
 

 

)١(
 

  هدى ياسين يوسف الدباغ.د. م 

 
 

  

* 

 

 كتـب التـراجم   أغنىمن ، يعد كتاب ابن الشعار قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان            
الثـاني  /في القرن السادس للهجـرة    ( لما فيه من غزارة المعلومات اذ ترجم لمن عاش         وأهمها

ويقع هذا الكتاب في عـشرة      ) الثالث عشر للميالد  /السابع للهجرة ( القرن وأدركوا) عشر للميالد 
 ما يكون بدائرة معارف لشعراء عصر ابـن         أشبه فقد منه الجزءان الثاني والثامن وهو        أجزاء
ين  من بين الشعراء الذين ترجم لهم ابن الشعار عدد كبير من رجال الـد              أنوما يذكر   ، الشعار

 هذا الكتاب ال تقتصر علـى       أهميةلذلك فان   ،  المهن وأصحاب الدولة   وأربابوالقضاة والعلماء   
 النـواحي الـسياسية والدينيـة     إظهـار  تبرز كـذلك فـي       وإنما،  فحسب األدبيةوصف الحياة   

  .واالجتماعية

كذلك قدم ابن الشعار في كتابه قالئد الجمان تراجم للعديد من الشخـصيات والـشعراء                 
وكذلك من بـالد  . ومن ذلك مثال الموصل والمدن والقرى التابعة لها    .  شتى المدن والبلدان   ومن
وكذلك من مدن الجزيرة الفراتيـة مثـل      . من مدن دمشق حماة وحمص وبعلبك وغيرها      . الشام

، كـربالء ، واسط، وكذلك من العراق مثل بغداد    ، الخ..رأس عين ماردين  ، سنجار، نصيبين، امد
واذربيجان وغيرها، وقد حاولنـا فـي هـذا         ،  تراجم لشعراء من بالد فارس     فضال عن . النجف

هي الجوانب التي ركـز      وما.  حمص ومواردها من خالل هذا الكتاب      أعالمالبحث التعرف على    
هي الموارد التي اعتمد عليهـا والتـي         وما. عليها ابن الشعار من خالل عرضه لتلك التراجم       

مع تقديم نبذة موجزة عن حياة ابن الشعار واسمه         ، لحمصيناستقى منها معلوماته عن تراجم ا     
  .وشيوخه، ومؤلفاته. ورحالته العلمية. ولقبه وعمله

 

  :اسمه ونسبه ووالدته  -١
 البركات المبارك بن ابي بكر احمد بن حمدان بن احمد بن علوان بن              أبو، هو كمال الدين  

ولد بالموصل في صـفر  ، الملقب بابن الشعار الموصلي، )١(امدماجد بن حسين بن علي بن ح   
  )٢(م١١٩٨/هـ٥٩٥من سنة

                                                   

 .مدرس، قسم الدراسات االدبية والتوثيق، مركز دراسات الموصل *
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ولكن مما الشك فيـه     ،  معلوماتنا عن نشأة ابن الشعار وحياته العلمية وثقافته قليلة         إن  
آن والتفسير والحديث   ومنها علوم القر  ، السيما العلوم الدينية  ، أظفارهانه طلب العلم منذ نعومة      

فضال ،  التي كان يتلقاها طالب العلم في تلك الحقب التاريخية         األساسيةوهي من العلوم    ، والفقه
 ابـو  أسـتاذه فقد طلب العلم منذ صغره في الموصل على يـد   . وآدابهاعن علوم اللغة العربية     

 الموصل وفتح له مكتبا    الذي كان قد انتقل الى    ، الربيع سليمان بن المظفر موسى االربلي المعلم      
، ورغب فيه الناس لعفته وديانته وهيبتـه      ، وتردد عليه خلق كثير   ، ويعلم الخط ، يؤدب الصبيان 

وقـال  ، )٣( الشأن في الموصل درسوا وتأدبوا على يديه       وأصحاب أبناء الرؤساء    أكثرلذلك فان   
 علي حق الوالـد      الذي علمني الخط وله    أستاذيوهو  : ((عنه ابن الشعار في ترجمة أفردها له      

