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   األندلسيإدريس بن اليمان اليابسيشعر 

  الحيةقادر صأحمد عبد ال. د
  القسم األول

 :إدريس بن اليمان اليابسي
شاعر من فحول الشعراء األندلسيني عاش يف مرحلة حرجة من مراحل 
ّالوجود العريب يف األندلس، إذ شهد عهد الفتنة أواخر عصر الدولة األموية يف 

ّلطوائف، ويعد بذلك حلقة وصل مهمة بني شعراء األندلس وعصر دول ملوك ا
ّ وكان النقاد األندلسيون يعدونه خلفا ملتنيب األندلس يف عصر .هذين العصرين ً ّ ّ
ّة ابن دراج القسطلي، قال احلميديَّالدولة األموي ّمل يكن بعد ابن دراج من ((: ّ

  .))جيري عندهم جمراه
ّرح كل مطرح ويتلون َّيطوال غرو كذلك أن يكتوي بنار تلك الفتنة وأن 

 - شعره يف عصر الطوائف املتعددة، وال عجب أن تضيع أغلب أشعاره 
موعة قدميا    . مع ما ضاع من شعر أندلسي-ًا

ّ بأية دراسة منفصلة صغرية كانت - ً حديثا - ومل حيظ هذا الشاعر الكبري 
ز كاف وال حضور واضح يف أغلب دراسات األدب ِّأم كبرية، وليس له حي

 ،ّ لذلك فإين أحاول بتعريفي هذا الشاعر املشهور يف عصره،ّاألندلسي العامة
 أن أضعه موضعه الالئق به يف ،ّ وجبمع ما تبقى من أشعاره،واملغمور يف عصرنا

ِّمصاف كبار الشعراء األندلسيني، وأن أوض ًح جانبا جديدا من ّ صورة األدب ً
ا وتفصيلها،األندلسي  -  كما كانت - كي ترجع ، وأزيد يف خطوطها وألوا

  .ّمجيلة ساحرة أخاذة



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :هـحيات
  :بهَاسمه ونس

 )٥( الشبيين)٤( اليابسي)٣( العبدري)٢( أو اليماين)١(هو إدريس بن اليمان
أن (  ه٧٦٤ت (والصفدي (  ه٧٤٨ت (األندلسي، ويذكر كل من الذهيب 

                                                 
، اإلكمال ١٤١ - ١١٧ - ١١٣ - ١٠٩ -  ٦٩): كردي. د. تح(البديع يف فصل الربيع ) ١(

، بغية ١٩٠: ، اختصاره٨٢: ، اقتباس األنوار٧٦- ١٦٠: ، جذوة املقتبس١/٤٧٥
: ، املطرب٣/٤٠٤، اللباب ٥/٤٨٦: ، معجم البلدان٥/٦٧٤، األنساب ٢٣٦: امللتمس
، رايات ٥٩: ، عنوان املرقصات واملطربات١/٤٠٠، املغرب ١/١٩٥: ، التكملة١٣٠
، ٢/٦٦٤: ، املشتبه١٧/٤١، مسالك األبصار ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٢٢٩: املربزين

، توضيح ٥٩: ، خمتارات ابن عزمي١/١٦١: ، فوات الوفيات٨/٣٢٧الوايف بالوفيات 
 الكميت إذ ذكر مرة ، ومثة وهم يف كتاب حلبة٤/١٥٠٣: ، تبصري املنتبه٩/١٩٩املشتبه 

  .٢٤٢: ، وثانية باسم ابن إدريس اليماين٨٨: أوىل باسم ابن أويس
، ١٤٠ - ١١٥ - ١١١ - ١٠١ - ٩٧): عسيالن. د. تح(البديع يف وصف الربيع ) ٢(

، ٤٠٦:  ، فهرسة ابن خري١٩٢: ، اختصاره٨٢: ، اقتباس األنوار٣/١/٣٣٦الذخرية 
  .٥/٦٠١، ٤/٧٥ نفح الطيب ،٢/١٨٤، احللة السرياء ٨٤: بدائع البدائه

، مسالك األبصار ١/٤٠٠،  املغرب ١/١٩٥: ، التكملة٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(
، نفح ١/١٦١ فوات الوفيات ،٨/٣٢٧، الوايف بالوفيات ٢٦٣: اإلسالم، تاريخ ١٧/٤١

  .٤/٧٥الطيب 
 - ١٩٠: ، اختصاره٩٤-  ٨٢، اقتباس األنوار ٣/١/٣٣٦، الذخرية ١/٤٧٥اإلكمال ) ٤(

:  مسالك األبصار- ٥/٤٨٦، إرشاد األريب ٣/٤٠٤، اللباب ٥/٦٧٤ألنساب ، ا١٩٨
١٧/٤١.  

، الوايف ١/١٩٥: ، التكملة١٩٨- ١٩٠: ، اختصاره٩٤- ٨٢: اقتباس األنوار) ٥(
  ).املعروف بالشيين(، وفيه حتريف ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٨/٣٢٧: بالوفيات



  
٨٣١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

صلة  يف تكملته لكتاب ال( ه٦٥٨ت (ّ، وينفرد ابن األبار)١(ّجده هو سام
مجيع املرتمجني (  ه٧٦٤ت (وخيالف الكتيب ، )٢(بالقول بأن اسم جده هو سامل

َّفيجعل أباه عبد الله وجده اليمان أي  ))ّإدريس بن عبد الله بن اليمان((ّ
)٣(.  

فهي نسبة إىل عبد الدار بن قصي الذين كانت هلم ّالعبدري أما نسبته 
ّحجابة الكعبة املشرفة

)٤(.  
ح احلميدي ِّفيوضالشبيني ، ونسبته -  وهي األشهر- ياليابسوأما نسبته 

ذكره أبو عامر ابن شهيد فنسبه إىل بلده فقال ((: ذلك ويقول(  ه٤٨٨ت (
الشبيين بياء املعجمة ألن الغالب على بلده : اليابسي، وينسبه آخرون فيقولون

))وهي شجرة الصنوبر ن  الشبيةشجر
)٥(.  

هو أبو علي إدريس : الشبيين(((:  ه٥٤٢ت (ويقول أبو حممد الرشاطي 
بن اليمان األندلسي اليابسي الشبيين منسوب إىل شجرة الشبني وهو الصنوبر ا

))كثري بيابسة ينسب إليها
)٦(.  

شجر ، )٧(يعرف بالشبيين وهو بالعجمية((ّويذكر ابن األبار أنه 
))الصنوبر

)٨(.  
إلشارة إىل أن ّبإمجاع كل من ترجم له إال أنه البد من اأبو علي وكنيته هي 

صاحب أطول ترمجة البن اليمان وأمهها وأوسعها والذي (  ه٥٤٢ت (ّابن بسام 
                                                 

  .٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٨/٣٢٧الوايف بالوفيات ) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١/١٦١: فوات الوفيات) ٣(
  .٦/١١٠: توضيح املشتبه) ٤(
  .١/٤٧٦: ، وانظر اإلكمال١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(
  .١٩٠: ، واختصاره٨٢: اقتباس األنوار) ٦(
  .Sapin: ، وبالفرنسيةSabina: - باإلسبانية - والشبني ) ٧(
   .١/١٩٥: التكملة) ٨(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 قد ))الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة((ذكره يف أغلب أجزاء سفره الكبري 
 أيب ةذكره يف سرد أمساء األدباء والشعراء الذين سيرتجم هلم يف أول الكتاب بكني

  .)٢(ا ذكره بكنيته أيب عليمث ذكره حيثم، )١(ّعبد الله
وأخربت أن أصله من قسطلة الغرب من ((: ويستقصي ابن بسام أصله فيقول

))مرية ابن هارون عمل شنت
(  ه٦٨٥ت (، وبناء على ذلك وضعه ابن سعيد )٣(

: كتاب اململكة الشلبية وهو كتاب((يف كتابه املغرب يف حلى املغرب يف قسم 
ّقسطلة، تعرف بقسطلة الغربّالكواكب املطلة يف حلى مدينة  ّ((

)٤(.  
  :بلده ومولده

ذكره يف بعض كتبه اليت مل تصل (  ه٤٢٦ت (رأينا من قبل أن ابن شهيد 
))ياليابس: فنسبه إىل بلده فقال((إلينا 

ّ، ومثة إشارة يسرية يف تعليق ابن بسام )٥(
يابسة بًإن رائحة الشبني على شعرك، تعريضا له ((: على قول حاجب املوفق جماهد

))أكثر مثرها الشبنيجزيرة في البحر كان منها  - 
ويذكر كل من ابن . )٦(

))من أهل جزيرة يابسة((ار أنه َّ وابن األب( ه٦٣٣ت (دحية
د ـوهذه الشواه. )٧(

  .ل هو جزيرة يابسة، وتشري إىل أن مولده كان فيهاـد أن موطنه األصيِّتؤك
 ,زة عن جزائر األندلس املنـسيةَّعصام سيسامل يف دراسته املمي. وقد ذكر ذلك د

اهديــة العامريــة عــدد مــن الــشعراء )٨(جــزراشــتهر يف ((: قــال  البليــار يف عهــد اململكــة ا
                                                 

  . تعاىلّقه الفاضل الدكتور إحسان عباس رمحه اللهِّلذلك حمق ومل يتنبه ١/١/٢٨: الذخرية) ١(
  .٣/١/٣٣٦، ٢/١/١٠٦: الذخرية) ٢(
  .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(
  .١/٤٠٠: املغرب) ٤(
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(
  .٣/١/٣٤٠: الذخرية) ٦(
  .١/١٩٥، التكملة ١٣٠: املطرب) ٧(
  .جزائر، ألن مجع جزيرة جزائر: الصواب) ٨(



  
٨٣٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

أبـــو علـــي إدريـــس بـــن : واألدبـــاء مـــن أصـــالء أهلهـــا والوافـــدين إليهـــا وكـــان مـــن أشـــهرهم
))البليارجزر اليمان العبدري الشبيين اليابسي من جزيرة يابسة ثالثة 

)١(.  
أطـال اإلقامـة ((رى ابن سعيد بأن اليابسي هي نسبة إىل جزيرة يابسة ألنه وي

))يف جزيرة يابسة حىت عرف منها
)٢(.  

