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 على كتاب َعْوٌد
 "شعراء عّباسيُّون"

 لغرو نباوم
 

 إبراهيم صالح

 دمشق
َحظيت مجموعة المستشرق الّنمساوي غوستاف فون غرونباوم "شعراء 

والتي تضمُّ َأشعار ثالثٍة  -م9191عّباسّيون" منذ صدورها بالّلغة العربيَّة سنة 
في ذلك  ميِّز  مت من الشُّعراء عاشوا في العصر العّباسّي، وكان لهم وضع  

–العصر المضطرب، وهم: مطيع بن ِإياس وَسْلم الخاسر وَأبو الشَّمقمق 
باهتمام العديد من الُعلماء والباحثين في العالم العربّي؛ ومع مرور الزَّمن 
وظهور الكثير من المصادر التي لم تكن قد ُطبعت في تلك األَّيام، َأخذ بعُض 

زياداٍت، ويصحِّحون ما قد يكون قد وقع  الُفضالء يضيفون ما يقعون عليه من
في تلك الّطبعة من هناٍت، وينشرون ثمرة جهودهم خدمًة للتراث والمشتغلين في 

 مجاله.
وهذه ِإحدى تلك الجهود، َأدليت فيها بدلوي بين الدِّالء، بهدف االقتراب 

 من الكمال، والكمال لّله وحَده.
أو  -طبعددٍة جديدددٍة لهددذا الكتدداب وال بددَّ مددن القددول: لقددد حددان الوقددُت لظهددور

يددادات وا ضددافات، مددع التّ كيددد  -لكددلِّ ديددواٍن علدد  ِحدددة تشددتمُل علدد  كددلِّ هددذه الزَّ
مّمدن سداهموا فدي ِإغنداِء كدلِّ ديدواٍن، زيدادًة َأو تصدحيحًا؛  عل  ا شارة إل  فضدلٍ 

للدده نسددتمدُّ [ ومددن ا322عمدداًل بقولدده سددبحانه َ وال َتْنَسددوا الَفْضددَل َبْيددَنُكم   البقددرة:
 العون.
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 أ: َسْلُم الخاِسر
 ولّما َأْنَشَد   = َسْلم الخاِسر[ الرَّشيَد َقصيدَتُه التي يقول فيها: من الكامل[ .9

 َمِلدددددُكَن كددددد نَّ الشَّدددددْمس فدددددوَق َجبينِدددددهِ 
 

 ُمَتَهلِّدددددددددددددددل ا ْمسددددددددددددددداِء وا ْصدددددددددددددددبا ِ 
 

 اِقدددددددددددددددِه فدددددددددددددددبذا َنَزْلدددددددددددددددَت ِببابِدددددددددددددددِه وُرو 
  

 فدددددددددداْنِزْل ِبِسددددددددددْعٍد واْرَتِحددددددددددْل ِبَنجددددددددددا ِ 
 

 قال: هكذا َفْلُيْمَدِ  الملوك؛ وَأَمَر لُه بمئِة َألِف دينار.
 [.222وحماسة القرشي  3/59  لباب اآلداب، الّثعالبي 

قال في َمقتل الحسين بن علّي بن الحسن بن الحسن بن علّي رض  اللده  .3
 عنهم:  من السريع[ 

 َوْهددددددددددددددددددددددَي َغددددددددددددددددددددددّداِرة  ِإنَّ المنايددددددددددددددددددددددا 
 

 صدددددددداَدْت ُحَسددددددددْينًا ثانيددددددددًا َيددددددددْوَم فَدددددددد ِّ 
 

 هاؤ َأْوقَدددددددددددددددَد ندددددددددددددددارًا خابيدددددددددددددددًا َضدددددددددددددددوْ 
 

 لددددددددددم ُيْغددددددددددِن ل ْيقدددددددددداِد فيهددددددددددا بددددددددددَنْف ِ 
 

 َكَبْيددددددددددددددددذٍق لددددددددددددددددم َيْحِمددددددددددددددددِه شدددددددددددددددداُههُ 
 

 َفَشدددددددددددددددددددنََّجْتُه َضدددددددددددددددددددْرَبُة شددددددددددددددددددداِه ُر ِّ 
 

 [222 الّرْوض المعطار، للحميري

 قال يرثي المنصور:   من الطويل[ .2
دددددددٍ َقَفدددددد  ل الَحجدددددديُل وَخلَّفددددددوا ابددددددَن ُمحمَّ

