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أحد الشعراء "الصعاليك" يف العصر اجلاهلّي. امسه الكامل ثابت بن    لقُب ،َأبََّط شرًّاَت
وأمُّه ُأميمة، امرأٌة م  بين الَقْي  )أبن  الفنر    جابر ب  سفيان ب  ُعَميِثل ب  ُعَدّي ب  كعب، 

 أب  زهن   َأبََّط شرًّاَت(. كنيُة 231، ص 2؛ البغدادّي، مج211، ص 12اإلصفهاننّي، مج
(، ويع د نسُبه إىل بين َفهم )اب  ُدريند،  71، ص 1)البغدادّي، م. ن، ص. ن؛ الزركلّي، مج

(، وُعدَّ لسن اد  من    113ص ؛ اب  حزم، 122؛ أب  العالء املعّرّي، ص 122، ص 1مج
؛ اب  منظ ر، ماّدة "غرب"، وكاننت  302، ص 5"َأغِربِة العرب" )س داهنم( )اب  سّيد ، مج

 -223العرب، م  الذي  ينتسب ن إىل أّمهاهتم أكثر م  آبائهم )خليف، ص هذ  اجلماعة بنظر 
221.) 

؛ ابن   799، ص 2ه )املرزوقّي، مجبن "الَشْعل" لقصر قامته، وَنَزِق َأبََّط شرًّاَتوُلّقب 
وينؤّم    ،(، وألّنه كان يت ّلى شؤون الصعاليك113، ص 25، مج211، ص 1منظ ر، مج

، 1؛ املرزوقّي، منج 220"أّم العيال" )املفضَّل الضَّّبّي، ص ْنَفرى*، ه الشَّهلم طعامهم مّسا  خاُل
(. كما ُأطلق عليه حتقً ا له، وت هيًنا لشأنه، لقُب "اب  12، ص 3؛ اب  منظ ر، مج151ص 

" عليه، أنَّ َأبََّط شرًّاَت (. ُذكر أنَّ السبب وراء إطالق لقب "177، ص 2ُترنا" )الُسكَّرّي، مج
أب  الفنر    ←رقه مطلًقا )اجل هرّي، ماّدة "إبط"؛ لالّطالع على األق ال األخرى سيفه مل يفا

 (.239، ص 2اإلصفهاننّي؛ اب  دريد، م. ن، صص. ن؛ البغدادّي، مج
، ص 2باألحداث واملعارك )بروكلمان، مج حافلًةغَ  مستقّرة،  َأبََّط شرًّاَتكانت حياة 

وأخبار هذ   .بيلَتي ُهَذيل وَبِجيَلة للسلب والنهب(. وكان يف معظم األحيان ُيغ  على ق201
(. قيل إّنه كان حاّد البصر، سريع العدِو، ُيسنابق  322الغارات خمتلطة ببعضها )بالش ، ص 

(. وردت اإلشارة يف أشعار  إىل هذا األمر، النذي  209، ص 2اخليل والغزالن )فّروخ، مج
(. وقد ُرويت عنه قصٌص يف هنذا  19ضَّّبّي، ص املفضَّل الكان القصد منه الفرار م  األعداء )
 (.231 -232، ص 12اجملال )أب  الفر  اإلصفهاننّي، مج

ين ُهَذْيل قيل أنَّ أبا كب  النُهَذْيلي تزّو  أّمه، ومل يك  لب َأبََّط شرًّاَتح ل سبب عداوة 
يكّ  العداء لنبين ُهنَذْيل    طيلة عمر  اإلثنان مبنجًى م  أذا ، فقرَّر النُهَذْيلي قتله، ففرَّ، وظلَّ

املرزوقنّي،   ←) َأبََّط شنرًّا َت)فّروخ، م. ن، ص. ن(. وأليب كب  النُهَذْيلي قصيدة يف هجاء 
 (.71 -91، ص 2مج