بيد أن أحداث حياته وتـوزع ممدوحيـه يف أحنـاء متفرقـة مـن األنـدلس يـدل 
ّعلــى عكــس ذلــك كمــا ســوف نــرى، ويــرجح أنــه ولــد يف جزيرتــه الــصغرية يابــسة  ُ

ولــد الــصغري منهــا إىل شــبه جزيــرة األنــدلس للبحــث وفيهــا ترعــرع مث خــرج هــذا ال
  .عن اجلواء العلمية للوصول إىل حياة كرمية

  :هـمالمح حيات
انتقل إدريس بن اليمان إىل أقرب مدينة أندلسية من جزيرته يابسة وهي 
مدينة دانية الواقعة على الساحل اجلنويب الشرقي من األندلس ونشأ يف تلك 

بغ فيها وملع جنمه وارتفع ذكره وسار شعره يف اآلفاق م ونَّاملدينة ودرس وتعل
ا نشأ، ومنها انبعث انبعاث السيل وأدرك إدراك ((: ّقال ابن بسام وبدانية قرأ و

الليل، حىت تضاءلت اهلضاب عن قدره، وماجت األرض ببحره وصار شعره 
ّمسر النادي وتعلة احلادي ومتثل احلاضر والبادي ّ((

)٣(.  

                                                 
والروض  ،٥/٤٨٦معجم البلدان :  وانظر تعريف يابسة يف .٥٣١: ّندلس املنسيةجزر األ) ١(

  .٦١٦:املعطار
   .١/٤٠٠: املغرب) ٢(
   .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ًوقرأ، فال نكاد نعرف من أساتذته إال صاعداأما على من درس  ت ( اللغوي، )١(ّ
روى عن أيب العالء ((ه أن ابن اليمان ـل فقد ذكر غري واحد من املرتمجني ( ه٤١٧

))صاعد اللغوي
)٢(.  
بعض هذه الرواية عن صاعد (   ه٥٧٥ت (ح ابن خري اإلشبيلي ِّويوض

، كثريةاملذكور جمون ، )٣(ويف شعر ابن حجاج: قال أبو بكر املصحفي((: فيقول
شيخ من بين مفرج أقارب القاضي ] أي على صاعد[وكان يسمعه معنا عليه 

))ابن مفرج وإدريس بن اليماين الشاعر
، ونظن أن مثل هذا الديوان ال يروى )٤(

ن إدريس قد مسعه على صاعد يف سرقسطة بني سنيت إ، مث للشداة الصغار
يس من املعهود أن يسمع الصغري مع شيخ من بين مفرج، ول) ٤١٤-٤١٢(

 ولعل ،ّمع الكبري لذلك فإن املرجح أن مساعه على صاعد كان يف سن متقدمة
ذلك يف أثناء قدومه على سرقسطة ملديح صاحبها وال يكون هذا يف زمن 

  .التحصيل والطلب
))شـاعر جليـل عـامل((ومع ذلك فقد كـان يوصـف إدريـس بأنـه 

والـصفة ، )٥(
ًل من العلم وعل حىت امتأل وطابه علما وفهمااألخرية تشي بأنه  ً ّ.  

                                                 
ّعبد الوهاب التازي .  د- صاعد البغدادي حياته وآثاره : عة يف كتابَّانظر ترمجته املوس) ١(

 وزارة األوقاف والشؤون - د سعود وقد جعله مقدمة لتحقيق كتاب الفصوص لصاع
  .١٩٩٣ -  املغرب - اإلسالمية 

، فوات ٨/٣٢٧، الوايف بالوفيات ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم١/١٩٥: التكملة) ٢(
  .١/١٦١: الوفيات

، سري ٨/١٤، تاريخ بغداد ٢/٢١١، يتيمة الدهر (  ه٣٩١ت (شاعر عباسي مشهور ) ٣(
، الكامل يف ١١/٣٢٩داية والنهاية ، الب١/١٥٥، وفيات األعيان ١٧/٥٩أعالم النبالء 

  .٢/٥٧٤): فروخ. د(، تاريخ األدب العريب ٢/٢٣١، األعالم ٩/٥٨التاريخ 
   .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ٤(
  ١٣٠: و انظر املطرب , ١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(



  
٨٣٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

وبعد أن نضجت مواهب إدريس بن اليمان الشعرية، وصقلت علومه 
واشتهر ذكره، وذاع شعره؛ انتقل إىل مرحلة انتجاع ملوك الطوائف يف األندلس 

عت َّ امللوك ألن عقد اخلالفة قد انفرط وتوزن وأخذ يتنقل بيللتكسب بشعره، 
رب احلميدي بأن ُ وخي-  كما هو معروف - تلف أرجاء األندلس ّحباته يف خم

))ينتجع امللوك فينفق عليهم((إدريس بن اليمان كان 
)١(.  

))ّوجتول يف بالد األندلس((: ارَّويقول ابن األب
)٢(.  

))له أمداح كثرية يف ملوك الطوائف((ويذكر ابن سعيد عن ابن اليمان أنه 
)٣(.  

 ,أمداحه إىل كثرة تطوافه على ملوك الطوائفشري ابن اليمان يف بعض ُوي
اهد العامري   .كما يف مدحيه 

 وهو جتواله بني ،ّويفصل ابن بسام القول يف هذا الشطر املهم من حياته
م يف الشعر،ملوك الطوائف وفهمه ألهوائهم  من غري إرخاص ، وحتقيقه لرغبا

، !! إنشاده القصيدة إذ كان يشرتط أن يأخذ من ممدوحه مئة دينار قبل،لشعره
ًورد ابن بسام عددا مهما من قصائده املدحيةُكما ي وطفق يرتدد على ملوك ((: ً

ْرب وجيري يف أهوائهم جري املاء يف َّد الكاس على الشُّالطوائف باألندلس ترد
ّعليها حجابا وال ضمنها الغصن الرطب، وكان كلما قال قصيدة مل يضرب  ً

ا مئة دين  :و ينقل قول إدريس ملن يسأله قصيدة مدحية. ))ارًكتابا حىت يأخذ 
إشاريت مفهومة، وبنات صدري كرمية، فمن أراد أن ينكح بكرها فقد عرف ((
))هرهاَم

)٤(.  
ح ابن اليمان يف بعض قصائده املدحية إىل طلب العطاء بطريقة ّويلم

ًذكية وينتقل انتقاال بارعا من الغزل إىل املديح فيقول ً:  
                                                 

  .١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١/٤٠٠املغرب ) ٣(
  .٣٣٧- ٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 راداهفـــــــــــــ ن يقشـــــــــــــل العاكـــــــــــــبـــــــــــــه ول   ريــــــد جمــــــال تـــــــم لــــــي تــــــوأم الهـــــــوىف

 نــدى ابــن أبــي موســى إذا الــشعر ناجــاه   ول حتـــــــــى كأنـــــــــهستكامـــــــــل فيـــــــــه الـــــــــ

 ّلــــــه ابــــــن أبــــــي موســــــى ففــــــك معمــــــاه   ي فــــانبرىِّمــــُلقــــد كــــان معنــــى الجــــود ع

ـــــــة ـــــــت رطيب ـــــــدنيا فمال ـــــــه ال ًعلـــــــــي ميـــــــــودا تحـــــــــت أوراق نعمـــــــــاه   هـــــــصرت ب ّ 

ــــــك عنــــــي ســــــائال فأنــــــا الــــــذي  ّتمنــــــــى فأفــــــــضى للــــــــذي قــــــــد تمنــــــــاه   ًفمــــــن ي

 ولكــــــن أياديــــــه التــــــي أضــــــحكت فــــــاه   ّومـــــا ضـــــحك النـــــوار مـــــن شـــــق جيبـــــه

ـاهمـــك   َومـــــا فتحـــــت أيـــــدي الحيـــــا زهـــــرة الربـــــا ــ  )١(ا فتحـــت روض القـــريض عطاي

فهم وال تفلح عند بعض املمدوحني ُفهم إشارته تلك وتفلح، وقد ال تُوقد ت
ت (ّيد نفسه، وعلق عليه ابن ظافر كما يف اخلرب الذي أشار إليه ابن شه

ت (ّ، فقد وفد ابن اليمان على الوزير أيب جعفر أمحد بن عباس ( ه٦١٣
ًباملرية فمدحه فلم يـلق إليه باال، ومل يعطه شيئا فهجاه وأفحش(  ه٤٢٩ ً ِ قال ((: ُْ

 وقد كان - وأحسب أن الذي هجاه به إدريس وأفحش فيه قوله : علي بن ظافر
ة وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به فأنفذ إليه عند خروجه منها، ّوفد عليه باملري

  :يقول
ّإيـــــــــــــه أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر المرجـــــــــــــى ـــــــال طيـــــــري خـــــــالف طيـــــــرك   ٍ ـــــــا ب  ْم

 لـــــــــــــــم أهـــــــــــــــد أمثالهـــــــــــــــا لغيـــــــــــــــرك   أهـــــــــــــــديت رقراقـــــــــــــــة المعـــــــــــــــاني

ْفلـــــــــــــم تمرهـــــــــــــا ولـــــــــــــم تمرنـــــــــــــي ِْ َِ  ولـــــــــــــم تمرهـــــــــــــا بفـــــــــــــضل ميـــــــــــــرك   َ

 )٢( ك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ًفـــــــــصار شـــــــــعري لـــــــــديك بكـــــــــرا

                                                 
   .٣/١/٣٥٣: الذخرية) ١(
  .٨٤: بدائع البدائه) ٢(



  
٨٣٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ًن اإلخفاق كان كثريا يف ذلك الزمن الصعب، وأن كثريا من الوعود ال ويبدو أ ً
ا  فنرى ابن اليمان يراجع بعض أصحاب هذه الوعود ،ينجزها قاطعوها وال يفون 

ـا، فقـد ذكـر احلميـدي عـن حممـد بـن غالـب  أنـشدين : قـال((الذين أبطؤوا بالوفـاء 
  :بوعد فأبطأ بهله وعده  أبو علي إدريس بن اليمان لنفسه إىل صديق

 ّتكحــــــــــل بــــــــــالمنى حــــــــــدق األمــــــــــاني   عــــــدات الحــــــر خيــــــل فــــــي رهــــــان

ـــــــــان   ّوكانــــــت منــــــك لــــــي عــــــدة أطلــــــت ـــــــــت صـــــــــبوح فـــــــــي عن  ّكمـــــــــا غن

 ِمــــــــــن اإلنجــــــــــاز عــــــــــن ذاك الحــــــــــران   وقــــــــد حرنــــــــت فعاودهــــــــا بــــــــسوط

َوال يـــك جيـــد جـــودك جـــذع نخـــل  )١(ُوطرفــــــــــــــك ينثنــــــــــــــي كــــــــــــــالخيزران   ُ

  :وهـدوحـمم
حكم  ()٢( يوسف بن علي العامري أبو الجيوش مجاهد بن- ١
ّويكىن أيضا بأيب احلسن ويلقب باملوفق(  ه٤٣٦-٤٠٠ ّ ً ّ.  

