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  اجلزء األول

  القسم األول

  يف حلى املعاهد واألماكن واملنازل واملساكن

  يف اسم هذه املدينة

  ووضعها على إمجالٍ واختصار
وإلبرية من . لثا فرسخيقال غرناطة ويقال إغرناطة، وكالمها أعجمى، وهي مدينة كورة إلبرية، فبينهما فرسخان وث

أعظم كور األندلس، ومتوسطة ما اشتمل عليه الفتح من البالد، وتسمى يف تاريخ األمم السالفة من الروم، سنام 
وكان هلا من الشهرة والعمارة، وألهلها من الثروة والعدة، وهبا من الفقهاء . األندلس، وتدعى يف القدمي بقسطيلية

كان جيتمع بباب املسجد اجلامع من إلبرية مخسون حكمة كلها : بو مروان ابن حيانقال أ. والعلماء، ما هو مشهور
ويدل على ذلك آثارها اخلالدة، وأعالمها املاثلة، كطلل مسجدها اجلامع، الذي حتامى . من فضة لكثرة األشراف هبا

  .استطالة البلى، كسلت عن طمس معامله أكف الردى، إىل بلوغ ما فسح له من املدى
األمري حممد بن عبد الرمحن بن احلكم، أمري املؤمنني اخلليفة بقرطبة رمحه اهللا، على تأسيس حنش بن عبد اهللا  بناه

بسم اهللا العظيم، بنيت هللا، أمر ببنائها األمري حممد بن عبد : الصنعاين الشافعي رمحه اهللا، وعلى حمرابه هلذا الوقت
يعاً لرعيته، فتم بعون اهللا على يدي عبد اهللا بن عبد اهللا عامله على الرمحن، أكرمه اهللا، رجاء ثوابه العظيم، وتوس
  .كورة إلبرية يف ذي قعدة سنة مخسني ومائتني

ومل تزل األيام ختيف ساكنها، والعفاء يتبوأ مساكنها، والفنت اإلسالمية جتوس أماكنها، حىت مشلها اخلراب، وتقسم 
وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة الرببرية سنة أربعمائة من اهلجرة، فما  .قاطنها االغتراب، وكل الذي فوق التراب تراب

بعدها، وجلأوا إىل مدينة غرناطة، فصارت حاضرة الصقع، وأم املصر، وبيضة ذلك احلق، حلصانة وضعها، وطيب 
. وهلم جراهوائها، ودرور مائها، ووفور مدهتا، فأمن فيها اخلائف، ونظم النشر، ورسخت األقدام، وتأثل املصر، 

فهي باألندلس، قطب بالد األندلس، ودار امللك، وقرى اإلمارة، أبقاها اهللا متبوأ الكلمة إىل أن يرث اهللا األرض 
  .ومن عليها بقدرته
بعد ذكر إلبرية، وقد خلفها بعد ذلك كله مدينة غرناطة من أعظم مدهنا وأقدمها، عندما : قال. من كتاب إلبرية

ن إلبرية، ودارت أفالك البالد األندلسية، فهي يف وقتنا هذا قاعدة الدنيا، وقرارة العليا، انقلبت العمارة إليها م
ال يعد هلا يف داخلها وال خارجها بلد من البلدان، وال يضاهيها يف . وحاضرة السلطان، وقبة العدل واإلحسان

اهلا، وعد أصناف جالهلا، قلم وال يأيت على حصر أوصاف مج. اتساع عمارهتا، وطيب قرارهتا، وطٌن من األوطان
أدام اهللا فيها العز للمسلمني واإلسالم، وحرسها ومن اشتملت عليه من خلفائه، وأنصار لوائه، بعينه اليت ال . البيان

  .تنام، وركنه الذي ال يرام



خراسان،  وهذه املدينة من معمور اإلقليم اخلامس، يبتدىء من الشرق، من بالد يأجوج ومأجوج، مث مير على مشال
ومير على سواحل الشأم، مما يلي الشمال، ومير على بالد األندلس، قرطبة وإشبيلية وما واالها إىل البحر احمليط 

وقال صاعد بن أمحد يف كتاب الطبقات إىل معظم األندلس يف اإلقليم اخلامس، وطائفة منها يف اإلقليم . الغريب
  .أملرية ومرسيةالرابع، كمدينة إشبيلية، ومالقة، وغرناطة، و

وذكر العلماء بصناعة األحكام أن طالعها الذي اختطت به السرطان، وحنلوها، ألجل ذلك، مزايا، وحظوظاً من 
  .السعادة، اقتضاها تسيري أحكام القرانات االنتقالية على عهد تأليف هذا املوضع

وهي مساوية يف الطول . قائقوطوهلا سبع وعشرون درجة وثالثون دقيقة، وعرضها سبع وثالثون درجة وعشر د
بأمر يسري لقرطبة، وميورقة، وأملرية، وتقرب يف العرض من إشبيلية، وأملرية، وشاطبة وطرطوشة، وسردانية، 

فهي شاميةٌ يف أكثر أحواهلا، قريبة من االعتدال، وبينها وبني قرطبة، . كل ذلك بأقل من درجة. وأنطاكية، والرقة
وحبر الشأم حيول وجياجز بني األندلس وبالد العدوة، . وهي منها بني شرق وقبلة. الأعادها اهللا تعاىل، تسعون مي

واجلبال بني شرق وقبلة، والرباجالت بني شرق وجوف، والكنبانية بني غرب . وبني غربٍ وقبلة على أربعة برد
، وركاب جلهاد البحر، وقبلة، وبني جوف وغرب، فهي ملكان جوار الساحل، ممارة بالبواكر الساحلية، طيبة البحار

وملكان استقبال اجلبال، املقصودة بالفواكة املتأخرة اللحاق، معللةٌ باملدخرات، استدبار الكنبانية واضطبار 
الرباجالت، حبٌر من حبور احلنطة، ومعدنٌ للحبوب املفضلة، وملكان شلري، جبل الثلج، أحد مشاهري جبال األرض، 

، وهو على قبلة منها على فرسخني، وينساب منه ستةٌ وثالثون هنراً من فوهات املاء الذي ينزل به الثلج شتاًء وصيفاً
وتنبجس من سفوحه العيون، صح منها اهلواء، واضطردت يف أرجائها وساحاهتا املياه، وتعددت اجلنات هبا 

. ة والترياقيةوالبساتني، والتفت األدواح، ومشر الرواد على منابت العشب يف مظان العقار مستودعات األدوي
وبردها لذلك يف املنقلب الشتوي شديد، وجتمد بسببه األدهان واملائعات، ويتراكم بساحاهتا الثلج يف بعض السنني، 

  .فجسوم أهلها لصحة اهلواء صلبة، وسحاهنم خشنة، وهضومهم قوية، ونفوسهم ملكان احلر الغريزي جرية
غانية يقول للمرابطني يف مرض موته، وقد عول عليها وكان ابن . وهي دار منعة وكرسي ملك، ومقام حصانة

األندلس درقةٌ، وغرناطة قبضتها، فإذا جشمتم يا معشر املرابطني القبضة، مل خترج الدرقة من : لالمتساك بدعوهتم
  .أيديكم

رمحة  ومن أبدع ما قيل يف االعتذار عن شدة بردها، ما هو غريب يف معناه، قول شيخنا القاضي أيب بكر بن شربين
  :اهللا

  يسر كئيباً أو جيري طريدا... رعى اهللا من غرناطة متبوأ 
  مسارحها بالربد عدن جليدا... تربم منها صاحيب عندما رأى 

  وما خري ثغرٍ ال يكون برودا... هي الثغر صان اهللا من أهلت به 
رق والقبلة، وأرضها سقى ويتصل بأحواز قربة كورة إلبرية، وهي بني الش: وقال الرازي عند ذكر كورة إلبرية

غزيرة األهنار، كثرية الثمار، ملتفة األشجار، أكثرها أدواح اجلوز، وحيسن فيها قصب السكر، وهلا معادنٌ جوهريةٌ 
هلا من املدن الشريفة : وقال. وكورة إلبرية أشرف الكور، نزهلا جند دمشق. من ذهب، وفضة، ورصاص، وحديد
وفحصها ال يشبه بشيء من بقاع األرض طيباً وال شرفاً إال بالغوطة، غوطة  مدينة قسطلية، وهي حاضرة إلبرية،

  .دمشق



ومن كرم أرضنا أهنا ال تعدم زريعةً بعد زريعٍة، ورعياً بعد رعى، طول العام، ويف عمالتها : وقال بعض املؤرخني
من عملها، عود اليلنجوج، ال وبناحية دالية . املعادن اجلوهرية من الذهب، والفضة، والرصاص، واحلديد، والتوتية

وجببل . وقد سيق منه خلريان صاحب املرية أصلٌ كان منبته بني أحجار هناك. يفوقه العود اهلندي ذكاً وعطر رائحة
شلري منها سنبل فائق الطيب، وبه اجلنطيانا، حيمل منه إىل مجيع اآلفاق، وهو عقٌري رفيع، ومكانه من األدوية، 

وهبا من العقار واألدوية . وبفحصها وما يتصل به القرمز. ملر قشينة على اختالفها، والالزوردوبه ا. الترياقية مكانه
وكفى باحلرير الذي فضلت به فخراً وقيتةً، وغلة شريفة، وفائدة . النباتية واملعدنية ما ال حيتمل ذكرها اإلجياز

وفحصها األفيح املشبه . إال البالد العراقية عظيمة، متتاره منها البالد، وجتلبه الرفاق، وفضيلة ال يشاركها فيها
بالغوطة الدمشقية حديث الركاب، ومسر الليايل، قد دحاه اهللا يف بسيط سهل ختترقه املذانب، وتتخلله األهنار 

جداول، وتتزاحم فيه القرى واجلنات، يف ذرع أربعني ميالً أو حنوها، تنبو العني فيها عن وجهه، وال تتخطى احملاسن 
إال مقدار رقعة اهلضاب، واجلبال املتطامية منه بشكل ثلثي دارٍة، قد عرت منه املدينة فيما يلي املركز جلهة منها 

فهي قيد البصر، ومنتهى احلسن، ومعىن الكمال، : القبلة، مستندة إىل أطواد سامية، وهضاب عالية، ومناظر مشرفة
  .ستره، ودفع عنهم عدو الدين بقدرتهأضفى اهللا عليها، وعلى من هبا من عباده املؤمنني جناح 

  فتح هذه املدينة

  ونزول العرب الشاميني من جند دمشق هبا وما كانت عليه أحواهلم، وما تعلق

  بذلك من تاريخ
إن يليان الرومي الذي ندب العرب إىل غزو األندلس : قال ابن القوطية. اختلف املؤرخون يف فتحها: قال املؤلف

: لذريق مبا هو معلوم، قال لطارق بن زياد مفتتحها عندما كسر جيش الروم على وادي لكهطلباً لو تره من ملكها 
قد فضضت جيش القوم ودوخت حاميتهم، وصريت الرعب يف قلوهبم، فاصمد لبيضتهم، وهؤالء أدالء من 

 أمرهم، أصحايب، ففرق جيوشك يف البلدان بينهم، واعمد أنت إىل طليطلة مبعظمهم، وأشغل القوم عن النظر يف
  .واالجتماع إىل ويل رأيهم

ففرق طارق جيوشه من إستجة، فبعث مغثياً الرومي، موىل الوليد ابن عبد امللك بن مروان إىل قرطبة، وبعث : قال
جيشاً آخر إىل مالقة، وأرسل جيشاً ثالثاً إىل غرناطة مدينة إلبرية، وسار هو يف معظم الناس إىل كورة جيان يريد 

مث حلق ذلك . ضى اجليش الذي وجه طارق إىل مالقة ففتحها، وجلأ علوجها إىل جبال هناك ممتنعةقال فم. طليطلة
اجليش باجليش املتوجة إىل إلبرية، فحاصروا مدينتها، وفتحوها عنوة، وألفوا هبا يهوداً ضموهم إىل قصبة غرناطة، 

ىل قصبتها، وجيعلون معهم طائعةً من وصار هلم ذلك سنة متبعة، مىت وجدوا مبدينة فتحوها يهوداً، يضموهنم إ
  .مث مضى اجليش إىل تدمري. املسلمني يسدوهنا

وقيل . وقيل يف شعبان. وكان دخول طارق بن زياد األندلس يوم اإلثنني خلمس خلون من رجب سنة اثنني وتسعني
  .يف رمضان، مبوافقة شهر غشت من شهور العجمية

فتوجه ابنه . ر تأخر إىل دخول موسى ابن نصري يف سنة ثالث وتسعنيوذكر معاوية بن هشام وغريه، أن فتح ما ذك
  .عبد األعلى يف جيش إىل تدمري فافتتحها، ومضى إىل إلبرية فافتتحها، مث توجه إىل مالقة

وملا استقر ملك اإلسالم جبزيرة األندلس، ورمى إىل قصبتها الفتح، واشرأب يف عرصاهتا : قال املؤلف رمحة اهللا
لت قرطبة وسواها العرب، فتبوؤوا األوطان، وعمروا البلدان، فالداخلون على يد موسى بن نصري الدين، ونز



يسمون بالبلديني والداخلون بعدهم مع بلج بن بشر القشريي، يسمون بالشاميني، وكان دخول بلج بن بشر 
  .القشريي بالطالعة البلجية سنة مخس وعشرين ومائة

ج، حسبما تقرر يف موضعه، وهم أسود الشرى عزة وشهامة، غص هبم السابقون وملا دخل الشاميون مع أمريهم بل
إىل األندلس، وهم البلديون، وطالبوهم باخلروج عن بلدهم الذي فتحوه، وزعموا أنه ال حيملهم وإياهم، واجتمعوا 

ابراً إليها البحر لغزوهم، فكانت احلروب تدور بينهم، إىل أن وصل األندلس، أبو اخلطار حسام بن ضرار الكليب، ع
من ساحل تونس، وأظل على قرطبة على حني غفلة، وقد ستر خرب نفسه، واحلرب بينهم، فانقاد إليه اجلميع حبكم 

عهد مدينه حنظلة ابن صفوان وإىل إفريقية، وقبض على وجوه الشاميني عازماً عليهم يف اإلنصراف حسبما هو 
ليكون أبعد للفتنة، ففرقهم، وأقطعهم ثلث أموال أهل الذمة، مشهور، ورأى تفريق القبائل يف كور األندلس، 

أشار على أيب اخلطار، أرطباس قومس : قال أبو مروان. الباقني من الروم، فخرج القبائل الشاميون عن قرطبة
 -وكان هذا القومس شهري العلم والدهاء  -األندلس، وزعيم عجم الذمة، ومستخرج خراجهم ألمراء املسلمني 

ألمر، بتفريق القبائل الشاميني العلمني عن البلد، عن دار اإلمارة قرطبة، إذ كانت ال حتملهم، وإنزاهلم ألول ا
بالكور، على شبه منازهلم اليت كانت يف كور شامهم، ففعل ذلك على اختيار منهم، فأنزل جند دمشق كورة إلبرية، 

فهذه منازل العرب الشاميني، وجعل : تدمريوجند األردن كورة جيان، وجند مصر كورة باجة، وبعضهم بكورة 
هلم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمةً، وبقي العرب والبلديون والربابر شركاؤهم، فلما رأوا بلداناً شبه 

بلداهنم بالشأم، نزلوا وسكنوا واغتبطوا وكربوا ومتولوا، إال من كان قد نزل منهم ألول قدومه يف الفتوح على 
فإذا كان العطاء أو حضر الغزو وحلق جبنده، فهم . رضيا، فإنه مل يرحتل عنه، وسكن به مع البلدينيعنائهم موضعاً 

  .الذين كانوا مسوا الشادة حينئذ
. وكان اخلليفة يعقد لواءين، لواٌء غازياً، ولواًء مقيماً، وكان رزق الغازي بلوائه مائيت دينار: قال أمحد بن موسى

وكان الغزاة من الشاميني مثل إخوة املعهود له . ة أشهر، مث يدال بنظريه من أهله أو غريهمويبقى املقيم بال رزق ثالث
أو بنيه أو بين عمه، يرزقون عند انقضاء غزاته عشرة دنانري، وكان يعقد املعقود له، مع القائد، يتكشف عمن غزا، 

عتراضهم إليه، ومن كان من الشاميني ويستحق العطاء، فيعطى على قوله تكرمة له، وكانت خدمتهم يف العسكر، وا
ومل يكن يعطى أحٌد من البلديني شيئاً غري . غازياً من غري بيوتات العقد، ارتزق مخسة دنانري عند انقضاء الغزو

املعقود له، وكان البلديون أيضاً يعقد هلم لواءان، لواء غاز، ولواء مقيم، وكان يرتزق الغازي مائة دينار وازنة، 
غريه إىل ستة أشهر، مث يدال بنظريه من غريهم، ومل يكن الديوان والكتبة إال يف الشاميني خاصة، وكانوا وكان يعقد ل

أحراراً من العشر، معدين للغزو، وال يلزمهم إال املقاطعة على أموال الروم اليت كانت بأيديهم، وكان العرب من 
ٍت منهم يغزون كما يغزو الشاميون، بال عطاء، البلديني يؤدون العشر، مع سائر أهل البلد، وكان أهل بيوتا

وإمنا كان يكتب أهل البلد يف الغزو، وكان اخلليفة خيرج عسكرين، إىل ناحيتني، . فيصريهم إىل ما تقدم ذكره
فيستنزهلم، وكانت طائفةٌ ثالثة يسمون النظرا، من الشاميني والبلديني، كانوا يغزون كما يغزو أهل البلد من 

  .واإلحاطة هللا سبحانه. واالستقصاء خيرج كتابنا عن غرضه. د بينا نبدة من أحوال هؤالء العربالفريقني، وق
  ..ذكر ما آل إليه حال من ساكن املسلمني

  هبذه الكورة من النصارى املعاهدين على اإلجياز واالختصار



طار قبائل العرب الشاميني هبذه وملا استقر هبذه الكورة الكرمية أهل اإلسالم، وأنزل األمري أبو اخل: قال املؤلف
الكورة، وأقطعهم ثلث أموال املعاهدين، استمر سكناهم يف غمار من الروم، يعاجلون فالحة األرض، وعمران 

وأحدهم . القرى، يرأسهم أشياخ من أهل دينهم، أولو حنكة ودهاء ومداراة، ومعرفة باجلباية الالزمة لرؤوسهم
وكانت هلم خبارج احلضرة، على غلوتني، جتاه . صيت، وجاه عند األمراء هبارجل يعرف بابن القالس، له شهرة و

باب إلبرية يف اعتراض الطريق إىل قوجلر، كنيسة شهرية، اختذها هلم أحد الزعماء من أهل دينهم، استر كبه بعض 
ن تاشفني، لتأكد أمرائها يف جيش خشن من الروم، فأصبحت فريدة يف العمارة واحللية، أمر هبدمها األمري يوسف ب

خرج أهل احلضرة هلدمها يوم اإلثنني عقب مجادى اآلخرة من عام : قال ابن الصرييف. رغبة الفقهاء، وتوجه فتواهم
قلت، ومكاهنا اليوم . اثنني وتسعني وأربعمائة، فصريت للوقت قاعا، وذهبت كل يد مبا أخذت من أنقاضها وآالهتما

  .ام وأصالة، وعلى بعضها مقربةٌ شهرية البن سهل بن مالك رمحه اهللامشهوٌر، وجدارها مائلٌ ينىبء عن إحك
وملا حتركت لعدو اهللا الطاغية ابن رذمري ريح الظهور، على عهد الدولة املرابطية، قبل أن خيضد اهللا شوكته على 

فخاطبوا ابن إفراغة مبا هو مشهور، أملت املعاهدة من النصارى هلذه الكورة إدراك الثرة وأطمعت يف اململكة، 
فلما أبطأ . رذمري من هذه األقطار، وتوالت عليه كتبهم وتواترت رسلهم ملحة باالستدعاء مطمعة يف دخول غرناطة

عنهم، وجهوا إليه زماماً يشتمل على إثين عشر ألفاً من أجناد مقاتليهم، مل يعدوا فيها شيخاً وال غراً، وأخربوه أن 
ضعهم، وبالبعد من خيفي أمره، ويظهر عند ورود شخصه، فاستأثروا طمعه من مسوه، ممن شهرت أعينهم لقرب موا

وابتعثوا جشعه، واستفزوه بأوصاف غرناطة، وما هلا من الفضائل على سائر البالد وبفحصها األفيح، وكثرة 
كثرة فوائدها من القمح والشعري، والكتان، وكثرة املرافق، من احلرير والكروم، والزيتون، وأنواع الفواكه، و

العيون واألهنار، ومنعة قبتها وانطباع رعيتها، وتأيت أهل حاضرهتا، ومجال إشرافها وإطالهلا، وأهنا املباركة اليت ميتلك 
منها غريها، املسماة سنام األندلس عند امللوك يف توارخيها، فرموا حىت أصابوا غربه، فانتخب وأحشد، وحترك أول 

د أخفى مذهبه، وكتم أربه، فواىف بلنسية، مث إىل مرسية، مث إىل برية، مث شعبان من عام مخسة عشر ومخسمائة وق
اجتاز باملنصورة مث إحندر إىل برشانة، مث تلوم إىل وادي ناطلة، مث حترك إىل بسطة، مث إىل وادي آش، فنزل بالقرية 

  .املعروفة بالقصر، وصافح املدينة باحلرب، ومل حيل بطائل، فأقام عليها شهراً
حب كتاب األنوار اجللية فبدأ حبث املعاهدة بغرناطة يف استدعائه، فافتضح تدبريهم باجتالبه، وهم أمريها قال صا

بتثقيفهم، فأعياهم ذلك، وجعلوا يتسللون إىل حملته على كل طريق، وقد أحدقت جيوش املسلمني من أهل العدوة 
ملا أنذروا بغرضه، وحترك من وادي آش فنزل واألندلس بغرناطة، حىت صارت كالدائرة، وهي يف وسطها كالنقطة، 

بقرية دمجة، وصلى الناس بغرناطة صالة اخلوف، يوم عيد النحر من هذه السنة يف األسلحة واألهبة، وبعيد الظهر 
من غده، ظهرت أخبية الروم بالقيل شرق املدينة، وتواىل احلرب على فرسخني منها، وقد أجلى السواد، وتزاحم 

وأقام العدو مبحلته، بضع عشرة ليلة، مل تسرح له سارحةٌ، إال أن . وتواىل اجلليد، وأظلت األمطار الناس باملدينة،
املعاهدة جتلب له األقوات، مث أقلع وقد ارتفع طمعه عن املدينة، ألربع بقني من ذي احلجة عام عشرين، بعد أن 

ومه حىت تالحقت اجليوش، وأهنم قد وقعوا مع تفرغ مستدعيه إليها، وكبريه يعرف بابن القالس، فاحتجوا ببطئه وتل
فرحل عن قرية مرسانة إىل بيش، ومن الغد إىل السكة من أحواز قلعة حيصب مث اتصل إىل . املسلمني يف اهللكة

وأقام بقربة أياما، مث حترك إىل بالي والعساكر يف . لدوبيانه، ونسكب إىل قربة واللسانه، واجليوش املسلمة يف أذياله
  .، وشيجة يف بعض الرنيسول، مكافحةً يف أثنائها، مناوشةً، وظهوراً عليهأذياله



وملا جن الليل، أمر أمريهم برفع خبائه من وهدةً كان فيها إىل جندة، فساءت الظنون، واختل األمر، ففر الناس 
الغد منها إىل جهة  وحترك بعد. وأسلموا، وهتيب العدو احمللة، فلم يدخلها إال بعد هدأة من الليل واستوىل عليها

فيقول بعض شيوخ تلك اجلهة، إنه اجتاز بوادي شلوبانية املطل . الساحل فشق العمامة اآلمنة من اإلقليم والشارات
أي قربٍ هذا لو ألفينا من يصب علينا التراب، مث عرج مينةً حىت انتهى إىل : احلافات، واملتحصن اجملاز، وقال بلغته

مث . اً، يصيد له حوتاً، أكل منه كأنه نذٌر كان عليه، وىف به، أو حديثٌ أراد أن خيلد عنهبلش، وأنشأ هبا جفناً صغري
عاد إىل غرناطة، فاضطرب هبما حملته بقرية ذكر، على ثالثة فراسخ منها قبلة، مث انتقل بعد ذلك بيومني إىل قرية 

ني مواقعة عظيمة، وألهل غرناطة هبذا مهدان، وبرز بالكتب جاعزسطة من املدينة، وكان بينه وبني عساكر املسلم
  .املوضع حدثان ينظرونه من القضايا املستقبلة

هذا الفحص، خبرابٍ جيى عن يتامى وأيامي وكان هذا اليوم : وقد ذكر يف بعض كتب اجلفر: قال ابن الصرييف
بعني أطسة، واجليوش حمدقةٌ معرضاً لذلك، فوقي اهللا، وانتقل بعد يومني إىل املرج مضيقاً عليه واخليل حترجه، فنزل 

به، وهو يف هناية من كمال التعبية، وأخذ احلذر، حبيث ال تصاب فيه فرصة، مث حترك على الرباجالت، إىل اللقوق، 
إىل وادي آش، وقد أصيب كثٌري من حاميته، وطوى املراحل إىل الشرق، فاجتاز إىل مرسية، إىل جوف شاطبة، 

والتناوش يتخطر به، والوباء يسرع إليه، حىت حلق بالده، وهو ينظر إىل قفاه،  والعساكر يف كل ذلك تطأ أذياله،
  .خمترماً، مفلوالً من غري حرب، يكاد املوت يستأصل حملته ومجلته

وملا بان للمسلمني من مكيدة جرياهنم املعاهدين، ما أجلت عنه هذه القضية، أخذهم اإلرجاف، ووغرت هلم 
زم ووجه القاضي أبو الوليد بن رشد األجر، وجتشم اجملاز، وحلق باألمري على بن ووجه إىل مكاهنم احل. الصدور

يوسف بن تاشفني مبراكش، فبني له أمر األندلس، وما منيت به من معاهدها، وما جنوه عليها، من استدعاء الروم، 
هو أخف ما يؤخذ به وما يف ذلك من نقض العهد، واخلروج عن الذمة، وأفىت بتغريبهم، وإجالئهم عن أوطاهنم و

من عقاهبم، وأخذ بقوله، ونفذ بذلك عهده، وأزعج منهم إىل بر العدوة، يف رمضان من العام املذكور، عدٌد جمٌّ، 
أنكرهتم األهواء، وأكلتهم الطرق، وتفرقوا شذر مذر، وأصاب كثري من اجلالء مجعتهم من اليهود، وتقاعدت هبا 

ول ريٌح، فأمروا وأكثروا إىل عام تسعة ومخسني ومخسمائة، ووقعت فيهم منهم طائفة، هبت هلا مبماألة بعض الد
  .جعل اهللا العاقبة ألوليائه. وقيعةٌ احتشتهم، إال صابةٌ، هلذا العهد قليلة، قدمية املذلة، وحالفت الصغار

  ..ما ينسب إىل هذه الكورة من األقاليم

  اليت نزهلا العرب خبارج غرناطة وما يتصل هبا من العمالة

  ..فيما اشتمل عليه خارج املدينة

  من القرى واجلنات واجلهات

وحيف بسور هذه املدينة املعصومة بدفاع اهللا تعاىل، البساتني العريضة املستخلصة، واألدواح : قال املؤلف رمحه اهللا
ك ما امللتفة، فيصري سورها من خلف ذلك كأنه من دون سياج كثيفة، تلوح جنوم الشرفات أثناء خضرايه ولذل

  :قلت فيه يف بعض األغراض
  وجٌه مجيل والرياض عذاره... بلد حيف به الرياض كأنه 
  ومن اجلسور احملكمات سواره... وكأمنا واديه معصم غادٍة 



فليس تعرى عن جنباته من الكروم واجلنات جهة، إال ماال عربة به مقدار غلوة، أما ما حازه السفل من جوفيه، فهي 
ية القيم، يضيق جده من عدا أهل امللك، عن الوفاء بأمثاهنا، منها ما يغل يف السنة الواحدة حنو عظيمة اخلطر، متناه

األلف من الذهب، قد غصت الدكاكني باخلضر الناعمة، والفواكة الطيبة، والثمر املدخرة، خيتص منها مبستخلص 
روفة بفدان امليسة، واجلنة املعروفة بفادان السلطان، املرور طوقاً على ترائب بلده ما بينهن منية، منها اجلنة املع

عصام، واجلنة املعروفة باملعروي، واجلنة املنسوبة إىل قداح بن سحنون، واجلنة املنسوبة البن املؤذن، واجلنة املنسوبة 
البن كامل، وجنة النخلة العليا، وجنة النخلة السفلى، وجنة ابن عمران، واجلنة اليت إىل نافع، واجلرف الذي 

كلها ال : نسب إىل مقبل، وجنة العرض، وجنة احلفرة، وجنة اجلرف، ومدرج جند، ومدرج السبيكة، وجنة العريفي
نظري هلا يف احلسن والدمانة والربيع، وطيب التربة، وغرقد السقيا، والتفاف األشجار، واستجادة األجناس، إىل ما 

املتملكة، وما يتصل هبا بوادي سنجيل ما يقيد الطرف، جياورها ويتخللها، مما خيتص باألحباس املوقفة، واجلنات 
ويعجز الوصف، قد متلت منها على األهنار املتدافعة العباب، املنارة والقباب، واختصت من أشجار العاريات ذات 

وهذا الوادي من حماسن هذه احلضرة، ماؤه رقراق من ذوب . العصري الثاين هبذا الصقع، ما قصرت عنه األقطار
وجماجة اجلليد، وممره على حصًى جوهرية، بالنبات والظالل حمفوفة، يأيت من قبلة عالم البلد إىل غربه، فيمر  الثلج،

  .بني القصور النجدية، ذوات املناصب الرفيعة، واألعالم املاثلة
وألهل احلضرة هبذه اجلنات كلٌف، ولذوي البطالة فوق هنره أريك من دمث الرمل، وحجال من ملتف الدوح، 

  .وكان هبا سطر من شجر احلور، تنسب إىل مامل، أحد خدام الدولة الباديسية، أدركنا املكان يعرف هبا
  :قال أبو احلجاج يوسف بن سعيد بن حسان

  نسيم الصبا هتدي اجلوى وتشوق... أحن إىل غرناطة كلما هفت 
  مبنهل سحبٍ ماؤهن هريق... سقى اهللا من غرناطة كل منهل 

  وأرٌض هلا قلب الشجى مشوق... بني خيامها ديارٌ يدور احلسن 
  أللهائم الباكي إليك طريق... أغرناطة العليا باهللا خربي 

  وهبجة واٍد للعيون تروق... وما شاقين إىل نضارة منظر 
  ومد من احلمرا عليك شقيق... تأمل إذا أملت حوز مؤملٍ 

  وللشفق األعلى تلوح بروق... وأعالم جنٍد والسبيكة قد علت 
  نضى فوق در ذر فيه عقيق... قد سلّ شنيلٌ فرنداً مهندا و

  أراك فتيت املسك وهو فتيق... إذا من منه طيب نشر أراكه 
  ثغور أقاحٍ للرياض أنيق... ومهما بكى جفن الغمام تبسمت 

ٌف من ولقد ولعت الشعراء بوصف هذا الوادي، وتغالت الغاالت فيه، يف تفضيله على النيل بزيادة الشني، وهو أل
  .العدد، فكأنه نيلٌ بألٍف ضعٍف، على عادة متناهي اخليال الشعري، يف مثل ذلك

  :ولقد ألغزت فيه لشيخنا أيب احلسن بن اجلياب، رمحه اهللا، وقد نظم يف املعىن املذكور ما عظم له استطرابه وهو
  أفاد معناه مل ينقص ومل يزد... ما اسمٌ إذا زدته ألفاً من العدد 

  معىن بشنيٍ ومن نزرٍ ومن بلٍد... فا من بعد ما اختلفا وإمنا ائتل
مث يتصل باحلسن العادي البديع، وهو على قسمني، مخٌس من حمكم الكدان يف هناية اإلبداع واإلحكام يتصل به بناٌء 

جناٌح  قدمي حمكم، ويستقبل امللعب، العيدي، ما بني ذنايب اجلسر إىل جدار الرابطة، وملعب بديع الشكل، عن ميينه



بديع، عن ميدانه عدوات النهر، وعن يساره اجلنات، ويفضي بعد انتهائه إىل الرابطة، إىل باب القصر املنسوب إىل 
السيد، وسيأيت ذكره، ويرتفع من هذا النهر الزالل جداول، تدور هبا أعداد من األرحى ال نظري هلا استعداداً 

  .وإفادة
  وصف مدينة غرناطة

  ا من الشعربعض ما قيل يف رياضه

وتركب ما ارتفع من هذه املدينة من جهاهتا الثالث، الكروم البديعة، طوقاً مرقوماً، يتصل مبا وراءها من اجلبال، 
فتعم الرىب والوهاد، وتشمل الغور والنجد، إال ما اختص منها بالسبل األفيح، متصال بشرقي باب إلبرية، إىل 

جليل، وجٌو عريض، تغمي على العد أمراجه ومصانيعه، تلوح مبانيها،  اخلندق العميق، وهو املسمى باملشايخ بسيط
نامجةً بني الثمار والزيتون، وسائر ذوات الفواكه، من اللوز واإلجاص والكمثري، حمدقة من الكروم املسحة، 

مالك املتصلة والرياحني امللتفة، ببحور طامية تأيت البقعة املاء، ففيها كثري من البساتني والرياض، واحلصون، واأل
السكىن، على الفصول، وإىل هذه اجلهة يشري الفقيه القاضي، أبو القاسم بن أيب العافية، رمحه اهللا، يف قصيدة، جييب 

  :هبا عروس الشعراء، األديب الرحال أبا إسحاق الساحلي، وكان ممن نيطت عليه هبذا العهد، التمائم
  وج باألملودلعب الرياح اهل... يا نازحاً لعب املطي بكوره 

  ما وردها لسواه باملورود... ورمت به للطية القصوى اليت 
  كنت احللي لنحرها واجليد... هال حننت إىل معاهدنا اليت 

  فيه احلمائم صوت سجع العود... ورياض أنس باملشايخ طارحت 
  صفو املودة البنة العنقود... ومبيتنا فيها وصفو مدامنا 

  زهرات ثغرٍ أو مثار هنود...  والعيش أخضر واهلوى يدين جين
  بعضاً إذا اعتنقت غصون قدود... والقضب رافلةٌ يعانق بعضها 
  وعلى مناه وعيشه احملسود... هلفي على ذاك الزمان وطيبه 

  عطلن إال من جوى وسهود... تلك الليايل ال ليايل بعدها 
  تأىن على املقصور واملمدود... كانت قصاراً مث طلن فيها 

استند إىل اجلبل، فيتصل به البيازير يف سفح اجلبل، املتصل بالكدية ابن سعد، متصال بالكدية املبصلة، وأما ما 
املنسوبة لعني الدمع، منعطفةً على عني القبلة، متصلةً جببل الفخار، ناهلةً يف غمر املاء اجمللوب على ذلك السمت، 

واملنارة املعمورة، والدور العالية، واملباين القصبية، والرياحني  املاء، واِإلشراف على األرجاء، ففيها القصور احملروسة،
النضرية، قد فض فيها أهل البطالة، من أوىل احلربة، األكياس، وأرخصوا على النفقة عليها، غايل النشب، تتنازع يف 

وهلذه البقعة . ذلك غري اخلادمني، من خدام الدولة على مر األيام، حىت أصبحت نادرة األرض، واملثل يف احلسن
ذكٌر جيري يف املنظومات على ألسنة البلغاء من ساكنيها وزوارها، فمن أحسن ما مر من ذلك قول شيخنا أيب 

  :الربكات
  لفرقة عني الدمع وقفاً على الدم... أال قل لعني الدمع يهمي مبقتلي 

  :وذكرته يف قصيدة فقلت
  ك تعودللدمع جاد به عسا... يا عهد عني الدمع كم من لؤلؤ 



  فيهزين شوقٌ إليك شديد... تسري نوامسك اللدان بليلة 
  :وقلت من أبيات تكتب يف قبٍة بقصري الذي اخترعته هبا

  فإنساهنا ما حنن فيه والدع... إذا كان عني الدمع عيناً حقيقة 
  وال زال مثواه املنعم مرتع... فدام خليل األنس واللهو ملعباً 

  ومتدحه الشعرى وحترسه املع... تود الثريا أن تكون له ثًرى 
  :وقال صاحبنا الفقية أبو القاسم بن قطبة من قصيدة

  فسرح عيوناً يف اجتالء النواظر... أجل إن عني الدمع قيد النواظر 
  ا هًوى فإن رباه مرتٌع للجآذر... وعرج على األوزان إن كنت ذ 

  هروقبل عذار األنس بني األزا... وصافح هبا كف البهار مسلماً 
  معتقةً جتلو الصدا للخواطر... وخذها على تلك األباطح والرىب 

  فلم ختش أحداث الدهور الدوائر... مدامة حان أنسا الدهر عمرها 
  وخترب عن كرم خيلد داثر... حتدث عن كسرى وساسان قبله 

  :وقال أيضاً من قصيدة طويلة. وهي طويلة
  النجوم سعود وأجنمه بني... وليالً بعني الدمع وصالً قطعته 

  وظل األماين يف رباه مديد... ترى احلسن منشور اللواء بسره 
  لدينا ومن ورد الرياض خدود... فبتنا ومن روض اخلدود أزاهٌر 

  ورماننا وسط الصدور هنود... وتفاحنا وسط الرياض مورٌد 

  هتامي من أكبادنا وجنود... وقد عرفت نص اهلوى وذميله 
  :وقال يف قصيدة

  حيث السرور بكاس األنس يسقيىن... حنو عني الدمع نشرهبا ومل بنا 
  والطري من طربٍ فهيا تناجيىن... حيث املىن وفنون اللهو راتعةٌ 
  صوارماً جردت يف يوم صفني... وجدول املاء حيكي يف أجنته 

  كأهنا هبوى الغزالن تغريىن... وأعني الزهر يف األغصان جاحظةٌ 
  :ومن ذلك

  وحسيب من األحباب رعي املنازل... رعى ربوعه سهرت بعني الدمع أ
  ويقنعين طيف احلبيب املراسل... ينافحين عرفٌ إذا هبت الصبا 

واألقاويل يف ذلك أكثر من أن حياط هبا كثرة، وما سوى هذه اجلهة فغري الحق هبذه الرتبة، مما معوله على حمض 
، مث يفيض تيارها إىل غرب املدينة، وقد تركت هبا وتذهب هذه الغروس املغروسة قبلةً. الفائدة وصريح العائدة

اجلبال الشاهقة، والسفوح العريضة، والبطون املمتدة، واألغوار اخلائفة، مكللة باألعناب، غاصة باألدواح، متزامحة 
ط بالبيوت واألبراج، بلغ إىل هذا العهد عددها يف ديوان اخلرص، إىل ما يناهز أربعة عشر ألفاً، نقلت ذلك من خ
  .من يشار إليه يف هذه الوظيفة، وقاها اهللا مضرة السنني، ودفع عنها عباب القوم الظاملني، وعدوان الكافرين

  قرى مدينة غرناطة



  وضياعها وجناهتا وأعيان دورها

ال  وحييط مبا خلف السور من املىن، واجلنات، يف سهل املدينة، العقار الثمني، العظيم الفائدة، املتعاقبة الغلة، الذي
يعرف اجلمام، وال يفارق الزرع من األرض البيضاء، ينتهي مثن املرجع منها العلي، إىل مخسة وعشرين ديناراً من 

الذهب العني، هلذا العهد فيه مستخلص السلطان، ما يضيق عنه نطاق القيمة، ذرعاً وغبطة وانتظاماً، يرجع إىل دور 
مامي والدواجن ماثلة، منها يف طوق البلد، ومحى سورها، مجلةٌ، نامجة، وبروج سامية، وبيادر فسيحة، ومصابٍ للح

كالدار املنسوبة إىل هذيل، والدار املنسوبة إىل أم مرضى، والدار البيضاء، والدار املنسوبة إىل السنينات، والدار 
، والدار املعروفة بنبلة ووتر، وباملرج ما يساير جرية النهر كقرية وكروهبا حصن خريز، وبستان وبشر عيون

املنسوبة إىل خلف، وعني األبراج، واحلش املنسوب إىل الصحاب، وقرية رومة وهبا حصٌن وبستان، والدار املنسوبة 
إىل العطشى، وهبا حصن، والدار املنسوبة البن جزي، واحلش املنسوب أليب علي، وقرية ناجرة، ومنها فضل بن 

س أمة، وقرية سنيانة وفيها حصن، وقرية أشكر، وقرييت مسلمة احلسىن، وهبا حصن، وحوله ربض، فيه من النا
ويف هذه القرى اجلمل الضخمة من الرجال، . بيبش وواط، وهبما حصنان، وقرية واط عبد امللك بن حبيب

وما سوى هذه من . والفحول من احليوان احلارث آلثار األرض، وعالج الفالحة، ويف كثري منها األرحى واملساجد
  .من فضلة اإلقطاع، وقصرت به الشهرة عن هذا النمط، فكثٌري القرى، املستخلص

ويتخلل هذا املتاع الغبيط الذي هو لباب الفالحة، وغري هذه املدرة الطيبة، سائر القرى اليت بأيدي الرعية، جماورة 
األشكال،  منها ما انبسط ومتدد، فاشترك فيه األلوف من اخللق، وتعددت منه. هلذه احلدود، وبنات هلذه األمهات

ومنها ما انفرد مبالك واثنني فصاعداً، وهو قليل، وتنيف . وحنن نوقع اإلسم منه على البقعة من غري مالحظة للتعدد
أمساؤها على ثالث مائة قرية ما عدا ما جياور احلضرة من كثري من قرى اإلقليم أو ما استضافته حدود احلصون 

  .اجملاورة

ى، وحوز وتر ومنها إبراهيم بن زيد احملاريب، وقرية قلجار، وقرية ياجر فمن ذلك حوز الساعدين وفيه القر
الشاميني، وقرية ياجر البلديني، وقرية قشتالة، ومنها قاسم بن أمام من أصحاب سحنون، ونزل فيها جده عطية بن 

نها الغريب بن يزيد خالد احملاريب، وقرية أججر، وقرية أرملة الكربى، وقرية أرملة الصغرى، وقرية رقاق ومهدان، م
الشمر جد بين أضحى، وقرية الغيضون، وقرية لسانة، وحارة اجلامع، وحارة الفراق، وقرية غرليانة، وحش البكر، 
وغدير الصغرى وغدير الكربى، من إقليم البالط، منها يربوع بن عبد اجلليل، ونزل هبا جده يربوع بن عبد امللك 

، وقرية حارة عمروس، وحش الطلم، وقرية املطار، وقرية الصرمورتة، وقرية بن حبيب، وقرية قولر، وقرية جرليانة
بلسانة، وقرية احلبشان، وقرية الشوش، وقرية عرتقة، وقرية جيجانة، وقرية السيجة، وقنب قيس، وقرية برذنار، 

روم، وقرية دار وقرية دوير تارش، وقرية آقلة، وقرية أحجر، وقرية جترجر، وقرية والة، وقرية أنقر، وقرية الغ
وهدان، وقرية برية، وقرية القصيبة، وقرية أنطس، وقرية فنتيالن، وقرية سنبودة، وحش زجنيل، وقرية أشتر، وقرية 

غسان، منها مطر بن عيسى بن الليث، وقرية شوذر، وقرية سنتشر، وقرية ابن ناطح، وقرية املالحة، ومنها حممد بن 
حي، وقرية القمور، منها أصبغ بن مطرف، وقرية نفجر وغرناطة، وقرية برية عبد الواحد الغافقي أبو القاسم املال

وهبا مسجد قراءة ابن حبيب، وقرية قوجلر، منها سهل بن مالك، وقرية شور، منها حممد بن هاىنء األزدي الشاعر 
وجر، وقرية املفلق، وحممد بن سهل جد هذا البيت، بين سهل بن مالك، وقرية بليانة، وقرية برقلش، وقرية ض

البلوط، وقرية أنتيانة، وقرية مرسانة، وقرية الدوير، وقرية ضوجر، وقرية البلوط، وقرية الشالن، وقرية أنتيانة، 



وقرية مرسانة، وقرية الدوير، وقرية الشالن، وقرية طغنر، منها الطغنري صاحب الفالحة، وقرية حش الدجاج، 
، وحش املعيشة، وحش السلسلة، وقرية الطرف، وقرية وقرية حش نوح، وقرية حش خليفة، وحش الكوباين

إلبرية، وقرية الشكروجة، ومنها عيسى بن حممد بن أيب زمنني، وعني احلورة، وحش البومل، وقرية بلومال، وقرية 
رق املخيض، وقرية الغيضون احلورة، وقرية أشقطمر، وقرية الدميوس الكربى، وقرية الدميوس الصغرى، وقرية دار 

ي، وقرية سويدة، وحش نصرية، وقرية الركن، وقرية ألفنت، ومنها صخر بن أبان، وقرية الكدية، وقرية الغاز
القش، وقرية قربسانة، وقرية برسانة برياط، وقرية الوجلة، وقرية ماس، وحش علي، وحش بين الرسيلية، وحش 

وقرية العريان، وبرج هالل، وقرية  رقيب، وحش البلوطة، وحش الرواس، وحش مرزوق، وقرية قبالة، وقرية نبالة،
قلتيش وقرية القنار، وقرية أربل، وقرية بربل، وقرية قرباسة، وقرية أشكن، وقرية قلنبرية، وقرية سعدى، وقرية 
قلقاجج، وقرية فنت، وقرية مرنيط، وقرية ددشطر، وقرية مشانس، وقرية أرنالش، وقرية وابشر، وقرية ققلولش، 

لفخار، وقرية القصر، ومنها حممد بن أمحد بن مرعياز اهلاليل، وقرية بشر، وقرية بنوط، وقرية وقرية النبيل، وقرية ا
كورة، وقرية لص، وقرية بيش وقرية قنتر، وقرية دور، وقرية قلنقر، وقرية غلجر، ومنها هاشم بن عبد العظيم بن 

وقرية سج، وقرية منشتال وقرية الوطا، يزيد اخلوالين، وقرية ذرذر، وقرية وجلر، وقرية قنالش، وقرية إبتايلس، 
  .وقرية واين، وقرية قريش، وقرية الزاوية

وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصار، فيها ما يناهز مخسني خطبة، تنصب فيها هللا املناير، وترفع األيدي، وتتوجه 
  .الوجوه

عظمها السقي الغبيط السمني، العايل، ما يتاألف ومجلة املراجع العلمية املرتفعة فيها، يف األزمنة، يف العام بتقريب، وم
ثنتان وستون ألفا، وينضاف إىل ذلك مراجع األمالك السلطانية، ومواضع أحباس املساجد، وسبل اخلري، ما ينيف 

على ما ذكر، فيكون اجلميع باحتياط، مخسمائة ألف وستون ألفا، واملستفاد فيها من الطعام املختلف احلبوب 
ين، ثالمثائة ألف قدح ويزيد، ويشتمل سورها وما وراءه من األرحاء الطاحنة باملاء، على ما ينيف للجانب السلطا

  .على مائة وثالثني رحى، احلفها اهللا جناح األمنة، وال قطع عنها مادة الرمحة، بفضله وكرمه
  صفات أهل غرناطة

  ومظاهرهم وأنساهبم وأزيائهم وطرق معيشتهم وصنوف نقدهم ووصف نسائهم

وقد فرغنا من ذكر رسوم هذا القطر ومعاهده، وفرغنا من تصويره وتشكيله، وذكر قراه وأجناته، وقصوره 
: ومتنزهاته، فنحن اآلن نذكر بعضا من سري أهله، وأخالقهم، وغري ذلك من أحواهلم بإمجال واختصار، فنقول

روفة، فمذاهبهم على مذهب مالك بن أحوال هذا القطر يف الدين وصالح العقائد، أحوال سنية، والنحل فيهم مع
أنس إمام دار اهلجرة جارية، وطاعتهم لألمراء حمكمة، وأخالقهم يف احتمال املعاون اجلبائية مجيلة، وصورهم حسنة، 

وأنوفهم معتدلة غري حادة، وشعورهم سوٌد مرسلة، وقدودهم متوسطة معتدلة، إىل القصر، وألواهنم زهر مشربة 
ة عربية، يتخللها غرٌب كثري، وتغلب عليهم اإلمالة، وأخالقهم أبية يف معاين املنازعات، حبمرة، وألسنتهم فصيح

وأنساهبم عربية، وفيهم من الرببر واملهاجرة كثري، ولباسهم الغالب على طرقاهتم الفاشي بينهم، امللف املصبوغ 
طن، واملرعزي، واألردية اإلفريقية، شتاء، وتتفاضل أجناس البز بتفاضل اجلدة، واملقدار، والكتان واحلرير، والق

واملقاطع التونسية، واملآزر املشفوعة صيفاً، فتبصرهم يف املساجد، أيام اجلمع، كأهنم األزهار املفتحة، يف البطاح 
  .الكرمية، حتت األهوية املعتدلة



لقرشي، والفهري، يكثر فيها ا: وأنساهبم حسبما يظهر من اإلسترعات، والبيعات السلطانية واإلجازات، عربيةٌ
واألموي، واألمي، واألنصاري، واألوسي، واخلزرجي، والقحطاين، واحلمريي، واملخزومي، والتنوخي، والغساين، 
واألزدي، والقيسي، واملعافري، والكناين، والتميمي، واهلذيل، والبكري، والكاليب، والنمري، واليعمري، واملازين، 

ي، والعبسي، والعنسي، والعذري، واحلججي، والضيب، والسكوين، والثقفي، والسلمي، والفزاري، والباهل
والتيمي، والعبشمي، واملري، والعقيلي، والفهمي، والصرحيي، واجلزيل، والقشريي، والكليب، والقضاعي، 

واألصبحي، واهلواري، والرعيين، واليحصيب، والتجييب، والصديف، واحلضرمي، واحلمي، واجلذامي، والسلويل، 
واهلمذاين، واملذحجي، واخلشين، والبلوي، واجلهين، واملزين، والطائي، والغافقي، واألسدي، واألشجعي،  واحلكمي،

والعاملي، واخلوالين، واأليادي، والليثي، واخلثعمي، والسكسكي، والزبيدي، والتغليب، والثعليب، والكالعي، 
من ذلك السلماين نسباً، وكالدوسي،  والدوسي، واحلواري، والسلماين، هذا ويرد كثري يف شهادهتم، ويقل

واحلواري، والزبيدي، ويكثر فيهم، كاألنصاري، واحلميدي، واجلذامي، والقيسي، والغساين، وكفى هبذا شاهدا 
  .على األصالة، ودليال على العروبية

وزيهم . وجندهم صنفان، أندلسي وبربري، واألندلس منها يقودهم رئيٌس من القرابة أو حصى، من شيوخ املمالك
يف القدمي شبه زي أقتاهلم، وأضدادهم، من جرياهنم الفرنج، إسباغ الدروع، وتعليق الترسة، وحفا البيضات، واختاذ 
عراض األسنة، وبشاعة قرابيس السروج، واستركاب محلة الرايات خلفه، كلٌ منهم بصفٍة ختتص بسالحه، وشهرةٍ 

 اجلواشن املختصرة، والبيضات املرهفات، والسروج العربية، مث عدلوا اآلن عن هذا الذي ذكرنا، إىل. يعرف هبا
  .والبيت اللمطية، واألسل العطفية

والرببري منه، يرجع إىل قبائله املرينية، والزناتية، والتجانية، واملغراوية والعجيسية، والعرب املغربية إىل أقطاب 
كبار القبائل املرينية، ميت إىل ملك املغرب  ورؤوس، يرجع أمرهم إىل رئيس، على رؤسائهم، وقطب لعرفائهم، من

  .بنسب
وسالح . والعمائم تقل يف زي أهل هذه احلضرة، إال ما شاد يف شيوخهم وقضاهتم وعلمائهم، واجلند العريب منهم

مجهورهم العصي الطويلة، املثناة بعصى صغارٍ ذوات عري يف أواسطها، تدفع باألنامل عند قذفها تسمى باألمداس، 
اإلفرجنة حيملون على التدريب هبا على األيام، ومبانيهم متوسطة، وأعيادهم حسنة، مائلة إىل االقتصاد، وقسى 

  .والغىن مبدينتهم فاشٍ، حىت يف الدكاكني اليت جتمع صنائعها، كثرياً من األحداث، كاخلفافني ومثلهم
لضعفة والبوادي والفعلة يف الفالحة، الذرة وقوهتم الغالب، الرب الطيب، عامة العام، ورمبا اقتات يف فصل الشتاء ا

وفواكههم اليابسة عامة العام، متعددةٌ، يدخرون العنب سليما من الفساد، إىل . العربية، أمثل أصناف القطاين الطيبة
شطر العام، إىل غري ذلك من التني، والزبيب، والتفاح، والرمان، والقسطل، والبلوط، واجلوز، واللوز، إىل غري 

  .ا ال ينفد، وال ينقطع مدده إال يف الفصل الذي يزهد يف استعمالهذلك مم

وصرفهم فضة خالصةٌ، وذهبٌ إبريٌز طيب حمفوظ، ودرهٌم مربع الشكل، من وزن املهدي القائم بدولة املوحدين، 
، ويف شق " هللا ال إله إال اهللا، حممد رسول ا" فعلى عهدنا، يف شق، . يف األوقية منه سبعون درمها، خيتلف الكتب فيه

، ويف شق، وما النصر " احلمد هللا رب العاملني " ونصفه وهو القرياط، يف شق، " . ال غالب إال اهللا، غرناطة " آخر، 
  .ويف شق العاقبة للتقوى" . هدى اهللا هو اهلدى " ونصفه وهو الربع، يف شق، . إال من عند اهللا

ار، ويف الدينار الواحد مثن أوقية ومخس مثن أوقية، ويف شق منه، قل ودينارهم يف األوقية منه، ستة دنانري وثلثا دين
ويف شق، " . إهلكم إلٌه واحٌد، ال إله إال هو الرمحن الرحيم " اللهم مالك امللك بيدك اخلري، ويستدير به قوله تعاىل 



. اعيل بن نصر، أيد اهللا أمرهاألمري عبد اهللا يوسف، بن أمري املسلمني أيب احلجاج، بن أمري املسلمني أيب الوليد إمس
يا أيها الذين آمنوا " ولتاريخ متام هذا الكتاب، يف وجه، . ويستدير به، شعار هؤالء األمراء، ال غالب إال اهللا

ويف وجه األمري عبد اهللا . ويستدير به، ال غالب إال اهللا" . اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 
  .ويستدير بربع، مبدينة غرناطة حرسها اهللا. د بن يوسف بن إمساعيل بن نصر، أيده اهللا وأعانهالغين باهللا، حمم

وعادة أهل هذه املدينة، االنتقال إىل حلل العصري أوان إدراكه، مبا تشتمل عليه دورهم، والربوز إىل الفحوص، 
. ل أمصارهم حبدود أرضهبأوالدهم، معولني يف ذلك على شهامتهم وأسلحتهم، وعلى كثب دورهم، واتصا

وحليهم يف القالئد، والدماجل، والشنوف، واخلالخل الذهب اخلالص، إىل هذا العهد، يف أوىل اجلدة، واللجني يف 
كثري من آالت الرجلني، فيمن عداهم، واألحجار النفيسة من الياقوت، والزبرجد والزمرد ونفيس اجلوهر، كثري 

  .دولة، أو أصالٍة معروفة موفرة ممن ترتفع طبقاهتم املستندة إىل ظل
وحرميهم، حرمي مجيل، موصوف بالسحر، وتنعم اجلسوم، واسترسال الشعور، ونقاء الثغور، وطيب النشر، وخفة 

وقد بلغن من التفنن يف الزينة هلذا العهد، . احلركات، ونبل الكالم، وحسن احملاورة، إال أن الطول يندر فيهن
تنفيس بالذهبيات والديباجيات، والتماجن يف أشكال احللي، إىل غاية نسأل اهللا أن واملظاهرة بني املصبغات، وال

يغض عنهن فيها، عني الدهر، ويكفكف اخلطب، وال جيعلها من قبيل االبتالء والفتنة، وأن يعامل مجيع من هبا 
  .بستره، وال يسلبهم خفي لطفه، بعزته وقدرته

  فصل فيمن تداول هذه املدينة

  دار إمارة باختصار واقتصار من لدن أصبحت

أول من سكن هذه املدينة، سكىن استبداد، وصريها دار ملكة ومقر أمره،احلاجب، املنصور أبو مثىن : قال املؤلف
زاوي بن زيري بن مناد ملا تغلب جيش الرببر، مع أمريهم سليمان بن احلكم على قرطبة، واستوىل على كثري من 

مث اجتاز . ائة فما بعدها، وظهر على طوائف األندلس، واشتهر أمره، وبعد صيتهكور األندلس، عام ثالثة وأربعم
البحر إىل بلد قومه بإفريقية، بعد أن ملك غرناطة سبع سنني، واستخلف ابن أخيه حبوس بن ماكسن، وكان حازماً 

بلكني بن باديس، إىل  وويل بعده حفيده عبد اهللا بن. داهية، فتوسع النظر إىل أن مات سنة تسع وعشرين وأربعمائة
أن خلع عام ثالثة ومثانني وأربعمائة، وتصري أمرها إىل أيب يعقوب يوسف بن تاشفني ملك ملتونة عند متلكه األندلس، 

وتنوب إمارهتا مجلةٌ من أبناء األمراء اللمتونيني وقرابتهم كاألمري أيب احلسن علي بن . مث إىل ولد علي بن يوسف
مري أيب زكريا حيىي بن أيب بكر بن إبراهيم، واألمري أيب الطاهر متيم، واألمري أيب حممد مزديل احلاج وأخيه موسى، واأل

واألمري أيب بكر بن أيب حممد، وأيب طلحة الزبري ابن عمر، وعثمان بن بدر اللمتوين، إىل أن انقرض أمرهم عام 
  .أربعني ومخسمائة

ملؤمن بن علي، فتناوهبا مجلةٌ من بنيه وقرابته، كالسيد أيب وتصري األمر للموحدين، وإىل ملكهم أيب حممد عبد ا
عثمان بن اخلليفة، والسيد أيب إسحاق ابن اخلليفة، والسيد أيب إبراهيم بن اخلليفة، والسيد أيب حممد بن اخلليفة، 

  .والسيد أيب عبد اهللا، إىل أن انقرض منها أمر املوحدين

، أبو عبد اهللا حممد يوسف بن هود، يف عام ستة وعشرين وستمائة، مث مل ومتلكها املتوكل على اهللا، أمري املؤمنني
ينشب أن متلكها أمري املسلمني الغالب باهللا حممد بن يوسف بن نصر اخلزرجي، جد هؤالء األمراء الكرام موالينا، 



بعده ولده ومسيه  مث ويل األمر. رحم اهللا من درج منهم، وأعان من خلفه، إىل أن تويف عام أحٍد وسبعني وستمائة
مث ويل بعده مسيه حممد إىل أن خلع يوم عيد الفطر من . حممد بن حممد فقام هبا أمحد قيام، وتويف عام إحدى وسبعمائة

مث ويل بعده أخوه نصر بن موالنا أمري . عام مثانية وسبعمائة، وتويف عام أحد عشر وسبعمائة يف ثالث شوال منه
أمره، وطلب امللك الالحق به موالنا أمري املسلمني أبو الوليد إمساعيل بن فرج، فغلب املسلمني أيب عبد اهللا، فأرتب 

على اإلمارة، ثاين عشر ذي القعدة من عام ثالثة عشر وسبعمائة، وانتقل نصر إىل وادي آش خملوعاً، موادعاً هبا إىل 
 الوليد إىل السادس والعشرين من ومتادى ملك السلطان أمري املسلمني أيب. أن مات عام اثنني وعشرين وسبعمائة

وتوىل . رجب عام مخسة وعشرين وسبعمائة، ووثب عليه بعض قرابته فقتله، وعوجل بالقتل مع من حضر منهم
. امللك بعده ولده حممد، واستمر سلطانه إىل ذي احلجة من عام أربعة وثالثني وسبعمائة، وقتل بظاهر جبل الفتح

أبو احلجاج لباب هذا البيت، وواسطة هذا العقد، وطراز هذه احللية، مث اغتاله،  ووىل بعده أخوه موالنا السلطان
ممرور من أخابيث السوقة، قيضه اهللا إىل شهادته، وجعله سبباً لسعادته، فأكب عليه يف الركعة اآلخرة من ركعيت 

ن ربه، وهو ساجٌد، وضربه عيد الفطر، بني يدي احملراب، خاشعاً، ضارعاً، يف احلال الذي أقرب ما يكون العبد م
خبنجر مهيء للفتك به، يف مثل ذلك الوقت، كان، زعموا، حياول شخذه منذ زمان، ضربةً واحدةً، على اجلانب 

  .األيسر من ظهره، يف ناحية قلبه، فقضى عليه، وبودر به فقتل
وقاراً وسالمة وخريية، ودافع ووىل األمر بعده حممد، ولده اكرب بنيه، وأفضل ذويه، خلقاً وخلقاً وحياء وجوداً، و

وهو أمري . دولته من ال يعبأ اهللا به، مث تدارك األمر سبحانه، وقد أشفى، ودافع وكفى، مبا يأيت يف حمله إن شاء اهللا
املسلمني هلذا العهد، متع اهللا به، وأدام مدته، وكتب سعادته، وأطلق باخلري يده، وجعله مبراسيم الشريعة من 

  .املراقبني، بفضله. ن يوم الدين من اخلائفنيالعاملني، ولسلطا
ويأيت يف أثناء التعريف برجاهلا كثٌري من تفصيل . وقد أتينا مبا أمكن من التعريف بأحوال هذه احلضرة على اختصار

  .ما أمجل، وتتميم ما بدأ وإيضاح ما خفي، حبول اهللا تعاىل
  القسم الثاين

  يف حلي الزائر والقاطن واملتحرك والساكن

  أمحد بن خلف بن عبد امللك

  الغساين القليعي

من أهل غرناطة يكىن أبا جعفر، من جلة أعياهنا، تنسب إليه الساقية الكربى اجملاورة لطوق احلضرة إىل إلبرية، وما 
  واالها
  حاله

علم كان الفقيه أبو جفعر القليعي، من أهل غرناطة، فريد عصره، وقريع دهره، يف اخلري وال: قال ابن الصرييف
والتالوة، وله حزب من الليل، وكان سريع الدمعة، كثري الرواية، وهو املشار إليه يف كل نازلة، وله العقد واحلل 

  .والتقدم والسابقة، مع منة يف جالئل األمور، والنهضة باألعباء ومسو اهلمة
ض على يديه، فكان ينصب قال كان باديس بن حبوس أمري بلده ينفرس فيه أن ملك دولته، ينقر: غريبةٌ يف شأنه



  .لشأنه أكلباً، ويتملط بسيفه إىل قتله، فحماه اهللا منه بالعلم، وغل يده، وأغمد سيفه، ليقضي اهللا أمراً كان مفعوال
  مشيخته

روي عن أيب عمر بن القطان، وأيب عبد اهللا بن عتاب، وأيب زكريا القليعي، وأيب مروان بن سراج، وكان ثقةً 
  .ناسصدوقاً، أخذ عنه ال

وملا أجاز أمري ملتونة يوسف بن تاشفني البحر مستدعى إىل نصر املسلمني، ثاين حركاته إىل األندلس، ونازل : حمنته
حصن أليط، وسارع ملوك الطوائف إىل املسري يف مجلته، كان ممن وصل إليه األمري عبد اهللا بن بلكني، بن باديس 

القليعي، لرغبته يف األجر مع شهرة مكانه، وعلو منصبه، صاحب غرناطة، ووصل صحبته الوزير أبو جعفر بن 
ولنهوض نظرائه، من زعماء األقطار، إىل هذا الغرض، وكان مضرب خيام القليعي قريباً من مضرب حفيد باديس، 

وملنزلته عند األمري يوسف بن تاشفني، وله عليها احلفوف وله به استبداد، وانفراٌد كثري، وتردٌد كثري، حىت نفى 
  .قال املؤرخ، وكيفما دارت احلال، فلم خيل من نصحٍ هللا وألمري املسلمني. ذلك حفيد باديس، وأهنم عنيهب

فلما صدر حفيد باديس إىل غرناطة، . حفيد باديس كان أدرى بدائه، قصر اهللا خطانا من مدارك الشرور: قلت
ومهو بضربه، إال أن أم . لوزعة واحلاشيةاستحضره وجنهه، وقام من جملسه مغضباً، وتعلقت به اخلدمة، وحفت به ا

عبد اهللا تطارحت على ابنها يف استحيائه، فأمر بتخليصه، وسجنه يف بعض بيوت القصر، فاقبل فيه على العبادة 
والدعاء والتالوة، وكان جهري الصوت، حسن التالوة، فارتج القصر، وسكنت الستماعه األصوات، وهدأت له 

وخافت أم عبد اهللا على ولدها، عقاباً من اهللا بسببه، فالطفته حىت حل عقاله، وأطلقه  .احلركات، واقشعرت اجللود
وكان جزالً، قوي القلب، شديد اجلزم، فقال الصيد بغراب أكيس، فاختذ الليل . وملا ختلص أعدها غنيمةً. من سجنه

قرطبة، فخاطب منها يوسف بن مجالً، فطلع له الصباح بقلعة حيصب، وهو لنظر ابن عباد، وحث منها السري إىل 
تاشفني مبلىء فيه، مبا حركه وأطعمه، فكان من حركته إىل األندلس، وخلع عبد اهللا بن بلكني من غرناطة، واستيالئه 

وبدا حلفيد باديس يف أمر أيب جعر القليعي، . عليها، ما يرد يف اسم عبد اهللا ويف اسم يوسف بن تاشفني إن شاء اهللا
زم يف إطالقه فبحث عنه من الغد، وتقصت عنه البلدة، فلم يقع له خرب، إىل أن اتصل به خرب ورأى أنه أضاع احل
ومل يزل أبو جعفر مدته يف دول امللوك، من ملتونة، . فرجع بالالئمة على أمه، والت حني مندم. جناته، وحلاقه مبأمنه

  .إىل حني وفاته معروف احلق، بعيد الصيت والذكر، صدر احلضرة، واملخصوص بعلو املرتبة
  أمحد بن حممد اهلمداين اللخمي

  أمحد بن حممد بن أمحد بن يزيد اهلمداين اللخمي من أهل غرناطة
  حاله

  .كان فقيهاً وزيراً جليال حسيباً حافال
  وفاته

  .تويف بإلبرية قبل الثالثني وأربعمائة
  .ذكره أبو القاسم الغافقي يف تارخيه وابن اليسر يف خمتصره واثىن عليه

  أمحد بن حممد اهلمداين اإللبريي
أمحد بن حممد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب بن يزيد ابن الشمر بن عبد مشس بن غريب اهلمداين اإللبريي 

من نزالء قرية مهدان، ذكره ابن حيان، والغافقي، وابن مسعدة، وغريهم، فقال مجيعم، كان من أهل البالغة، 



  .رعوالبيان، واألدب، والشعر البا
  مناقبه

احلمد هللا احملتجب بنور عظمته، عن أبصار : قدم على اخلليفة أيب مطرف عبد الرمحن، فقام خطيباً بني يديه، فقال
بريته، والدال حبدوث خلقه على أوليته، واملنفرد مبا أتقن من عجائب دهره ومنن صمديته، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، انتخبه من أطيب . ه، وخضوعاً لعزه وعظمتهوحده، ال شريك له، إقراراً بوحدانيت
وقد قبل سعيه، وأدى أمانته، . البيوتات، واصطفاه من أطيب البيوتات، حىت قبضه اهللا إليه، واختار له ما لديه

عليه حمكم تنزيله، مث إن اهللا ملا أن بعثه من أكرم خلقه، وأكرمه برسالته وأنزل . فصلى اهللا عليه وسلم تسليما
واختار له من أصحابه وأشياعه خملفاً، جعل منهم أئمة يهدون باحلق، وبه يعدلون، فجعل اهللا األمري، أعزه اهللا، 

وارث ما خلفوه من معاليهم، وباين ما أسسوه من مشاهدهم، حىت أمن املسالك، وسكن اخلائف، رمحةً من اهللا، 
  .يؤيت ملكه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيمألبسه كرامتها، وطوقه فضيلتها، واهللا 

  وقد أراد امللحدون عوقها... اهللا أعطاك اليت ال فوقها 
  إليك حىت قلدوك طوقها... عنك ويأيب اهللا إال سوقها 
  :مث أردف قوله هبذه األبيات

  إذا ملعت بني املغافر والصرد... أيا ملكاً ترمي به قضب اهلند 

  إذا أنفس األبطال كلت عن الورد... ارٌد ومن بأسه يف منهل املوت و
  به فاقت النعما وجلت عن احلد... ومن ألبس اهللا اخلالفة نعمةً 

  ألصبح من مروان واسطة العقد... فلو نظمت مروان يف سلك فخرها 
  كما اجنلت الظلماء عن قمر السعد... جتلى على الدنيا فأجلى ظالمها 

  بسةً نوراً كواشية الربدمل... إمام هًدى أضحت به العرب غضة 
  ذماماً شآمي اهلوى خملص الود... كفاين لديه أن جعلت وسايلي 

  خلوص أبيه عبد الفارس اجلند... يؤكد ما يديل به من مثابة 
  وخيلٌ إىل خيلٍ بأبطاهلا تردى... تأمل رواه والرماح شواجٌر 

  دورأيته أريب على األسد الور... رأى أسداً ورداً خيف إىل الوغى 
  بإظهار تشريٍف وعقد يٍد عندي... فأنعم عليه اليوم يا خري منعمٍ 

  إىل ملك الدنيا فأحرم من قصدي... وال تشمت األعداء أن جئت قاصداً 
  وشكراً ملا يلحيه من نعمٍة عندي... فعند اإلمام املرتضى كل نعمٍة 

  وبوىء يف دار العلى جنة اخللد... فال زال يف الدنيا سعيداً مظفراً 
وكان من بيت مساحة وفصاحة وخطابة، فعال شرفه هبذه اخلصال، فسجل له على أرحيٍة، وحصنٍ نبيل ببين هود 

  .وغري ذلك، فانقلب مرعى الوسائل، ومقضى الرسائل
  .قال املؤلف أرى ابن فركون قبل الست عشرة والثالمثائة

  أمحد بن حممد هشام القرشي



  يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن فركون. من أهل غرناطةأمحد بن حممد بن أمحد بن هشام القرشي 
  أوليته

  .وكفى بالنسب القرشي أولية
  حاله

كان من صدور القضاة هبذا الصقع األندلسي، اضطالعاً باملسائل ومعرفة باألحكام من مظاهنا، : من عائد الصلة
جتهاد والنظر، مشاركاً يف فنون، من كثري املطالعة والدروب، وحي اإلجهاز يف فصل القضايا، نافذ املقطع، كثري اال

عربية، وفقه، وقراءة، وفرائض، طيب النغمة بالقرآن، حسن التالوة، عظيم الوقار، بني طبعٍ ومكسوب، فائق 
األهبة، مزرياً مبن دونه من الفقهاء، وعاقدي الشروط، مسقطاً للكىن والتجالت، يعامل الكهول معاملة األحداث، 

فيجعلها دبر أذنيه، ويسترسل يف إطالق عنان النادرة احلارة، يف جمالس حكمه، فضال عن ويتهاون بتعامالت ذلك 
  غريها، وجد ذلك من حيمل عليها سبباً للغرض منه

  نباهته
مث ويل قضاء . ترشح بذاته، وباهر أدواته، إىل قضاء املدن النبيهة، واألقطار الشهرية، كرندة، ومالقة، وغريمها

حدث أنه كان يقرأ يف شبيبته على األستاذ الصاحل أيب عبد اهللا : غريبة يف أمره. ضمن حرمةاجلماعة، يف ظل جاه و
قال وجهين يوماً بغلة من الرب ألبيعه . بكرم له خارج احلضرة، على أميال منها يف فصل العصري. بن مستقور

له أٌخ أسن منها، فعاتبه يف بالبلد، فأصابين مطٌر شديد، وعدت إليه حبال سيئة، بعد ما قضيت له وطره، وكان 
تأخذ صبيا ضعيفاً يأتيك لفائدة يستفيدها، وتعرضه ملثل هذه املشقة، يف حق مصلحتك، ليس هذا : شأين، وقال له

فقال له دعه، ال بد أن يكون قاضي اجلماعة بغرناطة، فكان كذلك، . من شيم العلماء، وال من شيم الصاحلني
  .وصدقت فراسته، رمحه اهللا تعاىل

قرأ بالقرية على األستاذ أيب القاسم بن األصفر، وبغرناطة على العامل القاضي أيب احلسن حممد بن حيىي بن : مشيخته
ربيع األشعري، وعلى الشيخ املفيت أيب بكر حممد بن أيب إبراهيم بن مفرج األوسي بن الدباغ اإلشبيلي، وعلى 

وي أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن يوسف ابن الصايغ، اخلطيب الزاهد أيب احلسن العدال، وعلى األستاذ النح
بالصاد املهملة، والغني املعجمة، وعلى األستاذ أيب احلسن األبدي، وأيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم الطائي، عرف بابن 

  .مستقور
يه اخلمول بعد وملا دالت الدولة، كان له يف مشايعة خملوعها أمور اقتضتها منه أرحيية وحسن وفاء، أوجبت عل

استقرار دايلها، السلطان أيب الوليد رمحه اهللا، وأصابته أيام اهليج حمن، ونسبت إليه نقائص، زورهتا حسدته، فصرف 
عن القضاء، وبقي مدة مهجور الفناء، مضاع املكان عاطل الدولة، منتبذاً يف مليك له، خارج احلضرة، ينحين على 

  .لثمن، يتعلل بعالهتا، ويرجي الوقت بيسريهاخرثيٍ ساقط القيمة، ودفاتر ساقطة ا

حدثين الوزير أبو بكر بن احلكيم، قال زرته يف منزله بعد عزله، ونسبة األمور اليت ال تليق مبثله، فأنشدين مبا ينيبء 
  :عن ضجره وضيق صدره

  وعن دعاويه هارب... أنا من احلكم تائبٍ 
  ونيل أسىن املراتب... بعد التفقه عمري 

  على املنابر خاطب... كنت أرقى  وبعد ما
  للحال غري مناسب... أصبحت أرمي بعارٍ 



  فهو املثيب املعاقب... أشكو إىل اهللا أمري 
شيخ اجلماعة وقاضيها، ومنفذ األحكام وممضيها، وشامي، : وثبت امسه يف التاريخ املسمى بالتاج تأرخيي مبا نصه
حيا دارس رسم القضاء بدرسه، وأودع يف أرض االجتهاد، بذر سيوفها املاضية ومنتضيها، رأس بفضيلة نفسه، وأ

السهاد، فجين مثرة غرسه، إىل وقار يود رضوى رجاحته، وصدر حتسد األرض الغبيطة ساحته، ونادرة يدعوها فال 
ى تتوقف، ويلقى عصاها فتتلقف، ومل يزل يطمح بأمانيه، ويضطلع مبا يعانيه، حىت رفع إىل الرتبة العالية، وحصل عل

إنتهى إىل قوله يهىنء السلطان أبا عبد . احلال احلالية، وكان له يف األدب مشاركة، ويف قريض النظم حصة مباركة
  :اهللا بن نصر، باإلبالل من مرض يف اقتراٍن بعيد وفتح، وذلك

  وبرؤك موالنا به عيدنا عيد... شفاؤك للملك اعتزاٌز وتأييد 
  ان للدنيا قراٌر ومتهيدوال ك... مرضت فلم تأو النفوس لراحٍة 

  والزمها طول اعتاللك تسهيد... ومل تصرب عيين تود موملاً 
  .وشعره خمتلف عن منط اإلجادة اليت تناسب حمله يف العلم، وطبقته يف اإلدراك فاختصرته

  مولده

  .عام تسعة وأربعني وستمائة
  وفاته

كتاب عائد الصلة قاضياً، ويف كتاب التاج  ذكرته يف: يف السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشرين وسبعمائة
  .وذكره أبو بكر بن احلكيم يف كتاب الفوائد املستغربة، واملوارد املستعذبة من تأليفه. احمللي قاضياً أدبياً

  أمحد بن حممد بن جزي الكليب
الكليب من أهل  أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن ابن يوسف بن سعيد بن جزي

غرناطة، ويعرف بابن جزي، أوليته معروفة، وأصالته شهرية، تنظر فيما مر من ذلك عند ذكر سلفه، وفيما يأيت يف 
  .ذلك، حبول اهللا وقوته

  حاله
من أهل الفضل والنزاهة، واهلمة، وحسن السمة، واستقامة الطريقة، غرب يف الوقار، ومال إىل االنقباض، وترشح 

ه، له مشاركةٌ حسنة يف فنون، من فقه وعربية، وأدب، وحفظ، وشعر، تسمو ببعضه اإلجادة، إىل غاية إىل رتب سلف
  .بعيدة

  مشيخته
قرأ على والده اخلطيب أيب القاسم، والزمه، واستظهره ببعض موضوعاته، وتأدب به، وقرأ على بعض معاصري 

  .أبيه، وروي، واستجلب له أبوه كثرياً من أهل صقعة وغريهم
  اهتهنب

مث أرسم يف الكتابة السلطانية ألول دولة السابع من امللوك النصريني، منفق سوق احللية من أبناء جنسه، أيب احلجاج 
مث تصرف يف اخلطط الشرعية، فويل . بن نصر، فوري زنده، ودرت أحالب قرحيته، وصدر له يف مدائحه شعر كثري

ادي آش مشكور السرية، معروف النزاهة، أعانه ذلك وسوده، القضاء بربجة، مث بأندرش، وهو اآلن قاضي مدينة و
فاضلٌ حتلى بالسكينة والوقار، فمدت إليه رقاب سلفة يد : وجرى ذكره يف كتاب التاج مبا نصه. وبلغ به رتبة سلفه

 االفتقار، ما شئت من هدوء وسكون، وجنوح إىل اخلري وركون، عين باحملافظة على مسته من لدن عقل، ولزم خدمة



العلم فما عاد وال انتقل، ووجد من أبيه رمحه اهللا مرعًى خصيباً فابتقل، وعمل على شاكله، سلفه يف سالمة اجلانب، 
وفضل املذاهب، وحتلى بتلك املآثر وتوشح، وتأهل إىل الرتب يف سن الشبيبة وترشح، وله مع ذلك يف جلة الفقه 

فمن ذلك ما كتب به إىل، وقد . المه حسن املقاطعسبٌح، وعلى بعض موضوعات أبيه شرٌح، وأدبه ساطع، وك
  :خاطبت ما أمكن من نظمه

  فداك الزمان الذي زنته... فديتك يا سيدي مثلما 
  :وقوله يف املقطوعات من ذلك يف معىن التورية

  من ظهريي على األسى من معيين... كم بكائي لبعد كم وأنيين 
  ن معنيعجٌب أن جيرح اب... جراح اخلد دمع عيين ولكن 

  :وقال يف الغىن
  وإن مل يكن أهال لرفعة مقدار... أرى الناس يولون الغين كرامة 

  وإن كان أهال أن يالقى بإكبار... ويلوون عن وجه الفقري وجوههم 

  فما صححوا إال حديث ابن دينار... بنو الدهر جاءهتم أحاديث مجةٌ 
  :س يف قصيدته الشهريةومن بديع ما صدر عنه، قوله ينسج على منوال امرىء القي

  إال عم صباحا أيها الطلل البايل... أقول حلزمي أو لصاحل أعمايل 
  مسو حباب املاء حاال على حال... أما واعظى شيٌب مسا فوق مليت 

  مصابيح رهباٍن تشب لقفال... أنار به ليل الشباب كأنه 
  ألست ترى السمار والناس أحوايل... هناين عن غيٍ وقال منبها 

  يعمن به من كان يف العصر اخلايل... لون غريه لتنعم برهةً يقو
  كربت وأن ال حيسن اللهو أمثايل... أغالط دهري وهو يعلم أنين 

  بآنسٍة كأهنا خط متثال... ومؤنس نار الشيب يقبح هلوه 
  ثالثني شهراً يف ثالثة أحوال... أشيخاً وتأيت فعل من كان عمره 
  كما شغف املهنوءة الرجل الطايل... وتشغفك الدنيا وما أن شغفتها 

  ديار لسلمى عافياٌت بذي خال... أال أهنا الدنيا إذا ما اعتربهتا 
  لناموا فما إن من حديث وال صال... فأين الذين استأثروا قبلنا هبا 

  لعوبٍ تنسيين إذا قمت سربايل... ذهلت هبا غيا فكيف اخلالص من 
  لفىت يهذي وليس بفعالبأن ا... وقد علمت مين مواعيد توبيت 
  هصرت بغصنٍ ذي مشاريخ ميال... ومذ وثقت نفسي حبب حممد 
  عليه قتام سيء الظن والبال... وأصبح شيطان الغواية خاسئاً 

  خليلي كرى كرةً بعد إجفال... أال ليت شعري هل تقول عزائمي 
  قليل مهومٍ ما يبيت بأوجال... فأنزل داراً للنيب نزيلها 

  بيثرب أدىن دارها نظٌر عايل... اورت خري مرسل فطوىب لنفسٍ ج
  صباً ومشألٌ يف منازل قفال... ومن ذكره عند القبول تعطرت 

  وقد يدرك اجملد املؤثل أمثايل... جوار رسول اهللا جمٌد مؤثلٌ 



  كفاين ومل أطلب قليلٌ من املال... ومن ذا الذي يثين عنان السرى وقد 
  متيل عليه هونةً غري جمفال. ..أمل تر أن الظبية استشفعت به 
  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصايل... وقال هلا عودي فقالت له نعم 

  وكان عداء الوحش مين على بايل... فعادت إليه واهلوى قائلٌ هلا 
  ليقتلين واملرء ليس بفعال... رثى لبعريٍ قال أزمع مالكي 
  يالطويل القرا والروق اخنس ذ... وثورٍ ذبيح بالرسالة شاهد 

  لغيٍث من الومسي رائده خايل... وحن إليه اجلذع حنة عاطش 
  فما احتبسا من لنيٍ مسٍ وتسهال... وأصلني من خنلٍ قد التأما له 

  ومسنونٍة زرقٍ كأنياب أغوال... وقبضة ترب منه ذلت هلا الظبا 
  وليس بذي رمح وليس بنبال... وأضحى ابن جحشٍ بالعسيب مقاتالً 

  كمصباح زيٍت يف قناديل ذبال... يل إضاءة وحسبك من سيف الطف
  له حجبات مشرفات على الفال... وبذت به العجفاء كل مطهم 

  على هيكل هند اجلزارة جوال... ويا خسف أرضٍ حتت باغيه إذ عال 
  أصابت غضى جزالً وكفت بأجزال... وقد أمخدت نارٌ لفارس طاملا 

  احللم ضال بتضالليقلن ألهل ... أبان سبيل الرشد إذ سبل اهلدى 
  ورضت فذلت صعبةً أي إذالل... ألمحد خري العاملني انتقيتها 
  ولست مبقلى اخلالل وال قايل... وإن رجائي أن أالقيه غداً 
  مبدرك أطراف اخلطوب وال وايل... فأدرك آمايل وما كل آمل 

دٌ يف الفقه على كتاب والده، وله تقيي. وال خفاء برباعة هذا النظم، وإحكام هذا النسخ، وشدة هذه الغارضة
وتقدم قاضياً خبضرة غرناطة، وخطيباً . واحسانه كثري. املسمى بالقوانني الفقهية، ورجزٌ يف الفرائض يتضمن العمل

مث انصرف عنها، وأعيد إليها يف عام ثالث وستني، موصوفاً . مبسجد السلطان، ثامن شوال من عام ستني وسبعمائة
  .بالنزاهة واملضاء

  همولد

  .يف اخلامس عشر من مجادى األوىل عام مخسة عشر وسبعمائة، وهو اآلن بقيد احلياة
  أمحد بن حممد بن عبد اهللا العامري

أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن علي بن حممد بن سعدة ابن سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر بن 
سعيد بن عبد اهللا العامري يكىن أبا جعفر، من أهل شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن البدر بن 

  .غرناطة
  أوليته

عامر الذي ينتسبون إليه، عامر بن صعصعة بن هوازٍن بن منصور بن عكرمة ابن حفصة بن قيس بن عيالن بن مضر 
  .بن نزار بن معد بن عدنان

بن عامر من أصحابه، وعاصم بن  ومن مناقبهم، ميمونة أم املؤمنني، زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعمر



منزل جدهم الداخل إىل األندلس، وهو بكر بن بكار بن البدر بن . عبد اهللا اجلعلي، ويزيد بن احلمريي، وغريهم
  .سعيد بن عبد اهللا، قرية طغنر، من إقليم براجلة ابن خريز من إلبرية

حممدة، ينتسبون يف عامر وهم أعيان علية، منزل بين مسعدة، موضع كرم و: قال ابن الصرييف، يف تارخيه الصغري
ومنهم على القدم جليلٌ ونبيه، . فرسان أكابر وحجاب وكتاب ووزراء، وهلم سابقات ومفاخر، وأوائل وأواخر

ومنهم كان وضيع بن جراح الفقيه، مل يدخل أحد منهم يف الفتنة يداً وال تأذي مسلماً، وال معاهداً، على قدرهتم 
ودخل جدهم األندلس بعقد بين مروان له، سنة أربع وتسعني من اهلجرة، . فخراً ال ينقطع أبداًعلى ذلك، وكفى به 

  .ويأيت من ذكر أعالمهم، ما يدل على شرف بيتهم، وأصالته، وعلوة وجاللته
  حاله

من الفنون، كان صدراً جليال، فقيهاً مضطلعاً، من أهل النظر السديد والبحث، قائماً على املسائل، مشاركاً يف كثري 
وختم سيبويه تفقهاً، وقرأ الفقه، واستظهر كتاب التلقني، . جزال مهما، جارياً على سنن سلفه، ريان من العربية

وردس األحكام اجليدة، وعرضها يف جملس واحد، وقرأ أصول الفقه، وشرح املستصفى شرحاً حسناً، وقرأ اإلرشاد 
لف تاريخ قومه وقرابته واليته وىل القضاء مبواضع من األندلس واهلداية، وكان صدراً يف الغرائض واحلساب، وأ

مث انتقل إىل مالقة، . كثرية من البشارات، أقام هبا أعواماً مخسة، مث لوشة، وأقام هبا ثالثة أعوام، مث بسطة وبرشانة
وكان له من . ر الوايلنبهت على مقدار اإلقامة ملا يف ضمن طول سىن الوالية من استقامة أم. وأقام هبا أعواماً مخسة

أمري املسلمني باألندلس حظوة لطيفة مل تكن لغريه، استنزهلا بسحر التلطف، وخطبها بلسان التملق حىت استحكمت 
  .له أسباهبا

وجه ابن مسعدة ابنة من مالقة، بكتاب يف بعض : قال: حدثين بعض أشياخي ممن كان يباشر حال السلطان يومئذ
فيه أن ينعم على ولده باملشافهة إللقاء أمر ينوب عنه فيه، فلما حضر، تناول رجل  األغراض الضرورية، مث رغب

لبعد عهده . السلطان فقبلها، وقال أمرين أيب أن أنوب يف تعفري الوجه، يف هذه الرجل الكرمية اجلهادية عنه خاصة
اهللا صانٌع فيها، واإلبقاء مبا جتاوز هبا، إىل أمثال هذا، مما اقتضت االنتفاع بعاجلٍ من الدنيا زهيٍد، ال يدري ما 

اإلفراط، يف تقدمه مبالقة، بعده دار األعالم، وديوان العقد، وهو حدثٌ خلٌي من العلم، قريب العهد بالبلوغ، 
  .فكانت على أهنا غاية الصدور ملعباً، إىل أن ضرب الدهر ضرباته، وانتقلت احلال

  مشيخته
عامر بن ربيع، وثانيهم القاضي أبو عامر حيىي بن عبد الرمحن بن ربيع،  أوهلم قاضي اجلماعة، أبو احلسن بن أيب

وثالثهم أبو حيىي بن عبد املنعم اخلزرجي، ورابعهم العدل، الراوية، أبو الوليد العطار، وخامسهم أبو إسحاق بن 
براهيم ابن مفرج إبراهيم بن أمحد اخلشين، وسادسهم األستاذ أبو احلسن الكناين اإلشبيلي، وسابعهم حممد بن إ
  .األوسي الدباغ، وثامنهم أبو جعفر أمحد بن علي الرعيين، وتاسعهم أبو علي بن أيب األحوص

فروي الناس أنه وجد خبزانته بعد وفاته، زماٌم، يشتمل على مثالب أهل غرناطة، مما حيدث على األيام يف : وصمته
ند ولده الفضل، زعموا، مث خفي أثره، ستر اهللا عيوبنا استقر ع. أفرادهم، من فلتات جيريها عدم االتصاف بالعصمة

  .برمحته
  وفاته



تويف مبالقة قرب صالة املغرب، يوم األحد املوىف عشرين لذي احلجة عام تسعة وتسعني وستمائة، ودفن خبارج باب 
  .ولده الفضل قبالة يف مالقة املذكورة مبقربة من رابعة بين عمار، وبالروضة املنسوبة لبين حيىي، نقلت من خط

  ابن قعنب
  أمحد بن حممد بن أمحد بن قعنب األزدي يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن قعنب

  أوليته
  .ذكر األستاذ ابن الزبري يف صلته وغريه أن قوماً بغرناطة يعرفون هبذه املعرفة، فإن كان منهم، فله أولية البأس هبا

  حاله
عاً باألحكام، وانفرد بصحة الوثيقة، باقعةً من بواقع زمانه، كان من شيوخ كتاب الشروط معرفة باملسائل، واضطال

وعيابة يف مشايخ قطره، يألف النادرة احلارة يف مالء من النوك والغفلة، فال يهتز ملوقع نادرة، وال يضحك عقب 
كمه عقد صرعٍة، لقلقه غري مامرة، غري جملس من جمالس القضاء من بين مسعود املزراة أحكامهم، املرمية بته

ورمبا قال لبعض الوزعة من . وإزرائه، فتقتع يف طريق حكمهم خطاً منفسحة، غري مكترث هبوانه، وال غاص بلسانه
قادته مبجسه، وقد توقفوا به يف بعض الطريق، توقعاً لسكون غضب قاضيهم، إبعثوا بعضهم إىل هذا احملروم، لنرى 

  .هذا الباب شهرةما عزم عليه، بكالم كثري الفتور واالستكانة، له يف 
  ذكر بعض نزعاته

حدثين مالزمه، وقٌف عليه، أبو القاسم بن الشيخ الرئيس أيب احلسن بن اجلياب، وقد أعمل والده، رحلةً إىل مالقة 
لزيارة شيخه الذي تلمذ له، وشهر بالتشيع فيه، أيب عبد اهللا الساحلي، صاحب األتباع والطريقة، وكان مفرط 

ده الصغري، فسأله عن سفر أبيه وسعيه فقال نعم، واحتمل أخي، فقال أظنه منذ ولد كان الغلو فيه، واستصحب ول
غري مغتطس، فحمله الشيخ، فغطسه، واستغرب كل من حضر ضحكاً، فلم يبتسم هو كأنه ال شعور عنده مبا ذهب 

  .إليه، فكانت إحدى الطوام عند الشيخ
بعض املدن، يف أمرٍ نشأ بينهما، وبيده عقد، فقال بعض  جاءت امرأة ختاصم مياراً، أوصلها من: وحدثين، قال

جريانه، من نصه حاكياً، وأنه جامعها من موضع كذا إىل كذا ومل يرسم املد على ألف جاء، فقال الشيخ للمرأة، 
أتعرفني أن هذا امليار جامعك يف الطريق أي فعل بك، فقالت معاذ اهللا، ونفرت من ذلك، فقال كذا شهد عليك 

ويل القضاء بأماكن عديدة كلوشة، وبسطة، واملسند، وبرجة، وأرحبة، . ومثل ذلك كثري. ه، وأشار إىل جارهالفقي
  .وغري ذلك
حيمل عن األستاذ أيب جعفر بن الزبري، واخلطيب الصاحل أيب عبد اهللا بن فضيلة، وأيب حممد بن مساك، وأيب : مشيخته

  .احلسن بن مستقور
  مولده

يف قاضياً بربجة بعد علة سدكت به يف السادس عشر من شعبان من عام اثنني وثالثني تو. عام سبعني وستمائة
  .ودفن مبقربة إلبرية جتاوز اهللا عنه ورمحه. وسبعمائة، وانتقل منها يف وعاء خشب
  أمحد بن حممد بن سعيد بن زيد الغافقي

  من أهل غرناطة، وجلة بيوهتا، ويأيت من ذكر ذلك ما فيه كفاية
  حاله



نازع يف ذلك نفساً جاحمة يف . لرجل ممن صرفت إىل اهللا رجعاه، وخلصت له معاملته، وخلص إليه انقطاعههذا ا
احلزم، عريقة يف الغفلة، فكتب اهللا له النصر، عليها دفعة، فشمر وفوت األصول للحضرة يف باب الصدقة، ونبذ 

درأ به، فاتفق على فضله، وغبط يف حسن . اهالشواغل، وحفظ كتاب اهللا على الكربة، واستقبل احملراب، ملغياً سو
نفعه . وله ديوان نبيل، يتضمن كثرياً من فقه النفس والبدن، دل على نبله، وهو حباله املوصوفة إىل هذا العهد. فيئته

  .اهللا تعاىل
  مولده

  .بغرناطة عام تسعني وستمائة
  أمحد بن أيب سهل اخلزرجي

  .زرجي من أهل احلمة، يكىن أبا جعفرأمحد بن أيب سهل بن سعيد بن أيب سهل اخل
  حاله

. من أهل اخلري والعفاف والطهارة واالنقباض، والصحة والسالمة، أصيل البيت، معروف القدم ببلده، حر النادرة
وويل القضاء ببلدة احلمة، . قرأ باحلضرة، واجتهد وحصل، والزم األستاذ أبا عبد اهللا الفخار وغريه من أهل عصره

  .وهو اآلن قاض هبا، مشكور السرية. قةمث بغريب مال
  أمحد بن عمر بن ورد التميمي

  أمحد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد اهللا بن ورد التميمي

  .يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن الورد. من أهل أملرية
  حاله

األدب والنحو والتاريخ،  موفور احلظ من: قال ابن الزبري كذلك، وزاد. كان من جلة الفقهاء احملدثني: قال املالحي
متقدماً يف علم األصول والتفسري، حافظاً متقناً، ويقال إن علم املالكية انتهت إليه الرياسة فيه، وإىل القاضي أيب بكر 

قال أخربين الثقة أبو عبد اهللا بن . مل يتقدمهما يف األندلس أحد بعد وفاة أيب الوليد بن رشد. بن العريب، يف وقتهما
حديث ابن العريب، اجتمع بابن ورد، وتبايتا ليلة، وأخذا يف التناظر والتذاكر، : يب عمر بن عات، قالجوبر عن أ
يتكلم أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئاً إال أتى به، مث جييبه أبو القاسم بأبدع جواب ينسي . فكانا عجباً

يتكلم فيه على الصحيحني، وخيص األمخسة  وكان له جملٌس. وكانا أعجوبيت دهرمها. السامعني ما مسعوا قبله
  .بالتفسري

  .حلوله غرناطة، قال املؤرخون ويل قضاء غرناطة سنة عشرين، فعدل وأحسن السرية، وبه تفقه طلبتها إذ ذاك
روي عن أيب علي الغساين، وأيب احلسن بن سراج، وأكثر عنه، وأيب بكر بن سابق الصقيلي، وأيب حممد بن : مشيخته
ورحل إىل سجلماسة، وناظر عند ابن . بن فرج املعروف بالعسال الزاهد، والزمه، وهو آخر من روي عنه عبد اهللا
  .العواد

  .وروي أيضاً عن أيب احلسن املبارك املعروف باخلشاب، وكان اخلشاب حيمل عن أيب بكر بن ثابت اخلطيب وغريه
ة اهللا، وابن رفاعة، وابن عبد الرحيم، وابن حكيم من روي عنه، وروي عنه مجاعة كأيب جعفر بن الباذش، وأيب عبيد

  .وآخر من روي عنه، أبو القاسم ابن عمران اخلزرجي بفاس. وغريهم
  وفاته



  .تويف باملرية يف الثاين عشر لرمضان سنة أربعني ومخسمائة
  أمحد بن حممد بن علي األموي

ف بابن برطال، أصله من قرية تعرف حبارة أمحد بن حممد بن علي بن أمحد بن علي األموي يكىن أبا جعفر، ويعر
البحر من وادي طرش نصر حصن منتماس من شرقي مالقة، من بيت خري وأصالة، وانتقل سلفه إىل مالقة، 

  .فتوشجت هلم هبا عروٌق، وصاهروا إىل بيوتات نبيهة
  حاله

والعدالة والتخصص،  كان من أهل اخلري، وكان على طريقة مثلى من الصمت، والسمت، واالنقباض، والذكاء،
حموال يف اخلري، ظاهر املروءة، معروف األصالة، خالص الطعمة، كثريالعفة، مشهور الوقار والعفاف، حترف بصناعة 

  .التوثيق على انقباض
تقدم قاضياً بغرناطة، بعد والية القضاء ببلده، وانتقل إليها، وقام بالرسم املضاف إىل ذلك، وهو : دخوله غرناطة

املسجد األعظم منها، واخلطابة جبامع قلعتها احلمراء، واستقل بذلك إىل تاسع مجادى الثانية من عام إحدى اإلمامة ب
وأربعني وسبعمائة، على قصور يف املعارف، وضعف يف األداة، وكالل يف اجلد، ولذلك يقول شيخنا أبو الربكات 

  :بن احلاج
  لبطالب العلم إىل ترك الط... إن تقدمي ابن برطال دعا 

  فإذا األشياء عن غري سبب... حسبوا األشياء عن أسباهبا 
إال إنه أعانه الدربة، واحلنكة على تنفيذ األحكام، فلم تؤثر عنه فيها، أحدوثه، واستظهر جبزالة، أمضت حكمه، 

  .وانقباضٍ عافاه عن اهلوادة، فرضيت سريته، واستقامت طريقته
دثني، وله الرواية العالية، والدرجة الرفيعة، حسبما يأيت يف امسه، ومل مشيخته، لقي والده، شيخ القضاة، وبقية احمل

  .يؤخذ عنه شيء فيما أعلم
  شعره

أنشدين الوزير، أبو بكر بن ذي الوزارتني، أيب عبد اهللا بن احلكيم، قال أنشدين القاضي أبو جعفر بن برطال لنفسه، 
  :مودعاً يف بعض األسفار

  ليب وروحي إذ دىن الوداعق... أستودع اهللا من لوداعهم 
  باٍك ومسلوب العزاء وداع... بانوا وطريف والفؤاد ومقويل 
  جتعل تفرقنا فراق وداع... فتول يا موالي حفظهم وال 

  وفاته
تويف رمحه اهللا، وعفا عنه، أيام الطاعون الغريب مبقالة، يف منتصف ليلة اجلمعة خامس صفر عام مخسني وسبعمائة، 

ليون التايل، ليلة وفاته يف ركبٍ من األموات، يناهز األلف، وينيف مبائتني، واستمر ذلك مدة، وخرجت جنازته يف ا
  .وكان مولده عام تسعة ومثانني وستمائة، رمحه اهللا تعاىل

  أمحد بن عبد اهللا بن عمرية املخزومي
  مطرفأمحد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن عمرية املخزومي بلنسي شقوري األصل يكىن أبا 

  أوليته



  .مل يكن من بيت نباهة، ووقع البن عبد امللك يف ذلك نقل، كان حقه التجايف عنه، لو وفق
  حاله

كان أول طلبه العلم، شديد العناية بشأن الرواية، فأكثر من مساع احلديث، وأخذه عن مشايخ : قال ابن عبد امللك
مال إىل األدب، فربع فيه براعة، عد هبا من كبار جميدي أهله، وتفنن يف العلوم، ونظر يف العقليات وأصول الفقه، و

وأما الكتابة، فهو علمها املشهور، وواحدها الذي عجزت عن ثانيه الدهور، وال سيما يف خماطبة اإلخوان، . النظم
اإلشارة هنالك استوىل على أمد اإلحسان، وله املطوالت املنتخبة، والقصار املقتضبة، وكان ميلح كالمه نظماً ونثراً ب

وعلى اجلملة، فذات أيب املطرف فيما ينزع إليه، : قلت. إىل التاريخ، ويودعه إملاعات باملسائل العلمية منوعة املقصد
ليست من ذوات األمثال، فقد كان نسيج وحده، إدراكاً وتفنناً، بصرياً بالعلوم، حمدثاً، مكثراً، راوية ثبتاً، سجراً يف 

لعاً باألصلني، قائماً على العربية واللغة، كالمه كثري احلالوة والطالوة، جم العيون، التاريخ واألخبار، ريان، مضط
غزير املعاين واحملاسن، وافد أرواح املعاين، شفاف اللفظ، حر املعىن، ثاين بديع الزمان، يف شكوى احلرفة، وسوء 

  .سلطانياتاحلظ، ورنق الكالم، ولطف املأخذ، وتربيز النثر على النظم، والقصور يف ال
  مشيخته

روي عن أيب اخلطاب بن واجب، وأيب الربيع بن سامل، وأيب عبد اهللا بن فرج وأيب على الشلوبني، وأيب عمر بن 
عات، وأيب حممد بن حوط اهللا، لقيهم، وقرأ عليهم، ومسع منهم، وأجازوا له، وأجاز له من أهل املشرق أبو الفتوح 

  .نصر بن أيب الفرج وغريه
روي عنه ابنه القاسم، وأبو بكر بن خطاب، وأبو إسحاق البلقيين احلفيد، واحلسن بن طاهر بن  من روي عنه،

  .وحدث عنه أبو جعفر بن الزبري، وابن شقيف، وابن ربيع، وغريهم مما يطول ذكره. الشقوري، وأبو عبد اهللا الربي
  نباهته

ته ما توىل من رياسة بلده، وانتفع به كثرياً، صحب أبا عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خطاب، قبل تولي
مث انتقل إىل العدوة، واستكبته الرشيد . وكتب عن الرئيس أيب مجيل زيان ابن سعد، وغريه من أمراء شرق األندلس

أبو حممد عبد الواحد مبراكش، مدة يسرية، مث صرفه عن الكتابة وواله قضاء مليانة من نظر مراكش الشرقي، 
وتويف الرشيد، فأقره على ذلك الوايل بعده، أبو احلسن املعتضد أخوه، . ، مث نقله إىل أقصى رباط الفتحفتواله قليال

مث ركب . مث نقله إىل قضاء مكناسة الزيتون، مث ملا قتل املعتضد حلق بسبتة، وجرى عليه بطريقها ما يذكر يف حمنته
مث توجه إىل تونس . أيب زكريا حيىي بن األمري أيب زكرياالبحر منها متوجهاً إىل إفريقية، فقدم جباية على األمري 

مث انتقل إىل قابس، وهبا طالت مدة واليته، واستدعاه املستنصر باهللا . فنجحت هبا وسائله، وويل قضاء مدينة األرش
كر يف حممد بن أيب زكريا، ولطف حمله منه، حىت كان حيضر جمالس أنسه، وداخله مبا قرفته األلسن بسببه حسبما يذ

  .وصمته
  مناقبه

وهي الكتابة والشعر، كان يذكر أنه رأى يف منامه، النيب صلى اهللا عليه وسلم، فناوله أقالماً، فكان يروى له أن 
  .تأويل تلك الرؤيا، ما أدرك من التربيز يف الكتابة، وشياع الذكر، واهللا أعلم

لة، أجاب هبا العباس بن أمية، وقد أعلمه ومن بديع ما صدر عنه، فيما كتب يف غرض التورية، قطعة من رسا
باهللا أي حنو ننحو، أو مسطورٍ نثبت أو منحو، وقد حذف األصل والزائد، : باستيالء الروم على بلنسية، فقال

وذهبت الصلة والعائد، وباب التعجب طال، وحال اليأس ال ختشى االنتقال، وذهبت عالمة الرفع، وفقدت نون 



صحيح واملثلث أردى الفصيح، وامتنعت اجلموع من الصرف، وأمنت زيادهتا من احلذف، اجلمع، واملعتل أعدى ال
  .ومالت قواعد امللة، وصرنا مجع القلة، وظهرت عالمة اخلفض، وجاء بدل الكل من البعض

  :ومن شعره يف املقطوعات اليت وري فيها بالعلوم قوله
  اوجاءت خطة القضاء تليه... قد عكفنا على الكتابة حيناً 

  منزالً نابياً وعيشاً كريهاً... وبكل مل يبق للجهد إال 
  ل ما يزعم املهندس فيها... نسبةٌ بدلت ومل تتغري مث 
  :وكقوله مما افتتح به رسالة

  فكيف صربي وقد كابدت بينهما... يا غائباً سلبتين األنس غيبته 
  شوقي إليك فكيف اجلمع بينهما... دعواي أنك يف قليب فعارضها 

  :مثل ذلك استفتاح رسالته أيضاًويف 

  روٌح موشي بالبديع مرتع... إن الكتاب أتى وساحة طرسه 
  ومن الوجوب ضيٌق وموسٌع... وله حقوٌق اضق وقت وجوهبا 

  :ويف مثل ذلك يف استفتاح رسالة أيضاً
  عيدي الذي لشهوده تكبريي... كربت بالبشرى أتت ومساعها 

  بزيادة التكبري خمتصة... وكذلك األعياد سنة يومها 
  :ويف أغراض أخر

  كاملرآة بيعها باخلداع... بايعونا مودة هي عندي 
  بعدها من مدامعي ألف صاع... فسأقضي بردها مث أقضي 

  :وله يف معىن آخر
  وعند انعقاد البيع قرباً يواصل... شرطت عليهم عند تسليم مهجيت 

  والشرط باطلوقالوا يصح البيع ... فلما أردت األخذ بالشرط أعرضوا 
  تصانيفه

له تأليٌف يف كائنة مريقة، وتغلب الروم عليها، حنى فيه منحى العماد األصفهاين، يف الفتح القدسي، وكتابه يف 
تعقيبه، على فخر الدين بن اخلطيب الرازي يف كتاب املعامل يف أصول الفقه منه، ورده على كمال الدين أيب حممد بن 

املسمى بالتبيان يف علم البيان، واقتضابه النبيل، يف ثورة املريدين، إىل غري ذلك من  عبد الكرمي السماكي يف كتابه
التعاليق، واملقاالت ودون األستاذ أبو عبد اهللا ابن هاىنء السبيت كتابته وما يتخللها من الشعر يف سفرين بديعني 

  .لكتابه ابن عمرية أيب املطرفأتقن ترتيبهما، ومسي ذلك بغية املستطرف، وغنيه املتطرف من كالم إمام ا
  دخوله غرناطة

عمري أخرب بذلك من شيوخه والرجل ممن يركن إليه يف أخباره فيما أحقوا على . قال شيخنا أبو احلسن بن اجلياب
: سبيل الرواية واإلخبار، من شرق األندلس، إىل غرناطة، إىل غرهبا إىل غري ذلك، عند رحلته، وهو األقرب، وقال

عهدي به طويالً، حنيف اجلسم، مصفراً، أقىن األنف، أصيب مبقالة ما أحوج ما كان إليه، وقد استقبل : قال املخرب
الكربة، ونازعه سوء احلظ، قال الشيخ أبو احلسن الرعيين، إنه كتب إليه يعلمه هبذه احلادثة عليه، وأن املنهوب من 



حلياً وذلك أنه ملا قتل املعتضد، اغتنم الفطرة، وفصل عن ماله، يعدله أربعة آالف دينار عشرية، وكان ورقاً وعيناً و
  مكناسة، قاصداً سبته، فلقي الرفقة اليت كان فيها مجٌع من بين مرين، سلبوه وكل من كان معه

  مولده
  .جبزيرة شقر وقيل ببلنسية يف رمضان اثنتني ومثانني ومخسمائة

  وفاته
قال ابن عبد امللك، ووهم ابن الزبري . عام ستة ومخسني وستمائةتويف بتونس ليلة اجلمعة املوفية عشرين ذي احلجة 

  .يف وفاته، إذ جعلها يف حدود اخلمسني وستمائة أو بعدها
  أمحد بن عبد احلق اجلذيل

  أمحد بن عبد احلق بن حممد بن حيىي بن عبد احلق اجلذيل من أهل مالقة، يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن عبد احلق
  حاله

علم والتفنن، يف هذا الصقع األندلسي، نسيج وحده يف الوقار واحلصافة، والتزام مثلى الطريقة، من صدور أهل ال
جم التحصيل، سديد النظر، كثري التخصص، حمافظ على الرسم، مقبوض العنان يف التطفيف يف إجياب احلقوق 

يب، يف كافة أمره، متوقد الفكرة ألهلها، قريب إىل اإلعتدال يف معاملة أبناء جنسه، مقتصد مع ثروته، مؤثر للترت
مع سكون، لني العريكة مع مضاء، جمموع خصال محيدة مما يفيد التجريب واحلنكة، مضطلع بصناعة العربية، حائز 
قصب السبق فيها، عارف بالفروع واألحكام، مشارك يف فنون من أصول، وطب، وأدب، قائم على القراءة، إمام 

  .سمة والشيبة عذب الفكاهة، حسن العهد، تام الرجوليةيف الوثيقة، حسن اخلط، مليح ال
  نباهته

وتصرف . تصدر لالقراء ببلده على وفور أهل العلم، فكان سابق احللبة، ومناخ الطية، إمتاعاً، وتفنناً، وحسن إلقاء
ضاء مث ويل خطة الق. يف القضاء ببلش وغريها من غريب بلده، فحسنت سريته، واشتهرت طريقته، ومحدت نزاهته

مبالقة، والنظر يف األحباس هبا، على سبيل من احلظوة والنباهة، مرجوعاً إليه يف كثري من مهمات بلده، سائمةً وجوه 
واتصلت واليته إياها إىل هذا . السعادة، ناطقةً ألسن اخلاصة والعامة بفضله، مجاعة نزاهته، آوياً إىل فضل بيته

والية، ال سيما القاضي، مما يدل على الصرب، وقلة القدح، وسد أبواب العهد، وهي أحد حمامد الوايل، طول مدة ال
  .التهم، واهللا يعينه، وميتع به مبنه

  مشيخته

قرأ على األستاذ أيب عبد اهللا بن بكر، وهو جنيب حلبته، والسهم املصيب من كنانته، الزمه وبه تفقه وانتفع، وتال 
سم بن درهم علمي وقتهما يف ذلك، وعلى غريمها، وتعلم الوثيقة القرآن عليه وعلى حممد بن أيوب، وعلى أيب القا

وروي عن اخلطيبني احملدثني أيب عثمان ابن عيسى وأيب عبد اهللا الطنجايل . على العاقد القاضي أيب القاسم بن العريف
  .وغريمها

  دخوله غرناطة

ع الوفود اجللة، من أهل بلده، تابعاً قبل تردد إليها غري ما مرة، منها يف أمور عرضت يف شئونه اخلاصة به، ومنها م
  :ومن شعره قوله يف جدول. الوالية، متبوعاً بعدها

  كاملشريف إذا اكتسى بفرنده... ومقارب الشطني أحكم صقله 



  ومعانٌق فيها البهار بورده... فحمائل الديباج منه مخائل 
  كالسيف رد ذبابه يف غمده... وقد اختفى طرٌف له يف دوحٍة 

  :يف شجر نارنج مزهر وقوله
  مع ناتىء النارنج يف تنضيد... ومثار نارنج ترى أزهارها 

  كمباسم أومت للثم خدود... فإذا نظرت إىل تألفها أتت 
  وفاته

  .يف زوال يوم اجلمعة السابع والعشرين لرجب عام مخسة وستني وسبعمائة
  مولده

  .ثامن شوال عام مثانية وتسعني وستمائة
  نصاري اخلزرجيأمحد بن الصقر األ

أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد ابن الصقر األنصاري اخلزرجي يكىن أبا العباس، من أهل 
  .الثغر األعلى

  أوليته
من سرقسطة، حيث منازل األنصار هنالك، انتقل جد أبيه عبد الرمحن بابنه الصغري منها حلدوث بعض الفنت هبا إىل 

نه عبد الرمحن أبو العباس هذا، مث انتقل أبوه إىل أملرية، فولد أبو العباس هبا، ونقله أبوه إىل سبتة بلنسية، فولد له اب
  فأقام هبا مدة

  حاله
كان حمدثاً مكثراً ثقةً، ضابطاً، مقرئاً، جموداً، حافظاً للفقه، ذاكراً للمسائل، عارفاً بأصوهلا، متقدماً يف علم الكالم، 

عللها، حاذقاً باألحكام، كاتباً بليغاً، شاعراً حمسناً، أتقن أهل عصره خطا، وأجلهم منزعاً، عاقداً للشروط، بصرياً ب
ما اكتسب قط شيئاً من متاع الدنيا، وال تلبس هبا، مقتنعاً باليسري، راضياً بالدون، مع اهلمة العلية، والنفس األبية، 

صى كثرة، جبودة، وضبط وحسن خط، وعين به على هذا قطع عمره، وكتب من دواوين العلم ودفاتره، ما ال حي
  .أبوه يف صغره، فأمسعه كثرياً من الشروح، وشاركه يف بعضهم، نفعه اهللا

  نباهته
استدعاه أبو عبد اهللا بن حسون، قاضي مراكش، إىل كتابته، إىل أن صرف، واستقر هو متوىل حكمها وأحكامها، 

وملا تصري األمر إىل املوحدين، أحلقه عبد املؤمن منهم، . إلمامةوالصالة يف مسجدها، مث ترك األحكام، واستقر يف ا
جبملة طلبة العلم، وحتفا به، وقدمه إىل األحكام حبضرة مراكش، فقام هبا مدة، مث واله قضاء غرناطة، مث نقله إىل 

وكانت عندهم من وملا صار األمر إىل أيب يعقوب، ألزمه خدمة اخلزانة العلمية . إشبيلية قاضياً هبا مع ويل عهده
  .اخلطط اليت ال يعني هلا إال كبار أهل العلم وعليهم، وكانت مواهب عبد املؤمن له جزلة، وأعطياهتم مترافهة كثرية

  مشيخته
  .وهو أول من قرأت عليه: قرأ القرآن على أبيه، وأكثر عنه، وأجاز له، وعلى أيب احلسن التطيلي، قال

وأبو خالد يزيد بن يزيد بن رفاعة، وأبو حممد بن حممد بن علي بن وهب من روي عنه، روى عنه أبو عبد اهللا، 
  .القضاعي

  دخوله غرناطة



صحبة القاضي أبو القاسم بن محزة، ونوه به واستخلفه إذ وليها، وقبض عليه بكليت يديه، مث استقضى هبا أبو الفضل 
إىل أن صرف عنها أبو الفضل  عياض بن موسى، فاستمسك به، واشتمل عليه، لصحبة كانت بينهما وقرابة،

عياض، فانتقل إىل وادي آش، فتوىل أحكامها والصالة هبا، مث عاد إىل غرناطة سنة ست وثالثني، إىل أن استقضى 
بغرناطة يف دولة أيب حممد بن عبد املؤمن بن علي، فحمدت سريته، وشكر عدله، وظهرت نزاهته، ودام هبا حىت ظن 

  .من أهلها
  شعره

  :قة الزهد وهي ال ينفذ فيها إال من قويت عارضته، وتوفرت مادتهوشعره يف طري
  وما للورى مهما منعت نقري... إهلي لك امللك العظيم حقيقةً 
  وما قدر خملوق جداه حقري... جتايف بنو الدنيا مكاين فسرين 

  نعم صدقوا إين إليك فقري... وقالوا فقٌري وهم عندي جاللةٌ 

  :ومن شعره قوله. وكله سلس املقادة، داالً على جودة الطبع وشعره يف هذا املعىن كثري،
  إن كنت مضطراً إىل استرضائه... إرض العدو بظاهر متصنع 

  وجواحني تتقد من بغضائه... كم من فًتى ألقى بوجه باسمٍ 
  تصانيفه

فكار فيمن دخل له تصانيف مفيدة، تدل على إدراكه وإشرافه، كشرحه الشهاب، فإنه أبدع فيه، وكتابه أنوار األ
  .جزيرة األندلس من الزهاد واألبرار، ابتدأ تأليفه، وتويف دون إمتام غرضه فيها، فكمله عبد اهللا أبنه

  حمنته
كان ممن وقعت عليه احملنة العظمى مبراكش يوم دخول املوحدين إياها، يوم السبت إلثين عشر لية بقيت من شوال 

ملشهور يف استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذكور البالغني، إال عام إحدى وأربعني ومخسمائة، على الوجه ا
ومتادى القتل فيها ثالثة أيام، مث نودي بالعفو عمن أشارته الفتكة . من تستر باالختفاء يف سرب أو غرفة أو خمبأ

وذراريهم، وعفى الكربى، فظهر من مجيع اخللق هبا، ما يناهز السبعني رجالً، وبيعوا بيع أسارى املشركني، هم 
عنهم، فكان أبو العباس ممن ختطته املنية، واستنقذه من الرق العفو، وحسبك هبا حمنة، نفعه اهللا، وضاعت له يف ذلك 

  .ويف غريه، كتب كثرية خبطه وبغري خطه، مما جتل عن القيمة
  مولده

  بأملرية يف أواخر شهر ربيع سنة اثنني ومخسمائة
  وفاته

. لظهر والعصر، يف يوم األحد لثمان خلون من مجادى األوىل سنة تسع ومخسني ومخسمائةتويف مبراكش بني صالة ا
ودفن يوم اإلثنني بعده عقب صالة الظهر، وصلى عليه القاضي أبو يوسف حجاج، وكانت جنازته عظيمة احملفل، 

  .رمحه اهللا. كثرية اجلمع، برز إليها الرجال والنساء، ورفعوا نعشه على األيدي
  :اه به جاره وصديقه أبو بكر بن الطفيل وهو بإشبيلية، بعث هبا إىل ابنه مع كتاب يف غرض العزاءومما رث

  وأظلمت الكواكب والبدور... ألمرٍ ما تغريت الدهور 



  كأن النجم فيه ال يغور... وطال على العيون الليل حىت 
  أمحد بن أيب القاسم بن القباب

  .رف بابن القباب من أهل فاس، ويكىن أبا العباسأمحد بن أيب القاسم بن عبد الرمحن، يع
  حاله

هذا الرجل، صدر عدول احلضرة الفاسية، وناهض عشهم، طالب، فقيه، نبيه، مدرك، جيد النظر، سديد الفهم، 
تعرفت به مبدينة فاس، . حضر الدرس بني يدي السلطان، وويل القضاء جببل الفتح، متصفاً فيه جبزالة وانتهاض

ته، ووصل مدينة سال يف غرض اختبار واستطالع األحوال السلطانية، واستدعيته فاعتذر ببعض ما فأعجبتين سيم
  :يقبل، فخاطبته بقويل

  وتأيب لومه مثلى الطريقة... أبيتم دعويت إما لشأوٍ 
  وقد حضر الوليمة والعقيقة... وباملختار للناس اقتداء 
  ةعلى من حاله مثلى رقيق... وغري غريبٍة أن رق حٌر 

  ويأىب ذاك دكان الوثيقة... وإما زاجر الورع اقتضاها 
  يطالب باجلليلة والدقيقة... وغشيان املنازل الختبارٍ 

  لكم وحصلت بعد على احلقيقة... شكرت خميلة كانت جمازاً 
لطريقة يف ويأىب ذاك دكان الوثيقة، مبا دعي إىل بيانه بتصنيفي فيه الكتاب املسمى مبثلى ا: وتفرع الكالم على قويل

  .ذم الوثيقة
  دخوله غرناطة

يف عام اثنني وستني وسبعمائة، موجهاً من قبل سلطان املغرب أيب سامل بن أيب احلسن ملباشرة صدقة عهد هبا لبعض 
مث تعرفت أنه نسك ورفض العيش من الشهادة ككثري . الربط، وهو إىل اآلن، عدلٌ مبدينة فاس، حبال جتلة وشهرة

  .من الفضالء
  بن إبراهيم بن كعب الثقفيأمحد 

أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بن احلسن ابن احلسني بن الزبري بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي 
  يكىن أبا جعفر

  أوليته
كعٌب الذي ذكر، هو كعب بن مالك بن علقمة بن حباب بن مسلم بن عدي ابن مرة بن عوف بن ثقيف، أصله 

. منزل قنسرين، من العرب الداخلني إىل األندلس، ونسبه هبا كبري، وحسبه أصيل، وثروته معروفةمن مدينة جيان 
خرج به أبوه عند تغلب العدو عليها عام ثالثة وأربعني وستمائة، وألبيه إذ ذاك إثراء وجدة أعانته على طلب العلم، 

ة وإشبيلية كأيب احلسن الصائغ وغريه، وإرفاد من أحوجته األزمة يف ذلك الزمان من جالية العلماء عن قرطب
  .فنصحوا له، وحطبوا يف حبله

  حاله

كان خامتة احملدثني، وصدور العلماء واملقرئني، نسيج وحده، يف حسن التعليم، والصرب على التسميع، واملالزمة 
ربة، صليباً يف احلق للتدريس، مل ختتل له، مع ختطي الثمانني، وال حلقته سآمة، كثري اخلشوع واخلشية، مسترسل الع

شديداً على أهل البدع، مالزماً للسنة، جزال، مهيباً، معظماً عند اخلاصة والعامة عذب الفكاهة، طيب اجملالسة، 



  .حلو النادرة، يؤثر عنه يف ذلك حكايات، ال ختل بوقار، وال حتل جبالل منصب
لقرآن، ورواية احلديث، إىل املشاركة يف الفقه، فنونه، إليه انتهت الرياسة باألندلس يف صناعة العربية، وجتويد ا

  .والقيام على التفسري، واخلوض يف األصلني
  .مشيخته، أخذ عن اجللة املقرئني، كاملقرى أيب عبد اهللا حممد بن ابراهيم بن مستقور الغرناطي الطائي

  نباهته وخططه

  .ه، ما مل يبلغه سواهويل قضاء املناكح، واخلطبة باحلضرة، وبلغ من الشهرة واإلشادة بذكر
  تصانيفه

من تأليفه كتاب صلة الصلة البن بشكوال اليت وصلتها بعده، ومسيت كتايب بعائد الصلة، وافتتحت أول األمساء فيه 
بامسه، وكتاب مالك التأويل، يف املتشابه اللفظ يف التنزيل غريبٌ يف معناه، والربهان يف ترتيب سور القرآن وشرح 

األصول، وسبيل الرشاد يف فضل اجلهاد، وردع اجلاهل عن اغتياب اجملاهل، يف الرد على  اإلشارة للباجي يف
  .الشودية، وهو كتاب جليل ينىب عن التفنن واألضطالع، وكتاب الزمان واملكان، وهو وصمةٌ، جتاوز اهللا عنه

  شعره
كات املسمى شعر من ال شعر له وشعره خمتلف عن منط اإلجادة، مما حقه أن يثبت أو ثبت يف كتاب شيخنا أيب الرب

  :فمن شعره. مما رواه، ممن ليس الشعر له بضاعة، من األشياخ الذي عد صدر عنهم هو
  إن سألت من يعزل أو من يلي... مايل وللتسئال ال أم يل 

  ما إن أرى إظالمها ينجلي... حسيب ذنوٌب أثقلت كاهلي 
  إن مل يكن عفوك ال أم يل... يا رب عفواً إهنا مجةٌ 

  حمنته
نشأت بينه وبني املتغلب مبالقة من الرؤساء التجيبيني من بين إشقيلولة، وحشة أكدهتا سعاية بعض من استهواهم 

رجلٌ ممخرق من بين الشعوذة، ومنتحلي الكرامة، ميتطيها زعموا إىل النبوة، يعرف بالفزاري، وامسه إبراهيم، غري 
خيرب بالقضايا املستقبلة، ويتسور سور محى العادة يف التطور، من  املنزع، فذ املآخذ، أعجوبة من أعاجيب الفنت،

التقشف واخلالبة، تبعه ثاغية وراغية، من العوام الصم البكم، مستفزين فيه حياته، وبعد زمن، من مقتله، على يد 
ى له، وبلغ األستاذ بغرناطة، قرعه حبقه، وبادره بتعجيل نكريه، فاستغاث مبفتونه الرئيس، ظهري حماله فاستعص

األستاذ النياحة، ففر لوجهه، وكبس منزله حلينه، فاستولت األيدي على ذخائر كتبه، وفوائد تقييده عن شيوخه، 
على ما طالت له احلسرة، وجلت فيه الرزية، وحلق بغرناطة آوياً إىل كنف سلطاهنا األمري أيب عبد اهللا بن األمري 

حقه، وانثال عليه اجلم الغفري اللتماس األخذ عنه، إىل أن نالته لديه الغالب باهللا بن نصر، فأكرم مثواه، وعرف 
سعاية، بسبب جارٍ له، من صلحاء القرابة النصرية، كان ينتابه لنسبة اخلريية، منيت عنه يف باب تفضيله، واستهالت 

اجملاور لذلك . لهلألمر كلمة، أوجبت امتحانه وختلل تلك األلقية من الشك، ما قصر احملنة على إخراجه من منز
املتهم به، ومنعه من التصرف، والتزامه قعر منزل، انتقل إليه حبال اعتزال من الناس، حمجوراً عليه مداخلتهم، 

فمكث على ذلك زماناً طويالً، إىل أن سريت عنه النكبة، وأقشعت املوجدة، فتخلص من سرارها بدره، وأقل من 
لتمسه، وعظمت يف العامل غاشيته، فدون واستمع، وروى ودرب، شكاهتا جاهه، وأحسنت أثرها حاله، وكثر م

