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�ض البحث ملخَّ

د بن عّل بن عبد اهلل بن محدان اجلَ��اوايّن، َعَلٌم من أعالم احِللَّة، ُولَِد  أبو س��عيد حممَّ
فيها س��نة 468ه�، ونش��أ هبا، ثمَّ انتقل إىل بغداد فالبرة، ثمَّ سافر إىل إربل حتَّى وفاته 

سنة 561ه�.

ا، وَش��اعًرا، ول��ُه ُمصنََّفاٌت يف األدِب واللغة  ًثا، ولغويًّ وكاَن َفِقيًها، وواعًظا، وحُمدِّ
والعقائد ُتنِبُئ َعن َبراَعتِه يف تأليفها.

يٍة، فبحثنا يف شيوخه،  وقد حاولنا يف هذا البحث تناول س��يته وشعره بُِصوَرٍة ُمَتَأنِّ
وتالمذته، ومصنَّفاته، وِذكِر سنِة وفاته، يف توثيٍق دقيٍق، ومناقشٍة علميٍَّة هادفٍة.

ومعظ��ُم ش��عِرِه- الذي َوَص��َل إِلينا َبعُض��ُه- يف الزهد واحلثِّ ع��ىل طاعة الرمحن 
وجمانبِة َهَوى النَّفِس، فضاًل عن الغزل العفيف الذي يدخل إىل القلب من غي استئذاٍن، 

وسار يف نظِمِه عىل البحور اخلليليَّة.

ا، ما بني قصيدة وُمقطَّعٍة ونتفٍة،  وقِد اس��تطعنا أْن نجمع لِه )76( بيًتا يف )16( نصًّ
ًقا، َمضبوًطا عىل َوفق املنهِج العلمّي يف حتقيق النصوص. ا، ُمَوثَّ وأثبتناُه جَمُلوًّ

وقد ختمنا البحث بقائمة للمصادر املخطوطة واملطبوعة واملراجع.

واحلمُد هلل ربِّ العاملني.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

Abstract

Abu Saeed Mohammed Bin Ali Bin Abdullah Bin Hamadan  Al-Jawani, 

one of the greatest scholars in Hilla. He was born in (468 A.H.) and grew 

up in it, then moved to Baghdad and Basra, then traveled to Erbil until his 

death in (561 A.H.). He was a jurist, a preacher, an innovator, a linguist, a 

poet, and he had works in literature, language and faiths that indicate his 

proficiency in writing them. In this research, we  have tried to address his 

biography and his poets carefully, we looked at his elders, his students, his 

works, and we also mentioned his death in accurate documentation with 

a  meaningful scientific discussion.

Most of his verses were in asceticism and to urge  obedience Allah 

(The Beneficent) and self-indulgent, as well as the chaste yarn that 

enters the heart without permission, he wrote his poems according 

to Al-Khaliliya's meters. We were able to collect (76) verses in (16) text 

between a poem or a piece of poem and  We have proved it to be well-

documented, validated according to the scientific method in achieving 

the texts.

We have concluded the research with a list of written and printed 

sources and references. And thank Allah the GOD of everything.
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مة البحث مقدِّ

د بن عّل بن عبد اهلل بن محدان اجلَاوايّن، َعَلٌم من أعالم احِللَّة الفيحاء،  أبو سعيد حممَّ
ُولَِد فيها س��نة 468ه�، ونشأ هبا، وبعد خالفه مع سيف الدولة صدقة بن منصور انتقَل 
َه نح��و البرة، وهن��اَك التقى باحلريرّي  إىِل بغ��داد ودرس ع��ىل بع��ِض أعالمها، ثم اجتَّ

هِي، وقرَأ عليه )املقامات(، ثمَّ سافر إىل إربل حتَّى وفاته سنة 561ه�. اللغويِّ الشَّ

دة الطويل��ة، َبَرَز أبو س��عيد اجلاواينهُّ  يف س��نواِت ُعم��رِه اخِلصاِب ورحالت��ه املتعدِّ
ا، وَش��اعًرا، وكسَب علًم غزيًرا، وفاَز بمحامَد كثية، ولُه  ًثا، ولغويًّ َفِقيًها، وواعًظا، وحُمدِّ
ُمصنََّفاٌت يف األدِب واللغة والعقائد، أشهرها )رشح مقامات احلريرّي(- َذَكَرهْتَا َمَصادُر 

َترمَجَتِِه- ُتنِبُئ َعن َبراَعتِه يف تأليفها، لكنَّها مل ُترِش إىل جوانَب ُأخَرى من حياته.

ل من بحثنا استقراَء كتب الراجم التي َترمَجَْت لُه، ونبَّهنا  وقد حاولنا يف القسم األوَّ
ة من حيات��ِه ورحالته العلمّيَّّة، وأرشن��ا إىل أصحاب الراجم  ع��ىل إغفاهلا جوانب مهمَّ
ُه من الَبحِث واملتابعة كح��ال القدماء، وَعرجنا إىل  املعارصي��ن الذي��َن مل يفوا الرجَل حقَّ
البحث بُِصوَرٍة ُمَتَأنِّيٍة يف س��يته وش��يوخه، وتالمذته، ومصنَّفات��ه، وأوردنا ثمنية منها، 
ونبَّهنا إىل ثالثة ُأخر ليسْت لُه عىل اإلطالق، ثمَّ دلفنا إىل ِذكِر سنِة وفاته، يف توثيٍق دقيٍق، 

ومناقشٍة علمّيٍَّة هادفٍة.

وألنَّ شعَرُه َبَدا قلياًل، بل ضئياًل يف تلك املصادر واملراجع؛ فقد بذلنا الوسَع يف مَجِْع 
يِّنَي آخرين، وِغبَّ استقصاِئنا املستمرِّ  وحَتقيِقِه وِمْن ثمَّ دراس��تِه، كم فعَلنا مع شعراء ِحلِّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

َظفرن��ا بمخطوٍط ألحِد ُمَعارِصيِه الذين التَقى هبم، َضمَّ ش��عًرا جدي��ًدا لُه ملْ ُيذكْر شٌء 
ل به القسم  منُه ِمن قبِل، وهو ش��عٌر َجِديٌر باإلحياء، قمنٌي بالنَّرِش واإلذاعِة، وهو ما تكفَّ

الثاين من البحِث.

ا، ما ب��ني قصيدة وُمقطَّعٍة  لقِد اس��تطعنا أْن نجمع للش��اعِر )76( بيًتا يف )16( نصًّ
ًقا، َمضبوًطا عىل َوفق املنهِج العلمّيِّّ يف حتقيق النصوص، وهو  ا، ُمَوثَّ ونتفٍة، وأثبتناُه جَمُلوًّ

منهٌج الصنعة الذي رِسنا عليه فيم سلَف من أعملنا املنشورة داخل العراق وخارجه.

ومعظُم ش��عِرِه- الذي َوَصَل إِلينا َبعُضُه- يف الزهد واحلثِّ عىل طاعة الرمحن ونبذ 
ُه كاَن ُيلقيِه يف جمالس الوعظ التي كان يعقدها، فضاًل  ني��ا وجمانبِة َهَوى النَّفِس، ولعلَّ الدهُّ
عن الغزل العفيف الذي يدخل إىل القلب من غي استئذاٍن، وقد نسج- فيِه- عىل منوال 

سابقيِه، وسار يف نظِمِه عىل البحور اخلليليَّة.

وق��د ختمنا البحث بقائمة للمصادر املخطوطة واملطبوعة واملراجع التي أفادِت يف 
حتبيه.

واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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ا�صُمُه ولقُبُه

د بن عّل بن عبد اهلل بن محدان اجلَاوايّن. هو)1(: أبو سعيد حممَّ

وُيكنى ب�»أيب عبد اهلل أيًضا«)2(، وُيعرُف كذلك ب�»ابن أيب اهليجاء«)3(.

َة)4(. ة التي َسَكنَِت احِللَّ واجلاواينهُّ نِسَبًة إىِل قبيلة )جاوان( الكرديَّ

خنَي َيكم��ُن يف َخلطِهِم َبنَي َش��خِصيََّتني، األُوىَل  ��َة اضطراب عن��َد بعِض املؤرِّ وَثمَّ
- والثانية »العراقّي«)5(، وق��د َأمكنَنَا َأْن ُنثب��َت الَقوَل الَفْصَل يف  ّ »احلل��وّي«- أّي احِل��لِّ

هذا، إْن َشاَء اهللُ.

�صريتُه العلمّيَّّة

ْن َتتلَمَذ عىل َيَديِه هناَك،  اعُر يف احللَّة سنة 468ه�، وَسَكَتِت ال�َمَصاِدُر َعمَّ ُولَِد الشَّ
َأو َما ُيشُي إىِل ُأرَستِِه.

ايلِّ  افِِعيِّ عىل يِد اإلمام أيب حامد الَغزَّ َه عىل َمذَهِب الشَّ ودخَل بغداد يف ِصَباُه، وَتَفقَّ
ايسِّ )ت 504ه�()8(،  ��اشِّ )ت 507ه�()7(، وإلِكَي��ا اهلَرَّ )ت 505ه�()6(، وأيب بكر الشَّ
ِس��نَي باملدرس��ة النظاميَّة يف أزماٍن خمتلفٍة«)9(، وَبَرَع يف الِفقِه، وَسِمَع  »وكان ثالثتهم ُمَدرِّ

احلديَث وَرواُه.

. َث ببغداَد بكتاِب )إجلام العوام()10( للغزايلِّ وحدَّ

َعٌة)11( يش��كو فيها ِمن ُمَعاَنَدِة سيِف  ُح أنَّه عاد إىل احِللَّة ثانيًة، وبني أيدينا ُمَقطَّ ونرجِّ
ُه إىِل ُمَغاَدَرِة املدينة نحَو  ول��ِة صدقة بن منصور)12( لِه؛ ألمٍر ال َنعرُف��ُه، وهو ما اضطرَّ الدَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ولِة. بغداَد، وكاَن ذلك قبَل سنة 501ه�، وهي السنُة التي ُقتِل فيها سيُف الدَّ

وعرفنَ��ا أنَّ اخلليف��َة العبَّ��ايسَّ املسرش��د ب��اهللِ)13(- وقد َس��ِمَع ب��ِه وأدرَك َمكاَنَتُه 
َض إليِه احلكَم والتَّدريَس بالبرة، َفرَشَع هناَك يف َعقِد  َب��ُه ِمنُه، وَفوَّ العلمّيَّّة- َأدَناُه وَقرَّ
جملس الوعِظ باملدرَس��ة النِّظاميَّة ال�ُمجاورة ملش��هد الزب��ي، وكاَن ُمغًرى بزينَِة املركوب 

وامللبوس!

