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 على انجازها، خدمةً -ان شاء اهللا-  هذا البحث من البحوث الجادة والهادفة التي عزمنا   
بيئة الطيبة بمعطياتها المختلفة، إبان حقبة للمكتبة الموصلية، ورفدها بما يغنيها من تراث هذه ال

زمنية هجرها الدارسون والباحثون سنيناً طويلة، فقد شهدت البيئة الموصلية ابان عصورها 
المتأخرة حركة ثقافية ادبية متميزة، ومداً فكرياً مبرزاً، شجعت عليه االسر الموصلية التي نبغ 

 عن االدباء والشعراء الذين عبروا عن كوامن فيها مفكرون في ميادين العلوم المختلفة، فضالً
نفوسهم، وخفايا افكارهم، وشاركوا في احداث بيئتهم، فكانوا المرآة الصادقة الصافية لما يدور من 

والبيت الغالمي من البيوتات الموصلية التي حملت منار العلم واالدب، . متغيرات الحياة آنذاك
رثها منصب مفتي الشافعية في الموصلي، ولعبت دوراً وحظيت بمركز ديني كبير، اال وهو توا

كبيراً في دفع العجلة الثقافية الفكرية، والتصدي للتداعي الفكري الذي طبع الحياة العامة بطابع 
التخلف، فظهر في هذا البيت شعراء مبرزون مشهود لهم باألثر الكبير في تشكيل صور ألدب 

  .عربي موصلي حي
اقتصر القسم االول على الركن االول لهذا البيت والمتمثل : ث قسمانلقد تجاذب البح      

وذريته من الشعراء واألدباء، في حين ) م١٧٢٦/هـ١١٤٠ت (بالشيخ مصطفى بن علي الغالمي 
اقتصر القسم الثاني على الركن الثاني، والمتمثل بالحاج حسين بن علي الغالمي 

اء، معتمدين المنهج األدبي التكاملي، إفادة من وذريته من الشعراء واألدب) م١٧٠٦/هـ١١٢٠ت(

                                         
 .الدابكلية ا/ قسم اللغة العربية/ استاذ مساعد  *
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األخبار واألحداث التي اضاءت النصوص الشعرية بعد جمعها من مواردها المتفرقة، وتقديمها 
محققةً، متحرين الرواية السليمة بالنظر والمقارنة والتعليق، بعيداً عن التحليالت الفنية النقدية 

 .ارئالصرفة التي قد تثقل كاهل البحث والق
From the Poets of The Ghulamy House  

of Mosul: A Study of Gathered Texts 
Abstract 

This research aims to provide some enlightenment on a certain 

period of our Islamic – Arab history. A period that has been forgotten or 

neglected purposely by scholars and researchers for the so-called reason that 

it is "The Dark Age" in Arabic literature, and so being unworthy of study 

and research.  

The research attempts to tackle the literary efforts of the Ghulamy 

family of the city of Mosul. This family played an important and extremely 

active role in turning the wheels of knowledge and literature in Mosul and 

bringing them back on their feet during the time of local government, when 

Mosul was governed by Al-Jalily family whom also had a great hand in 

bringing Arabian knowledge and education back into existence. This was 

after a period where the foreign nations which occupied the Arab-Muslim 

world tried to put down education, knowledge and research.  

The research is presented in two parts. The first part deals with the 

life of Al-Sheikh Mustafa Afandi Al-Ghulamy, and the second part tackles 

the life of Al-Haj Hussein Afandi Al-Ghulamy.    
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 ، من هذا البيتاالولوالذي أثبتناه هنا هو الركن ، ٤٠٨/في شمامة العنبر  تنظر شجرة االسرة *

  .وخصصنا الشعراء مجال بحثنا بأسهم مميزة،  وذريتهشيخ مصطفىوالمتمثل بال
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البيت الغالمي من األسر المعروفة في مدينة الوصل، والتي تنتمي في نـسبها الـى بنـي                 
انجب هـذا البيـت     ، وقد   )١(نجمة، فرع من بني حمدان الذين يعود نسبهم الى قبيلة تغلب العربية           

الموصلي العريق كثيرا من األعيان والفضالء واألدباء والشعراء الذين كان لهم الفضل الكبير في              
 إضـافة الـى المركـز       .دفع الحركة العلمية والثقافية في مدينة الموصل إبان عصورها المتأخرة         

  الشيخ مصطفى افندي
  مفتي الشافعية

 )م١٧٢٦/هـ١١٤٠ت(

  الحاج حسين افندي
 )١٧٠٦/هـ١١٢٠ت (

الشيخ محمد 
شمامة : مؤلف

العنبر 
١٧٧٢/هـ١١٨٦(

 مفتي الشافعيةعلي افندي 
 )م١٧٧٨/هـ١١٩٢ت(

  حسن افندي مفتي الشافعية )ت؟(محمد  )ت؟(عبد الرحمن 
 م١٧٨٨/هـ١٢٠٢ت

  مصطفى     جابر افندي       محمد افندي    محمود          محمد
     مفتي الشافعية     مفتي الشافعية

 مؤلف الجمان المنضد

عبد الفتاح 
  /هـ١٢٠٠ت(

 )م١٧٨٦
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 والغالمـي   ).٢(عيـــةالديني الكبير الذي احتلوه في المدينة أال وهو توارثهم منصب مفتي الشاف           
واول من عرف منها،    . ، جد هذه األسرة   "الشيخ علي ابي المكارم     " وهو والد   " غالم  " نسبة الى   

المجـي،  : ومن المعروف في تلك الحقبة الزمنية ان ينتسب الولد الى أبيه او جده، فيقـال مـثال                
  .)٣(...او ابن شبيبابن محب اهللا او ابن مراد، : بدال من ان يقال...والمرادي، والشبيبي

والحقيقة أننا ال نعرف عن علي أبي المكارم شيئا كثيرا، سوى انه كـان عالمـا متبحـرا،        
. )٤()م١٦٨٦/هـ١١٠٠(ومدرسا ماهرا، رفع منار العلم، وشيد أركان األدب، وكانت وفاته سنة            

ركنـان  الشيخ مصطفى والشيخ حسين، وهذان العلمان همـا ال        : وترك ولدين فاضلين عالمين هما    
  . األساسيان لهذا البيت الموصلي، مجال بحثنا

وسأقتصر حديثي في هذا البحث عن الركن األول والمتمثل بالـشيخ مـصطفى وذريتـه،               
 إن شـاء اهللا    –وارجى الحديث عن الركن الثاني، والمتمثل بالشيخ حسين وذريته في بحث الحق             

  .تعالى
وكان ال يزال في سن . لد في الموصل على انه و )٥(فالشيخ مصطفى، أجمعت موارد سيرته    

طلب العلم حين توفى والده، فقرأ على شيوخ بيئته المبرزين، وكان من أقـران الـشيخ عبـد اهللا        
" علـي   " ، وتوثقت صلته بأعيان وأدباء الموصل آنذاك، أمثال أبي الفـضائل            )٦(المدرس الربتكى 

نا معاصروه مـن المـؤرخين المتتبعـين        ، هذا ما نقله ل    )٧("مراد العمري   " ولدي  " وعبد الباقي   "
، حكاية عن أبيـه      اثناء حديثه عن عبد الباقي بن مراد العمري        ألخباره، منهم ابنه محمد الغالمي    

وكنت في مبدأ أمري، وقد فقدت أبي، ذلك األبي الكـريم، اطلـب             ...: "مصطفى هذا، إذ يقـول   
بيتنا لما أطفأ موت والدي مصباحه، الـى        العلم، وانظم الشعر، وانا في الحالتين يتيم، فانتقلت من          

وأنا والحجرة من النقود واألثاث أنقى من الراحة، فسمعت بباب المسجد فعقعة          . حجرة في المسجد  
، فأنزلته، وأنا محتشم منه احتشام المفلس من صاحب المال، ولم يـزل بعـد    )٨(لجام هذا المفضال  

  .)٩("...ي بتوجيه جنان، وطالقة لسانالمباسطة معي يمطر من ديمة فضائله على خميلة ادب
ثم اصبح مصطفى الغالمي هذا بعد ان انهى دراسته مـن خلـص أصـحاب العمـريين                 
المذكورين آنفـا، هـذا مـا أكـده معاصـره عـصام الـدين عثمـان بـن علـي العمـري                       

، أثناء حديثه عن فضل مصطفى الغالمي، وعلمه ومكانته بـين أعيـان             )م١٧٧٠/هـ١١٨٤ت(
فهو األديب واألديب المقدم، ...بيت الغالمي، رئيس ذلك البيت مصطفى المفتي    ...: "جيله، إذ يقول  

قضى عمره في تعاطي أنواع التدريس، وافنـى  ...المتميز بين أترابه، المتفوق على أقرانه وأربابه   
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كانت صحبته مـع    ...، فركب في ذلك صعاب المسائل، فذللها،      )١٠(على مذهب اإلمام ابن إدريس    
 أكيدة، والمحبة بينهم في الغاية سديدة، فكنت أراه، وهو في مجلس الوالد،وقد جمع            )١١(مالوالد والع 

ألنواع المحامد، وأنا إذ ذاك صغير أتطلع الستنشاق ذلك الرند والعبير، وهو في صدر المجلس قد       
وقد اتفق له مع العم عبد البـاقي        ...نصب للفضل لواءا، والقى على أقمار المجلس بهجة وضياءا        

سائل وادب تهـزأ بالـشهد والـضرب، فهـي الـشموس التـي ترتـاح لـسماعها األرواح                   ر
  .)١٢("...والنفوس

ويبدو أن في نفس مصطفى الغالمي هذا رغبة في توسيع مداركه الثقافية العلميـة خـارج          
بيئته الموصلية، ولهذا فقد سافر الى عاصمة الدولة العثمانية القسطنطينية طلبا للعلم والمعرفــة،       

صل في تلك البالد على كل نادرة من العلوم العقلية والنقلية، واتصل بأعيـان تلـك الربـوع،                 فح
  : هذا ما تحدث لنا به ابنه محمد الغالمـي، فيقول. فمدحهم، وتلقى منهم الحفاوة والتكريم

، فغرب، فتلقته اكابر علماء تلـك البــالد،         )١٣( لفظته بالد العرب، كنطقها الى الروم      …"
نهم واغرب، وما زال يتقلب على راحات االعزاز، حتى دخل أم قراهـا، ومأمـل نيلهـا     فابدع بي 

وقراها، وكان يومئذ محط رجال الفضائل في القسطنطينية أبو بكر أفندي رئيس كتابها، وكنانـة                
  :نشابها، فمدحه بارجوزة بديعية، مطلعها قوله

  رصيع والتجنيسابشرى فاني امدح الرئيسا                    مدحا حوى الت
فانزله من دار كرامته نزول الجدول يجري في خالل نعمته، واحله محل انسه يتفكه به على موائد             
مسرته، وما زال يتعاطى معه كؤوس العلوم العقلية والنقلية مدة إقامته في القسطنطينيـة، حتـى               

 عـرى   أزعجه الى االباب حب الوطن، وتذكر رسوم منازلـه والـدمن، فـشد الـى الرحيـل                
  .)١٤("...المطية

ولما عاد مصطفى الغالمي هذا الى الموصل ولي فيهـا االفتـاء علـى مـذهب اإلمـام                  
، واصبح إماما مبرزا    )١٥()عليه السالم (الشافعـي، وعهد اليه التدريس في مدرسة نبي اهللا يونس          

فيهـا،  في فقه الشافعية، واصول مذهبهم، وكانت له حواش تدل على كمال فطنته، ورسوخ مدمه             
فكان فقيه أبناء جيله، وإمامهم، مع معرفة تامة بباقي العلوم، لذلك فقد حظي عند ملوك الموصـل          
ووزرائها الذين عاصرهم، فكان جليسهم المحبوب، لما يتمتع به من مناقشة ظريفة، ومحاضـرة              

أيـضا،  لطيفة، تحكي النوادر والحكم والنظم الجميل، وهذا ما تحدث لنا به ابنه محمد الغالمـي                
حتى ابرد غليله من العشيرة     ...:"مؤكدا على فضل ابيه ومكانته بين أعيان جيله وعصره، فيقـول         
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 نـديما كريمـا     )١٦(ولم يزل في الحدباء   ...الغالمية التنزه خالل خيامها، وبنى لها بيتا رفيعا سمله        
ومفارقته مغرمـا،   العيانها وامرائها، بل جليسا أنيسا لحكامها ووزرائها، يعدون مجالسته مغنما،           

  .)١٧("...متحفا فيهم بلطائف انعاماتهم كل صباح ومساء
وبعد ان يثبت محمد الغالمي هذه الثوابت الفاضلة في حياة أبيـه يـستطرد فـي عـرض          

. الرعاية العلمية والثقافية التي حظي بها وهو يترعرع في أحضان أب فاضل وكريم وعالم مفكر              
فأعارني الجناح ادخارا، فأنا طائر بذلك الجناح، اقرأنـي         "...: وأديب جليل، وشاعر مبدع، فيقول    

جميع العلوم العربية تقربة المحب ألحبابه، ورتعت في روضة المذاكرة مع أصـحابه، تخـدمني               
سمعت انك تتعاطى من هذه األبيات احسن فنون، وتفتخر بـشعرك           : قال لي يوما  ...أيدي طالبه، 

، استظهر به على مخايل سيادتك، واسـمعني اعلـى          على قوم ال يشعرون، فأرني بيت قصيدتك      
  :ملحتك استدل بها على عنوان قريحتك، فأنشدت له قصيدة باهية، قافيتها بائية، مطلعها

  طفل ترعـرع فـي حجـر العلـوم ربـي          
  

ــب     ــد واللع ــين الج ــر ب ــه الفك   مرف
  :فلما استمالها استحالها، وكتب تحتها  

  هللا درك مـــن نجـــل حظيـــت بـــه
  

ــل    ــك نج ــان مثل ــي وك ــى طلب    منته
  فان تكن مـن فروعـي أنـت يـا ولـدي             

  
  .)١٨("فان في الخمر معنـى لـيس بالعنـب         

    
ويبدو أيضا ان حلما ما يدور في رأس مصطفى الغالمي في هذا، لم يستطيع تحقيقه فـي                  
بيئته الموصلية، ولهذا فقد شد الرحال في أواخر حياته الى القسطنطينية ثانية، ويذكر انه اخذ معه                

فرته هذه ديوانه الشعري الحافل بالقصائد الرشيقة والفـصيحة العـصماء، وهنـاك وفـي               في س 
 ولهذا لم يصلنا من شـعر  )١٩(القسطنطينية وافتة منيته فتلف الديوان مع ما تلف له من المتروكات     

مصطفى الغالمي هذا اال النزر اليسير، ومع هذا فهو يدل على شاعريته، ورسوخ قدمه في فنـه،     
ه في فكره وثقافته وادبه، فقد وقفنا له على قصيدتين في مدح شيخ اإلسالم فـيض اهللا                 وطول باع 

رائبة، يعمد فيها الى التظلم والشكوى من زمن جفا عليه وابعده عن أوطانـه              : ، األولى )٢٠(أفندي
وبيئته واهله، في بيئة تختلف عن بيئته العربية، وعصر كسدت فيه بـضاعة الثقافـة العربيـة،                 

العربي، وبين أناس ال يفقهون من العربية شيئا، وال يقدرون العرب حق قـدرهم، فاثـار       واألدب  
هذا الوضع المزري الحس الوطني والقومي لشاعرنا بعد ان ذاق مرارة الغربة، واالبتعـاد عـن                



 

  
)٣٦(

 

ن شكواه الى ممدوحه برشـاقة ونجـاح     م  العربي، ثم يتخلـص   )٢١(مواطن العز والمجد والسؤدد   
  *.غته ورقته وعذوبته المناسبة لذوق العصر آنذاك يقول فيها فني ملحوظ ببال

   أال ايهــذا العــيس مهــال لــك االحــر-١
  

ــر    ــا الزج ــا، فيؤلمه ــا رفق ــا حادب   وي
  

ــا  -٢ ــدار حثه ــست أن لل ــا أح    إذا م
  

  ترامــت، فــال صــد القتــاد وال الــوعر  
   على طنجـة لـي اربـضوها وارفقـوا       -٣  

  
  ليــشكو منــي القلــب مــا نابــه الــدهر   

   زمان نأى بـي عـن ديـاري وخلتـي          -٤  
  

ــضر    ــي ال ــأنزل ب ــدا، ف ــانزلني بع   ف
   غريب ديـار، فاقـد العـز، فـانطوى         -٥  

  
  على محـن قـد جـاء فيهـا لـي الفقـر              

   تجافت جنوبي عـن مواضـع غربتـي        -٦  
  

  فضاقت بـي اآلمـال والمـال والـصدر           
ــسي  -٧   ــيس إال مؤان ــدا ل ــت وحي    أبي

  
  أمـــاني يـــدينها، فيبعـــدها الفكـــر   

  ال الفضل يفضي بي الى أوسع الغنـى        ف -٨  
  

  وال المجد يجـدي، ال وال ينفـع الـشعر           
   كأن اعترى للنحو محـو، فـال يـرى         -٩  

  
ــرو      ــصول وال عم ــد ي ــا زي   بأيامن

  وال للمعاني من معـاٍن، وقـد غـدتْ        -١٠  
  

          رسوماً غـدتْ للقطـِر اخلقهـا الحـصر  
ــدا -١١   ــد غ ــريِض، وق ــساناً للق ــأن ل   ك

  
ــ   ــروه خَ ــال يع ــضاً، ف ــرقري   بن وال بت

  ١٢-  كــأن قـــضايا االولــين تـــوهم  
  

             ولم يجـِر فـي شـيٍء دليـٌل وال فكـر  
ــةٌ   -١٣     ــيِم حكاي ــوالِت الحك ــأن مق   ك

  
  وزر ــه   علــى إثمــِه قــد جــاء منهــا ل

  كــأن لــم يكــن للــنجم مرصــاد اول-١٤  
  

           والعـسر االقـصى لـه اليـسر وال الفلك  
  ـــــــــــــــــــــــــــ  

: فـي ) ٢٤، ١٨، ١٦، ٤، ٢، ١: (، واالبيـات ١٤٨-١٤٧/شـمامة العنبـر   :دة في تنظر القصي *
  .١٥٢-٢/١٥١تاريخ الموصل : الصائغ

  .    شجر كثيف الشوك:القتاد-٢
  .قد جاد فيها له الصفر: تاريخ الموصل: عجز البيت في-٥
ـ           -١٩ -٩ ة  استعراض لما كان يتمتع به العرب من علوم وثقافة وحضارة، كعلم النحـو والبالغ

والشعر والحكمة والفلك والنجوم والهندسةوالجبر، اضافة الى المجد االجتماعي المتمثل بـاالعالم            
  . المبرزين على مدى التاريخ االنساني كماجد وحاتم وصخر

: كأن اعترى . محوا: وفي الشمامة . من االسماء التي تداولها العرب في مؤلفاتهم      :زيد وعمرو -٩
من المصطلحات  :  الخبن والبتر  -١١          .رسوم:  الشمامة  في -١٠       .أي كأنه اعترى  

  .اليسر والعسر: السير والقسر، بدل:  في تاريخ الموصل-١٤     .العروضية المعروفة

  كأن لم تحـط اشـكالهم بخطـوطهم       -١٥
  

  وال الكعب مضروبا وال الجبـر والجـذر         
ــت-١٦   ــدراري تدارس ــاويم ال ــأن تق   ك

  
   الــوترفــال ربــع قــوس يعتنــى ال وال  

  كأن صـحاف االقـدمين تـصحفت      -١٧  
  

ــطر     ــا س ــل به ــر، ال يم ــة ذك   عديم
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  كأن بهذا العـصر لـم يـأت ماجـد         -١٨
  

ــال وال صــخر    ــان ك ــد ك ــاتم ق   وال ح
  كان لم يكن في النـاس مجـد تؤمـه         -١٩  

  
ــوه، وال مــدح يجــل وال فخــر        بن

  فما الفضل إال ملـبس كـان نـسجه        -٢٠  
   

ــر    ــجافه حم ــين اس ــزين الع ــساً ي   دمق
ــال  -٢١   ــون مجم ــم إال ان تك   وال العل

