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حتقيق وتعليق
د.عبد احلكيم األنيس
كبري باحثني أول يف إدارة البحوث
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افتتاحية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل
آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس«دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي بدبي

 -إدارة البح��وث» أن تق�دِّ م إصدارها اجلديد«قالدة ال�در املنثور يف ذكر

البع�ث والنش�ور» لإلم�ام الديرين�ي بتحقي�ق الدكت�ور عبداحلكي�م
األني�س ،إىل مجهور القراء من الس�ادة الباحثين واملثقفني واملتطلعني

إىل املعرفة.

ٌ
وه�ذه قصي�د ٌة ٌ
جليل�ة ،تألفت م�ن ( )121بي�ت ،نظمها
مجيلة

إم�ام رب�اين ،ع�ا ٌمل عامل ،يذك�ر فيه�ا عالمات الس�اعة ،ث�م يطل بنا
ٌ

ٍ
ٍ
ٍ
وجنة ونا ٍر.
وعقاب،
ثواب
إطالل�ة مؤثرة عىل العامل اآلخر بام فيه من
وق�د جت ّل�ت فيها براعته وقدرته عىل النظم ،وظهر حس�ن قصده

ونب�ل هدفه ،وهل�ذا أدرجها ابن ال�وردي يف كتابه «خري�دة العجائب
وفريدة الغرائب»  ،وهي تطبع مستقل ًة َ
أول مرة ،حم َّقق ًة عىل تسع نسخ
خطية من اإلمارات ومرص وسوريا والكويت وتركيا وأمريكا واليابان.
ولعلها خامس أثر يطبع للديريني إىل اآلن.
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وه�ذا اإلنج�از العلم�ي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر والدعاء
ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حت�ب العل�م وأهل�ه،
وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة بكل متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها
صاح�ب الس�مو الش�يخ حمم�د ب�ن راش�د ب�ن س�عيد آل مكت�وم،
نائ�ب رئي�س الدول�ة ،رئيس جملس ال�وزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد
جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه ُ
وطالبه.

راجين من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق
والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

َّبي
وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملنيَ ،
وصَّل�ىَّ اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

مدير إدارة البحوث
د .سيف بن راشد اجلابري
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مناجاة ضارعة
إهلـي

وغر ْقتنا يف بحار نعمتك ،ودعوتنا إىل
عر ْفتنا ُبربوبيتكَّ ،
َّ

دار قدسك ،ون َّعمتنا بذكرك و ُأنسك.
إهلـي

َّ
عمت ،وبحار الغفلة عىل
إن ُظلمة ُظلمنا ألنفسنا قد َّ

والتسليم
واحلرص حاصل،
فالعجز شامل،
طمت،
ُ
ُ
قلوبنا قد َّ
ُ
وأنت باحلال أعلم.
أسلمَ ،
إهلـي

ما عصيناك جه ً
تعرض ًا لعذابك ،ولكن
ال بعقابك ،وال ُّ
ِ
رتك علينا،
سولت لنا
َّ
وغرنا َس ُ
نفوسنا ،وأعانتنا شقوتُناَّ ،
ُ
وأطمعنا يف عفوك ُّبرك بنا.
فاآلن ِم ْن عذابك َم ْن يستنقذنا؟

وبحبل َم ْن نعتصم إِ ْن قطعت حبلك عنّا؟
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واخجلتنا من الوقوف غد ًا بني يديك.

وافضيحتنا إذا ُعرضت أعاملنا القبيحة عليك.

اللهم اغفر ما علمت ،وال هتتك ما سرتت.

إهلـي

ٍ
ٍ
بعقل ،حيث علمنا
بجهل فقد دعوناك
إِ ْن كنّا عصيناك

َأ َّن لنا رب ًا يغفر الذنوب وال يبايل.

عبد العزيز الديريني
طهارة القلوب
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مقدمة التحقيق
احلمد هلل رب العاملني  ،الذي خلق املوت واحلياة ليبلونا

أ ُّينا أحسن عمالً ،والصالة والسالم عىل خري األنام نفس ًا

وقوالً وعمالً ،الذي أ َّدى األمانة ،وب َّلغ الرسالة ،ون ََص َح
األُ ّمة ،وحدَّ ثنا عن اآلخرة حتى كأننا ننظر إليها ،و َن َّطلع
عليها ،وريض اهلل عن الصحابة والتابعني ،الذين أحسنوا
االستعداد ،وأكثروا من الزاد ،وعىل َم ْن تبعهم بإحسان إىل

يوم الدين ،وموقف اليقني.

وبعـد  :فهذه قصيد ٌة مجيـل ٌة ،سهـل ٌة مؤ ِّثرة ،نظمها

الشيخ الكبري ،العامل اجلليل ،الزاهد العابد ،املربيّ الناصح،
عبد العزيز بن أمحد الدِّ يريني املرصي ،يذكر فيها عالمات

وحيض عىل العمل
الساعة ،وأح��وال البعث والنشور،
ُّ
ويوجه
وخيوف من التفريط والكسل والغفلة،
ِّ
واالستعدادِّ ،

القلوب إىل خالقها.

وهذه القصيدة تقع يف ( )119بيت ،زيد فيها يف بعض
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النسخ بيتان ،فأصبح العدد ( )121بيت ،وهي من بحر

البسيط.

أحببت إخراجها ملا فيها من فائدة جليلة ،للخطباء
وقد
ُ

واملدرسني ،وعامة املسلمني.
والو ّعاظ
ِّ

كبري عىل السامعني،
تأثري ٌ
وللشعر  -كام هو معلوم ٌ -

واملدرسون
لذلك فمن املستحسن أن يط ِّعم اخلطباء والوعاظ
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
منتقاةِّ ،
تنشط
عذبة
بأبيات
كالمهم وخطبهم وحمارضاهتم
وترسخ
املتلقي ،وجتذب انتباهه ،وتزيده إقباالً عىل ما يسمعِّ ،

عنده املعلومة ،وتبقي أثرها فيه.

ولعل أح��د ًا يتصدى لرشح هذه القصيدة رشح ًا

مستوعب ًا ،فينتفع وينفع.

واهللَ ُ
نسأل التوفيق واإلخالص والقبول.
عبد احلكيم األنيس
دبي يف غرة صفر اخلري 1432هـ
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هذه القصيدة
 وصفها:ابتدأ الناظم قصيدته بالثناء عىل اهلل تعاىل ،واالبتهال

إليه ،ثم بدأ يذكر أرشاط الساعة التي ظهرت ،والتي ستظهر،

خروج الدجال ،ونزول عيسى
و َذك ََر من العالمات الكربى
َ

وخروج يأجوج ومأجوج ،وطلوع الشمس
عليه السالم،
َ
من مغرهبا ،والدابة ،واخلراب واخلسف والزالزل ،وخروج
النار.

ثم ذكر نفخة الصور األوىل والثانية ،وبعث الناس،

ِ
الناس الشفاع َة
ب
وأحواهلم يف البعث ،وأهوال احلرش ،و َط َل َ

من األنبياء :آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ،ور َّدهم
األمر فيها إىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني.

واسرتسل يف وصف احلرش ،واحلساب ،ووزن األعامل،

وأقسام املسلمني عند الوزن ،وأحوال الناس عىل الرصاط،
11

وشفاعة النبي صىل اهلل عليه وسلم واألنبياء ،واحلوض

النبوي.

ثم ذكر النار ،وأهلها ،وطبقاهتا ،وعذاهبا ،وأهواهلا.
ثم اجلنَّة ،وأهلها ،ونعيمها ،وعددها ،وطبقاهتا ،وأهنارها،

وشوق
وحورها ،وطعامها ،وأفاض يف أوصافها وأحواهلاَّ ،
ٍ
إليها .وأثنى عىل أهلها
بأسلوب فيه حتضيض عىل االقتداء هبم.
وختم القصيدة باالبتهال إىل اهلل كام يف البدء.
كل ذلك بمفردات واضحة  -يف األغلب  ،-وسالسة
ٍ
ونفاذ إىل قلب القارئ
يف النظم ،وقوة يف التعبري ،والتأثري،
والسامع.

ِ
وهذا ُّ
وإخالصه
يدل عىل صدق ناظمها ،و َع َمله بام َع ِلم،
ِ
وعون اهلل له(((.
فيام يقول،
((( ق�ال ابن حبي�ب يف ترمجته يف تذكرة النبي�ه( - )130/1ونقله املناوي
يف الكواكب الدرية (« : - )446/2ومؤلفاته تدل عىل إعانة إهلية».
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 النسخ املعتمدة:وقفت هلذه القصيدة عىل تسع نسخ خطية ،وهي:

 -1نسخة خاصة ،ضمن «خريدة العجائب» ،ورمزها:

«خ».

 -2نسخة يف مكتبة األزهر بالقاهرة برقم (،)23076

ضمن «اخلريدة» ،وتاريخ نسخها1237 :هـ ،ورمزها« :ز».
 -3نسخة يف قونية برتكيا برقم ( ،)595ضمن «اخلريدة»

ورمزها« :ق».

 -4نسخة يف الظاهرية بدمشق ضمن خمطوط برقم

( ،)5083قال الناسخ يف أوهلا« :هذه القصيدة تسمى :قالدة

 ...رحم اهلل َم ْن نظمها ،و َم ْن كتبها ،و َم ْن ،»...ورمزها:
«ظ.»1

 -5نسخة ثانية يف الظاهرية برقم ( ،)3639ضمن

«اخلريدة» ،وتاريخ نسخها1020:هـ ،ورمزها« :ظ.»2
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 -6نسخة ثالثة يف الظاهرية برقم ( ،)11397ضمن

«اخلريدة» وتاريخ نسخها1021:هـ ،ورمزها« :ظ.»3

 -7نسخة يف إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية

ٍ
كتاب مكتوب
يف وزارة األوقاف الكويتية ،وهي يف آخر

َت بام نصه« :خامتة املسامة بقالدة
سنة 1301هـ ،وقد ُب ِدئ ْ

الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور للسيد الكريم ،ذي القدر

العظيم ،واحلسب الصميم ،والواجب له التكريم والتعظيم،
موالنا امللك املفخم السيوطي رمحه اهلل تعاىل أدام اهلل لنا
بركاته».

وهذا النص حصل فيه تزوير إذ ك ُِش َط ْت فيه كلامت،

ِ
ب مكاهنا «السيوطي رمحه اهلل تعاىل»!! والعالقة
وكُت َ
للسيوطي هبذه القصيدة .ثم من الواضح أن الكاتب ينسبها
إىل َم ِل ٍك كان حي ًا سنة 1301هـ ولعله يقصد القنوجي،
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ٍ
ألحد من املتأخرين ،فهي قديمة
والقصيدة ليست له ،وال

ثابتة القدم.

ورمز هذه النسخة« :ك».
 -8نسخة يف معهد دراسات الثقافة الرشقية يف جامعة
طوكيو ،وهي النسخة الوحيدة التي ُذ ِك َر اسم الديريني يف

ونص ذلك«:وهذه قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث
أوهلاُّ ،
والنشور للسيد شيخ املس ِّلكني وم��ربيِّ املريدين السيد

عبد العزيز الديريني ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه ،ونفعنا
واملسلمني بربكاته آمني» .وهي ٍ
بخط مغريب.
ورمزها« :ط».
 -9نسخة يف مكتبة جامعة هارفارد بأمريكا ،ورمزها:

«هـ».

وهذه النسخ بعضها مستقلة ،وبعضها ملحق ٌة بكتاب
15

(خريدة العجائب وفريدة الغرائب) للعالمة رساج الدين
ابن الوردي املتوىف سنة (861هـ) - ،كام أسلفت  -وقد

أ َّلف ابن الوردي هذا الكتاب ذاكر ًا فيه معلومات متعددة،
وختمه بالكالم عىل أرشاط الساعة ويوم القيامة ،ثم قال:
«وهذه قصيدة جامع ٌة لغالب ما تقدم من أهوال يوم القيامة،

واسمها  :قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور»((( .ومل

ينسبها إىل أحد.

رجعت إىل ثالث طبعات من هذا الكتاب ،وهي:
وقد
ُ

 -1طبعة حممد شاهني بمرص سنة 1280هـ ،ورمزها:

«و.»1

 -2طبعة حممود فاخوري ببريوت وحلب ،ورمزها:

«و.»2

 -3طبعة أنور حممود زنايت بمرص .ونص القصيدة فيها

كالنص يف طبعة فاخوري متام ًا ،فلم أضع هلا رمز ًا خاص ًا.
((( خريدة العجائب ص 300طبعة مرص سنة 1280هـ.
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 توثيق نسبتها:وقفت عليه -
أول َم ْن نسبها إىل الديريني  -فيام
ُ

البغدادي يف هدية العارفني((( ،ثم بروكلامن يف تاريخ األدب

العريب ،وقد َذك ََر هلا سبع نسخ(((.

