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 ادلهخص : 
حفؿ العصر األيكبي بظيكر العديد مف العمماء في مجاالت العمـ المختمفة، كمنيا 
بطبيعة الحاؿ عمـ التاريخ ، كالذم نبغ فيو الكثير مف المؤرخيف كذاع صيتيـ 

كالذم ألؼ كتابا  ،ميـ اآلفاؽ، كمف ىؤالء المؤرخيف سبط ابف الجكزمكممئكا بعم
أال كىك كتاب ) مرآة الزماف في تكاريخ األعياف ( ذلؾ الكتاب  ،قيما في التاريخ

التاريخي الميـ، كالذم تناكؿ في ثناياه التاريخ مف مبدأ خمؽ السماكات كاألرض، 
كقد احتكل الكتاب عمى العديد ـ، ُِٔٓىػ /  ْٓٔكحتى سنة كفاة مؤلفو في عاـ 

مف المكضكعات الميمة كالجديرة بالبحث كالدراسة ، كمف بيف ىذه المكضكعات 
مكضكع ) الحفاء ( أم المشي بدكف نعؿ أك خؼ ، كالذم كرد في الكتاب في 
مكاضع عديدة ، كبخاصة في تراجـ بعض الزىاد كالعباد كالمتصكفة ؛ لذا آثرت أف 

)الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف لسبط ابف أكتب في ىذا المكضكع 
ـ ( ، حتى أكضح ىذه الظاىرة ككيؼ تعرض ليا ُِٔٓىػ /  ْٓٔالجكزم ) ت 

المؤلؼ ، كأسبابيا كأشير الحفاة الذيف تناكليـ الكتاب بالترجمة ليـ .كقد ذكرت في 
كما ذكرت البحث ترجمة سبط ابف الجكزم ، كدراسة مكجزة لكتابو مرآة الزماف . 

 تعريؼ الحفاء كأسبابو كصكره ، كما ذكرت تراجـ ألشير الحفاة كما ذكرىا المؤلؼ.
 سبط ابف الجكزم . –مرآة الزماف  –الحفاة  -الحفاء   : انكهًاخ ادلفتاحيح
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Abstract  

The Ayyubid era celebrated the emergence of many scholars in various 

fields of science, including, of course, the science of history, in which 

many historians excelled and became famous and filled with their 

knowledge of the horizons, and among these historians sebt of Ibn al-

Jawzi, who wrote a valuable book in history, namely the book (The 

Mirror of Time in History Notables) that important historical book, 

Which dealt in the folds of history from the principle of creating the 

heavens and the earth, and up to the year of the death of its author in 

the year 654 AH / 2156 CE, The book contains many important topics 

worthy of research and study, and among these topics is the topic of 

(Al-Hifaa), that is, walking without shoes or sandals, which was 

mentioned in the book in many places, especially in the translations of 

some ascetics, worshipers and Sufis. So I preferred to write on this topic 

( The barefoot and the most famous barefoot in the Mirror of Time 

book For sebt of Ibn Al-Jawzi (d.654 AH / 2156 CE) Until I explain 

this phenomenon and how the author presented it, its causes, and the 

most famous barefoot that the book dealt with by translating for them. 

I mentioned in the research a translation of sebt of Ibn al-Jawzi, and a 

brief study of his book The Mirror of Time. I also mentioned the 

definition of the barefoot, its causes and its forms, as well as the 

biographies of the barefoot months mentioned by the author. 

Keywords :  The barefoot - Al-Barefah - Mirror of Time - sebt of Ibn 

Al-Jawzi 
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ُِّٖ 

 
كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف  سػيدنا محمػد الحمد هلل رب العالميف 

 ثـ أما بعد : ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف
حفػػؿ العصػػر األيػػكبي بظيػػكر العديػػد مػػف العممػػاء فػػي مجػػاالت العمػػـ فقػػد 

المختمفػػة، كمنيػػا عمػػـ التػػاريخ، كالػػذم نبػػغ فيػػو الكثيػػر مػػف المػػؤرخيف الػػذيف ممئػػكا 
كىػػك  ،م كالػذم ألػػؼ كتابػػا فػي التػػاريخبعمميػـ اآلفػػاؽ، كمػف ىػػؤالء سػػبط ابػف الجػػكز 

كتػاب )مػػرآة الزمػػاف فػػي تػػكاريخ األعيػػاف( ذلػؾ الكتػػاب التػػاريخي الميػػـ، الػػذم تنػػاكؿ 
التػػاريخ مػػف مبػػدأ خمػػؽ السػػماكات كاألرض، كحتػػى كفػػاة مؤلفػػو، كقػػد احتػػكل الكتػػاب 
الكثيػػر مػػف المكضػػكعات الميمػػة الجػػديرة بالبحػػث كالدراسػػة، كمػػف ىػػذه المكضػػكعات 

)الحفػػاء( أم المشػػي بػػدكف نعػػؿ أك خػػؼ، كالػػذم كرد فػػي الكتػػاب فػػي عػػدة مكضػػكع 
مكاضع، كبخاصة في تراجـ بعض الزىاد كالعباد كالمتصكفة ؛ لذا آثرت أف أكتب فػي 
ىذا المكضكع )الحفاء كأشير الحفػاة فػي كتػاب مػرآة الزمػاف لسػبط ابػف الجػكزم )ت 

ا المؤلػؼ، كأسػبابيا ـ(، حتى أكضح ىذه الظاىرة ككيؼ تعػرض ليػُِٔٓىػ/  ْٓٔ
كأشػػير الحفػػاة الػػذيف تنػػاكليـ الكتػػاب بالترجمػػة ليػػـ. كقػػد ذكػػرت ترجمػػة سػػبط ابػػف 
الجػػكزم، كدراسػػة مػػكجزة لكتابػػو مػػرآة الزمػػاف. كمػػا ذكػػرت تعريػػؼ الحفػػاء كأسػػبابو 

 كصكره، كما ذكرت تراجـ ألشير الحفاة كما ذكرىا المؤلؼ.
ث كخاتمة كفيرس بمصادر كقد قسمت ىذا البحث إلى ) مقدمة كثالثة مباح

كمراجػػػع البحػػػث( ؛ فأمػػػا المبحػػػث األكؿ فتناكلػػػت فيػػػو ترجمػػػة سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم ، 
كدراسة مكجزة لكتابو مرآة الزماف ، كالمبحث الثاني بعنكاف ) الحفاء كأسبابو كصكره 
فػػي كتػػاب مػػرآة الزمػػاف ( كتحػػدثت فيػػو عػػف تعريػػؼ الحفػػاء ، ثػػـ ذكػػرت بالتفصػػيؿ 

) تػػراجـ ألشػػير  ردت فػػي الكتػػاب ، كالمبحػػث الثالػػث بعنػػكافأسػػبابو كصػػكره كمػػا ك 
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ُِّٗ 

الحفاة في الكتاب ( كذكرت فيو التراجـ الػكاردة فػي الكتػاب ألشػير الحفػاة كمػا ذكرىػا 
المؤلؼ ، كالخاتمػة كذكػرت فييػا أىػـ النتػائي التػي تكصػمت ليػا البحػث ، ثػـ فيػرس 

 ا ترتيبا ىجائيا .   المصادر كالمراجع التي اعتمدت عمييا في كتابة البحث مرتب
 ىذا كباهلل التكفيؽ ،،،                  
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َِِّ 

 ادلثحث األٔل

 و( ٔكتاتّ يزآج انشيا6554ٌْـ/  456سثط اتٍ اجلٕسي )خ 
 أٔال : تزمجح سثط اتٍ اجلٕسي: 

 ،  (ِ)ي ػػاؿ : قزغمػػكيق  (ُ) ي ػػف قزأكغمػؼ بػيكس : ّـامس –6

                                           

ـ(: ذيػػػؿ مػػػرآة الزمػػػاف، بعنايػػػة: كزارة التحقيقػػػات الحكميػػػة  ُِّٔىػػػػ /  ِٕٔ( اليػػػكنيني )ت ُ)
القػػاىرة، الطبعػػة الثانيػػة،  -كمػػة الينديػػة، الناشػػر: دار الكتػػاب ا سػػالميكاألمػػكر الثقافيػػة لمحك

ـ ( : البدايػػة كالنيايػػة،  ُِّٕىػػػ /  ْٕٕ، ابػػف كثيػػر )ت  ّٗ/  ُـ،  ُِٗٗىػػػ /  ُُّْ
ىػػػ /  َُْٖبيػػركت ، الطبعػػة األكلػػى  –تحقيػػؽ: عمػػي شػػيرم، ط/ دار إحيػػاء التػػراث العربػػي 

ـ (: النجػػػكـ الزاىػػػرة فػػػي  ُْٗٔىػػػػ / ْٕٖت  ، ابػػػف تغػػػرم بػػػردم ) ِِٔ/  ُّـ،  ُٖٖٗ
،  ّٗ/  ٕمصػػػر،  -ممػػػكؾ مصػػػر كالقػػػاىرة، ط/ كزارة الثقافػػػة كا رشػػػاد القػػػكمي، دار الكتػػػب

ـ (: األعػػالـ قػػامكس تػػراجـ الشػػير الرجػػاؿ كالنسػػاء مػػف  ُٕٔٗىػػػ /  ُّٔٗالزركمػػي ) ت 
طبعػػػػة الخامسػػػػة، بيػػػػركت، ال –العػػػػرب كالمسػػػػتعربيف كالمستشػػػػرقيف، ط/ دار العمػػػػـ لمماليػػػػيف

، عمر رضا كحالػة: معجػـ المػؤلفيف تػراجـ مصػنفي الكتػب العربيػة، ط /  ِْٔ/  ٖـ، َُٖٗ
 . ِّْ/  ُّبيركت،   -مكتبة المثنى

ـ (: كفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف، تحقيػػػؽ :  ُِِٖىػػػػ /  ُٖٔ( ابػػػف خمكػػػاف ) ت ِ)
، الػذىبي : سػير  ُِْ/  ّـ ، ََُٗبيػركت ،  –إحساف عباس ، ط/ الناشػر : دار صػادر 

أعػػالـ النػػبالء، تحقيػػؽ : مجمكعػػة محققػػيف ب شػػراؼ شػػعيب األرنػػاؤكط، ط/ مؤسسػػة الرسػػالة، 
، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، تحقيؽ عمػي محمػد البجػاكم المجمػد االكؿ دار  ِِٖ/  ِّ

في ـ (: الػػكا ُّّٔىػػػ /  ْٕٔ، الصػػفدم) ت ُْٕ/  ْبيػػركت،  -المعرفػػة لمطباعػػة كالنشػػر
 –بالكفيات، تحقيؽ : اسـ المحقؽ:أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ،  ط/ : دار إحيػاء التػراث 

ٍعًرفػة  ُُِ/  ِٗـ، َََِىػ/ َُِْبيركت ،  ػٍرح كالتدٍعػًديؿ كمى ، ابف كثير : التكميػؿ فػي الجى
اًىيػػؿ، تحقيػػؽ: شػػادم بػػف محمػػد بػػف سػػالـ آؿ نعمػػاف، الناشػػر: مركػػ ػػعفاء كالمجى ز الثِّقىػػات كالضف

الػػيمف ، الطبعػػة األكلػػى،  -النعمػػاف لمبحػػكث كالدراسػػات ا سػػالمية كتحقيػػؽ التػػراث كالترجمػػة
= ـ (: لسافُْْٗىػ / ِٖٓ، ابف حجر العسقالني ) ت  ْٕٓ/  ِـ  َُُِ -ىػ  ُِّْ
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ُِِّ 

عتيػػؽ الػػكزير عػػكف ،  (ِ) الدمشػػقي الحنفػػيالبغػػدادم ثػػـ بػػف عبػػد اهلل  (ُ)أك زغمػػي 
 . (ّ) الديف يحيى بف ىبيرة الحنبمي

 . أبك المظفر : كُيتّ –5

   ( ، ك بػ ) سبط ابف الجكزم(. ػ ) شمس الديفلقب ب : نقثّ –3

كاف كالد سبط ابف الجكزم يدعى حساـ الديف قزعمي، كىػك مػف  :يٕنذِ –6
، (ٓ)عتقػو أ، ككاف عنده بمنزلة الكلػد ف(ْ)مماليؾ الكزير عكف الديف يحيى بف ىبيرة 

                                                                                                           

 -الينػػد ، ط/ مؤسسػػة األعممػػي لممطبكعػػات  –الميػػزاف، تحقيػػؽ: دائػػرة المعػػرؼ النظاميػػة  =
 ـ ( ُُْٓىػ /  ٖٓٓ، العيني )ت  ِّٖ/  ٔـ، ُُٕٗىػ /َُّٗة، بيركت ، الطبعة الثاني

 : عقد الجماف في تاريخ أىػؿ الزمػاف ) عصػر سػالطيف المماليػؾ( الجػزء األكؿ حػكادث كتػراجـ 
ـ ( ، تحقيؽ د/ محمد محمد أمػيف ، ط/ مطبعػة دار  ُِٓٔ – َُِٓىػ /  ْٔٔ – ْٖٔ) 

، ابػػػػػف العمػػػػػاد )ت  ُِّ/  ُـ،  ََُِق /  ُُّْالكتػػػػػب كالكثػػػػػائؽ القكميػػػػػة بالقػػػػػاىرة 
ـ (: شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب ، تحقيػػؽ : محمػػكد األرنػػاؤكط،  ُٖٕٔىػػػ / َُٖٗ

ىػػػ /  َُْٔدمشػػؽ، الطبعػػة األكلػػى،  -تخػػريي : عبػػد القػػادر األرنػػاؤكط، ط/ دار ابػػف كثيػػر
 . َْٔ/  ٕـ،  ُٖٔٗ

ـ( : تاريخ ا سالـ  ُّْٕىػ /ْٖٕ، الذىبي: ) ت  ُِِ/  ِٗ( الصفدم: الكافي بالكفيات، ُ)
فيات المشاىير كىاألعالـ ، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ ، ط/ دار الغرب ا سالمي ،  كى كى

 . ٕٕٔ/  ُْـ،  ََِّالطبعة األكلى، 
 . ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، ِ)
 . ِِٔ/  ُّ( ابف كثير : البداية كالنياية، ّ)
 . ٕٕٔ/  ُْسالـ، ( الذىبي : تاريخ ا ْ)
 . ّٗ/  ُ( اليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف، ٓ)
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ِِِّ 

جمػاؿ الػديف أبػي الفػرج بػف الجػكزم الػكاعظ كالتػي تسػمى  ثـ خطػب لػو ابنػة الحػافظ
 شمس الديف. ، كالتي أنجبت (ُ)رابعة 

، كلكػف اختمػؼ المؤرخػكف  (ِ)كلد سبط ابف الجكزم ببغداد، في شير رجػب 
و كلػد فػي سػنة احػدل كثمػانيف في تحديد السنة التي كلد فييػا ؛ فمػنيـ مػف ذكػر أنػ

، (ْ)، كمػػنيـ مػػف ذكػػر أنػػو كلػػد فػػي سػػنة اثنتػػيف كثمػػانيف كخمسػػمائة (ّ)كخمسػػمائة 
كمنيـ مػف              ، (ٓ)كمنيـ يقكؿ أنو كلد في سنة ثالث كثمانيف كخمسمائة 

                       ذكػػػػػػػػر أف مكلػػػػػػػػده كػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي نيػػػػػػػػؼ كثمػػػػػػػػانيف كلػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػدد السػػػػػػػػنة التػػػػػػػػي 
 .(ٔ)كلد فييا 

كالػػذم عميػػو أكثػػر مػػف ترجمػػكا لػػو أف مكلػػده كػػاف فػػي سػػنة إحػػدل كثمػػانيف 
ف كػاف الػبعض يػرجح مكلػده فػي سػنة اثنتػيف  (ٕ)ا عمى ما أخبره بو خالو اعتمادن  ، كا 

                                           

، العيني: عقد الجماف ) عصػر سػالطيف المماليػؾ(،  ِِٔ/  ُّ( ابف كثير: البداية كالنياية، ُ)
ُ  /ُِّ. 

 . ِْ/  ُ( اليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف، ِ)
، الػذىبي:  ِْ/  ُالزمػاف، ، اليػكنيني : ذيػؿ مػرآة  ُِْ/  ّ( ابف خمكاف : كفيات األعياف، ّ)

 . ُّٓ/ُ، العيني : عقد الجماف ) عصر سالطيف المماليؾ (، ٕٕٔ/  ُْتاريخ ا سالـ، 
: أبجد العمكـ ـ( ُٖٖٗىػ /  َُّٕ)ت ، القنكجي ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم: النجـك الزاىرة، ْ)

، تحقيػػؽ: عبػػد الجبػػار زكػػار، ط/ دار  الكتػػب العمميػػة، الكشػػػى المرقػػكـ فػػى بيػػاف أحػػكاؿ العمػػـك
 . ّٗ/  ّ ـ ،ُٖٕٗبيركت، 

 .ُُِ/  ِٗ( الصفدم : الكافي بالكفيات، ٓ)
 . ِٖٗ/  ِّ( الذىبي : سير أعالـ النبالء، ٔ)
 . ِْ/  ُ( اليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف، ٕ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّّ 

فيقػكؿ :   أخبرتنػي أمػي أف مكلػدم سػنة  ،كثمانيف كخمسمائة ؛ ألنو كاف يذكر ذلؾ
 . (ُ)اثنتيف كثمانيف   ، كما ذكر ذلؾ ابف خمكاف 

نشػأ بيػا فػي رعايػة ك  ،كلد سبط ابف الجكزم ببغداد: َشأتّ ٔطهثّ انعهى –5
الذم اجتذبو إليػو كأخػذ يعممػو كيفقيػو ،  (ِ)جده ألمو الحافظ أبي الفرج بف الجكزم 

كيسمعو الكثير منو كمف غيػره مػف عممػاء بغػداد ، فحضػر مجػالس  ،في أمكر الديف
عظ ، كأصػػبح لػػو مجمػػس كعػػظ فػػي بغػػداد حتػػى نبػػغ فػػي الػػك  (ّ)العمػػـ لعممػػاء عصػػره 

كمف ىذه المجالس مجمس كعظ كؿ يـك سبت عنػد بػاب مشػيد عمػي بػف  (ْ)كغيرىا 
كيتركػكف البسػاتيف  ،الحسيف زيف العابديف، ككاف الناس يبيتكف ليمة السبت بالجامع

في الصيؼ حتى يسمعكه ، ثـ يسرعكف إلى بساتينيـ فيتذاكركف ما قالو مف الفكائػد 
 . (ٓ) الحسف، عمى طريقة جده كالكالـ

كأصػػػبح سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم مػػػف عممػػػاء زمانػػػو المعػػػدكديف حتػػػى قػػػاؿ عنػػػو 
اليكنيني :   ككاف أكحد زمانو فػي الػكعظ حسػف ا يػراد تػرؽ لرؤيتػو القمػكب كتػذرؼ 

كفػاؽ فيػو مػف  ،كحصؿ لو فيو القبػكؿ التػاـ ،كتفرد بيذا الفف ،لسماع كالمو العيكف
نػػػو كػػػاف يػػػتكمـ فػػػي المجمػػػس الكممػػػات اليسػػػيرة إمػػػو حتػػػى عاصػػػره ككثيػػػران ممػػػف تقد

فيحصػػؿ ألىػػؿ المجمػػس مػػف الخشػػكع  ،أك ينشػػد البيػػت الكاحػػد مػػف الشػػعر ،المعػػدكدة
فكانػت  ،فيقتصر عمى ذلؾ القدر اليسير كينػزؿ ،كاالضطراب كالبكاء ما ال مزيد عميو

                                           

 . ُِْ/  ّ( كفيات األعياف، ُ)
 . ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، ِ)
ٍبػد اهلًل ( تمقى العمـ في بّ) ، كىعى ػٍنًعـً بػف كيمىٍيػبو ٍبػًد المي غداد عمى يد جده أبػك الفػرج ابػف الجػكزم ، عى