  
  تحيط بـك الخـدام بـين الـورى عـشر            

  فيا دهر مـا كبـرى اإلسـاءة هـذه         -٢٢  
  

  وال ما يرى خطـب أحـاط بـه العـصر            
  إال إنما الكبـرى إذا لـم يكـن لنـا          -٢٣  

  
  اخو نـصرة يلقـى بـه الفـتح والنـصر            

  وكيف وفيض اهللا قـد جـاء للـورى        -٢٤  
  

  حبــر مغيثـا، فيـا بــشرى، ويـا حبـذا       
  إمام وشـيخ المـسلمين الـذي بـه        -٢٥  

  
ــر    ــك والنهــى واألم ــود المل   نظــام عق

  فطوبى لعصر كان ذو الفضل شمسه      -٢٦  
  

ــر     ــوره غ ــن ن ــام م ــم ال وذي االي   ول
  فريــد وحيــد ماجــد متكــرم   -٢٧  

  
  حسيب نـسيب هاشـحى العلـى صـدر           

  عليــه يــرى للعلــم قــصر، وانمــا-٢٨  
  

ــشكر    ــي المجــد جــدده ال ــه ف ــه مثل   ل
    

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . الكتلة: الكعب. وال الكعب مضروبا: وال كعب مضروب، بدل:  في تاريخ الموصل-١٥
  . النجوم:  الدراري-١٦
  . الستر:  السجف-٢٠
  .العالم ذميا كان ام مسلما: الحبر. جبر: الفخر، بدل:  في تاريخ الموصل-٢٤
  . المقدم:  الصدر-٢٧
  
  
  
ـ     -٢٩   زن تحكـي بنانـه    فما غاديـات الم
  

ــر     ــه القط ــد ل ــر يع ــشب المعت   وال الن
ــرا-٣٠   ــى حمــاة مقت   فكــم معــسر واف

  
ــشر     ــسر والب ــح الي ــه الئ ــاد وفي   فع

  



 

  
)٣٨(

 

ــه   -٣١ ــان تؤم ــاء الزم ــأني وابن   ك
  

  وقد نالـت اآلمـال بـين الـورى بحـر            
  فنعمته طوق مـن الجـود لـم تـزل         -٣٢  

  
  بجيد الـورى يـشتاقها الـصدر والنحـر          

   يمتـاز فـضلها    لديه أولو االفـضال   -٣٣  
  

ــعر    ــه س ــيم ل ــه ق ــي نادي ــشعر ف   ولل
  وال العلم واالفضال والحكم والحجـي     -٣٤  

  
  خلقن لغيـر الفـيض طـال بـه العمـر            

  أبا العلم خذها بنـت فكـر عروسـه        -٣٥  
  

ــر     ــا مه ــول له ــت والقب ــدحك زف   لم
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ج والمهمومالمحتا: المفتر. المال والعقار:  النشب-٢٩
  . الفعل والفطنة:  الحجى-٣٤

  
والقصيدة الثانية فائية، ينحو فيها منحى الشعراء المداحين في أسـلوبه وخيالـه الـشعري               
الجامح، ومبالغاته التي يروم من ورائها مأربا ماديا، يخفف عليه مـرارة غربتـه، وبعـده عـن       

  : *أوطانه، فيقول
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ــف -١ ــسير تكلـ ــاقي فالـ ــدا رفـ   رويـ
  

   قسطنطين بالفضل تعـرف    فذي ارض   
ــوا-٢   ــا، فيمم ــي منه ــب الغرب ــى الجان   ال

  
  وجوها تروا فيـضا يـشب فيقطـف         

ــل -٣   ــت بفاض ــى تحل ــدا عظم ــروا بل   ت
  

ــشرف    ــنا وت ــه س ــا من ــد ناله   وق
ــدها   -٤   ــوح بجي ــد يل ــه عق ــن علم   فم

  
ــوف   ــوح مف ــوب يف   ومــن عــزه ث

  أبو الفضل ابـن الفاضـلين أخـو النـدى         -٥  
   

ــف     ــا وتعف ــاه حي ــد ملق ــه عن   ل
ــا -٦   ــتنار محققـ ــا واسـ ــع علمـ   ترافـ

  
  فمن دون علياه الـى الخلـق موقـف          

ــضائل   -٧   ــي ف ــه ف ــن أقران ــد ع   تزاي
  

  كما زاد في حـسن الـشمائل يوسـف          
  لقــد حــاز أنــواع العلــوم، فــال يــرى -٨  

  
  له شبه فـي الخلـق اذ كـان يعـرف            

ــا    -٩   ــة مبلغ ــه البالغ ــت في ــد بلغ   لق
  

  لقــس وســحبان لديــه توقــف      
ــالي ال أ-١٠   ــضله وم ــن بف ــى م ــي عل   ثن

  
ــف    ــراً ومرج ــساد ط ــدثنا الح   يح

  ابا الفضل تقصيري عن المـدح ظـاهر       -١١  
  

  ومن ذا بكل الوصف للبحـر واصـف          
  ابا العلـم عـين اليـسر اغفـل جفنهـا           -١٢  

  
  وانــي لهــذا الــداء والعلــم أجــوف   

  ابا الجود ضاقت بي من العـيش فـسحة        -١٣  
  

  وفيــك لمثلــي منــة وتلطــف      
ــي-١٤   ــضت ن ــد ف ــا لق ــورى مكارم   لــذاك بفــيض اهللا اصــبحت تعــرف     الً لل

ــورى -١٥ ــدهر وال ــستخدم ال ــداً ت ــدم أب   ويــصحبك االقبــال والــرب يــسعف     ف
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٩-١٤٨/ شمامة العنبر : تنظر القصيدة في*  

  .الرقيق وفيه خطوط بيض:  البرد المفوف-٤
 من شمائل حميدة، كما ذكـر القـرآن         – عليه السالم    –اهللا يوسف    إشارة الى ما تمتع به نبي        -٧

من العرب المبرزين في : ادي وسحبان الوائلي  ي قس بن ساعدة اال    -٩ .الكريم في سورة يوسف   
الناقـل  :  المرجـف -١٠/       /    .االعالم     : بالغتهم وفضلهم، تنظر موارد سيرهم في     

  .الفارغ:  األجوف-١٢ .لألخبار
عن النظر في شعر مصطفى الغالمي يجد انه من اكثر شعراء العصور المتـأخرة      والذي يم 

، )٢٢(إحساساً بمرارة الوضع العربي آنذاك، وانحسار الهوية العربية أمام المد العثمـاني األجنبـي             
وقد تفجر هذا اإلحساس، وتجلت النزعة القومية والوطنية لديه بوضوح أثنـاء زياراته المتكررة             
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لة العثمانية، واطالعه ميدانيا على مساوئ إدارة هذه الدولــة ودواوينها، إذ نجـده            لعاصمة الدو 
في قصيدة صف حاله المزري في ادنة، من أعمال الدولة العثمانيـة، وحالة دواوين الدولة، ومـا    
هي عليه من الفوضى وسوء الحال، وينعي ما وصلت اليه حالة العرب وعلومهم في عهـد تلـك      

بة عن العروبة والعربية، متمنيا الموت قبـــل الوصول الى هذه الحـال الذليلـة،          األقوام الغري 
وقد اشاع في هذه القصيدة كثيرا من األلفاظ والمصطلحـات المستعارة من اللغة التركية القديمة،              

  : *تندرا واستهزاء باألوضاع المزرية للدولة العثمانية السائدة آنذاك، يقول فيها
  همـــاء أدنـــمـــا قـــولكم يـــا عل-١
  

  فــي زمــن ال يــشبه األزمنــة       
  

ــادة -٢ ــاز بـ ــر األرض بـ ــد دثـ   قـ
  

ــة      ــدران والمأذنـ ــر الجـ   واغمـ
ــي  -٣   ــه ركبتـ ــن أنفاسـ ــد مـ   ترعـ

  
ــنه     ــه سـ ــد منـ ــشعر الجلـ   ويقـ

  هــــذا وذو كــــركين او ثالــــث -٤  
  

  يقول بـوقيش صـار جـوق قدرينـة          
  ال ســــيما ان كــــان ذا ثــــروة -٥  

  
ــة      ــشا مخزن ــزل ح ــم والج   والفح

ــذاك -٦   ــا فــ ــدري باحوالنــ   ال يــ
  

ــة     ــر والعنعنـ ــدري اال الكبـ   ال يـ
  والتـــرك ان تـــدن لهـــم يبعـــدوا-٧  

  
ــنة     ــانهم قاوس ــي غلم ــصيحوا ف   ي

  بوكيــد يــدن جــرار حزايتنـــور   -٨  
  

ــنة   ــل أول سـ ــرت يقـ   وان تجاسـ
ــيس  -٩   ــوزي ب ــاء ي ــورى أبن ــك ال   ب

  
ــصنه    ــد ضـ ــن وقـ   اهللا بالويرسـ

ــستهج    وان اعـــــزوك بالفـــــاظهم -١٠   ــت مـ ــت ورب البيـ   نةكانـ
  يقول هـي جرسـن او غـالن سـيور         -١١
  

ــة    ــصده المغبن ــتر ق ــارة اس ــن ب   س
  ــــــــــــــــــــــــــــ  

، وقد أثبتناها والقصيدة الالحقة على الرغم مما ١٥٠- ١٤٩/ شمامة العنبر : تنظر القصيدة في*  
 معاني تتسما به من ضعف في األسلوب وهلهلة في البناء، واختالل في الوزن إذ لم نقف على

كثير من ألفاظها التي استعارها الشاعر من اللغة التركية القديمة والمطمورة وقد تناقلها لنا 
مؤرخو األدب العربي هدية لمن يعرف اللغة التركية، وبرهانا لتدني اإلبداع الفكري للعرب 

ضم،  الكرك، بال-٤ .عطى وستر: اغمر. ما يعلو الماء، كالرغوة:  ازباد، جمع زبد-٢.آنذاك
  . تعني، رداء ذو فرو، واكثر ما يكون من فرو السمور: كلمة تركية

  .كبير القدر: جوق قدرينة. هذا الشتاء:    بوقيش  
  .مت: اول سنة.  لم يتبين معنى السطر-٨       .  اغرب عن وجهي:  قاوسنة-٧
  . عامية لم يتبين لنا معناها: ضصنة. أبناء الوجه القذر لعنهم اهللا:  يعني-٩

  . معنى البيت بذئ تركنا ترجمته-١١
  مــا نفــع اال الــدك والملعنــة       والعلــم والفــضل غــدا كاســدا   -١٢
ــفر فــاقع   -١٣ ــصرف إال اص ــا ال ــة     م ــضة الرازنـ ــو اال الفـ   والنحـ
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ــه  -١٤ ــا أهل ــوع كم ــع موض   ومــا البيــان إال بنــا األمكنــه        والوض
  ة والحكـــم ذاك الحكمـــة المتقنـــ    مـــا الهيئـــة إال حلـــة ســـندس -١٥
ــاب-١٦ ــنش الكت ــسنجاب م ــة        وصــاحب ال ــو الميمن ــات أب ــو الفراج   وب
ــدس  -١٧ ــسمور اقليـ ــاحب الـ   اما تـرى فـي الـشكل مـا احـسنه              وصـ
ــى  -١٨ ــد انته ــصب ق ــاحب المن ــشنة     وص ــا شن ــا له ــضال ي ــا وف   علم
ــة   -١٩ ــد ذي دول ــبتا عن ــن س ــا اب   اال حمـــار قـــام فـــي المتبنـــة    وم
ــل األذى  -٢٠ ــا قبيـ ــا متنـ ــا ليتنـ   وقبــل هــذا الــذل والمــسكنة       يـ
ــشتا -٢١ ــرد الـ ــالس وبـ ــدة إفـ   وغربــــة مهلكــــة مزمنــــة    شـ
ــة      حــصير تحتـــي وقــد وســـدت  -٢٢ ــه معفن ــيء ريح ــدغاي ش   ص
ــة    -٢٣ ــو رأف ــود أخ ــو ج ــل أب ــة       فه ــة مثخن ــي كب ــي ف ــود ل   يج
ــوى  -٢٤ ــا والنـ ــرد بهـ ــي البـ ــة     يقينـ ــي طرخنـ ــدها يطعمنـ   وبعـ
ــة   -٢٥ ــن مني ــنفس م ــم لل ــذا وك ــدى قل    ه ــت ل ــستنةجل ــن الك ــي م   ب
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .من الرزانة والثقل:  الرازنة-١٣
  .ليستقيم الوزن" بناء" وخفف همزة .علم الوضع: يريد:  الوضع-١٤
حيوان اكبر من الجرذ له ذنـب طويـل كثيـف           : صاحب فرو السنجاب، والسنجاب   :  يريد -١٦

جمـع فرجـة، ويريـد بهـا     : الفراجاتالشعر، لونه ازرق رمادي ويتخذ منه فراء يرتدي،    
 وحذف .الجبة: الفرجية، وهو ثوب واسع طويل األكمام، يلبسه علماء الدين، ويسمى بالعراق          

  .في اولى العجز ليستقيم الوزن" ابو"همزة 
:  اقليـدس  –حيوان ثديي ويتخذ من جلده فرو ثمـين         :  يريد صاحب فرو السمور، والسمور     -١٧

  .يريد هنا المهندس. م. ق ) ٣٨٥-٣٢٣(نة المهندس واشهر رياضي عاش س
  .  الخلق والطبيعة:  الشنشنة-١٨
  .مكان ربطه واطعامه التبن:  المتبنة.العالم العربي المعروف:  ابن سيناء-١٩
   . يريد جانبي الراس والوجه:  الصدغان-٢٢
  .من االكالت المعروفة:  الكبة-٢٣
  .طعام شعبي معروف آنذاك:  طرخنة-٢٤
  . يريد الكستناء، وهو ثمر يشوى ويؤكل شتاء: نة الكست-٢٥

  
وعلى الرغم مما تتسم به هذه القصيدة من ضعف واضح وهلهلة بينة في بنائهـا ولغتهـا                 
وسبكها، واختالل في وزنها وموسيقاها، بيد ان في تأكيد المؤرخين المعاصرين لشاعرنا الغالمي،           

 يعد ذلك دليال على ما القتـه هـذه          )٢٣( "انشرحت لها صدور األعيان   " على أن قصيدته هذه قد      



 

  
)٤٢(

 

نزوع عربي   القصيدة من قبول ورواج كبيرين في األوساط العربية الموصلية، بما تضمنته مـن           
واضح واستهزاء ورفض وتبرم وكره للحكم التركي األجنبي، ونبذ للفساد اإلداري الذي كان عليه              

لقصيدة، فيكتب شاعرنا نصا شعريا آخـر،  الموظفون األتراك، ويزداد اعجاب الناس بمعاني هذه ا    
قريبا في بنائه الفني من فن الموشح، وبنفس معاني القصيدة السابقة في بيان فساد الدولة، وخراب                
جهازها اإلداري، مكثرا فيها من تضمين االلفاظ والمصطلحات المستعارة مـن اللغـة التركيـة،              

ريته من سوء الحكم التركي عنـد زيارتـه         واالستخفاف بهم في سخ   . لالستهزاء بالحكام األتراك  
لعاصمتهم، ووصفه لجفاء الموظفين األتراك، وصعوبة مقابلتهم وتعقيد الروتين اإلداري، وتظهر           
حسرة شاعرنا المريرة حين ينبزه التذكرجي التركي، بأنه ليس إال فالحا عربيا، فبنـى الغالمـي                

  *: في دار السلطنة العثمانية فيقولنصه الشعري هذا على حكاية واقعة وقعت له، وهو غريب
ــرى  - ١ ــا ج ــلي م ــمعوا للموص ــا اس   ه

   
ــررا     ــد حـ ــة قـ ــضية الغربـ   قـ

  
  بمــا جــرى فــي أدنــه اخبــرا     - ٢

  
  أحوالـــه للـــصحب جمعـــا ســـرد  

  يكتــب عرضــا، وبــذلك جــري    - ٣  
  

ــري    ــضر تل ــو وخ ــسعاد تل ــد الم   بع
ــوللري  - ٤   ــم قـ ــل علـ ــوفقرا أهـ   بـ

  
ــد   ــه كنــدوني ايــت بهرمن   برشــيء ايل

ــا  - ٥   ــي لبـ ــدما أتـ ــوزيرفعنـ   ب الـ
  

ــا غفيـــر       ــة جمـ ــالتقي ثمـ   فـ
ــغير   - ٦    ــبي ص ــيخ وص ــل ش ــن ك   م

  
  صـــمم فـــي حاجتـــه ثـــم جـــد  

ــدرج  - ٧   ــد الـ ــرح عنـ ــدها ابـ   فعنـ
  

  اقـــول يـــا ربـــاه يـــاذا الفـــرج  
ــرج  - ٨    ــد خ ــاعد، وذا ق ــاس ذا ص   والن

  
ــرد      ــن م ــه م ــا ل ــام م ــي ازدح   ف

ــارعا  - ٩   ــا شــ ــدي باالرتقــ   فابتــ
  

ــا      ــذا نازعـ ــي بـ ــن بجنبـ   ومـ
  يـــــدفعني ادفعـــــه دافعـــــا -١٠  

  
   أمثلـــــة ال تعـــــدمفاعلـــــه  

ــة   -١١   ــا فرجــ ــي اهللا لنــ   فيعطــ
  

ــة     ــرعة بغتـ ــا سـ ــرق فيهـ   نمـ
ــة   -١٢   ــي زحمـ ــذا نلتقـ ــد هـ   وبعـ

  
ــد    ــدا فبعـ ــل بعـ ــدم الراجـ   اذ يقـ

ــي العرضــ   -١٣   ــذكره ج ــذ الت   الحفيأخ
  

ــال      ــل ح ــى ك ــصدر عل ــرأه لل   يق
  فمــذ قــرع ســمعيه ذاك المقــال    -١٤  

  
ــد     ــى وص ــه وول ــي الوج ــبس ف   ع

    
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد تجنبنا التعليق على ١٠٤-١٠٢/الحجة على من زاد على ابن حجة : فيينظر النص * 

أبيات النص البتعادها عن اللغة الفصحى في استخدام األلفاظ الشعبية والعامية الدارجة والمستعارة 
  .من لهجات األقوام غير العربية، وينظر هامشنا على القصيدة السابقة

  .ادرنة:  في األصل- ٢

ـ   -١٥ ــرض بـ ــدها الع ــق فعن ــق ش   ه ش
   

ــق طــق       ــي قــائال ط ــب من   والقل
ــق  -١٦   ــق جيـ ــدى جيـ ــوايش صـ   ناهيــك خــزي مالــه مــن محــد        وللجـ
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ــدركنار   -١٧ ــى الـ ــي الـ ــدما آتـ   فعنـ
  

  والـروح فـي ضــيق وفـي القلـب نــار      
ــار   -١٨   ــل الحمـ ــب مثـ ــر للكاتـ   انظـ

  
ــد      ــدا وم ــم ش ــا يرس ــا ادري م   م

ــق     -١٩   ــط دقي ــرض بخ ــي الع ــب ف   يكت
  

ــدقيق     ــل الـ ــرف مثـ ــه أحـ   وتحتـ
ــط  -٢٠   ــب سـ ــدها يكتـ ــقوبعـ   را وثيـ

  
ــصد    ــم قـ ــه أي حكـ ــا ادري فيـ   مـ

ــي    -٢١   ــى االوزعـ ــي الـ ــد أتـ   وبعـ
  

ــي     ــذلك يعـ ــدي وبـ ــراط أفنـ   سـ
ــي    -٢٢   ــازمش اوق ــه ي ــلطانم ن ــول س   اق

  
ــد      ــايش أس ــش بج ــر اولم ــول خ   بق

  أقـــول للكاتـــب نيجـــه ايـــده يـــم -٢٣  
  

ــم     كــيم بكــا ايــدر كيمــه بــن كيــده ي
  يقــول هــي حجــي ســكابن ديــم     -٢٤  

