
 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

748 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 

 

 ىـ(654البشنوي الكردي )ت  

 ــ حياتو وما تبقى مه شعره ــ

 حيدر ىادي سلمان األسدي                                                 عبد اإللو عبد الوىاب ىادي العرداوي

 /قسم اللغة العربية جامعة الكوفة /كلية التربية األساسية

 
 مخصالم

ة واللالم لم  اامم انأبييا  والمرلمين محمد انأمين صم  اهلل لمي  ولل  الحمد هلل رب العالمين والصال  
 ولمم والهداة الميامين من لل  الطييين الطاهرين لميهم اللالم ، ويعد :

فإن لمل المحقيق في  كثير من الجهد والمشقة ، ولكن ثمرة هذا الجهد مبضج يإاراج البص المحقق      
 يدي الدارلين يبمفعون ي  ويفيدونيفيد ي  في احيا  مراث اللمف ، وليكون يين أصحيحًا كما وضع  مؤلف  ، ل

ن ارميط ذلك الماطوط يمدوبة شعرية مبممي إل  لصر أديي ارمقت في  القريحة الشعرية  /العصر العياليوا 
عقدية كابت ل  والملائل المبوع المرجعيات الثقافية /الفبية لمشعرا  والممظهر انأيرز لممذاهب الديبية ليب ي

الحظوة والمقديم إلحيائ  ، واالبمفاع ي  ليكون ديوابًا محققًا مضافًا إل  الدواوين الشعرية العيالية المي مزار 
   يها المكمية العريية .

واليشبوي الكردي من الشعرا  الذين لم يبالوا حقهم من المحقيق والدرالة ، فهو من الشعرا  الذين مميزوا  
صاية المعب ، فضاًل لن أّب  من الشعرا  المجاهرين يجودة قريحمه م ،وقدرمهم الفائقة لم  حلن الليك وا 

 يحب لل الييت لميهم اللالم .
وأمام هذه اإلشراقات المعرفية كان لبا الليق في جمع شعره ومحقيق  ،فكان أن ولم هذا اليحث يـ ) اليشبوي 

 الكردي ــــ حيام  وما ميق  من شعره ـــــ ( .
قد كان هدف اليحث أواًل : هو جمع شعر اليشبوي الكردي ومحقيق  محقيقًا لمميًا ، ويذلك ابمظم اليحث لم  ل

ثالثة فصول، الفصل انأول الذي مضمن الحديث لن مرجمة اليشبوي الكردي وفي  لدة فقرات مبها: اليشبوية 
 وبلي  ووالدم  وصفم  وأاياره...   .

 حقيق ، والفصل الثالث كان الكالم في  لن البص المحقق  .والفصل الثابي مباول مبهج الم
 ثم جا ت الااممة المي كابت االصة نأهم البمائج االل مليرة اليحث ، وأايرًا ثيت المصادر والمراجع . 

ة من ، فان أصيبا فهو مبّ وجمع شعره البشنوي الكردي وفقبا اهلل الي  من لمِّ شمات حياة  واماما : هذا ما
ولار دلوابا ان الحمد هلل رب العالمين والعاقية لمممقين ، وان أاطأبا فحليبا الضعف والهوان ،  لميبا مبن اهلل
     . 

https://doi.org/10.24271/garmian.61 

 
http://jgarmianuniv.net 
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 الفصل األول
 ترجمة البشنوي الكردي

 البشنوية:ــ 1
لم مقف المصادر القديمة طويال في مرجمة اليشبوي الكردي ، اذ ال بجد ل  مرجمة وافية اال البزر اليلير من  

ار حيام  الماممفة ، وريما يكون الليب في ذلك كوب  من الشعرا  الموالين آلل الييت لميهم اللالم مما أطو 
 جعل أصحاب المراجم ال يطبيون في مرجمم  وأشعاره لم  ما لبرى الحقا .

كابت في العراق في شرقي دجمة طوائف كثيرة من انأكراد يبممون ال  حصون وقالع ويالد كابت لهم في 
( ، ومبها اليشبوية يفمح اليا  ولكون الشين المعجمة وفمح البون طائفة كييرة من ٔحي الموصل وانأريل)بوا

( لهم قمعة ملم  فبك مشهورة ))ييبهما بحو فرلاين ، وما كان يقدر ٕانأكراد ملكن يبواحي جزيرة اين لمر)
كراد مبذ لبين كثيرة بحو الثمثمئة لبة صاحب الجزيرة وال غيره من ماالطمهم لميالد لميها، وهي ييد هؤال  انأ

( ، وييدو أن اليشبوية مبلوية ال  يشبو وهي ٖوفيهم مرؤة ولصيية ويحمون من يممجأ اليهم ويحلبون الي (()
 (ٗلفظة فارلية معباها الممع)

عة فبك ولهذه الطائفة قالع كثيرة مبها:قمعة فبك وهي أشهرها وقمعة يرقة وقمعة يشير، ومن امرائها:صاحب قم
 (٘وانأمير ايراهيم ،وانأمير حلام الدين من امرا  القرن اللادس .) انأمير ايو طاهر،

وممن بلب ال  اليشبوية محمد ويعرف يممك اليشبوي الصوفي الصالح كان قييل لبة أريعمائة ومبها  
 . (ٙشالربا ايو ليد اهلل الحلين ين داود )

 نسبو ووالدتو وصفتو : ـــ 2
 نسبو :

 ( .ٚو ليد اهلل الحلين ين داود اليشبوي الكردي،اين لم صاحب فبك )هو اي

 

                                                 
(

ٔ
 .ٖٙ/ٗز فً اٌىراب ٚاٌسٕح:ٌٕظز:اٌغذٌ (

(
ٕ

٘ـ(،ٚذاض اٌؼزٚص 8ٖٓ)ؼٛادز سٕح 1ٓ/ 3،ٚاٌىاًِ فً اٌرارٌخ :3ٖ،ٌٚة اٌٍثاب فً ذؽزٌز األٔساب:1٘ٔ/ٌٕٔظز:اٌٍثاب فً ذٙذٌة األٔساب: (

 .ٔٔ/ٙ،ٚأػٍاْ اٌشٍؼح:ٖٙ/ٗ،ٚاٌغذٌز:3٘/8:

(
ٖ

 .18ٕ/ِٗؼعُ اٌثٍذاْ: (

(
ٗ

 .ٔٔ/ٌٕٙظز:أػٍاْ اٌشٍؼح : (

(
٘

 .ٖٙ/ٌٗز فً اٌىراب ٚاٌسٕح:ٌٕظز:اٌغذ ( 

(
ٙ

 .1٘ٔ/ٔ( ٌٕظز:اٌٍثاب فً ذٙذٌة األٔساب:

(
1

٘ـ(،ٚذاض 8ٖٓ)ؼٛادز سٕح 1ٓ/ 3،ٚاٌىاًِ فً اٌرارٌخ :1٘ٔ/ٌٕٔظز:اٌٍثاب فً ذٙذٌة األٔساب: ،3ٓ/ٕخزٌذج اٌمصز ٚظزٌذج اٌؼصز: ٌٕظز: (

،)ٚفٍٗ اٌؽسٓ ٙ/ٕٔ،ٚاٌٛافً تاٌٛفٍاخ:ٕٙٔرذرواخ ػٍُ رظاي اٌؽذٌس:،ِٚس18،ِٚؼاٌُ اٌؼٍّاء:ٔٔ/ٙ،ٚأػٍاْ اٌشٍؼح:ٖٙ/ٗ،ٚاٌغذٌز:3٘/8اٌؼزٚص :

 .8ٕٖ/ٖ،ِٚؼعُ اٌّؤٌفٍٓ:ٖٕ٘/ٔ،ٚاٌطٍٍؼح ِٓ شؼزاء اٌشٍؼح:ٕٗٗ/ٓٔ،ٕٗٗ/ٓٔ،ٖٕٙ/8تذالً ِٓ اٌؽسٍٓ(ٚاٌذرٌؼح اٌى ذصأٍف اٌشٍؼح:
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 والدتو وصفتو :
لم يحدد أصحاب المراجم لبة والدم  ، وقد وصفوه ـــــ أصحاب المراجم ــــ يأب  شالرًا مجيدًا مكثرًا، ومصبفًا 

جاهرين في حب لل الييت ( وهو من الشعرا  المٛيارلًا ،ييم  كريم ولصره قديم كما يقول صاحب الاريدة)
( كما ذكر ل  كماب الرلائل ٜلميهم اللالم ، لَده اين شهر لشوب في معالم العمما  من الشعرا  المجاهرين)

( ويصف  صاحب الطميعة : يأب )) كان فاضاًل مصبفًا ياهرًا ، وأدييًا محاضرًا ٓٔاليشبوية وكماب الدالئل )
))من الشعرا  المجاهرين في مدائح العمرة الطاهرة :   يقول ( وأطبب صاحب الغدير في وصفٔٔوشالرًا(( )

لميهم اللالم...فهو في الرليل انأول من حاممي ألوية اليالغة ، وأحد شعرا  االمامية الباهضين يبشر 
 ( .ٕٔانأدب(()

مة ( فهو اشمياه واضح ، ذلك أب  يمت ال  يبي مروان يصٖٔاما ما بقل لن المؤراين يأب  شالر يبي مروان )
اؤولة فهم أاوال ،ثم ابهم مموك ديار يكر ال مروان أمية ،وهم أوالد أات ياذ الكردي ، وأولهم لمي ين مروان 

 ( .ٗٔالمول  لم  حكم ديار يكر من اال  )
 وما مر من أوصاف هو جميع ما وقع اليبا من وصف  في المصادر القديمة المي أطمعبا لميها حم  اليوم . 

