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ABSTRACT 

 

Research is a fossil reading in the stomachs of the books of translations, and 

specifically the book (Ibn Jaber Al-wadi Ashi) in the eighth century AH, through 

tracking and extrapolation, and extraction of its flutes and anecdotes, between 

books, relics and news, with a focus on what was unique to others, which I called 

The researcher in the heritage often clashes with such texts, confusing them in 

documenting them, and the fact that these texts are a rare source of 

documentation, and in the case of Ibn Jaber, judging the rare texts starts from His 

headphones, narrations and handling of his elders, and did not Grandfather have 

an impact in other sources, it became rare in the rule, which we tried to be 

extracted through some of the books that did not remember when others 

addresses, especially in some poetic texts that we believe that the uniqueness of 

mentioning, we mentioned it for this search. 

Keywords: biography books, rare texts, textual inquiry, program, books and 

flags   
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 الملخص

 
البحث هو قراءة حفريّة يف بطون كتب الّّتاجم، وحتديدا كتاب )برنامج ابن جابر الوادي آشي( يف القرن الثّامن 

انفرد اهلجرّي، عن طريق الّتتّبع واالستقراء، واستخراج درره ونوادره، ما بني كتب وآثار وأخبار، مع الّّتكيز على ما  
به دون غريه، وهو ما أمسيته بالّنصوص الّنادرة، وال خيفى على الباحث يف الّّتاث والّدارس له قيمتها العلمّية؛ إذ 
كثريا ما يصطدم احملّقق يف الّّتاث مبثل هذه الّنصوص، فريتبك يف توثيقها، واحلقيقة أّن هذه الّنصوص هي مصدر 

فإّن احلكم على الّنصوص الّنادرة ينطلق من مساعاته ومرويّاته ومناوالته عن نادر للّتوثيق، ويف مثل حالة ابن جابر 
شيوخه، ومل جند هلا أثراً يف غريها من املصادر، فصارت يف حكم الّنادر، اّلذي حاولنا استخراجه من خالل بعض 

بأنّه تفّرد بذكرها، فذكرناها عناوين الكتب اّليت مل ُتذكر عند سواه، وخاّصة يف بعض الّنصوص الّشعريّة اّليت نعتقد 
 ألجل يف هذا البحث.

 كتب الّّتاجم، نصوص نادرة، حتقيق نصوص، برنامج، كتب وأعالم.   الكلمات المفتاحّية: -
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 مقّدمة:ال    

 من  مباشرة املؤّلفون   تلّقاها  مرويات  يف  تتمّثل  نادرة؛ بنصوص  األعيان  وتراجم  والفهارس  الربامج  كتب  َحَفَلت    لقد
 أشعار من فيها  هم  سامهوا  أو  تدوينه،  بعدم  بعضها  وضاع  بعضها  فدّونوا  مكاتبة، أو  مساعا  أو  مناولةً  أصحاهبا؛
 البحث  إىل  انتباهنا  يستدعي  ما  وهو  الّنادر،  حكم  يف فتصري  بذكرها  ينفردون  وقد  متنّوعة، علمّية  وفوائد   وتنبيهات

 هذه لنا خّبأت  فكم  وتوثيقها،  الّنصوص  حتقيق يف منها واالستفادة  عليها،  والّتعليق  وتصنيفها،  وترتيبها  عنها
 ال  العادة  ويف  ودواوينهم،  أصحاهبا  مؤّلفات يف جندها ال تارخيّية  وأحداث  علمّية  وحُتف  شعريّة  نوادر  من  املصّنفات

 الغرب  يف خاّصة  الّنصوص  هذه  قيمة  وتزداد  فيها،  واستّتت  الّّتاجم  كتب  يف  ذُكرت  ألّّنا إليها،  الّناظر  يلتفت
 الغرب  يف الّّتاجم   وكتب  املكتوبة،  الّثقافة  على  الّشفاهّية  الّثقافة  لغلبة  وأشعاره،  أخباره ضاعت  اّلذي  اإلسالمي،
 من ُعرف  فيمن  الّدراية  عنوان )  كتاب  يف بعضها  على  ووقفت منها، العديد   طّياهتا بني  لنا محَلت  قّلتها  على  اإلسالمي

 ويف(  آشي الوادي  جابر  ابن  برنامج)  ويف  ،(هـ704ت) الُغربيين  العّباس  أيب للقاضي(  ببجاية  الّسابعة  املائة  يف  العلماء
 .غريمها

 سياق  يف  ودخلت  األصلي،  سياقها  من  خرجت اّليت  الّنصوص  هي  الغالب  يف  الّنادرة  الّنصوص  وجدنا أنّنا  واحلقيقة
 والكثري  والّرحالت،  الّتاريخ  كتب  يف  مبثوثة والّلغويّة  والفقهّية  العلمّية  الفوائد   من  الكثري  جند ولذلك  اجلديد،  الّتأليف

 القرن  مرحلة يف العلوم  تداخل  إىل نظرنا  يف  ويرجع وحنوها،  واألصول  الفقه  كتب  يف مبثوثة  األدبّية  الّنصوص  من
 هلم   عنّ  ما  تدوين  يف  ألقالمهم  الَعنان   فُيطلقون  املؤّلفني،  هؤالء  موسوعّية  إىل  أيضا  ويرجع بعده،  وما  اهلجري  الّسابع 

 .وإنشادات  وُملح  فوائد   من

 الّنادر،  حكم  يف  وأغلبها ،(آشي  الوادي  جابر  ابن  برنامج)  يف املوجودة  الّشعريّة  املاّدة  مجع حاولت  البحث  هذا  ويف  
 من  الّسماع  طريق عن  مباشرة  لنا  رواها  اّليت  األشعار  بني  ومّيزت لنا، ذكرها  يتالّ   الّشعريّة  الّدواوين  وذكرت  به،  فعّرفت

 مصادر  يف  عنه  بالبحث  ذلك  توثيق  وحاولت مناولة،  أو  مشافهة  الّرواية  على  اعتمادا  مباشر  غري  بطريق  أو  ناظميها،
 مع الّّتاجم؛  كتب  يف الّنادرة  بالّنصوص  عليها  فاصطلحت  بذكرها،  جابر  ابن  انفرد  ممّا  أغلبها أنّ   والشكّ   أخرى،
 حماولة  مع مكاتبة، أو  مشافهة  تلّقيها  طريقة  حبسب  ترتيبها  مث  ذكرها،  اّليت  واألشعار  الّدواوين  بتتّبع   بربناجمه،  الّتمثيل
 . أعلم  تعاىل  واهلل  وإنشادها،  بذكرها  انفرد  ممّا  الّنادر  حكم  يف الغالب  يف فهي  وإاّل   وجدت، إن   مصادرها  من  توثيقها
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، وابن حجر يف الّدرر 2/106، وابن اجلزري يف غاية الّنهاية، 2/283، والّصفدي يف الوايف بالوفيات، 300، 2/299ترجم له ابن فرحون يف الّديباج،  1 
،  1/210زّكّية، ، وحمّمد خملوف يف شجرة الّنور ال 103، 2/102، وابن القاضي يف درّة احلجال، 3/110، واملقري يف نفح الطيب، 34، 4/33الكامنة، 

 .435، 2/434والكتاين يف فهرس الفهارس، 
جامعة   .تقدمي وحتقيق: حمّمد اهلَي لة  .برنامج ابن جابر الوادي آشي  .(1981)  .مشس الّدين حمّمد بن جابر الوادي آشي الّتونسي  ،بن جابر الوادي آشيا 2 

