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َّ
ملخ�ص البحث
تطورها وازدهارها ،إذ كانوا أصحاب مكتبات
لقد كان ألمراء احل َّلة دور عظيم يف ّ

تضم آالف الكتب ،وكانوا هيتمون بالعلامء واألدباء يف جمالسهم ،حتى وفد عليهم مئات

مس��تقرا وموطنًا بديلاً عن موطنهم األصيل،
العل�ماء واألدباء الذين أصبحت احل ّلة هلم
ًّ
مل��ا يلقونه من رعاية وتش��جيع وم��ن هؤالء أبو املع��ايل اهليتي ،وأبو عبد اهلل الس��نبيس،

فجادت قرحيتهم بمنجزهم املعريف ،ملا لقوه من حر ّية وعيشة كريمة.

مل تقف املصادر القديمة طويلاً يف ترمجة ابن العودي النييل ،إذ ال نجد له ترمجة وافية

إلاّ النزر اليسري من أطوار حياته املختلفة ،ور ّبام يكون السبب يف ذلك كونه من الشعراء
املوالني آلل البيت ،ممّا جعل أصحاب الرتاجم ال يطنبون يف ترمجته وأشعاره عىل

ما س��نرى الح ًقا ،هو أبو املعايل سامل بن عيل بن سلامن بن عيل بن العودي التغلبي النييل

املعروف بابن العودي النييل.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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هـ) حياته وما تبقَّى من �شعره558 النيلي (ت
ابن العودي
ّ

Abstract
It is a well-known fact that the princes of Hillah had paid
special attention to its scientists and men of literature and
contributed a lot to establish big libraries that included thousands
of books. However, these libraries lack valuable references about
the biography of Abo Alma'alee Salim bin Ali bin Salman bin
Ali who is known as Ibn Aluodee Alnilee. The reason might be
his religious beliefs, being a follower of Prophet Mohammed's
household (pbut). Thus, this study tries to shed some light on his
life and poetry to bridge a gap in the related literature.
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املقدمة
ّ
حممد
احلم��د هلل ِّ
والس�لام ع�لى خات��م األنبياء واملرس��لني َّ
رب العامل�ين والصالة ّ

األمني ،واهلداة امليامني من آله الطيبني الطاهرين ،وبعد:

فاحل َّلة الفيحاء من املدن التي متتَّعت بمكانة عالية يف العلوم مجيعا ،وقد زخرت ٍ
بعدد
ً

من العلامء يف خمتلف العلوم والفنون منذ متصريها وإىل وقتنا احلارض ،وقد وصف العلامء
وتطورها الفكري ،ممّا جعلها موطنًا للعلامء واألدباء والشعراء.
واألدباء أمه ّيتها
ّ

تطورها وازدهارها ،إذ كانوا أصحاب مكتبات
لقد كان ألمراء احل َّلة دور عظيم يف ّ

تضم آالف الكتب ،وكانوا هيتمون بالعلامء واألدباء يف جمالسهم ،حتى وفد عليهم مئات

مس��تقرا وموطنًا بديلاً عن موطنهم األصيل،
العل�ماء واألدباء الذين أصبحت احل ّلة هلم
ًّ
مل��ا يلقونه من رعاية وتش��جيع وم��ن هؤالء أبو املع��ايل اهليتي ،وأبو عبد اهلل الس��نبيس،

فجادت قرحيتهم بمنجزهم املعريف ،ملا لقوه من حر ّية وعيشة كريمة.

وم َّثل القرن الس��ادس اهلجري وم��ا بعده عرص االزدهار يف احل ّلة ،بس��بب وجود

وخترج أفواج من
العل�ماء واألدباء الذين حرصوا عىل العناية بتدريس العل��م واألدبّ ،
خرجت هذه
الطلبة عىل أيدهيم ،ومن هنا ُعرفت احل ّلة بمجالسها العلم ّية واألدب ّية ،فقد ّ

احلل ،واملح ّق��ق يِّ
املدين��ة عد ًدا من العلامء مثل :العلاّ مة يِّ
احلل ،وابن نام ،وابني طاووس،
واب��ن إدري��س ،وغريهم كثري ،وع��د ًدا من األدباء والش��عراء مثل صف��ي الدين يّ
احلل،

وحممد ب��ن جيا ،والس�� ِّيد حيدر يّ
محادي
احلل ،والس�� ِّيد جعفر احل�ّل�يّ  ،و ّ
وش��ميم احل�ّل�يّ َّ ،
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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الكواز ،والشيخ عيل عوض ،وغريهم كثري ،وكان شاعرنا ابن العودي
الكواز ،وصالح ّ
ّ
النييل من ش��عراء احل ّلة يف القرن الس��ادس اهلجري ،والذي مت ّيز بصفاء قرحيته ،وجودة

سبكه ،وحسن ديباجته.

لق��د كان ه��دف ه��ذا البحث التعري��ف بحياة الش��اعر ابن الع��ودي النييل ،ومجع

ما تب ّقى من ش��عره من بطون املصادر ،وفق منهج ّية علم ّية ،وعليه اقتضت خ ّطة البحث

تضمن التمهيد احل ّلة:
أن يقس��م عىل متهيد وفصلني ،تس��بقهام مقدّ مة ،وتتلومها خامت��ةّ .

وتطورها الفكري) ،والفصل األول اش��تغل عىل التعريف بحياة الشاعر ابن
تأسيس��ها
ّ
ثم اخلامتة
الع��ودي الني�لي ،والفصل الثاين حتدّ ث ع��ن منهج التحقيق
ّ
والن��ص املح ّققّ ،
تم الرجوع إليها
تضمنت أهم نتائج البحث،
وأخريا ثبت باملصادر واملراجع التي ّ
الت��ي ّ
ً

يف البحث.

وختا ًما ..هذا ما و ّفقنا اهلل إليه من مجع شعر ابن العودي النييل ودراسته ،فإن أصبنا
فهو منَّة من ِمنن اهلل علينا ،وإن أخطأنا فحسبنا الضعف واهلوان ،وآخر دعوانا أن احلمد

رب العاملني والعاقبة للمتَّقني
هلل ِّ
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التمهيد
احل ّلة ت�أ�سي�سها وتط ّورها الفكري

احل ّلة الفيحاء من مدن العراق املش��هورة ،هل��ا جذورها التارخيية املتأصلة يف ِ
القدم،
ّ
ّ

تس��مى ح ّلة بني مزيد ،ألن الفضل
مهمة من حوارض اإلس�لام ،وكانت
ّ
وهي حارضة ّ
ع�لي بن مزيد
ّ
األول يف تأسيس��ها يعود إىل س��يف ب��ن صدقة بن منص��ور بن دبيس بن ّ

«س��ميت باحل ّلة الس��يف ّية نس��ب ًة له»( ،)2ومكان «منازل آبائه الدور من
األس��دي( ،)1كام
ّ
النيل ،انتقل إىل اجلامعني بأهله وعس��اكره وبنى هبا املساكن اجلليلة والدور الفاخرة(،)3

التطور متجاوزة مدينة اجلامعني ،املدينة الت��ي يرجع أصلها كام يبدو إىل
فاحل ّل��ة قدّ ر هل��ا
ّ
مثنّ��ى كلمة جامع ،وق��د أورد البالذري رواية تفيد ّ
بأن خالد ب��ن عبد اهلل القرسي وايل

خاصا
قرصا ًّ
هن��را يف هذه القرية أطلق عليه اس��م هنر اجلامعّ ،
الكوف��ة حفر ً
ثم ابتن��ى له ً

س�ّم�اّ ه قرص خالد ،فاالسم إذن ُينس��ب إىل قرية تقع قرب مدينة الكوفة»(« ،)4وأورد ابن
رسابي��ون ّ
يمر هبذه القري��ة أو باألحرى باجلامعني
املتفرع من الفرات كان ّ
أن هنر س��ورا ّ
القديم واحلديث ،وهي إش��ارة تفيد ّ
تضم جامعني أحدمها قديم،
بأن هذه القرية كانت ّ

اس��تقر فيها «سيف الدولة سنة مخس وتسعني وأربعامئة وحفر
واآلخر حديث»( ،)5وقد
ّ
اخلندق س��نة ثامن وتس��عني وأربعامئة وبنى حوهلا س��ورا حادي عرش من رمضان س��نة

مخس�مائة»( ،)6والظاهر أنّه جلأ إىل تأس��يس احل ّلة ألس��باب أمن ّيةّ ،
ويدل عىل هذا أنّه حفر
س��ورا كام ّ
يدل عىل ذلك قول صاحب معجم البلدان «وكانت أمجة
خند ًقا ،وبنى حوهلا
ً

يبق
تأوي إليها الس��باع ليبعد عن الطالب»( ،)7وعندما زارها ابن جبري سنة (580هـ) مل َ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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تط��ورت هذه املنطقة
م��ن هذا الس��ور إلاّ «حلق من جدار ترايب مس��تدير هب��ا»( ،)8وقد ّ
قرى ع��دّ ة ومواضع أصبحت تابعة هلا ،ومن ه��ذه املواضع والقرى
وأصبحت تش��مل ً

«اهل��روات والقنطرة وحصن بعش�ير واملش�ترك»( ،)9ومنه��ا قرية باجوا الت��ي قال عنها

ياقوت احلموي« :موضع ببابل من أرض العراق»( ،)10ومنها القف «بالقرب من باجوا
وس��ورا ،خرج منه ش��بيب بن عروة األش��جعي اخلارجي املش��ارك البن ملجم يف قتل

ع�لي ،)11(»ومنها الغامرية «قرية يف أرض بابل منها كان أبو الفتح بن جياء الكاتب
الش��اعر»( ،)12ومنها زاقف «قرية من نواحي النيل من ناحية بابل ينس��ب إليها ابن نقطة

حممد بن حممود األعجمي الزاقفي»( ،)13ومنها كوثى ،يقول ياقوت احلموي:
أبو عبد اهلل َّ
«وكوثى العراق كوثيان ،أحدمها كوثى الطريق واآلخر كوثى ربى ،وهبا مشهد إبراهيم
اخلليل وهبا مولده ،ومها من أرض بابل ،ومها ناحيتان ،وس��ار س��عد من القادسية

يف سنة عرشة ففتح كوثى»( ،)14ومنها املنقوشية «من قرى النيل من أرض بابل ،منها أبو

حممد بن جعفر الربعي ش��اعر جيد»( ،)15ومنها األمريية «منس��وب إىل األمري،
اخلطاب َّ
م��ن قرى النيل بأرض بابل ينس��ب إليه��ا أبو النجم بدر بن جعفر الغرير الش��اعر»(،)16
يس��مى رصح
ومنه��ا برس «موض��ع بأرض بابل به آث��ار لبخت نرص وتل مفرط العلو
ّ

ال�برس ،وإليه ينس��ب عبد اهلل بن احلس��ن ال�بريس»( ،)17وكان من ينس��ب إليها يل َّقب

حممد ب��ن رجب الربيس يّ
احلل
بـ(ال�بريس احل�ّل�يّ ) ،كام يف احلاف��ظ ريض الدين رجب بن َّ
صاحب (مش��ارق أنوار اليقني)( .)18يقول ابن األثري يف حديث الش��عبي «هو أحل من
ماء برس ،برس :أمجة معروفة بالعراق»(.)19

ومنه��ا الني��ل «وكانت هذه القري��ة منازل أرسة س��يف الدولة صدق��ة بن منصور

األس��دي باين مدينة احل ّل��ة»( )20وغريها ،فأصبحت «هذه املواض��ع والقرى تابعة ملدينة
احل ّل��ة حتكمه��ا الدولة املزيدية الش��يعية كام توس��ع نف��وذ الدولة املزيدية إىل واس��ط كام
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اش��ار إىل هذا ابن كثري يف حوادث س��نة س��بع وتس��عني وأربعامئة «وفيها استوىل األمري
س��يف الدولة صدقة ب��ن منصور صاحب احل ّلة عىل مدينة واس��ط»( ،)21ك�ما امتدّ نفوذ
الدولة املزيد ّية إىل تكريت وغريها ،يشري إىل ذلك ابن كثري عند كالمه عن سيف الدولة
«صاحب احل ّلة وواسط وتكريت وغريها»(.)22

احلياة الفكرية يف مدينة احل ّلة
مُصرِّ ت مدينة احل ّلة يف س��نة 495هـ ،عىل يد س��يف الدولة صدقـــة بن منصور بن
دبيس بن عيل« ،وكان صدقة شيع ًّيا»( ،)23قال الذهبي «وأنشأها عىل الرفض»( ،)24كام ّ
أن

أهل مدينة احل ّلة من الش��يعة اإلمام ّية االثني عرش ّية ،فقال عنها ابن بطوطة عندما زارها

س��نة 727هـ« :وأهل هذه املدينة كلها إمام ّية اثنا عرش ّي��ة ،وهم طائفتان أحدمها تُعرف
باألكراد ،واألخرى تعرف باجلامعني»( ،)25وهذا يعطي داللة عىل ّ
أن األكراد اجلاوانيني

الذين س��كنوا احل ّلة أصبحوا من الشيعة اإلمام ّية ،ومنهم «ابن محدان (468.561هـ)،

وحمم��د بن عيل بن عبد اهلل أبو س��عيد بن محدان العراقي احل�ّل�يّ اجلاواين الكردي ،أديب
َّ
من العلامء له عيون الشعر ،والذخرية ألهل البصرية ،رشح املقامات احلريرية»( .)26وقد

ان�مازت احل ّلة بمنجزها املعريف يف القرون الثالثة الس��ادس والس��ابع والثامن اهلجري،
وأصبح��ت مدرس��ة علم ّية كبرية يرتاده��ا العلامء واألدباء من خمتل��ف البلدان ،وهكذا
ً
ملجأ للعلامء.
أصبحت مدينة احل ّلة

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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الف�صل الأول

ترجمة ابن العودي النيلي
 .1ن�سبه ووالدته و�صفته
مل تقف املصادر القديمة طويلاً يف ترمجة ابن العودي النييل ،إذ ال نجد له ترمجة وافية

إلاّ النزر اليسري من أطوار حياته املختلفة ،ور ّبام يكون السبب يف ذلك كونه من الشعراء
املوالني آلل البيت ،ممّا جعل أصحاب الرتاجم ال يطنبون يف ترمجته وأشعاره عىل

ما سنرى الح ًقا.