ٍرًبٌي  ٍجًد الحى  . -كما سيأتي في شيكخو –ابف أىًبي المى
 . ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، ْ)
 . ِِٔ/  ُّ( ابف كثير : البداية كالنياية، ٓ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّْ 

مػػػراء يحضػػػرىا الصػػػمحاء كالعممػػػاء كالممػػػكؾ كاأل ،مجالسػػػو نزىػػػة القمػػػكب كاألبصػػػار
كال يخمػػك المجمػػس مػػف جماعػػة يتكبػػكف كيرجعػػكف إلػػى اهلل تعػػالى  ،كالػػكزراء كغيػػرىـ

كفي كثير مػف المجػالس يحضػر مػف يسػمـ مػف أىػؿ الذمػة فػانتفع بحضػكر مجالسػو 
 .(ُ)خمؽ كثير   

لـ يكتؼ سبط ابف الجكزم بما حصمو مف عمػـ فػي بغػداد عػف  : رحالتّ - 4
ر بعػػض المػػدف فػػي العػػراؽ كالشػػاـ كمصػػر فػػتعمـ ، بػػؿ زاجػػده كعممػػاء بغػػداد البػػارزيف

كعمـ ، كسػمع الحػديث كجمػس لمػكعظ فػي األقطػار، ككػاف لػو لسػاف حمػك فػي الػكعظ 
، كمػف ىػذه (ِ)كالتذكار، كلكالمو مكقع في القمكب، كعميو قابمية مف الخػاص كالعػاـ 

 المدف التي زارىا:
صِــم -

ْ
ٕ
َ
ٍبػػدً  : ادل ػػدى كىعى ًطٍيػػًب  كفييػػا تمقػػى العمػػـ عمػػى يػػد أىٍحمى الميٍحًسػػًف اٍبنىػػٍي الخى
 .  (ّ)الطفٍكًسيِّ 
، ككػاف عمػره  (ْ)كالتي زارىا في حدكد سنة سػتمائة مػف اليجػرة  : ديشق -

ٍفصو اٍبػًف طىبىػٍرزىذى، كىأىًبػي الػييٍمًف  (ٓ)إذ ذاؾ نيؼ كعشريف سنة  كفييا سمع ًمٍف: أىًبي حى
طىاًئفىػػة أخػػرل  ، كى الًكٍنػًدمِّ
مجػالس عمػػـ فػػي دمشػؽ يحضػػرىا كبػػار ، كفييػا كػػاف لػػو  (ٔ)

، كطاب لو المقاـ بدمشؽ فاسػتكطنيا، كنالتػو  (ٕ)كدرس فييا بعدة مدارس  ،العمماء
                                           

 . ّٗ/  ُ( ذيؿ مرآة الزماف، ُ)
 . ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، ِ)
 . ِٖٗ/  ِّ( الذىبي : سير أعالـ النبالء، ّ)
 . ُّّ/  ُ( العيني : عقد الجماف ) عصر سالطيف المماليؾ (، ْ)
 . ٕٕٔ/  ُْ، الذىبي : تاريخ ا سالـ،  ُِِ/  ِٗ( الصفدم : الكافي بالكفيات، ٓ)
 . ِٖٗ/  ِّ( الذىبي : سير أعالـ النبالء، ٔ)
 . ُّْ،  ُّّ/  ُ( العيني : عقد الجماف ) عصر سالطيف المماليؾ (، ٕ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٓ 

ال سػػيما الممػػؾ المعظػػـ عيسػػى، ف نػػو كػػاف عنػػده ك السػػعادة كالكجاىػػة عنػػد الممػػكؾ، 
 . (ُ)بالمنزلة العظمى

يخ كمػاؿ التقى بالش أيضا زار سبط ابف الجكزم مدينة حمب، كفييا :حهة  -
       كنػػػص عمػػػى ذلػػػؾ فػػػي  ،كالػػػذم سػػػمع مػػػف سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم ،الػػػديف ابػػػف العػػػديـ

 . (ِ)كتابو 
               زار سػػػػبط ابػػػػف الجػػػػكزم مصػػػػر ، كحػػػػدث بيػػػػا كمػػػػا ذكػػػػر ذلػػػػؾ  : يصــــز -
كحضػر مجمسػو  ،ككعظ بأحد مساجدىا ،، حيث نزؿ بمدينة االسكندرية (ّ)اليكنيني 

جمسػػػو خمػػػؽ كثيػػػر لػػػـ يجتمػػػع لغيػػػره ، كنػػػزؿ بظػػػاىر القضػػػاة العممػػػاء ، كاجتمػػػع بم
 . (ْ)االسكندرية بالسكارم 

                :  كمنيا  ،العديد مف المؤلفاتسبط ابف الجكزم ألؼ  :(ٓ) يؤنفاتّ - 7

                                           

 . ّٗ/  ٕ( ابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، ُ)
ـ ( : بغية الطمب في تاريخ حمػب ، تحقيػؽ د/ سػييؿ زكػار  ُِِٔىػ / َٔٔ( ابف العديـ )ت ِ)

/  ٓأكثػر مػف مكضػع مثػؿ: ، كما نص عمػى السػماع منػو فػي  َُِٗ/  ٓ، ط/ دار الفكر ، 
ُِّٕ ،ٕ  /َّْٔ . 

 . ِْ/  ُ( ذيؿ مرآة الزماف ّ)
: تػاريخ عممػاء بغػداد المسػمى منتخػب المختػار  ـ( ُِّٕىػػ /  ْٕٕت ( ابف رافع السػالمي )ْ)

 َُِْبيػركت ، الطبعػة الثانيػة ،  –تصحيح : عباس العػزاكم، ط/ الػدار العربيػة لممكسػكعات
 . ُُٗ،  َُٗـ ، ص َََِىػ/ 

، الػذىبي: سػير أعػالـ  ُِِ،  ُُِ/  ِٗ( عف مؤلفاتػو ينظػر: الصػفدم: الػكافي بالكفيػات، ٓ)
 َُٕٔ، حاجي خميفػة ) ت  ّٗ/  ٕ، ابف تغرم بردم: النجكـ الزاىرة،  ِٖٗ/  ِّالنبالء، 
بغػػداد ،  –ـ( : كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف ، ط/ مكتبػػة المثنػػى  ُٕٓٔىػػػ / 

،                ُٕٖٓ/  ِ،  ُٗٔٓ/  ِ،  ُُٗٓ/  ِ، ْْٖ/ ُ، ُِٕ/ ُـ، ، ُُْٗ
،  ُْٔ،  َْٔ/  ٕابف العماد: شذرات الذىب،  = ، الكتػاني ّٗ/  ّ، القنكجي: أبجد العمػـك



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٔ 

مػػػة بػػػذكر ألعيػػػاف  فػػػي التػػػاريخ ، ك  تػػػذكرة خػػػكاص األ  مػػػرآة الزمػػػاف فػػػي تػػػاريخ ا
شػر، ك   الجمػيس الصػالح   فػي أخبػار ئمػة االثنػي عأل ئمػة   فػي ذكػر األ خصائص ا

مكسى بف أبي بكر بػف أيػكب صػاحب دمشػؽ، ك   كنػز الممػكؾ فػي كيفيػة السػمكؾ   
حكايات كمكاعظ، ك   مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة   ك   منتيى السػكؿ 

حاديػػث المختصػػر تصػػار كالتػػرجيح   ك   المكامػػع فػػي أفػػي سػػيرة الرسػػكؿ   ك   االن
لحػديث، ككتػاب فػي   تفسػير القػرآف   ، ك   مناقػب أبػي حنيفػة   ك   كالجامع   في ا

نصاؼ في آثػار الخػالؼ   ،   شرح الجامع الكبير لمشيباني   في الحديث ك   إيثار ا
 . في الفقو عمى المذاىب االربعة

ككاف في أكؿ أمره حنبمي المذىب، ثـ اعتنؽ المذىب الحنفي  يذْثّ : – 8
كذكر بعض المؤرخيف أنو تشيع عظـ عيسى بف الممؾ العادؿ، نتيجة تأثره بالممؾ الم

 . (ُ)فاعتنؽ مذىب الرافضة  ،في أكاخر حياتو

                                                                                                           

ـ ( : فيػػرس الفيػػارس كاألثبػػات كمعجػػـ المعػػاجـ كالمشػػيخات  ُِٔٗىػػػ / ُِّٖ-) ت = 
بيػركت، الطبعػة الثانيػة  – سػالمي كالمسمسالت ، تحقيػؽ : إحسػاف عبػاس ، ط/ دار الغػرب ا

، عمػػػػر كحالػػػػة: معجػػػػـ المػػػػؤلفيف، ِْٔ/ ٖ، الزركمػػػػي: االعػػػػالـ،  ُُّٖ/  ِـ ،  ُِٖٗ
، عمي الرضا قره بمكط، أحمد طكراف قره بمكط: معجـ التاريخ )التراث ا سالمي فػي  ِّْ/ُّ

الطبعػة األكلػى، تركيػا،  –مكتبات العالـ )المخطكطات كالمطبكعػات( ، ط/ دار العقبػة، قيصػرم 
 .ََُْ،  ََْٗ/  ٓـ، معجـ التاريخ ،  ََُِىػ /  ُِِْ

، ابػػػف كثيػػػر :  ُْٕ/  ْ، ميػػػزاف االعتػػػداؿ،  ِٖٗ/  ِّ( الػػػذىبي : سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء، ُ)
 . ِّٖ/  ٔ، ابف حجر : لساف الميزاف،  ْٕٓ/  ِالتكميؿ، 



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٕ 

فكال أثنى العديد مف العمماء عمى سبط ابف الجكزم ،  آراء انعهًاء فيّ: - 9

 ٌ كقبػػكؿ عنػػد الممػػكؾ  ،كلػػو صػػيت كسػػمعة فػػي مجػػالس كعظػػو:    عيههُ ن ههً ن  هها
 .  (ُ)كغيرىـ  
ككاف فاضالن عالمنا، ظريفنا، مينكران عمى أرباب الدكؿ :    عيُ أ ْ غام٘ نملكدضّٕقال      

ما ىيـ عميو مف المنكرىات، لـز آخر عمره رككب الحمار طالعا عميو بمنزلو إلى الجبؿ 
كنػػازال عميػػو إلػػى مدرسػػتو الًعزيػػة... مقتصػػدا فػػي لباسػػو، كمكاظبػػان عمػػى المطالعػػة 

، منصفان ألىؿ الفضػؿ، مباينػان ألكلػي الجبرٌيػة كالجيػؿ، كاالشتغاؿ كالجمع كالٌتصنيؼ 
 .(ِ)يأتي إليو الممكؾ زائريف كقاصديف   

ككػاف أكحػد زمانػو فػي الػكعظ حسػف ا يػراد فقػاؿ :     ُ نلٔهْىٔ   ٔه أثيٙ عكما 
كحصؿ لػو فيػو  ،كتفرد بيذا الفف ،كتذرؼ لسماع كالمو العيكف ،ترؽ لرؤيتو القمكب

نػػو كػػاف يػػتكمـ فػػي إمػػف عاصػػره ككثيػػران ممػػف تقدمػػو حتػػى  كفػػاؽ فيػػو ،القبػػكؿ التػػاـ
المجمس الكممات اليسيرة المعػدكدة أك ينشػد البيػت الكاحػد مػف الشػعر فيحصػؿ ألىػؿ 

فيقتصػر عمػى ذلػؾ القػدر  ،المجمس مف الخشكع كاالضطراب كالبكاء ما ال مزيد عميو
اء كالعممػاء كاألبصػار يحضػرىا الصػمح ،كينزؿ فكانػت مجالسػو نزىػة القمػكب ،اليسير

 ،كغيػػػرىـ كال يخمػػػك المجمػػػس مػػػف جماعػػػة يتكبػػػكف ،كالػػػكزراء ،كاألمػػػراء ،كالممػػػكؾ،
كفي كثير مػف المجػالس يحضػر مػف يسػمـ مػف أىػؿ الذمػة  ،كيرجعكف إلى اهلل تعالى

ككػػاف النػاس يبيتػكف ليمػة المجمػس فػي جػػامع  ،فػانتفع بحضػكر مجالسػو خمػؽ كثيػر
لكثرة مف يحضر مجالسو ككاف يجرم  دمشؽ كيتسابقكف عمى مكاضع يجمسكف فييا

                                           

 . ُِْ  ّ( كفيات األعياف، ُ)
كالسابع المعركؼ بالذيؿ عمى الركضتيف ، تصحيح/ محمد زاىػد ( تراجـ رجاؿ القرنيف السادس ِ)

الككثرم ، مراجعة/ السػيد عػزت العطػار الحسػيني ، ط/ دار الجيػؿ ، بيػركت ، الطبعػة الثانيػة، 
 . ُٓٗـ ،  ُْٕٗ



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٖ 

كالممح الغريبة ما ال يجرم في مجالس غيػره  ،كالكقائع المستحسنة ،فييا مف الطرؼ
ككػاف لػو الحرمػة الػكافرة كالكجاىػة العظيمػة عنػد  ،كتقػدـ عصػره أيضػان  ،ممف عاصره

كال ينقطعػػكف عػػف التػػردد إليػػو كىػػك يعػػامميـ  ،كاألكػػابر ،كغيػػرىـ مػػف األمػػراء ،الممػػكؾ
كينكر عمييـ فيما يبدك منيـ مف األمػكر التػي يتعػيف  ،بالفراغ منيـ كمما في أيدييـ

 .(ُ)   فييا ا نكار كىـ يتطفمكف عميو
رِّخ، :    ّقههال عيههُ نلههرٍ     ػػؤى ـي، الميتىفىػػنِّف، الػػكىاًعظي، البىًمٍيػػغي، المي ، العىػػاًل الشدػػٍيخي

... انتىيىػػػٍت ًإلىٍيػػػ ، كىاًعػػػظي الشدػػػاـً سػػػًف التدػػػذًكيرً  ،ًو ًرئىاسىػػػةي الػػػكىٍعظً األىٍخبىػػػاًرمف حي ٍعًرفىػػػًة  ،كى مى كى
ػػًة، لىػػوي قبػػكؿ  ٍرمى مػػك اً يػػرىاًد، لىطيػػؼ الشدػػمىاًئؿ، ممػػيح اليىٍيئىػػة، كىاًفػػرى الحي كىػػافى حي التدػػاًرٍيًخ، كى

ٌبكهي  مىٍيًو أىٍكالىد الممؾ العىادؿ، كىأىحى سيٍكؽ نىافؽ ًبًدمىٍشؽى. أىٍقبىؿ عى  .  (ِ)   زىاًئد، كى
فػػي الػػكعظ  ككػػاف إمامػػا فقييػػا كاعظػػا كحيػػدافقػػاؿ عنػػو :    ّذكههسِ نلدهه دٖ

 . (ّ)   كالسير كافر الحرمة محببا إلى الناس حمك الكعظ ،عالمة في التاريخ
كقػد كػاف حسػف الصػكرة طيػب الصػكت حسػف فقػاؿ :    ّنثيٙ ع ٔهُ ن هً كهج    

منقطعا منكرا عمػى  كقد كاف فاضال عالما ظريفا...  الكعظ كثير الفضائؿ كالمصنفات
أرباب الػدكؿ مػا ىػـ عميػو مػف المنكػرات، كقػد كػاف مقتصػدا فػي لباسػو مكاظبػا عمػى 

كالفضػؿ، مباينػا الكلػي  ،ىؿ العمػـألكالجمع كالتصنيؼ، منصفا  ،كاالشتغاؿ ،المطالعة
كقاصػػديف، كربػػي فػػي طػػكؿ  ،لمناصػػب إليػػو زائػػريف كأربػػاب ،الجيػػؿ، كتػػأتي الممػػكؾ
 كجاه عريض عنػد الممػكؾ كالعػكاـ نحػك خمسػيف سػنة، ككػاف، زمانو في حياة طيبة 

                                           

 .  َْ/  ُ( ذيؿ مرآة الزماف، ُ)
 . ِٖٗ/  ِّ( سير أعالـ النبالء، ِ)
 . ُِِ،  ُُِ/  ِٗ( الكافي بالكفيات، ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٗ 

و اهلل تعػػالى كرضػػي ػنا طيبػػا، رحمػػػكتو فيمػػا يػػكرده حسػػػربا، كصػػػو مطػػػظػػػمجمػػس كع
 .  (ُ)عنو  

كقػػد كػػاف حسػػف الصػػكرة، طيػػب ككػػاف ممػػا قػػاؿ عنػػو :    ،ّتههسده لههُ نل ههٔ  
مة فقػاؿ: كأثنػى عميػو أبػك شػا الصكت، حسػف الػكعظ، كثيػر الفضػائؿ كالمصػنفات...

كػػاف فاضػػالن، عالمػػان، ظريفػػان، منقطعػػان، منكػػران عمػػى أربػػاب الػػدكؿ مػػا ىػػـ عميػػو مػػف 
كاالشػتغاؿ، كالجمػع  ،المنكرات، كقد كػاف مقتصػدان فػي لباسػو، مكاظبػان عمػى المطالعػة

ـٌ  ،كجػاه عػريض عنػد الممػكؾ ،كالتصنيؼ، ربى في طكؿ زمانو في حياة طيبػة كالعػكا
كعظػو مطربػان، كصػكتو فيمػا يػكرده فيػو حسػنان  ،مػسنحك خمسيف سنة، كقد كػاف مج

 .   (ِ)طيبان   
  ٖ        الشػػيخ ا مػػاـ الفقيػػو الػػكاعظ المػػؤرخ العالمػػة :  ّقههال عيههُ ن ههً تدههسٖ  ههس 

كالتػذكار، كلكالمػو مكقػع فػي القمػكب، كعميػو  ،  ...   ككاف لو لساف حمك في الػكعظ
  . (ّ)   قابمية مف الخاص كالعاـ، كلو مصنفات مفيدة

كقػدـ دمشػؽ سػنة بضػع  العاٌلمة الػكاعظ، المػؤرخ ...:    ّقال عيُ ن ً نل نا 
          كحصػػػػؿ لػػػػو القبػػػػكؿ العظػػػػيـ لمطػػػػؼ شػػػػمائمو، كعذكبػػػػة  ،فػػػػكعظ بيػػػػا ،كسػػػػتمائة
 . (ْ)كعظو   

  ـ:ػمف البعض كمني أنو لـ يسمـ مف نقد كتجريحكمع مدح الكثيريف لو إال 
كرأيت مكتو مناما تمؾ الميمة قبؿ رجمتو :   كالذم قاؿ في ت ،أ ْ غام٘ نملكدضٕ

 غيرم أيضا، نسأؿ اهلل هأف أسمع بو يقظة، إال أني رأيتو في حالة منكرة، كرآ
                                           

 .  ِِٕ،  ِِٔ/  ُّ( البداية كالنياية، ُ)
 .  ُّْ،  ُِّ/  ُ( عقد الجماف ) عصر سالطيف المماليؾ (، ِ)
 .  ّٗ/  ٕ( النجكـ الزاىرة ، ّ)
 .  َْٔ/  ٕ( شذرات الذىب، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

َِّّ 

 .(ُ)العافية   
 ٘ الػػذم يقػػكؿ عنػػو فػػي الجػػكاب عػػف كػػالـ الرافضػػي عمػػى حػػديث  ّن ههً تٔنٔهه

ػ ٍف أىرىادى ًسٍبطىوي ييكسيؼى ٍبػفى ًقزيأيكٍغًمػي صى اًحبي التدػاًريًخ اٍلميسىػمدى  ًبًمػٍرآًة الميدم :   ... كىاً 
ػكىاصِّ ،  ـى اٍلخى ػندًؼ ًفػي  ااًلٍثنىػى عىٍشػرى  الدػًذم سىػمداهي  ًإٍعػالى اًحبي اٍلًكتىاًب اٍلميصى صى الزدمىاًف  كى

يىٍحػػتىيف ًفػػي أىغٍ  ػػا ًمػػفى اٍلغىػػثِّ كىالسدػػًميًف، كى ػػندفىاًتًو أىٍنكىاعن ػػؿي يىػػٍذكيري ًفػػي ميصى رىاًضػػًو فىيىػػذىا الردجي
ػػنِّؼي  سىػػًب مىقىاًصػػًد الندػػاًس: ييصى ػػنِّؼي ًبحى كىػػافى ييصى ػػكعىةو، كى مىٍكضي ػػًعيفىةو كى اًديػػثى كىًثيػػرىةو ضى ًبأىحى
ًنيفىػةى ًلػبىٍعًض اٍلميميػكًؾ  ػٍذىىًب أىًبػي حى مىػى مى نِّؼي عى ييصى ، كى كهي ًبذىًلؾى ضي ـٍ ًلييعىكِّ ًلمشِّيعىًة مىا يينىاًسبييي

ػٍذىىبيؾى  قىػاؿى ًفػي ًليىنىاؿى ًبذىًلؾى أىٍغرى  وي، فىكىانىٍت طىًريقىتيوي طىًريقىةى اٍلكىاًعًظ الدًذم ًقيؿى لىوي: مىا مى اضى
ابىًة  ػحى ـٍ ًمػفى الصد ٍيػرًًى مىفىػاًء الرداًشػًديفى كىغى دي ًفي بىٍعًض كيتيًبًو ثىٍمػبي اٍلخي ًليىذىا ييكجى ًدينىةو  كى أىمِّ مى

مىػٍيًيـٍ  ػدي ًفػي بىٍعًضػػيىا أًلىٍجػًؿ  ؛ًرٍضػكىافي المدػًو عى ييكجى ػدى ًبػذىًلؾى ًمػػفى الشِّػيعىًة، كى ػٍف قىصى ميدىاىىنىػػًة مى
ـٍ   ٍيرًًى مىفىاًء الرداًشًديفى كىغى ـي اٍلخي تىٍعًظي
(ِ). 