 ـ أخباره: 3
غم من بدرة انأايار لن حياة اين اليشبوي الكردي ، لكببا بظفر ياير يضي  لبا جابيًا من حيام  لم  الر 

ه( محديدًا،وهذا بص ))في هذه اللبة قمل ياذ الكري ٖٓٛيملان اين انأثير في كامم  وفي حوادث لبة)
موصل طمع فيها ياذ صاحب ديار يكر ،وكان ليب قمم  أن أيا طاهر والحلين ايبي حمدان لما ممكا يالد ال

وجمع انأكراد فأكثر وممن أطال  انأكراد اليشبوية أصحاب قمعة فبك وكابوا كثيرا ففي ذلك يقول الحلين 
 اليشبوي الشالر ليبي مروان يعمد لميهم يبجدمهم االهم ياذا من قصيدة: 

 ) اليشبوية أبصار لدولمكم * وليس في ذا افا في العجم والعرب (
 يش وشيعم  * يظاهر الموصل الحديا  في العطب () أبصار ياذ يأرج

 ) يياجاليا جموبا لب  غمغمة * وبحن في الروع جالؤون لمكرب (
وكامب أهل الموصل فالممالهم فأجاي  يعضهم فلار إليهم وبزل يالجابب الشرقي فضعفا لب  ورالال أيا الذواد 

اين لمر وبصييين ويمدا وغير ذلك فأجاياه  محمد ين المليب أمير يبي لقيل والمبصراه فطمب مبهما جزيرة
إل  ما طمب وامفقوا ولار إلي  أيو ليد اهلل ين حمدان وأقام أيو طاهر يالموصل يحارب ياذًا .فمّما اجممع أيو 
ليد اهلل وأيو الذواد لارا إل  يمد وليرا دجمة وصارا مع ياذ لم  أرض واحدة وهو ال يعمم فأماه الاير يعيورهما 
                                                 

(
8

  .3ٓ/ٕ( خزٌذج اٌمصز ٚظزٌذج اٌؼصز:

(
3

  .8ٖٔ( ٌٕظز:ِؼاٌُ اٌؼٍّاء:

(
ٔٓ

  .18ُ اٌؼٍّاء:( ٌٕظز: ِؼاٌ

(
ٔٔ

 .ٖٕ٘/ٔاٌطٍٍؼح ِٓ شؼزاء اٌشٍؼح: ٌٕظز: (

(
ٕٔ

 .ٖٙ /ٗ( اٌغذٌز:

(
ٖٔ

 ٘ـ( .8ٖٓ)ؼٛادز سٕح 1ٓ/ 3اٌىاًِ فً اٌرارٌخ : ٌٕظزِصالً: (

(
ٔٗ

 .٘ٓٔ/ٗ، ٚػًٍ فً اٌىراب ٚاٌسٕح:ٖٙ /ٗاٌغذٌز: ( ٌٕظز:
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اه فأراد االبمقال إل  الجيل لئال يأمي  هؤال  من امف  وأيو طاهر من أمام  فااممط أصحاي  وأدرك  وقد قاري
الحمدابية فباوشوهم القمال وأراد ياذ االبمقال من فرس إل  لار فلقط وابدقت مرقوم  فأماه اين أام  أيو لمي 

الجيل .ووقع ياذ يين القمم  فعرف  يعض ين مروان وأراده لم  الركوب فمم يقدر فمركوه وابصرفوا واحمموا ي
العرب فقمم  وحمل رأل  إل  يبي حمدان وأاذ جائزة لبية وصمت جثم  لم  دار اإلمارة فثار العامة وقالوا 

 (.٘ٔرجل غاز وال يحل فعل هذا ي  وظهر مبهم محية كثيرة ل  وأبزلوه وكفبوه وصموا لمي  ودفبوه (()
دي كان يلمحث انأكراد اليشبوية أصحاب قمعة فبك لمؤازرة ياذ الكردي اال وهذا الاير ييين أن اليشبوي الكر 

ممكا  ه( المي وقعت ييب  ويين أيي طاهر والحلين ايبي حمدان لمآٖٛيبي مروان المذكورين في وقعة لبة )
 ه( .ٜٖٚالموصل لبة )

في قصيدٍة  ل  أييامًا  بجده وال بجد في المصادر القديمة غير هذه االايار القميمة لب ، ولبدما بطالع شعر 
ممفرقة من قصائد في الغزل مدّل داللة واضحة لم  ان صاحيها قد ، وأييامًا  جيمّية يذكر فيها َشَعث ِيزَّم 

لاش مجرية حب مفعمة يانأحاليس الصادقة من دون المصريح يحييية محددة، أو قد مكون مقدمات لقيدية 
ائد في حب لل الييت لميهم اللالم ـ قصائد لموية أو قصائد في مذهيية ـ وهو الرأي انأصح ـ ممهدة لقص

 ذكر يقية لل الييت لميهم اللالم ـ وذكر مباقيهم.

 ـ تشيعو ومواالتو آلل البيت عميهم السالم:3
وشعره الميثوث في المصادر القديمة مشيع  ومواالم  آلل  اليشبوي الكرديييرز يشكل واضح من االل أايار 

د لده اين شهر لشوب في معالم  من المجاهرين من شعرا  أهل الييت لميهم وق(ٙٔ)للالم الييت لميهم ا
 .  (ٛٔ)ومرجم ل  الشيخ انأميبي في غديره مرجمة وافية ولده من ألالم الشيعة وشعرائها المجيدين (ٚٔ) اللالم

 ـ وفاتو:4

ه اين انأثير في الكامل لبد ( يباً  لم  ما ذكر ٜٔه()ٖٓٛحدد أغمب أصحاب المراجم لبة وفام  يعد لبة ) 
( وهو محديد ٕٔه( )ٖٓٚ( لكن صاحب أليان الشيعة يحدد وفام  لبة )ٕٓه( )ٖٓٛذكره حوادث لبة )

يعشر  ه( في كماب الكامل يقمضي أن الماريخ يشهد يحيام  يعدهآٖٛيجابب الحقيقة فذكره في حوادث لبة )
 (. ٕٕلبين)

                                                 
(

ٔ٘
 ٘ـ( .8ٖٓ)ؼٛادز سٕح 1ٔــ 1ٓ/ 3(اٌىاًِ فً اٌرارٌخ :

(
ٔٙ

 ّرٗ .ٌٕظز ِصادر ذزظ (

(
ٔ1

 . 8ٌٕٙٔظز:ِؼاٌُ اٌؼٍّاء:(

(
ٔ8

 .3ٖـــ ٖٗ/ٗاٌغذٌز فً اٌىراب ٚاٌسٕح: (

(
ٔ3

 .٘ٓٔ/ٗ، ٚػًٍ فً اٌىراب ٚاٌسٕح:ٕٙٔ، ِٚسرذرواخ ػٍُ رظاي اٌؽذٌس:ٖٙ/ٗاٌغذٌز فً اٌىراب ٚاٌسٕح: ( ٌٕظزِصالً:

(
ٕٓ

  ٘ـ( .8ٖٓ)ؼٛادز سٕح 1ٔــ 1ٓ/ 3اٌىاًِ فً اٌرارٌخ : ( ٌٕظز:

(
ٕٔ

  ، ٚفٍٗ أْ سٕح ٚفاذٗ شالشّائح ٚسثؼح ٚال ٌخفى أْ سثؼح ِصؽفح ػٓ سثؼٍٓ .ٕٗ٘/ٔ، ٚاٌطٍٍؼح ِٓ شؼزاء اٌشٍؼح : ٔٔ/ٌٙشٍؼح:( ٌٕظز: أػٍاْ ا