 
دددددريح الُمْلَحددددددِ   َرهندددددًا ِبَمكَّدددددَة فدددددي الضِّ

 
مدددددددداُمُهْم   َشددددددددِهدوا المناِسددددددددَك ُكلَّهددددددددا واِ 

 
دددددفاِئِح ُمْحِرمدددددًا لدددددم َيْشدددددَهدِ   َتْحدددددَت الصَّ

 
             . وهما بال نسبة في َأنساب 293  تاري  الخلفاء، للسُّيوطي

 [.2/322اأَلشراف 

بيدددع، فلّمددد2-9 ا مثدددل بدددين َيديدددِه َأنشدددَ  .دخدددل َسدددْلم الخاسدددر علددد  الَفْضدددل بدددن الرَّ
 يقوُل:  من المجتث[
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 َيندددددددددددددددددداْم َمددددددددددددددددددن لدددددددددددددددددديَس َيْسددددددددددددددددددَهْر 

 
دددددددددددددددددددددْبَح َأسدددددددددددددددددددددَفْر   َفَلْيدددددددددددددددددددددَت ذا الصُّ

 
 َألَدددددددددددددددددددددددددددددْيَس هدددددددددددددددددددددددددددددذا َعجيبددددددددددددددددددددددددددددداً 

 
 َأمددددددددددددددددددددددددددوُت َطددددددددددددددددددددددددددْورًا وُأنَشددددددددددددددددددددددددددْر 

 
 ُكدددددددددددددددددددددددددددددددددلَّ َيدددددددددددددددددددددددددددددددددومٍ  ة  ِقياَمددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 َس ُيْحَشددددددددددددددددْر يعلدددددددددددددددد  َفتددددددددددددددددً  لدددددددددددددددد

 
 وَفْضددددددددددددددددددددددددددل   َحْسددددددددددددددددددددددددددبياللددددددددددددددددددددددددددُه 

 
 ِمّمدددددددددددددددددددددددددددا َأخددددددددددددددددددددددددددداُف وَأْحدددددددددددددددددددددددددددَذْر 

 
 ِلْلَفْضددددددددددددددددددددددددددِل ِعْندددددددددددددددددددددددددددي َأيدددددددددددددددددددددددددددادٍ 

 
 يَس ُتْكِفدددددددددددددددددددددددددْر وِنْعمدددددددددددددددددددددددددُةَن لددددددددددددددددددددددددد

 
 ِإن كددددددددددددددددددددددانَ  َمددددددددددددددددددددددْدحي كثيددددددددددددددددددددددراً 

 
 َفنائِددددددددددددددددددددددددُل الَفْضدددددددددددددددددددددددديل َأْكثَددددددددددددددددددددددددْر 

 
 .قال: َسْل حاجَتك. قال: توصلني ِإل  َأمير المدؤمنين الرَّشديد. قدال: َأفعدلُ 

وَأمَر َلُه بخمسمئِة ديناٍر؛ وكان عل  الرُّكوِب ِإل  الّدار، َفُحِمَل معُه؛ فلّمدا 
الخلفيددة، وَأخددَذ الّندداُس مجالسددهم، قددال لددبعض الِغلمددان: أدخددْل   علدد دخددل

َسدددْلمًا، فلمدددا دخدددَل  علددد  الرَّشددديِد، اسدددت َذَن فدددي النَّشددديد، فَ ِذَنلددده، فقدددال: من 
 مجزوء الرمل[.

 اْسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَمعي َأو َخبِّريندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 يدددددددددددددددددددددددددددا ِديددددددددددددددددددددددددددداَر الّظاِعنيندددددددددددددددددددددددددددا
 

 ِإنَّ قلبددددددددددددددددددددددددددددي بددددددددددددددددددددددددددددِك َرْهددددددددددددددددددددددددددددن  
 

 لِلددددددددددددددددددددددددددددددذي قددددددددددددددددددددددددددددددد َتْعَلمينددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 نددددددددددددددددددددددددددددداَدِت األّيددددددددددددددددددددددددددددداُم فيهدددددددددددددددددددددددددددددا
 

 َبلينددددددددددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددددددددددالِبلُ  حتّدددددددددددددددددددددددددددد 
 

 فدددددددددددي الدددددددددددّدا اللَّْهدددددددددددوَ  كدددددددددددم َخَبْطندددددددددددا
 

 ُضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروبًا وُفنونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 ِمددددددددددددددددددددددن ِظبدددددددددددددددددددددداٍء َتْجددددددددددددددددددددددِذُب اأَلْر 
 

 داُف ِمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْنُهنَّ الُمتونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 ُمددددددددددددددددددددددددددددددْثَقالٍت َيَتهددددددددددددددددددددددددددددددا َدْيددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 دددددددددددددددددددددَن ِبهددددددددددددددددددددا ُحددددددددددددددددددددورًا وِعْينددددددددددددددددددددا
 

 َخَطدددددددددددددددددددددددراُت الشَّدددددددددددددددددددددددْوق ِمْنهدددددددددددددددددددددددا
 

