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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد األمني خاتم األنبياء 
اتبعهم  ومن  املهتدين،  الكرام  وأصحابه  الطاهرين،  الطيبني  آله  وعىل  واملرسلني، 

بإحسان إىل يوم الدين.

شمس  القراء  شيخ  املحدث  للحافظ  النبوي  املديح  يف  منظومة  فهذه  وبعد 
قرب  لزيارة  ذاهب  وهو  وأحاسيسه  شعوره  ضمنها  الدمشقي،  اجلزري  ابن  الدين 

احلبيب املصطفى.

النظم  كافية إلخراج  لم تكن  اعتمدت يف حتقيقها عىل نسخة خطية واحدة، 
إخراجا سليام من كل عيب خاليا من أي خلل، لكنها وافية بأن يرى القارئ الكريم 

النص مطبوعا ألول مرة، ويعيش مع أبياهتا الراقية ومعانيها السامية. 

وقدمت له بمقدمة تناولت مبحثني:

املبحث األول: يف ترمجة الناظم اإلمام ابن اجلزري، نقلتها كاملة زيادة يف النفع 
من كتاب خمطوط مل يطبع، هو كتاب: »بيان االستشفا بام يف ذات الشفا يف سرية النبي 
إمتاما  عليها  بالتعليق  الفايس، وقمت  الطيب  بن  اهلل حممد  عبد  اخللفا« أليب  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص 

للفائدة.

واملبحث الثاين: تضمن تعريفا موجزا باملنظومة، من حيث: بيان التسمية، 
وذكر  ووزهنا،  أبياهتا  وعدد  وزمانه،  نظمها  ومكان  اجلزري،  البن  نسبتها  وإثبات 

بعض مزاياها.
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كام راعيت أن تكون التعليقات عىل أبيات املنظومة خمترصة قدر اإلمكان.

وأشكر أخي الشيخ يوسف بن عيل بن حسن بدر الذي قام بمراجعة العمل 
قبل الطباعة، وتقديم املالحظات النافعة، وإسداء النصح الطيب. 

وسائر  ومراجعها  وخمرجها  لناظمها  يغفر  أن  ـ  وجل  عز  ـ  املوىل  وأسأل 
املسلمني.

   

hayef74@yahoo.com                        
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املبحث األول
ترمجة اإلمام ابن اجلزري)))

اخلري  أبو  القضاة،  قايض  املقرئني  وأستاذ  املحدثني  شيخ  العالمة  اإلمام  هو 
شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف العمري الدمشقي الشريازي 

الشافعي.

الشهري بابن اجلزري ـ بفتح اجليم والزاي، وكرس الراء ـ نسبة إىل جزيرة ابن 
عمر، وهي بلد شاميل املوصل، حييط به دجلة مثل اهلالل.

كان والده تاجرا، وبقي مدة من العمر مل يرزق ولدا، فلام حج رشب من ماء 
زمزم وسأل اهلل أن يرزقه ولدا عاملا، فولد له يف كرب سنه))) هذا الشيخ، بعد صالة 

)))  هذه الرتمجة منقولة من النسخة املخطوطة لكتاب »بيان االستشفا بام يف ذات الشفا يف سرية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم اخللفا« أليب عبد اهلل حممد بن الطيب الفايس، ثم وجدت الرتمجة مشاهبة ملا ذكره 
الدهلوي يف بستان املحدثني )ص187-189(، وزعم صاحب نفحات األزهار يف خالصة 
عبقات األنوار )107/6( أن الدهلوي انتحل الرتمجة من كتاب مفتاح كنز دراية املجموع 
الذي صدر ترمجة ابن اجلزري بالنقل عن ابن فهد يف معجم شيوخ والده، والظاهر أن كتاب 

ابن فهد هو عمدة مجيع املذكورين ههنا. 
)))  فيه نظر فقد ولد ابن اجلزري ولوالده ست وعرشون سنة، والدليل عىل ذلك ما ذكره ابن 
اجلزري نفسه من أن والده ولد يف شهر ربيع األول سنة مخس وعرشين وسبعامئة، وحج يف 
سنة ثامن وأربعني وسبعامئة، ونقل عنه قوله له: »رشبت ماء زمزم؛ ألن يرزقني اهلل ولًدا ذكًرا 
يكون من أهل القرآن، ورجعت يف سنة تسع، وتزوجت بوالدتك سنة مخسني، فولدت يف =
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ليلة السبت اخلامس والعرشين من رمضان، سنة إحدى ومخسني  الرتاويح من 
وسبعامئة بدمشق.

ونشأ هبا، وتفقه هبا عىل العامد ابن كثري)))، وهلج بطلب احلديث والقراءات، 
 فسمع من ابن أميلة))) والصالح ابن أيب عمر))) وابن كثري يف آخرين، وأجاز له 

ليلة السبت اخلامس والعرشين من شهر رمضان املعظم سنة إحدى ومخسني عقيب صالة   =
الذي  السخاوي  قول  أيضا  يرد  وبه  )ص67(  اجلزري  البن  األسانيد  جامع  الرتاويح«. 
الالمع  الضوء  اجلزري.  بابن  يرزق  أن  قبل  له  يولد  ال  سنة  أربعني  مكث  والده  أن  ذكر 

.(255/9(
)))  شيخ اإلسالم أبو الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي، ولد سنة 
سبعامئة أو بعدها بيسري، ونشأ بدمشق يتيام، وسمع عىل علامئها، وحفظ املتون، وفاق األقران 
التصانيف  وصنف  والتفسري،  واحلديث  التاريخ  يف  العلم  رئاسة  إليه  وانتهت  والشيوخ، 
الكثرية النافعة، منها تفسري القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وجامع املسانيد والسنن، مات 
بدمشق سنة أربع وسبعني وسبعامئة. املعجم املختص للحافظ الذهبي )ص74-75( والدرر 

الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر )374-373/1).
)))  اإلمام العامل مسند عرصه زين الدين أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد بن َأِميلة، ولد نحو 
سنة ثامنني وستامئة، وطلب العلم صغريا، وتفرد بكثري من مروياته، وحدث نحًوا من مخسني 
باملزة  ودفن  وسبعامئة،  وسبعني  ثامن  سنة  مات  الرتمذي،  سنن  اجلزري  ابن  عليه  قرأ  سنة، 
الكامنة البن  القراء البن اجلزري )590/1( والدرر  النهاية يف طبقات  ظاهر دمشق. غاية 

حجر )160-159/3).
)))  صالح الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهلل بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة بن 
نرص املقديس احلنبيل، نشأ يف بيت علم ورواية، وجد واجتهد وارحتل يف طلب احلديث، حتى 
صار مسند الدنيا يف عرصه وأسمع احلديث نحو مخسني سنة، قال ابن اجلزري: مل أترك شيئا 
مروياته  من  كثريا  أيضا  عليه  وقرأت  عليه،  سمعته  أو  قرأته  إال  علمت  فيام  مسموعاته  من 
باإلجازة، تويف سنة ثامنني وسبعامئة، عن نحو سبع وتسعني سنة. املصعد األمحد يف ختم مسند 

أمحد )ص50–52( والدرر الكامنة البن حجر )305-304/3).
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العز بن مجاعة))) وحممد بن إسامعيل اخلباز))).

