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ادیب، شاعر،خطاط،ورغم ان المصادر التتوسع في ترجمته ، اال انه یبدو قـد اخـذ علـوم االدب      
فقـــه والتـــاریخ واالخبـــار عـــن ابیـــه وعمیـــه ابنـــاء االثیـــر الموصـــلة الـــشهیرین ، وعنـــدما قـــررت كتابـــة وال

موضــوع عـــن شـــرف الـــدین محمـــد بـــن االثیر،ســـاءلت احــد المـــؤرخین الكبـــار فـــي الموصـــل هـــل جمـــع 
شــعره؟  فاجــابني مــشكورا بــان االســتاذ الــدكتور محمــد جــواد الطــاهر جمــع شــعره ولكــن لــم یتــسنى لــي 

علـى مــا كتبـه الـدكتور الطــاهر ، فلـم اكتفـي بــرد اسـتاذنا فرجعـت الــى كتـاب اسـهام العــراقیین االطـالع 
المعاصــرین فــي تحقیــق التراث،للــدكتور حــاتم صــالح الــضامن االســتاذ فــي كلیــة االداب جامعــة بغــداد 
فلــم اجــد احــد تطــرق للموضــوع ، فقــررت اكمــال البحــث واالعتمــاد علــى مــا تــوافر لــي مــن مــادة ، وانــا 

  ى یقـــین تـــام بـــاني قـــدمت معلومـــات جدیـــدة عــن تلـــك الشخـــصیة االدبیـــة التـــي عاشـــت فـــي القـــرنین علــ
  . ومن اهللا التوفیق والسداد)م١٣-١٢ق/هـ٧-٦(

  المبحث االول
  سیرة شرف الدین ابي الفتح  محمد بن نصرهللا بن محمد بن االثیر الموصلي

  اسمھ ونسبھ،والدتھ،وفاتھ و اسرتھ واوالده-الفرع االول
،المعـروف )١(محمد بن نصراهللا بن محمد بن محمد بن عبدالكریم الشیباني الموصـلي: أسمھ ونسبھ-أ

شــرف الــدین بــن االثیــر ابــي عبــداهللا بــن ابــي الفــتح بــن ابــي الكــرم، فهــو ینتمــي الــى اســرة ابنــاء االثیــر 
ـــــــن االثیـــــــر ـــــــدین اب ـــــــوزیر ضـــــــیاء ال ـــــــر ال ـــــــن االدیـــــــب الموصـــــــلي الكبی ـــــــة، وهـــــــو اب ـــــــشیببانیة العربی  ال

ت (، وابـــــــــن اخ كـــــــــل مـــــــــن الفقیـــــــــه مجـــــــــد الـــــــــدین ابـــــــــي الـــــــــسعادات المبـــــــــارك)م١٢٣٧/هـــــــــ٦٣٧ت(
 التـي تنتمـي الـى قبیلـة )٢()م١٢٣٠/هــ٦٣٠ت (والمؤرخ عز الدین ابي الحـسن علـي) م١٢٠٩/هـ٦٠٦

بني شیبان العربیة، جاء جده وأبوه وأعمامه الى الموصل مـن مدینـة جزیـرة ابـن عمـر التـي تقـع شـمال 
  . دجلةالموصل على نهر

ٕوهــو موصــلي مــن مدینــة الموصــل وهــي المدینــة المــشهورة التــي تقــع شــمال العــراق وانمــا انتــسب     
  .)٣(د فیها وقضى حیاته في ربوعهاالیها لكونه ول

نـسبة الـى (نـسبه الـى عبـدالعزیز بـن عمـر البرقعیـدي:قال الذهبي فـي نـسبتهم الـى جزیـرة ابـن عمـر    
رایــت فــي تــاریخ ابــن : بناهــا فنــسبت الیه،قالــه ابــن خلكــان وقــالهــو الــذي )برقعیــد مــن اعمــال الموصــل

فــي ترجمــة ابــي الــسعادات المبــارك ) المعــروف نباهــة البلــد الخامــل بمــن ورده مــن االماثــل( المــستوفي
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  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(
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انهـا منـسوبة :قـال وقیـل. هـ انه من جزیرة اوس وكامل ابني عمر بن اوس التغلبي٦٠٦ابن االثیر ت 
  .)٤(عراقمیر الالى یوسف بن عمر الثقفي ا

علـي بـن محمـد بـن عبـدالكریم وكـذا ذكـره ) یعنـي المـؤرخ عزالـدین(كان یكتـب بخطـه :وعن نسبهم     
 والقوصي في معجمه وابن الظاهري في تخریجه للـصاحب مجدالـدین العقیلـي وابـو )٥(الحافظ المنذري

ن محمـد بـال ریـب الفتح ابن الحاجب في معجمه وغیرهم وهو على سبیل االختصار علي بن محمد بـ
كمـــا فـــي تـــسمیة اخویـــه وابـــن اخیـــه شـــرف الـــدین وكـــذا ذكـــره القاضـــي ابـــن خلكـــان وابـــو المظفـــر ابـــن 

  .)٦(ویه فقال محمد بن محمد مرتینالجوزي وابن الساعي وغیرهم ویوضحه ان المنذري ذكر اخ
ھ-ب ھ ووفات ابـن فــضل اتفـق مـن تـرجم لــه وهـم ابـن الــشعار الموصـلي و ابـن خلكــان االربلـي و: والدت

ــد تــــاریخ والدة شــــرف الــــدین بمدینــــة الموصــــل كانــــت فــــي شــــهر رمــــضان ســــنة  اهللا العمــــري فــــي تحدیــ
جمــــادى / ٢كمــــا اتفقــــت ان مكــــان و تــــاریخ وفاتــــه بالموصــــل بكــــرة نهــــار االثنــــین . م١١٨٩/هـــــ٥٨٥
جعـل الباشـا البغـدادي فـي ذیلـه بینمـا شابا قبـل ابیـه بخمـس عـشر سـنة،  ،)٧(م١٢٢٥-هـ٦٢٢/ االولى
  .رقما وكتابة وهو خطأ، بهذا فقد عاش سبعة وثالثین سنة)  هـ٦٦٢( كشف الظنون سنة وفاةعلى

و ال یخلو مـصدر مـن المـصادر التـاریخ التـي جـاءت فـي القـرن الـسادس الهجـري :اسرتھ واوالده -ج
الثاني عـشر المـیالدي ومـا یلیهـا والتـي ارخـت لتـراجم وسـیر العلمـاء المـسلمین اال وذكـرت علمـاء هـذه 

السرة وفـضلهم كبیـر علـى تراثنـا العربـي االسـالمي فـاإلخوة الثالثـة وهـم ابـوه الـوزیر ابـي الفـتح ضـیاء ا
الــدین نــصراهللا بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن عبدالواحــد الــشیباني الجــزري الموصــلي تــوفي 

، وعمـــه المحـــدث ابـــي الـــسعادات المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن )هــــ٦٣٧(ســـنة
، وعمـه االخـر المـؤرخ )هــ٦٠٦(عبدالواحد الشیباني الجزري الموصلي الملقب بمجد الدین تـوفي سـنة 

ـــدین علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن عبدالواحـــد الـــشیباني الجـــزري  ابـــي الحـــسن عزال
، تركــوا لنــا اثــرا ضــخما مــن الكتــب فــي ) هـــ٦٣٠(تــوفي ســنة" صــاحب الكامــل فــي التــأریخ"الموصــلي 

  .... ت التفسیر وعلوم الحدیث والتاریخ والسیر واللغة واألدبمجاال
  :)٨(االثیر أي عن ابوه وعمیهقال الشاعر في ابناء 

  قد حاز كل مفتخر... وبنو االثیر ثالثة 
  م وأخر ولى الوزر... فمؤرخ جمع العلو 
  ـــــث له النهایة في االثر... ومحدث كتب الحدیـ 

  .ادر التي ترجمت له عن ذكر اوالده او احفاد له اما عن اوالده فقد سكت المص
   نشأتھ العلمیة و مصنفاتھ وخطھ-الفرع الثاني

نشا كاتبنا نبیها اریبا على الرغم من ان المصادر التي ترجمت له لم تذكر انه  : نشأتھ العلمیة -أ
ه و درس في مدارس الموصل العدیدة ،إال انها اكدت حضوره وجلوسه للسماع في مجالس ابی
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لقد كانت مجالس العلماء واألدباء :" اعمامه ،وهنا انقل كالم احد المؤرخ المعاصرین الذي یقول
منتدیات لكل العلوم والفنون واآلداب سواء اكانت هذه المجالس في االماكن المخصصة للتدریس ام 

و الرباط في البیوت فهذا مجدالدین بن االثیر ظل یواصل عقد مجلسه حتى اخر حیاته في بیته ا
لقد وجدنا ادلة قاطعة على حضور شرف الدین بن االثیر وسماعه وكتابته . )٩("الذي انشاه باسمه

في مجلس عمیه المحدث مجدالدین و عزالدین ما یؤكد ذلك ما وصلنا من كتب عمه مجد الدین 
سخه مثبت علیها سماعه مع باقي طالب العلم وشهادة عمه المؤرخ عزالدین بل وأكثر من ذلك ن

والنسخة ) هـ٦٠٦(بخط یده كتب عمه المحدث مجدالدین في مجلس السماع حتى وفاة عمه سنة 
تشهد على سماعه وهي مكتوبة بخطه، اضافة الى ذلك ما  یقول " منال الطالب"الوحیدة من كتاب 

ویبدو انه كانت لشرف الدین هذا عنایة ": منال الطالب"محمود محمد الطناحي محقق كتاب . د
) هـ٦٠٤(مكتوبة سنة" ألنهایة في غریب الحدیث" عمه فقد رأیت نسخة نفسیة من كتاب بكتب

الملحقة  وبآخرها قراءة على شرف الدین هذا،وهذه النسخة محفوظة بمكتبة قرا مصطفى باشا،
  .)١٠()هـ١٣٩٠(لتي الى تركیا عام وقد رایتها خالل رح١٨٨١٩برقم  بمكتبة بایزید باستانبول،

في محلة درب دراج بعد عودته ) مجدالدین(مجلس ابیه الذي اسسه في رباط اخیه كما وحضر     
قالئد "كما اكد ابن الشعار في كتابه ) هـ٦٣٧(ولغایة وفاته سنة ) هـ٦١٨(الى الموصل سنة 

كما وحضر مجلس عمه . وصرح بحضوره مجلس ضیاء الدین بحضور ولده شرف الدین " الجمان
كن من علوم وفنون االدب وضع عدة مصنفات ادبیة شهدت له نظم المؤرخ عزالدین، وعندما تم

  .ونثر حسن، وان لم تصلنا فحاولت جمع ما بقي من شعره
  ولكن یطرح سؤال هل رحل في طلب العلم خارج الموصل؟

لم تتحدث المصادر التاریخیة عن تنقله مع والده الذي كان وزیر في الدولة االیوبیة  واالتابكیة    
فعلى ) سنجار وبغداد اربل، سمیساط، صرخد، دمشق،( ابیه بین مدینته الموصل وبینحیث تنقل 

سبیل المثال قال ابن خلكان انه ورد اربل اكثر من عشر مرات، وعلى ما یبدو انه بقي في الموصل 
  .  برعایة عمیه مجدالدین  وعز الدین ابناء االثیر حتى ینهل العلم منهم

ت لم یصل الینا أي كتاب بشكل كامل بل وصلنا مختارات منها ترك ثالث مصنفا : مصنفاتھ-ب
  :وكتبه هي) وفي هذا البحث حاولت جمع شيء من شعره الذي توفر لدي ونشره(
مجمـــوع اشـــعار "انـــه: مجموعـــة اشـــعار مرتبـــة ابوابـــا،ذكره ابـــن الـــشعار وقـــال"روضـــة النـــدیم"كتــاب -١

ایت له مجموعا جمعه للملك االشـرف ابـن الملـك ور:" ووصفه بقوله. ،وقد راه ابن خلكان" مرتب ابوابا
ذكــره عمــر كحالــة فــي " العــادل بــن ایــوب ،واحــسن فیــه وذكــر فیــه جملــة مــن نظمــه ونثــره ورســائل ابیــه

  . )١١(كتابه معجم المؤلفین،ذكر وصفه الزركلي ولم یذكر اسمه
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  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(
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م محمـود بـن صـنفه باسـم الملـك معـز الـدین ابـي القاسـ"غرة الصباح في اوصاف االصطباح"كتاب -٢
  .ذكره ابن الشعار ،)م١٢١٣/هـ٦١٠(سنجر شاه، صاحب جزیرة ابن عمر في سنة 

ذكـر ماقیـل " غـرة الـصباح فـي اوصـاف االصـطباح:"ولـه توالیـف منهـا كتـاب سـماه:" یقول ابـن الـشعار
فــي الــصبوح وایــام الربیــع، ومــا وصــفت بــه الخمــر مــن طیــب انفاســها،واختالف الوانهــا واجناســها،وما 

 بــذلك مــن لطافــة ندمائها،ومحاســن قیانها،ونعــت الــساقي،وما یوصــف بــه مــن الحــسن والجمــال، یلتــثلم
والظــرف والكمــال ،واورد فیــه مقطعــات مــن اقاویــل الــشعراء،ورتبها علــى حــروف المعجم،ثــم اتبــع كــل 

  .)١٢("حرف من الحروف بشيء من شعره
وصــنف عــدة تــصانیف :" قــالوعلــى الــرغم مــن عــدم ذكــر ابــن خلكــان بــاقي اســماء المــصنفات فقــد    

  ". نافعة من مجامیع وغیرها
وقــد ضــاع الكتاب،وســلمت مقدمتــه،التي یعتقــد االســتاذ هــالل نــاجي انهــا مــن انــشاء والــده ضــیاء     
  . )١٣(الدین