ورأيت نسبتها إليه يف أول نسخة طوكيو.

وقد يقال :إن يف نسبتها إىل الديريني شك ًا ،إذ نسبها
بروكلامن أيض ًا إىل ابن غنّام (ت :نحو779هـ) ،و ُذ ِك َر ْت

نسبتُها إليه يف نسختني :يف املتحف الربيطاين ،ودار الكتب

الوطنية بتونس.

ٍ
نسخة إىل ابن الوردي((( ،فأقول:
ونُسبت يف
الراجح أن ناظمها هو الشيخ عبد العزيز الديريني،

((( انظر (.)581/1
((( انظ�ر (ق )438/4وه�ذه النس�خ يف املتح�ف الربيط�اين ،وكمربدج،
ومانشسرت ،وأوبسلال ،وأمربوزيانا ،وبرلني ،وجوته.
((( انظر :خزانة الرتاث.
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فهو املعروف بكثرة النظم ،وهي أشبه باهتامماته وطريقته يف

حياته.

أما ابن غنام فهو فقيه ،معبرِّ لألحالم(((.
تصح نسبتها إىل ابن الوردي كذلك ،إذ ال دليل
وال
ُ

عليها.

ٍ
ٍ
نسخة مرج ُع ُه إىل ظ ِّن
ووجود اسمه عىل
ناسخ رآها يف

آخر كتابه «خريدة العجائب».

ذكر اسمه يف
ومما يؤكد نسبتَها إىل عبد العزيز الديريني ُ

أبياهتا يف نسختني من نسخها :نسخة يف الظاهرية ،ونسخة

طوكيو.

((( انظر ترمجته يف األعالم (.)80/1
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 خطة التحقيق:قابلت هذه النسخ بعضها ببعض،
وذكرت الفروق
ُ
ُ

وجتاوزت أخطاء الن ُّساخ إال قلي ً
ال للتدليل عىل ما
املهمة،
ُ

وراءه.

وضبطت القصيدة بالشكل.
ُ
رأيت يف تعليقه فائد ًة للقارئ.
قت عليها ما ُ
 وع َّل ُتعرف بقدره ومكانته.
ُ
وترمجت لناظمها ترمج ًة ِّ

ٍ
بكلمة خمترصة عن املنظومات يف العقائد.
مت
 وقدَّ ُ ووضعت ملحق ًا فيه عناوين ك ٍُتب ُأفردت عن اآلخرة

ملن أراد التوسع.
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ترمجة الناظم
أبدأ أوالً بمصادر ترمجته التي
ورجعت
وقفت عليها،
ُ
ُ

إليها:

 -األجوبة البن سيد الناس(.)275/2

 -تاريخ اإلسالم للذهبي ( )609/10وقد اعتمد عىل

األول.

 -الوايف بالوفيات للصفدي (.)469-468/18

 -ذيل طبقات الفقهاء الشافعية للمطري املدين ص 99

(طبع منسوب ًا إىل العبادي!).

 -طبقات الشافعية الكربى للسبكي (.)208-199/8

 الطبقات الوسطى له أيض ًا (الورقة .)219 -طبقات الشافعية لإلسنوي (.)269/1

 -تذكرة النبيه البن حبيب (وفيات سنة 689هـ)،

(.)130/1

 العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن21

ص .381

 -طبقات األولياء له أيض ًا ص 447ثم .533-521

 -طبقات الشافعية البن قايض شهبة (-181/1

.)182

 -حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي

(.)421/1

 -طبقات املفرسين للداوودي(.)312-310/1

 -الطبقات الكربى للشعراين (.)203-202/1

 -الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية للمناوي

(.)446-444/2

ول��ه ذك��ر يف (،) ،463 ،439 ،438 ،389/2

(.)424،167/4

 -شذرات الذهب يف أخبار َم ْن ذهب البن العامد

(.)785-784/7

 طبقات املفرسين لألدنه وي ص .25622

 -كشف الظنون للحاج خليفة (،749 ،942/1

 )195 ،492و (،1034 ،1389،1118 ، 2003/2

 .)1012وحترفت فيه نسبته "الديريني" إىل "الديري" يف

ستة مواضع!!

 هدية العارفني للبغدادي (.)581-580/1 إيضاح املكنون له أيض ًا (.)604،494/2( ،)60/1 جامع كرامات األولياء للنبهاين (.)173/2 -م��ع��ج��م امل��ط��ب��وع��ات ال��ع��رب��ي��ة وامل��ع��رب��ة

لرسكيس(.)901-900/1

 السرِّ ُّ املصون عىل كشف الظنون للعظم ص-163.164
 -تاريخ األدب العريب لربوكلامن (القسم الرابع 8-7

ص.)440-437

 األعالم للزركيل ( )13/4و( )18/4ظنَّه اثنني.23

 معجم املؤلفني لكحالة (.)157/2 معجم املفرسين لنوهيض (.)286-285/1 -ترتيب األعالم عىل األعوام لظاظا ( )444/1وقد

انتبه املؤ ِّلف خلطأ الزركيل.

 الفهرس الشامل (التفسري) (.)346-344/1 -خمتارات من املخطوطات العربية النادرة يف مكتبات

تركيا لرمضان ششن ص.425

* وقال السخاوي يف اجلواهر والدرر (:)1270/3

« ُأفردت ترمجة الشيخ عبد العزيز الديريني فيام قيل.

بل وأشار هو إىل مروياته ومصنفاته يف قصيدته التي

أوهلا:

إهلي َأ ِعن عبدَ العزيز بن ِ
أمحد
َ
ْ

ثم أقول:

وساعدْ ه يف ِ
ِ
غد»
عىل الدين والدنيا
ُ
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امسه ووالدته:
هو عبد العزيز بن أمحد بن سعيد ،عز الدين الدمريي

املعروف بالدِّ يريني((( ،نسبة إىل ِديرين  -وهي بلدة بمرص

من أعامل الغربية .((( -

ولد سنة  612أو 613

(((

أو يف حدود سنة .620

(((

شيوخه:
قال ابن قايض شهبة:
«وأخذ عن الشيخ عز الدين بن عبد السالم((( وغريه
((( الوايف بالوفيات (.)468/18

((( طبقات الشافعية لإلسنوي (.)569/1

((( طبق�ات الش�افعية الكبرى ( ،)199/8وعىل التاري�خ األول اقترص
البغدادي يف اهلدية (.)580/1

((( ذيل طبقات الفقهاء الشافعية للمطري ص.99
((( تويف سنة 660هـ.
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ممن عارصه ،ثم صحب أبا الفتح بن أيب الغنائم الرسعني

(((

وخترج به»(((.

وقد ذكر هو شيوخه يف أرجوزتني ،أوردمها اب ُن امللقن

يف طبقاته (((.

((( كذا هنا ،ويف طبقات الداوودي( )311/1وشذرات الذهب(.)785/7
وهو قريش واس�طي ،وترمجته يف التكملة للمنذري يف وفيات س�نة 634

( ،)457/3وقول الش�عراين يف ترمجت�ه يف الطبقات الكربى(: )202/1

مات يف نحو 580هـ خطأ.

((( طبقات الشافعية (.)181/1

((( انظر طبقات األولياء ص .533-524
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قالوا فيه:
 -قال اب ُن سيد الناس«:كان شيخ ًا صاحل ًا من أهل العلم

والفضل والصالح»(((.

 وقال أبو حيان األندليس«:كان رج ًال متقشف ًا خمشوشن ًا
من أهل العلم يتربك الناس به(((.
رأيته مرار ًا وزرته بالقاهرة ،وكان كثري األسفار يف قرى
مرص يفيد الناس وينفعهم ،وله نظر((( كثري يف غري ما ف ٍّن،

ومشاركة يف فنون شتى»(((.

 وقال الصفدي« :الشيخ القدوة الصالح»(((.((( األجوب�ة ضم�ن «أب�و الفت�ح اليعم�ري :حيات�ه وآث�اره وحتقي�ق
أجوبته»(.)275/2
((( الربكة الزيادة ،أي يزداد الناس إيامن ًا وصالح ًا واستقام ًة برؤيته وسامع
كالمه وتعليمه ودعائه هلم.
((( كذا ،ولعل الصواب :نظم.
((( الوايف بالوفيات (.)468/18
((( السابق.
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 وقال املطري املدين« :العالمة األوحد ،اإلمام القدوةالزاهد ،الفقيه ،أحد املشايخ املشهورين ،واألئمة املذكورين،
يف التفسري وعلومه ،والعربية والترصيف واملعاين والبيان
واللغة والعروض ،إمام يف مذهب اإلمامني الشافعي
واملالكي ،خبري هبام.(((»...
 وقال تاج الدين السبكي« :الشيخ الزاهد القدوةالعارف ،صاحب األحوال والكرامات واملصنفات والنظم
الكثري ...وكان سليم الباطن ،حسن األخالق.
ُحكي أنه دخل إىل املحلة الغربية يف بعض أسفاره،

بعض َم ْن رآه زرقاء(((،
وعليه عاممة متغرية اللون ،فظنَّها ُ
((( ذيل طبقات الفقهاء الشافعية ص .99
((( ذك�ر اب�ن حبيب يف تارخيه «تذكرة النبيه» ( )233/1أن يف س�نة 700
ُ
الس�لطان أهل الذمة بلبس الغيار ،فلبس�ت اليهود عامئم صفر ًا،
«ألزم
والنصارى عامئم زرق ًا .»...
ِ
والظاه�ر َّ
أن هذه العادة أس�بق م ْن ه�ذا التاريخ ،وأن اإللزام هو الذي
كان يف تلك السنة.
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فقال :قل :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا رسول
اهلل .فقاهلا ،فنزع العمة من رأسه ،وقال له :اذهب إىل القايض
ٌ
صبيان وخلق كثري ،عىل
لِت ُْس ِل َم عىل يديه .فمىض معه وتبعهم

عادة َم ْن يسلم ،فلام نظره القايض عرفه ،فقال له :ما هذا يا
سيدي الشيخ؟!

قال :قيل يل :قل الشهادتني .فقلتهام ،فقيل يل :امض
فجئت»(((.
معنا إىل القايض لتنطق هبام بني يديه،
ُ
 وقال اإلسنوي« :كان عامل ًا صاحل ًا ،رسيع النظم»(((. وقال ابن امللقن« :الشيخ الزاهد القدوة ،ذو األحوالاملذكورة ،والكرامات املشهورة ،واملصنفات الكثرية ،والنظم
الشائع»(((.
((( طبقات الشافعيةالكربى (.)200-199/8
((( طبقات الشافعية (.)269/1
((( العقد املذهب ص  381وطبقات األولياء ص .447
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 -وقال الشعراين« :صحبه مجاعة من العلامء وانتفعوا

بصحبته»(((.

 وقال املناوي«:عامل عامل ،وأديب كامل ،وعابد ُي ْمنُ ُهشامل ،وزاهد ُيشار إليه باألنامل»(((.

((( الطبقات الكربى (.)202(/1
((( الكواكب الدرية (.)444/2
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مؤلفاته:
ٍ
كتاب صنَّفه
له مؤلفات كثرية ،وكان من شأنه أن كل

يف ٍ
بلد تركه فيها وال حيمله((( ،ولعل هذا هو السبب يف عدم
ذكر عدد منها يف مصادر ترمجته .ومنها:

 -إرشاد احليارى يف ردع َم ْن مارى يف أدلة التوحيد،

ور ِّد النصارى.
َ

ذكره البغدادي .مطبوع.

 -أركان اإلسالم يف التوحيد واألحكام.

ذكره احلاج خليفة وقال« :ذكر فيه االعتقاد ثم العمل
عىل املذاهب األربعة» ،وذكره البغدادي ثم ذكر :كتاب
األركان ،وهو نفسه .خمطوط

 -أنوار املعارف وأرسار العوارف.

ذكره ابن قايض شهبة.

((( الكواكب الدرية (.)445/2
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 -األنوار الواضحة يف معاين الفاحتة.

ذكره احلاج خليفة .خمطوط.

 التنبيهات احلسان يف معنى اإلحسان.خمطوط يف مكتبة مكة املكرمة (املولد).
 -التيسري يف علم التفسري.

أرجوزة تزيد عىل( )3200بيت.