كأنا ممف حسده  ،كىك صاحب مرآة الناسالذم قاؿ في ترجمتو :    ّنلد دٖ
يعايف مف ذكر فيو  ،كأف الناظر في التاريخ،كىي الئقة بالتاريخ  ،عمى ىذه التسمية

 . (ّ)في مرآة إال أف في المرآة صدأ المجازفة منو رحمو اهلل تعالى   
كألؼ كتػاب مػرآة الزمػاف، فتػراه يػأتي فيػو بمنػاكير الذم قاؿ عنو :    ّنلرٍ 

 . (ْ)ترفض   الحكايات، كما أظنو بثقة فيما ينقمو، بؿ يجنؼ كيجازؼ، ثـ إنو

                                           

 . ُٓٗ( الذيؿ عمى الركضتيف ، ص ُ)
شػػػاد سػػػالـ ،               ( منيػػػاج السػػػنة النبكيػػػة فػػػي نقػػػض كػػػالـ الشػػػيعة القدريػػػة ، تحقيػػػؽ: محمػػػد ر ِ)

ـ ،  ُٖٔٗىػػػ /  َُْٔط/ جامعػػة ا مػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد ا سػػالمية ، الطبعػػة: األكلػػى، 
ْ/ٕٗ  ،ٖٗ . 

 .  ُِِ/  ِٗ( الكافي بالكفيات، ّ)
 .  ُْٕ/  ْ( ميزاف االعتداؿ، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ُِّّ 

نا أبك « مرآة الزماف»اب كألدؼ كت:    ّقال عيُ ن ً كج  في التاريخ. قاؿ شيخي
بػؿ يحيػؼ  ،عبد اهلل الذىبي: أتى فيو بمناكير الحكايػات، كمػا أظنػو بثقػة فيمػا ينقمػو

 . (ُ)   نسأؿ اهلل العافية ،كيجازؼ، ثـ إنو يترفض، كلو مؤلؼ في ذلؾ
كألػػؼ كتػػاب مػػرآة الزمػػاف فتػػراه يػػأتي فيػػو بمنػػاكير عنػػو:   ّقههال ن ههً  ذههس  

ثػـ أنػو تػرفض كلػو مؤلػؼ  ،ات، كما أظنو بثقة فيما ينقمو بػؿ يجنػؼ كيجػازؼالحكاي
نسأؿ اهلل العافية... قاؿ الشيخ محيي الديف السكسػي لمػا بمػغ جػدم مػكت  ،في ذلؾ

 . (ِ)ال رحمو اهلل كاف رافضيا    :سبط بف الجكزم قاؿ
 كأرل أف سبب تكجيو النقد كالتجريح لو يعكد إلى : 

 كاألمراء ككبار رجاؿ الدكلة . قربو مف الممكؾ - ُ
 رضاء لمممؾ المعظـ عيسى .إتركو لمذىبو الحنبمي كاعتناقو لممذىب الحنفي  -ِ
 تركو لمذىب أىؿ السنة كاعتناقو لمذىب الشيعة كتأليؼ كتاب في ىذا الشأف. -ّ
 ما ذكره مف غرائب كمنكرات في كتاب مرآة الزماف . -ْ

 شيٕخّ ٔتالييذِ :  – 61
 ـ :ػكمف أبرزى ،ابف الجكزم العمـ عمي يد عدد مف عمماء عصرهتمقى سبط 

 جده ا ماـ أبي الفرج بف الجكزم . - ُ
 .(ّ)أبك الفرج عبد المنعـ بف عبد الكىاب بف سعد بف صدقة بف كميب  -ِ
 

                                           

 . ْٕٓ/  ِ( التكميؿ، ُ)
 .ِّٖ/  ٔ( لساف الميزاف، ِ)
، القنػكجي : التػاج المكمػؿ مػف جػكاىر  ِِٕ/ ّفيػات األعيػاف، ( ترجمتو في : ابف خمكاف : ك ّ)

قطػر ، الطبعػة األكلػى،  -مآثر الطػراز اآلخػر كاألكؿ ، ط/  كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف ا سػالمية
 . ٕٔـ ، ص  ََِٕىػ /  ُِْٖ



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّّ 

 . (ُ)أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف أبي المجد بف غنائـ الحربي  - ّ
 .(ِ)د أبك حفص عمر بف محمد بف طبرز  - ْ
 .( ّ)أبك محمد عبد العزيز بف محمكد بف األخضر  - ٓ
 .(ْ)أبك طاىر أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف عبد القاىر الطكسي - ٔ
 . (ٓ)أبك القاسـ عبد المحسف بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الطكسي  – ٕ
                أبػػػػػػك محمػػػػػػد عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف قدامػػػػػػة المقدسػػػػػػي  - ٖ

 . (ٔ)مكفؽ الديف 
                                           

 .   ِّٔ/  ُِ( ترجمة عند : الذىبي : سير أعالـ النبالء، ُ)
ـ ( : التقييػد لمعرفػة ركاة السػنف كالمسػانيد  ُِِّىػػ /  ِٗٔ( ترجمة عند : ابف نقطة ) ت ِ)

، ابػف  ّٕٗىػػ ،  َُْٖبيػركت ،  -، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ، ط/ دار الكتب العممية 
 .   ُٔ/  ٓ، الزركمي : األعالـ،  ِّٗ،  ْحجر: لساف الميزاف، 

، ّّ،  ِّ/  ِِ، ، الػذىبي : سػير أعػالـ النػبالء ّّْ/  ُٖ( الصفدم : الكافي بالكفيات، ّ)
، عمػػػى الرضػػػا قػػػرة بمػػػكط : معجػػػـ تػػػاريخ التػػػراث،  ِِٔ/  ٓعمػػػر كحالػػػة: معجػػػـ المػػػؤلفيف، 

ّ/ُّٕٕ . 
ـ( : قالئػػػد الجمػػػاف فػػػي فرائػػػد شػػػعراء ىػػػذا ُِٔٓىػػػػ /  ْٓٔ(  ابػػػف الشػػػعار المكصػػػمي ) ت ْ)

كرم، تحقيؽ: كامػؿ سػمماف الجبػ« : عقكد الجماف في شعراء ىذا الزماف»الزماف، المشيكر بػ 
، الصػػػفدم: الػػػكافي  ُّٔ/  ُـ، ََِٓبيػػػركت، الطبعػػة األكلػػػى ، -ط/ دار الكتػػب العمميػػػة 

 . ٓٓ/  ٕبالكفيات، 
ـ( : تػػاريخ إربػػؿ ، تحقيػػؽ: سػػامي بػػف سػػيد خمػػاس  َُِْىػػػ / ّٕٔ( ابػػف المسػػتكفي )ت ٓ)

،  ُُٖ/  ُـ ،  َُٖٗالعػػراؽ ،  -الصػػقار ، ط/ كزارة الثقافػػة كا عػػالـ، دار الرشػػيد لمنشػػر
 –الػػػذىبي : المختصػػػر المحتػػػاج إليػػػو مػػػف تػػػاريخ الحػػػافظ الػػػدبيثي ، ط/ دار الكتػػػب العمميػػػة 

 .   ٔٓ/  ْ، ابف حجر : لساف الميزاف،  ُِٖ/  ُٓـ ، ُٖٓٗىػ / َُْٓبيركت، 
 – ُٕٔ/  ِِ، الذىبي : سير أعالـ النبالء،  ِْ،  ِّ/  ُٕ( الصفدم : الكافي بالكفيات، ٔ)

 =ـ (: ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسػانيد ُِْٖىػ / ِّٖ) ت  ، أبك الطيب الفاسيُّٕ
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ِّّّ 

 .(ُ)أبك اليمف زيد بف الحسف الكندم  -ٗ
 منيـ :،كتتممذ عمى يديو كسمع منو عدد مف العمماء 

 .(ِ)النجـ مكسى الشقراكم  - ُ
 .(ّ)الشمس محمد بف الزراد - ِ
 .(ْ)العماد محمد بف البالسي - ّ
لعمػـ عمػى يديػو أك نقػؿ ، كغيػرىـ الكثيػر ممػف تمقػى ا (ٓ)بف العديـ كماؿ الديف  – ْ

 عنو .
 

                                                                                                           

ىػػ/ َُُْبيركت، الطبعة األكلػى،  –تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت، ط/ دار الكتب العممية = 
 .   ِٖ،  ِٕ/  ِـ، َُٗٗ

،  ُْ – ّٓ/  ِِ، الذىبي : سير أعالـ النػبالء،  َّْ/  ِ( ابف خمكاف : كفيات األعياف، ُ)
 ،  ْٔ – ْْ/  ٓر مف غبر، العبر في خب

 -ىػػػػُُْٗبيػػػركت ، الطبعػػػة األكلػػػى،  –( الػػػذىبي : تػػػذكرة الحفػػػاظ ، ط/ دار الكتػػػب العمميػػػة ِ)
ـً  ُٖٗ/  ْـ، ُٖٗٗ اًمع ًلًسٍيرىًة شىٍيًخ اً ٍسػالى ، عمي بف محمد بف حسيف الًعمراف : تىٍكًممىةي الجى

كف ، ط/ دار عالـ  ؿ سىٍبعىة قري  .  ُْىػ ، ُِّْكة ، الطبعة األكلى، م –الفكائد اٍبف تىٍيًميدة ًخالى
،            ْٖ/  ُ، أبػػػك الطيػػػب الفاسػػػي : ذيػػػؿ التقييػػػد،  َُْ/ ِ( الصػػػفدم : الػػػكافي بالكفيػػػات، ّ)

ـ (: الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة، ُْْٗىػػػ / ِٖٓابػػف حجػػر العسػػقالني )ت 
حيػػدر ابػػاد/ الينػػد،  -المعػػارؼ العثمانيػػة تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف، ط/ مجمػػس دائػػرة 

 .  َُُ/  ٓـ ، ُِٕٗىػ/ ُِّٗالطبعة الثانية، 
 -( ابػػػف فيػػػد الياشػػػمي: لحػػػظ االلحػػػاظ بػػػذيؿ طبقػػػات الحفػػػاظ، ط/ دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي ْ)

، ابف العماد : شػذرات الػذىب،  َٗ،  ٖٗ/  ُْ، ابف كثير : البداية كالنياية،  ُْٕبيركت، 
ٖ  /ٖٗ . 

،                 ِِٔ،  ُِٔ/  ٓ، الػػػػػػػذىبي : العبػػػػػػػر،  ُُٗ/  ُٖ( الصػػػػػػػفدم : الػػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػػات، ٓ)
 . ِٓٓ/  ٕابف العماد: شذرات الذىب، 
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ِّّْ 

 ٔفاتّ: - 66
       تػػكفي سػػبط ابػػف الجػػكزم ليمػػة الثالثػػاء العشػػريف مػػف ذم الحجػػة فػػي ثمػػث   

 ،  (ُ)الميؿ 
فػي السػنة الرابعػة كالخمسػيف بعػد  (ِ)كقيؿ: في يـك الحػادم كالعشػريف منػو 

ىناؾ  في منطقة الصالحية بظاىر دمشؽ ، كدفف (ّ)الستمائة بمنزلو بجبؿ قاسيكف 
سمطاف الشاـ  -رحمو اهلل  -جنازتو الممؾ الناصر صالح الديف يكسؼ  ، كقد حضر

 . (ْ) إذ ذاؾ ، كما حضر جنازتو سائر األمراء كاألكابر كغيرىـ مف الناس
 :  ثاَيا : كتاب يزآج انشياٌ يف تٕاريخ األعياٌ

يـ ىك كتاب في التاريخ العاـ العالمي ، ألفو سػبط ابػف الجػكزم حسػب التنظػ
الحػػػكلي، حيػػػث يتنػػػاكؿ تػػػاريخ العػػػالىـ منػػػذ بػػػدء الخميقػػػة كحتػػػى كفػػػاة مؤلفػػػو عػػػاـ 

ف امنيا اثن طبكعه م مرآة الزماف في ثالثة كعشريف جزءن كيقع كتاب  .ـُِٔٓىػ/ْٓٔ
كىػػػك الجػػػزء الثالػػػػث  ،كجػػػزء لمفيػػػػارس ،كعشػػػريف مجمػػػدا لػػػذكر الحػػػػكادث كالتػػػراجـ

 كالعشركف .
 اٌ :اسى انكتاب ٔاالختالف يف انعُٕ -6

ػػػػػ                مػػػػػف ااىػػػػػتـ المؤرخػػػػػكف بعنػػػػػكاف مؤلفػػػػػاتيـ، كصػػػػػار يراعػػػػػى فييػػػػػا نكعن
كاسػػػتخدـ الػػػبعض األلفػػػاظ الجميمػػػة كالعبػػػارات المسػػػجكعة لتعبػػػر عػػػف ، (ٓ) التنميػػػؽ

                                           

 .   ُْٔ/  ٕ( ابف العماد : شذرات الذىب، ُ)
 .   ِِٕ/  ُّ، ابف كثير : البداية كالنياية،  ّْ/  ُ( اليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف، ِ)
 . ُُٗفع : تاريخ عمماء بغداد ، ( ابف راّ)
 .   ّْ/  ُ( اليكنيني : ذيؿ مرآة الزماف، ْ)
( ىارلى إلمر بارنز : تػاريخ الكتابػة التاريخيػػة ، ترجمػة : محمػد عبػد الرحمػػف بػرج ، مراجعػة : ٓ)

 . ٖٗ/  ُ ،ـُْٖٗسػعيد عبد الفتاح عاشػكر ، الجزء األكؿ ، ط / الييئة العامة لمكتاب ، 
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ِّّٓ 

العنكاف، كمف المعمـك عف الكتاب أف اسمو ىك: )مرآة الزماف في تكاريخ األعيػاف( ، 
فقػاؿ:  كسػميتو مػرآة  ،ب سػبط ابػف الجػكزمكقد نص عمى ىذه التسمية مؤلػؼ الكتػا

. كىك العنكاف الكامؿ لمكتػاب. كقػد يختصػر فػي بعػض (ُ) الزماف في تكاريخ األعياف 
، كلكػف بعػض المػؤرخيف كالبػاحثيف يطمقػكف عمػى  (ِ) فيقػاؿ : )مػرآة الزمػاف( ،الكتب

 منيا : ،الكتاب أسماء أخرل
زمػػاف فػػي كفيػػات الفضػػالء مػػرآة ال)، (ّ) )مػػرآة الزمػػاف فػػي تػػاريخ االعيػػاف(

ػػاف( ، (ْ)كاألعيػػاف(  )تىػػاًرٍيخ مػػرىآة الزدمى
، كلكػػف االسػػـ األصػػح  (ٔ)، )مػػرآة النػػاس(  (ٓ)

 كاألشير ىك : )مرآة الزماف في تكاريخ األعياف( .

 َسخ انكتاب ادلخطٕطح ٔادلطثٕعح : -5
كتاب مرآة الزماف تكجد منػو عػدة نسػخ مخطكطػة مفرقػة فػي مكتبػات العػالـ 

ف كػاف بعػض ىػذه النسػخ غيػر كامػؿ ،  يتمفة ، تبمغ نحك اثنتالمخ عشرة نسخة ، كا 
، كبفضػؿ اهلل تعػالى قػد طبػع الكتػاب كمػو  (ٕ)أك عبارة عف جزء أك جزئيف مف الكتاب 

                                           

 .   ٔ/  ُالزماف، ( مرآة ُ)
            ،  ِِٔ/  ُّ، ابػػػف كثيػػػر : البدايػػػة كالنيايػػػة،  ُِْ/  ّ( ابػػػف خمكػػػاف : كفيػػػات األعيػػػاف، ِ)

 .   ُْٔ/  ٕ، ابف العماد : شذرات الذىب،  ّٗ/  ٕابف تغرم بردم : النجكـ الزاىرة، 
 .   ِْٔ/  ٖ( الزركمي : األعالـ، ّ)
 .   ِّْ/  ُّ( عمر كحالة : معجـ المؤلفيف، ْ)
 . ِٖٗ/  ِّ( الذىبي : سير أعالـ النبالء، ٓ)
 . ُِِ/  ِٗ( الصفدم : الكافي بالكفيات، ٔ)
، حيػث ذكػركا بالتفصػيؿ النسػخ  ٖٓ – ُّ( ينظر عف ذلؾ مقدمة المحققيف في الجزء األكؿ، ٕ)

 المكجكدة بمكتبات العالـ مف الكتاب كصكر مف بعضيا .
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ِّّٔ 

         كطبػػػع كنشػػػر فػػػي دار الرسػػػالة العالميػػػة  ،كقػػػاـ بتحقيقػػػة مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف
 ببيركت .

