محمد نجم الدين ّ
الغزي العامر ّي

نبيلة القوص ي

المؤ ّرخ المسند األديب :محمد نجم الدين ّ
الغزي العامر ّي
الدمشقي أبي الكارم وأبي ّ
ّ
ّ
السعود
الشافعي القرش ّي
(  799ـ  1601هـ  1796 /ـ 1071مـ )
لـ الباحثة نبيلة القوص ي
من هو هذا الغزي املشهود له بإمجاع الثقات يف عصره ،والذي اعتربه البعض خامتة حفاظ الشام،
وآخر مؤرخيها الثقات ،فلنستمع ...ونتأمل ما هو العنصر املفقود يف عصرنا اآلن؟
أصله ومولده:
أصله من غزة ،ومولده ووفاته بدمشق ،حيث ولد يف عام  799هـ  0791 /مـ.
هوحممد ،جنم الدين بن حممد ،بدرالدين بن حممد ،رضي الدين بن حممد ،بن أمحد الشهاب بن عبد
اهلل بن بدر بن مفرج بن بدري بن عثمان بن جابر ،العامري القرشي الغزي الدمشقي األشعري
الشافعي.
والنسب يدل بوضوح تام على أن جنم الدين الغزي قد احندر من أسرة عربية أصيلة ،استقرت يف
دمشق ،وافدة من غزة.
كان جد العائلة هو"الشهاب أمحد" ،اجلد الثالث للنجم ،بدليل ما قاله والد النجم " بدر الدين"
يف إجازته الشعرية للزيادي:
وبالغزي شهرتنا ألن الشها
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ومن املرجح أن هجرة جده (الشهاب أمحد) من غزة إىل دمشق قد كانت هجرة لطلب العلم ،كما
كانت عادة علماء ذلك العصر ،مث مع األيام توىل الشهاب أرفع املناصب الدينية يف دمشق ،مدينة
العلماء.
بدأ الشهاب ،على هنج السلف الصاحل ،يغرس شجرة العلم املرفوق بالعمل يف األسرة ،ليتوارثها
األوالد واألحفاد من بعده ،ويالحظ من تراجم األسرة تأكيد ملح على ربط نسبهم بقريش ..هكذا
إىل أن جاء والد مؤرخنا جنم الدين ،بدر الدين ،الذي ذاع صيته يف اآلفاق بالعلم والدين واملناصب
االجتماعية املرموقة ..مث كانت والدة مؤرخنا يف ذاك املناخ األسري املفعم بالتقى والعلم والصالح.
لنتأمل ماذا تروي املصادر عن مولده ،حماولني استنباط بعض العرب...
قد قرأ الغزي تاريخ والدته خبط والده ،والذي أرفقه بدعاء( :أنشأه اهلل تعاىل وعمره ،وجعله ولدا
صاحلا ،برا تقيا ،وكفاه ومحاه من بالء الدنيا واآلخرة ،وجعله من عباده الصاحلني ،وحزبه املفلحني،
وعلمائه العاملني ،بربكة سيد املرسلني).
أمر تربوي هام عمل والد جنم الدين على تأصيله فيه منذ الصغر ،وهواحرتام العلماء واألدب يف
حضرهتم ،فكان الغزي دوما ينسب أي أمر لربكة دعائهم ،وكان والده يفخر به دوما أمامهم طالبا
دعائهم.
تويف والده وهويف السابعة من عمره ،فأكملت والدته بناءه اإلنساين السليم الصحيح ،الذي يبدأ
بطبيعة احلال من األسرة ،فكتب الغزي ميتدح والدته قائال:
(مث ربيت أنا وإخويت بعد وفاة والدي ،فأحسنت تربيتنا ،علمتنا الصلوات واآلداب وقامت يف كفالتنا
مبا هوفوق ما تقوم به الرجال ،مرتملة علينا ،راغبة من اهلل سبحانه يف حسن الثواب والنوال ،وجزيل
احلظ من قول املصطفى" :أنا أول من يفتح باب اجلنة ،إال أين أرى امرأة تبادرين ،فأقول هلا :مالك؟
ومن أنت؟ فتقول :أنا امرأة قعدت على أيتام يل").
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يف هذا اجلو املشحون باإلاجيابيات والروحانيات الراقية ،نشأ وترعرع مؤرخنا ،فقد اقتحم ميادين العلم
والعمل منذ صغره ،ودرس يف اجلامع األموي وهودون سن البلوغ ،فراح ينهل من العلوم املتنوعة من
كبار علماء دمشق ،منهم :الشيخ زين الدين عمر بن سلطان ،والشيخ أمحد بن يونس العيثاوي
مفيت الشافعية ،وأبوبكر احلموي ....وانتفع من حمدثني كثر من مصر وحلب والقدس.
من مؤلفاته نلمح ثقافته املتعددة اجلوانب.

ومن أشهر مؤلفاته:
(الكواكب السائرة مبناقب أعيان املئة العاشرة)( ،لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة
األوىل من القرن العاشر)( ،رسالة يف رحلة النجم الغزي إىل احلج)( ،إتقان ما حيسن من بيان األخبار
الدائرة على األلسن)( ،حتفة الطالب) ،و(شرح قطر الندى وبل الصدى).
كما أن له مؤلفات كثرية يف فن اخلط واألدب واألخالق ،منها( :حسن التنبيه ملا ورد يف التشبه)،
و(زجر اإلخوان عن إتيان السلطان)...
ورغم انشغاله بالتأليف ،فقد تصدر لإلفتاء والتدريس حتت قبة النسر يف اجلامع األموي حلوايل 79
عام.
كان مغرما بالسفر واحلج ،فأول حجة له كانت يف سنة 0110هجري ،وأخرها يف سنة
0177هجري ،وقد أصيب يف أواخر سنني حياته بفاجل خفيف مل مينعه من ممارسة أعماله العلمية
الدينية ،وتويف بعدما رجع إىل دمشق من زيارته للمسجد األقصى ،ودفن فيها ،رمحه اهلل وجزاه املوىل
خري جزاء..
يقال أنه قبل وفاته بأربع أيام ،طلع إىل بساتينه ـ أوقاف جده ـ واستربأ ذمته من فالحيه ،وطلب
منهم املساحمة ،مث عاد إىل مسكنه يف زقاق الوزير اآلخذ إىل سوق جقمق ..وبعد صالة املغرب
جلس مستقبال القبلة ينتظر العشاء مرددا :ال إله إال اهلل ،وسع منه( :بالذي أرسلك أرفق يب)،
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فدخلوا عليه ووجدوه ميتا ،رمحه اهلل وجعلنا وإياكم من صفوة وخرية اخللق الذين بشر هبم رسول اهلل،
حىت نكون خري خلف خلري سلف.
دفن مبقربة الشيخ أرسالن رمحهما اهلل ،وحضر جنازته عدد ال حصر هلم ،ورثاه الكثري ممن استفاد من
علمه:
يا نجم دين هللا من أفق دمشق أفال
ملا لجنات العلى

شيخ الشيوخ انتقال

املصادر واملراجع:
ـ سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر  /للمرادي
ـ معجم املؤلفني  /لعمر رضا كحالة
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