
٢٢٣   

   األندلسيإدريس بن اليمان اليابسيشعر 
   شعرهمجموع: * الثانيالقسم

  الحيةقادر صأحمد عبد ال. د
) ١( )**  

 أبو عامر ابن مسلمة إدريس بن اليمان وأبا جعفر ابن األبار الوزير دعا(
  :) اليمانابنلس أنس فأجابه 

َ صنويا
   السماءِماء )١(

 

  ِ وصفاءٍ رقةيف.
 

  ٍ ضياءَ سراجويا
 

  ِءى الظلماَجُ دجيلو
 

  ذكاء )٢( سيماَرت
 

جة وذكاءيف .    
 

   يف العلياءَوحزت
 

  )٤(اجلوزاء )٣(قوادم.
 

   الكرماءَ حامتيا
 

  الشعراء )٥(وأمحد.
 

  ٍ بآللبادهتنا
 

   الألالءِسواطع
 

  

  ٍّرُدَ حسن كقريض
 

  احلسناء )٦(لىُ طعلى.
 

                                                 
لد / من اجلزء الرابع) ٨٢٩(نشر القسم األول من البحث يف الصفحة ) *(   ).٨٠(ا
  .١٠٧|١|٢: الذخرية )**(
  .املثل، األخ الشقيق: ِّالصنو) ١( .
  .العالمة:  والسيماء والسيمة والسيمياءالسيما) ٢( .
  .أربع ريشات أو عشر يف مقدم اجلناح:  والقدامىالقوادم) ٣( .

  .جنم، وبرج يف السماء: اجلوزاء) ٤(
  . هو أبو الطيب أمحد بن احلسني املتنيبأمحد) ٥( .
ااأل: بضم الطاء: الطلى) ٦( .   .عناق أو أصوهلا أو صفحا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   يف كل معىنُيقود
 

  والغناء الغىن معىن
 

   أجبنا إىل ماوقد
 

  )٧( من آالءَدعوت.
 

   أمسىجنمك ) زالال(
 

   جنم كل مساءمن
 

)٢( )*  
 إدريــس مــن كقــول وهــذا(( ) بــسام بيتــني البــن رشــيق مث يقــولابــن يــذكر(

  :))مجلة أبيات
 ً طارقاَجاء ومن هذا الذي َفقال

 

 اَصَ العَوسى وهذي هيُ أنا مفقلت
 

) ٣( *)*  
  :ين على املوفق أيب اجليش فأنشده اليمابن إدريس ودخل

ــــــــيسســــــــريَأ ــــــــا إذ ل   ُ يــــــــسري كوكــــــــبَ 
 

. ُقــــــد طرقــــــت ٍ ليــــــلَّولــــــرب
 ومهــــــيت )١(

 

   دربٌودـ أو أسرمل )٢( ُدانـيِس
 

. مِّمُشــــــــ ٍ معــــــــشريف   األنــــــــوف كــــــــأ
 

  )٥( بــــــواّ بــــــسنا الــــــضحى إذ أووتقنعــــــوا
 

. َ ديــــاجريلبـــسوا
 )٤( إذ أســــأدواىَجُّالــــد )٣(

 

  ُمغـــــــــــرب كـــــــــــل أرض ُ ومـــــــــــشرقُهلـــــــــــم
 

اْوَرَوســـــ .
 ٌ مـــــشرقٍ كـــــل أرضفمغـــــرب )٦(

 

                                                 
  .النعم: اآلالء) ٧( .

  .٦٠٥/ ٤/٢: الذخرية) *(

   ).٨ -٧البيتان  (١٧/٤٢:  األبصار مسالك.٣/١/٣٤٠:  الذخرية)**(
  .أتى بالليل: طرق) ١( .
ْمجع سيد : سيدان) ٢( .   . الذئبوهوِ
   .الظالم: دجيورالدياجري مجع ) ٣( .

  .يس بال تعركلهسار الليل : أسأد) ٤(
  . إىل الليلالنهار َسار مجيع: بّأو) ٥(
  .الليلسار يف : سرى) ٦( .

  



  
٢٢٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ُمطنب )٧( الرواقُ مسدولُوالليل
)٨(  

 

 ٌ النقـــــــــاب مربقـــــــــعُّ ملـــــــــويُوالفجـــــــــر  .
 

ـــــــم خطيبـــــــا خيطـــــــبقـــــــام   ً اهلـــــــالل 
 

.  ٌ معــــــشرالكواكــــــب )٩(َ بــــــاهرةوكــــــأن
 

ٌ يتبعهــــــا مخــــــيسُمحــــــراء
ُأشــــــهب )١٠(

)١١(  
 

.  ٍ فــــــــارسُ رايــــــــةِ الــــــــصبحَ نــــــــورَّوكــــــــأن
 

  ُ تغــــــربْكــــــادت )١٣( ســــــناهَ أنــــــارملــــــا
 

.   ٍ جماهدُوجه )١٢(ِ الشمسَ قرنَّوكأن
 

) ٤( )*  
  : من قصيدة أخرى أوهلاإدريس وقال

  )٣(ِبُثــُالك )1( يفاألغــصان )٢( معاطفــةإىل
 

.  )١(ٍبَ داعـــي اللهـــو مـــن كثـــَ لبيـــكَلبيـــك
 

بَبَ يف صــكاخللجـان )٥( الغـدائرإىل
 )٦(  

 

.   صـــــــعديف )٤(ِ كالــــــسوسانِ الــــــسوالفإىل
 

                                                 
  .سرت ميد دون السقف أو سرتة مقدمه من أعاله إىل األرض: ِّوالرواقُّالرواق ) ٧( .

ُُ مشدودها واألطناب مجع طنب وطنباألطنابممدود : ّمطنب) ٨(   .حبل اخلباء والسرادق: ُْ
رت -املضيئة : الباهرة) ٩(   .الشمس استبان ضوؤها و
  . مؤلف من مخس فرقاجلراراجليش : اخلميس) ١٠(
  . الكثري السالحالشديدالقوي : األشهب) ١١(
  .. عند طلوعهاشعاعهاأول : قرن الشمس) ١٢(
 .الضوء:  والسىنالسنا) ١٣(
  .٣٥٥-٣٥٤-٣/١/٣٥٣: الذخرية) *(
  .ُْالقرب: َالكثب) ١( .

  .اللينة املطواع ال كرب فيها: يف من النساء والعطوالثيناملعاطفة اإلمالة ) ٢(
ُالكثب) ٣(   التل املستطيل احملدودب من الرمل واملقصود واضح: مجع كثيب: ُ

  زهــــر أبــــيض مــــن الريــــاحني عــــريض الــــورق ويعــــرف بــــالزنبقوهــــوالــــسوسن : الــــسوسان) ٤( .
  .األبيض

 فإن لويـت مسيـت  وهي الذؤابة وكل عقيصة والذؤابة ضفرية الشعرغديرةمجع :  الغدائر)٥(
   .عقيصة

  .املنحدراملوضع : َّالصبب) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِ العــــــــربَ أعــــــــنيْتَجبهــــــــا وأدار حمــــــــن
 

  بنــــــــات الـــــــــروم قــــــــد بـــــــــرزتِ خــــــــدودإىل
 

   مــــــاء ومــــــن هلــــــبمــــــن )٨( طــــــرازانفيــــــه
 

.  ًخجــــال )٧(ربْشَ كــــل ســــافرة عــــن مــــمــــن
 

ـــــــيكـــــــاد ـــــــشنبِةّ يقطـــــــر مـــــــن مائي   )٩( ال
 

.  ٍصى بـــــــردَ أو حـــــــٍ عـــــــن آللواستـــــــضحكت
 

  : الرواياتفروق
  .*)) كثبمن:  د سط(() 1(

  :ومنها
  الغـــــــــضب مـــــــــن )١٠( وعـــــــــواليهما الرضـــــــــمـــــــــن

 

ــــــة صــــــيغت وجــــــوهحيــــــدو . ــــــا فتي  همُ 
 

َ منغمــــــــــسا يف احلــــــــــرب واحلــــــــــربيهــــــــــب َ ً
)١٣(  

 

. ــــــــا )١١( قــــــــارعواقــــــــد ــــــــن قارعــــــــةدو  )١٢( كــــــــل اب
 

ـــــسشـــــبيبة ـــــا ال ـــــان يف ظـــــل القن   )١٤(ِبُلُّ الب
 

.   كـــــل أشـــــنب قـــــد أفنـــــت شـــــبيبتهمـــــن
 

  :ومنها
ً غـــــضبا للظـــــرفهـــــاُتْبـَّأد

  واألدب )١٥(
 

. ــــــــاُ لــــــــدنيا لــــــــو ظفــــــــرتُ أقــــــــولمــــــــاذا   
 

   بـــــني الـــــرأس والـــــذنبُقّ ال يفـــــرمـــــن
 

  يف تـــــــاج البهـــــــاء علـــــــىَ الرياســـــــةجتلـــــــو
 

                                                 
َاملشرب) ٧( . ْ َ

  . يشرب منهالذيالوجه : 
  .النمط: ِّالطراز)  ٨(
ُالشنب) ٩( .   . الثغريفة جتري َِّق ورٌ وكذلك ماء، والتحديد يف األسنانوالربيقالبياض : ََّ
  .ح ورأسهم وهي أعلى الرعاليةمجع : العوايل) ١٠( .
  . وغالببالسيفضارب : رعقا) ١١( .

  . والشديدة من شدائد الزمانالداهية،: القارعة) ١٢(
  .الغضبشدة : ََاحلرب) ١٣(
ٌرمح سلب ككتف: ، يقاللا الطوالرماح: ُبُلُّالسالقنا ) ١٤( . ِ َ   .أي طويل: ٌ
أو  بالفتح الكياسة وذكاء القلب وحسن العبـارة والبالغـة واحلـذق بالـشيء : َّْالظرف) ١٥( .

  . واهليئةالوجه حسن
  



  
٢٢٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  )١٦(بُضُ بــــالعوايل وباهلنديــــة القــــبــــل
 

.  ح يبَّ األيـــــــــام بـــــــــرِذيـــــــــةْمـــــــــن اق ًشـــــــــجى
 

ُحلبـــــت
ـــــبّ دهـــــري أميـــــَأشـــــطر )١٨(   ِا حل

 

. ـــــــــــين ـــــــــــوائيلكن ٌ اهلـــــــــــوى مـــــــــــرسُّ عل
)١٧( 

 

  )٢٠( الـشطبذي)١٩(العـضب الـرداء حتت ُأختال
 

.   اجلنــــــاح وقــــــدَ خمفــــــوضَ األحبــــــةلقــــــىأ
 

   العاشـــق الوجـــبكفـــؤاد )٢٢(ْبَِ مل جيـــمـــا
 

. دْوَ اخلـــــُ وشـــــاحُ يـــــستثريال
 ً شـــــغفايل )٢١(

 

   مـــضطربغـــري )٢٤(رطُ لقـــُّ أهـــشوال
 

.  ََ ذي جيــــــــدغــــــــري )٢٣(يــــــــدِ جبُ أهــــــــيموال
 

ـــــــال طـــــــٍسأ إىل كـــــــُّ أهـــــــشوال   ِبَرَ ب
 

 ٍرَهـــــــــــــــَ أروح لـــــــــــــــروض غـــــــــــــــري ذي زوال 
 

  حلـسب يف اِاملغمـوس ِ أيب احلـسنعلى
 

رهّزرُ ثنـــــــــائي أن أِ وشـــــــــيُوحـــــــــسب
)1( 

 

  ِ تطـبْنتـشقُت )مـا( مـىت َ الرياضَّإن
 

  كلمـــــــــــا انتـــــــــــشقتٌ طيبـــــــــــاتٌمشائـــــــــــل
 

   مل تــــؤبُ ســــافرت ملــــداها الــــشمسلــــو
 

 ً مهــــــــــــة يف العــــــــــــال دأبــــــــــــا مــــــــــــسافرةذو
 

   الــــسناء تراثــــا عــــن أب فـــــأبحــــاز
 

.  ًبفــــــىت )٢٥( مــــــن أصــــــبغْ أتــــــتٍ طيــــــبُأعــــــراق
 

                                                 
ُالقضب) ١٦( .   .السيف القطاع: مجع قضيب: ُ
ِاملرس) ١٧( .

َ
  .ممارس لألمور جمرب مزاول معاجل هلا: 

َ الدهر أشطرهحلب) ١٨(   .ّعركه وعرف خريه وشره: َ
ْالعضب) ١٩( .   .السيف القاطع: َ
ُالشطب) ٢٠(     .الطرائق واخلطوط يف منت السيف: ُّ
  .سنة اخللق الشابةالفتاة احل: َْاخلود) ٢١( .

َوجب) ٢٢(   .خفق واضطرب:  جيبَ
  .ََواجليد طول العنق وحسنه، أو دق مع طول. العنق: اجليد) ٢٣( .

  .ما يعلق يف شحمة األذن من احللي: ُْالقرط) ٢٤(
ن بطـون ـة وهـي مــُّ األصبغ مـن بطـون العلـيص وهـي بطـون كنانـبنو((: يقول ابن حزم) ٢٥( .

ْكلب بن وب    .٤٧٩:  العربأنساب مجهرة. ))رةَ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٢٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )٢٧(ِبِ جلــــٍ يف عــــسكرُم مــــنهكأنــــه
 

.  بـــــه )٢٦(ُالعفـــــاة)2( َّ أو قعـــــد التـــــفقـــــام نإ
 

  )٢٨(العقــب )3( موطــوءةٍ علــى قــدمإال
 

.  ٍدُــــــــــعُ وال بـٍ إىل قــــــــــربُّ قــــــــــطِ ميــــــــــشمل
 

   : الرواياتفروق
  *.))اردده: ط د س, ازوره:  مب(() 1(
   *.))الزمان:  مب(() 2(
   *.)) د سط من  البيتوسقط , موضوءة:  مب(() 3(

) ٥( )*  
 اليماين فيه بن علي إدريس وأليب ): الوليد احلمريي يف البنفسجأبو قال(

  :قطعة رفيعة الوصف بديعة الرصف وهي
  ِعجائــــــب ِ واخلـــــدودِالنــــــواظر )٢(ِجْعـــــُد

 

.  بكواكــــــب )١(رهْوَــــــ الثــــــرى مــــــن نـُفتــــــق
 

   دولــــــــــة الــــــــــنجم الرفيــــــــــع الثاقــــــــــبيف
 

ـــــــــ ـــــــــىْرِأدَف ـــــــــةَّ عل  )1( الكـــــــــأس بيذختي
 

ــــشبيبة طبــــع   فــــوق ثــــدي الكاعــــب ال
 

  الربيـــــــــع علـــــــــى بـــــــــشاشته بـــــــــهعــــــــــــطب
 

 بلون أطراف الثدي و هو من االخرتاع السري وبيذختية منسوبة لونه شبه
  .بعينهاإىل بيذخت قرية 

                                                 
   .كل طالب فضل أو رزق: عافمجع : ُالعفاة) ٢٦( .