  .14 :ص .اإلسالميّ العلمي وإحياء الّّتاث منشورات مركز البحث  :أّم القرى
 

 الوادي  القاسم  بن  حمّمد بن  جابر بن  حمّمد  الّدين  مشس  اهلل  عبد   أبو  هو:    1آشي  الوادي  جابر  ابن  ترجمة -1
 تونس،  نزيل  ،Guadix))  آش  وادي  من أصله  املؤرّخ،  املسند  احملّدث  الّرحلتني  صاحب  القيسي،  األندلسيّ   آشي
 العّباس  أبا والزم  الّلبيدي،  القاسم  وأيب  ،(هـ694ت)  احملّدث  املقرئ  جابر  والده  عن  أخذ بتونس،  هـ673  سنة  ولد
 من  شيخا  وعشرين  سّتة عن  وأخذ  والزمهم، عمدته  الثالثة  وهؤالء  الكناين،  هارون  بن  حمّمد  وأبا  البلنسي  الغّماز  ابن

 القبتوري  القاسم  وأيب  الغريين  العّباس  كأيب  هبا  مّروا اّلذين  العلماء  إىل  إضافة  برناجمه،  يف  ذكرهم  مّمن  تونس  علماء
 مخس  وله  املشرق  إىل  ورحل  القريواين،  الّدبّاغ  الّرمحن  وعبد  احلّج،  طريق  يف  مرورمها  عند  احلضرمي  املهيمن  وعبد  الّسبيت

 وبيت  والقاهرة  اإلسكندريّة  بني  انتقل  هـ،722 سنة  عليهم   قدم  أنّه الّذهيب  الّدين  مشس  صديقه  ذكر  سنة،  وأربعون 
 ذكرها،  اّليت  اإلجازات  من  الكثري  ومجع  هبا،  الّسماع وأكثر  املشّرفة،  واملدينة  املكّرمة ومّكة  ودمشق  واخلليل  املقدس
 اّلذي  األندلسي؛  حّيان  ابن  الّدين  وأثري  الّصالح  وابن  احلليب  الكرمي   وعبد   مجاعة  وابن الغرّايف،  احلسن  أيب عن فأخذ 
 عساكر  وابن  كتبه،  من كتابا  عشر اثين  عليه  وقرأ  اجلعربي  وإبراهيم   واألدب،  والّنحو  الّلغة  يف  كتب  مثانية  عليه  درس

 أمصار  خمتلف  يف  واملعرفة  العلم  مراكز من وغريها  املّكي،  الّطربي  والّرضي  والدالصي واملزي  الّشحنة  وابن  الّدمشقي
 إىل  ورحل  عرفة،  ابن واإلمام  خلدون  كابن  األكابر  عنه  وأخذ  مدّرسا،  به  وجلس  وطنه  إىل وعاد  وأعالمه،  املشرق
 مثّ  غرناطة، إىل  ووصل األندلس  ودخل  وطنجة  وفاس  وتلمسان  وقسنطينة ببجاية  رحلته  يف ومرّ  واألندلس،  املغرب

 من العلم   أهل بني  جامعا  العلمّية  جمالسه فيها  فيعقد " املريين،  احلسن  أيب  للّسلطان  خاضعة  فوجدها  تونس  إىل  يعود
 آشي الوادي  جابر  ابن  مشاركة يف نشكّ   ال  اّليت  املثمرة  واملناقشات  احلاّدة  املناظرات  بينهم   مثريا واملغاربة  الّتونسّيني

 ذلك  وكلّ .  2" شبابه  عهد  يف عرفة  كابن  تالميذه  درجة  يف هم   من  حّت  العلماء  من  الكثري  مجعت  أّّنا إىل  نظرا  فيها
 وابن  واملقّري  حجر  ابن  ذكر  فقد  وتقييدها،  الكتب  ومجع   واإلجازات،  والّروايات  والّسماعات  الّشيوخ  كثرة  على  حرصاً 

 وتسعة مائتني فيه  ذكر  ،(برناجمه)  من  ذلك  على  أدلّ  وال  بذلك،  نفسه  إىل  أشار كما  كثريا،  خبطّه  كتب  أنّه القاضي
 عنهم   أخذ  من  ومنهم فأجازوه،  استجازهم   اّلذين  من أو  مباشرة  عنهم  أخذ   ممّن  وشيخة  شيخا(  279)  وسبعني
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تحقيق: محمد  .الّدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة (. 1972. ) أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني ابن حجر،  :انظر  - 3 
 . 34. ص:  4ج:  .2: آباد، الهند، ط رحيد . عبد المعين ضان

  .حتقيق: مصطفى الّسقا وإبراهيم األبياري .أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض (. 1939التّلمساين. )املقري، أبو العباس أمحد بن حمّمد : انظر 4 
حتقيق:  .جالة احلجال يف أمساء الرّ درّ  (.2002. )أبو العّباس أمحد بن أيب العافية املكناسي ،ابن القاضيو ، 272ص:  3ج: . جلنة التأليف والّنشر :القاهرة

 ]الكامل[ ا: أّوهل، 103ص:  2ج:  .دار الكتب العلمّية  :بريوت .مصطفى عبد القادر عطا
ُص طََفى 

َناَي نـَع َل امل رفّيِة يل الشَِّفا      ِفيَها رََأت  َعيـ   َداُر احَلديِث اأَلش 

 الّدين  وعلم  ،(الكمال  هتذيب)  صاحب  املّزي  يوسف  الّدين  مجال  وهم   برناجمه؛  يف منهم  مخسة  ذكر  عنه،  وأخذوا
 . احلليب  الّنور  عبد بن  الكرمي   وعبد   العمري،  الّرمحن  عبد   بن  وعتيق الّذهيب،  الّدين  ومشس  الربزايل،  حمّمد  بن  القاسم

 ابن  وذكر  املشارقة، من بعضا  حجر  ابن  ذكر  واملغرب،  املشرق  يف والعلماء  األعيان   مشاهري عنه  أخذ  :تالمذته-
 مزروق  ابن  وحمّمد  عرفة،  ابن  حمّمد واإلمام  خلدون،  ابن  الّرمحن  عبد  العالمة  املغاربة  فمن  املغاربة،  من بعضا  فرحون

 الّذهيب،  الّدين  مشس  املشارقة  ومن  وغريهم،  الكليب  ُجزي  ابن  وحمّمد  الغرناطي  لبّ   بن قاسم  بن  وفرج  اخلطيب،  اجلدّ 
 .3 واإلسكندريّة  والّشام  مبصر  حجر  ابن  عنهم  حّدث  ومجاعة،  فرحون،  ابن  الّدين  وبرهان   الربزايل،  الّدين  وعلم

 هبذا  وهلك  بتونس،  الزالج  مبقربة  ودفن  م،1348 جوان   /هـ749  سنة  األّول  ربيع   شهر  الطّاعون   عام  تويفّ   :وفاته-
  وابن  احلضرمي،  املهيمن  عبد   أمثال  من  مشهورون،  علماء  منهم  كثري،  خلق  املتوّسط  حوض  عمّ  اّلذي  الطّاعون 
 .وغريهم   اإلمام  ابن  موسى  وأيب  السكوين  وحمّمد  احلباب

 من له ذكروا  وما  ،  4(الّرياض  أزهار)  يف  أبياتا املقّري  له  وأنشد  الّشعر،  من شيئا  له  وبأنّ   مؤّلفات له  ذكروا  :مؤلّفاته-
 املطبوع،  برناجمه:  منها  نذكر  املفقود،  حكم   يف وأغلبها  واملسلسالت،  واملسانيد  الّّتاجم  يف  أغلبها إليه  وُنسبت  الكتب
 املفقود،  حكم  يف وهو  ،(الّرياض  أزهار)  يف  منه  شيئا  املقري  ونقل  مجعه،  بأنّه  برناجمه  يف ذكر  عياض؛  للقاضي  وترمجة