  .وهو من ملوك الطوائف حكم دانية وجزائر األندلس الشرقية
د وفود ابن اليمان ِّومثة إشارة يسرية ذكرها ابن سعيد يف ترمجة جماهد تؤك

))ن اليمانوقد وفد عليه أفراد الشعراء كإدريس ب((: عليه إذ يقول
)٣(.  

ومثة خرب واحد يتحدث عن تعريج ابن اليماين عليه أورده ابن بسام يف 
  :ّودخل إدريس بن اليماين على املوفق أيب اجليش فأنشده((: ّذخريته ونصه

 ُأسري بها إذ ليس يسري كوكب   ّولرب ليل قد طرقت وهمتي

                                                 
  .٧٦: جذوة املقتبس) ١(
، ٢/٤٠١، املغرب ٧٤: ، املعجب٣/١/٢٢، الذخرية ٣٥٢: انظر جذوة املقتبس) ٢(

، جزر األندلس ١٨٨: ، دول الطوائف٢١٧: ، أعمال األعالم٣/١٥٥البيان املغرب 
  .٥/٢٧٨، األعالم ١٣٦: املنسية

  .٢/٤٠١: املغرب) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ّسيدان رمل أو أسود درب   في معشر شم األنوف كأنهم ُ 

 ّقنعوا بسنا الضحى إذ أوبواوت   لبسوا دياجير الدجى إذ أسأدوا

 لهم ومشرق كل أرض مغرب   ّوسروا فمغرب كل أرض مشرق
.....  

ُلما أنار سناه كادت تغرب   وكأن قرن الشمس وجه مجاهد ّ 

ًوهو يف كل ذلك يعبث بيديه يف قليل شعر عارضته، استثقاال للعارفة، 
ًال بالفائدة، فلما أملقه األمر، وأعوزه الصرب، غمز حاجبه ًوخبال باجلائزة، وجه

إن رائحة : َّبشطر حاجبه، فاختطف القرطاس من يده وقال وقد سد خياشيمه
 جزيرة يف البحر كان منها أكثر مثرها -ًالشبني على شعرك، تعريضا له بيابسة 

، وراجعه ر يف ذيل كالمه، فلما وثبت إليه نفسهَّ فخجل ملقامه وتعث-الشبني 
إن كنت أسأت يف مدحك، فأحسن يف منحك، أو : أيها األمري: ّحسه، قال

ْقصرت يف وصفك، فأطل يف عرفك ّ.  
ا بابن اليمان وحده، ولكنه كان وهذا األمر مل يكن مصادفة أو خاص

ّدأبا يف جماهد وسلوكا معيبا فيه، فقد نقل ابن بسام عن ابن حيان قوله عن  ّ ً ً ً
 مع أدبه من أزهد الناس يف الشعر وأحرمهم -  فيما بلغين -كان على أنه ((: جماهد

ًبه كلمة كلمة كاشفا ملا زاغ فيه من لفظة َّألهله وأنكرهم على منشده، ال يزال يتعق
ّوسرقة، فال تسلم على نقده قافية، مث ال يفوز املتخلص من مضماره على اجلهد 

 ذلك مدحه، وخال الشعر منلديه بطائل، وال حيظى منه بنائل، فأقصر الشعراء ل
))ذكره

)١(.  

                                                 
  .٣/١٥٦: ، ونقل النص صاحب البيان املغرب٣/١/٢٣:  الذخرية)١(



  
٨٣٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ّ أبو زيد عبد العزيز بن محمد بن أيوب البكري- ٢
(  ه٤٤٣- ٤٠٣حكم  ()١(

  .ّب بعز الدولةَّيلق
 .، وجزيرة شلطيش)أو أونبه(أحد ملوك الطوائف وصاحب مدينة ولبة 

ًأثىن عليه ابن األبار وأورد شطرا من قصيدة البن اليمان يف مدحه، قال ّ :
ًجوادا ممدحا، وفيه يقول أبو علي إدريس بن اليماين من قصيدة فريدة وكان (( ّ ً
ً وكان إدريس هذا مقدما من فحول شعراء األندلس- ّ...  

َ األحبة جادُإذا مرضت أرض   أعيدي سقى مثواك ألعس أشنب  هاّ

 ّمتى ما يعدها لم تمل معادها   يضوع بواديك األغن أغانيا

 دها عبد العزيز أجااحسبنا جد   ّإذا ما أجادت كفه حول روضة

ّمث تصرف يف املديح تصرفه يف النسيب وأحسن وأبدع ّ((
)٢(.  

- ٤٠٨حكم ( وزير المنذر بن يحيى التجيبي )٣( ابن واجب- ٣
  ( ه٤١٤

ّال نعرف عنه شيئا أكثر من أنه أحد جلة كتاب املنذر ووزرائه الذي حكم  ّ ً
ّافية؛ فقد أورد ابن بسام قصيدة له وأن ابن اليمان مدحه بقصيدة ك. يف سرقسطة

ا يف ابن واجب ومطلعها   :وذكر أ
ــــــــــشامة وأراك وادي األراك أطلـــــت شـــــكوى الـــــشاكي  )٤(ِ◌بــــــــــشميم كــــــــــل ب

 ومل يتعرض ،ولكنه انتقى منها أربعة أبيات أخرى يف وصف محامة فقط

                                                 
، البيان ١/٣٤٧، املغرب )ومثة خالف (٢/١٨٤، احللة السرياء ٢/١/٢٣٣الذخرية ) ١(

، معجم ما ٤/٢٥: ، األعالم٤٣: ، دول الطوائف٢١٠: ، أعمال األعالم٣/٢٤٠املغرب 
  ). ح- ز (قدمة امل: ، مسط الآللئ شرح أمايل القايل)ص(املقدمة : استعجم

  .٢/١٨٥: ّاحللة السرياء) ٢(
  .٢٦٨: ، دول الطوائف٣/٢٨٦، اإلحاطة ٣/١٧٧، البيان املغرب ١/١/١٨٣: الذخرية) ٣(
  .٣٤٥- ٣/١/٣٤٤: الذخرية) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .للغرض الرئيس وهو مدح الوزير الكاتب ابن واجب
 أحمد بن أبي، ّتلي يحيى بن علي بن حمود وزير المع)١(ّنةـ ابن بق- ٤
  .ر دولتهِّوزير املعتلي وكاتبه ومدب (. ه٤٣٣ت (ّبن بقنة الرببري اموسى 

ًوقد أورد ابن بسام شطرا من قصيدة البن اليمان ميدح فيها  ابن ((ّ
))ّبقنة

  :ّوزير حيىي بن محود أوهلا، )٢(
ُّوغنــــــــاه أيكــــــــي الحمــــــــام فأبكــــــــاه ّ األراك فلبــاهدعــاه الهــوى مــن ذي ّ

)٣( 
  :وفيها يذكر اسم الوزير صراحة غري مرة

 ى ابن أبـي موسـى إذا الـشعر ناجـاهند تكامــــــــل فيــــــــه الــــــــسول حتــــــــى كأنــــــــه

ّ أبـــي موســـى ففـــك معمـــاهابـــنلـــه   فـــانبرىَيّ كـــان معنـــى الجـــود عمـــلقـــد ّ)٤( 

  ودـّ ابن حم- ٥
ًأن عبادا املعتضد سأله أن ذكر ابن بسام  ض السينية ميدحه بقصيدة يعار((ّ
ا آل محود ))ّاليت مدح 

، فمن ))دّالسينية يف ابن محو((ويف بعض نسخ الذخرية ، )٥(
ّابن محود هذا، وما هي هذه السينية الفائقة اليت طلب منه ابن عباد معارضتها ّ.   

 )٦(ود العلوي الحسنيـّيحيى بن علي بن حم: ولعل املقصود هو
                                                 

      ، املغرب ٣/١/٣٥٢، ١/٢/٦٤٩، ١/١/٥٥٢، الذخرية ٣٠: جذوة املقتبس) ١(
، اخلالفة ١٤١- ١٣٦عالم ، أعمال األ٢١٧، ٣/١٤٣، البيان املغرب ٢/٢٠٦

  . ١/٢/٦٧١األموية والدولة العامرية 
ًق الذخرية، وذكره أيضا ِّيف األصل ابن مقنة، وهو وهم من األستاذ الفاضل العامل حمق) ٢(

  .م واحدَلَباسم ابن أيب موسى يف مواضع أخر مل يعلم أن االمسني لع
  .٣/١/٣٥٢الذخرية ) ٣(
  .٣/١/٣٥٣الذخرية ) ٤(
  . ٣/١/٣٣٦: ةالذخري) ٥(
، ٣/١٣١، البيان املغرب ١/٢٩٩، املغرب ٥٤- ٥٢: ، املعجب٢٤: جذوة املقتبس) ٦(

 /٨        :، األعالم١/٢/٦٧٠: ، اخلالفة األموية والدولة العامرية١٣٢: أعمال األعالم



  
٨٤١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

  .من عقب األدارسةأحد ملوك دولة بين محود ، ( ه٤٢٧- ٣٨٥(
ِّومثة قصيدة المية أوردها ابن بسام يف خمتاراته البن اليمان ومل حيد ّ د ملن ّ

ا قيلت يف أحد آل محود الذين يرجعون  ا تدل على أ ّقيلت ولكن بعض أبيا
ّبنسبهم إىل علي بن أيب طالب كرم الله وجهه، وهي ّ ّ:  