   . كالرعداملختلطذو الصوت : َِجلب) ٢٧(
  .القدممؤخر :  ككتفُبِقَالع) ٢٨( .

  .١١٢ – ١١١:  يف وصف الربيعالبديع) *(
  .الزهر أو الزهر األبيض: ْالنـَّور) ١( .

ْوالدعجة: جع دعجاء: الدعج) ٢( َ والدعجُ شدة سواد العني مع شـدة بيـاض بياضـها أو : َّ
   .شدة السواد مع سعتها



  
٢٢٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

: الرواياتفروق
  . بيضختإىلمنسوبة : ويف شرحه بيضختية: كردي، بيضختية. يف طبعة د) 1 (

)٦( )*  
 عجيب أنشدنيه تشبيهً أيضا فيه وله )يريِ الوليد احلمريي يف اخلأبو قال(
  :وهو

ِ هــــــــــواه مــــــــــضربا بــــــــــضرائبحىْضــــــــــَأ ً  
 

.  )١(ِه ال ســــــــــاربُ طيبــــــــــٍ بــــــــــسارًأهــــــــــال
 

ــــــدجن جليــــــب ثغــــــر ــــــبفوقــــــك )٢(ال    جائ
 

.   ذيُّ جـــــادك كــــــلِّرييِ اخلــــــَ نـــــاجماـيـــــ
 

   الكاتــــبثــــوب )٣( مــــن خــــيالنلقــــتُوخ
 

.  ً احلبيـــــــــب معطـــــــــراَ أنفـــــــــاسَعطيـــــــــتُأ
 

) ٧(.  **  
  :)زل الغيف( وقال

ـــ مـــن عكهـــواك مَنَ
  ِابّ عنـــومـــن )١(

 

. ــــــــــديهاراءـصفــــــــــ   صــــــــــورتبنــــــــــان )1( 
 

  )٤( العتـــــب باإلعتـــــابَ عنـــــانتثـــــين
 

ـــــِك )٢( غزالـــــةبـــــل )2( ســـــرتوغـــــزال .  )٣(ٍةّل
 

                                                 
  .١١٦ -١١٥:  يف وصف الربيعالبديع) *(
  . األرض حيث شاءيفالذاهب : لساربا) ١( .
ْالدجن) ٢(     .ِ يف اليوم املطري أو إلباس الغيم األرض وأقطار السماءالغيمظل : َّ
مراء وفيـه ـمن أو ضرب من الربود أرضه حـثوب ناعم من ثياب الي: خالِ اخليالن مجع )٣( .

  .خطوط سود
  ).٣-١البيتان  (١٧/٤٢:  األبصارمسالك .١/٣٣٩ /٣: الذخرية) **( .
ر ْوَ أو ضـرب مـن الـشجر لـه نــ املخـضوب،ُنـانَ بـه البُهَّشبُ لطيفهـا يـَاألغصانشجر لني : مََ العن)١( .

  .أمحر
    . طلوعهاأنثى الغزال، والشمس أو الشمس عند: الغزالة) ٢( .

  .السرت الرقيق يتوقى به من البعوض خياط كالبيت: الكلة) ٣(
  .ّأعطاه العتىب ورجع إىل مسرته: أعتبه) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِ بعـــــــــــذابً رمحـــــــــــةُ فـــــــــــأمزجٌقَرُحـــــــــــ
 

  ويف احلــــــــشاَها العــــــــذابَ مراشــــــــفينْجــــــــَأ  
 

: الرواياتفروق
   *.))تبديها:  د سط(()  1(
  *.)) قفرة٠٠٠ نسأ:  د سط(()  2(

) ٨( )*  
 اليماين فيه بن علي إدريس وأليب ) الوليد احلمريي يف السوسنأبو قال(

  :أوصاف مستطرفة و تشبيهات مستظرفة منها قوله
  ِ الــــــــذنوبمــــــــن )1( وجــــــــه الــــــــربيلــــــــه

 

ىُمم   اجليـــــــــوبُ مـــــــــشقوقِ احلـــــــــسنّـــــــــه
 

َرجَفـــــــــَتـ   ِالكئيـــــــــب )٢( الـــــــــدنفِ لوعـــــــــةّ
 

. ــــــــــــهّتفــــــــــــرج  ٌقمــــــــــــيص )١( عــــــــــــن مناكب
 

ـــــــــــبامفقـــــــــــ    بـــــــــــال خطـــــــــــاب كاخلطي
 

.  )٣(ه بــــــــــورسُت عمامتــــــــــَّلــــــــــُ قــــــــــد عو
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــْنَه يـُــــــــــــــ بطننَّضمَت   ِ طيــــــــــــــبَوعُب
 

 ٍراعَ يـــــــــــــــــٍ كـــــــــــــــــافورِنبـــــــــــــــــوبُ أعلـــــــــــــــــى
 

امل
ُ

 القطعة وبىن  . إذا أرهفته وجلوتهأمهيه أمهيت السيف يقال ، املرقق:ىَّمه
  .)٤( على وصف القائم وسط السوسنةكلها

  : الرواياتفروق

                                                 
  .١٤٠:  يف وصف الربيعالبديع) *(

ِاملنكب) ١( .   .جمتمع رأس الكتف والعضد أو ما بني الكتف والعنق: َْ
  .املريض املثقل من املرض: الدنف) ٢(
  .صفر يصبغ بهنبات أ: الورس) ٣( .

  .الشرح أليب الوليد احلمريي) ٤(
  



  
٢٣١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  .الربيء: كردي. يف طبعة د) 1(
) ٩( )*  

  :ًوأنشدين غريه له يعيب إنسانا): احلميدي قال(
  ِ مـــــــــــــن ذنـــــــــــــب الثعلـــــــــــــبَكُوعقلـــــــــــــ

 

ــــــــنوال .  )١( مـــــــــن مـــــــــخ رأس الظلـــــــــيمَكُـ
 

ــــــــــبمــــــــــن )٢( النمــــــــــرييكحــــــــــظ   ِ زين
 

. ــــــــوحظ   مـــــــــن كـــــــــل معـــــــــىن بـــــــــديعَكـُّ
 

)١٠( )**  
  ): الغزليفوقال (

ُ األلبـــابتِمرضـــُفأ
  ُ صـــحاحوهـــي )١(

 

.  ُح بالظلمـــــــــــــاء و هـــــــــــــو صـــــــــــــباحَّتوشـــــــــــــ
 

  ُ جنـــــــــــاحَه إال الغـــــــــــرامـ لـــــــــــولـــــــــــيس
 

. ـــــــؤادي طـــــــائرا عـــــــن جـــــــواحنيَّوظـــــــل ً ف
)٢( 

 

  ُ وشــــــاحِ الوشــــــاحَ ليتــــــين حتــــــتأال
 

.  )٣(ٍةنَّـــــــُجُد  ِشـــــــاحِ صـــــــباح يف وُقـــــــضيب
 

                                                 
   .٢٣٧:   امللتمسبغية .١٦٠:  املقتبسجذوة) *(
  .الذكر من النعام: الظليم) ١( .
د ـحممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري الثقفــي شــاعر أمــوي غــزل، ولــ(  ه٩٠ت حنــو (النمــريي ) ٢( .

 وملا ، شعره فيهاّق كثري التشبيب بزينب أخت احلجاج وأركانونشأ ومات يف الطائف 
 مث قـصد عبـد امللـك بـن مـروان واسـتجار بـه وتـشفع ،الـيمنقوي احلجـاج طلبـه ففـر إىل 

طبـــع يف . لـــه ديـــوان شـــعر صـــغري  لتـــشبيبه بأختـــه،يعـــودبـــه فعفـــا عنـــه احلجـــاج علـــى أال 
ُ، ذكـر ذلـك يف معجـم ١٣٤-٣/١٠٩ القيـسيلنـوري محـودي ) شعراء أمويون(كتاب 

 الــشعراء مــن العــصر اجلــاهلي معجــموكــذلك يف . ١٢٣: وينيالــشعراء املخــضرمني واألمــ
اية العصر األموي   .٧٩: حىت 

   .٣٣٨/ ٣/١: الذخرية) **(
ّمجع لب: األلباب) ١( .   .العقل: ُ
  .األضالع اليت حتت الرتائب مما يلي الصدر: مجع جاحنة: اجلوانح) ٢( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   فــــــــساد يف هــــــــواه صــــــــالحفكــــــــل
 

  أن أفــــــــــــــسدتين جفونــــــــــــــهٌ عجــــــــــــــبوال
 

)١١(* .  
  : أخرى يف إقبال الدولة بن جماهد بدانيةمن وله

  )٣(الـــضاحي )٢(القتـــري)1( إىل ُتْعـــِفُ دحـــىت
 

  الــــضحىُجئــــت إذا )١( كنــــت ال أضــــحىقــــد .
 

                                                                                                         
ُّالدجنة) ٣( .   .الظلمة: ُ

  ).٨ - ٧: يتانب ( ١٦٠:  املقتبسجذوة -١ )  *(
  ).٨- ٧بيتان  (٢/٢/٦٩٢, )القصيدة كلها (٣٤٤- ٣٤٣/ ٣/١:  الذخرية- ٢
  ).٨ – ٧: بيتان (٢٣٧:  بغية امللتمس-٣
  .مرتان) ٨-٧:بيتان (١٩٧-١٣٠:املطرب -٤
  ).٨ – ٧: بيتان (١/٤٠٠ املغرب-٥
  ).٨ - ٧بيتان  (٥٩:  املرقصات واملطرباتعنوان -٦
  ).٨ - ٧ان بيت ( ٢٣٠:  املربزينرايات -٧
  ).٨ - ٧بيتان  (١٤٩: رسالة الطيف - ٨
  ).٨ - ٧بيتان  (٤/١١٤:  األرباية -٩
  ).٨ - ٧بيتان  (٤٢/ ١٧:  مسالك األبصار-١٠
  ).٨ – ٧بيتان  (٨/٣٢٨:  الوايف بالوفيات-١١
  ).٨ – ٧بيتان  (١٦٢ /١ فوات الوفيات -١٢
  ).٨ - ٧بيتان  (٥٩:  ابن عزميخمتارات -١٣
) اهلواري. ط (-  ٣/٩٨) دياب. ط (-  ٤٦٣/ ١)شعيتو.ط(األدب  خزانة -١٤

  ).٨ -  ٧بيتان  (١/٤٥٧
  ).٨-٧بيتان  (٨٨:  الكميتحلبة -١٥
  .مرتان) ٨ -٧بيتان  (٣/٣٢٦ - ٤٧/ ٢ الكشكول -١٦
  ١). ٨ - ٧بيتان  ( ٧٥/ ٤:  الطيبنفح -١٧
   ).٨ - ٧بيتان  (٤٥٧:  امللكسفينة -١٨



  
٢٣٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  )٦( الضحـــــــضاحيف )٥( بعـــــــد الغمـــــــرُووردت
 

  الـــــدجىذاك )٤(هِ عـــــن أوضـــــاحَفاجنـــــاب .
 

  )٧(نـــــاحُ جِنـــــاحي يف غـــــديرَ جستِمـــــُغ
 

  الــــــشباب وطاملــــــاِّ عــــــن حــــــبُوصــــــدرت .
 

ـــــــــي إذْآســـــــــف    حمـــــــــاه صـــــــــباحيْ لليل
 

ـــــــصبَاحـصـــــــ ـــــــمَ جبـــــــانيبُاحـ ال   ليلـــــــي فل
 

ْرتِفَصــــ
  ّ مــــن حليهــــا الــــصياحيــــدي )١٠(

 

. ـــُ علـــى طُ أســـفتلكـــن  )٩(ٍوترائـــب )٨(ًىَل
 

ــــــني مهفهــــــفَهيمــــــان   )١٢(ِاحَدَور )١١(ٍ ب
 

.  هاُ وشــــــــاحُ جيــــــــولٍ ناعمــــــــةِّ كــــــــلْنِمــــــــ
 

  : الرواياتفروق
  *.))العتد:  سالقمر،:  مب(( )1(

  :ومنها
   الــــــــراحِ بــــــــصرفْتَئــــــــِلُ إذا محــــــــىت

 

 ًغـــــــــــــاَّرُ أتتنـــــــــــــا فـٌ زجاجـــــــــــــاتْلـــــــــــــتُقَثـ
 

  بـــــــاألرواح )3( تطـــــــرياجلـــــــسوم )2(وكـــــــذا
 

  حـــــوتمبـــــا )1(تطـــــري )أن( ْ فكـــــادتْتَّخفـــــ  
 

  : الرواياتفروق

                                                                                                         
  =    . الشمس وأذاهاّحبرال أصاب :  أضحىال) ١( .

 . أول ما يظهرأواملشيب : القتري) ٢(
  .للشمسالبارز : الضاحي) ٣(

َ مجع وضحاألوضاح) ٤(     .بياض الصبح أو مطلق الضوء والبياض من كل شيء: َ
  .الكثرياملاء : الغمر) ٥(
  . القريب القعراليسرياملاء : الضحضاح) ٦(
  .اإلمث واجلناية: بضم اجليمناح ُاجل) ٧( .
  . األعناقتا أو صفحهلاوأص أو ُقاعناأل: ، بضم الطاءىَلُّالط) ٨( .

  .موضع القالئد من الصدر: تريبةمجع : الرتائب) ٩(
َ صفرت يدي)١٠(

ِ   .خلت: َ
َاملهفهفة) ١١( َ َْ ُ

  . الضامرة البطن الدقيقة اخلصر من النساءاهليفاء: 
   .قَْل اخلُ التامة،)مجع الورك(ك األورا ُالثقيلة: الرداح) ١٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

والبغية واملطرب وعنوان املرقصات , ٢/٢/٢٩٦والذخرية يف اجلذوة )1 (
 د ط(( :وكذلك. وكادت: ويف الكشكول, تستطري: والرايات واملغرب واملسالك

   *.))س وكادت تستطري
  . ختفاجلسوم إن:  واملغرب وعنوان املرقصات والوايفوالبغية يف اجلذوة )2(
اية ) ٢/٢/٦٩٢( يف الذخرية )3( واملطرب و الرايات ورسالة الطيف و

 عزمي وخزانة األدب وحلبة الكميت ابناألرب واملسالك والفوات وخمتارات 
  .ختف: والكشكول والنفح وسفينة امللك

  :ومنها
  احّ املـــــــــــدَ موســــــــــم املــــــــــديح وَروض

 

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــنٍّبعل ــــــــــــــــــــِ ب  هُ جماهــــــــــــــــــــد أوردت
 

  ِ ريـــــــــــاحِ إىل نـــــــــــسيمُيـــــــــــراحٌ غـــــــــــصن
 

. ــَـث بــاُد احلْقــَ عيف )١٣(النْه
 )١٥( الــوغىولــدى )١٤(

 

   علــــــــــــى الطيــــــــــــار والــــــــــــسباحيبْرُتـــــــــــــ
 

 الـــــــــــيت مـــــــــــن مدائحـــــــــــه حبـــــــــــر )1(فـــــــــــالرب
 

)١٦( اإلسجاحَ احلياء مالزمَخضل
 

. ــــــــــــــسياسة   إزاءهــــــــــــــاُ الزمــــــــــــــانُ يقــــــــــــــفٍب
 

َرب وتـــــصرف غـــــتثـــــين
   مجـــــاحِّكـــــل )١٧(

 

.   مبكـــــــــــــــــــــــــــارم وصـــــــــــــــــــــــــــوارمحمفوفـــــــــــــــــــــــــــة
 

  )١٨( احلمــــــــام علــــــــى ذرى األدواححــــــــىت
 

ــــــــا . ــــــــلَ خُّ كــــــــلُنَلحــــــــُ يْنَ مــــــــي  ُهَ مدحــــــــٍقْ
 

  

  ِاحّ الـــــــــــــــسيكِبثنائـــــــــــــــ )١٩(ًاحةّســـــــــــــــي
 

 فاســــــــتمع )3( بفــــــــضلكلتــــــــسمعها )2(تَّهــــــــش .
 