 املسامر،  وأنس  املسافر  زاد  وكتاب  املالكّية،  كتب  وأسانيد   حديثا، أربعون   وهي  والعشاريات  البلدانّية،  حديثا  واألربعون
 ومسلسالت  ،(اخلليل  علم  يف اجلليل  املقصد)  املسّماة احلاجب؛  ابن  عمرو أيب  لإلمام العروض  يف  نظم  على  وتقييد 

 وله  لنفسه،  ذكره  اّلذي الوحيد   وهو  أناشيد،  مع الكايف  عبد   بن  الغّفار  عبد  الّدين  تاج  القاضي  مرويات  من  انتخبها
 .  البلدانّية  واإلنشادات  مفيدة،  تعاليق
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 .103 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،ابن جابر،   5  
 .45 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،ابن جابر،   6

 وضع   من  عليه،  درجوا  وما القدامى  سَنن  على(  برناجمه)  جابر ابن  أّلف  (:برنامج)  في  جابر  ابن  منهج   -2
 وجعله  ،  ذلك  منه طُِلب  بأنّه  فأعذر  والّرواية،  احلديث  أهل  وخصوصا العلمّية،  مسريهتم يف  ومشيخات وأثبات  برامج

 الكتب  يشمل  وثانيهما  شيخا،  وسبعون  وتسعة  مائتان   وعّدهتم وترامجهم،  شيوخه  أمساء  يتضّمن  أّوهلما  قسمني،  يف
 وأكثر  مباشرة،  عنهم  تلّقى  اّلذين  بشيوخه  بدأ  شيوخه  تراجم   ويف. كتابا  وثالثون   ومثانية مائتان   وعّدهتا  عنهم،  املأخوذة

 مثّ   واملغاربة،  بالّتونسّيني  فبدأ  عنهم، األخذ   زمان  أو البلدان   حبسب  رتّبهم  شيخا، سبعون  وعّدهتم   عنهم،  األخذ
 . املقدس  بيت  وأهل  الّشامّيني  مثّ  واملدنّيني،  املّكّيني  مثّ  املصرّيني،

 وفصلهم  شيوخ،  وعشر  مائتان  وعّدهتم   لقي،  دون  استجازهم   أو  لقيهم  سواء  أجازوه  اّلذين  شيوخه  ذكر  وبعدها    
" خمتلفة أزمان   يف  عنه  ُكتب  أو  ذلك  خبطّه  وكتب  -تعاىل  اهلل  رمحهم –  واملغرب  املشرق  أهل  من أجازين  وممّن: "بعنوان 

 .شيخة  عشرة  اثنتا  وعّدهتنّ  الّنساء  بذكر  وخيتمهم  حمّدد، ترتيب  دون  ،5

 واحلديث  وعلومه، القرآن   بذكر  فبدأ  العلوم،  حبسب  فرتّبها  فيها  وأجيز  قرأ  اّليت  الكتب  ذكر  يف  الثّاين  القسم  وأّما    
 تعّددت،  وإن  األسانيد   ذكر  على  احلرص  مع   واملعاجم،  الفهارس  كتب  مثّ   واألدب،  والّلغة  التصّوف،  كتب  مثّ  وعلومه،

 نسيانا  أخذ  اّليت  الكتب كلّ   يذكر  مل  أنّه ونعتقد   ومكانه،  األخذ   زمان   ذكر  ورمّبا  األخذ،  ومقدار  القراءة  مرّات  وعدد
 مرارا وعّدله  هـ،744و  هـ720 بني  الفّتة  يف  برناجمه أّلف  جابر  ابن  أنّ   ويظهر وصلت، اّليت  الّنسخ  من سقطا  أو

 من  منهم  شيوخه  ذكر  ويف.  هـ744 بعد   توّفوا  اّلذين  أشياخه  وفيات تواريخ  يذكر  مل أيضا  وألنّه الّنسخ،  الختالف
 مع  عنه  الّرواية  وعدم  جمالسه حبضور صرّح  من ومنهم   ،(هـ693ت)  الغّماز  ابن  أمحد العّباس  كأيب  عنه  بالّرواية  صرّح
 .6( هـ691ت)  الّتونسيّ   زيتون   ابن  بكر  أيب  ابن  الفضل  كأيب  اإلجازة؛  أخذ

 : منه الالحقين   وأخذ  مصادره -3

 واملشاهدة  املشافهة  خالل  من  أساس،  بشكل  العلمّية مسريته على  برناجمه  مجع  يف  آشي  الوادي  جابر  ابن  اعتمد    
 لكتبهم  إيّاه  مناوالهتم  ببعض  استعان  ورمّبا وأحواهلم،  أخبارهم  واستقاء  هلم   ومشاهدته لشيوخه  مبصاحبته  واملصاحبة،
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نفح الّطيب من غصن األندلس الّرطيب وذكر وزيرها .  أبو العّباس أحمد بن محّمد الّتلمساني  ،المقريانظر هذه األبيات في:     7

 . 340، 339ص:  4ج:  ، مرجع سابق،ن ابن الخطيبلسان الّدي
 

 فهي  ومؤّلفاهتم،  كتبهم   ذكر  عند  وكذلك  يذكرها،  أن   دون  إليها  أشار أو  كتابه  يف ذكرها  اّليت  كأشعارهم   وتقاييدهم،
 .ومكاتبة  ومناولة  مساعا إقراءها أجازوه  ممّا

 مصدرا،(  برناجمه)  وجعلوا  األعيان  وتراجم   وفهارسهم  براجمهم  وضع يف بعده  جاؤوا  من  أغلب  بكتابه  استعان  وقد    
 أزهار)  ويف  ،(الطّيب  نفح)  يف  واملقري  ،(الوفيات)  يف قنفذ   وابن  ،(احلجال  درة) يف القاضي  وابن  فرحون   كابن

 .وغريهم ( الفهارس  فهرس)  يف  والكتاين  ،(عياض  القاضي  إخبار  يف  الّرياض

 :الّشعريّة  المدّونة   -4

 [الّطويل: ]نظمه  من  الغّماز  ابن  شيخه  من جابر  ابن  مسع:  املباشر  الّسماع  طريق  عن-أ

ل    َذا  َتكُ   وملَ            أَتـَي تَـَها  ُذنُوباً   ََت َشى أََما  َوقَاُلوا لِ   فـَتـُع َذرَ   َجه  ه   بِاجلَ 

َرف تُ   قـَو يل   يف  ََتَاَوز تُ        ذََكر تُُ   َقد    َكَما  َهب يِن   هَلُم    فـَُقل تُ   ِفع ِلي  يف  َوَأس 

ِحهِ   اَل َمَوايل   َمو ىَل   رَِضا  يف   أََما اَلة   َرَجاء          َوَصف   7 ِمث ِلي  ِلُمق َّتِف    َوَمس 

 كتاب  ميدح  شعره من(  هـ726ت)  اخلزرجي  األنصاري  طراد بن  أمحد بن  عمر  الّدين  سراج  القاضي  وأنشده-
 [  الّطويل(: ]الّتنبيه)

َواِدثِ   ُكلِّ   َعن    يـَُنبِّهُ               أِلَنَّهُ   ِإالَّ (  اَلتـَّن ِبيهُ )  مسِّيَ   َوَما  لِل َفِهم    َاحلَ 