هِي القاسم بِن علٍّ احلَريريِّ )ت 516ه�()14(، وقرأ عليِه  وهناك التَقى باللغويِّ الشَّ
، وِمن َثمَّ  َرَة بِاحلَريريِّ د أنَّ هذِه اللق��اءاِت ال�ُمتكرِّ ة«)15(، ومن املؤكَّ املقامات »س��تِّني مرَّ

دة للمقاَماِت، َأْثَرْت لغَتُه، وأثَّرْت فِيِه، َوَدَفَعتُه إىل التَّصنيِف يف اللَغِة. قراءاته املتعدِّ

َث هَبا، وَس��افَر إىِل بالِد ف��ارس، ُثمَّ انتق��َل إىِل ال�َموِصل،  وَذَه��َب إىِل إِرب��ل، وَحدَّ
وَسَكَن الَبَواِزيج)16(.

�صيوُخُه

ايلِّ )ت 505ه�(، وأيب  ايسِّ )ت 504ه�(، والَغزَّ ُه درَس عىل يِد إلِكَيا اهلَ��رَّ م��رَّ بنا أنَّ
اشِّ )ت 507ه�(، واحلَريريِّ )ت 516ه�(. بكر الشَّ

وَسِمَع بَِبغَداَد ِمن أيب سعيد عبد الَواِحد بن َأيب الَقاِسم الُقَشِيّي)17(.

.)18( وأيب عبد اهلل احلميديِّ

عالوًة عىل سمعِه من أعالم آخرين، وهم)19(:

د بن عبد القاهر الطهُّويّس.. 1 َأبو نر َأمحد بن حُمَمَّ

َأبو الَوَفاء َعّل بن عقيل احلَنَبّل.. 2
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َأبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذايّن )ت 510ه�(.. 3

َأبو الَقاِسم ُيوُسف بن َعّل الزنجايّن.. 4

مَعاينِّ )ت 562ه�()20(. والتَقى بِه ابُن السَّ

وَأبو َعِلّ احلََسن بن َأمَحَد بِن احلََسِن الَقييِسّ الَقطِيِعّي)21(.

َومَجَاَعة سواُهم.

تالمذُتُه

ومنهم:

أبو َس��ْعد َأمَحد بن إِْبَراِهيم املؤدِّب، قرأ عليِه )مقامات احلريرّي( بإربل يِف سنة . 1
إحدى ومخسني)22(.

أب��و الفوارس احلس��ن بن عبد اهلل بن ش��افع الدمش��قّي، قرأ علي��ه بإربل)23(، . 2
وسمَع منُه ُجزًءا وَمَقاطَع ِمن ِشْعره)24(.

أبو مسعود سعد بن عبد العزيز الرضير ال�ُمقِرئ البوازجيّي)25(.. 3

د البوازجيّي )ت 611ه�()26(.. 4 د عبد الكريم بن أمحد بن حممَّ أبو حممَّ

5 ..)27( ّ َأُبو عّل عتيُق بُن َعِلِّ بِن َعَلِويِّ بِن َيْعىَل اإلربلِّ

د بن عّل األنص��ارّي )ت 600ه�( قايض أس��يوط، والذي . 6 أبو ال��ربكات حممَّ
التقى بِه بجامع املوصل يِف رجب سنة تسع ومخسني ومخس مئة، ونقَل عنُه)28( 
ا رشيًفا، بلفظ »أخربنا«، ونقَل ش��عًرا لُه، وس��بَق كلَّ قطعٍة بقولِه:  حديًث��ا نبويًّ

»أنشدين لنفِسِه«.
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ر املبارك بن طاهر اخلزاعّي. َسِمَع عليِه تفسي الكلبّي)29(.. 7 أبو املظفَّ

َوَفاُتُه

َ يف ُخفتَِيان)30( من أعمل إرب��ل، ومُحلْت جنازتُه، وُدفَِن بالبوازيج بالقرب من  ُتُويفِّ
تكريت.

وقِد اخُتِلَف يف سنِة وفاتِه.

ُه ماَت يف  ��ن )ت 804ه���()32( أنَّ إْذ َذَك��َر اب��ُن كثي )ت 774ه���()31(، وابُن ال�ُملقَّ
حدود سنة 560ه�.

َ »تقريًبا سنة 510ه�«)33(، وليس  ُه ُتُويفِّ يف حني قال حاجي خليفة )ت 1067ه�( إِنَّ
صواًبا.

اعّي )ت 674ه�( بأنَّه »كان حيًّا يف سنة ثمن وستني وأربع مائة«)34(،  وانفرَد ابُن السَّ
وهو خطٌأ.

َ سنة 561ه�، هو ما نميُل إليِه. ُه ُتُويفِّ )36(- أنَّ )35(– وتاَبَعُه السيوطِيهُّ وذكَر الصفديهُّ

فاتُه م�صنَّ

ترك اجلاواينهُّ عدًدا من املصنَّفات يف اللغِة واألدِب والعقائد، أشاَر العمُد األصبهاينهُّ 
إىل واح��ٍد منه��ا بقولِ��ِه: »طالعُت مصنًَّفا ل��ه يف التوحي��د بَِخطِِّه عىل أس��لوِب َتَصانِيِف 

ح بِاسمِه. ايّل«)37(، لكنَُّه ملْ ُيرِّ الغزَّ

وهي:

التِّبَيان برشح الَكِلَمت املنتظم سلك األَدوات)38(.. 1
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ديَوان شعره)39(.. 2

الذخية ألهل البصية)40(. خمطوط يف ليدن 1494.. 3

َفُه سنة 543ه�. خمطوط . 4 ِذْكر النفوس ورياضتها حتَّى تصي نفًسا واحدة)41(. ألَّ
يف ليدن 1493.

رشح مقام��ات احلريرّي)42(، خمطوط يف مكتبة جملس ش��ورى إي��ران، بالرقم . 5
)43(، وقد َحَصلُت عىل صورة  5150، وتاريخ النسخ يف القرِن التاسع اهِلجريِّ
س��ة، وهو ناقص  املخط��وط من مكتب��ة ودار خمطوطات العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ

ل بصورٍة كبيٍة، واآلِخر. األوَّ

عر)44(.. 6 ُعُيوُب الشِّ

اِء والَغني)45(.. 7 الَفرق بني الرَّ

مَساِئل االمتحان)46(.. 8

كتٌب ُن�ِصَبْت اإليِه �صلًَّة

اق)47(.. 1 نزهة املشتاق وروضة العشَّ

ق��د َحَصل��ُت عىل ُنس��َخٍة َخطيٍَّة من��ُه َتقَبُع يف اإِلس��كورَيال ث��ان 471، وبعَد 
َها ال�ُمصنُِّف  ا يف َأب��َواٍب َكَسَ َفح��ِص الكتاِب َرَأيُتُه َيُضمهُّ َأش��عاًرا كث��يًة جدًّ
َح بَِأس��َمئهم، بل اكتَفى  لُِش��عراء نظموا يف الِعش��ِق وَما إِليِه، ِمن َغ��ِي أْن ُيرِّ
 بكلَم��ِة »آخر«، أو »غ��يه«، أو »ش��عر«، وَوَجَدُت في��ه َأبَياًتا الب��ن الفارض 
)ت 632ه�(، ولكنَّ ُمَصنُِّفُه ملْ َيسَتشِهْد لِنفِسِه بَِأيِّ َبيٍت، مِمَّا يقطع بأنَّ الكتاَب 

. ، بل للعراقيِّ ليَس للجاواينِّ
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نزه��ة األنف��س وروضة املجِل��س، فِيَم اس��َتعملُه الَعوام م��ن َكاَلم الَعَرِب َومل . 2
ة، وَوَقَع يف  َح فيِه أصَل األمثال والعب��ارات ال�َمجازيَّ يعرف��وا َحِقيَقَت��ُه)48(، رَشَ

29 فصاًل عىل َوفق ُحُروِف ال�ُمعجم. خمطوٌط يف جوتا 1250)49(.

وأوَض��َح د. جلي��ل العطيَّ��ة- َبع��د ُحُصولِه عىل ث��الِث خمطوطاٍت من��ُه- أنَُّه 
أِن)50(. ، وَنرَشَ أكثَر من مقاٍل يف هذا الشَّ للواحديِّ

الوس��يط يف األمثال: َنَس��َبُه إليِه د. حاتم الضامن يف َمَقاٍل لُه)51(، وقد َردَّ عليِه . 3
د. جلي��ل العطيَّة، وَأثبَتُه للَواِحِديِّ )ت 468ه�()52(، وَصَدَر الكتاُب منس��وًبا 
د أنَّه  د أمحد الدايّل، وأكَّ للواحديِّ بتحقيق د. عفيف عبد الرمحن، ونقدُه د. حممَّ
ليس للواحدّي؛ لوجود إشارات إىل روايتِِه َعن َأعالٍم جاؤوا َبعدُه كالتربيزيِّ 
)ت 502ه���(، والفصيح��يِّ )ت 516ه�(، واحلري��ريِّ )ت 516ه�(، ولكنَّه 

قال: »ومل أهتِد إىل معرفة صاحب الكتاب عىل كثرة البحث والتنقي«)53(.

�ِصعُرُه

الناظُر يف ما وصل إلينا من شعرِه يلحُظ ِسَمَة الوضوِح فيه؛ نتيجة ُبعده عن التكلهُِّف 
ًة ما كاَن يف الَوعِظ واإلرش��اِد  ِة، وَخاصَّ والتَّعقي��د اللغوّي، َمَع ُقربِِه ِمَن التَّقريِر وامُلَبارَشَ
ُه نظَم هذا الغرَض إِللَقاِئِه  والدعاء، والزهد يف الدني��ا والتحذير من هوى النَّفس؛ ولعلَّ
ي، وينثاُل يف  ��عر يكوُن قريًبا ِم��َن ال�ُمتلقِّ يف املجال��س الت��ي كان يعقدها، َفِمْثُل هذا الشِّ

انسيابيَّة وسالسة، ومن غِي ُمعاظلٍة أو ُغموٍض.

