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عبذ اهلل بن أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى من شعره
المدرس المساعد محمد احمد شياب
جامعة تكريت
كمية اآلداب /قسم المغة العربية
ملخص البحث

يتضػػمف اػػلا البحػػث حمػ وتحقيػػؽ اشػػعار عبػػد اهلل بػػف أبػػي الشػػيص ،بػػدأب بحياتػػه
وأخب ػػاره و ػ ػػوعب إلػ ػػى شػ ػػعره المتكػ ػػا ر ػ ػػي أ ك ػػا ال تػ ػػب اادبيػ ػػت والتاريخيػ ػػت و تػ ػػب الت ػ ػراحـ

والحماسات.

وعبد اهلل او ابف شاعر مشهور مف شع ار الع ر العباسػي أع واػو أبػو الشػيص
الخزاعي ،والشاعر يكتمي إلى عائلت شعريت قوامها أ ر مف عشرة شع ار (دعبػؿ بػف علػي،
والحسيف بف دعبؿ ،وداود بف رزيف ،وأبػو الشػيص ،ومحمػد بػف علػي بػف رزيػف ،ورزيػف بػف

علي بف رزيف ،وعلي بف رزيف) .

والش ػػاعر اك ػػت ل ػػه محط ػػات س ػػرر ب ػػيف بق ػػداد وس ػػر م ػػف أر الت ػػي التق ػػى يه ػػا

بالحاحظ ،وأبي تماـ ،والحسف بف واب وقد امتدحه ااخير برسالته إلى مالؾ بف طوؽ.
أما ديواف شعره قد أشار ابف الكػديـ إلػى اكػه يقػ

ػي سػبعيف ورقػت ،واػلا المحمػوع

الشعري غير موحود اآلف إع ما قمكا بحمعه وتحقيقه.
وقد بلغ عدد اابيات المحموعت مف شعره تسعت وسػتيف بيتػاب ،لي ػب لهػلا الشػاعر

محموعاب شعرياب يمهد لدراسته م شع ار ع ره.

اسمو ونسو
عبػػد اهلل بػػف أبػػي الشػػيص -محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف رزيػػف بػػف سػػليماف بػػف تمػػيـ بػػف

كهشػػؿ ...خ ازعػػي الكسػػب (ٔ) عػػاش ػػي الرب ػ ااخيػػر مػػف القػػرف ال ػػاكي والك ػػؼ ااوؿ مػػف
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محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

آيار ()ٕٓٓٚ

العدد (٘)

القػػرف ال الػػث الهحػػري متػػكقغب بػػيف بقػػداد وسػػر مػػف أر وواسػػط ،عػػاكى مػػف السػػودا  ،و ػػاف
حاله حاؿ أبيه مف اكػد اره بػيف شػع ار ع ػره وضػياع شػعره ،ول كػه لػـ يبلػغ شػ ف أبيػه ،واف

الحػػام المشػػترؾ بيكهمػػا اػػو ضػػياع دواويػػكهـ الشػػعريت وقلػػت ااخبػػار عػػف كش ػ تهـ وظػػروؼ
حياتهـ ،واف ما بيف أيديكا مف شعر وأخبار ع ير

ؿ اإل

اح عف تلؾ الحياة.

إع أف مػػا حاولكػػا أف كحمعػػه مػػف أخبػػار عبػػد اهلل المتررقػػت كحػػد أف عبػػد اهلل قػػد اخػػل

شعر أبيه مف محمد بف طالب ـ أخرحه إلى الكاس ما ل ر اا رهاكي (ٕ)  ،واكقطػ عبػد
اهلل إلى محمػد بػف طالػب يحالسػه ويسػمعه شػعره ويحػاوره يػه ،والػراح لػديكا أف اػلا الرحػؿ
اكػػت لػػه عغقػػت حيػػدة ب ػ بي الشػػيص ل ػػف لػػـ تشػػر أي مػػف الم ػػادر التػػي ترحم ػت ابػػي

الشيص إلى اله العغقت ويبدو أكها قدت م بقيت أخباره وأشعاره.

والدتو ونشأتو
على الرغـ مف شهرة الا الشاعر وشهرة أبيه إع أف الم ادر القديمت والحدي ػت قػد
أاملػػت ل ػره باسػػت كا الكػػزر القليػػؿ مػػف ااشػػعار ،أمػػا عػػف وعدتػػه لػػـ تشػػر م ػػادره إليهػػا
و ػػللؾ لػػـ تشػػر إلػػى و اتػػه إع إككػػا كػػرح أف وعدتػػه اكػػت بػػيف سػػكتٓٔٛٓ-ٔٚاػ ػ ،وللػػؾ

لألسباب اآلتيت :

ٔ -إف عبد اهلل عكدما أخل شعر أبيه اف بحدود سكت  ،-ٜٔٙبعد مقتؿ أبيه والعمػر الػلي
يؤاله إلى المطالبت بشعر أبيه واخراحه إلى الكاس او بعد العشريف.

(ٖ)

ٕ -و ي روايت أبي الررج عف سؤاؿ الم موف ابي دلؼ عف روايتػه لشػعر أخػي خ ازعػت ،
ل ر له مف حملت ما ل ره عبد اهلل بػف أبػي الشػيص ،والا سػل كا اػلا الطريػؽ ػي تحديػد

ُعمػػر عب ػػد اهلل بػػف أب ػػي الش ػػيص قياس ػاب مػ ػ ا ػػله الحاد ػػت كح ػػد أف م ػػا لابكػػا إلي ػػه ع ػػيف
ال ػواب ي ػػوف عم ػره بػػيف ٖٓ ،ٖ٘-واػػي المػػدة التػػي يكضػػل يهػػا الشػػعر و ػػوعب إلػػى

ليوعه أماـ الخلرا .