 ُوادي حنــــــين والــــــصفوف حوافــــــل قـار بجـانبي ابن خاضـب ذي الفهذا

ـــــــارق عـــــــارض ـــــــر والحـــــــرب ب ــــــل ٍوبخيب  وبنــــــات أعــــــوج مــــــا شــــــحته زائ

 )١(طمحـــــت عيـــــون نحـــــوه وأنامـــــل  إليــــــــه رايتــــــــه وقــــــــدُدفــــــــع الرســــــــول

  ( ه٤٢٩ت(ي العامري بّ بن عباس وزير الفتى زهير الصقل)٢( أبو جعفر- ٦
وزير كاتب (  ه٤٢٩ت ( يبّأبو جعفر أمحد بن عباس بن أيب زكرياء القرط

  .ّعالم كتاب عصر الفتنةمن أ
 وفد قد كان((ّأن أشرنا إىل أن ابن ظافر قد أكد أن ابن اليمان ، )٣(وقد سبق

))عليه باملرية وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به
وبعد أن خرج ابن اليمان من ، )٤(
  .ّاملرية أوصل إليه مقطعة هجاه فيها وأفحش

                                                                                                         
 لويس سيكو دي -  ))احلموديون سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء((: ، وانظر كتاب١٥٧
  .بعدها وما ٢٥: لوثينا

  .٣/١/٣٥٧الذخرية ) ١(
، البيان ٢/٢٠٥ ومواضع متعددة، املغرب ٣/١/٢٢٩، ورسائله يف ١/٢/٦٤٥الذخرية ) ٢(

، اخلالفة األموية والدولة ٢١٦: ، أعمال األعالم١/٢٥٩، اإلحاطة ٢/١٦٩املغرب 
ووهم يف  (١/١٤٢، األعالم ٢٢١ - ١٣٠ - ١٢٩: ، دول الطوائف١/٢/٦٧٢العامرية 

  (. ه٥٣٠إذ جعلها سنة وفاته 
  .)٨٣٦(انظر الصفحة ) ٣(
  .٨٤: بدائع البدائه) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 مناد الصنهاجي ّ بن حبوس بن ماكس بن زيري بن)١( أبو مناد باديس- ٧
أعظم ملوك الرببر يف عصر ملوك الطوائف وأقواهم . ( ه٤٦٥- ٤٢٨حكم (

  :ّوقد أورد ابن بسام قطعة البن اليمان يف مديح باديس منها. ًجانبا
 ُجـــــــج زواخـــــــر أو عـــــــوارض لمـــــــعل  القائــــــــــد الجــــــــــرد العتــــــــــاق كأنهــــــــــا

 ُ فيهـــــــــا شـــــــــهاب يـــــــــسطعفكأنـــــــــه   ّمتوقـــــد فـــــي الحادثـــــات إذا دجـــــت

ـــــم هـــــو القمـــــر المبـــــاهي طالعـــــا ُهــــم النجــــوم الطلــــع وصــــنهاجة   ًعل ّ ُ
)٢( 

  ّ عباد بن محمد بن إسماعيل اإلشبيلي)٣( أبو عمرو المعتضد- ٨
  ( ه٤٦١- ٤٣٣حكم (

  .أحد كبار ملوك الطوائف وصاحب إشبيلية وما حوهلا
 ،ّسأله عباد يف بعض رحله إليه((ّوقد مر ابن اليمان باملعتضد بإشبيلية و

ا قصيدته ،ه وشكاسة أخالقهعلى كثرة بوائق  أن ميدحه بقصيدة يعارض 
ا آل محود، فقال إشاريت مفهومة وبنات صدري كرمية : له السينية اليت مدح 

))ن أراد أن ينكح بكرها فقد عرف مهرهاَفم
)٤(.  

ًوأغلب الظن أن عبادا قد دفع مهر قصيدة ابن اليمان وأن إدريس بن اليمان 
ا قصيدته يف آل محود، ولكن القصيدتني كلتيهما قد قد قال فيه قصيدة عارض 

  . ومن الشعر األندلسي عامة،ضاعتا فيما ضاع من شعر الرجل خاصة

                                                 
: ، أعمال األعالم١/٤٣٥، اإلحاطة ٣/٢٦٢، البيان املغرب ٢/١٠٧املغرب ) ١(

  . ٢/٤٠: ، األعالم١٢٦: ، دول الطوائف٢٣٠
  .٣/١/٣٥٥الذخرية ) ٢(
 ، أعمال٣/٢٠٤، البيان املغرب ٢/١/٢٤، الذخرية ١٧٢: مطمح األنفس) ٣(

  .٣/٢٥٧: ، األعالم٣٩: ، دول الطوائف١٥٥: األعالم
  .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٤(



  
٨٤٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

  المأمون يحيى بن إسماعيل ابن ذي النون البربري)١( أبو زكريا- ٩
أحد كبار ملوك الطوائف  . كذلك بأيب احلسنَّويكىن(  ه٤٦٧- ٤٣٥حكم (

  .موأعظم بين ذي النون وأشهره
ّوقد أورد ابن بسام البن اليمان قصيدة ميمية طويلة يف مدح املأمون ابن ذي 

  :النون ذكر امسه وكنيته فيها غري مرة

 ْولـــــوال ابـــــن ذي النـــــون لـــــم يـــــستقم ّولكــــــــــــن هــــــــــــذا الزمــــــــــــان اســــــــــــتقام

ْكمــــــــا ســــــــكن الفعــــــــل جزمــــــــا بلــــــــم فقــــــــــــد ســــــــــــكنت عــــــــــــين دهمائــــــــــــه ً 

ـــــــا الملـــــــوك قطـــــــا   رعيـــــــــــــة يحيـــــــــــــى حمـــــــــــــام الحـــــــــــــرم البيـــــــد لكـــــــنرعاي

      ....            ....  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدلت حال  فــــــــــال مــــــــــا يعــــــــــاب وال مــــــــــا يــــــــــذم أرى العــــــــــــــــالم اعت

ـــــــــــم ّوكـــــــــــــان بحـــــــــــــال انتقـــــــــــــاص فـــــــــــــتم ـــــــــــون ت ـــــــــــابن ذي الن ـــــــــــه ب  ولكن

ــــــــي الهمــــــــم لـــــــــــــه شـــــــــــــيمة كالـــــــــــــشمول همـــــــــــــام ــــــــت الهمــــــــوم وتحي  تمي

ـــــــــي ـــــــــا الحـــــــــسن الحـــــــــسن المكتن ــــــــه ال جــــــــرم تعــــــــبمــــــــا هــــــــو ن أب  )٢(ل

  ( ه٤٦٨-٤٣٦حكم (لي بن مجاهد العامري  ع)٣( إقبال الدولة-١٠
ّوقد أورد ابن بسام البن  .أحد ملوك الطوائف حكم دانية واجلزائر الشرقية

اليمان قصيدة حائية شهرية نظمها يف إقبال الدولة بن جماهد بدانية وفيها 
                                                 

: ، أعمال األعالم٣/٢٧٧، البيان املغرب ٢/١٢، املغرب ٢/١/٢٦٨الذخرية ) ١(
  .٨/١٣٨، األعالم ٩٧: ، دول الطوائف١٧٧

  .٣٤٣- ٣/١/٣٤٢: الذخرية) ٢(
  
، ٢٢١: عمال األعالم، أ٣/١٥٧، البيان املغرب ٢/٤٠١، املغرب ٧٤: املعجب) ٣(

  .٤/٣٢٢، األعالم ١٦٤: ، جزر األندلس املنسية٢/١/٢٠٠دول الطوائف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :يذكر امسه واسم أبيه
ـــــــــــه ـــــــــــن مجاهـــــــــــد أوردت ـــــــــــي ب ِروض المـــــــــديح وموســـــــــم المـــــــــداح   بعل ّ 

ُغــــــــصن يــــــــراح   ثهالن في عقد الحبا ولدى الوغى   إلــــــــى نــــــــسيم ريــــــــاحَ

ــــــي ــــــــسباح   فــــــالبر بحــــــر مــــــن مدائحــــــه الت ار وال ــــــــى الطي ــــــــي عل ّترب ّــــــــ
)١( 

  :دقاؤهـأص
  إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الحميري)٢( أبو الوليد- ١

  ( ه٤٤٠ت حنو (اإلشبيلي 
ريس بن اليمان لقد ذكر أبو الوليد احلمريي يف كتابه البديع يف فصل الربيع إد

ًمرارا وانتقى له بعض املقطوعات يف وصف األزهار، ومما يدل على معرفته األكيدة 
به، وصداقته له أنه كان يأخذ أكثر ما اختار له عن الشاعر نفسه فنجده يقول يف 

))لنفسه فيه أبو علي إدريس بن اليماينوأنشدني ((: مقدمات بعض ما اختاره له
)٣( ،

))وهوأنشدنيه ًضا فيه تشبيه عجيب وله أي((: أو يقول
)٤(.  