: وهو يشُي إىل قياَمِه الليل طلًبا للفوِز األبديِّ

َص���ح���بِ���ي ُدوَن  ل���ي���ل  �������رُف ك���������َراُهط�������اَل  َه������َج������َر ال�������طَّ
���� ال���لّٰ ِخ������دَم������ِة  يف  َي����������َراُهَس�������اِه�������ًرا  َأْن  َع�������َس�������اُه  ���������ِه، 
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َ أنَّ النَّوَم عن قياِم الليِل أخو املوت: وبنيَّ

�������م ال������نَّ������وُم َأخ�������و ال�������َم���ْو َس����ُي����ح����َرْمإنَّ َن��������اَم  وَم��������ْن  ِت، 
ل����َف����ى وَت����ن����َع����ْمَف�����اْس�����َه�����ِر ال����ل����ي����َل ُم���ط���ي���ًع���ا حت������َظ ب����ال����زهُّ

وقوله:

كِريم َت��ِع��ْش  اسَتَطعَت  َم��ا  ْب  َف�����إِنَّ اجلَ���ْه���َل ِم����ْن ِش���َي���ِم ال��ل��َئ��اِمَت����َأدَّ
ْه وَن����زِّ ال��تَّ��ق��َوى،  َع���ِن  َت��غ��ف��ْل  ُع��ُل��وَم��َك- َم��ا َق���ِدرَت- َع��ِن األَث��اِموال 

ْه( واملضارع )َتغفْل( املجزوم  فقِد اس��تعمَل يف هذِه النتفِة فِعَل األمر)ت��أدَّْب( و)نزِّ
بال الناهيَّة، يف أسلوب الطَّلِب، يف ثالثة مطالب، بأسلوٍب تقريريِّ قريب من النثر.

ِة، بعَد أْن  ��ا الغزل، وهو قليٌل، فقد كاَن َعفيًفا، إِذ ابَتَعَد َعن كوامن الغريزة واللذَّ أمَّ
َب النَّفس، فكاَن سهاًل رقيًقا، ومنُه القطعُة التي مطلعها: هذَّ

َرِحيُلُهْم َج��دَّ  َغ���َداَة  م��وُع  ال��دهُّ ال��َوالِ��ِهل��وال  قلبي  نِ��ي��اَط  ال���ِف���َراُق  َق��َط��َع 
كوى ِمن ُبعِد احلَبيِب عنُه. وفيه انتقل إىل الشَّ

ذُه الشاعُر متَّكًأ، يتدي هبديِه، ويستنُي بضيائه،  ا اختَّ افُد القرآينهُّ حارًضا ثرًّ وكاَن الرَّ
ومتثَّل هذا بكثي من األلفاظ، كقولِه:

�����ْم بِ���ُك���ُؤوِس ُأْن���ٍس ُ َف���َل���ذَّ هلُ����م بِ����ُرؤَي����تِ����ِه ال�����َم��َق��اُمَس��َق��اُه��م َرهبهُّ
وَيبدو َتَأثهُّرِه بِالُقَدَماِء َجليًّا- وهو ينس��ُج عىل منواهلم- يف إيراد املواضع )نعمن( يف 

البيت السابق عىل قافية العني، و)َجرَعاء جاِسِم( يف قولِه:

ال�ُمَتَقاِدِم اهلَ���َوى  َع��ْه��ِد  عىل  يِت بِ��َج��رَع��اَء َج��اِس��ِمَس��الٌم  ��اِم��نَ��ا ال����الَّ وَأيَّ
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اإليقاع الداخّل:

��نات البديعيَّ��ة التي وظَّفها الش��اعُر توظيًفا فنيًّا،  جت��ىلَّ اإليقاُع الداخلهُّ يف ال�ُمحسِّ
وَه��َدَف ِم��َن اإلتيان هبا إىل إضف��اء مجاليَّات األس��لوِب وَروَعتِه، َبعي��ًدا عن الغموض 

واالستكراه، وهي:

1. اجلناس:

كقوله:

َف���َداع���ي احلُ����بِّ ل��ل��ب��ل��َوى دَع����ايندع�����اين ِم����ن م���الِم���ُك���َم َدَع�����اين
ات،  ونج��ُد يف هذا البيت اجلناس التام، وذلَك يف َتك��رارِه كلمة )دعاين( ثالث مرَّ
، فضاًل عن اجلناس الناقص يف ه��ذه الكلمة مع كلمِة  يف الصيغة والتش��كيل اإليقاع��يِّ

)داعي(.

2. اإليداع:

ًفا يف معناُه عىل البيت الذي بعده«)54(، كقولِِه: وهو: »أْن يكوَن البيت ُمَتَوقِّ

بَِشْمِلنَا ال��ِف��َراِق  َأي��ِدي  َعَبَثْت  َبْلَقُعَلِئن  بِ��نَ��ع��َمَن  َداٌر  هلُ��م  وَأض��َح��ْت 
بِ��َرب��ِع��ِه��ْم احلَ����َمِم  َن����ْوُح  ُعَليحُزنني  ُي��َص��دَّ فِ��ي��ِه  ال��َق��ل��ُب  َي��ك��اَد  َأْن  إىِل 

ل ال يتمهُّ َمعنَاُه إاِلَّ بِالثَّاين. فالشطُر األوَّ

3. التكرار:

كقوله:

َشخٌص َق���اَم  َش��خ��ٌص  َم���اَت  َم��ا  ُه َف���ه���َو ال����تَّ����َمُمإِذا  َف����َس����دَّ َم�����َس�����دَّ
يف َتكرار كلمة )شخص(، مع تكرار َحريَف األلف وامليم أيًضا.
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4. الطباق:

كقوله:

َس�����َه�����ُروا ِع�������َب�������اًدا  هللِ  نياُمإنَّ  ال��ف��رِش  يف  واخلَ���ْل���ُق  ل��ي��َل��ُه��ْم، 
فبنَي )سهروا( و)نيام( طَِباٌق.

5. التدوير:

ة لألبيات، وفيِه َيَتَقاَس��ُم َش��طَرا البي��ِت الواحِد كلمًة ما،  وفيه تتّم الوحدة العضويَّ
��طَريِن )8(  رة عىل الشَّ وحي��دُث أكثر هذا يف البح��ر اخلفيف، وقد بلغ��ِت األبيات املدوَّ

أبيات.

: اإليقاع اخلارجييِّ

أ. القافيِة:

ة، وقد ماَل  ��عريَّ ��عريِّ وتأديِة األغراض الشِّ يٌَّة كبيٌة يف نجاح الوزن الشِّ للقافيِة َأمَهِ
، لذا َنِجد نِصَف ِش��عرِه عىل َرِويِّ َحرِف امليم، وُه��َو ِمن الَقوايف  ��ويتِّ إىِل الوض��وح الصَّ

لل)55(. الذهُّ

ِل،  ��َعَراِء يف اهتمِمِه ب�)التريع( يف َشطَري البيِت األوَّ واقتَفى آثاَر س��ابقِيِه ِمَن الشهُّ
، كقولِه: عىل َنْحٍو َشِجيٍّ

ِك�������َراُم َأق�����������َواٌم  اهللِ  ق����َواُمِع�����َب�����اُد  ن���َي���ا  ال���دهُّ ل��ل��َخ��ْل��ِق يف  ُه����ُم 
ب. البحور:

ج��اَءْت أربُع ِقَطٍع ع��ىل الَبحر )الوافر(، وه��َو »من البحور اجلميل��ة ذات اإليقاع 
م��ل، فضاًل عن  الغنائ��ّي ال��ذي ينس��اُب يف األس��مع«)56(، وثالث قطٍع ع��ىل جمزوء الرَّ
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اخلفيف والطويل والكامل واملنسح.

ُة: الّضورُة الشعريَّ

ة، كَقولِه: عريَّ وراِت الشِّ َوَقفنَا عىل َبعِض الرضهُّ

َبينَنَا ك��اَن  ال��ذي  الَعهِد  عىل  وَضيَُّعوا؟َأَق��اُم��وا  ِسَواَنا  ِخ��الًّ  اسَتبَدلوا  َأِم 
ِل البيِت، والتقديُر: َهْل َأَقاُموا. وقد سقطْت َأَداُة االستفهاِم )هل( يف َأوَّ

ويف القطعِة نفسها:

بَِشْمِلنَا ال��ِف��َراِق  َأي��ِدي  َعَبَثْت  َبْلَقُعَلِئن  بِ��نَ��ع��َمَن  َداٌر  هلُ��م  وَأض��َح��ْت 
ا خرب »أضَحى«. فصواُب كلمة القافية: »بلقَعا«؛ ألهنَّ

كقوله:

آِس��نً��ا ُي��ل��َف��ى  جَي����ِر  ملْ  إِْن  ُزاللِ��ِهك��ال�����َمِء  َصفَو  فُو  الصَّ ك��اَن  َس��اَخ  أو 
ُه اجلزم؛ ألنَُّه جواب الرشط. فالفعُل )يلَفى( حقهُّ

اِدُر َترُجَمِتِه و�ِصعِرِه َم�صَ

ٌر- إىل وجود »ديوان  أش��ار إس��معيل باش��ا البغدادّي )ت 1339ه�(- وهو متأخِّ
نا بعد التقصِّ والتنقي ملْ نعثْر عليِه. )57(، إالَّ أنَّ شعٍر« للجاواينِّ

َق َأَباديد، واتَّدَع يف بع��ِض املصادر املطبوعة،  وقد َس��َعينَا إىِل مَجِع ِش��عرِه الذي َتفرَّ
وهو أقلهُّ الَقليل!