  
ــد    ــعى وج ــة س ــت ايل ــو كاغاي   الزم ب

ـ  -٢٥   ــدها اســـ ــالنوبعــ   قــد مــات وانحلــت لــه اقجتــان        مع ان الفــ
ــا ولـــى عنفـــوان -٢٦   انهـــض مرعوبـ

  
ــا ال يـــرد   ــا محكمـ   اكتـــب عرضـ

ــال   -٢٧   ــو قـ ــض محفـ ــدها انهـ   وعنـ
  

ــة     ــسرعة والهرولــ ــشية الــ   بمــ
  قـــوام للتـــذكرة جـــي قـــائال    -٢٨  

  
ــسند      ــمي أي ب ــدر عرض ــي ايت   محل

ــرب      والعجـــب االعجـــب كـــل العجـــب -٢٩   ــالح ع ــشهري ف ــي ال ــول ل   يق
ــد     يـــا ســـبباحـــوا حـــو عتـــسو بل -٣٠ ــي الكمـ ــر واخفـ ــاظهر العبـ   فـ
ــرحيم  -٣١ ــيم الــ ــأل اهللا العظــ   واســ

  
ــريم    ــليم كـ ــع سـ ــق ذي طبـ   توفيـ

ــستقيم -٣٢   ــده بكامــ ــت ايتمكــ ــدد     برجهــ ــوردي مـ ــمد بلـ ــه معاشـ   وجـ
ــان   -٣٣ ــاحبي االرمغـ ــا صـ ــن يـ ــضتان       لكـ ــي البي ــراه ل ــي ذك ــصعد ف   ت
ــرذان    -٣٤ ــع ج ــشط وم ــع م ــالل م   ه

  
  عـــشرون قرشـــا ال تجـــي بالعـــدد  

  ـــــــــــــــــــــــــــ  
  .ماذا كتبت لكي اقرأه: قلت له يا سلطان:  معناه-٢٢
  . أقول للكاتب ماذا افعل:  معناه-٢٣
  .بدون سبب:  بليا سبب-٣٠

والى جانب هذا فقد وقفنا في شعر مصطفى الغالمي على اتجاه آخر، هـو محاوراتـه ورسـائله      
ته الموصلية مما يدخل في بـاب فـن         الشعرية، ومباداته ومراجعاته األدبية مع أعيان جيله في بئ        
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االخوانيات الذي كثيرا ما شاع على لسان شعراء العصور المتأخرة فما أرسله الى صـديقه عبـد    
  *: الباقي بن مراد العمري، قوله 

ــراف   - ١ ــد واألطــ ــه إذ بالقــ   افديــ
  

ــياف     ــطوة األس ــاح، وس ــى الرم   ألق
ــح - ٢   ــواحظ بالجمـــال موشـ ــم اللـ   ريـ

  
ــاف    ــرخم األعط ــشاء م ــاوي الح   ط

ــه   - ٣   ــوم جفون ــرك  ن ــن ت ــهران الع   س
  

  سكران المـن حـسو كـأس سـالف          
ــا    - ٤   ــشعور كأنه ــه ال ــوق طرت ــن ف   ف

  
  قرص الغزالـة تحـت جـنح غـداف          

ــده   - ٥   ــدال بقـ ــا لالعتـ ــاء يـ   ان جـ
  

ــاألرداف     ــالموت بـ ــار بـ   او سـ
  ظبـــي مـــن األعـــراب ان ناســـبته - ٦  

  
  يعـــزى بإســـناد لعبـــد منـــاف  

ــه    - ٧   ــر وجه ــت تنظ ــا رم ــدر إذا م   ب
  

ــه     ــشيك نــور جمال    الــشفافيغ
  حـــاوي الـــدالل جميعـــه فوصـــاله - ٨  

  
ــصاف      ــة اإلن ــضيع وقل ــسد ي   ح

ــه   - ٩   ــه، فكأنـ ــسماع لقولـ ــصغي الـ   تـ
  

ــن األوصــاف    ــا ضــربا م ــو له   يتل
  

ــذي    -١٠ ــر ال ــاقي الحب ــد الب ــاف عب   أوص
  

ــياف    ــري االض ــر ومق ــى المجي   أنج
ــسه   -١١   ــوبي لبـ ــاء ثـ ــل العليـ   الجاعـ

  
  مــا دام ثــوب نــدى وثــوب عفــاف  

ــشانه   -١٢   ــاء ف ــسب الثن ــي ك ــساعي ف   ال
  

ــب األالف     ــوف، وموه ــي األل   مغن
ــي أرضــنا -١٣   ــدى ف ــم الن ــشعت ري ــا اق   م

  
  إال كفاهـــا بـــسيله الوكـــاف    

ــه    -١٤   ــم بربعـ ــل إذا ألـ ــد المقـ   يجـ
  

  فكـــأن أرســـل لالنـــام مكـــافى  
  شــرفت بــك الحــدباء يــا عمــري كمــا -١٥  

  
ــرى بأصــولك األشــراف      شــرف الث

ــدى   -١٦   ــد الع ــى جي ــشي عل ــا وام   دم باقي
  

  مفنــي الزمــان، ومحــصى األحقــاف   
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٤-١/٤١٣الروض النضر : تنظر القصيدة في*    
  .لينها: مرخم االعطاف. الضامر: طاوي الحشا.  حقق همزة الحشاء ليستقيم الوزن-٢
  .الشمس: الغزالة. غراب القيظ االسود: الغداف. الناصية:  الطرة-٤      .الخمرة:  السالف-٣
الكامل في : ، ينظر)صلى اهللا عليه وسلم ( من أجداد الرسول   : ريش عبد مناف بن قصي من ق      -٦

     .٢/١٦التاريخ 
  .مكرم: بمعنى. واقرا، بدل مقري، وما أثبتناه يناسب السياق:  في األصل-١٠
  .الغزير الدائم:  الوكاف-١٣
  .المحتاج: المقل.  خفف همزة مكافئ ليستقيم الوزن-١٤
األحقـاف،  . زمان وتحصي األحقاف، بما ال يالئم الـسياق       تفني ال :  عجز البيت في األصل    -١٦

  . المعوج من الرمل: جمع حقف

  *:من مراسالته االخوانية أيضا مع العمري المذكور قوله في قصيدة أخرى، يقول فيــها 
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  ولقـــد لممـــت بربـــع بـــاق ضـــالعا-١
  

ــعا      ــوم صعاص ــام الهم ــن ه ــازال ع   ف
  وبـــه لقيـــت االســـتقامة بعـــدما   -٢  

  
   احتيـــاجي اكتعـــا ولـــدتني أيـــام   

ــا  -٣   ــوال وطالمـ ــدي النـ ــاحني ثـ   وابـ
  

  غــذى المقــل بــه وارضــى طامعــا      
  يــا باقيــا جعــل العطــاء بمــا لــه     -٤  

  
ــايعا    ــهما شـ ــد وسـ ــدى عبـ ــا نـ   دينـ

  مـــا للغمـــام وراحتيـــك تمــــاثال   -٥   
  

ــت اصـــوعا      ــد وابلهـــا أنالـ   اذ عـ
ــسبه  -٦   ــاني نـ ــضب اليمـ ــن للعـ   أم ايـ

  
ــا      ــع اقطع ــي المواق ــك ف ــون عزم   ويك

  أناملــك النــوال، فكــاد مــن    ســالت  -٧  
  

ــا     ــا ان يكرعـ ــدفق دهرنـ ــرط التـ   فـ
ــذلها     -٨   ــن ب ــزل ع ــم ت ــك ل ــت يمين   آل

  
ــا    ــا قانعـ ــر فيهـ   حتـــى تـــرى المعتـ

  أغـــدقت يـــاغيم الجـــوائز منـــة   -٩  
  

  وابيـــت عـــن ارض الرجـــا أن تقـــشعا  
ــا   -١٠   ــساب ثنائن ــي اكت ــسك ف ــت نف   أتعب

  
ــصانعا    ــد ذاك مــ ــضعن الحمــ   فلنــ

ــت    -١١   ــك وأن ــي علي ــالي وال اثن ــيم   ل
  

  عـــضب بـــه القـــى الحمـــام الناقعـــا  
ــم   -١٢   ــف ل ــديحتي او كي ــح م ــت رب   أبقي

  
  تــربح وقــد زرعــت شــباط ابــدعا       

ــداً   -١٣   ــدرا ماج ــدهر ص ــي ال ــا ف   دم باقي
  

ــا    ــت االعـــزا لنافعـ ــا دمـ   نلقـــاك مـ
    

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٧– ١/٤١٤تنظر القصيدة في الروض النضر *   
  .المتفرق: الصعاصع. عا ورياالرجل امتأل شب:   تضلع-١
                            .من رجعت أصابعه الى كفه وظهرت رواجبه:  االكتع-٢
  . الغير مقسوم:  السهم الشائع-٤
     . الذي يكال به، ويشرب منه:  الصوع، جمع صاع-٥
  .السيف:  العضب اليماني-٦
  .رب بكفيه او بإناءتناوله بفيه من موضعه، من غير ان يش:  كرع في الماء-٧
، ٣٦اآليـة  ) فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتـر : (  افادة من قوله تعالى    -٨

  .السائل او المعترض: المعتر. الذي يقنع بما يعطى:  القانع .سورة الحج
  .البالغ والثابت: الموت، السم الناقع:  الحمام-١١
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  ** :، يقول فيها *ة شعرية أرسلها اليه العمري المذكوروللغالمي مقطوعة جوابية على مقطوع
ــدا     - ١ ــار مجي ــى الكب ــرا عل ــا كبي   ي

  
ــر      ــد وح ــل عب ــراً لك ــا أمي   ي

ــستحيل  - ٢   ــم مـ ــول ابكـ ــرم قـ   إن تـ
  

  هـل زمــين علـى الحــدادة تجــري    
ــادعو  - ٣   ــاب ب ــي الخط ــد ف ــرف العب   ش

  
ــدري     ــد ق ــد زي ــداء ق ــاء الن   وبي

  أنـــت للـــشعر فـــاء إمـــا فأمـــا - ٤  
   

ــا      ــا ب ــى بغيره ــل تلق   لعمريه
ــا   - ٥   ــد دوم ــى العه ــا عل ــن باقي   ان تك

  
ــري     ــدحك عم ــصطفى لم ــا م   فان

المـذكور أيـضـا،    * **وله مراجعة جوابية أخرى على قصيدة أرسلها اليه عبد الباقي العمري            
  :****يقول فيها 

  أزال  ستار الـصمت بـالنطق فابتـدت         - ١
  

ــسوابح     ــا ال ــم تنله ــر ل ــد بح   فوائ
ــا  - ٢   ــة منطق ــرط البالغ ــن ف ــجع م ــصوادحفحــ    واس   زت شــحارير الكــالم ال

ــصاحة   - ٣ ــاني ف ــصوير المع ــدع ت   فزالــت بهــا حــسنا عقــول رواجــح    واب
ــسنه   - ٤ ــام لح ــرق النظ ــنا ي ــاد س ــصفايح      وك ــه ال ــدادا مذحوت ــضئ م   ي
ــوب صــماخه  - ٥ ــوم ث ــماع الق ــشق س   اليهـا وتاهــت فـي تالهــا الجــوارح      ف
  وفاحــت الــى التنــشيق منهــا نفــايح    واعتبقــت منهــا النفــوس لطافــة    - ٦
ــه أ - ٧ ــن ب ــسيب وم ــم الح ــو الخل ــوايح     ال وه ــت ط ــد تجل ــاث ق ــل مغ   لك
ــد درى    - ٨ ــسؤال وق ــه ال ــشرفنا من ــرايح      ف ــا الق ــه من ــا جادت ــا وبم   بن
ــادح     فدم باقيـا ال زلـت فـي العهـد إننـي            - ٩ ــة مـ ــصيطف ود لالحبـ   مـ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : طلعها وم٤١٨-١/٤١٧الروض النضر : تنظر مقطوعة العمري المرسلة في*  

       يا خبيرا بكل معنى بليغ           وبصيرا بكل نظم ونثر
  . ١/٤١٨الروض النضر : تنظر مقطوعة شاعرنا الغالمي في** 

  .الحدة: الحدادة. ذو العاهة:   الزمين-٢
  :ومطلعها.٤٢٠-١/٤١٩الروض النضر :    تنظر قصيدة العمري المرسلة في***

           واصغرها اعيت لمن هو صادح     ايا من له في كل فن نتايح 
  . ٤٢١-١/٤٢٠الروض النضر :  تنظر قصيدة شاعرنا الغالمي في****
  .القواذف: الطوايح. الصديق:  الخلم-٧ .خرق االذن، وقيل االذن نفسها:  الصماخ-٥
   .تصغير مصطفى:  مصيطف-٩
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يوان بناه ياسين   واخيرا وقفنا لمصطفى الغالمي على مقطوعة شعرية جميلة مكتوبة على أ          
، يقول فيها، وقد أبدع في تصوير ذلـك االيـوان إذ            )٢٤(أفندي بن محمود بن عبد الوهاب المفتي      

  *:يقول 
ــة    - ١ ــطت جن ــوان توس ــك اي ــا ل   أي

  
ــثجج     ــاه ت ــو والمي ــدوح يزه ــه ال   ب

ــفحاته   - ٢   ــع ص ــوض م ــه الح ــأن لدي   ك
  

ــوادج      ــا اله ــد زاحمته ــجنجله ق   س
ــسره   - ٣   ــا ي ــشحرور مم ــه ال ــي ب   يغن

  
ــصدح ورقــ    ــنفج  وت ــر ي   اء اذ الزه

  فـــنعم محـــل ال يـــضام جليـــسه - ٤  
  

ــرج    ــه ويف ــم في ــى اله ــين يجل   بياس
، ومما وصلنا )م١٧٢٦/ هـ١١٤٠(هذا وقد توفي شاعرنا مصطفى الغالمي هذا في حدود           

الشيخ محمد والشيخ علي فالشيخ محمد ولد في الموصل، وقرأ على           : من أخبار ذريته، ذكر ولديه    
األدب والشعر والتأليف، واغلب شعره في مدح والة الموصـل مـن            شيوخ بيئته، وانصرف الى     
ونظرا لـسعة أدب هـذا الرجـل، وتـشعب         ) م١٧٧٢/ هـ١١٨٦(أبناء عبد الجليل، توفي سنة      

  . )٢٥(موضوعات شعره ونثره وكثرة مؤلفاته، فقد أفردناه في دراسة مستوفيـة 
 عالم ذكي، صاحب محاضرات   على انه  )٢٦(أما علي أفندي، فقد أجمعت الموارد الموصلية        

ومداعبات لطائف، وسرعة بديهة وجواب، ومشاركة في العلوم المختلفة، وبفقه الشافعية هو إمام             
وابن إمام أحرز قصب السبق في البالغة والفصاحة واألدب والطب، بعد أن تتلمذ علـى شـيوخ            

األدب، ولما عـاد    طلبا للعلم و  ) م١٧٢٩/هـ١١٤٣( بيئته ورحل وهو شاب يافع  الى حلب سنة          
بعد والده، فأصبحت   )   م١٧٣٠/هـ١١٤٤(منها تصدر للتدريس وتولى الفتوى في الموصل سنة         

له خبرة وافرة، وبصيرة حاذقة بأمور الفتاوي، واحكام الدعاوي وجمع بين الفتوى والقضاء عندما        
 باشـا بـن   حسين: ولي قضاء الموصل أيضا، وكان من ندماء وجلساء الوزراء الموصليين أمثال   

إسماعيل باشا الجليلي، وأخيه عبد الفتاح، وكان مقدما أيضا عند الوزير محمد أمـين باشـا بـن                  
  ، )٢٧(حسين باشا الجليلي، وولده سليمان باشا

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٥/ شمامة العنبر : تنظر المقطوعة في* 
  . الشجر العظيم: الدوح. سبله:  ثج الماء-١
لـضرورة  " مع  " وقد سكنت العين في     . الرياح المصوتة : الهوادج.  المرآة، معرب  : السجنجل -٢

  .الوزن
   .رائحته:  نافجة المسك-٣
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وكان من المرافقين للوزير الجليلي حسين باشا عند تولي األخير والية ادنة، وكـان ذلـك                
 محمد بـن    فعهد باإلفتاء والقضاء في الموصل أثناء ذلك الى ابن عمه         ) م١٧٤٩/هـ١١٦٣(سنة  

، وبعد عودته الى الموصل، ووقوع حـصار نادرشـاه   )٢٨() ١١٧٦/١٧٦٢ت ( حسين الغالمي     
،واندحاره أمام أسوارها بسبب المقاومة العظيمة التي أبـداها    )٢٩()م١٧٤٣/هـ١١٥٦(للمدينة سنة   

الموصليون بقيادة حسين باشا الجليلي، وطلب نادرشاه إرسال وفد للصلح، كـان شـاعرنا علـي              
غالمي هذا من األعيان الموصليين الذين اجتمعوا آنذاك بنادرشاه وقواده، وخير من يحدثنا عـن               ال

  : فضل هذا الرجل وعلمه ومكانته االعتبارية بين أعيان عصره هما
   ).١١٨٤/١٧٧٠ت ( معاصره عصام الدين العمري  -
   ).١١٨٦/١٧٧٢ت ( أخوه محمد الغالمي  -

تي الشيخ علي، صاحب األدب الواضح الجلي، هذا الهمام، المف: "     يتحدث األول عنه بقوله
شبل ذلك الضرغام، مالذ اهل القريض الفائق بآثاره، ومطلع شمس الكمال الرائق بأقماره، ذو 

الحاوي ألنواع المكارم والسماحة، ذو اللسان ...األدب الوافر الفاخر، والحسب الزاهر الفاخر
الذي اتخذه األدب منارا، وجعله الكمال بهجة ...القاصدينمالذ ...مقدم األعيان...العذب الطلق،

له نظم ارق ...فمعارفة أهله تتوقد...فقد سارت بحديثه الركبان...فيراعه دوحة المعارف...ووقارا
: أما أخوه فقدمه لنا بصورة قلمية مميزة مؤكدا على علمه وفضله، بقوله. )٣٠(..." من الخيال

س واألدب، لكنه سبقني بمصاحبة الوزراء، ومخالطة األعيان أخي من النسب وقريني في الدر"
واألمراء، فهو الصاحب بكمال االستعداد، قام مع المنادمة بمركز والدي االفتاء على مذهب ابن 

 ولعمري انه أليق مني بدعوى األدب، كما انه بالرتب اجدر، ولكني تغلبت عليـه، ٠٠٠ادريس
ا على اآلخر، فها أديب يفعل وما يقول، وأنا شاعر أقول وال وإذا كانت الدنيا ألخوين بغي أحدهم

 فيا لهفي على أيام ٠٠٠افعل، رسوم أبياتي إذا قوبلت بقصوره التي ال قصور بها تضمحل وتفشل
كان المترجم أخي هذا قد ...واغلينا للشعر قدرا وقدرا...خالية، مألنا بها الطروس نظما ونثرا
، غرة الوزراء العثمانية، وسداد الثغور اإلسالمية، خضرة افرغ غالب شعره في مدح مخدومه

الوزير المؤيد الحاج حسين باشا، وفقه اهللا لما يشا قائال تحت ظل اكرامه، راتعا في ظل فضله 
 فمن شعره هذه القصيدة التي أرسلها يتشوق الى العاصمة الموصلية ويحن لبلده )٣١( ٠٠٠وانعامه

، )م١٧٤٩/هـ١١٦٣(وم بصحبة الوزير الجليلي في ادنة سنة العراق عندما كان في بالد الر
  *:مؤكدا على فضل الوزير وكرمه وشجاعته، فيقول 
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ــسدل   -١ ــالم الم ــي الظ ــألق ف ــرق ت   ب
  