 َتْبَعددددددددددددددددددددددددددث الددددددددددددددددددددددددددّداَء الددددددددددددددددددددددددددّدفينا
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 فددددددددددددددددددددددددددداَز بددددددددددددددددددددددددددداألَلِف ُمِحدددددددددددددددددددددددددددبُّ 
 

 نيناكددددددددددددددددددددددددداَن بددددددددددددددددددددددددداِ ْلِف َضددددددددددددددددددددددددد
 

 كلَّمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا اْزَدْدَت ِبعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداداً 
 

 زاَد فدددددددددددددددددددددددددددي الُحدددددددددددددددددددددددددددبِّ ُفتوندددددددددددددددددددددددددددا
 

 غدددددددددددددددددداَدرْت فدددددددددددددددددددي الَقلدددددددددددددددددددِب ِمنَّدددددددددددددددددددي
 

 ُحَرقدددددددددددددددددددددددددددددددًا مدددددددددددددددددددددددددددددددا َتْنَقضدددددددددددددددددددددددددددددددينا
 

 لدددددددددددددددددددددددددددددددددددديَس لِلنَّددددددددددددددددددددددددددددددددددددوِم قَددددددددددددددددددددددددددددددددددددرارُ 
 

 فدددددددددددددددددددددددددددي ُعيدددددددددددددددددددددددددددوِن العاِشدددددددددددددددددددددددددددقينا
 

 صدددددددددددددددددداَر َبْحددددددددددددددددددُر الُحددددددددددددددددددبِّ َغْمددددددددددددددددددراً 
 

 مدددددددددددددددددددا ُخْضدددددددددددددددددددناُه ِحْيندددددددددددددددددددا َبْعددددددددددددددددددددَ 
 

 إنَّ عبَداللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِه هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارو
 

 ْينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداَن َأميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَر الُمْؤِمنِ 
 

 َبددددددددددددددددددددددددددددددددددثَّ َعطايددددددددددددددددددددددددددددددددددا َمِللددددددددددددددددددددددددددددددددددك  
 

 ُه ِشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمااًل وَيمينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداً 
 

 ِإن ِللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِه َوِلّيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداً 
 

 جاِمعدددددددددددددددددددددددددددددددًا ُدْنيدددددددددددددددددددددددددددددددا وِدْيندددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 َيْبدددددددددددددددددددددددددددددددددُذل الددددددددددددددددددددددددددددددددددُّْنيا ولكدددددددددددددددددددددددددددددددددنْ 
 

 َيْمَندددددددددددددددددددددددددُع الددددددددددددددددددددددددددِّْيَن الَمصدددددددددددددددددددددددددونا
 

 َعددددددددددددددددددْز  َمِللددددددددددددددددددُكَن َأضددددددددددددددددددحُ  لِمددددددددددددددددددا
 

 َز مدددددددددددددددددددددددددددددَن الدددددددددددددددددددددددددددددّدْنيا ُمهيندددددددددددددددددددددددددددددا
 

 َخْيدددددددددددددددددددددُر الّنددددددددددددددددددددداِس َحّيددددددددددددددددددددداً َأْندددددددددددددددددددددَت 
 

 وابددددددددددددددددددددددددددددُن َخْيددددددددددددددددددددددددددددِر الددددددددددددددددددددددددددددّذاهبينا
 

 ُربَّ َيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوٍم ِلْلمَنايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 َنْلَتقددددددددددددددددددددددددددي ُحْمددددددددددددددددددددددددددرًا وَجْوَننددددددددددددددددددددددددددا
 

 مثدددددددددددددددددددل َيدددددددددددددددددددوِم الَحْشدددددددددددددددددددِر َيدددددددددددددددددددردى
 

 بالُكمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداِة الُمْعَلمينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 ُأمَّهدددددددددددددددددددددددددددددداُت الددددددددددددددددددددددددددددددَوْحِ  فيدددددددددددددددددددددددددددددددهِ 
 

 لدددددددددددددددددددددددددددديِس َيددددددددددددددددددددددددددددْرَحْمَن َجنينددددددددددددددددددددددددددددا
 

 وَمخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريُق المنايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

 فدددددددددددددددددددددددددددي َأُكدددددددددددددددددددددددددددفَّ الُمْصدددددددددددددددددددددددددددِلتينا
 

 الَحددددددددددددددددددْرَب َعْبددددددددددددددددددداً  لددددددددددددددددددو َدَعددددددددددددددددددْوتَ 
 

 وَتَعبَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْدَت الَمنوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 

دددددددددددددددددددددددددددْلَم َطْوعدددددددددددددددددددددددددددداً   أْعَطيددددددددددددددددددددددددددداك السِّ
 

 ْسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَتكيناتاِبعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًا َأومُ 
 