 عبـد   أبـو ، ابن الدبيثي ، أيديهم الذين تلقى العلم على      اآلخرينومن شيوخه   . )٤(...))على ولده 
ابـو عبـد اهللا     ، محي الدين ،  وابن النجار البغدادي   )٥()م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(اهللا محمد بن سعيد   

ت نجم الدين يعقوب بن صابر بن بركا      ،  يوسف وأبو. )٦()م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت(محمد بن محمود  
كما تردد على مجلس الشيخ مكـي بـن         ). م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت()٧(المنجنيقي الحراني البغدادي  

كما وانه  . )٨(وكان عارفا بالنحو واللغة والقراءات    ). م١٢٠٦/هـ٦٣٠ت(ريان بن شبه النحوي   
مثـل الخطيـب    ، أيـديهم  عامة من شيوخه الكثيرين الذين درس علـى          إجازاتقد حصل على    

ـ ٦٢٣(وعبد الرزاق بن ابي بكر الرسـعني      . )٩()م١٢٢٥/هـ٦٢٢(الطوسي . )١٠()م١٢٢٦/هـ
  )١١()م١٢٣٢/هـ٦٣٠(األثيروعز الدين بن 

انه كان شاعرا يعمـل     ) م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(فقد قال عنه ابن المستوفي    ،  عن علمه  أما  
 في بداية حياته كان شاعراً مأخوذة مـن         ألنهوالشعار لقب غلب عليه     ، )١٢(الة الجمال وغيرها  

، )١٣(وصنع الحاجيات منه كبيوت الـشعر للبـدو       ، ي معاملة شعر الماعز وحياكته    وه، الشعارة
كـان  ،  الموصل القديمـة   أسواقوهو من   ) سوق الشعارين (وكان السوق الذي يعمل به يسمى     

وكانت هـذه  . وال يزال هذا السوق محتفظا باسمه دون وظيفته       ، مخصصا لبيع الشعر والصوف   
 ابن الشعار في مقدمة كتابه قد التمس من القراء العـذر            أنجد   ن إذ طائلة أرباحاالمهنة ال تدر    

فقد كان يعـاني مـن الفقـر المـدقع          ،  يعذروه أنعما قد يجدوه منه من الخطأ والتمس منهم         
 فـي الـستر   إليهوارغب ،  الناظر فيه الصفح عن هفواتي   اسأل إنيثم  : ((والضيق الشديد فقال  
، وقد اخذ مني الفقر بحقـه    ، مشدود الخاطر ، يل الناظر  الفته وان كل   ألنني، على زالتي وعثراتي  

ويـصيبني بـسهام   ، والـدهر تجرعنـي كاسـات حتوفـه      ،  في قبضته ورقـه    أسيراوحيرني  
عقـود  ( ابن الشعار الكثيرة لجمع مادة مؤلفاته السـيما كتابـه          أسفار أنويبدو  . )١٤())حروفه
وجد نفـسه معـدماً     ، اية حياته  قارب نه  إذاقد استنفذت ما كان قد جمعه من مال حتى          ) الجان

  )١٥(فقيرا يحس القارئ بالمرارة التي كان يعانيها عندما سطر مقدمة هذا الكتاب

 إقامتـه  أثنـاء  ابن الشعار عمل في خدمة الوزير ابن المستوفي أنومن الجدير بالذكر      
ثـم   ((:)١٦(وعن ذلك قال ابـن الـشعار      ، بأربل حيث وجد في كنفه رفاهية العيش وهناء العمر        

فصحبته ستة اعوام في ارغد عيش      ...  وفضله وسعة صدره وغزارة عقله     أفضالهشاهدت من   
  )).وأهنأه
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أي من شـهر  ، بدأ ابن الشعار بالتنقل والسفر بعد تجاوزه السابعة والعشرين من العمر        
،  مـرات أربـع  إليهـا متنقال بين تكريت وبغداد التي رحـل       ) م١٢٢٥/هـ٦٢٢(رمضان سنة   