تَـق صِ   َفُدوَنَكهُ  َتِقمِ   ِفيهِ   مبَا  َواع َمل    َعاِلماً،  َتُكن         بَاِحثاً   َمع َناهُ  َوِاس   َتس 
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 ، وهي ممّا انفرد ابن جابر بإنشادها. 49: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن   8 
. تاريخ إربل (.1980. )املبارك بن أمحد بن املبارك الّلخمي اإلربلي ،، وابن املستويف50 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  9 

َفَحيَّاُه ِبَور َدة  َكاَنت  يف َيِدِه،  ... ، ونّصه فيه: "306ص:  2ج:  دار الّرشيد للّنشر. .وزارة الثّقافة واإلعالم :العراق .حتقيق: سامي بن سّيد مخّاس الّصّقار
 ]البسيط[َوتـَرََكُه َوَمَضى، فَأَن َشَد اب ُن ُمِنري  ار َِتَااًل: 

َعَفة   َوُمض َعف ِديَها       الطَّر ِف َحيَّاين مبُض  َا ُقِطَفت  ِمن  َخدِّ ُمه   َكَأَّنَّ
َيت  قـَل َب نَاِشِقَها َقًة ِفيِه أُف رَِغت  ِفيَهاَكَأنَّ عَ            َرقَّت  فـَرَاَقت  فََأح   ."بـ 

 

 ، وهي مّما انفرد ابن جابر الوادي آشي بذكرها.65، 64  :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  10 
 

 ورأيته  كذلك،  ذلك  عنه  ُأِخذ  ورمّبا الّشعر،  وزن   ُُيسن ال أنّه مع   هذا  غري وأنشدين: "بقوله  جابر  ابن  عّقب  مثّ     
 ميّكين  ومل  عنه ذلك  وقّيدتُ  وغريمها،  والبسيط  كالّطويل  ذلك  بني  مُيّيز  وال  حبرين من الواحدة  القصيدة  يف يستعمله

 .  8"خلقه يف لزعارة  ذلك  على  تنبيهه

 ناصر  اإلمام  هلم  أنشده  ما ،(هـ732ت)  املصريّ   الّسعدي  بن  حمّمد   بن  الغّفار  عبد  الّدين  تاج  شيخه  على  قرأ-
 [البسيط: ]به  فأقرّ   لنفسه،  املنرّي   ابن  أمحد   الّدين

َعَفة    َحيَّاين  اَلطَّر فِ   َوُمض ِعفِ  َا      مبُض  ِديَها  َخدِّ  ِمن   ُقِطَفت    َكَأَّنَّ  ُمه 

َيت    فـَرَاَقت    َرقَّت    9 ِفيَها  أُف رَِغت    ِفيهِ   َعبـ َقةَ  َكَأنَّ          نَاِشِقَها  قـَل بَ   فََأح 

 نظمه،  هـ688 عام  شّوال  يف لنفسه(  هـ704ت)  الّتونسيّ   التِّّجاين  إبراهيم  بن  عليّ   احلسن  أيب األديب  أنشده-
 [الّسريع : ]وفيه

ِدي ِ   َعَلى َوج  َبةُ         ِفيِهَما  اَل ُعَلى  اِثـ نَـني   َعَلي ه    َوُجود   َفض ل    ِذي  ُصح 

 10 إِلَي ه    َسِبيِلي  ُسدَّت    َفَمق ِصِدي        يل   َمالَ   َواَل   َمو ُجود    اَل َفض لِ   ُذو

 [الوافر(: ]هـ704ت)  الَقب تَـو ري  العزيز  عبد  بن  خلف القاسم   أبو له وكتب  أنشده  وممّا-

رَ   هَلَا  نـَف ِسي  أََبت          ُذنُوب    ِمن   ِإهلَِي يَا  َأِجر ين   ِار ِتَكابِ   َغيـ 
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 ، وهي أيضا ممّا انفرد ابن جابر الوادي آشي بذكرها.68 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  11 
نفح الطّيب من غصن األندلس . أبو العبّاس أمحد بن حمّمد التّلمساين ، املقري و، 81 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  12 

، ونسبه البن جابر عن أيب حّيان، "وأليب حّيان شعر مجعه تلميذه الّصفدي 537ص:    2  ، مرجع سابق، ج:الّرطيب وذكر وزيرها لسان الّدين ابن اخلطيب
 يف ديوان إاّل أّن شعره شعر الّشيوخ اّلذي تثقله وطأة العلم، ولذا قال أحد النـّّقاد: أبو حّيان عامل ال شاعر". 

 .81 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن   13  
َ ّنّص بّتا بَـ ألّن يف ال 14  ذكره لشيخه أيب حمّمد الدالصي وبني األبيات مقداره ورقة على األقّل نظرا إىل أّن الّنّص يف الورقة املوالية يهّم شيخه أبا حمّمد   ني 

 الّدالصي اّلذي تعّود أن يأخذ عنه دائما َتاه الكعبة املعّظمة؛ كما ذكر احملّقق على هامش الّنّص.  
 ، وهي ممّا انفرد ابن جابر بذكرها.186، 185: ص سابق، مرجع برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  - 15 
 

 

اََلكِ       َمَهاِوي  يف   فَِإينِّ   بَِيِدي  َوُخذ    11 َكابِ   اَل َوق تِ   بـَع دَ   اَل َوق تَ   اهل 

( هـ745ت)  األثري الغرناطي  الّنفزي  حّيان بن  يوسف  بن  عليّ   بن  يوسف  بن  حمّمد  الّدين  أثري  الّنحوي  وأنشده-
 [الّطويل: ]أّوهلا  نظمه؛  من  كثرياً 

ِلكُ   َسو فَ   اَل َمَدى  طَالَ  ِإن    َوَأينِّ        اَلرََّدى  ِإىَل  َمآيل   آَمايل   َوَقصَّرَ   12 أَه 

 [الكامل: ]وفيها ،قائال  يُعنّي   ومل  الوداع  عند   بعضهم  أنشدين:  قال  جابر؛ البن حيان أيب  توديع  وعند     

 13 رِقِـَّها  َماِلكُ   ِسَواكَ   َيُكونَ   اَل  َأن          ُخوِّل تَـَها  اَلَّيِت   اَلشَِّيمُ   َلكَ  َضِمَنت  

 أبو اإلمام  نظمه  ملا  جماريا احلروف  خمارج لصفات  مجعه  نظمه  من  ؛  14غريه أو  الّدالصي  حمّمد   أبو أنشده  وممّا-
 :-تعاىل  اهلل  شّرفها–  املعّظمة  الكعبة  َُتاه  أبيات  ثالثة  القراءات  يف اّليت  قصيدته  آخر  يف  الّشاطيبّ   القاسم

شّجر  هَل ِوي    َوَحل ِقي
ُ
 َأع َدلُ  الشََّفه  أَسِليّ   لثـ و    َوَنط ِعيّ      َذلقهُ   امل

و    َوِشّدة   ر    مثُّ  رِخ   ُمَسفَّلُ  َوُعل و   َوِإط َباق    َوفـَت ح          َومَه ُسهُ   َجه 

رَارَُها  َوُمن َحِرف            ُمَطوَّل    أََغن   تـََفشِّي  َصِفري    15 َوُمَقل َقلُ   َتك 
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 .417 :ص .دار الفكر: بريوت .الّشفا يف الّتعريف حبقوق املصطفى (.2002. )بن موسى اليحصيب، عياض القاضي عياض 16 
 ، واألبيات انفرد ابن جابر بذكرها. 213، 212: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  17 