 َظزج يف حمتٕٖ انكتاب: -3
ب مرآة الزماف مف كتب التاريخ العاـ الذم يتنػاكؿ تػاريخ العػالىـ منػذ بػدء كتا

كىػك مػف كتػب التػاريخ الحػكلي ،ـ ( ُِٔٓىػػ/ْٓٔالخميقة كحتى كفاة مؤلفو عاـ )
كخاصة في التاريخ ا سػالمي حتػى كفػاة المؤلػؼ  ،أم مرتبة كمنظمة حسب السنيف

 ـ ، ُِٔٓىػ/ْٓٔعاـ 
فقاؿ :    ،يا حب الناس لمطالعة سير القدماءكقد بدأ الكتاب بمقدمة ذكر في

ػػف يػػؤثر مطالعػػةى ًسػػيًر  كمقاصػػد النػػاس فػػي ذلػػؾ تختمػػؼ، عمػػى مػػا قػػد أيًلػػؼ، مػػنيـ مى
القػػدماء كالحكمػػاء، كمػػنيـ مػػف يميػػؿ إلػػى سػػماع أنبػػاء األنبيػػاء كالخمفػػاء كالممػػكؾ 

ىػػاد كالز  ،كالػػكزراء كاألدبػػاء كالشػػعراء، كمػػنيـ مػػف يختػػار النظػػر فػػي سػػير الفضػػالء
كالعبداد كالصمحاء، كمنيـ مىف مىقصكديه الكقكؼي عمى سيرة حاـز ليستفيد منيػا حيسػف 

ليحذر مف مثميا كؿف التحذير، كىذا حػرؼ المسػألة فػي ؛ التدبير، أك عمى آثار ميفىرِّط 
بىر الخبر   ،معرفة السير، لمف فىيـ المعنى  . (ُ)كخى

كجمػع المعمكمػات القيمػة  ،ثـ ذكر منيجػو فػي كتابػة التػاريخ مػف االختصػار
كالبعػػد عػػف الركايػػات الضػػعيفة كالكاىيػػة كتجنػػب التكػػرار ، كأف تاريخػػو مرتػػب حسػػب 
السنيف بداية مف السيرة النبكية ، كأنػو سػمؾ فيػو مسػمؾ السػمؼ الصػالح فػي الجػرح 

فقػاؿ :   كلمػا كػاف الغالػب عمػى  ،كالتعديؿ، ثـ ذكر تقسيـ الكتاب إلى خمسة فصػكؿ
لغث كالسميف، كالكاىي كالمتيف، كالتكػرار الخػالي عػف الفكائػد كالفرائػد التكاريخ جمع ا

التػػػي يعجػػػز عػػػف جمعيػػػا ألػػػؼي رائػػػد، اسػػػتخرت اهلل تعػػػالى فػػػي تحريػػػر ىػػػذا الكتػػػاب، 
المشتمؿ عمػى مػا أشػرتي إليػو مػف فصػكؿ الخطػاب، كفنػكف العمػـك كاآلداب، كالسػيرة 

                                           

 .   ٔ/  ُ( مرآة الزماف، ُ)
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ِّّٕ 

سػياب، النقطػع سػير السفػرل كاألنساب، كلك مددت فيػو أطنػابى ا طنػاب، كأسػباب ا 
ككىؿد كيؿف الرِّكاب، كخيري الكػالـً مػا قػؿ كدؿ، كلػـ يىطيػؿ فييمػؿ . كشػرطيو: أف أبتػدئ بمػا 
ذكرت في تراجـ األبكاب، مف أف في خمؽ السػماكات كاألرض كاخػتالؼ الميػؿ كالنيػار 

 -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -آليػػات أًلكلػػي األلبػػاب. ثػػـ اتبػػع ذلػػؾ مػػف سػػيرة نبينػػا 
بالحكادث في كػؿ عػاـ، كمػف تػكفي مػف األعيػاف كاألعػالـ، كبدايػة التػاريخ بالسػنيف، 
ػمىؼ ًمػف السػمؼ فػي الجػرح كالتعػديؿ؛ ألنػو ال  مف مكلد سيد المرسميف، كقمدت مىف سى
يتكقؼ عمى الدليؿ، كسميتو:  مرآة الزماف في تكاريخ األعيػاف ، ليكػكف اسػمنا يكافػؽ 

كقبؿ الشركع فيو ال بد مػف ذكػر فصػكؿ، تكػكف لتقريػر مسمداه، كلفظنا يطابؽ معناه. 
 قكاعده كاألصكؿ:

 : في معرفة التأريخ، كىؿ فرقت العرب بينو كبيف التكريخ.نل دل نألّل
 : في عيكف التكاريخ كاآلثار كأسانيد األخبار.نل دل نلجاىٕ
 : في انقضاء مدة العالـ كما تقدـ مف السنيف كتقادـ.نل دل نلجالح

 : فيما ينبغي لممؤلؼ استعمالو مف الكالـ المتسؽ النظاـ. عنل دل نلسن
 .(ُ): في تراجـ األبكاب   نل دل نخلامظ

كىذا المنيي الذم اشترطو عمى نفسو لـ يمتـز بو في بعض األحياف؛ فنجده 
في بعض األحياف يمجأ لذكر الركايات الضعيفة الكاىية، كيكرد األخبػار المكضػكعة ، 

المستبشػػػعة ، كيػػػذكر بعػػػض المثالػػػب فػػػي الصػػػحابة كالخمفػػػاء كالحكايػػػات المنكػػػرة ك 
بػف شػعبة االراشديف، كيكفي لمتدليؿ عمى ذلؾ، طعنو في عمػر بػف الخطػاب كالمغيػرة 

بالزنا فقاؿ  -رضي اهلل عنو  –رضي اهلل عنيما، في قصة رمي المغيرة بف شعبة  –
 في ذلؾ : 

                                           

 .   ٕ،  ٔ/  ُ( مرآة الزماف، ُ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّّٖ 

د تزكدجيػا كلػـ يىعمػـ   كذكر جدم في  المنتظـ  كقاؿ: مف الجػائز أف يكػكف قػ
أحػػده، كقػػد كانػػت تيشػػبو زكجتىػػو، قػػاؿ: كقػػاؿ ابػػفي عقيػػؿ: لمفقيػػاء تػػأكيالت؛ فقػػد كانػػت 
المتعةي عىقدنا في الشرع، ككاف نكاحي السرِّ عند قـك زنا، كال يجكز أف تينسبى الصحابةي 

 إلى ما ال يجكز. 
ـى مػف ا لزنػا لٌمػا كاله قمت: كالعجب مف ىذا االعتذار، كقد ارتكب المغيػرةي أعظػ

معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف الككفػػة؛ بعػػد مػػا استشػػيد أميػػر المػػؤمنيف، كػػاف يىمعػػف أميػػر 
المؤمنيف عمى منبر الككفة كفي مجالسو، كيىختمؽ لو المساكئ لما سنذكر، كقد ثبت 

قػاؿ:  لعػف المدػوي مػف سػبد أصػحابي . كاسػتحالؿ  -صمى المدو عميو كسػمـ -أف النبي 
ألنو كفره   ؛مف الٌزناًعرض المؤمف أعظـي 

(ُ) . 
دده؛ ألنو كاف ييقيـ الحػدكد عمػى  ثـ قاؿ :   كقد كاف الكاجبي عمى عمر أف يىحي
نما قصد السترى عمى المغيػرة لػئال يىفضػحو. كركم عػف أبػي بكػرة أنػو لمػا  ما تقٌدـ، كا 
ا عاد إلى البصرة قيؿ لو في ذلػؾ فقػاؿ: عمػري لقدػف زيػادنا الرجػكع، أشػار إلػى مػا ذكرنػ
ميقنػا أنػو ال ييخػزم المدػو بػو رجػالن مػف أصػحاب  مف قكؿ عمر: كالمدو إنػي ألرل كجينػا خى

 . (ِ)   -صمى المدو عميو كسمـ -محمد 
 –بالزنػا  –رضي اهلل عنػو  –ككالمو ىذا فيو اتياـ صريح لممغيرة بف شعبة 

 . –عياذا باهلل -أال كىك الكفر  ،كأيضا اتياـ بما ىك أكبر مف ذلؾ
كيتيمػو بالتيػاكف  –رضػي اهلل عنػو  –يدعي عمى عمر بػف الخطػاب ثـ ىك 

في حدكد اهلل لقصد الستر عمى المغيرة ، كاتياـ آخر لعمر بأنو ىك مف حاكؿ تغيير 
 .-رضي اهلل عنو  –عمر بف الخطاب  قتراء صريح عمىيكد، كىذا إشيادة أحد الش

                                           

 . ِّٓ،  ِِٓ/  ٓ،  مرآة الزماف (ُ)
 . ِّٓ/  ٓ،  ( نفسوِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّّٗ 

ث أك التػراجـ طنػاب فػي ذكػر بعػض الحػكاد كما يمجأ في أحياف أخرل إلػى ا 
 .-كيتكسع في سردىا ، كما سأكضح في المبحث الثالث إف شاء اهلل 

 آراء انعهًاء يف انكتاب :
ف  اختمفػػت آراء العممػػاء فػػي تقيػػيـ كتػػاب مػػرآة الزمػػاف بػػيف مػػادح كقػػادح ، كا 

 كاف الكؿ ال يغفؿ أىمية الكتاب كمصدر تاريخي ميـ .
كػػاف عنػػده فضػػيمة تامػػة فقػػاؿ اليػػكنيني فػػي ترجمػػة سػػبط ابػػف الجػػكزم:   ك 

كسػماه بمػرآة  ،كلك لـ يكف مف ذلؾ إال التػاريخ الػذم ألفػو ،كمشاركة في العمـك جمة
جمػع فيػو أشػياء مميحػة جػدان كأكدعػو ، الزماف كىك بخطػو فػي سػبع كثالثػيف مجمػدا 

كجممػة مػف  -كثيرا مف األحاديث النبكيػة الشػريفة صػمكات اهلل كسػالمو عمػى قائميػا 
كسػػمؾ فػػي جمعػػو مسػػمكان غريبػػان  ،كقطعػػة مػػف األشػػعار المستحسػػنةأخبػػار الصػػالحيف 

كخمسػيف كسػتمائة ىػذه السػنة التػي تػكفي  كىك مف أكؿ الزماف إلى أكائؿ سنة أربػع
 .(ُ)  فييا إلى رحمة اهلل تعالى

كقػػػػػاؿ عنػػػػػو الػػػػػذىبي معمقػػػػػا عمػػػػػى خبػػػػػر الزلػػػػػزاؿ الػػػػػذم كقػػػػػع فػػػػػي عػػػػػاـ 
ػاـ أبػكَُُِىػ/ٕٗٓ مى شػامة مػف   مػرآة الٌزمػاف   كمصػندفو  ـ:   قمت: ىىػذىا نقمػو ا ًٍ

اٌل مىف عنده كرع لـ ييطمػؽ  شمس الديف يكسؼ رحمو اهلل كثير الخسؼ كالمجازفة، كا 
ىذه العبارات إذ لـ تصؿ الصكرة إلى ىذا الحد، فقكلو أكال: عمت الدنيا مجػرد دعػكل 

فػػة فمػػا الػػذم أطمعػػو عمػػى جميػػع الممالػػؾ، كقكلػػو: فمػػـ يبػػؽ منيمػػا جػػدار قػػائـ، مجاز 
ا، كقكلػو: ىيػدمت جميػع قػالع الٌسػاحؿ، ًفيػًو بعػض مػا ًفيػًو كمػا تػرل، فػال تعتمػد  أيضن

 .(ِ)عمى تيكيمو 

                                           

 .   ّْ،  ِْ/ ُ( ذيؿ مرآة الزماف، ُ)
 . ْٕٗ،  ْٔٗ/  ُِ( تاريخ ا سالـ ، ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

َِّْ 

: كأٌما أبك المظٌفر الجكزٌم فقاؿ في   مرآة الزمػاف     -كقاؿ عنو أيضا   قمتي
كالعييدة عميو، ف ندو خسداؼ ميجازؼ ال يتكرع في مقالو  
(ُ). 

مػػػرآة الزمػػػاف، فتػػػراه يػػػأتي فيػػػو بمنػػػاكير  كقػػػاؿ فػػػي ترجمتػػػو   كألػػػؼ كتػػػاب
 .(ِ)الحكايات، كما أظنو بثقة فيما ينقمو، بؿ يجنؼ كيجازؼ  

أما الصفدم فقاؿ عنػو :   كىػك صػاحب مػرآة النػاس كأنػا ممػف حسػده عمػى 
كىي الئقة بالتػاريخ كػأف النػاظر فػي التػاريخ يعػايف مػف ذكػر فيػو فػي  ،ىذه التسمية

قػاؿ  ،المجازفػة منػو رحمػو اهلل تعػالى فػي أمػاكف معركفػةمرآة إال أف في المرآة صدأ 
الشيخ شمس الديف كقد اختصره شيخنا قطػب الػديف اليػكنيني كذيػؿ عميػو إلػى كقتنػا 

 .(ّ)ىذا  
أما ابف كثير فقػاؿ فيػو :   كلػو مػرآة الزمػاف فػي عشػريف مجمػدا مػف أحسػف 

كىػػك مػػف أبيػػي كذيػػؿ إلػػى زمانػػو،  ،كزاد عميػػو ،التػػكاريخ، نظػػـ فيػػو المنػػتظـ لجػػده
 .(ْ)التكاريخ   

نا أبػك « مرآة الزماف»كقاؿ عنو أيضا :   كألدؼ كتاب  فػي التػاريخ. قػاؿ شػيخي
بػؿ يحيػؼ  ،عبد اهلل الذىبي: أتى فيو بمناكير الحكايػات، كمػا أظنػو بثقػة فيمػا ينقمػو

 .(ٓ)كيجازؼ  
كقاؿ ابف حجر في كتاب مرآة الزماف :  كقد عظػـ شػأف مػرآة الزمػاف القطػب 

جمعيػا ألتكنيني فقػاؿ فػي الػذيؿ الػذم كتبػو بعػدىا بعػد أف ذكػر التػكاريخ قػاؿ فرأيػت ا

                                           

 . ّْٗ/  ُّ،  تاريخ ا سالـ( ُ)
 .   ُْٕ/  ْ( ميزاف االعتداؿ، ِ)
 .  ُِِ/  ِٗ( الكافي بالكفيات، ّ)
 .   ِِٕ/  ُّة كالنياية، ( البدايْ)
 .   ْٕٓ/  ِ( التكميؿ، ٓ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ُِّْ 

تكػاد جنػة ثمرىػا تكػكف عيانػا  ،مقصدا كأعذبيا مػكردا كأحسػنيا بيانػا كأصػحيا ركايػة
 .(ُ)مرآة الزماف  

كما قاؿ ابف العماد في ترجمة سبط ابف الجكزم:   كلك لـ يكػف لػو إاٌل كتابػو 
ه شرفا، ف نو سمؾ في جمعو مسمكا غريبا، ابتدأه مف أكؿ الزماف لكفا« مرآة الزماف»

 .(ِ)إلى أكائؿ سنة أربع كخمسيف كستمائة التي تكفي فييا  
كىكػػذا نػػرل أف ىنػػاؾ آراء مختمفػػة فػػي تقيػػيـ الكتػػاب مػػا بػػيف مػػادح لمكتػػاب 
ف كاف ىذا القدح كالطعػف ال  كمؤلفو كما بيف قادح في الكتاب كطاعف في مؤلفو ، كا 

 مؿ مف أىمية الكتاب، كما يحيكيو مف معمكمات تاريخية قيمة . يق
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .   ِّٖ/  ٔ( ابف حجر : لساف الميزاف ، ُ)
 .   ُْٔ/  ٕ( ابف العماد : شذرات الذىب، ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّْ 

 ادلثحث انثاَي 
 احلفاء ٔأسثاتّ ٔصٕرِ يف كتاب يزآج انشياٌ

 أٔال : تعزيف احلفاء:
ػػؼ  فيػػك حػػاؼ، ك  فػػاءن كًحفايػػةن مشػػى بػػال نعػػؿو كالخي فػػى حى ًحفػػى الحفػػاء: مػػف حى

فكةي كًحٍفيةه  ًفػيى  مػف كثػرة (ُ)مػف المشػى فيػك حػؼ  : رٌقت قدماهحفى كًحفكة كحى ، ك حى
فػاةه  (ِ)المشي حتى رقت قدمو  فػا: ًرقدػة (ّ)، كالحػافي خػالؼ الناعػؿ كالجمػع حي ، كالحى

قىػػاؿى  ٍفػػكة. كى ـي الًحٍفػػكىة كالحي ، كىااًلٍسػػ ػػؼو فػػان فىييػػكى حػػاؼو كحى ًفػػيى حى ػػاًفًر، حى ػػؼِّ كىاٍلحى القىػػدـ كالخي
ٍفكة  اؼو بيِّفي الحي : حى ـٍ يي كالًحٍفكة كالًحٍفيػة كالًحفىايػة، كىىيػكى الدػًذم الى شىػٍيءى ًفػي ًرٍجمػو بىٍعضي

ٌؼ كال نىٍعؿ  فىػا.  (ْ)مف خي ػاؼو بىػيِّفي الحى ، فأىما الدًذم رقدت قىدماه ًمٍف كىٍثرىًة المىٍشػي فىً ندػوي حى
فان ... كاالٍحتً  ًفيى حى تدى حى ... كمىشىى حى ٌؼ كال نىٍعؿو فىا: المىٍشيي بغير خي فىاء: أىف تىٍمًشيى كالحى

ًميعنػا؛  ًميعنػا أىك ًليىٍنعىٍميمػا جى ٍنًتعىػاًؿ: لييٍحًفًيمػا جى ػًديًث ااًل ًفػي حى فىػا. كى اًفينا فىػالى ييصػيبىؾ الحى حى
مىٍيػًو اٍلمىٍشػيي  ٍنتىًعمىيمػا ألىنػو قىػٍد يىشيػؽف عى قىاؿى اٍبفي األىثيػر: أىم لػيمًش حػافيى الػرِّجميف أىك مي

قِّي ًمػػػٍف أىذلن  ًبنىٍعػػؿو كىاًحػػػدىةو، فػػػ فد  ػػػعى التدػػػكى ػػػا يىكيػػكفي مى اًفيىػػػةن ًإندمى ٍيًف حى كٍضػػػعى إٍحػػدل اٍلقىػػػدىمى

                                           

بيػػركت،  –ـ (: كتػػاب األفعػػاؿ، ط/ عػػالـ الكتػػب ُُُِىػػػ /  ُٓٓ( ابػف القطػػاع الصػػقمي ) ت ُ)
 .ِٕٓ/ُـ ،ُّٖٗالطبعة األكلى، 

           ـ (: المصػػػباح المنيػػػر، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ الشػػػيخ محمػػػد،  ُّٖٔىػػػػ /  َٕٕت ( الفيػػػكمي )ِ)
 . ٕٕبيركت،  -ط/ المكتبة العصرية

ـ(: المغػػرب فػػي ترتيػػب المعػػرب، تحقيػػؽ: محمػػكد فػػاخكرم، ُُِْىػػػ /  َُٔ( المطػػرزم )ت ّ)
 .ُِٓ/ُـ، ُٕٗٗحمب، الطبعة األكلى،  –عبدالحميد مختار، ط/ مكتبة أسامة بف زيد

: مختػػػار الصػػحاح، تحقيػػػؽ: محمػػػكد خػػاطر، ط/ مكتبػػػة لبنػػػاف ـ(ُِٕٔىػػػػ/ ٔٔٔت( الػػرازم )ْ)
ـ(: لسػاف  ُُُّىػػ /  ُُٕ، ابف منظػكر)ت ُٕٔـ، ُٓٗٗىػ / ُُْٓبيركت،  –ناشركف

 . ُٖٔ/ُْىػ،  ُُْْبيركت، الطبعة الثالثة،  –العرب، ط/ دار صادر



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّّْ 

ٍشػييوي الدػًذم  ًؼ ذىًلػؾى فىيىٍختىًمػؼي ًحينىًئػذو مى مىػى ًخػالى ٍنتىًعمػة عى ـً المي ٍضػعي اٍلقىػدى يىكيكفي كى ييصيبيا، كى
ر فاعميػػو ًعٍنػػ ػػكد قىػػٍد يتىصى ، كى ػػٍف إٍحػػدل ًرٍجمىٍيػػًو اٍعتىػػادىهي فىػػالى يػػٍأمىفي الًعثػػارى ػػكرىًة مى دى الندػػاًس ًبصي

تدى ييؤًلمىو المىٍشيي  مىٍيًو اٍلمىٍشيي حى ، أىف يىٍكثيرى عى كره فىا، مىٍقصي أىقصري ًمفى األيخرل... الحى
(ُ) . 

