَوِة  آَمــنُــوا  إِْذ  َكـَذا اْبــُن َمْظـُعـوٍن))( بِــَذا الطَّـِريـِق)64( 

اْلَوْحـُي َوَمـْن َتـَتـاَبـَع  َذا  َوَبْعـَد  ُيـْســِلُم َوالنَّبِـيُّ اَل َيــْدُعــو َعـَلـْن))( )65( 

ـرِّ بِـَداِر اأْلَْرَقْم))(  َوَأْســـَلْم)66( َوُهـْم َعَلى السِّ َحـتَّـى اْســــَتَجاَب ُعَمٌر))( 

كله  والعنوان  بِِه ملسو هيلع هللا ىلص«،  آَمَن  َمْن  ِل  َأوَّ َبَياِن  »فِي  إلخ، وفي »ص«:  ِل...«  َأوَّ »ِذْكُر  ))(  في »ي«: 
ساقط في »ف«. 

))(  في »م«: »النَّبِي«. 
))(  الجمع بين الروايات أن يقال: أول من أسلم مطلقا خديجة، ومن الرجال البالغين األحرار 
أبو بكر، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الصبيان علي ـ رضي اهلل عنهم أجمعين ـ. وانظر 

رفع الخفا )1/ 147(. 
عثمان  هم:  البيت  في  والمذكورون  »ُأوِمنُوا«،  و»ي«:  »س«  وفي  »آَمنُوا«،  »ف«:  في    )((
بن  وسعد  عبيد اهلل،  بن  وطلحة  عوف،  بن  وعبد الرحمن  العوام،  بن  والزبير  عفان،  ابن 

أبي وقاص ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
))(  هذا البيت يوجد دون الذي يليه في »س« و»ي«، والبيتان ليسا في »أ« و»ج« و»م«، ووجدا 

في حاشيتي »ك« و»ف«، وثابتان في »ب« و»ص« و»ن«. 
))(  هو عثمان بن مظعون ـ رضي اهلل عنه ـ. 

األلف  يحذفون  فإنهم  ربيعة،  لغة  بالسكون على  عليه  148(: وقف   /1( الخفا  رفع  في    )((
المبدلة من التنوين في النصب، فيقولون: »رأيت زيد« مثال. 

))(  األرقم: بالسكون؛ ليوافق ما بعده، وهو األرقم بن أبي األرقم المخزومي. بيان االستشفا 
)ق37ب(. 

))(  صرفه ضرورة. بيان االستشفا )ق37ب(. 
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ْســاَلُم َظاِهـًرا َوَمـا َعَلـى ُقَرْيـــٍش ِمـْن َفِريـٍق َأْســـَلَما))( )67( َفـَأْصَبـَح اإْلِ

ُبـوا ِمـْن َصْحبِــِه َمـْن))( َقــَدُروا)68( َفـَعـاَب آلِـَهـَتـُهـْم َفـَأْنـَكُروا))(  َوَعـذَّ

))( َبْعـَد َهـَذا َحاَصـُروا))( )69( َفـَأِذَن))( النَّبِـيُّ َحـتَّـى َهـاَجـُروا لِْلَحْبـِش ُثـمَّ

اْلُمطَِّلـِب َبنِـي  َمـَع  َهاِشـــَمُهْم  ))( َمَضْيَن لِلنَّبِي)70(  ـْعِب))( إِْذ ِسـتٌّ فِي الشِّ

))(  في منهل الصفا )ق105أ(: »وما مبتدأ، على قريش خبره، من فريق، أي: جماعة، أسلما، 
أي: أي شيء عليهم من أجل أن أسلم، أي: ال يمنعونه وال يعارضونه، وعلى هذا يتفرع 
في  فإن  الشروح؛  سائر  وفي  هنالك  فانظرها  أخرى  وجوها  ذكر  ثم  آلهتهم«،  فعاب  قوله 

بعضها ما ال يوجد في األخرى. 
))(  في »ب« و»ف« و»ي« ورفع الخفا )1/ 152(: »وأنكروا«، والمعنى عاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص آلهتهم 
وذكرها بما فيها من العجز وأنها باطلة ال تغني عنهم من اهلل شيئا، فأنكروا ذلك منه وشق 

عليهم. بيان االستشفا )ق38ب(. 
وَما  تبعيضية  ِمْن  تكون  أن  »يجوز  ابن الطيب:  قال  »ما«،  )ق38ب(:  االستشفا  بيان  في    )((
مصدرية ظرفية، والتقدير: عذب المشركون بعض أصحابه عليه السالم مدة اقتدارهم على 
بيان لـ»ما« قدمت عليها  َمْن ألنها تقع موقعها، وِمْن  ذلك...، ويجوز أن تكون ما بمعنى 
قدروا عليه من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  المشركون من  والتقدير حينئذ: وعذب  ضرورة، 

ورضي عنهم«. 
))(  في »ب«: »َوَأِذَن«. 

« ليست في »ف«.  ))(  »ُثمَّ
األولى  وهاجروا  قاطعوا،  »أي:  الشارح:  قال  »َهاَجُروا«،  )ق109ب(:  الصفا  منهل  في    )((
بمعنى االنتقال من مصر إلى آخر فبينهما جناس تام، وفي نسخة مكان هاجروا: حاصروا«. 
عب: أي شعب أبي طالب، والشعب ـ بالكسر ـ الطريق في الجبل ومسيل الماء. منهل  ))(  الشِّ

الصفا )ق109ب(. 
«، وفي هامش النسخة: »أي من مبعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.  ))(  في »ك«: »إِِذ الِستُّ
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ِة بِـتِْســــٍع))( َخـَرُجـوا)71( َفَمَكـُثوا))( َثـاَلَثــًه َوُفـِرُجـوا))(  َبـوَّ َبـْعــَد الـنُـّ

ِه َأبِي َطالٍِب  َمْوُت َعمِّ

َوَخِديَجَة ـ َرِضَي اهللُ َعنَْها ـ))( 

َأُبـو َمـاَت  َأْشـُهٍر  ِســتِّ  َوَبْعـَد  ْقَرُب)72(  ــــُفوُق))( األَْ َطالِــٍب اْلـَعـمُّ الشَّ

ـــاٍم َثـاَلَثـٍة َمـَضــْت ـَيــْت)73( َوَبـْعــَد َأيَّ َزْوَجــُتـــُه َخـِديـَجـــٌة))( ُتـُوفِّ

 )(( ُخُروُجُه ملسو هيلع هللا ىلص لِلطَّائِِف ُمْسَتْأِمنًا َوإِْساَلُم اْلِجنِّ

اِئَفا ْعُف))( َفـَراَح الطَّ ُيـْؤِمـنُــوَن))( َخـاِئـَفا)74( َوَظَهـَر الضُّ َفـَلْم َيـِجـْدُهـْم 

َمـْأَمنَـْه َعـاَد  ُثـمَّ  َشــْهـًرا  َأَقـاَم  َسـنَـْه)75(  َوَخـْمـُســوَن  إِْحـَدى  َوُعـْمـُرُه 

))(  فمكثوا: بفتح الكاف وضمها، أي: أقاموا. بيان االستشفا )ق39أ(. 
))(  وفرجوا: للبناء للمفعول مع تخفيف الراء أو تشديدها، من فرج اهلل الغم، أي: كشفه. رفع 

الخفا )1/ 158(. 
))(  في »ب«: »لِتِْسٍع«. 

))(  العنوان ال يوجد في »ف«، وأما ناسخ »ي« فجعلهما عنوانين األول: »َمْوُت َأبِي َطالٍِب« 
اقتصر  »ص«  وفي  يليه،  الذي  البيت  وذكر  َخِديَجَة«  »َمْوُت  والثاني:  األول،  البيت  وذكر 

ِه َأبِي َطالٍِب«.  ِه َأبِي َطالٍِب«، وفي بيان االستشفا )ق39أ(: »ِذْكُر َوَفاِة َعمِّ على: »َمْوُت َعمِّ
))(  الشفوق: فعول من الشفقة؛ للمبالغة. منهل الصفا )ق112أ(، وفي بيان االستشفا )ق39أ(: 

ِفيُق«.  ِقيُق«، قال ابن الطيب: »الشقيق ألبيه عبد اهلل«، وفي »ص«: »الشَّ »الشَّ
))(  خديجة: بالتنوين للوزن. رفع الخفا )1/ 160(. 

))(  العنوان ال يوجد في »ص« و»ف« و»ن«، وقوله »ُمْسَتْأِمنًا« ال يوجد في »س« و»ي« وبيان 
االستشفا )ق39ب(، واقتصر في »أ« على: »ُخُروُجُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وجاء في »ي« وبيان االستشفا 

)ق39ب( زيادة: »ِذْكُر« في أول العنوان، وفي منهل الصفا )ق113أ(: »إَِلى الطَّاِئِف«. 
))(  الضعف: بفتح الضاد المعجمة وضمها، ضد القوة. رفع الخفا )1/ 160(. 

))(  في منهل الصفا )ق114أ(: »ُمْؤِمنِيَن«، قال: »أي معطين األمان، وفي نسخة: ُيْؤِمنُوَن«. 
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َلـْه)76( َوفِـي َطِريِقـِه َأَتـى فِـي َنْخَلـْه))(  ِجــنُّ َنـِصـيـبِـيـَن))( َوَأْســَلـُمـوا 

اَلِة))(  الِمْعَراُج َوَفْرُض الصَّ

لِْلَمْســِجِد اأْلَْقَصـى َوَكاَن ُمـنْـَتـبِـْه))( )77( َوَبْعـَدِ ْتِسـِع))( َأْشـُهٍر ُأْسـِرَي بِـْه

ـْبِع اْلُعَلى ُثـمَّ إَِلـى ِســْدَرِة))( َأْعَلـى اْلُمنَْتَهـى))( )78( َعَلى اْلُبـَراِق))( ُثمَّ لِلسَّ

َمـــا َكــاَن ِمـْن)1)( َكـاَلِمــِه َوُقـْربِــِه)79( َفـَكـــاَن))( َبـْينَـُه َوَبـْيـَن َربِّـــِه

))(  نخلة: علم موضع على ليلة من مكة. بيان االستشفا )ق40أ(. 
))(  نصيبين: مدينة في الشام، وقيل في اليمن. منهل الصفا )ق115أ(، ويجوز صرفه وتركه، 

وإعرابه إعراب جمع المذكر على رأي. بيان االستشفا )ق40أ(. 
«، وفي منهل الصفا )ق116أ(: »اْلِمْعَراُج  ))(  في »ي«: »ِمْعَراُجُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »ي«: »ِمْعَراُج النَّبِيِّ
َلَواِت اْلَخْمِس«، قال ابن الطيب: »والمعراج بالكسر آلة العروج كالصعود وزنا  َوَفْرُض الصَّ
ومعنى، والمراد به صعوده ـ عليه الصالة والسالم ـ من بيت المقدس إلى السموات، وأما 
اإلسراء فهو سيره ـ عليه السالم ـ ليال مع جبريل إلى بيت المقدس، ويطلقون أحدهما على 

اآلخر توسعا«. بيان االستشفا )ق40ب(. 
بيان على األول،  بالتنوين، ويجوز إضافته إلى قوله أشهر، عطف  ابن الطيب: »تسع  ))(  قال 

ومضاف إليه ما قبله على الثاني«. بيان االستشفا )ق40ب(. 
))(  وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. بيان االستشفا )ق40ب(. 

الصفا  منهل  نوره.  ولمعان  لسرعة سيره  البرق  من  به  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، سمي  ركبها  دابة  البراق    )((
)ق116ب(. 

ْدَرِة«.  ))(  في منهل الصفا )ق116أ(: »السِّ
))(  سميت بذلك ألنه ينتهي إليها علم الخالئق، ولم يتجاوزها أحد من المالئكة وال غيرهم إال 

نبينا ملسو هيلع هللا ىلص. بيان االستشفا )ق41أ(. 
))(  في »ن« و»ي« ورفع الخفا )1/ 174(: »َوَكاَن«. 

)1)( في »ي«: »فِي« بدل »ِمْن«. 
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ـْه))(  َثـمَّ ـاَلَة  الـصَّ َوَفــَرَض اهللُ  ــــْه)80(  َوَجـــاَء ِجــْبــِريـُل َغـــًدا َفــَأمَّ

اًل َيْوَم اْلَعَقَبِة))(  ُبُدوُّ إِْساَلِم اأْلَْنَصاِر َأوَّ

))( َحـْي َيْعـِرُض))( َنـْفَســــُه لُِيـْؤُووُه))( لَِكـْي)81( َوُكلَّ َمْوِسـٍم َيِجـيُء ُكلَّ

اْلـِكَتاَبـا إَِلـِهـِه  َعــْن  ُيــْبـِلـَغ  َفـاْســــَتـَجـاَبــا)82(  ُة  اْلـَجـنَـّ َوَلـُهــُم))( 

اًل بِـنَـْفـــــٍس َطــيِّــَبــْه)83( َلـُه ِمـَن اأْلَْنَصـاِر َيـْوَم اْلَعَقَبـْه))(  ِســـــتَّـٌة اوَّ

َفــَبــاَيـُعـــوا َوَطـَلـُبــوا ُمـَعـلِّـَمـــا)84( ُثـمَّ َأَتـْوا بَِبْعـِض َمـْن َقـْد َأْسـَلَما

))(  ثمه: بفتح املثلثة، إشارة إىل للبعيد، أي هنالك، أي يف املأل األعىل. بيان االستشفا )ق41ب(. 
«، واقتصر في »ص«  لِلنَّبِيِّ ْنَصاِر  األَْ »اْستَِجاَبُة  العنوان ال يوجد في »ج«، وفي »ي«:  ))(  هذا 
«، قال ابن الطيب:  على: »َبْدُء إِْساَلِم اأْلَْنَصاِر« وفي رفع الخفا )1/ 179(: »َبْدُء« بدل »ُبُدوُّ
أي:  ظهر،  إذا  كدعا،  الشيء  بدا  مصدر  ـ  والواو  المهملة  والدال  الموحدة  بضم  ـ  »البدو 
ظهوره وانتشاره، واألولى: بدء ـ بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة والهمز ـ مصدر بدأ 
كمنع، وأولى منه لو قال: ابتداء؛ ألن المراد أول إسالم األنصار، وكأن الظهور يستلزم في 

الجملة االبتداء«. بيان االستشفا )ق42أ(. 
))(  كل يجوز كونه مفعوال والنبي فاعل، أي يجيء النبي ملسو هيلع هللا ىلص كل بطن )حي(، وهو األظهر، 
ويجوز رفعه على الفاعلية، أي في كل موسم يجيء كل حي من أحياء العرب يتعرض النبي 

ـ عليه السالم ـ لهم. بيان االستشفا )ق42أ(. 
ُض: بكسر الراء وضمها. بيان االستشفا )ق42أ(.  ))(  َيْعُرِ

))(  ليؤووه: أي يضموه إليه وينصروه. بيان االستشفا )ق42أ(. 
))(  في »ي«: »َفَلُهْم«. 

))(  العقبة: أي عقبة منى، وهي الثنية في الجبل أو الطريق الصاعد فيه، والمراد أنهم استجابوا 
له في يوم اجتماع الناس عند العقبة، أو اليوم مجاز عن المكان، أي عند العقبة. منهل الصفا 

للعمري )ق123ب(. 
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فِـي اأْلَْوِس َواْلـَخــْزَرِج ُثــمَّ َأْقــَبــاَل)85( َفَراَح ُمْصَعٌب))( َوااِلْساَلُم))( اْعَتاَل

َفــَكــاَن))( إِْذُن ِهـْجــَرٍة))( لِـَيـْثــِرِب)86( َسـْبُعوَن فِي اْلَمْوِسِم َباَيُعوا النَّبِي

ِهْجَرُتُه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى اْلَمِدينَِة َوَما َكاَن َبْعَد َذلَِك))( 

لِْلَمـِديـنَــْه بِـيُّ  الـنَـّ َوَهــاَجــَر  َوُعـْمــُرُه َثــاَلُث))( َمْع َخـْمِســـيـنَـْه)87( 

اْثنَْيـِن َثانِـي))(  يـُق  دِّ الصِّ َوَمَعـُه  ْثـنَـْيــِن))( )88(  َفــنَـــَزاَل ُقــَبـــاَء فِــي اإْلِ

ِعنْـَد َأبِـي َأيُّـوَب)1)( َقْبـَل)))( اْلَمْغِرْب)89( َوَخـَرَج اْلُجْمَعـَة َجـاَء َيْثـِرْب))( 

اْلَمْسـَكـنَا)))( )90( َوَلـْم َيـَزْل فِـي َبْيتِـِه َحتَّـى َبـنَـى ُثـمَّ  اأْلَْعَظـَم  َمْســِجَدُه 

))(  هو مصعب بن عمير ـ رضي اهلل عنه ـ. 
الالم  إلى  المكسورة  الهمزة  نقل حركة  أي:  االستشفا )ق43أ(،  بيان  بالنقل.  ))(  واإلسالم: 

قبلها. 
))(  في »ب«: »َوَكاَن«. 

))(  في »ك«: »ِهْجَرتِِه«. 
َرِة«، واقتصر في »ج« من العنوان على: »ِهْجَرُتُه إَِلى اْلَمِدينَِة«.  ))(  في »ي«: زيادة: »الُمنَوَّ

))(  بترك التنوين ضرورة، أو على نية اإلضافة لسنين محذوفة دل عليها المقام. بيان االستشفا 
)ق43ب(. 

))(  هو حال بسكون الياء للوزن. رفع الخفا )1/ 188(. 
))(  بقطع الهمزة ضرورة. بيان االستشفا )ق43ب(. 

))(  في بيان االستشفا )ق43ب( ومنهل الصفا )ق129أ(: »َجا لَِيْثِرب«، قال العمري: »وفي 
نسخة: جاء يثرب، بمد جاء وسكون باء يثرب، فيكون آخر البيت ساكنا«. 

)1)( هو أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد األنصاري ـ رضي اهلل عنه ـ من سادات بني النجار. 
منهل الصفا )ق132أ(. 

)))( في بيان االستشفا )ق43ب(: »َوْقَت«. 
َكنَا«.  )))( في »م«: »السَّ
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))( ِزيَد فِي َصـاَلِة اْلَحـَضـِر ُأِري)91( َوَثـمَّ َقــْد  َذاَن  األَْ َزْيـــٍد))(  َوَنــْجــُل 

َخا))( َحَصْل َكــاُة َواْلَوَبــا))( اْنـَتـَقـْل)92( َواتََّخَذ))( اْلِمنَْبَر َواإِلْ َوُفـــِرَض الزَّ

َما َكاَن فِي َسنَِة اْثنََتْيِن ِمَن اْلِهْجَرِة))( 

ـوُم بَِشــْعَباَن))( َوَجـْب)93( فِـي َسـنَِة اْثنََتْيـِن))( َكاَن فِي َرَجْب َنْخَلـُة))( َوالصَّ

))(  أي في المدينة في السنة األولى من الهجرة. رفع الخفا )1/ 193(، وورد فيها وفي »ي«: 
ة«.  »َوَثمَّ

))( نجل بمعنى الولد، وهو عبد اهلل بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه ـ رضي اهلل عنه ـ. رفع الخفا 
 .)194 /1(

))( اتخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص المنبر، ويجوز بناؤه للمفعول. بيان االستشفا )ق45أ(. 
المهاجرين واألنصار. رفع  بين  يعني  يؤاخي مؤاخاة وإخاء،  للوزن، مصدر آخى  بالقصر   )((

الخفا )1/ 196(. 
))( هو الطاعون والمرض العام انتقل من أرض المدينة بدعائه ملسو هيلع هللا ىلص إلى غيرها. رفع الخفا 

 .)197 /1(
))(  في »ك« و»ج« ومنهل الصفا )ق138أ(: »اْثنَْيِن«، وفي »ي«: »ِذْكُر َما َكاَن فِي َسنَِة ااِلْثنَْيِن 
في  اختلف  الناظم  سيذكرها  التي  األحداث  من  بعضا  أن  واعلم  اْلُمَعظََّمِة«،  اْلِهْجَرِة  ِمَن 
تاريخ وقوعها على أكثر من قول، وقد التزم ابن الجزري في أول نظمه أن يذكر الصحيح 
الناظم من  عنده من األقوال عند الخالف، ولن أتطرق لذكر الخالف إن وجد، وقد ذكر 
القبلة، وغزوة  الثانية للهجرة: سرية نخلة، وفرض صيام رمضان، وتحويل  أحداث السنة 
بدر، وفرض زكاة الفطر، ودخول أمير المؤمنين علي بفاطمة الزهراء ـ رضي اهلل عنهما ـ 

وزواج أم المؤمنين عائشة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وغزوة بني قينقاع. 
))(  في »ج« و»ف« و»ك«: »اْثنَْيِن«. 

الغزوة معدودة من  ليلة من مكة، وهذه  يعني غزوة نخلة، ونخلة اسم مكان على مسافة    )((
السرايا؛ ألنه لم يخرج فيها بنفسه ملسو هيلع هللا ىلص. منهل الصفا )ق138أ(. 

))(  يف »أ« و»ج« و»س« و»ن« ورفع اخلفا )1/ 202( ومنهل الصفا )ق138أ(: »لَِشْعَباَن« بالالم. 
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َبـْدِر َغــَزاُة))(  ُثـمَّ  ِقـْبـَلـٍة  َمـْع  اْلـِفـْطـِر)94(  َزَكــاِة  َمـــْع  َرَمـَضــاَن  فِـي 

بَِفاطَِمـْه اْلبِنَـا))(  اِل))(  بَِشـوَّ ُثـمَّ  الظَّـالَِمـْه))( )95(  َوَقـْيـنُـَقـاُع  َوَعـاِئــٍش))( 

َوَما َكاَن فِي َسنَِة َثاَلٍث))( 

َم اْلـَخـْمـُر َوَحَســـٌن ُولِــْد))( )96( َســنَْة))( َثاَلٍث َغَطَفـاُن))( َوُأُحْد َوُحـــرِّ

الخفـا  بالضم فجمع غـاز. رفع  الغزو، وأمـا  المـرة من  الغزوة، وهي  بالفتح: اسـم    )(( 
 .)204 /1(

))(  بترك التنوين للوزن. رفع الخفا )1/ 215(. 
))(  البنا: بالقصر للوزن، أي الدخول. رفع الخفا )1/ 215(. 

))(  بالتنوين وبالترخيم بحذف التاء للضرورة. رفع الخفا )1/ 216(. 
))(  أنث باعتبار القبيلة أو الجماعة، ووصفهم بالظلم؛ لنقضهم العهد، وقتلهم رجال 
بيان االستشفا  لبدر.  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد خروجه  المؤمنين، وإظهارهم الحسد والبغي  من 

)ق47أ(. 
))(  الواو ال توجد في »م« و»ن« ومنهل الصفا )ق150أ(، وفي »س« و»ن« زيادة: »ِمنَْها«، وفي 
االستشفا  وبيان  »ي«  في  يوجد  ال  كله  والعنوان  َثاَلٍث«،  »َسنَِة  بدل  الثَّالَِثِة«  نَِة  »السَّ »ب«: 

)ق47أ(. 
))(  سنة: بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. رفع الخفا )1/ 218(. 

الليلة الهالل، أي ظهوره، أي  بالنصب خبر مقدم، غطفان مبتدأ مؤخر، مثل:  ))(  سنة ثالث 
غزوة غطفان، وغطفان قبيلة. منهل الصفا )ق150أ(. 

))(  هذا البيت ال يوجد عند ابن الطيب، ولذا قال: »وأغفل الناظم السنة الثالثة، وكانت 
فيها وقائع منها غزوة أحد«. بيان االستشفا )ق47أ(، وقد ذكر ابن الجزري من أحداث 
 هذه السـنة: غزوة غطفان، وغزوة أحـد، وتحريم الخمر، ووالدة الحسـن ـ رضي اهلل 

عنه ـ. 
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َوَما َكاَن فِي َسنَِة َأْرَبٍع))( 

ُثـْم ِضيـِر  النَـّ َبنُـو  َأْرَبـٍع  َســنَـَة  َوَثــْم))( )97(  ـُم  َوالـتَّـَيـمُّ َقـــاِع  الــرِّ َذاُت 

ـاَلِة ُثـمَّ َبـْدُر اْلَمْوِعـِد َوُولِــَد اْلـُحـَســـْيـُن َخْيـَر))( َمْولِِد))( )98( َقْصـُر الصَّ

َوَما َكاَن فِي َسنَِة َخْمٍس))( 

اْلَخـنْـَدِق)99( َسـنََة َخْمٍس َغـْزَوُة اْلُمْصَطِلِق))(  ُثــمَّ  اْلـَجـنْـَدِل))(  َوُدوَمــِة 

))(  الواو ال توجد في »م« و»ن« ومنهل الصفا )ق159ب( وبيان االستشفا )ق47ب(، وفي 
»ِمَن  زيادة:  »ي«  وفي  »ِمنَْها«،  زيادة:  »س«  وفي  َأْرَبٍع«،  »َسنَِة  بدل  ابَِعِة«  الرَّ نَِة  »السَّ »ب«: 
ذات  وغزوة  النضير،  بني  غزوة  السنة:  هذه  أحداث  من  الناظم  وذكر  اْلُمَعظََّمِة«،  اْلِهْجَرِة 
ووالدة  الصغرى،  بدر  وغزوة  السفر،  في  الصالة  وقصر  التيمم،  رخصة  ونزول  الرقاع، 

الحسين ـ رضي اهلل عنه ـ. 
))(  ُثْم: حرف عطف خففه بحذف إحدى المثلين، وَثْم: بالفتح مخففا أي هناك، أشار به إلى 

الزمان. منهل الصفا )ق161أ، 162أ(. 
 ))(  منصـوب على المفعوليـة المطلقـة، ويجوز نصبـه على الحاليـة. بيان االستشفا 

)ق48أ(. 
))(  في »ب«: »اْلَمْولِِد«. 

))(  الواو ال توجد في »م« و»ن« ومنهل الصفا )ق163أ( وبيان االستشفا )ق48أ(، وفي »ب«: 
نَِة اْلَخاِمَسِة« بدل »َسنَِة َخْمٍس«، وفي »س« زيادة: »ِمنَْها«، والعنوان كله ال يوجد في  »السَّ
الجندل،  دومة  وغزوة  المصطلق،  بني  غزوة  السنة:  هذه  أحداث  من  الناظم  وذكر  »ي«، 

وغزوة الخندق، وغزوة بني قريظة، وتشريع صالة الخوف. 
))(  هم حي من خزاعة، والمصطلق لقب جدهم. بيان االستشفا )ق48أ(. 

))(  دومة: بضم الدال وفتحها، والجندل في األصل الحجارة، ودومة الجندل: مدينة مسافتها 
من دمشق خمس ليال. رفع الخفا )1/ 241 - 242(. 
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َكـَذا َصـاَلُة اْلَخـْوِف فِـيـَهـا ُأْثـبِـَتـا))( )100( َعِقيَبَهـا))( َكاَنْت َبنُـو ُقَرْيَظَتا))( 

 )(( َوَما َكاَن فِي َسنَِة ِستٍّ

ْفُك َأْو َقْبُل))( َوَرْد ))( اإِلْ َقـــَرْد))( )101( َسنََة ِستِّ ُذو  ُثـمَّ  لِـْحَيـاَن))(  َبـنُـو  ُثـمَّ 

ـِة َمكَّ ُقـْرَب  اْلـُحـَدْيـبِـيَّـُة  ُثـمَّ  اْلَقْعـَدِة))( )102(  َوْســَط  ْضـَواِن  الـرِّ َوَبـْيَعـُة 

))(  عقيبها: أي الخندق بتأويل الغزوة، وعقيب لغة قليلة جرت على األلسنة، والكثير ترك 
الياء، ولو قرئ هنا مصغرا لتخلص من ذلك، وأفاد المبالغة في تقليل المدة. رفع الخفا 

 .)246 /1(
))(  بإشباع التاء على لغة، والمشهور الوقف عليها بالهاء. بيان االستشفا )ق48ب(. 

))(  أثبتا: للبناء للمفعول أي: أثبته الشارع، ويجوز أن يكون أمرا واأللف عوض عن نون التوكيد 
الخفيفة. بيان االستشفا )ق49أ(، وفي رفع الخفا )1/ 249(: »بألف اإلشباع للوزن، أي: 

أثبتها جمع من العلماء«. 
وكلمة  )ق49أ(،  االستشفا  وبيان  )ق169أ(  الصفا  ومنهل  و»ن«  »م«  في  توجد  ال  الواو    )((
»فِي« ال توجد في »ج«، والعنوان ال يوجد في »ي«، وفي »س« زيادة: »ِمنَْها«، وذكر الناظم 
من أحداث هذه السنة: حادثة اإلفك، وغزوة بني لحيان، وغزوة ذي قرد، وغزوة الحديبية، 

وبيعة الرضوان. 
))(  في رفع الخفا: )1/ 249(: »ست في النظم بحذف التنوين للوزن«، وفي بيان االستشفا 

)ق49أ(: »حذف تنوينه؛ اللتقاء الساكنين«. 
))(  في »ك«: »َقْد ِقيَل« بدل »َأْو َقْبُل«. 

))(  لحيان: بفتح الالم وكسرها. رفع الخفا )1/ 250(. 
))(  ذو قرد: أي غزوة ذو قرد، وهو ماء على بريد من المدينة. رفع الخفا )1/ 251(، والقرد 

في األصل الرديء من الصوف. منهل الصفا )ق173أ(. 
))(  في »ن«: »فِي ِذي اْلَقْعَدِة« بدل »َوْسَط اْلَقْعَدِة«، والقعدة بفتح القاف ويجوز كسرها، وهو 

اسم شهر كانوا يقعدون عن األسفار فيه. رفع الخفا )1/ 262(. 
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َوَما َكاَن فِي َسنَِة َسْبٍع))( 

َجـاِش))( َأْيـًضـا َجـْعَفـَرا)103( َسنََة َسـْبٍع َخْيَبٌر َواِدي اْلُقَرى))(  َوَبـَعـَث الـنَـّ

ـا َمـَضـى)104( َوَكاَن فِي اْلَقْعَدِة))( ُعْمَرُة اْلَقَضا))(  َقـَضـْوا بِـَهـا ُعْمَرَتـُهـْم َعـمَّ

َوَما َكاَن فِي َسنَِة َثَماٍن))( 

ــــَة)105( َسـنَْة))( َثَماٍن َكاَن َغْزُو))( ُمْؤَتَة))(  ُثـمَّ ُحـنَـْيــٍن َبـْعــَد َفـْتـــِح َمـكَّ

))(  الواو ال توجد في »م« و»ن« ومنهل الصفا )ق181أ(، »َوَما َكاَن« ال توجد في بيان االستشفا 
َسْبٍع«، والعنوان كله ال يوجد في »ي«،  »َسنَِة  بدل  ابَِعِة«  السَّ نَِة  »السَّ )ق50أ(، وفي »ب«: 
وفي »س« زيادة: »ِمنَْها«، وقد ذكر الناظم من أحداث هذه السنة: غزوة خيبر، وغزوة وادي 
القرى، وبعث النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة 

بطلب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعمرة القضاء. 
))(  وادي القرى: موضع بغرب المدينة. بيان االستشفا )ق50أ(. 

))(  في »ج« و»ف« و»ك« و»ن« و»ي«: »النََّجاِشي«، قال اآلالني: »حذف الياء هنا للوزن«. رفع 
الخفا )1/ 266(. 

))(  في »ن«: »فِي ِذي اْلَقْعَدة«. 
))(  في »ف«: »لِْلَقَضا«. 

))(  الواو ال توجد في »م« و»ن« ومنهل الصفا )ق188أ(، »َوَما َكاَن« ال توجد في بيان االستشفا 
نَِة الثَّاِمنَِة« بدل »َسنَِة َثَماٍن«، والعنوان كله ال يوجد في »ي«،  )ق50ب(، وفي »ب«: »السَّ
وفي »س« زيادة: »ِمنَْها«، وقد ذكر الناظم من أحداث هذه السنة: غزوة مؤتة، وفتح مكة، 

وغزوة حنين. 
))(  بالسكون ضرورة. بيان االستشفا )50ب(. 

))(  غزو: بضم الواو فاعل كان؛ ألنها تامة، أولى من ثبوت التاء ساكنة كما في بعض النسخ. 
بيان االستشفا )ق50ب(. 