فقال الرَّشيُد للفضل: ياَفْضُل َأْعِطِه. قال: ماذا يا أمَير المؤمنين؟ قال: 
 َأعِطِه عشرَة آالف درهٍم، واحمْلُه عل  ثالٍث من الخيل.
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 [.995-999  أخبار َأبي القاسم الزَّّجاجي
 َمهدّي:   الوافر[. قال يرثي ال5

 وباِكَيدددددددددددٍة علددددددددددد  الَمْهدددددددددددديَّ َعْبدددددددددددرى
 

 ُجنوندددددددا -ومدددددددا ُجنَّدددددددتْ -كددددددد نَّ بهدددددددا 
 

 وقدددددددددد َخَمَشدددددددددْت َمحاِسدددددددددنَها وَأْبدددددددددَدتْ 
 

 َغدددددددددددددددددداِئَرها وَأْظهَدددددددددددددددددَرِت الُقروندددددددددددددددددا
 

 لَددددددددددِئْن َبلدددددددددددَي الَخليفَدددددددددددُة َبْعدددددددددددَد ِعدددددددددددز  
 

 لقَدددددددددددددْد َأْبقدددددددددددددُ  َمسددددددددددددداِعَي ماَبليندددددددددددددا
 

 َسددددددددددددالُم اللدددددددددددده ِعدددددددددددددََّة ُكددددددددددددلِّ َيددددددددددددومٍ 
  

 علدددددد  الَمْهددددددديَّ حدددددديَن ثَددددددوى َرهينددددددا
 

 َتَرْكنددددددددددددا الددددددددددددددِّْيَن والددددددددددددددُّْنيا َجميعددددددددددددداً 
 

 ثَدددددددددددوى َأميدددددددددددُر الُمؤِمنيندددددددددددا َبَحْيدددددددددددثُ 
 

 [232  تاري  الخلفاء، للسيوطي 

 
   

 ما لم َيِصحَّ من شعرهِ 

 :990ص 20القطعة رقم  .9

 للطوطيَ؟ .59اأَلربعة في المناقب والمثالب 

لدددددددددددددده بددددددددددددددن المبددددددددددددددارك فددددددددددددددي تدددددددددددددداري  دمشددددددددددددددق د العبدددددددددددددداأَلّول والثدددددددددددددداني ل
. وهمددددا فددددي عيددددون 3/253وسددددير َأعددددالم النددددبالء 92/319ومختصددددره23/253

وبدددال نسدددبة فدددي لبددداب اآلداب أُلسدددامة  .مّمدددا تمثدددل  بددده معاويدددة 2/933اأَلخبدددار
 .33وانظر ديوان ابن المبارك  203وَأدب الدنيا والدِّين203
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 الشجري، قوله: من الكامل[ عن حماسة ابن 992َأورد جامع الديوان ص .3

 ال ينكثوَن اأَلرَض عند ُسَؤالهم
 

 الِعددددددددددددددداّلِت بالِعْيددددددددددددددددانِ  ِلَتَطلُّدددددددددددددددِبنِ 
 
ددددلت فددددي ربيددددع اأَلبددددرار بددددن أبددددي قلددددت: هددددو ثالددددث َأربعددددٍة للقاسددددم بددددن ُأميَّددددة         الصَّ

 والحماسددددددددددددددة البصددددددددددددددرية 392ومعجددددددددددددددم الشددددددددددددددعراء  359والوحشدددددددددددددديات  9/991
وليسدددت فدددي 922ص فدددي المناقدددب والمثالدددب ولألحدددو . 3/11 والمسدددتطرف9/922

 ديوانه.

 .255ولكعب بن جعيل في لباب اآلداب أُلسامه 

 .909-900، وانظر ديوان ُأميَّة2/930وللقاسم َأو أَلبيه ُأميَّة في اأَلغاني

ولبددداب اآلداب  9/903والعقدددد الفريدددد 2/993وبدددال نسدددبة فدددي عيدددون اأَلخبدددار
 .392أُلسامة

   

 َمقب: َأبو الشََّمقْ 

َأبددو عمددر محمدددَّ بددن العّبدداس بددن َحيََّوْيددِه، انددا ابددن مهيددار،  اندداَأخبرنددا َأحمددد،  .9
 حددد[ ّدثنددي َأبددو عبداللدده َأحمددد بددن محمدددَّ َأبددي َأيُّددوب، َأخبرنددي َنْصددُر بددن َأبددي 

 الشََّمْقَمق،
 قدددال:

 -هدذا عبَّداس   -كان َأبي ُمساكنًا للعّباس بن عبد اأَلعل  بفارس، وهو فارسدي  
 7 من الرجز[  بَ ربعِة دراهم، فقال: ل: وكان معُه َبْيت  قا