ذكره ابن قايض شهبة ،ومن قبله السبكي :تفسري منظوم
يف جملدين .مطبوع

 -الدرر امللتقطة يف املسائل املختلطة.

ذكره الشعراين وقال« :أفتى فيها عىل املذاهب األربعة،

فلوال اطالعه عىل مستندات األئمة ما كان يسوغ له أن يفتي
عىل مذاهبهم كلهم»(((.

وقال الزركيل«:أجاب فيه عىل مسائل ُسئل عنها يف

((( امليزان ص.60
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العبادات واملعامالت عىل مذهب الشافعي»! خمطوط.
 الروضة األنيقة يف بيان الرشيعة واحلقيقة.ذكره احلاج خليفة وقال« :خمترص عىل أبواب وفصول،

ذكر فيها [مستنكر ًا] خلوة الشيوخ مع النسوان ،وبيعتهن

منهم ونحو ذلك».

 طهارة القلوب يف ذكر اَّعلم الغيوب.
ذكره السبكي هبذا العنوان ،وسامه احلاج خليفة :طهارة

القلوب واخلضوع لعالم الغيوب .مطبوع

 قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور.ذكرها البغدادي.

 -الكفاية تفسري القرآن العظيم.

خمترص من كتاب اهلداية لبلوغ النهاية ملكي بن أيب

طالب.

ذكره بروكلامن .وهو خمطوط يف خزانة القرويني بفاس.
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 -مقدمة يف أصول الدين .نظم

ذكره ابن امللقن يف العقد املذهب.

 -املصباح املنري يف علم التفسري.

ذكره اإلسنوي وقال :يف جملدين(((.

 املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى.طبع هبذا العنوان.

ذكره ابن قايض شهبة باسم :تفسري أسامء اهلل احلسنى،

واحلاج خليفة باسم :رشح...

 -املورث ملشكل املثلث لقطرب.

ذكره البغدادي .خمطوط.

 -امليزان الويف يف معرفة اللحن [اجليل و] اخلفي.

ذكره البغدادي ،وهو نظم خمطوط يف مكتبة مكة.

((( وبذلك يكون له ثالثة تفاسير ،وكان الش�عراين قد ذكر هذه التفاسري
ضم�ن الكت�ب التي قرأه�ا وذل�ك يف مقدم�ة املي�زان ص 131فقال:
«وتفاسري عبد العزيز الديريني ،ك ً
ال منها مرات».
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 -نظم «التنبيه» أليب إسحاق الشريازي.

ذكره السبكي ،وسامه البغدادي :دقائق التنبيه يف نظم

التنبيه .وهو خطأ فـ «دقائق التنبيه» كتاب آخر ذكره احلاج

خليفة بعد ذكره «نظم التنبيه» فنقل البغدادي عنه ومل يدقق!!
 -نظم السرية النبوية.

ذكره اإلسنوي ،وأفاد احلاج خليفة أنه نظم سرية ابن

هشام.

 -نظم غريب القرآن.

ذكره السبكي.

ٍ
قريب من مخسة آالف بيت
 -نظم «الوجيز» للغزايل يف

عىل حرف الراء.

ذك�ره الصف�دي ،وقال :وه�و نظ�م ُمتمكّ�ن .وأورد أربعة

أبي�ات منه .وذكره الس�بكي ،وابن قايض ش�هبة وقال :يزيد عىل

( )5000بيت.
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 نظم «الوسيط» للغزايل .رشع فيهذكره ابن قايض شهبة.
 الوسائل اإلهلية والرسائل املحمدية.كان هذا الكتاب من مصادر أيب الفتح حممد بن حممد
اإلسكندري يف كتابه «الكشف والبيان عن صفات احليوان»
وقال :هي ثامن ومخسون قصيدة عىل حروف املعجم ،قصيدة
إهلية وقصيدة حممدية(((.
وذك��ره ابن قايض شهبة خمترص ًا باسم :الوسائل
والرسائل وقال :يف التوحيد .خمطوط
و َذك ََر بروكلامن وحممد رضا كحالة له آثار ًا أخرى،

و ُذ ِك َر يف خزانة الرتاث ما مل ُيذكر ،وليس االستقصاء من

غريض هنا فأكتفي هبذا القدر.

((( انظر :املسارعة إىل قيد أوابد املطالعة ص.120
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مؤلفات منسوبة إليه:
 رشح التعجيز خمترص الوجيز البن منعة يف الفروع.ذكره البغدادي ،وهو خطأ منه يف نقله عن احلاج خليفة،

ذلك أن احلاج خليفة ذكر هذا الكتاب «التعجيز» يف ذكره
َم ْن خدم الوجيز .ثم قال« :ونظمه» أي َن َظ َم الوجيز َف َظ َّن

البغدادي أن الضمري يعود عىل «التعجيز».

أما قوله «رشح التعجيز» فال أدري كيف حصل!
 غاية التحرير يف نسب  ...الرفاعي الكبري .مطبوعوهذا مل يعرف يف مؤلفاته ،ويف نسبته إليه نظر!
 -مدخل الفقه واللسان إىل ميدان املحبة والعرفان.

ٍ
صفحة يف آخر نسخة خطية من «تفسري العلوم
ُذ ِك َر يف
واملعاين املستودعة يف السبع املثاين» لألقلييش ،ون ُِق َل منه ستة
37

أبيات .وللشيخ أمحد بن إبراهيم الواسطي الشهري بابن شيخ
كتاب هبذا العنوان ،وقد ُطبِ َع(((،
احلزاميني (711-657هـ) ٌ

وليس فيه األبيات الستة املشار إليها ،فاهلل أعلم بحقيقة نسبة

ٍ
كتاب هبذا العنوان للديريني.

((( انظره ضمن رسائل لقاء العرش األواخر ،املجموعة الرابعة (1423هـ
2002 -م).

38

شعره:
ٍ
أغراض شتى ،علمية تعليمية،
كان له نظم كثري ،يف
ودعوية إرشادية ،وغري ذلك ،وانظر نامذج من شعره يف
مسامرة الندمان ومؤانسة اإلخوان((( ،والوايف بالوفيات(((،
وطبقات الشافعية الكربى((( ،والعقد املذهب((( ،وطبقات
األولياء(((.
ونسب إليه املناوي األبيات التي أوهلا:
تزوجت اثنتني لفرط جهيل
وهو خطأ .فاألبيات قديمة.
((( انظر (.)335-330
((( انظر (.)469-468/18
((( انظر (.)208-201/8
((( انظر ص .381
((( انظر (.)533-521
((( انظر الكواكب الدرية(.)446/2
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(((

وللتمثيل عىل ذلك أذكر ما رواه أبو حيان األندليس:
وعن صحبة اإلخوان والكيمياء ُخ ْذ

ِ
كيميـاء وال ِخ ِّ
ـن
ــل
يمينـ ًا فمـا م ْ
َ

رت أطـراف البــالد بأرسهـا
لقد ُد ُ
ِ
شكل
وعاينت ِم ْن
وعانيت ِم ْن شغل
ُ
ُ
ِ
ٍ (((
َفـرد سـاعــة
ومل أر أحلــى م ْ
ـن ت ُّ
ِ
والشغل
مـع اهلل خايل البال والسـر

سـري وأتلـو كتـابــه
أناجيـه يف ِّ

ِ
واألهل
فأشهدُ ما ُيسيل عن املال

حترف هذا الشطر يف شذرات الذهب ( )785/7إىل:
((( ّ
ومل أر خ ً
ال قد تفرد ساعة!!
((( الوايف بالوفيات (.)468/18
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(((

وفاته:
اختلف يف حتديد وفاته عىل أقوال:
 س�نة  688هـ .قال هذا ابن س�يد الناس ،وتابعه الذهبييف تاريخ اإلسالم.
 سنة 689هـ .قاله ابن حبيب. يف حدود س�نة  690هـ .قاله السبكي يف الوسطى ،وابنامللقن يف العقد املذهب.
 سنة 694هـ .قاله السبكي يف الكربى ،واملناوي ثم قال:«وقي�ل س�نة  ،689وقيل  ،690وقيل غري ذل�ك» ،وذكره احلاج
خليفة يف موضعني.
وصوبه ،واب�ن امللقن يف
 س�نة 697ه�ـ  .ذكره اإلس�نويّ

طبقات األولياء ،والس�يوطي ،والشعراين ،والبغدادي يف اهلدية،
واحلاج خليفة يف ستة مواضع.
 سنة 699هـ .قاله ابن العامد.41

وقد ُي َر َّج ُح ما قاله اب ُن سيد الناس ،فقد كان يف

عرصه ،ورآه يف رحلته إىل دمنهور ،ونقل عنه الذهبي هذا

ومل يتعقبه.
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املنظومات يف العقائد
مل أقف عىل َم ْن مجع املنظومات يف العقائد ،وعىل هذا ال

نعرف إىل اآلن عىل وجه اجلزم أول َم ْن قام بذلك ،ويف ُعجالة
نستطيع أن نذكر هؤالء:
ُ

 -عيل بن عثامن األويش الفرغاين احلنفي املاتريدي

(ت575:هـ).

وله «بدء األمايل» وهي منظومة المية ،فرغ من نظمها

سنة (569هـ) كام نقله التميمي يف «طبقات احلنفية»(((.

ب املحليِّ يف «رشح مجع اجلوامع» معلوم ًة إىل
 ون ََس َِ
قصيدة ابن مكي يف العقائد.
وقال البناين يف «حاشيته»« :هذه القصيدة ت َُس َّمى

بالصالحية ،لرتغيب السلطان صالح الدين يوسف بن

أيوب فيها ،وهي من أحسن تصانيف األشعرية يف العقائد،
((( كشف الظنون (.)1349/2
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وكان السلطان صالح الدين املذكور يأمر بتلقينها األوالد يف

املكاتب»((( وقد َذك ََر البناين مخسة أبيات منها مما يدل عىل أهنا

كانت عنده.

وابن مكي هذا لعله الفقيه احلنفي عيل بن أمحد بن مكي

ال�رازي املتوىف س�نة (598هـ) ،فقد قال ال�زركيل يف ترمجته:

«أقام مدة يف حلب ،أيام نور الدين حممود .ثم س�كن دمش�ق
وتويف هب�ا» ،وذكر له ثالثة مؤلفات ،كتابين يف الفقه ،وآخر

مات له ولد(((.
سامه «سلوة اهلموم» مجعه وقد َ

((( حاشية البناين (.)164/1
((( ويب�دو أن «الصالحي�ة» البن مكي ،غري «العقي�دة» التي مجعها قطب
الدي�ن النيس�ابوري (ت578:ه�ـ) ،فق�د ق�ال اب�ن ش�داد يف الن�وادر
السلطانية ص:7
ُ
الشيخ اإلمام
«وكان [السلطان صالح الدين]  -رمحه اهلل  -قد جمَ َ َع له
مجيع ما يحُ تاج إليه
قطب الدين النيس�ابوري  -رمح�ه اهلل  -عقيد ًة جتمع َ
يف هذا الباب.
وكان من ش�دة حرصه عليها يع ِّلمها الصغار من أوالده حتى ترس�خ
يف أذهاهن�م يف الصغر ،ورأيتُه وه�و يأخذها عليهم ،وهم يقرؤوهنا من
حفظهم بني يديه».
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 -وهناك «منظومة» أيب احلجاج يوسف بن موسى

األقرصي (ت642:هـ) يف العقائد(((.

 -و«الكوكب الوقاد يف االعتقاد» منظومة للشيخ َع َل ِم

الدين السخاوي (ت643 :هـ)(((.

 -و«العقيدة الشيبانية» وتنسب إىل حممد بن احلسن

الشيباين املتوىف سنة (189هـ) (((.

وال تصح هذه النسبة ،وال يوجد ما يدل عليها.
وقد أورد طاش كربي هذه القصيدة يف «جامع أمهات

املتون» ومل يذكر اسم قائلها.

وذكرها احلاج خليفة((( ،ومل يذكر اسم قائلها أيض ًا.
((( جامع الرشوح واحلوايش (.)2190/3
((( كشف الظنون (.)1523/2

((( جامع الرشوح واحلوايش (.)1404/2
((( كشف الظنون (.)1340/2
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وهل��ا رشوح متعددة((( ،وذك��ر البغدادي أن ِمن
شرُ َّ احها عبد الرمحن بن إسامعيل املعروف بابن أيب شامة

(((

وس َّمى رشحه«:املقاصد السنية يف رشح
(ت665:ه��ـ)َ ،
الشيبانية»(((.