االنــوار فــي نعــت "كتــاب :" ذكــره ابــن الــشعار وقــال)١٤("االنــوار فــي نعــت الفواكــه والثمــار" كتــاب -٣
، "وماقالــت الــشعراء مــن محاســن اقــوالهم اقیــل فــي الریــاحین والفواكــه واالزهــار،ذكــر م" الفواكــه والثمــار

، ونقـال )١٥("نزهة االبصار فـي نعـت الفواكـه والثمـار"بعنوان ) م١٤١٢/هـ٨١٥ت (بینما ذكره الغزولي 
قـــال الـــصفدي فـــي "، هكـــذا اســـماه االســـتاذ هـــالل نـــاجي واضـــاف "مطـــالع البـــدور"شـــیئا منـــه فـــي كتابـــه

ویبــدو ان هــذا الكتــاب بقــي فتــرة متــوفر مــن الــزمن یتناقلــه القــارى فــي " و عنــدي بخطــه هــ: " تاریخــه
  .، لكنه لم یصل الینا)١٦(البالد العربیة

قـد  )رحمـه اهللا(االسـتاذ الكبیـر هـالل نـاجي " رسـالة االزهـار"البد من القول بان محقق :مالحظة مهمة
 لولـده شـرف الـدین محمـد، و الـسبب الـذي اخطاء في نسبة الرسالة الـى ضـیاء الـدین نـصر اهللا ولـیس

اثنــاء عملــه فــي تحقیــق ( اراه هــو عــدم تحقیــق ونــشر كتــاب مــسالك االبــصار البــن فــضل اهللا العمــري
فـــالعمري اعطانـــا عـــدد مـــن االبیـــات الـــشعریة التـــي قطعـــت لنـــا بـــان  ،)١٩٨٢الرســـالة المـــذكورة عـــام 

لـشعریة نفـسها فـي  الرسـالة المـذكورة، وفـي  وقـد تكـررت االبیـات ا)١٧(الرسالة تعود لشرف الدین محمـد
هذا الباب فقد اضفت االشعار الموجودة في رسالة االزهار الى شعر شرف الـدین محمـد الموجـود فـي 

  .البحث
ھ -ج ا( خط ب انموذج ال الطال اب من وقـــد . وكــان شـــرف الــدین ابـــن االثیــر ذا خــط بـــدیع رائــع ):كت

منــال :"ة مــن كتــاب عمــه مجــد الــدین ابــي الــسعاداتحفظــت لنــا االیــام نــسخة فریــدة فــي غایــة النفاســ
ومنـــه نـــسخة  )١٨٢(مـــن مخطوطـــات الخزانـــة العامـــة بالربـــاط بـــرقم"الطالـــب فـــي شـــرح طـــوال الغرائـــب

تـــم كتــاب منـــال الطالــب فـــي شـــرح "جــاء فـــي اخــره. مــصورة فـــي معهــد المخطوطـــات العربیــة بالقـــاهرة 
 اهللا بــن محمــد بـن عبــدالكریم ولــد اخــي كتبــه محمــد بـن نــصر. طـوال الغرائــب وذلــك فــي سـنة ســتمائة 



 

 

)٥(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

هــذا وقـــد "المــصنف حامــدا هللا تعــالى علــى نعمـــه مــصلیا علــى رســوله مـــسلما والحمــد هللا رب العــالمین
وقـد خلـد هـذا الـسماع عمـه االخـر . سمع شرف الدین الكتاب وقرا نسخته على عمـه المـصنف الفقیـه 

ع جمیع كتـاب منـال الطالـب فـي شـرح سم:"المؤرخ عز الدین فكتب بخطه على صفحة عنوان النسخة
مجــد الــدین ابــي الــسعادات المبــارك ... طــوال الغرائــب مــن اولــه الــى اخــره علــى مــصنفه المــولى االخ 

 عبدالكریم امالء من لفظه ، ولد االخ الولد االعز شرف الدین محمـد بـن نـصر - كذا-بن محمد ابن
-كتبـه علـي بـن محمـد ابـن.  تمائة بن محمد بن عبدالكریم في عدة مجالس في شهور سنة سـت وسـ

 مـن سـنة سـت وسـتمائة حامـدا هللا تعـالى مـصلیا علـى رسـوله -كـذا–كذا عبدالكریم فـي جمـادى االول 
محمـود محمــد . محققـا مـن قبــل د"منـال الطالــب"،هـذا وقــد صـدر الجـزء االول مــن "محمـد والـه ومــسلما

  .)١٨(م١٩٨٠حي بمكة المكرمة سنة الطنا
  مذامھ،اراء المؤرخین واالدباء فیھ صفاتھ،-الفرع الثالث

لكل انسان جوانب خیر وشر وهنا یأتي دور المؤرخ في محاولة التاكد من المعلومات التي      
تصل ولكن یقف من یكتب مكتوف الیدین امام قلة المصادر فیكون علیه التحقق من صحتها 

  :وتحلیلها حتى ال یجانب الحق والصواب ویفسر الحادثة كما هي
اهم ما وصل الینـا هـو راي ابـن الـشعار الموصـلي والـذي اعتمـد علیـه وهـو انطبـاع :مذامھ  فاتھ،ص-أ

شخـصي نتیجــة لقائـه بــه  وصـف ابــن الـشعار شــرف الــدین مـن خــالل مـا ســمعه مـن االخــرین اضــافة 
شــاهدته عـدة مـرات بمجلـس والـده وعمـه ابـي الحـسن علــي "الـى رایـه الشخـصي  نتیجـة لقائـه بـه یقـول 

ولــم اكــن مــن قبــل اعلــم ان لــه شــعرا،فلما وقــع " ثــم یبــین حقیقــة عــدم معرفتــه بــه بــشكل جیــد"بــن محمــد
االجتماع به،سالته ان ینشدني شیئا من شعره، فاجاب الى ذلك،ووعـدني ان یكتـب لـي منـه جـزءا ،فلـم 

  ".رحمه اهللا تعالى–تطل به االیام حتى انتقل الى جوار ربه 
 ابن الشعار على شرف الدین ابن االثیر ام ال؟ على ایة ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هل تجنى

  : حال یمكن ان نحدد اراءه في شرف الدین بالنقاط االتیة
كثیـــر -٤.  ذا حمــق ورقاعــة-٣.    یــدعي الفـــصاحة فــي النثــر-٢. یتعــاطى فــن التراســل والــشعر-١

  ). من االدباء(متكبر على ابناء جنسه-٥. العجب بنفسه
 :  ر مااتهم به شرف الدین هو مایاتيویمكن ان اقول ان اخط

الكریم اال ان قول ابـن الـشعار فیـه نظـر " وخبرت عنه،انه كان یطعن في ألقران" قال ابن الشعار -١
ضع ویتـسامح فـي حـق العلمـاء واألعیان،ویـ" وكـذلك قـال-٢. )١٩(فله رأي مماثل في والـد شـرف الـدین

  .)٢٠("منهم،ویعرض بحمقه عنهم
ؤرخین و-ب ھاراء الم اء فی لــم یــصلنا ممــن التقــى شــرف الــدین ابــن االثیــر ســوى وصــف ابــن  :االدب

  .الشعار عن لقائه به والمذكور سابقا



 

 

)٦(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

وكـان لـضیاء الـدین المـذكور ولـد نبیـه لـه : وهـو قریـب العهـد بـه) هـ٦٨١-٦٠٨(یقول ابن خلكان     
: قـول ابـن خلكــانالـنظم والنثـر الحـسن وصــنف عـدة تـصانیف نافعـة مــن مجـامیع وغیرهـا ،ثـم یكمــل فی

ورایت له مجموعا جمعه للملك االشرف ابن الملك العادل بن ایوب ،واحسن فیه وذكر فیـه جملـة مـن 
  .)٢١("نظمه ونثره ورسائل ابیه

امــا صــالح الــدین الــصفدي فیبــین ان شــرف الــدین محمــد لــم یتــأثر بالجفــاء  الــذي كــان یـــشوب      
ین ابیــه وبــین أخیــه عزالــدین مجانبــة شــدیدة ومقاطعــة  وكانــت بــ)٢٢(عالقــة ابیــه وعمــه المــؤرخ عزالــدین

  .والدلیل على ذلك حضوره لمجلس عمه المؤرخ عزالدین كما صرح بذلك ابن الشعار
ولــه  غــرة الــصباح فــي أوصــاف (.... واخطــأ الــصفدي بنــسبة كتــاب شــرف الــدین الــى ابیــه فقــال      

  .)٢٣(...)اإلصطباح  و  كتاب األنوار في مدح الفواكه والثمار
الــذي مدحــه ) هـــ٧٤٩ت (بینمــا وصــل لنــا وصــف مــن لــم یعاصــره وهــو ابــن فــضل اهللا العمــري      
فطـــرة ذكـــاء غـــذي بلبانهـــا، وغـــدا فـــي ورق الـــشباب یهتـــز اهتـــزاز قـــضبان بانهـــا؛ طلـــب العلیـــاء " فقـــال

 والشبیبة ممدودة الطراف، والحبیبة غضة األطـراف، وكـان دأبـه فـي أدب یوشـیه، لطـرب ینـشیه، بفكـر
یندیـــه، لبكـــر یهدیـــه، فأهـــداها خفـــرات، وأبـــداها مـــسفرات، مـــن غـــرز وســـام ودرر ال تـــسام، نثرهـــا نثـــر 

الزمــان، فقــدحت األنــوار، وفتحــت بــین نــرجس المجــرة أعــین النــوار،  الجمــان، ونظمهــا قالئــد فــي جیــد
 فـي فطابت بهـا األیـام بكـر وأصـائل، وطالـت بـسحبها األیـام غـدر وخمائـل، وكـان مخالفـا لمـذهب أبیـه

 .التیه الذي مقت ألجله، ووقت میقات الحب لنجله
ولــد : وذكــره أبــو العبــاس ابــن العطــار، وقــال" ثــم اضــاف مــصرح بالمــصدر الــذي نقــل عنــه فقــال      

غـــرة الــــصباح فـــي أوصــــاف "ولـــه كتــــاب . بالموصـــل فـــي رمــــضان، ســـنة خمــــس وثمـــانین وخمــــسمائة
  .)٢٤("وله نثر رائق، ونظم فائقاألنوار في نعت الفواكه والثمار «وكتاب " االصطباح

نزهـة االبـصار فـي نعـت الفواكـه "عند ذكره نقوالت من كتـاب )  م١٤١٢/هـ٨١٥ت ( وصفه الغزولي 
بالشیخ الفاضل الكامل محمدابن القاضي المنشئ البلیـغ ضـیاء الـدین نـصر اهللا بـن "فوصفه " والثمار 

  .)٢٥(...."محمد بن عبدالكریم الموصلي 
  وخھ وزمالءه في السماعشی-الفرع الرابع

كمـا لــم یحـدثنا مــن ارخـو ألبیــه ضـیاء الــدین ابـن االثیــر عـن شــیوخه فكـذلك الحــال مـع ولــده شــرف    
  الدین وان كان من الممكن استنتاج ان شیوخه هم   

  .ضیاء الدین بن االثیر: عماه مجدالدین بن االثیر و عزالدین بن االثیر وابیه : شیوخھ -أ
  :ماع   زمالءه في الس-ب

البـدیع فـي "صالح حـسین العایـد محققـي كتـاب.لقد اشار الباحثان السعودیان فتحي احمد علم الدین ود
   من حضروا مجلسه وهم كما یاتي  )٢٦(لمجدالدین بن االثیر" علم العربیة



 

 

)٧(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

،والـشهاب القوصـي وجماعـة واخـر )ابن مجد الدین الـذي لـم یعـرف اسـمه(روى عنه ولده:قال السبكي 
  .)٢٧(ه باإلجازة فخرالدین بن البخاريمن روى عن

هـــو اســـماعیل بـــن حامـــد بــــن عبـــدالرحمن بـــن المرجـــا بـــن عبـــداهللا ابـــو الفــــتح : الـــشهاب القوصـــي-١
  .)٢٨(هـ٦٥٣ربیع االول سنة /١٧توفي في ) هـ٥٧٥(الموصلي االنصاري،ولد سنة

، قال ابـو الحـسن )٢٩()هـ٦٤٦(علي بن یوسف بن ابراهیم ابو الحسن القفطي المتوفى سنة:القفطي-٢
  .)٣٠(كتب الي اجازة بجمیع  مصنفاته ومسموعاته ومرویاته:القفطي

علـــــي بــــــن احمــــــد بـــــن عبدالواحــــــد ابــــــو الحـــــسن بــــــن البخــــــاري المتــــــوفى :فخرالـــــدین بــــــن البخــــــاري-٣
  ـ)٣١()ه٦٩٠(سنة
ولـم یـذكر احـد مـن المتـرجمین لـسیرة ابـي الـسعادات مجدالـدین بـن االثیـر غیـر هـوالء االربعـة مــن     

جــامع (التالمیـذ وقـد بحثــت كثیـرا عــن تالمیـذ اخـرین لــه فوجـدت الجــزء االول والجـزء الرابـع مــن كتـاب 
، مثبتـــا علیهمـــا ســـماعات كثیـــرة ووجـــدت )٣٢(لـــف رحمـــه اهللاؤبخـــط الم )االصـــول فـــي احادیـــث الرســـول

ان بعض من اثبـت سـماعه وقراتـه یجیـز تالمیـذه بعـد ذلـك بنـاء علـى اجـازة ابـن االثیـر لـه والشـك فـي 
  :هوالء الذین قراوا على المؤلف كتبه تالمیذ له ومنهم