نسبه:

هو أبو املعايل سامل بن عيل بن سلامن بن عيل بن العودي التغلبي النييل( )27املعروف

بابن العودي النييل(.)28

والدته وصفته:

حدّ د أصحاب الرتاجم سنة والدته يف سنة 478هـ يف احل َّلة الفيحاء( ،)29وكان «أبو

املعايل من الش��عراء الذين اشتهر شعرهم وق ّلت أخبار سريهم ،فهو كوكب من كواكب
األدب ومشاهد نوره ،جمهولة حقيقته أو حقائق أوصافه»( ،)30وهذه إشارة واضحة من
رقي ش��عره
الدكتور مصطفى جواد عن عدم االهتامم بش��عره وأخباره ،عىل الرغم من ّ

وحسن ديباجته.
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لق��د كانت نش��أة اب��ن العودي يف الوق��ت الذي مجع في��ه العامد األصبه��اين أخبار

ش��عرائه وكتاب��ة خريدته ،ولذلك قال يف وصفه« :ش��اب ش��بت له نار الذكاء وش��اب

لنظم��ه رصف الصهباء بصايف املاء ،ودر من فيه ش��ؤبوب الفصاحة يس��قي من ينش��ده

ش��عره راح الراحة»( ،)31وقول العامد األصبهاين يفصح عن شخص ّية تتّسم بقدرة عقل ّية
قو ّية ،وموهبة رائقة يف نظم الشعر متتاز بالفصاحة وحسن السبك ،وجودة القرحية.

ويع ّلق الش��يخ األمين��ي عىل قول الع�ماد االصبهاين يف وصف اب��ن العودي النييل

بقوله« :وإشارة العامد إىل أنّه كان شا ًبا من فلتات الشباب»(.)32

� .2أخباره
ع�لى الرغم من ندرة األخبار عن حياة ابن الع��ودي النييل ،لكننا نظفر بخرب ييضء

نصه «وردت واس ًطا( )33سنة
جان ًبا من حياته بلس��ان العامد األصبهاين يف خريدته ،وهذا ّ
مخسني [يعني مخسني ومخسامئة] فذكر يل أنّه .يعني ابن العودي النييل .كان هبا لالسرتفاد،

وقام يف بعض األيام ينشد خادم اخلليفة (فاتنًا)( )34فسبقه غريه إىل اإلنشاد ،فقعد ومل َيعد
وصمم عزم الرحيل إىل وطنه بالنيل ،ولقيته بعد ذلك يف
إليه ،وس�� ّلم عىل رفده وعليه،
ّ

سنة أربع ومخسني باهلامم ّية(.)36(»)35

مهمة من سامته الشخص ّية ،إذ «كان مع حتريره إنشاده
ويلوح لنا يف هذا اخلرب س��مة ّ

يب النف��س معتم��دً ا بش��عره ،والش��اعر األيب ال يورثه إلاّ احلرمان وإس��اءة
الس�ترفاده أ ّ

الزمان»(.)37

وال نج��د يف املصادر القديم��ة غري هذه األخبار القليلة عنه ،وعندما نطالع ش��عره

أش��عارا رائقة ،كام ّ
متفرقة
نستش��ف منه إقامته مدّ ة يف واسط ،وكانت له فيها
ّ
أن له أبياتًا ّ
ً

من قصائد يف الغزل ّ
تدل داللة واضحة عىل ّ
أن صاحبها قد عاش يف حب آل البيت

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ممهدة لقصائد يف حب آل البيت ،قصائد علوية أو قصائد
ح ًّبا عمي ًقا يف ش��خصهّ ،

يف ذكر بقية آل البيت وذكر مناقبهم.

 .3ت�ش ّيعه ومواالته لآل البيت
يربز بش��كل واضح من خالل أخبار ابن العودي النييل وشعره املبثوث يف املصادر

القديمة تش ّيعه ومواالته آلل البيت ،يقول الشيخ األميني« :وقد نظم ابن العودي

يف الش��عر املذهبي الذي أكثر منه الس�� ِّيد احلمريي وابن محاد والعوين والناشئ األصغر
والوراق القمي ،و ّملا دخل ابن شهرآش��وب العراق يف أواس��ط
وابن علوية األصفهاين
ّ

القرن السادس ألفى شعر ابن العودي يف املذهب تستهديه اآلذان أفواه الشداة املنشدين،
وكثريا من الناظمني يف املذهب ،وبعد ترك
فضمن كتابه مناقب آل أيب طالب ش��ي ًئا منه،
َّ
ً

ابن شهرآش��وب العراق إىل الش��ام حدثت ببغداد فتن مذهب ّية ،ووثب احلنابلة كعادهتم

بأعدائهم يف املذهب فأحرقوا كتبهم وفيها دواوين أش��عارهم ،واضطهدوهم اضطها ًدا
فضي ًعا ،فضاع ّ
كل األدب ،غ ّثه وسمينه ،وصار طعمة للنار»(.)38

ِ
والظاهر ّ
يستهو أصحاب الرتاجم،
أن ذلك الرضب من النظم .الش��عر املذهبي .مل
ممّ��ا أ ّدى إىل عزوفهم عن ِذكر أخبار ابن العودي النييل وأش��عاره ،حتى ّ
أن بعضهم غاىل
يف وصف��ه ،يقول الصفدي يف كتابه (ال��وايف بالوفيات) ،وهو يصف ابن العودي النييل:

«وكان رافض ًّي��ا خبي ًثا هيج��و الصحابة»( ،)39وهذا القول وغريه ممّن يصدر عىل ش��اكلته

مصدرها نفوس ضعيفة بعيدة عن الورع ،لس��ان حاهلا مداهنة السلطة اجلائرة ،وحماول ًة
ٍ
م��وال آلل البيت،
رتته أقالم ه��ؤالء من الطعن بكل
كس��ب و ّدها وماهل��ا ،بام اج َّ
والتوس��ط وغريها من
ثم وصف ش��عرهم باالنحطاط
ّ
ووصفهم بأوصاف مقيتة ،ومن ّ

األوصاف( .)40وابن العودي النييل من ش��عراء املذهب ،القى ما القاه من عنت هؤالء.
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جس��دها س��مو آل البيت
أصحاب الرتاجم .وجتافيهم عن احلقيقة الناصعة التي َّ
مهبط الوحي ،ومعدن احلكمة ،وش��عراؤهم الذي أحيوا أمرهم ومناقبهم الس��امية إىل

يوم الدين.

 .4وفاته
أغفل��ت املصادر القديمة الت��ي ترمجت البن العودي النييل ِذكر س��نة وفاته ،لكنّها

رجح الدكت��ور مصطفى ج��واد أن تكون
ح��دّ دت س��نة والدت��ه بـ(478هـ)( ،)41وق��د ّ

س��نة وفاته بن��ا ًء عىل األخب��ار الواردة عن��ه بقوله« :ورواي��ة عامد الدي��ن األصفهاين له

س��نة (554هـ) باهلامم ّية قرب واس��ط ال ترتكان للظ ّن أن يغايل يف بقائه طويلاً بعد س��نة

(554هـ) ،بل ال أراه قد جاوز س��نة (558هـ) ،فإنهّ ا جتعل عمره ثامنني سنة ،وذلك من
نوادر األعامر يف هذه الديار»( ،)42وتابع الشيخ األميني الدكتور مصطفى جواد يف حتديد

سنة وفاته بـ(558هـ) عندما ترجم له يف كتابه الغدير(.)43

 .5ابن العودي ا�سم ل�شخ�صيات �أخرى
ق��د خيتلط عند أصحاب الرتاجم ورود اس��م ابن العودي ألكثر من ش��خص ّية ،إذ

حممد بن عيل بن احلسن العودي اجلزيني ،ت 962هـ)
َي ِرد اسم ابن العودي (هباء الدين َّ
تلميذ الش��هيد الثاين ،وابن العودي (شهاب الدين إسامعيل بن رشف الدين أيب عبد اهلل

احلس��ن العودي العاميل اجلزيني ،ت 580هـ تقري ًبا) ،وشاعرنا ابن العودي (أبو املعايل
فس هذا
س��امل بن عيل بن س��لامن بن عيل بن العودي التغلبي الني�لي ،ت 558هـ) ،وقد رَّ

االشتباه صاحب (أعيان الشيعة) ،إذ يقول يف ترمجة ابن العودي النييل« :وقد فاتنا ذكره
في�ما بدأ باب��ن ،وذكرنا هناك ّ
حممد بن عيل بن احلس��ن
أن ابن العودي اس��مه هباء الدين َّ
العودي العاميل اجلزيني ،وهو غري ابن العودي هذاّ ،
ألن ذاك تلميذ الشهيد الثاين ،وهذا

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ذكرا إلاّ يف مناقب
مقدّ م عىل ابن شهرآشوب ومعارص له .وابن العودي النييل مل نجد له ً
ابن شهرآش��وب ،ومل ن ّطلع من آث��اره إلاّ عىل قصيدة له ميم ّية علو ّي��ة ،أورد أكثرها ابن

ومرة بعنوان ابن
مرة بعنوان ابن الع��وديّ ،
متفرقةّ ،
شهرآش��وب يف املناقب يف مواض��ع ّ

العودي النييل»(.)44

ومرة يقول ابن العودي النييل يف
«مرة يقول ابن الع��وديّ ،
ويق��ول يف موضع آخرّ :

أبيات من قصيدة واحدةَّ ،
فدل عىل ّ
أيضا النييل ،والنييل نس��بة إىل النيل
أن املطلق يراد به ً
بلد بالعراق ،وأين منها العاميل اجلزيني»( ،)45والنيل بلد بالعراق ،وجزين قرية يف جبل

عام��ل ،ويطن��ب يف الفصل بينهام يف ترمجة اب��ن العودي العاميل اجلزين��ي (ت 580هـ)
تقري ًب��ا ،فيقول« :ش��هاب الدين اس�ماعيل بن الش��يخ رشف الدين ايب عبد اهلل احلس�ين

العودي العاميل اجلزيني»(.)46

ويف أم��ل اآلمل« :فاضل عامل علاّ مة ،ش��اعر أديب ،له أرج��وزة يف رشح الياقوت

يف الكالم»( .)47ويف الطليعة« :اس�ماعيل بن احلس�ين العودي العاميل املعروف بش��هاب
الدين بن رشف ،تويف يف اجلبل سنة  580تقري ًبا ،كان فاضلاً متض ّل ًعا يف العلم والفضل
ثم رجع
اجلم ،وكان أدي ًبا
ش��اعرا دخل العراق وزار املش��اهد ،وحرض عىل علامء احل ّلةّ ،
ً

إىل بل��ده جزين ،له (نظم الياقوت) أرجوزة نظ��م هبا كتاب (الياقوت) البن نوبخت يف

معارصا ،ل��ه ابياتًا من قصيدة
عل��م الكالم ،أورد له ابن شهرآش��وب يف املناق��ب وكان
ً

علوية ...وهي طويلة منثورة يف املناقب ،وله غريها»( ،)48فري ّد صاحب االعيان عىل هذا
الرأي بقوله« :وهنا مواقع للتأملّ ،أولاً  :الظاهر ّ
أن أرجوزته هي يف رشح الياقوت ،كام

معارصا البن
قال��ه صاحب األم��ل ،ال يف جمرد نظمه كام يظهر من الطليعة .ثان ًي��ا :كونه
ً
مر عن الطليعة ،ونظ ّن أنّه عليه بنى تاريخ وفاته ،مل يعلم مس��تنده ،وقد
شهرآش��وب كام ّ

حممد بن عيل بن احلسن العاميل اجلزيني تلميذ الشهيد الثاين
يظ ّن أنّه من أقرباء هباء الدين َّ
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املعروف بابن العودي .ثال ًثاّ :
مرة يقول ابن
املفرقة يف مناقب آش��وب ّ
إن القصيدة امليم ّية ّ
العودي ،ومرة يقول ابن العودي النييل يف أبيات من قصيدة واحدةّ ،
فدل عىل ّ
أن املطلق

أيضا النييل ،نسبة إىل النيل بلد بالعراق ،وأين منها العاميل اجلزيني»(.)49
يراد به ً

وم��ن ّ
كل ما تقدّ م يتّضح ّ
أن ش��اعرنا اب��ن العودي النييل هو ش��خص ّية ختتلف عن

هؤالء ،بام استظهرناه من التفرقة بينهام.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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الف�صل الثاين

والن�ص املحقّق
منهج التحقيق
ّ
ال بدّ من القول ّأولاً  :إنّنا مل نجد إشارة واضحة إىل وجود ديوان خمطوط البن العودي

النييل يف كتب الببلوغرافيا ،ولكن قول الشيخ األميني يف ترمجة ابن العودي النييل ،والذي

ذكرناه ساب ًقا ،ربام ّ
يدل عىل ّ
أن البن العودي النييل ديوانًا يتداوله الناس يف القرن السادس
أيضا ،وديوان ابن العودي
اهلج��ري ،وأن فتنًا مذهب ّي ًة حدثت ببغداد ،كام ذكرناها س��اب ًقا ً

النييل الشيعي قد ُأحرق يف هذه الفتن ،ملخالفته مذهبهم ومعتقدهم الفكري.