(
ٕٕ

 . ٖٙ/ٗاٌغذٌز فً اٌىراب ٚاٌسٕح: (ٌٕظز:
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ه( اذ يقول:)) ذكر الشامابي أن والده ٘ٙٗحب الاريدة وهو لبة )والمحديد الدقيق للبة وفام  هو ما ذكره صا
( اذ ان الكماب كان لمرجمة الشعرا  الذين لاشوا يعد ٖٕرله ـــ اليشبوي ـــ وموفي لبة امس ولمين وأريعمائة(()

 (ٕٙ( وغيره )ٕ٘ومايع  في هذا المحديد صاحب الوافي يالوفيات ) (ٕٗ)ه(ٕٚ٘المائة الااملة ال  لبة )

 ل الثانيالفص
 منهج التحقيق 

لميشبوي الكردي قال اين انأثير في إشارة واضحة إل  وجود ديوان ماطوط  وجدباأببا  ال يد من القول أواًل:
( وكذلك العماد انأصفهابي في الاريدة اذ يقول: )) ول  ــــ ٕٚالمياب )) ل  ــــ اليشبوي ـــ ديوان مشهور(()

، ولكن (ٜٕ( ومايعهم أيضًا في هذا القول صاحب الوافي يالوفيات )ٕٛير(()اليشبوي ــــ ديوان كيير، وشعر كث
لشوب العراق في أوالط  قول الشيخ انأميبي في مرجمة اين العودي البيمي، وهذا بّص : ))ولما دال اين شهر

كماي  القرن اللادس ألفي شعر اين العودي البيمي في المذهب ملمهدي  اآلذان أفواه الشداة المبشدين فضّمن 
لشوب العراق إل  الشام  مباقب لل ايي طالب شيئًا مب ، وكثيرًا من الباظمين في المذهب، ويعد مرك اين شهر

حدثت ييغداد فمن مذهيية، ووثب الحبايمة كعادمهم يألدائهم في المذهب فأحرقوا كميهم وفيها دواوين اشعارهم، 
ريما يدل لم  ان  (ٖٓ)، وصار طعم  لمبار((واضطهدوهم اضطهادًا فضيعًا فضاع كل انأدب غث  ولميب 

ديوان يمداول  الباس في القرن اللادس الهجري، وان فمبًا مذهيية حدثت ييغداد، فوثب  ميشبوي الكردي ل
الشيعي قد أحرق ليشبوي الكردي الحبايمة يإحراق كمب الشعرا  ودواويبهم ممن ياالفهم في المذهب، وديوان ا

هيهم ومعمقدهم الفكري.ويليب هذا الظن يما موافر من قبالات يعدم وجود ديوان في هذه الفمن لماالفم  مذ
فال يد لبا من جمع بصوص  الشعرية المفرقة في المصادر القديمة ومحقيقها محقيقًا  لميشبوي الكردي ماطوط 

هدفبا في لميمًا، ولمي  كان لمبص المحقق مبهجية محددة المعالم، وهدف رئيس يمج  إلي  لمل المحقيق، و 
من مظابها الماممفة، وكان مبهجبا في  لميشبوي الكردي هذا العمل: هو محاولة جمع البصوص الشعرية 

  كاآلمي : هو المحقيق 

 ـ مرقيم القصائد والمقطولات يأرقام مململمة من أول بص شعري إل  لاره.ٔ

 ـ وضع أرقام مململمة لألييات في القصائد والمقطولات.ٕ

                                                 
(

ٕٖ
 .3ٓ/ٕخزٌذج اٌمصز ٚظزٌذج اٌؼصز: ( 

(
ٕٗ

 .  83ٔ/ٌٕٕظز:ٚفٍاخ األػٍاْ:(
(

ٕ٘
 .ٙ/ٌٕٕٔظز:اٌٛافً تاٌٛفٍاخ: ( 

(
ٕٙ

 .8ٕٖ/ٌٖٕظز:ِؼعُ اٌّؤٌفٍٓ:  (

(
ٕ1

  1٘ٔ/ٔ( اٌٍثاب فً ذٙذٌة األٔساب:

(
ٕ8

  .3ٓ/ٕ(خزٌذج اٌمصز ٚظزٌذج اٌؼصز:

(
ٕ3

 .ٙ/ٕٔ( ٌٕظز:اٌٛافً تاٌٛفٍاخ:

(
ٖٓ

 .8ٖٔ/ٗاٌغذٌز:  (
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 ئد والمقطولات يحلب كثرة لدد أييامها من اول بص شعري إل  لاره.ـ مرميب القصاٖ

 ـ مثييت اليحور الشعرية المي بظمت لمي  القصائد والمقطولات ووضع  قيالة البص يين معقوفمين.ٗ

ـ ماريج القصائد والمقطولات من مظابها مراليًا المبهج المارياي قدر اإلمكان يإمااذ لبي وفاة ٘
 لمعيار لهذا المبهج.المؤلفين يوصف  ا

ـ ذكر اامالف رواية انأييات في مظابها مثيمًا في الممن ما أراه مرجحًا ومراليًا في ذلك الرواية والحدث ٙ
 الذي قيمت في  وامجاه  الفبي الذي حاولت جاهدًا ان أمممل  من االل القرا ة الممأبية الباقدة لمبص.

 المأرياية المي مرد في البص الشعري.ـ شرح الكممات الغامضة واالماكن والحوادث ٚ

ثقال الهوامش.ٛ  ـ مرجمة االلالم الواردة في البص الشعري ويصورة موجزة مجبيًا لإلطالة وا 

ـ ضيط البص من االل مثييت الحركات اإللرايية في البصوص الشعرية، والمي من شأبها مغيير داللة ٜ
 المفردة ومن ثم لياق الجممة الشعرية.

 ث الفصل الثال
 النص المحقق

  [بسيط بحر ال ]    (1)
 َمْعمُــــــــول ِجلـــــــمي لِعمّــــــــِة َلْحــــــــِظ الَاــــــــْودِ  .ٔ

  
 (ٖٔ)والقمــــــــُب مــــــــن ُشــــــــُغمي يالِحــــــــّب َمْشــــــــُغولُ   

ــــــــــْيِن شــــــــــاغمةٌ   .ٕ   يــــــــــي َلْوَلــــــــــٌة لييــــــــــاِن الَي
 

 ولـــــــي دم فــــــــي طـــــــمـــــــــول الــــــــحـــــــي مـــــطـــمـــــول   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُمْبَمَجـــــعٌ  داَر لـــــمم  َلـــــالَم الغيـــــثُ يـــــا   .ٖ
 

ــــــــــثُ    ــــــــــِك الغي ــــــــــن دمــــــــــولي لمي  َمْهطُــــــــــولُ  وِم
 كيـــــــف الَمميحـــــــُة لـــــــي يالَوْصـــــــِل ياِاَمـــــــةٌ  .ٗ 

  
ــــــــــــُذولُ       ــــــــــــحُر مــــــــــــن َلْيِبهــــــــــــا لمعــــــــــــيِن َمْي  واللِّ

ـــــقيمُة المَّْحـــــظ َأْيمَـــــْت ُمهَجمـــــي  .٘   َلـــــَقَماً  َل
 

ــــــــــــــــــــولُ     ــــــــــــــــــــّرٌة والثَّغــــــــــــــــــــُر َمْعُل  ألفاُظهــــــــــــــــــــا ُم
 َكَحمَــــــــــــْت َلْيبِــــــــــــي يباظِرهـــــــــــــاَفَمْيَمهــــــــــــا   .ٙ 

 
 (ٕٖ)َاــــــــــْوٌد لهــــــــــا بــــــــــاظٌر يــــــــــالَغْبِج مكحــــــــــولُ    

ـــــٌر، فـــــي َطْرِفهـــــا َحـــــَورٌ   .ٚ  ـــــي َطيِّهـــــا َاَف  ف
 

 (ٖٖ)فـــــي ِلـــــّبها ِصـــــَغٌر، فـــــي ِجيـــــدها طــــــولُ    
 مـــا َمّلـــها الطيـــُب إذ طـــاب الحيـــاة يهـــا .ٛ 

  
ـــــــــــولُ     ـــــــــــداِ  َمْعُم ـــــــــــر الغي ـــــــــــُب مـــــــــــن َاَف  والطِّي

                                                  
(

ٖٔ
داخ ُٚخٛد اٌخٛ (  ْٛ ، تضُ اٌخاء ، ِصً رِػ ٌَْذْ ِٚرِاغ ٌُْذْ ٚال ُد : اٌفراج اٌؽسٕح اٌَخٍك اٌشاتح ِا ٌُ ذصز ََٔصفاً ؛ ٚلًٍ : اٌعارٌح إٌاػّح ، ٚاٌعّغ َخ