ورحل إىل القاهرة واإلسكندرية، واعتنى بالقراءات وبرز فيها وبنى مدرسة 
سامها دار ]ق3ب[ القرآن، ودخل بالد الروم))) فنرش فيها علم القراءة واحلديث، 
وانتفع الناس به، وانتهت إليه رئاسة علم القراءات يف املاملك اإلسالمية، وتلقب يف 

بالد الروم باإلمام األعظم)))، وحج مرات، واستقر أخريا بشرياز.

وكانت أوقاته ما بني قراءة القرآن وإسامع حديث، وبورك له فيها، وكان مع 
ازدحام الناس عليه يؤلف قدر ما يكتب الناسخ، وال ينام عن قيام الليل يف سفر وال 

حرض، وال يرتك صوم اإلثنني واخلميس وثالثة من كل شهر.

وله املؤلفات العديدة اجلامعة املفيدة، من أجلها: النرش يف القراءات العرش)))، 

)))  اإلمام املفتي املحدث عز الدين عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مَجاعة الِكنَاين 
الشافعي، ولد سنة أربع وتسعني وستامئة، وعني باحلديث فقرأ وسمع الكثري، وويل قضاء 
املختص  املعجم  وسبعامئة.  وستني  سبع  سنة  تويف  حسنة،  سرية  فيها  فسار  املرصية  الديار 

للذهبي )ص147-148( والدرر الكامنة البن حجر )382-378/2).
)))  شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم الدمشقي األنصاري املعروف بابن 
فتفرد  عرصه  علامء  كبار  إىل  فأحرضه  أبوه  به  وبكر  وستامئة،  وستني  سبع  سنة  ولد  اخلَبَّاز، 
بالرواية عن أكثرهم، وسمع من خلق كثري مجع الربزايل منهم أكثر من مائة ومخسني شيخا، 
وتأخر إىل أن صار مسند دمشق يف عرصه، تويف سنة ست ومخسني وسبعامئة، وهو ابن خال 
السبكي  الدين  لتاج  الشيوخ  معجم  صغري.  وهو  إجازة  منه  وله  لوالده  اجلزري  ابن  جد 

)ص369-372( والدرر الكامنة البن حجر )385-384/3).
)))  يعني بالد الدولة العثامنية، وقد ذهب هنالك يف عرص امللك العادل بايزيد.

)))  عبارة احلافظ ابن حجر يف كتابه إنباء الغمر بأنباء العمر )467/3(: »وكان يلقب يف بالده 
اإلمام األعظم«، وظاهرها أنه أراد شرياز ال بالد الروم، فلعله لقب فيهام بنفس اللقب.

)))  طبع يف جملدين بإرشاف العالمة عيل بن حممد الضباع، ثم حقق الكتاب يف رسالتني علميتني 
يف جامعة أم القرى وجامعة اإلمام حممد بن سعود.
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واخترصه يف التقريب)))، ونظمه يف الطيبة))).

وله: األدلة الواضحة يف تفسري الفاحتة)))، واجلامل يف أسامء الرجال)))، وبداية 
اهلداية يف علوم احلديث والرواية)))، واحلصن احلصني من كالم سيد املرسلني)))، 
وخمترصه العدة))) واجلنة)))، والتوضيح يف رشح املصابيح ثالث جملدات)))، وعقود 
 الآليل يف األحاديث املسلسلة والعوايل)1))، ....................................... 

)))   أبرز طبعات كتاب تقريب النرش يف القراءات العرش طبعة بتحقيق الدكتور عادل إبراهيم 
رفاعي يف جملدين، من إصدار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.

)))  طيبة النرش يف القراءات العرش منظومة مشهورة، طبعت مرارا منها طبعة الشيخ حممد متيم 
الزعبي، وطبعة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد.

)))  مل أقف عليه خمطوطا أو مطبوعا.
)))  ممن ذكره أيضا عبد احلي الكتاين يف فهرس الفهارس واألثبات )305/1(، ومل أقف عليه 

خمطوطا أو مطبوعا.
)))  وجد يف فهارس املخطوطات باسم تذكرة العلامء، وقد حققه فضيلة الشيخ الدكتور املصطفى 

السليمي لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل باملغرب.
االختصار  يف  غاية  السخاوي:  عنه  قال  واألذكار،  األدعية  يف  الكتب  أشهر  من  الكتاب    (((
واجلمع. الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )257/9( طبع مرارا، منها طبعة دار غراس يف 

الكويت بتحقيق الدكتور عبد الرؤوف الكاميل.
وعليها  العريب،  البيان  جلنة  طبعة  منها  طبعات  عدة  مطبوع  احلصني  احلصن  عدة  كتاب    (((

تعليقات مفتي الديار املرصية سابقا حسنني حممد خملوف.
احلصن  منتخب  غري  وهو  مطبوعا،  أو  خمطوطا  عليه  أقف  مل  احلصني  احلصن  جنة  كتاب    (((

احلصني الذي يوجد منه نسخ خطية يف بعض مكتبات العامل.
بعض  يف  جاء  وما  مطبوعا،  أو  خمطوطا  عليه  أقف  ومل  املصابيح،  تصحيح  أيضا  ويسمى    (((
مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة  كتاب  من  جزء  أنه  تبني  الكتاب  بعض  وجود  من  الفهارس 

املصابيح للمال عيل القاري.
)1)) للكتاب نسخة خطية ضمن جمموع من مقتنيات مكتبة باريس األهلية، ويوجد منها مصورة 

يف مركز امللك فيصل يف الرياض.
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وخمترصه  الرشيف)))،  باملولد  والتعريف  أمحد)))،  بمسند  يتعلق  فيام  األمحد  واملسند 
عرف التعريف)))، وأسنى املطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب)))، واجلوهرة العلية 
املشهورة  القراءات  يف  ومنظومته  السريية)))،  املنظومة  وهذه  العربية)))،  علم  يف 

باجلزرية)))، وغري ذلك.