ّ أبو جعفر أحمد بن محمد ابن األبار- ٢
ت ( الخوالني اإلشبيلي )٥(

  ( ه٤٣٣

                                                 
  .٣/١/٣٤٤الذخرية ) ١(
َّعبد الله عسيالن دراسة مطو. كتب عنه د) ٢( لة يف مقدمة حتقيق كتابه البديع يف وصف الربيع ّ

. رق هنري بريسعلي كردي، وكذلك املستش. ًق الكتاب أيضا وكتب عنه دراسة موجزة دَّوحق
  .٤/٤٩٤) فروخ. د(وانظر كذلك مصادره يف تاريخ األدب العريب 

  .١١٢- ١٠٨: وانظر. ٩٧: البديع) ٣(
  .١١٥: البديع) ٤(
، املغرب ٢/١/١٣٥، الذخرية ١٠٧: ، جذوة املقتبس)مواضع كثرية(البديع : انظر) ٥(

ريخ ، تا٣/٤٧٧ نفح الطيب ,٨/١٣٧:الوايف ،١/١٤١، وفيات األعيان ١/٢٦٤
   .١/٢١٣، األعالم ٤/٤٧٢) فروخ(األدب العريب 



  
٨٤٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ت يف عهد املعتضد  ()١(ّ أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة- ٣
  ).عباد

 للوزير ))حديقة االرتياح يف صفة حقيقة الراح((ّنقل ابن بسام من كتاب 
  :نقلت من خطه، قال((:  على ذلك فقالَّ ونصابن مسلمة

ذه األبيات إىل األديبني أيب علي إدريس وأيب جعفر بن  ًكتبت يوما 
  :ًار مستدعيا هلماَّاألب

 ِويـــــــــــــــا قـــــــــــــــسيمي صـــــــــــــــفاء   أيا شقيقي إخاء

ــــــــــــــــم    ومــــــن همــــــا فــــــي ذوي الفــــــه   جــــــــــــــــوهر األدبــــــــــــــــاءـ

 ّإلـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــدي نـــــــــــــــــــداء   تفــــــــــــــــــــــــــــــضال وأجيبــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــسا بحـــــــــــــــــــــــــــديث لتأ  وقهــــــــــــــــــــــــــــــــوة وغنــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ن

  :قال، فأجابين إدريس
 في رقة وصفاء   يا صنو ماء السماء

 يجلو دجى الظلماء   ويا سراج ضياء

 في بهجة وذكاء   ُبهرت سيما ذكاء

 قوادم الجوزاء   وحزت في العلياء

 وأحمد الشعراء   يا حاتم الكرماء

 ســــــــــــــــــــــــــــواطع الــــــــــــــــــــــــــــألالء   ٍبادهتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلل

ـــــــــــــى الحـــــــــــــسناء   ّريض حــــــــــــــــــسن كــــــــــــــــــدرقــــــــــــــــــ ـــــــــــــى طل  عل

ـــــــــــــى ـــــــــــــي كـــــــــــــل معن  معنــــــــــــــى الغنــــــــــــــى والغنــــــــــــــاء   ّيقـــــــــــــود ف

                                                 
، ٢٠٤ -  ٢٠٣: ، مطمح األنفس٦١: ،  جذوة املقتبس)مواضع كثرية(انظر البديع ) ١(

  . ١/٩٦: ، املغرب٨٠: ، بغية امللتمس٢/١/١٠٥الذخرية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 دعــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــن آالء   وقــــــــــــــد أجبنــــــــــــــا إلــــــــــــــى مــــــــــــــا

))مــــــن نجــــــم كــــــل ســــــماء    نجمــــــــــــــــك أســــــــــــــــمى]ال زال[
)١(. 

ّولكن ابن بسام مل يورد رد ابن األب ّ   .ارّ

وبينه وبني إدريس ((: وأشار ابن سعيد يف ترمجة ابن مسلمة إىل ذلك فقال
))ّألبار مراسالتبن اليمان وابن ا

)٢(.  

الس اإلخوانية يف جمايل الطبيعة ةويف شعره املتبقي مقطوع  يف وصف ا
   :هاالساحرة يقول في

ــــــــات فــــــــراش   و إخـــوان صـــدق قـــد أنـــاخوا بروضـــة ــــــــيس لهــــــــم إال النب ُول ِ 
 )٣(َمــــصابيح تهــــوي نحــــوهن فــــراش   والنـــــــور يـــــــسقط فـــــــوقهمفخلـــــــتهم 

يف إضافة لفظة الفتيان إىل ويتبدى حرصه على قيم الصدق واحملبة 
  .و يف هذه الصورةالصدق، 

  :معاصروه
 الذين ذكروا -  وأصدقائه  و أستاذهزيادة على ممدوحيه -من معاصريه 

  :يف أخبار معه من دون أن نعرف مدى صلتهم به

- ٣٨٢( األشجعي )٤( أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد- ١
  ( ه٤٢٦

                                                 
  .١٠٧- ٢/١/١٠٦: الذخرية) ١(
  .١/٩٧: املغرب) ٢(
  .١/١٦٢، فوات الوفيات ٨/٣٢٧ الوايف :و انظر , ٨٨٨- ٣/٢/٨٨٧الذخرية  )٣(
 -  بريوت -  دار املكشوف - ّشارل بال : قه وصدره بدراسة كل منَّمجع ديوانه وحق) ٤(

ق رسالة التوابع َّت، وحق. د-  القاهرة -  دار الكاتب العريب - ويعقوب زكي . ١٩٦٣



  
٨٤٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

 الذي عاش فيه ابن اليمان، وتويف فقد عاش ابن شهيد يف العصر نفسه
ًقبله وأورد له شيئا من املختارات يف بعض كتبه اليت مل تصل إلينا، ونقل عنها 

فني كاحلميدي الذي أشار مرتني إىل ذلك يف أثناء ترمجته البن ِّبعض املؤل
))وذكره أبو عامر بن شهيد فنسبه إىل بلده((: اليمان إذ يقول

: ، ويقول)١(
)): أبو عامر بن شهيد يف التشبيه قولهواستحسن له((

)٢(  
ى كذلك معرفته به يف القصة اليت حكاها ابن شهيد عن نفسه َّوتتبد

ّوأوردها ابن بسام يف ذخريته، حدث ابن شهيد عن نفسه  ملا قدم زهري : قال((ّ
ّالصقليب فىت بين عامر حضرة قرطبة من املرية وجه أبو جعفر بن عباس وزيره  عن ّ

ملة من أص
ّ

 وطلب ))ّابن برد وأبوبكر املرواين وابن احلناط والطبين: حابنا منهم
الوزير منهم إجازة شطر من بيت شعري فقام ابن شهيد وأكمل ذلك يف 

ّمث قمت عنهم فلم ألبث أن وردوا علي ((: ّمقطوعة قافية مث يكمل ابن شهيد
محل مكاوي يرض ما جئنا به من البديهة وسألوين أن أوأخربوا أن أبا جعفر مل 

هجاه فأفحش فلم أستحسن اإلفحاش إدريس الكالم على حتاره، وذكروا أن 
)).ًفقلت فيه معرضا إذ التعريض من حماسن القول

)٣(.  

  :وهم - كذلك - ًومن اخلرب السابق يستنتج بأنه عاصر عددا من األشخاص 

                                                                                                         
، ومثة دراسات كثرية عن ١٩٨٠ -  بريوت -  دار صادر -  بطرس البستاين - والزوابع 

  . ونقدهأدبه
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .١٦١: جذوة املقتبس) ٢(
  .١/١/٣٠٧الذخرية ) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ّأبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط - ٢ ت  ( الرعيني األعمى)١(ّ
  (. ه٤٣٧

أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد المعروف بابن برد  - ٣
  (. ه٤٥٠ت حنو  ()٢(األصغر

ت  ()٣(ّأبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي الطبني - ٤
  (. ه٤٥٧
  .)٤(أبو بكر المرواني -٥
ّميمون بن يوسف بن دري -٦

)٥(.  
ّوحدث ميمون بن يوسف بن دري، قال: ّقال ابن بسام دين أبو علي اعتم: ّ

إدريس بن اليماين فجاذبين يف ذكر البديع من القول فأنشدين هذه القطعة يف صفة 
ًالثريا، فعمدت بعد إىل سبعة مثاقيل صحاحا فطبعت عليها وكتبت معها ُ :  

                                                 
، ١/١/٤٣٧، الذخرية ٦٧: ، بغية امللتمس٥٣: ، جذوة املقتبس٢٢: البديع) ١(

، ١/٤٨٣، نفح الطيب ١/١٢١، املغرب ٦/٢٢١، الذيل التكملة ١/٣٨٧التكملة 
   .٦/١٤٩: ، األعالم٤/٤٨٢): فروخ.د(تاريخ األدب العريب 

، مطمح ١٥٣: ، بغية امللتمس١٠٧: ، جذوة املقتبس)مواضع متعددة(البديع ) ٢(
، نفح الطيب ١/٨٦، املغرب ١٢٧: ، املطرب١/١/٤٨٦، الذخرية ٢٠٧: األنفس

  .١/٢١٣: ، األعالم٤/٥١٠) فروخ. د(، تاريخ األدب العريب ٣/٥٤٦
، الذخرية ٥٠: ، مطمح األنفس٣٦٦: ، بغية امللتمس٢٦٥: جذوة املقتبس) ٣(

، تاريخ األدب العريب ١/٩٢، املغرب ٢١٥: ، املطرب٣٤٣: ، الصلة١/١/٥٣٥
  .٤/١٥٨: ، األعالم٤/٥٥٩) فروخ.د(

مل يذكر سوى هذه املرة الوحيدة يف الذخرية، وهو من أهل األدب روى عنه ) ٤(
  .٣/٣٣٠، ونفح الطيب ٤٦٨: ، وانظر البغية٣٢٨: احلميدي يف جذوته

ّبسام يف ترمجة ابن احلناط ذكره ابن ) ٥(  ونعته ١/٢/٧٥٧، ويف ترمجة املنفتل ١/١/٤٣٨ّ
  .٣/٢٦٤بالقائد جبيان، نفح الطيب 



  
٨٤٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

 فاســـــلك مـــــن القـــــول نحـــــو موعبـــــه   وجــــــــــه الثريــــــــــا إن شــــــــــيت تعرفـــــــــــه

ُوشــــــــبهها شــــــــبه مــــــــا بعثــــــــت بــــــــه   انجمـــــك فـــــي البعـــــد ظـــــل مـــــشبهه
)١( 

  .)٢( أبو عثمان خلف بن هارون القطيني- ٧
))وأنشدين عنه أبو عثمان خلف بن هارون القطيين((: قال احلميدي

)٣(.  
ّونص ابن األبار على ذلك فقال وروى عنه أبو عثمان خلف بن هارون ((: ّ

))القطيين
))عنه خلف بن هارون((واختصر الذهيب فقال  .)٤(

)٥(.  

  .)٦(محمد بن غالب - ٨
))أنشدين أبو علي إدريس بن اليمان لنفسه: أنشدين، قالو((: ميديقال احل

)٧(.  

ّأبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله األزدي  -٩ ّّ
  (. ه٤٨٨ت  ()٨(الحميدي

))وقد أدركت زمانه ومل أره((: قال يف جذوته
)٩(.  