، واربل التي كان له ثـالث رحـالت اليهـا         ، واألخروالموصل التي كان يتردد اليها بين الحين        
 ووفاتـه فيهـا     أقامتـه والتي تمخض عنهـا     ، وحلب التي زارها ما يقارب خمسة عشرة مرة       

فضال عن رحلته الى عدد مـن مـدن         . إليها دمشق فكانت له ثالث رحالت       أما) هـ٦٥٤(سنة
 ابن الشعار خالل رحالتِه تلك، التقى بالعديد        أنوما يذكر   ، فراتية وهي الرقة وحران   الجزيرة ال 

 او مـا    أشعارهم والمحدثين ممن استفاد منهم ودون       واألدباء والعلماء   واألعيان األشخاصمن  
 غيرهم كما كان  له شيوخ مشهورين تلقى العلم منهم وذلك في اغلب البلـدان    أشعارنقلوه من   
  )١٧(ي زارهاوالمدن الت

 

كتاب تحفـة الـوزراء     :  عدا كتابة قالئد الجمان ومنها     أخرىكان البن الشعار مؤلفات       
 إلـى للمزرباني ويشمل هذا الكتاب على تراجم الشعراء المتـوفين  ، المذيل على معجم الشعراء 

كتـاب قالئـد    اما  . )١٨(أما من تجاوز ذلك فهو مذكور في قالئد الجمان        . م١٢٠٣/هـ٦٠٠سنة
، فهو من الكتب المهمة والقيمة البن الشعار      . الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان البن الشعار       

زادت مجموع صـفحاتها    .  عشر مجلدات ضخمة عدا المجلدان الثاني والثامن       باألصلوالكتاب  
 وكـان   )١٩( واربعمائة من شعراء زمانـه     ألفصفحة تناول فيها المؤلف ترجمة      ) ٤٤٥٠(على
فهو في الحقيقـة    .  به ان يسمى موسوعة او دائرة معارف بدال من ان يسمى كتابا فقط             جدراأل

 للشعراء الذين عاشوا فـي القـرن الـسادس وأدركـوا القـرن              أرخت الكتب التي    أمهاتمن  
ومـن  .  فقـط  األول وكانت تراجم الكتاب مرتبة على الحروف الهجائية في االسـم            )٢٠(السابع

 مـن مختلـف   أناسـا  بينهم أنم ابن الشعار لم يكونوا مجرد شعراء بل     تراج أنالجدير بالذكر   
اذ نجد بينهم عددا غير قليل من رجـال         ، وكان القاسم المشترك بينهم هو قول الشعر      ، الطبقات

وعبد الرحيم بن عمر    ، األيوبيبينهم الملك الكامل    ، فهناك مثال ترجمات لعدد من الملوك     ، الدول
كذلك ، أيوب غازي بن يوسف بن      األيوبيوالملك  ، روف بالملك الفايز  بن شاهنشاه االيوبي المع   

وكـذلك تـراجم المـؤرخين      ، وعدد غير قليـل مـن القـضاة       ، هناك تراجم لعدد من الوزراء    
والمـؤرخ  ، مثل مؤرخ اربل ووزيرها ابن المستوفي ومؤرخ بغداد ابن النجـار          . والجغرافيين

 والـشعراء  األدبـاء ال عن ترجمة لكثير مـن  فض، والسائح الهروي، الجغرافي ياقوت الحموي  
والكتـاب  . ولم يختص بأهل بلد معين او قطر واحد على وجه الخصوص . والفقهاء والمتصوفة 

وفي ذلك يقول ابن الـشعار  . )٢١(في مجموعه هو حصيلة اللقاءات الشخصية والتماس المباشر    
اعنـي  : ((يؤيد ذلك عندما قـال  ما) قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان      (في تسمية كتابه  