امػػا عػػف كش ػ ته ػػغ كحػػد مػػا يسػػد الر ػراغ الحا ػػؿ ػػي ترحمتػػه او مػػا يسػػعركا مػػف

معلومات ،بيد اككا ع يم ف اف كحاكػب ال ػواب الا قلكػا اف كشػ ته اعولػى اكػت ػي بقػداد،
للػػؾ عف ابػػا الشػػيص اكػػت مػػدة محيئػػه إلػػى بقػػداد اػػي المػػدة المح ػػورة بػػيف ٘٘ٔٔٙٓ-
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عبد اهلل بف أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى مف شعره
المدرس المساعد محمد احمد شهاب

اػ ،قياساب م أخباره وشعره ،واػو مػا يم ػف اف يرشػدكا إلػى معر ػت م ػاف وعدة عبػد اهلل واػو

(بقداد) .

اف عبػد اهلل يػر التحػواؿ بػيف بقػداد وواسػط (مقػر ااسػرة الػرئيس) يػزور أقاربػه،

ػػـ سػػر مػػف أر التػػي ػػاف مػػف حملػػت شػػعرائها لػػه يهػػا أشػػعار تعبػػر عػػف عػػدـ رضػػاه عػػف
ااوضاع التي يعيشها ي تلؾ المديكت ال اف ما و لكا مػف شػعره قالػه ػي اػله المديكػت اػو
قطعتػي شػػعر ػػي غػػرض الهحػػا واػػلا اعمػػر بطبيعتػػه يعػود إلػػى أسػػباب مكهػػا  :حكيكػػه إلػػى
بقػػداد م ػػاف الكشػ ػ ة وال ػػبا ،و ػػللؾ اتح ػػاه التشػػي ال ػػلي د ػ الشػػاعر ال ػػى احػػا المديكػػت

واستخدامها رم ابز عف احا الخليرت ما عؿ دعبؿ ػ ابف عـ أبيه ػ ،يقوؿ عبد اهلل (ٗ) :
لعن اهلل سر من ار بـالداً

ورماىا بالقـحط والطاعون

بعت في الصيف عندىم الخيـ ……..ش ،وبعت الكانون في كانون
ما اف عبد اهلل بف أبي الشيص اف على

لت ب بي تماـ ،والحسف بف واب.

عالقتو بأعيان وشعراء وكتّاب عصره

اف عبد اهلل بف أبي الشيص يعيش حيػاة عاديػت علػى اقػؿ ممػا لقيػه ابيػه ،وبسػبب

ضػياع شػػعره وقلػػت اخبػػاره لكػػتم ف مػػف اف ك تػػب عكػػه ب ػػورة مر ػػلت لػػلا سكتق ػػر علػػى مػػا
وحدكاه مف ك وص وتحليلكا الخاص.

اكػػت لعبػػد اهلل بػػف أبػػي الشػػيص عغقػػات حيػػدة مػ ال يػػر مػػف الػػرؤوس الضػػخمت
ي الع ر العباسي الحاحظ ،وأبي تماـ ،والحسف بف واب ،وعلي بف مهدي ال شػوري*،
ومالػؾ بػػف طػػوؽ** قػػد كقػػؿ ابػػف المعتػػز مػا ك ػػه ((حػػد كي الكػػو لي قاؿ :كػػا بواسػػط ومعكػػا
ابف أبي الشيص تحاريكا أمر الشع ار  ،رضلكا بعضػاب علػى بعػض قػاؿ ابػف أبػي الشػيص:
أكا أشعر الكػاس و ػاف أشػعر مكػي أبػي ومػف حميػ مػف مضػى ومػف بقػي قلػت لػه  :ػلبت
ي كرسؾ خا ت .ما أبوؾ لعمػري إكػه ػاف أشػعر ااػؿ زماكػه و اكػت بػابف أبػي الشػيص

لو ت ،عف السودا غلبت عليه اختلط واشػتاط و ػرؽ يابػه ػـ زج كرسػه ػي دحلػت و ػاف يكػا
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محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

آيار ()ٕٓٓٚ

العدد (٘)

حماعت يسبحوف خرحكاه واو ع يعقؿ لما به مف البرد و ػاف يػوـ شػديد البػرد ػد ركاه حتػى
تماسؾ وقو قليغب لما أ ب مات)) (٘) .

و ػػللؾ مػػا ل ػره الكحػػاس ػػي تابػػه (عمػػدة ال تػػاب) مػػف ش ػ ف الحسػػف بػػف واػػب

ورسػػالته إلػػى مالػػؾ بػػف طػػوؽ ػػي ابػػف أبػػي الشػػيص الشػػاعر قػػاؿ (( :تػػابي إليػػؾ خططتػػه
بيدي و رغت له لاكي ،ما ظكؾ ظكػؾ بحاحػت اػلا موقعهػا مكػي أت اركػي اقبػؿ العػلر يهػا،
واق ػػر ػػي الش ػ ر عليهػػا .وابػػف أبػػي الشػػيص ممػػف عر ػػت حالػػه وخػػالص مودتػػه و ػػرا
سػ ػريرته ول ػػو اك ػػت الػ ػدكيا تكبس ػػط بي ػػده م ػػا ع ػػداكا إل ػػى غيرك ػػا ػػا ؼ به ػػلا مك ػػي ي ػػه ول ػػه،