))(  أشبع التاء للوزن. رفع الخفا )1/ 271(. 
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َوَما َكاَن فِي َسنَِة تِْسٍع))( 

َأْن ـاِدُق  الصَّ َأْخَبـَر  تِْسـٍع  َسـنََة  إَِذْن)106(  َمـاَت  َقـْد  النََّجـاِش))(  َأْصَحَمـُة))( 

َوَجـْب)107( َصلَّـى َعَلْيـِه َغاِئًبـا َوفِـي َرَجـْب َأْيـًضـا  بِـَهـا  َواْلَحـجُّ  َتـُبــوُك 

َوَما َكاَن فِي َسنَِة َعْشٍر َحتَّى اْلَوَفاِة))( 

ـُة))( اْلـَوَداِع ْجـَمــاِع)108( َســنَـَه َعْشـٍر ِحجَّ َوَبــْعــَدَهــا اْلــَوَفـــاُة بِـاإْلِ

َتْعيِيُن َوَفاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ِل ُبـِلــي)109( َثانِـَي َعْشـــٍر ِمـْن َربِيـِع اأْلَوَّ َفـَيـاَلـَهــا ُمـِصـيـَبـــًة لِـَمــْن 

بيان  في  توجد  ال  َكاَن«  »َوَما  )ق204ب(،  الصفا  ومنهل  و»ن«  »م«  في  توجد  ال  الواو    )((
نَِة التَّاِسَعِة« بدل »َسنَِة تِْسٍع«، والعنوان كله ال يوجد  االستشفا )ق51ب(، وفي »ب«: »السَّ
في »ي«، وفي »س« زيادة: »ِمنَْها«، وقد ذكر الناظم من أحداث هذه السنة: وفاة النجاشي، 

وغزوة تبوك، وفرض الحج. 
))(  أن: مخففة عاملة في ضمير الشأن، أو في الظاهر بعده، وأصمحة: بالرفع والنصب، ومعناه 

بالعربية عطية. رفع الخفا )1/ 290(. 
))(  النجاش: بحذف الياء الساكنة للوزن. منهل الصفا )ق204ب(، وفي »ب« و»ن« و»ي«: 

»النََّجاِشي«. 
وفي  )ق52ب(،  االستشفا  وبيان  )ق211ب(  الصفا  ومنهل  و»ن«  »م«  في  توجد  ال  الواو    )((
نَِة اْلَعاِشَرِة« بدل »َسنَِة َعْشٍر«، و»َحتَّى اْلَوَفاِة« ال توجد في »ب« و»ج« و»ن« وبيان  »ب«: »السَّ
َوَفاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص«، والعنوان كله ال يوجد في »ي«،  االستشفا )ق52ب(، وفي منهل الصفا: »إَِلى 
وقد ذكر الناظم من أحداث هذه السنة: حجة الوداع، ثم وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في سنة إحدى عشرة. 
))(  حجة: بالفتح والكسر، وهو األفصح في المرة من هذا الفعل، وال نظير له في كالم العرب. 

بيان االستشفا )ق52أ(. 
))(  في »أ« و»م« و»ي«: »َتَعيُُّن َوَفاتِه ملسو هيلع هللا ىلص« وفي »ك«: »َخَبُر َوَفاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »س«: »َوَفاُتُه ملسو هيلع هللا ىلص«، 

والعنوان ال يوجد في »ن« و»ي«. 
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ُيْدِخـُل َكاَن  اْحُتِضـَر  َوِعنَْدَمـا  َوَيـْجـَعـُل)110(  َيــَدُه  اْلَمــا))(  َقــَدِح  فِــي 

))( إِْن لِْلَمـْوِت َســــْكـَراٍت))( َعَلْيَهـا َفَأِعـْن)111( َيْمَسـُح َوْجَهُه َيُقـوُل َربِّ

ـــِكــيـنَـْه)112( َوَأْصَبَحـْت لَِمْوتِـِه))( اْلَمِدينَـْه ــًة))( َوَزاَلـــِت السَّ ُمـْرَتـجَّ
َفِريـُق))(  بِـَمـْوتِــِه  َبـْت  َوَكـذَّ يـــُق)113(  ـدِّ اْلـَعـبَّــاُس َوالصِّ َوَثـَبـــَت))( 
ـَن فِـي َثـاَلَثـِة اأْلَْثـَواِب))(  بِـيـــٍض َلـَفـاِئـــٍف))( بِـاَل اْرتِـَيــاِب)114( ُكفِّ
َيا ـَت)1)( َأْفـَذاًذا)))( َعَلْيـِه ُصلِّ َيـا)))( )115( ُثمَّ َوَكــاَن فِـي َمْوِضِعـِه َقـْد ُســجِّ

))(  الماء: بالقصر للوزن، أي: قدح عنده فيه ماء. رفع الخفا )1/ 307(. 
 .» ))(  في »ج«: »َيا َربِّ

االستشفا  بيان  واجب.  الجمع  هذا  مثل  إتباع  ألن  ضرورة؛  الكاف  بسكون  سكرات:    )((
)ق53ب(، وهو اسم إن المتأخر عن الخبر، وسكرات الموت: شدائده ومكروهاته. رفع 

الخفا )1/ 307(. 
))(  في »ج« و»س« و»ن« و»ي«: »بَِمْوتِِه«. 

))(  مرتجة: من االرتجاج وهو التحرك واالضطراب، الضطراب أهلها. رفع الخفا )1/ 308(. 
))(  وفي »ن«: »اْلَفِريُق«، وفريق: جماعة، ولكونه بمعناه أنث له الفعل. بيان االستشفا )ق54أ(. 

))(  في »ك«: »َوُثبَِّت«، وفي »ي«: »وأثبت«. 
))(  في بيان االستشفا )ق54ب(: »َثاَلثٍة َأْثَواِب«، وقال: »ثالثة بالتنوين، أثواب: بدل منه«، وقال 

في منهل الصفا )ق219ب(: »وفي نسخة: في َثاَلَثٍة َأْثَواِب، بإبدال األثواب من العدد«. 
))(  لفائف: جمع لفافة بالكسر، وهو ما يلف به على األعضاء وغيرها. بيان االستشفا )ق54ب(. 
االستشفا  بيان  التاء.  بها  ألحقت  ثم  المثلثة  بضم  ثمة  ابن الطيب:  قال  َة«،  »َثمَّ »ن«:  في   )(1(

)ق54ب(. 
)))( في منهل الصفا )ق219ب(: »أفرادا«، قال: »وفي نسخة: أفذاذاـ  بذالين معجمتينـ  جمع 
الفذ، وهو الفرد«، وقال اآلالني: »أي منفردين، لم يؤمهم أحد«. رفع الخفا )1/ 311(. 
َيا: بالبناء للمفعول، وألف اإلطالق، أي: ُغطِّي. بيان االستشفا )ق55أ(، وجاء هذا  )))( ُسجِّ

البيت في »س« آخر المبحث. 
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ا))( )116( َوَقْبـُرُه))( َقـْد َحَفـُروُه َلْحـَدا))(  اللَّـبِـُن))( تِـْســــًعا َعــدَّ َوُأْطـبِـَق 

َعـاِئـَشـْه بِـَبـْيـِت  ـُه  ُكـلُّ َوَذاَك  َفـْلـَيـْهـنِـَهــا))( َمـيِّـَتــًة َوَعـاِئـَشــــْه)117( 

* * *

))(  في »أ« قبل هذا البيت عنوان: »َقْبُرُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وقوله »قبره« بالرفع على االبتداء، أو النصب 
على االشتغال. رفع الخفا )1/ 311(. 

))(  لحدا بفتح الالم وضمها، هو الشق في عرض القبر، بأن يحفر في جانبه ما يسع الميت. رفع 
الخفا )1/ 311(. 

من  يصنع  ما  لبنة، وهو  االستشفا )ق55أ( جمع  بيان  الموحدة.  وكسر  الالم  بفتح  اللبن:   )((
الطين من غير حرق. منهل الصفا )ق221ب(. 

الصفا  منهل  محصورة.  مضبوطة  أي  عدا،  معدودة  أي  لتسعا،  نعتا  وقع  مصدر  عدا:   )((
)ق221ب(. 

))(  في »ب« و»ك«: »َفْلُيْهنَِها«. 
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َعَدُد َغَزَواتِِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَسَراَياُه))( 

ـَراَيا ُمْجَمَلـْه))( )118( َسـْبٌع َوِعْشـُروَن َغـَزاًة ُعـدَّ َلـْه َوَفـْوَق َخْمِسـيَن))( السَّ

اُتُه ملسو هيلع هللا ىلص))(  ُعَمُرُه َوِحجَّ

َأَحـْد َواْلَحـجُّ  اْعـَتَمـَر  َأْرَبـًعـا  ِمـْن َبـْعـِد ِهـْجــَرٍة َوَقـْبـُل اَل ُتـَعـْد))( )119( 

َأْسَماُؤُه ملسو هيلع هللا ىلص

ـُد ُمـَحـمَّ َأَنـا  َقـاَل  َأْســـَماُؤُه  ـي َأْحَمُد))( )120(  َواْلَحاِشــُر اْلـَماِحي اْلُمَقفِّ

اُتُه« بدل »َوَسَراَياُه«،  ))(  العنوان ليس في »ي«، وفي »ن«: »َغَزَواُتُه ملسو هيلع هللا ىلص«، وفي »ج«: »َوَسِريَّ
عادة  »جرت  ابن الطيب:  قال  َوَغَزَواتِِه«،  َسَراَياُه  »َعَدُد  )ق223أ(:  الصفا  منهل  وفي 
المحدثين وأهل السير واصطالحاتهم غالبا أن يسموا كل عسكر حضره النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه 
الكريمة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعض أصحابه إلى العدو سرية«. بيان االستشفا 

)ق55أ(. 
))(  في »ك«: »ِستِّيَن«. 

))(  مجملة: غير مفصلة؛ ألن تفصيلها يحتاج إلى تطويل. بيان االستشفا )ق55ب(. 
وبيان  »ي«  في  يوجد  ال  والعنوان  ملسو هيلع هللا ىلص«  »ُعُمَراُتُه  »ن«:  وفي  ُتُه«،  َوِحجَّ  ...« »س«:  في    )((

االستشفا )ق55ب(. 
))(  في منهل الصفا )ق223أ(: »ال بعد«، بدل »اَل ُتَعْد«، قال الشارح: »وفي نسخة اَل ُتَعْد...، 

يعني حجه وعمره قبل الهجرة ال يضبط لكثرته«، وفي بيان االستشفا )ق56أ(: »اَل ُيَعْد«. 
))(  ذكر الناظم في هذا البيت خمسة أسماء، هي: محمد: وهو في األصل اسم مفعول سمي به 
نبينا ملسو هيلع هللا ىلص لكثرة خصاله المحمودة، وألنه يحمده أهل السماء واألرض، والحاشر: الذي =
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ْحَمْه))(  اِعي َنـَبيُّ الرَّ َنـبِــيُّ َتـْوَبــٍة َنـبِــيُّ اْلـَمـْلـَحـَمــْه))( )121( َواْلَعاِقُب الدَّ

َزْوَجاُتُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َعـاِئَشـــٌة))( بِـْكـًرا َفـَقـْط َوَحـْفَصــُة)122( َزْوَجـاُتـُه َبـْعـَد َخِديـٍج َسـْوَدُة

))( َحـبِـيـَبــٍة َوِهـنْـٌد َزْينَـُب ))( َأْخـَطـُب)123( ُأمُّ َصِفـيَّــٌة))( بِـنْــُت ُحـَيـىٍّ

فالحشر  األنبياء  آخر  إثره، وألنه  يتقدمهم وهم خلفه وعلى  أي  قدمه،  الناس على  يحشر   =
من  فاعل  اسم  والمقفي:  بدينه،  الكفر  ظلمات  مزيل  والماحي:  رسالته،  إثر  على  يكون 
قفى؛ ألنه جاء عقب األنبياء وقفا أثرهم، أو اسم مفعول منه؛ ألنه متبوع، وأحمد: يعني هو 
أحمد الحامدين لربه، وقيل هو بمعنى المفعول، أي أنه أولى الناس بأن يحمد. منهل الصفا 

)ق224أ( ورفع الخفا )2/ 6 - 7(. 
))(  في »ج« ورفع الخفا )2/ 7(: »الَمْرَحَمْه«، قال ابن الطيب: »وفي هذا البيت سناد قبيح، ولو 
قال في الشطر األول: نبي المرحمة بدل: الرحمة، لسلم منه«، وجاء في حاشية الصفحة: 
الجناس  السناد، ويكمل حسن  يزول  البيت كما أصلحته في نسخة...، وبها  »ثم وجدت 

ويزداد«. بيان االستشفا )ق57ب(. 
))(  ذكر في هذا البيت خمسة أسماء هي: العاقب: الذي ليس بعده نبي؛ ألن العاقب هو اآلخر، 
والداعي: أي إلى اهلل، ونبي الرحمة أو المرحمة: مصدران لرحم، ونبي توبة: أي نبي مخبر 
إلى اهلل،  الرجوع  أي  التوبة،  كثير  أو  بالتوبة،  يأمر  نبي  أو  بشروطها،  للتوبة  بقبوله  عن اهلل 
االستشفا  بيان  الناس.  وتأليف  الصالح  نبي  أو  والقتال،  الحرب  نبي  أي  الملحمة:  ونبي 

)ق57ب( ومنهل الصفا )ق224 - 225( ورفع الخفا )2/ 7(. 
))(  في »ص«: »فِي َبَياِن َزْوَجاتِِه«، وفي بيان االستشفا )ق58أ(: »ِذْكُر َزْوَجاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص«. 

))(  بالتنوين. رفع الخفا )2/ 10(. 
 .» ))(  في »ص«: »ُثمَّ

))(  بالتنوين للوزن. رفع الخفا )2/ 12(. 
«، وفي »ن«: »ُحَيي ْبِن«.  ))(  في »ص«: »اْبنَُة َحيٍّ
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َمـْيُموَنـْه َمـْع  ـُة  ُجـَوْيـِريَّ َكـَذا  بِـاْلَمـِديـنَـْه)124(  َمـاَت   )(( تِْســِعـِهنَّ َعـْن 
ْه َكَزْينَـَب اأْلُْخـَرى))( َوَماَتــْت ِعنْـَدْه))( )125( َوَغـْيـُرُهـنَّ ِمـْن نَِســـاٍء ِعـدَّ
ى َفاطَِمـْه ـاٍك ُتَسـمَّ َراِغَمـْه))( )126( َوبِنْـُت َضحَّ َفَراَحـْت  ْنـَيـا  الدُّ اْخـَتـاَرِت 
َثـَمـانِـَيـْه))( )127( َخْوَلُة َأْسـَماُء إَِساُف))( َعالَِيْه))(  ُمـَلـْيـَكـٍة))(  َمـْع  َعـْمـَرُة 

))(  أمهات المؤمنين بحسب الترتيب الذي ذكره ابن الجزري: سودة بنت زمعة، وعائشة بنت 
أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة رملة وقيل هند بنت أبي سفيان 
ابن حرب، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي 
ابن أخطب، وجويرية بنت احلارث اخلزاعية، وميمونة بنت احلارث العامرية ـ ريض اهلل عنهن ـ. 
))(  هي زينب بنت خزيمة أم المساكين؛ لكثرة إطعامها المساكين. التعريف بالمولد الشريف 

البن الجزري )ق37ب(. 
))(  وماتت عنده: أي في حياته ملسو هيلع هللا ىلص. قال ابن الجزري: »فهذه جملة من دخل بهن من النساء، 
وهن إحدى عشر ـ رضي اهلل عنهن ـ ماتت في حياته ملسو هيلع هللا ىلص منهن اثنتان، وهما خديجة وزينب 
أم المساكين ـ رضي اهلل عنهما ـ ومات ملسو هيلع هللا ىلص عن تسع ُمْتَن بعده«. التعريف بالمولد الشريف 

البن الجزري )ق38أ(. 
تزوجها  الكالبي،  الضحاك  بنت  فاطمة  وهي   .)14  /2( الخفا  رفع  ذليلة.  أي  راغمة:    )((

وخيرها حين نزلت آية التخيير، فاختارت الدنيا ففارقها فخسرت. 
))(  المشهور في دواوين السير: َشَراف. بيان االستشفا )ق60أ(. 

))(  عالية: بفتح العين المهملة، وبعد األلف الم مكسورة. بيان االستشفا )ق60أ(، وهذا هو 
الوارد في »ص« و»م«، وجاء في باقي النسخ الخطية ومنهل الصفا )ق226أ(: »َغالَِيْه«. 

))(  مليكة: بالتصغير والتنوين. رفع الخفا )2/ 15(.
))(  ثمانية أي غير التسع المذكورة، وقد ذكر في هذا البيت ستة وهن: خولة بنت حكيم، ويقال 
أزواجه، وأسماء  في  فكلتاهما معدودتان  التغلبية  بنت هذيل  أو: خولة  السلمية،  خويلة 
وقيل  وإساف  الكندية،  األسود  بنت  وقيل  النعمان  بنت  أسماء  أو  السلمية  الصلت  بنت 
شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي، والعالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف الكالبية، 
الكندية أو عمرة بنت يزيد الكالبية، ومليكة بنت داود أو مليكة بنت  وعمرة بنت معاوية 
كعب الليثي. وانظر التعريف بالمولد الشريف )ق38 - 39( فقد ذكر هذه األسماء كلها =
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َأْواَلُدُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

اأْلَْبــنَــا))( )128( َأْواَلُدُه اْلَقاِسـُم َوْهـَو ُيْكنَـى))(  َهـــْدُي  َوَعـْبــُد اهللِ  بِـــِه 
يُِّب َفاْسـُم الثَّانِي))(  َوِقــيــــَل َبـــْل ِســــــَواُه آَخـــَراِن)129( َوالطَّاِهُر الطَّ
ْه ُنُبـوَّ َيـَرْوا  َلـْم  ِصَغـاًرا  َماُتـوا  َوَزْيــنَـــٌب))( َفــاطِــَمـــٌة ُرَقـيَّـــــْه )130( 
َوَلـْد َوُكـلُّـُهـْم  ُكـْلـُثـوٍم  َوُأمُّ  ُولِـْد))( )131(  َلـُه  َوَبـْعَدُهـْم))(  َخِديَجــٍة))( 

ـ عدا إساف الكلبية ـ وزاد عليهن في مبحث زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص الالتي عقد عليهن أو خطبهن أو   =
عرضن عليه ولم يدخل بهن. 

))(  في »ص«: »فِي َبَياِن َأْواَلِدِه«، والعنوان بكامله ال يوجد في »ف«. 
))(  في »م«: »ُمْكنَى«. 

))(  ذكر العمري أنه ليس لهذا المركب كثير معنى، وأنه كأنه أراد بالهدي الرشاد، ويكون بمعنى 
الفاعل كرجل عدل أي عادل أو ذو عدل، قال: »ولو قال موضعه: وعبد اهلل نعم ابنا، لكان 

أحسن وأوضح«. منهل الصفا )ق235أ(. 
))(  المعنى: وأما الطاهر والطيب فاسم االبن الثاني، أي: عبد اهلل، فكان له ثالثة أسماء. رفع 
17(، قال ابن الطيب: »وما في النسخ: قاسم ثان، أي: غير قاسم األول، فهو  الخفا )2/ 
مخالف للمنقول من أنه إنما كان له قاسم واحد الذي كني به فقط، فالظاهر أنه تحريف، 
والصواب: فاسم، بالفاء متصلة باسم ثان، أي آخر، يعني أن عبد اهلل له اسمان آخران هما 
الثالثة واحد، عبد اهلل هو االسم، والطاهر والطيب  باأللفاظ  فالمراد  الطاهر والطيب...، 

لقبان«. بيان االستشفا )ق60ب(. 
))(  بالتنوين. رفع الخفا )2/ 18(. 

))(  ولد خديجة: مركب إضافي. رفع الخفا )1/ 19(، أي أوالد خديجة: بالتنوين للوزن. بيان 
االستشفا )ق61ب(. 

))(  في »ي«: »ِمْن َبْعِدَها«، بدل »َوَبْعَدُهْم«. 
))(  ذهب ابن الطيب إلى أن »ولد« بفتحتين وكلمة آخر بعده صفة له، وقال: »وهذا أولى من 
ضبطه بصيغة المبني للمفعول وآخر نائب عن الفاعل لسالمته من السناد...«. بيان االستشفا 

)ق61ب(. وفي رفع الخفا )1/ 19(: ولد: مبني للمفعول. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 204  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْه))(  يَّ َوتِــْلــُكـُم))( َمــاِرَيــُة))( اْلِقـْبـطِـيَّــْه)132( آِخـُر))( إِْبَراِهيـُم ِمـْن ُسـرِّ
ُهـْم َقـْد َماَت))( فِـي َحَياتِِه إاِلَّ الــَبــُتــوَل))( َفـإَِلــى َوَفـاتِـــِه))( )133( َوُكلُّ

َأْعَماُمُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 
َطالِـِب)1)( َحْجـٌل)))( َعْبـُد َكْعَبـٍة َأُبـو)134( َأْعَماُمـُه اْلَحـاِرُث َغْيـَداُق))( َأُبو
َحـْمــَزُة َأْســَلــَم َكـَعـبَّـاِســـِهـُم)))( )135( َلْهـٍب)))( ُزَبْيـٌر)))( َوِضَراٌر ُقَثُم

))(  في »ص« و»ف« و»م« و»ن«: »آِخًرا«. 
))(  السرية: الجارية المتخذة للوطء. بيان االستشفا )ق61ب(. 

))(  في بيان االستشفا )ق61ب(: »َوتِْلَك«، ولذا قال الشارح: »َماِرَيٌة: بالصرف للوزن«. 
))(  مارية: بوزن صاحبة. رفع الخفا )2/ 20(. 

))(  في »ي«: »َقْد َماُتوا«. 
))(  أي فاطمة ـ رضي اهلل عنها ـ لقبت بالبتول؛ النقطاعها عن نساء زمنها فضال ودينا وحسبا، 

أو النقطاعها عن الدنيا إلى اهلل تعالى. بيان االستشفا )ق62أ(. 
))( في »ص«: »َمَماتِِه«. 

))( في »ص«: »فِي َبَياِن َأْعَماِمِه ملسو هيلع هللا ىلص«، وأعمامه ملسو هيلع هللا ىلص أحد عشر على ما ذكر الناظم تبعا لجماعة، 
وهم بنو عبد المطلب، وأبوه ملسو هيلع هللا ىلص ثاني عشرهم. رفع الخفا )2/ 21(. 

))( اسمه مصعب أو نوفل لقب به لكثرة جوده، وكان أجود قريش وأكثرهم طعاما وماال، مأخوذ 
من الغدق. منهل الصفا )ق239أ(. 

)1)( أبو طالب بترك التنوين ضرورة، اسمه عبد مناف. بيان االستشفا )ق62أ(. 
)))( في »ب« و»ج« و»ي«: جحل، وقال في رفع الخفا )2/ 21(: »بتقديم الجيم وسكون 
الحاء، وهو السقاء الضخم، وقال الدارقطني: بتقديم الحاء بمعنى القيد والخلخال، وهو 
أنه  وغيرهم  وابن حجر  والنووي  الدارقطني  عن  ابن الطيب  ونقل  المغيرة«،  واسمه  لقب 

بتقديم الحاء على الجيم. بيان االستشفا )ق62ب(. 
)))( َلْهٍب: بسكون الهاء، ويجوز تحريك الالم والهاء وسكون الموحدة؛ إجراء للوصل مجرى 

الوقف، واسمه عبد العزى. بيان االستشفا )ق62ب(. 
)))( في »أ« »ضرار وَزبير«، وزبير: بفتح الزاي المعجمة وكسر الموحدة عند البالذري وحده، 

والباقون على ضم الزاي وفتح الموحدة. بيان االستشفا )ق62ب(. 
)))( الضمير كأنه لألعمام. بيان االستشفا )ق62ب(. 
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اُتُه ملسو هيلع هللا ىلص))(  َعمَّ
ُة  َأَمـْيـَمـــٌة َوَأْســـَلـَمـْت َصـِفـيَّـــُة))( )136( َعاتِـَكـُة اْلـَبـْيـَضـاُء َأْرَوى َبـرَّ

َمَوالِيِه َوإَِماُؤُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َكـاْبنِـِه َفـَزْيـٌد  َمـَوالِـيـِه  ـــا  َأمَّ ُأَســـاَمٌة))( ُثـمَّ ُســَلـْيـٌم))( َواْكـنِـِه))( )137( 
ُشـْقَراَنا)1)( )138( ُأَنـْيـَسـٌة))( َرَباُح))( َمـْع َثـْوَباَنا َمـْع  َرافِــِع))(  َمـْع  َيَســاُر 

))(  عماته ملسو هيلع هللا ىلص ست: عاتكة، والبيضاء أم حكيم، وأروى، وبرة، وأميمة، وصفية. 
))(  أسلمت صفية ـ رضي اهلل عنها ـ باالتفاق، واختلف في إسالم أروى وعاتكة. رفع الخفا 

 .)22 /2(
))(  »َوإَِماُؤُه« ليست في »ب« و»س« و»ص« و»ن« و»ي«، وفي »ص«: »فِي َبَياِن َعَدِد َمَوالِيِه«، 
ومواليه: يعني أرقاؤه ومعتقوه. منهل الصفا )ق241ب(، واإلماء: جمع أمة وهي المملوكة، 
من  ثالثين  ابن الجزري  ذكر  وقد  )ق64ب(،  االستشفا  بيان  اإلناث.  ملسو هيلع هللا ىلص  مواليه  والمراد 

الموالي، وسبعا من اإلماء كما سيأتي تفصيله. 
))(  أسامة: بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق63ب(. 

))(  في »ج«: »ُثمَّ يسلم«. 
))( أي اذكره بكنيته المشـهورة، وهي أبو كبشـة فإنها أشـهر من اسـمه؛ إذ هي متفق عليها، 
أوس،  »وأبو كبشة:  ابن الجزري:  وقال  )ق63ب(،  االستشفا  بيان  فيه.  مختلف  واسمه 
البيت ثالثة:  ويقال: سليم«. التعريف بالمولد الشريف )ق32ب(، والمذكورون في هذا 

زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، وأبو كبشة سليم. 
وضبطه  بالتصغير،  وهو  )ق63ب(،  االستشفا  بيان  للوزن.  النظم  في  مصروف  أنيسة:    )((

بعضهم أنسة محركة. رفع الخفا )2/ 24(. 
))(  رباح ليست في »ج«، وحذف تنوينه للوزن. بيان االستشفا )ق63ب(. 

))(  رافع غير منصرف للضرورة. رفع الخفا )2/ 24(. 
)1)( المذكورون في هذا البيت ستة: أنيسة ويقال أنسة أبو مسرح أو مسروح، ورباح األسود 
النوبي، وثوبان أبو عبد اهلل، ويسار الراعي النوبي، ورافع أبو البهي وقيل أبو رافع، وصالح 

الملقب شقران. 
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َأُبـو َوَأْسـَلُم  اْسـُمُه))(  َصالِـٌح  َرافِـِعـِهـْم َكـاْبــِن ُعـَبـْيـٍد ُكـتِـُبــوا))( )139( 

َأُبــو ُمـَوْيـِهـَبـْه ِكـْرِكـَرٌة))( َوِمـْدَعـٌم))( َقــْد ُوِهـَبـْه))( )140( َفـَضاَلـُة َكـَذا 

َجــــدُّ ِهـــاَلٍل َوَكـــَذا ُعــَبــْيــُد))( )141( َطـْهـَمـاُن َمـْأُبـوُر ِهَشـاٌم َزْيـُد

َأُبـو ُثـمَّ  َأْحَمـٌر))(  َأُبـو َعِسـيٍب  َواِقـــِد))( َمـْع َســـِفـيـنَـٍة))( َكـَذا َأُبـو)142( 

))(  يعني أن شقران اسمه صالح، حبشي وقيل فارسي. التعريف بالمولد الشريف )ق32ب(. 
 ،)25  /2( الخفا  رفع  الموالي.  من  هؤالء  السير  أهل  كتب  أي:  للبيت،  تتميم  كتبوا:    )((

والمذكورون في هذا البيت اثنان: أسلم أبو رافع القبطي، وأسلم بن عبيد. 
رفع  وفي  )ق63ب(،  االستشفا  بيان  وكسرهما.  الكافين  بفتح  للوزن  مصروف  كركرة:    )((
الخفا )2/ 25(: »كركرة: بفتح أوله وكسره، والكاف الثانية مكسورة ال غير كما في شرح 

المشكاة للطيبي«. 
))(  في »س«: »َوِمْدَغٌم«. 

وقد  و»وهب«،  »مويهب«  »ص«:  وفي  )ق64أ(،  االستشفا  بيان  للمفعول.  للبناء  ُوِهَبْه:    )((
النوبي،  اليماني، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وكركرة  البيت أربعة: فضالة  ذكر في هذا 

ومدعم. 
))(  ذكر في هذا البيت خمسة: طهمان، ومأبور القبطي، وهشام، وزيد جد هالل ـ وقيل بالل ـ 

ابن يسار، وعبيد بن عبد الغفار أو عبد الغافر. 
قال  )ق64أ(،  االستشفا  بيان  للوزن.  بالصرف  أحمر  واسمه  كنيته،  أوله  بفتح  عسيب    )((
بالمولد  التعريف  مرة«.  وقيل  أحمر،  واسمه  بالميم،  ويقال  »وأبو عسيب  ابن الجزري: 

الشريف )ق33أ(. 
))(  واقد: بترك التنوين للوزن. بيان االستشفا )ق64أ(. 

))(  سفينة: بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق64أ(، قال ابن الجزري: »واختلف في اسمه، 
فقيل طهمان، وقيل كيسان، وقيل مهران، وقيل ذكوان، وقيل غير ذلك«. التعريف بالمولد =



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  207 النّص المحقق  

َسـنَْدُر  ُعَبْيـٍد  َأُبـو  ُضَمْيـَرَة))(  ُحـنَـْيـُن))( َمـْع َأبِـي ُلـَبـاَبـَة اْذُكـُروا))( )143( 

َأْنَجَشـُة))(  َكـَذا  ِهنْـٍد  َأُبـو  ُثـمَّ  َوِمـــْن))( إَِمــاِئــِه َفـُقــْل َمـْيـُموَنــُة)144( 

َمــاِرَيــٌة َوَخــْضــَرٌة))( َوَرْضــَوى))( )145( َرْيَحاَنـٌة))( َبَرَكـٌة))( َوَســـْلَمى

وأبو واقد،  أحمر،  أبو عسيب  ثالثة:  البيت  هذا  في  والمذكورون  )ق32ب(،  الشريف   =
وسفينة. 

من  تصحيفا  يكون  أن  يحتمل  أنه  الشارح  وذكر  »صفرة«،  )ق64أ(:  االستشفا  بيان  في    )((
النساخ من ضميرة، قال ابن الجزري: »وأبو ضميرة سعد، ويقال روح بن سندر، ويقال بن 

شيرزاد الحميري«. التعريف بالمولد الشريف )ق32ب(. 
))(  منعه للوزن. بيان االستشفا )ق64ب(. 

))(  ذكر في هذا البيت خمسة: أبا ضميرة، وأبو عبيد، وسندر، وحنين جد إبراهيم بن عبد اهلل، 
وأبا لبابة زيد بن المنذر. 

))(  ختم الموالي بذكر اثنين: أبو هند، وأنجشة الحبشي. 
أيضا: »وقد قصر  الجميع«، وقال  يذكر  لم  تبعيضية؛ ألنه  النظم  في  ابن الطيب: »من  قال   )((
الناظم في الموليات، وزاد العراقي عليه كثيرا، واستوعب غالبهن الشامي« بيان االستشفا 

)ق64ب(. 
))(  ريحانة بالتنوين، وهكذا ما بعده. رفع الخفا )2/ 27(. 

))(  في »ب« وبيان االستشفا )ق64أ(: »وبركة«، قال ابن الطيب: »بسكون الهاء للوزن، ولو 
حذف الواو على عادته... لكان أحسن«. 

))(  ضبطه بعضهم بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين، فسكون الضاد في النظم للوزن. رفع 
الخفا )2/ 27(. 

))(  المذكور من إمائه ملسو هيلع هللا ىلص هاهنا سبع: ميمونة بنت سعد أو ميمونة بنت أبي عسيب، وريحانة 
بنت زيد النضرية وقيل القريظية، وأم أيمن بركة الحبشية، وسلمى أم رافع، ومارية أم الرباب 
المثنى بن صالح وقيل هما واحدة، وخضرة، ورضوى، فإن عدت ميمونة  أو مارية جدة 
اثنتين وكذا مارية صار العدد تسعة، وابن الجزري اقتصر في كتابه التعريف على ذكر ميمونة 

بنت سعد، وعد مارية اثنتين. التعريف بالمولد الشريف )ق32ب(. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 208  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُمُه ملسو هيلع هللا ىلص))(  ُخدَّ
اُمـُه َأَنـٌس))( اْسـَما))( ِهنْـُد َربِــيــَعــٌة َوُعــْقــَبــٌة))( َوَســــْعــُد)146( ُخدَّ
اأْلَْســــَوُد))( )147( ُمـَهـاِجـٌر َكـــَذا بِــاَلٌل َأْرَبــُد ُثـمَّ  َأْيـَمـَن  َمـْع  ِهــاَلُل 

اُسُه ملسو هيلع هللا ىلص))(  ُحرَّ
اُسـُه))( َقْبَل ُنُزوِل اْلِعْصَمِة))(  َأْثـبِــِت))( )148( ُحرَّ َبـــْدٍر  َيــْوَم  ُمـَعـاٍذ  َفـاْبـُن 

ْحَراِر«.  ))(  في »ي« زيادة في أوله: »ِذْكُر«، وفي »أ« و»م« زيادة في آخره: »ِمَن األَْ
))(  أنس: بترك التنوين للوزن. بيان االستشفا )ق65أ(، فألف أسما عنده قطع على بابها. 

))(  اسما: بدرج الهمزة، وبالقصر للوزن. رفع الخفا )2/ 28(. 
))(  ربيعة وعقبة: بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق65أ(. 