أي انه كان حريصا على لقاء من يتـرجم لهـم          ))  من الشعراء عياني   أدركهومن  ، بذلك زماني 
 أهـل ومما يذكر ان نسبة العراقيين ال سيما        . )٢٢(وأشعارهمويروي عنهم أقوالهم    ، وجها لوجه 
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ة التي عـاش فيهـا       هي المنطق  ألنهاواربل كبيرة اذا ما قيست بغيرهم وهذا طبيعي         ، الموصل
  .وتيسرت له سبل االتصال بشعرائها، المؤلف

 

ومن بين التراجم التي ذكرها ابن الشعار في كتابه قالئد الجمان في فرائد شعراء هـذا                  
  -:أربعة تراجم للشخصيات حمصيه وهم) ٤(الزمان

 الحسين بن محمد بن معقـل   معقل بن ابي العالء المحسن بن احمد بنأبياحمد بن علي بن     
 حمص ولد سـنة     أهل صفرة من    أبي المهلب بن    أوالدمن  . )٢٣(أبو الحسين االزدي ثم ألمهلبي    

له معرفة جيدة باللغة العربية وهو من       ،  فاضال أديبا كونه   إلى ابن الشعار    أشار وقد    ، هـ٥٦٧
 العلـوم   إلفـادة ر  وتصد،  علي الفارس  ألبي والتكملة   اإليضاحنظم  ،  والشعر بحمص  األدببيت  

  )٢٤(وسمع ابن الشعار من شعره بحلب وبدمشق ومن شعره بحلب. العربية واشتغل بها عليه

 

  وسكرته وقد جاء النذير     افيق من التصابيأنانى لي   

  وفي عودي قدالح القتير    ؤاديـوينزع عن غواتيه ف  

  رورـذاتها اال غـال ل و    اءـفما هذه الحياة سوا عن  

  يزول وطيف احالم يزور    لـ الدنيا الدنية غير ظوما  

  رـيس غنيها اال فقيـول    يـدها اال شقـوليس سعي  

  ف ظنه اجل قصيرـفيخل    رء ذا أمٍل طويلـيروح الم  

  ر ومكثه فيها يسيرـيسي    ويحرص ان يقيم بدار ظعن  

 

  راجـمح والف وـاراُمه بس  سفحت دموعك يوم سفح الحاجر  

  للفتك تغمد في طلى وحناجر   بيض شهرن من العيون خناجراً  

  ت مرتقب الخيال الزائرـب ما  كان صبرك صادقا يوم النوى لو  

  لبك في مخالب طائرـكأن ق و  ىـدوت لذكر أيام الحمـولما غ  

  راض ريم من ذؤابة عامرـاع    بهفإذاك للهوى ـت قلبـعرض  

  ن بواتر وفواترـت بيـفـفوق  وفه وعيونهـك سيـت عليـسل  
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  زال النافرـاك الغــها لذيـفي    كم ليلة قد بات نومك نافرا  

  وماذا جناه على فؤادي ناظري    ياصاح من عليا تنوح اناظر  

  )٢٥( بدمشق ودفن بسفح جبل قاسيون،هـ٦٤٤ معقل سنةأبيتوفي احمد بن علي بن   

ه فهو علي بن محمود      التي ذكرها ابن الشعار في كتاب      األخرى الشخصية الحمصية    أما  
 أشـار  وقد )٢٦(ابو الحسن التنوخي الحمصي المعروف بابن الحكم، بن عيسى بن خليل بن علي  

 التي توالها فقـد كـان      واألعمالابن الشعار الى جانب من حياته ومذهبه وتنقالته بين البلدان           
وتنقل في الـبالد    ، معلماً للصبيان مدة ثم صار بعد ذلك بمعرة النعمان في ديوان الزكاة مشرفاً            

، وقال عنه ابن الـشعار    ، األمامية مذهب   إلىوكان شعباً مائالً    ، الشامية طلباً للرزق واالسترفاد   
 كبير جداً يشمل على مـدائح ومـراث وغـزل ومجـون             أشعارهانه كان كثير الشعر وديوان      

ومـن   الشعرية له ومنها     األغراضوقد تعددت   . )٢٧( مختلفة النعوت  أخرى وأغراض وأوصاف
  )٢٨(شعره