وخرج وأدب وعلم، وحلق وجهر، وكانت له الطايلة على عدوه، والعاقبة للحسىن، بعد ثبات أمره، والظفر بكثري 
يه، وآلت الدولة لألمري أيب عبد اهللا نصر مبالقة، فطالب الفزاري املذكور، واستظهر بالشهادات عل. من منتهب كتبه



  .وبالغ يف دحض دعوته، إىل أن قتل على يده بغرناطة
ملا أمر بالتأهب للقتل وهو يف السجن الذي أخرج منه إىل مصرعه، جهر : حدثنا شيخنا أبواحلسن بن اجلياب، قال

 بتالوة ياسني، فقال له أحد الذعرة، ممن مجع السجن بينهم، اقرأ قرآنك، على أي شيء تتطفل على قرآننا اليوم أو
  .فتركها مثالُ للوذعيته. ما هو معناه

  مولده
  ببلده جيان يف أواخر عام سبع وعشرين وستمائه

وكانت جنازته جنازة بالغةً أقصى مبالغ اإلحتفال، . وتويف بغرناطة يف الثامن لشهر ربيع األول عام مثانية وسبعمائة
 جدثه، وتبعه ثناء مجيل، وجزع كبري، رمحه نفر هلا الناس من كل أوب، واحتمل طلبه العلم نعشه على رؤوسهم، إىل

  .اهللا
  :ورثاه طائفة من طلبته، وممن أخذ عنه منهم، القاضي أبو جعفر بن أيب حبل يف قصيدة أوهلا

  فكيف لعيين أن يلم هبا الكرا... عزيٌز على اإلسالم والعلم ماجٌد 
  جنيعاً على قدر املصيبة أمحرا... وما ملآقي ال تفيض شئوهنا 

  حيق ولو كانت سيوال وأحبرا...  ما تقضي املدامع بعض ما فواهللا
  وفرٌض على األكباد أن تتفطرا... حقيٌق لعمري أن تفيض نفوسنا 

  أمحد بن عبد الوايل بن أمحد الرعيين

  يكىن أبا جعفر، ويعرف بالعواد، صنعةٌ ألبيه الكاتب الصاحل
  حاله

كانوا يف غرناطة يف األشعار، وجتويد القرآن، واالمتياز حبمله، هو من بيت تصاون، وعفاف، ودين، والتزام السنة، 
وعكوفهم عليه، نظراء بين عظيمة بإشبيلية، وبين الباذش بغرناطة، وكان أبو جعفر هذا، املترجم له ممن تطوى عليه 

إفادته، على سنن اخلناصر، معرفةً بكتاب اهللا، وحتقيقاً حلقه، واتقاناً لتجويده، ومثابرةً على تعليمه، ونصحا يف 
الصاحلني، انقباضاً عن الناس، وإعراضاً عن ذوي الوجاهة، سنياً يف قوله وفعله، خاصياً يف مجيع أحواله، خمشوشناً يف 

سأل منه رجل يوماً . ملبسه، طويل الصمت إال يف دست تعليمه، مقتصراً يف مكسبه، متقياً لدينه، حمافظاً على أواده
فقال يا هذا واهللا ما كتبت قط مييين إال كتاب اهللا، فأحب أن ألقاه على سجييت بتوفيقه كتب رقعة، ففهم من أمره، 

  .إن شاء اهللا وتسديده
  مشيخته

  .قرأ على األستاذ أيب جعفر بن الزبري، واألستاذ أيب جعفر احلزموين الكفيف، وأيب عبد اهللا بن رشيد وغريهم
  وفاته

ائة، ودفن جببانة باب الفخارين يف أسفل السفح جتاه القصور تويف يف شهر ذي احلجة من عام مخسني وسبعم
  .احلكمية، وأتبعه الناس أحسن الثناء
  أمحد بن علي بن خلف األنصاري



أمحد بن علي بن أمحد بن خلف األنصاري من أهل غرناطة، يكىن أبا جعفر، ويعرف بتابن الباذش أوليته، أصله من 
  جيان من بيت خريية، وتصون

  حاله
قاضي أبو حممد بن عطية، إمامٌ يف املقرئني، ومقدم يف جهابذة األستاذين، راويةٌ، مكثر، متفنن يف علوم قال ال

قال ابن الزبري، . القراءة، مستبحر، عارف باألدب واإلعراب، بصري باألسانيد، نقاد هلا، مميٌز لشاذها من معروفها
رق القراءة، وال أجل اختياراً منه، ال يكاد أحد من اهل وما علمت فيما انتهى إليه نظري وعلمي، أحسن انقياداً لط

  .زمانه، وال ممن أتى بعده أن يبلغ درجته يف ذلك
  مشيخته

أخذ القراءات . تفقه بأبيه اإلمام أيب احلسن، وأكثر الرواية عنه، واستوىف ما كان عنده، وشاركه يف كثري من شيوخه
ن النحاس، رحل إىل قرطبة والزمه، وعلى املقرى أيب جعفر هابيل عرضاً عن اإلمام املقري أيب القاسم ابن خلف ب

بن حممد احلالسي، وأيب بكر بن عياش بن خلف املقري، وايب احلسن بن زكريا، وأيب احلسن شريح بن حممد، وأيب 
سماع حممد عبد اهللا بن أمحد اهلمداين اجلياين رحل إليه إىل جيان، وتال على مجيع من ذكر، وروي بالقراءة وال

واإلجازة على عاملٍ كثري، كأيب داود وأيب احلسن بن أخي الرش املقرئني، أجازا له، وأيب علي الغساين يف اإلمامة 
واإلتقان، وقد أمسع عليه، وأيب القاسم خلف ابن صواب املقري، وأيب عامر حممد بن حبيب اجلياين، وأيب عبد اهللا 

السيد، وأيب احلسن بن األخضر، وأيب حممد عبد اهللا بن أيب جعفر  حممد بن أمحد التجييب الشهري، وأيب حممد بن
  .احلافظ، وعاملٍ كثري غري هؤالء يطول ذكرهم

روي عنه أبو حممد عبد اهللا، وأبو خالد بن رفاعة، وأبو علي القلعي املعدي وأبو جعفر بن حكم، : من روي عنه
  .آخر من حدث عنهوأبو احلسن بن الضحاك، وابنه أبو حممد عبد املنعم، وهو 

  تصانيفه
ألف كتاب اإلقناع يف القراءات، مل يؤلف يف بابه مثله، وألف كتاب الطرق املتداولة يف القراءات، وأتقنه كل 

وألف غري . اإلتقان، وحرر أسانيده وأتقنها، وانتقى هلان ومل يتسع عمره لفرش حروفهم وخالفهم من تلك الطرق
  .ما ذكر
  مولده

  إحدى وتسعني وأربعمائة يف ربيع األول سنة

  .وفاته، تويف ثاين مجادى اآلخرة سنة أربعني ومخسمائة، وكان عمره تسعاً وأربعني سنة
  أمحد بن عبد النور بن أمحد بن راشد

نقلت اسم هذا من خطه، وال : يكىن أبا جعفر، من أهل مالقة، ويعرف بيته هبا ببين راشد، قال شيخنا أبو الربكات
  .مل يكتبه، وشهر بابن عبد النور نعلم له نسباً إذ

  حاله
كان قيماً على العربية إذ كانت جل بضاعته، يشارك مع ذلك يف املنطق، على رأي األقدمني، وعروض الشعر، 

وكان ذكي الصوت . وفرايض العبادات من الفقه، وقرض الشعر، وكان له اعتناء بفك املعمي، والتنقري عن اللغوز
رحل من بلده مالقة إلىة سبتة، مث انتقل إىل األندلس وأقرأ بوادي آش مدة، وتردد . به عند قراءة القرآن، خاشعاً



وناب عن بعض القضاة وقتاً، ودخل غرناطة . بني إملرية وبرجة، يقرىء هبا القرآن، وغري ذلك مما كان يشارك فيه
  .أثناء هذا السفر

  مشيخته
، على اخلطيب أيب احلسن احلجاج بن أيب رحيانة املربلي، وال أخذ القرآن قراءةً على طريقة أيب عمرو الداين: قال

يعلم له يف بلده شيخ سواه، إذا مل يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ، واحلمل عنهم، ومن علمي أنه لقي أبا احلسن ابن 
القاضي ورأيت يف تقاييدي أن . األخضر املقري العروضي بسبتة، وذاكره يف العروض، وال أعلم هل أخذ عنه أم ال

أبا عبد اهللا بن برطال حدثين أن ابن النور قرأ معه اجلزولية على ابن مفرج املالقي تفقهاً، وقيد عليه تقييداً عرضه 
وروي عن أيب احلجاج املتقدم الذكر . بعد ذلك، على ابن مفرج هذا، وهو حممد بن حيىي بن علي بن مفرج املالقي

أشعار الستة، وفصيح أمحد بن حيىي بن ثعلب، وقفت يف ذلك على رق تيسري أيب عمرو الداين، ومجل الزجاجي، و
ورأيت يف ذلك : قال. أجاز فيه بعض اآلخذين عنه، ومل ينص فيه على كيفية أخذه هلذا الكتيب عن أيب احلجاج

ورأيت . هالرق أوهاماً، تدل على عدم شعوره هبذا الباب مجلة، وقبول التلقني فيها، فال ينبغي أن يركن إىل مثله في
خبط بعض أصحابه، أنه تفقه على أيب رحيانة، ولعل ذلك يف صغره قبل أن يتحكم طلبه ويتفنن، إذ الفنون اليت كان 

  .يأخذ منها مل يكن أبو رحيانة، ملياً هبا، وال منسوباً إليها
  تصانيفه

وهو أجل ما صنف، ومما يدل وكتاب رصف املباين يف حروف املعاين، . منها كتاب احللية يف ذكر البسملة والتصلية
وجزٌء يف العروض، وجزٌء يف شواذه، وكتاٌب يف شرح الكوامل أليب موسى اجلزويل، يكون . عى تقدمه يف العربية

حنو املوطأ يف اجلرم، وكتاب شرح مغرب أيب عبد اهللا بن هشام الفهري املعروف بابن الشواش، ومل يتم، انتهى فيه 
  .وله تقييٌد على اجلمل غري تام. يضاح أليب عليإىل مهزة الوصل، يكون حنو اإل

  شعره
وشعره وسطٌ، بعيٌد عن طريف الغث، والثمني أبعد، وكان ال يعتين فيه وال يتكلفه، وال يقصد قصده، وإن : قال

قال الشيخ، ولدي جزٌء منه تصفحته على أن أستجيد منه شيئاً أثبته له يف هذا . ذلك لعذر يف عدم اإلجادة
فرأيته بعضه أشبه ببعض من الغرابة، فكتبت من ذلك، ال مؤثراً له على سواه من شعره، بل ملرجح كونه  التعريف،

  :أول خاطر بالبال، ومتلمح خطه بالبصر، فمن ذلك قوله من قصيدة، ومن خطه نقلت
  له اهلمة العلياء واخللق السمح... حماسن من أهوى يضيق هلا الشرح 

  وتعشي هبا األبصار إن غلس الصبح... ا له هبجةٌ يغثي البصائر نوره
  ويف كل عضو من إصابته جرح... إذا ما رىن فاللحظ سهٌم مفوٌق 
  يغار لذاك القد من لينه الرمح... إذ ما انثين زهواً وويل تبختراً 

  فيخجل ريا زهرها ذلك النفح... وإن نفحت أزهاره عند روضٍة 
  لٌ وغرته صبحفلمته لي... هو الزمن املأمول عند ابتهاجه 
  فقليب من سكر املدامة ال يصح... لقد خامرت نفسي مدامة حبه 
  بأسراره عٌني ملدمعها سبح... وقد هام قليب يف هواه فربحت 

كان هذا الرجل من البله يف أسباب الدنيا، له يف ذلك حكايات دائرة على ألسنة الثقاة من املالزمني : غفلته ونوكه
منها أنه اشترى فضلة ملف فبلها، . مل يصدق أحد هبا، تشبه ما حيكى عن أيب علي الشلوبنيله وغريهم، لوال تواترها 



فانتقصت كما جيري يف ذلك، فذرعها بعد البل فوجدها تنقصت، فطلب بذلك بائع امللف، فأخذ يبني له سبب 
رزاً ولبناً، فطلبوا قدراً ومنها أنه سار إىل بعض بساتني أملرية مع مجاعة من الطلبة واستصحبوا أ. ذلك فلم يفهم

: لطبخه، فلم جيدوا، فقال اطبخوا يف هذا القدر، وأشار إىل قدر هبا بقية زفت مما يطلي به السواين عندهم فقالوا له
وكيف يسوغ الطبخ هبا، ولو طبخ هبا شيء مما تأكله البهائم لعافته، فكيف األرز باللنب، فقال هلم، اغسلوا 

فيها الطعام، فلم يدروا مما يعجبون، هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ يف تلك القدر، أم معائدكم، وحينئذ تدخلون 
ومنها أهنم حاولوا طبخ حلمٍ مرة أخرى يف بعض النزه فذاق، الطعام من امللح باملغرفة، . من قياسه املعدة عليها

ويسري يف املرقة األوىل، فزاد ملحاً إىل  فوجده حمتاجاً للملح، فجعل فيه ملحاً وذاقه على الفور، قبل أن ينحل امللح
ومنها أنه أدخل يده يف مفجر صهريج فصادفت يده . أن جعل فيه قدر ما يرجح اللحم، فلم يقدروا على أكله
ومنها أنه استعار يوماً من القائد أيب احلسن بن كماشة، . ضفدعاً كبرياً، فقال ألصحابه تعالوا إن هنا حجراً رطباً

، قرطاسي اللون، من مراكب األمراء، فقال وجه يل تلك الدابة، فتخيل أنه يريد الركوب إىل بعض جواداً ملوكياً
تقضي احلاجة : أجعله يسين شيئاً يسرياً يف السانية، فقال: أي شيء تصنع به، قال: املواضع، مث تفطن لغفلته، وقال

  .يء من ذلك كلهإن شاء اهللا بغريه، ووجه له محاراً برسم السانية وهو ال يشعر بش
قلت، ويف موجودات اهللا تعاىل عٌرب، وأغرهبا عامل اإلنسان، ملا جبلوا عليه، من األهواء املختلفة، والطباع املشتتة، 

  .والقصور عن فهم أقرب األشياء، مع اإلحاطة بالغوامض
و احلسن بن سراج عن أيب حدثنا أب: حدثنا غري واحد، منهم عمي أبو القاسم، وابن الزبري، إذناً يف اجلملة، قاال

القاسم بن بشكوال، أن الفقيه، صاحب الوثائق أبا عمر بن اهلندي، خاصم يوماً عند صاحب الشرطة والصالة، 
ما أعجب أمرك أبا عمر أنت ذكي لغريك، بكيٌّ يف : إبراهيم ابن حممد، فنكل وعجز عن حجته، فقال له الشرطي

  :مث أنشد متمثالً. ته للناسكذلك يبني اهللا آيا: أمرك، فقال أبو عمر
  تضيء للناس وهي حتترق... صرت كأين ذبالة نصبت 

: قال، وحدثين الشيخ أبو العباس بن الكاتب ببجاية، وهو آخر من كتبنا معه احلديث من أصحاب ابن العمار، قال
ر خلع علي جبة إن املستنص: كنت آويا إىل أيب احلسن حازم القرطجاين بتونس، وكنت أحسن اخلياطة، فقال يل

. جربية من لباسه، وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا بشرق األندلس، وأريد أن حتل أكمامها، وتصريها مثل مالبسنا
ومب حيري : فقلت. حتل رأس الكم، ويوضع الضيق باألعلى، والواسع بالطرف: وكيف يكون العمل، فقال: فقلت له

. ينا فرج ما عندنا، ما يصنع فيها إال أن رقعنا بغريها، فلم يفهماألعلى، فإنه إذا وضع يف موضع واسع، سطت عل
  .فأين هذا الذهن الذي صنع املقصورة وغريها من عجائب كالمه. فلما يئست منه تركته وانصرفت

  مولده

  يف رمضان من عام ثالثني وستمائة
  وفاته

وسبعمائة ودفن خبارج باب جباية مبقربة من تربة  تويف بأملرية يوم الثالثاء السابع والعشرين لربيع اآلخر من عام اثنني
  .الشيخ الزاهد أيب العباس بن مكنون

  أمحد بن حممد بن مصادف



أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي بن حممد ابن مصادف بن عبد اهللا يكىن أبا جعفر ويعرف بابن مصادف، من 
  .أهل بسطة، واستوطن غرناطة، وقرأ وأقرأ هبا

  حاله

الطلب والسالطة واالجتهاد، وممن يقصر حمصله عن مدى اجتهاده، خلوب اللسان، غريب الشكل،  من أهل
رمي بنفسه على مشيخة . وحشيه، شتيت الشعر معفيه، شديد االقتحام والتسور، قادر على اللصوق باألشراف

فك املتربم، وينتزعها الوقت يطرقههم طروق األمراض الوافدة، حىت استوعب األخذ عن أكثرهم، يفك عن فايدته 
بواسطة احليا، ويسلط على قنصها جوارح التبذل واإلطراء، إىل أن ارتسم يف املقريني بغرناطة، حموالً عليه بالنحب 
وامللق، وسد الترتيب املدين، ولوثة تعتاده يف باب الركوب والثقافة، وهو ال يستطيع أن يستقر بني دفيت السرج، 

أخذ نفسه يف فنون، من قرآن، وعربية، وتفسري، وامتحن مرات جلرأ حركة القلقة وال يفرق بني مبسوط الكف، 
  .الذي ال ميلك عنانه، مث ختلص من ذلك، وهو على حاله إىل اآلن

  مشيخته

قرأ على اخلطيب ببسطة، وأيب األصبغ بن عامر، واخلطيبني هبا أيب عبد اهللا وأيب إسحاق ابن عمه، وأيب عبد اهللا بن 
أيب عثمان بن ليون باملرية، واخلطيب أيب عبد اهللا بن الغريب حبمة، وتال القرآن بقراءاته السبع على جابر، وعلى 

وعلى احلاج أيب احلجاج الساحلي . شيخنا أيب عبد اهللا بن الوايل العواد، وروي عن شيخنا أيب احلسن بن اجلياب
قرأ على قاضي اجلماعة أيب القاسم البياين، وقرأ على و. فكتب اإلقراء، وأخذ الفقه عن األستاذ أيب عبد اهللا البياين

قاضي اجلماعة أيب القاسم احلسين، والزم أستاذ اجلماعة أبا عبد اهللا الفخار، وقرأ عليه العربية، وصاهره على بنته 
. جبٍ، مرةاألستاذ املذكور، وانتفع به، إىل أن ساء ما بينهما عند وفاة الشيخ فرماه بترمية بيضاء ختلقها، مثرية ع

  .وحاله متصلة على ذلك، وقد ناهز االكتهال
  أمحد بن حسن بن باصة األسلمي

  .املؤفت باملسجد األعظم بغرناطة أصله من شرق األندلس، وانتقل إليها والده، يكىن أبا جعفر
  حاله

يقف عندها النظر  كان نسيج وحده، وقريع دهره، معرفة باهليئة، وإحكاماً لآللة الفلكية، ينحت منها بيده ذخائر،
واخلرب، مجال خط، واستواء صنعة، وصحة وضع، بلغ يف ذلك درجة عالية، ونال غاية بعيدة، حىت فضل مبا ينسب 

إأليه من ذلك كثرياً من األعالم املتقدمني، وأزرت آالته باحلمايريات والصفاريات وغريها من آالت احملكمني، 
  .ده الشيخ املتفنن شيخ اجلماعة يف هذا الفنوتغايل الناس يف أمثاهنا، اخذ ذلك عن وال

  وفاته
  .يف عام تسع وسبعمائة

  احلبايل
  .أمحد بن حممد بن يوسف األنصاري من أهل غرناطة، يكىن أبا جعفر، ويعرف باحلبايل

  حاله
عكف صدراً من زمانه منتظماً يف العدول، آوياً إىل ختصيص وسكون ودمائة، وحسن معاملة، له بصر باملساحة 

احلساب، وله بصر بصناعة التعديل وجداول األبراج، وتدرب يف أحكام النجوم، مقصوٌد يف العالج بالرقا و



والعزامي، من أويل املس واخلبال، تعلق بسبب هذه املنتحالت بأذيال الدول، وانبت من شيمته األوىل، فنال استعماال 
ور والنواهي، ومداخلة السلطان، صمٌت، وعقلٌ، يف الشهادات املخزنية، وخرب منه أيام قربه من مبادىء األم
  .واقتصاٌر على معاناة ما امتحن به، وهو اآلن بقيد احلياة

  مشيخته
أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أيب عبد اهللا الفخار املعروف بأيب خزمية، أحد البواقع املوسومني بصحة احلكم فيها، 

كريا هذيل رمحه اهللا، ونسب إليه عند احلادثة على الدولة وعلى أيب زيد بن مثىن، وقرأ الطب على شيخنا أيب ز
وانتقاهلا إىل يد املتغلب، اختيار وقت الثورة وضمان متام األمر، وشهد بذلك خبٍط، وغيب من إيثارها، فلما عاد إىل 

أجله، وأجاله إىل السلطان املزعج بسببها إىل العدوة، أوقع به نكرياً كثرياً، وضربه بالسياط اليت مل خيلصه منها إال 
  .تونس يف مجلة املغربني يف أواخر عام ثالثة وستني وسبعمائة

وأخربين السلطان املذكور أن املترجم به كتب إليه مبدينة فاس، قبل شروعه يف الوجهة، خيربه بعودة امللك إليه، 
ها، نسأل اهللا أن يضفي علينا وبإيقاعه املكروه الكبري به، مبا شهد مبهارته يف الصنعة، إن صح ذلك كله من قوانين

  .لبوس ستره، ويقينا شر عثرات األلسن مبنه
  أمحد بن حممد الكرين

  من أهل غرناطة
  حاله

كان نسيج وحده، يف الوقار والنزاهة، وحسن السمت، . شيخ األطباء بغرناطة على عهده، وطبيب الدار السلطانية
صناعة الطب، مقرئاً هلا، ذاكراً لنصوصها، موفقاً يف العالج، والتزام مثلى الطريقة، واعتزاز الصنعة، قائماً على 

مقصوداً فيه، كثري األمل واملثاب، مكبوح العنان عما تثبت به أصول صناعته من علم الطبيعة، سنياً، مقتصراً على 
لديه يف حكم بعض املداواة، أخذ عن األستاذ أيب عبد اهللا الرقوطي، ونازعه بالباب السلطاين، ملا شد، واحتيج إىل ما 

األموال املعروضة على األطباء، منازعةً أوجبت من شيخه مييناً أن ال حيضر معه مبكان، فلم جيتمعا بباب السلطان 
بعد، مع التمسك مبا لديهما، وأخذ عن ابن عروس وغريه، وأخذ عنه مجلةٌ من شيوخنا كالطبيب أيب عبد اهللا بن 

  .وغريمهاسامل، والطبيب أيب عبد اهللا بن سراج 
حدثين والدي بكثري من أخباره يف الوقار وحسن الترتيب، قال، كنت آنس به، ويعجبين استقصاؤه أقوال أهل هذا 
الفن من صنعته، على مشهوره، فلقد عرض عليه، لعليل لنا، بعض ما خيرج، وفيه حية، فقال على فتور، وسكونة، 

  :سينا يف أرجوزته هذا العليل يتخلص، فقد قال الرئيس ابن: ووقار كثري
  يف يوم حبران فعن حياة... إن خرج اخللط مع احليات 

  .وهذا اليوم من أيام البحرانية، فكان كما قال
  وفاته

  .كان حياً سنة تسعني وستمائة
  أمحد بن حممد بن أيب اخلليل مفرج

  األموي



ذلك، يعرف بالعشاب، وابن الرومية، موالهم من أهل إشبيلية، يكىن أبا العباس، وكناه ابن فرتون أبا جعفر وتفرد ب
  .وهي أشهرمها وألصقهما به

  أوليته
  .قال القاضي أبو عبد اهللا، كان والد جده أطباء قرطبة، وكان قد تبناه، وعن مواله أخذ علم النبات

  حاله
وأنساهبم  كان نسيج وحده، وفريد دهره، وغرة جنسه، إماماً يف احلديث، حافظاً ناقداً، ذاكراً تواريخ احملدثني،

وموالدهم ووفاهتم، وتعديلهم، وجترحيهم، عجيبة نوع اإلنسان يف عصره، وما قبله، وما بعده، يف معرفة علم 
النبات، ومتييز العشب، وحتليتها، وإثبات أعياهنا، على اختالف أطوار منابتها، مبشرق أو مغرب حساً، ومشاهدةً 

قام على الصنعتني، . ال ترد وال تدفع، إليه يسلم يف ذلك ويرجع وحتقيقاً، ال مدافع له يف ذلك، وال منازع، حجةٌ
لوجود القدر املشترك بينهما، ومها احلديث والنبات، إذ موادمها الرحلة والتقييد، وتصحيح األصول وحتقيق 

موسعاً عليه  وكان زاهداً يف الدنيا، مؤثراً مبا يف يديه منها،. املشكالت اللفظية، وحفظ األديان واألبدان، وغري ذلك
يف معيشته، كثري الكتب، مجاعاً هلا، يف كل فن من فنون العلم، مسحاً لطلبه العلم، رمبا وهب منها ملتلمسه األصل 

النفيس، الذي يعز وجوده احتساباً وإعانةً على التعليم، له يف ذلك أخبار منبئة عن فضله، وكرم صنعه، وكان كثري 
، ومداومته سهر الليل من أجله، مع استغراق أوقاته، وحاجات الناس إليه، إذ الشغف بالعلم، والدؤوب على تقييده

  .كان حسن العالج يف طبه املورود، املوضوع، لثقته ودينه
قال ابن عبد امللك، إمام املغرب قاطبة فيما كان سبيله، جال األندلس، ومغرب العدوة، ورحل إىل املشرق، 

وشامه، وعراقه، وحجازه، وعاين الكثري مما ليس باملغرب، وعاوض كثرياً فاستوعب املشهور من إفريقية، ومصره، 
فيها، كل ما أمكنه، مبن يشهد له الفضل يف معرفته، ومل يزل باحثاً على حقائقه، كاشفاً عن غوامضه، حىت وقف منه 

فيه أحد بإمجاع من أهل  على ما مل يقف عليه غريه، ممن تقدم يف امللة اإلسالمية، فصار واحد عصره فرداً، ال جياريه
  .ذلك الشأن

  مذاهبه
كان سنياً ظاهري املذهب، منحياً على أهل الرأي، شديد التعصب أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، على 
دين متني، وصالح تام، وورع شديد، انتشرت عنه تصانيف أيب حممد بن حزم، واستنسخها، وأظهرها، واعتىن هبا، 

الً مجة، حىت استوعبها مجلة، حىت مل يشذ له منها إال ما ال خطر، متقدماً ومقتدراً على ذلك جبدته وأنفق عليها أموا
  .ويساره، بعد أن تفقه طويالً على أيب احلسن حممد بن أمحد بن زرقون يف مذهب مالك

  مشيخته

ي، وأيب الربكات بن داود، روي باألندلس عن أيب إسحاق الدمشقي، وأيب عبد اهللا اليابر: البحر الذي ال هناية له
وأيب بكر بن طلحة، وأيب عبد اهللا ابن احلر، وابن العريب، وأيب علي احلافظ، وأيب زكريا بن مرزوق، وابن يوسف، 

وابن ميمون الشريشي، وأيب احلسن بن زرقون، وأيب ذر مصعب، وأيب العباس ابن سيد الناس، وأيب القاسم الرباق، 
وكتب . حممد بن اجلنان، وعبد املنعم بن فرس، وأيب الوليد بن عفري، قرأ عليهم ومسعوابن مجهور، وأيب حممد بن 

إليه جميزاً من أهل األندلس واملغرب، أبو البقاء بن قدمي، وأبو جعفر حكم اجلفار، وأبو احلسن الشقوري، وأبو 
. بن مسجون، وأبو حممد احلجري سليمان بن حوط اهللا، وأبو زكريا الدمشقي، وأبو عبد اهللا األندرشي، وأبو القاسم

. ومن اهل املشرق مجلةٌ، منهم أبو عبد اهللا احلمداين بن إمساعيل بن أيب صيف، وأبو احلسن احلويكر نزيل مكة



وتأدي إليه أذن طائفة من البغداديني والعراقيني له يف الرواية، منهم ظفر بن حممد، وعبد الرمحن بن املبارك، وعلي 
  .فناخسرو فريوز بن سعيد، وابن سنية، وحممد بن نصر الصيدالين، وابن تيميةبن حممد اليزيدي، و

وابن عبد الرمحن الفارسي، وابن الفضل املؤذن، وابن عمر بن الفخار، ومسعود بن حممد بن حسان املنيغي، 
  .ومنصور بن عبد املنعم الصاعدي، وابن هوازن القشريي، وأبو احلسن النيسابوري

وأقام يف رحلته حنو ثالثة . وستمائة، فأدى الفريضة ثالثة عشر، ولقب باملشرق حبب الدينوحج سنة اثين عشر 
أعوام، لقي فيها من األعالم العلماء، أكابر مجلة، فمنهم ببجاية أبو احلسن بن نصر، وأبو حممد بن مكي، وبتونس 

ن جبري األندلس، وأبو الفضل بن جعفر أبو حممد املرجاين، وباإلسكندرية أبو األصبغ بن عبد العزيز، وأبو احلسن ب
بن أيب احلسن بن أيب الربكات، وأبو حممد عبد الكرمي الربعي، وأبو حممد العثماين أجاز له ومل يلقه، ومبصر أبو حممد 

بن سحنون الغماري ومل يلقه، وأبو امليمون بن هبة اهللا القرشي، ومبكة أبو علي احلسن ابن حممد بن احلسني، وأبو 
نصر بن أيب الفرج احلصري، وببغداد أمحد ابن أيب السعادات، وأمحد بن أيب بكر، وابن أيب خط طلحة، وأبو  الفتوح

نصر القرشي، وإبراهيم بن أيب ياسر القطيعي، ورسالن املسدي، واألسعد بن بقاقا، وإمساعيل بن باركش اجلوهري، 
  .وإمساعيل بن أيب الربكات

على مئني عديدة، مرتبة أمساؤهم على البالد العراقية وغريها، لو تتبعتها،  وبرنامج مروياته وأشياخه، مشتملٌ
  .الستبعدت األوراق، وخرجت عما قصدت

قال القاضي أبو عبد اهللا املراكشي بعد اإلتيان على ذلك، منتهى الثقاة أبو العباس النبايت، من التقييد الذي قيد، 
وسط، واقتضاب، وقفت منها خبطه، وخبط بعض أصحابه، وعلى ما ذكره يف فهارس له منوعة، بني بسط، وت

واآلخذين عنه من أخذ عنه حدث ببغداد، برواية واسعة، فأخذ عنه هبا أبو عبد اهللا بن سعيد اللوشي ومبصر احلافظ 
  .وبغريها من البالد أمة وقفل برواية واسعة، وجلب كتباً غريبة. أبو بكر القط

الفنني تصانيف مفيدة، وتنبيهات نافعة، واستدراكات نبيلة بديعة، منها يف له فيما ينتحله من هذين : تصانيفه
احلديث رجالة املعلم بزوائد البخاري على مسلم، واختصار غريب حديث مالك للدار قطين، ونظم الدراري فيما 

ألذان يوم تفرد به مسلم عن البخاري، وتوهني طرق حديث األربعني، وحكم الدعاء يف إدبار الصلوات، وكيفية ا
اجلمعة، واختصار الكامل يف الضعفاء واملتروكني أليب حممد بن عدي، واحلافل يف تذييل الكامل، وأخبار حممد بن 

إسحاق ومنها يف النبات، شرح حشائش دياسقوريدوس وأدوية جالينوس، والتنبيه على أوهام ترمجتها، والتنبيه على 
ه، وهو الغريب الذي اختص به، إال أنه عدم عينه بعده، وكان معجزة يف أغالط الغافقي، والرحلة النباتية واملستدرك

  .فنه، إىل غري ذلك من املصنفات اجلامعة، واملقاالت املفيدة املفردة، والتعاليق املنوعة
  مناقبه

رار، قال ابن عبد امللك وابن الزبري، وغريمها، عين تلميذه، اآلخذ به، الناقد، احملدث، أبو حممد بن بن قاسم احل
  .وهتمم جبمع أخباره، ونشر مآثره،وضمن ذلك جمموعاً حفيالً نييالً

  شعره

جوالٌ بالبالد املشرقية، واملغربية، جالسته بإشبيلية بعد عوده من : ذكره أبو احلسن بن سعيد يف القدح املعلى، وقال
ظاهر بقول الشعر، إال أن أصحابه رحلته، فرأيته متعلقاً باألدب مرتاحاً إليه ارتياح البحتري حللب، وكان غري مت

  :يسمعون منه، ويروون عنه، ومحلت عنه يف بعض األوقات، فقيدت عنه هذه األبيات



  يف جنة هي ملء السمع والبصر... خيٌم ختلق بني الكأس والوتر 
  بروض فكرك بني الروض والزهر... ومتع الطرف يف مرأى حماسنها 
  ع إىل نغمات الطري يف السحروامس... وانظر إىل ذهبيات األصيل هبا 

  دعين فإنك عندي من سوى البشر... وقل ملن الم يف لذاته بشراً 
قال، وكثرياً ما يطنب على دمشق، ويصف حماسنها، فما انفصل عين إال وقد امتأل خاطري من شكلها، فأمتين أن 

  .أحل مواطنها، إىل أن أبلغ األمل قبل املنون
  ا استوفت حماسنها العيونمل... ولو أين نظرت بألف عنيٍ 

  دخوله غرناطة

دخلها غري ما مرة لسماع احلديث، وحتقيق النبات، ونقر عن عيون النبات جبباهلا، أحد خزاين األدوية، ومظان 
  .الفوايد الغريبة، جيري ذلك يف تواليفه مبا ال يفتقر إىل شاهد

  مولده
  .يف حمرم سنة إحدى وستني ومخسمائة

  وفاته
وكان مما رثي، قال . عند مغيب الشفق من ليلة اإلثنني مستهل ربيع اآلخر سنة سبع وثالثني وستمائة تويف بإشبيلية

ابن الزبري، ورثاه مجاعة من تالمذته كأيب حممد احلرار، وأيب أمية إمساعيل بن عفري، وأيب األصبغ عبد العزيز 
سليمان، ذكر مجيعهم احلرار املذكور يف  الكبتوري وأيب بكر حممد بن حممد بن جابر السقطي، وأيب العباس بن

  .كتاب ألفه يف فضايل الشيخ أيب العباس، رمحه اهللا
  أمحد بن عبد امللك بن عمار بن ياسر

أمحد بن عبد امللك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن خلف ابن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن احلسن بن 
  مار بن ياسر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعثمان ابن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن ع

  أوليته
بيت بين سعيد العنسي، بيٌت مشهور يف األندلس بقلعة حيصب، نزهلا جدهم األعلى، عبد اهللا بن سعيد بن عمار بن 

رة، ياسر، وكان له حظوة ملكانه من اليمانية بقرطبة، وداره بقرب قنطرهتا، كانت معروفة، وهو بيت القيادة والوزا
  .والقضاء والكتابة، والعمل وفيما يأيت، وما مر كفاية من التنبيه عليه

  حاله
قال أبو . قال املالحي، كان من جلة الطلبة، ونبهائهم، وله حظ بارع من األدب، وكتابة مفيدة، وشعر مدون

م الشريف الرضي، احلسن بن سعيد يف كتابه املسمى بالطالع نشأ حمباً يف األدب، حافظاً للشعر، وذاكراً لنظ
ومهيار، وابن خفاجة، وابن الزقاق، فرقت طباعه، وكثر اختراعه وإبداعه، فاشتد هبا غرامه، وطال حبه وهيامه، 

وكانت بينهما منادمات ومغازالت أربت على ما كان بني علوة وأيب عبادة مير من ذلك إملام يف شعر حفصة إن شاء 
  .اهللا

  نباهته وحظوته
، على صاحب أمر املوحدين يف ذلك األوان، وهو حمتلٌ جببل الفتح، واحتفل شعراؤها يف وملا وفدت األندلس

القصائد، وخطباؤها يف اخلطب بني يديه، كان يف وفد غرناطة، أبو جعفر هذا املترجم به، وهو حدث السن يف مجلة 



يد، كتبت منها من خط والده أبيه وإخوته وقومه، فدخل معهم على اخلليفة، وأنشده قصيدة، قال أبو احلسن بن سع
  :قوله

  وما لسواك اليوم هنٌي وال أمٌر... تكلم فقد أصغى إىل قولك الدهر 
  وحاول فال بٌر يفوت وال حبر... ورم كل ما قد شئته فهو كائٌن 
  يقبل ترباً داسه جيشك الغمر... وحسبك هذا البحر فأال فإنه 

  قربك اليوم يفترك وعن بشرٍ ب... وما صوته إال سالٌم مردٌد علي 
  يعاند أمراً ال يقوم له أمر... جبيش لكي يلقى أمامك من غدا 
  وجدد فيها ذلك اخلرب اخلرب... أطل على أرض اجلزيرة سعدها 

  والبن نصري مل يكن ذلك النصر... فما طارٌق إال لذلك مطرٌق 
  كما حل عند التم باهلالة البدر... مها مهداها كي حتل بأفقها 

حممٌد دخل : أيهما خٌري عندك يف ابنيك، فقال يا سيدنا: أمتها أثىن عليه اخلليفة، وقال لعبد امللك أبيهفلما : قال
كل : إليكم مع أبطال األندلس وقوادها، وهذا مع الشعر، فانظروا ما جيب أن يكون خرياً عندي، فقال اخلليفة

. ف عليه، إمنا يؤسف على متأخر القدر، حمروم احلظميسٌر ملا خلق له، وإذا كان اإلنسان متقدماً يف صناعة فال يؤس
مث أنشد فحول الشعراء واألكابر مث ملا ويل غرناطة ولده السيد أبو سعيد، استوزر أبا جعفر املذكور، واتصلت 

  حظوته إىل أن كان ما يذكر من نكبته
  حمنته

إذ كانت حمل هواه، مث اتصلت بالسيد، فسد ما بينه وبني السيد أيب سعيد ألجل حفصة الشاعرة، : قال قريبه وغريه
وكان له هبا عالقة، فكان كل منهما على مثل الرضف لآلخر، ووجد حساده السبيل، إىل إغراء السيد به، فكان 

وما هذا الغرام الشديد به، يعين السيد، وكان شديد األدمة، وأنا أقدر أن : مما مني به عنه، أن قال حلفصة يوماً
أسوداً خرياً منه بعشرين ديناراً، فجعل السيد يتوسد له املهالك، وأبو جعفر يتحفظ كل  أشتري لك من املعرض

  :ويف حالته تلك يقول. التحفظ
  ووزاريت وتأديب وهتذيب... من يشتري مين احلياة وطيبها 

  زويت عن الدنيا بأقصى مرتب... مبحل راعٍ يف ذًرى ملمومة 
  ف دائماً باملذنبيعفو ويرؤ... ال حكم يأخذه هبا إال ملن 

  متغضب متغلبٍ مترتب... فلقد سئمت من احلياة مع امرىء 
  ويقوم يف فكري أوان جتنيب... املوت يلحظين إذا الحظته 

  لرضاه يف الدنيا وال للمهرب... ال أهتدي مع طول ما حاولته 
، إن حركنا حركة كنا سبباً وأخذ يف أمره مع أبيه وأخوته، وفتنة ابن مردنيش مضطربة، فقال له أخوه حممد وأبوه

هلالك هذا البيت، ما بقيت دولة إال هؤالء وأخذ مع أخيه عبد الرمحن، واتفقا على أن يثورا يف القلعة باسم ابن 
مردنيش، وساعدمها قريبهما على ذلك حامت بن حامت بن سعيد، وخاطبوا ابن مردنيش، وصدر هلم جوابه باملبادرة، 

يأ لدخول القلعة، وهتيأ احلصول يف القلعة، وخافوا من ظهور األمر، فبادر حامت وعبد ووصلت منه خيلٌ ضاريةٌ، وهت
الرمحن إىل القلعة، ومت هلما املراد، وأخر اجلنب أبا جعفر ففاتاه، وتوقع الطلب يف الطريق إىل القلعة، فصار متخفياً إىل 



لعيون يف كل جهة، فقبض عليه مبالقة، وطولع مالقة، لريكب منها البحر إىل جهة ابن مردنيش، ووضع السيد عليه ا
  .بأمره فأمر بقتله صرباً، رمحه اهللا

  جزالته وصربه
كنت مبالقة ملا قبض على أيب جعفر، وتوصلت إىل : قال أبو احلسن بن سعيد، حدثين احلسني بن دويرة، قال

أعلى تبكي بعد ما : بوال، قالاالجتماع به، ريثما استؤذن السيد يف أمره حني حبس، فدمعت عيين ملا رأيته مك
بلغت من الدنيا أطايب لذاهتا، فأكلت صدور الدجاج، وشربت يف الزجاج، وركبت كل مهالج، ومنت يف الديباج، 

ومتتعت بالسراري واألزواج، واستعملت من الشمع، السراج الوهاج، وهأنا يف يد احلجاج، منتظراً حمنة احلالج، 
أال أبكي على من ينطق مبثل هذا، مث تفقد، فقمت عنه، : فقلت. اعتذار وال احتجاجقادٌم على غافرٍ، ال حيوج إىل 
  .فما رأيته إال مصلوباً، رمحه اهللا

  شعره
  أما حربه ليلٌ أما طرسه فجر... أتاين كتاٌب منك حيسده الدهر 

  ومسعي وفكري فهو سحٌر وال سحر... به مجع اهللا األماين لناظري 
  ويف ثوبه بٌر ويف كفه حبر... ربه  وال غرو أن أبدي العجايب

  فما زال صوب القطر يبدو به الزهر... وال عجب أن أينع الزهر طيه 
  .ومن شعره ما جيري جمرى املرقص، وقد حضر مع الرصايف والكتندي ومعهم مغن بروطة

  أضوى وأقصر من ذباله... هللا يوٌم مسرٍة 
  فيه من أوتارٍ حباله... ملا نصبنا للمىن 

  تاعٍ وأجفلت الغزاله... هار هبا كمر ظل الن
  .وشعره مدون كما قلنا، وهذا القدر عنوانٌ على نبله

  غريبةٌ يف أمره مع حفصة

قال حامت بن سعيد، وكان قد أجرى اهللا على لسانه، إذا حركت الكأس هبا غرامه، أن يقول، واهللا ال يقتلين أحٌد 
قال، وملا بلغ حفصة قتله . د فرغ من قتله بغريه من أجلهاسواك، وكان يغين باحلب، والقدر موكل باملنطق، ق

  :لبست احلداد، وجهرت باحلزن، فتوعدت بالقتل، فقالت يف ذلك
  حلبيبٍ أردوه يل باحلداد... هددوين من أجل لبس احلداد 

  حيث أضحى من البالد الغواد... وسقته مبثل جود يديه 
  األعاد أو ينوح على قتيل... رحم اهللا من جيود بدمعٍ 

  .ومل ينتفع بعد هبا، مث حلقت به بعد قليل
  وفاته

  .تويف على حسب ما ذكر، يف مجادى األوىل من سنة تسع ومخسني ومخسمائة
  أمحد بن سليمان بن فركون

  أمحد بن سليمان بن أمحد بن حممد بن أمحد القرشي املعروف بابن فركون يكىن أبا جعفر
  أوليته



  .جلماعة، وسيأيت يف اسم والدهقد مر ذلك يف اسم جده قاضي ا
  حاله

شعلة من شعل الذكاء واإلدراك، وجمموع خالل محيدة، على احلداثة، طالب نبيل، مدرك، جنيب، بذ أقرانه كفاية، 
ومسا إىل املراتب، فقرأ وأعرب، ومتر، وتدرب، واستجاز له والده شيوخ بلده، فمن دوهنم، ونظم الشعر، وقيد 

يف حسن اخلط، سبقا أفرده بالغاية القصوى، فرياعه اليوم، املشار إليه، بالظرف، واإلتقان،  كثرياً، وسبق أهل زمانه
واحلوا، واإلسراح، اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إىل الكتابة السلطانية، ومزية الشفوف هبا، باخللع واالستعمال، 

حوضه من حتلمه، وترشح إىل  واختص يب، وتأدب مبا انفرد به من أشياخ تواليفي، فآثرته بفوائد مجة، وبطن
  .االستيالء على الغاية

  شعره
  :أنشد له بني يدي السلطان يف امليالد الكرمي

  غيثٌ بروي حيها ومجادها... حي املعاهد بالكثيب وجادها 
  مولده

  .يف ربيع اآلخر من عام سبعة وأربعني وسبعمائة
  أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صفوان

  .عفر، ويعرف بابن صفوانمن أهل مالقة، يكىن أبا ج
  حاله

بقية األعالم، أديب من أدباء، هذا القطر، وصدٌر من صدور كتابه، ومشيخة طلبته، ناظٌم، ناثر، عارف، ثاقب 
الذهب، قوي اإلدراك أصيل النظر، إمام الفرايض واحلساب واألدب والتوثيق، ذاكرٌ للتاريخ واللغة، مشارك يف 

، اإلهلية، آية اهللا يف فك املعمى، ال جياريه يف ذلك أحد ممن تقدمه، شأنه عجٌب، الفلسفة والتصوف، كلٌف بالعلوم
يفك من املعميات واملستنبطات، مفصوالً وغري مفصول، شديد التعصب لذي ود، وبالعكس، تام الرجولة، قليل 

، راضٍ باخلمول، التهيب، مقتحم محى أهل اجلاه واحلمد واملضايقة، إذا دعاه لذلك داع، حبل نقده على غاربه
متبلغ مبا تيسر، كثري الدؤوب والنظر، والتقييد والتصنيف، على كالل اجلوارح، وعائق الكربة، متقارب منطي 

  .الشعر والكتابة، جميد فيهما، ولنظمه شفوف على نثره
  مشيخته

ه وانتفع به، ورحل إىل قرأ على األستاذ أيب حممد الباهلي، أستاذ اجلملة من أهل بلده، وموىل النعمة عليهم، الزم
العدوة، فلقي مجلة، كالقاضي املؤرخ أيب عبد اهللا بن عبد امللك، واألستاذ التعاملي أيب العباس بن البنا، وقرأ عليهم 

  .مبراكش
  نباهته

استدعاه السلطان، ثاين امللوك من بين نصر إىل الكتابة عنه مع اجللة، ببابه، وقد منا عشه، وعال كعبه، واشتهر 
وملا ويل امللك، السلطان أبو اليد، ودعاه إىل نفسه، ببلده مالقة، . مث جنح إىل العودة، لبلده. ه وإدراكهذكاؤ

استكتبه رئيساً مستحقاً، إذ مل يكن ببلده، فأقام به واقتصر على كتب الشروط، معروف القدر، مبكان من القضاة 
ة غرناطة، حظاً من فصول بعض السنني، فينصب، هبا ورعيهم، صدراً يف جمالس الشورى، وإىل اآلن جيعل إىل زيار
وهو اآلن بقيد احلياة، قد علقته أشراك اهلرم، وفيه بعد . العدالة، مث يعود إىل بلده يف الفصل الذي ال يصلح لذلك



  .مستمتٌع، بديع، كبري
  تصانيفه

وأما تقاييده على . يض، ال نظري لهمن تواليفه مطلع األنوار اإلهلية، وبغية املستفيد، وشرح كتاب القرشي يف الفرا
  .أقوال يعترضها، وموضوعات ينتقدها، فكثرية

  شعره
قال يف غرض التصوف، وبلغين أنه نظمها بإشارة من اخلطيب، ويل اهللا، أيب عبد اهللا الطنجايل، كلف هبا القوالون 

  :واملسمعون بني يديه
  انوابشفاء من عنه األحبة ب... بان احلميم فما احلمى والبان 

  أنساهم ميثاقك احلدثان... مل ينقضوا عهداً ببينهم وال 
  عن أنسهم بك موحٌش غريان... لكن جنحت لغريهم فأزاهلم 
  سارت هبم عن حبك األظعان... لو صح حبك ما فقدهتم وال 

  والسر منك خللهم ميدان... تشتاقهم، وحشاك هالة بدرهم 
  قلبك السلواننسخ الغرام ب... ما هكذا أحوال أرباب اهلوى 

  أحبابه يف قلبه سكان... ال يشتكي أمل البعاد متيٌم 
  غطى على مرآتك النقصان... ما عندهم إال الكمال وإمنا 
  إنساهنا عن حملهم وسنان... شغلتك باألغيار عنهم مقلةٌ 

  إن الصوارم حجبها األجفان... غمض جفونك عن سواهم معرضاً 
  رهم بقلبك حيث كنت وكانوات... واصرف إليهم حلظ فكرك شاخصاً 

  يهمي عليها سحاهبا اهلتان... ما بان عن مغناك من ألطافه 
  تسري إليك بركبها األكوان... وجياد أنعمه ببابك ترمتي 

  فبدا على تقصريك الربهان... جعلوا دليالً فيك منك عليهم 
  السر فيك بأسره والشان... يا الحماً سر الوجود بعينه 

  فيها لعيين ذي احلجا بستان... دت تنزهاً ارجع لذاتك إن أر
  فيها املين والروح والرحيان... هي روضةٌ مطلولةٌ بل جنةٌ 

  حارت لباهر صنعها األذهان... كم حكمة صارت تلوح لناظرٍ 
  مشٌس حماسن ذكرها التبيان... حجبت بشمسك عن عيانك مشسها 

  واجلو من أنوارها مآلن... لوالك ما خفيت عليك آياهتا 
  ففناؤك األقصى هلم وجدان... أنت احلجاب ملا تؤمل منهم 

  إن امللوك باالفتقار تدان... فأخرج إليهم عنك مفتقراً هلم 
  منهم علك تعطٌف وحنان... واخضع لعزهم ولذهلم يلح 

  وهم على طلب الوصال عوان... هم رشحوك إىل الوصول إليهم 
  سن واإلحسانفحلى املشوق احل... عطفوا مجاهلم على أمجاهلم 

  جسمي مبا تكسونه يزدان... يا ملبسني عبيدهم حلل الضنا 



  قليب بذاك مفرح جذالن... ال سخط عندي للذي ترضونه 
  حمض الفنا وحمبكم وهلان... فبقربكم عني الغنا وببعدكم 
  حىت دهيت وخانين الكتمان... إين كتمت عن األنام هواكم 

  مواقع قطرها طوفانأدىن ... ووشت حبايل عند ذاك مدامٌع 
  تقضي بأين فيكم هيمان... وبدت على مشايل عذرية 

  ما عن سواكم للسان بيان... فإذا نطقت فذكركم يل منطٌق 
  بني اجلوانح يف الفؤاد يصان... وإذا صمت فأنتم سرى الذي 
  من جنده اإلسرار واإلعالن... فبباطين وبظاهري لكم هوى 
  وى على حلبكم أعوانأح... وجواحني ومجيع أنفاسي وما 
  حرٌم به للخائفني أمان... وإليكم مين املفر فقصد كم 

  :وقال يذم الدنيا وميدح عقيب من يقلل منها
  إن أرضاك شأنٌ أحفظتك شئون... حديث األمان يف احلياة شجون 

  فمنه اشتياٌق حنوها وأنني... مييل إليها جاهلٌ بغرورها 
  يقيه إذا شٌك عراه يقني... وذو احلزم ينبو عن حجاه فحاهلا 
  على نصحه سبما الشفيق تبني... إليك صريع األمن سنحه ناصح 
  فمركبها باملطمعني حرون... جتاف عن الدنيا ودن باطراحها 
  ومنهلها للواردين أجون... وترفيعها خفٌض وتنعيمها أذى 

  فال ترج براً باليمني ميني... إذا عاهدت خانت وإن هي أقسمت 
  وسرعان ما إثر الوفاء ختون... مطمٌع من وفائها يروقك منها 

  ومن مكرها يف طي ذاك كمني... ومتنحك اإلقبال كفة حابلٍ 
  ملن أنت بالبغضاء فيه قمني... سقاه لعمر اهللا إحماضك اهلوى 

  وهتدي له اإلعزاز وهو يهني... ومن تصطفيه وهو يقطعك القال 
  دواهي باخلداع تدينولود ال... أال إهنا الدنيا فال تغترر هبا 

  ويلحق فيها بالكناس عرين... يعم رداها الغر واخلب ذا الدها 
  ويلقى مذالٌ غدرها ومصون... وتشمل بلواها نبيالً وخامالً 

  تعلم صم الصخر كيف يلني... أبنها حلاها اهللا كم فتنٍة هلا 
  ولو أنه للفرقدين خدين... فال ملٌك سام أقالت عثاره 

  بعيد الكرى للثاكالت جفون... د نبهت به وال معهد إال وق
  سكونٌ إليها موبٌق وركون... أبيت لنفسي أن يدنسها الكرى 

  قاله هلا رأى يراه ودين... فليس قرير العني فيها سوى امرىٍء 
  خليلٌ له مستصحٌب وقرين... أبيت طالق احلرص فالزهد دائباً 

  منه رزين وال خف لإلقبال... إذا أقبلت مل يوهلا بشر شيقٍ 
  واٍد على ما مل توات حزين... وإن أدبرت مل يلتفت حنوها هبا 



  إذا ما شكت ثقل اهلموم متون... خفيف املطا من محل أثقال مهها 
  سىن حليها وسط الزرى يدين... على حفظه للفقر أهبى مالءٍة 
  هلن مكانٌ حيث حل مكني... برجف ختال اخلائفني منازلٌ 

  سوى واستوى هنٌد لديه وصني... امٍة منازل جنٍد عندها وهت
  زاللٌ اعتاض الورود معني... يرود رياضاً أين سار وورده 
  ألعدائه حرٌب عليه زبون... فهذا أنيل امللك ال ملك ثائرٍ 

  له من مشيدات القصور سجون... وهذا عريض العز ال عز مترٍف 
  وإن مل ميت فوق التراب دفني... حوت شخصه أوصافها فكأنه 

  إالم تغطى ناظريك دجون... يا خابطاً عشواء والصبح قد بدا ف
  جبلك علق العمر فهو مثني... أفق من كرى هذا التعامي وال تضع 

  وقصارى ذي احلياة منون... إذا كان عقيب ذي جدة إىل بلى 
  وفيم التالحي واخلصام يكون... ففيم التفاين والتنافس ضلة 

  عن الرشد واحلق اليقني تبني ...إىل اهللا أشكوها نفوساً عمية 
  بتوفيقه حبل الرجاء متني... وأسأله الرجعي إىل أمره الذي 

  لتيسري أسباب النجاة ضمني... فال خري إال من لدنه وجوده 
ومجعت ديوان شعره أيام مقامي مبالقة عند توجهي صحبة الركاب السلطاين إىل إصراخ اخلضراء عام أربعة وأربعني 

صدره خطبة، ومسيت اجلزء بالدرر الفاخرة، واللجج الزاخرة، وطلبت منه أن جييزين، وولدي  وسبعمائة، وقدمت
  :عبد اهللا، رواية ذلك عنه فكتب خبطه الرائق بظهر اجملموع ما نصه

احلمد هللا مستحق احلمد، أجبت سؤال الفقيه، األجل، األفضل، السري، املاجد، األوحد، األحفل، األديب، 
 أفق املعرفة والنباهة، والرفعة املكينة والوجاهة، بأهبى املطالع، املصنف، احلافظ، العالمة، احلائز يف البارع، الطالع يف

لراية التقدم واإلمامة، حملي جيد العصر بتواليفة  فين النظم والنثر، وأسلويب الكتابة والشعر، رتبة الرياسة، احلامل
الباهرة الرواء، وجملى حماسن بنيه، الرائقة على منصة اإلشهاد واإلنباء، أيب عبد اهللا بن اخلطيب، وصل اهللا سعادته 

اقي، وجمادته، وسين من اخلري األوفر، والصنع اجلميل األهبر، مقصده وإرادته، وبلغه يف جنله األسعد، وابنه الر
مبحتده الفاضل، ومنشئه األطهر، حمل الفرقد، أفضل ما يؤمل حنلته إياه يف املكرمات وإفادته، وأجزت له، والبنه 

عبد اهللا املذكور، أبقامها اهللا تعاىل، يف عزٍة سنية اجلالل، وعافية ممتدة األوفياء، وارفة الظالل، رواية مجيع ما تقيد يف 
ورقة منها، من نظمي ونثري، وما توليت إنشاءه، واعتمدت باالرحتال والرواية، األوراق، املكتتب على ظهر أول 

اختياره وانتقاءه، أيام عمري، ومجيع مايل من تصنيف وتقييد، ومقطوعٍة وقصيدٍة، ومجيع ما أمحله عن أشياخي رضي 
ت إسناده يل، إجازةً تامة، يف اهللا عنهم، من العلوم، وفنون املنثور واملنظوم، بأي وجه تأيت ذلك، وصح محلي له، وثب

ذلك كله عامة، على سنن اإلجازات الشرعية، وشرطها املأثور عند أهل احلديث املرعي، واهللا ينفعين وإيامها بالعلم 
قال ذلك وكتبه خبط يده . ومحله، وينظمنا مجيعاً يف سلك حزبه املفلحني وأهله، ويفيض علينا من أنوار بركته وفضله

الفقري إىل الغين به، أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صفوان، ختم اهللا له خبري، حامداً هللا تعاىل، ومصلياً الفانية، العبد 
ومسلماً على حممد نبيه املصطفى الكرمي، وعلى آله الطاهرين ذوي املنصب العظيم، وصحبه الربرة، أوىل املنصب 

  .سبعمائة، وحسبنا اهللا ونعم الوكيلواألثرة والتقدمي، يف سادس ربيع اآلخر عام أربعة وأربعني و



واشتمل هذا اجلزء الذي أذن حبمله عنه من شعره على مجلة من املطوالت، منها قصيدة يعارض هبا الرئيس أبا علي 
. أهال مبسراك احملب املوضع: هبطت إليك من احملل األرفع، أوهلا: بن سينا يف قصيدته الشهرية يف النفس اليت مطلعها

  :وأول قصيدة
  عليه نفوس العارفني حتوم... ملعناك يف األفهام سٌر مكتٌم 

  :وأول أخرى
  فامح الدجى بأشعة األنوار... أزهى حجابك رؤية األغيار 

  :وأول أخرى
  وحمو رسومي حسن ذايت به يبدو... ثناء وجودي يف هواكم هو اخللد 

  :ومطلع أخرى
  يب وسائلودمعي أن أنادي جم... أال يف اهلوى بالذل ترعى الوسائل 

  :ومطلع أخرى
  صلوا اللوم فيما أودعوا القلب أودعوا... هم القصد جادوا بالرضى أو متنعوا 

  :ومن أخرى
  وهللا العود من أثوابه القشب... سقى زمن الرضا هاٌم من السحب 

  :ومن أخرى
  رقت معانيها وراق مناؤها... يا فوز نفسي يف هواك هواؤها 

  :ومن أخرى
  هيهات مين ما العذول يروم... د غرمي أما الغرام فبالفؤا

  :ومن شعره يف املقطوعات قوله
  فغدا يدور على احملب الواله... رشق العذار جلينه بنباله 

  خطا توعده مبحو مجاله... خط العذار بصفحتيه المه 
  حسناً وذاك اخلط خط زواله... فحسبت أن مجاله مشس الضحى 

  يبدو من خالل مقالهوالروع ... فدنا إيل تعجباً وأجابين 
  عن رمسه واندب على أطالله... إن اجلمال آخره الالم فعج 

  :ومن أبياته يف التورية بالفنون قوله
  إليك وأنت للروح اخلليل... كففت عن الوصال طويل شوقي 

  قبيٌح ليس يرضاه اخلليل... وكفك للطويل فدتك نفسي 
  :وقال يف التورية بالعروض

  وبسيط خدي يف هواه عزيز... افر يا كامالً شوقي إليه و
  والقطع يف األسباب ليس جيوز... عاملت أسبايب لديك فقطعتها 

  :وقال يف التورية بالعربية
  وغرته تواري عن عيان... أيا قمراً مطالعه جناين 

  وسهدي وانتحايب علتان... أأصرف يف هواك عن اقتراحي 



  :وقال أيضاً
  ل امرىء عنوانه من يصطفيك... ال تصحنب يا صاحيب غري الويف 

  وطي ذاك البشر حد املرهف... كم من خليلٍ بشره زهر الريب 
  وأنت من إعراضه يف أسف... ظاهره يريك سر من رأى 

ووقعت بينه وبني قاضي بلده أيب عمرو بن املنظور مقاطعة، انربى هبا إىل مطالبته مبا دعاه إىل التحول مضطراً إىل 
  :قه املوت يف أثناء القطيعة، فقال يف ذلك متشفياً، وهو من نبيه كالمه، وكله نبيهغرناطة، وأخذ بكظمه، وطو
  وأسلمه حاٌم له ونصري... تردى ابن منظورٍ وحم محاه 

  ومل يقه بأس املنون ظهري... تربأ منه أولياء غروره 
  فحياه فيه منكٌر ونكري... وأودع بعد األنس موحش بلقعٍ 

  فينسخ بالسري املريح عسري... دها وال رشوةٌ يديل القبول رشا
  ختللها إفٌك يصاغ وزور... وال شاهدٌ يغضي له عن شهادٍة 
  وال غٌش مطوٌي عليه ضمري... وال خدعةٌ جتدي وال مكٌر نافٌع 

  حيول ومثوى جنٍة وسعري... ولكنه حٌق يصول وباطلٌ 
  يدير صغٌري كأسه وكبري... وقالوا قضاء املوت حتٌم على الورى 

  فإنك عن قصد السبيل حتور... تنتسم ريح ارتياح لفقده فال 
  وكل إىل رب العباد يصري... فقلت بلى حكم املنية شاملٌ 

  نشاطٌ يعود القلب منه سرور... ولكن تقدم األعادي إىل الردى 
  وال حيةٌ للحقد من نثور... وأمٌن ينام املرء يف برد ظله 

  يف العاملني يسري غدا مثالً... وحسيب بيٌت قاله شاعٌر مضى 
  ولو ساعةً من عمره لكثري... وإن بقاء املرء بعد عدوه 

  .قال بعض شيوخنا، سألته عن مولده فقال يل يف آخر مخسة وتسعني وستمائة، أظن يف ذي قعدة منه الشك: مولده
  وفاته

  .مبالقة يف آخر مجادى الثانية من عام ثالثة وستني وسبعمائة
  أمحد بن أيوب اللماي

  .هل مالقة، يكىن أبا جعفرمن أ
  حاله

  .قال صاحب الذيل، كان أديباً ماهراً، وشاعراً جليال، وكاتباً نبيال
كتب عن أول اخللفاء اهلامشيني باألندلس، على بن مجود، مث عن غريه من أهل بيته، وتويل تدبري أمرهم، فحاز لذلك 

كان أبو جعفر هذا يف وقته أحد أئمة : ة، فقالوذكره ابن بسام يف كتاب الذخري. صيتاً شهرياً، وجاللة عظيمة
الكتاب، وشهب األدب، ممن سخرت له فنون البيان، تسخري اجلن لسليمان، وتصرف يف حماسن الكالم، تصرف 

الرياح بالغمام، طلع من ثناياه، واقتعد مطاياه، وله إنشاءات سرية، يف الدولة احلمودية، إذ كان علم أدبائها، 
ها، إال أين مل أجد عند حتريري هذه النسخة، من كالمه، إال بعض فصول من منثور، وهي مثاٌد من واملضطلع بأعبائ



  .حبور
غصن ذكرك عندي ناضٌر، وروض شكرك لدي عاطٌر، وريح : من رقعة خاطب هبا أبا جعفر بن العباس: فصل

ئك، جان منك مثرة فرعٍ طاب إخالصي لك صباً، وزمان آمايل فيك صباً، فأنا شارٌب ماء إخاثك، متفيٌي ظل وفا
أكله، وأجناين الرب قدمياً أصله، وسقاين إكراماً برقه، ورواين أفضاالً ودقه، وأنت الطالع يف فجاجه، السالك ملنهاجه، 

سهمٌ يف كنانة الفضل صائٌب، وكوكٌب يف مساء اجملد ثاقٌب، إن أتبعت األعداء نوره أحرق، وإن رميتهم به أصاب 
  .يقة فلساين يقصر عن مجيل أنشره، ووصف ود أضمرهاحلدق، وعلى احلق

  شعره
  :قال ومما وجد خبطه لنفسه

  يف الروض ورداً قبل حني أوانه... طلعت طالئع للربيع فأطلعت 
  ومؤمالً للنيل من إحسانه... حيا أمري املسلمني مبشراً 
  فأتاه يستسقيه ماء بنانه... ضنت سحائبه عليه مبائها 

  بالعز والتمكني يف سلطانه... ولةً دامت لنا أيامه موص
وأنشدين األديب أبو بكر بن معن، قال أنشدين أبو الربيع بن العريف جلده الكاتب أيب جعفر اللماي، وامتحن : قال

  :بداء النسمة من أمراض الصدر، وأزمن به، نفعه اهللا، وأعياه عالجه، بعد أن مل يدع فيه غاية، ويف ذلك يقول
  طمع احلياة وأين من ال يطمع... جلها به مل يبق من شيء أعا

  ألفيت كل متيمٍة ال تنفع... وإذا املنية أنشبت أظفارها 
  :ودخل عليه بعض أصحابه فيها، وجعل يروح عليه فقال له بديهة

  ال تزدين على الذي أجد... روحين عائدي فقلت له 
  عند هبوب الرياح تتقد... ما ترى النار وهي خامدةٌ 

غري مامرة، منها متردداً بني أمالكه، وبني من هبا من ملوك صنهاجة، قالوا ومل تفارقه تلك الشكاية  ودخل غرناطة
  .حىت كانت سبب وفاته

  وفاته

ونقل منها إىل حصن الورد، وهو عند حصن منت ميور إذ كان قد حصنه، . مالقة عام مخسن وستني وأربعمائة
  :منه بذلك، وأمر أن يكتب على قربه هبذه األبيات واختذه لنفسه ملجأ عند شدته، فدفن به، بعهٍد

  فلما أيت املقدور صريه قربي... بنيت ومل أسكن وحصنت جاهداً 
  بعينك ما بني الذراع إىل الشرب... ومل يكن حظي غري ما أنت مبصٌر 

  عليك بتقوى اهللا يف السر واجلهر... فيا زائراً قربي أوصيك جاهداً 
  من احلزم أال يستنام إىل الدهر... ا فال حتسنن بالدهر ظنا فإمن
  أمحد بن حممد بن طلحة

  .من أهل جزيرة شقر، يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن جده طلحة
  حاله



قال صاحب القدح املعلى، من بيت مشهور جبزيرة شقر من عمل بلنسية كتب عن والة األمر من بين عبد املؤمن، 
ورمبا استوزره، وهو ممن كان والدي يكثر جمالسته، وبينهما  مث استكتبه ابن هود، حني تغلب على األندلس،

  .مزاورة، ومل أستفد منه إال ما كنت أحفظه من جمالسته
  شعره

قال، مسعته يوماً يقول، تقيمون القيامة حببيب، والبحتري، واملتنيب، ويف عصركم من يهتدي إىل ما مل يهتد إليه 
أين برهان ذلك، فما أظنك تعين إال : له مهة وإقدام، فقال يا أبا جعفر املتقدمون وال املتأخرون، فانربى إليه شخص

  :نفسك، فقال ما أعين إال نفسي، ومل ال، وأنا الذي أقول
  قلد جيد األفق طوق العقيق... يا له ترى الظرف من يومنا 

  مطربةً كل قضيبٍ وريق... وأنطق الورق بعيداهنا 
  ض إال بكأس الشقيقيف الرو... والشمس ال تشرب مخر الندى 

يا سيدي هذا واهللا السحر احلالل، وما مسعت : فلم ينصفوه يف االستحسان، وردوه يف الغيظ كما كان، فقلت له
من شعراء عصرنا مثله، فباهللا أال ما الزمتين وزدتين من هذا النمط، فقال يل هللا درك، ودر أبيك من منصف ابن 

  :مث أنشد. امسع، وافتح أذنيك. منصف
  مضمخة املالبس بالغوال... ها فالسماء بدت عروساً أدر

  وجفن النهر كحل بالظالل... وخد األرض خفره أصيلٌ 
  تضيء هبن أكناف الليال... وجيد الغصن يشرق يف آللٍ 

  :فقلت باهللا أعد وزد، فأعاد واالرتياح قد مأل عطفه، والتيه قد رفع أنفه، مث قال
   منه سحراً حاللعاين طريف... هللا هنٌر عند ما زرته 

  وجال فيه الغصن مثل اخليال... إذا أصبح الطل به ليلة 
  :فقلت ما على هذا مزيٌد من االستحسان، فعسى أن يكون املزيد يف االنشاد فزاد ارتياحه وأنشد

  وبينكم وقد جددت ذكرا... وملا ماج حبر الليل بيين 
  فمد له املنام عليه جسرا... أراد لقاكم إنسان عيين 

  :قلت إيه زادك اهللا إحساناً، فزادف
  بصحن اخلد منه غريق ماء... وملا أن رأى إنسان عيين 

  كما مد الظالم على الضياء... أقام له العذار عليه جسراً 
فقلت فما تكرر ويطول، فإنه مملول، إال ما أوردته آنفاً، فإنه كنسيم احلياة، وما أن ميل، فباهللا أال ما زدتين، 

  :اإلعادة، فأعاد وأنشدوتفضلت علي ب
  يف األفق يا فرداً بغري شبيه... هات املدام إذا رأيت شبيهها 

  فغدت محائمه ختاصم فيه... فالصبح قد ذبح الظالم بنصله 
دخلها مع خمدومه املتوكل على اهللا ابن هود ويف مجلته، إذ كان يصحبه يف حركاته، ويباشر معه : دخوله غرناطة

  .ائم، وله يف ذلك كله شعراحلرب، وجرت عليه اهلز
  حمنته



قالوا مل يقنع مبا أجرى عليه أبو العباس الينشيت من اإلحسان، فكان يوغر صدره من الكالم فيه، فذكروا أن الينشيت 
واهللا لو كان : رميت يوماً بسهمٍ من كذا، فبلغ إىل كذا، فقال ابن طلحة لشخص كان إىل جانبه: قال يوماً يف جملسه
ر أبو العباس إىل قوله ما يشبه ذلك، واستدعى الشخص، وعزم عليه، فأخربه بقوله، فأسرها يف قوس قزح، فشع

  :نفسه، إىل أن قوى احلقد عليه، ما بلغه من عنه من قوله يهجوه
  وشافعنا له حسٌب وعلم... مسعنا باملوفق فارحتلنا 

  أعيش بفضلها أبداً وأمسو... ورميت يداً أقبلها وأخرى 
  يٌد شال وأمٌر ال يتم... احلال عنه  فأنشدنا لسان

  :فزادت موجدته عليهن وراعى أمره إىل أن بلغته أبياٌت قاهلا يف شهر رمضان، وهو على حال االستهتار
  على اإلميان بلغنا احلجون... يقول أخو الفضول وقد رآنا 

  محاه منكم عقلٌ ودين... أنشكو شهر الصوم هال 
  زنادقة مذاهبنا فنون... فقلت اصحب سوانا فنحن قوم 

  رعاع فما به أبداً ندين... ندين بكل دين غري دين ال 
  وإبليس يقول لنا آمني... فنحن على صفوح الدهر ندعو 

  ففيك أكفر ما نكون... أيا شهر الصيام إليك عنا 
ى وثالثني فأرسل إليه من هجم عليه، وهو على هذا احلال، وأظهر إرضاء العامة بقتله، وذلك يف سنة إحد: قال

  .وال خفاء أنه من صدور األندلس، وأشدهم عثوراً على املعاين الغريبة املخترعة، رمحه اهللا. وستمائة
  ابن خامتة األنصاري

  .أمحد بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن خامتة األنصاري من أهل أملرية يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن خامتة
  حاله

لٌب متفنٌن، مشارٌك، قوي اإلدراك، سديد النظر، قوي الذهن، موفور األدوات، هذا الرجل صدٌر يشار إليه، طا
كثري االجتهاد، معني الطبع، جيد القرحية، بارع اخلط، ممتع اجملالسة، حسن اخللق، مجيل العشرة، حسنةٌ من حسنات 

ن، عقد الشروط، وكتب األندلس، وطبقةٌ يف النظم والنثر، بعيد املرقى يف درجة االجتهاد، وأخذه بطرق اإلحسا
  .عن الوالة ببلده، وقعد لالقراء ببلده، مشكور السرية، محيد الطريقة، يف ذلك كله

وجرى ذكره يف كتاب التاج مبا نصه ناظم درر األلفاظ، ومقلد جواهر الكالم، حنور الرواة، ولبات احلفاظ 
ياض طرسها، وسواد مقسها سحر واآلداب، اليت أصبحت شواردها، حلم النائم، ومسر األيقاظ، وكم من ب

األحلاظ، رفع يف قطره راية هذا الشأن على وفور حلبته، وقرع فنه البيان علىسمو هضبته، وفوق سهمه إىل حبر 
اإلحسان، فأتثبته يف لبته، فإن أطال شأن األبطال، وكاثر املنسجم اهلطال، وإن أوجز، فضح وأعجز، فمن نسيب 

اهتا األطواق، ودعابٍه تقلص ذيل الوقار، وتزري بأكواس العقار، إىل انتماء هتيج به األشواق، وتضيق عن زفر
  .للمعارف، وجنوح إىل ظلها الوارف، ومل تزل معارفه ينفسح آمادها، وحتوز خص السباق جيادها

  مشيخته
ه بأملرية، حسبما نقل خبطه يف ثبت استدعاه منه من أخذ عنه، الشيخ اخلطيب، األستاذ موىل النعمة، على أهل طبقت

أبو احلسن علي بن حممد بن أيب العيش املري، قرأ عليه والزمه، وبه جل انتفاعه، والشيخ اخلطيب األستاذ الصاحل 
وروي عن الرواية احملدث املكثر الرحال، حممد بن جابر بن حممد بن حسان . أبو إسحاق إبراهيم بن العاص التنوخي



احلاج، مسع عليه الكثري، وأجازه إجازة عامة، والشيخ اخلطيب أبو الوادي آشي، وعن شيخنا أيب الربكات ابن 
وأخذ عن . القاسم عبد الرمحن بن حممد بن شعيب القيسي من أهل بلده، والقاضي أبو جعفر القرشي بن فركون

  .موقرأ على املقرى أيب جعفر األغر، وغريه. الوزير احلاج الزاهد، أيب القاسم حممد ابن حممد بن سهل بن مالك
  كتابته

مما خاطبين به بعد إملام الركب السلطاين ببلده، وأنا صحبته، ولقائه إياي، مبا يلقى به مثله من تأنيس، وبر، وتودد، 
  :وتردد

  عيناي منه من اجلمال الرائع... يا من حصلت على الكمال مبا رأت 
  ما شئت من كرمٍ وجمٍد بارع... مرأى يروق ويف عطايف برده 

  يف فض مشلٍ يل بقربك جامع... الزمان حتامال أشكو إليك من 
  حىت تقلص مثل برق المع... هجم البعاد عليه ضنا باللقا 

  ناديته يا مالكي كن شافعي... فلو أنين ذو مذهب لشفاعة 
شكواي إىل سيدي ومعظمي، أقر اهللا تعاىل بسنائه أعني اجملد، وأدر بثنائه ألسن احلمد، شكوى الظمآن صد عن 

لعذب، ألول وروده، واهليمان رد عن استرواح القرب ملعضل صدوده، من زماٍن هجم علي بعاده، على القراح ا
حني النفادة، ودمهين بفراقه غب إنارة أفقي به وإشراقه، مث مل يكفه ما اجترم يف ترويع خياله الزاهر، حىت حرم عن 

ال جرم أنه أنف لشارع ذكائه من هذه املطالع تشييع كماله الباهر، فقطع عن توفية حقه، ومنع من تأدية مستحقه، 
النافية عن شريف اإلنارة، وخبل باإلمتاع بذكائه عن هذه املسامع النائية، عن لطيف العبارة، فراجع أنظاره، 

فما بال هذا . واسترجع معاره، وإال فعهدي بغروب الشمس إىل طلوع، وأن البدر ينصرف بني االستقامة والرجوع
غرب مث مل يطلع من الغد، ما ذاك إال لعدوى األيام وعدواهنا، وشأهنا يف تغطية إساءهتا وجه إحساهنا، النري األسعد، 

وكما قيل عادت هيٌف إىل أدياهنا، أستغفر اهللا أن ال يعد ذلك من املغتفر يف جانب ما أوليت من األثر، اليت أزرى 
فات اخلواطر، وأقرت متشرفات النواظر، مبا جلت من العيان فيها باألثر، وأرىب اخلرب على اخلرب، فقد سرت متشو

ذلكم الكمال الباهر، واجلمال الناضر، الذي قيد خطى األبصار، عن التشوف واالستبصار، وأخذ بأزمة القلوب، 
عن سبيل كل مأمول ومرغوب، وأين للعني بالتحول عن كمال الزين، أو للطرف بالتحول عن خالل الظرف، أو 

عد ذلك اإلصرار واإليراد، أو للقلب من مراد، غري تلكم الشيم الرافلة من مالبس الكرم يف للمسع من مراد، ب
حلل وأبراد، وهل هو إال احلسن مجع يف نظام، والبدر طالع التمام، وأنوار الفضائل ضمها جنس اتفاقٍ والتآم، فما 

البالغة مصيب، وال تطلع النفس  ترعى العني منه يف غري مرعى خصيب، وال تستهدف اآلذان لغري سهمٍ يف حدق
وانفسح من أعاله . لقد أزرى بناظم حاله فيما تعاطاه التقصري. سوى مطلعٍ له يف احلسن واإلحسان أوفر نصيب

إن اإلنسان عاملٌ صغري، شكراً للدهر على يد أسداها بقلب مزاره، وحتفة ثناء : بكل باعٍ قصري، وسفه حلم القائل
تغاليه يف ادخار نفائسه، وخبله بنفائس ادخاره، وال غرو أن يضيق عنا نطاق الذكر، وملا  أهداها مبطلع أنواره على

يتسع لنا سوار الشكر، فقد عمت هذه األقطار مبا شاءت من حتٍف، بني حتف وكرامة، واجتنت أهلها مثرة الرحلة 
مي، حرس اهللا تعاىل جمده، يف ظل اإلقامة، وجرى األمر يف ذلك جمرى الكرامة، أال وإن مفاحتيت لسيدي ومعظ

وضاعف سعده، مفاحتة من ظفر من الدهر مبطلوبه، وجرى له القدر على وفق مرغوبه، فشرع له إىل أمله باباً، 
ورفع له من خجله جلباباً، فهو يكلف باالقتحام، ويأنف من اإلحجام، غري أن احلصر عن درج قصده يقيده، فهو 

يقدم رجالً ويؤخر أخرى، وجيدد عزماً مث ال يتحرى، فإن أبطأ خطايب  يقدم والبصر يبهرج نقده فيقعده، فهو



فلواضٌح االعتذار، ومثلكم ال يقبل حياة األعذار، واهللا عز وجل يصل إليكم عوايد اإلسعاد واإلسعاف، وحيفظ 
أربعني لكم ما للمجد من جوانب وأكناف، إن شاء اهللا تعاىل، كتب يف العاشر من ربيع األول من عام مثانية و

  .وسبعمائة
دخل غرناطة غري ما مرة، منها يف استدعاء مشال اخلواص من أهل األقطار األندلسية، عند إعذار : دخوله غرناطة

  .األمراء يف الدولة اليوسفية، يف شهر شعبان من عام إحدى ومخسني وسبعمائة
  شعره

  :كان جملياً، وأنشد يف حلبة الشعراء قصيدةً أوهلا
  والعيد عاود أم صنيٌع يصنع... ت أم مصنع أجنان خلٍد زخرف

  ومن شعره
  مل يدر كيف توله العشاق... من مل يشاهد موقفاً لفراق 

  خيربك عن وهلي وهول سياق... إن كنت مل تره فسائل من رأى 
  وصدوع أكباٍد وفيض مآق... من حر أنفاسٍ وخفق جوانح 
  اقعند الوداع طايع متر... دهى الفؤاد فال لسانٌ ناطٌق 
  أن عج على ولو بقدر فواق... ولقد أشري ملن تكلف رحلةً 

  أشكو هبا بعض الذي أنا الق... على أراجع من ذماي حشاشةً 
  هيهات البقيا على مشتاق... فمضى ومل تعطفه حنوي ذمةٌ 

  روحا على مبشيمة العشاق... يا صاحيب وقد مضى حكم النوى 

  ها حتل وثاقفلعل نفحت... واستقباليب نسمةً عن أرضكم 
  متضوعاً من تلكم اآلفاق... إين ليشفيين النسيم إذا سرى 
  أين على حكم الصبابة باق... من مبلغ باجلزع أهل موديت 
  ما حلت عن عهدي وال ميثاق... ولئن حتول عهد قرهبم نوى 
  نسباً إىل اإلخالق واإلخراق... أنفت خاليقي الكرام خلليت 
  إال وفكري فيه واستغراق... قسماً به ما استغرقتين فكرةٌ 

  يصغي هلا وكذا مع اإلشراق... يل آهة عند العشي لعله 
  بلالً به فبدمعي املهراق... أبكي إذا هب النسيم فإن جتد 
  فالذكر كتيب والرفاق رفاق... أوما ما تكتب إليه مع الصبا 

  أدىن لقليب من جوى أشواق... من يل وقد شحط املزار بنازح 
  فسراه بني القلب واألحداق... ين فمثواه احلشا إن غاب عن عي

  آهاً ملا جنت النوى بفراق... جارت على يدي النوى بفراقه 
  رٌد فينسخ بعدكم بتالق... أحباب قليب هل ملاضي عيشنا 

  إذ ليس من داء احملبة راق... أم هل ألثواب التجلد راقٌع 
  ماقإال وأمطرت الدما آ... ما غاب كوكب حسنكم عن ناطري 



  كأساً ذكت عرفاً وطيب مذاق... إيه أخي أدر على حديثهم 
  دمعي اهلموع وقليب اخلفاق... وإذا جنحت ملاء أو طربٍ فمن 
  والدمع ساقيين وأنت الساق... ذكراه راحي والصبابة خضريت 

  راض مبا القيته وأالق... فليله عين من حلاين إنين 
  :وقال

  نفوس مع النوى تقطيعولل... وقفت والركب قد زمت ركائبه 
  للراحل القلب صدر الركب توديع... وقد متايل حنوي للوداع وهل 

  رحيانةً يف شذاها الطيب جمموع... أضم منه كما أهدي لغري نوى 
  إن الشفيق بسوء الظن مولوع... يهفو فأذعر خوفاً من تقلصها 

  إن الردى منه مرئٌي ومسموع... هل عند من قد دعي بالبني مقلته 
  بقاء جسم له للقلب تشييع... شيع القلب عن رغمٍ على وما أ

  ملا جرى وصميم القلب مصروع... أرى وشايت أين لست مفتقراً 
  هيهات يشكل مصنوع ومطبوع... الوجد طبٌع وسلواين مصانعة 
  تبني الناس أن الثوب مرقوع... إن اجلديد إذا ما زيد يف خلقٍ 

  :وقال أيضاً
  للثمت خد الورد بني السندس... نرجس لوال حيائي من عيون ال

  وضممت أعطاف الغصون امليس... ورشفت من ثغر األقاحة ريقها 
  للباقالء تلحظ بطرٍف أشوس... وهتكت أستار الوقار ومل أبل 
  سجع القيان مكاشفاً وجه املس... مايل وصهباء الدنان مطارحاً 

  ثوب احلجا ومطهر ومدنس... شتان بني مظاهرٍ وخماتل 
  والطري أفصح مسعد بتأنس... جممجمٍ بالعذل باكرين به و

  وأعرته صوتاً رخيم امللمس... نزهت مسعي عن سفاهة نطقه 
  ذاك الذي يدعي الفصيح األخرس... سفهت يف العشاق يوماً إن أكن 

  ونصيح رشدي بان نصحك فاجلس... أعذول وجدي ليس عشك فادرجي 
  ار تلك اخلافضات األروس... هل تبصر األشجار واألطيار واألزه 

  قسماً يفدي بره باألنفس... ناهللا وهو إلييت وكفى به 
  لكن سجود مسبحٍ ومقدس... ما ذاك من شكوٍ وال خلاللٍة 
  فثين إليه الكل وجه املفلس... شكراً ملن برأ الوجود جبوده 

  ودحا بسيط األرض أوثر جملس... ومسا بساط األرض فمده 
  وأنار هذي باجلوار الكنس... ه ووشى بأنواع احملاسن هذ

  وأنال فضال من يطيع ومن يسى... وأدر أخالف العطاء تطوالً 

  وكساه ثويب نوره واحلندس... حىت إذا انتظم الوجود بنسبٍة 
  شفع العطايا بالعطاء األنفس... واستكملت كل النفوس كماهلا 



  وأمت نورٍ للخالئق مقبس... بأجل هاٍد للخالئق مرشٍد 
  مرمى الرجا ومسكة املتيئس... فى املهدي إلينا رمحةً باملصط

  فل اخلطيب هبا لسان األوجس... نعٌم يضيق الوصف عن إحصائها 
  ما أبعد السلوان عن قلب األسى... إيه فحدثين حديث هواهم 

  فلقد سها عين العذول هبم وسى... إن كنت قد أحسنت نعت مجاهلم 
  ت من بلبال هذي األنفسقد هج... ما إن دعوك ببلبل إال ملا 

  وبشكره من ناطق أو أخرس... سبحان من صدع اجلميع حبمده 
  جبباهلا من قائمٍ أو أقعس... وامتدت األطالل ساجدةً له 

  أغصاهنا بأن املطيع من املسى... فإذا تراجعت الطيور وزايلت 
  ويقول ذا سجدت لذكر مقدس... فيقول ذا سكرت لنغمة منشد 

  خيفي على نظر اللبيت األكيس... حلق ال كل يفوه بقوله وا
  :وقال

  والليل ملتحف بفضل رداء... زارت على حذر من الرقباء 
  لتزيد ظلماًء إىل ظلماء... تصل الدجا بسواد فرع فاحم 

  بدر الدجا وكواكب اجلوزاء... وشى هبا من وجهها وحليها 
  ما كنت أرجوها ليوم لقاء... أهال بزائرٍة على خطر السرى 

  وتقًى على له رقيبٍ راء... قسمت لوال عفة عذريةٌ أ
  ونضحت ورد خدودها ببكائي... لنقعت غلة لوعيت برضا هبا 

  :ومن ذلك ما قاله أيضاً
  عن حميا رمى البدور بنقص... أرسلت ليل شعرها من عقص 

  يتهادى ما بني غصنٍ ودعص... فأرتنا الصباح يف جنح ليلٍ 
  عت لألنام من حتت قمصأشر... وتصدت براحمات هنوٍد 

  وبودي ذاك اللقاء وحرص... فتولت جيوش صربي اهنزاما 
  رب ظعن فيه حياةٌ لشخص... ليس كل الذي يفر بناجٍ 

  قد هوى حلمه مبهوى خلرص... كيف يل بالسلو عنها وقليب 
  ردين جيدها بأوضح نص... ما تعاطيت ظاهر الصرب إال 

  :ومن ذلك قوله أيضاً
  نفٌس خافٌت ودمٌع ووكف... املوت وقٌف أنا بني احلياة و

  عنه نعٌت وال يعرب وصف... حل يب من هواك ما ليس ينىب 
  طف واجليد مث ما منك عطف... عجباً النعطاف صدغيك واملع 

  قف طريف حريان ذلك الوقف... ضاق صدري بضيق حجلك واستو 
  يف غرام قيداه قرطٌ وشنف... كيف يرجى فكاك قلب معين 

  :وله أيضاًومن ذلك ق



  فاألفق ما بني مرقوم وموشي... رق السنا ذهباً يف الالزوردي 
  آلىلء سقطت من كف زجني... كأمنا الشهب واإلصباح ينهبها 

  :ومن شعره يف احلكم قوله
  فمن شاء عيشاً يصطرب لنوائبه... هو الدهر ال يبقى على عائذ به 
  بائبهلفوت أمانيه وفقد ح... فمن مل يصب يف نفسه فمصابه 

  :ومن ذلك قوله
  تقاه عدةً لصالح أمرك... مالك األمر تقوى اهللا فاجعل 

  فما تدري مىت ميضي بعمرك... وبادر حنو طاعته بعزمٍ 
  :ومن ذلك أيضاً

  وريٌق ما بثغرك أم رحيق... دماٌء فوق خدك أم خلوق 
  ويكنفها شفاه أم شقيق... وما ابتسمت ثنايا أم أقاٌح 

  جفونك أم هي اخلمر العتيق... عاطت وتلك سناة نومٍ ما ت
  وقليب سكره ما إن يفيق... لقد أعدت معاطفك انثناًء 

  وكأسك مقليت فمىت أفيق... مجالك حضريت وهواك راحي 
  :ومن شعره يف األوصاف

  ومسع احلزن والدمايث رشا... أرسل اجلو ماء وردٍ رذاذا 
  ض رقشاوجرى فوق بردة الرو... فانثين حول أسوق الدوح حجال 

  أصبحت من سالفة الطل رعشا... ومسا يف الغصون حلي بنان 

  وترى الريح تنقش املاء نقشا... فترى الزهر ترقم األرض رقما 
  وكأن البطاح غمٌد موشي... فكأن املياه سيٌف صقيلٌ 

ابكم السعيد، مما قلته بديهةً عند اإلشراف على جن: وكتب عقب انصرافه من غرناطة يف بعض قدماته عليها ما نصه
وقدومي مع النفر الذين أحتفتهم السيادة سيادتكم باإلشراف عليه، والدخول إليه، وتنعيم األبصار يف احملاسن 

اجملموعة لديه، وإن كان يوماً قد غابت مشسه، ومل يتفق أن كمل أنسه، وأنشده حينئذ بعض من حضر، ولعله مل 
  :عادة احلديثيبلغكم، وإن كان قد بلغكم ففضلكم حيملين يف إ

  والح لبستان الوزارة جانب... أقول وعني الدمع نصب عيوننا 
  كواكب غضت عن سناها الكواكب... أهذي مساٌء أم بناء مسا به 

  على السعد وسطى عقده واجلنائب... تناظرت األشكال منه تقابالً 
  مذانبها شهٌب هلن ذوائب... وقد جرت األمواه فيه جمرة 

  مشاسٌي زجاج وشيها متناسب... حتفه  وأشرف من علياء هبو
  كما افتر أو كما اخضر شارب... يطل على ماٍء به اآلس دائراً 

  هبا يزدهي بستاهنا واملراتب... هنالك ما شاء العلي من جاللٍة 
وملا أحضر الطعام هنالك، دعى شيخنا القاضي أبو الربكات إىل األكل، فاعتذر بأنه صائم، قد بيته من الليل، 

  :رين أن قلتفحض



  ت ألكل طعام الوزير األحل... دعونا اخلطيب أبا الربكا 
  به احتفل احلسن حىت كمل... وقد ضمنا يف نداه جنان 
  وما كل عذرٍ له مستقل... فأعرض عنا لعذر الصيام 

  وليس اجلنان حمل العمل... فإن اجلنان حمل اجلزاء 
لو أنشدتنيها، وأنتم بعد مل تفرغوا منه ألكلت : الربكات، فقالوعندما فرغنا من الطعام أنشدت األبيات شيخنا أبا 

  .معكم برا هبذه األبيات، واحلوالة يف ذلك على اهللا تعاىل
وملا قضى اهللا عز وجل، باإلدالة ورجعنا إىل أوطاننا من العدوة، واشتهر عين ما اشتهر من االنقباض عن اخلدمة، 

ى أعلى ربت اخلدمة، وتطارحت على السلطان يف استنجاز وعد الرحلة، والتية على السلطان والدولة، والتكرب عل
ورغبت يف تفويت الذمة، ونفرت عن األندلس باجلملة، خاطبين بعد صدر بلغ من حسن اإلشارة، وبراعة 

  :اإلستهالل الغاية، بقوله

ف يف العز درجات وإىل هذا يا سيدي، وحمل تعظيمي وإجاليل، أمتع اهللا تعاىل الوجود بطول بقائكم، وضاع
ارتقائكم، فإنه من األمر الذي مل يغب عن رأي املقول، وال اختلف فيه أرباب احملسوس واملعقول، أنكم هبذه اجلزيرة 
مشس أفقها، وتاج مفرقها، وواسطة سلكها، وطراز ملكها، وقالدة حنرها، وفريده دهرها، وعقد جيدها املنصوص، 

ص، مث أنتم مدار أفالكها، وسر سياسة أمالكها، وترمجان بياهنا، ولسان وكمال زينتها علىأل املعلوم واملخصو
إحساهنا، وطبيب مارستاهنا، والذي عليه عقد إدارهتا، وبه قوام إمارهتا، فلديه حيل املشكل، وإليه يلجأ يف األمر 

نكم السانح والبارح، املعضل، فال غرو أن تتقيد بكم األمساع واألبصار، وحتدق حنوكم األذهان واألفكار، ويزجر ع
ويستنبأ ما تطرف عنه العني وختتلج اجلوارح، استقراًء ملرامكم، واستطالعاً لطالع اعتزامكم، واستكشافاً ملرامي 

سهامكم، ال سيما مع إقامتكم على جناح خفوق، وظهوركم يف ملتمع بروق واضطراب الظنون فيكم مع الغروب 
صاه التسيار، وله العذر يف ذلك إذ صدعها بفراقكم مل يندمل، والشروق، حىت تستقر بكم الدار، ويلقى ع

وسرورها بلقائكم مل يكتمل، فلم يرب بعد جناحها املهيض، وال جم ماؤها املغيض، وال متيزت من داجيها لياليها 
البيض، وال استوى هنارها، وال تألقت أنوارها، وال اشتملت نعماؤها، وال نسيت غماؤها، بل هي كالناقة، 

احلديث العهد باملكاره، تستشعر نفس العافية، وتتمسح منكم باليد الشافية، فبحياتكم عليها، وعظيم حرمتكم و
على من لديها، ال تشوبوا هلا عذب اجملاج باألجاج، وتقنطوها مما عودت من طيب املزاج، فما لدائها، وحياة 

ايةً مبا يعنيكم، ما نال جانبكم صانه اهللا هبذا قربكم، غري طبكم من عالج، وإين ليخطر خباطري حمبةً فيكم، وعن
الوطن من اجلفاء، مث أذكر ما نالكم من حسن العهد وكرم الوفاء، وأن الوطن إحدى املواطن األظآر اليت حيق هلن 
مجيل االحتفاء، وما يتعلق بكم من حرمة أولياء القرابة وأوىل الصفاء، فيغلب على ظين، أنكم حلسن العهد أجنح، 

نفسكم على أوليائكم أمسح، واليت هي أعظم قيمةً يف فضائلكم أوهب وأمنح، وهب أن الدر ال حيتاج يف  وحبق
اإلثباب إىل شهادة النحور واللبات، والياقوت غين املكان، عن مظاهرة القالئد والتيجان، أليس أنه أعلى للعيان 

شمس وإن كانت أم األنوار وجالء األبصار، مهما وأبعد عن مكابرة الربهان، تألقها يف تاج امللك أنو شروان، وال
أغمي مكاهنا من األفق، قيل الليل هو أم هنار، وكما يف علمكم ما فارق ذو األحالم، وأولو األرحام، مواطن 

استقرارهم، وأماكن قرارهم، إال برغمهم واضطرارهم، واستبدال دراهي خري من دراهم، ومىت توازن األندلس 
عنها إال مبكة أو يثرب، ما حتت أدميها أشالء أولياء وعباد، وما فوقه مرابط جهاد، ومعاقد ألوية باملغرب، أو يعوض 

يف سبيل اهللا،ومضارب أوتاد، مث يبوىء ولده مبوأ أجداده، وجيمع له بني طرافه وتالده أعيذ أنظاركم املسددة من 



  .وهي طويلة. عيد، والعود احلميدرأى فائل، وسعي طويل مل حيل منه بطائل فحسبكم من هذا اإلياب الس
  :فأجبته عنها بقويل

  فالعذل ال يدخل أمساعي... مل يف اهلوى العذري أو ال تلم 
  كل أمرىٍء يف شأنه ساعي... شأنك تعنيفي وشأين اهلوى 

 من أهال بتحفة القادم، ورحيانة املنادم، وذكرى اهلوى املتقادم، ال يصغر اهللا مسراك، فما أسراك، لقد جلبت إىل
مهومي ليال، وجبت خيال ورجال، ووفيت من صاع الوفا كيال، وظننت يب األسف على ما فات، فأعملت 

االلتفات، لكيال، فأقسم لو أن األمر اليوم بيدي، أو كانت اللمة السوداء، من عددي ما أفلت أشراكي املنصوبة 
محى كسحته الغارة الشعواء، وغريت ربعه  ألمثالك حول املياه وبني املسالك، وال علمت ما هنالك، لكنك طرقت

األنواء، فخمد بعد ارجتاجه، وسكت أذين دجاجه، وتالعبت الرياح واهلوج فوق فجاجه، وطال عهده بالزمان 
  :األول، وهل عند رسمٍ دارس من معول، وحيا اهللا ندباً إىل زياريت ندبك، وبآدابه احلكيمة أدبك

  هدى الشفاء إىل العليلكمن أ... فكان وقد أفاد بك األماين 
  :وهي شيمةٌ بوركت من شيمة، وهبة اهللا قبله،من لدن املشيمة، ومن مثله يف صلة رعى، وفضل سعي، وقولٍ ووعي

  والزهر عامتة... قسما بالكواكب الزهر 
  ختمت بابن خامتة... إمنا الفضل ملةٌ 

اٍه عن التحمل، ونظرين بالعني كساين حلة وصفه، وقد ذهب زمان التجمل، ومحلين ناهض شكره، وكتدي و
ولو ترك : الكليلة عن العيوب فهال أجاد التأمل واستطلع طلع نثي، ووايل يف مركب املعجزة حثى، وإمنا أشكوبين

القطا ليال لناما وما حال مشل وتده مفروق، وقاعدته فروق، وصواع بين أبيه مسروق، وقلب قرحه من عضة الدهر 
دام، هذا وقد صارت الصغرى، اليت كانت الكربى، ملشيبٍ مل يرع أن هجم، ملا جنم، دامٍ، ومجرة حسرته ذات احت

  :مث هتلل عارضه وانسحم
  فاهلجر يف تلف الغريب سريع... ال جتمعي هجراً علي وغربةً 

نظرت فإذا اجلنب ناب، وانلفس فريسة ظفر وناب، واملال أكيلة انتهاب، والعمر رهن ذهاب، واليد صفٌر من كل 
  .اب، وسوق املعاد متراميةٌ، واهللا سريع احلساباكتس

  ولكن ال خيار مع الزمان... ولو نعطي اخليار ملا افترقنا 
وهب أن العمر جديٌد، وظل األمن مديٌد، ورأى االغتباط بالوطن سديٌد، فما احلجة لنفسي، إذا مرت مبطارح 

  .، والزمان ولود، وزناد الكون غري صلودجفوهتا، ومالعب هفوهتا، ومناقب قناهتا، ومظاهر عزاهتا ومناهتا
  تركته حني جير حبل يفرق... وإذا امرؤ لدغته أفعى مرة 

مث أن املرغب قد ذهب، والدهر قد استرجع ما وهب، والعارض قد اشتهب، وآراء االكتساب مرجوحة مرفوضةٌ، 
عقودةٌ، والتوبة بفضل اهللا عز وجل وأمساؤه على اجلوار خمفوضةٌ، والنية مع اهللا على الزهد فيما بأيدي الناس م

شروطها غري معارضة وال منقودة، واملعاملة سامرية، ودروع الصرب سابرية، واالقتصاد قد قرت العني بصحبته، واهللا 
قد عوض حب الدنيا مبحبته، فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق، وقد رقي لدغتها ألف راق، ومجعتين هبا احلجرة، ما 

رة، جل شأين، وقد رضي الوامق وسخط الشاين، إين إىل اهللا تعاىل مهاجر، وللغرض األدىن هاجر، الذي تكون األج
وألظعان السرى زاجر، ألحد إن شاء اهللا وحاجر، ولكن دعاين إىل اهلوى، هلذا املوىل املنعم هوى، خلعت نعلي 

حلال واهللا أغلب، وعسى أن ال خييب الوجود وما خلعته، وشوق أمرين فأطعته، وغالب واهللا صريي فما استطعته، وا



املطلب، فإن يسره رضاه فأمل كمل، وراحل احتمل، وحاد أشجى الناقة واجلمل، وإن كان خالف ذلك، فالزمان 
  .جم العوائق، والتسليم مبقامي الئق

  يصرف األمر من حال إىل حال... ما بني غمضة عني وانتباهتها 
طريه، وعموم خريه، وبركة جهاده، وعمران رباه ووهاده، بأشالء عباده  وأما تفضيله هذا الوطن على غريه، ليمن

وزهاده حىت ال يفضله إىل أحد احلرمني، فحٌق برٌي من املني، لكىن للحرمني جنحت، ويف جو الشوق إليهما 
سرحت، فقد أفضت إىل طريق قصدي حمجته، ونصرتين واملنة هللا حجته، وقصد سيدي أسىن قصد، توخاه الشكر 

حلمد، ومعروٌف عرف به النكر، وأملٌ انتحاه الفكر، واآلمال واحلمد هللا بعد متتار، واهللا خيلق ما يشاء وخيتار وا
ودعاؤه يظهر الغيب مدد، وعدة وعدد، وبره حايل الظعن واإلقامة معتملٌ معتمد، وجمال املعرفة بفضله، ال حيصره 

  .أحد، والسالم
  .شعبان عام سبعني وسبعمائةوهو اآلن بقيد احلياة وذلك ثاين عشر 

  أمحد بن عباس بن أيب زكريا

  .ثبت خبط ابن التياىن، أنصارى النسب، يكىن أبا جعفر. ويقال ابن زكريا
  حاله

كان كاتباً حسن الكتابة، بارع اخلط فصيحاً، غزير األدب، قوي املعرفة، شارعاً يف الفقه، مشاركا يف العلوم، 
لألدوات السلطانية، مجيل الوجه، حسن اخللقة، كلفاً باألدب، مؤثراً له على  حاضر اجلواب، ذكي اخلاطر، جامعاً

سائر لذاته، جامعاً للدواوين العلمية، معنياً هبا مقتنياً للجيد منها مغالياً فيها، نفاعا من خصه هبا، ال يستخرج منها 
تجار معه فيها، ومجع منها ما مل يكن عند شيئاً، لفرط خبله هبا، إال لسبيلها، حىت لقد أثرى كثٌري من الوراقني وال

  .ملك
يساره، يقال إنه مل جيتمع عند أحد من نظرائه ما اجتمع عنده من عني وورق ودفاتر وخرق، وآنية، ومتاع وأثاث 

  .وكراع
  مشيخته

  .روي عن أيب متام غالب التياين، وأيب عبد اهللا بن صاحب األحباس
  نباهته وحظوته

 ذكره، وراثاً الوزارة عن أبيه، وهي ما هي يف قطر متحر بينابيع السخلية، وثر هبذه األمنة وزر لزهري العامري اآليت
  .مستنداً إىل قعساء العزة، فتبنك نعيماً كثرياً، جتاوز اهللا عنه

  دخوله غرناطة
  .الذي اتصل علمي أنه دخل غرناطة منكوباً حسبما يتقرر

  نكبته

ني أمريه زهري، وبني باديس، أمري غرناطة، من املفاسدة، وفصل صحبه إىل زعموا أنه كان أقوى األسباب فيما وقع ب
وقم باديس وقبيله، وحطه يف حيز هواه وطاعته، وكان من شاء اهللا من استيالء باديس على مجلتهم، ووضع سيوف 

ه يغلي قومه فيهم، وقتل زهري، واستئصال حملته، وقبض يومئذ على أمحد بن عباس، وجيء به إىل باديس، وصدر



قال ابن حيان . حقداً عليه، فأمر حببسه، وشفاؤه الولوغ يف دمه، وعجل عليه بعد دون أصحابه من محلة األقالم
حديث ابن عباس أنه، كان قد ولع ببيت شعر صريه هجواه أوقات لعبه بالشطرنج، أو معىن يسنح له مستطيالً 

  .جبده
  حرام وهضمي على الدهر شيء... عيون احلوادث عين نياٌم 

سيوقظها قدٌر ال ينام فما كان إال : وشاع بيته هذا عند الناس، وغاظهم حىت قلب له مصراعه بعض الشعراء فقال
كال وال حىت تنبهت احلواث هلضمه، إنتباهةً انتزعت منه خنوته وعزته، وغادرته أسرياً ذليالً يرسف يف وزن أربعني 

اليت تأملت من ضغطة جوربه، يوم أصبح فيه أمرياً مطاعاً أعىت اخللق رطالً من قيده، منزعجاً من عضه لساقه البضة، 
  .على بابه، وآمنهم مبكره، فأخذه أخذ مليٍك مقتدرٍ، واهللا غالٌب على أمره

  وفاته
كان باديس قد أرجأ قتله مع مجاعة من األسرى، وبذلك يف فداء نفسه ثالثني ألف دينار من الذهب : قال أبو مروان
ليها نفس باديس، إال إنه عرض ذلك على أخيه بلكني، فأنف منه، وأشار عليه بقتله، لتوقعه إثارة فتنة العني، مالت إ

قال فانصرف يوماً من بعض ركباته مع أخيه، فلما توسط الدار اليت . أخرى على يديه، تأكل من ماله أضعاف فديته
به على بن القروى، وأمر بإخراج أمحد إليه، فيها أمحد بقصبة غرناطة، لصق القصر، ووقف هو وأخوه بلكني، وحاج

فأقبل يرسف يف قيده حىت وقف بني يديه، فأقبل على سبه وتبكيته بذنوبه، وأمحد يتلطف إليه، ويسأله إراحته مما هو 
اليوم تستريح من هذا األمل، وتنتقل إىل ما هو أشد، وجعل يراطن أخاه بالرببرية، فبان ألمحد وجه : فيه، فقال له

ت، فجعل يكثر الضراعة، ويضاعف عدد املال، فأثار غضبه، وهز مزراقه، وأخرجه من صدره، فاستغاث اهللا، املو
  .زعموا، عند ذلك، وذكر أوالده وحرمه، للحني أمر باديس حبز رأسه ورمي خارج القصر

: مع جسده، قالرأيت جسد ابن عباس ثاين يوم قتله، مث قال يل باديس، خذ رأسه ووراه : حدث خادم باديس، قال
ضع عدواً إىل جنب عدو، : وقال يل باديس. فنبشت قربه، وأضفته إىل جسده، جبنب أيب الفتوح قتيل باديس أيضاً

إىل يوم القصاص، فكان قتل أيب جعفر عشية احلادي والعشرين من ذي احلجة سنة سبع وعشرين وأربعمائة، بعد 
  .نفعه اهللا ورمحه. ثالثنيوكان يوم مات ابن . اثنني ومخسني يوماً من أسره

  ابن عطية القضاعي
أمحد بن أيب جعفر بن حممد بن عطية القضاعي من أهل مراكش، وأصله القدمي من طرطوشة مث بعد، من دانية يكىن 

  .أبا جعفر
  حاله

  كان كاتباً بليغاً، سهل املأخذ منقاد القرحية، سيال الطبع
  مشيخته

  .مراكشأخذ عن أبيه، وعن طائفة كبرية من أهل 
  نباهته

مث ملا انقطعت دولة . كتب عن علي بن يوسف بن تاشفني، وعن إبه تاشفني، وعن أيب إسحاق وكان أحظى كتاهبم
وملا أثار املاسي اهلداية بالسوس، ورمي املوحدين حبجرهم الذي رموا به . ملتونة، دخل يف لفيف الناس، وأخفى نفسه
هزوها إليه وانتدب منهم إىل مالقاته، أبو حفص عمر بن حيىي اهلنتايت، يف البالد، وأعيا أمره، وهزم جيوشهم، اليت ج

جيش خشن من فرسان ورجاله، كان أبو جعفر بن عطية، من الرجالة، مرتسما بالرماية، والتقى اجلمعان، فهزم 



ذ أبو حفص وقتل الدعي املذكور، وعظم موقع الفتح عند األمري الغالب يومئ. جيش املاسي، وظهر عليه املوحدون
عمر، فأراد إعالم اخلليفة عبد املؤمن، مبا سناه اهللا، فلم يلق يف مجيع من استصحبه من جيلي عنه، ويويف ما أراده، 

فتجاهل . فذكر له أن فًتى من الرماة خياطر بشيء من األدب واألشعار والرسايل فاستحضره، وعرض عليه غرضه
فكتب رسالة فائقة مشهورة، فلما فرغ منها وقرأها عليه اشتد إعجابه وظاهر بالعجز، فلم يقبل عذره، واشتد عليه، 

هبا وأحسن إليه، واعتىن به، واعتقد أنه ذخٌر يتحف به عبد املؤمن وأنفذ الرسالة، فلما قرئت مبحضر أكابر الدولة، 
. ستصحابه مكرماًعظم مقدارها، ونبه فضل منشيها، وصدر اجلواب ومن فصوله االعتناء بكاتبها، واإلحسان إليه وا

وملا أدخل على عبد املؤمن سأله عن نفسه، وأحظاه لديه وقلده خطة الكتابة، وأسند إليه وزارته، وفوض إليه النظر 
يف أموره كلها، فنهض بأعباء ما فوض إليه، وظهر فيه استقالله وغناؤه، واشتهر بأمجل السعي للناس واستمالتهم 

فكان حممود السرية، منحب احملاوالت، ناجح املساعي، سعيد املأخذ،  باإلحسان وعمت صنايعه، وفشا معروف،
  .ميسر املآرب، وكانت وزارته زيناً للوقت، كماال للدولة

  حمنته

قالوا، واستمرت حالته إىل أن بلغ اخلليفة عبد املؤمن أن النصارى غزوا قصبة أملرية، وحتصنوا هبا، واقترن بذلك 
فأصحبه أبا جعفر بن عطيه، وأمره أن يتوجه بعد استقرار ولده هبا إىل أملرية، وقد  تقدمي ابنه يعقوب على إشبيلية،

تقدم إليها السيد أبو سعيد بن عبد املؤمن، وحصر من هبا النصارى، وضيق عليهم، ليحاول أمر إنزاهلم، مث يعود إىل 
على ما حاوله من ذلك، واستنزل إشبيلية، ويتوجه معها مع واليها، إىل منازلة الثائر هبا على الوهييب، فعمل 

النصارى من أملرية على العهد حبسن حماولته، ورجع السيد أبو سعيد إىل غرناطة، مزعجني إليها، حىت يسبقا جيش 
فعندما خال منه اجلو، ومن اخلليفة مكانه، وجدت . الطاغية، مث انصرف إىل إشبيلية ليقضي الغرض من أمر الوهييب

بري عليه، والسعي به، حىت أوغروا صدر اخلليفة، فاستوزر عبد املؤمن ابن عبد السالم بن حساده، السبيل إىل التد
وانربى ملطالبة ابن عطية، وجد يف التماس عوراته، وتشنيع سقطاته، وأغرى به صنايعه، وشحن عليه . حممد الكومي

قرح، يف كونه مل يقف يف اصطناع حاشيته، فربوا وراشوا وانقلبوا، وكان مما نقم على أيب جعفر، نكاة القرح بال
العدد الكثريمن اللمتونيني، وانتياشهم من مخوهلم، حىت تزوج بنت حيىي احلمار من أمرائهم، وكانت أمهم زينب 

حىت نظم منهم مروان بن عبد العزيز، . بنت علي بن يوسف، فوجدوا السبيل بذلك إىل استئصال شأنته واحلكام
  .طرحت مبجلس عبد املؤمن طليقه ومسترق اصطناعه، أبياتاً

  قوالً تبني لذي لب حقائقه... قل لإلمام أطال اهللا مدته 
  وطالب الثأر مل تؤمن بوائقه... إن الزراجني قوم قد وترهتم 

  لذاك ما كثرت فيهم عالئقه... وللوزير إىل آرائهم ميلٌ 
  فرمبا علق عن أمر عوائقه... فبادر احلزم يف إطفاء نارهم 

  فاحذر عدوك واحذر من يصادقه... واالهم كهم  هم العدو ومن
  واحلق أبلج ال ختفى طرايقه... اهللا يعلم أين ناصٌح لكم 

قالوا، وملا وقف عبد املؤمن على هذه األبيات البليغة يف معناها وغر صدره على وزيره الفاضل أيب جعفر، وأسر له 
وانتهى ذلك كله إىل أيب جعفروهو . ه بسر فأفشاهوقيل أفضى إلي. يف نفسه تغرياً، فكان ذلك من أسباب نكبته

باألندلس، فقلق وعجل باالنصراف إىل مراكش، فحجب عند قدومه، مث قيد إىل املسجد يف اليوم الثاين بعده، حاسر 



العمامة، واستحضر الناس على طبقاهتم وقرروا ما يعلمون من أمره وما صار إليهم منه، فأجاب كل مبا اقتضاه 
. بسجنه، ولف معه أخوه أبو عقيل عطية، وتوجه عبد املؤمن يف إثر ذلك زايراً إىل تربة املهدي هواه، فأمر

فاستصحبهما منكوبني حبال ثقاف، وصدرت عن أيب جعفر يف هذه احلركة، من لطايف األدب، نظما ونثرا يف سبيل 
وجهته أعادمها معه، قافالً إىل مراكش،  التوسل بتربة إمامهم، عجائب مل جتد، مع نفوذ قدر اهللا فيه، وملا انصرف من

فلما حاذى تاقمرت، أنفذ األمر بقتلهما، بالشعراء املتصلة باحلصن على مقربة من املالحة هنالك، فمضيا لسبيلهما 
  .رمحهما اهللا

  شعره وكتابته

، ومل تنفك نفسي عن تاهللا لو أحاطت يب خطيئةٌ: كان مما خاطب به اخلليفة عبد املؤمن مستعطفاً كما قلناه من رسالة
اخلريات بطيئةً، حىت سخرت مبن يف الوجود، وأنفت آلدم من السجود، وقلت إن اهللا مل يوح إىل الفلك إىل نوح، 
وبريت لقرار مثود نبالً، وأبرمت حلطب نار اخلليل حبالً، وحططت عن يونس شجرة اليقطني، وأوقدت مع هامان 

ر الرسول فنبذهتا، وافتريت على العذراء البتول فقذفتها، وكتبت على الطني، وقبضت قبضةً من الطري من أث
صحيفة القطيعة بدار الندوة، وظاهرت األحزاب بالقصوى من العدوة، وذممت كل قرشي، وأكرمت ألجل وحشى 

كل حبشي، وقلت إن بيعة السقيفة ال توجب إلمام خليفة، وشحذت شفرة غالم املغرية بن شعبة، واعتقلت من 
ار وقتل أمشطها بشعبة، وغادرت الوجه من اهلامة خضيباً، وناولت من قرع سن اخلمسني قضيباً، مث أتيت حصار الد

  :حضرة املعصوم الئذاً، وبقرباإلمام املهدي عائذاً لقد آن ملقاليت أن تسمع، وأن تغفر يل هذه اخلطيئات أمجع
  حبمل قلوبٍ هدها اخلفقان... فعفواً أمري املؤمنني فمن لنا 

  بان العزاء لفرط البث واحلزن... اً علينا أمري املؤمنني فقد عطف
  وعطفةٌ منكم أجنى من السفن... قد أغرقتنا ذنوٌب كلها جلٌج 
  هلا ورمحتكم أوقى من اجلنن... وصادفتنا سهاٌم كلها غرٌض 

  مبن أجازته رمحاكم من احملن... هيهات للخطب أن تسطو حوادثه 
  بنصره مل خيف بطشاً من الزمن.. .من جاء عندكم يسعى على ثقة 

  والطرف ينهض بعد الركض من وسن... فالثوب يطهر بعد الغسل من درن 
  من دون من عليهم ال وال مثن... أنتم بذلتم حياة اخللق كلهم 

  تلك احلياتني من نفسٍ ومن بدن... وحنن من بعض من أحييت مكارمكم 
  ح يف فرع وال فنتمل يألفوا النو... وصبية كفراخ الورق من صغر 

  والكل لوالك مل يوجد ومل يكن... قد أوجدهتم أياٍد منك سابغة 
كتبنا هذا : ومن فصول رسالته اليت كتب هبا عن أيب حفص، وهي اليت أورثته الكتابة العلية والوزارة كما تقدم قوله

فتح .  من عند اهللا العزيز احلكيممن وادي ماسة بعد ما تزحزح أمر اهللا الكرمي، ونصر اهللا املعلوم، وما النصر إال
مبسرى األنوار إشراقاً، وأحدق بنفوس املؤمنني إحداقاً، ونبه لألماين النائمة جفوناً وأحداقاً، واستغرق غاية الشكر 

استغراقاً، فال تطيق األلسن كنه وصفه إدراكاً وال حلاقاً، مجع أشتات الطب واألدب وتقلب يف النعم أكرم منقلب، 
  :ء األمل إىل عقد الكربومأل دال

  وتربز األرض يف أثواهبا القشب... فتٌح تفتح أبواب السماء له 



كان أولئك الضالون املرتدون قد بطروا عدواناً وظلماً، . وتقدمت بشارتنا به مجلة، حني مل تعط احلال بشرحه مهلة
م الشقي قد استمال النفوس خبزعبالته، واقتطعوا الكفر معين وإمساً، وأملى هلم اهللا ليزدادوا إمثاً، وكان مقدمه

واستهوى القلوب مبهوالته، ونصب له الشيطان من حباالته، فأتته املخاطبة من بعد وكثب، ونسلت إليه الرسل من 
كل حدب، واعتقدته اخلواطر أعجب عجب، وكان الذي قادهم لذلك، وأوردهم تلك املهالك، وصول من بتلك 

قطاع عن الناس، فيما سلف من األعوام، واشتغل على رغمه بالصيام والقيام، آناء السواحل، ممن ارتسم برسم االن
  .الليل واأليام، لبسوا الناموس أثواباً، وتدرعوا الرياء جلباباً، فلم يفتح اهللا هلم إىل التوفيق باباً

خلطيئات عن يساره، فصرع واحلمد هللا حلينه، وبادرت إليه بوادر منونه، وأتته وافدات ا: ومنها يف ذكر صاحبهم
وميينه، وكان يدعي أن املنية يف هذه األعالم ال تصيبه، ويزعم أنه يبشر بذلك والنوائب ال تنوبه، ويقول يف سواه 
قوالً كثرياً، وخيتلق على اهللا إفكاً وزوراً، فلما عاينوا هيئة اضطجاعه، ورأوا ما خطته األسنة يف أعضائه، ونفذ فيه 

روا على استرجاعه، هزم هلم من كان هلم من األحزاب، وتساقطوا على وجوههم كتساقط من أمر اهللا ما مل يقد
الذباب، وأعطوا عن بكرة أبيهم صفحة الرقاب، ومل تقطر كلومهم إال على األعقاب، فامتألت تلك اجلهات 

ن خر صريعاً، بأجسادهم،وأذنت اآلجال بانقراض آماهلم، وأخذهم اهللا بكفرهم وفسادهم، فلم يعاين منهم إال م
وسقى األرض جنيعاً، ولقي من وقع اهلنديات أمراً فظيعاً، ودعت الضرورة باقيهم إىل الترامي يف الوادي، فمن كان 

يؤمل الفرار منهم ويرجتيه، ويسبح طامعاً يف اخلروج إىل ما ينجيه، اختطفته األسنة اختطافاً، وأذاقته موتاً ذعافاً، 
ودخل املوحدون إىل . ورام البقاء يف ثجه، قضى عليه شرقه، وألوى فرقته غرقهومن جل يف الترامي على جلجه، 

الباقية الكائنة فيه، يتناولون قتاهلم طعناً وحرباً، ويلقوهنم بأمر اهللا هوناً عظيماً وكرباً، حىت سطت مراقات الدماء 
لعربة للمعترب، يف جرى املاء على صفحات املاء، وحكت محرهتا علىزرقه، محرة الشفق على زرق السماء، وظهرت ا

  .جرى األحبر
  دخوله غرناطة

احتل بغرناطة عام إحدى ومخسني ومخسمائة، ملا استدعى أهل جهات أملرية، السيد أبا سعيد إىل منازلة من هبا 
النصارى، وحشد، ونزل عليها، ونصب اجملانيق على قصبتها، واستصرخ من هبا الطاغية، فأقبل إىل نصرهم، 

سيد أبو سعيد اخلليفة، فوجه إليه الكبري أبا جعفر بن عطية صحبة السيد أيب يعقوب ابنه، فلحق به، واستمد ال
واتصل احلصار شهوراً سبعة، وبذل األمن ملن كان هبا، وعادت إىل ملكة اإلسالم، وانصرف الوزير أبو جعفر 

ففي أثناء هذه احلركة دخل أبو جعفر  صحبة السيد أيب يعقوب إىل إشبيلية، وجرت أثناء هذه األمور يطول شرحها،
  .غرناطة، وعد فيمن ورد عليها

  مولده
  مبراكش عام سبعة وعشرين ومخسمائة

  وفاته
  .على حسب ما تقدم ذكره، لليلة بقيت من صفر سنة ثالث ومخسني ومخسمائة

  حممد بن شعيب الكرياين
  .من قبائل الريف الغريب من أهل فاس، يكىن أبا العباس، ويعرف بابن شعيب من كريانة، قبيلة

  حاله



من أهل املعرفة بصناعة الطب، وتدقيق النظر فيها، مشاركاً يف الفنون، وخصوصاً يف علم األدب، : من عائد الصلة
حافظاً للشعر، ذكر أنه حفظ منه عشرين ألف بيت للمحدثني، والغالب عليه العلوم الفلسفيه، وقد مقت لذلك، 

فيه العذار، فلم حيل بطائل، إال أنه كان تفوه بالوصول، شنشنة املفتونني هبا على  وهتتك يف علم الكمياء، وخلع
كتب يف ديوان سلطان املغرب مرئسا، وتسرى جارية . وله شعر رائق، وكتابة حسنة، وخط ظريف. مدى الدهر

وكان شديد الغرام  رومية إمسها صبح، من أمجل اجلواري حسناً، فأدهبا حىت لقنت حظاً من العربية، ونظمت الشعرن
هبا، فهلكت أشد ما كان حباً هلا، وامتداد أمل فيها، فكان بعد وفاهتا ال يرى إال يف تأوه دائم، وأسف متماٍد، وله 

  .فيها أشعار بديعة يف غرض الرثاء
  مشيخته

بد اهللا بن قرأ يف بلده فاس على كثري من شيوخها، كاألستاذ أيب عبد اهللا بن أجروم نزيل فاس، واألستاذ أيب ع
  .رشيد، ووصل إىل تونس، فأخذ منها الطب واهليئة على الشيخ رحلة وقته يف تلك الفنون، يعقوب بن الدراس

وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صفوان، وقد نشأت بينهما صداقة أوجبها القدر املشترك من الولوع 
  فيها ضيعة خبارج مالقة كألها اللهكبالصنعة املرموزة، يتشوق إىل جهة كانوا خيلون هبا للشيخ 

  وتلك الغدايا وتلك الليال... رعى اهللا وادي شنياية 
  وودق املياه وسحر الظالل... ومسرحنا بني خضر الغصون 

  ومكرعنا يف النمري الزالل... ومرتعنا حتت أدواحه 
  إذا ما انتشت فوقه كالعوال... نشاهد منها كعرض احلسام 

  آللٍ وأحسن هبا من آلل. ..وهللا من در حصبائه 
  كخودٍ ترمن فوق احلجال... وليلٍ به يف ستور الغصون 

  ح النسيم هبا يف اعتدال... وأسحاره كيف راقت وص 
  عميد احلالل محيد اخلالل... وهللا منك أبا جعفر 

  ز وتسفر يل عن معاين املعال... تطارحين برموز الكنو 
  سحرٍ حاللٍ ويا طيبة كل... وتبدلين يف شجون احلديث 
  جميباً به عن عريض النوال... فألقط من فيك سحر البيان 

  كثري املقال قليل النوال... أفدت الذي دوهنا معشٌر 
  سواك وبعد كما ال أبال... فأصبحت ال أبتغي بعدها 

  :وخاطب الفقيه العامل أبا جعفر بن صفوان يسأله عن شيء من علم الصناعة مبا نصه
  أقصى أماين النفس من جند... كنها دار اهلوى جنٌد وسا
  :ومما صدر به رسالة

  ويوصل هذا احلبل بعد انبتاته... أجيمع هذا الشمل بعد شتاته 
  فينشر ميت األنس بعد مماته... أما للبلي آية عيسويةٌ 

  برؤيته يف عذبه وفراته... ويورد عيين بعد ملح مدامعي 
  :باملغرب، أبو القاسم بن صفوان قوله وأنشد له صاحبنا الفقيه اجلليل صاحب العالمة

  أحلاظه يف الورى هلا فتك... يا رب ظيب شعاره نسك 



  ال تعجبوا أن قومه الترك... يترك من هام به مكتئباً 
  فيمش الهياً إذا أشكو... أشكو له ما لقيت من حرق 

  فكان صربي ختامه مسك... صربت حىت أطل عارضه 
  :ومن املعاتبة والفكاهة قوله

  بأرخص السوم وأغاله... ائعٌ للكتب يبتاعها وب
  يته وحمض العني وأرضاه... يف نصف االستذكار أعط 

  :وله أيضاً
  إن السلو لدون ما يتوعد... يا من توعدين حبادث هجره 

  فأكفف فقد سبق الوعيد املوعد... هذا عذارك وهو موضع سلويت 
  األسودفبذاك خربنا الغراب ... وأظن سلوتنا غداً أو بعده 