وبس��بب هذا الظن بام توافر من قناعات بع��دم وجود ديوان خمطوط البن العودي

املفرقة يف املص��ادر القديمة وحتقيقها حتقي ًقا
النييل ،فال بدّ لنا من مجع نصوصه الش��عر ّية ّ
للن��ص املح ّقق منهج ّية حمدّ دة املعامل ،وه��دف رئيس يتّجه إليه عمل
علم ًّي��ا ،وعليه كان
ّ

التحقيق ،وهدفنا يف هذا العمل هو :حماولة مجع النصوص الش��عر ّية البن العودي النييل
ثم دراسة تلك النصوص وحتليلها وفق منهج ّية نقد ّية إجرائ ّية،
من مظانهّ ا املختلفة ،ومن ّ

وكان منهجنا يف التحقيق عىل اآليت:

نص شعري إىل آخره.
1.1ترقيم القصائد واملقطوعات بأرقام متسلسلة من أول ّ
2.2وضع أرقام متسلسلة لألبيات يف القصائد واملقطوعات.
نص ش��عري
3.3ترتيب القصائد واملقطوعات بحس��ب كثرة عدد أبياهتا من ّأول ّ
إىل آخره.
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4.4تثبيت البحور الش��عر ّية التي نظم��ت عليها القصائ��د واملقطوعات ،ووضعه
قبالة النص بني معقوفتني.

5.5ختري��ج القصائد واملقطوعات من مظانهّ ا ،مراع ًيا املنهج التارخيي قدر اإلمكان
باتخّ اذ سني وفاة املؤ ّلفني بوصفه املعيار هلذا املنهج.

مرجحا ومراع ًيا يف
6.6ذك��ر اختالف رواية األبيات يف مظانهّ ا مث ّبتًا يف املتن ما أراه
ً
ذلك الرواية واحلدث الذي قيلت فيه ،واجتاهه الفني الذي حاولت جاهدً ا أن

أتلمسه من خالل القراءة املتأنّية الناقدة للنص.
ّ

7.7رشح الكل�مات الغامض��ة واألماكن واحل��وادث التارخيية التي ت��رد يف النص
الشعري.

8.8ترمج��ة األعالم الواردة أس�ماؤهم يف النص الش��عري وبصورة موج��زة ،جتنّ ًبا
لإلطالة وإثقال اهلوامش.

9.9ضبط النص من خالل تثبيت احلركات اإلعراب ّية يف النصوص الشعر ّية ،والتي
ثم سياق اجلملة الشعر ّية.
من شأهنا تغيري داللة املفردة ،ومن ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
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[]1

[بحر الطويل]

 .1متى يشتفي من العج القلب مغرم

لج يف اهلجران من ليس يرحم؟
وقد ّ

 .3وي��ث��ن��ي��ه ع��ن س��ل��وان��ه لفضيلة

عهود التصايب واهل��وى املتقدم

 .2إذا هم أن يسلو أب��ى عن سلوه
 .4رم��ت��ه بلحظ ال ي��ك��اد سليمه
 .5إذا ما تلظت يف احلشا منه لوعة
 .6مقيم ع�لى أرس اهل���وى وف���ؤاده
 .7جي��ن اهل���وى ع��ن ع��اذل��ي��ه جتلدً ا
�س��ا ب��األم��اين سقيمة
 .8يعلل ن��ف� ً
 .9رع��ى اهلل ذي��اك ال��زم��ان وأع�صرا
 .10وقد غفلت عنا الليايل وأصبحت
 .11فكم من غصون قد ضممت ثدهيا
 .12أجيل ذراعي اله ًيا فوق منكب
راح��ا من شنيب كأنه
 .13وأمتاح ً
 .14فلام عالين الشيب وابيض عاريض
 .15وأضحى مشيبي للعذار ملثم
 .16وأمسيت من وصل الغواين ممن ًعا
 .17بكيت عىل ما فات مني ندامة
 .18وأصفيت مدحي للنبي وصنوه
 .19ه��م التني وال��زي��ت��ون آل حممد
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()50

ف����ؤاد ب��ن�يران األس����ى ي���ت�ض�رم

()51
()52

من اخلبل والوجد امل�برح يسلم

()53

طفتها دم��وع من أماقيه تسجم

()54

ت��غ��ور ب���ه أي����دي اهل���م���وم وق��ت��ه��م
ف��ي��ب��دي ج�����واه م���ا جي���ن وي��ك��ت��م

�ح ويسقم
وح��س��ب��ك م��ن داء ي��ص� ّ

هلونا هبا وال���رأس أس��ود أس��ح��م

()55

عيون العدى عن وصلنا وه��ي نوم
إ ّيل وأف���������واه هب����ا ك���ن���ت أل��ث��م

وخ�ص�را غ��دا م��ن ثقله يتظلم

()56

من الدر والياقوت يف السلك ينظم

()57

وب��ان الصبا وأع��وج مني امل��ق��وم

()58

ب�����ه رأيس ب���ال���ب���ي���اض ي��ع��م��م
ك�����أين م����ن ش��ي��ب��ي ل���دهي���ن جم���رم

ك��أين خنسا ُء يف البكا أو متمم

()59

ول��ل �نّ��ف��ر ال��ب��ي��ض ال���ذي���ن ه���م هم

ه��م شجر ال��ط��وب��ى مل��ن يتفهم

()60
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 .20هم جنة املأوى هم احلوض يف غد

هم اللوح والسقف الرفيع املعظم

 .22هم آل ياسني وط��ه وه��ل أتى

هم النحل واألنفال ان كنت تعلم

 .21هم آل عمران هم احلج والنسا
 .23هم اآلية الكربى هم الركن والصفا
 .24هم يف غد سفن النجاة ملن وعى
.25هماجلنبجنباهلليفالبيتوالورى

 .26هم اآلل فينا واملعايل هم العىل
 .27هم الغاية القصوى هم منتهى العىل
 .28ه��م يف غ��د للقادمني سقاهتم
 .29هم شفعاء الناس يف يوم عرضهم
 .30هم منقذونا من لظى النار يف غد
 .31ف��ل��واله��م مل خي��ل��ق اهلل خلقه
 .32هم باهلوا نجران من داخل العبا
مفاخرا
 .33وأق��ب��ل جربيل يقول
ً
 .34فمن مثلهم يف العاملني وقد غدا
 .35ومن ذا يساوهيم بفضل ونعمة
 .36أبوهم أم�ير املؤمنني وجدهم
 .37وهذا إذا عدّ املناسب يف الورى
 .38هم رشعوا الدين احلنيفي والتقى
 .39وخاهلم إبراهيم واألم فاطم
 .40إىل اهلل أب��رأ من رج��ال تتابعوا

()61

ه��م س��ب��أ وال���ذاري���ات وم���ري���م

()62
()63

ه��م احل���ج وال��ب��ي��ت العتيق امل��ك��رم

هم العروة الوثقى التي ليس تفصم
ه��م العني ع�ين اهلل يف ال��ن��اس تعلم

نيمم يف منهاجهم ح��ي��ث يمموا

َس� ْ�ل النص يف ال��ق��رآن ينبئك عنهم
إذا وردوا واحل���وض ب��امل��اء مفعم
إىل اهلل ف��ي�ما أرسف������وا وجت���رم���وا
إذا م��ا غ��دت يف وق��ده��ا ت��ت�ضرم

()64

وال ه��ب��ط��ا ل��ل��ن��س��ل ح����وا وآدم

ف��ع��اد امل���ن���ادي ف��ي��ه��م وه���و مفحم
مليكال :من مثيل وق��د رصت منهم
هل���م س��ي��د األم��ل��اك ج�بري��ل خي��دم
م��ن ال��ن��اس وال��ق��رآن ي��ؤخ��ذ عنهم

أب��و ال��ق��اس��م اهل���ادي النبي املكرم

ه��و الصهر وال��ط��ه��ر النبي ل��ه حم
وق��ام��وا بحكم اهلل م��ن حيث حيكم
وع��م��ه��م ال��ط��ي��ار يف اخل��ل��د ينعم

عىل قتلهم ياللورى كيف أقدموا؟

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
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ابن العودي
ّ

 .41محوهم لذيذ املاء وال��ورد مفعم

وأسقوهم ك��أس ال��ردى وه��و علقم

 .43وث����اروا عليه ث���ورة جاهلية

ع�لى أن���ه م��ا ك���ان يف ال��ق��وم مسلم

 .42وعاثوا بآل املصطفى بعد موته
 .44وألقوهم يف الغارضيات رصعى
 .45حتاماهم وحش الفال وتنوشهم
 .46بأسيافهم أردوه���م ولدينهم
 .47وما قد مت يوم الطفوف أمية
 .48وأنى هلم أن ي�برأوا من دمائهم
 .49وق��د علموا ان ال���والء حليدر
 .50تعدوا عليه واستبدوا بظلمه
 .51وقد زعموها فلتة كان بدؤها
 .52وأفضوا إىل الشورى هبا بني ستة
 .53وم��ا ق��ص��دوا إالّ ليقتل بينهم
 .54وإالّ فليث ال يقاس بأضبع
نظائرا؟
 .55فواعج ًبا من أين كانوا
ً
 .56ولكن أم��ور ق��درت لضالهلم
 .57عصوا رهبم فيه ضاللاً فأهلكوا
 .58فام عذرهم للمصطفى يف معادهم
 .59وما عذرهم إن قال :ماذا صنعتم
 .60عهدت إليكم بالقبول ألمره
 .61نبذتم كتاب اهلل خلف ظهوركم
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ب�م�ا ق��ت��ل ال���ك���رار ب���األم���س منهم
ك��أهن��م ق��ف ع�لى األرض ج��ث��م

()65

��وم
بأرياشها طري الفال وه��ي ح� ّ

()66

أري���ق ب���أط���راف ال��ق��ن��ا منهم ال��دم

عىل السبط إالّ بالذين تقدموا

()67

وق��د أرسج��وه��ا للخصام وأجلموا

ول��ك��ن��ه م���ا زال ي�����ؤذى وي��ظ��ل��م
وآخ������ر وه�����و ال���س���ي���د امل��ت��ق��دم

وق��ال :اقتلوا من كان يف ذاك خيصم
وك��ان اب��ن ع��وف منهم املتوسم

()68

ع�ل�ي وك�����ان اهلل ل��ل��ط��ه��ر يعصم
واي���ن م��ن الشمس امل��ن�يرة أنجم؟
وه��ل غ�يره طب من الغي فيهم

()69

وهلل ص���ن���ع يف اإلرادة حم��ك��م

كام هلكت من قبل عاد وجرهم

()70

إذا ق���ال :مل خنتم عل ًّيا وج��رت��م؟

بصنوي من بعدي؟ وم��اذا فعلتم؟
ف��ل��م حلتم ع��ن ع��ه��ده وغ��درت��م؟

وخالفتموه؟ بئس م��ا ق��د صنعتم

�أ .د .عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوي

 .62وخ ّلفت فيكم ع�تريت هلداكم

ف��ك��م ق��م��ت��م يف ظ��ل��ه��م وق��ع��دت��م

 .64ومازلتم بالقتل تطغون فيهم

إىل أن ب��ل��غ��ت��م ف��ي��ه��م م���ا أردت����م

 .63قلبتم هلم ظهر املج ّن وجرتم
 .65كأهنم كانوا من ال��روم فالتقت
 .66ولكن أخذتم من بني بثأركم
 .67منعتم تراثي ابنتي ال أب��ا لكم
 .68وقلتم :نبي ال ت���راث لولده