 دائددددددددددددُم الَوْسددددددددددددواسِ  ِإنَّددددددددددددي َلَصددددددددددددب  
 

 ُمددددددددددددددددَو كَّددددددددددددددددل  بدددددددددددددددداَلهمَّ واِ ْفددددددددددددددددالسِ 
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 ْأَس الشَّدددددددددْهِر مدددددددددن َعّبددددددددداسِ َأْفدددددددددَرُق رَ 
 

 لَددددددددددددددددددُه َوكيددددددددددددددددددل  َنَبِطددددددددددددددددددي  قاسددددددددددددددددددي
 

   
 َشْهٍر َأْرَبَعهْ َلُه َعَليَّ ُكلَّ 

 
 ِمدددددن َأْجدددددِل َبْيدددددٍت لدددددي َقليدددددِل الَمْنَفَعددددددهْ 

 
 وما ِلَضْيفي ِإْن َأتاني ِمن َسَعهْ 

 
 وهدددددددددددا َمتدددددددددددي مدددددددددددن َسدددددددددددْقِفِه ُمَقلََّعدددددددددددهْ 

 
 قد صارَ  في َرْأسَي مْثُل الَقَزَعهْ 

 

 ِمّما ِإذا ُقْمُت َنَطْحُت السَّْقفا
 

ن َقَعدددددددددددددْدُت نددددددددددددداَل رَ  فّددددددددددددداواِ   ْأسدددددددددددددي الرَّ
 

 ْ ُر والِجْرذانُ فِيِه الفَ  َيْحُضرُ 
 

 َفِنْصدددددددددددددددُف َبْيتدددددددددددددددي َلهُدددددددددددددددُم َمْيددددددددددددددددانُ 
 

 وفي الَهوا الَبعوُض والذِّّبانُ 
 

 ا ِسدددددددددددددددددمانُ ندددددددددددددددددَفهُدددددددددددددددددنَّ ِمدددددددددددددددددن ُجنوب
 

   

 ُيْؤذيَننا باللَّْيل والنَّهار
 نِ 

 َفمدددددددددا لندددددددددا فدددددددددي الَبْيدددددددددِت ِمدددددددددن قَدددددددددرارِ 
 

 َفَلْعَنُة اللِه وُسوُء الّدارِ 
 

 علددددددددددددد  الَبراِغْيددددددددددددددِث َنَعددددددددددددددْم والفددددددددددددددارِ 
 

 َرَجُهنَّ اللُه ِمن ِجواريَأخْ 
 

 والّنددددددددددددارِ  عدددددددددددداجالً  إلدددددددددددد  الجحدددددددددددديِمنِ 
 

   
ْرَصْر   ِإذا َهدا اللَّْيُل وصاَ  الصَّ

 
 واْصدددددددَطَخَب الفددددددداُر، َوِعْنددددددددي ِكَسدددددددرُ 

 
 َفَغنَِّت األُْنث  وصاَ  الذََّكرُ 

 
ددددددددددددْنِل والُعددددددددددددوِد َعِلْيددددددددددددِه الددددددددددددَوَترُ   كالصَّ
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 الَخناِفسِ َوُجْنُد َوْرداَن َمَع 
 

 َيُجْلددددددددَن فددددددددي الَبْيددددددددِت ِبَغْيددددددددِر سدددددددداِئِس 
 

 َيْطُلْبَن ِمن ُفتاِت ُخْبٍز ياِبسِ 
 

 ِوِلددددددددددددددْيَس فددددددددددددددي ِحْرماِنهددددددددددددددا بِدددددددددددددد ِيسِ 
 

   
 
 
 

 َلّما َرَأْيُت الَقْرَض في ِجرابي
 

 وَأثَددددددددددددددددر الِجددددددددددددددددْرذاِن فددددددددددددددددي ِثيددددددددددددددددابيِ 
 

دددددددددددنَّْوِرنِ َغدددددددددددَدْوُت  ذي اأَلْنيدددددددددددابِ  السِّ  
 

 وذي َمخاليددددددددددددددددٍب لَددددددددددددددددُه ِصدددددددددددددددددالِبنِ 
 

ْفُت َف َر الَبْيِت بالَعذاِب   َخوَّ
 

دددددددددددددددددددْبياِن بالُكتّدددددددددددددددددددابِ  َف الصِّ  َتَخدددددددددددددددددددوُّ
 

   
 َوُقْلُت لِلسِّنَّْوِر: ياُمَؤدِّبُ 

 
 ُدوَندددددددددددددَك ِصدددددددددددددْبياني َفِقدددددددددددددْدمًا َنقَّبدددددددددددددوا

 
 َحسبواما َكتَبوا َشيْئًا وما ِإْن 

 
 َلّمددددددددددددددددددددددا َرَأْوُه َغِضددددددددددددددددددددددبوا وَجَلبددددددددددددددددددددددوا