  :وله أيضاً
  هذا حبيبك قد أطل عذاره... قال العذول تنقصاً جلماله 

  فلذا تساوي ليله وهناره... ال بل بدا فصل الربيع خبده 
  :وله يرثي

  مبهجيت أسىن األمان... يا قرب صبحٍ حل فيك 
  أشهى البقاع إىل العيان... وغدوت بعد عياهنا 

  انتقصي مكانك عن مك... أخشى املنية إهنا 
  اس وقابر بالقريوان... كم بني مقبور بف 
  :وله أيضاً يرثيها

  وثابت حبه مل يدرس... يا صاحب القرب الذي أعالمه درست 
  أيأستين فكأنين مل أيأس... ما اليأس منك على التصرب حاملي 

  نفسي تعاين شجو كل األنفس... ملا ذهبت بكل حسن أصبحت 
  عن صبحك املتنفس ال تنجلي... أصباح أيامي ليال كلها 

  :وقال يف ذلك
  غداة جد به الوفاق... أعلمت ما صنع الفراق 
  ظرات والدمع استباق... ووقفت منهم حني للنا 

  أبطى بنفسك يف السباق... سبقت مطاياهم فما 
  للبني خطٌب ال يطاق... أأطقت محل صدودهم 

  أتقول دارهم العراق... عن ذات عرق أصعدوا 
  فلذاك ما شئت الرباق.. .نزلوا بربقة مثهد 

  يقفوا مبجتمع الرفاق... وتيامنوا عفان أن 

  لو وافقوا بعض الرفاق... ما ضرهم وهم املىن 
  فشغلت عن وعد التالق... قالوا تفرقنا غداً 



  د فكان عيشك يف اتفاق... عمداً رأوا قتل العمي 
  ومجع عينك أن يراق... أوىل جلسمك أن يرق 

  دعه ودعوى االشتياق ...أما الفؤاد فعندهم 
  فمحل صدرك عنه ضاق... أعتاد حب حملهم 
  ب مضت بأيامي الرقاق... واها لسالفة الشبا 
  بني الترايب والتراق... أبقت حرارة لوعٍة 
  من أدمعي كأٌس دهاق... ال تنطفي وورودها 

  :وقال أيضاً
  أدعوك عن شحٍط وإن مل تسمع... يا موحشي والبعد دون لقائه 

  ألراك رأى العني لوال أدمعي...  الشوق حىت إنين يدنيك مين
  حلديثكم وأصيح كاملستطلع... وأحن شوقاً للنسيم إذا سرى 
  وسط الفراق فصار حظي مسمع... كان اللقا فكان حظي ناظري 
  إن كان جيهل من مقامي موضع... فابعث خيالك هتده نار احلشي 
  بكم مل جتمعفصدى فليل ركا... واصحبه من نومي بتحفة قادم 

  دخوله غرناطة

دخل غرناطة على عهد السابع من ملوكها األمري حممد لقربٍ من واليته يف بعض شئونه، وحقق هبا تغيري أمر 
  .األدوية املنفردة اليت يتشوف الطيب إليها والشحرور وهي بقرية شون من خارجها

  .بعني وسبعمائةوفاته رمحه اهللا، تويف بتونس يف يوم عيد األضحى من سنة تسع وأر
  ابن عرفة اللخمي

أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ابن حممد بن حسني بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي 
  .الفقيه، الرئيس، املتفنن، حامل راية مذهب الشعر يف وقته، املشار إليه بالبنان يف ذلك ببلده، يكىن أبا العباس

  حاله
ب، طرفاً يف اإلدراك، مهذب الشمايل، ذلق اللسان، ممتع اجملالسة واحملاضرة، حلو الفكاهة، يرمي كان فذاً يف األد

  .كل غرضٍ بسهم، إىل شرف النشأة وعز املرتبة، وكرم احملتد، وأصالة الرياسة
بدر  حضرت مبجلس ذي الوزارتني أيب عبد اهللا بن احلكيم، وأبو العباس: حدثين الشيخ أبو زكريا بن هذيل، قال

مث قمنا إىل زبارين يصلحون شجرة عنب، . هالته، وقطب جاللته، فلم حير بشيٍء إال ركض فيه، وتكلم مبلىء فيها
فقال الوزير، يا أبا العباس ما تركت هلؤالء أيضاً، حظاً . فقال لعريفهم حق هذا أن يقصر، ويطال هذا، ويعمل كذا

  .ضاره ووساعة ذرعه، وامتداد حظ كفايتهمن صناعتهم، يستحقون به األجرة، فعجبنا من استح
  قدومه على غرناطة

قدم عليها مع اجلملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية على بلدهم، ونزول البالء والغالء واحملنة هبم، واجلالء هبم 
هلم مبا تقدم يف آخر عام مخسة وسبعمائة، ويأيت التعريف هبم، بعد إن شاء اهللا، وكان أوفر الدواعي يف االستعطاف 

بني يدي أدعيائهم، ودخوهلم على السلطان، أن الذي تنخل مبثله السخائم، وتذهب اإلحن، وخطب لنفسه، 
فاستمرت، حاله لطيف املنزلة، معروف املكانة، مالزماً جملس مدبر الدولة، مرسوماً بصداقته، مشتمالً عليه بربه، إىل 



  .نأن كان من تقلب احلال، وإدالة الدولة، ما كا
  شعره

وشعره منطٌ عال، وحمل الرباعة حال، لطيف اهلبوب، غزير املائية، أنيق الديباجة، جم احملاسن، فمنه يف مذهب 
  :املدح، خياطب ذا الوزارتني أبا عبد اهللا ابن احلكيم

  وحكمت قليب جبورك فاعدل... متلكت رقي باجلمال فأمجل 
  جفونك يعزل يف حكمه إال... أنت األمري على املالح ومن جير 
  لك بالكمال ونقصه مل جيهل... إن قيل أنت البدر فالفضل الذي 
  ولكان دونك يف احلضيض األسفل... لوال احلظوظ لكنت أنت مكانه 

  إما جريٌح أو مصاب املقتل... عيناك نازلنا القلوب فكلها 
  فأصيب قليب يف الرعيل األول... هزت ظباها بعد كسر جفوهنا 

  مسعي عن العذال فيك مبعزل... واك ومل يزل ما زلت أعذل يف ه
  عن أن أصيخ إىل كالم العذل... أصبحت يف شغل حببك شاغلٍ 

  مهلت ولو مل تعصين مل هتمل... مل أمهل الكتمان لكن أدمعي 

  قليب وأملي الدمع كشف املشكل... مجع الصحيحني الوفاء مع اهلوى 
  ك مع الصبا والشمالأهدي إلي... ما يف اجلنوب وال الشمال جواب ما 

  جتيء هبا دماء عليلها املتعلل... خلساً له من طيب عرفك نفحة 
  عنه وأمهلت الذي مل أمهل... إن كنت بعدي حلت عما مل أحل 
  فإن حيب فيك مل يستبدل... أو حالت األحوال فاستبدلت يب 

  القي الثرى ألذاب صم اجلندل... القيت بعدك ما لو أن أقله 
  شم اجلبال أخفه مل حتمل... ما لو محلت ومحلت يف حبك 

  حىت على حبس اهلزبر املشبل... من حيف دهرٍ باحلوادث مقدمٍ 
  فوق السنام فصرت حتت الكلكل... قد كنت منه قبل كر صروفه 

  وخضاب أيب شيبة مل تنصل... ونصول شيبٍ قد أمل بلميت 
  حلال تنزل اللذات ما مل ير... ينوي اإلقامة ما بقيت وأقسمت 

  القي احلمام وإنه مل يفعل... ومسري ظعنٍ ودان محيمه 
  بأواره يغلي كغلي املرجل... يطوي على جسدي الضلوع فقلبه 

  من مثله مثقال حبة خردل... يف صدره ما ليس يف صدري له 
  شعري جلرعة نقيع احلنظل... أعرضت عنه ولو أشف لذمة 
  مبرمل فيها مبرتاح وال... جليت يف حلبات سبق مل يكن 
  أن اجمللي فيه دون الفسكل... ما ضره سبقيه يف زمن مضى 

  باقٍ على مر احلوادث حول... ساءته مين عجرفية قلبٍ 
  متجلٌد يف عسره متجمل... متحرٌق يف البذل مدة سريه 

  بقضاء حاجات الكرام موكل... حىت يثوب له الغىن من ماجد 



  مقامه متمثلمثلٌ يقوم ... مثل الوزير ابن احلكيم وماله 
  يف احلال واملاضي ويف املستقبل... ساد الورى حبديثه وقدميه 

  أقيال خلمٍ يف الزمان األول... من بيت جمد قد مست بقبابه 
  ومشاجع وأيب الفوارس هنشل... سامي الدعائم طال بيت وزارة 
  جتلو طالقته مهوم اجملتلى... يلقى الوفود ببسط وجٍه مشرق 

  لقط القطا األسراب حول املنهل... نائه فآلملي جدواه حول ف
  مل حتظ فصال من إطالة مفصل... وإذا حنى بالعدل فصل قضية 

  ويقيم مغريهم مقام املزمل... يقضي على سخب اخلصوم وشغبهم 
  من رامحٍ عند اللجاج وأعزل... ويلقن احلج العىي حترجاً 

  عنه وحاق عقابه باملبطل... فإذا قضى صور احملق حبقه 
  فإذا استحق عقوبة مل يعجل... لٌ على من يستحق مثوبةً عج

  ومعيده غضاً كأن مل يذبل... يا كايف اإلسالم كل عظيمة 
وقال أيضاً ميدحه بقصيدة من مطوالته، وإمنا اجتلبت من مدحه للوزير ابن احلكيم لكونه ميدح أديباً ناقداً، وبليغاً 

  :إذ ال يوسع القرحية فيه عذراً، وال يقبل من الطمع قدماً، وهيبالكالم بصرياً، واإلجادة تلزم فيه منظومه، 
  واستعجمت عن أن ترد جوايب... أما الرسوم فلم ترق ملا يب 

  سٍ بيض الوجوه كواعب أتراب... واستبدلت بوحوشها من أن 
  حىت اشتكي طول الوقوف صحاب... ولقد وقفت هبا أرقرق عربةً 

  يب ورجعت احلنني ركابصح... يبكي لطول بكاي يف عرصاهتا 
  :ومن شعره يف املقطوعات غري املطوالت

  وجهك من زين بال مني... مل يبق ذو عني مل يسبه 
  كأنه القمر بالمني... فالح بينهما طالعاً 
  :ومن ذلك قوله

  هبت عواصف أنفاسي فعطف... كأمنا اخلال مصباٌح بوجنته 
  ط الالم واأللفخط اجلمال خب... أو نقطةٌ قطرت يف اخلد إذ رمست 

  :ومن ذلك قوله
  فلم أزل للطريق مرتقبا... وعدتين أن تزور يا أملي 

  وصريت من جلينها ذهبا... حىت إذا الشمس للغروب دنت 
  ألنه لو ظهرت الحتجبا... أنسين البدر منك حني بدا 

  :ومن ذلك قوله
  فأعيدوا إىل الرضى أو فعدوا... هجركم ما يل عليه جلد 

  ولقد طال عليه األمد... ن هجرانكم ما قسى قليب م
  :ومن ذلك قوله

  وزادين شغفاً فيه إىل شغف... أبدي عذارك عذري يف الغرام به 



  عهداً فعرض بالالم واأللف... كأنه ظن أين قد نسيت له 
  :ومما هو أطول من املزدوجات قوله

  وهبت نسيم الروض وهو عليل... ويوم كساه الدجى دكن ثيابه 
  هلا يف البدور الطالعات أفول... ك األفق كواكٌب والحت بأفال

  فلم حتل إال والوقار قتيل... وجالت جياد الراح بالراح جولةً 
  :ومن ذلك

  دب مثل العذار يف وجنتيه... عذلوين فيمن أحب وقالوا 
  منع النفس أن متيل إليه... وكذا النمل كلما حل شيئاً 
  أالم عليه مث من بعده... قلت قبل العذار أعذر فيه 

  فلذاك انتهى إىل شفتيه... إمنا دب حنو شهدٍ بفيه 
  .وإحسانه كثري، ومثله ال يقنع منه بيسري

  وفاته

وملا كان من تغلب احلال، وإدالة الدولة، وخلع األمري، وقتل وزيره، يوم عيد الفطر من سنة : قال يف عائد الصلة
ومئذ، من مشله دهليز بابه، من أعيان الطبقات، وأوىل اخلطط سبع وسبعمائة، وانتهبت دار الوزير، ونالت األيدي ي

والرتب، ومنهم أبو العباس هذا رمحه اهللا، فأفلت حتت سالحٍ مشهورٍ، وحيز مرقوف، وثوب مسلوف، فأصابته 
بسبب ذلك علة أياماً، إىل أن أودت به، فقضت عليه بغرناطة، يف الثامن والعشرين لذي حجة من سنة سبع 

  .ودفن مبقربة الغرباء من الربيط عرب الوادي جتاه قصور جند، رمحة اهللا عليهوسبعمائة، 
  أمحد بن علي امللياين

  .من أهل مراكش، يكىن أبا عبد اهللا وأبا العباس
صاحب العالمة باملغرب، الكاتب الشهري البعيد الشأن يف اقتضاء الثرة، املثل املضروب يف العفة، وقوة الصرمية، 

  .ونفاذ العزمية
  حاله

أخذ . كان نبيه البيت، شهري األصالة، رفيع املكانة، على سجية غريبة كانت فيه من الوقار واالنقباض، والصمت
  .حبظ من الصب، حسن اخلط، مليح الكتابة، قارضاً للشعر، يذهب نفسه يف كل مذهب

  وصمته
لس بعد مشقة، وجرى ذكره يف كتاب فتك فتكة شنيعة أساءت الظن حبملة األقالم على مر الدهر، وانتقل إىل األند

الصارم، الفاتك، والكاتب الباتك، أيب اضطرابٍ يف وقار، وجتهمٍ حتته أنس عقار، اختذه صاحب : اإلكليل مبا نصه
وتوجه تاج كرامته، وكان يطالب مجلة من أشياخ مراكش بثأر عمه، ويطوقهم دمه . املغرب، صاحب عالمته

م بنات مهه، إذ سعوا فيه حىت اعتقل، مث جدوا يف أمره حىت قتل، فترصد كتاباً بزعمه، ويقصر على االستبصار منه
إىل مراكش يتضمن أمراً جزماً، ويشل من أمور امللك عزماً، جعل األمر فيه بضرب رقاهبم، وسيب أسباهبم، وملا أكد 

حصل، فر إىل تلمسان،  على حامله يف العجل وضياقه يف تقدير األجل، تأىن حىت علم أنه قد وصل، وأن غرضه قد
وهي حبال حصارها، فاتصل بأنصارها، حاال بني أنوفها وأبصارها، وتعجب من فراره، وسوء اغتراره، ورجحت 

مث اتصلت األخبار بتمام احليلة، واستيالء القتل على أعالم تلك القبيلة، وتركها شنعة على األيام، . الظنون يف آثاره



قالم، وأقام بتلمسان إىل أن حل خمنق حصارها، وأزيل اللقيان الضيقة عن خصرها، وعاراً يف األقاليم على محلة األ
  .فلحق باألندلس، فلم يعدم براً ورعياً مستمراً، حىت أتاه محامه، وانصرمت أيامه

  شعره
  :من الذي يدل على بره وانفساخ خطاه يف النفاسة، وبعد شأوه، قوله

  اشتملت عليه ثيايبوالفضل ما ... العز ما ضربت عليه قبايب 
  واملسك ما أبداه نقش كتايب... والزهر ما أهداه غصن براعيت 
  والعزم يأىب أن يسام جناين... واجملد مينع أن يزاحم موردي 

  جبميل شكري أو جزيل ثوايب... فإذا بلوت صنيعةً جازيتها 
  جمرى طعامي من دمي وشرايب... وإذا عقدت مودة أجريتها 

  ثأراً فأوشك أن أنال طاليب... قد والسهى وإذا طلبت من الفرا

  وفاته

  .تويف رمحه اهللا يوم السبت تاسع ربيع اآلخر عام مخسة عشر وسبعمائة، ودفن جببانة باب إلبرية، جتاوز اهللا عنه
  الزيات

  أمحد بن حممد بن عيسى األموي يكىن أبا جعفر، ويعرف بالزيات
  حاله

عليهأع يف طريق اهللا، نري الباطن والظاهر، مطرح التصنع، مستدل، جمانب من أهل اخلري والصالح واألتباع، مفتوح 
للدنيا وأهلها، صادق اخلواطر، مرسل اللسان بذكر اهللا، مبذول النصيحة، مثابر على اتباع السنة، عارف بطريق 

هاد، مرتبط للخيل، الصوفيه، ثبت القدم عند زالهتا، ناطق باحلكمة على األمية، مجيل اللقاء، متوغل يف الكلف باجل
  .مبادر للهيعة، حريص على الشهادة، بركة من بركات اهللا يف األندلس، يعز وجوده مثله

  وفاته
تويف رمحه اهللا ببلده غرناطة، يوم اخلميس الثاين والعشرين جلمادى الثانية من عام مخسة وستني وسبعمائة، وشارف 

  .اإلكتهال
  الزيات الكالعي

الزيات الكالعي من أهل بلش مالقة، يكىن أبا جعفر، ويعرف بالزيات، اخلطيب،  أمحد بن احلسن بن علي بن
  .املتصوف الشهري

  حاله
كان جليل القدر كثري العبادة، عظيم الوقار، حسن اخللق، خمفوض اجلناح، متألق البشر، مبذول : من عائد الصلة

اجمللس، كثري اإلفادة، صبوراً على  املؤانسة، يذكر بالسلف الصاحل، يف حسن شيمته، وإعراب لفظه، مزدحم
الغاشية، واضح البيان فارس املنابر غري مدافع مستحق التصدر يف ذلك، بشروط قلما كملت عند غريه، منها حسن 

الصورة، وكمال األهبة، وجهورية الصوت، وطيب النغمة، وعدم التهيب، والقدرة على اإلنشاء، وغلبة اخلشوع، 
آخذ العلمية، والرياسة يف جتويد القرآن، واملشاركة يف العربية، والفقه، والعربية، واألدب، إىل التفنن يف كثري من امل

  .والعروض، واحملاسة يف األصلني، واحلفظ للتفسري



كان يفتح جمالس . ما رأيت يف استيفائها مثله: قال يل شيخنا أبو الربكات بن احلاج، وقد جرى ذكر اخلطابة
ب غريبة، يطبق هبا مفاصل األغراض، اليت يشرع يف التكلم فيها، وينظم الشعر دائماً يف تدريسه أكثر األحيان، خبط

مراجعاته وخماطباته، وإجازاته، من غري تأن وال روية، حىت اعتاده ملكةً بطبعه، واستعمل يف السفارة بني امللوك، 
  .ون دعاءهلدحض السخائم، وإصالح األمور، فكانوا يوجبون حقه، ويلتمون بركته، ويلتمس

  مشيخته
حتمل العلم عن مجلة، منهم خاله الفقيه احلكيم أبو جعفر أمحد بن علي املذحجي من أهل احلمة، من ذوي املعرفة 

بالقرآن والفرائض، ومنهم القاضي أبو علي احلسني بن أيب األحوص الفهري، أخذ عنه قراءةً وإجازة، ومنهم 
أخذ عنه طريقة الصوفيه وعليه سلك، وبه تأدب، وبينهما يف ذلك العارف الرباين، أبو احلسن فضل بن فضيلة، 

خماطبات، ومنهم أبو الزهر ربيع بن حممد بن ربيع األشعري، وأبو عبد اهللا حممد بن حيىي أخوه، ومنهم أبو الفضل 
ستاذ أبو عياض ابن حممد بن عياض بن موسى، قرأ عليه ببلش وأجاز له، ومنهم األستاذ أبو جعفر ابن الزبري، واأل

احلسن التجلي، وأبو حممد بن مساك، وأبو جعفر بن الطباع، وأبو جعفر بن يوسف اهلامشي الطنجلي، واألستاذ 
النحوي أبو احلسن بن الصائغ، والكاتب األديب أبو علي بن رشيق التغليب، والراوية أبو احلسن بن مستقور 

و إسحاق الغافقي املرييب، واإلمام العارف أبو حممد عبد العظيم الطائي، واإلمام أبو احلسن بن أيب الربيع، واألستاذ أب
بن الشيخ البلوي، مبا كان من إجازته العامة لكل من أدرك عام أحد وأربعني وستمائة، وغري هؤالء ممن يشق 

  .إحصاؤهم
  تصانيفه

ألصفى يف املأدب األوىف، كثرية، منها املسماة باملقام املخزون يف الكالم املوزون، والقصيدة املسماة باملشرف ا
وكالمها ينيف على األلف بيت، ونظم السلوك يف شيم امللوك، واجملتين النضري واملقتين اخلطري، والعبارة الوجيزة عن 

أس مبىن العلم، وأس معىن احللم، يف مقدمة علم : ومن تواليفه. اإلشارة، واللطائف الروحانية والعوارف الربانية
من القراءات السبع، نظماً، ورصف نفائس الآلىل، ووصف عرائس املعايل، يف النحو، الكالم، ولذات السمع 

وقاعدة البيان وضابطة اللسان، يف العربية، وهلجة الالفظ وهبجة احلافظ، واألرجوزة املسماة بقرة عني السائل وبغية 
ة، وكتاب عدة الداعي، وعمدة الواعي، نفس اآلمل، يف اختصار السرية النبوية، والوصايا النظامية يف القوايف الثالثي

وكتاب عليه السالم عوارف الكرم، وصالت اإلحسان، فيما حواه العني من لطائف احلكم وخلق اإلنسان، وكتاب 
جوامع األشراف والعنايات، يف الصوادع واآليات، والنفحة الوسيمة واملنحة اجلسيمة، تشتمل على أربع قواعد 

وحتقيقية، وكتاب شروف املفارق يف اختصار كتاب املشارق، وتلخيص الداللة يف اعتقادية وأصوليه وفروعية 
ختليص الرسالة، وشذور الذهب يف صروم اخلطب، وفائدة امللتقط وعائدة املغتبط، وكتاب عدة احملق وحتفة 

  .املستحق
  نثره

دت ريب جل من كرمي مح: من ذلك خطبة ألغيت األلف من حروفها، على كثرة ترددها يف الكالم وتصرفها، وهي
حممود، وشكرته عز من عظيم موجود، ونزهته عن جهل كل ملحد كفور، وقدسته عن قول كل مفسد غرور، 

كبري لو تقدم، يف فهم جند، قدير لو تصور يف رسم حلد، لو عدته فكرة التصور لتصور ولو حدته فكرة لتعذر، ولو 
عدمه، ولو حصره، طرٌف لقطع بتجسمه، ولو قهره  فهمت له كيفية لبطل قدمه، ولو علمت له كيفية حلصل



وصٌف لصدع بتقسمه، ولو فرض له شبٌح لرهقه كيف، ولو عرض له، للحق عجلٌ وريث، عظيم من غري تركب 
قطر، عليٌم من غري ترتب فكر، موجود من غري شيء ميسكه، معبود من غري وهم يدركه، كرٌمي من غري عوض 

، قوي من غري سببٍ جيمعه، عليٌّ من غري سبب يرفعه، لو وجد له جنس يلحقه، حكيم من غري عرضٍ يلحقه
  .لعورض يف قيموميته، ولو ثبت له حسٌّ لنوزع يف دميوميته

تقدس عن مل فعله، وتنزه عن سم فضله، وجل عن مث قدرته، وعز عن عم عزته، وعظمت عن من صفته، : ومنها
، ونصر وخذل، محدته محد من عرف ربه، ورهب ذنبه، وكثرت عن كم منته، فتق ورتق صور وحلق، وقطع ووصل

وصفت حقيقة يقينه قلبه، وذكرت بصرية دينه لبه، فنهض لوعي بشروط نفضته وحد، وربط سلك سلوكه وشيد، 
وهدم صرح عتوه وهد، وحرس معقل عقله وحد، طرد غرور غرته ورذله، علم علم حتقيق فنحا حنوه، وتفرد له عز 

دمه، ونعتقد صدور كل جوهر وعرض عن جوده وكرمه، ونشهد بتبليغ حممد صلى ربه وجل بثبوت ربوبيته وق
عليه وسلم، رسوله وخري خلقه، ونعلن بنهوضه يف تبيني فرضه، وتبليغ شرعه، ضرب قبة شرعه، فنسخت كل 
فوره  شرع، وجدد عزميته فقمع عدوه خري قمع، قوم كل مقوم بقومي مسته، وكرمي هديه، وبني لقومه كيف يركنون

  .بقصده، وسديد سعيه، بشر مطيعه، فظفر برمحته، وحذر عاصيه فشقي بنقمته
وبعد فقد نصحتم لو كنتم تعلقون، وهديتم لو كنتم تعملون، وبصرمت لو كنتم تبصرون، وذكرمت لو كنت 

تذكرون، وظهرت لكم حقيقة نشركم وبرزت لكم خبيئة حشركم، فلم تركضون يف طلق غفلتكم، وتغفلون عن 
م بعثكم، وللموت عليكم سيٌف مسلول، وحكم عزم غري معلوم، فكيف بكم يوم يؤخذ كل بذنبه، وخيرب جبميع يو

كسبه، ويفرق بينه وبني صحبه، ويعدم نصرة حزبه، ويشغل هبمه وكربه، عن صديقه وتربه، وتنشر له رقعته وتعني 
ةً حللول رمسه، وكسر صم شهوته ليقر يف له بقعته، فربح عبدٌ نظر وهو يف مهل لنفسه، وترسل يف رضى عمله جن

  .حببوحة قدسه، وحصر بنظر ينزله سرير سروره بني عقله وجسمه
فتنبه وحيك من سنتك ونومك وتفكر فيمن هلك من صحبك وقومك، هتف هبم من تعلم، وشب عليهم من : ومنها

يعهم، وصم مسيعهم، حرق مظلم، فخربت بصيحته ربوعهم، وتفرقت هلوله مجوعهم، وذل عزيزهم، وخسي رف
فخرج كل منهم عن قصره، ورمي غري موسد يف قربه، فهم بني سعيدٍ يف روضته مقرب، وبني شقي يف حفرته 

  .معذب، فنستوهب منه عز وجل عصمته من كل خطيئة، وخصوصية تقي من كل نفس جريئة
ا إليه يلتمس منه وصايته ونصحه كتب إىل شيخنا الوزير، ابن ذي الوزارتني، ابن احلكيم، جواباً عن خماطبة كتبه

  :هذا الشعر

  وعز يف سلطانه عن نظري... جل اسم موالنا اللطيف اخلبري 
  وحتتها وهو العليم اخلبري... هو الذي أوجد ما فوقها 
  ياقوتة الكون البشري النذير... مث صالة اهللا تترى على 

  يرجع عنه العرف وهو احلسري... وصحبه األوىل نالوا مرأى 
  لألرواح منه ما لألثري... د فأنفسهم جوهر وبع

  نصحاً طويالً وهو منه قصري... فإنك استدعيت من ناصر 
  لقلة الصدق وخبث الضمري... ولست أهال أن أرى ناصحاً 

  من ليس للشرع عليه نكري... وإمنا حيسن نصح الورى 
  يد امرىٍء واهي املباين ضرير... ومستحيلٌ أن يقود امرأً 



  معتقل العقل مهيض كسري... مس اخلري من واعجبا يلت
  جهد أوفيك بترب يسري... لكن إذا مل يكن بدٌّ فعن 
  درا نظيماً يزدري بالنثري... فالقنه إن كنت به قانعاً 
  ذاك تفز منه خبري كثري... الزم أبا بكر على منهج 

  فإمنا الدنيا هباٌء نشري... واقنع مبا يكفي ودع غريه 
  فإهنا واهللا شيء حقري... الدنا  بين ال خيدعنك هذي

  أين أخو اإليوان أين السدير... أين املشيدات أما زلزلت 
  مل يك أين املعتدي أزدشري... أين أبو شروان أضحى كأن 
  وحيط من كل خموف مبري... هذا مقالٌ من وعاه اهتدي 

  وأمحد يف الوقت شيخ كبري... وصى أبو بكر به أمحدا 
  وهناً ومن قبل أتاه النذير... إنقرضت أيامه وانتهى 

  مربمه للشر وما من عذير... وها هو اليوم على عدة 
  :ومن شعره يف طريقة الذي كان ينتحله

  لو كنت تدركه مل يبق مطلوب... شهود ذاتك شيء عنك حمجوب 
  دور على نقطة اإلشراق منصوب... علٌو وسفل ومن هذا وذاك معا 
  إن صح للغرض الظىن مرغوب... ومنزل النفس منه ميٌم مذكرة 

  أوج الكمال وحتت الروح تقليب... وإن تناءت مساويها فمنزهلا 
  يف حضرة امللك ختصيص وتقريب... والروح إن مل ختنه النفس قام له 

  :ومن شعره
  فعسى يلني لنا احلبيب وخيشع... دعين على حكم اهلوى أتضرع 
  ا ما يسمعمبراده ومن الدع... إين وجدت أخا التضرع فايزاً 

  من أن يذل عسى التذلل ينفع... أهال وما شيء بأنفع للفىت 
  واقنع بتفريقٍ لعلك جتمع... وامح اسم نفسك طالباً إثباته 

  ولرمبا نال املىن من خيضع... واخضع فمن دأب احملب خضوعه 
  :ومن شعره

  ال وال يل عن فنائك مصرف... مايل ببابٍ غري بابك موقف 
  فالذل مأوى للضراعة مألف... فإن أمت  هذا مقامي ما حييت

  تذر الشتيت الشمل وهو مؤلف... غرضي وأنت به عليم حملةٌ 
  جاروا على ألجل ذا أو أنصفوا... وعليك ليس على سواك معويل 
  :ومن املقطوعات يف التجنيس
  ومن مجع اخلصال األلف سادا... يقال خصال أهل العلم ألٌف 
  مذاهبه فقد مجع الفسادا ...وجيمعها الصالح فمن تعدي 

  :ومنه يف املعىن



  فاسلك من العمل املرضى منهاجا... إن شئت فوزاً مبطلوب الكرام غداً 
  فكل شيء حيط القدر منهاجا... واغلب هوى النفس ال تغررك خادعة 

روايته، دخل غرناطة مراراً عدة تشذ عن احلصر، أوجبتها الدواعي بطول عمره، من طلب العلم و: دخوله غرناطة
كان الناس ينسالون عليه ويغشون منزله، فيما أدركت، كلما . وحاجة عامة، واستدعاء سلطان، وقدوم من سفارة

  .تبوأ ضيافة السلطان، ترب كابه، وأخذاً عنه
  مولده

  .ولد ببلش بلده يف حدود تسع وأربعني وستمائة
  وفاته

وممن رثاه شيخنا، نسيج وحده، . نية وعشرين وسبعمائةتويف ببلش سحر يوم األربعاء السابع عشر من شوال عام مثا
  :العامل الصاحل الفاضل، أبو احلسن بن اجلياب بقصيدة أوهلا

  تفيض نفوسٌ ال تفيض املدامع... على مثله خضابة الدهر فاجع 
  :ورثاه شيخنا القاضي أبو بكر بن شربين رمحه اهللا، بقصيدة أوهلا

  ئله الطللأم يسمع سا... أيساعد رائده األمل 
  ذا من األحباب وما فعلوا... يا صاح فديتك ما فعلت 

  أما األحباب فقد رحلوا... فأجاب الدمع مناديه 
ورثاه من هذه البلدة طائفة، منهم الشيخ األديب أبوحممد بن املرابع اآليت امسه يف العيادة له، حبول اهللا، بقصيدة 

  :أوهلا
  ل ودمع عيين هامعماذا أقو... أدعوك ذا جزع لو أنك سامع 

  :وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أوهلا
  وشجونٌ تعم بعضاً وكال... عربة تفيض حزناً وثكال 
  حسرةٌ تبعث األسى ليس إال... ليس إال صبابة أضرمتها 

  .وهي حسنة طويلة
  إبراهيم بن حممد بن مفرج

  بن مهشك

  .املتأمر، رومي األصل
  أوليته

أسلم على يدي أحد ملوك بين هود بسرقسطة، نزح إليهم، وكان مقطوع  مفرج أو مهشك، من أجداده، نصراين
إحدى األذنني، فكان النصارى إذا رأوه يف القتال عرفوه، وقالوا هامشك، معناه ترى املقطوع األذن، إذ ها عندهم 

  .قريب مما هي يف اللغة العريب، واملشك املقطوع األذنني يف لغتهم
  نباهته وظهوره



ود عن سرقسطة، نشأ حتت مخول، إال أنه شهم متحرك، خدم بعض املوحدين يف الصيد، وتوسل وملا خرج بنو ه
بداللة األرض، مث نزع إىل ملك قشتالة واستقر مع النصارى، مث انصرف إىل بقية اللمتونيني باألندلس بعد شفاعة 

نة عام تسعة وثالثني وثار ابن محدين مث كانت الفت. وملا ويل حيىي بن غانية قرطبة، إرتسم لديه برمسه. وإظهار توبة
بقرطبة، وتسمى بأمري املؤمنني، فبعثه رسوال ثقة بكفايته ودربته وعجمة لسانه، حملاولة الصلح بينه وبني ابن محدين، 

فأغىن ونبه قدره، مث غلى مرجل الفتنة وكثر الثوار باألندلس، فاتصل باألمري ابن عياض بالشرق وغريه، إىل أن 
متزاز حبصن شفوبش، مث تغلب على مدينه شقورة ومتلكها وهي ما هي من النعمة، فغلظ أمره، وساوى متكن له اال

وكان يعد . حممد بن مردنيش أمري الشرق وداخله، حىت عقد معه صهراً على ابنته، فاتصلت له الرياسة واإلمارة
إىل أن فسد ما بينهما، فتفاتنا وتقاطعا،  سيفاً لصهره املذكور، مسلطاً على من عصاه، فقاد اجليوش، وافتتح البالد

. واحناز مبا لديه من البالد واملعاقل، وعد من ثوار األندلس أوىل الشوكة احلادة، والبأس الشديد، والشبا املرهوب
  :قال ابن صفوان. وآثاره بعد انقباض دولته تشهد مبا تأمل من ملك وسلف من الدولة والدار اآلخرة خري ملن اتقى

  حدثتنا عن عزة ابن مهشك... شكوى الزمان فتشك وديار 
  حاله

كان رئيساً شجاعاً . أبو إسحاق الرئيس، شجاع هبمة من البهم: قال حممد بن أيوب بن غالب، املدعو بابن محامة
مقداماً شديد احلزم، سديد الرأي، عارفاً بتدبري احلرب، محى األنف، عظيم السطوة، مشهور اإلقدام مرتكباً 

، قال بعض من عرف به من املؤرخني، وهو وإن كان قائد فرسان، هو حليف فتنه وعدوان، ومل يصحب للعظيمة
قط متشرعاً، وال نشأ يف أصحابه من كان متورعاً، سلطه اهللا على اخللق، وأملى له فأضر مبن جاوره من أهل البالد، 

  .وحبب إليه العيث يف العباد
  سريته

شديد النكال، عظيم اجلرأة والعبث باخللق، بلغ من عيثه فيهم، إحراقهم بالنار،  كان جباراً قاسياً، فظا غليظاً،
وقذفهم من الشواهق واألبراج، وإخراج األعصاب والرباطات عن ظهورهم، عن أوتار القسي بزعمه، وضم 

أغصان الشجر العادي بعضها إىل بعض، وربط اإلنسان بينها، مث تسرحيها، حىت يذهب كل غصن حبظه من 
  :ألعضاء، ورآه بعض الصاحلني يف النوم بعد موته، وسأله ما فعل اهللا بك فأنشدها

  يصور اخللق يف األرحام كيف يشا... من سره العيث يف الدنيا خبلقة من 
  مغلال ميتطي مجر الغضا فرشا... فليصرب اليوم صربي حتت بطشته 

  شجاعته

ويف صحبته حماولو اللهو، وقارعو أوتار الغناء، يف مائة من زعموا أنه خرج من املواضع اليت كانت لنصره متصيداً، 
الفرسان، ونقاوة أصحابه، فما راعهم إال خيل العدو هامجه على غرة، يف مائيت فارس ضعف عددهم، فقالوا العدو 

ن شرابه، مث استدعى قدحاً م. يف مائيت فارس، فقال وإذا كنتم أنتم ملائة، وأنا ملائة، فنحن قدرهم، فعد نفسه مبائة
  :وصرف وجهه إىل املغين، وقال أعد يل تلك األبيات، كان يغنيه هبا فتعجبه

  وصدور القنا بوجه وقاح... يتلقى الندا بوجٍه حي 
  طرق اجلد غري طرق املزاح... هكذا هكذا تكون املعايل 

عدو اهلزمية، وأتى على فغناه هبا، واستقبل العدو، ومحل عليه بنفسه وأصحابه، محلة رجل واحد، فاستولت على ال
مث ضربت األيام، وعاود التصيد يف موضعه ذلك، وأطلق بازه على حجلة، . معظمهم القتل، ورجع غامناً إىل بلده



فأخذها وذهب ليذكيها، فلم حيضره خنجر ذلك الغرض يف الوقت، فبينما هو يلتمسه، إذ رأى نصالً من نصال 
التراب، وذبح به الطائر، ونزل واستدعى الشراب، وأمر املغين فغناه بييت أيب املعترك من بقايا يوم اهلزمية، فأخذه من 

  :الطيب
  جمر عوالينا وجمرى السوابق... تذكرت ما بني العذيب وبارقٍ 
  بفضالت ما قد كسروا يف املفارق... وصحبة قوم يذحبون قنيصهم 

  .فهي من مستظرف األخباروقد رأيت من يروي هذه احلكاية عن أمراء بين مردنيش، وعلى كل حال 
  دخوله غرناطة

قالوا ويف سنة ست ومخسني ومخسمائة، يف مجادى األوىل منها، قصد إبراهيم ابن مهشك جبمعه مدينة غرناطة، 
وداخل طائفة من ناسها، وقد تشاغل املوحدون مبا دمههم من اختالف الكلمة عليهم باملغرب، وتوجه الوايل 

العدوة، فاقتحمها ليالً واعتصم املوحدون بقصبتها، فأجاز هبم بأنواع احلرب، ونصب بغرناطة السيد أيب سعيد إىل 
وعندما اتصل اخلرب بالسيد أيب سعيد، بادر . عليهم اجملانيق، ورمى فيها من ظفر به منهم وقتلهم بأنواع من القتل

واألندلس، ووصل اجلميع إىل إليها فأجاز البحر، والتف به السيد أبو حممد بن أيب حفص جبميع جيوش املوحدين 
ظاهر غرناطة، وأصحر إليهم ابن مهشك، وبرز منها، فالتقى الفريقان مبرج الرقاد من خارجها، ودارت احلرب 
بينهم، فاهنزم جيش املوحدين، واعترضت الفل ختوم الفدادين وجداول املياه اليت تتخلل املرج، فاستوىل عليهم 

حممد، وحلق السيد أبو سعيد، مبالقة، وعاد ابن مهشك إىل غرناطة فدخلها جبملٍة  القتل، وقتل يف الوقيعة السيد أبو
من أسرى القوم، أفحش فيهم املثلة، مبرأى من إخواهنم احملصورين، واتصل اخلرب باخلليفة مبراكش، وهو مبقربة سال، 

بن سليمان زعيم وقته،  قد فرغ من أمر عدوه، فجهز جيشاً، أصحبه السيد أبا يعقوب ولده، والشيخ أبا يوسف
وداهية زمانه، فأجازوا البحر والتقوا بالسيد أيب سعيد مبالقة، وتتابع اجلمع، والتف هبم من أهل اجلهاد من املطوعة، 

واتصل منهم السري إىل قرية دلر من قرى غرناطة، وكان من استمرار اهلزمية على ابن مهشك الذي أمده بنفسه 
  .يأيت ذكره عند اسم ابن مردنيش يف املوحدين، يف حرف امليم حبول اهللا تعاىل وجيشه، من نصارى وغريهم، ما

إخنالعه للموحدين عما بيده وجوازه للعدوة، ووفاته هبا قالوا، وملا فسد ما بينه وبني ابن مردنيش بسبب بنته اليت 
ليه ابنها منه، خمتارة كنف كانت حتت األمري أيب حممد بن مردنيش إىل أن طلقها، وانصرفت إىل أبيها، وأسلمت إ

جرو : أبيها إبراهيم، نازعة يف انصرامه إىل عروقها، فلقد حكي أهنا سئلت عن ولدها، وإمكان صربها عنه، فقالت
كلبٍ، جرو سوٍء، من كلب سوٍء ال حاجة يل به، فأرسلت كلمتها يف نساء األندلس مثالً، فاشتدت بينهما الوحشة 

بينهما من الرعايا املمرورين، املضطرين، بقنينه الثوار ممن شاء اهللا هبالكه، إىل أن  والفتنة، وعظمت احملنة، وهلك
  .كان أقوى اٍألسباب يف تدمري ملكه

وملا صرف ابن سعد عزمه إىل بالده، وتغلب على كثري منها، خدم ابن مهشك املوحدين والذ هبم وساجتارهم، فأجاز 
ومخسمائة، وأقره مبواضعه، إىل أوائل عام أحد وسبعني، فطولب البحر، فقدم على اخلليفة عام مخسة وستني 

  .باالنصراف إىل العدوة بأهله وولده، وأسكن مكناسة وأقطع هبا سآماً هلا خطر واتصلت حتت عنايته إىل أن هلك

زاج، إىل قالوا، واستمر مقام ابن مهشك مبكناسة غري كبري، وابتاله اهللا بفاجل غريب األغراض، شديد سوء امل: وفاته
  .أن هلك، فكان يدخل احلمام احلار، فيشكو حره بأعلى صراخه، فيخرج فيشكو الربد كذلك، إىل أن مضى سبيله

  إبراهيم ابن أمري املسلمني أيب احلسن



إبراهيم بن أمري املسلمني أيب احلسن بن أمري املسلمني أيب سعيد عثمان بن أمري املسلمني أيب يوسف يعقوب بن عبد 
  . أبا ساملاحلق يكىن

  أوليته
فهو البيت الشهري، واجلالل اخلطري، وامللك الكبري، والفلك األثري مالك . الشمس خترب عن حلي وعن حلل

املسلمني، ومحاة الدين، وأمراء املغرب األقصى من بين مرين، غيوت املواهب، وليوث العرين، ومعتمد الصريخ، 
لك الكبري، البعيد شأو الصيت واهلمة والعزمية، والتحلي حبلى السنة، أبوه السلطان أبو احلسن، امل. وسهام الكافرين

وأخوة أمري املسلمني، فذلكة احلسب، ونري النصبة، . واإلقامة لرسوم امللك، واالضطالع باهلمة، والصرب عند الشدة
اجلواد، الشجاع، القسور،  وبدرة املعدن، وبيت القصيد، أبو عنان، فارس امللك الكبري، العامل املتحري، العامل النظار

الفصيح، مدد السعادة، الذي خرق اهللا به سياج العادة، فما عسى أن يطلب اللسان، وأين تقع العبارة، وماذا حيصر 
الوصف، عني هذا اجملد فوارة، وحسب هذا احلسب اشتهاره، قوال باحلق، وبعداً عن اإلطراء، ونشراً للواء النصفة، 

  .هم، وزين ببدور الدين والدنيا هالتهم، وأبقى الكلمة فيمن اختاره منهمحفظ اهللا على اإلسالم ظل
  حاله

كان شاباً كما تطلع وجهه، حسن اهليئة، ظاهر احلياء والوقار، قليل الكالم، صليفة عن اللفظ، آدم اللون، ظاهر 
بوطن سجلماسة، وهي عمالة السكون واحلريية واحلشمة، فاضالً، متخلقاً، قدمه أبوه، أمري الرتبة، مويف األلقاب، 

وملا قبضه اهللا عليه، واختار له ما عنده، . ملكهم، فاستحق الرتبة يف هذا الباب مبزيد هذه الرتبة املشترط ألول تأليفه
أحوج ما كانت احلال إىل من ينظم الشت، وجيمع الكلمة، ويصون الدما سبحانه أحوج ما كانت الدنيا إليه، وصري 

سراً ومستحقاً وغالباً، وسلماً، وذاتاً وكسباً، السلطان أخيه، حتصل هو وأخ له امسه حممد، إىل وارثه طواعيه وق
وكنيته أبو الفضل، يأيت التعريف حباله يف مكانه إن شاء اهللا، فأبقى، وأغضى، واجتنب اهلوى، وأجاب داعي الرب 

 ثاين اليوم الذي انصرفت من بابه، والشفقة والتقوى، فصرفهما إىل األندلس، باشرت إركاهبا البحر مبدينة سال
وصدرت عن حبر جوده، وأفضت بإمامة عنايته، مصحباً مبا يعرض لسان الثناء من صنوف كرامته، يف غرض 

السفارة عن السلطان باألندلس، تغمده اهللا برمحته، ونزل مربلة من بالد األندلس املصروفة إىل نظره، واصالً السري 
  .إىل غرناطة

  دخوله غرناطة

وبرز السلطان إىل لقائهما، . قدم هو وأخوه عليها، يوم عشرين من مجادى األوىل، من عام اثنني ومخسني وسبعمائة
إبالغا يف التجلة، واحنطاطاً يف ذمة التخلق، فسعياً إىل مرجتلني، وفاوضهما، حىت قضيت احلقوق، واستفرجت تفقده 

لسه مقسوٌم بينهما احلظ، من هشته وحلظته، فأما حممد فسولت وجرايته، وخال بأحظى األمكنة، واحتفيا يف سرير جم
وأما إبراهيم املترجم . له نفسه األطماع، واستفزته األهواء، أمراً كان قاطع أجله، وسعد أخيه اختاره اهللا من دونه

ت لشهر ذي به، فجنح إىل أهل العافية، بعد أن ناله اعتقال، بسبب إرضاء أخيه أمري املسلمني فارس، يف األخريا
احلجة من عام تسعة ومخسني وسبعمائة، وتقدمي ولده الصيب، املكىن بأيب بكر، املسمى بسعيد، لنظر وزيره يف احلزم 

وعرض بغرضه إىل صاحب األمر باألندلس، ورفق . والكفاية، حركه االستدعاء، وأقلقته األطماع وهب به السائل
ليال من بعض جماري املياه، راكباً للخطر، يف أخريات  عن صبوحه، فشكا إىل غري مصمت، فخرج من احلضرة

مجادى األوىل من العام باحلضرة املكتبة اجلوار، من ثغور العدو، وحلق مبلك قشتالة، وهو يومئذ بإشبيلية، قد شرع 
يف جتريٍة إىل عدوه من برجلونه، فطرح عليه نفسه، وعرض عليه خماطبات استدعائه، ودس له املطامع املرتبطة 



حبصول غايته، فقبل سعايته، وجهز له جفناً من أساطيله، أركب فيه، يف طائفة حتريكه، وطعن حبر املغرب إىل ساحل 
أزمور، وأقام به منتظراً إىل إجناز املواعد، ممن مبراكش، فألفى الناس قد حطبوا يف حبل منصور بن سليمان، وبايعوه 

ور مبخنق البلد اجلديد دار ملك فاس، واستوثق له األمر، جبملتهم، فأخفق مسعاه، وأخلف ظنه، وقد أخذ منص
واحندروا إليه، ووعدوه . وملا حاذى لبالد غمارة من أحواز أصيالً، تنادوا به قوٌم منهم. فانصرف اجلفن أرداجه

الوفاء له فنزل إليهم، واحتملوه فوق أكتادهم، وأحدقوا به يف سفح جبلهم، وتنافسوا يف الذب عنه، مث كبسوا 
أصيالً فملكوها وضيق بطنجة، فدخلت يف أمره، واقتدت هبا سبتة، وجبل الفتح، واتصل به بعض اخلاصة، وخاطبة 
الوزير احملصور، وختاذل أشياع منصور، فخذلوه، وفروا عنه جهاراً، بغري علة، وانصرفت الوجوه إىل السلطان أيب 

ينه وبني الوزير احملصور، خماطبات يف رد الدعوة إليه، سامل، فأخذ بيعاهتم عفوا،ودخل البلد احملصور، وقد تردد ب
فدخل البلد يوم اخلميس خامس عشرة شعبان من عام التاريخ، واستقر وجدد اهللا عليه أمره، وأعاد ملكه، وصرف 

عليه حقه، وبلى هذا األمري من سري الناس إىل جتديد عهد أبيه، وطاعتهم إىل أمره، وجنوحهم إىل طاعته، ومتين 
ه، حال غريبة، صارت عن كثبٍ إىل أضدادها، فصرف ولده إىل اجتناث شجرة أبيه، فالتقط من الصبية بني مدت

مراهق وحمتلم ومستجمع، طائفة تناهز العشرين، غلماناً ردنة، قتلوا إغراقاً من غري شفعة توجب إباحة قطرة من 
يدي يف ملكه، فاستبيحت أموال الرعايا، دمائهم، ورأى أن قد خالله اجلو، فتواكل، وآثر احلجبة، وأشرك األ

وضافت اجلبايات، وكثرت الظالمات، وأخذ الناس حرمان العطاء، وانفتحت أبواب اإلرجاف، وحدت أبواب 
  .القواطع، إىل أن كل من أمره ما هو معروف

هات، ويف أول من شهر رجب عام واحد وستني وسبعمائة، حترك احلركة العظمى إىل تلمسان، وقد استدعى اجل
وبعض البالد، وهند يف جيوش جتر الشوك واحلجر، ففر سلطاهنا أمام عزمه، وطار الذعر بني يدي الضاللة، وكنا قد 
استغثنا القرار يف إيالته، وانتهى بنا اإلزعاج إىل ساحل سال من ساحل مملكته، فخاطبته وأنا يومئٍذ مقيم بتربة أبيه، 

موالي فتاح األقطار واألمصار، فائدة : األندلس، يف غرض التهنئة والتوسلمتذمٌم هبا، يف سبيل استخالص أمالكي ب
  .الزمان واألعصار، أثري هبات اهللا اآلمنة من االعتصار، قدوة أوىل األيدي واألبصار

  وفاته

ويف ليلة العشرين من شهر ذي قعدة من عام اثنني وستني وسبعمائة، ثار عليه بدار امللك، وبلد اإلمارة املعروف 
بالبلد اجلديد، من مدينة فاس، الغادر خملفه عليها عمر بن عبد اهللا بن علي، نسمة السوء، ومجلة الشؤم، املثل البعيد 

يف اجلرأة على قدر، اهتبل غرة انتقاله، إىل القصر السلطاين، بالبلد القدمي، حمتوال إليه حذراً من قاطع فكلي اجلدر 
صحته به، وسد الباب يف وجهه، ودعا الناس إىل بيعة أخيه املعتوه،  منه استعجله ضعف نفسه، وأعانه على فرض

وأصبح حائراً بنفسه، يروم استرجاع أمر ذهب من يده، ويطوف بالبلد، يلتمس وجهاً إىل جناح حيلته، فأعياه ذلك 
الليل، فر  ورشقت من معه السهام، وفرت عنه األجناد والوجوه، وأسلمه الدهر، وتربأ منه اجلد، وعندما جن عليه

على وجهه، وقد التفت عليه الوزراء، وقد سفهت أحالمهم، وفالت آرائهم، ولو قصدوا به بعض اجلبال املنيعة، لو 
لوا وجوههم شطر مظنة اخلالص، واتصفوا بعذار اإلقالع، ولكنهم نكلوا عنه،ورجعوا أدراجهم، وتسللوا راجعني 

اء والرجلة، وتأذن اهللا هلم بسوء العاقبة، وقصد بعض بيوت البادية، إىل بر غادر اجلملة، وقد سلبهم اهللا لباس احلي
وقد فضحه هنار الغداة، واقتفى البعث أثره، حىت وقعوا عليه، وسيق إىل مصرعه، وقتل بظاهر البلد، ثاين اليوم الذي 

حياء، وبعداً عن الشر، كان غدر فيها، جعلها اهللا له شهادة ونفعه هبا، فلقد كان بقية البيت، وآخر القوم، دماثة و
  .وركوناً للعافية



  :وأنشدت على قربه الذي ووريت به جئته بالقلعة من ظاهر املدينة، قصيدة أديت فيها بعض حقه
  لدوا للموت وابنوا للخراب... بين الدنيا بين ملع السراب 
  إبراهيم بن حيىي اهلنتاين

اهلنتاين، أبو إسحاق أمري املؤمنني بتونس، وبالد إفريقية،  إبراهيم بن حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص عمر بن حيىي
ابن األمري أيب زكريا، أمري إفريقية، وأصل امللوك املتأثلني العز هبا، والفرع الذي دوح هبا، من فروع املوحدين 

وإفريقية  باملغرب، واستجالبه هبا أبا حممد عبد املؤمن بن علي، أبا امللوك من قومه، وتغلب ذريته على املغرب
  .واألندلس معروف كله يفتقر بسطه إىل إطالة كثرية، خترج عن الغرض

وكان جد هؤالء امللوك من أصحاب املهدي، يف العشرة الذين هبوا لبيعته وصحبوه يف غربته، أبو حفص، عمر بن 
  .حيىي، ومل يزل هو وولده من بعده مرفوع القدر معروف احلق

اهللا بن املنصور، أيب يوسف يعقوب بن عبد املؤمن بن علي، صرف وجهه إىل إفريقية وملا صار األمر للناصر أيب عبد 
ونزل باملهدية، وتلوك إليه ابن غانية فيمن لغه من العرب واألوباش، يف جيش يسوق الشجر واملدر، فجهز إىل لقائه 

املهدية يف أهبة ضخمة،  عسكراً لنظر الشيخ أيب حممد عبد الواحد، بن أيب حفص، جدهم األقرب، فخرج من ظاهر
وتعبية حمكمة، والتقى اجلمعان فكانت على ابن غانية، الدايرة، ونصر الشيخ حممد نصراً ال كفاء له، ويف ذلك 

  :يقول أمحد بن خالد من شعر عندهم
  تراقب منا منكم غري ممنون... فتوٌح هبا شدت عرى امللك والدين 

الناصر إىل تونس، مث تفقد البالد، وأحكم ثقافها، وشرع يف  وفتحت املهدية على هيئة ذلك الفتح، وانصرف
اإلياب إىل املغرب، وترجج عنده تقدمي أيب حممد بن أيب حفص املصنوع له بإفريقية، على ملكها، مستظهراً منه 
اء بينه مبضاء وسابقة وحزم، بسط يده يف األموال وجعل إليه النظر يف مجيع األمور، سنة ثالث وستمائة، مث كان اللق

وبني ابن غانية يف سنة ست بعدها، فهزم ابن غانية، واستوىل على حملته، فاتصل سعده، وتواىل ظهره، إىل أن هلك 
  .مشايعاً لقومه من بين عبد املؤمن، مظاهراً بدعوهتم عام تسعة وعشرين وستمائة

ن ملوكهم، وقد كان الشيخ أبو حممد وويل أمره بعده، كبري ولده، عبد اهللا، على عهد املستنصر باهللا بن الناصر م
زوحم، عند اختالل الدولة، بالسيد أيب العالء الكبري، عم أيب املستنصر على أن يكون له اسم اإلمارة بقصبة تونس، 
والشيخ أبو حممد على ما لسائر نظره، فبقي ولده عبد اهللا على ذلك بعد، إىل أن كان ما هو أيضاً معروف من تصري 

وثار . أمون أيب العالء إدريس، ووقعه السيف يف وجوه الدولة مبراكش، وأخذه بثرة أخيه وعمه منهماألمر إىل امل
أهل األندلس على السيد أيب الربيع بعده بإشبيلية وجعجعوا هبم، وأخذوا يف التشريد هبم، وتبديد دعوهتم، 

عرض عليه االستبداد، فأنف من ذلك، واضطربت األمور، وكثر اخلالف، وحلق األمري أبو زكريا بأخيه بإفريقية، و
وأنكره عليه إنكاراً شديداً، خاف منه على نفسه، فلحق بقابس فاراً، واستجمع هبا مع شيخها مكى، وسلف 

شيوخها اليوم من بين مكي، فمهد له، وتلقاه بالرحب، وخاطب له املوحدين سراً، فوعدوه بذلك، عند خروج عبد 
فلما حترك حنوا عليه، وطلبوا منه املال، وتلكأ فاستدعوا أخاه األمري أبا . هة القريواناهللا من تونس إىل احلركة، من ج

زكريا، فلم يرعه وهو قاعد يف خبائه آمٌن يف سربه، إال ثورة اجلند به، والقبض عليه، مث طردوه إىل مراكش، وقعد 
بأمره، ورحل إىل تونس، فأخذ بيعة العامة، أخوه األمري أبو زكريا مقعده، وأخذ بيعة اجلند واخلاصة لنفسه، مسبتداً 

وقتل السيد الذي كان بقصبتها، وقبض أهل جباية حني بلغهم اخلرب على واليها السيد أيب عمران، فقبلوه تغريقاً، 



وانتظمت الدولة، وتأثل األمر، وكان حازماً داهية مشاركا يف الطلب أديباً راجح العقل، أصيل الرأي، حسن 
اً له، موفقاً يف تدبريه، جيب األموال، واقتىن العدد، واصطنع الرجال، واستكثر من اجليش، وهزم السياسة، مصنوع

العرب، وافتتح البالد، وعظمت األمنة بينه وبني اخلليفة مبراكش امللقب بالسعيد، وعزم كل منهما على مالقاة 
روف، واتصل بأيب زكريا هلك ولده صاحبه، فأىب القدر ذلك، فكان من مهلك السعيد بظاهر تلمسان، ما هو مع

  :ويل العهد أيب حيىي ببجاية، فعظم عليه حزنه وأفرط جزعه، واشتهر من رثائه فيه قوله
  فإين لعمري قد أضر يب الثكل... أال جازٌع يبكي لفقد حبيبه 

  فهأنا ال مالٌ لدي أهل وال أهل... لقد كان يل مالٌ وأهل فقدهتم 
  بكاء قريحٍ ال ميل وال يسل... سأبكي وأرثي حسرةً لفراقهم 
  أال فرٌج يرجى فينتظم الشمل... فلهفي ليوم فرق الدهر بيننا 

  وأعلم ريب أنه حاكم عدل... وإين ألرضى بالقضاء وحكمه 
واعتل بطريقه فمات ببلد العناب النقضاء أربعة من مهلك السعيد، . نسبه ابن عذاري املراكشي يف البيان املغرب

وبويع ولده األمري أبو عبد اهللا بتونس . د، يوم الثالثاء منسلخ صفر سنة ست وأربعني وستمائةوكان موت السعي
وسنه إحدى وعشرين سنة، فوجد ملكاً مؤسساً، وجنداً جمنداً، وسلطاناً قاهراً، وماال وافراً، فبلغ الغاية يف اجلربوت 

ر باهللا، ونقم عليه أرباب دولته أموراً، أوجبت وتلقب باملستنص. والتيه والنخوة والصلف، وتسمي بأمري املؤمنني
مداخلة عمه أيب عبد اهللا بن عبد الواحداملعروف باللحياين، ومبايعته سراً بداره، وانتهى اخلرب للمستنصر، فعاجل 

األمر قبل انتشاره برأي احلزمة من خاصته، كابن أيب احلسني، وأيب مجيل بن أيب احلمالت بن مردنيش، وظافر 
، وقصدوا دار عمه فكبسوها، فقتلوا من كان هبا، وعدهتم تناهز مخسني، منهم عمه، فسكن اإلرجاف، وسلم الكبري

وكانت . املنازع، وأعطت مقادها، واستمرت أيامه، وأخباره يف اجلود واجلرأة، والتعاظم على ملوك زمانه، مشهورة
  .الواثق باهللا، وكان مضعوفاً ومل تطل مدتهوويل أمره بعده ابنه امللقب ب. وفاته سنة أربع وسبعني وستمائة

عاد احلديث، وكان عمه املترجم، ملا اتصل به مهلك أخيه املستنصر، قد أجاز البحر من األندلس، وحلق بتلمسان، 
وداخل كثرياً، من املوحدين هبا، كأيب هالل، فهيأ له أبو هالل متلك جباية، مث حترك إىل تونس فتغلب عليها، فقتل 

وطائفة من إخوته وبنيه، منهم صٌيب يسمى الفضل، وكان أهنضهم، واستبد باألمر، رمتت بيعته بإفريقية،  الواثق،
  .وكان من األمر ما يذكر

  حاله

كان أيدا، مجيالً ومسياً، ربعة بادنا، آدم اللون، شجاعاً هبمةً، عجالً غري مراخٍ، وال حازم، منحطا يف هوى نفسه، 
وويل اخلالفة يف حال كربه، ووخطه الشيب، وآثر اللهو، حىت زعموا . التشمت يف مجيع أمرهمنقاداً للذته، بريئاً من 

أنه فقد فوجد يف مزرعة باقالً مزهرٍة ألفى فيها بعد جهد نائماً بينها، نشوان يتناثر عليه سقطها، واحتجب عن 
فارس، يف خلعه، والقيام مكانه، مباشرة سلطانه، فزعموا أن خالصته أبا احلسن بن سهل، داخل الناس بولده أيب 

وبلغه ذلك، فاستعد وتأهب، واستركب اجلند، ودعا ولده، فأحضره ينتظر املوت من ميينه ومشاله، وأمر للحني فقتل 
  .وطرح بأزقة املدينة، وعجل بإزعاج ولده إىل جباية، وعاد إىل حاله

  دخوله غرناطة



هللا، كان أخوه أبو إسحاق، ممن فر بنفسه إىل األندلس، وجلأ إىل قالوا، وملا أوقع األمري املستنصر بعمه أيب عبد ا
أمريها أيب عبد اهللا بن الغالب باهللا أيب عبد اهللا بن نصر، ثاين ملوكهم فنوه به، وأكرم نزله، وبوأه حبال عنايته، وجعل 

غزوات أغزاها  دار ضيافته ألول نزوله القصر املنسوب إىل السيد خارج حضرته، وهو آثر قصوره لديه، وحضر
  .ببالد الروم، فظهر منه يف نكاية العدو وصدامه سهولة وغناء

وملا اتصل به موت أخيه تعجل االنصراف، وحلق بتلمسان، وداخل منها كبرياً من املوحدين، يعرف بأيب هالل بباجة 
وما مث من ذمه، كما تقدم، فملكه أبو هالل منها جباية، مث صعد تونس فملكها، فاستوىل على ملك ابن أخيه 

  .وارتكب الوزر األعظم فيمن قتل معه، وكان من أمره ما يأيت ذكره إن شاء اهللا
إدبار أمره هبالكه على يد الدعي الذي قيضه اهللا هلالك حينه قالوا، واهتم بعد استيالئه على األمر فًتى من أخصاء 

وانتهز الفىت فرصةً حلق فيها باملغرب واستقر . منه فتيان املستنصر، امسه نصري، مبال وذخرية، وتوجه إليه طلبه، ونال
حبالل املراعمة من عرب دباب، وشارع الفساد عليه، جبملة جهده، حريصاً على إفساد أمره، وعثر لقضاء اهللا 

  .وقدره بدعي من أهل جباية يعرف بابن أيب عمارة
احلياة إىل هذا العهد، قال خضت مع ابن أيب  حدثين الشيخ املسن احلاج أبو عثمان اللوايت من عدول املياسني متأخر

عمارة ببعض الدكاكني بتونس، وهو يتكهن لنفسه ما آل إليه أمره، ويعد بعض ما جرى به القدر، وكان أشبه 
اخللق بأحد الصبية الذين ماتوا ذحباً، باألمري أيب إسحاق، وهو الفضل، فالحت لنصري وجه حيلته، فبكى حني رآه، 

ولده ووعده اخلالفة، فحرك نفساً مهيأة يف عامل الغيب احملجوب إىل ما أبرزته املقادر، فوجده منقاداً وأخربه بشبهه مب
هلواه، فأخذ يف تلقينه ألقاب امللك، وأمساء رجاله، وعوايده، وصفة قصوره، وأطلعه على إماراٍت جرت من 

بعد أن أظهر العويل، ولبس احلداد، املستنصر ألمراء العرب، سراً كان يعاجلها نصري، وعرضه على العرب، 
وأركبه، وسار بني يديه حافياً حزناً ملا ألفاه عليه من املضيعة، وأسفاً ملا جرى عليه، فبايعته العرب النافرة، وأشادوا 

بذكره، وتقووا مبا قرره من إمارته فعظم أمره، واتصل بأيب إسحاق نبأه فربز إليه، بعد استدعاء ولده من جباية، 
ى الفريقان، ومتت على األمري أيب إسحاق اهلزمية، واستلحم الكثري ممن كان معه، وهلك ولده، وجلأ أخوه فالتق

األمري أبو حفص لقلعة سنان، وفر هو لوجهه، حىت حلق ببجاية، وعاجله ابن أيب عمارة، فبعث جريدة من اجلند 
فظن من رآه من الفل املنهزم، فلم يعترضه  لنظر أشياخ من املوحدين، وأغرت إليهم اإليقاع، فوصلت إىل جباية،

وقبض على األمري أيب إسحاق، فطوقه احلمام، واحتز رأسه، وبعث إىل ابن أيب عمارة به، وقد . معترض عن القصبة
دخل تونس، واستوىل على ملكها، وأقام سنني ثالثة، أو حنوها يف نعماء ال كفاء له، واضطلع باألمر، وعاث يف 

جرى العظائم على نسائه ورجاله إىل أن فشا أمره، واستقال الوكن من مترته فيها، وراجع أرباب بيوت أمواله، وأ
الدولة بصايرهم يف شأنه، وهند إليه األمري أبو حفص طالباً بثأر أخيه، فاستوىل، ودحض عاره، واستأصل شأفته، 

  .ومثل به، وامللك هللا، الذي ال تزن الدنيا جناح بعوضة عنده
ت عند ذكر أيب حفص يف الرجز املسمى بنظم امللوك املشتمل على دول اإلسالم أمجع، على اختالفها إىل ويف هذا قل

  :عهدنا، فمنه يف ذكر بين حفص
  وفضلهم ليس له من جاحد... وهلم حيىي بن عبد الواحد 
  وحازها ببيعة اجلمهور... وهو الذي استبد باألمور 

  لياً مقدارهونال ملكاً عا... وعظمت يف صقعه آثاره 
  وهو الذي علياه ال تنحصر... مث توىل ابنه املستنصر 



  وافق عزاً سامياً سلطانه... أصاب ملكا رئيساً أوطانه 
  وطاعةً أقواهلا مسموعة... ودولةً أمواهلا جمموعة 

  وعاث يف أمواهلا عياثا... فلم ختف من عهدها انتكاثاً 
  وسقيت بسعده الرماح... هبت بنصر عزه الرياح 

  وانتحب النادي عليه والندا... حىت إذا أدركه شرك الردى 
  مث مضى يف زمن يسري... قام ابنه الواثق بالتدبري 
  وامللك يف أربابه عقيم... سطا عليه العم إبراهيم 

  عنه الدعي ابن أيب عمارة... وعن قريبٍ سلب اإلمارة 
  ما خطرت لعاقل ببال... عجيبةٌ من لعب الليايل 

  أبا هالل لقي احملاقا... يف أبا إسحاقا واخترم الس
  ل واحلق ال يغلبه احملال... واضطربت على الدعي األحوا 

  وصري الدعي رهني الترب... مث أبو حفص مسا عن قرب 
  وبعده حممد يليه... ورجع احلق إىل أهليه 

يخ اليت مل يتضمنها ديوان، وهذه األمور تستدعي اإلطالة، خملةٌ بالغرض، ومقصدي أن أستويف ما أمكن من التوار
  .وأختصر ما ليس بقريب، واهللا ويل اإلعانة مبنه

  إبراهيم بن حممد بن مالك األزدي

إبراهيم بن حممد بن أيب القاسم بن أمحد بن حممد ابن سهل بن مالك بن أمحد بن إبراهيم بن مالك األزدي يكىن أبا 
  .إسحاق
  أوليته

بيتهم يف األزد، : قال ابن البسيت. ون من عمل، أو قيل من إقليم إلبريةمنزل جدهم الداخل إىل األندلس قرية ش
وجمدهم ما مثله جمد، حازوا الكمال، وانفردوا باألصالة واجلالل، مع عفة وصيانة ووقار، وصالح وديانة، نشأ على 

ن مسعدة، وذكرهم مطرف بن عيسى يف تارخيه، يف رجال األندلس، وقال اب. ذلك سلفهم، وتبعهم اآلن خلفهم
وقفت على عقد قدمي لسلفي فيه ذكر حممد بن إبراهيم بن مالك األزدي، وقد حلى فيه بالوزير الفقيه أيب أمحد بن 
الوزير الفقيه أيب عمرو إبراهيم، وتاريخ العقد سنة ثالث وأربعمائة، فناهيك من رجال حتلوا باجلاللة والطهارة منذ 

دهم بالفقه والوزارة منذ ثالمثائة سنة يف وقت كان فيه هذا املنصب يف أزيد من أربعمائة سنة، ويوصفون يف عقو
حتلية الناس، ووصفهم، يف هناية من الضبط واحلرز، حبيث ال يتهم فيه بالتجاوز ألحد، ال سيما يف العقود، فكانوا ال 

اقف عليه، أو يصفون فيه الشخص إال مبا هو احلق فيه والصدق، وما كان قصدي يف هذا إال أن شرفهم غري و
  .مستندٌ يف الظهور إليه، بل ذكرهم على قدمي الزمان شهري وقدرهم خطري

قلت، وملا عقد لولدي عبد اهللا أسعده اهللا، على بنت الوزير أيب احلسن بن الوزير أيب احلسن القاسم بن الوزير أيب 
هل بن مالك، خاطبت شيخنا أبا الربكات عبد اهللا بن الفقيه العامل الوزير حزم فخارهم، وجمدد آثارهم، أيب احلسن س

بن احلاج، أعرض ذلك عليه، فكان من نص مراجعته، فسبحان الذي أرشدك لبيت الستر والعافية واألصالة، 
وشحوب األبرار، قاتلك اهللا ما أجل اختيارك، وخلف هذا البيت اآلن على سنن سلفهم من التحلي بالوزارة، 

الستناد القدمي الكرمي، واغتنام العمر بالنسك، عناية من اهللا أطرد هلم قانوهنا، واالقتياد من العظمة الزاكية، وا



  .واتصلت عادهتا واهللا ذو الفضل العظيم
  حاله

كل من أهل السر واخلصوصية، والصمت والوقار، ذا حظ وافر من املعرفة، بلسان العرب، ذكي الذهن، متوقد 
  .سار بسرية أبيه، وأهل بيته، يف الطهارة والعدالة، والعفاف والنزاهة. اخلاطر، مليح النادرة، شنشنته معروفة فيهم

  وفاته

  ابن حرة

  .إبراهيم بن فرج بن عبد الرب اخلوالين من أهل قرطبة، يكىن أبا إسحاق، ويعرف بابن حرة
  أوليته

  .من أهل البيوتات باحلضرة، ويل أبوه القهرمة، لثاين امللوك من بين نصر، فتأثل ماالً ونباهةً
  حاله

هذا الرجل من أعيان القطر، ووزراء الصقع، وشيوخ احلضرة، أغىن هذه املدرة يداً، وأشغلهم بالعرض األدىن نفساً، 
حترف بالتجر املربوب يف حجر اجلاه، ومنا ماله، حتاط به اجلدات، وتنمو األموال، ففار تنورها، وفهق حوضها، كثري 

مانية، وأمثان السلع، وعوارض األسعار، متبجح مبا ظهرت به يده من اخلوض يف التصاريف الوقتية، واألدات الز
علق مضنة هرى املدينة، الذي ينفق على أسواقها، عند ارتفاع القيم، ومتييز األسعار، وبلوغها احلد الذي يراه كفؤ 

الت وأغراض حبته، ومنتهى مثن غلته، غرض الفكر، خياطب احليطان والشجر واألساطني، حماسباً إياها على معام
فنية، يرى من التلبس شيئاً من املعارف واآلداب والصنائع، وحجة من احلجج يف الرزق، تغلب عليه السذاجة 

والصحة، دمثٌ، متخلق، متنزل، خمتصر امللبس واملطعم، كثري التبذل، يعظم االنتفاع به يف باب التوسعة، بالتسلف 
  .يسمع ذي القحة، ويصم على ذوي املسألة: قب والطانزواملداينة، حسن اخللق كثري التجمل مبتلى باملو

  ظهوره وحظوته

لبس احلظوة مشلة، مل يفارق طرقها رقبته، إذ كان صهراً للمتغلب على الدولة أيب عبد اهللا بن احملروق، صار بسهم 
ه بعده القائد يف جذور خطته، وألقى يف مرقه حظوته، مشتمال على حاله، بعباءة جاهه، مث صاهر املصري األمر إلي

احلاجب أبا النعيم رضوان، موىل الدولة النصرية، وهلم جرا، بعد أن استعمل يف السفارة إىل العدوة وقشتالة، يف 
أغراض تليق مببعثه، مما يوجب فيه املياسري والوجوه، مشرفني معززين مبن يقوم بوظيفة املخاطبة واجلواب، والرد 

ملكه يف طريق من ظاهر جبل الفتح إىل حضرته، وأياماً يسرية من أيام والقبول، ووىل وزارة السلطان، ألول 
اختالله، إىل أن رغب اخلاصة من األندلسيني يف إزالته، وصرف األمر إىل احلاجب املذكور، الذي تسقط مع رياسته 

  املنافسة، وترضي به اجلملة
  حمنته

مث آب عن عهد . سلطان الثالث من بين نصروامتحن هو وأخوه، بالتغريب إىل تونس، عن وطنهما، على عهد ال
غري بعيد، مث أسن واستسر أدميه، وضجر عن الركوب إىل فالحته اليت هي قرة عينه، وحظ سعادته، يتطارح يف 

سكة املترددين بإزاء بابه، مباشرٌ الثرى بثوبه، قد سدكت به شكايةٌ شائنة، قلما يفلت منها الشيوخ، وال من 
ء، حبال تقتحمها العني شعثاً، وبعداً عن النظر، فلم يطلق اهللا يده من جدته على يده، فليس شركها، فهي تزفه بوال



  .يف سبيل دواء وال غذاء إىل أن هلك
  وفاته

  .يف وسط شوال عام سبعة ومخسني وسبعمائة
  مولده

  يف سنة مخس وسبعني وستمائة
  ابن املرأة

حممد بن دهاق األوسي يكىن أبا إسحاق، ويعرف بابن  إبراهيم بن يوسف بن دهاق األوسي إبراهيم بن يوسف بن
  .املرأة
  حاله

سكن مالقة دهراً طويال، مث انتقل إىل مرسية، باستدعاء احملدث أيب الفضل املرسي والقاضي أيب بكر بن حمرز، وكان 
م أغلب عليه، وكان الكال. متقدماً يف علم الكالم، حافظا ذاكراً للحديث والتفسري، والفقه والتاريخ، وغري ذلك

وكان حبراً للجمهور مبالقة ومرسية، . فصيح اللسان والقلم، ذاكراً لكالم أهل التصوف، يطرز جمالسه بأخبارهم
بارعاً يف ذلك متفنناً له، متقدماً فيه، حسن الفهم ملا يلقيه، له وثوب على التمثيل والتشبيه، فيما يقرب للفهم، 

وكان مبالقة يتجر بسوق الغزل، قال األستاذ أبو . سن العشرة، مؤثراً مبا لديهمؤثراً للخمول، قريباً من كل أحد، ح
جعفر وقد وصمه، وكان صاحب حيل ونوادر مستظرفة، يلهى هبا أصحابه، ويؤنسهم، ومتطلعاً على أشياء غريبة 

ما مينعه  من اخلواص وغريها، فنت هبا بعض احللبة، واطلع كثري ممن شاهده على بعض ذلك، وشاهد منه بعضهم
الشرع من املرتكبات الشنيعة، فنافره وباعده بعد االختالف إليه، متهم شيخنا القاضي العدل املسمى الفاضل أبو 
بكر بن املرابط رمحه اهللا، أخربين من ذلك مبا شاهد مما يقبح ذكره، وتربأ منه من كان سعى يف انتقاله إىل مرسية، 

  .واهللا أعلم بغيبه وضمريه
  تواليفه
ا شرحه كتاب اإلرشاد أليب املعايل، وكان يعلقه من حفظه من غري زيادة وامتداد، وشرح األمساء احلسىن، وألف منه

وتواليفه نافعة يف . وألف غري ذلك. جزءا يف إمجاع الفقهاء، وشرح حماسن اجملالس أليب العباس أمحد بن العريف
  .أبواهبا، حسنة الرصف واملباين
  . بن أحلى، وأبو حممد عبد الرمحن بن وصلةمن روى عنه، أبو عبد اهللا

  وفاته
  .تويف مبرسية سنة أحد عشر وستمائة

  التلمساين

إبراهيم بن أيب بكر األصاري إبراهيم بن أيب بكر بن عبد اهللا بن موسى األنصاري تلمساين وقرشي األصل، نزل 
  .بسبتة، يكىن أبا إسحاق ويعرف بالتلمساين

  حاله
نظم يف . د الشروط، مربزاً يف العدد والفرايض، أديباً، شاعراً، حمسنا، ماهراً يف كل ما حياولكان فقهياً عارفاً بعق

قال ابن عبد امللك، وخربت . الفرايض وهو ابن مثانية وعشرين سنة أرجوزة حمكمة بعلمها، ضابطة، عجيبة الوضع



ل لقاء ومعاشرة، وتوسطاً صاحلاً فيما منه يف تكراري عليه، تيقظا وحضور ذهن، وتواضعاً، وحسن إقبال وبر، ومجي
يناظر فيه من التواليف، واشتغاالً مبا يعنيه من أمر معاشه، وختامال يف هيئته ولباسه، يكاد ينحط عن االقتصاد، 

  .قال ابن الزبري، كان أديباً لغوياً، فاضال، إماماً يف الفرائض. حسب املألوف واملعروف بسبتة
  مشيخته

بكر بن دمسان، وأيب صاحل حممد بن حممد الزاهد، وأيب عبد اهللا ابن حفيد، وروي هبا عن أيب تال مبالقة علي أيب 
احلسن سهل بن مالك، ولقي أبا بكر بن حمرز، وأجاز له، وكتب إليه جميزاً، أبو احلسن بن طاهر الدباج، وأبو علي 

ا املطرف أمحد ابن عبد اهللا بن عفرية، الشلوبني، ولقي بسبتة، احلسن أبا العباس بن علي بن عصفور اهلواري، وأب
  .فأجازوا له، ومسع علي بن أيب يعقوب بن موسى احلساين الغماري

  .من روى عنه، روي عنه الكثري ممن عاصره، كأيب عبد اهللا بن عبد امللك وغريه
  تواليفه

، وأمداح النيب، صلى ومنظوماته يف السري. من ذلك األرجوزة الشهرية يف الفرائض، مل يصنف يف فنها أحسن منها
اهللا عليه وسلم، من ذلك املعشرات على أوزان العرب، وقصيدة يف املولد الكرمي، وله مقالة يف علم العروض 

  .الدوبييت
  شعره

  :وشعره كثري، مربز الطبقة بني العايل والوسط، منحازاً أكثر إىل اإلجادة مجة، وتقع له األمور العجيبة فيه كقوله
  قد طال بني الورى تصرفها... شيمة سلفت الغدر يف الناس 

  منك يرى قدرها ويعرفها... ما كل من سرت له نعٌم 
  مضرةٌ عنك عز مصرفها... بل رمبا أعقب اجلزاء هبا 

  ور على البدر وهو يكسفها... أما ترى الشمس تعطف بالن 
  دخوله غرناطة

وام، فاستوطن به غرناطة ثالثة أعوام، مث رحل إىل أخرب عن نفسه أن أباه انتقل به إىل األندلس، وهو ابن تسعة أع
. مث انتقل إىل سبتة، وتزود هبا أخت الشيخ أيب احلكم مالك بن املرحل. مالقة، فسكن هبا مدة، وهبا قرأ معظم قراءته

وهذا الشيخ جد صاحبنا وشيخنا أيب احلسني التلمساين ألبيه، وهو ممن يطرز به التأليف، ويشار إليه يف فنون 
  .شهرتهل

ومن شعره، وهو صاحب مطوالت جميدة، وأمادح مبدية يف اإلحسان معيدة، فمن قوله ميدح الفقيه أبا القاسم 
  :العزيف أمري سبتة

  وال نزلوا على الطلول حسيساً... أرأيت من رحلوا وزموا العيسا 
  يوماً مبا يشفى لديك نسيساً... أحسبت سوف يعود نسف تراهبا 

  ألنيسها أم هل حتس حسيساً... جبانب طورها هل من مؤنسٍ ناراً 
  مولده

  .قال ابن عبد امللك، أخربين أن مولدهعو بتلمسان سنة تسع وستمائة
  وفاته



  .يف عام تسعني وستمائة بسبتة، على سن عالية، فسحت مدى االنتفاع به
  إبراهيم بن حممد األنصاري

  بالطوجين من غرناطةإبراهيم بن حممد بن إبراهيم األنصاري الساحلي املشهور 
  حاله

من كتاب عائد الصلة، كان رمحه اهللا، نسيج وحده يف األدب، نظماً ونثراً، ال يشق فيهما غباره، كالم صايف األدمي، 
غزير املائية، أنيق الديباجة، موفور املادة، كثري احلالوة، جامٌع بني اجلزالة والرقة، إىل خط بديع، ومشاركة يف فنون، 

مث دخل إىل . رحل بعد أن اشتهر فضله، وذاع أوجه، فشرق، وجال يف البالد. قتدار على كل حماولةوكرم نفس، وا
بلد السودان، فاتصل مبلكها، واستوطنها زماناً طويال، بالغاً فيها أقصى مبالغ املكنة، واحلظوة، والشهرة، واجلاللة، 

القدر إىل مستقره من بالد السودان، مستزيداً من واقتىن ماال دثراً، مث آب إىل املغرب، وحوم على وطنه، فصرفه 
. وأهدى إىل ملك املغرب هدية تشتمل على طرف، فاثأبه عليها ماال خطرياً، ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه. املال

  :وجرى ذكره يف كتاب التاج مبا نصه

ة ال حتجم، وأصبح فيها جواب اآلفاق، وحمالف اإلباق، ومنفق سعد الشعر كل اإلنفاق، رفع ببلده لألدب رأي
يسوي ويلجم، فإن نسب، جرى ونظم نظم اجلمان احملامد، وإن ابن ورثى، غرب يف وجوه السوابق، وحنا، وملا اتفق 

كساد سوقه، وضياق حقوقه، أخذ باحلزم، وأدخل على حروف عاليه عوامل اجلزم، يسقط على الدول سقوط 
ائب، وركض النجائب، فاستضاف بصرام، وشاهد الربايب الغيث، وحيل كناس الظبا وغاب الليث، شيع العج

واألهرام، ورمى بعزمته الشأم، فاحتل ثغوره احملوطة، ودخل دمشق، وتوجه الغوطة، مث عاجلها بالعراق، فحيا 
بالسالم مدينة السالم، وأورد بالرافدين رواحله، ورأى اليمن وسواحله، مث عدل إىل احلقيقة عن اجملاز، وتوجه إىل 

ه احلجاز، فاستلم الركن واحلجر، وزار القرب الكرمي ملا صدر، وتعرف مبجتمع الوفود مبلك السود، فغمره شأن
بإرفاده، وصحبه إىل بالده، فاستقر بأول أقاليم العرض، وأقصى ما يعمر من األرض، فحل هبا حمل احلمر يف الغار، 

جه واليد واللسان، وصدرت عنه رسائل أثناء والنور يف سواد األبصار، وتقيد باإلحسان، وإن كان غريب الو
  .إغرابه، تشهد جباللة آدابه، وتعلق اإلحسان بأهدابه

سالم ليس دارين شعاره، وحلق الروض : نثره فمن ذلك ما خاطب به أهل غرناطة بلده، وقد وصل إىل مراكش
وناجى غصن البان فاهتز حلديثه والنضري به صداره، وأنسى جنداً مشه الزكي وعراره، جر ذيله على الشجر فتعطر، 

وتأطر، وارتشف الندى من ثغور الشقائق، وحيا خدود الورد حتت أردية احلدائق، طربت له النجدية املستهامة، 
فهجرت صباها ببطن هتامة، وحن ابن دمهان لصباه، وسال به التميمي عن رياه، وأنسى النمريي ما تضوع برقيب 

البان، وختلق خبلوقة اآلس والظيان، حىت إذا راقت أنفاس حتياته ورقت، من بطن نعمايه، واستشرف السمر و
وملكت نفائس النفوس، واستشرقت، ولبست دارين يف مالئها، ونظمت اجلوزاء يف عقد ثنائها، واشتغل هبا 
األعشى عن روضه وهلى، وشهد ابن برد شهادة أطراف املساويك هلا، خيمت يف ربع اجلود بغرناطة ورقت، 

دلوها إىل عقد ركبه، وأقبلت منابت شرقها عن غربه، ال عن عرفه، هناك تترى هلا صدور اجملالس حتمل  ومألت
صدوراً، وترايب املعايل حتلى عقوداً نفيسة وجذوراً، وحماسن الشرف حتاسن الربوج يف زهرها، واألفنية يف إيواهنا، 

سرى لنبذ إيوانه وسريره، أو سيف لقصر عن غمدانه، واألندية يف شعب بواهنا، لو رآها النعمان هلجر سديره، أو ك
  .أو حسان جلق لغسانه

  وأول أرض مس جلدي تراهبا... بالد هبا نيطت على متائمي 



فإذا قضيت من فرض السالم ختما، وقضت من فاره الثناء حتما، ونفضت طيب عرارها على تلك األنداء، 
وعمت من هنالك من الفضالء، وتلت سور آالئها على منرب  واقتطفت أزاهر حمامدها أهل الود القدمي واإلخاء،

ثنائها، وقصت وعطفت على من حتمل من الطلبة بشارهتم، وصدرت عن إشارهتم، وأنارت جنماً حول هالتهم املنرية 
ودارهتم، فهناك تقص أحاديث وجدى على تلك املناهج، ال إىل صلة عاجل، وشوقي إىل تلك العليا، ال إىل عبلة، 

زا إىل ذلك الشريف اجلليل، فسقى اهللا تلك املعاهد غيداقاً يهمي دعاؤها، ويغرق روضها إغراقاً، حىت تتكلل واجل
منه حنور زندها دراً، وترنو عيون أطراف نرجسها إىل أهلها سرراً، وتتعانق قدود أغصاهنا طرباً، وتعطف خصور 

رقص أدواحها عجباً، وحتمر خدود وردها حياًء، مذانبها على أطراف كثباهنا لعباً، وتضحك ثغور أقاحها عند 
وتشرق حدائق وردها سناء، وهتدي إىل ألسنة صباها خرب طيبة، وإنباء حىت تشتغل املطرية عن روضتها املردودة، 

فما . واملتكلىء، عن مشاويه اجملودة، والبكرى عن شقائق رياض روضته الندية، واألخطل عن خلع بيعته املوشية
د والرصافة وبغداد، وما لف النيل يف مألته كرماً إىل أفدين سقايته، وحارته غمدان عن حمراب، اخلورنق وسرا

وقصر وابرية البلقاء عن غوطة وهنر، بأحسن من تلك املشاهد اليت تساوي يف حسنها الغائب والشاهد، وما ملصر 
  :تفخر بنيلها، واأللف منها يف شنيلها، وإمنا زيدت الشني هنالك ليعد بذلك

  ومن وجٍد تنشط بالصميم... ويا هللا من شوق حثيث 
  صبا منها إىل عهٍد قدمي... إذا ما هاجه وجدٌ حديث 

وأنطق لساين من كل جارحة، وأهيم وقليب رهني األنني، وصريع البني، هتفق به الرياح . أجنح إنساين يف كل جاحنة
رت، وقد كنت أستنزل قرهبم براحة األجل، وأقول عسى البليلة إذا ثارت، وتطري به أجنحة الربوق اخلافقة أينما طا

وطن يدنيهم ولعل، وما أقدر اهللا أن يدين على الشحط، ويربي جراح البني بعد اليأس والقنط، هذا شوقي يستعريه 
الربكان لناره، ووجدي ال جيري قيس يف مضماره، فما ظنك وقد محت حول املورد اخلصر، ونسمت ريح املنبت 

ت إىل تلك املعاهد من أمم، ومهست باهتصار مثار ذلك اجملد اليانع والكرم، وإن احملب مع القرب اخلضر، ونظر
  :ألعظم مها، وأشد يف مقاساة الغرام غماً

  إذا دنت الديار من الديار... وأبرح ما يكون الشوق يوماً 
فل قليال، وشفى بلقاء األحبة وقربت مسافة الدوار، لكن الدهر ذو غري، ومن ذا حيكم على القدر، وما ضره لو غ

  .غليال، ومسح لنا بساعة اتفاق ووصل ذلك األمل القصري بباع، وروى مسافة أيام، كما طوى مراحل أعوام
أسلمتين إىل ذرع البيد، وحمالفة الذميل والوحيد، : لد إبليس أفال أشفقت من عذايب، ومسحت ولو بسالم أحبايب

مطي يف الصهوات والغوارب، يا سابق البني دع حممله، وما بقي يف اجلسم ما والتنقل يف املشارق واملغارب، والت
حيمله، ويا بنات جديل، ما لكن وللذميل، ليت سقمي عقيم فلم يلد ذات البني، املشتتة ما بني احملبني، مث ما للزاجر 

الزاجر، إمنا فعل ما ترى، الكاذب، وللغراب الناعب، جتعله نذير اجلال، ورايد اخلال، ما أبعد من زاجر، عن رأي 
ذات الغارب والقرى، احملتالة يف األزمة والربى، املترددة بني التأويب والسرى، طاملا باكرت النوى، وصدعت 

صدع الثوى، وتركت اهلامي بني ربعٍ حميل، ورسم مستحيل، يقفو األثر حنوه، ويسئل الطلل عن عهده، وإن أنصفت 
الت عن احلوض والشوط، وأسلمت إىل احلبل والعصا والسوط، ولو خري النائي فما لعني معقودة، وإبل مطرودة، م

ألقام، ولو ترك القطا ليال لنام، لكن الدهر أبو براقش، وسهمٌ بينه وبني بنيه غري طائش، فهو الذي شتت الشمل 
ذات خضاب  فأقسم ما. وصدعه، وما رفع سيٌف بعماده إال وضعه، وال بل غليالً أحرقه بنار وجده وال نفعه

وطوق، شاكية غرام وشوق، برزت يف منصتها، وترمجت عن قضيتها، أو غربت عن بيتها، ونفضت شرارة زفرهتا 



عن عينها، ميال حكت امليال والغريض، وعجماء ساجلت بسجعها القريض، ونصت الفود فكأمنا نقرت العود، 
حىت إذا افتر بريقها، استراب يف . شواقها فأجابورددت العويل، كأمنا مسعت النقيل، نبهت الواله فثاب، وناحت بأ

أنتها، فنادى يا حصيبة الساق، مالك واألشواق، أباكيةٌ ودموعك راقيةٌ، وحمررة وأعصافك حالية، عطلت اخلوايف، 
أما أنت فنزيعة مخار، وحليفة أنوار وأشجار، تترددين بني منرب . وحليت القوادم، وخضبت األرجل، وحضرت املأمت

وتتهادين بني روضة وغدير، أسرفت يف الغناء، وإمنا حكيت خرير املاء، وولعت بتكرير الراء، فقالت أعد  وسرير،
نظر البقري، وألمر ما جدع أنفه قصري، أنا اليت أغرقت يف الرزء، فكنيت عن الكل باجلزء، كنت أربع بالفيايف ما 

ج، وتنتقل من سرير إىل سرج، آونة تلتقط احلب، أاليف، وآنس مع مقيلي، بكرته وأصيلي، حتتال من غدير إىل شر
وحيناً تتعاطى احلب، وطوراً تتراكض الفنن، وتارة تتجاذب الشجن، حىت إذا رماه الدهر بالشتات، وطرفة 

باآلفات، فهأنا بعده دامية العني، دائمة األين، أتعلل باألثر بعد العني، فإن صعدت مناري، أهلبت منقاري، أو نكأت 
ضبت رجلي بدمائي، فأقسم ال خلعت طوق عهده، حىت أردى من بعده، بل ذات خفض وترف، أحشائي، خ

ومجال باهر وشرف، بسط الدهر يدها، وقبض ولدها، فهي إذا عقدت التمأمي على تريب، أو لفت العمائم على 
دها بوحيد كان جنيب، حثت املفؤود، وأدارت عني احلسود، حىت إذا أينعت فساهلا، وقضى محلها وفصاهلا، عمر حل

عندها وسطى، وفريد أضحى يف حنر عشريهتا مسطا، استحثت له مهبأت النسيم الطارق، وخافت عليه من خطرات 
اللحظ الراشق، فحني هش للجياد، ووهب التمائم للنجاد ونادى الصرمي، يا اآلل واحلرمي، فشد األناة، واعتقل 

ه بألفه والمه، فعارضه شثن الكفني، عاري الشعر واملنكبني، القناة، وبرز خيتال يف عيون المه، ويتعرف منه رحم
  :فأسلمه حلتفه، وترك حاشية ردائه على عطفه، فحني انبهم لشاكلته ما جرى برزت لترى

  وأشالء حلم حتت ليٍث سخايل... فلم تلق غري مخس قوامي 

  بكٍف حديد الناب صلب املفاصل... حيط على أعطافه وترايبه 
 تلك اآلفاق، اليت أطلعت وجوه احلسن واإلحسان، وسفرت عن كمال الشرف، وشرف أعظم من وجد إىل

الكمال عن كل وجه حسان، وأبرزت من ذوي اهلمم املنيفة، والسري الشريفة، ما أقر عني العلياء، وحلى جيد 
ر السعود، نظم الزمان، فتقوا للعلم أزهاراً أربت على الروض اجملود، وأداروا ألدب هالةً استدارت حوهلا بدو

الدهر حماسنهم حلياً يف جيده وحنره، واستعار هلم األفق ضياء مشسه وبدره، وأعرب هبم الفخر عن صميمه، وفسح 
هلم اجملد عن مصدره، فهم إنسان عني الزمان، وملتقى طريقي احلسن واإلحسان، نظمت اجلوزاء مفاخرهم، ونثرت 

وطلع النور من أزرارهم، واجتمعت الثريا ملعاطاة أخبارهم، وود النثرة مآثرهم، واجتلبت الشعري من أشعارهم، 
الدلو لو كرع يف حوضهم، واألسد لو ربض حول ربضهم، والنعامي لو غذيت بنعيمهم، واجملرة لو استمدت من 

فيض كرمهم، عشق املسك حماسنهم فرق، وطرب الصبح ألخبارهم فخرق جبينه وشق، وحام النسر حول محامهم 
الفخار جدار حمامدهم وخلق، إىل بالغة أخرست لسان لبيد، وتركت عبد احلميد غري محيد، أهل ابن وحلق، وقد 

  .هالل حملاسنهم وكرب، وأعطى القارى ما زجر به قلمه وسطر، وأيس إياس من حلاقهم فأقصر ملا قصر
هم، فكم هلم من خريدة غذاها فما للوشي تألق ناصعةٌ، وتأنق يانعه، بأحسن مما وشته أنفاسهم، ورمسته أطراس: ومنها

العلم بربه، وفريدة حالها البيان بدره، واستضاءت املعارف بأنوارهم، وباهت الفضايل بسناء منارهم، وجليت 
املشكالت بأنوار عقوهلم وأفكارهم، جلوا عروس اجملد وحلوا، وحلوا يف ميدان السيادة ونشأوا، وزامحوا السهي 

لكواكب، لزم حملهم التكبري، كما لزمت الياء التصغري، وتقدموا يف رتبة األفهام، باملناكب، واختطوا الترب فوق ا
كما تقدمت مهزة االستفهام، ونزلوا من مراتب العلياء، منزلة حروف االستعالء، وما عسى أن أقول ودون النهاية 



جده من التوق، مدى نازح، وما أغىن الشمس عن مدح املادح، وحسيب أن أصف ما أعانيه من الشوق، وما أ
وأعلل نفسي بلقائهم، وأتعلل بالنسيم الوارد من تلقائهم، وإن جالين الدهر عن ورود حوضهم، وأقعدين الزمان 

عن اجتناء روضهم، فما ذهب ودادي، وال تغري اعتقادي، وال جفت أقالمي عن مدادهم وال مدادي، وأنا ابن جال 
وا إىل وٍد صميم وجدوين، أضع العمامة عن ذوي عهد قدمي يف وجدهم، وطالع الثناي إىل كرم عهدهم، إن دع

عرفوين، ولو شرعوا حنوي قلم مكاتبتهم، وأسحوا بالعلق الثمني من خماطبتهم، لكفوا من قليب العاين قيد إساره، 
الطيب وبلوا صدى وجدي املتحرق بناره، ففي الكتابة بلغة الوطر، وقد يغين عن العني األثر، والسالم األثري الكرمي 

الريا، اجلميل احمليا، حيضر حملهم األثري، وكبريهم إذ ليس فيهم صغري، ويعود على من هناك من ذوي الود الصميم، 
  .والعهد القدمي، من أخٍ برٍ وصاحب محيم، ورمحة اهللا وبركاته

ارة وإحالة، وال خفاء برباعة هذه الرسالة على طوهلا، وكثرة أصوهلا، وما اشتملت عليه من وصف وعارضة، وإش
  .وحالوة وجزالة

  شعره

ثبت لدي من متأخر شعره قوله من قصيدة، ميدح هبا ملك املغرب، أمري املسلمني، عند دنو ركابه من ظاهر تلمسان 
  :ببابه أوهلا

  ورنت بأحلاظ الغزال األعفر... خطرت كمياس القنا املتأطر 
  :ومن شعره يف النسب

  كل كتاس كف مفترسوحول ... زارت ويف كل حلظ طرف حمترس 
  ويشتكي الزند ما بالقلب من خرس... يشكو هلا اجليد ما باحللي من هدر 

  سيوف أحلاظها من آيه احلرس... مىت تالخدها الزاهي الضحى نطقت 
  آيات موسى وقليب موضع القبس... يف حلظها سحر فرعون ورقتها 

  غلسحتت الكتومني من شعر ومن ... ختفي النمومني من حلي ومبتسم 
  تقول بعد نفوذ الزمية احترس... وترسل اللحظ حنوي مث هتزأ يب 

  يف النازعات وما تنفك من عبس... أشكو إليها فؤاداً واجالً أبداً 
  إال بقية رجع الصوت والنفس... يا شقة النفس إن النفس قد تلفت 

  ضدين فاعتربي إن شئت واقتبسي... هذا فؤادي وجفين فيك قد مجعا 
  ليال ونبهين للوجد مث نسي... نومٍ منك أرقين ويا لطارق 

  أبصرته ذابالً يشكو من اليبس... ما زال يشرب من ماء القلوب فلم 
  رياض خديك صال غري مفترس... مألت طريف عن ورٍد تفتح يف 

  ما بني مصمٍ وفتاك ومنتكس... وقلت للحظ والصدغ احرسا فهما 
  ايل وخيس األخنف الشرسشبا العو... وليلة جئتها سحراً أجوس هبا 
  وأسال العيس عن سرب املها األنس... أستفهم الليل عن أمثال أجنمه 

  ما بني منتهزٍ طوراً ومنتهس... وأهتك الستر ال أخشى بوادره 
  حلو الفكاهة بني اللني والشرس... بتنا نعاطي هبا ممزوجةً مزجت 



  العرسفثار أبناؤها يف ساعة ... أنكحتها من أبيها وهي آيسةٌ 
  فذاك خدك يا ليلى وذا نفس... نوٌر وناٌر أضاءا يف زجاجتها 

  معرك جال بني الفجر والغلس... حىت إذا آب نور الفجر يف وضح 
  قد أنذرهتا بربد القلب واللعس... وهيمنت بالضنا حتت الصباح صباً 

  كرمية الذيل مل جتنح إىل دنس... قمت جتر فضول الريط آنسة 
  ومتسح النوم عن أجفاهنا النعس... رمل مطرفها تلوث فوق كثيب ال

  طوراً ودمعي يتلوها مبنبجس... فظل قليب يقفوها مبلتهب 
  فالصبح يف مأمتٍ والليل يف عرس... دهر يلون لونيه كعادته 

مث آب إىل بالد السودان، وجرت عليه يف طريقه حمنة، ممن يعترض الرفاق ويفسد . وإحسانه كثري، مقداره كبري
واستقر هبا على حاله من اجلاه والشهرة، وقد اختذ أماء للتسرى من الزجنيات ورزق من اجلوالك أوالداً . يلالسب

  .كاخلنافسة، مث مل يلبث أن اتصلت األخبار بوفاته بتنبكتو، وكان حياً يف أوائل تسعة وثالثني وسبعمائة
  ابن احلاج

اهللا بن حممد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم ابن عبد  إبراهيم بن عبد اهللا بن قاسم النمريي إبراهيم بن عبد
  العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النمريي من أهل غرناطة، يكىن أبا إسحاق ويعرف بابن احلاج

  أوليته
م بيت نبيٌه، يزعم من يعىن باألخبار، أن جدهم الداخل إىل األندلس ثوابة ابن محزة النمريي، ويشركهم فيه بنو أرق

وكان سكناه جبهة وادي آش، ولقومه اختصاٌص وانتقال ببعض جهاهتا، وهي شوظر، واملنظر، . الوادي شيون
وقرسيس، وقطرش، تغلب العدو عليها على عهد عبد العزيز، وآوى مجيعهم، إىل كنف الدولة النصرية، فاخنرطوا 

 خرياً من أهل الدين والفضل والطهارة وكان جده األقرب إبراهيم، رجال. يف سلك اخلدمة، ومتحض خلفهم بالعمل
واختص هبم، وحصل منهم على صهر بأم . والذكاء، كتب للرؤساء من بين إشقيلولة، عند انفرادهم بوادي آش

مث رابته منهم سجايا، أوجبت انصرافه عنهم، وجنوحه إىل خاهلم السلطان . ولد بعضهم، وضبط املهم من أعماهلم
حقه، وأكرم وفادته، وقبل بيانه، فقلده ديوان جنده، واستمرت أيام عمره حتت  الذي كاشفوه بالثورة، فعرف

رعيه، وكنف عنايته، وكان ولده عبد اهللا أبو صاحبنا املترجم به، صدراً من صدور املستخدمني يف كبار األعمال، 
ة، عند تصريها إىل إيالة ويل األشغال بغرناطة وسبت. على سنن رؤسائهم، مكساباً متالفاً، سرى النفس، غاض احلواز

بين نصر، وجرى طالقه هذا، يف صل دنيا عريضة، تغلبت عليه بآخرة، ومضى لسبيله، مصدوقاً بالكفاية، وبراعة 
  .اخلط، وطيب النفس، وحسن املعاملة

  حاله

ه من هذا الرجل نشأ على عفاف وطهارة، امتهك صبابة ترف من بقايا عافية، أعانته على االستظهار ببزة، وصابت
مث شد وهبرت خصاله، فبطح بالشعر، وبلغ الغاية يف إجادة اخلط، وحاضر باألبيات، وأرسم يف . التحرف مبهنة

كتابة اإلنشاء، عام أربعة وثالثني وسبعمائة، مستحقاً حسن مسة، وبراعة خط، وجودة أدب، وإطالق يد، وظهور 
ث، ويعلق األناشيد، وال يغب النظم والنثر، وال يعفي كفاية، ويف أثناء هذا احلال، يقيد وال يفتر، ويروي احلدي

القرحية، معمي، خموال يف العناية، مشتمال على الطهارة، بعيداً يف زمان الشبيبة عن الريبة، نزيهاً على الوسامة عن 



ق، كان مليح الدعابة، طيب الفكاهة، آثر املشر. الصبوة والرقية، أعانه على ذلك، خنوة يف طبعه وشفوٌف ومهة
فانصرف عن األندلس يف حمرم عام سبعة وثالثني وسبعمائة، وأمل بالدول، حمركاً إياها بشعره، هازاً أعطافها بأمداحه، 
فعرف قدره، وأعني على طيته، فحج وتطوف، وقيد، واستكثر، ودون يف رحلة سفره، وناهيك هبا طرفة، وقفل إىل 

مث انتقل إىل خدمة سلطان . ايه لديه، مضطلعاً بالكتابة واإلنشاءإفريقية، وكان علق خبدمة بعض ملوكها، فاستقر ببج
املغرب، أمري املسلمني أيب احلسن، ومل ينشب أن عاد إىل البالد املشرقية، فحج، وفصل إىل إفريقية، وقد دالت 

سلطان إىل الدولة هبا بالسلطان املذكور، فتقاعد عن اخلدمة، وآثر االنقباض، مث ضرب الدهر ضرباته، وآل حال ال
ما هو معروف، وثابت للموحدين برملة جباية بارقة مل تكد تتقد حىت خنت فعاد إىل ديوانه من الكتابة عن صاحب 

مث أيب مؤثراً للدعة يف كنف الدولة الفارسية، ونفض عن اخلدمة يده، ال أحقق مضطراً أم اختياراً، وحجة . جباية
أيب مدين بعباد تلمسان، مؤثراً للخمول، عزيزاً به، ذاهباً مذهب التجلة كليهما قائمة لديه، وانقطع إىل تربة الشيخ 

من التجريد والعكوف بباب اهللا، مفخراً، ألهل حنلته، وحجة على أهل احلرص والتهافت، من ذوي طبقته، راجع 
من الكتابة، رئيساً  اهللا بنا إليه بفضله، مث جربته الدولة الفارسية على اخلدمة، وأبرته بزة النسك، فعاد إىل ديدنه

مث أفلت نفيه موت السلطان أيب عنان فلحق باألندلس، وتلقى برب وجراية، وتنويه وعناية، واستعمل يف . ومرؤوساً
السفارة إىل امللوك، ووىل القضاء يف األحكام الشرعية بالقليم بقرب اجلضرة، وهو اآلن حباله املوصوفة، صدراً من 

لس السلطان، ويعد من نبهاء من ينتاب بابه، وقد توسط من االكتهال، مقيماً لرسم صدور القطر واعيانه، حيضر جم
  .الكتابة والظرف مع الترخيص للباس احلرير، واخلضاب بالسواد، ومصاحبة األهبة، واحلرص على التجلة

رع، ومتم املعاين طلع شهاباً ثاقباً، وأصبح بشعره للشعري مصاقباً، فنجم وب: وجرى ذكره يف التاج احمللي مبا نصه
واخترع، إىل خط يستوقف األبصار رايقه، وتقيد األحداق حدايقه، وتفنت األلباب فنونه البديعة وطرايقه، من بليغ 

يطارد أسراب املعاين البعيدة فيقتنصها، ويغوص على الدرر الفريدة فيخرجها، ويستخلصها بطبع مذاهبه دافقة، 
البيان من بعد الكرى، وانتدب بالنشاط إىل جتديد ذلك البساط وانربى،  وتأييد رايته خافقة، نبه يف عصره شرف

فدارت األكواس، وتضوع الورد واآلس، وطاب الصبوح، وتبدل الروح املروح، ومل تزل نفحاته تتأرج، وعقائل 
ع بدر كالمه، بناته تتربج، حىت دعي إىل الكتابة، وخطب إىل تلك املثابة، فطرز املفارق برقوم أقالمه، وشنف املسام

مث أجاب داعي نفسه اليت ضاق عنها جثمانه، ال بل زمانه، وعظم هلا فكره وغمه، وتعب يف مداراهتا، وكما قال أبو 
الطيب املتنيب، وأتعب خلق اهللا من راد حممده، فارحتل لطيته، واقتعد غارب، مطيته، فحج وزار، وشد للطواف 

ل النسيم عن الروض بعد ما تلوم، وحط بإفريقية على نار القرى، ومحد مث هبا إىل املغرب وحوم، وقفل قفو. اإلزار
هبا صباح السرى، ومل يلبث أن تنقل، ووحر احلميم شفافه وتنغل، مث بدا له أخرى فشرق، وكان عزمه أن جيتمع 

  .فتفرق
  مشيخته

  .روى عن مشيخة بلده وأشجر، وقيد واستكثر، وأخذ يف رحلته عن أناس شىت بشق إحصاؤهم
  واليفهت

منها كتاب املساهلة واملساحمة يف تبيني طرق املداعبة واملمازحة، وإيقاظ الكرام، بأخبار املنام، وتنعيم األشباح 
مبحادثة األرواح، وكتاب الوسائل ونزهة املناطر واخلمائل، والزهرات وإجالة النظرات، وكتاب يف التورية على 

كثري، واهللا تعاىل خيره، وجزٌء يف تبيني املشكالت احلديثة الواصلة حروف املعجم، أكثره مروى باألسانيد عن خلق 



من زبيد اليمن إىل مكة، وجزء يف بيان اسم اهللا األعظم، وهو كبري الفائدة، ونزهة احلدق يف ذكر الفرق، وكتاب 
ألربعني، وروضة العباد األربعني حديثاً البلدانية، واملستدرك عليها من البالد اليت دخلتها، ورويت فيها، زيادة على ا

املستخرجة من اإلرشاد، وهو من تأليف شيخنا القطب أيب حممد الشافعي، واألربعون حديثاً اليت رويتها عن األمراء 
والشيوخ، الذين رووا عن امللوك واألمراء، والشيوخ الذين رووا عن امللوك واخللفاء القريب عهدهم، ووصلت هبا 

ويته عن امللوك واألمراء، وعن الشيوخ الذين رووا عن امللوك واألمراء، وكتاب خامتة ذكرت فيها فوائد مما ر
اللباس والصحبة وهو الذي مجعت فيه طرق املتصوفة، املدعي أنه مل جيمع مثله، وكتاب فيه شطر احلماسة حلبيب، 

يف احلجب  وهو غري مكمل، ورجز يف الفرائض على الطريقة البديعة اليت ظهرت ببالد الشرق، ورجز صغري
والسالح، ورجز يف اجلدل، ورجز يف األحكام الشرعية مساه، بالفصول املقتضبة يف األحكام املنتخبة، وكتاب مساه 

مبثاليث القوانني، يف التورية واالستخدام والتضمني، وهو كله من نظمه، وله تأليف مساه بفيض العباب، وإجالة 
  .قداح اآلداب، يف احلركة إىل قسنطينة والزاب

  شعره

  ومن شعره يف املقطوعات
  فكأمنا ما ء العذيب سالفه... طاب العذيب مباء ذكرك وانثىن 
  فكأمنا بأناته أعطافه... واهتز من طربٍ للقياك احلمى 

  :ومن ذلك
  تصورت مدحاً للورى وثناء... يل املدح يروي منذ كنت كأمنا 

  وكاتب سرٍ ال يقيم هجاء... ومايل هجاء فاعجنب لشاعر 
  :ن ذلكوم

  أصرفه يوم الوغى كيف أطلب... ويل فرٌس من علية الشهب سابق 
  بعين ما شئت يف السبق أشهب... عدوت له يف حلبة القوم مالكا يتا 

  :وقال، وقد وقف حاجب السلطان على عني ماء فيض الثغور وشرب منها
  وها أنت من عينه شارب... تعجبت من ثغر هذي البالد 

  وعٌني بدا فوقها حاجب... فلله ثغر أرى شارباً 
  :ومن ذلك

  حتث على العود يف كل بيت... ومحراء يف الكأس مشمولة 
  إىل األنس خلٌ حيث الكميت... فال غرو أن جاءين سابقا 

  :وقا مضمنا، وقد تذكر محراء غرناطة، وباهبا األحفل املعروف بباب الفرج
  النفوس وتسيب املهج... أقول ومحراء غرناطة تشوق 

  أرتنا الوجى واشتكت العرج... ليت شعري بطول السرى أال 
  ولكن ألقرع باب الفرج... وما يل يف عرجٍ رغبةٌ 

  :وقال ملغزا يف قلم وهر ظريف
  ويهوى الغريب النازح الدار إفصاحه... أحاجيك ما واشٍ يراد حديثه 
  كمثل مريض وهو قد الزم الراحة... تراه مع األحيان أصفر ناحال 



  :وقال
  لذلك وجهاً قلت أحسن به قصدا... وا رمى يف الكأس ورداً فهل ترى وقال

  فال تنكروا فيها الكميث وال الوردا... أمل جتد اللذات يف الكأس حلبة 
  :وقال

  وللهام رقٌص كلما طلب الثار... كماة تالقت حتت نقع سيوفهم 
  فيهم يف مارد احلرب أوتار... فال غرو أن غنت وتلك رواقص 

  :وقال
  فحسنه بني الورى يسحرنا... رضٌ يف خده نباته وعا

  فقلت هذا عارٌض ممطرنا... أجرى دموعي إذ جرت شوقا له 
  :وقال وقد تويف السلطان أبو حيىي بن أيب بكر صاحب تونس، ووىل ابنه أبو حفص بعد قتله إلخوته

  وإخوته أوىل وقد جاء بالنكر... وقالوا أبو حفص حوى امللك غاصباً 
  سوى عمر من بعد موت أيب بكر... كفوا فما رضي الورى فقلت هلم 

  :وقال مضمنا، وقد حضر الفىت الكبري عنرب قتاال، وكان فارساً مذكوراً، عند بين مرين
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

  يلقى الفوارس يف العجاج األكور... ولقد أقول وعنٌرب ذاك الفىت 
  بسقت لكم ريح اجلالد بعنرب... يا عاثرين لدى اجلالد لعاً فقد 

  :وقال وقد اشتاق إىل السبيكة خارج محراء غرناطة
  مين عريكة مل يرع... وإن إفراط بكائي 
  زاد شوقي للسبيكة... قد أذاب العني ملا 

  ظٌيب وددت لديه أن مل أنزل... ملا نزلت من السبيكة صادين 
  من قبلها متخبطاً يف أخبل... فاعجب لظيب صاد ليثاً مل يكن 

  :وقال وهو ظريف
  لريى الورى عن حبه سلوانا... قد قارب العشرين ظٌيب مل يكن 

  وايف الربيع ينادم النعمانا... ا وبدا الربيع خبده فكأمن
  :وقال

  وذاك على مسع احملب خفيف... أتوين فعابوا من أحب مجاله 
  مراٌض وأن اخلصر منه ضعيف... فما فيه عيٌب غري أن جفونه 

  :وقال
  حملي وموطن أهلي وناسي... أيا عجباً كيف هتوى امللوك 

  وما أنا إال خدمي بفاس... وحتسدين وهي خمدومة 
  نثره

ونثره تلو نظمه يف اإلجادة، وقد تضمن الكتاب املسمى بنفاضة اجلراب منه ذكر كل بديع فمما ثبت فيه، مما 
  .وقد ويل خطة القضاء باإلقليم، أداعبه، وأثري ما تستحويه. خاطبته به
  عجائبه

  متتار شهب الفضل من مشسك... أيا قاضي العدل الذي مل تزل 
  طلب لنا اإلنصاف من نفسكفا... قعدت لإلنصاف بني الورى 

ما للقاضي، أبقاه اهللا، ضاق ذرع عدله الرحيب، عن العجيب، وهم عن العتب، وضن على صديقه حىت بالكتب، 
أمن املدونة الكربى ركب هذا التحريج، أم من املبسوطة ذهب إىل هذا األمر املريج، أم من الواضحة امتنع عن 

هلم إرض من أخيك بعشر وده إذا وىل، وقد قنعنا واحلمد هللا حببة من مده، اإلمام ببديع الوفاء والتعريج، من أمثا
وإشارة من درجه، وبرة وصاعٍة، معتدلة، من زمان بلوغ أشده، فما باله ميطل مع الغين، وحيوج إىل العنا، مع قرب 

ناٍء وال شاسع، اجلين، احمللة حلة ضالع، ومطمعٍ وطامع، ومرأى، ومستمع وسامع، والكنف الواسع، واملكان ال
والضرع حافل، والزرع كاٍف كافل، والقرحية وارية الزند، واإلمامة خافقة البند، وهب أن البخل يقع هبا يف اخلوان 

على اإلخوان، فما باله يسمح بالبيان، وليس اخلرب كالعيان، ويتعدى حظ اجلنان، الخط البنان، أعيذ سيدي من 



يت متيم، ويقصد معناه بتميم، وهال تالحم، وعهدي بالسياسة القاضوية، وقد ارتكاب رأيٍ ذميم، ينقل إىل منريها ب
نامت يف مهاد أهل الظرف، نوم أهل الكهف، ومل تبال مبردد الويل واللهف، أو شربة حلفظ الصحة خبتجا، ودقت 

ا، إلعادة الشبيبة عفصا ورد سختجا، وغطت الصبح بالليل إذا سجا، ومدت على ضاحي البياض صالً سجسج
وردت سوسن العارض بنفسجا، ولبس حبرها الزاخر من طحلب البحر منتسجا، وأحكام العامة، ومزين املرأة 

ينصح ويرشد، ويطوي احملاسن وينشد، حىت حسنت الدارة، وصحت االستدارة، وأعجبه الوجه اجلميل، والقد 
ني شفريت سيد امليل، وقيل لو صاح الذي مييد يف دكة الدار ومييل، وأغرى بالسواك السميم والتكميل، ووجل ب

اليمني خاب فيك التأميل، وامتد جناح برنس السرق، واحتفل الغصن الرطيب يف الورق، ورش الورد مبائه عند 
رشح العرق، وهتيأ ملنطلق، فقرأت عليه نساء أعوانه، وكتبة ديوانه، سورة الفلق، من بعد ما وقف اإلمليق حجابه 

زته من أقوامهم، فمثلوا واصطفوا، وتألفوا والتفوا، وداروا وحفوا، وما تسللوا وال على إقدامهم، وسحبهم جالو
فعيوهنم مبلتقى املصراع معقودة، وأذهاهنم ملكان اهليبة . خفوا، كأمنا أمسعتهم صيحة النشر، وأخروجوا ألول احلشر

ق الكساد، وذارع البكا وتأرج مفقودة، وحبالتهم قبل الطلب هبا منقودة، فبعد ما فرش الوساد، وارتفع بالنفا
احلساد، واستقام الكون وارتفع الفساد، وراجعت أرواحها األجساد، جاءت السادة القاضوية فجلست، وتنعمت 
األحداق بالنظر فيها واختلست، وسجت األكف حىت أفلست، وزانت مشسها ذلك الفلك، وجلت األنوار ذلك 

األعوان مساطني، ومثلوا خطني، وتشكلوا جمرة تنتهي منك إىل احللك، وفتحت األبواب وقالت هيت لك، ووقفت 
البطني، يعلنون باهلدية وجيهرون، وال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من كل شهاب ثاقب وطائفٍ 
غاسق واقب، ومالحظ مراقب، كميش اإلزار، بعيد املزار، حامل لألوبار، خصيم مبني، وراثٌ سوفسطائياً عن 

مضطلع بفقه البني وحرميها، فضال عن تلقني اخلصوم وتعليمها، يرأسهم العريف املقرب، واملقدم املدرب، رثني، 
واملشافة املباشر، والنابح الشاكر، والنهج العاشر، الذي يقتضي خالص العقد، ويقطع الكايل والنقد، ويزكي 

بيده ميزان الرزق، ومجيع أجزاء وجيرح، وميسك ويسرح ويطرح، وحيمل من شاء أو يشرح، واملسيطر الذي 
املفترق، وكافة قابلة، وحم الدواة الفاغرة، ورشا باللة الصدور الواغرة، فإذا وقف اخلمصان بأقصى مطرح 

وصاحا جعل اهللا أنفسنا لك الفدا، ورفع األمر إىل مقطع . الشعان، أيان جيتمع الرعاع، وأعلنا الندا، وطلب األعداء
األحق، أخذهتما األيدي دفعاً يف القفي، ورفعا الستر اللطيف اخلفي، وأمسكا باحلجر  احلق، واألوىل باملثوبة

واألكمام، ومنعا املباشرة واإلملام، فإذا أدىل حبجته من أدىل، ومسعها دينه عدال، وحق القول، واستقر اهلول، ووجبت 
االعتقال الذي هو على أحدمها كاألمني، اليمني، أو األداء الذي يفوت له الذخر اليمني، أو الرهن أو الضمني، أو 

هنش الصل، الذي سليمه ألهل، ولسبت العقارب، اليت ال يفلتها اهلارب، وال ختفي منها املشارب، وكم حتت ظالم 
الليل من غرارة حيملها غر، وصده ريح فيها صر، ويهدي ارتقاب قلة شهد، وكبش جير بقرنيه، ويدفع بعد رفع 

ئد، وسرب دجاج، ذوات جباج، يفضحن الطارق، ويشعثن املفارق، فمىت يستفيق ساقيه، ومعزى وجدي وقال
سيدي مع هذا اللغط العائد بالصلة، واللهو املتصلة، وتفرغ يده البيضا ألعمال ارتياض، وخط سواٍد يف بياض، أو 

  حننيٍ لدوحٍ أو رياض

، بتحفة ظرف، شأنه أشد أو إمتاع طرف، باكتشاف حرف، أو إعمال عدل لرسول يف صرف، أو حشو طرف
استغراقاً، ومثواه أ كثر طراقاً، من ذكرى حبيبٍ ومنزل، وأم معدل، وكيف يستخدم القلم الذي يصرف ماء احلرب، 
بذوب الترب، يف ترهاٍت عدم جناها، وأقطع جانب اخليبة لفظها ومعناها، اللهم إال أن حتصل النفس على كفاية حتتم 

اللجني الرفيع القدر، أو حيىي للفكاهة واألنس، أو ينفق لديها ذماٌم على اجلنس، فرمبا هلا الصدر، ويشام من خالهلا 



تقع املخاطبة املربورة، وتبيح هذا املرتكب الصعب الضرورة، واملرغوب من سيدنا القاضي أن يذكرنا يوماً باإلغفال 
ئد خطه، ال من فرايد خطته، وجيعل لنا كفال يف نعيمه، وال خييب آمالنا املتعلقة بأذيال زعيمه، ويسهمنا حظاً من فرا

من فضل برينه وحنطته ال من فضل هرته وقطته، فقد غنينا عن احلالوات حبالوات لفظه، وعن الطرف اجملموعة، 
بغنون حفظه، وعن قصب السكر، بقصب أقالمه، وعن جىن الروم بروامه، وهبديه، عن جديه، ومبجاجته، عن 

وعن الرب بربه، وعن احلب حببه وال نأمل إال طلوع بطاقته، وقد رضينا بوسع طاقته، دجاجته، وبدجله عن أترجه، 
أو .والسالم. وإال فال بد أن جييش جيش الكالم إىل عتبه، ونوايل عليه ضرايب الكتايب، حىت يتقى بضريبة كتبه

أشد  إمتاع طرف، باكتشاف حرف، أو إعمال عدل لرسول يف صرف، أو حشو طرف، بتحفة ظرف، شأنه
استغراقاً، ومثواه أ كثر طراقاً، من ذكرى حبيبٍ ومنزل، وأم معدل، وكيف يستخدم القلم الذي يصرف ماء احلرب، 
بذوب الترب، يف ترهاٍت عدم جناها، وأقطع جانب اخليبة لفظها ومعناها، اللهم إال أن حتصل النفس على كفاية حتتم 

در، أو حيىي للفكاهة واألنس، أو ينفق لديها ذماٌم على اجلنس، فرمبا هلا الصدر، ويشام من خالهلا اللجني الرفيع الق
تقع املخاطبة املربورة، وتبيح هذا املرتكب الصعب الضرورة، واملرغوب من سيدنا القاضي أن يذكرنا يوماً باإلغفال 

يد خطته، وجيعل لنا كفال يف نعيمه، وال خييب آمالنا املتعلقة بأذيال زعيمه، ويسهمنا حظاً من فرائد خطه، ال من فرا
من فضل برينه وحنطته ال من فضل هرته وقطته، فقد غنينا عن احلالوات حبالوات لفظه، وعن الطرف اجملموعة، 

بغنون حفظه، وعن قصب السكر، بقصب أقالمه، وعن جىن الروم بروامه، وهبديه، عن جديه، ومبجاجته، عن 
ن احلب حببه وال نأمل إال طلوع بطاقته، وقد رضينا بوسع طاقته، دجاجته، وبدجله عن أترجه، وعن الرب بربه، وع

  .والسالم. وإال فال بد أن جييش جيش الكالم إىل عتبه، ونوايل عليه ضرايب الكتايب، حىت يتقى بضريبة كتبه
  :فراجعين مبا نصه

  كما قلت لكم من فراقكم قاض... فنيت عن اإلنصاف مين ألنين 
  بكل الذي ترضاه يا سيدي راض... ين فمن مسعنا أو من بعينك إن

عمرك اهللا أيها اإلمام الفذ، ومن مبدحه تطرب األمساع وتلذ، أوحد الدنيا وحائز الرتبة العليا، ولوال أنك فوق ما 
يقال، والزلة إن مل تظهر العجز عن وصفك ال تقال، ألطلت يف القول، وهدرت هدير قرع الشول، لكن حتصيل، 

ن هتيب كمالك مقال، ومقاٌم وحال، ولوال أن الدعاء مأمول، وهو يظهر الغيب مقبول، احلاصل حمال، ولكل م
  والزيادة من فضل اهللا ال تنتهي، والنعم قد توافيك، فوق ما تشتهي، الريت أن أمراٌ كفى، وأمٌر ظهر فيه ما خفي

  أو قلت زانك ريب فهو قد فعال... إن قلت الزلت مرفوعاً فأنت كذا 

ا هذه الكلمات السحرية واألنفاس النفيسة الشجرية، واأللفاظ اليت أنالت املرغوب وخالطت إيه يا سيدي م
بشاشتها القلوب، والنزعات الرائقة، واألساليب الفائقة، والفصاحة اليت سلبت العقول، والبالغة اليت أوجبت 