 .ِادج)خٛد( ٘ٙٔ/ٖ،ٌٕظز:ٌساْ اٌؼزب:فؼً ٌٗ 

(
ٖٕ

ُْٕط ٚاٌُغُُٕط ، ٚلذ َغَِٕعْد ٚذََغَّٕ  ( غٕط: ُْٕعٙا ُٚغٕاُظٙا : َشْىٍُٙا ، األَخٍزج ػٓ وزاع ، ٚ٘ٛ اٌُغ ْغٕاضو َٚغَِٕعح ؛ ٚلٍِزأَج َغَِٕعح : ؼَسح اٌذَّّي ُٚغ ِِ ً َعْد ، فًٙ 

ًو  زو ٚذََذٌُّ ُْٕط فً اٌعارٌح : ذََىسُّ َِالَؼح اٌَؼٍٍٕٓ ٚفً ؼذٌس اٌثخاري فً ذفسٍز اٌَؼِزتَِح : ً٘ اٌَغَِٕعحُ اٌُغ ُْٕط   .ِادج)غٕط( 1ٖٖ/ٌٕٕظز:ٌساْ اٌؼزب: : اٌُغ

(
ٖٖ

جُ اٌؽٍاء(  .ِادج)خفز( ٖٕ٘/ٌٕٗظز:ٌساْ اٌؼزب: ، خفز : اٌَخفَُز ، تاٌرؽزٌه : ِشذَّ
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ــــــد َلــــــَزْزَن الغابِ  .ٜ ــــــاُت يــــــ مــــــا لمهــــــوى ق  ي
  

          
و 
ي
م
ي

ب  
و 
شــ
ما
ل  
وأ
ما
م
 ه

ــــــــــــــيُد الَيهاليــــــــــــــلُ      حمــــــــــــــ  مــــــــــــــذلَّ لهــــــــــــــا الصِّ

ـــــــــ  َحَكـــــــــمٌ .ٓٔ  ـــــــــي والهـــــــــوى فـــــــــي ُحْكِم  لكّبب
  

ــــــــــــُر مــــــــــــأمولُ    ــــــــــــي الِيْش ــــــــــــٌز ومب  جــــــــــــاري لزي
ـــذ لِّ فـــي.ٔٔ   جهـــة إن َيْعـــِرف البـــاُس َرْلـــم ال

   جهٍة 
 ولُ ــــــــــهـــجـــم رانــــــــهـــــي مــــبـــــــــد يــــبــــــــذل  لـــــالـــــــف  

 
  
 
 
 
 
   

ــــــد الط ــــــولُ      بحن الذ ؤايُة من ُكْرِد يِن َصْعَصعةٍ .ٕٔ   مــــــن َبْلــــــِل قــــــيٍس لبــــــا فــــــي الَمْحِم
 :التخريج 

 .   ٜٓ/ٕاريدة القصر وجريدة العصر:

  [طويل بحر ال ] (2)
 وقــــــــد شــــــــهدوا ليــــــــد الغــــــــدير والــــــــمعوا .ٔ

  
 انمقـــــــــال رلـــــــــول اهلل مـــــــــن غيـــــــــر كممـــــــــ   

 اللــــــــت يكــــــــم أولــــــــ  مــــــــن البــــــــاس كمهــــــــم .ٕ 
  

  انــــجـــــس والـــل اإلبـــم  يا أفضـــالوا يــقــف    
 
 
 
 
 
 
 

 فقـــــــــــــام اطييـــــــــــــا يـــــــــــــين ألـــــــــــــواد مبيـــــــــــــر .ٖ
  

 وبــادى يــألم  الصـــوت جهــرا يـــالالن    
 يحيـــــــــــــــــدرة والقـــــــــــــــــوم اـــــــــــــــــرس أذلـــــــــــــــــة .ٗ 

  
ـــــــــــف وليبـــــــــــان       ـــــــــــويهم مـــــــــــا يـــــــــــين ام  قم

 فميـــــــــــــ  مجييـــــــــــــا ثـــــــــــــم ألـــــــــــــرع مقـــــــــــــيال  .٘ 
 

   كمثـــــــل اليـــــــدر فـــــــي غصـــــــن اليـــــــانيوجـــــــ  
ــــــــــــ  .ٙ  ــــــــــــ  ي ــــــــــــم ارمق ــــــــــــب ث ــــــــــــاه يالمرحي  فالق

  
 إليــــــ  وصــــــار الطهــــــر لممصــــــطف  ثــــــان  

ــــــــال وقــــــــد صــــــــغ   .ٚ   وشــــــــال يعضــــــــدي  وق
 

ــــــــــاهلل      ــــــــــوم م ــــــــــوم أقصــــــــــ  الق ــــــــــ  الق إل
 ( ٖٗ)والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابي

 
ـــــــــي وييبـــــــــ  .ٛ ـــــــــرق ييب ـــــــــي أاـــــــــي ال ف  لم

  
ـــــــــن       ـــــــــيم ي كهـــــــــارون مـــــــــن مولـــــــــ  الكم

 (ٖ٘)لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 

  ووارث لممـــــــــــي والاميفـــــــــــة فـــــــــــي غـــــــــــد .ٜ
  

          
و 
ي
م
ي

ب  
و 
شــ
ما
ل  
وأ
ما
م
 ه

  لمـــــ  أممـــــي يعـــــدي إذا زرت جثمـــــابي   

ـــــــــــ .ٓٔ  ـــــــــــا فوال ـــــــــــ  لمي ـــــــــــا رب مـــــــــــن وال  في
   

ولـــــــــاد الـــــــــذي لـــــــــاداه واغضـــــــــب لمـــــــــ     
 (ٖٙ)الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

 
 :التخريج  

( ٓٔ،ٜ،ٛ،ٚ،ٖ،ٕ، ٔ)انأيياتٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖٗ/ٗالغدير: و  ،ٖٕٙ/ٕمباقب لل أيي طالب:
 )رواية أليان الشيعة(  .ٖٕ٘/ٔيعة:،والطميعة من شعرا  الش

 
                                                 

(
ٖٗ

الٔاً ٚأَشاٌَْرٗ ٚاْسرَشاٌَْرٗ أَي َرفََؼْرٗشٛي :  ( شاي : َٛ الً َٚش ْٛ  .ِادج)شٛي( 1ٖٗ/ٌٕٔٔظز:ٌساْ اٌؼزب: ،شاٌد إٌالحُ تذَٔثِٙا ذَشٌُٛٗ َش

(
ٖ٘

  ِٚا تؼذ٘ا.  33ٕ/ٔاشارج اٌى لٌٛٗ صٍى هللا ػٍٍٗ ٚآٌٗ ٚسٍُ فً ؼذٌس إٌّشٌح: ٌٕظز ِصادر اٌؽذٌس فً:فضائً اٌخّسح ِٓ اٌصؽاغ اٌسرح: ( 

(
ٖٙ

 ٘ذا اٌؽذٌس ٚطثماخ اٌزاٌٚٓ ٌٗ ِٓ اٌصؽاتح ٚاٌراتؼٍٓ ٚذاتؼً اٌراتؼٍٓ إٌى ػصزٔا اٌؽاضز ذفاصًٍ ٌٕظز:(

 . ِٚا تؼذ٘اٗٔ/ٔ :فً وراب اٌغذٌز 
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 :االختالفات

أليان الشيعة : ال  القول أقص  القوم يالحفل  ( فيٚالييت )أليان الشيعة : لقد شهدوا...،  ( فئالييت )
أليان الشيعة :  ( فيٓٔالييت ) أليان الشيعة : لم  أممي يعدي اذا رَث جثمابي، ( فيٜالييت )والدابي، 

 مبصر الشاب   ،  وفي مباقب لل أيي طالب:ودان مدابية وال مبصر الشابي . ولاد معادي  وال 

 [متقارب بحر ال ] (ٖ)
ــــــــــــــــــيالد .ٔ ــــــــــــــــــأي ال ــــــــــــــــــالي ي  وللــــــــــــــــــت أي

  
 قضــــــــــــ  اهلل بحيــــــــــــي إذا مــــــــــــا قضــــــــــــاه     

 وال أيـــــــــــــــــــن حطـــــــــــــــــــت إذا مضـــــــــــــــــــجعي  .ٕ 
  

ن ـــــــــاه وال مــــــــفـــــــــن جـــــوال م     
 (ٖٚ)الهـــــــــــــق
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــ  إذا كبــــــــــــــــــــــــت  .ٖ   اشــــــــــــــــــــــــهد ان ال إل
 

 إال هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــق فيمـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــاه     
 وان محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــطف   .ٗ 

  
 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــي وان لميــــــــــــــــــــــــــــــــــا أاــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    

 وفاطمــــــــــــــة الطهــــــــــــــر يبــــــــــــــت الرلــــــــــــــول  .٘ 
 

ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــا هــــــــــــــــداه    رلــــــــــــــــوال هــــــــــــــــدابا إل
 وايباهمــــــــــــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــادمي .ٙ 

   
ــــــــــــــــــد همــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيداه     فطــــــــــــــــــوي  لعي
 :التخريج    

 .ٔٔ/ٙشيعة:، وأليان الٖٛ/ٗالغدير: و  ،ٜٕٚ/ٕمباقب لل أيي طالب:
 : االختالفات

أليان الشيعة : لوى اهلل ...،وفي  ( فيٖالييت )أليان الشيعة : وال أين اط اذا مضجعي،  ( فيٕالييت )
 الغدير:هواهلل ...     .