  .عبدالكریم بن ابي المظفر بن محمد بن محمد شمس الدین بن االثیر:ابن عمه-٤
  .)٣٣(عمر بن سعد بن الحسین بن سعد بن الحسین بن قرطاس ابو القاسم وهو ابن عمته-٥
ق الــدین ابــو العــز اخــو عمــر یوســف بــن ســعد بــن الحــسین بــن ســعد بــن الحــسین بــن قرطــاس،موف-٦

  .  هـ وكان مع امه في الحج خاله مجد الدین بن االثیر٥٨٥السابق الذكر ولد في حج عام 
  .)٣٤(سمع جمیع مصنفات اخواله حتى لم یكد یفوته منها شيء:وقال ابن الشعار الموصلي

  .)٣٥(محمد بن سعد بن الحسین بن سعد بن الحسین بن قرطاس عمادالدین ابو عبداهللا-٧
عبـداللطیف بـن احمـد بـن عبـداهللا بـن القاسـم الـشهرزوري الموصـلي الـشافعي ابـو الحـسین المتــوفى -٨

  .)٣٦()هـ٦١٤(سنة 
یعقــوب بـــن محمـــد بـــن ابـــي الحــسن بـــن عیـــسى بـــن دربـــاس الموصــلي الهـــذباني شـــرف الـــدین ابـــو -٩

  .)٣٨(، وقد اجاز ابو یوسف غیره بروایته جامع االصول عن مؤلفه)٣٧(یوسف
بالموصل مر بن احمد بن ابي بكر النحوي العیسفني الضریر ابو حفص مجدالدین المتوفى ع-١٠

  .)٣٩()ه٦١٣(یوم عیدالفطر سنة
علي بن ابي المكارم بن مسعود بن حمزة االنصاري البغدادي المقرئ تاج الدین ابو الحسن -١١

  )٤٠()هـ٥٦٢(المولود ببغداد سنة
  .)٤١()هـ٦٢٣(رافعي القوزیني ابو القاسم المتوفى سنةعبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم ال-١٢



 

 

)٨(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

علــي بــن عبــداهللا بــن الحــسن بــن الحــسین بــن ابــي الفــتح بــن ابــي الــسنان الموصــلي المتــوفى فــي -١٣
  .)٤٢()هـ٦٣٧ت(شهر ربیع االول سنة 

  .)٤٣(غازي بن احمد بن یونس المقرئ الموصلي ابو الغارات-١٤
  .)٤٤()هـ٦٢١(في الدین ابو العباس المتوفى بالبصرة سنةاحمد بن شجاع بن منعة التكریتي ص-١٥
سلیمان بن جبریل بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعید بـن عاصـم الـشافعي -١٦

  .)٤٥()هـ٦٥٠(المتوفى سنة
  .)٤٦(عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم الموصلي ابو القاسم قوام الدول-١٧
  .)٤٧()هـ٦١٥(لي بن عبدالعزیز الزاري المتوفى سنةمحمد بن ابراهیم بن محمد بن ع-١٨
  .)٤٨()ه٦٥٢( والمتوفى سنة٥٨٢محمد بن طلحة بن محمد النصیبي المولد سنة -١٩
  .)٤٩()هـ٦٠٤(الیاس بن غازي بن التونتاشي االنري ابو الخیر المتوفى سنة-٢٠
  .)٥٠(علي بن ابي منصور الجصاص تقي الدین ابو الحسن-٢١
 )٥١()هــ٦٨٣(محمود بن مودود البلـدجي ابـو الفـضل شـیخ ابـن الفـوطي المتـوفى سـنة عبداهللا بن -٢٢

إدریـس بـن محمـد بـن عثمـان العـامري الـشوشي ( فـي ترجمـة عفیـف الـدین الـشوشي–قال ابن الفـوطي 
  .)٥٢(وسمع معنا بلدجي بروایته عن مصنفه) م١٣ق/هـ٧البغدادي ق

والمتــوفى ) هـــ٥٨٧(یم الطبیــب المولــود ســنةعبــدالعزیز بــن عبــدالجبار بــن عمــر الخالطــي الحكــ-٢٣
قـــال ابـــن الفــوطي وســـمع جـــامع االصـــول علـــى مــصنفه مجدالـــدین ابـــي الـــسعادات بـــن )هــــ٦٨٠(ســنة 
  .)٥٣(االثیر

روى عــن والــده :)٥٤(احمــد بــن عمــر الجنــدراني التبریــزي قــال ابــن الفــوطي فــي ترجمــة ابــن عمــر-٢٤
  .)٥٥(كتاب جامع االصول البي السعادات بن االثیر

 احمـد بــن محمــد بــن ابــي الكــرم هبــة اهللا بــن ابـي الفــتح بــن صــالح بــن هــارون الواســطي االصــل -٢٥
  .)٥٦(عن سبعین عاما) هـ٦٥٠(الموصلي الحنفي المتوفى سنة

  .)٥٧(االمام تاج الدین عبدالمحسن بن محمد بن محمد بن الحامض شیخ الباجریقي-٢٦
   المبحث الثاني 

  ما بقي من شعره 
و المـرآة الـصادقة التـي انعكـست علیهـا صـورة الحیـاة واحـداثها -دیوان العرب-ر وال یزالكان الشع    

والــسجل االمــین الــذي قیــدت فیــه افكــار النــاس وآراؤهــم واخیلــتهم ومــشاعرهم وقــد تــوزع علــى اغــراض 
كثیرة،منهــا المــدیح والهجــاء والرثــا والغــزل والخمریــات واالخوانیــات والوصــف والزهــد والــشكوى والعتــاب 

  .)٥٨(الى جانب الشعر التهذیبي التعلیمي



 

 

)٩(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

نظم شرف الدین محمد بـن االثیـر الـشعر لكننـا النعـرف فـي أي سـن بـدء ذاك الـنظم فقـد عـاش سـبعة 
ــــى كثیــــر مــــن  ــــه تطــــرق ال ــــشعر كــــان فــــي مقتبــــل صــــباه ، ولعل ــــد  ان نظمــــه لل ــــین عامــــا ، فالب وثالث

لفخــــــر والمــــــدیح واالخوانیــــــات الموضـــــوعات الــــــشعریة المعروفــــــة فــــــي االدب العربــــــي وهـــــي الغــــــزل وا
 ووصــف – نعــوت القهــوة -الخمریــات (، لكــن جــل مــا وصــلنا مــن شــعره یتحــدد بموضــوعات...والرثــاء
  ).الفواكه

ان اهتمـام شـرف الــدین محمـد بــن االثیـر الكبیــر بالخمریـات و وصـفها لــم یكـن غریبــا فـي عــصره،     
 مـــسهر الموصــلي التـــي كانـــت فقــد ظهـــر جلـــیال عنــد كبـــار شـــعراء عــصره بالموصـــل، مثـــل علــي ابـــن

، وكـذلك عنـد ابـي منـصور عبدالواحـد بـن ابـراهیم بـن الحـسین )٥٩(الخمریات مقترنة بشعر الغـزل عنـده
 و محمــود )٦١(، وكـذلك الحــال البــن دنینیــر الموصــلي)٦٠()هـــ٦٣٦ت(المعـروف بــابن الفقیــه الموصــلي 

ـــــن ســـــلیمان بـــــن ســـــعد المحتـــــسب   یوســـــف التلعفـــــري وشـــــهاب الـــــدین محمـــــد بـــــن ،)٦٢()هــــــ٥٩٨ت(ب
ومحمد بن حیـاك  ،)٦٤()هـ٧٠٣ت(سلیمان بن محمد بن عرفة ، وعلم الدین ابو محمد )٦٣()هـ٦٧٥ت(

  .  )٦٥()هـ٧١٤ت(اهللا الموصلي
  قافیة الهمزة

)١(  
  ) من مجزوء الرمل:(وقال یمدح 

ُیاملیكا زانه جو  ُ ََ َ ً ِ ُدوحلم وحیاء... َ َ َ ٌَ ْ ِ ُ  
َوالذيِ یكفي لمن نـــــــ ْ َ ْ ْ َ َِّ ُـــــــــــــــــــــــــائل جدواه والثناء... ـــــــــــــــــ َ َُ َ َ ْ َ ُ َ  

َوالذي یومان دا  ُ ََ ْ ْ َِّ ُء للبرایا ودواء... َ َ َ َ ٌَ َ  
ْإصطبح دام لك اإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ َ َ َ ْ َِ ُـــــــــــــــــبال واجتد البقاء... ْ َ َ ََّ ْ َ ُ ِ  

َفي نعیم ال یدا ََ ُ ِ ْ َ ُـــــــــــــــه زوال وانقضاء... ْنیـــــــــــــــــــــــــــــــــ َ َ ِ ْ ََ ٌَ  
ًَدمها یسقي سرورا  ُ َ ُُ ْ ْ ُإن سقى اَألشجار ماء... َ ََ َ ْ َ ْ  
ًوافن أیامك لهوا  ْ َ َ َ َّ ِ ْ ُقبل ان یاتي الفناء... َ ََ ْ ِ َ ْ َْ َ  

ْقهوة تذكر إسما  ُ ُْ َّ ْ ُعیل حیاه الفداء... َ َُ ِ َّ َ َ ْ  
َإنما ال ٌعیش استماع َّ َ ِ ْ ُ ْ ُوانخالع وانتشاء... َ َ ِ ِْ َ ٌَ َ َْ  

  .٦/٣٦٠ الجزء٥ ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج
)٢(  

  )من الخفیف:(وقال خمریة
بح في الشرق  ْیاندیمي قد أقبل الصُّ َّ ِ ُ َ َْ َ َْ ْ ْْ ِوولت حنادس الظلماء... َ ِ ََّ َّْ ُ َ َ ْ َ َ  

ْفالق ثوب الوقار عني ودعني  ْْ َ َ ِّ َِ ََ ََ َْ ِ ْمن مالم یزید في إغرائي. ..ْ ِ َِ َْ ِ َ ُ ْ ِْ َ ٍَ  



 

 

)١٠(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

ْواسقنیها حتى تراني ال أفـــــــــــــــــــــــــ ـ ََ ََ َ َ َ َّ َ َ ْ ِ َــــــــــــــــــــــرق بین الخضراء والغبراء... ْ َ ُْ ْ َْ َ َُ ََ ِ َ َ َ  
َْمن مدام أیدي المزاج علیها  َ َ ِ َ َ َْ ْ ِسمطُ  در كأنجم الجوزاء... ْ ََ ْ ُْ َ ِ َ ِّ ْ  

َفهي  ْ ْشمس لكن بغیر مغیب َّ َْ ِ َ ٌْ َ ِ ْ َولهیب لكن بغیر انطفاء... َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ  
َوهي نوحیة الغراس فلو تنـــــــــــــــــــــ  ُ َْ ْ َْ َُ ِ ََ َ َّ َ ت سوالف األنباء... َ ِـــــــــــطق قصَّ ِ َِ َ ْ َُ َ َ  

َأطربت كأسها فلو لم تدرها  ْ ُ ْ ََ َْ َ ُ َ ْ َ َكف ساق دارت على الندما... ُ ََ َُّ َ َ َ ِ َُّ   َءَ
َعجبا ما رأیت و الكأس تجلى  ْ ُْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َوهي شيء من أعجب اَألشیاء... َ َ َ ٌْ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ َ  

َمجمع النار والزجاج مع الما  َ َ ُ ُ َِ َ ُ َ َ َء ودر یدور فوق الماء... ْ ََ ُ ُْ َْ ٌ َ  
ِیاله منظرا وعیشا لوان اهللا لم یبل جمعنا بالفناء َ ََ ِ َ ْ َ ُ ُ َْ ْْ ََ َ ََّ ْ ً َ َ َ ْ  

ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار .  ٦/٣٦١ الجزء٥دالجمان،مجلد ابن الشعار،قالئ:التخریج
  .١٢/٢٥٧في ممالك األمصار،ج

  :الروایات
  اورد االبیات ابن الشعار،بینما اقتصر ابن فضل اهللا العمري على ایراد بیت  

ِفهي شمس لكن بغیر مغیب  ِ ْ   ٌولهیب لكن بغیر انطفاء... ٌ
 )٣(  

  قافیة الباء
  )البسیطمن مخلع : (وقوله

ِوروضة طلیقة حباء  َغناءة مخضرة جنابا... ِ َِّ ِ َّ  
ِینجاب عن نورها كمام  َ ْ ِینحط عن وجهه نقابا... ُ َ 
َیرشف من طلهاُ رضابا... َبات بها مبسم األقاحي  ُ 

  .١٢/٢٥٤ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
) ٤(  

  ) من السریع: (وقال ایضا
ْقد  بح لنا عن نقاب َ َْأسفر الصُّ َْ َْ ََُ َ ْوزفت الكاس ورق الشراب... ْ َْ ََّ ََّّ َ َُ َ ِ ُ  

ِْفقم بنا نشرب من قهوة  َ َْ ِ ُ ْ َ َ َْتلمع بالشرب كلمع السَّراب... ُِ ُ َِ ََ ْ ُّ َْ  
َمن قبل أن تلفظ شمس الضحى  َ ُّ ُ ْ َ َُ َْ ْ ْ ْمن أعین النرجس در السَّحاب... ِْ َ ََّ ُ ِ ْ َّ ِ ْ ْ  

ََأما ترى الكأس َ َ َ وایماضها ََ ََ ْ ْكالسَّیف والكأس لها كالقراب... َِ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ  
َفهزها فيَ كأسها هزة  َّ َِّ ِ َِ َُ َْتجن بها أثمار شرخ الشباب... َ َّ ِ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َ  

ابن فضل اهللا العمري،مسالك .     ٦/٣٦٠ الجزء٥ ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج
  .١٢/٢٥٤االبصار،ج



 

 

