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هـ / 1192)علي بن أبي الفضائل علي العمري الموصلي 
شعره مجموعًا محققاً  حياته (م1778  

 الدكتور عبد اهلل محمود طه المولى
 سيرة عصره

إلى أن الموصل بعد اكتمال سيطرة العثمانيين  (1)يشير المؤرخون
م( كانت والية من أربع واليات أحكموا 1534هـ/941على العراق سنة )

ليها وهي: بغداد والبصرة وشهرزور فضاًل عن الموصل، وهي سيطرتهم ع
والية لم يكن الوضع السياسي مستقرًا فيها آنذاك لسوء اإلدارة وشيوع الرشوة 
وكثرة تبدل الوالة والموظفين، مما فسح المجال لظهور نفوذ لبعض أسرها، 

صراعهم كاألسرة العمرية التي كان العثمانيون قد استقدموها إليها في أثناء 
مع الفرس الصفويين تهدئة ألوضاعها المضطربة وتعزيزًا للمذهب الحنفي 

. بيد (2)الذي كانوا يتمذهبون به رسميًا في دولتهم، إلجازته خالفة غير العربي
أن هذه األسرة واألسر الموصلية األخرى قد استطاعت أن تحقق ألنفسها شأنًا 

في المدينة، فنشأت عن ذلك اجتماعيًا تناهض به سلطة الوالي العثماني 
                                                           

  .أستاذ مساعد/ قسم اللغة العربية/ كلية اآلداب 
ينظر: عماد عبدالسالم رؤوف: الموصل في العهـد العثمـاني، فتـرة الحكـم المحلـي، مـط  (1)

ومـا بعـدها، علـي شـاكر: تـاري   55(، صم1975هــ/ 1395اآلداب، النجف األشرف )
ومـا بعــدها، خليــل علــي  21، ص1985العـراق فــي العهــد العثمـاني، ط األولــى، العــراق 

مــراد، بحثــه: تــاري  الموصــل بــين الســيطرة العثمانيــة واالحــتالل البريطــاني وســيار كوكــب 
الجميــــل، بحثــــه: الموصــــل خــــالل العهــــد الجليلــــي، والبحثــــان ضــــمن موســــوعة الموصــــل 

ومــا بعــدها،  4/14 ،1992ضــارية، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل الح
 وما بعدها.  31

ينظر: الديوه جي: مقدمة تحقيقه لكتاب احمد بن الخياط : ترجمة األولياء في الموصل  (2)
م، وينظر له أيضًا، بحثاه: جوامـع 1966هـ/ 1385الحدباء، مط الجمهورية، الموصل، 

، 131ص ،م1963هــــــ/1382العصـــــور، مــــط شـــــفيق، بغـــــداد، الموصــــل فـــــي مختلـــــف 
وينظـــر:  .18/77، مـــ  1962ومـــدارس الموصـــل فـــي العهـــد العثمـــاني، مجلـــة ســـومر، 

 …50، 49، 34الموصل في العهد العثماني، فترة الحكم المحلي/ 
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م( 1711هـ/1123اضطرابات داخلية تصدر إحداها في سنتي )
م( والد 1734هـ/ 1147م( أبو الفضائل علي العمري )ت 1725هـ/1138و)

شاعرنا "علٌي " هذا، وكان يومئذ ينهض بمهمة اإلفتاء في الموصل، فأنقسم 
لطة العثمانية، ويقف الموصليون على أثر ذلك إلى فريقين، أحدهما يوالي الس

األخر مع المفتي العمري المذكور، مما أضر بالوضع االقتصادي، وعطل 
. وقد أتاح هذا الوضع (1)مصالح الناس، وحجبهم عن البيع والشراء

المضطرب مجااًل لألسرة الجليلية للظهور على الصعيد السياسي في المدينة، 
الطولى في تجهيز العساكر  وهي: أسرة تجارية ذات نفوذ واسع كانت لها اليد
م( مما جعل 1723هـ/1136الموصلية إبان الحروب العثمانية اإليرانية سنة )

بوالية  (2)العثمانيين ينعمون على رجلها البارز إسماعيل بن عبدالجليل
م( فحرص هذا الوالي على تحقيق سيادة 1726هـ/1139الموصل سنة )

الموصليين، وتحويل جيشه إلى  للقوى المحلية الموصلية باتخاذ موظفيه من
. ثم عاد الجليليون إلى الوالية ثانيًة لدى إسناد العثمانيين (3)عسكر موصلي

 م(1730 / هـ1143نفسه سنة ) (4)أمرها إلى حسين بن إسماعيل الجليلي
                                                           

ينظــر: محمــد أمــين بــن خيــرام العمــري: منهــل األوليــاء ومشــرب األصــفياء مــن ســادات  (1)
باء، تحقيــــق : ســــعيد الــــديوه جــــي، مــــط الجمهوريــــة، الموصــــل   األول الموصــــل الحــــد

، ياســـــين بـــــن خيـــــرام العمـــــري: منيـــــة األدبـــــاء فـــــي تـــــاري  141م، ص1967هــــــ/1386
، 79، ص1955الموصـــل الحـــدباء، نشـــر: ســـعيد الـــديوه جـــي، مـــط الهـــدف، الموصـــل 

مـي العـراق والدر المكنون في المآثر الماضية مـن القـرون، مخطـوط، نسـخة المجمـع العل
هـــ(، لونكريــك: أربعــة قــرون مــن تــاري  1137هـــ، 1123/م(، حــوادس ســنتي )776رقــم )

ــــاط، ط الرابعــــة، مــــط المعــــارف، بغــــداد،  ، 1968العــــراق الحــــديس، ترجمــــة جعفــــر الخي
 .192ص

م( تنظر موارد سيرته فـي: بسـام الجلبـي: موسـوعة أعـالم 1733هـ/ 1146من وفيات ) (2)
م، مـ  2004هــ/1425جامعة، وحدة الحدباء للطباعـة والنشـر الموصل، كلية الحدباء ال

1/144. 
 .56-34ينظر: الموصل في العهد العثماني، فترة الحكم المحلي/  (3)
م(، ننظــر مــوارد ســيرته فــي: موســوعة أعــالم الموصــل، 1758هـــ/ 1171مــن وفيــات ) (4)

 .1/67م  
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فكان من أبرز والة أسرته في الموصل، اشتهر بالقدرة السياسية والعسكرية، 
أبناؤه واخوته وأبناء عموميته من شجاعة فائقة في تألق نجمه بما ابداه هو و 

وفي  (1)م(1732هـ/1145التصدي لحملة نركز خان على الموصل سنة )
م( وقد 1743هـ/1156عهده حصل الحصار للمدينة بجيش نادر شاه سنة )

دام هذا الحصار أربعين يومًا سجل فيه الموصليون ثباتًا وبطولة فائقة، 
ار الذي جعل نادر شاه يميل إلى الصلح، ويبؤ وحققوا لمدينتهم االنتص

بالخيبة في اليوم الرابع من شهر رمضان من السنة المذكورة. وتبعًا لهذا أدرك 
العثمانيون أن النصر الموصلي المذكور قد حقق لهم تفوقًا سياسيًا على 
الجانب الفارسي وعدوه دفاعًا عن الدولة العثمانية نفسها، مما حملهم على 

عالقتهم بالوالي الجليلي في الموصل، فبسطوا يده فيها وفيما حولها، تعزيز 
ومنحوه اعترافًا رسميًا باالقطاع العسكري الذي يشبه االستقالل عن سلطة 

 .(2)االستانة، عاصمة الدولة العثمانية
وفي خضم هذه األحداس السياسية فقد شهدت الموصل بوادر حركة 

على انتشاره ظهور األسرة الجليلية على ثقافية ذات طابع أدبي عربي ساعد 
ساحة الحكم مقابل انحسار السلطة العثمانية، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع 
شأن اللغة العربية التي كانت مقصورة في إطار ما يدرس في المساجد، فكان 
دور الجليليين في أحياء الثقافة العربية على نحو مؤثر ومباشر، من ذلك 

حركة الترجمة إلى العربية، وكذلك الرفع من شأن العلماء  اهتمامهم بتشجيع
واألدباء، فكان منهم ندماء الوالة ومجالسوهم وشعراؤهم ومدرسوهم، إذ كانت 

                                                           
الموصــــل والعالقــــات . وينظــــر: روبــــرت أولســــن: حصــــار 178ينظــــر: منيــــة األدبــــاء/  (1)

. 278، ص1983العثمانية الفارسية، ترجمـة عبـدالرحمن الجليلـي، ط األولـى، الريـاض 
 .183-161تاري  العراق في العهد العثماني/ 

-167.أربعـــة قــرون مـــن تــاري  العـــراق الحـــديس/ 162-1/149ينظــر: منهـــل األوليــاء (2)
. تـاري  العـراق فـي 115-102.الموصل فـي العهـد العثمـاني، فتـرة الحكـم المحلـي/187

ومابعدها. وينظر: سيار كوكب الجميل، دراسته:حصار الموصل،  198العهد العثماني/
 .م1990األول، مطعبة الجمهورية، الموصل 1الصراع اإلقليمي واندحار نادر شاه، ط
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تعقد المجالس العلمية والحلقات األدبية، وكانوا ال يبخلون على تلك الطبقة 
ودافع نحو المثقفة بالمنح والهدايا والمساعدات المادية التي تعد خير مشجع 

، فالجليليون بذلك حاولوا أن (1)االرتقاء بشأن العلوم واآلداب إلى الكمال
يعيدوا سيرة الملوك واألمراء العرب الذين كانوا محط أنظار األدباء والشعراء، 
يؤكد ذلك أحد المؤرخين الموصليين عند حديثه عن حسين باشا الجليلي، 

ت من سيبه أنواع العطايا فيقول: "قصدته الشعراء من كل جانب، ونال
والمواهب، فبابه إلى اآلن كعبة األدباء ومالذ الشعراء، ومطاف الفضالء، 

 . (2)…"أنسى ذكر سيف الدولة بإقباله على أهل األدب
ويؤكد مؤرخ اخر رعاية االسرة الجليلية لالدب واالدباء بقوله : " ولوال 

 ،من اللطف والرأفة والجوائروفيها  ،الدولة الجليلية رقاها ام درجات الكمال
 (3)ولكن ادام ام ايام االمين ،لكانت االنشاءات واالنشادات عندي غير جائز

جعله ام منصورًا في كل  ،جعفر فضل ،رشيدًا مأمونا على كل كمال

                                                           
ومـا بعـدها، نبيـل محمـد  361ينظر: الموصل في العهد العثماني، فترة الحكم المحلـي/  (1)

الشــعر العراقــي فــي النصــف االول مــن القــرن الثــامن عشــر، اطروحــة ماجســتير ســلمان: 
ومابعــدها ش شــريف بشــير:  33/ 1984علــى االلــة الكاتبــة، كليــة االداب/ جامعــة بغــداد 

ـــة  ـــاني عشـــر للهجـــرة، اطروحـــة ماجســـتير علـــى االل الشـــعر فـــي الموصـــل فـــي القـــرن الث
بعــدها ش وينظــر: ســيار كوكــب وما 25/ 1989الكاتبــة، كليــة االداب/ جامعــة الموصــل 

الجميل، بحثه: طبيعة الحياة الثقافية والعلمية في الموصل، وينظـر: إبـراهيم خليـل مـراد، 
ـــان ضـــمن موســـوعة  ـــة فـــي الموصـــل أبـــان الحكـــم العثمـــاني، والبحث ـــه: الحيـــاة الفكري بحث

 .311ـ 294/ 4الموصل الحضارية 
في ترجمـة أدبـاء العصـر، تـح:  عصام الدين عثمان العمري الموصلي: الروض النضر (2)

 .1/507  ،م1975هـ/1395سليم النعيمي، مط : المجمع العلمي العراقي 
مـط  ،تـح : سـليم النعيمـي ،محمد بن مصطفى الغالمي : شمامة العنبـر والزهـر المعنبـر( 3)

 .153ص ،1977 ،: المجمع العلمي العراقي
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 ،فسّد ثلمة اظهرها حظ االدب ،افاض علينا بعض سجال سيبه ،االحوال
 .(1).." .وغطى ما ظهر من عيبه

ظاهر اهتمام الجليليين بالعلم والعلماء بناء العديد من المدارس ومن م
، وجعلوا في كل (2)ودور الحديس ودور القرآن، وأوقفوا لها األوقاف الكبيرة

معهد خزانة للكتب تحوي نفائس المخطوطات في مختلف العلوم واآلداب. 
وبهذا فقد شهدت الموصل على يدهم بوادر حركة ثقافية عربية تصدت 

تداعي األدبي والثقافي الذي طبع الحياة العامة بطابع التخلف فظهرت في لل
هذه الحاضرة أسر مشهود لها باألثر الكبير في تشكيل صور حية ألدب 

يمثل فكر حقبته وطبيعتها وأنماط التصور فيها فضاًل عن توسله باللغة  ،حي
فمن األسر العربية التي نزع أدباؤها يومئذ إلى التعلق بأذيال الفصاحة. 

الموصلية التي كان لها شأن ثقافي وأدبي في ظل األسرة الجليلية الحاكمة في 
والفخريون الذين كانوا يشاركون  (4)والغالميون  (3)الموصل: العمريون 

مشاركة معروفة في أمور اإلدارة والكتابة والقضاء واإلفتاء وينادمون الوالة 
 يًا يذكره المؤرخون.الجليليين، ويأخذون ألنفسهم سمتًا ثقاف

 سيرة حياته بين الوالدة والوفاة
وهي حياة نعرض منها لمحات مما وقفنا عليه من أخباره في موارد           
 سيرته *

                                                           
وفـي كالمـه توريـة  (،م1776/  هــ1189ت)يزيد : محمد امين بن حسين باشا الجليلي ( 1)

   .بالخلفاء العباسين االمين والمأمون والرشيد
مـــدارس  .ينظـــر: ســـعيد الـــديوه جـــي، دراســـتاه: جوامـــع الموصـــل فـــي مختلـــف العصـــور( 2)

 .1962، 18الموصل في العهد العثماني، مجلة سومر، م  
دراســــة  ،رةينظـــر بحثنـــا : مـــن شـــعراء البيـــت العمــــري الموصـــلي ابـــان عصـــورهم المتـــأخ(3)

 .ص ،ونصوص مجموعة محققة، مجلة دراسات موصلية
ينظـــر بحثنـــا : مـــن شـــعراء البيـــت الغالمـــي الموصـــلي ابـــان عصـــورهم المتـــأخرة، دراســـة ( 4)

 ص. ،مجلة دراسات موصلية ،ونصوص مجموعة محققة
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فهو علي بن أبي الفضائل علي بن عثمان بن علي بن الحا  قاسم       
 العمري، وقد سمي باسم أبيه الن والدته في الموصل كانت  على إثر وفاة

م( فتكفله أخوه عصام الدين عثمان 1734هـ/1147أبيه سنة )
، فاحسن تأديبه وتهذيبه، وعلمه العربية والشعر، (1)م(1770هـ/1184)ت

وترعرع علٌي هذا في أحضان آسرة وبيئة مناسبة لتنشئه رجال مرموقين على 

                                                           

 موارد سيرته:
ســـليم  ـــ عصـــام الـــدين عثمــان بـــن علـــي العمـــري: الــروض النضـــر فـــي ترجمـــة أدبــاء العصـــر، تـــح:

 وما بعدها. 209/ 1،  1395/1975النعيمي، مط  المجمع العلمي العراقي 
ــ محمــد بــن مصــطفى الغالمــي: شــمامة العنبــر والزهــر المعنبــر، تــح: ســليم النعيمــي، مــط المجمــع  ـ

 وما بعدها. 360، ص 1977/ 1397العلمي العراقي 
ء مـن سـادات الموصـل الحـدباء، ـ محمد آمين بن خير ام العمري: منهل األولياء ومشرب األصـفيا

 .236/ 1،  1386/1967تح: سعيد الديوه جي، مط الجمهورية، الموصل 
ـ يأسين بن خير ام العمري: غاية المرام في تاري  محاسن بغداد دار السالم، نشره علي البصـري، 

 دكتورقرة العينين فـي تـراجم الحسـن والحسـين، مخطـوط، نسـخة الـ  .346، ص388/1967بغداد 
مــنه  الثقــاة فــي تــراجم القضــاة، مخطــوط، نســخة الــدكتور محمـــود   .25محمــود الجليلــي، الورقــة 

 .12الجليلي، الورقة 
ـ محمد رؤوف الغالمي: العلم السامي في ترجمة الشـي  محمـد الغالمـي، نشـر عبـدالمنعم الغالمـي، 

 .16مط أم الربيعين الموصل، ص 
 .194/ 2،  1928ثوليكية، بيروت، ـ سليمان الصائغ: تاري  الموصل، مط الكا

 .1/769ـ البغدادي: هدية العارفين في أسماء المؤلفين، مكتبة المثنى، بغداد، 
 .4/314، 1979ط الرابعة، دار العلم، بيروت  ،ـ الزركلي: األعالم

ـــ عمــاد عبــد الســالم رؤوف: التــاري  والمؤرخــون العراقيــون فــي العصــر العثمــاني، ط األولــى، الــدار 
 .127، ص1983بية، بغداد، العر 
بســام الجلبــي: موســوعة أعــالم الموصــل، وحــدة الحــدباء للطباعــة والنشــر، كليــة الحــدباء ـــ 

 .1/476، م 425/2004الجامعة 
ننظر موارد سيرة العصام في: بحثنـا للـدكتوراه : عصـام الـدين عثمـان بـن علـي العمـري  (1)

ش 1991ة االداب/ جامعــة الموصـــل الموصــلي حياتــه وشــعره وديوانــه مجموعــًا محققــًا، كليــ
 .1/470موسوعة أعالم الموصل، م  
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الصعيدين العلمي واالجتماعي، فالمنازع التربوية لألسرة العمريه ـ كما هو 
ـ مؤسسه على ان يكون ألبنائها شأن في المحيط الذي يتحركون  (1)عروفم

فيه، وفي المقدمة منه الشان العلمي، فقرأ شاعرنا هذا العلوم المختلفة على 
شيوخ هذه البيئة وأعالمها وأدبائها. وفي المقدمة منهم: مال عبدو بن غيده 

ي الكردي.. فأظهر الموصلي، ومحمد سليم األردالنى، والمال درويش العقراو 
م( عندما 1760هـ/ 1174وكان قد قصد بغداد سنة ) ،علما وفضال كبيرين

 ،على حسابات والية بغداد (دفتر داراً )كان أخوه عصام الدين عثمان متوليًا 
ثم عاد إلى الموصل سنة  ،وقد نال من أخيه هذا كل الفضل واإلكرام

حتى اصبح  ،ه األمم( مواصاًل حياته العلمية في بيئت1762هـ/1176)
المتولي على أوقاف جامع العمريه، بعد وفاة أخيه أحمد العمري سنه 

. وكان على صلة طيبة مع أرباب السياسة  (2)م(1776هـ/1190)
الموصلية، وال سيما مع الوالة  الجليليين الـذين عاصرهم في الموصل مثل 

، فله (3)باشا الغازي محمد آمين بن إسماعيل باشا الجليلي، وأبنه سليمان
مدائح فيهما، ويبدو أن عليًا العمري هذا كان يؤمل شيئًا أخر في حياته لم 
يتحقق له في البيئة الموصلية، إذ سافر إلى اسالمبول عاصمة الدولة 

، (4)العثمانية صحبة األمير يوسف اغا قابجي باشا، كتخدا أخت السلطان
عونا سنه غير إن أيامه لم تطل هناك فقد أدركته منيته مط

م( ودفن في اسكودار. وقد جاء نعيه إلى أهله وذويه في 1778هـ/1192)
                                                           

ينظـــر: ســـيار كوكـــب الجميــــل، بحثـــه: طبيعـــة الحيـــاة الثقافيــــة والعلميـــة فـــي الموصــــل،  (1)
 .332-4/311موسوعة الموصل الحضارية 

 .15/ 1تنظر موارد سيرة احمد العمري في: موسوعة أعالم الموصل، م (  2)
 .1/295، م  2/87يهما : موسوعة أعالم الموصل، م  تنظر موارد سيرت (3)
القـــابجي باشـــا: الموظـــف الموكـــل إليـــه مصـــادرة األمـــوال، والكتخـــدا: المعـــاون فـــي أمـــور ( 4)

الواليــــة للشــــؤون العســــكرية واإلداريــــة، ينظــــر : محمــــد التــــونجي: المعجــــم الــــذهبي، بيــــروت 
 .460، ص 1969
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( في 1232/1816الموصل، فرثاه قريبه ياسين بن خيرام العمري )ت
 :(1)قصيدة تتفجر في عاطفتها وصدقها، يقول فيها

 نعــــــــــــي األحبـــــــــــــة موقـــــــــــــد األحشـــــــــــــاء
 

 فعلــــــــى األحبــــــــة مــــــــا حييــــــــت بكــــــــائي
 

 أســـــــــفي علـــــــــى شـــــــــمس بقســـــــــطنطينة
  

 ربــــــــــــت وكانــــــــــــت غــــــــــــرة الحـــــــــــــدباءغ
 

 أســــــــــفي علــــــــــى بــــــــــدر تغيــــــــــب نــــــــــوره
 

ـــــــــــــــور الظلمـــــــــــــــاء  عنـــــــــــــــا وكـــــــــــــــان من
 

 أســــفي علـــــى شـــــهم العشــــيرة قـــــد غـــــدا
 

 فـــــــــي الـــــــــروم مـــــــــدفونًا مـــــــــع الغربـــــــــاء
 

 أســــــفي عليــــــه فكــــــم لــــــه مــــــن خصــــــلة
 

 محمـــــــــــــــــــودة وفضـــــــــــــــــــائل وســـــــــــــــــــخاء
 

ـــــــــًا نافعـــــــــاً  ـــــــــو أن لهف ـــــــــه ل  لهفـــــــــي علي
 

 أو ناقعـــــــــــــــًا حـــــــــــــــرًا ثـــــــــــــــوى بحشـــــــــــــــاء
 

 دائمـــــــاً  لـــــــو كـــــــان قبـــــــرك كـــــــان قلبـــــــي
 

 بــــــــــــــردت منــــــــــــــه شــــــــــــــماتة األعــــــــــــــداء
 

 أو كــــــان فـــــــي عينــــــي لـــــــزاد ضـــــــياؤها
  

 أو كــــــــان فــــــــي ســــــــمعي ألبــــــــرأ دائــــــــي
 

ــــرد المعــــارف مــــا غــــدا ــــم يكــــن ف ــــو ل  ل
 

ــــــــــــالروم معــــــــــــدودًا مــــــــــــن الشــــــــــــهداء  ب
 

 لــــو لــــم يكــــن بحــــر العلــــوم لمــــا غــــدت
 

 (2)تشــــــــــــــتاقه اســــــــــــــطنبول كــــــــــــــالزوراء
 

                                                           
 .346ـ345ننظر القصيدة في: غابة المرام/ ( 1)
 الزوراء: من أسماء بغداد.( 2)
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 سيرته العلمية بين أعيان عصره :
ن و األدباء الموصليون بأدب علي العمري، لقد أشاد المؤرخو 

