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�ض البحث ملخَّ

ُتع��دُّ ُأرسة آل َنَم ِمَن األرَُسِ الَعَربيَّة احلليَّة الش��هرية، وينتهي نس��ُبها إىل َربيعة، وقد 
عر، والفضل وامَلكاَنِة. راية والشِّ برزْت يف الفقه واألدب والدِّ

ِهم: َنم)1( بن عّل بن محدون، الذي كاَن ُمعارًصا أليب  وَجاَءِت التَّسِمَيُة نسبًة إىل َجدِّ
عل بن الشيخ الطويّس )ت 515ه�(.

وق��ال الفقيه حييى بن س��عيد اهل��ذيلُّ )ت 960ه�(: »إنَّ بيت ابن َن��م بيٌت عريٌق يف 
العراق، شهرٌي بالعلِم والفضِل، وقد خرَج من هذا البيِت علمٌء وفقهاٌء ال ُيدرُك شأُوُهم، 

وال ُيشقُّ ُغباُرُهم«)2(.

ومن أعالم هذِه األرسة الكريمة أبو البقاء هبة اهلل بن نم، وس��نحاوُل أْن َنبحَث يف 
سريته ومجع ما وصل إلينا من ِشعرِه وحتقيقِه، يف ضوِء املصادر التي احتجنْت ذلَك.
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Abstract

This study is concerned with collecting and examining the 

poetry of Hibatu-Allah bin Namma bin Ali Al-Hilli who died 

around the year of 580 from Hijra. He was one of the prominent 

figures of Aal-Namma (the Family of Namma) which is called so 

according to the name of their grandfather "Namma".
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املقّدمة

ُتع��دُّ ُأرسة آل َنَم ِمَن األرَُسِ الَعَربيَّة احلليَّة الش��هرية، وينتهي نس��ُبها إىل َربيعة، وقد 
عر، والفضل وامَلكاَنِة. راية والشِّ برزْت يف الفقه واألدب والدِّ

ِهم: َنم)1( بن عّل بن محدون، الذي كاَن ُمعارًصا أليب  وَجاَءِت التَّسِمَيُة نسبًة إىل َجدِّ
عل بن الشيخ الطويّس )ت 515ه�(.

وق��ال الفقيه حييى بن س��عيد اهل��ذيلُّ )ت 960ه�(: »إنَّ بيت ابن َن��م بيٌت عريٌق يف 
العراق، شهرٌي بالعلِم والفضِل، وقد خرَج من هذا البيِت علمٌء وفقهاٌء ال ُيدرُك شأُوُهم، 

وال ُيشقُّ ُغباُرُهم«)2(.

ومن أعالم هذِه األرسة الكريمة أبو البقاء هبة اهلل بن نم، وس��نحاوُل أْن َنبحَث يف 
سريته ومجع ما وصل إلينا من ِشعرِه وحتقيقِه، يف ضوِء املصادر التي احتجنْت ذلَك.

ال�صاعُر)3(

. ّ هو: أبو البقاء هبة اهلل بن نم بن عّل بن محدون احللِّ

َب بـ: »الشيخ الرئيس العفيف«)4(. ُلقيِّ

يت،  ال ُتعرُف حَتِديًدا س��نة والدته، وال ظروف نش��أتِه، ولكنَُّه كان فقيًها ذائع الصِّ
ِة اجلامعني يف  ُه ق��رأ: »عليه بدارِه بِِحلَّ وكاَن��ْت داُرُه مكاًن��ا للتدريس، فقد َذَكَر َأَحُدُهم أنَّ

مُجاَدى األُوىل سنة مخس وستِّني ومخس مئة«)5(.
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�صي�خه، وَمْن َرَوى عنُه

َ س��نة . 1 . ُتُويفِّ د بن عّل بن ميمون بن حممد النريس، املعروف بُأيَبّ َأبو الَغنَائم حُمَمَّ
510ه�)6(.

أب��و املعايل أمح��د بن عّل بن قدامة )ت 486ه�(، وهو ق��ايض األنبار)7(، َرَوى . 2
ا)8(. عنُه َخرَبً

د إلياس بن حممد بن هشام احلائرّي)9(.. 3 َأبو حممَّ

��يخ أبو عبد اهلل احلس��ني بن أمح��د بن طحال املق��دادّي، َرَوى عنُه َس��نََتي . 4 الشَّ
520ه� و539ه�)10(.

الس��ّيد نجم الدين هباء الرشف أبو احلس��ن حممد بن احلسن بن أمحد العلوّي، . 5
روى عنُه يف الصحيفة الكاملة السجادية)11(.

اق النحوي )ت 470ه�()12(.. 6 أبو احلسن حممد بن هبة اهلل بن الورَّ

د بِن علِّ بِن َجّيا )ت 579ه�()13(. رَوى عنُه يف )املناقب املزيدية( . 7 أبو نر حممَّ
ُه كاَن َميًتا حنَي ألََّف كتاَبُه. ُُه عليه َأنَّ ا َسِمَعُه سنة 494ه�)14(، ويدل َتَرمحُّ َخرَبً

القايض أبو احلس��ني أمح��د بن حممد الثقف��ي، وهو والد الق��ايض عبد الواحد . 8
ا بِِصيَغِة  امُلَت��َوىفَّ س��نة 555ه�، قايض البالد املزيدي��ة والكوفة. َرَوى عنُه َخ��رَبً
��ِم)15(، وهبذا يك��ون أبو البقاء معارًصا للقايض األرش��د الذي عاش يف  حُّ الرَّ

أوائل القرن السادس للهجرة.

ولة َصَدَقَة املزيدّي )ت 501ه�()16(، بدليِل ُدعائه لُه ولدولته  وقد َعارَصَ سيَف الدَّ
. واِم والِعزِّ بالدَّ
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د)17( )ت نحو 680ه���(، يف َقِصيَدتِِه التي يفتخر فيها  وذك��رُه حفيُدُه جعفر بُن حممَّ
بُِأرَستِِه، بقوله)18(:

الَبَقا َأيِب  الَفقيِه  احلَ���رب  َأيِب  َم��اوَج���دِّ  ُم��َق��دَّ ال��ُع��ُل��وِم  َن��ْق��ِل  يف  زاَل  ف��م 

تاَلِميُذُه

يخ الفقيه جعفر)19(.. 1 ولده الشَّ

)20(، جعفر بن احلسن بن حييى األكرب بن احلسن بن سعيد اهلذيّل.. 2 ّ ق احِللِّ املحقَّ

َوَفاُتُه

ُه  ملْ تذكر املصادُر َس��نََة َوَفاتِِه، ولكْن من خالل دراس��ة شيوخه نستطيع أْن نقول إنَّ
ل من القرن السادس اهلجري. عاش يف النصِف الثاين من القرن اخلامس، والنصف األوَّ

��ُه »عاش إىل بعد  وق��د ذك��َر ابُن حجر العس��قاليّن– نقاًل عن اب��ن أيب طّي )21(– أنَّ
الثمنني ومخس ِمَئة«)22(.

َم دلياًل  وجعله��ا د. جعفر املهاجر)23(: ح��وايل 565ه�/1169م، من غ��ري أْن ُيقدِّ
بذلَك.

م�ؤلَّفاته

ة(، َوهو  فاتِِه ِس��َوى كتاِب )املناقب املزيدية يف أخباِر امللوِك األََسِديَّ ملْ يصْل ِمن مؤلَّ
ام العرب وُملوكهم، فضاًل عن كثرٍي من األشعار التي  ِكتاٌب تأرخيّي يزخر باحلوادِث وأيَّ

ال َنِجُد َبعَضَها يف املصادر املعروفة.

وم��ن الكتاِب نس��خة فري��َدة يف جزأي��ن، تقبع يف مكتب��ة املتحف الربيط��اين برقم 
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هِل��ا وآخرها، عدا  23296، وم��ن املؤس��ف أهنا مل تصل إلينا كاملًة بس��بب خ��رم يف أوَّ
الفراغات، والكلمت اخلالية من التنقيط، والطمس احلادث يف بعض صفحاهتا.

وق��د قام بتحقيق الكتاب د. صالح موس��ى درادكة وحممد عبد القادر خريس��ات، 
ن، 1984م، وعىل الرغم من اجله��د الذي بذله  وص��دَر عن مؤسس��ة الرس��الة، يف ع��مَّ
َقنِي  ِق أش��ياء معدولة عن حقيقتها َجاَزْت عىل امُلحقِّ قان فقد َبِقَيْت يف الِكتاِب امُلَحقَّ املحقِّ
عر الذي ورد- يف بعِض األحياِن- مكسوًرا، أو غري مضبوط  ة يف الشَّ الَفاِضَلنِي، وخاصَّ
��ٍة إىل إعادة  بص��ورة صحيحة، فض��اًل عن قضايا ُأَخ��ر، ومن ثمَّ فالكت��اُب بَِحاجٍة َماسَّ

حتقيِقِه.

�ِصعُرُه

ًق��ا يف كتابه )املناقب املزيدي��ة(، ولوال هذا الكتاب  أورَد هب��ُة اهلل بُن نم ِش��عَرُه مَفرَّ
 مَلَ��ا عرفنَ��ا بيًتا له، وكان��ْت أكرب قصيدة في��ه بائيَّة، َنَثَرَه��ا، لكنَُّه مل ُيورده��ا كاملًة، وبقي 
 منه��ا )58( بيًت��ا، ومعظمَه��ا يف َم��دِح األم��رِي َصدق��ة امَلزي��دّي، ع��دا قطع��ة يائيَّ��ة يف 

احلكمة.

��اعِر وتتبُُّعُه للتاريخ العريب ؛ َقِديِم��ِه وَحِديثِِه يف هذه القصيدة، يف  وتب��دو ثقافُة الشَّ
ذكره املواضع، واحلوادث، وامللوك.

َّام امَلشُهوَرة )24(: ُه ُأعِجَب بَقِصيَدٍة َأيب مَت ولعلَّ

الكتِب ِم��َن  أن��ب��اًء  أص���دُق  ��ي��ُف  ِه احل���دُّ ب��نَي اجِل���دِّ وال��ل��ِع��ِبال��سَّ يف ح���دِّ
َر هبا كثرًيا، فنسَج عىل منواهِلَا، وراَح يذكُر الوقائَع التارخييََّة واالنتصارات التي  وتأثَّ

عراِء. لها األمري سيف الدولة صدقة املزيدي، َفَمَدَحُه هبا كم فعَل غرُيُه من الشُّ سجَّ
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ونجُد قوَلُه:

ِمَها َتَكرُّ ِم��ن  ُتدَعى  ُخَزيَمُة  َنِبكاَنْت  كالذَّ األَنُف  وليَس  ِقدًما،  بِاألَنِف 
يشبُه بيَت احلطيئة املشهور)25(:

َنَباق��وٌم ه��ُم األن��ُف واألذن���اب غريهُم الذَّ ال��نَّ��اَق��ِة  بِ��َأن��ِف  ي  ُي��َس��وِّ وَم���ْن 

اخلّي الإيقاع الدَّ

ح��اوَل الش��اعُر إبراَز َبراعتِِه وَموهبت��ه الفنيَّة يف تركيزه عىل بعض وس��ائل اإليقاع 
الداخّل، عىل النحو اآليت:

، وجاء عىل املستوى  َل ظاهرًة إيقاعيًَّة اتََّسَمْت بِنََغٍم ُموِسيِقيٍّ 1. التكرار: وقد َش��كَّ
اللَّفظيِّ يف َتكرار االسم والفعل واحلرف.