- ٣٩٣()١(أبو بكر محمد بن هشام بن محمد بن هشام المصحفي - ١٠

                                                 
   .٣/١/٣٣٧: الذخرية) ١(
، بغية ١٨٢: ، اختصار اقتباس األنوار٢٨: ، مطمح األنفس١٩٨: جذوة املقتبس) ٢(

  .٥٥٥-٣/٤٥٩، نفح الطيب ٢٨٩: امللتمس
  . ١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .١/١٩٥: التكملة) ٤(
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ٥(
  .١٢٥: ، بغية امللتمس٧٦: جذوة املقتبس) ٦(
  .٧٦: جذوة املقتبس) ٧(
ومثة . ٤/٧٢٥انظر ترمجته ومصادره يف كتاب تاريخ األدب العريب للدكتور عمر فروخ ) ٨(

ًبا إن الذي سينشر قريتحقيقي لكتابه تسهيل السبيل عة يف مقدمة َّدراسة ضافية موس
  .ّشاء الله تعاىل

   .١٦٠: جذوة املقتبس) ٩(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  (. ه٤٨١
: قال أبو بكر املصحفي((: قال ابن خري يف فهرسته عن صاعد اللغوي

  ، وكان يسمعه معنا عليه شيخ منكثريةويف شعر ابن حجاج املذكور جمون 
))وإدريس بن اليماين الشاعر، )٢(بين مفرج أقارب القاضي ابن مفرج

)٣(.  
  .كما هو واضح يف اخلرب السابق. شيخ من بني مفرج - ١١
  :هـاتـوف

ارها فإن ـة املراجع احلديثة اليت ترمجت البن اليمان واختصَّلعلى ق
))٤٧٠ه سنة ـكانت وفات((ع اليت ذكرت وفاته جممعة على أنه ـاملراج

)٤( ،
عمر فروخ صاحب الرتمجة الوافية الوحيدة البن اليمان الذي . وعلى ذلك د

ة وكانت وفاة إدريس بن اليمان سن((ل ذلك يف سفره الكبري فيقول ِّيفص
 وزير حيىي مقنةوإذا حنن قبلنا أن يكون مدحه قد بدأ بابن ) ١٠٧٧ (٤٧٠

، وسنة ٤١٢ّبن محود، وكان حيىي قد حكم مالقة يف فرتتني بني سنة ا
فيجب أن يكون قد عاش مثانني سنة أو ) ١٠٣٥ - ١٠٢١(، ٤٢٧
))تزيد

)٥(!!  

                                                                                                         
: ، فهرست ابن عطية٤٢٩: ، فهرست ابن خري٥٢٦: ، الصلة١٣٩: بغية امللتمس) ١(

، شعر ابن ٢/٥٧٣، فهرس الفهارس ١٨/٥٨٠، سري أعالم النبالء ١٠٦- ١٠٢
   .٩٩: يب، شعر ابن هذيل القرط٢٣: شخيص األندلسي

، تاريخ ٨/٨٣، ١/٣٠، سري أعالم النبالء ١/١٣٦ة، ، الصل٦/٩٨ترتيب املدارك ) ٢(
، ٢١/٦٤٣، نفح الطيب ٧٨: ، املرقبة العليا٥٠١(:  ه٤٤٠- ٤٢١وفيات (اإلسالم 

  .٢/٢١٣: ، األعالم١/٢٧٥، هدية العارفني ٣/٣١: إيضاح املكنون
   .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ٣(
، وكذلك علماء ٣/١/٣٣٦إحسان عباس البن اليمان يف حاشية الذخرية . من ترمجة د) ٤(

  .٤٤: معجم الشعراء األندلسيني واملغاربة. ٨٩: معجم احلضارة األندلسية. ٤٧١: األندلس
  .٤/٦٢٣): فروخ. د(تاريخ األدب العريب ) ٥(



  
٨٥١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

اليمان فروخ يف ترمجته البن . وإذا عدنا إىل املصادر اليت اعتمد عليها د
تم بوفاته وليس سوى كتاب واحد منها يذكر سنة وفاته هو  ا ال  جند أ

(  ه٤٥٠(ّالوايف بالوفيات للصفدي الذي حدد سنة وفاة ابن اليمان بسنة 
ذا الرأي الواهم؟(  ه٤٧٠(وليس    !فمن أين أتى 
ّن مقدمات التحليل كانت ناقصة ووامهة فوزير حيىي بن محود هو ابن بقنة إ مث

ليس ابن مقنة وكذلك فإن النتائج ليست صـحيحة إذ مل يـشر أحـد مـن املرتمجـني و
أن ابــن اليمــان قــد امتــد بــه العمــر ووصــل إىل مرحلــة الــشيخوخة فبلــغ الثمــانني أو 

  .إىل مصدر حتديده لوفاة ابن اليمان) فروخ. د(أكثر ومل يشر 
 .طوإذا حبثنــــا عــــن ذلــــك املــــصدر فــــسوف جنــــد أنــــه كتــــاب فــــوات الوفيــــات فقــــ

املــصادر األندلــسية الــيت ترمجــت البــن اليمــان مل تــذكر أغلــب وأعجــب مــن ذلــك أن 
  .سنة وفاته وأن الذين ذكروا وفاته هم املرتمجون املشارقة
وهو معاصر له، (  ه٤٧٥ت (وأول من ذكر وفاته هو احلافظ ابن ماكوال 

))بقي إىل قبل سنة أربعني وأربعمئة((وقد ذكر أن ابن اليمان 
)١(.  

  .)٢(ل السمعاين عنه ذلكونق
))٤٤٠بقي إىل قبيل سنة ((يذكر أنه (  ه٦٢٦ت (كما أن ياقوت احلموي 

)٣(.   
وأحسبه تويف يف حنو ((يف زمنه فيقول (  ه٦٥٨ت (ار َّويتشكك ابن األب

))اخلمسني وأربعمئة
)٤(.  
))، كان باألندلس٤٤٠يف حدود ((أنه تويف (  ه٧٤٨ت (ويذكر الذهيب 

)٥( ،  

                                                 
  .١/٤٧٦: اإلكمال) ١(
  . ٥/٦٧٤األنساب ) ٢(
  ).يابسة (٥/٤٨٦معجم البلدان ) ٣(
  .١/١٩٥التكملة ) ٤(
  .٤/١٥٠٣، تبصري املنتبه ٩/١٩٩ توضيح املشتبه ، وعنه٢/٦٦٤املشتبه ) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

:  ويقول))ًتقريبا باملتوفني((كتابه تاريخ اإلسالم جيعله يف قسم خاص ولكنه يف 
))وتويف يف حنو اخلمسني وأربعمئة((

)١(.  
))تويف سنة مخسني وأربعمئة((أنه (  ه٧٦٤ت (ويذكر الصفدي 

)٢(.  
))تويف سنة سبعني وأربعمئة((بالقول إنه (  ه٧٦٤ت (ّوتفرد الكتيب 

ونظن ، )٣(
 فالكتيب قد نقل ترمجة ابن اليمان ،ق أو الطابعِّأو احملقأن ذلك وهم من الناسخ 

  ).٤٥٠(عن كتاب الوايف بالوفيات للصفدي الذي جعل وفاته سنة 
  :ّألمور كثرية أمهها) ٤٧٠(وحنن جنزم خبطأ حتديد وفاة ابن اليمان بسنة 

ّحتسر على (  ه٤٦٧( إن ممدوحه املأمون بن ذي النون الذي تويف -١
الذي تويف كذلك قبل ، )٤(خي األندلسِّذكر ذلك شيخ مؤرفقده وموته كما 

قبل هذا كانت ًد حتما أن وفاته ِّمما يؤك(  ه٤٦٩(ذلك الزمن بسنة أي سنة 
  .الزمن مبدة طويلة

م زمنه وسبقه للقرن اخلامس ُّ إن أزمنة حكم بعض ممدوحيه تشري إىل تقد- ٢
 بن حيىي الذي حكم بعقدين على األقل، فقد مدح ابن واجب الذي وزر للمنذر

ّ، ومدح ابن بقنة الذي وزر للمعتلي الذي حكم قرطبة ( ه٤١٤- ٤٠٨(بني 
ً، ومدح جماهدا العامري الذي ( ه٤٢٧(وتويف سنة (  ه٤١٦(ومرة ثانية (  ه٤١٢(

وهجا أبا جعفر ) ٤٤٣- ٤٠٣(ومدح أبا زيد البكري ) ٤٣٦ - ٤٠٠(حكم 
  . ه٤٢٥قبل سنة (  ه٤٢٩ت  (ابن عباس 

ألنه مدح إقبال الدولة (  ه٤٣٦(ة ذلك جيب أال تسبق وفاته سنة ويف قبال
  (. ه٤٦٨- ٤٣٦(بن جماهد الذي حكم 

ُّ إن مثة عددا من احلوادث تدل على تقد-٣ اية القرن ً م والدته قبل 

                                                 
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ١(
   .٨/٣٢٧الوايف بالوفيات ) ٢(
  .١/١٦٢فوات الوفيات ) ٣(
  .٤/١/١٤٠: الذخرية) ٤(



  
٨٥٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ديوان ) ٤١٧ت  ()١( من ذلك أنه روى عن صاعد البغدادي،الرابع اهلجري
ًألن صاعدا (  ه٢١٤- ٢١٢(ابن حجاج البغدادي يف سرقسطة بني سنيت 

  .)٢(( ه٤١٤(انتقل إىل صقلية حنو سنة 
روى للتالميذ الصغار، ُومثل هذا الديوان الذي حيتوي على جمون كثري ال ي

ًكما أن شيخا من بين مفرج قد مسع الديوان معه وليس من عادة السماع أن 
ضور  فنظن أن ابن اليمان كان يف سن تسمح له حب.يسمع الصغري مع الكبري

الس ومساع هذه الدواوين   .مثل هذه ا
يف بعض كتبه كما (  ه٤٢٦( ذكره معاصره ابن شهيد الذي تويف -٤

تدل على ذلك بعض النقول اليت أوردها احلميدي عن ابن شهيد كذكر امسه 
ورد ذكره يف ُن ابن شهيد يمث إ. )٣(ونسبته إىل بلده واستحسان بعض شعره

  .)٤(( ه٤٢٥(لذي جرى سنة خربه مع أيب جعفر بن عباس ا
ن أصدقاءه وندماءه قد ماتوا يف النصف األول من القرن اخلامس مث إ -٥
حنو (وأبو الوليد احلمريي تويف (  ه٤٣٣(ّ فأبو جعفر ابن األبار تويف ،اهلجري
  ).قتله املعتضد(وأبو عامر ابن مسلمة (  ه٤٤٠
(  ه٤٨٨(نة وتويف س(  ه٤٢٠(لد زهاء سنة ُ ويذكر احلميدي الذي و- ٦