                                                 
  .معروفجبل : ْهالنَثـ) ١٣(
  .اشتمل بالثوب ومجع بني ساقيه وظهره وهي كناية عن الوقار: اَُعقد احلب) ١٤(
  . فيها من صوت وجلبةملااحلرب : الوغى) ١٥(
  .واإلحسانالعفو : اإلسجاح) ١٦(
  .ّ يف األمر، وحدهالتمادي: َْالغرب) ١٧(
  .فروع املمتدةالشجر العظيم ذو ال: دوحمجع : األدواح) ١٨( .



  
٢٣٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

   إىل لقيـــــــاك كـــــــل طمـــــــاحطمحـــــــت
 

ًغـــــــررا .
ً الكواكـــــــب موهنـــــــاكطالعـــــــة )٢٠(

)٢١( 
 

ــــــــْغَىل مِإ ْتَحــــــــَنَج ــــــــاحِن   يطس اإلجن
 

  و إمنــــــــــــاإليــــــــــــك )٢٢(ً جاحنــــــــــــةَكْــــــــــــتَفأتـ .
 

  م يل بفـــــــوز قـــــــداحيُـــــــكَ حتَالكُـــــــوع
 

  العــــــاليف )٢٣(ىّ املعلــــــُحْدِ القــــــفلكفــــــك .
 

  )4( عـــــن املـــــصباحً الـــــصباح غـــــىنِضـــــوء
 

  ففــــــيٍ عــــــن كــــــلُ بــــــك اســــــتغنيتولـــــئن 
 

  : الرواياتفروق
   *.))فالبحر:  مب(() 1(
   *.))هبت : د  ((  )2(
   *.))مبجدك:  د سط(( )3(
  *.)) اإلصباح:  مب (()4(

) ١٢( )*  
  : قصيد فريدمن وإلدريس

  ُ وهــــو جديــــدِ الليــــلَ قمــــيصفأبلــــت
 

ُ جـــسيدوهـــو )1(ِالـــصبح ِ يف قمـــيصْتَرَســـ .
)١( 

 

ــــاعَرَتقاصــــ ُ ب
ــــل )٢( ــــداللي   مــــن نــــور وجههــــاُ األفــــقَّ اســــتمدوملــــا .  و هــــو مدي

 

                                                                                                         
   . يف األرضّاجلوابة: ّالسياحة) ١٩( .

البياض يف اجلبهة ومن اهلالل طلعته وكل ما بدا لك من ضوء فقـد : ُّغرةمجع : ُُالغرر) ٢٠(
  .بدت غرته

  . أو بعد ساعة منهالليلحنو نصف : املوهن) ٢١( .

  .اإلمالة: واإلجناحمائلة : جاحنة) ٢٢( .

  . من قداح امليسر له غنم سبعة أنصبة إن فازعالساب: القدح املعلى) ٢٣( .

  .٣٦٠-٣٥٩-٣/١/٣٥٨: الذخرية)  *(
 -٢٤ -١١ -١٠ -٩ - ٨-٧-٢-١: ً بيتـــا١١ (٤٤-١٧/٤٣: األبــصار مــسالك

٢٩ -٢٦ -٢٥.(   
  . أصفرأوصبغ أمحر : اجلسيد) ١( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 

  

  ُ عقــــــــودُ والنجــــــــومٌ تــــــــاجُ الليــــــــلهلــــــــا
 

 هـــــاَمي أدميْدُ يـــــُ الـــــوهمُ يكـــــادٍسبـــــشم 
 

  ُودُرَ مــــــــــَ وطــــــــــابٌ مــــــــــورودَتسلــــــــــسل
 

 هــــــــــاُ مرادأو )٣(هــــــــــاُى وردَّ يتــــــــــأتوـفلــــــــــ .
 

  ُ العاشـــــــــــقني شـــــــــــرودِومـ كنـــــــــــٌنفـــــــــــور
 

ُ مــــــــن املرتــــــــاد أعفــــــــرَوأيــــــــن .
 ٌمقمــــــــر )٤(

 

ُيــــدِ غُ احللــــى منهــــا ســــوالفُتــــزين
)٦(  

 

 ٍةّــــــــــ كلُ غزالــــــــــةبــــــــــل )٥(ٍ كنــــــــــاسُغــــــــــزال .
 

  ُيد شــــــــــــــــــهَّ حتــــــــــــــــــتهنٍ دوامُثيــــــــــــــــــاب
 

 )2(جلهـــــاآ جفـــــوين فـــــوق عيـــــين مـــــن َّكـــــأن 
 

ــــــــوحشمــــــــن ــــــــانْقُ إال مِ ال ــــــــدِ وجِلت   ُي
 

  عنـــــــا و ماهلـــــــاِاإلعـــــــراض )٧(َةَّوحـــــــشيَأ .
 

ُفتميــــد )٩( علــــى أعطافهــــاًعلــــيال
)١٠(  

 

  إذا جـــــرىَ النـــــسيمتـــــستجفي )٨(ِيـــــفِْ اهلمـــــن .
 

ــــُ زهــــاهٍ صــــدرعلــــى )١١(فيجفـــو   ودُ 
 

 ُهُ يرســــــــــــو ثقيلــــــــــــَ اليــــــــــــاقوتُوحتتمــــــــــــل .
 

  )١٢( مــــــــــشغوف الفــــــــــؤاد عميــــــــــدُمَرُْوحيــــــــــ
 

  منــــــاه مــــــن ترائبــــــك احلــــــصىىَطــــــْعُيـَأ .
 

ُ بـــــــــرودِ الرضـــــــــابُ سلـــــــــسالوثغـــــــــرك
)١٤(  

 

 هـَ عويلـــــِ أطلـــــتٌحـــــران )١٣(ِ الـــــصيدمـــــن .
 

                                                                                                         
  . مد اليدين وما بينهما من البدنقدرالسعة وهو : الباع) ٢( .
  . الشرب واملاءمكان، املاء: الورد) ٣( .

  . أو الذي يعلو بياضه محرهاضًاألبيض مطلقا أو ليس بالشديد البي: الظباءاألعفر من ) ٤(
  .ّ يف الشجر ومكتنه ومغارتهمسترته: ِ الكناس للظيب)٥( .

  . الفتاة الناعمة املائلة اللينة األعطافوهيِ الغيد مجع غيداء )٦(
  .يستوحش عن الناس به ويستأنسكل ما ال : الوحشي) ٧( .
  .الفتاة الرقيقة اخلصر الضامرة البطن: هيفاءمجع : اهليف) ٨(.
  .واجلانباملنكب : العطف) ٩(
  . وتتبخرتومتيل تتثىن: متيد) ١٠(

  . يطمئن إليهوالينبو عنه : جيفو) ١١ ( 
  . العشق وكسرههدهالذي : العميد) ١٢( .



  
٢٣٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ــــــُ معلــــــى ــــــوِدْســــــُاأل )١٦(ِجَه   ُرودَو )١٧(ِرادِ ال
 

. ــــــــين َالعــــــــذب )١٥(رد ذاك اللمــــــــىَ مل أفــــــــإن  إن
 

ــــــصد   ُدودُ بــــــه مــــــن عارضــــــيك صــــــَّف
 

. ْيتِدَصـــــ وإن
  إليـــــك جـــــواحنيًشـــــوقا )١٨(

 

  ُ بـــــــذاك شـــــــهوديل )١٩(ُه ظبـــــــاُفلـــــــول
 

 ٍ صـــــــارمُ مـــــــاءِهِّديْهَ مـــــــن شـــــــَحـــــــسيبَف .
 

  ُ فيهــــــــــــــا للــــــــــــــصباح عمــــــــــــــودَتــــــــــــــألق
 

. نــــةُجُ دوهــــي )٢٠(ِ يف اهليجــــاءَّلُ ســــإذا
)٢١( 

 

  ُعقــــــــود )3(ِ عنــــــــد املــــــــزاجٌ رعــــــــدةهلــــــــا
 

ــــــــــــسٍوكــــــــــــأس    كأمنــــــــــــاِرابَّ كرقــــــــــــراق ال
 

  ُ وتــــذودهاِى عــــن نفــــسَ القــــذفتنفــــي
 

 ىَذَ عـــن القـــَىبْأَ تـــِ الـــشمسُ عـــنيُ العـــنيهـــي 
 

  ُ مثــــــــــــودتــــــــــــهَقَّعتـ )٢٢(ً رحيقــــــــــــاُديرُيــــــــــــ
 

ٍ نــــــــــدميا البــــــــــن عــــــــــشرفبــــــــــت .  ٍ وأربــــــــــعً
 

ِّحيــــــيْ األمــــــري األرِلوجــــــه
  ُحــــــسود )٢٣(

 

  الـــــشمس إال ألنـــــهُ وجـــــهَّ اصـــــفرومـــــا .
 

  ُ بـــــــــــرودِوق اجلنـــــــــــاةَ فـــــــــــْوأحالمهـــــــــــم
 

 ُودُقــــــــــُع )٢٤(ِفــــــــــاةُ العَ فــــــــــوقُأيــــــــــاديهم .
 

  ُخــــدود )4( أشــــربت مــــاء احليــــاةكمــــا
 

 ْهمِ طعـــــنِ مـــــن صـــــبغِ النبـــــلُ وحنـــــوراْوَمـــــض 
 

                                                                                                         
ًيتلفت ميينا وال مشاال من كرب وزهو املائل العنق، والذي ال أصيد،ِّ الصيد مجع )١٣( ً.  
  .للمبالغة ،البارد:  الربود)١٤(
  . يف الشفتني أو اللثةمستحسنةمسرة : اللمى) ١٥(
  .الروح أو خالص النفس: مهجةمجع : املهج) ١٦(
  .األسد: َْمجع ورد: ِ الوراد)١٧(
  .عطشهااشتد :  صديت)١٨(  
  .هِّلسيف وحدَّْ والثـلم يف طرف االكسر: فلول ظباه) ١٩( .
   .احلرب: اهليجاء) ٢٠( .

  .الظلمة:  الدجنة)٢١(
  . أطيبهاأواخلمر : الرحيق) ٢٢(
  . املنبسط للمعروفاخللقالواسع : األرحيي) ٢٣( .
  .كل طالب فضل أو رزق: عافمجع : العفاة) ٢٤( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٣٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ُ مــــــــــن يديــــــــــه طريــــــــــدٍ بنــــــــــاجَولــــــــــيس
 

 النــــدى )٢٥(ردّ منــــه مطــــٍ فــــاسِبــــساحة .
 

  : الرواياتفروق
   *.)) عن املسالكوالتصويب: الليل:  مب(() 1(
  .ألجلها: يف املسالك م) 2(
   *.))املراح: ب(( )3(
  . احلياءولعلهال كذا يف األص) 4(

  :ومنها
ُ وهــــــي بنــــــودُ احلمــــــرُ الــــــسحابعليهــــــا

)٢٦(  
 

.  ٌ وهــــــي كتائــــــبُر اخلــــــضرُ البحــــــاحبيــــــث
 

  ُيودَ يف العجـــــــــاج صـــــــــٍيودَـــــــــ صّلكـــــــــل
 

 هــــــــــاُّون وكلُجُّ الـــــــــدِ كعقبـــــــــانٌخيـــــــــول  
 

ــــــــوراد ســــــــدُاأل )٢٨(ِ لبــــــــدومــــــــن ــــــــود ال   )٢٩(لب
 

. ٌ احلـــــــسان مقـــــــاودِؤابــــــاتُ مـــــــن ذهلــــــا
)٢٧( 

 

  ُود ومقـــــــــــــــٌ منهـــــــــــــــا قائـــــــــــــــدكُيروقـــــــــــــــ
 

  فمـــــــا تـــــــيناملفـــــــر )    ( عـــــــن جتـــــــرر
 

ـــــــه ســـــــٌعبـــــــاب ـــــــيس من   ُدودُ ولكـــــــن ل
 

 ٌ ولكــــــــن لــــــــيس يثنيــــــــه ذائــــــــدٌحبــــــــاب
 

  ُ وهــــــــــي أســــــــــودَ األبطــــــــــالُويقتــــــــــنص
 

 ٌ أســــنةوهــــي )٣٠(َ األغيــــالُ خيــــرقًفــــىت .
 

  ُرودُ مــــــــــعليــــــــــه )٣٢(ٍيــــــــــدّملر )1(ولــــــــــيس
 

.  ٌ خميلـــــــــــةلديـــــــــــه )٣١(ٍ ملختـــــــــــالَفلـــــــــــيس
 

                                                 
  .ً ويتبع بعضه بعضاجيريالذي :  املطرد)٢٥( .
  .))فارسي معرب(( الكبري ُمَلَالع: َْبـندمجع : البنود) ٢٦( .
ْمقودمجع :  املقاود)٢٧( .   .الرسن وما جير به ويقاد: ِ

  .شعر مرتاكب على زبرة األسد مرتاكب بني كتفيه: ِ لبدةُمجع: اللبد) ٢٨(
  .ط مصنوع من الصوف امللبدُسُوهو من الب: ِلبدمجع :  اللبود)٢٩(
  .الشجر الكثري امللتف: غيل األغيال مجع )٣٠( .