ــل      ــر الموص ــشاء ذك ــي األح ــار ف   فأث
  

  اورى زنــاد الــشوق بــين جــوانح   -٢
  

ــزل     ــى والمن ــر الحم ــى ذك ــت ال   جنح
  

ــي   -٣ ــوع بمهجت ــرق الول ــا الب ــا أيه   ي
  

ــا    ــي رفقـ ــالفؤاد المبتلـ ــديتك بـ   فـ
  

ــإنني  -٤ ــراق ف ــن الع ــديث ع ــات الح   ه
  

ــزل     ــاع بمع ــك البق ــن تل ــبحت ع   أص
  

ــدا  -٥ ــن غ ــاكنوه لم ــراق وس ــن الع   اي
  

ــب مقبــل        ــل رك ــسأل ك ــالروم ي   ب
  

ــدنا   -٦ ــد بع ــك المعاه ــال هاتي ــا ح   م
  

ــل      ــد ترح ــع بع ــال ذاك الرب ــا ح   م
  

ــشية  -٧ ــاد ع ــوب  العه ــا ص ــل جاده   ه
  

ــزل     ــل المتنـ ــشبت بهوامـ ــل أعـ   هـ
  

  حيــي الحيــا تلــك الرحــاب، وان نــات-٨
  

ــي     ــف تخيلـ ــذكراها حليـ ــي فـ   عنـ
ــا -٩   ــق وال أن ــا بري ــروم داري ي ــا ال   م

  
  ممــن تــشد الــى ذراهــا ارجلــي      

  
ــي-١٠ ــو المكــارم والعل   لــوال الــوزير أب
  

ــل     ــك للمتأمـ ــر الملـ ــداد ثغـ   وسـ
ــة  -١١   ــال بهمـ ــى أوج الكمـ   المرتقـ

  
ــزل     ــسماك األع ــام ال ــى ه ــت عل   فاق

ــي المــضار-١٢   ــيافهدام ــزل اس ــم ت ــسطل     ب ل ــاجي الق ــي دب ــع ف ــشهب تلم   كال
ــه  -١٣ ــين ورأي ــو األم ــيد أب ــذا الرش   ه
  

  المـــأمون معتـــصم بتوفيـــق جلـــي  
ــاترا -١٤   ــضبا ب ــروم ع ــذحل ارض ال   م

  
ــذلل     ــا بتـ ــاب طغاتهـ ــت رقـ   دانـ

ــا   -١٥   ــوف طالم ــسطوته أن ــت ب   رغم
  

  عطــست عتــوا فــي الزمــان األول     
  إن أجـــدبت ارض العـــراق لبعـــده-١٦  

  
ــالرو   ــي  ف ــضارة تنجل ــل الن ــي حل   م ف

ــيغما -١٧   ــرمتم ض ــد ح ــراق لق ــل الع   اه
  

ــسائل      ــان لـ ــل الزمـ ــه بخـ   بمثالـ
ــا  -١٨   ــى عوارف ــدى ال ــذي أس ــو ال   فه

  
ــصلي      ــا مف ــصيل فيه ــن التف ــى ع   اعي

ــوده -١٩   ــن ج ــحائب م ــي س ــحب عل   س
  

ــي    ــت ل ــة لي ــن فعال ــت ع ــرى واغن   تت
ــالتي-٢٠     أعلـــى محلـــي رفعـــة وانـ

  
  رتبـــا تعـــز علـــى يـــد المتنـــاول   

ــن -٢١   ــن يك ــديم وم ــوطن الق ــساني ال   أن
  

ــل     ــديار ويهمـ ــسل الـ ــه يـ   بظاللـ
ــ     ــــــــــــــــــــــــــ

: في) ٥-١( واألبيات ٤٢٩-١/٤٢٨، الروض النضر ١٥٥-١٥٤/ شمامة العنبر : تنظر القصيدة في* 
ل الصائغ تاريخ الموص: في ) ٢٠، ١٨، ١٦، ١٠، ٩، ٧، ٦، ٤-١( ، واألبيات ١/٢٥٤منهل األولياء

: تلك بدل: الشمامة:  في-٦. خرجت ناره: ورى الزناد.  العود الذي يقدح به النار:  الزناد-٢  . ٢/١٩٨
:  في الروض-١١    .المطر:  الحيا-٨ .الحديثة من األمطار: العهاد. نزول المطر:  الصوب-٧   .ذلك

    .غبار المعركة:  القسطل-١٢. كوكب معروف تقابله السماك الرامح. االعزل: السماك. فاقت: تافت، بدل
:  العاتي-١٥ .هارون الرشيد، واالمين والمأمون والمعتصم باهللا:  توريات بالحلفاء العباسيين-١٣

  .أعيى: عيني، بدل:  في الشمامة-١٨الجبار
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ــي -٢٢ ــاخ مطيتـ ــالي منـ ــه العـ   فبابـ
  

ــأملي    ــة مـ ــي وغايـ ــاه منتجعـ   وحمـ
  

    ما زال فـي بـرج الـسعادة مـشرقا            - ٢٣
  

ــص   ــلبالنـ ــين األكمـ ــتح المبـ   ر والفـ
  

ــرمد -٢٤ ــز سـ ــال وعـ ــد إقبـ   بمزيـ
  

ــي     ــك العلـ ــن الملـ ــد مـ   ودوام تأييـ
  

وله مقطوعة شعرية اخرى في مدح الوزير الجليلي حسين باشا، ومن الطريف في هذه المقطوعة 
  *:، يقول فيها )هـ١١٤٧(انه اتى بكل شطر منها تاريخا شعريا لوزارة الجليلي  المذكور سنة 

  ـب الكمــــال بــــال محــــال راقــــي  رتـــ- ١

  هـ  ١١٤٧      =  ٣١١    +     ٧٩  +     ٣٣  +    ١٢٢    +      ٦٠٢      

  ليــــث يفــــوق وفــــا علــــى االفـــــاق                             

  هـ١١٤٧=٢١٣  +  ١٠١     + ٩٧   +    ١٩٦+    ٥٤٠                                  

   عــــز الــــوزارة حيــــن وافــــى نيـــــر- ٢

               =١١٤٧   

  يبـــدي سنــــا كالبــــرق فــــي االشــــراق       

              =١١٤٧   

   هـــذا الحسيـــن ابـــو االميـــن ومـــن لــــه - ٣

          =١١٤٧   

   كـــــف تـــــرى كالطـــــوق باالعنــــــاق     

              =١١٤٧   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .الدائم:  السرمد-٢٤

/ مجموعة التواريخ في مدح الوزراء من بني عبد الجليل، مخطوط، الورقة : تنظر األبيات في* 
والتاريخ الشعري من الفنون الشعرية التي شاعت لدى شعراء العصور المتأخرة واعتمد هذا . ٧٨

حساب الجمل التي تعتمد على ترتيب الحروف األبجدية، وليس الهجائية الفن الشعري على طريقة 
  ٨= ،  ح٧=  ، ز٦=  ، و٥=  ، هـ ٤=  ، د ٣=  ، ج ٢=   ، ب ١=أ : ووفق الجدول التالي

،   ٨٠=،  ف٧٠=،   ع٦٠=، س٥٠=  ،  ن٤٠=،   م٣٠= ،   ل٢٠=،  ك١٠=   ي٩=، ط
، ٧٠٠=،  ذ٦٠٠= خ،٥٠٠=،  ث٤٠٠=،  ت٣٠٠=، ش٢٠٠=، ر١٠٠= ق٩٠=ص 
وقد وضع الشعراء قواعداً وشروطاً يجب االلتزام به عند  . ١٠٠٠=  غ ٩٠٠=، ظ٨٠٠=ض

مطالعات في الشعر المملوكي : تحديد سنة الحادثة او المناسبة، ينظر بشان هذا الفن الشعري
   .١٥٨-١٥٠، الشعر العراقي في النصف األول من القرن الثامن عشر ١٦٩/ والعثماني 
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  قــــت محاسنــــه علــــى هــــام الــــورى فا- ٤

 =١١٤٧   

  وفتـــــى بلطـــــف الشاكـــــر الــــــرزاق     

              =١١٤٧   

واتفق ان قرأ في مجلس حضره الوزير الجليلي حسين باشا قصيدة غرامية، وفي بعض 
لجليلي الى شاعرنا علي فاشار الوزير ا" ال تشرب الماء إال من مجاريه : " أبياتها يقول الشاعر

  *: الغالمي أن ينقل القصيدة من الغزل الى المدح، فقال 

ــسرعة -١ ــصد م ــاق الق ــي ني ــرج خليل   ع
  

  تطــوي ســرى البيــد قاصــية ودانيــه   
ــان ذرى -٢   ــار الزم ــك ان ج ــل متاخ   واجع

  
ــه     ــدنا في ــز ال ــد ع ــليم تج ــي س   اب

ــواتره  -٣   ــشى ب ــذي تخ ــوزير ال ــو ال   فه
  

ــذي ترجــى ايا   ــه وهــو الخــضم ال   دي
ــه   -٤   ــالزم مدائح ــى ف ــت العل ــان طلب   ف

  
ــه     ــن معالي ــالي م ــصر دار المع   فق

ــدى  -٥   ــوم ن ــود ي ــاه الج ــت مي   وان طلب
  

ــه    ــن مجاري ــاء إال م ــشرب الم   ال ت
ولم تقتصر مدائح علي الغالمي على الوزير الجليلي الحاج حسين باشا فحسب، بل له   
ها الوزير الغازي الجليلي محمد أمين مدائح أخرى في وزراء جليليين آخرين، فهذه قصيدة مدح ب

  **:بن حسين باشا، يقول فيها 

ــومني    -١ ــي تل ــي، وه ــاة الح ــول فت   تق
  

ــل      ــوان رحي ــن دار اله ــك ع   امال
  

ــى األذى -٢ ــستنيم الـ ــاء المـ ــان عنـ   فـ
  

  بحيــث يــذل االكــرمين طويــل     
ــى   -٣   ــا او المن ــا المناي ــة فيه ــب وثب   فث

  
ــل      ــاة ذليـ ــب للحيـ ــل محـ   فكـ

ــا -٤   ــم تطقه ــان ل ــرة  ف ــأبن ح ــصم ب   فاعت
  

ــل     ــسماك مقيـ ــوق الـ ــه فـ   لهمتـ
ــدى  -٥   ــستمطر الن ــى وي ــى الجل ــين عل   يع

  
ــل     ــوال قلي ــا الن ــاعة فيه ــى س   عل

  ــــــــــــــــــــــــــــ  

) ١١٦٥/١٧٥١ت( سليم بك بن حسين باشا -٢    .١٥٥/ شمامة العنبر : تنظر المقطوعة في* 
  .كثير العطاء: ضم الخ-٣         .اخباره في موارد سيرة والده

، وفيها نظر الى قصيدة السمؤل بن عادياء ٤٢٧-١/٤٢٦الروض النضر : تنظر القصيدة في** 
  . ٩٠/ الحماسيـة، التي مطلعها في ديوانه 

        إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه               فكل رداء يرتديه جميل 

  .نجم معروف لدى العرب: السماك. لكريمةا:  الحرة-٤  . المطمئن والمستأنس:  المستنيم- ٢

  .الكشف:  الجلى- ٥
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ــانني-٦   فقلـــت ومـــن ذا فارشـــدني فـ
  

ــول     ــاب عج ــادي الرك ــه ب ــى مثل   ال
  

ــدى -٧ ــة الن ــصن جرثوم ــين غ ــت ام   فقال
  

  الــوف العطــا للمكرمــات فعــول     
  

ــا  -٨ ــزم يانع ــد والح ــوب المج ــدرع ث   ت
  

  فحطـــت شـــباب دونـــه وكهـــول  
  

ــة ال  -٩ ــساء والرتب ــة القع ــه الهم ــيل   ت
  

ــول       ــا وتط ــن رامه ــى م ــز عل   تع
  

ــالعز شــارقاً-١٠ ــاء ب ــي ســما العلي   بــدا ف
  

  جـــرى الـــسنا ال يعتريـــه أفـــول  
  

  فلـــيس بـــشد الرحـــل إال لربعـــه-١١
  

ــل    ــاة ظليـ ــع للعفـ ــسبك ربـ   فحـ
  

ــره  -١٢ ــراد وغي ــوى الم ــه تح ــي باب   فف
  

ــل      ــو كلي ــرف وه ــك الط ــرد الي   ي
  

  *: باشا الجليلي، يقول فيها وله قصيدة في مدح الوزير سليمان باشا بن محمد امين

ــصبر   - ١ ــة ال ــت جمال ــد انهب ــة ق   مليح
  

  بحسن يحاكي الشمس عـن مطلـع البـدر        
  

ــة    - ٢ ــقائق وجن ــع ش ــد م ــوردي خ   ب
  

  تبـــدت باثيـــاب مطـــرزة خـــضر  
  

ــا    - ٣ ــأن جبيته ــبح ك ــا ص ــان وجهه   ك
  

  هـالل كــان الخــال مـسك علــى تبــر    
  

  لهــا شــيم مثــل النــسيم لطافــة     - ٤
  

  وثغــر نقــي قــد حكــى انجــم الزهــر  
  

ــي - ٥ ــصبا تم ــن ال ــد دال م ــصن الق   س بغ
  

ــر     ــن البت ــداد ع ــان ح ــو بأجف   وترن
  

ــفها   - ٦ ــذكر وص ــن ت ــوني م ــت دع   فقل
  

  فــاني بأوصــاف الــوزير حــال ذكــري  
  

  هو البـدر إن بـدا هـو الليـث ان سـطا        - ٧
  

  هو البحـر ان أعطـى بمـد بـال جـزر            
  

  سليمان هـذا العـصر مـذ جـاء قيـدوا           - ٨
  

  شياطين فسق مـن ذوي الغـي والمكـر          
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .طالب المعروف:  العفاة-١١     .  الثابتة:  القعساء- ٩       . األصل:   الجرثومة- ٧

 ينقلب اليك ٠٠: " تعالى–في العجز افادة من قوله . الذي لم يحقق المنظور:  الطرف الكليل-١٢
  . سورة الملك٦٧اآلية " اسئاً وهو حسير خالبصر 

:   التبر-٣. ٢٢/ قاة في أخبار القضاة، مخطوط، الورقة منهج الت: تنظر القصيدة في *   
في البيت   -٩. التبر، بدل البتر:   في األصل- ٥      . الشامة السوداء: الخال. الذهب

تورية بمعجزة نبي اهللا سليمان عليه السالم، وسيطرته على الجن كما ذكر القرآن الكريـم،   
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ا الشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في فسخرنا له الريح بامره رخاء حيث أصابو" 
  . ص: ، سورة٣٧، ٣٦اآلية " االصفاد 

 زادة في بعض )٣٢(وله مقطوعة يمدح بها أبا نعمان الحاج قاسم اغا الرونقي عبد الجليل
  :*مسامراته، يقول فيها

ــضائل   - ١ ــر ف ــان بح ــا نعم ــت أب   هوي
  

  وما قد حوينـاه مـن الفـضل كـالقطر           
  

ــ - ٢ ــك الف ــدثت عن ــان ح ــا ف   ضائل كله
  

  فــال حــرج اذ كــان ذاك عــن البحــر  
  

  نظمت عقود الدر فـي سـلك جزعنـا         - ٣
  

  فيا خجلـة الجـزع اليمـاني مـع الـدر         
  
 بن العازي محمد امين باشا بن )٣٣(وله ابيات تحمل تاريخا شعريا في والدة حسين بيك

ن الشاعر ومن الظريف في هذا التاريخ الشعري ا) م١٧٥٨/هـ١١٧٢(حسين باشا الجليلي سنة 
  * *:، فيقول)٣٤()حسين مني وأنا من حسين : ( ضمنه الحديث النبوي الشريف

ــسين الــذي    - ١ ــين بــن الح   إن األم
  

ــرين    ــى الني ــل حك ــي نج ــشر ف   ب
  

  بـــاهللا ثـــق: ( قـــال لمـــن أرخ - ٢
  

ــا مــن حــسين      )حــسين منــي وأن
  

                               ٩٠ +٥٨ + ١٠٠ + ١٢٨  +  ٦٠٠   + ٦٨    +  
١٢٨    

  هـ ١١٧٢       =                      

 والي مصر )٣٥(كما وقفنا للغالمي على قصيدة يمدح بها الوزير عبد اهللا باشا الكوبرلي 
 ١١٤٧(العسكر العثماني لمحاربة اإليرانيين، حين قدم على الموصل سنة ) سردار (وقائد عام 

  *: ** يقول فيها)٣٦(في واقعة طهماز) م١٧٣٣/هـ

ــو-١ ــر اله ــق عبي ــضوع ويعي ــي ي   ى من
  

  وشمس غرامي في سما الحـب تـشرق        
  

  فشنف فدتك الـنفس سـمعي بـذكر مـن         -٢
  

  لتــذكاره قلبــي يجــن ويخفــق     
  

  غريب كفـاهم عـارض الجفـن هطلـه        -٣
  

  غــداة النــوى عــن عــارض يتــدفق  
  

ــا  -٤ ــت بحبه ــود مزج ــنهم خ ــي م   فل
  

  كمــا مــازج المــاء القــراح المعتــق  
  

  محجبــة واألســد حــول كناســها   -٥
  

ــو   ــرق تج ــواتر تب ــات الب   ل وحاف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الخرز اليماني، فيه بياض :  الجزع-٣       .١٥٥/ شمامة العنبر : تنظر المقطوعة في* 
  . ٨٣الحجة على من زاد على ابن حجة، :  تنظر األبيات، في**     . وسواد، تشبه به العين

  .١٥٦-١٥٥/ شمامة العنبر : تنظر القصيدة، في* **          .الشمس والقمر:  النيران- ١



 

  
)٥٤(

 

 المرأة الحسناء:  الخود-٤    .الغيم الماطر: العارض- ٣   . انتشرت رائحته:  ضاع المسك- ١
  .عرينها:  كناس األسد-٥          .الذي اليشوبه شحأ: الماء القراح. الخمر:  المعتق.الناهد

  فما حـال قلـب رهـن هيفـاء لـم تـزل            -٦
  

ــدق   ــوالي وتح ــا ســمر الع   تحــف به
  

  ومــا حــال مــن جــارت عليــه لــضعفه-٧
  

ــق     ــصر ممنط ــان وخ ــواعس أجف   ن
  

ــرى  -٨ ــا س ــصبا كلم ــشر ال ــذكرني ن   ي
  

ــق      ــيش رون ــا وللع ــال طوبناه   لي
  

ــت -٩ ــي خل ــالي الت ــك اللي ــى اهللا هاتي   رع
  

ــورق   ــود م ــانع الع   وغــرس ودادي ي
  

ــبوتي  -١٠ ــام ص ــر اي ــديمي ذك ــرر ن   فك
  

ــ    ــة وتـ ــؤادي حنـ ــم لفـ   شوقفكـ
  

  إذا مـــر بـــي تـــذكارها وعهودنـــا-١١
  

  اكاد بـدمعي يـا أخـا الوجـد اغـرق            
  

  اكفكف من وجـدي دمـوعي ولـم تـزل          -١٢
  

ــق      ــى تترف ــاز العل ــن ح ــة م   كراح
  

  أبو النـصر عبـد اهللا سـيف بـه غـدت           -١٣
  

  نفــوس العــدى قهــراً تــسيل وتزهــق  
   

ــاً -١٤ ــحى ممتعـ ــدين اهللا أضـ   ودرع لـ
  

  بغرتــه الــدين الحنيفــي مــشرق     
  

ــة   -١٥ ــل ظلم ــى اللي ــز حك ــوم بتبري   وي
  

  فأضحت بـه بـيض الـصفائح تـشرق          
  

ــا -١٦ ــه األبطــال صــرعى كأنم ــت ب   ومال
  

  يـــدار عليهـــا البـــابلي المـــروق  
  

ــف-١٧ ــون بموق   ســقى شرســه كــأس المن
  

  بـه حجـب الــشمس القتـام المــسردق      
  

ــا  -١٨ ــر فوقه ــن البح ــياف م ــدول أس   بج
  

ــق    ــو وتمح ــي تمح ــا فه ــدب المناي   ت
ـ  -١٩   ــن يـ ــه م ــه فلل ــشفت ظالم   وم ك

  
ــرق    ــشاه بي ــرزاً إذا ال ــه ف ــت ب   وكن

ــاً  -٢٠   ــك مواقف ــام من ــهد االعج ــم ش   وك
  

ــبا وتفرقــوا      ــصيرتهم أيــدي س   ف
  فيا من يعبـر البحـر جـوداً ومـن غـدا           -٢١  