))وقد أدركت زمانه ومل أره((: ابن اليمان فيقول عنه
، والعبارة األوىل تدل على )٥(

  .قدم عهد ابن اليمان
(  ه٤٧٠( لنا استحالة كون وفاة إدريس بن اليمان سنة َّومما سلف يتبني

وأن الزمن األقرب لوفاته هو يف حدود األربعني واألربعمئة أو يف العقد اخلامس 
                                                 

  .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ١(
  .١٣٩: ))صاعد البغدادي((انظر كتاب ) ٢(
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .١/١/٣٠٧الذخرية ) ٤(
   .١٦٠:  املقتبسجذوة) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .ن اخلامس اهلجريمن القر

  عرهـش
  :الثناء على الشاعر وشعره

حظي إدريس بن اليمان بثناء عاطر وإطراء وافر من قبل املرتمجني 
  .املعاصرين له والذين أتوا بعده من األندلسيني واملشارقة

يتحدث عن ضعف الشعر وانعدام الشعراء (  ه٤٦٩ت (ّفمعاصره ابن حيان 
 ويذكر بعض ، كاملأمون بن ذي النون،وائفّاحلذاق يف بعض بالطات ملوك الط

ّالشعراء الذين أنشدوه شعرا مث يعلق بقوله فبدا على الشعر يومئذ انكسار وحلق ((: ً
يار وأصم به الناعي مسمعا يندب شجوه بابن اليماين مناديا ينادي ًأحفافه ا  يا    :ً

))إدريساه وال إدريس يومئذ للقوايف، وكل شيء له حتف موايف
)١(.  

ّوذكره ابن حيان يف تضاعيف تارخيه وأثىن عليه (( ارَّويقول ابن األب
))باإلجادة

)٢(.  
ترمجته له بعد ذكر امسه (  ه٤٨٨ت (ويبدأ معاصره اآلخر احلميدي 

مل يكن بعد ((: ن يي، وخيتم الرتمجة بقوله عن األندلس))شاعر جليل عامل((: بقوله
))ّابن دراج من جيري عندهم جمراه

)٣(.  
ّغ عليه ابن بسام ثوب الثناء املرفل فيقول عنهويسب انبعث انبعاث السيل، ((: ّ

وأدرك إدراك الليل، حىت تضاءلت اهلضاب عن قدره وماجت األرض ببحره، وصار 
ّشعره مسر النادي وتعلة احلادي، ومتثل احلاضر والبادي وقد أخرجت من أخباره ... ّ

))ما يشهد بسمو مقداره، ويعرب عن غرائب أخباره
)٤(.  

                                                 
   .٤/١/١٤٠الذخرية ) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١٦١- ١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .٣٣٧- ٣/١/٣٣٦الذخرية ) ٤(



  
٨٥٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

))شاعر متقدم يناظر بالقسطلي((ّوينعته أبو حممد الرشاطي بأنه 
)١(.  

))لألديب العامل((ًوينشد ابن دحية شعرا 
)٢(.  

ــوي وكـــان ((: ّسهب ابـــن األبـــار يف مدحـــه يف كتابـــه األول التكملـــة فيقـــولُـ
ًعاملا باآلداب، إماما يف صناعة القريض، أحد الشعراء الفحول ً

((
)٣(.  

ّن األبار يف كتابه الثاين احللة السرياء عند االستـشهاد بـشعره ويثين عليه اب
ًكان إدريس هذا مقدما من فحول الشعراء((:  فيقول-ً عرضا - ّ((

)٤(.  
مــن أشــهر شــعراء ((: وصــف مهــم يف رايــات املــربزين بقولــهبويــصفه ابــن ســعيد 

))األندلس
ابـه املغـرب  يف كت))يابـسة((، وهـو الـشاعر الوحيـد الـذي انتقـاه مـن جزيـرة )٥(

  .بل من اجلزائر الشرقية كلها
ـــذا ثنـــاء المـــشارقة أمـــا  عليـــه فقـــد ســـبقت كتـــب األنـــساب إىل التعريـــف 

أديــب شــاعر متقــدم ينــاظر ((: الرجــل والثنــاء عليــه، فقــال معاصــره ابــن مــاكوال فيــه
))ّبالقسطلي

)٦(.  
  .)٩(واختصره ابن األثري، )٨(وياقوت احلموي، )٧(ونقل ذلك السمعاين

))الشاعر املفلق((: ٍ الذهيب يف كتابه املشتبه بوصف عال فقالووصفه
)١٠(.  

                                                 
  .١٩٠: ، واختصاره٨٢: اقتباس األنوار) ١(
  .١٣٠: املطرب) ٢(
  .١/١٩٥: التكملة) ٣(
  .٢/١٨٤: احللة السرياء) ٤(
  .٢٢٩: رايات املربزين) ٥(
  .١/٤٧٦: اإلكمال) ٦(
  .٥/٦٧٤: األنساب) ٧(
  .٥/٤٨٦: معجم البلدان) ٨(
   .٣/٤٠٤: اللباب) ٩(
  .٤/١٥٠٣: ، تبصري املنتبه٩/١٩٩: ، توضيح املشتبه٢/٦٤٤: املشتبه) ١٠(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ًكان أديبا شاعرا حمسنا، مل يكن ((: ونعته يف كتابه تاريخ اإلسالم بقوله ً ً
))بعد أيب عمرو بن دراج من جيري عندهم جمراه

)١(.  
ّوحاله ابن فضل الله العمري  ًوحرب مدحيه حتبريا فقال( ه٧٤٩ت (ّ أثار ((: ّ

ً منه هلبا، وقر حلما رجح واناًا منه ذهبا، وأطار زندهمعد ّ ً سعيا جنح، وكفل ّبثً
 األدب كفالة زكريا ملرمي، وأقبل على أهل الطلب إقبال قيصر على جبلة بن َأبناء

))ًاأليهم، ومهى ومسيا ووليا وال غرو إلدريس إذ رفع مكانا عليا
)٢(.  

املة البن اليمان إال لدى الدكتور ويف العصر احلديث ال نكاد جند ترمجة ك
  .)٣(ً فضال عن بعض الرتمجات القصار- ّ رمحه الله تعاىل - عمر فروخ 
ِّفروخ عليه ثناء عطرا ويفص. ويثين د شاعر جليل ((: ل يف أغراضه فيقول عنهً

ومكثر مطيل، جند يف شعره الوجداين عذوبة، أما شعره الرمسي يف الفخر واملديح 
 من فحول الشعراء ومل يكن -  مع ذلك - رقة يف األغراض، وهو ففيه تقليد للمشا

ّبعد ابن دراج من جيري جمراه يف متانة الرتكيب وعلو النفس، وقد تصرف يف املديح  ّ

                                                 
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ١(
   .١٧/٤١: مسالك األبصار) ٢(
  :من أهم هذه الرتمجات املختصرة اليت ترمجت له) ٣(

  .٥٣١: ور عصام سامل سيسامل األندلس املنسية للدكتجزر - 
  .٤٥- ٤٤: عفيف عبد الرمحن. د:  معجم الشعراء األندلسيني واملغاربة- 
  .٨٩: يوسف فرحات.  د-يوسف عيد . د:  معجم احلضارة األندلسية- 
  .٣١٨: ّسعد عبد الله البشري.  احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف د- 

ًو ذكرا المسه فقط لدى بعض دارسي وإضافة إىل ذلك ال جند سوى إشارات خاطفة أ
: تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة: إحسان عباس. األدب األندلسي مثل د

ا علماء األندلس يف ١٥٩: ، وعصر الطوائف واملرابطني١١٥ ، ومنرية الشرقي يف كتا
  .٧٧١، ٤٧١، ٢٤٧: القرنني الرابع واخلامس اهلجريني



  
٨٥٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ًتصرفا حسنا وكان يأخذ على القصيدة مئة دينار، وغزله ونسيبه حسنان وله  ً
))وصف بارع للخمر وللطبيعة وله هجاء

)١(.  
))من أشهر شعراء عصر الطوائف((سامل إىل أن ابن اليمان سي. وكذلك أشار د

)٢(.  
))وصف برباعته يف اآلداب وأنه من فحول الشعراء((: البشري. وقال د

)٣(.  
شاعر وعامل ((يوسف فرحات بأنه . يوسف عيد ود. ووصفه كل من د

))جليل
)٤(.  

م فطويل عريض يبدأ من معاصريه من املرتمجني وأوهلأما الثناء على شعره 
استحسن له أبو عامر ابن شهيد ((إذ يذكر احلميدي أنه (  ه٤٢٦ت (ابن شهيد 

  :يف التشبيه قوله
))خلــــــــب وكــــــــل شــــــــقيقة نــــــــامور   فكـــــــأن كـــــــل كمامـــــــة مـــــــن حـــــــولهم

)٥( 

ّالذي يقدم جلميع ما خيتاره (  ه٤٤٠ت حنو (وثانيهم أبو الوليد احلمريي 
ا    وتقدير هلا؛ من مقطوعات ابن اليمان بأوصاف تدل على إعجاب 

وأنشدين لنفسه فيه أبو علي إدريس بن ((: م للمقطوعة األوىل بقولهِّفيقد
))اليماين قطعة حسنة التشبيه وهي

)٦(.  
ِّويقدم للمقطوعتني الثانية والثالثة ويعل   : ق عليهما بالثناء الوفريّ

  : الرصف وهيةوأليب علي إدريس بن اليماين فيه قطعة رفيعة الوصف بديع((
 ِلنــــواظر والخــــدود عجائــــبدعــــج ا   فتــــــق الثــــــرى مــــــن نــــــوره بكواكــــــب
                                                 

  .٤/٦٢٣) روخف. د(تاريخ األدب العريب ) ١(
  .٥٣١: جزر األندلس املنسية) ٢(
   .٣١٨: احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف) ٣(
  .٨٩: معجم احلضارة األندلسية) ٤(
  .١٦١: جذوة املقتبس) ٥(
  .٩٧: البديع يف وصف الربيع) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 ِفـــــي دولـــــة الـــــنجم الرفيـــــع الثاقـــــب    بيذختيـــــــــةَ الكـــــــــأسَّي علـــــــــهدرَفـــــــــأ

 ِطبـــع الـــشبيبة فـــوق ثـــدي الكاعـــب   طبـــــــع الربيـــــــع علـــــــى بـــــــشاشته بـــــــه

 وبيذختية منسوبة إىل ،ه لونه بلون أطراف الثدي وهو من االخرتاع السريَّشب
ْبـيذخت؛ قرية  َ   .بعينهاَْ

  :ًوأنشدين لنفسه أيضا فيه بيتني أنيقي التشبيه ومها
 هــــــــاَوســــــــقى بريــــــــق الغانيــــــــات برود   ُ برودهــــــــاُوأريــــــــضة حــــــــاك الغمــــــــام

 هــــاَنثــــرت بــــه خــــضر الحمــــام عقود   ضـــــحك البنفـــــسج فوقهـــــا فكأنمـــــا

ّشبهه بلون أطواق القماري، وهي موضع العقود ممن يستعملها، وهذا 
)) منهّالتمثيل مفضل له مستحسن

)١(.  
وقال أبو علي إدريس بن اليماين يصفه ((: ّويقدم للمقطوعة الرابعة بقوله

))بوصف متقدم اإلحسان وهو
)٢(.  