 حبقوق الّتعريف  يف الّشفا)  كتاب  شرح  عند  بتونس،  الغّماز  ابن  أمحد العّباس  أيب القاضي  شيخه  جملس يف-
 [الكامل: ]أّوهلا  اّليت  األبيات  آخر  إىل  الغّماز  ابن  الّشيخ  وصل  ملّا  أنّه  ذكر  عياض،  للقاضي(  املصطفى

  16بِاآليَاتِ   َوُخصَّ  األَنَامُ   ُهِديَ         بِهِ   َوَمن    اَل ُمر َسِلنيَ   َخري ِ   َدارَ   يَا

 حمّمد  أبو  الّشيخ  منهم  العلماء؛  من أكابر  جمالسه ُيضر  وكان  بعده،  الّشيخ  ودعاء  اجمللس  انقضاء  بآخرها  وكان     
 [البسيط: ]ارَتاال  وأنشده  إليه  وجهه  فأدار  الّشيخ،  يسار  عن  وجملسه  أيضا،  شيخه  هارون   بن  اهلل  عبد 

ثـَرُ   لَهُ   ِحيَزت    َمن    بِآثَارِ   تـُع َن         َغَدت    لِلنـ ُفوسِ   ِشَفاء    الشَِّفاءَ   ِإنَّ   َاأل 

 الّتايل  اليوم  يف كان   فلّما  حضر، من مع  جابر  ابن  وحفظها إجازة، ذاك  إذ متّكنه  فلم   حمّمد  أبا  أجز: له قال  مثّ     
 مدح تتضّمن  البيت نسج  على  فيها  متّم  رقعة حمّمد  أبو  الّشيخ  ناوله  كالعادة  الغّماز  ابن  ودعا  القراءة،  من  وفرغ

 [البسيط: ]أّوهلا  بيتا؛  عشر  ثالثة  يف نظمه،  عن  واالعتذار  له  والّدعاء  مؤّلفه على  والثّناء  الكتاب

لَهُ   َجاَزى َثـَرُ   ِبهِ   ُُي َمى  َمن    ُكل    بِهِ   ُُي َزى       مبَا  اَل ِعَياِضيَّ   َاإل ِ  األ 

 وقت عمره  كان   ألنّه  بالثّبات،  له  ودعوا واحلاضرون   القاضي  شكره  قراءهتا  من  فرغت فلّما: "جابر  ابن  قال  مثّ       
 .  17"مولده  من  ذكره  ما  على عاما ومثانني  سبعة  نظمها

 [الّطويل: ]أّوهلا  سامل،  ابن  الّربيع   أيب األديب  القاضي  لفظ  من  مسعه ما  منها-

 اَلنـَّف سُ   ِبهِ   فـََقرَّت    نَاء    أََملِ   َعَلى       َأَحل تـَُها  حِبَال   نـَف ِسي  بَرَِمت    ِإَذا

 [الّطويل: ]أّوهلا  طويلة؛  قصيدة  يف أيضا،  منه  مسعه وممّا    

 ُمِبنيُ  لِلرََّشادِ  َصَباح    َوَوافَ            ُجونُ  لِل ِغَوايَةِ   لََيال    تـََولَّت  

 : يقول  آخرها  ويف    
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أبو عبد اهلل   ،وابن اخلطيب، 474ص:  4 ، مرجع سابق، ج:نفح الطّيب من غصن األندلس الّرطيب وذكر وزيرها لسان الّدين ابن اخلطيبانظر:  -18

يف الّنسيب   .162ص:    2  مرجع سابق، ج:  ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة  (.هـ1424).حمّمد بن عبد اهلل الّسلماين الّلوشي الّشهري بلسان الّدين ابن اخلطيب
 وفقد الّشباب. 

 . ، وهي ممّا افرد ابن جابر بذكرها294: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن انظر:  19 
 ، مل أجده يف غري هذا املوضع. 47، 46 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  20 

ثَانُ  اَلشَّي بُ   َوقَاُلوا ِديثَ   َأنَّ   يـَع َلُموا  َأملَ          أََتى  َما ِحد     18ُشُجونُ   َاحلَ 

 الّنحو  يف( الكافية  إُياز  يف  الكافية  الّضوابط: )كتابه  تقريظ  يف( هـ732ت)  اجلعربيّ   عمر  بن  إبراهيم  أنشده  وممّا-
 [الّطويل: ]قوله  ؛والّصرف

وِ   ِعل مَ  ُرم تَ   ِإَذا  اَلضََّواِبطِ   مِس طُ   أَب َداهُ   مبَا  َعَلي كَ      حُم َكَما َواَلصَّر فِ   اَلنَّح 

 بِالرََّواِبطِ   حَب َري ِهَما َعَلى  َوأَر َب              َحَوى َقد    لِل ُمفصَّلِ   لَُباب    لَُبابُ 

راً   لَهُ   َفَجرِّد    .  19بِال َوَساِئطِ   َرصَّع ُتهُ  َوَقد   ِحَجاراً                ُعُيونُهُ   َتُدر    ِفك 

 ويل  عندما  املقدس،  بيت  يف( هـ733ت)  مجاعة  ابن  الّدين  بدر  عن  روى:  املباشر  غري  الّسماع  طريق عن   -ب
 [الّطويل: ]يقول  وفيه  املقدس؛  بيت  وقضاء وخطابتها  دمشق  قضاء

 ِبهِ   لََنا  تـََقضَّت    أَيَّاماً  َاهللُ   َرَعى        ِقَبابِهِ   ِعن دَ  بِال ُقد سِ   أََمن زِلََنا

 [الّطويل: ]فيها  ويقول    

ََماِكنِ   تِل كَ   ِإىَل   َهل    تـَُرى ِيي       َعو َدة    األ   20  اِق ّتَابِهِ   بِنَـي لِ   قـَل يب   هِبَا  فـَُيح 

 [الّطويل: ]نظمه  نم  اجلعربي  عمر  بن  إبراهيم  املقرئ  الفقيه  الّشيخ  شيخه  أنشده  وممّا-

ُركَ   ُمَسلِّمُ  لَي ل    ُجن حِ   يف   َسَرى  َخَيال        ُوُجوِدهِ   َحالَ  اَل َمر ءَ   ِإنَّ   لََعم 
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ة درّ  (.2002. )أبو العبّاس أمحد بن أيب العافية املكناسي  ،ابن القاضي و ، نقلها عنه 52: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  21 
 .186ص:  1مرجع سابق، ج:  ،جالاحلجال يف أمساء الرّ 

 ، وهي ممّا انفرد ابن جابر بذكرها.56 :ص مرجع سابق، جابر الوادي آشي،برنامج ابن جابر، ابن  22 
ة  درّ  (.2002. )أبو العبّاس أمحد بن أيب العافية املكناسي ،ابن القاضي  :، ويف83 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  - 23 

 .153ص:  3 مرجع سابق، ج: ،جالاحلجال يف أمساء الرّ 
 

 

 :فيها  ويقول    

َن  َُي َي   هِبَا  مَيُوتُ   21 َوُمَسلَّمُ   َسامِل    َرَداهُ   َويـَل َقى          ُمَعمِّر   َويـَف 

 عبد  أيب الّشيخ  خبطّ   ؛(هـ702ت)  القرطيب  الطّائي  هارون   ابن  اهلل  عبد حمّمد  أيب  احملّدث  الفقيه  نظم  من  وصله  وممّا-
 حّت   يعرف  مل  ألنّه  جنازته حضور عدم عن فيها  يعتذر  ؛-آشي  الوادي  جابر–  والده  يف مرثية  حيان بن  حمّمد  اهلل