وعلمه وفضله وشعره، وأجمعوا على المكانة الفكرية  الرفيعة التي كان 
يحتلها، ووضعه االعتباري السامي الذي وصل إليه بين أعيان جيله، 
وتبيانًا لهذه القضية المهمة في حياة هذا الرجل،  فالبد ان نقف على 

مكانته وثقافته وعلمه ثالثة من أعيان جيله، الصور القلمية التي رسمها ل
 وهم: 

 هـ/1184ـ معاصره ومربيه أخوه:عصام الدين عثمان العمري )ت  
  .م(1770

 هـ/1186ـ معاصره، صاحبه وصديقه: محمد بن مصطفى الغالمي)ت  
 .م(1772

 .م(1788 هـ/1230ـ معاصره وقريبه : محمد امين بن خير ام العمري)ت  
مربيه العصام يقول فيه " آخى الصغير ذو األدب الغزير فهذا أخوه و 

علي بن علي، شاب بلدنا وأديبها، ورجل قطرنا وأريبها، حاوي السؤدد 
والكمال، الذي لم يكن له في سنه مثال.. استقل باألدب فغدا إمامه، وأوضح 
طرق الذكاء فكان همامــه،  وهو رئيس األدب وغيره الذي لم يذكر.. قد طلع 

ألدب طلوع الهالل، وجهز للقريض قوافل القوافي على أحسن منـوال،  في ا
شعشع الحديس ورّوقه، وبكل قالدٍة من الكمال طوقه، وهو من الفحول، الذي 
لم يعتره نحول، ملك أزّمة المحامد واألدب،  فغدا حجة ألسنة اللسن من 

نظم  العرب، وكيف ال وهو من هذا البيت الذي لم يتحمل عسى و ليت.. له
تتهاداه األيام، تهادي العال  لألسقام، وهو قد أنبت منه كل غريب، وأثبت 
منه بالرائع المهيب، وهو الواحد فيه، الذي يستحصي منه كل  نبيه، أودعه 
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الوالد وهو إذ ذاك ابن اشهر، فربيته باألحضان، أرضعته في تلك الطفولية 
دب إمام، كما تراه ليس من ثدي الذكاء واألذهان، حـتى، انتشى وهو في األ

 . (1)عليه كالم.." 
وهذا معاصره وصديقه محمد بن مصطفى الغالمي يقول فيه : " ال 
أرى مني عبارة تفي باإلفصاح عن ترجمة هذا الشاب الظريف، وال يحيط 
قلمي ببيان مجمل أدب هذا الوجود اللطيف، وها قد أرسلت عنان قلمي على 

ول مـن  حديقة وصفه ثمرًا عليا، تكليف الناطور الفتوح مليًا، أو كلفه ان يتنا
المقعد باجتناء عنقود الثريا، والنديم السكران من أوصافه ينظم دراري حباب 
الُحّميا. فأقول نفحة بديع بيان منطقه عبقت من ريحانة روضة األدب، 
ورشحة سالفة معارفه قام لها بليل القريحة على منبر غصن القلم يطيل  لها 

وغاية فصل خطابه انه يستعير نشوة هذه المعارف البنة العنب، الخطب، 
وهيهات ليست بنت المسرة كفوًا لخطبة معارف ابن الخطاب، ولو سرى 
فرحها في الذات حتى أرقصت الحباب. بل معارفه هي الشمس أشرفت 
فأشرقت التكسفها األقمار،  فليس لها كفٌو آال مشارقها أصله الطيب 

حرار، بل ليس لطوالع هذه المعارف أخت ولو دارت ومغاربها أسماع األ
الكواكب على مثلها ممتطية ظهر الفلك الدوار. هذا الشاب الظريف سقى 

، وقضى  بمنادمة (2)أدني سالفة نظمه فأوهمني ان ام أحيا لي ابن هانيء
، فأبياته ماهي أاّل أرق من دمعة العاشق، وأدق من دين (1)القاضي األرجاني

وأسحر من عيون االمليــح، و ألذ من حديس الوتر الفصيح، أما الفاسق، 
، ووصال األغيد، وأما مطوالته فسكر (1)مقاطعه فأشهى من مواصيل معبد

                                                           
 .1/209الروض النظر ( 1)
هــ( وأحمـد بـن محمـد القاضـي األرجـاني 362الشاعران محمـد بـن هـانيء األندلسـي )ت ( 2)

هـــــ(، تنظــــر مــــوارد ســــيرهم فــــي 126هـــــ( والمغنــــي واألديــــب معبــــد بــــن وهــــب )ت 544)ت 
 .8/371، 1/201، 7/354األعالم 
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يحلو كلما  تكرر، بمعنى إذا كاتب برقيقه يسترق قلوب األحرار ويسترق 
رقابها كلما حرر، ولفظ يكاد يبيض من روضه وجه المداد كلما نور هذا أدبه 

ع ما حواه من رقة طبع هو نسمة السحر التهب إاّل واالجفان غافية سكرى م
من نشوة معانيه، وال يحمل ذلك  النسيم الزكي شذا األدب إاّلمن مغانيه.." 

(1)  

أما ما كتبه معاصره وقريبه محمد امين بن خير ام العمري 
: "علي الموصلي عنه، فهو أجلى صورة قلمية رسمت لمكانة شاعرنا، إذ يقول

بن علي بن مراد أليف الصبا، وحليف الشباب، كان فاضاًل بارعًا في النظم 
و النثر وعلوم البديع والبيان والمعاني،وله  تأليف جيدة في مطالب تلك 
الفنون، جمع فيها المحاضرات الرائقة،والمداعبات الفائقة،.. تكفل بتربية أخوه 

ية والشعر، وكنا نجتمع معه كل عثمان،فاحسن  تأديبه وتهذيبه، وعلمه العرب
يوم نتناشد األشعار، ونتقارض األخبار، ونتذاكر لطائف األبحاس، ومحاسن 

وجمعت له كتابين يشتمالن على قريب من ثالثين فنًا، بعبارات  ،األدباء
وكان قد استصحبهما معه في رحلته الى بالد  ،مختصرة، وأقوال كلية

 . (2).. ".الروم
والصور القلمية التي رسمها له أعيان جيله على  فمثل هذه الشهادات

الرغم مما تتضمن من مبالغة في االطراء اال انها تؤكد لنا وتوضح حقيقة 
علمية المجال إلغفالها، وهي أن هذا الرجل كان فاضاًل ودرس على شيوخ 

فاصبح عالمًا واديبًا متدفقًا، وشاعرًا موهوبًا ذا معرفة واسعة  ،بيئته المبرزين
نون الشعر و األدب، وعالمًا ومؤلفًا متذوقًا لعلوم البالغة  من بديع وبيان بف

ومعان، كل ذلك ساعده على ان يحقق لنفسه مرتبة علمية و اعتبارية بين 
أعيان وادباء ومفكري القرون المتأخرة، وليس أدل على ذلك من انه اختير 

                                                           
 عدها.وما ب 360شمامة العنبر/ ( 1)

 .1/236منهل األولياء ( 2)
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حتلها إال من وثق به متوليًا على أوقاف جامع آسرته العمرية، وهذه مهمة ال ي
أعيان عصره ومجتمع بيئته، وأجمعوا  على فضله وصدقه وعلمه،ولهذا فقد 
لقب بألقاب فخرية اعتبارية رفيعة المقام كاألفندي، وبحر العلوم، وفرد 
المعارف.. وغيرها من األلقاب االعتبارية التي تدلل على مكانته العلمية 

ماء عصره سواء في بيئته الموصلية وفضله، مما جعله مقدمًا بين أعيان وعل
أم خار  هذه البيئة في جوالته وتنقالته ورحالته بعيدًا عن الموصل، ومن ثم 
أصبح من المقربين ومن جلساء وندماء أرباب السياسة الموصلية الذين التقى 

 معهم السيما مع الوالة الجليلين الذي عاصرهم.
 شعره مجموعًا محققاً 

ي رفد المكتبة الموصلية بما يغنيها من بحوس انطالقًا من رغبتنا ف
أصيلة وجادة من شأنها تسليط األضواء على ما نسي وأهمل من تاري  أمتنا 
العربية االسالمية المجيدة في عصورها المتأخرة، ومن خالل تخصصنا 
الدقيق في أدب الموصل، أبان هذه الحقبة الزمنية التي نساها أو تناساها 

دوانًا، فقد وجدت وأنا أجيل نظري في موارد سيرة علي بن الدارسون ظلمًا وع
ابي الفضائل علي العمري الموصلي أن له مادة شعرية متفرقة تستحق 
الوقوف والتأمل،فارتأينا جمع هذا المادة، وتحقيقها، وتسليط الضوء عليها، 

( 13( قصيدة، و)17( بيتًا، في )481ومجموع شعره الذي توفرنا عليه هو )
،وهذا الشعر يتوزع بين موضوعات وفنون شعرية تقليدية، يقف مقطوعة

المديح في صدارة شعره، وأغلب مدائحه في الوالة الجليلين الذين عاصرهم 
مثل الملك الغازي محمد أمين باشا ابن حسين باشا الجليلي، وابنه سليمان 

، وأهداها (1)هجرية(  1170باشا، فلشاعرنا مجموعة شعرية ألفها سنة )
والي الجليلي سليمان باشا، وقد تضمنت هذه المجموعة الشعرية مختارات لل

                                                           
لقـــد وقفنـــا علـــى نســـخة مـــن هـــذه المجموعـــة فـــي المكتبـــة الخاصـــة للـــدكتور محمـــود الجليلـــي فـــي ( 1)

 الموصل.
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من شعر األقدمين والمعاصرين لشاعرنا، ويتضح رسوخ قدم شاعرنا العمري 
في شعره المدحي بقصيدته الشهيرة والتي سماها : " الجوهر الثمين في بعض 

تًا، ذكر ( بي121وهي قصيدة ضافية الحواشي، تقع في ) (1)وقائع األمين" 
فيها مواقف الملك الغازي محمد أمين باشا الجليلي في الحرب العثمانية 

 م(.1769هـ/1182الروسية سنة )
والحقيقة أن شاعرنا ال يخر  في شعره عامة وفي موضوعات المديح بشكل 

 –، فقد كان (2)خاص عن االطر العامة للشعر العربي في عصوره المتأخرة
شعراء القدامى في عصورهم اإلسالمية والعباسية، مقلدًا لل –كما كان غيره 

سائرًا على خطاهم، متعلقًا بأذيال لغتهم الفصحى واألصيلة الجزلة ومعانيهم 
الشعرية السامية التي تداولوها، في مرجعيات ثالس: المرجعية الدينية، 
والمرجعية التراثية، والمرجعية البديعية، فلم يخر  شاعرنا العمري في مدائحه 

ن مدائح الشعراء الذين سبقوه من وصف الممدوح بالشجاعة واألباء والكرم ع
وغيرها من المعاني المطروقة، وكثيرًا ما يبالغ في هذه النعوت إلى حد 
الخيال الجامح والبعد عن الواقع.وهو في معظم شعره المدحي طويل الَنَفس، 

ألي  وقد جاءت مقدمات بعض قصائده طويلًة في غزل مصنوع ومتكلف.
جانب هذا نرى شاعرنا يخصص قصائد مدحية أو رثائية لمدح أو رثاء 
أعيان جيله الذين ارتبط معهم بعالقة حميمة مثل : أخيه عصام الدين عثمان 
العمري، وقريبه محمد آمين ابن خير ام العمري، وصديقه محمد ابن 

نيات مصطفى الغالمي، وشعره في هؤالء يمكننا ان ندخله ضمن باب االخوا

                                                           
 .13تنظر: ق ( 1)
ينظر عن هذه األطر: بكـري شـي  أمـين: مطالعـات فـي الشـعر المملـوكي والعثمـاني، ط الثالثـة، ( 2)

ر العراقــي فــي النصــف األول مــن القــرن الثــامن عشــر، نبيــل محمــد ســلمان: الشــع .1980بيــروت 
. نـــاظم رشـــيد: األدب 1984رســـالة للماجســـتير، علـــى اآللـــة الكاتبـــة كليـــة اآلداب، جامعـــة بغـــداد 
. علـي الزبيـدي، بحثـه: 1992العربي في العصر الوسيط، دار الكتـب للطباعـة، جامعـة الموصـل، 

 .1979سنة  26ب، جامعة بغداد، ع أدب العراق في العهد العثماني، مجلة كلية اآلدا
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والمراسالت والمراجعات الشعرية التي كثرت و شاعت بين الشعراء إبان 
عصورهم المتأخرة، وهذا اللون من الشعر يتسم بصدق العاطفة وحرارة 
المشاعر. كما نرى لشاعرنا شعرًا يحمل نفسًا غزليًا إلى جانب الشعر الذي 

الغلب. أما في جعله بين يدي المديح، كان طابعه العفة والرزانة في األعم ا
الوصف فله مقطوعات وصفية يتمثل فيها الذوق الجميل والحس المرهف 
واألداة الطيعة في التصوير البارع إضافًة الى اسلوبه المشرق في عباراته 

 السهلة األخاذة. 
ولم يخل شعر شاعرنا من فن المديح النبوي، ذلك الفن الرفيع الذي 

رة، بعد أن تضافرت له الدواعي شاع وازدهر لدى شعراء العصور المتأخ
، فقد وقفنا له على نصوص رائعة في (1)واألسباب، والفت فيه الدواوين الكثيرة

هذا الفن، امتازت بامتداد النفس، والمقدمات الطويلة، وسهولة المعنى مع 
جزالة األداء، تكللها هالة من العفة والطهر والرزانة في معانيها، مع حب 

 جياشة صادقة طاهرة. طاهر وعميق وعاطفة 
وبعد: فان شعر علي العمري على العموم يتراوح بين شعر صادر عن        

فطرة وطبع سليم، وأخر غلب عليه التكلف والصنعة، ويبدو انه تابع في 
القسم األخير أولئك الذين قيدو أنفسهم بالصور البيانية والبديعية، وأراد أن 

ن وقابل ونشر ووّرى وطوى ونشر يتفوق عليهم فجنس وطابق واقتبس وضم
وأرخ، وتعمد فنون التشبيه واالستعارة والكناية. ثم خر  على نمط القصيدة 
التقليدي فجاء بفن التشطير والتخميس وفن التاري  الشعري، وغيرها من 
األطر الفنية التي شاعت على لسان شعراء العصور المتأخرة. وقد فشى في 

يرته تحريف وتصحيف وسقط واختالف في شعره الذي نقلته لنا موارد س
الرواية وضرورات شعرية قد تخرجه أحيانًا من سمته اللغوي الصحيح مما 

                                                           
ش مناهـل  1935ينظر: زكي مبـارك: المـدائح النبويـة فـي األدب العربـي، القـاهرة، ط دار الكتـب ( 1)

ش ناظم رشيد : األدب الغربي في  13،1981ع،مجلة آداب الرافدين ،فليح : المدائح النبوية والبديع
مجلــــة آداب  ،عصــــر الحـــروب الصــــليبيةومـــا بعــــدهاش المــــدائح النبويـــة فــــي  83 ،العصـــر الوســــيط

 :  1988 ،3ع ،الرافدين
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حملنا على تحري الرواية السليمة بالنظر والمقارنة، ثم أننا رتبنا القصائد 
والمقطعات بحسب حروف الهجاء وترتيب البحور عند الخليل ابن احمد 

حرف الروي ابتداء بالساكنة ثم المفتوحة الفراهيدي مع مراعاة حركة 
فالمضمومة فالمكسورة فالمكسوعة بالضمائر، وقد صدرناها بالتخريجات على 

 مصادرها وفق ترتيبها التاريخي.
(1) 

 .316 – 315/ 2التخري : الروض  النضر  
 وكتب مراجعًا صديقه الشي  محمد بن مصطفى الغالمي على قصيدة  له *: 

 )خفيف(
ـــــــــَك َنفَحــــــــــه . نبهـــــــــت  1 ـــــــــي من  طـــــــــرَف فكرت
  

ــــــــــاض  طبعــــــــــَك منـــــــــــَحه  مــــــــــذ ســــــــــرت  مــــــــــن ري
 

 . يتمنـــــــــــى النســـــــــــُيم لـــــــــــو ُيعــــــــــــطى منــــــــــــها2
 

ــــــــــــــــد  والفضـــــــــــــــائل  صـــــــــــــــَحه  يـــــــــــــــا أخــــــــــــــــا المجـ
 

 . أخجلت  أهيَف القوام  الُمفـّدى3
ـحـه   َمــن عليه  مـن المـــالحة  مس 

ـــــــــــي ســــــــــــُحيراً 4 ـــــــــــذا نســـــــــــمٌة ســــــــــــرت  ل  . حب
  
 

حـــــــــــــــهمــــــــــــــــن أديـــــــــــــــب  الزمـــــــــــــــان  تحــــــــــــــــم  ُل مد 
 

 . مفـــــــــرُد الوقــــــــــت  حائـــــــــــُز الفضــــــــــل  ّطــــــــــراً 5
. 

 َمـــــــــــن لجســــــــــم  القــــــــــريض  قــــــــــد صــــــــــار ُروحــــــــــه
 

 .ذو المعــــــــــــــالي لـــــــــــــــه الكمــــــــــــــاُل شعـــــــــــــــارٌ 6
 

ـــــــــــي روض  ذي المحامـــــــــــد  َدوحــــــــــــه  (1)وهــــــــــــو ف
 

ـــــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــــد أدرَت عليـــــــــــــــــــنا7  كـــــــــــاَس خمــــــــــــٍر قـــــــــــد أعقبـــــــــــت  منهـــــــــــا فرحــــــــــــه .أّيهــــــــــــــــــا الخ 

                                                           

 ، مطلعها : 315 -314/ 2تنظر قصيدة محمد بن مصطفى الغالمي في: الروض النظر 
 روض طبعي سرت لكم منه نفحــه    فأطلنا على سـجاياك مدحـه

 .الدوحة : الشجرة العظيمة( 1)
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ــــــــــــاض  تزهــــــــــــو وطـــــــــــــرفي8  . قطعــــــــــــٌة كالري
 

ــــــــــــــــهفـــــــــــــــي  ـــــــــــــــَت روحـ ــــــــــــــــديع  أطلق  َرباهـــــــــــــــا الب
 

ــــــــاً 9  . إن يكــــــــَن مــــــــتُن ذي الخطــــــــوب  عجيب
 

 (1)إن صــــــــــــــــــنَع اإللــــــــــــــــــه  يوضــــــــــــــــــُح شرحــــــــــــــــــه
 

 . أويكـــــــــــن ليــــــــــــُل ذي الهمـــــــــــوم طـــــــــــويالً 10
 

 (2)كّلمـــــــــــــــــا ُرمـــــــــــــــــت فجـــــــــــــــــرُه مــــــــــــــــد  جنحـــــــــــــــــة
 

 .فعـــــــــــــــــسى يصــــــــــــــــدُع اإللـــــــــــــــــه ُدجـــــــــــــــــاه11
 

 فـــــــــــــانتظر  مـــــــــــــن ســــــــــــــنا اللطائــــــــــــــف  ُصبحــــــــــــــه
 

 فــــــــــي كــــــــــل  مصـــــــــــرٍ  . وألنــــــــــَت العزيـــــــــــزُ 12
 

ـــــــــــــــــــــــه  ولــــــــــــــــــــــذاَك الزمـــــــــــــــــــــــان حّســـــــــــــــــــــــنَت ُقبحــ
 

 .أتحفتنـــــــــــــــــي األيــــــــــــــــــاُم فيــــــــــــــــــَك بخــــــــــــــــــلٍ 13
 

ــــــــــــــود  خـــــــــــــالَط الصـــــــــــــفو ُنصحــــــــــــــه  محكــــــــــــــم  ال
 

 .إنمـــــــــــــــــا طبعــــــــــــــــَك الزكـــــــــــــــــُي ســــــــــــــــالًف 14
 

 (2)مـــــــــــــن إنــــــــــــاء الـــــــــــــوداد  أظهـــــــــــــرَت نضحـــــــــــــه
 

ــــــــه لــــــــيَس يصــــــــفو15  . هكــــــــذا الــــــــدهُر طبُع
  

 (3)حيـــــــــــس ماجـــــــــــاَد أعقــــــــــــَب الجــــــــــــود شحــــــــــــه 
 

 . ليــــــــــــــَت شعـــــــــــــــري وللزمــــــــــــــان  ذنــــــــــــــوبٌ 16
 

 ليــــــــــــــَس ُتحصــــــــــــــى وقــــــــــــــد ســـــــــــــمعت أصحــــــــــــــه
 

 . كّلمـــــــــــــــــــا ُهـــــــــــــــــــــّز للــــــــــــــــــــــيراع  بنـــــــــــــــــــــانٌ 17
  

  (4)منــَك فــي الّطــرس أمضــى فــي الــدهر جرحـــه
 

ــــــــــــــنهُ 18  . فكــــــــــــــأن  الزمـــــــــــــاَن أغضــــــــــــــبت مــ
 

ــــــــــــرس  صفحـــــــــــــه  ليـــــــــــــلُه إن رقمـــــــــــــت فــــــــــــي الط 
 

 (2) 

                                                           
 .بدل : ذي ،في اصل الموضعين ذا( 1)
 .النضح : الرشح .ف : الخمرةالسال (2)  
 .الشح : البخل( 3)
 .الطرس : الصحيفة .اليراع : القلم( 4)
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 245-1/244التخري : الروض النضر 
 ل مفتخرًا شاكياً وقا

 )خفيف(
 . يالــــــــــَك ام عقـــــــــــُد شـــــــــــمٍل تنضـــــــــــد  1
 

 بيـــــــــــــــــــــد  األنـــــــــــــــــــــس  برهـــــــــــــــــــــًة فتبـــــــــــــــــــــدد  
 

 . ســـــــــــلبتَك األيـــــــــــاُم بـــــــــــالرغم  منــــــــــــي2
 

ــــــــــَح دهــــــــــر ُيمــــــــــن ُبخــــــــــاًل بمــــــــــا قــــــــــد    وي
 