وقد ذكر العالمة عمر بن فهد))) يف معجم شيوخ والده))) اإلمام احلافظ التقي 
ابن فهد)1)) من تآليف املصنف تسعة وثالثني مؤلفا، ............................... 

)))  أحال عليه ابن اجلزري يف كتابه املصعد األمحد يف ختم مسند أمحد أكثر من مرة، ومل أقف عىل 
املسند األمحد خمطوطا أو مطبوعا.

برقم  بلندن  الربيطانية  املكتبة  مقتنيات  ضمن  ورقة،   )49( يف  تقع  خطية  نسخة  للكتاب    (((
 .(3608(

)))  الكتاب مطبوع يف دار احلديث الكتانية باملغرب، بتحقيق األستاذ حممد امللقي.
)))  الكتاب مطبوع يف مكة سنة )1324هـ(، ثم طبع مؤخرا يف بريوت.

)))  منظومة مل أقف عليها خمطوطة أو مطبوعة.
)))  يعني ذات الشفا يف سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفا، وقد قمت بحمد اهلل وفضله بتحقيقها.

)))  املقدمة اجلزرية منظومة يف علم التجويد، واسمها: »املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلمه«، 
طبعت كثريا من أجودها طبعة الدكتور أيمن رشدي سويد.

)))  نجم الدين أبو القاسم عمر بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن فهد اهلاشمي املكي، ولد 
سنة اثنتي عرشة وثامنامئة، وبكر به والده فأسمعه عىل مشايخ بلده والقادمني عليها، ورحل 
إىل القاهرة والشام فأخذ عن علامئها والزم عددا منهم كاحلافظ ابن حجر وابن نارص الدين 
وبرهان الدين احللبي، له عدد من املصنفات والتخاريج والفهارس النافعة، تويف سنة مخس 
الالمع  والضوء   )1148-1131/2( )املرتجم(  فهد  البن  الكمني  الدر  وثامنامئة.  وثامنني 

للسخاوي )131-126/6).
)))  اسمه: إرشاد املهتدين ملشايخ ابن فهد تقي الدين. الدر الكمني )390/1(، ومل أقف عليه.

املكي  العلوي  اهلاشمي  فهد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  الفضل  أبو  الدين  تقي   ((1(
الشافعي، ولد سنة سبع وثامنني وسبعامئة، طلب العلم صغريا فحفظ القرآن واملتون وسمع =
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وزاد عىل ذلك غريه ممن ترمجه كالسيوطي))).

تويف رمحه اهلل يوم اجلمعة سنة ثالث وثالثني وثامنامئة.

وكان له النظم الرائق واألدب الفائق، فمن ذلك قوله من قصيدة نبوية))):
اْلَخَطاَيـا اْلَوْجـَه  َد  َسـوَّ إَِلِهـي 

ـنُوَن َسـَواَد َشْعري َوَبيََّضِت السِّ
الُمَصلَّـى إاِلَّ  َقـا  النَـّ َبْعـَد  َوَمـا 

َوَمـا َبْعـَد الُمَصلَّـى َغْيـُر َقْبـري

وله مضمنا حلديث الرمحة املسلسل باألولية))): 
يف اْلَخاَلِئـِق  ُكلِّ  َعـْن  ْلـَم  الظُّ ِب  َتَجنَـّ

َظَلَمـا ـِذي  الَّ َوْيـَل  َفـَيـا  اأْلُُمـوِر  ُكلِّ 

بالفتوى يف  من شيوخ مكة والقادمني عليها وبرع يف احلديث سندا ومتنا، وأجازه اجلزري   =
الفقه واحلديث، له مصنفات نافعة كثرية ذكر أسامءها يف آخر كتابه عمدة املنتحل وبلغة 
املرحتل، تويف سنة إحدى وسبعني وثامنامئة. الدر الكمني البنه النجم عمر )395-385/1) 

والضوء الالمع )283-281/9).
البن  السيوطي  ترجم  وقد  الرتمجة،  هذه  توجد  السيوطي  كتب  أي  يف  الطيب  ابن  يبني  مل    (((
ومل  )ص377-376(  احلفاظ  تذكرة  وذيل  )ص544-543(  احلفاظ  طبقات  يف  اجلزري 
يذكر له فيهام سوى كتاب النرش يف القراءات العرش، ولعل ذكر السيوطي سبق قلم واملراد 
السخاوي؛ فإنه ذكر البن اجلزري حينام ترجم له يف كتابه الضوء الالمع )260-255/9) 

ستة وثالثني مؤلفا، وقد يكون فيها ما مل يذكره ابن فهد.
)))  هي املنظومة التي أقوم بإخراجها ههنا.

اِحُموَن  )))  هو حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ـ ريض اهلل عنهام ـ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الرَّ
َماِء«، وهو مسلسل بقول كل  ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن يِف األَْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن يِف السَّ َيْرَحُمُهُم الرَّ
راو: »وهو أول حديث سمعته منه«، ولذا سمي احلديث باحلديث املسلسل باألولية؛ لكونه 

أول ما يتلقاه التلميذ عن شيخه بحسب العادة.
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َواْرَعُهـُم اهلل  َخْلـَق  بَِقْلبِـَك  َواْرَحـْم 
َرِحَمـا َمـْن  ْحَمـُن  الرَّ َيْرَحـُم  َفإِنََّمـا 

وله عندما ختم عليه شامئل الرتمذي:
))) اْلَحبِيـُب َوَرْبُعُه))) َي إِْن َشـطَّ َأِخـالَّ

َمـنَاِزُلـْه َوَنــاَءْت)))  َتـاَلِقـيـِه  َوَعــزَّ 
بِـَعـْيـنُِكـْم ُتـْبِصـُروُه  َأْن  َوَفاَتـُكـُم 

َشـَماِئُلْه َهـِذي  ـْمِع  بِالسَّ َفاَتُكـْم  َفَمـا 

وله يف املدينة الرشيفة:
لِنَاظِـِري َتْحُلـو  الَخْلـِق  َخْيـِر  َمِدينَـُة 

ا ِعْشـَقا َفـاَل َتْعِذُلونِـي))) إِْن ُفتِنْـُت))) هِبَ
َشـآَمٌة))) الُعُيـوِن  ُزْرِق  يِف  ِقيـَل  َوَقـْد 

ْرَقا))) َوِعنْـِدي َأنَّ الُيْمـَن))) يف َعْينَِهـا الزَّ

)))  شط: بعد. تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح( للجوهري )1136/3).
)))  الربع: الدار بعينها حيث كانت، واملَحلَّة. الصحاح للجوهري )1211/3).