عليهم وإح��س��اين إليكم كفرتم

()71

رساي����اك����م ص��ل��ب��اهن��م وظ��ف��رت��م

فحسبكم خز ًيا عىل ما اج�ترأت��م

()72

فلم أن��ت��م آب��اءك��م ق��در ورث��ت��م

()73

أل�لأج��ن��ب��ي اإلرث ف��ي�ما زع��ت��م؟

 .69ف��ه��ذا س��ل�مان ل����داود وارث

وحي��ي��ى ل��زك��ري��ا فلم ذا منعتم

 .71فقد ينبغي نسل النبيني كلهم

وم���ن ج���اء م��ن��ه��م ب��ال��ن��ب��وة يوسم

 .70ف���إن ك���ان م��ن��ه للنبوة وارث���ا
 .72وقلتم :حرام متعة احلج والنسا
 .73زناتكم تعفون عنهم ومن أتى
 .74أمل يأت :ما استمتعتم من حليلة
 .75فهل نسخ القرآن ما كان قد أتى
 .76وك���ل ن��ب��ي ج���اء ق��ب�لي وصيه
 .77ففعلكم يف الدين أضحى مناف ًيا
 .78وقلتم :مىض عنا بغري وصية
ِ
يوص من قبل موته
 .79وقد قلت :من مل
 .80نصبت لكم بعدي إما ًما يدلكم
 .81وق��د قلت يف تقديمه ووالئ��ه
 .82ع�لي غ���دا م��ن��ي حم�ًل�اً وق��رب��ة

()74

ك�ما ق��د حكمتم يف الفتاوى وقلتم
أعن ربكم؟ أم عنكم ما رشعتم؟

()75

إل��ي��ك��م م���ن امل��س��ت��م��ع�ين قتلتم
ف��آت��وا هل��ا م��ن أج��ره��ا م��ا فرضتم؟

بتحليله؟ أم أن��ت��م ق��د نسختم؟
م���ط���اع وأن���ت���م ل���ل���ويص عصيتم

لفعيل وأم����ري غ�ير م��ا ق��د أم��رت��م
أمل أوص ل��و ط��اوع��ت��م وامتثلتم؟

يمت ج��اه�ًل�اً  .ب��ل انتم ق��د جهلتم
ع�ل�ى اهلل ف��اس��ت��ك�برت��م وظ��ل��م��ت��م

ع��ل��ي��ك��م ب�م�ا ش��اه��دت��م وسمعتم

كهارون من موسى فلم عنه حلتم

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
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 .83شقيتم به شقوى ثمود بصالح

وك��ل ام���رئ يبقى ل��ه م��ا ي��ق��دم

 .85حلى اهلل قو ًما أجلبوا وتعاونوا

عىل (حيدر) فيام أس��اؤا واجرموا

 .84وملتم إىل الدنيا فضلت عقولكم
 .86زووا عن أمري النحل بالظلم حقه

()77

أال ك���ل م���غ���رور ب���دن���ي���اه ي��ن��دم
()78

ع��ن��ا ًدا ل��ه وال��ط��ه��ر ي��غ�ضي ويكظم

نصها يوم (الغدير) حممد
 .87وقد ّ

وق����ال :أال اهي���ا ال��ن��اس فاعلموا

 .89ع�ل�ي وص��ي��ي ف��ات��ب��ع��وه ف��إن��ه

إم��ام��ك��م ب��ع��دي إذا غ��ب��ت عنكم

 .88لقد جاءين يف النص :بلغ رسالتي
 .90فقالوا رضيناه إم��ا ًم��ا وحاكم
 .91رأوا رشدهم يف ذلك اليوم وحده
 .92فلام تويف املصطفى قال بعضهم:
 .93ون��ازع��ه فيها رج��ال ومل يكن
 .94وظ��ل��وا عليها عاكفني كأهنم
 .95يقيم ح��دود اهلل يف غ�ير حقها
 .96يكفر ه���ذا رأي ه���ذا بقوله

 .97وقالوا اختالف الناس يف الفقه رمحة
 .98أرب��ان لالنسان؟ أم كان دينهم
 .99أم اهلل ال ي���رىض ب�ش�رع نبيه
 .100أم املصطفى قد كان يف وحي ربه
 .101أم القوم كانوا أنبيا ًءا صوامتًا
 .102أم الرشع فيه كان زيغ عن اهلدى
 .103أم الدين مل يكمل عىل عهد أمحد
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وه���ا أن���ا يف تبليغها امل��ت��ك��ل��م

()79

علينا وم����وىل وه���و ف��ي��ن��ا املحكم

ولكنّهم عن رشدهم يف غد عموا

أحي��ك��م فينا؟ ال ،وب��ال�لات نقسم
هل����م ق������دم ف���ي���ه���ا وال م��ت��ق��دم

�������رة ك�����ل هل�����ا ي��ت��وس��م
ع��ل��ى غ� ّ
ويفتي إذا استفتي ب�ما ليس يعلم

وينقض ه��ذا م��ا ل��ه ذاك ي�ب�رم

()80

ف��ل��م ي���ك م���ن ه����ذا حي� ّ
���ل وحي���رم

عىل النقص من دون الكامل فتمموا
ف��ع��ادوا وه��م يف ذاك ب��ال�شرع أق��وم
ي��ن��ق��ص يف ت��ب��ل��ي��غ��ه وجي��م��ج��م

فلام م�ضى امل��ب��ع��وث عنهم تكلموا
ف��س��ووه م��ن بعد النبي وق��وم��وا

()81

ف��ع��ادوا عليه ب��ال��ك�مال وأح��ك��م��وا

�أ .د .عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوي

 .104أما قال :إين اليوم أكملت دينكم

وأمت��م��ت ال��ن��ع�ماء م��ن��ي ع��ل��ي��ك��م

 .106فلم حرموا ما كان حلاً وحللوا

ب��ف��ت��واه��م م���ا ج����از وه����و حم��رم

 .105وق��ال :اطيعوا اهلل ثم رسوله
 .107ترى اهلل فيام قال قد زل أم هذا
 .108لقد أبدعوا مما نووا من خالفهم
 .109وإلاّ تركتم إن أبيتم رماحنا
 .110وما مات حتى اكمل اهلل دينه
 .111ولكن حقود أظهرت وضغائن
 .112يقرب مفضول ويبعد فاضل
 .113وما أخ��روا فيها عل ًّيا ملوجب
 .104وكم رشعوا يف نقض ما شاد امحد
 .115وحاشا لدين شيد احلق ركنه
 .116فحسبهم يف ظلم (آل حممد)
 .117ف��إن غصبوهم أم��ر دنيا دنية
 .118فهل عظمت يف الدهر قط مصيبة
 .119ت��وىل بإمجاع عىل الناس أول
 .120وقال :أقيلوين فلست بخريكم
 .121وأثبتها يف ج��وره بعد موته
 .122ولو أدرك الثاين ملوىل حذيفة
 .123وقد ناهلا شورى من القوم ثالث
 .124أشورى وإمجاع ونص وخالفة

()82

تفوزوا وال تعصوا أويل األمر منكم

()83

نبي اهل���دى؟ أم ك��ان جربيل يوهم
وق����ال :أق��ب��ل��وا مم��ا ي��ق��ول وسلموا
وأس��ي��اف��ن��ا ف��ي��ك��م ت��س��دى وتلحم
ومل ي��ب��ق أم����ر ب��ع��د ذل����ك مبهم

وب��غ��ي وج����ور ب�ي�ن ال��ظ��ل��م منهم
وي��س��ك��ت م��ن��ط��ي��ق وي��ن��ط��ق أب��ك��م

ول����ك����ن ت���ع���د م���ن���ه���م وت��ظ��ل��م
ول����ك����ن دي������ن اهلل ال ي��ت��ه��دم

ب��س��ي��ف ع��ل�ي ي���ع�ت�ري���ه ال��ت��ه��دم
م��ن اهلل يف العقبى ع��ق��اب وم��أث��م
ف�م�ا هل���م يف احل��ش�ر أب���ق���ى وأدوم
عىل الناس إلاّ وهي يف الدين أعظم

ون���ص ع�لى ال��ث��اين هب��ا وه���و مغرم
ّ

�وص��ح م��ا ك��ان يزعم
نصها ل� ّ
فلم ّ
صهاكية خشناء للخصم تكلم

()84

ل���واله دون ال��غ�ير واألن����ف يزعم
وج������رد س���ي���ف ل���ل���ويص وهل����ذم

تعالوا ع�لى اإلس�ل�ام نبكي ونلطم
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 .125وصاحبها املنصوص عنها بمعزل

ي��دي��م ت��ل��اوات ال��ك��ت��اب وخي��ت��م

 .127هو العامل احلرب الذي ليس مثله

هو البطل القرم اهلزبر الغشمشم

 .126ول��و أن��ه ك��ان امل���وىل عليهم
 .128وم��ازال يف بدر واح��د وخيرب
يكر ويعلوهم بقائم سيفه
.129
ّ
 .130وما دخلوا اإلسالم دينًا وإنام
 .131وقالوا :عيل كان يف احلكم ظا ًملا
 .132وقالوا :دماء املسلمني أراقها
 .133فقلت هلم :مهلاً عدمتم صوابكم
 .134أراق دماء املسلمني فو الذي
 .135ول��ك��ن��ه ل��ل��ن��اك��ث�ين بعهده
 .136أم��ا ق��ال :أقضاكم عيل حممد
ظلم يف القضايا بزعمكم
 .137فإن جار اً
حارضا
 .138فياليتني قد كنت باألمس
ً
 .139وألقى إهل��ي دوهن��م بدمائهم
 .140ف��م��ن ك��ع�لي ع��ن��د ك��ل ملمة
 .141ومن ذا يساميه بعلم؟ ومل يزل
 .142سلوين ففي جنبي علم ورثته
 .143سلوين عن طرق الساموات إنني
 .144ولو كشف اهلل الغطا مل أزد به
 .145وك��أي��ن ل��ه م��ن آي��ة وفضيلة
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إذن هل���داه���م ف��ه��و ب���األم���ر أع��ل��م
()85

ي���ف� ّ
��ل ج���ي���وش امل�ش�رك�ي�ن وحي��ط��م
إىل أن أط��اع��وا مكرهني وأسلموا

م��ن��اف��ق��ة ك��ي ي��رف��ع ال��س��ي��ف عنهم
ل��ي��ك��ث��ر ب��ال��دع��وى ع��ل��ي��ه التظلم
وق���د ك���ان يف ال��ق��ت�لى ب���ريء وجم��رم
ويص النبي املصطفى كيف يظلم
ه��دان��ا ب��ه م��ا ك��ان يف ال��ق��وم مسلم

ومم���ن ت��ع��دى منهم ك���ان ي��ن��ق��م

()86

ك����ذا ق���د رواه ال���ن���اق���د امل��ت��ق��دم

�ل�ي ف��م��ن زك�����اه ال ش���ك أظ��ل��م
ع� ّ
ف����أرشك����ه يف ق��ت��ل��ه��م وأص���م���م

ف��ن��ن��ظ��ر ع���ن���د اهلل م����ن ي��ت��ن��دم
إذا ما التقى اجلمعان والنقع مفعم

ي���ق���ول :س���ل���وين م���ا حي���ل وحي���رم

عن املصطفى ما فاه مني به الفم

()87

هبا من سلوك األرض والطرق أعلم

()88

يقينًا ع�لى م��ا كنت أدري وأعلم
وم���ن م��ك��رم��ات م���ا ت��ع��م وتكتم

�أ .د .عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوي

 .146فمن ختمت أعامله عند موته

ب���خ�ي�ر ف����أع��م�ايل ب��ح��ب��ي��ب��ه خت��ت��م

 .148وبالقائم املهدي من (آل امحد)

وآب���ائ���ه اهل���ادي���ن واحل����ق معصم

 .147فيارب باألشباح (آل حممد)
 .149تفضل عىل (العودي) منك برمحة
 .150جتاوز بحسن العفو عن سيئاته
 .151وم��ن عليه م��ن لدنك برأفة
 .152فإن كان يل ذنب عظيم جنيته

.153وإنكنتبالتشبيبيفالشعرابتدي

نجوم اهل��دى للناس واألف��ق مظلم
فأنت إذا اس�ترمح��ت تعفو وترحم

إذا م���ا ت��ل��ظ��ت يف امل���ع���اد جهنم

ف���إن���ك ان�����ت امل���ن���ع���م امل��ت��ك��رم
ف��ع��ف��وك وال��غ��ف��ران يل م��ن��ه أعظم

ف��إين ب��م��دح ال��ص��ف��وة ال��زه��ر أختم
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األبي��ات (،73 ،70-56 ،54 ،52 ،50 ،48 ،46-38 ،36-31 ،28-10 ،8-1

،)128 ،127 ،119 ،113 ،111 ،106-105 ،96.99 ،90.92 ،88 ،86-75
ومناق��ب آل أيب طال��ب ،167 ،146 ،317 ،217/1 :األبي��ات (،)34-32

و( ،)39 ،37 ،36و( ،)84 ،83 ،81 ،80 ،77و( ،)145-142والرصاط املستقيم:
 38/2األبيات ( ،)90 ،83 ،81-79وأدب الطف ،131-126/3 :األبيات (رواية

أعيان الشيعة).