 [الوافر: ]وهي  مسع؛

 َوِخل    حمُِب   حمُِب   َعزَاءَ       يل   َأخ   أَو    َلكَ   َأب    يف   َعزَاُؤكَ 

 :آخرها ومن

   22ُذلِّ   بـَع دَ   ِعزًّا  اَلذ ل    َعَراَها      َقد    جَمَاِلساً   تُِعزَّ   َأن   لََعلَّكَ 

 دقيق  ابن  الّدين  تقيّ  عن  الّطوسي  املؤّيد   عن ،(هـ733ت)  احلليب  منري  بن  الّنور  عبد  بن  الكرمي   عبد  أنشده  وممّا-
 [املتقارب: ]لنفسه أنشدنا: قال  وأنشدين  العيد،

ِطيَئةِ   َوُسم        اَلرََّدى  ُسمَّ   حَت َذرُ   اَلنـَّف سَ   أََرى  هَلَا  أَو َحى  َاخلَ 

 هَلَا  َأو َحى  بِال بَـغ يِ   ُهوَ   ِإَذا      َشي طَاِّنَا  َطو عِ  َعن   َُتَاِدلُ 

َلَحت    َعَقَلت    َوَلو    23 َحاهَلَا أَو    اَل ِقَياَمةِ   لِيَـو مِ          َشأ نـََها  َأص 
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، وهي منسوبة البن العريب يف: الّشوشاوي، أبو علّي حسني بن علي بن طلحة 85 :ص جع سابق،مر  برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  24 
، 116ص:    6ج:    .1:  ط.  مكتبة الّرشد ناشرون   :الرّياض   .حتقيق: عبد الّرمحن بن عبد اهلل اجلربين.  رفع الّنقاب عن تنقيح الّشهاب  (.2004. )الّرجراجي
 ولفظها: 

ََماَل              َواَل َيُكن  َلَك ِعل م  َواِحد  ُشُغاَل  ُلِغ األ   تـََعلََّمن  ُكلِّ ِعل م  تـَبـ 

َع َواَل َعَساَل  و َهَري ِن اَلشَّم  ُل َلمَّا َرَعت  ِمن  ُكلِّ فَاِكَهة      أَب َدت  لََنا َاجلَ   فَاَلنَّح 

َتَضاُء ِبِه        َواَل َعَسُل يـُرب ِي بِِإذ ِن اَل َواِحِد اَل ِعَلاَل  ُع نُور  ُمِبني  ُيس   اَلشَّم 
.  اجلواهر الّثمينة يف حماسن املدينة . حمّمد كربيت احلسيين املدين،بال نسبة يف: و ، 87: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  25 
 .72 :ص .1: ط .دار الكتب العلمّية :بريوت .حتقيق: حمّمد حسن حمّمد حسن إمساعيل الّشافعي (.1997)

 

 [البسيط: ]قائال  يعنّي   ومل(  هـ721ت)  الّدالصي  الّشافعي  املخزومي  احلقّ   عبد  بن  اهلل  عبد  الّدين  ظهري شدهوأن-

ِرص   ََماَل   تـَبـ ُلغِ   ِعل م    ُكلِّ   َعَلى  ِاح   َكَساَل   َواِحد    بِِعل م    مَتُوَتن    َواَل          األ 

لُ  و َهَري نِ   لََنا  أَب َدت      فَاِكَهة    ُكلِّ   ِمن   َرَعت   َلمَّا  اَلنَّح  عَ   َاجلَ   َواَل َعَساَل   اَلشَّم 

عُ  َتَضاءُ   نُور    بِاللَّي لِ   اَلشَّم  دُ         بِهِ   ُيس   24 اَل ِعَلاَل   اَل َبارِي  بِِإذ نِ   يـُرب ِي  َواَلشَّه 

 عدم عن له  يعتذر  لغريه(  هـ723ت)  الّدمشقي  الّشافعيّ   عساكر  ابن  القاسم   الّدين  هباء  احملّدث  للّشيخ أنشده  وممّا-
 [البسيط: ]-تعاىل  اهلل  رمحه–  له  املانع   وهو  مقعدا  وكونه  له  زيارته

اَلِصي  ُمَوااَلِت   مبَح ضِ   ِمن ُكم         َلُمق َّتِب    َدارِي  بـَُعَدت    َوِإن    ِإينِّ   َوِإخ 

َهى     َمَودَّتُهُ  طَاَلت    َوِإن    َدان    َوُربَّ    25اَل َقاِصي  لنَّازِحُ اَ   ِمن هُ   اَل َقل بِ   ِإىَل   َأش 

 [البسيط: ]املذكور  االعتذار  جهة على  يُعّينه  ومل لغريه متمّثال ذلك  بعد  وأنشده-

مُ   فـَل يـُع َذرِ        أَق َداِمي اإِلق َدامِ   َعنِ  يب  َقصََّرت    ِإن   طَأَ   ِإن   اَلسَّه   اَلرَّاِمي  بِهِ   َأخ 
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 ، وانفرد بإنشادها ابن جابر الوادي آشي.87 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  26 

 3ج  ، و 103ص:    2مرجع سابق، ج:    ،جالة احلجال يف أمساء الرّ درّ   (.2002. )أبو العّباس أمحد بن أيب العافية املكناسي  ،ابن القاضيانظر أيضا:   27 
 .274، 273ص: 

   . موّشحة منسوبة البن زهر احلفيد؛ أّوهلا:87: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن   28 

 يُفيُد        أَم َهل َعلى َمن َبكى ُجناحَهل يَنَفُع الَوجُد أَو 

، 328ص:  2ج:  .1: ط .دار صادر :بريوت .حتقيق: إحسان عبّاس. فوات الوفيات والّذيل عليها (.1973. )الكتيب، حمّمد بن شاكرانظر:  29 
 واألبيات بنّصها فيه. 

 

رُ   أَم َكنَ   َلو   َمةِ   ِإالَّ       َزَمَنا يل   َقضَّي تُ   َما الدَّه  ِلسِ   َهَذا  خِبِد   26 اَلسَّاِمي  اَل َمج 

 [الّسريع : ]قائال  يُعنّي   ومل  وأنشده  بكى  له وداعه  وحني-

ُلهُ            َمه ال لِل ِفرَاقِ  طَالِباً   يَا  ِعَتاقُ   ُسبَّق    َفَخيـ 

ر    اَلزََّمانِ   َفطَب عُ   ِاص رب   َبةِ   َوآِخرُ      َغد   27 اَل ِفرَاقُ   اَلص ح 

 :اآلخر  كقول  موّشحة مطلع  أعرفهما  البيتان  وهذان :  قال  مثّ     

َفعُ   َهل   دُ   يـَنـ   28.....   آلخرها       يُِفيدُ   أَو   اَل َوج 

 له أنشده  ممّا  ،(هـ724ت)  العطّار  ابن  الّدمشقيّ   الّشافعيّ   داود  ابن  عليّ   الّدين  عالء املفيت  للفقيه أنشده  وممّا-
 [الكامل: ]قوله  ؛(هـ676ت)  الّنووي  الّدين  حمي  اإلمام  سالم  إليه  محل  عندما  ارَتاال  عساكر  ابن  اهلل  جار  اإلمام

َتاُقُكم    نـََوا  َعَلى  َأخُمَيِِّمنيَ  دُ   َشو قاً         أش   َواَلنـََّوى  اَلصََّبابَةَ   يل   ُُيَدِّ

 29 نـََوا  َعَلى  اَل ُمِقيمِ   قـُر بُ   َساَدِت   يَا       يـُر ََتَى  َوَأّنَّ   قـُر َبَكم    َوأَُرومُ 

