
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي املجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  املرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم املجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة األليتة  الل  ورقم العد 

املصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25املجلة عيى )
( صاحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،املشار إليها
 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين املذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة واإلصدار

  
ً
ويعّرف باملصدر واملرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )املصا ر واملراجع( اكتااًء بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر األول 

   عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )االنرتنت( من املنشور املشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت املشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص األليت وترجيح جهة

 ال تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته األليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من األلطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من األغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 
األجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 األديب عفيف الدين علي بن عدالن املوصلي

 م(1267هـ/666)ت

 دراسة يف سريته العلمية

 د. حنان عبد اخلالق علي م. 

10/4/2018 تأريخ القبول:   21/2/2018 تأريخ التقديم:  
 املقدمة:
تعددا موصل ددح لممددال صددا موصدداا موصيدد ليل موعيهادد  مددن م،ددقيت ق ل  صيم  ددق  ل ددا  

صيدددا لموادددق يل مدددن مالرا دددقي لماليتادددق   صدددامي  موع دددل  لم ام   أ ددد مش تيدددقيد  دددداما لا
لالسددهصق مددن مواددي ها موسددقاع لموسددق و و   دديل  ل ددا ش  ت،ددح صل ع ددق موصتصهددر  لصددا تعق دد  
  ددإ ااميت ددق صددا مومثددق  لثسدديل صاميسدد ق للمدديل الي مواددي ا لمومدداهر مه ددق  صيثددرم  م،ددقيهق  

  لصدا  د ا موت دلا مألا    1)مألئصد  مدن ثدح مدا  صيصل ق  ))خي  ص  ق  صق   صا موع صدق  ل 
  أ  سدددد      2)   ددددش هنخدددد لا لموهددددش هي عددددلا  اهددددلما موعددددي ))لص ددددش مويددددعي مودددد   هصس ددددح 

   3)هس  لا مهش أمامس   لصيثالت  
مص د  موع دي مو دق  ن لو يدعي أ صهد  ث هدديل   دا موعدي   لوادا مسدتتقا مويدعيم  صددا  

   مه تصعدددلا مه دددق له ادددلا صدددق   دددا   صدددا   دددقئا  مالسدددلما موتدددن تعادددا مدددن صلمسددد  صعه ددد

                                                 

 مركز دراسات الموصل . 
م ا مألسهي   ر مواها أ ن مومسا   ن  ا صمصا  ا   ا موثيه  مو ري   مو  ق  من ت  ه  مال سق     1)

  3/269 د   1357صط ع  موصااسن  )ص ي: 
مصلا صمصا يقثي  صط ع  موصا ن  )مواق يل: مو صمن  م ا سال  ع ط اقش مملح مويعيم   تماها: ص 2)

1974   1/24  
رثيهق  رثيهق  قي   م،ح موم،قيل مإلسالصه  لموعي ه    إ موعقو   صط ع    ،  ص ي  )مواق يل:   3)

  570   ص1970



 م.د. حنان عبد اخلالق علي           دراسة يف سريته العلمية   م(1267هـ/666)ت األديب عفيف الدين علي بن عدالن املوصلي
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لمستصيش ميث  مويدعي  د ا  دقوتطلي لود  هدنش   دي صدا موع دلي موعي هد  اال ثدقا مويدعي 
   1)مهش ص يرم  
لمهصق هتع ا  قوصل ح  مهعدا مويدعي صدا أمد  موت دلا مألا هد    دإ موسد   مألا دق    

  م،دددال  و ددد  صفوتدددقش مدددن  لم ددداا مادددا ثدددق لم هايسدددل ش لهتا دددلا ألرم دددش ل لممهدددش   دددإ   صدددق
لأ لوش صسح ثتق  )موصعهقي أللرما مأليعقي  وتخي مواها أ ل موصعقون صمصدا  دا أ دن موتدي  

   2)  1224 د/621 ا صعقون  ا  يث  موصل  ن )ش
ل ا  ظ  يعيم  موصل ح من أغديم  صخت تد   مثدقا   دقد موصداه لمو  دق  لمويسدق   

مول ددو لمور ددا لمويددثلت لموعتددق   لصددا موت ددلا مويددعيه  لمودددرح لموخصيهددقش لمالخلم هددقش ل 
مألخيت مالمق ن لمألوددقر  لصصدا ميدت ي   د م موتدا مويدق ي  تهدو موداها   دن  دا  داالا 

   موددددد   ثدددددقا  ال صدددد  مدددددن مألا   لم تددددديا  مدددددح مألمدددددق ن 1267 دددددد/666موصل دددد ن )ش
غهددي   دد   لمألودددقر لتعدديو  ن  ددق هثددلا موثددال  ظددق ي   دد  ال هصثددا  ل ددقطا صصثددا 

لوددش مه ددق ت ددق هو ثسهدديل  صددا   ددق  ددق ش   6)ودد ود هعددا  ل ددق  صددا م ددلما مويهق،دد  مو   هدد 
 أ صه    م موصل،لا وايمس  موسهيل موع صه  و  م مألاه  ايمس  تت ه ه  

لت،صا مو مر مسصش للالاتش  لث ود  ينتش موع صه   صق مه ق موع ل  مون م دت    دق   
  ل ال تش  ع صق    ديا  لصدا سد  ميدتدقوش  دقوع   لتالصهد ا  ثصدق ليهلخش مو ها َاَيَع   ه  

                                                 

مومصل   ي ق  مواها م ل   ا مهلل هق لش  ا   ا مهلل مويلصن  صع   مالا ق   ) هيلش: ا  ش   امي   1)
  صط ع  2ستييا؛  يلث صقا  ثقيح  تقيهخ مالا  موعي ن  تي ص  : هعال   ثي ليص،قا   ا موتلم   طموص

 ؛ ممصا    ا مو  قي مقصا  مومهقل موع صه  من موصل ح من   ي مالتق ث  1977امي موصعقيو  )ص ي : 
   1986ح:     يسقو  صق ستهي غهي ص يليل  ث ه  م ام   ) قصع  موصل 1262-1127 د/521-660)

  197ص
م ا موتلطن  ثصقح مواها أ ل موت،ح   ا مويرما  ا تق  مواها  ت خهص ص صو م ام  من صع     2)

  3/360ا 4مألواق   تماها: ص طتإ  لما  لرميل موساقم  لمإلييقا موالصن   
صمصا صمهن م ا ييها مواهيلم ن  م ل   ن مومسا  موعصال من صمقسا مويعي ل ام ش ل ااا  تماها:   6)