)))  ناءت: بعدت. الصحاح للجوهري )79/1).
)))  العذل: املالمة. الصحاح للجوهري )1762/5(، فال تعذلوين: فال تلوموين.

)))  عند النويري: فنيت. رشح طيبة النرش )36/1).
)))  قال القرطبي: والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه. اجلامع ألحكام القرآن )135/14).

)))  الُيمن: الربكة. الصحاح للجوهري )2220/6).
)))  املراد بالعني الزرقاء ههنا عني ماء مشهورة قرب مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال السمهودي: »والعني 
ألن  بذلك  سميت  الزرقاء،  العني  العامة  وتسميها  األزرق،  بعني  املعروفة  اليوم  املوجودة 
باألزرق«.  لقب  فلذلك  العينني،  أزرق  كان  معاوية  بأمر  أجراها  الذي  احلكم(  )بن  مروان 

وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى لنور الدين السمهودي )987/3).
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وله يف مكة:
ـٍة َمكَّ ِزَيـاَرَة  ُرْمــُتـْم)))  إِْن  َي  َأِخـالَّ

بُِعْمـَرِة َحـجٍّ  َبـْعـِد  ِمــْن  َوَواَفـْيـُتـُم 
لِـي َواْسـَأُلنَّ  ِجْعَراَنـٍة  َعَلـى  َفُعوُجـوا))) 

تِـي َكالَّ َتـُكوُنـنَّ  اَل  بَِعْهـِدي  َوَأْوُفـوا 

* * *

)))  رمتم: طلبتم. الصحاح للجوهري )1938/5).
))) عاج باملكان وعليه: َعَطف ومر عليه، وعجت باملكان أعوج، أي: أقمت به. لسان العرب 

.(333/2(
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الورقة الثالثة من كتاب بيان االستشفا بام يف ذات الشفا يف سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ثم اخللفا وتتضمن غالب الرتمجة
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املبحث الثاين

دراسة موجزة للمنظومة

بيان اسم املنظومة
مل يعرف عن ابن اجلزري أو أحد من تالميذه تسمية رصحية للمنظومة.

وقد وصفها النويري بقوله: »قصيدة رائية يمتدح هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص«))).

وقال القسطالين: »وله يف املدح الرشيف: قصيدة رائية«))).

النبي  زيارة  املرصية: »نظم يف   وجاء اسمها يف فهرس مكتبة وزارة األوقاف 
ملسو هيلع هللا ىلص«.

فلعل ابن اجلزري مل يضع هلا اسام، ولذا اكتفيت بتسميتها: 

»القصيدة الرائية يف مدح خري الربية«.

إثبات نسبة املنظومة البن اجلزري
نسبة املنظومة البن اجلزري ثابتة ال شك فيها ومن األدلة عىل ذلك:

الناظم وهو احلافظ ابن  جاء يف أول النسخة الخطية الترصيح باسم   (1(
اجلزري.

)))  رشح طيبة النرش يف القراءات العرش للنويري )35/1( وقد ذكر من القصيدة ثالثة أبيات.
)))  مناهج اهلداية ملعامل الرواية للقسطالين )ص68( وقد ذكر أول بيت يف القصيدة.
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وذكرا  والقسطالين  كالنويري  العلم  أهل  من  عدد  إليه  املنظومة  نسب   (2(
بعض أبياهتا مما هو مطابق ملا يف هذا النظم.

مكان النظم وزمانه

جاء يف أول النسخة اخلطية الترصيح بمكان النظم، وأن الناظم نظم قصيدته 
بطريق البرصة أثناء توجهه إىل زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وال يبعد أن يكون قد نظم بعض األبيات يف املدينة أو مكة بعد وصوله إليها 
كام قد يشري بعضها.

وأما زمن تأليفها فغالب الظن أنه سنة سبع وعرشين وثامنامئة، ويدل عىل ذلك 
جمموع أمرين:

األول: أن رحلة ابن اجلزري مل تكن لزيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فحسب، بل كانت 
للحج أيضا، ومما يدل عىل ذلك قوله:

َعلِّـي اْلَحـجِّ  َقْبـَل  إَِلْيـَك  َحَجْجـُت 

بِــرِّ َحــجَّ  ي  ِمـنِـّ اْلـَحـجُّ  َيـُكـوُن 

الثاين: دعاء ابن اجلزري اهلل عز وجل أن يمن عليه بلقاء ابنه بقوله: 

بُِوْلـِدي َشـْمِلي  َواْجَمَعـْن  إَِلِهـي 

ُعْمـِري َبَقـاَء  ـِريِف  الشَّ اْلَحـَرِم  بِـَذا 

َيــْوٍم بِـَأْلـِف  َأَراُه  اَل  َفـَيـْوًمـا 

َشــْهِر بِـَأْلـِف  َأَراُه  اَل  َوَشــْهًرا 

ابنه أمحد: »ففارقني نحو عرشين  وانظر إىل ابن اجلزري وهو يقول يف ترمجة 
سنة، هو بالروم وأنا بالعجم، فلام يرس اهلل تعاىل يل احلج يف سنة سبع وعرشين وثامنامئة 
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كتبت إليه فحرض عندي، واجتمعنا بمرص نحو عرشة أيام«))).

عدد أبياهتا:
عدد أبيات املنظومة حسب ما ورد يف النسخة اخلطية املعتمدة )64( بيتا.

بحرها:
جاءت املنظومة عىل بحر الوافر، وقد أشار ابن اجلزري إىل ذلك بقوله: َفَوافُِر 

ِمْدَحتِي فِيِه َطِويٌل.

التقويم:
هلذه املنظومة حماسن مجة منها:

)1) رشف موضوعها املتعلق بزيارة خري األنبياء والرسل صلوات ريب وسالمه عليه.

)2) مكانة ناظمها العلمية.

)3) اللمحات البالغية واللمسات األدبية.