أنس  عشر:  اثني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خدام  من  الناظم  ذكر  وقد  »َأْسَوُد«،  و»ي«:  و»ص«  »ب«  في    )((
ابن مالك، وأسماء وهند ابنا حارثة األسلمي، وربيعة بن كعب األسلمي، وعقبة بن عامر 
الجهني، وسعد مولى أبي بكر الصديق، ومهاجر مولى أم سلمة، وبالل بن رباح، وأربد، 
وأبو الحمراء هالل بن الحارث، وأيمن بن أم أيمن، واألسود بن مالك األسدي ـ رضي اهلل 

عنهم ـ. وانظر التعريف بالمولد الشريف )ق32(. 
))(  المثبت هو الوارد في »ي« وبيان االستشفا )ق65أ( ومنهل الصفا )ق247ب(، وجـاء في 
ُسُه«، وكذا  اِسـِه«، وفي »س« و»ن« ورفع الخفـا )ق123ب(: »ُحرَّ َبَيـاِن ُحرَّ »ص«: »فِي 
في »أ« و»ب« بتشديد الراء لكن دون تشكيل الباقي، وفي »ج« و»م« و»ك«: »حرسه« دون 
تشكيل، والعنوان ال يوجد في »ف«، وقد ذكر ابن الجزري في هذا المبحث سبعة حراس: 
العوام،  بن  والزبير  األنصاري،  مسلمة  بن  ومحمد  عبد قيس،  بن  وذكوان  معاذ،  بن  سعد 

وسعد بن أبي وقاص، وعباد بن بشر، وبالل بن رباح ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
َسُه«،  ُسُه«، وفي »ف«: »ُحرَّ الخفا )ق123ب(: »ُحرَّ ))(  في »ب« و»س« و»ن« و»ي« ورفع 
وكذا في »ج« بتشديد الراء لكن دون تشكيل الباقي، وجاء في »أ« و»ص« و»ك«: »َحَرَسُه«، 
وفي »م«: »حرسه«، دون تشكيل، والمثبت هو الوارد في بيان االستشفا )ق65أ( ومنهل 

الصفا )ق247ب(. 
))(  أي آية العصمة، وهي قول اهلل تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾. منهل الصفا )ق247ب(. 

))(  أثبت: أمر باإلثبات، وكسر التاء للضرورة، أي: أثبته منهم. رفع الخفا )2/ 29(. 
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َبـْيــُر ُكــلٌّ ُعـِلـَمـْه))( )149( بُِأُحـٍد َذْكـَواُن َواْبُن َمْسـَلَمْه))(  بِـاْلَخـنْـَدِق الـزُّ
اْلـُقــَرى)150( َســْعـٌد َوَعـبَّـاٌد بِـَيـْوِم َخْيَبـَرا َواِدي  فِـي  َكــاَن  بِـاَلٌل  َكـَذا 

ُرُسُلُه ملسو هيلع هللا ىلص 

إَِلى اْلُمُلوِك))( 

إَِلــى ُأَمـيَّــَة  َفـاْبـُن  ُرُســـُلـُه  لِـِهـْرِقاَل))( )151(  َوِدْحـَيـٌة))(  َأْصـَحـَمــٍة))( 
ـاِن))( َجا))( )152( َواْبُن ُحَذاَفٍة لِِكْسـَرى))( َخَرَجا ُشـَجاُعُهْم لِْلَحـاِرِث اْلَغسَّ

))(  الظاهر أنه عطف على ذكوان، وأنه اشترك في الحراسة يوم أحد محمد بن مسلمة وذكوان، 
وليس هو من متعلقات ما بعده )بالخندق( كما قد يتوهم. بيان االستشفا )ق65ب(. 

فيه للسكت. رفع  السير، والهاء  للمجهول، أي علم كونه حارسا من كتب  بالبناء  ُعِلَمْه:    )((
الخفا )2/ 30(. 

اْلُمُلوِك« ال توجد في »أ« و»ب« و»س« و»م« و»ن«، وقد ذكر ابن الجزري في هذا  ))(  »إَِلى 
المبحث أحد عشر رسوال، اثنين في كل بيت، عدا األخير فثالثة. 

))(  أصحمة بالتنوين للوزن، اسم النجاشي ملك الحبشة. بيان االستشفا )ق65ب(. 
))(  بكسر الدال، وبالتنوين للوزن. رفع الخفا )2/ 32(، وفي بيان االستشفا )ق65ب(: دحية 

بفتح الدال، أشهر من كسرها. 
))(  في »ج«: »بِِهْرِقاَل«، وقد ذكر في هذا البيت اثنين: عمرو بن أمية الضمري للنجاشي، ودحية 

ابن خليفة الكلبي لعظيم الروم. 
))(  كسـرى: بفتح الكاف وكـسرها، وهو لقب لـكـل من ملك فارس. بيان االسـتشـفا 

)ق66أ(. 
))(  الغسـان: بحذف ياء النسـب تخفيفا للوزن. بيان االسـتشـفا )ق66أ(، وفي »ص«: 

»الَفتَّاِن«. 
))(  ذكر في هذا البيت اثنين: عبد اهلل بن حذافة السهمي لكسرى ملك فارس، وشجاع بن وهب =
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َســِلـيُطُهْم لِـَهـْوَذٍة))( َفـَلـْم ُيـــِس))( )153( َوَحاطٌِب َراَح إَِلى اْلُمَقْوِقِس))( 

ى))( )154( َوَعْمُرو َعاٍص اِلْبنَِي اْلُجَلنَْدى))(  لِْلـُمـنْــِذِر اْلـَعاَل))( َفـَمـا))( َتـَعدَّ

لِــَيــَمـٍن ُمــَعــاُذُهـم َواأْلَْشــَعِري))( )155( ُمَهاِجٌر لِْلَحاِرِث اْبِن ِحْمَيِري))( 

األسدي للحارث بن شمر الغساني ملك البلقاء من الشام.   =
))(  المقوقس: لقب لكل من ملك مصر واالسكندرية. رفع الخفا )2/ 34(. 

الخفا  الهاء، وابن الطيب بضمها. رفع  بفتح  للوزن، وقد ضبطه اآلالني والعمري  ))(  صرفه 
35( ومنهل الصفا )ق255أ( وبيان االستشفا )ق66أ(، وهو هوذة بن علي الحنفي   /2(

ملك اليمامة، وفي »ص« و»ن«: »لَِهْوَزٍة«. 
))( بضم حرف المضارعة، مضارع أساء وقصره للوزن والقافية، أي لم يسئ األدب بل أكرم 
الرسول. بيان االستشفا )ق66أ(، وفي »ص«: »ُنِسي«، وقد ذكر في هذا البيت اثنين: حاطب 

ابن أبي بلتعة، وَسِليط بن عمرو العامري. 
))(  بضم الجيم وفتح الالم وسكون النون وفتح الدال المهملة مقصورا، وهما َجْيَفر وعبد وقيل 

عباد ابني الجلندى ملك عمان. بيان االستشفا )ق66أ(. 
))(  الَعاَل: بالفتح، وقصره للوزن. بيان االستشفا )ق66ب(. 

))(  في »ك«: »َفاَل«. 
عنده  وقف  بل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  كتاب  المنذر  يتجاوز  لم  أي:  األظهر،  وهو  المنذر  فاعله:    )((
وأسلم، أو العالء، أي: فما تعدى ما أمره به ملسو هيلع هللا ىلص. بيان االستشفا )ق66ب(، وقد ذكر في 
هذا البيت اثنين: عمرو بن العاص البني الجلندى، والَعالء بن الحضرمي للمنذر بن َساَوى 

)وقيل: ساِوي( ملك البحرين. 
»الحميري  اآلالني:  قال  »الِحْمَيِري«،   :)37  /2( الخفا  ورفع  و»ن«  و»ف«  »س«  في    )((

بتخفيف الياء للوزن«، وفي »أ« و»ب«: »ِحْمَيِر«، وجاء في »ي«: »الِحْمَيِر« و»اأْلَْشَعِر«. 
))(  ذكر في هذا البيت ثالثة: مهاجر بن أمية المخزومي للحارث بن عبد كالل الحميري وكان 

باليمن، ومعاذ بن جبل وأبو موسى األشعري إلى اليمن. 
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ُكتَّاُبُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 
َمـَعــْه))( )156( ُكـتَّـاُبـُه َفـاْلُخـَلـَفـاُء اأْلَْرَبـَعـْه َوَثـابِــٌت  َزْيــٍد  َمــْع  ُأَبــيُّ 
ُمَعاِوَيـْه َعاِمـٌر  َفاْلَخالِـَداِن))(  َبْيـُر َعْمـُرو))( َحنَْظَلْه))( )157(  الزُّ َوَطْلَحـُة))( 
اأْلَْرَقـِم َواْبـُن  َأْرَقـُم  ُمـِغـيـَرٌة  َكـَذا اْلـُجـَهـْيـَمـاِن ُحَذْيـَفـُة اْعـَلـِم))( )158( 

ُأَمَراُؤُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ُمـَهـاِجـٌر َوَصْخــُر َحــْرٍب َواْبـنُُه)))( )159( َواأْلَُمَرا))( َباَذاُن)1)( ِكْسَرى َواْبنُُه

الناظم في هذا  ))(  في »ص«: »كتابه للوحي وغيره«، والعنوان ال يوجد في »س«، وقد ذكر 
المبحث واحدا وعشرين كاتبا. 

ثابت،  بن  الراشدون، وأبي بن كعب، وزيد  الخلفاء  البيت سبعة كتاب هم:  ))(  ذكر في هذا 
وثابت بن قيس ـ رضي اهلل عنهم ـ. 

))( في بيان االستشفا )ق67أ(: »َواْلَخالَِداِن«. 
))( في »ي«: »طلحة« دون واو قبلها. 

))( عمرو: بترك التنوين. رفع الخفا )2/ 44(، وفي »ك«: »وعمرو«. 
))( ذكر في هذا البيت ثمانية كتاب هم: خالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص، وعامر بن 
فهيرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، 

وحنظلة بن الربيع ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
َفاْعَلِم«، قال: »ولو حذف الفاء لسلم من ضرورة  ))(  في بيان االستشفا )ق67ب(: »ُحَذْيَفْه 
بن  وأرقم  شعبة،  بن  المغيرة  كتاب:  ستة  البيت  هذا  في  ذكر  وقد  حذيفة«،  هاء  تسكين 
أبي األرقم، وعبد اهلل بن األرقم، وجهيم بن الصلت، وجهم وقيل جهيم بن قيس، وحذيفة 

ابن اليمان ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
اْلباَِلِد  »َعَلى  )ق67ب(:  االستشفا  بيان  وفي  َراَيا«،  َوالسَّ اْلباَِلِد  »َعَلى  زيادة:  »ص«  في    )((

َوالنََّواِحي«، وقد ذكر في هذا المبحث سبعة عشر أميرا. 
َمَرا« بالقصر للوزن. بيان االستشفا )ق67ب(.  ))(  »َواألُْ

)1)( في »ك«: »بادان«، بدال مهملة، وفي »ج« و»ص«: »بازان« بالزاي. 
)))( ذكر في هذا البيت خمسة أمراء: باذان الفارسي، وشهر بن باذان، ومهاجر بن أبي أمية =
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يٌق َعَلى َحـجٍّ َوُعْثَماُن َأبِـي))( اْلَعـاِص اْلَعاَل))( )160( ِزَياُد))( َواْبُن َجْزِء))( ِصدِّ

َواأْلَْشـَعِري َوَعْمـُرو َعـاٍص َوَعِدي))( )161( َعتَّاُب))( َمْع َبنِي))( َسِعيٍد َوَعِلي

المخزومي، وأبو سفيان صخر بن حرب، ويزيد بن أبي سفيان ـ رضي اهلل عنهم ـ.   =
))(  في بيان االستشفا )ق67ب(: »َيِزيُد«، قال ابن الطيب: »ووجد في بعض النسخ: زياد، وهو 
تحريف، ويزيد بن أبي سفيان استعمله ملسو هيلع هللا ىلص على تيماء«، وعلى هذا فيزيد أو زياد عنده بدل 
من »ابنه« في البيت السابق، والصواب أن رواية »زياد« صحيحة ال مصحفة، والمراد زياد 

ابن لبيد األنصاري ـ رضي اهلل عنه ـ. 
))(  جزء: بترك التنوين للوزن، وهو بفتح الجيم وسكون الزاي. بيان االستشفا )ق67ب(، وقد 
ذكر اآلالني أنه الحارث بن الجزء. رفع الخفا )2/ 41(، وذهب ابن الطيب والعمري أنه: 

َمْحِمَية بن جزء. بيان االستشفا )ق67ب( ومنهل الصفا )ق266أ(. 
أنه  إلى  الصفا )ق265أ(: »ابن أبي العاص«، وذهب اآلالني  ))(  في »ص«: »أبو«، وفي منهل 
عثمان بن عفان بن أبي العاص ورده العمري مبينا أنه عثمان بن أبي العاص بن بشر أبو عبد اهلل 
الثقفي، وقد استعمل على الطائف. رفع الخفا )2/ 41( ومنهل الصفا للعمري )ق266ب(. 
))(  ذكر في هذا البيت ستة أمراء: زياد بن لبيد األنصاري، ومحمية بن جزء، وأبو بكر الصديق، 

وعثمان ابن أبي العاص، والعالء بن الحضرمي ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
))(  ترك التنوين للوزن )ق68أ(. 

))(  في بيان االستشفا )ق68أ(: »ابن بقطع الهمزة؛ ضرورة«، وذكر أنه خالد بن سعيد، ثم قال: 
»وفي نسخة: بني سعيد، فكأنه أطلقه على أقل الجمع وهو اثنان، فإنه كما استعمل خالدا 
على صنعاء، استعمل أخاه عمر بن سعيد على وادي القرى«، وفي »ج« و»ف« ورفع الخفا 
)2/ 40(: »ُبنَْي«، قال اآلالني: »بني بالتصغير وتخفيف الياء للوزن، واألولى: نجل سعيد؛ 
ابن ، وذكر  تثنية  ابني سعيد«  الصفا )ق265أ(: »مع  منهل  الضرورة«، وفي  ليتخلص عن 
العمري أنهما خالد وأبان، ثم قال )ق267ب(: »وهنا وجه آخر وهو أن يقرأ: َمَع اْبنَا، جمع 

ابن خفف بحذف الهمزة، ويراد بأبناء سعيد: المذكوران، وأخوهما عمرو بن سعيد«. 
العاص،  بن  بن سعيد  َأِسيد، وخالد  بن  األقل: عتاب  أمراء على  البيت ستة  ))(  ذكر في هذا 
 وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى األشعري، وعمرو بن العاص، وعدي بن حاتم الطائي 

ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
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الَِّذيَن َيْضِرُبوَن َأْعنَاَق اأْلَْعَداِء 

َبَحْضَرتِِه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ـتِـْه))( )162( َوَضاِرُبـو ُعنْـِق اْلِعـَدا بَِحْضَرتِْه َعــمَّ َواْبـُن  َواْلِمْقـَداُد   )(( َعِلـيُّ

ـاُك َواْبُن َمْسـَلَمْه ُمـنْـَتـظِـَمـْه))( )163( ُزَبْيـُر َوالَضحَّ َثـابِـٍت  ْبـُن  َوَعـاِصـُم 

ُنوُه ملسو هيلع هللا ىلص))(  ُمَؤذِّ

ُنــوُه اْعــُدْد بِــاَلاًل َوَأَبـا َمْحُذوَرٍة))( َوَعْمَرو))( َسـْعًدا))( بُِقَبا))( )164( ُمـَؤذِّ

))(  العنوان ال يوجد في »س« و»ص« و»ك«، واكتفى ناسخ »ك« بكتابة الشطر األول بالحمرة، 
اْلِعَدا بَِحْضَرتِِه ملسو هيلع هللا ىلص«، وقد ذكر الناظم في هذا المبحث  َأْعنَاِق  وفي »ن« و»ي«: »َضاِرُبو 

ستة. 
))(  بترك التنوين. رفع الخفا )2/ 43(. 

))(  سمى الناظم في هذا البيت اثنين هما: علي بن أبي طالب، والمقداد بن األسود ـ رضي اهلل 
عنهما ـ وأما ابن عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو الزبير بن العوام، وسيسميه في البيت الالحق. 

))(  منتظمة أي مجتمعة. بيان االستشفا )68أ( وقوله: منتظمة تتميم للبيت. رفع الخفا )2/ 43(، 
بن  الكالبي، ومحمد  بن سفيان  والضحاك  العوام،  بن  الزبير  أربعة:  البيت  في هذا  ذكر  وقد 

مسلمة، وعاصم بن ثابت ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
))(  العنوان ال يوجد في »س« و»ك«، وكتب ناسخ »ك«: »مؤذنوه« في البيت بالحمرة. 

))(  محذورة: صرفه للوزن. منهل الصفا )ق269ب(، وفي »م«: »مخدرة«. 
))(  بسكون الميم، وترك التنوين للوزن، هو ابن أم مكتوم. بيان االستشفا )ق68أ(. 

))(  في »ص« و»ف«: »سعٍد«، وفي »ي«: »سعٌد«. 
))(  ذكر في هذا المبحث أربعة مؤذنين: بالل بن رباح، وأبو محذورة أوس بن ِمْعَير الجمحي، 

وعمرو ابن أم مكتوم، وسعد بن عائذ القرظ ـ رضي اهلل عنهم ـ. 
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َدَوابُُّه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ـْكُب اللِّـَزاُز السَّ اْلـَوْرُد  َوَخْيُلـُه  ُمــْرَتــِجـــٌز ُمـــاَلِوٌح َوالـظَّــْرُب))( )165( 

ِرُس))( ُثمَّ َسْبَحُة))(  ــــُة)166( َلِحيُف))( َوالضَّ َوفِــضَّ َفـــُدْلـــُدٌل  بِــَغــاُلــــُه 

))(  في »ك« وبيان االستشفا )ق68ب( زيادة: »ِمَن اْلَخْيِل َوَغْيِرِه«، وكذا جاءت الزيادة في »أ« 
اَلُم ـ  لكن بلفظ: »َوَغْيِرَها«، وفي »ب« بلفظ: »َخْيٍل«، وفي »ي«: »َمْبَحُث ُخُيولِِه ـ َعَلْيِه السَّ

ِه ِمَن النََّعِم َوَغْيِرِه«، والعنوان ال يوجد في »س« و»ف«.  َوَدَوابِّ
))(  الظَّْرُب: على وزن كتف، وسكن الناظم الراء للوزن. رفع الخفا )2/ 45(، وقال ابن الطيب: 
االستشفا  بيان  السكب«.  كاف  تفتح  وإما  للوزن،  راؤها  تسكن  أن  إما  النظم  في  »الطرب 
ِرُب«، وفي »ي«: »َوَضِرُب«، وفي بيان االستشفا )ق68ب(:  )ق68ب(، وفي »ج«: »َوالضَّ
»َوالطَِّرُب«، قال ابن الطيب: »والطرب بفتح الطاء، وكسر الراء المهملتين، آخره موحدة، 
في  المجد  ذكره  وإنما  السير،  علماء  بين  معروف  غير  االسم  وهذا  النظم،  نسخ  في  كذا 
القاموس، وإنما المعروف: الظرب، بالظاء المعجمة كما سيأتي )أي بدل الضرس عنده( 
والطِّرف، بكسر الطاء المهملة، آخره فاء ال موحدة، ولو ذكره الناظم لشهرته، وترك هذا 

الغريب الغير مذكور في الدواوين المتداولة لكان أولى«. 
أحسن  لكان  بعده  التي  الواو  وحذف  نونه  ولو  للوزن،  التنوين  »بترك  ابن الطيب:  قال    )((
المهملة،  الحاء  الالم وكسر  بفتح  أنه لحيف:  الجمهور  عليه  الذي  والمشهور  وأسلم،... 

وبعد التحتية الساكنة فاء«. بيان االستشفا )ق69أ(. 
))(  في بيان االستشفا )ق69أ(: »والظرب«، قال العمري: »الضرس، بالضاد المعجمة ككتف 
ولعله:  خيله،  في  ثانيا  لعده  فائدة  فال  ذكرنا،  كما  السكب  فرسه  وهو  القاموس،  في  كما 

الطِّْرف، بكسر المهملة والسكون«. منهل الصفا )ق271ب(. 
الورد، واللزاز، والسكب، ومرتجز، ومالوح، والظرب،  الناظم من خيله ملسو هيلع هللا ىلص تسعة:  ))(  ذكر 

ولحيف، والضرس، وسبحة. 
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َيـْعـُفـــوُر))( )167( َأْيـِلـيَّـٌة))( َوَمــا َلــُه َحـِمـيــُر َوَكـــَذا  ُعــَفــْيـــٌر  إاِلَّ 

َنَعُمُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َتـَرَكا )168( َنــَعـُمــُه ِمـْن إِبِـٍل َقـْد َمـَلـَكا َقـْد  َلَهـا  لِْقَحـًة))(  ِعْشـِريَن))( 

ِة  َوِماَئــُة))( اْلـَغـنَــُم))( َمـْع ُشــَوْيـَهــِة)169( َوالنَّاَقُة))( اْلَقْصـَواُء))( َمْع َمْهِريَّ

ِساَلُحُه ملسو هيلع هللا ىلص)1)( 

ُغــنِــَم ِمـــْن َبـــْدٍر َمــَع اْلـَبــتَّـــاِر)170( ُسـُيوُفُه َمْأُثـوُر)))( ُذو اْلِفَقاِر)))( 

))(  ذكر الناظم من البغال ثالثة: دلدل، وفضة، وأيلية. 
))(  في »ص«: »إال يعفور وكذا عفير«، وقد ذكر الناظم حمارين: عفير ويعفور، قال ابن الطيب: 

»وقيل هما سواء، وأنه حمار واحد له اسمان«. بيان االستشفا )ق69أ(. 
))(  العنوان ال يوجد في »ي«؛ ألنه ذكر محتواه في العنوان السابق. 

))(  في بيان االستشفا )ق69ب(: »عريس مخففة للوزن، وإال فالمعروف أنها بضم العين وفتح 
الراء المهملتين، وكسر التحتية المشددة، وما في النسخ من إعجامها ال مرية في أنه تحريف«. 

))(  لقحة: بكسر الالم وقد تفتح، وهي الناقة ذات لبن. رفع الخفا )2/ 47(. 
))( في »ي«: »َوَناَقُة«. 

))( في »م«: »الَعْضَواُء«، وفي »ي«: »الَقْصَوى«. 
))( قال ابن الطيب: »ومئة« بحذف التنوين، خبر مقدم عن قوله: الغنم. 

العمري: »والمئة:  قال  اْلَغنََم«،  »َواْلِمَئَة  الصفا )ق273أ(:  »َغنَم«، وفي منهل  ))( في »ص«: 
معطوف على عشرين، والغنم: بدل من المئة أو بيان له«، وقال أيضا: »وفي نسخة: ومئة 
الغنم، واألولى أحسن؛ الحتياج الثانية إلى إضمار ِمن البيانية، ولزوم منع صرف المئة؛ ألن 

تنوينها موجب للزحاف«. منهل الصفا )274ب(. 
اَلُم«، وفي »ص«: »فِي َبَياِن ِساَلِحِه«، وفي »ج«: »ُسُيوُفُه  )1)( في »ي«: »َمْبَحُث ِساَلِحِه َعَلْيِه السَّ

ملسو هيلع هللا ىلص« والعنوان ال يوجد في »س«. 
)))( في »س« و»ي« ورفع الخفا )2/ 49( ومنهل الصفا )ق275أ(: »الَمْأُثوُر«. 

)))( الفقار: بفتح الفاء وكسرها. رفع الخفا )2/ 50(. 
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ُسوُب  َوِمـْخـَذٌم))( َواْلـَعْضـُب))( َوالـَقِضيُب)171( َواْلَقَلِعي))( َواْلَحْتُف))( َوالرَّ
َأْرَبـــُع))( )172( ِقـِســيُّـُه))( ِسـتٌّ َوَسـْبٌع َأْدُرُع َأْتـــَراٍس ِرَمــــاٌح  َثــاَلُث 
َوِمـْغـَفــَراِن ِمـْحـَجــٌن ِمـْخـَصـَرُة))( )173( َعـنَـَزٌة َوَحـْرَبــَتــاِن َجـْعـَبــُة
ـَضـْت لِــَواُء))( )174( َعـَصـا َقِضيـٌب َراَيـٌة َســـْوَداُء ِمـنْـَطـَقــٌة َقـــْد ُفـضِّ

َأْثَواُبُه َوُلْبُسُه َوَأَثاُثُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َفــُجــبَّــٌة َخــِمــيــَصــٌة)1)( َثــاَلُث)175( َأْثـَواُبــُه ُمـْذ َمــاَت َواأْلََثــاُث

))(  قال ابن الطيب: »القلعي بفتح القاف والالم وكسر العين المهملة وسكون ياء النسب للوزن، 
وضبط المواهب له بضم القاف غير معروف، بل مخالف ألئمة اللغة وعلماء السيرة، فال 

يلتفت إليه، نسبة إلى مرج القلعة محركة، موضع بالبادية«. بيان االستشفا )ق69ب(. 
))(  قال العمري: »والحتف بالمهملة بعدها مثناة من فوق، وهو الموت، هكذا وجدته في هذه 
النسخة، وأظنه مصحفا، ففي نسخة أخرى ضبطه بالمثناة تحت )َواْلَحْيُف(، ثم قال: وهو 

الموت أيضا، والحيف الجور والظلم«. منهل الصفا )ق275ب(. 
))(  في »ك« و»م«: »مخدم«، وفي »ي«: »ومخضب«. 

))(  في »م«: »والغضب«، وفي »ي«: »والقضب«. 
))(  قسيه: بكسر القاف والسين وتشديد الياء، جمع قوس. بيان االستشفا )ق69ب(. 

َراُس َأْرَبُع«، وفي حاشية النسخة ذكر الناسخ شطر البيت كما  َماُح َوالضِّ ))( في »ي«: »َثاَلٌث الرِّ
هو مثبت عدا ورود »ِرَماٌح« فيه محالة بأل، وفي آخر الحاشية كتب: »بدل«. 

طرفها  يف  اخلشبة  واملحجن:  الرمح،  دون  الصغرية  احلربة  والعنزة:  »ك«،  يف  يوجد  ال  البيت   )((
اعوجاج كالصوجلان قدر ذراع، واملخرصة: ما يتخرص به اإلنسان. بيان االستشفا )ق70(. 

))(  في »ي«: »قد فضض اللواء«، والمنطقة: ما يشد به الوسط، وقد فضضت: أي جعلت فيها 
حلق من فضة، واللواء: العلم الصغير دون الراية. بيان االستشفا )ق70أ(. 

الصفا  منهل  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص«،  َوَأْثَواُبُه  »َأَثاُثُه  »ص«:  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص«،  »َأْثَواُبُه  »ن«:  في  العنوان    )((
يوجد  ال  والعنوان  ملسو هيلع هللا ىلص«،  َماَت  ُمْذ  »َأْثَواُبُه  »ي«:  وفي  ملسو هيلع هللا ىلص«،  َوَأَثاُثُه  »َأْثَواُبُه  )ق277ب(: 
في »ب« و»ك«، وقد كتب ناسخ »ك« كلمة أثوابه في بداية البيت التالي للعنوان بالحمرة، 

واألثاث: متاع البيت. رفع الخفا )2/ 53(. 
)1)( اخلميصة: كساء أسود مربع له علامن، كذا يف القاموس، وقال الشامي: ثوب معلم من خز. =
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َقاَلنَِسـا))(  َلَواطًِئـا))(  َأْرَبـٌع  َأْو  ))( َقـِمـيـٌص َوِكـَســا)176(  َثـْوَبـا ُصَحـاِريٍّ

َيـْوَم ُجـْمـَعــٍة))( ِعـَمـاَمـُة))( )177( إَِزاُر))( َثْوَبا ِحْبـَرٍة))( ِمْلَحَفُة))(  َثـْوَبـاِن 

ُمـَضـبَّــُب  ـٍة  بِـِفـضَّ َوَقــَدٌح  َكــَذا ُزَجــاٌج َقـْصَعـــٌة َوِمـْخـَضـُب)178( 

ْجِل ِحنَّا َوَكَتْم)1)(  َأَدْم)))( )179( ِمْن َشـَبٍه))( ألَِ ِمـْن  َوفِـَراٌش  َســـِريٌر   )((( ُمـدٌّ

بيان االستشفا )ق70ب(.   =
))(  تمييز للعدد، وصرفه ضرورة، جمع الطية، وهي الالصقة بالرأس. بيان االستشفا )ق70ب(، 

وفي منهل الصفا )ق278أ(: حال من قالنسا، أي: لواصقا بالرأس. 
))(  القالنس: جمع قلنسوة، ما يلبس في الرأس تحت العمامة، تمييز لقوله: ثالث أو أربع. رفع 

الخفا )2/ 53(. 
بضم  وصحار  إضايف،  تركيب  صحاري:  »ثوبا  اآلالين:  قال  صحارٌي«،  »ثوٌب  »ي«:  يف    )((
الصاد قرية باليمن، من أعامل عامن، ينسب إليها الثياب، كام يف النهاية، وبه يعلم أن حق ما 
يف النظم: ثوبا صحار أو ثوبان صحاريان، كام عرب به غريه، ولو قال: ثوبا صحار وقميص 
وكسا، بزيادة الواو عىل قميص كام قدرته لتخلص مما أوردته، فلعله من تغيري النساخ«. رفع 

اخلفا )2/ 53(. 
))(  إزار: بالكسر وعدم التنوين للوزن، ما يؤتزر به من أسفل. بيان االستشفا )ق70ب(. 

))(  بكسر الحاء، وسكون الباء للوزن، واإلضافة للبيان، وهو ضرب من برود اليمن فيه حمرة. 
رفع الخفا )2/ 54(، وفي »ي«: »إَِزاُر َثْوٍب ِحْبـَرُة«. 

))(  الملحفة: ما يلتحف به. بيان االستشفا )ق70ب(. 
))( في »أ« و»ي«: »اْلُجْمَعِة«. 

))( بعد هذا البيت جاء عنوان جديد في »ي«: »َمْبَحُث َأَثاثِِه ملسو هيلع هللا ىلص«. 
))(  شبه: هو النحاس. بيان االستشفا )ق70ب(. 

)1)( الكتم: نبات معروف يخلط بالحناء ويخضب به. بيان االستشفا )ق70ب(. 
)))( المد: مكيال. رفع الخفا )2/ 55(، وفي »ي«: »َمدُّ َسِريٍر«. 

)))( األدم: الجلد. رفع الخفا )2/ 55(. 
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اْلِفْطـِر))( )180( بَِحْشِو لِيٍف ِمْغَسٌل))( ِمْن ُصْفِر))(  َزَكاَة  ُيـْعطِـي))(  بِــِه  َصـاٌع 
ِة ـاِن َواْلـِمـنْـِديـــُل َمــْع َقـطِـيـَفِة)181( َتـْوُر))( ِحَجـاٍر َخاَتٌم ِمـْن فِضَّ ُخـفَّ
َلـْه))( )182( فِي َرْبَعٍة))( َفِمْشـُط َعاٍج ُمْكُحَلْه َكاَن  ِمـَقــصٌّ  ِمـْرآٌة  ِســَواُك))( 

* * *

))( المغسل: آلة يجمع فيها الماء للغسل. رفع الخفا )2/ 56(. 
))( الصفر: نوع من النحاس. بيان االستشفا )ق70ب(. 

))( في »ك«: »ُتْعَطى«. 
ْيِه َوِمنِْديِلِه َوِمْشطِِه َوِسَواِكِه  ))( في »ي« بعد هذا البيت عنوان فرعي: »َمْبَحٌث فِي َخاَتِمِه َوُخفَّ

اَلُم«.  ِه َعَلْيِه السَّ َوِمْرآتِِه َوِمَقصِّ
))( إناء كبير يتوضأ منه، وال يكون إال من حجارة على األصح، فذكرها للبيان ال لالحتراز عن 

غيرها. بيان االستشفا )ق71أ(. 
))( ربعة: إناء مربع مثل جؤنة العطار وصندوق المصاحف. رفع الخفا )2/ 56(، وفي منهل 
وحينئذ  الواو،  مكان  َرْبَعٍة،  فِي  نسخة:  »وفي  العمري:  قال  »َوَرْبَعٌة«،  )ق280أ(:  الصفا 
فالمعنى: وكان له في ربعة: مشط عاج ومكحلة إلى آخر ما ذكر«. منهل الصفا )ق280ب(. 

))( بترك التنوين للوزن. بيان االستشفا )ق71أ( 
))( قال العمري: »ما ذكره هو المشهور من أثاثه ال أنه ليس له غيره، فقد كان له ركوة وقعب 

وغير ذلك«. منهل الصفا )ق281أ(. 
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ِصَفُتُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

ُمـْعـَتـِداَل)183( ِصَفُتـُه َحَسـَب َمـا))( َقـْد ُنِقـاَل َرْبـَعـًة))(  َوِضيًئـا))(  َكــاَن 
))( َأْشـنًَبا))( َأَزْج)1)( )184( َبِعيـَد َبْيَن اْلَمنِْكَبْيـِن))( َذا َفَلْج))(  َبـاٍه))( َضِليَع اْلَفـمِّ

يَِّة«، وفي »ي«: »َبَياُن َشَماِئِلِه ُخُلًقا َوَلْوًنا َوَطْبًعا ملسو هيلع هللا ىلص«.  ))(  في »ك«: »َبْعُض ِصَفتِِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلِحسِّ
))( في بيان االستشفا )ق71أ(: »َفَحْسَبَما«، قال: »وسكنه للوزن، وإال فالمشهور في حسب في 

مثل هذا التحريك«. 
االستشفا  بيان  احلسن.  وهي  الوضاءة  من  حسنا،  مجيال  أي:  ووضيئا،  »ِضَياًء«،  »ص«:  يف   )((

)ق71أ(. 
))( ربعة: متوسطا بين الطول والقصر، لكن إلى الطول أقرب. رفع الخفا )2/ 57(. 

))(  المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، والمعنى عريض أعلى الظهر، وهو مستلزم لعرض 
الصدر، ومن ثم فسروه بعرض الصدر. رفع الخفا )2/ 58(. 