  203؛ ممصا  مومهقل موع صه  من موصل ح  ص1/307  صط ع  موسعقال  3مواها   ا مومصها  ط
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ت،دددصا مو مدددر يدددعيا ل تق قتدددش موع صهدددد  صدددو  هدددقا صثق تدددش موع صهدددد  صدددا خدددالح صدددق ألياتددددش 
 موص قاي موتقيهخه    ش  لأخهيم  لمقتش  س  خقتص  مو مر 

 امسه وولدته: -أولا 
مصددقا  ددا   ددن موي عددن  ددل مإلصددق   تهددو مودداها أ ددل مومسددا   ددن  ددا  دداالا  ددا  

  َ موصل دددد ن مو مددددل  موص تَددددي 
  ل ددددا وادددد    دددد م مو ادددد ؛ أل ددددش ثددددقا صددددق يم   مددددح موص تَدددديَ    7)

  أ  صدددق هعددديو مدددن مول دددش مومق،دددي  ثسدددي مويدددتيل  ل دددن  ص هددد  تملهدددح  دددص  8)لمألوددددقر
صعص صن موإ  ص لم،ح لو  م موص ط ح تسصهقش صتعداال ص  دق مدح  موتديم    لمدح موص ت ديَ   

   9)ح موتعصه لم
مصق لالاتش مثق ش  قوصل ح من موهل  موخدقصع لموعيديها صدا يد ي  صدقا  ماللودإ 

   11)  ل  ق أص،إ أهق  مو  ق 10)  1187 د/583س   )
 

                                                 

مو مل     ن  ا  االا موصل  ن  مال تخق  وثيو مال هقش موصيث   مال يم   تماها: مقت   قوح   7)
  7   ص1988مو،قصا  صفسس  مويسقو   ) هيلش: 

  صط ع  ص  ع امئيل موصعقيو موعسصق ه   )مهاي 1صمصا   هح صي ل مورصقا  طموهل ه ن   ط  مواها صلسإ  ا   8)
؛ مو   ن  يصع مواها صمصا  ا ممصا  ا  سصقا  تقيهخ مإلسال   تماها:  صي   ا 2/392   1955  قا مواثا: 

؛ موثت ن  227   ص670-661   ملمار للمهقش)2002  امي موثتق  موعي ن  ) هيلش: 2موسال  تاصي   ط
؛ 3/43   1974مصا  ا يقثي  ملمش مولمهقش لمو هح   ه ق تماها: ممسقا   قع  امي موساقم   ) هيلش: ص

موعه ن   اي مواها صمصلا   اا مو صقا من تقيهخ م ح مورصقا  مااش صمصا صمصا مصها  مو هئ  موص يه  موعقص  
هلسو  مو  ل  مورم يل من ص لد  ؛ م ا تدي   يا    صقح مواها أ ل موصمقسا2/37   1988و ثتق   )ا  : 

؛ موسهلطن   الح مواها   ا مويمصا  7/226ص ي لمواق يل  موصفسس  موص يه  موعقص  و تنوهو لموتي ص  لمو يي  
  2/179   1965  )ا  : 1 ده  مول قل من ط اقش مو دلهها لمو مقل  تماها: صمصا أ ل موت،ح ا يم ه   ط

 لمستخيم  موص َعص إ  اال   ا:يهقال موعي  من     موتعصه    9)
Forum.stop55.com/362436-3-htm 

م ا مويعقي  ثصقح مواها م ل مو يثقش موص قيد موصل  ن   الئا مو صقا من ميمئا يعيم    م مورصقا موصي لي   10)

   2005   امي موثت  موع صه   ) هيلش:1 د  الا مو صقا من يعيم    م مورصقا  تماها: ثقصح س صقا مو  لي   ط

  2/392؛ موهل ه ن   هح صي ل مورصقا  5/96  4صج

 لما  ص طتإ  من موتيمر موعي ن   ا  وش لمخي ش صمصا  صهح ي ش ل  ا مومصها موع ل ن  امي موييها   11)
  2/251   1979و  يي  ) داما: 
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 نشأته العلمية: -ثانياا 
 رحالته وشيوخه: -1

 ين  تهو مواها صم ق  و ع   لموصعيم   ا  ود  هات دي   دإ مالخت دقص  ع د  لممدا  
  متددن موصل ددح ودد    ددا  12)ثددقا صمدداسق  ل ملهددق  لودلهددق  م،ددال   ددا مألا  لمويددعيماددط   ددح 

غهدي يدهخ لممدا  ثيتدش موص ددقاي موتقيهخهد   ل دل مويدهخ  دقئ  مودداها م دن مومدي  صثدن  ددا 
موصل د ن موصلودا مو مدل  موصيد لي مود   َاَيع   هدش   13)يهقا  ا ي    ا  قوح موصقثسه ن
اهددلما موصت  ددن  لمويددهخ أ ددل مومددي    ددا موصل ددح لميددتدح  تهددو مودداها مالا   ل دديأ   هددش 

  ددق ه َع دد  مواددي ا لمألا  سدد  يمددح اوددإ  ددداما لم تصددو  نئصدد  مألا  لمو مددل لمو ددد  لمومدداهر 
مهدر  دديأ   ددإ أ ددن صمصددا  ددا موخيددق  لم ددا موع ددقي لم ددا مال  ددقي  لأ ددن صمصددا سددعها  ددا 

مو قع   ش لم تيي  دهتش مدن مود الا  موا قا  س   قا اوإ موصل ح لت اي   ق وإلمقال لأخ 
لممددا ص ددش خ ددا ثسهددي  ل ددا ل ددو  ن ددش )) ددقصو م ددلا مألا  لم دد  ثددال  موعددي   موص صددو 
  ددددددإ اه ددددددش ل ا ددددددش لموصتتددددددا   ددددددإ  ص ددددددش لم،دددددد ش    لثق ددددددش لمقتددددددش  قوصل ددددددح سدددددد   

   14)  1206 د/603)
موساقمهدد   سدد   دداأ  تهددو مودداها يم تددش موع صهدد  موتددن ثددقا و ددق الي مددن ت يددهط موميثدد  

  مثق ددش  ددداما  ددن ملح موصدداا موتددن رمي ددق  لصددي   صاه دد   15)لموتثيهدد  مددن موصدداا موتددن رمي ددق
سدددقصيم  موتدددن ثق دددش  دددا م تعيدددش مدددن ت دددد مألهدددق  ثسدددقئي صددداا موعددديما   دددإ   دددا موخ هتددد  

  سد  يمدح    دق مودإ  دداما  16)  1225-1179 دد/622-575مو ق ي واها مهلل موع قسن )
 يهلخ  ال سصو   ه   لص   :لمه ق موتاإ  

                                                 

  7/226م ا تدي   يا   مو  ل  مورم يل    12)