  
  براحتـــه مـــاء النـــدى يترقـــرق   

ــسك -٢٢   ــك فمم ــث من ــا الغي ــوت فأم ــك فمطــرق     عل ــث من ــا اللي ــاء، وام   حب
ــاة مك-٢٣ ــاد العفـ ــدت اجيـ ــاًوقلـ   ارمـ
  

ــوق     ــام المط ــا الحم ــبح يحكيه   فأص
ــاً   -٢٤   ــان مكلم ــان الزم ــو ك ــسم ل   فاق

  
  ســد، انــت الــسعيد الموفــق : لنــاداك  

ــى  -٢٥   ــز والعل ــستخدم الع ــداً م ــدم اب   على يـدك الـرحمن يعطـي ويـرزق             ف
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .ضامرة البطن والخاصرة: الهيفاء. الرماح: السمر - ١
  . الضامر: الخصر الممنطق. المنكسرة حياء: األجفان الناعسة - ٢

  .حنين:  حنة-١٠
  .موضع في العراق ينسب اليه السحر والخمر:  بابل-١٦



 

  
)٥٥(

 

  .المغطي: المسردق. غبار المعركة: القتام. عدوه الشرس:  شرسه-١٧
  .رماه من قرب: بيرق، فرز الصيد : بيدق، بدل:  األصل-١٩
   .١/٢٧٥مجمع األمثال : رقوا ايادي سبأ، ينظرتف:  في البيت افادة من المثل القائل-٢٠

، )٣٧(ومن مراسالت علي الغالمي واخوانياته الشعرية ما أرسله الى أخيه محمد الغالمي           
  :*وكان األخير قد انقطع عن البيت اياماً، اذ يقول

ــه  - ١ ــديار حريقـ ــعلت بالـ ــت أشـ   أنـ
  

ــه     ــت رحيق ــت ان ــه وكن ــت عن   غب
  مالنــا قــط ال تــرى لــك وجهــاً     - ٢  

  
ــا   ــل لن ــة  ق ــلكت أي طريق ــد س    ق

ــي   - ٣   ــاس مثل ــرف الن ــا تع ــر م ــت غ   أن
  

  لــم تمــارس أخــالق هــذي الخليفــة  
  فاســـتمع نـــصح عـــارف ورفيـــق - ٤  

  
ــه     ــت رفيق ــا علم ــسي كم ــك نف   ب

ـ    - ٥   ــ ــشك فالوس ــصفو عي ــادع ب   ال تخ
  

  ــع مـن العـيش معقـب بمـضيقه          
ــل إال    - ٦   ــوت البالبـ ــا صـ ــط مـ   قـ

  
  بعـــده اســـمع الغـــراب نعيقـــه  

ــائم إال   - ٧   ــرد الحمــــ   ال وال غــــ
  

  بعـــده اســـمع الحمـــار نهيقـــه  
ــو   - ٨   ــديار لنرفـ ــى الـ ــضل الـ   فتفـ

  
ــة    ــاً عتيق ــان ثوب ــن ذا الزم ــك م   ب

    
  ). م١٧٧٨/هـ١١٩٢( هذا وقد توفي شاعرنا علي الغالمي سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ



 

  
)٥٦(

 

  .١٥٧/ شمامة العنبر : تنظر القصيدة في*  
  .الغير مجرب: الرجل الغر.  ٣
  . اصلحته: رفوت الثوب.  ٨



 

  
)٥٧(

 

  *هوامش الدراسة
شـمامة العنبـر والزهـر      : ، سليم النعيمي، مقدمة تحقيقه لكتاب     ١/٢٥٢ينظر منهل األولياء     )١

  .المعنبر لمحمد بن مصطفى الغالمي
، الشعر العراقـي    ٣٦١،  ٢٦١– ٢٥٩/ الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحلي        : ينظر )٢

 وما بعدها، الشعر في الموصل في القـرن         ٣٦/ في النصف األول من القرن الثامن عشر        
الحياة الفكريـة فـي     : إبراهيم خليل، بحثه  : وينظر.   وما بعدها  ٢٥/ الثاني عشر للهجرة    

طبيعة الحياة الثقافية والعلميـة     : وسيار كوكب الجميل، بحثه   . الموصل ابان العهد العثماني   
لبحوث الثالثة في موسوعة    وا. المحاكم والقضاه : وجاسم محمد العدول، بحثه   . في الموصل 

  . ٢١١، ٣١١، ٤/٢٩٤الموصل الحضارية 
  .٤/شمامة العنبر : مقدمة تحقيقه لكتاب: محمد سليم النعيمي: ينظر )٣
  .    ص ل/ العلم السامي : ينظر )٤
، ١/٢٥٢، منهل األولياء    ١٤٥/، شمامة العنبر    ١/٤١١الروض النضر   :تنظر موارد سيرته في    )٥

، ٢/١٣٣تـاريخ الموصـل     : ، الصائغ )هـ١١٣١(سنة  الدر المكنون، مخطوط، حوادث     
  . ٢٥٢ / ٢، موسوعة اعالم الموصل مج١٥٠

 ٢موسوعة أعالم الموصـل مـج     : ، تنظر موارد سيرته في    )م١٧٤٥/هـ١١٥٩( من وفيات    )٦
/٢٥٢.  

ـ ١١٤٧ت(علي ابو الفضائل علي     : ولداه) م١٦٨١/هـ١٠٩٢ت(مراد العمري    )٧ ) م١٧٣٤/هـ
موسوعة أعـالم الموصـل     : نظر موارد سيرهم في   ت) م١٦٩٧/هـ١١٠٩ت(وعبد الباقي   

  . ٣٣٣، ١/٤٩٣، مج٢/٢٣١مج
  . عبد الباقي بن مراد العمري: يريد )٨
  .٥٥/ شمامة العنبر  )٩
تنظـر  ).  هــ  ٢٠٤ت ( محمد بن إدريس الشافعي، من األئمة األربعة عند أهل الـسنة    ) ١٠

  .٦/٢٤٩األعالم  : موارد سيرته في

                                         
 .تنظر هوامش النصوص في مواضعها من البحث، ليتسنى للقارئ الوقوف عليها بيسر *



 

  
)٥٨(

 

  . كما أسلفنا–ي ولدي مراد العمري علي أبو الفضائل، وعبد الباق: يريد ) ١١
  .٤١٢-١/٤١١الروض النضر  ) ١٢
  . يعني تركيا، بالد العثمانيين: بالد الروم ) ١٣
  .١٤٦/شمامة العنبر  ) ١٤
مدارس الموصل في العهد العثمـاني، مجلـة        : الديوه جي، بحثه  : ينظر عن هذه المدرسة    ) ١٥

  .١٠٤-١٠٢/ ، وجوامع الموصل في مختلف العصور ١٩٦٢، ١٨سومر مج 
  . الموصل:يريد ) ١٦
  .١٤٦/شمامة العنبر  ) ١٧
  .١٤٧-١٤٦/ن . م ) ١٨
  .١٤٧/ن . م ) ١٩
الدر المكنون، مخطوط، حوادث سـنة      : تنظر أخباره في  ) م١٦٩٣/هـ١١٠٧( من وفيات    ) ٢٠

  ).هـ١١٠٧(
النقد االجتماعي لدى شعراء الموصل في القرن الثاني عـشر          : احمد الساداني، بحثه  : ينظر ) ٢١

البعد الوطني والقومي في الشعر : ، وينظر ٢٠٠٠ سنة   ٢٧الهجري، مجلة التربية والعلم ع      
  . ٢٢/الموصلي ابان الحكم المحلي 

  . وما بعدها٢٢/ن . م: ينظر ) ٢٢
  .١٤٩/ شمامة العنبر  ) ٢٣
تنظـر مـوارد    ) م١٧١٢/هـ١١٣٥ت  ( جد األسرة المعروفة بالموصل بآل ياسين أفندي         ) ٢٤

  .٢/٣١٧ مج.موسوعة أعالم الموصل: سيرته في
ي، حياته وشعره، رسالة ماجستير باشرافنا قدمها الطالـب     محمد بن مصطفى الغالم   : ينظر ) ٢٥

  . جرجيس عاكوب
، منية األدباء   ١/٢٥٣، منهل األولياء    ١٥١/، شمامة العنبر    ١/٤٢٤الروض النضر   : ينظر ) ٢٦

منهج التقاة في أخبار القضاة، مخطوط، الورقـة  . ٣٢، قرة العينين، مخطوط الورقة      ٢٤٠/
، موسوعة أعـالم الموصـل      ٢/٢٩٧خ الموصل   تاري: ، الصائغ ٣/٢٥٨، سلك الدرر    ٢٠
  . ٢/٤٩٧مج

  .٢/٨٧، مج٢٩٥، ٣٦٧، ١/٢١٧ مج.موسوعة أعالم الموصل: تنظر موارد سيرهم في ) ٢٧



 

  
)٥٩(

 

  .٢/١١٠ مج.موسوعة أعالم الموصل: تنظر موارد سيرته في ) ٢٨
حصار الموصل، الصراع اإلقليمي، واندحار نادرشاه صـفحة        : ينظر، بشان ذلك الحصار    ) ٢٩

  .لعراق الحديثالمعة في تكوين ا
  .٤٢٥-١/٤٢٤الروض النضر  ) ٣٠
  . ١٥٣-١٥١/ شمامة العنبر  ) ٣١
الروض النـضر  : تنظر أخباره في) م١٧٥٠/هـ١١٦٤ت  (من أعيان الموصل المعروفين      ) ٣٢

  .٢٢/ ٢، موسوعة أعالم الموصل مج٣٣٦/، غاية المرام١/٥٧٩
  .تنظر أخباره في موارد سيرة والده ) ٣٣
حسين مني  : " ، ونصه ١/١٤٨يث البشير النذر    الجامع الصغير في أحاد   : ينظر الحديث في   ) ٣٤

  ...". وانا منه، احب اهللا من احب حسيناً
الـدر  : ، تنظر أخباره فـي    )م١٧٣٤/هـ١١٤٨(استشهد الكوبرلي بعد أن فتح تبريز سنة         ) ٣٥

 منهل األولياء   ٧٨/، منبة األدباء    )هـ١١٤٧/هـ١١٤٥(المكنون، مخطوط، حوادث سنتي     
  . ٥/٣٩٠٩، قاموس االعالم لسامي ١/١٤٧

من سالسة شاهات العجم آنذاك، حاصر بغداد، وارسل جانباً من عـسكره            : هو طهماسب  ) ٣٦
، ١٤٨-١/١٤٧منهـل األوليـاء   : الى الموصل بقيادة نركزخان، ينظر بشأن تلك الواقعـة   

، حصار الموصل الصراع اإلقليمي واندحار نادرشاه       ٦٣-٦٢/الموصل في العهد العثماني     
/١١٠-١٠٩ .  

 .اء البحثسبق ذكره أثن ) ٣٧
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

  
)٦٠(

 

  
  

 
 

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
)٦١(
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 ،والذي أثبتناه هنا هو الركن الثاني من هذا البيت، ٤٠٨/في شمامة العنبر  تنظر شجرة االسرة *

 .وخصصنا الشعراء مجال بحثنا بأسهم مميزة، والمتمثل بالحاج حسين افندي وذريته

  احمد العارف
 )ت ؟(

  الشيخ مصطفى افندي
   الشافعيةمفتي

 )م١٧٢٦/هـ١١٤٠ت(

  الحاج حسين افندي
 )١٧٠٦/هـ١١٢٠ت (

  الحاج محمد افندي
 )م١٧٠٦/هـ١١٢٠ت (

  حسن افندي
 )م١٧٠٦/هـ١١٧٧ت (

   افنديحسينالحاج 
 )م١٧٩١/هـ١٢٠٦ت (

  افندياحمد 
 )م١٨١٤/هـ١٢٤٦ت (



 

  
)٦٢(

 

  
، والمتثمل بالـشـيخ  )١(ان قد تحدثنا عن الركن األول من البيت الغالمي       في بحث سابق ك     

أما في هذا البحـث فـسنلقي ضـوءاً     . وذريته)  م ١٧٢٦/هـ١١٤٠ت(المفتي مصطفى الغالمي    
وفي الحقيقـة أننـا   . كاشفاً عن الركن الثاني من هذا البيت، والمتمثل بالحاج حسين أفندي وذريته         

ي هذا شيئاً، سوى ذكره في شجرة االسرى الغالمية، وأنه كان قـد   النعرف عن الحاج حسين أفند    
أحمـد العـارف،   : ، ومما وصلنا من أخبار أبنائه ذكر ولديـه ) م١٧٠٦/ هـ ١١٢٠(توفي سنة   

فاحمد العارف كان فاضالً وأديباً شاعراً، تولى منصب الكتابة في الـديوان            . والحاج محمد أفندي  
ة، وبقي في ذلك حتى نال ريأسة أنشاء الديوان، هذا ما نقلته لنـا  السلطاني العثماتي في القسطنطين   

محمـد بـن    :  أثناء حديثها عن علمه وفضله، فمن المعاصرين له، ابـن عمـه            )٢(موارد سيريه   
تفرع خصلة من فرع الذؤايـة      …: "تحدث عنه بقوله  ) م١٧٧٢/ هـ١١٨٦ت(مصطفى الغالمي   

لخالفة السلطانية، فأنتظم فـي سـلك كتـاب البـاب        الغالمية، فحسنها الزمان بالتسريح الى دار ا      
العثماني، وما زال يترقى الى ان راهق رياسة الكتاب، المناهزة رتبة الوزارة عند أهـل البـاب،                
وأهل الباب هم أهل االلباب، ولم يزل يتقلب بنعمة سيوف مماليكها فجوهرة مسرجة، وجياد خيلها            

  وله من الشعر أثار قليلة، منهـا    )٣("… داعي مواله    بمنطبع النقدين ملجمة مسرجة، الى أن دعاه      
هذا التخميس الذي يدخل في باب الحكميات والنصائح االرشادية التي تعد ثمرة من ثمار تجاريـة                

  :*الحياتية، فيقول
  يـــا مـــن تزكـــى عتـــرةً   

  

ــهرةً    ــك شــ ــك حزمــ   يغنيــ
  

ــرةً  ــهماً فطــ ــت شــ   إن كنــ
  

  أحــــذر عــــدوك مــــرةً    
  

  رةــك ألف مـذر صديقــوأح
ــ ــشفيقُ يـ ــا الـ ــاحبي وأنـ   ا صـ

  

ــشقيقُ     ــد الــ ــاك تعتمــ   إيــ
  

  قبـــل التجـــارب فـــي المظيـــق
  

ــصديقُ    ــل الــ ــا أنقــ   فلربمــ
  

  رةـــان أدرى بالمضــفك
أما الحاج محمد أفنـدي فقـد       . هذا ولم نقع على التاريخ الحقيقي لوفاة احمد العارف هذا           

علمه وأدبه عن أبنائه، وعـن       بأدبه وفضله وذكائه، وعبقريته، أخد       )٤(أشادت الموارد الموصلية    

                                         
 .٢/٢٠٣تاريخ الموصل : الصائغ:ينظر التخميس في *
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ت (أعيان ومفكري بيئته، وكانت له صحبة علمية مع عمه الشيخ عبد اهللا بن حـسين الـسويدي                  
حـسين باشـا بـن    : واصبح من أكابر مجالسي الوزير الموصـلي      . )٥()  م ١٧٦٠/ هـ   ١١٧٤

سنة ثالث وسـتين   ، وقد واله الوزير الجليلي المذكور القضاء بيابة عنه          )٦(أسماعيل باشا الجليلي    
ومائه والف، ثم قلده كتابة ديوان الوزارة، فأظهر الغالمي شاعرنا عبقرية وبطولة المعية، الى ان               
استعفى من هذا المقام، وذهب الداء فريضة الحج، ولما عاد لزم مجلسه في داره متفرغاً لتدريس                

انتـه، مـن الوقـوف علـى     العلوم المختلفة، وال بد لنا في أستكمال تصورنا لعلمه ومعرفته ومك     
 ١١٨٦ت  (الصورة القلمية التي رسمها له احد أعيان جيله، أبن عمه محمد بن مصطفى الغالمي               

شريف العصبة الغالمية، وبيت قصيد هذا البيت، ما في علمه وادبه      …: "، إذ يقول  ) م ١٧٧٢/ هـ
ـ  )  ٧(عسى ولعل، ولو وليت، كانه االن بصب عيني، وهو يـصدح مـع والـدي            صر فـي مخت

 بيـاع علـم     …التلخيص، تجاذب الهزار لقرينه، ويفلي ناصية حواشيه متكئا على سينه وسـينه،           
وهنا للكالم في صاحب هـذه      . مبسوطة غداُ باطنابه صدر المختصر منشرحاً، والمطول منبسطاً       

الترجمة مجال واسع، وليس للحق عند أهل االنصاف منازع، تقلد هذا المشار أليه كتابـة ديـوان         
فقلد بجواهر أنشائه لبات الرسل الى الدولة العثمانية قالئداً، وألتقطت من درر            . رة مدة مديدة  الوزا

معارفه كتاب الباب السلطاني فرائداً، ثم استعفى مخدومه موالنا الوزير حسين باشا، فاعفاه مـن               
ـ         …هذه المشقة، وقنع من بساط عيشه الفسيح بشقة        سر وله شعر ينفث السحر، واكنه استر من ال

في عصر كسدت   )   ٨(…في صدر الحر، لكونه يرى انشاء الشعر في ابناء هذا الزمان ثلمة اكماله            
فيه بضاعة االدب العربي بين أناس اليقدرون الفكر العربي حق قدره، وقد وقفنا له على قـصيدة               

متشوقاً الى عينية، قالها بعدما رجع من بيت اهللا الحرام، وزيارة نبينا محمد عليه الصالة والسالم،             
  :*تلك االماكن العظام، بقوله 

ــا          ما عـن بـارق ذاك الثغـر أو لمعـاً          . ١ ــبهم ولع ــي ح ــي ف ــدد ل      اال وج
ــم . ٢ ــذيب له ــذباً بالع ــذكرت ع   وال ت

  

ــا     ــه جرع ــن هم ــي م ــر عن   اال وج
  

  وال سمعت بان وادي العقيـق حـرى       . ٣
  

ــا      ــه نبع ــي لون ــن عين ــن جف   اال وم
  

  اوال اثار الـصبا مـن نحـوهم مطـر         .٤
  

  اال وانــسان عينــي ضــعفه همعــا     
  

  في ذمة الحب قلـب طـوع خـدمتهم        . ٥
  

ــفى    ــا فاش ــه وال انتفع ــوا من ــا انتفع   م
  

  سعى الى الحب فـي ميـدان عزتـه        . ٦
  

  بذلــة، فجنــى لمــا اليــه ســعى      
  

  يــا دار ميــة مــن شــرقي كاظمــة. ٧
  

ــى    ــه رع ــاك اهللا في ــزال رع ــل الغ   ه
  

  ويا مجداً اللـى نحـو المدينـة قـف         . ٨
  

  تنزل الشوق حيـث النـور قـد طلعـا         وأس  
  

ــه . ٩ ــل نازل ــان لي ــث روض جن   وحي
  

ــا      ــه  جمع ــت ب ــا كان ــدر، وايامن   ق
  

  حيث النبـي ابـن عبـد اهللا سـيدنا         . ١٠
  

  حامي النزيل، وما حـي الـشرك والبـدعا          
  

  دعـا الــى اهللا، فالمستمــسكون بــه  . ١١
  

ــا       ــه دع ــا الي ــه لم ــسكون ب   مستم
  

                                         
  .١٧٧/ شمامة المنبر :  تنظر القصيدة قي *
 أماكن معروفة تداولها شعراء المـديح       : شرقي كاظمة  ، دارمية ،قيق وادي الع  ،العذيب. ٧، ٣، ٢

 .٤٣١، ١٣٨ ،٩٢ / ٤ معجم البلدان : ينظر،النبوي كثيراً في أشعارهم



 

  
)٦٤(

 