اختالفات:
البيت ( )1يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :متى يش��تفي من العج الش��وق مغرم،

البي��ت ( )3يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :ويثنيه عن س��لوانه خلري��دة ،البيت ( )4يف

أعيان الش��يعة وأدب الطف :رمته بلحظ ال يكاد س��ليم ُه ،البيت ( )5يف أعيان الش��يعة
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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وأدب الطف :طفتها دموع من أماقيه تسجم ،البيت ( )6يف أعيان الشيعة وأدب الطف،

تف��وز به أيدي اهلم��وم وتتهم ،البيت ( )9زيادة من أعيان الش��يعة وأدب الطف ،البيت
( )11يف أعي��ان الش��يعة وأدب الطف :فكم من ثدي قد ضم��ت غصوهنا = إ ّيل وأفواه
فلم عالين الش��يب واب ّيض
هلا كنت ألثم ،البيت ( )15يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :اّ

مفرقي ،البيت ( )16يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :وأمسيت من وصل الغواين خمي ًبا،
البيت ( )17يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :كأين خنس��اء ب��ه أو متمم ،البيت ( )21يف

أعيان الش��يعة وأدب الطف :هم آل عمران هم احلج والنس��اء )22( ،يف أعيان الش��يعة
وأدب الطف :هم النحل واألنفال لو كنت تعلم ،البيت ( )23يف أعيان الش��يعة وأدب

الط��ف :ه��م احلج والبي��ت العتيق وزم��زم )24( ،يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :هم
الع��روة الوثق��ى الت��ي ليس تقصم ،البي��ت ( )26يف أعي��ان الش��يعة وأدب الطف :هم
اجلن��ب جنب اهلل واليد يف ال��ورى = هم العني لو قد كنت ت��دري وتفهم ،البيت ()27

نيمم يف منهاجهم
يف أعي��ان الش��يعة وأدب الطف :هم
ال�سر فينا واملعاين ه��م األُوىل = ّ
ّ
يمموا ،البيت ( )28يف أعيان الشيعة وأدب الطف :هم الغاية القصوى هم منتهى
حيث ّ
املن��ى( ،البيتان  )30 ،29زيادة من أعيان الش��يعة وأدب الطف )32( ،يف الغدير :فعاد
املناوي فيهم وهو مفحم ،البيت ( )35يف أعيان الشيعة وأدب الطف :ومن ذا يساميهم

بفخ��ر وفضيل��ة ،البيت ( :)37زيادة م��ن املناقب وأعيان الش��يعة وأدب الطف ،البيت

( :)38مل يرد يف املناقب ،البيت ( :)39يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :وخاهلم املشهور
واألم فاطم ،البيت ( )40يف أعيان الشيعة وأدب الطف :إىل اهلل أبرأ من رجال تبايعوا،

البيت ( )41يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :محوهم لذي��ذ املاء مفعم ،البيت ( :)42بام

قت��ل املختار باألمس منهم ،البي��ت ( )44يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :وألقوهم يف
الغارضية حرسا ،البيت ( )45يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :بأجنحة طري الفال وهي
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حوم ،البيت ( )46يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :بأس��يافهم أردوهم وبدينهم ،البيت
( )47زيادة من الغدير ،البيت ( )50يف أعيان الشيعة وأدب الطف :فنازعه يف األمر من
لي��س مثل��ه = وآخر وهو اللوذعي املقدم ،البيت ( )52يف أعيان الش��يعة وأدب الطف:

وكان اب��ن عوف فيهم املتوس��م ،البيت ( )51زيادة من الغدي��ر ،البيت ( )53زيادة من
الغدير ،البيت ( )54يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :متى قيس ليث الغاب يو ًما بغريه،

البيت ( )55زيادة من الغدير ،البيت ( )56يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :ولكن أمور
ق��درت من مقدر ،البيت ( )57وك��م فئة من آل حممد أهلكت ،البي��ت ( )59يف أعيان
الشيعة وأدب الطف :إذا قامل هلم خنتم بآيل وجرتم ،البيت ( )60يف أعيان الشيعة وأدب

الط��ف :بآيل من بعدي وم��اذا فعلتم ،البيت ( )63يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :فلم

قمتم يف ظلهم وقعدتم ،البيت ( )64يف أعيان الش��يعة وأدب الطف:عليهم وإحس��اين
إليك��م أضعتم ،البيت ( )66يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :رساياكم راياهتم فظفرتم،
البي��ت ( )67يف أعيان الش��يعة وأدب الطف :فحس��بكم جر ًما عىل م��ا اجرتأتم ،البيت

( )68يف أعيان الشيعة وأدب الطف منعتم تراثي ابنتي وسليلتي ،البيت ( )70يف أعيان
الش��يعة وأدب الطف :وهذا س��لامن ل��داود وارث وحييى أباه كيف أنت��م منعتم ،البيت

( )73يف أعيان الشيعة وأدب الطف :وقلتم حرام متعة احلج والنساء ،البيت (،72 ،71
 )74زيادة من الغدير البيت ( )77يف الغدير :وكل نبي جاء قبل وص ّيه ،البيت ( )79يف

ِ
يوص
الغدي��ر :أمل يوص لو طاوعتم وامتثلتم ،البي��ت ( )80يف الغدير :وقد قال :من مل
قبل موته ،البيت ( )81يف املناقب والرصاط املس��تقيم :عىل اهلل فاس��تكربتم وضللتهم،
البي��ت ( )89 ،87زي��ادة م��ن الغدير ،البيت ( )90يف الرصاط املس��تقيم :عىل رس��ويل

فاتبع��وه فإنّه ،البي��ت ( )95 ،94 ،93زي��ادة من الغدير ،البي��ت (،102 ،101 ،100
 )104 ،103زيادة من الغدير ،البيت (،115 ،114 ،112 ،110 ،109 ،108 ،197

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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 )118 ،117 ،116زي��ادة م��ن الغدير ،البيت ( )119يف أعيان الش��يعة وأدب الطف:

وه��ل عظم��ت يف الدهر قط مصيبة ،البي��ت (،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120
 )126زي��ادة م��ن الغدير ،البي��ت ( )142يف املناق��ب :ومن ذا يس��اميه بمجد ومل يزل،

البيت ( )143يف املناقب :عن املصطفى ما فات مني به ألقم ،البيت ( )144يف املناقب:

هب��ا عن س��لوك الطرق يف األرض أعلم ،البي��ت ( )145يف املناق��ب :يقينًا عىل ما كنت

أدري وأفهم.

[]2

[بحر الكامل]

 .1بفنا الغري ويف عراص العلقمي

متحى الذنوب عن امليسء املجرم

 .3ه���ذا قتيل ب��ال��ط��ف��وف ع�لى ظام

وأب���وه يف ك��وف��ان رضج ب��ال��دم

 .2ق��ب��ران ق�ب�ر ل���ل���ويص وآخ���ر
 .4وإذا دع��ا داع��ي احلجيج بمكة
 .5فاقصدمها وق��ل السالم عليكام
 .6أن��ت��م بنوطه وق���اف والضحى
 .7وبنو األباطح واملسلخ والصفا
 .8بكم النجاة م��ن اجلحيم وانتم
 .9أنتم مصابيح الدجى ملن اهتدى
 .10وال��ي��ك��م ق��ص��د ال���ويل وان��ت��م
 .11بكم يفوز غدا إذا ما أرضمت
 .12من مثلكم يف العاملني وعندكم
 .13جربيل خادمكم وخادم جدكم
132

()89

فيه احلسني ف��ع� ّ�رج عليه وس��ل��م

()90
()91

ف��إل��ي��ه�ما ق���ص���د ال���ت���ق���ي امل��س��ل��م
وع��ل�ى االئ���م���ة وال���ن���ب���ي األك����رم

وبنو تبارك والكتاب املحكم()92

وال��رك��ن وال��ب��ي��ت العتيق وزم���زم

خ��ي�ر ال��ب�ري����ة م����ن س�ل�ال���ة آدم

وال���ع���روة ال��وث��ق��ى ال��ت��ي مل تفصم
أن����ص����اره يف ك����ل خ���ط���ب م���ؤمل

يف احل��ش�ر ل��ل��ع��اص�ين ن����ار جهنم
ع��ل��م ال��ك��ت��اب وع��ل��م م��ا مل يعلم

ول���غ�ي�رك���م ف���ي�م�ا م��ض�ى مل خي���دم
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 .14أب��ن��ي رس���ول اهللّ :
إن أباكم

م��ن دوح���ة فيها ال��ن��ب��وة ينتمي

 .16ن��ص ال��والي��ة واخل�لاف��ة بعده

ي���وم ال��غ��دي��ر ل���ه و ب��رغ��م ال��ل��وم

 .15آخ��اه م��ن دون ال�بري��ة (امح��د)
 .17ودع���ا ل��ه اهل���ادي وق���ال ملب ًيا
 .18حتى إذا قبض النبي واصبحوا
 .19نكثت ببيعته رج��ال أسلمت
 .20وت����داوهل����ا ب��ي��ن��ه��م ف��ك��أهن��ا
 .21طلبوا ث��أره��م ببدر فاقتضوا
 .22غصبوا عل ًّيا ح� ّق��ه وحتكموا
 .23نبذوا كتاب اهلل خلف ظهورهم
 .24وأت����وا ع�لى آل ال��ن��ب��ي بأكبد
 .25بئس اجل���زاء ج��زوه يف أوالده
 .26ي��ا الئ��م��ي يف ح��ب آل حممد
 .27كيف النجاة مل��ن ع�لي خصمه
 .28وهو الدليل إىل احلقائق عارضت
 .29واخ��ت��اره املختار دون صاحبه
 .30سل عنه يف بدر وسل يف خيرب
 .31ي��ا م��ن جي���ادل يف ع�لي ع��ان��دً ا
 .32ه��م آل ي��اس�ين ال��ذي��ن بحبهم
 .33لوالهم ما ك��ان يعرف عاندً ا
 .34هل��م الشفاعة يف غ��د وإليهم

()93

واخ���ت���ص���ه ب���األم���ر ل���و مل يظلم
ي����ارب ق��د ب��ل��غ��ت ف��اش��ه��د واع��ل��م

مثل ال��ذب��اب ي��ل��وح ح��ول املطعم
أف���واه���ه���م وق���ل���وهب���م مل ت��س��ل��م

ك����أس ت����دور ع�ل�ى ع��ط��اش ح���و ّم

ب��ال��ط��ف ث��اره��م ب��ح��د امل���خ���ذم

()94

ظ����ل �ًم�اً ب����دي����ن اهلل أي حت��ك��م
ث����م اس���ت���ح���ل���وا م���ن���ه ك����ل حم���رم
ح�����رى وح���ق���د ب���ع���د مل ي��ت�صرم

ت�����اهلل م����ا ه�����ذي ف���ع���ائ���ل م��س��ل��م

أق�صر هبلت ع�لى امل�لام��ة أو مل

()95

ي����وم ال��ق��ي��ام��ة ب�ي�ن أه����ل امل��وس��م
فيها الشكوك م��ن ال��ض�لال املظلم

ص���ن���وا وزوج������ه إلاّ ل���ه ب��ف��اط��م
واخل���ي���ل ت��ع��ث��ر ب��ال��ق��ن��ا امل��ح��ت��ط��م
ه���ذي امل��ن��اق��ب ف��اس��ت��م��ع وت��ق��دم
ن��رج��و ال��ن��ج��اة م��ن السعري امل�ضرم

هلل ب����ال����دي����ن احل���ن���ي���ف ال��ق��ي��م

يف احل�ش�ر ك��ش��ف ظ�لام��ة املتظلم

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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 .35م��والك��م ال��ع��ودي ي��رج يف غد

ب��ك��م ال���ث���واب م���ن اإلل����ه امل��ن��ع��م

التخريج:
الغدي��ر 378.379/4 :األبي��ات ( ،)20-1أعي��ان الش��يعة 425/9 :األبيات

( ،)35-1وه��ي منس��وبة إىل اب��ن الع��ودي العام�لي تلميذ الش��هيد الثاين وهي نس��بة

خاطئة.