والسغـ)) (. )ٙ

ومف عغقاته المتميزة بااعغـ ما ير

الرضا وأبي تماـ ( ، )ٚبقوله (: )ٛ

عكها ر اؤه لمحمد بف علي بف موسى
الرْم ِ
س!
أَثْ َوْي ِت ِم ْن ُو في ثََرى َّ
ِبـأَّن ُو أَشعــ ُر ِذي َن ْف ِ
س
َ

ام ِر ٍ
ئ
يا ُح ْف َرةَ الطّائي ،أ َّ
َي ْ
ِشعاره أ ِ
ش ُع ِري
َنت َولَ ْم تَ ْ
َ ُُ

و للؾ روايت الحاحظ وال شوري اشعاره (. )ٜ

هػػله العغقػػات التػػي ش ػ لها ابػػف أبػػي الشػػيص لػػـ ت ػػف بػػغ سػػبب ،واكمػػا تعػػود إلػػى

ليوع

يته بيف محايليه وشهرته التي ساعدت على ت ويكها شهرة ابيه وحزالت اشعاره.
ر ػػاؤه لمحمػػد بػػف علػػي بػػف موسػػى الرضػػا لػػـ تسػػعركا الم ػػادر ػػي الوقػػوؼ عليػػه،

واكما ا ترت بل ر الخبر قط وأظف أف مرد الا يعػود إلػى أمػور سياسػيت بحتػه سػاعدت ػي
غياب تلؾ الك وص ،ما عككسى ملاب التشػي الػلي يدعيػه بعػض ا ػراد عائلػت آؿ رزيػف

الشعريت.

ما اكت له عغقت متوترة م أبي سعد المخزومي خ ـ ابف عـ ابيه دعبؿ ال

احاه عبد اهلل بقطعتيف (ٓٔ) :

أنا بشرت أبا سعـ......ـد فأعطاني البشاره
بأب صيد لو بال
فيو يوماً من تميم
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كل يوم ألبي سعـ.......ـد عمى األنساب غاره
و ي ال اكيت يقوؿ :
اباسعد بحق الخمـ ........ـس والمفروض من صومك
اقمت الحق في النسـ ......ـبة ام تحــمم في نومــك
ابن لي اييا المعرو.....

ر فـمن انت فـي قـومــك

منزلتو
تمت ابف أبي الشيص بمكزلت حيػدة بػيف أق اركػه ومحايليػه قػد ػاف علػى

ػلت بػابي

تمػػاـ والحسػػف بػػف واػػب وأشػػار بعػػض القػػدما إلػػى ضػػله ،وعليػػه قػػد حاولػػت حمػ مػػا قيػػؿ
بحقه مف آ ار ت ب ي بياف مكزلته.
عد ابف أبػي
إف أقدـ ما قيؿ يه مف آ ار ما ل ره الخطيب البقدادي مف أف دعبغب ّ
الشيص مف شع ار بقداد (ٔٔ)  ،و للؾ ما ل ره احب ااغاكي مف أف أبا دلؼ ضله ػي

حضرة الم موف (ٕٔ) .

أما ابف قتيبت قد ل ره ي ترحمت أبيػه بقولػه (( :و ػاف ابػي الشػيص ابػف يقػاؿ لػه

عبد اهلل شاعر)) (ٖٔ)  ،ول ر اعربلي أف الحسف بف واب اف معحباب به (ٗٔ) .

أما ابف المعتز قد ل ر له أ ر مف كص شعري أو خبري (٘ٔ)  ،واػلا يػدلؿ علػى

المكزلت الحيدة التي حظي بها الشاعر.
غير أف أبا الرػرج اا ػرهاكي قػاؿ عكػه ب كػه(( :شػاعر ايضػاب

ػال الشػعر))(،)ٔٙ

ول ػره ابػػف رش ػػيؽ القيرواكػػي وعػ ّػده م ػػف شػػع ار البيػػت الرزيك ػػي ،ول كػػه واػػـ عك ػػدما عػ ّػد اب ػػا
الشيص ابف لعبد اهلل اكما الع س او ال واب (. )ٔٚ
ومػػف حملػػت مػػف ل ػػروه اعربلػػي ،قػػد ل ػػر اف ((عبػػد اهلل ػػاف يقػػيـ بسػػر مػػف أر ،

ول ػػه أش ػػعار حس ػػكت ،و ػػاف عير ػػارؽ اب ػػا تم ػػاـ ،و ػػاف الحس ػػف ب ػػف وا ػػب ق ػػابغب ل ػػه محس ػػكاب

إليه))(. )ٔٛ

ٓٗٔ

محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
العدد (٘)

المحلد (ٗٔ)

آيار ()ٕٓٓٚ

اما او قد اف يعد كرسػه اشػعر الكػاس ،واػلا بحػد لاتػه عيم ػف أف ي ّػرح بػه إع
إلا اكت لديه الشاعريت المو وؽ بها والحودة الركيت التي تحعله يقوؿ م ؿ الا ال غـ.
وأخي ػ ابر عبػػد مػػف اف كشػػير إلػػى اف بعػػض المحػػد يف قػػد أشػػاروا إليػػه عريػػؼ عبػػد

الرحمف (. )ٜٔ

ديوانو
مػػف سػػو حػػظ عبػػد اهلل وأبيػػه أف أشػػعاراـ المحموعػػت قػػديماب والتػػي أشػػار إليهػػا ابػػف

الكديـ ،لـ ت ؿ إليكا حالها حاؿ تػب التػراث التػي لػـ ت ػؿ .واكػا عبػد مػف اف كشػير إلػى
اف أوؿ إشػػارة إلػػى أشػػعار عبػػد اهلل ابػػف أبػػي الشػػيص اػػي مػػا حػػا ت عكػػد ابػػف الكػػديـ ػػي
هرسه ال قاؿ  ٙاف ديواف عبد اهلل ((يق

وفاتو
ي

ي كحو سبعيف ورقت))(ٕٓ).