  
، ) م ١٧٦٤/  هــ    ١١٧٧(لغالمي هذا في حدود سنة    هذا وقد توفي الحاج محمد افندي ا        

  . الحسين والحسن: ومما وصلنا من أخبار ابنائه، ذكر وليه
 على انه تتلمذ في مقتبل حياتـه علـى شـيوخ بيئتـة           )٩(اجمعت موارد سيرته  : فالحسين  

 وغيره، وتخـرج    )١٠() م ١٧٧٢/ هـ  ١١٨٦ت  (الموصلية، من امثال موسى بن جعفر الحدادي        
هم، واصبح من شيوخ اهل االدب ونادرة ارباب الكمال واالرب، عالم فاضـل، واديـب         على ايدي 

كامل، وشاعر ناهر، واريحي ماهر، له باع طويل في الفنون االدبيـة، والعلـوم العربيـة، مـع       
اتصل بخدمة ملوك الموصل مـن ابنـاء عبـد         . مشاركة في المعقول، وعلمي الفروع واالصول     

صاحبين والمنادمين لهم، وال بد لنا ان نتعرف على المكانة الرفيعة           الجليل، واصبح من اخص الم    
التي تمتع بها شاعرنا حسين الغالمي، وذلك بان نطلع القارى على ما تحدث به عنه اثنـان مـن                

  : اعيان جيله، وهما
   .) م١٧٧٠/  هـ ١١٨٤(عصام الدين عثمان بن علي العمري الموصلي : معاصرة -
 ٠) م١٧٧٢/ هـ ١١٨٦ت (ن مصطفى الغالمي الموصلي محمد ب: معاصرة وقريبة -

واما الحسين فهو قسيم االبريز ونفس اللجين، له ادب حسن           …: " تحدث االول عنه بقوله     
 ونادرة شرق البالد وغربها، ووحيد عجم هذا االقليم وعربها، القابض على شوارد البالغة من          …

ا ورقتها، الذي مهد له االدب في قبابة موضعا،         والحاوي لمنتخبات نوادر الفصاحة بكماله    . ازمتها
، فاعطته الكماالت اسرارها، واصـعدته      …وأصله من سماء المعارف مطلعا، ملك االدب بجملته       

  . )١١(…فهو في االدب الماء العذب الندير، الذي ماله في نظم القريض نظير…المعالي اسوارها
 ذاتي، فما سحر بابل، واديب جـرت     اديب سرت راحت ابيانه في    …: "واما الثاني، فيقول    

كـم  …كالم تود االذان، ان تكون للؤلوة اصدافه…ارواح فقراته بين جنبي لهاتي، فما غناء البالبل    
قد جرت لي معه معاشرة أخجلني مضاهاة درها الثمين، ويضيق صدري وال ينطلق لساني فـال                

ثاتها ومربعاتهـا اهـل مـصر    أكاد ابين، غازلت من حلل كلل ابياته غزالن تورية يعجز عن مثل      
  .والشام، بفكر وقاد نقاد على دباجة البيان مطرزاُ، وعلى معصم البديع

وشام، هو االن مع أخية حسن من ابيهما المتقدم الذكر تحت جناحي عقـاب، يغريهمـا بانتهـاب     
جواهر المعارف والعلوم، ويحثهما على الدخول اليهما من كل باب، ويوقفهمـا علـى غـوامض       

ا فمثل هذه  الشهادات تؤكد لنـا حقيقـة          )١٢(" … حازها في ختانة محفوظاتهم قوة الشباب      لطائف
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كونه اديب مندفقاً، ذا معرفة واسعة حققت له مكانة ادبية مرموقة بين اعيان جيله، ولهذا فقد لقب                 
ح وشعره الذي وقفنا عليه، فاغلبه في مد      …االفندي والشيخ والعالم والفاضل،   : بالقاب فخرية، مثل  

  )١٣(محمد امين باشا بن حسين باشا الجليلي وأبنة سـليمان باشـا             : الوالة الجليليين، وفي مقدمتهم   
 لو رايته في مدح موالنا امين       ٠٠٠:"هذا ما أكده معاصره محمد بن مصطفى الغالمي أيضاً بقوله         

 باشا يجري معي كفرسي رهان في حلب الشعر، لعلمت ان المتقدم منـا بالـشعر هـو المتـاخر         
بالعمر، مدح ممدوحنا المشار اليه بأبيات شعر بل بدايع فكر فضلها اهل هذا الزمان علـى كثيـر    
مما أختافوا فيه تفضيال، ورصعوا على راس عنوانها بترجمة ناظمهـا فـي مجموعـة االميـر                 

  :* فقد وقفنا له على قصيدتين مدح بيهما محمد امين باشا، يقول في االولى)١٤(…المحترم إكليال
  
ــب  .١ ــة الطل ــذا غاي ــرام وه ــذا الم    ه

  

  وهــذه ســاحة العليــاء والطــرب     
  

  وذي المكارم قـد وافـى الزمـان بهـا         . ٢
  

  وقــد ســعت خببــاً تهــدى بــال طلــب  
  

  زفــت اليـــك امــين اهللا مكرمـــة  . ٣
  

ــل االدب   ــا كام ــا ي ــوا له ــت كف   اذ كن
  

ــرفاً  . ٤ ــه ش ــؤدداًزادت ب ــا س   امهرته
  

ــسب      ــر مكت ــد غي ــدك مج   الن مج
  

ــا و . ٥ ــت فيه ــا هني ــسعد مرتقي   دام ال
  

  يعلــو علــى قمــة الجــوزاء والحجــب  
  

ــة . ٦ ــادرت مكرم ــا غ ــليمان م ــا س   اب
  

ــضب     ــسمر والق ــا بال ــد حزته   اال وق
  

                                         
 ٣ ،١: ( واالبيات،١٨١/ شمامة العنبر ،٤٩٨-١/٤٩٧ الروض النضر  :تنظر القصيدة في *
، الورقة  مخطوط،ن والحسين قرة العينين في تراجم الحس،١/٢٥٨منهل االولياء : في)  ١١،

٤٢.  
  .  الطب: بدل، االدب: الشمامة:في . ١
  .  ضرب من العدوا:الخبب.  الروض لها بدل بها:في. ٢
  ٠ حعل لها مهرا:اى.  تمهرتها: بدل ، مهرتها:في المنهل. ٤
  .  السيوف والرماح:السمر والقصب. ٦
  .  لئيم: بدل، لبيب: الروض:في. ٨
 .  بدل فاندجرت،ت قاندرج:في الشمامة. ٩
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  انقــذتنا يــا امــين االمــن مــن زمــن. ٧
  

  كم بات فيـه ذوو االلبـاب فـي رعـب            
  

  غــديت صــارم عــدل بــات مختــضباً. ٨
  

  مــن هــام كــل لئــيم بالــضالل ربــي  
  

  دحرتنــلحكم فاشــددت ازر العلــى بــا. ٩
  
  

  جل الطغـاة بمـا القـوا مـن العطـب            
  

ــه .١٠ ــارك اهللا إذ واله نعمتـــ   تبـــ
  

ــبِ    ــن رت ــا اعطــاه م ــاه بم ــد حب   وق
  

ــه .١١ ــك نائل ــذي يعطي ــريم ال ــو الك   فه
  

  مـن غيـر مــنٍ  وال سـؤٍل وال ســببِ     
  

  ما حـاتم حـين اعطـى مـن منائحـهِ          .١٢
  

  اال كبعض الـذي يعطـي مـن النـشبِ           
  

  لعليــاء منــذ نــشاهــذا الهمــام ابــو ا.١٣
  

  يى موات النـدى مـن سـيبه العبـبِِ         حا  
  

ــا .١٤ ــحبان ادركه ــو س ــصاحة ل ــه ف   ل
  

ــسبِ      ــي زيّ منت ــذراً ف ــاء معت   لج
  

  وكم شـؤون لـه يـوم النـزال بـدت          .١٥
  

  فأوقعــت عطبــاً فــي الجحفــل اللجــِب  
  

  فهو الهزيـر مـع االشـبال فـي اجـم           .١٦
  

  توقه في الوغى، واحـذر مـن الغـضبِ          
  

ــدم.١٧ ــه عن ــاً ودان ــد ملك ــسخو تج   ا ي
  

  يحبيك فوق الـذي ترجـوه فـي طـربِ           
  

ــبهه  .١٨ ــب ش ــار ذو ادب بالغي ــد ج   ق
  

ــذهبِ    ــاطر ال ــذا م ــر وه ــث قط   الغي
  

ــماحتهِ  .١٩ ــن س ــود م ــالع ج ــم مط   يم
  

ــبِِ    ــر محتج ــا غي ــم العطاي ــإن نج   ف
  

ــسكباً.٢٠ ــه من ــل من ــساحل ني   وغــص ب
  

  تحز آللـي النـدى مـن فـضله العـذبِ          
  

ــم واهللا .٢١ ــي نعـ ــهال زال فـ    كالئـ
  

ــصب    ــدار والن ــوادث واالك ــن الح   م
  

  
  
  
  
  

___________________________________  
وحاتم الطائي، معروف في كرمه . المال والعقار: النشب. تفائحه، بدل منائحه: في الروض. ١٢

  .٧/١٥١االعالم : لدى الجميع، تنظر موارد سيرتهخ في
العطاء وقد خفف همزة نشأ : السيب. كرعوهو نتائج ال: العب بالتشديد: مفكوك: العبب.١٣

  .ليستقيم الوزن
من المبرزين لدى العرب في فصاحتهم وبالغتهم، تنظر موارد سيرته في : سحبان وائل. ١٤

  .١٢٣/ ٣االعالم 
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  .العظيم: اللجب. ١٥
  .عرين االسد: االجمة. ١٦
  .يسخر، بدل يسخو: في الروض. ١٧
                       .ة آللى، ليستقيم الوزنوخفف همز. تحز: وحز، بدل: في الروض. ٢٠
  .التعب: النصب. حافظه: كالئه. ٢١

  
  

  *:اما القصيدة الثانية فيقدم لها بمقدمة غزلية رائعة على خالف القصيدة االولى، فيقول فيها 
ــسر   . ١ ــا المتك ــصارم لحظه ــت ب   فتك

  

  واستعــــصمت بقــــد ســــمهري  
  

ــا   . ٢ ــوداع نقابه ــد ال ــا عن ــشفت لن   ك
  

ــ   ــضرِ فان ــاب اخ ــن حج ــر ع   شق فج
  

  وتلفتـــت مـــن حـــذرها، فكأنمـــا. ٣
  

ــوذرِ    ــن ج ــي محاس ــص ف ــدر تقم   ب
  

ــا  . ٤ ــي نق ــرح ف ــال المب ــا الخ ــدا لن   فب
  

  ورد الخــدود كحبــة مــن عنبــرِ     
  

ــا   . ٥ ــاظ لثغره ــيض اللح ــت ب   وتكفل
  

ــوثر    ــاء الك ــظ م ــي حف ــت ف ــا دن   لم
  

  فدهـشت مــن عقــد تكـون مــن غــد   . ٦
  

  بِر الـشهد فـي اصـداف لعـل أحمـر            
  

ــه  . ٧ ــون كأن ــر الجف ــطا غم ــد س   ولق
  

  بيض تـصول علـى القلـوب وتجتـري          
  

ــدت. ٨ ــا للكئيــب مــن الحواجــب إذ ب   ي
  

ــوق طــرٍف احــور   ــين وف   تحــت الجب
  

ــدها . ٩ ــبن بخ ــد كت ــاء، وق ــف الرج   كي
  

  انـــت القتيـــل بحـــسنها، فتـــصبِر  
  

١٠ .      وبصحِن ذاك الخد كم سطعت ضـحى  
  

ــسعرِ     ــشاي الم ــي ح ــأجج ف ــار ت   ن
  

   لــيالً، وقــد بــرزت لنــالــم انــسها. ١١
  

ــرِ     ــب خف ــراب كواع ــين ات ــن ب   م
  

  تبــدي عتابــاً والحيــاء مبرقــع   . ١٢
  

ــصفرِ     ــن ع ــة م ــشقيق بحل   روض ال
  

  وغدت تـروي غلتـي مـن خمـرة ٍ         . ١٣
  

  مزجــت بنفحــة عنبــر أو عبهــر     
  

ــاً. ١٤ ــدا الفجــر المطــل محاكي ــى ب   حت
  

ــسور   ــين الق ــن االم ــين م   ضــوء الجب
  

ــت فح. ١٥ ــكٍ جفزع ــال بحال ــت الجم   ب
  

  مــن فرعهــا الجعــد الــذي لــم يظفــر  
  

  وغـدت تـضرس عنـدما فـي لؤلــؤٍ    . ١٦
  

ــرِ     ــي حمي ــع ف ــطوة تب ــاف س   وتخ
  

ــاثفٍ  .١٧ ــل متك ــي جحف ــى ف ــك ات   مل
  

ــرِ     ــب زه ــي كواك ــدو ف ــدر يب   كالب
  

  مصباح مجد قـد تكوكـب فـي سـما         . ١٨
  

ــصر    ــي االع ــاهراً ف ــارم ب ــق المك   اف
  

  .٢٧٤/لي العمري الموصلي، مخطوط، الورقةمجموع علي بن ابي الفضائل ع: تنظر القصيدة في* 
سرعة : الخذم. الرجل الذي كان يقوم الرماح. الرماح السمهرية، نسبة الى سمهر: السمهري. ١

  .القطع
           .ولد البقرة الوحشية، والجمع جأذر: الجؤذر. ٣
          .الشامة السوداء: الخال. ٤
  .العسل: الشهد. نهر في الجنة: الكوثر. ٥
  .من االحجار الكريمة، فارسي، معرب: اللعلع. غشاؤها: صدف الدرة. ٦
  .شدة بياض العين في شدة سوادها: الحور. ٨                              .السيوف: البيض. ٧
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  .شدة الحياء: الخفر. البنت الناهدة: الكاعبة. ١١                               .تتأجج: تأجج. ١٠
                            .لصبغا: العصفر. ١٢

  .الياسمين أو النرجس: العبهر. ١٣ 
                               .االسد: القسور. ١٤
  .يجدل: يظفر: الحالك االسود. الشعر: الفرع. ١٥
لقـب  : وتبـع . الدم وقيل هو شجر احمر    : العندم.اللؤلؤ هنا كناية عن االسنان    . تعض: تضرس. ١٦

حسان : وا بذلك النه يتبع بعضهم بعضاً، كلما هلك واحد قام مقامه اخر، ولعله اراد             ملوك اليمن، سم  
بن اسعد ابي كرب الحميري، الذي كان من اعظم تبابعة اليمن في الجاهلية، والمظنون انه عاش في                 

  .٢/١٨٧، االعالم ٣٢٥/ ٣تهذيب ابن عساكر : ينظر. القرن العاشر قبل الهجرة، الرابع قبل الميالد
  

  محقت ديـاجي الجـور لمـا اشـرقت         . ١٩
  

  اقمــار عـــدلك بالــضياء االنـــور    
  

  هنيــت فــي حكــم وحاشــا ان تــرى . ٢٠
  

ــستظهرِ     ــصب الم ــزدري بالمن ــا ي   م
  

  من رام شـأوك فـي العلـى، فكأنمـا         . ٢١
  

ــشتري     ــسلم للمـ ــصعود بـ   رام الـ
  

ــابراً . ٢٢ ــالي ك ــذي ورث المع ــذا ال   ه
  

ــستكبرِ      ــد م ــن ماج ــابٍر ع ــن ك   ع
  

  معــالي يافعــاً، وســعى لهــاطلــب ال. ٢٣
  

ــرِ     ــي مفخ ــا ف ــلَّ بأوجه ــالً، فح   كه
  

ــا  . ٢٤ ــعر ناره ــاء اس ــل إذا الهيج   بط
  

ــرِ    ــا واعثيـ ــب ليلهـ ــى غياهـ   جلـ
  

ــدما . ٢٥ ــضارب عن ــمد الم ــد ص   بمهن
  

ــرِ    ــين مظفـ ــٍف لالمـ ــسطو بكـ   يـ
  

ــشبهاً . ٢٦ ــداه م ــي ن ــاً ف ــت غيث   إن قل
  

ــفرِ    ــٍر اص ــوث تب ــي غي ــالت عل   ص
  

ــر . ٢٧ ــي مق ــاً ف ــت ليث ــةأو قل    حكوم
  

  ســـطعت اســـرته كبـــدر مقمـــِر  
  

ــسه . ٢٨ ــان بح ــر الزم ــذي به ــذا ال   ه
  

  وبأصــــله وبجــــوده المتفجــــِر  
  

  حاولــت مــدحك يــا أمــين فــساعت. ٢٩
  

  منك الـصفات الغـر يـا نجـل الـسري           
  

ــرةٍ  . ٣٠ ــن فك ــدة م ــك فري ــذها الي   خ
  

ــرِ     ــاً وتبخت ــي حي ــدك ف ــت لمج   زف
  

ــا  . ٣١ ــاء نطاقه ــل والثن ــك ترف   جاءت
  

  مــديح المزهــرِ وبنحرهــا عقــد ال   
  

ــسماحةٍ  . ٣٢ ــا ب ــك مهره ــل قبول   فاجع
  

ــرِ    ــاٍف مقت ــل ع ــك ك ــن يحج ــا م   ي
  

ــاً . ٣٣ ــورى مترفع ــف ال   واســلم ودم كه
  

ــرِ    ــٍظ أوفـ ــسمو وحـ ــسعادٍة تـ   بـ
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ



 

  
)٦٩(

 

  . الظلمات: الدياجي. ١٩
  .النجم المعروف: المشتري. الغاية واالمد: الشأو. ٢١
  .الغبار: العثير. ة الظالمشد: الغيهب. ٢٤
  .يقصد: السيد، النه يصمد اليه في الحوائج، أي: الصمد. السيف: المهند. ٢٥
  .الذهب: التبر. ٢٧
  .أي اسيادهم: السري، مفرد من سراة القوم. ٢٩
  .الفقير مادياً: المقتر. طالبل المعروف: العفاة. ٣٢
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نا الحاج حسين الغالمـي بتخمـيس اربعـة     ، قام شاعر  )١٥(وبامر من الوزير الجليلي محمد امين       
  : *ابيات البن الرومي، فيقول 

ــوا        ظننــت اهيــل الــود عنــي تــدفعوا. ١ ــان وتردع ــوب للزم ــزول خط   ن
  

  فيا خلـة رامـوا هالكـي وازمعـوا        . ٢
  

ــوا (   ــصينا لتمنع ــا ح ــذتكم درع   تخ
  

  )سهام العدى عني، فكنتم نصالها.                            ٣
ــوتكم . ٤ ــربرة حب ــفى س ــزا باص   ع

  

ــرة     ــين قري ــرا بع ــلتكم ده   واوص
  

  واخلــصتكم ودي علــى غيــر ريبــة. ٥
  

ــة   (   ــوم كريه ــيكم لي ــت ارج   وكن
  

  )اذا فارقت كف اليمن شمالها                             . ٦
ــدرتم  . ٧ ــالم غ ــتم وع ــوفي وخن   ال

  

ــتم      ــا وفي ــة م ــل بره ــام خلي   ذم
  

ــو صــافيتم ووصــلتم. ٨   فمــا ضــر ل
  

ـ  (     ى االنـصاف نحـن وانـتم      تعالوا ال
  

  )وخلوا العدى ترمي علي نبالها                           . ٩
ــم تكونــوا كاشــفين لــشدة. ١٠   فــان ل

  

ــة   ــر ســوء طوي   وال بــان مــنكم غي
  

ــة . ١١ ــد ود وذم ــتم عق ــم ال حفظ   فل
  

ــة (   ــدفع ملم ــي ل ــوا ل ــم تكون   اذا ل
  

  ) لهافكونوا كنفس العليها وال                         . ١٢

  
  

                                         
، مجموعة على بن ابي الفضائل علي       ٥٠٠ـ  - ٤٩٩ / ١الروض النضر   : ينظر التخميس في   *

، مع  ١٩١١/ ٥الديوان ابي الرومي    :  وتنظر االبيات الخمسة في    ٢٩٣العمري، مخطوط، الورقة    
  .تقديم وتاخير في نسقها