)١١(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

  : اللغة
  .ینا یشربفقمر: في االصل- ١

  :الروایات
  :هناك بعض الكلمات التي وردت بشكل مختلف لعلها خطاء الناسخ 

ِوزفت( فقد اورد ابن الشعار في الشطر الثاني من البیت االول كلمة - ١ َّ ُ بینما اوردها ابن فضل ) َ
ِورقت(اهللا العمري  َ.(  

ْبالشر(وفي الشطر الثاني من البیت الثاني اورد ابن الشعار كلمة- ٢ بینما اورد العمري كلمة ) بُّ
  ). ِللشرب(
ُتلفظ(ورد في الشطر االول من البیت الثالث كلمة - ٣   ). َتلقط(بینما اوردها العمري ) َْ
َالكأس(وفي الشطر االول من البیت الرابع كلمة - ٤   ).َالخمر(بینما اوردها العمري) َ
  )٥(  

  )من مخلع البسیط:(وقال ایضا 
باح ِللروض عند الصَّ َ ْ ِ ْ َ ُ طیب ِْ ُنمت إلینا به الجنوب... ْ ُْ َْ َ َْ َّ  

ُوأستمتع الطرف من كراه  َ ََ ْ ْ َّْ َ ْ ُفملت المضجع الجنوب... َ َُ ََ َْ َ َّ َ  
ْوالطیر فوق الغصون تدعو  َ ِ ْ ُْ ُ َ َ ُ َّْ ُطاب لكم وقتكم فطیبوا... َ َْ َ َْ ُْ ُْ َ َ  
ِوالكأس في كف ذي قوام  َ ََ ِ ِّ َ َِ ُیخجل من لینه القضیب... ُ َ َِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ  

َلوال ْ ْ لباس یقیه طرفي َ َِ ِ َِِْ ٌ ُلكاد من لحظه یذوب ... َ َْ ُ َِ ِ َِ ْ َ َ  
ْما سعد الوالدان فیه  ِ َ َِ َ ُ ُاال لتشقى به القلوب... َ ُُ َِ ْ ُ َّ  
َراح إذا الراح أبرزتها  َ َْ َ َ ُ ََّ َ ُصبا إلى شربها اللبیب... ٌ َِ ْ َّْ َ ِ ُ َ َ  
َلها إذا الماء جال فیها  َ َْ َ َ ُ َ ُفي قعر كاساتها وث... َ ُ َ ِ َ َ ِ ْ ُوبَ ْ  

ِإذا سرت في عروق شخص  ِْ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ َ ُهانت على قلبه الخطوب... ِ َ َُ َُ ِْ َْ َ َ  
ِوقائل ِ ُتب ، فقلت: َ َُ ْ َّكال :ُ ُهیهات عن شربها أتوب... َ َُْ َ َِ ْ ُ ْ ْ ََ  

َإذأ أستقام األنام طرا  َُ ُ ََ َ َ َ ْقل لي لمن تغفر الذنوب... ِ ُ ُّ ِ ُِ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ُ  
ابن فضل اهللا العمري، مسالك  و .  ٦/٣٦١الجزء ٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:  التخریج

  .١٢/٢٥٥األبصار في ممالك األمصار،ج
)٦(  

  )من مجزوء الرجز:(وقال فیها ایضا
بوح فاشرب  ِطاب الصَّ َ ْ َ ُ ُ َْ َهذا أوان الطرب... َ ُِ َّ َ َ َ  

ِودع دیار لعلع  َ َْ َ َ ِ َوخل ذكر الربرب... ْ َ َ َ ْ ِ ِّ َ َ  



 

 

)١٢(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

َِمن قهوة صافیة  َِ َ ِ ْ َ َتفوق م... ْ ُ ِاء السُّحبَُْ ِ َ  
ْصفراء مثل الیاسمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ َِ َ ََ َ ْْ ِــــــــــــــــــــــن أو كصافي الذهب ... َ َ َّ َِ ْ َ َ ْ ِ  
ْتریك في الظلماء إن  ِْ ِ َِّْ َ ِشجت شواظ اللهب... ُ َ َّ َ َ ُ ُْ َّ  
َترقص من فوق أعا  ِ ْ َ ُْ ِ ُ ِلیها اللي الحبب... َْ َ ََ ْ ِ َ ْ  

َكر ِاكب مستعجل َ ِْ َْ ُ ِقلوصه في خبب... ِ َ َُ ِ َ َُ  
ِفالغیم في تصعُّد  َِ ُ ْ َ ِوالغیث في تصبب... َ ٌّ َ َ ِ ُ ْ َ َ  
ِوالعیش واللذة في  َّ َ َُ ْ ِأحتساء بنت العنب... َ َ ِ ِْ َ َ ْ  
ٌیدیرها مقر طق  َ َْ ُ َُ ْ ِنشوان تركي النسب... ُِ َََّّ ْ َ ُِْ ُ َ َ  

َوال تؤخر عاجال  ََ ِ ِّ ُ ِآلجل مغیب... َ ََّ ُ ِ  
ِوث ِق برب غافر َ َِ ِّ َِ ِلكل عبد مذنب... ْ ِِّ ِ ِْ ْ َ ُ  

  .٦/٣٦٢ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
  :اللغة

  مزجت بالماء: : شجت- ١
)٧(  

   )من الرمل: (قوله
ٌلمع البرق فهاجت لوعة  ْ َُ َ َ ِلفؤاد بالتجني متعب... َ َ ْ ُ َّ ِ  

ِفتخال الجو من لمعته  ِ ِْ ُ ْحبشیا في رداء مذ... ُ ُ َ ِ ٌ ِهبَ َ)٦٦( 
  .١٢/٢٥٣ ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج

  قافیة الجیم 
)٨(  

  )من الكامل: (وقال ایضا یعنیها
بوح فعرج  َذكر المدامة في الصَّ َُّ َِ َ ْ ِ َ ََ ُ َِّورأى الصباح وقد بدا متبلجا... ََ َ ََ ُْ ََ َ َ َِّ  

ْوتصعَّدت أنفاسه طربا وقد  ْ ََ َ ََ ََُ ُ ََ َصاح الهزار على الغصون وهزجا.. .ْ َ َََّ َ ِ ْ ُ ََ ُ ِ َ  
َْوتالعبت أشجانه لما راى  َّ ُ َ َ َُ ْ ْ َ َ َزهر الریاض المستنیر مدبجا... َ ََّ ُِ َ ُ ََِ ْ ِّ ْ َ  

با  َوتنفست أنفاس علوي الصَّ ُِّ ِ ْ ُ ََ ْ ْ َّ َفغدا به ربع الصبا متارجا... َ َ ََِّ ُ ِّ ِ َ َ  
ٌفغدا إلى الخمار یصحب فتیه  َُ َُ َ َْ ِ َ َ َم األَنوف مصورا ومتوجاُش... ََِ َّ ََّ ُ َُ ً ََ ِ ْ ُ َّ  
َعافت نفوسهم الدینة فالدجى  ََّ َ ََ َّ َِّ ُُ ُ ُ ُ َمن نور أوجههم تراه مسرجا... ْ َُ ُ َ ْْ ُ َ ِ ِ ْ ِْ ُ ْ ِ  

  .٦/٣٦٣ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج  
  



 

 

)١٣(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

 )٩(  
  )من مجزوء الرمل: (وقال فیها ایضا

َّیالبینى باكرى الرا  ْ ِ َ ََ ْ ِح ب... ُ ِمحكوك الزجاج َ َ ُّ ِ ْ ُ ْ َ  
ْواصبحي الشرب فقد أیــــــــــــــــــــــ  ْ ََ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِــــــــــــــــــقضهم صوت الدجاج... َ َ ََّ ُ ْ َ ْ ُ َ  

ِوادیریها كمیت اللون شجت بالمزاج َ ِْ َّ ِِ َّ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َ  
َّقهوة لم تبصر النا  ِ ُْ ْ َ ٌ َ ِروال ضوء السراج... َ َ َِّ َ ْ َ َ َ  

َفإذا مادرات الك ِ َ ََ َ ِسات من قبل األجاج... ــــــــــــــــــــــــــــــا َ َ ْ ِ ُ َ  
ْفامري المطرب ان یقــــــــــــ  ََ ْ ِْ ُِ ِــــــــطع إرسال الحجاج... ُْ َ َ َ ْ ِ َ َ  

ِویغني بانخفاض الـــــــــــــــــــ  َ ِ ْ َْ ِّ ُ ِـــــــــــصـــوت من غیر انزعاج... َ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ ِ َّْ  
َال تضق ذرعا نع َ ٌ ْ َ ْ َِ ِكل ضیق النفراج... ْم َ َِ ْ ِ ِ َ َ ُ  

  .٣٦٤- ٦/٣٦٣ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
  قافیة الحاء

)١٠(  
  )من الرمل: (وقال ایضا 

ًیاندیمي قم بنا مصطحبا  ََ ْ ُ َْ َِ ُ ْ ِ َغرد الطیر فهات القدحا... ْ َ ََ ِ َ َُ َّْ َّ  
ْواسقنیها بنت كرم لم یدع  َ َْ ْ ََ ِ ْ َ َ ِ ِِْ ْ َمن قواه... َ َُْ َا الدهر إالشجاِ َ َّ ِ ُ ْ َّ  
َتطرد الهم إذا ما عبها  َ َ َُّ َ َ ِ َّ ْ َشاربوها وتفید الفرحا... َ َ َُ ُ ْ َُ َ َ ْ  
ِوتعوض عن مثاني معبد  َِ َْ َ َْ َ ْ ْ ِّ َ ُ َبمثاني عندلیب صدحا... َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َ َ ِ  

  .٦/٣٦٤ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
)١١(  

  )من مجزوء الرمل: (وقال في مثله
َّغر ْد الطیر الفصاح َ َِْ َ َّ باح... َ ُفاسقني الح الصَّ َ َ ْ ِِ ْ َ  

ْوادرها قهوة یعــــــــــــــــــــــ  ُ ٌ َ ْ َ َ ُـــــــــــــــــــــــــــذب فیها االفتضاح... ِ َ َ ُِ ْ ْ ُ  
ْخدرها الدن مدى االز َْ َ ُّ َّ َ ُ ُمان والقار الوشاح... ِ ُ ََ ِ  
َجسمها من الطف اال  ِ َِْ ْ َْ َشیاء وا... ُ ََ ُلطبع السَّماحْ ُ َّْ  

ُإنما اللذة في الدنیا سماع واصطباح َِ ِ َّْ َ ٌ َ َ ْ َُّ َ َ َِّ  
  .٦/٣٦٤ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 

  
  



 

 

)١٤(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

)١٢(  
  )من السریع: (وله

َفي روضة تطرب أغصانها  ُ ُ ِ ْسجع طیور في ذراها فصاح... ِ َ ِ ُ ِ ُ 
ُقد فتح النرجس أحداقه  ََ َّقبل الطل ثغور) و... (ُ   األقاحَِ
ْوتحسب األنهار في جریها  َ َُ ِّقد حمت الزهر ببیض الصفاح... َ ِ َ َِ َ ْ َ 

َودغدغ الغیث بطون الثرى  ُ ُفابتسمت فیه ثغور األقاح... َ ِ ْ 
َوكلما غنت هزاراتها  ْ َّ ُشقت جیوب النور هوج الریاح... َّ َْ ُْ ِ َّ ْ َّ 

  .١٢/٢٥٥ر،جابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصا: التخریج
)١٣(  

  : كما نقل لنا الغزولي ابیات من شعره ضمن نثره
َرب ذكرى قربت من تزحا  ... اذكرونا ذكرنا عهدكم  ْ َ ََّ ّ  

َِّاذكروا صبا اذا غنى بكم  َشرب الدمع وعارف القدحا ... َ ِ َ  
عالء الدین علي بن عبداهللا البهائي الغزولي،مطالع البدور في منازل : التخریج

ضیاء الدین بن االثیر،رسالة االزهار،تحقیق هالل ناجي،جامعة .    ١٢٨-١٢٧ص/١السرور،ج
  .١٠،ص١٩٨٣الموصل،
  :الروایات

ما وردت في رسالة االزهار بین) ترحا(في روایة عالء الدین ورد في الشطر الثاني وردت كلمة 
  )٦٧()نزحا(

  قافیة الدال
)١٤(  

  )من مجزوء الخفیف: (وقال في المعنى
َإسقني یا ْ َِ ابن معبد ِِ َْ ِمن شراب مورد... َ َّ َ ُ َِ َ ْ ِ  

َقهوة تذكر المسیــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ َ ُ ُْ ٌ َ ْ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــح بشیرا باحمد... َ َ ْ َ َِ َ َ  
ِمن یدري شادن حیي الطرف بض المجرد َِّ َ َ َ َُ ِّ ِ َِّ ِّ ٍ َِ ْ َ ْ  

ْفجیوش الظالم مثــــــــــــ ِ َ َ َّ ُ ُ ُ َـــــــــــــل طرید مشرد... ـــــــــ َ َّ َ ُُ ْ ِ َ  
َوالعصافیر ضللن  ََْ ُ ْ َ َ ِبین مغن ومنشد... َ ْ ََ َُ ٍ َ َْ  

َْواصطخاب االوتار بیــــــــــــــــــــــــــ  ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِــــــــــــــــــــــــــــــن مثنى ومفرد ... َ ْ ُ ََ َْ َ  
َوبد اللهو والتهتك جرت بمقو َ َْ ِ ُّ َّْ َُّ َ َِ ََّ ْديْ ِ  

َفاعص فیها قول العدا  ِ َ َ َ َْ َ ْ ِومالم المفند... ِْ ِّ َ ََُ ََ َ  



 

 