تشير الروايت الوحيدة (ٕٔ)  ،عف ظروؼ و اتػه إلػى اكػه رمػى بكرسػه ػي كهػر دحلػت

ؿ الشتا ،

ابه برد شديد لػـ يحتملػه وعلػى إ راػا تػو ي واػلا بحػدود ٕٕٓ٘ٙٓ-

ا ػ ،عكػػه قبػػؿ سػػكت ٕٗٚا ػ ػػاف حيػاب للػػؾ ػػي اتراقػػه ودعبػػؿ علػػى احػػا المخزومػػي وروايػػت

الحاحظ اشعاره.

شعره
ٔػ ِ
ميت َمف الهو
ت الهو حتى ُر ُ
حل ْر ُ
وب م ػ َاكها
يف ْ َمْي َف َ
القل ػ َ
ٕػ َرَم َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

(ٔ )

ب رِد ٍ
سي الحو ِ
احب
سهـ ي ِق ِّ
َْ
وتُخطي َي ُد الرامي له ي المقايِبِ

(ٔ )ٕ ،ي المحب والمحبوب ،ٗٚ٘ /والبيت ااوؿ ي كهايت اارب. ٖٜ :ٕ /

ٔٗٔ

عبد اهلل بف أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى مف شعره
المدرس المساعد محمد احمد شهاب

(ٕ )
عدمت بها السرو ار
ول كي
ُ
على ٍ
يشيكوف الق و ار
قوـ
َ

بسر مف ار
لعمرؾ ما
ٔػ
َ
ُ
سررت ّ
ٍ
مشيدات
ور
ٕػ ر ُ
أيت بها الق َ

وا ْف قيؿ :ار بوا ،ر بوا....

ٖػ إلا قيؿ :البسوا ،لبسوا المخازي
ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

الشعر  ،ٔٓٗ /اسقطت ال لمت مف البيت ال الث لرحشها.
ا
الملا رة ي ألقاب
(ٖ )
ٔػ أكا بشرت أبا سعػ........ػد عطاكي البشاره
ٕػ ب ب

أمس ي دار اإلماره

يد له باؿ

واو يػوـ مف ازره

ٖػ هو يوماب مف تميـ

ٗػ ؿ يوـ ابي سعػ.......ػد على ااكساب غاره
٘ػ خزمت مخزوـ اه
ٙػ َوتَراهُ م ػ الا
ػ ػ ػ ػ التخريل:

ادع ػااػا باإلشاره

ِ
كارْه
الم َ
َيشتهي م َؿ َ

(ٔػ ػ ٘) ػػي ااغػػاكي ،ٔٛٚ :ٕٓ /وتكسػػب إلػػى دعبػػؿ م ػ تقػػديـ وت ػ خير ػػي اابيػػات ػػي

تػاب الب ػائر والػلخائر ،ٕٔٔ :ٙ/واابيػػات (ٗ )ٖ ،ػي محاضػرات اادبػػا  ،ٖ٘٘ :ٔ/و

ربيػ اابػرار  ،ٖٔٗ :ٕ/تكسػب إلػى دعبػؿ الخ ازعػي ،واابيػات (ٗ )ٙ ،٘ ،ٖ ،ػي حماسػػت
الظر ا مف دوف كسبه ،ٔٔ٘/واي ي أشعار دعبؿ لغشتر ٕٕٛ/تكسب إلى أبي الشػيص

واماب ،واي ليست ي أشعاره.
اختالف الرواية:

ٔػ ي الب ائر واللخائر ( ...عطاكي بشاره) .
ٖػ ي محاضرات اادبا ( ...مف ك ازره)  ،وحماسػت الظر ػا ( هػو يومػاب مػف قػريش

يوماب مف ازره) .

ٕٗٔ

واػو

محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

آيار ()ٕٓٓٚ

العدد (٘)

ٗػ ي حماست الظر ا ( ؿ يوـ ابي الرت . )...
(ٗ)
ب ف ع ُي سب اامواؿ ح ابر
وكقض مف عراه المستم ار

ٔػ أظف الدار قد آلى ب ابر

ٕػ لقد قعد الزماف ب ؿ حر
ٖػ ف

رائ ااحرار أردت

ٗػ وأم ف مف رقاب الماؿ قوماب
٘ػ الا ر عت بكو اعكساب
ٙػ وأ ب

وتاب

ؿ لي شرؼ ر وباب

ٚػ يهتؾ حيب درع الليؿ عكه

ٛػ يراقب للقكى وحهاب ضحو ا

ٜػ لي سب مف أقا ي اارض ماع
ٓٔػ ومف حعؿ الظغـ له قعودا
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