حتوى من احملاسن، واللطائف اليت مل الذهول، والبيان الذي ال يضيق صحيفه، وال يبلغ أحد مده ونصيفه، مييناً مبا ا
يكن ماؤها باآلسن، وقسماً برباعتك اليت هي الواسي املطاع، وطرسك الذي أهبجت به األبصار واألمساع، لقد 

عاديل بكتابتك عيد الشوق، وجاد يل خبطابك جد التوق، ولعهدي بنفسي رهن أشجاين، غري حملولة عقدة لساين، 
من اإلبل كبداً، حىت إذا بدت حقيدة القلب وهب نسيمه الرطب، وأفيح مورده أشد من الصخرة جلدا، وأغلظ 

العذب، وأضاء بنوره الشرق والغرب، ومل يبق يل بثٌ وال شجن، وال شاقين أهل وال وطن، ومضى سيف اللسان 
يف مشي بعد النبو، وهنض طرف الفكر بعد البكر، وهزين الطرب املثري لألفراح، ومشى اجلذل يف أطرايف وأعطا

الراح، بيد أين خجلت وال خجلة ربة اخلدر، وتضاءلت نفسي جلاللة ذلك القدر، وقلت ما يل بشربٍة من كأس 



بيانه، وقطرة من حبور إحسانه، حىت أؤدي، ولو بعض حقك، وأكتب عقد ملك رقي لرقك، إنين على ما وليت من 
 أرضى أن أكون لذمة املخدوم خفراً، على أنين الصدقة والصداقة وبعد طالقك، لكين أقوم يف حقك مستغفراً، وال

أقول، قد كتبت فلم يرد جوايب، وجرمت فهاج اجلوى يب، ولعمري قد لزمت فيه خطة األدب، ومل أر التثقيل على 
املوىل الرفيع الرتب، فأما وقد نفقت عندك بضاعيت املزجاة، ومشلين من لدنك احللم واألناة، وشرفتين باخلطاب 

رسالة اليت عرفت يف وجهها نضرة النعيم، فما أبغي إال إيرادها عليك وكلها خراج، ولربدها يف اإلجادة الكرمي، وال
وأما الوالية اليت يقنع . إهناج، ولعلك ترضى التخريج من مدونة األخبار، واملبسوطة والواضحة، لكن من األعذار

بد أن يكون القانع حمتاجاً للوايل، ومفتقراً إىل التفقد بسببها من الود بالعشر، أو حببة من املد إىل يوم النشر، فال 
املتوايل، وأما إذا كان القانع هو الذي توىل اخلطة، وأكسب اهلر الذي أشار إليه والقطة، فهو قياٌس عكسه كان 

أقيس، بل تعليٌم ملن وجد يف نفسه خيفةً وأوجس، وهأنا قد فهمت وعلمت، من حسن تأديبك ما علمت، وعلى ما 
طت يف جنبك ندمت، وإىل املعذرة واحلمد هللا أهلمت، ومع ذلك أعيد حديث الشيخ القاضي، وذكر عهدك به فر

يف الزمان املاضي، فلقد أجاد، يف اخلضاب بالسواد، واعتمد على قول املالكي الذي هدى إىل الرشاد، وأوجبه 
ب بالسواد مجاعة من الصحابة األجماد، بعضهم يف بالد اجلهاد، وبني عمر منافع اخلضاب الصادقة اإلشهاد، وخض

وكان ذلك ترخيصاً مل يعد شرعاً، لكنه دفع شراً وجلب نفعاً، ال كأخيه الذي أبكى عني احلميم، وأنشد قول 
الرضي يوم السقيم، وفجع قلوب أترابه، ومل يأت بيت النصف من بابه، وإال فقد علم أن يف اخلري مشروع، وتعجل 

، وستغبط أخاك ولو بعد حني، وما كل صاحب حيمد يف إيضاح وتبيني، وإين ألرجو أن الشيء قبل أوانه ممنوع
تتزوجها بكراً، تالعبها وتالعبك، أو ثيباً تقصر عن حبها مآربك، فال جرم ترجع إىل اخلضاب، وحينئذ متتع برشف 

 إن هذا املوقف صعب، قد الرضاب، وإال قالت سيدي، ال تعظم املين، وال جتعل القطر قبل أن ميوت عمر، لعمر اهللا
مأل الروح منه روٌع ورعب، وإن أضاف إىل ذلك غلبة األوهام، وظن الشيخوخة الصادرة عن نيل املرام، سكن 

وأما . املتحرك املصلوب، وتنغص عند ذلك احملبوب، واهللا يعينك أيها املوىل، ويواليك من بسطه أضعاف ما ويل
حكمها بالقياس على خاليف، فهي لعمري أوصاف ال تراد، ومراعٍ ال األوصاف اليت حسبتها أوصايف، وأوجبت 

شك أهنا تراد، غري أين بعيد العهد هبذه البالد، ال أمت هلا إال باالنتساب وامليالد ال كالقضاة الذين ذكرت، هلم 
ة عهداً، ونظمت حالهم يف جيد الدهر عقداً، ولو أنك بسرك بصرتين بشروط القضاء وسجايا أهل الصرام

واملضاء، حلققت املناط، وأظهرت الزهد واالغتباط، لكين جهلت واآلن أهلمت، وما علم اإلنسان إال ليعلم، واهللا 
يهدينا إىل الذي يكون أحسن وأقوم، وإين ألعلم سيدي خبربي، وأطلع جالله على عجري وجبري، ولكين رحلت 

واطعلت يف السفر واالعتمال، فأقيم بادي  عن تلك احلضرة، وعدمت النظرة يف تلك النظرة، لبست اإلمهال،
  :الكآبة، مهتاج الصبابة، قد فارقت السكن، وخلفت الدار مثرية الشجن

  كآدم حني أخرجه الضرار... وكانت جنيت فخرجت منها 

حىت إذا حططت رحلي بالقرى، وقنعت بالزاد الذي كفى معياراً والقرى، أدخلت إىل دار ضيقة املسالك، شديدة 
كالليل احلالك، تذكرين القرب وأهواله وتنسيين الذي أهواه، بل تزيد على القرب برفل ال يتخلص، وبراغيث الظلمة 

كزريعة الكتان حني متحص، وبعوضٍ يطيل اللهز، وال تغين حىت تشرب، وبوق يسقط سقوط الندى، ويزحف إىل 
وجنون يسمع عزيفها، وسراق ال  فراشي زحف العدا، وأراقم خارجة من الكوى، وحيات بلدغها نزاعة للشوى،

يعدم ختويفها، هذا وال قرق ملن بالقهر حبس، إال حصٌري قد اسود من طول ما لبس، ال جيتزي يف طهارته بالنضح، 



وال حيشد من جلس عليه إال باجلرح، حىت إذا سجا الليل، وامتد منه على اآلفاق الذيل، فارقين العون فراق 
قد جرى، فأتوسد واهللا ذراعي، وألمحد واهللا اضطجاعي، فكال ليلي حممومني، الكرى، ورأيت الدمع ملا جرى 

والوجع والسهر حمموالن على الرأس والعني،حىت إذا طلع الصبح، وآن لبايل وعيون اخلصوم الفتح، أتاين عونٌ قد 
بربري األصل،  احنىن ظهره ظهره، ونيف عن املائة عمره ال يشعر باجلون الصيب، وال تسمعه كلمات أيب الطيب،

غري عارف بالفصل، حىت إذا أذنت للخصوم، وأردت إحياء الرسوم، دخل على غوالن عاقالن، وأثقل كتفي منهما 
ما يالن، قد أكال الثوم الينء والبصل، وعرقا يف الزنانري عرقاً اتصل، يهديان إىل تلك الروائح، ويظهران يل املخازي 

ه، وأردت الفصل الذي ال مطمع يف فصمه، هرب العون هربا، وقضى والفضائح، فإذا حكمت ألحدمها على خصم
من النجاة بنفسه أربا، واجتمع إىل النصحاء، وجاء املرضى واألصحاء، كل يقول أتريد تعجيل املنايا، وإثكال 
ياة الواليا، وإتعاب صديقك السيد العماد، مبرتبٍة كما فعل مع القاضي احلداد، فأقول هذا جهاد، وما يل يف احل

وأما إذا جاء أحدكم لكتب . واهللا يسلم، ويكمل اللطف ويتمم. مراد، فأرتكب اخلطر، وأقضى يف احلكم الوطر
عقد، وطمعت يف نسيئٍة أو نقد، قطعت يومي يف تفهم مقصده، مستعيذاً باهللا من غضبه وحرده، حىت إذا ما ختلصت 

س عبوس احملب النقطاع وصل، وقال لقد أخطأت منه، ومألت السجل مبا أثبته عنه، كشف عن أنياب عضل، وعب
فيما كتبت، ورمست ما أردت وأحببت، فأكتب عقداً ثانياً وثالثاً، وأرتقب مع كل كالم حادٍث حادثاً، فإذا رضي، 
فأسأله كيف، وسن السايل الذي أظهره، أو امسه أو السيف، أخرج من فمه درمهاً نتناً، قد لزم ضرساً عفناً، فأعاجله 

بخور، وأحكه يف الصخور، حىت إذا محل ملن يبيع خبز الذرة منتناً، ويرى أنه قد فضل بذلك أنساً وحسناً، يف ال
وجده ناقصاً زايفاً، فريجع حامله وجالً خايفاً، ويبقى القاضي فقيد اهلجوع، يشد احلجر على بطنه من اجلوع، على 

ر املرحاض، وبعد ماء احلياض، وكمون السباع يف أنين أمحد خالء البطن، وما جبسمي ال حيكى من الوهن، لتعذ
الغياض، وتعلق األفاعي بالرداء الفضفاض، وجناسة احلجارة، وكثرة تردد السيارة، واالنكشاف للريح العقيم، 

هذه احلال وعلى شرحها جمال، وقد صدقتك سنن فكري، وأعلمتك بذات . واملطر املنصب إىل املوضع الذميم
وأما . غرور، وشهود الشهد زور، والطمع يف الصرة إصرار ودون الترب يعلم اهللا تيارصدري، فتجلى الغرارة 

الكبش فحظى منه غباره إذا خطر، والثور بقرنه إذا العيد حضر، كما أن حظى من اجلدي التأذي مبسلكه، وإن 
رف الدماوة، ودون جدى السماء ألقرب يل من متلكه، وأنا من احلالوة سامل ابن حالوة، وال أعهده من طرف الط

الدجاج كل مدجج، وعوض األترج رجة بكل معرج، ولو عرفت أنك تقبل على عالهتا اهلدايا، وتوجب املزيد 
ألصحابك املزايا، لبعثت بالقماش، وأنفذت الرياش، وأظهرت الغىن، والوقوف مببىن املىن، وأوردهتا عليك من غري 

قرب إىل البحر، وعدوية ال تعد، وصدر جملس الصدر، حىت أمجع هلع، مطلعة يف اجلوف بعد بلع، من كل ساحلية ت
بني الفاكهة والفكاهة، ويبدو يل بعد الشقف وجوه الوجاهة، وأتربأ من الصد املذموم، وال أكون أهدأ من القطا 
 لطرق اللوم، ألنك زهدت يف الدنيا زهد ابن أدهم، وأهلمك اهللا من ذلك أكرم ما أهلم، فيدك من أموال الناس

مقبوضة، وأحاديث اللها الفاحتة للها مرفوضة، وإذا كان املرء على دين خليله، ومن شأنه سلوك هنجه وسبيله، 
فاألليق أن أزهد يف الصفراء والبيضاء، وأقابل زخرف الدنيا بالبغضاء، وأحقق وأرجو على يدك حسن التخلي، 

أجد بركة خاطرك يف ممايت وحمياي، أبقاك اهللا واالطالع على أسرار التجلي، حىت أسعد بك يف آخريت ودنياي، و
  بقاء يسر، وأمتع

مبناقبك اليت حيسدها الياقوت والدر، وال زلت يف سيادة تروق نعتاً، وسعادةٍ ال ترى فيها عوجا وال أمتاً، وأقرأ 
. وبركاتهعليك سالماً عاطر العرف، كرمي التأكيد والعطف ما رثى حلايل راث، وذكرت أداية حراث، ورمحة اهللا 



بك اليت .وكتبه أخوك ومملوكك، وشيعة جمدك، يف الرابع والعشرين من مجادى األوىل عام أربعة وستني وسبعمائة
حيسدها الياقوت والدر، وال زلت يف سيادة تروق نعتاً، وسعادةٍ ال ترى فيها عوجا وال أمتاً، وأقرأ عليك سالماً 

وكتبه أخوك . يل راث، وذكرت أداية حراث، ورمحة اهللا وبركاتهعاطر العرف، كرمي التأكيد والعطف ما رثى حلا
  .ومملوكك، وشيعة جمدك، يف الرابع والعشرين من مجادى األوىل عام أربعة وستني وسبعمائة

  مولده

  بغرناطة عام ثالثة عشر وسبعمائة
  حمنته

الرمحن بن حيىي بن يغمر توجه رسوال عن السلطان إىل صاحب تلمسان السلطان أمحد بن موسى بن يوسف بن عبد 
وظفر باجلفن الذي ركبه العدو، بأحواز جزيرة حبيبة، من جهة وهران، فأسر هو ومن بأسطول سفره : اسن بن زيان

من املسلمني، وبلغ اخلرب فعظم الفجع، وبني حنن نروم سفر أسطول يأخذ الثار، ويستقري اآلثار، فيقيل العثار، إذا 
املذكور، ففدى من أسر بذلك املال الذي ينيف على سبعة آالف من العني يف ذلك، اتصل اخلرب مبهادنة السلطان 

فتخلص من احملنة أليام قالئل، وعاد، فتوىل السلطان إرضاءه عما فقد، وضاعف له االستغناء وجدد، وكان حديثه 
ابه، بعدها، وقد قضيبت من أحاديث الفرج بعد الشدة حمسوباً، وإىل سعادة السلطان منسوباً، وأنشدته شعراً يف مص

  :له من بر السلطان على عاديت، ما جرب الكسر، وخفض األمر
  وقد حمق النور عنه السرا... خلصت كما خلص الزبرقان 

  يف هذا سر ويف ذا أسرار... ويف السيق والرار 
 تعاىل، أن سفرنا من وكان تاريخ هذه احملنة املردفة املنحة، حسبما نقلته من خطه، قال اعلموا يا سيدي أبقاكم اهللا

أملرية، كان يف يوم اخلميس السادس لشهر ربيع اآلخر من عام مثانية وستني وسبعمائة، وتغلب علينا العدو يف عشية 
يوم اجلمعة الثاين منه، بعد قتال شديد، وكان خروجنا من األسر يف يوم السبت الثاين والعشرين لربيع الثاين 

دلس يف أسطول موالنا نصره اهللا، يف مجادى اآلخرة من العام املذكور، بعد أن املذكور، وكان وصويل إىل األن
  .وصلوا قرطاجنة وأخذوا أجفاناً ثالثة من أجفان العدو، وعمل املسلمون األعمال الكرمية

  إبراهيم بن خلف القرشي العامري
مري قال ابن عبد امللك، كذا إبراهيم بن خلف بن حممد بن احلبيب بن عبد اهللا ابن عمر بن فرقد القرشي العا

  .وقفت على نسبه خبطه يف غري ما موضع من أهل مورة، وسكن إشبيلية
  حاله

كانت متفنناً يف معارفه، حمدثاً، راوية، عدالً فقيها، حافظاً، شاعراً، كاتباً، بارعاً، حسن األخالق، وطيء األكناف، 
ار الدواوين وصغارها، وكان من أصح الناس كتباً، مجيل املشاركة إلخوانه وأصحابه، كتب خبطه الكثري من كب

وأتقنهم ضبطاً وتقييداً، ال تكاد تلقى فيما توىل تصحيحه خلال، وكان رؤوفاً شديد احلنان على الضعفاء واملساكني 
  .واليتامى، صليباً يف ذات اهللا تعاىل، يعقد الشروط حمتسباً، ال يقبل ثواباً عليها إال من اهللا تعاىل

  مشيخته
تال بالسبع على أيب عمران موسى بن حبيب، وحدث عن أيب احلسن بن سليمان ابن عبد الرمحن املقرى، وعبد 

الرمحن بن بقى، وأيب عمرو ميمون بن ياسني، وأيب حممد بن عتاب، وتفقه بأبوى عبد اهللا بن أمحد بن احلاج، وابن 
  .بو بكر بن قزمان، وأبو الوليد بن طريفمحيد وأيب الوليد بن رشد، وأجاز له أبو األصبغ بن مناصف، وأ



من روى عنه، روى عنه أبو جعفر، وأبو إسحاق بن علي املزدايل، وأبو أمية إمساعيل بن سعد السعود بن عفري، وأبو 
بكر بن حكم الشرمسي، وابن خري، وابن تسع، وابن عبد العزيز الصديف، وأبو احلجاج ابراهيم بن يعقوب، وأبو 

أبو احلسن بن أمحد بن خالص، وأبو زيد حممد األنصاري، وأبو عبد اهللا ابن عبد العزيز الذهيب، علي ابن وزير، و
وأبو العباس بن سلمة، وأبو القاسم بن حممد بن إبراهيم املراعي، وأبو حممد بن أمحد بن مجهور، وعبد اهللا بن أمحد 

  .األطلس
  تواليفه

ذه عنهم، وله رجٌز يف الفرائض مشهور، ومنظوٌم كثري، وترسل دون برناجماً ممعتعاً ذكر فيه شيوخه، وكيفية أخ
  .منوع، وخطب خمتلفة املقاصد، وجمموٌع يف العروض

  دخوله غرناطة

ويف عام أربعة ومخسني ومخسمائة، عند تغيب اخلليفة باملهدية استدعى السيد أبو سعيد الوايل بغرناطة، : قال املؤرخ
ن اجلد، واحلافظ أبا بكر بن حبيش، والكاتب أبا القاسم بن املراعي، والكاتب عند استقراره هبا، احلافظ أبا بكر ب

  .أبا إسحاق بن فرقد، وهو هذا املترجم به، فأقاموا معه مدة تقرب عن عامني اثنني هبا
  شعره

  :مما ينقل عنه قصيدة شهرية يف رثاء األندلس
  يبكي بدمعٍ معني هنت... أال مسعٌد منجٌز ذو فطن 

  ال غالب من حقود الزمن... سٍ حسرةً جزيرة أندل
  ويرثى من الشعر ما قد وهن... ويندب أطالهلا آسفاً 

  وحيكي احلمام ذوات الشجن... ويبكي األيام ويبكي اليتامى 
  ويدعوه يف السر مث العلن... ويشكو إىل اهللا شكوى شجٍ 

  فعادب مناطاً ألهل الوثن... وكانت رباطاً ألهل التقى 
  فصارت مالذاً ملن ملن يدن... ألهل التقى وكانت معاذاً 

  فأضحى هلم ماهلا حمتجن... وكانت شجى يف حلوق العدا 
ومن شعره وهو حجة يف عمره عند . وشعره عندي وسط. وهي طويلة، ولدى خالف فيمن أفرط يف استحساهنا

  :قال. اخلالف يف ميالده ووفاته
  بالبكاء على ذنبأرقت دموعي ... مثانون عاماً مع ست عمرت وليتين 

  إذا هاج من قلبٍ منيب إىل الرب... فال الدمع يف حمو اخلطيئة غنيةٌ 
  فهب يل انسكاب الدمع من رقة القلب... فيا سامع األصوات رمحاك أرجتي 

  تعلق باملظلوم من شدة الكرب... وزك الذي تدريه من شيمٍة 
  ى كتبلوجهك مل أقبل ثواباً عل... وزك مثايب يف العقود وكتبها 

  فحق اليتامى عندي من لذي صعب... وال حترمين أجر ما كنت فاعالً 
  إذا جئت مذعوراً من اهلول والرعب... وال حتزين يوم احلساب وهوله 

  مولده



  .حسبما نقل من خط ابنه أيب جعفر، ولد يعين أباه سنة أربع ومثانني وأربعمائة
  وفاته

  .ونقل غري ذلك. شر من حمرم عام اثنني وسبعني ومخسمائةبعد صالة املغرب من ليلة الثالثاء الثامن ع
  إبراهيم بن حممود النفري

  .إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبيدس بن حممود النفري أبدي األصل غرناطي اإلستقرار، ويكىن أبا إسحاق
  حاله

قامات، مأثور اإلخالص خامتة الرجال باألندلس، وشيخ اجملاهدات وأرباب املعامالت، صادق األحوال، شريف امل
مشهور الكرامات، أصرب الناس على جماهداته، وأدومهم على عمل وذكرٍ وصالة وصوم، وال يفتر عن ذلك وال 

ينام، آيه اهللا يف اإليثار، ال يدخر شيئاً لغد، وال يتحرف بشيء، وكان فقيهاً حافظاً، ذاكراً للغة واألدب، حنوياً 
كرمي األخالق، غلب عليه التصوف فشهر به، ومبعرفة طريقه الذي ند فيها أهل ماهراً، درس ذلك كله أول أمره، 
  .زمانه، وصنف فيها التصانيف املفيدة

  ترتيب زمانه
كان جيلس إثر صالة الصبح ملن يقصده من الصاحلني، فيتكلم هلم مبا جيريه اهللا على لسانه، وييسر من تفسري، 

الضحى، وينفصل إىل منزله، ويأخذ يف أوراده، من قراءة القرآن  وحديث وعظة، إىل طلوع الشمس، فيتنفل صالة
والذكر والصالة إىل صالة الظهر، فيبكر يف رواحه، ويوايل التنفل إىل إقامة الصالة، مث كذلك يف كل صالة، ويصل 

  .ما بني العشاءين بالتنفل، هذا دأبه أبدا
 إليه مثرات كل شيء، فيدفع ذلك جبملته، ورمبا كان وكان أمره يف التوكل عجباً، ال يلوي على سبب، وكانت جتىب

الطعام بني يديه، وهو حمتاٌج، فيعرض من يسأله، فيدفعه مجلة، ويبقى طاوياً، فكان الضعفاء واملساكني له لياذاً 
  .ينسلون من كل حدب، فال يرد أحداً منهم خائباً، ونفع اهللا خبدمته وصحبته، واستخرج بني يديه عاملاً كثرياً

  مشيخته
أخذ القراءة عن أيب عبد اهللا احلضرمي، وأيب الكوم جودي بن عبد الرمحن، واحلديث عن أيب احلسن بن عمر 

ورحل وحج، . الوادي آشي، وأيب حممد عبد اهللا بن سليمان ابن حوط اهللا، والنحو واللغة عن ابن يربوع وغريه
  .وجاور وتكرر

ر الصوفيه، فأخذ صحيح البخاري مساعاً منه سنة مخس وستمائة عن ولقي هناك غري واحد، من صدور العلماء وأكاب
الشريف أيب حممد بن يونس، وأيب احلسن علي بن عبد اهللا بن املغرباين، ونصر بن أيب الفرج احلضرمي، وسنن أيب 

يب الفتح داود وجامع الترمذي علي أيب احلسن بن أيب املكارم نصر بن أيب املكارم البغدادي، أحد السامعني علي أ
الكروخي، وأيب عبد اهللا حممد بن مسترى احلمة، وأيب املعايل بن وهب بن البنا، وببجاية عن أيب احلسن علي بن عمر 

  .ابن عطية
من روى عنه، روي عنه خلق ال حيصون كثرة، منهم أمحد بن عبد اجمليد ابن هذيل الغساين، وأبو جعفر بن الزبري، 

  .وغريه
  تواليفه



لتصوف وغريها تصانيف مفيدة، منها مواهب العقول وحقائق املعقول، والغرية املذهلة، عن احلرية صنف يف طريقه ا
  .والتفرقة واجلمع، والرحلة العنوية، ومنها الرسائل يف الفقه واملسائل، وغري ذلك

  شعره
ع فيه الكثري له أشعار يف التصوف بارعة، فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب أيب إسحاق ابن زكريا يف جمموع مج

  :من القول
  ويقلقين من الناس العناء... يضيق علي من وجدي الفضاء 

  أبت نفسي حتيط هبا السماء... وأرض اهللا واسعة ولكن 
  فوالينامها حرم الوالء... رأينا العرش والكرسي أعال 

  حبيث لنا على الكل استواء... فأين األين منا أو زمانٌ 
  اب القلب وانكشف الغطاءفغ... شهدنا لإلله بكل حكم 
  فيؤنسين من اخلوف الرجاء... ويدعوين اإلله إليه حقاً 

  بتفريقي ومجعي ما يشاء... ويقبضين ويبسطين ويقضي 
  ينعت من تواله الفناء... ويعي يف وجود اخللق حنواً 

  كأن الفقد واإلحيا سواء... فكم أخفي وجودي وقت فقدي 
  دهر ليس له انقضاءكذاك ال... فسكٌر مث صحٌو مث سكر 

  ظهور احلق ليس له خفاء... فوصفي حال من وصفي ولكن 
  جنوم الليل ليس هلا اجنالء... إذا مشس النهار بدت تولت 

  :ومن شعره
  فعقله حلجاب العقل هتاك... كم عارف سرحت يف العلم مهته 

  دراً ففي قلبه للعلم أسالك... كساه نور اهلدى برداً وقلده 
  إن القلوب ألنوار وأحالك... التحقيق كسوته  كسب ابن آدم يف

  إن ابن آدم لألسرار دراك... كلف فؤادك ما يبدي عجائبه 
  عن وصف باريها واجلهل تباك... كيف وكم ومىت واألين منسلب 
  يصل إىل ملك األمالك أمالك... كرب وقدس ونزه ما أطقت فلم 
  فالكونزه اهللا أمالك وأ... كرسيه ذل والعرش استكان له 

  والعجز عن درك اإلدراك دراك... كل يقر بأن العجز قيده 
  :وقال، وهو ما اشتهر عنه، وأنشدها بعض املشارقة يف رحلته يف غرض اقتضى ذلك، يقتضي ذكره طوال

  وجود كفيه أجرى من جياريها... يا من أنامله كاملزن هاميةٌ 
  معانيهاأنظر إىل رقعيت وافهم ... حبق من خلق اإلنسان من علقٍ 

  سوى حروف من القرآن أتلوها... أين فقٌري ومسكني بال سبب 
  فامنن عليها بريحٍ منك جيريها... سفينة الفقر يف حبر الرجا غرقت 
  وال الصبابة إال من يعانيها... ال يعرف الشوق إال من يكابده 

أهل هذا الشأن بصقع األندلس،  وقال القاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك، وقد ذكره، على اجلملة فبه ختم جلة



  .نفعه اهللا ونفع به
  مولده

  .ولد جبيان سنة اثنتني ومخسمائة أو ثالث وستني
  إبراهيم بن أيب بكر التسويل

  .إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب بكر التسويل من أهل تازي يكىن أبا سامل ويعرف بابن أيب حيىي
  حاله

قيماً على التهذيب، ورسالة ابن أيب زيد، حسن اإلقراء هلما، وله عليهما من أهل الكتاب املؤمتن، كان هذا الرجل 
تقييدان نبيالن، قيدمها أيام قراءته إيامها على أيب احلسن الصغري، حضرت جمالسه مبدرسة عدوة األندلس من فاس، 

وذلك ملشاركته  كان فصيح اللسان، سهل األلفاظ، موفياً حقوقها،. ومل أر يف متصدري بلده أحسن تدريباً منه
احلضر فيما يف أيديهم من األدوات، وكان جملسه وقفاً على التهذيب والرسالة، وكان مع ذلك شيخاً فاضالً، حسن 

امتحن بصبحة السلطان، فصار يستعمله يف الرسايل، فمر يف ذلك . اللقاء، على خالق بائنة من أخالق أهل مصرة
، وال يف نصيب آخرة، مث قال هذه سنة اهللا فيمن خدم امللوك، ملتفتاً إىل حظٌ كبري من عمره ضايعاً، ال يف راحة دنيا

ما يعطونه، ال إىل ما يأخذون من عمره وراحته، أن يبوؤا بالصفقة اخلاسرة، لطف اهللا مبن ابتلى بذلك، وخلصنا 
  .خالصاً مجيالً

اركاً يف العلم، متبحراً يف الفقه، الشيخ، احلافظ، الفقيه، القاضي، من صدور املغرب، مش: ومن كتاب عائد الصلة
كان وجيهاً عند امللوك صحبهم، وحضر جمالسهم، واستعمل يف السفارة، فلقيناه بغرناطة، وأخذنا هبا عنه، تام 

  .السراوة، حسن العهد، مليح اجملالس، أنيق احملاضرة، كرمي الطبع، صحيح املذهب
  تصانيفه

حلسن، كتاباً مفيداً، وضم أجوبته على املسائل يف سفر، وشرح كتاب قيد على املدونة، مبجلس شيخه القاضي أيب ا
  .الرسالة شرحاً عظيم الفائدة

  مشيخته
الزم أبا احلسن الصغري، وهو كان قارىء كتب الفقه عليه، وجل انتفاعه يف التفقه به، وروى عن أيب زكريا بن أيب 

دبر، فإنه مسعه بقراءة الغري، وعن أيب عبد اهللا بن رشد، ياسني، قرأت عليه كتاب املوطأ إال كتاب املكاتب وكتاب امل
قرأ عليه املوطأ، وشفاء، عياض، وعن أيب احلسن ابن عبد اجلليل السداري، قرأ عليه األحكام الصغرى لعبد احلق، 

  .وأيب احلسن ابن سليمان، قرأ عليه رسالة ابن أيب زيد، وعن غريهم
  وفاته

  .زوره السلطان فمن دونه، وتويف بعد عام مثانية وأربعني وسبعمائةفلج بآخرة، فالتزم منزله بفاس، ي
  إبراهيم بن أيب العاصي التنوخي

  .إبراهيم بن حممد بن علي بن حممد بن أيب العاصي التنوخي أصله من جزيرة طريف ونشأ بغرناطة واشتهر
  حاله

رحل عند استيالء العدو على جزيرة . اًكان نسيج وحده حياًء، وصدقة وختلقاً، ومشاركة، وإيثار: من عائد الصلة
وورد األندلس فاستوطن مدينة . طريف، عام أحد وسبعني وستمائة، متحوالً إىل مدينة سبتة، فقرأ هبا واستفاد



غرناطة، وكتب يف اجلملة عن سلطاهنا، وترقى معارج الرتب، حاالً حماال، من غري اختالف على فضله، وال نزاع يف 
وناً من العلم، بعد مهلك أستاذ اجلماعة، أيب جعفر بن الزبري، بإشارة منه به، وويل اخلطابة استحقاقه، وأقرأ فن

واإلمامة جبامعها منتصف صفر عام ستة عشر وسبعمائة، ومجع بني القراءة والتدريس، فكان مقرئاً للقرآن، مربزاً يف 
ري، ظريف اخلط، ثبتاً حمققاً ملا ينقله، وألقى اهللا جتويده، مدرساً للعربية والفقه، آخذاً يف األدب، متكلماً يف التفس

عليه من احملبة والقبول، وتعظيم اخللق له، ما ال عهد مبثله ألحد، بلغ من ذلك مبلغاً عظيماً، حىت كان أحب إىل 
 اجلمهور من أوصل أهلهم وآبائهم، يتزامحون عليه يف طريقه، يتمسحون به، ويسعون بني يديه، ومن خلفه، ويتزاحم

مساكينهم على بابه، قد عودهم طالقة وجهه، ومواساته هلم بقوته، يفرقه عليهم مىت وجدوه، ورمبا أعجلوه قبل 
وكان صادعاً باحلق، غيوراً على الدين، خمالفاً ألهل . له يف ذلك أخبار غريبة. استواء خبزه، فيفرقه عليهم عجيناً

و اهلمة، مبذول املشاركة للناس واجلد يف حاجاهتم، مبتلى البدع، مالزماً للسنة، كثري اخلشوع والتخلق على عل
  .بوسواس يف وضوئه، يتحمل الناس من أجله مضضاً يف تأخري الصلوت ومضايقة أوقاهتا

  مشيخته

قرأ ببلده على اخلطيب القاضي املقرى أيب احلسن عبيد اهللا بن عبد العزيز القرشي املعروف بابن القارىء، من أهل 
بسبتة على األستاذ إمام املقرئني لكتاب اهللا، أيب القاسم حممد بن عبد الرمحن بن الطيب بن زرقون إشبيلية، وقرأ 

القيسي الضرير، نزيل سبتة، واألستاذ أيب إسحاق الغافقي املريوين، وقرأ على الشيخ الوزير أيب احلكم بن منظور 
بن الكتامي التلمساين بن اخلضار، وقرأ بغرناطة  القيسي اإلشبيلي، وعلى الشيخ الراوية، احلاج أيب عبد اهللا حممد

  .على األستاذ أيب جعفر ابن الزبري، وأخذ عن أيب احلسن بن مستقور
  شعره

قال شيخنا أبو بكر ابن احلكيم يف كتابه املسمى بالفوائد املنتخبة، . كان يقرض شعراً وسطاً، قريباً من االحنطاط
  :ركتنا أبو جعفر بن الزيات يف شأن شخص من أهل البيت النبوي مبا نصهواملوارد املستعذبة، كتب إليه شيخنا وب

  ت وإن الثريا منه مبعزل... رجل يدعي القرابة لليب 
  ولكم يف القلوب أرفع منزل... سأل مين خطابكم وهو هذا 

  منه حظا ينمي الثواب وجيزل... فهبوه دعاءكم وامنحوين 
  ى يويل ويعزلم أمري اهلد... وعليكم حتية اهللا ما دا 

  :فأجابه
  ك وحادي البالد أطيب منزل... يا إمامي ومن به قطركم ذا 

  أنيل الشريف حتفة منزل... مل أضع ما نظمتم من يدي حىت 
  من غدا مينح الثواب وجيزل... وحباه بكل منح جزيل 

  ه فيه لكم أعز وأجزل... دمتم تنشرون علماً ثواب الل 
  وعليكم سكينة اهللا تنزل... تذكرون اهللا ذكراً كثرياً 
  عند نفسي من الشروط مبعزل... وطلبتم مين الدعاء وإين 

  ه وأبدى فهم ذكر قد انزل... لكن ادعو ولتدع يل يرضا الل 
  كل وقت ورب لنا الغيث ينزل... وحديث الرسول صلى عليه 



  ما اطمأنت مبكة أم مبعزل... وعليكم حتييت كل حني 
  :يضاً يف معرض الوصية للطلبةقال، ومما أنشدين من نظمه أ
  عدوي علوم املرء منح األقوم... إعمل بعلمك تؤت علماً إمنا 
  يعمل به فكأمنا مل يعلم... وإذا الفىت قد نال علماً مث مل 

  :وقال موطئاً على البيت األخري
  لبذل النوال مع املعذرة... أموالي أنت العفور الكرمي 

  اجلود واملغفرةومن عندك ... على ذنوٌب وتصحيفها 
  إمساعيل بن فرج األنصاري

إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن حممد بن أمحد بن حممد ابن مخيس بن نصر بن قيس األنصاري اخلزرجي 
  .أمري املؤمنني باألندلس رمحه اهللا

  أوليته
  .باهللاتقرر عند ذكر امللوك من قومه يف اسم صنو جده، أمري املسلمني أيب عبد اهللا الغالب 

  حاله
كان رمحه اهللا، حسن اخللق، مجيل الرواء، رجل جد، : من كتاب طرفة العصر يف تاريخ دولة بين نصر، من تصنيفنا

سليم الصدر، كثري احلياء، صحيح العقل، ثبتاً يف املواقف، عفيف اإلزار، ناشيئاً يف حجر الطهارة، بعيداً عن 
نه متبنكاً نعمة اهللا، خمتصاً بإيثار السلطان جده أيب أمه، وابن عم والده، الصبوة، برياً من املعاقرة، نشأ مشتغال بشأ

منقطعاً إىل الصيد، معروف اللذة إىل استجادة سالحه، وانتقاء مراكبه، واستفراه جوارحه، إىل أن أفضي إليه األمر، 
ك العدل يف رعيته، واقتصد يف وخدمه اجلد، وتنقل إىل بيته امللك به، وثوى يف عقبه الذكر، فبذل. وساعدته األيام

. جبايته، واجتهد يف مدافعة عدو اهللا، وسد ثلم ثغوره، فكان غرة يف قومه، ودرة يف بيته، وحسنةً من حسنات دهره
  .وسريد نبذٌ من أحواله، مما يدل على فضل جالله

  صفته

اد والصهوبة أجنل أعني أفوه كان معتدل القد، وسيم الصورة، عبل اليدين، أبيض اللون، كثري اللحية، بني السو
مليح العني، أقىن األنف، جهري الصوت، أمه احلرة اجلليلة، العريقة يف امللوك، فاطمة بنت أمري املؤمنني، أيب عبد اهللا 

واتصلت . خنبة امللك، وواسطة العقد، وفخر احلرم، البعيدة الشأو يف العز واحلرمة، وصلة الرعي، وذكر التراث
لرأي، برناجما للفوائد، تارخياً لألنساب، إىل أن توفيت يف عهد حفيدها السلطان أيب احلجاج، رمحها حياهتا، ملتمسة ا

اهللا، وقد أنفت على تسعني من السنني، فكان احلفل يف جنازهتا، موازياً ملنصبها، ومتروكها، املفضي إليه خطريه، 
  :وقلت يف رثائها

  لق يف قبضة الدهرونعلم أن اخل... نبيت على علم بغائله الدهر 
  وحسبك من يرجو الوفاء من الغدر... ونركن للدنيا اغتراراً بقهرها 
  فيوٌم إىل يوم وشهرٌ إىل شهر... ومنطل بالعزم الزمان سفاهةً 

  ونرفض ما يبقى فيا ضيعةً العمر... وتغري هبا نفسي املطامع واهلوى 
  ث نكرجديٌد وال ينفك من حاد... هو الدهر ال يبقى على حدثانه 

  كفضل من اغتالته يف رفعة القدر... وبني اخلطوب الطارقات تفاضل 



  وصوح من أدواحه كل خمضر... أمل تر أن اجملد أقوت ربوعه 
  فقطب من بعد الطالقة والبشر... والحت على وجه العالء كآبة 

بنت أمري املسلمني، أيب عبد  السلطانة احلرة الطاهرة، فاطمة: وثبت امسها يف الوفيات من الكتاب املذكور مبا نصه
اهللا ابن أمري املسلمني الغالب باهللا، بقية نساء امللوك، احلافظة لنظام اإلمارة، رعيا للمتات، وصلة للحرمة، وإسداء 

للمعروف، وستراً للبيوتات، واقتداء بسلفها الصاحل، يف نزاهة النفس، وعلو اهلمة، ومتانة الدين، وكشف احلجاب، 
واستشعار الصرب، توفيت يف كفالة حفيدها، أمري املسلمني أيب احلجاج، مواصال برها، ملتمساً دعاءها، ونفاذ العزم، 

مستفيداً جتربتها وتارخيها، مباشراً مواراهتا مبقربة اجلنان، داخل احلمراء، سحر يوم األحد السابع لذي حجة من عام 
  .تسعة وأربعني وسبعمائة

  أوالده

ربهم حممد، ويل األمر من بعده، وفرج شقيقه التايل له بالسن، املنصرف عن األندلس بعد ختلف من الولد أربعة، أك
مهلك أخيه املذكور، املتقلب يف اإلياالت، اهلالك أخرياً يف سجن قصبة أملرية عام أحد ومخسني وسبعمائة، مظنونا به 

د القوم يف امللك، وأبعدهم أمداً يف السعادة، مث االغتيال، مث أخوه أمري املسلمني، أبو احلجاج، تغمده اهللا برمحته، أقع
إمساعيل أصغرهم سناً، املبتلي يف زمان الشبيبة يف الثقاف، املخيف مدة أخيه، املستقر اآلن موادعاً مرفودا، بقصر 
  .املستخلص من ظاهر شالوبانية، وبنتني ثنتني من حظيته علوة، عقد عليهما أخومها أبو احلجاج، لرجلني من قرابته

  وزراؤه
وزر له أول أمره القائد البهمة، أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفتح الفهري، وبيت هؤالء القواد شهري، ومكانتهم من 

امللوك النصريني مكينة، أشرك معه يف الوزارة الفقيه الوزير أبا احلسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود احملاريب، 
ب رفيقه حبل اخلطة، ونازعه لباس احلظوة، حىت ذهب بامسها ومسماها، من أعيان احلضرة، وذوي النباهة، فجاذ

  .وهلك القائد أبو عبد اهللا بن أيب الفتح، فخلص له شرهبا، وسيأيت التعريف بكل على انفراد
  كتابه

تقدم كتب عنه ألول أمره مبالقة، مث بطريقه إىل غرناطة، وأياماً يسرية هبا، الفقيه الكاتب أبو جعفر بن صفوان امل
ذكره، مث ألقى املعتادة إىل كاتب الدولة قبل، شيخنا أيب احلسن بن اجلياب، فاصل اخلطة، وباري القوس، واقتصر 

  .عليه إىل آخر أيامه
  قضاته

استقضى أخا وزيره، الشيخ الفقيه أبا بكر بن حيىي بن مسعود بن علي، رجل اجلزالة، وفيصل احلكم، فاشتد يف 
  ع، واستعان باجلاه، فخيف سطوته، واستمر قاضياً إىل آخر أيامهإقامة احلكم، وغلظ بالشر

  رئيس جنده الغريب
الشيخ البهمة، لباب قومه، وكبري بيته، أبو سعيد عثمان بن أيب العالء إدريس ابن عبد اهللا بن عبد احلق، مشاركا له 

  .ع، وخال اجلو، فكان منه بعض اإلقصاريف النعمة، ضارباً بسهم يف املنحة، كثري التجين والدالة، إىل أن هلك املخلو
  امللوك على عهده

وأوالد بعدوة املغرب، كان على عهده من ملوك املغرب السلطان الشهري، جواد امللوك، الرحب اجلناب، الكثري 
األمل، خدن العافية، وحمالف الترفية، مفحم النعيم، السعيد على خاصته وعامته، أبو سعيد عثمان بن السلطان 



وجرت بينه وبينه املراسالت، واتصلت أيامه باملغرب بعد مهلكه، . ، اجملاهد املرابط، أيب يوسف بن عبد احلقالكبري
  .وصدراً من أيام ولده أيب عبد اهللا حسبما مر عند ذكره

مر ومبدينة تلمسان، وطن القبلة، األمري أبو محو موسى بن عثمان بن يغمر اسن بن زيان، مث تويف قتيال على عهده بأ
ولده املذكور، واستغرقت أيام ولده املذكور الوايل بعده، إىل أن هلك يف صدر أيام أيب احلجاج، وجرت بينه وبني 

  .األمري مراسالت وهدايات
ومبدينة تونس، الشيخ املتلقب بأمري املؤمنني أبو حيىي زكريا بن أيب حفص املدعو باللحياين، املتوثب هبا على األمري 

بن أيب زكريا بن أيب حفص، وهو كبري، إال أن أبا حفص أكرب سناً وقدراً، وقد متلك تونس تاسع  أيب البقاء خالد
مجادى اآلخرة من عام ظهر له اضطرب من هبا، أحد عشر وسبعمائة، ومت له األمر، واعتقل أبا البقاء بعد خلعه، مث 

من اضطراب أمره هبا، وتوجه إىل طرابلس  اغتاله يف شوال عام ثالثة عشر وسبعمائة، مث رحل عن تونس ملا ظهر له
يف وسط عام مخسة عشر، واستناب صهره الشيخ أبا عبد اهللا بن أيب عمر، ومل يعد بعد إليها، مث اضطراب أمر 

إفريقية، وتنوبه عدة من امللوك احلفصيني، منهم األمري أبو عبد اهللا بن أيب عمر املذكور، وأبو عبد اهللا بن اللحياين، 
أبو بكر ابن األمري أيب زكريا بن األمري أيب إسحاق، لبنة متامهم، وآخر رجاهلم، واستمرت أيامه إىل أيام  والسلطان

  .ولده األمري باألندلس ومعظم أيامه ولديه، رحم اهللا اجلميع
نشة بن ومن ملوك الروم بقشتاله، كان على عهده مقروناً بالعهد القريب من واليته، الطاغية هراندة بن شاجنه بن أهل

هراندة اجملتمع له ملك قشتالة وليون، وهو املتغلب على إشبيلية، وقرطبة، ومرسية، وجيان، ابن أهلنشة، الذي 
جرت له وعليه هزمية األرك والعقاب، ابن شاجنه بن أهلنشة املسمى إنربذور، وهو الذي أفرد صهره وزوج بنته 

  .رضمبلك برتقال، إىل أجداد، خيرجنا تقصي ذكرهم عن الغ
ومن ملوك رغون من شرق األندلس، الطاغية جاميش بن بطره بن جاميش الذي تغلب على بلنسية، ابن بطره بن 

مث هلك يف أخريات أيامه، فويل ملك أرغون بعده أهلنشة بن جاميش إىل أخريات . أهلنشة، إىل أجداد عدة كذلك
  .أيامه

  .شة بن شاجنه بن أهلونشة، ويسمو أوال دوقاًوبربتقال أهلنشة بن يومس بن أهلنشة بن شاجنه ابن أهلن
  ذكر تصري األمر إليه

ملا ويل األمر باألندلس، حرسها اهللا، السلطان أبو اجليوش نصر بن السلطان أيب عبد اهللا حممد بن السلطان الغالب 
د اهللا الزمن املقعد، باهللا أيب عبد اهللا بن نصر، يوم عيد الفطر من عام مثانية وسبعمائة، باهلجوم على أخيه أيب عب

اآلمن يف ركن بيته، واغتيال ابن احلكيم وزيره ببابه، واإلشادة خبلعه حسبما يأيت يف موضعه، استقر األمر على 
ضعف أخيه، وسارع دخلته، فساءت السرية ملنافسة اخلاصة، وكان الرئيس الكبري عميد القرابة، وعلم الدولة أبو 

ع، وأخيه الوايل بعده، راسخاً قدمه وعرفه، مبثوبة الوارث، ولنظره عن أبيه سعيد فرج، ابن عم السلطان املخلو
املسوغ عن جده مالقة وما إليها، ولنظره مدينة سبتة، املضافة إىل إيالة املخلوع عن عهد قريب، قد أفرد هبا ولده 

شاء عز وجل من احتوائهم  املترجم به، ومجيعهم حتت طاعته، ويف زمان انقياد سوغ مديد الدولة، بل مد سروها ملا
يف حبل هذا الدايل، يتعقبون على الرئيس الكبري أموراً تثر خميمة الصدور، وتستدعي فرض الطاعة، وحتتوي على 
. مظنات خملة، واحترسوا صافيات منافعه، وأوعزوا إىل والة األعمال بالتضييق على رجاله، وصرفوا سننه عن نظره

فقة البيعة وهتنئة السلطان نصر، عن روحه، وابن عمه، على عادته، داخله بعض وملا بادر إىل احلضرة إلعطاء ص
أرباب األمر، حمذراً، ومشرياً باالمتناع ببلده، والدعء لنفسه، ووعده مبا وسعه، فاستعجل االنصراف إىل بلده، ومل 



النفراد واالستعداد يف سابع متر إال برهة، واشتعلت نار الفتنة، وهاجت مراجل احلفيظة، فتالحق به ولده، وأظهر ا
وأقام ولده إمساعيل، برسم امللك والسلطان، ورتب له ألقاب امللك، ودون ديوان . عشر رمضان من هذا العام

امللك حبسبه، ونازل حضرة أنتقرية، وناصبها القتال، فتملكها، ودخلت مربلة يف طاعته، وحترك إىل بلش فنازهلا، 
  .خمت الدعوة، ومكنت اجلباية، والتف إليه من مساعري احلروب ومن أجابونصب عليها اجملانيق فدانت، فض

وبرز السلطان نصر . وحترك إىل غرناطة يف أول شهر حمرم، عام اثين عشر وسبعمائة، ونزل بقرية العطشا من مرجها
واجنرت على  يف جيش خشن، مستجاد العدة، وافر الرجل، فكان اللقاء ثالث عشر الشهر، فأظهر اهللا أقل الفئتني،

اجليش الغرناطي اهلزمية، وكبا بالسلطان نصر فرسه يف جمرى سقى لبعض الفدن، فنجا بعد ألي ودخل البلد مفلوال، 
وانصرف اجليش املالقي ظاهراً إىل بلده، وطال بالرئيس وولده األمر وضرستها الفتنة، وعظم احتياجه إىل املال، 

لف ضخم، فاقتضى ذلك إذعانه إىل الصلح، وإصغاره املهادنة، على وكادت تفضحه املطاولة، وزامحه امللك مبك
سبيله من املقام ببلده، مسلماً للسلطان يف جبايته، جاريةً وطايفةً يف رياسته، وأرزاق جنده، فتم ذلك يف ربيع األول 

البني منه إسالم وزيره مث لقحت فتنة يف العام املذكور هاتفني خبلعان السلطان وطاعة خملوعهم، وط. من العام املذكور
مث حلق زعماؤهم مبالقة عند اختالل ما أبرموه، فكانت . خدن الروم، املتهم على اإلسالم أيب عبد اهللا بن احلاج

احلركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرهتا، من استبداد السلطان أيب الوليد بأمره، واالحنطاط يف القبض على أبيه، 
يف طلب حقه، فاتصل سريه، واحتل بلوشة سرار شوال فتملكها، ورحل قافال إىل وطنه، إىل هوى جنده، والتصميم 

طريد كلب الشتاء، وافر اخلزانة، واقتضى الرأي الفائل ممن له النظر اجلاش من زعيم شيوخ جندها، اهتاماً له 
ه، وبتعهم من كان على مث سرحه بعد استدعاء ميينه، فوغرت صدور حاشيت. مث بدا له يف أمره. بالطاغية، فسجنه

مثل رأيهم، وهو شوكة حادة، فصرفوا الوجوه إىل السلطان املقبل احلظ، احملبوب إليه هوى امللك، مبا راعه، ثانياً 
من عنانه بأحواز أرجدونة، إال تثويب داعيهم، فكر إىل املدينة وبزر إليه جيشها، ملتفا على عبد احلق بن عثمان، 

ت تكون الدائرة، فلوال ثبوت السلطان ملا استقبلت بأسفلهم احلملة، فولوا منهزمني، فأبلى، وصدق احلملة، فكاد
وتبعهم إىل سور املدينة، وقد خفت اللفيف والغوغا، الناعقون باخللعان، الشرهون إىل تبديل الدعوات، وإىل تسم 

، إىل شرف ربوهتم، كل يشري املآذن واملنارات والربا، وبرز أهل ربض البيازين، اهلافون إىل مثل هذه البوارق
مستدعيا، إعالناً بسوء اجلوار، وملل اإلياالت، واالحنطاط، وبعد التلون والتقلب، وسآمة العافية، شنشنة معروفة يف 

وبودر غلق باب إلبرية، ففض قفله، ودخلت املدينة، وجاء السلطان إىل معقل احلمراء بأهله وذخريته . اخللق مألوفة
طان أبو الوليد بالقصبة القدمى جتاهها، بالدار الكربى املنسوبة البن املول، ينفذ الصكوك، وخاصته، وبزر السل

ويذيع العفو، ويؤلف الشارد، وضعفت بصاير احملصورين، وفشلوا على وجود الطعمة، ووفور املال، ومتكن املنعة، 
سبيل العوض مبال معروف، وذخرية فالتمسوا هلم ولسلطاهنم عهداً نزلوا به، منتقلني إىل مدينة وادي آش، يف 

موصوفة، ومت ذلك، وخرج السلطان رمحه اهللا خملوعاً، ساء به القرار، جانياً على ملكه األخابيث واألغمار، ليلة 
الثامن والعشرين من شوال عام ثالثة عشر وسبعمائة، واستقر هبا موادعاً مرة وحمارباً أخرى، إىل أن هلك حسبما 

لطان اجلو، وصرفت إليه املقادة وأطاعة القاضي والداين، ومل خيتلف عليه اثنان، والبقاء وخال للس. يأيت ذكره
  .اخللص هللا وحده

  مناقبه



اشتد رمحه اهللا على أهل البدع، وقصر اخلوض على ما تضطر إليه امللة، ولقد تذوكر بني يديه أهل البيت، فبذل يف 
خبيثة، فزعموا أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  فدية بعضهم ما يعز بذله، ونقل منهم بعضاً من حرف

واشتد يف إقامة احلدود، وإراقة املسكرات، وحظر جتلى القينات للرجال يف الوالئم، وقصر . النوم، فشكر له ذلك
ملة طرهبن على أجناسهن من الناس، وأخذ يهود الذمة بالتزام مسٍة تشهرهم، وشارة متيزهم، وليويف حقهم من املعا

  .اليت أمر هبا الشارع يف اخلطاب والطرق، وهي شواشي صفر

كنا عاكفني على راح، وبرأسي شاشية ملف : ولقد حدث من خيف حديثه، من الشيوخ أوىل اجملانة والدعابة، قال
محراء، فحاول أصحايب إناميت، حىت أمكن ذلك، وبادروا إىل رقاع من ثوب أصفر، فصنعوا منها شاشية، ووضعوها 

رأسي، مكان شاشييت، وأيقظوين، فقمت لشأين، وقد هيئوا مثناً لشراء بقل وفاكهة، وجهزوين لشرائه، فخرجت  يف
جزى اهللا هذا السلطان خرياً، واهللا لقد كنت أبادر : حىت أتيت دكان السوق، فساومته، فلما نظر إيل قال لصاحبه
مت أن أوقع به، مث فطنت للحيلة، فانتزعتها وبادرت هذا اللعني بالسالم عند لقائه أظنه مسلماً، وبصق علي، فهم

  .ومناقبه كثرية. فأوسعتهم ذماً، وعظم خجلي، وسبقين إليهم عني هلم علي، فكاد الضحك يهلكهم عند دخويل
  جهاده وبعض األحداث يف مدته

يعة، بوادي والتأثت األمور، ألول مدته، فجرت على جيشه مبظاهرة جيش املخلوع جليش الروم، اهلزمية الشن
فرتونه، أوقع هبم الطاغية بطره، كافل ملك الروم، اململك صغريا على عهد أبيه، وعمه الذاب عنه، ففشا يف 

األعالم القتل، وذلك يف صفر من عام ستة عشر وسبعمائة، وظهر العدو بعدها فغلب على حصن شتمانس وحصن 
حلضرة، فقصد مرجها، وكف اهللا عاديته، وقمعه، مث صرفت املطامع عزمه إىل ا. جبيج، وحصن طشكر، وتغر روط

ونصر اإلسالم عليه، ودالت للدين عليه اهلزمية العظمى باملرج من ظاهر غرناطة على بريد منها، واستوىل على حملته 
وكانت الوقيعة سادس . النهب، وعلى فرسانه ورجاله القتل، وعظم الفتح، وهبر الصنع وطار الذكر، وثاب السعد

  :وىل من عام تسعة عشر وسبعمائة، ويف ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو احلسن بن اجليابمجادى األ
  كايف العدو وناصر اإلميان... احلمد حق احلمد للرمحن 

  خطب العظيم وواهب اإلحسان... ومكيف الصنع الكرمي ودافع ال 
  أعيت على األفكار واألذهان... يف كل أمر للمهيمن حكمة 

ل بأيدي املسلمني بعد فرارهم، فجعل يف تابوت خشب، ونصب بالسور املنازل من احلمراء واستقر ملكهم القتي
  .يسار الداخل بباب يعقوب من أبواهبا، إذاعةً للشهرة، وتثبتاً لتخليد الفخر

تفقدت ذلك املكان يف بعض ما أباشره، أيام نيابيت عن . ومن الغريب أنين يف هذه األيام بعد مخسني سنة متاماً
لطان بدار ملكه على عاديت، فألفيته قد عال عليه كوم من احلجارة، رجم الصبيان إياه، فظهر يل جتديد اإلشادة الس

به، واالستفتاح بوقوع مثله، وملا كشف عن الرمة لتنقل إىل وعاء ثان، ألفى بعظم القطن العريض منها، سنانٌ 
اش، وقلت اللهم ادخر رضوانك ملن أودع يف هذه مرهب ثبت يف العظم، انتزع منه، وقد غالبتيت الرقة واإلجه

  .الرمة الطاغية، سنان جهادك إىل اليوم، وأثبه وارفع درجته، إنك أهل لذلك
فتحرك يف شهر رجب من . رجٌع واستقامت األيام، وهلك املخلوع، فصفا اجلو، واحتدت الكلمة، وأمكن اجلهاد

العدو، ونازل حصن إشكر، الشجى املعترض يف حلق بسطة،  عام أربعة وعشرين وسبعمائة، وأعمل القصد إىل بالد
فأخذ مبخنقة، ونشر احلرب عليه، ورمى باآلله العظمى املتخذة بالنفط كرة حديد حمماة طاق الربج املنيع من معقله، 



 فاندفعت يتطاير شررها، واستقرت بني حمصوريه، فعاثت عياث الصواعق السماوية، فألقى اهللا الرعب يف قلوهبم،
وأتوا بأيديهم، ونزلوا قسراً على حكمه يف الرابع والعشرين من الشهر، وأقام بظاهره، فصريه دار جهاد، وعمل يف 
خندقه بيده، وانصرف، فكانت غزاة مجة الربكة عظمت هبا على الشرق اجلدوى، وأنشد الشعراء يف هذه الوجهة 

  :ه قولهقصائد أشادت بفضلها، وشهرت من ذكرها، فمن ذلك عن كاتب سر
  أعيت على غر اجلياد السبق... أما مداك فغاية مل تلحق 

  :ورفع إليه شيخنا احلكيم أبو زكريا بن هذيل، قصيدة أوهلا
  كتائب سكان السماء هلا جند... حبيث القباب احلمر واألسد الورد 
  أنشدين منها يف وصف النفط قوله

  هنا الصقع والرعدفحاق هبم من دو... وظنوا بأن الصعق والرعد يف السما 
  مهندةٌ تأيت اجلبال فتنهد... غرائب أشكال مسا هرمٌس هبا 

  وما يف القوى منها فال بد أن يبدو... أال إهنا الدنيا تريك عجائباً 

ويف العاشر لشهر رجب من عام مخسة وعشرين وسبعمائة، حترك للغزو بعد أخذ األهبة واالستكثار واالجتهاد 
تش العظيمة الساحة، الطيبة البقعة، فأضرب هبا احملالت وكان القصد إمجام الناس، للمطوعة، وقصد مدينة مر

فصوب احلشود ووجهها إىل ما هبا من حبر الكروم وامللتفات، وأدواح األشجار، فأمعنوا يف إفسادها، وبزر حاميتها 
بحر، فتعلقوا باألسوار وقيل فناشبت الناس القتال، فحميت النفوس، وأريد منع الناس، فأعيا أمرهم وسال منهم ال

السلطا بادر بالركوب، فقد دخل الربض، فركب ووقف بإزائها، فدخل البلد عنوة، واعتصم أهله بالقصبة، 
فدخلت أيضاً القصبة عنوة، وانطلقت أيدي الغوغاء على من هبا من ذكر وأنثى كبرياً أو صغرياً، فساءت القتلة، 

من اجلثث، صعدت ذراها املؤذنون، وقفل إىل غرناطة بنصر ال كفاً له،  ورفعت من الغد آكام. وقبحت األحدوثة
  .فكان دخوله من هذه الغزاة يف الرابع والعشرين لرجب املذكور

  وفاته

وملا فصل من مرتش نقم على أحد الرؤساء من قرابته، وهر ابن عمه حممد ابن إمساعيل املعروف بصاحب اجلزيرة، 
اإلمهال له، وتوعده مبا أثار حفيظته، فأقدم عليه بالفتكة الشنعاء اليت ارتكبها منه بباب أمراً تقرعه عليه، وبالغ يف 

قصره، بني عبيده وأرباب دولته، آمن ما كان سرباً، وأعز سلطاناً وجنداً، وذلك اليوم اإلثنني ثالث يوم من دخوله 
هو جمتاز بني السماطني من ناسه إىل جملس من مرتش، بعد أن عاهد يف األمر مجلة من القرابة واخلدام، فوثب به، و

كان جيلس فيه للناس، فاعتنقه وانتضى خنجراً كان ملصقاً يف ذراعه، فأصابه جبراحات ثالث، إحداهن يف عنقه، 
وصاح بكٌر وزيره، فعمته سيوف احلاضرين من أصحاب الفاتك، ووقعت الرجة، . بأعلى ترقوته، فخر صريعاً

ن يليه، واستخلص السلطان من يديه، وحيل بينه وبينه، وحني تشاغل القوم وسلت السيوف، وتشاغل كل مب
بالوزير، رفع السلطان وظن أنه قد أفلت جرحياً، فرقع البهت، وبادروا الفرار، فسدت املذاهب، فقتلوا حيث 

، وكان وجدوا، وأخذت الظنة قوماً من أبريائهم، فامتحنوا، وهنب الغوغاء دورهم، وعلقت باجلدرات أشالؤهم
يوماً عصيباً، وموقفاً صعباً، واحتمل السلطان إىل بعض دور قصره، وبه صبابة روح، أشبه شيء بالعدم، للزوق 

  .العمامة بفوهة شريانه املبتور، ففاض حلينه بنفس زوال العمامة، رمحه اهللا
فن غلس ليلة الثالثاء، ثاين ود. وكان من أخذ البيعة لولده األمري أيب عبد اهللا من بعده، ما هو معروف يف موضعه



يوم وفاته، بروضة اجلنة من قصره، إىل جانب جده، وتنوهي االحتفال بقربه نقشاً، وخترمياً، وإحكاماً، وحلياً، 
هذا : ومتويهاً، يشق على الوصف، وكتب بإزاء رأسه يف لوح الرخام ما نصه، من كالم شيخنا، بعد سطر االفتتاح

مصار، وناصر ملة املصطفى املختار وحمىي سبيل آبائه األنصار، اإلمام العادل، اهلمام قرب السلطان الشهيد فتاح األ
الباسل، صاحب احلرب واحملراب الطاهر األنساب واألثواب، أسعد امللوك دولة، وأمضاهم يف ذات اهللا صولة، 

شية الرمحن، اجملاهد يف سبيل سيف اجلهاد، ونور البالد، ذي احلسام املسلول يف نصرة اإلميان، والفؤاد املعمور خب
اهللا، املنصور بفضل اهللا، أمري املسلمني أيب الوليد إمساعيل ابن اهلمام األعلى، الطاهر الذات والفخار، الكرمي املآثر 

واآلثار، كبري اإلمامة النصرية، وعماد الدولة الغالبية، املقدس، املرحوم أيب سعيد فرج، ابن علم األعالم وحامي محى 
م، صنوا اإلمام الغالب، وظهريه املقدس العلي املراتب، املقدس، املرحوم أيب الوليد إمساعي بن نصر، قدس اهللا اإلسال

روحه الطيب، وأفاض عليها غيث رمحته الصيب، ونفعه باجلهاد والشهادة، وحياه باحلسىن والزيادة، جاهد يف سبيل 
بار األعاد، ما جيده مذخوراً يوم التناد، إىل أن قضى اهللا حبضور اهللا حق اجلهاد، وصنع اهللا له يف فتح البالد، وقتل ك

أجله، فحتم عمره خبري عمله، وقبضه إىل ما أعد له من كرامته وثوابه، وغبار اجلهاد طي أثوابه، فاستشهد رمحه اهللا 
  .شهادةً أثبتت له يف الشهداء من امللوك قدماً، ورفعت له يف أعالم السعادة علماً

 عنه يف الساعة املباركة بني يدي الصبح من يوم اجلمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعني وستمائة، ولد رضي اهللا
وبويع يوم اخلميس السابع والعشرين لشوال عام ثالثة عشر وسبعمائة، واستشهد يف يوم اإلثنني السادس والعشرين 

  .بعد فناء اخللقلشهر رجب عام مخسة وعشرين وسبعمائة، فسبحان امللك احلق، الباقي 

  :وبعده من جهة اللوح األخري
  حتيةٌ كالصبا مرت بدارين... ختص قربك يا خري السالطني 

  عايل املراتب يف الدنيا ويف الدين... قرب به من بين نصر إمام هدى 
  مستنصرٍ واثقٍ باهللا مأمون... أبو الوليد وما أدراك من ملٍك 

  تقوى وأخالقٍ ميامني وفضل... سلطان عدلٍ وبأسٍ غالبٍ وندًى 
  وسر جمٍد هبذا اللحد مدفون... هللا ما قد طواه املوت من شرف 

  ومن فؤاٍد حبب اهللا مسكون... ومن لسان بذكر اهللا منطلق 
  وقام منه مبفروض ومسنون... أما اجلهاد فقد أحيا معامله 

  عجبٍ هبن وأوراق الدواوين... فكم فتوحٍ له تزهو املنابر من 
  جيىب عليه بأجر غري ممنون... من فضل الشهادة ما جماهٌد نال 

  وفاة مستشهد يف الدار مطعون... قصى كعثمان يف الشهر احلرام ضحًى 
  يف جنة اخللد أيدي حورها العني... يف عارضيه غبار الغزو متسحه 
  مردد بني زقوم وغلسني... يسقي هبا عني تسلمي وقاتله 
  فاخللق ما بني أحزان أفانني... تبكي البالد عليه والعباد معاً 

  فأمره اجلزم بني الكاف والنون... لكنه حكم رب ال مرًد له 
  سلطان عدلٍ هبذا القرب مدفون... فرمحة اهللا رب العاملني على 

بعض ما رثى به وعظمت فيه فجيعة املسلمني ملا ثكلوا من جهاده وعزمه، وبلوه من سعده وعز نصره، فكثرت فيه 
فمن املراثي اليت أنشدت على قربه، قول كاتبه شخنا . ت يف شجوه القرائح، وبكاه الغادي والرائحاملراثي، وتراهن



  .أيب احلسن بن اجلياب
  ويا زفرة احلزن احكمي وحتكمي... أيا عربة العني امزجي الدمع بالدم 
  فإن األسى فرٌض على كل مسلم... ويا قلب ذب وجدا وغماً ولوعةً 

  إىل حيث ألقت رحلها أم قشعم... ت فابعدي ويا سلوة األيام ال كن
  وقل لشكاة احلزن أهال تقدمي... وصح بأناة الصرب سحقاً تأخري 

  وفتاح أبواب الندى والتكرم... ومل ال ومشس امللك واجملد واهلدى 
  وحيداً وأصمته الليايل بأسهم... ثوى بني أطباق الثرى رهن غربة 
  ساقط دراً بني فذ وتوأمت... على ملك اإلسالم فامسح بزفرٍة 
  جتلى بوجه العصر غرة أدهم... على علم األعالم والقمر الذي 
  أصالة أعراق وفضل تقدم... على أوحد األمالك غري منازع 

  وبشرى ملكروبٍ وعفٌو جملرم... ومن مثل إمساعيل نوٌر ملهتٍد 
  ألصراخ مذعور وإغناء معدم... وما مثل إمساعيل للبأس والندى 

  به الفتح من غرس القنا املتحطم... إمساعيل للحرب جيتين  وما مثل
  أصاب به اإلسالم شاكلة الدم... وما مثل إمساعيل سهم سعادٍة 

  تبوأ منها يف اخللود التنعم... شهيٌد سعيدٌ صبحته شهادة 
  ظهري أماٍن من دخان جهنم... أتت وغبار الغزو طي ثيابه 

  عرسها إال طليعة مأمتفما ... فتباً لدارٍ ال يدوم نعيمها 
  وال شهدها إال مشوٌب بعلقم... وال أنسها إال رهٌني بوحشة 

  أال فاعتربها فهي نبتة أرقم... فيا من يرى الدنيا جماجة حنلة 
  ففي الغد تلقاه بوجه جهنم... فمن شام منها اليوم برق تبسم 

  وطالعها هاوٍ ومبصرها عم... فضاحكها باٍك وجذالهنا شجٍ 
  فكلتامها طيف اخليال املسلم... تفىن وضراؤها معاً وسراؤها 

  تبدد منهم كل مشلٍ منظم... سطت مبلوك األرض من بعد آدم 
  فخر صريعاً لليدين وللفم... فكم من قصري قصرت شأو عمره 

  فلم حتمه منها كتائب رستم... وكم كسرت كسرى وفضت جيوشه 

  حسام ابن ملجمعلياً من ... ولو أهنا ترعى إمام هدايٍة ألعفت 
  فقدس من مستسلم ومسلم... وما قتلت عثمان يف جوف داره 

  فهدت من اإلسالم أرفع معلم... وما أمكنت فريوز من عمر الرضى 
  :وتضمن إمجال ما ذكر من ذلك، التاريخ املسمى بقطع السلوك املنظوم رجزاً من تأليفي مبا نصه. إىل آخرها

  الروم وزير امللكووزر ... وعندما خيف انتثار السلك 
  فعاجل الدار طبيب ماهر... تدارك األمر اإلمام الطاهر 

  والشمس ال يفقدها دليل... وهو أبو الوليد إمساعيل 
  فرد العال وعلم األعالم... ابن الرئيس املاجد اهلمام 



  مناقب كالشهب الثواقب... وجده صنو اإلمام الغالب 
  والبنودا ونشر األعالم... فقاد من مالقة اجلنودا 

  أتى وأمر اهللا من ورائه... وعاد نصر مبدى محرائه 
  من بعد عهد موثق مؤكد... فخلع األمر وألقى باليد 

  وامللك هللا يعز من يشا... وسار يف الليل إىل وادي األشى 
  وطلق الدنيا هبا بتاتا... ومل يزل فيها إىل أن ماتا 
  لكورمبا جر احلياة اهل... واتسق األمر وقر امللك 

  :ومن الرجز املذكور يف وصف جهاده ومقتله
  ففرق األعداء من صولته... وكان يوم املرج يف دولته 

  وابتهجت بعدله الشريعة... وفتح املعاقل املنيعة 
  على يدي طائفة من قومه... وانتبه الدهر له من نومه 

  وندبته الضمر العراب... بكى عليه احلرب واحملراب 
  نصرإمساعيل بن فرج بن 

إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن نصر السلطان الذي احتال على أخيه، املتوثب على ملكه، يكىن أبا 
  .الوليد
  حاله

كان صبياً كما اجتمع وجهه، بادناً، دمت اخللق، لني اجلانب، شديد البياض كثيف احلاشية، متصال باجلفوة، لطول 
تصري األمر إىل أخيه السلطان . حلسن األدب، عريقةً ألفاظه يف العجمة احلجبة، وبعد التمرن واحلنكة غراً، فاقداً

خريهتم ولباب بيتهم، يوم قتل أبومها، وله مزية السن والرجاحة، والسكىن مبحل وفاة األب، فأبقى عليه، وأسكنه 
يضاؤه وصفراؤه يف بعض القصور لصقه، ومل يضايق أمه فيما استأثرت به من بيت املال، إذ كان إقليده يف يدها، وب

حكمها، ورفه متبوأه، واستدعى له وألخيه املعلم الذي كان السبب يف إفاته إرماقهما، وإعدام حياهتما، الشيخ 
السفلة حممد البطروجي البائس، قرد ذلك السرب فاستمرت أيام احتجابه وانتظاره على قصره، إىل رمضان من عام 

ألمه جواز الطمع يف امللك، ودندنوا هلا حىت رقصت على إيقاعهم، وحرك مساسرة الفتنة له و. ستني وسبعمائة
وخفت إىل مواعدهم، ومشروا إىل خالص األمر، وأحام الوثبة صهره الرئيس أبو عبد اهللا، حلف الشؤم زوج أخته، 

دعرة فسريت إليه أمه املال، فبثه يف ال. حممد بن إمساعيل، الشهري الكائنة، املذكور يف موضعه من حرف امليم
والشرار، حىت مت غرضه، واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية، وقد هدم منها شيء يف سبيل إصالحه، ليلة 

األربعاء الثامن والعشرين لرمضان من عام ستني وسبعمائة، والسلطان ليلتئذ غري حال هبا، فملؤوها جلباً ولغطاً، 
، وانضاف إليهم أخوان رأيهم من حراسها وسكاهنا، فألبس الناس، وصراخاً وهوال وتنويراً، يف مجلة تناهز املائة

وأهدى الليل فتكته هائلة، وأداها شنيعة، فاقتصر كل على النظر لنفسه، وانقسموا فرقتني، . وسقط يف أيديهم
قصدت إحدامها دار كبري الدولة، وقيوم التفويض، وشيخ رجال امللك رضوان، املستبد بإحالة كورهتا، الشيخ 

لذهول، معزوز القدر ورائب النكتة، ومعود اإلقامة، وجرار رسن األطواد، وطول اإلمال، املاشي على خد الدنيا، ا
املغضوض البصر عن النظر، املستهني بكل سبة، وحية تسعى، املعول على نظره، وقوة سعده وإجابة دعوته، مع 



فستهم من أجله، ومأويهم على مول لفظه، كونه نسيج وحده يف عفافه وديانته، ورضى الناس به، وسقوط منا
  .وبساط معاملته، وصحة عقده، فعاجلوا بابه طويالً وتوجلوا داره، وقتلوه بني أهله وولده

وقصدت األخرى دار األمري املترجم به ومعها صهره، فأخرجوه وأركبوه على فرس، راعٍد الفرائض، منتقع اللون، 
ٍة، وتافلٍة ومعوذة، قد جعلوا به سيفاً مصلتاً على سبيل اللواعب بالنصول خمتلط القول، حتف به داياته بني مولول

والرواقص، يف مدارج اللهو، واستخرجت طبول امللك فقرعت، وقيدت اخليل من مرابطها فركبت، وقصدت 
وحل من الريب على دار اإلمارة القصد، وخرجت الكتب إىل البالد . اخلزائن السالحية ففرقت، ومت األمر

وبادر . قواعد، فالتفت باليد أمهاهتا لقطع من هبا من أوىل األمانة، بتمام األمر، وهالك السلطان، فتم له األمروال
أخوه السلطان حلينه لظهر سابق كان مرتبطاً عند جمرٍ له من اجلنة لصق القلعة، فاستأجر الليل، ووافق احلزم، فاستقر 

وأخذ مبخنقه احلصص، واستنصرت ملنازلته الناس، وأعملت احليل، وكان أملك هبا، ونازلته احملالت، . بوادي آش
وتأذن اهللا بثبوت قدمه، وانتقاله إىل ملك املغرب صبح عيد النحر من العام املذكور، إىل أن أعاد اهللا إليه أمره ورد 

  .عليه حقه، وتوىل بعد اليأس جربه، حسبما يذكر يف موضعه إن شاء اهللا
ملضعوف، واستوىل على أريكة امللك األغمار وأولو البطالة، وأولياء صهره الرئيس، خاطبها وخال اجلو هلذا األمري ا

له ابتداًء مث ناقلها إىل فسه انتهاًء، وحاملها إىل غايته درجاً، وإىل إعاقته سلماً، وهو ما هو من غش احلبيب، وسوء 
مطاوعةً للشهوة، متربمة باالمتحان واخللوة، العقد، ودخل السريرة، واستيطان املكروه، فأغرى منه بالعهد نفساً 

برية من نور العلم وهتذيب احلكمة، ناشئة بني أخابيث القسوة، جانيةً أماين الشهوة واملخالفة، مضادة للفالح، 
حايدة عن سبيل النجاة، مبحل اغتراب عن النصحاء، وانتباذ عن مقاعد األحرار، فجرى طلق اجلموح يف التخلف، 

ويديه، وأعان نسمة السوء الرئيس على نفسه، وقد كان اصطنع الرجال، واستركب أوىل البسالة،  حىت كبا لفيه
. ويصافيهم النعمة. وأسالف الدعرة، واختص يف سبيل خدمته والذب عنه، بالبؤساء واملساعري، يشركهم يف األكلة

ثر خبطة املعاجلة، ويهتدي إىل سبيل واظلم ما بينهما، فحذر كل جانب أخيه، إال أن املهني كان أضعف من أن يستأ
ويف عشي يوم األربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان، شارفه من مكمن غدره الرحب جبوار قصره، . احلزم

وداخل املورورى املشئوم على الدولة، فبادر رجاله سد . وارتبط به اخليل واستكثر من احلاشية، وأخفى املساعري
و باشه من باب السلطان، من الرجل لنظر ممالئه يف العنا، وعونه على اهلول املوروري، األبواب، واخنرط يف مجلة أ

وبعد ما . فأحاط به، وقد بادر االعتصام باملصنع ثاين الصرح املنسوب إىل هامان مسوا ونفاالً يف السكاك وسعة ذرع
يق حتته، وتوىل استنزاله عن سويه رقى وصرخ بالناس، يناشدهم الذمام، فخف إليهم منهم الكثري، وتراكموا بالطر

مملوك أبيه، العلج املخذول عباد، وقد حتصل يف قبضته الغادر، ففتل له يف الغارب والذروة، ووعده احلياة، فنزل عن 
أمان فسحة الغدر الصراح، والوفاء املستباح، وحلني استهاله، أمر نقله إىل املطبق، فقيد خمتبالً كثري الضراعة إىل 

قصره، وتعاورته السيوف وأحلق به صغريه قيس، استخرج من بعض اخلزاين، وقد جهدت أمه يف  األرى لصق
إخفائه، فمضى لسبيله، وطرح رأسه على الرعاع اجمليبني لندائه، فانفضوا حلينه، وبقي مطروحاً مواري، حبلس دابة 

وقد استوىف ذلك . من أمرمها عربة من دواب الظهر، إىل يوم بعده، فووري هو وأخوه مبقربة من مدفن أبيهم، فكان
  .الكتاب املسمى بنفاضة اجلراب من تأليفنا

  وزراء دولته



عهدي بالطبيب . قدم للوزارة عشية يوم واليته، حممد بن إبراهيم بن أيب الفتح الفهري بطالع الشؤم، ونعبة النحس
يتطاير بتلك الوالية بكون النحس األعظم يف اإلسرائيلي احلربي العظيم املهارة يف الفن النجومي، إبراهيم بن زرزار، 

درجة طالعها، جذواً انفرد بنحز أدميه اجلهالة، املعدودون يف البهم واهلمج، الذين ال يعبأ اهللا هبم، فكان اخلرب وفوق 
اخلرب، فلم ير يف األندلس وزارةٌ أثقل وطأة، وال أخبث عهداً، وال أعظم شرهاً، وال أكثر حجراً منها، مث كان 

عاقبتهما أهنما يف النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظاملني من رجل حربكة، كمداللون، تنطف سحنته مرةً ومساً، 
غائر العني مطأطىء الرأس، طرٌف يف احلقد والطمع، وعي املنطق، ومجود الكف، معدنٌ من معادن اجلهل، مثلٌ يف 

بن عم نفسه، الغادر الضخم اجلرارة، بالوعث املهني، وثور اخليانة، تناول األمر مزامحاً فيه بالرئيس املتوثب، وا
النقل، وثعيان الفواكه، وصاعقة االخونه، ووكيل الدولة املنحط عن خالهلم باألبوة والنشأة، فجرت أمورها أسوأ 

وه الرتب، جماريها، إىل ان كان ما أذن اهللا به، من مداحلة الرئيس الغادر، على قتل أمريه املسكني املهني، مقلده أن
وتاركه وخطة اخليانة، مث أخذه األخذة الرابية بيد من أمده يف الغي، وظاهره يف اخلزي، فجعله نكاالً ملا بني يديه وما 

  .خلفه، وموعظةً للمتقني، حسبما يأيت يف امسه حبول اهللا تعاىل
  كاتبه

ل احلميدة، إال ما كان من وسط واستعمل يف الكتابة صاحبنا الرجل األخرق، الطوال، األهوج الربي من اخلال
وهو الذي . اخلط وسوقي السجع، والدرك األسفل من النظم، عبد احلق بن حممد بن عطية احملاريب، اآليت ذكره

وتوىل القضاء، أبو جعفر أمحد بن أيب القاسم . أفرده اهللا جل جالله، بالغاية البعيدة من جمال سوء العهد، وقلة الوفاء
شهر به قوم من الفقهاء منافسيه، ورشقوه مبا أوجب صرفه، وقدم للقضاء الشيخ املسن، الطويل بن جزي أياماً، مث 

السباحة يف حبر األحكام، املفرى الودجني واحللقوم بسكني القضاء، املنبور باملوبقات فيه، جتاوز اهللا عنه، سلمون بن 
بن عبد احلق، شيخ الغزاة ألخيه، أصبح يوم وشيخ الغزاة على عهده، حيىي بن عمر بن عبد اهللا ا. علي بن سلمون

  .الكائنة يف قياده، ونصح له فأمر له، وضاعف بره
  امللوك على عهده

  مولده
  .يف يوم اإلثنني الثامن والعشرين لربيع األول من عام أربعني وسبعمائة

  وفاته
  .بعمائةحسبما تقرر آنفاً يف يوم األربعاء السابع والعشرين لشعبان من عام أحد وستني وس

  أبو حيىي املسويف الصحراوي
أبو بكر إبراهيم، األمري أبو حيىي املسويف الصحراوي من أمراء املرابطني صهر علي بن يوسف بن تاشفني، زوج 

  .أخته، وأبو ولده منها حيىي، املشهور بالكرم
  أوليته

  معروفة تستقرأ عند ذكر ملوكهم
  حاله

سي أجواد اإلسالم واجلاهلية إىل الغاية، يف احلياء والشجاعة والتربيز يف ميدان كان مثالً يف الكرم، وآيةً يف اجلود، أن
وأخباره معه . استوزر الوزير احلكيم الشهري أبا بكر بن الصائغ، واختصه فتجملت دولته ونبه قدره. الفضائل



  .شهرية
  واليته

فأقام هبا مراسم . ابن هود إىل روطة عند خروج املستعني. مث انتقل منها إىل سرقسطة. ويل غرناطة سنة مخسمائة
امللك، واهنمك يف اللذات، وعكف على املعاقرة، وكان جيعل التاج بني ندمائه، ويتزيا بزي امللوك، إىل أن هلك هبا 

  .حتت مضايقة طاغية الروم املستوىل عليها بعد
  خروجه من الصحراء

حراء، وكان ابن عمه منفرداً بالتدبري، فاتفق يوماً أن كان أبو بكر هذا رئيساً على بعض قبيله يف الص: قال املؤرخ
دخل على ابن عمه يف خبائه، وزوج ابن عمه متتشط يف موضع قريب من اخلباء، فاشتغلت نفس أبو بكر باملرأة 
حلسنها ومجاهلا، فحني دخل قال البن عمه، فالنة تريد الوصول إليك، وإمنا قصد االستئذان لرجل من أصحابه، 

فقال له ابن عمه بعد طول صمت وفكرة، وقد أنكر ذلك، عهدي هبذا الشخص ال : م املرأة لشغل باله هبافنطق باس
  .يستأذن علينا

فرجع عقله، وثاب لبه، وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه، فخرج من ذلك اجمللس، وركب مجله، وهان عليه مفارقة 
على حال استعجال، ورحل ليال وهناراً، حىت وصل وطنه من أجل العار، واستصحب نفراً قليالً من أصحابه 

سجلماسة أوىل عماالت علي بن يوسف ابن عمه، واتصل به قدومه، فأوجب حقه، وعرف قدره، وعقد له على 
  .أخته، وواله على سرقسطة دار ملك بين هود بشرق األندلس، بعد والية غرناطة

  نبذة من أخباره يف الكرم

ة، جمهول الوفادة، خايف األمر، نزل بظل خنلة بظاهرها، ال يعرف أحداً وال يقصده، قالوا، ملا حل بظاهر سجلماس
فجاء يف ذلك املوضع رجل حداٌد فقراه بعنز كان عنده، وتعرف له وأبو بكر يستغرب أمره، فلما فرغوا من 

، وصحبه احلداد، أكلهم، قال للحداد أال تصحبنا ملوضع أملنا، وتكون أحد إخواننا، حىت حتمد لقاءنا، فأجابه
وخدمه، فلما قربوا من مراكش، استأذن أبو بكر، علي بن يوسف بن تاشفني، وأعلمه بنفسه، فأخرج له علي بن 

يوسف فرساً من عتاق خيله، وكسوة من ثيابه وألف دينار، فأمر أبو بكر بدفعها للحداد، فبهت احلداد، وانصرف 
كرمه وفعله، فأعاده إليه يف احلني بفرسٍ أخرى، وكسى كثرية، الرسول موجهاً إىل مرسله فأخربه مبا عاين من 

وآالف من املال، فلما دخل مراكش، ولقي علي بن يوسف وأنزله، أنزل احلداد مع نفسه يف بيت واحد، وشاركه 
  .يف األموال اليت توجه هبا فانصرف جير وراءه دنيا عريضة

ذكر أنه غاب يوماً عنه وعن . الصائغ، ولطف منه حملهوملا ملك سرقسطة، احتضن الوزير احلكيم أبا بكر بن 
حضور جملسه بسرقسطة، مث بكر من الغد، فلما دخل قال له أين غبت يا حكيم عنا؟ فقال يا موالي أصابتين 

سوداء واغتتمت، فأشار إىل الفىت الذي كان يقف على رأسه، وخاطبه بلسان عجيمة، فأحضره طبقاً مملوءاً مثاقيل 
  .يا موالي مل يعرف جالينوس من هذا الطب، فضحك: ها نوادير يامسني فدفعه كله إليه، فقال ابن باجةحمشمة وعلي

وذكر أنه أنشد شعراً يف مدحه، وقد قعد يشرب، فاستفزه الطب، وحلف أن ال ميشي إال من فوق املال إىل منزله يف 
خطر، على أوعيته حىت يغمرها، فيمشي خطواً  طريقه، فالتمس اخلدام برنسه بأن كانوا يطرحون من املال شيئاً له

واتفق أن سار األمري أبو بكر، وأمر . إىل أن وصل إىل منزله، وحسد احلكيم أصحابه، ومل يقدروا على مطالبته
أصحابه بالتأهب واالستعداد، فاستعد ابن باجة، واختذ األقبية واألخبية، واستفره اجلياد من بغال احلمولة، فكانت له 



بعة صفر األلوان، محل عليها الثياب والفرش واملال، فلما نزل األمري مبقره، مرت عليه البغال املذكورة يف منها س
أمجل اهليئات، فقال جللسائه ملن هذه البغال، ومن يكون من رجالنا هذا، فأصابوا العزة، فقالوا هي للحكيم ابن 

ها ألف دينار ذهباً سوى املتاع والعدة، فاستحسن الصائغ صاحب سرقسطة، وليعلم موالنا أن يف وسط كل محل من
وقال أهذا حق؟ قالوا نعم، فدعا اخلازن على املال، وقال له ادفع البن باجة مخسة آالف دينار ليكمل له . ذلك

ذلك اثين عشر ألفاً، فقد مسعته غري ما مرة يتمىن أن يكون له ذلك، مث بعث عنه يف احلني وقال له، يا حكيم ما هذا 
. ستعداد، فقال يا موالي كل ذلك من هباتكم وأعطياتكم، وملا علمت أن أظهار ذلك يسركم، فسر بذلكاال

  .وأخباره رمحه اهللا كثرية
  حمنته

ثار هبا، وانربى على قومه ألمر رابه، فانتبذ عنه قومه، وناصبوه احلرب، حىت . قالوا، وملا وىل غرناطة سنة مخسمائة
فآثر اإلبقاء عليه، وعفا عنه، واستعمله بسرقسطة، . ، ووجهوه إىل علي بن يوسفاستنزلوه عنوة، وقبضوا عليه
وعندي أن األمر ليس كذلك وأن الذي جرى له ذلك، أبو بكر بن علي بن يوسف . كذا ذكره املالحي، وأشار إليه

  .بن تاشفني فيتحقق
  وفاته

وعندما تعرف . ، الذي أناخ عليه بكلكلهتويف بسرقسطة يف سنة عشر ومخسمائة بعد أن ضاق ذرعه بطاغية الروم
خرب وفاته، واتصلت باألمري أيب إسحاق إبراهيم بن تاشفني، وهو يومئذ وايل مرسية، بادر إىل سرقسطة، فضبطها، 

  .ونظر يف ساير أمورها مث صدر إىل مرسية
  رثاؤه

  :ورثاه احلكيم أبو بكر بن الصائغ مبراث اشتهر عنه منها قوله
  على اجلدث الثاين الذي ال أزوره... ي مزنٍة سالم وإملام وومس

  ترد مجاهري الوفود ستوره... أحٌق أبو بكر تقضي فال ترى 
  لقد أوحشت أقصاره وقصوره... لئن أنست تلك اللحود بلحده 

  :ومن ذلك قوله
  نعي اجملد ناعيك يوم قمنا فنحنا... أيها امللك املفدى لعمري 

  ادرتك اخلطوب يف الترب وهناغ... كما تقارعت واخلطوب إىل أن 
  ر أخال اليقني يف ذاك ظنا... غري أين إذا ذكرتك والده 

  ر قلنا صرباً إليه وحزنا... وسألنا مىت اللقاء فقيل احلش 
  إدريس بن عبد املؤمن بن علي

  إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي أمري املؤمنني امللقب باملأمون، مأمون املوحدين
  يتهأول

جده عبد املؤمن، جذع الشجرة، وينبوع اجلداول، هو ابن علي بن علوي بن يعلي بن موار بن نصر بن علي بن 
عامر بن موسى بن عون اهللا بن حيىي بن ورجايغ بن سطفور بن نفور بن مطماط بن هزرج بن قيس بن عيالن بن 

مع عمه يؤم للشرق، وكان رأى رؤيا هالته تدل  وكان طالباً بربرياً ضعيفاً، خرج. مضر بن نزار بن معد بن عدنان



على ملك، إذ كان صفحته من طعام على ركبتيه، يأكل منها الناس، وكانت أمه رأت وهي حاملٌ، كأن ناراً 
خرجت منها أحرقت املشرق واملغرب، فكانت يف نفسه حركة، ألجل هذه الرؤيا، فلمات حل بسجلماسة، مسع هبا 

عرف بأيب عبد اهللا السوسي، ووصف له بالعلم، فتشوف إىل لقائه، لريى ما عنده يف تأويل عن املهدي، وكان رجالً ي
رؤياه، فانصرف إليه مع بعض الطلبة، فلقي رجال قد ومسه، على ما يزعم الناس، حدثان من أيب حامد الغزايل، 

باخلروج عليهم، مهيأ يف عامل وعلقت به دعوة منه، يف إذهاب ملك أهل اللثام، حلرق كتابه على أيديهم، فهو مغري 
فأجلسه، وسأله . الغيب إىل ختريب دعوهتم، فوافق شن طبقه وما اجتمع الداآن إال ليقتتال، واهللا غالب على أمره

عن امسه، وبلده وسنه، ونسبه، بالتعريف، وأمره أن خيفي من أمره، وعرب له رؤياه، بأنه ميلك األرض، فاهتزت 
ئة اهللا، بأن دالت الدولة، وهلك حممد بن تومرت املهدي، فأفضى األمر إىل عبد اآلمال وتعاضدت، ونفذت مشي

املؤمن، واستوىل على ملك اللمتونيني، فأباد خضراءهم، واستأصل شأفتهم، واستوىل على ملك املغرب، فأقام به 
  .رمساً عظيماً، وأمراً جسيماً، وأورثه بنيه من بعده، واهللا يؤيت ملكه من يشاء

  حاله
رمحه اهللا شهماً شجاعاً، جريئاً، بعيد اهلمة، نافذ العزمية، قوي الشكيمة، لبيباً، كاتباً أديباً، فصيحاً، بليغاً، أبياً،  كان

وذكره ابن عسكر املالقي، يف تاريح بلده، قال دخل مالقة من قبل أخيه، فوصل إليها يف احلادي . جواداً، حازماً
من نباهة القدر وجاللة النفس، وأهبة امللك، ما يعجز عنه كثري من عشر من حمرم، وهو شاب حدث، فكان منه 

وكان . وحلني وصوله عقد جملس مذاكرة، استظهر له نبهاء الطلبة، وكان الشيخ علي بن عبد اجمليد حيضره. امللوك
بدري  يبدو منه مع حداثة سنة، من الذكاء والنبل والتفطن، ما كان يبهت احلاضرين، وكانوا ينظرون منه إىل

احلسن، وأسدي اهليبة، وكهلي الوقار والتؤدة، واشتغل مبا يشتغل به امللوك من تفخيم البناء، كبينان رياض السيد 
الذي على ضفة الوادي مبالقة املعروف بامسه، هللا ورسوله، وكان عرفاء البنائني ال يتصرفون إال بنظره، واستمرت 

  .قل منها إىل قرطبة، مث نقل إىل إشبيلية وفيها بويع اخلالفةواليته مفخم األمر، عظيم الوالية، إىل أن ن
  تصري األمر إليه، وجوازه إىل العدوة

قام على أخيه العادل بني يدي مقلعة، مبماألة أخيه السيد أيب زيد، أمري بلنسية وحتريكه إياه، فتم له ذلك، وعقدت 
م يف أمره، وعدلوا عنه إىل ابن عمه أيب زكريا ابن مث إن املوحدين يف مراكش بدا هل. له البيعة مبراكش واألندلس

الناصر، واتصل به خرب خلعهم إياه فهاجت نفسه، ووقدت مجرته، واستعد ألخذ ثاره، ورحل من إشبيلية، 
واستصحب مجعاً من فرسان الروم، واستجاز البحر سنة ست وعشرين وستمائة، قاصداً مراكش، وبرز ابن عمه إىل 

جلمعان فكانت اهلزمية على حيىي بن الناصر، وفر إىل اجلبال، واستوىل القتل على جيشه، ودخل مدافعته، والتقى ا
املأمون مراكش فأمر بتقليد شرفاهتا بالرءوس فعمتها على اتساع الساحة، واستحضر الناكثني لبيعته وبيعة أخيه، 

فأفىت بقتلهم، فقتل مجاعتهم، وهم  وهم كبار الدولة، واستفىت قاضيه مبرأى منهم، واستحضر خطوطهم وبيعاهتم،
حنو مائة رجل، واتصل البحث عمن أفلت منهم، وصرف عزمه إىل حمو آثار دولة املوحدين، وتغيري رمسها، فأزال 

اسم مهديها من اخلطبة والسكة واملآذن، وقطع النداء عند الصالة تاصليت اإلسالم وكذلك منسوب رب وبادري 
وعند . املوحدين، وأصدر يف ذلك رسالة حسنة، من إنشائه، يأيت ذكرها يف موضعهوغري ذلك، مما جرى عليه عمل 

انصرافه من األندلس، خال لألمري أيب عبد اهللا بن هود اجلو، بعد وقائع خلت بينهما، وانتهز النصارى الفرصة، 
  .فعظمت الفتنة، وجلت احملنة

  دخوله غرناطة



لقريب من العلم بذلك، إال طريقه إىل مدافعته املتوكل بن هود جبهة مل يصح عندي أنه دخل غرناطة، مع غلبة الظن ا
مرسية، فإنه حترك ملعاجلة أمره يف جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أيب زيد وايل بلنسية، بعد هزائم جرت بصقع 

أنفذ منها الشرق البن هود، فتحرك املأمون إليه، واحتل غرناطة، يف رمضان من عام مخسة وعشرين وستمائة، و
كتابه إىل أخيه، يقوي بصريته، ويعلمه بنفوذه إليه، والتف عليه جيش غرناطة وما واالها، واتصل سريه إىل الشرق، 

فربز ابن هود إىل لقائه، فكان اللقاء خبارج لورقة، فاهنزم ابن هود، وفر إىل مرسية، وعساكر املوحدين يف عقبه، 
  .واستقصاء مثل هذا خيرج عن الغرض

من بأقطار األندلس، صادعاً باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، واحلض . ب ألول أمره، وأخذ الناس ببيعتهوخاط
على الصلوات وإيتاء الزكاة، وإيتاء الصدقات، والنهي عن شرب اخلمر واملسكرات والتحريض على الرعاية فمن 

صلني يتفرع منهما مصاحل الدنيا والدين، وأمر احلمد هللا الذي جعل األمر باملعروف والنهي عن املنكر أ: كتابه
بالعدل واإلحسان، إرشاداً إىل احلق املبني، والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب الكرمي، املبعوث بالشريعة اليت 

طهرت اجليوب من األدران، واستخدمت بواطن القلوب وظواهر األبدان، طوراً بالشدة، وتارة باللني، القائل، وال 
تنبيهاً على ترك الشك لليقني، وعلى آله أعالم " ومن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه : " ول عن قولهعد

اإلسالم، امللقني راية اإلسالم باليمني، الذين مكنهم اهللا يف األرض، فأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة، وأمروا باملعروف 
  .وهنوا عن املنكر، وفاء بالواجب لذلك التمكني

وإذا كنا نويف األمة متهيد دنياها، ونعين حبماية أقصاها وأدناها، فالدين أهم وأوىل، والتهمم، بإقامة : فصلومن 
الشريعة وإحياء شعائرها، أحق أن يقدم وأحرى، وعلينا أن نأخذ حبسب ما يأمر به الشرع وندع، ونتبع السنن 

نها أداة من األدوات مرحية، ولنا عليها أن تطيع ولنا أن ال ندخر عنها نصيحة، وال نغب. املشروعة ونذر البدع
  .وتسمع

ومن فصل وأول ما يتناول به األمر النافذ، الصالة ألوقاهتا، واألداء هلا على أكمل صفاهتا، وشهودها إظهاراً لشرائع 
ينظر فيه من  أول ما: وقال. أحب األعمال إىل الصالة ألوقاهتا: فقد قال عليه الصالة والسالم. اإلميان يف مجاعتها

إن أهم أموركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها : وقال عمر. أعمال العمد الصالة
الحظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة وهي الركن األعظم من أركان اإلميان، والسور : وقال. فهو ملا سواها أضيع

املساجد، وإيثار ما لصالة اجلماعة من املزية على صالة  األوثق ألعمال اإلنسان، واملواظبة على حضورها يف
لقد رأينا، وما : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه. الواحد، أمٌر ال يضيعه املفلحون، وال حيافظ عليها إال املؤمنون

هود وش. يتخلف عنها إال املنافق، معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤيت يتهادى بني الرجلني، حىت يقام يف الصف
حضور الصبح يف مجاعة يعدل قيام ليلة، وحسبكم هبذا : ولقد جاء. الصبح، وعشاء اآلخرة شاهد مبحضر اإلميان

ومن الواجب أن يعتين هبذه القاعدة الكربى من قواعد الدين، ويأخذ هبا يف مجيع األمصار الصغري والكبري . الرجحان
مروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر : " لسالممن املسلمني، ونيط يف إلزامها قوله عليه الصالة وا

  .وهي طويلة يف معاين متعددة" . سنني 
  نثره ونظمه

وملا غري رسوم املوحدين، وأوقع بأرباب دولتهم خرب النكث ببيعته، وبيعيت أخيه وعمه، كتب إىل األقطار عن نفسه، 
. ول كثرية تنظر يف كتاب املغرب والبيان املغرب وغري ذلكومل يكمل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة، اشتملت على فص



إىل اجلماعة والكافة من أهل فالنة، وقاهم اهللا عثرات األلسنة، وأرشدهم إىل حمو : وكتابا خبطه إىل أهل اندوجر
السيئة باحلسنة، أما بعد فإنه قد وصل من قبلكم كتابكم الذي جدد لكم أسهم االنتقاد، ورماكم من السهاد، 

إذاً نلحقكم بربات احلجال، كأنا ال نعرف مناحي . بالداهية الساد، أتعتذرون من احملال بضعف احلال، وقلة الرجال
أقوالكم، وسوء منقلبكم وأحوالكم، ال جرم أنكم مستعم بالعدو قصمه اهللا، وقصده إىل ذلك املوضع عصمه اهللا، 

وت ورداً وصدراً، وظننتم أنكم أحيط بكم من كل فطاشت قلوبكم خوراً، وعاد صفوكم كدراً، ومشمتم ريح امل
جانب، وأن الفضاء قد غص بالتفاف القنا واصطفاف املناكب، ورأيتم غري شيء فتخيلتموه طالئع الكتائب، تباً 

هلمتكم املنحطة، وشيمتكم الراضية، بأدون خطة، أحني ندبتم إىل محاية إخوانكم، والذب عن كلمة إميانكم نسقتم 
ي مكذوبة، ولفقتم األعذار وهي بالباطل مشوبة، لقد آن لكم أن تتبدلوا جل اخلرصان، إىل مغازل األقوال وه

أتظهرون العناد ختريصاً، بل تصرحياً وتلوحياً، . النسوان، وما لكم ولصهوات اخليول وإمنا على الغانيات جر الذيول
اهللا يدرككم، وطلبنا احلثيث ال يترككم، فأزيلوا  أين املفر وأمر. ونظن أن ال جيمع لكم شتا، وال يدين منكم نزوحاً

هذه النزعة النفاقية من خواطركم، قبل أن منحو بالسيف أقوالكم وأفعالكم، ونستبدل قوماً غريكم، مث ال يكونوا 
وحنن نقسم باهللا لو اعتسفتم كل بيداء مسلق، واعتصمتم بأمنع معقل، وأحفل فيلق، ما ونينا عنكم زماناً، . أمثالكم

وهي طويلة وقال عند اإليقاع باألشياخ . وال ثنينا عن استيصال العزم منكم عناناً فال يغرنكم اإلمهال، أيها اجلهال
  :أوىل الفساد على الدول، وصلبهم يف األشجار واألسوار، مما كلف السلمى حبفظها واستظرافها

  يعزون يف التشبيه بالذكار... أهل احلرابة والفساد من الورى 
  بالقطع والتعليق يف األشجار... ه فيه الصالح لغريه ففساد

  فوق اجلذوع ويف ذرى األسوار... ذكارهم ذكرى إذا ما أبصروا 
  ما كان أكثرهم من أهل النار... لو عم عفو اهللا سائر خلقه 

  توقيعه
د ممن نزل دارها، فمنها أن املرأة رفعت رقعتها بأحد من األجنا. قال ابن عسكر، وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة

  .وغري ذلك مما اختصرناه. خيرج هذا النازل، وال يعوض بشيء من املنازل: وصدر هلا أمر ينكر، فوقع على رقعتها
  بنوه

أبو حممد عبد الواحد ويل عهده، وأمري املؤمنني بعد وفاته، امللقب بالرشيد، وعبد العزيز، ومان، وأبو احلسن علي، 
  .د أخيه الرشيدامللقب بالسعيد، الوايل بع

  .ابنة العزيز، وصفية، وجنمة، وعائشة، وفتحونة، وأمهات اجلميع روميات، وسريات مغربيات: بناته

  وزراؤه

  .وزر له الشيخ أبو زكريا بن أيب الغمر وغريه
، وأبا احلسن الرعيين. كتابه، كتب له مجلة من مشاهري الكتاب، منهم أبو زكريا الفازازي، وأبو املطرف بن عمرية

  .وما منهم إال شهري كبري. وأبوعبد اهللا بن عياش وأبو العباس ابن عمران وغريهم
  وفاته

تويف رمحه اهللا بوادي أم الربيع، وقد طوى املراحل من ظاهر سبتة، مقلعا عن حصارها، مبادراً إىل مراكش، وقد 
وأقسم أن يبيح محاها للروم، ويذهب اتصل به دخول حيىي بن الناصر إياها، فأعد السري وقد اشتد حنقه على أهلها، 



امسها ومسماها، فهلك عند دنوه منها فجأة، فكانت عند أهل مركش من غرر الفرج بعد الشدة، وكتمت زوجة 
حبابة الرومية، أم الرشيد ولده، خرب وفاته إال عن األفراد من قواد النصارى وبعض األشياخ، واتفق القول على 

خاصة ثاين يوم وفاته، مث جعل يف هودج وأشيع أنه مريض، وزحفت اجليوش على تعبيته،  مبايعة ابنها املذكور، بيعةً
وبرز حيىي بن الناصر من مراكش إىل لقائه، والتقى اجلمعان فاهنزم حيىي واستوىل الرشيد عليه، ودخل مراكش 

  .م ثالثني وستمائةفاستقام األمر، وكانت وفاة املأمون أيب العال رمحه اهللا، ليلة اخلامس عشر حملرم عا
وجرى ذكر املأمون واملهدي وأوليتهم يف الرجز املتضمن ذكر باملسلمة من نظمي مبا نصه بعد ذكر الدولة 

  :اللمتونية
  فأصبحت تلك املباين واهية... وجنم املهدي وهو الداهية 
  يف خرب نذكر منه ملعا... واحنكم األمر له واجنمعا 
  كان يف احلزم فريد جنسهو... مل يأل فيها أن دعا لنفسه 
  ويف الذي سطره من نسبه... أغرب يف ناموسه ومذهبه 

  وجرأةٌ وكرم وحلٌم... وعنده سياسةٌ وعلٌم 
  لدولة املسترشد العباسي... ووافقت أيامه يف الناس 
  وكان عبد املؤمن اخلليفة... مث انقضت أيامه املنيفة 

  ت الضحىوالح مثل الشمس يف وق... فضاء لون سعده ووضحا 
  وملك أصحاب اللثام قد حما... مث تلمسان وفاساً فتحا 

  :وملا انتهى القول إىل املأمون املترجم به، بعد ذكر من يليه وعبد املؤمن جده، قلت
  فسلط البيض على بيض الطال... مث توىل أمرهم أبو العال 

  وجد يف إزالة الرسوم... وهو الذي أركب جيش الروم 
  أسباط بن جعفر

  سليمان بن أيوب بن سعد السعديبن 

. سعد بن بكر بن عفان اإللبريي هذا هو جد سعيد بن جودي، بن سوادة، بن جودي، بن أسباط، أمري املغرب
  .وقدرهم هبذه املدينة شهري

  حاله
  .وكان من أهل العلم والفقه، والدين املتني، والورع الشديد، والصالح الشهري

  نباهته
قضاء إلبرية حني بلغه زهده وورعه، وأنه مل يشرك إخوته يف شيء من مرياث أبيه، إذ كان مل واله األمري عبد الرمحن 

حيضر الفتح، فربىء به إليهم وابتاع موئالً بوطنه أنيط به ماٌء، وانفرد به للعبادة والتبتل، فاستقدمه هشام، فركب 
يف الرزق، ووهب له ضياعاً كثرية، تعرف  محاره وقدم عليه يف هيئة رثة بذلة، فتوسم فيه اخلري، وقدمه ووسع له

اليوم بامسه، وتويف هشام وهو قاض بإلبرية، فأقره ابنه احلكم مث واله شرطته، إىل أن تويف أسباط، قلت، انظر حال 
  .الشرطة عند اخللفاء من كان خيتار هلا لواليتها

  أسلم بن عبد العزيز بن أبان



بد اهللا بن خالد ابن حسني بن جعفر بن أسلم بن أبان موىل عثمان بن أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن ع
  .عفان رضي اهللا عنه، يكىن أبا اجلعد

  أوليته
من أهل شرق األندلس، أصلهم من لوشة فتية غرناطة وموضعهم هبا معروف، وإىل جدهم ينسب جبل أيب خالد 

  .املطل عليها، وكان هلم ظهور هنالك، وفيهم أعالم وفضالء
  حاله

كان أسلم من خيار أهل إلبرية، شريف البيب، كرمي األبوة، من كبار أهل العلم، وكانت فيه دعابة، مل ينسب إليه 
قال أبو الفضل عياض، كان أسلم من خيار أهل إلبرية، رفيع الدرجة يف العلم، . قط بسببها خزية يف دين وال زلة

وبعد الرحلة يف طلب العلم، معروف النصيحة واإلخالص  وعلو اهلمة يف اإلدراك، والرواية والديانة، والصحبة،
  .لألمراء
  مشيخته

ومسع . لقي مبصر، املدين، وحممد بن عبد احلكم، ويونس، والربيع بن سليمان املؤذن، وأمحد بن عبد الرحيم الربقي
  .من علي بن عبد العزيز، وسليمان ابن عمران بالقريوان

رمحن، وعبد اهللا بن يونس، وحممد بن قاسم، وغري واحد، وانصرف إىل من روي عنه، مسع منه عثمان بن عبد ال
  .األندلس من رحلته، فنال الوجاهة العظيمة

  واليته

واله قضاء اجلماعة بغرناطة، الناصر لدين اهللا، أول واليته، وسط سنة ثالمثائة، إىل أن استعفى سنة تسع وثالمثائة 
قال املؤرخ، كان الناصر يستخلفه يف سطح القصر إذا . هوادة عنده وكان يف قضاء صارماً ال. فأعفاه، مث أعاده
وحكى ابن حارث، أن ابن معاذ وابن صاحل أتيا يوماً، فلما أخذا جملسهما نظر إليهما، وقال ألقوا . خرج إىل مغازيه

ا، فقال ابن وليد ودخل عليه حممد بن وليد يوماً، فكلمه يف شيء، فقال أسلم مسعنا وعصين. ما أنتم ملقون فأهبتهما
وأتاه يف بعض جمالسه شهود، بعضهم من أهل املدينة بقرطبة، وبعضهم من شالر من الربض . وحنن قلنا واحتسبنا

الشرقي، يشهدون يف ترشيد امرأة من الربض الغريب، فلما أخذوا جمالسهم، فتح باب اخلوخة اليت يف اجمللس الذي 
  :، امسعوا عجباً، هللا در الشاعر حيث يقولجيلس بدهليزه، ونادى من خبارجه فاجتمعوا

  شتان بني مشرق ومغرب... راحت مشرقة ورحت مغرباً 
هؤالء من أهل املدينة وشالر، يشهدون يف ترشيد امرأة من ساكنات آخر بالط مغيث، مث سكت فدهش القوم 

ديها، ودخل على أسلم جعل وبلغه عن بعض الشهود املتهمني أنه أرشي يف شهادته ببساط، فلما أتى ليؤ. وتسللوا
خيلع نعليه عند املشي على بساط القاضي، فناداه أبا فالن البساط، اهللا اهللا، فتنبه بأن أمره عند القاضي، ومل جيسر 

وخاصم فقيٌه عند أسلم رجالً يف خادم أغرهبا وجاء بشاهد أتى به من إشبيلية، فقال يا . على أداء شهادته تلك
نه، فصعد أسلم يف الشاهد وصوب، وقال أحمتسب، أو مكتسٌب أصلحك اهللا، فقال قاضي هذا شاهدي فامسع م

الشاهد أحسن الظن أيها القاضي، فليس هذا إليك، هذا إىل اهللا املطلع على ما يف القلوب، ومل تقعد هذا املقعد 
كما يلزمين أداؤها، مث  لتسأل عن هذا وشبهه، وإمنا عليك الظاهر، وتكل الباطن إىل اهللا، فإن شئت، فامسع الشهادة

ويف رواية أخرى، وليس لك أن تكشف الستر املنسدل بينك وبيين، فإن هذا التفسري . أقبلها أو اضرب هبا احلائط



للشهود يوقف عن الشهادة عندك، ويعرض إلهانتك أهل الئقٍة، ويف ذلك من ضياع احلقوق ما ال خيفي، فأخجل 
قال، فأين اخلادم حتضر حىت أشهد على عينها، قال . شهادتك يرمحك اهللاأسلم كالمه، وقال له، لك ما قلت، فأد 

أسلم وفقيٌه أيضاً؟ هاتوا اخلادم، فجاءت من عند األمني، فلما مثلت بني يديه، نظر منها ملياً، مث قال، أعرف هذه 
ٌم على القاضي، مث اخلادم ملكا هلذا الرجل، ال أعرف ملكه زال عنها بوجه من الوجوه، إىل حني شهاديت هذه، سال

  .خرج، فبقى أسلم متعجباً منه
  حمنته

  .كف بصره يف أخريات أيامه، فطلب ألجل ذلك اإلعفاء فأعفى، ولزم بيته صابراً حمتسباً إىل حني وفاته
  مولده

  .سنة إحدى وثالثني ومائتني
  أسد بن الفرات

  بن بشر بن أسد املري

  .قرى غرناطةمن أهل قرية الصري مورته من إقليم البساط من 
  حاله

  .كان عظيم القدر والشرف والشهرة، أصيل املعرفة والدين
  مشيخته

  .خرج إىل املشرق، ولقي مالك بن أنس رضي اهللا عنه، روي عنه سحنون ابن سعيد
  تآليفه

ألف كتاب املختلطة، ووىل القضاء بالقريوان أمجل ما كانت وأكثر علماً، وواله زيادة اهللا غزو صقلية، ففتحها 
  .وأبلى بالء حسناً

  وفاته
وذكره . هذا ما وقع يف كتاب أيب القاسم املالحي. تويف رمحه اهللا حماصراً سرقوسة منها سنة ثالث عشر ومائتني

  .عياض فذكر خالفاً يف امسه ويف أوليته
  أبو بكر املخزومي

  األعمى املورورى املدوري

  حاله

لطاً على األعراض، سريع اجلواب، ذكي الذهن، فطناً كان أعمى، شديد القحة والشر، معروفاً باهلجاء، مس
  .للمعاريض، سابقاً يف ديوان اهلجاء، فإذا مدح ضعف شعره

  دخوله غرناطة
  .وذكر شيء من شعره، ومهاترته مع نزهون بنت القالعي



يد عمل قال أبواحلسن بن سعيد، يف كتابه املسمى بالطالع السعيد، قدم على غرناطة أيام والية أيب بكر بن سع
غرناطة، ونزل قريباً منه، وكان يسمع به، فقال صاعقةٌ يرسلها اهللا عز وجل على من يشاء من عباده، مث رأى أن 

  :يبدأه بالتأنيس واإلحسان، فاستدعاه هبذه األبيات
  يف حسن نظمٍ ونثر... يا ثانيا للمعري 

  وغوص فهم وفكر... وفرط ظرف ونبلٍ 
  وبربكل شكر ... صل مث واصل حفياً 

  كما زها عقد در... وليس إال حديث 
  على ربابٍ وزمر... وشادنٌ قد تغىن 

  ور من كأس مخر... وما يسامح فيه الغف 
  لبان شرٍك وكفر... وبيننا عقد حلف 
  يطيب شكر وسكر... فقم جندده عهداً 

  ومن كمثلك يدري... والكأس مثل رضاع 
فلما استقر به اجمللس، وأفعمته روائح الند والعود واألزهار، . قادهووجه له الوزير أبو بكر بن سعيد، عبداً صغرياً 

  :وهزت عطفه األوتار، قال
  ما تشتهي النفس فيها حاضٌر دان... دار السعيدي ذي أم دار رضواٍن 

  حتدو برعد ألوتار واحلان... سقت أبارقها للند سحب ندى 
  جانحييي به ميت أفكار وأش... والربق من كل دن ساكٌب مطرا 

  وال سبيل له إال بآذان... هذا النعيم الذي كنا حندثه 
وإن : فقال أبو بكر بن سعيد وال سبيل له إال بآذان، فقال حىت يبعث اهللا ولد زنا كلما أنشدت هذه األبيات، قال

ذكرها وكانت نزهون بنت القالعي اآليت . فقال من صمت جنا. أما أنا فال أنطق حبرف يف ذلك: قائلها أعمى، فقال
حاضرة، فقالت ونراك يا أستاذ قدمي النغمة، بند وغناء وطيب شراب، تتعجب من تأتيه، وتشبهه بنعيم اجلنة، 

وتقول ما كان يلم إال بالسماع، وال يبلغ إليه إال بالعيان، لكن من جييئ من حصن املدور، وينشأ بني تيوس وبقر، 
ها تنحنح األعمى، فقالت له دعه، فقال من هذه الفاعلة؟ فلما استوفت كالم. من أين له معرفةٌ مبجالس النغم

فقالت عجوز مقام أمك، فقال كذبت ما هذا صوت عجوز، إمنا هذه نغمة قحبة حمترقة تشم روائح كذا منها على 
 يا أستاذ هذه نزهون بنت القالعي الشاعرية األديبة، فقال مسعت هبا ال أمسعها اهللا خرياً،: فرسخ، فقال له أبو بكر

  :؟ ففكر املخزومي ساعة مث قال.فقالت له يا شيخ سوٍء تناقضت، وأي خري أفضل للمرأة... وال أراها إال
  وإن كان قد أمسى من الضوء عاريا... على وجه نزهون من احلسن مسحة 

  ومن قصد البحر استقل السواقيا... قواصد نزهون تدارك غريها 
  :فأعملت فكرها وقالت

  يتلى إىل حني حيشر ...قل للوضيع مقاالً 
  ئت واخلرا منه أعطر... من املدور أنش 

  يف أهلها تتبختر... حيث البداوة أمست 
  بكل شيء مدور... لذلك أمسيت صبا 



  هتيم يف كل أعور... خلقت أعمى ولكن 
  فقل لعمري من أشعر... جازيت شعراً بشعر 

  فإن شعري مذكر... إن كنت يف اخللق أنثى 
  :فقال هلا امسعي

  جتر من التيه أذياهلا...  قل لنزهونة ما هلا أال
  كما عودتين سرباهلا... ولو أبصرت بشةً مشرت 

فحلف أبو بكر بن سعيد أال يزيد أحدمها على اآلخر يف هجوه كلمة، فقال املخزومي أكون هجاء األندلس وأكف 
فقادين إىل منزلك، فإنه لني القد عنها دون شيء، فقال أنا أشتري منك عرضها فاطلب، فقال بالعبد الذي أرسلته 

فقال أبو بكر لوال أنه صغري كنت أبلغك فيه مرادك، وأهبه لك، ففطن لقصده، وقال أصرب عليه، . رقيق امللمس
حىت يكرب، ولو كان كبرياً ما آثرتين على نفسك، فضحك أبو بكر وقال قد هجوت نثراً، وإن مل هنج نظماً، فقال 

  .لق اهللا، وانفصل املخزومي بالعبد بعد ما أصلح بينه وبني نزهونأيها الوزير، ال تبديل خل
  :وقال ميدح القاضي بغرناطة أبا احلسن بن أضحى رمحهما اهللا

  ومالذي منه على بن أضحى... عجباً للزمان يطلب هضمي 
  ليس خيشى من حادث الدهر نطحا... جاره قد مسا على النطح عزاً 

  مطول القرن أحلا أي تيس... فكأين علوت قرن فالن 
فقال له ابن أضحى، هال اقتصرت على ما أنت بسبيله، فكم تقع يف الناس، فقال أنا أعمى وهم حفٌر فال أزال أقع 

  .فيها، فقال فأعجبين كالمه على قبحه، وحديث مقامه بغرناطة يقتضي طويال
  .قال أبو القاسم بن خلف، كان حياً بعد األربعني ومخسمائة: وفاته

  حممد بن الشيخ املهدي أصبغ بن

  .يكىن أبا القاسم، عامل مشهور
  حاله

  .كان حمققاً بعلم العدد واهلندسة، مقدماً يف علم اهليئة والفلك وعلم النجوم، وكانت له مع ذلك عناية بالطب
 تواليفه حسان، وموضوعاته مفيدة، منها كتاب املدخل إىل اهلندسة، يف تفسري كتاب إقليدس، ومنها كتاب مثار

ومنها كتاب يف اآللة املعروفة . ومنها كتابه الكبري يف اهلندسة تقصي فيه أجزاءها. العدد املعروف باملعامالت
  .ومنها تارخيه الذي ألفه وهو تاريخ كبري. باألسطرالب

  وفاته
ة قاعدة األمري قال ابن مجاعة يف تارخيه، أخربين أبو مروان، سليمان بن عيسى الناشي املهندس، أنه تويف مبدينة غرناط

حبوس ليلة الثالثاء الثنيت عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأربعمائة، وهو ابن ست ومخسني سنة 
  .وعده من مفاخر األندلس. مشسية

  أبو علي بن هدية
  من أهل غرناطة

  حاله



سري واألعمال السلطانية، قال أبوالقاسم املالحي فيه، من أهل الدين، والفضل، واألمانة، والعدالة، واملعرفة بالتك
وملا ويل الوزير أبو علي بن هدية املستخلص، : قال ابن الصرييف. ووىل املستخلص بغرناطة، فثقب وأجاد النظر

وباشر جالئل األمور ودقائقها بنفسه، محي املناصفني، ورفع املؤن والكلف، عنهم، ووسع بسليف البذر عليهم، 
ال، ومل يكن له حجاب وال بواب، فكان القوي والضعيف، واملشروف وآثرهم بالنصفة بالتزام حصة بيت امل

والشريف، والكبري والصغري، والرجل واملرأة، شرعاً سواًء يف الوصول إليه، والتكلم يف جملسه، فلم يهتضم جانب، 
ظره، وال دحضت حجة، إال أنه ارتفعت الرقبة، وزالت اهليبة، وأحمق نور اخلطة، وخص أحباس جامع غرناطة بن

بفضل مال كثري من غلته، ونبه باجتماعه ليزيد بن بالطني يف مسقفه من شرقه وغربه، فأكمل اهللا ذلك بسعيه وعلى 
وغرس قضبان . يديه، ورام ربع املستخلص، وزاد به يف محاماته، ورم حوانيته، واستحدث منيحة مساها املستحدثة

املال، ووايل احلفز على العمل، ونصح مبقتضى جهده،  اجلوز يف مواضع املياه، وعوض مبا ذهب، ومشر يف مجع
  .ومنتهى وسعه، ومل متد يده يف مصانعة، وال مالت إىل مداخلة، ولكنه مل حيمل يف حق وال نوقش يف باطل

  أم احلسن

  بنت القاضي أيب جعفر الطنجايل

  .من أهل لوشة
مبادىء غريبة، وخلف وإقراء مسائل الطب،  نبيلةٌ حسيبةٌ، جتيد قراءة القرآن، وتشارك يف فنون من الطلب، من

ثالثة محدة ووالدة، وفاضلة األدب واجملادة، تقلدت : وذكرهتا يف خامتة اإلكليل مبا نصه. وتنظم أبياتاً من الشعر
نشأت يف حجر أبيها، ال يدخر عنها تدرجياً وال . احملاسن من قبل والدة، وأولدت أبكار األفكار قبل سن الوالدة

. ىت هنض إدراكها وظهر يف املعرفة حراكها، ودرسها الطب ففهمت أغراضه، وعلمت أسبابه وأعراضهسهماً، ح
  .ويف ذكر
  شعرها

وملا قدم أبوها من املغرب، وحدث خبربها املغرب، توجه بعض الصدور إىل اختبارها، ومطالعة أخبارها، فاستنبل 
فأنشدته . أكسد بضاعة جلبت، وأشح درة حلبت أغراضها واستحسنها، واستطرف لسنها، وسأهلا عن اخلط، وهو

  :من نظمها
  وإمنا هو تزيٌني بقرطاس... اخلط ليس له يف العلم فائدة 

  بقدر علم الفىت يسمو على الناس... والدرس سؤيل ال أبغي به بدالً 
  :وراجعها بعض اجملان يغفر اهللا له

  وهذا هو املشهور يف الناس... إن فرط الدرس يا أمي سحق 
  خطا وبالفهم حيىي كل الناس... ذ من الدرس شيئاً تافها فخ

  :ومن شعرها يف غرض املدح
  حاز العال واجملد منه أصيل... إن قيل من الناس رب فضيلٍة 

  إن الزمان مبثله لبخيل... فأقول رضوان وحيد زماٍن 
  بلكني بن باديس



  بن حبوس بن ماكسن بن زيري

  ف الدولة، صاحب أمر والده واملرشح للوالية بعدهبن مناد الصنهاجي األمري امللقب بسي
  حاله

كان زيري بن مناد، ممن ظهر يف حرب ابن يزيد بإفريقية، واتسم هو وقومه بطاعة العبيديني أمراء : قال املؤرخ
 الشيعة، فكانوا حرباً ألضدادهم من زنانة املوالني ألمالك املراونة لتحقق جدهم خزر بواليته عثمان بن عفان رضي
اهللا عنه، فلما صار األمر إىل بين مناد بعد انتقال ملك الشيعة إىل املشرق، وويل األمر باديس بن منصور بن بلكني 

بن زيري، ذهب أعمامه وأعمام أبيه إىل استضعافه، فلم يعطهم ذلك من نفسه، ووقعت بينهم احلرب اليت قتل فيها 
باديس، وخافوا عاديته على أنفسهم، على صغر سنه، عم أبيه ما كسن بن زيري، فرهب الباقون منهم صولة 

فخاطب شيخ بيته يومئذ زاوي بن زيري ومعه أبناء أخيه، املظفر ابن أيب عامر ليجوز إليه إىل األندلس رغبة يف 
اجلهاد، فألفى مهه بعيدة، وملكاً شاخماً، يذهب إىل استخدام األشراف واصطناع امللوك، فأذن يف ذلك، فدخل منهم 

ةٌ األندلس مع أمريهم زاوي بن زيري، ومعه أبناء أخيه حباسة وحبوس وماكسن، فأنزهلم املظفر وأكرمهم، إال مجاع
أهنم كابدوا مشقة من دهرهم الذي أصارهم خيدمون بأبواب امللوك من أعدائهم غريهم، فلما اهندمت اإلمامة، 

الربابرة، عند تشديد أهل األندلس للرببر،  وانشقت عصا اجلماعة، سعوا يف الفتنة سعى غريهم، من سائر قبائل
واحنازوا عند ظهورهم على أهل األندلس، مبلوك بين محود، إىل بالد تضمهم، فاحنازت صنهاجة مع شيخهم 

مث آثر زاوي العودة إىل وطنه إفريقية، فخرج عن األندلس حسبما . ورئيسهم زاوي بن زيري إىل مدينة غرناطة
مه على ابن أخيه حبوس بن ماكسن، يف مجاعة عظيمة حتمي حوزته، وأقام هبا ملكاً، والتف قو. يتفسر يف موضعه

وغلب على ما اتصل مبدينته من الكور، فتملك قربة، وجيان، واتسع نظره، ومحى وطنه ورعيته ممن جاوره من 
س، وسيأيت التعريف فوىل بعده ابنه بادي. الربابر، وكان داهية شجاعاً، فدامت رياسته، واتصل ملكه، إىل أن هلك

: قال املؤرخ. به، وولد له ابنه بلكني هذا املترجم به، فرشحه إىل ملكه، وأخذ له بيعة قومه، وأهله لألمر من بعده
: ونشأ لباديس ابن حبوس، ولد امسه بلكني، وكان عاقالً نبيالً، فرشحه لألمر من بعده، ومساه سيف الدولة، وقال