فإذا صح هذا تكون القصيدة الشيبانية متقدمة عىل هذا
التاريخ(((.
وليس من غريض التعرض للمنظومات بعد القرن
السابع (عرص الديريني) فذلك جمال آخر ،وقد كثرت
((( انظر جامع الرشوح واحلوايش (.)1406-1405/2
((( كذا! والصواب :املعروف بأيب شامة.
((( إيضاح املكنون (.)231/2

((( أق�ول :إذا ص�ح .ألن املع�روف أن عن�وان كتاب أيب ش�امة املقديس:
«املقاصد الس�نية يف رشح القصيدة الشقراطس�ية» وأخشى أن يكون يف
التباس .وهذا الكتاب ما زال خمطوط ًا.
األمر
ٌ

وقد ذكره أبو ش�امة لنفس�ه يف كتابه «املذيل» ( )142/1بعنوان« :املقاصد
السنية يف رشح القصائد النبوية».
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املنظومات لدى املتأخرين وشاعت ،وليت باحث ًا جا ّد ًا ناهب ًا

يتصدى هلذا اللون من التأليف ،فيجمعه ،وجيمع ما يتعلق

به من رشوح وح��واش ،ويرتب ذلك عىل سني وفيات

املؤلفني ،فيكون قد قدّ م خدمة علمية مقدّ رة ،ويف ذلك أكرب

مساعدة عىل دراسة أثر هذه املؤلفات يف املسلمني :يف إيامهنم

وأخالقهم وسلوكهم.
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قالدة

الدر املنثور
يف ذكر البعث والنشور
لإلمام الشيخ عبد العزيز الديريين
( النص احملقق)

59

60

جـال يف ِ
الفك ِ
أعظـم ممّـا َ
َــر
اللـ ُه
ُ

(((

ِ
(((
مقـتـد ِر
حكم
وحكمـ ُه يف البـرايـا
ُ
ُ

عظيم
مـوىل
حكيم واحـدٌ صمـدٌ
ٌ
ٌ

(((

حــي قديـم مـريـدٌ فاطـر ِ
الف َط ِ
ـر
ُ
ٌ
ٌّ
ِ
األصوات ِّ
صل عىل
سامع
رب يا
َ
يا ِّ
ِ
البشـر
رسولك املجتبى((( ِم ْن أطهـر
ِ
حممد املصطفى اهلادي البشري َهدَ ى
ِ
ِ
ِ
َّ
والســور
باآليـات
اخلــالئـق
كـل

(((

((( ال َفكْ�ر ِ
والفكر :إعامل اخلاطر يف اليشء ،قال س�يبويه :والجيمع الفكر
وال العلم وال النظر ،وقد حكى ابن دريد يف مجعه أفكار ًا .لسان العرب
( .)210/11ويريد الناظم :اخلواطر.
((( الربايا :مجع الربية وهم اخللق .خمتار الصحاح ص .50
((( الصم�د :الس�يد ألنه يصمد إلي�ه يف احلوائج ،أي يقص�د .املختار ص
.369
((( فط�ر األم�ر :ابت�دأه واخرتع�ه ،وفط�ر اهلل الع�امل :أوج�ده ابت�داء...
ب بعيب .ومجعها فِطر .املعجم الوسيط
والفطرة :الطبيعة السليمة مل ت َُش ْ
(.)694/2
((( املجتبى :املختار واملصطفى .لسان العرب (.)74/3
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ِ
ُـم
وآلـه وعلـى أصحـابــه فـَهـ ُ

(((

ِ
القمر
كأنجـم ٍحـول َمن يسـمو عىل

تعلمهـا
أشكـو إليك أمـور ًا َ
أنـت ُ

عمـري
ـتـور عزمـي وما ّفر ُ
طت يف ُ
ُف َ

َ
حس ْت
وفـرط مييل إىل الدنيا وقد رَ

(((

عن ساعد الغدر يف اآلصال وال ُبك ُِر

(((

ٍ
ٍ
ومغفــرة
بتوفـيق
يا ربـنـا ُجــدْ

ٍ
عاقبة يف ِ
ِ
وحسن
الــو ْر ِد والصـدَ ِر

(((

((( يف ق ،ك ،و ،1و :2وآله والصحاب الكائنني به.
((( حرست :كشفت .املختار ص .135
((( اآلص�ال :مج�ع أصيل :العيش ،وهو ما بعد صلاة العرص إىل املغرب.
املصباح املنري ص .16
والبكر :مجع بكرة ،وهي الغدوة .لسان العرب (.)131/2
يريد الناظم :تقلب أحوال الدنيا يف الصباح واملساء.
((( ال�ورود :احلض�ور ،والصدور :الرج�وع .املخت�ار ص  716و.358
يسأل الناظم اهلل حسن املآل يف األمور التي يدخل هبا وخيرج منها.
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ٍ
خـوف ويف ُذ ُع ٍ
ـر
اخللق يف
أصبح
قد
ُ
َ

(((

ِ
وزور ٍ
ِ
اخلطــر
ـم فـي أعظـ ِم
هلـو ُ
وه ْ

ِ
ٌ
ظهـرت
أشـــراط وقــد
وللقيامــة
ْ

بعض العالمـات  ،والباقـي عىل األَ ِ
ُ
ثـر

ِ
َّ
ـم
قـل
الوفـاء فــال عهـــدٌ وال ذ َم ٌ
ُ

واحلض ِ
ُ
ـر
اجلهـل يف البادين
واستحكـم
َ

باعوا ألدياهنـم بالبخس من سح ٍ
ت
ُ ُ

(((

الفسق بالعدوان
وأظهروا
َ

وجاهروا باملعايص وارتضـوا بِدَ عـ ًا

(((

ِ
واألشـر

(((

(((

ِ
حــذر
عمت ،فصاح ُبهــا يمشـي بـال
َّ

((( الذعر :الفزع .املختار ص .222
((( السحت :احلرام .املختار ص .288
((( يف ق :يف العدوان.
((( األرش :البطر .املختار ص .17
((( البدع :املحدثات يف الدين مما ليس منه.
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مسـتـتـر
احلـق بيـن النـاس
وطالب
ِّ
ُ
ٌ

(((
ِ
مسترت
غري
ُ
وصاحب اإل ْفـك فيـهـم ُ
ِ
(((
معتبـر
واألهـــواء
والوزن بامليـل
ُ
ٌ
رَ ِ
معتب
غيـر
والوزن
ِّ
ُ
باحلـق فيهــم ُ

النقص يف اإلسـالم مشتهر ًا
وقد بدا
ُ

و ُبدِّ لت صفو ُة اخلـيـرات

ُ
دجـال الضـاللة يف
وسـوف خيـرج

(((

ِ
بالكدر

ٍ
(((
وقحط((( كام قد جاء يف اخلبـ َِر
َه ْرجٍ

رب العــبـاد ،وهــل
ويدَّ عـي أنـه ُّ

ِ
صفات ك ٍ
ـو ِر؟
َذوب
ختفى
ُ
ظاهـر ال َع َ

((( اإلفك :الكذب .املختار ص .19
((( يف خ ،ظ ،1ك ،و ،1و :2بالويل .ويف هـ :بالوزن!!
((( كتب ناس�خ ظ :1األوقات اخليرات .والصواب االقتصار عىل لفظٍ،
وأثبت ما جاء يف سائر النسخ.
ُّ
((( اهلرج :الفتنة واالختالط ،وفرسه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أرشاط
الساعة بالقتل .املختار ص .694
((( القحط :اجلدب .املختار ص .522
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فـنـاره جنـَّ ٌة ُطـوبــى لداخلـهـا
ُ

ِ ِ
باب
وزور جنَّتـه ٌ
ُ

شهـر وعشـر ٍ
ُ
طـول ُمـدَّ تـه
ليـال
ُ
ٌ

(((

الس ُع ِ
ـر
من ُّ

(((

لكنـهـا عجب يف الطُّــول ِ
والق َص ِ
ـر
ٌ

ُ
فيبعث اللـ ُه عيسى نارص ًا َحكَمـ ًا

(((
ِ
ِ
َعدْ الً
ويعضدُ ُه
والظفــر
بالنصـر
ُ

الكاذب الـباغـي ويـقـتـ ُلـ ُه
فيتبع
َ
ُ

ِ
ويمحق اللـ ُه َ
والضـرر
أهـل البغـي
ُ

احلـق م ّتـَبِعـ ًا
وقـام عيسى ُيقـيم
َّ

ِ
املخـتـار من ُم َض ِ
ـر
رشيع َة املصطفى
خمصب ٍ
يف أربعـني ِمـن األعـوا ِم ِ
ـة
َ
َ َ
ِ
مفـتـق ِ
كسب َ
املـال فيهـا ُّ
ـر
كـل
ف َي
ُ
نار.
((( يف ك ،و ،1وٌ :2
((( السعر :العذاب .املختار ص .299
((( يعضده :يعينه .املختار ص .438
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ُ
مأجوج قد خرجوا
يأجوج مع
وجيش
َ
َ

(((

(((
ِ
ٍ
منهمـر
بسـيل غيـر
عـم
والبغـي َّ
ُ

حـتى إذا َ
القضـاء دعـا
أنفذ اللـ ُه
َ

فـأفـنـاهـم املـوىل عىل َقـدَ ِر
عيسى
ُ

ِ
اخليـر مكتمـ ً
ال
وعـاد للنـاس عـيدُ

آخــر ال ُع ُم ِ
ـر
حتـى يتــم لعيسى
ُ

والشمس حني تُرى يف الغرب طالع ًة
ُ

طلو ُعـها آيـ ٌة مـن أعظـم الك رَ ِ
ُـب

(((

إيمــان يقــب ُ ِ
ـن
فعـند ذلك ال
ـل م َ
َ ُ َ

ِ
ِ
ملعتــذر
عــذر
أهـل اجلحـود وال
ٌ

((( يف ز ،هـ :مرجوا.
((( كذا يف النسخ.

((( ال ُك َبـ�ر :مج�ع الكبرى .املخت�ار ص  .561أي :م�ن أعظ�م عالمات
الساعة الكربى.
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ودابـ ٌة((( فـي وجـوه املؤمـنني هلـا

ِ
ِ
والكفار بال َقترَ ِ
ـن النـُّور،
َو ْس ٌم م َ

(((

ُ
واخللف((( :هل فتن ُة الدجال قبلهام

ِ
ِ
اخلـرب
القوالن يف
أو بعـدُ ؟ قـد َو َر َد

ٍ
ٍ
ٍ
وزلزلـة
خسف
خـراب وكم
وكم

ٍ
وفيــحِ ((( ٍ
وآيـات مـن الـن ُ
ـُّذ ِر
نـار

األرواح شـدَّ تهُـا
ونفخــة تُذهب
َ

(((

إال الذين ُعـنوا فـي سورة الز ِ
ُّمـر

(((

ِ
للوزن.
((( تقرأ بالتخفيف مراعاة

((( يف ط :يف قرت .والقرت :مجع قرتة وهي الغبار .املختار ص .521
((( أي اختلف العلامء.

((( يف ط :فتح .والفيح :سطوع احلر وفورانه .لسان العرب (.)248/11
((( يف ظ :3تذهل األرواح تدهشها.