االختالفات:
البيت ( )1يف أعيان الشيعة :بفنا الغري ويف عراض العلقمي ،البيت ( )7يف أعيان

الش��يعة :وبنو األباطح واملس��لخ والصفا ،البيت ( )11يف أعيان الشيعة :بكم يفوز غدا

إذا ما أرضمت ،البيت ( )13يف الغدير :جربيل خادمكم جدكم ،البيت ( )16يف أعيان

مر الزمان
الش��يعة :يوم الغدير هلن برغم اللوم ،البيت ( )18يف أعيان الش��يعة :حتى إذا ّ
وصبحوا ،األبيات ( )35-21زيادة من أعيان الشيعة.

[]3
وأنشد القايض عبد املنعم بن مقبل الواسطي له:

[بحر الكامل]

 .1هم أق��ع��دوين يف اهل��وى وأقاموا

وأب��ل��وا جفوين بالسهاد ون��ام��وا

 .3ولو أنصفوا يف احلب قسمة بيننا

هل���ام���وا ك�م�ا يب ص��ب��وة وه���ي���ام

 .2وه���م ت��رك��وين للعتاب دري��ئ��ة
 .4ولكنهم مل��ا اس��ت��در لنا اهل��وى
 .5ومل��ا ت��ن��ادوا للرحيل وقوضت
 .6رم��ي��ت ب��ط��ريف نحوهم متأمل
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()96

أؤن������ب يف ح��ب��ه��م وأالم

()97
()98

ك��رم��ت بحفظي ل���ل���وداد والم���وا
ل��ب��ي��ن��ه��م ب���األب���رق�ي�ن خ����ي����ام

()99

ويف ال��ق��ل��ب م��ن��ي ل��وع��ة ورضام
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 .7وع����دت ويب مم��ا أج���ن صبابة

هل����ا ب��ي�ن أث����ن����اه ال���ض���ل���وع ك�ل�ام

 .9والئمة يف احلب قلت هلا :اقرصي

ف���م���ث�ل�ي ال ي���س�ل�ي ه�������واه م�ل�ام

 .8إذا ه��اج يب وج��د وش��وق كأنام
 .10أأسلوا اهلوى بعد املشيب؟ ومل يزل
 .11ومل��ا جزعنا الرمل رم��ل عنيزة
 .12صبوت اشتيا ًقا ثم قلت لصاحبي:
 .13جتهيز لبني أو تسل عن اهلوى
 .14وكيف يرجى النول عند بخيلة
 .15مهفهفة األعطاف أم��ا جبينها
 .16فياليت يل منها بلو ًغا إىل املنى

ت��ض��م��ر أع���ش���ار ال����ف����ؤاد س��ه��ام
ي��ص��اح��ب��ن��ي م���ذ ك��ن��ت وه���و غ�لام
وناحت بأعىل الدوحتني مح��ام

()100

أال إن��م�ا ن����وح احل��م��ام مح������ام

()101

ف�م�ال���ك م����ن ل���ي�ل�ى ال����غ����داة مل���ام
ت�����روم ال��ث��ري��ا وه����ي ل��ي��س ت���رام
فصبح وأم���ا ف��رع��ه��ا ف���ظ�ل�ام

()102

ح��ل�الاً ف����إن مل ي��ق��ض يل ف��ح��رام

التخريج:
الغدي��ر ،380.381/4 :وخري��دة الق�صر وجري��دة الع�صر،413-412/1 :

والوايف بالوفيات 56/15 :األبيات (.)4 ،3 ،2 ،1

االختالفات:
البيت ( )3يف الوايف :ولو أنصفوين قسمة احلب بيننا ،البيت ( )5يف خريدة القرص:

لبنه��م باألبرقني خيام ،البيت ( )7يف خريدة القرص :هل��ا بني اثناء الضلوع كالم ،البيت

( )8يف خريدة القرص :نضمن أعش��ار الفؤاد س��هام ،البيت ( )13يف الغدير :جتهيز بني
أو تس��ل عن اهلوى = فاملك من لييل الغداة ملام ،البيت ( )14يف خريدة القرص :وكيف

ترجي النيل عند نجيلة = ترام الثريا وهي ليس ترام.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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[]4
ومن شعر ابن العودي يف إقامته مدّ ة بواسط:

[بحر الطويل]

 .1ي��ؤرق��ن��ي يف واس����ط ك��ل ليلة

وس�����اوس ه���م م���ن ن����وى وف����راق

 .3خلييل هل ما فات يرجى؟ ولنا

ع�لى ال��ن��أي م��ن بعد ال��ف��راق تالقي

ي��ع� ّ�ل ب��ك��أس ل��ل��ف��راق ده�����اق

 .2ف��ي��ال��ل��ه��وى ه��ل راح���م ملتيم؟

()103

 .4فإن كنت أبدي سلوة عن هواكم

ف�����إن ص���ب���اب���ايت ب���ك���م ل��ب��واق��ي

 .5أال ي��امح��ام��ات ع�ل�ى هن���ر س��امل

سلمت ووق���اك التفرق واق���ي

()104

 .6تعالني نبدي النوح ّ
كل بشجوه

ف���إن اك��ت��ت��ام ال���وج���د غ�ي�ر م��ط��اق

 .7عىل ان وجدي غري وجدك يف اهلوى

فدمعي مهراق ودمعك راق���ي

()105

 .8وماكنت أدري بعدما ك��ان بيننا

م��ن ال��وص��ل أين ل��ل��ف��راق مالقي

 .9فها أنت قد هيجت يل حرق اجلوى

وأب���دي���ت م��ك��ن��ون اهل���وى لوفاقي

 .10وأسهرتني بالنوح حتى كأنام

س��ق��اك ب��ك��اس��ات ال��ت��ف��رق ساقي

 .11فال حتسبي اين نزعت عن اهلوى

وك��ي��ف ن��زوع��ي عنه بعد وف��اق��ي؟

 .12ولكنني أخفيت ما يب من اجلوى

لكي ال ي��رى ال��واش��ون م��ا أن��ا الق

التخريج:
الغدير يف الكتاب والسنة.382/4 :

[]5

[بحر الطويل]

ومن شعره الذي نقله قطب الدين أبو يعىل حممد بن عيل بن محزة العلوي األقسايس
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تغزله بامرأة نصف (أي متوسطة العمر):
 .1أبى القلب إالّ أم فضل وإن غدت

تعد من النصف األخ�ير ل��داهت��ا

 .3فان غيرّ ت منها الليايل ففي احلشا

هل���ا ح����رق م���ا ت��ن��ط��ف��ي زف���راهت���ا

()106

 .2لقد زاده��ا عندي املشيب مالحة

وان زعم ال��وايش وس��اء عداهتا

()107

 .4فام نال منها الدهر حتى تكاملت

وأع����ي����ا ال����واص����ف��ي�ن ص��ف��اهت��ا

 .5سبتني ب��ف��رع ف��اح��م وبمقلة

هل��ا حل��ظ��ات م��ا ت��ف��ك ع��ن��اهت��ا

()108

 .6وث��غ��ر زه���ت ف��ي��ه ث��ن��اي��ا كأهنا

حىص برد تشفى الصدار شفاهتا

()109

 .7ومل��ا التقينا بعد ُبعد من النوى

وق��د ح��ان نحوي بالسالم التفاهتا

 .8رأي����ت ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��ج�مال بقية

ف��ع��اد ل��ن��ف�سي يف اهل����وى ن��ش��واهت��ا

التخريج:
الغدير ،380/4 :وخريدة القرص وجريدة العرص ،413/1 :األبيات (.)4-1

االختالفات:
البيت ( )2يف خريدة القرص :وإن زعم الوايش وساء غداهتا ،البيت ( )3يف خريدة

الق�صر :هل��ا حرق ما تنطفي زفراهت��ا ،البيت ( )4يف خريدة القرص :ف�ما نال الدهر حتى
تكاملت = كاملاً وأعيا الواصفني صفاهتا.

[]6

[بحر الوافر]

قال احلس��ن بن هبة اهلل التغلبي املعروف بابن مرصي الدمشقي :انشدين ابو املعايل

سامل بن عيل العودي لنفسه:

 .1دع ال��دن��ي��ا مل��ن أم��س��ى بخيال

وق���اط���ع م���ن ت�����راه هل���ا وص���وال

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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 .2وال ت��رك��ن إىل األي����ام واع��ل��م

ب�����أن ال����ده����ر ال ي��ب��ق��ي خ��ل��ي�لا

 .4وم��ا ه��ذي احل��ي��اة وان تراخت

ب���م���م���ت���ع���ة هب������ا إلاّ ق��ل��ي�لا

�اس��ا
غ���رت ال��دن��ي��ا أن� ً
 .3ف��ك��م ق��د ّ

وك����م ق���د أف���ن���ت ال���دن���ي���ا قبيال

 .5ف���وي���ل الب����ن آدم م���ن م��ق��ام

ي���ك���ون ب���ه ال���ع���زي���ز غ�����دً ا ذل��ي�لا

التخريج:
الغدير.382/4 :

[]7

قال :وأنشدين لنفسه:
���ت
 .1أأخ�����������ي إن���������ك م����ي� ٌ

[جمزوء الكامل]
ف�������دع ال���ت���ع���ل���ي���ل ب����ال����ت��م�ادي
�����������زك يف ن�����ف� ِ
ّ
����اد
�����������إن ع�
ف�
ّ

 .2ال ت����رك����ن����ن إىل احل����ي����اة

مم��������ن ي�����س��ي��ر ب�����غ��ي��ر ِ
زاد
ِ
زن����������اد
ـ��������ي س����ن����ي����ه ب����ل���ا

 .3أزف ال���رح���ي���ل ف��ل�ا ت��ك��ن
 .4ي���ا غ���اف�ًل�اً وامل�����وت ي��ق��دح فـ
 .5ال ب�����د ي�����وم�����ا ل���ل���ن���ب� ِ
��ات
ً

إذا ت����ك����ام����ل م������ن ح����ص� ِ
���اد

التخريج:

الغدير.383/4 :

وأنشدين لنفسه:
 .1س���ي���دي ع����د إىل ال���وص���ال
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ف������ق������د ش������ ّف������ن������ي ال����ض����ن����ا
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 .2وت��������رف��������ق ب����ع����اش����ق

م�������ا ل�������ه ع�����ن�����ك م�������ن غ���ن���ي

 .4أو ت������رد ب����ال����ن����وى دن���و

مح����������ام����������ي ف��������ق��������د دن��������ا

 .3إن ت��ك��ن ت��ط��ل��ب ال���ص���واب

ب����������وص����������ل ف��������ه��������ا أن��������ا

التخريج:
الغدير.383/4 :

[]9

[بحر اخلفيف]

قال الرشيف قطب الدين أبو يعىل حممد بن عيل بن محزة :أنشدين أبو املعايل سامل بن

العودي يف منزيل مستهل صفر سنة مخسني ومخسامئة:
 .1م��ا حبست الكتاب عنك هلجر
 .2غ�ير ّ
أن ال��زم��ان حي��دث للمرء

����رت ال��ل��ي��ايل عليها
 .3ش��ي��م م� ّ

ِ
جت���اف
ال وال ك����ان ذاك�����م ع���ن
ك�����ل م���ص� ِ
ّ
��اف
��������ورا ت��ن��س��ي��ه
أم�
ً

وال����ل����ي����ايل ق��ل��ي��ل��ة اإلن����ص����اف

التخريج:

الغدي��ر ،382/4 :وخريدة القرص وجريدة الع�صر ،413/1:والوايف بالوفيات:

.56/15

[]10
وأنشدين لنفسه:
 .1ال أقتضيك ع�لى ال��س�ماح فإنه

[بحر الكامل]

ل����ك ع������ادة ل��ك��ن��ن��ي أن�����ا م��ذك��ر

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ّ

ّ .2
إن السحاب إذا متسك بالندى

رغ���ب���وا إل���ي���ه ب���ال���دع���اء فيمطر

التخريج:

الغدي��ر ،383/4 :وخري��دة الق�صر وجري��دة الع�صر192/4:و ،193والوايف

بالوفيات.56/15 :

[]11

وأنشد:

ٍ
ع����ان حيبكم
 .1ي��اع��ات��ب�ين ع�ل�ى
 .2إن كان صدكم عني حدوث غنى

[بحر البسيط]

ال جتمعوا بني عتب يف اهل��وى وعنا

ف�ما ل��ن��ا ع��ن��ك��م ح��ت��ى امل��م�ات غنى

التخريج:

الغدير ،383/4 :والوايف بالوفيات.56/15 :

االختالفات:

البيت ( )1يف الوايف :يا عاتبني عىل ٍ
عان حيبهم.