د بن  وأهمهُّ َمن َترجَم لُه وانفرَد بَِأش��ياَء َعن َحياتِه وِش��عرِه- ِم��ن القدماء- هو حممَّ
ّ )ت 600ه�( يف كتابِه )عيون األخبار وُغرُر احلكاياِت  د األنصارّي املوصلِّ عّل بن حممَّ
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ا، مل يقْف عليها  واألش��عار(، والذي عثرنا عليِه خمطوًطا، واحَتَجَن)63( بيًتا يف )11( نصًّ
َأَحٌد ِمن َقبُل.

وَجاَء َبعَدُه ُمْصِلًيا ابُن ال�ُمستويّف )ت 637ه�(، إذ ترجَم لُه يف كتابِه »تاريخ إربل«، 
ائِع منُه)58(، وَنَقَل الرمجَة عنُه السيوطيهُّ يف »بغية الوعاة«. ولكن يف القسم الضَّ

وترج��َم لُه اب��ُن النجار )ت 643ه���( يف كتابِه »ذي��ل تاريخ بغ��داد«، ولكن تلك 
الرمج��ة مل تصْل إلينا؛ لع��دِم ُوُصوِل الكت��اِب كاِماًل، ولكْن نقل بعَضه��ا عنُه الصفديهُّ 
��بكيهُّ )ت 771ه�( يف )طبقات الشافعية  )ت 764ه�( يف كتابِه )الوايف بالوفيات(، والسهُّ

الكرَبى(، وابُن امللّقن )ت 804ه�( يف كتابه )العقد املذهب(.

وُيالَح��ظ أنَّ الباحثني املعارصي��ن قد اعتمدوا- وهم يرمجون ل��ه بصورة موجزة 
ا- عىل )بغية الوعاة( للس��يوطيِّ )ت 911ه�( فقط، وهذا واضٌح عند بروكلمن يف  ج��دًّ

)تارخيِه(، وإْن أفاَد بِذكِر بعض كتبِه ال�َمخُطوطِة، وهي ليسْت لُه، عىل ما بيَّنَّاُه.

د ع��ّل اليعق��ويّب )ت 1385ه���( يف )البابليَّات(، وعّل  وكذل��َك فعَل الش��يُخ حممَّ
اخلاقايّن )ت 1399ه�( يف )شعراء احِللَّة(، ويوسف كركوش )ت 1410ه�( يف )تاريخ 
ين )ت 1406ه�( يف كتابِه )فقهاء الفيحاء(، واعتمد  يُِّد هادي كمل الدِّ احِللَّة(، وجاء السَّ

عىل كتاب اخلاقاينِّ فقط، ولكن انتقَد كلمًة واحَدًة وردت خطأ فيِه، وأطاَل يف ذلَك!

ة املنسيَّة( إىل مصدٍر  وقبلهم رجَع د. مصطفى جواد يف بحثِِه )جاوان القبيلة الكرديَّ
، و)كشف الظنون(. بِكيِّ ومرجٍع ال ثالث هلم، مها )طبقات الشافعيَّة( للسهُّ

خون األعالم- وغيهم ممَّْن َأَتوا َبعَدُهم من غي استثناء)59(- مل يضيفوا  وهؤالء املؤرِّ
. ، َأو ِشعِرِه، بل قام عملهم عىل التقميِش والتَّالصِّ أيَّ َجديٍد إىِل ِسَيِة اجلاواينِّ
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منهُج اجَلْمِع والتَّحِقيِق

ا، ما بني قصيدة وُمقطَّعٍة ونتفٍة،  اس��تطعنا أْن نجمع للشاعِر )76( بيًتا يف )16( نصًّ
ابَِقِة، وال�ُمَتَمثِّل يف ما يأيت: وكاَن َمنَهُجنا يف مَجِعِه وحَتِقيِقِه هو ما رِسَنا عليِه يف َأعَملِنَا السَّ

َ��ا َترتيًبا َألِفَباِئيًّا، َبدًءا ِمَن املضموم ُثمَّ املكس��وِر، . 1 ترتي��ب القطع عىل َوفق َرِويِّ
وُيلحُق بنهاية ُكلِّ حرٍف ما ُأحِلَق بِاهلَاِء.

ترقيم ُكّل نّص- َقصيدًة كانْت أو قطعًة- بَِرقٍم َخاٍص.. 2

تقويم النصِّ َعُروضًيا، وإثبات اسم البحِر.. 3

ضبط النّص َضبًطا ُيعنُي عىل َفْهِم ال�َمعنَى.. 4

ة.. 5 توضيح بعض املفردات اللغويَّ

واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي.
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ى من �صعِر اأبي �صعيد اجَلاواينِّ ما تبقَّ

]1[
اِل َقافَِيُة الدَّ

قال: )اخلفيف(

َف��ا َم���ا  َت�������َداُرِك  إىِل  َس��بِ��ي��ٌل  احلَِميَدْه؟َه����ْل  بِامَلَساِعي  الُعْمِر  ِم��َن  َت 
َخ��ًيا آِت  وملْ  يت)60(،  م������رَّ َعتِيَدْهَذَه���َب���ْت  ِع��ن��ِدي  ُن��وُب  وال��ذهُّ ُي��رَت��َض، 
ِش��ي��َدْهفِ��ي��ِك َي���ا َن��ف��ُس َب������اِدِري بِ��ِع��َت��اٍب �����ّري َل���ِك اخِل�����اَلَل ال��رَّ وحَتَ
�����لَّ ب��احِل��ْل��ِم وال��ِع��ْل��ِم وال��تَّ��ْق��� َس��ِع��ي��َدْهوحَتَ األََن�����اِم  َب���نَي  َت��ِع��ي��ش  َوى 
ُدْن���� يف  َخ����اِرُف  ال����زَّ ���َك  نَّ َت���ُغ���رَّ َزِه��ي��َدْهال  َل��َع��م��ِري  ن��ي��ا  ال��دهُّ إنَّ  ي���اَك، 
يف ُغ���ُص���وِن ال��َع��ط��ا بِ��ُك��لِّ َم��ِك��ي��َدْهأب������ًدا خَت�������َدُع ال��ل��ب��ي��َب، وَت�����أيت
وَأرَدْت َق����وٍم،  َع��زي��َز  �����ْت  َأَذلَّ بِ���َم���ِل���ي���ٍك، وَأث���ك���َل���ت���ُه وِدي�������َدْهَك���ْم 
َي��ْم��� ملْ  امل����وِت،  م��ن��اِه��َل  َم��ِش��ي��َدْهَأوَرَدت�������ُه  َم���َب���اٍن  ُج���ن���ُدُه وال  ���نَ��ع��ُه 
َق امَل������وُت مَج����َع����ُه، وَرَم������اُه َوِري�������َدْهَف������رَّ ِم���ن���ُه  �����ِط  خُتْ ملْ  بِ���ِس���ه���اٍم 
ُي��الِق��ي َوَس�����وَف  َي���ُك���ْن،  ملْ  ُم��ع��ض��الٍت َي���وَم احِل��َس��اِب َش��ِدي��َدْهَف���ك���َأْن 
واْس��َع��ي هللِ،  َن��ف��ُس  ي��ا  ي  ��ِدي��َدْهف��اس��ت��ع��دِّ ال��سَّ ��ِري��ِق  ال��طَّ يِف  َم���والِك  َنحَو 
�����م َع���ِم���ْل���ِت َس��َي��ل��ق��ا ال��ق��ص��ي��َدْهواع���َل���ِم���ي َأنَّ ب��ي��ُت  وذاَك  ي��ق��ي��نً��ا،  ِك 

التخريج:
• عيون األخبار 213-212.	
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]2[
َقافَِيُة الَعنِي

قال: )الطويل(

ُع���وا ! َه��ل َأح��َب��اُب��نَ��ا َي���وَم ودَّ َفَأرَسُعوا؟َخ��ل��ي��لَّ النَِّياَق  َحاِدي  هِبِم  وَحثَّ 
َبينَنَا ك��اَن  ال��ذي  الَعهِد  عىل  وَضيَُّعوا؟َأَق��اُم��وا  ِسَواَنا  ِخ��الًّ  اسَتبَدلوا  َأِم 
بَِشْمِلنَا ال��ِف��َراِق  َأي��ِدي  َعَبَثْت  َبْلَقُعَلِئن  بِ��نَ��ع��َمَن  َداٌر  هلُ��م  وَأض��َح��ْت 
بِ��َرب��ِع��ِه��ْم احلَ����َمِم  َن����ْوُح  ُعَليحُزنني  ُي��َص��دَّ فِ��ي��ِه  ال��َق��ل��ُب  َي��ك��اَد  َأْن  إىِل 
َزَماُننَا َي��ُع��وُد  َه��ْل  ِش��ع��ِري  ليَت  َمَع األَهِل واألَحَباِب، َأْم ليَس َيرجُع؟َفَيا 

التخريج:

• الدّر الثمني يف أسمء املصنِّفني 238.	

]3[
ِم َقافَِيُة الالَّ

قال يف الغزل: )الكامل(

َرِحيُلُهْم َج��دَّ  َغ���َداَة  ُم��وُع  ال��دهُّ ال��َوالِ��ِهل��وال  َقلبي  نِ��َي��اَط  ال��ِف��َراُق  َق��َط��َع 
الَغَضا مَجُْر  احلََشا  ويف  احلَبيُب،  وال��طَّ��رُف َي��ن��َزُح َم���اَءُه بِ��ِس��َج��ال��ِه)61(َساَر 
َف��ي��ِض��َه��ا يف  بِ����َراَح����ٍة  ُأِح�����سهُّ  َب��ع��َد ال���ِف���َراِق ك��َراَح��تِ��ي بِ��ِوَص��ال��ِهإيِنِّ 
ُمهَجتِي َأفَسَد  مِع  الدَّ انِسكاُب  بِ��ل��َب��الِ��ِهلوال  َي���زي���ُد ال��َق��ل��ب يف  َوْج�����ٌد 
آِس��نً��ا ُي��ل��َف��ى  جَي����ِر  ملْ  إِْن  ُزاللِ��ِهك���امَل���اِء  َصفَو  فُو  الصَّ ك��اَن  َس��اَخ  أو 
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التخريج:

عيون األخبار 214.