  .تكرب: يلةَ خم)٣١(
  . العتوالشديد: ِِّ املريد)٣٢(



  
٢٣٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ُيــــــــــد جلِالدِ اجلــــــــــَّ حــــــــــرْطــــــــــقُ مل يإذا
 

.  املــُبعيــد
َ
 )٣٣(ًالدةَ جــَ يريــكٍى مــاضَد

 

  ُيــــــــدَ حيِ الكريــــــــهِنْرِ عــــــــن القــــــــَولــــــــيس
 

 ُهُــــــــ مساعِ الكريــــــــهِ عــــــــن القــــــــولُحييــــــــد
 

  ُشــــــــديد )٣٤(ُ الكمـــــــاةَ إذا النَوأنـــــــت
 

. ـــــنيِ القهـــــرُ يـــــدْ إذا اشـــــتدتَفأنـــــت  ٌّ ل
 

  : الرواياتفروق

   *.)) ملرتد:  مب(( )1(
  :هـ ابنويف

ُ عتيـــــــــــدِفـــــــــــاةُ للعٌز  كنكُفمالـــــــــــ
)٣٥(  

 

.   اعتـــــــــــــد ذو مـــــــــــــال بـــــــــــــه لزمانـــــــــــــهإذا
 

ــــــــــــــه مفــــــــــــــداناك ــــــــــــــدُلــــــــــــــف ومْتُ من   ُفي
 

 ًشبهاُ مـــــــَ لـــــــكُهَ لقـــــــد أجنبتـــــــلعمـــــــري
 

  ُدى و تعيـــــــــــدبـــــــــــدي النَّـــــــــــُ تهُوراحتـــــــــــ
 

ــــتَّرُفغ ـــــُ تـهُـ ـــــدجىْع  دي ســـــناك علـــــى ال
 

  ُ منــــك و هــــو بعيــــدٍ مــــن قريــــبوكــــم
 

 ٌ متباعــــــــــدال )منــــــــــك( تــــــــــراه ٌقريــــــــــب
 

ـــــــــــــــدَ يتـــــــــــــــساوفقـــــــــــــــد ـــــــــــــــدٌى وال   ُ وولي
 

.   يف العــالَ حــىت يــساميكبــه )٣٦(ْهِّوَنـــَفـ
 

) ١٣( *.  
ًوأما عبد العزيز فكنيته أبو املصعب وكان جوادا ممدحا : ) األبارابن قال( ً

 علي إدريس بن اليماين من قصيدة فريدة وكان إدريس هذا أبووفيه يقول 
  :األندلسًمقدما من فحول شعراء 

                                                 
  . والشدة والقوةوالصالبةالصرب : َ اجلالدة)٣٣( .
  .اجلريء الشجاع الذي ال حييد عن قرنه وال يروغ: َمجع كمي: ُالكماة) ٣٤( .
  .مهيأحاضر : عتيد) ٣٥( .
  . وعظمهذكرهارفع : ّنوه به) ٣٦( .

  .١٨٥ - ١٨٤ /٢:  السرياءاحللة) *( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )١(هــــــاَ فآدُ الفــــــراقَ جــــــارٍ كبــــــدعلــــــى
 

.   فؤادهــــــــاَ لــــــــنيِ للــــــــيت مل يــــــــثنًفــــــــدى
 

   منهــــــا ســــــوادهاِ العـــــنيُ ســــــوادبـــــاريُي
 

. اّ ريــــــِ البــــــيضمــــــن
 ٍ ذوائــــــبِ رداءيف )٢(

 

  :فيها يقول
  )٣( حـىت أنادهـاُ الصبا السلسالسقاها

 

.  ….. …الـــــــــــــــــــــــــــــــــروض.. ……
 

  )٤( هيجــــــــــاء املــــــــــالم ورادهـــــــــــالتــــــــــورد
 

.   مــــــــدامعيَ خيــــــــولٍ بــــــــال رفــــــــقُتقــــــــود
 

ــــــعليهــــــا ــــــالطرادْتّ وحث   هــــــاَدجيا )٥(ِ ب
 

. ــــصفتها حــــني ضــــنومــــا   جبودهــــاْتّ أن
 

   صـــــنيع البـــــني يب إذ أفادهـــــاشـــــكرت
 

.   التماحـــةمنهـــا )٦( غـــداة البـــنيأفـــدت
 

  هــــاَ األحبــــة جادُأرض )٩( مرضــــتإذا
 

. ُ ســــقى مثــــواك ألعــــسأعيــــدي
ٌأشــــنب )٧(

)٨( 
 

  هــــــــاَ معادّ مــــــــا يعــــــــدها مل متــــــــلمــــــــىت
 

. ّ بواديـــــــك األغـــــــنيـــــــضوع
 أغانيـــــــا )١٠(

 

  هــاَ العزيــز أجادِدعبــ )١١(دىَ جــحــسبنا
 

.  ٍ روضـــــةَه حـــــولُّ كفـــــْتَ مـــــا أجـــــادإذا
 

                                                 
هود واملشقة: آدها) ١( .   .أثقلها وبلغ منها ا

  .املرتوية: ّمؤنث الريان: ّالريا) ٢(
  .أماهلا: أنادها) ٣( .
  .وهي من اخليل بني الكميت واألشقر: َْمجع ورد:  الوراد)٤( .

  .العدو والتتابع: ِّ الطراد)٥(
  .الفراق والبعد:  البني)٦(
  . اللثة والشفةثغر ألعس سواد يف محرة مستحسن يف:  األلعس)٧(
  .ماء ورقة جتري على الثغر: الشنب:  األشنب)٨(
  .الضعيفة احلال الفاسدة اهلواء الشديدة احلر:  املريضة األرض)٩(
  .امللتف األعشاب: األغن) ١٠(  

  .العطية: اجلدا) ١١(
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  . وأبدعوأحسن تصرف يف املديح تصرفه يف النسيب مث
) ١٤(* .  

ً أيضا فيه بيتني لنفسه وأنشدين ) الوليد احلمريي يف البنفسجأبو قال(
  : أنيقي التشبيه ومها

 )٣(هــــــــــاَ الغانيــــــــــات برودُبريــــــــــق ىَقَســــــــــو
 

.  )٢(اهــــــــــَودُرُ ـبُالغمــــــــــام حــــــــــاك )١(ٍوأريــــــــــضة
 

  هـــــــــــاَ احلمـــــــــــام عقودُ بـــــــــــه خـــــــــــضرنثـــــــــــرت
 

  فوقهــــــــــــــا فكأمنــــــــــــــاُ البنفــــــــــــــسجضــــــــــــــحك
 

 وهي موضع العقود ممن يستعملها وهذا القماري بلون أطواق شبهه
  .التمثيل مفضل له ومستحسن منه

)١٥( )**  
  :ومما يستحسن له يف صفة الدرق: )احلميدي قال(

   ينفطــــرالفــــوالذ )٣( منهــــا صــــفايكــــاد
 

.  )٢( مــن درقاألبــشار )١(موقحــة)1( إىل
 

  الــــــذكر )٤( الــــــرمح والصمــــــصامةتأنــــــث
 

.   كلمــــــــــا قرعــــــــــتولكــــــــــن )2(مؤنثــــــــــات
 

                                                 
  .١١٢:  يف وصف الربيعالبديع) *(

  .اجليد اللني املخصب املعجب للعني:  من الروضاألريض) ١(
  .وهو الثوب املخطط أو خيص بالقصب والوشي: ُْمجع بـرد: ُ الربود)٢(
  .البارد للمبالغة: َالربود) ٣(

  .١٣٠: املطرب،٢٣٧:  امللتمس بغية،١٦٠:  املقتبسجذوة)  **(
  .ُْصلبة:  موقحة)١(
ٍب وال عقبَشَ خبال من جلود ٌسوُرُتـ: بفتح الدال والراء: ُقَرَّ الد)٢( ََ.  
  .ر الصلد األملس الضخماحلج:  الصفا)٣(
  .السيف ال ينثين يف ضربته:  الصمصامة)٤( .



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

: الرواياتفروق
  .موشحة: يف املطرب) 1(
  .مرقنات: يف البغية) 2(

)١٦( )*  
   : له أبو عامر بن شهيد يف التشبيه قولهواستحسن: )احلميدي قال(

  )٣( شــــــــقيقة نــــــــاموروكــــــــل )٢(خلــــــــب
 

.   حــــــوهلممــــــن )١(مامــــــة كــــــل كفكــــــأن
 

)١٧( )**  
  :وقال

ـــــــــــــــــــصغاراُ ال أعـــــــــــــــــــشقُوكنـــــــــــــــــــت    ال
 

ً شــــــــــــــــــــــــادنا صــــــــــــــــــــــــغرياهُتــــــــــــــــــــــــْقِّلُع ً)1( 
 

  ذاراِه حـــــــــــــــــــُ نفـــــــــــــــــــسْفاستـــــــــــــــــــشعرت
 

ــــــــــــــــــــــــــــَ ناظرَمْقُ ســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــارينَأ  ِهْي
 

ـــــــــــــــىَالـــــــــــــــدج )١(َحْنُ جـــــــــــــــُّدُيــــــــــــــر   اراَ 
 

.  )2(ٍ مــــــــــــــستنريِ عــــــــــــــن وجــــــــــــــهفرْسُيــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــه احليــــــــــــــــــــاءَأضــــــــــــــــــــرم    نــــــــــــــــــــاراُ في
 

 ً ذاك مــــــــــــــــــــــاءِ مــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــلَ أرمل
 

  :اياتو الروقفر
                                                 

  .١٦١:  املقتبسجذوة) *(
  . قبل أن يظهر)الزهر(ْالنـَّور وعاء : ُ الكمامة)١( .

 .الوشي: ُ اخللب)٢(
  .الدم: النامور )٣(

 علــــي أليب( ليــــون ابــــن )وأنــــشد (٥/٦٠١: الطيــــب نفــــح، ٣٣٨ / ١ /٣: الــــذخرية) **(
  ).٤- ٣- ١األبيات ). (يماينإدريس بن ال

  .ظالمه أو طائفة منه:  الليل جنح)١( .



  
٢٤٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

   *.))غريرا:  دط(( )1(
  .ّ وجه صريمستنري: يف النفح) 2(

)١٨( )*  
  )املديح يف( من أخرى وله

ّ األســـــرةصـــــايف
  األكـــــدر العجـــــاج يف )٢(

 

. ـــــأدمي )١( الـــــوغىيلقـــــى  ضـــــاحك وجـــــه ب
 

ِلِجــــَ مــــن زأشــــفقن
  )٤(ِ مــــصرصرِاجلنــــاح )٣(

 

.   منـــــــه كالقطـــــــاَ تـــــــرى األبطـــــــالٌبطـــــــل
 

  )٦(شرتي واملـــــــــــــــٌطـــــــــــــــاردُ عوبربدتيـــــــــــــــه
 

. ـــــــــــٌلَحـــــــــــُجه زْرَ ســـــــــــيف ٌرامَ و
 ًمعـــــــــــا )٥(

 

  )٨(ِصــــرْرَ صٍ بــــريحْانقــــصفت )٧(يكــــةكــــاأل
 

. ــــــلّ خيلــــــًبأســــــا  هاُــــــ حــــــني خيوضَي اخلي
 

ـــــــَ أذكـــــــى مَألفيـــــــت    جممـــــــريف )٩(دلْن
 

.   فهــــــــــــم كلمــــــــــــا اســــــــــــتخربتهوذكــــــــــــاء
 

  ِحبــــــــــــرَ أُ يف اجلــــــــــــود مخــــــــــــسةلكنهــــــــــــا
 

ـــــــه مخـــــــسٍّ كـــــــفّ كـــــــليف  ٍ أصـــــــابعُ من
 

  

)١٩( )**  
                                                 

   .٣٥٨/ ٣/١: الذخرية) *(
  . واجللبةالصوتاحلرب نفسها ملا فيها من :  الوغى)١( .

ِّ األسرة مجع السر)٢(   . وهو خط الوجه،ّ
  .ّمصوت:  زجل اجلناح)٣( .

   .وترجيعّالصقر يصوت ويف صوته امتداد :  مصرصر)٤(
  .اسم للمريخ: ْهرامَبـ )٥( .

  .كواكب معروفة: زحل وعطارد واملشرتي) ٦(
  .الشجرة: األيكة) ٧( .

  .شديدة الربد أو الصوت:  ريح صرصر)٨(
َاملندل) ٩( .   .أجودهالعود الرطب يتبخر به أو : َْ

  .٩٧:  يف وصف الربيعالبديع)  **(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 أبـو علـي إدريـس فيـه لنفسه وأنشدين ) الوليد احلمريي يف اليامسنيوأب قال(
  :بن اليماين قطعة حسنة التشبيه وهي

  ِ األمــــــــــريَ عــــــــــصيانُطيــــــــــقُ أُولــــــــــست
 

ــــــــــــُأمــــــــــــري . ــــــــــــأمر )١(ِرْو النـَّ ــــــــــــشربينُي  ٍ ب
 

ـــــــــــــــــسريرّ ودعلـــــــــــــــــى    األمريعلـــــــــــــــــى ال
 

 )1(نيهاّ الــــــــسرور فــــــــسقَ كــــــــأسْفخــــــــذ
 

   زبرجــــــــــــــد خــــــــــــــضل نــــــــــــــضريمســــــــــــــاء
 

 جتتليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن جلــــــــــــــــــني ٌجنــــــــــــــــــوم
 

   زاد الكبــــــــــري علــــــــــى الــــــــــصغريكمــــــــــا
 

  علـــــــــى األقـــــــــاحي يف ابتـــــــــسامُتزيـــــــــد
 

  الكبــــــري )2( اخنفــــــض الــــــصغري عــــــنكمــــــا
 

  عنهــــــــاُّذا املــــــــسكيَّ الــــــــشويــــــــنخفض
 

  : الرواياتفروق
  . شعريةضرورةفاسقنيها وفيها : كردي.يف طبعة د) 1(
  .على: كردي.يف طبعة د) 2(

)٢٠( )*  
 أفحــش فيــه قولــه إدريــس هجــاه بــه  علــي بــن ظــافر وأحــسب أن الــذيقــال

 عند خروجـه إليهوقد كان وفد عليه باملرية وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به فأنفذ 
  :منها يقول

  ْكِ طـــــــــريخـــــــــالف بـــــــــال طـــــــــريي مـــــــــا
 

.  ىَّ جعفـــــــــــــــــر املرجـــــــــــــــــأبـــــــــــــــــا )١(إيـــــــــــــــــه
 

  ْكِا لغــــــــــــــــــــــــــريَ أمثاهلــــــــــــــــــــــــــِهــــــــــــــــــــــــــدُ أمل
 

  املعـــــــــــــــــــــــــاينَ رقراقـــــــــــــــــــــــــةُأهـــــــــــــــــــــــــديت
 

   مترهــــــــــــــــــــــــا بفـــــــــــــــــــــــــضل مـــــــــــــــــــــــــريكومل
 

.   متــــــــــــــــــــــــــرينومل )٢(هــــــــــــــــــــــــــاْرَِ متفلــــــــــــــــــــــــــم
 

                                                 
  .الزهر أو األبيض منه: ْ النـَّور)١( .

  .٨٤:  البدائهبدائع) *(
  .كلمة استزادة يف حديث أو عمل: ٍْ إيهٍِْ إيه)١( .



  
٢٤٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ك…  يئـــــــــست مـــــــــن فـــــــــالح أقـــــــــد
 

ــــــــــــــديك بَفــــــــــــــصار  ًكــــــــــــــراِ شــــــــــــــعري ل
 

)٢١( )*  
 بـــن اليمـــاين إدريـــس أبـــو علـــي وقـــال ) الوليـــد احلمـــريي يف اخلـــرييأبـــو قـــال(

   :يصفه بوصف متقدم اإلحسان وهو
.  