((( يقصد قوله تعاىل:ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ(الزمر.)٦٨ :
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وأربعون((( ِم َن األعوام قد حبست

(((

(((
نفخـ ًا ُت َب ُّ
ُّـو ِر
ث بـه
األرواح يف الص َ
ُ

قامـوا حفاة ً عـراة ً مثل ما ُخلـقوا
ِ (((
ِم ْن هول ما عاينوا َسكْرى بال َسكَر
قـو ٌم مـشا ٌة وركـبـان ٌ عىل ن ُُج ٍ
ب

(((

ِ
ـن الز ََّه ِ
عليهـم ٌ
ــر
حلل أهبــى م َ
ُ

(((

ب الظالـمون الكافرون عىل
سح ُ
و ُي َ
ِ
النار ّ
ــر ِر
بالش َ
وجوههــم  ،وتحُــيط ُ
والناس يف َع َر ٍق
والشمس قد ُأدنيت
ُ
ُ
ب وفـي َح َص ِ
ويف زحـام ٍوفـي ك َْر ٍ
ـر

((( يف خ :وأربعني.
((( يف خ ،ز ،ق ،ظ ،1ظ ،2ط ،هـ ،و :2حسبت.
((( يف ظ :1نفخ ًا به تنبت.
((( أي :بال مخر.
((( النجب :اإلبل.
((( يف ز ،ظ :3الدرر!
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ُ
بيضاء ليس هلـا
لت
واألرض قـد ُبدِّ ْ
َ

ٌ
ملجـأ يـبـدو ملسـ َتـترِ ِ
خفض ٌوال

ـوا
طال
ُ
الوقوف فجـاؤوا آ َدم ًا َو َر َج ْ

(((

ِ
البشــر
شـفاعـة ًمـن أبـيهــم أول

هــم
فـرد َّ ذاك إلـى نـوح ٍ فـر َّد ُ
َ

وصف ِ
مفتق ِ
َ
ـر
إىل اخللـيل  ،فأبدى

هـم
إىل الكلـيم إلـى عيسى فـر َّد ُ

إلـى احلبيب فلبَّـاهـا بال َح َص ِ
ـر

صلىَّ اإلل ُه عليـهــم دائمــ ًا أبـد ًا

(((

غصن نقا يف مر َبع ٍ رِ ِ
خض
ما اهت َّز
ُ

(((

((( يف ظ :2طال الوقوف فجاؤوا يرجتون إذن.
ربم منهم .ويف املخت�ار ص « :139حرص صدره:
((( أي بلا ضي�ق وال ت ُّ
أي ضاق».
بيت آخر فيه الترصيح باسم
((( هذا من ظ 1فقط .وسيأيت معنا يف األخري ٌ
الناظ�م ،وهبذي�ن يصبح عدد أبي�ات القصيدة ( )121بي�ت ،والناظم
يصرح أن ع�دد أبياهت�ا ( ،)119ولعله أضاف هذي�ن البيتني فيام بعد،
ِّ
ِ
ِ
ذكر اسمه يف البيت اآليت يف آخرها.
ِّ
ويرجح هذا ُ
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ِ
َف َي ْس ُأل املصطفى َ
القضاء هلم
فصل

ِ
واخل َط ِ
األهـوال َ
ـر
ليسرتحيـوا مـن

(((

ُ
واألمـالك هابط ٌة
السـموات
تُطوى
ُ

ألمر((( م ِ
(((
عض ٍل((( َع ِ
سـر
حول العباد ٍ ُ

ْب قد ن ِرُِش ْت
والشمس قد ك ُِّو ْ
ُ
رت((( وال ُكت ُ

انكدرت((( ناهيك ِم ْن كَدَ ِر
واألنجـم
ْ
ُ

ِ
مقـتـدر ًا
وقـد جتلَّـى إلـ ُه العـرش

ـل عن ٍ
كيف وعن ِ
سبحانه َج َّ
فكـر

(((

((( يف ط :الضجر.
((( يف ط :كذا!

((( يف ق ،ك ،و ،1و :2هلول.

((( أمر ُم ْعضل :ال يهُتدى لوجهه .املختار ص .438

غ�ورت ،وقال قتادة :ذهب ضوؤها ،وقال أبو عبيد:
((( ق�ال ابن عباسِّ :
ف فتمحى .املختار ص .582
ك ُِّورت مثل تكوير العاممة ُت َل ُّ
انقض ْت .املختار ص .564
((( َّ
((( يف ظ :3عن قدر.
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ِ
منـتـصف ًا
احلـق للمظلـوم
فيأخـذ
َّ

ِ
والبطر
ٍجـار يف العدوان
من ظالـم َ

(((

(((
ُ
ظهرت
واألعامل قد
والوزن بالقسط
ْ
ُ

ووزنُـهـــا عـبـر ٌة تبــدو ملعتبِ ِ
ـــر

ُّ
األوثـان يتب ُعـهـا
وكـل َمـن ع َبدَ
َ

ِ
بـإذن ربـي ،وصـار ُّ
الكل يف
سقـر

(((

واملسلمون إىل امليزان قد ُق ِسـمـوا

ِ
خمـتـص ِ
ـر
تقسيم
ثالثـة ً ،فاسمعـوا
َ

(((
رجحت
فسابق
مـيزان طاعـتـه
ْ
ٌ
ُ

ِ
ِ
ذعــر
خـوف وال
لـه اخللـو ُد بال

((( البطر :األرش ،وهو شدة املرح .املختار ص .55وذلك يدعو إىل اخلفة
وعدم التفكر يف الترصفات وعواقبها.
((( بالعدل .املختار ص.534
((( سقر :اسم من أسامء النار .املختار ص.303
((( يف ز ،ظ :3فراجح سبقت!
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آثامــ ُه فلــه
ومـذنب
ْ
ٌ
كـثرت ُ

ِ
بأوزار ِه ،أو َغ ْف ُـر
َش ْف ٌع

(((

ِ
مغتفــر

تساوت حالـتاه ،له الـ
وواحـدٌ قد
ْ
واحلصرَ ِ
حبس وبني البشرْ ِ َ
ُ
أعراف ٌ

(((

و ُيك ِ
ْـر ُم اللـ ُه مــثـواه((( بجنـَّتــه

ِ
ِ
فضل عميم ٍ((( ِ
ٍ
منحصـر
غيـر
بجود

ٌ
رصاط ُمدَّ فوق لظى
ويف الطريق

(((

سـيف سطا يف ِدق ِ
ٍ
َّـة((( َ
الش َع ِر
كحـدِّ

((( يف ك ،و ،1و :2عفو مفتقر!

((( يف ط :واخلطر .ولعله يقصد بالبرش التفاؤل بكرم اهلل ،وباحلرص ضيق
صدور أهل األعراف خوف ًا من العاقبة.
((( مثواه :مقامه .املختار.90

((( كثري تام .انظر :لسان العرب (.)287/10

((( اسم من أسامء النار معرفة ال ينرصف .املختار ص.599
((( يف ظ ،2ظ ،3ط ،هـ  :رقة.
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ـق
والناس يف ِو ْر ِد ِه شـتَّى ،فمستـبِ ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
النظر
كاخليل((( يف
والطري ،أو
كالربق
ٍ
ٌ
وخمـدوش ومعتلِـق
ومـاش
سـا ٍع

ٍ
ِ
منتـثر
سـاقط فـي النـار
ناج ٍ ،وكم

(((

للمؤمنـيـن ورو ٌد بعـدَ ُه َصــدَ ٌر

والكافـرون هلـــم ِو ْر ٌد بـال صــَدَ ِر

ـن
فيشفع املصطفى
وم ْ
ُ
واألنبـيـاء َ
ُ

ِ
خيـتـاره ُ
زمــــر
الرمحـن فـي
امللك
ُ

ٍ
مقصـر ٌة
يف كل
نفس ِّ
عـاص لـه ٌ

الرب العظيم ِ بري
وقل ُبه عن سوى ِّ

ُ
وآخـرهـم
فـأول الشفعـا حـقـ ًا
ُ

(((

ِ
ب ال َعطِ ِ
الثـنـاء((( الط ّي ِ
حممــدٌ ذو
ــر

((( يف ظ :2ثم اخليل.
((( يف ظ ،2ط :منترش.
وقصـر.
موحد ًا توحيد ًا خالص ًا ،ولكنه عىص َّ
((( أي كان مؤمن ًا ِّ
((( يف ق ،ك ،و ،1و :2البهاء.
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مـقـام ُه ذروة الكـرسـي((( ُثـم لـه
ُ

ِ
ِ
ٍ
منحصــر
غـيـر
بعــز
عقـدُ اللـــواء

ُ
يرشب منه املؤمنون غد ًا
واحلوض
ُ
كاألَ ْري((( جيري عىل الياقوت والدُّ ِ
رر

ويخُ ْ ِ
ــرج اللـ ُه أقوامـ ًا قـد احرتقـوا
ِ
ِ (((
ِ (((
كانوا ُأويل الغ َّرة
الشنعاء((( وال ُب ُجـر
(((

((( لعله يشير إىل ما رواه الرتمذي برقم ( )3692عن أيب هريرة عن النبي صىل
اهلل عليه وس�لم قال«:أنا أول َم ْن تنش�ق عنه األرض ،وأكس�ى حلة من حلل
اجلن�ة ،ث�م أقوم عن يمين العرش ،ليس أح�د من اخلالئق يق�وم ذلك املقام
غريي».
األري :العسل .املختار ص .14
((( ْ
((( روى اإلمام أمحد يف مسنده برقم ( )11855عن أيب سعيد اخلدري أنه سمع
النبي صىل اهلل عليه وس�لم يقول«:سيخرج ناس من النار قد احرتقوا وكانوا
حل َمم ،ثم ال يزال أهل اجلنة ُّ
يرشون عليهم املاء حتى ينبتون نبات ال ُغثاء
مثل ا ُ
يف السيل».
((( يف ق ،ظ ،1ظ ،2ط ،هـ ،و ،1و :2العزة .ويف ز :العربة!!
((( يف ظ :2العلياء ،ويف ظ ،3هـ :الشفعاء!
((( يف خ :التحر .ويف ظ :1النجر .ويف ط ،هـ :البحر .ويف ز ،ظ :3احلرص .ويف
ق ،و ،1ظ :2التجر .ويف و :2النجر .واملثبت من ك.
ولعله يقصد أهنم كانوا يف الدنيا أويل اغرتار فيقدمون عىل ارتكاب ما يعيبهم.
ومن معاين ال ُب ُجر :العيوب .انظر لسان العرب(.)20/2
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ِ
والنار ُ
كلهـم
أهـل((( الكفـر
منزل
ُ
ُ

احل َف ِ
طـبا ُقـهـا ســبعـ ٌة مســو َّد ُة ُ
ــــر

جهنـم ولظـى َ
واحل ْطـم((( بينهمـا

ِ
السعيـر ُّّ
ثم
سقــر
وكل اهلـول((( يف
ُ

(((

جحــيم ثـــم هاويــ ٌة
وحتت ذاك
ٌ

ً(((
ِ
يهُـوى هبـا((( أبـد ًا ُس ْحقا
ملحتقــــر

يف كـل ٍ
عقـوبات مضاعفـ ٌة
بـاب
ٌ

ٍ
واحـدة تسطــو((( عىل النَّ َف ِ
ُّ
ــــر
وكل

((( يف ق ،ك ،و ،1و :2والنار مثوى ألهل.
((( يف ق ،ك :احلطمة .وال يصح وزن ًا .وأثبت ما جاء يف النسخ األخرى،
وقال الطربي يف تفسيره (« :)621/24واحلطمة اس�م من أسامء النار
كام قيل هلا :جهنم وس�قر ولظى .وأحس�بها ُس ِّميت بذلك حلطمها كل
ما ألقي فيها ،كام يقال للرجل األكول :احلطمة».
((( يف ك ،و :1كال األهوال! ويف ق ،و :2كام األهوال.
((( سقط البيت من ز ،ظ.3
((( يف ظ :2هتوي به.
((( أيُ :ب ْعد ًا .املختار ص .289
((( يف و :2تطوى.
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ٍ
ِ
ٌ ِ
مالئكـة
ـن
فيهـا
غـالظ شــدا ٌد م ْ

احل َج ِ
قلوبهُـم شـد ًة أقــوى مـن َ
ـــر

مقامع للتعذيب ُم ْر َصـد ٌة
هلـم
ُ

(((

ٍ
ِ
ُّ
غـيـر
كسـر لدهيــم
وكل
منـجـبـر
ُ

سوداء مظلم ٌة شعثاء((( ِ
موح َشـ ٌة
ُ
ُ

ِ
ِ
البشــر
حمـرقـ ٌة لواحــ ُة

دمهــاء
ُ
ِ
(((
اجلحيم
فيها
للوجوه مع الـ
مذيب
ٌ
ُ
(((

ِ ِ
ِ
ِ
والشــرر
اإلحـراق
ـن شـدَّ ِة
أمعاء م ْ

((( أي مهيأة .انظر مقاييس اللغة (.)400/2
((( يف أساس البالغة ص«:421رجل أشعث ،وامرأة شعثاء ،وبه شعث،
وهو انتشار الشعر وتغريه لقلة التعهد».
وكأن الناظم يريد أن النار كرهية املنظر كاملرأة التي أمهلت نفسها فانترش
شعرها ،وتغريت رائحتها ،وقبحت صورهتا .والقصد التنفري منها.
((( أي سوداء .املختار ص .213
((( يف ظ ،2ظ ،3ط ،هـ :احلميم.
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ِ
فيها الغ َُس ُ
الربد يقط ُعهم
اق((( الشديدُ