))(  فلج: تفرق األسنان. رفع الخفا )2/ 58(. 
))(  في »أ« و»ن«: »َباٍد«، وباه: نعت فلج، أي: فلج واسع ظاهر أو حسن. رفع الخفا )2/ 58(، 
وفي بيان االستشفا )ق71أ(: باه، أي: جميل، من البهاء وهو الحسن، فهو كالوضيء في 

المعنى. 
بيان  الرجال.  الفم، وتذم ضيقه من  أو واسعه، والعرب تمدح بسعة  الفم: عظيمه  ))(  ضليع 

االستشفا )ق71أ(. 
))(  في النسخ الخطية: »َأْشنََب«، وقال ابن الطيب: »بالصرف للوزن، أي: ألسنانه غاية البريق 

واللمعان والبياض«. بيان االستشفا )ق71ب(. 
شعرهما  كثرة  مع  الحاجبين  مقوس  هو  يعني  الحاجبين،  دقة  وهو  زجج،  ذا  أي  أزج:   )(1(

ودقتهما مع طول. رفع الخفا )2/ 58(. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 220  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْيِب ِعْشِري))( َشْعَرِة)185( َأْبَيَض َلْوٍن))( ُمْشَرًبا))( بُِحْمَرِة))(  َلْم َيْبُلَغْن))( فِي الشَّ

ُأْذنِـِه َشـْحَمْي))(  َيْبُلـُغ  َشـَعُرُه  ُحْســنِـِه))( )186(  َوَفـْوَق  َوْجـُهـُه  َكـاْلـَبـْدِر 

))( َواِسـَع اْلَجبِيـِن َأْدَعــَج َعـْيـٍن))( َأْقـنَــَأ اْلـِعـْرنِـيِن)1)( )187( َأْسـَهَل َخـدٍّ

ِة)))(  ِة)))( )188( َأْجَمـَل َخْلٍق َأْكَمـَل اْلُمُروَّ ُبـوَّ فِـي َكـتِـَفـْيـِه)))( َخـاَتــُم الـنُـّ

))( في »ج«: »َأْبَيَض اللَّْوِن«. 
الخفا  رفع  أي: مشوبا.  للوزن،  هنا  األول  وتعين  الراء وتشديدها،  بتخفيف  مفعول  اسم   )((

 .)59 /2(
))( في »ب«: »بِالُحْمَرِة«. 

))( في »ي«: »لم يبلغ«. 
))( أضاف عرشين إىل شعرة، فحذف نونه. منهل الصفا )ق282ب(، وقال ابن الطيب: »عرشا، كذا 

يف النسخ، ولعله تثنية عرش، ورفعه باأللف ألنه فاعل يبلغن«. بيان االستشفا )ق71ب(. 
))( أي يصل إلى شحمتي أذنه، فحذف التاء للوزن. منهل الصفا )ق282ب(. 

))( إنما جرى التشـبيه بالبدر على عادة العرب، وإال فال شـيء يحاكي حسـنه. رفع الخفـا )2/ 
 .)59

))(  أسهل خد، أي: سهل اخلدين، بمعنى سائلهام من غري ارتفاع يف وجنتيه. رفع اخلفا )2/ 60(. 
السوداء  الدعجاء:  والعين  سعتها،  مع  العين  سواد  شدة  وهو  الدعج،  من  أفعل  أدعج:    )((

الواسعة. منهل الصفا )ق283أ(. 
بيان االستشفا )ق71ب(،  أقنأ: بالهمز للوزن، وإال فهو من: قني ـ كرضي ـ فهو أقنى.   )(1(
وأقنى: صفة من القنا كالعصا، وهو طول األنف ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، والعرنين: 

أعلى األنف. رفع الخفا )2/ 60(. 
)))( أكمل المروة، أي: كاملها، أو أكمل الناس فيها، وهي األخالق الفاضلة والسجايا الكاملة. 

منهل الصفا )ق283أ(. 
)))( في كتفيه، أي: بينهما، وهي إلى الناحية اليسرى أقرب. بيان االستشفا )ق72أ(. 

)))( أصل الخاتم: ما يختم به، وأضافه إلى النبوة لكونه عالمتها؛ ألن الختم آية االستيثاق، أو 
ألنه آية تمامها؛ إذ الشيء يختم بعد تمامه. بيان االستشفا )ق72أ(. 
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ُخُلُقُه َوِشَيُمُه ملسو هيلع هللا ىلص))( 

َفـْهـَو))( لِـَمـا ُيـْغـِضـُبـُه))( َغـْضـَبـاُن)189( َكــاَن النَّبِـيُّ ُخـْلـُقـُه))( اْلُقْرآُن
َيـُكـْن أِلَْجــِل َنـْفـِســــِه بِـُمـنْـَتـِقـْم)190( َوْهَو لَِما َيْرَضـاُه َراٍض َوْهَو َلْم
َمــا َقـــاَل اَل َقــطُّ لِـَشـــْيٍء ُســـِئـاَل)191( َوَأْشَجُع))( اْلَوَرى َوَأْجَوُد اْلَماَل))( 
َوَكـْيــَف َوْهـَو ِمـنْــُه َأْصُل اْلـَكـَرِم))( )192( َوَلـْم َيبِـْت فِـي َبْيتِـِه ِمـْن ِدْرَهِم

ِخْر َشـْيًئا ُسـَوى أِلَْهِلِه))(  َأْيـَســـَر))( َمــا َيـِجـُدُه ِمْن َســـْهـِلـِه)193( َلـْم َيدَّ

))(  في »ص«: »َوِشيَمُتُه«، والعنوان ال يوجد في »ج« و»ي«. 
خففته  وإن  المه،  بتسكين  خلقه  خففت  النبي  لفظ  شددت  »إن  الموصلي:  العمري  قال   )((

ضممت الم خلقه«. منهل الصفا )ق285أ(. 
في  كما  بالفاء  »َفْهَو،  العمري:  قال  »َوْهَو«،  للعمري )ق285ب(:  الصفا  ومنهل  في »ك«   )((

نسخة أخرى«. 
))( في »ص«: »ُيْبِغُضُه«. 

))(  قال العمري الموصلي: »وأشجع بالنصب؛ عطفا على خبر كان، ويجوز رفعه على أنه خبر 
مبتدأ مقدر، أي: وهو أشجع«. منهل الصفا )ق287ب(. 

))(  الورى: الخلق، والمال يطلق بمعنى الجماعة وبمعنى أشراف القوم وغير ذلك والمراد أنه 
ملسو هيلع هللا ىلص أجود الناس وأكرمهم وأعظمهم منة على هذه األمة. بيان االستشفا )ق72ب(. 

))(  في »ص«: »َوَكْيَف ِمنُْه َوْهَو َأْصُل اْلَكَرِم«. 
))(  ذكر العمري أن المعنى: سوى قوت سنة ألهله، فحذف المستثنى، قال: وال نظير له في 
كالمهم، ثم ذكر وجها آخر وهو أن يكون »ألهله« صلة: يدخر، و»سوى« مضافة إلى أيسر. 

منهل الصفا )ق289أ(. 
))(  في »ف«: »اليسر«، وفي »ص« و»ك«: »َأْبَسَر«. 
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ُيْؤثِـُر ِمنْـُه  ُثـمَّ  َشـِعيًرا  َتـْمـًرا  َخــُر))( )194(  َفـُربَّـَمــا اْحـَتــاَج لِـَمــا ُيــدَّ
ْه))(  اِس َوَأْوَفـى ِذمَّ ـْه)195( َوَأْصـَدُق النَـّ َأْهـنَـى))( َعِريـَكــًة))( َوَأْعـَلـى ِهـمَّ
ُهـْم َحـَيـاَء َغـنَـاَء))( )196( َأَجـلُّـُهـْم))( َأَشــدُّ َأْعـَظـُمـُهـْم  َأْخَشــُعـُهـْم))( 
ُهـْم إِْكـَراَمـا ـُهـْم َأَشـــدُّ لِـَصـْحـبِـِه))( َيـْبـَدُؤُهْم))( َســـــاَلَما)197( َأَعــفُّ
َأَحـَدا ُرْكَبَتـاُه  ْم)1)(  َتَتَقـدَّ َلـْم  ـَدا)198(  َتـَفقَّ َيـِغـْب  َوَمـْن  َمـْجـِلــٍس  فِـي 
اْســـَتـْرَجـَعـا)199( َيُعوُد َمْن َمِرَض َمْن)))( َغاَب َدَعا َعَلـْيـِه  َمـاَت  َوَمـْن  َلـُه 

فِـي َنـْفِســـِه َشــْيـًئـا لِـَبـْيتِـِه َيِفـْد)))( )200( َوَمـْن َيُكـوُن)))( َظـنَّ َأنَّـُه َوَجْد

))(  قال اآلالني: »لما يدخر، بالبناء للمجهول«. رفع الخفا )2/ 66(. 
))(  ذمة: أي عهدا وأمانا. بيان االستشفا )ق73أ(. 

أسهل  أي:  الهيِّن،  مخفف  الهين  من  أفعل  أهين،  نسخة  »وفي  الموصلي:  العمري  قال    )((
وألين«. منهل الصفا )291أ(. 

))(  قال ابن الطيب: »عريكة كطبيعة وزنا ومعنى«. بيان االستشفا )ق73أ(. 
))( في »ك« و»م« و»ي«: »َأْحَلُمُهْم«، وفي بيان االستشفا )ق73أ(: »َأْجَمُلُهْم«، قال ابن الطيب: 
»واألولى بهذا ـ يعني: َأْجَمُلُهْم ـ ترجمة الصفة«، قال العمري: »أجلهم من الجالل وهو 

العظمة«. منهل الصفا )ق292أ(. 
))( في »ي«: »َأْخَشاُهُم«. 

بالمهملة، أي: خضوعا وذلة...، ويجوز  الموصلي: »عناء  العمري  قال  »َعنَاًء«،  ))( في »ي«: 
أن يقرأ بالمعجمة، وهو ضد الفقر كالغنى بالكسر والقصر، واألول بالفتح«. منهل الصفا 

)ق292ب( وقال ابن الطيب: »غناء، أي: كفاية ألصحابه«. بيان االستشفا )ق73أ(. 
))(  في »ك«: »بَِصْحبِِه«. 

))(  في »ك« و»م« وبيان االستشفا )ق73أ(: »َيْبَداُهُم«. 
)1)( في »ك« ومنهل الصفا )ق293ب( وبيان االستشفا )ق73أ( كما هو مثبت، وعند اآلالني 

)2/ 67( وسائر النسخ الخطية: »يتقدم«. 
)))( في »ج« و»ك«: »َوَمْن«، بالواو. 

)))( في »ي«: »َوَمْن َيُكْن«. 
)))( يفد: »أي يمشي إليه جبرا لخاطره، وإكراما له«. بيان االستشفا )ق73ب(. 
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ـَرْف)201( َيْبُسُطُه َوُيْسَتَضاُف))( إِْن ُيَضْف))(  ُيْكـِرُم َأْهـَل اْلَفْضـِل َمـْع َأْهِل الشَّ
ِدي)202( َوَلْيَس َيْطِوي بِْشـَرُه))( َعْن َأَحِد بِالـرَّ َيِجـيُء  َمـْن  َجِميـاًل  َيِجـي))( 
َظـْهِرَي لأِْلَْماَلِك))( َأْي َتـْسـَتـْقـبِـُل))( )203( َيُقوُل اَل َتْمُشـوا َوَراِئي َواْجَعُلوا
َيـُكـوُن َمــاٍش))( َمـَعــُه َأْو َيـْحـِمـَلْن)204( َوإِْن َيُكـْن َيْرَكـُب اَل َيـَدُع َمـْن
إَِلـى ْمنِـي  َتَقدَّ َقـاَل  َأَبـي  َفـإَِن  َمـَكــاِن َمـــا ُتــِريــُد َحــتَّـى َأِصــاَل)205( 
َما))( فِـي َمـْأَكـِل)1)( )206( َيْخـِدُم َمـْن َخَدَمـُه))( اَل َيْعَتِلي َعَلـى اْلَعبِيـِد َواإْلِ
)))( اْلَخَبْر اِة إِْذ َصحَّ ـَفْر)207( َوَأْمُرُه فِي الشَّ فِـي َجْمِعـِه اْلَحَطـَب َوْهـَو فِـي السَّ

))(  في »س« و»ج« و»ف« و»ي« ورفع الخفا )2/ 69( ومنهل الصفا )ق294أ(: »ويستضيف«. 
))(  ُيَضف: بالبناء للمفعول، منهل الصفا )ق294أ(. 

))(  بشره: أي طالقة وجهه وتبسمه. بيان االستشفا )ق73ب(. 
))( يجي: بفتح حرف المضارعة، أي: يكافئ. بيان االستشفا )ق73ب(. 

))( األمالك: أي المالئكة. بيان االستشفا )ق73ب(. 
ابن  قال  »يستقبل«  )ق73ب(:  االستشفا  وبيان  »م«  وفي  »تستقبلوا«،  و»ي«:  »ص«  في   )((
الطيب: »لعل فاعله النبي ومفعوله أصحابه، أي: يتخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه أمامه كالقبلة، أو 
قبالته، واألول أظهر«، وفي منهل  بالواو، وفاعله يعود على األصحاب، أي: يكونون  هو 
الصفا )ق294ب(: »اْسَتْقبُِلوا«، قال العمري: »استقبلوا تفسير لقوله: ال تمشوا، وهو زائد، 
بل هو مفسد؛ ألنه كان يأمرهم أن يمشوا قدامه ال أن يستقبلوه، ولو قال: كي يستقبلوا، أي: 

تستقبل المالئكة ظهري، لكان له وجه«. 
وهو  ماش،  »يكون  )ق294ب(:  العمري  قال  »ماشيا«،  )ق73ب(:  االستشفا  بيان  في    )((

لحن، وصوابه ماشيا«، وقال اآلالني )2/ 69(: »يكون ماش، ولم يقل ماشيا للوزن«. 
))(  في بيان االستشفا )ق73ب(: »َيْخِدُمه«. 

))(  اإِلَما: بالقصر للوزن جمع َأَمة: الجارية المملوكة. بيان االستشفا )ق73ب(. 
)1)( في »ج« و»س« و»ص«: »الَمْأَكِل«. 

)))( قال العمري: وفي نسخة: »َقْد َصحَّ اْلَخَبْر«، منهل الصفا )ق295ب(، وفي بيان االستشفا 
«، قال ابن الطيب: »أوضح الخبر: أي أبينه وأجاله«.  )ق73ب(: »َأْوَضُح« بدل »إِْذ َصحَّ



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 224  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـاَلِة))( َنـَزاَل ُثـــمَّ َأَتـــى َنــاَقــَتـــُه))( لِـَيـْعـِقــاَل)208( َكـَذاَك َحْيـُث لِلصَّ
إاِلَّ َعــَلــى ِذْكــــــٍر َوَذا َمــْعــُلــوُم)209( َوَكــاَن اَل َيـْجـِلـُس َأْو َيـُقـوُم

َيْجِلـُس))( َحْيُث َمـا اْنَتَهى بِـِه اْلَمَقْر))( )210( َوَكاَن َحْيـُث َما اْنَتَهـى إَِلى َنَفْر))( 
َواْلـُمـَؤاَنـَســْه)211( َوَكاَن ُيْعطِى ُكلَّ َشـْخٍص َجاَلَسْه بِـاللُّـْطـِف  َنـِصـيـَبــُه 
َأَحـْد َيْقُعـْد  إِْن  َيُقـوُم  َوَكاَن اَل  ـِذي َقَعـْد)212(  إَِلـْيــِه َحـتَّـى َيـنْـَهـَض))( الَّ
الـتَّـَيــاُمــنَــا)213( َوإِْن َطـَرا))( َأْمـٌر َلَدْيـِه اْسـَتْأَذَنا َيـــَرى  ُأُمـــوِرِه  َوفِـي 
اَل َأْكـَثــُرُه ُمـْســـَتــْقـبِـاَل)214( َوِعـنْــَد َخْلِعـِه اْلـَيـَســاَر َأوَّ ُجـُلـوُســــُه 
َأَبـــَدا)215( َوَكــاَن اَل ُيـَقـابِـَلــنَّ َأَحـــَدا َوْقــًتـــا  َيـْكـــَرُه  َلــُه  بِــَمــا 
لِـَفـْقـــِرِه َوإِْن َيــُكـــْن َصـِغــيــــَرا)216( َوَلـْم َيـُكـْن ُمْحَتـِقـًرا َفـِقـيـَرا
لِِمْلِكـِه))(  ِغنًـى  َذا  ُيَعظِّـْم  َوَلـْم  َواَل َيـَهـــاُب َمـِلـًكـــا لِـُمـْلـِكـــِه))( )217( 
ْكــَراِم)218( َوَلـْم َيِعـْب َشـْيًئا ِمـَن الطََّعـاِم بِـاإْلِ ـُيـــوَف  الـضُّ َوَيـْبـُســـُط 
ْنَعـاِم بِاإْلِ اْلِجيـَراَن  َوَيـْحـَفـُظ  ــاِس ِمـِن اْبــتِــَســـاِم)219(  َوَأْكـَثـــُر الـنَـّ

اَلِة َحْيُث«، وكذا في »ج« لكن ورد عنده »َكَذلِك«.  ))(  في »س«: »َكَذاَك لِلصَّ
))(  في »ب«: »بِنَاَقتِْه«. 

))(  نفر: جماعة. بيان االستشفا )ق74أ(. 
))(  قال العمري: »يجلـس بكسر السين، كما هو األصل في تحريك الساكن«. منهل الصفا 

)ق296أ(. 
))( المقر: مكان القرار، وهو المجلس. منهل الصفا )ق296أ(. 

))(  في »م«: »ينتهي« بدل »ينهض«. 
))(  في »س«: »َوإِْن َتَرى«. 

))(  مثلث الميم والكسر أفصح، أي: ألجل ماله. بيان االستشفا )ق74ب(. 
))(  مثلث الميم، والضم أفصح، أي: إلمارته وسلطنته. بيان االستشفا )ق74ب(.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  225 النّص المحقق  

فِـي َغـْيـــِر َمـا لِلـِه فِـيــِه َطــاَعــْه))( )220( َوَلـْم َيُكـْن َيْمِضي إَِلْيِه))( َسـاَعْه 
َمَعـا َأْمَرْيـِن  َبْيـَن  ُيَخيَّـْر  َوَلـْم  َوَيـْخـَتـاُر اأْلََخــفَّ اأْلَْطـَوَعــا))( )221(  إاِلَّ 
َوَيـْرَكــُب اْلـَفـَرَس ُثــمَّ اْلـَبـْغـَلــْه))( )222( َيْرَقـُع))( َثْوَبُه َوَيْخِصـْف))( َنْعَلْه
ُيـْرِدُف َوَوَراُء))(  اْلِحَمـاُر  َكـَذا  َعـْبـــًدا َصـبِـيًّــا َغـْيـــَرُه اَل َيـْأَنــُف)223( 
ُيْسـَمُع))(  اْلُبـَكاِء  ِمـَن  لَِصـْدِرِه  َلــَدى َصاَلتِــِه َأِزيــٌز))( َيــْقـَطـُع)1)( )224( 

بِيٍض َوَعاُشـوَرا)))( َوَغالِِب اْلُجَمْع)))( )225( َيُصـوُم ااِلْثنَْيِن َمـَع اْلَخِميِس َمْع

))(  في »ك« وبيان االستشفا )ق75أ( ومنهل الصفا )ق297ب(: »َتْمِضي َعَلْيِه«، وفي »ص«: 
»َعَلْيِه« بدل »إَِلْيِه«. 

))(  في »ك«: »إِْن َلْم َتُكْن هلل فِيِه َطاَعْه«، والبيت ساقط في »ب«. 
))(  األخف: األيسر، واألطوعا: بألف اإلطالق، أي: األقرب إلى الطاعة، أو األكثر طاعة. بيان 

االستشفا )ق75أ(. 
))(  في »ص« و»ف« و»ن« و»ي«: »َيْرَفُع«، ويرقع، أي: يصلحه بالرقاع تواضعا، وكذلك كان 

يخيطه أيضا بيده الشريفة. بيان االستشفا )ق75أ(. 
))(  يخصف: بسكون الفاء للوزن، أي: يخرز. رفع الخفا )2/ 74( وفي »ص«: »َيْخِفُض«. 

))(  في »ي«: »َبْغَله«. 
))(  بالبناء على الضم؛ لقطعه عن اإلضافة. بيان االستشفا )ق75أ(. 

))(  في »ج«: »َلُيْسَمُع«. 
))(  األزيز: صوت البكاء، أو غليانه في الجوف. بيان االستشفا )ق75ب(. 

ابن الطيب: »يقع: أي يحصل،  »َيْقَطُع«، قال  »َيَقُع« بدل  بيان االستشفا )ق75ب(:  )1)(  في 
تتمة ليس لها كبير فائدة«، وورد عند العمري كما هو مثبت، وقال: »أي يختنق به، كما في 
مب﴾ أي: ليختنق، وقيل هو مجهول، أي: يقطع به غير الصالة، وهو  قوله تعالى: ﴿هئ 

خبط وخلط«. منهل الصفا )ق298أ(. 
)))( قصره الناظم للوزن. منهل الصفا )ق299أ(. 

)))( هذا البيت جاء بعد الذي يليه في »س«. 
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َربِّـــِه)226( َتـنَـاُم َعـْيـنُــُه َوَعـْيــُن َقـْلـبِـِه َوْحـــَي  َيـنْـُظـــُر))(  َيــِقـَظــٌة 

 )(( َنـاَم َواَل َيـِغــطُّ َيـنْـُفـُخ إِْن  َقـــطُّ)227(  َلـْيـــٍل  َجـِمـيــَع  َيـنَــْم  َوَلــْم 

اْلَقـَدْم َم  َتـَورَّ َحتَّـى  َقاِئـٌم  َبـْل  َيُقـْم))( )228(  َيـُكـْن  َلـْم  ْيـِل  اللَّ ُكــلَّ  َلـِكـنَّ 

َيـْأُكُل َدَقـاِت  لِلصَّ َيُكـْن  َوَلـْم  َيـْقـَبـــُل)229(  َفــَكـــاَن  ـــَة  اْلـَهـِديَّ ــا  َأمَّ

َعَلْيَهـا َهـا))(  َربَّ ُيـَكافِـي  َلِكـْن  َمـــْع َعــَدِم اْحــتِــَيـاِجـــِه إَِلـْيـَهــا)230( 

ُجـوًعـا لِـَيـْقـَتـِدي))( بِـِفـْعِلـِه اْلَبَشــْر)231( َوَكاَن َيْعِصُب))( َعَلى اْلَبْطِن اْلَحَجْر

َمَفاتِـُح َلـُه  َخــَزاِئــــِن اأْلَْرِض َوَذاَك َواِضـــــُح)232( َهـَذا َوَقـْد َجـاَءْت 

َجـاَج))( َواْلُحَباَرى))(  ))( َوَقــْد َأَشـــاَر)233( َوَأَكَل الدَّ َواْلُخـْبــَز بِـاْلـَخــلِّ

َداُم)1)( اْلَخلُّ َوبِـــاأْلََصــابِـــِع الـثَّـاَلِث اأْلَْكــــُل)234( فِـي َقْولِـِه نِْعـَم اإْلِ

تدركه  أي  ربه،  وحي  »تنظر  العمري:  قال  »َتنُْظُر«،  )ق75ب(:  االستشفا  وبيان  »ج«  في   )((
وتنتظره، وبالياء أيضا، أي: ينظر بها وحي اهلل تعالى«. منهل الصفا )ق299أ(. 

))( في »م«: »َوَلْم َيِغط«، والغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث ال 
يجد مساغا كما في النهاية. رفع الخفا )2/ 76(. 

))(  يقم: بدل من يكن، ولهذا جزمه. منهل الصفا للعمري )ق299ب(. 
))(  ربها: صاحب الهدية. رفع الخفا )2/ 77(. 

))(  يعصب بكسر الصاد، أي: يربط. رفع الخفا )2/ 77(. 
))(  بسكون الياء للوزن. رفع الخفا )2/ 77(. 

))(  الدجاج: بفتح الدال على األفصح، ويجوز ضمها وكسرها. رفع الخفا )2/ 81(. 
))(  في »ب«: »َمْع ُحَباَرى«، والحبارى: طائر معروف. رفع الخفا )2/ 82(. 

 .» ))(  في »ك« وبيان االستشفا )ق76ب(: »َواْلَخلَّ
)1)( اإلدام: ما يؤكل مع الخبز مائعا أو غيره. رفع الخفا )2/ 82(. 
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َواْلِقـثَّـاَء))(  اْلبِـطِّـيـَخ  َوَأَكــَل  بَّــــاَء))( )235(  ــَبـــَع))( الــدُّ بِــُرَطــٍب َواتَّ

َأَكــْل)236( َوَكاَن لِْلَحْلـَوى ُيِحبُّ َواْلَعَسـْل َقـْد  ُحـبًّـا))(  ــاِة  الشَّ ِذَراَع  َكـَذا 

َبـْن ْبـِد َوَيْشـَرُب اللَّ اْلَيَمـْن)237( َوالتَّْمـَر بِالزُّ ُحَبْيـَراُت))(  لِـْبـِســِه))(  َأَحـبُّ 

وَفـا َأْحــَيــاَنـــُه َواْنـَتـَعـــَل اْلَمْخُصــوَفا)238( َوَلـبِـَس اْلـَكـتَّـاَن ُثـمَّ الصُّ

اْلَقِميـُص ِعنْـَدُه  َثـْوٍب  َأَحـبُّ  َواْلبِيـُض َواْلُخْضـُر ُهــَمـا ُخُصــوُص)239( 

ْيــَســـِر)240( َوَيْلَبـُس اْلَخاَتَم ُيْمنَى اْلِخنِْصِر))(  ـَمـا َلــبِــَســُه))( فِـي األَْ َوُربَّ

فِيـِه))(  َخـْيـًطـا  َرَبـَط  ـَمـا  َوُربَّ أِلَْجــِل ِذْكــِر)1)( َحــاَجــٍة َتـْعـنِـيــِه)241( 

َســاَء َوطِـيـُبــُه اْلـِمـْســـُك إَِذا َمــا َشــــاَء)242( َكاَن ُيِحـبُّ الطِّيـَب َوالنِـّ

َبــُخـــوُرُه اْلـُعـــوُد َمــَع اْلـَكـاُفــوِر )243( اَل َيـْتـُرُك الثِّـَيـاَب ِمـْن َبُخـوِر

))(  القثاء: بكسر القاف وضمها وتشديد الثاء، نوع من الخيار. رفع الخفا )2/ 84(. 
))( في »ي«: »َوَتبَِع«. 

))( الدباء: اليقطين. رفع الخفا )2/ 85(. 
))( في »ك«: »ِحينًا«. 

))(  لبسه: بكسر الالم، أي: ثيابه، أو بضمها مصدر بمعنى المفعول. رفع الخفا )2/ 89(. 
))(  حبيرات: جمع ُحَبْيرة، تصغير حبرة ـ بكسر ففتح ـ ثياب من كتان أو قطن من برود اليمن، 

فيها حمرة وبياض. رفع الخفا )2/ 89(. 
))(  بكسرتين بينهما سكون، وقد يفتح الصاد، وهي اإلصبع الصغرى. رفع الخفا )2/ 92(. 

))(  في »ي«: »َيْلَبُسُه«. 
))(  فيه: أي في الخاتم. وانظر رفع الخفا )2/ 92(. 

)1)( ذكر: بالكسـر، والضم وهـو األولى هـنا، ألن المراد منـه التـذكر. بـيان االسـتـشـفا 
)ق77ب(. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 228  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْثِمِد))(  َوَيـِد)244( ُيَواظُِب اْلَكْحَل بُِكْحِل اإْلِ بِــَرْأٍس  ْهـَن))(  َوُيــْكــثِــُر الــدَّ

ـَواَك ِعنْـَد َنْوِمـِه َوَبـْعـَد))( َهـبِّــِه))( َوِعـنْــَد َقـْوِمــِه))( )245( اَل َيـْتـُرُك السِّ

ــا َوَكـــْم َمـنْـَقـَبـــًة َوَفـْضـــاَل)246( َيـْمــَزُح َلـِكـْن اَل َيـُقــوُل إاِلَّ َحــقًّ

* * *

))(  في »ك«: »إِْثِمِد«، واإلثمد بالكسر الحجر المعروف، واإلضافة بيانية، أي بالكحل الذي هو 
اإلثمد. بيان االستشفا )ق78أ(. 

))(  الدهن: بالضم ما يدهن به، وبالفتح المصدر. بيان االستشفا )ق78أ(. 
))(  في »ص«: »َوِعنَْد«. 

))( هبه: أي استيقاظه، يقال: هب من نومه، إذا استيقظ. بيان االستشفا )ق78أ(. 
))( في »ك«: »َوَوْسَط َيْوِمِه« بدل »َوِعنَْد َقْوِمِه«، وقومه: يجوز أن يكون مصدرا، أي: عند قيامه 
مع  أو  الجمهور،  عليه  فقط كما  للرجال  اسم جمع  أو  ذلك،  والصالة ونحو  الوضوء  في 

النساء تبعا، كما مال إليه البعض. بيان االستشفا )ق78أ(. 
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َشْيٌء))( ِمْن ُمْعِجَزاتِِه ملسو هيلع هللا ىلص

ُبــْرَهــــاُن)247( ِمـْن ُمْعِجَزاتِـِه َأَتـى))( اْلُقـْرآُن  َفــإِنَّـــُه  بِــــِه  َأْعـظِـــْم 

))( اْلَقَمْر َلــُه بِــاَل َشـــكٍّ َوَقــْد َرَأى اْلـَبـَشــْر)248( َوُشـقَّ َصْدُرُه))( َكَذا))( اْنَشقَّ

َواْلِعـيـِر))( َوْهَو َحـاِضٌر فِـي اْلَمْجِلِس)249( إِْخَباُرُه))( َعْن َشْأِن َبْيِت اْلَمْقِدِس

َوُكـلُّـُهـْم َحـَلــَف َأْن َســـُيـْقـَتــاَل))( )250( َوِمـْن ُقَرْيـٍش ُمـْذ َتَعاَقـَد اْلَماَل

ُؤوَس َحتَّـى َدَرَجـا))( )251( َفـِعنَْدَمـا َبـَدا َلـُهـْم َوَخــَرَجـا َلـْم َيـْرَفُعـوا الـرُّ

))(  كلمة »َشْيٌء« ال توجد في »ن« و»ي« ويوجد قبلها في »ص«: »ِذْكُر«، والعنوان كله ال يوجد 
في »ج«. 

))(  أتى: أي جاء، أي أنزل عليه من اهلل تعالى. بيان االستشفا )ق78ب(. 
))(  في »س« و»ص« و»ي«: »َوَشقُّ َصْدِرِه«، والمثبت في »ف« و»ك« و»ن«. 

))(  في »ي«: »َوَكَذا«. 
 .» ))(  في »ص«: »ُشقَّ

))(  إخباره بالكسر مصدر أخبر، ويجوز الفتح جمع خبر. بيان االستشفا )ق79أ(. 
))(  الِعير: القافلة مطلقا، أو اإلبل تحمل الميرة خاصة، والمراد العير التي أخبرهم أنه لقيها في 

طريقه ليلة اإلسراء. بيان االستشفا )ق79أ(. 
))(  قال اآلالني: »َسُيْقَتاَل بالبناء للمفعول، واأللف لإلطالق، والمستتر نائب الفاعل عائد إليه 

ملسو هيلع هللا ىلص«. رفع الخفا )2/ 103(، وهي في »ص« و»ف« و»ك« و»ن« بالبناء للفاعل. 
))(  درجا: أي مضى لسبيله. رفع الخفا )2/ 102(. 
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اْلُوُجـوُه َحْصَبا))( )252( َقـاَم َعـَلـْيِهـُم َيـُذرُّ اْلـتُّـْرَبـا))(  َوَقاَل))( َشــاَهِت))( 

 )(( َبــْدِر))( )253( َفـَمـا َأَصــاَب َرُجـاًل بِــَذرِّ َيــْوَم  بِـاْلـَقـْتـِل  اْرَتـَمـى  إاِلَّ 

اْلـَقــْوِم)254( َكـَذاَك))( َمـا َرَمـى))( بِِه فِـي َيْوِم ُوُجــوَه  ُتـْرٍب  ِمــْن  ُحـنَـْيـِن 

َوَمـــا َدَهـــا ُســـَراَقـًة)))( إِْذ َطـَلـَبــا)255( َكَذاَك فِي اْلَغاِر َنِسيُج))( اْلَعنَْكَبا)1)( 

ْت)))( َلـَبـنَــا)256( َوَمْسـُحُه َظْهـَر َعنَـاٍق)))( َما َبنَى َقـطُّ بِـَهــا َفـْحـٌل َفــَدرَّ

َدَعـا َوَمـا  َمـْعـَبـٍد  ُأمِّ  َوَشـــاُة  لِـُعـَمــٍر)))( َوِعـــزِّ ااِلْســـاَلِم َمـَعــا)257( 

َتْفَلتِـْه ِمـْن)))(  َأَتـى  َمـا  َولَِعِلـيٍّ  لِـَعـْيـنِـِه َفـَبـَرَأْت)))( ِمْن َســـاَعــتِــْه)258( 

))(  يذر التربا: أي يحثو التراب. بيان االستشفا )ق79أ(. 
))(  في »ب«: »َفَقاَل«. 

))(  شاهت: أي قبحت وخسرت ولم تظفر بمطلوبها. بيان االستشفا )ق79أ(. 
))(  حصبا: أصله حصباء بالمد، وهو الحصى الصغير، فقصر للوزن، وهو مفعول المحذوف 
مفعول  كأنه  حصبا  ابن الطيب:  وقال   ،)102  /2( الخفا  رفع  أيضا.  حصباء  ورماهم  أي 

مطلق، أي: يحصبها حصبا. بيان االستشفا )ق79ب(. 
))(  بذر: أي بحىص صغري مثل الذر وهو النمل األمحر الصغري واحدهتا ذرة. رفع اخلفا )2/ 103(. 