هذا ما التزمه واعتقد العمل : نبيالً جليالً، ووقعت على كتاب خبطه نصه بعد البسملة ويل مالقة يف حياة أبيه، وكان
أعتقد به إقراره على خطة الوزارة، . به، بلكني بن باديس، للوزير القاضي أيب عبد اهللا بن احلسن اجلذامي سلمة اهللا
وأن حيمل على اجلراية يف مجيع أمالكه  والقضاء يف مجيع كوره، وأن جيري من الترفيع واإلكرام له، إىل أقصى غاية

بالكور املذكورة، حاضرهتا وباديتها، املوروثة منها، واملكتسبة، القدمية االكتساب واحلديثة، وما ابتاع منها من العايل 
رمحة اهللا وغريه، ال يلزمها وظيٌف بوجه، وال يكلف منها كلفة، على كل حال، وأن جيري يف قرابته، وخوله 

وأقسم على ذلك كله بلكني بن باديس باهللا العظيم، والقرآن . عامري ضيعه، على احملافظة والرب واحلريةوحاشيته و
وكتب خبط يده مستهل شهر رمضان العظيم . احلكيم، وأشهد اهللا على نفسه وعلى التزامه له، وكفى باهللا شهيداً

  .قدار يدل على نبل، ويعرف عن كفايةوال شك أن هذا امل. سنة مثان وأربعني وأربعمائة، واهللا املستعان
وأمضى باديس كاتب أبيه ووزيره إمساعيل ابن نغرالة اليهودي على : قال صاحب البيان املغرب وغريه: سبب وفاته

وزارته وكتابته وسائر أعماله، ورفعه فوق كل منزلة، وكان لولده بلكني، خاصة من املسلمني خيدمونه، وكان 
ه أنه تكلم يف ذلك ألبيه، فبلغ منه كل مبلغ، فدبر احليلة، فذكروا أنه دخل عليه يوماً فقبل مبغضاً يف اليهودي، فبلغ

يرغب العبد أن تدخل داره مع من أحببت من عبيدك ورجالك، : ومل ذلك، فقال: األرض بني يديه، فقال له الغالم



أس البن باديس، فرام القيء فلم يقدر فدخل إليه بعد ذلك، فقدم له ولرجاله طعاماً وشراباً، مث جعل السم يف الك
عليه، فحمل إىل قصره وقضى حنبه يف يومه، وبلغ اخلرب إىل أبيه ومل يعلم السبب، فقرر اليهودي عنده أن أصحابه 

. فقتل باديس جواري ولده، ومن فتيانه وبين عمه مجاعة كبرية، وخافه سائرهم ففروا عنه. وبعض جواريه مسوه
  .وبعده قتل اليهودي يف سنة تسع ومخسني. مخسني وأربعمائةوكانت وفاته سنة ست و

  باديس بن حبوس

  بن ماكسن بن زيري

  .ابن مناد الصنهاجي كنيته أبو مناد ولقبه احلاجب املظفر باهللا، الناصر لدين اهللا
  أوليته

  قد تقدم اإلملاع بذلك عند ذكر ابنه بلكني
  حاله

داهية، حازماً، جلداً، شديد األمر، سديد الرأي، بعيد اهلمة، مأثور  كان رئيساً يبساً، طاغيةً، جباراً، شجاعاً،
اإلقدام، شره السيف، واري زناد الشر، مجاعة للمال، ضخمت به الدولة، ونبهت األلقاب، وأمنت حلمايته الرعايا، 

ميمون الطائر، وطم حتت جناح سيفه العمران، واتسع بطاعته املرهبة اجلوانب ببأسه النظر، وانفسخ امللك، وكان 
يكىن أبا : قال ابن عساكر. مطعم الظفر، مصنوعاً له يف األعداء، يقنع أقتاله بسلمه، وال يطمع أعداؤه يف حربه

مسعود، وكان من أهل احلزم ومحاية اجلانب، وكان خيطب ويدعو للعلويني مبالقة، فلما تويف إدريس بن حيىي العايل، 
  .ئةملك مالقة سنة مثان وأربعني وأربعما

كان باديس بن حبوس بغرناطة عاثياً يف فريقه، عادالً عن سنن العدل وطريقه، جيتريء على : وقال الفتح يف قالئده
اهللا غري مراقب، ويسري إىل ما شاء غري ملتفت للعواقب، قد حجب سنانه لسانه، وسبقت إساءته إحسانه، ناهيك 

من قليب دم، أحزم من كاد ومكر، وأجرم من راح  من رجل مل يبت من ذنبٍ على ندم، ومل يشرب املاء إال
  .وابتكر، وما زال متقداً يف مناحيه، متفقداً لنواحيه، ال يرام بريث والعجل، وال يبيت له جار إال على وجل

  أخباره يف وقائعه
القة عندما ينظر إيقاعه بزهري العامري ومن معه يف اسم زهري، فقد ثبت منه هنالك نبذة، وإيقاعه جبيش ابن عباد مب

طرق مالقة ومتلكها، واستصرخ من استمسك بقصبتها من أساودهتا، وغري ذلك مما هو معلوم، وشهرته مغنية عن 
  .اإلطالة

عندما استوعب الفتكة بأيب نصر بن أيب نور اليفرين أمري رندة : ومن أخباره يف اجلربية والقسوة، قال ابن حيان
عباد، حكي أبو بكر الوسنشاين الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التجار، أنه املنتزي هبا وقتله، ورجوعها إىل ابن 

حضر مدينة غرناطة، حضرة باديس بن حبوس اجلبار، أيام حدث علي أيب نصر صاحب تاكرنا ما حدث، وأن 
ه أمريها باديس قام للحادثة، وقعد، وهاج من داء عصبيته ما قد سكن، وشق أثوابه، وأعلن أعواله، وهجر شراب

الذي ال صرب له عنه، وجفا مالذه، وأومهته نفسه اخلبيثة متالؤ رعيته من أهل األندلس، على الذي دهي أبا نصر، 
فسولت له نفسه محل السيف على أهل حضرته مجيعاً، مستحضراً هلم، وكيماً ينربهم، وخيلص برابرته وعبيده فرييح 

اجلامع األقرب أيام اجلمعة، من قوة مهومه، وشاور وزيره  نفسه، ودبر أن يأيت ذلك إليهم عند اجتماعهم مبسجدهم



اليهودي يوسف بن إمساعيل، مدبر دولته الذي ال يقطع أمراً دونه، مستخلياً مستكتماً بسره، مصمماً يف عزمه، إن 
دتك هو مل يوافقه عليه، فنهاه عن ذلك وخطأ رأيه فيها، وسأله األناة وحمض الروية، وقال له هبك وصلت إىل إرا
ممن حبضرتك، على ما يف استباحتهم من اخلطر، فأين تقدر على اإلحاطة جبميعهم من أهل حضرتك، وبسائط 

أعمالك؟ أتراهم يطمئنون إىل الذهول عن مصائبهم، واالستقرار يف موضعهم؟ ما أراهم إال سيوفاً ينتظمون عليك 
تمان عليه، وتقدم إىل عارضه باعتراض اجلند يف يف مجوعٍ، يغرقونك يف جلجها أنت وجندك، فرد نصيحته، وأخذ الك
وذكر أن اليهودي دس نسواناً إىل معارف هلن . السالح، والتعبية لركوبه يوم الفتكة، يوم تلك اجلمعة، فارتج البلد

من زعماء املسلمني بغرناطة، ينهاهم عن حضور املسجد يومهم، ويأمرهم بإخفاء أنفسهم، وفشا اخلرب فتخلف 
هود اجلمعة، ومل يأته إال نفر من عامتهم، اقتدوا مبن أتاه من مشيخة الرببر وأغفال القادمني، وجاء إىل الناس عن ش

باديس اخلرب، واجليش يف السالح حوايل قصره، فساءه وفت يف عضده، ومل يشك يف فشو سره، وأحضر وزيره 
ذر، وأنت قد استركبت جندك ومجيع وقلده البوح بسره فأنكر ما قرفه به، وقال ومن أين ينكر على الناس احل

جيشك يف التعبية، ال لسفرٍ ذكرته، وال لعدو وثب إليك، فمن هناك حدس القوم على أنك تريدهم، وقد أمجل اهللا 
فنصح . لك الصنع يف نفارهم، وقادك إصارهم، فأعد نظرك يا سيدي، فسوف حتمد عاقبة رأيي وغبطة نصحي

وجيري التعريف بشيء من أمور . عطف لذلك بعد ألي، وشرح اهللا صدرهوزيره شيٌخ من موايل صنهاجته، فان
  .وزيره

أمضى باديس كاتب أبيه ووزيره ابن نغرالة اليهودي، : قال ابن عذاري املراكشي يف كتابه املسمى بالبيان املغرب
حيان، وكان هذا اللعني قال ابن . وعماالً متصرفني من أهل ملته، فاكتسبوا اجلاه يف أيامه واستطالوا على املسلمني

يف ذاته، على ما زوى اهللا عنه من هدايته، من أكمل الرجال علماً وحلماً وفهماً، وذكاء، ودماثة، وركانة، ودهاء، 
ومكراً، وملكا لنفسه، وبسطاً من خلقه، ومعرفةً بزمانه، ومداراة لعدوه، واستسالالً حلقودهم حبلمه، ناهيك من 

بالعلمني، وشغف باللسان العريب، ونظر فيه، وقرأ كتبه، وطالع أصوله، فانطلقت يده رجل كتب بالقلمني، واعتىن 
ولسانه، وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعريب، فيما احتاج إليه من فصول التحميد هللا تعاىل، والصالة على رسوله 

ا ينشئه عن أوسط كتاب صلى اهللا عليه وسلم، والتزكية لدين اإلسالم، وذكر فضائله، ما يريده، وال يقصرفيم
اإلسالم، فجمع لذلك، السجيج يف علوم األوائل الرياضية وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة النجومية، ويشارك يف 
اهلندسة واملنطق، ويفوق يف اجلدل كل مستول منه على غاية، قليل الكالم مع ذكائه، ماقتاً للسباب، دائم التفكر، 

الثاين حملرم سنة تسع ومخسني وأربعمائة، فجلل اليهود نعشه، ونكسوا هلا أعناقهم  هلك يف العشر. مجاعةٌ للكتب
خاضعني، وتعاقدوه جازعني، وبكوه معلنني، وكان قد محل ولده يوسف املكىن بأيب حسني على مطالعة الكتب، 

ورشحه ألول حركته، ومجع إليه املعلمني واألدباء من كل ناحية، يعلمونه ويدارسونه، وأعلقه بصناعة الكتابة، 
لكتابة ابن خمدومه بلكني برتبة املترشح ملكانه، متهيداً لقواعد خدمته، فلما هلك إمساعيل يف هذا الوقت، أدناه 

  .باديس إليه، وأظهر االغتباط به، واالستعاضة خبدمته عن أبيه
  مقتل اليهودي يوسف بن إمساعيل

وكان . ناً له يسمى يوسف مل يعرف ذل الذمة، وال قذر اليهوديةابن نغرالة اإلسرائيلي قال صاحب البيان، وترك اب
مجيل الوجه، حاد الذهن، فأخذ يف االجتهاد يف األحوال، ومجع املال، واستخراج األموال، واستعمال اليهود على 

ال يكاد األعمال، فزادت منزلته عند أمريه، وكانت له عليه عيون يف قصره من نساٍء وفتياٍن، يشملهم باإلحسان، ف



ووقع ما تقدم ذكره، يف ذكر بلكني من اهتامه بسمه، وتوليه التهمة به عند أبيه، . باديس يتنفس، إال وهو يعلم ذلك
للكثري من جواريه وخدامه، وفتك هذا بقريب له، تلو له يف اخلدمة والوجاهة، يدعى بالقائد، شعر منه مبزامحته إياه 

ألسنتهم، وملئت غيظاً عليه صدورهم، وذاعت قصيدة الزاهد أيب فتكة شهرية، واستهدف للناس فشغلت به 
إسحاق اإللبريي، يف اإلغراء هبم، واتفق أن أغارت على غرناطة بعوثٌ صمادحية تقول إهنا باستدعائه، ليصري األمر 

ومنى هذا . هوباديس يف هذه احلال منغمٌس يف بطالته، عاكٌف على شراب. الصنهاجي إىل جمهزها األمري مبدينة أملرية
األمر إىل رهطه من صنهاجة، فراحوا إىل دار اليهودي مع العامة، فدخلوا عليه، فاختفى، زعموا يف بيت فحم، 
وسود وجهه، يروم التنكري فقتلوه ملا عرفوه، وصلبوه على باب مدينة غرناطة، وقتل من اليهود يف يومه، مقتلةٌ 

وقربه اليوم وقرب أبيه يعرف أصالً من اليهود ينقلونه . بعمائةعظيمة، وهنبت دورهم، وذلك سنة تسع ومخسني وأر
بتواترٍ عندهم، أمام باب إلبرية، على غلوة، يعترض الطريق، على حلده حجارة كدان جافية اجلرم، ومكانه من 

ء واألفراد الترفه والترف والظرف واألدب معروٌف، وإمنا أتينا ببعض أخباره لكونه ممن ال مينع ذكره يف أعالم األدبا
  .إال حنلته

. قال ابن الصرييف حدثين أبو الفضل جعفر الفىت، وكان له صدٌق: مكان باديس من الذكاء وتولعه بالقضايا اآلتية
قال، خاض باديس مع . ويف نفسه عزة وشهامة وكرم، وأثىن عليه،وعرف به، حسبما يأيت يف اسم جعفر املذكور

رب بقصره، واصطفت الصقاليب والعبيد بالربطل املتصل به لتخدم إرادته، أصحابه يف اجمللس العلي، من دار الشا
فورد عليه نبأ قام لتعرفه عن جملسه، مث عاد إىل موضعه وقد جتهم وجهه، وخبثت نفسه، فحذر ندماؤه على 

ابط الدمنة، دخل املر: أنفسهم، وختيلوا وقوع الشر هبم، مث قال أعلمتم ما حدث، قالوا ال واهللا يطلع على خري، قال
فسرى عن القوم، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء بنصره، وفسحة عمره، ودوام دولته، مث ومجوا لوجومه، فلما رأى 

تكدر صفوهم، قال أقبلوا على شأنكم، ما حنن وذاك، اليوم مخر وغداً أمر، بيننا وبينه أمداد الفجو، والنشور اجلبال 
لدي، ويقعد منه مقعدي، وهذا أمر ال يلحقه أحد منا، وإمنا يشقى وأمواج البحار، ولكن ال بد له أن يتملك ب

أحفادنا، قال جعفر، فلما دخل األمري القصر، عند خلعه حفيد باديس برحبة مؤمل، طاف بكل ركن ومكان منه، 
 وأنا يف مجلته حىت انتهى إىل ذلك اجمللس، فبسط له ما قعد عليه فتذكرت قول باديس، وتعجبت منه تعجباً ظهر

علي، فالتفت إىل أمري املسلمني منكراً، وسألين ما يب، فأخربته وصدقته، وقصصت عليه قول باديسن فتعجب، وقام 
  .إىل املسجد مبن معه، فصلى فيه ركعات، وأقبل يترحم على قربه

ئة، ودفن تويف باديس ليلة األحد املوىف عشرين من شوال سنة مخسة وستني وأربعما: قال أبو القاسم بن خلف: وفاته
قلت، وقد ذهب أثر املسجد، وبقي القرب حيف به حلٌق له باب، كل ذلك على سبيل من اخلمول، . مبسجد القصر

  .وجدث القرب رخام، إىل جانب قرب األمري اجملاهد أيب زكريا حيىي بن غانية املدفون يف دولة املوحدين به
بتعرف أخبار جربوته وعتوه على اهللا سبحانه، ملا جبلهم  وقد أدال اعتقاد اخلليفة يف باديس بعد وفاته، قدم العهد

عليه من االنقياد لألوهام واالنصياع لألضاليل، فعلى حفرته اليوم من االزدخام بطالب احلوائج واملستشفني من 
  .األسقام، حىت أوىل الدواب الوجيعة، ما ليس على قرب معروف الكرخي، وأيب يزيد البسطامي

ليه رقعة رفعها إىل السلطان على يدي، وجل من أهل اخلرب مكتب يوم يف مسجد القصبة ومن أغرب ما وقفت ع
وعفو اهللا . القدمى من دار باديس، يعرف بابن باق، وهو يتوسل إىل السلطان ويسأل منه اإلذن يف دفنه جماوراً لقربه

لول قد تغريت أشكاهلا وقسم ودايره اليوم ط. أوسع من أن يضيق على مثله، ممن أسرف على نفسه، وضيع حق ربه
  .التملك جناهتا، ومع ذلك فمعاهدها إليه منسوبةٌ، وأخباره متداولة



وقد أملعت يف بعض مشاهده بقويل من قصيدة، غريبة األغراض، تشتمل على فنون أثبتها إمحاضاً وفكاهة، ملن يطالع 
  :هذا الكتاب، وإن مل يكن جلبها ضرورياً فيه فمنها

  على اهلضبة الشماء من قصر باديس... يا حادي العيس عسى خطرة بالركب 
  بكرون بن أيب بكر

  بن األشقر احلضرمي

  يكىن أبا حيىي
  حاله

كان من ذوي األصالة ومشايخ اجلند، فارساً جنداً حازماً سديد الرأي، مسموع القول، شديد العضلة أيداً، فحالً 
ثاين ملوك بين نصر، من أحفل ما كان األمر، جير وراءه دنيا  وسيماً، قائداً عند اجلند األندلسي، يف أيام السلطان

  .عريضة، وجىب اجليش على عهده مغامن كثرية
قال شيخنا ابن شربين يف تذكرة ألفيتها خبطه، كان له يف اخلدمة مكانٌ كبري، وجاٌه عريض، مث صرفه األمر عن 

  .رمسه، وأنزله الدهر عن حكمه، تغمدنا اهللا وإياه برمحته
  .يف عام أربعة عشر وسبعمائة، ودفن مبقربة قومه بباب إلبرية: هوفات

  بدر موىل عبد الرمحن بن معاوية الداخل
  يكىن أبا النصر، رومي األصل

  حاله
الزم مواله يف أعقاب النكبة، وصحبه إىل . كان شجاعاً داهية، حازماً فاضالً، مصمماً تقياً، علماً من أعالم الوفاء

  .اً به ذابا عنه، مشتمال عليه، وخطب له األمر باألندلس، فتم له مبا هو مذكوراملغرب األقصى، خمتص

قال أبومروان يف املقتبس، إن عبد الرمحن ملا شرده اخلوف إىل قاصية املغرب، وتنقل بني قبائل الرببر، ودنا من 
واليمانية، فزاد ذلك يف  ساحل األندلس وكان هبا مهه يستخرب من قرب، فعرف أن بالدها مفترقةٌ بفرقيت املضرية

أطماعه، فأدخل إليهم بدراً مواله حيسس عن خربهم، فأتى القوم وبلى ما عندهم، فداخل اليمانيني منهم، وقد 
عصفت ريح املضريني بظهور بين العباس باملشرق، فقال هلم ما رأيكم يف رجل من أهل اخلالفة يطلب الدولة بكم، 

ما أدناه منكم، وأنا الكفيل لكم به، : ومن لنا به يف هذه الديار، فقال بدٌر: وافقال. فيقيم أودكم ويدرككم آمالكم
فجيء به أهال إنا سراٌع إىل طاعته، وأرسلوا بدراً بكتبهم : هذا فالن مبكان كذا وكذا يقدمن نفسه فقالوا

ري، فقهره ألول يستدعونه، فدخل إليه بأمين طائر، واستجمع إليه خلق كثري من أنصاره قاتل هبم يوسف الفه
  .وقائعه، وأخذ األندلس منه وأورثها عقبه

  حمنته

وكان من أكرب من أمضى عليه عبد الرمحن بن معاوية حكم سياسته وقومه معدلته، مواله بدر املعتق : قال الراوي
يه، وكثر منه بكل ذمة حمفوظة، اخلائض معه لكل غمرة مرهوبة، وكل ذلك مل يغن عنه نقرياً ملا أسلف يف إدالله عل

من االنبساط حلرمته فجمح مركب حتامله حىت أورده أملاً يضيق الصدر عنه، وآسف أمريه ومواله، حىت كبح عنانه 
: قال. عن نفسه بعد ذلك كبحة أقعى هبا أو شارف محامه، لوال أن أبقى األمري على نفسه اليت مل يزل مسرفاً عليها



، وانتزع دوره وأمالكه وأغرمه على ذلك كله أربعني ألفاً من صامته، فانتهى يف عقابه ملا سخط عليه أن سلب نعمته
ونفاه إىل الثغر، فأقصاه عن قربه، ومل يقله العثرة إىل أن هلك، فرفع طمع اهلوادة عن مجيع ثقله وخدمته، وصري 

  .خربه مثال يف الناس بعده
  تاشفني بن علي

  بن يوسف أمري املسلمني

  املوحدين بعد أبيه بالعدوة، صايل حروب
  أوليته

: قال ابن الوراق يف كتاب املقياس وغريه. فيما خيتص به التعريف بأولية قومه، ينظر يف اسم أبيه وجده إن شاء اهللا
ويف سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة، ويل األمري علي بن يوسف أمري ملتونة، الشهري باملرابط ولده األمري املسمى بسري 

مر يف بقية حياته، ورأى أن يويل ابنه تاشفني األندلس، فواله مدينة غرناطة، وأملرية مث عهده من بعده، وجعل له األ
قرطبة مضافة إىل ما بيده، قلت، ويف قوهلم رأى أن يويل األندلس فواله مدينة غرناطة، شاهد كبري على ما وصفناه 

، وخدمه اجلد الذي أسلمه، وتربأ منه من شرف هذه املدينة، فنظر يف مصاحلها، وظهر له بركة يف النصر على العدو
يف حروبه مع املوحدين حسبما يتقرر يف موضعه، فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بعد هلا الصيت، وشاع 

إن األمر : قال، فكرب ذلك على أخيه سريويل عهد أبيه، وفاوض أباه يف ذلك وقال له. الذكر حسبما يأيت يف موضعه
سن يل مع تاشفني، فإنه قد محل الذكر والثناء دوين، وغطى على امسي، وأمال إليه مجيع أهل الذي أهلتين إليه ال حي

فأرضاه بأن عزله عن األندلس وأمره بالوصول إىل حضرته، فرحل عن . اململكة، فليس يل معه اسٌم وال ذكٌر
بأمر أخيه سري  األندلس يف أواسط سنة إحدى وثالثني ومخسمائة ووصل مراكش، وصار من مجلة من يتصرف

ويقف ببابه كأحد حجابه، فقضى اهللا وفاة األمري سري على الصورة القبيحة حسبما يذكر يف امسه، وثكله أبوه 
واشتد جزعه عليه، وكان عظيم اإليثار واإلرضاء ألمه قمر، وهي اليت تسببت يف عزل تاشفني وإمخاله نظراً إىل 

  .ابنها، فقطع املقدار هبا عن أملها هبالكه
وملا تويف األمري سري، أشارت األم املذكورة على أبيه بتقدمي ولده إسحاق، وكان رؤوماً هلا قد تولت تربيته عند 

هالك أمه وتبنته، فقال هلا، وهو صغري السن مل يبلغ احللم، ولكن حىت أمجع الناس يف املسجد خاصة وعامة، 
ناس وعرض عليهم األمر، فقالوا كلهم يف صوت وأخربهم فإن صرفوا اخليار إىل فعلت ما أشرت به، فجمع ال

تاشفني، فلم توسعه السياسة خمالفتهم، فعقد له الوالية بعده ونقش امسه يف الدنانري والدراهم مع امسه، وقلده : واحد
وكتب إىل العدوة واألندلس وبالد املغرب ببيعته، فوصلت البيعات من . النظر يف األمور السلطانية، فاستقر بذلك

مث رمى به جيوش املوحدين اخلارجني عليه، فنبا جده ومرضت أيامه، وكان األمر عليه ال له خبالف ما . جهةكل 
  .صنع اهللا له باألندلس

وكان أمري املسلمني، علي بن يوسف بن تاشفني قد أمل يف ابنه تاشفني ما مل تكن األقدار : قال أبو مروان الوراق
ه وصرف عهده، إىل إسحاق ولده األصغر، ووجه إىل عامله على إشبيلية تساعده به، فتشاءم به وعزم على خلع

أغمار، أن يصل إليه ليجعله شيخ ابنه، إىل أن وافاه خٌرب أمضه وأقلقه ومل ميهله، فأزعج تاشفني إىل عدوه على غري 
  .كأهبة بتفويضه إياه، وصرف املدد يف إثره، وتويف لسبع خلون من رجب سنة سبع وثالثني لفعله ذل



فأفضى إليه ملك أبيه، بتفويضه إياه يف حياته،لسبع خلون من رجب سنة سبع وثالثني : ملكه ووصف حاله
سالكاً ناموس الشريعة، مائالً إىل طريقة املستقيمني، وكتب . ومخسمائة، وكان بطالً شجاعاً حسن الركبة واهليئة

  .ال اشتغل بلذة مما يلهو به امللوكاملريدين، قبل إنه مل يشرب قط مسكراً وال استمع إىل قينة، و
وكان بطالً شجاعاً، أحبه الناس، خواصهم وعوامهم، وحسنت سياسته فيهم، وسد : قال ابن الصرييف: الثناء عليه

. الثغور، وأذكى على العدو العيون، وآثر اجلند، ومل يكن منه إال اجلد، ومل تنل عنده احلظوة إال بالعناء والنجدة
خليل، وقلد األسلحة، وأوسع األرزاق، واستكثر من الرماة، وأركبهم، وأقام مهتهم لالعتناء وبذلك محل على ا

بالثغور ومباشرة احلرب، ففتح احلصون وهزم اجليوش وهابه العدو، ومل ينهض إال ظاهراً وال صدر إال ظافراً، وملك 
ولوال االختصار الذي اشترطناه : قال مث. وقلوب اجلند بالنصفة. امللك ومهد باحلزم ومتلك نفوس الرعية بالعدل

  .ألوردنا من سىن خالله ما يضيق عنه الرحب، وال يسعه الكتب
قال املؤرخ، عكف على زيارة قرب أيب وهب الزاهد بقرطبة، وصاحب أهل اإلرادة، وكان وطيء األكناف، : دينه

أقبل على صيام النهار، وقيام الليل،  جيالس األعيان ويذاكرهم، قال ابن الصرييف، وملا قدم غرناطة. سهل احلجاب
  .وتالوة القرآن، وإخفاء الصدقة، وإنشاء العدل، وإيثار احلق

  دعابته

قالوا مر يوماً مبرج القرون، من أحواز قلعة حيصب فقال لزمال من عبيده كان ميازحه هذا مرجك، فقال الزمال ما 
  .نههو إال مرجك ومرج أبيك، وأما أنا فمن أنا؟ فضحك وأعرض ع

ويف عام ثالثة وعشرين ومخسمائة، ويل األمري أبو حممد تاشفني بن أمري املسلمني علي بن امري : قالوا: دخوله غرناطة
املسلمني يوسف، ووافاها يف السابع عشر لذي حجة، فقوي احلصون وسد الثغور وأذكى العيون، وعمد إىل رحبة 

السالح ومقاعد الرجال، وضرب السهام، وأنشأ السقي، وعمل القصر، فأقام هبا السقائف والبيوت، واختذها خلزن 
التراس، ونسج الدروع، وصقل البيضات والسيوف، وارتبط اخليل، وأقام املساجد يف الثغور، وبىن لنفسه مسجداً 

بالقصر، وواصل اجللوس للنظر يف الظالمات، وقراءة الرقاع، ورد اجلواب، وكتب التوقيعات، وأكرم الفقهاء 
  .ة، وكان له يوم يف كل مجعة، يتفرغ فيه للمناظرةوالطلب
قال أبو بكر، وقرن اهللا به ممن ورد معه، الزبري بن عمر اللمتوين، ندرة الزمان كرماً وبسالة، وحزماً : وزراؤه
 من ويل شيئاً من أمور املسلمني فأراد اهللا: " فكان كما جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأصالة

  " .به خرياً، جعل اهللا له بطانة خريٍ، وجعل له وزيراً صاحلاً، إن نسي شيئاً ذكره، وإن ذكره أعانه 
  عماله

  الوزير أبو حممد احلسني بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل بن يزيد
  كتابه

  .الرئيس العامل أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال، والكاتب املؤرخ أبو بكر الصرييف وغريهم
  خبار جهادهمن أ

خرج األمري تاشفني يف رمضان عام أربعة وعشرين ومخسمائة جبيش غرناطة ومطوعتها، واتصل به جيش قرطبة إىل 
حصن السكة من عمل طليطلة، وقد اختذه العدو ركاباً إلضراره باملسلمني، وسحنه وجم به شوكة حادة بقومس 

من كان به، وأحيا قائده فرند ومن معه من الفرسان،  مشهور، فأحدق به، ونشر احلرب عليه، فافتتحه عنوة وقتل



ويف شهر صفر من عام مخسة وعشرين أوقع بالعدو املضيق . وصدر إىل غرناطة، فربز له الناس بروزاً مل يعهد مثله
ويف ربيع األول من عام ستة وعشرين، تعرف خروج عدو طليطلة إىل قرطبة، فبادر األمري تاشفني إىل . على أوليته

. وقد اكتسح العدو بشنت إشطينب والوادي األمحر. بة، مث هند إىل العدو يف خف، وترك السيقة والثقل بأرجونةقرط
فتراءى اجلمعان صبحاً، وافتضح اجليش، ونشرت . وأسرى الليل، وواصل الركض، وتالحق بالعدو بقرية براشة

الغنيمة، والتف اجلمع، فتقصرت الرماح،  الرماح والرايات، وهدرت الطبول، وضاقت املسافة، وانتبذ العدو عن
ووقعت املسابقة، ودارت احلرب على العدو، وأخذ السيف مأخذه، فأتى القتل على آخرهم، وصدر إىل غرناطة 

ويف آخر هذا العام خرج العدو للنمط وقد احتفل يف جيشه إىل بالد اإلسالم، فصبح إشبيلية يوم النصف من . ظافراً
ري أبو حفص عمر بن علي بن احلاج، فكانت به الدبرة يف نفر من املسلمني استشهد مجيعهم، رجب، وبرز إليه األم

ونزل العدو على فرسخني من املدينة فجللها هنباً وغارةً، فقتل عظيماً، وسىب عظيما، وبلغ اخلري األمري تاشفني، 
ديب والتنكيل فأخذ أعقاب العدو، فطوى املراحل، ودخل إشبيلية، وقد أسرها،واستؤصلت باديتها، وكثر هبا التأ

وقد قصد ناحية بطليوس وباجة ويابرة يف ألف عديدة من أجناد الرجال، ومشهور األبطال، فراش جوالً عهداً 
بالروع، فظفر مبا ال حيصيه أحد، وال يقع عليه عدد، وانثىن على رسل انتقل السيقة، وثقته ببعد الصارخ، وجتشمت 

ل ذروة وتنية، وأفضى به اإلعداد إىل فالة بقرب الزالقة، وهو املهيع الذي يضطر العدو باألمري تاشفني األدالء ك
إليه، ومل يكن إال كال وال، حىت أقبلت الطالئع منذرةً بإقبال العدو، والغنيمة يف يده قد مألت األرض، فلما تراءى 

مراكبها، فكان القلب مع األمري  اجلمعان، واضطربت احملالت، ورتبت املراكب، فأخذت مصافها، ولزمت الرجال
ووجوه املرابطني وأصحاب الطاعات، وعليه البنود الباسقات، مكتبة باآليات، ويف اجملتبني كبار الدولة من أبطال 
األندلس، عليهم محر الرايات بالصور اهلائلة، ويف اجلناحني أهل الثغر واألوشاب من أهل اجلالدة، عليهم الرايات 

والتقى . ويف املقدمة مشاهري زناتة ولفيف احلشم بالرايات املصبغات املنبقات. ات اجملزعاتاملرقعات، بالعذب
اجلمعان، ونزل الصرب، ومحيت النفوس، واشتد الضرب والضراب وكثرت احلمالت، فهزم اهللا الكافرين، وأعطوا 

كان فتحاً جليال ال كفاء له، رقاهبم مدبرين، فوقع القتل، واستلحم العدو السيف، واستأصله اهلالك واألسار، و
ولو ذهبنا الستقصاء حركات األمري تاشفني وظهوره . وصدر األمري تاشفني ظافراً إىل بلده يف مجادى من هذا العام

  .الستدعى ذلك طوال كثرياً
  :فمن ذلك: بعض ما مدح به

  فالروم تبذل ما ظباك تروم... أما وبيض اهلند عنك خصوم 
  عن نفسه حيث الكالم وخيم... ردها متضي سيوفك يف العدا وي

  .وامللك سوٌق جيلب إليها ما ينفق عندها. وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها احلماسية
  وفاته

قد تقدم انصرافه عن األندلس سنة إحدى وثالثني ومخسماية، وقيل سنة اثنني، واستقراره مبراكش مرؤوساً ألخيه 
بيه قال، واستقبل تاشفني مدافعة جيش أمري املوحدين، أيب حممد عبد املؤمن بن سري، إىل أن أفضى إليه األمر بعد أ

كتب اهللا عليه، . علي خليفة مهديهم، ومقاومة أمر قضى اهللا ظهوره، والدفاع عن ملك بلغ مداه، ومتت أيامه
ط به اجليش، وأخذ فالتأث سعده، وفل جده، ومل تقم له قائمةٌ إىل أن هزم، وتبدد عسكره، وجلأ إىل وهران، فأحا

احلصار، قالوا فكان من تدبريه أن يلحق ببعض السواحل، وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله، لريفعه إىل 
األندلس، فخرج ليال يف نفر من خاصته فرقهم الليل، وأضلهم الروع، وبددهتم األوعار، فمنهم من قتل، ومنهم من 



فرسه من بعض احلافات، ووجد ميتاً يف الغد، وذلك ليلة سبع وعشرين  حلق بالقطائع البحرية، وتردى بتاشفني
  .لرمضان سنة تسع وثالثني ومخسمائة، وصلبه املوحدون، واستولوا على األمر من بعده، والبقاء هللا تعاىل

  ثابت بن حممد اجلرجاين

  مث اإلستراباذي

  يكىن أبا الفتوح
  حاله

اللسان، وحفظ الغريب، والشعر اجلاهلي واإلسالمي، إىل املشاركة يف  قال ابن بسام، كان الغالب على أدواته علم
أنواع التعاليم، والتصرف يف محل السالح، واحلذق بأنواع اجلندية، والنفاذ يف أنواع الفروسية، فكان الكامل يف 

لقيشة بغرناطة، ومل يدخل األندلس أكمل من أيب الفتوح يف علمه وأدبه قال ابن زيدون : قال أبومروان. خالل مجة
فأخذت عنه أخبار املشارقة، وحكايات كثرية، وكان غزير األدب، قوي احلفظ يف اللغة، نازعاً إىل علم األوائل من 

  .املنطق والنجوم واحلكمة، له بذلك قوة ظاهرة
  طروؤه على األندلس

أنه، وأصحبه ابنه، قال صاحب الذحرية، طرأ على احلاجب منذ صدر الفتنة للذائع من كرمه فأكرمه ورفع ش
املرشح ملكانه، فلم يزل له هبما املكان املكني، إىل أن تغري عليه حيىي لتغري الزمان، وتقلب الليايل واأليام باإلنسان، 

  .وحلق بغرناطة بعسكر الربابرة، فحلت به من أمريهم باديس الفاقرة
ر أشعار العرب، حيملها عن أمحد بن عبد قال أبوالوليد، قرأت عليه باحلضرة، احلماسة يف اختيا: من روي عنه

السالم بن احلسني البصري، ولقيه ببغداد سنة مثان وسبعني وثالمثائة، عن أيب رياش أمحد بن أيب هشام بن شبل 
  .العبسي بالبصرة سنة مثان وأربعني وثالمثائة، وله يف الفضائل أخبار كثرية

  حمنته ووفاته
ه هتمةٌ يف التدبري عليه، والتسور على سلطانه، دعتهما إىل الفرار عن حلقه عند باديس مع عمه يدير بن حباس

غرناطة، واللحاق بإشبيلية، قال أبو حيىي الوراق، واشتد شوق أيب الفتوح إىل أهله عند هربه مع يدير إىل إشبيلية ملا 
هلا من نفسه موقعٌ  بلغه أن باديس قبض على زوجته وبنيه وحبسهم باملنكب عند العبد قداح صاحب عذابه، وكان

عظيٌم، وكانت أندلسية مجيلة جداً هلا طفالن ذكٌر وأنثى، مل يطق عنهما صرباً وعمل على الرجوع إىل باديس طمعاً 
يف أن يصفح عنه، كما عمل مع عمه أيب ريش، فاستأمن إىل باديس يوم نزوله على باب إستجه إثر اهنزام عسكر 

و بنفسه إىل باديس من غري توثق بأمان أو مراسلة، فلما أدخل عليه وسلم، ابن عباد، وفارق صاحبه يدير، ورمي ه
قال له ابتدي، بأي وجٍه جئتين يا منام ما أجرأك على خلقك، وأشد اغترارك بسحرك، فرقت بني بين ماكسن، مث 

ء مقامي، وال جئت ختدعين كأنك مل تصنع شيئاً، فالطفه، وقال اتق اهللا يا سيدي، وارع ذمامي، وارحم غربيت وسو
تلزمين ذنب ابن عمك، فما يل سبب فيه، وما محلين على الفرار معه إال اخلوف على نفسي لسابق خلطته، ولقد 

لفظتين البالد إليك مقراً مبا مل أجنه رغبة يف صفحك، فافعل أفعال امللوك الذين جيلون عن احلقد على مثلى من 
، أن تنطلق إىل غرناطة، فدم على حالك، والق أهلك إىل أن أقبل، الصعاليك، قال بل أفعل ما تستحقه إن شاء اهللا

فاطمأن إىل قوله، وخرج إىل غرناطة وقد وكل به فارسان، وقد كتب إىل قداح حببسه، فلما . فأصلح من شأنك
شارف إىل غرناطة قبض عليه، وحلق رأسه، وأركب على بعري، وجعل خلفه أسود فظٌ ضخم يوايل صفعه، فأدخل 



مشهراً، مث أودع حبساً ضيقاً، ومعه رجل من أصحاب يدير أسر يف الوقعة من صنهاجة، فأقاما يف احلبس معاً  البلد
  .إىل أن قفل باديس

  مقتله

قال أبو مروان يف الكتاب املسمى باملتني، واستراح باديس أياماً يف غرناطة يهيم بذكر اجلرجاين، ويعض أنامله، 
الظنون وسعى يف ختليصه، فارتبك باديس يف أمره أياماً، مث غافض أخاه بلكني  فيعارضه فيه أخوه بلكني، ويكذب

فقتله وقتاً أمن فيه أمر معارضته، الشتغاله بشرابٍ وآلة، وكانت من عادته، فأحضر باديس اجلرجاين إىل جملسه، 
أمريك اجلاهل، يعني وأقبل يشتمه ويسبه ويبكته، ويطلق الشماتة ويقول، مل تغن عنك جنومك يا كذاب، أمل يعد 

. يدير، أنه سوف يظفر يب وميلك بلدي ثالثني سنة، مل مل تدقق النظر لنفسك وحتذر ورطتك، قد أباح اهللا يل دمك
فأيقن أبو الفتوح باملوت، وأطرق ينظر إىل األرض، ال يكلمه وال ينظر إليه، فزاد ذلك يف غيظ باديس، فوثب من 

جاين حىت جد له وأمر حبز رأسة، قال، وقدم الصنهاجي الذي كان حمبوساً جملسه والسيف يف يده، فخبط به اجلر
معه إىل السيف، فاشتد جزعه، وجعل يعتذر من خطيئته، ويلح يف ضراعته، فقال له باديس أما تستحي يا ابن 
نت جتزع الفاعلة، يصرباملعلم الضعيف القلب على املوت مثل هذا الصرب، وميلك نفسه عن كالمه يل واستعطايف، وأ

  .مثل هذا اجلزع، وطال ما أعددت نفسك يف أشداء الرجال، ال أقال اهللا مقيلك، فضرب عنقه، وانقضى اجمللس
قال، وكلم الصنهاجيون باديس يف جثة صنهاجهم املقتول مع أيب الفتوح، . ومن متام احلكاية مما جلبه ابن حيان

قربة على نعش، فأصابوا قربا قد احتفر مليت من أهل البلد، فأمرين بإسالمها إليهم، فخرجوا هبا من فورهم إىل امل
فصبوا صاحبهم الصنهاجي فيهن ووراوه من غري غسل وال كفن وال صالة، فعجب الناس من تسحيهم يف 

  .االغتصاب حىت املوتى يف قبورهم
  مولده

  .سنة مخسني وثالمثائة
  وفاته

أمرين : وثالثني وأربعمائة، قال برهون من خدام باديسكما ذكر ليلة السبت الثنتني بقيتا من حمرم سنة إحدى 
مبواراة أيب الفتوح إىل جانب قرب أمحد بن عباس وزير زهري العامري، فقربامها يف تلك البقعة، متجاوران، وقال اجعل 

  .قرب عدو إىل جانب عدو إىل يوم القصاص، فيا هلما قربان أمجا أدبا ال كفاء له، والبقاء هللا سبحانه
  بن أمحد بن علي اخلزاعي جعفر

من أهل غرناطة، ويعسوب الثاغية والراغية من أهل ربض البيازين يكىن أبا أمحد الشهري ذكره بشرق األندلس، 
خرج قومه من وطنهم . املعروف بكرامة الناس، املقصود احلفرة، احملترم التربة حىت من العدو، والرائق بغري هذه امللة

، فنزلوا ربض البيازين جويف املدينة، وارتاشوا، وتلثموا، وبنوا املسجد العتيق، وأقاموا عند تغلب العدو على الشرق
رسم اإلرادة، يرون أهنم متسكوا من طريق الشيخ أيب أمحد بآثاره، فال يغبون بيته، وال يقطعون اجتماعاً، على حاهلم 

طريق التصوف، مما ينسب للحسني بن منصور املعروفة من تالوة حسنة، وإيثار ركعات، مث ذكر مث ترجيع أبياٍت يف 
احلالج وأمثاله، يعرفوهنا منهم مشيخةٌ، قوالون هم فحول األمجة وضرائك تلك القطيعة، يهيجون بالبلهم، فال 
ينشبون أن حيمي وطيسهم، وخيلط مريعهم باهلمل، فريقصون رقصا غري مساوق لإليقاع املوزون، دون العجال 



مات من بعض املقول، ويكر بعضهم على بعض، وقد خلعوا خشن ثياهبم، ومرقوعات الغالبة منهم، بإفراد كل
قباطيهم ودرانيكهم، فيدوم حاهلم حىت يتصببوا عرقاً، وقواهلم حيركون فتورهم، ويزمرون روحهم، خيرجون هبم من 

املشيعة هلم يدعوهنم، قول إىل آخر، ويصلون الشيء مبثله، فرمبا أخذت نوبة رقصهم بطريف الليل التمام، وال تزال 
وحياجوهنم إىل منازهلم، ورمبا استدعاهم السلطان إىل قصره حممضاً يف لطايف نعيمه باخشيشاهنم، مبدياً التربك 

تهم، وهلم يف الشيخ أيب أمحد والد حنلتهم، وشحنة قلوهبم، عصبية له وتقليد بإيثاره، أنفجت لعقده أمياهنم، بألوي
وشرطٌ يف صحة دينهم، وارتكبوا يف النفور عن مساع املزمار القصيب املسمى بالشبابة الذي أرخص يف حضور 

مرتكباً، حىت أحلقوه بالكبائر املربقة، وتعدوا اجتنابه الوالئم، مع نفخٍ برعه العدد الكثري من اجللة الصلحاء القدوة 
جبلة وكراهةً طباعية، فتزوي عند ذكره الوجوه، وتقتحم عند االهتام به الدور، وتسقط فيما بينهم بفلتة مساعه 

 أخوة الطريق، وهم أهل سذاجة وسالمة، أو لو اقتصاد يف ملبس وطعمة واقتيات بأدىن بلغة، وهلم يف التعصب نزعة
خارجية، وأعظمهم ما بني مكتسب متسبب، وبني معاجل مدرة، ومريع حياكة، وبني أظهر من الذعرة والصعاليك 

  .كثري، والطرق إىل اهللا عدد أنفاس اخلاليق جعلنا اهللا ممن قبل سعيه، وارتضى ما عنده، ويسره لليسرى
د مسده، على حال فتور وغرارة حىت الن منت قام هذا الرجل مقام الشيخ أيب متام قريبه على هيئة مهلكه، فس: حاله

وقضى يف األمور الشرعية . اخلطة، وخف عليه باملران ثقل الوظيفة، فأم وخطب، وقاد اجلماعة من أهل اإلرادة
بالربض، حتت ضنب قاضي اجلماعة وهو اآلن بعده على حاله، حسن السجية، دمث األخالق، لني العريكة، سهل 

لعفة، ظاهر اجلدة، حممود الطريقة، تطأه أقدام الكلف، وتطرح به املطارح القاصية، حوا اجلانب، مقترن الصدق وا
على الشفاعات، مستور الكفاية يف لفق الضعف، متوايل شعلة اإلدراك يف حجر الغفلة، وجٌه من وجوه احلضرة يف 

مستدعي إىل من باجلهات منهم  اجلمهورية، مرعى اجلانب، خمفف الوظايف، مقصوداً من منتامي أهل طريقه باهلدايا،
  .يف كثري من الفصول، ظاهر اجلدوى يف نفري اجلهاد، رمحه اهللا، ونفع بأهل اخلري

  مولده

  .عام تسعة وسبعمائة
  وفاته

  .يوم اإلثنني التاسع والعشرين لرمضان مخسة وستني وسبعمائة
  جعفر بن سيدبونة اخلزاعي

  .ي من أهل شرق األندلس من نظر دانية، يكىن أبا أمحد الويل الشهريجعفر بن عبد اهللا بن حممد بن سيدبونة اخلزاع
  حاله

كان أحد األعالم املنقطعي القرين يف طريق كتاب اهللا، وأوىل اهلداية احلقة، فذ، شهري، شائع اخللة، كثري األتباع، 
. نه مبا يقضي منه بالعجببعيد الصيت، توجب حقه حىت األمم الداينة بغري دين اإلسالم، عند التغلب على قرية مدف

أحد أعالم املشاهري فضالً وصالحاً، قرأ ببلنسية، وكان حيفظ : قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري عند ذكره يف الصلة
  .نصف املدونة وأقرأها، ويؤثر احلديث والتفسري والفقه، على غري ذلك من العلوم

  مشيخته

ذيل، وأيب احلسن بن النعمة، ورحل إىل املشرق، فلقي يف رحلته أخذ القراءات السبع عن املقرىء أيب احلسن بن ه
جلة، أشهرهم وأكربهم يف باب الزهد وأنواع سىن األحوال، ورفيع املقامات، الشيخ اجلليل، الويل هللا تعاىل، 



وال العارف، أبو مدين شعيب بن احلسني املقيم ببجاية، صحبه وانتفع به، ورجع من عنده بعجايب دينية، ورفيع أح
إميانية، وغلبت عليه العبادة، فشهر هبا حىت رحل إليه الناس للتربك بدعائه، والتيمن برؤيته ولقائه، فظهرت بركته 
على القليل والكثري منهم، وارتورا زالال من ذلك العذب النمري، وحظه من العلم مع عمله اجلليل موفور، وعلمه 

  .ب بن حسني بن سيدبونة حني ورد غرناطة، فكان حيدث عنه بعجائبلقيت قريبه الشيخ أبا متام غال. نوٌر على نور
  دخوله غرناطة

وأقام هبا أياماً، ... وذكر املعتنون بأخباره باحلضرة إىل طريقه، أنه دخل احلضرة وصلى يف رابطة الربط من باب
و على الشرق على بلدهم، وانتقل الكثري من أهله وأذياله عند تغلب العد. فلذلك املسجد املزية عندهم إىل اليوم

إىل هذه احلضرة، فسكنوا منها ربض البيازين، على دين وانقباض وصالح، فيحجون بكنوز من أسراره، ومبشراته 
  .مضنونٌ هبا على الناس، وباحلضرة اليوم منهم بقية تقدم اإلملاع بذكرهم

  وفاته
  .وستمائة، وقد نيف على الثمانني تويف رمحه اهللا باملوضع املعروف بزناتة يف شوال سنة أربع وعشرين

  احلسني بن أيب األحوص
  .احلسني بن عبد العزيز بن حممد بن أيب األحوص القرشي الفهري نشأ بغرناطة، يكىن أبا علي، ويعرف بابن الناظر

  حاله
لغة كان متفنناً يف مجلة معارف، أخذ من كل علم سىن حبظ وافر، حافظاً للحديث والتفسري، ذاكراً لألدب وال

والتواريخ، شديد العناية بالعلم، مكباً على استفادته وإفادته، حسن اللقاء لطلبة العلم، حريصاً على نفعهم، مجيل 
كان من بقايا أهل الضبط واإلتقان ملا رواه، وآخر مقرئي القرآن، ممن يعترب يف : وقال األستاذ. املشاركة هلم

ذلك على أهل وقته، وهو أوفر من كان باألندلس يف ذلك، أقرأ  األسانيد ومعرفة الطرق والروايات، متقدماً يف
القرآن والعربية بغرناطة مدة، مث انتقل إىل مالقة فأقرأ هبا يسرياً، مث انقبض عن اإلقراء، وبقي خطيباً بقصبة مالقة 

  .اء مالقةحنواً من مخسة وعشرين سنة، مث كر منتقال إىل غرناطة، فوىل قضاء أملرية، مث قضاء يسطة، مث قض
إال أنه كان فيه خلق أخلت به، ومحلته على إعداء ما ليس من شأنه، عفا اهللا عنه، فكان ذلك : وصمته، قال األستاذ

  .مما يزهد فيه
  مشيخته

روي عن األستاذ املقرىء أيب حممد عبد اهللا بن حسني الكواب، أخذ عنه قراءة السبع وغري ذلك، وعن أيب علي 
مالك األزدي، وأيب عبد اهللا حممد بن حيىي املعروف باحللىب، ومجاعة غري هؤالء، ورحل إىل وأيب احلسن بن سهل بن 

  .إشبيلية فروى هبا عن الشيخ األستاذ أيب علي أكثر كتاب سيبويه تفقهاً، وغري ذلك
حل إىل وأخذ عن مجاعة كثرية من أهلها، وقدم عليها إذ ذاك القاضي أبو القاسم بن بقي فلقيه هبا وأخذ عنه، ور

بلنسية، فأخذ هبا عن احلاج أيب احلسن ابن خرية، وأيب الربيع بن سامل، ومسع عليه مجلةٌ صاحلة، كأيب عامر بن يزيد 
بن أيب العطاء بن يزيد وغريهم، وجبزيرة شقر عن أيب بكر بن وضاح، ومبرسية عن مجاعة من أهلها، وبأوريولة عن 

  .صل له مجاعة نيفوا على الستنيأيب احلسن بن بقي، ومبالقة عن آخرين، وحت
  تصانيفه



  .منها املسلسالت، واألربعون حديثاً، والترشيد يف صناعة التجويد، وبرنامج رواياته وهو نبيل
  .شعره، كان يقرض شعراً ال يرضى ملثله، ممن برز تربيزه يف املعارف

  مولده
  .يوم اخلميس إلثين عشر ليلة بقيت من شوال سنة مخسني وستمائة

  هوفات
  .تويف بغرناطة ألربع عشر ليلة خلت من مجادى اآلخرة سنة تسع و تسعني وستمائة

  احلسن بن النباهي اجلذامي
  .احلسن بن حممد بن احلسن النباهي اجلذامي من أهل مالقة، يكىن أبا علي

  أوليته
هو جد بين احلسن املالقيني، قال القاضي املؤرخ أبو عبد اهللا بن أيب عسكر فيه، من حسباء مالقة وأعياهنا وقضاهتا، و

وبيته بيت قضاء وعلم وجاللة، مل يزالوا يرثون ذلك كابراً عن كابر، استقضى جده املنصور بن أيب عامر، وكانت 
  .له وألصحابه حكاية مع املنصور

بن أيب عامر يف اجتمعنا يوماً يف منتزه لنا جبهة الناعورة بقرطبة مع املنصور : قال القاضي ابن بياض، أخربين أيب، قال
حداثة سنه، وأوان طلبه، وهو مرتج مؤمل، ومعنا ابن عمه عمرو بن عبد اهللا بن عسكالجة، والكاتب ابن املرعزي، 
والفقيه أبواحلسن املالقي، وكانت سفرة فيها طعام، فقال ابن أيب عامر من ذلك الكالم الذي كان يتكلم به، ال بد 

: يتمىن كل واحد منكم على ما شاء أوليه، فقال عمرو: مث قال. قوله أن منلك األندلس، وحنن نضحك منه ومن
وأنا أشتهي األسفح، القضاء يف أحكام السوق، : أمتىن أن توليين املدينة، نضرب ظهور اجلنات، وقال ابن املرعزي

فشققت قال موسى بن غدرون، قال يل متن أنت، . وأنا أحب هذه أن توليين قضاء مالقة بلدي: وقال أبواحلسن
فلما ملك ابن أيب عامر األندلس، ويل ابن عمه . حليته بيدي، واضطربت به وقلت قوال قبيحاً من قول السفهاء

املدينة، وويل ابن املرعزي أحكام السوق، وويل أبا احلسن املالقي قضاء ريه، وبلغ كل واحد ما متىن، وأخذ مين ماال 
  .ري، وسيأيت من أعالمه ما فيه كفايةفبيت بين احلسن الشه: عظيما أفقرين لقبح قويل

  حاله

  .قال ابن الزبري، كان طالباً نبيالً من أهل الدين والفضل والنهي والنباهة
  .نباهته، قال ابن الزبري يف كتاب نزهة البصائر واألبصار، استقضى بغرناطة

  وفاته
ته قضاء غرناطة، وذكره ابن عسكر، تويف سنة اثنني وسبعني وأربعمائة، ذكره ابن بشكوال يف الصلة، وعرف بوالي

  .وتوهم فيه املالحي، فقال، هو من أهل إلبرية
  القلنار

  حسن بن حممد بن حسن القيسي من أهل مالقة، يكىن أبا علي، ويعرف بالقلنار
  حاله

زاولة، كان رمحه اهللا بقية شيوخ األطباء ببلده، حافظاً للمسائل الطبية، ذاكراً للدواء، فسيح التجربة، طويل امل
متصرفاً يف األمور اليت ترجع إىل صناعة اليدين صدلة وإخراعةً، حمارباً، مقدوراً عليه يف أخرياته، ساذجاً، خمشوشناً، 



أخذ . كثري الصحة والسالمة، حمفوظ العقيدة، قليل املصانعة، برياً من التشمت، يعاجل معيشته بيده يف صبابة فالحة
، ومعرفة أعيان النبات عن املصحفي وسرح معه، وارتاد منابت العشب يف صناعة الطب عن أيب احلسن األركثي

صحبته، فكان آخر السحارين باألندلس، وحاول عمل الترياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنني ومخسني 
ريصاً، مبا وسبعمائة مربزاً يف اختيار أجزائه، وإحكام تركيبه، وإقدام على اختبار مرهوب حياته، قتالً وصنجاً وتق

  .يعجب من إدالله فيه، وفراهته عليه
  حسن بن حممد بن باصة

  .يكىن أبا علي، ويعرف بالصعلعل، رئيس املؤقتني باملسجد األعظم من غرناطة، أصله من شرق األندلس
  حاله

الت الشعاعية، كان فقيهاً إماماً يف علم احلساب واهليئة، أخذ عنه اجللة والنبهاء قائماً على األطالل والرخائم وآال
ماهراً يف التعديل، مع التزام السنة، والوقوف عندما حد العلماء يف ذلك، مداوم النظر، ذا مستنبطات ومستدركات 

  .وتواليف، نسيج وحده ورحقة وقته
  وفاته

  .تويف بغرناطة عام ستة عشر وسبعمائة
  احلسن بن حممد بن علي األنصاري

  من أهل يكىن أبا علي ويعرف بابن كسرى
  حاله

كان متقدماً يف حفظ األدب واللغة، مربزاً يف علم النحو، شاعراً جميداً، ممتع املؤانسة، كثري املواساة، حسن اخللق، 
كرمي النفس، مثراً يف نظم الشعر يف غري فن، مدح امللوك والرؤساء، مؤثراً للخمول على الظهور ويف ختامله يقول 

  .شعراً ثبت يف موضعه
  مشيخته

 بكر بن عبد اهللا بن ميمون الكندي، وأيب عبد اهللا الكندي، وايب احلكم بن هردوس، وأيب عبد اهللا بن روي عن أيب
  .غالب الرصايف

  .ممن روي عنه، روى عنه أبو الطاهر أمحد بن علي اهلواري السبيت، وأبو عبد اهللا إبراهيم بن سامل بن صاحل بن سامل
  نباهته وإدراكه

بصار، قال القاضي أبو عبد اهللا بن عسكر، نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي رمحه من كتاب نزهة البصائر واأل
  :اهللا ما معناه

وقد قصدهتا لبعض امللوك، فبينما أنا أسري يف بعض طرقها، . قال، حدثين الفقيه األديب أبو علي، قال كنت بإشبيلية
 أن هبا رجال من الصاحلني، زاهداً، فاضالً لقيت الشيخ أبا العباس، فسلمت عليه، ووقفت معه، وكنت قد ذكر يل

ينتقد من الشعر يف الزهد والرقائق، ببدائع تعجب وكان باملغرب قد قصد اهلريب والنادر، فسألين أبوالعباس عن 
مصريي، فأعلمته بقصدي، فرغب أن يصحبين إليه، حىت أتيناه، فرأيناه رجالً عاقالً، قاعداً يف موضع قذر، فسلمنا 

د علينا، وسألناه عن قعوده يف ذلك املوضع، فقال أتذكر الدنيا وسريهتا، فزدنا به غبطة، مث استنشدناه يف عليه، فر
ذلك الغرض من كالمه، ففكر ساعة مث أنشدنا كالماً قبيحاً، تضمن من القبيح ومن اإلقذاع والفواحش ما ال حيل 

تفق أن اجتمعنا يف جملس األمري الذي كنت قد مث ا. مساعه، فقمنا نلعنه، وخجلت من أيب العبس، واعتذرت له



قصدته، فقال أبو العباس، إن أبا علي قد حفظ لبعض احلاضرين شعراً يف الزهد، من أعذب الكالم وأحسنه، فسألين 
  :األمري وطلب مين إنشاده، فخجلت مث ثاب إىل عقلي، فنظمت بيتني فأنشدهتما إياه ومها

  ملصطفى رسول اهللاحممد ا... أشهد أال إله إال اهللا 
  إمنا احلول كله هللا... ال حول للخلق يف أمورهم 

  .قال، فأعجب األمري ذلك واستحسنه
ومن مقاماته بني يدي امللوك وبعض حاله، نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أيب احلسن بن أيب احلسن، قال، 

  :حلجاج بن الشيخ رضي اهللا عنهاملروي منسوب إىل قرية بقرب مالقة، وهو الذي قال فيه الشيخ أبو ا
  ومن إىل املسجد أسرى... إذا مسعت من أسرى 

  أبا علي بن كسرى... فقل وال تتوقف 
قال وهو قريب األستاذ األديب أيب علي اإلستجي ومعلمه، وأحد طلبة األستاذ أيب القاسم السهيلي، وممن نبع 

  :ولته السيد أبا إسحاق بإشبيليةصغرياً، وارحتل إىل غرناطة ومرسية، وهو الذي أنشد يف طف
  وهي املقام وأنت إبراهيم... قسماً حبمص وإنه لعظيم 

وكان باحلضرة أبو القاسم السهيلي، فقام عند إمتامه القصيدة، وقال ملثل هذا أحسيك احلسا، وأواصل يف تعليمك 
  .اإلصباح واإلمسا، وكان يوماً مشهوداً
  :وأنشد األمري أبا يعقوب حني حلها

  هبذا استنادي يف القيامة والعرض... شر أهل األرض يف الطول والعرض أمع
  فيقضي حبكم اهللا فيك بال نقض... لقد قال فيك اهللا ما أنت أهله 

  كذلك مكنا ليوسف يف األرض... وإياك يعين ذو اجلالل بقوله 
  .وذكره ابن الزبري، وابن عبد امللك، وابن عسكر وغريهم

  :اع والتسليم إىل اهللا تعاىل، وهي لزومية، ولنختتم هبا، ختم اهللا لنا باحلسىنومن شعره يف معىن االنقط
  وما يل إىل خلق سواك ركون... إهلي أنت اهللا ركين وملجيء 

  حراٌك ويف عقيب احلراك سكون... رأيت بين األيام عقيب سكوهنم 
  بأن الذي ال بد منه يكون... رضي بالذي قدرت تسليم عاملٍ 

  وفاته

  .دينة مالقة يف حدود ثالث وستمائةتويف مب
  احلسني بن عتيق

  بن احلسني بن رشيق التغليب

  .يكىن أبا علي، مرسي األصل سبيت االستيطان، منتمٍ إىل صاحب الثورة على املعتمد
  حاله

التاريخ،  كان نسيج وحده، وفريد دهره، إتقاناً ومعرفة، ومشاركة يف كثري من الفنون اللسانية والتعاملية، متبحراً يف
رياناً من األدب، شاعراً مفلقاً، عجيب اإلستنباط، قادراً على اإلختراع واألوضاع، جهم احمليا، موحش الشكل، 



يضم برداه طوياً ال كفاء له، حترف بالعدالة، وبرز مبدينة سبتة، وكتب عن أمريها، وجرت بينه وبني األديب أيب 
ات أشد ما جيري بني متناقضني، آلت به إىل احلكاية الشهرية، وذلك احلكم مالك بن املرحل من املالحات واملهاتر

  :أنه نظم قصيدة نصها
  وأشدها دركاً لذلك مالك... لكالب سبتة يف النباح مدارك 

  وأحال فكيه الكالم اآلفك... شيخ تفاين يف البطالة عمره 
  وبكل حمصنةٍ لسانٌ آفك... كلٌب له يف كل عرض عضة 

  متهازلٌ بذوي التقى متضاحك... زمٌع متهم بذوي اخلنا مت
  وأعف سريته اهلجاء املاعك... أحلى مشائله السباب املفتري 

  ملٌز ألستار احملافل هاتك... وألذ شيء عنده يف حمفلٍ 
  ويعاف رؤيته احلليم الناسك... يغشى خماطره اللثيم تفكها 

  خرءا لالك اخلرء منه الئك... لو أن شخصاً يستحيل كالمه 
  من فيه ما فيه وال يتماسك... ه التمساح يقذف جوفه فكأن

  وسعاله وضراطه متشارك... أنفاسه وفساؤه من عنصر 
  لو أسلمته نواجذ وضواحك... ما ضرفا من معد اهللا 

  أثقال أرضٍ مل ينلها فانك... يف شعره من جاهلية طبعه 
  يف بيت عنسٍ أو بعرسٍ فارك... صدر وقافية تعارضتا معاً 

  فلألعنية يف السماء مالئك... هل اإلرض بلعنه قد عم أ
  خلالله مسٌك يروح ورامك... وألعجب العجبني أن كالمه 

  يرغو كما يرغو البعري البارك... إن سام مكرمة جثا متثاقال 
  عدواً كما يعدو الظليم الراتك... ويدب يف جنح الظالم إىل اخلنا 

  م وأرائكفسياله فرٌش هل... نبذ الوقار لصبيٍة يهجونة 
  مبسالك ال يرتضيها سالك... يبدي هلم سوآته ليسوءهم 

  ظهراً لبطن وهو اله ضاحك... والدهر باكٍ النقالب صروفه 
  لو كان ينجو بالنصيحة هالك... واللسن تنصحه بأفصح منطق 

  وارتاح للقيا بسنك مالك... تب يا ابن تسعني فقد جزت املدا 
  ابٌن بضاجع جده ويناسك... أو ما ترى من حافديك تشاهبا 

  هنوات مملوك وطيع مالك... هيهات أية عشرة هلجت به 
  وقد احنىن بالرحل منه احلارك... يا ابن املرحل لو شهدت مرحال 

  إال أمال قفاه صفٌع دالك... وطريد لومٍ ال حيل مبعشر 
  وأراك من ذاك اللجاج البارك... مركوب هلو جلاجة وركاكة 

  وعال بصفع عرك أذنك عارك... سحة  لرأيت للعني اللئيمة
  وثناك خصٌم من أبيك مماحك... وشغلت عن ذم األنام بشاغل 
  ولديه نفس رداء نفسك شائك... قسماً مبن مسك السماء مكاهنا 



  بيضاء طي الصحف منها حالك... ألقول للمغرور منك بشيبٍة 
  فالذئب إن أعفتيه بك فاتك... ال تأمنن للذئب دفع مضرة 

  يف مثل هذا للملوك مسالك... على امللك املنزة أن يرى عاٌر 
  ودنوه للعرض داًء ناهك... فكالمه للدين سم قاتل 

  ويلٌ يعاجله وحتٌف واشك... فعليه مث على الذي يصغي له 
  لدم اخلناجر باخلناجر سافك... وأتاه من مثواه آت جمهزٍ 

: ختذ هلا كنانة خشبية كأوعية الكتب، وكتب عليهاوهي طويلة تشتمل من التعريض والصريح على كل غريب، وا
وعمد إىل كلب، وجعلها يف عنقه، وأوجعه خبطاً حىت ال يأوي إىل أحد، وال . رقاص معجل، إىل ما ملك بن املرحل
وذهب الكلب وخلفه من الناس أمة، وقرىء مكتوب الكنانة، واحتمل إىل . يستقر، وطرده بالزقاق متكتما بذلك

نزعت من عنق الكلب، ودفعت إليه، فوقف منها على كل فاقرٍة كفت من طماحه، وغضت عن عنان أيب احلكم، و
جماراته، وحتدث هبا مدة، ومل يغب عنه أهنا من حيل ابن رشيق، فعوق سهام املراجعة، مث أقصر مكبوحاً، ويف أجوبته 

  :عن ذلك يقول
  بأبواهلن على باب داري... كالب املزابل آذينين 

  ولكن عوت من وراء اجلدار... وجعها بالعصا وقد كنت أ
واستدعاه بآخرٍة أمري املغرب السلطان أبو يعقوب، فاستكتبه، واستكتب أبا احلكم صدقةً، فيقال أن جر عليه خجلةً 

ودخل األندلس، وحط هبا بأملرية، وقد أصيب بأسر عياله، فتوسل إىل واليها من قرابة . كانت سبب وفاة أيب علي
  :لغالب باهللا، بشعر مدحه فيه من قصيدة أوهلاالسلطان ا

  فاشف احملب ولو بطيف خيالكا... ملقى النوى ملقٍ لبعض نوالكا 
  :ومنها

  أنا من رجال اهللا مث رجالكا... ال حتسبين من فالٍن أو فال 
  :ومنها

  وعلقت يف استخالصها حببالكا... نصب العدو حبائال حلبائيب 
  :ويف خامتها

  ال عيب فيه سوى فلول نصالكا... عيٌب واحد وكفاك شر العني 
  .فجرب اهللا حاله، وخلص أسره. وحلق بغرناطة، ومدح السلطان هبا، وجنحت لديه مشاركة الرئيس بأملرية

ومما مجع فيه بني نثره ونظمه ما كتبه ملا كتب إليه األديب الطبيب صاحل بن شريف هباتني القصيدتني، اللتني تنازع 
واتفقوا على أن حيكم بينهما األحالم، وعرب عن ذلك األقالم، ولينظرمها من تشوق إليهما بغري هذا فيهما األقوام، 

  .املوضع
  تواليفه

وله الكتاب الكبري يف . وأوضاعه غريبة، واختراعاته عجيبة، تعرفت أنه اخترع يف سفرة الشطرنج شكال مستديراً
  .ف املوضوعات، وأحسنها شهرةالتاريخ، والتلخيص املسمى مبيزان العمل وهو من أظر

  وفاته



  .كان حيا عام أربعة وسبعني وستمائة
  حبوس بن ماكسن

  بن زيري بن مناد الصنهاجي

  .يكىن أبا مسعود ملك إلبرية وغرناطة وما واالها
  حاله وأوليته

إيقاعه وملا دخل زاوي ابن زيري على األندلس غب . أما أوليته فقد مر ذلك مبا فيه الكفاية عند ذكر بلكني
باملرتضى، الذي نصبته اجلماعة، واستيالئه على حملته بظاهر غرناطة، وخاف متالؤ األندلس عليه، ونظر للعاقبة، 

فأسند األمر إىل ابن أخيه، حبوس بن ماكسن، وكان حبصن أشتر، فلما ركب البحر من املنكب، وودعه به زعيم 
هب إىل ابن أخيه املذكور واستقدمه، وجرت بينه وبني ابن عمه البلدة وكبري فقهائها أبو عبد اهللا بن أيب زمنني، ذ

املتخلف على غرناطة من قبل والده، حماورة أجنلت عن رحيلة تبعاً ألبيه، وانفرد حبوس، فاستبد بامللك، ورأب 
فاحنازت صنهاجة مع شيخهم ورئيسهم حبوس بن : الصدع سنة أحد عشر وأربعمائة، قال ابن عذارى يف تارخيه

ن، وقد كان أخوه حباسة هلك يف الفتنة، وبقي منهم معه بعد انصراف زاوي إىل إفريقية، مجاعة عظيمة، ماكس
فاحنازوا إىل مدينة غرناطة، وأقام حبوس هبا ملكاً عظيماً، وحامي رعيته ممن جاوره من سائر الربابرة املنتشرين حوله، 

  .فدامت رياسته
  وفاته

  .بعمائةتويف بغرناطة سنة مثان وعشرين وأر
  احلكم بن عبد الرمحن بن معاوية

  احلكم بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معاوية
  صفته وحاله

كان أصهب العني، أمسر، أقىن، معسل اللحية، جهري الصوت، طويل الصلب، قصري الساقني، عظيم الساعد، أفصم، 
يالً، عظيم الصيت، رفيع القدر، عايل اهلمة، فقيهاً باملذهب، عاملاً باألنساب، حافظاً للتاريخ، مجاعاً وكان ملكاً جل

للكتب، حمباً يف العلم والعلماء، مشرياً للرجال من كل بلد، مجع العلماء من كل قطر، ومل يكن يف بين أمية أعظم 
هبمته باجلهاد وحتدث بصدقاته يف احمللول، وأملته  واشتهر. مهة، وال أجل رتبة يف العلم، وغوامض الفنون منه

  .اجلبابرة وامللوك
  دخوله إلبرية

قال ابن الفياض، كتب إليه من الثغر اجلنويب أن عظيم الفرجنة من النصارى حشدوا إليه وسألوه املمرة بطول 
حفل جلبٍ من جندة احملاصرة، فاحتسب شخوصه بنفسه إىل أملرية يف رجب سنة ثالث ومخسني وثالمثائة، يف ج

وملا أحل إلبرية ورد عليه كتاب أمحد بن يعلي من طرطوشة بنصر اهللا العزيز وصنعه الكرمي . األولياء وأهل املراتب
على الروم، ووايف أملرية، وأشرف على أمورها، ونظر إىل أسطوهلا وجدده، وعدته يومئذ ثالمثائة قطعة، وانصرف إىل 

  .قرطبة
  مولده



  .دى اآلخرة سنة اثنتني وثالمثائةلست بقني من مجا
  وفاته

  .ألربع خلون من صفر سنة ست وستني وثالمثائة، وعمره حنٌو من ثالث وستني سنة، وهو خامتة العظماء من بين أمية
  احلكم بن هشام بن عبد الرمحن

  بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن أمية

  .كنيته أبو العاصي
  صفته

  .بنوه تسعة عشر من الذكور، منهم عبد الرمحن ويل عهده. طويل، أشم، حنيف، مل خيضب آدم شديد األدمة،
  .بناته، إحدى وعشرون، أمه أم ولد امسها زخرف

وزراؤه وقواده، مخسة منهم إسحاق بن املنذر، والعباس بن عبد اهللا، وعبد الكرمي بن عبد الواحد، وفطيس بن 
  .سليمان، وسعيد بن حسان

  قضاته
عمران، وعمر بن بشر والفرج بن كنانة، وبشر ابن قطن، وعبد اهللا بن موسى، وحممد بن تليد، وحامد  مصعب بن

  .بن حممد بن حيىي
  كتابه

  .وعطاف بن زيد، وحجاج بن العقيلي. فطيس بن سليمان
  .حاجبه، عبد الكرمي بن عبد الواحد بن مغيث

  حاله

وكان حسن التدبري يف سلطانه، وتولية أهل الفضل، والعدل كان احلكم شديد احلزم، ماضي العزم، ذا صولة تتقى، 
  .يف رعيته، مبسوط اليد بالعطاء الكثري، وكان فصيحاً، بليغاً، شاعراً جميداً، أديباً، حنوياً

قال ابن عذارى، كانت فيه بطالة، إال أنه كان شجاعاً، مبسوط اليد، عظيم العفو، وكان يسلط قضاته وحكامه 
ن ولده وخاصته، وهو الذي جرت على يده الفتكة العظيمة بأهل ربض قرطبة، الذين هاجوا به على نفسه، فضال ع

وهتفوا خبلعانه، فأظهره اهللا عليهم، يف خرب شهري، وهو الذي أوقع بأهل طليطلة أيضاً، فأبادهم حبيلة الدعاء إىل 
  .الطعام مبا هو معلوم

  دخوله غرناطة
ع عمه أبو أيوب سليمان بن عبد الرمحن، فهزمه وقتله حسبما ثبت يف اسم أيب قالوا، وبإلبرية وأحوازها تالقي م: 

  .أيوب
  شعره

قالوا وكان له مخس جوارٍ قد استخلصهن لنفسه، وملكهن أمره، فذهب يوماً إىل الدخول عليهن، فتابني عليه، 
  :وأعرضن عنه، وكان ال يصرب عنهن، فقال

   وقد أزمعن هجراينولني عين... قضٌب من البان ماست فوق كثبان 



  عصيان حىت خال منهن مهياين... ناشدهتن حبقي فاعتزمن على ال 
  للحب ذل أسري موثقٍ عاين... ملكنين ملك من ذلت عزميته 

  يغصبنين يف اهلوى عزي وسلطاين... من يل مبغتصبات الروح من بدين 
  :مث عطفن عليه بالوصال فقال

  كل العبادفكأين ملكت ... نلت الوصال بعد البعاد 
  يغن عنه تكاثف األجناد... وتناهى السرور إذ نلت ما مل 

  مناقبه
واغوثاه، يا حكم : أهنى إليه عباس بن ناصح وقد عاد من الثغر أن امرأة من ناحية وادي احلجارة مسعها تقول

ض، فخرج من قرطبة ضيعتنا، وأسلمتنا، واشتغلت عنا حىت استأسد العدو علينا، ورفع إليه شعر يف هذا املعىن والغر
كامتاً وجهته، وأوغل يف بالد الشرك، ففتح احلصون، وهدم املنازل، وقتل وسىب، وقفل بالغنائم على الناحية اليت 

فيها تلك املرأة فأمر ألهل تلك الناحية مبال من الغنائم يفدون به أسراهم، ويصلحون به أحواهلم، وخص املرأة 
وقال هلا، هل أغاثك احلكم؟ قالت أي واهللا أغاثنا وما غفل عنا، أعانه اهللا وآثرها، وأعطاها عدداً من األسرى، 

  .وأعز نصره
  وفاته

وجرى ذكره يف الرجز من نظمي يف . تويف ألربع بقني لذي احلجة سنة ست ومائتني، وكان عمره اثنني ومخسني سنة
  :تاريخ دول اإلسالم مبا نصه

  ه املسمى حكماقام هبا ابن... حىت إذا الدهر عليه احتكما 
  مستوحشاً كالليث أقعى وربض... واستشعر الثورة فيها وانقبض 
  فأفحش الوقعة يف أهل الربض... حىت إذا فرصته الحت تفض 

  مل يرع من آلٍ هبا أو ذمة... وكان جباراً بعيد اهلمة 
  حكم بن أمحد بن رجا األنصاري
  .من أهل غرناطة، يكىن أبا العاصي

  حاله
، ونبهائها، وكان من أهل الفضل والطلب، وإليه ينسب مسجد أيب العاصي، ومحام أيب العاصي، كان من قرائها: 

  .وكفى بذلك دليال على األصالة والتأثل، ذكره أبو القاسم ومل يذكر من أمره مزيداً على ذلك. ودربه بغرناطة
  حامت بن سعيد بن خلف

  بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا

  مان بن سعيد بن عبد امللك بن سعيد بن عمار بن ياسرابن سعيد بن احلسن بن عث
  أوليته

  .قد مر بعض ذلك وسيأيت حبول اهللا: 
  حاله



كان صاحب سيف وقلم وعلم، ودخل يف الفتنة : قال أبو احلسن بن سعيد يف كتابه املوضوع يف مآثر القلعة
أيب عبد اهللا حممد بن سعد بن مردنيش  املردنيشيه حسبما مر ذلك عند ذكر أخيه أيب حعفر، فصار من جلساء األمري

  .مبرسية، وأرباب آرائه، وذوي اخلاصة من وزرائه، وكان مشهوراً بالفروسية والشجاعة والرأي

وعرف بذلك فصار حيمل منه ما ال حيمل من غريه، . قال كانت التندير واهلزل قد غلبا عليه: حكاياته ونوادره
يوم اجلالب من حروبه، وقد صرب األمري صرباً مجيالً، ووايل الكر املرة . سعدقالوا، فحضر يوماً مع األمري حممد بن 

وذلك مبرأى من حامت، فرد رأسه إليه، وقال يا قائداً أبا الكرم كيف رأيت، فقال له حامت، لو رآك . بعد املرة
طرة، وإمنا هو للثبات ال تليق به املخا: السلطان اليوم لزاد يف مرتبك، فضحك ابن مردنيش، وعلم أنه أراد بذلك

وقال له يوماً وقد جرى ذلك اجلنات، جن اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالزنقات، وأردت أن أكون . والتدبري
من ضيافتك، فقال عبد الرمحن بن عبد امللك وهو إذ ذاك وزير األمري، وبيده اجملايب واألعمال لعل األمري اغتر 

م إال االسم، فقال احلامت، ولعل األمري اغتر بسماع أمانة عبد الرمحن، فقدمة على بسماع امسه حامت، ما فيه من الكر
وزرائه، وما عنده من األمانة إال االسم،فقال ابن مردنيش وقد ضحك، األوىل فهمت، ومل أفهم الثانية، فقال له 

أمري هذه : ن بن عوف رضي اهللاكاتبه أبو حممد السلمى، إمنا أشار إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه، يف عبد الرمح
  .أحسنتما: األمة، وأمني يف أهل السماء، وأمني يف أهل األرض، فطرب ابن مردنيش، وجعل يقول

  شعره

قال أبو احلسن ومل أحفظ من شعر حامت ما أورده يف هذا املكان إال قوله خياطب حفصة الركونية الشاعرة، اليت : 
  :ها بغرناطةيأيت ذكرها، حني فر إىل مرسية، وترك

  وأبصر ذو وهد سيل الظبات... أحن إىل ديارك يا حيايت 
  خفوق البند عاق عن القنات... وأهوى أن أعود إليك لكن 
  وليس حيله إال عدايت... وكيف إىل جنابك من سبيل 

  مولده
الً سرياص، تام كان طالباً نبيهاً مجي: وقال أبو القاسم الغافقي فيه عند ذكره. يف سنة مخس وثالثني ومخسمائة

  .املروءة، مجيل العشرة
  وفاته

  .قال، مات بغرناطة سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة
  حباسة بن ماكسن

  بن زيري بن مناد الصنهاجي

كان شهماً، هيباً، هبمةً من البهم، كرمياً يف قومه، أبياً يف نفسه، صدراً من صدور صنهاجة، وكان أشجع من أخيه 
  .حبوس
  وفاته

: ان عند ذكر وقعة رمداي بطرف قرطبة يف حروب الربابرة ألهلها يف شوال عام اثنني وأربعمائة قالقال أبو مرو
واستلحم حباسة بن ماكسن الصنهاجي ابن أخي زاوي بن زيري، وهو فارس صنهاجة طراً وفتاها، وكان قد تقدم 



ا، واتفق أن ركب بسرج طري العمل زعموا ملا بلغه اشتداد األمر فيها، فرمى بنفسه على طالهب. إىل هذه الناحية
فتطارح على من . متفتح اللبد، وخانه مقعده عند اجملاولة، لتقلبه على الصهوة، وقيل إنه كان منتبذاً على ذلك

بإزائه، ومضى قدماً بسكرى شجاعته ونشوته، يصافح البيوت بصفحته، ويستقبل القنا بلباته، ال يعرض له شيء إال 
أحد فرسان املوايل . رجه، فأتيح محامه الشتغاله بذلك، بطعنة من يد املسمى النبيه النصراينحطه، إىل أن مال به س

العامريني، فسقط لفيه، وانتظمته رماح املوايل فأبادته، وحامي أخوه حبوس، وبنو عمه، وغريهم من أجناد الربابرة 
ايل فاحتزوا رأسه، وعجلوا به إىل قصر بعد جالد طويل، وغلب عليه املو. على جئته، فلم يقدروا على استنقاذها

السلطان، وأسلموا جسده للعامة، فركبوه بكل عظيمة، واجتمعوا إليه اجتماع البغاث على كبري الصقورة، فجروه 
يف الطريق وطافوا به األسواق، وقطعوا بعض أعضائه، وأبدوا شواره وكبده بكل مكروه من أنواع األذى، بأعظم 

ولؤم القدرة، . ا جتراره، وأوقدوا له ناراً فخرقوه هبا جرياً على ذميم عادهتم، يف قبح املثلةما ركب ميت، فلما سئمو
واجنلت احلروب يف هذا اليوم ملصابه، عن أمر عظيم، وبلغ من مجيع الربابرة احلزن عليه مناله، ورأت أن دماء أهل 

  .من الكتاب املتني. قرطبة مجيعاً ال تعدله
  حبيب بن حممد بن حبيب

  .من أهل النجش من وادي املنصورة أخوه مالك النجشي، دباب احللقات، ومراد أذناب املقربني
  حاله

كان على سجية غريبة من اإلنقباض املشوب باالسترسال، واألمانة مع احلاجة، بادي الزي واللسان، حيفظ الغريب 
قدم . ه وحفظ القرآن ونغمةٌ حسنة عند التالوةوله قياٌم على الفق. من اللغة، وحيرك شعراً ال غاية وراءه يف الركاكة

احلضرة غري ما مرة، وكان األستاذ، إمام اجلماعة، وسيبويه الصناعة، أبو عبد اهللا ابن الفخار املعروف بالبريي، أبا 
مثواه وحمط طيته، يطلب منه مشاركته بباب السلطان يف جراية يرغب يف تسميتها، وحال يروم إصالحها، فقصدين 

منه رقعة تتضمن الشفاعة، وعرض على قصيدة من شعره يروم إيصاهلا إىل السلطان، فراجعت األستاذ  مصحباً
يا سيدي الذي أتشرف، وباالنتماء إىل معارفه أمتيز، وصل إىل عميد حصن : برقعة أثبتها على جهة اإلمحاض وهي

ترجج به احلكم يف الغاية يف أمثال تلك النجش، وناهض أفراخ ذلك العش، تلوح عليه خمائل أخيه املسمى مبالك، وي
املسالك، أشبه من الغراب بالغراب، وإهنا ملن عجائب املاء والتراب، فألقى من ثنائكم الذي أوجبته السيادة 

واألبوة، ما يقصر عن طيب األلوة، وختجل عند مشاهدته الغرر اجمللوة، وليست بأوىل بر أسديتم، ومكرمة أعدمت 
وإن كانت فهي إليكم منسوبة، ويف أياديكم حمسوبة، وبلوت من الرجل طلعة نتفة، مل يغادر من وأبديتم، واحلسنات 

صفات النبل صفة، حاضر مبسائل من الغريب، وقعد مقعد الذكي األريب، وعرض على حاجته وغرضه، وطلب 
خربها، وباكرين هبا اليوم  مين املشاركة، وهي مين ألمثالة مفترضة، ووعدين بإيقايف على قصيدة حربها وأنسى باخلرب

مباكرة الساقي بدهاقة، وعرضها على عرض التاجر نفائس أعالقه، وطلب مين أن أهذب له ما أمكن من معانيها 
وألفاظها، وأجلو القذى عن أحلاظها، فنظرت منها إىل روضٍ كثرت أثغابه وجيشٍ من الكالم زاحم خواصه أو 

ن ذلك وانقطعت، ورأيت ال جدوى إىل ذلك الغرض، ما مل تبدل شابه، ورمت اإلصالح ما استطعت، فعجزت ع
وهذا الفن أبقى اهللا سيدي، ما مل ميت إىل اإلجادة بسبب وثيق، وينتمي يف اإلحسان إىل جمد . األرض غري األرض

عريق، كان رفضه أحسن وأمحد، واطراحه بالفائدة أعود، وإذا اعتربه من عدل وقسط، وجده طريقني ال يقبل 
قيل لبعضهم أال تقول . ط، فمنهما مال يقتىن ويدخر، وسافلٌ يهزء به ويسخر، والوسط ثقيل ال يتلبس به نبيلالوس

وقال بعضهم، فالن كمغن وسط ال جييد فيطرب، . الشعر؟ فقال أريد منه ما ال يتأتى يل، ويتأتى يل منه ما ال أريده



لتوفيق، وإرشادكم الذي رافقة اهلدى ونعم الرفيق، أن فاقتضى نظركم الذي ال يفارق السداد وا. وال يسيء فيسلي
يشري عليه باالستغناء عن رفعها، واالمتساك عن دفعها، فهو أقوى ألمته، وأبقى على سكنته ومسته، وأستر ملا لديه، 

قبل أن ميد أبو حنيفة رجليه، وإن أصمت عن هذا العذل مسامعه، وهفت به إىل النجاح مطامعه، فليعمد على 
تصار، فذو اإلكنار جم العثار، وليعدل إىل اجلادة عن ثنيات الطرق، وجيتزىء عن القالدة مبا أحاط بالعنق، فإذا االخ

رتبها وهذهبا، وأوردها من موارد العبارة أعذهبا، توليت زفافها وإهداءها، وأمطت بني يدي الكفوء الكرمي رداءها 
  .والسالم

  محدة بنت زياد املكتب

  .مة بقرية بادي من وادي آشمن ساكين وادي احل
  حاهلا

  :قال أبو القاسم، نبيلةً، شاعرةٌ، كاتبة، ومن شعرها وهو مشهور
  له يف احلسن آثاٌر بوادي... أباح الدمع أسراري برادي 
  ومن روض يطرف بكل وادي... فمن هنر يطوف بكل روض 
  سبت ليب وقد سلبت فؤادي... ومن بني الظبا مهات إنس 

  وذاك األمر مينعين رقادي... ألمرٍ هلا حلظٌ ترقده 
  رأيت البدر يف جنح السوادي... إذا سدلت ذوائبها عليها 

  فمن حزن تسربل يف احلدادي... كأن الصبح مات له شقيق 
  :ومن غرائبها

  وما هلم عندي وعندك من ثار... وملا أىب الواشون إال قتالنا 
  وأنصاري وقلت محايت عند ذاك... وشنوا على آذاننا كل غارة 
  ومن نفسي بالسيف والسيل والنار... رميتهم من مقلتيك وأدمعي 

شاعرتان، أديبتان من أهل اجلمال، واملال، واملعارف والصون، إال : وقال أبو احلسن بن سعيد يف محدة وأختها زينب
  .أن حب األدب، كان حيملها على خمالطة أهله، مع صيانة مشهورة، ونزاهٍة موثق هبا

  احلاج الركوين حفصة بنت

من أهل غرناطة، فريدة الزمان يف احلسن، والظرف، واألدب واللوذعية، قال أبوالقاسم، كانت أديبة، نبيلة، جيدة 
  .البديهة، سريعة الشعر

  بعض أخبارها

  .قال الوزير أبو بكر بن حيىي بن حممد بن عمر اهلمداين، رغبت أخيت إىل حفصة أن تكتب شيئاً خبطها فكتبت
  غضى جفونك عما خطه القلم... احلسن بل يا ربة الكرم  يا ربة

  ال حتفلي بقبيح اخلط والكلم... تصفحيه بلحظ الود منعمة 
قال أبواحلسن بن سعيد، وقد ذكر أهنما باتا حبوز مؤمل يف جنة له هنالك على ما يبيت عليه أهل الظرف واألدب، 

  :قال



  ا حبوز مؤملرعانا وواران... رعى اهللا ليالً مل يرع مبذمم 
  إذا نفحت هبت بريح القرنفل... وقد نفحت من حنو جند أرجيه 

  قضيٌب من رحيان من فوق جدول... وغرد قمرٌي على الدوح وانثىن 
  عناق وضم وارتشاف مقبل... يرى الروض مسروراً مبا قد بدا له 

  :فقالت
  ولكنه أبدى لنا الغل واحلسد... لعمرك ما سر الرياض وصالنا 

  وال مدح القمري األ ملا وجد... النهر ارتياحاً لقربنا  وال صفق
  فما هو يف كل املواطن بالرشد... فال حتسنب الظن الذي أنت أهله 
  ألمرٍ سوى كي ما يكون لنا رصد... فما خلت هذا األفق أبدى جنومه 

وداء أسعت له من بعض قال أبواحلسن بن سعيد، وباهللا ما أبدع ما كتبت به إليه وقد بلغها أنه علق جبارية س
  :القصور، فاعتكف معها أياماً وليايل، بظاهر غرناطة، يف ظل ممدود، وطيب هوى مقصور وممدود

  أوقعه حنوه القدر... يا أظرف الناس قبل حالٍ 
  بدائع احلسن قد ستر... عشقت سوداء مثل ليل 
  كال وال يبصر اخلفر... ال يظهر البشر يف دجاها 

  بكل من هام يف الصور... رى باهللا قل يل وأنت أد
  ال نوار فيه وال زهر... من الذي هام يف جنان 

  :فكتب إليها بأظرف اعتذار، وألطف أنوار
  له من ذنبه معتذر... ال حكم إال آلمر ناٍه 

  أعيذ مداه بالسور... له حميا به حيايت 
  وطلعٍة الشمس والقمر... كصحبة العيد يف ابتهاج 

  اطرافاً له خرب... سعده مل أمل إليه إال 
  قي وانعكس الفكر والنظر... عدمت صبحي فاسود عش 

  حي فكيف ال تفسد الفكر... إن مل تلح يا نعيم رو 
وأعطت البواب بطاقةً . قال، وبلغنا أنه خال مع حامت وغريه من أقارهبم، هلم طرٌب وهلو، فمرت على الباب مستترة

  :فيها مكتوب
  مع من حمبه بالوصالطا... زائر قد أتى جبيد غزال 
  أم لكم شاغلٌ من األشغال... أتراكم بإذنكم مسعفيه 

فكتب . فلما وصلت الرقعة إليه، قال ورب الكعبة، ما صاحب هذه الرقعة إال الرقيعة حفصة، مث طلبت فلم توجد
  :إليها راغباً يف الوصال واألنس املوصول

  وقيا صاحباً قد آن منه الشر... أي شغل عن احلبيب يعوق 
  من مجيع املىن فكم ذا تشوق... صل وواصل فأنت أشهى إلينا 

  عرفاً إن جفوتنا أو غبوق... حبياة الرضى يطيب صبوٌح 
  واجتماع إليه عز الطريق... ال وذل اهلوى وعز التالقي 



ا يوماً وانتهت إىل أن علمت النساء يف دار املنصور، وسأهل. وكانت أستاذة وقتها: وذكرها األستاذ يف صلته فقال
  :أن تنشده ارجتاال فقالت

  يكون للدهر عدة... أمنن على بصك 
  احلمد هللا وحده... ختط ميناك فيه 

  .فمن عليها، وحرز هلا ما كان هلا من ملك: قال
  .توفيت حبضرة مراكش يف آخر مثانني أو إحدى ومثانني ومخسمائة: قالوا: وفاهتا

  اخلضر بن أمحد

  بن اخلضر بن أيب العافية

  .أهل غرناطة، يكىن أبا القاسممن 
  حاله

من كتاب عائد الصلة، كان رمحه اهللا صدراً من صدور القضاة، من أهل النظر والتقييد، والعكوف على الطلب، 
مضطلعاً باملسائل، مسائل األحكام، مهتدياً ملظنات النصوص، نسخ بيده الكثري، وقيد على الكثري من املسائل، حىت 

وكان بصرياً بعقد الشروط، ظريف اخلطاب، بارع األدب، شاعراً . الناس يف املشكالتعرف فضله، واستشاره 
. وتصرف يف الكتابة السلطانية، مث يف القضاء، وانتقل يف الواليات الرفيعة النبيهة. مكثراً، مصيباً غرض اإلجادة

ن، وحامل لواء اإلحسان، ألهل وليس اخلرب كالعيا. فارس يف ميدان البيان: وجرى ذكره يف التاج احمللي مبا نصه
هذا الشان، رفل يف حلل البدائع فسحب أذياهلا، وشعشع أكواس العجائب فأدار جرياً هلا، واقتحم على الفحول 

عكف واجتهد، وبرز إىل مقارعة . أغياهلا، وطمح إىل الغاية البعيدة فناهلا، وتذوكرت املعصالت فقال أنا هلا
وبرع يف معرفة . غ الغاية وتوصل، وتوىل القضاء، فاضطلع بأحكام الشرعاملشكالت وهند، فعلم وحصل، وبل

األصل والفرع، ومتيز يف املسائل بطول الباع، وسعة الذراع، فأصبح صدراً يف مصره، وغرة يف صفحة عصره، 
بلغاء يد وسيمر من بديع كالمه، وهثات أقالمه، وغرر إبداعه ودرر اختراعه، ما يستنري لعلم احلليم، وتلقى له ال

  .التسليم
  شعره

  :قال يف غرض احلكمة واألمثال
  ينجيك منه إذا ارتأيت مروما... عز اهلوى نقصان والرأي الذي 

  خالف وفاقهما تعد حكيما... فإذا رأيت الرأي يتبع اهلوى 
  خف من نصيحك ذي السفاهة شوما... وكيف ختاف من احلليم مراجياً 

  هم ظلوماً كنت أو مظلومامن... واحذر معادات الرجال توقياً 
  عاراً وال خيشى العقوبة لؤما... فالناس إما جاهلٌ ال يتقى 

  كالقوس ترسل سهمها مسموما... أو عاقلٌ يرمي بسهم مكيدٍة 
  وتسد فتدعي سيداً وحليما... فاحلم عن القسمني تسلم منهما 

  أن ال تدمي على الصفاء قدميا... ودع املعادات اليت من شأهنا 



  ممن يغالب ما حييت ندميا... ملغالبة الوداد فال تكن أبت ا
  جناح الذل واخضع ظاعناً ومقيما... وإذا منيت بقربه فاخفض له 
  إن مل ميل للريح عاد رميما... إن الغريب لكالقضيب حماير 

  ما بعده جيىن عليك مهوما... وارع الكفاف وال جتاوز حده 
  يكون به املديح ذميمافيما ... وابسط يديك مىت غنيت وال تكن 

  ذير يومئذ أخوه رجيما... وإذا بذلت فال تبذر إن ذا التب 
  واحسب ورود املاء منه محيما... وعف الورود إذا تزاحم مورٌد 

  يصحب لئيم األصل عد لئيما... واصحب كرمي األصل ذا فضلٍ فمن 
  عنه فليس ملا يقول كرميا... فالفضل من لبس الكرام فمن عرا 

  مثلٌ جرى جرى الرياح قدميا... ارن باملقارن يقتدي إن املق
  تعدم حلي التقوى تعد عدميا... ومجاع كل اخلري يف التقوى فال 

  :وقال يصف الشيب من قصيدة، وهي طويلة، أوهلا
  فامحد سراك جنوت مما تتقى... الح الصباح صباح شيب املفرق 

  املعتق قد أعتقتك وحق قدر... هي شيبة اإلسالم فاقدر قدرها 
  بالعكس من معهود خٍط مهرق... خطت بفودك أبيضاً يف أسوٍد 

  فأعار دمهته شتات األبلق... كالربق راع بسيفه طرف الدجا 
  وجير ثوب ضيائه باملشرق... كالفجر يرسل يف الدجنة خيطه 

  فتراه بني خالله كالزئبق... كاملاء يستره بقعر طحلب 
  أ امللسوع منه إذا رقىال يرب... كاحلية الرقشاء إال أنه 

  يا ليت شيطان الصبا مل حيرق... كالنجم عد لرجم شيطان الصبا 
  إال بغصن ذابلٍ مل يورق... كالزهر إال أنه مل يستنم 

  يبكي العيون بدمعه املترقرق... كتبسم الزجني إال أنه 
  للعني أبكي من بياض املفرق... وكذا البياض قذى العيون وال ترى 

  جيزعن من ألالئه املتألق... هو لون خدودها ما للغواين و
  ملع السيوف على املفارق يفرق... وأخلته ملع السيوف ومن يشم 
  فكن خائفاً ما خفن منه واتق... هو ليس ذاك وال الذي أنكرته 

  ويضيع خسرا فيه مال املنفق... داٌء يعز على الطبيب دواؤه 
  زين املتقى شني املسيء الفعل... لكنه واحلق أصدق مقولٍ 

  :ومن مقطوعاته قوله
  وال دار من يألف اهلون دارا... أقلى فما الفقر باملرء عاٌر 
  غىن النفس فاختذه شعارا... وما يكسب العز إال الغىن 

  فيحسن إال وساء انتشارا... وما اجتمع الشمل يف غريه 
  فيأمل قلبك منه انكسارا... فدهر غريك ال تنظرن 



  تساقط عليك األماين مثارا... ى وهزي إليك جبذع الرض
  :وقال أيضاً

  واجلهل قبٌح وشني... العلم حسٌن وزين 
  والفقر ذلٌ وحني... واملال عٌز وعيٌش 

  فمنهم أسٌت وعني... والناس أعضاء جسم 
  ما يف الذي قلت مني... هذي مقالة حق 

  :وقال أيضاً
  فتلقاه من بعد ذاك طلقا... إن أراك الزمان وجهاً عبوساً 

  فة عنيٍ ترتاح فيه وتشقى... ال يهمنك حاله إن يف طر 
  لذوي احلالتني يف الدهر يبقى... أي عز رأيت أو أي ذل 

  ما الذي يف وقت الظهرية تلقى... سل جنوم الدجى إذا ما استنارت 
  كل شيء يفىن وربك يبقى... وتفكر وقل بغري ارتيابٍ 

  :وقال أيضاً
  عود النضارة للقضيب املورق... لو أن أيام الشباب تعود يل 

  وبقيت منتظراً آلخر مونق... ما إن بكيت على شبابٍ قد ذوى 
  :وقال يف القلم

  وإن مل يكن إال قصرياً جموفا... لك القلم األعلى الذي طال فخره 
  فها هو أمضى ما يكون حمرفا... تعلم منه الناس أبدع حكمة 

  :وقال يف التشبيه
  ت منه كمائمه املبيضة اللون... تتح كأمنا السوسن الغض الذي اف

  تلقى هبا من يراها خيفة العني... بنان كف فتاٍة قط ما خضبت 
  :وقال يعرض بقوم من بين أرقم

  فقل رب من لدغه سلم... إذا ما نزلت بوادي اآلشى 
  به عصبةٌ من بين أرقم... وكيف السالمة يف موطنٍ 

  :وهو بديع. وقال مورياً بالفقه
  ثابت الرسم منذ مخسني حجة... الليايل قدٌمي  يل ديٌن على

  يف تقادم الدهر حجة... أقاعداً باحلكم عليها أم هلا 
  :وخنتم مقطوعاته بقوله

  ومل ال وخري العاملني شفيع... جنوت بفضل اهللا مما أخافه 
  فكيف إذا كان الشفيع أضيع... وما ضعت يف الدنيا بغري شفاعة 

  :وقال أيضاً
  من األمر ختلص باملرام وباألجر...  فيما ترومه عليك بتقوى اهللا

  وال دفع ضرٍ يف سرار وال جهر... وال ترج غري اهللا يف نيل حاجٍة 



  وفارقه إميانه وهو ال يدر... فمن أم غري اهللا أشرك عاجال 
عام مخسة  تويف قاضياً بربجة، وسيق إىل غرناطة فدفن بباب إلبرية عصر يوم األربعاء آخر يوم من ربيع: وفاته

  .وأربعني وسبعمائة
  خالد بن أيب خالد البلوي

  .خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أيب خالد البلوي من أهل قنتورية، من حصون وادي املنصورة
  حاله

هذا الرجل من أهل الفضل والسذاجة، كثري التواضع، منحط يف ذمة التخلق، نابه اهليئة، حسن األخالق، مجيل 
دب، قضى ببلده وبغريه، وحج وقيد رحلته يف سفر، وصف فيه البالد ومن لقي، بفصول جلب العشرة، حمٌب يف األ

وقفل إىل األندلس، وارتسم يف تونس يف الكتابة . أكثرها من كالم العماد األصبهاين، وصفوان وغريمها، من ملح
  .عن أمريها زماناً يسرياً، وهو اآلن قاض ببعض اجلهات الشرقية

لة اليت صدرت عين يف صحبة الركاب السلطاين عند تفقد البالد الشرقية، يف فصل حفظه وجرى ذكره يف الرح
  :الناس، وأجروه يف فكاهاهتم وهو

والصبح من باب املشرق توجل، عدنا وتوفيق اهللا قائٌد، وكنفنا من عنايته صلةٌ وعائٌد، تتلقى . حىت إذا الفجر تبلج
ىل قنتورية، فناهيك من مرحلة قصرية كأيام الوصال، قريبة البكر من ركابنا األفواج، وحتيينا اهلضاب والفجاج إ

اآلصال، كان املبيت بإزاء قلعتها السامية االرتفاع، الشهرية االمتناع، وقد برز أهلها يف العديد والعدة، واالحتفال 
تخلف ولٌد عن والٍد، الذي قدم به العهد على طول املدة، صفوفاً بتلك البقعة خيالً ورجال كشطرنج الرقعة، مل ي

وركب قاضيها ابن أيب خالد، وقد شهرته النزعة، احلجازية، وقد لبس من احلجازي، وأرخى من البياض طيلسانا، 
وتشبه باملشارقة شكالً ولسانا، وصبغ حليته باحلناء والكتم، والث عمامته واختتم، والبداوة تسمه على اخلرطوم، 

ل املخطوم، فداعبته مداعبة األديب لألديب، واألريب لألريب، وخريته بني وطبع املاء واهلواء يقوده قود اجلم
خصلتني، وقلت نظمت مقطوعتني، إحدامها مدٌح، واألخرى قدٌح، فإن مهت دميتك، وكرمت شيمتك، فللذين 

يت، انشدين ألرى على أي أمري أتيت، وأفرق بني ما جنيتين وما جن: فقال. وإال فاملثل األدىن. أحسنوا احلسىن
  :فقلت

  قاري الضيوف بطارٍف وبتالد... قالوا وقد عظمت مربة خالد 
  قطعت بكل جمادل وجمالد... ماذا متمت به فجئت حبجة 
  أدٌب أقمناه مقام الوالد... أن يفترق نسٌب يؤلف بيننا 

ت إىل قراي بذي ويسري التنبيه كافٍ للنبيه، فقال، لس. وأما الثانية فيكفي من الربق شعاعه، وحسبك من شر مساعه
حجة، وإذا عزمت فأصاحلك على دجاجة، فقلت ضريبةٌ غريبةٌ، ومؤنةٌ قريبةٌ، عجل وال تؤجل، وإن انصرم أمد 
النهر فأسجل، فلم يكن إال كال وال، وأعوانه من القلعة تنحدر، والبشر منهم بقدومها يبتدر، يزفوهنا كالعروس 

ر يقول أخوها اخلصي املوجه إىل احلضرة العلية، وأدنوا مرابطها من فوق الرؤوس، فمن قائل يقول أمها ميانية، وآخ
املضرب بعد صالة املغرب، وأحلقوا يف السؤال، وتشططوا يف طلب النوال، فقلت يا بين اللكيعة جئتم ببازي، مباذا 

دى، كنت أجازي، فانصرفوا وما كادوا يفعلون، وأقبل بعضهم على بعض يتالومون، حىت إذا سلت لذحبها امل
وبلغت من طول أعمارها املدى، قلت يا قوم ظفرمت بقرة العني، وابشروا باقتراب اللقاء، فقد ذحبت لكم غراب 



  .البني
وصل : ولقد بلغين أنه هلذا العهد بعد أن طال املدى، يتظلم من ذلك، وينطوي من أجله على الوجدة، فكتبت إليه

يه، وارث العدالة عن عمه وابن أبيه، يف عزة تظلله، ووالية تتوج جاهه اهللا عزة الفقيه النبيه، العدمي النظري والتشب
  .وتكاله

  داود بن سليمان

  بن داود بن عبد الرمحن بن سليمان بن عمر

  .ابن حوط اهللا األنصاري احلارثي األندي يكىن أبا سليمان
  أوليته

بشرقي األندلس، وانتقل أبو سليمان  قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، من بيت علم وعفاف، أصله من أندة، حصن
  .هذا مع أخيه أيب حممد إىل حيث يذكر بعد

  حاله
قال ابن عبد امللك، كان حافظاً للقراءة، عارفاً بإقراء القرآن هبا، أتقن ذلك عن أبيه، مث أخيه كبريه أيب حممد، حمدثاُ 

اً ملا ينقله، عارفاً بطرق احلديث، أطال الرحلة متسع الرواية، شديد العناية هبا، كثري السماع، مكثراً، عدالً، ضابط
يف بالد األندلس، شرقها وغرهبا، طالبا للعلم هبا، ورحل إىل سبتة وغريها، من بالد األندلس العدوية، وعين بلقاء 

الشيوخ كباراً وصغاراً، واألخذ منهم، أمت عناية، وحصل له بذلك ما مل حيصل لغريه، وكان فهيماً بصرياً بعقد 
شروط، حاذقاً يف استخراج نكتها، تلبس بكتبها زماناً طويالً مبسجد الوحيد من مالقة، وكان حمباً يف العلم وأهله، ال

حريصاً على إفادته أياهم، صبوراً على مساع احلديث، حسن اخللق طيب النفس، متواضعاً، ورعاً، منقبضاً، لني 
  .احلياء، رقيق القلب، تعدد الثناء عليه من اجللة اجلانب، خمفوض اجلناح، حسن اهلدى، نزيه النفس، كثري

وقال ابن . قال ابن الزبري، كان من أهل العدالة والفضل، وحسن اخللق، وطيب النفس والتواضع، وكثرة احلياء
. وقال أبو عبد اهللا بن سلمة مثل ذلك. عبد اجمليد، كان ممن فضله اهللا حبسن اخللق واحلياء على كثري من العلماء

  .مبثله... ابن وقال
  مشيخته

. قال األستاذ، أقرأ مبرسيه، وأخذ هبا، وبقرطبه، ومالقة، وإشبيلية، وغرناطة وسبتة، وغريها من بالد األندلس
وغرب العدوه، واعتناؤه يعينه وأخاه بباب الرواة، واألخذ عن الشيوخ، حىت اجتمع هلما ما مل جيتمع ألحد من أهل 

اود، وأبو احلسن صاحل بن حيىي بن صاحل األنصاري، وأبوالقاسم بن حسن، عصرمها، فمن ذلك أبومها أبو د
وأبوعبد اهللا بن محيد، وأبو زيد السهيلي، وأبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عراق الغافقي، وأبوالعباس حيىي بن عبد 

أيب حممد ابن عبد اهللا، الرمحن اجملريطي، وعن ابن بشكوال، وأخذ عن أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، و
وأيب عبد اهللا بن الفخار احلافظ، وأيب العباس بن مضاء، وأيب حممد ابن بونة، وأيب حممد بن عبد الصمد بن يعيش 

الغساين، وأيب بكر بن أيب محزة، وأيب جعفر بن حكم الزاهد، وأيب خالد بن يزيد بن رفاعة، وأيب حممد عبد املنعم ابن 
كوثر، وأيب عبد اهللا بن عروس، وأيب بكر بن أيب زمنني، وأيب حممد بن مجهور، وأيب بكر بن  الفرس، وأيب احلسن بن

النيار، وأيب احلسن بن حممد بن عبد العزيز الغافقي الشقوري، وأيب القاسم احلويف القاضي، وأيب بكر بن بيبش بن 



كر ابن مالك الشريشي، وأيب عبد اليسر حممد ابن بيبش العبدري، وأيب الوليد بن جابر بن هشام احلضرمي، وأيب ب
  .اجلزيري، وأيب بكر بن عبد اهللا السكسكي وأيب احلجاج ابن الشيخ الفهري، وغريهم ممن يطول ذكرهم

  قضاؤه وسريته فيه

قال ابن الربيع الزمت ابين حوط اهللا، فكان أبو حممد يفوق أخاه والناس يف العلم، وكان أبو سليمان يفوق أخاه 
واستقضى بسبتة واملرية واجلزيرة اخلضراء، وقام قاضياً هبا مدة، مث نقل منها إىل قضاء بلنسية آخر . احللم والناس يف

مثان وستمائة، مث صرف بأيب القاسم بن نوح، وقدم على القضاء مبالقة يف حدود إحدى عشر وستمائة، فشكرت 
مة، كان إذا حضر خصوم، ظهر منه من التواضع قال أبو عبد اهللا بن سل. أحواله كلها، وعرف يف قضائه بالنزاهة

ووطأة األكناف، وتبيني املراشد والصرب على املداراة، واملالطفة، وحتبيب احلق، وتكريه الباطل، ما يعجز عنه، ولقد 
حضرته، وقد أوجبت األحكام عنده احلدود على رجل، فهاله األمر، وذرفت عيناه، وأخذ يعتب عليه ويؤنبه على 

سه إىل هذا، وأمر بإخراجه ليحد بشهود يف موضع آخر لرقة نفسه، وشدة إشفاقه، واستمرت واليته أن ساق نف
  .مبالقة إىل أن تويف

  مولده
  ببلدة أندة سنة ستني ومخسمائة

  وفاته
قال أبو عبد الرمحن بن غالب، تويف إثر صالة الصبح من يوم السبت سادس ربيع اآلخر سنة إحدى وعشرين 

ثر صالة العصر يوم وفاته، بسفح جبل فارة، يف الروضة املدفون هبا أخوه أبو حممد، فأتبعه الناس وستمائة، ودفن إ
  .ثناًء مجيال، ذكر، واختلفوا يف جنازته، وخرج إليها النساء، والصبيان داعني متبكني

  رضوان النصري

  احلاجب املعظم

  .حسنة الدولة النصرية، وفخر مواليها
  أوليته

 أنه من أهل القلصادة، وأن انتسابه يتجاذبه القشتالية من طرف العمومة، والربجلونية من أخربين. رومي األصل
وأن أباه أجلأه اخلوف بدم ارتكبه يف حمل أصالته من داخل قشتالة إىل السكين . طرف اخلؤولة، وكالمها نبيه يف قومه

لطانية، وحمض إحراز رقه، السلطان دايل حبيث ذكر، ووقع عليه سباٌء يف سن الطفولية، واستقر بسببه بالدار الس
قومه، أبو الوليد املار ذكره، فاختص به، والزمه قبل تصيري امللك إليه، مؤثراً له مغتبطاً مبحائل فضله، ومتاثل 

استقامته، مث صري امللك إليه فتدرج يف معارج حظوته، واختص بتربية ولده، وركن إىل فضل أمانته، وخلطه يف قرب 
سه، واستجلى األمور املشكلة بصدقه، وجعل اجلوائز السنيه لعظماء دولته على يده، وكان يوجب حقه، اجلوار بنف

ويعرف فضله، إىل أن هلك، فتعلق بكنف ولده، وحفظ مشله، ودبر ملكه، فكان آخر اللخف، وستراً للحرم، 
  .وشجًى للعدا وعدة يف الشدة، وزيناً يف الرخاء، رمحة اهللا عليه

  حاله وصفته



مقبل الصورة، حسن اخللق، واسع . معتدل القد والسحنة، مرهب البدن. كان هذا الرجل مليح الشيبة واهليئة
الصدر، أصيل الرأي، رصني العقل، كثري التجمل، عظيم الصرب، قليل اخلوف من اهليعات، ثابت القدم يف األزمات، 

العفه، مثالً يف النزاهة، ملتزماً للسنة، دؤباً على  ميمون النقيبة، عزيز النفس، عايل اهلمة، بادي احلشمة، آية يف
اجلماعة، جليس القبلة، شديد اإلدراك مع السكون، ثاقب الذهن مع إظهار الغفلة، مليح الدعابة مع الوقار 

والسكينة، مستظهراً لعيون التاريخ، ذاكراً للكثري من الفقه واحلديث، كثري الدالة على تصوير األقاليم وأوضاع 
د، عارفاً للسياسة، مكرماً للعلماء، متركاً للهوادة، قليل التصنع، نافراً من أهل البدع، متساوي الظاهر البال

  .والباطن، مقتصداً يف املطعم وامللبس
  مكانته من الدين

أتفق على أنه مل يعاقر مسكراً قط وال زن هبناة، وال لطخ بريبة، وال وصم خبلة تقدح يف منصب، وال باشر عقاب 
  .ز، وال أظهر شفاء من غائظ، وال اكتسب من غري التجر والفالحة ماالجا

  آثاره
ومل تكن هبا بعد، وسبب إليها الفوائد ووقف عليها الرباع املغلة، وانفرد مبنقبها، فجاءت . أحدث املدرسة بغرناطة

يه عليها، وأدار السور نسيجة وحدها هبجة وصدراً وظرفاً وفخامة، وجلب املاء الكثري إليها من النهر، فأبد سق
األعظم على الربض الكبري املنسوب للبيازين، فانتظم منه النجد والغور، يف زمان قريب، وشارف التمام إىل هذا 

العهد، وبىن من األبراج املنيعة يف مثامل الثغور وروايب مطالعها املنذرة، ما ينيف على أربعني برجا، فهي ماثلة 
ي من ثغر برية إىل األحواز الغريبة، وأجرى املاء جببل مورور، مهتدياً إىل ما خفي على كالنجوم ما بني البحر الشرق

  .من تقدمه، وأفذاذ أمثال هذه األنقاب يشق تعداده
غزا يف السادس والعشرين من حمرم عام ثالثة وثالثني وسبعمائة جبيش مدينة باغة، وهي ما هي من الشهرة، : جهاده

ا، وشد حصارها وعاق الصريخ عنها، فتملكها عنوة، وعمرها باحلماة ورتبها باملرابطة، وكرم البقعة، فأخذ مبخنقه
فكان الفتح فيها عظيما، ويف أوائل شهر احملرم من عام اثنني وثالثني وسبعمائة غزا باجليش عدو املشرق، وطوى 

، وهو حصن أمن غائلة العدو املراحل جمتازاً على بالد قشتالة، لورقة ومرسية، وأمعن فيها، ونازل حصن املدور
مكتنٌف بالبالد، مد بالبسيين، موضوٌع على طية التجارة، وناشبه القتال، فاستوىل عنوة عليه منتصف احملرم من العام 

وغزواته كثرية، كمظاهرة األمري الشهري أيب مالك على منازلة جبل . املذكور، وآب مملوء احلقائب سبياً وغنماً
فيه من اجلد والصرب، وأوثر عنه من املنقبة، الدالة على صحة اليقني، وصدق اجلهاد، إذ  الفتح، وما اشتهر عنه

  .أصابه سهم يف ذراعه وهو يصلي، فلمي شغله عن صالته، وال محله توقع اإلغارة على إبطال عمله

مري املسلمني أيب ملا استوثق أمر األمري املخصوص بتربيته، حممد ابن أ: ترتيب خدمته وما ختلل عن ذلك من حمنته
الوليد نصر، وقام باألمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن احملروق، ووقع بينه وبني املترجم عهٌد على الوفاء 
واملناصحة، ومل يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة كذا من رجب عام مثانية وعشرين وسبعمائة، وبعثه ليال إىل مرسي 

ن قصبتها بغياً عليه، وارتكب فيه أشنوعة أساءت به العامة، وأنذرت باختالل احلال، مث املنكب، واعتقله يف املطبق م
أجازه البحر، فاستقر بتلمسان، ومل يلبث أن قتل املذكور، وبادر سلطانه املوتور بفرقته عن سدته، فاستدعاه فلحق 

نيطت به األمور، وأسلم إليه امللك، حمله من هضبة امللك متملياً ما شاء من عز وعناية، فصرفت إليه املقاليد، و
وأطلقت يده يف املال، واستمرت األحوال إىل عام ثالثة وثالثني وسبعمائة، والتأث األمر وظهر من سلطانه التنكر 



عليه، فعاجله احلمام فخلصه اهللا منه، ووىل أخوه أبو احلجاج من بعده، فوقع اإلمجاع على اختياره للوزارة أوائل 
أربعة وثالثني وسبعمائة، فرضي الكل به، وفرحت العامة واخلاصة للخطة، الرتفاع املنافسات مبكانه،  احملرم من عام

ورضي األضداد بتوسطه، وطابت النفوس باألمن من غائلته، تفوىل الوزارة وسحب أذيال امللك، وانفرد باألمر 
يوش، إىل ليلة األحد الثاين والعشرين من واجتهد يف تنفيذ األحكام، وتقدم الوالة، وجواب املخاطبات، وقواد اجل

رجب عام أربعني وسبعمائة، فنكبه األمري املذكور نكبة ثقيلة الربك، هائلة الفجأة من غري زلة مأثورة، وال سقطة 
معروفة، إال ما ال يعدم بأبواب امللوك من شرور املنافسات، ودبيب السعايات الكاذبة، وقبض عليه بني يدي حمراب 

ن احلمراء إثر صالة املغرب، وقد شهر الرجال سيوفهم فوقه حيفون به، ويقودونه إىل بعض دور احلمراء، اجلامع م
وكبس ثقات السلطان منزله، فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة، وضم إىل املستخلص عقاره، وسوغ اخلرب عظيم 

اعتقاله، ورتب احلرس عليه إىل أوائل شهر ربيع  غالته، مث نقل بعد أيام إىل قصبة أملرية حمموال على الظهر، فشد هبا
الثاين من عام أحد وأربعني وسبعمائة، فبدا للسلطان يف أمره واضطر إىل إعادته، ووجد فقد نصحه، وأشفق ملا عدم 
من أمانته، واالنتفاع برأيه، وعرض عليه مبا لنوم الكف واإلقصار عن ضره، فعفا عنه، وأعاده إىل حمله من الكرامة، 
وصرف عليه من ماله، وعرض الوزارة فأباها، واختار برد العافية، وأنس لذة التخلي، فقدم لذلك من سد الثغور، 

فكان له اللفظ، وهلذا الرجل املعىن، فلم يزل مفزعاً للرأي، حملى يف العظة على الوالية، كثري اآلمل والغاشي، إىل أن 
سني وسبعمائة، فشعب الثأي، وحفظ البلوى، وأخذ البيعة تويف السلطان املذكور غرة شوال من عام مخسة ومخ

وقد حتكمت التجربة، وعلت . لولده سلطاننا األسعد أيب عبد اهللا، وقام خري قيام بأمره، وجرى على معهود استربائه
السن، وزادت أنة اخلشية، وقربت من لقاء اهللا الشقة، فال تسأل عما حط من خل، وأفاض من عدل، وبذل من 

اة، وحلول عقد السلم، وسد أمور اجلند على القل، ودامت حاله متصلة على ما ذكره، وسنه تتوسط عشر مدار
وقد علم اهللا أين مل حيملين على تقرير سريته، واإلشادة مبنقبته داعيةٌ، وإمنا هو قول باحلق، . التسعني إىل أن حلق بربه

  وإذا قلتم فأعدلوا: وتسليم حلجة الفضل، وعدل يف الوصف، واهللا عز وجل يقول
  وفاته

يف ليلة األربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستني وسبعمائة، طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثلث الليل، 
متبذل اللبسة، خالص الطوية، مقتضياً لألمن مستشعراً للعافية، قائماً على املسلمني بالكل حامال للعظيمة، وقد 

، فكسروا غلقه بعد طول معاجلة، ودخلوا عليه وقتلوه بني أهله وولده، وذهبوا إىل الدايل بادره الغادرون بسلطانه
برأسهن وفجعوا اإلسالم، بالسائس اخلصيب املتغاضي، راكب منت الصرب، ومطوق طوق النزاهة والعفاف، وآخر 

اء حلود مواليه من الضايف على األندلس، ولوئم من الغدبني رأسه وجسده، ودفن بإز. رجال الكمال والستر
وقلت عند الصالة عليه، أخاطبه دون . السبيكة ظهراً، ومل يشهد جنازته إال القليل من الناس، وتربك بعد بقربه

  :اجلهر من القول ملكان التقية
  فال مورٌد إال سيتلوه مصدر... أرضوان ال توحشك فتكة ظامل 

  قدريشهد خبافيه القضاء امل... وهللا سرٌ يف العباد مغيٌب 

  عليك ورضوان من اهللا أكرب... مسيك مرتاٌح إليك مسلم 
  وال العيش يف دار اخللود مكدر... فحث املطاليس النعيم منغٌص 

  زاوي بن زيري



  بن مناد الصنهاجي

  .احلاجب املنصور، يكىن أبا مثىن
  أوليته

املشاحنة اليت أوجبت خماطبة  قد مر ما حدث بني أبيه زيري وبني قرابته من ملوك إفريقية، وباديس بن منصور من
فدخل األندلس، منهم على عهده مجاعة وافرة من مساعري . املظفر بن أيب عامر يف اللحاق باألندلس، وإذنه يف ذلك

احلروب وآثار احلتوف، مع شيخهم هذا وأمريهم، ودخل منهم معه أبناء أخيه ماكسن وحباسة وحبوس، وقاموا يف 
اسم احلجابة، فلما اختل بناء اخلالفة، مبحمد بن عبد اجلبار امللقب باملهدي، أذهلم مجلة املظفر، وزاوي خمصوٌص ب

وتنكر هلم، وأشاع بينهم وبني أمثاهلم من الربابر، املغايرة، فكان ذلك سبب الفتنة اليت يسميها أهل األندلس 
رى، وحركوا على أهل قرطبة بالرببرية، فاحناشوا، ونفروا عهده، وبايعوا سليمان بن احلكم، واستعانوا بالنصا

خصوصاً، وعلى أهل األندلس عموماً، ما شاء اهللا من استباحة، وإهالك النفوس، وغلبوا على ملك األندلس، وما 
وراء البيضة، واقتسموا أمهات األقطار، واحنازوا إىل بالد تضمهم، فاحنازت صنهاجة مع رئيسهم املذكور إىل 

جأ، ومحاها زاوي املذكور، وأقام هبا ملكاً، وأثل هبا سلطاناً لذويه، فهو أول من غرناطة، فأووا إليها، واختذوها مل
مدن غرناطة، وبناها وزادها تشييداً ومنعة، واتصل ملكه هبا، وارتشحت عروقه، إىل أن كان من ظهوره هبا 

آلخذين بكظمه، مبا تقرر وأحوازها، على عساكر املوايل، الراجعني بإمامهم املرتضى إىل قرطبة، البادين بقتاله، وا
  .ويتقرر يف اسم املرتضى، من باب احملمدين حبول اهللا

وكان زاوي كبش احلروب، وكاشف الكروب، خدم قومه شهري الذكر أصيل اجملد، املثل املضروب يف الدهاء، 
وحكيت له يف  قال بعضهم، أحكم التدبري، والدولة تسعده، واملقادر تنجده،. والرأي، والشجاعة، واألنفة، واحلرم

  .احلروب حكايات عجيبة
  بعض أخباره يف الرأي

قال أبو مروان، وقد مر ذكر الفتنة الرببرية، ملا خلص مأل القوم، لتشاور أمريهم وهم فرض يف خروجهم من 
قرطبة، عند ما انتهوا إىل فحص هالل، واجتمعوا على التأسي، وضرب هلم زعيمهم زاوي بن زيري بن مناد 

ال بأرماح مخسة مجعها مشدودة، ودفعها ألشد من حضره منهم، وقال، إجهد نفسك يف كسرها كما الصنهاجي، مث
هي وأغمزها، فعاجل ذلك فلم يقدر عليه، فقال له حلها وعاجلها رحماً رحماً، فلم يبعد عليه دقها، فأقبل على اجلماعة، 

تبقوا، واجلماعة يف طلبكم، فانظروا ألنفسكم هذا مثلكم يا برابرة، إن مجعتم مل تطاقوا، وإن تفرقتتم مل : فقال
وعجلوا، فقالوا نأخذ بالوثيقة، وال نلقى بأيدينا إىل التهلكة، فقال هم بايعوا هلذا القرشي سليمان، يرفع عنكم 

 األنفة يف الرياسات، وتستميلون إليه العامة باجلنسية، ففعلوا، فلما متت البيعة، قال إن مثل هذا احلال ال يقوى على
أهل اإلستطالة، فيقيد له رئيس كل قبيله منكم، قبيلة يتكفل السلطان بتقوميهم، وأنا الكفيل بصنهاجة، قال، 

وامتارت بطون القبائل على أرحامها، وقبائلها إىل أفخاذها وفصائلها، فاجتمع كل فريق منهم على تقدمي سيده، 
تألفة باألندلس لطاعة أمريها، املنادين له إىل ان فاجتمعت صنهاجة على كبريها زاوي، ومل تزل تلك القبائل امل

  .أورثوهم اإلمارة
التوقيع قالوا، وملا نازله املرتضى الذي أجلب به املوايل العامريني بظاهر غرناطة، خاطبه بكتاب يدعوه فيه إليه 