(((
ِ
مستعـر
بحر َث َّم
 -إذا استغاثوا ٍّ -

ُ
ُ
واألغالل((( جتم ُعهم
السالسل
فيها

ِ
منقهــر
ـع
ج َ
مع الشيـاطيـن َق ْسـر ًا مَ ْ

ت
فيهـا
ات قـد مُجِ َع ْ
العقارب واحل َّي ُ
ُ

(((

واحل ُم ِ
جلو ُد ُهـم كالبغال الدُّ هـم ُ
ـر

ُ
والعطش ا ُمل ْضن ِ ْي وال ن َف ٌس
واجلـوع
ُ

فيهـا وال ج َلــدٌ فيهــا ملصطبِ ِ
ـر

(((

((( الغس�اق  -بالتخفي�ف والتش�ديد  : -ما يس�يل من صدي�د أهل النار
وغس�التهم .وقيل :ما يسيل من دموعهم .وقيل :هو الزمهرير .النهاية
( .)366/3والناظ�م مجع بني معنيني ،وال ُغ َس�اق يق�رأ هنا بالتخفيف
مراعاة للوزن.
((( إذا صاحوا طالبني الغوث واخلالص.
((( األغالل :مجع غل ،وهو القيد.
لت.
((( يف ظ ،3ط ،هـ ،و ،1وُ :2ج ِع ْ
((( يف ظ :1ملخترب.
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ت
فـور
هلـا إذا مـا َغ َل ْ
ٌ

(((

تق ِّلبهـم

(((

مرتفــع ٍ منـهـا ومنح ِ
ِ
ــد ِر
مـا بني
َ

مجع النوايص مع األقدا ِم((( صيرَّ هم
ُ

ِ
الوت ِ
ِ
َـر
كالقوس حمن ّيـ ًة م ْن شـدَّ ة َ

(((

هلـم طعا ٌم مـن الزقُّـوم َي ْعلـ َُق فـي
ِ
ِ ِ (((
والصبـر
كالصاب َّ
حلوقهم شوكُه َّ
أعظم ُهم
النريان
عضت
يا وي َلهـم َّ
ُ
َ

ِ
الضجـر
شهوتم من شدَّ ة
فاملوت
هُ
ُ

ضجوا((( وصاحوا زمان ًا ليس ينف ُع ُهم
ُّ

تسلـيم مصطـبِ ِ
ـر
دعــاء داع ٍ وال
ُ
ُ

((( يف ظ :1قور.
((( يف خ ،ط ،و :2يق ِّلبهم .ويف ق :قور يقلبهم.
((( أي جتمع مقدمات رؤوسهم إىل أقدامهم .ويف عدد من النسخ :كالقيس.
الوتَرِ :ش ْـر َعة القوس و ُم َع َّل ُقها .القاموس ص.631
((( َ
مر
((( الص�اب :ش�جر له عصارة بالغ�ة املرارةَّ .
والصبِـر :عصارة ش�جر ٍّ
أيض ًا.
((( يف ظ :2ناحوا.
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ِ
َّ
طـول ُمدَّهتـم
وكل يـوم ٍ هلـم يف

والس ُع ِ
ـر
ٌ
نـوع شديدٌ من التعذيب ُّ

ٍ
كـم بني ِ
هـوان ال انقضاء هلا
دار

ٍ
ِ
وخلـد دائـم ِ الدَّ َه ِ
ودار ٍ
ـــر
أمـن

(((

موالهم وس َعـوا
دار الذين اتقوا
ُ
ُ

ِ
مؤمتــر
ـي
قصـد ًا لنـيـل رضـا ُه َس ْع َ

وآمنوا واستقامـوا َ
مثـل ما ُأمروا

ِ
والسهر
واستغرقوا وقتَهم يف الصو ِم

وجاهدوا وانتهوا عمـا ي ِ
باعدُ هم
َ ْ
ُ

كل ذي َو ِع ِ
عن بابه ،واستالنوا َّ
ـر

(((

((( الدَّ ْه�ر :الزمان الطويل ،واألمد املم�دود .وتفتح اهلاء .القاموس ص
.505
ِ
كالوعر  ...القاموس ص .634
الو ْع ُر :ضد السهلَ ،
((( َ
واملقص�ود أن اجلن�ة دار الذين آمنوا واس�تقاموا عىل األعامل الصاحلة،
يقرهبم من رهبم ،وجعلوا كل
وجاهدوا أنفسهم ،وحرصوا عىل كل ما ِّ
أمر صعب وشاق سه ً
ال ولين ًا ،ابتغاء رىض اهلل ورضوانه.
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َّات ٍ
عدن هلم ما يشتهـون هبا
جـن ُ

ِ
مقعد الصدق بني الروض والز ََّهر
يف

ذهـب
بناؤُ هــا فضـة ٌ قـد زانهَـا
ٌ

املسـك واحلصـبا من الدُّ ِ
ُ
وطينُهـا
رر

َت
ذهب ،منها
الغصون دن ْ
ُ
أورا ُقها ٌ
ِ
ِّ
بـكـل نـوع ٍمـن الرحيـان
والثمــر

أورا ُقـهـا ٌ
ـقت
حلل شفافـ ًة ُخلِ ْ

ِ
الشجر
واملرجـان يف
الرطب
واللؤلؤ
ُ
ُ
ُ

ِ
اخللود هلـم
َّات
دار النعيم وجـن ُ
ُ

دار السـالم هلـم  ،مأمـونة ُ((( ِ
الغ َي ِ
ـر
ُ

((( من هنا إىل «هلم» سقط من خ بسبب انتقال نظر الناسخ.
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وجنَّـ ُة ُ ِ
ت
ج َع ْ
اخل ْلـد واملأوى ،وكم مَ َ

َّات ٍ
عدن هلم ِم ْن ُمونِ ٍق ((( ن َِض ِ
ـر
جن ُ

(((

درجــات عـدّ هـا مـئ ٌة
طـبـا ُقـهـا
ٌ

كـل اثنتـني كبع ِ
ِ
والقمــر
ـد األرض
ُْ

الفردوس عالـيـها
أعىل منازلِـها
ُ

واطمـع وال ِ
عرش اإلله َف َس ْ
ُ
تذر
ـل
ْ

ٌ
أنـهـارهـا
عسـل مـا فيه شـائب ٌة
ُ

(((

وخـالص اللبن اجلـاري بال كَـدَ ِر
ُ

((( األنَق :اإلعجاب باليشء .تقول :أنقت به وأنا آنق به أنق ًا ،وأنا به أنق:
معج�ب .وإن�ه ألنيق مؤنق :لكل يشء أعجبك حس�نه .لس�ان العرب

(.)175/1
((( ن رِ
َض :حسن .القاموس ص.622

((( الش�ائبة :اليشء الغري�ب خيتلط بغريه ،ويقال :ما فيه ش�ائبة :ليس فيه
شبهة .والدنس والقذر ونحومها .املعجم الوسيط (.)499/1
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ِ
وأطيب ِ
ِ
املاء
ت
ـم ْ
ُ
واخلمر التي سل َ

والسك ِ
ُـر
من ُّ
الصداع و ُن ْط ِق اللهو ُّ

(((

ِ
ُّ
جبال املسك منب ُعها
والكل حتت

ِ
حمتجـر
يجُ رونـه كيف شـاؤوا غري

(((

ٍ
أبكــار مزيـنــ ٌة
فيهـا نواهــدُ

احل ْس ِن َ
يربزْن َ من ُح َل ٍل يف ُ
واخل َفر
ُ

(((

الصابرات عىل
املؤمـنات
نساؤها
ُ
ُ

ِ
ِ
ِ (((
ِ
العهـود مع ا ِ
والرضر
إلمـالق
حفظ

بدور فـي ُغ ُص ِ
ـون نَـقـا
كأنهَّ َّن ٌ

(((

الش َع ِ
ٍ
كثيب َبـدَ ْت يف ُظ ْلمـة َّ
ـر
عىل

(((

((( يقرأ بضم الكاف للوزن ،وهو صحيح لغ ًة.
((( أي غري ممتنع ،وهذا البيت جاء يف ق بعد قوله :فيها نواهد.
((( اخلفر :احلياء .وإذا اجتمع احلسن واحلـياء فذلك النهايـة يف اجلمـال.
((( اإلمالق :االفتقار .املختار ص .633
((( النقا :الكثيب من الرمل .املعجم الوسيط(.)950/2
((( يف ق ،ك ،و ،1و :2السحر! .وهذا البيت سقط من ظ.3
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امرئ منهم يعطى قـوى ٍ
ٍ
ُّ
مئـة
كل
ُ ُ

ب وا ِ
يف األكل والشرُّ ْ ِ
إلفضا بال َخ َو ِر

ٍ
مسك كلام َع ِرقـوا
رشح
طعامهم
ُ
ُ

(((

ِ
منضمـر
هضـم
عادت
بطونهُـم فـي ْ
ْ
ُ

ب
ال
هـم وال ن ََص ٌ
َ
جـوع ال بر َد ال ٌّ

ِ
بل ُ
النائبات عري
عيشهم عن مجي ِع

(((

(((

الوصائف((( ِ
ُ
فيها
ختدمهم
والغ ُ
لامن ُ

ِ
ٍ
احلسن ُمـنْـتَـثِ ِ
ِ
ـر
كمـال
كلـؤلـؤ فـي

((( يف خ :واإلفضاء باحلور! واخلور :التعب.
((( يف ك :منهمر!
ويف لسان العرب(« :)60/9قضيب ضامر ومنضمر :إذا ذهب ماؤه»
َّ
وكأن الناظ�م يري�د تش�بيه بطوهنم بالقضي�ب الضام�ر يف رقتها وعدم
اتساعها ،لتخلصها ممّ ا كان فيها ،برشح املسك كام ورد يف احلديث.
((( يف ط :ب�ري! يقول :إن عيش�هم ال تعروه أي مصيبة ،وال يدنو منه أي
كدر.
((( مج�ع وصي�ف وهو اخلادم ،غالم� ًا كان أو جارية كام يف لس�ان العرب
(.)224(/16
ِ
واملقصود هنا بالوصائف اجلواري ،لذكره الغلامن بعدهن.
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ِ
غناء اجلواري
الغانـيات((( هلم
فيها ُ

الس َم ِر
بأحسن الذكر للموىل مع َّ

(((

ذهب
لباسهـم
سندس حـلاّ تهُـم((( ٌ
ٌ
ُ

ِ
غـيـر
ونعيــم
ولـؤلـؤ
منحصــر
ٌ
ُ
ٌ

س اجلـاري بال ُك َل ٍ
والذك ُْر كالنَّ َف ِ
ِّ
ف

(((

و ُنزِّهـوا عن كالم اللغـو َ
واهل َذ ِر

(((

ُ
منـقـطـع
الشـيء
دائـم
وأ ْك ُلهـا
ٌ
ٌ
َ

ِ
اخلـبـر
ب
كر ْر أحاديـ َثـهـا ياط ِّي َ
ِّ

(((

((( يف ظ ،1ظ ،2ظ ،3ط ،هـ :الناعامت.
رجح أنه ليس من أصل القصيدة ،وهو:
((( يف ظ2جاء هنا بيت ُأ ِّ
اخللق من طرب أصواهتم عند إقبال من السحر.
مرنامت هتيم
ُ
((( يف خ ،ز ،ظ ،2ه�ـ :حاله�م ،ويف ظ :1حليه�م .ويف ط :واحللي م�ن
ذهب.
((( يف ق ،ك ،و ،1و :2تعب.
((( اهلذر :اهلذيان .املختار ص .693
((( جاء العجز يف ظ 2هكذا:
عشية وصباح ًا صح يف اخلرب.

84

فيها من اخلـري ما مل يجَـ ِْر يف َخ َل ٍ
ـد

(((

ِ
(((
والبرص ِ
ومل يكن ُمدْ َر َك ًا بالسم ِع

ِ
ٍ
غضب
املالك املوىل بال
فيها رضا

نفـع بـال ِغ َي ِ
ــر
سبحانه ،وهلــم ٌ

(((

ِ
نظـيـر لـه
يشء ال
هلـم م َ
َ
ـن اهلل ٌ

ِ
تسليم ِ
ـه والفـو ُز بالن ِ
َّظــر
سمـاع ُ

بغـيـر ٍ
ِ
كيف وال حـد ٍّ وال َمـ َث ٍل

ِ
ِ
واخلبـر
القـرآن
جـاء يف
حق ًا كمـا
َ

وه َي الزيادة ُ ُ
واحل ْسنى التي َو َر َد ْت
ْ

ِ
ِ
املذكور يف ال ُّز ُب ِر
املوعد
وأعظـم ُ

(((

((( َ
اخل َلد :البال .املختار ص .184
((( يف ق ،ك ،و ،1و :2للسمع.
((( يف ظ :2بال رضر.
((( يف الق�رآن ،وه�و يشير إىل قول�ه تع�اىل :ﱫ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﱪ(يونس.)26:
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هلل قــو ٌم أطـاعـوه ومـا قصـدوا

ِ
بالغري
األكوان
سـواه إذ نظـروا
َ

َ
الشوق واألذكار((( ُقوَّهتم
وكابدوا

(((

(((

والزموا اجلدَّ يف اإلدالج ِ((( وال ُبك ُِر

يا مالك َ امللك ُجدْ يل بالرىض ك ََرم ًا

ِ
سـائـر ال ُعمــ ُِر
فـأنت يل محُ ِس ٌن يف
َ
(عبدُ العزيز) يرجي العفو ِ
مفتقـر ًا
َ
ِّ
وبـاب ِ
ِ (((
جود َك ملجا ِّ
كل مفتقـر
ُ

((( يف ق ،ظ ،1ظ ،2ط ،و :2بالعبر .ولعله يقصد بقوله :نظروا األكوان
بالغير .أي عرف�وا أحواهلا املتغرية املتحولة فلم يقف�وا معها ،وتوجهوا
بقلوهبم إىل رهبم.
((( يف ق ،ك ،و ،1و :2واألنكاد!.
((( يف خ :قوهلم.