 قوخق لي  يه  صا يم   صقود  ا طلا صا اهقي ي هع   مومصل   صع     س   موإ صاه   صقثسها: ل ن   ا  13)
  5/43مو  اما  امي  قاي و ط ق   لمو يي  ) هيلش: ا ش   صج 

م ا خ ثقا  أ ل موع قع يصع مواها ممصا  ا صمصا  ا أ ن  ثي  لمهقش مأل هقا لأ  ق  أ  ق  مورصقا    14)
  280-5/278   1977تماها: امسقا   قع  امي  قاي  ) هيلش: 

الصع   رثن  ))مويم   موع صه  لالي ق من اسيم  موص قح موع صن: موصت ل   لموالممو لمال لما    ص    ثقا   15)
   اال   ا صل و موصثت   مالمتيم،ه  موع صه  موعيم ه    إ موصل و 22/157   ا2013موتقيهخه   )اهسص ي: 

 www.ivsl.orgمالوثتيل ن:

   2/251وتيمر موعي ن   لما  من م  16)
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موصمددار أ ددل صمصددا   ددا موعرهددر  ددا صمصددلا  ددا موص ددقيد مو ددداما  موصعدديلو  ددق ا  -1
    لسددصو صددا مواق،ددن صمصددا  ددا 1129 ددد/524مألخ،ددي موم   ددن مودد   لوددا مددن سدد   )

  ددا مو ددق ن مأل  ددقي   ل  ددا مو  ددقي  ددا تل دد   ل  ددا مول ددق  مال صددقطن  لثددقا سادد  خهدديم  
مدددا ر   دددش م دددا مودددا هسن لم دددا مو  دددقي لصمصدددا  دددا   دددي  دددا   دددا موددديرما   اه دددق   تهتدددق  

لموصااما  ا أ ن مواقس  مواهسن لَ َ   مواها مواقس   ا صمصا  ا هلسدو مو يرمودن ل خديلا  
   17)  1214 د/611لثق ش لمقل م ا مألخ،ي س   )

 موصمددار أ ددل صمصددا   ددا موعرهددر  ددا صعددقون  ددا غ هصدد  مو ددداما  موصعدديلو  ددق ا -2
   لسصو صا   ا مول ق  مال صدقطن لأ دن مو داي موثيخدن 1130 د/525َص ه ق  لوا س   )

ل خدددديلا  لصصددددا يلت   ددددش م ددددا موددددا هسن لمو يرموددددن لم ددددا مو  ددددقي لمو صددددقح همهددددإ م ددددا 
مو دددددهيمن  لل دددددو م دددددا ص ه دددددق  ق دددددش ثدددددقا خهددددديم   دددددمهح موسدددددصقا  ل دددددا تدددددلمن سددددد   

   18)  1215 د/612)

هدددق لش موَتدددي مش  ل دددا َاَيَع   دددإ يدددهلخ  دددا ل  ي دددلم مدددن  مويدددهخ أ دددل موتدددي  همهدددإ  دددا -3
مومدداهر  صدد    اسددصق هح م ددا موسددصي  ا  ل  ددا مو  ددقي  ددا تل دد  لهمهددإ م ددا موطدديمه  
لصددا يلمتددش مودد ها مدداسلم   ددش م ددا موددا هسن لممصددا  ددا صددلالا  لثق ددش لمقتددش مددن  ددداما 

   19)  1215 د/612س   )
مو ددددددددددداما  موتددددددددددن تلمهددددددددددش سدددددددددد   موصماسدددددددددد  الصعدددددددددد    ددددددددددش موص ددددددددددقيد  ددددددددددا ثقصددددددددددح  -4

   20)  1216 د/613)

موتاهش أ ل تيم  همهإ  ا ا يم ه   ا أ ن تيم  موثيخدن مو دلر  مويدقمعن مود   لودا سد    -5
    لتتادددش   دددإ ص صل ددد  صدددا موتا دددق  صددد    أ دددل مومسدددا م دددا موخدددح 1131 دددد/526)

                                                 

  صفسس  11مو   ن  سهي أ ال  مو  ال   تماها:  يقي  لما صعيلو لصمهن  الح موسيمقا  ط  17)
  32-22/31   2001مويسقو   )  يلش: 

  22/33موص اي  تسش    18)

  54-22/53موص اي  تسش    19)

  227 د   ص670-661مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار للمهقش )  20)
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مددا ر  لماليصددل  لموثيلخددن لأ ددن مول ددش  لصصددا يلت   ددش م ددا موددا هسن لموال ددن  ل ددا
   21)  1217 د/614 اصيا ل داما  لثق ش لمقتش س   )

موصمددار أ ددل ص  ددلي   ددرغش  ددا   ددا مهلل مويلصددن  تهددا مويددهخ ممصددا  ددا صمصددا  ددا  -6
مصددا  مو ددداما   لصددا يددهلخش مودد ها سددصو صدد    أ ددل   ددا مهلل مومسددا  ددا صمصددا  ددا 

الهدش  لصصددا مصدا  ل  دن  ددا   د  مهلل  دا   ددا موسدال   لممصدا  ددا أ دن غقود  م ددا موط
   22)  1219 د/616مار   ش م ا خ هح لموا هسن  ل ا تلمن من س   )

موتاهددش لمو مددل  مو،دديهي صمدد  مودداها أ ددق مو اددق    ددا مهلل  ددا مومسددها  ددا   ددا مهلل  ددا  -7
    1143 ددد/538مومسددها موعث ددي  مأل ددح مو ددداما  موصلوددا لموددامي  مودد   لوددا سدد   )

لمويق ي م ل صمصا   دا مهلل  دا ممصدا  دا   دي  لأخ  مو مل  ا مويهخ مالصق  موصمار
-1099 دد/567-492مو داما  موصعيلو  إ ا موخيق   لوا من  دداما لتدلمن مه دق )

أصق موماهر مسصعش صا موصمار لموتاهش أ ن موتتح صمصا  دا   دا مو دق ن    23)  1172
   مودددد   ثدددقا صدددا سددددقث ن امي 1168 دددد/564 دددا ممصدددا موصعددديلو  ددددق ا مو طدددن )ش

م    داما  ل ل يهخ سا  ما ر  سصل قتش  لسصو   هدش م دا مو دلر   لثدقا  تهتدق  موخال
  لث ود سصو صمد  موداها صدا موتاهدش لمومدقمظ أ دن ري د  طدق ي  24)خه يم  صتتاام  و تايم 

  لثددقا  25)   لغهددي  1113-1056 ددد/ 507-448 ددا صمصددا  ددا طددق ي موصااسددن )
وددد    ددديا مهدددش لص  دددق )يددديه ثتدددق  وصمددد  موددداها ص ددد تقش ليددديله مدددن   ددد  مو مدددل م

                                                 