ذكرىػا الػبعض  (ّ)متنكعػة  ا، كمػا أف لػو أضػرارن  (ِ)كلمحفاء فكائد عديػدة  ٍرن
 نترنت.   في مقاالت عمى شبكة ا

عميػو  –كرد النعػؿ فػي القػرآف الكػريـ فػي قكلػو تعػالى فػي قصػة مكسػى كقد 
ِس ُطًوى :  -السالـ نَا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَيَْك إِنََّك بِالَْوادِ الُْمَقدَّ

َ
 . (ْ) إِّّنِ أ

                كمػػػا كرد ذكػػػره فػػػي السػػػنة النبكيػػػة المطيػػػرة فػػػي أكثػػػر مػػػف حػػػديث ، كمػػػف 
               عػػٍف ،  لمشػػي فػػي نعػػؿو كاحػػدةو، أك خػػؼ  كاحػػدو لغيػػر عػػذرو ذلػػؾ مػػا كرد فػػي كراىػػة ا

                       ال يىٍمشػػػػػي أحػػػػػديكيـ ًفػػػػػي   :قىػػػػػاؿى   ––أفد رسيػػػػػكؿ المدػػػػػو   –– أبػػػػػي ىيريػػػػػرةى 
ًميعنا   ػػا جػٍمييمػأك ًليىٍنعى   اػعن ػًميػػما جى ػًفيً ػػدىةو، ًلييحٍ ػػؿو كاحً ػػػنىعٍ 

      ا ػى ٍعييمػايةو: ًليىٍخمى ي رك ػ، كف (ٓ)

                                           

 . ُٕٖ،  ُٖٔ/  ُْ( ابف منظكر : لساف العرب ، ُ)
عف فكائد الحفاء ينظر : عبد الدائـ الكحيؿ : فكائد طبية لممشي حافي القدميف ، مقػاؿ فػي مكسػكعة  (ِ)

، آالء الفقػػػي : فكائػػػد  net/?p=ٕhttps://kaheel.َُٖٕٓالكحيػػػؿ لالعجػػػاز فػػػي القػػػرآف كالسػػػنة 
كتئاب كتحسيف النـك ، مقػاؿ فػي جريػدة اليػـك السػابع ، صحية لممشى حافى القدميف أىميا مضاد لال 

 ـ .َُِٕيكنيك  ُُالجمعة 
( عػػف أضػػرار الحفػػاء ينظػػر : عبػػد اهلل محمػػد الناصػػر : بالفصػػيح النعػػؿ ، مقػػاؿ فػػي جريػػدة الريػػاض، ّ)

 ـ .َُِٔنكفمبر  ُٖىػ /  ُّْٖصفر  ُٖالجمعة  
 ( . ُِ( سكرة طو ، اآلية ) ْ)
ـ ( : الجػامع المسػند الصػحيح المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ اهلل صػمى  َٕٖ/  ىػػ ِٔٓ( البخارم ) ت ٓ)

اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو ، تحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر، ط/ دار طكؽ النجاة ، الطبعة 
 . ُْٓ/  ٕ(،  ٖٔٓٓىػ، باب ال يمشي في نعؿ كاحدة ، حديث ) ُِِْاألكلى، 

https://kaheel7.net/?p=10758


 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْْ 

جًميعنا   
(ُ). 
ـٍ فىػال  :يىقيػكؿي   ––قىاؿ: سًمعتي رسيكؿ المدػو  –– كعنو إذىا اٍنقىطىػعى ًشٍسػعي أحػًدكي

يىا   . (ِ)يىٍمًش في األيٍخرل حتدى ييٍصًمحى
ؿي قىائمنا   ––: نيى رىسيكؿى المدو قاؿ ––كعىٍف جاًبرو  أٍف يىٍنتىًعؿى الردجي

(ّ) . 

 ثاَيا : أسثاب ٔصٕر احلفاء كًا ٔردخ يف كتاب يزآج انشياٌ: 
يعتقد البعض أف السبب الػرئيس لمحفػاء ىػك الفقػر كالعػكز كضػيؽ ذات اليػد  

ألسػباب عديػدة غيػر الفقػر ؛  –المشػي حافيػا  –كلكف في الحقيقة قػد يكػكف الحفػاء 
لحفػػاء فػػي كمػػف خػػالؿ دراسػػة كتػػاب مػػرآة الزمػػاف نجػػد أف سػػبط ابػػف الجػػكزم ذكػػر ا

الكتػػاب فػػي مكاضػػع عديػػدة ، كذكػػر لػػو أسػػبابا متعػػددة كصػػكرا متنكعػػة، يمكػػف أف 
 نجمعيا في النقاط التالية : 

 نل كس ّنل ْش : -1

تحدث سبط ابػف الجػكزم عػف الحفػاء بسػبب الفقػر كالعػكز كضػيؽ ذات اليػد 
 كالحاجة ، كمف ذلؾ ما ذكره عف سػكاف بعػض الجػزر فقػاؿ :   كمنيػا: جزيػرة أىميػا

                                           

تحقيؽ : محمد فػؤاد عبػد البػاقي ، ط/ دار يح مسمـ ، : صحـ ( ْٕٖىػ /  ُِٔ) ت ( مسمـ ُ)
باب لبس النعؿ في اليمنى أكال ككراىة المشي في نعػؿ كاحػدة،  بيركت، –إحياء التراث العربي 

 . َُٔٔ/  ّ(،  َِٕٗحديث ) 
( صػػحيح مسػػمـ ، بػػاب لػػبس النعػػؿ فػػي اليمنػػى أكال ككراىػػة المشػػي فػػي نعػػؿ كاحػػدة ، حػػديث ) ِ)

َِٖٗ  ، )ّ  /َُٔٔ . 
ـ ( : سػػنف أبػػي داكد، تحقيػػؽ : محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد  ٖٖٖىػػػ /  ِٕٓ( أبػػك داكد ) ت ّ)

 . ْٕٔ/  ِ(،  ُّْٓبيركت ، باب في االنتعاؿ، حديث )  –الحميد، ط/ دار الفكر



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٓ 

           سػػػػػكد عػػػػػراة حفػػػػػاة، مػػػػػأكاىـ رؤكس الشػػػػػجر، ال ييفيػػػػػـ كالميػػػػػـ، ييربػػػػػكف مػػػػػف 
 .  (ُ)الناس   

إلى مديف فقاؿ :   كلػـ يكػف  -عميو السالـ  –كما تحدث عف خركج مكسى 
معو زاد كال درىـ كال دينار كال حذاء، ككاف يأكػؿ كرؽى الشػجر، كيمشػي حافينػا، حتػى 

 . (ِ)مديف   سقط نعؿ قدميو، حتى كرد ماء 
ف بعػػػػد يكمػػػػف ذلػػػػؾ أيضػػػػا مػػػػا ذكػػػػره فػػػػي أحػػػػداث السػػػػنة التاسػػػػعة كالعشػػػػر 

ػٍف  الخمسمائة: عما حدث بعد القتاؿ بيف الخميفة كمسعكد فقاؿ :   كنادل مسعكد: مى
أقػػاـ ًمػػٍف أصػػحاب الخميفػػة بعػػد الكقعػػة قىتىٍمتيػػو. فيػػرب النػػاس، كتفردقػػكا فػػي الجبػػاؿ، 

فػاة، قػد تىقىطدعىػٍت كتخطدفىيـ األكرادي كالتركماف،  ـى منيـ إلى بغداد عيػراةن حي ًم ؿى مىٍف سى ككصى
فىاء، كمات أكثرىـ   ٍخًر كالحى مييـ مف الصد  . (ّ)أىٍرجي

 نلصٍد: - 2

    تحػػػدث سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم عػػػف الحفػػػاء بسػػػبب الزىػػػد فػػػي مكاضػػػع كثيػػػرة 
 كمنيا :

قتيبػة:  حيث قاؿ :   قػاؿ ابػف -عميو السالـ  -ما ذكره عف نبي اهلل صالح 
زاىػدنا يمشػي حافينػا ، كال يتخػذ حػذاء، كال مػأكل لػو إال  -عميو السالـ  –كاف صالح 

 .(ْ)المسجد، ككاف مع الناقة أينما تكجديت 
 افػاؿ مجاىد: كػكؿ :   قػيق –الـ ػميو السػع –ى ػة نبي اهلل عيسػي قصػكف

، لـ يدىف رأسو قطف   ـى، سىٍبطى الشدعر، كقيؿ: أبيضى  ،حافينا . ككاف يمشيعيسى آدى
                                           

 .  َُٕ/  ُ( مرآة الزماف ، ُ)
 . ّٔ/  ِ( نفسو ، ِ)
 . ِٕٔ/  َِ( نفسو، ّ)
 . ِّٔ/  ُ( نفسو، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٔ 

 .(ُ)كيركب الحمار، كيجمس عمى األرض    
كفي ترجمة عامر بفي عبد اهلل بف الزبيػر بػف العػكاـ يقػكؿ :   كسيػرقت نعػاله 

 .(ِ)كىك في الدعاء، فما لبس نعميف حتدى مات 
بف الخميفة المأمكف عمى لساف خادمػو شػاكر ، مبينػا كذكر في ترجمة عمي 

و :   ػعمي خزائف كالده كنادل عمى خادمو شاكر كىك يقكؿ لسبب زىده ، حيث ترؾ 
يػػا شػػاكر، دكنػػؾ كالخػػزائفى فاحفظيػػا، فػػ ني ذاىػػبه إلػػى سػػيِّدم، كأنػػا أظػػفف أندػػو يعنػػي 
بسػيِّده المػػأمكف. ثػػـ خػرج كعمػػى رأسػػو ًإزار، كفػي ًرجمػػو نعػػالف طاقػاف، كخمفػػو خػػادـه 

ـي كحػػده، فقمػػت: أيػػف األميػػر  فقػػاؿ: نػػزؿ فػػي  صػػغير، فممػػا ارتفػػع النيػػاري عػػاد الخػػاد
ح كقاؿ: احممنػي إلػى كاسػط فمػي حاجػةه ميمدػة، كأىعطػاه دنػانير. قػاؿ:  سفينةو مع مالد
كلمدا عمـ بو المأمكفي ضاقت عميو الدنيا، ككتب إلى جميع اآلفػاًؽ كالعمدػاؿ أف يطمػبى 

بىر.   كتكضعى عميو العيكف، فما كقؼ أحده لو عمى خى
لما كصؿ إلى كاسط، نػزؿ البصػرةى كتنكدػر كاشػترل ثيابنػا قاؿ: كأما عمي، ف ندو 

كطبقنػا كييئػػة الحمدػاؿ، كجعػػؿ يحمػؿ عمػػى عينقػػو بػاأليجرة بمقػػدار قيكتػو، كيظػػؿف النيػػارى 
 ،صائمنا كالميؿى قائمنا، يمشي حافينػا حتدػى تقطدعػت ًرجػاله، يبيػت فػي المسػاجد يتخمدميػا

بعػض الخانػات، كألقػى نفسىػو عمػى باًريدػة ،  لئالد ييفطفى بو، فمرض، فاكترل غرفةن في
ػػا كقػػاؿ: إذا  فممػػا أىًيػػسى مػػف نفسػػو، دعػػا صػػاحبى الخػػاًف كناكلػػو رقعػػةن مختكمػػةن كخاتىمن

قضيتي فادفع ىذه الرفقعة كالخاتىـى إلى كالي البمد، ثـ مات  
(ّ). 

كفي سبب تكبة بشر الحافي يقكؿ :   كذكره ابف خميس في  مناقب األبػرار  
ـي اهلل تعػػالى،  بمعنػػاه كقػػاؿ: أصػػاب كاًغػػدة فػػي الطريػػؽ قػػد كطئتيػػا األقػػداـ فييػػا اسػػ

                                           

 . ُّٕ/  ِاف ، مرآة الزم (ُ)
 .  ٕٗ/  ٗ( نفسو ، ِ)
 . ِِٖ/  ُْ( نفسو، ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٕ 

فأخذىا كقبدميػا كطيدبىيػا، كجعميػا فػي شػؽِّ حػائط، كذكػره . كركم لنػا فػي سػبب تكبػة 
ا مف كتاب  التكابيف  قاؿ: حكي أفد  بشر حكايةه أخرل قرأتييا عمى شيخنا المكفؽ أيضن

كعنػده رفقػاءي يشػربكف كيطيبػكف، فاجتػازى بيػـ رجػؿه بشرنا كاف في زمف ليكه فػي داره 
مف الصالحيف، فىدؽد الباب، فخرجت إليو جاريةه، فقاؿ ليا: صاحب ىذه الػدار حػرأ أـ 
عبػػد  فقالػػت: بػػؿ حػػٌر، فقػػاؿ: صػػدقت، لػػك كػػاف عبػػدنا السػػتعمؿى أدبى العبكديػػة، كتػػرؾى 

ا حاسػػرنا، كقػػد كلدػػى الميػػك كالطػػرب، فسػػمعى بشػػره محاكرتيمػػا، فسػػارع إلػػى البػػاب حافينػػ
الرجػػؿ، فقػػاؿ لمجاريػػة: كيحػػؾ، مػػف كمدمػػؾ فأخبرتػػو، فقػػاؿ: أمد ناحيػػةو أخػػذ الرجػػؿ  
فقالت: ناحية كذا، فتبعىو بشر حتى لحقىو، فقاؿ لو: يا سيدم، أنتى الذم كقفتى عمػى 
الباب كخاطبتى الجارية  قاؿ: نعـ، قاؿ: أىًعٍد عمػيد مػا قمػت ليػا، فأعػاد عميػو، فجعػؿى 

ـى عمػى كجيػو حافينػا ب ـد ىا شر يمرِّغي خدديو عمى األرض كيقكؿ: بؿ عبده، عبده، عبده، ث
حاسرنا حتى عيػًرؼى بالحفػاء، فقيػؿى لػو: لػـ ال تمػبس نعػالن    فقػاؿ: ألنػي مػا صػالحني 

، فال أزكؿي عف ىذه الحالة حتى الممات   .(ُ)مكالم إالد كأنا حاؼو
، الزاىد. حيث  يأب كما ذكره في ترجمة محمد بف إسماعيؿ عبد اهلل، المغربيف

بػػف اكركل عنػػو إبػػراىيـ  -كقػػد تقػػددـ إسػػنادنا إليػػو-قػػاؿ:  كحكػػى عنػػو ابػػف باككيػػو 
شيباف قاؿ: سمعت أبا عبد اهلل المغربي يقكؿ: ما رأيتي ظيممة منػذ سػنيف كثيػرة. قػاؿ 

، كىك حافي حاسر ، إبراىيـ: كذلؾ ألندو كاف يتقددمينا في الميمة المظممة، كنحفي نتبعيو
فكاف إذا عثرى أحدينا يقكؿ : يميننا كشماالن ، كنحفي ال نرل ما بيف أيدينا، ف ذا أصبحنا 
ػٍت مػف ًخػٍدرًىا. قػاؿ : ككػاف يػتكمدـ عمينػا،  رىجى نظرنىا إلى رٍجًمو كأنديا رجؿي عركسو قد خى

ػػا كنحػػفي عمػػى الطفػػكر فقػػاؿ: ال ينػػاؿي العبػػدي مػػرادىه حتػػى  ينفػػردى فػػردنا لفػػرد ، فػػتكمدـ يكمن
 كانزعيى كاضطرب، فرأيتي الصخكرى قد تىدىٍكدكىٍت، كغيًشي عميو، ثـ أفاؽى كأندو نيًشر مف

                                           

 . ّّْ،  ِّْ/  ُْمرآة الزماف ،  (ُ)
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ِّْٖ 

 .(ُ)قبره 
صالح أبك محمػد، الًجيمػي يقػكؿ :   كقػاؿ أبػك  كفي ترجمة عبد القادر بف أب

لكبيػػرة لػػك عبػػد اهلل النجػػار: قػػاؿ لػػي سػػيِّدنا الشػػيخ عبػػد القػػادر: تىػػًردي عمػػيد األثقػػاؿي ا
 : ًضعىٍت عمػى الجبػاؿ تفسدػخت، فػ ذا كثػرت عمػيد كضػعتي جنبػي عمػى األرض، كقمػتي                  كي

   فَرِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا . ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسررًا
ـد أرفػع رأسػي كقػد انفرجػت عنػي تمػؾ  (ِ)  ثيػ

ػحراء، كال آكم األثقاؿ. كقاؿ لي: كنتي أشتغؿي بالًفٍقو عمػى المشػايخ ، كأخػرج إلػى الصد
، كعمػى رأسػي  بدػة صػكؼو في بغداد، كأجمس في الخراب بالمديؿ كالنديار، ككنتي ألبس جي
ريقة، ككنتي أمشي حافينا في الشدكؾ كغيره، كأقتات بخرنكب الشكؾ، كقمامة البىٍقؿ،  خي

. كقػاؿ لػي: كنػتي ككرؽ الخسِّ مف جانب الندير كالشدطِّ، كما ىػالني شػيء إالد سػمكتو
آخػػذ نفسػػي بالمجاىػػدة حتػػى طىرىقنػػي مػػف اهلل عػػزد كجػػؿ الحػػاؿ، فكػػاف يىٍطريقنػػي بالميػػؿ 

ػحراء، فأصػرخ كأىػيف عمػى كجيػي . ككػاف عبػد القػادر الجيمػي (ّ) كالنيار كأنا في الصد
يقكؿ عف نفسو:   كنتي أمشي حافينا في الشدٍكؾ كغيره، كما ىالني شيء إال سػمكتو، 

 .(ْ)ي نفسي فيما تريده قىطف، كال أعجبني شيء مف زينة الدفنيا قطف  كال غمبتن
كفي الًمييىني الممقب  كفي ترجمة محمد بف عبد المنعـ بف أبي الفضائؿ الصف
، ما  ا، لـ يكف في أبناء جنسو مف يضاىيو في الكـر كىادنا سىٍمحن بالركف يقكؿ:  ككاف جى

رج كفي ًرٍجمو مىدىاس، فيرجع حافينػا، كيخػرج طمب منو أحد شيئنا فمنعو، حتدى كاف يخ
 . (ٓ)كعميو ثكباف كيرجع عيٍرياننا، ككانت لو خمكاته كمحاضرات 

                                           

 . ََْ/  ُٔمرآة الزماف ،  (ُ)
 ( . ٔ،  ٓ( سكرة الشرح ، اآليتاف ) ِ)
 . ْٖ/  ُِ( مرآة الزماف، ّ)
 . ٕٗ/  ُِ( نفسو ، ْ)
 . ٖٖ/  ِِ،  نفسو (ٓ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٗ 
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كمػػا ذكػػر سػػبط ابػػف الجػػكزم الحفػػاء بسػػبب النػػذر الػػذم ينػػذره الشػػخص بػػأف 
 يذىب إلى مكاف ما حافيا ، كمف األمثمة عمى ذلؾ : 

كػاف يمشػي كػؿد سػبت إلػى قيبػاء كنعػاله قكلو في ترجمة عبػد اهلل بػف عمر: ك 
 .(ُ)في يديو 

كقكلو عف المغيرة بف حكػيـ الصػنعاني: سػافر المغيػرة مػف صػنعاء إلػى مكػة 
ر فػػػػي  ػػػػا صػػػػائمنا . ال يتػػػػرؾ صػػػػالة السدػػػػحى              أكثػػػػر مػػػػف خمسػػػػيف سػػػػفرة حافينػػػػا محرمن

، أبػ(ِ) سفره اس، البيٍسػتي، العبػ ي.كفي ترجمة عبيد اهلل بف محمد بػف نػافع بػف ميكػـر
الزاىػػد، يقػػكؿ:  كرث مػػف آبائػػو أمػػكاالن عظيمػػة، فأنفقيػػا عمػػى العممػػاء كالفقػػراء كفػػي 
سػبيؿ اهلل، كلػػـ يبميػٍغ أحػػده مػف العبػػادة مثػؿى مػػا بمػغى، أقػػاـ سػبعيف سػػنةن ال يسػتند إلػػى 
، كدخػؿ الشػاـ  جدار كال غيره، كال اتدكػأ عمػى كسػادة، كحػيد مػف نيسػابكر حافينػا راجػالن