  ٠ضي ذلك تدفعون، وتردعون، من غير عامل يقت: حذف النون من الفعلين. ١
  ٠مجموعة علي العمري: ـ في-وارفعوا =وازمعوا . الديوان: في - لتدفعوا =لتمنعوا . ٢
  .الديوان:  في -نبال : سيام. ٣
  : رواية بيت بن الرومي، ديوانه٦، ٥

  على حين خـذالن اليمنـي شـماليا              وقد كنت ارجو مـنكم خيـر ناصـر        
  

  ٠الروض : ـ في-زمام = ذمام . ٧
  :ديوانه:  ت الرومي، فيرواية بي. ٩، ٨

  قفوا موقف المعـذور علـى بمعـزل       
  

ــا    ــدى ونباله ــالي للع ــوا نب   وخل
  

  :ديوانه:  رواية بيت الرومي، في. ١٢، ١١
ــودتي  ــوا لم ــم تحفظ ــتم ل ــان ان   ف

  

  ذماما، فكونـوا ال عليهـا وال لهـا          
  

  

  
 



 

  
)٧١(

 

  
   ولم  تقتصر مدائح الحاج حسين الغالمي على الوزبر الجليلي محمد امين باشا، بل تعدت الـى            
ولده  سليمان باشا، فله في هذا االخير قصيدة مدحية، قدم لها بمقدمة غزلية ناجحة في اسـلوبها                   

ص لد احسن التخولغتها وصورها التي حذا فيها حذو الشعراء المداحين عبر العصور المختلفة، وق          
  : *منها الى مدح الجليلي المذكور، اذ يقول 

ــد . ١ ــسان الغي ــن الح ــشفاه م ــس ال   لع
  

ــدود      ــدما بخ ــي عن ــرين دمع   اج
  

ــا . ٢ ــاق جفونه ــت رق ــا ابق ــن م   وملك
  

ــود   ــن مهجــة المعم ــوى م ــوم الن   ي
  

  هللا خـــود بالجمـــال تـــدرعت  . ٣
  

ــود      ــدها االمل ــي بق ــطت عل   وس
  

  كيــف الوصــول، وقــد حماهــا بــاتر. ٤
  

ــد     ــال تفني ــسطو ب ــا ي ــن جفنه   م
  

  قــسما بمــسكة خالهــا ال انثنــي   . ٥
  

ــضود     ــؤ من ــي لؤل ــهدة ف ــن ش   ع
  

ــضة . ٦ ــي صــحيفة ف ــاج ف ــاق ع   وحق
  

  وكحيــل طــرف فــي محاســن جيــد  
  

ــح  . ٧ ــالعقيق موشـ ــضيد در بـ   ونـ
  

  ونقـــاء خـــد زاهـــر التوريـــد  
  

  وغــداير مثــل االرقــام أســبلت   . ٨
  

ــد     ــي تجعي ــدن ف ــوام الل ــوق الق   ف
  

ــسنٍ . ٩ ــات ح ــن  آي ــا جمع ــادٍةم    لغ
  

  اال لتظهـــر قـــدرة المعبـــود    
  

١٠.   مـن هواهـا يرتجـى      ما لي خـالص   
  

ــندي    ــضنفر صـ ــداح غـ   داال امتـ
  

  اعنـي سـليمان الزمـان، ومـن غـدا     .١١
  

  كهفــا لراجــي ظلــه الممـــدود     
  

ــ. ١٢ ــوزارِةصنغُ ــيدتْ ال ــه ش    عزمات
  

  ــان ــعود ارك ــماء س ــي س ــد ف    مج
  

١٣ .ــد ــوم اس ــه ي ــراِز ل ــع الب    مواق
  

ــدع    ــصيد ت ــال لل ــوش او اك   الوح
  

  

                                         
   ورقـة  مجموعة علي بن ابي الفضائل علي العمري الموصلي، مخطوط، ال         : تنظر القصيدة في

٢٨٥.  
النساء الناعمات المائالت االعناق : لون الشفة اذا كانت تضرب الى السواد قليال، الغيد        : اللعس. ١

  الدم :   العندم.ليونة
  المتيم : المعمود. السيوف: الرقاق. ٢
  ٠الناعم: الغصن االملود. البنت الناهد: الخود. ٣
  ٠التضعيف : التفنيد. سيف: الباتر. ٤
  . للمبالغة في وضعه متراصفا: المنضود والنضيد. ل مع شمعهالعس: الشهد. ٥
  ٠عظم الفيل : العاج. جمع حقة: الحقاق. ٦
  ضرب من الفصوص الثمينة : العقيق. ٧
  اللين : اللدن. الثعبان: االراقم. الذوائب: الغدائر. ٨
 .  االسد: الغضنفر. ٩
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ــه . ١٤ ــي كف ــد ف ــم مهن   إن الح نج
  

ــد    ــي التنكي ــرب ف ــاة الح ــت كم   ظلّ
  

  ذو راحة كـم أخـصيت بعطائهـا       . ١٥
  

ــود     ــدى الموع ــؤل النجت ــات س   خام
  

ــؤدب٠١ ١٦ ــل م ــصاحة أزرت بك   وف
  

ــود    ــه كعقـ ــرى الفاظـ ــذا تـ   فلـ
  

  من مثله في العصر أعلـى منـصبا       . ١٧
  

ــدود      ــو ج ــل عل ــل ب ــريم أص   بك
  

ــا ك . ١٨ ــا بالعطاي ــال يوم ــإن س   هف
  

ــورود     ــوده الم ــسحاب بج ــت ال   به
  

  هو فرقدالعلياء بـل هـو شمـسها       . ١٩
  

ــسعود      ــزه الم ــاهر ع ــاءت بب   ض
  

  من أسرة غلبـت دواعـي مجـدهم       . ٢٠
  

  شـــهواتهم وتفـــردوا بـــالجود    
  

  أقمار شـمس فـي سـماء مفـاخر        . ٢١
  

  وشــموس حــزم بــاهر التــسديد     
  

  نتمـي فألنت يا ابن الغـر أكـرم م       . ٢٢
  

  للمنتمــــي بجنابــــك المحمــــود  
  

ــرة. ٢٣ ــديح مني ــذراء الم ــك ع   جاءت
  

  تجلـــى عليـــك فخـــصها بنـــشيد  
  

ــا . ٢٤ ــك مهرها،واجله ــل قبول   واجع
  

ــصيد     ــة وق ــن مدح ــا م ــن غيره   م
  

  واسلم ودم كهفا عريـضا يرتجـى      . ٢٥
  

  لمكـــارم تـــسمو عـــن التعديـــد  
  

 كثيرا لدى شعراء هذه العـصور،           وال يخلو شعر الحاج حسين من المديح النبوي، الذي شاع         
بعد أن تهيأت األسباب لتطوره وازدهاره، فقد وقفنا له على مدحة نبوية ناجحة في بنيتها ونسجها،         

  *:وعاطفتها المتدففقة الصادقة، يقول فيها
  أورقاء تـلك األيـك بـاهللا رجــعي       .١

  

  عسى تسعديني فـي إدامـة مـدمعي          
  

٢.      ــا تــرحلوافهذا مناخ العيـس لم  
  

  وسارت بهم سـود المطـي ولـم تـع        
  

  وما هاجنـي إال هــوادج عيـسهـم     .٣
  

 بهــن جمــال حجبــوه ببرقــع     
  

  فجاوزوا الى وادي الغـوير ولعلــع      .٤
  

ــع    ــستفيض بلعل ــي ي ــا زال جفن   فم
  

  وأما فؤادي حيثما رحلــو مـضـى      .٥
  

 مع العيس ضيعا يا لـه مـن مـضيع           
  

  

                                         
  .  الشدة:التنكيد.  الشجعان واألبطال:الكماة. ١٤
  ٠ الغضة الرطبة من النبات :امةالخ. ١٥
  ٠ ١٨٢ – ١٨١/  شمامة العنبر :تنظر القصيدة في* 
  ٠ ألن في لونها بياض الى سواد، يقال لها ورقاء، الحمامة:الورقاء. ١
  ٠ المكان :المناخ.  اإلبل البيض التي يخالط بياضها شئ من الشقرة:العيس. ٢
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  تـت ولم أنس يوما من زرود، وقـد أ        . ٦

  

ــع     ــه المتوج ــال الوال ــزور خي   ١ت
  

ــل  . ٨ ــون ذواب ــن، والعي ــة جف   كحيل
  

  تـصول علـى قلـب الكئيـب المولـع       
  

ــاهللا أرســلو . ٩ ــدهناء ب ــرة ال ــا جي   في
  

ــلعي    ــل بأض ــي يح ــؤادي ك ــي ف   إل
  

  فلي حاجـة نحـو العقيـق ورامـة        . ١٠
  

ــع     ــدهنوين وينب ــرى وال   ووادي الق
  

ــه . ١١ ــفوة خلق ــب اهللا ص ــاك حبي   هن
  

ــه الك   ــدعيوآيت ــّل م ــى ك ــرى عل   ب
  

  أباد ظالم الجهـل بـالنور، فانجلـت       . ١٢
  

  غياهب ليل الكفر عـن كـّل موضـع           
  

ــف . ١٣ ــد لواص ــزات ال تح ــه معج   ل
  

  بــآراء حــزم كــالعوالي شــرع     
  

  وراحته بالمـاء روت جيـوشــه     . ١٤
  

  بفيض، فأغنـت عـن هواطـل همـع          
  

  وفي حـر صـيف ظلتـه غمامـة        . ١٥
  

  تـــسير إلجـــالل لـــه بتخـــشّع  
  

  الى العرش في اذن اإللـه لقـد دنـا          . ١٦
  

ــع    ــام ترف ــولى مق ــن الم ــال م   ون
  

  وقـد فـاق كـل األنبيـاء بأســرهم    . ١٧
  

ــع   ــر ممنّ   وجــاوز حــد الفــضل غي
  

  تعالى مقاما في الجاللة وفي الهـدى      . ١٨
  

ــشفع     ــفيع ت ــا ش ــدح ي ــالغ بم   فب
  

  اليك رسـول اهللا وجهـت مقـصدي       . ١٩
  

  فإنك ذخري فـي معـادي ومرجعـي         
  

                                         
  .ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد: الوله. ٦
وادي الغوير ولعلع وزرود، والدهناء العقيق، ورامة ووادي القـرى والـدهنوين            . ٩،  ٨،  ٥،  ٤

  .مواضع يذكرها الشعراء كثيرا في مدائحهم النبوية: وينبع
  .الظلمات: الغياهب. ١١
: ، منهـا )صلى اهللا عليه و سـلم (في األبيات إشارة الى معجزات الرسول الكريم  . ١٥،  ١٤،  ١٣

س يوم خيبر، وتدفق الماء من بين أصابعه، وإنشقاق القمر، وخبر الغمامـة             تأخير مغيب الشم  
إنسان العيـون فـي سـيرة األمـين والمـأمون،           : ينظر) صلى اهللا عليه و سلم    (التي أظلته     

  .والخصائص الكبرى
  .السائلة بغزارة: الهمع. ١٤

لقرآن الكـريم فـي     في األبيات إشارة الى معجزة اإلسراء والمعراج التي ذكرها ا         . ١٩،  ١٧،١٨
  .سورة اإلسراء

٢٣ .الطير المعروف: القمري.  
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  جرني بفضل من ذنـوبي وخـصني      أ. ٢٠
  

  بفـيض عطــاء مــن نــداك الموســع   
  

  فأنت مـالذ الخلـق يـوم معـادهم        . ٢١
  

ــزع   ــوا يومــا ألعظــم مف   إذا مــا أت
  

  عليك صالة اهللا يـا خيـر مرسـل         . ٢٢
  

ــع    ــر تقطّ ــد بغي ــال ح ــدوم ب   ت
  

  ولآلل واألصحاب ما هـام عاشـق      . ٢٣
  

ــع   ــصون المرج ــري الغ ــد قم   بتغري
  

) ١٧٧٢ / ١١٨٦ت (محمد بن مصطفى الغالمـي  : على قصيدة يمدح بها قريبه كما وقفنا له        
على نمط اإلخوانيات الشعرية التي شاعت بين شعراء العصور المتأخرة بـشكل ملحـوظ، فـي                

،فقد قدم شـاعرنا الغالمـي   ١زة عن الفنون الشعرية األخرى  يخصائصها الفنية والموضوعية المتم   
ة، أحسن التخلص منها الى مدح قريبه المذكور، مؤكـدا علـى            هذه القصيدة بمقدمة غزلية ناجح    

  *:غزارة أدبه وفضله وسحر بيانه، وكرم نسبه ومجده، يقول فيها 
ــد  .١ ــذي المعاه ــال فه ــا مه   أأحبابن

  

ــد    ــي أناش ــا لعل ــاعة رفق ــوا س   قف
  

   يومـا، وقـد أخـذ النـوى        أنسهافلم  .٢
  

ــاه وقــل المــساعد     مــن القلــب بغي
  

  كـة الـدجى   تجلت كبدر التم فـي حل     .٣
  

  كعوب كغصن البـان قامـت تعاهـد         
  

  فلما رأت ما بي من الوجـد واألسـى        .٤
  

  ونار الهوى، وسـط الحـشاشة راكـد      
  

  فقالت بمـن هـذا الغـرام تجـاهال        . ٥
  

ــد    ــب تكاب ــا حبي ــا ي ــم ذا تالف   وك
  

  ورقـت لحـالي رحمـة عنـدما بــدا    .٦
  

ــد     ــت متزاي ــسمي ثاب ــقام بج   س
  

ــا  .٧ ــة ريقه ــاطيني مدام ــت تع   فبات
  

ــسقم واجــدوقل   ــل شــفّه ال ــي علي   ب
  

ــة  .٨ ــا مخاف ــي حجبوه ــدة ح   خري
  

ــد   ــا النجــوم حواس   إذا أســفرت فيه
  

  مهفهفــة والثغــر منهــا آللــئ   .٩
  

ــد     ــوال النواه ــان ل ــا كالب   وقامته
  

  وبت على رغـم العـذول يـضمني       .١٠
  

  من الخـود زنـد يـاخليلي وسـاعد          
  

  الى أن بـدا ضـوء الـصباح كأنـه      .١١
  

ــوارد    ــيس م ــولى للجل ــن م   محاس
  

ــه.١٢ ــسحر بيان ــه شــيخا ل   عنيــت ب
  

ــد     ــدو فرائ ــن اآلداب تب ــر م   ببح
  

  فصيح لقـد حـاز الفـصاحة مفلـق        .١٣
  

  له سـاعد طـولى حكتهـا القـصائد          
  

  فخذها رضيع الفضل حاليـة بـدت       .١٤
  

ــد    ــك ماج ــدو وروض ــشمامة تب   ك
  

                                         
  .١٨٣-١٨٢/ شمامة العنبر :تنظر القصيدة في*
  . الخمرة:المدامة.  بدا ثديها للنهود:كعب الجارية. ٣
  .سسالبكر التي لم تم: الخريدة من النساء.  انكشفت:أسفرت. ٨
  . الشجر:البان.  ضامرة البطن:المهفهفة. ٩

  . كبارها:ائد الدرفر. ١٢
 . من الحالوة والحسن:حالية. ١٤
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  فضائلهم في وجنـة الـدهر شـامة       .١٥
  

ــد    ــي حواس ــال ف ــواذل ذات الخ   ع
  

    
  
  
  
  وإن  نثروا حار ابـــن صفــــوان خـالد    ن أبن هـــاني بشعرِهإذا نظموا ها.١٦
  وإن كلمـوا  فاللفظُ منـــهم قصـــائـــد    وإن وعظوا فالخطب منهم خطابــة.١٧
  وإن عاندوا هـــذا  الزمـان معـــــاندو    إن سالموا  كان الـزمان  مسالـماً . ١٨
  لنا مجد طريــفٌ و تــــــــالدفمنكم     أنيخوا بني عمـي صـدور مطيكـم.١٩
  إذا لم أكــن معــها لكـــم  أنا قـــاصد    فكم مرة  لم تغني عنـــي قصائدي.٢٠

  
  ). م١٧٩١/ هــ١٢٠٦(هذا ولقد  توفي الحاج حسين الغالمي هذا سنة 

 إلى أنه كان  أديبـاً فـصيحاً و شـاعراً     ) ١٨(فتشير مواد سيرته    ، أما أخوه حسن الغالمي         
جيد  النظم، وعلى  صلة طيبة  بأرباب  السياسة  من بني عبـد  . فاضالً فريداً حسن السبك    مجيداً

فقـد أتـصل    .  الجليل، أمثال الوزير  محمد  أمين بن  حسين باشا الجليلي  وولده  سليمان باشا                
حظـي  و، واصبح كاتب الخزنة المعمورة   : الغالمي  شاعرنا بخدمة الوزير  سليمان باشا الجليلي        

عنده بمكانة رفيعة، ولما  عزل  المذكور  مـن الموصـل  وولـي  المناصـب  العاليـة فـي                  
. سافر معه  شاعرنا الغالمي، بدت منه هفوة  أدت إلى جفوة الوزير الجليلـي     . أخرى بلـــدان

فقد  قدم  شاعرنا الى الموصل،بيد أن الوزير الجليلي  بعد ان ولى الموصـل مرة                 ولــــهذا
على شاعرنا وأهانه، وقاله، فاقام الغالمي في  داره  ولزم  العزلة إلى أخـر                  قبــض ثانيــة

وأذا أردنا أن نتعرف  على المكانة  العلمية التي كان  يحتلها  شاعرنا، البـد أن  نطلـع                     . حياته
محمد بـن مـصطفى الغالمـي       : القارىء على الصورة القلمية التي  رسمها له معاصره وقريبه         

نبيل  ينطح بمعالي  سيادته  النجوم الثواقب، وتتوشـح  بـصارم  أقدامـه ميـادين                   . : "..بقوله
بـدارهما  فارأهمـا     )   ١٩(كنت  أزرهما    ...المناصب، تترسخ أطواد جده في صدور المراتب،      

يصلحان  بوقاد أفكارهما  ما غفل عنه قلم الناسح، أو أهملتـة              ،)٢٠(مكبين على ريحانة الخفاجي   
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تقلد الحكم من اليه بصمصامة الخدمة األمينية، فافتخر به الفـاخران الـسيف             ...لغموضه القرائح 
 .١)٢١...(والقلم  الحكم من رشحات جدالها بسوابغ النعم

اما شعره الذي وقفنا عليه، فهذه قصيدة مدح بها مخدومه الوزير الجليلي وقد قدم بمقدمة غزلية 
  :* يقول فيهاطويلة تيمناً بالشعراء المداحين السابقين لعصره

  مالي أرى ذات النصيف األزهر. ١
  

  تختال تيها في رياض الخوصر  
  

  لما تبدت عن سنا وجهه دعت . ٢
  

  قلبي المبرح في جوى و تحسر  
  

  فرأيت شمساً تحت فرع ذوائب . ٣
  

  تحكي النضار مضمخاً بالعنبر   
  

  مذ اسفرت عن ضوء حسن جابيتها. ٤
  

  اسرت فؤادي بالجبين المسفر  
  

  فالخال في صحن الخدود مبرحاً . ٥
  

  حذراً من االصداغ ان ال تفتر  
  

  مازاَل قلبي في لظى اما رنتْ. ٦
  

  تصمي بأسهِم لحِظ طرٍف أحوِر  
  

  فطفقتُ اجني ورد خٍد زاهٍر.٧
  

  لكن ثناها الخاَل بادي المنظِر  
  

  كيفَ التّسلي إذ اكون ممنعاً. ٨
  

  والريقَ منها كالرحيِق السكِر  
  

  لما رأتْ وجدي به فتنهدتْ. ٩
  

  وبدا من الورِد الجني االحمر  
  

  مالتْ لنحوي وانثنت بقوامها. ١٠
  

  وتجاهلتْ عني بفرِط تنفِّر  
  

  :ومنها
  إني ألخشى مـن مقـاٍل بفتـري       . ١١

  