 
ـــــــــــــــــــعُل )١(ٌّ اخلـــــــــــــــــــريي حـــــــــــــــــــوُمراشـــــــــــــــــــف   ُسْ

 

  
 

 

  ُ قــــــــــــــــــــــــــد قبلتــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــشمسُهَّكأنــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 

 

  ّ نفـــــــــــــــــــست للمـــــــــــــــــــسك فيـــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــسأو
 

  
 

.  
 

ْ يف الليـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــبسُالطيـــــــــــــــــب ُ
)٢( 

 

  
 

 

  ُّ النهـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــسَه حتـــــــــــــــــــتـَ لـــــــــــــــــــاـومـــــــــــــــــــ
 

  
 

 

ــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــبسكأمنــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــضوء علي ْ ال َ  
 

  
 

 

 هــذا إىل ، لونــه كلــون مــن أثــرت فيــه الــشمسأن الــشمس يعــين قبلتــه: قولــه
  .أراد )1( وإياهأشار
  : الرواياتفروق
  .إليه: عسيالن وبريس. يف طبعيت د) 1(

)٢٢( )**  

                                                                                                         
  .جلب املرية أي الطعام:  ميري مار،)٢( .

  .١١٥:  يف وصف الربيعالبديع) *(
ّمجع حوة: ّحو) ١( .   .السمرة: ُ
  .وقف عليه: ُْحبس) ٢( .

  ٢٧٠ / ١١ األرب ايــــة، ٣٢٧ / ٨: بالوفيــــات لــــوايف، ا٨٨٨ -  ٣/٢/٨٨٧: الــــذخرية)  **(
  .٢٤٢: الكميت حلبة، ١٦٢ /١ الوفيات فوات، )ال شاعر أندلسيوق(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 - بلنسية يف عهد املرابطني والة أحد -ًام أبياتا البن عائشة  ابن بسيذكر
  :الوجوه هذا إىل قول إدريس من بعض وينظرمث يقول 

  ُ فـــــــراشَالنبـــــــات )2( هلـــــــم إالولـــــــيس
 

 بروضـــــة أنـــــاخوا قـــــد )1(ٍ صـــــدقِوإخـــــوان
 

ــــــويمــــــصابيح    فــــــراشحنــــــوهن )6( 
 

همُفخلــــت
 )5( فـــــوقهميــــسقط )4(والنــــور )3(

 

  : الرواياتفروق
ايــــة األرب والفــــوات وحلبــــة الكميــــتيف) 1( ّوفتيــــان صــــدق عرســــوا :  الــــوايف و

  .حتت دوحة
ايـــة األربيف) 2( ويف الكـــشف , ومـــا هلـــم غـــري: ويف حلبـــة الكميـــت, غـــري:  
   *.))الثياب:  دط(( ويف, الثبات: والتنبيه
م:  سائر األصوليف) 3(   .كأ
  .الزهر:  حلبة الكميتيف) 4(
  .بينهم:  الكشف والتنبيهيف) 5(
  .يهوي: ويف حلبة الكميت, يسري فوقهن:  الكشف والتنبيهيف) 6(

) ٢٣( )*  
  ): الغزليف قال(

   مـــــــــــــا يب مـــــــــــــن العطـــــــــــــشأذهبـــــــــــــت
 

.   )١( كانــــــــــــــت علــــــــــــــى دهــــــــــــــشٌقبلــــــــــــــة
 

ا الــــــــــــــنفسلــــــــــــــو   ِ مل تعــــــــــــــشُ عــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــــــــــةوهلـــــــــــــــــــــــــــا  ٌ يف القلـــــــــــــــــــــــــــب منزل
 

ًلعــــــــــاخ
  )2(ِ جلــــــــــدة احلــــــــــنشمــــــــــن )٢(

  

ـــــــــــــــــدجينْتَطـــــــــــــــــرقـ . ـــــــــــــــــستَ وال  )1(ى لب
 

                                                                                                         
  

  .٤/٧٥:  الطيبنفح، ٤٢ - ١٧/٤١ األبصار مسالك، ٣/١/٣٣٧: الذخرية) *(
  .َهِدُري وشُّحت: شِهَ د)١( .



  
٢٤٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ِ مـــــــــــــــــــــــرتعشِّف يف كـــــــــــــــــــــــٌدرهـــــــــــــــــــــــم
 

  حــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــداَ الــــــــــــــــــنجمَّوكــــــــــــــــــأن
 

: الرواياتفروق

 الــــــنفح عــــــن التــــــصويبوالبــــــس :  م ط دب((, البــــــس:  املــــــسالكيف) 1(
  *.))واملسالك

  .احلبش: يف النفح) 2(

)٢٤( )*  
   : أخرى يف باديسمن وله

  ُرعُْ ممـــــــــــــٌ بـــــــــــــه مريـــــــــــــعَ الـــــــــــــشبابإن
 

 )١(هُ مريعــــــــــّنِ األغــــــــــَ لواديــــــــــكًقياـَســــــــــ .
 

  ُأينــــــــع )1(لــــــــيب يف عيــــــــين وقفهــــــــواك
 

 ٌ يــــــــــــانعٌ فيــــــــــــه وردَكُّ كــــــــــــان خــــــــــــدإن
 

  :ومنها
ُ أو عـــوارضُ زواخـــرٌجلـــج

  )2(ُعَّمـــُل )٣(
 

. َ اجلــــــــــــردُالقائــــــــــــد
ــــــــــــاَالعتــــــــــــاق )٢(   كأ

 

  ُ يـــــــــــسطعٌ فيهـــــــــــا شـــــــــــهابفكأنـــــــــــه
 

ـــــــــــاتٌدّمتوقـــــــــــ   إذا دجـــــــــــتِ يف احلادث
 

ُوهــم )٤(ًصــنهاجة
  ُعَّ الطلــُالنجــوم )3(

 

. ــــــــم اٌعل ــــــــاهي طالع ــــــــ هــــــــو القمــــــــر املب ً 
 

                                                                                                         
َ مجع اخللعةُعَِل اخل)٢( .   .خلعته عنك، طرحته على آخر أو مل تطرحه الثوبوهي : ِ

  .)٧-٦:بيتان (١٧/٤٣ األبصارلكمسا، ٣٥٥ / ١ /٣: الذخرية) *(
   .اخلصيب: املريع) ١( .
  .ّوهو ما رق شعره وقصر من اخليل: مجع أجرد: اجلرد) ٢(  

  .السحاب املعرتض يف األفق: مجع عارض:  العوارض)٣(
مـــن قبائـــل الرببــــر املـــشهورة يف جنـــويب املغـــرب األقــــصى وقـــد عـــدها بعــــض : صـــنهاجة) ٤(

  . من محريالعربالنسابة 
اية األرب يف معرفة أنساب العرب١٧٠: اجلمان قالئد   .٣٦: ، القصد واألمم٣١٧: ، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

   كـــــــــل مـــــــــن ال يقـــــــــرعُّع يقـــــــــراًبأســـــــــ
 

ــــــــــــــُم  ٍةّرُ مــــــــــــــٍ حــــــــــــــربّ لكــــــــــــــلَسربلنيَت
 

مْقامــــــــــــــت ــــــــــــــا و األذرعُ قلــــــــــــــو  ُ  
 

ـــــــم رفـــــــضوا األســـــــنةفلـــــــو   و القنـــــــاَ ا
 

: الرواياتفروق
   *.)) وعيينقليب:  دط(( )1(
   *.))تلمع:  دط(() 2(
   *.))وهي:  ط سد(() 3(

)٢٥( )*  
  :)النسيب  يف( وقال

  )٢(ِاع ونــــــــزــــــــا )١(ٍ زال يف نــــــــزعمــــــــا
 

.  ً عالقـــــــــةِ اهلـــــــــواءَى قبـــــــــلَ اهلـــــــــوَعلـــــــــق
 

  ِ األضـــالعيف )1(ِ القلـــبَ قبـــل ســـكىنمـــن
 

 هِى يف قلبــــــــــــَ اهلــــــــــــوَكنَ ســــــــــــفكأمنــــــــــــا
 

  : يف صفة اخليلومنها
  )٤(ِزعـــزاع )٣(ٍ بعاصـــفِ القـــضيبَميـــد

 

. ـــــــــ عنـــــــــد هبوُ الـــــــــدهرُ مييـــــــــدٌخيـــــــــل  اِ
 

ا بــــــــــسباعتــــــــــنقض    مــــــــــن فرســــــــــا
 

.  )٦(ج أعـونتـائج مـن )٥(ًخطفـا )2(َّفكأن
 

  : الرواياتفروق
                                                 

   .٣/١/٣٣٩ الذخرية) *(
   .الروحدخول املريض يف السياق وطلوع : عز الن) ١(  

   .شدة احلنني والشوق: زاع ن ال)٢(
  .الريح الشديدة اهلبوب:  العاصف)٣(
  . بشدة تكاد تقلعها حتركهاأيالريح اليت تزعزع األشجار :  الزعزاع)٤(

ْاخلطف) ٥(     .اجلنبالفرس الضامر وخف حلم : ُ
  . من اخليلاألعوجياتََعلم فرس سابق تنسب إليه :  أعوج)٦(



  
٢٤٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

   *.))الروح:  د سط(() 1(
   *.))ختطف عقبان: د سط(() 2(

)٢٦( )*  
ً إدريـس بـن اليمـاين أيـضا علـي وأليب ) الوليد احلمريي يف السوسنأبو قال(

  :قطعة بديعة التشبيه موافقة الوصف لكل ما فيه وهي
ـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــج يف رعــــــــــــــــــ   ِقَوَ فلــــــــــــــــــ

 

. ــــــــــــــــــــــاحك  )١(ِقَلَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفٍوضــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــــــــــــدلقمـــــــــــــــــــــــــ    منـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــى   حفـــــــــــــــــــــــــــــــايف مـــــــــــــــــــــــــــــــرودعلــــــــــــــ
 

   مـــــــــــــــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــــــــــــــقوخـــــــــــــــــــــــــــــــارج
 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــرقكمنــــــــــــــــــــــــــــــــتج
 

ـــــــــــــــــــــضاض يقـــــــــــــــــــــقعلـــــــــــــــــــــى   )٢( ابي
 

. ــــــــــــــفرار فــــــــــــــــــــــــــــــــاقعبــــــــــــــــــــــــــــــــني   اصــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــقيف ــــــــــــــــــــــــــــة أو طبـــــــــــــــ    راحــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــاكأمنـــــــــــــــــــــــ   كالمهــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــن ورقيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٣( ورق مــــــــــــ
 

.   مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــببــــــــــــــــــــــــــــــــــرادة
 

 بـاملرود وعىن. اجلانبان واحلفافان.  طوهلاوالروق.  بني األسنانالفرجة الفلج
  .املندفع )1( اآليتواملندلق. القائم وسط السوسنة

  : الرواياتفروق

  .الناتئ: كردي.يف طبعة د) 1(

) ٢٧( )**  
                                                 

  .١٤٠:  يف وصف الربيعالبديع) *(
َ الفلق)١(     .الصبح أو ما انفلق من عموده: َ

   .الشديد البياض الناصع:  اليقق)٢( 
ِالورق) ٣( ِْ والورق والورقَ   . الفضة:ََ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  : من أخرى يف ابن واجبوله
  ِوأراك )١(ٍ كــــــــــــل بــــــــــــشامةِبــــــــــــشميم

 

. ــــــــــــشاكي  َ أطلــــــــــــتِ األراكوادي  شــــــــــــكوى ال
 

  : وزادأراد فيها يف وصف احلمامة، وأجاد ما يقول
  ِ حـــــاكُها حياكـــــةَعتْنَ صـــــِكَْ حيـــــمل

 

.  ً سندســــــاِوالف الــــــسُمطوقــــــة )٢(ورقــــــا
 

ْغتَبَصـــــ
  ِواكْسِمـــــ بـــــال مالمثهـــــا )1(

 

 ٍ بألـــسنِر الغـــصونْضُ علـــى خـــدوْشَتـــ
 

   دون شـــــــراكِ مـــــــن املرجـــــــانًنعـــــــال
 

.  ألبـــــــست )٣(هـــــــا القـــــــواينَ أرجلَّوكـــــــأن
 

  ِ حــــــــشاكَ ألعينهــــــــا هليــــــــبفــــــــرتى
 

ــــــــــــا  جــــــــــــواحني  ِ بنــــــــــــارْتَلــــــــــــِحُ كوكأ
 

  : الرواياتفروق
  .صيغت: يف املسالك) 1(

) ٢٨( )*  
  : إدريسلوقا

َالبالبــل )١(ِتَوَز)1( مــا لــواله
ُبابــل )٢(

)٣(  
 

.   بالــــــسحر الــــــذيِ األجفــــــانَأكحيلــــــة
 

                                                                                                         
    ).٤ – ٣بيتان  (٤٣ – ٤٢: ١٧ األبصار مسالك، ٣٤٥ – ٣٤٤ / ١ /٣: الذخرية) **(
  .شجرة عطرة الرائحة يستاك بقضيبها:  البشامة)١(
ا كالرماد فيه سواد:  الورقاء)٢(   .احلمامة اليت لو
  .األمحر: مجع قان:  القواين)٣(

  ).١٠- ٩بيتان  (٤٣/ ١٧مسالك األبصار، ٣٥٧- ٣٥٦/ ١ / ٣: الذخرية) *(
  ّحنت وصرفت: زوت )١(
  . الصدريفشدة اهلم والوسواس، والربحاء :  البالبل)٢(
  . السحر واخلمرإليهامدينة قدمية يف العراق ينسب :  بابل)٣(



  
٢٥١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ــــــسالمة )أخــــــي( ُوقلــــــب )٤(أودى ــــــلِال   ُ غاف
 

. ــــــــد ــــــــيب غــــــــافال عمــــــــا بــــــــهق  ً كــــــــان قل
 

ٌذرب
ُ نابـــــــــلٌ وطـــــــــرفســـــــــناناه )٦(

)٧(  
 

. ٌ رامـــــحٌ دهـــــاين منـــــك صـــــدرحـــــىت
)٥( 

 

  ُ جائـــــــــلٍ حــــــــساميف )٩(ٌ فرنــــــــدلكــــــــن
 

.  املِكُدْقـــــــِ عمـــــــا
ُ
 ٌةّرُ دجبيـــــــدك )٨(ىَهـــــــْم

 

  ُ أهـــــــــداب اجلفـــــــــون محائـــــــــلُوطـــــــــوال
 

ــــــاُ ســــــيوفكملــــــت ــــــد فــــــوق جفو   اهلن
 

  : الرواياتفروق

   *.))درت:  م ط دب(()  1(

  :ومنها
ٌجلـــــــج

  ُ ســـــــواحلِ العـــــــداةُوأكبـــــــاد )١٠(
 

. ــــــــــــــــاٍ وغــــــــــــــــادٍســــــــــــــــار ــــــــــــــــاد كأ   باجلي
 

  ُ هــــــــــوادلِ األراكِ شــــــــــجرعلــــــــــى )١١(ٌقْرُو
 

 ماحـــــــــــــه فـــــــــــــوق رُ اآلجـــــــــــــالوكأمنـــــــــــــا .
 