 [وافربحر ال ] (ٗ)
ــــــــــــــرأي فيمــــــــــــــا .ٔ ــــــــــــــرهم مــــــــــــــا ال ــــــــــــــال كيي  فق

  
 مــــــــــــــــــــرون يـــــــــــــــــــــردد انأمــــــــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــوال يميغـــــــــــــــــــا  .ٕ   لـــــــــــــــــــمعمم قول
 

 ي لمـــــــــــــــــيوأوصــــــــــــــــ  يالاالفـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــ     
ـــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــيت لميبـــــــــــــــــــا .ٖ   فقـــــــــــــــــــالوا حيم

  
 ورأي لــــــــــــــــــــــــــيس يالعقـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــوفي   

 بــــــــــــــــدير غيــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــي أمــــــــــــــــور .ٗ 
  

ــــــــــــال يهــــــــــــا مــــــــــــن العــــــــــــيش اللــــــــــــبي    بب
 لـــــــــــــــبجعمها إذا مــــــــــــــــا مـــــــــــــــات شــــــــــــــــورى .٘  

 
 لميمـــــــــــــــــــــــــــــي هبالـــــــــــــــــــــــــــــك أو لـــــــــــــــــــــــــــــدي 

 
                                                 

(
ٖ1

 .ِادج)لال( 38ٔ/ٌٕ٘ظز:ٌساْ اٌؼزب:  ، اٌثغض:اٌمٍَِى  ( 
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 :التخريج  

 .ٜٖ/ٗالغدير: و  ،ٜٕٚ/ٕمباقب لل أيي طالب:
 : االختالفات

مباقب لل أيي  ( في٘الييت ) الغدير: مبال يها ...، ( فيٗالييت )..، الغدير: مرون يرد ذا. ( فئالييت )
 طالب: لميم  هبالك أو لدى     .

 [كامل بحر ال ] (٘)

 ول  في الصديقة الطاهرة لالم اهلل لميها

 توقـــــــــــف البـــــــــــدا فـــــــــــي موضـــــــــــع ليــــــــــــر  .ٔ
   

   فيـــــــــــــــــــ  اليمـــــــــــــــــــول ليـــــــــــــــــــوبكم غضـــــــــــــــــــوا  
 فـــــــــــــــــــــــمغض وانأيصـــــــــــــــــــــــار ااشـــــــــــــــــــــــعة .ٕ 

   
    ولمـــــــــــــــــــ  يبـــــــــــــــــــان الظـــــــــــــــــــالم العـــــــــــــــــــض  

   ملـــــــــــــــــــــــــــــــود حيبئـــــــــــــــــــــــــــــــذ وجـــــــــــــــــــــــــــــــوههم .ٖ 
  

 ووجـــــــــــــــــوه أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــق ميـــــــــــــــــيض   
 جــــــــــــــر الضــــــــــــــالل صــــــــــــــحيفة اممــــــــــــــت .ٗ 

 
 يعــــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــــي امامهــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــوا 

ــــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــــمم حرقــــــــــــــــــــــوا .٘   فكــــــــــــــــــــــل قم
 

 وكــــــــــــــــــــل لظــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــؤمن رضــــــــــــــــــــوا 
 :التخريج   

 ٖٕ٘/ٔ، والطميعة من شعرا  الشيعة: ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٜٖ/ٗالغدير:و  ،ٛٓٔ/ٖمباقب لل أيي طالب:
 .(٘، ٗ،  ٖ)انأييات ٗ٘ٔ/ٖ: والصراط الملمقيم، 

 : االختالفات
 أليان الشيعة : فممر وانأيصار ااشعة .  ( فيٕالييت )

 [كامل بحر ال ] (ٙ)

 وأورد ل  محمد ين لمي ين حلن الجيالي في مجمولم  قول :

 حيـــــــــــــــــــــي آلل المصـــــــــــــــــــــطف  فـــــــــــــــــــــرض .ٔ
    

 وجــــــــــــــــــزا  مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــادهم يغــــــــــــــــــض    
ــــــــــــــــــــــــــــق االيمــــــــــــــــــــــــــــان أوثقهــــــــــــــــــــــــــــا .ٕ    فعالئ

   
ــــــــــــــرحمن و الــــــــــــــ    ــــــــــــــي ال  يغضالحــــــــــــــب ف

ــــــــــــــــدكم .ٖ  ــــــــــــــــرفض لب     ان كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا ال
  

ــــــــــــــــرفض    ــــــــــــــــديبي ال ــــــــــــــــرون ف  فيمــــــــــــــــا م
ـــــــــــــــــــــــــــــــرأيكم  .ٗ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدممموا قومـــــــــــــــــــــــــــــــا ي  ق

 
ــــــــــــــــــــــــــبقض    ولهاشــــــــــــــــــــــــــم االيــــــــــــــــــــــــــرام وال

  يــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــمت ييــــــــــــــــــــــدلمها .٘ 
 

 ؟أمكــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــوق لــــــــــــــــــمائها انأرض  
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 :التخريج  

 .ٕٔ/ٙأليان الشيعة:

 [مخّمع البسيط  –بحر  ] (1)

ــــــــــــــــــــابِ  .ٔ ــــــــــــــــــــن َري ــــــــــــــــــــّدار ِم ــــــــــــــــــــَة ال  َأِدْمَب
      

ـــــــــــــــــــــــاب      ي ـــــــــــــــــــــــك اهلل يالرَّ  قـــــــــــــــــــــــد اصَّ
   َيِحـــــــــــــــــــــن  قميـــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــ  ُطمـــــــــــــــــــــولٍ  .ٕ 

   
وايي      (ٖٛ)يَبْهــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــاٍر ويــــــــــــــــــــــالرَّ

 ومبها: 

 ألُل طــــــــــــــــــــــــــــــَ  يــــــــــــــــــــــــــــــال بصــــــــــــــــــــــــــــــيبٍ  .ٔ
     

  ودولـــــــــــــُة البَّْصـــــــــــــب فـــــــــــــي ابمصـــــــــــــاب    
   إْن لــــــــــــــــــم ُأجــــــــــــــــــرِّد لهــــــــــــــــــا ُحلــــــــــــــــــامي .ٕ 

   
 فملــــــــــت مــــــــــن قــــــــــيٍس فــــــــــي الم يــــــــــاب     

 َمفـــــــــــــــــاِار الُكـــــــــــــــــْرِد فـــــــــــــــــي ُجـــــــــــــــــدودي .ٖ 
 

 فــــــــــــــــــي ابملــــــــــــــــــاييوباــــــــــــــــــوة العــــــــــــــــــرب  
 :التخريج   

 .ٕٖٔ/ٗ، والوافي يالوفيات :ٜٓ/ٕاريدة القصر وجريدة العصر : 

 [كامل بحر ال ] (8)
ـــــــــــــــ  .ٔ ـــــــــــــــرلن مـــــــــــــــع مأويم ـــــــــــــــارئ الق ـــــــــــــــا ق  ي

  
 مــــــــــع كــــــــــل محكمــــــــــة أمــــــــــت فــــــــــي حــــــــــال  

 ألمــــــــــــــــــارة الييــــــــــــــــــت المحــــــــــــــــــرم مثمــــــــــــــــــ  .ٕ 
  

 ولـــــــــــــــــقاية الحجـــــــــــــــــاج فـــــــــــــــــي انأمثـــــــــــــــــال  
 أم مثمــــــــــــــــــــــي الميمــــــــــــــــــــــي أم لـــــــــــــــــــــــدويهم .ٖ 

  
 حــــــــوالهــــــــل كــــــــان فــــــــي حــــــــال مــــــــن انأ  

 ال والــــــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــــــرض لمــــــــــــــــــــــي وداده .ٗ 
 

 مـــــــــــــــــا لبـــــــــــــــــدي العممـــــــــــــــــا  كالجهـــــــــــــــــال 
 :التخريج   

 .ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖٛ/ٗالغدير: و  ،ٜٕٚ/ٕمباقب لل أيي طالب:
 : االختالفات

 أليان الشيعة : أم مثم ...   ( فيٖالييت )مباقب لل أيي طالب: يا قاري ...،  ( فئالييت )

 

   . 