  64-22/63مو   ن  سهي أ ال  مو  ال     21)

موص  ي   رثن مواها أ ل صمصا   ا موعظه   ا   ا موال   موتثص   ولمهقش مو ا    تماها:  يقي  لما   22)
؛ مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار 372-4/371   1971صعيلو  صط ع  م ام   )مو  و مالييو: 

  285 د   ص620-611للمهقش )

  524-20/523  ن  سهي أ ال  مو  ال   مو   23)

م ا مو لر   م ل موتي    ا مويمصا  ا   ن  موص تظ  من مخ قي موص لد لمالص   صط ع  امئيل موصعقيو   24)
  10/229 د    1359موعسصق ه   )مهاي م قا مواثا: 

  19/361مو   ن  سهي أ ال  مو  ال     25)
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ماله،ددقه  أل ددن   ددن موتقيسددن  لثتددق  )ا دديم  مواددي ا موثدديه   مددن ص  دداها  لثتددق  
   26)  1219 د/616)مو  ق  من   ح مو مل   لثق ش لمقتش من  داما مه،ق  س   )

موصمددددار أ ددددل موتددددتح ممصددددا  ددددا   ددددن  ددددا مومسددددها مودر ددددل  مودددد   لوددددا   ددددداما سدددد    -8
َيَع   ددددإ ص صل دددد  صددددا يددددهلخ  ددددداما  لل ددددو  ن ددددش  ددددمهح    لاَ 1137 ددددد/532)

    ل ددا تددلمن أ دددل 1216 ددد/613موسددصقا  لثددقا  تهددو موددداها  ددا سددصو   هددش سددد   )
   27)  1221 د/618موتتح من س   )

   28)مويهخ   ن  ا صمصا موصل  ن  لمويهخ   ا مهلل  ا  سصقا  ا  اهيا -9

م   س  ميتمدح اودإ  دالا مويدق  مهدر صدي ل عا أا ت اإ تع هصش من  داما  سقمي اوإ موثل 
 اصيا س  اخح م د  موتدن ثق دش ص تادإ موع صدق  لمألا دق  لطدال  مومداهر مدن ألمئدح مواديا 

  لتدق   30)  لمه ق موتاإ  قوعالص  موث هي تدق  موداها موث دا  مود   أ دقر ودش 29)موسق و و   يل
ل مودهصا رهددا  دا مومسدا  ددا موداها  دل موصتتدن يددهخ موم تهد  ليدهخ مواديم مش لصسدد ا مويدق  أ د

رهددددا  ددددا مومسددددا  ددددا مصهددددي موث ددددا  مو ددددداما  موصاددددي  مو مددددل  مو دددددل  مودددد   لوددددا سدددد   
    لمتددظ مواددي ا موثدديه  ل ددل  دددهي  ل دديأا  قويلمهددقش موعيددي لوددش  يدديل 1126 ددد/520)

أ لم  س   قش متإ م ت إ اوهدش   دل مالسد قا مدن مواديم مش لمومداهر  لصدا يدهلخش مواق،دن 
مال  ددقي  لم دل ص  ددلي موادرمر لط مدد   دا   ددا موسدال   أصددق مو مدل مادديأ   دإ أ ددن أ دل  ثدي 

موسددعقامش م ددا مويدد ي  لسدد ط موخهددقط لم ددا موخيددق   لسددصو مو ددد  صددا أ ددن ص  ددلي م ددا 
مو لموهان  ل ا أ قر وش  اا ثسهي صا مويهلخ لتياا اوإ ص ي لمويدق  سد  مسدتلطا اصيدا  

                                                 

  لموعث ي : مس    هال صا  لممن ا  هح لمو س   102-3/100 هقا  تي صتش من م ا خ ثقا  لمهقش مال  26)
  4/142 ث ي   ل ث يمل   مومصل : صع   مو  اما  

  502-1/501ا 4م ا موتلطن  ت خهص ص صو م ام      27)

؛ مو تا    اله مواها خ هح  ا 227 د   ص670-661مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار للمهقش )  28)
   2010  امي موثت  موع صه   ) هيلش: 1 قولمهقش  تماها: أ ل   ا مهلل  الح موسهلطن  ط مه د  مولممن

17/222  

؛ مو   ن   سق  مايهع  صلسل   أ ال  موصل ح  صيم ع :  قي  2/252 لما  من موتيمر موعي ن    29)
  1/474   2004همهإ موصاله  ث ه  موما ق  مو قصع   )موصل ح: 

  2/179  مول قل  موسهلطن   ده  30)
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ظيهتدددددددق   لأصدددددددق لمقتدددددددش مثق دددددددش سددددددد    لل دددددددو  ن دددددددش  دددددددمهح موسدددددددصقا ساددددددد  مدددددددن  ا دددددددش
   31)  1216 د/613)

س    ا  تهو مواها ص ي لَاَيَع   إ مويهخ مو مل    دا موصد ع   دا  دقوح  دا 
  ل دا لودا  د م مويدهخ سد    32)ممصا  ا موايين موتصهصن مالسث اي  ل يأ   هش اهلما موصت  ن

مصدا   دا مهلل  دا  دي     ل رح ص ي لمستلط  ق  لايع مو مدل   دإ أ دل ص1152 د/547)
ثصددق سددصو صددا مصددقا موميم ددن  ل ددا ل ددو  ن ددش  ال صدد  اهددقي ص ددي أا ددق  ل مددلم  وددش مو ددلماي 

   33)  1235 د/633لموديمئ   لثق ش لمقتش س   )
 اشتغاله بالعلم وتالميذه: -2

و ددر  تهددو مودداها مددن مواددق يل هادديو مألا  لمو مددل له سددصو مومدداهر متددإ ت دداي  
  لطددقي  ددهتش لميددت ي  34)ح  ظددق ي مواددق يل أسددتق م  مددن مألا  لمو مددل  ددقصو موص ددد مو ددقو

  صددش  ل  دداا ص صل دد  صددا طددال  مومدداهر ليللم   ددش ماددط لودد  تيددي موص ددقاي موتقيهخهدد  
 موإ م    ممقالم صا صفوتقش  تهو مواها لص   : 

   لسدصو   هدش  ل ثديا 1350 دد/705أ ل صمصا   ا موصفصا  دا خ دو موداصهقطن )ش -1
يدددهلخش   دددقح:)) يأش   دددإ مويدددهخ موتق،دددح أ دددن مومسدددا   دددن  دددا  ددداالا  مدددن صع ددد 

سد   ثدي سد اا  –مو مل   أخ يد أ ل صمصدا   دا موعرهدر  دا صمصدلا مومدقمظ  ديم ل    هدش 
  )صددا ثددقا  م وسددق ها مددن موددا هق  عددح مهلل وددش هددل  مواهقصدد   ددقح يسددلح مهلل ) - تصقصددش