((( يف ق ،ك ،و ،1و :2والزموا اجلد واألذكار يف .ويف ظ :1واألرواح يف!.

ويقص�د ب�اإلدالج والبك�ر :إذا دخلوا يف اللي�ل ،وإذا أصبحوا ،أي يف

سائرأوقاهتم.

((( هذا من ظ ،1ط فقط .ولكنه يف ط :عبد العزيز ذليل جاء مفتقر ًا.

86

ِ
رب ِّ
البشري لنا
صل عىل اهلادي
يا ِّ

وانتـصـر يـا خــيـر ِ
ِ
وآلِ ِ
منتص ِ
ـر
ـه
َ
ْ

نبت ُربـا
نرش َصبا واهت َّز ُ
ما َّ
هب ُ

الس َح ِر
وفاح ُ
َ
طيب شذا يف نسمة َّ

(((

ٍ
عشـر بعدهـا مئــ ٌة
أبياتهُـا تسـع

ِ
ـن الدُّ َر ِر
كالمهـا وع ُظه أهبـى م َ
ُ

(((

والربا :مج�ع رابية .املعجم
((( النشر :الرائحة الطيب�ة .املختار صُّ .659
الوس�يط ( .)326/1والش�ذا :املس�ك كام ج�اء عن ابن جني .لس�ان
العرب( )44/8
((( جاء يف ظ 2بعد هذا البيت:
ثم الصالة عىل املختار سيدنا
ِ
ِ
حممد املصطفى املبعوث من ِ
مرض
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ملحق
يف ذكر عدد من الكتب املفردة يف اآلخرة
ملن أر اد التوسع
 التصديق بالنظر إىل اهلل تعاىل يف اآلخرة لآلجري (ت360:هـ). الدرة الفاخرة يف كشف علوم اآلخرة للغزايل (ت505:هـ). العاقب�ة يف أح�وال اآلخ�رة [أو يف البع�ث] لعب�د احل�ق اإلش�بييل(ت582:هـ).
 التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة للقرطبي (ت671:هـ).العلوم الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخرة للثعالبي (ت875:هـ). البدور السافرة يف أمور اآلخرة للسيوطي (ت911:هـ). رشح الصدور برشح حال املوتى والقبور للسيوطي. الكش�ف عن جماوزة هذه األمة الكشف للسيوطي (ضمن احلاويللفتاوي).
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 كتاب البعث للسيوطي (ضمن احلاوي). كتاب املعاد للسيوطي (ضمن احلاوي)(((. اآلي�ات العشر يف أح�وال اآلخ�رة يف احلشر الب�ن كمال باش�ا(ت940:هـ).
 خمترص تذكرة اإلمام القرطبي للشعراين (ت973:هـ).التذكرة الفاخرة بأحوال اآلخرة للس�حيمي (ت1178:هـ) ،وهوخمترص من تذكرة القرطبي أيض ًا.
 اإليمان بع�وامل اآلخ�رة ومواقفه�ا للش�يخ عب�د اهلل رساج الدي�ن(ت1423:هـ).

كتاب
((( أم�ا كت�اب «ال�درر احلس�ان يف البع�ث ونعي�م اجلنان»  -وه�و ُ
ٍ
قصص يف أحوال اآلخرة من حني املوت إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلنة،
وأه�ل الن�ار النار ،مع وصف نعيم اجلنة وش�قاء النار طبع منس�وب ًا إىل
الس�يوطي  -فقد قال عنه األستاذ أمحد الرشقاوي إقبال يف كتابه مكتبة
اجلالل الس�يوطي ص« :188يبدو من سياق وضعه ووهن أسلوبه أنه
مكذوب عىل اجلالل السيوطي».
ٌ
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املصادر
أ  -مؤلفات الديريين:
 إرش�اد احلي�ارى وردع َم� ْن م�ارى يف اختلاف النص�ارى ،مطبعةالتمدن ،القاهرة ،ط1924(1م).
 األنوار الواضحة يف تفسري الفاحتة ،خمطوط مصور عن نسخة مكتبةعارف حكمت يف املدينة املنورة.
 التنبيهات احلس�ان يف معنى اإلحس�ان ،خمطوط مصور عن نس�خةمكتبة مكة (املولد) يف مكة املكرمة.
 الروض�ة األنيق�ة يف بي�ان الرشيع�ة واحلقيق�ة ،خمط�وط مصور عننسخة اخلزانة امللكية يف الرباط.
 طهارة القل�وب واخلضوع لعالم الغيوب ،الب�اب احللبي ،القاهرة(1391هـ 1971 -م).
 غاي�ة التحري�ر يف نس�ب قط�ب العرص غ�وث الزمان س�يدنا أمحدالرفاعي الكبري [يف نس�بته إليه نظر] .املطبع�ة العمومية ،القاهرة،
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ط1897(1م).
 املقصد األس�نى يف رشح أسماء اهلل احلسنى ،حتقيق :مصطفى حممدحسين الذهب�ي ،مكتب�ة الق�ديس ،القاه�رة ،ط1419(1ه�ـ -
1998م).
 املي�زان ال�ويف يف اللحن اجللي واخلفي ،خمطوط مصور عن نس�خةمكتبة مكة (املولد) يف مكة املكرمة.
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ب  -املصادر األخرى
 أبو الفتح اليعمري :حياته وآثاره وحتقيق أجوبته ملحمد الراوندي،نرش وزارة األوقاف املغربية ،ط1410(1هـ 1990 -م).
 أس�اس البالغ�ة للزخمشري (ت538 :ه�ـ) ،حتقي�ق :فري�د نعي�موشوقي املعري ،مكتبة لبنان نارشون ،ط1998(1م).
 األعلام للزركيل (ت1396:ه�ـ) ،دار العل�م للماليني ،بريوت،ط1995( 11م).
 إيض�اح املكن�ون يف الذي�ل على كش�ف الظن�ون للبغ�دادي (ت:1339هـ) ،تصوير دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 تاري�خ األدب الع�ريب ل�كارل بروكلمان (ت1375:ه�ـ) ،اهليئ�ةاملرصية العامة للكتاب ،القاهرة (1993م).
 تاريخ اإلسالم للذهبي (ت748:هـ) ،حتقيق :بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1424( 1هـ 2003 -م).
 -تذك�رة النبي�ه يف أي�ام املنص�ور وبني�ه للحس�ن بن عمر ب�ن حبيب
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(ت779 :ه�ـ) ،حتقي�ق حمم�د حمم�د أمين ،دار الكت�ب ،القاه�رة،
ط1976(1م).
 ترتي�ب األعلام على األع�وام لزهري ظاظ�ا ،دار األرق�م ،بريوت(د.ت).
تفسير العل�وم واملع�اين املس�تودعة يف الس�بع املث�اين لألقليشي(ت550:هـ) (خمطوط) ،نسخة األزهرية.
 التكمل�ة لوفيات النقلة للمنذري (ت ،)656 :حتقيق :بش�ار عوادمعروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1408( 4هـ 1988 -م).
جام�ع البيان للطبري (ت310:هـ) ،حتقيق :عب�د اهلل الرتكي ،دارعامل الكتب ،ط1424(1هـ 2003-م).
 جامع الشروح واحلوايش لعبد اهلل حممد احلَ ْبشي ،املجمع الثقايف،أبوظبي ،ط2006( 2م).
 جام�ع كرام�ات األولياء للنبهاين (ت1350 :ه�ـ) حتقيق :إبراهيمعطوة عوض ،دار املعرفة ،بريوت (1414هـ 1994 -م).
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 اجلامع للرتمذي (ت279:هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 اجلواه�ر وال�درر يف ترمج�ة ش�يخ اإلسلام اب�ن حجر للس�خاوي(ت902:ه�ـ) ،حتقيق :إبراهيم باجس عبد املجيد ،دار ابن حزم،
بريوت ،ط1419( 1مـ 1999 -م).
 حاش�ية عب�د الرمح�ن بن ج�اد اهلل البن�اين املغ�ريب (ت1198:هـ)على رشح املحلي (ت864:ه�ـ) على مج�ع اجلوام�ع للس�بكي
(ت771:هـ) ،مصطفى البايب احللب�ي ،القاهرة ،ط1356( 2هـ
 1937م). حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي (ت911:هـ)،حتقي�ق :حمم�د أبو الفض�ل إبراهي�م ،دار إحي�اء الكت�ب العربية،
القاهرة ،ط1387(1هـ 1967 -م).
 خري�دة العجائب وفري�دة الغرائب البن ال�وردي (ت861:هـ)،مطبعة حممد شاهني ،مرص (1280هـ).
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 خري�دة العجائ�ب وفريدة الغرائب البن ال�وردي ،صححه وأعدهللطباعة وعلق علي�ه حممود فاخوري ،دار الرشق العريب ،بريوت
 حلب. خري�دة العجائ�ب وفري�دة الغرائ�ب البن ال�وردي ،حتقي�ق :أنورحمم�ود زن�ايت ،مكتبة الثقاف�ة الدينية ،القاه�رة ،ط1428(1هـ -
2008م).
 خزانة الرتاث .برنامج إلكرتوين. ذي�ل طبق�ات الفقهاء الش�افعية لعبد اهلل بن حممد ب�ن أمحد املطرياملدين (ت765:هـ) ،طبع منس�وب ًا إىل العبادي بتحقيق أمحد عمر
هاشم وحممد زينهم حممد عزب !! ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة
(د.ت).
 رشح مجع اجلوامع جلالل الدين حممد بن أمحد املحيل (ت864 :هـ)وسماه الزركيل يف األعالم (« :)333/5البدر الطالع يف حل مجع
اجلوامع» .انظر :حاشية البناين.
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 ش�ذرات الذه�ب يف أخبار َم ْن ذهب البن العماد (ت1089:هـ)،حتقي�ق :حممود األرن�اؤوط ،دار ابن كثري ،دمش�ق ط1412(1هـ
 1991م). طبق�ات األولي�اء البن امللق�ن (ت804:ه�ـ) ،حتقيق :ن�ور الدينرشيبة ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط1393(1هـ 1973 -م).
 طبقات الش�افعية الكربى للس�بكي (ت771 :هـ) ،حتقي�ق :عبد الفتاحاحللو وحممود الطناجي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
 طبقات الشافعية الوسطى للسبكي ،خمطوط مصور يف مركز مجعة املاجدللثقافة والرتاث بديب.
 طبقات الش�افعية لإلس�نوي (ت772:هـ) ،نرش كامل يوس�ف احلوت،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1407(1هـ 1987 -م).
 طبقات الش�افعية البن قايض ش�هبة (ت851:هـ) ،حتقيق :احلافظ عبدالعليم خان ،تصوير عامل الكتب ،بريوت ،ط1407(1هـ 1987م).
 -الطبق�ات الكربى املسماة بلواق�ح األنوار يف طبقات األخيار للش�عراين
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(ت973:هـ) ،تصوير دار الفكر ،بريوت.
 طبق�ات املفرسي�ن لألدنه وي (م�ن علامء القرن احل�ادي عرش) ،حتقيق:س�ليامن اخلزي ،مكتبة العلوم واحلك�م ،املدينة املنورة ،ط1417( 1هـ
 1997م). طبقات املفرسين للداوودي (ت945:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت. العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن ،حققه (!) أيمن نرصاألزهري وس�يد مهنى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417( 1هـ
 1997م). الفه�رس الش�امل للتراث الع�ريب اإلسلامي (خمطوط�ات التفسيروعلوم�ه) ،املجم�ع امللكي لبحوث احلضارة اإلسلامية ،مؤسس�ة آل
البيت عامن (1989م).
 القام�وس املحي�ط للفريوزآب�ادي (ت817:هـ)،مؤسس�ة الرس�الة،بريوت ،ط1416(5هـ 1996 -م).
 -كش�ف الظنون للحاج خليفة (ت1067:هـ) ،تصوير دار إحياء الرتاث
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العريب  -بريوت.
 الكواكب الدرية يف مناقب الس�ادة الصوفي�ة للمناوي (ت1031:هـ)،حتقيق :حممد أديب اجلادر ،دار صادر ،بريوت ،ط1999(1م).
 لس�ان الع�رب الب�ن منظور(ت711:ه�ـ) ،دار ص�ادر بيروتط2005(4م).
 خمت�ارات م�ن املخطوط�ات العربي�ة الن�ادرة يف مكتبات تركي�ا ،إعداد:رمضان ششن ،استانبول(1997م).
 خمتار الصحاح للرازي(ت بعد660:هـ)ُ ،عني برتتيبه حممود خاطر ،داراحلديث ،القاهرة.
 مدخل أهل الفقه واللس�ان إىل ميدان املحبة والعرفان ألمحد بن إبراهيمالواس�طي(ت711:هـ) ،حتقي�ق :ولي�د العلي ،نرش ضم�ن املجموعة
الرابعة من لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام ،دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،ط1423(1هـ 2002-م).
 -املذي�ل على الروضتين أليب ش�امة املق�ديس (ت665:ه�ـ) ،حتقي�ق:
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إبراهيم الزيبق ،دار الرس�الة العاملية ،دار البش�ائر اإلسالمية ،بريوت،
ط1431(1هـ 2010 -م).
 املس�ارعة إىل قيد أواب�د املطالعة جلميل العظ�م (ت1352:هـ) ،بعناية:رم�زي دمش�قية ،دار البش�ائر اإلسلامية ،بيروت ،ط1424(1هـ-
2003م).
 مسامرة الندمان ومؤانسة اإلخوان لعمر بن حممد الرازي (ت728:هـ)،حتقيق :وليد مش�وح ،مركز زاي�د للرتاث والتاري�خ ،العني ،اإلمارات
العربية املتحدة ،ط1423(1هـ 2003 -م).
 مس�ند أمحد بن حنبل (ت241:هـ) ،حتقيق جمموعة ،مؤسس�ة الرس�الة،بريوت ،ط1413(1هـ 1993-م فام بعد).
 املصب�اح املنير يف غري�ب الشرح الكبري ألمحد ب�ن حمم�د الفيومي (تنحو770:هـ) ،تصوير دار الفكر ،بريوت.
 معج�م املطبوع�ات العربي�ة والعرب�ة ليوس�ف إلي�ان رسكي�س(ت1351:هـ) ،تصوير مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.
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 معج�م مقايي�س اللغة البن ف�ارس (ت395:هـ) ،حتقيق :عبد السلامحممد هارون ،دار الفكر ،بريوت ،ط1399(1هـ 1979 -م).
 املعج�م الوس�يط ،قام بإخراج�ه إبراهيم مصطفى وأمحد حس�ن الزياتوحامد عبد القادر وحممد عيل النجار ،دار الدعوة ،استانبول.
 معج�م املؤلفين لعمر رضا كحالة (ت1407:هـ) ،مؤسس�ة الرس�الة،بريوت ،ط1414(1هـ 1993 -م).
 مكتب�ة اجلالل الس�يوطي ألمحد الرشق�اوي إقب�ال (ت1423:هـ) ،داراملغرب ،الرباط (1397هـ 1977 -م).
 امليزان الكربى للشعراين ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط1425(1هـ 2004م). النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث واألث�ر الب�ن األثير :املب�ارك ب�ن حمم�د(ت606:ه�ـ) ،حتقي�ق :الطاه�ر ال�زاوي وحمم�ود الطناح�ي ،املكتبة
العلمية ،بريوت(1399هـ).
 -الن�وادر الس�لطانية واملحاس�ن اليوس�فية لبه�اء الدي�ن ب�ن ش�داد
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(ت632:هـ) ،حتقيق :مجال الدين الشيال ،مرص ،ط1964(1م).
 ال�وايف بالوفي�ات للصف�دي (ت764:هـ) ،اجلزء الثام�ن عرش ،حتقيق:أيمن فؤاد س�يد ،دار النرش :فرانز شتايز ش�توتكارت ،ط1408(1هـ
 1988م). هدي�ة العارفني أسماء املؤلفين واملصنفني للبغدادي ،تصوي�ر دار إحياءالرتاث العريب ،بريوت.
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ِّ
للمحقق الكتب والبحوث اآلتية
صدر