[]12

ومن شعره قوله:
 .1يقولون :لو داويت قلبك الرعوى

 .2وهيهات ي�برا بالنامئم والرقى

التخريج:

[بحر الطويل]

بسلوانه عن حب ليىل وعن مجل

()110

سليم الثنايا الغر واحلدق النجل

الغدير ،383/4 :وخريدة القرص وجريدة العرص.192.193/4 :

140

()111

�أ .د .عبد الإله عبد الوهاب هادي العرداوي

اخلامتة
بع��د أن م َّن اهلل علينا بإنجاز البحث والوصول إىل هنايته ،فال بدّ لنا ان نختمه بذكر

توصل اليها:
أهم النتائج التي ّ

•مل تقف املصادر طويلاً يف ترمجة ابن العودي النييل ،إذ ال نجد له ترمجة وافية إلاّ

النزر اليس�ير من حياته ،وربام يكون السبب يف ذلك كونه من الشعراء املوالني
آلل البيت ممّا جعل أصحاب الرتاجم ال يطنبون يف ترمجته وأشعاره.

• ُحدّ د نس��ب ابن العودي النييل ووالدته بـ(478هـ) ،لكن األخبار املرو ّية عن
نش��أته وصفاته قليلة جدًّ ا ،وهي بمجملها تُش�ير إىل ش��اب امتلك ش��خص ّية
وحسن
تتّس��م بقدرة عقل ّية قو ّية ،وموهبة رائقة يف نظم الشعر متتاز بالفصاحة ُ

السبك ،وجودة القرحية.

•األخب��ار الت��ي وردت عن اب��ن العودي الني�لي قليلة ،لكنّنا من خالل ش��عره
نستش��ف أنّه أقام مدّ ة يف واسط ،وكانت له فيها أشعار رائعة ،كام ّ
أن له قصائد
ّ
يف الغ��زل مفعم��ة باألحاس��يس الصادق��ة ،وأبي��ات حكمية ّ
ت��دل عىل حنكة

ومترسه باحلياة وجتارهبا.
صاحبها ّ

•يربز بشكل واضح من خالل أخبار ابن العودي النييل وشعره تش ّيعه ومواالته
آلل البي��ت ،فنظم الش��عر املذهبي يف حبهم ،وذك��ر مناقبهم ،ويبدو ّ
أن
ِ
يس��تهو أصحاب الرتاجم ،ممّ��ا أدى إىل عزوفهم عن
ه��ذا اللون من الش��عر مل

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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ِ
مهها مداهنة السلطة
تنم عن أقالم ّ
ذكر أخباره وأش��عاره ،أو وصفه بأوصاف ّ
اجلائرة ،وحماولة كسب و ّدها وماهلا.

رجحناها
•مل حتدّ د املص��ادر التي ترمجت البن العودي النييل س��نة وفاته ،لكنّنا ّ
باالستعانة باملصادر التي ذكرت أخباره وأشعاره.

•قد خيتلط اس��م ابن العودي مع ش��خص ّيات أخرى حتمل االس��م نفس��ه ،وقد
فسنا هذا االشتباه بالرجوع إىل املصادر القديمة.
رّ

•مل نجد إش��ارة واضح��ة يف كت��ب الببلوغرافيا إىل وجود دي��وان خمطوط البن
املفرقة يف
العودي النييل ألس��باب كثرية ،لذلك حاولنا مجع نصوصه الشعر ّية ّ
املصادر القديمة.

•اس��تطاع الباحث أن جيمع ش��عر ابن العودي النييل وفق منهج ّية حمدّ دة املعامل،
رس��م خطوطها الواضحة يف منهج التحقيق ،فظهر النص حم ّق ًقا حتقي ًقا علم ًّيا،

النص املح ّقق ( )247بيتًا من الشعر.
إذ شمل ّ
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هوام�ش البحث
(ُ )1ينظر :معجم البلدان.294/2 :
( )2وفيات األعيان.490/2 :
( )3معجم البلدان.294/2 :
(ُ )4ينظر :دراسات يف تاريخ املدن العربية اإلسالم ّية.173 :
( )5املصدر نفسه.174 :
( )6بحار األنوار.197/95 :
( )7معجم البلدان.294/2 :
( )8رحلة بن جبري.154 :
( )9دراسات يف تاريخ املدن العربية اإلسالم ّية.174 :
( )10معجم البلدان.314/1 :
( )11املصدر نفسه.384/3 :
( )12املصدر نفسه.183/4 :
( )13معجم البلدان.127/3 :
( )14املصدر نفسه.178/4 :
( )15املصدر نفسه.256/1 :
( )16املصدر نفسه.384/1 :
( )17املصدر نفسه.384/1 :
( )18الذريعة.33/1 :
( )19النهاية يف غريب احلديث واألثر.11 :
( )20معجم البلدان.334/5 :
( )21البداية والنهاية.199/12 :
( )22املصدر نفسه.209/12 :
( )23شذرات الذهب.2/2 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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( )24سري أعالم النبالء.407/19 :
( )25حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار.2139/1 :
( )26األعالم.278/6 :
(ُ )27ينظ��ر :جري��دة الق�صر وجريدة الع�صر ،412/1 :وال��وايف بالوفي��ات ،55/15 :والغدير يف
الكتاب والس��نة ،379/4 :وأعيان الش��يعة ،277/2 :وأدب الطف 126/3 :وأبو املعايل ابن
العودي النبيل (مقالة) ،532 :وأصول التاريخ واألدب ،نقلاً عن :أيب املعايل.532 :
( )28الني��ل :بليدة يف س��واد الكوفة ،قرب ح ّلة بن��ي مزيد خيرتقها خليج كبري م��ا يتخلج من الفرات
الكبريُ .ينظر :معجم البلدان.334/5 :
(ُ )29ينظر :الوايف بالوفيات ،55/15 :والغدير ،372/4 :وأبو املعايل ابن العودي (مقالة).532 :
( )30أبو املعايل ابن العودي النييل (مقالة).532 :
( )31خريدة القرص وجريدة العرص.412/1 :
( )32الغدير.379/4 :
( )33واس��ط :مدين��ة احلجاج بني بغداد والبرصة ،س��ميت بذل��كّ ،
ً
فرس��خا،
ألن بينها وبني الكوفة
وبينه��ا وبني البرصة مث��ل ذلك ،وبينها وبني املدائن مثل ذلك ،وفيها أقوال أخرىُ .ينظر :معجم
ما استعجم.1363/4 :
( )34فاتنًا :هو شمس الدين ابو الفضائل من أكابر مماليك بني العباس ،كان ناظر واسط يومئذ.
( )35اهلامم ّية :بلدة من نواحي واس��ط بينها وبني خوزس��تان ،هلا هنر يأخذ من دجلة ،منسوبة إىل مهام
األس��دي ،وليس هذا بصاحب احل ّل��ة املزيدية هؤالء أمراء
الدول��ة منصور بني دبيس بن عفيف
ّ
أيضاُ .ينظر :معجم البلدان.410/5 :
تلك النواحي يف أيام بني مزيد ً
( )36خري��دة القرص وجري��دة العرص ،412/1 :و ُينظر :الغدي��ر ،379/4 :وأبو املعايل ابن العودي
النييل (مقالة).533 :
( )37الغدير.380 379 :
( )38الغدير.381/4 :
( )39الوايف بالوفيات.55/15 :
(ُ )40ينظر :املصدر نفسه.56/15 :
(ُ )41ينظر :ال��وايف بالوفيات ،55/15 :والغدير ،372/4 :وأبو املع��ايل ابن العودي النييل(مقالة):
.532
( )42أبو املعايل ابن العودي النييل(مقالة).533 :
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(ُ )43ينظر :الغدير.372/4 :
( )44أعيان الشيعة.277/2 :
( )45املصدر نفسه.319/3 :
( )46املصدر نفسه.319/3 :

( )47أم��ل اآلم��ل ،41/1 :و ُينظر :الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،480/1 :وم��رآة الكتب،256 :
وكشف احلجب واالستار ،123/1 :ومعجم املؤلفني.265/2 :
( )48الطليعة.13/1 :
( )49أعيان الشيعة.319/3 :
( )50العج :الالعج ،اهلوى املحرق ،يقال :هوى العج ،حلرقة الفؤاد من احلبُ .ينظر :لسان العرب:
 357/2مادة (لعج).
السل :انتزاع اليشء وإخراجه يف رفقُ .ينظر :لسان العرب 338/11 :مادة ّ
( )51يسلوّ :
(سل).
( )52سلوانه :السلوان ،نسيه وذهل عن ذكرهُ .ينظر :تاج العروس 533/19 :مادة (سلو).
( )53اخلب��ل :الفس��اد ،وقي��ل :فس��اد االعض��اء حتى ال ي��دري كيف يم�شيُ .ينظر :لس��ان العرب:
 197/11مادة (خبل).
( )54أماقيه :مآقي العني ،مؤخرها ،وقيل :مقدمهاُ .ينظر :لسان العرب 335/1 :مادة (مأق).
( )55رغى :صوت ذوات اخلفُ .ينظر :تاج العروس 468/19 :مادة (رغو).
( )56منكب :املنكب من االنسان وغريه ،جمتمع رأس الكتف والعضدُ .ينظر :لسان العرب771/1 :
مادة (نكب).
( )57الش��نب :ماء ورقه جيري عىل الثغر ،وقيل :ر ّقة وبرد وعذوبة يف األس��نان ،وقيل :نقط بيض يف
كالغربُ .ينظر :لسان العرب 507 506/1 :مادة (شنب).
األنياب ،وقيل :هو حدّ ة األنياب
َ
( )58العارض :الشق والناحيةُ .ينظر :لسان العرب 169/7 :مادة (عرض).
( )59خنس :االنقباض واالستخفاءُ .ينظر :لسان العرب 71/6 :مادة (خنس).
( )60التني والزيتون :إشارة إىل سورة التني.
( )61جنّة املأوى ،إش��ارة إىل قوله تعاىلِ :
﴿عنْدَ َها َجنَّ ُة ا ْل َـم ْأ َوى﴾ النجم ،15 :وهو إش��ارة إىل اس��م
النه��ر يف اجلنّ��ةُ ،ينظر يف ذلك :ال��وايف ،678/25 :واألمايل (الصدوق) .282 :س��فن النجاة،
(م َثل أهل بيتي كس��فينة نوح ،م��ن ركبها نجا ،ومن خت ّلف
إش��ارة إىل احلديث
ّ
النبوي الرشيفَ :
عنها غرق) ،وقد روي احلديث بأس��انيد متعدّ دة وباختالف يسري يف األلفاظُ .ينظر تفصيل ذلك
يف :رشح إحقاق احلق.293-270/9 :
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ّ
( )62إشارة إىل السور الواردة يف القرآن.
( )63إشارة إىل السور الواردة يف القرآن.
( )64لظى :اللظى :النار ،وقيل :اللهب اخلالص ،ولظى :اسم جهنمُ .ينظر :لسان العرب248/15 :
مادة (لظي).
( )65الق��ف :ما يبس من أخرار البقول وذكورهاُ .ينظر :لس��ان العرب 287/9 :مادة (قف) .جثم:
جثم :تليد باألرض ،ولزم مكانه فلم يربحُ .ينظر :لس��ان العرب234/3 :
مج��ع جاثم من جث��م اً
مادة (جثم).
حوم :مجع حائم من حام عىل اليشء وحوله ،دار به ،وحام الرجل :عطش ُينظر :لسان العرب:
(ّ )66
 162/12مادة (حام).
الطف.
( )67يوم الطفوف :إشارة إىل وقعة
ّ
( )68اب��ن ع��وف :إش��ارة إىل عب��د الرمحن ب��ن عوف وحادثة س��قيفة بني س��اعدةُ .ينظ��ر يف ترمجته:
االستيعاب.851-850 :
( )69طب :الطب :عالج اجلس��م والنفس ،ورجل طب :عامل بالطبُ .ينظر :لسان العرب553/1 :
مادة (طب).
( )70عاد وجرهم :هم أقوام معروفة أهلكهم اهلل سبحانه وتعاىل.
( )71املجن :هو الرتس ،ألنه يواري حامله ،أي يسرتهُ .ينظر :لسان العرب 94/13 :مادة (جنن).
( )72اخل��زي :الفضيح��ة ،وخز ًي��ا إذا افتضح وحتري فضيحةُ .ينظر :لس��ان الع��رب 226/14 :مادة
(خزي).
( )73إشارة إىل اغتصاب فدك.
( )74أنبياء اهلل (سليامن ،داود ،حييى ،زكريا).
( )75إشارة إىل رأي اجلمهور بعدم ح ّل َّية متعة احلج ومتعة النساء.
نبي بعدي)
( )76إش��ارة إىل احلديث النبوي الرشيف( :أنت منّي بمنزلة هارون من موس��ى إلاّ أنّه ال ّ
حديث املنزلةُ ،ينظر تفصيل ذلك يف :اهلداية 159 :وما بعدها.
نبي اهلل صالح بثمود.
( )77إشارة إىل شقاء ّ
( )78حلى :حلا الش��جرة قرشها ،وحلى فالن أي شتمه والمه وعنّفهُ .ينظر :لسان العرب242/15 :
مادة (حلا).
ِ
الر ُس ُ
ك من َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك َوإِن
( )79اشارة إىل قوله تعاىل يف سورة املائدة اآلية (َ ﴿ :)67يا َأ هُّ َيا َّ
ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ين﴾.
مَّل ْ َت ْف َع ْل َفماَ َب َّلغ َ
َّاس إِ َّن اللهَّ الَ هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
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ثم فتلهُ .ينظر :لسان العرب44/12 :
( )80برم :أبرم احلبل ،أجاد فتله ،أي جعله طاقني ّ
مادة (برم).
( )81زيغ :الزيغ :امليل :وزائغ أي مائلُ .ينظر :لسان العرب 432/8 :مادة (زيغ).
ت َع َل ْيك ُْم
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
( )82اش��ارة إىل قوله تعاىل من س��ورة املائدة اآلية﴿ :)3( :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
يت َلك ُُم ا ِ
إل ْس َ
ال َم دينا﴾.
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ِ
ين َآمنُو ْا َأطِي ُعو ْا اللهَّ َو َر ُسو َل ُه
( )83اشارة إىل قوله تعاىل من سورة االنفال اآليةَ ﴿ :)20( :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ون﴾.
َوالَ ت ََو َّل ْوا َعنْ ُه َو َأنت ُْم ت َْس َم ُع َ
( )84صهاكية :الصهك :اجلواري السود ،وصهاك من أعالم النساءُ .ينظر :لسان العرب458/10 :
مادة (صهك).
عم يريد
( )85الغشمش��م :اجلريء املايض ،وقيل :املغشم من الرجال الذي يركب رأسه ال يثنيه يشء اّ
وهيوي من شجاعتهُ .ينظر :لسان العرب 438/12 :مادة (غشم).
األمي أنيّ مقاتل بعده ثالثة :القاس��طني
النبي ّ
إيل ّ
( )86إش��ارة إىل حديث اإلمام ّ
عيل( :عهد ّ
والناكثني واملارقني) .املستدرك عىل الصحيحني ،140 139/3 :و ُينظر تفصيل احلديث بطرقه
وروايته املختلفة باللفظ يف :الغدير 337/1 :ومابعدها.
( )87ينظ��ر يف تفصي��ل قول��ه( :س��لوين قب��ل أن تفق��دوين .)...رس��ائل الرشي��ف املرت�ضى:
.391.394/1
( )88املصدر نفسه.391.394/1 :
( )89عراص :عرصة الدار ،وس��طها ،وقيل :هو ما البناء فيه ،وال َع ْرصة :كل بقعة بني الدور واس��عة