 
 َفقاَل: ُقوموا َكبِّروا واْنَقِلبوا

   
 َفَهربوا َأْجَمُعْهم ِمَن الَفَرقْ 

 
 ا وال َحدددددددددَذقْ َولَدددددددددْيَس فددددددددديِهْم َمدددددددددْن قَدددددددددر 

 
 ْسُت َأْدري غاَب َيومًا َفَسَرقْ َفلَ 
 

 َأباَعددددددددددددددددُه باِئُعدددددددددددددددددُه َبْيدددددددددددددددددَع الَخلَدددددددددددددددددقْ 
 

   



 

399 

 ِخصاُل َبْيتي ُكلُّها َحرامُ 
 

ددددددددْيِف مددددددددا َيْعِدلُددددددددُه الَحّمددددددددامُ   فددددددددي الصَّ
 

 دامُ وفي الشِّتاِء َبْرُدُه صُ 
 

 َوَرْعددددددددددددددددددددددددددُدُه َيْتَبُعهددددددددددددددددددددددددددا ِبْرسددددددددددددددددددددددددددامُ 
 

 َتَقلََّص الِخْصياُن ِمْنُه والذََّكْر 
 

 كَ نَّدددددددددُه الِغْربددددددددداُن فدددددددددي َيدددددددددْوِم الَمَطدددددددددْر 
 

   
 كَ نَُّه ِمن َبْعض َأْكواِ  النََّبطْ 

 
 َبنددددددددددددددددداُه َبّنددددددددددددددددداؤُه َيْومدددددددددددددددددًا فاْشدددددددددددددددددَتَرطْ 

 
 َأْن َيْجَعَل الَبْيَت عل  َقْدِر السََّفطْ 

َلفّي، اأَلْصَبهانّي؛ كتاب الطُّيورّيات، أَلبي طاهر َأحمد بن م  حمَّد بن َأحمد،السِّ
 ب [.22–ب 22" ص231نسخة دار الكتب الّظاهريِّة بدمشق "حديث 

دددد بدددن العّبددداس بدددن َحيََّوْيدددِه، َأنشدددَدنا  .3 َأنشددددنا َأحمدددد، َأنشدددَدنا َأبدددو عمدددر محمَّ
وّلي، قال:ُأْنِشْدُت أَلبي الشََّمْقَمِق:  من الخفيف[  الصُّ

 ِلْحَيُة الُمْنِدِريِّ لو َحَلقوها
 

 النَّّسددددددددددددا ِ ثُددددددددددددمَّ راحددددددددددددوا ِبهددددددددددددا ِإلدددددددددددد  
 

 وِكساء   جاَء ِمْنها َقطيَفة  
 

 مدددددددددن َمشددددددددداق  َولَدددددددددْيَس مدددددددددن ِدْيبدددددددددا ِ 
 

 ِلْحَيُة الُمْنِذريَّ قد َغلَّفوها
 

 والدددددددددددددددددددددددُّّرا ِ  ِبُسددددددددددددددددددددددالِ  الُكْركدددددددددددددددددددددديِّ 
 

 دجا ٍ  فُّ ِلْحَيُة الُمْنِذريِّ ر 
 

 الدددددددددددَّجا ِ رفِّ َسددددددددددَلَح الدددددددددددِّيُك فَددددددددددوَق 
 

دددددددددددلفّي، ص                  أ واأَلربعدددددددددددة فدددددددددددي29  اأَلول والثددددددددددداني فدددددددددددي الطُّيورّيدددددددددددات، للسِّ
 أ ب[. 333ص

   

مًا بالّناِس، قد َلِزَم  .2 كان أبو الشََّمْقَمق الّشاُعر َأديبًا ظريفًا، ُمحاَرفًا، ُمَتَبرِّ
ُه، خرَ  َفَنَظَر بابَ  َبْيَتُه في َأْطماٍر َمْسحوقٍة؛ وكان ِإذا اْستََفَتَح عليِه َأحد  

اّل َسَكَت عنُه؛ فَ قبَل ِإليِه يومًا  من ُفَرِ  الباِب، فِبن َأْعَجَبُه َفَتَح لُه، واِ 
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بعُض ِإخواِنِه ُمالطفيَن َلُه، فدخَل عليه، فلّما رآُه ورَأى حاَلُه، قال له: 
لدُّْنيا، هم َأْبِشْر يا َأبا الشََّمْقَمق، فِبنَّا َنِجُد في الحديث َأنَّ العاريَن في ا

 الكاسوَن يوَم القياَمِة.