ن ٌ ضـــــــراغمَّفكـــــــأ
  )١٣(ُوأجـــــــادل )١٢(

 

. ً أســـــــــــــــــافال و أعاليـــــــــــــــــااخلاطفــــــــــــــــات ً 
 

  ُ الفاتــــــــــلَ الــــــــــسوارَ كمــــــــــا فتــــــــــلليــــــــــا
 

. ـــــَيـ  )١٤(ٍجَّ مـــــدجّ كـــــلِ القنـــــا يف حنـــــرويْل
 

                                                 
  .ذهب به وأهلكه: أودى به )٤(
  .ذو رمح طاعن به:  الرامح)٥(
  .احلاد: َّ الذرب)٦(
  .ذو النبل حاذق يف رميه:  النابل)٧(
ََكل شيء صفا وأشبه املها أي :  املمهى)٨(

  .َِّالبلور
  .ماء السيف وجوهره:  الفرند)٩(
  . هي خاصة بالبحرأووهي من املاء معظمه : مجع جلة:  اللجج)١٠(
ااحلمامة اليت : مجع ورقاء:  الورق)١١(   . كالرماد فيه سوادلو
  .األسد الضاري: ِمجع ضرغام:  الضراغم)١٢(
  .الصقر:  أجدلمجع:  األجادل)١٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ــــــصاقلُ كمــــــا صــــــقل احلــــــسامٌرأي   ُ ال
 

  يـــــــــديرهُ كمـــــــــا نـــــــــزل القـــــــــضاءًبأســـــــــا
 

  

ُ واغـــــلِ مـــــن تلـــــك املدامـــــةُ يـــــدنمل
)١٥(  

 

.  ًقـــــــــــوم كـــــــــــان منيــــــــــــة الُ شـــــــــــرابوإذا
 

ـــــاذلُّ النفـــــوس أقـــــلومـــــىن   ُ مـــــا هـــــو ب
 

 ٌ مـــــا هـــــو ســـــامعُّ الـــــسيوف ألـــــذُمَغـــــَنـ
 

  ُوافــــــــــلح ُ والــــــــــصفوفٍنيَنــــــــــُ حوادي
 

 جبــــانيب )١٦( ذي الفقــــارِ خاضــــبُ ابــــنهــــذا .
 

َ أعــــــــوجُوبنـــــــات
  ُزائــــــــل )١٨( شــــــــحتهمـــــــا )١٧(

 

.  ٍ عـــــــــــارضُ بـــــــــــارقُ واحلـــــــــــربٍوخبيـــــــــــرب
 

  ُ حنــــــوه وأنامـــــــلٌعيــــــون )١٩(طمحــــــت
 

.   إليــــــــــه رايتــــــــــه وقــــــــــدُلرســــــــــول ادفــــــــــع
 

  ُ عــــــــــن إدراكهــــــــــا متــــــــــضائلُفــــــــــالوهم
 

.  ْهمِ جمــــدُ غايــــةِالغايــــات علــــى )٢٠(ْتَأربــــ
 

ُ ومناصــــــــــلــــــــــم )٢١( أرمــــــــــاحُوتطــــــــــول
)٢٢(  

 

. ــــــــــــــــم وحمـــــــــــــــــابرٌ أقــــــــــــــــالمُتــــــــــــــــزدان  ٌ 
 

ـــــــه )٢٣(ُ احلـــــــدثانوكأمنـــــــا   ُ مناضـــــــلعن
 

.  ِهِ مـــــــــــــن أشـــــــــــــياعُ املقـــــــــــــداراّفكأمنـــــــــــــ
 

ُجــــــــيسِ الربوكأمنــــــــا
ــــــــه )٢٤(    جمــــــــادلفي

 

.   مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــصارهُيخّ املـــــــــــــــراّوكأمنـــــــــــــــ
 

                                                                                                         
  . يتغطى بهوكأنهًالذي لبسه تاما :  املدجج يف سالحه)١٤(
م : الوغل )١٥(   . غري دعوة وال إنفاقمنالداخل على القوم يف شرا
ً كــان للعــاص بــن منبــه قتــل يــوم بــدر كــافرا فــصار إىل النــيب مــشهورســيف :  ذو الفقــار)١٦( َُّ

 تلك احلزوز بالفقار أو ألنه كانـت  شبهوا. طالب كرم اهللا وجههأيب إىل علي بن مث 
  .فيه حفر صغار حسان

 هــو مــن بنــات أعــوج وهــو علــم فــرس ســابق تنــسب إليــه للفــرسيقــال :  بنــات أعــوج)١٧(
  .األعوجيات من اخليل

  .فتحت أفواهها:  شحت اخليل)١٨(
  .ارتفع :ُوطمح بصره إىل الشيءشيء رمى به إىل ال:  طمح ببصره)١٩(
  .زادت: أربت )٢٠(
  .مجع رمح: أرماح ورماح )٢١(
  .السيوف:  املناصل)٢٢(
َ احلدثان)٢٣( َ   .ونوائبهأحداث الدهر وحوادثه : َ



  
٢٥٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

ـــــــــــــــيم   ُ وحمافـــــــــــــــلٌ فيـــــــــــــــك منـــــــــــــــابرو
 

 ٌ و مغــــــــاربٌ إليــــــــك مــــــــشارقتــــــــصبو
 

ٌ ســـــاحباتلـــــك
  )٢٦( قـــــساطلُوالـــــدجون )٢٥(

 

. ــــــــــــاِ الكواكــــــــــــبُ ســــــــــــاحبةُّوتــــــــــــود   أ
 

  ُ و أنـــــــــت الفاعـــــــــلٌ فعـــــــــلهاـُحركاتـــــــــ
 

  كأمنـــــــــــاُ مبـــــــــــا منهـــــــــــا تـــــــــــشاءريـجتـــــــــــ
 

ُيف يــــــــدك الوشــــــــيج َ ّالخــــــــضر
  ُالــــــــذابل )٢٧(

 

.  اضـــــطرام البـــــأس فيـــــك لـــــدى الـــــوغى لـــــوال
 

)٢٩( )*  
  ) املديحيف الدين الصفدي ومنه  صالح قال(

ـــــت ـــــزولَنزل  يف البلـــــد املِ الغيـــــثَ ن
َ

  )٢(ِلْحـــــ
 

. َزلتُْن إذا اســــــتوأنـــــت
  الرضــــــاِجانـــــب مـــــن )١(

 

  )٥( وقــــــوع النــــــار يف احلطــــــب اجلــــــزلوقعــــــت
 

.  )٤( منك حفيظةاألعداء )٣( عجموإن
 

)٣٠( )**  
  : يف حلية طويلة عريضةوقوله.… شعره قوله أبدع ) من سعيد أنابن ذكر(

  ِ املظلـــــــــــــــــــومُهـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــوةْ خترتقمل
 

ـــــــــــو ـــــــــــا دونل ـــــــــــسماءَ أ  ٌ ســـــــــــحابةِ ال
 

) ٣١( .***  
                                                                                                         

ْ الربجيس)٢٤( ِْ   .جنم قيل هو املشرتي: ِ
ا تسبح :  الساحبات)٢٥(   . يف سريهابيديهااخليول جتري كأ
  .الغبار الساطع:  قساطل مجع قسطل)٢٦(
  .الرماحشجر :  الوشيج)٢٧(
  .٣٢٧ / ٨: الوفياتب الوايف) *(
  .ول إليهز طلب الن: َلِزْنُ استـ)١(
ْ املحل)٢( َ

ا وال كأل:    .األرض اليت انقطع عنها املطر يف حينه فال مرعى 
  .رازه واختربه: ً فالنا عجم)٣(
  . عن احملارمُّالذباحلمية والغضب حلرمة تنتهك أو عهد ينقض، أو :  احلفيظة)٤(
  .ظ منه والكثري من كل شيءالعظيم الغلي:  اجلزل احلطب)٥(
  .٤٠٠ / ١ يف حلى املغرب املغرب)  **(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  :)الغزل يف( إدريس وقال
  ْكاحلمامـــــــــــــــــــــــــهشي َ ومتـــــــــــــــــــــــــِنـــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــَبـْقـَأ تــــــــــــــــــــــــــــزْتَل ـــــــــــــــــــــــــــ كالغُّ   ـْصُـ
 

ــــــــــــــــــــــــــ   ْيها املدامــــــــــــــــــــــــــهَّ وخــــــــــــــــــــــــــدهاـ
 

 ـ عينيـــــــــــــــــــــــــــــــــُ حتـــــــــــــــــــــــــــــــــسدظبيــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

) ٣٢( )*  
  : مون بن ذي النون من قصيدة أوهلا املأيف له

  )١(ْمَلــــــــــــَ بــــــــــــأعلى عٍ كنــــــــــــارَالحـفــــــــــــ
 

. َتبــــــــــــــني  ْه مــــــــــــــا اكتــــــــــــــتمِّ مــــــــــــــن ســــــــــــــرَّ
 

  :فيها  يقول 
ــــــــه بنفــــــــسي قُ بنــــــــتوإن ـــــــ عن   )٢(ْمِسُـ

 

.  ْمَسَلـــــــــى قـــــــــْحَ واهلـــــــــوى وهـــــــــو أاَـــــــــمَأ
 

ْمِبّ مبــــــــــاء الــــــــــشباب الــــــــــشُّبَشُيــــــــــ
)٣(  

 

.  ٍ ضـــــــــحوكٍقـــــــــاحَ جيتلـــــــــى مـــــــــن أومـــــــــا
 

  مل أمن اهلــــــــــوى )٤(َ ســــــــــالفُشــــــــــربت
 

.   نـــــــــومي فلـــــــــوَ شـــــــــربْ شـــــــــربتلقـــــــــد
 

  )٥(مْنَهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عــــــــــــــــُ أناملٍوأيــــــــــــــــد
 

.  هــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــقيقُ غالئلٌخــــــــــــــدود
 

  

  ْ الظلـــــــــــمِ مشـــــــــــوسَفـــــــــــوق )٦(يطفــــــــــرن)1(
 

.  َنْوَدَ اهلـــــــوى مـــــــذ عـــــــَلـــــــوبُ قَنْلمـــــــَظ
 

                                                                                                         
  .٣٣٩/ ١/ ٣الذخرية ) ***(

ــــــــــــــــــــذخرية) *(  ٤٢/ ١٧ األبــــــــــــــــــــصار مــــــــــــــــــــسالك، ٣٤٣ - ٣٤٢ - ٣٤١ / ١ / ٣: ال
  ).١٦- ٨-٧ - ٦ - ٥ -٤األبيات(

  .اجلبل أو الطويل من اجلبال: ََالعلم )١(
ْقسم )٢( ِ ّقدر: ُ ُ.  
  .البارد: الشبم )٣(
  . أخلصها وأفضلهاأواخلمر أول ما تعصر : السالف والسالفة )٤(
ه نـــــور أمحـــــر أو مثـــــر أمحـــــر يـــــشبه بـــــه البنـــــان ـشـــــجر لـــــني األغـــــصان لطيفهـــــا لـــــ:  العـــــنم)٥(

  .املخضوب
  .يثنب يف ارتفاع: ّ يطفرن)٦(



  
٢٥٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

مَهُ الـــــــــــــبـُ هلـــــــــــــن رمـــــــــــــاحفـــــــــــــدانت
)٧(  

 

.  )2(ِ القــــــــــــــدودَ رمــــــــــــــاحَنْ أقمــــــــــــــوملــــــــــــــا
 

  ْ العلــــــــــــــمَ فــــــــــــــؤادي جنـــــــــــــاحَفكـــــــــــــان
 

ا خافقـــــــــــــــا اَنْرفعـــــــــــــــ ًهلـــــــــــــــوى علم ـــــــــــــــ ً 
 

  )٩( أحــــــــمٍ طــــــــرفُّ يب كــــــــلُ يلعــــــــبو
 

. ّحيـــــــــــــــم
  كـــــــــــــــل شـــــــــــــــبلني يبأبـــــــــــــــو )٨(

 

ّمُبــــــــص)3( حنــــــــوي فــــــــربح
  )١١(الــــــــصمم )١٠(

 

.   يف شــــــــــــــــــــــوكهاَ الليــــــــــــــــــــــايلُلقيـــــــــــــــــــــت
 

   ولـــــــــــــوال يـــــــــــــدي مل تقـــــــــــــمفقامـــــــــــــت
 

 داِــــــــــى يف العَدّ الــــــــــرَ ســــــــــوقُونبهــــــــــت
 

  

ـــــــــــــــصحٍســـــــــــــــقيم   ْقمَ إذا مـــــــــــــــا ســـــــــــــــُّ ي
 

.  ٍ حلـــــــــظُ غـــــــــريٌرائـــــــــع )١٢( راعـــــــــينفمـــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــكفل ــــــــــــــــــــــــاال ُ ي َْأملً إال خي َ  
 

ــــــــشبابُظننــــــــت   واىفَ يفــــــــي حــــــــنيَ ال
 

  ْ احللــــــــــــــمِ أو شــــــــــــــبيهٍمُلــــــــــــــُ حســــــــــــــوى
 

َ وشــــــــــــــيكا ومل أجــــــــــــــّتــــــــــــــوىل   منــــــــــــــهِنً
 

  ْمِه فــــــــــــــــــــــــــاغتنَ تفوقتــــــــــــــــــــــــــفمهمــــــــــــــــــــــــــا
 

.  ٍاغتنــــــــام )١٣(ُواقُ العــــــــيش إال فــــــــومــــــــا
 

  ّ ذلــــــــك النــــــــاس شــــــــىت الــــــــشيمومــــــــن
 

ــــــــــونويف   شــــــــــيم النــــــــــاس مــــــــــا يف العي
 

ـــــــــــــــــــفإم   ْمَذِا بـــــــــــــــــــّ و إمـــــــــــــــــــٍ حبمـــــــــــــــــــداّ
 

.  )5(ً زمانــــــــاٌزمــــــــان )١٤(يقفــــــــو)4( َ زالومــــــــا
 

  ْمِ مل يـــــــــستقِ ذي النـــــــــونُ ابـــــــــنولـــــــــوال
 

 َ اســــــــــــــتقامَ هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــانَّولكــــــــــــــن
 

                                                 
َ البـهم)٧( َمجع بـهمة: ُ ْ   .الفارسالشجاع : ُ
َ حم املاء سخنه، وحم التنور)٨( ّ   .ّأمهه: ُ األمر ومحهوأوقدهسجره : َ
  .أسود املقلتني:  األحم)٩(
ــا، وهــيمجــع أصــم :  الــصم)١٠(  مــن الفــنت الــشديدة العميــاء ال تــسكن لتناهيهــا يف ذها

  .واألرض الغليظة
َ الصمم يف احلجر)١١(   . شدتهاألمرصالبته ويف : َّ
  .أفزعين:  راعين)١٢(
  . بعد شيءًشيئاه شرب: ما بني حلبتني من الوقت وتفوق فالن شرابه:  فواق)١٣(
  .يتبع: يقفو )١٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْ جزمـــــــــا بلـــــــــمُ الفعـــــــــلَنَكَ ســـــــــكمـــــــــا ً  
 