  ياحمص جادك من دموعي وابل  

     ان لم يجدك من السحاب رذاَذ                      

  فألنت مغنى للخالعة والهوى  

     رحب ِللصب المشُوق مالذ                      

  )٢٩(:وقوله 

  ن تناول كاسـنضيراً وع   لي حبيب به غنيت عن الروض  

  لُماه راحي وصدغاه آسيو   داه ورديـسي وحـلحظه نرج  

   )٣٠(ومن شعره 

  واخشوا لظى نزاعةً للشوى    كم ـوا ربـا الناس اتقـأيه يا  

  تحلكم في البعث دار التوى   ي ـاجتنبوا الفحشاء فهي الت و  

  ة تجتوىـاحشـها فـانـف    وال تقربوا المرادف دون النسا  

  ي الدواء المعاصي دواـفه   وا موعضتي فيكمـنمـتـاغ و  

ومن ذلك مثالً شعره في غالم      ،  علي علي بن محمود بن عيسى في الغلمان        أشعارومعظم        
ة وفي غالم جميل الوجه حسن الصورة متعلم صنع       ، وفي غالم يعوم في نهر    ، اسمه عبد الكريم  

وفـي ولـد    ، وفي غالم اسمه عفـان    ، وقال في غالم حمل شمعة    ، االساكفة والغالم اسمه بالل   
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، وفي غالم اسمه حبـيش    ، وفي غالم جاء يبتغي سراجاً    ، وفي غالم اسمه ياقوت   ، اسمه حسين 
  )٣١(في غالم اعتم بعمامة ، في غالم يلبس ثوب احمر، وفي غالم جميل

 ينظم في الروض والسواقي     أن اقتضى عليه    األمجد  الملك أن، )٣٢(وقد ذكر ابن الشعار     
  :فقال

   غدتإذ تلك السواقي إلىانظر   

   تجري خالل روض ناديها الندى                        

  كأنهـا صوارم من فضة  

   قــد جردت من قثرب الزبرجـد                      

  وحبة قد فرشت ارجاؤها  

ـَ                     ـَد بســندس مقضـ   ب معمـ

  قد رقمت كف النسيم بردها  

   التأكد وفضــة وعسجــد                      

  كأنـها قد سرقت خالئـفا  

  األمجد المليك أخالق من بعض                     

 

 

ن الشعار وكانـت    شغلت الروايات الشفوية حيزاً كبيراً من الموارد التي اعتمد عليها اب             
 في تراجم ابن الشعار والتي جاءت حصيلة اللقاءات الشخصية مع المتـرجم لهـم               أهميةذات  

، وإشـعارهم  أقـوالهم فروى عنهم ، سواء من الشعراء او من غيرهم الذين كانوا معاصرين له 
  :ومن ذلك على سبيل المثال، فضالً عن لقائه بشخصيات كانت معاصرة لصاحب الترجمة

 وفي ترجمة احمـد     )٣٣(...)) لنفسه أنشدني: ((محمد بن المفضل بن الحسن قال     ترجمة    
 القاسم عمر بن احمد الفقيـه الحنفـي         أبو اإلمامحدثني القاضي   : ((بن علي بن ابي معقل قال     

 أن ومن الجدير بالـذكر،      )٣٤(...)المدرس بحلب في تاريخه الذي صنفه بحلب المحروسة قال          
 ابن الشعار، لصاحب الترجمة احمد بن علي بن ابي معقل نقالً عـن      أوردها التي   األشعاراغلب  

، يتعلق  األخر والمثال   )٣٥( القاسم عمر بن احمد في تاريخه الذي صنفه بحلب         أبو اإلمامالقاضي  
 حفص عمر بن اسعد     أبو األمير أنشدني:((... عبد اهللا، اذ قال    أبي بن   إبراهيمبترجمة محمد بن    

 األميروحدثني  :(( عن ذات الترجمة   أيضاوقال  ....))  عبد اهللا لنفسه   أبو أنشدنيقال  ، الموصلي



 

 