)١٥(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

ْواصطحبها وغنني  ِّ َ َ ََ ْ ِ َ ْفلقد طاب مشهدي... ْ ِْ َ ََ َ َ ََ  
ْعین قري عین اسعدي  ْ َِْ ُ َ ُ ََ ْطلع البدر فاسجدي... ْ ِْ ُ ََ ُ َ ََ  

  .٣٦٥- ٦/٣٦٤ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
)١٥(  

  )من الكامل: (وله
ُفي روضة سلت بها أنهارها  َ َ ْ َّ َِ ِمن كل ماضي الشفرتین مهند... َ َِّ ُ َ َ ْ  
ِقد صیغ فیها فضة بید الضحى  َِّ َ َ ِوأتى األصیل فصاغه من عسجد... َ ُ َ 

  .١٢/٢٥٣ ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
  قافیة الراء

)١٦(  
  )من الطویل: (وله

ُالسماء ألنه ِولم یطلع البدر  ُرأى بیننا بدرا له یخجل البدر... َّ ُ ُ ً  
ُتغنى وأسباب السرور تمده  ُّ ِ ُ َ ُوفي لفظه در وألحاظه سحر... َ ُّ ِ 

  .١٢/٢٥٣ ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
)١٧(  

  )من السریع: (وله في المشمش
َوالمشمش الغض الجني بدا  َ ُ ِ َ ُّ َ ِ الغصون كأنجم السحرَبین... ُ ِِ  
ِإن رمت أن أجنیه یشغلني  ُ ِ ْ ُْ ْ ُ ِطیب المشم ورونق النظر... ِ ُ َّ ُ 

ِسبحان خالقه وجاعله  ِ ِ ِ ِنزه العیون وعسجد الثمر... َ َِّ َ َُ َ ُ)٦٨( 
  .١٢/٢٥٤ ابن فضل اهللا العمري،مسالك االبصار،ج:التخریج

)١٨(  
  )من مجوزء الرجز: (وله

َوالشمس خلف الغیم كالــ َْ ِــــــــــــــحسناء خلف المعجر... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ ِ  
ْتبكي إذا ما احتجبت  ِمن شدة التحسَّر... َ َِّ ْ 

ٌلها النعامى نفس  َ َوالدمع ماء المطر... َ َ ُُ 
ِتسفر أحیانا لكي  ً ُ ِ ْ  تحظى ببعض النظر... ُ

ِكأنما تنثر في الـــــــــــــــــــــــ  ُ ِــــــــــــــأرض نجوم السحرـ... َّ ِ 
ٌأو ذهب منتثر  ٌ َ  ٍعلى بساط أخضر... َ



 

 

)١٦(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

 .١٢/٢٥٥ ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
)١٩(  

  )من مجزوء الكامل: (وله
ِزهر البهار بلونه  ِ ِ   یزهو على شمسِ النهار... ُ

ِبهر العیون بحسنه  َ َّفلذاك سمي بالبها... َََ  رَ
  .١٢/٢٥٦ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج

)٢٠(  
  )من الكامل(

ُأعلي یفتخر البنفسج جاهالً  َُ ُوالي یعزى كل فضل یبهر ... َّ ٍ َ ّ ْ ُ ّ ٕ 
ُوأنا المحبب  في  القلوب زمانه  ُُ ِ ُوبمقدمي أهل المسرةِ تفخر... ّ َّ 

ضیاء الدین .  ١٢/٢٥٢ األبصار في ممالك األمصار،جابن فضل اهللا العمري، مسالك: التخریج
  ٩،ص١٩٨٣بن االثیر،رسالة االزهار،تحقیق هالل ناجي،جامعة الموصل،

  :الروایات
بین وانا المحبب في القلوب،وهي غیر موجودة في رسالة " في"یوجد : في مسالك االبصار- ١

  .االزهار
)٢١(  

  :قال 
ٍفمن ذا یضاهیني بوصف فضیلة  ْوفضل... ُ   ُي على كل الریاحین ظاهرَ
ٌزماني على االزمان بي متشرف  ُوفخري لمن یبغي التفاخر قاهر... ِّ

)٦٩(  
 ،١٩٨٣ جامعة الموصل، تحقیق هالل ناجي، رسالة االزهار،  ضیاء الدین بن االثیر،:التخریج

  .١٠ص
)٢٢(  

  :وقد ورد في مخطوط رسالة االزهار هذه االبیات
َهللا یاطبیها لیلة  َْ َْ َ ِجدیرة بالحمد والشكر... ِ َ ِ ٌ  

ِمتصل باللهو والبشر... قضیتها في لیلة ظلها  َ َ ِ َ ً ُ  
ْوالراح قدَ راقت وقد مرقت َ َ ُ ّ ِهبت علیها نسمه الزهر... َ ّ ُ ََ ََ َّ  
ُوالشمع في عسكره واقف  ِ َِ َْ َ ِفي خدمتي متمثل األمر... ُ ْ ِ ُ  
َوالدهر قد جاد لمحبوبتي  َُ ْ ّ َمن بعد طول الصد وا... َ َّ َ ِ ْ َ ْ ِلهجرِ ْ َ  

ََقوامها یخجل سمرا القناة  َ ُ ِووجهها ابهى من البدر... ََّ ْ َْ ِ َ َ ُ َ  



 

 

)١٧(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

ُوساق ماراق لنا سمعه  ِمن بدعات النظم والنثر ... َ َ ّ َ ْ ِ  
َواصطلحا في الحال من بعد ما  ّ ِماال الى الفتنة والشر... َ ِ  

َحتى طوى اللیل جالبیبه   َ ََ ُ َ ْ ِوانتشرت اردیة الفجر... َ ْ ُ َ َ
)٧٠(  

 نص مخطوط القصیدة  لم یخرجه االستاذ هالل ناجي في  تحقیقه لرسالة االزهار، :ریجالتخ  
  ).١-ساشیر الیه م. (١٤ص
  ).٢-ساشیر الیه م(١٥ص ة موجود في رسالة االزهار، نفس النص المخطوط للقصید:التخریج  

  :الروایات
  ) ١-م(في النسخة یوجد هذا البیت في النسخة 

ُوساق ماراق لنا سمعه  ِمن بدعات النظم والنثر .. .َ َ ّ َ ْ ِ  
  ).٢- م(وهو غیر موجود في النسخة

  قافیة السین
)٢٣(  

  )من مجزوء الرمل: (وقال ایضا 
بــــــــــــــــــــــ  ْإسقني قد اسفر الصُّ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح سالف الخندریس... ِ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ ُ  

َودع الربع وتذكا  ََ َ ََ ِ ِ ر سعاد ولمیس...َ ْ ِ َِ َ َ ُ َ  
ِبین مزمار وعود  ُ َ ََ ِ َ ْ ِ ِوندیم وجلیس... ْ ِْ َ َ َِِ َ  

ِقهوة عتقتها في  َ َ ََّ َ ٌ َ ْ َهیت بهرام المجوسي... َ ْ َ َُ ََ ُ َ ْ ِ  
ِقادرها في قنان  ََ َِ َ َ ٍوبواط وكؤوس... ْ ْ ُ َ َ َِ  

ٌفهي في الدن عروس  َْ ُ ِّ َّ َ ِ ِ ْ ِخدررهاَ لعروس... َ َّْ ُ َ ُ ُ َ  
َواذا َأودعت اال ِِ َ ِ ْ َ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــداح ازرت بالشموس ... ْقــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ ْ ُ َُّ َِ ْ َْ ْ َ  

  .٦/٣٦٥ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج  
)٢٤(  

 )من الوافر: (وله
ِوكمثرى حبوت به الندامى  ِتزیل تقطب الوجه العبوس... ُ ِ َ ُّ ُ ُ  

ِوقد ملئت بصفرة خندریس... ِج ِكأكواب صغار من زجا ْ َ ِْ ُ ُ 
  .١٢/٢٥٤ ابن فضل اهللا العمري،مسالك االبصار،ج:التخریج

)٢٥(  
  )من السریع: (وله

ًَأما ترى نرجسنا قائما    ِوهو لنا في لیلنا حارسا... َ



 

 

)١٨(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

َقد فتح األحداق مستیقظا  ُ َ ِفظل یخشى أن یرى ناعسا... َ ُ َّ 
ْحتى إذا قبلت من أشتهي  ِ ُ ِ من فطنته ناكساُتراه... َّْ ِ ِْ 

  .١٢/٢٥٦ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج
  قافیة الضاد

)٢٦(  
  )من الكامل: (وله

ِنثر النسیم الطل من أغصانه  ِ ِْ َّ َّ ُ ِوالروض بین مذهب ومفضض... َ ّ ِ َّ َ ُ َ ُ  
ََفتخاله فوق الغدیر وقد طفا  ْ ِ َ ُ ٍحببا یدور على شراب ... ُ ُ ً َ  ِأبیضَ

  .١٢/٢٥٥ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج
  قافیة العین

)٢٧(  
  )من الكامل: (وله

ُهب النسیم على الغصون فخلتها  ِ ُ ِمثل األحبة ساعة التودیع... َّ َ َّ َ  
َوبكیت من وجدي وفرط صبابتي  ِ ْ َ ْ َ  ُحتى سقیت أصولها بدموعي... ُ

  .١٢/٢٥٥ العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،جابن فضل اهللا:التخریج
  قافیة القاف

)٢٨(  
  )من الرجز: (وله

  ِـــــــــــــــــــــــــــــــدو في خالل الورق... َِأما ترى اللیمون یبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ِبظاهر من ذهب  َ َْ ِ  ِوباطن من ورق... ٍ

ٌتحوطه غالئل  ُ ْمن أخض... ُ ِر إستبرق ِ ِ 
ِجال ظالم الغسق... ٌإذا دنا اللیل لنا  َ َ َ 

  .٢٥٤٢٥٣-/١٢ ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
  قافیة الالم

)٢٩(  
  )من الكامل: (وله

ٌوالروض ساه باسم مستعبر  ٌ ِ ُُخضل بطل سمائه مطلول... ُ ِ ِ َّ َ ٌ َ 
ٌوالفصل معتدل فیا عجبا له  ٌ ُف النسیم یمر وهو علیلكی... ُ َ َ َّ َ 



 

 

)١٩(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

  .١٢/٢٥٥ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج
)٣٠(  

  ) من الوافر: (وله
ِتغني یا حمامة فوق غصن  ْ ُ َ ْ َّثنت أعطافه ریح الشمال... َّ ُ ُْ ِْ َ ْ ََ  

َفإنك كلما غردت صوتا  ِ َّأمیل من الیمین إلى الشمال... َِّ ِ َ ِ ُِ 
  .١٢/٢٥٦ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج

  قافیة المیم
)٣١(  

ومن شعره،ما نقلته من خط یده یصف الخمر،من قطعة اوردها في : ابن الشعار الموصلي یقول
 )من الكامل":(غرة الصباح"كتابه

باح ندیمي  ْباكر بها قبل الصَّ ِ ْ َ ِ َ َْ َ ُّبنت الكروم وأم... ْ َ ِ ْ ُ ُ ُ ِْ كل كریمْ َ ُِّ  
َصفراء في حلل الكؤوس مزاجها  َُ ََُ ِ ِ ْ ُ ُ َُ ِ َ ِمن قبل كون الشمس من تسنیم ... ْ ْ َ ِ ِِ ْ َّ ِِ ْ َ ْ ْ  

ٌكانت ولیس من الكواكب كوكب  َْ َ َ َِ َ ََ َ َْ ِمقصورة في جنة  ونعیم... ْ ْ َ َ َّ َِّ َ َْ ُ ْ  
ْحتى إذا فض الختام تكونت  ََ َ ِّ َ َُ ً َُ ُشمس وزینت السَّما بنجو... َّ ُ ٌَّ ُ َ ْ   ِمَ
َوتنفست فتنفست أرواحنا  َُ ْ ْ َّْ ََّ ََ ِْوتحركت شوقا لكل قدیم... َ َ َِّ ُ َّ ْ َّ َ َ  

ََجاء النسیم بها إلي ولم تزل  ْ ََ َّ َّ ُِ َْ َّ َِنفسي مرنحة لكل نسیم... َ َْ َ َِّ ُ َ ٌ َّ َ ُ ْ ْ  
َوسعى بها ریما أغن ومن رأى  َ َْ َ َّ َ ً ْ ِ َ ِْشمسا مطالعها بكف الریم... َ ِّ ِّ َ َ َُ ًَ ْ َ  

َیشدو على َ َْ ُ ُ كأس المدام كأنه ْ َّ َ َِ َ ُ ِصوت المخیب فیه والمزموم... ِ ْ ُْ َ ُْ َ ِ َْ ِ َّ َ ُ َ  
ُووددته لوكان یمزج كأسه  ُ َ َ َُ َ َِ ْ ْ َ ُ ِ َ ِمن ریقه برحیقه المختوم... َ ْ ُ ْ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َْ ِ  

  .٦/٣٥٩ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
)٣٢(  

  )من الخفیف:(ونقلت ایضا من خطه قوله
َإسقیاني فا َ ِلصبح مرخي اللثام ْ َِّ َ ْ ُ ُ ْ ِبنت كرم شجت بماء غمام... ُ َ َ ِْ َ َّ ُ ٍ ْ َ َ ِ  

ْخندریسا تدني السُّرور وقد أصـــــ  ْ َُْ َ َ ُْ ْ ً ْ ِ َ ْ ِـــــــبح عن شربها بعیدَ المرام... َ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ِْ ُ  
ْشبه نار الخلیل في بردها وهــــــــــ  َ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْــــــي كنار الكلیم في اإلض... ْ ِ ْ َ َِ َ ِرامَ َ  
ُوفتاة مذكرات لهاَ األفعال  ََ ْ َ َُ ٌ َّ ْلكن مؤنثات األسامي... َ َ َُ ََ ُ ْ َ  