 .(ّ)مة، كأقاـ ببيت المقدس مدةن، ثـ دخؿ المغرب عمى كجو السياحة كالرم

 نحلٔ ٘ :  - 4

كقد ذكر سبط ابف الجكزم الحفاء بسبب حيمة أك مكيدة يمجأ الػبعض إلييػا، 
 كذلؾ مثؿ:

ٍرثىػػد اليىٍمػػداني :   أراد الكليػػد أف يكليػػو القضػػاء،  قكلػػو فػػي ترجمػػة يزيػػد بػػف مى
رغيفنػا كقطعػة لحػـ، كخػرج حافينػا كعمػى رأسػو قمنسػكة  فمبس فىركة مقمكبة، كأخذ بيده

 و،ػركػف أنو قد اختمط فتػد، فظػغ الكليػؿ، فبمػكاؽ كيأكػي في األسػؿ يمشػعػكيمة، كجػػط

                                           

 . ُِْ/  ٗ،  مرآة الزماف( ُ)
 . َِ/  ُُ( نفسو ، ِ)
 . ٖٕ،  ٕٕ/  ُٖ( نفسو، ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

َِّٓ 

نما فعؿ ذلؾ ليتخمدص منو   .(ُ)كا 
ف بعػد المائػة :   يكقاؿ عف فتح حصف بطبرسػتاف فػي السػنة الثدانيػة كاألربعػ

ف العيد الذم كاف بينو كبيف المسػمميف، كقتػؿ مػف كػاف كفييا نقض أصبيبذ طبرستا
ببالده منيـ، فبعثى إليو أبك جعفر خازـى بف خزيمة، كركح بػف حػاتـ، كأبػا الخصػيب، 
فحصركه في الحصف مدة، فطاؿ عمييـ الحصار، فاحتػاؿ أبػك الخصػيب بحيمػة كانػت 

حافينػا حاسػرنا،  كقاؿ: اضربكني بالسياط، كأخرجكني ،سببنا لمفتح، فحمؽ رأسو كلحيتو
ؿ عميو قػاؿ: مػف فعػؿ  ففعمكا بو ما قاؿ، فأتى حصف األصبيبذ كطمبى أمانىو، فممدا دخى
بػػؾ ىػػذا  فقػػاؿ: أصػػحابي، قمػػت ليػػـ: ارحمػػكا عنػػو، فػػاتيمكني كفعمػػكا بػػي مػػا تػػرل، 
فأحسػػف إليػػو كنادمػػو، كجعمىػػو مػػف خكاصػػو، كأقػػاـ عنػػده حتدػػى عػػرؼ عػػكرة الحصػػف، 

كا كاألصػبيبذ كأصػحابو ءشػابةو، ككاعػدىىـ ليمػة بعينيػا، فجػافأرسؿى إلى أصحابو في ن
سكارل، ففتح ليػـ بػاب الحصػيف، فقتمػكا مػف كػاف فيػو مػف المقاًتمػة، كسىػبكا الذريدػة، 

و فمات و سـف ساعة، فمصد  .(ِ)ككاف في يد األصبيبذ خاتـ في فصِّ
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 كذلؾ مثؿ :  /كقد يككف الحفاء عقكبة لمبعض
مىد بف عميِّ بف عبًد اهلل بف عبػاس :   ككػاف عمػري قكلو في ت رجمة عبدي الصد

ػػمد، ا بػػف حبيػػبو القاضػػي عمػػى قضػػاء الشدػػٍرقية، فاسػػتعدل إليػػو رجػػؿه عمػػى عبػػد الصد
، فمـ يحضٍر إلى مجمس الحكـ، فختـ عمػري ًقمىطػرىه كقعػد فػي بيتػو،  فأىرسؿ إليو رسكالن

ػػ ،كبمػػغ ىػػاركفى  مد إلػػى مجمػػس الحكػػـً إالد حافينػػا، ككػػاف فقػػاؿ: كاهلًل ال مشػػى عبػػدي الصد
ا كبيػػرنا، فبيسػػطت لػػو المفبػػكد كمشػػى مسػػافةن بعيػػدة، كجعػػؿ يقػػكؿ: أىتعبنػػي أميػػري  شػػيخن

                                           

 . ُّْ/  َُ، مرآة الزماف( ُ)
 . َُٖ/  ُِ( نفسو، ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ُِّٓ 

المؤمنيف. فممدا صار إلػى مجمػس القاضػي، أراد أف يجمػسى إلػى جانبػو، فصػاح عميػو 
ػمد: عمري بف حبيب: ًاجمس مع خصًمؾ، فساكاه كحكـ عميو لخصمو، فقػاؿ عبػدي ال صد

قتيؾ بطكؽو ال يفكفو  لقد حكمتى عميد بحكـو ال يجاكز أصؿى أيذنؾ، فقاؿ لو عمر: لقد طكد
 .(ُ)عنؾ الحددادكف  

ـد أتكا بو إلى الميتدم بعد مػا سػمدمو صػالحه  كقاؿ عف مقتؿ المعتز باهلل :   ث
 فمػـ يعطػكه، إلى نكشرم، فعذدبو بأنكاًع العذاب، كمشداه فػي الرمػؿ حافينػا، فطمػب نعػالن 

 .(ِ)فال يغاث  ،فأسبؿ سراكيمو عمى رجميو، كمشى، كجعؿ يستغيثي 
طاىر بف أبي  يكذكر في أحداث السنة الثانية عشرة كثالثمائة عف تعدم أب

ندػػػابي عمػػػى قافمػػػةى الحجػػػاج فقػػػاؿ :   فأسىػػػرىىـ أبػػػك طػػػاىر، كأخػػػذ األمػػػكاؿ  ،سػػػعيد الجى
ػػػر، كتػػرؾ بػػػاقي الحػػػاج كالجمػػاؿ، كالنسػػػاء كالرجػػاؿ كالصػػػبياف، كسػػػار  بيػػـ إلػػػى ىىجى

كاحؿ، فمات أكثريىـ بالعطش كالحفاء   مكاضعىيـ بغير زادو كال رى
(ّ) . 

كؿ الػرـك ف بعػد الثالثمائػة عػف دخػيكقاؿ في أحداث السػنة الحاديػة كالخمسػ
:   كنادل: مىف كاف في الجامع فميذىب حيث شاء، كمىف بعض المدف كنقضيـ العيد

كا عمػى  أمسى فيو قيتؿ، فازدحـ الناس في أبكابػو حتػى مػات مػنيـ خمػؽه عظػيـ، كمػرف
فاةن عيراة ال يدركف أيف يأخذكف، فماتكا في الطفريقات عىطىشنا كجكعنا    كجكىيـ حي
(ْ) . 

ف كخمسػمائة ىزيمػة جنػد الخميفػة يكذكر في أحداث السػنة الحاديػة كالخمسػ
 د أف كانكا ثالثة آالؼ،ػعا بػكر الخميفة خمسكف فارسن ػداد مف عسػؿ بغػاؿ :  ككصػفق

                                           

 . ٖٔ/  ُّ، مرآة الزماف( ُ)
 . ّٓٓ/  ُٓ( نفسو ، ِ)
 . َٖٓ/  ُٔ( نفسو ، ّ)
 . ّّٕ/  ُٕ( نفسو ، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٓ 

فاة عيراةن    ندما أيخذت خيكليـ كأمكاليـ، كجاؤكا حي  .(ُ)كلـ ييٍقتؿ منيـ أحد، كا 
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 كذلؾ مثؿ : ،كقد يككف مشي ا نساف حافيا لمتكفير عف ذنب ارتكبو
عمف حمؿ قميصػو :   قػاؿ السفػدم  –عميو السالـ  –قكلو في قصة يكسؼ 

عبػػاس: حممػػو ييػػكذا دكنيػػـ، كخػػرج حاسػػرنا حافينػػا يعػػدك حتػػى أتػػاه، مىشىػػى عػػف ابػػف 
ا فػػي سػػبعة أيػػاـ، كمعػػو سػػبعة أرغفػػة لػػـ يسػػتكًؼ أكميػػا حتدػػى كصػػؿى       ثمػػانيف فرسػػخن

 . (ِ)إليو   
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، أك كقد يككف الحفاء بسػبب ىيبػة كجػالؿ المقػاـ أك طيػارة كقدسػية المكػاف
 لييبة المكقؼ مثمما يحدث في الجنازات ، كمما ذكره سبط الجكزم عف ذلؾ :  

: كقاؿ ابف عباس: كلما حصؿ فػي  -عميو السالـ  –قكلو في قصة مكسى 
ِس ُطًوى الكادم نػكدم:  ، كاختمفػكا فػي معنػى  (ّ)  فَاْخلَْع َنْعلَيَْك إِنََّك بِالَْوادِ الُْمَقدَّ

: أنيمػا كانػا مػف جمػد حمػار غيػر مػدبكغ، قالػو أ دٍا: أقْنلمى األمر ب لقاء نعميو ع
ٕ قتادة، كابف مسعكد ركاه مرفكعنا، كال يصٌح، كقد ذكرناه فػي حػديث العبػرٌم.  : ّنلجهاى

إنمػػا أمػػره ب لقػػاًء نعميػػو لتنػػاؿ قػػدماه مػػف بركػػة تمػػؾ األرض المقدسػػة، ألنيػػا قيدِّسىػػٍت 
لتكاضع، أال ترل أف مف طاؼ بالبيػت ف نػو : أنو عمدمو اّنلجالحبالكالـ، قالو عكرمة. 

يخمع نعميو تكاضعنا، قالو الحسف. كالرابع: أف المراد بالنعميف الزكجة، فكأنو يقكؿ قد 
 حضرت في ىذه الحضرة، فال تشغؿ قمبؾ مف ناحيتيا، أال ترل أفد مف رأل في منامو

                                           

 . ّْٔ/  َِ،  مرآة الزماف (ُ)
 . ُِٓ/  ُ( نفسو ، ِ)
 ( .  ُِ) ( سكرة طو، اآلية ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّّٓ 

 . (ُ)كأنو لبس نعميف ف نو يتزكج امرأة، قالو ابف نجيح 
كقكلػو فػي ترجمػة الخيػزراف :   كمشػػى ىػاركفي فػي جنازتيػا كعميػو طىيمسػػافه 
أزرؽي قػػد شػػدد بػػو كسػػطىو، كأخػػذ بقائمػػة السػػريًر حافينػػا يخػػكض فػػي الطػػيف حتػػى أتػػى 

مقابرى قريش، فغسؿ ًرجميو كصمدى عمييا، كدخؿ قبرىىا   
(ِ) . 

ف بف عمي  كما ذكره في ترجمة محمدي بف جعفر بًف محمد بف عميِّ بف الحسي
حيػث قػػاؿ:   كقيػػؿ: إندػػو مػػات سػػنةى أربػعو كمئتػػيف، فخػػرج المػػأمكفي فػػي جنازتػػو حافينػػا 
ماشينا، كحمؿ سريرىه عمى عاتقػو مسػافة كبيػرة إلػى قبػره، فقيػؿ لػو. لػك صػمديت عميػو 

كرجعت، فقاؿ: ىذه رىًحـه قيطعت منذ مئتي سنة، كصمناىا اليـك  
(ّ) . 

قكؿ :   كلٌما مات، حزف عميػو المػأمكفي حزننػا كفي ترجمة أحمدي بف الرشيد ي
كاد يىذىب بعقمو، كخرج في جنازتو حافينا، كصػمى عميػو كنػزؿ فػي قبػره، كامتنػع مػف 

كف مف اآلفاؽ   الطعاـ أيامنا، كقدـ عميو المعزف
(ْ)  . 

ٍمماف بف الحسػف أبػ ػاد يقكؿ: ككػاف يمشػي  يفي ترجمة أحمد بف سى بكػر النجد
ػػا لحػػديث رسػػكؿ اهلل حافينػػا لطمػػب الحػػديث  صػػمى اهلل عميػػو -كنعميػػو فػػي يػػده؛ احترامن

 . (ٓ)  -كسمـ
كفػػي حديثػػو عػػف مقتػػؿ قائػػد القرمطػػي المسػػمى مػػرداكيي بػػف زيػػار يقػػكؿ :   
ػا، فػدخؿ عميػو  ا األتراؾ، فدخؿ الحمدػاـ يكمن ككاف يسيءي السيرةى في أصحابو كخصكصن

                                           

 . ْٓ،  ْْ/  ِ( مرآة الزماف ، ُ)
 . ُْْ/  ُِ( نفسو ، ِ)
 . ّّٖ/  ُّ( نفسو ، ّ)
 . ٕٓ/  ُْ( نفسو ، ْ)
 . ِْٔ/  ُٓ،  نفسو (ٓ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٓ 

ـي بػػػكا خػػػمكه كنيبػػػاألتػػراؾ فقتػػ فػػاةن تحػػت تابكتػػو أربعػػة أجمعيزائنىو، كمشػػى الػػديم ـ حي
 . (ُ)  فراسخ

فيقػكؿ:   كخػرج  ،كفي ترجمة إبراىيـ بػف داكد يتحػدث عػف جنػازة رجػؿ فقيػر
ذا بالجنػػػدم يمشػػػي كراءىػػػا حافينػػػا  القضػػػاة كالعػػػدكؿ كاألشػػػراؼ، كخرجػػػت الجنػػػازة، كا 

حاسرنا 
(ِ) . 

ػػ إسػػرائيؿ، أبػػي كفػػي ترجمػػة أحمػػد بػػف سػػمماف بػػف الحسػػف بػػف اد، بكػػر، الندجد
ٍنبمػػي يقػػكؿ :   كلػػد سػػنة ثػػالث كخمسػػيف كمئتػػيف، كطمػػب الحػػديث، ككػػاف يمشػػي  الحى

 . (ّ)كيقكؿ: ال أٍنتىًعؿ في طمب العمـ   ، حافينا 
ف كأربعمائػػة يقػػكؿ :   كفػػي رجػػب خػػرج جػػالؿ كفػػي أحػػداث سػػنة إحػػدل كثالثػػي

يد مشػى الدكلة مف بغػداد لزيػارة المشػيديف الحػائر كالككفػة، كلمدػا قىػريبى مػف كػؿ مشػ
ؽى فػي المشػيديف أمػكاالن  مقدار فرسخ حافينػا، كأقػاـ عنػد قبػكر آبائػو ثالثػةى أيػاـ، كفػرد

 . (ْ)جميمةن   
نصر، عميد الممؾ الكيٍنديرم، كزيػر طيٍغريٍلبىػؾ  يكفي ترجمة محمد بف منصكر أب

يقػػكؿ:  كخػػرج إلػػى مسػػجد ىنػػاؾ، كمشػػى حافينػػا، كخمػػع فىرىجيػػة سىػػمفكرو كانػػت عميػػو، 
 . (ٓ)ا إيداىا فأعطاىم

 بف الحسيف بف محمد، الًحطِّيني:   كما لبس نعالن كفي ترجمة ىيداج بف عيبيد 
 نةػػػؿ سػػػي كػف –مـ ػػػػو كسػػميػػػمى اهلل عػػػػص –ي ػػزكر النبػػياف ػطف، ككػػػػـر قػي الحػف

                                           

 . ِٓٓ/  ُٔ،  مرآة الزماف (ُ)
 . ُِْ/  ُٕ( نفسو ، ِ)
 . ُّٕ/  ُٕ( نفسو ، ّ)
 . ّْْ/  ُٖ( نفسو ، ْ)
 . ُِٖ/  ُٗ،  نفسو (ٓ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٓٓ 

 .(ُ)ماشينا  
كقاؿ في ترجمة أحمد بف محمد بػف أحمػد بػف إبػراىيـ بػف ًسػمىفة، أبػك طػاىر 

ػػمىفي األىٍصػػفياني:   كلػػد سػػنة سػػبعيف كأربعمائػػة، كطػػاؼ الػػدفنيا، كلقػػي الحػػافظ، ا لسد
 . (ِ)الشفيكخ، ككاف يمشي حافينا لطمب الحديث   

 نالضت طاف :  - 8

لينػاؿ رضػاه، كمػف  ،حيانا يمجأ الشخص إلى الحفاء الستعطاؼ شخص ماأك 
 ذلؾ :   

ف بف قىٍحطىبػة :   بنت محمدد بف الحسي ةما ذكره سبط ابف الجكزم عف فاطم
راف، كيتبػػردؾ برأييػػا كال يحجبيػػا عنػػو،  يػػزي ػػو الخى ككػػاف ىػػاركفي ييكرميػػا كمػػا يفعػػؿ بأمِّ
ًجػزىت عنػو،  كيسٌمييا: أمِّي، فممدا نكب البرامكةى حجبيػا عنػو، فطمبػت ا ذفى عميػو، فحي
فممدا طاؿ ذلؾ عمييا، خرجت كاشػفة كجيىيػا، حاسػرة حافيػة، كاضػعةن ًلثاميػا، فكقفػت 
ـف أميػػًر المػػؤمنيف فػػي حػػاؿو تىسػػرف  ببابػػو، فػػأعظـ النػػاسي ذلػػؾ، فػػدخؿ الحاجػػبي فقػػاؿ: أ
ديؽ، فأىذف ليػا، فػدخمت، فممدػا رآىػا عمػى تمػؾ الحػاؿ، قػاـ حافينػا  الشامتى كتسكء الصد

عى يػػدييا، كأىقعػػدىا معػػو فػػي فتمقداىػػا مػػف بػػاب المجمػػس، كأكػػبد يقبِّػػؿ رأسىػػيا كمكاضػػ
 .(ّ) فراشو

رىميف كمؤنس كيػانس خػدـ كقاؿ في ت رجمة المكفؽ طمحة: كمضى صافي الحي
بػو أبػكه(ْ)المكفدؽ فأخرجكا أبا العبداس كأدنػاه، كخمػع  ،، كأتىٍكا بو إلى دار المكفدػؽ، فقرد

عميو كعمى إسػماعيؿ، ككػاف قػد ضػيدؽ إسػماعيؿ عمػى أبػي العبدػاس، كعممػت العامدػةي 

                                           

 . َّٓ/  ُٗ،  مرآة الزماف (ُ)
 .  ُِٕ/  ُِ( نفسو ، ِ)
 . ُْٓ/  ُّ،  نفسو (ّ)
 بف المكفؽ طمحة .االعباس  ا( يقصد أبْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٓٔ 

فنىيبػت العامدػة دار إسػماعيؿ، فخػرج أىميػو ذلؾ، ككانكا يخافكف عميػو مػف إسػماعيؿ، 
فاةن عيراةن، كطمب إسماعيؿ حىصيرنا يجمس عميو فمـ يجد، فاستيعير لو حىصير  ،ككلده حي

 . (ُ)مف بعض دكر الجيراف   
 انفزار يٍ ادلخاطز :  - 9

كقد يككف الحفاء بسبب الفرار مف خطر أك عدك ، فمف شػدة الخػكؼ ييػرب 
 الخطر ، كمف ذلؾ : لينجك مف ،الشخص حافيا

ف بعػػد يمػػا ذكػػره عػػف دخػػكؿ الػػزني لمدينػػة كاسػػط فػػي السدػػنة الرابعػػة كالٌسػػت
ػػراةن، فأحرقيػػا الػػزدنيي بعػػدما  فػػاةن عي ـد دخمػػت الػػزدني كاًسػػطنا، فيػػرب أىمييػػا حي المػائتيف:   ثػػ

 .(ِ)أخذكا مف األمكاؿ كالسدبايا ما أرادكا  
ـ الفػػرني دخكليػػا فػػي السػػنة كذكػػر مػػا حػػدث ألىػػؿ القػػدس عنػػدما عممػػكا بعػػز 