فممَّ جاء يف االسم، كقوله:

��َس��ُه ي��ِن َأسَّ َيِِبَوَش����اَد ُرك��نً��ا لِ��ُرك��ِن ال��دِّ ملْ  امُللِك  انتَِقاُض  لوال  امُللِك  يف 
ففي )ركن(، و)امللك( َتكَراٌر.

وقوله:

َفَضَلْت َكَم  َفضاًل  ا   ُم��رَضً َعَلوا  َواحلََسِبَق��وٌم  امَلجِد  يف  ُمرَضٌ  ال��َوَرى  عىل 
يف تكرار )مرض( القبيلة.

ومنُه يف الفعل، كقوله:

بِ��َوب��ِل��ِه حُي��ِي��ي  ال��َغ��ي��َث  َرَأي����ُت  احلَ���َي���َواِنأليَنِّ  َأرَشَف  وحُي��ِي��ي  مَجَ�����اًدا، 
فقد كّرر الفعل )حُييي(.
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ًرا أداة اجلزم )مل(: وقوله ُمكرِّ

ُتَشِبك��اَن��ْت َوَق���اِئ���ُع َت��ت��ُل��وَه��ا َص��نَ��اِئ��ُع ملْ وملْ  خُت��َل��ْط  وملْ   ، بِ��َم��نٍّ َتفُسْد 
وقوله:

����ُه ��ًك��ا بِ��ال��ِك��رِب حَي��س��ُب َأنَّ َزي������ٌن ل����ُه ِم����ن َش���ي���نِ���ِه ُي��ن��ِج��ي��ِهُم��َت��َم��سِّ
َر حرف اهلاء. ففيه ُكرِّ

وهناك التكرار الراكمي، ويكون يف الراكيب واجلمل، كقوله:

َأي���َن َم��ن َس���َأَل اإِلَج����اَرَة ُع���رَوٌة ����اُط وخُت��َف��ُر؟َأم  لِ��َل��طِ��ي��َم��ٍة ك��اَن��ْت حُتَ
وقوله:

��َم��وَأُل َج���اَرُه َأي���َن َم��ن َم��نَ��َع ال��سَّ الَعسَكُر؟َأم  َأَط����اَف  بِ���ِه  َغ����َداَة  ِم��ن��ُه، 
فعبارة )أم أين( وردت يف بداية البيتني مكررة.

ًفا يف معناُه عىل البيت الذي  2. التضمــني )العرويّض(: وهو »أْن يكوَن البيت ُمَتَوقِّ
بعده«)26(، كقوله:

ُرت��َب��ًة َت��َس��نَّ��َم  إِذا  ال��َوِض��ي��َع  ُي��ط��ِغ��ي��ِهَوَت����َرى  َم���ا  ُدن����َي����اُه  ِم���ن  َن�����اَل  َأو 
��ًق��ا ِم����ن َج���ه���ِل���ِه بِ��ال��تِّ��ي��ِهِم��ث��َل امُل���ِري���ِب ُم��نَ��افِ��ًس��ا يف َق����دِرِه ُم��َت��َع��لِّ

ُل ال يتمُّ َمعنَاُه إاِلَّ بِِذكر بداية الثاين، وهو )مثل(، ويقع مفعواًل به ثانًيا  فالبي��ُت األَوَّ
للفعل )ترى(، وبِه اتَّصَل املعنَى امُلراد.

طَريِن  ِق املعنى وانس��يابِِه، ويكُس من رصامِة نظاِم الشَّ 3. التدوير: وُيس��ِهُم يف تدفُّ
ل  ْطِر األوَّ ُز النظاَم املوسيقيَّ الداخّل لألبيات بَِرْبِط الشَّ املستقّل أحدمها عِن اآلخر، وُيعزِّ

َمَع الشطِر الثاين بقسم من الكلمة، وحُييُل البيت إىل وحدة إيقاعيَّة ودالليَّة متَّصلة.
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رة )9( أبي��اٍت، معظمها يف بح��ر )اخلفيف( الذي  وق��د بلغ جمموع األبي��ات املدوَّ
يغلب عليِه التدوير.

ال�ص�رة ال�صعريَّة

اعُر التش��بيَه ِمن وسائل تش��كيل الصورة، ويبدو أنَّ النّص رقم ]1[  اس��تعمَل الشَّ
َي بُأسلوب )التفريع(، وهو تش��بيه تفصيّل يقوُم عىل َبْسِط صورة  يندرُج ضمن ما ُس��مِّ
امُلش��بَّه بِه وتفري��ع خصائصها، ُوُص��واًل إىل تفضيل امُلش��بَّه عليها، وهو ُأس��لوٌب عرفُه 

القدماُء، ومن أمثلتِه قول النابغة الذبيايّن ُيشبِّه كرَم النعمن بالُفراِت اجليَّاش)27(:

ل��ُه، َي���اُح  ال���رِّ َه���بَّ  ال��ُف��راُت إذا  َب��ِدف��م  ي��ِن ب��ال��زَّ �����ُه ال��ِع��رْبَ َت��رم��ي أواذيُّ
جِل���ٍب، ٍع،  ُم������ْرَ َواٍد  ُك����لُّ  ُه  فِ��ي��ِه ُرك���اٌم ِم��َن ال��َي��ن��ُب��وِت َواخل��َض��ِدَي���ُم���دُّ
ُمعَتِصم امَل���الُح  َخ��وفِ��ِه.  ِم��ن   . بِ��اخل��ي��زَراَن��ِة، ب��ع��َد األَي����ِن َوال��ن��ج��ِدي��َظ��لُّ
ن��افِ��َل��ٍة، َس��ْي��َب  منه  ب��أج��َوَد  َغ��ِدَي��وًم��ا،  دوَن  ال��ي��وِم  َع��ط��اُء  ����وُل  حَيُ وال 

وعليِه فإنَّ النصَّ املذكوَر َقِد اقَتَرَ عىل َبْسِط صورِة املشبَّه بِه )السحاب املثقل بمء 
املكر الذي ظلَّت الرياح تتقاذفُه الرياُح، حتَّى ألَقى بَسيِلِه فأخصَب االرَض(، وما زالْت 
بِه حاجة إىل اس��تيفاء بقيَّة التش��بيِه، وهي أنَّ هذا اخلصب الذي ب��ِه املطُر ليَس بأخصب 

 

وال أوفر من كرِم األمري صدقة.

واستعمَل ِمن َأَدَواتِِه التشبيه حرَف الكاف، كقوله:

ُمظلَمٌة كاللَّيِل  َرج��َراَج��ٌة،  ُهِبكالَبحِر  كالشُّ َف��ْه��َي  ِمنَها  األَِس��نَّ��َة  إاِلَّ 
و)مثل( يف الربط بني َطَريَف التَّشبيِه، كَقولِِه:

َم��ا َشنِببِ���ُروُج���َه���ا ِم��ث��ُل َث��غ��ٍر َزاَن�����ُه َرَت���ٌل َغ���رِي  ِم��ن  ًف����ا  ُم��وِش��يَّ��ًة رَشَ
فقد شبََّه بروَج مدينة تكريت بعَد دحِر األعداِء بالثَّغِر احلَسن.
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ي البناء الفنِّ

، وقدرُتُه عىل اإلطالِة، أما ما كان  عريِّ ��مة البارزة يف شعره هي طوُل َنَفِس��ِه الشِّ السِّ
من مقطَّعات فهي ِمن قصائد أطول، اختار منها تلَك األبيات يف موضٍع خاصٍّ ارتآُه.

ص��ِف، ويبدو ذلَك  ��بِك، وُحْس��ن الرَّ وتتَّس��ُم تراكيُب��ُه بمتانة التأليف وجودة السُّ
واضًحا يف عنايته بانتقاِء ألفاظِه، ووضعها يف مواِضِعها.

ا حركات  ُمها البحر الكامل، ويليِه البسيط واملتقارب، أمَّ وِمن حيُث الُبحوِر، َفَيَتَقدَّ
. مِّ روّي القافية فكان يميُل إىل الكس، فالضَّ

ونظ��نُّ أنَّ النصَّ رقم ]2[ ه��و جزٌء ِمَن النَّصِّ رقم ]1[، وِمن َث��مَّ َفُهَم ِمن َقِصيدٍة 
واحدٍة انفرَط عقُدها، لكنَّنا ملْ نجمعهم مًعا كم فعلنا َمَع َقِصيَدتِِه الَباِئيَِّة امَلكسورِة ؛ ألنَّنا 

ِف ُتشرُي إىل أهنم ِمَن الَقِصيَدِة َنفِسَها. ملْ َنِجد َأدَنى إشارة من امُلؤلِّ

منهُج اجَلْمِع والتَّحِقيِق

بلَغ جمموُع شعِر هبِة اهللِ بِن نم )138( بيًتا، يف ثالث عرشة ِقطعة.

��ابَِقِة، وامُلَتَمثِّل يف  وكاَن َمنَهُجن��ا يف مَجِع��ِه وحَتِقيِق��ِه هو ما رِسَنا علي��ِه يف َأعَملِنَا السَّ

 

ما يأيت:

َ��ا َترتيًبا َألِفَباِئياًّا، َبدًءا ِمَن املضموم ُثمَّ املكس��وِر، . 1 ترتي��ب القطع عىل َوفق َرِوهيِّ
وُيلحُق بنهاية ُكّل حرٍف ما ُأحِلَق بِاهلَاِء.