)٧(
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 التـي   األخرىومن المصادر الشفوية المعلومة     : ...)) قال،  عبد اهللا  أبوقال حدثني   ،  جعفر أبو
ذكره في ترجمـة محمـد بـن     اعتمد عليها في ترجمته للحمصيين، في كتابه قالئد الجمان، ما   

 القاسم عمر بن احمد الحنفي العقيلـي        أبو األمامحدثني القاضي   : ((...المفضل بن الحسن فقال   
ثم اجتمعت  : ((...  عن ذات الترجمة   أخروقال في موضع    ...)). قال محمد بن المفضل الحموي    

 وفي ترجمـة  )٣٦(...)) من شعرهأخر يئابه بدمشق سنة ست وعشرين وستمائة، ونقلت عنه ش     
عليها الراويـة الـشفوية     الموارد التي اعتمدعلي بن محمود بن عيسى بن خليل كان من بين         

  )٣٧(...))وبلغني انه كان معلم الصبيان: ((... المجهولة ومن ذلك على سبيل المثال قوله

 

 عصره وهم على قيـد    أعالملكونه كتب عن    ، تأتي بالمرتبة الثانية  لموارد ابن الشعار        
لذلك فحاجته للكتب تكون من الـضرورات       ، ك في مقدمة كتابه    عن ذل  أفصحوهو الذي   ، الحياة

:  وفي ترجمه اعتمد ابن الشعار في موارده على المصادر المكتوبة، ومن ذلك مثالً             )٣٨(القصوى
 احد المـصادر المكتوبـة      إلى ابن الشعار    أشارفي ترجمة علي بن محمود بن عيسى بن خليل          
رأيت ديوان  : (( التي قالها، فقال   اإلشعارة السيما   التي اعتمد عليها في حديثه عن هذه الشخصي       

 بحلب وهو مجلد كبير مرتب على حروف الهجاء يشتمل علـى فنـون مـن القـريض          أشعاره
 يتحفه بشيء مـن     أن وقد سأله    أصدقائه يخاطب بها بعض     إنشادهوافتتحه بخطبة مسجعة من     

 كان كبيراً جداً يشتمل علـى       )٤٠( ابن الشعار  أشار ومما يذكر ان هذا الديوان كما        )٣٩(...))نظمه
 شعرية مختلفة النعوت وقد نقل ابن الـشعار         وإغراض وأوصافمدائح ومراث وعزل ومجون     

   )٤١( في كتابه قالئد الجمانأشعارهالكثير من 

 عبد اهللا   أبي بن   إبراهيمومن الشعراء الحمصيين الذين ترجم لهم ابن الشعار محمد بن             
 من طرابلس ولما سيطر عليها الفـرنج انتقلـوا   أصله، ازني البكريابو عبد اهللا الم ، بن هندي 

 وله اشـعار فـي مـدح        )٤٢(الى حمص وسكنوها وتولوا القضاء بها وكان جده قاضياً بحمص         
  :  ما قاله في الملك االشرف حين شفي من مرضه وكان بالرقةأشعاره ومن واألمراءالملوك 

  ن عبوساً شاشة وجهه وكاـب     أظهرتسألت الفرات وقد   

        )٤٣( الفتح موسىأبوتعافى :فقالت    ابيني بقدرة مجريكى لي  

 ونـال  األمـراء  شـعراً مـن مـدح بعـض     أيضا عبد اهللا المازني أبووكانت للشاعر     
 زين الـدين يعقـوب بـن الحمـصي          األمير ومن ذلك الشعر الذي القاه بحضرة        )٤٤(أعطياتهم

 الدين شركوه بن محمـد بـن   أسد من الملك المجاهد وقد قدمها رسوالً، بالقاهرة في دار مظفر  
  :فقال.  خدمة الملك محمدإلىشركوه بن شاذي صاحب حمص 

  ... وكم من يد قبلتها : ((

 وألـح ،  كان يحفظـه   ألنه أتمه أنفسألني  ،  ما قلت فسكت ولم اتم البيت      إلىثم فطنت     
  : قلت بديتهاأن بداً أجدفلم ، علي الحاحاً شديداً
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  عدها معاً ـالدهر يس  وباعتدائها    د قبلتها دام بطشها وكم من ي  