                                                 
(

ٖ8
  .(ِادج)لزَ  8ٖ/ٌٕ٘ظز:ٌساْ اٌؼزب:  ،اٌمارُّ : فاػً ِٓ اٌمُزِّ اٌثزد ( 
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 [طويل بحر ال ] (3)
 شـــــــــــــهور الحـــــــــــــديث وصـــــــــــــدق أأمـــــــــــــرك م .ٔ

   
 غــــــــــــــداة ياــــــــــــــم قــــــــــــــام احمــــــــــــــد ااطيــــــــــــــا   

ـــــــــــيكم .ٕ  ـــــــــــي ول   أللـــــــــــت لكـــــــــــم مـــــــــــول  ومثم
  

 لمـــــــــــــــي فوالـــــــــــــــوه وقـــــــــــــــد قمـــــــــــــــت واجيـــــــــــــــا  
  اميمـــــــــــــــــك ريـــــــــــــــــي يالهـــــــــــــــــدى ممملـــــــــــــــــكا .ٖ 

  
 يـــــــــــاثبي لشـــــــــــر يعـــــــــــد البيـــــــــــي مراميـــــــــــا  

ــــــــــت المطهــــــــــر أهمــــــــــ  .ٗ   أأيغــــــــــي لــــــــــن اليي
 

 ييــــــــــــــــوت قــــــــــــــــريش لمــــــــــــــــدبابير طاليــــــــــــــــا  
  

 :التخريج  

 .ٕٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖٗ/ٗالغدير: و  ٕٕٚ/ٔ،ٖٕٙ/ٕمباقب لل أيي طالب:
 : االختالفات

أليان الشيعة : أللت يكم  ( فيٕالييت )مباقب لل أيي طالب: أأمرك مشهور لحديث وصدق ،  ( فئالييت )
( في مباقب لل أيي طالب والغدير : لليت ريي يالهدى ممملكًا      ياثبي لشر ٖأول  ومثمي وليكم ، الييت)

( في مباقب لل أيي طالب والغدير : أيق  لم  الييت المطهر وأهم     ييوت ٗيي مراقيا ، الييت)يعد الب
 قريش لمديابة طاليا     .

 [كامل بحر ال ] (ٓٔ)
 

 يــــــــــا باصـــــــــــيي يكــــــــــل جهـــــــــــدك فاجهـــــــــــد  .ٔ
  

 ابـــــــــــــــــي لمقــــــــــــــــــت يحـــــــــــــــــب لل محمــــــــــــــــــد  
 الطييــــــــــــــــين الطــــــــــــــــاهرين ذوي الهــــــــــــــــدى  .ٕ 

  
 طـــــــــــايوا وطـــــــــــاب ولـــــــــــيهم فـــــــــــي المولـــــــــــد   

 ت مــــــــــــــــن ألــــــــــــــــدائهمواليــــــــــــــــمهم ويرئــــــــــــــــ  .ٖ 
  

 فأقمــــــــــــل مالمــــــــــــك ال أيــــــــــــا لــــــــــــك أو زد   
بهـــــــــــــــــــم  .ٗ   فهـــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــالبجوم وا 

 
 (ٜٖ)لــــفن البجــــاة مــــن الحــــديث الملـــــبد  

 :التخريج   

، والطميعة من شعرا   ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖٛ/ٗالغدير: و  ، ٜٕٓـــــــ ٕٛٓ/ ٖمباقب لل أيي طالب:
 . ٕٗ٘/ٔالشيعة:

                                                 
(

ٖ3
 .ٖٙ٘/ٔ(اشارج اٌى لٌٛٗ صٍى هللا ػٍٍٗ ٚآٌٗ ٚسٍُ : ِصً أً٘ تٍرً وّصً سفٍٕح ٔٛغ ِٓ روة فٍٙا ٔعا ِٚٓ ذخٍف ػٕٙا غزق .ٌٕظز:خاذّح اٌّسرذرن:
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 [بسيط بحر ال ] (ٔٔ)

 بي مروان يعمد لميهم يبجدمهم االهم ياذ:يقول اليشبوي لي

  اليشــــــــــــــــــــــــــبوية أبصــــــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــــــدولمكم .ٔ
  

ـــــا فـــــي العجـــــم والعـــــرب     ولـــــيس فـــــي ذا اف
ـــــــــــــــ .ٕ     رجيش وشـــــــــــــــيعم اأبصـــــــــــــــار يـــــــــــــــاذ ي

  
  يظـــــاهر الموصـــــل الحـــــديا  فـــــي العطـــــب   

  يياجاليـــــــــــــــا جموبـــــــــــــــا لبـــــــــــــــ  غمغمـــــــــــــــة  .ٖ 
  

 وبحــــــــن فــــــــي الــــــــروع جــــــــالؤون لمكــــــــرب  
 :التخريج  

 . ٔٔ/ٙ( ، وأليان الشيعة:ٔ) الييت  ٖٙ/ٗالغدير: و  ،ٓٚ/ٜالكامل في الماريخ:
أليان الشيعة : يياجاليا  ( فيٖالييت )الكامل : أبصار ياذ يأرجيش وشيعم ،  ( فيٕ: الييت )االختالفات

 جموبا لب  غمفمة  .

 [كامل بحر ال ] (ٕٔ)
ـــــــــــــذي الواليـــــــــــــة ليـــــــــــــد .ٔ   يـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير ل

  
 ولــــــــــــدى البواصـــــــــــــب فضـــــــــــــم  مجحـــــــــــــود   

  ما  يأبــــــــــــــ يـــــــــــــوم يولـــــــــــــم فــــــــــــــي اللـــــــــــــ  .ٕ 
  

ــــــــــــــــــك المعهــــــــــــــــــود     ــــــــــــــــــ  ذل  العهــــــــــــــــــد وفي
   وانأرض يـــــــــــــالميراث أضـــــــــــــحت ولـــــــــــــم  .ٖ 

  
 (ٓٗ)لـــــــو طـــــــاع موطـــــــود وكـــــــف حلـــــــود  

 :التخريج   

 .  ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖٗ/ٗالغدير:و  ،ٖٕٗ/ٕمباقب لل أيي طالب:

 : االختالفات

اصب فضم  مجحود، وفي مباقب لل أيي طالب :يوم الغدير لدى الوالية ليد    ولدى البو  ( فئالييت )
أليان الشيعة : في  ( فيٖالييت )الغدير: يوم الغدير لذي الوالية ليد    ولذي البواصب فضم  مجحود، 

انأرض يالميراث أضح  ولم      لو طاع مومور وكف حلود ، وفي مباقب لل أيي طالب :  وانأرض 
 يالميراث أضحت ولمة     لو طاع موطود وكف حلود . 