أباه حػارب اابرار طُ ار
وملَّ ػهـ بها كرعاب وضػ ار

اعادوا الحهر باعكساب س ار
اعكاؽ الدحى بػح ابر وب ار

إلا ما حيب درع الليؿ ل ار

ووح ػهاب للمكػيت م ره ار

يػحؿ به المحؿ المشمخ ار

أ اب به الدحى خي ابر وش ار

الق ػيدة ػػي تػاريد بقػػداد ٙٗ :ٔٓ/ػ ٘ ،ٙواابيػات (ٔ )ٔٓ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،ٖ ،ٕ ،ػػي عيػػوف
واابي ػ ػ ػ ػ ػػات (ٔ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،ٗ ،ٖ ،

اعخبػ ػ ػ ػ ػػار،ٖٙ :ٔ/

ٓٔ) ػػي طبقػػات ابػػف المعتػػز ،ٖٙٙ /واابيػػات (ٔ )ٔٓ ،ٕ ،ػػي الب ػػائر والػػلخائر:ٖ /
ٓٔٔ ،واابيػػات (ٔ )ٔٓ ،ٜ ،ٚ ،ٙ ،ٖ ،ٕ ،ػػي بهحػػت المحػػالس ،ٕٖٓ :ٔ/والبيتػػاف (ٔ،
ٕ) ػػي محاض ػرات اادبػػا  ،ٕٗٔ :ٕ /والبيػػت ااوؿ ػػي ربي ػ اعب ػرار ،ٔٔ٘ :ٖ/واابيػػات

(ٔ )ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،ٖ ،ي الملا رة ي القاب الشع ار .ٔٓ٘/

اختالف الرواية :
ٕػ ي عيوف اعخبار وبهحت المحالس ومحاضرات اادبا ( ...مف قواه المستم ار) .
ٖػ ي عيوف اعخبار وبهحت المحالس والملا رة ( ...حارب اعحرار. )...
ٙػ

ي عيوف اعخبار وبهحت المحالس والملا رة (

ٖٗٔ

ب  ...ب ابر وبح ار) .

عبد اهلل بف أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى مف شعره
المدرس المساعد محمد احمد شهاب

ٚػ ي عيوف اعخبار والملا رة ( ...الليؿ ز ار) .
ٜػ بهحت المحالس ( ...اعرض سباب )...والملا رة ( ...اقا ي اع ؽ سباب. )...
ٓٔػ بهحت المحالس ( ...اضا له الدحى. )...

ِ
الحرب العو ِ
اف او الرد
رداؤؾ ي
ٔػ
َ
لألوعار و ِ
ِ
ٕػ ولو َّ
أف
السهؿ ألس ػكاب

أسلؾ ِّ
اح والرش ال ػلي
ٖػ
بحؽ الر ِ
َ
ِ
ِ
وحهه
ٗػ تر
َ
مكؾ ما َ الوحه ي ما َ
٘ػ َّ
اف له حقاب على ِّؿ لي ا ػو ب
قبلت م ػمواػاب
ٙػ بحقيهما أع َ
آؿ دع ػ ٍ
ؾ غدا ابر مف ِ
بؿ
إف ي ُ
ٚػ ْ

بحت عهوداـ
ٛػ إلا عاادوا الك ُ
ث ُ
ِ
المحد لمي ،ولـ ت ْف
ريؾ يا ابف
ٜػ س َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

(٘ )

ِ
الرحر
الخطوب او
أيؾ ي داحي
ور َ
ُ
ِ
الوعر
عليؾ السه ُؿ
ا كى
َ
بالحود ،و ُ
ِ
حر
له ي حواشي طر ه ،أبداب ،سػ ُ
ِ
ِ
ار
وللعيف ػي ديػ ِ
باج بهػحته ز ُ

ولل ػ ِ
وزر
س أحػٌر حػقهُ ،أبدابُ ،
ِ
م ػف العػ ِ
علر
لر يهديه ٌ
امرؤ ماله ُ

در
إكهـ ق ػ ٌ
اؤاـ غػ ُ
وـ ،و ُ
ُ
احر
لهـ ُ
وا ْف و لوا خغب ،و ُ
الشعر
بلغ
لتبلغ مف لمي اللي َ
َ
ُ

الملا رة ي القاب الشع ار ٔٓٗ /ػ ٘ٓٔ.

ام ِر ٍ
ئ
ائي ،أ َّ
ٔػ يا ُح ْر َرةَ الطّ ِّ
َي ْ
ٕػ ِشعاره أ ِ
َكت َولَ ْـ تَ ْش ُع ِري
َ ُُ
ٖػ َ ـ بْيف أَ َْك ِ
مف ِح ْ َم ٍت
ائؾ ْ
ْ َ َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

()ٙ
الرْم ِ
س!
أَ ْ َوْي ِت ِمْكهُ ي ََر َّ
َشع ُر ِلي َك ْر ِ
س
بِ َّكهُ أ َ
س بِاا َْم ِ
الك ْر ِ
اكت ِشرَا َ َّ
س!
ْ

أخبار أبي تماـ. ٕٜٚ /
ٍ
مف اا َْر ِ
ض
ٔػ أَ ْ َب َ ي َ
ضْكؾ َ

()ٚ

اار ِ
ِ
ض
أ َُر ػي
اارض َ
مف ْ

ٗٗٔ

محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

العدد (٘)