   35)وسق ها صا  قي  

                                                 

  36-22/34مو   ن  سهي أ ال  مو  ال     31)

  2/474؛ مو   ن  صلسل   أ ال  موصل ح  2/253 لما  من موتيمر موعي ن    32)

  116-2/115؛ موسهلطن   ده  مول قل  152 د   ص640-631مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار للمهقش )  33)

ا مواقس   ا صمصا  ا هلسو مالي ه ن  موصاتتن   إ ثتق  مويل،تها مو يرمون      مواها أ ن صمص  34)
 1    2006  موصثت   موع يه   ) هيلش: 1موصعيلو  تقيهخ مو يرمون  تماها:  صي   ا موسال  تاصي   ط

؛ موعرمل     قع  تقيهخ مألا  موعي ن من موعيما  صط ع  17/220؛ مو تا   مولممن  قولمهقش  1/180ا
  2/253؛  لما  من موتيمر موعي ن  1/253   1960 صن موعيم ن  ) داما: موص صو موع

  1/215ا 2مو يرمون  موصاتتن   إ ثتق  مويل،تها     35)
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قش يددع قا  ددا أ ددن  ثددي  ددا  صددي مألي  ددن مودد   الر  مويددهخ مويددهخ مورم ددا أ ددل مو يثدد -2
 صدددقح موددداها م ددددا موظدددق ي  صددددال طله ددد  لسدددصو صعددددش يدددهلخ صددددا ص دددي لمإلسددددث ايه  
لاصيددا  صدد     سصددقا مويددقي ن ل  ددن  ددا يدد قا لصمصددا  ددا أ  دد  مو  عددقح ل ددا تددلمن 

   36)  1311 د/711س   )

مومسددها موص ددي  مودد   لوددا ل ددل  دداي مودداها هلسددو  ددا  صددي  ددا   37)مويددهخ موخت ددن -3
    لسدددصو صدددا   دددن م دددا يلم  ل دددقوح موصددداو ن لم دددا موص طدددن 1247 دددد/645سددد   )

   38)  1330 د/731لغهي   لثق ش لمقتش س   )

موصمار أ ل  ثي  ا   ا مهلل  ا مه د موصعديلو  دق ا مودالمامي  مود   ودش ثتدق  )ث در  -4
عدددددددددا سددددددددد   مودددددددددايي ل دددددددددقصو مودددددددددديي  ل دددددددددل مدددددددددن تسدددددددددع  ص  دددددددددامش  ل دددددددددا تدددددددددلمن  

   39)  1335 د/736)

سدددصو صددددا  تهددددو مودددداها م ددددا موطددددق ي   لمويددديهو  ددددر مودددداها  ل  ددددا مهلل  ددددا   ددددن  -5
   40)مو   ق ن  لمختقا  قئي  لخاه   مو   ق ن

ل عا يم    تهو مواها اوإ مويق  لص ي  قا اوإ موصل ح لصثدر   دق صدال هاديو         
   41)  مولمماها اوه ق صا صاا مخيتمو مل لمألا  من صاميس ق لصسق ا ق لهتها موطال

 مؤلفاته ومكانته العلمية: -3
صدددقح  تهدددو موددداها اودددإ مور دددا لموع دددقال  لثتددد  و تسدددش مهصدددق ثتددد   دددر م  صدددا ثدددال   

موصيقهخ لموعقيمها  لمن   م موسهقا  ادح ص دش م دا موتدلطن اودإ  د م موصخت دي: ))ال تثل دلم 
ددها متثل ددلم و ،ددقصا صت  صددها   ص تص 
ثالصددش موت،ددهح: ))ال هسددتيهح    ددد متددإ ال    لصددا 42)

 ت قون صا مثح موا هق  لأ يا:

                                                 

  13/21مو تا   مولممن  قولمهقش    36)

  2/179؛ موسهلطن   ده  مول قل  227 د   ص670-661مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار للمهقش )  37)

  22/470  مولممن  قولمهقش  مو تا   38)

  227 د   ص670-661مو   ن  تقيهخ مإلسال   ملمار للمهقش )  39)

 موص اي  تسش لمو تم    40)

  1/474مو   ن  صلسل   أ ال  موصل ح    41)

  1/502ا 4ت خهص ص صو م ام      42)
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 فليس ينقصها التبذيُر والســـرفُ   ال تبخلنَّ بدنيا و هي ُمقـــبلــــــة        
 (43)فالحمد منها إذا ما ادبرت خلف((  فان اولْت فأحرى ان تجود بهـــا

 ام  لألودددو  مدددح موصتدددي   لم،دددال   دددا  ودددد مادددا أودددو   تهدددو موددداها مدددن م دددلا م
مويدددعيه  موتدددن مسدددتمل ش م تصقصدددقش مويدددعيم  موصل ددد هها  لاخلو دددق مدددن  دددق    44)لمألوددددقر

تعددق  موتثددي  ل ددا ت عددر اوددإ مومهدديل مددن  45)موطدديو مألا هدد    أل  ددق تمتددق  اوددإ ثددا مودد  ا لمر
ش مه ددق   ل ددا  دديا  تهددو مودداها مددن  دد م موص ددقح لودد 46)م   ددق لمول ددلح اوددإ صعق ه ددق موصدديمال

 ت ق هو ص  ق ثتق :
ت،دددص ا أيدددعقيم  ثسهددديل صدددا  ددد م مو دددلا مويدددعي     47))  ا ددد  موص تدددقر مدددن مدددح مألوددددقر  -1

 ع، ق صا  ظصش ل ع، ق م خي صا  ظ  موسق اها أل موصعق يها وش  صا  ود  لوش ص ددرم  
 من )موسلع  لأيس ش اوإ  اهاش يصع مواها  ا خ ثقا ل ل من اصيا:

 ُت منه بــناء        ال ترى عكسه يحيُل البنــــاءــــــــــــــلـفـٍظ عكـس أي            
 حـــــاءـــــــوة تخلو منه وال البط      هو في األرض كلها ال ترى الربـ          

 هو في الغرب موضٌع وترى التصـ     حيــف فـي الشرِق بقعًة غناء
 ن ولـــــو كـــــــان ربـه عـاديـــاءيدخل الحصَن غاديًا ال يــرى األذ      

 ولـه فــــي طـــــــب الطبـيب مضاٌف      إن تأمـــــــــــلــتـه تــــــــجـــد دواء           
 أظـــــــــلـمـت طــــــــــــرُق حــلِه فأبنـه     عــادُة الشمس أن تفيد الضيـاء           

 

                                                 

 موص اي  تسش لمو ر  لمواس  لمو تم    43)