)4) بيان ترجيحات ابن اجلزري يف بعض املسائل العلمية.

مبنى ومعنى، وربام حتمل  املالحظات  املنظومة من بعض  فلم ختل  ومع هذا 
الناسخ ال الناظم بعض هذه املالحظات، ال سيام مع ما عرف عن ابن اجلزري من 

متكن بالعربية وبراعة يف النظم.

فقد وجد اضطراب يف بعض األبيات وكرس للوزن، وكان يف بعضها غموض 
يف املعنى مل يتأت معه فهم البيت عىل الشكل الصحيح.

وربام افتقر بعضها لتأويل يسري ليستقيم معناها ويتجه، وهذا يف غري املسائل 
اخلالفية التي أبان ابن اجلزري مذهبه فيها.

)))  غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري )130/1).
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بيان النسخة اخلطية
التابعة  املركزية  املكتبة  مقتنيات  ضمن  واحدة،  نسخة  للمنظومة  وجدت 
لوزارة األوقاف املرصية، والواقعة يف مسجد السيدة زينب، برقم )4916( وتقع 

يف ورقتني.

التي  الكلامت  فيها بعض األخطاء وبعض  وخطها واضح مقروء لكن وجد 
صعب عيل قراءهتا، وقد وضعت صورة هذه الكلامت يف احلاشية؛ ليستطيع القارئ 

الكريم أن ينظر فيها ويتعرف عليها.

* * *
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الورقة األوىل من منظومة ابن اجلزري
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وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم
قال الشيخ اإلمام العالمة شمس الدين شيخ القراء واملحدثني حممد بن حممد 

ابن حممد اجلزري الدمشقي مما نظمه بطريق البرصة، يف توجهه إىل زيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ْيِل َأْسـِري َلـَعــلَّ بِـَهــا َيـُكــوُن فِـَكـاُك َأْسـِري)1( لِـَطْيَبـَة))) بِـتُّ ُطوَل اللَّ
َفـَبـاُتوا ُيـْدلِـُجـوَن))) َوَبـاَت َيـْسـِري))))2( َفِجْسـِمي ِعنَْدُهْم َواْلَقْلُب ُمْضنًى)))
َفــاَق َوَراَء َنــْهـِر)3( َفـَكــْم َبـْحــٍر َوَكـْم َبــرٍّ َقـَطـْعـنَـا َوَخـلَّـْفـنَـا الـرِّ
َعــاٍم َوَراَء  َنـِســيـُر  َعــاٍم  َوَكــْم  َشـــْهِر)4(  َوَراَء  َنــُدوُر  َشـــْهٍر  َوَكـــــْم 
الَمَفـرِّ)5( َأفِـرُّ إَِلـى اْلِحَمـى))) ِحْفًظـا لِِدينِـي ِســَوى  الَمِديـَن  ُينِْجـي  َوَهــْل 
َقــْوٍم بِـَأْرِض  الَمَقـاُم  َخـُشـَن  إَِذا  الـَمـَقـرِّ)6(  لِــَذا  الـَمَفــرُّ  َحــُسـَن  َفــَقـْد 

)))  طيبة من أسامء مدينة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. انظر الكالم عىل هذا االسم يف وفاء الوفا بأخبار دار 
املصطفى للسمهودي )17-16/1).

)))  الضنى: السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه، وأضناه املرض أي أثقله، قال ابن األعرايب: 
رجل ضنى وامرأة ضنى وهو املضنى من املرض. لسان العرب )486/14). 

)))  أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل. الصحاح للجوهري )315/1).
)))  رسيت: إذا رست ليال. الصحاح للجوهري )2376/6).

)))  جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اثني عرش ميال حول املدينة محى حمرما ال يقطع شجره وال يصاد صيده. انظر 
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي )149-138/9).
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بِـَحــرِّ َجـْمــِر)7( َعَلى َواِدي اْلَعِقيِق))) َجَرْت ُدُموِعي َكـاْلـَعـِقـيـِق)))  ِدَمـــاًء 
ي)8( ُتـَرى لِـي َهـْل إَِلـى ُأُحـٍد))) ُرُجـوٌع ِســرِّ ُأبِــيـُح  إَِلــْيـِه  َأَحـــٌد  َوَهـــْل 
َوَمــْن لِـي َأْن َيُكـوَن ُهنَـاَك َقْبِري)9( َوَهـْل لِـي يِف اْلَبِقيـِع))) ُهنَـاَك َعـْوٌد
ِمَي اْقـِري)10( َأِخي إِْن ِجْئَت َسْلًعا))) ِقْف َوَسْل َعْن ُحَشاَشـِة))) ُمْهَجتِـي))) َوَسـالَ
لِـبِْئـِر َأِريــَس))) َكْيـَف اْرَتـاَح َصـْدِري)11( َوُعـْج))) يب يف ُقـَبـاَء َفـإِنَّ ُعْجبِـي
ي َواَل َواهلل َذاَك اْلــبِــْئــــُر بِـــْئــــِري)12( َوَلـْيـَس الـَمـاُء َمــاَء َأيِب َوَجـدِّ
َياِر َشـَغْفَن)1)) َقْلبِي َوَلـِكــْن ُحــبُّ َســاِكـنِـَهـا َلـَعـْمــِري)13( َوَمـا ُحـبُّ الدِّ

الوفا  الكالم يف فضله وحدوده يف وفاء  انظر  املنورة.  املدينة  أودية  العقيق من أشهر  )))  وادي 
بأخبار دار املصطفى للسمهودي )1071-1037/3).

)))  العقيق: خرز أمحر يتخذ منه الفصوص. لسان العرب )260/10).
)))  للتوسع يف احلديث عن جبل أحد وبيان فضله انظر وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى للسمهودي 

.(941-925/3(
)))  للتوسع يف فضل مقربة البقيع وبيان مشاهدها وبعض من دفن فيها وآداب زيارهتا. انظر وفاء 

الوفا بأخبار دار املصطفى للسمهودي )924-883/3، 1411-1410/4).
)))  َسْلع: جبل معروف باملدينة. وانظر وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى للسمهودي )1235/4-

.(1236
)))  احلشاشة: بقية الروح يف املريض. الصحاح )1002/3).

)))  املهجة: الدم، ويقال: املهجة دم القلب خاصة، ويقال: خرجت مهجته، إذا خرجت روحه. 
الصحاح )342/1).