ترقيم ُكّل نّص. َقصيدة كاَن أو قطعة. بَِرقٍم َخاٍص.. 2

تقويم النصِّ َعُروضًيا، وإثبات اسم البحر.. 3
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ضبط النّص َضبًطا ُيعنُي عىل َفْهِم املعنى.. 4

إثب��اِت الرواي��ة الصحيحة التي َتطَمِئ��نُّ إليها النَّفُس يف املت��ن، وأضفنا بعض . 5
األلفاظ التي مل ترد– بس��بب سقوطها- داخل عضادتني ] [ إلمتام املعنى، أّما 
واية التي مل تكن صحيحة، أو ما كانْت مرجوَحًة َفَأوَردَناها أسفَل القصيَدِة  الرِّ

ًة، حيُث التعليقات. ُمَبارَشَ

ترمجة األعالم الواردين يف النُّصوِص.. 6

تفسري املفردات بالرجوع إىل معجم )تاج العروس(.. 7

واحلمُد هللِ ربِّ العاملني.
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ا ى ِمن �ِصعِر هبة اهلل بِن مَنَ َما َتَبقَّ

]1[
َقاَل يمدُح األَمرَي َصَدقَة:

]الوافر[
ُم��ِل��ثٌّ بِ����َأْوُس����ِق����ِه  َس�����اٍر  َف����َم  َب���ى َذي����ٌل َس��ُح��وُب1.  ل���ُه َف����وَق ال���رُّ

َف��َه��يَّ��َج��ت��ُه َي����اُح  ال����رِّ ����اَدت����ُه  هَتَ َع���ِش���ياًّ���ا، واس���َت���َث���اَرت���ُه اجلَ���نُ���وُب2. 
َفاسَتقَبَلتُه ��َب��ا  ال��صَّ َوَأرَس���َل���ِت  َك����َم َي��س��َت��ق��بِ��ُل احِل�����بَّ احلَ��بِ��ي��ُب3. 
ُرَوي�����ًدا َومَت��خ��ُض��ُه  ُت���َك���رِك���ُرُه  َك���َم خَمَ��َض��ْت وَك���رك���َرِت ال��وُط��وُب4. 
َغ���ْرٍب ِري���ِح  َزَع�����اِزُع  هلَ���ا ِم���ن َخ���ْل���ِف َم��ن��َش��ِئ��ِه ُه��ُب��وُب5. َوح��ثَّ��ت��ُه 
َي ِج��ل��ُدُه  بِ��ُس��ُي��وٍف َب��رٍق ُن�����ُدوُب6. َوُف����رِّ ���ْت  ُس���لَّ إِذا  ِم��ن��َه��ا  بِ�����ِه 
َأن��َج��َب��ت��ُه مَلَّ����ا  وَع�����جَّ  َف���خ���اَر  ال��َع��ُي��وُب7.  َأِو  ال��َك��ِس��رُي  َي��رُغ��و  َك���َم 
َف��َأرَخ��ى َذرًع���ا  بَِحمِلِه  َوَض���اَق  َع������َزاىل َس��ب��ُل��َه��ا َس���ْب���ٌل َص��بِ��ي��ُب8. 

َف��جٍّ َع���اُة، وُك����لُّ  ال���رُّ بِ���ِه  َأَل����سَّ  َح���ُل���وُب9.  ِخ���ْل���ٌف  ِه  َدرِّ ِم����ن  بِ����ِه 

التخريج:

املناقب املزيدية: 507/2.

التعليقات:

حنَاها إىل ما يستقيُم امَلعنَى هبا. 2. يف األصل: »واستثابته«، فصحَّ
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��ْمُن واللَّبُن. تاج العروس )و ط  قُّ الذي يكوُن فِيِه السَّ 4. الوط��وب، الَوْطُب: الزِّ
ب(: 346/4.

حنَاها »منشئه« ليستقيم املعنَى. 5. يف األصل: »منسأة«، فصحَّ

حنَاها إىل »ُسلَّْت« كي يستقيم املعنى. 6. يف األصل: »سئلت«، فصحَّ

حنَاها إىل »َفَخار« ليستقيم املعنى هبا. 7. يف األصل: »فحار«، فصحَّ

اِوَي��ِة وَنْحِوَها، كالِقْرَبِة يِف َأْس��َفِلها،  8. الع��زاىل، مجع العزالء: َمَص��بُّ امَلاِء مَن الرَّ
حيُث ُيْسَتْفَرُغ َما فِيَها من املاِء. تاج العروس )ع ز ل(: 486/29.

عّي. تاج العروس )ل س س(: 255/3. ل الرَّ : أوَّ 9. اللسُّ

ويف األصل: »أليس«.
]2[

قال َيمَدُح األَمرَي َصَدقَة:

]الوافر[
عنُه َي��ُق��وُل  ِح���نَي  احلَ��ف��ُل  ُي����ِرمَّ  َوَق����د َخ��َف��َق��ْت هِلَ��ي��َب��تِ��ِه ال��ُق��ُل��وُب1. 
ِم��ن��ُه َف����الَذ  اهِل���َزب���ُر  َزَأَر  َك����َم  ِغيُب2.  الضَّ َص��وَل��تِ��َه��ا  ُج���لُّ  َث��َع��الِ��ُب 
َق����وٍل، ول��وال َب���اِدِئ���ي  َف��َل��ي��ُس��وا  ُيِ���ي���ُب���وا3.  َأْن  هَلَ�����اُب�����وا  ����ُل����ُه  ����لُّ هَتَ

التخريج:

املناقب املزيدية: 472/2 و47.

التعليقات:

: سكَت. 1. أرمَّ
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.» وجاء ضبُط املحققني للفعل هكذا: »َيُرمُّ

ئب. تاج العروس )ض غ ب(: 403/15. غيُب: صوُت األرنب والذِّ 2. الضَّ

]3[
قال يمَدُح األَمرَي َصَدقَة من قصيدٍة طويلٍة:

]البسيط[
َكَبهَجتَِها َذا  َأم َمن  َكِخنِدَف  َذا  َمْن  النََّسِب1.  َبحُبوَحِة  يف  ُخ��َزي��َم��َة  َب��نِ��ي 
ِمَها َتَكرُّ ِمن  ُتدَعى  ُخَزيَمُة  كاَنْت  َنِب2.  كالذَّ األَنُف  وليَس  ِقدًما،  بِاألَنِف 
َفَضَلْت َكَم  َفضاًل  ا  ُمرَضً َعَلوا  َقوٌم  َواحلََسِب3.  امَلجِد  يف  ُمرَضٌ  ال��َوَرى  عىل 
َطاِئُرُه امَليُموُن  اهلُ��َدى  َنبِيُّ  ِمنُهم  ُمنَتَجِب4.  ُك��لُّ  ومنُهم  األًَن����اِم،  َخ��رُي 
..........................................................................
َسُه َأسَّ يِن  الدِّ لُِركِن  ُركنًا  َوَش��اَد  َيِِب5.  ملْ  امُللِك  انتَِقاُض  لوال  امُللِك  يف 
ِمنُه بِِذي يِن  الدِّ ِغَياُث  ُثمَّ اسَتَغاَث  َت��ِغ��ِب6.  وملْ  َت��ب��ع��ْد،  ملْ  َع��ن��ُه  َب��َس��اَل��ٍة 
لُه َقاَق  الشِّ َأب��َدى  وقد  أي��اٍز،  عىل  الَعَطِب7.  إىِل  ِم��ن��ُه  َص����رُيوُرُه  َف��َص��اَر 
..........................................................................
ل��ُه َوبِ���َم���يَّ���اَف���ارِق���نَي  بِ����آِم����ٍد  الُكُتِب8.  يف  َقبُل  ِم��ن  َن���ْت  ُدوِّ َوَق��اِئ��ٌع 

ملْ َصنَاِئُع  َتتُلوَها  َوَق��اِئ��ُع  كاَنْت  ُتَشِب9.  وملْ  خُت��َل��ْط  وملْ   ، بِ��َم��نٍّ َتفُسْد 
َمْي� بِ��َرأَف��ِة  َمناًّا  َع��اِم��ٍر  عىل  َحنَا  ُم���وِن ال��نَّ��ِق��ي��َب��ِة َب���رٍّ َواِص����ٍل َح���ِدِب10. 

خَيِ��ِب11. َفكَّ الُعنَاَة، َوَأسنَى يف اهِلَباِت، وملْ وملْ  َأرَح����اِم،  َش��وابِ��َك  َيقَطْع 
َوُهُم َأرُت��ٍق،  ِمن  َأرَساُه��م  انتاَش  ُمعَتِصِب12.  بِالتَّاِج  ُس��َوٍس  ِذي  ِدي��ِن  يف 
وَع��اَدهُتُ��ْم فِيِهْم  آَب��اِئ��ِه  َصنِيُع  َواحِل��َق��ِب13.  ���اِم  األيَّ َس��الِ��ِف  عىل  منُهم 
..........................................................................
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بَِدعَوتِِه َأغَوى  وَمْن  والقيريُّ  ُمكَتِسِب14.  نِب  لِلذَّ حُمَتطٍِب  ُك��لِّ  ِم��ن 
ُمَلمَلَمٍة َأرك���اٍن  َذاُت  إَراَدٌة  اللَِّجِب15.  ِة  اللُّجَّ َم��وِج  ِمثِل  يف  َرَم���اُه 
ابيِل احلَِديِد َحَكْت احلََرِب16. إَذا َبَدْت يف رَسَ َأَذى  ِمن  َحَفَوها  َقوٍم  َعُروَس 
َراِعَدُه ُمْزِن َصوَت  َعاِرَض  خَتَاُل  الُقُضِب17.  ِم��َن  مَل��ٌع  وَب��اِرَق��ُه  َج��ْرًس��ا، 
َأَب��ًدا ��ا  َه��اَم��اهِتَ عىل  َس���َمًء  َتبنِي  ِب18.  َ ٍك ِم��ن َه��اِم��ِد ال���رُّ يف ُك��لِّ ُم��ع��َرَ
ُهِب19. كالَبحِر َرجَراَجٌة، كاللَّيِل ُمظلَمٌة كالشُّ َف��ْه��َي  ِمنَها  األَِس��نَّ��َة  إاِلَّ 
وَفاَجَأُه َبغَداٍد،  َأرِض  َعن  َنَفاُه  ُيِصِب20.  ملْ  ]و[  َخ��رًيا  َينَْل  ملْ  بِ��َواِس��ٍط 
َوَت��ٌد َم��ن��ِزٍل  يف  َيوَمِئٍذ  ُش��جَّ  َم��ا  ل���ُه، وال ُم���دَّ ل��ل��َم��غ��ُروِر ِم��ن ُط��نُ��ِب21. 
ُمنَجِحًرا اآلَفاَق  َوجِهِه  يف  َفَسدَّ  والَغَضِب22.  اخلَ��وِف  لَِفرِط  اخلََفاِء  َبنَي 
��نَ��ُه َأمَّ ُث���مَّ  ِم��ن��ُه  بِ��ال��َع��ف��ِو  َف��َع��اَد  الَعِقِب23.  ع��ىل  َنكًصا  َأدَراَج����ُه  َف��َع��اَد 
..........................................................................
َمطَلُبُه َع��زَّ  َم��ا  َبَغى  إْذ  وكربغا  َف���َع���اَد َأس�����َوَأ َم���رُج���وٍع وُم��ن��َق��َل��ِب24. 
َطَمٍع ِمن  الَقاُه  َما  َقبُل  وُيوُسٌف  ��ت��ُه ق��ري��ُة ب��ل��ق��ي��ٍل م���َن احلَ����َرِب25.  َن��جَّ
ُغنَمهم أنَّ  َض��الَّ  ِح��نَي  َتَبيَّنَا  َن��ف��َس��ي��ه��َم َغ���رُي َم��غ��نُ��وٍم وُم��ن��َت��َه��ِب26. 
��ا َت��س��َت��ِزي��ُرمُهَ وامَل��نَ��اَي��ا  َدا  َف���َع���رَّ خُمَتِضِب27.  األَق����َراِن  بِ���َدِم  خ���ادٍر  َع��ن 
..........................................................................
ُبُلٌك َغ��َدا  َأْن  مَلَّ��ا  َع��اَن��َة  وَي���وَم  َه��ِب28.  ِة ال��رَّ يف َأم����ِرِه َل��بِ��ًك��ا ِم��ن ِش����دَّ
َيوَمِئٍذ األَْشَقوَن  َأصَحاُبُه  كاَن  إِْذ  لِ���نَ���اِر َف��ي��ِل��ِق��ِه امَل��ن��ُص��وِر ك��احلَ��َط��ِب29. 
ِدَماِئِهُم ِمن  بَِقاٍن  الُفَراَت  َشاُبوا  ِب30.  رَسِ َدٍم  ِم��ن  ل��وٌن  فِ��ي��ِه  َب���َدا  حتَّى 
..........................................................................
َكَتاِئُبُه َواَف���ْت  َوَق��د  ِم��يُّ  واخلُ��رَّ كاخلََرِب31.  انَصاَع  ِمنُه  اخلريَبِة  َأرَض 
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َأذَكَرتنَا َوقَعَة اإِلفِشنَي ِحنَي َسَطا َن����دِه ك���اجلَ���َرِب32.  َق��ب��َل��ُه يف  بِ��َب��ابِ��َك 
ُهنَاَك عىل َيعطِْف  وملْ  َهِزيًم،  َوىلَّ  َع��َق��ِب33.  َويف  ِق���دِّ  يف  ��ُد  ُت��َص��فَّ َأرَسى 
َقلَعُتُه َذاَك  إِذ  ُتنِجِه  َف��َل��ْم  جلَ��ا  َف��َص��اَر حُم��َت��بِ��ًس��ا يف َح���اِل حُم��َت��ِج��ِب34. 
ُمعَتِكٌر واللَّيُل  َحالِئُلُه،  َباَتْت  والطُّنُِب35.  اخلَيِم  ُسُجوِف  َبنَي  َيعُثْرَن 
َسدٍك َرأَفٍة  ِذي  ِمن  بِالَعفِو  َيُلْذَن  باحللِم، إْن طاَش حلٌم ِمن َأِخي َغَضِب36. 
..........................................................................
َفَلْم إِليِه  َحنَّْت  وَقد  هِيٍت  وَيوَم  َتطِِب37.  وملْ  َنفًسا  َغ���رِيِه  إىِل  َت��س��ُك��ْن 
َعَساِكِرِه ِمن  إِليها  َأزَج��ى  َغ��َداَة  ُع��ِب38.  ال��رُّ ِم��َن  َج��ي��ٌش  بِ��ِه  َي���ُؤمُّ  َجيًشا 
َماِئَسٌة َوْه��َي  بَِيَديِه،  َفَأصَبَحْت  الُقُشِب39.  ��ا  َأث��َواهِبَ يف  خَت��َت��اُل  ك��اخلَ��وِد 
ًة ُمنَتِقِب40. وَأصَبَحْت َبعَدَها َتكريُت َحارِسَ َغ��رِي  َأِس��ي��ٍل  َوْج���ٍه  ُح��رِّ  َع��ْن 
َحَسًدا َعذلِِه  يف  ُينَافُِسَها  َعرَبى  الَوِصِب41.  كامُلدنِف  َشوِقَها  وِمن  تأيِت، 
ع َقهًرا، وال ُنِكَحْت ُمغَتِصِب42. َشوَساُء ملْ ُتفَرَ َك��فُّ  مَلَستَها  وال  َس��ْب��ًي��ا، 
َرَت��ٌل َزاَن���ُه  َثغٍر  ِمثُل  بِ��ُروُج��َه��ا  ًف���ا ِم��ن َغ���رِي َم��ا َشنِب43.  ُم��وِش��يَّ��ًة  رَشَ
َوال� َواِمِر،  ِمنُه بالُقبِّ الضَّ ُلِب44. َسَم هلَا  السُّ ��يَّ��ة  واخلَ��طِّ ال��َب��َواتِ��ِر،  �بِيِض 
اهلَ��نَ��ِب45. َك��َس��وُت َأم��َث��اهَلَ��ا َم��ا َن��اهَلَ��ا َأَم��ٌل يف  كالَعنَقاِء  َوْه���َي  ��ا  وُق��دهُتَ
َيِدِه يف  كاَن  َقد  إِقِليَدَها   َفِخْلُت  ��َف��ِر امَل��ي��ُم��وِن بِ����األََرِب46.  بِ��ُسَع��ِة ال��ظَّ