ـــــدمًا ُلجينـــــاً 3  . كنـــــت يـــــا دهـــــُر منـــــَك ق 
 

ــــــــــراُن َصــــــــــدق َك َعســــــــــجد   ــــــــــبكتني ني  (1)َس
 

 . وأحـــــــــــــاَل الّنـــــــــــــوى لـــــــــــــدمعَي لّمـــــــــــــا4
 

 والنوائـــــــــــــــب  َصـــــــــــــــع د   بلظـــــــــــــــى البـــــــــــــــين  
 

 . وقـــــــديمًا قـــــــد كنـــــــُت أشـــــــدو ببيـــــــتٍ 5
 

 قلتـــــــــــــــــُه حيـــــــــــــــــُس ذا الزمـــــــــــــــــاُن تمـــــــــــــــــَرد  
 

 . نمــــــَت فــــــي مقلــــــة  الخطــــــوب  أمينــــــاً 6
  

 ولظاهــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــاَم غيــــــــــــــــــري وأقعــــــــــــــــــد  
 

ـــــــــــي7 ـــــــــــدهُر من  . وأنـــــــــــا اآلن عـــــــــــّرُه ال
 

 كوكـــــــــب األنـــــــــس  فـــــــــي الّلقـــــــــا إذ توقـــــــــد  
 

 . حيثمــــــــا فــــــــي ريــــــــاض  قربــــــــَي لّمــــــــا8
 

ف  و  ــــُر شــــوقي بصــــح   (2)جــــدَي غــــرد  طي
 

ــــــــــألقى9  . مّضــــــــــُه جرحــــــــــُه الزمــــــــــان ف
 

 (1)خطبــــــــــــُه إذ للمحــــــــــــه  الفكــــــــــــر أفســــــــــــد
 

                                                           
 اللجين الفضة: العسجد: الذهب. صدف الدرة: غشاؤها.( 1)
 .الطرس : الصحيفة .اليراع : القلم( 2)سكنت الحاء( 2)
 اللجين الفضة: العسجد: الذهب. صدف الدرة: غشاؤها.( 2)
 .لوزنفي : صحف ليستقيم ا 
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ـــي فـــي البعـــاد ُمرهـــَف بـــينٍ 10  . ســـّل ل
 

 (2)شــــــــــــــحذت  متنــــــــــــــُه النــــــــــــــوى فتجــــــــــــــرد
 

 . فتلقـــى الزمـــاُن فـــي الخطـــب  منـــي11
  

د  صـــــــــدَر حـــــــــّر علـــــــــى الخطـــــــــوب  تعـــــــــو 
 

 . تركــــــت  صــــــفحتيه  راحــــــُة صــــــبري12
  

 كمبــــــــــــرد   ك لمــــــــــــا كــــــــــــر  فــــــــــــي المضــــــــــــاء
 

 . جرعتنـــــــــي األيـــــــــاُم كـــــــــأَس فـــــــــراٍق 13
 

ــــــــــي شــــــــــرعها الحــــــــــد   ــــــــــّي ف  وأقامــــــــــت  عل
 

 . لسُت أصحو من خمـرة  البـين  لّمـا14
 

ــــــــــــــد   ــــــــــــــاَه وعرب ــــــــــــــم ت ــــــــــــــُل ث  ســــــــــــــكَر العق
  

 . فجعتنــــــي بظبــــــي أنســــــي فأمســــــى15
 

 (3)ظاعًنــــــــا إذ غــــــــدا لــــــــه الكــــــــرُخ مــــــــور د  
 

 . جـــــــــامٌع وجهـــــــــُه ألنـــــــــواع  حســـــــــنٍ 16
 

 ّبـــــــــــــــدطالمـــــــــــــــا الطـــــــــــــــرُف فـــــــــــــــي ذراُه تع
 

 . وقضــــــيبًا ســــــقتُه ســــــحُب دمــــــوعي17
 

 (4)إذ مضـــــــــــــــى مثـــــــــــــــل بانـــــــــــــــٍة يتـــــــــــــــأّود
  

 . قلـــــــــدت  جيـــــــــدُه دمـــــــــوعي عقيقـــــــــاً 18
 

 (5)فهــــــــــو فــــــــــي دّر مــــــــــدمعي قــــــــــد تقلــــــــــد
 

(3) 

                                                                                                                                     
 مضه الجرح: أوجعه. (1)
 المرهف: السيف الحاد. شحذ السيف: حّده. اللبين: الفراق. النوى: البعد. (2)
الكرخ : ببغداد ولعل الشاعر يشير هنا الى اخيه عصام الدين عثمان الذي كان انذاك دفتردارًا ( 3)

 .في بغداد
يتأوّد : .: سحب ليستقيم الوزن القضيب: الغصن. البانة: ضرب من الشجر. وسكنت الحاء في (4)

 .يتمايل
 العقيق: ضرب من الفصوص الثمينة. (5)
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 . 367 -366التخري : شمامة  العنبر  / 
 وقال متغزاًل على نمط التخميس: 

 )بسيط( 

 فــــــي ورد  خـــــــدَك مــــــُاء الحســـــــن  قـــــــد َوردا
 

ِ  السعود  َبداوشمُس ُحسنَك م    ن أفق 
 

 يــــا أهيفــــًا قــــد غــــدا فــــي الُحســــن  منفــــرًدا
 

 مــذ قابــَل البــدر وجهــًا مــن ثنــاَك َغــدا
 

 حيراَن ذا كـلٍف بالنور  مبهـوتا
 فجــل  مــن منــَك شــمس الحســن  أصــَدرها

 
 ونـــــــــــوُر وجهــــــــــــَك لألقمـــــــــــار  أقمــــــــــــرها

 
ـــــــــــــا ــــــــــــاب  ّحيرَه ـــــــــــــّدَك لأللب  إن مــــــــــــاَس ق

 
ــــى الحصــــباء  صــــير  ن مشـــــيَت عل  هاوا 

 

 شعاعُ خـديَك مُرجانًا وياقـوتاً 
(4) 

  227/  1التخري : الروض  النضر   
 وقال متغزاًل :

 )كامل( 

 . وروى حـــــديَس الحســـــن  وُرد خـــــدوده ا1
 

 (1)عـــــن جـــــوهري الّثغـــــر  باإلســــــناد  
 

                                                           
 ،االسناد ،الحديس ،ال يخفى مافي البيت والذي يليه من مصطلحات المحدثين : الرواية( 1)

 .التسلسل
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 . أ رويــَت وجــدي عــن تسلســل  أدمعــي2
 

 عــــن حرقتــــي عــــن لــــوعتي ورقــــادي
 

ــــــــيح  تر 3 ـــــــــي. أ شــــــــبيهَة الظـــــــــبي  المل  فق
 

 (1)ودعي ك ناسـك  فـي صـميم  فـؤادي
 

(5) 

   366التخري : شمامة  العنبر  / 
 وقال متشوقًا  ومتغزاًل : 

 )رجز( 

 . مـــا نســـمت  ريـــُح الّصـــبا مـــن نجـــد  1
 

ــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــارت  لوعــــــــــــــــــــتي ووق  إال أث
 

 . وال أضــــــــــاَء بـــــــــارٌق مــــــــــن بـــــــــارق  2
 

 إاّل وهزتنــــــــــــــــــــي رعـــــــــــــــــــــوُد وجـــــــــــــــــــــدي
 

ــــان  النّ 3 ــــى ب ــــورُق عل ــــا. وال شــــدا ال  ق
 

 (2)إاّل وصــــــــــــــرّت عادمـــــــــــــًا لرشــــــــــــــدي
 

 . فيــــــا رعـــــــى اُم فتــــــاًة مــــــا انثـــــــنت  4
  

ــــــــــــــــــد   ن ــــــــــــــــــذبات  الر  ــــــــــــــــــت  َع  (3)إاّل أمال
 

 . تطــــــاوَل الغصـــــــُن ليحكــــــي قــــــد ها5
 

ــــــــــدي ـــــــــــه أقصــــــــــر  فلســـــــــــَت ق ــــــــــُت ل  قل
 

 . وأنــــــــَت يابــــــــدَر الــــــــّدجى مكـــــــــّلفٌ 6
 

 إن رمـــــــــــَت تحكيهــــــــــا ُببــــــــــر   الّســــــــــعد  
 

                                                           
 الك ناس: موضع الضبي، يسكن فيه ويستتر. (1) 
 ثيب الرمل.الُورق: الحمام. البان: ضرب من الشجر. النقا: ك (2)
 الرند: شجر طيب الرائحة. (3)



 

 683 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

 فريــــَت الحشـــــا. يــــا طرَفهــــا الفــــاتر أ7
 

 (1)مهــــــــاًل فقــــــــد جــــــــاوزَت حـــــــــد  الحــــــــد  
 

 . ويـــــا لقلبــــــي كـــــــم يطــــــوُل هجـــــــُرها8
 

 يحلــــــــــــو لـــــــــــُه مـــــــــــر  الجــــــــــــفا والصــــــــــــد  
 

 . ومـــــدمعي الســـــائُل مـــــذ قـــــرت  لــــــُه9
 

  (2)نهـــــــــــر  َجــــــــــرى أخـــــــــــدوُده بخـــــــــــدي 
 

(6) 
  220/  1التخري : الروض  النضر  

 وقال متغزاًل ومضمنًا : 
 )كامل( 

 ظبيــــــــًا فوقــــــــت لــــــــي لحـــــــــُظه . أفديــــــــه  1
 

 (3)ســـهمًا بـــه اســـتدت علـــي منافـــذي
 

ــــــي اســــــتجرُت بخــــــال  خــــــد َك إنــــــهُ 2  . إن
  

 (4))هــــــذا مقـــــاُم المســـــتجير  العــــــائ ذ(
 

(7) 

                                                           
 أفرى الحشا: قطعها. حد الحد: نهاية المنع. (1)
 .االخدود : الشق( 2)
 فوق السهم: وضعه على الوتر. استدت : أوثقت (3)
العجـــز  (220/  5  ،بيـــروت ،دار الكتـــب ،مـــط ،االغـــاني)نســـب ابـــو الفـــر  االصـــفهاني فـــي: ( 4)

 وتمامة عنده : (م804هـ / 188)الموصلي  المضمن الى ابراهيم بن ميمون
 ونعم ظلمتك فاغفري وتجاوزي                 هـذا مقـام المستجير العائـذ

 ،1973 ،بيـروت ،2ط،تحــ : محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ،يتيمـة الـدهر)ونسبه الثعـالبي فـي 
نســبة ابــن وتابعــه فــي هــذه ال (الــى ابــي زهيــر مهلهــل بــن نصــر بــن حمــدان )ت   ،106/  1 

 ،النجـــف االشـــرف ،1ط ،تحــــ : شـــاكر هـــادي ،انـــوار الربيـــع فـــي انـــواع البـــديع)مصـــعوم فـــي: 
1968،  4  /86. 
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  221/  1التخري :  الروض  النضر :  
 وقال متزهدًا ومضمنًا أيضًا:

 )كامل( 

ـــــــن دائــــــي أتيتــــــَك راجيــــــًا                     1    . يــــــأرب  م 
 

 متشـــــــــــبثًا فـــــــــــي ذيــــــــــــل  لطــــــــــــٍف الئـــــــــــــذ  
 

 . أنــي اســتجرَت بمــا اقترفــُت وعائــذ2
  

  ) ــــــــــجير  العائـــــــــذ   )هـــــــــذا مــــــــــقاُم المست
 

 (8) 

 221/ 1التخري  : الروض النضر 
 وقال  مادحًا ومضمنًا أيضًا                                                                                  

 )كامل( 

ـــــحمياً 1  . لمــــا امتطيــــُت مطــــامعي مت
 

مـــــــــى المهـــــــــيمن  إذ قطعـــــــــُت لذائـــــــــذي  لح 
 

 . قالــت  لــي اآلمــاُل فاســكن  التخــف  2
 

)  )هـــــــــــــــذا مقــــــــــــــاُم المســـــــــــــــتجير  العائـــــــــــــــذ 
 

(9) 

  239 -237/ 1التخر  :  الروض  النضر 
 وقال يمدح أخاه عصام الدين عثمان العمري:

 )الرمل( 
ـــــــي  ثمــــــــار1 ـــــــه الحل ـــــــان وُل  . غصـــــــُن ب
 

ــــــــــــد  مــــــــــــَع الهجــــــــــــر  شـــــــــــــعار    أخــــــــــــَذ الص 
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ـــــــــــــــى بالحــــــــــــــــيا2 ـــــــــــــــه  المغّش  . ورُد خدي
 

ــــــــــــّب الغــــــــــــزار    قــــــــــــد ســــــــــــقُته أدمــــــــــــُع الص 
 

ـــــــــــــــي قامــــــــــــــــٌة مــــــــــــــــنُه إذا3  . يـــــــــــــــا بقلب
 

 حركــــــــــــــــــــــــتها نســـــــــــــــــــــــماُت االعتــــــــــــــــــــــــذار  
 

ـــــــــــــــــــُب والبــــــــــــــــــــدَع إذا4  . ســـــــــــــــــــكَن القل
 

ــــــــــــن القلـــــــــــــب  اســــــــــــتعار    نـــــــــــاُر خديــــــــــــه  م 
 

 . يـــــــــــــــا رعــــــــــــــــاَك اُم ربـــــــــــــــي رشــــــــــــــــأً 5
 

ــــــــــــزارســــــــــــفُح قل ــــــــــــَك مرعــــــــــــى وَم ــــــــــــي ل  ب
 

 . وغـــــــــــــــزاٌل بــــــــــــــابلُي اللحــــــــــــــظ  قــــــــــــــد6
  

 (1)نفثــــــــــــت  أجـــــــــــــفاُنه الســـــــــــــحَر جهــــــــــــار  
 

 . يـــــــا خليلـــــــي  اعـــــــذراني فـــــــي الهـــــــوى7
 

ــــــــــــــــرار   ـــــــــــــــَع الصـــــــــــــــّب الق ـــــــــــــــُه ان يمن  دأب
 

 . لســـــــُت أنســـــــى أهـــــــل ودي معهـــــــدي8
 

لــــــم يشـــــــب  مـــــــع  حلـــــــوه  العــــــيَش مـــــــرار
(2) 

 
 . فــــــــــي ريــــــــــاٍض رقصــــــــــت  أزهـــــــــــاُرها9
 

 ُؤ الــــــــــــــــــــطل  نــــــــــــــــــــثاروعلــــــــــــــــــــيها لـؤلــــــــــــــــــــ
 

 . والنــــــــدى قـــــــــد راق لّمــــــــا رق  مـــــــــن10
 

 (3)نســـــــــــمة  الصـــــــــــبح  بكــــــــــاس الجـــــــــــّلنار  
 

ــــــــزل  11 ـــــــم ي ــــــــيه  ومـــــــدحي ل ـــــــي ف  . غزل
  

 بحســـــــــــــــــــــيٍب ذي عـــــــــــــــــــــالٍء وافـــــــــــــــــــــتخار  
 

ـــــــــمان الـــــــــذي12 ــــــــو نعمــــــــان عث  . ذا أب
  

 (1)قـــــــــــد غـــــــــــدا للفـــــــــــضل كهفــــــــــًا ومنـــــــــــار
 

                                                           
 .، سورة البقرة101كما ذكر القران الكريم في االية  ،ينسب اليه السحر ،بابل : موضع بالعراق( 1)
 سكن العين في "مع" لضرورة الوزن. (2)
 .ربالجلنار : نوع من الورد مع( 3)
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 . مــــــن محـــــــا ليــــــَل خطــــــوٍب عزمـــــــُه13
 

 الـــــــــــــــــليُل يمـــــــــــــــــحوُه النـــــــــــــــــهاروكـــــــــــــــــذاَك 
 

 . بحـــــــُر جـــــــوٍد غرقــــــت  فــــــي سيـــــــبه  14
 

ـــــــــــــــدى كـــــــــــــــفيه  امـــــــــــــــواُه البحـــــــــــــــار     (2)ونـ
  

ـــــــــــــــــــال15 مـــــــــــــــــــاُم للمـــــــــــــــــــعالي والُعـ  . وا 
 

ــــــــــــــــدى والســــــــــــــــعُد جــــــــــــــــار   ــــــــــــــــيٌف للن  وحل
 

 . قـــــــــد رقـــــــــى هــــــــام الثرّيــــــــا مجــــــــــُده16
 

ــــــــــــــــــدار    فعلــــــــــــــــــيه  منــــــــــــــــــتهى الفخــــــــــــــــــر ُيـ
 

ــــــــــم  والفـــــــــــضل  و 17 ــــــــــن. كعبـــــــــــٌة للعل  َم
 

ـــــــــار  فـــــــــي سمــــــــــاء  المجـــــــــد  بــــــــــدرًا قــــــــــد أن
  

 . رتــــــــــــــَع العـافــــــــــــــوَن فـــــــــــــي نائــــــــــــــله  18
 

ــــــــار   ـــــــــه الفضــــــــُل غـــــــــدا عـــــــــالي المن  (3)وب
 

 . واضــــــــُح ال بشـــــــر  إذا ســـــــيَم العطـــــــا19
 

 يمــــــــــــــــــــأُل العــــــــــــــــــــيَن بهــــــــــــــــــــاًء ووقــــــــــــــــــــار  
 

ــــــد غـــــــدا20 ــــــًا ق ـــــــضل  طوق ــــــد  الف  . فلجي
 

 ولزنــــــــــــــد  المجـــــــــــــــد  أمســـــــــــــــى كالســـــــــــــــوار
 

ِ  مـــــني بالثنـــــا . فهـــــو أولــــى21  الخلــــق 
 

 (4)وامتـــــــــــــداحي فيـــــــــــــه أولــــــــــــى وادكـــــــــــــار
 

ـــــــــــإذا22  . طوقـــــــــــت  ُنعمـــــــــــاُه جيــــــــــدي ف
 

  (5)فــــــي ريـــــــاض  المــــــــدح قــــــد مـــــــر  هـــــــزار
 

 (1)فــــــــــــــــي  غـــــــــــــــــدٍو  ورواٍح  وابتـكـــــــــــــــــار   . مـــــــــا الجــــــــــزا ّإال دعــــــــــاٌء خالــــــــــٌص 23

                                                                                                                                     
 .2/296، موسوعة أعالم الموصل م 347ينظر عن نعمان بن عثمان هذا: غاية المرام/  (1)
 .السيب : الكرم( 2)
 العافون: طالب المعروف. (3)
 .فأدغم ،واصله اذتكر ،ادكر االمر : ذكره بعد نسيان( 4)
 .الهزار : طير معروف( 5)
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(10) 

 318 -317/ 2التخري : الروض النظر 
ن مصــــطفى الغالمــــي، مــــن جملــــة المراســــالت وقــــال مراجعــــًا الشــــي  محمــــد بــــ

 بينهما:
                                                                           

 )خفيف(

 .صــــــحَف الشــــــوق  بالمــــــدامع  ســــــّطر  1
 

 لــــــــــــــــَك يــــــــــــــــارونق  الجمــــــــــــــــال  وحّبــــــــــــــــر  
 

 .مغــــــــــــــرٌم كّلمــــــــــــــا أديــــــــــــــرت  عليــــــــــــــه  2
 

ـــــــــــــــــه يتفطـــــــــــــــــر    اكـــــــــــــــــؤُس الوجـــــــــــــــــد  قلُب
 

ـــــــــاَك كلّ 3 ـــــــــرقٌ .مـــــــــن ثناي  مـــــــــا شـــــــــاَم ب
 

 (2)عــــــــــارٌض منــــــــــَك بالمــــــــــدامع  أمطــــــــــر
 

 .ال تهــــــــــــــــن  قلبــــــــــــــــُه فانــــــــــــــــَك فيــــــــــــــــه  4
 

 وهــــــــــــــــَو بالشــــــــــــــــوق  والغــــــــــــــــرام  تعّمــــــــــــــــر  
 

ــــدالل  ارخصــــَت دمعــــي5 ــــيَح ال  .يــــا مل
 

 وبخــــــــــــــــــــــــديَك َمهجتــــــــــــــــــــــــي تتســــــــــــــــــــــــّعر  
 

 .وعــــــــــــــــذوٌل إذا لحــــــــــــــــاني بجهــــــــــــــــل  6
 

 (3)قولُــــــــــــه فيــــــــــــَك يـــــــــــــا ملــــــــــــيَح مكَفـــــــــــــر
 

 .نســـــــــــُ  صـــــــــــبري محقـــــــــــٌق بعـــــــــــذارٍ 7
 

ــــــــهُ  ــــــــك قــــــــد خّط  (1)الجمــــــــاُل وحــــــــرر من
 

                                                                                                                                     
 .خفف همزة " الجزاء " ليستقيم الوزن( 1)
 رق: نظر إلى سحابته أين تمطر. العارض: السحاب.شام الب (2)
 لحاني: المني. (3)
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 .وحواشـــي الكمـــال  مـــن قلـــم  الريحـــان8
 

 (2)فــــــــــــــــي َخــــــــــــــــدَك الجنــــــــــــــــي ُمشــــــــــــــــّعر
 

 .بــــــــــأبي أهيــــــــــٌف لقــــــــــد نــــــــــاَم عنــــــــــي9
 

 ولجفنــــــــــــي القـــــــــــــريح  أســــــــــــهى واســـــــــــــهر
 

 .بخـــــــــــــــــدود إذا نظـــــــــــــــــرت أليهـــــــــــــــــا10
 

 (3)رجـــــــــــع الطـــــــــــرف خاســـــــــــئًا يتحســـــــــــر
 

 .صــــــبروا القلــــــب ثــــــم قــــــالوا تســــــلى11
 

 يـــــــــــا لعمـــــــــــري أنـــــــــــا القتيـــــــــــل المصـــــــــــبر
 

ــــــــد12 ــــــــا ن ــــــــا لريــــــــاض.ي ــــــــم بن  يمي فق
 

 فيهـــــــــا ذيـــــــــل النســـــــــيم أمســـــــــى مجـــــــــرر
 

 .منبــــــــــر ألبــــــــــان كللتــــــــــه الغــــــــــوادي13
 

 (4)وخطيـــــــــــب الحمـــــــــــام أملـــــــــــى وكـــــــــــرر
 

 .وخريــــــــر الميــــــــاه يعطــــــــي ســــــــروراً 14
 
 

 حيثمــــــــا فــــــــي الريــــــــاض يغــــــــدو مكســــــــر
  

 .فضــــة فــــي الضــــحى يلــــوح ولكــــن15
 

 (5)قـــــــــد كســـــــــاه األصـــــــــيل ثوبـــــــــًا مـــــــــدنر
 

 .واذا الظــــــــــــــــــالم جــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــه16
 

ــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــت في ــــــــــــــــرخل  جــــــــــــــــوم درًا تنث
 

                                                                                                                                     
 النس  والتحقيق والخط والتحرير: من مصطلحات المحققين. (1)
 المشعر: المعلم. (2)
، 4إشارة إلى قوله تعالى: )ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير( اآلية  (3)