]4[
َقافَِيُة الـِميِم

مل( قال: )جمزوء الرَّ

وَداُم�������������واَف������������اَز بِ�������اجلَ�������نَّ�������ِة َق��������وٌم اهللَ  َع��������َب��������ُدوا 
فِ���ي���ِه األَرَواَح  ������وا َوَص�������اُم�������واَب�������َذُل�������وا  ول���������ُه َص������لهُّ
����ى َت����َغ����شَّ ال�����ل�����ي�����ُل  َس������َج������ُدوا فِ�����ي�����ِه، وَق�����اُم�����واوإِذا 
ولِ���������ُه����وا ِع����ْش����ًق����ا وَه�����اُم�����واَم�����ا ل�������ُه���ْم َع����ن����ُه اص����طِ����َب����اٌر
َط������َع������اُمل����ي����َس ُي����س����ل����ي����ِه����ْم َأنِ�����ي�����ٌس َي������نَ������ا  وال  ال، 
اغ����ت����مًض����ا وَن  َي�������������������َودهُّ ِح��������نَي َي�����غ�����َش�����اُه�����ْم َظ�������الُمال 

التخريج:

• عيون األخبار 211.	

]5[
قال: )الوافر(

ِك�������َراُم َأق�����������َواٌم  اهللِ  ن��َي��ا ق�����َواُم)62(ِع�����َب�����اُد  ُه���ُم ل��ل��َخ��ْل��ِق يف ال��دهُّ
َف���ُك���لٌّ �����������ُم،  ُ َرهبَّ اهللَ  َل�����ُه َق���ل���ٌب َك���ِئ���ي���ٌب ُم���س���َت���َه���اُمأح����بهُّ����وا 

�����ْم بِ���ُك���ُؤوِس ُأْن���ٍس ُ َف���َل���ذَّ َل�����ُه��ْم بِ���ُرؤَي���تِ���ِه ال�����َم��َق��اُمَس��َق��اُه��م َرهبهُّ
وا ���ه���ُم نِ���َي���اُمَس��َع��وا يف ِخ��دَم��ِة ال�����َم��وىَل، وَج���دهُّ وَب���اق���ي ال����نَّ����اِس ُك���لهُّ
ال���ظَّ���الُمُي������َرى هلُ�����ُم َزفِ�������ٌي وارتِ�����َي�����اٌح َج����نَّ  إِذا  ال�������َم���وىَل  إىِل 
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َشخٌص َق���اَم  َش��خ��ٌص  َم���اَت  َم��ا  ُه َف���ه���َو ال����تَّ����َمُمإِذا  َف����َس����دَّ َم�����َس�����دَّ
اَي����ا ال����رَبَ اهللُ  َي���ق���ب���َض  َأْن  َف��َي��ق��ب��ُض��ُه��ْم م���ًع���ا، وُه�����ُم ِك�����َراُمإىِل 

التخريج:

• عيون األخبار 212 )ما عدا 3-2(.	

• 1-3 يف: بغية الوعاة 183/1.	

]6[
قال: )الرمل(

َس�����َه�����ُروا ِع�������َب�������اًدا  هللِ  نياُمإنَّ  ال��ف��رِش  يف  واخلَ���ْل���ُق  ل��ي��َل��ُه��ْم، 
ِ�����ْم �����ْم َم����ْع َرهبِّ ق َق���اُم���واَع����َم����ُروا َأوَق�����اهَتُ وبِ�����َم َأوَج����َب����ُه اخلَ������الَّ
ْه����ِر ملَِ����والُه����ْم ِص���َي���اُمش��غ��َل اخلَ���ْل���ُق بِ���ُدن���َي���اُه���ْم، وُه���ْم َأَب������َد ال����دَّ
َش��َغ��ُف��وا ِح����نَي َأَح����بهُّ����وُه وَه���اُم���واف���ط���رُه���ْم َي�������وَم لِ�����َق�����اُه، َوبِ������ِه

التخريج:

• عيون األخبار 212.	

]7[
قال: )الكامل(

ُمسِلُمَأن��ا َخ��اطِ��ىٌء، َأَن��ا ُم��ذنِ��ٌب، َأَن��ا جُم��ِرُم َأَن���ا  َت��اِئ��ٌب،  َأَن���ا  َن����اِدٌم،  َأن���ا 
َجى لَك خاِضًعا ي يف الدهُّ َتْسُجُم)63(َأرَضعُت َخدِّ ُجُفوين  ِمن  َعيني  وُدُم��وع 
وال��َع��ف��و َي��رُج��و َم��ن ُي��نِ��ي��ُب وَي��ن��َدُموَأَت���ي���ُت َب���اَب���َك َن���اِدًم���ا ُم��س��َت��غ��ِف��ًرا
َيُكْن َفإْن  َرجاَك،  َمْن  بَِفضِلَك  َي��رَح��ُم؟َفارَحْم  َف��َم��ْن ذا  َأول��ي��َت��ُه َه��ْج��ًرا، 
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التخريج:

• عيون األخبار 214.	

]8[
َقاَل: )اخلفيف(

حَت������َظ ِم����ن����ُه بِ����َغ����اَي����ِة اإلن����َع����اِمُأخ����ُل بِ����اهللِ وان����َف����ِرْد َع���ن ِس����َواُه
لَِتنُجو َم��اِن  ال��زَّ َبني  َع��ن  األََن����اِمواع��ت��ِزْل  وِر  رُشُ ِم���ْن  ْدَت  َت���َف���رَّ إِْن 
َتسَلْم ن��َب  ال��ذَّ بِ��ج��ه��ِدَك  ���نَّ���ْب  ُن����وِب واآلَث������اِموجَتَ ِم���ن َوبِ���ي���ِل ال����ذهُّ
��� ���َة يف ال��لّٰ ����ِه بِ��َف��ض��ِل ال��ت��ق��ّرِب واإِلك������َراِمَف�����اَز َم����ْن َي���ُج���ر ال���ربيَّ

التخريج:

• عيون األخبار 212.	

]9[
قال: )الطويل( 

ال�ُمَتَقاِدِم اهلَ���َوى  َع��ْه��ِد  عىل  يِت بِ��َج��رَع��اِء َج��اِس��ِمَس��الٌم  ��اِم��نَ��ا ال����الَّ وَأيَّ
وَمْسَكٍن فِيَها،  ال��َوج��َد  َألِفنَا  َن��اع��ِمَوَداٍر  َح����وَراَء  ُك���لِّ  َم���ْع  بِ���ِه  َنِعمنَا 
اهْل����َوى وَم���نَ���اِزٌل ُأن���يِس يِف  َعاِئِمَم���َرابِ���ُع  الدَّ رايِس  والَوْصُل  َبا،  الصِّ لِلْهِو 
َنِعيُمَها وَب��اَد  ال�َمغنَى،  وعَفا  امَلطاِعِمَخلْت  تِلَك  َش��ْه��ُد  َم��ِري��ًرا  وَص���اَر 
َشاِئِم)65(وقد رِصُت َأرَض ِمن َسَوالف َما َمض بربَقِة)64(  أو  َخَياٍل،  بِطيِف 

التخريج:

• عيون األخبار 215-214.	
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• 1-3 يف: طبقات الشافعية الكربى 153/6.	

]10[
قال: )الوافر(

كِريم َت��ِع��ْش  اسَتَطعَت  َم��ا  ْب  َف�����إِنَّ اجلَ���ْه���َل ِم����ْن ِش���َي���ِم ال��ل��َئ��اِمَت����َأدَّ
ْه وَن����زِّ ال��تَّ��ق��َوى،  َع���ِن  َت��غ��ف��ْل  ُع��ُل��وَم��َك- َم��ا َق���ِدرَت- َع��ِن األَث��اِموال 

التخريج:

• عيون األخبار 215.	

]11[
قال: )جمزوء الرمل(

ت���ْس���ل���ْم اهللِ  بِ�������َب�������اِب  واف�����َع�����ِل اخلَ������������َياِت َت���غ���نَ���ْمُل��������ْذ 
ال���� َأم��������َر  َخ�����اَل�����َف  َم������ْن  ل������ِه واس�����َت�����ع�����ىَص َس����َي����ن����َدْمإنَّ 
والِزْم ال�������نَّ�������وَم  ُت����ْك����َرْماْه�������ُج�������ِر  اخلَ�����ْل�����ِق  َربِّ  َب�������اَب 
���������َم ال�����نَّ�����وُم َأُخ�������و ال�������َم���ْو َس����ُي����ح����َرْمإِنَّ َن��������اَم  وَم��������ْن  ِت، 
ل����َف����ى وَت����ن����َع����ْمَف�����اْس�����َه�����ِر ال����ل����ي����َل ُم���طِ���ي���ًع���ا حَت�������َظ بِ����ال����زهُّ
َس���������وَف جي�����ِزي�����َك وُت�����رَغ�����ْمَولِ�������ِئ�������ْن َخ�����اَل�����ف�����َت َي����وًم����ا

التخريج:

• عيون األخبار 212-211.	
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]12[
َقافَِيُة النُّوِن

قال: )الوافر(

َف���َداِع���ي احلُ����بِّ ل��ل��َب��ل��َوى َدَع����اينَدَع�������ايِن ِم����ن َم���الِم���ُك���َم َدَع�����اين
َعيني وَن����وُم  ال���ُف���َؤاُد  ل���ُه  َع�������اينَأج����اَب  وَودَّ َف����اِق  ال����رِّ َوَس�������اَرا يف 
ليل ُط�����وِل  يِف  َس����اِه����ٌر  َي��ِد األَش����َواِق َع���اين)66(َف����َط����ريِف  وَق��ْل��ب��ي يِف 
َسْمِعي اِل  للُعذَّ ُي��ِص��ي��ُخ)67(  َج���نَ���اين)68(؟َفَكيَف  وال  َل����ِديَّ  َع��ق��ل  وال 

التخريج:

• خري��دة الق��ر 3/ 302، تاري��خ اإلس��الم 203/12، طبق��ات الفقه��اء 	
الشافعيني 685-684.