. ا الكافرون السورةقل يا أيه: طاعته، وأمجل موعده فيه، فلما قرىء على زاوي قال لكاتبه، اكتب على ظهر رقعته
أهلا كم التكاثر إىل : فلما بلغت املرتضى أعاد عليه كتاباً يعده فيه بوعيده، فلما قرىء على زاوي، قال رد عليه



  .آخرها، فازداد املرتضى غيظاً، وناشبه القتال، فكان الظهور لزاوي
ر، على انفرادهم وقلة عددهم، إىل أن قال املؤرخ، واقتتلت صهناجه مع أمريهم مستميتني ملا دمههم من حبر العساك

اهنزم أهل األندلس، وطاروا على وجوههم، مسلموهم وإفرجنهم، ال يلوون على أحد، فأوقع الربابر هبم السيف، 
وهنبوا تلك احملالت، واحتووا على ماال كفاء له اتساعاً وكثرة، ظل الفارس جييء من أتباع املنهزمني ومعه العشرة، 

  .ذلك من فاخر النهب، وخري الفساطيط، ومضارب األمراء والرؤساء وال تسل عما دون

فحل هبذه الوقيعة على مجاعة األندلس مصيبةٌ أنست ما قبلها، ومل جيتمع هلم مجًع بعدها وفروا بإدبار، : قال ابن حيان
  .وباءوا بالصغار

  منصرفه عن األندلس

س يف أيام تلك احلروب وجعاجعهم، وإشرافهم على قال املؤرخ، وهلول ما عاينه زاوي من اقتدار أهل األندل
التغلب عليه، هان سلطانه عنده باألندلس، وخرج عنها نظراً إىل عاقبة أمره، ودعا جبماعة من قومه لذلك فعصوه، 

قال، فكان من أغرب األخبار يف الدولة احلمودية انزعاج ذلك . وركب البحر جبيشه وأهله، فلحق بإفريقية وطنه
ي عن سلطانه بعد ذلك الفتح العظيم الذي ناله على أهل األندلس، وعبوره البحر، بعد أن استأذن ابن الشيخ زاو

وحرص بنو عمه بالقريوان، على رجوعه هلم حلال سنه، وتقريبهم يومئذ من مثله من . عمه املعز بن باديس، فأذن له
الشأن، يف أن ال حتجب عنهم نساؤهم  مشيختهم ملهلك مجيع إخوهتم، وحصوله هو على مقرر بين مناد الغريب

وكان رحيل زاوي عن . وكن زهاء ألف امرأة يف ذلك الوقت، هن ذوات حمرم من بنات أخوته وبناهتن وبني بنيهن
  .قال ابن حيان، وأخبار هذا الداهية كثرية، وأفعاله ونوادره مأثورة. األندلس سنة ستة عشر وأربعمائة

  زهري العامري

  يب عامرفىت املنصور بن أ

  حاله

كان شهماً داهية، سديد املذهب، مؤثراً لألناة، ويل بعد خريان صاحب أملرية، وقام بأمره أمحد قيام، سنة تسعة عشر 
وكان أمرياً مبرسية، فوجه عند خريان حني أحس باملوت، . وأربعمائة، يوم اجلمعة لثالث خلون من مجادى األوىل

رج زهري مع ابن عباس إىل الناس، فقال هلم، أما اخلليفة خريان فقد مات، فوصل إليه، وكان عنده إىل أن مات، فخ
  .فرضي الناس به، فدامت مدة واليته عشرة أعوان ونصف عام إىل أن قتل: فما تقولون. وقد قدم أخاه زهرياً هذا

  مناقبه
ن جهاته الثالث، املشرق قال أبو القاسم الغافقي، وكان حسن السرية مجيلها، بىن املسجد يف أملرية، ودار فيه م

واملغرب واجلوف، وبين مسجداً ببجانة، وشاور الفقهاء، وعمل بقوهلم، وملك قرطبة، ودخل قصرها، يوم األحد 
  .خلمس بقني من شعبان سنة مخس وعشرين وأربعمائة، ودام سلطانه عليها مخسة عشر شهراً ونصف شهر

كته من أملرية إىل قرطبة ونواحيها، وإىل بياسة، وإىل الفج من قال ابن عذاري، وأما زهري الفىت فامتدت أطناب ممل
قر ما بينه وبني باديس فأرسل باديس، إىل زهري رسوله مكاتباً مستدعياً جتديد احملالفة، فسارع : وقالوا. أول طليطلة

 عامل من أشبه شيء مبجيء األمري الضخم إىل. زهري، وأقبل حنوه، وضيع احلزم، واغتر بالعجب، ووثق بالكثرة



عماله قد ترك رسم االلتقاء بالنظراء وغري ذلك من وجوه احلزم وأعرض عن ذلك كله، وأقبل ضارباً بسوطه، حىت 
جتاوز احلد الذي جرت العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه، وصري األوعار واملضايق خلف ظهره، فال 

وملا وصل خرج باديس يف مجعه، وقد أنكر اقتحامه عليه، . يفكر فيها، واقتحم البلد، حىت صار إىل باب غرناطة
وعده حاصالً يف قبضته، فبدأه باجلميل والتكرمي، وأوسع عليه وعلى رجاله يف العطاء والقرى، والتعظيم مبا مكن 
اغترارهم، وثبت طمأنينتهم، ووقعت املناظرة بني زهري وباديس، ومن حضرمها من رجال دوليتهما، فنشأ بينهما 

ارض اخلالف ألول وهلة، ومحل زهري أمره على التشطط، فعزم باديس على اللقاء ووافقه عليه قوم من خدامه، ع
فأقام املراتب، ونصب الكتائب، وقطع قنطرة ال حميد عنها لزهري، واحلائن ال يشعر، وغاداه عن تعبية حمكمة، فلم 

حسن تدبري الثبات لو استتمه، وقام فنصب احلرب، يرعه إال رجة القوم راجعني، فدهش زهري وأصحابه، إال أنه أ
وثبت يف قلب العسكر، وقدم خليفته هذيال يف وجوه أصحابه إىل املوايل، فلما رأهتم صنهاجة، علموا أهنم احلماة 

والشوكة، ومىت حصدوا مل يثبت من وراءهم، فاختلطوا هبم، واشتد القتال، فحكم اهللا ألقل الطائفتني من صنهاجة 
درته، فاهنزم زهري وأصحابه وتقطعوا، وعمل السيف فيهم فمزقوا، وقتل زهري، وجهل مصرعه، وغنم رجال لريى ق

وكانت وفاة زهري يوم . باديس من املال واملرافق واألسلحة واحليلة والعدة والغلمان واخليام، ما ال حياط بوصفه
  .رناطةاجلمعة عقب شوال، سنة تسع وعشرين وأربعمائة بقرية ألفنت خارج غ

  طلحة بن عبد العزيز

  بن سعيد البلطيوسي

  .وأخواه أبو بكر وأبو احلسن بنو القبطرنة يكىن أبا حممد
  حاهلم

وقال أبو احلسن بن بسام وقد . كانوا عيوناً من عيون األدب باألندلس، ممن اشتهروا بالظرف، والسرو واجلاللة
يوف واألقالم، من أسرة أصالة، وبيت جاللة، أخذوا ذكر أبا بكر منهم، فقال، أحد فرسان الكالم، ومحلة الس

كتب . العلم أوال عن آخر، وورثوه كابراً عن كابر، ثالثة كهقعة اجلوزاء، وإن أربوا عن الشهر يف السنا والسناء
واجتزأت بذكر أيب حممد، . ذكر ذلك غري واحد. أبو حممد عبد العزيز وأخواه عن ملك ملتونة، ودخلوا معه غرناطة

  .بعه أخويه اختصاراًوأت
  شعره

  :من شعر أيب حممد، قوله يف االستدعاء
  ير وحل يف مساء املىن يا قمر... هلم إىل روضنا يا زه 

  ء فقد عطلت قوسه والوتر... وفوق إىل األنس سهم اإلخا 
  فما بغصون األماين مثر... إذا مل تكن عندنا حاضراً 

  حسن احلور وحزت من العني... وقعت من القلب وقع املىن 
قال أبو نصر، بات مع أخويه يف أيام صباه، واستطابة جنوب الشباب وصباه، باملنية املسماة بالبديع، وهو روض 
كان املتوكل يكلف مبوافاته، ويبتهج حبسن صفاته، ويقطف رحيانه وزهره، ويقف عيه إغفاءه وسهره، ويستفزه 

ره، ويدير محياه على ضفة هنره، وخيلع سره فيه لطاعة الطرب مىت ذكره، وينتهز فرص األنس فيه روحاته وبك



جهره، ومعه أخواه، فطاردوا اللذات حىت أنضوها، ولبسوا برود السرور فما نضوها، حىت صرعتهم العقار، 
  :وطلحتهم تلك األوقار، فلما هم رداء الفجر أن يندي، وجبني الصبح أن يبتدي، قام الوزير أبو حممد فقال

  ستر الليل نوره وهباؤه... لصباح بوجهه يا شقيقي وايف ا
  لست تدري مبا جييء مساؤه... فاصطبح واغتنم مسرة يومٍ 

  :مث استيقظ أخوه أبو بكر فقال
  باكر الروض واملدام مشوال... يا أخي قم تر النسيم عليال 
  مثل ما عانق اخلليل خليال... يف رياض تعانق الزهر فيها 

  ن حتت التراب نوماً طويالإ... ال تنم واغتنم مسرة يوم 
  :مث استيقظ أخومها أبواحلسن وقد ذهب من عقله الوسن فقال

  قم نصطبح قهوة من خري ما ذخروا... يا صاحيب ذرا لومي ومعتبيت 
  فاليوم مخٌر ويبدو يف غد خرب... وبادرا غفلة األيام واغتنما 

  :أرضه وقال أبو بكر يف بقرة أخذها له الرنق صاحب قلمورية، وقد أعاد
  إذا هي حفت ألفت بني وفدين... وأفقدنيها الرنق أما حفية 
  وأن أتبعتها الدم من عني... تعنفين أمي على أن رثيتها 
  وبالرغم ما بلغتين وأمي حولني... هلا الفضل عندي أرضعتين 
  حممد بن إمساعيل بن نصر

لك، وحي كرسي اإلمارة، وعاقد صفقة حممد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن نصر الرئيس املتوثب على امل
  .اخلسران املبني، يكىن أبا عبد اهللا

  .أوليته، معروفة
  حاله

من نفاضة اجلراب وغريه كان شيطاناً، ذميم اخللق، حرفوشاً، على عرف املشارقة، مترامياً للخسائس، مألفاً : 
 العهن، كلفاً باألحداث، متقلباً عليهم يف للدعرة واألجالف والسوار وأوىل الريب، خبيثاً كثري النكر، منغمساً يف

الطرق، خليع الرسن، ساقط احلشمة، كثري التبذل، قواد عصبة كالب، معاجلاً ألمراضها، مباشراً للصيد هبما، 
راجالً يف ثياب منتاب الشعر من اجللود والسوابل واألمسال، عقد له السلطان على بنته لوقوع القحط يف رجال 

الوالية، وأركبه، وأغضى له عن موبقات تقصر به، إىل أن هلك، وحاد األمر عن شقيق زوجه، بيتهم، ونوههه ب
واستقر يف أخيه، وثقل على الدولة، لكراهة طلعته، وسوء األحدوثة به، فأمر بترك املباشرة، والدخول للقلعة، وأذن 

ن هلا متام األمر لولدها، وأمدته له يف التصرف يف البلد والفحص، وأبقيت عليه النعمة، فداخل أم زوجه، وضم
باملال، فنظر من املساعري شيعةً، من كسرة األغالق، وقتلة الزقاق، وخمتلسي البضائع، وخميفي السابلة، واستضاف 
من أسافلة الدولة، من آسفته بإقصار قصد، أو مطل وعد، أو حط رتبة، أو عزل عن والية، فاستظهر منهم بعدد 

وروي، الغريب الطور، وإبراهيم بن أيب الفتح املنبوذ باإلضليع، قريع اجلهل، ومستور وال، كالشقي الدليل امل
العظيمة، وارتادوا عورة القلعة، فاهتدوا منها إىل ما شاءوا وتألفوا خبارج، مث تسللوا ببطن الوادي املعروف هبداره، 

اوقني جناحه املتصل بسور القلعة، وقد إىل أن لصقوا جبناح السور الصاعد، الراكبة قوسه جرية النهر، وصعدوا مس
نقص كثري من ارتفاعه، حلدثان إصالح فيه، فتسوروه عن سلم، ودافع بعض حماربيهم بعضاً، يف استباق أدراجه، 



فدخلوا البلد يف الثلث األخري من ليلة األربعاء الثامن والعشرين لرمضان، عام ستني وسبعمائة، مث استغلظوا 
ب امللك رضواناً النصري، سايس األمر، وبقية املشيخة، واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه، باملشاعل، وقتلوا نائ

فنصبوه للناس، ومت األمر، مبا دل على احتقار الدنيا عند اهللا، واخنرط هذا اخلب، يف طور غريب من التنزل 
، يتوىل له األمور، وميشي يف للسلطان، واالستخدام ألمه، والتهالك يف نصحه، وخلط نفسه فيه، وتبذل يف خدمته

وملا علم أن األمر يشق تصريه إليه من غري واسطة، بغري . زي األشراط بني يديه، ويتأتى لشهواته، ويتظاهر حبراسته
انقياد الناس إليه، من غري تدريج كاده، فألطف احليلة يف مساعدته على اللذات، وإغرائه باخلبائث، وشغله بالعهر، 

ملنحرفة، وجعل يترأ من دنيته وينفق بني الناس من سلع اغتيابه، ويرى اجلماهري اإلنكار لصنيعه، وقتله بالشهوات ا
ويف . ويزين هلم االستعاضة منه بعد ما غلظت شوكته، وضم الرجال إىل نفسه مورياً حبفظه، واالستظهار على صونه

واره، واستجاش أولياء غدره، وكبس منزله، الرابع من شعبان عام أحد وستني وسبعمائة، ثار به يف حمل سكناه يف ج
وامتنع السلطان بالربج األعظم، فاستنزله وقتله، كما مر يف اسم . مداخال للوزير املشئوم، عاقداً معه صفقة الغدر

املذكور قبل، واستوىل على امللك، فلم خيتلف عليه اثنان، واشتغل طاغية الروم حبرب، كان بينه وبني القطالنيني، 
ملساملته، فاغتبط الصنيع وهتنا املنحة، وتشطط على الروم يف شروط غري معتادة، ساحموه هبا مكيدة  فتماأل

واستدراجاً، واجتاز أمري املسلمني املصاب بغدره إىل األندلس، طالباً حلقه، ومبادراً إىل رد أمره، فسقط يف يده، 
رجع أدراجه، يشك يف النجاة، وتفرغ إليه الطاغية، ووجه اجليش إليه مبثواه من بلد رندة، فانصرف عنها خائباً، و

. ففض عليه مجه، وقد أجرت عليه شوكته وقيعةً، نصر اهللا فيها الدين، وأملى هلذا الوغد فلم يقله العثرة بعدها
وظهر . ونازل حصونه املهتضمة واستوىل على كثري منها، وحام فلم يصحر غلوة، وأكذب ما موه به من البسالة

س الصوف، وأظهر التوبة على سريرة دخلة، وفسق مبني، وقل ما بيده، ونفد بيت ماله، فلم جيد شيئاً للناس بلب
يرجع إليه، من بعد ما سبك اآلنية واحللية، وباع العقار لبتذيره، وسحه املال سحاً، يف أبواب األراجيف 

وعندما حترك السلطان إىل غريب مالقة، . لواالختالف، والبهج بالغنا، فشرف اإلنقاب إىل الفرار، وأزمع إىل االنسال
اشتمل على الذخرية مجعاء، وهي اليت مل تشتمل خزائن . وجنع أهلها بطاعته ودخلوا يف أمره، وسقط عليه اخلرب

امللوك مطلقاً على مثلها، من األحجار واللؤلؤ والقصب، والتف عليه اجلمع املستميت، مجع الضالل ومرد الغي، 
  وخرج عن املدينة

وصوب وجهه إىل سلطان قشتالة، مكظوٌم جتنيه، وموتور سوء جواره، . ليلة األربعاء السابع عشر من مجادى اآلخرة
ة .من غري عهد، إال ما أمل من التبقي عنده من التذميم به، وضمان إتالف اإلسالم، واستباحة البالد والعباد بنكرته

إىل سلطان قشتالة، مكظوٌم جتنيه، وموتور سوء جواره، من وصوب وجهه . األربعاء السابع عشر من مجادى اآلخرة
  .غري عهد، إال ما أمل من التبقي عنده من التذميم به، وضمان إتالف اإلسالم، واستباحة البالد والعباد بنكرته

إدريس وملا استقر لديه نزله، تقبض عليه، وعلى شر ذمته املنيفة على ثالمثائة فارس من البغاة، كشيخ جنده الغريب 
بن عثمان بن إدريس بن عبد اهللا بن عبد احلق، ومن سواه، حتصل بسببهم بيد الطاغية، كل ما تسمو إليه اآلمال، 

من جواد فاره، أومنطقة ثقيلة، وسالح حملي، وجوشن رفيع، ودرع حصينة، وبلبلة منيعة، وبيضة مذهبة، وبزة 
لتسور فجعلهم أسوة رأسهم يف القتل، خر بعضهم فاخرة، وصامت عتيد، وذخرية شريفة، فتنخل منهم متويل ا

يومئذ على بعض، يف القتل، وأخذهتم السيوف، فحلوا بعد الشهرة، والتمثيل يف أزقة املدينة، وإشاعة النداء يف 
اجلزيرة، ثاين رجب من العام املؤرخ به، وركب أسوق سايرهم األداهم، واستخلصهم اإلسار، وبارد بتوجيه 

فوق العورة اليت كان منها تسورهم القلعة، فمكثت هبا إىل أن استنزلت وووريت، وانقضى رؤسهم، فنصبت من 



أمره على هذه الوترية مشئوماً دبرياً، مل ميتعه اهللا بالنعيم، وال هناه سكىن احملل الكرمي، وال سوغه راحة، وال مأله 
السراق وعريف اخلراب، وإمام الشرار، ندر موهبة، وال أقام على فضله حجة، وال أعانه على زلفة، إمنا كان رئيس 

إن كان ليال بعد ما سد باب : يوماص يف نفسه، وقد رفعت إليه امرأة من البدو تدعى أهنا سرقت دارها، قال
احلمراء علي وعلى ناسي، فهي واهللا كاذبة، إذ مل يبق سارق يف الدنيا، أو يف البالد، إال وقد حتصل خلفه، وقانا اهللا 

  .تنا على مستقر الرشد، وال عاقنا عن جادة االستقامةاحملن، وثب
  وزراء دولته

استوزر الوزير املشئوم ممدًه يف الغي، الوغد، اجلهول، املرتاش من السرقة، احلقود على عباد اهللا لغري علة عن سوء 
غل طاحونة الغدر، وزق العاقبة، املخالف يف األدب سنن الشريعة، البعيد عن اخلري بالعادة والطبيعة، دودة القز، وب

القطران، حممد بن إبراهيم بن أيب الفتح الفهري، فانطلقت يده على اإلبشار، ولسانه على األعراض، وعينه على 
النظر الشزر، وصدره على التأوه والرين، يلقى الرجال كأنه قاتل أبيه، حمدقاً إىل كميه، حيترش هبما خبيئة، أو يظن 

املضطرين، ورغبات السائلني، وعاجله باألخذة الرابية، والبطشة القاضية فقبض عليه  هبما رشوة، فأجاب اهللا دعاء
يف ليلة السبت العاشر لرمضان من العام املذكور، وعلى ابن عمه العصر فوط وعلى احلريا من نواهض بيتهما وأنفذ 

، قاهر اجلبابرة، وغالب الغالب، األمر بتعريضهم، فمضى حكم اهللا هبذه املنية الفرعونية فيهم ال تبديل لكلمات اهللا
  .وجاعل العاقبة للمتقني

واستوزر بعده، أوىل الناس وأنسبهم إىل دولته، وأحقهم مبظاهرته، املسوس اجلبار اليأس والفطرة، املختبل الفكرة، 
ساح القيل، املرجس، احلول، الشهري، الضجر، حممد بن علي بن مسعود، فميا يلي الناس على طول احلمرة، وانف

زمان التجربة، أسوأ تدبرياً، وال أشر معاملة، وال أبذأ لساناً، وال أكثر شكوى ومعاتبة، وال أشح يداً، وال أجدب 
خواناً، من ذلك املشئوم، بنعق البوم، ينعق مبا ال يسمع، ويسرد األكاذيب، ويسيء السمع، فيسيء اإلجابة، ويقود 

صحبه إىل مصرعه، وكان ممن استؤثر به القيد الثقيل، واألسر الشديد، اجليش فيعود باخليبة، إىل أن كان الفرار، ف
والعذاب األليم، عادة بذلك عبد املاالخوينا، اليت كان حيجب مستها، زمان ترفيهه، فقضت عليه سيء امليتة، مطرح 

  .سترنا اهللا بستره وال سلبنا يف احلياة، وال يف املمات ثوب عنايته. اجلثة
  كاتب سره
لفقيه األهوج، قصب الريح، وشجرة اخلور، وصوت الصدى، أبو حممد عبد احلق بن عطية، املستبد بتدبري صاحبنا ا

الدبري، خطاً فوق الرقاع اجلاهلة، ومسارةً يف اخللوات الفاسقة، وصدعاً فوق املنابر الكبيبة، حبلة لث الراية، ويذب 
  .القاصرة عنه ذب الوالدة، ينتهي يف االعتذار عن هناته إىل الغايات

  قضاته
  .شيخنا أبو الربكات، قيس ليلى القضاء، املخدوع بزخرف الدنيا على الكربة والعناء، لطف اهللا به، وأهلمه رشده

إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد احلق بن حميو، بقية بيت الدبرة ووشيجة الشجرة : شيخ الغزاة على عهده
قبض عليهم، واستقر يف القبض األشهب من قبيله باملغرب، مطلق اجملتثة، عذب يف اجلملة من أهل بيته عند ال

اإلقطاع، مرموقاً بعني التجلة، مكنوفاً بشهرة األب، إىل أن سعى به إىل السلطان، نسيج وحده فارس بن علي، 
لدولة واستشعر البث فطار به الذعر ال يلوي عناناً، حىت سقط بإفريقية، وعرب البحر إىل ملك برجلونة، مث اتصل با

النصرية، بني إدالة الغدر، وإيالة الشر، فقلده الدائل مشيخة الغزاة، ونوه به، فاستراب معزله حيىي بن عمر، ففر إىل 



أرض الروم حسبما يذكر يف امسه، فقام له هبذا الوظيف، ظاهر الشهرة واألهبة، خمصوصاً منه بالتجلة، إىل أن كان ما 
به ركابه، وقامسه املنسجة شق األبلة، واستقر بعد قتله أسرياً عانياً علق الدهر، كان من إزمانه وفراره، فوىف له وصح

لضنانة العدو مبثله، إىل أن أفلت من دون األغالق، وشد الوثاق، وحلق باملسلمني يف خرب مل يشتمل كتاب الفرج 
  .مث مات رمحه اهللا. عتقالبعد الشدة على مثله، واألغراب منه، يستقر يف امسه إملاٌع به، مث استقر باملغرب م

وأوالً مبدينة فاس دار ملك املغرب، السلطان، اخلري، الكرمي األبوة، املودود قبل : من كان على عهده من امللوك
الوالية، اللني العريكة، الشهري الفضل يف احلياة، آية اهللا يف إغراب الصنع، وإغراب اإلدبار، أبو سامل إبراهيم بن 

وملا قتل يوم احلادي والعشرين . قوب بن عبد احلق، أمري املسلمني، املترجم به يف حرف األلفعلي بن عثمان بن يع
لذي قعدة من عام اثنتني وستني، قام باألمر بعده أخوه املتحيل أبو عامر تاشفني بن علي إىل أواخر صفر عام ثالثة 

د الرمحن بن علي بن عثمان املترجم به يف بابه، مث وستني، وحلق بالبلد اجلديد، األمري أبو حممد زيان بن األمري أيب عب
املتويل من عام مثانية وستني وسبعمائة السلطان أبو فارس عمه املؤمل للم الشعث، وضم النشر، وجتديد األمر حبول 

  .اهللا، ابن السلطان الكبري املقدس، أيب احلسن بن سعيد بن يعقوب بن عبد احلق، وهو بعد متصل احلال إىل اليوم
  .وبتلمسان األمري أبو محو، موسى بن يوسف بن عبد الرمحن بن حيىي ابن يغمر اسن بن زيان

  .وبإفريقية األمري اخلليفة على عرفهم، إبراهيم بن أمري املؤمنني أيب حيىي ابن حفص
ني ألجله، وبقشتالة، بطره بن أهلنشة بن هراندة بن شاجنه املصنوع له، ويل النعمة منه، ومستوجب الشكر من املسلم

  .بإراحته منهم
  .وبرغون، بطره بن شاجنه

وبرندة، مزامحه بامللك الفخم، أمري املسلمني حقيقة، املرتب احلق، املعقود البيعة، وصاحب الكرة، وويل حسن 
العاقبة، جمتث شجرته اخلبيثة، وصارخ إيالته الدنية، أبو عبد اهللا حممد بن أمري املسلمني أيب احلجاج، بن أمري 

  .سلمني أيب الوليد بن نصرامل
  مولده

  .مولد هذه النسمة املشئومة أول يوم من رجب عام اثنني وثالثني وسبعمائة
  وفاته

تويف قتيالً ممثال به بطيالطه، من ظاهر إشبيلية، يف ثاين من رجب عام ثالثة وستني وسبعمائة، وسيقت رؤوس 
  :لك قلتويف ذ. أشياعه، الغادرين مع رأسه إىل احلضرة فصلبت هبا

  هام هبا الشيطان يف كل واد... يف غري حفظ اهللا من هامٍة 
  يف فم إنساٍن وال يف فؤاد... ال خلفت ذكراً وال رمحةً 
  حممد بن إمساعيل بن يوسف

حممد بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوسف بن حممد ابن أمحد بن مخيس بن نصر اخلرزجي أمري املسلمني 
  .ه اهللاباألندلس بعد أبيه رمح

  .معروفة: أوليته
  حاله



كان معدوداً يف نبالء امللوك، صيانة، وعزاً وشهامة، ومجاالً، وخصالً، عذب الشمائل، حلواً لبقاً، لو ذعياً هشاً، 
سخياً، املثل املضروب به يف الشجاعة املقتحمة حد التهور، حلس ظهور اخليل، وأفرس من جال على ظهورها، ال 

امليادين على أدرب بركض اجلياد منه، مغرماً بالصيد عارفاً بسمات السقار وشتات اخليل، تقع العني، وإن غصت 
أخذت له البيعة يوم مهلك أبيه، وهو يوم . حيب األدب، ويرتاح إىل الشعر وينبه على العيون، ويلم بالنادرة احلارة

جب، واشتملت عليه الكفالة إىل أن وناله احل. الثالثاء السابع والعشرين لرجب من عام مخسة وعشرين وسبعمائة
شب وظهر، وفتك بوزيره، املتغلب على ملكه، وهو غالم مل يبقل خده، فهيب شأنه، ورهبت سطوته، وبرز ملباشرة 

  .امليادين، وارتياد املطارد، واجتالء الوجوه، فكان ملء العيون والصدور
  ذكاؤه

  :وزير جده، قال، تذوكر يوماً حبضرته تباين قول املتنيبحدثين القائد أبو القاسم بن الوزير عبد اهللا بن عيسى 
  وقد قدود احلسان القدود... أال خدد اهللا ورد اخلدود 

  :وقول امرىء القيس
  فسلي ثيايب من ثيابك تنسل... وإن كنت قد ساءتك مين خليقةً 

  :وقول إبراهيم بن سهل
  اأقول محلته يف سفكه تعب... أين له من دمي املسفوك معتذراً 

بينهما ما بني نفس ملك عريب وشاعر، ونفس يهودي حتت الذمة، وإمنا تتنفس بقدر مهتها، أو : فقال رمحه اهللا، بديهة
وملا نازل مدينة قربة ودخل جفنها عنوة، ونال قصبتها، ورماها بالنفط، وتغلب عليها، وهي ما هي . كالماً هذا معناه

اللة، بادرناه هننيه مبا نسق له، فزوي وجهه عنا، وقال، ماذا هتنونين عند املسلمني، وعند النصارى، من الشهرة واجل
  .به، كأنكم رأيتم تلك اخلرقة بكذا يعين العلم الكبري يف منار إشبيلية، فعجبنا من بعد مهته، ومرمى عزمه

  شجاعته
رة، لقرب الصريخ، ومنعة أقسم أن يغري على باب مدينة بيانة يف عدة قليلة عينها امليمن، فوقع البهت وتوقعت الفاق

احلوزة، وكثرة احلامية، واتصال ختوم البالد، ووفور الفرسان بذلك الصقع، وتنخل أهل احلفاظ، وهجم على باب 
الكفار هناراً، وانتهى إىل باب املدينةن وقد برزت احلامية، وتوقع فرسان الروم الكمناء، فأقصروا عن اإلحصار، 

وهم الضمة ودخلوا أمامهم املدينة، ورمي السلطان أحد الرجال الناشبة مبزراق ومحى املسلمون فشد عليهم، فأعط
كان بيده حملى السنان رفيع القيمة، وحتامل يريد الباب فمنع اإلجهاز عليه، وانتزاع الرمح الذي كان جيره خلفه، 

  .وقال اتركوه يعاجل به رحمه أن كان أخطأته املنية، وقد أفلت من أنشوطة خطر عظيم
  اده ومناقبهجه

كان له وقائع يف الكفار، على قلة أيامه، وحترك ونال البالد، وفتح قربة، ومقدم جيش العدو الذي بيت بظاهرها 
وأثخن فيه، وفتح اهللا على يده مدينة باغوة، وتغلب املسلمون على حصن قشتالة، ونازل حصن قشرة بنفسه لدى 

وأعظم مناقبه ختليص جبل الفتح، وقد أخذ الطاغية . نصارى بهقرطبة، فكاد أن يتغلب عليه، لوال مدٌد اتصل لل
بكظمه، ونازله على قرب العهد من تلك املسلمني إياه، وناخ بكلكله، وهد باجملانيق أسواره، فداري الطاغية، 

واستنزل عزمه وحتفه، وحلق يف موضع اختالله، إىل أن صرفه عنه، وعقد له له صلحاً، ففازت به قداح اإلسالم، 
  .وختلصه من بني ناب العدو وظفره، فكان الفتح عظيماً ال كفاء له



ويف شهر احملرم من عام سبعة وعشرين وسبعمائة، نشأت بني املتغلب على دولته، وزيره، : بعض األحداث يف دولته
على  وبني شيخ الغزاة وأمري القبائل العدوية، عثمان بن أيب العالء، الوحشة وأحلقت رحبها السعايات، فصبت

املسلمني شؤبوب فتنة عظم فيهم أثرها معاطباً، وسئم االنصراف عن األندلس، فلحق بساحل أملرية، وأحوزته 
املذاهب، وحتامت جواره امللوك، فداخل أهل حصن أندرش، فدخل يف طاعته، مث استضاف إليه ما جياوره، فأعضل 

األموال املستعدة لدفاع العدو، واستلحق الشيخ أبو  الداء، وتفاقمت الألواء، وغامت مساء الفتنة، واستنفد خزائن
سعيد عم السلطان، وقد استقر بتلمسان، فلحق به، وقام بدعوته يف أخريات صفر عام سبعة وعشرين وسبعمائة، 

واغتنم الطاغية فتنة املسلمني فنزل ثغربرية، ركاب اجلهاد، وشجى العدو، فتغلب عليه، واستوىل على مجلة من 
 جتاوره، فاتسع نطاق اخلوف، وأعىي داء الشر، وصرف إىل نظر ملك املغرب، يف أخريات العام، رندة احلصون اليت

ومربلةً وما يليهما، وترددت الرسائل بني السلطان وبني شيخ الغزاةن فأجلت احلال عن مهادنة، ومعاودة للطاعة، 
سم اخلدمة واحلماية على شروط مقررة، فصرف أمريهم أدراجه إىل العدوة، وانتقلوا إىل سكىن وادي آش على ر

وأوقع السلطان بوزيره، وأعاد الشيخ إىل حمله من حضرته، أوائل عام مثانية وعشرين بعده، واستقدم القائد احلاجب 
وعرب البحر بنفسه بعد استقرار ملكه يف الرابع . أبا النعيم رضوان من أعاصم حباليه قتيله، فقام بأمره أحسن قيام

ن شهر ذي حجة من عام اثنني وثالثني وسبعمائة، فاجتمع مع ملك املغرب السلطان الكبري أيب احلسن والعشرين م
بن عثمان، فأكرم نزله، وأصحبه إىل األندلس، وحباه مبا ال حيب به ملك تقدمه، من مغربيات اخليل، وخطري 

بو النعيم بأكرب إخوة السلطان، الذخرية، ومستجاد العدة، ونزل اجليش على أثره جبل الفتح، وتوجه احلاجب أ
مظاهراً على سبيل النيابة، وهيأ اهللا فتحه، مث استنقاذه بلحاق السلطان، وحماولة أمره كما تقدم، فتم ذلك يوم 

  .الثالثاء الثاين عشر لذي احلجة من عام ثالثة وثالثني وسبعمائة
  وزراء دولته

حات، اليت أصابته يوم الفتك بأبيه السلطان أيب الوليد، ومل وزر له وزير أبيه، وأخذ له البيعة، وهو مثخن باجلرا
ينشب أن أجهز جرح جتاوز عظم الدماغ، بعد مصابرة أمل العالج الشديد، حسبما يأيت يف امسه، وهو أبو احلسن 

ن أهل علي بن مسعود بن حيىي بن مسعود احملاريب، وترقى إىل الوزارة واحلجابة وكيل أبيه حممد بن أمحد احملروق، م
مث اغتيل بأمره، عشي . غرناطة، يوم اإلثنني غرة شهر رمضان من عام مخسة وعشرين وسبعمائة، ويأيت التعريف هبم

مث وزر له، القائد أبو عبد اهللا بن القائد أيب بكر عتيق بن حيىي بن . ثاين يوم من حمرم فاتح تسعة وعشرين وسبعمائة
ه، إىل السابع عشر من رجب من العام، مث صرف إىل العدوة، وأقام املول من وجوه الدولة، وصدور من ميت بوصل

رسم الوزارة واحلجابة والنيابة، أبو النعيم موىل أبيه، إىل آخر مدته، بعد أن التأث أمره لديه، وزامحه بأحد املماليك 
  .املسمى بعصام حسبما يأيت ذكره يف موضعه إن شاء اهللا

وأخيه بعده، شيخنا نسيج وحده، أبو احلسن علي بن اجلياب اآليت ذكره يف  كتب له كاتب أبيه قبله: رئيس كتابه
  .موضعه إن شاء اهللا

  قضاته
استمرت األحكام لقاضي أبيه، أخي وزيره، الشيخ الفقيه أيب بكر بن مسعود رمحه اهللا إىل عام سبعة وعشرين 

رأيت قربه هبا رمحه . ال، فدفن مبقربة سالوسبعمائة، ووجهه رسوالً عنه إىل ملك املغرب، فأدركته وفاته مبدينة س
وختلف ابنه أبا حيىي مسعود عام أحد وثالثني وسبعمائة، وتوىل األحكام الشرعية القاضي أبو عبد اهللا حممد بن . اهللا



  .حيىي بن بكر األشعري، خامتة الفقهاء، وصدر العلماء، رمحة اهللا، فاستمرت له األحكام إىل متام مدة أخيه بعده
  أمه

رومية امسها علوة وكانت أحظى لداهتا عند أبيه، وأم بكره، إىل أن نزع عنها يف أخريات أمره، ألمر جرته الدالة، 
  .وتأخرت وفاهتا عنه إىل مدة أخيه

فبفاس، السلطان الكبري، الشهري، اجلواد، خدن العافية، : من كان على عهده من امللوك بأقطار املسلمني والنصارى
حبر اجلود، وهضبة احللم، أبو سعيد عثمان بن أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق الذي بذل وحلف السعادة، و

املعروف، وقرب الصلحاء والعلماء، وأدىن مكاهنم، وأعمل إشارهتم، وأوسع بأعطيته املؤمنني املسترفدين، وعظم 
ه، إىل أن تويف يوم اجلمعة قدره، واشتهر يف األقطار صيته، وفشا معروفه، وعرفت بالكف عن الدماء واحلرمات عفت

اخلامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام أحد وثالثني وسبعمائة، مث صار األمر إىل ولده السلطان، مقتفي سننه يف 
الفضل واجملد، وصخامة السلطان، مرباً عليه، بالبأس املرهوب، والعزم الغالب، واجلد الذي ال يشوبه هزل، 

ة، الذي بعد مداه، وأذعن لصولته عداه، واتصلت واليته مدته، ومعظم مدة أخيه واالجتهاد الذي ال يتخلله راح
  .الوايل بعده

وبتلمسان األمري عبد الرمحن بن موسى بن يغمر اسن، ومن بين عبد الواد، مشيد القصور، ومروض الغروس، 
  .ومتبنك الترف، واتصل إىل متام مدته، وصدرا من مدة أخيه بعده

حيىي، أبو بكر بن األمري أيب زكريا بن األمري أيب إسحاق لبنة متام قومه، وصقر اجلوارح من عشه، وبتونس األمري أبو 
  .وسابق اجلياد من حلبته، إىل متام املدة، وصدراً كبرياً من دولة أخيه بعده

لى دين ومن ملوك النصارى، ملك على عهده اجلفرتني القنيطية والتاكرونية، الطاغية املرهوب الشبا، املسلط ع
اهلدى، أهلنشة بن هراندة بن شاجنه بن ألفتش بن هراندة، الذي احتوى على كثري من بالد املسلمني حىت اجلفرتني 

  .واتصلت أيامه إىل أخريات أيام أخيه، وأوقع باملسلمني على عهده، ومتلك اجلزيرة اخلضراء وغريها
توىل على بلنسية، ودام إىل آخر مدته، وصدراً وبرغون ألفنش بن جاميش بن ألفنش بن بطره بن جاميش الذي اس

  .وقد استقصينا من العيون أقصى ما سح به االستقصاء، وما أغفلناه أكثر، وهللا اإلحاطة. من مدة أخيه
  مولده

  .يف الثامن من شهر احملرم من عام مخسة عشر وسبعمائة
  وفاته

الصدور، وشحنت عليه القلوب غيظاً، وكان  وإىل هذا العهد مات، وغرت عليه رؤوس اجلند، من قبائل العدوة،
شرها لسانه، غري جزوع وال هياب، فرمبا يتكلم مبلىء فيه من الوعيد الذي ال خيفى على املعتمد به، ويف ثاين يوم 
من إقالع الطاغية من اجلبل، وهو يوم األربعاء الثاين عشر من ذي حجة، وقد عزم على ركوب البحر من ساحل 

ادي ياروا من ظاهر جبل الفتح، ختفيفاً للمؤنة، واستعجاال للصدور، وقد أخذت على حركته مربلة، فهو مع و
املراصد، فلما توسط كمني القوم، ثاروا إليه وهو راكب بغال أثابه به ملك الروم، فشرعوا يف عتبه بكالم غليظ، 

من مماليك أبيه، زمنة من أخابيث وتأنيب قبيح، وبدأوا بوكيله فقتلوه، وعجل بعضهم بطعنه، وترامى عليه مملوك 
العلوج يسمى زياناً، صونع على مباشرة اإلجهاز عليه، فقضى حلينه بسفح الربوة املاثلة، يسرة العابر للوادي ممن 

يقصد جبل الفتح، وتركوه بالعراء بادي البوار، مسلوب البزة، سيء املصرع، قد عدت عليه نعمه، وأوبقه سالحه، 



  .هوأسلمه أنصاره ومحات
وملا فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان أيب احلجاج، صرفت الوجوه يومئذ إىل دار امللك، ونقل القتيل إىل مالقة، 
فدفن على حاله تلك برياضٍ جتاور منية السيد، فكانت وفاته ضحوة يوم األربعاء الثالث عشر لذي حجة من عام 

بة، ونوه بقربه، وهو اليوم ماثلٌ رهن غربٍة، وجالب عربة، وأقيمت على قربه بعد حني ق. ثالث وثالثني وسبعمائة
هذا قرب السلطان األجل، امللك اهلمام، : جعلنا اهللا للقائه على حذر وأهبة، وبلوح الرخام املاثل عند رأسه مكتوب

لطان اجلليل، األمضى الباسل، اجلواد ذي اجملد األثيل، وامللك األصيل، املقدس، املرحوم، أيب عبد اهللا حممد بن الس
الكبري، الرفيع، األوحد، اجملاهد، اهلمام، صاحب الفتوح املسطورة، واملغازي املشهورة، ساللة أنصار النيب صلى اهللا 

عليه وسلم، أمري املؤمنني، وناصر الدين، الشهيد، املقدس، املرحوم أيب الوليد بن فرج، بن نصر، قدس اهللا روحه 
 حملرم عام مخسة عشر وسبعمائة، وبويع يف اليوم الذي استشهد فيه والده رضي كان مولده يف الثاين. وبرد ضرحيه

اهللا عنه السادس والعشرين لرجب عام مخسة وعشرين وسبعمائة، وتويف رمحه اهللا يف الثالث عشر لذي حجة من 
  .عام ثالثة وثالثني وسبعمائة، فسبحان من ال ميوت

  وك الصيد أعالم اهلدىفرع املل... يا قرب سلطان الشجاعة والندى 
  وضاحة ملن اقتدى ومن اهتدى... وساللٍة السلف الذي آثاره 

  قد حل منه يف املكارم حمتدا... سلٌف ألنصار النيب جناره 
  سته سادة األمالك أوحد أوحدا... متوسط البيت قد أس 

  من آل نصر أورثوه حممدا... بيٌت بناه حممدون ثالثةٌ 
  بدراً بآفاق اجلاللة قد بدا...  أودعت وجهاً قد هتلل حسنه
  مثىن األيادي السابغات وموحدا... ونداً يسح على العفاة مواهباً 

  أعدائه فسقيتهم كاس الردى... يبكيك مذعورٌ بك استعدى على 
  فغدا وقد شفعت يداك له اليدا... يبكيك حمتاجٌ أتاك مؤمال 
  اأما جاللك فهو أمسى مصعد... أما مساحك فهو أسىن دية 

  لرضاه عنك جتود هذا املعهدا... جادت ثراك من اإللة سحابةٌ 
وشر ما تبع هذا السلطان تواطؤ قتلته من بين أيب العالء وأصهارهم وسواهم من شيوخ خدامه، كالوكيل يف مدة 

أخيه بعد، الشيخ الذهول مسافر بن حركات وسواه، على اكتتاب عقد بعد وفاته، بأمور من القول تقدح يف أصل 
الديانة، وأغراض تقتضي إىل الوهن يف الدين، وهنات تسوغ إراقة دمه الذي توفرت الدواعي على حياطته، والذب 

عنه، تويل كربها شيخنا أبو احلسن بن اجلياب، مرتكباً منها وصمة حمت على غرر فضله إىل كثري من خدامه 
لتأخري واللبث عن احلكم، والتعليل عن السماع، وممالكيه، وبعثوا هبا إىل ملك املغرب، فاقتطعت جانب التمهيل وا

وقد كان رمحه اهللا من اجلهاد وإقامة رسم الدين، حبيث تزل عن هذه اهلنات . وبروز األغراض، واتباع السيئة أمثاهلا
صفاته، وتنكر هذه املذمات صفاته وكان مبكان من العز، وإرسال السجية، رمبا عذله الشيخ يف بعض األمر، 

اراً ومتليحاً بإخراجه، ومل مير إال الزمان اليسري، وأوقع اهللا بالعصبة املتمالئة عليه من أوالد عبد اهللا، فيسجم إضج
  .فسفتهم رياح النكبات، واستأصلت نعمهم أيدي النقمات، ومل تقم هلم من بعد ذلك قائمة، واهللا غالب على أمره

وحٌس لطيف، ووفاٌء كرمي، ممن كان بينه وبني سطوته وتبعت هذا السلطان نفوس أهل احلرية، ممن له طبع رقيق، 
. دفاٌع، ويف جو اعتقاده له صفاٌء، فصدرت مراث مؤثرة، وأقاويل للشجون مهيجة، نثبت منها يسرياً على العادة



فمن ذلك ما نظمه الشيخ الكاتب القاضي أبو بكر بن شربين، وكان على فصاحة ظرفه، ومجال روايته، غراب 
  :مأمته، يرثيه ويعرض ببعض من محل عليه من ناس وخدامهقربه، ونائحة 

  ظائفاً بني املغاين... استقال ودعاين 
  ال أرى ما تريان... وانعما بالصرب إين 

  :ومن قوله
  يف ثراه ملقى وقد غدروه... عٌني بكى مليت غادروه 

  أحٌد منهم وال غسلوه... دفنوه ومل يصل عليه 
  أقاموا رمساً ومل يقصدوهف... إمنا مات يوم مات شهيداً 
  حممد بن قيس اخلزرجي

حممد بن حممد بن حممد بن يوسف بن حممد بن أمحد بن حممد بن نصر بن قيس اخلزرجي ثالث امللوك من بين نصر، 
  .يكىن أبا عبد اهللا
  .أوليته معروفة

  حاله
ميمون النقيبة، سعيد النصبة عظيم كان من أعاظم أهل بيته، صيتاً ومهة، أصيل اجملد، مليح الصورة، عريق اإلمارة، 

اإلدراك، هتنأ العيش مدة أبيه، ومتلى السياسة يف حياته، وباشر األمور بني يديه، فجاء نسيج وحده إدراكاً، ونبال، 
مث توىل األمر بعد أبيه فأجراه على ديدنه، وتقبل سريته، ونسج على منواله، وقد كان الدهر ضايقه . وفخاراً، وشأواً

ونغصه مالذ امللك بزمانة، سدكت بعينيه ملداخلة السهر، ومباشرة أنوار ضخام الشمع، إذ كانت تتخذ  يف حصته،
له منها جذوع يف أجسادها مواقيت خترب بانقضاء ساعات الليل، ومضى الربع، وعلى التزامه لكنه وغيبوبته يف 

وكان يقرض الشعر، . انت أيامه أعياداًكسر بيته، فقد خدمته السعود، وأملت بابه الفتوح، وساملته امللوك، وك
ويصغي إليه، ويثيب عليه، فيجيز الشعراء، ويرضخ للندماء، ويعرف مقادر العلماء، ويواكل األشراف والرؤساء، 

ضاربا يف كل إصالح بسهم، مالئا من كل جتربة وحنكة، حار النادرة، حسن التوقيع، مليح اخلط، تغلب عليه 
  .الفظاظة والقسوة

  شعره

ووقعت على جمموع له، ألفه .ن له شعر مستظرف من مثله، ال بل يفضل به الكثري ممن ينتحل الشعر من امللوككا
  :بعض خدامه، فنقلب من مطوالته

  أقل شيء يف املليح الوفا... واعدين وعدا وقد أخلفا 
  ما ضره لو أنه أنصفا... وحال من عهدي ومل يرعه 

  ما زال مستعطفا صاحب هلا... ما باهلا مل تتعطف على 
  ويرقب الربق إذا ما هفا... يستطلع األنباء من حنوها 

  وبان حيب بعد ما قد خفا... خفيت سقماً عن عيون الورى 
  أدير من ذاك اللمى قرقفا... هللا كم من ليلٍة بتها 

  أخلفت وعداص خلت أن خيلفا... متعتين بالوصل منها وما 



  :ومنها
  ى ملك األرض قد وقفاعل... ملكتك القلب وأين امرٌؤ 

  وليس مين يف الورى أشرفا... أوامري يف الناس مسموعةٌ 
  ويتقي عزمي إذا ما أرهفا... يرهف سيفي يف الوغى متسلطاً 

  ختاهلا السحب غدت وكفا... وترجتي ميناي يوم الندى 
  حزنا تليد الفخر والطرفا... حنن ملوك األرض من مثلنا 

  هللا ما أرجى وما أخوفا... خناف إقداماً ونرجى نداً 
  ربع العدا قاعاً هبا صفصفا... يل رايةٌ يف احلرب كم غادرت 

  والدهر يوماً هل يرى منصفا... يا ليت شعري واملىن مجة 
  أو يصبح الدهر له مسعفا... هل يرجتي العبد تداينكم 

  مناقبه

جيد، والترقيش، وفخامة العمد، وإحكام وأعظم مناقبه املسجد اجلامع باحلمراء، على ما هو عليه، من الظرف والتن
أنوار الفضة، وإبداع ثراها، ووقف عليه احلمام بإزائه وأنفق فيه مال اجلزية، وأغرمها ملن يليه من الكفار، فدوا به 

زرعاً، هند إليه صائفته ال نتسافه، وقد أمهتهم فتنة، فظهر هبا منقبة يتيمة، ومعلوة فذة، فاق هبا من تقدمه، ومن 
  .ه من قومهتأخر
  جهاده

أغزى اجليش ألول أمره مدينة املنظر، فاستوىل عليها عنوة، وملك من احتوت عليه املدينة، ومن مجلتهم الزعيمة 
صاحبة املدينة، من أفراد عقائل الروم، فقدمت احلضرة يف مجلة السيب، نبيهة املركب، ظاهرة امللبس، رائقة اجلمال، 

  .سه، وكان هذا الفتح عظيماً، والصيت مبزايه عظيماً بعيداً أنشدينخص هبا ملك املغرب، فاختذها لنف
هجم ألول أمره على طائفة من مماليك أبيه، وكان سيء الرأي فيهم، فسجنهم يف : ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة

رت مطبق األرى من محرائه، وأمسك مفتاح قفله عنده، وتوعد من يرمقهم بقوت بالقتل، فمكثوا أياما، وصا
أصواهتم تعلو بشكوى اجلوع، حىت خفتت ضعفاً بعد أن اقتات آخرهم موتاً من حلم من سبقه، ومحلت الشفقة 
حارساً كان برأس املطبق، على أن طرح هلم خبزاً يسرياً، تنقص أكله مع مباشرة بلواهم، ومتىن إليه ذلك، فأمر 

السوء، وما زالت املقالة عنها شنيعة، واهللا أعلم بذحبه على حافة اجلب، فسالت عليهم دماؤه وقانا اهللا مصارع 
  .جبريرهتم لديه

  وزراؤه
وزير أبيه أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد املنعم الداين، اجلاري ذكره حبول اهللا يف حمله، . بقي على خطة الوزارة

  :متربماً حبياته إىل أن تويف، فأنشد عند موته
  ت من مجعةإن مل يكن ما... مات أبو زيد فواحسرتا 

  أن كنت أجريت هلا دمعة... مصيبة ال غفر اهللا يل 

ومتادى هبا أمره، يقوم هبا حاشيته، وقد ارتاح إليها متوليها بعده، املترفع بدولته، القائد الشهري، البهمة أبو بكر بن 
: ظريفاً، قال حدث قارىء العشر من القرآن بني يدي السلطان، ويعرف بابن بكرون، وكان شيخاً متصاوناً. املول



عزم السلطان على تقدمي هذا الرجل وزيراً، وكان السلطان يؤثر الفال، وله يف هذا املعىن وساوٌس مالزمة، فوجه 
إىل الفقيه الكاتب صاحب القلم األعلى يومئذ، أبو عبد اهللا بن احلكيم املستأثر هبا دونه، واملتلقف لكرهتا قبله، 

قرأ آياً خيرج فأهلا عن الغرض، قال فلما غدون لشآين تلوت بعد التعوذ قوله وخرج يل عن األمر، وطلب مين أن أ
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانةً من دونكم ال يألونكم خباالً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من : " عز وجل

م للوزارة كاتبه أبا عبد اهللا بن وقد. فلما فرغت اآلية، مسعته حاد عن رأيه الذي كان أزمعه" أفواههم، إىل قوله لنا 
وصرف إليه تدبري ملكه، فلم يلبث أن تغلب على أمره، وتقلد مجيع . احلكيم يف ذي قعدة من عام ثالثة وسبعمائة
  .شئونه، حسبما يأيت يف موضعه إن شاء اهللا

  كتابه

أدباً وتفنناً وفضالً وظرفاً،  استقل برياسته وزيره املذكور، وكان ببابه من كتابه مجلةٌ تباهي هبم دسوت امللوك،
وغريه ممن يشار إليه يف تضاعيف األمساء، . كشيخنا تلوه وويل الرتبة الكتابية من بعده، وفاصل اخلطبة على أثره

كالشيخ الفقيه القاضي أيب بكر بن شربين، والوزير الكاتب أيب عبد اهللا بن عاصم، والفقيه األديب أيب إسحاق بن 
عر املفلق أيب عبد اهللا اللوشي، من كبار القادمني عليه، والفقيه الرئيس أيب حممد احلضرمي، والوزير الشا. جابر

  .والقاضي الكاتب أيب احلجاج الطرطوشي، والشاعري املكثر أيب العباس القراق وغريهم
  قضاته

ة أوىل الفضل، إىل أن استمرت والية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن هشام األلثي قاضي العدل، وخامت
  .تويف عام أربعة وسبعمائة

وتويل له القضاء، القاضي أبو جعفر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرشي املنبور بابن فركون، وتقدم 
  .التعريف به، والتنبيه على فضله، إىل آخر أيامه

ده هبا، السلطان الرفيع القدر، السامي من كان على عهده من امللوك باألقطار وأول ذلك بفاس، كان على عه
اخلطر، املرهوب الشبا، املستوىل يف العز وبعد الصيت على املدى، أبو يعقوب يوسف بن يعقوب املنصور، بن عبد 
احلق، وهو الذي وطد الدولة املرينية، وجبا األموال العريقة، واستأصل من تتقي شوكته من القرابة وغريهم، وجاز 

أيام أبيه وبعده، غازياً، مث حاصر تلمسان، وهلك عليها يف أوائل ذي قعدة عام ستة وسبعمائة،  إىل األندلس يف
مث صار األمر إىل حافده أيب ثابت عامر بن األمري أيب عامر عبد اهللا بن . فكانت دولته إحدى وعشرين سنة وأشهراً

م منهم األمري أبو حيىي بن السلطان أيب يوسف بن يعقوب بعد اختالف وقع، ونزاع اجنلى عن قتل مجاعة من كباره
يوسف، واألمري أبو سامل بن السلطان أيب يعقوب، واستمر األمر للسلطان أيب ثابت إىل صفر من عام مثانية 

وسبعمائة، وصار األمر إىل أخيه أيب الربيع سليمان متام مدة ملكه وصدرا من دولة أخيه نصر، حسبما يذكر يف 
  .موضعه إن شاء اهللا

تلمسان األمري أبو سعيد عثمان بن يغمر اسن مث أخوه أبو عمران موسى، مث ولده أبو تاشفني عبد الرمحن إىل آخر وب
  .مدة أخيه

املشهور الفضيلة، أبو عبد اهللا حممد بن الواثق حيىي بن املستنصر أيب عبد . وبتونس، السلطان الفاضل، امليمون النقيبة
حفص، من أوىل العفة، والنزاهة، والتؤدة واحلشمة، والعقل، عين بالصاحلني، واختص اهللا بن األمري أيب زكريا بن أيب 

بأيب حممد املرجاين، فأشار بتقوميه، وظهرت عليه بركته، وكان يرتبط إليه، ويقف يف األمور عنده، فلم تعدم الرعية 
عت بينه وبني هذا األمري املترجم به بركة وال صالحاً يف أيامه، إىل أن هلك يف ربيع اآلخر عام تسعة وسبعمائة، ووق



  .املراسلة واملهاداة
وبقشتالة، هراندة بن شاجنة بن أدفونش بن هراندة، املستويل على إشبيلية وقرطبة، ومرسية، وجيان، وال حول وال 

مدة  قوة إال باهللا، هلك أبوه وتركه صغرياً، مكفوال على عادهتم، فتنفس املخنق، وانعقدت السلم، واتصل األمان
  .أيامه، وهلك يف دولة أخيه

  .وبرغون، جاميش بن ألفنش بن بطره
  األحداث

يف عام ثالثة وسبعمائة، نقم على قريبه الرئيس أيب احلجاج بن نصر الوايل مبدينة وادي آش، أمراً أوجب عزله عنها، 
ش، وقد حد ما ينزل يف وكان مقيماً حبضرته فاختذ الليل مجال وكان أملك بأمرها، وذاع اخلرب، فاستركب اجلي

استصالبه، وجدد الصكوك بواليته خوفاً من اشتعال الفتنة، وقد أخذ على يديه، وأغرى أهل املدينة حبربه، فتداعوا 
حلني شعورهم باستعداده وأحاطوا به، فدمهوه وعاجلوه، فتغلبوا عليه، وقيد إىل بابه أسرياً مصفداً، فأمر أحد أبناء 

فتحاً كبرياً، وأمن فتنة عظيمة، ويف شهر شوال من عام مخسة وسبعمائة قرع األمساع النبأ  عمه فقتله صرباً، ومتال
العظم، الغريب من متلك سبتة وحصوهلا يف قبضته، وانتزاعها من يد رئيسها أيب طالب عبد اهللا بن أيب القاسم، 

لرئيس الفقيه أيب طالب إن بلغنا اهللا الرئيس الفقيه، ابن اإلمام احملدث أيب العباس العزمي حسبما يتقرر يف اسم ا
ذلك، واستأصل ما كان ألهلها من الذخائر واألموال، ونقل رؤساءها، وهم عدة، إىل حضرته غرناطة يف غرة احملرم 
من العام، فدخلوا عليه، وقد احتفل بامللك، واستركب يف األهبة اجلند، فلثموا أطرافه، واستعطفه شعراؤهم باملنظوم 

خطباؤهم باملنثور منه، فطمأن روعهم وسكن جأشهم، وأسكنهم يف جواره، وأجرى عليهم األرزاق من القول، و
  .اهلاللية، وتفقدهم يف الفصول إىل أن كان من أمرهم ما هو معلوم

اختالعه يف يوم عيد الفطر من عام مثانية وسبعمائة أحيط هبذا السلطان، وأتت احليلة عليه، وهو مصاب بعينيه، 
كنه، فداخلت طائفة من وجوه الدولة أخاه، وفتكت بوزيره الفقيه أيب عبد اهللا بن احلكيم،ونصبت للناس مقعٌد يف 

األمري أبا اجليوش نصراً أخاه، وكبست منزل السلطان، فأحيط به، وجعل احلرس عليه، وتسومع بالكائنة فكان 
ة، فشغلوا بانتهاب دار الوزير، وهبا من مال البهت، وسال من الغوغاء البحر، فتعلقوا باحلمراء، يسألون عن احلادث

اهللا ما يفوت الوصف، وكان الفجع يف إضاعته على املسلمني، وإطالق األيدي اخلبيثة عليه عظيماً، ويف آخر اليوم 
عند الفراغ من األمر، دخل على السلطان املخلوع، الشهداء، عليه خبلعه، بعد نقله من دار ملكه إىل دار أخرى، 

ه اهللا، زعموا، وثقية خلعه، مع شغب الفكر، وعظم الداهية، وانتقل رمحه اهللا بعد، إىل القصر املنسوب إىل فأملى رمح
  .السيد خبارج احلضرة، أقام به يسرياً، مث نقل إىل مدينة املنكب، وكان من أمره ما يذكر إن شاء اهللا

أرسل اهللا : امته بقصر جند، قبل خلعه، قالومما يؤثر من ظرفه، حدث من كان منوطاً به من خاصته، مدة أيام إق
األغربة على سقف القصر، وكان شديد التطري والقلق لذلك حسبما تقدم من اإلشارة إىل ذلك حبديث العشر، 

وكان من مجلتها غراٌب، شديد اإلحلاح، حاد النعيب والصياح، فأغرى به الرماة من مماليكه بأنواع القسى، فأبادوا 
وختطأ احلتف ذلك الغراب اخلبيث العبقان، فلما انتقل إىل سكىن احلمراء، ظهر ذلك الغراب على من الغربان أمة، 

يا مشئوم، يا : سقفه، مث ملا أهبط خملوعاً إىل قصر شنيل تبعه، وقام يف بعض السقف أمامه، فقال خياطبه رمحه اهللا
نا وبينك كالم، إرجع إىل هؤالء احملارم حمروم بني الغربان، قد خلصت أمرنا، ومل يبق لك علينا طلب، وال بين

  .فاشتغل هبم، قال، فأضحكنا على حال الكآبة بعذوبة منطقه، وخفة روحه
  وفاته



قد تقدم ذكر استقراره باملنكب، ويف أخريات شهر مجادى اآلخرة عام عشرة وسبعمائة، أصابت السلطان نصراً 
ض الذي متحض إىل التوجيه عن السلطان املخلوع الذي سكتةٌ، توقع منها موته، بل شك يف حياته، فوقع التفاو

باملنكب ليعود إىل األمر، فكان ذلك وأسرع إىل إيصاله إىل غرناطة يف حمفة، فكان حلوله هبا يف رجب من العام 
 وكان من قدر اهللا، أن أفاق أخوه من مرضه، ومل يتم للمخلوع األمر، فنقل من الدار اليت كان هبا إىل دار. املذكور

مث شاعت وفاته أوائل شوال من العام املذكور، فذكر أنه اغتيل غريقاً يف الربكة . أخيه الكربى، فكان آخر العهد به
يف الدار املذكورة ملا توقع من عادية جواره، ودفن مبقربة السبيكة، مدفن قومه، جبوار الغالب باهللا جده، ونوه جبدثه 

  :وعليه مكتوب ما نصه

فاضل، اإلمام العادل، علم األتقياء، أحد امللوك الصلحاء، املخبت األواه، اجملاهد يف سبيل اهللا، هذا قرب السلطان ال
الرضي األورع، األخشى اهللا األخشع، املراقب يف السر واإلعالن، املعمور اجلنان بذكره واللسان، السالك يف 

فة واحلنان، الفاتح هلا بفضل سريته، وصدق سياسة اخللق وإقامة احلق، منهاج التقوى والرضوان، كافل األمة بالرأ
سريرته، ونور بصريته، أبواب اليمن واألمان، املنيب األواب، العامل ما جيده نوراً مبيناً يوم احلساب، ذي اآلثار 
السنية، واألعمال الطاهرة، القائم يف جهاد الكفار مباضي العزم وخلص النية، املقيم قسطاس العدل، املنري منهاج 

م والفضل، حامي الذمار، وناصر دين املصطفى املختار، املقتدي بأجداده األنصار، املتوسل بفضل ما أسلفوه من احلل
أعمال الرب واجلهاد، ورعاية العباد والبالد، إىل امللك القهار، أمري املسلمني، وقامع املعتدين، املنصور بفضل اهللا، أيب 

، السلطان األعلى، إمام اهلدى، وغمام الندى، حميي السنة، حسن األمة، عبد اهللا، ابن أمري املسلمني الغالب باهللا
اجملاهد يف سبيل اهللا، الناصر لدين اهللا، أيب عبد اهللا، ابن أمري املسلمني الغالب باهللا، أيب عبد اهللا، بن يوسف بن 

بان املكرم من عام مخسة ولد رضي اهللا عنه يوم األربعاء الثالث لشع. نصر،كرم اهللا وجهه ومثواه، ونعمه برضاه
وتويف قدس اهللا روحه، وبرد ضرحيه، ضحوة يوم اإلثنني الثالث لشوال عام ثالثة عشر وسبعمائة، . ومخسني وستمائة

رفعه اهللا إىل منازل أوليائه األبرار، وأحلقه بأئمة الدين، هلم عقىب الدار، وصلى اهللا على سيدنا حممد املختار، وعلى 
  .آله، وسلم تسليما
  :ومن اجلانب اآلخر

  على قرب موالنا اإلمام املؤيد... رضي امللك األعلى يروح ويغتدي 
  فقدس من مغىن كرمي ومشهد... مقر العلى وامللك والبأس والندى 

  فبورك من مثوى زكي وملحد... ومثوى اهلدى والفضل والعدل والتقي 
  ضدثوى حتت أطباق الصفيح املن... فيا عجباً طود الوقار جاللة 

  مآثر فخرٍ بني مثىن وموحد... وواسطة العقد الكرمي الذي له 
  إمام الندى جنل اإلمام حممد... حممد الرضى سليل حممد 

  ويا علم األعالم غري مفند... فيا خنبة األمالك غري منازعٍ 
  بعزمٍ أصيلٍ أو برأي مسدد... بكتك بالٌد كنت حتمي ذمارها 

  ين لك يف الفردوس أرفع مصعدب... وكم معلم للدين أوضحت رمسه 
  بسرية ميمون النقيبة مهتد... كأنك ما سست البالد وأهلها 

  فصريهتم هنب القنا املتقصد... كأنك ما قدت اجليوش إىل العدا 
  فتحت به باب النعيم املخلد... وفتحت من أقطارهم كل مبهم 



  بتجديد غزوات وتشييد مسجد... كأنك ما أنفقت عمرك يف الرضى 
  وإصراخ مذعورٍ وإسعاف جمتد... صاف مظلومٍ وتأمني خائٍف وإن

  جتادل عنها باللسان وباليد... كأنك ما احييت للخلق سنة 
  تدافع فيها باحلسام املهند... كأنك ما أمضيت يف اهللا عزمة 
  بذاك ثوب اهللا يلقاك يف غد... فإن جتهل الدنيا عليك وأهلها 
  مٍ منيبٍ خاشع متعبدمقي... تعوضت ذخراً من مقام خالفة 

  صريع الردى إن يكن فكأن قد... وكل الورى من كان أو هو كائٌن 
  بدار نعيمٍ يف رضى اهللا سرمد... فال زال جاراً للرسول حممد 

  فيا ليت شعري هل يصيخ ملنشد... وهذي القوايف قد وفيت بنظمها 
  حممد بن نصر األنصاري اخلزرجي

أمحد بن حممد بن مخيس بن نصر األنصاري اخلزرجي ثاين امللوك الغالبني من  حممد بن حممد بن يوسف بن حممد بن
  بين نصر، وأساس أمرهم، وفحل مجاعتهم

  أوليته
  .تقرر حبول اهللا يف اسم أبيه اآليت بعد حسب الترتيب املشترط

  حاله

مهد الدولة، ووضع . من كتاب طرفة العصر من تأليفنا، كان هذا السلطان أوحد امللوك جاللة وصرامة، وحزماً
ألقاب خدمتها، وقرر مراتبها، واستجاد أبطاهلا، وأقام رسوم امللك فيها، واستدر جباياهتا، مستظهراً على ذلك، 

بسعة الذرع، وأصالة السياسة، ورصانة العقل، وشدة األسر ووفور الدهاء، وطول احلنكة، ومتلؤ التجربة، مليح 
قام باألمر بعد أبيه، وباشره مباشرة الوزير أيام حياته، . اخللق، كثري األناةالصورة، تام اخللق، بعيد اهلمة، كرمي 

فجرى على سنن أبيه، من اصطناع أجناسه، ومداراة عدوه، وأجرى صدقاته، وأرىب عليه خبالل، منها براعة اخلط، 
ض األبيات احلسنة، وحسن التوقيع، وإيثار العلماء، واألطباء، والعدلني، واحلكماء، والكتاب، والشعراء، وقر

وطما حبٌر من الفتنة ألول استقرار أمره، وكثر عليه املنتزون والثوار، وارجتت . وكثرة امللح، وحرارة النادرة
األندلس، وسط أكلب الكفار، فصرب لزلزاهلا، رابط اجلأش، ثابت املركز، وبذل من االحتيال، والدهاء، املكنوفني 

وطال عمره، وجد صيته، واشتهر يف البالد ذكره، وعظمت غزواته، وسيمر من  .جبميل الصرب، ما أظفره خبلو اجلو
  .ذكره ما يدل على أجل من ذلك إن شاء اهللا

  شعره وتوقيعه

من ذلك، . وقفت على كثري من شعره، وهو منطٌ منحط بالنسبة إىل أعالم الشعراء ومستظرٌف من امللوك واألمراء
  :خياطب وزيره

  وأعطاءنا املال بالراحتني. ..تذكر عزيز ليالٍ مضت 
  ت ومالوا إلينا من العدوتني... وقد قصدتنا ملوك اجلها 

  ن فلم حيظ إىل خبفي حنني... وإذا سأل السلم منا اللعي 



وتوقيعه يشذ عن اإلحصاء، وبأيدي الناس إىل هذا العهد كثري من ذلك، فمما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل 
  :ويلح عليها التصرف يف بعض الشهادات

  إهلي ال متته على الشهادة... ميوت على الشهادة وهو حي 
ويذكر أنه وقع بظهر رقعة اشتكى ضرر أحد اجلند . وأطال اخلط عند إهلي إشعاراً بالضراعة عند الدعاء واجلد

  .خيرج هذا النازل وال يعوض بشيء من املنازل: املنزلني يف الدور، ونبزه بالتعرض لزوجه
  بنوه
  .ة، ويل عهده أبو عبد اهللا املتقدم الذكر، وفرج املغتال أيام أخيه، ونصر األمري بعد أخيهثالث
فاطمة، : أربع، عقد هلن، مجع أبرزهن إىل أزواجهن، من قرابتهن، حتت أحوال ملوكية، ودنيا عريضة، وهن: بناته

  .عام ثالثة عشر وسبعمائة وفاطمة منهن أم حفيده إمساعيل الذي ابتز ملك بنيه. ومؤمنة، ومشس، وعائشة
  وزيره

كان وزيره، الوزير اجلليل الفاضل، أبو سلطان، لتقارب الشبه، زعموا يف السن والصورة، وفضل الذات، ومتانة 
الدين، وصحة الطبع، ومجال الرواء، أغىن وحسنت واسطته، ورفعت إليه الوسائل، وطرزت بامسه األوضاع، 

  . صدراً من أيام ويل عهدهواتصلت إىل أيامه أيام مستوزره، مث
  كتابه

ويل له خطة الكتابة والرياسة العليا يف اإلنشاء مجلةٌ، منهم كاتب أبيه أبو بكر ابن أيب عمرو اللوشي، مث األخوان أبو 
علي احلسن واحلسني، إبنا حممد بن يوسف ابن سعيد اللوشي، سبق احلسن وتاله احلسني، وكانا توأمني، ووفاهتما 

كتب له الفقيه أبو القاسم حممد بن حممد بن العابد األنصاري، آخر الشيوخ، وبقية الصدور واألدباء،  متقاربة، مث
  .أقام كاتباً مدة إىل أن أبرمه احنطاطه يف هوى نفسه، وإيثاره املعاقرة، حىت زعموا أنه قاء ذات يوم بني يديه

وتوىل الكتابة الوزير أبو عبد اهللا بن احلكيم، . فأخره عن الرتبة، وأقامة يف عداد كتابه إىل أن تويف حتت رفده
  .فاضطلع هبا إىل آخر دولته

  قضاته
توىل قبل . تويل له خطة القضاء، قاضي أبيه، الفقيه العدل، أبو بكر بن حممد بن فتح اإلشبيلي امللقب باألشربون

فأفرجوا عنه، فاعترضه ذلك خطة السوق، فلقي سكران أفرط يف قحته، واشتد يف عربدته، ومحل على الناس، 
واشتد عليه حىت متكن منه بنفسه، واستنصر يف حده، وبالغ يف نكاله، واشتهر ذلك عنه، فجمع له أمر الشرطة 

وخطة السوق، مث ويل القضاء، فذهب أقصى مذاهب الصرامة، إىل أن هلك، فويل خطة القضاء بعده الفقيه العدل 
كاية غبطت السلطان بدينه، ودلته على حمله من العدل والفضل، أبو عبد اهللا حممد بن هشام من أهل ألش، حل

  .فاتصلت أيام قضائه إىل أيام مستقضية، رمحه اهللا

وباشر هذا السلطان الوقائع، فاجنلت ظلماهتا، عن صبح نصره، وطرزت مواقعها بطراز جالدته وصربه، : جهاده
ويف شهر احملرم من عام مخسة وتسعني وستمائة، على . ئهفمنها وقيعة املطران وغريها، مما يضيق التأليف عن استقصا

تفئة هالك طاغية الروم، شاجنه بن أدفونش، عاجل الكفار حلني دهشهم، فحشد أهل األندلس، واستنفر املسلمني، 
فاغتنم الداعية، وحترك يف جيش، جير الشوك والشجر، ونازل مدينة قيجاطة وأخذ بكظمها، ففتحها اهللا على يديه، 

لك بسببها مجلة من احلصون اليت ترجع إليها، وكان الفتح يف ذلك عظيما، وأسكنها جيشاً من املسلمني، وطائفة ومت
ويف صائفة عام تسعة وتسعني وستمائة، نازل مدينة القبذاق فدخل جفنها، . من احلامية، فأشرقت العدو بريقه



لشهرية يف البلدان، فأحيط هبم، فخذلوا وزلزل اهللا واعتصم من تأخر أجله بقصبتها، ذات القاهرة العظيمة الشأن، ا
أقدامهم، فألقوا باليد، وكانوا أمنع من عقاب اجلو، ومتلكها على حكمه، وهي من جاللة الوضع، وشهرة املنعة، 

فكان تيسر فتحها من . وخصب الساحة، وطيب املاء، والوصل إىل أفالذ الكفر، واالطالع على عوراته، حبيث شهر
وجود، وشواهد اللطف، وذلك يف صالة الظهر من يوم األحد الثامن لشهر شوال عام تسعة وتسعني غرائب ال

وستمائة، وأسكن هبا رابطة املسلمني، وباشر العمل يف خندقها بيده رمحه اهللا، فتساقط الناس، من ظهور دواهبم إىل 
  .العمل، فتم ما أريد منه سريعاً

  :ئه هبذا الفتحوأنشدين شيخنا أبو احلسن اجلياب هبن
  وأمرك منصور وسهمك صائب... عدوك مقهوٌر وحزبك غالب 

  هليبته عج الورى واألعارب... وشخصك مهما الح للخلق أذعنت 
  .وهي طويلة

  .من كان على عهده من امللوك
اً، كان على عهده باملغرب، السلطان اجلليل، أبو يوسف يعقوب بن عبد احلق، امللقب باملنصور، وكان ملكاً صاحل

ظاهر السذاجة، سليم الصدر، خمفوض اجلناح، شارعاً أبواب الدالة عليه منهم، أشبه بالشيوخ منه بامللوك، يف إمخال 
وهو الذي استوىل على ملك، املوحدين، واجتث شجرهتم من فوق . اللفظ، واإلغضاء عن اجلفوة، والنداء بالكنية

قدم مرات ثالث أو أزيد منها، وغزا العدو، وجرت بينه وبني األرض، وورث سلطاهنم، واجتاز إىل األندلس، كما ت
السلطان املترجم به أمور، من سلم ومنقاضة، وإعتاب، وعتب، حسبما تدل على ذلك القصائد الشهرية املتداولة، 

  :وأوهلا ما كتب به على عهده، الفقيه الكاتب الصدر، أبو عمرو بن املرابط، يف غرض استنفاد للجهاد
  من متهم يف األرض أو منجد... ين يف اهلوى أو منجدي هل من معي

وتويف السلطان املذكور باجلزيرة اخلضراء يف عنفوان وحشة بينه وبني هذا السلطان يف حمرم مخسة ومثانني وستمائة، 
اهر وويل بعده ولده، العظيم اهلمة، القوي العزمية، أبو يعقوب يوسف، وجاز إىل األندلس على عهده، واجتمع به بظ

مربلة، وجتدد العهد، وتأكد الود، مث عادت الوحشة املفضية إىل تغلب، العدو على مدينة طريف، فرضة اجملاز 
  .األدىن، واستمرت أيام السلطان أيب يعقوب إىل آخر مدة السلطان املترجم به، ومدة ولده بعده

ابن بندوسن بن طاع اهللا بن علي بن  وبوطن تلمسان، أبو حيىي يغمور، وهو يغمر اسن بن زيان بن ثابت بن حممد
مواقفه يف احلروب شهرية، وكانت بينه وبني بين . ميل، وهو أوحد اهل زمانه جرأة وشهامة، ودهاء، وجزالة، وحزماً

مث ويل بعده . مرين وقائع، كان عليه فيها الظهور، ورمبا ندرت املمانعة، وعلى ذلك فقوى الشكيمة، ظاهر املنعة
  .متام مدة السلطان املترجم به، وبعضاً من دولة ولدهولده عثمان إىل 

وبوطن إفريقية، األمري اخلليفة، أبو عبد اهللا بن أيب زكريا بن أيب حفص، امللقب باملستنصر، املثل املضروب، يف البأس 
األمري أبو  واألنفة، وعظم اجلربوت، وبعد الصيت، إىل أن هلك سنة أربعة وسبعني وستمائة، مث ولده الواثق بعده، مث

مث كانت دولة الدعي ابن أيب عمارة املتوثب على ملكهم، مث دولة أيب حفص مستنقذها . إسحاق وقد تقدم ذكره
من يده، وهو عمر بن أيب زكريا ابن عبد الواحد، مث السلطان اخلليفة الفاضل، امليمون النقيبة، أبو عبد اهللا حممد بن 

  .، بن األمري زكرياالواثق حيىي بن املستنصر أيب عبد اهللا

وبوطن النصارى، بقشتالة، ألفنش بن هراندة، إىل أن ثار عليه ولده شاجنه، واقتضت احلال إجازة سلطان املغرب، 
مث ملك بعده ولده شاجنه، واتصلت . واستجار به، وكان من لقائه بأحواز الصخرة من كورة تاكرنا ما هو معلوم



وويل بعده ولده هراندة . خطوب إىل أن هلك عام أربع وسبعني وستمائة واليته مدة أيام السلطان، وجرت بينهما
. سبعة عشر عاماً، وصار امللك إليه، وهو صٌيب صغري فتنفس خمنق أهل األندلس، وغزا سلطاهنم وظهر إىل آخر مدته

وهو الذي  وبرغون، ألفنش بن جاميش بن بطره بن جاميش املستوىل على بلنسية، مث هلك وويل بعده جاميش ولده،
وكان ال نظري له يف الدهاء، واحلزم، . نازل مدينة أملرية على عهد نصرٍ ولده، واستمرت أيام حياته إىل آخر مدته

  .والقوة
  من األحداث يف أيامه

على عهده تفاقم الشر، وأعيا داء الفتنة، ولقحت حرب الرؤساء، األصهار من بين إشقيلولة، فمن دوهنم، وطنب 
وأصاب األسر وفحول الثروة الرؤساء، فكان بوادي آش الرئيسان أبو حممد وأبو احلسن، ومبالقة سرادق اخلالف، 

رئيس آخر هو الرئيس أبو إسحاق، فأما الرئيس أبو حممد فهلك، : وقمارش الرئيس أبو حممد عبد اهللا، وبقمارش
يل االحنراف واملنابذة إىل ملك مث خرج عنها يف سب. وقام بأمره مبالقة، ولده، وابن أخت السلطان املترجم به

وأما الرئيسان فصابرا املضايقة، وعزماً على . املغرب، مث تصري أمرها إىل السلطان، على يد واليها من بين علي
معوضني : وكان آخر أمرمها اخلروج عن وادي آش إىل ملك املغرب. النطاق واملقاطعة بوادي آش زماناً طويالً

  .إن بلغنا اهللا إليه. أمسائهم بقصر كتامة، حسبما يذكر يف
  يف أيامه

يف أوائل عام . كان جواز السلطان اجملاهد أيب يوسف يعقوب بن عبداحلق، إىل األندلس، مغازياً وجماهداً يف سبيل اهللا
اثنني وسبعني وستمائة، وقد فسد ما بني سلطان النصارى وبني ابنه، واغتنم املسلمون الغرة، واستدعى سلطان 

 اجلواز، وحلق به السلطان املترجم به، ومجع جملسه بني املنتزين عليه وبينه، وأجلت احلال عن وحشة، املغرب إىل
  .وقضيت الغزاة، وآب السلطان إىل مستقره

مث عرب البحر . ويف العام بعده، كان إيقاع السلطان ملك املغرب بالزعيم، ذنوبه، واستئصال شأفته، وحصد شوكته
لعدوة، واحتل مبدينة طريف يف أوائل ربيع األول عام سبعة وسبعني وستمائة، ونازل إشبيلية، ثانية بعد رجوعه إىل ا

وكان اجتماع السلطانني بظاهر قرطبة، فاتصلت اليد، وصلحت الضمائر، مث مل تلبث احلال أن استحالت إىل فساد، 
التاسع والعشرين لرمضان عام سبعة  فاستوىل ملك املغرب على مالقة، خبروج املنتزي هبا إليه، إىل يوم األربعاء

  .مث رجعت إىل ملك األندلس مبداخلة من كانت بيده ولنظره، حسبما يأيت بعد إن شاء اهللا. وسبعني وستمائة
وعلى عهده نازل طاغية الروم اجلزيرة اخلضراء، وأخذ مبخنقها، وأشرف على افتتاحها، فدافع اهللا عنها، ونفس 

على يد الفئة القليلة من املسلمني، فعظم املنح، وأسفر الليل، واجنلت الشدة، يف  حصارها، وأجاز الروم حبرها،
  .وسط ربيع األول من عام مثانية وسبعة وسبعني وستمائة

  مولده
  .بغرناطة عام ثالثة وثالثني وستمائة، وأيام دولته ثالثون سنة، وشهر واحد، وستة أيام

  وفاته
تاريخ، قال، واستمرت احلال إىل أحد وسبعمائة، فكانت يف ليلة األحد الثامن من كتاب طرفة العصر من تأليفنا يف ال

من شهر شعبان يف صالة العصر، وكان السلطان رمحه اهللا يف مصاله، متوجهاً إىل القبلة ألداء فريضته، على أمت ما 
دماغه، وقد رمجت الظنون  يكون عليه املسلم من اخلشية والتأهب، زعموا أن شرقاً كان يعتاده ملادة كانت تنزل من
ودفن منفرداً، عن مدفن . يف غري ذلك لتناول عشية يومه كعكا اختذت له بدار ويل عهده، واهللا أعلم حبقيقة ذلك



سلفه، شرقي املسجد األعظم يف اجلنان املتصل بداره، مث ثين حبافده السلطان أيب الوليد، وعزز بثالث كرمي من 
  .اج ابن أيب الوليد، تغمد اهللا مجيعهم برمحته، ومشلهم بواسع مغفرته وفضلهساللته، وهو السلطان أبو احلج

  اجلزء الثاين

  حممد بن يوسف بن قصر اخلزرجي

  حممد بن يوسف بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن فرج بن يوسف بن قصر اخلزرجي

، وعماد اإلسالم، وقدوة هذا البيت أمري املسلمني هلذا العهد باألندلس، صدر الصدور، وعلم األعالم، وخليفة اهللا
األصيل، ونري هذا البيت الكرمي، ولباب هذا اجملد العظيم، ومعىن الكمال، وصورة الفضل، وعنوان السعد، وطاير 
اليمن، وحمول الصنع، الذي ال تبلغ األوصاف مداه، وال توىف العبارة حقه، وال جيري النظم والنثر يف ميدان ثنايه، 

  .ائح إىل عليائهوال تنتهي املد
  أوليته

أشهر من إمتاع الضحى، مستولية على املدا، بالغلة بالسعة باالنتساب إىل سعد بن عبادة عنان السماء، مبتجحة يف 
جهاد العدا؛ حبالة من ملك جزيرة األندلس، وحسبك هبا، وهي هبا يف أسىن املزاين واحللى، وقدماً فيه حبسب ملن 

  .مسع ورأى
  حاله

أمين أهل بيته نقيبة، وأسعدهم ميالداً ووالية، قد مجع اهللا له بني حسن الصورة، واستقامة البنية،  هذا السلطان
ولطافة املسايل، وحسن التأين؛ ومجع له من الظرف . واعتدال اخللق، وصحة الفكر، وثقوب الذهن، ونفوذ اإلدراك
مة الصدر، اليت هي من عالمة اإلميان، ورقة احلاشية، ما مل جيمع لغريه، إىل احللم، واألناة اللذين حيبهما اهللا، وسال

وسرعة العربة، والتربين يف ميدان الطهارة والعفة، إىل ضخامة التنجد، واستجادة اآلالت، والكلف باجلهاد، وثبات 
بقى زاده اهللا من فضله، وأ. القدم، وقوة اجلأشئِ، ومشهور البسالة، وإيثار الرفق، وتوخي السداد، وجنح احملاولة

ساق اهللا إليه امللك طواعية واختياراً، إثر صالة عيد الفطر على بغتة وفاة . أمره يف ولده، وأمتع املسلمني بعمره
املقدس أبيه، من عام مخسة ومخسني وسبعمائة، ملخايل اخلري، ومزية السن، ومظنة الربكة، وهو يافع، قريب العهد 

به الستر؛ وسوغ العافية، وهنأ العيش؛ فلم تشح يف مدته السماء، وال باملراهقة، فأنبته اهللا النبات احلسن، وسدل 
كلب األعداء، وال تبدلت األلقاب، وال عونيت الشدائد، وال عرف اخلوف، وال فورق اخلصب، إىل أن كانت 

ية، وأخطأ عليه احلادثة، ونابه التمحيص، الذي أكسبه احلنكة، وأفاده العربة، فشهد بعناية اهللا يف كف األيدي العاد
أمل السهام الراشقة، وختييب اآلمال املكايدة، وانسدال أروقة الستر والعصمة، مث العودة، الذي عرف اإلسالم، بدار 

اإلسالم قدرها، ومتأل عزها، ورجح وزهنا، كما اخترب ضدها فرصة امللك، وشاع العدل، وبعد الصيت، وانتشر 
وسريد من بيان هذه . ات، وتوالت الفتوح، وختلدت اآلثارالذكر، وفاض اخلري؛ وغزر القطر، فظهرت الربك

  .اجلمل، ما يسعه الترتيب حبول اهللا
  ترتيب دولته األوىل

إذ هو ذو دولتني، ومسوغ واليتني، عززمها اهللا، مبلك اآلخرة، بعد العمر الذي ميأل صحايف الرب، وخيلد حسن 
درجة، عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا، وعلى رهبم الذكر، ويعرف إىل الوسيلة، ويرفع يف الرفيق األعلى ال



  .يتوكلون
وزراؤه وحجابه أنتدب إىل النيابة عنه، والتشمري إىل احلجابة ببابه، الشيخ القايد املعتمد بالتجلة، املتحول من اخلدام 

لتربية، ظهري العلم النبهاء، املتسود األبوة، املخصوص بالفدح املعلى من املزية، املسلم له يف خصوصية امللك وا
واألدب، وأمني اجلد، وموىل السلف، ومفرغ الرأي إىل هذا العهد، وعقد سفرة السلطان، وبقية رجال الكمال من 
مشيخة املماليك، وخيار املوايل، أبا النعيم رضوان رمحه اهللا، فحمد الكل، وخلف السلطان، وأبقى الرتب، وحفظ 

، واستدعى النصيحة، ومل يأل جهداً يف حسن السرية، وتظاهر احملض، األلقاب، وبذل اإلنصاف، وأوسع السكنف
وأفردين باملزية وعاملين مبا يرتد عنه جسر أطرف املواالة والصحبة، ووىف يل الكيل الذي ال يقتضيه السن، والقربة 

احملافظة على من االشتراك يف الرتبة، والتزحزح عن اهلضبة، واالختصاص باسم الوزارة على املشهر والغيبة، و
مدارج التخلق املأثور عن اجللة، والتودد إىل املرة بعد املرة، . التشيع والقدمة، بلغ يف ذلك أقصى الغايات

واختصصت بفوت املدة بالسلطان، فكنت املنفرد بسره دونه، ومفضي مهه، وشفاء نفسه، فيما ينكره من فتنة تقع 
  .، وصالح ما يتغري عليه من قلبه، إىل أن حلق بربهيف سريته، أو تصري توجيه السذاجة يف معامالته

  شيخ الغزاة ورئيس اجلند الغريب ألول أمره

أقر على الغزاة شيخهم على عهد أبيه، أبا زكريا حيىي بن عمر بن رحو بن عبد اهللا بن عبد احلق، مطمح الطواف، 
ة وجداً وإدراكاً ناهيك من رجل فذ حزماً ودهاء، وجتربة وحنك. ومويف االختيار، ولباب القوم، وبقية السلف

املنازع، غريبها، مستحق التقدمي، شجاعة وأصالة، ورأياً ومباحثة، نسابة قبيله، وأضحى قسهم، وكسرى ساستهم، 
وإمتاع اجمللس، . إىل لطف السجية، وحسن التأين، لغرض السلطان، وطرق التنزل للحاجات، ورقة غزل الشفاعات

وسيأيت . والرسل الواردة. وزاده خصوصية مالزمته جملس الرفاع املعروضة. اهليئة وثقوب الذهن والفهم، وحسن
  .ذكره يف موضعه حبول اهللا تعاىل

كاتب سره قمت ألول األمر بني يديه بالوظيفة اليت أسندها إيل أبوه املوىل املقدس، رمحه اهللا، من الوقوف على 
واخللعة واجملالسة، جامعاً بني خدمة . ابة واإلنشاء والعرض واجلوابوالكت. رأسه، واإلمساك يف التهاين واملبايعة بيده

القلم، ولقب الوزارة، معزز اخلطط برسم القيادة، خمصوصاً بالنيابة عنه يف الغيبة، على كل ما اشتمل عليه سور 
مث تضاعف . اه والنعمةالقلعة واحلضرة، مطلق أمور اإليالة، حمكماً يف أشتاته حتيكم األمانة، مطلق اجلراية، ظاهر اجل

العز، وتأكد الرعي، ومتحض القرب، فنقلين من جلسة املواجهة، إىل صف الوزارة؛ وعاملين مبا ال مزيد عليه من 
  .العناية، وأحلين احملل الذي ال فوقه يف اخلصوصية، كافأ اهللا فضله، وشكر رعيه، وأعلى حمله عنده

وسفرين يف الرسالة عنه، إىل السلطان، اخلليفة . ظهري كرمي، صفي شربههذا : وأصدر يل هذا الظهري لثاين يوم واليته
مث أعفاين يف هذه املدة األوىل، عن . اإلمام، ملك املغرب، وما إليه من البالد اإلفريقية، أيب عنان، حسبما يأيت ذكره

ما صان عنه يف سبيل كثري من اخلدمة، ونوه يب عن مباشرة العرض بني يديه باجلملة، فاخترت للكل والبدلة، و
التجلة، وإن كان منتهي أطوار الرفعة، الفقيه أبا حممد بن عطية، مستنزالً عن قضاه وادي آش وخطابتها، فكان 
يتوىل ما يكتب بنظري، وراجعاً حلكمى، ومتردداً لبايل، مكفي املؤنة يف سبيل احلمل الكلي، إىل وقوع احلادثة، 

  .ونفوذ املشيئة بتحويل الدولة
ه حدد أحكام القضاء واخلطابة لقاضي أبيه الشيخ األستاذ الشريف، نسيج وحده، وفريد دهره، إغراباً يف قضات

الوقار، وحسن السمت وأصالة البيت، وتبحراً يف علوم اللسان، وإجهازاً يف فصل القضايا، وانفراداً ببالغة اخلطبة، 
د بن حممد احلسين، اجلانح إىل اإليالة النصرية من مدينة وسبقاً يف ميدان الدهاء والرجاحة، أيب القاسم حممد بن أمح



وتويف رمحه اهللا بني يدي حدوث احلادثة، فأرجئ األمر مبكانه، إىل . وسيأيت التعريف به يف مكانه إن شاء اهللا. سبتة
هبا بعده، إذ  ووليها األحق. قدوم متلفق الكرة، ومتعاور تلك اخلطة، الشيخ الفقيه القاضي، أيب الربكات قاضي أبيه

  .كان غايباً يف السفارة عنه، فوقع التمحيص قبل إبرام األمر على حال اإلستنابة
امللوك على عهده وأوهلم باملغرب، السلطان، اإلمام، أمري املسلمني، أبو عنان ابن أمري املسلمني أيب احلسن بن أمري 

حلق، البعيد الشأو يف ميدان السعادة، واملصمى املسلمني أيب سعيد بن أمري املسلمني أيب يوسف يعقوب بن عبد ا
أغراض السداد، ومعظم الظفر، وخمول املوهبة، املستويل على آماد الكمال، عقالً وفضالً وأهبةً ورواءاً، وخطاً 
اطباً وبالغة، وحفظاً وذكاء وفهماً وأقداماًً، تغمده اهللا برمحته، بعثين إىل بابه رسوالً على إثر بيعته، ومتام أمره، وخ

إثره ووده، مسترفداً من منحة قبوله، فألفيت بشراً مبذوال، ورفداً ممنوحاً، وعزاً باذخاً، يضيق الزمان عن جاللته، 
وتقصر األلسنة عن كنه وصفه، فكان دخويل عليه يف الثامن والعشرين من شهر ذي قعدة عام مخسة ومخسني 

  :املذكور، وأنشدته بني يدي املخاطبة، ومضمن الرسالة
  عالك ما الح يف الدجا قمر... خليفة اهللا ساعد القدر 

فأحسب وكفى، واحتفل واحتفى، وأفضت بني يدي كرمته، إىل احلضور معه يف بعض املواضع املطلة على مورد 
هاج به اخلدام أسداً، أرود، شئن الكفني مشعر اللبدة، حىت مرق عن تابوت خشيب كان مسجونا به، من . وحب

وجلب ثور عبل الشوى، منتصب املروى، . ن بعض كواه، وأثارته من خلقه، واستشاط وتوقد بأساًبعد إقالعه، م
يقدمه صوار من اجلواميس، فقربت اخلطا، ومحيت الوغى، وبلغ الزئري واجلوار ما شاء، يف موقف من ميالد الشيم 

األسد عن املبارزة، ملا بلغ منه  العلي خيشى اجلبان مقارعة العدا، ويوطن نفسه الشجاع على مالقة الردى، وخار
ثقافاً عن رد املناوشة، ومضطلعاً بأعباء احملاملة، فتخطاه إىل طائفة من الرجالة، أوىل عدة، وذوي دربة، محل نفسه 

متطارحاً كشهاب الرجم، وسرك الدجا، وأخذته رماحهم بإبادته، بعد أن أردى بعضهم، وجدل بني يدي السلطان، 
  :ض بعض احلاضرين، وأغرى بالنظم يف ذلك، فأنشدتهوعر. متخبطا يف دمه

  طبعاً كسا األرواح واألجسادا... أنعام أرضك تقهر اآلسادا 
  يف اخللق ساد ألجلها من سادا... وخصايص هللا بث ضروهبا 

  مل ختش من بعد النفاق كسادا... إن الفضايل يف محاك بضايع 
  رض رام فساداجبزاء من يف األ... كان اهلزبر حمارباً فجزيته 

  وأرغم مبا خولته احلسادا... فابغ املزيد من آاليه بشكره 
وكان االنصراف بأفضل ما عاد به سفري، . فستحسن تأتى القرحية، وإمكان البديهة، مع قيد الصفة، وهيبة اجمللس

وصول يف وكان ال. من واد أصيل، وإمداد موهوب، ومهاداة أثرية وقطار جمنوب، وصامت حممول، وطعمة مسوغة
وسط حمرم من عام ست ومخسني وسبع ماية، وقد جنح السعي، وأمثر اجلهد، وصدقت املخيلة، وقد تضمن رحلى 

وتوىف زعموا حبيلة، وقيل حتف أنفه، . واحلمد هللا الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة. الوجهة، واألخرى قبلها جزء
وخاف مدبر أمره، عايدة . وزراء، وتسابق إىل بابه األبناءملا هنكه املرض، وشاع عنه اإلرجاف، وتنازع ببابه ال

مالمته، على توقع برئه، وكان سيفه يسبق على سوطه، والقرب أقرب إىل من تعرض لعتبه من سجنه، فقضى موضع 
جدد امللك، وحفظ الرسوم، وأجرى األلقاب، وأغلظ العقاب، وصري . هذا السبيل خامتة امللوك اجللة، من أهل بيته

. وأمد األندلس، وهزم األضداد، وخلد اآلثار، وبىن املدارس والزوايا، واستجلب األعالم. لته أضيق من اخلدإيا
وحترك إىل تلمسان فاستضافها إىل إيالته، مث أحلق هبا قسنطينة وجباية، وجهز أسطوله إىل تونس، فدخلها ومتلكها 



وكانت . ا دعوته إىل ذي قعدة من العام، رمحة اهللا عليهثقاته يف رمضان عام مثانية ومخسني وسبعمائة، واستمرت هب
وصار األمر إىل ولده املسمى بالسعيد، املكىن بأيب . وفاته يف الرابع عشر لذي حجة من عام تسع ومخسني وسبعمائة

ور بن ورام ضبط اإليالة املشرقية فأعياه ذلك، وبايع اجليش املوجه إليها منص. بكر، خمتار وزيره ابن عمر الفدووي
ونازله منصور بن سليمان، . سليمان، وجلأ الوزير وسلطانه إىل البلد اجلديد، مثوى اخلالفة املرينية، فكان أملك هبا

وغادر السلطان أبو سامل إبراهيم بن السلطان أيب احلسن أخو . مث استفضى إليه أمر البلد حلزم الوزير وقوة شكيمته
كان استقر هبا بإبعاد أخيه إياه عن املغرب، كما تقدم يف امسه، فطلع على  اهلالك السلطان أيب عنان األنلسي، وقد

الوطن الغريب بإعانة من ملك النصارى، عاىن فيها هوالً كثرياً، واستقر بآخرة بعد إخفاق شيعته املراكشيِة، بساحل 
سليمان، ضربة وفر الناس عن منصور بن . طنجة، مستدعي ممن جببال غمارة، ودخلت سبتة وطنجة يف طاعته

ومتلك السلطان أبو سامل املدينة البيضاء يوم اخلميس عشر . الزب، وتقبض عليه وعلى ابنه، فقتال صرباً، نفعهما اهللا
وكان من حلاق السلطان برندة، . مث دالت الدولة. لشعبان عام ستني وسبعمائة، بنزول الوزير وسلطانه عنها إليه

  .حمله، والبقاء هللا سبحانهواستعانته على رد ملكه ما يأيت يف 
وبتلمسان السلطان أبو محو موسى بن يوسف بن حيىي بن عبد الرمحن بن يغمراس بن زيان، قريب العهد 

  .باسترجاعها، ألول أيام السعيد
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

وبتونس األمري إبراهيم بن األمري أيب بكر بن األمري أيب حفص بن األمري أيب بكر ين أيب حفص بن إبراهيم بن أيب 
ضل، املعروف زكريا حيىي بن عبد الواجد، لنظر الشيخ رأس الدولة، وبقية الفضالء، الشهري الذكر، الشائع الف

  .حتت مضايقة من عرب الوطن. السياسة، أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن تأفراقني
ومن ملوك النصارى بقشتالة، بطره بن أهلنشة بن هراندة بن شاجنه بن ألفنش بن هراندة، إىل األربعني، وهو كما 

وعقد معه سلم على بالد . بعمائةاجتمع وجهه، توىل امللك على أخريات أيام أبيه يف حمرم عام أحد ومخسني وس
وألقت العصا، وأغضت القضاء، . مث استمر ذلك بعد وفاته يف دولة ولداه املترجم به، وغمرت الروم. املسلمني

وأجالت على الكثري من الكبار الردى، مبا كان من إخافته ساير إخواته ألبيه، من خاصته، العجلة الغالبة على هواه، 
وسلك ألول أمره . تلهم أمهم، وانتزوا عليه بأقطار غرسهم فيها أبوهم قبل موته مبرعية أمهمفنبذوه على سوء بعد ق

سرية أبيه يف عدوله عن عهوده مبكابيه ملنصبه، إىل اختصاص عجلة، أنف حبراه كبار قومه، من أجل ضياع بذره 
ي أمره هبا إىل مطاولة عقله أو وانقراض عقبه، فمال اخلوارج عليه، ودبروا القبض عليه، وحتصل يف أنشوطة، يقض

  .فاضطره ذلك إىل صلة السلم، وهو اآلن باحلالة املوصوفة. عاجل خلع، لوال أنه أفلت وختلص من شراراها
األحداث يف أيامه مل حيدث يف أيامه حدث إال العافية املسحة واهلدنة املتصلة، واألفراح املتجددة، واألمنة 

 آخر مجادى عام ست ومخسني وسبعمائة حلق جببل الفتح فشمم شعبته، وأبر ويف. املستحكمة، والسلم املنعقدة
متبوته، كان على ثغره العزيز على املسلمني، من لدن افتتاحه، املوسوم اخلطة، املخصوص مبزية تشييده، عيسى بن 

يف االنسالخ من آية  احلسن بن أيب منديل، بقية الشيوخ أويل األصالة والدهاء، والتزيي بزي اخلري، واملثل الساير
واهللا غالب على أمره، فكان أملك مبصامه، وقر عينه بلقاء ولده، والتمتع منه . السعادة، واإلغراق يف سوء العقىب

ملي من خالل السياسة، أرداه سوء احلظ، وشؤم النصبة، وأظلم ما بينه وبني سلطانه، مسوغه برداء . جبواد عتيق
اء العفة على قدح األمور، أبدى منها اخلوف على ولده، وعرض ديسم عزمه، العافية على تفه صغر، وملبسه رد

على ذوبان اجلبل، فاحتطوا يف هواه، وغروه بكاذب عصبة، فأظهر االمتناع سادس ذي قعدة من العام املذكور، 
 .واتصلت األخبار، وساءت الظنون، وضاقت الصدور، ونكست الرؤوس لتوقع الفاقرة، بانسداد باب الصريخ

وانبعاث طمع العدو واحتطت األطماع يف استرجاعه واستقالته، ملكان حصانته، ومسو . وانبتات سبب النصرة
مث ردفت األخبار خبروج جيشه صحبة ولده إىل . الذروة، ووفور العدة، ووجود الطعمة، وأخذه بتالشي الفرصة

فهم من الطائفة العادية؛ فبودر إليها من مالقة وامتساك أهلها بالدعوة، وانتصا. منازلة أشتبونة، وإخفاق أمله فيها
ويف اخلامس . وخوطب السلطان من ملك املغرب أيده اهللا باجللية، فتحققت املنابذة، واستقرت الظنون. بالعدد

والعشرين من شهر ذي قعدة، ثار به أهل اجلبل وتربأ منه أشياعه، وخذلوه بالفرار، فأخذت شعابه ونقابه، فكر 
وكوثر فألقى به، . وقد أعجله األمر، ومحلته الطمأنينة على إغفال االستعداد هبا. ه إىل القاعدة الكبريةراجعاً أدراج

ومل : لداعي تسور توطي على إمارته، فقيد هو وأبنه، وخيض هبما البحر للحني. وقد حلق به بعض األساطيل بسبتة
بكلكلها، وقد قدر أهنا واقعة، ليس هلا من دون اهللا ينتطح فيها عنزان، رمحه اهللا، سنام فئة ألقت بركها، وأناخت 
  .كاشفة، فقد كان من باجلبل برموا على إيالة ذينك املرتسمني

واحتمل إىل الباب السلطاين مبدينة . وألقوا أجوارها، وأعطومها الصفقة، مبا أطمعهما يف الثورة، ولكل أجل كتاب



مث أمضى السلطان فيهما . منصة الشهرة، مرفوعني يف هضبة املثلة فاس، وبرز الناس إىل مباشرة إيصاهلما جملوبني يف
بأيدي قرابته، فكان كما قال . حكم الفساد، بعد أيام احلرابة، فقتل أشيخ خبارج باب السمارين من البلد اجلديد

  :األول
  هللا أرحام هناك تشقق... أضحت رماح بين أبيه تنوشه 

ء تناول، ومل ينشب أن استنفذه محامه فأضحى عربة يف سرعة انقالب بعد طول عمل وسو. وقطهن رجل الولد ويده
واستفاضة خريية، ونباهة بيت، وأصالة عز، إىل . حاهلما من األمور احلميدة، حسن طلعة، وذياع محد، وفضل شهرة

  .ضد هذه اخلالل، وقانا اهللا مصارع السوء، وال سلب عنا جلباب الستر والعافية
بآخر من ولده امسه السعيد، وكنيته أبو بكر، فلحق به يف العشر األول من احملرم من عام  وسد السلطان ثغر اجلبل

وبادر السلطان . سبعة ومخسني وسبعمائة، ورتب له بطانته، وقدر له أمره، وسوغه رزقاً رغداً، وعيشاً خفضاً
يليق من احلال من بر ومهاداة املترجم له، إىل توجيه رسوله؛ قاضياً حقه، مقرر السرور جبواره، وأتبع ذلك ما 
واهللا ويل توفيقهم ومسين اخلري . ونزل، وتعقبت بعد أيام املكافآت، فاستحكم الود، وحتسنت األلفة إىل هذا العهد

  .واخلرية على أيديهم
  احلادثة اليت جرت عليه

القايد أبا النعيم  واستمرت أيامه كأحسن أيام الدول، خفض عيش، وتواىل خصب، وشياع أمن، إال أن شيخ الدولة
وإذا أراد اهللا إنفاذ قضايه وقدره، سلب ذوي العقول عقوهلم، مبا كان من أمنه جانب . رمحه اهللا، أضاع احلزم

القصر امللزم دار سكناه، من علية فيها أخو السلطان، بتهاونه حييل أمه املداخلة يف حتويل األمر إليه، مجلة من 
ها الالئيس حممد بن إمساعيل بن فرج من القرابة األخالف، وإبراهيم بن أيب األشرار، دار أمرهم على زوج ابنت

. وأمدته باملال، فداخل القوم مجلة من فرسان القيود، وعمرة السجون، وقالميد األسوار. والدليل املوروري. الفتح
خارج القلعة حىت مت يوم وكانت تتردد إليه يف سبيل زيارة بنتها الساكنة يف عصمة هذا اخلبيث، املنزوع العصمة، 

األربعاء الثامن والعشرين لرمضان من العام، اجتمعوا وقد خفى أمرهم، وقد تألفوا عددا يناهز املاية بالقوس الداخل 
من وادي هداره إىل البلد، لصق اجلناح الصاعد منه إىل احلمراء، وكان بسورها ثلم، مل يتم ما شرعوا فيه من 

وملا استوفوا، قصدوا الباب املضاع املسلحة، للثقة مبا قبل؛ فلما . لذلك، وصعدوا منهإصالحه؛ فنصبوا سلماً أعد 
وراعوا الناس باالستكثار من مشاعل اخللفاء، فقصدت طايفة منهم . جتاوزوه أعلنوا بالصياح، واستغلظوا بالتهويل

ه، وبني أهله وولده، وأنتهبت ما دار الشيخ القايد أيب النعيم؛ فاقتحمته غالباً وكسرت أبوابه؛ وقتلته يف مضجع
وكان السلطان . وقصدت األخرى دار األمري، الذي قامت بدعوته، فاستنجزته واستولت على األمر. وجدت به

متحوالً بأهله إىل سكين جنة العريف خارج القلعة، فلما طرقه النبأ، وقرعت مسعه الطبول سدده اهللا؛ وساند أمره يف 
واد كان مرتبطاً عنده يف ثياب تبذله ومصاحباً ألفراد من ناسه؛ وطار على وجهه، فلحق حال احلرية، إىل امتطاء ج

ومن الغد، استقام األمر . بوادي آش قبل سبوق نكبته، وطرق مكانه بأثر ذلك، فلم يلف فيه، واتبع فاعيا املتبع
م أمر البيعة، وخاطبوا البالد ألويل الثورة، واستكملوا لصاحبهم أمر البيعة، وخاطبوا البالد فألقت إىل صاحبه

وشرعوا يف منازلة وادي أش، بعد أنثبت . فألقت إىل صاحبهم باألزمة، وأرسلوا إىل ملك النصارى يف عقد الصلح
وخيف فوات البدر ونفاد القوة، فشرع السلطان يف . أهلها مع املعتصم هبا، فالزمته احملالت وويل عليه التضييق

أبا سامل ملك املغرب يف شأن القدوم عليه، فتلقاه بالقبول وبعث من ميهد احليث يف  النظر نفسه، وخاطب السلطان



وكنت عند احلادثة على السلطان، ساكناً جبننيت املنسوبة إيل من . شأنه، فتم ذلك ثاين يوم عيد النحر من العام
ونالتين النكبة، فاستأصلت النعمة  احلضرة، منتقالً إليها جبمليت، عادة املترفني، إذ ذاك من مثلي، فتخطائى احلتف،

العريضة، واجلدة الشهرية، فما ابتقت طارفاً وال تليداً، وال ذرت قدمياً وال حديثاً، واحلمد هللا خمفف احلساب، 
. وموقظ أويل األلباب، ولطف اهللا بأن تعطف السلطان باملغرب إىل شفاعة يب خبطه، وجعل أمري من فصول قصده

فذهب البأس، واجتمع . اء، واستخلصت من أنياهبم، وحلقت بالسلطان بوادي آشففكت عين أصابع األعد
وكان رحيل اجلميع ثاين عيد النحر املذكور، فكان النزول بفحص ألفنت، مث االنتقال إىل لوشة، مث إىل . الشمل

وكان ركوب البحر  .أنتقيه، مث إىل ذكوان، مث إىل مربلة يضم أهل كل حمل من هذه مأمتاً للحسرة، ومناحة للفرقة
صحوة الرابع والعشرين من الشهر، واالستقرار مبدينة سبتة، وكفى بالسالمة غنما، واألرض هللا يورثها من يشاء من 

  .عباده، والعاقبة للمتقني
وكان الرحيل إىل باب السلطان، حتت بر ال تسعه العبارة، ولقاؤنا إياه بظاهر البلد اجلديد إلملام أمل عاقه عن 

يف مركب هايل، واحتفال رايع . ر والتغين على البعد، يوم اخلميس السادس حملرم من عام أحد وستني بعدهاإلصحا
رايق، فعورض فيه النزول عن الصهوات، والرب الاليق مبناصب امللوك، والوصول إىل الدار السلطانية، والطعام 

يدي مؤمله، فأنشدته مغرياً بنصره، وقمت يومئذ فوق رأس السلطان وبني . اجلامع للطبقات وشيوخ القبيل
  :كالوسيلة بقويل

  وهل أعشب الوادي ومن به الزهر... سال هل لديها من خمربة ذكر 

فهاج االمتعاض، وسالت العربات، وكان يوماً مشهوداً، وموقفاً مشهوراً، طال به احلديث، وعمرت به النوادي، 
واستمرت األيام، ودالت الدولة . هله، يوم االفتقار إىل رمحتهوتوزعتنا النزايل على األمل، شكر اهللا ذلك وكتبه أل

وإذا أراد اهللا أمراً . للرئيس باألندلس، والسلطان تغلبه املواعيد، وتونسه اآلمال، واألسباب تتوفر، والبواعث تتأكد
  .فاء من التكليفهيأ أسبابه، واستقرت يب الدار مبدينة سال، مرابطاًن مستمتعاً بالغيبة، حتت نعمة كبرية، وإع

ويف اليوم السابع لشوال من عام التاريخ، قعد السلطان بقبة العرض بظاهر جنة املصارة لتشييعه، بعد اختاذ ما يصلح 
املتبع بالدعوات، ملا . لذلك؛ من آلة وحلية، وقد برز اخللق، ملشاهدة ذلك املوقف املسيل للدموع، الباعث للرقة

وصحبه به يف التغرب من العناية، فلم تنب عنه عني، وال محل له موكب، وال  قذف اهللا يف القلوب من الرمحة،
مبا كان من هالك . وأجاز، واضطربت األحوال. تقلصت عنه هيبة، وال فارقته حشمة، كان اهللا له يف الدنيا اآلخرة

عر اهللا حزبه، وخلد خزيه، معينه السلطان أيب سامل، وغدر اخلبيث املؤمتن على قلعته به، عمر بن عبد اهللا بن علي، ص
وسقط يف يده، إال أنه ثبتت يف رندة من إيالة األندلس، الراجعة إىل إيالة املغرب، قدمه، فتعلل هبا، وارتاش بسببها، 
إىل أن فتح اهللا عليه، وسدد عزمه، وأراه ملا ضعفت احليل صنعه، فتحرك إىل بر مالقة، وقد فغر عليها العدو فمه، مث 

ة، مستميتاً دوهنا، فسهل اهللا الصعب، وأجنح القصد، واستوىل عليها، وأنثالت عليه حليتها البالد، أقبل على مالق
وبدا الريس املتوثب على احلضرة، بعد أن استوعب الذخرية والعدة، يف مجلة ضخمة ممن خاف على نفسه، لو وىف 

احليلة يف جنايته وغدره، وأحلق به من بذمة الغادر وعهده، واستقر بنادي صاحب قشتالة، فأخذه جبريرته، وحكم 
وحث السلطان أسعده اهللا خطاه إىل احلضرة، . شاركه يف التسور من شيعته، ووجه إىل السلطان بؤوسهم تبع رأسه

يتلقاه الناس، مستبشرين، وتتزاحم عليه أفواجهم مستقبلني مستغفرين، وأحق اهللا احلق بكلماته، وقطع دابر 
  .الكافرين

سلطان دار ملكه، وعوده إىل أريكة سلطانه، وحلوله مبجلس أبيه وجده، زوال يوم السبت املويف وكان دخول ال



عشرين جلمادى الثانية من عام ثالثة وستني وسبعمائة، وجعلنا اهللا من هم الدنيا على حذر، وأهلمنا ملا خيلص عنده 
ولد . ن معه من مجلة، وخلفه من حاشيةوختلف األمري وولده بكره، أسعده اهللا، مبدينة فاس فيم. من قول وعمل

مث إن اهللا مجع ألبيه جبمع مشله، ومتم . املستويل على ملك املغرب يف إمساكه إىل أن يسترجع رندة يف معارضة هدفه
وكان وصويل إليه معه، يف حممل اليمن والعافية، وعلى كسر التيسري من اهللا والعناية يوم . املقاصد مبا عمه من سعده

  .ملويف عشرين شعبان عام ثالثة وستني وسبعمائةالسبت ا
  ترتيب الدولة الثانية السعيدة الدور إىل بيعة الكور

  .السلطان أيده اهللا قد مر ذكره، ويسر اهللا من ذلك ما تيسر. هنأ املسلمني بربكتها الوافرة، ومزاياها املتكاثرة
  وزراؤه

ياسة، وعظم الدخول، حذراً من انبعاث املكروه له من اقتضى حزمه إغفال هذا الرسم مجلة، مع ضرورته يف الس
قبله، وإن كان قدم هبذا اللقب يف طريق منصرفه إىل األندلس، وإياماً من مقامه برندة، فنحله عن كره، علي بن 

يوسف بن كماشة، من عتاق خدامه وخدام أبيه، مستصحباً إياه، مسدول التجمل على باطن نفرة، خمتوم اجلرم، 
، يف حطبه يف حبل املتغلب، وإقراضه السيئة من احلسنة، واملنزل اخلشن، إىل اإلنفاق منه على اخلالل على شوكه

الذميمة، ترأسها خاصة الشوم، عالوة على محل الشيخ الغريب األخبار، والطمع يف أرزاق الدور، واالسترابة مبودة 
ا وقع القبض، وساء الظن، بعثه من رندة إىل ومل. األب، وضيق العطن، وقصر الباب، وعي اللسان، ومشهور اجلنب

الباب املريين ليخلى منه جنده، وجيس مرض األيام، بعد أن نقل من اخلطة كعبه، فتيسر بعد منصرفه األمر، وتسين 
ومحله اجلشع الفاضح، واهلوى املتبع، على التشطط لنفسه، والكدح خلويصته مبا أقطعه اجلفوة، وعسر عليه . الفتح

فألقى ما تعني إليه، وأهوى به . لى السلطان بولده، إىل أن بلغ اخلرب برجوع أمره، ودخول البالد يف طاعتهالعودة ع
وحترك وراية اإلخفاق خافقة على رأسه، قطب خملصه، . الطمع البالغ يف عرش الدولة، ويرتاش يف ريق انتقامها

عه حية مكيدة، وينعق فوق مساعيه غراب وجوجوة عوده، من شيخ تدور بني فتكه رحى جعجعة، وتثور بني أضال
شوم وطرية، وحدث حرفاؤه صرفاً من مداخلة سلطان قشتالة، أيام هذه اجملاورة، فبلغ أمنيته من ضرب وعد، 

واقتنا عهد، واختاذ مدد، وترصيد دار قرار، مومهاً نفسه البقاء والتعمري والتملي، وانفساح املدة واألمر، وقيادة 
وطوى املراحل، وقيض . ملوطن مللة الكفر، يسمح لذلك لنقصان عقله، وقلة حيائه وضعف غريتهالدجن عند حتول ا

وتلقاه مبالقة، إيعاز السلطان باإلقامة هبا، ملا يتصل به من سوء . محى تزلزل هلا فكاه، أضلها احلسرة، وانتزاء اخلبائث
مث ملا أفاق وقفه . إىل منزله، ناظراً يف عالج مرضهتصريفه، مث أطلع شافع احلياء يف استقامة وطنه طوق عتبه، وصرفه 

دون حده، ومل يسند إليه شيئاً من أموره، فشرع يف ديدنه من الفساد عليه، وقرس سلطان قشتالة، شاكياً إليه بثه، 
 وأضجر لسكين باديته بالثغر، فراب السلطان أمره، وأمهه شأنه، فتقبض عليه وعلى ولده، وصرفا يف مجلة من دائرة

مث ملا قفل من احلج، واستقر . السوء ممن ثقلت وطأته، فغربوا إىل تونس، أوايل شهر رمضان من عام ثالثة وستني
ببجاية يريد املفرب، حن إىل جوار النصانية، اليت رمي سلفه العبودية إليها، فعرب البحر إىل برجلونه، ينفض عناء 

مث قصد باب املغرب رسوالً . جر األسود، تقبيل أيدي الكفارطريق احلج على الصلبان، ويقفو على آثار تقبيل احل
عن طاغية برجلونه يف سبيل فساد على املسلمني، فلم ينجح فيه قصده، فتقاعد ملا خسر فيه ضمائه، وصرف وكره 
إىل االتصال بصاحب قشتالة، وعن علي كتب إليه خبطه، يتنفق عنده ويغريه املسلمني، فتقبض عليه، وسجن بفاس 



ومن يضلل اهللا فما له من . وعلى ذلك استقر حاله إىل اليوم، وأبرأ إىل اهللا من التجاوز يف أمره. أرباب اجلرائممع 
  .هاد

وملا وفدت على السلطان بولده، وقرت عيين بلقايه، حتت سداده وعزه، وفوق أريكة ملكه، وأديت ما جيب من 
مريي مبا عقدت مع اهللا عهدي، وصرفت إىل حقه؛ عرضت عليه غرضي، ونفضت له خزانة سري، وكاشفته ض

التشريق وجهي، فعلقت يب لركومه علوق الكرامة، والطفين مبا عاملت الرب بني الدعر والضنانة، ويضرب اآلماد 
وخرج يل عن الضرورة، وأراين أن مؤازرته أبر القرب، وراكنين إىل عهد خبطه، فسح فيه لعامني أمد الثواء، واقتدى 

هللا عليه يف طلب الزيادة على تلك النسبة، وأشهد م حضر من العلية، مث رمى إىل بعد ذلك مبقاليد بشعيب صلوات ا
رأيه، وحكم عقلي يف اختيار عقله، وغطى جفائي حبلمه، وحثا يف وجوه شهواته تراب زجري، ووقف القبول على 

. هللا، وعاملت وجهه فيهوعظي، وصرف هواه يف التحول ثانياً وقصدى، واعترف بقبول نصحي، فاستعنت با
وصادقين مقارضة احلق باجلهاد، ورمى إيل بدنياه، وحكمين فيما ملكته يداه، وغلبين على أمره هلذا العهد، واهللا 

فأكمل املقام ببابه إىل هذا التاريخ مدة أجرى اهللا فيها، من مين النقيبة، واطراد السداد، وطرد . غلب على أمره
ار اجلد، ونصح الدين، وسد الثغور، وصون اجلباية، وإنصاف املرتزقة، وحماولة اهلوى، ورفض الزور، واستشع

العدو، وقرع األمساع بلسان الصدق، وإيقاظ العيون من نوم الغفلة، وقدح زناد الرجولة، ما هو معلوم، يعضد 
قربة، والزهد يف دعواه، وهللا املنة، سجية السذاجة، ورفع التسمت، وتكور املنسأه، وتفويت العقار يف سبيل ال

الزبرج، وبث حبال اآلمال، والتعزيز باهللا عن الغنيمة، وجعل الثوب غطاء الليل، ومقعد املطالعة فراش النوم، 
والشغل ملصلحة اإلسالم، لرمي األنفاس، فأمثر هذا الكرخ، وأثبج هذا املسعى مناقب الدولة، بلغت أعنان، وآثاراً 

ء، وأخباراً تنقل وتروى، إن عائدها احلاسد، فضحه الصباح املنري، وكاثره خالدة، ما بقيت اخلضراء على الغربا
فما خيتص من ذلك بالسلطان، فخامة الرتبة، ونباهة األلقاب، وجتمل الرياش، : القطر املنثال، وأعياه السيل املتدافع

ملذاكرة، وبدر الدموع يف حال وتربع الشريعة، وارتفاع التشادر ببابه، واملنافسة االغتباط منه، مبجالس التنبيه وا
الرقة، واإلشادة باحتقار الدنيا بني اخلاصة، وتعيني الصدقات يف األوقات العديدة، والقعود ملباشرة املظامل ستة عشر 
يوماً يف كل شهر من شهور األهلة، يصل إليه فيها اليتيم واألرملة، فيفرح الضعيف، وينظر حضور الزمن، ويتغمد 

أثر لشكوى املصاب، ويعاقب الوزعة على األغالط، إىل إحسان امللكة يف األسري، واألغراب يف هفوة اجلاهل، ويت
باب احللم، واإلعياء يف ترك احلظ، والتربي من سجية االنتقام، والكلف بإرباط اخليل، واقتناء أنواع السالح، 

كيدة، والتصامم عن السعاية؛ هذا مع ومباشرة اجلهاد، والوقار يف اهليعات، وإرسال سجية اإلميان، وكساد سوق امل
الشباب الغض، والفاحم اجلعد، وتعدد حبائل الشيطان يف مسالك العمر، ومطاردة قانص اللذات يف ظل السلم، 

وأمي اهللا الذي له تستخلص احلقوق، وتيسر الستور، وتستوثق العهود وال . ومغازلة عيوم الشهوات من ثنايا امللوك
ولقد كنت . ما كاذبته، وال راضيت يف اهلوادة طوله، وال ساحمته يف نقيض هذه اخلالل تطمئن القلوب إال يه؛

أعجب من نفاق أسواق الذكري لديه، وانتظام أقسية النصح عنده، وإيقاع نبات الرشد فيه نصيحة، وأقول بارك 
ري جممل هذه الفضايل حبول وسيأيت بيان هذه النتائج، وتفس. اهللا فيها من سجية، وهنأ املسلمني هبا من نفس زكية

واحلال متصلة على عهده الوثري من إعانته بالوسوع، واخلروج له عن هذه العهدة، . من ال حول إال به سبحانه
والتسليم له يف البقية، إرهاقاً لسيف جهاده، وجالء ملرآة نصحه وتسوية إيزان عدله، وإهابة حملمد رشده، شد 

ه وعرضه، ورعاية للسان العلم املنبئ عن شأنه، ونيابة عنه يف معقل ملكه، العقدة، عقدة وغرية على حرمة مال
ومستودع ماله وذخريته، وحمافظة على سره وعالنيته حلرمه وولده، وعمراناً للجوانح بتفضيله وحبه، معاملة أخلص 



فصلة تعبث البنان اهللا قصدها لوجهه، وأحمضها من أجله، ترفعه عن جراية رحل هالهلا، وإقطاع تنجع قدرته، أو 
واهللا يرجح ميزاين عنده، وحيظى وسبليت لديه، وحيرك مكافأة سعيي يف . بنشريها، وخطة تشد إليه على منشورها

خواطر حجه، وينبه لتبليغ أملي من حج بيت اهللا، وزيارة رسول اهللا، مبنه وكرمه، فما على استحثاث األجل من 
  . ونعم الوكيلقرار، وال بعد الشيب من إعذار، وحسبنا اهللا

أوالده كمل له يف هذا الوقت من الولد أربعة، ثالثتهم ذكور، يوسف بكره، وأراه يتلوه سعد، مث نصرن غلمة 
روقة، قد أفرغهم اهللا يف قالب الكمال، إذا رايتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، فسح اهللا هلم أمد السعادة، وجعل 

  .م سبيل االهتداء بفضل اهللا ورمحتهمساعيهم جاحنة إىل حسين العقىب، سالكاً هب
الفقيه القاضي، احلسينب اخلري، أبا جعفر بن أمحد بن جزي، شاكراً بالءه مبالقة، إذ كان قد . قضاته قدم ألول قدومه

ألقاه قاضياً هبا للمتغلب، فلم يأل جهداً يف اإلجالب على من اعتصم بقصبتها، والتحريض على استنزاهلم، فاختذ 
مث قدم إليها الفقيه القاضي احلسينب أبا احلسن علي بن عبد اهللا بن . فأجرى األحكام، وتوخى السدادزلفة لديه، 

احلسن، عني األعيان ببلده مالقة، واملخصوص برسم التجلة، والقيام بوظيفة العقد واحلل هبا يف الدولة األوىل، 
تسور املشاق من أجله، وأوىل الناس باستدار وأصالة البيت، واالنقطاع إليه، ومصاحبة ركابه يف طلب امللك، وم

خلف دولته، فسدد وقارب، ومحل الكل، وأحسن فصاحة اخلطبة واخلطة، وأكرم املشيخة وأرضى، واستشعر 
النزاهة، ومل يقف يف حسن التأين عند غاية، واشتمل معها لفق اخلطابة، فأبرز وأعلم، تسمياً وحفظاً وجهورية، فاتفق 