السادسػػػػة عشػػػػرة كسػػػػتمائة فقػػػػاؿ :  كخػػػػرج النِّسػػػػاء المخػػػػددرات كالبنػػػػات، كالشفػػػػيكخ 
ٍخرة كاألقصى، فقطدعكا شػعكرىـ، كمزدقػكا ثيػابيـ  ٍبياف إلى الصد كالعجائز، كالشفباف كالصِّ

كاليـ بحيث امتألًت الصخرة كمحراب األقصى مف الشيعكر، كخرجكا ىاربيف، كترككا أم
، كامتألت بيـ الطفرقات، فبعضيـ إلى ًمٍصػر،  ـٍ يي بِّحي كأثقاليـ، كما شكفكا أفد الفرني تيصى
كبعضيـ إلى الكىرىؾ، كبعضيـ إلى دمشؽ، ككانت البنػات المخػددرات يمػزقف ثيػابيف ، 

ٍمؽه كثير مف الجكع كالعطش     .(ّ)كيربطنيا عمى أرجميف مف الحفا ، كمات خى
: مائة ىجـك الفرني عمى دمياط فقاؿسنة سبع كأربعيف كستكذكر في أحداث 

 كلمػػا أف ىجميػػا الفػػرني مػػف بػػاب، كخػػرج ابػػف الشػػيخ مػػف بػػاب، فظنػػكا أنيػػا مكيػػدة، 
ػػا،  فتكقفػػكا، ثػػـ تيقنػػكا عجػػز المسػػمميف، كخػػرج أىػػؿ دميػػاط حفػػاة عػػراة عطاشنػػا جياعن

                                           

 . ُْٓ/  ُٔ( مرآة الزماف، ُ)
 . ُٗ/  ُٔ( نفسو ، ِ)
 . ِّٕ،  ِّٔ/  ِِ،  نفسو (ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٕٓ 

ـى ليػػـ مػػا يعيشػػكف ف ،فقػػراء حيػػارل ػػًم يػػو، فنيػػبيـ فػػي النسػػاء كاألطفػػاؿ، ككػػاف قػػد سى
 . (ُ)طريؽ القاىرة   

 نلت ب  عً نحلصٌ ّنجلصع ل كد عصٓص: - 11

كقد يككف الحفاء لمتعبير عف الحزف كالجزع نتيجة مكت شخص عزيز، كمف        
 ذلؾ:

ما ذكره عف كفاة أبي منصكر بف بياء الدكلػة كمػا حػدث لكالػده بيػاء الدكلػة        
فقاؿ :   فضػرب حينئػذو بيػاءي الدكلػة بنفسػو  ،اس لوعندما بمغو خبر كفاتو كعزاء الن

ػا شػديدنا، كلػبس السػكاد، كدخػؿ عميػو النػاسي حفػاةن بالسػكاد،  إلى األرض، كجػزع جزعن
، ككاصػػػػػؿ البكػػػػػاء كالحػػػػػزف إلػػػػػى أف عػػػػػاد إلػػػػػى                كىجػػػػػر األكػػػػػؿ كالشػػػػػرب كالنػػػػػـك

 .(ِ)البصرة   
كصػػؿ تابكتػػو إلػػى  كقػػاؿ فػػي ترجمػػة بيػػاء الدكلػػة بػػف عضػػد الدكلػػة عنػػدما

فاةن حاسريف كيضػعكف التػراب عمػى رؤكسػيـ،  ،يبككف ،النعمانية :  فممدا رأىكه تمقدكه حي
كييقبِّمكف لو األرض، كنيًقػؿى التػابكتي إلػى مسػجد ىنػاؾ، كتيػًرؾى فيػو، كلػيس عنػده غيػر 

 .(ّ)إالد ممكو   فراش كاحد، كما التفتكا إليو بعد ذلؾ، فسبحاف الدذم ال ممؾ
فىاة، كالنِّساءي منشػراًت كقا ؿ في ترجمة الخميفة المسترشد :  كأصبح الناس حي

 .(ْ)الشفعكر، يىٍمًطٍمفى كيىٍنشيٍدفى األشعار التي تيٍنشىدي في المآتـ  
د بػاهلل ػجعفر منصكر الراش يكتحدث عف حزف أىؿ أصبياف عمى الخميفة أب

فبياػؿي أصػرج أىػد باهلل :   كخػبف الخميفة المسترشا  اةن حاسريف، كشيدعكا ًجنازتوػف حي
                                           

 . َْٖ/  ِِ،  مرآة الزماف( ُ)
 . ُٖٕ/  ٖ( نفسو ، ِ)
 . ُِٕ/  ُٖ،  نفسو (ّ)
 . َِٖ/  َِ( نفسو ، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٖٓ 

ٌي، كبككا كلطمكا، كدفنكه بالجامع     .(ُ)إلى مدينة جى
المنصكر يكسؼ بف عبد المجيد الظافر باهلل :   فجمػع  كقاؿ في ترجمة أبي

ؿ،  ػػعيد كالعػػرب، كجػػاء إلػػى القػػاىرة، كدخميػػا فػػي تاسػػع ربيػػع األكد ػػالح أىػػؿى الصد الصد
بدػاس، كجعمػو فػي كأخرج جسد الظافر مػف البئػ ر التػي كػاف فييػا فػي دار نىصػر بػًف عى

تابكت، كمشى بيف يديو حافينا، مكشكؼى الرأس، كفعػؿ النػاس كػذلؾ، ككثػر الضػجيي 
 .(ِ)كالبكاء  

                                           

 . ُِّ/  َِ،  مرآة الزماف( ُ)
 . ْْٓ/  َِ( نفسو ، ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٓٗ 

 ادلثحث انثانث 

 تزاجى ألشٓز احلفاج يف كتاب يزآج انشياٌ

عػؿ أك ترجـ سبط ابف الجكزم لمكثير ممف كانكا قامكا بالمشي حفاة بدكف لبس ن
خػػؼ أك حػػذاء إمػػا لزىػػدىـ أك نػػذرىـ المشػػي حفػػاة ، أك تقػػديرا لمقػػاـ الشػػخص الػػذم 
يقكمكف أمامو أك المكػاف الػذم يقيمػكف بػو، كقػد أطنػب فػي تػراجـ بعضػيـ، كبصػفة 
خاصػػة عنػػدما تػػرجـ لػػبعض الزىػػاد كالمتصػػكفة حتػػى تعػػدت تػػراجـ بعضػػيـ عشػػريف 

 صفحة، كمف بيف ىؤالء الذيف تكسع في تراجميـ :
كالذم كاف يمشي كؿ سػبت إلػى قبػاء حافيػا  -،  عبد نهلل  ً عنس  ً نخلطاب -ُ

 .(ُ)ترجـ لو في نحك العشريف صفحة  -
ِ-   ٕ ِّ  ً عبِد نهلل  ً عباع، أ ْ حمنَّهد ناها  ، كالػذم تػرجـ لػو عبُد نلدََّند  ً ع 

 . (ِ)في نحك الخمس صفحات 
 .  (ّ) حات، كالذم ذكر لو ترجمة تعدت الثالث صف عهي تٍ ادلأيٌٕ -ّ
ْ-          ً ًط عطها   هً ٍهالل  هً ماٍهاٌ  ه ًُ نحلازخ  ً عبهد نلهسَّ ً  ه              ، عبهد نهلل    ػس  

ريف ػالث كعشػػػف ثػػػر مػػػي أكثػػػـ لػػو فػػػرجػػػ، كالػػذم تأ ههْ ىدههس نمل ههسّف  احلههاي

 . (ْ)صفحة

                                           

 .  ُّّ – ُُْ/  ٗ( مرآة الزماف ، ُ)
 .  ٖٔ – ْٔ/  ُّ( نفسو ، ِ)
 . ِِٗ - ِِٔ/  ُْ( نفسو، ّ)
 . ّّٔ - َّْ/  ُْ( نفسو ، ْ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

َِّٔ 

ُّ، نلصنٍد  -ٓ ، كترجـ لو فيما يزيد عف ثالث  حمند  ً إمساعٔل أ ْ عبد نهلل، نملدس 
 . (ُ) اتصفح

كالذم ترجـ لػو فػي أكثػر مػف  حمند نجلٔ ٕ ٕتسمج٘ عبد نلكا ز  ً أ ٕ صاحل أ  -ٔ
 .(ِ) أربع كخمسيف صفحة

كما ترجـ سػبط ابػف الجػكزم لبعضػـ ترجمػة كسػط، ال ىػي بالقصػيرة المخمػة  
 كال بالطكيمة المممة التي يخرج فييا عف المقصكد مف الترجمة ، كمف ىذه التراجـ :

 :  ً عبد نهلل  ً نلص    ً نل ْنوتسمج٘ عامس   -
حيث ترجـ لو في أثناء الترجمة لكلده فقاؿ :   أما عامر بفي عبد اهلل، فكػاف 
مف أعبد أىؿ زمانو، ككاف مف المنقطعيف، حمؿى عنو الحديث مالؾ بفي أنػس كغيػريه. 
يتىحػػيدف كقػتى صػالتيـ فػي المسػػج ػرر، كى ػرف الصف د، ككػاف فػي الصػدقة عمػػى العبػاد؛ يىصي

ػػردة عنػػد رأسػػو، ثػػـ ينصػػرؼ كال ييعمػػـ بػػو. كمػػا كػػاف يػػرل  فػػ ذا سػػجد أحػػدىـ كضػػع الضي
تػػزكيي بناتػػو، ككػػاف كثيػػرى الػػدعاء؛ إذا شػػرعى فيػػو أطػػاؿ حتدػػى كػػاف صػػبياف المدينػػة 
يتراىنكف عمى مػف يرفػع يديػو، فػال يضػعيما حتدػى يضػع يديػو عػامر. كسيػرقت نعػاله 

 . (ّ)مات    كىك في الدعاء، فما لبس نعميف حتدى
 :  تسمج٘ نملد ٗ  ً   ٔه نلدي اىٕ -

قػاؿ سػػبط ابػػف الجػػكزم فػػي ترجمتػػو :  مػف الطبقػػة الثانيػػة مػػف أىػػؿ صػػنعاء مػػف 
األبناء كاف عابدنا مجتيدنا. قاؿ ابف أبي الدنيا ب سناده عف عبد اهلل بف إبػراىيـ، عػف 

ػا أبيو قاؿ: سافر المغيػرة مػف صػنعاء إلػى مكػة أكثػر مػف خمسػيف سػفرة  حافينػا محرمن

                                           

 . َِْ – ََْ/  ُٔ،  مرآة الزماف (ُ)
 . َُّ – ٕٕ/  ُِ( نفسو، ِ)
 .  ٕٗ/  ٗ ( نفسو ،ّ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ُِّٔ 

ر؛ نػػزؿى فصػػمدى كيمضػػي  ر فػػي سػػفره؛ إذا كػػاف السدػػحى صػػائمنا. ال يتػػرؾ صػػالة السدػػحى
ٍبح لحقيـ متى ما لحؽ. قاؿ: ككاف يقرأ يكمو كليمتػو القػرآف  أصحابيو، ف ذا صمدى الصف
كمدو، ككاف يقرأ في صالة الصبح مف البقرة إلى ىكد، كيقرأ في صالة الظير كالعصػر 

ا تماـ القرآف، ثـ يختـي بعد العصر، زمانيو كمفو كذا. ككانت كفاتيػو بصػنعاء. كما بينيم
رحمػو اهلل  -أدرؾ جماعةن مف الصحابة، كركل عف ابف عمر، كأبي ىريرة، كغيرىما 

 . (ُ) -تعالى 
 : تسمج٘ ٓصٓد  ً َمِسَثد نَاِندنىٕ -

اء، فمػػبس قػػاؿ فػػي ترجمتػػو :   قػػاؿ ابػػف عسػػاكر: أراد الكليػػد أف يكليػػو القضػػ
فىركة مقمكبة، كأخذ بيده رغيفنا كقطعة لحـ، كخرج حافينا كعمػى رأسػو قمنسػكة طكيمػة، 

نمػا فعػؿ  ،كجعؿ يمشي في األسكاؽ كيأكؿ، فبمغ الكليد، فظف أنو قد اختمط فتركػو، كا 
ذلؾ ليتخمدص منو. كيزيػد بػف مرثػد مػف صػنعاء دمشػؽ، كصػنعاء الشػاـ كانػت عمػى 

كمكانيػػا اليػػـك مسػػجد خػػاتكف، كقػػد دىرىسػػت. كقػػاؿ ابػػف  الشدػػرؼ الًقبمػػي مػػف دمشػػؽ،
بػف اعساكر: كاف يزيد بف مىرثد مف الصػالحيف البكػائيف، قػاؿ لػو رجػؿ: مػا ييبكيػؾ يػا 

مىرثد  قاؿ: ما سؤالؾ عف ىذا  قاؿ: لعؿ اهلل أف ينفعني بو، فقاؿ: كاهلل لػك تكاعػدني 
 تجػؼ لػي دمعػة، فكيػؼ أف يحبسني في حمداـ إف أنػا عصػيتيو لقػد كػاف ينبغػي أف ال

كقد تكاعدني أف يحبسني في نار جينـ  قاؿ: فأنت في خمكاتؾ كذا  فقػاؿ: كاهلل إنػي 
ألككف في خمكتي مػع أىمػي، فأريػد أف أصػيب منيػا، فػأذكر حػالي فػأمتنع مػف ذلػؾ، 
كيغمبني البكاء، ككذا عند الطعاـ، فتقكؿ امرأتي: ماذا بيميػت بػو معػؾ مػف بػيف نسػاء 

 . (ِ)تبكي كيبككف صبياننا كال يدركف ما بنا، رحمو اهلل تعالى المسمميف    ك 
 

                                           

 . َِ/  ُُ،  مرآة الزماف (ُ)
 . ُّْ/  َُ،  نفسو (ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِِّٔ 

    س نليذَّا  : ٕتسمج٘ أ د  ً َضْ ناٌ  ً نحلطً أ  -

. كلػدى سػنة ثػالث كخمسػيف كمائػة،  قاؿ في ترجمتػو :   الفقيػو الحنبمػيف البغػدادمف
ب ككانػػت لػػو حمقتػػاف بجػػامع المنصػػكر؛ يػػـك الجمعػػة قبػػؿ الصػػالة كبعػػدىا عمػػى مػػذى

ا ماـ أحمػد بػف حنبػؿ رحمػة اهلل عميػو؛ إحػداىما لمفتػكل، كالثانيػة  مػالء الحػديث ، 
كىػك ممػػف اتسػعت ركايتيػػو كانتشػر حديثػػو. كسػمع خمقنػػا كثيػرنا. ككانػػت كفاتػو فػػي ذم 
الحجػػة، كقػػد كيػػؼد بصػػريه، فػػدفف عنػػد بشػػر الحػػافي، كىػػك ابػػف خمػػسو كتسػػعيف سػػنة. 

يرىػػا، كركل عنػػو الػػدارقطنيف كغيػػره، كاتدفقػػكا أسػندى عػػف خمػػؽو كثيػػر، كجمػػعى السػنف كغ
عمى صدقو كثقتو كزىده ككرعو. ككاف يمشػي حافينػا لطمػب الحػديث كنعميػو فػي يػده؛ 

، كيصكـي الدىر، كيفطري كؿد ليمةو -صمى اهلل عميو كسمـ  -احترامنا لحديث رسكؿ اهلل 
ؼ، كأكػؿى تمػؾ عمى رغيؼ، كيفضؿ منو لقمة، ف ذا كانػت ليمػة الجمعػة تصػدؽ بػالرغي

 المفقـ التي استفضميا.
 ككاف ينشد: ]مف الطكيؿ[

ـي ػافه كػسيبمى لس  اف ييعربي لفظىوي       فيا ليتو في مكقؼ العرًض يىسم

كما ينفعي ا عراب إف لـ يكف تقى       كما ضرد ذا تقكل لسافه ميعجـ
(ُ). 

 نلُبِطيت:تسمج٘ عبٔد نهلل  ً حمند ن ً ىافع  ً ُم سو، أ ْ نل باع،  -

قػػاؿ سػػبط الجػػكزم عنػػو :   كرث مػػف آبائػػو أمػػكاالن عظيمػػة، فأنفقيػػا عمػػى  
العمماء كالفقراء كفي سبيؿ اهلل، كلـ يبميٍغ أحده مف العبػادة مثػؿى مػا بمػغى، أقػاـ سػبعيف 
سػنةن ال يسػػتند إلػػى جػػدار كال غيػػره، كال اتدكػػأ عمػى كسػػادة، كحػػيد مػػف نيسػػابكر حافينػػا 

، كدخػؿ الشػاـ  كالرممػة، كأقػاـ ببيػت المقػدس مػدةن، ثػـ دخػؿ المغػرب عمػى كجػو راجالن
كرجػع إلػى بيٍسػت، فتصػددؽى بمػا بقػي مػف أمالكػو، ، السياحة، ثـ عاد إلى مكة فحػيد 

                                           

 . ِْٔ،  ِْٓ/  ُٓ،  مرآة الزماف( ُ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّّٔ 

 فممدا احتضرى قىًمؽى، فقيؿ لو: ما ىذا القمؽ  فقاؿ: كيؼ ال أقمؽي كال أدرم أأنجػك أـ ال 

 . (ُ)"  سنة عف خمس كثمانيف ككانت كفاتيو في المحردـ

ََ  ّٓ كب  السكً: -  تسمج٘ حمند  ً عبد نملي ه  ً أ ٕ نل ضائل نلدُّْي نملٔ
قاؿ فػي ترجمتػو :   كىػك أخػك بيػاء الػديف، شػيخ ربػاط الخالطيػة، كبيػاف الػركف 
ا، لـ يكف في أبناء جنسػو مػف يضػاىيو فػي  كىادنا سىٍمحن شيخ رباط البسطامي، ككاف جى

، مػػا طمػػب منػػو أحػػد شػػ ػػدىاس، فيرجػػع الكػػـر يئنا فمنعػػو، حتدػػى كػػاف يخػػرج كفػػي ًرٍجمػػو مى
كيرجػع عيٍرياننػا، ككانػت لػو خمػكاته كمحاضػرات، كسػمع  ،حافينا، كيخػرج كعميػو ثكبػاف

ة، كدفف بالشفكنيزية عند كالػده أبػي  الحديث مف شيٍيدة كغيرىا ، كتكفي في ذم الًحجد
 . (ِ)الفضائؿ 

 
 

 

                                           

 . ٖٕ،  ٕٕ/  ُٖ، مرآة الزماف( ُ)
 . ٖٖ/  ِِ( نفسو، ِ)



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّْٔ 

 اخلامتح
حفاء كأشير الحفاة في كتاب مػرآة الزمػاف لسػبط كفي ختاـ بحثي ىذا عف ال

ابف الجكزم، أقدـ لبعض النتائي التي تكصمت إلييا مف خالؿ ىذا البحث في النقػاط 
 التالية :

كضع البحث ترجمة لسبط ابف الجكزم ، كضح فييا جكانب كثيرة مف حياتػو   -ُ
خو مثؿ : )اسمو، كلقبو، ككنيتػو، كمكلػده كنشػأتو، كرحالتػو العمميػة، كشػيك 

 كتالميذه، ككفاتو (.
قدـ البحث دراسػة مػكجزة عػف كتػاب مػرآة الزمػاف ، بػيف فييػا ، اسػـ الكتػاب    -ِ

كنسخو المخطكطة كالمطبكعة ، كنظرة في محتكل الكتاب ، ثػـ آراء العممػاء 
 في الكتاب . 

أثبت البحث أف سبط ابػف الجػكزم لػـ يمتػـز فػي بعػض األحيػاف بمػا اشػترطو   -ّ
 عدـ التكرار .عمى نفسو مف االختصار ك 

كما أثبت البحث بالدليؿ أف كتػاب مػرآة الزمػاف يحتػكم عمػى بعػض الركايػات   -ْ
            رضػػػػػػكاف اهلل  –الضػػػػػػيعفة كالمكضػػػػػػكعة ، كالتػػػػػػي تقػػػػػػدح فػػػػػػي الصػػػػػػحابة 

 .   -عمييـ 

رصد البحث آراء المؤرخيف في سبط ابف الجكزم ، كآراءاىـ فػي كتابػو مػرآة   -ٓ
 الزماف .