• الن يف: ال��وايف بالوفي��ات 155/4، العق��د املذه��ب 312، بغي��ة الوعاة 	 األوَّ
.182/1

]13[
َقافَِيُة اهَلاِء

َقاَل: )جمزوء الرمل(

وبِ�����������َريبِّ َع�������������ْن)69( ِس���������َواُهَأَن����������ا َم�����ش�����ُغ�����وٌل بِ����نَ����ف����يس
َف������ه������َو ل����ل����َق����ل����ِب ُم������نَ������اُهَف��������������������َذُرويِن وَغ��������َراِم��������ي
َص���ح���بِ���ي ُدوَن  ل���ي���ل  �������رُف ك���������َراُهط�������اَل  َه������َج������َر ال�������طَّ
���� ال���لّٰ ِخ������دَم������ِة  يف  َي����������َراُهَس�������اِه�������ًرا  َأْن  َع�������َس�������اُه  ���������ِه، 
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التخريج:

عيون األخبار 214-213.

]14[
قال: )املنسح(

َن����اَج����اُهُط����وَب����ى لِ���َع���ب���ٍد َأَط��������اَع َم�����والُه ����الِم  ال����ظَّ ِخ������الِل  ويِف 
َف����احلَ����قهُّ َب�����نَي ال���ِع���َب���اِد َي����رَع����اُهَع���ىَص َه���َوى ال��نَّ��ف��ِس ال ُي��َط��اِوُع��ه��ا
َواِج�����بِ�����ِه َأَداِء  يف  وَأرَض����������اُهَأط�����اَع�����ُه  �����ِه  َح�����قِّ يف  وَق���������اَم 
َّ واخلَ���َط���اَي���ا، وَم��ا هوَج���اَن���َب ال����رشَّ َت��������َوالَّ َم������ا  ُك�������لِّ  يف   َ َق��������رَّ
���تِ���ِه َب���ِريَّ ِم�����ْن  اهللُ  ���ُه  بِ����ُق����ربِ����ِه، واجِل������نَ������اُن َم����ث����َواُهَف���اخ���َت���صَّ

التخريج:

• عيون األخبار 213.	

]15[
ولِة لُه: )الوافر( قال عنَد ُخُروجِه، وُمعاندة سيف الدَّ

َه���َواًن���ا َب���ل���ٍد  يف  َأح���َس���ْس���ُت  وك����اَن ب���ِه ال��نَّ��ِع��ي��ُم َرَح���ل���ُت َع��ن��ُهإِذا 
ِع��ريض َع���زَّ  إْن  ل��ًظ��ى  يف  َع��ن��ُهوَأس���ُك���ُن  َق����طهُّ  ُخ����ُروًج����ا  َأب���ِغ���ي  وال 
َأُص��ن��ُهك���َأن َوَط���نِ���ي بِ�����َداري ِح���نَي ُأج��َف��ا ِع����ريِض  َي��ُص��ْن  إِْن  وِخ����لِّ 
وَداٍر َوط������ٍن  إىِل  خَت����ُل����ْد  �����ا ُح�����رٌّ َت�����ُه��ن��ُهَف����ال  َم���َت���ى خَي����ُل����ْد هِبَ
َخ��ٌي َف��ال�����َم��وُت  اْم�����ُرٌؤ  َه����اَن  ���ن���ُهإِذا  هَتُ َف����ال  َيُ������وَن  َأْن  ِم�����ْن  ل����ُه 
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التخريج:

عيون األخبار 214.

]16[
َقافَِيُة الَياِء

قال: )جمزوء الكامل(

��ِح��ي��� ُت���َس���اِويَأف�����ِدي�����َك بِ����ال����َع����نِي ال��صَّ َف��ال�����َم��ِري��َض��ُة ال  ����َح���ِة، 
بِ���ال�������َم���َح���ا َأِق�����ي�����ُك�����ْم  بِ��ال�����َم��َس��اويإينِّ  َأِق���ي���ُك���ْم  ِس�����ِن، ال 

التخريج:

• ّر الثَّمني يف أسمء املصنِّفني 239، الوايف بالوفيات 	 خريدة القر 3/ 302، الدهُّ
.155/4
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هوام�ض البحث

)1( َترمجُت��ُه يف: َخري��دة الَق��ر 300/3-303، ُبغي��ة الوع��اة 182/1-183، طبق��ات الش��افعيَّة 
لألس��نوّي 94/2، الوايف بالوفي��ات 155/4، طبقات الفقهاء الش��افعيِّني 684-685، طبقات 
ة العارفني 95/2، ُس��لَّم  الش��افعية الُك��رَبى 153/6-154، العقد املذه��ب 311-312، هديَّ
الوصول 197/3، تاريخ األدب الع��ريب 166/5، األعالم 278/6، معجم املؤلِّفني 23/11، 
��ة املجمع العلمّيّّ العراقّي، مج4، ج1، 1956م، ص120-121، البابليَّات 30/1، ش��عراء  جملَّ
��ة 74/2، فقهاء الفيح��اء 96/1-97، أعالم  ��ة أو البابليَّ��ات 380/4-381، تاري��خ احِللَّ احِللَّ

الشيعة 1342/3.
)2( طبقات الشافعيَّة الكربى 152/6.

ة العارفني 95/2. )3( إيضاح املكنون 134/4، هديَّ
)4( القاموس املحيط 1888/1، تاج العروس 387/34.

ُه يف جملَّة املجمع  َ املرحوُم د. مصطف��ى جواد بحًثا قيًِّم عن ه��ذه القبيلة وأعالمها، َن��رَشَ وق��د َح��ربَّ  
مة مصطفى  العلم��ّيّّ العراقّي، م��ج4، ج1، 1956م، وُأعيَد نرشُه ِضمَن كتاب )من ت��راث العالَّ

جواد(، بغداد، 2017م، 511-469/2.
��د ب��ن عب��د اهلل األزهرّي يف كتابه )مس��تويف الدواوين( نتفت��ني يف 144/1، و103/2  )5( أورَد حممَّ
َقَتا الكتاب يف املوضع الثاين  باسم »ابن محدان«، من غي حتديد اسم الشاعر بوضوح، فرمَجْت حُمقِّ
، باالعتمد عىل )األعالم( فقط، وإْن ملْ تذكرا هذا املرجَع َأصاًل!،  - ال األول! – لصاحبنا اجلاواينِّ

وال نملُك دلياًل واحًدا عىل أنَّ النتفتني لُه، لذا مل نثبتهم يف جمموِع شعرِه هنا.
د الطويّس. ُولَِد س��نة 450ه� يف الطابران بخراس��ان، ورحل إىل  د بن حممَّ د بن حممَّ )6( أب��و حامد حممَّ
ف. من أش��هر كتبه )إحي��اء علوم الدين(  نيس��ابور وغيه��ا، ثمَّ عاد إىل بلدته. فيلس��وف ومتصوهُّ
و)املنق��ذ من الضالل(. ترمجت��ه يف: املنتظم 124/17-127، وفي��ات األعيان 219-216/4، 

الوايف بالوفيات 274/1-277، شذرات الذهب 18/6-22، األعالم 23-22/7.
د بن أمحد بن احلس��ني بن عمر القفال الفارقّي. ُولَِد بميَّاَفاِرِقني سنة 429ه�، وَرحَل إىل بغداد  )7( حممَّ
��افعيَّة بالع��راق يف َعرِه.  فت��وىلَّ فيه��ا التدريَس باملدرس��ة النظاميَّة س��نة 504ه�. كاَن رئيَس الشَّ
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ِم��ن ُكُتبِ��ِه )حلية العل��مء يف معرفة مذاه��ب الفقهاء( املع��روف باملس��تظهرّي، و)العمدة يف فروع 
��افعية للّسبكيِّ 70/6 -78، شذرات  الش��افعيَّة(. ترمجته يف: املنتظم 27/17-29، طبقات الشَّ

الذهب 365/5، األعالم 316/5.
��د بن عّل الطربّي. ُولَِد يف طربس��تان س��نة 450ه�، وس��كن بغداد فقيه  )8( أب��و احلس��ن عّل بن حممَّ
. ويل التدري��س باملدرس��ة النظاميَّة. من كتب��ِه )أحكام الق��رآن(. ترمجُتُه يف: م��رآة الزمان  ٌ ومف��سِّ
37/8، وفيات األعي��ان 286/3-290، النجوم الزاهرة 201/12، األعالم 329/4، معجم 

املؤلِّفني 220/7.
ة املنسيَّة 120. )9( جاوان القبيلة الكرديَّ

)10( اسمه الكامل )إجلام العوام يف علم الكالم(، وهو مطبوٌع يف استانبول سنة 1287ه�، و1410ه�، 
وصدر بتحقيق وتعليق صفوت جودة أمحد، القاهرة، 1425ه�/2004م.

)11( جمموع شعره، القطعة 15.
)12( أبو احلس��ن صدقة بن منصور بن دبيس املزيدّي األس��دّي. ُولَِد يِف النِّيل- احِللَّة س��نة 442ه�، 
ويل إمارة احللَّة رابًعا بعد وفاة أبيه س��نة 479ه�، وكان ش��جاًعا َبطاًل. استوىل عىل الكوفة ثمَّ هيت 
وواس��ط والبرة، وُخطَِب لُه ِمن الف��رات إىِل البحر، وُأطلَق عليِه لق��ب )ملك العرب(. ُقتَِل يف 
د بن بركيارق بن ملكشاه يف النعمنيَّة. ترمجُتُه يف: َخريدة القر  معركٍة مع السلطان السلجوقّي حممَّ
4/ 163، وفي��ات األَعيان 456/4-457، النهُُّجوم الزاهرة 5/ 196، البابليَّات 1/ 11 - 13، 

تاريخ احِللَّة 42/1، األعالم 203/3.
د اهلاش��مّي. ُولَِد س��نة 485ه���. بويع باخلالفة  )13( أب��و منص��ور الفضل بن أمحد بن عبد اهلل بن حممَّ
َد  بعد وفاة أبيه س��نة 512ه�. ويف مهذان ثاَر عليه الس��لطاُن مس��عود بن ملكشاه السلجوقّي، َفجرَّ
ِه. ثمَّ ُقتَِل س��نة 529ه�. ترمجُتُه يف:  املسرش��ُد َجيًش��ا لقتالِِه، واهنزَم عس��كرُه، وَثبَت وحَدُه يف َمَقرِّ

فوات الوفيات 179/3-183، األعالم 147/5.
��د بن عثمن البرّي. ُولَِد بمدينة املش��ان قرب البرة س��نة  د القاس��م بن عّل بن حممَّ )14( أب��و حممَّ
اص يف أوهام اخلواص(،  ة الغوَّ ة(، ولُه أيًضا )درَّ . اش��تهر بتأليفِه )املقامات احلريريَّ 446ه�. لغويٌّ
َ يف البرة. ترمجت��ه يف: معجم األدب��اء 2202/5-2216، وفيات األعي��ان 68-63/4،  ُت��ُويفِّ

النجوم الزاهرة 235/5، األعالم 178-177/5.
)15( قالئد اجلمن 64/4.

