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 ي العامرّي الغزّ  نجم الدين محمد :األديب سندال

 أبي الّسعودو أبي الكارم  الدمشقّي  القرش يّ  الشافعيّ 

 مـ (1071ـ  1796هـ /  1601ـ  799) 

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 

 اظ الشام،ف  الذي اعتربه البعض خامتة ح  و مجاع الثقات يف عصره، ود له بإاملشه ي  الغز  هذا  ومن ه
 ؟اآلن ملفقود يف عصرناالعنصر ا وهنتأمل ما و .. .خيها الثقات، فلنستمعآخر مؤر  و 

 :مولدهأصله و 

 .مـ 0791/  هـ 799يف عام  لدو  حيث ، بدمشق وفاتهو ه ولدمو أصله من غزة، 

بن عبد  الشهاب أمحد بن ،الدين بن حممد رضي   ،بدرالدين بن حممد ،جنم الدين بن حممد ،حممدو ه
العامري القرشي الغزي الدمشقي األشعري  ،بن بدري بن عثمان بن جابربن مفرج  اهلل بن بدر

 الشافعي.

قد احندر من أسرة عربية أصيلة، استقرت يف  وضوح تام على أن جنم الدين الغزيالنسب يدل بو 
 وافدة من غزة.دمشق، 

                          الثالث للنجم، بدليل ما قاله والد النجم " بدر الدين"  ، اجلد  د""الشهاب أمحوجد  العائلة هكان 
 يف إجازته الشعرية للزيادي:

 لغز  باو 
 
 ن في املناديي شهرتنا ألن الشها         ب بها توط
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  كما ،هجرة لطلب العلم كانتقد   ىل دمشقمن غزة إ )الشهاب أمحد( جدهمن املرجح أن هجرة و 
مدينة  ،أرفع املناصب الدينية يف دمشقتوىل الشهاب مع األيام  مث عادة علماء ذلك العصر، كانت

 العلماء.

 هاتوارثلي ،يف األسرةالعمل ب املرفوقغرس شجرة العلم ي على هنج السلف الصاحل، ،بدأ الشهاب
هكذا  ..ربط نسبهم بقريشعلى  لح  م   ظ من تراجم األسرة تأكيد  الح  ي  و  ،من بعدهاألحفاد و األوالد 
املناصب و الدين و بدر الدين، الذي ذاع صيته يف اآلفاق بالعلم  ،جاء والد مؤرخنا جنم الدينإىل أن 

  املناخ األسري   ذاكخنا يف والدة مؤر   تكان  مث االجتماعية املرموقة..
 
 الصالح.و العلم و فعم بالتقى امل

 ...حماولني استنباط بعض العرب ،وي املصادر عن مولدهلنتأمل ماذا تر 

 جعله ولدا  و ره، عم  و ه اهلل تعاىل أنشأ) رفقه بدعاء:الذي أو ، تاريخ والدته خبط والدهالغزي قرأ  قد
حزبه املفلحني، و جعله من عباده الصاحلني، و اآلخرة، و محاه من بالء الدنيا و كفاه و ، تقيا   ا  ، بر  صاحلا  

 سيد املرسلني(.علمائه العاملني، بربكة و 

األدب يف و  احرتام العلماءو وه منذ الصغر، فيه على تأصيله تربوي هام عمل والد جنم الدين أمر  
 أمامهم طالبا   فخر به دوما  كان والده يو ربكة دعائهم، ينسب أي أمر ل دوما   ي  ، فكان الغز  حضرهتم
 .دعائهم

الذي يبدأ  ،م الصحيحاإلنساين السلي بناءهيف السابعة من عمره، فأكملت والدته و هو تويف والده 
 :ح والدته قائال  د ميت كتب الغزي  من األسرة، ف بطبيعة احلال

قامت يف كفالتنا و اآلداب و إخويت بعد وفاة والدي، فأحسنت تربيتنا، علمتنا الصلوات و بيت أنا )مث ر  
جزيل و النوال، و  سبحانه يف حسن الثواب لة علينا، راغبة من اهللفوق ما تقوم به الرجال، مرتم  و مبا ه

، فأقول هلا: مالك؟ تبادرين امرأةأنا أول من يفتح باب اجلنة، إال أين أرى " :احلظ من قول املصطفى
 .(على أيتام يل" ل: أنا امرأة قعدت  من أنت؟ فتقو و 
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 العلم ميادين اقتحم فقد مؤرخنا، ترعرعو نشأ  ،راقيةالروحانيات الو  اجيابياتاإلباملشحون  وهذا اجليف 
من   ينهل من العلوم املتنوعةراح ف البلوغ، سن دونو هو  األموي اجلامع يف درسو  صغره، منذ العملو 

 الشيخ أمحد بن يونس العيثاويالشيخ زين الدين عمر بن سلطان، و  :منهم ،كبار علماء دمشق
                          القدس.و حلب و ثر من مصر دثني ك  انتفع من حم  و  ..بكر احلموي..و أبو مفيت الشافعية، 

 .ثقافته املتعددة اجلوانبنلمح من مؤلفاته 

 :من أشهر مؤلفاتهو 

قطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة و لطف السمر )، (ة العاشرةلكواكب السائرة مبناقب أعيان املئا)
ما حيسن من بيان األخبار  إتقان) ،(رسالة يف رحلة النجم الغزي إىل احلج)، (األوىل من القرن العاشر

 .(بل الصدىو شرح قطر الندى )و ،(حتفة الطالب)، (الدائرة على األلسن

، (حسن التنبيه ملا ورد يف التشبه)، منها: األخالقو األدب و اخلط له مؤلفات كثرية يف فن  كما أن
 ...(زجر اإلخوان عن إتيان السلطان)و

 79حلوايل  جلامع األموييف ا التدريس حتت قبة النسرو لإلفتاء ر فقد تصد   ،رغم انشغاله بالتأليفو 
 عام.

سنة يف هجري، وأخرها 0110 سنة فأول حجة له كانت يفاحلج، و كان مغرما بالسفر 
العلمية  أعمالهمن ممارسة  هحياته بفاجل خفيف مل مينع قد أصيب يف أواخر سننيو  هجري،0177
جزاه املوىل و محه اهلل فن فيها، ر د  و ، زيارته للمسجد األقصى ق منتويف بعدما رجع إىل دمشو الدينية، 

 ..خري جزاء

طلب و ته من فالحيه، استربأ ذم  و طلع إىل بساتينه ـ أوقاف جده ـ  ،قبل وفاته بأربع أيام يقال أنه 
 بعد صالة املغربو  ..زقاق الوزير اآلخذ إىل سوق جقمق منهم املساحمة، مث عاد إىل مسكنه يف

)بالذي أرسلك أرفق يب(،  :ع منهس  و ال إله إال اهلل،  :دا  شاء مرد  بلة ينتظر الع  قال جلس مستقبال  
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خرية اخللق الذين بش ر هبم رسول اهلل، و إياكم من صفوة و جعلنا و ، رمحه اهلل وجدوه ميتا  و فدخلوا عليه 
   حىت نكون خري خلف خلري سلف. 

الكثري ممن استفاد من رثاه و ال حصر هلم،  حضر جنازته عدد  و د فن مبقربة الشيخ أرسالن رمحهما اهلل، 
 :علمه

 يا نجم دين هللا من    أفق دمشق أفال

 ملا لجنات العلى      شيخ الشيوخ انتقال

  

 املراجع:و املصادر 

 للمراديسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر / ـ 

 ـ معجم املؤلفني / لعمر رضا كحالة

 