التخريج:

املناقب املزيدية: 361/1، 430/2، 452، 471، 472، 491، 498، 499.

التعليقات:
1. خندف: بنو الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان. مجهرة أنس��اب العرب: 

.233
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3. يف األصل: »مرض«.

5. يف األصل: »انتقاص امُللك مل ُيِِب«، والصواب ما أثبتناُه.

َوَجَب: َسقَط.

م العس��كر الربكياروقّي. ُينظ��ر: الكامل يف  7. األم��ري إياز األسفهس��الرّي، مق��دَّ
التاريخ: 197/8.

8. آمد، وَميَّاَفارِقنَي: من ُمُدِن ديار بكر. معجم البلدان: 56/1، 523/5.

11. يف األصل: » َيقَطْع أرحام سوابك ومل ختب«، خطأ.

12. انتاَش: انتزَع. تاج العروس )ن و ش(: 397/17.

ويف األصل: »ايتاش«، وهو تصحيف.

ع بعس��كره يف بغداد ملحاربة  14. ه��و األمري إيل غازي ب��ن أرتق الركمين، ملَّا جتمَّ
سيف الدولة. املناقب املزيدية: 470/2 و471.

15. يف األصل: »اراده«، وهو خطأ، والصواب ما َأثبتناُه.

16. يف األصل: »هفوفها«.

 َ 24. كربغا: أمري من الس��الجقة، حكم اجلزيرة واملوصل، حاول غزَو احللة. ُتُويفِّ
سنة 495ه�. الكامل يف التاريخ: 341/10.

25. يوسف بن أرتق. املناقب املزيدية: 472/4.

27. يف األصل: »عن حادر بدم األقرن خمتصب«، خطأ.

وق��د رأينا أنَّ كلمة »خادر« هي املناس��بة للمعنى. ُيقاُل: َأس��ٌد َخ��اِدٌر، َأي ُمقيٌم يِف 
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َعِريِن َداِخٌل يِف اخِلْدر. تاج العروس )خ د ر(: 140/11.

28. َبَلُك: بلك بن هبرام بن أرتق بن أخي إيلغازي بن أرتق الركميّن. استوىل عىل 
عانة وحديثة سنة 497ه�. الكامل يف التاريخ: 368/10.

و »لبًكا«، بالنَّصِب، يف األصل: »لبك«، خطأ.

ميَّة. : إسمعيل الركي، صاحب البرة، وكان ُينسب إىل دين اخلُرَّ ميُّ 31. اخلُرَّ

اخلََرب: اجلبان. ويف األصل: »احلرب«، حتريف.

36. َسِدٌك: الزٌم.

َك«، حتريف. ويف األصل: »شدَّ

38. َأزَجى: ساَق.

41. يف األصل: »عدلِه«، والصواب ما أثبتناُه.

ت��ُل: َبياُض األَْس��ناِن، وَكْثَرُة ماِئها، وامُلَفلَُّج من األْس��ناِن، واحلََس��ُن. تاج  43. الرَّ
َقا )املناقب املزيدية( بس��كون التاء،  الع��روس )ر ت ل(: 32/29. وضب��ط الكلمَة حُمَقِّ

خطًأ.

ى«، وهبا خيتلُّ الوزُن، والصواُب ما أثبتناُه. ويف األصل: »موشاًّ

45. أثبتنا »وقدهُتا »، ويف األصل: »وهوهتا«، خطأ.

اهلَنَب: احلمُق. تاج العروس )ه� ن ب(: 404/4.

46. اإلقليُد: املِفتاُح. تاج العروس )ق ل د(: 65/9.
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]4[
قال يمدُح األَمرَي َصَدقَة:

]الكامل[
��ٍق َم��ا َش��اَب َص��اِئ��َب َرأِي��ِه حَت��تِ��ي��ُت1. بِ��ُم��َوفَّ وال  َوَه�����ٌن  وال  َع���ْج���ٌز، 
َج��اِم��ٌع ُذَراُه  يف  امَل����َوايِل  َش��ْم��ُل  َشتِيُت2.  نَاِن  الشَّ َذوي  وَش��ْم��ُل  َأَب���ًدا، 
َم��نِ��ي��َع��ٍة ُك���لِّ  إِق��ِل��ي��ُد  بِ��َي��ِم��ي��نِ��ِه  ِه َم��ك��ُب��وُت3.  ���ا، وَح���اِس���ُد ِع�����زِّ َح���قاًّ
َأراَدَها َغَداَة  اعَتَصَمْت  الَبَرُة  ال  ِه��ي��ُت4.  ام��َت��نَ��َع��ْت ع��ل��ي��ِه  ِم��ن��ُه، وال 

التخريج:

املناقب املزيدية: 499/2.

]5[
قال يمدح األمرَي َصَدقَة ملَّا أعطى خاتَم األماِن ألمري الركمن:

]الرسيع[
َخ���امَتً���ا َع���ف���َوُه  إل��ي��ِه��ْم  أل��ق��ى  ا ب����األَْم����ِن ِم���ن َس��ط��َوتِ��ْه1.  ً ُم����َب����رشِّ
َع��َل��ي��ِه��ُم َأض����َي����َق ِم����ن َح��ْل��َق��تِ��ْه2. ِمن َخوِف َجْعِل األرض يف َعينِِهم

التخريج:

املناقب املزيدية: 471/2.

التعليقات:

2. يف األصل: »أعينهم«، خطأ.
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]6[
قال يمدح األمرَي َصَدقَة:

]الكامل[
َج��اِرِه َع��ن  حَيَتِمْل  ملْ  ال��ذي  أي��َن  ؟1.  ُه َي���وًم���ا ]إل���ي���ِه[ املِ���ْس���رَبُ َم���ا َج�����رَّ
��َل��ُه ُج��َش��ي��ٌش  ُدوَن���ُه ��مَّ حَتَ َ ]ع��ن مِح���اُه[ امُل��ن��ِذُر2. ح��تَّ��ى  َك��َرًم��ا، وَق���رَّ
وِرَب���اَع���ُه ِدَي�������اَرُه  ُيِ����رُي  مِمَّ����ْن  َم��ا ك��اَن ]حُم���ُص���وًرا[ وَم��ا ال حُي��َر3ُ. 
ُع��رَوٌة اإِلَج���اَرَة  َس��َأَل  َأي��َن َمن  َأم  ����اُط وخُت��َف��ُر؟4.  لِ��َل��طِ��ي��َم��ٍة ك��اَن��ْت حُتَ
َق��وَم��ُه اُض هَن��ًب��ا  َف��َأب��َاَح��َه��ا ال����رَبَّ بِ��ك��ًرا، ]ف��ك��اَن هِبَ��ا[ ال��ِف��َج��اُر األَك��رَب5ُ. 
بُِمَهنٍَّد َح��ت��َف��ُه  ُع����رَوَة  َوَأَذاَق  ِه َم�����اُء امَل���نِ���يَّ���ِة َي��ق��ُط��ُر6.  ِم����ن َح������دِّ
ِك��نَ��اَن��ٍة َب���نَي  َذاَك  يف  ��َدْت  َف��َت��َوقَّ َوَه�������َواِزٍن نِ�����رَياُن َح����رٍب َت��س��َع��ُر7. 
��نَ��ُه ِم���نً���ى واملِ��ش��َع��ُر8. مِمَّ���ْن َأَج����اَز ال��َوف��َد َن��افِ��َذ َأم���ِرِه ح��تَّ��ى َت��َض��مَّ
َق���اِه���ٍر بِ���ِع���زٍّ  ِم���ن���ُه  وَك����اَلُه����ُم  ُروا9.  َث���وَّ ك��اُن��وا  َح��ي��ُث  َأَن��اُخ��وا  حتَّى 
ْت َعَليِهم ُسبُلُهْم َأْن ُسدَّ امُل��س��َت��ظ��َه��ُر10. ِمن َبعِد  َس��ي��َف��ُه  ْد  ������رِّ ُيَ ملْ  ل���و 
َجاَرُه َموَأُل  السَّ َمنََع  َمن  َأيَن  َأم  الَعسَكُر؟11.  َأَط����اَف  بِ���ِه  َغ����َداَة  ِم��ن��ُه، 
َجيِشِه ِم��ن  َكتِيَبٍة  َرع��ي��ُل  مِمَّ��ْن  وُي���ن���َر12ُ.  َي���ع���زُّ  َظ���َف���ٍر  َذا  َزاَل  ال 
ُمَتالطٌِم وَموُجُه  الُفَراَت،  َقَطَع  اِك���ٌم ِم��ن َح���وِل َع��اَن��َة َي��زَخ��ُر13.  ُم���َرَ
النََّجا َغنِيَمَتُه  َبَلٌك  َرَأى  حتَّى  ِم��ن��ُه��ُم، وَع���اَي���َن َم��ا هَيُ����وُل وَي��ب��َه��ُر14. 
َوال َنيَلُهُم،  هَباُء  الشَّ َناَلِت  َما  َدورَس15ُ.  امَل��َش��اِه��ِد  يف  ك��َذلِ��َك  ك��اَن��ْت 

التخريج:

املناقب املزيدية: 492-491/2.
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التعليقات:

ة مل ترد يف الكتاب  1. م��ا بني العضادتني هن��ا. ويف األعجاِز التالية. زي��ادة رضوريَّ
بسبب الطَّمس.

. املناق��ب املزيدية:  2. ُجش��يش ب��ن نمران الريبوع��ي. َقَتَل املل��َك معاويَة الكنديَّ
.479

ال ب��ن عتبة بن جعفر بن كالب. وهنا يش��ري إىل القافل��ة التي أراد  4. ُع��روة الرحَّ
منه امللك النعمن أن ييزه��ا إىل جزيرة العرِب. العقد الفريد: 103.104/6، املناقب 

املزيدية: 482.

ال. املناقب املزيدية: 176-175. حَّ اض بُن قيس الكنايّن. َقَتَل عروَة الرَّ 5. الربَّ

عيُل: مجاعة اخلَيل. تاج العروس )ر ع ل(: 82/29. 12. الرَّ

15. الش��هباء ودورس: كتيبتان للنعمن بن املنذر، كان يغزو هبم بالد الش��ام ومن مل 
يدن له من العرب. تاريخ الطربي: 67/2.

]8[
قال يمدح األمرَي َصَدقَة:

]املتقارب[
ِخ��ن��ِدٍف ِم��ن  َم���َراِه���َص  َرَق���ا يف  لِ��ي��ُل1.  أِلمََخ�����ص م���ن َراَم����ُه����نَّ ال��ذَّ
ال��نُّ��ُس��وُر َتعَتِليَها  ال  َش���َواِم���خ  ال����ُوُع����وُل2.  فِ��ي��َه��ا  َت���َت���َس���اَن���ُد  وال 
ال��ُع��ال َث����َم����َراُت  ل���ُه  َف��ك��اَن��ْت  وَف�������ْرٌع َم��نَ��اِس��ب��ه��ا واألُُص�������وُل3. 
ال��َف��َخ��اِر َي���وَم  َك��ُخ��َزي��م��َة  وُط���وُل4. وَم���ْن  ع���رٌض  ل��ل��َف��خ��ِر  ام��َت��دَّ  إِذا 
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اجلَ����الِل ُذو  ُه����ْم  َ ����ريَّ خَتَ َق��بِ��ي��ٌل  ُس����وُل5.  َف��ِم��ن��ُه��م َخ���الِئ���ُف���ُه وال����رَّ
َت���ابِ���ٌع هلُ�����ْم  األََن��������اِم  َف���ُك���لُّ  وُك�����لُّ ال����َع����الِء إِل���ي���ِه���ْم َي�����ُؤوُل6. 
ال��ُع��ال طِ����الِب  يف  َم��َط��اَي��اُه��ُم  َت�������ُزوُل7.  ال  َم����اثِ����َل����ٌة  َم����نَ����ابِ����ُر 
��َه��ا َم��سَّ َوَم����ا  اجِل���َي���اَد،  َت���ُف���وُت  َذِم��ي��ُل8.  ِم��ن��َه��ا  َن����اَل  َوِج���ي���ٌف، وال 
الُعال َم���َراِع���ي  َأق���َ�  وُت����درُك  َوَم�����ا ك����اَن ِم��ن��َه��ا إل���ي���ِه َرِح���ي���ُل9. 

التخريُج:

املناقب املزيدية: 361/1.

التعليقات:

َرَجاُت. تاج العروس )ر ه� ص(: 608/17. 1. امَلَراِهُص: امَلَراتُِب والدَّ

6. يف األصل: »العال«، من غري اهلمزة.

8. اجلي��اد، ضبطها املحققان بالضّم، وهو خطأ ُيفس��ُد املعنَ��ى، والصواب بالفتح، 
كم أثبتنا.

يٌع. تاج العروس )و ج ف(: 447/24. ٌب من َسرْيِ اخلَْيِل واإلبِِل رَسِ الَوِجيُف: رَضْ

ُ َما كاَن. تاج العروس )ذ م ل(: 29/17. رْيُ اللَّنيِّ ِميُل، َكَأِمرٍي: السَّ الذَّ

ويف األصل: »دميل«، خطأ.

]9[
قال يمدح األمرَي َصَدقَة:

]اخلفيف[
َتَساَمى َوَخ��ي��ٌل  َخ��ن��َدٌق  حَت��َت��َه��ا  ُم��َس��اِم1.  ِم��ن  ل��ُه  إِْن  َم��ا  ِق���رٍم  َح���وَل 
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حَت� ِم��ن  َل��َك  َس��َم  إَِذا  مَخِ��ي��ٍس  يف  �����ِت َس������َمِء َم���ب���نِ���يَّ���ٍة ِم����ن َق���َت���اِم2. 
ُذَراَه���ا َف���وَق  اجِل���َمِل  ُورِق  ِمثل  َأزَب�������َدْت لِ��ل��ُع��ُي��وِن بِ��ي��َض َن��َع��اِم3. 
بِ��نَ��َه��اٍر  ��ٌم  ُم��َع��مَّ َل��ي��ٌل  ُق���ل���َت:  بِ����َظ����الِم4.  ٌر  ُم�����������َؤزَّ هَنَ���������اٌر  َأو 
إِلينَا َف��َأل��َق��ْت  َه��ي��َب��ًة،  َراَع���َه���ا  مَح���َل���َه���ا ِخ���ي���َف���ًة لِ����َغ����رِي مَتَ������اِم5. 
َعن� َب��َق��َرْت  َجنِينََها  َأَج��نَّ��ْت  ل��و  ����ُه َح���َش���اَه���ا، وآَذَن������ْت بِ���اهِن���َداِم6. 
بِالُقر ال����ِوالَدِة  َوْق���َت  َف��َص��َل��ْت��ُه  فِ���َط���اِم7.  ِم����ن  ���ٍل  ُم���َع���جَّ والٍد  ِب 
بِالنُّْص� اإِلَم����اَرَة  حَيسُب  َف��َم��َ�  األَح��������الِم8.  يف  َرآُه  مِمَّ�������ا  َرِة 
ل��أَلَع��اِدي َق��اه��ًرا  امللُك  وانَثنَى  َظ����اه����ًرا َظ����افِ����ًرا بِ���ُك���لِّ َم������َراِم9. 
رْغ� عىل  امَلَساعي  ُمنِجَح  َجذاًل  امَل���َراِم���ي10.  ُم��ِص��ي��َب  ل���ُه  امُل���َع���اِدي  ِم 
ِقْدًما ُتبََّع  َت��َروَن  َه��ْل  انصُفوا،  َن����اَل ه���ذا، وك����اَن َع���نَي اهلُ�����َمِم ؟11. 
واخلَْز األَوُس  َخوفِِه  ِعنَد  جَلَأْت  اآلط������اِم12.  إىل  َي�����ث�����ِرٍب  يف  َرُج 
َي������اِن ِم����ن ُت���بَّ���ٍع َب���ِع���ي���َد امَل������َراِم13. َقَعَد ابُن اجلُالِح يف األُُطِم الّضح�
اآل ِم��َن  األََرنُّ  األَش��َع��ُر  َوَغ���َدا  ط����اِم ِم��ن��ُه ُب���ع���ًدا َم���َك���اَن ال���َغ���َمِم14. 

التخريج:

املناقب املزيدية: 497/2.

التعليقات:

2. يف األصل: »قتامي«، خطأ.

3. يف األصل: »أزيدت«، خطأ.

واب ما أثبتناُه. 2. يف األصل: »بأقرب«، وال يستقيُم هبا الوزُن، ولعلَّ الصَّ
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اآلطام، مجع األُُطم: ُكلُّ ِحْصٍن ُبنَِي باحِلجاَرة. تاج العروس )أ ط م(: 220/31.

13. اجلالح: أبو عمرو أحيحة بن اجلالح بن احلريش األويّس. ش��اعر جاهّل من 
ُه )املستظّل(،  دهاة العرب وُشجعاهنم، كاَن سيَِّد يثرب )املدينة(، وكان له ِحصٌن فيها سمَّ
وحصن يف ظاهرها س��مه )الضحيان( ومزارع وبس��اتني وماٌل وفرٌي. ترمجُتُه يف: األغاين 

28/15-39، األعالم 277/1.

]10[
قال َيِصُف َداَر األمرِي َصَدقة:

]املتقارب[
ال��ُق��ُل��وِب يف  َم��َه��اَب��ُت��ُه  مَحَ��ت��َه��ا  َف���َص���اَرْت بِ�����َذاَك َح��ري��َم احلَ��ِري��ِم1. 
َخ��اِئ��ٌف ���ا  َب���اهَبَ َأَت����ى  َم���ا  إَِذا  ]ف���ق���د[  َح���لَّ ِم��ن��ُه حَمَ����لَّ ال��نُّ��ُج��وِم2. 

التخريج:

املناقب املزيدية: 481/2.

التعليقات:

4. ما بني العضادتني زيادة رضورية ليستقيم الوزن.