آيار ()ٕٓٓٚ

اار ِ ِ ُّ
الع ْر ِ
ض
ض ِل ْ َراهُ َو َم ْف طُػولهُا
ٕػ َم ْف َع ْر ُ
ض َلات الط ِوؿ َو َ
ْ
ٖػ أَ ْ ػ ِرـ بِمْل ُح ٍ
المح ِ
و ْح ِه َؾ يػا ْاب َف اْل َ ِ
ض
ود ُي َد َاكي إلػ ػى
رـ ْ
ْ َ
َ
ٍ
الق ْمضِ
ٍ
ابف ْأوس ،أُسى
الح ػ ْرف و ُ
يف َ
َي ْح َم ُ َب َ
ٗػ َما ي َحبيب ليَ ،
ب
اب إ ْل َ ِ
اآلد ِ
مػ ْكهُ َبػْي ٍ
وـ َغيػِْر ُمْبَي ِّ
ض
وحُئوا
٘ػ ح ػ َار َل ُوو َ
طوٌد مػِ َف ِّ
بالب ْع ِ
ض
ض َ
الب ْع ُ
َب ْعضػابْ َ ،ه َّد َ
ضهُ
الش ْع ِر َد َعا َب ْع ُ
ٙػ َ ْ
ٚػ َب ْحٌر مػِ َف ِّ
ُمْلتَ ػ ِط ٌـ بالُّلػ ْؤلُ ِؤ اْلَبػ ِّ
ض
ش
الش ْع ِر لَهُ َحائِ ٌ
ِ ِ
ؽ ي ُغ ػُ ٍف َغػ ِّ
ض
أ َْو َوَر ٌ
ٛػ كػمػا ال ّش ػ ْعٌر ش َع ٌار لَهُ
لت ِم ْف َب ْس ٍط وم ػ ْف قَْب ِ
ض
لي
ٜػ لما أَتََّـ اهللُ ِي ػ َؾ ال ػ ِ
أ َّ
َم َ
َ
ٓٔػ رم ػ َ ٍ ِ
الكْب ِ
آ َل َف ِعْك َد .ال ػَّرْم ِى بِ َّ
ض
لمَكاََيا َومػَا
اؾ َراـ ل ْ
ََ
اف لِ ِّ
لِ ػَْو َ ٍب لِل ّشػِ ْع ِر ُمْكقَ ِّ
ض
ت
وف َب َ ْ
لش ْع ِر ُعُي ٌ
ٔٔػ ْلو َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

أخبار أبي تماـ ٕٚٛ /ػ . ٕٜٚ
بالدموِع ُدموعا
علت تُوا ِ ُؿ ُ
ٔػ َح ْ
دـ
ٕػ وحر لها دم ٌ ُيع ْ رُرهُ ٌ
العقي ِ
ؽ ُمرَ َّ غب
ٖػ َّكه َخ ُ
رز َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

() ٛ
لاؾ َحزوعا
قبؿ َ
ؾ َ
َح َزعاب ولـ تَ ُ
ي َ حف وحكتِها عاد كحيعا
ُّ
ب ِسل ُ هُ مقطَوعا
حس ُ
بالدر ُي َ

المحب والمحبوب.ٖٓٙ /
ٔػ رى حزكاب أكي أر مف أحبه

ٕػ سو أككي أدعو له اهلل مخل اب
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

() ٜ

لدي

ريعاب ع أطيؽ له كرعا

وأُلري على خدي بم رعه دمعا

طبقات ابف المعتز. ٖٙ٘/
إف لـ أُر بركا ِ ِ
بيتؾ واقراب
ٔػ ْ

(ٓٔ)

القلب محتبس ِ
اقؼ
عليه وو ُ
ُ ُ ٌ

٘ٗٔ
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بهف َّإك َّ
و ق ػي َّ
عرائؼ
هف
ُ
ؼ بي ِ
اطؼ
إليؾ عو ُ
حتَّى تعطَّ َ
ارؼ
الهو والطَّ ُ
لها التَّ ُ
ليد مف َ
ِ
ٍ
عازؼ
ديارؾ
عف
ُ
وآخر ْ
داف ُ

ضم َّ
الهو
الحروف
ٕػ الي
ِّ
ُ
كيهف َ
ِ
الخدود بزا ٍرة
مف
ٖػ ع ي تحْل َف َ
ِ َّ
غمر َّ
مائر ُحبُّها
الض َ
ٗػ أكت التي َ
ِ
٘ػ و َّف لي ِ
احد
قلبيف
عكدؾ و ٌ
َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:
الك ؼ ااوؿ مف تاب الزارة. ٔٙٗ /

(ٔٔ)

ِ
الظرؼ
الشعر ،و
ُ
ٔػ َ
مات بدي ُ
ٕػ يا حد اب َّ
ابف ٍ
أوس به
حؿ ُ
مزف قد
إف لـ ي ْف
َ
حادؾ ٌ
ٖػ ْ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

ؼ
اادب المو
وؼ والو ُ
ُ
و ُ
واغتالهُ مف ٍ
رؼ
زمف ػ ُ
لرؼ
حادتؾ مكا أعي ػ ٌف ُ

الملا رة ي القاب الشع ار . ٖٔٓ/
(ٕٔ)

ٔػ أبا سعد بحؽ الخمػ..........ػس والمرروض مف

ٕػ أقلت الحؽ ي الكسػ........ػبت أـ تح ػلـ ي كػومؾ

ومؾ

ٖػ ابف لي أيها المعرو..........ر ممف أكت ػي ق ػومؾ
ٗػ ولى قائغب لو شئت

٘ػ ودعكي أؾ مف شئت

قد أق ػرت مف لومػؾ

إلا لػـ أؾ م ػف قومػؾ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

ااغاكي . ٔٛٚ :ٕٓ/
ٔػ تَ ْعتَ ُّؿ ِمف ِ
غير ِعلَّ ْه
حيف تَْبدو
ٕػ كها َ

(ٖٔ)