ْزعموا أنها حالل فدعني  ْ َ ََ ٌ َ َ ََ َُ َمن خالل في شربها أو حرام... َ َ َ ََ ْ ِْ ُ ِ َ َ  
ٌواقتصد في المالم إني خلیع  َْ َ ِّ َِ َ ْ َ ْ َِمستمر على سماع المالم... َ ََ ُِ َ ََ َ ٌ ِ  

َوأدرها حتى تراني ال ََ ِ َ َّ َ َ ِـــــــــــــــرق بینَ األعراف واألنعام... ْ أفـــــــــــــــ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ٌ َ  



 

 

)٢٠(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

ِلین العطف بعد طول جماحي  ِ َِ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َْ َأخرس اللفظ بعد حسن كالمي... َِّ ِ ِ َّْ َ َ ِ ْ ُْ ََ ْ َ َ ْ  
  .٦/٣٥٩ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج  

  :اللغة
  مزجت بالماء: شجت- ١
 )٣٣(  

  )من الخفیف:(ابیات فیهاوله ایضا من 
هباء في الحسن والســـــــــــــــــا  َفكأن الصَّ ّ َْ ِ ُ َِ َ ْ َّ َ ِقـــــــــــــي لها والحباب فوق المدام... َ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ  
ِشمس ظهر في كف بدر علیه  َِْ َ َِ ِْ َّ َ ْ ُْ ُ َِسمط در تحكي نجوم الظالم... َ َّ َ ْ ُ ُ ْ ِ ِْ َ َّ ُ ْ ْ  

  .٦/٣٦٢ الجزء٥ان،مجلدابن الشعار،قالئدالجم:التخریج 
)٣٤(  

  )من الرمل:(وقال فیها ایضا 
ُباكر الشرب الكرام  َ ِ َ َْ َّ ِ ُفاسقني طاب المدام... ِ َ ُ َ َ ْ ِ ْ َ  
ِّمن كمیت خسروي  ِ َ َْ ِ ِْ ُقبل َأن یدنو الحمام... ُْ َ ُ ْ َ ْ َْ َ  
َقهوة عتقها في  ََّ َ ٌ َ ْ ُدنها سام وحام... َ َ َ ٌ َ َ ِّ َ  
ْشجها أحور قداد  َُ َ َُ ََ ْ َنف ع... َّ َ ُینیه السَّقامَ َ ِ ْ َْ  
ِفاسقنیها بقنان  ََِ َ ِِْ ْ ُبعدها طاس وجام... َ َ ٌ ََ َ َ َ ْ  

ِوأدرها مترعات  َِ َ ُْ َ ْ ُزانها میم والم... َ َ َ ٌ ْ ِ َ َ َ  
َفالربى قبلها الزهــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ ََّ ُــــــــــــــــر وحیاها الغمام... َُّ َ َُ َ َّ َ َ  

بح قد أق ْوجیوش الصُّ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ُـــــــــــــــــــــــــبلن إذ ولى الظالم... ــــــــــــــــــــــــــــــ َ َ َّ َّ َ ْ ِْ َ َ  
َخمسة في ستة والــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ ِ َِ ٌ ْ َــــــــــــــــــــــــــقوم عن ذاك نیام... َ ُ َْ َِ َ َ ْ َ  
َفإذا مازدت كاسا  ْ َ َ ْ ِ َ َ َفعلى الدنیا السَّال... ِ َْ ُّ َ   ُمَ

  .٦/٣٦٢ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 
)٣٥(  

  )من الطویل:(ومن قول
ٕیصلن بنوحي نوحهن وانما  ِّ ُ َ ِبكیت بشجوي ال بشجو الحمائم... َ ِ َ ُ َ 

ضیاء الدین .   ١٢/٢٥٦ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج
 ٧،ص١٩٨٣الل ناجي،جامعة الموصل،بن االثیر،رسالة االزهار،تحقیق ه

  



 

 

)٢١(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

)٣٦(  
  : شعر

ُّواذا ما استطیب ریح ذكي  ٌ ّ ْشبهوه بریحتي تعظیما... ُ َ َ َ  
ِّأنا صبح االزهار حقا ومادوني تراه العیون لیال بهیما ً ُ)٧١(  

  .٩،ص١٩٨٣ضیاء الدین بن االثیر،رسالة االزهار،تحقیق هالل ناجي،جامعة الموصل،: التخریج
  قافیة الهاء

)٣٧(  
  )من الكامل: (وقال فیها ایضا 

َقم یاندیمي للمدام فآتها  ُ َْ ُِ َ ِْ ِ ِْ ْ َ َعجالن فاآلیام في غفالتها... َ َ ََ َ ِ ُ َّ َ َ َْ  
ْوأشرب على طیب الریاض وسقني  ِِّ َ َ َِ َ َِّ ِ َْ َ َ َصفراء كاآلقمار في هاالتها... ْ َ ََ َ ِ ِ ْ َ َ َْ  

َكرخنة ال تعتزي مع جهلها    َ َ َ َُ ْ َِْ َ َْ ُ َّبسنیها إال... َّ ِ َِ َ إلى حاناتهاِّ ِ َِ َ ِ    
ْأو ماترى اَألوتار حیث ترجعت  َّ َ َ ََ َُ ْ َ ْ َفَأجابت اآلطیار في نغماتها... َ َ ََ َ َِ َ ََ َ َ  
َفابق البالبل في أحتساء سالفة  َ ََ ُ َِ ِْ َ ِ َالتنزل اآلحزان في ساحاتها... ْ ِ َِ ََ َ ْ ِ ُ َ  
بوح غالئال  َوألبس ألیام الصَّ َِ َ ِ ْ ُ ِ َّ ْ َْ ِّشیعیة في كل م... َ ُ ِ َّ ْ   َا أوقاتهاَ

بوح تنل من اآل  َوأخلع عذراك في الصَّ ُِ ِ ِْ ََ ِ ْ َ َ َ ْ َ َفراح في الدنیا منى لذاتها...  َ ُ َِ َّ َِ َ َ ْ ُّ ِ ْ  
  .٦/٣٦٣ الجزء٥ابن الشعار،قالئدالجمان،مجلد:التخریج 

 )٣٨(  
  )من السریع: (وله

ٌالسحب تبكي والثرى ضاحك  َّ ِبكاء صب مل من جفوته ... ُ ّ ِّ  
َّوالزهر قد فتح أ ْ ُزراره ُ ْكأنه استیقظ من رقدته... َ ِْ َ ُ 

  .٢٥٤-١٢/٢٥٥ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج:التخریج
)٣٩(  

  )من المنسرح: (وله
ُوالماء بین الریاض تحسبه  ُ َقد جرد البیض وهو یحمیها... َِ َ َِ َ َّ ْ  
ُوكلما غنت الطیور بها  ُتراقص الزهر في نواحیها... َّ َ 

  .١٢/٢٥٦ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: یجالتخر
  
  



 

 

)٢٢(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

)٤٠(  
  )من الكامل: ( فقال

ّومهفهف لما بدا في خده  ُشبه البنفسج وانطفا توریده... َ َْ ِ ْ 
ْغم البنفسج حین شوه خلقه  َ ْ َ َّ َ ُوغدا على مبیضه تسویده... ّ ْ َ ّ 

ضیاء الدین . ١٢/٢٥٦في ممالك األمصار،جابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار : التخریج
  .١٠ص ،١٩٨٣ جامعة الموصل، تحقیق هالل ناجي، رسالة االزهار، بن االثیر،
  قافیة الیاء

)٤١(  
  )من الرجز: (وله

ًإني رأیت باألراك هتفا  َّ ُِ ِ َّتزعم أن عندها ما عندي... ُ ُ  
ِتبكي بال دمع وأبكي بدم  ِشتان بین وجدها ووجدي... ِ َ َ 

  .١٢/٢٥٥ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار في ممالك األمصار،ج: التخریج
  :الهوامش

ــــن الــــشعار الموصــــلي،قالئدالجمان،المجلد الخــــامس) ١( .   ٧٤٠ تسلــــسل ٣٦٥-٣٥٨الجــــزء الــــسادس،ص-اب
ــــــي،االعالم،ج ــــــاء االثیــــــر،ص.  ٧/١٢٥الزركل ســــــعیدالدیوه .  ٤٥٥-٤٥٤جامعــــــة الموصــــــل،بحوث نــــــدوة ابن

ـــاریخ الموصـــل،ج ـــدین ابـــن االثیر،الجـــامع الكبیـــر، المقدمـــة، ص.   ١/٣٨٣جي،ت بطـــرس .  ١٠-٩ضـــیاء ال
ضـــیاء الـــدین ابــــن .  ٢/٣٢٧فـــؤاد البـــستاني، دائـــرة معـــارف،ج.   ٣٧٢-١/٣٧١البـــستاني، دائـــرة معـــارف،ج

ـــــــون،ج.  ٥١-٢/٥٠،ج)هـــــــالل نـــــــاجي.حققـــــــه(االثیر،دیـــــــوان رســـــــائل، .  ٢/٦٣٤البغـــــــدادي،ذیل كـــــــشف الظن
عــالء الــدین .   ١٦٢٦٤ تسلــسل ٣/٧٥١عمــر كحالــة،معجم المـؤلفین،ج.  ٢/١٠٠الـصائغ،تاریخ الموصــل،ج

، وفیــات االعیــان )هـــ ٦٨١ت(ابــن خلكــان. ١٢٨-١/١٢٧علــي الغزولي،مطــالع البــدور فــي منــازل الــسرور،ج
مجلــة ).  فــي اخــر ترجمــة والــده ضــیاء الــدین ابــن االثیــر (٧٦٣ ترجمــة ٥/٣٩٧وانبــاء ابنــاء الزمــان، المجلــد

  . ٢٢/٢/٢٠٧طات العربیة،معهد المخطو
ــــــــك االشــــــــرف )  راجــــــــع ســــــــیرة ابیــــــــه وعمیــــــــه. ( ٥٣٥- ٥٩٥-٣/٤٤٨تــــــــاریخ االدب العربــــــــي، ج) ٢( المل

  .  ٤٩٦الغساني،العسجد المسبوك،ص
ســـمیت الموصــل النهــا وصـــلت بــین الجزیــرة والعـــراق :٥/٢٢٣قــال یــاقوت الحمــوي فـــي معجــم البلــدان ج) ٣(

ـــل ـــین دجلـــة والفرات،وقی ـــل وصـــلت ب ـــةالن:،وقی ـــد ســـنجار والحدیث ـــاریخ الموصـــل : راجـــع. هـــا وصـــلت بـــین بل ت
  .١١٤سعیدالدیوه جي،وبلدان الخالفة الشرقیة للمستشرق كي لسترنج ص

  .٣٩٧هـ ،ص٦٣٠-٦٢١الذهبي،تاریخ االسالم سنوات ) ٤(
  .   ٣٤٨-٣/٣٤٧الحافظ المنذري،تكملة لوفیات النقلة،ج) ٥(
  .٣٩٨صهـ،٦٣٠-٦٢١الذهبي،تاریخ االسالم سنوات ) ٦(



 

 

)٢٣(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

  . رقما وكتابة٦٦٢جعل الباشا البغدادي في ذیله على كشف الظنون سنة وفاة ) ٧(
  ).مادة اثر(تاج العروس) ٨(
  .١٢/٢٨٩ابن االثیر،الكامل في التاریخ،ج) ٩(
  .٤٣مجدالدین ابن االثیر،منال الطالب في شرح طوال الغرائب،ص) ١٠(
ابـــــــــن خلكـــــــــان وفیـــــــــات .  ٧٤٠ ترجمـــــــــة ٣٦٥-٥/٣٥٨ الجـــــــــزء ٦ابـــــــــن الـــــــــشعار،قالئدالجمان،مجلد ) ١١(

  .١٢٠-٧الزركلي،االعالم،ج. ٢/٢١٢االعیان،ج
  .  ٧٤٠ ترجمة ٣٦٥- ٥/٣٥٨ الجزء ٦ابن الشعار، قالئدالجمان،مجلد ) ١٢(
یقول االستاذ هالل ناجي محقق كتاب رسائل ابن .   ضیاء الدین ابن االثیر، دیوان رسائل،المقدمة) ١٣(

في كتابه (ك من وقع الوهم الكبیر الذي وقع فیه الدكتور محمود یاسین احمد وهنا: االثیر في مالحظة له
حین خلط بین الشرف محمد وبین ابیه نصراهللا بن محمد فنسب ). ٤٦٥االیوبیون في الشام والجزیرة ص

لضیاء الدین بن االثیر كتابه ابنه الشرف محمد وهو المجموع الذي جمعه للملك االشرف وذكر فیه جملة 
وقدم له محمد بن محمد بن عبدالكریم "ظمه ونثره ورسائل ابیه ونص عبارة الدكتور محمود یاسینمن ن

جملة من نظمه ونثره ورسائل ابیه وجعلها على شكل كتاب ) م١٢٤٠/هـ٦٣٧(ضیاء الدین ابن االثیر ت 
ته كانت سنة ،والخلط في هذا الكالم متعدد الجوانب فالشرف محمد اسمه محمد بن نصراهللا بن محمد ووفا

  .  هـ والمجموع الذي اهدي للملك االشرف صنفه الشرف محمد ولیس ضیاء الدین ابن االثیر٦٢٢
  .٢٠٤- ٢/٢٠٣بسام ادریس الجلبي، موسوعة اعالم الموصل،ج) ١٤(
  . ١٢٧هكذا ورد العنوان في مطالع البدور،ص) ١٥(
.  ٢/٦٣٤ح المكنون،جاسماعیل باشا البغدادي،ایضا.  ١٢٧الغزولي،مطالع البدور،ص) ١٦(