]11[
قال يمدح األمرَي َصَدقَة:

]البسيط[
بِ��َأن��ُف��ِس��َه��ا ي��ِه  ُت��َف��دِّ َم��َع��دٌّ  بِ��َم��ْن  الَيَمُن1.  ]و[  َعلَياُء  َوحَت��ُس��ُدَه��ا  ا،  ُط��راًّ
َك��َع��اَدتِ��ِه َدْه����ٌر  هِبِ���ْم  َأَس����اَء  إَِذا  ��ى إَِس���اَءَت���ُه إِح��َس��اُن��ُه احلَ��َس��ُن2.  َع��فَّ
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َزَمنًا َخَفى  ]قد[  عالٍء  ُكّل  َبَوِصِل  وُك����ّل َم��ك��ُرَم��ٍة َم���ه���ُج���وَرٍة َق��َم��ُن3. 
إِْذ َجاَش َغرَباُه، وَهاَج لُه ُفُن4. َما الَبحُر  السُّ َأث��نَ��اِئ��ِه  يف  ��ُص  ُي��َرصِّ َم���وٌج 
َباِدَيًة مِل  الرَّ ِجَباَل  فِيِه  َفِخلَت  ُن5.  ي��ُح َأط����َواًرا وَت��ق��َرِ ��ا ال��رِّ َت��ن��َأى هِبَ
َنَشَأْت إَِذا  يِه  َكفَّ َسيَب  بِ��اَلَح��ٍق  َهتُِن6.  َوب��ُل��َه��ا  ُج���وٍد  َس��َح��اِئ��ُب  ِمنَها 
َشَمِئُلُه ْت  واهَتزَّ للَمجِد،  وارَت��اِح  ل���ُه، ك��َم اه��َت��زَّ يف َأف��نَ��انِ��ِه ال��ُغ��ُص��ُن7. 
َمنَدَمٌة ال��َب��ذِل  َوَراَء  ي��ِه   َت��ع��َرِ ال  َدَرُن8.  فِ��ع��ِل��ِه  ِم��ن  ِع��رِض��ِه  ع��ىل  وال 
َغَدا احلُُلوِم  َطيُش  َها  َحلَّ احلَُبى  إَِذا  حصُن9.  َدس���تِ���ِه  يف  َرَس����ا  َق���د  ���َم  َك���َأنَّ

التخريج:

املناقب املزيدية: 453/2.

التعليقاُت:

1. أضفنا حرَف الواو فقط فاستقاَم البيت، ومل يرد يف األصل.

واب ما أثبتناُه. 2. يف األصل: »يواصل«، وال يستقيُم هبا الوزُن، ولعلَّ الصَّ

4. يف األصل: »عرباه«، خطأ.

واب ما أثبتناُه. 2. يف األصل: »تالحقت«، وال يستقيُم هبا املعنى، ولعلَّ الصَّ

يُب: الَعَطاُء، والُعْرُف، والنَّافَِلُة. تاج العروس )س ي ب(: 82/3. السَّ

4. يف األصل: »أفنائه«، خطأ.

8. يف األصل: »يعريه«، خطأ.

واب ما أثبتناُه. 9. يف األصل: »إذ احلباحلها طيٌش«، وهو خطأ، والصَّ
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]12[
قال َيمَدُح األَمرَي َصَدقَة:

]الطويل[
��َم��َع��اِن ال��لَّ َداِئ����ِم  لِ����رَبٍق  َأِرق����ُت  َأَق���ضَّ ِوَس����اِدي َم��وِه��نً��ا َوَش��َج��اين1. 
َم��َع��املًِ��ا بِ��ال��َغ��ِريِّ  ُي��ِري��نِ��ي  َي��ك��اُد  بِ���نَ���ج���ٍد َع������َراين ُح���بُّ���َه���ا وع��ن��اين2. 
اخلَ���َف���َق���اِن3. َفبِتُّ ُأَجايف اجلنَب ِمنِّي ]َعِن[ اسِمِه إىِل  َق��ل��ب��ي  ُي���َس���ابِ���ُق���ُه 
ِعنَدَها َأنَبَض  َأوالُه  َنَبَضْت  إِذا  َج��َف��اِن4.  ُف�����َؤاٌد َم���ُش���وٌق َداِئ�����ُم ال��رَّ
َيذُبال ِمنُه  مَحَّلْت  النَُّعاَمى  ك��َأنَّ  َأَب��اِن5.  وَهضِب  َرض��َوى  عن  انَشقَّ  َأِو 
حَتَتُه ُي��دَل��ُج  يِل  كاللَّ بِ��ِه  َف��َج��اَءْت  بِ���َم َأذَه���َب���ا ِم���ن َك��ل��َك��ٍل َوِج�����َراِن6. 
َهيَدٍب َأذَي���اَل  اآلَف���اِق  عىل  ��رُّ  َيُ َدَواين7.  األَك�����اِم  َف����وَق  َرَع���ابِ���ي���ُل���ُه 
َس��نَ��اَءُه َحِسبَت  فِيِه  َب��َدا  َم��ا  إَِذا  ُدَخ����اِن8.  َظ����الِم  يف  اٍم  رِضَ ِض���َي���اَء 
َأديَمُه وَيفري  ِمنُه،  َرى  ال��ذُّ َيُشقُّ  ��َم��َع��اِن9.  َص������َواِرُم جَلَّ����ْت فِ��ي��ِه بِ��ال��لَّ
َصاِرًخا عِد  بِالرَّ َعجَّ  َأثَخنَْتُه  إَِذا  َوَف���اَض���ْت ُع���ُي���وٌن ِم��ن��ُه بِ��اهلَ��َم��الِن10. 
وِجَباهَلَا، َسهَلَها  َج���َداُه  َف��َع��مَّ  ���ُه األُُف���َق���اِن11.  وَأق���َط���اُرَه���ا َم���ا َض���مَّ
َمزَيٍد ابِن  َنَواُل  فِيَها  َمْن  َعمَّ  َكَم  وَج����اَدُه����ْم ِم���ن َس��ي��بِ��ِه امُل���َت���َداين12. 
َنَوالِِه َهنِيِّ  ِمن  َعَليِهم  وَف��اَض  َوَب������ذِل َي����ٍد هَت���ِم���ي بِ�����ِه، وَب���نَ���اِن13. 
وَداِن14. َتَساَوى الَوَرى فِيِه َفِقرٌي وُذو ِغنًى ال���بِ���الِد  يف  َب��ِع��ي��ٍد  َوَق�����اٍص 
رَت ُيفيِض جِلُوِدِه النقباِن15. َفَم النَّْصُف إِْن َفكَّ ِذي  ؤُبوِب  الشُّ عىل  بَِفْضٍل 
بَِوبِلِه حُيِيي  الَغيَث  َرَأي��ُت  أليَنِّ  احلَ���َي���َواِن16.  َأرَشَف  وحُي��ِي��ي  مَجَ�����اًدا، 
َصوُبُه فِيِه  ُيرجَتَى  َوْقٌت  ولِلَغيِث  َأَواِن17.  بِ���ُك���لِّ  َم���رُج���وٌّ  وُج�������وُدَك 
ُمقلًعا الَغيُث  َأقَلَع  َما  إِذا  َفَليَس  بِ���َزَم���اِن18.  ِم��ث��ل��ه  اخ��تِ��َص��اٍص  َذا  وال 
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التخريج:

املناقب املزيدية: 525/2.

التعليقات:

1. امَلْوِه��ُن: َنْح��ٌو من نصف الليل، وقيل هو بعد س��اعة منه، وقي��ل هو حني ُيْدبِر 
الليُل. تاج العروس )وهن(: 267/36.

َياِح وَأْرَطُبها. تاج العروس )ن  َا َأَبلُّ الرِّ 5. النَُّعاَمى: من َأْس��َمِء ِريح اجلُنُوِب ؛ ألهَنَّ
ع م(: 511/33.

يذب��ل: جب��ل يف طريق اليمم��ة من أرض نجد، مع��دود يف نواح��ي اليممة. معجم 
البلدان: 128/1.

7. الرعابيل، مجع رعبولة: القطعة. تاج العروس )ر ع ب ل(: 86/29، وعنَى هبا 
هنا الغيم املقطَّعة.

ِذي َيُكوُن َأَشدَّ اْرتفاًعا مِمّا َحْوَله  األكاُم، مجع األكَمة، هي ُدوَن اجِلباِل، َأو امَلْوضُع الَّ
َوُه��َو َغِلي��ٌظ اَل َيْبُلُغ َأْن َيُكوَن َحَجًرا، َوُيَقال: ُهَو َما اْجَتَمَع من احِلجاَرة يِف َمكاٍن واحٍد. 

تاج العروس )أ ك م(: 223/31.

12. يف األصل: »سبيه«، خطأ، وقد مرَّ معناها.

��ْؤُبوُب: امَلَطر ُيِصيُب امَل��َكاَن وخُيْطِيُء اآلَخر. تاج العروس )ش ب ب(:  15. الشُّ
.91/3

16. يف األصل: »ُنويله«، خطأ.
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]13[
ِ الَوِضيِع: يِف وَتكربُّ قال يف الَفْرِق بنَي ثَِقِة الرشَّ

]الكامل[
فِيِه ��َع  ��مَّ جَتَ بِ���َم  ي���ِف  ِ ال���رشَّ ثِ��َق��ُة  ِم���ن جَم������ِدِه َع����ْن َش�������ْأِوِه ُي��غ��نِ��ْي��ِه1. 
ُم��َت��َواِض��ًع��ا ُج��َل��َس��اِئ��ِه  يف  اُه  َف����َرَ َي��ك��ِف��ي��ِه2.  جَم������ِدِه  َش���اِئ���ُع  ك����اَن  إِْذ 
ُرتَبًة َتَسنََّم  إِذا  الَوِضيَع  َوَت���َرى  ُي��ط��ِغ��ي��ِه3.  َم���ا  ُدن����َي����اُه  ِم���ن  َن�����اَل  َأو 
َق���دِرِه يف  ُمنَافًِسا  امُل��ِري��ِب  ِم��ث��َل  ��ًق��ا ِم����ن َج���ه���ِل���ِه بِ��ال��تِّ��ي��ِه4.  ُم��َت��َع��لِّ
���ُه َأنَّ بِ��ال��ِك��رِب حَي��س��ُب  ��ًك��ا  ُم��َت��َم��سِّ َزي������ٌن ل����ُه ِم����ن َش���ي���نِ���ِه ُي��ن��ِج��ي��ِه5. 
َأْن وَيُظنُّ  َنفَسُه،  َيعِرُف  باللُّؤِم  ٍ َع�����ن َن���ف���ِس���ِه َي��ن��ِف��ي��ِه6.  بِ����َت����َك����ربُّ
ِك���رُبُه ِض��َع��ًة وَم��ق��ًت��ا  َف���َي���ِزي���ُدُه  وَذِوي�����ِه7.  وَأه����ِل����ِه  األَج���نَ���بِ���يِّ���ني  يف 
َغَدا إِذا  الَقنِيِص  ِك  َ الرشَّ يف  كالَعرِي  ���َن فِ��ي��ِه8.  َي���ن���ُزو لِ���َك���ي َي��ن��ُج��و مَتَ���كَّ

التخريج:

املناقب املزيدية: 475-474.