.  )١٥(هِ دمهائــــــــــُ عــــــــــنيْتَنَكَ ســــــــــفقــــــــــد
 

  ْمَرَ احلــــــــــــــــــــُامَ حيــــــــــــــــــــىي محــــــــــــــــــــُرعيــــــــــــــــــــة
 

.  ْ لكــــــنِالبيــــــد )١٦( قطــــــاِ امللــــــوكرعايــــــا
 

  

ــــــــــــــــــني اَ أمحــــــــــــــــــدكأمــــــــــــــــــة   ْألمــــــــــــــــــم ب
 

  ولكـــــــــــــــــــــنهم يف امللـــــــــــــــــــــوكملـــــــــــــــــــــوك
 

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــمف   ْمَبَ إال وفيـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــَ ف
 

َوطيــــــــب . َ حــــــــىت رضــــــــابّ
 ِالثغــــــــور )١٧(

 

  : الرواياتفروق
  .ّيضفرن:  املسالكيف) 1 (
  .النهود:  املسالكيف) 2(
  .* بضميغريب:  د سط(()  3(
   *))يهفو:  د س بط(() 4(
    *))زمان:  ب س مط(()  5(

  : يقول إدريسوفيها
ـــــــــــال ــــــــــ يمـــــــــــا وال ُعـــــــــــابُ مـــــــــــا يف   ْمَذُـ

 

 هُ حالــــــــــــــــــْ اعتــــــــــــــــــدلتَ العــــــــــــــــــاملأرى
 

  ْ متِ ذي النـــــــــــــــــــونِ بـــــــــــــــــــابنولكنــــــــــــــــــه
 

 َّ فـــــــــــــــتمٍ انتقـــــــــــــــاصِ حبـــــــــــــــالَوكـــــــــــــــان
 

  ْمَمــــــــــِاهل )2( وحتيــــــــــيَ اهلمــــــــــومُمتيــــــــــت
 

.  )١٨(ِكالــــــشمول )1(ٌه شــــــيمةـ لــــــٌمهــــــام
 

  )١٩(ْمَرَه ال جــــــــــ لـــــــــٌ هـــــــــو نعـــــــــتمبـــــــــا
 

.   احلـــــــــــــسن املكتـــــــــــــينِ احلـــــــــــــسنأبـــــــــــــا
 

ـــــــــــــــاء ُونـــــــــــــــشر ـــــــــــــــنعم اُ نـــــــــــــــسيمِالثن   ل
 

 ِ نعمتـــــــــــــــــــــــه بالثنـــــــــــــــــــــــاءُتنـــــــــــــــــــــــسمت
 

                                                 
مالناسالسواد األعظم، ومجاعة : الدمهاء )١٥(   . وكثر
  .احلمامطائر مشهور وهو ضرب من : القطا )١٦(
   . وحتببه وكثرة ماء األسنانالفمالريق املرشوف، تقطعه يف : ُّ الرضاب)١٧(
  . الطعمالطيبةاخلمر أو اخلمر الباردة :  الشمول)١٨(
  .ًال بد أو ال حمالة أو حقا: جرم ال )١٩(



  
٢٥٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ْ القلـــــــــــــــمَ حتـــــــــــــــتُ واألقـــــــــــــــاليمـــــــــــــــا
 

. ُ اهلـــــــامٌ تقـــــــعٌيـــــــد
 ِ احلـــــــسامَحتـــــــت )٢٠(

 

  ْ تــــــــــــــــــــزدحمٍ إىل مــــــــــــــــــــوردٌعطــــــــــــــــــــاش
 

 ً ازدحامـــــــــــــا عليـــــــــــــهَ العيـــــــــــــونَّكـــــــــــــأن
 

جــــــــــــــــر(( )٢١(ْمِلــــــــــــــــُ أم تً غانيــــــــــــــــةُأ
((  

 

. (ُّ جتــــــــــــــــرهاْذُــــــــــــــــوخ
 هاِ حــــــــــــــــسنإىل )3

 

  ْمِرَه يف هـــــــــــــــِعـــــــــــــــِ عـــــــــــــــن بدائســـــــــــــــال
 

  البـــــــــــــديعِلـــــــــــــزهري ْتَ اعرتضـــــــــــــلـــــــــــــو
 

  ْمِ يف املعتــــــصَ مــــــا حــــــاكَّ كــــــلىَوَطــــــ
 

.  )٢٢(ٍ بـــــن أوسِ حببيـــــبْتَرَطـــــَ خولـــــو
 

ــــــــــــــــــــــــــــزّ ســــــــــــــــــــــــــــيِلطاعــــــــــــــــــــــــــــة   ِْمده ملت
 

ـــــــــا ـــــــــةفي ـــــــــدَ وافـــــــــاكِ احلـــــــــسنَ كعب  ٌ عب
 

ْتلمْســـــــــــــــــــَ أن أَ طـــــــــــــــــــوايفمتـــــــــــــــــــام
)٢٣(  

 

.   لكــــــنَ أســــــابيعُ و طفــــــتُحججــــــت
 

  : الرواياتفروق
    *.))مهة: س(()  1(
    *.))حمييو ... مميت:  د سط(()  2(
   *.))حتن:  د سط(()  3(

)٣٣( )*  
  : له وعده بوعد فأبطأ بهصديق ) يفإدريس وقال(

 بــــــــــامللّكحــــــــــُت
ُ
  مــــــــــاينَ األَ حــــــــــدقَىن

 

. ُعــــــــــدات
  يف رهــــــــــانٌ خيــــــــــلِّاحلــــــــــر )١(

 

                                                 
  .الناصيةرأس كل شيء من ذوات الروح أو أعلى الرأس وفيه : هامةمجع :  اهلام)٢٠(
ا منجذم احلبلأم :  البيت لألعشى الكبري وعجزه)٢١(   .٣٥:  ديوانه-  واه 
  .أبو متام الطائي:  حبيب بن أوس)٢٢(
   .سحه بالكف ومبلةُبالقتناوله باليد أو :  استلم احلجر)٢٣(

  .٧٦:  املقتبسجذوة) *(
  .الوعد: مجع عدة:  العدات)١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

َّ عنــــتكمــــا
  ِ عنــــانيف )٣(صــــبوح )٢(

 

.  ْتَّ أطلـــــــــــٌ يل عـــــــــــدةَ منـــــــــــكْتَوكانـــــــــــ
 

  ِرانِ عــــــــــن ذاك احلــــــــــِ اإلجنــــــــــازنمــــــــــ
 

. ــــــــَرَ حْوقــــــــد  ٍ بــــــــسوطهــــــــاْفعاود )٤(ْتَن
 

ـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــاخليزرانكُوطرفـــــــــــــــــــ   ِ ينث
 

  جـــــــودك جـــــــذع خنـــــــلُ جيـــــــدُواليـــــــك
 

)٣٤( )*  
  :أوهلا يف ابن بقنة وزير حيىي بن محود قصيدة من وقال

اه ـــــــوغن ُّ أيكـــــــــيّـ
  ُ فأبكـــــــــاهاحلمــــــــام )١(

 

.  ّ فلبــــــاهِوى مــــــن ذي األراكَ اهلــــــدعــــــاه
 

ــــــ )٢( ذي دعــــــوىُّ كــــــلومــــــا   ُ دعــــــواهّصدقُت
 

. َوصــــــدق   جــــــسمهُ برهــــــانِشوق دعــــــوى الــــــّ
 

  )٣( الـــربق منـــه قــــداماهِ جنـــاحدامىُقـــ
 

.   القلـــــــــب منـــــــــه كأمنـــــــــاُ جنـــــــــاحّوظـــــــــل
 

ُ خــــــداهِوللــــــورد ــــــآلسّ   )٥( صــــــدغاهِ ول
 

  ثنايـــــــــاهِلألقحـــــــــوان )٤(ٍسَعـــــــــَ لبـــــــــذي .
 

  

ُ ريــــــــاهِكْسِاله وللمــــــــَْــــــــ جموللبــــــــدر ّ
)٦(  

 

. ِ الريــــــــانِوللــــــــسوسن  هِّ خــــــــدُ صــــــــفحةّ
 

  )٧(ّرنـــــــاهَي)1( العاشـــــــقني ُ دمـــــــاءًبنانـــــــا
 

.  ً خمالــــــــــــــــساَ الـــــــــــــــسالمَّ إذا ردريينُيـــــــــــــــ
 

                                                 
  .حبسه بعنانه:  الفرس عن)٢(
  .الناقة حتلب بالغداة:  الصبوح)٣(
ا اجلري ومل تنقد:  الدابة حرنت)٤(   .وقفت ملا اشتد 

  ).١٣ -  ١١: بيتان (٤٣/ ١٧ األبصار مسالك، ٣٥٣ -  ٣٥٢ / ١ / ٣: الذخرية) *(
  .لشجر امللتف الكثريا:  األيك)١(
  .ًا كان أم باطالالزعم حق:  الدعوى)٢(
َ القدامى)٣(    . اجلناحمقدمأربع ريشات أو عشر يف : ُ
  . سواد يف محرةأوسواد مستحسن يف اللثة الشفة :  اللعس)٤(
  .ّاللحينيما بني حلاظ العني إىل أصل األذن أو ما احندر من الرأس إىل مركب :  الصدغان)٥(
  .طيب رائحته: اهّ ري)٦(
  .احلناء:  الرينأ والريناء)٧(



  
٢٥٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

  ُ مهــــــواهَ مرقــــــاه و يــــــا بعــــــدَ علــــــوفيــــــا
 

 طــــــهْرُقـ )2( فــــــؤادي كلمــــــا قــــــامكــــــأن
 

   العاشــــــــــــــقني فــــــــــــــراداهِّ ولكــــــــــــــلبــــــــــــــه
 

ُ مجـــــــــــال مت يل تـــــــــــوأمُفريـــــــــــد    اهلـــــــــــوىّ
 

  ناجــــاه أيب موســــى إذا الــــشعر ابــــن )4(نــــدى
 

. ّالـــــــــسول)3( فيـــــــــه تكامـــــــــل
  كأنـــــــــهحـــــــــىت )٨(

 

  )٩( معمــــاهَّك أيب موســــى ففــــُ ابــــنلــــه
 

 ّمـــــي فـــــانربىُ كـــــان معـــــىن اجلـــــود علقـــــد .
 

ًميــــــــوداَ ّعلــــــــي
  نعمــــــــاه )5(ِوراقَ أحتــــــــت )١١(

 

. ُهـــــصرت
  ًرطيبـــــة ْ الـــــدنيا فمالـــــتبـــــه )١٠(

 

ـــــــــذي قـــــــــد متنـــــــــْفـــــــــَ فأّمتـــــــــىن   ُاهّضى لل
 

 ً يــــك عــــين ســــائال فأنــــا الــــذيفمــــن
 

   فـــــاهْتَ أياديـــــه الـــــيت أضـــــحكْولكـــــن
 

ُ النــــوارَكِ ضــــحومــــا   مــــن شــــق جيبــــهّ
 

  ُ القــــــريض عطايــــــاهَ فتحــــــت روضكمــــــا
 

  الربــــــــاَ أيــــــــدي احليــــــــا زهــــــــرةْتَ فتحــــــــومــــــــا
 

  رداهُ بـــــــَّ مـــــــا ضـــــــمُت األقطـــــــارَّمَ ضـــــــفمـــــــا
 

ــــــه ـــــ وانظّتأمل ــــــني بـْرُـ ــــــه و اعتــــــربْرُ ب  ْدي
 

   الطويـــــــــــل جنـــــــــــاداهِ إىل الـــــــــــسيفًمـــــــــــضافا
 

 ّ القلـــــم البـــــاري األســـــنة ســـــناهحـــــوى
 

  : الرواياتفروق
  *.))احلناء : والرينأ والريناءترقاه،:  ديرقاه،: ب م, ًحماسنا:  د سط(() 1(
    *.))فاء:  د سط(() 2(
   *.))احلول:  مب(()  3(
   *.)) يد:  دط(() 4(
 نوسقط البيت , مرتدىعلى : املسال, أورق. … سودا علي:  مب(() 5(
   *.))ط د 

                                                 
  .ما طلبته من شيء: السؤل:  السول)٨(
  .ّاملخفي امللبس:  املعمى)٩(
  .  بينونة، أو جذبه به وأمالهغريأخذ برأسه وثناه إليه من :  هصر الغصن)١٠(
  .والتثينامليل : َْالكثري امليد: امليود) ١١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  *(  له ولغيرهيروى ما
  : بيات لههذه األ(  ه ٤٣٣ت ( ابن بسام يف ترمجة أمحد ابن األبار أورد

  دت كبــــــديّ وال مــــــا كبــــــِ الغــــــراممــــــن
 

  عينـاك يف خلـديْتَدّ مـا خلـِرْدَ تمل
 

ــــ   ِقــــدَّتُ يف الــــدمع مٍ مــــن غــــرقهْعِطْسَي
 

ـــــــمأفـــــــديك ـــــــدنو فل ـــــــر رام ال   مـــــــن زائ
 

ــــــــــــَ جيــــــــــــده إال مــــــــــــن الغًمعطــــــــــــال   ِدَي
 

 ٍلَجــــَ فوافــــاين علــــى عَ العيــــونَخــــاف
 

ــــــك الــــــشنبمــــــن    بــــــالربدِ املعــــــسولِ ذل
 

  مـــدامتهاْتَ فاســـتحيَ الكـــأسهُعاطيتـــ
 

   يــــــديَ الــــــصهباء طــــــوعُ يــــــدوصــــــريته
 

ـــــــــ ـــــــــىـحت  ٌه ســـــــــنةـَ إذا غازلـــــــــت أجفان
 

   الوســــــدُك عنــــــدي أفــــــضلُّ كفــــــفقــــــال
 

 هـلــــــــــ َّه خــــــــــدي وقــــــــــلَ توســــــــــيدُأردت
 

   مل أصـــــــــدر و مل أردَ ظمـــــــــآنُّوبـــــــــت
 

  يــــــــــذعرهَ ال غــــــــــدرٍ يف حــــــــــرمفبــــــــــات
 

ــــــــكُواألفــــــــق    مــــــــن حــــــــسدِ األرجــــــــاءُ حملول
 

 ٌ ممتحـــــــــــــقِّلـــــــــــــتم اُ و بـــــــــــــدرَّ أملٌبـــــــــــــدر
 

ـــــــــلأمـــــــــا ـــــــــدر يف عـــــــــضديُ درى اللي    أن الب
 

 هُ فيــــــــــــه أيــــــــــــن مطلعــــــــــــُ الليــــــــــــلَّحتــــــــــــري
 

 بن اليماين وهو إلدريس يروي هذه القطعة من رأيت وقد((:  قالمث
 ومتأخرة سابقة ، ملن كانت منهما رائقةوهي, األشبه مبا له من األلفاظ واملعاين
 ألحد من أهل هذا منهادع  بأبُ وما مسعت،يف التزام العفاف مع السالف