)16( البوازي��ج: بل��د قرب تكريت عىل فم الزاب األس��فل حيث يصبهُّ يف دجل��ة، ويقال هلا بوازيج 
امللك، من أعمل املوصل. معجم البلدان 503/1.
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)17( عيون األخبار 211-210.
)18( طبقات الشافعيَّة الكربى 156/6.

)19( الدرهُّ الثمني يف أسمء املصنِّفني 238.
د بن منصور التميمّي املروزّي. ُولَِد يف َمرو سنة 506ه�. َرحل  وهو: أبو سعد عبد الكريم بن حممَّ  
ثني، وأخذ عنهم، وأخذوا عنُه. من مصنَّفاتِه )األنس��اب(.  إىِل أقايص البالد، ولقي العلمء واملحدِّ

ترمجتُه يف: وفيات األعيان 209/3-211، النجوم الزاهرة 293/5، األعالم 55/4.
)20( تاريخ إربل 86، طبقات الفقهاء الشافعيِّني 234.

)21( طبقات الفقهاء الشافعيِّني 233.
)22( تاريخ اإلسالم 203/12.

)23( طبقات الشافعيَّة الكربى 153/6.
)24( تاريخ اإلسالم 203/12.

)25( تاريخ إربل 374/1.
)26( املصدر نفسُه 364/1.

َترمُجَُتُه يف: قالئد اجلمن 64/4-65، توضيح املشتبه 681.  
)27( تاريخ اإلسالم 203/12، طبقات الفقهاء الشافعيِّني 234.

َترمُجَُتُه يف: تاريخ إربل 86-84.  
)28( عيون األخبار 211-210.

)29( بغية الوعاة 182/1.
)30( خفتي��ان: قلع��ٌة عىل طريق مراغة عىل رأس جبل، من حتتها هنر عظيم جاٍر وس��وق وواد عظيم. 

معجم البلدان 379/2.
)31( طبقات الفقهاء الشافعيِّني 685.

)32( العقد املذهب 312.
)33( كشف الظنون 1677/2.

)34( الدرهُّ الثمني يف أسمء املصنِّفني 239.
)35( الوايف بالوفيات 155/4.

)36( بغية الوعاة 182/1.
)37( خريدة القر 302/3.

ة العارفني 95/2. )38( هديَّ
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ة العارفني 95/2. )39( هديَّ
)40( تاريخ األدب العريّب 166/5.

)41( املرجع نفسه 166/5.
)42( كشف الظنون 1788/1، الذريعة 84-83/14.

)43( فهرستواره دست نوست هاي إيران )دنا( 1082/6، فهرستكان 744/20.
)44( طبقات الشافعيَّة الكربى 153/6.

ة العارفني 95/2: »عيون  ويف: كشف الظنون 1187/2، 1255، إيضاح املكنون 134/4، هديَّ  
حُه. الشعر«، وهذا ما ال نرجِّ

ة العارفني 95/2. )45( كشف الظنون 1255/2، هديَّ

ة العارفني 95/2. )46( كشف الظنون 1667/2، هديَّ
��اق  )47( كش��ف الظنون 927/1، تاري��خ األدب العريّب 166/5، وجاء فيهم بعنوان )روضة العشَّ

ونزهة املشتاق(.
)48( كشف الظنون 1941/2.

)49( تاريخ األدب العريّب 166/5.
)50( جملَّة »الفيصل األديّب«، مج1، العدد4، 1426ه�/2005م، ص52-47.

)51( جملَّة )العرب(، ج3 و4، 1428ه�/2007م، ص152-145.

)52( جملَّة )العرب(، ج3 و4، 1430ه�/2009م، ص206-198.
)53( احلصائل 45-44/2.

)54( خزانة األدب 311/2.
اء  ال والرَّ )55( املرش��د إىل َفْهِم أش��عار الع��رب 44/1-45. والقوايف الذل��ل هي: الباء والتاء وال��دَّ

والعني وامليم والياء املتبوعة بَِألِف اإلطالِق.
)56( العروض هتذيبه وإعادة تدوينه 428.

ة العارفني 95/2. )57( هديَّ
)58( االسم احلقيقّي للكتاب هو )نباهة البلد اخلامل بَِمن وردُه من األماثل(، وقد َوصَل منه خمطوًطا 
ار، وُطبَع يف دار الرش��يد للنرش، بغداد،  اجلزء الثاين، وقام بَِتحقيقِه س��امي ابن الس��يِّد مخاس الصقَّ
اد معروف عىل ُجزٍء آَخر خَمطوط ِمنُه. ُينظر: )جملَّة معهد املخطوطات  1980م، وعثَر د. بش��ار عوَّ

. العربيَّة(، مج56، ج1، 2012م: العثور عىل جملد من »تاريخ إربل« البن ال�ُمستويفِّ
. ُينظر  ّ وقد ضمَّ هذا الكتاب تراجم لعدٍد من شعراء احِللَّة، لكنَّها مل تصل أيًضا، ومنهم شميم احِللِّ  
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ّ حياتُه وشعره 31. أيًضا: شميم احِللِّ
، و أ. م.د.  )59( َأف��اَد ِمن بحثي هذا- وَم��ا فِيِه ِمن َمعلوماٍت ومصادر- الباحثان أ.د. رحيم الرشيفيهُّ
ة يف احِللَّة(  ام اجلاوانيَّ��ة وأثرها يف احلرك��ة الفكرّيَّ حس��ني الفت��لهُّ يف كتاهبم املخط��وط )أرسة آل ورَّ
َم العلمّيَّّ له، وَأَش��ارا  ِّ إلحياء تراث حوزة احِللَّة العلمّيَّّة، وكنُت املقوِّ مة احِللِّ م إىل مركز العالَّ املقدَّ

إىِل هذِه اإلفادِة.
ُة. ناج العروس 108/14. ُة والُقوَّ ُة: الشدَّ )60( ال�ِمرَّ

ْخَمُة اْلَعظِيَمُة. تاج العروس )سجل( 175/29. ْلُو الضَّ ْجُل، وهو الدَّ جاُل: مجع السَّ )61( السَّ
)62( بغية الوعاة: »هبم للخلق يف الدنيا نظام«.

)63( َسَجَمْته الَعنْي: َقَطر َدْمُعها وَساَل. تاج العروس )سجم( 347/32.
)64( يف األصل: »برقة«.

َق: إِذا َنَظر إَِليِه َأين َيقِصد َوأِين ُيمطِر. تاج العروس )شيم( 486/32. )65( َشاَم الرَبْ
)66( العاين: األَسُي.

)67( يصيخ: يستمع وُينصُت.
)68( اجلَناُن: القلب.

العقد املذهب: »خيايل«.  
)69( يف األصِل: »عمن«.
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امل�صادر واملراجع

املخطوطُة
• ّ )ت 561ه���(، مكتبة جملس 	 د ب��ن عّل اجلَاوايّن احِل��لِّ رشح مقام��ات احلري��رّي: أبو س��عيد حممَّ

سة. رة مركز املخطوطات التابع للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ شورى، بالرقم 5150، مصوَّ
• د بن 	 عيون األخبار وُغرُر احِلكاياِت واألش��عار املس��َتْخرَجة من س��ائِر األصَقاع واألمصاِر: حممَّ
 

ّ )ت 600ه�(، معه��د املخطوطات العربيَّ��ة، القاهرة، بالرقم  ع��ّل بن حمّمد األنصارّي املوص��لِّ
)2036( أدب.

• ، مكتبة اإِلسكورَيال ثان 471.	 د بن عّل الشهي بالعراقيِّ اق: حممَّ نزهُة املشتاِق وَروَضُة العشَّ

املطبوعة
• ِركِلّ )ت 1394ه�(، دار العلم للماليني، ط4، مطبعة كوستوتسوماس، 	 األَعالُم: خي الدين الزِّ

بيوت، 1979م.
• خ العريب، بيوت، 1431ه�/2010م.	 يخ د. جعفر املهاجر، دار املؤرِّ يَعِة: الشَّ أعالُم الشِّ
• يل عىل كشف الظنون: إسمعيل باشا البابايّن البغدادّي )ت 1339ه�(، دار 	 إيضاُح املكنوِن يف الذَّ

الفكر، بيوت، 1402ه�/ 1982م.
• ��ة، النجف األرشف، 	 د ع��ّل اليعق��ويّب )ت 1385ه�(، املطبع��ة احليدريَّ البابليَّ��اُت: الش��يخ حُممَّ

1954م.
• مح��ن بن أيب بكر الّس��يوطّي 	 ��ني والنهُّح��اة: جالل الدي��ن عبد الرَّ  ُبغي��ُة الوع��اة يف طبق��اِت اللغويِّ

د أبو الفضل إبراهيم، الَقاِهَرة، 1384ه�/1964م. )ت 911ه�(، حَتِقيق حُممَّ
• د مرتَض احلُس��ينّي الزبيدّي )ت 1205ه�(، الكويت، 	 تاُج الع��روس ِمن جواهر القاموس: حممَّ

1421ه�/2001م.
• اب، 	 تاري��خ األدب العريّب: كارل بروكلمن )ت 1956م(، نقل��ه إىل العربيَّة: د. رمضان عبد التوَّ

دار املعارف، القاهرة، 1975م.