 قال: ِإن كان ما َتقوُل حّقًا، أَل كوَننَّ يوَم القياَمِة َبّزازًا؛ 
 ثم قال:  من الّرمل [

 لَدددددددددددددددْيَس ِإْغاِلقدددددددددددددددي ِلبدددددددددددددددابي َأنَّدددددددددددددددهُ 
 

 فيددددددددددِه مددددددددددا َأْخشدددددددددد  َعَلْيددددددددددِه السَّددددددددددَرقا
 

 رىِإنَّمددددددددددددددددا ُأْغِلقُددددددددددددددددُه كددددددددددددددددي ال َيدددددددددددددددد
 

 ُسددددددددددوَء حددددددددددالي َمددددددددددن َيُمددددددددددرُّ الطُُّرقددددددددددا
 

 ُأوِطَنددددددددددددددُه الَفْقددددددددددددددُر َفلَدددددددددددددددوْ  َمددددددددددددددْوِطن  
 

 َدَخدددددددددددددددددَل الّسددددددددددددددددداِرُق فيدددددددددددددددددِه ُسدددددددددددددددددِرقا
 

   

أ 19-ب12  مقاالت اأُلدباء ومناظرات النُّجباِء، البن ُهدَذيل اأَلندلسدي، ص 
 [R 9 2501نسخة المتحف البريطاني، لندن، رقم 

 قال َأبو الشَّمقمق:  من مجزوء الرَّمل[ .2
 أَلبدددددددددددددددددددددددددددددي ُندددددددددددددددددددددددددددددوٍ  َرغيدددددددددددددددددددددددددددددف

 
 كدددددددددددددددددددددداَن فددددددددددددددددددددددي َتنُّددددددددددددددددددددددوِر ُنددددددددددددددددددددددو 

 
 َسلددددددددددددددددددْ  يثُدددددددددددددددددمَّ مدددددددددددددددددا ِإن زاَل فددددددددددددددددد

 
  9َدددددددددددددددددددددددددددَلِة ِإسددددددددددددددددددددددددددحاَق الددددددددددددددددددددددددددذَّبيحِ 

 
 وَبقدددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددن َذلدددددددددددددددددددَك الَعْهدددددددددددددددددددد

 
  3َِإلددددددددددددددددد  َعْهدددددددددددددددددِد الَمسددددددددددددددددديحِ ددددددددددددددددددد 

 
 ولقدددددددددددددددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددددددددددددددداَرَز َعْمدددددددددددددددددددددددددددددددراً 

 
 َقْبدددددددددددددددددددددددددددددددددَل َأّيددددددددددددددددددددددددددددددددداِم الُفتُدددددددددددددددددددددددددددددددددو ِ 

 
 َفَنبدددددددددددددددا ِمدددددددددددددددن َتْحدددددددددددددددِت َصْمصدددددددددددددددا

 
 َمتِددددددددددددددددددددددددددددددددددددِه َنْبددددددددددددددددددددددددددددددددددددَوَة ِرْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددحِ 

 
 ٍن وال ِضدددددددددددددددددددددددددددددددددددْرٍس َصدددددددددددددددددددددددددددددددددددحيحِ  ْت َعْمدددددددددددددددددددرًا بِدددددددددددددددددددال ِسْنددددددددددددددددددددَتَرَكددددددددددددددددددد

                                                           

 ×.….ذلك في  ِإذالء الخطيب: ثم بخوايته في   . ر 9َ
 ×.الء الخطيب: فجرى من ذلك الدهربخ  . روايته في 3َ
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وهي جمعيًا بال نسبة في  .323له في المناقب والمثالب2-9  األَبيات  

 [.952-955بخالء الخطيب

 وقال:   من السريع [ .9
 َلوَعَبَر الَبْحَر بَ ْمواِجهِ 

 
 هْ في َلْيَلٍة ُمظِلَمٍة باِردَ 

 
 ْرَدل  َوِمْلُء َكفَّْيِه ِبها خَ 

 
 ما َسَقَطْت من َكفِِّه واِحَدهْ 

 
   

 9/509رات الراغبض. وهما بال نسبة في محا323 المناقب والمثالب  
 [.9/923والمستطرف

َأت  َأبو الشَّمقمق باَب رجٍل يمدُحُه، فَ قام ببابِه َأربعًا؛ فخرَجت في اليوم  .5
تهاالّرابع ِجارَية  تستقي ماًء، فكتَب عل    :  من السريع[َجرِّ

 أَوْيُت ِدْهليَزَك ُمْذ َأْرَبعٍ 
 

 اولم َأُكن آوي الدَّهاليز 
 

 ُخْبزي من السُّوِق وَمْدحي لكمْ 
 

 ِتلَك َلعْمري ِقْسَمة  ِضْيزى
 

   