  17/220؛ مو تا   مولممن  قولمهقش  1/180ا1ثتق  مويل،تها   مو يرمون  موصاتتن   إ   44)

-656موطل ن  هلسو  ي هع   ل    لا موعيم هها موم،قيه  من  الا مويق  لص ي   45)
  174   ص1990أطيلم  اثتليما غهي ص يليل  ث ه  م ام   ) قصع   داما:  1400-1258 د/803

ي ها موسقاع لموسق و مو  يهها   صلسل   موصل ح موم،قيه   ييها   قظ   )مومهقل مألا ه  من موا  46)
  3/174   1992  امي موثت  و ط ق   لمو يي  )موصل ح: 1ط

مو داما   اسصق هح  قيق  ا صمصا أصها  اه،قه موصث لا من مو هح   إ ثيو موظ لا  ا أسقصن   47)
؛ ثمقو   2/96   2008ع صه   ) هيلش:   امي موثت  مو1موثت  لموت لا  تماها: صمصا   ا مواقاي  طق  ط

  7/149 صي ي،ق  صع   موصفوتها  امي ممهق  موتيمر موعي ن  ) هيلش: ا ش   
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   48)ش اوإ  اهاش  تهو مواها مو   س َي  شل ا مح م ا خ ثقا مو در لأيس 
َ     ددد  تش و ص دددد ماليددديو صلسدددإ  دددا موعدددقاح مألهدددل ن -2 ثتق دددق  مدددن )موص تَدددي 

  ل دددا  دددق   49)
ددإ   ايمسدد  لتماهددا  دد م موثتددق  صمصددا صيمهددقتن لهمهددإ صهددي   دد   لهخددتص  قسددتخيم  موصعص 

صدد  لومات ددق خقتصدد   لمدداا  ل ددا  ددي  موصفوددو  دد م موثتددق  مددن  يدديها  ق ددال سدد ات ق صاا
   50)لم ي  صق تل و  ش   ا مويسقو  أل موثتق   ن  ق اوهح  ص ن من مستخيم  موتعصه 

لثق دش مألمددق ن لمألودددقر تيسددح اوددإ  تهددو موداها صددا   ددح مويددعيم  مهم  ددق  ظصددق   
 ليعيم  لهيس  ق موه    لصا  ود صق ثت ش موهش  ق ي مواها م ا مو اه  ص درم  من سهو: 

 دقَّ فـي الفـهم وَجــالَّ   يف الدين يا َمنْ يا عف 
 س عليًا وهو أعلــــى  والذي سموه في النـا 
 ـه لنا القدُح المعـــّلى  يا أخا الفضِل الذي فيـ 

 و ان كــان محــــّلــــى   أي شـيء طعـمه مـر     
 ولـكم بــالضــرب َصـّلى   وهو شيخ اليصلــي             

 ين الجواب فقال:فكتب عفيف الد
 ق جميع الناس فضـالً    ناصر الدين الذي فــا
 لك تجلي جين يجلــى   ان تسلني عن رفيــق

 و يـرى فـي ذلك فحال    هو أنثـى فـي زمــــــاٍن                            

 كـــُل إال اللمـــــم أكــــال                 يشرب الماء و ال يــأ        
 (51)ُر لـه إلــف فيصلى    والندى يؤذيـه و الـنا                            
   52)ثتق  موت هقا من ييه مواهلما: لمو   هعا صا أي ي ييله اهلما موصت  ن -3

                                                 

  ييها  )مومهقل مألا ه       3/44؛ موثت ن  ملمش مولمهقش  2/392موهل ه ن   هح صي ل مورصقا    48)
ن موط  له  و ص ش ييم  صعيلو ؛ ل ل  لا صا مو  قش هستعصح م3/175صلسل   موصل ح موم،قيه   

 طه  موص ما؛ لو  ه ثي م ا خ ثقا من ثتق ش )لمهقش مال هقا    ا مال هقش 

  7/149ثمقو   صع   موصفوتها    3/44موثت ن  ملمش مولمهقش    49)

 Forum.stop55.com/362436-3-htmيهقال موعي  من     موتعصه  لمستخيم  موص َعص إ  اال   ا:   50)

  46-45وثت ن  ملمش مولمهقش  صم  51)

  2/254و صرها صا موتتق هح ه ظي:  لما  من موتيمر موعي ن    52)
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مال تخددق  وثيددو مأل هددقش موصيددث   مإل دديم : لماددا  دد م موثتددق  مودداثتلي مددقت   ددقوح  -4
  لهعددا  دد م موثتددق  صددا م سددقي 1988ش سدد   مو،ددقصا ل يدديتش صفسسدد  مويسددقو  مددن  هدديل 

مو ددقايل وثتدد   تهددو مودداها  مهددر هدداخح مددن  ددقو  مو ددد   ل ددا  ددي  مهددش موصفوددو مأل هددقش 
مويعيه  موصيدث   مإل ديم  لمدح ايدثقو ق لثيدو  دا ل دلا مإل ديم  مه دق ل دا ،د  موثتدق  

  ددإ مول ددش  هتددق  صددا مأل هددقش موتددن مودددر مه ددق  قئ ل ددق صلر دد    ددإ مدديلو موصع دد   165
 م تن:

 عدد االبيات حروف المعجم عدد االبيات حروف المعجم
 5 الضاء 7 االلف
 3 الطاء 7 الباء
 2 الظاء 7 التاء
 7 العين 5 الثاء
 1 الغين 8 الجيم
 5 الفاء 8 الحاء
 5 القاف 7 الخاء
 4 الكاف 11 الدال
 9 الالم 2 الذال
 9 الميم 7 الراء
 10 النون 4 الزاي

 4 الهاء 10 لسينا
 1 الواو 7 الشين
 3 الياء 7 الصاد

   53)ثصق متس  موثتق   قالخت قي لماله قر     
   54)مإلغيم  من مإل يم  -5

                                                 

  16  12-11وصرها صا موتتق هح ه ظي: مو مل   مال تخق  وثيو مال هقش  ص  53)

  10موصي و  تسش  ص  54)
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   55)أ تع مالتخق  من ا يم  مويق  -6
   56)من مو مل موو ثتق  )مويل،  موصر يل  -7
   57) ها من مو مل أوو أه،ق  ثتق  ) ر   موعها من مختالو موص   -8

 ثالثاا : عالقته بعلماء عصره
هعا  تهو مواها صا صتدقخي موعدقو  موعي دن لأثدق ي   صقئدش لأا قئدش  لصدا ث دقي صدا  

  لل و  ن دش  ال صد  مدن  58) صو  ها ساقمقش مو الا موعي ه  موسالر: موعيما لمويق  لص ي
  ل ظديم  وصثق تدش موع صهد   59)مألا  لود  موعي   مق  ق  من مح موصتدي   لمألوددقر صتتديام  مهدش