أضحت ُم ِدلَّ ْه
بالح ْس ِف
ْ
ُ
مظله
شمس عليها
ْ
ٌ

ٔٗٙ

محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

بلي ٍؿ
ٖػ وا ْف أضا َ ْ
ت ْ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

العدد (٘)

آيار ()ٕٓٓٚ

تروؽ كور ِ
ااالَّ ْه
ُ َ

تاب المحب والمحبوب.٘ٗ/
(ٗٔ)

ِ
بالقحط والط ػ ِ
اعوف
ورمااا

مف ار بػغداب
لعف اهلل س ػ َّر ْ
ٔػ َ
ِ
يؼ عكداـ قبت الخيػ..........ػ ِ
ِ
اكوف
اكوف ي
ش،
بعت ي ال
ُ
ٕػ ُ
وبعت ال َ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:
الملا رة ي القاب الشع ار . ٔٓٗ/

ٔػ وم ِ ٍ
الهحر َرضا
تظف
عرضت ُ
َ
ُ
قتلت لها قتيغب
ٕػ كي قد ُ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ التخريل:

(٘ٔ)
للضع ِ
ؼ َمرضى
تَخا ُؿ لِحا َ
ظها َّ ْ
بقير الهَ ِ
ػما ِمكي ِ
حر تَرضى

المحػػب والمحبػػوب  ،ٕٕٔ /والمسػػتظرؼ  ،ٔٔٙ :ٔ /و يػػه البيػػت ال ػػاكي  ... :مكػػي بقيػػر
الهحر. ...
اهلوامش واإلحاالت

ٔػ يكظر :م ادر ترحمت أبيه  :الشعر والشع ار  ،ٕ:ٖٛٗ /طبقات ابف المعتز،ٕٚ /
حمهرة اكساب العرب ،ٕٕٜ/وات الو يات. ٗٗٛ :ٕ /
ٕػ يكظر :ااغاكي.ٗٓٓ :ٔٙ/
ٖػ ااغاكي . ٔٙٙ :ٕٓ/

ٗػ يكظر :الملا رة ي ألقاب الشع ار . ٔٓٗ /

ٔٗٚ

عبد اهلل بف أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى مف شعره
المدرس المساعد محمد احمد شهاب

*ػ علي بف مهدي ال شوري  :احد أ حاب المحالس اادبيت ي الع ر العباسي ممف
حب الحسف بف واب والحاحظ وأبي تماـ

(تاريد بقداد )ٙٗ :ٔٓ/

**ػ مالؾ بف طوؽ  :بف عتاب التقلبي ،أبو ل وـ ،أمير مف ااشراؼ الررساف اعحواد،
ولي إمارة دمشؽ زمف المتو ؿ ،اف شاع بار

(ااعغـ )ٕٕٙ :٘ /

٘ػ طبقات ابف المعتز ٖٙٗ /ػ ٘. ٖٙ

ٙػ عمدة ال تاب  /ابي حعرر الكحاس.ٕٔٗ /
ٚػ تاريد بقداد .ٙٗ :ٔٓ/

ٛػ أخبار أبي تماـ ٕٚٛ/ػ.ٕٜٚ
ٜػ تاريد بقداد . ٙٗ :ٔٓ/
ٓٔػ يكظر :ااغاكي . ٔٛٚ :ٕٓ/
ٔٔػ تاريد بقدادٙٗ :ٔٓ/ػ٘. ٙ

ٕٔػ يكظر :ااغاكي .ٔٙٙ :ٕٓ/

ٖٔػ يكظر :الشعر والشع ار . ٖٛٗ :ٕ/
ٗٔػ الملا رة ي ألقاب الشع ار ٖٔٓ/ػٗٓٔ.

٘ٔػ يكظر :طبقات ابف المعتزٖٙٗ /ػ . ٖٙٙ
ٔٙػ ااغاكي. ٗٓٔ :ٔٙ/
ٔٚػ يكظر :العمدة . ٘٘٘/

ٔٛػ يكظر :الملا رة ي ألقاب الشع ار .ٖٔٓ/
 ٜٔػ معحـ الشع ار العباسييف .ٕٚٚ/
ٕٓػ الرهرست  /ابف الكديـ. ٕٙٔ /

ٕٔػ يكظر :طبقات ابف المعتز.ٖٙ٘ /

ٔٗٛ

محلت حامعت ت ريت للعلوـ اإلكساكيت
المحلد (ٗٔ)

العدد (٘)

آيار ()ٕٓٓٚ

جريذة املصادر واملراجع

ٔػ أخبار أبي تماـ /ال ولي (ٖٖ٘) /تحػ :خليؿ م -مود وآخريف/مط :الم تب التحاري ػ
بيروت ػ (د.ت) .
ٕػ أشعار أبي الشيص /حم وتحقيؽ  :عبد اهلل الحبوري /مط :اآلداب ػ الكحؼ ػ ٜٔٙٚ
.
ٖػ أشعار دعبؿ لغشتر /عبد ال ريـ اعشتر /مطبوعات  :المحم العلمي العربي ػ دمشؽ
ٔ. ٜٔٚ