 سورة الملك.
 .السحب التي تنشأ صباحاً الغوادي : ( 4)
 .مدنر : مذهب .االصيل : الوقت بعد العصر الى المغرب( 5)
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ــــــــــــاً 17  .ال تقــــــــــــل خــــــــــــده تــــــــــــورد عجب
 

ـــــــــــــــذكاء أزهـــــــــــــــى وازهـــــــــــــــر  بشـــــــــــــــعاع ال
 

ـــــــه النســـــــيم شـــــــباكاً 18  .مـــــــد مـــــــن فوق
 

 ولــــــــــذا فــــــــــي الهمــــــــــوم أمســــــــــى مظفــــــــــر
 

 .ليــــت لــــو يشــــعر األديــــب بعيشــــي19
 

 قـــــد صـــــفا لـــــي مـــــن بعـــــد مـــــا قـــــد تكـــــدر
 

 .كيــــــف لــــــم نشــــــكر الزمــــــان بفعــــــلٍ 20
 

ـــــــــــــــــنظم ُأمـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــل لل  وبمثـــــــــــــــــل الخلي
 

 مـــــــان عظــــــــيم.ونعـــــــم ذنـــــــب ذا الز 21
 

ــــــــــــــر ــــــــــــــذنب يغف  وبهــــــــــــــذا الصــــــــــــــنيع فال
 

 .فكـــــــــــــــــره مقـــــــــــــــــذف عقــــــــــــــــــود آلل22
 

ـــــــــــريض درًا وجـــــــــــوهر  مـــــــــــن بحـــــــــــار الق
 

 .شـــابهت قطعـــة الريـــاض طـــروس23
 

 فــــــــــي يديــــــــــه والشـــــــــــى بالشــــــــــى يـــــــــــذكر
 

 .واذا طــــــــــــــــــاول القنــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــراع24
 

 منـــــــه فـــــــي الطـــــــرس بالمضـــــــاء تقصـــــــر
 

 .واذا خــــــــــــــط بالمهــــــــــــــارق ســــــــــــــطراً 25
 

 (1)فهـــــــو أجلـــــــى مـــــــن الصـــــــباح وأســـــــفر
 

ــــــــــد أحــــــــــرز الكمــــــــــال بســــــــــبق.26  ولق
 

 فــــــــــــي ذكــــــــــــاء وفطنــــــــــــة لــــــــــــيس تنكــــــــــــر
 

 .ولــــــــئن كــــــــان قــــــــد تقــــــــدم عصــــــــراً 27
 

 (2)غيـــــــــــره عـــــــــــن كمالـــــــــــه قـــــــــــد تــــــــــــأخر
 

                                                           
 .اسفر الصبح : أضاء .المهارق : الصحف( 1)
 .وما ثبتناه يناسب السياق ،بدل : عصراً  ،في االصل : عطراً ( 2)
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(11) 
ــــــر، 237 -236/  1التخــــــري : الــــــروض النضــــــر   ، مــــــا عــــــدا البيــــــت األخي

 .366( في: شمامة العنبر / 13،16-6،7،10واآلبيات: )
 وقال متشوقا على طريقة المتصوفة:

 )طويل(
ـــــــــــــــــــتم الصــــــــــــــــــــبرا.أح1 ــــــــــــــــــــتنا وام أفني  ب
  

 فرقـــــــــــــــوا لحـــــــــــــــالي تغنمـــــــــــــــوا المـــــــــــــــدح واألجـــــــــــــــرا
 

ــــــــــاال مــــــــــنكم ان يزورنــــــــــا2  . منعــــــــــتم خي
 

 (1)وأحـــــــــــــرمتم جفــــــــــــــني القــــــــــــــريح بــــــــــــــان يكـــــــــــــرى
 

 . وغــــــــــــادرتم بــــــــــــين الجـــــــــــوانح جمــــــــــــرة3
 

 ومنثـــــــــــــــور دمعـــــــــــــــي فـــــــــــــــيكم اخجـــــــــــــــل القطـــــــــــــــرا
 

 .فــــان كــــان لــــي ذنــــب ســــوى أن احــــبكم4
 

ـــــــــــب الحشـــــــــــا لمـــــــــــا جـــــــــــرى ادمعـــــــــــي آجـــــــــــري  بل
 

 . فلـــــــم اليكـــــــن بعــــــــد الصــــــــدود لمغـــــــرم5
 

 صــــــــــــــــدور خيــــــــــــــــال جهـــــــــــــــــرة أو يكــــــــــــــــن ســــــــــــــــرا
 

ـــــــــــيكم6 ـــــــــــًا بمـــــــــــن هــــــــــام ف  . أحبتنــــــــــا رفق
 

 (2)وصـــــــــبًا صـــــــــبا والبـــــــــين قـــــــــد حســـــــــم الظهـــــــــرا 
 

 .فــــــــــــــوام ان القـــــــــــــــلب فيكـــــــــــــــم متـــــــــــــــيم7
 

 (3)ومطـــــــــوي شـــــــــوقي فـــــــــي هـــــــــواكم غـــــــــدا نشـــــــــرا
 

 . شــــــــغفت بكـــــــــم حبـــــــــًا فــــــــزدتم تجنبــــــــاً 8
 

ــــــــ ــــــــم يكــــــــن هــــــــذا الحــــــــديس ال  (4)ذي مــــــــراكــــــــان ل
 

ــــــــاه فــــــــؤادي فــــــــي ليـــــــــالي جفاكـــــــــم9  . فت
 

 (1)ومــــــــا كــــــــان لــــــــي مــــــــن صــــــــبح غــــــــرتكم فجــــــــرا
  

                                                           
 الكرى: النعاس. (1)
 .وما اثبتناه يناسب السياق ،بدل : صب ،في الروض : صبا (2)
 .الطوى والنشر : من مصطلحات البالغيين المعروفة (3)
 .ُمدت حركة حرف الردي ليستقيم الوزن( 4)
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ـــه ســـاعات مضـــت فـــي ربـــوعكم10  . فلل
 

 (2)وأيـــــــــــــام وصــــــــــــــل فيهــــــــــــــا مستنـــــــــــــــشقا عطــــــــــــــرا
 

 . ولمــا ســرى الشــوق المــؤج  بالحشــا11
 

 (3)تـــــــــــــــــذكر قلبـــــــــــــــــي مــــــــــــــــــنكم ليــــــــــــــــــلة االســــــــــــــــــرا
 

 . فقلــت الجفــاني وقــد هــاجني الهــوى12
 

 (4)دا )قفـــــــــا نبـــــــــك مـــــــــن ذكـــــــــرى(وامنحنـــــــــي وجـــــــــ
 
 

 . رعـــى ام هاتيـــك القـــدود إذا انثنــــت13
  

 (5)فلـــــــــــــــــــــــــــــست أرى إال مـــــــــــــــــــــــــــــثقفة سمـــــــــــــــــــــــــــــرا 
 

 . شـــغلت بكـــم عـــن كـــل فتـــان إن رنـــا14
 

ـــــــــــــــورى ســـــــــــــــحرا  (6)ألنفـــــــــــــــس مـــــــــــــــن اجفانـــــــــــــــه لل
 

 . وعــــــن كــــــل هيفــــــاء رداح إذا بـــــــدت15
 

 (7)بنــــــــــــور جبـــــــــــــين تخجـــــــــــــل الشـــــــــــــمس والبـــــــــــــدرا
 

 ـت. إذا مـــــــا رفـــــــت الحـــــــاظكم وتغزلـــــــ16
  

 (8)كســـــــــــتني ثيـــــــــــاب الســــــــــــقم والهـــــــــــم والضــــــــــــجرا
 
(12) 

                                                                                                                                     
 .واالغر : االبيض ،الغرة : بياض في جبهة الفرس( 1)
 .عجز البيت في: الشمامة: وطيب زمان فيه نستنشق العطرا(2)
ـــى قصـــة إســـراء الرســـول صـــلى ا(3) ـــه وســـلم فـــي الشـــمامة: فـــي الحشـــا وفـــي البيـــت إشـــارة إل م علي

 ومعراجه، كما ذكر القرآن الكريم في سورة االسراء.
فــي الشــمامة: واســقمني، بــدل: وامنحنــي، وفــي أخــر البيــت إشــارة إلــى مطلــع معلقــة امــر  القــيس (4)

:  قفـا نبـك مـن ذكـرى 8المعروفة في ديوانه تح: محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف، القـاهر/ 
 بين الدخول فحومل حبيب ومنزل  بسقط اللوى

 .المثقفة السمر : الرماح( 5)
 .الرنو : ادامة النظر مع سكون الطرف( 6)
 .المرأة الرداح: ثقيلة العجز كاملة الحسن( 7)
 .ليستقيم الوزن ،البيت ساقط من الروض : وقد خفف الراء في :رفت (8)
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، مجموعة التواري  في مـدح الـوزراء مـن 405-403التخري : شمامة العنبر/ 
بنـــي عبــــد الجليــــل، مخطـــوط، مجهــــول المؤلــــف، نســـخة األوقــــاف العامــــة فــــي 

 .44-43( داؤد الجلبي. الورقة 50/9رقم ) ،الموصل
باشــا الجليلــي بــوالدة نجلــه نعمــان، وقــال مهنـــئًا ســليمان باشــا بــن محمــد أمــين 

 هجرية*: 1174ومؤرخًا ذلك سنة 
 )بسيط(

 . قــــم فــــي ديــــار الهنــــا نقضــــي بهــــا وطــــرا1
 

 (1)فزهــــــــــرة العــــــــــيش روح األنــــــــــس فيهــــــــــا طــــــــــرا
 

ــــق بهــــا ســــرح فكــــر منــــك مبتهجــــاً 2  .و أطل
 

ـــــــــــــــــرى  فبــــــــــــــــين افنائهــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء النعــــــــــــــــيم جــ
 

 ورى خبـــــــــــــــــــــراروت نســـــــــــــــــــائمه بـــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــ . ونزه الطرف في زهر السرور فقد 3
 

 . وانظــــر الــــي ذلـــــك اإلقبــــال كيــــف غـــــدا4
 

 يـــــــــدور بالســـــــــعد حيـــــــــس األنـــــــــس فيـــــــــه ســـــــــرى
  

ـــــي قمـــــر5 ـــــل ف ـــــف اشـــــرق جـــــنح اللي  . وكي
 

ـــــــــــى ظهــــــــــــرا ـــــــــــق العل ـــــــــــرح ســـــــــــعد ومـــــــــــن أف  بب
 

 . وكيــــــــف اينــــــــع مــــــــن دوح الــــــــوزارة فــــــــي6
 

 (2)حـــــــــدائق المجـــــــــد غصـــــــــن بالنـــــــــدى مطـــــــــرا 
 

 .فـــــــــرع نمـــــــــا إذ ريـــــــــاض الفخـــــــــر منبتـــــــــه7
 

 حـــــــــــاماًل ثــــــــــــمرا حتـــــــــــى مـــــــــــن المجـــــــــــد وافـــــــــــى
  

 رحمـــ .طفـــل بـــه اهتـــز عطـــف الحكـــم مـــن8
 

 لمــــــــــــــــــــــــــا بإقــــــــــــــــــــــــــباله قــــــــــــــــــــــــــد راح متــــــــــــــــــــــــــزرا
 

 .الحـــــــــت عليـــــــــه إمـــــــــارات الكمـــــــــال لـــــــــذا9
 

 تبســـــــــــــــم الملـــــــــــــــك ثغـــــــــــــــرًا مــــــــــــــــذ رأى االثــــــــــــــــرا
 

                                                           

 .295/  1* ينظر عن سليمان باشا ونجله نعمان: موسوعة أعالم الموصل،  م 
 الوطر: الحاجة. وقد خفف همزة الروي إلقامة الوزن. (1)
 الدوح : الشجر العظيم.( 2)
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 .وصــــــــدره بــــــــات مــــــــن ملقــــــــاه منشــــــــرحاً 10
 

 بــــــــــــــــما توشـــــــــــــــح مـــــــــــــــن حســـــــــــــــن الثــــــــــــــــنا دررا
 

ــــــده11 ــــــر وال ــــــوا إث ــــــه ســــــوف يقف  . علمــــــًا ب
 

 (1)مجــــــــــــــــد مــــــــــــــــا نثــــــــــــــــرا وجــــــــــــــــده ناظمــــــــــــــــًا لل
 

ــــــــــة12 ــــــــــه كائن ــــــــــيض خصــــــــــال من ن ب  . وا 
 

 علــــــــــــــــــى جبــــــــــــــــــاه ليــــــــــــــــــالي دهــــــــــــــــــره غــــــــــــــــــرراً 
 

ـــــي13  .مـــــن فرقـــــة ركبـــــوا نجـــــب الفخـــــار إل
 

 (2)بيــــــــــــت المعــــــــــــالي فكــــــــــــّل حــــــــــــ  واعتمـــــــــــــرا 
 

 .كفــــوفهم أمطــــرت قطــــر النضــــار علــــى14
 

 (3)ارض العفـــــــــــــــاة بجـــــــــــــــود غيثهـــــــــــــــا هـــــــــــــــــمرا 
 

ــــور الفضــــائل مــــن15  .هــــذا وكــــم قطعــــوا ن
 

 ارض العلــــــــــى عطــــــــــرا روض المحامــــــــــد فــــــــــي
 

 .وأسســــــــوا بيــــــــت مجـــــــــٍد فــــــــوق أعمـــــــــدة16
 

 مــــــــــن فضــــــــــلهم بأيــــــــــادي الجــــــــــود قــــــــــد عمــــــــــرا
 

ــــه بنــــو اآلمــــال حــــين ســــعوا17  .تطــــوف في
  

ـــــــــــــــرا ـــــــــــــــده إذ ركــــــــــــــبهم نف ــــــــــــــة عن ـــــــــــــــي وقف  (4)ف
  

 .وكــــــم بليــــــل مثــــــار الحــــــرب فيــــــه دجــــــا18
 

 (5)عنـــــــــــد الجـــــــــــالد بـــــــــــدهم الخيـــــــــــل واعتكـــــــــــرا 
 

 .ســـــــماؤه النقـــــــع إذ يعلـــــــو وفيـــــــه هـــــــوت19
 

 (6)لرمــــــاح وفجــــــر الســــــيف قــــــد فجــــــرا شــــــهب ا
  

 .خاضـوا بحـار المنايــا فـوق جسـر ظبــى20
 

 مشــــــــــــــوا عليهــــــــــــــا بعــــــــــــــزم قــــــــــــــط مــــــــــــــا عثــــــــــــــرا
 

                                                           
 جده : الملك الغازي محمد امين باشا حسين باشا الجليلي.( 1)
 النجب : من االبل اعتاقها التي يسابق عليها.( 2)
 .النضار : الذهب( 3)
 اسك الح  المعروفة.الطواف والسعي  والوقوف والنفور، من مصطلحات من (4)
 الخيل الدهم : المائل لونها الى السواد. .الجالد : القتال( 5)
 النقع : غبار المعركة.( 6)
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 .ونبهـــــــوا همــــــــة عنـــــــد الصــــــــدام غــــــــدت21
 

ـــــــــا تســـــــــتقدح الشـــــــــررا  (1)مـــــــــن زرق لحـــــــــظ القن
  

ـــــوا مـــــن بحـــــار الكـــــف إذ حملـــــوا22  .وأطلق
 

 مــــــــــن الســــــــــيوف لــــــــــدى نــــــــــار الــــــــــوغى غــــــــــدرا
 

 ذ سـمحوا.باعوا النفوس بسوق الحـرب إ23
 

ــــــــــه شـــــــــــرا  ـــــــــــصر اإلل  (2)بهــــــــــا فكـــــــــــان لهــــــــــم ن
 

ــــــال قــــــد مســــــحت24  .وطفلهــــــم راحــــــة اإلقب
 

 عليــــــــــــه مــــــــــــذ هـــــــــــــل حتـــــــــــــى بــــــــــــالعلى مهـــــــــــــرا
 

ــــــــــــاب الفضــــــــــــل مفترشــــــــــــاً 25  .مقمــــــــــــط بثي
 

 (3)مـــــــــــن المكـــــــــــارم مهـــــــــــدًا قبـــــــــــل مـــــــــــا شعــــــــــــرا
 

ــــك مــــن صــــغر26  .تبــــين منــــه ســــمات المل
 

ـــــــــد ســـــــــطرا ـــــــــه خـــــــــط النصـــــــــر ق ـــــــــين عيني  إذ ب
 

 لعصــــــــر قاطبــــــــة.فيــــــــا ســــــــليمان هــــــــذا ا27
 

ــــــــــيس حســــــــــن تــــــــــزه مــــــــــن نظـــــــــــرا  (4)اتتــــــــــك بلق
 

ــــــــى28  .زففتهــــــــا فــــــــوق كرســــــــي الــــــــدواة عل
  

ــــــــرقص الحجــــــــرا  ــــــــى ي ــــــــان بمعن  (5)صــــــــرح البي
  

 .تعرضــــــت بأديــــــب الوقــــــت حتــــــى غــــــدا29
 

 غالمهــــــــــــا مــــــــــــذ رأى مــــــــــــن حســــــــــــنها العـــــــــــــبرا
 

 .فيــــــا غالمــــــي نحــــــوت الجــــــود مجتهــــــداً 30
 

ـــــــــــــــدرا ــــــــــــــال تســــــــــــــتعتب الق ــــــــــــــه ف  أخطـــــــــــــــأت في
 

 ن لـــــيس مـــــن حمـــــق.وقـــــد تصـــــديت لكـــــ31
 

ــــــــــــورد والصـــــــــــــدرا ــــــــــــت ال ــــــــــــد عرف ــــــــــــي ق  (1)ألنن
 

                                                           
 القنا : الرماح.( 1)
ومــن )إفــادة مــن قولــه تعــالى :  .بــدل : نصــر ومــا اثبتنــاه يناســب الســياق ،فــي الشــمامة : نــص( 2)

 ، سورة البقرة.207 ، االية(...الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ام
 القماط : ما يشد به الصبي في المهد. (3)
 إشارة إلى قصة نبي ام سليمان مع ملكة سبأ بلقيس، كما ذكر في القرآن الكريم في النحل. (4)
 الدواة : ما يكتب منه.( 5)
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 .فـــــاحمق النـــــاس ذو الخـــــيالء ذو ســـــفه32
 

 مغفــــــــــــــــــــــل وان اســـــــــــــــــــــتغنى فــــــــــــــــــــــقد بــــــــــــــــــــــطرا
 

ــــذا ترانــــي مــــن صــــحف المحامــــد قــــد33  .ل
 

 (2)أتلــــــــــو علــــــــــى كـــــــــــل ســــــــــمع بالثنــــــــــا ســـــــــــورا 
 

 .بمولــــــــد الفــــــــرد حيـــــــــس الســــــــعد أرخـــــــــه34
 

 (3))وكــــــــــــم لنعمـــــــــــان مجـــــــــــد حيـــــــــــر الشــــــــــــعرا( 
 

 هـ 1174=  602+  218+  67+  221 + 66     
(13) 

، 22، 14، 8-1، واألبيـــــات:)174 – 168/  1التخــــري : منهــــل األوليــــاء  
( في:الصــــــــــــــــــــائغ: 23،44-47،50،51،53،82،83،95-99،101-103

وقــال فــي قصــيدته التــي ســماها "الجوهــور الثمــين فــي  .2/195تــاري  الموصــل
أمـين باشـا بـن حسـين باشـا  بعض وقائع االمين " التي مدح بها الغـازي محمـد

 الجليلي ذاكرًا مواقفه في الحرب العثمانية الروسية * : 
 )طويل(

 . اال عــــاطني األقــــداح فــــي زهــــرة العمــــر1
 

 ودعنــــــــي مــــــــن زيــــــــد يقــــــــول ومــــــــن عمــــــــرو
 

                                                                                                                                     
 .مالورود والصدور : القدوم واالنصراف أي انه مباشر المور الحياة ومتمها على معرفة وعل( 1)
 ليستقيم الوزن. ،وسكن الحاء في : صحف ،خفف الباء في : تراني( 2)
والتاري  الشعري من الفنون الشعرية التي شـاعت لـدى شـعراء  ،ليستقيم الوزن ،خفف همزة الردي( 3)

العصــور المتــأخرة ويعتمــد هــذا الفــن الشــعري علــى طريقــة حســاب الجمــل التــي تعتمــد علــى ترتيــب 
، 6، و=5، هــ=4، د=3، جــ=2، ب=1أ= الهجائية، وفق الجدول التالي: الحروف األبجدية، وليس

، 80، ف=70، ع=60، س=50، ن=40، م=30، ل=20، ك=10ي= ،9، ط=8، ح=7ز=
، 700، ذ=600، خ=500، س=400، ت=300، ش=200، ر=100ق= ،90ص=
د . وقــد وضــع الشــعراء قواعــدًا وشــروطًا بجمــل االلتــزام عنــد تحديــ1000، غ=900، ظ=800ض=

سنة الحادثة أو المناسبة، ينظر بشأن هذا الفن الشعري: مطالعات في الشعر المملوكي والعثمـاني/ 
 .150، الشعر العراقي في النصف األول من القرن الثامن عشر/ 169
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 . فقــــد ذقــــت حلــــو العــــيش مــــن بعــــد شــــدةٍ 2
 

 (1)وقاســــــــيت اســــــــفارًا أمـــــــــر مــــــــن الصـــــــــبر
 

 . وقــــد مــــل جســــمي مــــن معــــاقرة الســــرى3
 

 ت روحــــــــــي منادمــــــــــة المهــــــــــروقــــــــــد ســــــــــئم
 

ـــــــــــــــره4  . االم ركـــــــــــــــاب العـــــــــــــــزم هـــــــــــــــز أثي
 

 وتلفظنـــــــــــي بيـــــــــــد الفيـــــــــــافي مـــــــــــن الثغــــــــــــر
 

 . فيومـــــــــــــًا بســـــــــــــلع ثـــــــــــــم يومـــــــــــــًا برامـــــــــــــةٍ 5
 

 (2)ويومـــــًا بحـــــزوى ثـــــم يومـــــا ربـــــى القصـــــر
 

 . وآونـــــــــــــــــــــــــة غربـــــــــــــــــــــــــي روٍم وتـــــــــــــــــــــــــارةً 6
 

 (3)عراقــــًا وطــــورًا فــــي الشــــمال وفــــي مصــــر
 

 . كــــــــــــأني كــــــــــــراة بالعصــــــــــــي تالعبـــــــــــــت7
 

 (4)ثـــل الســـقاة علـــى غـــدر بهـــا النـــاس او م
 

 . اشـــــــــقق قلـــــــــب الشـــــــــرق دينـــــــــا شمســـــــــه8
 

 (5)اللقــــى كــــيس الغــــرب عــــن درهــــم البــــدر 
 

                                                           
م( بقيـادة الصـدر األعظـم 1768هـ/ 1182لقد أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا سنة )*   