 ،ا، لقاؤ  بالغ ل ووصنفه َأبََّط شرًّاَتائب اليت وردت اإلشارة إليها يف أشعار م  العج
؛ أب  العالء املعّرّي، م. ن، ص. ن؛ أبن   323، ص 2ها )اب  قتيبة، مجومعاركته هلا، وإرداُئ
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 ←ويت قصص عجيبنة ) ُر(. وع  معاركه 217 -219، ص 12الفر  اإلصفهاننّي، مج
 (.271اب  حبيب، ص 

بس، وقد وافقت املرأة على الزوا  منه، لك َّ أقارهبنا  قيل إّنه خطب امرأة م  قبيلة َع
ما ُيقتل؛ وختّلى ه  ع  فكنرة النزوا  هنائيًّنا     سرعان َأبََّط شرًّاَتمنع ها م  ذلك، قائلني إنَّ 

 (.172، ص 1)املرزوقّي، مج
؛ ذكر البعض أنَّه ُقِتل يف قبيلة ُهَذْيل، وُرمينت  َأبََّط شرًّاَتهنالك خالف ح ل قّصة قتل 

؛ الزركلنّي،  229 -222، ص 12جّثته يف غاٍر ُيسّمى َرمحان )أب  الفر  اإلصفهاننّي، مج
تل على يد صبنيٍّ م  بين ُقرمي الُسكَّرّي وأب  الفر  اإلصفهاننّي أّنه ُقم. ن، ص. ن(، ونقل 

أو  90وَنظمت أمُّه وأخته عّدة مراث فيه، وُذكر أنَّ وفاته كانت ح اىل العنام   ،يف جبل ُنمار
قبل اهلجرة )فّروخ، م. ن، ص. ن(، علًما أنَّ البعض عّد  خطأ م  الشعراء اإلسنالمّيني   71

 . ن، ص. ن؛ اب  منظ ر، ماّدة "غرب"(.)اب  سّيد ، م
يف "املختارات" )بروكلمان، م. ن، ص. ن(، على شكل  َأبََّط شرًّاَتوردت معظم أشعار 

مقاطع شعرّية أكثر م  ك هنا قصائد منّظمة، وإّنما كان ذلك بسبب أسل ب حياته )خلينف،  
اجلبال، والصناارى،   خمصَّص ل صف غاراته، وعب ر   (. اجلزء األكرب م  أشعار122ص 

الشَّْنَفرى (، وللتشابه بينه وبني 211، ص 1يف أثناء غاراته )علم اهلدى، مج له وحملات مما خيطر
يف منط احلياة، وللِميزات املشتركة يف أشعارمها، ُنسب شعر أحدمها إىل اآلخر )فنّروخ، م. ن،  

بعض األشعار املنسن بة   ص. ن(. يق ل فّروخ )م. ن، ص. ن( إنَّ اجلاحظ أيًضا قد شّكك يف
 إليه.

(. 323ِسمات شعر  لغ يًّا، كثرة استخدامه للغريب م  األلفاظ )خلينف، ص   م 
املفضَّل الضَّّبّي، ص ) املفّضلّياتوردت أبياٌت له يف اجملم عتني الشعرّيتني العربّيتني القدميتني أي 

 -27ربيزّي )ص (. عدَّ اخلطيب الت232 -235ص )األصمعّي،  األصمعّيات( و32 -11
َأبََّط َت. استشهد اب  منظ ر بأشعار َأبََّط شرًّاَت( أربعة أبيات م  معلَّقة امرىء القيس م  نظم 11
معجنم  (. نقل ياق ت النَاَم ّي يف 21، مقّدمة شاكر، ص َتَأبََّط شرًّام ضًعا ) 22يف  شرًّا

، َأبََّط شنرًّا َتن عشر بيًتا ) أحد معجم ما اسُتعجمكما أورد له البكرّي يف بيًتا له،  11 البلدان
ي مجعهنا ابن  جّنن    َأبََّط شنرًّا َت(. ت جد نسخة لبعض أشعار 19 -11مقّدمة شاكر، ص 