 [البسيط: ]الّتورية  ُملح  من  لنفسه  الكنديّ   مظّفر  بن  عليّ  احلسن  أبو  أنشده الّذهيب؛  الّدين  مشس اإلمام  وأنشده-

لَي تَ   َما َأَحاِديثَ  تـَر ِوي            َجَوارُِحهُ  تـَبـ رَح    ملَ    قـَبـ َركَ   زَارَ   َمن    ِمَننِ   ِمن    أَو 
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ريات املقصودة؛ نّصه: "وّرى بقرّة  و ، هبامش إحدى الّنسخ املخطوطة؛ توضيح للتّ 101 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  30 
بن أيب احلسن البصري. والبيتان من قصيدة طويلة للسان عني عن ابن أعني، وبصلة عن صلة بن أدهم، وجبابر عن جابر بن عبد اهلل، وحبسن عن احلسن 

نفاضة اجلراب يف عاللة   . )د.ت(. حمّمد بن عبد اهلل الّسلماين الّلوشي الّشهري بلسان الّدين ابن اخلطيبأبو عبد اهلل ،الّدين ابن اخلطيب يف: ابن اخلطيب
 ؛ وعنده: "ربعك" بدل "قربك"؛ أّوهلا: 61  :ص  دار الّنشر املغربّية.  :الّدار البيضاء  .مراجعة: عبد العزيز األهواين.  نشر وتعليق: أمحد خمتار العبادي.  االغّتاب

 ط[]البسي
ِد بِال َغايل ِمَن اَلثََّمنِ  م  َّتِي َاحلَ  ِل أَو  يَا َحاِتَ اَلزََّمِن       َوُمش   يَا َخاِتَ اَل َفض 

 ]البسيط[  ، والّشطر من قصيدة نونّية يف الّزهد اشتهرت بني النّاس؛ ومتام الّشطر:244: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  31 
رَانُ  ري ِ ُخس  َر حَم ِض َاخل   َورحب ُُه َغيـ 

 

.  صالح الّدين أبو سعيد خليل الّدمشقي العالئي ،بن كيلكدياوذكره صالح الّدين ابن كيلكدي بسنده إىل احلافظ أيب القاسم ابن عساكر يف:  32 
، 107  :ص  .1:  ط  .دار الكتب العلمّية  :بريوت  .دراسة وحتقيق: أمحد أيّوب حمّمد الفياض  .املسلسالت املختصرة املقّدمة أمام اجملالس املبتكرة  (.2003)

 وذكره الّنووي يف قصيدة طويلة بإسناده إىل احلافظ أيب القاسم ابن عساكر؛ أنّه أنشدهم لنفسه: 
ِديِث َو  ِحيِحِه يف َكت ِبهِ َواِظب  َعَلى مَج ِع َاحلَ  َهد  َعَلى َتص   َكت ِبِه      َواج 

 

 ُ ُذ نُ   َجاِبر   َعن   َواَل َقل بُ         ِصَلة    َعن    َواَل َكف    قـُرَّة    َعن   فَال َعني   30 حسنِ   َعن    َوَاأل 

 [البسيط: ]وأّوهلا  ؛(هـ400ت)  البسيت  الفتح  أيب  قصيدة  املزي  الّدين  مجال  شيخه  على  قرأه  وممّا-

 31 نـُق َصانُ   ُدنـ َياهُ   يف  اَل َمر ءِ   زِيَاَدةُ 

: وأّوهلا  نظمه،  من  آخره  يف  أبيات  مع( هـ571ت) الّدمشقيّ   عساكر ابن  القاسم   أيب عوايل  فيه  جلزء  روايته  يف-
 [الكامل]

ِديثِ   مَج عِ   َعَلى  َواِظب    32 وََكت ِبهِ   َاحلَ 

 [الكامل: ]أّوهلا  العقائد؛  يف نظما(  هـ576ت)  السِّل في  طاهر أيب  احلافظ  عن  مرويّاته يف-
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طبقات    (.1413تقّي الّدين. )، و تقّي الّدين الّسبكي، تاج الّدين عبد الوّهاب بن  277:  ص  مرجع سابق،  برنامج ابن جابر الوادي آشي،ابن جابر،   33 
، هذه القصيدة  41ص:  6ج: . 2: ط .هجر للطّباعة والّنشر والّتوزيعالرّياض: حتقيق: حممود حمّمد الطّناحي وعبد الفّتاح حمّمد احللو، . الّشافعّية الكربى

 يف سّت ورقات، وأبياهتا األوىل:  لكويت مكتبة جابر األمحد الصباحهلا نسخة مصّورة خمطوطة جبامعة ا
َعطُِّل ِمثـ ُلهُ 

ُ
َجسُِّم َوامل

ُ
قِّ ال ُمِبنِي َضاَلاَل        َضلَّ امل َهِج احلَ   َعن  َمنـ 

ر اَل ُرُعوا َكااَل           َوأََتى أََماثُِلُهم  بُِنك   ِمن  َمع َشر  َقد  َحاَوُلوا اإِلش 
ُُموَر ِبرَأ ِيِهم    َويَُدلُِّسوَن َعَلى الَوَرى األَقـ َوااَل          َوَغَدو ا يَِقيُسوَن األ 

 

 .49 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  34 
 .64 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  35 
 .86 :ص مرجع سابق، الوادي آشي،برنامج ابن جابر جابر، ابن  36 

 

 33 ِمثـ ُلهُ   َواَل ُمَعطِّلُ   اَل ُمَجسِّمُ   َضلَّ 

 :األشعار  بعض  رواية  عن  سكوته   -ج

 وأجازين: "...  نّصه  ما(  هـ726ت)  اخلزرجي  األنصاري  طراد ابن  عمر  الّدين  سراج  القاضي  لشيخه  ترمجته  عند  قال-
 عليه  واحتججت  منعها،  يف  له  اّليت  الّثالثة  األبيات  فيها  وأنشدين  جوازها، يرى  ال  أنّه مع   له  ُيوز  ما  يف عاّمة  إجازة

 .   34"تسويغها  يف  العلماء  نقل  بصّحة

 واألدب  العربّية  أستاذ ؛(هـ704ت)  الّتونسيّ   التِّّجاين  إبراهيم  بن  عليّ   احلسن  أيب  األديب  للّشيخ  ترمجته  وعند -
 سريع  وكان   علماء،  عنه  وأخذ   كثريا،  زمنا  وغريمها واألدب  العربّية  إلقراء  وتصّدر: "..  عنه  قال  زمانه؛  يف  بتونس
 .  35"منه ذلك  شاهدتُ   وروّي، عروض  أيّ  يف الّنظم   من  عليه يقّتحه  فيما  الكاتب  سبق  رمّبا  الّشعر  نظم   يف  البديهة

 وله(: "هـ722ت)  املّكيّ   الّشافعيّ   الّطربيّ   حمّمد  بن  إبراهيم  إسحاق  أيب احملّدث  الفقيه  للّشيخ  ترمجته  عند  قال-
 .منه  شيئا  يذكر  ومل  ،36" شعر
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 :والمراجع  المصادر -
 يف  األنباء  عيون(.  1998. )اخلزرجيّ   الّسعديّ   القاسم  بن  أمحد العّباس  أبو  الّدين  موّفق أصيبعة، أيب  ابن -