التعليقات:

ِف، وَتَكربُّ َذوي  ًم��ا هلذِه األبيات: »ف��أين َأفكرُت يف تواُض��ِع ذوي ال��رشَّ ق��ال ُمَقدِّ
الّضَع��ِة، َفَرَأيُت الس��بَب يف َتواضع الرشيف ثقته برشفِه، وإنَّ الس��بَب يف تكرب الوضيع 

اسرابته بنفسه وعلمه بصغر قدره، َفأحببُت أْن أنظَم يف هذا املعنَى شيًئا فقلُت:«.

ْأُو: الغاَيُة واألَمُد. تاج العروس )ش أ و( 345/38، ويف األصل: »ثأوه«،  1. الشَّ
خطأ.

8. الَعرُي: محاُر الوحِش.
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َهَ�ام�ُض الَبْحث

)1( يف ري��اض العل��مء 37/6-38: »قد ضبطه بع��ُض الفضالء بفتح النون وامليم املش��ّددة واالَلف 
(، ولكن املس��موع من مش��اخينا هو بتخفيف امليم مع ضمِّ النون أو فتحها، مع قر  املمدودة )َنمَّ

األَلِف )ُنَمى(، )َنمى(«.
ل وختفيف الثاين، كم هو  َفة امليم، أو بكس األَوَّ ويف روضات اجلنَّات: 180/2: مثلَّثة النون، خمفَّ  

ويس. ه القدُّ س رسُّ املسموع من الشيوخ يف عر أيب عل بن شيخنا الطويّس ُقدَّ
)2( اجلامع للرشايع: 7.

)3( ترمجتُه يف: خامتة مستدرك الوسائل: 19/3-20، طبقات أعالم الشيعة: 335/3، مقدمة املناقب 
املزيدية: 9-15، مستدركات علم رجال احلديث: 143/8، أعالم الشيعة: 1554/3.

)4( رياض العلمء: 316/5، طبقات أعالم الشيعة )الثقات العيون(: 334/3.
)5( سليم بن قيس: 64.

َ يف احللَّة.املنتظم: 189/9. ُق للنَّاِس باألُجرِة، أتقَن الِقَراَءاِت. ُتُويفِّ )6( كان يورِّ
)7( صنَّ��َف كتاًبا يف النحو، وآخ��ر يف القوايف. ترمجتُه يف: نزهة األلبا: 270، معجم األدباء: 396/1، 

الوايف بالوفيات: 201/8، بغية الوعاة: 344/1.
)8( املناقب املزيدية: 371.

)9( طبقات أعالم الشيعة: 334/3.
)10( أعي��ان الش��يعة: 89.91/9، طبقات أعالم الش��يعة: 73/3-74، موس��وعة طبقات الفقهاء 

84/6-85، أعالم الشيعة: 522/1.
)11( طبقات أعالم الشيعة: 335/3.

َد بعلم النحو، وانتَهى علُم العربيَِّة إليِه يف َزَمانِِه. لُه يف القراءات وعلوم القرآن  )12( كان رضي��ًرا. تفرَّ
��َم أوالَد اخلليفِة القائم بأم��ر اهلل. َرَوى عنُه التربيزيُّ وآخ��رون. ترمجتُه يف: نزهة  ب��اع طويل. علَّ

األلبا: 267، إنباه الرواة: 227/1-228، بغية الوعاة: 255/1-256، األعالم: 130/7.
)13( ترمجته يف: خريدة القر )قس��م العراق(: 4-195/1-202، الوايف بالوفيات: 112/2، بغية 

الوعاة: 23/1 )وفيه »احللبي« خطًأ(، يف الراث العريّب: 116-106/2.
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)14( املناقب املزيدية: 501/1.

)15( املناقب املزيدية: 504/2.
يِفيَّة. ُولَِد  )16( س��يف الدولة أبو احلسن صدقة بن دبيس بن علِّ بِن َمْزَيد األََسِدّي صاحب احِللَّة السَّ
َب بِملك العرب، وُخطَِب لُه ِمَن  يِف النِّيل ؛ احللَّة س��نة 442ه�، وهو رابع األمراء املزيديني، وُلقِّ
��الجقة س��نة 501ه�، ومُحَِل َرأُس��ُه إىل بغداد.  الفرات إىل البحر. ُقتل يف النعمنية يف َحربِِه َمَع السَّ
ترمجت��ه يف: خريدة الق��ر: 4/ 163، وفيات األعيان: 183/2، النج��وم الزاهرة: 5/ 196، 

البابليَّاُت: 11/1-13، تاريخ احلّلة 42/1، األعالم: 202/3.
ري��ن: 138، رياض  )17( ترمجت��ُه يف: هدي��ة العارف��ني: 254/1، أمل اآلم��ل: 54/2، تذكرة املتبحِّ
العلمء: 111/1- 37/6–38، لؤل��ؤة البحرينك 273-274، روضات اجلنَّات: 179/2-
182، الكن��ى واأللقاب: 428/1، مراق��د املعارف: 82/1–84، أعيان الش��يعة: 211/6-
213، البابليَّ��ات: 74/1-76، الطليع��ة: 182/1-184، أدب الطّف: 98/4-100، فقهاء 

الفيحاء: 180/1-184، لباب األلقاب: 64، 86.
)18( جملة )تراث احلّلة(، ع 1، 1437ه�، ص147.

)19( الثقات العيون يف سادس القرون: 45/3.
)20( ُولِ��َد يف احللَّة س��نة 602ه�. وكان َمرجَع أهل َعِرِه يف الفقه وغ��رِيِه، وبجهوِدِه انتَقلِت احلَوَزُة 
الِعلميَُّة ِمَن النََّجِف األرَشف إىل احللَّة. من أش��هر مؤلفاته )رشائع اإلس��الم(. ترمجتُه يف: أعيان 
الش��يعة: 89/4-94، أمل اآلم��ل: 49/2، رياض العل��مء: 104/1-105، لؤلؤة البحرين: 
227-235، روضات اجلن��ات: 182/2، البابليات: 71/1-73، فقهاء الفيحاء: 191/1-
205، تاري��خ احلل��ة: 22/2-29، ش��عراء احلل��ة: 201/1-209، معج��م رج��ال احلديث: 

29/5-32، طبقات أعالم الشيعة: 30/3، موسوعة طبقات الفقهاء: 58-55/7.
فاته )تاريخ الشيعة(. األعالم: 144/8. َ سنة 630ه�. من مؤلَّ خ حلبّي شيعّي. ُتُويفِّ )21( مؤرِّ

ُق الكتاب، ومل يَذُكر أيَّ مصدر لرمجتِِه، بخالف أعالم  )22( لسان امليزان: 328/8، وملْ ُيرجْم لُه حُمقِّ
الكتاب اآلَخرين!

)21( أعالم الشيعة: 1554/3.
)24( ديوان أيب متام: 40/1.

)25( ديوان احلطيئة: 15.
)26( خزانة األدب: 106/5.

)27( ديوان النابغة الذبياين: 27-26.
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املَ�صاِدُر واملََراِجُع

• ، أو ش��عراء احلس��ني: الس��ي�ّد ج��واد ش��ربَّ )ت 1403ه�(، مؤسس��ة التاريخ، 	 أدب الطفِّ
بريوت، 1422ه�/2001م.

• األعالم: خري الدين الزركّل )ت 1396ه�(، دار العلم للماليني، ط4، بريوت، 1979م.	
• يَعة: الشيخ الدكتور جعفر املهاجر، دار املؤرخ العريب، بريوت، 1431ه�/2010م.	 أعالُم الشِّ
• َقُه وأخرَجُه وَعلََّق عليِه: حسُن 	 أعياُن الش��يعة: السيِّد حمس��ن األمني العامل )ت 1371ه�(، حقَّ

األمني، دار الثقافة للمطبوعات، ط5، بريوت، 1420ه�/2000م.
• األغاين: أبو الفرح عّل بن احلسني األصفهايّن )ت 356ه�(، حَتِقيق: د. إحسان َعبَّاس وزميليِه، 	

دار صادر، بريوت، 1425ه�/2004م.
• أمُل اآلمل يف علمء جبل عامل: حممد بن احلسن احلُّر العامل )ت 1104ه�(، حتقيق: أمحد احلسيني، 	

ج1، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، ج2، مطبعة دار الكتاب اإلسالمي، قم، 1962م.
• د أبو الفضل 	 واة عىل أنب��اه النحاة: علُّ بن يوس��ف القفطّي )ت 646ه�(، حَتِقي��ق: حُممَّ إنب��اُه الرُّ

إبراهيم، دار الكتب املرّية، الَقاِهَرة، 1950م.
•  إنس��ان العيون يف مش��اهري س��ادس الق��رون: أمحُد ب��ن حممد بن عم��ر املعروف باب��ن أيب ُعذيبة 	

)ت 856ه�(، خمطوطة املجمع العلمي العراقي، رقم 1083.
• د عّل اليعقويّب )ت 1385ه�(، املطبعة احليدرّية، النجف األرشف، 1954م.	 البابليَّاُت: الشيخ حممَّ
• ���د باقر املجليس )ت 1111ه�(، 	 ة األطهار: الش��يخ حممَّ بح��ار األنوار اجلامعة لغرر أخبار األئمَّ

�سة الوفاء، بريوت، 1403ه�. مؤسَّ
• تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمن بن 	

اد معروف، دار الغرب  ار عوَّ ُه وعلََّق عليِه: د. بشَّ قُه وضبط نصَّ َقاْيمز الذهبّي )ت 748ه�(، حقَّ
اإلسالمّي، بريوت، 1424ه�/2003م.

• ف، 	 تاريخ احلّلة: الش��يخ يوس��ف كرك��وش )ت 1410ه�(، املطبع��ة احليدرية، النج��ف األرَْشَ
1385ه�/1965م.

• تاريخ الطربي: حممد بن جرير الطربي )ت 310ه�(، دار الراث، بريوت، 1387ه�.	
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• ِرين: حممد بن احلس��ن احلُ��ّر العام��ّل )ت 1104ه�(، مطبعة 	 ري��ن يف العلمء املتأخِّ تذك��رة املتبحِّ
اآلداب، النجف األرشف، 1385ه�.

• قُه وعلََّق عليِه: 	  التكمل��ة لوفيات النقل��ة: عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت 656ه���(، حقَّ
د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1408ه�/1988م.

• تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب: عبد الرزاق بن أمحد الش��يباين املعروف بابن الُفوطي 	
)ت 723ه�(، حتقيق: د. مصطَفى جواد، املطبعة اهلاشمّية، دمشق، 1965م.

• ة، 	 تنقي��ح املقال: عبد اهلل بن حممد حس��ن بن عب��د اهلل املامقاين )ت 1351ه���(، املكتبة املرتضويَّ
النجف األرشف، 1350ه�.

• اجلام��ع للرشايع: حييى بن س��عيد اهلذيّل )ت 690ه�(، إرشاف: الش��يخ جعفر الس��بحايّن، ُقم، 	
1405ه�.

• مجهرُة أنس��اب العرب: عّل بن س��عيد ب��ن حزم األندل��يّس )ت 456ه�(، حَتِقي��ق وتعليق: عبد 	
د هارون، الَقاِهَرة، 1982م. السالم حممَّ

• د تقي النوري الطربيّس )ت 1320ه�(، مؤسس��ة آل 	 خامتة مس��تدرك الوس��ائل: حس��ني بن حممَّ
سة، 1415ه�. البيت إلحياء الراث، ُقم املقدَّ

• خريدُة القر وجريدُة العر: عمد الدين حممد بن حممد األصبهايّن )ت 597ه�(، قسم شعراء 	
العراق، حتقيق: حممد هبجة األََثِرّي، دار احلرية، بغداد، 1973م.