  ساعياً سعى  الندى يهنيك يافنادى    إجابةسعى قاصداً يبغي نداها   

وامـا  ، ودراهم ناصـرية  ، واعطاني خلعة نفيسة  ، قال فاعجب زين الدين يعقوب ارتجالي          
  :فقول الشاعر. ثم سكت عنه، البيت المشهور الذي  هم بانشاده

  ودي قطعها لو أمكنـان بـك و    كم من يد قبلتها عن ضرورةو  

  )٤٥(أحسن بالتي هي أموريواداراي   ولكن صروف الدهر تأتي سريعة  

  : في مدح الملك االشرف موسىاألخرى أشعارهومن 

  هنيئا مريئا عشت في عيشة رغد   نعمت صباحا بالصبوح وبالسعد  

  مجدك في جد ن وارك في آِمـفج    وال تتوانى في انتهازك فرصة  

   والنحل والرعدواألعرافوبالنمل    أتىاعيذك من عين الكمال بهل   

  )٤٦(.تسير ببحر الجود في طالع السعد    ركبت على متن الفرات سفينة  

 من الشعراء الحمصيين في كتابه      األعالم ابن الشعار عن     أوردها التي   األخيرةأما الترجمة        
،  عبـد اهللا الحمـوي     أبـو ، بن المفضل بن الحسن بن موهوب     قالئد الجمان فكانت عن محمد      

وانتقل ، ثم عاد الى بلده حماه    ،  بحلب سنتين  أقام،  حماه أهلوهو من   . )٤٧(المعروف بابن االمام  
رجـل  ((وكان كما ذكـر ابـن الـشعار   .  بها في خدمة الملك المجاهد زعيمها  فأقام،  حمص إلى

 وقد كلف محمد بن المفضل بعـدد  )٤٨())على ذلكقادر ، حسن النظم والنثر، فقيه بارع ، فاضل
من المهام الدبلوماسية من قبل الملك المجاهد صاحب حمص فقد سيره رسوال عنه الـى عـدة    

  :ومن شعره. جهات في بالد الشام مثل حلب ودمشق وغيرها

  بعد اقتراب متى يدنو بك الوطن   أحبتهن ـنائي عـ المتهاـ أييا  

  وجيرة وهم دون الورى السكن    مـ تعشقت دارا غير دارهأهل  

  وهم على الحالتين الروح والبدن    بمن تعوضت عنهم حين ال بدل  

    عن رد الجواب الفصيح المدره اللسن  خف وقفه العتب منهم حيث يخرس  

  واألذنوالقلب مسكنهم والعين    منزلهماألحشاءيا جيرة كان في   

  حزن ال حزن والَفأن عطفتم ف    أملييا راحة القلب انتم منتهى   

  وانتم لجفوني في الكرى الَوسن    انتم مرادي من الدنيا ولذتها  

  )٤٩( طعنواأو الركب أقام أنركابكم    اهللا منكم حيثما اتجهتأوحشال   
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تبين من خالل هذا البحث ان عدد تراجم الحمصين في كتاب قالئد الجمان فـي فرائـد                   
 حرفة  بأهل تراجم ولم يختص ابن الشعار في كتابه         أربعةكان  ، ارشعراء هذا الزمان البن الشع    

على الرغم مـن    ،  مدينة واحدة على وجه الخصوص     أهل أو، او طبقة واحدة من الناس    ، معينة
وقد اعتمد ابن الشعار في كتابه بشكل عام وفي تراجم الحمصيين بـشكل      . كونه موصلي المولد  

والكتاب فـي مجموعـه حـصيلة اللقـاءات     . كتوبةخاص على الموارد الشفوية والمصادر الم  
أي انه كان حريصا على لقاء من يترجم لهم وجها          ، والتماس المباشر مع مترجميه   ، الشخصية

  .لوجه ويروي عنهم اقوالهم واشعارهم
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