 .1:  ط.  العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  الّسود  عيون   باسل  حمّمد :  فهارسه  ووضع وصّححه ضبطه.  األطّباء  طبقات
 .اخلطيب  ابن  الّدين  بلسان   الّشهري  الّلوشي  الّسلماين  اهلل  عبد بن  حمّمد   اهلل  عبد   أبو  اخلطيب،  ابن -
 .العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  غرناطة  أخبار  يف  اإلحاطة(.  هـ1424)
 عبد : مراجعة.  العبادي  خمتار  أمحد: وتعليق  نشر.  االغّتاب  عاللة  يف  اجلراب  نفاضة(.  ت.د. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .املغربّية  الّنشر  دار:  البيضاء  الّدار.  األهواين  العزيز
: حتقيق. الّرجال  أمساء  يف احلجال  درّة(.  2002. )املكناسي  العافية  أيب  بن أمحد   العّباس  أبو القاضي،  ابن -

 .العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  عطا القادر  عبد   مصطفى

 

 .92 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  37 
 .144 :ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  38 
 

 .275: ص مرجع سابق، برنامج ابن جابر الوادي آشي،جابر، ابن  39 

 غري  وأنشدين: "قال  ؛(هـ724ت)  الّدمشقيّ   الّشافعيّ   العطّار  ابن  الّدين  عالء املفيت  الفقيه  عن  إنشاده وعند -
  37"هذا

 املرّحل  بن  مالك  األندلس  شاعر  ترمجة  يف  كقوله  وكثرهتا،  الّناس  بني  النتشارها األشعار  بعض  ذكر  عن  يسكت  وقد -
 .  38" كثري  الّناس  بني  منه فاملوجود  شعره  وأّما(: "هـ699ت)

َعين  إبراهيم   بن  عمر مع   فعل  كما  األشعار،  هذه  وجود مظانّ  إىل  وُُييل-  يف  وجودها  إىل فأشار  ،(هـ699ت)  الرَّس 
 .الّدمياطي  الّدين  شرف  معجم

 يقول(  هـ732ت)  املصري  الكايف  عبد   بن  الغّفار  عبد   الّدين  تاج  القاضي  مرويات  من  انتخبها  اّليت  مسلسالته ويف-
 .39 يذكرها  ومل  هبا  عليه  قرأها  أناشيد  مع  عنه  رواها  بأنّه



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 1, 2020 

 
 43 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 سّيد   بن  سامي: حتقيق.  إربل  تاريخ(.  1980. )اإلربلي  الّلخمي  املبارك  بن  أمحد   بن  املبارك  املستويف،  ابن -
 .للّنشر  الّرشيد  دار.  واإلعالم  الثّقافة  وزارة:  العراق.  الّصّقار  مخّاس

 تقدمي .  آشي  الوادي  جابر  ابن  برنامج(.  1981. )الّتونسي  حمّمد   الّدين مشس آشي،  الوادي  جابر  ابن -
 .اإلسالميّ   الّّتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  منشورات:  القرى  أمّ  جامعة.  اهلَي لة  حمّمد: وحتقيق

: حتقيق. الثّامنة  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الّدرر(.  1972. )العسقالين  علي  بن  أمحد الفضل  أبو حجر،  ابن -
 .2:  ط.  آباد  حيدر: اهلند .  ضان   املعني  عبد  حممد 

. املذهب  أعيان   معرفة يف املذّهب  الّديباج(.  1996. )املالكي  الّدين  نور  بن  إبراهيم  القاضي  فرحون،  ابن -
 .1:  ط  العلمّية،  الكتب  دار:  بريوت.  اجلّنان   الّدين  حميي  بن  مأمون :  وحتقيق  دراسة

 املقّدمة  املختصرة  املسلسالت(.  2003. )العالئي  الّدمشقي  خليل  سعيد  أبو  الّدين  صالح  كيلكدي،  ابن -
 .1:  ط.  العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  الفياض  حمّمد  أيّوب  أمحد: وحتقيق  دراسة.  املبتكرة  اجملالس  أمام

 وكالة:  بريوت  الظّنون،  كشف  على  الّذيل  يف املكنون   إيضاح(. 1951. )أمني حمّمد  بن  إمساعيل  البغدادي، -
 .العريب  الّّتاث  إحياء ودار.  إستانبول.  املعارف

 املعارف،  وكالة:  إستانبول.  املصّنفني  وآثار  املؤّلفني  أمساء  العارفني  هدية(.  1951. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .العريب  الّّتاث  إحياء  دار:  بريوت

 األولياء  قطب  ترمجة  يف  الّرويّ   العذب  املنهل(.  1426. )الّرمحن  عبد  بن  حمّمد الّدين  مشس الّسخاوي، -
 .1:ط.  العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  املزيدي  فريد   أمحد:  حتقيق.  الّنووي

. الّشهاب  تنقيح  عن  الّنقاب  رفع (.  2004. )الّرجراجي  طلحة  بن  علي  بن  حسني عليّ  أبو  الّشوشاوي، -
 .1:  ط.  ناشرون   الّرشد  مكتبة: الّرياض.  اجلربين  اهلل  عبد  بن  الّرمحن  عبد : حتقيق

 دار:  بريوت.  املصطفى  حبقوق  الّتعريف  يف الّشفا(.  2002. )اليحصيب  موسى بن  عياض  عياض،  القاضي -
 .الفكر

 واملشيخات  املعاجم   ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس(.  1982. )الكبري  عبد  بن  احليّ   عبد   الكتاين، -
 .2: ط  اإلسالميّ   الغرب  دار:  بريوت.  عّباس إحسان:  اعتناء.  واملسلسالت



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 4, No: 1, 2020 

 
 44 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 الكتب  دار:  بريوت.  املوّحدين  عهد   يف  واألندلس  املغرب  يف  الّصويفّ   األدب(.  2008. )اهلدى  نور  الكتاين، -
 .1: ط.   العلمّية

 دار:  بريوت.  عّباس  إحسان :  حتقيق.  عليها  والّذيل  الوفيات  فوات(.  1973. )شاكر  بن  حمّمد  الكتيب، -
 .1:  ط.  صادر

 حسن حمّمد   حسن حمّمد: حتقيق(.  1997. )املدينة  حماسن يف  الّثمينة  اجلواهر. احلسيين  كربيت  حمّمد   املدين، -
 .1: ط.  العلمّية  الكتب  دار:  بريوت.  الّشافعي  إمساعيل

: حتقيق. عياض  القاضي  أخبار يف الرياض  أزهار(.  1939. )الّتلمساين  حمّمد بن  أمحد  العباس  أبو  املقري، -
 .والّنشر  التأليف  جلنة:  القاهرة.  األبياري  وإبراهيم   الّسقا  مصطفى

 الّدين  لسان  وزيرها  وذكر  الّرطيب  األندلس  غصن  من  الطّيب  نفح(.  1968. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .صادر  دار:  وتبري .  عّباس إحسان :  حتقيق.  اخلطيب  ابن
: حتقيق.  الكربى الّشافعّية  طبقات(.  1413. )الّدين  تقيّ   بن  الوّهاب  عبد  الّدين  تاج  الّسبكي،  الّدين  تقيّ  -

  .2:  ط.  والّتوزيع   والّنشر  للطّباعة  هجر:  الّرياض  احللو،  حمّمد  الفّتاح  وعبد الطّناحي  حمّمد  حممود
 دار:  بريوت.  األيّويب  ياسني:  تقدمي .  الّنبويّ  املديح  شعراء  أعالم معجم (.  م2003. )أمحد  حمّمد   درنيقة، -

 .1:  ط.  والّنشر  للطّباعة  اهلالل  ومكتبة
 .1: ط.  اإلسالميّ   الغرب  دار:  بريوت(.  1982. )الّتونسّيني املؤلفني  تراجم .  حمّمد  حمفوظ، -
 