  .))األفق

  : أن قال ابن بسام عن بيت البن دراجوسلف

البيت، من مليح املعاين وقد أخذه إدريس ...  الليلجنوم ظالم فيا((: وقوله
موعمجلةبن اليماين فقال من   وذكر )) أبيات هي ثابتة يف موضعها من هذا  ا

 يف ترمجة ابن اليمان ثابتةليست ولكن األبيات ) ٩ – ٨  (األخريينله البيتني 
                                                 

  .ممحق: وفيه) ٨-٧بيتان  (١/١/٨٧  الذخرية،١٣٦/ ٢/١  الذخرية) *(



  
٢٦١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

 ابن األبار و قد علق عليها ابن بسام تعليقه السابق أمحدبل هي يف ترمجة  
االذي رجح فيه    . البن اليمانأ

) ٨- ٧بيتان  (١٧/٣٠٥:  مسالك األبصارصاحب أنه نسبها كل من  غري
 عن ً إىل ابن األبار نقال٨/١٣٧: والوايف بالوفيات, ١/١٤٢ :األعيانوفيات 
  .الذخرية

   والمراجعالمصادر
ّ الله عنان عبدحممد .  تح-  لسان الدين ابن اخلطيب -  اإلحاطة يف أخبار غرناطة - ١

  .١٩٧٤ -  مصر -  مكتبة اخلاجني - 
 معهد -  بيال مولينا،.  تح- ّ اختصره ابن اخلراط -  اختصار اقتباس األنوار للرشاطي - ٢

  .١٩٩٠ -  مدريد - التعاون مع العامل العريب 
  .١٩٨٠ -  ٥ ط-  بريوت -  دار العلم للماليني -  خري الدين الزركلي -  األعالم - ٣
 لسان الدين ابن -  أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم - ٤

  .١٩٥٦ -  ٢ ط-  بريوت -  دار املكشوف - ليفي بروفنسال .  تح- اخلطيب 
 التعاون مع العامل معهد - مولينا، بيال .  تح-  أبو حممد الرشاطي -  اقتباس األنوار - ٥

  .١٩٩٠ -  مدريد - العريب 
 ابن -  واألنساب والكىن اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء - ٦

  .١٩٩٠ -  ١ ط-  بريوت -  دار الكتب العلمية - ماكوال 
 - جلنان  دار ا- ّعبد الله عمر البارودي .  تح-  أبو سعيد السمعاين -  األنساب - ٧

  .١٩٨٨ -  ١ ط- بريوت 
 -  العريب الرتاث دار إحياء -  إمساعيل البغدادي -  إيضاح املكنون من كشف الظنون - ٨

  .ت. د- بريوت 
 مكتبة األجنلو -  الفضل إبراهيم أبوحممد .  تح-  ابن ظافر األزدي -  بدائع البدائه - ٩

  .١٩٧٠ -  القاهرة - مصرية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 دار الكتب العلمية -  وزمالئه ّمعوضحممد علي . تح -  ابن كثري -  البداية والنهاية - ١٠
  .١٩٩٤ -  ١ ط-  بريوت - 
 دار سعد - علي كردي . د.  تح-  أبو الوليد احلمريي -  البديع يف فصل الربيع - ١١

  .١٩٩٧ -  ١ ط-  دمشق - الدين 
 دار - ّعبد الله عسيالن . د.  تح-  أبو الوليد احلمريي -  البديع يف وصف الربيع - ١٢

  .١٩٨٧ -  ١ ط- دة  ج- املدين 
 دار - ي -  الضبعمرية ابن -  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس - ١٣

  .١٩٦٧ -  مصر - الكاتب العريب 
كوالن، .  تح-  املراكشي عذاريابن -  البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب - ١٤

  .١٩٦٧ -  بريوت -  دار الثقافة - بروفنسال 
 دار الثقافة -  عباس إحسان.  د- ر سيادة قرطبة  عص-  تاريخ األدب األندلسي - ١٥

  .١٩٨٥ -  ٧ ط-  ريوت ب- 
 دار - إحسان عباس .  د-  عصر الطوائف واملرابطني -  تاريخ األدب األندلسي - ١٦

  .١٩٨٥ -  ٧ ط-  بريوت - الثقافة 
 -  ٢ ط-  بريوت -  للماليني دار العلم - عمر فروخ .  د-  تاريخ األدب العريب - ١٧

١٩٨٤.  
) ٤٥٠- ٤٤١( الذهيب الدين مشس - إلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  تاريخ ا- ١٨

  .١٩٩٤ -  ١ ط-  بريوت -  دار الكاتب العريب - عبد السالم تدمري . تح
  .ت. د-  بريوت -  دار الفكر -  اخلطيب البغدادي -  بغداد تاريخ - ١٩
 - دهلي  -  العلمية الدار  -  ابن حجر العسقالين -  املنتبه بتحرير املشتبه تبصري - ٢٠

  .١٩٨٦ - ٢  ط–اهلند 
 -  القاضي عياض -  املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ترتيب - ٢١

  .١٩٨٣ -  املغرب -  وزارة الثقافة والشؤون اإلسالمية -  أعرابسعيد أمحد . تح
 - حممد نعيم عرقسوسي .  تح-  ابن ناصر الدين القيسي -  املشتبه توضيح - ٢٢

  .١٩٩٣ - ١ ط-  وتبري - مؤسسة الرسالة 



  
٢٦٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

حممد بن تاويت الطنجي .  تح-  احلميدي -  املقتبس يف ذكر والة األندلس جذوة - ٢٣
  .١٩٥٢ -  ١ ط-  القاهرة -  اإلسالمية الثقافة مكتبة نشر - 
 بريوت -  دار العلم للماليني - عصام سامل سيسامل .  د-  األندلس املنسية جزر - ٢٤

  .١٩٨٤ - ١ ط- 
  . ه١٢٧٦ -  مصر -  دار الطباعة املصرية -  النواجي  مشس الدين-  الكميت حلبة - ٢٥
 -  القاهرة -  دار املعارف - حسني مؤنس . د.  تح- ّ ابن األبار -  السرياء احللة - ٢٦

  .١٩٨٥ -  ٢ط
 ترمجة عدنان -  لويس سيكو دي لوثينا -  سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء احلموديون - ٢٧

  .١٩٩٢ -  ١ ط-  دمشق -  دار سعد الدين - آل طعمة 
 -  البشري ّالله سعد عبد -  احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس - ٢٨

  .١٩٩٣ -  الرياض - مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
ّ حممد عبد الله عنان -  العامرية والدولة اخلالفة األموية -  دولة اإلسالم يف األندلس - ٢٩

  .١٩٨٨ - ٣ ط-  القاهرة -  مكتبة اخلاجني - 
 حممد -  حىت الفتح املرابطي قيامه دول الطوائف منذ -  دولة اإلسالم يف األندلس - ٣٠

  .١٩٨٨ -  ٣ ط-  القاهرة -  مكتبة اخلاجني - ّعبد الله عنان 
 -  املكتب اإلسالمي -  مكيحممود علي . د.  تح-  ديوان ابن دراج القسطلي - ٣١

  . ه١٣٨٩ -  ٢ ط- دمشق 
 - ١ بريوت ط-  املكشوف دار - ع شارل بال  مج-  ديوان ابن شهيد األندلسي - ٣٢

١٩٦٣.  
   القاهرة-  الكاتب العريبدار -  مجع يعقوب زكي-  ديوان ابن شهيد األندلسي- ٣٣
  .ت.د
 - إحسان عباس . د.  تح- ّ ابن بسام الشنرتيين -  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة - ٣٤

  .١٩٧٩ -  ٢ ط-  بريوت - دار الثقافة 
 دار - إحسان عباس . د.  تح-  ٦- ج - ّعبد الله املراكشي  ابن -  الذيل والتكملة - ٣٥

  .١٩٧٣ -  بريوت - الثقافة 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

حممد رضوان . د.  تح-  األندلسي ابن سعيد -  رايات املربزين وغايات املميزين - ٣٦
  .١٩٨٧ - ١ ط-  دمشق -  دار طالس - الداية 

ن عباس إحسا. تح د– احلمريي حممد عبد املنعم –الروض املعطار يف خرب األقطار - ٣٧
  .١٩٧٥ – بريوت -  مكتبة لبنان- 
 - عبد العزيز امليمين .  تح-  البكري أبو عبيد -  مسط الآللئ يف شرح أمايل القايل - ٣٨

  .١٩٣٦ -  القاهرة - مطبعة جلنة التأليف والرتمجة 
 -  مؤسسة الرسالة جمموعة.  تح- ي -  مشس الدين الذهب-  سري أعالم النبالء - ٣٩

  .١٩٨٥ -  ١ ط- بريوت 
 دار -  القادر صالحية عبدأمحد .  مجيع وحتقيق د- شعر ابن شخيص األندلسي  - ٤٠

  .١٩٩٢ -  دمشق - ابن القيم 
 - أمحد عبد القادر صالحية . د مجع وحتقيق -  شعر ابن هذيل القرطيب األندلسي - ٤١

  .٢٠٠٥ -  دمشق - دار شراع 
ر الكتب  مطبعة دا-  اخلوارزمي -  البطليوسي -  التربيزي -  شروح سقط الزند - ٤٢

  .١٩٤٧ -  القاهرة - املصرية 
 وزارة األوقاف -  سعود التازيعبد الوهاب .  د-  صاعد البغدادي حياته وآثاره - ٤٣

  .١٩٩٣ -  املغرب - والشؤون اإلسالمية 
  .١٩٦٦ -  القاهرة -  املصرية للتأليف والرتمجة الدار -  ابن بشكوال -  الصلة - ٤٤
 -  مصر -  مجعية املعارف - د األندلسي  ابن سعي-  عنوان املرقصات واملطربات - ٤٥

  . ه١٢٨٦
 دار الغرب -  الزاهي حممد - حممد أبو األجفان .  تح-  فهرست ابن عطية - ٤٦

  .١٩٨٣ - ٢ ط-  بريوت - اإلسالمي 
 مكتبة املثىن -  املكتب التجاري -  ابن خري اإلشبيلي -  فهرسة ما رواه عن شيوخه - ٤٧

  .١٩٦٣ - ٢ ط-  القاهرة -  مؤسسة اخلاجني - 
 عبد احلي -  واملسلسالت فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات - ٤٨

  .١٩٨٢ -  ٢ ط-  بريوت -  دار الغرب اإلسالمي - الكتاين 



  
٢٦٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  إدريس بن اليمانشعر 

 -  دار صادر -  عباسإحسان . د.  تح- ي -  ابن شاكر الكتب-  فوات الوفيات - ٤٩
  .ت. د- بريوت 

 -  ٦ ط-  بريوت - يب  دار الكاتب العر-  األثري ابن -  الكامل يف التاريخ - ٥٠
١٩٨٦.  

.  تح د– الصفدي الدينصالح – الكشف و التنبيه على الوصف و التشبيه - ٥١
  .١٩٩٩ – ١ ط-  إجنلرتا-  ليدز–هالل ناجي و وليد احلسني الزبريي 

ذيب األنساب اللباب - ٥٢   .ت. د-  بغداد -  مكتبة املثىن -  ابن األثري اجلزري -  يف 
 الدار العربية - عبد احلميد اهلرامة .  تح- طي األندلسي  ابن عزمي الغرناخمتارات - ٥٣

  .١٩٩٣ -  ليبيا -  طرابلس - للكتاب 
 -  دار اآلفاق اجلديدة -  البناهي -  العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا املرقبة - ٥٤

  .١٩٨٣ -  ٥ ط- بريوت 
شعراء القسم  (- ّ ابن فضل الله العمري -  األبصار يف ممالك األمصار مسالك - ٥٥
  .١٩٨٨ -  أملانيا -  فرانكفورت -  العلوم العربية واإلسالمية تاريخمعهد ) لغريبا
م املشتبه - ٥٦ علي حممد .  تح- ي -  مشس الدين الذهب-  يف الرجال أمسائهم وأنسا

  .ت. د-  مصر -  إحياء الكتب العربية دار - البجاوي 
حامد . اري، دإبراهيم األبي.  تح-  ابن دحية -  من أشعار أهل املغرب املطرب - ٥٧

يد    .١٩٥٤ -  القاهرة -  املطبعة األمريية - أمحد بدوي .  د- عبد ا
حممد .  تح-  ابن خاقان -  مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس - ٥٨

  .١٩٨٣ -  ١ ط-  بريوت -  مؤسسة الرسالة - ّ دار عمار - علي شوابكة 
حممد .  تح- علي املراكشي  عبد الواحد بن -  يف تلخيص أخبار املغرب املعجب - ٥٩

  .١٩٤٩ -  ١ ط-  القاهرة -  مطبعة االستقامة -  العريب العلمي حممدسعيد العريان، 
 دار الغرب اإلسالمي –إحسان عباس . تح د– ياقوت احلموي – األدباء معجم - ٦٠

  . ١٩٩٣ – بريوت –
تب  دار الك– اجلندي العزيز فريد عبد تح  -  ياقوت احلموي -  البلدان معجم - ٦١

  .١٩٩٠ -  بريوت–العلمية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 دار الفكر - يوسف فرحات . يوسف عيد، د.  د-  احلضارة األندلسية معجم - ٦٢
  .٢٠٠٠ - ١ ط-  بريوت - العريب 

مع الثقايف - عفيف عبد الرمحن .  د-  الشعراء األندلسيني واملغاربة معجم - ٦٣  أبو -  ا
  .٢٠٠٣ - ظيب 

مصطفى .  تح-  أبو عبيد البكري - ضع  ما استعجم من أمساء البالد واملوامعجم - ٦٤
  .١٩٤٥ -  بريوت -  الكتب عامل - السقا 

 دار - شوقي ضيف . د.  تح-  ابن سعيد األندلسي -  يف حلى املغرب املغرب - ٦٥
  .١٩٧٨ -  ٣ ط-  مصر - املعارف 

. د.  تح- ّ أمحد بن حممد املقري -  الطيب من غصن األندلس الرطيب نفح - ٦٦
  .١٩٦٨ - بريوت  -  صادر دار - إحسان عباس 

 دار إحياء الرتاث -  إمساعيل البغدادي -  العارفني وأمساء املؤلفني واملصنفني هدية - ٦٧
  .ت. د-  بريوت - العريب 

 -  فيسبادن - حممد يوسف جنم .  تح-  صالح الدين الصفدي -  بالوفيات الوايف - ٦٨
  .١٩٧١ - أملانيا 

 دار - إحسان عباس . د.  تح-  ابن خلكان -  األعيان وأنباء أبناء الزمان وفيات - ٦٩
  .ت. د-  بريوت - صادر 

حممد حميي الدين .  تح-  أبو منصور الثعاليب، -  الدهر يف حماسن أهل العصر يتيمة - ٧٠
  .ت. د-  بريوت -  دار الفكر -  احلميدعبد 