ماددا أس ددإ   هددش صفيخددلم لما ددق    دديا لصددا  ددق   عددا    لصدد    م ددا مويددعقي مودد   ل ددتش 
 ن ش: ))مق،ح مسا موثال  مدن موصسدقئح مو ملهد    هدا موص دقظيل صمادا ودش أيدعقي ال تدلمر  

)ممدا   لل دتش موعه دن  ن دش ) 60)صعيمتش  لهمتظ  ص   صا ص ح أيعقي أ دح رصق دش ل دلماي  
   61)مألئصدد  موصيدد ليها  صعيمدد  مألا  لثق ددش وددش موهددا موطددلوإ مددن مددح موتدديم   لمألودددقر  

لل دددتش م دددا يدددقثي موثت دددن  ق دددش: )) ال صددد  مدددن مألا   صدددا أ ثهدددق    دددن  ا   أ تددديا  مدددح 
  لأيدددددقا  دددددش م دددددا تددددددي   ددددديا   ن دددددش ))ثدددددقا اصقصدددددق  أاه دددددق  صتت دددددق   62)موصتدددددي   لمألوددددددقر  

   63)يق يم   
 عالقته بعلماء عصره: -الثاا ث

ي طددش  تهددو مودداها  ع صددق    دديا  ال ددقش لرهددقيمش موتاددإ   دد  مددن أس ددق  رهقيمتددش  
اودددددإ موصددددداا موتدددددن يمدددددح اوه دددددق  لص  دددددق صاه ددددد  م ددددد  موتدددددن موتادددددإ مه دددددق  هدددددق لش مومصدددددل  

                                                 

 موصي و  تسش لمو تم    55)

  1/501ا 4م ا موتلطن  ت خهص ص صو مالام      56)

 موص اي  تسش لمو ر  لمواس  لمو تم    57)

  6-5مو مل   مال تخق  وثيو مأل هقش  ص  58)

  2/253 لما  من موتيمر موعي ن    59)

  5/96  4 الئا مو صقا  صج  60)

  2/37 اا مو صقا    61)

  3/44ملمش مولمهقش    62)

  7/226مو  ل  مورم يل    63)
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    لمددن  وددد  ددقح هددق لش: 1248 ددد/646   ل صددقح مودداها مواتطددن )ش1228 ددد/626)ش
ث ق  م،ديل مواق،دن مألثدي  مودلرهي  صدقح موداها م دن مومسدا   دن  دا هلسدو  دا ا ديم ه  ))

لمهش  صق د  صدا أ دح موت،دح لمألا  مادقح أ دل مومسدا   دن  -ميع مهلل ص اا –مويه ق ن 
 ددا  دداالا مو مددل  موصل دد ن: م،دديش  اصيددا   ددا صمصددا  ددا   ددي  ددا   ددها مويددق ي 

وهدد  صددا صع ددإ  مقيغدد  صددا مقئددال مقواق ددق اوددن  لرهدي موصعظدد  م ق تددش ي عدد  طله دد   يه،دد  خق
 قئال :  ح يأهش  ط ي ع  أساط أل أا ي صا   ا صدو طدلح ل دي ت مت قلوت دق مل دات ق ثصدق 

  قح  ليي ش أخقط ش  منلصن اون   قوسثلش ل ل صتثي  س  أ يا ن و تسش: 
 وثنْت صدري الحمول َملوال   ورَدت منك رقعة أسأمتنـي

 وليالي الشتاء بردًا وطـوال   وكرباً كنهار المصنيف نقالً 
   64)مقستمسا أ ح موص  ع   ا مو اه   ل   لم صا مسا موصع إ     

    ل ثدديا م ددا 1282 ددد/681ثصددق موتاددإ مددن م دد   يددصع مودداها م ددا خ ثددقا )ش 
خ ثقا من صلم،و  اهال صا ثتق  )لمهقش مأل هقا لأ  ق  أ  ق  مورصدقا   اال أ دش ود  هتدي   

 ود  قح م ا خ ثقا: )) قح ون  قم  ق  تهو مواها أ دل مومسدا   دن  دا  داالا وش  لمن 
  ل قح أه،ق : ))لمثإ ودن مويدهخ  تهدو موداها أ دل مومسدا   دن  65)مو مل  موصل  ن     

 ددددا  دددداالا مو مددددل  موصتددددي     ددددقح: سددددقوش يدددديو مودددداها أ ددددق موصمقسددددا صمصددددا  ددددا   تهددددو 
ا  ددق ي موص   هاددن: ))لم تصعددش  خ ددا ثسهددي   ل ددقح مددن تي صدد  هعاددل   دد 66)مويددق ي     

صا أ مق ش لمو ق  ها   ش  ص     قم  ق مويدهخ  تهدو موداها أ دل مومسدا   دن  دا  داالا 
   67)موصعيلو  قوصتي   موصل  ن مإ ش أ يا ن وش يهئق  ثسهيم      

    ل ددقح م ددا أ ددن 1269 ددد/668ثصددق موتاددإ  تهددو مودداها  ددق ا أ ددن م دده ع  )ش 
ي صدد  ص دد   مودداها أ ددن مومسددا   ددن  ددا ممصددا  ددا   ددن  ددا   ددح موط هدد : م دده ع  مددن ت

))لمدداس ن  تهددو مودداها أ ددل مومسددا   ددن  ددا  دداالا مو مددل  موصل دد ن   ددقح: ثددقا مويددهخ 
                                                 

   1980  امي موتثي و ط ق   لمو يي لموتلرهو  )ا  : 3صع   مألا ق   طي ق  مواها أ ل   ا مهلل    64)
3/213  

  1/186لمهقش مال هقا    65)

  2/17موص اي  تسش    66)

  7/37م ا خ ثقا  لمهقش مأل هقا    67)
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ص ددد   موددداها م دددا   دددح صدددا  دددداما لأ دددق   قوصل دددح سددد   خدددالط   دددا يدددقا أيصدددا  دددقم  
   68)خالط     
ش مددن مألودددقر لموصعصددإ صددو   صددق  لم،ددال   ددا  وددد ثق ددش وعتهددو مودداها صيمسددال 

  يا  ثع   مواها أ ل مومسا   ن  ا صمصا  ا   ا مو صا مو صام ن موص دي  موسدخقل  
   70)  لم ا خ ثقا لغهي   69)    ل ق ي مواها م ا مو اه 1245 د/643)ش

 شعره: -رابعاا 
 أثسدي صدق ل دح موه ددق صدا يدعي  تهددو موداها مدن مألوددقر  لثددقا هيمسدح   دق   صددق  