ليس فيها بناءُ .ينظر :لسان العرب 52/7 :مادة (عرص).
(عج).
عج :رفع صوته وصاح ،وقيل :بالدعاء واالستغاثةُ .ينظر :لسان العرب  ،318/2مادة ّ
(ّ )90
سميت الكوفةُ .ينظر:
( )91كوفان :االس��تدارة ،وكوفان والكوفة واحدة ،وكوفان اس��م أرض وهبا ّ
معجم البلدان.489/4 :
( )92إشارة إىل السور الواردة يف القرآن الكريم.
( )93دوح��ة :الدوحة والدوائح ،العظام ،والدوحة :املظلة العظيمةُ .ينظر :لس��ان العرب436/2 :
مادة (دوح).
( )94املخذم :اخلذم :رسعة القطع ،واملخذم :الس��يف القاطعُ .ينظر :لس��ان العرب 169/12 :مادة
(خذم).
( )95هبلت :هبل ،اهلبلة :الثكلة ،واهلبل :الثكلُ .ينظر :لسان العرب 686/11 :مادة (هبل).
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ّ
( )96السهاد :السهد والسهاد :نقيض الرقاد ،ورجل سهد :قليل النومُ .ينظر :لسان العرب224/3 :
مادة (سهد).
( )97الدريئة :احللقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها ،وقيل :كل ما استرت به من الصيد ليختل
من بعري أو غريهُ ،ينظر :لسان العرب 74/1 :مادة (درأ).

والفتوة.
( )98صب��وة :الصبا من الش��وق ،ويقال منه :تصابى وصبا يصبو صب��وة :أي مال إىل اجلهل
ّ
ُينظر :لسان العرب 450/14 :مادة (صبا).
( )99األبرق�ين :يراد به ابرقي :حجر الياممة ،وهو من��زل عىل طريق مكّة من البرصة بعد رميلة اللوى
للقاصد مكّة ومنها إىل فلجةُ .ينظر :معجم البلدان.66/1 :
( )100عنيزة :موضع بني البرصة ومكّةُ .ينظر :معجم البلدان.163/4 :
( )101احلامم :قضاء املوت وقدرهُ .ينظر :لسان العرب 51/2 :مادة (محم).
( )102مهفهفة :امرأة مهفهفة أي ضامرة البطن .بنظر :لسان العرب 349/9 :مادة (هفف).
( )103دهاق :كأس دهاق :مرتعة ممتلئةُ .ينظر :لسان العرب 106/10 :مادة (دهق).
( )104هنر سامل :موضع لنهر بواسط ُينظر :الكامل يف التاريخ.443/10 :
( )105مهراق :هراق املاء أي ص ّبهُ ،ينظر :لسان العرب 366/10 :مادة (هرق).
( )106لداهتا :اللدة :الرتب واجلمع لدان ولدونُ .ينظر :لسان العرب 469/3 :مادة (لدّ ).
( )107مالح��ة :املل��ح ،ما يطيب من به الطع��ام ،ومالحة بفتح الالم خالف الع��ذب من املاءُ .ينظر:
لسان العرب 599/2 :مادة (ملح).
( )108فرع :فرع كل يشء أعاله ،والفرع :الشعر التامُ .ينظر :لسان العرب 29/8 :مادة (فرع).
( )109الصدار :ثوب رأسه كاملقنعة وأسفله يغيش الصدور املنكبني تلبسه املرأةُ .ينظر :لسان العرب:
 447/4مادة (صدر).
( )110ارع��وى :يق��ال ارعوى فالن عن اجله��ل ،أي النزوع عن اجلهل وحس��ن الرجوع عنهُ .ينظر:
لسان العرب 328/14 :مادة (رعي).
( )111الرق��ى :والرقية :العوذةُ ،ينظر :لس��ان العرب 332/41 :مادة (رقا) احلدق :وهي يف الظاهر
سواد العني ويف الباطن خرزهتا ،وقيل :السواد األعظم يف العني هو احلدقةُ .ينظر :لسان العرب:
 39/10مادة (حدق) .النجل :الواسعةُ ،ينظر :لسان العرب 647/11 :مادة (نجل).
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امل�صادر واملراجع
•القرآن الكريم
•أبو املعايل ابن العودي النييل (مقالة) ،د.مصطفى جواد ،جم ّلة الغري النجف ّية ،العددان (،)23-22
السنة السابعة1946.1947 ،م ،ط ،1نرش العتبة العلو ّية املقدّ سة1432 ،هـ2011/م.
اهلجري حتى القرن الرابع عرش،جواد شبرّ ،
الطف أو شعراء احلسني من القرن األول
•أدب
ّ
ّ
دار املرتىض ،ط1988 ،1م.
•االس��تيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب ،أبو عمر يوس��ف بن عب��د اهلل النمري القرطبي
(ت 463هـ) ،املطبعة الرشق ّية ،مرص( ،د.ت).
•أعيان الش��يعة ،الس ّيد حمس��ن األمني (ت 1371هـ) ،حتقيق :الس ّيد حس��ن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان( ،د.ت).
•األمايل ،الش��يخ الصدوق (ت 381هـ) ،حتقيق :قس��م الدراس��ات اإلس�لام ّية ،مؤسسة البعثة،
ط ،1نرش مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة1417 ،هـ.
احلسيني ،مطبعة اآلداب ،النجف( ،د.ت).
العاميل (ت 1104هـ) حتقيق :أمحد
•أمل اآلمل ،احلر
ّ
ّ
•تاج العروس ،الزبيدي (ت 1205هـ) ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان1994 ،م.
األصفه��اين ،حتقي��ق :حمم��د هبج��ت األثري،
•خري��دة الق�صر وجري��دة الع�صر ،ع�ماد الدي��ن
ّ
العراقي ،وزارة األعالم العراق ّية( ،د.ت).
و د .مجيل سعيد ،املجمع
ّ
الطهراين (ت 1389ه��ـ) ،ط ،3دار األضواء بريوت،
•الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة ،آغا بزرك
ّ
لبنان1403 ،هـ1983/م.
اللبناين ،بريوت( ،د.ت).
•رحلة ابن جبري ،ابن جبري ،دار الكتاب
ّ
•الرحلة يف القصيدة اجلاهلية ،وهب روم ّية ،ط ،1مطبعة املتوسط1975 ،م.
احلسيني ومهدي رجائي ،مطبعة
•رس��ائل الرشيف املرتيض ،املرتىض (ت 436هـ) ،حتقيق :أمحد
ّ
اخل ّيام ،قم 1405هـ.
احلنب�لي ،دار الكت��ب العلم ّي��ة ،بريوت،
•ش��ذرات الذه��ب يف أخب��ار م��ن ذه��ب ،اب��ن الع�ماد
ّ
(د.ت).
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ّ
املرع�شي (ت 1411هـ) ،حتقيق :ش��هاب الدي��ن املرعيش وإبرهيم
•رشح إحق��اق احلق ،الس�� ّيد
ّ
املينانجي( ،د.م)( ،د.ت).
ّ
البهبودي،
البيايض (ت 877هـ) ،حتقيق :الباقر
النباطي
العاميل
•الرصاط املستقيم ،عيل بن يونس
ّ
ّ
ّ
ّ
احليدري( ،د.م)( ،د.ت).
مطبعة
ّ
االميني (ت 1392ه��ـ) ،ط ،4دار الكتاب ،بريوت ،لبنان،
•الغدير يف الكتاب والس��نة ،الش��يخ
ّ
1397هـ1977/م.
•الكام��ل يف التاريخ ،ابن األثري (ت 630هـ) ،دار ص��ادر ودار بريوت للطباعة والنرش ،بريوت،
لبنان1386 ،هـ1996/م.
•كش��ف احلج��ب واألس��تار ،الس�� ّيد اعج��از الدي��ن (ت 1286ه��ـ) ،ط ،2مطبعة هبم��ن ،قم،
1409هـ.
•لزوم ما ال يلزم أبو العالء املعري (ت 449هـ) ،دار صادر ،دار بريوت ،بريوت1961 ،م.
حممد بن مكرم (ت 711هـ) ،دار صادر ،دار
•لس��ان العرب ،ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين ّ
بريوت للطباعة والنرش ،بريوت1956 ،م.
احلائري ،ط ،1مطبع��ة صدر ،قم،
التربي��زي (ت 1330هـ) ،حتقيق :حممد ع�لي
•م��رآة الكت��ب،
ّ
ّ
1414هـ.
النيس��ابوري (ت 405ه��ـ) ،حتقيق :يوس��ف عبد الرمحن
•املس��تدرك عىل الصحيح�ين ،احلاكم
ّ
املرعشيل( ،د.م)( ،د.ت).
ّ
األندليس (ت 487هـ) ،حتقيق :مصطفى الس ّقا ،ط ،3عامل الكتب،
البكري
•معجم ما استعجم،
ّ
ّ
بريوت ،لبنان1403 ،هـ1983/م.
يب ،بريوت ،لبنان( ،د.ت).
•معجم املؤلفني ،عمر كحالة ،مكتبة املثنّى ودار إحياء الرتاث العر ّ
•معجم البلدان ،ياقوت احلموي ،شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت 626هـ) ،دار
صادر للطباعة والنرش ،بريوت1955 ،م.
•مناق��ب آل أيب طال��ب ،اب��ن شهرآش��وب (ت 588هـ) ،املطبع��ة احليدر ّي��ة ،النجف األرشف،
1376هـ1956/م.
الزاوي وحممود
•النهاي��ة يف غري��ب احلديث واألثر ،ابن األثري (ت 606هـ) ،حتقي��ق :طاهر أمحد
ّ
الطناحي ،مؤسسة إسامعيليان ،قم( ،د.ت).
حممد
ّ
ّ
•اهلداية ،الش��يخ الصدوق (ت 381هـ) ،حتقيق :مؤسسة اإلمام اهلادي ،ط ،1مطبعة اعتامد،
قم 1418هـ.
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احلس��يني ،ط ،1مطبعة أوفس��ت
الكاش��اين (ت 1091هـ) ،حتقيق :ضياء الدين
•الوايف ،الفيض
ّ
ّ
نشاط أصفهان ،أصفهان1406 ،هـ.
الصفدي (ت 764هـ) ،حتقيق :أمح��د األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء
•ال��وايف بالوفيات،
ّ
يب ،بريوت1420 ،هـ2000/م.
الرتاث العر ّ
•وفيات األعيان ،ابن خلكان ،حتقيق :د .إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت (د.ت).

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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