)))  عاج باملكان وعليه: َعَطف ومر عليه، وعجت باملكان أعوج، أي: أقمت به. لسان العرب 
.(333/2(

)))  بئر أريس من آبار املدينة املباركة، سميت نسبة إىل رجل من اليهود يقال له أريس، قيل إهنا 
كانت مقابلة ملسجد قباء يف غربيه. انظر الكالم حوهلا وبيان فضلها يف وفاء الوفا بأخبار دار 

املصطفى للسمهودي )949-942/3).
)1)) الشغاف: غالف القلب، يقال شغفه احلب، أي: بلغ شغافه. الصحاح للجوهري )1382/4).
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ى الُمَفـدَّ َقـَدُم  َهـا)))  َمـنَـاِزُل َحـلَّ َوُذْخــِري)14(  َمـْحـُبوبـِـي  اهلل  َرُســـوَل))) 
اْنِكَسـاٍر يِف  ِجْئُتـَك  اهلل  َرُســوَل  بِـَجـْبـِر)15(  َفــاْرَحـْمـنِـي  اْلَثـــاِم  ِمـــَن 
ُمـْسـَتِقياًل ِجـْئـُتـَك  اهلل  َرُســوَل  ِت َفـاْكـنُـْفَهـا))) بِـَســْتـِر)16(  الَّ ِمـــَن الــزَّ
بِــُغـْفـِر)17( َرُسـوَل اهلل َحْيـُث َظَلْمـُت َنْفـِ َفــاْمـنُـْن  َتــاِئـًبـا  َوِجــْئـُتـَك 
َحْشـِر)18( َرُســوَل اهلل ُكـْن لِـي َشـافًِعا ِمـْن َيــْوَم  َصــفٍّ  ِعـنْـَد  َتـَغـاُبـِن))) 
الُمَحيَّـا))) َحَسـَن  َيـا  اهلل  َرُسـوَل  َوَبصـِري)19(  َسـْمـِعي  َيــا  النَّْفـُس  َفـَدْتـَك 
ُذُنـوٍب ِمـْن  لِـي  َكـْم  اهلل  َرُسـوَل  ُعــْذِري)20(  َهـــَواَي  ِحـَمـاَك  يِف  َوَعـنْـَهـا 
يف َنــاِزٌل  َضْيـُفـَك  اهلل  َرُســوَل  َوَتـْقــِري))))21(  ُيــْقـَرى  ـُه  َعــلَّ ِجـــَواِرَك 
َواْنِكَسـاِري َضْعِفـي  اهلل  َرُسـوَل  َوَكْسـِري)22(  َضْعِفـي  َعَلـى  َفُجـْد  َلـَدْيـَك 
َمـاَلٌذ لـَنَـا  َأْنــَت  اهلل  َرُســوَل  لِـَيـــْوِم َكـِريـَهـــٍة َوِســــَداِد َثــْغـِر)23( 
َيْفنَـى اْلُعْمـَر  َلْيـَت  اهلل  َرُسـوَل  َوَنـْثـِري)24(  َنــْظِمـي  َمــَداِئِحـي  َوفِـيــَك 
ُيـْريض َعْلَيـاَك  يِف  ـْعَر  الشِّ َوَلْيـَت  ِشـْعِري)25(  َلـْيـَت  ي  ِمـنِـّ ُيـْرِضيـَك  َوَهــْل 

)))  حلها: نزل هبا. لسان العرب البن منظور )163/11).
)))  كلمة رسول يف هذا البيت حتتمل الرفع عىل اخلربية والنصب عىل املفعولية واجلر عىل البدلية، 

والنصب هو الوارد يف املخطوط، وأما يف األبيات الالحقة فهي منصوبة عىل النداء.
)))  كنَفت اليشء أكنُفه: أي حطته وصنته. الصحاح )1424/4).

)))  الغبن: أن تبخس صاحبك يف معاملة بينك وبينه برضب من اإلخفاء. مفردات ألفاظ القرآن 
ليوم  التغابن  يوم  قيل  ومنه  بعضا،  بعضهم  القوم  يغبن  أن  والتغابن:  )ص602(،  للراغب 
النار. الصحاح للجوهري )2173/6(، وال خيفى أن  القيامة؛ ألن أهل اجلنة يغبنون أهل 

التغابن والصف واحلرش أسامء لسور يف القرآن.
)))  املحيا: الوجه. الصحاح للجوهري )2325/6).

. )))  الفعالن حيتمالن تشكيلني آخرين، وهذه صورهتام يف املخطوط: 
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ُنـْكـِر)26( َرُسـوَل اهلل فِيـَك َشـَدْدُت َرْحِلـي َقـــْوَل  ـَك  َوَحـقِّ َأْخــَشـى  َواَل 

َوْجِهـي ْهـُت  َوجَّ َقاِئـٌم  َأَنـا  َوَهـا  َظْهـِري)27(  َجَعْلـُت  َحـْيـُث  َباَلـْيـُت  َوَمــا 

َريب لُِدَعـاِء  ِقْبَلتِـي  َجـَعْلُتـَك  ُعــْسـِر)28(  ُكـــلِّ  يِف  َوِســيَلتِـي  َوَأْنــَت 

ُمـنَـاَي َوُمـنَـى  َكْعَبتِـي  َوَجاُهـَك  َوِحْجـِري)29(  ُرْكنِـي  َيــَزْل  َلــْم  َوَجاُهـَك 

بِــرِّ)30( َحَجْجـُت إَِلْيـَك َقْبـَل اْلَحـجِّ َعلِّي ي َحـــجَّ  ِمـنِـّ اْلـَحــجُّ  َيـُكـــوُن 

َمــا َهــاِدٌم  ـَي  إِنَّ َحـجِّ َلـَعْمـِرَي  َلـَعـْمـِري)31(  َمـَقـاَلـَتـــُه  َواْرُووا  َمـضـَـى 

َيـْدِري)32( َفَدْع َقْوَل اْلَعُذوِل))) َفَلْسَت ُتْصِغي َفَلـْيـَس  اْلَجُهــوِل  َقــْوَل  َوَدْع 

َوُقـْل َمـا ِشـْئَت َمْدًحـا َلْسـَت ُتْطـِري))))33( َوَذْر َمــا ِقيـَل فِــي ِعيَسـى اْفتِـَراًء
ا))) َتـُك َخْيـَر َخْلـِق اهلل ُطـرًّ َأَلـْم  ُأْســـِري)34(  َوْقـــَت  الـُمَهْيِمـَن  اهللَ  َرَأى 