   يا  لص    مواصهقطن مو   موتاإ  عتهو مواها من مواق يل لم ياا صا يعيا:
 حّي عصرًا معنى بدار السـالم             فـعـليه تحــيتـي و سالمــــــي
 أيقظــتـني ذكـراي طيب لياليــه             كأني قضيتها فـــي المـــنـــــام

 (71)وشربنا السرور شرب المدام           كــم حلبنا به مــــن اللــهـــو درًا 
 لصا يعيا أه،ق :

 وعود النفس أن تشقى وان تتعـب  ال تـعـجـــبـن إذا ما فــــاتك المطــــلـب
 (72)مات الكرام وما فيهم فتى أعقب  إن دام ذا الفقر في الدنيا فال تعجب 

التش مددن مددح لأليا وددش م ددا يددقثي موثت ددن  صددق   صددا أيددعقيا موتددن أتددش صددا صيمسدد
 مألودقر صو م ا خ ثقا مصا يعيا:

 أيهـــــــــــــــا العالم الــذي فـضــل العـا          لـــــــم علمـــــــًا ومـؤددا وذكــــاء    
 و الـــــــــــذي ان دعــاه قــاٍص و دا          ن لظـلم عـــــرى اجاب الدعــاء    
 ت منـه بـــــنــاء           ال ترى عكــــسه يحيـل البـنــاءأي لفــظ عـكـــــــــــسـ    
 وهــــــــــــو ان زال قلـبــــه يــــــنـظــــــر           القـلب كما كان قبـل ذاك سواء    
 وهـو فـي االرض كـلـهــــا ال تــــــــرى          الربوة تخلــو منــــه وال البطحاء    

                                                 

  1/304ط اقش مالط ق     68)

  45-3/44موثت ن  ملمش مولمهقش    69)

  1/474  ن  صلسل   أ ال  موصل ح   مو؛ 394-2/392موهل ه ن   هح صي ل مورصقا    70)

  2/253 لما  من موتيمر موعي ن    71)

  7/226م ا تدي   يا   مو  ل  مورم يل    72)
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 (73)غرب موضع وترى التصـ          حيـف فـي الشـرق بقعة غّناءوهو في ال    
لصدددا يدددعيا أه،دددق  صدددق ثت ددددش اودددإ  ق،دددن موا،دددقل يددددصع موددداها أ دددا خ ثدددقا مددددن  

 مواطقئو موصميل لموصا ن:
 به الهمة العليا إلى المنصب العالـي      أحاجيك ياقاضي القضاة ومن سمت

 زا             علـى كل صبر كان في الزمن الخاليومــن قد غدا في كـل فـن مبــــــــــــــر 
 و أوضـح بالفـكر اللطيـف غـــوامضا              ثوت بـرهـــــــة ما بــيننا ذات اشكـــــــال
 بـمـــطــــويـة طــــــي القبـــــاطي غــذيـت             ألــذ غــــذاء ثــــــــــم عــــــــلــــق بـــجـــلاير

 (74)خـــــت لهــــــا من جنسها هائم بهــا              جـميـع الــــــورى لكـن لها واحد قاليوا
لث ود ثت  م ا خ ثقا   اصق ثقا من اصيا ودرم  من سديم  مودإ  تهدو موداها مود         

 ثقا صتلم ام  من ص ي:
 صار حــبرًا مــــمارساً   ــالم الذيـايها العـــ     
 يجتليها عــــرائــــســــاً   ـذي موضحاتهو الـــ    
 ـع الورى منه قابساً   أي شيء تــرى جميـ    

 حيثمــا كـــــان كـانساً   أن في السرب نصـفه     
 تـــــلـق ضـوءًا مؤانساً          ــــــــــــهثـم صحف تمام             

 فكتب اليه عفيف الدين الجواب:
 قام للـــــدين حارســاً    الم الـــذيأيها الع              
 البستــــنا الطيــالسـا          والـذي مبــــدعــــاتـــه               
 كان مــوالي جالسـاً   صنعت لفظًا جذوتـه     

 ابــدًا ال برحت تجـــــ           لو المعانـي عرائساً 

 (75)عابسابعد ان كنـت         يـا مــالذة سررتــــني    
 

                                                 

  20/372 هلا موتلميهخ    73)

  20/374موص اي  تسش    74)

  394-2/393موهل ه ن   هح صي ل مورصقا    75)
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 وفاته: -خامساا 
تلمن م ا  االا  قواق يل هل  مو صع   عا موع ي من موهل  موتقسدو صدا يدلمح سد    

   76)    لاما صا مودا  ستح موصاط 1267 د/666)
 اخلامتة:

هصثددا مواددلح ما يخ دده  مألاهدد   تهددو مودداها تسددتما موايمسدد   وصثق تددش موع صهدد  
ملهدق  لودلهدق   م،دقم  مودإ مألا  لمويدعي مود   تصهدر مهدش؛ موتن تصتو   ق  ماا ثدقا صمدا سق  ل 

ال ددددش ميددددت ي  مددددح موتدددديم   لمالودددددقر مويددددعيه  لأو ددددو مددددن  دددد م مو ددددلا صددددا موت ددددلا مويددددعيه  
ت ق هو  اهال  لثق دش ودش صيمسدالش يدعيه  مدلح مالمدق ن  دها   صدق    ديا مدن موصداا 

  سدصعلم   دش مومداهر مو  دل  موتن رمي ق لص  ق م   لاصيا لمواق يل  لثد ود ودش طدال    د
 موييهو موإ ما تلمن من مواق يل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ م ا تدي   يا   مو  ل  20/372؛ موثت ن   هلا موتلميهخ  2/392موهل ه ن   هح صي ل مورصقا    76)
  7/226مورم يل  
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Man-of-Letter Afif  'Al-Deen Ali Bin Adlan Al-Mosuli 

666A.H/1267A.D 

               Dr. Hanan Abdulkhaliq Ali Al-Sabawi 

 

Abstract 

 

      The city of Mosul Characterized by a good 

geographical location that made it a civilized and eminent 

center from which the scientists and men of letters of every arts 

appeared; one of them was the poetry which is considered one 

of the literary arts composed by the poets of Mosul in many 

purposes such as :praise, satire, elegy, and erotic. Also, there 

were other poetic arts as each of enigmas and puzzles; one who 

was famous for this art the poet called Afif Al-Deen Ali bin 

Adlan Al-Mosuli who was excellent in literature and he also 

unmatched in deciphering the enigmas and puzzles whereas he 

had a lot of classifications in this field. Moreover; he had 

poetic correspondences about the enigmas among scientists of 

his period in the cities which he visited such as: Aleppo, 

Damascuss, and Cairo; as well as he was a narrator, 

grammarian, and linguist. 

 
 
 