بتعيين محمد أمين باشا بن حسين باشا الجليلي قائدًا عامًا )سر عسكر( للدفاع  العثماني، الذي قام
عـن بنـدر أهـم المــدن علـى نهـر الدينســتر، بيـد أن الجليلـي هـذا قــد أسـر خـالل هــذه الحـرب مـع مــن 

م( وقضـى مـا يقـرب مـن خمـس سـنين فـي األسـر إلـى 1770هــ/1185بقي من جيشه، وذلك سـنة )
م( عــاد بعــدها إلــى إســالمبول، 1774هـــ/1189العثمانيــة وروســيا فــي )أن عقــد الصــلح بــين الدولــة 

وقوبل لدى وصوله من قبل السلطان عبدالحميد االول ومنحه لقب الغازي، وهو من أعظـم األلقـاب 
التـي يمنحهـا السـلطان لوالتـه،ينظر تفاصـيل ذلـك فــي: ياسـين العمـري : االثـار الجليـة فـي الحــوادس 

. ســـيار 1974الجلبـــي، وحققـــه:عماد عبـــد الســـالم رؤوف، النجـــف، االرضـــية، انتخـــب زبدتـــه:داود
. 34-4/31كوكــب الجميــل، بحثــه: الموصــل خــالل العهــد الجليلــي، موســوعة المصــول الحضــارية

 .4/938هـ،1328نقاًل عن احمد راسم:عثمانلي تاريخي،استانبول
 الصبر، بكسر الباء: الدواء المر، وسكنت الباء لضرورة الوزن. (1)
 ورامه وحزوى وربى القصر: أماكن تداولها الشعراء كثيرًا في أشعارهم. سلع (2)
 .تاري  الموصل: لروم بدل : روم( 3)
 ليستقيم الوزن. ،سكنت الدال في غدر( 4)
 في المنهل : وكيس بدل : كيس.( 5)
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ــــــــــت منهــــــــــا مســــــــــاحة9 ــــــــــد وليي ــــــــــي ق  . وان
 

ـــــافي بالمســـــير عـــــن الخضـــــر  (1)اقـــــيس الفي
 

 . كــــــــــــــأني أفعــــــــــــــال الــــــــــــــوزير محمــــــــــــــد10
 

 أمـــــــين المعـــــــالي قـــــــد تتبعـــــــت فـــــــي الـــــــدهر
 

ـــــدى11 ـــــر يمـــــز  البـــــاس بالن ـــــر خطي  . وزي
 

 طش، والشـــــــــــــهامة بـــــــــــــالجبروحلمـــــــــــــًا بـــــــــــــب
 

 . تمنـــت بـــالد الـــروم تحضـــى بمثـــل مـــا12
 

ــــــــــوفر ــــــــــي مجــــــــــده ال  تشــــــــــرفت الحــــــــــدباء ف
 

ــــــــد تعطشــــــــت13 ــــــــه برهــــــــة ق  . وشــــــــوقًا إلي
 

 (2)فــــــــــأجرى عليهــــــــــا لــــــــــ  أنملــــــــــه العشــــــــــر
 

ــــــــــأوامر14  . غــــــــــداة ســــــــــرى مــــــــــن آمــــــــــد ب
 

 (3)أتتــــــــــه مــــــــــن الســــــــــلطان عاليــــــــــة القــــــــــدر
 

 . ونخــــــاه ظــــــل ام فــــــي األرض طالبــــــاً 15
 

ـــــــــي األمـــــــــرلنصـــــــــرته مســـــــــتن ـــــــــي أول  جدا ف
 

 . دراه بحســــــــن الــــــــرأي والعــــــــزم مفــــــــرداً 16
 

ـــــــــر، وهـــــــــو عالمـــــــــة العصـــــــــر  عـــــــــديم نظي
 

ــــى العــــدا17  . فجــــرده مــــن غمــــد شــــرق عل
 

 يمــــــــــاني ســــــــــيف ضــــــــــاربًا هامــــــــــة الضــــــــــر
 

ــــدين دائمــــاً 18 ــــه عــــن حــــوزة ال  . يحــــامي ب
 

 ويحمــــي حمــــى اإلســــالم مــــن شــــرر الشـــــر
 

 . وعينـــــــــــه للحــــــــــــرب حــــــــــــين تحركــــــــــــت19
 

 (4)ذلـــــــك الثغـــــــر بنـــــــو اصـــــــفر ســـــــدًا علـــــــى
  

 يقولـــــــــــون بالتثليــــــــــــس مــــــــــــن ملــــــــــــة الكفــــــــــــر . عصـــــــابة شـــــــرك للنصـــــــارى بجهلهـــــــم20

                                                           
 المذكورة في سورة الكهف. ،إفادة من قصة سيدنا الخضر صاحب سيدنا موسى عليهما السالم (1)
 .ُلّجة الماء : معظمهُ ( 2)
ـــرة( 3) ـــل االســـالم ،آمـــد : مـــن مـــدن الجزي ـــراك قـــرة آمـــد ،ســـكنها العـــرب قب أي : آمـــد  ،ويســـميها االت

 .1/62دار احياء التراس، بيروت،   ،ينظر : الحموي : معجم البلدان ،السوداء
 بنو األصفر: الروس. (4)
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ـــــظ مجمـــــالً 21  . بظـــــرف إذا مـــــا عـــــدد اللف
 

 هــــــــو العــــــــام لألقــــــــدام مــــــــن ذلــــــــك العســــــــر
 

 . فقــــــــــــام بعــــــــــــون ام يطــــــــــــوي منــــــــــــازالً 22
 

 بســــــعد كبــــــدر الــــــتم فــــــي األفــــــق إذ يســــــري
 

 . بفرســــــــان حــــــــرب كاألســــــــود عــــــــوابس23
 

 (1)اللقــــــا ســــــاحة الكــــــر إذا اقتحمــــــت عنــــــد 
 

ــــــة24 ــــــف اعظــــــم قرب ــــــرون الحت  . رجــــــال ي
 

 (2)وانفســـــــــــــــهم م هـــــــــــــــديًا لـــــــــــــــذي النـــــــــــــــذر
 

ـــــيض ســـــيوف الهنـــــد زهـــــر حديقـــــة25  . وب
 

 وكـــــاس الـــــردى أشـــــهى إلـــــيهم مـــــن الخمـــــر
 

 . فســـاروا ودمـــع الســـحب يســـفح قطرهـــا26
 

 (3)أســـى، وعيـــون األرض فـــي مائهـــا تجـــري
  

 . وقــد كســت األرض الســماء مــن الحيــا27
 

 (4)مالبـــــــــس ثلـــــــــ  أحكمتهـــــــــا يـــــــــد القـــــــــدر 
 

 . تــــــــرى البــــــــر بحــــــــرًا بالميــــــــاه وجـــــــــرده28
 

 (5)ســــــــوابح شــــــــقت لجــــــــة المــــــــاء بالصــــــــدر
 

ــــــــاده29  . تعــــــــوم بــــــــذاك المــــــــاء قطعــــــــًا جي
 

ــــه اعتــــادت لخــــوض الــــدما الحمــــر  كمــــا قبل
 

 . وكــــم مـــــن جبـــــال قـــــد عالهـــــا شـــــوام 30
 

 (6)وقـــد أصـــبحت وكــــرًا إلـــى كوكـــب النســــر
  

 (1)بنفســـــــــجة الظلمـــــــــاء أو نـــــــــرجس الزهـــــــــر ا رام يجتنــــــي. تظـــــن الــــــذي مـــــن فوقهــــــ31

                                                           
  بدل : اقتحمت. ،في تاري  الموصل : ازدحمت( 1)

 .ف : الموتالحت( 2)
 ليستقيم الوزن. ،سكنت الحاء في سحب( 3)
 قدُر ام : عظمته.( 4)
 الجرد : الخيل.( 5)
 النسر: من الكواكب المعروفة لدى العرب. (6)
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 . إذا مــــا بنســــ  الســــحب يومــــا تعممــــت32
 

 (2)تتــــــوح منهــــــا الـــــــرأس بالكوكــــــب الـــــــدري 
 

ــــــــا ميممــــــــا33 ــــــــى دار قســــــــطنطين قرب  . إل
  

 (3)ليقطــــــــع بحــــــــر الــــــــروم للمهمــــــــه القفــــــــر 
 

 . سباســـب منهـــا الجـــن ترتـــاع أن ســـرت34
 

ـــــــق فيهـــــــا أن ســـــــرى طـــــــائر الفكـــــــر  (4)ويعل
 

 ولكـــــن أمـــــين ام ذو العـــــزم لـــــم يـــــزل .35
  

ــــــــــر ذي ذعــــــــــر ــــــــــب جــــــــــر  ســــــــــائرًا غي  بقل
 

 . إلــــى أن لقــــى الجــــيش الحنيــــف بهمــــة36
  

 (5)واكرمـــــه فـــــي الملتقـــــى صـــــاحب الصـــــدر
 

 . ومــــــــــــا ذل عنــــــــــــد الملتقــــــــــــى لســــــــــــميه37
  

ـــــذل الليـــــس فـــــي ملتقـــــى النمـــــر  (6)وكيـــــف ي
  

 . فارســـــــــــله الصـــــــــــدر الـــــــــــوزير بفرقـــــــــــة38
 

 لقـــــدرلنحـــــر األعـــــادي وهـــــو مـــــن اعظـــــم ا
 

 . وســــــوف يــــــرى صــــــنع اإللــــــه ولطفــــــه39
 

ـــــــــــــة المكـــــــــــــر ـــــــــــــنحس عاقب ـــــــــــــم ذاك ال  ويعل
 

 . طـــــوى فـــــي ســـــراه البيـــــد يقـــــدم جيشـــــه40
 

 علــــــى وزراء الــــــروم فـــــــي المســــــلك الـــــــوعر
 

 . بعــزم شــديد وهــو يصــحب فــي الســرى41
 

ـــــــــــد شـــــــــــد للظهـــــــــــر ـــــــــــه ق ـــــــــــرا في  عليـــــــــــا وزي
 

 (1)ومعتصـــــــم بـــــــام فـــــــي الســـــــر والجهـــــــر  . وكــــــــــــل يــــــــــــرى أن األمــــــــــــين رشــــــــــــيده42

                                                                                                                                     
 الزهر: من الكواكب. (1)
 سكنت الحاء في سحب، ليستقيم الوزن.( 2)
 المهمة : المفازة البعيدة.( 3)
 بعيدة.السباسب: األراضي المقفرة وال (4)
 الجيش الحنيف : يريد : الجيوش العثمانية.( 5)
 .ليستقيم الوزن ،سكنت الميم في : نمر( 6)
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 . وفــي الحــرب والتــدبير والحــزم والنهــى43
 

 (2)بـــه تضـــرب األمثـــال فـــي البيـــد والحضـــر
 

 . فـــالقوا عصـــا التســـيار فـــي خطـــر وقـــد44
 

 (3)تـــراءت رجـــال الكفـــر بالجحفـــل المجـــرى 
 

ـــــــــال الغمـــــــــام تتابعـــــــــت45 ـــــــــوش كأمث  . جي
  

 أو الســــــــــــيل أو مثــــــــــــل الجــــــــــــراد أو الــــــــــــذر
  

 . وقـــــــد ثمـــــــن الســـــــبع الطبـــــــاق قتـــــــامهم46
  

  (4)لنـــــاس عـــــدوا بالمســـــومة الضـــــمرعلـــــى ا
 

 . واقبـــــــــــل للـــــــــــدنيا الصـــــــــــباح وزلزلـــــــــــت47
 

 (5)فمــــــــا خلـــــــــت إال انـــــــــه موقـــــــــف الحشـــــــــر
 

 . وفــــي كــــل يـــــوم يلتقــــي مــــن جيوشـــــهم48
 

 لســــــــــود قلــــــــــوب وهــــــــــو فــــــــــي اوجــــــــــه غــــــــــر
 

 . وصــــبحًا إلــــيهم يقطــــع  المــــاء ماشـــــياً 49
  

ـــب اشـــد مـــن الصـــخر  علـــى الجســـر فـــي قل
 

 . يشـــق لبحـــر الجـــيش بالســـيف ضـــاربا50
 

 (6)ومـــا كــــل موســــى بالعصــــى فــــالق البحــــر
 

 . كــــــأن الثــــــرى طــــــرس كــــــأن جيوشــــــهم51
  

 (7)وقد رسمت فـي البيـد سـطرا علـى سـطر 
 

                                                                                                                                     
 .في البيت تورية بالخلفاء العباسيين : الرشيد واالمين والمعتصم بام( 1)
 .ليستقيم الوزن ،سكنت الضاد في : الحضر( 2)
وفــي البيـت إفــادة مــن المثـل فــي إلقــاء  ،ي خطــرفـي تــاري  الموصـل : الترحــال فــي خطـب بــدل : التســيار فـ( 3)

تحــ :  ،ينظـر : اسـامة بـن منقـذ : كتـاب العصـا ،عصا التسيار والذي يضرب لكل من وافقه شيء، فأقام عليه
 .ضمن سلسلة نوادر المخطوطات القاهرة ،عبد السالم هارون

 .: الخيـل الضـامرة والمعلمـةالمسـومة الضـمر  .السبع الطباق : السموات الطبـاق ش أي بعضـها فـوق بعـض( 4)
 القتام : غبار المعركة.

 .في تاري  الموصل : وأقلب للدنيا الصياح بدل : وأقبل للدنيا الصباح( 5)
َحي َنــا إ َلـــى )إفــادة مــن قصــة نبــي ام موســى عليــه الســالم مــع بنــي إســرائيل، كمــا ذكــر القــرآن الكــريم :  (6) َفَأو 

ر ب  ب َعَصاَك ال بَ  يم  ُموَسى َأن  اض  د  ال َعظ  ٍق َكالط و  َر َفان َفَلَق َفَكاَن ُكل  ف ر   سورة الشعراء. ،63االية  (ح 
 الطرس : الصحيفة.( 7)
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 . كــــــــــأن رمــــــــــاح الخــــــــــط ابلــــــــــغ نــــــــــاظم52
 

ـــــر النثـــــر  ـــــد اصـــــبحت فق  (1)كـــــأن نـــــبلهم ق
 

 . كــــــأن الظبــــــى صــــــحف وان جــــــراحهم53
  

ـــــــــد ســـــــــال كـــــــــالحبر ـــــــــم ق  (2)دواة ومنهـــــــــا أل
 

 إذا ســـــــــــطا. كـــــــــــأن أمـــــــــــين ام فـــــــــــيهم 54
 

 وقـــــــد نفـــــــروا مثــــــــل الحمـــــــام مـــــــن الصــــــــقر
 

 . وتنظــــــــره فــــــــي المــــــــة الحــــــــرب أخــــــــذا55
 

ــــــــــالمهر ــــــــــب الكــــــــــر ب ــــــــــاة بكــــــــــف طال  (3)قن
 

 . كليـــــس علــــــى الســــــرحان اقعــــــى بكفــــــه56
 

 (4)تطـــــــــاير مـــــــــن احداقـــــــــه شـــــــــرر الجمـــــــــر
 

 . فكـــــــم مـــــــرة قـــــــد ســـــــاق جمعهـــــــم إلـــــــى57
 

ـــــــــــه بـــــــــــالقهر ـــــــــــي صـــــــــــولة من  مـــــــــــدافعهم ف
 

ــــــــــديهم كــــــــــل قلعــــــــــة58  . ويأخــــــــــذ مــــــــــن أي
 

 وهــــــــــــــا بتلــــــــــــــك لكــــــــــــــن علــــــــــــــى الكســــــــــــــربن
  

 . وكــــــم مــــــن رؤوس قــــــد إطــــــار بســــــيفه59
  

 فلـــــــــم يجـــــــــدوا غيـــــــــر األســـــــــنة مـــــــــن وكـــــــــر
 

 . ومـــــــــــن خيفــــــــــــة أن عــــــــــــاينوه وهيبــــــــــــة60
 

 شـــــــجاعهم مـــــــن ســـــــرجه صـــــــار فـــــــي قبـــــــر
 

ــــــــد تطاولــــــــت61 ــــــــا مــــــــنهم ق  . ومــــــــدوا رقاب
 

ـــــــــــك المـــــــــــد بالســـــــــــيف للجـــــــــــزر  ولكـــــــــــن ذل
 

 . فهــل خــاض نــار الحــرب غيــر محمــد62
 

ــــــــــــي نهــــــــــــر أســــــــــــ  يافه البتــــــــــــرواطفاهــــــــــــا ف
 

ـــــوغى63 ـــــدام تقـــــدم فـــــي ال ـــــى كـــــل مق  (1)وقـــــد يســـــتوى نجـــــم الســـــها وضـــــيا البـــــدر . عل

                                                           
الرماح الخطية : خط هجر موضع باليمامة تنسب اليه الرماح التي تحمل من بالد الهند فتقوم ( 1)

 به.
 الظبى: السيوف. .في تاري  الموصل : كان بدل أن (2)
 ة الحرب: الدرع. القناة: الرمح.الم (3)
 السرحان: الذئب. (4)
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 . وصــــار لــــه فــــي ملــــة الشــــرك إذ غــــزا64
 

 حـــــــــروب وافعـــــــــال تجـــــــــل عـــــــــن الحصـــــــــر
 

 . وقــــــــائع راس الطفــــــــل شــــــــاب لهولهــــــــا65
 

ــــــــر ــــــــي الفكــــــــر متســــــــع الب  وضــــــــاق بهــــــــا ف
 

 . فمــــــــا يــــــــوم تعليــــــــق القصــــــــيد ووقعــــــــة66
 

ــــد هيــــاف وذي قــــار ــــى عب ــــذكر إل  (2)فــــي ال
  

 . فهــــــــــــذا واقــــــــــــالم القضــــــــــــاء بحتمهــــــــــــا67
 

 علــــــى اللــــــوح فيمــــــا خطــــــه ام قــــــد يجــــــرى
 

ـــه أمـــرا لقـــد فـــاض مـــاؤه68  . ومـــن طـــور ل
 

ــــــــى المقيــــــــاس شــــــــبرا علــــــــى شــــــــبر  وزاد عل
  

 . وقــــد كــــر موالنــــا مــــن الحــــرب راجعــــا69
 

 المــــــــــــــر اراد ام فــــــــــــــي أخــــــــــــــر العصــــــــــــــر
 

 . تقحـــــــــم ذاك الجســـــــــر والمـــــــــاء فوقـــــــــه70
 

 (3)خائضــــا لجــــة النهــــر علــــى ســــفن خيــــل 
 

ـــــــوش كأنهـــــــا71 ـــــــك الجي ـــــــه تل  . ومـــــــن خلف
 

 (4)علــى المــاء مــن ســرد الســوابغ فــي جســر
 

 . ومـــن بعـــده ظلـــت عـــن الجـــيش فرقــــة72
 

ــــــــــه والــــــــــريح عــــــــــاد لفــــــــــى خســــــــــر  فــــــــــداء ل
 

 . فمـــــــنهم اســـــــير راح مـــــــن بعـــــــد فتكـــــــه73
 

 ومــــــــــنهم غريــــــــــق نــــــــــائال اعظــــــــــم األجــــــــــر
 

 . ومــــــــــــنهم شــــــــــــهيد بالــــــــــــدماء مزمـــــــــــــل74
 

 طوعــــــــــا إلــــــــــى األمــــــــــر أجــــــــــاب نــــــــــداء ام
 

 ثيـــــاب الـــــدما واعتـــــاض فـــــي حلـــــل خضـــــر . ومــــــــــا بــــــــــات إال بــــــــــالفراديس خالعــــــــــا75

                                                                                                                                     
 ليستقيم الوزن. ،وخففت همزة ضياء ،السها: كوكب صغير من بنات نعش (1)
 .ولم نقف على مراده من : عبد هياف ،إشارة إلى يوم ذي قار المشهور من أيام العرب (2)
 سكنت الفاء في سفن، ليستقيم الوزن.( 3)
 الواسعة.السوابغ: الدروع  (4)
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 . ونـــــــــــــــال علـــــــــــــــي للـــــــــــــــوزارة عنـــــــــــــــدها76
 

 وعــــــــاد إلـــــــــى بــــــــدء ليقضـــــــــى أذى الضـــــــــر
 

 . وعـــــــــــــــين موالنـــــــــــــــا لـــــــــــــــيحفظ بنـــــــــــــــدرا77
 

 (1)لمــــــــا فيــــــــه مــــــــن رأى وعــــــــزم بــــــــال نكــــــــر
 

 . وجـــــــــاء أليهـــــــــا وهـــــــــو ليـــــــــس عريكـــــــــة78
 

 كـــــــــــــــــرألشـــــــــــــــــباله يحمـــــــــــــــــي بأفعالـــــــــــــــــه الب
 

ــــــــــر  وقلعــــــــــة79  . واحكــــــــــم منهــــــــــا كــــــــــل ب
  

 وفـــــــــــوض منـــــــــــه األمـــــــــــر للواحـــــــــــد الـــــــــــوتر
 

 . وأمســـــــــى بميـــــــــدان القضـــــــــاء مســـــــــلما80
 

ــــــى عونــــــه يزهــــــو بمســــــرودة الصــــــبر   (2)إل
 

 . وفـــــــــي أربـــــــــع بعـــــــــد الثمـــــــــانين مائـــــــــة81
  

ــــــــــــــف جمــــــــــــــاد آخــــــــــــــر غــــــــــــــرة الشــــــــــــــهر  أل
 

 . تبــــــــدت جيــــــــوش المشــــــــركين واقبلــــــــت82
 

ـــــــاألثر  ـــــــدم الجـــــــيش ب ـــــــرط شـــــــمال يق  (3)وف
 

 ثمـــــــانون ألفـــــــًا حـــــــول بنـــــــدر أســـــــرعوا .83
 

 (4)مشــــــــــــــــاة وركبـــــــــــــــــان بأفئــــــــــــــــدة غبـــــــــــــــــر 
 

 . أحـــــــاطوا بهــــــــا مثـــــــل الســــــــوار بمقلــــــــة84
 

 (5)بإنســــــــان عــــــــين إذ أحــــــــاط بــــــــال خــــــــدر 
 

 . وداروا حواليهــــــــــــــا بكثــــــــــــــرة جيشــــــــــــــهم85
 

ـــــــي مخطـــــــف النهـــــــر  كـــــــدور نطـــــــاق دار ف
 

 . وخمســــــــــــــين زد للمــــــــــــــائتين مــــــــــــــدافعا86
 

 وهــــــــــــــــاون لرحــــــــــــــــراق تزفــــــــــــــــر كالقــــــــــــــــدر
 