  .فلم يقف يف النصح عند غاية، أعانه اهللا. ، واستصحب نظره على األحباسيف ذلك على رجاحته
ومطاردة قنص احلظ . كتابه أسند الكتابة إىل الفقيه املدرك، املربز يف كثري من اخلالل، مالزمه أيضاً يف طلب امللك

  .أيب عبد اهللا بن زمرك، ويأيت التعريف جبميعهم
، الشيخ أبو زكريا حيية بن عمر بن رحو بن عبد اهللا بن عبد احلق، قدمه شيخ عزاته متويل ذلك يف الدولة األوىل

إليها معتباً إياه، طاوياً بساط العدو باجلملة، قدموها بابنه عثمان على اخلاصة يومئذ، ملا ظهرته يف الوجهة، وسعيه يف 
 وسبعمائة، وكان القبض واستمرت احلال إىل اليوم الثالث عشر لشهر رمضان من عام أربعة وستني. عودة الدولة

مث قدم إليها . على مجلتهم، وأجلى هذا البيت من سفرة السياسة مدة، جمتزياً فيه بنظره على رمسه يف الوزاة من قبيله
موعده هبا القدمي اخلدمة، وسالف األدمة، ملا جلأ إىل وادي آش مفلتاً من وبقة احلادثة، الشيخ أبا احلسن علي بن بدر 

حلف السداد أيامه، واملقاربة والفضل والدمائة، املخصوص على . بن رحو بن عبد اهللا بن عبد احلقالدين بن موسى 
اختصار بيمن النقيبة، واستمرت أيامه إىل نقبة القفول عن غزوة جيان أخريات حمرم من عام تسعة وستني، وتويف 

وتويف رمحه اهللا حتف أنفه، فاحتفل ملواراته، رمحه اهللا حتف أنفه، فاحتفل ملواراته، وإقرابه من تأبيه، واستغفاره، 
وإقرابه من تأبيه، واستفغاره، واالعتراف بصدق مواالته، وتفجيعه لفقده، وما أعرب به من وفاء جنده، وقدم هلا 
عهداً طرف اختياره، األمني، الشهم، والبهمة، خدن الشهرة، واملشار إليه بالبسالة، وفرع امللك واألصالة، عبد 

بن األمري أيب احلسن علي بن السلطان أيب علي عمر بن أمري املسلمني أيب سعيد عثمان بن أمري املسلمني أيب الرمحن 
يوسف يعقوب بن عبد احلق، إذ كان قد حلق به، بعد ظهور أتيح له بوطنه من املغرب، استقر مبايعاً بعمالة 

ه، وأحله من قربه حمل مثله، وأنزله بني ثغر سجلماستة وما إليها، وطن جده، ومرياث سلفه، ففسح له جانب قبول
وأعز اخلطة، وهو القامي عليه هلذا العهد، وإىل اهللا . األغتاط وحنره، مث استظهر به على هذا األمر، فأحسن االختيار

  .أسباب توفيقه
الشيء يدل ظرف السلطان وحسن توقيعه ال بد يف هذا الباب من تقدمه، وكثرة وقوعه، حبيث ال يعد نادره، وقليل 



مر يب يوماً ومعي ولده، يرم اختاذ حنق القرآن، فقلت له أيدك اهللا، األمري يريد كذا، وال بد له من . على كثريه
. وغرابة مقاصده. وال خفاء برباعة هذا التوقيع. ذلك، وأنا وكيله عليك يف هذا، فقال حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  .وجمالسه على األيام معمورة هبذا ومثله
  مللوك على عهدها

باملغرب السلطان اجلليل إبراهيم بن السلطان أيب احلسن، بن السلطان أيب سعيد بن السلطان أيب يوسف يعقوب بن 
توىل ملك املغرب حسبما تقدم يف امسه، وألقى إليه باملقاليد، واستوسقت له الطاعة، وحبسب ما بث اهللا . عبد احلق

لقاية، ورغبتهم يف إهناضه إىل ملك أبيه، كان انقالهبم إىل ضد هذه اخلالل،  إىل. من إشرباب اخللق إليه، وتعطشهم
شرقاً بأيامه وإحصاء لسقطاته، وولعاً باغتيابه وتربصاً ملكروه به، إذ أخفقت فيه األمال، واستولت األيدي من 

سوء وقذار ناقة امللك، وقيض اهللا إلبادة أمره، وتغري حالة وهد ركنه، اخلائن الغادر نسمة ال. خدامه على ملكه
وصاعقة الوطن وحرد السيد عمر بن عبد اهللا بن علي مؤمتنة على البلد اجلديد، دار ملكه ومستودع ماله وذخريته، 

وفض يف اتباع الناعق املشئوم سور ماله، وأقام الدعوة باسم أخيه أيب عمر، ذي . وجهر خيلعانه. فسد الباب دونه
وبادر السلطان . ذلك صحوة اليوم الثامن عشر لشوال من عام اثنني وستني وسبعمائةاللوثة، امليئوس من إفاقته، و

وملا جن الليل، فر لوجهة، وأسلم . أبو سامل البيعة من متحول سكناه بقصر البلد القدمي، وصابر األمر عامة اليوم
يد إىل مصرعه السوء بظاهر وزراءه، وخاصته، وقيدت خطاه اخلريية، فأوى إىل بعض البيوت، وبه تالحق متبعه، فق

وكان ما بني انفصال السلطان عنه مودعاً إىل األندلس بإعانته، ومطوق . بلده، وحز رأسه، وأوتى به إىل الغادر
واستمرت دعوة أخيه املموه به إىل الرابع والعشرين من . فضل تلقيه وقوله وحسن كفالته، مثانية أشهر ويوم واحد

عمائة، واستدعى من باب قشتالة األمري حممد أبو زيان بن األمري أيب زيد بن عبد صفر من عام ثالثة وستني وسب
وقد استقر نازعاً إليه أيام عمه السلطان أيب سامل، وقع عليه اختيار هذا . الرمحن بن السلطان املعظم أيب احلسن

غرضه، وأجريت األمور  الوزير الغادر، إذ وافق شن تغلبه طبق ضعفه، وأعمل احليلة يف استجالبه، فوصل حسب
بامسه، وأعيد أخوه املعتوه إىل مكانه، واستمرت أيام هذا األمري مغلوباً عليه، مغري بالشراب على فيه وبني الصحب 

إىل أن ساءت حاله، وامتألت باملوجدة على الوزير نفسه، فعاجله حبتفه، وباشر اغتياله، وأوعز إىل خدامه خبنقه، 
ووقف . قصره، متبعاً ببعض أواين مخره وهم بذلك قابله، ترديه سكراً، وهويه طفوحاً وطرحه حباله يف بعض سواقي

عليه بالعدول عند استخراجه، وندب الناس إىل مواراته، وبايع يومه ذلك أبا فارس عبد العزيز وارث ملك أبيه 
ك، مشهور الصون، وأعمل السلطان أيب احلسن، املنفرد به، وخاطب اجلهات بدعوته، وهو صيب ظاهر النبل واإلدرا

احليلة ألول أمره، على هذا الوزير خميف أريكو ملكه، ومظنة البدا يف أمره، فطوقه احلمام واستأصل ما زراه من 
  :مال وذخرية، شكر اهللا على الدولة صنيعه ويف ذلك يقول

  حتاذره الرآء دوماً وختشاه... لقد كان كاحلجاج يف فتكاته 
  وعاجله من قبل أن يتعشاه... دراً تغدأً به عبد العزيز مبا

وهو اليوم ملك املغرب، مزامحاً بابن أخيه، السلطان أيب سامل، املعقود . وكان بعده وليه احلق ونصريه ال إله إال هو
  .البيعة مبراكش وما إليها، مجع اهللا شتات اإلسالم، ورفع عن البالد والعباد مضرة الفتنة

. بن األمري أيب يعقوب يوسف بن عبد الرمحن ابن حيىي بن يغمراسن بن زيانوبتلمسان السلطان أبو محو موسى 
  .حسبما كان يف الدولة األوىل، متفقها منه على خالل الكرم واحلزم مضطلعاً بأمره والقيام على ما بيده



  .وبتونس، األمري أبو سامل إبراهيم بن األمري أيب حيىي بن أيب حفص، حسبما تقدم ذكره
  صارىومن ملوك الن

فبقشتالة سلطاهنا املتقدم الذكر يف الدولة األوىل، بطره بن السلطان أهلنشة نب هراندة بن شاجنه بن أهلنشة بن 
هراندة، متأكدة بينهما السلم اجلمة، واهلدنة املربمة، مبا سلف من مظاهرته إياه، واحلرص على ما استحاله من 

على ملكه، ورؤوس أشياعه، الظاملني الغدرة، وأتباعه الفجرة،  املغرب يف أطوله، وبعثه إليه برأس عدوه املتوثب
مستمرة أيامه إىل وسط شعبان عام سبعة وستني، صارفاً وجهه إىل حماربة صاحب برجلونة، مستولياً على كثري من 

ءت أحواله قواعده الشهرية، وقالعه املنيعة، ملا أسلفه به من إجازته أخيه أندريق املدعو بالقند، ومظاهرته حىت سا
وأحوال عدوه، وأوهنت احلركات قوى جيشه، وأضعف االحتشاد عمرة أرضه، واشرأبت القلوب إىل االحنراف 
عن دعوته، ومالت النفوس إىل أخيه، وقامت البالد بدعوته، وتالحقت الوجوه جبهته، ورام التمسك بإشبيلية دار 

ا به والسالح يهش إليه، وبعد أن استظهر خبويصته، وأمحل فخرج فاراً عنه. ملكه، فثار أهلها به يف عام سبعة وستني
ما قدر عليه من ذخرية، ورفع من له من ولد وحرمة، رأى سخنة العني من انتهاب قصوره، وتشعيث منازله، 

وعياث األيدي يف خزائنه، وأمسعه الناس من حمض التأنيب وأعراض الشتمات، ما ال مزيد عليه، والذ بصاحب 
عنه جانبه ملا جينيه أبواه من خمالفة رأي األمة فيه، فقصد بالد غليسية، وتالحق أخوه أندريق حبضرة برتغال، فنأى 

إشبيلية، فاستوى على امللك وطاعت ألمره البالد، وعاجله املسلمون ألول أمره، فاستولوا على كثري من الثغور 
  .واحلمد هللا

جلى عن غليسية يف البحر، واستقر ببلد بيونة، مما وراء دروب وملا توسد له األمر حتول الستئصال شأفة املخلوع، فأ
قشتالة، وانتبذ عن اخلطة القشتالية وأمر نفسه، وجلأ إىل ابن صاحب األنتكرية، وهو املعروف بربقسني أيب األمري، 

ك األرض، وبني أول أرضه وبني قشتالة؛ مثانية أيام، فقبله ولد السلطان املذكور، الساكن بأول ما تلقاه من تل
وحال هذه األمة . فأنكر األب استئذانه إياه، واملراجعة يف نصره، مجية له؛ وامتعاضاً للواقع. وسفر بينه وبني أبيه

غريبة يف احلماية املزدودة بالوفاء والرقة، واالستهانة بالنفوس يف سبيل احلمد، وبني يدي العشايق، عادة العرب 
ن االسترجال والزحف على األقدام، أمريهم ومأمورهم، واجلئو يف األرض، أو وأخبارهم يف القتال غريبة، م. األول

دفن ببعض األرض يف التراب، واالستظهار يف حال احملاربة ببعض األحلان املهيجة، ورماهتم قسيهم غريبة جافية، 
ون للخيل يف وعار شنيع، ورماهتم يثبت. وكلهم يف دروع، واإلحجام عندهم، والتقهقر مقدار الشرب ذنب عظيم
وبعد انقضاء سبعة عشر يوماً كان رجوعه . الطراد، وحاهلم يف باب التحلي باجلواهر، وكثرة آالت الفضة، غريب

ورجوع الربنس املذكور معه مصاحباً بأمراء كثريين من خترانه وقرابته، وبعد أن أسلفوه ماالً كثرياً، واختص من ه 
وكان ينفق على . ذهب إىل ما اختص به غريه، وارهتنوا فيه ولده وذخريتهصاحب األنتكرية، مبائيت ألف دينار من ال

نفسه وجيشه حبسب دينار واحد من الذهب للفارس يف ثالثة أيام، وكان تأليف اجليوش يف بنبلونة يف أزيد من 
حب نباره ثالثني ألفاً، وعسر عليهم اجملاز على فحص أحدونيه، لبالد متسك لطاعة القند أخيه؛ فصاحل القوم صا

على اإلفراج هلم، ونزلت احملالت يف فحص نبارة، ما بني حدود أرض نبارة وقشتالة، ونزل املتصري إليه أمر قشتالة، 
القند بإزايها يف مجوع مل تنظم ملثله، إال أنه لشهامته واغتراره، أجاز خندقاً كان بني يديه، وعرب جسراً نشب فيه عند 

وكان . قني يوم السبت سادس إبريل العجمي، ومبوافقة شعبان من عام مثانية وستنيوكان اللقاء بني الفري. اجلولة
هذا اجلموع اإلفرجني اآليت من األرض الكبرية يف صفوف ثالثة، مرتبة بعضها خلف بعض، ليس فيهم فارس واحد، 



أمامهم، بعد إثبات وإمنا هم رجالة، سواء أمريهم ومأمورهم، يف أيديهم عصي جافية يف غلظ املعاصم؛ يشرعوهنا 
زجاجها فيما خلفهم من األرض، يستقبلون منها وجوه عدوهم، وحنور خيله، وجيعلوهنا دعامي وتكآت لبناء 

وسايرهم . مصافهم، فلم تقلقهم احملالت، وبني أيديهم من الرماح الناشبة الدارعة، ما ال حيصيهم إال اهللا عز وجل
أيهم؛ إىل أن أعيا بعد ميلني منها فأركبوه بغلة محلوه بينهم عليها، إىل السلطان، مستدعي نصرهم راجالً أمياالً بر

وكان على مقدمة القوم الدك أخو الربنس، والربنس مع السلطان مستجريه يف القلب، والقند . موقف اللقاء والقند
ساستهم وغلماهنم  املعروف بقندار مانيان، وكثري من األمراء؛ ردا وسيفه دوهنم، ومن خلف اجلميع اخليل جبنبها

وخدامهم، ووراءها دواب الظهر وأبغاهلم، ويف أثنا هذه العبية من البنود وآالت احلرب والطرب واألبواق ما يطول 
وكان يف مقدمة القند املستأثر مبلك قشتالة؛ أخوه شاجنه يف رجل قشتالة، قد مأل السهل واجلبل، ومن . ذكره

ملسبغة الدروع، من رأس إىل حافر، فينحو ألف ومخسماية، ويف القلب أخوه خلفهم أولو اخليل اجلافية القبيلية، ا
اآلخر دنطية يف مجهور الزعماء والفرسان والدرق، وهو األكثر من رجال اجليش اليوم، ومن رائهم السلطان أندريق 

ن بإزايهم من وملا محل بعضهم على بعض أقدم رماة الفرنج، ثقة بدروعهم، فعظم أثرهم فيم. يف لفيف من الناس
ومحلت خيل قشالة الدارعة، فزحزحت كر املصاف . رماة عدوهم ورجاهلم، لكوهنم كشفاء، فكشفوا إياهم

اإلفراجني، واتصل احلرب بالربنس، وهو مطل عليهم يف ربوة، فصاح هبم حبيث أمسع، وتناول شيئاً من التراب 
م عند الغضب، وعالمة اإلقدام الذي ال نكوص فاستفه، وكسر ثالث عصيي، وفعل من معه مثل فعله، وهي عادهت

ومحل . ووجه إىل أخيه يف املقدمة، يقول له، إن وجدت نفسك ضعفاً، فاذكر أنك ولد صاحب األنتكرية. بعده
  .الكل محلة رجل واحد، فلم جتد اخليل الدارعة سبيالً، وقامت يف حنورها تلك األسنة، فولوا منهزمني

تقدم بنفسه مبن معه من مدد األمة الرغونية، وهو ينادي، يا أهل قشتالة، يا موايل، إياكم  وملا رأى القند هزمية أخيه،
فعند ذلك فر يف أربعة من أوىل ثقته، واستوىل القتل واألسر على . هأنذا، فلم يثبت أمره، وتراجع فله. والعار

هم، فأناف عدد من هلك يف فكان ذلك أعون األسباب على هلك. خاصته، وتردى املنهزمون يف الوادي خلفهم
وامتألت أيدي هذه األمة من األسلحة واألموال واألمتعة واألسرى الذين . هذه الوقيعة، حسبما اشتهر، مخسني ألفاً

ودخل أخوه هبذه أمة أوايل . يفادوهنم مبال عظيم، واتصل القند املنهزم بأرض رغون، مث جتم من البالد الفرنسية
هم، وعزيز نصرهم، وقد رابه استيالؤهم، وأوجسه تغلبهم، وساءه يف األرض الرعادة البالد معترفاً حبميد سعي

عيائهم فاستأذهنم يف اللحوق بقواعد أرضه، وقبض األموال اليت جتىب منها نفقاهتم، وقبض منها ديوهنم قبله، وحث 
ه سورة هذه األمة اليت السري، فوصل طليطلة، ال يصدق بالنجاة، وخاطب السلطان املترجم به، وقدر وده، وحذر

. وحد له مواعدها اليت جعلت لذلك. فاض حبرها وأعيا أمرها، وأهنى إليه شرها، وشره إىل استيصال املسلمني
ووصل إشبيلية، وانثالت البالد عليه، وعادت اإليالة إىل حكمه، مث شرع يف جعل الضرايب، وفرض األموال، 

وامتنعوا من الغرم، وطردوا العمال، وأحس بالشر، . عنه جزعاًوأخاف الناس بالطلب والتبعات فعاد نفورهم 
فرجعت إىل بالدها، ووقيت . فتحصن بإشبيلية، وجهاهتا على نفسه، وطال على األمة الواصلة يف سبيل نصره األمر

نفرة الفرسان، وأوىل األتباع، وأظهروا اخلالف، وكشفت ديان وجهها يف خلعانه، والرجوع إىل دعوة أخيه 
تصرف، فتحرك إليها السلطان املترجم به، بعد أن احتشد املسلمني، فكان من دخوهلا عنوة، واستباحة املسلمني امل

وخالفت . مث أحلقت هبا مدينة أبدة، الذاهبة يف خمالفة مذاهبها واحلمد هللا. إياها وختريبها، ما هو مذكور يف موضعه
اه، واستعجلوا، فتعرف يف هذه األيام، أنه قد بلغ أرض برغش، عليه قرطبة، واستقر هبا من الكبار مجلة، كاتبوا أخ

  .ونار الفتنة بينهم، ويد اإلسالم هلذا العهد، واملنية هللا، وحده غالبة



وإمنا مددنا القونل يف ذكر هذه األحوال الرومية، لغرابة تارخيها، ولستشعر احلذر، ويؤخذ من األمة املذكورة 
  .وبأرض رغون سلطاهنا الكاين على الدولة األوىل.  بفضلهوغريها، واهللا ويل نصر املؤمنني

؟بعض مناقب الدولة هلذا العهد وأوال ما يرجع إىل مناقب احللم والكظم من مآزق اجلهاد األكرب، وهو جهاد 
  .النفس

 فمن ذلك أن السلطان ملا جرت احلادثة، وعظه التمحيص، وأجلأ إىل وادي آش ال ميلك إال نفسه يف خرب طويل،
بادر إىل خماطبة ثقته بقصبة أملرية، قلعة امللك، ومظنة االمتناع، ومهاد السالمة، وخمزن اجلباية والعدة، وقد أصبح 
حمل استقراره، بينها، وبني املنتزى سداً، وبيعة أهلها مل ينسخ الشرع منها حكماً يناشده اهللا يف رمقه، ويتملقه يف 

وسجن رسوله يف املطبق، وخرج منها . متسكه من أمانته، فرد عليه أسوأ الردرعي ذمته، والوفاء له، وإبراء غربته، و
وملا ثار يف الدولة . فلما رد اهللا األمر، وجرب احلق، أعتب وأجرى عليه الرزق. لعدوه، وناصح بعد يف البغي عليه

نشر راية اخلالف، وجعل الثانية الدليل الربكي، هاتفاً بالدعوة لبعض القرابة، وأكذبه اهللا، وعقه الشيطان بعد 
للدولة، علو اليد، وحسن العاقبة، ومتكن من املذكور، أبقى عليه، وغلب حكم املصلحة العامة يف استحيائه، وهو 

  .من مغربات احللم املبين على أساس الدين، وابتغاء وجه اهللا
رفوا إىل املغرب صرف العافية، وملا أجلى عن الترشيح من القرابة، بعد تقرب التهمة، وغمس األيدي يف املعصية، ص

وأجرى على من ختلفوه عوايد األرزاق، ومرافق املواسم، ووعد ضعفاءهم باإلرفاد، وجتوىف عما يرجع للجميع من 
  .عقار ورباع، وأسعفت آماهلم يف حلاق ذويهم من أهل وولد

لدولة، مع من جياور مستخلص ومما يرجع إىل عوايد الرفق، ومرافق العدل من مأزق يف جهاد النفس، وقوف وكيل ا
السلطان من العامرين ومما ويل الفالحة، وقد ادعوا أضراراً، جيره احلوار بني يدي القاضي باحلضرة، حىت بعد منقطع 

وال كقضية التاجر املعروف باحلاج . احلق، على ما خيص السلطان من األصول اليت جرها املرياث عن كرمي السلف
دي آش، وقد حتصلت يف داره، من قبل التاجر املذكور جارية من بنات الروم، يف سبيل اللباس، من أهل مدينة وا

تفوت الذمم، ومستهلك املتوالت، وترقت إىل تربية ولده، وأصبحت بعض اآلظار ألمرايه واتصل هبا كلفه، وزاد 
عت مبا ينقل يف هذا وقررت عنده شجوه، وأمل. هيمانه، وغشي مدافن الصاحني من أجلها، وأهنيت إليه خربه وبثه

الباب عن امللوك قبله، فبادر إىل إخراجها من القصر بنفسه، وانتزاعها من أيدي الفبطة، انتزاع القهر، حباله يف مجيل 
ونظاير . الزي، فمكنت منها يد عاشقها الذاهل، وقد خفت نفسه، وسكن حسه، وكاد لقاؤه إياها أن يقضي عليه

  .هذا الباب متعددة
ومزية . بناء املارستان األعظم حسنة هذه التخوم القصوى. لصدق واإلحسان من خارق جهاد النفسومن مواقف ا
مل يهتد إليه غريه من الفتح األول، مع توفر الضرورة، وظهور احلاجة، فأغرى به مهة الدين، ونفس . املدينة الفضلى

ة بيت، وتعدد مساكن، ورحب ساحة، التقوى، فأبرزه موقف األخدان، ورحلة األندلس، وفذلكة احلسنات، فخام
ودرور مياه، وصحة هواء، وتعدد خزاين ومتوضآت، وانطالق جراية وحسن ترتيب، أبر على مارستان مصر، 

بالساحة العريضة، واألهوية الطيبة، وتدفق املياه من فورات املرمل، وأسود الصخر، ومتوج البحر، وانسدال 
ا اخترعتنه بإذنه، وأجريته بطيب نفسه، من اختاذ املدرسة والزاوية، وتعيني إىل موافقته إياي، وتسويغه م. األشجار

التربة، مغرياً يف ذلك كله على مقاصد امللوك، نقشاً عليه، بطيب امسه يف املزيد، وختليد يف اجلدرات للذكر، وصوناً 
وكل ذلك إمنا . ليل، وأطراف النهارللمدافن غري املعتادة، يف قلب بلده باملقاصر واألصونة، وترتيل التالوة، آناء ال

ينسب إىل صدقاته، وعلو مهته، ويشهد مبا ينبه احلس إىل املنقبة العظمى، يف هذا الباب، من إمداد جبل الفتح، مع 



كونه يف إيالة غريه، وخارج عن ملكة حكمه، وما كان من إعانته، وسد ثغره، فاهنار إليه على خطر السرى، 
ما مأل األهواء، وقطع طمع العداة، أنفقت عليه األموال؛ ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أويل والظهر البعيد املسعى، 

القوة، بودر بذلك، بني يدي التفاؤل، بنزول العدو إياه، فكان الكرى على إيصال الطعام إليه، حبساب درهم واحد 
  .وىوربع درهم للرطل من الطعام، منفعة فذة، وحسنة كربى، وبدعاً من بدع الفت

ويف موقف االستعداد لعدو اإلسالم، من خارق جهاد النفس، إطالق البىن، للمدة القريبة، والزمان الضيق، باثنني 
وعشرين ثغراً من البالد اجملاورة للعدو، واملشتركة احلدود، مع أراضيه، املترامية النريان لقرب جوابه، منها ثغر 

ما يناهز عشرين ألفاً من الذهب، فهو اليوم . واختاذ جبه. ديد قبضتهوأنفق يف جت. أرجدونة، املستويل عليه اخلراب
. وحصن أشر، وما كان من حتصني جبله باألسوار واألبراج، على بعد أقطاره. شجي العدو، ومعتصم املسلمني

مث . ية باإلسالمواختاذ جباب املاء به، واحتفار السانية اهلايلة برضه، وترك هبا من اآلثار ما يشهد بالقوة هللا، والعنا
وصوان املال . ختم ذلك بنديد حصن احلمراء، رأس احلضرة، ومعقل اإلسالم، ومفزع امللك، ومعقد األيدي

وخراباً بلقعاً، فهو اليوم عروس حيلى املهضب، ويغازل الشهب، سكن ملكانه . والذخرية، بعد أن صار قاعاً صفصفاً
جلباية، املتفضل هلذا العهد، حبسب التدبري، ونفد اخلراج، وصون اإلرجاف، وذوت جنوم األطماع، ونقل إليه مال ا

وجتديد أساطيل اإليالم، وإزاحة علل جيوش . األلقاب، وقمع اخلزانة مبا مل يتقدم به عهد، من مثانني سنة، واحلمد هللا
ألعداء، راكبة ظهور املرج، وعساكر البحر، فهي هلذا العهد، ملس األدمي، شارعة الشبا، منقضة جفاهتا إىل مساواة ا

احملاسن، قلقة املوافق، قدماً إىل اجلهاد، قد تعدد إعزاؤها، وجاست البحر سواحبها، وتعرفت بركتها واحلمد هللا، 
وأنصاب جيش اجلهاد، استغرق الشهور املستقبلة، لرود الصفراء والبيضاء األهلة إىل أكف أهلها، على الدوام، بعد 

  .ها املطال، واحلمد هللاأن كانت يتحيفها املطل، وينقص

ويف مواقف اجلهاد احلسي، وبيع النفوس من اهللا، وهو مثرة اجلهاد األول، ما ال حيتاج عليه إىل دليل، من اجلوف إىل 
وقد غاب الناس من مساورته، وأعىي . حصن أشر، قبل الثغر، واجلارح املطل على اإلسالم، والعزم على افتتاحه

بنفسه، بياض يوم القيظ، حمرضاً، للمقاتلة، مواسياً هلم، خالطاً نفسه باملستنفرة، يصابر عليهم فتحه، فلزمه السلطان 
هليب النار، ووقع السالح، وتعميم الدخان، مفدياً للكلمات، حمرضاً لذوي اجلراح، مباشراً الصالة على الشهداء 

ته بنفسه، ينقل إليه الصخر، وينال إىل أن فتحه اهللا على يده، بعزمه وصربه، فباشر رم سوره بيده، وحتصني عور
مث كان هذا العمل قانوناً مطرداً يف غريه، وديدناً يف . الطني، وخيالط الفعلة، لقرب حمل الطاغية، وتوقع املفاجأة

  .سواه، حسبما نذكر يف باب اجلهاد
افة، بلسان األمر ويف باب النصيحة للمسلمني من مآزق اجلهاد األكرب، ما صدر يف هذه الدولة، من خماطبة الك

باملعروف، والنهي عن املنكر، صدعت بذلك اخلطباء من فوق أعواد املنابر، وأمسعت آذان احملافل، ما مل يتقدم به 
  .عهد يف الزمان الغابر

نص الكتاب وملا صحت األخبار خبروج األمة اإلفرنسية إىل استئصال هذه البقيعة، واهللا متم نوره، ومل كره 
من أمري املسلمني عبد اهللا حممد، بن موالنا أمري : ن خماطبة اجلمهنور يف باب التحريض مبا نصهالكافرون، صدر م

إىل أوليائنا . املسلمني أيب احلجاج بن موالنا أمري املسلمني أيب الوليد نصر، أيده اهللا ونصره، وأوى أمره، وخلد مآثره
تياب إمياهنم، وخيلص هللا أسرارهم وإعالهنم، يرثي لعدم الذين نوقظ من الغفلة أحالمهم، وندعوهم ملا يطهر من االر

إحساهنم، وخيبة قياسهم، ويغار من استيالء الغفالت على أنواعهم وأجناسهم، ونسأل اهللا هلم ولنا إقالة العثرات، 
فهم إىل أهل فالنة، دافع اهللا عن فئتهم الغريبة، وعر. وختفيض الشدائد املعتورات، وكف أكف العوادي املبتدرات



يف الذراري، واحلرم، عوارف اللطائف القريبة وتداركهم بالصنايع العجيبة، سالم عليكم أمجعني، ورمحة اهللا 
  .وبركاته

أما بعد محد اهللا الذي ال نشرك به أحداً، وال جند من دونه ملتحداً، مبتلى قلوب املؤمنني أيها أقوى جلداً، وأهبد يف 
والصالة والسالم على سيدنا حممد، الذي أنقذ من الردى، وتكفل بالشفاعة . ىالصرب مداً، ليزيد الذين اهتدوا هذ

مل غداً ضارباً هام العدا، وجماهداً من اختذ مع اهللا ولدا، والرضى عن آله الذين كانوا لسماء ملته عمداً، فلم ترعهم 
مجعاً، وأكثر عدداً صالة ال تنقطع الكتايب الوافرة، وكانوا هلم أقل عدداً، وال هالتهم أمم الكفر، وإن كانت أظهر 

فإنا كتبنا إليكم، كتبكم اهللا فيمن امتأل قلبه غضباً ألعدايه ومحية، ورمى بفكره غرض . أبداً، ورضى، ال يبلغ مداً
وقد اتصل بنا اخلرب، الذي يوجب نصح اإلسالم، ورعى اجلوار والذمام، وما . السداد، فلم خيط منه هدفاً وال رمية

مأموم على اإلمام، فوجب علينا إيقاظكم من مراقدكم املستغرقة، ومجع أهوايكم املفترقة، وهتيئكم إىل جعل اهللا لل
مصادمة الشدايد املرعدة املربقة، وهو أن كبري النصرانية، الذي أليه ينقادون، ويف مرضاته يصادقون ويعدون، وعند 

وأوسعتهم هضماً فلم تبق هلم عصباً وال . قضماًرؤية صليبه يبكون ويسجون، ملا رأى الفنت قد أكلتهم خضماً و
عظماً، ونثرت ما كان نظماً، أعمل نظره فيما جيمع منهم ما افترق، ويرفع ما طرق، ويرىف ما مزق الشتات وخرق، 
فرمى اإلسالم بأمة عددها كالقطر املغثال، واجلراد الذي تضرب به األمثال، وعاهدهم وقد حضر التمثال، وأمرهم 

المتثال، أن يدمنوا ملن ارتضاه الطاعة، وجيمعوا من ملته اجلماعة، ويطلع الكل على هذه الفئة القليلة وشأهنم ا
والطارف والتالد، وسوغهم احلرمي املستضعف . الغريبة، لغتة كقيام الساعة وأقطعهم، قطع اهللا هبم، العباد والبالد

رج، فما سدت لديه طريقه، إال أنا رأينا غفلة الناس مع ومنه نسأل عادة الف. واألوالد، وباهللا نستدفع ماال نطيقه
وأشفقنا للذين من وراء البحار، وقد أصبح معظمهم يف هلوات الكفار، وأردنا أن هنزهم . تصميمهم مؤذنة بالبوار

واطر وتلهمكم االستنصار باهللا، عند عدم االنتصار، فإن جرب اهللا اخل. باملوعظة اليت تكحل البصاير مبيل االستبصار
بالضراعة إليه، واالنكسار ونسخ اإلعسار باإليسار، وأجند اليمني بانتهاء اليسار، وإال فقد تعني يف الدنيا واآلخرة 

وعلى . حظ اخلسار فإن من ظهر عليه عدو دينه، وهو عن اهللا مصروف، وبالباطل مشغوف، وبغري العرف معروف
ومن نفذ فيه . خسر الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبنياحلطام املسلوب ملهوف، فقد تله الشيطان للجبني، و

قدر اهللا عن أداء الواجب وبذل اجملهود، وآجر بالعبودية وجه الواحد األحد املعبود، ووطن النفس عن الشهوات 
قام احملمود املوبقة يف دار اخللود، العايدة باحلياة الدامية والوجود، أو الظهور على عدوه احملشود إليه صربا على امل

وبيعاً تكون امالئكة فيه من الشهود، حىت تعيث يد اهللا يف ذلك البناء املهدوم، بقوة اهللا احملمود، والسواد األعظم 
قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم " املمدود، كان على أمر ربه باحلياء املردود 

واهللا اهللا يف . فاهللا اهللا يف اهلمم، فقد خبت رحيها" . فتربصوا إنا معكم متربصون اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا، 
واهللا اهللا يف . فقد نعس حدها. واهللا اهللا يف الغرية. واهللا اهللا يف الرحولة فقد فل حدها. فقد خفت مصابيحها. العقايد

واهللا اهللا يف املساكن اليت زحف . استرقاقه يد تأميلهفقد مد إىل . واهللا اهللا يف احلرمي. الدين، فقد طمع العدو يف حتويله
واهللا . واهللا اهللا يف القرآن العظيم. لسكناها واهللا اهللا يف امللة اليت يردي إطفاء نورها وسناها وقد كمل فضلها وتناهى

اليوم تستأسد . والدواهللا اهللا يف الطارف والتالد، واهللا اهللا يف الوطن الذي توارثه الولد عن وال. اهللا يف اجلريان
اليوم حتتتج اهلمم أن ترعى هذه النفوس الكرمية الذمم، اليوم يسلك . اليوم يستنزل الصرب والسكينة. النفوس املهينة

قبل . سبيل العزم واحلزم والشدة والشمم اليوم يرجع إىل اهللا تعاىل املصرون اليوم يقيق من نومه الغافلون واملغترون
فالنساء تقي بأنفسهن . ق القول، ويسد الباب، وحييق العذاب، ويسترق بالكفر والرقابأن يتفاقم اهلول، وحي



متر األيام عليكم مر . والطيور ترفرف لتحمي األوكار، إذا أحست العياث بأفراخها واألضرار. أوالدهن الصغار
  يسمع بني اثنني، وال كد إالفال خرب يفضي إىل العني، وال حديث يف اهللا تعاىل . السحاب وذهاب الليايل لكم ذهاب

وباألمس ندبتم إىل التماس رمحي أو . لزينة حيلى هبا حنر وجيد، وال سعي إىل يف متاع ال يغين يف الشدائد وال يفيد
رضى مسخر السحاب، واستقالة أكاشف العذاب، وسؤال مرسل الدمية، وحميي البشر والبهيمة، وقد أمسكت 

وإليها . م املخضرة احتياجاً إىل إيالة املاء، ويف السماء رزقكم وما توعدونعنكم رمحة السماء؛ واغربت جوانبك
األكف متدون، وأبواهبا بالدعاء تقصدون، فلم يصرح منكم عدد معترب، وال ظهر لإلنابة وال للصدقة خرب، 

اهللا لو كان هلوا وأمي . وتنوقوون عن إعادة الرغبة إىل الغىن احلميد، والويل الذي إن شا يذهبكم ويأت خبلق جديد
أتعززاً على اهللا وهو القوي العزيز، . وتزامحت على مجاله وغصت اجلماعات. الرتقبت الساعات وضاقت املتسعات

وتلبيساً على اهللا، وهو الذي مييز اخلبيث من الطيب، والشبه من اإلبريز، أمنابذة والنواصي بيده، أغروراً يف 
يرجى يف الشدايد واألزمات، من يوجد يف احمليا واملمات، أيف اهللا شك خيتلج من . الشدايد باألمل والرجوع بعد إليه

تفضلون على اللجأ إليه يف الشدايد، بواسم اجلهل، وثرة األهل . القلوب، أم غري اهللا يدفع املكروه، وييسر املطلوب
ع لعزته العقاب، وتستكشف باخلضو. وطايفة منكم قد بررت إىل استسقاء رمحته، متد إليه األيدي والرقاب

وتستعجل إىل مواعد إجابته االرتقاب، وكأنكم أنتم، عن كرمه قد استغنيتم، أو على االمتناع من الرجوع إليه 
أما تعلمون كيف كان نبيكم صلوات اهللا وسالمه عليه من التبلغ باليسري، واالستعداد إىل دار الرحيل احلق . بنيتم

دخلت عليه فاطمة رضي اهللا . ، والعمل على اإلياب إىل اهللا والرجوعواملسري، ومداومة اجلوع، وهجر اهلجوع
عنها، وبيدها كسرة شعري، فقال ما هذه يا فاطمة، فقالت يا رسول اهللا، خبزت قرصة، وأحببت أن تأكل منها، 

سبعني  وكان صلى اهللا عليه وسلم، يستغفر يف اليوم. فقال يا فاطمة، أما أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثالث
مرة، يلتمس رمحاه، ويقوم وهو املغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حىت تورمت قدماه، وكان شأنه اجلهاد، 

وإذا مل هتتدوا هبدية فبمن . فإذا مل تقتدوا به فبمن تقتدون. ودأبه اجلد واالجتهاد ومواقف صربه تعرفها الرىب والوهاد
تعتزون إليه وتنتسبون، وإذا مل ترغبوا يف االتصاف بصفاته غضباً هللا تعاىل هتتدون، وإذا مل ترضوه باتباعكم، فكيف 

وجهاداً، وتقلالً من العرض األدىن وسهاداً ففيم ترغبون، فابتروا حبال اآلمال، فكل آت قريب، واعتربوا مبثالت ما 
كان يعلوها واعظ أو  دهم من تقدم من أهل البالد والقواعد، فذهولكم عنها غريب، وتفكروا يف منابرها اليت

خطيب، ومطيل ومطيب، ومساجدها املتعددة الصفوف، واجلماعات املعمورة بأنواع الطاعات، وكيف أخذ اهللا 
فيها بذنب املترفني من دوهنم، وعاقب اجلمهور مبا أغمضوا عيوهنم، وساءت بالغفلة عن اهللا عقىب مجيعهم، وذهبت 

يعهم، وأصبحت مساجدهم مناصب للصلبان، واستبدلت مآذهنم النقمات بعاصيهم، ومن داهن يف أمره من مط
فما هذه الغفلة عن من إليه الرجعى وإليه املصري وإىل مىت . هذا والناس ناس، والزمان زمان. بالنواقيس من األذان

ويل التساهل يف حقوقه، وهو السميع البصري، وحىت مىت مد األمل يف الزمن القصري وإىل مىت نسيان اللجأ إىل ال
أفيخذلكم الشيطان وكتاب اهللا . قد تداعت الصلبان جملبة عليكم، وحتركت الطواغيت من كل جهة إليكم. النصري

قائم فيكم، وألسنة اآليات تناديكم، مل متح سطورها، وال احتجب نورها، وأنتم بقايا من افتحها من عدد قليل، 
الرمحن، ما ظهر التثليث يف هذه اجلزيرة على وصابر فيها كل خطب جليل، فواهللا لو متحض اإلميان ورضي 

ولكن مشل الداء، وصم النداء، وعميت األبصار، فكيف االهتداء، . التوحيد، وال عدم اإلسالم فيها عزم التأييد
والباب مفتوح، والفضل ممنوح، فتعالوا نستغفر اهللا مجيعاً، فهو الغفور الرحيم، ونستقبل مقيل العثرات، فهو 

سدت األبواب، . م، ونصرف الوجوه إىل االعتراف مبا قدمت أيدينا، فقبول املعاذير من شأن الكرميالرؤوف احللي



يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا . وضعفت األسباب، وانقطعت اآلمال إال منك يا كرمي يا فتاح، يا وهاب
فار، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن ينصركم، ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الك

يا أيها الذين آمنوا، اصربوا وصابروا ورابطوا، . وال هتنوا وال حتزنوا، وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني. اهللا مع املتقني
  أعدوا اخليل وارتبطوها. واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

نية، وال بد على كل حال من املنية، واحلياة وروضوا النفوس على الشهادة واغبطوها، فمن خاف املوت رضيي بالد
مع الذل ليست من شيم أهل العقول والنفوس السنية، واقتنوا السالح والعدة، وتعرفوا إىل اهللا يف الرخاء يعرفكم 

وكونوا كالبنيان املرصوص . يف الشدة، واستشعروا القوة باهللا تعاىل على أعدايكم، واستميتوا من دون أبنايكم
واشتروا من اهللا جل جالله . عدو النازل بفنايكم، وحطوا بالتعويل على اهللا وحجة بالدكمحلمالت ال
وضوا النفوس على الشهادة واغبطوها، فمن خاف املوت رضيي بالدنية، وال بد على كل حال من املنية، .أبيناءكم

دة، وتعرفوا إىل اهللا يف الرخاء واحلياة مع الذل ليست من شيم أهل العقول والنفوس السنية، واقتنوا السالح والع
وكونوا كالبنيان . يعرفكم يف الشدة، واستشعروا القوة باهللا تعاىل على أعدايكم، واستميتوا من دون أبنايكم

واشتروا من اهللا جل جالله . املرصوص حلمالت العدو النازل بفنايكم، وحطوا بالتعويل على اهللا وحجة بالدكم
  .أبيناءكم

وشكت إىل بعض الصاحلني، فأشار عليها بالصدقة فتصدقت، برغيف، فأطلق . حتمل السبع ولدهاذكروا أن امرأة ا
أهجروا الشهوات، واستدركوا . ومسعت النداء يا هذه لقمة بلقمة، وإنا ملا استودعناه حلافظون. السبع ولدها

تعاىل من اآليات، وخذوا  الباقيات من قبل الفوات، وأفضلوا ملساكينكم من األقوات، واخشعوا ملا أنزل اهللا
نفوسكم بالصرب على األزمات، واملواساة يف املهمات، وأيقظوا جفونكم من السنات، واعلموا أنكم رضع ثدي 

كلمة التوحيد، وجريان البلد الغريب، والدين الوحيد، وحزب التمحيص، ونفر املرام العويص، فتفقدوا معاملتكم 
والقلب للموىل الكرمي مراقباً، وشهاب اليقني ثاقباً، فثقوا بعناية اهللا اليت ال . لباًمع اهللا تعاىل، فمهما رأيتم الصدق غا

ومهما . وعصمة اخلبري اللطيف. يغلبكم معها غالب؛ وال ينالكم من أجلها عدو مطالب، وأنكم يف الستر الكثيف
ة، والغفلة عن اهللا مالبسها رأيتم اخلواطر متبددة، والظنون باهللا مترددة، واجلهات اليت ختاف، وترجى متعدد

واعلموا أن اهللا منفذ فيكم وعده ووعيده يف األمم . وعادة دواعي اخلذالن دامية، وأسواق الشهوات قامية. متجددة
والتوبة ترد الشارد، واهللا حيب التوابني، وحيب . وال عدوان إال على الظاملني. الغافلني، وأنكم قد ظلمتم أنفسكم

وما أقرب صالح األحوال، إذا " . إن احلسنات يذهنب السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين : " ئلوهو القا. املتطهرين
صلحت العزامي، وتوالت على حزب الشيطان اهلزامي، ومخلت الدنيا الدنية يف العيون، وصدقت فيها عند اهللا 

وتوبوا سراعاً إىل " . اهللا الغرور يا أيها الناس إن وعد اهللا حق، فال تغرنكم احلياة الدنيا، وال يغرنكم ب: " الظنون
طهارة القلوب، وإزالة الشوب، واقصدوا أبواب الشدايد، ويسد طريق العوايد، فال متطلوا بالتوبة أزمانكم، وال 

فهو عالم السراير، وإمنا عليا معاشر األولياء أن . تأمنوا مكر اهللا، فتغشوا إميانكم، وال تعلقوا منابكم بالصرائر
وإن . ونعتمدكم باملوعظة الصرحية، الصادرة علم اهللا عن صدق القرحية. كنا أوىل بالنصيحةننصحكم، وإن 

. شاركناكم يف الغفلة، فقد ناديناكم إىل االسترجاع واالستغفار، وإمنا لكم الدنيا نفس مبدولة يف جهاد الكفار
ى، بتوفيق اهللا الفرار، واجتهاد فيما يعود اليت ال ترض. وتقدم إىل ربكم العزيز الغفار، وقتدم لديكم إىل موافق الصرب

. ومصرف األقدر وها حنن نسرع يف اخلروج إىل جمافعه هذا العدو. باحلسىن وعقىب الدار، واالختيار هللا ويل االختيار



ونصلى من دوهنم نار اجلالد، ونستوهب منكم الدعاء . واحلرمي املستضعف واألوالد. ونفدى بنفوسنا البالد والعباد
اللهم كنم لنا يف هذا االنقطاع نصرياً، وعلى أعدائك . وتقبل من صرف إليه وجه إنابته. من وعد بإجابتهإىل 

ظهرياً، ومن انتقام عبدة األصنام جمرياً، اللهم قومن ضعفت حيلته، فأنت القوي املعني، وانصر من ال نصري له إال 
ا عند تزلزل األقدام، وال تسلمنا عند لقاء عدو اإلسالم، اللهم ثبت أقدامنا وانصرن. أنت، إياك نعبد، وإياك نستعني

اللهم . فقد ألقينا إليك يد االستالم، اللهم دافع مباليكتك املسومني، عمن ضيقت أرجاؤه، وانقطع إال منك رجاؤه
، يا ذليل بني يديك حقري، رمحة تروي باألزمة وتشبع، وقوة تطرد وتستنبع. هيئ لضعفائنا، وكلنا ضعيف فقري إليك

يا كرمي العوايد، يا مفرج الشدايد، ربنا أفرغ علينا صرباً، وثبت أقدامنا، . غالب الغالب، يا هازم األحزاب
اللهم اجعلنا ممن تيقظ فتيقظ، وذكر فتذكر، ومن قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا . وانصرنا على القوم الكافرين

 ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل، مل ميسسهم سوء، لكم فاخشوهم، فزادهم إمياناً، وقالوا حسبنا اهللا
وقد وردت علينا املخاطبات من قبل إخواننا املسلمني، الذين عرفنا يف . واتبعوا رضوان اهللا، واهللا ذو فضل عظيم

ة، القدمي واحلديث اجتهادهم، وشكرنا يف ذات اهللا تعاىل جهادهم، بين مرين، أوىل االمتعاض اهللا واحلمي
واملخصوصني بني القبائل الكرمية هبذه املزية، بعزمهم على االمتعاض حلق اجلوار، واملصارخة اليت تليق باألحرار 

والنفرة النتهاك ذمار بيتهم املختار، وحركة سلطاهنم حمل أخينا مبن له من األولياء واألنصار، إىل اإلعانة على هؤالء 
نار، فاسألوا اهللا تعاىل إعانتهم على هذا املقصد الكرمي اآلثار، والسعي الكفار، ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل ال

  يف. الضمني للعز واألجر والفخار، والسالم الكرمي خيصكم أيها األولياء ورمحة اله وبركاته

فكان دفاع اهللا . صح هذا. عرفنا اهللا خريه. الثاين عشر من شهر رمضان املعظم من عام سبع وستني وسبعمائة
ي عشر من شهر رمضان املعظم من عام سبع وستني .واحلمد هللا على عوايده احلسين. ، وعصمته أكفىأقوى

  .واحلمد هللا على عوايده احلسين. فكان دفاع اهللا أقوى، وعصمته أكفى. صح هذا. عرفنا اهللا خريه. وسبعمائة
وإذهاب . به العمل من إمخاد البدع ومن الغرية على الدين، وتغري أحوال امللحدين، من مآزق جهاد النفس، ما وقع

وقد أضاقت أرباب هذه األضاليل الشريعة، وسدت مضرهم يف . اآلراء املضلة، واالشتداد على أهل الزيغ الزندقة
وأخذهم التشريد، فهل حتس منهم أحداً، أو تسمع هلم . واستدعيت الشهادات. الكافة، فيسلط عليهم احلكام

  .ركزاً
. منها رسالة الغرية على أهل احلرية، ورسالة محل اجلمهور على السنن املشهور. ت أخرىوقيد يف ذلك عين مقاال

وصم منها الصدا، ووضح نار . فارتفع اخلوض، وكسدت تلك األسواق اخلبيثة. ورسالة أنشدت على أهل الرد
  .اهلدى، واحلمد هللا، ولو تتبعت مناقب اهلدا، ألخرج ذلك عن الغرض

جة كانت الثورة الشنعاء، اجملحفة بالدولة، وقد كان السلطان أنذر بطائفة، تداخل بعضه األحداث ويف غرة ذي احل
القرابة، فعاجله بالقبض عليه، وهو يف حمل واليته، فصفد وأمحل إىل قصبة أملرية، وخاف أرباب املكيدة افتضاح 

ايب بيت اإلدبار، وقد عاهبم من بين األمر، فتعجلوا إبراز الكامن، وإظهار اخلبث، وتوىل ذلك مجلة من بين غرون ذن
مطرون، يدور أمرهم على الدليل الربكي، فأكذب اهللا دعوهتم، بعد أن أركبوا الشيخ علياً بن نصر، ونصبوه تلقاء 

وأخذ السلطان حذره وناصبهم القتال، وأشاع العطا، واستركب . القلعة بباب البنود، ودعوا الناس إىل بيعته
فأخفق القصد، وفر الدليل الربكي، وتقبض على الرئيس املذكور، وجعل اهللا العاقبة احلسنة اجليش، وعمر األسوار، 

  .للسلطان



وإىل هذا فمما أفادته القطر : وكان مما أمليته يومئذ بني يدي السلطان من الكالم املرسل ما هو نصه بعد الصدر
أن مغلوب، ومزاحم اهللا مهزوم، ومكابر  السليمة، واحللم والقضا بالشريعة، والنقل الشرعي والسنن املرعى،

الربهان باجلهل موسوم، ومرتع الغي مهجور، وسيف العدوان مفلول، وحظ الشيطان موكوس، وحزب السلطان 
والشبهات غري املبينة، . وال خفاء بنعمة اهللا علينا، اليت اطردها يف املواطن العديدة؛ واهلضبات البعيدة. منصور

ن بوفور احلظ من رمحته، وإبراز القداح يف جمال كرامته، واالختصاص بسيما اختياره، والظلمات الكثيفة، معل
فجعل العصمة ليلة احلادث علينا من دون مضجع أماناً، وهنج لنا سبيل النجاة بني يدي كسبه علينا، وسخر لنا 

عاصي احلزم، ودمث غمر ظهري الطريف والطريق، بعد أن فرق لنا حبر الليل، وأوضح لنا خفي املسلك، وعبد لنا 
الشعراء، وأوطأنا صهوة املنعة، وضرب وجوه الشرذمة املتبعة، بعد أن ركضوا قنيب الرباذن البادئة، من خزاين 

إهداينا، املتجملة حبلى ركبنا؛ وحتملوا السالح والرياش املختار من أثري صالتنا، وأهبروا األنفاس اليت طال ما رفعها 
أميننا، وصببوا العرق الذي أفضله طعامنا، شرهني إىل دمنا، احملظور بالكتاب والسنة، احملوط إيناسنا وأبلغها الريق ت

بسياج البيعة، احملصن عنهم بتقدمي النعمة، وحرمة األب ومتعدد األذمة، فجعل اهللا بيننا وبينهم حاجزاً، وسد 
ننا، ويقلبون األكف اليت أجدهبا الدهر، ليأجوجهم من املردة مانعاً، وانقلبوا يعضون األنامل الغضة من سريط جفا

. ترفيعاً من املهن املترتبة يف خدمتنا، قد حاهلم صغار القدر، وذل اخليبة، وكبح اهللا مجاعتهم عن التنفق بتلك الوسيلة
واحتللنا قصبة وادي آش، ال متلك إال أنفساً، مل يشبها غش امللة، وال كياد األمة، وال دنسها واحلمد هللا عار 

احشة، وال ومسها الشوم يف الوالية، وال أحبط عمل جنابتها دخل اعقيدة، وال مرض السريرة، مذ سلمنا املقادة الف
ملن عطف علينا القلوب، وصري إلينا ملك أبينا من غري حول وال حيلة، نرى أهنا أملك حلرمتنا، وأعلم مبا كنا، 

هم اهللا اهلمم، وصدقت يف الذب عنا العزامي، وحاصرنا فتشبثت هبا القدم، ومحيت لنا من أهلها، ورعا. وأرحم بنا
جيش العدو، وأولياء الشياطني، وظهر الباطل، فيان الظفر واالسقتبال، وظهرت الفية القليلة، واهللا مع الصابرين، 

يري ومع ما لنا من الضيق، وأمهنا من األمر، فلم نطلق به غارة، وال شرهنا إىل تغ. فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين
نعمة، وال سرحنا عنا اكتساح على هجمة، وال شعنا لبساً يف بيت وال حلة، وأمسكنا األرماق بيسري احلالل الذي 
اشتملته خزايننا من أعشار وزكوات، وحظوظ من زراعات، وارتقبنا الفرج ممن حمص بالشدة، واإلقالة ممن نبه من 

أهلمنا من أمرنا رشداً، وسلك بنا طريقاً يف حبر الفتنة يبساً، فدناه مث وفقنا سبحانه، و. الغفلة، وأهلم اإلقالع والتوبة
وخرجنا عن األندلس، ولقد كاد، لوال . حبقن الدماء، وتأمني األرجاء، وشكرنا على البالء، كشكرنا إياه على اآلالء

وأمجل علينا عصمته، بأن نذهب مذاهب الزوراء، ونستأصل الشأفة، ونستأصل العرصة، سبحانه ما أكمل صنعه، 
ستره، إىل أن جزنا البحر، وحلقنا جبوار سلطان املغرب، مل تنب عنا عني، وال مشخ علينا أنف، وال محل علينا بركب، 

وال هتفت حولنا غاشية، وال نزع عنا للتقوى والعفاف ستر، بل كان الناس يوجبون لنا احلق الذي أغفله األوغاد 
تنا، حىت إذا الناس عافوا الصيحة، ومتلوا احلسرة، وسيموا اخلسار واخليبة، من أبناء دولتنا، والضفادع بربكة نعم

وسامهم الطغام الذين ال يرجون هللا وقاراً، وال يألون لشعايره املعظمة احتقاراً، كالب األطماع، وعبدة الطاغوت، 
األعزة . وثغار النهمومدبرو حجون اجلهل، ومياسيس أسواق البعد عن الرب، وعرايس حمرم الزينة، ودود القز، 

األذلة يف أنفسهم باحلق، ممن ال حيسن احملاولة، وال يالزم الصهوة، وال حيمل السالح، وال . على املؤمنني بالباطل
ينزه جمتمع احلشمة عن الفحشاء، وال يطعم املسكني، وال يشعر بوجود اهللا، جارا من شقيهم احملرم، على مضعوف 

بلطف املهد، معلل باخلداع، مسلوب اجلرأة بأيدي انتهازهم، شؤم على اإلسالم، ملتف يف احلرم احملصور، حمتف 



ومعرة يف وجه الدين، أخذ اهللا منهم حق الشريعة، وأنصف أمية امللة فلم ينشبوا أن هتارشوا، فعض بعضهم، 
  ريقواستأصلهم البغي، وأحلم للسيف، وتفنن القتل، فمن بني جمدل، يواري بأحالس الدواب الوبرة، وغ

يزف به إىل سوء امليتة، وأستينت حرمة اهللا، واستضيم الدين، واستبيحت احملرمات، واستبصعت الفروج يف غري 
الرشدة، وسات يف عدو الدين احليلة، فتحركنا عن اتفاق من أرباب الفتيا، وعزم من أوىل احلرية، وحتريض من أوىل 

البحر من األمة، فكان ما قد علمتم من تسكني الثايرة احلفيظة اهلمة، وتداحري من الشوكة، وحتريك من وراء 
وإشكا العدمي، وإصمات الصارخ، وشعب الثأي، ومعاجلة البلوى، وتدارك القطر، وقد أشفى، وكشف الضر 

فسدت طرقها . وأما مرافق البحر ومرافده. والبأسا أما احلبوة فالتمسها، وجل الرب، واستشاط عليها جو السماء
وأما املال فاصطلم السفه بيضاءه . وأما احلمية فبددها فساد السرية، وغمط احلق، وتفضيل األذى. أساطيل األعداء

وصفراءه، وكبس خزاينه حىت وقع اإلدقاع واإلعدام، وأقوى العامر، وأفتقرت اجملايب واملغابن، واغتربت جفون 
، وميحض احلني، وأسلمت للدواء وجردمتوه اآللة إىل أعالها، والدغل املستبطن الفاضح. السيوف من حالها

العرصة، وختربت الثغور من غري مدافعة، واكتسحت اجلهات فلم يترك هبا نافخ، ووقع القول، وحق البهت، وخذل 
ومل نقره على الدنية، وبايناه أحوج ما كنا إىل كدحه، وأطمع . الناصر، وتربأتن األواصر، فحاكمنا العدو إىل النصفة

على الكفار مثله، اعتزازاً باهللا، وثقة به، وجلأ إليه وتوكالً عليه، سبحانه ما أهبر قدرته،  ما أصبحنا يف مظاهرته
وركبنا حبر اخلطر، جبيش من التجربة وهتدنا قدماً، ال هتاب اهلول وال . وأسرع نصرته، وأودى أمره، وأشد قهره

فرد، إال من مظاهرة اهللا الغفل، إال من زينة تراقبه، وأطللنا على أحوازريه يف اجلمع القليل، إال من مدد الصرب امل
فلما أحس بنا . احلق املظلل جناح عقابه جيتاح الروح، تسد جياده بصهيل العز، املطالعة غرره بطليعة النصر

والطايفة . املؤمنون املطهرون بساحتهم انتزوا من عقال اإليالة الظاملة، والدعوة الفاجرة، وتربأوا من الشرذمة الغاوية
ينظرون بعيون مل ترو من غيبتنا، من حميا رمحة، وال . ملناصبة هللا احملارية، وأقبلوا ثنيات وأفراداً، وزرافات ووجداناًا

اكتحلت مبنظر رأفة، ووجوه عليها قسوة اخلسلف، وإبشار عليها بوس اجلهد، يتعلقون بأذيالنا تعلق الغريق، يئنون 
لبكاء، ويعلنون هللا ولنا بالشكوى، فعرفناهم الشأمان من األعداء، من اجلوع واخلوف أنني املرضى، وجيهشون با

وأول عارفه جعلونا عليهم، وصرفنا وجه التأمني والتأنيس، ومجيل الود إليهم، وخارطناهم اإلجهاش والرقعة، ووثبنا 
ا، من أخالف ال يزال هلم من الذلة، واستولينا على دار امللك ببلدهم، فأنزلنا منها أخابيث كان األشقياء خملفوهم هب

تضأ إبشارهم احلدود، وتأنف من استكفايهم اليهود، وانثالت علينا البالد، وشكمر الطاغية ذيله عن اجلهات، 
وراجع اإلسالم رمق احلياة، وحثثنا السري إىل دار امللك، وقد فرعتها الشقي الغاصب، بشوكة بغيه، اليت أمدته يف 

د دار قشتالة، بكل ما صانت احلقاق من ذخرية، وحجبت األمهاء من خرزة الغي، وأجرته على حرمة اهللا، وقص
مثينة يتوعدون املسلمني بإدالة الكفر من اإلميان، واقياد جيوش الصلبان، وشد احليازم إىل تبديل األرض غري 

يالً لنعمة اهللا األرض، وسوم الدين، وطمس معامل احلق، كياداً لرسول اهللا يف أمته، ومناصبة له يف حنيفيته، وتبد
كفراً، وملعروف احلق نكراً، أصبح له الناس على مثل الرضف، يرتقبون إطالل الكريهة، وسقوط الظلة، وعودة 

الكرة، وعقىب املعرة، واهللا من ورائهم حميط، ومبا يعلمون حميط، ولدعاء املستضعفني من املؤمنني جميب، ومنهم وإن 
به إىل سوء امليتة، وأستينت حرمة اهللا، واستضيم الدين، واستبيحت ومل نقزف . قعدوا يف أقصى األرض قريب

احملرمات، واستبصعت الفروج يف غري الرشدة، وسات يف عدو الدين احليلة، فتحركنا عن اتفاق من أرباب الفتيا، 
األمة،  وعزم من أوىل احلرية، وحتريض من أوىل احلفيظة اهلمة، وتداحري من الشوكة، وحتريك من وراء البحر من

فكان ما قد علمتم من تسكني الثايرة وإشكا العدمي، وإصمات الصارخ، وشعب الثأي، ومعاجلة البلوى، وتدارك 



وأما . القطر، وقد أشفى، وكشف الضر والبأسا أما احلبوة فالتمسها، وجل الرب، واستشاط عليها جو السماء
حلمية فبددها فساد السرية، وغمط احلق، وتفضيل وأما ا. فسدت طرقها أساطيل األعداء. مرافق البحر ومرافده

وأما املال فاصطلم السفه بيضاءه وصفراءه، وكبس خزاينه حىت وقع اإلدقاع واإلعدام، وأقوى العامر، . األذى
وجردمتوه اآللة إىل أعالها، والدغل املستبطن . وأفتقرت اجملايب واملغابن، واغتربت جفون السيوف من حالها

احلني، وأسلمت للدواء العرصة، وختربت الثغور من غري مدافعة، واكتسحت اجلهات فلم يترك الفاضح، وميحض 
ومل نقره على . هبا نافخ، ووقع القول، وحق البهت، وخذل الناصر، وتربأتن األواصر، فحاكمنا العدو إىل النصفة

فار مثله، اعتزازاً باهللا، وثقة به، وجلأ الدنية، وبايناه أحوج ما كنا إىل كدحه، وأطمع ما أصبحنا يف مظاهرته على الك
وركبنا حبر اخلطر، جبيش من . إليه وتوكالً عليه، سبحانه ما أهبر قدرته، وأسرع نصرته، وأودى أمره، وأشد قهره

التجربة وهتدنا قدماً، ال هتاب اهلول وال تراقبه، وأطللنا على أحوازريه يف اجلمع القليل، إال من مدد الصرب املفرد، 
 من مظاهرة اهللا الغفل، إال من زينة احلق املظلل جناح عقابه جيتاح الروح، تسد جياده بصهيل العز، املطالعة إال

فلما أحس بنا املؤمنون املطهرون بساحتهم انتزوا من عقال اإليالة الظاملة، والدعوة الفاجرة، . غرره بطليعة النصر
ينظرون بعيون . هللا احملارية، وأقبلوا ثنيات وأفراداً، وزرافات ووجداناًوالطايفة املناصبة . وتربأوا من الشرذمة الغاوية

مل ترو من غيبتنا، من حميا رمحة، وال اكتحلت مبنظر رأفة، ووجوه عليها قسوة اخلسلف، وإبشار عليها بوس اجلهد، 
يعلنون هللا ولنا بالشكوى، يتعلقون بأذيالنا تعلق الغريق، يئنون من اجلوع واخلوف أنني املرضى، وجيهشون بالبكاء، و

فعرفناهم الشأمان من األعداء، وأول عارفه جعلونا عليهم، وصرفنا وجه التأمني والتأنيس، ومجيل الود إليهم، 
وخارطناهم اإلجهاش والرقعة، ووثبنا هلم من الذلة، واستولينا على دار امللك ببلدهم، فأنزلنا منها أخابيث كان 

خالف ال يزال تضأ إبشارهم احلدود، وتأنف من استكفايهم اليهود، وانثالت علينا األشقياء خملفوهم هبا، من أ
البالد، وشكمر الطاغية ذيله عن اجلهات، وراجع اإلسالم رمق احلياة، وحثثنا السري إىل دار امللك، وقد فرعتها 

تالة، بكل ما صانت الشقي الغاصب، بشوكة بغيه، اليت أمدته يف الغي، وأجرته على حرمة اهللا، وقصد دار قش
احلقاق من ذخرية، وحجبت األمهاء من خرزة مثينة يتوعدون املسلمني بإدالة الكفر من اإلميان، واقياد جيوش 

الصلبان، وشد احليازم إىل تبديل األرض غري األرض، وسوم الدين، وطمس معامل احلق، كياداً لرسول اهللا يف أمته، 
مة اهللا كفراً، وملعروف احلق نكراً، أصبح له الناس على مثل الرضف، يرتقبون ومناصبة له يف حنيفيته، وتبديالً لنع

إطالل الكريهة، وسقوط الظلة، وعودة الكرة، وعقىب املعرة، واهللا من ورائهم حميط، ومبا يعلمون حميط، ولدعاء 
  ومل نق. املستضعفني من املؤمنني جميب، ومنهم وإن قعدوا يف أقصى األرض قريب

بدار امللك شيئاً على مراسلة صاحب قشتالة يف أمره، نناشده العهد، ونطري له الوفاء، ونناجزه إىل  م مذ حللنا
احلق، ونقوده إىل حسن التلطف، إىل الذي نشاء من األمن، فحسم الداء، واجتث األعداء، وناصح اإلسالم وهو 

 بنا، اليت كانت العظمى، واندرجت أعدا عدوه، وحزم الدين، وهو املعطل من أدوايه، وصارت صغرى عناية اهللا
أوالها يف األخرى، وأتت ركايب اليمن واليمني، تترى، ورأى املؤمنون أن اهللا مل خيلق هذا الصقع سدى وال هباء 

عبثاً، وأن له فينا خبيثة غيب، وسر عناية، ويبلغنا إياها، ويطوقنا طوقها، ال مانع لعطايه، وال معدد آلاليه، له احلمد 
  .ه ومسايهملئ أرض

فمن اضطردت له هذه العجايب، فحملته عوايق االستقامة مزية جيوب التقوى، كيف ال يتمىن، ويدين هللا 
. مبناصحته، وحيذر عناد اهللا مبخالفته، وخيشى عاقبة أمره، إهنا ال تعمى األبصار، ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور



من كشف وجهه يف حربنا نعمة اإلبقاء وأقطعنا رحم من قطع  فقلمنا أظفار الطالبة وأغضينا عن البقية وسوغنا
طاعتنا جانب الصفح، وأدررنا لكثري ممن شح عنا ولو بالكلمة الطيبة جورية الرزق، ووهنا ما وجب لنا من احلق، 

ة، مقودة ودنا له بكظم الغيظ؛ وعمرنا الرتب بأرباهبا، وجردنا األلقاب بعد خراهبا، وقبضتا اجلباية حمملة كتد العاد
فبللنا صدأ اجليش املمطول باألماين، املعلل بالكذب، املستخدم يف . ممسوحاً عطفها بكف الطواعية. بزمام الرفق

إال أن تلك . الذب عن جمامث الفحشاء، ومراقد العهر، ودارينا األعداء، وحسمنا الداء، وظهر أمر اهللا وهم كارهون
ا احنجار الغدر، وبذر هبا حصيد الشر، وأخلطوا احلقايب اللعنة ممن ساء الشرذمة اخلبيثة، أبقت جراثيم نفاق، ركبه

ظنه، وخبث فكره، وظن أن العقاب ال يفلته، واحلق ال يذره، والسياسة ال حتفزه، فدبت عقارهبم، وتدارت 
أذيال القرابة، من طوافاهتم، وتأبت فسادهم، فدبروا أمراً تربه اهللا تتبرياً، وأوسعه خزياً وبيال، وجفلوا يرتادون من 

استخلصه الشيطان وأصحبه اخلذالن، من ال يصلح لشيء من الوظائف، وال يستقل ببعض الكلف، فحركوا منهم 
خبالل ما . زاهق زمانه، من شر الدواب الذين ال يسمعون، فأجرهم رسنه، وتوقف وقفة العني بني الورد والصدر

عناه مصفداً ببعض األطباق البعيدة، واألجباب العميقة، فخرج أطلعنا اهللا طلع نيته، فعاجلناه بالقبض، واستود
أمرهم، وخافوا أن حنترش السعايات، صباب مكرهم، وتتبع نفاقهم، فأقدموا إقدام العري على األسد، استعجاالً 
 للحني، ورجعاً حلكم اخليار، وإقداماً على اليت هي أشد، تويل كربها، وكشف وجهه يف معصيتها اخلبيث الربكي

حلف التهور واخلرق، املموه بالبسالة وهو الكذوب النكوث الفلول، حتملنا هفوته، وتغمدنا بالعفو قدمياً وحديثاً 
زلته، وأعرضنا فيه عن النصيحة، وأبقينا له حكم الوالية، وأنسنا من نفرته، وتعاففنا عن غرته، وسوغنا اجلرامي اليت 

وأسر املسلمني، واالفتيات على الشرع، والصدوع بدعوى سبقت، واجلراير اليت سلفت، من إفساد العهد 
والتفت . اجلاهلية، فلم يفده، إال بطراً، ومل يزده إال مكراً، واخلري يف غري أهله يستحيل شراً، والنفع ينقلب ضراً

م مكان وأذناب بيت اإلدبار، ونفاية الشرار، عرك جرأهت. عليه طايفة من اخلاليق بنو غرون قرعاء اجلبل واملشأمة
صهرهم البائس، ابن بطرون، الضعيف املنة السقيط اهلمة، اخلامل التفصيل واجلملة، وغريهم ممن يأذن اهللا بضالل 

كيدهم وختييب سعيهم، فاقتحموا البلد صبيحة يهتفون بالناس أن قد طرق حكامهم، وأن العدو قد دمههم، ملتفتني 
هم، وسرعاهنم ترهقهم، كأهنم سقطوا من السماء، أو ثاروا من يرون أهنم يف أذياهلم، وأن رماحهم تنهشهم وتنوش

مث جالوا يف أزقة البلد يقذفون يف الصفاح نار احلباحب ركضاً فوق الصخر املرصوف، وخوضاً يف املاء . بني احلصباء
كل، غري املرهوف، مث قصدوا دار الشيخ البايس علي بن أمحد بن نصر، نفاية البيت، ودردى القوم، ممسوخ الش

عدمي الدين واحلشمة، . قبيح اللتغ ظاهر الكدر، إلدمان املعاقرة، مزنون باملعاقرة والربت على الكربة ساقط اهلمة
ال يرق بوله، واليجف . منتمت يف البخل واهللع، إىل أقصى درجات اخلسة، مثل يف الكذب والنميمة، معيب املثانة

بأعلى كرسي اإلمامة، مدعوماً باأليدي لكونه قلقاً ال يثبت على سلسه، فاستخرجوه مبايعاً يف اخلالفة، منصوباً 
والعدل يف األمة، مغتما للذب عن احلنيفية السمحة، وصعدوا به إىل ربوة بإزاء قلعتنا، . الصهوة خمتاراً حلماية البيضة

مطرون الكاري، الكسح مطالً على دار امللك، قد أقام له رسم الوزارة ابن . منتترا باب البنود، مستندا إىل الربض
الدروب برسم املسومة، احلرد، املهني احلجة، فحل طاحوثة الغدر، وقدر السوق واخليانة، واليهودي الشكل 

والنحل، وقرعنت حوله طبول األعراس، إشادة خبمول أمره، واستهجان آلته، ونشرت عليه راية فال رأيها، وخلب 
ال يزيد املكا والصغري من حيله، وأنبث يف سكك البلد مناديه، سعيها ودارت به زعنفة من طغام من ال ميلي و

وانتجزوا مواعيد الشيطان فأخلفت، ودعوا مساسري الغرور فصمت، وقدحوا زناد . وهتف أوليا باطله بامسه وكنيته
  الفتنة فصلدت وما



خللعان، استعنا باهللا وتوكلنا وحلني شعرنا باحلادثة، ونظرنا إىل مرج الناس، واتصل بنا ريح اخلالف، وجهري ا. أوارت
عليه، وفوضنا أمرنا إىل خري الناصرين، وقلنا ربنا افتح بيننا وبني قومن ا باحلق، وأنت خري الفاحتني، واستركبنا اجلند 
وأذعنا خرب العطاء، وأطلقنا بريح اجلهاد، ونفري اجلالد، ومألنا األكف بالسالح، وعمرنا األبارج بالرجال، وقرعنا 

لك، ونشرنا ألوية احلق؛ واستظهرنا خبالصة األمراء أولياء الدعوة، وخاطبنا فقيه الربض، خنرب خمربه؛ ونسرب طبول امل
وتفقدنا البلد، فلم نرتب . غوره، فالفيناه متوارياً يف وكره، مرعيا على دينه، مشفقاً من اإلخطار برمه، مشرياً بكمه

، أهندنا اجليش، ويل أمرنا، الذي اختذناه ظهرياً؛ واستنبطناه فلما كملت البيعة، وفخمت اجلملة. بأحد من أهله
ومل ندخر عنه حمال أثرياً، الشيخ األجل، أبا سعيد عثمان بن الشيخ أيب زكريا حيىي . مشرياً، والتزمناه جليساً وصهرياً

عدة، مزاح العلة، بن عمر بن رحو، ممهد الرعب بقدومه، والسعد يف خدمتنا خبدمه، يف جيش كثيف احلملة، سابغ ال
ومل يكن إال كالً وال حىت داسه . وافر الناشية، أخذ بباب الربض وشعابه، ولف عليه أطنابه، وشرع إليه أمله

بالسنابك، وختلفه جمر العوايل، وجمرى السوابق، وهو احلمى الذي ال يتوعد، واجملد الذي ال يغرب، فلوال تظاهر 
وفر األعداء ألول وهلة، . العافية، حلث الفاقرة، ووقعت به الرزيةمشيخته بشعار السلم؛ واستظالله بظالل 

وأسلموا شقيهم أذل من تد يف قاع، وسلحفة يف أعلى يفاع، فتقبض عليه، وأخذت اخليل أعقاب الغدرة أشياعه، 
، فتضرع بني أيدينا. وقيد إلينا يرسف يف قيد املهزم، ثعبان مكيدة، وشكية ضالل مظنة فضيحة، وأضحوكة مسر

وأخذته املالمة، وعاله اخلزي، وثل إىل املطبق، حىت نستدعي حكم اهللا يف جرمه، ونقتضي الفتيا يف جريرته، وخنتار 
وهدأت الثايرة، واحلمد هللا من يومها، واجتثت شجرة اخلالف من أصلها، . يف أقسام ما عرضه الوحي من قتلته

وماذا رأيهم " . ء مترب ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون إن هؤال" فاحلمد هللا الذي أمت نوره ولو كره الكافرون 
مث عوده إلينا طواعية، مث رفعنا . أوال يتبىن أمر وارثه. منا، أصغر اهللا منقلهم، وأخزى مردهم، وأستأصل فلكهم،

من أمنه، وبلوا وطأة العدو وحربه، ومددنا ظالل األمن دفعة، وأنفأنا رميت الثغور، حني مل جيدوا حيلة إال ما عرفوا 
ربنا أنك تعلم ما . وأظهر اهللا علينا من نعمة. من حيطته وتسوغاً من هدنه، وانسحبت فوق آماهلم وحرميهم من عفة
اللهم ألبسنا سريرتنا، وعاملنا بدخلتنا فيهم، . خنفي وما نعلن، وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء

ويف دينهم إغماضاً، وعن العدل فيهم عدوالً، فعاملنا حبسب ما تبلوه من عقيدنا، وإن كنا أردنا جلماعتهم شراً، 
وتستكشفه من خبيئتنا، وإن كنت تعلم صحة مناصحتنا لسوادهم؛ واستنفادنا اجلهد يف إتاحة عافيتهم، ورعى 

نظرنا إطاعتهم، صالحهم، وتكيف آماهلم، فصل لنا عادة صنعك فيهم، ومسلنا طاعتهم، واهدبنا مجاعتهم، وارفع ب
وحلني شعرنا باحلادثة، ونظرنا إىل مرج الناس، واتصل بنا ريح اخلالف، وجهري اخللعان، . رت.يا أرحم الرامحني

استعنا باهللا وتوكلنا عليه، وفوضنا أمرنا إىل خري الناصرين، وقلنا ربنا افتح بيننا وبني قومن ا باحلق، وأنت خري 
ا خرب العطاء، وأطلقنا بريح اجلهاد، ونفري اجلالد، ومألنا األكف بالسالح، وعمرنا الفاحتني، واستركبنا اجلند وأذعن

األبارج بالرجال، وقرعنا طبول امللك، ونشرنا ألوية احلق؛ واستظهرنا خبالصة األمراء أولياء الدعوة، وخاطبنا فقيه 
نه، مشفقاً من اإلخطار برمه، مشرياً الربض، خنرب خمربه؛ ونسرب غوره، فالفيناه متوارياً يف وكره، مرعيا على دي

فلما كملت البيعة، وفخمت اجلملة، أهندنا اجليش، ويل أمرنا، الذي . وتفقدنا البلد، فلم نرتب بأحد من أهله. بكمه
ومل ندخر عنه حمال أثرياً، الشيخ األجل، أبا سعيد عثمان . اختذناه ظهرياً؛ واستنبطناه مشرياً، والتزمناه جليساً وصهرياً

بن الشيخ أيب زكريا حيىي بن عمر بن رحو، ممهد الرعب بقدومه، والسعد يف خدمتنا خبدمه، يف جيش كثيف احلملة، 
ومل يكن إال . سابغ العدة، مزاح العلة، وافر الناشية، أخذ بباب الربض وشعابه، ولف عليه أطنابه، وشرع إليه أمله

وجمرى السوابق، وهو احلمى الذي ال يتوعد، واجملد الذي ال كالً وال حىت داسه بالسنابك، وختلفه جمر العوايل، 



وفر األعداء . يغرب، فلوال تظاهر مشيخته بشعار السلم؛ واستظالله بظالل العافية، حلث الفاقرة، ووقعت به الرزية
ألول وهلة، وأسلموا شقيهم أذل من تد يف قاع، وسلحفة يف أعلى يفاع، فتقبض عليه، وأخذت اخليل أعقاب 

. غدرة أشياعه، وقيد إلينا يرسف يف قيد املهزم، ثعبان مكيدة، وشكية ضالل مظنة فضيحة، وأضحوكة مسرال
فتضرع بني أيدينا، وأخذته املالمة، وعاله اخلزي، وثل إىل املطبق، حىت نستدعي حكم اهللا يف جرمه، ونقتضي الفتيا 

الثايرة، واحلمد هللا من يومها، واجتثت شجرة وهدأت . يف جريرته، وخنتار يف أقسام ما عرضه الوحي من قتلته
إن هؤالء مترب ما هم فيه، وباطل ما كانوا " اخلالف من أصلها، فاحلمد هللا الذي أمت نوره ولو كره الكافرون 

مث عوده . أوال يتبىن أمر وارثه. وماذا رأيهم منا، أصغر اهللا منقلهم، وأخزى مردهم، وأستأصل فلكهم،" . يعملون 
اعية، مث رفعنا وطأة العدو وحربه، ومددنا ظالل األمن دفعة، وأنفأنا رميت الثغور، حني مل جيدوا حيلة إال ما إلينا طو

وأظهر اهللا علينا من . عرفوا من أمنه، وبلوا من حيطته وتسوغاً من هدنه، وانسحبت فوق آماهلم وحرميهم من عفة
اللهم ألبسنا سريرتنا، . اهللا من شيء يف األرض وال يف السماءربنا أنك تعلم ما خنفي وما نعلن، وما خيفى على . نعمة

وعاملنا بدخلتنا فيهم، وإن كنا أردنا جلماعتهم شراً، ويف دينهم إغماضاً، وعن العدل فيهم عدوالً، فعاملنا حبسب 
يف إتاحة  ما تبلوه من عقيدنا، وتستكشفه من خبيئتنا، وإن كنت تعلم صحة مناصحتنا لسوادهم؛ واستنفادنا اجلهد

عافيتهم، ورعى صالحهم، وتكيف آماهلم، فصل لنا عادة صنعك فيهم، ومسلنا طاعتهم، واهدبنا مجاعتهم، وارفع 
  .بنظرنا إطاعتهم، يا أرحم الرامحني

وملا أسفر صبح هذا الصنع عن حسن العفو، وأستقر على اليت هي أزكى، وظهر لنا ال ختاف باهللا دركا وال ختشى، 
أجنى وحمجته أحجى، خاطبناكم جتلو نعم اهللا قبلنا عليكم، ونشيد بتقوى اهللا بناديكم، وعنايته لدينا  وأن سبيل احلق

ولديكم، وهندي طرف صنعه اجلميل قبلنا إليكم ليكسبكم اعتباراً، فزجوا اهللا وقارا، وتزيدوا يقيناً واستبصاراً، 
كتب يف . ل، واهللا يصل سعدكم، وحيرس جمدكموهو حسبنا ونعم الوكي. وتصفوا العني من اختار لكنم اختيارا

  صح هذا. والسالم عليكم ورمحت اهللا وبركاته. كذا
  اجلهاد يف شعبان

  من عام سبعة وستني وسبعمائة

اقتضى نظر احلزم، ورأى االجتهاد لإلسالم، إطالق الغارات على بلد الكفرة من مجيع جهات املسلمني، فعظم 
وكان ثغر برغة، الفايزة به يد الكفرة، هلذا السنني القريبة، . اشية، وأحلم السيفاألثر، وشهر الذكر، واكتسحت امل

قد أهم القلوب، وشغل النفوس، وأضاق الصدور، النبتات مدينة رندة، حبيث ال خيلص الطيف، وال تبلغ الرسالة 
ر ملنازلته أهل اجلهات الغربية فوقع العمل على قصده، واستعانة اهللا عليه، واستنف. من الطري وغريها إىل ناحية العدو

من مالقة ورندة، وما بينهما، ويسر اهللا يف فتحه، بعد قتال شديد، وحرب عظيمة، وجهاد شهري، واستوىل املسلمون 
عليه، فامتألت أيديهم أثاثاً وسالحاً ورياشاً وآلة، وطهرت للحني مساجده، وزينت بكلمة اهللا مشاهده وأنست 

فيه احلماة والرماة، والفرسان الكماة، واتصلت بفتحة األيدي، وارتفعت العوايق، باملؤمنني معاهده ورتبت 
وتوجهت بفتحه الرسايل، وعظمت املنن اجلاليل، وفر العدو . وأوضحت بني املسلمني وأخواهنم السبل، واحلمد هللا

يف العشر األوسط هلذا العهد عن حصن السهلة، من حصون احلفرة اللويشية، وسد الطريق املاثلة، وذلك كله 
مث أجلب املسلمون يف يرندة يف أخرياته وقصدوا باغة وجرية فاستنزلوا أهلها، وافتتحوها، . لشعبان من هذا العام



  .فعظمت النعمة، واطرد الفتح، واتسعت اجلهة
  :وكانت مما خوطبت به اجلهة املرينية من إمالئي

ونشرك . رة بعد أن نبديه؛ ونسأل اهللا أن يضع لنا الربكة فيهاملقام الذي نبشره بالفتح وحنييه، ونعيد له خرب املس
. مسامهته فيما هنصره من أغصان الزهور وجننيه ونعلم أن عزة اإلسالم وأهله أسىن أمانيه، وإعانتهم أهم ما يعنيه

الذي أبقاه مقام حمل أخينا الذي نعظم قدره، ونلتزم بره، ونعلم سره يف مسامهة املسلمني وجهره؛ السلطان الكذا، 
اهللا يف عمل اجلهاد ونيته؛ متكلفة بنشر كلمة اهللا طويته، متممة من ظهور الدين احلنيف أمنيته، معظم جالله، وجمزل 

سالم كرمي عليكم، ورمحة اهللا . ثنايه، ومؤمل عادة احتفاله هبذا الوطن اجلهادي واعتنايه، أيد اهللا أمره، وأعز نصره
ومؤيد الفية القليلة باملاليكة . اصل سبب الفتوح، وحمزل مواهب النصر املمنوحأما بعد محد اهللا، و. وبركاته

والروح، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد نبيه، اآليت بنور اهلدى بني الوضوح، الداعي من قبوله 
لسروج، واملقتفني ورضوانه إىل املنهل املورود والباب املفتوح، الرضا عن آله وأصحابه، أسود السروج، ومجاة ا

هنجه يف جهاد عدو اهللا بالعني القارة والصدر املشروح، والدعاء ملقامكم العلي بالعز الرفيع الصروح فإنا كتبناه 
إليكم، كتب اهللا لكم سبوغ املواهب، ووضوح املذاهب وعزة اجلانب، وظفرة الكتايب، من محراء غرناطة حرسها 

ة بنيل الرغايب، واهللا يصل لنا ولكم عوارف اللطايف، وجيعل الشهيد دليالً اهللا، ونعم اهللا واكفة السحايب، كفيل
فإنا بادرنا . وإىل هذا وصل اهللا إزازكم، وحرس أحوازكم وعمر باحلقيقة من أمراد جمازنا وجمازكم. على الغايب

األصنام، ركاب الغارات،  تعريفكم مبا فتح اهللا علينا من الثفر العزيز على اإلسالم، العايد رزؤه الفادح على عبادة
وممكن حياة املضرات، وخميف الطريق السابلة؛ واملسارح اآلهلة، حصن برغة ويسر اهللا يف استرجاعه مع شهرة 

امتناعه، وتطهر من دنس الكفار وأنريت مئذنته بكلمة الشهادة الساطعة األنوار، وعجلنا ذلك على حني وضعت 
رها، فسار الكتاب إليكم، وأجري األجر مل جيف عرقه، وعذر االستعجال احلرب فيه أوزارها، ووفت األوتار أوبا

مل تكد البنود ملسرة . وملا عدنا إىل حضرتنا، بعد ما حصناه وعمرناه، وأجزلنا نظر احلزم له وفرقناه. ألحبة طرقه
 الصنع وانفراده فتحه أن تعاد إىل أماكن صوهتا، مرتقبة عادة اهللا ف يعوهنا، حىت طرقت األنباء السارة بتوايل

بتشفيع أفراده، وذلك أن أهل رندة حرسها اهللا، نافسوا جرياهنم من أهل مالقة، كان اهللا جلميعهم، وتوىل شكر 
صنيعهم، فيما كان من امتيازهم حبصن برغة، اجلار املصاقب هلا، فحميت مهمهم السنية، وهانت يف اهللا موارد املنية، 

ملقاصد الدينية يف إتاحة الفتح اهلنية، فوجهوا حنو حصن وحرب، وهو الداين صحر وتضافر العمل والنية، وظهر جنح ا
والعدو الذي ال يفتر عن ضرها، واحلية الذكر اليت هي مروان أمرها؛ ففتحوه بعون اهللا وقوته، وهتنوا . املدينة وحنرها

صرفوا إىل حصن باغة، من وجملوا اجلرس، وأنصفوا، وان. بعده سلوك الطريق، وإشاعة الريق، ومراصد احلرس
مل تفت فيه للمسلمني . مشاهد تلك احلفرة، فناشبوه القتال، وأذاقوه الوبال، وفوقوا إليه النبال، ففتحة اهللا فتحاً هيناً
و أعدنا األعالم إىل . نفس وال تطرق لنصر التيسري لبس، فقابلنا هبا لشكر هذه النعم املتوالية، واملنن املتقدمة والتالية

زها املشرفة املراقب، والطبول إىل قرعها عمالً من اإلشارة بالواجب، وشكرنا اهللا على اتصال املواهب، مراك
ووضوح املذاهب، وخاطبنا مقامكم الذي ترى الصنايع متواترة بنيته الصاحلة وقصده، ويعتد يف احلرب والسلم 

احكم أي ملثلها ال خيفى، وحنن نرقب ما تنجلي مبجده، علماً بأن هذه املسرات، نصيبكم منها النصيب األوىف؛ وارتي
عنه هذه النكايات، اليت تفتت كبد العدو تناليها، وتروع أحوازه وما يليها، وال بد له من امتعاض يروم به صرع 
املعرة، ويأىب اهللا أن ذلك يأيت بالكرة، واهللا جيعلها حمركان حلتفه املرقوب، وحينه اجمللوب، وحيقق حق القلوب، يف 

صرة املطلوب، عرفنا كم مبا تريدون عمالً بواجب بركم، ومعرفة بقدركم، وما يتزايد نعرفكم به، ويتصل سبب ن



  .التأكيد والتعجيل بسببه والسالم
  الغزاة إىل حصن أشر

أعمل السلطان احلركة السعيدة إىل حصن أشر، وهو قفل الثغر الذي فضه الطاغية، . ويف أوائل شهر رمضان بعده
واملتحكم لو ال فضل اهللا يف األموال واألوالد، فتأذن اهللا . وجارحه احمللق على البالد. لذي فرغه الكفروسورها ا

على مسو ذروته، وبعد صيته . برد مغتصبه، والشفا من وصبه، وأحاط به وناصبه احلرب، ففتحة اهللا على يده عنوة
فاز مبزية احلمد فيها السلطان، ملباشرته إياها بنفسه، وشهرته، واختيار الطاغية يف حاميته بعد حرب مل يسمع مبثله، 
مث ملا كان بعد الفتح من استخالص القصبة وسد ثلمها . ومحل كلها فوق كاهله، واتقاد ما مخد من احلمية بتحريضه

ن هبا بيده، ومصابرة مجو القيظ عامة يومه، فجاز ذكراً مجيالً وحل من القلوب حمال أثرياً، ورحل منها، بعد أن أسك
يف هذا املعقل العزيز . من الفرسان رابطة متخرية، ومن الرماة مجلة، وختلف سالحاً وعدة، فكان الفتح على املسلمني

يف هذا املعقل العزيز عليه جليالً، واملن من اهللا جزيال، والصنع . عليهم جليالً، واملن من اهللا جزيال، والصنع كثرياً
  .لك، على األسلوب املرسل اخللي من السجع الغينكثرياً، وصدرت اخلاطبة للمغرب بذ

الغزاة املعملة إىل أطريرة يف شهر شعبان من عام مثانية وستني وسبعمائة، كانت احلركة إىل مدينة أطريرة بنت 
مهاد اهلدنة البعيدة عن الصرمة، حرك إليها بعد املدى،وآثرها مبحض الردى، . وبلدة تلك الناحية اآلمنة. إشبيلية
فنازهلا السلطان أول رمضان، . ني بالد العدا، ما أسلف به أهلها املسلمني، من قتل أسراهم يف العام قبلهمن ب

وجلأ أهلها إىل قصبتها املنيعة، ذات األبراج املشيدة، وأخذ القتال . وناشبها احلرب واستباح املدينة وربضها عنوة
حكم املسلمني، فيما يناهز مخسة، مبا مل يتقدمه عهد؛ وال  مبخنقهم، وأعان الزحام على استنزاهلم، فاستتنزلوا على

وال تلقته عنها أذن، وامتألت أيدي املسلمني، مبا مل يعامله إىل اهللا، من شىت الغنامي، . اكتحلت به يف هذه املدة عني
وق الظهور وأنواع الفوايد، واقتسم الناس السيب رنعاً على األكفال والظهور، وتقديرا بقدر الرجال، ومحال ف

يف هول من العز شهري من الفخر، . للفرسان، وعمرانا للسروج واألعضاد بالصبية، وبرز الناس إىل مالقاة السلطان
وبعيد من الصيت، قرت له أعينهم، وقعد لبيعتهم أياماً تباعاً، ومألهبم البالد هدايا وحتفاً واحلمد هللا وصدرت 

  .صه من الكالم املرسل من إنشائياملخاطبة بذلك إىل السلطان باملغرب مبا ن
الغزاة إىل فتح جيان ويف آخر حمرم من عام تسعة وستني وسبعمائة، كانت احلركة الكربى إىل مدينة جيان، إحدى 
دور امللك، ومدن املعمود، وكرسية اإلمارة، ولوان املدن الشهرية، افتتحها اهللا عنوة، ونقل املسلمون ما اشتملت 

وات واألموال واألنعام واألثواب والدواب والسالح، ومكنهم من قتل املقاتلة، وسيب الذرية، عليه من النعم واألق
تعاىل أن حييط به النظم والنثر، . وهذا الفتح خارق. وختريب الديار، وحمو اآلثار، واستنساف النعم، وقطع األشجار

وأصاب اخللق عقب القفول . ملغربفذكره أطري، وفخره أشهر، وصدرت يف ذلك املخاطبة من إمالئي إىل ملك ا
مرض وافد، فشا يف الناس كافة، وكانت عاقبته السالمة، وتدارك اهللا بلطفه، فلم يتسع اجملال . يف هذه الغزاة

  .إلنشاد الشعراء، ومواقف اإلطراء، إىل شغل عن ذلك
دة، واحتل بظاهرها جيش املسلمني، الغزاة إىل مدينة أبدة ويف أو لربيع األول من هذا العام، كان الغزو إىل مدينة أب

واستعدت مبا يف الوسع والقوة، وكانت احلرب . وأبلى السلطان يف قتاهلا، وقد أخذت بعج جارهتا جيان أقصى أهبة
وافتتحها للمسلمون فانتهبوها، وأعفوا مساكنها العظيمة البناء، وكنايسها العجيبة املرأى، وألصفوا . هبا مشهورة

رأوا من سعة ساحتها، وبعد أقطارها، وضخامة بناها، ما يكذب اخلرب فيه املرأى، ويبلد األفكار، أسوارها بالثرى، و



وقفل املسلمون عنها، وقد أخربوها، حبيث ال تعمر رباعها، وال . وهللا احلمد على آاليه اليت ال حتصى. وحيري النهي
  :إنشائي مبا نصهوصدرت املخاطبة بذلك إىل صاحب املغرب من . تأتلف حجورها ومجوعها

وإىل هذا العهد جرت احلادثة على ملك قشتالة، بطره بن أدفونش بن هراندة بن شاجنه، وهو الذي هتيأ به الكثري 
من الصنع للمسلمني، مبزامحة أخيه أندريق يف امللك وتضييقه عليه، وحياز سبعة من كبار أصحابه، وأهل ملته إليه، 

سلمني، وإجالهبم على من آثر طاعته ضده، فاهنزم بظاهر حصن منتيل، ومعه عدد وافتقار بطره املذكور إىل إعانة امل
من فرسان املسلمني، وجلأ إىل احلصن على غري أهبة وال استعداد، فأخذ أخوه الذي هزمه مبخنقه، وأدار على 

استنقاذهم،  احلصن البنا، وفر جيش احملصور، فاجتمع فله بأحواز أبدة، وراسلوا املسلمني يف مظاهرهتم على
ووقع االستنفار واالحتشاد حرصاً على ختليثه، لسبب بقاؤه بقاء الفتنة تستأصل . فتوجهت الفتيا بوجوب ذلك

  .الكفر، ونشغل بعض العدو ببعضه

ويف أثناء هذه احملاولة تباطن احلاين احملصور مبن معه، وبعد عليه اخلالص من ورطته، ومسامهة املسلمني إياه يف حمنته؛ 
طعت عنه األنباء بفرج من كربته، فداخل بعض أمراء أخيه وظهراه، ممن يباشر حصاره، وكان قومساً شهرياً من وانق

فأظهر له القبول وأضمر . املدد الذي ظاهره، من أهل إفرنسية، ووعده بكل ما يطمع من مال ومهد، وتوفية عهد
رة باألرض وأمسكه، وقد طري اخلرب إىل أخيه، فأقبل وملا نزل إليه سجنه ومن حلق به من األدالء وأوىل احل. اخلديعة

يف شرذمة من خواصه وخدامه، فهجم عليه وقتله، وأوس العفو من كان حمصوراً معه، وطري إىل البالد برأسه، 
وأوغر التنب يف جثته، ولبس ثياب احلزن من أجله، وإن كان معترفاً بالصواب يف قتله، وخاطب البالد اليت كانت 

اجلمر من طاعة، اجلاهر مبظاهرة املسلمني، وما جر ذلك من افتتاح بالدهم، وختريب كنايسهم، واإلتيان على مثل 
. على نعمهم، فأجابته ضربة، وانفقت على طاعته، فلم خيتلف عليه منها اثنان، إال ما كان من مدينة قرمونة

لمني، وشاع استدعاؤهم مجيع من واجتمعت كلمة النصارى، ووقع ارتفاع شتاهتم، وصرفوا وجوههم إىل املس
وقد كان اهللا جل . بأرض الشرق من العدو والثقيل بربجلونة، وعدو األشبونة، والعدو الثقيل الوطأة بإفرانسية

ووقع يل إذن السلطان، املخلى بيين وبني . جالله، أهلم أهل البصاير النظر يف العواقب، والفكر فيما بعد اليوم أعمل
سلطان النصارى املنكوب هلذا العهد، فأشرت عليه باالحتراز من قومه، والتفطن ملكايد من  النصائح، يف خماطبة

حيطب يف حبل أخيه، وأريته اختاذ معقل حبرز ولده وذخريته، ويكون له به اخليار على دهره، واستظهرت له على 
شارة وشكر النصيحة، واختار لذلك ذلك باحلكايات املتداولة، والتواريخ املعروفة، لتتصل الفتنة بأرضهم، فقبل اإل

مدينة قرموتة، املختصة باجلوار املكتب، من دار ملكهم إشبيلية، فشيد هضاهبا، وحصن أسوارها، ومألها باملخازن 
طعاماً وعدة، واشتكثر من اآلالت، واستظهر عليها بالثقات، ونقفل إليها املال والذخرية، وسجن هبا رهان أكابر 

سلمني، وبالغ يف ذلك، فيما الغاية وراءه وال مطمع، وال ينصرف إىل مصرعه الذي دعاه القدر إشبيلية، وأسرى امل
إليه، حىت تركها عدة خلقه، وأودع هبا ولده وأهله، وجلأ إليها بعض من خدامه من ال يقبل مهدنة ضده، وال يقر 

مني، فبغض عليهم الكرة والفتح بقاء أمان عدوه، والتقوا على صغري من ولده كالنحل على شهده، وجلأوا إىل املسل
. وأظهروا ملن احناز بقرمونة. هذا الشجي، املعترض يف حلقه، وأمهه تغيري أمره، وجعجع به املسلمون ألجله

. ومخدت نار ذلك اإلرجاف. وصدق هبا املخيلة، وتفتر األمر. االمتساك بعهده، فعظم اخلرق، وأظهر اهللا جنح احليلة
وحتطب له ملك قشتالة، . ونة، خبالل ما خوطب به صاحب األرض الكبرية، فطمعه يف املظاهرةواشتغل الطاغية بقرم

وخرجت عليهم اخلوارج، فأوجب إزعاجه إىل . وعقد السلم مع صاحب برطغال واألشبونة، ونشأت الفنت بأرضهم



عن أحوازها وجعل اخلصص وإقرار ما بالبالد اجملاورة للمسلمني من الفرسان واحلماة تقاتل وتدافع . تلك اجلهة
ببواطن أرضه وأحشاء عمالته، وصار يف ملكه . موجهة قرمونة وانصرف إىل سد الفتوق اليت عليه بلطف احليلة

وأمكن العذر، وانتهز الغرة، واستؤنفت احلركة، فكانت إىل حصن منتيل . فساغ الريق. أشغل من ذات النحيني
ففتحه اهللا عن جهد كبري، واتصل به . عني وسبعمائة، مث إىل ثغر روطةواحلويز، ففتحهما اهللا يف رمضان من عام سب

بإيعاز من السلطان إليها، وإىل من باجلبل . فأمن اإلسالم عادية العدو بتلك الناحية، وكبس أهل رندة. حصن زمرة
  .جبل الفتح، حصن برج احلكيم والقشتور، فيسر اهللا فتحهما يف رمضان أيضاً

اجلزيرة اخلضراء، باب األندلس، وبكر الفتح األول، فكانت احلركة إليها شهر ذي احلجة من مث كانت احلركة إىل 
  :ووقع حتريض الناس بني يدي قصدها يف املساجد مبا نصه. العام املذكور

. أعلى اهللا بعلو أيديكم كلمة الدين. وأويل الكفاية عن ذوي األعذار من القاعدين. معاشر املسلمني اجملاهدين
م يف سوى األجر والفخر من الزاهدين، إعلموا رمحكم اهللا أن اإلعالم باألندلس ساكن دار، واجلزيرة وجعلك

اخلضراء بابه، ومبعد مغار، واجلزيرة اخلضراء ركابه، فمن جهتها اتصلت يف القدمي واحلديث أسبابه، ونصرته على 
، وطمس بظلمة الكفر صباحها، على أثر أعدايه وأعداء اهللا أحبابه، ومل يشك العدو الكافر الذي استباحها

اغتصاهبا، واسوداد الوجوه املؤمنة ملصاهبا، وتبديل حمارهبا، وعلوق أصله اخلبيث يف طيب تراثها، أن صريع الدين 
وأن الباقي رمق يذهب وقد سد إىل . ال ينتعش وال يقوم، بعد أن فرى احللقوم. احلنيف هبذا الوطن الشريف

. وحفظ املسكنة واستبقاها، وإن كان اجلبل عصمه اهللا نعم البقية.  أن اهللا دفع الفاقرة ووقاهالو ال. التدارك املذهب
واآلن يا عباد اهللا . ومبكانه حفت التقية، فحسبك من مصراع باب فجع بثانيه، ومضايق جوار حيل بينه وبني أمانيه

غصة، واعمروا البواطن حبمية األحرار، قد أمكنكم االنتهاز، فال تضيعوا الفرصة، وفتر املنخنق فال تسوغه 
وانظروا للعون من الذراري واألبكار، والنشأة الصغار، زغب احلواصل يف . وتعاهدوا مع اهللا معاهد األولياء األبرار

األكوار، والدين املنتشر هبذه األقطار، واعملوا للعواقب، حتمدوا عملكم، واخلصوا هللا الضماير، يبلغكم من فضله 
من هذه الفرضة، دخل . وماذا ينتظر من أذعن لكيد عدوه ومكروه. ما عذر من سلم يف باب وكرهأملكم، ف

ومن هذه اجلهة طلع الفتح األول ختفق بنوده، ومنها تقتحم الطري الغريب، إذا رامت اجلواز . اإلسالم تروع أسوده
حوه، وجه النصر جتلى يا عباد اهللا فاحملوه، الباب املسدود يا عباد اهللا فافت. وفوده، فيبصر هبا صفات والدليل يقوده

يف مثلها ترخص النفوس الغالية، يف . الداء العضال يا عباد اهللا فاستأصلوه، حبل اهللا يا رجال اهللا قد انقطع فصلوه
لبه، مثلها ختترب اهلمم العالية، يف مثلها تشهر العقايد الوثيقة، وتدس األحباس العريقة، فنضر اهللا وجه من نظر إىل ق

  .وقد امتألته محية الدين، وأصبح ألن تكون كلمة اهللا هي العليا متهلل اجلبني
اللهم إنا نتوسل إليك بأسرار الكتاب الذي أنزلته، وعناية النيب العريب الذي أوفدت من خصوص الرمحات 

علينا  أال ما رددت. وأجزلت، وبكل نيب ركع لوجهك الكرمي وسجد، وبكل ويل سده من إمدادك كما وجد
ضالتنا الشاردة، وهنأتنا بفتحها من نعمك الواردة، يا مسهل املآرب العسرة، يا جابر القلوب املنكسرة، يا ويل 

ربنا آتنا . األمة الغريبة، يا منزل اللطايف القريبة، اجعل لنا ماليكة نصرك مدداً، واجنز لنا من متام نورك احلق موعداً
  .رشداًمن لدنك رمحة، وهيئ لنا من أمرنا 

وكانت منازلتها يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر . فوقع االنفعال، وانتشرت احلمية، وجهزت األساطيل
املذكور، وعاطاها املسلمون احلرب، فدخلت البنية وهي املدينة املالصقة هلا عنوة، قتل هبا من الفرسان الدارعة 

أمر اهللا ما ال طاقة هلم به، وخذهلم اهللا جل جالله، على منعة فرأوا من . عدة، وصرفت الغنامي إىل املدينة الكربى



وكان خروجهم عنها يوم االثنني . وطلبوا األمان ألنفسهم. األسوار وبعد مهاوي األغنوار، وكثرة العهد والعدد
لى آاليه، وهللا احلمد ع. اخلامس والعشرين من الشهر املذكور، السعيد على املسلمني، يف العيد والسرور، برد الدين

  .وتوايل نعمه وإرغام أعدايه
ويف وسط ربيع األول من عام أحد و سبعني وسبعمائة، أعمل احلركة إىل أحواز إشبيلية دار امللك، وحمل الشوكة 
احلادة، وهبا نايب سلطان النصارى، يف اجلمع اخلشن من أجناد فرساهنم، وقد عظم التضييق ببلدة قرمونة، املنفردة 

ملك النصارى، واالحنياز إىل خدمة املسلمني، فنازل املسلمون مدينة أشونة، ودخلوا جفنها عنوة،  باالنتزاء على
واعتصم أهلها بالقصبة، فتعاصت، واستعجل اإلقالع منها لعدم املاء املروى واحملالت، فكان االنتقال قدماً إىل مدينة 

اديد ففتحها اهللا سبحانه، إال القصبة، واستوىل وهبا العدة والعديد من الفرسان الصن. مرشانة وقد أحدقوا هبا
وعم مجيعها . وقتل الكثري من مقاتلتها. من الدواب واآلالت على ما ال يأخذه احلصر. املسلمون فيها، ويف جارهتا

العدم واإلحراق، ورفعت ظهور دواب املسلمني التوسعة، احنطاط األسعار، وأودب الغالء يف أرض الكفار، وقفل 
  .وفرح وسرور.  يف عز وظهورواحلمد هللا

  مولده السعيد النشيبة
  امليمون الطلوع واجليية

وحرز طفولته السعيدة، يف حنو ثلث ليلة االثنني والعشرين من . املقترن بالعافية، منقوالً من هتليل نشأته املباركة
ينري من عام لف وثالمثائة قلت، ووافقه من التاريخ األعجمي رابع . مجادى اآلخرة عام تسعة وثالثني وسبعمائة

واقتضت صناعة . وسبعة وسبعني لتاريخ األعجمي رابع ينري من عام ألف وثالمثائة وسبعة وسبعني لتاريخ الصفر
التعديل حبسب قيمودا وبطليموس، أن يكون الطالع بربج القمر، الستيالئه على مواضع االستقبال املتقدم للوالدة، 

والطالع من . عشر ساعة، وثلث عشر الساعة السادسة من ليلة االثنني املذكورةويكون التخمني على ربع ساعة و
وحسبنا اهللا ونعم . كان اهللا له يف الدنيا واآلخرة. برج السنبلة، مخس عشرة درجة ومثان وأربعون دقيقة من درجة

  .الوكيل
  حممد بن يوسف اخلزرجي األنصاري

بن قيس اخلزرجي األنصاري من ولد سعد بن عبادة، صاحب  حممد بن يوسف بن حممد بن أمحد بن مخيس بن نصر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ابن سليمان ابن حارثة بن خليفة بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن حارثة بن ثعلبة 
ابن عمر بن يعرب بن يشجب بن قحطان بن مهيسع بن مين بن نبت بن إمساعيل ابن إبراهيم، صلى اهللا عليه وعلى 

  .أمري املسلمني باألندلس ودايلها وخدمة انصريني هبا، يكىن أبا عبد اهللا ويلقب بالغالب باهللا. مد الكرميحم
  أوليته

وصاحب . وقد اشتهر عند كثري ممن عين باألخبار أن هذا البيت النصري من ذرية سعد بن عبادة سيد اخلزرج
هم بقيس بن سعد بن عبادة غري ما تصنيف وأقوى ما وصنف الناس يف اتصال نسب. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دخل األندلس من ذرية سعد بن عبادة رجالن، نزل أحدمها أرض تاكرونا ونزل اآلخر قرية من : ذكر، قول الرازي
قرى سقرسطونة تعرف بقرية اخلزرج، ونشأ بأحواز أرجونة من كنبانية قرطبة، أطيب البالد مدرة، وأوفرها غلة، 

بلد جده، يف ظل نعمة، وعالج فالحة، وبني يدي جندة وشهرة، حبيث اقتضى ذلك، أن يفيض شريان وهو بلده، و
  .الرياسة، وانطوت أفكاره على نيل اإلمارة ورآه مرتادو أكفاء الدول أهالً، فقدحوا رغبته، وأثاروا طمعه



ين أنه كان يوجد مبدينة جيان حدث شيخنا الكاتب الشاعر حممد بن حممد بن عبد اهللا اللوشي اليحصيب، وقد أخرب
على عادة أوىل املالية، وكان له من أهل الثغور، من . رجل من أهل املالية، وكان له فرس أنثى من عتاق اخليل

وشهرت هذه الفرس، يف تلك الناحية، وبعث الطاغية ملك الروم يف . ارتباط اخليل، والتنافس يف إعداد القوة
رجل، وآهر هبا نفسه، وازداد غبطة هبا لديه، ورأى يف النوم قايالً يقول له، سر إىل ابتياعها، فعلقت هبا كف هذا ال

أرجونة، بفرسك واحبث عن رجل امسه كذا، وصفته كذا، فاعطه إياها، فإنه سيملط جياناً وسواها، ينتفع هبا 
تلك الناحية وأهلها، فقال عقبلك، وأرجي األمر، فعرض عليه ثانية، وحث يف ذلك يف الثالثة، فسأل ثقة له خبرياً ب

له املخرب وكان يعرف بابن يعيش، فوصفه له، فتوجه الفقيه إىل أرجونة، ونزل هبا، وتسومع به، وأقبل السلطان 
واشترى . فذكر غرضه فيه، وأظهر العجز عن الثمن، وسأل منه تأخري بعضه، فأسعفه. وأظهاره وتكلموا يف شأنه
طلب منه اخللوة به يف املسجد من احلصن، وخرج له عن األمر، . له القصد فلما كمل. منه الفرس، مبال له خطر

  .واستكتمه السلطان خيفة على نفسه وانصرف إىل بلده. وأعطاه بيعته، وصرف عليه الثمن
واختلف يف السيب الذي دعاه إىل ذلك، فقيل إن . ويف العام بعده، دعا إىل نفسه بأرجونة، ومتلك مدينة جيان: قال

  .عمال، أساء معاملته يف حق خمزين، وقيل غري ذلكبعض ال
  حاله

هذا الرجل كان آية من آيات اهللا يف الذاجة والسالمة واجلمهورية، جندياً، ثغرياً شهماً، أيداً، عظيم التجلد، رافضاً 
ح، شديد العزم، للدعة والراحة، مؤثراً للتقشف، واالجتراء باليسري، متبلغاً بالقليل، بعيداً عن التصنع، جايف السال

مرهوب اإلقدام، عظيم التشمري، مقرياً لضيفه، مصطنعاً ألهل بيته، فظاً يف طلب حظهم، حممياً لقرابته وأقرائه 
خيصف النعل، ويلبس اخلشن، ويؤثر . مباشراً للحروب بنفسه، تتعاىل احلكاة يف سالحه، وزينة دبوره. وجريانه

م اجلمعة، وكان فيه الصدقة اجلارية على ضعفاء احلضرة، ومنايهم إىل سعد بيو. البداوة، ويستشعر اجلد يف أموره
ومتلك مدينة إشبيلية يف أخريات ربيع األول من عام ظهوره، وهو عام تسعة وعشرين وستماية حنواً من . اليوم

ملا مت له و. وملك قرطبة يف العشر األول لرجب من العام املذكور، وكالمها عاد إىل ملك ابن هود. ثالثني يوماً
القصد من متلك البيضة، واحلصول على العمال، مباشراً للحسابات بنفسه، فتوفر ماله، وغصت بالصامت خزاينه، 

. ومأل بطن اجلبل املتصل بالقلعة حبوباً خمتلفة. وعقد السلم الكبري، وهتنأ أمره، وأمكنه االستعداد، فأنعم األهواء
  .فوجد فايدة استعداده، وجلأ إىل ما ادخره من عتاده. وكراعاً وخزاين درة وماالً وسالحاً وارية ظهراً،

  سريته

وتوصل بسبب ذلك إىل إمداد منهم . تظاهر ألول أمره بطاعة امللوك بالعدوة وإفريقية، خيطب هلم زماناً يسرياً
. العامة يف وقته ولقبل ما افتتح أمره بالدعاء للمستنصر العباسي ببغداد، حاذياً حذو مسيه ابن هود، للهج. وإعانة

  .بتقلد تلك الدعوة، إىل أن نزع عن ذلك كله
وكان يعقد للناس جملساً عاماً، يومني يف كل أسبوع، فترفع إليه الظالمات، ويشافه طالب احلاجات، وتنشده 

وتدخل إليه الوفود، ويشافه أرباب النصايح يف جملس اختص به أهل احلضرة، وقضاة اجلماعة، وأوىل . الشعراء
رتب النبيهة يف اخلدمة، بقراءة أحاديث من الصحيحني، وخيتم بأعشار من القرآن، مث ينتقل إىل جملس خاص، ينظر ال

فيه يف أموره فصرف كل قصد إىل من يليق به ذلك، ويؤاكل بالعشيات خاصته من القرابة؛ ومن يليهم من نبهاء 



  .القواد
  أوالده

مري املسلمني على أُره؛ واألمريين أبا سعيد فرج، وأبا احلجاج يوسف، أعقب ثالثة من الذكور، حممداً ويل عهده، وأ
  .توفيا على حياته؛ حسبما يتقرر بعد إن شاء اهللا

  وزراء دولته
وزر له مجاعة، الوزير أبو مروان عبد امللك بن يوسف بن صناديد زعيم قاعدة جبان؛ وهو الذي مكنه من ناصية 

اهيم الشيباين من وجوه حضرته، وذوي النسب من الفضالء أويل الدماثة واستوزر علي ابن إبر. جيان املذكورة
واستوز الوزير أبا حيىي ابن الكاتب من أهل . واستوزر الرييس أبا عبد اهللا بن الرييس أيب عبد اهللا الرميمي. والوقار
  .وغريهم ممن تبلغ به الشهرة مبلغاً فيهم. حضرته
  كتابه

احملدث الشهري أيب احلسن علي بن حممد ابن حممد بن سعيد اليحصيب اللوشي،  كتب له من اجللة مجاعة، كالكاتب
  .هؤالء مشاهري كتابه، ومن املرءوسني أعالم كأيب بكر بن خطاب وغريه. وملا تويف كتب عنه ولده أبو بكر بن حممد

  قضاته
ربيع األشعري، من جلة أهل ويل له قضاء اجلماعة، القاضي العامل الشهري، أبنو عامر حيىي بن عبد الرمحن ابن 

مث ويل بعده الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد . األندلس يف كرب البيت، وجاللة املنصب، وغزارة العلم
. اجلليل ابن غالب األنصاري اخلرزجي، مث ويل بعده الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ابن عبد السالم التميمي

مث ويل بعده الفقيه القاضي أبو عبد اهللا حممد بن عياض . لدين واألصالة، وآخر قضاة العدلوهذا الرجل من أهل ا
وويل . بن موسى اليحصيب، مث ويل بعده الفقيه القاضي احلسيب أبنو عبد اهللا بن أضحى، وبيته شهري، ومل تطل مدته

  .بعده آخر قضاته أبو بكر حممد بن فتح بن علي اإلشبيلي امللقب باألشربون
  امللوك على عهده

. مبراكش املأمون إدريس، مأمومن املوحدين، مزامحاً بأيب زكريا حيىي ابن الناصر ابن املنصور بن عبد املؤمن باجلبل
وملا تويف املأمون ويل الرشيد، أبو حممد عبد الواحد يف سنة ثالثني وستماية، وويل بعده أبو حفص عمر بن إسحاق 

وويل بعده يسرياً بنو عامر بن علي مبراكش، . الواثق أبو دبوس يف عام مخسة وستنياملرتضى، إىل أن قتله إدريس 
واستمر امللك يف أسن . وتعاقب منهم على عهده جلة؛ كاألمري عثمان وابنه محو، وأخيه أيب حيىي بن عبد احلق

  .أمالكهم، أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق بن حميو إىل آخر أيامه
ويغمراسن أول من أثل امللك، . ن بن زيان أول ملوكهم، وتقدمه أخوه أكرب منه برهةوبتلمسان، شبيهه يغمراس

  .وحاز الذكر، واستحق الشهرة
وخاطبه السلطان املترجم به، والتمس رفده، وقد . وبتونس، األمري أبو زكريا حيىي بن عبد الواحد بن أيب حفص
هللا، ودامت أيامه إىل أول أيام ولد السلطان املترجم له حصل على إعانته، وويل بعد موته ولده املستنصر أبو عبد ا

  .عام أربعة وسبعني
وهراندة هذا هو الذي ملك قرطبة وإشبيلة، وملا هلك ويل بعده . وبقشتالة هراندة بن أهلنشة بن شاجنه اإلنربطور

  .وصدرا من دولة ولده بعده. ألفنش ولده ثالثاً وثالثني سنة، واستمر ملكه مدة واليته
وجاميش هذا هو الذي ملك بلنسية، وصريها دار ملكه من . رغون جاميش ابن بطره ابن ألفونش قمط برجلونهوي



  .يد أيب مجيل زيان ابن مردنيش
  ملع من أخباره

فبادر إليها يف أخريات رمضان من عام . قام ابن أيب خالد بدعوته بغرناطة، كما ذكر يف امسه، ودعاه وهو جبيان
ئة، بعد أن بعث إليه املأل من أهلها ببيعتهم مع رجلني من مشيختهم، أيب بكر الكاتب، وأيب مخس وثالثني وستما

  .جعفر التيزويل
قال ابن عذارى يف تارخيه، أقبل ومازيه بفاخر، ونزل عشي اليوم الذي وصفل خبارج غرناطة، على أن يدخلها من 

  .الغد، مث بدا له فدخلها عند غروب الشمس، نظراً للحزم
عاينته يوم دخوله وعليه شاشية ملف مضلعة أكتافها خمرقة، وعندما نزل بباب جامع : أبو حممد البسطي قال وحدث

القصبة، كان مؤذن املغرب يف احليعلة، وإمامه يومئذ أبو اجملد املرادي قد غاب، فدفع الشيخ السلطان إىل احملراب، 
والثانية بقل هو اهللا أحد، مث وصل قصر . اهللا والفتح وإذا جاء نصر. وصلى هبم، على هيئته تلك، بفاحتة الكتاب

  .باديس، والشمع بني يديه
وكان واقع . ويف سنة ثالث وأربعني وستماية، صاحل طاغية الروم، وعقد معه السلم، الذي طاحت يف شروطه جيان

مث حالفه الصنع مبا  .وكان الفتح عظيماً. بالعدو الراتب جتاه حضرته، املختص حبصن بليلش على بريد من احلضرة
ويف حدود اثنني وستني وستمائة صاحل طاغية الروم، وعقد معه السلم، وعقد البيعة لويل . يضيق اجملال عن استيعابه

  .عهده، واستدعى القبائل للجهاد
  مولده

  .يف عام مخسة وتسعني ومخسمائة بأرجونة، عام األرك
  وفاته

مجلة من كتاب الزعامي، يقودون جيشاً . وستمائة، ورد عليه وقد سن يف منتصف مجادة الثانية من عام واحد وسبعني
من أتباعهم، فربز إىل لقايهم بظاهر حضرته، وملا كر أيباً إىل قصره، سقط ببعض طريقه، وخامره خصر، وهو 
ية راكب، وأردفه بعض مماليكه، وامسه صابر الكبري، وكانت وفاته ليلة اجلمعة التاسع والعشرين جلمادى الثان

  :املذكورة، ودفن باملقربة اجلامعة العتيقة بسنام السبيكة، وعلى قربه اليوم منقوش

هذا قرب السلطان األعلى، عز اإلسالم، مجال األنام، فخر الليايل واأليام، غياث األمة، غيث الرمحة، قطب امللة، " 
عداء، قوام األمور، ضابط الثغور، كاسر نور الشريعة، حامي السنة، سيف احلق، كافل اخللق، أسد اهليجاء، محام األ

اجليوش، قامع الطغاة، قاهر الكفرة والبغاة، أمري املؤمنني، علم املهتدين، قدوة املتقني، عصمة الدين، شرف امللوك 
والسالطني، الغالب باهللا، اجملاهد يف سبيل اهللا، أمري املسلمني، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف ين نصر األنصاري، رفعه 

هللا إىل أعلى عليني، وأحلقه بالذين أنعم عليهم من النبيني والصديقني، والشهداء والصاحلني، ولد رضي اهللا عنه، ا
وأتاه رمحة من لدنه عام أحد وتسعني ومخسمائة، وبويع له يوم اجلمعة السادس والعشرين من رمضان عام مخسة 

ر التاسع والعشرين جلمادى اآلخرة عام أحد وسبعني وثالثني وستماية، وكانت وفاته يوم اجلمعة بعد صالة العص
  " .وستماية، فسبحان من ال يفىن سلطانه، وال يبيد ملكه، وال ينقضي زمانه، ال آله إال هو الرمحن الرحيم 

  :ومن جهة أخرى
  قرب اإلمام اهلمام الطاهر العلم... هذا حمل العلى واجملد والكرم 



  ن شيم علوية الشيموم... هللا ما ضم هذا اللحد من شرف 
  ال بأس عنترة وال ندى هرم... باجلود والباس ما حتوي صفاحيه 
  فخر امللوك الكرمي الذات والشيم... مغىن الكرامة والرضوان يعهده 
  كالغيث يف جمد وكالليث يف أجم... مقامه يف كال يومي ندى ووغى 

  تقر باحلق فيها مجلة األمم... مآثر تليت آثارها سوراً 
  تضيق عنه بالد العرب والعجم... مل يسر يف حمفل جلب  كأنه

  بفتر منها اهلدى عن ثغر مبتسم... ومل يباد العدا منه ببادرة 
  ال تشرب املاء إال من قليب دم... ومل جيهز هلم خيالً مضمرة 

  تأوى رعيته منه إىل حرم... ومل يقم حكم عدل يف سياسته 
  حواه لدين اهللا من حرم وما... من كان جيهل ما أواله من نعم 

  أبدى وأوضح من نار على علم... فتلك آثره يف كل مكرمة 
  سحايب الرمحة الوكافة الدمي... ال زال هتمي على قرب تضمنه 

  حممد بن عبد اهللا بن عبد امللك املعافري

د امللك املعافري، املنصور حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر بن حممد ابن أيب الوليد بن يزيد بن عب
بن أيب عامر معظم الظفر، وخدن السعد، وملقي عصيي اجلد، وجو رياح الشهرة، وديوان فنون السياسة، وحجاج 

الدولة العبشمية، يف النخوم املغربية، املزي بالظرف وكمال السجية، واجلهاد العظيم، العريق يف حببوحة بالد 
  .الكفار، رمحه اهللا تعاىل

  أوليته
دخل جده عبد امللك األندلس مع طارق موىل موسى بن نصري يف أول الداخلني من املغرب، وكان له يف فتحها أثر 

  :وإىل ذلك أشار مادحه حممد بن حسان. مجيال
  وكل فتوح عنك يفتح باهبا... وكل عدو أنت هتزم عرشه 
  حال فتح قرطبة وانتهاهبا... برأيك عبد املليك الذي له 

لك اجلزيرة اخلضراء ألول الفتح، فساد أهلها، وكثر عقبه هبا، وتكررت فيهم النباهة، وجاوروا ونزل عبد امل
مسع . وكان والد حممد هذا، من أهل الدين والعفاف والزهد يف الدنيا والقعود عن السلطان. اخللفاء بقرطبة

  .احلديث، وأدى الفريضة، ومات منصرفاً عن احلج بإطرابلس
  حاله

ل بكر الدهر، وفايدة األيام، وبيضة العمر، وفرد اخللق يف اضطراد السعد، ومتلد العاجل من احلظ، كان هذا الرج
حازماً، داهية، مشتمالً على أقطار السؤدد، هوياً إىل األقاصي، وطموحاً، سوساً محياً، مصطنعاً للرجال، جالباً 

صراً يف االستبداد، خاطباً مجيل الذكر، عظيم لألشراف، مستميالً للقلوب، مطبقاً املفاصل، مزحياً للعلل، مستب
الصرب، رحيب الذرع، طموح الطرف، جشع السيف، مهادي جياد العقاب واملثوبة، مهيباً، جزالً، منكسف اللون، 

  .مصفر الكيف، آية اهللا جل جالله يف النصر على األعداء ومصاحبة الظفر، وتواىل الصنع
  نباهته



يف أوليته، مقتفياً آثار عمومته وخؤولته، يطلب احلديث يف حداثته، وكتب منه قال املؤرخ، سلك سبيل القضاء 
كثرياً ولقي اجللة من رجاله، مث صحب اخلليفة احلكم متحزباً يف زمرته، وويل له األعمال من القضاء واإلمامة، مث 

خباصته لويل العهد، عزاً مث اختصه خبدمة أم ولده هشام، فزاد . استكفاه، فعدل عن سبيله، وصار يف أهل اخلدمة
وغشوا بابه، وبلغ الغاية من أصحاب السلطان معه، إسعاف، وكرم لقاء، . ومكانة من الدولة فاحتاج الناس إليه
وملا صار أمر املسلمني إليه، فبلغ اليت . فاستطار ذكره، وعمر بابه، وساعده اجلد. وسهولة حجاب، وحسن أخالق

  .ال فوقعها عزاً وشهرة
  يهالثناء عل

ويف الدولة العامرية، وأعني حممد على أمره، مع قوة سعده، خبصال مؤلفة مل جتتمع ملن قبله، منها اجلود، : قال
والوقار، واجلد واهليبة، والعدل واألمن، وحب العمارة، وتثمري املال، والضبط للرعية، وأخذهم بترك اجلدل 

شرح كل فضل، وجلب كل ما يوجب عن املنصور واخلالف والتشغب، من غري وهن يف جينه، وصحة الباطن، و
  .فيه