 فاء مف كتب المغة كالمعاجـ العربية .عٌرؼ البحث بمفيـك الح  -ٔ
 أثبت البحث كركد لفظ النعؿ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة.  -ٕ
ذكػػر البحػػػث بالتفصػػػيؿ أسػػػباب كصػػػكر الحفػػاء كمػػػا كردت فػػػي كتػػػاب مػػػرآة   -ٖ

 الزماف.



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٔٓ 

نمػػا ىػػي متنكعػػة  ،كضػػح البحػػث أف أسػػباب كصػػكر الحفػػاء ليسػػت كاحػػدة  -ٗ كا 
د، كالنػػذر، كالحيمػػة، كالعقكبػػة، كالتكفيػػر عػػف كمتعػػددة مثػػؿ: ) الفقػػر، كالزىػػ

ذنػػب، كىيبػػة كجػػالؿ المقػػاـ، كاالسػػتعطاؼ، كالفػػرار مػػف المخػػاطر ، كالتعبيػػر 
 عف الحزف ( .

أطنػػب المؤلػػؼ فػػي  ،أثبػت البحػػث أف ىنػػاؾ تػػراجـ لمحفػػاة فػي الكتػػاب مطكلػػة  -َُ
ف بعضيا قد تجػاكز العشػريف صػفحة ، كبعضػيا إسردىا بشكؿ كبير ، حتى 

 كصؿ ألكثر مف خمسيف صفحة . اآلخر قد
كمػػا أف ىنػػاؾ بعػػض التػػراجـ لمحفػػاة متكازنػػة كمتكسػػطة ، فميسػػت بالطكيمػػة   -ُُ

 المممة، كال بالقصيرة المخمة ، كقد تعرض البحث لذكرىا .  
كأخيرا أسػتطيع أف أقػكؿ إف كتػاب مػرآة الزمػاف لسػبط ابػف الجػكزم ىػك مػف 

ض الركايات التاريخية الػكاردة فيػو الكتب الميمة في التاريخ العاـ ، كلكف تحتاج بع
كتػػػاريخ الخمفػػػاء  ،لمدراسػػػة كالنقػػػد كالتمحػػػيص، كخاصػػػة فػػػي فتػػػرة السػػػيرة النبكيػػػة

 الراشديف . 
 ىذا كباهلل التكفيؽ ،،،

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

 
 
 
 
 



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٔٔ 

 فٓزص ادلصادر ٔادلزاجع
 .  ُدل مً أىصله نلكسآٌ نل سٓه 
 أّال : نملدا ز :

 ـ (: َٕٖىػ /  ِٔٓ*البخارم )محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ت 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو   -ُ

 ىػ ُِِْتحقيؽ : محمد زىير بف ناصر الناصر، ط/ دار طكؽ النجاة ، الطبعة األكلى، 
*ابف تغرم بردم )يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ  

 ـ (:  ُْٗٔىػ / ْٕٖالديف ت 
 .مصر -كا رشاد القكمي، دار الكتبالنجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، ط/ كزارة الثقافة  -ِ

 ـ(:  ُِّٖىػ /  ِٖٕ*ابف تيمية )أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ت  
منياج السنة النبكية في نقض كالـ الشيعة القدرية ، تحقيؽ: محمد رشاد سالـ ، ط/ جامعة  -ّ

 ـ. ُٖٔٗىػ /  َُْٔا ماـ محمد بف سعكد ا سالمية ، الطبعة: األكلى، 
 ـ(:  ُٕٓٔىػ /  َُٕٔحاجي خميفة ) مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني ت * 

 . ـُُْٗبغداد ،  –أسامي الكتب كالفنكف ، ط/ مكتبة المثنى كشؼ الظنكف عف  -ْ
 ـ(: ُْْٗىػ / ِٖٓ*ابف حجر العسقالني ) أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقالني ت  

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف، ط/ مجمس دائرة  -ٓ
 ـ.ُِٕٗىػ/ ُِّٗلطبعة الثانية، حيدر اباد/ اليند ، ا -المعارؼ العثمانية 

 -اليند ، ط/ مؤسسة األعممي لممطبكعات  –لساف الميزاف ، تحقيؽ: دائرة المعرؼ النظامية  -ٔ
 ـ.ُُٕٗىػ /َُّٗبيركت ، الطبعة الثانية، 

ىػ /  ُٖٔ*ابف خمكاف) أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف ت  
 ـ (: ُِِٖ

 –نباء أبناء الزماف، تحقيؽ : إحساف عباس ، ط/ الناشر : دار صادر كفيات األعياف كأ -ٕ
 ـ.ََُٗبيركت ، 

 ـ ( : ٖٖٖىػ /  ِٕٓ*أبك داكد )سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ت  
 بيركت .  –سنف أبي داكد، تحقيؽ : محمد محيي الديف عبد الحميد ، ط/ دار الفكر  -ٖ

 ـ( : ُّْٕىػ /ْٖٕأحمد بف عثماف الذىبي ) ت  الذىبي : شمس الديف محمد بف*



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٕٔ 

فيات المشاىير كىاألعالـ ، تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ ، ط/ دار  -ٗ كى تاريخ ا سالـ كى
 .ـ ََِّالغرب ا سالمي ، الطبعة األكلى، 

 .ـُٖٗٗىػ/ ُُْٗبيركت ، الطبعة األكلى،  –تذكرة الحفاظ ، ط/ دار الكتب العممية  -َُ
نبالء ، تحقيؽ : مجمكعة محققيف ب شراؼ شعيب األرناؤكط، ط/ مؤسسة سير أعالـ ال -ُُ

 .الرسالة
العبر في خبر مف غبر، تحقيؽ: د/ صالح الديف المنجد ، ط/ مطبعة حككمة الككيت ،  -ُِ

 ـ . ُْٖٗ
بيركت،  –المختصر المحتاج إليو مف تاريخ الحافظ الدبيثي ، ط/ دار الكتب العممية  -ُّ

 .ـُٖٓٗىػ / َُْٓ
عتداؿ في نقد الرجاؿ ، تحقيؽ عمي محمد البجاكم المجمد االكؿ دار المعرفة ميزاف اال -ُْ

 .بيركت  -لمطباعة كالنشر
ىػ/ ٔٔٔ*الرازم )زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ت

 ـ(: ُِٕٔ
ىػ / ُُْٓبيركت،  –مختار الصحاح، تحقيؽ: محمكد خاطر، ط/ مكتبة لبناف ناشركف -ُٓ

 : ـ( ُِّٕىػ/  ْٕٕأبك المعالى محمد بف رافع السالمي ت ابف رافع السالمي )*ـ. ُٓٗٗ
تاريخ عمماء بغداد المسمى منتخب المختار ، تصحيح : عباس العزاكم، ط/ الدار العربية  -ُٔ

 ـ.َََِق/  َُِْبيركت ، الطبعة الثانية ،  –لممكسكعات 
 ـ ( :  ُُْْىػ /  ّٖٓالزمخشرم )محمكد بف عمر الزمخشرم ت *
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/  -الفائؽ في غريب الحديث ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم  -ُٕ

 .لبناف ، الطبعة الثانية –دار المعرفة 
                 سػػػػبط بػػػػف الجػػػػكزم ) شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػك المظفػػػػر يكسػػػػؼ بػػػػف ًقٍزأيكغمػػػػي بػػػػف عبػػػػد اهلل *
 ـ (: ُِٔٓىػ/ ْٓٔت 
 -ياف ، تحقيؽ : إبراىيـ الزيبؽ ، ط/ دار الرسالة العالميةمرآة الزماف في تكاريخ األع -ُٖ

 .ـ َُِّىػ /  ُّْْدمشؽ ، الطبعة األكلى، 



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٖٔ 

 ـ (:  َُٓٓىػ / ُُٗالسيكطي ) جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي *
حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط/ دار  -ُٗ

ىػ /  ُّٕٖمصر ، الطبعة : األكلى  –سى البابي الحمبي كشركاه عي -إحياء الكتب العربية 
 ـ. ُٕٔٗ

*أبك شامة ) أبك القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي ت 
 ـ ( :  ُِٕٔىػ/  ٓٔٔ

تراجـ رجاؿ القرنيف السادس كالسابع المعركؼ بالذيؿ عمى الركضتيف، تصحيح / محمد  -َِ
اجعة / السيد عزت العطار الحسيني ، ط/ دار الجيؿ ، بيركت ، الطبعة زاىد الككثرم ، مر 

 ـ. ُْٕٗالثانية 
ىػ /  ْٓٔ*ابف الشعار المكصمي ) كماؿ الديف أبك البركات المبارؾ بف الشعار المكصمي ت 

 ـ( : ُِٔٓ
عقكد الجماف في شعراء ىذا »قالئد الجماف في فرائد شعراء ىذا الزماف، المشيكر بػ  -ُِ

بيركت ، الطبعة األكلى ، -: تحقيؽ: كامؿ سمماف الجبكرم، ط/ دار الكتب العممية  «الزماف
 ـََِٓ

 ـ ( :  ُّّٔىػ / ْٕٔ*الصفدم ) صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم  ت 
 ـ .َََِىػ/ َُِْبيركت -الكافي بالكفيات ط/دار إحياء التراث  -ِِ

أبك الطيب المكي الحسني *أبك الطيب الفاسي ) محمد بف أحمد بف عمي، تقي الديف، 
 ـ ( : ُِْٖىػ / ِّٖالفاسي ت 

ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد ، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت ، ط/ دار الكتب  -ِّ
 ـ. َُٗٗىػ /  َُُْبيركت ، الطبعة األكلى،  –العممية 

لعديـ ت * ابف العديـ ) عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي، كماؿ الديف ابف ا
 ـ (:  ُِِٔىػ / َٔٔ

 بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيؽ د/ سييؿ زكار ، ط/ دار الفكر. -ِْ
 ُٖٕٔىػ / َُٖٗ*ابف العماد )عبد الحي بف أحمد بف محمد بف العماد العىكرم الحنبمي ت 

 ـ (: 



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ِّٔٗ 

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، تحقيؽ : محمكد األرناؤكط ، تخريي : عبد القادر  -ِٓ
 ـ. ُٖٔٗىػ /  َُْٔدمشؽ ، الطبعة األكلى  -كط، ط/ دار ابف كثيراألرناؤ 

 ـ( :  ُُْٓىػ /  ٖٓٓالعيني ) بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني ت *
 عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف ) عصر سالطيف المماليؾ( الجزء األكؿ حكادث كتراجـ  -ِٔ

مد محمد أميف ، ط/ مطبعة ـ ( ، تحقيؽ د/ مح ُِٓٔ – َُِٓىػ /  ْٔٔ – ْٖٔ) 
 ـ . ََُِق /  ُُّْدار الكتب كالكثائؽ القكمية بالقاىرة 

بف سماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد أبك الفدا ) الممؾ المؤيد أبك الفداء عماد الديف إ*
 ـ ( :  ُِّّىػ / ِّٕعمر بف شاىنشاه بف أيكب،ت 

 .ية ، الطبعة األكلىالمختصر في أخبار البشر ، ط/ المطبعة الحسينية المصر  -ِٕ
 ابف فيد الياشمي: *
 بيركت. –ط/ دار إحياء التراث العربي ، لحاظ بذيؿ طبقات الحفاظأل لحظ ا -ِٖ

 ـ ( :  ُّٖٔىػ /  َٕٕالفيكمي ) أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم ت *
 .بيركت –المصباح المنير ، تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ، ط/ المكتبة العصرية  -ِٗ

 ـ ( :  ُُُِىػ /  ُٓٓالصقمي ) أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم ت  ابف القطاع*
 .ـُّٖٗبيركت ، الطبعة األكلى  –كتاب األفعاؿ ، ط/ عالـ الكتب  -َّ

ىػ /  ْٕٕ*ابف كثير : أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي القرشي ) ت 
 ـ ( : ُِّٕ

بيركت ، الطبعة  –ء التراث العربي تحقيؽ : عمي شيرم، ط/ دار إحياالبداية كالنياية ،  -ُّ
 .ـُٖٖٗىػ /  َُْٖاألكلى 

اًىيؿ ، تحقيؽ: د. شادم  -ِّ عفاء كالمجى ٍعًرفة الثِّقىات كالضف ٍرح كالتدٍعًديؿ كمى           التدٍكميؿ في الجى
بف محمد بف سالـ آؿ نعماف ، الناشر: مركز النعماف لمبحكث كالدراسات ا سالمية كتحقيؽ ا

 ـ. َُُِ -ىػ  ُِّْاليمف ، الطبعة األكلى،  -رجمةالتراث كالت
ابف المستكفي )المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ بف مكىكب المخمي اً ربمي، المعركؼ بابف *

 ـ(:   َُِْىػ / ّٕٔالمستكفي ت 



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

َِّٕ 

تاريخ إربؿ ، تحقيؽ: سامي بف سيد خماس الصقار ، ط/ كزارة الثقافة كا عالـ، دار  -ّّ
 .ـ َُٖٗ، العراؽ  -الرشيد لمنشر

 ـ (: ْٕٖىػ /  ُِٔ*مسمـ : مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ) ت 
 بيركت. -صحيح مسمـ ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط/ دار إحياء التراث العربي  -ّْ

*المطرزم ) ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف الديف الخكارزمي 
 ـ(: ُُِْىػ /  ًَُٔزٌل ت الميطىرِّ 

المغرب في ترتيب المعرب، تحقيؽ: محمكد فاخكرم، عبدالحميد مختار، ط/ مكتبة أسامة  -ّٓ
 .ـُٕٗٗحمب، الطبعة األكلى،  –بف زيدا
 ـ ( :  ُُُّىػ /  ُُٕابف منظكر ) محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ت *
 ىػ .ُُْْالثة، بيركت، الطبعة الث –لساف العرب ، ط/ دار صادر  -ّٔ

ىػ / ِٗٔ* ابف نقطة ) محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع، ابف نقطة الحنبمي ت 
 ـ(:  ُِِّ

التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ، ط/ دار الكتب العممية  -ّٕ
 ىػ . َُْٖبيركت ،  -
 ـ ( :  ُِٖٗىػ / ٕٗٔكاصؿ ت ابف كاصؿ )محمدد بف سالـ بف نصر اهلل بف سالـ بف *
مفرج الكركب في أخبار بني أيكب ، تحقيؽ: الدكتكر جماؿ الديف الشياؿ ، ط/ دار الكتب  -ّٖ

ىػ /  ُّٕٕجميكرية مصر العربية ،  -المطبعة األميرية، القاىرة  -كالكثائؽ القكمية 
 .ـ ُٕٓٗ

ىػ / ٖٕٔاف ت اليافعي ) أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميم*
 ـ (: ُّٕٔ

مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ، كضع حكاشيو: خميؿ  -ّٗ
 ـ. ُٕٗٗىػ /  ُُْٕبيركت ، الطبعة األكلى  -المنصكر، ط/ دار الكتب العممية



 

  

 

 
 (ـُِٔٓىػ /  ْٓٔبف الجكزم ) ت السبط  الحفاء كأشير الحفاة في كتاب مرآة الزماف

 

ُِّٕ 

 ـ (:  ُِّٔىػ /  ِٕٔاليكنيني ) قطب الديف أبك الفتح مكسى بف محمد اليكنيني ت *
آة الزماف ، بعناية: كزارة التحقيقات الحكمية كاألمكر الثقافية لمحككمة اليندية، ذيؿ مر  -َْ

 ـ . ُِٗٗىػ /  ُُّْالناشر: دار الكتاب ا سالمي، القاىرة ، الطبعة الثانية 
 ثاىٔا : نملسندع :

 ـ( :  ُٖٓٗىػ / ُُّّدكارد فنديؾ ) ت إ*
 ـ . ُٖٔٗ، بيركت  -اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ، ط/ دار صادر  -ُْ

 ـ ( :  ُٕٔٗىػ /  ُّٔٗخير الديف الزركمي ) ت *
األعالـ قامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف،  ط/  -ِْ

 ـ.َُٖٗبيركت ، الطبعة الخامسة  –دار العمـ لممالييف 
 أحمد طكراف قره بمكط :  -عمي الرضا قره بمكط *
المي في مكتبات العالـ )المخطكطات كالمطبكعات( ، ط/ دار التراث ا س»معجـ التاريخ  -ّْ

 ـ . ََُِىػ /  ُِِْتركيا ، الطبعة األكلى،  –العقبة، قيصرم 
 عمي بف محمد بف حسيف الًعمراف : *
كف ، ط/ دار عالـ الفكائد  -ْْ ؿ سىٍبعىة قري ـً اٍبف تىٍيًميدة ًخالى اًمع ًلًسٍيرىًة شىٍيًخ اً ٍسالى  –تىٍكًممىةي الجى

 ىػ ُِّْمكة ، الطبعة األكلى، 
 *عمر رضا كحالة : 

 بيركت . -معجـ المؤلفيف تراجـ مصنفي الكتب العربية ، ط / مكتبة المثنى -ْٓ
 ـ ( :  ُٖٖٗىػ /  َُّٕ*القنكجى : أبك الطيب السيد صديؽ حسف القنكجي ) ت 

، تحقيؽ: عبد الجبار زكار -ْٔ ، ط/ دار الكتب أبجد العمـك الكشػى المرقـك فى بياف أحكاؿ العمـك
 ـ .ُٖٕٗالعممية ، بيركت ، 

التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ ، ط/  كزارة األكقاؼ كالشؤكف  -ْٕ
 ـ. ََِٕىػ /  ُِْٖقطر ، الطبعة األكلى،  -ا سالمية

ػػػٌي بػػػف عبػػػد الكبيػػػر بػػػف محمػػػد الحسػػػني ا دريسػػػي، المعػػػركؼ الكتػػػاني ) -ْٖ ٍبػػػد الحى                  محمػػػد عى
 ـ (: ُِٔٗىػ / ُِّٖبعبد الحي الكتاني )ت 

فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت ، تحقيؽ : إحساف  -ْٗ
 .ـ ُِٖٗبيركت، الطبعة الثانية  –عباس ، ط/ دار الغرب ا سالمي 
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ِِّٕ 

 ىارلى إلمر بارنز : *
اجعة : سػعيد عبد الفتاح تاريخ الكتابة التاريخيػة ، ترجمة : محمد عبد الرحمػف برج ، مر  -َٓ

 ـ. ُْٖٗعاشػكر ، الجزء األكؿ، ط / الييئة العامة لمكتاب ، 
 ـ ( :  ُّّٗىػ / ُُّٓيكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس )ت *
 ـ . ُِٖٗىػ /  ُّْٔمصر  -معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ، ط / مطبعة سركيس  -ُٓ

 ثالجا : نلدّزٓات :

 آالء الفقي : *
مشى حافى القدميف أىميا مضاد لالكتئاب كتحسيف النـك ، مقاؿ في جريدة فكائد صحية لم -ِٓ

 ـ .  َُِٕيكنيك  ُُاليـك السابع ، الجمعة 
 عبد الدائـ الكحيؿ : *
عجاز في القرآف كالسنة، إلفكائد طبية لممشي حافي القدميف ، مقاؿ في مكسكعة الكحيؿ ل -ّٓ

 . net/?p=4https://kaheel.85401عمى االنترنت 
 عبد اهلل محمد الناصر : *
نكفمبر  ُٖىػ/  ُّْٖصفر  ُٖبالفصيح ) النعؿ ( ، مقاؿ في جريدة الرياض ، الجمعة   -ْٓ

 ـ .َُِٔ

https://kaheel7.net/?p=10758