                                                           
 بندر: مدينة في رومانيا على نهر الدينستر. (1)
 الدرع المسرودة : التي تداخل حلقها بعضه مع بعض.( 2)
 .والفرط : المتقدم ،في تاري  الموصل : وفرطمشال بدل : وفرط شمال( 3)
 في تاري  الموصل : وركبانًا بدل : وركبان.( 4)
 انسان العين : بؤبؤها.( 5)
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 ربعـــين ألـــف مـــن مجـــر ثفـــالهم. وفـــي أ87
 

ـــــــــــــــالجر ـــــــــــــــة كـــــــــــــــل المهمـــــــــــــــات ب  (1)محمل
 

 . وقـــــد احكـــــم الكفـــــار مـــــن كـــــل جانـــــب88
 

 قالعـــــــــــــــــــا بنوهـــــــــــــــــــا للمـــــــــــــــــــدافع بالشـــــــــــــــــــر
  

 . وقــــــــابلهم حصــــــــن األمــــــــين محصــــــــنا89
 

ـــــــــك الحـــــــــر ـــــــــى ذل ـــــــــا إل ـــــــــارب كـــــــــن عون  في
 

ــــــــى أخــــــــر الشــــــــهرين دام حصــــــــاره90  . إل
  

 وســـــــــــــــته أيـــــــــــــــام جهـــــــــــــــادا مـــــــــــــــع الكفـــــــــــــــر
  

ـــــــا 91 ـــــــد الشـــــــرك غي ـــــــوكهم. ولكـــــــن جن  مل
 

 يمـــــــــــــــدونهم والمؤمنـــــــــــــــون لفـــــــــــــــي خســـــــــــــــر
 

 . ومــــــــالهم مــــــــن ناصــــــــر غيــــــــر واحــــــــد92
 

ـــــــــــى القهـــــــــــر ـــــــــــل المعـــــــــــين عل  والمـــــــــــدد، ب
 

 . حصــــــــــار وطــــــــــاعون ونــــــــــار مــــــــــدافع93
  

 وهـــــــذا لعمـــــــري فـــــــي الـــــــورى غايـــــــة األمـــــــر
 

 . بشـــــــــهر جمـــــــــاد أخــــــــــر يـــــــــوم ســــــــــابع94
 

 بــــــــــه غــــــــــدت األذان بالســــــــــمع فــــــــــي وقــــــــــر
 

 . ترجلـــــــــت األعـــــــــداء جمعـــــــــا واشـــــــــعلوا95
  

 زحفــــــــــــا بجهــــــــــــر وفــــــــــــي ســــــــــــر أللغــــــــــــامهم
 

 . وقــــــد ضــــــربوا تلــــــك المــــــدافع وارتمــــــى96
  

ـــــوقهم جـــــاء كالقصـــــر  (2)شـــــرار لهـــــا مـــــن ف
 

 . تظن السما فيها على األرض اطبقت97
 

ـــــداء فـــــي نقمـــــة الشـــــر   (3)وقـــــد ماجـــــت البي
  

 . وظنيــــت أن الشــــمس كســــفا تســــاقطت98
  

 واهـــــــوت نجـــــــوم األفـــــــق فيهـــــــا علـــــــى البـــــــر
 

 دت. وقــــــد عقــــــد الــــــدخان ســــــحبا وارعــــــ99
 

 مـــــدافعهم ســـــاقت بـــــه الســـــحب فـــــي الزجـــــر
 

                                                           
 .الضم : ما سفل من كل شيءالثُفل : ب( 1)
 ، سورة المرسالت.3إفادة من قوله تعالى: )انها ترمي بشرر كالقصر( اآلية  (2)
 في تاري  الموصل : في نفخة النشر بدل : في نقمة الشر.( 3)
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 . ومــــدت علــــيهم جــــنح ليــــل وأمطــــرت100
  

 رصاصــــًا علــــى األجســــام فــــي وقعــــه يغــــري
 

 . فدخــــــــــــــــانهم لــــــــــــــــيل اســـــــــــــــنتم بــــــــــــــــه101
  

 كواكــــــــــــــــــبه أســـــــــــــــــيافهم شــــــــــــــــــفق الفــــــــــــــــــجر
 

 . وقــــــد عــــــاد مبــــــيض النهــــــار دجنـــــــة102
  

 وباتـــــت بــــــه شــــــهب الكواكــــــب فــــــي الظهــــــر
 

ـــه الكمـــاة مـــن103  الوغـــا . وقـــد ســـكرت في
 

 (1)كـــــــأن علـــــــيهم دار كـــــــأس مـــــــن الخمـــــــر
  

 . بها استولت الكفـار مـن حيـس علقـوا104
 

 ســــــاللم فـــــــي ســــــور غـــــــدت أحــــــرف الجـــــــر
  

 . وصــب أســير للقضــا صــار صــارخا105
 

 أمــــين مــــن الحصــــن الحصــــين لمــــن يــــدري
  

 . وســـــتة عشـــــر مـــــن الـــــوف جمـــــيعهم106
 

 مـــــــع الشـــــــهم قـــــــد حلـــــــوا إذا خطـــــــه األســـــــر
  

ــــــــــــــه107 ــــــــــــــفردا. ولكــــــــــــــنه مـــــــــــــن دون  م مت
 

كــــــــــــرام علــــــــــــى كــــــــــــل ذي قـــــــــــــدر  بعــــــــــــز وا 
  

ــــــــــنهم، ومــــــــــبجال108  . ومحترمــــــــــا مــــــــــا بي
 

 مشـــــــــــــــــــار أليـــــــــــــــــــه بالبنـــــــــــــــــــان وبالـــــــــــــــــــذكر
  

 . واتحفـــــــــه الســـــــــلطان منـــــــــه مالبســـــــــا109
 

ــــــــــــــدما وعــــــــــــــزًا مــــــــــــــع العــــــــــــــذر  وشــــــــــــــرفه ق
 

 . وحســــــبك مــــــن هــــــذا الفريــــــد مفــــــاخرا110
 

 (2)لــه الشــي  محــي الـــدين الغــز فــي الجفـــر
  

ـــــب 111 ـــــيس بهـــــذا األســـــر عي  يشـــــينه. ول
 

ــــــــــــــــرة منــــــــــــــــه بأقدامــــــــــــــــه تــــــــــــــــزري  (3)وال فت
 

 (1)مــن األمــر مــن حــرب الصــحابة فــي بــدر. وناهيـــــك فـــــي اإلســـــالم صـــــدرا ومـــــا 112

                                                           
 .الكماة : الشجعان( 1)
ته في : انظر موارد سير  ،هـ(638من ائمة الصوفية )ت  ،الشي  االكبر محي الدين ابن العربي( 2)

 .170/  7 ،االعالم
 .الفترة : االنكسار والضعف( 3)
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 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
 

 

 . فما فـي سـيوف الهنـد حيـس تجـردت113
  

 مفــــــــــر ســــــــــوى األغمــــــــــاد تســــــــــتر بالقســــــــــر
 

 . ومــــا لألســــود الضــــاريات إذا ســــرت114
  

 مقــــــام ســــــوى اآلجـــــــام فــــــي القفــــــر والـــــــوعر
  

 . فمـــــا هـــــو إال الســـــيف تصـــــقل متنـــــه115
 

 (2)صــــياقل خطــــب، وهــــو فــــي حــــده يبــــري 
 

 . ومــــا هــــو إال الشــــمس بعــــد غروبهــــا116
 

 (3)ســــتطلع إذ مـــــد الــــدجى حنـــــدس الســـــتر 
 

 . ومـــــا هـــــو إال البـــــدر تحـــــت غمامـــــه117
 

ــــــــــــــــر  ســــــــــــــــيخرق اشــــــــــــــــراقا الثوابهــــــــــــــــا الغب
 

 . ومــا هــو إال الــروض مــن بعــد يبســه118
 

 لنشـــــــــــرســـــــــــينبت زهـــــــــــرا فائحـــــــــــا أطيـــــــــــب ا
 

ـــــــــــدهم119 ـــــــــــوطن عن ـــــــــــع أعـــــــــــوام ت  . وأرب
 

ــــــــــــــــا تجــــــــــــــــرى بأدمعهــــــــــــــــا الغــــــــــــــــزر  واعينن
 

 . ونحـــن بليـــل البعـــد نستنشـــق الصـــبا120
  

 وننتظــــــــــر األشــــــــــواق مــــــــــن قمــــــــــر اليســــــــــر
 

ـــــى األفـــــاق فضـــــال ومنـــــة121 ـــــالح عل  . ف
 

 قـــــــــــــران ســـــــــــــعود وهـــــــــــــو يعلـــــــــــــن بالبشـــــــــــــر
  

(14) 
  232-1/229التخري : الروض النضر 

 محمد أمين باشا الجليلي:* وقال مادحًا سليمان باشا بن 
 )طويل(

                                                                                                                                     
 إشارة إلى معركة بدر المشهورة. (1)
 الصياقل : صناع السيوف الصقيلة.( 2)
  .الحندس : الظالم( 3)
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 .امــــــا وابتســــــام الثغــــــر مــــــن اوضــــــح الــــــدر1
 

 (1)وشــــــــهدي ربــــــــق راق مــــــــن العــــــــس الثغـــــــــر
 

ــــــــــــــي عيونهــــــــــــــا2  .وســــــــــــــحر جفــــــــــــــون ذكرتن
 

 )عيـــــــــون المهـــــــــا بـــــــــين الرصـــــــــافة والجســـــــــر(
 

 . لقـــــــــد هيجـــــــــت شـــــــــوقي القـــــــــديم لـــــــــواحظ3
 

ـــــــس ادري وال ادري( ـــــــبن الهـــــــوى مـــــــن حي  )جل
 

ـــــــــا4  لغ. تعـــــــــذر فيهـــــــــا الصـــــــــبر والشـــــــــوق ب
 

 وال بــــــــــــــد للمغلــــــــــــــوب مــــــــــــــن بــــــــــــــارد العــــــــــــــذر
  

 .إذا شـــــــــــارفت نفســـــــــــي العـــــــــــذيب وثهمـــــــــــد5
 

 (2)ســــقيت الثــــرى مــــن ادمعــــي عــــوض القطــــر
  

 .معاهــــــــــــــــــــــــد آرام ومســــــــــــــــــــــــرى جــــــــــــــــــــــــاذر6
 

 (3)ومســـرح عـــين ضـــاق عـــن بعـــدها صـــدري 
 

ـــــــــن أيكـــــــــة7 ـــــــــس ال وام ســـــــــجع اب ـــــــــم ان  .ول
 

 (4)علـــــى ألبـــــان يطـــــوي فـــــي أغاريـــــده صـــــبري
  

 ئــــــــــــــا.وقــــــــــــــد نثــــــــــــــرت كــــــــــــــف النســــــــــــــيم الل8
 

 علـــــــى الـــــــروض منهـــــــا فتحـــــــت مقـــــــل الزهـــــــر
 

ــــــــــــت نســــــــــــيمات الخزامــــــــــــى فنبهــــــــــــت9  .وهب
 

ــــــــة الفجــــــــر ــــــــدامى تحــــــــت ريحان  (5)عيــــــــون الن
 

 .ومســــــــــــتورة مــــــــــــذ الحظتنــــــــــــي بظرفهــــــــــــا10
  

 هتكـــــــت حجـــــــاب الوجـــــــد عـــــــن ربـــــــة الخـــــــدر
 

 علــــــى معطــــــف منهـــــــا تــــــال صــــــحف الهجـــــــر .وارقنــــــــي مــــــــن حليهــــــــا ســــــــجعة ضــــــــحى11

                                                           
في القصيدة نظر إلـى قصـيدة الشـاعر علـي بـن الجهـم التـي مـدح بهـا الخليفـة المتوكـل علـى ام *   

 .148-141خليل مردم بك، ط الثانية، بيروت/ لبنان، ص العباس، في ديوانه، تح:
 العس: لون الشفة الضارب إلى السواد.( 1)
 العذب وثهمد: من المواضع التي ذكرها الشعراء كثيرًا في أشعارهم.( 2)
 والجمع جآذر، ولحسن عينيها يقال لها : العين، وبها شبه النساء. ،الجوذر : ولد البقر الوحشي( 3)
 : الشجر الكثيف.األيك (4)
 الخزامى: نبت طيب الرائحة. (5)
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 .تجــــــــر بنــــــــون الحــــــــاجبين إلــــــــي األســــــــى12
 

 (1)ؤادي ولـــــيس النـــــون مـــــن أحـــــرف الجـــــر فـــــ
 

 .مليحــــــــــــة خـــــــــــــدر ابـــــــــــــدع ام صـــــــــــــنعها13
 

ـــــــــــــــدا يجـــــــــــــــري  بوجنتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــاء الحيـــــــــــــــا أب
 

 .تقــــــــــول اري طــــــــــرق الخالعــــــــــة مــــــــــذهباً 15
  

ــــــــــــــاخر بالشــــــــــــــعر ــــــــــــــزعم ان تحــــــــــــــوى المف  وت
  

 .)فقلــــت أســــأت الظــــن بــــي لســــت شــــاعراً 16
 

 (2)ولكـــــــــــن أحيانـــــــــــا يجـــــــــــيش بـــــــــــه صـــــــــــدري(
 

 .فولــــــــــت ولــــــــــم تعبــــــــــأ بمــــــــــا قــــــــــد تلوتــــــــــه17
 

 وقـــــــــــــد جمعـــــــــــــت كـــــــــــــل المالحـــــــــــــة والبشـــــــــــــر
 

 .كمــــــا جمــــــع اإلحســــــان والبــــــذل والنــــــدى18
 

 ســـــــــــليمان ذو االفضـــــــــــال والنهـــــــــــي واألمــــــــــــر
 

 .فتــــــــى جــــــــامع األوصــــــــاف مفــــــــرد وقتــــــــه19
 

 مفــــــــــاخره ضــــــــــاهت ســــــــــنا الشــــــــــمس والبــــــــــدر
 

 .ودوحـــــــــــــة فضـــــــــــــل أخبرتنـــــــــــــا أصـــــــــــــوله20
 

 زكــــــــت وعلــــــــت عــــــــزًا علــــــــى األنجــــــــم الزهــــــــر
 

ــــه21 ــــن مــــن خضــــعت ل ــــر المعــــالي واب  .أمي
  

 ود الشــــــــرى مــــــــن شـــــــدة البــــــــأس والــــــــذعراســـــــ
 

 .طـــــــــــوى ذكـــــــــــره ذكـــــــــــر الـــــــــــذين تقـــــــــــدموا22
 

 (3)فمـــا حـــاتم فـــي الجـــود أو معـــن فـــي الفخـــر
 

 .فـــــــــديتك يـــــــــاروض الكمـــــــــال ومـــــــــن بـــــــــه23
 

 تفـــــــــــاخرت األقـــــــــــران مـــــــــــن ســـــــــــائر العصـــــــــــر
 

ـــــــة24 ـــــــه حـــــــزت الفضـــــــائل رتب ـــــــــري .ويـــــــا مـــــــن ب  ونلـــــــــت فخـــــــــارًا فـــــــــي نظـــــــــامي وفـــــــــي نث
                                                           

 شبه الحاجب بحرف النون لشكله.( 1)
ن كان، بدل : ولكن. (2)  البيت لعلي بن الجهم، وفي ديوانه : وا 
ومعـن بـن زائـدة  ،وفـي البيـت إشـارة إلـى حـاتم الطـائي ،سكنت العين في " معن " لضرورة الـوزن (3)

 ،1/250تنظــــر مــــوارد ســــيرتهما فــــي: األعــــالم،  ،وفضــــلهمالشــــيباني، مــــن المبــــرزين فــــي كــــرمهم 
8/192. 
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 يفكرتـ .لئن فاح عرف المدح من روض25
  

ـــــــت ومـــــــن ســـــــر ـــــــب أوصـــــــاف حوي  فمـــــــن طي
  

 .فخــــــــذ غــــــــادة هيفــــــــاء بلقــــــــيس عصــــــــرها26
 

 (1)تــــــــــــزف إلـــــــــــــي عليــــــــــــاك طــــــــــــــيبة النشــــــــــــــر
 

 .وخـــــــــــذ كلمـــــــــــًا كالـــــــــــدر يزهـــــــــــو نفاســـــــــــة27
 

 بمــــــــــــدحك واقبــــــــــــل فــــــــــــي نقائصــــــــــــه عــــــــــــذري
 

 .ودم فــــــي ريــــــاض المجــــــد والعــــــز دائمــــــاً 28
 

ـــــــــر والبحـــــــــر ـــــــــي الب ـــــــــع الفضـــــــــل ف  تشـــــــــيد رب
 

ـــــــــــــــام ومســـــــــــــــنداً 29 ـــــــــــــــًا لالن ـــــــــــــــت كهف  .والزل
 

 ظـــــــــــــل لمـــــــــــــن وافـــــــــــــاك بـــــــــــــالعز والنصـــــــــــــرت
 

(15) 
 .347 – 346التخري : غاية المرام في تاري  محاسن بغداد دار السالم / 
 وقال مادحًا أخاه عصام الدين عثمان العمري الموصلي:

 )طويل( 
 .إذا فـــاح طيـــب الحـــب لـــي مـــن فـــم الزهـــر1
 

 باذيـــــــــــــال مســـــــــــــكي النســـــــــــــيم مـــــــــــــع الفجـــــــــــــر
 

ـــــــد الجـــــــوى2 ـــــــي موق ـــــــار غرامـــــــًا شـــــــب ف  .اث
 

 حــــــــم الــــــــدجا طــــــــارت لــــــــه مشــــــــعل الجمــــــــربف
 

 .وخــــــــــالط مســــــــــك الليــــــــــل كــــــــــافور فجــــــــــره3
 

 بحمــــــــــــرة وجــــــــــــد ضــــــــــــوعت نفحــــــــــــة العطــــــــــــر
 

 .وصـــــــــــــــعد انفاســـــــــــــــًا إذا مـــــــــــــــا تتابعــــــــــــــــت4
 

ــــــــــــــــذكر ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــرات اججتهــــــــــــــــا ي  لهــــــــــــــــا زف
 

                                                           
كمــا ذكــر القــرآن الكــريم،  –إشــارة إلــى الملكــة بلقــيس وقصــتها مــع نبــي ام ســليمان علــه الســالم  (1)

 سورة النحل.
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 .فكانــــــــــت علــــــــــى خــــــــــد الزمــــــــــان نضـــــــــــارة5
 

ـــــــــــة العصـــــــــــر ـــــــــــي وجن ـــــــــــا كالخـــــــــــال ف  واوقاتن
 

 .وقـــــــد بســـــــمت عـــــــن ثغـــــــر شـــــــملي مثلمـــــــا6
 

ـــــــــدهر عـــــــــن م  بســـــــــم البشـــــــــرتبســـــــــم ثغـــــــــر ال
 

 .بمنصـــــــــــب مـــــــــــولى بـــــــــــل برتبتـــــــــــه التـــــــــــي7
 

ـــــــــــــــة الفخـــــــــــــــر ـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا باردي  زهـــــــــــــــا عطف
 

 .جمـــال العـــال عثمـــان شـــمس اولـــي النهـــى8
 

 (1)بـــه ينجلـــي فـــي الـــدهر عنـــا دجـــى اإلصــــر
 

 .اذا مـــــــــا همـــــــــت قطـــــــــر النضـــــــــار يمينـــــــــه9
 

ــــــــالورق الصــــــــفر ــــــــا  ب  زهــــــــت روضــــــــة المحت
 

ـــــــــذف جـــــــــوهراً 10 ـــــــــك بحـــــــــر الجـــــــــود تق  .الن
 

 جـــــــــة البحــــــــــروهـــــــــا أننــــــــــي الغـــــــــواص فــــــــــي ل
 

ـــــاً 11 ـــــك حصـــــنًا مـــــن دعـــــائي تحجب  .وخـــــذ ل
 

يـــــــرد ســـــــيوف البغـــــــي مـــــــع  اســـــــهم الضـــــــر
(2) 

 
ـــــــــي روض الســـــــــعود منزهـــــــــاً 12 ـــــــــت ف  .والزل
 

 مــــــــــع العــــــــــز تجنــــــــــي دائمــــــــــًا ثمــــــــــر النصــــــــــر
 

(16) 
  362التخري :  شمامة  العنبر /

 وقال متغزاًل وواصفًا :
 )بسيط( 
 .أهــــــــــــــذه قامــــــــــــــة أم بانــــــــــــــة نضــــــــــــــره1
 

                                                                                                                                                                                     (3)مــــــــره ترنحــــــــت ولهــــــــا بــــــــدر الــــــــدجى ث
 

                                                           
1

 سكن العين في "مع" لضرورة الوزن. (2)
 البانة : الشجرة.( 3)
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 .أم صـــــعدة وعليهـــــا الشـــــمس ســـــاطعة2
 

 (1)مـــــــــن ليـــــــــل طرتـــــــــه تبـــــــــدو إذا ســـــــــفره
 

 ك وجنتـــــــــــه أم جـــــــــــذوة قبســـــــــــت.وتلـــــــــــ3
 

 مــــن مهجتــــي وغــــدت فــــي الخــــد مســــتعرة
 

 .وذاك لحظــــــه أم ســــــيف ترقــــــرق فــــــي4
 

 جفنيــــــــــه للفتــــــــــك فــــــــــي عشــــــــــاقة الحيــــــــــره
  

 .وتلــــــــك مقلتــــــــه النشــــــــوى رنــــــــت فبــــــــدا5
 

 ســــــــحر بتكســــــــيرها يســــــــبي لمــــــــن نظــــــــره
  

 .فديتــــــــــه رشــــــــــًا عينــــــــــاه قــــــــــد فتكــــــــــت6
 

ـــــن الطـــــرف منهـــــا صـــــنعة الســـــحره  إذ أتق
 

 با عجبــــاً .ريــــان مالــــت بــــه خمــــر الصــــ7
 

 لمـــــا غـــــدت مـــــن جنـــــى خديـــــه معتصـــــره
  

 .إذا بــــدت مــــن ديــــاجي الشــــعر غرتــــه8
 

                                                                                                                                                            (2)راحــت بــدور الــدجى بالســحب مســتتره 
 

(17) 
 364التخري : شمامة العنبر / 

 وقال مادحًا أخاه عصام الدين عثمان أفندي العمري الموصلي          
 )طويل( 
ـــــــه الـــــــنعس1 ـــــــي ظبـــــــي بأجفان  .ســـــــبى مهجت
 