ٗػ اإلعغـ /خير الديف الزر لي /مط :ومتاتسوس ػ م ر ػ طٕ ػ ٗ٘.ٜٜٔ٘-
٘ػ ااغاكي  /عبي الررج اا رهاكي ( / )ٖ٘ٙمط :لحكت التػاليؼ والترحمػت ػ م ػر ػ طٔ
ػ ٖ.ٜٔٙ

 ٙػ الب ػػائر والػػلخائر /أبػػو حيػػاف التوحيػػدي (ٓٓٗ) /تػ  :إبػراايـ ال يغكػػي/مط :اعكشػػا

ػ

بيروت ػ ٗ.ٜٔٙ
ٚػ بهحت المحالس /ابف عبد البػر القرطبػي (ٖ / )ٗٙتػ  :محمػد مرسػي الخػولي/مط :الػدار
الم ريت ػ .ٜٜٔٙ-ٙٚ

ٛػ تاريد بقداد  /الخطيب البقدادي (ٖ/ )ٗٙمط :السعادة ػ م ر ػ طٕ ػ ٖٔ.ٜٔ
 ٜػ حمه ػرة اكسػػاب العػػرب /ابػػف حػػزـ ( / )ٗ٘ٙت ػ  :ليرػػي برو كسػػاؿ /مػػط :دار المعػػارؼ ػ
م ر ػ .ٜٔٗٛ

ٓٔػ حماست الظر ا  /الزوزكي (ٖٔٗ) /ت  :محمد حبار المعيبد /مػط :دار الحريػت ػ بقػداد
ػ (د .ت) .
ٔٔػ ربي اابرار وك وص ااخبار  /الزمخشري (/ )ٖ٘ٛت  :سليـ الكعيمػي /مػط :العػاكي
ػ بقداد ػ ٕ.ٜٔٛ

ٕٔػ ػ الشػػعر والشػػع ار /ابػػف قتيبػػت (/ )ٕٚٙت ػ  :احمػػد محمػػد شػػا ر/مط :دار المعػػارؼ ػ
م ر ػطٔ ػ .ٜٔٙٙ

ٖٔ ػ ػ طبق ػػات اب ػػف المعت ػػز  /اب ػػف المعت ػػز (/ )ٕٜٙتػ ػ  :عب ػػد الس ػػتار احم ػػد ػ ػراج/مط :دار
المعارؼ ػ م ر ػ.ٜٔ٘ٙ

ٜٔٗ

عبد اهلل بف أبي الشيص  -حياته ...وما تبقى مف شعره
المدرس المساعد محمد احمد شهاب

ٗٔػ ػ العمػػدة ػػي آداب الش ػعر وكقػػده /ابػػف رشػػيؽ ( / )ٗ٘ٙت ػ  :محمػػد محيػػي الػػديف /مػػط:
السعادة ػ م ر ػ ٘٘.ٜٔ

٘ٔػ عمدة ال تاب/عبي حعرر الكحاس (/ )ٖٕٛبعكايت:بساـ الحابي/مط  :دار ابف حزـ ػ
بيروت ػ طٔ ػ ٕٗٓٓ.
ٔٙػ عيوف اعخبار /ابف قتيبت (/ )ٕٚٙتعليؽ:يوسؼ الطويؿ /مط :دار ال تب العلميت ػ
بيروت ػ طٕ ػ ٖٕٓٓ.
ٔٚػ ػوات الو يػات  /محمػد شػا ر ال تبػي (ٗ/ )ٚٙتػ  :محمػد محيػي الػديف/مط :السػعادة ػ
م ر ػ طٔ ػ .ٜٔٗٛ

ٔٛػ الرهرست  /ابف الكديـ (٘/ )ٖٛضبط  :يوسؼ الطويؿ /مط :دار ال تب العلميت ػ
بيروت ػ ٕٕٓٓ.

ٜٔػ ػمحاضرات اادبػػا ومحػػاورات البلقػػا  /ال ارغػػب اا ػػرهاكي (ٕٓ٘) /مكشػػورات م تبػػت
الحياة ػ بيروت ػ (د.ت) .

ٕٓػ المحب والمحبوب  /السري الر ا (/ )ٔٙٙبعكايت:م باح غغوكحي /المحم العلمي
ػ دمشؽ ػ (د.ت) .

ٕٔػ الملا رة ي ألقاب الشع ار  /اعربلي (ٕٖ/ )ٙتحػ:شا ر عاشور/مط :دار الشؤوف
ال قا يت ػ بقداد ػ .ٜٔٛٛ

ٕٕػ المستظرؼ ي ػؿ ػف مستظرؼ/اعبشػيهي (ٕ٘/ )ٛمػط :دار احيػا التػراث العربػي ػ
بيروت ػ ٕ٘.ٜٔ
ٖٕػ معحـ الشع ار العباسييف /عريؼ عبد الرحمف  /مط :دار
ٕٓٓٓ .

ادر ػ بيروت ػ طٔ ػ

ٕٗ ػ الك ػػؼ ااوؿ مػػف تػػاب الزاػرة  /اا ػػرهاكي (/ )ٕٜٚتػ  :لػػويس كي ػػؿ ػ بيػػروت ػ
ٕٖ.ٜٔ

ٕ٘ػ ػ كهايػػت اارب ػػي معر ػػت ك ػوف اادب /الكػػويري (ٖٖ/ )ٚمػػط :دار ال تػػب الم ػريت ػ
القاارة ػ طٕ ػ .ٜٕٜٔ

ٓ٘ٔ