• ام، دار املعارف، القاهرة، 1983م.	 ديوان أيب متَّام برِشح اخلطيب التربيزّي، حتقيق: حممد عبده عزَّ
• د أمني ط��ه، مكتبة اخلانجي، 	 يت: حتقي��ق: د. نعمن حممَّ دي��واُن احلُطيئة برواية ورشح ابن الس��كِّ

القاهرة، 1407ه�/1987م.
• ديوان النابغة الذبياين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، 1985م.	
• د حمس��ن َأَغا بزرگ املنزوّي الطهَرايِنّ )ت 1389ه�(، 	 الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الشيخ حممَّ

دار األَضواء، بريوت، 1403ه�.
• رجال اخلاقايّن: الش��يخ عل اخلاقايّن )ت 1334ه�(، حتقيق: الس��ّيد حممد ص��ادق بحر العلوم، 	

النجف األرشف، 1388ه�/1968م.
• ��ون، مطبعة 	 رس��ائل الكركي: عّل بن احلُس��ني بن عبد الع��ايل )ت 940ه�(، حتقيق: حممد احلسُّ

اخليَّام، ُقم، 1419ه�.
• �د باقر املوسوي اخلوانساري )ت 1313ه�(، 	 ادات: املريزا حممَّ  روضاُت اجلَنَّات يف أحوال العلمء السَّ

نرش إسمعيليان، قم 1390ه��.
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• ري��اض العلمء وحياض الفضالء: املريزا عبد اهلل بن أمحد أفندي األصفهايّن ] )ت 1230ه�( [، 	
حتقيق أمحد احلسيني، منشورات آية اهلل املرعيش النجفّي، ُقم، 1403ه�.

• )كتاب( ُس��ليم بن قيس اهلاليل، حتقيق حممد باقر األنص��ارّي الزنجايّن اخلوئينّي، مطبعة اهلادي، 	
ُقم، 1420ه�.

• َهبِّي )ت 748ه�(، بإرشاف الش��يخ ش��عيب االرناؤوط، 	 د بن أمحد الذَّ ِس��رَيُ َأعالم النبالء: حُممَّ
مؤسسة الرسالة، بريوت،1981.1984م.

• د ابن العمد احلنبّل )ت 1089ه�(، 	 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: عبد احلّي بن أمحد بِن حممَّ
َج أحاديَثُه عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري، دمش��ق، بريوت،  َق��ُه حممود األرناؤوط، َخرَّ حقَّ

1406ه�/1986م.
• رشح هن��ج البالغة: ابن أيب احلديد )ت 656ه�(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة البايب 	

احللبّي، القاهرة، 1962م.
• ف، 	 ��ة أو البابليات: عّل اخلاق��ايّن )ت 1398ه�(، املطبعة احليدري��ة، النجف األرَْشَ ُش��َعَراُء احللَّ

1953م.
• مة الشيخ أقا بزرگ الطهرايّن )ت 1389ه�(، تسطري: 	 ضياُء املفازات إىل طرق اإلجازات: العالَّ

الس��يد حممد حس��ني اجلاليل، حتقيق: الش��يخ أمحد احلائري األس��دّي، مجعية اهلداية الثقافية، دار 
التوحيد للنرش والتوزيع، كربالء، 1436ه�/2015م.

• طبقاُت أعالم الش��يعة )الثقات العيون يف مشاهري س��ادس القرون(: الشيخ حممد حمسن الشهري 	
بأقا بزرگ الطهرايّن )ت 1389ه�(، دار إحياء الكتاب العريّب، بريوت، 1972م.

• العق��ُد الفريد: أمحد بن حممد بن عبد ربه األَنَدُل��يِسّ )ت 328ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت، 	
1404ه�.

• الطَّليَعُة من ش��عراء الشيعة: الش��يخ حممد طاهر الس��موّي )ت 1370ه�(، حتقيق: كامل سلمن 	
خ العريّب، بريوت، 1422ه�/ 2001م. اجلبورّي، دار املؤرِّ

• ��نَّة واألدب: الش��يخ عبد احلس��ني األمين��ّي، مركز الغدير للدراس��ات 	 الغدي��ُر يف الكتاب والسُّ
اإلسالميَّة، 1425ه� /2005م.

• يِّد هادي كمل الدين )ت 1396ه�(، مطبعة 	 ِة: السَّ ة يف احللَّ ر احلركة الفكريَّ فقهاُء الفيحاء أو َتَطوُّ
املعارف، بغداد، 1962م.

• يف الراث العريب: د. مصطفى جواد، مجع وفهرس��ة: عبد احلميد العلوجي وحممد مجيل ش��لش، 	
دار الرشيد للنرش، بغداد، 1979م.
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�صعر هبة اهلل بن منا بن علي احللِّي )ت بعد 580هـ(

•  كش��ُف احلُُجب واألس��تار عن أسمء الكتب واألس��فار: إِعجاز حسني النيس��ابوري الكنتوري 	
)ت 1286ه�(، ُعنَِي بِطبعِه ايشاتك سوساِئتي، كلكتة، 1330ه�.

• ف، 	 الُكنَ��ى واأللقاب: الش��يخ عباس القم��ي )ت 1359ه�(، املطبعة احليدري��ة، النجف األرَْشَ
1376ه�/1965م.

• لؤلؤُة البحرين يف اإلجازات وتراجم احلديث: الش��يخ يوس��ف البحراين )ت 1186ه�(، حتقيق 	
وتعليق: السّيد حممد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمن، النجف األرشف، د.ت.

• لباب األلقاب يف ألقاب األطياب: حبيب اهلل الرشيف الكاش��اين )ت 1340ه�(، حتقيق: الشيخ 	
نزار احلسن و السيِّد جواد برك جيان، مؤسسة تراث الشيعة، 1394ه�.

• لس��اُن امليزان: أمحد بن عّل بن حممد املعروف بابن حجر العس��قاليّن )ت 852ه�(، حتقيق: عبد 	
الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالميَّة، بريوت، 2002م.

• ُمثرُي األَحزان ومنري سبل األشجان: جعفر بن حممد ابن نم احللِّ )ت نحو 680ه�(، حتقيق: عبد 	
ة، النجف األرشف، 1369ه�/1950م. املوىل الطرحيّي، املطبعة احليدريَّ

•  جممع اآلداب يف معجم األلقاب: كمل الدين عبد الرزاق بن أمحد املعروف بابن الفوطي )ت 723ه�(، 	
حتقيق: حممد الكاظم، طهران، 1416ه�.

• د عل احلائرّي، 	 مرآة الكتب: عّل بن موَسى بن حممد شفيع التربيزّي )ت 1277ه�(، حتقيق: حممَّ
مكتبة آية اهلل العظّمى السيد املرعيّش، 1414ه�.

• د حس��ني، مطبعة اآلداب، 	 ُه حفيدُه حممَّ د حرز الدي��ن )ت 1365ه�(، نرَشَ مراق��د املعارف: حممَّ
النجف األرشف، 1391ه�/1971م.

• مس��تدركات أعيان الشيعة: حس��ن األمني )ت 1368ه�(، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 	
ط2، 1418ه�/1997م.

• مس��تدركاُت علم رجال احلديث: الش��يخ عّل النمزّي الش��اهرودّي، مطبع��ة حيدري، طهران، 	
1415ه�.

• املستفاُد من ذيِل تاريخ بغداد: انتقاء احلافظ أيب احلسني أمحد بن أيبك بن عبد اهلل احلسامي املعروف 	
بابن الدمياطّي )ت 749ه�(، حتقيق: حممد مولود خلف، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1986م.

• مسند أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، املطبعة امليمنيَّة، القاهرة، 1313ه�.	
• سة، 2002م.	 ة، ُقم املقدَّ مشاهري شعراء الشيعة: عبد احلسني الشبسرّي، املكتبة األدبية املختصَّ
• 	 ،معجم أعالم الش��يعة: الس��يد عبد العزيز الطباطبائّي )ت 1416ه�(، مؤسسة آل البيت

ُقم، 1417ه�.
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اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

•  ُمعج��م رج��ال احلدي��ث وتفصي��ل طبق��ات ال��ّرواة: الس��يد أب��و القاس��م املوس��وّي اخلوئ��ي 	
)ت 1413ه�(، مؤسسة اإلمام اخلوئي اإلسالميَّة، 1984م.

• معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، مطبعة الرقي، دمشق، 1378ه�/1959م.	
• ة: هبة اهلل بن ع��ّل بن نم احل��ّل )ت ق 6ه�(، حتقيق: 	 املناق��ُب املزيدي��ُة يف أخب��ار امللوك األس��ديَّ

 
ن، 1984م. د. صالح موسى درادكة وحممد عبد القادر خريسات، مؤسسة الرسالة، عمَّ

• د اجلوزّي 	  املنتظ��م يف تاريخ األم��م وامللوك: مجال الدين أب��و الفرج عبد الرمحن بن عّل ب��ن حممَّ
)ت 597ه�(، دائرة املعارف العثمنيَّة، حيدر أباد الدكن، 1359ه�.

• ��يعة يف فضائل َوِصِّ خاتم الرشيعة: الس��يد أبو العّز جالل الدين عبد اهلل بن رشفش��اه 	 منهُج الشِّ
احلَُسْيني )ت 810ه�(، حتقيق: السيد هاشم امليالين، مطبعة نگارش، 1378ه�.

• نزه��ُة األلب��اء يف طبق��ات األدب��اء: أبو الربكات عب��د الرمحن بن حمم��د بن عبي��د اهلل األنصارّي 	
األنبارّي )ت 577ه�(، حتقيق: د. إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 1405ه�/ 

1985م.
• موس��وعة مشاهري شعراء الشيعة: عبد احلَُسنْي الشبس��رّي، املكتبة األدبية املنقبة، مطبعة ستارة، 	

قم، 1421ه�.
• موسيقى الشعر: د. إبراهيم أنيس، مكتبة اإِلنجلو املرية، ط4، القاهرة، 1972م.	
• اه��رُة يف ُمُلوك ِم��ر والقاهرة: ابن تغ��ري بردي )ت 874ه���(، مطبعة دار الكتب 	 النُُّج��وُم الزَّ

املرية، القاهرة، 1936م.
• هديُة العارفني، أسمء املؤلفني وآثار امُلَصنِِّفني: إسمعيل باشا البابايّن )ت 1339ه�(، دار الفكر، 	

بريوت، 1402ه� /1982م.
• َف��ِدّي )ت 764ه���(، مجعية املس��ترشقني األملانية، فرانز 	 ال��وايف بالوفيات: خلي��ل بن أيبك الصَّ

شتاينر، بريوت.
• د بن أمحد بن خلكان )ت 681ه�(، حتقيق: د. إحس��ان 	 مان: حممَّ َوفي��اُت األَعيان وأنباء أبناء الزَّ

عباس، دار صادر، بريوت، 1968م.