ـــــدر والشـــــمس ـــــى الب ـــــى عل  ســـــنا وجهـــــه أرب
 

                                                           
 المستوية. الطرة : الناصية. اسفرت : كشفت.الصعدة: القناة  (1)
 سكنت الحاء في " السحب " لضرورة الوزن.( 2)
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 .غـــــــــزال مــــــــــن األعــــــــــراب اشــــــــــرق وجهــــــــــه2
 

ـــــــا آيـــــــة الكرســـــــي ـــــــو لن  (1)علـــــــى شـــــــعره يتل
 

 حســـــــــــن ورقـــــــــــة .غـــــــــــدا جســـــــــــمه كالمـــــــــــاء3
 

ــــــــــــــاللمس ــــــــــــــدميهما الــــــــــــــوهم ب  ووجناتــــــــــــــه ي
 

 .إلـــــــــــى التـــــــــــرك يعـــــــــــزى لحظـــــــــــه وقوامـــــــــــه4
 

 (2)إلــــى األســــمر الخطــــي والعطــــف للفــــرس
  

 .فوجنتــــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــــمس ثــــــــــــــــــــم جبينــــــــــــــــــــه5
 

 إلـــــــى البـــــــدر ثـــــــم الحاجبـــــــان إلـــــــى القـــــــوس
  

ـــــــه الحســـــــن مغرمـــــــاً 6 ـــــــد أمســـــــى ب ـــــــيح لق  .مل
 

 (3)فحيــــــــــــاه بــــــــــــالثلثين والــــــــــــثمن والســــــــــــدس
 

ـــــــــــــا مـــــــــــــن زالل7  رضـــــــــــــابه .رشـــــــــــــفت الحمي
 

 (4)فلــــــــم أر أحلــــــــى مــــــــن مراشــــــــفه اللعــــــــس
  

ـــــــين مشعشـــــــعاً 8 ـــــــدر الجب ـــــــم يكـــــــن ب ـــــــو ل  .ول
 

 (5)ظللنــــا حيــــارى فــــي دجــــى شــــعره الســــلس
 

ــــــــــــز رميتنــــــــــــي9 ــــــــــــا آيهــــــــــــا البــــــــــــدر العزي  .في
 

ـــــم يشـــــنها خطـــــا الـــــُنكس  (6)باســـــهم لحـــــظ ل
 

 .فرفقـــــــــــــــــــًا بمأســـــــــــــــــــور الغـــــــــــــــــــرام إذا رأى10
  

 (7)جمالـــــك تكســـــو وجهــــــه صـــــفرة الــــــورس 
 

                                                           
علق صاحب الشامة على هذا البيت بقوله: "يريد بتالوة آية الكرسي: الرقية من العين. واليخفى  (1)

 ما رأى بين استواء اشراق وجهه على الشعر كالملك على كرسيه".
طفا كل شيء: جانباه (2)  . االسمر الخطي : الرمح.ع 
علق صاحب السخامة على هـذا البيـت بقولـه: "المسـألة مـن أربعـة وعشـرين، فيجـوز هـذا الملـيح  (3)

 بالفريضة ثالثة وعشرين، ويبقى واحد لجميع المالح يأخذونه بالعصبية".
 الحميا: من أسماء الخمرة. (4)
 سكنت الالم في "سلس" لضرورة الوزن. (5)
 .ليستقيم الوزن ،وخفف همزة خطأ ،ضم: عود المرض بعد النقهالنكس، بال (6)
 الورس : نبت اصفر يكون باليمن تتخذ منه صبغة الوجه.( 7)
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 كــــــــــم ذا أالقــــــــــي بصــــــــــده .فيــــــــــا للهــــــــــوى11
  

ــــــــه مثــــــــل مــــــــا أمســــــــي  واصــــــــبح مفتونــــــــًا ب
  

 .ولكــــــن ثنيــــــت القلــــــب عــــــن نــــــور وجهــــــه12
 

 وخلصــــــت نفســــــي للكــــــريم الغنــــــي القدســــــي
 

.ابـــى الفضـــل زاكـــي األصـــل عثمـــان مـــن 13
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

 

 (1)أياديــــــه بحـــــــرًا ســـــــفن فقـــــــري بـــــــه ترســـــــي
 

 .فغيــــــــــس إذا أعطــــــــــى وليــــــــــس إذا ســــــــــطا14
 

ــــــف بالحــــــدس  (2)ويســــــتغن عــــــن هــــــز المثق
 

ــــــى الفــــــاروق يعــــــزى وينتمــــــي.15  حســــــيب إل
  

 لقـــــد طـــــاب أصـــــال ثـــــم فرعـــــًا مـــــع الجـــــنس
  

 .فـــــــــــال زال يعلـــــــــــو كلمـــــــــــا قـــــــــــال منشـــــــــــدٌ 16
 

ــــــــنعس ــــــــه ال ــــــــي بأجفان ــــــــي ظب  ســــــــبى مهجت
 

(18) 
  362التخري : شمامة العنبر/ 

 وقال متغزاًل:   
 )بسيط( 

 .بـــــــدر إذا مــــــــا بـــــــدا وضــــــــاح طلعتــــــــه1
 

 (3)رأيت بـدر الـدجى بالسـحب ملتحفـا 
 

 مـــــــــا بـــــــــدا ريحـــــــــان ســـــــــالفه .مقرطــــــــق2
  

ـــــــــا  (4)إال وذكرنــــــــي العهــــــــد الــــــــذي سلفـ
  

(19) 
                                                           

 سكنت الفاء في "سفن" لضرورة الوزن. (1)
 المثقف: الرمح. (2)
 سكنت الحاء في " سحب " ليستقيم الوزن.( 3)
ن. السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن المقرطق: حامل القرط، وهو ما يعلق في شحمة األذ (4)

 معلق القرط.
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 225/ 1التخري : الروض النضر 
 وقال متغزاًل:          

 )رمل(

 .ال وخــــــــــــد أورس القلــــــــــــب حــــــــــــرق1
 

 وقــــــــــــوام منــــــــــــه قلبــــــــــــي فــــــــــــي قلـــــــــــــق
 

ــــــــــــــــي2 ــــــــــــــــين كهــــــــــــــــالل الح ف  .وجب
 

 بـــــــر  ســــــــعد ضـــــــوؤه يجلــــــــو الغســــــــق
 

 .ولحــــــــــــاظ نشــــــــــــأ الســــــــــــحر بهــــــــــــا3
 

 رقوغـــــــــــــــدا كـــــــــــــــل شـــــــــــــــجي فـــــــــــــــي ا
 

 .مــا انتشــار الطــل مــن دمــع الحيــا4
 

ـــــــــي نســـــــــق  كنظـــــــــام الثغـــــــــر منهـــــــــا ف
  

 .ال وال كـــــــف الصـــــــبا إن ســـــــرحت5
 

 (1)طـــــــــرة النهـــــــــر كجســـــــــم منهــــــــــا رق
  

 (20) 
 363التخري : شمامة العنبر/ 

 وقال متغزاًل و واصفًا ومضمنًا:           
 )كامل( 

 .قلـــــب يــــــذوب اســـــى وجفــــــن يــــــدفق1
 

 (2))وجــــــــــوى يزيــــــــــد وعبــــــــــرة تترقــــــــــرق(
 

                                                           
 طرة النهر والوادي: شفيره. ترقرق الشىء : تألأل ولمع. (1)
في البيتين تضمين لمطلع قصيدة المتنبي في شرح ديوانه، وضع عبد الرحمن البرقوني، (  2)

 .75/ 1بيروت،  
 رقارق على ارق ومثلي يأرق            وجوى يزيد وعبرة تترق
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 .صــــد الحبيـــــب فعـــــادني مـــــن بعـــــده2
 

ــــــــي يــــــــأرق() ــــــــى ارق ومثل  (2)ارق عل
 

ـــــــي انجـــــــم3 ـــــــن من ـــــــه فـــــــي الجف  .فكأن
 

 ولغربـــــــه فـــــــي صـــــــحن خـــــــدي مشـــــــرق
 

 .يــــــا آيهــــــا الظبــــــي الــــــذي بلحاظــــــه4
 

 قـــــــــنص األســـــــــود ولـــــــــم يكـــــــــن يترفـــــــــق
  

 .قســــــمًا بوجهــــــك وهــــــو بــــــدر طــــــالع5
 

 وبليـــــــــل شــــــــــعرك والصـــــــــباح المفــــــــــرق
  

ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــالظبي أال أنهـــــــــــــــــا6  .وبمقل
 

 اللــــــــــــواحظ بالســــــــــــهام تفــــــــــــرقســــــــــــحر 
 

 .وبغصــن قــدك إذ يميــل مــع الهــوى7
 

ـــــــــــل مـــــــــــورق ـــــــــــالحلي يزهـــــــــــو والغالئ  ب
  

 .مـــا كنـــت لـــوال حســـن وجهـــك معلنـــاً 8
 

 أشــــــــــــدو بزينــــــــــــب والربــــــــــــاب وأنطــــــــــــق
 

 (21) 
 244/ 1التخري : الروض النضر 

 وقال متغزاًل :          
 )خفيف( 
 .لحظـــــــات قـــــــد فرقـــــــت جـــــــيش صـــــــبري1
 

 لــــــــــــي مــــــــــــن ســــــــــــهم ســــــــــــحرها تفريقــــــــــــا
 

 .نســـــــــخة الوجـــــــــد صـــــــــححتها دمـــــــــوعي2
 

ــــــــــــــدما رحـــــــــــــــت بالبكــــــــــــــاء شــــــــــــــريقا   عن
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 .لـــــــــــــــــفتاة أعـــــــــــــــارت الغصـــــــــــــــن لينـــــــــــــــاً 3
 

ــــــــــــــا    (1)وبـــــــــــــدور الســــــــــــــما ســـــــــــــنًا وبريق
 

 .أتعـــــــــاطى مـــــــــن خـــــــــدها البـــــــــارد العـــــــــذ4
 

ـــــــــــــقا  ب ومــــــــــــن لفظهــــــــــــا الشــــــــــــهي رحيـ
 

 .مـــــــا رأينــــــــا مـــــــن قبلهــــــــا غصـــــــن بــــــــان5
 

ـــــــــــــا ـــــــــــــالحلى والحريـــــــــــــر وريق  صـــــــــــــار ب
  

 ما.عجبـــــــــــــي خــــــــــــــدها المضـــــــــــــر  لــــــــــــــــ6
 

 بحيـــــــــــــاه الجمـــــــــــــال يشـــــــــــــكو الحريقــــــــــــــا
 

 .ولقــــــــــــد رق إذ صــــــــــــفا مــــــــــــاء حســــــــــــن7
 

 (2)صــــــار فيــــــه إنســــــان لحظــــــي غريقــــــا
  

 .ورأى الــــــــــــــــــــورد خــــــــــــــــــــدها فتغشــــــــــــــــــــى8
 

ـــــــــــــيقا ــــــــــــت اللجـــــــــــــين شق ــــــــــــدما انب  (3)عن
 

 .فبكــــــــــــــاه جفــــــــــــــن الغمــــــــــــــام ورش الـــــــــــــــ9
 

ـــــــــقا ـــــــــيه كــــــــي يستـفي ــــــــى وجنت  قطــــــــر عل
 

 .مــــــــــا تنــــــــــاءت اال بأيــــــــــدي افتكــــــــــاري10
  

ــــــــــدًا ر   شــــــــــيقانحــــــــــو صــــــــــدري أضــــــــــم ق
 

 .شـــــمس خـــــدر لهـــــا نصـــــبت األمـــــاني11
  

 ســـــــــــــــلما إذ جعلتـــــــــــــــه لــــــــــــــــي طريــــــــــــــــقا
  

(22) 
 219/  1التخري : الروض النظر

 وقال واصفًا ومضمنًا:         
 )طويل( 

                                                           
 في االصل : ليثًا بدل : لينًا.( 1)

 إنسان اللحظ: بؤبؤ العين. (2)
 اللجين : الفضة.( 3)
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 .لــــــَك اُللــــــه روٌض للمحاســــــن  جــــــامعَ 1
 

 بـــــــه انتظمـــــــت  ُدُر الســـــــرور  بـــــــال شـــــــك  
 

 .تضــاحُك فيــه مبســُم الزهــر  مــذ غــدا2
 

 (1)مـــــام  )قفـــــا نبــــــك(يقـــــوُل لـــــه جفــــــُن الغ
 

(23) 
  297/ 2التخري : تاري  الموصل 

 وقال يرثي أحد أعيان الموصل:         
 )الوافر(                 

ـــــــالي1 ـــــــم اللي  .فقـــــــدنا البـــــــدر فـــــــي ظل
 

ــــــس الحــــــرب فــــــي ضــــــيق المجــــــال  ولي
 

 .مصـــــاب عـــــز فيـــــه الصـــــبر حتـــــى2
 

 جـــــــــــرت حمـــــــــــر المـــــــــــدامع باشـــــــــــتعال
 

ــــــا دهــــــر ويحــــــك حــــــين ســــــلم3  .أال ي
 

 ثـــــــــــت كتائـــــــــــب النـــــــــــوب العضـــــــــــالبع
 

 .اتـــــدري مـــــن رميـــــت بقـــــوس غـــــدر4
 

 مــــــــــن الــــــــــوزراء فــــــــــي ســــــــــهم اغتيــــــــــال
  

 .فهـــــل يـــــا قبـــــر كنـــــت األفـــــق حتـــــى5
 

 بغربــــــــــــك غيبــــــــــــت شــــــــــــمس الكـــــــــــــمال
  

 .وهــل يــا تــرب كنــت الســحب حتـــى6
 

 (2)ســـــحبت الـــــذيل مـــــن فـــــوق الهـــــالل 
 

(24) 

                                                           
 .11كما مّر بنا في : ق ،في آخر البيت تضمين لمطلع معلقة أمرؤ القيس (1)
 ليستقيم الوزن. ،سكنت الحاء في سحب( 2)
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( فــي: 13 - 5،  3-1، واآلبيـات:)211-1/210التخـري : الـروض النضـر 
 منهل األولياء

ـــــــات: )237، 236/ 1 ـــــــاري  الموصـــــــل 5 – 1، واألبي  – 196/ 2( فـــــــي: ت
197. 

 وقال واصفًا ومتغزاًل :          
 )خفيف( 
 .طـــــــــــــــــرة النهــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــرحتها النســــــــــــــــــائم1
 

ـــــــــــــــر الغصـــــــــــــــون الحمـــــــــــــــائم  وعلـــــــــــــــت منب
 

 .ســـــــــــــــــاجلتها بالبــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدوح حتــــــــــــــــــى2
 

ــــــــــــوب الكمــــــــــــائم ــــــــــــى جي  (1)شــــــــــــق ورد الرب
 

 .مــــــــا تــــــــرى الشــــــــرق ســــــــل مرهــــــــف فجــــــــر3
 

 (2)قــــــــــــد تعــــــــــــرى براحــــــــــــة األفــــــــــــق قائــــــــــــــم 
 

 . وســــــــــــطا فــــــــــــي الظــــــــــــالم حتــــــــــــى تبــــــــــــدا4
 

ـــــــــــــــــــقا فالــــــــــــــــــدماء فـــــــــــــــــــيه عالئـــــــــــــــــــم      (3)فلـ
  

ـــــــــــــاختلس فرصـــــــــــــة الزمـــــــــــــان بـــــــــــــروض5  .ف
 

 (4)ضــــــــحك الزهــــــــر مــــــــن بكــــــــاء الغمــــــــائم 
  

ـــــــــــــــــس وانهـــــــــــــــــب6 ـــــــــــــــــه لســـــــــــــــــاعة األن  .وتنب
 

 صــــــــــــفوة العــــــــــــيش واطــــــــــــرح كــــــــــــل الئــــــــــــم
 

 .واجتـــــــــــــل كـــــــــــــأس مبســـــــــــــم مـــــــــــــن غـــــــــــــزال7
 

ـــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــابلى اللحــــــــــــــــــــاظ حـــــــــــــــــــــل  و مالئـ
  

 .مـــــــــا يــــــــــس العطــــــــــف كلمــــــــــا راح يخطــــــــــو8
 

 (5)وده الصــــــــــــــب فــــــــــــــوق جفنيــــــــــــــه دائــــــــــــــــم
 

                                                           
 الكمائم: أوعية الطلع. (1)
 دل : تعّرى.في الروض : تغرى ب .المرهف : السيف( 2)
 بمعنى : الصبح. ،بدل : فلقاً  ،قلقاً  .بدل : في الظالم ،في تاري  الموصل : بالظالم( 3)
 في المنهل : عن، بدل : من..بدل : ضحك ،في تاري  الموصل : يضحك( 4)

 . يخطو... يخلو، بدل : العطف.في الروض : الطرف (5)
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 .ذي دالل تمهـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــتى9
 

ــــــــــــــــــــدته زهـــــــــــــــــــر النجـــــــــــــــــــوم التمائـــــــــــــــــــــم  قل
 

 .نفثـــــــــــــــــت مقلتـــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــحرا فأمــــــــــــــــــسى10
  

ـــــــــــــم ــــــــــــول عقــــــــــــد العزائ  كــــــــــــل صــــــــــــب محل
 

 .وعلــــــــــــى غصــــــــــــن قــــــــــــده كــــــــــــم تـــــــــــــمنى11
  

ــــــــم  ـــــــه حائ ــــــــو يكـــــــن في ـــــــب ل  (1)طـــــــائر القل
  

 مــــــــاء الجمــــــــال فــــــــي روض خــــــــد.جــــــــال 12
 

 (2)مــــــــــــنه إنســـــــــــان مقلتـــــــــــي فــــــــــــيه عائــــــــــــــم
 

 .ال تلمنــــــــــــي إن ســــــــــــمته بيــــــــــــع روحـــــــــــــي13
 

ــــــــــــــــا سائــــــــــــــــــم ــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل حالـــــــــــــــــة أن  فعل
 

 .فســـــــــــــــقى ام ملعبــــــــــــــــًا قــــــــــــــــد تـقضـــــــــــــــــى14
 

 حـــــــــادس الـــــــــدهر كـــــــــان لـــــــــي عنـــــــــه نـــــــــائم
 

 .بعتـــــــــــــــــــــــــاب أرق مـــــــــــــــــــــــــن ورد خـــــــــــــــــــــــــد15
  

ـــــــــــــــــائم ـــــــــــــــــه أيــــــــــــــــادي النعـ  (3)نبهــــــــــــــــت جفنـ
  

 (25) 
 215 – 214/ 1لنضر التخري : الروض ا

 وقال مادحًا ومتشوقًا على طريقة المدائح النبوية :         
 )رمل( 
 .ال وثغـــــــــــــــر فضــــــــــــــــح الــــــــــــــــدر ابتســــــــــــــــاما1
 

 ومحيـــــــــــــــــــــا اخجـــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــدر التمامـــــــــــــــــــــا
 

 .ولحـــــــــــــــــــاظ فتكـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــحرها2
 

 (4)ومـــــــــــرت فـــــــــــي مهجتـــــــــــي منهـــــــــــا ســــــــــــهاما
 

 .لــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــن ينفعنــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبري إذا3
 

ــــــــــــــــــــاك للقلــــــــــــــــــــب حســــــــــــــــــــاما  جــــــــــــــــــــردت عين
 

                                                           
 في المنهل : لو غدا، بدل : لو يكن.( 1)

 نهل : الحياء، بدل : الجمال.في الم (2)
 النعائم: جمع نعامى: ريح الجنوب الرطبة. (3)
 خفف الراء في "مرت" لضرورة الوزن. (4)
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 لهــــــــــــــــــوى كــــــــــــــــــم عاشــــــــــــــــــق.قاتــــــــــــــــــل ام ا4
 

ــــــــــــــــــف الصــــــــــــــــــبوة واســــــــــــــــــتحلى الغرامــــــــــــــــــا  ال
  

ــــــا عــــــز صــــــبر فــــــي الهــــــوى5 ــــــي ي ــــــف ل  .كب
 

 وولـــــــــــــــــوعي فيـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــاد هيامـــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــًا بــــــــــــــــــالحمى6 ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــقى ام زمان  .ي
 

 (1)مــــــــــن ملــــــــــس الســــــــــحب ســــــــــحًا وانســــــــــجاما
 

 .ورعـــــــــــــى بالشـــــــــــــعب لـــــــــــــي مـــــــــــــن جيـــــــــــــرة7
 

ــــــــــــذماما ــــــــــــم يرعــــــــــــوا ال  ضــــــــــــيعوا عهــــــــــــدي ول
  

 .يــــــــــــــا نســــــــــــــيمًا هــــــــــــــب مــــــــــــــن أطاللهــــــــــــــم8
 

 (2)عـــــــــــــرفهم ريحـــــــــــــًا ثمامـــــــــــــاحـــــــــــــاماًل مـــــــــــــن 
 

ــــــــــــى9 ــــــــــــران الغضــــــــــــا اهــــــــــــا عل  .)قــــــــــــل لجي
 

ـــــــو كـــــــان دامـــــــا(  (3)طيـــــــب عـــــــيش بالغضـــــــا ل
 

 .حيـــــــــــس ســــــــــــامرت بهــــــــــــا الغيــــــــــــد وقــــــــــــد10
  

ـــــــي حجـــــــر النعـــــــامى ـــــــل النبـــــــت ف ـــــــام طف  (4)ن
 

 .فتعــــــــــــــاطى أكــــــــــــــؤس الحــــــــــــــب جـــــــــــــــوى11
  

 (5)الهتـــــــــــزاز الطـــــــــــل فـــــــــــي مهـــــــــــد الخزامـــــــــــى
  

ــــــــــــــــح الصــــــــــــــــبا12 ــــــــــــــــي معهــــــــــــــــدًا رب  .ذكرتن
 

 (6)امــــــــــــاعــــــــــــن ربــــــــــــا ســــــــــــلع ومــــــــــــن فيــــــــــــه اق
 

 .فعلـــــــــى العـــــــــيش الـــــــــذي قـــــــــد مـــــــــر لـــــــــي13
 

ــــــــــــرق الســــــــــــالما ــــــــــــا ب  (7)بــــــــــــالحمى وجــــــــــــدًا أي
 

                                                           
 ملس السحب: كثافة السحب، وسكنت الحاء في " سحب " ليستقيم الوزن. (1)
 في األصل: عرقهم، والعرف: الطيب. والثمام: الطيب. (2)
 .2/327، م 1في: ديوانه،ط –من قصيدة مطلعها  البيت للشاعر مهبار الديلمي (3)

 بكر العارض يحدوه النعامى                    نسقاك الري يا دار أماما     
 الُنعامى: ريح الجنوب الرطبة. (4)
 الخزامى: ضرب من الزهر. (5)
6
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 .يـــــــــا نــــــــــدامى كيــــــــــف لـــــــــي قلــــــــــب وقــــــــــد14
 