))ًوله أيضا تشبيه عجيب أنشدنيه وهو((: ّويقدم للمقطوعة اخلامسة بقوله
)٣(.  

وأليب علي إدريس بن اليماين فيه ((: ّويقدم للمقطوعة السادسة بقوله
))ة وتشبيهات مستظرفة منها قولهأوصاف مستطرف

)٤(.  
وأليب علي إدريس بن اليماين قطعة ((: م للمقطوعة السابعة بقولهِّويقد

))بديعة التشبيه موافقة الوصف لكل ما فيه وهي
)٥(.  

                                                 
  .١١٢- ١١١: البديع يف وصف الربيع )١(
  . ١١٥: املصدر نفسه) ٢(
  .١١٥: املصدر نفسه) ٣(
  ١٤٠ :.املصدر نفسه )٤(
  .١٤٠::البديع يف وصف الربيع )٥(



  
٨٥٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

الذي أدرك زمانه ومل (  ه٤٨٨ت (وثالث ثناء من معاصريه من احلميدي 
  :ومما يستحسن له يف صفة الدرق((: يره يقول

ـــــــشار مـــــــن درق ـــــــى موقحـــــــة األب  ُد منهــــــا صــــــفا الفــــــوالذ ينفطــــــريكــــــا   إل

ـــرمح والصمـــصامة الـــذكر   ّمؤنثـــــــــات ولكـــــــــن كلمـــــــــا قرعـــــــــت ))ّتأنـــث ال
)١( 

وتتــواىل عبــارات اإلطــراء واملــدح والثنــاء علــى قــصائده مــن قبــل األندلــسيني 
ا ّكابن بسام الذي يبدي رأيه يف بعض مـ ،ه بالذكرـّه أو تعرضوا لـالذين ترمجوا ل

يقول فيها يف وصـف احلمامـة ((: ّه يف ترمجته فيقول عن قصيدته الكافيةـاختاره ل
))وأجــاد مــا أراد وزاد

وإلدريــس مــن قــصيد ((: ّ، ويــصف قــصيدته الداليــة بقولــه)٢(
))فريد

)٣(.  
ّق ابن بسام أيضا على مقطوعة يتنازعها ابن اليمان وابن األبار فيقولِّويعل ً ّ:  

 يف التـــزام العفـــاف مـــع ،ئقـــة ومتـــأخرة ســـابقةوهـــي ملـــن كانـــت منهمـــا را((
)) وما مسعت بأبدع منها ألحد من أهل هذا األفق،السالف

)٤(.  
ّويقدم ابن األبار لألبيات اليت أوردها البن اليمان يف مديح عبد العزيز  ّ

ا  ّمث تصرف ((: ق على ما أورده منها بقولهِّ ويعل))من قصيدة فريدة((البكري بأ
))ب وأحسن وأبدعيه يف النسّيف املديح تصرف

)٥(.  

وينقـــل ابـــن ســـعيد يف رايـــات املـــربزين عـــن ابـــن بـــسام بيتـــني أنـــشدمها البـــن 
  :وأنشد له وهو طائر جبناح االشتهار((: م هلماِّاليمان ويقد

ًثقلـــــــــت زجاجـــــــــات أتتنـــــــــا فرغـــــــــا  حتــــــى إذا ملئــــــت بــــــصرف الــــــراح   ّ

                                                 
   .١٣٠: ، وانظر املطرب١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .٣/١/٣٤٥: الذخرية) ٢(
  .٣/١/٣٥٨: املصدر نفسه) ٣(
  . ٢/١/١٣٦: املصدر نفسه) ٤(
  .٢/١٨٥: احللة السرياء) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ـــستطير ب ))وكذا الجسوم تخف باألرواح    مـــا حـــوتّخفـــت فكـــادت ت
)١( 

ما  ))أبدع شعره((ويقول ابن سعيد يف املغرب عن البيتني السابقني إ
)٢( ،

وجيعلهما يف كتابه عنوان املرقصات املطربات من أعلى طبقات اختياراته وهي 
  .)٣(طبقة املرقص

ّويقدم املقري ومن مشهور شعره (( بقوله ن  هلذين البيتي( ه١٠٤١ت  (ّ
))باملغرب واملشرق قوله

)٤(.  

  :يرهـه وإلى غـب إليَنسُا يم
لد األول من ذخريته إىل أن ابن  ّأشار ابن بسام يف القسم األول من ا

فقال من مجلة أبيات وهي ثابتة يف ((ّاليمان قد أخذ معىن من شعر ابن دراج 
موع   :موضعها من هذا ا

ّدر ألم وبدر الليل ممحقب  واألفق محلولك األرجاء من حسد    ّ

الليل أن البدر في أما درى    مطلعهّتحير الليل فيه أين 

 يف ترمجته وخمتاراته الشعرية ))مجلة أبيات((ولكن هذين البيتني مل يردا مع 
ّ بل يفجؤنا ابن بسام بإيرادمها يف ،له يف القسم الثالث من الكتاب ردهاواليت أ

يف آخر (  ه٤٣٣ت (ار ّالقسم الثاين يف ترمجة معاصره أيب جعفر أمحد ابن األب
وقد رأيت من يروي هذه ((: ق عليها فيقولِّمقطوعة من تسعة أبيات مث يعل

، وهي إلدريس بن اليماني وهو األشبه بما له من األلفاظ والمعانيالقطعة 

                                                 
  .٢٣٠: رايات املربزين) ١(
  .١/٤٠٠: املغرب) ٢(
  .٥٩:  واملطرباتعنوان املرقصات) ٣(
   .٤/٧٥: نفح الطيب) ٤(
  .١/١/٨٧: الذخرية) ٥(



  
٨٦١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ملن كانت له منهما رائقة ومتأخرة سابقة، يف التزام العفاف مع السالف، وما 
))ا األفقمسعت بأبدع منها ألحد من أهل هذ

 و قد نسبها صاحبا وفيات .)١(
  .ار معتمدين على الذخريةَّاألعيان و الوايف بالوفيات إىل ابن األب

   :هـه وليس لـب إليـسُما ن
ٌّ نـــسب كـــل مـــن صـــالح الـــدين الـــصفدي وابـــن شـــاكر الكتـــيب مقطوعـــة يف وصـــف - ١

ومـن ((: اخلمر إىل إدريس بن اليمان وجعالها يف مقدمة ما اختاراه من شعره وهـي
  :شعره

ّوموســـدين علـــى األكـــف رؤوســـهم  قــد غــالهم فــي الــسكر مــا قــد غــالني   ّ

 حتـــــــى انثنيـــــــت ونـــــــالهم مـــــــا نـــــــالني   مــا زلــت أســقيهم وأشــرب فــضلهم

))ّإنــــــــي أملــــــــت إناءهــــــــا فأمــــــــالني   ّوالخمـــر تعـــرف كيـــف تأخـــذ حقهـــا
)٢( 

واملقطوعة من أشهر شعر أيب بكر حممد بن عبد امللك بن زهر احلفيد، 
))وأنشدين والدي عنه((: يقول ابن سعيد يف رايات املربزين

ويذكر األبيات ، )٣(
، )٤(األعيانالثالثة السالفة، واألبيات ثابتة النسبة إىل ابن زهر يف وفيات 

  ...)٧(ونفح الطيب، )٦(واملطرب، )٥(ومعجم األدباء
  :ّ ونسب املقري البن اليمان بيتني يف وصف احلمامة فقال-٢

                                                 
  .٢/١/١٣٦: الذخرية) ١(
فروخ ضمن . ، وقد أوردها د١/١٦١: ، فوات الوفيات٨/٣٢٧: الوايف بالوفيات) ٢(

  !! ٤/٦٢٥: خمتاراته البن اليمان
  .٥٦: رايات املربزين) ٣(
  .٤/٤٣٤: وفيات األعيان) ٤(
  ].الثاين والثالث: فيه البيتان [٦/٢٥٥٥: معجم األدباء) ٥(
  .٢٠٧: املطرب) ٦(
  .٢/٢٤٧: نفح الطيب) ٧(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :و علي بن اليمانوقال أب((
ـــــــــات الهـــــــــديل أســـــــــعدن أوعـــــــــد ـــــــــــــــل العـــــــــــــــزاء باإلســـــــــــــــعاد   أبن َن قلي َ 

ّن فــــــــأطواقكن فــــــــي األجيــــــــادـــــــــ   ـبيـــــــــد أنـــــــــي ال أرتـــــــــضي مـــــــــا فعلتـــــــــ َّ((
)١( 

ّوهو وهم جلي منه ألن هذين البيتني من قصيدة شهرية أليب العالء 
  :املعري مطلعها

ــــــر م ــــــي مٍجــــــدُغي ــــــيِ ف ــــــاديّلت ـــــــــــــــ    واعتق  )٢(ّ وال تـــــــــــــــرنم شـــــــــــــــادٍ بـــــــــــــــاكُوحَن

  

  للبحث صلـة
  

                                                 
  .٤/١٥٦: املصدر نفسه) ١(
  .٩٨٣ - ٩٨٠ - ٣/٩٧١: ، شروح سقط الزند٥٢- ٤٩: ديوان سقط الزند) ٢(