124

�صعر اأبي �صعيد اجلاوايّن احِللِّّي )ت 561هـ(
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• تاريخ إربل: رشف الدين املبارك بن أمحد ابن املس��تويّف )ت 637ه�(، حتقيق س��امي ابن الس��يِّد 	
ار، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1980م. مخاس الصقَّ

• د بن أمحد ب��ن عثمن الذهب��ّي )ت 748ه�(، 	 تاريخ اإلس��الم ووفيات املش��اهي واألع��الم: حُممَّ
اد مع��روف، دار الغ��رب اإلس��المّي، بيوت،  ��ار ع��وَّ ��َق عليِه د. بشَّ ��ُه وعلَّ ق��ُه وضب��ط نصَّ حقَّ

1424ه�/2003م.
• ّ )ت 1410ه�(، مطبعة رشيعت، انتش��ارات املكتبة 	 تاريخ احِللَّة: الش��يخ يوس��ف كركوش احِللِّ

ة، 1430ه�. احليدريَّ
• د 	 د بن عب��د اهلل بن حممَّ توضيح املش��تبه يف ضبط أس��مء الرواة وأنس��اهبم وألقاهب��م وكناهم: حممَّ

سة  د نعيم العرقسويّس، مؤسَّ القييّس الدمشقّي الشهي بابِن نارص الدين )ت 842ه�(، حتقيق حممَّ
الرسالة، بيوت، 1993م.

• ايّل، دار النوادر، دمشق، 1432ه�/2011م.	 د أمحد الدَّ احلصائُل يف علوم العربية وتراثها: د. حممَّ
• ��د األصبهايّن 	 د بن حممَّ خري��دُة القر وجريدُة العر )قس��م ش��عراء العراق(: ع��مد الدين حممَّ
 

ة للطباعة، بغداد، 1973م. د هبجة األثرّي، دار احلريَّ )ت 597ه�(، حتقيق الشيخ حممَّ
•  ِخَزاَن��ُة األدب وغاي��ة األرب: أب��و بك��ر ب��ن عّل ب��ن عب��د اهلل، املع��روف بابن حّج��ة احلموّي 	

)ت 837ه�(، حتقيق د. كوكب دياب، دار صادر، بيوت، ط 2، 1425ه�/2005م.
• قُه 	 ��اعي )ت 674ه���(، حقَّ ال��ُدرهُّ الثمني يف أس��مء املصنِّف��ني: عّل بن أنج��ب املعروف بابن السَّ

د س��عيد حنّش، دار الغرب اإلس��المّي، تونس، 1430ه�/  وعلََّق عليِه أمحد ش��وقي بنبني وحُممَّ
2009م.

• د حمسن الشهي بآقا بزرگ الطهرايّن )ت 1389ه�(، دار 	 ريَعُة إىل تصانيف الشيعة: الشيخ حممَّ الذَّ
األضواء، بيوت، 1403ه�/1983م.

• ار )ت 643ه�(، حَتِقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار 	 د بن حممود ابن النجَّ ذيل تاريخ بغداد: حُممَّ
الكتب العلمّيَّّة، بيوت، 1417ه�/1997م.

• ُس��لَُّم الوصول إىل طبقات الُفُحول: مصطفى بن عبد اهلل القس��طنطينّي العثميّن املعروف بكاتب 	
د عب��د القادر األرن��اؤوط، مركز األبحاث  جلب��ي وبحاج��ي خليفة )ت 1067ه���(، حتقيق حممَّ

للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالميَّة، استانبول، 2010م.
• د ابن العمد احلنبّل )ت 1089ه�(، 	 هب يف أخبار من ذهب: عبد احلّي بن أمحد بن حممَّ شذراُت الذَّ

َج أحاديَثُه عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثي، دمش��ق- بيوت،  َق��ُه حممود األرناؤوط، َخرَّ حقَّ
1406ه�/1986م.
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• ة، النجف 	 ��ة أو البابليَّات: عّل اخلاق��ايّن )ت 1399ه�(، دار البيان، املطبع��ة احليدريَّ ش��عراُء احِللَّ
األرشف، 1370ه�/1952م.

• اخ، مركز وثائق ودراسات احِللَّة، جامعة بابل، 	 ّ حياتُه وش��عره: د. عبَّاس هاين الچرَّ ش��ميم احِللِّ
دار الصادق للطباعة، 1429ه�/2008م.

• طبقاُت الش��افعيَّة: مجال الدين عبد الرحيم األسنوّي )ت 722ه�(، حتقيق كمل يوسف احلوت، 	
دار الكتب العلمّيَّّة، بيوت، 1407ه�/1987م.

• طبقاُت الش��افعيَّة الكربى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقّي الدين الس��بكّي )ت 771ه�(، حتقيق 	
د احلل��و، هجر للطباعة والن��رش والتوزيع، ط2،  ��د الطناح��ّي ود. عبد الفتاح حممَّ د. حمم��ود حممَّ

1413ه�.
•  طبقاُت الفقهاء الش��افعيِّني: أبو الفداء إس��معيل بن عمر بن كثي الدمشقّي )ت 774ه�(، حتقيق 	

القاه��رة،  الدينيَّ��ة،  الثقاف��ة  ��د ع��زب، مكتب��ة  ��د زينه��م حممَّ د. أمح��د عم��ر هاش��م ود. حممَّ
1413ه�/1993م.

• العروض هتذيبه وإعادة تدوينه: الشيخ جالل احلنفّي، مطبعة العاين، بغداد، 1398ه�/1978م.	
• ب يف طبقات مَحََلِة املذهب: أبو حفص عمر بن عّل بن أمحد الش��افعّي املعروف بابن 	 العقُد املذهَّ

امللّق��ن )ت 804ه���(، حتقيق أيمن نر األزهرّي وس��يِّد مهن��ي، دار الكت��ب العلمّيَّّة، بيوت، 
1417ه�/1997م.

• ة يف احِللَّة: السيِّد هادي كمل الدين )ت 1406ه�(، مطبعة 	 ر احلركة الفكرّيَّ فقهاُء الفيحاء أو َتَطوهُّ
املعارف، بغداد، 1962م.

• فهرس��تكان نس��خه هاي خطي اي��ران )فنخا(: مصطفى درايتي، س��ازمان اس��ناد وكتبخانه مل 	
مجهوري إسالمي إيران، 1391.

• فهرس��تواره دس��ت نوس��ت هاي إيران )دنا(: مصطفى درايتي، مكتبة جملس الشورى، مشهد، 	
1389ه�.

• د رضا آصف آكاه، 	 فهرستواره نسخه هاي خطي وعكيس مركز إحياء مياث إسالمي: سيد حممَّ
ُقم، 1387ش /2008م.

• د نعيم 	 د بن يعقوب الفيوزآب��ادّي )ت 817ه�(، إرشاف حممَّ القاموس املحي��ط: جمد الدين حممَّ
سة الرسالة، بيوت، 1426ه� / 2005م. العرقسويّس، مؤسَّ

•  كش��ُف الظن��ون عن أس��امي الكت��ب والفن��ون: مصطفى ب��ن عبد اهلل الش��هي بحاج��ي خليفة 	
)ت 1067ه�(، استانبول، 1941م.
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• املرشد إىِل فهم َأشعار العرب وصناعتها: د. عبد اهلل الطيب املجذوب، دار الفكر، بيوت، ط2، 	
.1970

• د بن عب��د اهلل األزه��رّي )ت 887ه���(، حتقيق زينب الق��ويّص ووفاء 	 مس��تويف الدواوي��ن: حممَّ
األعر، دار الكتب والوثائق القوميَّة، القاهرة، 2003-2004م.

• معجم البلدان: ياقوت احلموّي )ت 626ه�(، دار صادر، دار بيوت، بيوت، 1965م.	
• الة )ت 1408ه�(، مطبعة الرقِّي، دمشق، 1378ه�/1959م.	 معجم املؤلِّفني: عمر رضا كحَّ
• َم هلا عبد 	 مة مصطفى جواد )مباحث ودراس��ات يف التاريخ واخلطط(: مجعها وقدَّ من تراث العالَّ

ة، بغداد، 2017م. احلميد الرشودّي، دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ
• محن بن عّل ابن اجلوزّي )ت 597ه�(، حتقيق 	 املنتظ��م يف تاريخ األمم وامللوك: أبو الفرج عبد الرَّ

��د عبد القادر عط��ا ومصطفى عبد الق��ادر عطا، دار الكت��ب العلمّيَّّة، ب��يوت، 1412ه�/  حممَّ
1992م.

• اهرة يف ُمُلوك مر والقاهرة: مجال الدين يوس��ف بن تغري بردي )ت 874ه�(، دار 	 النهُُّجوُم الزَّ
ة، القاهرة، 1936م. الكتب املريَّ

• ��ة العارفني؛ أس��مء املؤلِّفني وآثار املصنِّفني: إس��معيل باش��ا البغ��دادّي )ت 1339ه�(، دار 	 هديَّ
الفكر، بيوت، 1402ه�/1982م.

• فديهُّ )ت 764ه���(، باعتناء س. ديدرينغ، 	 ال��وايف بِالَوَفَيات: صالح الدين خلي��ل بن أيبك الصَّ
فرانز شتاينر، فيسبادن، 1394ه�/1974م.

املقالت
• ة املنس��يَّة: مصطفى ج��واد، )جملَّة املجمع العلم��ّيّّ العراقّي(، مج4، ج1، 	 ج��اوان القبيلة الكرديَّ

1956م.
• نزه��ة األنف��س وروضة املجلس، للواح��دّي: د. جلي��ل العطيَّة، )جملَّة الفيص��ل األديّب(، مج1، 	

العدد4، شعبان شوال، 1426ه�/أكتوبر ديسمرب، 2005م.
• د بن عّل العراقّي ال�ُمَتوىفَّ سنة 561ه�، وليس للواحدّي ال�ُمَتَوىفَّ سنة 	 الوسيط يف األمثال، ملحمَّ

468ه�: د. حاتم صالح الضامن، )جملَّة العرب(، ج3 و4، 1428ه�/2007م.
• د بن عّل 	 الوس��يط يف األمثال وُنزهة األنفس، لعّل بن أمحد الواحدّي )ت 468ه�(، وليس ملحمَّ

العراقّي )ت 561ه�(: د. جليل العطيَّة، )جملَّة العرب(، ج3 و4، 1430ه�/2009م.