))(  في »ص«: »إاِلَّ َوبِاْلَقْتِل اْرَتَمى بَِبْدِر«. 
))(  في »ب«: »َكَذلِك«. 

))(  في بيان االستشفا )ق79ب(: »َأَتى« بدل »َرَمى«. 
))( في »م«: »َنسج«، وفي »ص«: »بِنَْسِج«. 

)1)( اْلَعنَْكَبا: بالمد لغة في العنكبوت، وقصره للوزن. رفع الخفا. )2/ 103(. 
)))( سراقة بضم السين، وصرفه للوزن. بيان االستشفا )ق79ب(. 

)))( العناق: األنثى من أوالد المعز ما لم يتم لها سنة. رفع الخفا )2/ 104(. 
ْت«، بالذال المعجمة.  )))( في »ك«: »َفَذرَّ

)))( بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق80أ(. 
)))( في »ب«: »فِي«. 

)))( في »ك«: »َوَبَرَأْت«، قال ابن الطيب: »بالفتح في أفصح اللغات« . بيان االستشفا )ق80أ(.
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ِه ِه)259( َواْلَعْيـُن ِمـْن َقَتـاَدٍة))( فِـي َردِّ َلـَهــا َوَقـــْد َســاَلـْت بِـَوْســِط َخـدِّ

َوَغــْيــِرِه َفـَهــْل َلــُه ِمــْن ِشـــْبـــِه)260( َواِلْبـِن َعـبَّـاٍس َدَعـا بِـاْلـِفـْقِه

بِــاْلــُكــْثـــِر))( )261( َوإِْذ َدَعـا أِلََنــٍس بِـاْلـُعـْمـِر))(  َوُوْلـــِدِه  َوَمــالِـــِه 

َوَتـْمـِرِه َوَمــا َوَفــى ِمـْن ِقــَبـِلـــْه))( )262( َكـَذا لَِجابِـٍر))( َوَشــْأِن َجـَمِلْه

ِمـْن َبْعـِد ُأْســُبوٍع َمَضـى َفَأْصَحـى))( )263( َوِعنَْدَما اْسَتْسَقى ُسُقوا َواْسَتْصَحى))( 

َعاِء ْرَقـــــاِء)264( َواْبـُن َأبِـي َلْهٍب))( ِمـَن الدُّ َأَكــَلــــُه اأْلََســـــُد بِــالــزَّ

ـُمَرْه))(  َفـَشـــِهـَدْت بِـِصـْدِقــِه ُمـْبـَتـِدَرْه)1)( )265( َوإِْذ َدَعـا إَِلْيـِه تِْلـَك السَّ

ُه)))( َبـْعـُد َفــُرْد)))( )266( َوَأَمـَر اْلِعـْذَق)))( َفَجـاَء َوَقَعـْد ِصـْدًقــا َلــُه َوَردَّ

))(  بالصرف للوزن، وهو ابن النعمان بن زيد األنصاري. بيان االستشفا )ق80أ(. 
))(  في »ك«: »بُِعْمِر«. 

ْكَثِر«.  ))(  في »ي«: »بِاألَْ
))(  في »س«: »بَِجابٍِر«. 

))(  أي من جهة التمر، أو من جهة دعائه عليه السالم. بيان االستشفا )ق80ب(. 
))(  في »ب« و»ص« و»ف« و»م«: »َواْسَتْضَحى«، واستصحى: طلب صحو السماء. رفع الخفا 

 .)109 /2(
))(  في »ص« و»م«: »َفَأْضَحى«. 

))( سكن الهاء للوزن. بيان االستشفا )ق80ب(. 
))( يف »ن«: »الشجرة«، والسمر: شجر عظام نوع من الطلح، واحدهتا سمرة. رفع اخلفا )2/ 110(. 

)1)( مبتدرة: مسرعة. بيان االستشفا )ق80ب(. 
)))( العذق بالفتح النخلة، وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ. بيان االستشفا )ق80ب(، 

وقال اآلالني: »هو بمنزلة العنقود من العنب«. رفع الخفا )2/ 111(. 
ُه«.  )))( في »ص«: »َفَردَّ

)))( فرد للبناء للمفعول، وتخفيف الدال للوزن، أي فعاد إلى مكانه. رفع الخفا )2/ 111(. 
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ـَجْر َفـاْجـَتـَمـَعــا َواْفـَتـَرَقــا َكـَمــا َأَمــْر)267( َوَأَمـَر اْثنََتْيـِن ِمـْن َبْيـِن الشَّ

َحـتَّـى َقـَضـى َحـاَجـَتــُه َفـُعـْدَنــا))( )268( َوَأَمَر النَّْخاَلِت))( َفـاْجـَتـَمـْعـنَـا

فِـي األَْرِض َقاَمـْت ِعنْـَدُه َفُذِكـَرْت))( )269( َوَنـاَم فِي َيْوٍم َفَجاَءْت َشـَجَرْت))( 

ُتـَســـلِّـُم)270( ِمـْن َبْعـِد َما اْسـَتْيَقَظ َقـاَل تِْلُكُم إِْســَتـْأَذَنـْت))(  َشـــَجــَرٌة 

ـَجُر َلـَيـالِـَي اْلـَبـْعــِث َكـــَذاَك اْلـَحـَجـُر)271( َوَسـلََّمْت َأْيًضـا َعَلْيـِه الشَّ

تِْه))(  تِـْه))( )272( َواْذُكْر))( َسَواَد َقاِرٍب))( فِي ِقصَّ ــبُّ َعَلـى ُنـُبـوَّ َوَشـــِهــَد الـضَّ

َحا)))( )273( َواْلِجـْذُع َحنَّ َنْحَوُه َوَسـبََّحا)1)(  ـِه اْلَحَصـا َكَمـا َقـْد ُصحِّ فِـي َكفِّ

))(  بسكون الخاء للوزن. بيان االستشفا )ق81أ(. 
))(  فاجتمعنا وعدنا، بألف اإلطالق. رفع الخفا )2/ 112(. 

))(  شجرت: بالوقف بتاء التأنيث على لغة قليلة. رفع الخفا )2/ 112(، وفي بيان االستشفا 
)ق81أ(: »َشَجَرْه«. 

))(  في بيان االستشفا )ق81أ(: »فذكره«، قال ابن الطيب: »أي َبيََّن للصحابة سبب إتيانها«. 
))(  إِستأذنت: بقطع الهمزة ضرورة. بيان االستشفا )ق81أ(. 

))(  في »ك«: »َفاْذُكْر«. 
ابن على  وحذف  إليه،  فأضافه  ابن قارب،  »أي:  ابن الطيب:  قال  »اْلَقاِرِب«،  »ب«:  في   )((

عادته«. بيان االستشفا )ق81أ(. 
))( حاصلها أنه تكرر في النوم عليه نداء الهاتف يأمره باإلسراع إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص واإليمان به ففعل. 

رفع الخفا )2/ 113(. 
البيهقي في أحاديث كثيرة،  ابن الطيب: »حديث الضب مشهور على األلسنة، ورواه  قال   )((

لكنه غريب ضعيف، بل قال المزي: ال يصح إسنادا وال متنا«. بيان االستشفا )ق81ب(. 
)1)( وسبحا: بألف اإلطالق، أي قال: سبحان اهلل. بيان االستشفا )ق81ب(. 

)))( صححا: بألف اإلطالق، أي صححه جمع من الحفاظ. بيان االستشفا )ق81ب(. 
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اْلَبِعيـُر َوَشـَكى  الطََّعـاُم  َكـَذا  إَِلـــْيــــِه َواآْلَخـــــُر إِْذ َيــِســــيــُر)274( 

َحـا))(  ُتْذَبَحـا))( )275( َواآْلَخـَراِن َسـَجَدا َوُصحِّ َأْن  َلـُه  اْلـُبـْدِن))(  َتـَبـاُدُر))( 

َذى األَْ َرْفـَع))(  َظْبَيـٌة  َوَسـَأَلْتُه  إَِذا))( )276(   )(( ــــمِّ بِالسُّ ـــاُة  الشَّ َوَأْخَبـَرْتـُه 

فِي َيـْوِم))( َبـْدٍر َفـَكـَما)1)( َقـاَل َجَرى)277( َوَعـْن َمَصـاِرِع اْلَعـُدوِّ َأْخَبَرا))( 

َيْغـُزوَن فِـي ـتِــِه  ُأمَّ َوَأنَّ ِمــْن  َبْحـٍر َوِمنُْهْم بِنْـُت ِمْلَحـاَن)))( َتِفي)))( )278( 

))(  صححا: بألف اإلطالق، أي صححه أئمة الحديث والسير. بيان االستشفا )ق81ب(. 
))(  تبادر: أي تسارع. بيان االستشفا )ق81ب(. 

))(  البدن: جمع بدنة، وهي ما يعد للنحر بمنى في نسك، سميت بذاك لعظم قدرها، ثم توسعوا 
فأطلقوا البدن على ما يعم اإلبل والبقر، ذكورا وإناثا. بيان االستشفا )ق81ب(. 

اإلطالق،  بألف  »يذبحا  ابن الطيب:  قال  »َيْذَبَحا«،  )ق81ب(:  االستشفا  وبيان  »ن«  في    )((
والمفعول محذوف، أي يذبحها«. 

« بدل »َرْفَع«.  ))(  في بيان االستشفا )ق81ب(: »َكفَّ
))(  السم: بتثليث السين، والفتح أفصح. رفع الخفا )1/ 117(، وقال ابن الطيب: »والضم فيه 

أفصح«. بيان االستشفا )ق81ب(. 
قائله  النكير على  رأٍي شدد  باأللف على  عليها  فيوقف  الجوابية  إذن  بها  أراد  تكملة  إذا:    )((

الكسائي وغيره. بيان االستشفا )ق82أ(. 
))( في »م«: »الِعَدا َوَأْخَبَرا«، وأخبرا بألف اإلطالق، بقوله: هذا مصرع فالن غدا، وهذا مصرع 

فالن، يضع يده على األرض. بيان االستشفا )ق82أ(. 
))( في »ك«: »بَِيْوِم«. 
)1)( في »م«: »َكَما«. 

)))( هي أم حرام، ويقال: أم سليم بنت ملحان. رفع الخفا )2/ 119(. 
)))( تفي، أي: تموت، من وفى مخففا، أي: تم. رفع الخفا )2/ 119(، والبيت ال يوجد في 

بيان االستشفا )ق82أ(. 
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َفـَجـــا َكـَمـــا َقـــاَل َوفِـيــِه ُقـتِــاَل)279( َوَأنَّ ُعْثَمـاَن ُيـِصيُبـُه))( َبـاَل))( 

ــِذي َيـْقـُتـُلــُه ِمـــْن إِْنــــــِس)280( َكـَذاَك فِـي َلْيَلـِة َقْتِل اْلَعنِْسـي))(  َوبِـالَّ

ـــَهـاَدْه بِالـشَّ بِـيُّ  النَـّ َوَأْخـَبـَر  ــــــَعـاَدْه)281(  السَّ َفـُرِزُقـــوا  َجـَمـاَعـــًة 

 )(( َوِعـنْـَدَمـا))( َبـَلـَغـُه َعـْن))( َشـْخـِص)282( َكَثابِـٍت))( َوُعَمـٍر))( بِالنَّصِّ

ـُه اْرَتــدَّ َوَمــاَت َقــاَل إِْن اأْلَْرَض اَل))( َتـْقـَبـُلـــُه َفـَمــا ُدفِـــْن)283( بِـَأنَّ

ـــَمـاِل اَل اْســـَتـَطـْعـَتـا)284( إاِلَّ َوَأْلـَقـْتـُه)1)( َوَقــاَل َوْقـَتـا آِلِكـــِل الشِّ

َهــا)))( لِـنَـْحـِو َجــَســـِدْه)285( َفَما اْسَتَطاَع َبْعَدَها)))( َرْفَع)))( َيِدْه َواَل َيـُمـدُّ

))(  في »أ« و»ب« و»ج« و»ف« و»م« »ن« و»ي«: »ُتِصيُبُه«. 
))(  َباَل: بالقصر للوزن أي فتنة يقتل فيها ظلما. رفع الخفا )2/ 119(، وفي »س« و»ج« و»م«: 

»الَباَل«. 
))(  في »ب« و»ف« و»م«: »اْلَعنِْس«، قال اآلالني: »بسكون النون وتخفيف الياء«، وفي »ص«: 

»النَّْفِس«. 
))(  هو ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي اهلل عنه ـ. رفع الخفا )2/ 121(. 

))(  صرفه للوزن. بيان االستشفا )ق82أ(. 
))(  في »س«: »بِنَّص«. 
))( في »ي«: »َفِعنَْدَما«. 

))( في »ب«: »َبَلَغُهْم ِمْن«. 
))( في »ك«: »َما«. 

)1)( أي األرض إلى ظاهرها، ولم تقبله. رفع الخفا )2/ 122(. 
)))( في »ي«: »َبْعَدُه«. 
)))( في »ف«: »َدْفَع«. 

ِه«.  )))( في »ك«: »َواَل بَِمدِّ
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َعاَمـا اْلَحـَراَم  اْلَبْيـَت  َوَدَخـَل  ْصــنَــاَمـا)286(  ـا َأْن َرَأى األَْ اْلـَفـْتـِح))( َلـمَّ

َهـَوى))( )287( َوَمَعـُه َذاَك اْلَقِضيـُب))( َوُهـَوا))(  َواِحــٍد  َنـْحـَو  َأَشــاَر  إَِذا 

تِي َعَصـْت بِاْلَخنَْدِق ْخـَرُة الَّ َعَلى اْلـَمـَعــاِوِل))( َوَلـْم َتـنْـَفـِلـِق))( )288( َوالصَّ

َصـاَرْت َكـثِـيـًبــا))( ُكــلُّ َذا َمـْرِئـــيُّ)289( َفـِعـنْـَدَمـا))( َضَرَبَهـا))( النَّبِـيُّ

ـْيُف َفـَأْعَطـاُه َحَطْب)))( )290( َوَيـْوَم َبـْدٍر لُِعَكاَشـٍة)1)( َعَجـْب اْنـَكـَسـَر السَّ

ِه)))(  ِعـنْـِدِه)291( َفَصاَر)))( َسـْيًفا َلْم َيُكْن َكَحدِّ ِمـْن  َيــُزْل)))(  َلـْم  َذاَك  َوَبـْعـَد 

))(  عاما بألف اإلطالق، والفتح بقطع الهمزة؛ ألنه في ابتداء الشطر، فكأنه ابتداء كالم. بيان 
االستشفا )ق82أ(. 

))(  القضيب: العصا الممشوق، أي: الطويل. رفع الخفا )2/ 123(. 
))(  بضم الهاء؛ للسالمة من السناد، وألف اإلطالق. بيان االستشفا )ق82أ(. 
))(  نحو واحد: من تلك األصنام، وهوى: أي سقط. رفع الخفا )2/ 123(. 

))(  المعاول: جمع معول، وهو حديدة ينقر بها األحجار والجبال. رفع الخفا )2/ 123(. 
))(  أي لم تنشق. رفع الخفا )2/ 123(. 

))( في »ج«: »َوِعنَْدَما«. 
))( في »ج« و»س« و»ص«: »َضَرَبُه«. 

))( كثيبا، أي: تالًّ من رمل. رفع الخفا )2/ 123(، وفي »ي«: »َكثِيًرا«. 
)1)( بضم العين وفتح الكاف مخففة، لغة في المشددة، وصرفه للوزن، والمراد به: ابن محصن. 

بيان االستشفا )ق82ب(. 
)))( وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، أي ُعودا. بيان االستشفا )ق82ب(. 

)))( في »س«: »َوَصاَر«. 
)))( أي لم يوجد حد سيف كحده، أي: كحد طرفه. رفع الخفا )2/ 124(. 

)))( يزل بضم الزاي، أي: ينتقل من عنده حتى مات. بيان االستشفا )ق82ب(. 
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النَّبِـي)292( َوإِْذ َأَتْتـُه))( اْمـَرَأٌة َمْعَهـا َصبِـي َيــُد  بِــِه  َفاْســَتـْوَلْت))(  َأْقـَرُع 

َأَذى َيْبـَق  َوَلـْم  ـْعُر  الشَّ َفنََبـَت  بِــَذا)293(  اْلـَيـَمـاَمــِة  َأْهــُل  َفـَســِمـَعـْت 

آَخـِر بَِصبِـيٍّ  اْخـَرى  َفَجـاَءُت  إَِلـى ُمـَســْيـِلـَمــَة َذاَك اْلـَفـاِجـــِر))( )294( 

ــــِه َلــــُه َتــَصــلَّــَعــا)295( َوَكاَن ِمْثـَل َذاَك َأْيـًضـا َأْقـَرَعـا َفـِعـنْـَد َمـسِّ

َلـَع ُكــلُّ َنـْســـِلِه َفـاْنـُظـْر لِـِســـرِّ اْلُمْصَطـَفـى َوَفـْضِلِه)296( َوَوِرَث الصَّ

َأْعـَظَمـا))( )297( َأَلْيـَس ِمْن َصاٍع َشـِعيٍر))( َأْطَعَما الطََّعـاُم  َزاَل  َوَمــا  َأْلـًفـا 

))( َفـَعـــمَّ ُكـلَّـُهــْم بِـاْلـُكـْثـــِر)298( َواْلَجْيُش))( َقْد َأْطَعَمُهْم ِمْن َتْمِر ُقــلٍّ

َطـْع))( )299( َواْذُكْر َلُهْم إِْذ َفْضَل ااَلْزَواِد))( َجَمْع الـنِـّ َعَلـى  َقـَهـا  َفـرَّ َوِعــنْـَدَمـا 
َيـــِدْه)300( وإذ)1)( َأَتى َأُبو ُهَرْيٍر)))( فِي َغِدْه ـُهــنَّ فِـي  بِـَتـَمــَراٍت)))( َصـفَّ

))(  في »ي«: »َأَتْت«. 
))(  استولت به، أي: عليه، أي: مسحته يد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. بيان االستشفا )ق82ب(. 

))(  في بيان االستشفا )ق82ب(: »الكافر« بدل »الفاجر«، وذكر ابن الطيب أن »آخر« و»الكافر« 
بسكون الراء فيهما، وإال كان من اإلقواء. 

))(  في »ف«: »َصاِع َشِعيٍر«. 
))(  أعظما: أي أكثر مما كان عليه. رفع الخفا )2/ 127(. 

))(  الجيش بالرفع والنصب. بيان االستشفا )ق82ب( وفي »ي«: »َواْلحْبَش«. 
 .» ))( قل: بضم القاف، أي: قليل. رفع الخفا )2/ 127(، وفي »ص«: »َقلَّ

ما فضل من  زاد، أي:  َأْزَواٍد«، واألزواد: جمع  »َفْضَل  ))( في »ن« وبيان االستشفا )ق83أ(: 
أزوادهم في أوعيتهم. رفع الخفا )2/ 128(. 

))( النطع: سفرة من أديم يجعل عليها الطعام. بيان االستشفا )ق83أ(. 
)1)( »إِْذ« ال توجد في »ك«. 

)))( أبو ُهَرْيٍر: قال اآلالني: »بحذف التاء للوزن«. رفع الخفا )2/ 128(، وجاء في »ج« و»ك« 
و»ي« وبيان االستتشفا )ق83أ(: »َأُبو ُهَرْيَرْة«، قال ابن الطيب: »بسكون الهاء للوزن«. 

)))( في »ي«: »بَِثَمَراٍت«. 
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بِــيُّ َتــَرَكــْه)301( َقـاَل اْدُع لِـي فِـي َهـِذِه بِاْلَبَرَكـْه َفـِعـنْـَدَمــا))( َدَعــا الـنَـّ

َقـْد َقـاَل  َوَبْعـُد  َلـُه  بِِمـْزَوٍد))(  َأْخَرْجـُت ِمنْـُه ُطوَل ُعْمـِري َمـا َنِفْد))( )302( 

ِة))(  فَّ ْهِل الصُّ َوَجْمَعـُه الثَِّريـَد))( َوْســَط اْلَقْصَعـِة))( )303( َواْذُكـْر َمِضيَفُه))( ألَِ

َســاِمِعْه)304( َكـَذاَك َنْبـُع اْلَمـاِء ِمـْن َأَصابِِعْه ِعـنْـَد  َراِئـيـِه))(  َرَوى  َكـَمــا 

َوُهـْم ِعـَطـاٌش َخـْشــَيـَة اْلـُهـُلـوِك))( )305( َوَمـا َشـَكْوا إَِلـْيـِه فِـي َتـُبـوِك

َنـاَوَلـُهـْم َســْهـًمـا أِلَْجِل َغــْرِس)1)( )306( َواْلَمـاُء اَل َيْكِفـى لَِفـْرِد َنْفـِس

ـــاَل)307( فِيِه َفَفاَر)))( اْلَمـاُء َواْرَتَوى اْلَماَل َوُهـــْم َثــاَلُثـــوَن ُأُلــوًفــا ُكـمَّ

ُمـُلوَحـَة اْلـَمــا)))( َفـَأَتـى َعَلـْيــِه)))( )308( َوَجــاَء َقــْوٌم َفـَشــَكْوا إَِلـْيـِه

))(  في »ج«: »َوِعنَْدَما«. 
))(  في »ج«: »لِِمْزَوٍد«، ومزود: كمنبر، وعاء من جلد يجعل فيه الزاد. بيان االستشفا )ق83أ(. 

))(  في »س«: »ُفِقْد«. 
))(  مضيفه: مصدر ميمي، أي: ضيافته. رفع الخفا )2/ 129(. 

نَْعِة«.  ))(  في »م«: »الصَّ
الثريد: الخبز المفتوت في اإلدام، وغالب إطالقه ما يكون بمرق اللحم. رفع الخفا    )((

 .)129 /2(
))( ذكر في هامش »أ« أنه يوجد في نسخة: »وجمعه الحطب وسط القعدة«، والقصعة: اإلناء 

المعروف. بيان االستشفا )ق83أ(. 
))( في »أ« و»س« و»ص« و»ك« و»ن« وبيان االستشفا )ق83ب(: »َراِويِه«. 

))( الهلوك: مصدر هلك ـ كضرب ـ هالكا وهلوكا. بيان االستشفا )ق83ب(. 
)1)( أي أمرهم بغرسه فيه. رفع الخفا )2/ 131(. 

)))( ففار: أي فاض وكثر ذلك الماء. بيان االستشفا )ق83ب(، وفي »ص«: »َفِفيِه َفاَر«. 
)))( في »ب« و»ي«: »اْلَماِء«، قال ابن الطيب: »الما، بالقصر لغة في المد حكاها سيبويه عن 

بعض العرب«. بيان االستشفا )ق83ب(. 
)))( في »أ« و»ج« و»ص«: »إَِلْيِه«. 
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اْلـَحـاِل َحــاَل)309( َوَقـاَل))( فِـي بِْئِرِهـُم َفَتَفـاَل))(  اْلَمــاُء َوفِـي  َفاْنـَفَجـَر 
بِـي))( )310( َواْذُكْر لَِكْسـِر))( ِرْجِل َقاتِِل َأبِي النَـّ َكـفُّ  َلـَمـَســَها  اْذ  َرافِـٍع))( 
َيـْعـُدو)311( َفَلـْم َيُكـْن َشــاِكَيَها ِمـْن َبْعـُد َأْقــَوى  َكــاَن  ـا  ِممَّ َوَصـاَر))( 
َوَلْو ُيَراُم))( َحْصُرَها))( َما اْنَحَصَرْت)1)( )312( َوَكـْم َلـُه ُمْعِجـَزًة))( َمـا ُذِكَرْت

))(  أطلق القول هنا على الفعل وهو كثير جدا في كالمهم، أي: أطل عليه، أو المراد: قال من 
القيلولة، أو شرع. بيان االستشفا )ق83ب(، وقال اآلالني: »وقال: أي أشار، في بئرهم: 

أي إليها«. رفع الخفا )2/ 132(. 
))(  في »ص«: »َوَتَفاَل«. 

))(  لكسر: بزيادة الالم في المفعول. بيان االستشفا )ق83ب(. 
))(  قاتله هو عبد اهلل بن عتيك كما في البخاري عن البراء، أن عبد اهلل بن عتيك لما قتل أبا رافع 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: ابسط  النبي  بيته سقط إلى األرض فانكسرت ساقه، فحدث  ونزل من درجة 
رجلك، قال: فبسطتها فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. بيان االستشفا )ق83ب(، وأبو رافع 
يهودي كان يؤذي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويعين عليه، والحديث مطوال رواه البخاري في صحيحه، كتاب 

المغازي، باب قتل أبي رافع عبد اهلل بن أبي الحقيق )3/ 100 ـ 101حديث4039(. 
))(  صدر البيت المثبت هو الوارد عند ابن الطيب في بيان االستشفا )ق83ب(، والبيت في 

جميع النسخ الخطية وفي رفع الخفا )2/ 133( جاء على النحو التالي: 
َأبِـي ِرْجـُل  ُكِسـَرْت  َمـا  إَِذا  بِـيَواْذُكـْر  َرافِــٍع اْذ َلـَمـَســـَهـا َكـفُّ النَـّ

وال يخلو من إشكال، ولذا قال اآلالني: »تقدم أن عبد اهلل بن عتيك انكسر ساقه لما قتل   
أبا رافع اليهودي، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: ابسط رجلك فمسحها فكأنه لم يشتكها قط، وأما أبو رافع 
شدة  مع  هو،  من  اآلن  أستحضر  فال  الناس  ابن سيد  لمختصر  تقليدا  الناظم  ذكره  الذي 

الفحص عنه«. رفع الخفا )2/ 133( 
))(  في »ب«: »َفَصاَر«. 

))(  قال ابن الطيب: بالنصب تمييز، ويجوز الجر. بيان االستشفا )ق83ب(. 
))(  ولو يرام: بالبناء للمفعول، أي: يطلب. بيان االستشفا )ق83ب(، وفي »ي«: »َوَلْو ُيَداُم«. 

))(  في »ب«: »َحْصُرُه«. 
)1)( في »ج«: »َما ُحِصَرْت«. 
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َهـاَيــْه)313( َوَكـْم َلـُه ِمـْن َبْعـِدِه))( ِمـْن آَيْه الـنِـّ َتـْصـِديـِقــِه  فِـي  َتـْبـُلــُغ 

ـتِـــْه َأَتــْت أِلُمَّ َفـإِنَّـَهـا َتـُكـــوُن ِمـــْن ُمـْعـِجـَزتِـــْه)314( ُكــلُّ َكـَراَمـٍة 

ُتْفَعـُل))(  َحَسـنَاٍت  ُكلُّ  َكـَذاَك  ـــُل))( )315(  َفــــإِنَّ َأْجـَرَهـــا َلــــُه ُيـَكـمَّ

يـــِن ـِذي َأَتـى بِـالـدِّ َصــلَّـى َعـَلـْيـــِه اهللُ ُكـــلَّ ِحــيـــِن)316( أِلَنَّـــُه الَّ

* * *

))(  في بيان االستشفا )ق83ب(: »َبْعَدَها«. 
))(  في »ص«: »َنْفَعُل«. 

ُل«.  ))(  في »ص«: »ُمَكمَّ
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يِق ـ َرِضَي اهللُ َعنْه ـ))(  دِّ ِخاَلَفُة َأبِي َبْكٍر الصِّ

َولِـي َفـَبـْعـَدُه  َبـْكـٍر  َأُبـو  ـا  َأمَّ ْجــَمــاِع َأْو َنــصٍّ َجـِلـــي)317(  َوَذاَك بِاإْلِ

َعاِمـِر))( َعـْمـِرو َكـْعـِب َســـْعـٍد اْبـِن)318( َوْهـَو َأُبـو َبْكـِر ْبـُن ُعْثَمـاَن ْبـِن

التَّْيِمـي َمـاُم  اإْلِ َة  ُمـرَّ ْبـِن  َتْيـِم  ْمـــَرِة))( َثـانِــي َيــــْوِم)319(  ُبـوِيـــَع بِـاإْلِ

َعـْشــِر)320( َوَفاتِـِه))( َثالِـَث َعْشــِر َشــْهِر إِْحـَدى  َســــنَــَة  َربِـيـِعـِهـْم 

ُقـَحـاَفـــْه)321( َوِعنَْدَما َقْد َأْفَضـِت))( اْلِخاَلَفْه َأبِـي  اْبـــِن  َمـــاِم  اإْلِ إَِلـى 

))( َبْعَد َحْمـٍد َوَثنَا))(  اُس اْعَلـُمــوا َأنِّـي َأَنـا)322( َخَطـَب ُثـمَّ ـَهــا الـنَـّ َيــا َأيُّ

يـُت))( فِي َيْوِمـَي َهَذا َأْمَرُكْم َوَلـْم َأُكـْن فِـيَمـا َعـِلْمـُت َخْيـَرُكـْم))( )323( ُولِّ

بيان  توجد في »ي«، وفي  يِق« ال  دِّ الُمْؤِمنِيَن«، و»الصِّ َأِميِر  »ِخاَلَفُة  »م«:  العنوان في  أول    )((
يِق ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ«.  دِّ االستشفا )ق83ب(: »ِذْكُر ِخاَلَفِة َأبِي َبْكٍر الصِّ

))( »َعاِمِر«: بحذف التنوين وابن منه وما بعده إلى سعد. بيان االستشفا )ق84أ(. 
َماَرة«.  ))( في »ج«: »بِاإِلْ

))(  »َثانِي َيْوِم« باإلضافة إلى وفاته ملسو هيلع هللا ىلص. رفع الخفا )2/ 138(. 
))(  أفضت، أي: وصلت. رفع الخفا )2/ 139(. 

« ال توجد في »أ«.  ))(  »ُثمَّ
))(  قصره للوزن. بيان االستشفا )ق84أ(. 

))(  قال اآلالني: وليت بضم فتشديد، بالبناء للمفعول، أي: ُجِعْلت والًيا. رفع الخفا )2/ 139(، 
وفي بيان االستشفا )ق84أ(: »َولِيُت«، قال ابن الطيب: »بالكسر، أي: توليت«. 

))(  في »س« و»ف«: »َوَلْسُت فِيَما َقْد َعِلْمُت َخْيَرُكْم«، قال اآلالني: وهذا تواضع منه، وحسن 
أدب مع ربه عز وجل. بيان االستشفا )2/ 139(. 
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َوَأْحَمُق اْلُحْمِق))( اْلُفُجوُر))( اأْلَْغَوى))( )324( َوَأْكَيُس اْلَكْيِس))( ِماَلُك التَّْقَوى))( 

بِـُمـْبـَتـِدْع)325( َوإِنَّـَمــا َأَنــا َلـَدْيـُكـْم ُمـتَّبِـْع َأْبـَتـِغـى  فِـيَمـا  َوَلـْســُت 

َأْحَسـنُْت َسـاِعُدونِي َأَنـا  َفـإِْن  ُمـونِـــي))( )326(  َوإِْن َأَنــا ِزْغـــُت))( َفـَقـوِّ

ِذيـَن َقـْد َبنَْوا ـنُــوا )327( َأْيـَن اْلُمُلـوُك َوالَّ ـُروا َوَشــــيَّــُدوا َوَحـصَّ َوَعــمَّ

َوَأْكـَمـــَل اْلـُخـْطــَبـــَة ُثـــمَّ َنـــَزاَل)328( َراُحـوا َجِميًعا لِْلُقُبـوِر))( َواْلبَِلى

ُمْصبَِحـا َقـاَم  ـَي  ُولِّ َأْن  َوَبْعـَد  ـــوِق ُضَحـى)329(  َيْحِمـُل َأْثـَواًبـا إَِلـى السُّ

َمـــاَم))( ُعـَمَرا)330( َوْهـَي َعَلـى ُعـنُـِقــِه لَِيـْتُجـَرا فِـيـَهـا َفــَصــاَدَف اإْلِ

ــوَقا إِْذ َضـْيـَعــَة اْلـِعـَيــاِل َلــْن ُأطِـيـَقـــا)331( َوَقـاَل َمـا ُتِريـُد َقـاَل السُّ

))(  أكيس: أفعل التفضيل من كاس يكيس فهو كيس بوزن سيد، أي: عاقل. رفع الخفا )2/ 139(، 
وقال ابن الطيب: الكيسـ  بالفتحـ  العقل والحزم، أي: أتم العقل وأكمل الحزم. بيان االستشفا 

)ق84أ(. 
))(  مالك التقوى، أي: ما يحصل به التقوى، ويقوم به أمره. رفع الخفا )2/ 139(. 

))(  أحمق الحمق: المعنى هنا أقبح األمور. رفع الخفا )2/ 139(. 
))( الفجور: االنهماك في المعاصي، واالنبعاث في المنكر. بيان االستشفا )ق84ب(. 

))( األغوى: أي األضل، نعت الفجور مجاز للمبالغة؛ إذ هو حقيقة وصف لصاحب الفجور. 
رفع الخفا )2/ 140(، وفي »م«: »اأْلَْغَرى«. 

))(  زغت: بكسر الزاي وسكون الغين المعجمتين من الزيغ، وهو الميل، أي ملت عن الحق. 
بيان االستشفا )ق84ب(. 

))(  قوموني: أي عدلوني وردوني عن الزيغ. بيان االستشفا )ق84ب(، وهذا البيت قبل البيتين 
السابقين في »ص«. 