َمـُقــوُل َحـْبـِر))))35( َفـإِْن بِاْلَقْلـِب ِقيـَل َمُقـوُل ِصـْدٍق ِقــيـَل  بِـاْلَعـْيـِن  َوإِْن 

َفـْخـِر)36( َوَقـْد َسـِمَع الـَكاَلَم بِـاَل ِحَجـاٍب َفــَأيُّ  الـَمَقـاِم  بِــَذا  َوُخــصَّ 

اْلَبـَراَيـا َربُّ  ــُه  َخـصَّ َقـْد  َوَكــْم  بَِحْصـِر)37(  ُتـْحـَ�  َتـُكـْن  َلـْم  َخَصاِئـَص 
ـا))) اْنَشـقَّ َحقًّ ـَماِء  السَّ َقَمـُر  َلَهـا  َبــْدِر))))38(  َبــْعـَد  ْت  ُردَّ ـْمـُس  َألشَّ َلـــُه 

)))  العذل: املالمة. الصحاح للجوهري )1762/5).
)))  اإلطراء: جماوزة احلد يف املدح، والكذب فيه. لسان العرب البن منظور )6/15).

)))  طرا، أي: مجيعا. الصحاح للجوهري )725/2).
)))  احلرب: العامل، وكان يقال البن عباس احلرب والبحر لعلمه. لسان العرب )158/4).

)))  انشقاق القمر نطق به القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿ ھ ھ ے ے ﴾.
)))  وردت حادثتان يف رد الشمس له، األوىل: أهنا ردت له يف بيت أسامء بنت عميس حني شغل 
به علّي ـ ريض اهلل عنه ـ عن صالة العرص، والثانية أهنا ردت عليه أيضا يف اخلندق حني شغل 

عن صالة العرص. انظر اإلشارة إىل سرية املصطفى ملغلطاي )ص141-140).
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ـِه لِِذْكـِر))) َواْدِر))))39( َوَتْسـبِيُح اْلَحَصـا يِف َكفِّ اْلـِجــْذِع  َحـنِـيـَن  َتــنْـَس  َواَل 
ِمـَراًرا))) َيـِدِه  ِمـْن  الَمـاِء  َوَنْبـُع  َتـْمـِر))))40(  َكــفِّ  ِمــْن  ِمــْزَوٍد  يِف  َوَمـــا 
ُقـْرٍص َفـْرِد  ِمـْن  الَمـاَل  َوإِْشـَباُع   )41(((( ُبــرِّ َغـْيـِر  َشــِعـيٍر  ِمــْن  َصـِغـيـٍر 
َرُؤوٌف َبــرٌّ  اْلَعَطـا  يِف  َوَبـْحـٌر  َوَبــــرِّ)42(  َبــْحــــٍر  ِمـــْن  َللـِه  َفــَيــا 
َباِهـَراٍت ُمْعِجـَزاٍت  ِمـْن  َوَكـْم  ُعـْشــِر)43(  ُعـْشــُر  ِمـنْـَهـا  ُيـَعـدُّ  َفـَلـْيـَس 
َولَّـى بِالطَّـيِّ  َغْيـِرِه  َفـُمْعِجـُز  َنــْشـِر)44(  لِـَيـْوِم  َيـــُدوُم  َوُمــْعـِجــُزُه 

والبيهقي  ح339-338(  )ص432-431  النبوة  دالئل  يف  األصبهاين  نعيم  أبو  رواه    (((
صورته:  وهذه  الوزن  يف  اضطراب  فيه  البيت  وصدر   )65-64/6( النبوة  دالئل   يف 

، وأخشى أن يكون الناسخ قد لفق سهوا بني بيتني.
)))  كان جذع يقوم إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلام وضع له املنرب حن اجلذع وبكى؛ ملا كان يسمع من الذكر، 
البخاري يف  والقصة رواها  استقر،  أن  إىل  يئن  يده عليه فجعل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فوضع  نزل  حتى 
 525/2( النبوة  عالمات  باب  املناقب،  كتاب   يف  جاء  ما  منها  صحيحه،  من  مواضع 

ح3585-3583).
النبوة )520/2- املناقب، باب عالمات  البخاري، كتاب  املثال، صحيح  انظر عىل سبيل    (((

523 ح3576-3571 ، 3579).
)))  املزود: ما جيعل فيه الزاد، والزاد طعام يتخذ للسفر. الصحاح للجوهري )481/2( وقد 
أطعم النبي ملسو هيلع هللا ىلص اجليش من مزود أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ حتى شبعوا ورد ما بقي منه، 
والقصة ذكرها ابن اجلزري يف كتابه عرف التعريف باملولد الرشيف )ص48(، ورواها أبو 
نعيم األصبهاين يف دالئل النبوة )ص433-434 ح341-342( والبيهقي يف دالئل النبوة 

.(111-109/6(
)))  جاء يف الصحيحني أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أطعم يف منزل أيب طلحة ثامنني رجال من أقراص شعري حتى 
شبعوا وبقي كام هو. انظر صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة )523/2 
ح3578( وصحيح مسلم كتاب األرشبة، باب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه 

بذلك )1612/3-1614 ح2040).
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ُيـْزِري))))45( َفُقْم َواْمَدْح َوُقْل َما ِشـْئَت َواْفَرْح))) ـَعــَراِء  بِالشُّ ِســـَواُه  َفـَمـْدُح 
ِسـَواُه َويِف  فِيـِه  الَمـْدُح  َيـُحـقُّ  َعـْمـِرو))))46(  ُأمَّ  َيــا  ُخـَراَفــٍة  َحـِديــُث 
َوَقــْوُل َأيِب ُنـَواٍس))) َواْبـِن ]ُحْجـِر[))))47( َفَمـا َقـْوُل اْلَفـَرْزَدِق َمـْع َجِريـٍر)))
ي))))48( َوَمـْن َقـْد َقـاَل يِف اْبِن َتوبَة َيـا َمْن))) لِْلـَمـَعــرِّ َهــاٌت)))  ُتــرَّ َكـَذلِــَك 
ِشــْعِري)49( َتَولَّـى ُدرُّ َنـْظـِمـَي فِيـِه َأْو َلـْم)1)) فِــيـَك  َتـنَـبَّـَأ  َأَدًبـــا  َأُقـــْل 
َواٍف فِيـِه  بِِشـْعِري  َمْدِحـي  َوَمـا  ِشــْعـِري)50(  مـََدْحـُت  بِـالـنَّبِـيِّ  َأَنـــا  إَِذا 
َطِويـٌل فِـيـِه  ِمـْدَحتِـي  َفـَوافِـُر  َمـِديــٌد َكــاِمـٌل ِمـــْن َغـْيـِر َقْصـِر)))))51( 
َوَســاِمْح ْبنِـي  ُتـَعذِّ اَل  إَِلـِهـي  ُمــِقـــرِّ)52(  َجـــاٍن  ُمــْذنِــٍب  لِـَعـْبـــٍد 