  .٧/١٢٠الزركلي،االعالم،ج
 .١٩٨٣راجع ضیاء الدین بن االثیر،رسالة االزهار،) ١٧(
  . مجدالدین بن االثیر،منال الطالب،المقدمة) ١٨(
راي ابن الشعار في ابي شرف الدین محمد الوزیر ضیاء الدین نصر اهللا عندما  كان یلتقیه في   )١٩(

 اتصل ببدر لؤلؤ كان مدة مقامه بالموصل مشتغال بالتصنیف وجماعة من ولما"مجلس اخیه   حیث یقول
انه كان كثیر :" ، ویفسر ابن الشعار عزوف الناس عنه بقوله"الناس یختلفون الیه ویقتبسون من فوائده 

الحماقة،متناقض االحوال،متهورا في اموره،سفیه اللسان،جباها لمن یخاطبه،ولو كان ملكا او سلطان،ممقوتا 
لى الناس ،شرس االخالق،سریع الغضب،متكبرا في نفسه،ذا عجب عظیم وصلف زائد،وما كان بطئ ا

القریحة،جامد الخاطر،بل انه كان جید الرویة،صحیح الفكرة،اذا رام كتابة كتاب اغلق باب داره ،وادام 
  .الفكر،ویكتب،ویخرق ما یكتبه،ویعاد النظر فیه زمانا طویال

  .  ٩٢-١٢١ضیاء الدین بن االثیر،الوشي المرقوم في حل المنظوم،.  ٧/٣٣٥راجع وفیات االعیان،ج
  .   ٣٦٥-٣٥٨الجزء السادس،ص- ابن الشعار،قالئدالجمان،،المجلد الخامس) ٢٠(
  ).في اخر ترجمة والده  (٣٩٧ص٧٦٣،ترجمة ٥ابن خلكان، وفیات االعیان، المجلد) ٢١(



 

 

)٢٤(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

خ عزالدین علي واخیه ضیاء الدین نصر اهللا یقول صالح الدین الصفدي عن العالقة بین المؤر) ٢٢(
،الوافي )هـ٧٦٤ت (صالح الدین الصفدي). وكانت بینه وبین أخیه عزالدین مجانبة شدیدة ومقاطعة(

  .٢٥- ٢٧/٢٤بالوفیات،ج
  .  ٢٥-٢٧/٢٤الصفدي،حرف النون،ج) ٢٣(
 .١٢/٣٣٧،مسالك األبصار في ممالك األمصار،)هـ٧٤٩ت (بن فضل اهللا العمري) ٢٤(
  .١٢٧الغزولي،مطالع البدور،ص) ٢٥(
  .   ١/٢٣مجدالدین المبارك بن االثیر،البدیع في علم اللغة،ج) ٢٦(
  .٨/٣٦٦السبكي،طبقات الشافعیة،ج) ٢٧(
ابن كثیر،البدایة .  ١٦٧ تسلسل٤٣٢- ١/٤٣١ج- ١ابن الشعار،قالئد الجمان،مجلد: ترجمته في) ٢٨(

شهاب القوصي وهو یذكر شیوخه الذین سمع منهم قال ابن الشعار عن ال.  ١٨٧-١٣/١٨٦والنهایة ج
وقد وهم كثیر من الباحثین في اسمه بل حرفوا القوصي الى الطوسي ) وبالموصل من مجدالدین ابن االثیر

  .    ١٩وبحوث ندوة ابناء االثیر،. ١٤فاخطاوا في ترجمته انظر مقدمة منال الطالب،
ابن .  ٢١٣-٢/٢١٢ السیوطي،بغیة الوعاة،ج. ٢٠٤-١٥/١٧٥یاقوت الحموي،معجم االدباء،ج) ٢٩(

  .     ٥/٤٠٨العماد، شذرات الذهب، ج
  .٣/٢٥٨انباء الرواة،ج) ٣٠(
في مكتبة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة رسالة في ( و٨/٢٤٤انظر طبقات الشافعیة ج) ٣١(

  ). ف٧٢٥/١مشیخة ابن البخاري رقم 
 ٢٠٨ والجزء الرابع في الظاهریة بدمشق رقم ٢٢٩تنابول رقم الجزء االول في خزانة فیض اهللا باس) ٣٢(

  . حدیث
  .  ٩٦٩تسلسل٨/٢١٣ج-٧ابن الشعار،عقودالجمان،مجلد) ٣٣(
وهو ناسخ كتاب المرصع في االباء .  (٩٦٩تسلسل٨/٢١٣ج-٧ابن الشعار،عقودالجمان،مجلد) ٣٤(

  ).٥٥٦٠واالمهات خزانة االوقاف ببغداد رقم 
  .  ٩٦٩تسلسل٨/٢١٣ج-٧الجمان،مجلدابن الشعار،عقود) ٣٥(
  .ب١٠٢العقد المذهب،.   ١٥٣٤تسلسل٢/٣٩٧ترجمته التكملة لوفیات النقلة،ج) ٣٦(
  .١٧٦منتخب المختار،ص.  ٩٥٢ تسلسل١٠/١٠٤ ج٨ترجمته في قالئدالجمان،مجلد) ٣٧(
  . حدیث٢٠٩المجلد العاشر من جامع االصول نسخة الظاهریة رقم ) ٣٨(
  .٥٣٣ تسلسل٢٠٨-٥/٢٠٧ج-٤ئد الجمان،مجلدابن الشعار،قال) ٣٩(
  .٤٩٩ تسلسل٥/١٠٦ ج٤ابن الشعار،قالئد الجمان مجلد ) ٤٠(
  .المجلد العاشر من جامع االصول نسخة  المخطوطة) ٤١(
  .٢/٣فوات الوفیات،ج) ٤٢(



 

 

)٢٥(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

نقال عن مقدمة كتاب البدیع في النحو لمجد . (٢٥٠- ٢٤٩ ص٣ج/٤تلخیص مجمع االداب،ق) ٤٣(
  ).  ١/٣٧ثیر،جالدین بن اال

نقال عن مقدمة محقق كتاب البدیع في النحو لمجد . (٥٠٨ ص١ج/٤تلخیص مجمع االداب،ق) ٤٤(
  ). ١/٣٧الدین بن االثیر،ج

  .٢٣٤- ١/٢٣٢ترجمته في تاریخ اربل، ج) ٤٥(
  ١ وهـ٤/٤/٨٠٣تلخیص مجمع االداب،) ٤٦(
  .٢/٥الجواهر المضیة،ج) ٤٧(
  .٨/٦٣طبقات الشافعیة،ج) ٤٨(
  .٢/١٣١نذري،التكملة لوفیات النقلة،جالم) ٤٩(
  .المجلد العاشر من جامع االصول نسخة  المخطوطة) ٥٠(
  .١٠٧الفوائد البهیة،.  ١/٢٩١الجواهر المضیة،ج) ٥١(
نقال عن مقدمة محقق كتاب (وانظر منتخب المختار . ٤٦٨ص١ج/٤تلخیص مجمع االداب،ق) ٥٢(

  .٥/٢٠٩ابن ناصر الدین الدمشقي،توضیح المشتبه،ج.  )١/٣٧البدیع في النحو لمجد الدین بن االثیر،ج
نقال عن مقدمة محقق كتاب البدیع في النحو .  (٢١٦- ٢١٥ ص٣ج/٤تلخیص مجمع االداب،ق) ٥٣(

  ). ١/٣٨لمجد الدین بن االثیر،ج
نقال عن مقدمة محقق كتاب البدیع في النحو لمجد . (٢١٦ص٣ج/٤تلخیص مجمع االداب، ق) ٥٤(

  ). ١/٣٨جالدین بن االثیر،
نقالعن مقدمة محقق كتاب البدیع في النحو لمجد الدین بن .  (٣/٢٦٦المصدر السابق،ج) ٥٥(

  ). ١/٣٨االثیر،ج
  .١/٩٠انظر جامع المعقول والمنقول شرح جامع االصول،ج) ٥٦(
  .٢١/٤٩٠الذهبي،سیرة اعالم النبالء،ج) ٥٧(
صر راجع بحث الحیاة االدبیة في القرنین لمعرفة المزید عن الحیاة االدبیة للموصل في ذلك الع) ٥٨(

  .٣/١٦٥ناظم رشید،منشور في موسوعة الموصل الحضاریة،ج.السادس والسابع الهجریین كتبه د
المنشئ االربلي،التذكرة .  ٢/٢٧٥عمادالدین االصبهاني،خریدة القصر وجریدة العصر،قسم الشام ج) ٥٩(

  .   ١٨٨الفخریة ،ص
  .٣٧٩- ٣٧٥لحوادث الجامعة،صا.  ٤٨٦العسجد المسبوك،) ٦٠(
  .٣٢٧دیوان ابن دنینیر الموصلي،ص) ٦١(
  .   ١٣/٣٤ابن كثیر،البدایة والنهایة، ج) ٦٢(
  .     ٢١-١٨- ١٤-١٠شهاب الدین محمد بن یوسف التلعفري،دیوان شعره،ص) ٦٣(
  .٤/١/٥٨٢تلخیص مجمع االداب،) ٦٤(



 

 

)٢٦(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

في اسماء الرجال تحقیق محمد االحمدي ابو ابن القاضي ذیل وفیات االعیان المسمى درة الحجال ) ٦٥(
  ٢/٣١٠  ج١٩٧٤النور  القاهرة 

وهذا معنى مطروق، یشبه اللیل بالحبشي، ولكن حسنته هذه التتمة التي جاءبها، وال (یقول العمري ) ٦٦(
ابن فضل اهللا ). ٕشيء أحسن من ردائه المذهب هنا؛ وان نظر قول المعري، حسب اللیل زنجیا جریحا

  .١٢/٢٥٣مسالك األبصار في ممالك األمصار،جالعمري، 
نسب االستاذ هالل ناجي رحمه اهللا هذه الرسالة الى ضیاء الدین واعتقد ان هذه الرسالة منسوبة الى ) ٦٧(

ولده شرف الدین ودلیلي في ذلك ان عدد كبیر من ابیاتها موجودفي ما نقله لنا المؤرخ ابن فضل اهللا 
اال ان هذه االبیات مذكورة (ار ممالك االمصار في سیرة شرف الدین محمد العمري في كتابه مسالك االبص

ویمكنك عزیزي القارئ ان تقارن بین السیرة المذكور في كتاب ) في رسالة االزهار فقط ولذا اردت التنویة
  .العمري والرسالة المحققة المذكورتان في قائمة المراجع

فإنها قذى في عین هذه العروس، ودعامة ملحقة في ) أنجم(ي وهذه الكلمة حسنة لوال كاف التشبیه ف) ٦٨(
كأنما خرط من : وعسجد الثمر، فمطرب؛ وكذلك كلمة العماد  نثرا، وهي قوله: وأما قوله.  هذا البیت

  .١٢/٢٥٤ابن فضل اهللا العمري،مسالك االبصار،ج.   الصندل، أو خلط بالمندل
  .وال حاجة للتكرار) ٦١(رة في هامش ینطبق على هذه االبیات المالحظة المذكو) ٦٩(
هذه االبیات لم یقم االستاذ هالل ناجي بتحقیقهما على الرغم من انهما موجودان واعتقد ان السبب ) ٧٠(

انه اعتبر هذه الرسالة هي رسالة االزهار لضیاء الدین بن االثیر ولم یعتبر ان هذا النص هو جزء من 
  ،  )واهللا تعالى اعلم  (احدى كتب ولده  شرف الدین بن االثیر

  .وال حاجة للتكرار) ٦١(ینطبق على هذه االبیات المالحظة المذكورة في هامش ) ٧١(
  المصادر والمراجع

،جامعــــة )رســـالة دكتـــوراة( ابـــن دنینیـــر الموصـــلي،دیوان ابـــن دنینیـــر الموصـــلي،تحقیق جاســـم محمـــد جاســـم-
  . ١٩٨٧بغداد،

ـــان المـــسمى - ـــو  ابـــن القاضـــي،ذیل وفیـــات االعی درة الحجـــال فـــي اســـماء الرجـــال،تحقیق محمـــد االحمـــدي اب
  .   ١٩٧٤النور،القاهرة،

 اســماعیل باشــا بــن محمــد امــین البابــاني البغدادي،ایــضاح المكنــون فــي الــذیل كــشف الظنــون عــن اســامي -
  .  الكتب والفنون، عني بتصحیحه وطبعه رفعت بیلكه الكلیسي،دار احیاء التراث العربي،بیروت

،العــسجد المـــسبوك )هـــ٨٠٣ت ( بــن العبــاس بــن علـــي الرســولي الیمنــي الملــك االشـــرف الغــساني اســماعیل-
والجـوهر المحكــوك فــي طبقـات الخلفــاء والملوك،تحقیــق شــاكر محمـود عبــدالمنعم،دار البیان،بغــداد،دار التــراث 

  .١٩٧٥االسالمي،
ـــــــــر الدمـــــــــشقي- ـــــــــن كثی ـــــــــداء الحـــــــــافظ اب ـــــــــة والنهایة،الطبعـــــــــ)هــــــــــ٧٧٤ت( ابـــــــــو الف ـــــــــسابعة،مكتبة ،البدای ة ال

  .١٩٨٨المعارف،بیروت،



 

 

)٢٧(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

ــــو عبــــد اهللا عمــــاد الــــدین محمــــد بــــن محمــــد الكاتــــب األصــــبهاني - ،خریــــدة القــــصر وجریــــدة )هـــــ٥٩٧ت( أب
  العصر،قسم الشام، 

،الفوائـد البهیـة فـي تـراجم الحنفیـة،عني بتعجیمـه )هــ١٣٠٤ت( ابي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهنـدي-
  . دین ابو فراس النعساني،الناشر دار الكتاب االسالمي،القاهرة،بدون تاریخوتعلیق علیه محمد بدر ال