))(  في »ك«: »فِي اْلُقُبوِر«. 
َماُم«، بالرفع على أنها فاعل صادف.  ))(  في »ف«: »اإِلْ
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ـاِة))( َغْيَر َكاِمَلْه))( )332( َفَفَرُضـوا ِمَن اْصِل َبْيِت اْلَماِل َلْه فِي اْلَيْوِم))( نِْصَف الشَّ

َواْرَتـدَّ فِـي َذا اْلَعـاِم َبْعـُض اْلَعـَرِب))( )333( َوَساَر))( بِاْلَعْدِل َعَلى َهْدِي))( النَّبِي

اُبـُهُم ُمـَســـْيـِلـَمـْه َوَراَج َأْمـــُرُه َعـَلـى))( ُأَغـْيـِلـَمـــْه))( )334( َوَقـاَم َكـذَّ

لِْلـِقَتـاِل يـُق  دِّ الـصِّ َفـاْنـَتـَدَب  ـــَز اْلـُجــُيـــوَش بِـاأْلَْبـَطــاِل)335(  َوَجـهَّ

ِل َمـْقـَتــِل))( )336( َفـَثـانِـَي اْلـَعـاِم َربِـيــَع اأْلَوَّ َشــــرَّ  ُمـَســْيـِلـَمـُة  َذاَق 

َلَها ـَز ِمــْن ُجـُيـوِشـــِه َأْجـَمَلَهـا)))( )337( َسـنَْة)1)( َثاَلَث َعْشَرٍة)))( َأوَّ َجـهَّ

ـاِم ْســــاَلِم)338( َبْعًضا إَِلى)))( اْلِعَراِق ُثمَّ الشَّ َحـتَّـى اْســــَتـَقـاَم َعـَلـُم اإْلِ

))(  في »ي«: »فِي َيْوِم«. 
))(  في »ص« و»ي«: »َشاٍة«. 

141(، وقال  ))(  غير كاملة: حال مؤكدة؛ إذ نصفها ال يكون إال غير كاملة. رفع الخفا )2/ 
ابن الطيب: أي دون نصفها، فيقال: ثلثها. بيان االستشفا )ق84ب(. 

))(  في »أ« و»س« و»ص« و»ف« و»م« و»ي«: »َوَصاَر«. 
))( هدي: بفتح الهاء وسكون الدال، أي: سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. رفع الخفا )2/ 141(، وفي »ص« 

و»ي«: »ُهَدى«. 
))( في »س«: »َواْرَتدَّ َذا اْلَعاُم بَِبْعِض اْلَعَرِب«. 

))(  في »س«: »إَِلى«. 
))(  أغيلمة: تصغير أغلمة جمع غالم، بمعنى األوالد، صغرهم تحقيرا لهم، وجعلهم أغلمة 
االستشفا  بيان  األسنان.  كبر  ال  العقل  كبر  المعتبر  فإن  كبارا،  كانوا  وإن  عقولهم  لصغر 

)ق85أ(. 
))(  في »ب«: »اْلَمْقَتِل«، وفي »ي«: »ُمْقبِِل«. 

)1)( بالسكون للوزن، ولو قال عام لسلم منه. بيان االستشفا )ق85أ(. 
)))( بالتنوين للوزن. رفع الخفا )2/ 162(، وفي »ب«: »ثالث عشرة«. 

)))( أجملها، أي: أحسنها شجاعة وصبرا على الحرب وغير ذلك. رفع الخفا )2/ 162(. 
)))( في بيان االستشفا )ق85أ(: »ِمْن« بدل »إَِلى«. 
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ـْه))(  ُبلَّ ـــْه))( )339( َفاْبـُن اْلَولِيـِد))( َفَتـَح األُْ ِذلَّ اْلـُفـْرِس َأيُّ  َوَوَقـَعــْت فِـي 

ـاِم ِمـَن اْلِعَراِق َيـُجــوُب))( َذاَك اْلـَبــرَّ بِـاْخـتِـَراِق))( )340( َوَجـا))( إَِلى الشَّ

َمـا َبـْيــَن َرْمـَلــَة إَِلــى ِجـْبـِريـنَــا))( )341( َواْجَتَمُعوا))( فِي َيْوِم َأْجنَاِدينَا))( 

َمْلَحَمـْه َأيُّ  اْلَيـْوَم  َذاَك  َوَكاَن  َوَظـَهــَرْت لِْلـُعــْرِب َأيُّ َمــْكــُرَمــْه)342( 

يُق َذاَك اأْلَْوَلى)1)(  دِّ َثانَِي ِعْشــِريَن)))( ُجَمـاَدي اأْلُوَلى)))( )343( َوُقبَِض الصِّ

اْلُبـَكاِء ِمـَن  ـْت  اْرَتجَّ َوَطـْيَبـُة  ْـبِـَيـاِء)344(  َكـَيــْوَم)))( َمـــاَت َخـْيـــُر االنَ

))(  في »ص«: »َولِيٍد«. 
))(  األبلة: مدينة صغيرة بالبصرة حسنة عامرة. رفع الخفا )2/ 167(، وفي بيان االستشفا )ق85أ(: 

»َفاتٌِح ُأُبلَّْه«، قال ابن الطيب: »ويوجد في النسخ: أليلة ـ بالتحتية الساكنة ـ وأظنه تحريفا«. 
))( أي ذلة عظيمة. رفع الخفا )2/ 167(. 

))( أي خالد بن الوليد بأمر أبي بكر. بيان االستشفا )ق85أ(. 
))( في بيان االستشفا )ق85أ(: »َيُجوُز«، وفي »م«: »بَِحْوِب«. 

))( في »ص«: »بِاْحتَِراِق«. 
))(  في »م« وبيان االستشفا )ق85أ(: »َفاْجَتَمُعوا«. 

))(  أجنادينا: موضع بالشام كما بينه الناظم بقوله: ما بين رملة إلى جبرينا. رفع الخفا )2/ 172(. 
))(  رملة المدينة المشهورة المسماة فلسطين، وجبرينا بليدة بالشام قرب غزة وبها حصن. رفع 

الخفا )2/ 172 - 173(. 
بيان االستشفا )ق85أ(، وقال اآلالني: »أي األفضل األحق  )1)( األولى: بكل فضل وخير. 

بالخالفة بعده ملسو هيلع هللا ىلص«. رفع الخفا )2/ 175(. 
)))( في »م«: »َثانَِي َعْشَر ِمْن«.

)))( قال ابن الطيب: »قول الناظم: جمادى األولى، مخالف لما أطبقوا عليه من أن وفاته في 
جمادى اآلخرة«. بيان االستشفا )ق85أ(. 

بيان االستشفا  بفعل مبني وهو األفصح.  البناء؛ التصاله  باجلر عىل األصل، والفتح عىل   )(((
)ق85أ(. 
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لِـَبـابِـِه))( ُثـمَّ َبـَكـى َواْسـَتـْرَجـَعـا))( )345( َوَجـا َعِليٌّ َوْهَو َيْجِري ُمْسـِرَعا
َثـنَـاِء ِمـْن  َقـاَل  ـا  ِمـمَّ َوَكــاَن  يُق َعـْن ُبـَكـــاِء))( )346(  َجِلْلـَت))( َيـا صـِدِّ

ُتْك))(  َما َرِزيَّ ِت اْلـُقـَوى ُمِصيَبُتـْك))( )347( َوَعُظَمْت َلَدى السَّ َنـَعــْم َوَهــدَّ

ِذْكُر َشْيٍء ِمْن َفْضلِِه َوَمنَاِقبِِه))( ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ 

ـْن َســـَلـَفا)348( َقْد َكاَن َخْيَر اْلَخْلِق َبْعَد اْلُمْصَطَفى ـاِس ِممَّ الـنَـّ ـَفـاُق  اتِّ َهـَذا 
َسـاَلْه))(  َق بِالرِّ ُل))( َمـْن َصدَّ قـَاَلـْه)349( َأوَّ َقــْد  َوَمــا  ــاٍن  لِـَحـسَّ َفـاْنـُظـْر 
يَقـا ِصدِّ اأْلَْنـبِـَيـا  َخْيـُر  اُه  َسـمَّ َوَكـــاَن فِـــي اْلــَغـاِر َلـــُه َرفِــيــَقـا)350( 
ْســاَلِم بِـي)1)( َوَصْحـبِـِه اْلـِكــَراِم)351( َوَأْنَفـَق اأْلَْمـَواَل فِي اإْلِ َعَلـى الـنَـّ
ُيَعظِّـُم)))( )352( َيْكِفيِه)))( َقْوُل اْلُمْصَطَفى َهْل َأْنُتُم َصاِحـبِـي  َتـاِرُكـوَن  لِـي 

))(  في »ج«: »بَِبابِِه«.
))(  ال يوجد هذا البيت وال الذي يليه في بيان االستشفا )ق85أ(. 

))( جللت: بكسر الالم، أي: عظمت. رفع الخفا )2/ 177(. 
))( في »ف«: »ِمْن ُبَكاِء«، وفي »س« و»ي«: »بِاْلُبَكاِء«. 

))( أي مصيبتنا بموتك؛ إذ الرزية المصيبة. رفع الخفا )2/ 177(. 
))( البيت في بيان االستشفا )ق85أ(: 

ُرْتَبُتـْه ـَماِء  ِت اْلـُقـَوى ُمِصيَبـُتْهَوَعُظَمـْت َلـَدى السَّ َنَعـْم َوَهـدَّ
))(  في رفع الخفا )2/ 177(: »َفَضاِئِلِه«، وفي »ص«: »... َمنَاِقبِِه َوَفَضاِئِلِه«، وقوله: »َوَمنَاِقبِِه« 

ليست في »س« و»ك«. 
))(  أول: بالرفع على أنه خبر محذوف، وبالنصب عطفا على خير بإسقاط العاطف. رفع الخفا 

 .)179 /2(
َساَلْه«.  ))(  في »ص«: »لِلرِّ

)1)(  بتخفيف الياء للوزن. رفع الخفا )2/ 180(. 
)))(  في »ص«: »َيْهنِيِه«. 
)))(  في »ن«: »ُمَعظَُّم«. 
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ُتْحَصـى اَل  َمنَاِقـٌب  َلـُه  َوَكـْم  ْحـَصــا)353(  َيـُفـوُت اإْلِ َلــُه َفـْضـٌل  َوَكـْم 

َأْغـنَـاَمــُهـُم لِـَيــْشـــَرُبـوا)354( َوَكاَن َقْبـَل َأْن َتَولَّـى َيْحِلـُب))(  لِْلـَحـــيِّ 

ـِذي َيـْحـِلــُب لِـي َأْغـنَـاِمـَيـْه)355( َفِعنَْدَمـا))( ُبوِيـَع َقاَلـْت َجاِرَيـْه َمــِن الَّ

َأْرُجــــــو إَِلـِهــــي اَل ُيـَغـيِّـَرنِّــــي)356( َفـَســِمـَع اْلـَقـْوَل َفـَقـاَل إِنِّـي

َوَكـــاَن َبـْعـــَد َذاَك َحـالِـًبـــا َلـَهـــا)357( َعـْن ُخُلـٍق َقـْد ُكنْـُت فِيـِه َقْبَلَهـا

ينَا))(  َأْمـــَر َبــنِـــي آَدَم َأْجــَمـِعــيــنَــــا)358( َوَقاَل َقْبَل اْلَمـْوِت َقْد))( ُولِّ

َوَلــْيــَس ِعـنْـَدَنــا َلـُهـْم ِمــْن َفــْيِء)359( َلـْم َنَتنَـاَوْل َلُهـُم))( ِمْن َشـْيِء))( 

َبــْعـــِدي)360( َغْيـَر ِكًسـا))( َوَناِضـٍح))( َوَعْبِد َمــــاِم  لإِْلِ َفــَأْوِصــُلـــوُه 

ى ــا)))( )361( َوَبـْعـَد َمـْوتِـِه بِاالَْمـِر))( َوصَّ لِـُعـَمـٍر ِمـنْـُه بِـَعـْهـٍد)1)( ُخـصَّ

* * *

))(  في »ك«: »َيْحَتِلُب«. 
))(  في »ف«: »َوِعنَْدَما«. 

))(  في »س« و»ج« ورفع الخفا )2/ 184(: »ُمْذ«. 
ينَا«، وفي »ف« و»ك«: »َولِينَا«، قال اآلالني: »بفتح الواو وكسر  ))(  في »ج« و»ص« و»ي«: »ُولِّ

الالم من الوالية، أو بضمها وتشديد الالم من التولية«. رفع الخفا )2/ 184(. 
))(  في »س«: »َلْم َنَتنَاَوْل َما َلُهْم«. 

))(  أي لم نأخذ ما لهم من شيء. رفع الخفا )2/ 184(. 
))(  كسا بالقصر للوزن. رفع الخفا )2/ 184(. 

))(  أي وبعير ناضح للسقي. رفع الخفا )2/ 184(. 
))(  في »ف«: »لاَِلْمِر«. 
)1)( في »ن«: »بَِعْدٍل«. 

ا«، قال اآلالني: »بالبناء للمفعول، وألفه  ا«، وفي »ك«: »َخصَّ )))( في »ج« و»ص« و»ي«: »ُخصَّ
لإلطالق«. 
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ِخاَلَفُة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ 

َعـْبـــِد)362( ُهـَو))( اْبـُن َخطَّـاٍب ُنَفْيـِل َعْبِد اْبـُن  َوُهــَو  ِرَيــاٍح))(  ى  ُعــزَّ
َوْهـَو اْبـُن َكْعـٍب َفـَأَتـى ِمـَن اْلـَغـــِد)363( اهللِ))( َقـْرِط ْبِن َرَزاِح))( ْبِن َعِدي
ـَهـــا)364( َفـَكاَن))( ُأوَلـى ُخْطَبـٍة َخَطَبَهـا ِمــْن َبـْعــِد َحـْمــٍد َوَثـنَـــاٍء َأيُّ
ـاُس))( إِنَّ اهللَ َقــْد َهـَداَنـا بِــي َكـَفـاَنــا)365( الـنَـّ َســـــبِــيــَلــُه َوبِـالـنَـّ
َعـا َوااِلْقــتِـــَدا)366( َفَلْيـَس َيْبَقـى َبْعـَد َذا إاِلَّ الدُّ َواْلـُهـــَدى  ـَبـــاُع  وااِلتِّ
َأِزْل))(  َأْن  ))( َوَأَتــــمَّ َوَنــــَزْل))( )367( َأُعـوُذ بِـاهللِ إَِلـِهــي  َأْو َأْن َأِضـــلَّ

))( في »ص«: »َوْهَو«. 
))( في »ب« و»م« و»ن«: »َرَباٍح«، قال اآلالني: »رياح: بالياء المثناة، بوزن كتاب«. رفع الخفا 

 .)186 /2(
))( في »أ« و»ب« و»ف« و»ك« »م« و»ي«: »هلل«، والمثبت وارد في »س« و»ج« و»ص« و»ن« 

ورفع الخفا )2/ 186(.
))( في »م« و»ي«: »َزَراِح«. 

))(  في »ب« و»س«: »َوَكاَن«. 
))(  الناس: بقطع الهمزة للوزن. رفع الخفا )2/ 187(. 

))(  أزل: بفتح الهمزة، وكسر الزاء وفتحها، من باب ضرب وعلم، أي: أزلق. رفع الخفا 
 .)187 /2(

))(  أضل: بضم الهمزة وفتحها، أي: أضل غيري، أو أضل بنفسي عن طريق الحق. رفع الخفا 
 .)187 /2(

))(  في »ص«: »َفَأَتمَّ َأْو َنَزْل«. 
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ــنَـْن)368( َوَساَر))( َبْعَد َصاِحَبْيِه فِي َسنَْن))(  َوالسُّ فِـيـَهـا  َفــْرَض اهللِ  ُيـِقـيـُم 

اِمِه ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ  ِذْكُر َما َكاَن فِي َأيَّ

ِمَن اْلُفُتوَحاِت َوَغْيِرَها))( 

َفـْتـُح ِدَمْشـــٍق َبـْعــَد َحـْصـٍر َوَتَعـْب)369( َسنََة َأْرَبْع))( َعْشَرٍة َوْسَط َرَجْب

ــَرْت))( َبـْصـَرُتــُهــْم بِـَأْيـــِد )370( ُثـمَّ بَِهـا))( ِجْسـُر))( َأبِـي ُعَبْيـِد َوُمــصِّ

ـِر))(  فَّ َوَيــْوُم فِـْحـٍل))( َوُهـُروُب َقــْيـَصــِر)371( ُثـمَّ بَِهـا َوْقَعـُة َمـْرِج الصُّ

اْلَيْرُمـوِك َوْقَعـُة  َخْمـٍس  َسـنََة  اْلـَمـُجــوِس الـنُّوِك)1)( )372(  َوَقـاِدِســـيَّـِة 

))(  في »ب« و»س« و»ص« و»م« و»ي«: »َوَصاَر«. 
))(  سنن: بفتح السين والنون، أي: سار في طريقتهما وسيرتهما. رفع الخفا )2/ 188(. 

اِمِه«، وقوله: »َوَغْيِرَها« ال توجد في »ك« و»ص« وجاء بدلها  اِم ُعَمَر« بدل »َأيَّ ))(  في »ج«: »َأيَّ
في »أ«: »َوَغْيِرِه«، والعنوان بكامله ال يوجد في »ف« و»ن« و»ي«. 

))(  بسكون العين إجراء للوصل مجرى الوقف. رفع الخفا )2/ 189(. 
))( في »ص«: »َبنَى«. 

))( ِجْسُر: بفتح الجيم وكسرها، هو المعبر. رفع الخفا )2/ 190(. 
))( مصرت: أي جعلت مصرا وبلدا. رفع الخفا )2/ 190(. 

الخفا  المفتوحة، موضع بغوطة دمشق. رفع  الفاء  المهملة، وتشديد  ر: بضم الصاد  الُصفَّ   )((
 .)191 /2(

بين  عظيم  حرب  به  كان  بالشام،  موضع  المهملة،  الحاء  وسكون  الفاء،  بكسر  فِْحل:    )((
المسلمين والروم، فنسبت تلك الوقعة إليه. رفع الخفا )2/ 192(. 

)1)( النوك: بضم النون، جمع أنوك، بمعنى أحمق. رفع الخفا )2/ 193(. 
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َأْنَطاِكَيـْه))(  ـَر))( اْلُقـْدُس َوَجـا فِـي اآْلتَِيـْه))( )373( َسـنََة ِسـتٍّ َحَلـٌب  َوُعمِّ

َمـاَدِة بِِه اْسَتْسـَقى ُعَمْر ُثــمَّ َأَتـى َجابِـَيــًة))( َوَمــا))( َعـَبـْر))( )374( َعـاُم الرَّ

ُثـمَّ َجُلـواَل))( َلْيـَس ِمـْثـُلـَها ُسـِمْع))( )375( ِمْن َعَمَواٍس))( َوْهَو َطاُعوٌن َوَقْع

اِن)376( َوَعـُظـَم الطَّاُعـوُن فِـي َثـَمـاِن َوَفــَتــُحــوا اْلـَمـْوِصــَل َمـْع َحـرَّ

ٌة َوَمـا َمْعَهـا اْصُطِفـي)1)( )377( َسـنََة تِْسـٍع َفْتـُح َتْكِريـَت َوفِـي ِعْشـِريَن َغـزَّ

ـْوا َســـْعـَدا)))( )378( ُثـمَّ َنـَهـاَوْنــُد بِـَعــاِم إِْحـَدى َوَأْهــُل ُكـوَفـٍة َتَشــكَّ

َعـْمــِرو)379( َوَكاَن َتـْكـِمـيـُل ُفُتـوِح ِمْصـِر َفــْتــُح  اْثـنَـَتـْيــِن  َوَســـنَـَة 

))(  أنطاكيه: بفتح الهمزة وكسرها. رفع الخفا )2/ 194(. 
 ))(  وعمر: مجهول من التعمير، والمراد تعمير بيت المقدس على يـد عمر بن الخطاب 

ـ رضي اهلل عنه ـ. رفع الخفا )2/ 195(. 
))(  أي سنة سبع عشرة. رفع الخفا )2/ 199(، وفي »ص«: »فِي الثَّانَِيْه«، وفي »س«: »َوَجاَء 

التَّالَِية«. 
))(  جابية: قرية من قرى دمشق بناحية حوران. رفع الخفا )2/ 203(. 

))(  في »ب«: »َفَما«. 
))(  وما عبر: منها إلى بقية بالد الشام من القدس وغيره. رفع الخفا )2/ 203(. 

))( عمواس: قرية بين الرملة والقدس. رفع الخفا )2/ 203(. 
))( جلوالء: قرية ببغداد من ناحية فارس. رفع الخفا )2/ 204(. 

))( أي وقعة جلوالء في عظم الغنيمة، وكثرة القتلى من المجوس الفرس. رفع الخفا )2/ 204(. 
)1)( اصطفي: أي صفي بأن أخرج منه الخمس، ثم قسم بين الغنائم، فهو تتميم للبيت، أو المعنى: 
وما معها من قراها فتح أيضا، واصطفي من الشرك والرجس. رفع الخفا )2/ 206(، وفي 

»ب« و»ص« و»ن«: »اْستفي«. 
)))( سعدا: هو ابن أبي وقاص ـ رضي اهلل عنه ـ والبيت ال يوجد في »ي«. 
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َوَأْذَربِــيــَجـــاُن َتـَلـْت)380( َناِحَيـَة اْلَغـْرِب))( َوفِيَها ُفتَِحْت ِديــنَـــَوٌر))( 

َمـْن))( )381( َسنَْة))( َثاَلٍث َساِدَس اْلِعْشِريَن ِمْن ـِة اْسُتْشـِهَد َفـاُروُق الزَّ ِذي اْلِحجَّ

ْبَح فِـي اْلَخاِصـَرِة))( )382( َضـَرَبــُه اْلـَكـْلُب َأُبـو ُلـْؤُلـَؤِة َوْهـَو ُيَصلِّـي الصُّ

َواْلَعـْرِض)383( َفـَيـا َلـَهـا ُمِصيَبـًة فِـي اأْلَْرِض ُطولِـَهـا  َجِمـيـَع  ـْت))(  َعمَّ

ِذْكُر َشْيٍء ِمْن َفْضلِِه َوَمنَاِقبِِه ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ))( 

إاِلَّ بِـــَأنَّ ِديــنَــنَـــا َقـــْد َعـــزَّ بِـــْه)384( َلْو َلـْم َيُكْن ُيْذَكُر ِمـْن))( َمنَاِقبِْه

َوُزْهــــِدِه َوَخـــْيــــِرِه َوَعـــْدلِــــِه)385( َفَمـا َعَسـاَي َذاِكـًرا ِمـْن َفْضِلـِه

))( َوَثانِي اْلُخَلَفا)1)(  ُل َمْن َعسَّ َوَأْفَضـُل اْلَخْلـِق ِسـَوى َمـْن َسـَلَفا)))( )386( َأوَّ

))(  ناحية الغرب، أي: أول مدائن المغرب، وهي طرابلس الغرب وما يليها من السواحل. رفع 
الخفا )2/ 209(، وفي »ن«: »العرب«. 

))(  دينور: بكسر الدال، وفتح النون والواو، وهو منصرف للوزن. رفع الخفا )2/ 209(. 
))(  في رفع الخفا )2/ 212(: بإسكان الهاء؛ إجراء للوصل مجرى الوقف. 

))(  فاروق الزمن: بفتح الميم بمعنى العصر، أي: الفارق بين الحق والباطل في عصره. رفع 
الخفا )2/ 212(. 

))(  في »س« و»ف«: »اْلَحاِضَرِة«، وفي »ن«: »اْلَحاِصَرِة«. 
 .» ))(  في »ص«: »َعمَّ

»ن«  في  يوجد  ال  والعنوان  َوَمنَاِقبِِه«،  َفْضِلِه  »ِمْن  بدل  َوَفَضاِئِلِه«  َمنَاِقبِِه  »ِمْن  »ص«:  في    )((
و»ي«. 

))(  في »س«: »فِي«. 
))(  عس، أي: طاف بالليل لمحافظة الناس. رفع الخفا )2/ 216(. 

)1)( في »ص«: »وأول من عشر ثاني الخلفا«. 
)))( أي من تقدم ذكره، وهو أبو بكر ـ رضي اهلل عنه ـ. بيان االستشفا )85ب(. 
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اْثـنَـَتـا َعــَشـــــْر)387( َأَلـْم َيُكْن َقاَم َخطِيًبا فِي اْلَبَشـْر))(  ُرَقـُعــُه))(  إَِزاُرُه))( 
َنـْفـِســــِه)388( َأَلْم َتُلْمُه َحْفَصٌة))( فِي ُلْبِسـِه))(  فِــي  َوَشــــْأنِـِه  َوَأْكـِلـــِه 
إِْذ َنـْهــُج َصاِحـَبـْيــِه َقــْد َتـاَلَهــا))( )389( َحـتَّـى َأَجـاَبـَهـا بِـَمـا َأْبـَكاَها
َرآه َسـالِـَكـا َقـْد))(  َعِلـيٌّ  َوإِْذ  ِة اْلـَحــرِّ َفـَقــاَل َمـا َلَكــا)390(  فِـي ِشــــدَّ
َدَقْه ْلـَحــَقــْه)391( َقاَل))( َبِعيـٌر ِمْن ِجَماِل الصَّ ))( َوإِنِّـــي ُمـْســِرٌع ألَِ َنـــدَّ
ـِذي ُيْسـَتْخَلُف َفــَقــاَل اَل َتــُلــْم َفــإِنِّــي َأْحـِلــُف)392( َفَقـاَل َأْتَعْبـَت الَّ
َتْذَهـُب بِاْلُفـَراِت  َشـاًة  َأنَّ  َلـْو  ُب)393(  ُأَعــذَّ فِـي َضْيَعـٍة)1)( ُكـنْـُت بِـَهــا 
َبِر)))( ِمنَْها)))( ُيْدِخُل ُأْســــَأُل)))( )394( َوَكاَن فِي الدَّ َعـنْــِك  َيـُقـوُل  َراَحـَتـُه 

))(  في »ص«: »لِْلَبَشْر«.
))(  اإلزار: هو ما يستر بين السرة والركبة. رفع الخفا )2/ 216(. 

))(  رقعه: جمع رقعة، وهي ما يرقع به الثوب. رفع الخفا )2/ 216(. 
))(  بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق85ب(. 

يلبس،  لما  الالم  بكسر  اللبس  من  جعله  ويجوز  الثوب،  لبس  مصدر  الالم،  بضم  لبسه:    )((
واألول أوفق؛ لقوله: وأكله وشأنه. رفع الخفا )2/ 216(. 

))( تأنيث الضمير الراجع إلى نهج لكونه بمعنى السنة والطريقة، أو هو كالطريق والسبيل، يذكر 
ويؤنث. رفع الخفا )2/ 217(. 

))( في »ك«: »إِْذ«. 
))( في »ي«: »َفَقاَل«. 

))( ند: فر وشرد. رفع الخفا )2/ 217(. 
)1)( ضيعة: مصدر ضاع يضيع. رفع الخفا )2/ 217(، ولعل ما في بيان االستشفا )ق85ب(: 

»َوَلْم َتِجي« بدل »فِي َضْيَعٍة«. 
)))( الدبر بفتحتين جمع دبرة، وهي: قرحة البعير. رفع الخفا )2/ 217(، وفي حاشية »م«: 

»الدبر: بفتح الدال، أي: جرح ظهر البعير«. 
)))( الجمال أو المواشي مطلقا. بيان االستشفا )ق85ب(، وقال اآلالني: »أي: البعير المفهوم 

من ذكر الدبر«. رفع الخفا )2/ 217(. 
)))( في »س« و»ص« و»ك«: »عنَك«، قال اآلالني: »خطاب للبعير، أي عما بك من الدبر، =
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ـَمـا َكــاَن لِــنَـاٍر َأْوَقـــَدا ـَت ُيْدنِـي))( ِمــْن َلـِهـيـبِـَهـا اْلَيَدا)395( َوُربَّ ُثـمَّ

ُعـَمــُر )396( َيُقوُل َهْل ُتطِيـُق فِي َذا َتْصبُِر))(  َيــا  َتــتَّــِقـي))(  َلــْم  إِْن  َواهلل 

َيُمـْر ْيـِل  بِاللَّ َوَكاَن  َلـَتـْهِلَكـْن  بِـآَيــٍة َيـْبـِكـي َلـَهــا َحـتَّـى َيـِخـْر))( )397( 

َبـْيـًتــا َوَبـْعـَدُه ِمـَن آَخـــٍر))( َخــَرْج)398( َوَلـْيـَلـًة َرآُه َطـْلـَحــٌة َوَلـْج))( 

َى))( )399( َقـاَل َفُرْحـُت َذلِـَك اْلَبْيـَت إَِذا َعُجوُز))( َعْمَيا))( ُمْخـِرٌج َعنَْها اأْلذَ

ُسـوا)1)(  َعرَّ ـا  َلمَّ ـاِر  التُّجَّ َوَلْيَلـَة  إِْذ َقاَل اِلْبِن َعْوٍف)))( اْمِش)))( َنْحُرُس)400( 

ُبــَكـــا َصـبِــيٍّ َفــَأَتــاُه َوَرَجــْع)))( )401( َباَتـا َجِميًعا َيْحُرَسـاِن إِْذ َسـِمْع

أسأل يوم القيامة«. رفع الخفا )2/ 218(، وفي »ب« و»ف« و»ي«: »عنِك«، قال ابن الطيب:   =
»عنك بكسر الكاف خطاب للسائمة«. بيان االستشفا )ق85ب(. 

))(  »ُثمَّ ُيَدنِّي« بضم حرف المضارعة، وفتح الدال، وتشديد النون. بيان االستشفا )ق85ب(. 
))(  في »ن«: »َهْل ُنطِيُق فِي َذا َنْصبُِر«، وَتْصبُِر: أي تحبس. بيان االستشفا )ق85ب(. 

))(  باإلشباع أو على لغة. بيان االستشفا )ق85ب(، وقال اآلالني: »بإثبات الياء ضرورة«. 
رفع الخفا )2/ 218(. 

))(  بحذف إحدى الراءين للوزن، أي: يسقط ويعاد مريضا منها أياما. رفع الخفا )2/ 218(. 
))( ولج: أي دخل. بيان االستشفا )ق85ب(. 

))( بنقل حركة الهمزة )في آخر( إلى النون )في من( للوزن. رفع الخفا )2/ 219(. 
))(  ترك التنوين للوزن. بيان االستشفا )ق85ب(. 

))(  بالقصر للوزن. بيان االستشفا )ق85ب(. 
))(  النجاسة والفضالت التي تحصل منها لعجزها عن خدمة نفسها. بيان االستشفا )ق85ب(. 
)1)( عرسوا: أي حين نزلوا آخر الليل بالمصلى، من التعريس وهو النزول آخر الليل لالستراحة. 

رفع الخفا )2/ 220(. 
)))( بترك التنوين للوزن، أو بالنقل. بيان االستشفا )ق85ب(. 

)))( في »ب«: »َنْمِش«، وفي »أ«: »امس«. 
)))( في »ن«: »َفَرَجْع«. 
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َفــَعـــاَد َثـالِــًثـــا َفــَعــاَد َجـاِئـَيـــا)402( َفـَعـاَد لِْلـُبـَكا))( َفـَعـاَد َثـانَِيـا

ِقـي فِي طِْفِلِك َوَأْحِسـنِي َقـاَلْت َلـُه َدْعـنِي َفـَقــْد َأْبـَرْمـَتـنِـي))( )403( َقـاَل اتَّ

إاِلَّ لَِمـْن ُيـْفَطـُم))( َهـَذا اْلـَغــَرُض))( )404( َأْعَجْلُتـُه اْلِفَطـاَم إِْذ اَل ُيْفَرُض))( 

َصــاَلَة َفـْجــٍر ُيـْســِمـُع))( اْلُبـَكاَء))( )405( َفـَقــاَل َأْرِضـِعـيـِه ُثـمَّ َجاَء))( 

ـَداَء فِـي اأْلََنــاِم))(  َفــْرِضــى)1)( لِـُكـلِّ َوَلـِد اإْلِْســـاَلِم)406( َوَأَمــَر الـنِـّ

َغـاِر َكْيـَف َقْد َحَمْل ـِذي َعـِمـْل)))( )407( َوَلْيَلـَة الصِّ ِقيـَق َوالَّ ــْحَم َوالدَّ الشَّ

َتـِلــُد)408( َوَلـْيـَلــًة َأْبـَصـَر َنـاًرا ُتـوَقــُد َشـــْخـٍص  َمـــْرَأُة  إِْذ  َذَهـــَب 

)))( ُمْسـِرًعا َأَتـى بَِزْوَجتِـْه َتـْقـُبـُلـَهـا)))( َوُكــلُّ َذا فِـي َلـْيـَلـتِــْه)409( َفـَردَّ

))(  في »ك«: »فِي اْلُبَكا«. 
))(  أبرمتني: أسأمتني. بيان االستشفا )ق86أ(. 

))( بالبناء للمفعول، أي ال يقدر األمير العطاء. بيان االستشفا )ق86أ(. 
))( يفطم: أي يقطع من الرضاع. رفع الخفا )2/ 221(، وفي »ي«: »يعظم«. 

))( في »ص«: »اْلَعَرُض«، وفي »ف«: »اْلَفْرُض«. 
))( بألف اإلطالق. بيان االستشفا )ق86أ(. 

))( في »ب« و»ص« و»م« و»ن« و»ي«: »َيْسَمُع«، والمثبت هو الوارد في »ف« و»ك« ورفع الخفا 
)2/ 221(، قال اآلالني: »يسمع، من اإلسماع، أي: ويسمع الناس في الصالة البكاء«. 