  عني واخشى صولةَ الشهم السري      
  

  حامي لربِع معاهـٍد قـد لقبـتْ       . ١٢
  

ــرداء االخــضِر   ــربيعين ال   ام ال
  

  ملك امنـت بـه ديـار ربيعـة        . ١٣
  

  من كلِّ باٍغ باالسـاءِة مجتـري         
  

___________________________  
                                         

 ،)هـ١٩٨ت ( الشاعر العباسي المعروف ،ه يريد بابن هانئ أبا نواس الحسن بن هانئللع. ١٦
، من )هـ١٣٣(وخالد بن صفوان التميمي . ) هـ٣٦٢ت (أو محمد ابن هانئ األندلسي  

  ٠فصحاء العرب المشهورين
  .١/٢٤٣، ٢/٤ ،١/١٣٥ : وفيات األعيان:ينظر
 .لقديم ا: التالد، المستحدث:الطريف. ١٩
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  .٤٧قرة العينين، مخطوط، الورقة : تنظر القصيدة في* 
نهر يصب في دجلة : الخوصر بالسين او الصاد. المرأة التي بين الحداثة والمسنة: النصف.١

بحث في تراث : ينظر. مارة، ولم تزل باقية الى اليومشرق الجسر القديم، انشئت عليه قناطر لل
  .٦٣/ الموصل

. ما بين العين واالنف، ويسمى الشعر المتدلي عليه صدغاً: الصدغ.٥    .الذهب: النضار.٣
  .شدة سواد العين مع شدة بياضها: الحور. ترمي: تصمي. ٦      .تتجاوز: تفتري

بيعتها ومناخها النعتدل في فصلي الربيع الموصل، لقبت بذلك لجمال ط: ام الربيعين.١٢
  .قبائل ربيعة من سكان الموصل كما هو معروف.١٣           .والخريف

االول تخميس الربعة ابيات البن الرومي، خمسها عدد من شـعراء           . نيكما وقفنا له على تخميست    
  *  فيقول شاكيا و معاتباً )٢٢(ر الجليلي محمد امين باشايعصره بامر الوز

  وقطع ودادي سائر الدهر اجمعوا      اقول والصحابي الى الهجر اسرعوا .١
  تخذتكم درعا حصينا لتمنعوا(    بكم حسن ظني حادث الدهر تدفعوا . ٢
  )سهام العدى عني، فصرتم نصالها                         . ٣ 
  وودي لكم ينمو بصدق سريرتي (    جعلتكم عندي كرام عشيرتي . ٤
  وكنت ارجيكم ايوم كريهة (    راعيكم بالحسن سيرتي زمانا ا. ٥
  )اذا فارقت كف اليمين شمالها                               . ٦
  عهود ذمامي اوال وغدرتم     وصلت ودادي اذ قطعتم وخنتم . ٧
  تعالوا الى االنصاف نحن وانتم (    اقول لكم ماذا بكم لو اطعتم . ٨
  )وخلوا العدى ترمي علي نبالها                             . ٩

  سعيت بكشف الضر عنكم بهمة     تيقنت اني لو اراكم بشدة . ١٠
   لم تكونوا لي لدفع ملمهاذا(    فخنتم صحابي نقض عهد وذمة . ١١

                                         
  .٤٩ الورقة ، ملحوظة، قرة العينين في تراجم الحسن والحسين:ينظر التخميس في *

  .، مع تقديم وتأخير في نسقها٥/١٩١١ديوان ابن الرومي :  الخمسة فيياتوتنظر االب
  ٠ ص       ،ات نفسهاظر تعليقاتنا وهو امشنا على تخميس اخيه الحاج حسين االبينوت
  .  من غير عامل يقتضي ذلك:حذف النون من الفعل تدفعون. ٢

  .٤٩الورقة :  مخطوطة: قرة العينين في تراجم الحسن والحسين:ينظر التخميس في**
 .كب صغير يمتحن الناس به انصارهم كو:السها. ٢
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  )فكونوا كنفس ال عليه وال لها.                               ١٢
  

  **:ف على قائلهما، يقول فيه شاكياً ومفتخراًوالتخميس الثاني لبيتين من الشعر لم اق
  ونلتَ بعزمي كلَّ عز ورفعِة    بلغتَ العلى حتى تسامتْ بهمتي.١
  لئن اشمتَ الحساد صرفي ورحلتي(    فلي نسب يعلو السها واالهلة.٢
٣                             .فما صرفوا فضلي وما ارتحَل المجد(  
  ويسر وإعسار وهم وغبطةٌ    فعةٌفعز واذالٌل وخفض ور.٤
  مقام وترحاٌل وقبض وبسطةٌ(    وعكس وإقباٌل ونوم ويقظةٌ. ٥
٦                            .كذا عادة الدنيا واخالقها النكد(  
  

     وله قصيدة اخوانية ارسلها الى معاصره وقريبه محمد بن مصطفى الغالمي الذي طلب مـن          
  :*شمامة العنبر، فيقول:  اثراً شعرياً يودعه في كتابهشاعرنا حسن الغالمي

ــاح  .١ ــى الجن ــالم مرخ ــرزتْ والظ   ب
  

ــصباح    ــن ال ــا ع ــي وجهه ــاب ل   ن
  

ــى .٢ ــزرِق حت ــل ال ــي الغالئ ــدتْ ف   وب
  

  قلــتُ بــدر الــسماِء والجــو صــاحي  
  

ــصناً   .٣ ــزاالً وغ ــت غ ــتْ وانثن   ورن
  

ــاحِ    ــا والرم ــين الظّب ــي ب ــح قلب   وي
  

  ثغــراثــم اجلــى لــي التبــسم    .٤
  

ــاحِ     ــور االق ــن ذاك ن ــي م   اقطفتن
  

  وجنتنــي ســالقة الثغــر فــي رو   .٥
  

  ضــِة حــسن تجلــى بكــأِس الــسماِح  
  

٦. ــكر ــشوِة الحــسِن س ــن ن ــشالي م   فانت
  

  لستُ منه طـول المـدى انـا صـاحي          
  

ــدا .٧ ــصيح بليـ ــير الفـ ــكر صـ   سـ
  

  قــصرتْ عنــه الــسن الــشراحِ     
  

                                         
  .١٨٧-١٨٦/ شمامة العنبر: تنظر القصيدة في *
  .ت الثوبشعار يلبس تح:الغاللة.١
  .السيوف: الظبا. ٣
  .الباونج، نبت طيب الرائحة حواليه ورق ابيض ووسطه اصفر: االقاح، االقحوان. ٤
  .الخمرة: السالقة. ٥
  .الظفر بالحوائج: النجح. ٨

  .الشرب بالغداة: الصبوح. الشرب بالعشي: الغبوق.١٠
 .صوت الكالب: النباح.١١
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ــنّجح منهــا.٨ ــابتِغ ال ــا اخــا الوجــِد ف   ي
  

   الخيـر مـن وجـوه المــالح   واطلـب   
  

ــالح اســتتارا.٩ ــي هــوى الم ــرد ف   ال ت
  

  واخلع الـستر فـي الهـوى الفـضاح          
  

ــر   .١٠ ــا در ثغ ــى لن ــوم تجل ــّل ي   ك
  

ــرٍة واصــطباحي   ــن خم ــاقي م   فاغتب
  

  فاحجــب الــسمع عــن مقــاِل عــذوٍل .١١
  

ــاح      ــن نب ــِه ع ــمع النبي ــّل س   ج
  

  واصــرف الفكــر والفــؤاد الــى مــن.١٢
  

ــة     ــون راح ــي الك ــي ف    االرواحه
  

ــصيحٍ  .١٣ ــشعٍر ف ــفها ب ــتمع وص   واس
  

ــاح    ــالعقود او كالوشـ ــه كـ   نظمـ
  

  ذاك شــعر الفتــى الغالمــي مــن فــا.١٤
  

ــصاحِ    ــساِن الفـ ــِه الحـ   قَ بالفاظـ
  

  ســلمتْ اهــل ذا الزمــان اليــه   .١٥
  

ــاح     ــن الفتّـ ــه مـ ــوِح لـ   بفتـ
  

ـ         .١٦   يا اخي هاك بنتَ فكـٍر يـضوع الـ
  

  مــسك منهــا بــذكراك الفيـــاحِ     
  

  ).م١٨٠٠/هـ١٢١٤(ولقد توفي حسن الغالمي هذا في سنة هذا 
  :البحث خاتمة 

  : وبهذا نختم جولتنا بالبيت الغالمي الموصلي بركنيه األساسيين
ـ ١٧٢٦/هـ١١٤٠ت( والمتمثل بالشيخ مفتي الشافعية مصطفى أفندي الغالمي         الركن األول  ) مـ

فع العجلة الثقافيـة الموصـلية أبـان        وذريته من األدباء والشعراء الذين كان لهم دور بارز في د          
وأخيـه  ) مـ١٧٧٢/هـ١١٨٦ت  (الشيخ محمد بن مصطفى الغالمي      : عصورها المتأخرة أمثال  

  ٠) مـ١٧٧٨/هـ ١١٩٢ت (علي أفندي بن مصطفى الغالمي 
: وذريته من أمثال) مـ١٧٠٦/هـ١١٢٠ت( والمتمثل بالحاج حسين أفندي الغالمي  والركن الثاني 

ت (وأخيه الحاج محمد أفندي بن حسين الغالمي /      ) ت      (سين الغالمي   أحمد العارف بن ح   
ـ ١٧٩١/ هـ  ١٢٠٦ت  (الحاج حسين بن محمد الغالمي      : وولديه) مـ١٧٦٣/ هـ  ١١٧٧ ) مـ

  ).مـ١٨٠٠/ هـ ١٢١٤ت (والحاج حسن بن محمد الغالمي 
  :*الدراسةهوامش 

  ).١...(تأخرةمن شعراء البيت الغالمي ابان عصورهم الم: بحثنا: ينظر )١

                                         
 .ث، ليتسنى للقارئ ان يقف عليها بيسرتنظر هوامش النصوص في مواضعها من البح *



 

  
)٨٠(

 

 ٧٩/؛ العلـم الـسامي      ٢٠٣-٢/٢٠٢تاريخ الموصـل    : ؛ الصائغ ١٨٨/شمامة العنبر : ينظر )٢
 .١/١٠٢؛ موسوعة اعالم الموصل مج٢٧٣،

 .١٨٨/ شمامة العنبر  )٣

؛ موسـوعة   ١٢و/  ؛ العلم الـسامي     ٣/١٦٠؛ سلك الدرر    ١٧٧-١٧٣/شمامة العنبر :  ينظر )٤
 ..٢/١٦٠اعالم الموصل مج

 .٩٩/لسويدي، سيرته ورحلته عبد اهللا ا:  ينظر )٥
 .١/٢١٧موسوعة اعالم الموصل مج:  تنظر موارد سيرته في )٦

تنظر موارد  ). م١٧٢٦/هـ١١٤٠ت(ة الشيخ مصطفى بن علي الغالمي       يمفتي الشافع :  والده )٧
 .٢/٢٥٢سيرته في موسوعة اعالم الموصل مج

 .١٧٦-١٧٣/  شمامة العنبر  )٨

-٢٥٧/ ١؛ منهل االولياء    ١٨٣-١٧٨/نبر؛ شمامة الع  ٥٠٤-١/٤٩٦الروض النضر   :  ينظر )٩
؛ قـرة العينـين فـي تـراجم الحـسن       )هـ١٢٠٦(؛ الدر المكنون، مخطوط، حوادث سنة       ٢٥٩

 .١/٢١٠؛ موسوعة اعالم الموصل مج٢٥/؛ العلم السامي٢٥والحسين، مخطوط، الورقة 

 .٢٤٩/ ١موسوعة اعالم الموصل مج:  تنظر موارد سيرته في ) ١٠

 .١/٤٩٦الروض النضر  ) ١١
 .١٧٩-١٧٨/نبر ع الشمامة ) ١٢

 .١/٢٩٥، مج٢/٨٧موسوعة اعالم الموصل مج: تنظر موارد سيرتهما في ) ١٣

 .١٧٨/شمامة العنبر ) ١٤

 .٥٠٠/الروض النضر: ينظر ) ١٥

المدائح النبوية  :  ومابعدها؛ وبحثه  ٨٣/ االدب العربي في العصر الوسيط      : ناظم رشيد : تنظر ) ١٦
الشعر العراقي في   : وينظر. ١٩٨١ سنة   ١٣في عصر الخروب الصليبية، مجلة اداب الرافدين ع       

 ؛ التيار االسالمي في الشعر الموصلي ابـان الحكـم           ٩٣/ النصف االول من القرن الثامن عشر       
 / .المحلي  

 /   .مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني   : ينظر ) ١٧
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؛ قرة العينين في تراجم الحسن والحسين، مخطوط الورقة         ١٨٧ـ١٨٤/ شمامة العنبر   : ينظر ) ١٨
ـ ١٢١٤(الدر المكنون، مخطوط، حوادث سنة      ؛  ٤٧ ؛ ١٤٢،٢٧٣،  ١٣/ ؛ العلـم الـسامي      ) هـ

 .١/٢٠٥موسوعة اعالم الموصل مج

 .حسين وحسن الغالمي: االخوين: يريد ) ١٩

) نزهـة (ريحانة االلبا وزهـرة  : هوكتاب) هـ١٠٦٩ت(شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجي     ) ٢٠
؛ تنظر سيرة الخفـاجي     ١٣٨٦/١٩٦٧لو، القاهرة   ، طبع بتحقيق عبد الفتاح محمد الح      )ايالحياة الدن 

 .مقدمة المحقق لكتاب الريحانة: في

 .١٨٦-١٨٤/ شمامة العنبر  ) ٢١

 .٥٠٠/ ١الروض النضر : ينظر ) ٢٢
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 .١٩٨٢الموصل 
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  مط الكاثوليكية،   ٢، ج ١٩٢٣، مط السلفية، مصر     ١سليمان الصائغ ج  : تاريخ الموصل ،

 .١٩٣٨بيروت 
 ١٩٣٢، دمشق ١ر، طابو القاسم علي بن عساك: تهذيب تاريخ ابن عساكر. 
        مقداد خليل، رسالة ماجـستير     : التيار االسالمي في الشعر الموصلي ابان الحكم المحلي

 .٢٠٠٦جامعة الموصل / باشرافنا على االلة الكاتبة، كلية االداب 
      مط مصطفى البابلي الجلبي،     ٤السيوطي، ط : الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ،

 .القاهرة
  ١٩٦٣سعيد الديوه جي، مط شفيق، بغداد : في مختلف العصورجوامع الموصل. 
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       محمـد صـديق    : عثمان الحياتي الجليلـي، نـشر     : الحجة على من زاد على ابن حجة
 .١٩٣٧الجليلي، الموصل 

             حصار الموصل، الصراع االقليمي، واندحار نادرشاه، صفحة المعة من تاريخ العـراق
 .١٩٩٠، الموصل ١سيار كوكب الجميل، ط: الحديث
       بحـث ضـمن   العـالف ابراهيم خليل  : الحياة الفكرية في الموصل ابان العهد العثماني ،

 .٤/٢٩٤موسوعة الموصل الحضارية 
                الخصائص الكبرى، او كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب، علـي بـن برهـان

 .١٩٦٤الجلبي، القاهرة 
       اهللا العمـري، مخطـوط   ياسين بن خيـر     : الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون

 ).م/٧٧٦(نسخة المجمع العلمي العراقي رقم 
 ١٩٧٩حسين نصار، القاهرة: ، تح٥ديوان ابن الرومي، ج. 
  ١٩٦٤ادر بيروتصديوان عروة بن الورد والسمؤال، دار. 
      عصام الدين عثمان بن علي العمـري، تـح        : الروض النضر في ترجمة ادباء العصر :

 .١٩٧٥-١٩٧٤/لمي العراقي، بغدادسليم النعيمي، مط المجمع الع
       محمد خليل المرادي، مكتبة المثنـى، بغـداد،        : سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر
 ).ت.د
         نبيل محمد سـلمان، رسـالة      : الشعر العراقي في النصف االول من القرن الثامن عشر

 .١٩٨٤جامعة بغداد /ماجستير على االلة الكاتبة، كلية االداب
   شريف بشير، رسالة ماجستير علـى      : صل في القرن الثاني عشر للهجرة     الشعر في المو

 .١٩٨٦جامعة الموصل /االلة الكاتبة، كلية االداب
    سـليم النعيمـي، مـط    : محمد بن مصطفى الغالمي، تح : شمامة العنبر والزهر المعنبر

 .١٩٧٧المجمع العلمي العراقي 
    كب الجميل، بحث ضمن موسـوعة  سيار كو: طبيعة الحياة الثقافية والعلمية في الموصل

 .٤/٣١١الموصل الحضارية 
     دار الشؤون الثقافية،    ١عماد عبد السالم رؤوف، ط    : عبد اهللا السويدي، سيرته ورحلته ،

 .١٩٨٨بغداد 
       محمد رؤوف الغالمي، نشر، عبد المنعم      : العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغالمي

 .١٩٤٢الغالمي مط أم الربيعين، الموصل 
 ١٨٩٦، استانبول ٥ش، سامي، ج) تركي(موس االعالم قا. 
   ياسين بن خير اهللا العمـري، مخطـوط، نـسخة    : قرة العين في تراجم الحسن والحسين

 .الدكتور محمود الجليلي في الموصل
 ١٩٦٧، لبنان، بيروت ٢ابن االثير ط: الكامل في التاريخ. 
 هـ١٣٠٠، دار صادر، بيروت ١ابن منظور، ط: لسان العرب. 
    ٢ ،١، ج ١٨سعيد الديوه جي، مجلة سومر، مـج : مدارس الموصل في العهد العثماني ،

١٩٦٢. 
 ١٩٨٠، بيروت ٣بكري شيخ امين، ط: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. 
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      ناظم رشيد، مجلة اداب الرافدين، جامعـة       : المدائح النبوية في عصر الحروب الصليبية
 .١٣/١٩٨١الموصل ع

 اقوت الحموي، دار إحياء التراث، بيروتي: معجم البلدان. 
  محمد محي الدين عبد الحميد، مط السنة المحمدية، بيروت         : الميداني، تح : مجمع االمثال

١٩٥٥. 
                مجموعة التواريخ في مدح الوزراء من بني عبد الجليل، مخطـوط، نـسخة الـدكتور

 .محمود الجليلي في الموصل
 الدكتور محمود الجليلي في الموصلمجموعة علي بن علي العمري، مخطوط، نسخة . 
     ياسين بن خير اهللا العمري، مخطـوط، نـسخة الـدكتور      : منهج التقاة في أخبار القضاة

 .محمود الجليلي في الموصل
     سعيد الـديوه  : ياسين بن خير اهللا العمري، نشر: منية األدباء في تاريخ الموصل الحدباء

 .١٩٥٥جي، مط الهدف الموصل 
   محمد امين بن خيـر اهللا      : مشرب االصفياء من سادات الموصل الحدباء     منهل االولياء و

 .١٩٦٧سعيد الديوه جي، مط الجمهورية، الموصل : العمري، تح
 ١٩٩٢، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل١موسوعة الموصل الحضارية، ط. 
   بسام ادريس الجلبي، كلية الحدباء الجامعة، وحـدة الحـدباء          : موسوعة اعالم الموصل

 .٢٠٠٤للطباعة 
  جاسم محمد العدول، بحث ضمن موسـوعة الموصـل الحـضارية           : المحاكم والقضاة
٤/٢١١. 
    عماد عبد السالم رؤوف مـط االداب النجـف االشـرف           : الموصل في العهد العثماني

١٩٧٥. 
      جرجيس عاكوب، رسالة ماجستير باشرافنا     : محمد بن مصطفى الغالمي، حياته وشعره

 .٢٠٠٥جامعة الموصل / ية االداب على االلة الكاتبة، كل
          احمد الـساداني،   : النقد االجتماعي لدى شعراء الموصل في القرن الثاني عشر الهجري

 .٢٠٠٠، ٢٧مجلة التربية والعلم، ع
 ١٩٤٨محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة : ابن خلكان، تح: وفيات االعيان. 

  
  
  
  
  