تــاریخ علمــاء بغــداد المــسمى منتخــب المختار،ذیــل بــه ) هـــ٧٧٤ت ( ابــي المعــالي محمــد بــن رافــع الــسالمي-
على تاریخ ابن النجار،انتخبه التقي الفاسي المكي،صـححه وعلـق علـى حواشـیه المحـامي عبـاس العـزاوي،دار 

  .٢٠٠٠ربیة للموسوعات،الطبعة الثانیة،الع
  .٢٠٠٤ بسام ادریس الجلبي، موسوعة اعالم الموصل،منشورات كلیة الحدباء الجامعة،-
ــدین ابــو الحــسن علــي بــن عیــسى المنــشئ االربلــي- ،التــذكرة الفخریــة،تحقیق حــاتم صــالح )هـــ٦٩٢ت( بهــاء ال

  .  ١٩٨٤قي،حمودي نوري القیسي،مطبعة المجمع العلمي العرا.الضامن و د
،طبقـات الـشافعیة الكبـرى،دار )هــ٧٧١ت( تاج الدین ابـي نـصر عبـدالوهاب بـن علـي بـن عبـدالكافي الـسبكي-

  .احیاء الكتب العربیة،بدون تاریخ
  .   ١٨٧٦، دائرة معارف هو قاموس عام لكل لفن ومطلوب،بیروت،)م١٨٨٣ت ( بطرس البستاني-
،الطبعـــة االولى،مطبعـــة ١/٤/١٩٨٢ الـــى ٢٧/٣نعقـــدة بـــین  جامعـــة الموصـــل،بحوث نـــدوة ابنـــاء االثیـــر الم-

  .١٩٨٣جامعة الموصل،
،بغیــة الوعــاة، فــي طبقــات )هـــ٩١١ت( جــالل الــدین عبــد الــرحمن بــن الكمــال أبــي بكــر بــن محمــد األســیوطي-

  .  ١٩٦٥اللغوین والنحاة،تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم،الطبعة االولى،مطبعة عیسى البابي الحلبي،
،انبــاء الــرواة علــى انبــاه النحــاة،تحقیق محمــد )هـــ٦٢٤ـــت(لــدین ابــو الحــسن علــي بــن یوســف القفطــي جمــال ا-

  .١٩٨٦بیروت،الطبعة االولى،-القاهرة،مؤسسة الكتب الثقافیة-ابو الفضل ابراهیم،دار الفكر العربي
 جامعــــة حـــاتم صـــالح الـــضامن اســـهام العـــراقیین المعاصــــرین فـــي تحقیـــق التراث،االســـتاذ فـــي كلیـــة االداب-

القــي هــذا البحــث فــي ملتقــى ابــن بــادیس بقــسنطینة فــي . (بغداد،مطبعــة المجمــع العلمــي العراقي،بغــداد،ب ت
  ).  ٢٢/٥/١٩٨٩الجزائر في 

خیـــــــر الــــــــدین الزركلـــــــي،االعالم قــــــــاموس تـــــــراجم الشــــــــهر الرجـــــــال والنــــــــساء مـــــــن العــــــــرب والمــــــــستعربین -
  .    ٢٠٠٢روت،والمستشرقین،دار العلم للمالیین،الطبعة الخامس عشر،بی

  .١٩٨٢ سعیدالدیوه جي،تاریخ الموصل،الجزء االول،مطبوعات المجمع العلمي العراقي،-
  .   ١٩٢٨ سلیمان صائغ،تاریخ الموصل،الجزء الثاني،بیروت،-
،تــاریخ اربــل )هـــ٦٣٧( شــرف الــدین ابــو البركــات المبــارك بــن احمــد بــن المبــارك المعــروف بــابن المــستوفي-

ــد  الخامــل بمــن ورده مــن االماثــل،تحقیق ســامي بــن الــسید خمــاس الــصفار،المركز العربــي المــسمى نباهــة البل
  .١٩٨٠دار الرشید للنشر،بغداد،(للطباعة والنشر،بیروت

، وفیـات االعیـان وانبـاء ابنـاء ) هــ٦٨١ت( شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر المعروف بابن خلكـان -
  .  ١٩٧٧،احسان عباس،دار صادر، بیروت.الزمان،حققه د



 

 

)٢٨(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  )هـ٧٤٨ت( شمس الدین محمد بن احمد الذهبي -
عمـــــر التدمري،الطبعـــــة .هــــــ،تحقیق د٦٣٠-٦٢١تـــــاریخ االســـــالم ووفیـــــات المـــــشاهیر واالعـــــالم، ســـــنوات -١

  .١٩٨٨االولى،دار الكتاب العربي، بیروت، 
  .١٩٩٦عشر،سیرة اعالم النبالء،تحقیق شعیب االرناوط وصالح السمر،مؤسسة الرسالة،الطبعة الحادیة -٢
ــدین ابــو محمــد عبــدالعظیم بــن عبــدالقوي المنــذري - ــة لوفیــات النقلــة،تحقیق )هـــ٦٥٦ت( الحــافظ زكــي ال ،تكمل
  .   ١٩٨٤بشار معروف،مؤسسة الرسالة،.د
،توضـیح )هــ٨٤٢ت( شمس الدین محمد بن عبداهللا بن محمد القیسي المعـروف بـابن ناصـر الـدین الدمـشقي-

وانـــسابهم والقــابهم وكنــاهم،تحقیق محمـــد نعــیم العرسوسي،مؤســسة الرســـالة، المــشتبه فــي ضـــبط اســماء الــرواة 
  .بدون تاریخ

،مـــسالك األبـــصار فـــي )هــــ٧٤٩ت ( شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن یحیـــى بـــن فـــضل اهللا القرشـــي العـــدوي العمـــري-
  .هـ١٤٢٣ممالك األمصار، الناشر المجمع الثقافي، أبو ظبي الطبعة األولى،

  ) هـ٦٢٦ت(اقوت بن عبداهللا  الحموي  شهاب الدین ابي عبداهللا ی-
  .  ١٩٧٧معجم البلدان،دار صادر، بیروت،-١
  .   معجم االدباء،دار احیاء التراث العربي،بیروت،بدون تاریخ-٢
، شــــذرات )هــــ١٠٨٩ت( شـــهاب الـــدین أبــــو الفـــالح عبــــد الحـــي بـــن أحمــــد بـــن محمــــد ابـــن العمـــاد الحنبلــــي-

  .     ١٩٩١بیروت،-رنأؤوط،الطبعة االولى،دار ابن كثیر،دمشقالذهب،تحقیق عبدالقادر ارنأؤوط و محمود ا
  .  شهاب الدین محمد بن یوسف التلعفري،دیوان شعره-
ـــك الـــصفدي - ـــن ایب ـــل ب ـــدین خلی ـــأووط  و تركـــي )هــــ٧٦٤ت( صـــالح ال ـــات،تحقیق احمـــد االرن ـــوافي بالوفی ،ال

  .٢٠٠٠مصطفى، الطبعة االولى،دار احیاء التراث العربي،بیروت،
  ) هـ٦٣٧ت(لدین ابن االثیر ضیاء ا-
جمیـــل ســـعید، .مـــصطفى جـــواد و د.الجـــامع الكبیـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــالم والمنثور،تحقیـــق د-١

  .  ١٩٥٦مطبعة المجمع العلمي العراقي،
  .  ١٩٨٢نوري القیسي و هالل ناجي،مطبعة جامعة الموصل،.  دیوان رسائل، تحقق د-٢
  .  ١٩٨٢ل ناجي،مطبعة جامعة الموصل،دیوان رسائل،الجزء الثاني،تحقق هال-٣
– الوشــي المرقــوم فــي حــل المنظــوم ،تحقیــق یحیــى عبــدالعظیم، الهیئــة العامــة لقــصور الثقافــة المــصریة -٤

  .  ١٩٩٢سلسلة الذخائر ،
  .١٩٦٦،الكامل في التاریخ،مطبعة دار صادر،بیروت،)هـ٦٣٠ت( عزالدین ابن االثیر-
ــــــي الدمــــــشقي عــــــالء الــــــدین علــــــي بــــــن عبــــــداهللا البهــــــا- ،مطــــــالع البــــــدور فــــــي منــــــازل )هـــــــ٨١٥ت(ئي الغزول

  .  هـ١٣٠٠السرور،مطبعة الوطن،بدون 
 عبـــــــد ربــــــــه بـــــــن ســــــــلیمان محمـــــــد القلیوبى،جــــــــامع المعقـــــــول والمنقــــــــول شـــــــرح جــــــــامع االصــــــــول،الطبعة -

  .١٩٢٩االولى،مصر،مطبعة المعاهد،



 

 

)٢٩(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

-٤٠٠ الهجـري الـى الفـتح العثمـانيعمر فروخ،تاریخ االدب العربي، الجزء الثالث من مطلـع القـرن الخـامس-
  .١٩٧٧هـ في المشرق،الطبعة االولى،دار العلم للمالیین،بیروت، ٩٢٣

  .   ١٩٩٣ عمر كحالة،معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة،مؤسسة الرسالة،الطبعة االولى،-
  .  ١٩٥٦ فؤاد البستاني، دائرة معارف،بیروت،-
ثـامن، المـسمى الحـوادث الجامعـة والتجـارب النافعة،والمنـسوب الـى ابـن  كتاب الحوادث لمؤلـف مـن القـرن ال-

  عماد عبد السالم رؤوف، ، .بشار عواد معروف و د.الفوطي خطا، تحقیق د
ــدین ابــي البركــات المبــارك بــن الــشعار الموصــلي ت- ،قالئــد الجمــان فــي فرائــد شــعراء هــذا )هـــ٦٥٤(كمــال ال

  .    ٢٠٠٥ة االولى،دار الكتب العلمیة،بیروت،الزمان،تحقیق كامل سلمان الجبوري،الطبع
،تلخـیص مجمـع )هــ٧٢٣ت( كمال الدین ابو الفـضل عبـدالرزاق بـن احمـد المعـروف بـابن الفـوطي الـشیباني -

مــصطفى جواد،منــشورات وزارة الثقافــة واالرشــاد .اربعــة اقــسام،حققه د:االداب فــي معجــم االلقــاب، الجــزء الرابــع
   . ١٩٦٧-١٩٦٢هاشمیة،دمشق القومي السوریة،المطبعة ال

،تلخـیص مجمـع )هــ٧٢٣ت( كمال الدین ابو الفـضل عبـدالرزاق بـن احمـد المعـروف بـابن الفـوطي الـشیباني -
منــشور فــي مجلــة دوریــة نقــال عــن مقدمــة محقــق كتــاب البــدیع فــي النحــو لمجــد )٤٣٨ ترجمــة رقــم ٥االداب، 

  .الدین بن االثیر
  )ه٦٠٦ت ( مجدالدین ابن االثیر-
ل الطالـــب فـــي شـــرح طـــوال الغرائـــب،تحقیق محمـــود محمـــد الطناحي،مكتبـــة الخانجي،القـــاهرة ، طبعـــة منـــا-١

  .١٩٩٧،طبعة الثانیة،١٩٨٠االولى 
ـــدین ود-٢ ـــم اللغـــة،تحقیق فتحـــي احمـــد علـــم ال ـــدیع فـــي عل صـــالح حـــسین العاید،،صـــادر عـــن جامعـــة ام .الب

  .   ٢٠٠٠القرى،مكة المكرمة،عام
ــــي جامعــــة  مجموعــــة مــــن الباحثین،موســــوع- ــــشر ف ــــب للطباعــــة والن ة الموصــــل الحــــضاریة،مطبعة دار الكت

نــاظم .،بحــث بعنــوان الحیــاة االدبیــة فــي القــرنین الــسادس والــسابع الهجــریین، د١٩٩٢الموصــل،الطبعة االولــى،
  رشید، 

ــدین ابــي محمــد عبــدالقادر بــن محمــد بــن محمــد القرشــي الحنفــي- الجــواهر المــضیة فــي )هـــ٧٧٥ت( محــي ال
  .١٩٩٣فیة،تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو،هجر للطباعة والنشر،الطبعة الثانیة، طبقات الحن

،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس،دار مكتبــة )هـــ١٢٠٥ت( مرتــضى محمــد بــن محمــد الحــسیني الزبیــدي-
  ).هـ١٣٠٦مصور عن الطبعة االولى المطبوع بالمطبعة الخیریة بمصر . (الحیاة،بیروت

ــــــ- دان الخالفــــــة الــــــشرقیة،ترجمة بــــــشیر فرنــــــسیس و كــــــوركیس عواد،مؤســــــسة  المستــــــشرق كــــــي لــــــسترنج، بل
  .١٩٨٥الرسالة،الطبعة الثانیة،

  .    ٢/٢٠٧الجزء/٢٢ المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،مجلة معهد المخطوطات العربیة،المجلد-
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   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  بن االثیر الموصلي شرف الدین محمد نماذج من خط

 
  
  

  ٧/١٢٥م جنقال عن الزركلي االعال



 

 

)٣١(
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)٣٢(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
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   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  



 

 

)٣٣(

  م٢٠١٩ تشرين الثاني/هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  ّلقطانعمر عبدالغفور االباحث 

  



 

 

)٣٤(

َّشرف الدین محمد بن نصراهللا بن محمد ََّ َُ ُ َِ ُ ُ َ ُ ُّبن االثیر الشیباني الموصلي َ ُّ َ ُ   
  سیرته و مابقي من شعره  ) م١٢٢٥-١١٨٩/هـ٦٢٢-٥٨٥(

  

   م٢٠١٩تشرين الثاني /هـ١٤٤١ربيع االول/) ١٠٥( العدد-إضاءات موصلية 

  
  

  نقال عن مقدمة كتاب منال الطالب
 