 

 

 
                                                 

(
ٗٓ

َٗ ( ِٛطٛد: طٛدو ٚٚطٍَذو : أَْشثَرَٗ ٚشَمٍَّ ْٛ َِ ْطذاً ِٚطذجً ، فٙٛ  َٚ طََذ اٌشًَء ٌَِطُذٖ   .ِادج)ٚطذ(ٔٙٗ/ٌٖٕظز:ٌساْ اٌؼزب:  ،َٚ
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 [كاملل]بحر ا (ٖٔ)
 أبكرممـــــــــــــــوا حـــــــــــــــق الوصـــــــــــــــي جهالـــــــــــــــة .ٔ

 
 وبصـــــــــــــــيمموا لألمـــــــــــــــر غيـــــــــــــــر معمـــــــــــــــم    

 لـــــــــــــــــوجمم يالجهـــــــــــــــــل غيـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــوج .ٕ 
    

 وأقمــــــــــــــــــمم يــــــــــــــــــالغي غيــــــــــــــــــر مقــــــــــــــــــوم     
 صــــــــــــــــــــيرمم يعــــــــــــــــــــد الثالثــــــــــــــــــــة رايعــــــــــــــــــــا .ٖ 

 
 مـــــــــن كـــــــــان اـــــــــامس املـــــــــة كـــــــــانأبجم 

  

 :التخريج  

 .٘ٚ/ٔالصراط الملمقيم : 

 [بسيط بحر ال ] (ٗٔ)
  يــا مصــرف الــبص جهــال لــن أيــي حلــن .ٔ

 
 اب المديبــــــة لـــــــن ذي الجهــــــل مقفـــــــوليــــــ   

 مديبـــــــة العمـــــــم مـــــــا لـــــــن يايهـــــــا لـــــــوض  .ٕ 
    

     الــــــــــــب العمــــــــــــم إذ ذو العمــــــــــــم ملــــــــــــؤوللط  
  مــــــــــــول  انأبــــــــــــام لمــــــــــــي والــــــــــــولي معــــــــــــا .ٖ 

 
 كمــــــــا مفــــــــوه لــــــــن ذي العــــــــرش جيريــــــــل  

 :التخريج   

  . ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖ٘/ٗالغدير:و  (،ٕ)الييت ٖٗٔ/ٔ(،ٖ،ٔ)انأييات ٕٙٔ/ٔمباقب لل أيي طالب:
 :االختالفات

أليان الشيعة : يا صارف البص جهاًل لن أيي حلن    ياب المديبة لن ذي الجهل مقفول،  ( فئالييت )
 أليان الشيعة:مول  لمي والوصي معا  ( فيٕالييت )

 [طويلال ]بحر (٘ٔ)

 ومن شعره في قصيدٍة جيمّية يذكر فيها َشَعث ِيزَّم  مطمُعها:
   الَمبــاِهجُ  لمــ  الُحــرِّ ضــاقْت فــي الــيالد .ٔ

 
ــــــجُ      ــــــد بيا َحــــــريٌص وال ِه  وكــــــلا لمــــــ  ال

ـــــــــــَر أنَّ ِجياَيبـــــــــــا  .ٕ  ـــــــــــا غي ـــــــــــَب فيب   وال لي
    

   (ٔٗ)ِاالِطيَّــــــٌة، مــــــا ديََّجْمهــــــا البَّواِلــــــجُ      
 :التخريج   

 .ٕٖٔ/ٗ، والوافي يالوفيات :ٜٓ/ٕاريدة القصر وجريدة العصر : 

                                                 
(

ٗٔ
 .ِادج)ظثة( 3ٕٗ/  ٌٕٔظز:ٌساْ اٌؼزب:  ،اٌِعثاُب : ذٍمٍػ إٌخً( 
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 [كاملبحر ال ] (ٙٔ)
   فمديبـــــــــــــة العمـــــــــــــم المـــــــــــــي هـــــــــــــو يايهـــــــــــــا  .ٔ

 
 (ٕٗ) مـــــ  يـــــاضـــــح  قلـــــيم البـــــار يـــــوم      

    فعـــــــــــــدوه أشـــــــــــــق  اليريـــــــــــــة فـــــــــــــي لظـــــــــــــ  .ٕ 
    

  ووليــــــــــــــ  المحيــــــــــــــوب يــــــــــــــوم حلــــــــــــــاي      
 :التخريج   

  . ٘ٚ/ٔ، والصراط الملمقيم :ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٜٖ/ٗالغدير:و  ، ٖٗٔ/ٔمباقب لل أيي طالب:

 [كاملبحر ال ] (1ٔ)

ـــــــــذي .ٔ ـــــــــة ااصـــــــــف البعـــــــــل ال ـــــــــر اليري      اي
 

   (ٖٗ)لبيــــــــي يحقــــــــ  فــــــــي المشــــــــهدشــــــــهد ا    
    ويعممـــــــــــــــــــــــــ  وقضـــــــــــــــــــــــــائ  ويلـــــــــــــــــــــــــيف   .ٕ 

    
ـــــــك فاشـــــــهد          شـــــــهد الرلـــــــول مـــــــع المالئ

 :التخريج   

  . ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٜٖ/ٗالغدير:و  ، ٕٙٗ/ٕمباقب لل أيي طالب:

 [بسيط بحر ال ] (8ٔ)

 ومن شعره في المذهب:

ــــوت ومــــن .ٔ ــــر اليي ــــُر الَوصــــّيين مــــن اي       اي
 

 لائـــــــل معصـــــــوم مـــــــن الزلـــــــايـــــــر القي       
ـــــــــدا .ٕ  ـــــــــ  وجـــــــــ  الوصـــــــــي فق       ذا بظـــــــــرت إل

    
 (  ٗٗ)ليــدت ريــك فــي قــول وفــي لمــل       

 :التخريج   

 .ٖٛ/ٗالغدير:و  ، ٙ/ ٖمباقب لل أيي طالب:

 [بسيط بحر ال ] (3ٔ)
 مــــــــــا ليــــــــــد شــــــــــمس وال مــــــــــيم وباصــــــــــيها .ٔ

 
 مـــــــــن جبـــــــــدها الغيـــــــــث والطيـــــــــر انأياييـــــــــل  

 
 في اليرزخ الشأن لما أبزلت مرج

ـــــــي  .ٕ       اليـــــــرزخ الشـــــــأن لمـــــــا أبزلـــــــت مـــــــرجف
    

      ؤ ليحــــــــــرين إذ ياــــــــــرج المرجــــــــــان والمؤلــــــــــا   
 

                                                 
(

ٕٗ
( لاي رسٛي هللا صٍى هللا ػٍٍٗ ٚآٌٗ ٚسٍُ : ))ٌا ػًٍ أٔد لسٍُ اٌعٕح ٚإٌار ٌَٛ اٌمٍاِح غٍزي(( ٌٕظز ذفصًٍ اٌؽذٌس ٚطزلٗ ٚرٚاذٗ 

  .ٕٙٔـــ3٘ٔ/ٔاٌغذٌز:

(
ٖٗ

ًَ ٌِٓ  ( خاصف: ًُّ ِا طُِٛرَق تؼُضٗ ػٍى تؼض ، خصف : َخَصَف إٌؼ ًو َخِصٍفو ؛ ٚو ْخِصفُٙا َخْصفاً : ظاََ٘ز تؼضٙا ػٍى تؼض َٚخَزَس٘ا ، ًٚ٘ َْٔؼ

إْ فٍىُ ِٓ ٌماذً ػٍى اشارج اٌى اٌؽذٌس إٌثٛي)) ٚخاصف إٌؼً : ٘ٛ االِاَ ػًٍ ػٍٍٗ اٌسالَ .ِادج)ظثة(1ٔ/  3ٌٕظز:ٌساْ اٌؼزب:  ،فمذ ُخِصَف 

اْ لاذٍد ػٍى ذٕشٌٍٙماي أتٛ تىز : أٔا ٘ٛ ٌا رسٛي هللا ؟ لاي : ال . لاي ػّز : أٔا ٘ٛ ٌا رسٛي هللا ؟ لاي : ال ،ٌٚىٓ خاصف إٌؼً . ٚوذأًٌٚ اٌمزآْ وّا 

 .ٕٖٔ/1(( ٌٕظز ذفصًٍ اٌؽذٌس ٚطزلٗ فً اٌغذٌز:أػطى ػٍٍا ٔؼٍٗ ٌخصفٙا

(
ٗٗ

ٌٕظز ذفصًٍ اٌؽذٌس ٚطزلٗ فً فضائً اٌخّسح ِٓ  ((إٌظز إٌى ٚظٗ ػٍّى ػثادج))ٍُ : سٚآٌٗ ٚ اي رسٛي هللاَّ صٍى هللاَّ ػٍٍٗ ل ( اشارج اٌى اٌؽذٌس :

 .ٗٔٔـــ ٖٔٔ/ٕاٌصؽاغ اٌسرح:
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 :التخريج  

 ، )وال ياف  هبا اضطراب قافية لجز الييت الثابي(ٔٓٔ/ٖمباقب لل أيي طالب:

 [وافر بحر ال ] (ٕٓ)

 ول  يمدح االمام جعفر الصادق لمي  اللالم قول :

 لـــــــــــــــــــــميل أئمـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــمكوا كرامـــــــــــــــــــــا .ٔ
  

    اج جــــــــــــــــدهم الرلــــــــــــــــوللمـــــــــــــــ  مبهــــــــــــــــ    
ــــــــــــــــــا .ٕ  ــــــــــــــــــ  لميب       إذا مــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــكل ألي

    
     أموبــــــــــــــــــــــــــا يالييــــــــــــــــــــــــــان ويالــــــــــــــــــــــــــدليل      

 :التخريج   

  . ٕٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٜٖ/ٗالغدير:و  ، ٖٜٖ/ٖمباقب لل أيي طالب:

 [بسيط بحر ال ] (ٕٔ)

ـــــــ  .ٔ ـــــــدم المفضـــــــول االق ـــــــد اـــــــان مـــــــن ق   ق
  

    ولإللـــــــــــــــ  فيالمفضـــــــــــــــول لـــــــــــــــم أاـــــــــــــــن     
 :التخريج   

 . ٔٔ/ٙ، وأليان الشيعة:ٖ٘/ٗالغدير:و  ، ٕٕٔ/ٔلل أيي طالب: مباقب

 [بسيط بحر ال ]  (ٕٕ)

   وكيـــــــــــــف محرقبـــــــــــــي بـــــــــــــار الجحـــــــــــــيم إذا .ٔ
  

 كـــــان القلـــــيم لهـــــا مـــــوالي ذا الحلـــــب       
    
 

 :التخريج  

  . ٔٔ/ٙوأليان الشيعة: ، ٓٔ/ ٕمباقب لل أيي طالب:

 [رجز بحر ال ]  (ٖٕ)

 ا   المــــــــــــــــــالي المبزيــــــــــــــــــل غضــــــــــــــــــا هكــــــــــــــــــذ .ٔ
  

 قـــــــــال البيـــــــــي الطهـــــــــر ذو االرلـــــــــال        
    
 

 :التخريج  

  . ٔٔ/ٙوأليان الشيعة: ،ٖٕٛ/ ٕمباقب لل أيي طالب:
 :االختالفات

 أليان الشيعة :قال البيي الطهر ذوا االرلال . ( فئالييت )
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 الخاتمة
بمائج المي موصل يعد ان مّن اهلل لميبا يإبجاز اليحث والوصول إل  بهايم ، فال يد لبا ان بامم  يذكر أهم ال

 اليها:

، إذ ال بجد ل  مرجمة وافية إال البزر اليلير من حيام ، اليشبوي الكرديلم مقف المصادر طوياًل في مرجمة  ـــــ
وريما يكون الليب في ذلك كوب  من الشعرا  الموالين آلل الييت مما جعل اصحاب المراجم ال يطبيون في 

 .ماواشعاره مامرجممه

قميمة جدًا، وهي يمجممها مشير إل   ماوصفامه ما، لكن االايار المروية لن بشأمهليشبوي الكردياـ حدد بلب ـــ
شاصية مملم يقدرة لقمية قوية، وموهية رائقة في بظم الشعر ممماز يالفصاحة وحلن الليك،  اامممك أبهما

 وجودة القريحة.

في مقمل  كابت ل  اشعاراً   االل شعره بلمشف اب قميمة لكببا من ليشبوي الكردياالايار المي وردت لن ا ـــــ ـ
، وأييامًا محكي يرم  من مغير حال  الصادقة يانأحاليس، كما ان ل  قصائد في الغزل مفعمة  ياذ الكردي

   ويزم .

وشعره مشيع  ومواالم  آلل الييت لميهم اللالم، فبظم اليشبوي الكردي ـ ييرز يشكل واضح من االل أايار 
يي في حيهم وذكر مباقيهم وييدو ان هذا المون من الشعر لم يلمهو أصحاب المراجم مما أدى الشعر المذه

إل  لزوفهم لن ذكر ااياره واشعاره، أو وصف  يأوصاف مبّم لن اقالم همها مداهبة اللمطة الجائرة ومحاولة 
 كلب وّدها ومالها.

 .لكببا رجحبا انأصوب فيهايد لبة وفاة اليشبوي الكردي ، دااممفت المصادر في محـــــ ـ

، لكببا لم بعثر لمي  ،  ميشبوي الكرديوجدبا اشارة واضحة في المصادر القديمة ال  وجود ديوان كيير لـ ـــــ 
 اً ديواب ميشبوي الكردي ل كان ومن االل حديث الشيخ انأميبي لن الشالر اين العودي البيمي بلمشف أب 

ري، وان فمبًا مذهيية حدثت ييغداد، فوثب الحبايمة يإحراق كمب الشعرا  يمداول  الباس في القرن اللادس الهج
الشيعي قد أحرق في هذه الفمن لماالفم  مذهيهم ليشبوي الكردي ودواويبهم ممن ياالفهم في المذهب، وديوان ا

 ومعمقدهم الفكري.

اطوطهـا الواضـحة فـي وفـق مبهجيـة محـددة المعـالم، رلـم  اليشبوي الكرديشعر  المطاع الياحث أن يجمع -
( ييمـــًا مبلـــوية لـــ  ٚٛشـــعر اليشـــبوي الكـــردي :)مـــبهج المحقيـــق، فظهـــر الـــبص محققـــًا محقيقـــًا لمميـــًا، إذ شـــمل 

 صراحة .
 والعاقية لمممقين . لار دلوابا أن الحمد هلل رب العالمينو 
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 وومراجعالتحقيق صادر م
 القرآن الكريم

هـ( محقيق: الليد حلن انأمين دار المعارف لممطيولات، ٖٔٚٔت ـــــــ اليان الشيعة، الليد محلن انأمين )  
 ييروت، ليبان )د.ت(.

 م .ٜٜٗٔه ــــــ ٗٔٗٔه( محقيق: لمي شيري ، دار الفكر ، ييروت ٕ٘ٓٔــــ ماج العروس ،الزييدي)ت 
ميل لعيد ـــــ  اريدة القصر وجريدة العصر،لماد الدين انأصفهابي ، محقيق : محمد يهجت انأثري ، ود. ج 

 ، المجمع العراقي ، وزارة انألالم العراقية )د.ت(
، دار انأضوا  ييروت، ليبان ٖهـ(، طٜٖٛٔـــــ الذريعة إل  مصابيف الشيعة، لغا يزرك الطهرابي )ت     

 م.ٖٜٛٔهـ ـ ٖٓٗٔ
، ٔي،طه( محقيق:كامل لممان الجيور ٖٓٚٔـــــ الطميعة من شعرا  الشيعة،الشيخ محمد طاهر اللماوي)ت  

 م .ٕٔٓٓه ــــ ٕٕٗٔدار المؤرخ العريي، ييروت، ليبان 
 ه .ٛٔٗٔ، مطيعة لمارة ،ٔـــــ لمي في الكماب واللبة ، حلين الشاكري ، مراجعة فرات انألدي ، ط

هـ ـ ٜٖٚٔ، دار الكماب ، ييروت، ليبان ٗهـ(، طٕٜٖٔـــــــ الغدير في الكماب واللبة، الشيخ االميبي )ت 
 م.ٜٚٚٔ

 ه( دار صادر، ييروت )د.ت( .ٖٓٙــ المياب في مهذيب انأبلاب ، اين انأثير)تـــ 
 ه( دار صادر، ييروت )د.ت( .ٜٔٔــــ لب المياب في محرير انأبلاب ، جالل الدين الليوطي )ت

هـ( دار صادر،دار ييروت  ٔٔٚــــ للان العرب ـ اين مبظور ) أيو الفضل جمال الدين محمد ين مكرم ت 
 م .   ٜٙ٘ٔوالبشر ، ييروت  لمطيالة

،مطيعة حيدري، طهران ٔه( ط٘ٓٗٔـــــــ ملمدركات لمم رجال الحديث،الشيخ لمي البمازي الشاهرودي) 
 ه .  ٗٔٗٔ

 ه( الكماب اال من ذكر الطيعة والمطيعة ومكان الطيع وماريا  .ٛٛ٘ــــ معالم العمما ،اين شهر لشوب)
هـ ( دار صـــــــادر  ٕٙٙ) شهاب الدين أيي ليد اهلل ياقوت ين ليد اهلل ت ــــ معجم اليمدان ـ ياقوت الحموي  

 م .  ٜ٘٘ٔلمطيالة والبشر ، ييروت 
 ـــــ معجم المؤلفين ، لمر كحالة ، مكمية المثب  ودار احيا  المراث العريي ، ييروت ، ليبان )د.ت( .   

 م.ٜٙ٘ٔهـ ـ ٖٙٚٔالحيدرية، البجف انأشرف هـ( المطيعة ٛٛ٘ـــ مباقب لل ايي طالب، اين شهرلشوب )ت 
هـ( محقيق: احمد االرباؤوط ومركي مصطف  ، دار احيا  المراث ٗٙٚــــــ الوافي يالوفيات، الصفدي )ت 

 مٕٓٓٓهـ ـ ٕٓٗٔالعرب، ييروت 
 ــ وفيات انأليان ، اين امكان ، محقيق : د.احلان لياس ، دار صادر ، ييروت )د.ت( .  