))( بألف اإلطالق أيضا. بيان االستشفا )ق86أ(. 
ْساَلِم«.  ))(  األنام: الناس. رفع الخفا )2/ 221(، وفي »ص«: »فِي اإِلْ

)1)( في »ج«: »ُفِرَض«. 
ِذي َحَمْل«، وفي »م«: »َوالَِّذي عجل«، والبيت ال يوجد في بيان االستشفا  )))( في »ص«: »َوالَّ

)ق86أ(، وانظر القصة في رفع الخفا لآلالني )2/ 221 - 222(. 
 .» )))( في »س« و»ف« ورفع الخفا )2/ 222(: »َفاْرَتدَّ

)))( أي تتلقى الولد، وتتعاطى أمور النفساء والولد كالقابلة. بيان االستشفا )ق86أ(، وذكر =
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ـا َجـاَءُه اْلَمـْوُت َبُقوا ُيـَبـالِـُغــوَن فِـي الـثَّـنَــا َوَصــَدُقــوا)410( َهـَذا َوَلمَّ
ِمنَْهـا َأْنُجـو  َوِدْدُت  َقـْد  َفَقـاَل  َعنَْهـا)411(  ُأَسـاُل))(  اَل  َكَفاًفـا))(  َعـْفـًوا))( 
لِـَدْفـنِــي)412( َوِعنَْدَمـا اْحُتِضـَر َقـاَل َيـا اْبنِـي َعـاِئـَشــٍة))(  إَِلــى  اْذَهــْب 
َمــْأُمـــوُر)413( ُقـْل))( ُعـَمـٌر))( َواَل َتـُقْل َأِميُر اْمــــُرٌؤ  اآْلَن  َفــإِنَّــنِـــي 
ْذَن َلـُه فِـي َقْبـِرِه َوِصْهـِرِه))( )414( َيـْســَأُلِك اإْلِ اْلُمْصَطَفـى  َصاِحَبْيـِه  َمـْع 

ـــِة)415( إِْن َأِذَنـْت َفَيـا َلَها ِمـْن َفْرَحِة))(  َأْو َمــنَــَعــْت ُدفِــنْـُت َبـْيـَن اأْلُمَّ
َنَعـْم َقاَلـْت  َغَهـا))(  َبلَّ َفِعنَْدَمـا  َخــْرُت ِمـْن ِقــَدْم)416(  َوَذا)1)( لِـَدْفـنِـَي ادَّ
َي َأْوَلـى َوَأَحــْق ـُه)))( ِمـنِـّ َكـْم ُكـنْـُت َأْسـَمُع النَّبِـيَّ َوَصـَدْق)))( )417( َوإِنَّ

ُكـنْـُت َقـْد  َوُهَمـا  إِنِّـي  َيُقـوُل  َدَخـْلــُت َمـْعـُهـَمـا َكـــَذا َخـَرْجـُت)418( 

اآلالني أنها من باب نصر ينصر وكذا وردت في »س«، وجاء في »ص« و»ف« و»ك« و»ي«:   =
»تقَبلها«. 

))(  عفوا: أي معفوا مغفورا. رفع الخفا )2/ 224( 
))(  كفافا: أي ال يل أجر وال عيل عقاب، وأن يسلم يل صحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. رفع اخلفا )2/ 224( 

))(  بالبناء للمفعول وقلب الهمزة ألفا بعد نقل حركتها إلى السين. رفع الخفا )2/ 224(. 
))(  بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق86أ(. 

))( في »م«: »َقاَل ُعَمْر«. 
))( بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق86أ(. 

. بيان االستشفا )ق86أ(.  ))(  صهره: والد زوجته، وهو أبو بكر الصديقـ  رضي اهلل تعالى عنهـ 
))(  في »أ« و»م«: »َفْرَجِة«. 

))(  في »ب« و»ص« و»ك«: »َبَلَغَها« مخففة، والمثبت هو الوارد في »ج« و»س« و»ف« و»ي« 
ورفع الخفا )2/ 224(. 

)1)( في »ك«: »َفْرًدا«. 
)))( في »س« و»ج« و»ف« و»ي« ورفع الخفا )2/ 224(: »َلِكنَُّه«. 

)))( عند ابن الطيب )ق86أ(: »َأْسَمُع النَّبِي َوَقْد َصَدْق«، قال: النبي بسكون التحتية للوزن. 
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َبْعـُد ُشـوَرى  ْمـَرَة  اإْلِ َوَجَعـَل  فِي ِســـتَّـٍة َفـاْلَخـَتـنَاِن))( َســـْعـُد))( )419( 

َجــاَءْت لِـُعـْثـَماَن بِـَجـْمـِع))( َخــْيـِر)420( َطْلَحُة َواْبُن َعْوِف))( َمْع ُزَبْيِر))( 

* * *

))(  الختنان: تثنية ختن محركة، وهو زوج بنت الرجل، أراد عثمان وعليا رضي اهلل عنهما. رفع 
الخفا )2/ 225(. 

))(  في »ي«: »وسعد«، وهو سعد بن أبي وقاص ـ رضي اهلل عنه ـ. 
))(  بترك التنوين للوزن. بيان االستشفا )ق86ب(.

)ق86ب(،  االستشفا  بيان  للوزن«.  أل  »أسقط  ابن الطيب:  قال  َبْيُر«،  »َوالزُّ »ي«:  في   )((
والمذكورون هم طلحة بن عبيد اهلل، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام ـ رضي اهلل 

عنهم ـ. 
))( في »ص« و»ك«: »لَِجْمِع«، وفي »ن«: »مجمع«. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  255 النّص المحقق  

اَن  ِخاَلَفُة ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ))( 

اٍن))( أَبِي اْلَعاِص))( ْبِن ُأَمـيَّـــَة ْبــِن َعـْبــِد َشـــْمــٍس ْبـــِن)421( ُهَو))( اْبُن َعفَّ

ـَجَرْه))( )422( َعْبِد َمنَاٍف َفْهَو))( َأْدَنى اْلَعَشَرْه))(  الشَّ اْلتَِقـاِء))(  فِـي  َعِلـيٍّ  َبـْعـَد 

ْمـَرِة))( ِمنُْهـْم َأْجَمـِع ــــنَــِة َعـــاَم َأْرَبـــِع)1)( )423( ُبوِيـَع بِاإْلِ ِل السَّ فِـي َأوَّ

»ِخاَلَفُة  والعنوان في »ص«:  »َوِسيَرُتُه«،  زيادة:  »أ« و»م«  في  الترضي وقبله  بعد  ))(  في »ك« 
اَن َبْعَد ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اهللُ َعنُْهَما«.  ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

))(  في »ج«: »َوْهَو«. 
))(  عفاٍن: بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق86ب(. 

االستشفا  بيان  االختصار.  في  عادته  ابن على  ألف  حذف  وقد  ابن أبي العاص،  أي    )((
)ق86ب(. 

))(  في »ص«: »َوْهَو«. 
))(  أقرب العشرة المبشرة بالجنة. رفع الخفا )2/ 227(. 

))(  في »ن«: »اْرتَِقاِء«. 
في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  التقائه  في  أي  )ق86ب(،  االستشفا  بيان  الشريف.  نسبه  شجرة  أي    )((

عبد مناف بخالف غيره ممن عدا عليا ـ رضي اهلل عنه ـ. رفع الخفا )2/ 227(. 
))(  اإلمرة: اإلمارة، بمعنى الخالفة. بيان االستشفا )ق86ب(. 

َبع«.  )1)( عام أربع وعشرين من الهجرة. رفع الخفا )2/ 227( وفي »س«: »اأْلْرَ



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 256  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِمِه  ِذْكُر َما َكاَن فِي َأيَّ

ِمَن اْلُفُتوَحاِت َوَغْيِرَها))( 

َجـيِّـِد)424( َسـنََة ِسـتٍّ َزاَد َأْرَض اْلَمْسِجِد بِـُصْلـٍح  َســاُبـوَر))(  َوَفـْتــُح 
إِْفـِريـِقـَيـْه)425( َسـنََة َسـْبٍع))( َقـْد َغـَزا ُمَعاِوَيـْه َفـْتـُحُهـْم))(  ُثـمَّ  ُقـْبــُرَس 
َفـاِرَس َبـْعـَدَهـا))( ُخَراَسـاُن ُجَمـْع))( )426( َسنََة تِْسـٍع َفَتُحوا إِْصَطْخَر))( َمْع
اْلـُفـُتـوُح َكـُثــَر  فِيَهـا  ـَت  ُثـمَّ ْمـــَواَل اَل َتــُروُح)427(  َفــَخــِشـــَي))( األَْ
ِلَها أِلَْهـِلَهـا)428( َفاتُِّخَذْت))( َخـَزاِئٌن)1)( أِلَجْ َوْقـتِـَهـا)))(  فِــي  َقــْت  َوُفـرِّ
اأْلُُلـوِف ِماَئـَة  ُيْعطِـي  َوَكــاَن  ُوُقــوِف)429(  َمـا  َغـْيـِر  ِمــْن)))(  لِـَواِحـٍد 

))( »َوَغْيِرَها« ال توجد في »ج« و»ف«، وفي »ص«: »َوَغْيِرِه«، والعنوان ال يوجد في »ن« وبيان 
االستشفا )ق86ب(. 

))( سابور: بلدة بأرض فارس بناها سابور بن أردشير. رفع الخفا )2/ 229(. 
))(  عند ابن الطيب: سنة تسع، وقال: »بكسر الفوقية كذا في النسخ، والظاهر: بتقديم السين على 
الموحدة )يعني: سنة سبع( بدليل ما بعده، وإال كان تكرارا بال فائدة«. بيان االستشفا )ق87أ(. 

))(  في »ب«: »َبْعَدُهْم« بدل »َفْتُحُهْم«. 
))(  إصطخر: بلدة معروفة بإقليم فارس قديمة ال يعرف بانيها. رفع الخفا )2/ 231(. 

))(  في »ب«: »َبْعَد َما«. 
))(  جمع: بضم ففتح، أي كلها بما اشتملت عليه. بيان االستشفا )ق87أ(، وفي »ص«: »َجَمْع«. 
234(: »َفُحثِي«، قال اآلالني: »بالحاء  ))(  في »ي«: »َوَخِشَي«، وفي »ج« ورفع الخفا )2/ 
المهملة والثاء المثلثة، على البناء للمفعول، أي: رمي ووضع على األرض، كحثي التراب«. 

))(  في »ب« و»ص«: »فاتخذ«. 
)1)( صرفه للوزن. بيان االستشفا )ق87أ(. 

)))( أي في وقت االحتياج إليها. رفع الخفا )2/ 234(. 
)))( في »ب«: »فِي« بدل »ِمْن«. 
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اأْلَْمـَواُل َعَلْيِهـُم  َفاتَّـَســَعْت  ــاُل))( )430(  َوَبـطِـَرْت))( ِمـْن َذلِـَك اْلـُجـهَّ
َساِوَدْه))(  بِـاْلـُمـَجــاَوَدْه))( )431( َسـنََة إِْحَدى))( َغْزَوُة األَْ َنـْيـَسـاُبـوَر  َوَفـْتـُح 
اْلَبْحـِر))( )432( َوفِي اْثنََتْيِن َوَغَل))( اْبُن َصْخِر))(  َوَجـوِّ  اْلَبـرِّ  فِـي  وِم  الـرُّ فِـي 
َأْيـًضــا َوَقـْتـُل َقـــاِرٍن)1)( بِـَفــاِرَس)433( َوفِي َثـاَلٍث َكاَن َغْزُو ُقْبُرَس))( 
َمَلْطَيًة)))( ِحْصَن الَمـَراِة)))( اْفَرْنطَِيْه)))( )434( ُثـمَّ بَِهـا َأْيًضـا َغـَزا ُمـَعـاِوَيــْه
ِش)))( )435( َواْبُن َأبِي َســْرٍح بِـاَلَد اْلَحَبِش َواِري اْلُحـرَّ فِـي َأْرَبـٍع َذاُت الصَّ

))( البطر: الطغيان بالنعمة. رفع الخفا )2/ 235(. 
))( البيت ال يوجد في »ن«. 

))(  أي إحدى وثالثين. رفع الخفا )2/ 235(. 
))(  األساودة: موضع في البحر. رفع الخفا )2/ 235( وفي بيان االستشفا )ق87أ(: األساودة 
جمع أسود، ويقال له غزوة النوبة، وكالهما بمعنى، فإن المراد توجه عبد اهلل بن سعد بن 

أبي سرح إلى غزو السودان، وفي »س« و»ص«: »األساورة«. 
))(  المجاودة: أي المصالحة. بيان االستشفا )ق87أ(، وفي »س« و»ص«: »المجاورة«. 

))(  وغل: من وغل في الشيء يغل وغوال، أي: دخل وتوارى، أي: بعد وذهب. رفع الخفا 
 .)236 /2(

))(  أي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. رفع الخفا )2/ 236(. 
))(  أي داخل البحر. بيان االستشفا )ق87أ(. 

))( أي مرة ثانية، إما لنقض العهد منهم، أو لفتح تمام حصونها. رفع الخفا )2/ 237(. 
)1)( هو قارن المجوسي الذي جمع جمعا عظيما بأرض هراة، وأقبل إلى بالد فارس في أكثر 

من أربعين ألفا. رفع الخفا )2/ 237(، وفي »ص«: »قارون«. 
)))( هي من بالد الروم مشهورة تتاخم الشام. بيان االستشفا )ق87أ(. 

)))( بالسكون للوزن، وهي من بالد الروم أيضا. بيان االستشفا )ق87أ(. 
)))( أي وغزا أيضا إفرنطية. رفع الخفا )2/ 239(. 

)))( الحرش: إما بضم الحاء وفتح الراء المشددة، جمع حارش، من: حرش الضب، أي: 
صاده، أو من: حرشه، أي: خدشه، فيكون وصفا لها باعتبار أصلها وصف ذم، أو مدح =
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َحـَضــْر)436( َسـنََة َخْمـٍس َوَثاَلثِيـَن اْنَحَصْر َواْبـتِـاَلُؤُه  ُظـْلـًمـا  ُعـْثـَمـاُن 
اُل ِمْصَر َتْحُصُر))(  َعـَبـُروا)437( َوَلْم َتَزْل ُجهَّ َهـْجًمـا))(  اَر  الـدَّ َعَلْيـِه  َحتَّـى 
اْلُعْثـَمانِـي)438( َفــَذَبــُحــوُه َتـالِـَي اْلـُقــْرآِن اْلُمْصَحــُف))(  َيَدْيـِه  َبـْيـَن 
ْهِر َيْوَم اْلُجْمَعِة ِة))( )439( َوْقـَت َصاَلِة الظُّ َثاِمَن))( َعْشـٍر َقـْد َمَضى فِـي اْلِحجَّ
َلْعنَـْه َفـَأْنـَزَل))( اهللُ َعـَلـْيـِهـْم  َل ُكـــــلِّ فِــْتــنَــــْه)440(  إِْذ َكــــاَن َذا َأوَّ

ِذْكُر َشْيٍء ِمْن َفْضلِِه َوَمنَاِقبِِه ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه))( ـ 

ِكيُّ الطَّاِهُر))(  َتـالِــي اْلــُقــَراِن))( لِْلــَبـاَلِء َصـابِــُر)441( َمـْن ِمْثُل ُعْثَماَن الزَّ

لهم بالشجاعة والقوة، وإما بفتح الحاء والراء المخففة، بمعنى الخشونة، فيكون وصفا   =
زيد عدل، وهو على  قياس:  المضاف على  أو على حذف  للمبالغة،  االعتبار  بذلك  لها 
)ق87أ(:  االستشفا  بيان  في  وورد   ،)239  /2( الخفا  رفع  للبيت.  تتميم  الوجهين 
الجرش، بضم الجيم وفتح الراء المشددة، قال: »كأنه جمع جارش، وهو الذي يعدو أو 

يسرع في سيره«. 
))(  تحصر: أي تحبس عثمان بمن معه في داره عن الخروج. رفع الخفا )2/ 244( 

))(  هجما: أي بغتة. بيان االستشفا )ق87ب(. 
))(  في »ب«: »ُمْصَحُف«. 

))(  في »ب«: »َثانَِي«. 
))(  البيت ال يوجد في »ي«. 

))(  دعاء من الناظم على قاتليه )َفَأْنِزِل( أو إخبار )َفَأْنَزَل(. رفع الخفا )2/ 245(. 
))(  في »م«: »َفْضاِئِلِه« بدل َفْضِلِه، وفي »ص«: »َمنَاِقبِِه َوَفَضاِئِلِه«، وفي رفع الخفا )2/ 249(: 

»ِذْكُر َما َكاَن فِي َفْضِل ِذي النُّوَرْيِن َوَمنَاِقبِِه َرِضَي اهللُ َعنُْه«. 
بيان  اللفظين.  الختالف  المدح  مقام  في  التكرار  وحسن  بمعنى  كالهما  الطاهر  الزكي    )((
المنعوت، ويجوز نصب األول،  االستشفا )ق87ب(، والوصفان مرفوعان لقطعهما عن 

وجرهما على األصل. رفع الخفا )2/ 249(. 
))(  بنقل حركة الهمزة إلى الراء، وحذفها للوزن. رفع الخفا )2/ 250(. 
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وَرْيـِن)442( َعالِـي اْلَمَقـاِم َزْوُج ااِلْبنََتْيِن))(  النُـّ َذا))(  َي  ُســمِّ َذا  َأْجـِل  ِمـْن 

َأْخَبـَرُه اْلُمْصَطَفـى  َيـْكِفيـِه َأنَّ  ــــَرُه)443(  اْلـَبـْلـَوى))( َكــَمـا َبــشَّ بِـَهـِذِه 

ـَهاَدْه ِة اْلـَمـْأَوى َوبِـالشَّ َمــا َبــْعــَد َذا َفـْضـٌل َواَل َســـَعــاَدْه)444( بِـَجـنَـّ

َز َجْيَش اْلُعْسـَرْه ِمــْن َذَهـٍب ُهـَو ِمـَئـاٌت))( َعْشــَرْه))( )445( َأَلـْم َيُكـْن َجهَّ

فِـي َوْسـِط ِحْجـِر))( اْلُمْصَطَفـى َوَكبََّها)446( َجــاَء بِـَهــا َجـِميِعَهـا َفَصبََّهـا

َمــا َضــرَّ َمــا َعـِمــَل َبـْعـَد اْلـَيــْوِم)447( َفـَقــاَل َعـنْــُه ُمْخبِـًرا لِْلـَقـْوِم

ْيـِل ُشـْكًرا ِمنُْه َربِّ َرِضــيــُت َعــنْــُه َفــاْرَض َعنْـُه)448( َوَبـاَت ُطـوَل اللَّ

ِة ـدَّ ِة))( )449( َوَحـطَّ فِـي َتُبـوَك ِعنْـَد الشِّ َأْلـَف َبـِعـيــٍر َكــاِمــاَلِت اْلـُعــدَّ

اِس ُيـَواِســي)450( َذا َغْيـُر َأْمـَواٍل َلـُه فِـي النَـّ لِـَكـْي  ِمـنْـُهـْم))(  َوَهـَبـَهـا 

أم كلثوم فماتت في  أنكحه  ثم  ببدر،  ملسو هيلع هللا ىلص  ابنته رقية، فماتت والنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  أنكحه رسول اهلل    )((
السنة التاسعة من الهجرة. رفع الخفا )2/ 251(، وفي »ك«: »ابنتين«. 

))(  في »ب« و»ص«: »ُذو«. 
))(  أي الفتنة، وأنه يقتل ظلما. رفع الخفا )2/ 251(. 

))(  في »ص« و»ف«: »ِماَئٌة«. 
))(  عشرة: بيان لعدد المئات، فيكون ألف دينار. رفع الخفا )2/ 252(. 

))(  حجر: بتثليث الحاء وسكون الجيم، حضن اإلنسان. رفع الخفا )2/ 253( 
))(  قال ابن الطيب: »العدة: بالكسر، أي: العدد فيكون تأكيدا لألول، واألولى عندي ضبطه 
بالضم، أي: كامالت العددـ  بالضمـ  أي: برحالها وأقتابها كما ورد في األخبار واألحاديث، 
والتأسيس أولى من التأكيد في مثل هذا المقام كما ال يخفى«. بيان االستشفا )ق88أ(، وفي 

»ف«: »عدة«. 
االستشفا  بيان  بنفسه.  أو  بالالم  تعديته  وهب  في  المعروف  فإن  »لهم«؛  قال:  لو  األولى    )((

)ق88أ(. 
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َقـَهـا ِمــْن َقــْبــِل َتـْأتِــي))( َداَرْه)451( َوِعنَْدَمـا َجـاَءْت َلـُه تَِجـاَرْه))(  َفــرَّ
َوَفـْضـُل َمـنْـَقـَبـٌة  َلــُه  َوَكـْم  َيــِضــيـُق َعــْن إِيــَراِدَهـا اْلـَمـَحــلُّ)452( 

* * *

))(  في »ص«: »التَِّجاَرْه«. 
))(  في »أ«: »َيْأتِي«. 
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ِخاَلَفُة َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب 

ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه))( ـ 

ـــَد اْلــَمـْرِضـيَّـا)453( َوَبـْعــَدُه َقــْد َبـاَيـُعـوا َعـِليَّـا اْلــَبــَطــَل اْلــُمـَؤيَّ
ـــَداِد))( )454( َفـَقـاَم فِـي ِجـدٍّ َوفِـي اْجتَِهـاِد َيـْقـِصــُد))( َوْجـــَه اهلل بِـالسَّ
َكاَنـا  )(( ُثـمَّ ـتِّ  السِّ َعـاِم  َل  َأوَّ َنـِدَم))( َمـْن َلـْم َيـنْـُصــُروا ُعـْثـَمـاَنـا)455( 
َعاِئَشـِة َمـْع  َبْيـُر  َوالـزُّ َطـْلَحـُة  َفــَقـــاَم َهــــُؤاَلِء فِــــي َطـاِئــَفــِة)456( 
ْيِر َنْحَو اْلَبْصَرْه النُّْصـَرْه)457( َوَقَصُدوا فِي السَّ فِـيَهـا))(  َيـْحُصـَل  َأْن  َلـَعــلَّ 
اْلـَجـَمــِل)458( َفَساَق))( ِمْن َخْلِفِهُم اْلَفَتى َعِلي َيـْوُم  َذلِــَك  ِمــْن  َوَكــاَن 
ـاُل ُكـــلِّ فِـْرَقـْه ْه)459( َأَثـاَرَهـا ُجـهَّ َأَشـقَّ َمـا  اْلُخْلـِف))(  بَِشــْأِن  َأْقـبِـْح 

َم اهلل َوْجَهُه«، وفي »ص« جمع بين الدعاءين، وفي »أ« و»ن« وبيان االستشفا  ))(  في »ي«: »َكرَّ
)ق88أ( زيادة: »َوِسيَرُتُه«. 

))(  في »ك«: »بَِقْصِد«. 
))(  السداد: بفتح السين، هو االستقامة في الدين. رفع الخفا )2/ 257(. 

 .» ))(  في »ص«: »فِيِه«، بدل »ُثمَّ
))(  ندم: بكسر الدال أي حزن وتأسف. رفع الخفا )2/ 258( وفي »ص«: »َنَدَم«، وفي »أ« 

 .» و»ن«: »َنَدُم«، وفي »ك«: »َيُذمُّ
))(  في »ي«: »فِيِه«. 

))(  فساق: أي سار بعسكره. رفع الخفا )2/ 258(. 
))( بكسر الخاء المعجمة وضمها بمعنى المخالفة. رفع الخفا )2/ 260(.
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ـيـُن َأْثـنَـاَء َصـَفــْر)460( َوَعـاَم َســْبـٍع َوَثاَلثِيـَن ِغَيْر))(  َفـَوَقـَعــْت))( ِصفِّ

ْه ْه))( )461( َوَبِقـَي اْلَحـْرُب َعـَلـْيـَهـا ُمـدَّ َواْلـُمـْســـِلُموَن فِـي َأًذى َوِشـــدَّ

ـيـنَــا)462( َفَقْد َرَوْينَا))( َعْن َفَتى ِسـيِرينَا))(  ـــِذي ُعــدَّ َعـَلـى ِصـفِّ الَّ  )(( َأنَّ

))( ُثْم َيــتِــْم)463( َسـْبُعوَن َأْلًفـا ِمْن َقتِيٍل َثـمَّ َأْن  لِـَعـِلـيٍّ  اْنـتِــَصـاٌر  َكـــاَد 

َعْمـُرو فِيَهـا  لِْلِخـَداِع  َفـَراَغ  اْلَمْكـُر)464(  َيـْأتِـي  اْلَحـْرِب  ِخـَداِع  َوفِـي 

ـَفا))( )465( َأَمَرُهـْم َأْن َيْرَفُعـوا اْلَمَصاِحَفـا َوالـتَّـَألُّ الـتَّْحـِكـيـَم  َوَيـْطـُلـُبـوا 

))(  في »ص« و»ك« و»ن« »َعَبْر«، وهي كذلك في »أ« و»ب« و»م« وبيان االستشفا )ق88أ( 
جمع  الموحدة  وفتح  المهملة  »بكسر  ابن الطيب:  قال  »ِعَبْر«،  هو:  آخر  ضبط  إمكان  مع 
عبرة بالكسر، ما يعتبر به، أي حصلت عبر منها ما يذكر، أو عبر بصيغة الفعل«، والمثبت 
261(، وذكر اآلالني أنها بكسر الغين  هو الوارد في »ج« و»ف« و»ي« ورفع الخفا )2/ 
المعجمة وفتح الياء المثناة بمعنى الحوادث والشدائد، ويجوز أن يجعل ماضيا من: غبر، 
على  يعود  والضمير  األضداد،  من  فهو  والماضي  الباقي  بمعنى  جاء  الغابر  إذ  بقي؛  أي: 
الحروب  غبار  عن  كناية  الغبار  بمعنى  اسما  أيضا  بفتحتين  يجعل  وأن  المذكور،  الخلف 
وشدائده، وأن يقرأ عبر بفتح المهملة والموحدة اسما لسخنة في العين تبكيها من شدة ما 

حصل تلك السنة. رفع الخفا )2/ 261 - 262(. 
))(  في »س«: »َوَوَقَعْت«. 

))(  البيت ال يوجد في بيان االستشفا )ق88ب(. 
))(  في »م«: »ُرِوي«. 

))(  فتى سيرينا: أي: ابنه محمد بن سيرين. رفع الخفا )2/ 262(. 
))(  بفتح الهمزة، وتكسر إن أريد بها اللفظ. بيان االستشفا )ق88ب(. 

))(  َثمَّ بفتح المثلثة، أي: هنالك. بيان االستشفا )ق88ب(، أي: في صفين. رفع الخفا )2/ 263( 
وفي »ن«: »ُثمَّ َثْم«. 

))(  التألفا: مصدر التفعل بمعنى الصلح ورفع النزاع. رفع الخفا )2/ 264(، وفي »ب« و»ص« 
»المصاحف« و»التألف«. 
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َر فِي اْلِكَتـاِب))(  َوَخــَرَجــْت َطـَواِئـــُف اْلـِكـاَلِب))( )466( َفـَكاَن َمـا ُقـدِّ

ـــاُر))( )467( َعـَلـى َعـِلـيٍّ َوُهـُم َأْنَصـاُر))(  اْلـُكــفَّ َوُهــــُم  ـــُروُه  َوَكـــفَّ

ـْهـــُرَواِن))( َوْقــَعــــٌة َوُقــتِـاَل)468( َوَوَقَعـْت َبْيـَن اْلَفِريَقْيـِن َعَلـى الــنَـّ

اْلِفْتنَـِة َشـْأُن  َوَذاَك  َخاَلِئـٌق))(  َســـنَـَة َأْرَبــِعـيـَن َلـْيـَل))( اْلُجـْمـَعـِة)469( 

ـــِهـيـُد َأْشـــَرُف الَماَل)1)( )470( َسـابَِع َعْشـِر))( َرَمَضاَن))( ُقتاَِل َعـِلـيٌّ الشَّ

ِم)471( َقَتَلُه َأْشَقى اْلَوَرى اْبُن ُمْلَجِم)))(  َفـْلـُيـْهـَن)))( بِـاْلُخـُلـوِد فِـي َجـَهـنَـّ

))(  الكتاب: اللوح المحفوظ. رفع الخفا )2/ 264(. 
))(  أراد الخوارج؛ ألنه أطلق عليهم كالب في عدة أحاديث. بيان االستشفا )ق88ب(. 

ْنَصاُر«.  ))(  في »ص« و»ي«: »األَْ
اُر«.  ))(  في »ب«: »ُكفَّ

))(  النهروان: بليدة قديمة بالقرب من بغداد. رفع الخفا )2/ 265(. 
))(  بالصرف للوزن. بيان االستشفا )ق88ب(. 

))(  في »ب«: »ليلة«. 
))(  في »ج«: »َخاِمَس َعْشِر«، وفي »ي« وبيان االستشفا )ق88ب( ورفع الخفا )2/ 271(: 
التاسع  وقيل:  والعشرين،  السابع  في  »أي:  ابن الطيب:  قال  َرَمَضان«،  ِعْشِري  »َسابَِع 

والعشرين«. 
))(  »َرَمَضاٍن« بالتنوين للوزن. بيان االستشفا )ق88ب(، وهو الوارد في »ك« و»ن«، وجاء في 

»س« و»ص« و»ف« »ي«: »َرَمَضاَن« غير منصرفة. 
)1)( أشرف المال الموجودين في زمنه باإلجماع. بيان االستشفا )ق88ب(، والمأل: الجماعة 

واألشراف والقوم. رفع الخفا )2/ 271(. 
)))( في »ب«: »اْلُمْلَجِم«. 

)))( فلُيْهَن: بالبناء للمفعول، أي: فليسر وليبشر بالخلود السرمدي في دركات جهنم، وهذا 
تهكم واستهزاء. رفع الخفا )2/ 272(. 
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ِذْكُر َشْيٍء ِمْن َفْضلِِه َوَمنَاِقبِِه ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه))( ـ 

ْخُص فِي َوْصِف َعِلي َوَفـْضُلـُه َجـا))( فِـي اْلِكَتـاِب الُمنْـَزِل)472( َماَذا َيُقوُل))( الشَّ

َخـْيـَبــِر)473( َأَلْيـَس َقـاَل اْلُمْصَطَفـى لَِحْيَدِر َيـْوَم  اَيـِة  الـرَّ فِـي  َقــاَل  َمــا 

َشــــِقـي)474( َأَلـْيــَس اَل ُيـِحبُّـُه إاِلَّ َتـِقـي))(  إاِلَّ  ُيـْبـِغـُضــُه  َيـُكـْن  َوَلـْم 

بَِمنِْزَلـْه النَّبِـي  ِمـَن  َيُكـْن  َأَلـْم  َهـاُروَن ِمـْن ُموَسـى َكَمـا َقْد))( َقـاَل َلْه)475( 

َمـْن ُكـنْـُت َمـْواَلُه َفـَمــْواَلُه َعـِلـي))( )476( َوَصـحَّ ِمْن َقْوِل النَّبِيِّ اْلُمْرَسـِل

َوَيــْوَم َأْعـَطــى ِدْرَعـــُه اأْلَْعــَرابِــي)477( َوَقــْولِـِه ُقــْم َيــا َأَبــا ُتــَراِب

َقـُه َوَقــْوُلـُه))( فِــي اْلـَعـَســِل))( )478( َوَيـْوَم َبْيـُت الَماِل َوْهـَو ُمْمَتِلي َفــرَّ

))(  »َفْضِلِه« ال توجد في »ج« و»ي« ورفع الخفا )2/ 274(، وفي »ص«: »َمنَاِقبِِه َوَفَضاِئِلِه«، 
َم اهللُ َوْجَهُه«.  ويوجد في »ص« زيادة بعد الترضي: »َوَكرَّ

))(  في »ص«: »َما َيُقوُل«. 
))(  بالقصر، أي: جاء. رفع الخفا )2/ 274(. 

)ق88ب(:  االستشفا  بيان  وفي   ،)276  /2( الخفا  رفع  المتقي.  بمعنى  الياء  بتخفيف    )((
ابن الطيب: »بالنقل للوزن، وحذف المفعول، أي: ال  َتِقي«، قال  ُيِحبُّ االَّ  اَل  َقاَل  »َأَلْيَس 

يحب عليا إال تقي«. 
))(  »َقْد« ال توجد في »ج«. 

))(  أي من كنت حبيبه وناصره فحبيبه وناصره علي ـ كرم اهلل وجهه ـ فهو حبيبنا وسيدنا. رفع 
الخفا )2/ 272(. 

))(  الالم في »س« مرفوعة، وفي »ب« مجرورة، وفي »ي« منصوبة، وجاء في »أ« و»ك« و»م« 
وبيان االستشفا )ق89أ(: »َوفِْعلُه«. 