 [.3ل90 البخالء، للخطيب البغدادي،ص 

 وقال يحي  بن خالد:   من مجزوء الّرمل[ .2
 َيْحي َأنا في ُزّواِر 

 
   9َِلَنْفسي وَأنا جار  

 
 َأْشَتري في ُكلَّ َيْومٍ 

 
  3َ َجْرَزَة الَبْقِل بَفْلسِ 

  
                                                           

 …وَأنا ضيف× …البخالء: َأنا من في   9َ
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ذا صاَدْفُت َخال    واَ 
 

   2َكاَن من َأّياِم ُعْرسي

 
 [902جالء الخطيببو  321 المناقب والمثالب

 

 

 

 قال:  السريع[ .3
 الُخْبُز ُيْبطي حيَن ُيْدع  ِبهِ 

 
 كَ نَّما َيْقُدُم من قافِ 

 
 ْخواِنهِ وَيْمَدُ  الِمْلَح  ِ 

 
 َيقوُل: هذا ِمْلُح ِسْيرافِ 

 
   

 [905 البخالء، للخطيب البغدادي،ص 

 وقال:  من مجزوء الكامل[ .1
 يا كاِسرًا َحْرَف الرَّغيفِ 

 
 َعرَّْضَت َنْفَسَك ِلْلُحتوفِ 

 
 َأَو ما َعِلْمَت بَ نَّ ُهو

 
 َذَة َغْيُر َنّواٍم َضعيفِ 

 
 وَتراُه َخْوَف ُمَطفِّلٍ 

 
 ي ُكُل في الَكنيفِ  ِلْلُبْخلِ 

 
 [922خالء، للخطيب البغدادي، ص  الب

                                                                                                                                        
 …حزمة× البخالء:  في   3َ
ذا ما ذقت في   2َ   ×…البخالء: واِ 
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 . وقال:  من البسيط[90
َبةً   ما ِإن َرَأيت َخنازيرًا ُمَعزِّ

 
 بها ناسًا ِبُحْلوانِ  إال َذَكْرتُ 

 
 َقْوم  ِإذا َحلَّ َضْيف  َبْيَن َأْظُهِرِهمْ 

 
 لم ُيْنِزلوُه، َوَدلُّوُه عل  الخانِ 

 
   

 [939  البخالء: للخطيب البغدادي، ص 

 

 

لى غيرهما نُ   سب إليه وا 

 قال:  من الطويل[  .9
 َأبوَك َأب  ُحر  وُأمَُّك ُحرَّة  

 
 وقد َيلُد الُحّراِن َغْيَر َنجيبِ 

 
 ومنهمافال َيْعَجَبنَّ الّناُس ِمْنَك 

 
ٍة ِبَعجيبِ   َفما َخَبث  ِمن ِفضَّ

 
   

ونهاية 9/913. وهما في ديوان المعاني330 له في المناقب المثالب 
سان بن ثابت في َأبي سفيان بن الحارث، وليسا في ديوانه لحُ 2/332األرب 

واألشباه والنظائر 3/522والّزهرة3/352البصرّية ةوبال نسبة في الحماس
 لخالد بن صفوان[.9/222.والثاني في محاضرات الّراغب9/19للخالدّيين

 . قال َأبو الّشمقمق:  من الهز  [3
يكَ  َلَقدْ   ُكْنُت ُأَرجَّ

 
 ِلما َأْخش  مَن الدَّْهرِ 

 
 وَأْنَت الَيْوَم ِمن َأْوكد

 
 دِد ما َأْخش  مَن الَفْقرِ 
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 َأَتْرض  لي ِبَ ْن َأْرض 
 

 ِبتَْقصيِرَك في َأْمري
 

 وَقْد َأْفَنْيُت في ُودِّ 
 

 َك ما َأْفَنْيُت ِمن ُعْمري
 

 َمواعيد  كما ُيْحك 
 

 َسراب  الَ  في الَقْفرِ 
 

 َفمْن َيْوٍم ِإل  َيْومٍ 
 

 رِ وِمن َشْهٍر ِإل  َشهْ 
 

 َفهذا آِخُر الَوْصلِ 
 

ُل الَهْجرِ   وهذا َأوَّ
 

 َلَعلَّ اللَهَن َأن َيْرتا
 

 َ  لي ِمن َحْيُث ال َأدري
 
 َفَ ْلقاَك ِبال ُشْكٍر 

 
 وَتْلقاني ِبال ُعْذرِ 

 
   

 

في . وهي لمحمَّد بن يزيد الِبْشري اأْلموي 929  له في المناقب والمثالب  
 [.9/503و محاضرات الراغب 211ومعجم الشعراء 323األُنس والُعْرس

 :993ص 92. القطعة رقم 2

ِإل  َأبي  902ُنسبت األَبيات في ِإحدى روايتي الخطيب في البخالء
  .9ع1ِهّفان، وليست في ديوانه َضمن مجلة المورد العراقية مجد 
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