. )))  هذا ظاهر الكلمة وصورهتا: 
)))  اإلزراء: التهاون باليشء، يقال: أزريت به إذا قرصت به وهتاونت، وأزرى به إزراء: قرص به 

وحقره وهونه. لسان العرب )356/14).
)))  عجز هذا البيت مأخوذ من شعر أيب نواس. انظر الشعر والشعراء البن قتيبة )807/2).

بن  مهام  فراس  أبو  ومها  األموي  العرص  شعراء  أشهر  من  شاعرين  ههنا  اجلزري  ابن  ذكر    (((
غالب الفرزدق )ت110هـ( وأبو حزرة جرير بن عطية اخلََطِفي )ت110هـ(. انظر جانبا من 
ترمجتهام يف الشعر والشعراء البن قتيبة ) جرير 464/1-470 ، الفرزدق 482-471/1)  

انظر  املشهورين.  العباسية  الدولة  هانئ )ت199هـ( من شعراء  بن  احلسن  نواس هو  أبو    (((
بعض أخباره يف الشعر والشعراء البن قتيبة )826-796/2).

، ولعل صواهبا كام ذكر بعض األفاضل  )))  كلمة مل أستطع قراءهتا هذه صورهتا 
ما أثبت ويكون مراده امرؤ القيس بن حجر. 

. )))  مل يتضح يل صدر البيت وهذه صورته: 
)))  الرتهات: األباطيل. لسان العرب البن منظور )480/13).

)))  أبو العالء أمحد بن عبد اهلل بن سليامن التنوخي املعري اللغوي الشاعر الفيلسوف )ت449هـ(. 
انظر ترمجته يف وفيات األعيان البن خلكان )98-94/1).

، ولعل صواب أوله: »تدىل« بدل »توىل«  )1)) صورة صدر البيت: 
وآخره: »إن مل« بدل »أو مل«.

)))) غري خاف أن الوافر والطويل واملديد والكامل من بحور الشعر.
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َوَخْيـًرا ِعْلًمـا  بِــي  اُس  النَـّ َيُظـنُّ  َوَجـْهــِري)53(  ي  ِســـرِّ َيـْعـَلـُمـوا  ـا  َوَلـمَّ
َشـَقاَي َوا  َعنـيِّ  َتْعـُف  َلـْم  َفـإِْن  َوُخـْسـِري)54(  َوْيـِلـي  َوَيــا  ُحْزنِـي  َوَيــا 
َمَقـاًمـا لِـي  ُتـَخـيِّـْب  اَل  إَِلِهـي  الـَمَقـرِّ)55(  َوَذا  اْلـَجنَـاِب  َهـَذا)))  َلــَدى 
ِوْزِر)56( َوَهـَذا الَمْجِلـُس اْلَعالِـي َتَعطَّـْف بَِحـطِّ  فِيـِه  َحـــلَّ  َمـــْن  َعـَلـى 
ُعـْمـِري)57( إَِلِهـي َواْجَمَعْن َشـْمِلي بُِوْلِدي))) َبـَقـاَء  ـِريـِف  الشَّ اْلَحـَرِم  بِـَذا 
َيــْوٍم بِـَأْلـِف  َأَراُه  اَل  َفـَيـْوًمـا  َشــْهــِر)58(  بِـَأْلـِف  َأَراُه  اَل  َوَشــْهــًرا 
اْلَخَطاَيــا اْلَوْجــَه  َد  َســوَّ إَِلِهـي  َشـْعِري)59(  َســــَواَد  ـنُـوَن  السِّ َوَبـيَّـَضـِت 
الُمَصلَّـى))) إاِلَّ  النََّقـا  َبْعـَد  َوَمـا  َقـْبـِر)60(  َغـْيـُر  الُمَصلَّـى)))  َبـْعــَد  َوَمــا 
َثَواًبـا))) لِـي  إَِلِهـي  َيـا  َفـَأْعظِـْم  َوَأْجـِري )61(  َأْسـَعى  َلــُه  َقْصـِدي)))  َفـَذا 
َقـْبــِر)62( َوَصـلِّ َعَلـى النَّبِـيِّ الُمْصَطَفى َمْن بِـُقـْرِب  َوَنـْحـُن  إَِلـْيـِه  َنـِسـيـُر 
َوَأْكـِرْم َضِجيَعْيـِه)))  َوِصْهَرْيـِه  َبـْدِر)63(  اْهـِل  َعـَن  َواْرَض  اخلََتنَْيـِن)))  َمـَع 

، ولعل الصواب ما أثبت. )))  صورهتا: 
)))  الَوَلد والُوْلد: ما ولد أيا كان وهو يقع عىل الواحد واجلمع والذكر واألنثى، والِوْلد كالُوْلد 

لغة وليس بجمع. لسان العرب )467/3( وقد ضبط الناسخ الواو بالضم.
)))  صدر هذا البيت مستفاد من أبيات سابقة عىل ابن اجلزري، والنقا واملصىل موضعان باملدينة 

يفصل بينهام واد. انظر وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى )1308/4 ، 1322).
)))  املراد ههنا مصىل اجلنائز.

)))  يف األصل: ثواٌب.
)))  يف األصل: قد أتصدى.

)))  الصهر: أهل بيت املرأة. الصحاح للجوهري )717/2( واملراد ههنا أبو بكر وعمر ريض اهلل 
عنهام.

)))  اخلتن زوج بنت الرجل. وانظر لسان العرب البن منظور )138/13( واملراد ههنا عثامن بن 
عفان وعيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام.
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َحاَبـــِة))) َوَتـابِـِعيِهـْم َعـْصـــِر)64( َوآٍل الصَّ ُكـــلَّ  لِْلِقـَيـاَمــِة  َوَســلِّـْم 

تمت

* * *

َحاِب«. )))  هكذا يف األصل، ويستقيم الوزن لو كان: »وآٍل والصَّ
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