 (.205، ص 2)بروكلمان، مج
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أبا أمحد اجلل دّي )املت ّفى سننة  ( إنَّ 315، ص 2يق ل اآلغا بزرك الطهراننّي )مج
كذلك املستشرق ن األوروبّي ن اهتماًمنا   أبدى. اأخبار َتَأبََّط شرًّ(، أّلف كتاًبا بعن ان ه301
؛ الزركلّي، م. ن، ص. 3، احلاشية 7، املقّدمة، ص َتَأبََّط شرًّابترمجة أشعار  وشرحها )خاصًّا 

يف بن وت يف العنام    دين ان َتنَأبََّط شنرًّا وأخبنار     ذو الفقنار شناكر    ن(. طبع علي
  م. 2791ه/2101

طبعة إيلز  ليشنت  ،احملّبركتاب  ،لطهراننّي؛ اب  حبيباآلغا بزرك ا :املصادر واملراجع
مجهنرة  م، ط. أوفست ب وت ]ال تا.[؛ اب  حزم، 2711ه/2322حيدر آباد الدك  شنتر، 

، القناهرة  احملكم واحمليط األعظنم يف اللغنة  م؛ اب  سّيد ، 2792ه/2103، أنساب العرب
ط. أمحد حمّمد شناكر،  ، الشعر والشعراءم؛ اب  قتيبة، 2713 -2759/ه2373 -2311
ط.  ،ات يف متجيد اهلل وامل اعظالفص ل والغايم؛ اب  منظ ر؛ أب  العالء املعّرّي، 2722مصر 

م؛ أب  الفر  اإلصفهاننّي؛ عبد امللك بن  قرينب   2711ناتنّي، القاهرة حمم د حس  الّز
ة ، ط. أمحد حمّمد شاكر وعبند السنالم حمّمند هنارون، القناهر     األصمعّياتاألصمعّي، 

، نقله إىل العربّية عبد 2مج، تاريخ األدب العربنّيبروكلمان، م[؛ كارل 2755ه/2315]؟
خزانة األدب ولّب لباب لسنان  م؛ عبد القادر ب  عمر البغدادّي، 2711احلليم جّنار، القاهرة 

تناريخ  م؛ رجيس بالّشن ،  2790 -2721ط. عبد السالم حمّمد هارون، القاهرة  ،العرب
، َأبََّط شنرًّا َتم؛ 2791ه/2101، ترمجه بالعربّية إبراهيم الكيالننّي، دمشق األدب العربنّي

م؛ إمساعيل ب  2791ه/2101، ط. علي ذو الفقار شاكر، ب وت دي ان َتَأبََّط شرًّا وأخبار 
ط. أمحد عبد الغف ر العّطار، ب وت ]ال  ، الصااح: تا  اللغة وصااح العربّيةاد اجل هرّي، مّح

شنرح  م[؛ حيىي ب  علّي اخلطيب التربينزّي،  2797ش ]2329وفست طهران تا.[، ط. أ
الشنعراء  م، ي سف خلنف،  2717ه/2377، ط. فخر الدي  قباوة، ب وت القصائد العشر

شنرح  م؛ الزركلّي؛ حس  ب  احلسني السّكرّي، 2792، القاهرة الصعاليك يف العصر اجلاهلّي
ا  وحممن د حمّمند شناكر، القناهرة     ط. عبند السنّتار أمحند فنرّ    ، أشعار النُهذلّيني

، أمايل املرتضى: غرر الف ائد ودرر القالئند م؛ علّي ب  احلسني علم اهلدى، 2725ه/2391
م، ط. أوفست طهران ]ال تا.[؛ عمر 2751ه/2313ط. حمّمد أب  الفضل إبراهيم، القاهرة 

رح دين ان  شن م؛ أمحد ب  حمّمد املرزوقنّي،  2771، ب وت تاريخ األدب العربنّيفّروخ، 
 املفضَّل الضَّنّبّي،  م؛ 2772ه/2122، ط. أمحد أمني وعبد السالم هارون، ب وت احلماسة
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م[.2723ه/2393القاهرة ]؟ ط. أمحد حمّمد شاكر وعبد السالم حمّمد هارون،، املفّضلّيات
   

 /باقر قرباين زّرين/  
  