))(  انظر القصة الدالة على زهده وورعه ـ رضي اهلل عنه ـ في رفع الخفا )2/ 279 - 280(. 
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ُيـْحَصـى اَل  َفـْضَلـُه  إِنَّ  َتـاهللِ  َوَوْصـَفــُه اْلـَجـِمـيَل))( اَل ُيْسـَتـْقَصى)479( 

* * *

))(  في »ص«: »اْلَجِميُع«. 
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ِخاَلَفُة اْبنِِه اْلَحَسِن 

ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ))( 

ْبُط))( اْلَحَسْن َوَنْجُل َصْخٍر))( فِي اْلِخاَلِف َما َسـَكـْن)480( َوَقاَم َبْعَدُه اْبنُُه السِّ

بِـاْلـَعـَســاِكـِر)481( َسـنََة إِْحـَدى فِـي َربِيـِع اآْلِخـِر اْلـَجـْمـَعــاِن  َتـنَــاَزَل 

َوَظـَهــَر اْلـَغـْدُر بِـَجـْيِش اْلَحَســِن))( )482( َقِريَب ااَلْنَباِر))( بَِأْرِض َمْسِكِن))( 

َما ْلـِح َتْحِقيًقـا))( لَِمـا)483( َوَلْم َيُكْن ِمْن َرْأِيِه))( َسْفُك الدِّ َفاْخَتـاَر َقْصـَد الصُّ

))(  »اْبنِِه« ال توجد في »ج« و»ص« و»ن« و»ي«، وفي رفع الخفا )2/ 280(: »ِخاَلَفُة اْلَحَسِن 
االستشفا  بيان  وفي  الحسن،  »أل«  دون  لكن  »ص«  في  وكذا  َعنُْهَما«  َرِضَي اهللُ  َعِليٍّ  اْبِن 

)ق89أ(: »ِذْكُر ِخاَلَفِة اْلَحَسِن ـ َرِضَي اهللُ َعنُْه ـ«. 
الخفا  الرجل. رفع  ابن بنت  ملسو هيلع هللا ىلص وريحانته، والسبط لغة:  السبط: أي سبط رسول اهلل    )((

 .)280 /2(
))(  أي معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب. رفع الخفا )2/ 280(. 

))(  بنقل حركة الهمزة إلى الالم للوزن، وبالنون الساكنة. رفع الخفا )2/ 281(. 
))(  َمْسِكن: بوزن مسجد، موضع بأرض الكوفة. رفع الخفا )2/ 281(. 

))(  اختيار الصلح كان لمجرد حقن دماء المسلمين، ال مع ضعف وخيانة بجيشه. رفع الخفا 
 .)281 /2(

))(  في »ص«: »َرْأِسِه«. 
))(  في »ص«: »َتْصِديًقا«. 
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َأْحَمـُد بِـيُّ  النَـّ ُه  َقـاَل َجـدُّ َقـْد  َســيِّـُد)484(  َهــَذا  اْلـَحـَســـَن  اْبـنِــَي  إِنَّ 

ْلِح َعَلى َفـَقـبِــاَل)485( َفَراَسَل اْبَن َصْخِر))( فِي الصُّ ُشــــُروٍط اْشـــَتــَرَطــَهــا 
َم اأْلَْمــَر َلـُه َوَراَحـا))(  َواْســـَتـَراَحــا)486( َفـَســلَّ َطـْيـَبــَة  فِــي  َأَقـــاَم 
َوَخـْيــَر َأْهــِل َعـْصـــِرِه َوَأْشـــَرَفــا)487( َوَكاَن َأْشـَبَه اْلَوَرى بِاْلُمْصَطَفى
َسـنَْه َثاَلُثـوَن  ـْت  َتمَّ َوَهُهنَـا))(  ِة اْلـُمــَعــيَّــنَــْه)488(  ـُبـــوَّ ِخــاَلَفــُة الـنُـّ

* * *

))( غير منصرف للوزن. رفع الخفا )2/ 282(. 
))(  في »ف«: »َفَراَحا«. 

))(  أي عند الوقت الذي خلع فيه الحسنـ  رضي اهلل عنهـ  نفسه عن الخالفة وتركها حقنا لدماء 
المسلمين، وإخمادا لنار الفتنة. بيان االستشفا )ق89ب(. 
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ِمـْثـُل َفـَتــى))( َعـْبـِد اْلـَعـِزيـِز ُعَمـَرا)489( َوَبْعـُد َحتَّـى َعْصِرَنـا َلْيَس ُيَرى
َوِذْكُرُهـْم فِـي َغْيـِر َهـَذا))( َأْجـَمـُل))( )490( َلِكـْن ُمُلوٌك َقْد َغَزْوا َوَعَدُلوا))( 
َفُيوُسَف))( النَّاِصِر))( َفاْسَمْع))( َواْحِكي)491( َكاْبـِن ُسـُبْكتِِكيَن َواْبـِن َزْنِكـي
َفا فِي ِسيَرةِ))(  اْلُمْصَطَفــى َواْلـُخـَلَفاِء اْلـَخـْمــَســِة)492( َوَكَمَلْت))( َذاُت الشِّ
اَل)))(  ـاَل)))( )493( َأْبَياُتَها َجاَءْت َثَواٍن)1)( ُكمَّ َعـاَم ِحَسـاٍب)))( َصـحَّ َذاَك ُجمَّ

))(  في »ب« و»ج«: »اْلَفَتى«، قال اآلالني: بإضافة فتى إلى عبد العزيز، أي ابنه الكريم العادل 
المشهور. رفع الخفا )2/ 287(. 

))(  في »ص«: »َوَعاَدُلوا«. 
))(  أي ذكرهم في كتاب غير هذا الكتاب الموسوم بذات الشفا. رفع الخفا )2/ 291(. 

خير  لسيرة  موضوع  »ألنه  ابن الطيب:  قال   ،)291  /2( الخفا  رفع  أحسن.  أي:  أجمل،    )((
الخلق على اإلطالق، وخلفائه المقدمين على سائر الخلق باالتفاق، فال يناسب ذكر غيرهم 

معهم«. بيان االستشفا )ق89ب(. 
))(  في بيان االستشفا )ق89ب(: »َوُيوُسَف«. 

السلطان محمود بن سبكتكين  العادلين، وهم  المجاهدين  الملوك  الناظم بعضا من  ))(  ذكر 
الدين  وصالح  )ت569هـ(،  زنكي  الدين  عماد  بن  محمود  الدين  ونور  )ت422هـ(، 

األيوبي يوسف الناصر )ت589هـ(. وانظر تراجمهم في رفع الخفا )2/ 292 ـ 300(. 
))(  في »ب«: »َواْسَمْع«. 

))( كملت بتثليث الميم، والفتح أفصح. بيان االستشفا )ق89ب(. 
يَرِة«.  ))( في »أ« و»م«: »السِّ

)1)( في »م«: »ثوال«، وفي بيان االستشفا )ق90أ(: »َدَواٍن«. 
)))( كمال: جمع كامل، أي كاملة مستوفاة العدد المطلوب. بيان االستشفا )ق90أ(. 

)))( قال ابن الطيب: »بكسرة واحدة؛ ألنه مضاف إليه قوله: صح ذاك«. بيان االستشفا )ق90أ(. 
)))( جمال: أي حساب الجمل، وهو حساب حروف أبي جاد. رفع الخفا )2/ 301(. 
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َمْه ِة اْلُمَحرَّ اْلَمْلَحَمـْه))( )494( َخاِمَس ِعْشِري))( اْلِحجَّ ُوُقـوِع  ِمـْن  َيـْوٍم  َثـالِـَث 
ا َأْقَبُلوا َوَصُلـوا)495( َأْعنِـي َبنِي اأْلَْصَفِر))( َلمَّ اْلـَوَفـاِء))(  َراَيـاِت  َوَتـْحــَت 
وِس)496( َيـْقـُدُمُهـْم َمـِلـُك ااَلْنُكـُروِس فِـي اآلِص))( َواْلَفَرْنـِج))( ُثـمَّ الـرُّ
ْفاَلِق))( َواْلُبْلَغاِر ـْرِف))( َواإِلْ ـاِر)497( َوالسَّ َوَنـْحـِوِهـْم ِمــْن َســـاِئــِر اْلـُكــفَّ
َواِحـِد بَِقْلـٍب  اْلـُكلُّ  َفاْجَتَمـَع  َعَلـى اْبـِن ُعْثَمـاَن))( اْلَفَتـى اْلُمَجاِهـِد)498( 
َجــاِل)499( َقاُلـوا َجِميًعـا َمْعَشـَر اأْلَْبَطـاِل إِْن َلــْم َتــُقـوُمـوا َقــْوَمــَة الـرِّ

َبَلـْد َبْعـَد  َبَلـًدا  َلـَيـْأُخَذْنـُكـْم  َوَلْم)1)( َيُكـْن َيْتُرُك ِمنُْكْم ِمـْن)))( َأَحْد)500( 

))(  في »ب« و»ص« و»م« وبيان االستشفا )ق90أ(: »خامس عشر«. 
))(  لعل مراده ثالث يوم قبل وقوع الملحمة فإنه قد أرخ تلك الملحمة في كتابه جامع األسانيد 

)ص56( بالثامن والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعمئة. 
))(  بنو األصفر: أراد بهم ملوك الروم، سموا بذلك ألنهم أوالد األصفر بن روم بن عيصو بن 

إسحاق ـ عليه السالم ـ. رفع الخفا )2/ 301(. 
»َراَياٍت  301(، وفي »ص«:   /2( الخفا  رفع  والخيانة.  الفرار  الصدق وعدم  أي  الوفاء:    )((
ُأُلوًفا«، قال ابن الطيب:  ألوٍف«، وفي »ب« و»م« و»ن« وبيان االستشفا )ق90أ(: »َراَياٍت 

»ألوفا جمع ألف، حال من الضمير في قوله: وصلوا«، وفي »ك«: »غابات الوفاء«. 
))(  في »ص« وبيان االستشفا )ق90أ(: »فِي ااَلْرِض«، وفي »ن«: »واآلص«.

والراء  الفاء  بفتح  »الفرنج:  اآلالني:  قال  »اإلفرنج«،  )ق90أ(:  االستشفا  وبيان  »ك«  في   )((
وسكون النون بعد جيم، ويقال أيضا: اإلفرنج«. رفع الخفا )2/ 302(. 

رِق«.  ))( قال ابن الطيب: كأنه من طوائف الكفار أيضا. بيان االستشفا )ق90أ( وفي »ك«: »َوالسَّ
ْفاَلِك«، وذكر أنه بكسر الهمزة، وأن آخره ينطق بين الكاف  ))( في بيان االستشفا )ق90أ(: »َواإِلْ

والقاف. 
))( يعني الملك با يزيد. بيان االستشفا )ق90أ(. 

)1)( في »س«: »َفَلْم«.
)))( »ِمْن« ال توجد في »ج«. 
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ـَغـــاَر َواْلـِكــَبـــاَرا)501( َفاْسَتْوَعُبوا))( َمَمالَِك النََّصاَرى َوَجـَمـُعـوا الـصِّ

َبَطـِل ُشـَجاٍع  ُكلَّ  َواْنـَتـَخُبـوا  َرُجــِل)502(  َأْلــَف   )(( َيـــُردُّ َأْن   )(( ُيـَظــنُّ

ِسـنِينَا))(  فِـي  َذلِـَك  َوَفـَعُلـوا  َوَبــَلــُغـوا))( اآْلاَلَف))( ِمـْن ِمـِئـيـنَـا)503( 

ُهْم ُهـُم اْلَباَبـا))( َفَجـاُؤوا ُكلُّ َوُجـنْـُدُهــْم َوَخـْيـُلُهــْم َوَرْجُلُهـْم))( )504( َغرَّ

التُّـْرِك ِقَتـاِل  َعَلـى  ُهـْم  َفَحضَّ َوَقـْهــِر ااِلْســـاَلِم َوَأْخـِذ اْلـُمْلـِك))( )505( 

اِم َوَبْيِت اْلَمْقِدِس وِم)1)( َوالشَّ ـِذي َأْضـَمــَرُه اأْلَْنـُكـُرِس)))( )506( الرُّ َهــَذا الَّ

))(  في »ن«: »َواْسَتْوَعُبوا«. 
( أي يظنه غيره. رفع الخفا  : أي ذلك البطل ويقدر في نفسه، أو هو مجهول )ُيَظنُّ ))(  َيُظنُّ

 .)303 /2(
))(  قال اآلالني: يرد بالرفع لجعل أن مخففة من المثقلة رافعة لضمير الشأن، وجعلها مصدرية 

ناصبة بعيد. رفع الخفا )2/ 303(. 
نِينَا«.  ))(  في »ن«: »بِالسِّ

))(  في بيان االستشفا )ق90أ(: »َفَبَلُغوا«. 
وترك  ألف،  جمع  »آالف  ابن الطيب:  قال  آاَلَف«،  »َفَبَلُغوا  )ق90أ(:  االستشفا  بيان  في    )((

التنوين للوزن«. 
خليفة  اسم  »الباب  »م«:  حاشية  وفي  »الَباب«،  و»م«:  و»ص«  و»س«  و»ب«  »أ«  في    )((
النصارى«، وقال اآلالني: »البابا الذي تطيعه الفرنج وهو عندهم بمنزلة اإلمام ال يخالفون 

رأيه«. رفع الخفا )3/ 304(. 
))( رجلهم ـ بالفتح ـ اسم جمع لراجل، كراكب وركب. بيان االستشفا )ق90أ(. 

))( الملك مثلثة، والضم أفصح. بيان االستشفا )ق90ب(. 
وِم«.  )1)( في »ص«: »َوالرُّ

َْكُروِس«، وفي بيان االستشفا )ق90ب( ورفع الخفا )2/ 304(: »اأْلَْنَكُرِسي«،  )))( في »ج«: »االنَ
قال اآلالني: »بتخفيف الياء للوزن نسبة إلى انكروس، بحذف الواو في النظم«. 
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َوَكـْيـُدُهـْم فِـي َنـْحــِرِهـْم ُيـِحيـُط))( )507( َواهللُ ِمــْن َوَراِئـِهــْم ُمـِحـيـُط

َعـَلـى ُزَهــا))( َأْلـَفـْيـِن ِمْن َســِفـيـنَـْه)508( َفَقَطُعوا النَّْهـَر اْلَكبِيَر))( ُطوَنْه))( 

اْلـَمـْأُمـوِل)509( َواْجَتَهُدوا فِي َحْصِر نِيَكاُبولِي))(  بِــَخــْيــَبــِة  َفـْانـَقـَلـُبـوا 

ى))( بِـِهــْم َتـنْـِكياَل)510( َوُأِخــُذوا))( َوُقـتِّـُلوا َتـْقـتِـياَل ــَل))( اْلـُغـزَّ َوُنـكِّ

َمــــَلــــْك)511( بَِسـْعِد َبا َيِزيَد))( َأْوَلى َمْن َمَلْك بِـــــآاَلِف  ــــــَدُه اهللُ  َأيَّ

ـِذي َكَسـَرُهْم بِنَْفِسـِه َبـْأِســــــــِه)512( َفـْهــَو الَّ َألِـيـَم  َأَذاَقــُهــْم  ـا  َلـمَّ

ُمَخبِّـُر)1)(  ِمـنْـُهـُم  َيـُردَّ  َفـَلـْم  إاِلَّ َقــِلــيـــاًل ِمــْثــُلـــُه اَل ُيـْذَكـــُر)513( 

))(  في »س« و»ص«: »ُمِحيُط«. 
))(  في »ص«: »َنْهَر اْلَكبِيِر«. 

بيان  األسود.  البحر  في  يصب  التتر،  بأرض  عذب  والفرات،  النيل  من  أعظم  نهر  طونه:    )((
االستشفا )ق90ب(. 

))(  ُزها: بالضم، وقصره للوزن، أي القدر، أي على مقدار. بيان االستشفا )ق90ب(. 
))(  في »ص«: »نِيَكاُبوِل«، وفي بيان االستشفا )ق90أ(: »تِنَْكاُبوِل«، وقد ضبطها بالحروف. 

))(  في »ك«: »َفُأِخُذوا«. 
َل«، قال اآلالني: نكل تنكيال، أي: صنع به صنيعا عجيبا، يعتبر كل من  ))(  في »م« و»ن«: »َفنَكَّ

رآه به. رفع الخفا )1/ 305(. 
))( الغزى ـ بضم الغين وتشديد الزاي المعجمتين ـ جمع غاز. بيان االستشفا )ق90ب(، وفي 
305(: »العزى«، قال اآلالني: »هي صنم  الخفا )2/  »أ« و»ج« »ف« و»ن« و»ي« ورفع 
للعرب ال للنصارى، وإنما هم عباد صليب، لكن األصنام الشتراكها في البطالن في حكم 

واحد«. 
))( با يزيد األول السلطان المشهور بالفتوحات العظيمة رابع ملوك آل عثمان. بيان االستشفا 

)ق90ب(. 
)1)( في »أ«: »مخير«. 
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َفَلـْم َتـُكـْن))( ِمـْن َبْعـِد َذا لَِتْعِصَيـْه))( )514( َفـَأْبِشــُروا بِـَفـْتِح ُقْسـَطنْطِينَِيْه

ُنـــــوَرْه)515( َلَعلَّ ِذي))( اْلَمْلَحَمُة اْلَمْذُكوَرْه))(   )(( ُمـــتِـــمٌّ َربُّـــنَــــا  َواهللُ 

َنــبِـــيَّــــُه َوِديـــنَــــُه َوَأْظـــَهـــَرا)516( َواْلَحْمـُد))( هللِ َعَلـى َأْن َنَصـَرا

َسـلََّما))(  ُثـمَّ  َعَلْيـِه اهللُ  َصلَّـى  َوَســـــلَّـَمـا)517(  َبـَغـى  َمــْن  َكـْيــَد  َوَردَّ 

* * *

))(  في »ص« و»ف« و»ن«: »َيُكْن«. 
))(  في »ك«: »َتْعِصينَْه«، وفي »ن«: »الَعِصيَّْه«. 

))(  في »ب« و»م«: »َذا«. 
))(  أي ملحمة بني األصفر مع السلطان با يزيد هي الملحمة المذكورة المشهورة في األحاديث، 
بأن عقبها فتح قسطنطينية. رفع الخفا )2/ 310(، وقال ابن الطيب: »انظر أين خبر لعل؟، 

وأظنه تحريف: أِلَْجِل ِذي الَمْلَحَمِة، متعلق بتعصيه«. بيان االستشفا )ق90ب(. 
 .» : بالتنوين. رفع الخفا )2/ 310(، وفي بيان االستشفا )ق90ب(: »ُيتِمُّ ))(  ُمتِمٌّ

))(  في »ف«: »اْلَحْمُد« دون واو. 
نَا َوَسلََّما«.  ))(  في »ج« و»ي« و»ف« ورفع الخفا )2/ 310(: »َصلَّى َعَلْيِه َربُّ
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قائمة المراجع والمصادر

أوال: المخطوطات: 
من  المنورة،  بالمدينة  عبد العزيز  الملك  مكتبة  البن الجزري،  اإلسالم،  بتاريخ  اإلعالم   )1(

محفوظات مكتبة عارف حكمت برقم )44/ 900(. 

جامعة  وفي  إيرلندا،  بجمهورية  شيستربتي  مصدرها  أبي القاسم،  كالم  من  العالم  بغية   )2(

الكويت مصورة عنها. 

)3( بيان االستشفا بما في ذات الشفا في سيرة النبي ثم الخلفا، البن الطيب الفاسي، محفوظات 

دار الكتب المصرية تحت رقم )17تاريخ ش(. 

)4( التعريف بالمولد الشريف، البن الجزري، المكتبة البريطانية بلندن برقم )3608(. 

البديري الدمياطي، نسخة  )5( الجواهر الغوالي في بيان األسانيد العوالي، لمحمد بن محمد 

مكتبة األزهر، برقم )317819(. 

)6( الدرجات العلية في طبقات الحنفية، البن الجزري، مكتبة أحمد الثالث بتركيا. 

)7( ذات الشفا في سيرة النبي المصطفى ومن بعده من الخلفا، البن الجزري، عشر نسخ خطية، 

تفاصيلها في قسم الدراسة. 

ببغداد تحت  السليماني، مكتبة اآلثار  المصطفى، لمحمد بن يوسف  الوفا في سيرة  )8( ذات 

رقم )20757(. 

)9( الرسالة البيانية في حق أبوي النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ المنسوب البن الجزري، مكتبة برلين. 

)10( رسالة في الوقف على الهمز لحمزة وهشام، البن الجزري، مخطوطات المجمع العلمي 
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للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  في  مصورة  عنها  وتوجد   )5465( برقم  بدمشق  العربي 

والتراث بدبي. 

)11( رفع الخفا على ذات الشفا، للشيخ محمد بن حسن اآلالني الكردي، نسخة مكتبة جامعة 

الملك سعود بالرياض. 

)12( شرح طيبة النشر في القراءات، للنويري، مكتبة مكة العامة. 

الشافعي،  المكي  الهاشمي  فهد  بن  محمد  الدين  لتقي  المرتحل،  وبلغة  المنتحل  عمدة   )13(

جامعة الكويت برقم )3470(، مصورة عن نسخة شيستربتي. 

)14( العناية في شرح الهداية في علم الحديث، لجمال الدين حسين بن علي الحصني الشافعي، 

المكتبة الظاهرية بدمشق برقم )1117(. 

)15( فتح القريب المجيب ببيان قراءة اإلمام حمزة بن حبيب، المنسوب البن الجزري، مكتبة 

المسجد الحرام بمكة برقم )437(. 

)16( المسلسل بالمحمدين، البن الجزري، نسخة جامعة برنستون، ويوجد عنها مصورة في 

مكتبة الملك فهد بالرياض. 

بجامعة  المركزية  األحمد  جابر  مكتبة  نسخة  البن الجزري،  الحصين  الحصن  منتخب   )17(

الكويت، رقم )793(. 

الموصلي،  العمري  الشفا لمحمد  الخفا عن ذات  الوفا في كشف  الصفا ومسرح  )18( منهل 

مخطوطات جامعة صالح الدين بالموصل. 

ثانيا: المطبوعات: 
)1( إتحاف الورى بأخبار أم القرى، للنجم عمر بن فهد، تحقيق فهيم محمد شلتوت، جامعة 

أم القرى، مكة المكرمة، 1983م. 

)2( األربعون العوالي، لشمس الدين محمد بن الجزري، تحقيق الدكتور المصطفى السليمي، 

بحث مكتوب على الحاسوب. 
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بمكة  الميرية  المطبعة  البن الجزري،  أبي طالب،  بن  علي  مناقب  في  المطالب  أسنى   )3(

المحمية، ط1، 1324هـ. 

)4( اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا، لمغلطاي بن قليج، تحقيق محمد 

نظام الدين الفتيح، دار القلم، بيروت، ط1، 1416هـ 1996م. 

)5( إشراقات األصول في علم حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ألبي محمد جالل القايني، تحقيق يوسف 

المهيني، رسالة ماجستير، جامعة الكويت. 

)6( األعالم، لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط16، 2005م. 

)7( اإلمام شمس الدين ابن الجزري، فهرس مؤلفاته ومن ترجم له، إعداد محمد مطيع الحافظ، 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط1، 1414هـ 1994م. 

المجلس  حبشي،  حسن  الدكتور  تحقيق  العسقالني،  البن حجر  العمر،  بأنباء  الغمر  إنباء   )8(

األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 1418هـ 1998م. 

)9( األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، لمجير الدين الحنبلي العليمي، تحقيق عادل يونس 

عبد المجيد، مكتبة دنديس، عمان، ط1، 1420هـ 1999م. 

العربية،  النهضة  )10( األيوبيون والمماليك في مصر، للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، دار 

القاهرة، 1990م. 

)11( البداية في معالم الرواية )تذكرة العلماء في أصول الحديث(، لشمس الدين ابن الجزري، 

تحقيق الدكتور المصطفى السليمي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، 1423هـ 2003م. 

)12( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق الدكتور 

حسين بن عبد اهلل العمري، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419هـ 1998م. 

)13( بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين، لعبد العزيز بن ولي اهلل 

الدهلوي، ترجمة محمد أكرم الندوي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت. 

)14( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجالل الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل 

إسماعيل، المكتبة العصرية، بيروت، 1384هـ 1964م. 
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وزارة  الزبيدي،  الحسيني  مرتضى  محمد  للسيد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   )16(

اإلعالم، الكويت، 1392هـ 1972. 

العثماني، للدكتور عماد عبد السالم رؤوف،  العصر  العراقيون في  التاريخ والمؤرخون   )17(

دار واسط، الجمهورية العراقية، 1983م. 

مفلح  محمد  أحمد  الدكتور  تحقيق  البن الجزري،  العشر،  القراءات  في  التيسير  تحبير   )18(

القضاة، دار الفرقان، عمان، ط1، 1421هـ 2000م. 

)19( التمهيد في علم التجويد، البن الجزري، تحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ط4، 1418هـ 1997م. 

ابن الجزري،  محمد  بن  محمد  بن  محمد  المقرئ  لإلمام  ابن الجزري،  أسانيد  جامع   )20(

ط1،  األردن،  الكريم،  القرآن  على  المحافظة  جمعية  حيدر،  سعيد  بن  حازم  د.  تحقيق 

1435هـ 2014م. 

)21( الجامع الصحيح، ألبي عبد اهلل البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، 

القاهرة، ط1، 1400هـ. 

)22( الحصن الحصين من كالم سيد المرسلين، البن الجزري، تحقيق الدكتور عبد الرؤوف 

الكمالي، دار غراس، الكويت، ط1، 1429هـ 2008م. 

1352هـ  القاهرة،  وجماعة،  ثابت  محمد  العربية  إلى  نقلها  اإلسالمية،  المعارف  دائرة   )23(

1933م. 

تحقيق  المكي،  ابن فهد  لعمر  األمين،  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  بذيل  الكمين  الدر   )24(

الدكتور عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط1، 1421هـ 2000م. 

سالم  تصحيح  العسقالني،  ابن حجر  للحافظ  الثامنة،  المئة  أعيان  في  الكامنة  الدرر   )25(

الكرنكوي األلماني. 

)26( دروس في التاريخ اإلسالمي، للشيخ محمد الخضري بك، دار البيروتي، دمشق، ط2، 

1427هـ 2006م. 
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)27( دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها، لمحمد بن إبراهيم الشيباني وأحمد سعيد 

الخازندار، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط2، 1416هـ 1995م. 

محمد  تحقيق  الفاسي،  التقي  ألبي الطيب  والمسانيد،  السنن  رواة  لمعرفة  التقييد  ذيل   )28(

صالح بن عبد العزبز المراد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1411هـ 1990م. 

حمدي  تحقيق  الكردي،  اآلالني  حسن  بن  محمد  للشيخ  الشفا،  ذات  على  الخفا  رفع   )29(

1407هـ  ط1،  بيروت،  الكتب،  عالم  الزبياري،  محمد  وصابر  السلفي  عبد المجيد 

1987م. 

حسن  أكرم  تحقيق  المرادي،  خليل  لمحمد  عشر،  الثاني  القرن  أعيان  في  الدرر  سلك   )30(

الحلبي، دار صادر، ط1، 1422هـ 2001م. 

بن علي  بن محمد  بن محمد  العشر ألبي القاسم محمد  القراءات  في  النشر  )31( شرح طيبة 

النويري، تحقيق د. مجدي محمد سرور سعد باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1424هـ 2003م. 

)32( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن العماد الحنبلي، تحقيق محمود األرناؤوط، دار 

ابن كثير. دمشق. ط1. 1406هـ ـ 1986م. 

)33( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ط1، 1395هـ 1975م. 

)34( شيخ القراء اإلمام ابن الجزري، للدكتور محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط1، 

1416هـ 1995م. 

بيروت، ط1،  الجيل،  دار  السخاوي،  الدين  التاسع، لشمس  القرن  الالمع ألهل  الضوء   )35(

1412هـ 1992م. 

)36( طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي، لعبد الوهاب البريهي السكسكي اليمني، 

تحقيق عبد اهلل محمد الحبشي، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط2، 1414هـ 1994م. 
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الحافظ عبد العليم خان،  الدكتور  الدمشقي، تحقيق  الشافعية البن قاضي شهبة  )37( طبقات 

دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1399هـ 1979. 

ابن الجزري،  الشريف، ألبي الخير محمد بن محمد بن محمد  بالمولد  التعريف  )38( عرف 

تحقيق محمد أبي الخير الملقي، دار الحديث الكتانية، المملكة المغربية، ط2، 1432هـ 

2011م. 

حامد  محمد  تحقيق  الفاسي،  التقي  ألبي الطيب  األمين،  البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد   )39(

الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1378هـ 1958م. 

الكتب  دار  حبشي،  حسن  الدكتور  تحقيق  البقاعي،  حسن  بن  إلبراهيم  العنوان،  عنوان   )40(

والوثائق القومية، القاهرة، ط1، 1424هـ 2003م. 

)41( غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، لعز الدين ابن فهد الهاشمي، تحقيق فهيم محمد 

شلتوت، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1409هـ 1988م. 

)42( غاية النهاية في طبقات القراء، البن الجزري، تحقيق برجستيراسر، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1351هـ 1932م. 

والسالطين  الوالة  من  مصر  ولي  فيمن  الناظرين  تحفة  وبهامشه  للواقدي،  الشام  فتوح   )43(

لعبد اهلل الشرقاوي، دار العلم للجميع. 

)44( الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية، للعالمة أبي الفتح المزي، تحقيق 

جمال السيد رفاعي، مكتب أوالد الشيخ للتراث، القاهرة، ط1. 

)45( الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط، قسم القراءات، مؤسسة آل البيت، 

عمان، األردن. 

)46( فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، لعبد الحي بن 

عبد الكبير الكتاني، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط3، 

1402هـ 1982م. 



قائمة المصادر والمراجع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  279

)47( فهرس المخطوطات، نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها دار الكتب المصرية من سنة 1936 

ـ 1955، لفؤاد سيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1383هـ 1963م. 

)48( الفوائد المجمعة في زوائد الكتب األربعة، لشمس الدين ابن الجزري، تحقيق جمال بن 

السيد الشايب، مكتبة اإليمان، القاهرة، ط1، 1428هـ 2007م. 

)49( القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية، لمحمد بن طولون الصالحي، تحقيق محمد أحمد 

دهمان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1401هـ 1981م. 

تحقيق  ابن الجزري،  الدين  لشمس  المنسوب  الخالصة،  ألفاظ  عن  الخصاصة  كاشف   )50(

وتعليق مصطفى أحمد النماس، دار السعادة، القاهرة. 

)51( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للمال كاتب الجلبي المعروف بحاجي خليفة، 

دار الفكر، بيروت، 1410هـ 1990م. 

)52( كفاية األلمعي في آية يا أرض ابلعي، البن الجزري، تحقيق نشيد حميد سعيد المحمود، 

دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط1، 2003م. 

زاهد  المكي، تصحيح  فهد  بن  الدين محمد  لتقي  الحفاظ  بذيل طبقات  األلحاظ  )53( لحظ 

الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

والتراث  المخطوطات  مركز  العلوجي،  عبد الحميد  للدكتور  ابن الجوزي،  مؤلفات   )54(

والوثائق، الكويت، ط1، 1412هـ 1992م. 

)55( مؤلفات الغزالي، لعبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط2، 1977م. 

)56( المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، البن حجر العسقالني، تحقيق الدكتور يوسف بن 

عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1413هـ 1992م. 

)57( مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا، لرمضان ششن، منشورات 

وقف ايسار، إسطنبول، 1997م. 

)58( مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ألبي داود سليمان بن نجاح، تحقيق الدكتور أحمد شرشال، 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط1، 1421هـ. 



ــ  ذات الشفا في سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفا 280  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  المصعد األحمد في ختم مسند أحمد، البن الجزري، تحقيق أحمد شاكر، مطبوع   )59(

أول المسند، ط4. 

)60( معجم البلدان، لياقوت بن عبد اهلل الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1399هـ 

1422م. 

)61( المعجم الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكية والعثمانية ذات األصول العربية 

والفارسية والتركية، للدكتور حسان حالق والدكتور عباس صباغ، دار العلم للماليين، 

بيروت، ط1، 1999م. 

محمد  عصام  وتعليق  ترجمة  لموستراس،  العثمانية،  لإلمبراطورية  الجغرافي  المعجم   )62(

الشحادات، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1423هـ 2002م. 

مكتبة  الهيلة،  الحبيب  محمد  الدكتور  تحقيق  الذهبي،  الدين  لشمس  الشيوخ،  معجم   )63(

الصديق، الطائف، ط1، 1408هـ 1988م. 

)64( معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

الخطيب،  عبد الكريم  مصطفى  للدكتور  التاريخية،  واأللقاب  المصطلحات  معجم   )65(

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1416هـ 1996م. 

)66( معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف إليان سركيس الدمشقي، مطبعة سركيس، 

القاهرة، 1346هـ 1928م. 

)67( مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاشكبري زاده، تحقيق الدكتور على دحروج، مكتبة 

لبنان، بيروت، ط1، 1998م. 

الثقات،  زيادة  مبحث  إلى  الكتاب  أول  من  للقسطالني،  الرواية  لمعالم  الهداية  مناهج   )68(

تحقيق حايف النبهان، جامعة الكويت، 2006م. 

)69( منجد المقرئين ومرشد الطالبين البن الجزري، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم 

الفوائد، مكة المكرمة، ط1، 1419هـ. 
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)70( منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم األصول، للشيخ السالم محمد محمود 

الشنقيطي، رسالة علمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 1421هـ. 

تغري  بن  يوسف  أبي المحاسن  الدين  لجمال  الوافي،  بعد  والمستوفي  الصافي  المنهل   )71(

للكتاب،  المصرية  العامة  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  الدكتور  تحقيق  األتاباكي،  بردي 

1984م. 

)72( النشر في القراءات العشر، البن الجزري، تصحيح ومراجعة علي بن محمد الضباع، دار 

الكتاب العربي، بيروت. 

)73( نيل األمل في ذيل الدول، لزين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري الحنفي، 

تحقيق أ. د عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1422هـ 2002م. 

باشا  إلسماعيل  الظنون،  كشف  من  المصنفين  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية   )74(

البغدادي، دار الفكر، بيروت، 1402هـ 1982م. 

)75( الوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق أحمد األرنؤوط وتركي 

مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1420هـ 2000م. 

ومريم  طويل  يوسف  الدكتور  تحقيق  البن خلكان،  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   )76(

قاسم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م. 

* * *
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