 خلفـــــــــــــــــــــــــــــوني مســـــــــــــــــــــــــــــتهامًا يــــــــــــــــــــــــــــــــاندامى
 

 .مغرمـــــــــــــــــــــــــــًا يســـــــــــــــــــــــــــتعطف األرواح إن15
  

 (7)نســــــــــــمت مـــــــــــــن ســـــــــــــفح نجـــــــــــــد والمقامـــــــــــــا
  

 .خــــــــــــل عــــــــــــن ذكــــــــــــر ســــــــــــليمي والتــــــــــــي16
 

 (1)ســــــــــــــــــــــلبت لبــــــــــــــــــــــك جيــــــــــــــــــــــدًا وقوامــــــــــــــــــــــا
 

 اد إنمــــــــــــــــــــا.واطــــــــــــــــــــرح حــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــع17
 

 (8)حبهــــــــــــــــــــا ذل ولــــــــــــــــــــم تقــــــــــــــــــــض مرامــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب قبلهـــــــــــــــــــــــــــــــا18  .ولدعـــــــــــــــــــــــــــــــد ورب
 

ـــــــــــــــــــــى دار أمامـــــــــــــــــــــا  (8)ولمـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــر إل
 

 .واكتســــــــــــــــب عــــــــــــــــزًا وفخــــــــــــــــرًا بالــــــــــــــــذي19
 

مامـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــدا للفضـــــــــــــــــل كهفـــــــــــــــــًا وا 
 

ــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه20 ــــــــــــــــــدح مــــــــــــــــــن علمت  .وامت
 

 طلـــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــز رضـــــــــــــــــــــيعا وغالمــــــــــــــــــــــا
 

 .ماجـــــــــــــــــد يفضـــــــــــــــــح منهـــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــــا21
 

ـــــــــــــــــــــورًا واحتشـــــــــــــــــــــاما ـــــــــــــــــــــدر ن  جـــــــــــــــــــــوده والب
 

 غـــــــــــــــــــــــــــدت آالؤه .وحبيـــــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــــد22
 

 تخجـــــــــــــــــــل الغيـــــــــــــــــــس انتشـــــــــــــــــــارًا واتظامـــــــــــــــــــا
 

 .قســــــــــمًا مــــــــــا الــــــــــروض حيتــــــــــه الصــــــــــبا23
 

ــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــرارًا وبشــــــــــــــــــاما  (2)صــــــــــــــــــافحت من
 

ــــــــــــــــــــــــــــــد24  .حفــــــــــــــــــــــــــــــه ام بلطــــــــــــــــــــــــــــــف زائ
 

ـــــــــــــــــدهر دوامـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــاق عل ـــــــــــــــــدا ب  أب
 

(26) 
 239/ 1التخري : الروض النضر

 وقال متغزاًل ومضمنًا:         
 )كامل( 

                                                           
1

2
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ـــــــــــــــــــه1  .م إذ نادمـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن أحببت
 

 نــــــــــــس بــــــــــــاالزاهر معلــــــــــــمفــــــــــــي روض ا
 

ــــــــــــه2 ــــــــــــت خــــــــــــدود شــــــــــــقيقه والجل  .دمي
 

 ضـــــــــــــحكت ثغـــــــــــــور اقاحـــــــــــــه المبتســـــــــــــم
 

 .فهمــــــــي عليــــــــه لــــــــؤال طــــــــل ممســــــــكا3
 

 (1))مــــــن عــــــادة الكــــــافور إمســــــاك الــــــدم(
 

 وقال أيضًا: 
 .رشـــــــــــأ بســــــــــــحر لـــــــــــواحظ متلـــــــــــــفف1
 

 (2)عقـــل الـــورى فـــي ســـيف جفـــن مخـــدم
 

 .نمــــــــــت صــــــــــفاء خــــــــــدوده بســــــــــالفة2
 

ـــــــدم(  )مـــــــن عـــــــادة الكـــــــافور إمســـــــاك ال
 

 وقال أيضًا:
 .لمــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــاءت داره وبكيتــــــــــــــــــــــه1
 

ــــــــــــدم  ــــــــــــي كالعن  (3)بمــــــــــــدامع مــــــــــــن مقلت
 

ـــــــــــراءى وجهـــــــــــه فتجففـــــــــــت2 ـــــــــــى ت  .حت
 

ــــــــدم(  )مــــــــن عــــــــادة الكــــــــافور إمســــــــاك ال
 

 (27) 
 244 -241/ 1التخري : الروض النضر 

 وقال في المديح النبوي:          
 )سريع( 

                                                           
 الكافور: نبت طيب الريح، ولم أقف على أصل الشطر المضمن. (1)
 .السيف المخدم : الحاد( 2)
 العندم : الدم.( 3)
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ــــــــــــق الــــــــــــدمع لمــــــــــــا شــــــــــــجاه1  .جــــــــــــرى عقي
 

 (1)ســـــــــــجع حمـــــــــــام نشـــــــــــر صـــــــــــبري طـــــــــــواه 
 

 .ذكرنـــــــــــــــــــــي عيشــــــــــــــــــــــًا رقيقــــــــــــــــــــــًا لـــــــــــــــــــــــــنا2
 

 (2)بالســــــــــــــــفح قــــــــــــــــد مــــــــــــــــر لذيـــــــــــــــــذًا جنـــــــــــــــــاه
 

 .ورســـــــــــــــم دار لـــــــــــــــم يـــــــــــــــبن لـــــــــــــــي بـــــــــــــــــها3
 

 إال ســــــــــــــــــــــــــــــــــطورًا حررتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــواه
 

ــــــــــــــــــــه4  .جـــــــــــــــــــــر عليهــــــــــــــــــــا الدهـــــــــــــــــــــر أذيال
 

 ورســـــــــــــــمها فــــــــــــــــي ســــــــــــــــيف بــــــــــــــــين محـــــــــــــــــاه
  

ــــــــــي مهجتــــــــــي5  .فشــــــــــب جمــــــــــر الشــــــــــوق ف
 

 (3)وغـــــــــاض مـــــــــن نيـــــــــل اصـــــــــطباري رفـــــــــاه 
  

 بـــــــــــــــــدت.شــــــــــــــــوقًا إلــــــــــــــــى فاتـــــــــــــــــنة مـــــــــــــــــا 6
 

 إال وللــــــــــــــــــــــــــــــــقلب أطـــــــــــــــــــــــــــــــــالت عـنـــــــــــــــــــــــــــــــــاه
 

 .وان تثـــــــــــــــــنت مـــــــــــــــــال غصــــــــــــــــن النقــــــــــــــــــا7
 

 حيــــــــــــــس مــــــــــــــن العطفــــــــــــــين غنــــــــــــــى حـــــــــــــــاله
  

ـــــــــــــوقه قــــــــــــد غــــــــــــدا8 ــــــــــــرى مـــــــــــــن ف ـــــــــــــم ت  .ال
 

 حمامـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي نوحـــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد نعـــــــــــــــــــاه
 

 .حــــــــــــــوراء فــــــــــــــي روض جمــــــــــــــال بـــــــــــــــدت9
 

 أطلقــــــــــــــت ســــــــــــــرح اللحــــــــــــــظ حتــــــــــــــى رعـــــــــــــــاه
 

 .قــــــد راق مــــــاء الحســــــن فــــــي خــــــدها الـــــــ10
  

 اهفضــــــــــــــــــــي حتـــــــــــــــــــــى راقـــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــي رو 
 

 .وكـــــــــــــادت األعـــــــــــــين مـــــــــــــن رقـــــــــــــة الــــــــــــــ11
  

ـــــــــــــــــــاه  (4)خــــــــــــــــــدين لـمـــــــــــــــــــا ان بـــــــــــــــــــدت تـشربـ
  

 .جســــــــم حكــــــــى المــــــــاء ولطــــــــف الصــــــــبا12
 

ـــــــــــــــــــــــاه  يـــــــــــــــــــــــكاد ان تنـــــــــــــــــــــــظر منـــــــــــــــــــــــه الميـ
 

                                                           
 والطي : من المصطلحات البالغية العروضية المعرفة.النشر ( 1)
 .الجني : ما يجتنى من الشجر. السفح : اسم مكان يذكره الشعراء في غزلياتهم( 2)
 غاض الماء : قّل ونضب.( 3)
 تشرباه: خطأ ال يستـقيم الوزن إال به، وصوابه: تشربانه(  4)
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 .غصــــــــن بــــــــروض الحســــــــن تختــــــــال إن13
 

 مـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــه أنفــــــــــــــــــاس عـتـــــــــــــــــــبي ثـنـــــــــــــــــــاه
 

ـــــــــــه14  .قــــــــــد مــــــــــال عنــــــــــي يــــــــــاترى هـــــــــــل لـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــواه  فــــــــــــــــــــــــــــرط دالل عــــــــــــــــــــــــــــن ودادي لــ
 

 ت حيــــــــــــــات شــــــــــــــعر لـهـــــــــــــــا.واضــــــــــــــطرب15
  

 (1)لـمــــــــــــــا بـــــــــــــدت فـــــــــــــي الصــــــــــــــدر رمانتــــــــــــــاه
  

ــــــــــــــــي بســـــــــــــــــمر القنـــــــــــــــــا16  .تحجـــــــــــــــــبت عن
 

 (2)وســـــــــــيف طـــــــــــرف لحظهـــــــــــا قــــــــــــد نضــــــــــــاه
 

 .مــــــــــــــــــخافة مــــــــــــــــــن رقـــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــه ان17
 

 (3)تؤثـــــــــــــــــــر االلحـــــــــــــــــــاظ فـــــــــــــــــــي صفحـــــــــــــــــــتاه
 

 .فـــــــــــــــــــــــانتثرت در دمـــــــــــــــــــــــوعي وقــــــــــــــــــــــــــد18
 

ــــــــــــــــــــــراه ــــــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــنه كالمـ  (4)رأيتهـــــــــــــــــــــا ف
 

ـــــــــــــــــــــــــتها ذوب جمـــــــــــــــــــــــــان لـمــــــــــــــــــــــــ19  ـا.فخل
 

 ألقـــــــــــــــى احمـــــــــــــــرار الخـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا صفــــــــــــــــاه
 

 . قـــــــــالوا حكتهـــــــــا الشـــــــــمس فـــــــــي نورهـــــــــا20
 

ـــــــــــــــد حكـــــــــــــــاه ـــــــــــــــدجى ق ـــــــــــــــدر ال ـــــــــــــــت وال ب  قل
 

ــــــــي شــــــــعرها21 ــــــــل ف ــــــــي أخــــــــوض اللي  .دعن
 

ــــــــــــــاه  (5)مــــــــــــــن ثغرهـــــــــــــا اطــــــــــــــاب مـــــــــــــاء الحي
 

ــــــــــــــا عــــــــــــــاجال22 ــــــــــــــم بن ــــــــــــــديمي ق ــــــــــــــا ن  .وي
 

 (6)نســــــــــــــعى بــــــــــــــروض زهــــــــــــــره الغــــــــــــــض زاه
 

 .وأقحـــــــــــــــــــــــــوان راق منـــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــذكا23
 

 (1)ن لمـــــــــــــاه راشـــــــــــــفته خمـــــــــــــر النـــــــــــــدى مـــــــــــــ
 

                                                           
 .رمانتاه : نهداه .حيات الشعر : الضفائر( 1)
 ا السيف : سّله.نض( 2)
صفحتاه: خطأ ال يستـقيم الوزن إال به، وصوابه: صفحتيه، إال إذا حمل على لغت ما يلزم (  3)

 المثنى األلف دائمًا.
 خفف همزة مرآة، ليستقيم الوزن.( 4)
 أخوض: خطأ ال يستـقيم الوزن إال به، وصوابه: أخض.(  5)
 : نسع.نسعى: خطأ ال يستـقيم الوزن إال به، وصوابه(  6)
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 .واحمــــــــــــــــر ورد الخــــــــــــــــد منــــــــــــــــه حيــــــــــــــــا24
 

ــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــي انتب ــــــــــــــــــــرجس الوســــــــــــــــــــنان ف  والن
 

 .إذ قـــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــي منبـــــــــــــــــــر دوح بـــــــــــــــــــه25
 

 مطـــــــــــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــــــــــحروره قـــــــــــــــــــــــــد رقـــــــــــــــــــــــــاه
  

 .يخطــــــــــب فــــــــــي مدحــــــــــة خيــــــــــر الــــــــــورى26
 

 مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحف األوراق ذكــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــاله
  

 .مـــــــــــــــن اجـــــــــــــــل ذا تركـــــــــــــــع أغصـــــــــــــــانه27
 

 شـــــــــــــوقا إلـــــــــــــى مـــــــــــــا قـــــــــــــد تـــــــــــــال ثـــــــــــــم فـــــــــــــاه
 

 .ففــــــــــــاح عــــــــــــرف المــــــــــــدح حتــــــــــــى لقــــــــــــد28
 

 ســـــــــــــــــيم الــــــــــــــــــروض يحكـــــــــــــــــى شــــــــــــــــــذاهرق ن
  

ــــــــــــــــــــــــــــورى29  .أرســــــــــــــــــــــــــــله ام لكــــــــــــــــــــــــــــل ال
 

 متوجـــــــــــــــــــــــــــًا بـــــــــــــــــــــــــــالعز لمـــــــــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــــــــاه
 

 .العجـــــــــــــــــب ان غــــــــــــــــــرق الســــــــــــــــــبعة ال30
 

 (2)أفـــــــــــــالك يبغـــــــــــــي الفـــــــــــــوز عنـــــــــــــد اإللـــــــــــــه
 

 .فذاتـــــــــه شـــــــــمس الضـــــــــحى قـــــــــد غـــــــــدت31
  

 نقطعهـــــــــــــــــــــــا إذ كـــــــــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــراه
 

 .وعــــــــــــــــــاد موفــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــنا زاهـــــــــــــــــــرا32
  

 (3)والصـــــــــــــــــبح لـــــــــــــــــم ينشـــــــــــــــــق عنـــــــــــــــــه رداه 
  

ــــــــــــ33 ــــــــــــي ف ــــــــــــد أثمــــــــــــرت.ومــــــــــــذ رق  البرق ق
 

 حــــــــــــــــــوافرًا فــــــــــــــــــي األفــــــــــــــــــق لمــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــواه
 

 .لــــــــــــــــــــذاك تبــــــــــــــــــــدو للــــــــــــــــــــورى دائمــــــــــــــــــــا34
 

 أهلـــــــــــــــــــــــــــة ممتـــــــــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــياه
 

 .بحـــــــــــــر جـــــــــــــرى فـــــــــــــي فـــــــــــــارس مـــــــــــــاؤه35
 

 (4)مــــــــــذ شــــــــــب جمــــــــــر النــــــــــار منــــــــــه طفـــــــــــاه
 

                                                                                                                                     
 اللمى : سمرة الشفة. الذكا : الريح الطيبة.( 1)
إشارة إلى قصة إسراء النبـي محمـد صـلى ام عليـه وسـلم ومعراجـه، كمـا ذكـر القـرآن الكـريم فـي  (2)

 سورة االسراء.
 ابطلت لم عن العمل، ليستقيم الوزن.( 3)
 ف.إشارة إلى النار المقدسة لدى الفرس، والتي اطفئت بمولده الشري (4)
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ـــــــــــــورى36 ـــــــــــــل يـــــــــــــا عصـــــــــــــاة ال  .هـــــــــــــذا دلي
  

 معجـــــــــــــــــــــــــزة قـــــــــــــــــــــــــد طبقتهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــرواه
  

ـــــــــــــي لظـــــــــــــى37  .بانهـــــــــــــا تســـــــــــــري غـــــــــــــدا ف
 

 (1)نزاعـــــــــــه عـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــن فـــــــــــي حمـــــــــــاه
 

 .وكــــــــــــــــان ليــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرك دا  وقــــــــــــــــد38
 

ــــــــــــــــــــــاه  (2)مــــــــــــــــــــــد جناحــــــــــــــــــــــًا اســــــــــــــــــــــودًا جانب
 

 .حتـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــدت انـــــــــــــــــــــوار آياتـــــــــــــــــــــه39
 

 مشـــــــــــــــــــــــــرقة كالبـــــــــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــناه
 

ــــــــــــــــوره40 ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ن  .فــــــــــــــــانزاح ذاك اللي
 

 ونــــــــــــــــــــــــار باالســــــــــــــــــــــــالم منــــــــــــــــــــــــه دجــــــــــــــــــــــــاه
 

 .وضـــــــــــــاء فجـــــــــــــر العـــــــــــــدل لمـــــــــــــا بـــــــــــــدا41
 

 مــــــــــــــــن مطلــــــــــــــــع األيمــــــــــــــــان يومــــــــــــــــًا بهــــــــــــــــاه
 

 .ســـــــــــــــــيف صـــــــــــــــــقيل قـــــــــــــــــامع للـــــــــــــــــردى42
  

ـــــــــــــــــــار لمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــ  الهقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــله الجب
  

ـــــــــــي موقـــــــــــف طـــــــــــارت بـــــــــــه للعـــــــــــدى43  .ف
 

 (3)جمــــــــــــــــــــــــاجم للكفــــــــــــــــــــــــر أروى صــــــــــــــــــــــــداه 
 

ـــــــــــــــــب الكفـــــــــــــــــر إذ44 ـــــــــــــــــزال مـــــــــــــــــنهم كل  .ف
 

 (4)دمــــــــــــــــاء ســــــــــــــــادات لهــــــــــــــــم قــــــــــــــــد ســــــــــــــــقاه
 

ــــــــــــــــــــه45 ــــــــــــــــــــة أعتاب ــــــــــــــــــــي ترب ــــــــــــــــــــت ف  .يالي
 

ـــــــــــــــــــــاه   (5)تعفـــــــــــــــــــــر اآلمـــــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــــه الجب
 

 .وليــــــــــت نــــــــــوء الطــــــــــرف فــــــــــي روضــــــــــه46
 

 (1)يســــــــــحب شــــــــــوقي مــــــــــن جفــــــــــوني بكـــــــــــاه 
 

                                                           
 سورة المعار . ،16، 15االيتان  (،َكال  إ ن َها َلَظى * َنز اَعًة ل لش َوى)افادة من قوله تعالى : ( 1)
ــًا، جانبــاه: خطــأ ال يســتقيم الــوزن اال بــه، (  2) ـــقيم الــوزن إال بــه، والصــحيح: داجي دا : خطــأ ال يست

والصحيح : جانبيه.
 الصدى : العطش.( 3)
 .لكالبالَكَلب : جنون ا( 4)
 تعفر : تمرغ.( 5)
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 .وليــــــــــــت فــــــــــــي ميــــــــــــل اللقــــــــــــا كحلــــــــــــت47
 

ـــــــــــــــي رجـــــــــــــــاهلل ـــــــــــــــاه عين  صـــــــــــــــب فـــــــــــــــي رؤي
 

 .يـــــــــــا ســـــــــــيد الرســـــــــــل ويـــــــــــا مـــــــــــن بــــــــــــه48
 

 (2)طاولــــــــــــت االرض الســــــــــــما فــــــــــــي عــــــــــــاله 
 

ــــــــــــــــــــدك يرجــــــــــــــــــــوك لمــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــه49  .عب
 

 وأنــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــدري مــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــدا مبتغــــــــــــــــــاه
  

 .وقــــــــــــــد جنــــــــــــــى زهــــــــــــــرة لهــــــــــــــو جــــــــــــــرت50
 

 يانعــــــــــــــــــــــــة تزهــــــــــــــــــــــــو بايــــــــــــــــــــــــدي صــــــــــــــــــــــــباه
  

 .ولــــــــــــــم يــــــــــــــزل يحمــــــــــــــل فــــــــــــــي كاهــــــــــــــل51
 

ـــــــــــــــــــــــد حنـــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــــقياًل ظهـــــــــــــــــــــــره ق  وزرًا ث
 

ــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــالة عطــــــــــــــــــرت نفح52  هــــــــــــــــــا.ث
 

 علــــــــــــــى ضـــــــــــــــريح منـــــــــــــــك جســـــــــــــــما حـــــــــــــــواه
  

ـــــــــــزل تنهـــــــــــل ســـــــــــحب الرضـــــــــــا53 ـــــــــــم ت  .ول
 

 (3)علـــــــــــــى ريـــــــــــــاض ازهـــــــــــــرت فـــــــــــــي ثـــــــــــــراه 
 

ــــــــــ54 ـــــــــي حيـــــــــا الت ـــــــــى تـــــــــروي زهـــــــــره ف  .حت
 

 ســــــــــــــــــليم فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبح تــــــــــــــــــاله مســــــــــــــــــاه
 

 .واآلل واالصـــــــــــــــحاب أزكـــــــــــــــى الـــــــــــــــورى55
  

ــــــــــــاه ــــــــــــل الضــــــــــــيا قــــــــــــد نف  مــــــــــــا صــــــــــــبغة اللي
 

 
 
 
 

                                                                                                                                     
النوء : سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقييه من المشرق يقابله من ( 1)

ساعته في كل ثالثة عشر يومًا، وكانت العرب تضيف االمطار والرياح والحر والبرد الى الساقط 
 .منها

 سكنت السين في " رسل " ليستقيم الوزن.( 2)
 في " سحب " ليستقيم الوزن.سكنت السين ( 3)
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Abstract 

Ali Bin Abi FaDaa'l Al-Mosuli (1778 A.D./1192 

A.H.) 

His life and Poems 
 Dr. Abdullah M. Al-Mola

 
  

This research entitled “Islamic literary discourse - 

Historical identity and critical Attitude” treats the problem 

of the historical belongingness of Islamic literature. It 

treats this problem in the light of the light of the critical 

treatment of the literary discourses that are characterized 

by the Islamic feature beginning from the early Islamic 

period to the present.  

The research includes the following issues:  

1- The historical belongingness of Islamic literature 

(concept and cultural Identity).  

2- Islamic literary trends:  

- Classical traditional trends.  

- Renewing reformative trend.  

- Mild modernist trend.   

3- Critical Attitude to Islamic literature.  

4- Conclusion and bibliography. 

In the conclusion the ability of this Islamic literary 

discourse to interact, produce and develop his aesthetic 

instruments is emphasized provided it is given the chance 

to work freely. Besides, the conceptual logical speculation 

that apprehend the recognition and the amendment of the 

defect in it (the discourse). These conceptual problems are 

to totally technical mistakes. 
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