 -1العجاب يف بيان األس�باب للحافظ ابن حجر العسقالين :دراسة
وحتقي�ق .ط دار ابن اجلوزي ،الدمام ط1417( 1هـ1997-م)،

ط 2006( 2م).

 -2الكلمات البين�ات يف قوله تع�اىلَ ﴿ :و َبِّش�رِّ ِ ا َّل ِذي َن آ َمنُ�وا َو َع ِم ُلوا
الصالحِ ِ
�ات َأ َّن لهَ �م جن ٍ
َّ�ات ﴾ للعالمة مرعي بن يوس�ف احلنبيل
ُ ْ َ
َّ َ
املق�ديس :دراس�ة وحتقي�ق .يف جمل�ة األمحدي�ة ،ديب ،الع�دد (،)6

(1421هـ2000-م).

 -3الفت�ح الق�ديس يف آية الك�ريس لإلمام البقاعي :دراس�ة وحتقيق.
ط دار البح�وث للدراس�ات اإلسلامية وإحي�اء التراث بديب، ،

(1422هـ2001-م).

ِ
يم
-4نظ�رات فاحصة يف « رس�الة يف تفسير قوله تع�اىل ﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
ك َ
َان ُأ َّم� ًة ﴾ املنس�وبة إىل اب�ن طول�ون » .يف جملة كلية الدراس�ات
اإلسالمية والعربية بديب ،العدد (2001( ،)20م).

 -5أض�واء عىل ظهور علم املناس�بة القرآني�ة .يف جملة األمحدية ،ديب ،
العدد (1423( ،)11هـ2002-م).

 -6إس�هام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفسريية يف زبيد.
يف كتاب مؤمتر (زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب واإلسالمي)
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يف اليمن (2002م).

 -7القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء وا ُمل ْحدَ ثني:
دراسة وثائقية .ط دار البحوث بديب1424( ،هـ2003-م).

 -8ق�ادة األم�ة يف رح�اب الق�رآن .ط دار البح�وث ب�ديب ،ط،1
(1424هـ2003-م) ،ط1424( ،2هـ2003-م).

 -9رس�الة يف التفسري عىل صورة أس�ئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد

الكريم الدَّ َبان :تقديم وحتقيق .ط دار البحوث بديب1424( ،هـ-

2003م).
ِ -10م� ْن عب�د الرمح�ن بن األش�عث إىل عب�د الرمحن اب�ن اجلوزي:
موازنة بني الس�يف والكلمة .يف كت�اب مؤمتر (مقتضيات الدعوة

يف ضوء املعطيات املعارصة) يف جامعة الشارقة (2003م).

 -11دي�وان القايض عب�د الوهاب البغ�دادي املالكي :مج�ع وتوثيق
وحتقي�ق .ط دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء الرتاث

بديب1425( ،هـ2004-م).

 -12قالئد العقيان يف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن اهللَ ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل والإْ ِ حس ِ
ان﴾
َ ُُ َ َ ْ َ

للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس :دراسة وحتقيق .ومعه:

 -13نصيحة الوزراء للعالمة مرعي بن يوس�ف احلنبيل املقديس .ط
دار البحوث بديب1426( ،هـ2005-م).

106

 -14اإلمام الزركيش وكتابه الآللئ املنثورة يف األحاديث املش�هورة.
يف جملة تراثيات ،القاهرة  ،العدد (2006( ،)8م).

 -15رس�الة يف تعريف التصوف واش�تقاق الصوفية للعالمة الشيخ
عب�د الكري�م الدَّ َب�ان .يف جمل�ة البح�وث والدراس�ات الصوفية،

القاهرة ،العدد (2006( ،)2م).

 -16جه�ود دار البح�وث يف حتقيق الرتاث ونشره  .يف كتاب مؤمتر
(حتقيق الرتاث العريب) يف جامعة آل البيت يف األردن (2006م).

 -17حتقي�ق النظ�ر يف حك�م البرص املنس�وب إىل الس�بكي :دراس�ة
وحتقيق .ط دار البشائر اإلسالمية ،بريوت (2007م).

َ -18م ْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟ .يف جملة معهد املخطوطات
العربية ،املجلد ( ،)51العدد ( )1و( ، )2القاهرة (2007م).

 -19كت�ب فضائ�ل بي�ت املق�دس :نظ�رات تقويمي�ة (تاري�خ بيت
املق�دس املنس�وب إىل اب�ن اجل�وزي أنموذج� ًا) .يف كت�اب مؤمتر
(تراث القدس) ،القاهرة2008( ،م).

-20نظرات يف مس�ند اإلمام الرفاعي املصن�وع .يف جملة آفاق الثقافة
والرتاث ،ديب  ،العدد (1429( ،)60هـ2008-م).

-21كت�اب الط�ب النب�وي لي�س لإلم�ام الذهب�ي .يف كت�اب مؤمتر
(شمس الدين الذهبي) يف تركامنستان (2009م).
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 -22رشوح أرضي�ة لكتاب سماوي .يف كتاب مؤمت�ر (املخطوطات
الشارحة) يف مكتبة االسكندرية (2009م).

* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي:
 -1النب�يﷺ يف رمض�ان .ط1428(2ه�ـ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م).

وطبع�ة خاص�ة ع�ن مراك�ز األميرة هي�ا بن�ت احلسين الثقافية

اإلسلامية .أ ّم�ا الطبع�ة األوىل فكان�ت س�نة (2003م) عن دار

البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م).
 -3أدب املتعل�م جت�اه املع ِّل�م يف تارخين�ا العلم�ي .ط1429(1ه�ـ-
2008م).

 -4اإلم�ام الق�رايف وجتربت�ه يف احلوار م�ع اآلخ�ر .ط1429(1هـ-
2008م).

 -5توضيح قطر الندى للعالمة األس�تاذ الش�يخ عب�د الكريم الدبان
التكريتي  :عناية وتقديم .ط1429( 1هـ2008 -م).

 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).

 -7موعظ�ة احلبيب وحتف�ة اخلطيب (من خطب النب�ي ﷺ واخللفاء
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عيل القاري (ت1014 :هـ) :دراسة وحتقيق.
الراشدين) للعالمة ّ

ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العناي�ة بطلاب العل�م عند علماء املس�لمني .ط1430( 1هـ -
2009م).

 -9قادة األمة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م).

 -10رعاية األرسة املس�لمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ األمة.
ط1431(1هـ 2010 -م).

 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة :دراسة وحتقيق.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة  :دراسة وحتقيق.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح :دراسة وحتقيق.

 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة :دراسة وحتقيق.

 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة :دراسة وحتقيق.

 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى :دراسة وحتقيق.

 -17الفوائ�د الب�ارزة والكامن�ة يف النع�م الظاهرة والباطنة :دراس�ة
وحتقيق.

 -18املح�رر يف قوله تع�اىل ﴿:لِ َي ْغ ِف َر َل َ
�ك اهللُ َما َت َقدَّ َم ِم� ْن َذنْبِ َك َو َما
ت ََأ َّخ َر ﴾ :دراسة وحتقيق.

 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد :دراسة وحتقيق.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات :دراسة وحتقيق.
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وهذه الرسائل العرشكلها لإلمام جالل الدين السيوطي(ت911:هـ)،
وق�د ص�درت يف جملدي�ن ،ط1431(1ه�ـ 2010-م)،

ط1432(2هـ2011-م).

 -21األخب�ار املروي�ة يف س�بب وض�ع العربي�ة للس�يوطي :تقدي�م
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).

 -22الثغ�ور الباس�مة يف مناقب الس�يدة فاطمة للس�يوطي :دراس�ة
وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -23وداع رمض�ان لإلم�ام أيب الف�رج ب�ن اجلوزي(ت597:ه�ـ) :
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -24قلادة ال�در املنثور يف ذكر البعث والنش�ور لإلمام الش�يخ عبد

العزي�ز ب�ن أمح�د الديريني(688-612ه�ـ) :حتقي�ق وتعلي�ق.

ط1432(1هـ2011 -م).
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