  غزواته وظهوره على أعدايه
واصل رمحه اهللا الغزو بنفسه، فيما يناهز مخسني غزوة، وفتح فيها البالد، وخضد شوكة الكفر، وأذل الطواغيت 

حتفه بإبنته يف وفض مصاف الكفار، وبلغ األعماق، وضرب على العدو الضرايب، إىل أن تلقاه عظيم الروم بنفسه وأ
سبيل الرغبة يف صهره، فكانت أحظى عقايله، وأبرت يف الدين والفضل على ساير أزواجه، وعقد اثين عشر بروزاً 

  .إىل تلقي ملوك الروم القادمني عليه مصطهرين بإحلاح سيفه منكبني على لثم سريره
  شعره

  :ومما يؤثر من شعره
  الكرمي خياطروخاطرت واحلر ... رميت بنفسي هول كل عظيمة 

  وأمسر خطى وأبيض باتر... وما صاحيب إال جنان مشيع 
  أجود مبال ال تقيه املعاذر... ومن شيميت أين على طالب 

  أسود تالقيها أسود خوادر... وإين لزجاء اجليوش إىل الوغى 
  وكاثرت حىت مل أجد من أكاثر... فسدت بنفسي أهل كل سيادة 

  على ما بين عبد املليك وعامر... وما شدت بنيانا ولكن زيادة 
  وأورثناها يف القدمي معافر... رفعنا العلى بالعوايل سياسة 

وبلغ يف ملكه أقطار املغرب، إىل حدود القبلة، ومبدينة فاس، إثر ولده املقلد فتح تلك األقطار، وهند أوليك امللوك 
  .الكبار

  دخوله غرناطة
وهذه األمة أكثر : ر ذكر املصور، قومس الغرجنة مبدينة برشلونةقال صاحب الديوان يف الدولة العامرية، وقد م

النصرانية مجعاً، وأوسعها، وأوفرها من االستعداد، وما أوطئ من املمالك والبالد، وفتح من القواعد، وهزم من 
الثة وقفل املنصور عنها، وهو أطمع الناس يف استسيصاهلا؛ مث خصهم بصايفة سنة مخس وسبعني، وهي الث. اجليوش

واستوىف أمت األهبة، وأكمل العدة، فجعل طريقه على شرقي . عشر لغزواته؛ وقد احتفل لذلك، واستبلغ يف النفري
األندلس، الستكمال ما هنالك من األطعمة، فسلك طريق إلبرية، إىل بسطة، إىل تدمري؛ وهزم يف هذه الغزوات 



االثنني النصف من صفر، سنة أربع وسبعني أو مخس بريل ملك فرجنة ونازل مدينة برجلونة؛ فدخلها عنوة يوم 
  .بعدها

ما حيقق دعوى من ادعى دخول املعتمدين من أهل األندلس لذلك : قلت ويف دخول املنصور جبيشه بلد إلبرية
العهد، إذ كان يصحب املنصور يف هذه الغزوة، من الشعراء املرتزقني بديوانه من يذكر؛ فضالً عن ساير األصناف 

  .رة هذه الصنف من اخلدام، بالنسبة للبحر الزاخر من غريهمعلى تدا

أبو القاسم حسني بن الوليد، املعروف بابن . والذي صح أنه حضر ذلك، أبو عبد اهللا حممد بن حسني الطبين
 أبو بكر زيادة اهللا بن علي. أبو العال صاعد بن احلسن اللغوي. عبد الرمحن بن أمحد. أبو الوضاح بن شهيد. العريف

عبد العزيز بن اخلطيب . أبو احلسن علي بن حممد القرشي العباسي. عمر بن املنجم البغدادي. بن حسن اليمين
حيىي بن . مروان بن عبد احلكم بن عبد الرمحن. موسى بن أيب طالب. أبو عمر يوسف بن هارون الزيادي. احملرود

علي النقاش . بن عمرون القرشي املرواينا. سعد بن حممد القاضي. هذيل بن عبد امللك بن هذيال املكفوف
أمحد بن دراح . حممد بن إمساعيل الزبيدي صاحب املختصر يف اللغة. أبو بكر حيىي بن أمية بن وهب. البغدادي

أبو عبيدة . حممد بن احلسن القرشي من أهل املشرق. أبو الفرج منيل بن منيل األشجعي. القسطلي متنيب األندلس
حممد بن مطرف بن شخيص سعيد بن عبد اهللا الشنتريين، . طاهر بن حممد املعروف باملهند. حسان بن مالك بن هاين

حممد بن . أمحد بن أيب غالب الرصايف. أبو الفضل أمحد بن عبد الوهاب. وليد بن مسلمة املرادي، أغلب بن سعيد
أبو احلسن بن املضيئ البجلي . يعبد الرمحن بن أيب الفهد اإللبري. مسعود البلخي، عبادة بن حممد بن ماء السماء

  .قاسم بن حممد اجلياين. الوزير عبد امللك بن إدريس اجلزيري. عبد امللك بن سهل. الكاتب
وهم أكثر من أن حيصوا، فعلى هذا يتبىن القياس يف ضخامة هذا امللك، . قال املؤرخ، هؤالء من حفظته منهم

  .وانفساح هذا العز
  وفاته

من غزاته املسماه بقنالش والريد، وقد دوخ أقطار قشتالة، ليلة االثنني سبع وعشرين لرمضان  تويف رمحه اهللا منصرفاً
عام اثنني وتسعني وثالمثائة، وقد عهد أن يدفن ببلد وفاته، بعد وصية شهرية صدرت عنه، إىل املظفر ولده، فدفن 

وكان قد اختذ له من . ه معروف إىل اليوموقرب. مبدينة سامل، اليت بناها يف حنر العدو من وادي احلجارة، وبقصرها
  :وكتب على قربه هذا الشعر. وعاء كبري حبديه رمحه اهللا. غبار ثيابه الذي عالها يف اجلهاد

  حىت كأنك بالعيان تراه... آثاره تنبيك عن أخباره 
  أبداً وال حيمى الثغور سواه... تا هللا ال يأيت الزمان مبثله 
  حممد بن عطاف بن نعيم

بن عباد بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل ابن قريش ابن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف  حممد
  بن نعيم، خلمي النسب

  أوليته
دخل األندلس جده عطاف مع بلج بن بشر القشريي، من أشراف الطالعة البلجية، وهم من عرب محص من أرض 

ونزل عطاف بقرية تعرف بيومني من إقليم . فار بني مصر والشأمالشأم، وموضعه هبا يعرف بالعريش يف آخر اجل
وملا هلك قريش، ورث السيادة إمساعيل بن قريش، وهو القاضي . طشانة على ضفة النهر األعظم من أرض إشبيلية



ويل الشرطة الوسطى هلشام بن احلكم، وخصة اإلمامة إىل صالة . املشهور بالفضل والدهاء، وسكىن أبا الوليد
وعز جاهه، . مث خلفه أبو القاسم املنفرد برياسة إشبيلية، املتحف فيها خبطط الوزارتني والقضاء واملظامل. معةاجل

مث خلفه األمري املعتضد ولده، وكان خرياً حازماً، سديد . وكثرت حاشيته، وتعددت غلمانه، وأذعنت له عداته
  .ىل ولده املترجم به، املكىن أبا القاسم إىل حني خلعهالرأي، مصنوعاً له يف األعداء، فلما تويف، تصري األمر إ

  حاله
وقال أبو . بطالً مقداماً، شاعراً ماضياً، مشكور السرية يف رعيته. قالوا كلهم، كان املعتمد، رمحه اهللا، فارساً شجاعاً

مل . لدنيا بدر هدىوطلع على ا. نصر يف قالئده وكان املعتمد على اهللا ملكاً قمع العدا، ومجع بني البأس والندا
مث . لقبه أوالً الظافر. وكانت أيامه مواسم، وثغوره بواسم. وآوثة سنانه. يتعطل يوماً كفه، وال بنانه، آونة يراعه

  .لشدة ولوعه هبا. لتتفق حروف لقبه حبروف امسها. كلفاً جباريته اعتماد، ملا ملكها. تلقب باملعتمد
  وزراؤه

  .وغريهم. وابن عمار. ابن زيدون
  أوالده اململكون

عبيد اهللا، يكىن أبا احلسن، وهو الرشيد، وهو الذي مل يوافق أباه على استصراخ املرابطني، وعرض بزوال امللك 
أحب إىل أن أكون راعي إبل بالعدوة من أن ألقى اهللا، وقد حولت األندلس دار كفر وكان قد واله : عنهم، فقال

مث الفتح، وهو امللقب باملأمون، كان قد بويع له بقرطبة، . عه إىل العدوةعهده، وبويع له بإشبيلية، وهو احملمول م
مث يزيد الراضي، وكان قد واله رندة، . احملاصرة ألبيه بإشبيلية. وهو املقتول هبا، احململ رأسه إىل حملة العدو املرابطني

واملدعوة . اريته اعتماد السيدة الكربىهؤالء األربعة من ج. ويكىن أبا بكر. فقتل ملا ملكها املقونيون، مث عبد اهللا
  .بالرميكية منسوبة إىل موالها رميك بن حجاج الذي ابتاعها منه املعتمد

  ملمته

ملا تكالب أدفونش بن فردالند على األندلس بعد أخذه مدينة طليطلة ضيق باملعتمد، وأجحف يف اجلزية، اليت كان 
أخذها وجتين عليه، وطمع يف البالد، فحكى بعض اإلخباريني أنه يتقي هبا على املسلمني عاديته، وعلى ذلك أقسم 

وجه إليه رسله يف آخر أمره لقبض تلك الضريبة، مع قوم من رؤساء النصارى، ونزلوا خارج باب إشبيلية، فوجه 
منه إليهم املال، مع بعض الوزراء، فدخلوا على اليهودي املذكور يف خبايه، وأخرجوا املال، فقال هلم، ال أخذت 

هذا العيار وال أخذت منه إال ذهباً مشجراً، وال يؤخذ منه يف هذا العام إىل أجفان البالد ونقل كالمه إىل املعتمد، 
فبادر بالقبض عليه وعلى النصارى، ونكل هبم، وقتل اليهودي بعد أن بذل يف نفسه زنة جسمه ذهباً، فلم يقبل منه، 

واستصرخ . هم، فأىب غال أن خيلي منه حصن احلدود، فكان ذلكواحتبس النصارى، وراسله الطاغية يف إطالق
وهاجت حفيظة املعتمد، واجتهد يف . اللمتونيني، وأجاز البحر بنفسه وأقسم الطاغية بإميائه املفلطة أال يرفع عنه يده

نفسه، فعظم بالؤه، جواز املرابطني، وكان مما هو معلوم من اإليقاع بالطاغية يف وقعة الزالقة فإنه الذي أثلى نارها ب
  :ويف ذلك يقول أبو بكر بن عبادة املري. وشهر بالؤه، وشهر صربه، وأصابته اجلراح يف وجهه ويده، رمحه اهللا

  أعاديه تواقعها اجلراح... وقالوا كفه جرحت فقلنا 
  فتوهنها املناصل والرماح... وما ملرتد اجلراحة ما رأيتم 

  ن جماريه انسياحففيها م... ولكن فاض سيل البأس منها 



  وفاض اجلود منها والسماح... وقد صحت وسحت باألماين 
  عقاباً ال يهاض له جناح... رأى منه أبو يعقوب فيها 
  إذا ضربت مبشهدك القداح... فقال له لك القدح املعلى 

، والسيف وملا اتصلت به الصيحة؛ بني يدي دخول املدينة، ركب يف أفراد من عبيده؛ وعليه قميص يشف عن بدنه
منتضي بيده، وميمم باب الفرج، فقدم الداخلني فردهم على أعقاهبم؛ وقتل فارساً منهم؛ فانزعجوا أمامه؛ وخلفوا 

  :ويف ذلك يقول. الباب؛ فأمر بإغالقه؛ وسكنت احلل؛ وعاد إىل قصره
  ملكي وتسلمين اجلموع... إن يسلب القوم العدا 

  وعمل تلم القلب الضل... فالقلب بني ضلوعه 
  أال حتصنين الدروع... قد رمت يوم نزاهلم 

  وبرزت ليس سوى القميص عن احلشاشيئ دفوع
  هبوادي ذىن واخلضوع... أجل تأخر مل يكن 

  وكان من ملي الرجوع... ما سرت قط إىل القتال 
  واألصل تتبعه الفروع... شيم األوىل أنا منهم 

  جوده
صحاب حال العز، ووفور ذات اليد، وأدوات امللك؛ غيب، وأخبار جوده شهري، ومما يؤثر من ذلك، على است

والشاهد املقبول بقاء السدية ومصاحبة اخللق امللكية؛ مع الغقتار واإليسار؛ وتقلب األطوار، وتعرض له احلصرى 
القرموين الضرير خبارج طنجة؛ وهو جيتاز عليها يف السواحل من قهر واعتقال؛ بأشعار ظاهرة املقت، غري اليقة 

لوقت؛ ومل يكن بيده زعموا غري ثالثني ديناراً كانت خبفه، معدة لضرورة وأزمة، وأطبع عليها دمه، وأدرج قطعة با
  :شعر طيها اعتذار عن نزرها، راغباً يف قبول أمرها، فلم يراجعه احلصري بشيء عن ذلك، فكتب إليه

  وما أحصى صوابه... قل ملن مجع العلم 
  ا جوارهفانتظرن... كان يف الصرة شعر 

  جلب الشعر جوابه... قد أتيناك فهأل 
  حلمه

رفع إليه صدر دولته شعر، أغرى فيه، بأيب الوليد بن زيدون، وهو شهري، وختري له موقع وترصد حني، وانتظر به 
  :مؤجره، وهو

  أقطع وريدي كل باغ يسلم... يا أيها امللك األعز األعظم 
  ذلك يكتم يبدي اجلميل وضد... واحتسم بسيفك كل منافق 

  وأحزم فمثلك يف العظائم حيزم... ال تتركن للناس موضع شبهة 
  قوالً على مر الليايل يعلم... قد قال شاعر كندة فيما مضى 

  حىت يراق على جوانبه الدم... ال يسلم الشرف الرفيع من األذى 
  :فوقع على الرقعة

  الدين أمنت والسجية أكرم... كذبت منا كم صرحوا أو مججموا 
  حلولتم أن يستخف بلملم... نتم ورمتم أن أخون وإمنا خ



  والسمر يف صدر النحور حتطم... وأردمت تضييق صدر مل يضق 
  ما زال يثبت للمحال فيهزم... وزحفتم مبحالكم جملرب 

  منه الوفاء وظلم من ال يظلم... أتى رجومت غدر من جربتم 
  لصنيعة يهدمعندي وال مبين ا... أنا ذا كم ال السعي يثمر غرسه 

  يبقى السفيه مبثلها يتحلم... كفوا وإال فارقبوا يل بطشة 
  توقيعه ونثره يف البديهة

  .كتب مع احلمامي إىل ولده الرشيد عق ب الفراغ من وقعة الزالقة
هر وأسبغ عليه آالءه وأنعمه كتبته، وقد أعز اهللا الدين، وأظ. يا بين، ومن أبقاه اهللا وسلمه، ووقاه األسواء وعصمه

املسلمني، وفتح هلم على يدي مستدعيات الفتح املبني، مبا يسره اهللا يف أمسه وسناه، وقدره سبحانه وقضاه، من 
هزمية أدفونش ابن فردلند لعنه اهللا وأصاله، وإن كان طاح للجحيم، وال أعدمه وإن كان أهل العيش الذميم، كما 

ته، واتصل النهب ساير اليوم، والليلة املتصلة به، مجيع حمالته، وأتى القتل على أكثر رجاله ومجا. قنعه اخلزي العظيم
ومجع من رؤوسهم بني يدي، من مشهوري رجاهلم، ومذ كوري أبطاهلم، ومل خيتر منهم إال من شهر وقرب، 

والذي ال مرية فيه، أن الناجي منهم قليلش، واملفلت من سيوف اجلزع والبعد . وامتألت األيدي مما سلب وهنب
ومل يصبين بفضل اهللا إال جرح أشو، وحسن احلال عندنا واهللا وزكى، وال يشغل بذلك بال، وال يتوهم غري  قتيل،

احلال اليت أشرت إليها حال، واألدفونش بن فرذالند، إن مل يصبح حتت السيوف فسيموت ال حمالة كمداً، وإن كان 
د كتايب هذا، فمر جبمع اخلاص والعم، من أهل إشبيلية، فإذا ور. مل تعلقه أسراد احلمام فغداً، فإن برأسه طمرة وحلام

وليقرأ عليهم فيه، ليأخذوا من املسرة . وجرياهنا األقربنب، وأصفيائنا احملبني، يف املسجد اجلامع، أعزهم اهللا
 بأنصبايهم، ويضيفوا شكراً هللا إىل صاحل دعايهم واحلمد هللا على ما صنع حق محده جل املزيد ألمر حني، إال من

  .والسالم. عنده
  تلطفه وظرفه

سألين يف بعض األيام عند قدومي عليه بأغمات، قاضياً حق نعمته، مستكثراً من زيارته، : قال أبو بكر الداين
وكنت قد جلبت يف سفريت . مستمتعاً برايق أدبه، على حال حمنته، عن كتيب، فأعلمته بذهابيها يف هنب حضرته

ووشي إليه . اذ أيب احلجاج الشنتمري األعلم، وكانت مستعارة، فكتمتها عنهتلك، األشعار الستة، بشرح األست
فخجل بكرمه وحسن شيمته، من األخذ معي يف ذكر ما كتمته، فاستطرد إىل ذلك بغرض نبيل، . أحد األصحاب

  :وحنا فيه حنواً، يعرب عن الشرف األصيل، وأملى علي يف مجلة ما كان ميليه
  أن البدور تدور يف األزرار...  وكواكب مل أدر قبل وجوهها

  فأعرنه مثالً من األنوار... نادمتها يف جنح ليل دامس 
  ما أشبه النوار بالنوا... يف وسط روضة نرجس كعيوهنا 

  أهلو مبلتقط الدر نثار... فإذا وصفنا احلديث حسبتين 
  سكبت جفوين أغزر األمطار... فإذا اكتحلت برق ثغر باسم 

  تذر الصدور على شفري هار... ن جفوة حذر املالم وخيفة م
  وسوهلا ظفر بريشة األشعار... ترك اجلواري اآلنسات مذاهيب 

وتأول األمر . فلم أمالك عند ذلك ضحكاً، وعلمت أن األمر قد سرى إليه، فأعلمته قصتها، فبسط العذر بفضله



وصرفوا األصل . خذوا يف نسخهاأ. وأدب بارع. ذوي خط رائع، ونقل حسن. وقسم األشعار على ثالثة من بنيه
  .ألجل قريب

  حمنته

ومل يلبث أمري امللمتونيني بعد جوازه إىل األندلس، وظهوره على طايفة الروم، أن فسد ما بينه وبني رؤساء الطوائف 
وأخذ املعتمد بالعزم حيصن حصونه، . فأجاز من سبتة العساكر، وضرب األمداد. باألندلس، وعزم على خلعهم

عاقل عدته، وقسم على مظان االمتناع ولده، وصمدت اجلموع صمدة بنيه، ونازل األمري سري إشبيلية، وأودع امل
دار املعتمد، وحضرة ملكه، ونازل األمري حممد بن احلاج قرطبة، وهبا املأمون، ونزل جرور من قواده رندة، وهبا 

فدخلت قرطبة . ضيق الكتاب عن استقصايهاواستمر األمر، واتصلت احملاصرة، ووقعت أمور ي. الراضي ابن املعتمد
وكان دخول . يف مجادى اآلخرة عام أربع ومثانني وأربعمائة، وقتل الراضي، وجلب رأسه فطيف به مبرأى من أبيه

واقتحمت الدور، . ومشلت الغارة. إشبيلية على املعتمد، دخول القهر والغلبة، يوم األحد لعشر بقني من رجب
وابنه مالك يف أمته معيماً فقتل مالك امللقب بفخر الدولة ورهقت اخليل، وكثر، فدخل . وخرج ابن عباد يف شكته

وملا جن الليل، وجه ابنه األكرب الرشيد إىل األمري، فحجب عنه، ووكل بعض خدمه به، وعاد إىل . القصر ملقياً بيده
ثر الصراخ، وخرج هو وابنه، فأنزال يف املعتمد فأخربه باإلعراض عنه، فأيقن باهللكة، وودع أهله وعال البكاء، وك

. خباء حصني، ورقبا باحلرس، وأخرج احلرم من قصره، وضم ما اشتمل عليه، وأمر بالكتب إىل ولده برندة ففعل
ويف . فاستقر هبا يف شعبان من العام. ومن معه إىل طنجة. وملا نزل، واستوصلت ذخريته، سال، وأجيز املعتمد البحر

  :هذا احلال، يقول رمحه اهللا هول البحر عليه يف
  واملوت كأن املين يأتيين... مل أنس واملوت يدنيين ويقصيين 

  ملا خوفا ألمر ليس بالدون... أبصرت هوالً لو أن الدهر أبصره 
  فبعتها باضطرار بيع مغبون... قد كنت ضاناً بنفس ال أجود هبا 

  العني يف عسر من عيون الدبر يف... كم ليلة بت مطوياً على حرق 
  يف ظل عزة سلطان ومتكني... فتلك أحسن أم ظلت به 

  عرضى مهاناً وال مايل مبخزون... ومل يكن والذي تعنو الوجوه له 
  واحلرب ترفل يف أثواهبا اجلون... وكم خلوت من اهليجا مبعترك 
  فهب لعبدك أجراً غري ممنون... يا رب إن مل تدع حاالً أسر به 

خروجهن، وأضطرهتن الضيعة إىل معيشتهن من غزل أيديهن، وجرت عليه حمن طال هلا وجرى على بناته شيء يوم 
إىل أن نقل إىل أغمات وريكة، وحل عنه االعتقال، وأجرى عليه رزقه، تبلغ به ملدة من أعوام . شجنه وأقعده قيده

  .أربعة، واستنقذه محامه، رمحة اهللا عليه
  وصوله إىل غرناطة

ذكر متلك يوسف بن تاشفني غرناطة، وخلع أمريها عبد اهللا بن بلقني حفيد باديس،  قال ابن الصرييف وقد أجرى
وحلق ابن عباد وحليفة ابن مسلمة خبيل ورجل ورماة : يوم األحد لثالث عشرة خلت من رجب عام ثالثة ومثانني

وهنياه، وقد حتكمت يف وعدد، وحل ذلك من ابن عباد تضمناً ملسرة أمري املسلمني، وحتققاً مواالته، فدخال عليه، 
نفس ابن عباد الطماعية يف إسالم غرناطة إىل ابنه، بعد استصفاء نعمة صاحبها، عوضاً عن اجلزيرة اخلضراء، وكان 



قد أشخصه معه، فعرض بغرضه، فأعرض أمري املسلمني عن اجلميع إعراضاً، كانت منية كل منهما التخلص من 
فكتب، يزعم أنه وردت عليه حتثه من إشبيلية يف اللحاق، أثناء . احليلة فأعمل ابن عباد. يده، والرجوع إىل بلده

. مهمة طرقت بتحرك العدو، واستأذن هبا يف الصدور، فأخذ له وحلليفه ابن مسلمة، فانتهزا الفرصة، وابتدرا الرجعة
  .وحلق كل مبوضعه يظن أنه ملك رياسة أمره

  مولده
  .وخلع سنة أربع ومثانني. وويل سنة إحدى وستني. دى وثالثني وأربعمائةولد املعتمد على اهللا مبدينة باجة سنة إح

  وفاته
كانت وفاة املعتمد على اهللا بأعمات يف ربيع األول سنة مثان ومثانني وأربعمائة، بعد أن تقدمت وفاته وفاة احلرة 

األبيات وأمر أن تكتب على وملا أحس باملنية رثى نفسه هبذه . وجزع عليها جزعاً، أقرب سرعة حلاقه هبا. اعتماد
  :قربه

  حقاً ظفرت بأسالء ابن عباد... قرب الغريب سقاك الرائح الغادي 
  باخلصب أن أجدبوا بالري لصادي... باحللم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 

  باملوت أمحر بالضرغامة العادي... بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا 
  البدر يف ظلم بالصدر يف الناديب... بالدهر يف نقم بالبحر يف نعم 

  من السماء ووافاين مليعاد... نعم هو احلق فاجأين على قدر 
  أن اجلبال هتادي فوق أعواد... ومل أكن قبل ذاك النعش أعلمه 

  رواك كل قطوب الربق رعاد... كفاك فارفق مبا استودعت من كرم 
  يحتت الصفيح بدمع رائح غاد... يبكي أخاه الذي غيبت وابله 

  من أعني الزهر مل تبخل بإسعاد... حىت جيودك دمع الضل منهمراً 
  على دفينك ال حتصى بتعداد... فا تزل صلوات اهللا نازلة 

  بعض ما رثي به

حف . فلما انفصل الناس من صالة العيد. كانت يف ذي حجة: فقال. قال ابن الصرييف، وخالف يف وفاة املعتمد
  :يه، وأقبل ابن عبد الصمد، فوقف على قربه وأنشدبقربه مأل، يتوجعون ويترمحون عل

  أم قد عدتك عن السماع عوادي... ملك امللوك أسامع فأنادي 
  فيها كما قد كنت يف األعياد... ملا خلت منك القصور فلم تكن 
  وختذت قربك موضع اإلنشاد... أقبلت يف هذا الثرى لك خاضعاً 

راب، فبكى ذلك املأل حىت أخضلوا مالبسهم، وارتفع نشيجهم فلله در مث خر يبكي ويقبل القرب ويعفر وجهه يف الت
  .ابن عبد الصمد، ومالذ ذلك البلد

  حممد بن مردنيش اجلذامي
  .حممد بن سعد بن حممد بن أمحد بن مردنيش اجلذامي قال بعضهم ينتمي يف جتيب األمري أبو عبد اهللا

  أوليته



على ابن رذمري الطاغية، فجلت الشهرة، وعظمت . ظاهر إفراغةمعروفة، وعلى يد أبيه جرت الوقيعة الكربى ب
. فشهر غناؤه هبا يف دفاعه. ونازهلا ابن رذمري. وضبطها. األثرة، قال بعضهم، توىل أبوه سعد قيادة إفراغة وما إليها

. يتهوبعد ص. وظهر بعد ذلك فحسن بالؤه. وصربه على حصاره، إىل أن هزمه اهللا عز وجل، على يدي ابن غانيه
فلما تويف ابن . وكان بني هوبني ابن عياض املتأمر مبرسية صهر، واله ألجله بليسة. ورأس ابنه حممد، ونفق يف القته

وعاد فملك بلنسية، . عياض، بادرها ابن سعد، وبلغه أثناء طريقه، غدر العدو حبصن جاللن فكر وقاد له وفتحه
  .وعظمت حاله. واستقام له الشرق وقد ارتفع له صيت شهري، مث دخلت مرسية يف أمره،

  حاله
وسنه أحجى وعشرون سنة، . قال ابن محامة، ساد من صغره بشجاعته وجنابته، وصيت أبيه، فمال بذلك إىل القيادة

وفشي يف كل . وعظم أمره. فسما قدره. مث ارتقى إىل امللك الراسخ، والسلطان الشامخ، بباهر شجاعته وشهامته
  .أمة ذكره

  .شديد العزم، بعيد العفو، مؤثرأ لالنتقام، مرهوب العتوبة. ان بعيد الغور، قوي الساعد أصيل الرأيقال غريه، ك
جزارة يف حلمه، وكان له فروسية، . قوال يف خمتصر ثورة املريدين كان عظيم القوة يف جسمه، ذا أيد يف عظمته

  .وشجاعة، وشهامة، ورياسة
  بطالته وجوده

االثنني واخلميس، يشرب مع ندمايه فيهما، وجيود على قواده، وخاصته وأجناده، . عةقال وكان له يومان يف كل مج
ويذبح البقر فيهما، ويفرق حلومها على األجناد، وحيضر القيان مبزامريهن وأعوادهن، ويتخلل ذلك هلو كثري، حىت 

أنه ستدعى يوماً ابن األزرق ذكر . ملك القلوب من اجلند، وعاملوه بعاية النصح، ورمبا وهب املال يف جمالس أنسه
أحد قواده، فشرب معه ومع القرابة، يف جملس قد كسان بأمحر الوشي والوطئ واآلنية من الفضة وغريها، ومتادى 

  .وكل ما كان يف اجمللس من الوشي أو غري ذلك. فلما كمل هناره معهم، وهبهم اآلنية. يف هلو وشراب عامة اليوم
  ما نقم عليه ووصم به

. فصار يراقد منهن مجلة حتت حلاف واحج. كان عظيم االهنماك يف ميدان البطالة، واختذ مجلة من اجلواري: قالوا
وكان له فىت امسه حسن، ذو رقبة مسينة، وقفاً عريض، فإذا شرب، : قالوا. واهنمك يف حب القيان، والزمر والرقص
  .وخيمر. عروف بالساملي، وكان حيضر شرابهويف ذلك يقول كاتبه امل. كان يرزه، ويعطيه بعد ذلك عطاء جزيالً

  فقد ظفرنا بدولة العز... أدر كؤوس املدام والرز 
  فإهنا يف ليانة اخلز... نعم ما لكف من قفا حسن 

  فلم يكن يف بذله مبعتز... وصاحب إن طلبت أخدعه 
  وهز عطفي أميا هز... احنىن على أخذاعي فاطربين 

فرد مرسية دار جمونه، . اه، واشتهرت هذه األبيات بالشرق، واستظرفها الناسوأجزل صلة الساملي حني أنشدها إي
وكلف بلساهنم بتكلم . وآثر زي النصارى من املالبس، والسالح، واللجم، والسروج. وبلغ يف زمانه ألفا وأربعني

. عتهم، واالستعانة بطواغيتهمواالنفراد بنفسه إىل االحتماء بالنصارى، ومصان. مباهتة، وأجلأه اخلروج عن اجلماعة
فكان يبذل هلم يف السنة مخسي . وصاحل ملك قشتالة على أخرى. فصاحل صاحب برشلونة ألول أمره على ضرية

وابتىن جليشه من النصارى منازل معلومات وحانات للخمور، وأجحف برعيته، ألرزاق من استعان به . ألف مثقال
واختذ حوانيت بيع األدم واملرافق، ختنتنق جبانبه، وجعل على األغنام منهم، فعظمت يف بالده املغارم وثقلت، 



حدث بعض املز رخني عن الثقة، . وأما رسوم األعراس واملالهي فكانت قباالهتا غريبة. وعروض البقر، مؤناً غريبة
وزير عن قال كنت جبيان مع الوزير أيب جعفر الوقشي، فوصل إليه رجل من أهل مرسية، كان يعرفه، فسأله ال

وذلك أن أحد الرعية . أحوال ابن مردنيش وعن سريه فقال الرجل، أخربك مبا رأيته من جور عماله وظلمهم
بشاطبة وامسه حممد بن عبد الرمحن، كان له بنظر شاطبة، ضويعة يعيش هبا، وكان الزمها أكثر من فايدها، فأعطى 

. ، أنه من فر من الرعية أمام الغزو، أخذ ماله للمخزنوكان أمر ابن مردنيش. الزمها حىت افتقر، وفر إىل مرسية
قال الرجل الشاطيب، فلما وصلت إىل مرسية فاراً عن وطين، وخدمت الناس يف البنيان، فاجتمع يل مثقاالن 

وإذا بقوم من أهل بلدي شاطبة، ومن قرابيت، فسألتهم عن أوالدي وزوجيت، . سعديان، فبينما أنا أمشي يف السوق
فلما كان . هنم باقية بيد أوالدك، فقلت هلم عسى تبيتوا عندي الليلة، فاشتريت حلماً وشراباً، وضربنا دفاًفقالوا إ

فقلت من أنت؟ فقال أنا الطرقون الذي بيده قبالة اللهو، وهي متفقة بيدي، . عند الصباح، وإذا بنقر عنيف بالباب
. فأخذت وسجنت. فقلت له واهللا ما كانت يل عرس. وأنتم ضربتم البارحة الدف فأعطنا حق العرس الذي عملت

. فقيل يل أن فالناً وصل من شاطبة الساعة. وجئت إىل الدار. حىت افتديت مبثقال واحد من الذي خدمت به
وأخذت الضويعة من أيديهم يف رسم اجلباىل، فرجعت إىل . فقال تركتهم يف السجن. فمشيت ألسأله عن أوالدي

وإذا بناقر . فلما كان من الغد. وبكيت طول ليليت، وبكوا معي. فتهم بالذي طرأ عليوعر. إىل قرابيت. الدار
وأنه قد مات لكم ميت من قرابتكم . أعلمنا أنكم بكيتم البارحة. فخرجت فقال أنا رجل صاحب املواريث. بالباب
فعت املثقال الثاين، فقلت واهللا ما بكيت إال نفسي، فكذبين ومحلين إىل السجن، فد. وأخذمت كل ما ترك. غين

ورجعت إىل الدار وقلت أخرج إىل الوادي، إىل باب القنطرة، أغسل ثيايب من درن السجن، وأفر إىل العدوة فقلب 
وإذا باخلصى قائد ابن . فبينا أنا كذلك. ودفعت يل زناراً ألبسه. وجردهتا. إلمرأة تغسل الثياب، إغسلي مما علي
فرآين على شكلهم، فأمر حبملي إىل السخرة واخلدمة . جلبل، البس الزنانريمردنيش يسوق ستني رجالً من أهل ا

فلبثت أخدم وأحضر مدة عشرة أيام، وأنا أبكي واشتكي للقايد املذكور، حىت أشفق . حبصن مسقوط عشرة أيام
 فرجعت أريد مرسية، فقيل يل عند باب البلد، كيف أمسك فقلت حممد بن عبد الرمحن، فأخذين. علي وسرحين

فقلت واهللا ما . فقالوا هذا من كتبته من أرباب احلايل بكذا وكذا دينار. الشرطي، ومحلت إىل القابض بباب القنطرة
وإمنا إمسي وافق ذلك االسم، ووصفت له ما جرى علي، فأشفق وضحك مين؛ وأمر بتسرحيي . أنا إال من شاطبة

  .فسرت على وجهي إىل هنا
  بعض األحداث يف أيامه

  خبارهونبذ من أ

استوىل على بالد الشرق، مرسية وبلنسية وشاطبة ودانية، مث اتسع نطاق ملكه، فويل جيان وأبدة وبياسة، وبسطة 
فويل صهره ابن مهشك، . ووادي آش، وملك قرمونة، ونازل قرطبة وإشبيلية، وكاد يستويل علة مجيع بالد األندلس

ضيق منها على قرطبة، واستوىل على إستجة، ودخل غرناطة وقد مر يف باب إبراهيم، مدينة جيان وأبدة وبياسة، و
مث تفاسد ما بينه وبني . سنة سبع ومخسني ومخسماية وثار عليه يوسف بن هالل من أصهاره حبصن مطرنيش وما إليه

فكان سبب إدبار أمره، واستوىل العدو يف مدة ابن سعد على مدينة طرطوشة عام ثالثة . صهره اآلخر ابن مهشك
  .وحصن شرانية.  ومخسماية، وعلى حصن إقليجوأربعني

دخوله غرناطة وملا دخل ابن مهشك مدينة غرناطة، وامتنعت عليه قصبتها، وهزم اجليش املصرخ ملن حصر هبا من 



واجتمعوا . وأجار البحر. فتجهز لنصرهم السيد أبو يعقوب. املوحدين مبرج الرقاد وثاب أثناء ذلك أمر املوحدين
استمد ابن مهشك صهره األسعد أبا عبد اهللا حممد بن سعد، فخرج بنفسه يف العسكر . د مبالقةبالسيد أيب سعي

. فوصل إىل غرناطة، واضطربت حملته بالربوة السامية املتصلة برابض البيازين. الكبري من أهل الشرق والنصارى
جيش عدوهم، فكانت عليه  فأبينوا. وتعرف إىل اليوم بكدية مردنيش وتالحق جيش املوحدين بأحواز غرناطة

  .الدبر، وفر ابن مردنيش فلحق جبيان، واتصلت عليه الغلبة من لدن منتصف عام ستني فلم يكن له بعده ظهور
وحصر مبدينة مرسة، . وفاته وظهر عليه أمر املوحدين، فاستخلصوا معظم ما بيده، وأوقعوا جبنده الوقايع العظيمة

عشر رجب من عام سبعة وستني ومخسماية وله مثانية وأربعون عاماً، ووصل  واتصل حصاره، فمات أثناء احلصار يف
  .أمره أبو القمر هالل، وألقى باليدين إىل املوحدين، فنزل على عهد ورسوم حسيما يأيت يف موضعه

  حممد بن يوسف بن هود اجلذامي

  أمري املسلمني

  .ملتوكل على اهللاباألندلس، يكىن أبا عبد اهللا، ويلقب من األلقاب السلطانية با
  أوليته

خرج من مرسية تاسع رجب . وأوليتهم معروفة، ودولتهم مشهورة، وأمراؤهم مذكورون. من ولد املستعني بن هود
. عام مخسة وعشرين وستماية إىل الصخور من جهاهتا يف نفر يسري من اجلنود معه وكان الناس يستشعرون ذلك

وجرى عليه بسبب ذلك امتحان يف زمن . بإمخرته وسلطانه. ددونويرتقبون ظهور مسمى بامسه واسم أبيه، وين
املوحدين مرات، إذ كان بعض اهلاتفني باألمور الكاينة، والقضايا املستقبلة، يقول هلم، يقوم عليكم قامي من صنف 

ابن ويقال إن شخصاً ممن ينتحل ذلك، لقي . فقتلوا بسبب ذلك شخصاً من أهل جيان. اجلند، امسه حممد بن يوسف
هود، فأمعن النظر إليه، مث قال له أنت سلطان األندلس، فانظر لنفسك، وأنا أدلك على من يقيم ملكك، فاذهب 

وكان الغشيت رجالً صعلوكاً يقطع الطريق، وحتت يده مجاعة من أجناد الرجال، . إىل املقدم الغشيت فهو القامي بأمرك
وعرض عليه األمر، وقال نسستفتح مبغاورة إىل أرض العدو،  وسباع الشرار، قد اشتهر أمرهم، فنهض إىل املقدم،

على امسك وعلى سعدك، ففعلوا، فجلبوا كثرياً من الغنامي واألسرى، وانضاف إىل ابن هود طوايف مثل هؤالء، 
وبايعوه بالصخريات كما ذكر، من ظاهر مرسية، وحترك إليه السيد أبو العباس بعسكر مرسية، فأوقع به وشرده، مث 

ب إليه ناسه، وعدل إىل الدعاء للعباسيني، فتبعه اللفيف، ووصل تقليد اخلليفة املستنصر باهللا ببغداد، فاستنصر ثا
الناس يف دعوته، وشاع ذكره، وملك القواعد، وجيش اجليوش، وقهر األعداء، وويف للغشيت بوعده، فواله أسطول 

يه، فصار به أهلها بعد وخلعوه، وفر أمامهم يف البحر، إشبيلية، مث أشطول سبتة، مضافاً إىل أمرها، وما يرجع إل
وخفي أثره إىل أن حتقق استقراره أسرياً يف البحر بغرب األندلس، ودام زماناً، مث ختلص يف سن الشيخوخة، ومات 

  .برباط آسفي
  حاله

ة، فاستعلى لذلك عليه والته كان شجاعاً، ثبتاً، كرمياً حيياً، فاضالً، وفياً، متوكالً عليه، سليم الصدر، قليل املباال
. بالقواعد، كأيب عبد اهللا بن الرميمي بأملرية، وأيب عبد اهللا بن زنون مبالقة، وأيب حيىي عتبة بن حيىي اجلزويل بغرناطة

وال وفق لرأي، لغلبة اخلفة عليه، واستعجاله احلركات، ونشاطه إىل اللقاء، من . وكان جمدوداً، مل ينهض له جيش



  .تعدادغري كمال اس
  بعض األحداث يف أيامه

مث . جرت عليه هزائم منها هزمية السلطان الغالب باهللا إياه مرتني، إحدامها بظاهر إشبيلية، وركب البحر فنجا بنفسه
  .هزمه بإلبرية من أحواز غرناطة، زعموا ذلك يف سنة أربع وثالثني وستماية أو حنوها

ملأمون إدريس أمري املوحدين بإشبيلية، فهزمه املأمون أقبح هزمية، ويف سنة مخس وثالثني كان اللقاء بينه وبني ا
  .واستوىل على حملته، والذ منه مبدينة مرسية

مث شغل املأمون األمر، وأمهته الفتنة الواقعة مبراكش، فصرف وجهه إليها وثاب األمر للمتوكل، فدخلت يف طاعته 
اية، حترك بفضل شهامته جبيوش عظيمة، إلصراخ مدينة ماردة، ويف سبع وعشرين وستم. أملرية، مث غرناطة، مث مالقة

مث ملا . وقد نازهلا العدو وحاصر، ولقي الطاغية بظاهرها، فلم يتأن زعموا، حىت دفع بنفسه العدو، ودخل يف مصافه
بعد واستوىل العدو على ماردة . كر إىل ساقته، وجد الناس منهزمني ملا غاب عنهم، فاستولت عليه هزمية شنيعة

  .ذلك
وفتح عليه يف أمور منها متلكه إشبيلية سنة تسع وعشرين وستماية، وويل عليها أخاه األمري أبا النجاة ساملاً امللقب 

ومتلك غرناطة ومالقة عام مخسة . رجعت قرطبة إىل طاعته، واستوسق أمره. يف سنة إحدى وثالثني. بعماد الدولة
دخل يف طاعته الريسان أبو زكريا، وأبو عبد . لعشر األول من شوالويف ا. وعشرين وستمائة، ودانت له البالد

وخرجا عن طاعة األمري أيب مجيل، وأخذا البيعة البن هود . اهللا، إبنا الرئيس أيب سلطان عزيز بن أيب احلجاج بن سعد
اسع لشعبان من ويف سنة ست وعشرين وستمائة، متلك اجلزيرة اخلضراء عنوة، يوم اجلمعة الت. على ما يف أيديهما

فأسرى ليله مسرجاً . ويف العشر الوسط من شوال ورد عليه اخلرب ليالً بقصد العدو وجهة مدينة وادي آش. العام
  .بقية يومه، وحلق بالعدو على مثانني ميالً، فأتى على آخرهم ومل ينج منه أحد

  أخوته

واألمري أبو احلسن عضد الدولة، وأسره العدو يف  الرئيس أبو النجاة سامل، وعالمته وثقت باهللا، ولقبه عماد الدولة،
  .وكلهم يكتب عنه، من األمري فالن. غارة، وافتكه مبال كثري، واألمري أبو إسحاق شرف الدولة

  ولده
. يف كذا، وويل بعده ويل عهده، واستقل مبلك مرسية. أبو بكر امللقب بالواثق باهللا، أخذ له البيعة على أهل األندلس

  ..أن هلكمث مل ينشب 
  دخوله غرناطة

دخل غرناطة مرات عديدة، إحداها يف سنة إحدى وثالثني وستمائة، وقد وردت عليه الراية والتقليد من اخلليفة 
ومبصلى غرناطة، قرئ على الناس كتابه، وهو قامي، وزيه السواد، ورايته السوداء بني يديه، وكان . العباسي ببغداد

ناس قراءة الكتاب يومئذ، إال وقد جادت السماء باملطر، وكان يوماً مشهوداً، يوم استسقاء، فلم يستتم على ال
  .وصنعاً غريباً، وأمر بعد انصرافه، أن يكتب عنه بتلك األلقاب اليت تضمنها الكتاب املذكور إىل البالد

  وفاته
ما تصري إليه األمر، اختلف الناس يف سبب وفاته، فذكر أنه قد عاهد زوجه أال يتخذ عليها امرأة طول عمره، فل

أعجبته رومية حصلت له بسبب السيب من أبناء زعمائهم، من أمجل الناس، فسترها عند ابن الرميمي خليفته، 



وملا ظهر محلها خاف افتضاح القصة، فدبر عليه احليلة، فلما حل بظاهر أملرية، . فزعموا أن الن الرميمي علق هبا
ومن الغد داعي أنه . ، بأن أقعد له أربعة رجال، قضوا عليه خنقاً بالوسايدعرض عليه الدخول إليها، فاغتاله ليالً

وكانت وفاته ليلة الرابع والعشرين من مجادى . مات فجأة، ووقف عليه العدول، واهللا أعلم حبقيقة األمر سبحانه
  :قول الشاعرويف إرجاف الناس بوالية ابن هود، واألمر قبل وقوعه، ي. اآلخرة عام مخسة وثالثني وستماية

  ولذت لنا فيه األماين موردا... مهام به زاد الزمان طالقة 
  أغار هبا احلق املبني وأجندا... فقل لبين العباس ها هي دولة 

  بتمهيد هذي األرض قد جاء فاهتدا... فإن الذي قد جاء يف الكتب وصفه 
  فقد أظهر اهللا ابن هود حممدا... فإن بشرتنا بابن هود حممد 

  أمحد الغافقي حممد بن
حممد بن أمحد بن زيد بن أمحد بن زيد بن احلسن بن أيوب ابن حامد بن زيد مب منخل الغافقي يكىن أبا بكر من أهل 

  وسكن وادي آش. غرناطة
  أوليته

أصل هذا البيت من إشبيلية، وذكره الرازي يف االستيعاب، فقال، وبإشبيلية بيت زيد الغافقي، وهم هناك مجاعة 
. بلديون، مث انتقلوا إىل طليطلة، مث قرطبة، مث غرناطة. سان وهلم شرف قدمي، وقد تصرفوا يف اخلدمةكبرية، فر

وذكر املألحي يف كتابه، احلسن بن أيوب بن حامد بن زيد ابن احلسن هو املقتول يوم قيام بين خالد، بدعوة 
هللا بن هود هبا، وعمن مجع له بني الدين السلطان أيب عبد اهللا الغالب باهللا بن مصر، وكان عامل املتوكل على ا

  .والفضل واملالية
  حاله ونباهته وحنته ووفاته

نشأ عفاً متصاوناً عزوفاً، وطالوة نزيهاً أبياً كرمي . كان هذا الرجل عيناً من أعيان األندلس، وصدراً من صدورها
لده، مث قدم على من به من الفرسان، مث استعمل يف الوزارة بب. اخلؤولة، طيب الطعمة، حر األصالة، نبيه الصهر

فأوردهم املوارد الصفية بإقدامه، واستباح من العدو الفرصة، وأكسبهم الذكر والشهرة، وأنفق يف سبيل اهللا، إىل 
غضاضة اإلميان، وصحة العقد، وحسن الشيعة، واالسترسال يف ذكر التواريخ، واألشعار اجلاهلية، واألمثال، 

  .وسحب أذيال الطهارة، وهجر اخلبايث، وإيثار اجلد، واالحنطاط يف هوى اجلماعة والتمسك بأسباب الدين،
  مشيخته

قرأ بغرناطة على شيخ اجلماعة أيب عبد اهللا بن الفخار، وببلده على األستاذ أيب عبد اهللا الطرسوين، وبه انتفاعه، 
أيب عبد اهللا من كياد دولته، وملا حدث بالسلطان . وكان جهوري الصوت، متفاضالً، قليل التهيب يف احلفل

وتالحق بوادي آش مفلتاً، قام بأمره، وضبط البلد على دعوته، ومل املداهنة يف أمره، وجعل حيل عدوه دبر أذنه، 
  .إىل أن خرج عنها إىل العدوة، فكان زمان طريقه مفدياً له بنفسه، حىت حلق مبأمنه، فتركها مغربة

  خرب يف وفاته ومعرجه
 على حممده، واستأثر به الداخل، فشد عليه يد اغتباطه، وأغرى به عقد ضنانته، وخلطه بنفسه، مث وكانت احلمد هللا

أغرى به ملكانته من الشهامة والرياسة، فتقبض عليه، وعلى ولده، لباب بين وقته، وغرة أبناء جنسه، فأودعهما 
لة املتصف حملرم من عام اثنني وستني وسبعمائة يف مطبق أرباب اجلرامي، وهم باغتياهلما، مث نقلهما إىل مدينة املنكب لي



مجلة من النبهاء، مأخوذين مبثل تلك اجلريرة مث صرف اجلميع يف البحر إىل جباية، يف العشر األول لربيع األول 
وملا حلوا هبا، أقاموا حتت بر وجتلة؛ مث ركبوا البحر إىل تونس، فقطع هبم أسطول العدو بأحواز تكرنت، . مصفدين

قال املخرب، عهدي به، وقد سل سيفاً، . قعت بينه وبني املسلمني حرب، فكرم مقام املترجم يومئذ، وحسن بالؤهوو
واستوىل العدو على من كان معه من املسلمني، ومنهم ولده؛ . وهو يضرب بالعدو ويقول، اللهم اكتبها يل شهادة

من سكون وفضل . هلذا العهد خبالل محيدة كرميةوكتب افتك اجلميع ببلد العناب، وانصرف ابنه إىل احلج، وآب 
ودين وحياء، وتالوة، إىل ما كان جيده من الركض، ويعانية من فروسية، فمضى على هذا السبيل من الشهادة، نفعه 

  .اهللا، يف ليلة اجلمعة الثامن لرجب من عام اثنني وستني وسبعمائة
  شعره

  :أنشدين قاضي اجلماعة أبو احلسن بن احلسن له
  وفضله يف صالح احلال واملال... ا أيها املرجتى لطف خالقه ي

  فامشخ بأنفك عن قيل وقال... لو كنت توقن حقاً لطف قدرته 
  عن أن يقاس بتشبيه ومتثال... فإن هللا لطفاً عز خالقنا 

  فالصنع يف ذاك ال جيري على بال... وكل أمر وإن أعياك ظاهره 
  حممد بن أمحد بن حممد األشعري

ل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن احملروق، الوكيل بالدار السلطانية، القهرمان هبا، املستوزر آخر من أه
  .عمره، سداد من عون
  حاله وأوليته وظهوره

كان رمحه اهللا من أهل العفاف والتصاون، جاحناً إىل اخلري، حمباً يف أهل اإلصالح، مغضوض الطرف عن احلرم، عفيفاً 
، متسمسكاً بالعدالة، من أهل اخلصوصية، كتب الشروط، وبرز يف عدول احلضرة، وكان له خط حسن، عن الدماء

ومشاركة يف الطلب، وخصوصاً يف الفرايض، وحظه تافه من األدب، امتدح األمراء، فترقى إىل الكتابة مرؤوساً مع 
هب ماله، وحتصل بالدار السلطانية من آثاثه وعند اإليقاع بالوزير ابن احلكيم، تعني حلصر ما استرفع من منت. اجلملة

وخرثيه، فحزم واضطلع مبا كان داعية ترقيه إىل الوكالة، فساعده الوقت، وطلع له جاه كبري، متلك أمواالً غريضة، 
وأرضاً واسعة، فجمع الدنيا حبزمه ومثابرته على تنمية داخله وترقى إىل مساء الوزارة يف الدولة السادسة من الدول 

صرية، بتدبري شيخ الغزاة، وزعيم الطايفة عثمان بن أيب العالء، فوصله إىل إدوار دنياه، واهللا قد خبأ له املكروه يف الن
مث وقعت بينه وبني مرشحه، الوحشة . احملبوب، وتأذن اهللا سبحانه بنفاد أجله على يده، فستوىل وحجب السلطان

الفتنة، صلة فارط يف حجب السلطان، وأجلى مجهور ما كان  الشهرية، عام سبع وعشرين وسبعمائة، مارساً ملكان
ببابه، ومنع من الدخول إليه، فاضطربت حاله، وأعمل التدبري عليه، فهجم عليه بدار احلرة الكبرية جدة السلطان، 

سطاً وكان يعارضها يف األمور، وجيعلها تكأة الغرضه، فتيان من أحداث املماليك، املستبقني مع حمجوبه، تناواله 
  .باخلناجر، ورمى نفسه يف صهريج الدار، وما زاال يتعاورانه من كل جانب حىت فارق احلياة رمحه اهللا تعاىل

  مشيخته

  .قرأ على األستاذ أيب جعفر بن الزبري، وكانت له فيه فراسة صادقة
  حممد بن فتح بن علي األنصاري



  .قاضي اجلماعة. يكىن أبا بكر ويشهر باألشربون
  حاله

فاً يف الدهاء والتخلق واملعرفة مبقاطع احلقوق، ومغامز الريب، وعلل الشهادات، فذاً يف اجلزالة، والصرامة، كان طر
مقداماً، بصرياً باألمور، حسن السرية، عذب الفكاهة، ظاهر احلظوة، علي الرتبة، خرج من إشبيلية عند تغلب 

رناطة، مث مجعت له إليها الشرطة، مث قدم قاضياً، مث ويل احلسبة بغ. العدو عليها، وويل القضاء مبالقة وبسطة
  .واستمرت واليته حنواً من ثالثني سنة

  حممد بن الزيات الكالعي
حممد بن أمحد بن علي بن حسن بن علي بن الزيات الكالعي ولد الشيخ اخلطيب أيب جعفر بن الزيات، من أهل 

  .بلش يكىن أبا بكر
  حاله

. محه اهللا شبيهاً بأبيه، يف هديه، وحسن مسته ووقاره، إال أنه كان حافظاً للرتبةكان ر. من عائد الصلة من تأليفنا
مقيماً لألهبة، مستدعياً بأبيه ونفسه للتجلة، بقية من أبناء املشايخ، ظرفاً وأدباً ومروءة وحشمة، إىل خط بديع قيد 

توىل . ضة، ومعرفة بالوثاق واألحكامالبصر، ورواية عالية، ومشاركة يف فنون، وقراءة، وفقه، وعربية، وأدب وفري
القضاء ببلده، وخلف أباه على اخلطابة واإلمامة، فأقام الرسم، واستعمل يف السفارة، فسد مسد مثله، وأقرأ ببلده، 

  .فانتفع به
  مشيخته

بن وبغرناطة، على شيخ اجلماعة األستاذ أيب جعفر . قرأ على األستاذ اخلطيب أيب حممد بن أيب السداد الباهلي
ومن أعالم مشيخته، جده لألم خال أبيه، احلكيم العارف أبو جعفر ابن اخلطيب أيب احلسن بن احلسن . الزبري

  .املذحجي احلمى، واخلطيب الرباين أبو احلسن فضل بن فضيلة، والوزير أبو عبد اهللا ابن رشيد
  حممد بن علي بن احلاج

  .ا بعد اهللا، ويعرف بابن احلاجحممد بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن احلاج يكىن أب
  أوليته وحاله

كان أبوه جناراً من مدجىن مدينة إشبيلية من العارفني باحليل اهلندسية، بصرياً باختاذ اآلالت احلربية اجلافية، والعمل 
يد هبا، وانتقل إىل مدينة فاس على عهد أيب يوسف املنصور بن عبد احلق، واختذ له الدوالب، املنفسخ القطر البع

املدى، ملني املركز واحمليط، املتعدد األكواب، اخلفي احلركة، حسبما هو اليوم مائل بالبلد اجلديد، دار امللك مبدينة 
فاس، أحد اآلثار اليت حتدو إىل مشاهدهتا الركاب، وبناء دار امللك مبدينة فاس، أحد اآلثار اليت حتدو إىل مشاهدهتا 

نتقل بعد مهلك أبيه إىل باب السلطان ثاين امللوك من بين نصر، ومت إليه وا. الركاب، وبناء دار الصنعة بسال
. بوسيلة، أدنت حمله، وأسنت جراياته، إىل أن توىل وزارة ولده أمري املسلمني، أيب اجليوش نصر، واضطلع بتدبريه

حلديث، وكثري من ونقم الناس عليه إيثاره ملقاالت الروم، واحنطاطه يف مهوى هلم، والتشبيه هبم يف األكل وا
األحوال واهليئات واالستحسان؛ وتطريز اجملالس بأمثاهلم وحكمهم، مسة ومست منه عقالً، لنشأته بني ظهرانيهم، 

وسبقت إىل قوى عقله املكتسب يف بيوهتم، فلم بفارقه حبال، وإن كان آية يف الدهاء، والنظر يف رجل بعيد الغور، 
على الرضف، لني اجلانب، مبذول البشر، وحيد زمانه يف املعرفة بلسان الروم عميق الفكر، قامي على الدمنة، منطو 

  .وسريهم، حمكم األوضاع يف أدب اخلدمة، ذرب بالتصرف يف أبواب امللوك



. وكان من ثورة العامة بسلطانه ما تقدم، وجهروا بإسالمه إليهم، وقد ولوه بسبب الثورة، وطوقوه كياد األزمة
وكان نزول . ، أعربت عن وفايه، وصان مهجتة، واستمر األمر إىل أن خلع امللك عن امللكفضن به السلطان ضنانة

الوزير املذكور حتت خفارة شيخ الغزاة، وكبري الطايفة، عثمان بن أيب العلي، فانتقل حمفوظ اجلملة، حموط الوفر، ومل 
زعموا، على . كبري أيب سعيد، فحركهينشب إىل أن جلأ إىل العدوة، واتصل باألمري أيب علي عمر بن السلطان ال

حمادة أبيه، ومحله على االنتزاء، فكان ما هو معلوم من دعاية إىل نفسه، ومنازعة أبيه، ولقايه إياه باملقرمدة وفل 
  .جيشه، ويف أثناؤه هلك املترجم به

  وفاته

  .تويف بفاس اجلديد يف العشر األول من شعبان عام أربع عشرة وسبعماية
  م النمرييحممد بن أرق

  .حممد بن رضوان بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أرقم النمريي من أهل وادي آش، يكىن أبا حيىي
  حاله

كان صدراً شهرياً، عاملاً علما، حسيباً، أصيالً، جم التحصيل، قوي اإلدراك، مضطلعاً بالعربية واللغة، إماماً يف 
كان يف هذا كله أبرع من لقيته، إىل سراوة وفضل : الشيخ قال. ذلك، مشاركاً يف علوم من حساب وهيئة وهندسة

رمحه اهللا، كثرياً عند علية من أدركته . جالسته. وعلو حمتده. وتواضع ودين، جارياً يف ذلك على سنن سلفه
ان بغرناطة، إلقامته هبا وتكرر لقائي إياه هبا وبغريها، فرأيت أصيالً جليالً، قد مجع علماً وفضالً، وحسن خلق، وك
  .حسن التقييد، خلطه رونق ميتاز به، ويبعد عن غريه، ويل القضاء ببلجه، مث ويل بعد مدة بربشانة فحمدت سريته

  مشيخته
أخذ القراءات السبع عن أيب كرم جودى بن عبد الرمحن، وقرأ عليه الغريب واللغة، والزمه يف ذلك، وأجاز له 

  .مجلة من العلماء هبا، أيام اختالفه إليها، وإقامته هباوأخذ من غريه ببلده، وصحب بغرناطة . إجازة عامة
  تواليفه

. ألف كتاباً مساه االحتفال يف استيفاء ما للخيل من األحوال، وهو كتاب ضخم وفقت عليه من قبله وأفدته
. واختصر الغريب املصنف، وله تقاييد منثور ومنظوم يف علم النجوم، ورسالة يف اإلسطرالب اخلطى والعمل به

  .وشجرة يف أنساب العرب
  وفاته

  .تويف ليلة السبت السابع عشر لشهر ربيع اآلخر عام سبع ومخسني وسبعماية
  حممد بن حممد أبو عيشون

حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ابن حممد بن خلف بن حممد بن سليمان بن سوار بن أمحد بن حزب 
كىن بأيب عيشون بن محود، الداخل إىل األندلس صحبة موسى بن نصري، ابن اهللا بن عامر بن سعد اخلري بن عياش، امل

عنبسة بن حارثة بن العباس بن املرداس، يكىن أبا الربكات، بلفيقي األصل، مروى النشأة والوالدة والسلف، يعرف 
  .بابن احلاج، وشهر اآلن يف غري بلده بالبلفيقي، ويف بلده باملعرفة القدمية

  أوليته



اتصال نسبه حبارثة بن العباس بن مرادس، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحد خطبايه  قد تقدم
وكان لسلفه، وخصوصاً إلبراهيم من الشهرة بوالية اهللا؛ وإجياب . وشعرايه، رييس يف اإلسالم، ورييس يف اجلاهلية

جهة األمومة، كأيب بكر بن صهيب،  احلق من خلقه ما هو مشهور، حسبما تنطق به الفهارس، يعضد هذا اجملد من
وابن عمه أيب إسحاق، وغريهم، الكثري ممن صنف يف رجال األندلس، كأيب عبد اجمليد املالقي، وابن األبار، وابن 

  .طلحة، وابن فرتون، وابن صاحب الصالة، وابن الزبري، وابن عبد امللك، فلينظر هناك
  حاله

باب الصيانة، غضيض طرف احلياء، نائي جنب السالم، حليف االنقباض نشأة ببلده أملرية عمود العفة، فضفاض جل
واالزورار، آوياً إىل خالص النشب وحبت الطعمة، ال يرى إال يف منزل من سأله، ويف حلق األسانيد، أو يف مسجد 

وال، وال يالبس  من املساجد خارج املدينة املعدة للتعبد، ال جييئ سوقاً، وال جممعاً، وال وليمة، وال جملس حاكم أو
مث ترامى إىل رحلة، فجاس خالل القطر الغريب إىل . أمراً من األمور اليت جرت عادته أن يالبسها بوجه من الوجوه

مث صرف عنانه . جباية، نافضاً إياه من العلماء والصلحاء واألدباء واآلثار بتقييده، وأخذه قيام ذكر، وإغفال شهرة
وهو اآلن نسيج وحده يف أصالة عريقة، وسجية على . ، والقضاء، واخلطابةإىل األندلس، فتصرف يف اإلقراء

السالمة مفطورة فما شيت من صدر سليم، وعقد وثيق، وغور قريب، ونصح مبذول، وتصنع مرفوض ونفس 
وانبساط يفيد حسن نية، إىل حسن العهد، وفضل . ساذجة، وباطن مساو للظاهر، ودمعة سريعة، وهزل يثمر جتلة

وفايدة . كة، ورقة احلاشية، وصالبة العود، وصدق العزمية، وقوة احلامية، وبالغة املوعظة، وجلة الوقتاملشار
العصر، تفنناً وإمتاعاً، فارس املنابر غري اهليابة، وال اجلزوع، طيب النغمة بالقرآن، جمهشاً يف جمال الرقة، كثري 

هذا ما . لى الفيئة، جمماً، حموالً يف رياسة الدين والدنياالشفقة لصاحل العامة، متأسفاً لضياع األوقات، مدمعاً ع
  .يسامح فيه اإلجياز، ويتجاىف عنه االختصار، ويكفى فيه اإلملاع واإلشارة، أبقى اهللا شيخنا أبا الربكات

  مشيخته واليته
. نت رحلته إىل جبايةتقدم قاضياً بقنالش، يف مجادى الثانية عام مخسة عشر وسبع مائة مث ويل مربلة، وإستبونة مث كا
مث . مث رحل إىل فاس. مث عاد فقعد مبجلس اإلقراء من مالقة للكالم على صحيح مسلم، متفقاً على اضطالعه بذلك

آب إىل األندلس، واستقر ببلده أملرية، فقعد مبسجدها اجلامع لإلقراء مث قام قاضياً بربجة ودالية، والبنيول وفنيانة، 
مث قدم قاضياً مبالقة، مث قدم بغرهبا مضافاً إىل اخلطابة، مث أعيد إىل قضاء أملرية، . غريب أملرية مث نقل عنها إىل برية، مث

فتقلد احلكم يف : ومن كتاب طرفة العصر من تأليفنا يف خرب واليته ما نصه. بعد وفاة القاضي أيب حممد بن الصايغ
يوم وصوله مستدعي، وانتابه الطلبة، ووجوه الثالث والعشرين لشعبان من عام سبع وأربعني وسبعمائة، ثالث 

احلضرة والدولة، مهنئني مبثواه من دار الصيانة، وحمل التجلة، إحدى دور امللوك باحلمراء، فطفقوا بغشونه هبا 
وكان وصوله، واألفق قد اغرب، واألرض قد . زرافات ووجداناً يف إتاحة اخلري، وإهلام السداد، وتسويغ املوهبة

ام حظ من أيام الشتاء املوافق لشهر واليته، مل يسح فيه الغمام بقطرة، وال ملعت السماء بنزعة، حىت اقشعرت النصر
أضرت األنفس الشح، وحسر العسر عن ساقه، وتوقفت البذور، فساعده اجلد بنزول الرمحة عند نزوله من مرقاة 

  :تلك احلال املنرب، جمابة دعوة استسقايه، ظاهرة بركة خشوعه، ولذلك ما أنشدته يف
  حىت دعونا العام عاما جمدباً... ظمئت إىل السقيا األباطح والربا 

  علم الغمام قدومكم فتأدبا... والغيث مسدول احلجاب وإمنا 



وتوىل النظر يف األحكام فأجال قداحها، مضطلعاً بأصالة النظر، وإرجاء املشبهات، وسلك يف اخلطابة طريقة مثلى، 
من احملاكاة، باختالف . غراضها، ويصرف على األحكام الكواين والبساطات أساليبهايفرغ يف قوالب البيان أ

وسبب الصواب يقوم على كثري مما يصدع به، من . القبض والبسط، والوعد والوعيد، حظوظها على مقبض العدل
وبقيت مقيماً هبا، . مث صرفت عنها للسبب املتقدم: ودليل االستيعاب، قال شيخنا أبو الربكات. ذلك شاهد البديهة

ملا اشتهر من وقوع الوباء بأملرية، مث أعدت إىل القضاء واخلطابة بأملرية، وكتب بذلك يف أوايل رجب عام تسعة 
مث أعدت إليها يف أواخر رجب سنة ست ومخسني، عسى . وبقيت على ذلك إىل أن صرفت بسبب ما ذكر. وأربعني

  :ثل مبا قاله أبو مطرف بن عمرية رمحه اهللافأنا اآلن أمت. أن سكون االنقطاع هللا سبحانه
  مث جاءت خطة القضاء تليها... قد نسبنا إىل الكتابة يوماً 
  منزالً نابياً وعيشاً كريها... وبكل مل نطق للمجد إال 

  مثل ما يزعم املهندس فيها... نسبة بدلت فلم تتغري 
، وأنت أعلم ببعض ذلك، أن أفضل ما صدر عين وأغرب ما رأيت ما أحكى لك. بدل من لفظ الكتابة إىل اخلطابة

يف ذلك، اخلطة من العمل الذي أخلصت هللا فيه، ورجوت منه املثوبة عليه، وفيه مع ذلك مفتخر ملن أراد أن يفتخر 
  .انتهى كالمه. غري ملفت للدنيا، فعليه عولت سبحانه

  تصانيفه

منها كتاب . رها، أو كلها عري متممة يف مبيضاتوأما تواليفي فأكث: كتب إيل خبطه ما نصه، وهو فصل من فصول
قد يكبو اجلواد يف أربعني غلطة عن أربعني من النقاد، وهو نوع منن تصحيق احلفاظ لدار قطين، منها سلوة اخلاطر 

ومنها كتاب خطر فبطر، . ومنها كتاب قدر جم يف نظم اجلمل. فيما أشكل من نسبة النسب الرتب إىل الذاكر
ومها . ى تنيهات على وثائق ابن فتوح، ومنها كتاب اإلفصاح فيمن عرف باألندلس بالصالحونظر فحظر، عل

ومنها خطرة اجمللس يف كلمة وقعت يف شعر استنصر به أهل األندلس جزء . حركة الدخولية يف املسألة املالقية
. عر أيب الربكات ابن احلاجومنها ديوان شعره املسمى بالعذب واألجاج يف ش. ومنها تاريخ أملرية غري تام. صغري

ومنها عرايس بنات . وخمتصرة مساه القاضي الشريف اللؤلؤ واملرجان اللذان من العذاب واألجاج يستخرجان
ومنها املؤمتن على . اخلواطر اجمللوة على منصات املنابر حيتوي على فصول اخلطب اليت أنشئت بطول بين واخلطابة

ومنها ما اتفق أليب .  أمساء الكتب، والتعريف مبؤلفيها، على حروف املعجمومنها تأليف يف. أنباء أبناء الزمن
ومنها كتاب املرجع بالدرك على من . الربكات فيما يشبه الكرامات ومنها كتاب ما رأيت وما رؤى يل من املقامات

ها الغلسيات، وهو ومن. ومنها ما كثر وروده يف جملس القضاء. أنكر وقوع املشترك ومنها مشبهات اصطالح العلوم
ومنها الفصول واألبواب، يف ذكر من . ما صدر عين من الكالم على صحيح مسلم أيام التكلم عليه يف التغليس

  .أخذ عين من الشيوخ واألتباع واألصحاب

وقد ذهب شرخ الشباب ونشاطه، وتقطعت أوصاله، ورحل رباطه، وأصبحت النفس تنظر هلذا كله بعني : مث قال
وهذه األعمال ال ينشط إليها إال احملركات اليت هي . غفال، وقلة املباالة اليت ال يصل أحد هبا إىل منالاإلمهال واإل

الثاين، . مفقودة عندي، أحدها طلبة جمتمعون متعطشون إىل ما عندي متشوفون غاية التشوف، وأين هذه بأملرية
برأسي به وهو حمال يف عادة هذا الوقت، طلب رياسة على هذا، مىت يرأس أحد هبذا اليوم، وعلى تقدير أن 

. الثالث، سلطان ميأل يد من يظهر مثل هذا، على يده غبطة، وما مت هذا. فالتشوف هلذه الرياسة مفقود عندي



اخلامس، قصد بقاء . الرابع، نية خالصة لوجه اهللا تعاىل يف اإلفادة، وهذا أيضاً مفقود عندي، وال يد من اإلنصاف
السادس، الشفقة على شيء ابتدى، وسعى يف حتصيل مباديه، أن يضيع على . ضعيف بعيد عين الذكر، وهذا خيال

قطع ما سوى هذا اإلشفاق، وهذا السادس، هو الذي يف نفسي منه شيء، وبه أنا أقيد أمساء من لقيت، وما أخذت، 
أنا فيه، فإذا ينظر إىل  وأكثر زماين يذهب يف كيفية اخلروج عما. ويكون إن شاء اهللا إبراز إذا الصحف نشرت

فإنه يرى رجالً مطرقاً أكثر هناره، ينظر . والرمحة يل. العاقل يف هذا الوقت بعني البصرية، ال يسعه إال الشفقة علي
إىل مآله، فال ينشط إىل إصالحه، وهو سابع وال يلبس بالعبادة وهو يف زماهنا املقارب للفوت، وال ينهض إىل إقامة 

ك املعني، وال جينح إىل شيء من راحات الدنيا، ويشاهد من علوم الباطل الذي ال طاقة له على حق كما ينبغي لعدم
رفعه ما يضيق صدر احلر يقضى نصف النهار، حمتالً يف مكان غري حسن، تارة يفكر، وتارة يكتب ما هو على يقني 

رة يسمع مايكره، ال صديق يذكره بأمر منه أنه كذا ال ينتفع به، ونصف النهار يقعد للناس، تارة يرى ما يكره، وتا
اللهم إليك املشتكى يا من بيده اخللف، وال حول . اآلخرة، وال صديق يسليه بأمر الدنيا، يكفيين من هذه الغزارة

  .وال قوة إال باهللا
  شعره

حلجة من عام مخسة ومما نظمته بسبتة يف ذي ا: قال. من مطوالته يف النزعة الغربية اليت انفرد هبا، منقوالً من ديوانه
وعشني وسبعمائة، يف وصف حايل، وأخذها عين األستاذ بسبتة، أبو عبد اهللا بن هانئ، واألديب البارع أبو القاسم 

وملا انفصلت من سبتة إىل بالد الريف زدت عليها إبياتاً يف أوهلا . احلسيين، وأبو القاسم بن حزب اهللا، وسواهم
  :وهيوكثر ذلك بوادي لو من بالد الريف 

  وكفكت دمعاً حني ال عني تذرف... تأسفت ال كن حني عز التأسف 
  ونادى بأنس واملنازل تعنف... ورام سكوناً وهو يف رجل طاير 

  فالفيه ذياك الذي أنا أعرف... أراقب قليب مرة بعد مرة 
  سوى من له يف مأزق املوت موقف... سقيم وال كن ال حيس بدايه 
  وعاجل نفساً داؤها يتضاعف... ف وجاذب قلباً ليس يأوى ملأل

  إذ اهلم يشقيه أو السر ينزف... وأعجب ما فيه استواء صفاته 
  وإن حلت السراء مل يتكيف... إذا حلت الضراء مل ينفعل هلا 

  فؤاد لعمري ال يرى منه أطرف... مذاهبه مل تبد غاية أمره 
  بنوهم وأهلهم وثوب وأرغف... فما أنا من قوم قصارى مهومهم 

  سيغدو جبييب أو سيشعر مطرف... ال يل باإلسراف فكر حمدث و
  بروض أنيق أو غزال مهفهف... وال أنا ممن هلوه جل شأنه 
  بصوت رخيم أو ندمي وفرقف... وال أنا ممن أنسه غاية املىن 
  ويسبيه بستان وليهيه خمرف... وال أنا ممن تزدهيه مصانع 
  بسعي هلا وهو مرجف تراءت يثب... وال أنا ممن مهه مجعها فإن 

  من املال إال مسحة أو جملف... على أن دهري مل تدع يل صروفه 
  وقد غره منها مجال وزخرف... وال أنا ممن هذه الدار مهه 

  وال أنا ممن صان عنه التعطف... وال أنا ممن للسؤال قد انربى 



  فهمتهم فيها مصلى ومصحف... وال أنا ممن جنح اله سعيهم 
  وال يف تقي أمس إىل اهللا يزلف... حى إىل اللهو قايداً فال يف هوى أض

  وحربك من يقضى عليك تعجرف... أحارب دهري يف نقيض طباعه 
  فيعرض عين وهو أزهى وأصلف... وأنظره شزراً بأصلف ناظر 

  فيخرج يف التوقيع أنت املصحف... وأضبطه ضبط احملدث صحفه 
  نه يف األخذ حمتفويبدو جبهلي م... ويأخذ مين كل ما عز نيله 
  سأتبته وهو الذي ظل حيذف... أدور له يف كل وجه لعلين 
  فلم تبق يل فيها عليه تشوف... وملا يئسنا منه هتنا ضرورة 

  لنفسي فما أجدى بتلك التكلف... تكلفت قطع األرض أطلب سلوة 
  إذا ما ختطى النصل قصد مرهف... وخاطرت بالنفس العزيزة مقدماً 

  حلظة فلم يظفر بذاك التصرف... شئون كثرية وصرفت نفسي يف 
  ففي احلني ما استجرهتا وهي تترف... وخضت فألنواع املعارف أحبراً 
  وإن كان أهلوها أطالوا وأسرفوا... ومل أحل من تلك املعاين بطايل 

  على ما مضى من عهده أتلهف... وقد مر من عمري األلذ وها أنا 
  حلرمة ما قد ضاع يل أختوف.. .وإين على ما قد بقي منه إن بقي 
  وحسبك من فرض احملال تعف... أعد ليايل العمر والفرض صومها 

  تعارض آماالً عليها ينيف... على أهنا إن سلمت جدليه 
  تبدل يف حتديثها وحترف... حتدثين اآلمال وهي كدينها 
  وبعد حيق الزهد يل والتقشف... بأين يف الدنيا سأقضي مآريب 

  ولكن لفهم احلال إذ ذاك مل يف... وت إليهم ورب أخالء شك
  يغض وبعض يرثي مث يصدف... فبعضهم يزوي علي وبعضهم 

  وبتعض مبا قد رأيته يتوقف... وبعضهم يومي إيل تعجباً 
  مقتضى العقل الذي عنه يتوقف... وبعضهم يلقى جوابه على 

  على غري ما حتذوه حيذو وخيصف... يسيء استماعاً مث يعد إجابة 
  وال هو يرثي يل وال هو يعنف... ال هو يبدي يل على تعقال و

  عرفنا وكل منهم ليس يعرف... وما أمرنا إال سواء وإمنا 
  وحطوا الدنية من عليل وأنصف... فلو قد فرغنا من على نفوسنا 

  ومل يعرفوا أغوارها وهي تتلف... أما هلم من علة أرمت هبم 
  ومثلي عن تلك احلقائق يكشف. ..وخضنا هلم يف الكتب عن كنه أمرهم 

  فجاء كما يهوى الغريب املصنف... وصنفت يف اآلفات كل غريبة 
  فإن حيجبوا عن مثل ذاك وصرف... وليس عجيباً من تركب جهلهم 
  إذا ما مثلناه أزهى وأسخف... إذا جاءنا بالسخف من نزو عقله 

  أينهض عن كف اجلبان املثقف... فما جاءنا إال بأمر مناسب 



  فديتكم أي احملاسن أكشف... ال كن عجيب األمر علمي وغفليت و
  إذا ما ويف املقدور فالرأي خيلف... إال أهنا األقدار يظهر سرها 

  به قلم األقدار والقلب يرجف... أيا رب إن اللب طاش مبا جرى 
  على رمسك الشرعي من لك يعكف... وإنا لندعوهم وخنشى وإمنا 

  رأيت املنايا وهي يل تتخطف... يل أقول ويف أثناء ما أنا قا
  ألسهمها إن فوقت متهدف... وإين مع الساعات كيف تقلبت 
  ختيل يل طول املدى فأسوف... وما جر ذا التسويف إال شبييت 

  ووقتك يف الدنيا جليس خمفف... إذا جاء يوم قلت هو الذي يلي 
  إذا الح مشس فالنفس تكف... أقدم رجالً عند تأخري أختها 

  ومل أودعهم واخلض ريان ينسف...  لداين املراقد منهم كأين
  وويل شبايب هل يباح التشوف... وهبين أعيش هل إذا شاب مفرقي 
  وتلك على عصر الشباب توظف... وكيف ويستدعى الطريق رياضة 

  ويب بعد حساً فالنار تنسف... مىت يقبل التقومي غري عطوفة 
  دنا التدليس هان التنطف إذا ما... ولو مل يكن إال ظهورة سره 

  وأنت على اململوك أحق وأعطف... أمويل األسارى أنت أىل بعذرهم 
  بأرجلنا والريح باملوج تعصف... قذفنا بلج البحر والقيد آخذ 

  أطل عليها العارفون وأشرف... ويف الكون من سر الوجود عجايب 
  وددت بأن القوم بالكل أسعف... وكعت عليهم نكثة فتأخروا 

  بأبواب االستسالم واهللا يلطف... يس لنا إال أن حنط رقابنا فل
  وإال فماذا يستطيع املكلف... فهذا سبيل ليس للعبد غرها 

وضمتها حماورة بينه وبني نفسه، وقيدهتا عنه زوال يوم الثالثاء التاسع والعشرين حملرم مخس ومخسني : وقال
  :أيب إسحاق اإللبريي، رمحه اهللا، فمنهاوسبعمائة، برابكة العقاب، متعبد الشيخ ويل اهللا 

  إذ ال تقوم بشرحه األلواح... يأىب شجون حديثي اإلفصاح 
  أفال تنزل ساعة ترتاح... قالت صفية إذ مررت هبا 

  ما تبتغى بعد الغدو رواح... فأجبتها لوال الرقيب لكان يل 
  فامسح فديتك فالسماح رياح... قالت وهل يف احلي حي غرينا 

  بيديه منا هذه األرواح... إن الرقيب هو الذي  فأجبتها
  سيان ما اإلخفاء واإلفصاح... وهو الشهيد على موارد عبده 
  ختشى ومنه هذه األفراح... قالت وأين يكون وجود اهللا إذ 

  واشطح فنشوان اهلوى شطاح... فافرح بإذن اهللا جل جالله 
  ال مباحفاحلكم رحب والنو... واهنج على ذمم الرجال وال ختف 
  فالوقت صاف ما عليك جناح... وانزل على حكم السرور وال تبل 
  باسم الذي دارت به األقداح... واخلع عذارك يف اخلالعة يا أخي 



  ضحكت ونور جبينه وضاح... وانظر إىل هذا النهار فسنه 
  فقد استوى رحيانه والراح... أنواره ضحكت وأترع كأسه 

  فجفاؤها بوفائها ينزاح.. .وانظر إىل اجلنيا بنظرة رمحة 
  يبدو لتاركها وما يلتاح... فأجبتها لو كنت تعلم ما الذي 
  قد ساح قوم يف اجلبال وتاح... ما كان معىن غامض من أجله 

  هاموا به عند العيان وساح... حىت لقد سكروا من األمر الذي 
  واهللا جل جالله الفتاح... فاترك صفيك قارعاً باب الرضى 

  فجماعيت حثوا املطي وراح... لى الفالح وخلين يا حي حي ع
ومما نظمته بغرناطة، وبعضه بربجة، وهو مما يعجبين، وأظنه كتبه لك، : وقيدت من خطه يف مجلة ما كتب إيل ما نصه

  :وهو غريب املنزع، وإنه لكما قال
  جتلى هبا األقمار يف مشس الضحى... خذها على رعم الفقيه سالفة 

  منها شراباً للنفوس مربحا... ب ألهلها أبدي أطباء القلو
  قل أنت باإلخالص فيمن قد صحا... وإذا امرؤ قال يف نشواهنا 
  فاهتزت األقدام منها واللحا... يا قوتة دارت على أرباهبا 

  فاشتد يبتدر احلجاب ملوحا... مزجت فغار الشيخ من إظهارها 
  ن يفضحاقد غار من أسرارها أ... ال تعترض أبداً على مسترفد 

  مل يدر ما اإليضاح ملا أوضحا... وكذاك ال تعتب على مستهتر 
  كفراً وحيسب أنه قد سبحا... سكران يعثر يف ذيول لسانه 

  ضاق ذرعاً بالغرام فربحا... كم اهلوى حرب بعض وبعض 
  ثغر ارتياح العاشقني فجرحا... ال ختشني على العدالة هاتفاً 

  حتماً على من ذاقها أن يشطحا... احلب مخر العارفني وقد ضفت 
  عجباً فليس براجح من رجحا... فاشطح على هذا الوجود وأهله 

  غري الشهادة ما أغر وأقبحا... كرب عليهم أهنم موتى على 
  أهج فقل حىت أالقي مفلحا... واهزأ هبم فمىت يقل نصحاؤهم 

  باهللا يا حيىي بن حيىي دع جحا... وإذا أريبهم استخف فقل له 
  جمنون ليلى العارفني به قد حما... سليم قد جنا جمنونكم أبين 

  مع من بذكر حبيبه قد أفصحا... هل يستوي من مل يبح حببيبه 
  فافرح وطب وأهبج وقل ما شئت ما أملح الفقراء يا ما أملحا

ض الطلبة، ومن مقطوعاته اليت هي آيات العجايب، وطرر حلل البدايع يف شىت األغراض واملقاصد، قوله يعتذر لبع
  :وقد استدبره ببعض حلق العلم بسبتة

  بصرييت يف احلق برهاهنا... إن كنت أبصرتك ال أبصرت 
  فالعني ال تبصر إنساهنا... ال غرو أين مل أشاهدكم 

  :ومنها قوله يف غرض التورية، وهو بديع يف معناه



  ومثلي يف وجدي له ال يفند... يلومونين بعد العذار على اهلوى 
  وكيف يرى اإلمساك واخليط أسود...  أمسك عنه قد ذهب الصبا يقولون يل

  :ومنها قوله يف اجملبنات، وهو من الغريب البديع
  على اجلنب واملصفر يؤذن باخلوف... ومصفرة اخلدين مطوية احلشا 

  ولكنها يف احلني تغرب يف اجلوف... هلا هيئة كالشمس عند طلوعها 
  :تقتضي ذلكومنها قوله يف النصح، وهلا حكاية 

  تلقى لبذل النصح منه قبوال... ال تبذلن نصيحة إال ملن 
  ويكون إن عدم القبول فضوال... فالنصح إن وجد القبول فضيلة 

  :ومنها يف احلكم
  من دروب العيون واآلذان... ما رأيت اهلموم تدخل إال 

  تلق مهاً فال تثق بضمان... غض طرفاً وسد مسعاً ومهما 
  :من املعاين املبتكراتومنها قوله، وهو 

  فالدمع منها بعد بعدك ما رقا... حزنت عليك العني يا مغىن اهلوى 
  أو ما ترى ثوب املآمت أزرقا... ولذاك قد صبغت بلون أزرق 

  :ومما نظمته يف عام أربعة وأربعني يف التفكر يف املعاين، مغلق العينني: ومنها قوله يف املعاين الغربية، قال
  عند انغماض العني يف جفنها... حصلته  أحبث فيما أنا

  متضغ ما خيرج من بطنها... أحسبىن كالشاة جمترة 
ومما نظمته بني أندرش وبرجة عام أربعة وأربعني، وأنا راكب مسافر، وهو مما يعجبين، إذ ليس كل ما يصدر : وقال

  :قلت وحبق أن يعجبه. عين يعجبين
  طيها األمان فتقبليدان فأع... تطالبين نفسي مبا ليس يل به 
  يصاحل عنها باحملال فيفصل... عجبت خلصم جل يف طلباته 

  :قال ومما نظمته يف السنة املذكورة من ذم النساء
  للذي يصلح الكنيف من أجله... ما رأيت النساء يصلحن إال 

  فعلى هذه الشريطة صاحلهن ال تعد بأمرئ عن حمله
  :ومما نظمته يف السنة املذكورة: قال

  رت النساء دهراً فلم أبلغ آذاين صفاهتن الذميمةقد هج
  خصه املصطفى بأقبح شيمة... ما عسى أن يقال يف هجو من قد 

  أو يبقى لنا قصر العقل والدين إذا عدت املثالب قيمة
 ولو رحل رجل إىل خراسان، ومل. وما نظمته يف تاريخ ال أذكره اآلن، هذان البيتان، ومل أر معنامها ملن مضى: وقال

يأت إال هبما، كان ممن مل خيفق مسعاه، وال أجدب مرعاه، ينفتح هبما للقلب باب من الراحة فسيح، إذا أجهده ما 
وهذه احملنة من شر ما ابتلى به بنو آدم، شنشنة نعرفها من . يكابد من املضاضة، ونقض العهود، واختالف الوعود

  :ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي. أمرهم
  كفونا مؤونات البقا على العهد... وان اخليانة إهنم رعى اهللا إخ



  نراوح بني النسئة والنقد... فلو قد وفوا كنا أسارى عقوقهم 
وقال يداعبين، وعلى سبيل الكناية خياطبين، ولقد لقيت، رجالً ببالد اهلند يعرف بأيب الربكات ابن احلاج، وكان 

  :بعني وسبعمائةبرد يف بستان كان له، فقلت أهجوه عام أربعة وأر
  فغدا أبو الربكات ال أبا الربكات... قالوا أبو الربكات جم ماؤه 

  أوىل من أن يكىن مبعدومات... قلنا ألن يكىن مبوجوداته 
  :ومما نظمته عام مخس وأربعني وسبعمائة

  أبث من وعظي بني البشر... قد كنت معذوراً بعلمي وما 
  لم فخان النظربالوعظ والع... من حيث قد أملت إصالحهم 

  أصوات وعاظ جلود البقر... فلم أجد أوعظ للناس من 
ومما نظمته مبرسى تلهى، من بلد هنني، عام ثالثة ومخسني، وقد أصابين هوس يف البحر وخاطبت به بعض 

  :األصحاب
  تدريه من هوس قدمي فيه... رأسي به هوس جديد ال الذي 
  الذي أخفيه قد حل من ذاك... قد حل ما أبديه من هذا كما 

وبت حبمام اخلندق من داخل أملرية ليلة اجلمعة الثامن من شهر حمرم عام اثنني وثالثني منفرداً، : ومن امللح قوله، قال
فطفى املصباح، وبقيت مفكراً، فخطر ببايل ما يقول الناس من ختيل اجلن يف األرحاء واحلمامات، وعدم إقدام كافة 

فردين بالليل، ال سيما يف الظالم، واستشعرت قوة يف نفسي عند ذلك، أعراض الناس إال ما شذ عند دخوهلا من
  :وأوهام، فقلت مرجتالً، رافعاً بذلك صويت

  إن عرضت للبيع غري مثني... زعم الذين عقوهلم قدرها 
  أن الرحا معمورة باجلن واحلمام عندهم كذا بيقني

  صفني للحرب هذا اليوم من... إن كان ما قالوه حقاً فاحضروا 
  بأين مصارع قيس اجملنون... فلئن حضرمت فاعلموا حبقيقة 

ودخلت رياضاً يوماً، فوجدت كساء منشوراً للشمس مل أعرفه من حواجيي، وال من حوايج حارسة البستان، : قال
  :فسألتها فقالت، هو جلاريت فقلت

  مايل كأين كنت من أعدائها... من منصفي من جاريت جارت على 
  أرضي وأمت فيه بيس كسائها... مس اليت انتشرت على عمدت إىل الش

  سرت حلجب السحب جل ضياءا... لوال غيوم يوم تيبس الكسا 
  أصبحت مزوراً على خبالئها... لقضيت منهم اخلسار ألنين 

قلت، وصرت إىل مغىن حبمة بدانة وسار معي كلب كان حيرس رياضي امسه قطمري، وهو فيما يذكر كلب أهل 
  :بعض األقوال، فتبعين من أملرية إىل احلمة، مث من احلمة إىل أملرية، فقلتالكهف، يف 

  يونس قليب بطول الطريق... رحلت وقطمري كليب رفيقي 
  يالحظين حلظ خل شفيق... فلما أخنت أناخ حذائي 
  يتغىن الصيديق الصدوق... ويرعى أذمة رفقي كما 
  بلؤمهم مل يوفوا حقوق... على حني قومي بين آدم 



  وبني أخ مستحب شفيق... وال فرق بني األباعد منهم 
  هوى اشتياق بقلب خفوق... أو ابن مىت تلقاه تلقه 

  وال ذي إخاء صحيح حقيق... فما منهم من ويل محيم 
  عليهم فيا وليهم من رفيق... وناهيك ممن يفضل كلباً 

  أىب الربكات الفىت البلفيق... أال من يرق لشيخ غريب 
  :مته بتاريخ ال أذكره هذان البيتانومما نظ: وقال

  على أنين للشر أول سابق... وأين اخلري من زماين وأهله 
  فتلك لعمر اهللا إحدى البوايق... حلا اهللا دهراً قد تقدمت أهله 
  :ومن النزعات الشاذة األغراض

  مل يتركوا عرض الدنيا لفضلهم... ال بارك اهللا يف الزهاد إهنم 
  يصايروها فملوا ثقل محلهم... ياة فلم بل أثقلتهم تكاليف احل

  من غبطة الترك يف حرص ألجلهم... وعظم الناس منهم تركها فغدوا 
  زاداً وأعلى الناس طراً فضل تركهم... نعم أسلم أن القوم إذ زهدوا 

  ال شيء أبني من ترجيح فضلهم... من حيث قد أحرز والترجيح دوهنم 
  حيكى لنا الزهد يف ذاعن أجلهم. ..فاملال واجلود والراحات غاية ما 

  والزاهدون براحات القلوب مع األبدان سروا وعزوا بعد ذهلم
  منه وزادوا ثناء الناس كلهم... فكل ما فرقوا قد حصلوا غرضاً 

  :ومما نظمته عام أربعني يف ذم اخلمر من جهة الدنيا، ال من جهة الدين، إذ ليس بغريب: قال
  تكر على دين الفىت بفساد...  لقد ذم بعض اخلمر قوم ألهنا

  حتل من الدنيا بأعظم ناد... وقد سلموا قول الذي قال إهنا 
  ملدمنها من طارف وتالد... وتذهب باملال العظيم فلن ترى 

  سفيهاً حليف الغي بعد رشاد... فيمسي كرمياً سيداً مث يغتدي 

  وإال فلم يأتوا لذاك بشاد... وقالوا تسلى وهو عارية هلا 
  ومرأى به للطريف سري جواد... ونور وحسناء طفلة  وصلة

  أواخرها مقرونة مبهاد... وهل يدانوي من مرارهتا اليت 
  ألصبح مسروراً بأطيب زاد... ولو أشرب اإلنسان مهالً هبذه 

  بالرغم من برق وساد... ومن حسن حال الشاربني يقينها 
  رقاد إذا غلبت تكسوه ثوب... ومن حسن ذا احملروم أن مدامه 

  وحيدوهم حنو املروءة حادي... فيختلف الندمان طراً لروحه 
  فيمسي بال حرب رهني جالد... ومن حسنه بني الورى ضرب ظهره 

  خيففون بيعاً حبسن غواد... جمانني يف األوهام قد ضل سعيهم 
م مخسني وأنا منزو يف غار ومن نظمه يف اإلحناء على نفسه، واستبعاد وجوه املطالب يف جنسه، مما نظمته يوم عرفة عا

  :ببعض جبال أملرية



  صاحلني قالوا من األبدال... زعموا أن يف اجلبال قوماً 
  فسيلقاهم على كل حال... وادعوا أن كل من ساح فيها 

  بنعال طوراً ودون نعال... فاخترقنا تلك اجلبال مراراً 
  وشبا عقرب كمثل النبال... ما رأينا فيها سوى األفاعي 

  ال تسلين عنهم بتلك الفيال... خيترون بالليل عدواً  وسباعاً
  رأينا نواجذ الريبال... ولو كنا لدى العدوة األخرى 

  وإذا أظلم الدجى جاء إبليس إلينا يزور طيف اخليال
  ه أصيبت عقولنا باخلبال... هو كان األنيس فيها ولوال 
  لليس تلقى الرجال غري الرجا... خل عنك احملال يا من تعين 

  :ومن املنازع الغريبة ذم األصحاب ومدح األعداء، فمن ذلك قويل: قال
  فموردهم أنسى املصدر... جزى اهللا باخلري أعداءنا 

  وهم صرفونا عن املنكر... هم محلونا على العرف كرهاً 
  وهم بوؤونا ذرى املنرب... وهم أقعدونا مبجلس حكم 

  وهم صريونا أئمة علم ودين وحسبك من مفخر
  وإن جيت باإلمث مل يعذر... بأول فدى مأمث  عدوي

  وأنت ترى متحيص من يعدل بني املسيء وبني الرب
  وال زود اهللا أصحابنا بزاد تقى وال خري

  وما كنت لو الهم باملخرب... هم جرؤونا على كل إمث 
  فكانوا أضر من الفاتر... وعدوا من إكبار آثامنا 

  أعاروين بريوإين مما ... أعارين القوم ثوب التقى 
  وإين بالنصح منهم حر... إذا خدعوين ومل ينصحوا 

  يصدق يف غضب يفتر... فمن كان يكذب حال الرضى 
  حيكم النفس هوى الفر... بلى سوف تلقى لدى احلالتني 

  نبيع هبا وهبا نشتر... فيا رب أبق علينا عقولنا 
  :ما معناهوما رأيت هذا املعىن قط ألحد، مث رأيت بعد ذلك لبعضهم : قال

  فال أذهب الرمحن عين األعاديا... عدايت هلم فضل على ومنة 
  وهم نافسوين فاكتسبت املعاليا... هم حبثوا عن زليت فاجتنبتها 
  :وما نظمته، متخيالً أين سابق معناه: قال. فوقع حافري على ساق هذا

  ضنني بالليايل الطيبات... خلنا ليلة من كف دهر 
  مسالك قد جلني عن الشتات... يها سلكنا للهوى والعقل ف

  وحق اهللا مرعى الثبات... قضينا بعض حق النفس فيها 
  بدت حسناته يف السيئات... فلم نر قبله يف الدهر وقتاً 
  .مث رأيت بعد ذلك على هذا



  تسرق يف نسكها الذنوب... ال وليال على املصلى 
املعىن، وأوضحته، وجلوته على كرسي التقعيد  فوقعت ساقي على حافر هذا احملروم، إال أين جردت ذلك يف

  .والتنجيد، فلوال التاريخ لعاد سارق الربق
  نثره

وأما نثره فنمط مرتفع عن معتاد عصره، استنفاراً وبالغة، واسترساالً وحالوة، قلما يعرج على السجع، أو يأمر 
كتب إيل عند إيايب من . لب منه يسرياًعلى التكليف، وهو كثري حبيث ال يتعني عيونه، ولكن نلمع منه نبذة، وجن

  :الرسالة إىل ملك املغرب، متمثالً ببيتني ملن قبله، صدر هبما

  فحبه املشهور من مذهيب... يا أيتها النفس إليه اذهيب 
  طلوعه مشساً من املغرب... إيأسى التوبة من حبه 

ولو كان . مشساً، ألصبح جلها لك عبادبل حملك، أمثل من التمثيل بالشمس، فلو كان طلوعك على هذه األقطار 
ولوال معرفتنا معشر إخوان الصفا، بأقرار أنفسنا، حلكمنا بأن قلوبنا متامي . نزولك مطراً لتكيفت الصخور تراباً دمثاً

ألصدقائنا، ولكن سبقت عيو السعادة، بالكالت فلو تصادف بالرضى حمالً، ألن حتصيل احلاصل حمال، ال زلت 
  .الذي ال تأخذه سنة وال نوم مكنوفة بربكة الذي يرومه رامي والسالمحمروساً، بعني 

ختصكم يا حمل اإلبن األرضى والدة، واألخ الصادق : وكتب إيل عندما تقلدت من رياسة اإلنشاء ما تقلدت
لهفان إخالصاً ووداً، خصكم اهللا من السعادة بأعالها مرقى، وأفضلها عقىب، وأمحدها غىن، وأكرمها مسعى، حتية ال

إىل أيام لقائك، املسلى عنها بتأميل العود إليها، املزجى أوقاته بترداد الفكر فيها، حممد بن احلاج، أبقاه اهللا، عن 
واهللا على ما نقول وكيل، معرفاً أنين بعالقمه، وتصليين . شوق، والذي ال إله إال هو، مل أجد قط مثله إىل ويل محيم

على أنك مل تزد بذلك رتبة . توقلكم بالرتبة، اليت ما زال أحباؤكم هبا ممطويل بره عن كسره جمامعه، ملا اعتين به من
على ما كنت باعتبار األهلية، واملكانة العلية، إال عند األطفال واألغفال، واحمللقني من النساء والرجال، ال كن 

ولو كانت .  كن على اجلمهورأفزعتنا هذه املخاطبة احملظية يف قالب اجلمهور، ومل نسر فيها، على األصح، ال
مصارف الوجود بيدي، والفتك من الوجود، منازل أمسايه منازل، وأوطأتك أفالكه مراكب، وأوردتك كوثره 

وقد تبلغ املقاصد مبالغ ال تنتهي . مشرباً، وأحللتك أرفعه معقالً، وأقبستك بدره مصباحاً، وأهدتك أسراره حتفاً
ولو كانت . لتلك اجلملة اجلليلة الفاضلة، مما اهللا رقيب عليه، وحميط بدقايقه أقاصيها األعمال، فنحن وما نضمره

هلذا العبد الغافل، املأسور يف قيد نفسه، احملزون على انتهاب األيام، رأس عمره يف غري شيء، دعوة يساعدها الوجد 
هللا شهيد على ما تكنه األفئدة، حىت يغلب على ظنه، أن العليم بذات الصدور، والها من قبوله بارقة، خلصك هبا، وا

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل
  .والفضل جم، واحملاسن عديدة، فلنقصر اضطراراً، ولنكف امتثاالً للرسم، وانقياداً، أمتع اهللا به

  حممد بن عبد اهللا بن منظور القيسي

  من أهل مالقة يكىن أبا بكر
  أوليته



تقدم، واألصالة، تشهد بذلك مجلة أوضاع، منها الروض احملظور ي أصله من إشبيلية، من البيت املشهور بالتعيني وال
  .وغريه. أوصاف بين منظور

  حاله
كان جم التواضع والتخلق، كثري الرب، مفرط اهلشة، مبذول البشر، عظيم املشاركة، سريع . من كتاب عائد الصلة

نكة، قدمي العالة، بصرياً بالشروط، ويل اللسان إىل الثناء، مسترسالً يف باب اإلطراء، درباً على احلكم، كثري احل
القضاء جبهات كثرية، وتقدم مبالقة، بلده فشكرت سريته، ومحدت مدارته، وكان سريع العربة، كثري اخلشية، حسن 

االعتقاد، معروف اإليثار والصدفة، شايع اإلقراء ملن أمل بصقعه، واجتاز على حمل واليته، جارياً على سنن سلفه، 
  .فال يقصر ينظم وينثر،

  مشيخته
قرأ على األستاذ أيب حممد بن أيب السداد الباهلي، والزمه وانتفع به، ومسع على غريه من األعالم، كاخلطيب الويل 

أيب عبد اهللا الطنجايل، والعدل الرواية املسن أيب عبد اهللا بن األديب، واملسن أيب احلكم مالك بن املرحل، وعلى 
حممد بن أمحد األقشري الفاس، ولبس عنه خرقة التصوف، وعلى اخلطيب أيب عبد اهللا الشيخ الصويف أيب عبد اهللا 

. بن رشيد، وعن الشيخ القاضي أيب اجملد بن مخيس باجلزيرة اخلضراء، وعلى اخلطيب الزاهد أيب عبد اهللا السالل
والوزير املعمر أبو عمر الطنجي، وكتب إليه باإلجازة، أبو عبد اهللا بن الزبري، والفقيه أبو احلسن ابن عقيل الرندي، 

  .نقلت ذلك من خطه. وأبو احلكم بن منظور ابن عم أبيه، واألستاذ أبو عبد اهللا بن الكماد
  تواليفه

وكتاب السحب الواكفة . أخربين أنه ألف نفحات املسوك، وعيون الترب املسبوك يف أشعار اخللفاء والوزراء وامللوك
وكتاب الصيب اهلتان . ا تضمنه املضنون به على غري أهله من اعتقاد الفالسفةوالظالل الوارفة، يف الرد على م

وكتاب . الواكف بغايات اإلحسان املشتمل على أدعية مستخرجة من األحاديث الصحيحة النبوية وسور القرآن
على أربعني وكتاب يشتمل . الربهان والدليل يف خواص سور التنزيل، وما يف قراءهتا يف النوم من بديع التأويل

. موصولة األسانيد، وكتاب حتفة األبرار يف مسألة النبوة والرساة، وما اشتملت عليه من األسرار. حديثاً يف الرقايق
  .والسعي املشكور، فيما وصل إليه، أو حتصل لديه من نوازل القاضي أيب عمر بن منظور. وكتاب الفعل املربور

  شعره

  :ومن شعره قوله
  فثق فدينك بالرمحن واصطرب... ل من أثر ما للعطاس وال للفا

  جتري على السن املربوط بالقدر... وسلم األمر فاألحكام ماضية 
  حممد بن هارون الغساين

  حممد بن علي بن اخلضر بن هارون الغساين من أهل مالقة يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن عسكر
  حاله

ذا حظ صاحل من رواية . ياً متوقد الذهن، متفنناً يف مجلة معارفكان مغرباً جموداً، حنو. من كتاب الذيل والتكملة
احلديث، تارخياً، حافظاً، فهيماً، مشاوراً، دؤوباً يف الفتوى، متيناً يف الدين، تام املروءة، سنياً فاضالً، معظماً عند 

د اإلمجال، حمسنا إىل اخلاصة والعامة، حسن اخللق، مجيل العشرة، رحيب الصدر، مسارعاً إىل قضاء احلوايج، شدي



من أساء إليه، نفاعاً جباهه، مسحاً بذات يده، متقدماً يف عقد الوثائق، بصرياً مبعانيها، سريع البديهة يف النظم والنثر، 
  .مع البالغة، واإلحسان يف الفنني

أب يعبد اهللا بن نصر، يوم ويل قضاء مالقة نايباً عن القاضي أيب عبد اهللا بن احلسن مدة، مث ويل مستبداً بتقدمي األمري 
وأشفق من ذلك وامتنع منه وخاطبه مستقفياً، وذكر أنه ال . السبت لليلتني بقيتا من رمضان عام مخس وثالثني

فتقلدها، وسار فيها أحسن سرية، وأظهر احلقوق اليت . يصلح للقيام مبا قلده من تلك اخلطة تورعاً منه فلم يسعفه
  .حكامكان الباطل قد غمرها، ونفذ األ

  .وكان ماضي العزمية، مقداماً، مهيباً، جزالً يف قضائه، ال تأخذه يف اهللا لومة ألئم، واستمر على ذلك بقية عمره
  مشيخته

روى عن أيب إسحاق الزوايل، وأيب بكر بن عتيق بن منزول، وأيب جعفر اجليان، وأيب حسن الشقوري، وأيب احلجاج 
  .زكريا اإلصبهاين مقيم غرناطة بن الشيخ، وأيب اخلطاب بن واجب، وأيب

  من روى عنه
وحدث عنه باإلجازة، أبو عبد . روى عنه أبو بكر بن مخيس ابن أخته، وأبو العون، وأبو عبد اهللا ابن بكر اإللبريي

اهللا األبار، وأبو القاسم ابن عمران، وكتب باإلجازة للعراقيني من أهل بغداد الذين استدعوها من أهل األندلس، 
  .تقدم يف رسم أيب بكر بن هشام، وضمنها نظماً ونثراً اعترف له باإلجادة فيهماحسبما 
  تصانيفه

ومنها أربعون حديثاً التزم فيها . منها املشرع الروي يف الزيادة على املروى. صنف كتباً كثرية، أجاد فيها وأفاد
وخه، وسعة روايته، ومنها نزهة موافقة اسم شيخه، اسم الصايب، وما أراه سبق إىل ذلك، وهو شاهد بكثرة شي

ومنها اخلرب املختصر، يف السلوى عن ذهاب البصر، ألفه أليب حممد بن أيب . الناظر يف مناقب عمار بن ياسر
ومنها رسالة يف ادخار الصرب، وافتخار القصر والفقر، ومنها اإلكمال واإلمتام يف صلة . األحوص الضرير الواعظ

هل مالقة الكرام وله اسم آخر، وهو مطلع األنوار ونزهة األبصار، فيما احتوت عليه اإلعالم مبجالس األعالم من أ
واختر منه املنية عن إمتامه فتوىل إمتامه ابن أخته أبو . مالقة من الرؤساء واألعالم واألخيار، وتقيد من املناقب واآلثار
  .بكر حممد بن مخيس املذكور، وقد نقلت منه يف هذا الكتاب

  شعره
  :عره، وقد نعيت إليه نفسه قبل أن تغرب من مساء معارفه مشسهومن ش

  كأين منها بعد كرب أحلم... وملا انقضى إحدى ومخسون حجة 
  مدى احلتف مين على منه أسلم... ترقيت أعالها ألنظر فوقها 
  ترقيت يف حنوة وهو سلم... إذا هو قد أدنت إليه كأمنا 

  :وقال يف أحدب
  جابه يف هنر عامية... وأحدب حتسب يف ظهره 

  يف ظهره زواية قامية... مثلث اخللقة الكنه 

  :ومن أمثال نظمه قوله، وقد استدعيت منه إجازة
  وال كن ما أجبت حمتمل سهل... أجبتك ألين ملا رمته أهل 

  ومايل حمم يف الورود وال هنل... وما العلم إال حبر طال مدانه 



  يتان البطالة واجلهلعلى احمل... فكيف أراين أهل ذاك وقد أتى 
  ملا يرجتيه العبد من فضل أهل... وأسأل ريب العفو عين فإنه 

  .ختميناً يف حنو أربع ومثانني ومخسماية: مولده
  .ظهر يوم األربعاء ألبرع خلون من مجادى اآلخرة، عام ستة وثالثني وستماية: وفاته

  حممد بن حيىي األشعري املالقي

بن أمحد بن حممد ابن أيب بكر بن سعد األشعري املالقي يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف  حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي
وامسه عامر بن أيب عامر بن أيب . بابن بكر، من ذرية بلج بن حيىي بن خالد بن عبد الرمحن بن يزيد بن أيب بردة

يف مجلة من دخل األندلس ذكره ابن حزم . وامسه عبد اهللا بن قيس صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. موسى
  .من العرب

  حاله
األشعري املالقي فسيح . كان من صدور العلماء، وأعالم الفضالء، سذاجة ونزاهة ومعرفة وتفنناً. من عائد الصلة

الدرس، أصيل انظر، واضح املذهب، مؤثراً لإلنصاف، عارفاً باألحكام والقراءات، مربزاً يف احلديث، تارخياً 
 وجترحياً، حافظاً لألنساب واألمساء والكىن، قامياً على العربية، مشاركاً يف األصول والفروع، وإسناداً، وتعديالً

واللغة والعروض والفرايض واحلساب خمفوض اجلناح، حسن التخلق، عطوفاً على الطلبة، حمباً يف العلم والعلماء، 
معروف بنصرة . عزيز النفس، نافذ احلكم، صوالةجمالً ألهله، مطرح التصنع، عدمي املباالة بامللبس، بادي الظاهر، 

مث ويل القضاء هبا، فأعز . تقدم للشياخة ببلده مالقة، ناظراً يف أمور العقد واحلل، ومصاحل الكافة. من أزر إليه
  .اخلطة، وترك اهلوادة، وإنفاد احلق مالزماً للقراءة واإلقراء، حمافظاً لألوقات، حريصاً على اإلفادة

اء واخلطابة بغرناطة يف العشر األول حملرم سبعة وثالثني وسبعماية، فقام بالوظايف، وصدع باحلق، مث ويل القض
وجرح الشهود فزيف منهم ما ينيف على السبعني عدداً، واستهدف بذلك إىل معادة ومناضلة، خاض تبجهاً، 

حىت كان . والكيد العظيم، ما نال مثلهوصادم تيارها، غري مبال باملغبة، وال حافل بالتبعة، فناله لذلك من املشقة، 
جرت يف هذا الباب حكايات إىل أن استمرت احلال على ما . ال يطمئن على حاله. ميشي إىل الصالة ليالً يف مسلة

وعزم عليه األمري يف بعض من اخلطة، لريده إىل العدالة، فلم جيد يف قناته مغمزاً، وال يف عوده معجماً، . أراده اهللا
العلم باحلضرة، يقري فنوناً منه مجة، فنفع وخرج، ودرس العربية والفقه واألصول، وأقرأ القرآن،  وتصدر لبث

. وعلم الفرايض واحلساب، وعقد جمالس احلديث، شرحاً ومساعاً، على سبيل من انشراح الصدر، وحسن التجمل
  .وخفض اجلناح

وقريبنا مصاهرة، أبو عبد اهللا بن أيب بكر،  وذكره القاضي املؤرخ أبو احلسن بن احلسن، فقال، وأما شيخنا،
كان له رمحه اهللا، مع كل قولة، وصولة، وعلى كل رابع ال يعرف . فصاحب عزم ومضاء، وحكم صادع وقضاء

ذرة، فأحرق قلوب احلسدة والصب، وأعز اخلطة، مبا أزال عنها من الشوائب، وذهب وفضض كواكب احلق 
  . املذهالت، واحتج وبكت، وتفقه ونكتمبعارفه، ونفذ يف املشكالت، وثبت يف

  توقيعه
وحدثنا صاحبنا، أبو جعفر الشقوري، قال كنت قاعداً يف جملس حكمه، فرفعت إليه امرأة رقعة، مضموهنا أهنا : قال

احلمد هللا، : حمبة يف مطلقها، وتبتغي من يستشفع هلا يف رجها، فتناول الرقعة، ووقع يف ظهرها للحني من غري مهلة
ف على ما باملقلوب، فليصغ لسماعه إصاغة مغيث، وليشفع للمرأة عند زوجها، تأسياً بشفاعة رسول اهللا من وق



والسالم يعتمد . واهللا يسلم لنا العقل والدين، ويسلك بنا مسالك املهتدين. صلى اهللا عليه وسلم لرببرة يف مغيث
، فقال يل بعض األصحاب، هال كان هو قال صاحبنا. على من وقف على هذه األحرف من كاتبها، ورمحة اهللا

  .فقلت الصحيح أن احلاكم ال ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه على النصوص. الشفيع هلا
  شعره

  :ومل يسمع له شعر إال بيتني يف وصف قوس عريب النسب يف شعر من ال شعر له، ومها
  زوراً تزري بعطف البان والصنم... هام الفؤاد يف بنت النبع والنشم 

  من يلق مقتلها تصميه أو تصم... قامتها متام معطفها  قوام

  مشيخته

قرأ على األستاذ املتفنن اخلطيب أيب حممد بن أيب السداد الباهلي القرآن العظيم مجعاً وإفراداً، وأخذ عنه العربية 
زرجي القرطيب، وعلى الشيخ الراوية الصاحل أيب عبد اهللا حممد بن عياش اخل. والفقه واحلديث، والزمه، وتأدب به

ومن أشياخه . قرأ عليه كثرياً من كتب احلديث، منها كتاب صحيح مسلم، ومسع عليه مجيعه إال دولة واحدة
والفقيه املشاور، الصدر الكبري، أبو عبد اهللا بن ربيع، . القاضي أبو القاسم قاسم بن أمحد بن حسن بن السكوت

نجايل، والشيخ القاضي أبو احلسن ابن األستاذ العالمة أيب احلجاج واخلطيب القدوة الويل أبو عبد اهللا بن أمحد الط
واخلطيب الويل . بن مصامد، واألستاذ خامتة املقريني أبو جعفر بن الزبري، واخلطيب احملدث أبو عبد اهللا بن رشيد

هللا بن الكماد والشيخ األستاذ أبو عبد ا. الصاحل أبو احلسن بن فضيلة، واألستاذ أبو احلسن بن اللباد املشريف
وأجازه من أهل سبتة شيخ الشرفا أبو علي بن أيب تلنقة ختر مب ربيع، والعدل الراوية أبو فارس . السطي اللبليسي

عبد العزيز بن اهلواري، وأبو إسحاق التلمساين، واحلاج العدل الراوية أبو عبد اهللا بن احلصار، واألستاذ املقري ابن 
يسي، واألستاذ أبو بكر ابن عبيدة، والشيخ املعمر أبو عبد اهللا بن أيب القاسم بن عبيد أيب القاسم بن عبد الرحيم الق

ومن أهل إفريقية األديب املعمر أبو عبد اهللا حممد بن هارون، وأبو العباس أمحد ابن حممد األشعري . اهللا األنصاري
ومن أهل مصر النسابة شرف . لبلوىاملالقي نزيل تونس وحممد بن سيد الناس اليعمري، وعثمان بن عبد القوي ا

واحملدث الراوية أبو املعايل أمحد بن إسحاق، ومجاعة غريهم من املصريني . الدين عبد املؤمن ابن خلف الدمياطي
  .والشاميني واحلجازيني

  مولده
  .يف أواخر ذي حجة من عام أربعة وسبعني وستماية

  وفاته
اً حمرضاً، زعموا أن بغلة كان عليها كبت به، وأفاق رابط اجلأش، فقد يف مصاب املسلمني يوم الناجزة بطريف شهيد

وقال انصرف هذا يوم الفرج، إشارة . وأشار عليه بعض املنهزمني بالركوب فلم يكن عند قوة عليه. جمتمع القوى
دى األوىل ، وذلك ضحى يوم االثنني السابع من مجا" فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله " إىل قوله تعاىل يف الشهداء 
  .عام أحد وأربعني وسبعمائة
  حممد بن حيون بن القاسم

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن حممد ابن علي بن موسى بن إبراهيم بن حممد بن 
  .ناصر بن حيون بن القاسم بن احلسن بن حممد بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعايل عنه



  :نقل من خطهحسبما 
  أوليته

  .معروفة كان وليته مثله
  حاله

هذا الفضل مجلة من مجل الكمال، غريب يف الوقار واحلصافة، وبلوغ املدى، واستوىل على األمم حلماً وأناة، وبعداً 
عن الريب، ومتسكاً بعرى النزاهة، واستمساكاً مع االسترسال، وانقباضاً مع املداخلة، معتدل الطريقة، حسن 

اراة، مالكاً أزمة اهلوى، شديد الشفقة، كثري املواساة، مغار حبل الصرب، مجيل العشرة، كثيف ستر احليا، قوي املد
النفس، رابط اجلأش، رقيق احلاشية، ممتع اجملالسة، متوقد الذهن، أصيل اإلدراك، بارعاً بأعمال املشيخة، إىل جالل 

بة، ومحل راية البالغة، واإلعالم يف ميادين البيان، رحلة الوقت املنتمى، وكرم املنصب، ونزاهة النفس، ومالحة الشي
مستبحرة النظر، . مقنعة الشاهد. يف التربيز بعلوم اللسان، حلية اخلصل والفضل يف ميداهنا، غريبة غريزة احلفظ

وميزان . البديعوصناعة . أصيلة التوجيه، برية عن النوك والغفلة، مرهفة باللغة والغريب، واخلرب والتاريخ والبيان
العروض، وعلم القافية وتقدماً يف الفقه، ودرساً له، وبراعة يف األحكام، وإتقان التدريس، والصرب، والدؤوب عليه، 

  .بارع التصنيف، حاضر الذهن، فصيح اللسان مفخرة من مفاخر أهل بيته
  واليته

يفهق علماً باللسان، ومعرفة مبواقع  قدم على احلضرة يف دولة اخلامس من ملوك بين نصر، كما استجمع شبابه،
البيان، وينطق بالعذب الزالل من الشعر، فسهل له كنف الرب، ونظم يف قالدة كتاب اإلنشاء، وهو إذ ذاك مثينة 

مث تقدم، فثقل من طور احلكم، إىل أن قلد الكتابة والقضاء . اخلزرات، حمكمة الرصف فشاع فضله، وذاع رجله
والية غريها اليت أعقبها والية مالقة يف الرابع من شهر ربيع اآلخر عام سبع وثالثني  واخلطابة باحلاضرة، بعد

عظيم اهليبة، قليل . وطبق مفصل الفضل ماضي الصرمية، حي اإلجهار، نافذ األمر. فاضطلع باألحكام. وسبعماية
ه، ويشف صقاله، وتربأ من مما يريق ديباجت. الناقد، مطعم التوفيق، يصدع يف مواقف اخلطب بكل بليغ من القول

. جزيل احلياء والكرامة. واستعمل يف السفارة للعدو ناجح املسعى، ميمون النقيبة. خالل اخلطباء جوانبه وأطرافه
من غري زلة ختفض، وال هنة تؤثر، فتحيز إىل . إىل أن عزل عن القضاء يف شعبان من عام سبعة وأربعني وسبعة ماية

رغ إلقراء العربية والفقه ومل ينشب أمريه املنطوي على اهلاجس، املغري مبثله، أن قدمه التحليق لتدريس العلم، وتف
فانتقل إليه جبملته، وكانت بينه وبني شيخنا أيب . قاضياً بوادي آش، بنت حضرته، معززة بسندها الكبري اخلطة

يوش عنه . منها قوله. بدايع .احلسن بن اجلياب صداقة صادقة، ومودة مستحكمة، فجرت بينهما أثناء هذه النقلة
  :خطة القضاء اليت اخترعها، ويوليها خطة املالمة

  إن جهلت رفعة مقدارك... ال مرحباً بالناشز الفارك 
  ما برحت تعشو إىل نارك... لو أهنا قد أوتيت رشدها 

  منه بدت مشكاة أنوارك... أقسمت بالنور املبني الذي 
  يه طيب أخباركيتلو عل... ومظهر احلكم احلكيم الذي 

  وال أوت أكرم من دارك... ما لقيت منك كفواً هلا 
مث أعيد إىل القضاء باحلضرة، فوليها، واستمرت حاله وواليته على متقدم مسته من الفضل والنزاهة واملراجعة فيما 

يد الفطر، مخسة يأنف فيه من اخلروج عن اجلادة، إىل أن هلك السلطان مستقضية مأموماً به، مقتدياً بسجدته، يوم ع



  .واستدعى جمالسته. ومخسني وسبعماية، وويل األمر ولده األسعد، فجد واليته، وأكد جتلته، ورفع رتبته
  مشيخته

وعلى أيب عبد اهللا بن هاين وبه جل انتفاعه؛ وعليه . قرأ ببلده سبتة على أبيه الشريف املطاهر، نسيج وحده يف القيام
وروى عن اخلطيب أيب عبد اهللا الغماري، . املشيخة أيب إسحاق الغافقي وأخذ عن اإلمام شيخ. جل استفادته

واخلطيب احملدث أيب عبد اهللا بن رشيد، والقاضي أيب عبد اهللا القرطيب، والققيه الصاحل أيب عبد اهللا بن حريث، 
  .وأخذ عن األستاذ النظار أيب القاسم بن الشاط وغريه

  حمنته
كور رحى الوقيعة، فعركته بالثقال، وختلص من شرارها هوالً، لتطارح األمري دارت عليه يوم مهلك السلطان املذ

وال افتقاد . خامتاً يف السجدة ودرس احلماة إياه عند الدجلة، من غري التفات حملل الوطأة. املتوثب أمام أملرية عليه
  .حملل صالة تلك األمة، فغشيه من األرجل، ورجل الرىب كثرية

إىل أن نفس اهللا عنه فاستقل من . فعاجل احلمام وقتاً. ساداً جمرى النفس إىل قلبه. انهوالتف عليه مرسل طيلس
الرداى، وانتبذ من مطرح ذلك الوغى، وبودر بالفصاد، وقد أشفى، فكانت عثرة لقيت ملاً ومتاعاً، فسمح له املدى 

عليه قبل وفاته يف عامل  ومودعات السر من حظيات امللك، أن السلطان عرض. آخر من يوثق به من حمل البث
احللم، كونه يف حمراب مسجده، مع قاضيه املترجم به، وقد أقدم عليه كلب أصابه بثوبه، ولطخ ثوبه بدمه، فأمهته 

وقد تأذن . رؤياه، وطرقت به الظنون مطارقها، وهم بعزل القاضي، انقياداً لبواعث الفكر، وسداً ألبواب التوقيعات
  .فكان من األمر ما تقرر يف حمله. احللم، وإمضاء احلكم، جل وجهه، وعزت قدرته اهللا بإرجاء العزم وتصديق

  تصانيفه
وتصانيفه بارعة، منها، رفع احلجب املستورة يف حماسن املقصورة، شرح فيها مقصورة األديب أيب احلسن حازم مبا 

دل على اإلطالع وسداد الفهم، ومنها رياضة األيب يف قصيدة اخلزرجي، أبدع يف ذلك مبا ي. تنقطع األطماع فيه
وشرع يف تقييد على . وقيد على كتاب التسهيل أليب عبد اهللا بن مالك تقييداً جليالً، وشرحاً بديعاًن قارب التمام

  .وحماسنه مجة، وأغراضه بديعة. اخلرب املسمى، بدرر السمط يف خرب السبط
  شعره

وحجة زمانه، كالمه . لدرجة العليا، طبقة وقته، ودرجة عصرهوإما الشعر فله فيه القدح واملعلى، واحلظ األوىف، وا
متكايف يف اللفظ واملعىن، صريح الداللة، كرمي اخليم، متحصد احلبل، خالص السبك، وأنا أثبت منه جزماً، خصين 

  .به، مساه جهد املقل، اشتمل من حر الكالم، على ما ال كفاء له
والصالة على سيدنا . وزلل األعمال. ل أن يعصمنا من الزلل، زلل القولاحلمد هللا تردده أخرى الليايل، فهو املسئو

هذه أوراق ضمنتها مجلة من بنات فكري، وقطعاً مما جييش به يف بعض األحيان صدري، ولو . حممد خامت اإلرسال
حزمت ألضربت عن كتبها كل اإلضراب، ولزمت يف دفنها وإخفايها دين األعراب، الكين آثرت على احملو 

وإذا هي عضت علي ذلك اجملد، وسأهلا كيف جنت من . إلثبات، ومتثلت بقوهلم إن خري ما أوتيته العرب األبياتا
الوأد فقد أوتيتها من حرمكم إىل ظل ظليل، وأحللتها من بنايكم، معرساً ومقيل، وأهديتها علماً بأن كرمكم، 

د املقل غري قليل، فحسبها شرفاً أن تبوأت يف باإلغضاء عن عيوهبا جد كفيل، فاغتنم قلة التهدية مين، إن جه



  .أن عقدت بينها وبني فكرك عقداً وجواراً، ومما قلت يف حرف اهلمزة. جنابك كنفاً، وكفاها جمداً وفخراً
  مولده

  .بسبتة يف السادس لشهر ربيع األول من عام سبعة وتسعني وستماية
  وفاته

  ني وسبعمايةتويف قاضياً بغرناطة يف أوايل شعبان من عام ست
  حممد بن عبد امللك الفشتايل

  .حممد بن أمحد بن عبد امللك الفشتايل قاضي اجلماعة ببيضة اإلسالم فاس، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

هذا الرجل له أبوة صاحلة، وأصالة زاكية، قدمي الطلب، ظاهر التخصص، مفرط يف الوقار نابه البزة والركبة، كثري 
وصدر الصبور يف الوثيقة واألدب، فاضل النفس، ممحوض النصح، مجيل العشرة إلخونه،  التهمة، يوهم به الفار،

جمرى الصداقة نصحاً، ومشاركة، وتنفيقاً، على سجية األشراف وسنن احلسباء، مديد الباع يف فن األدب، شاعر 
قدمه السلطان الكبري العامل . جميد، كاتب بليغ، عارف بالتحسني والتقبيح، من أدركه، أدرك علماً من أعالم املشيخة

وتردد إىل األندلس يف . أبو عنان فارس، قاضياً حبضرته، واختصه، واشتمل عليه، فاتصل بعده سعده، وعرف حقه
سبيل الرسالة عنه، فذاع فضله، وعلم قدره، وملا كان اإلزعاج من األندلس حنو النبوة اليت أصابت الدولة، بلوت 

  :كد الغبطة، وأوجب الثناء، وخاطبته مبا نصهمن فضله ونصحه وتأنيسه، ما أ
  والدهر كاتب آيها والتايل... من ذا يعد فضائل الفشتايل 

  مرعى املشيح وجنعة املكتال... علم إذا التمسوا الفنون بعلمه 
  ما أملتها حيلة احملتال... نال الذي ال فوقها من رفعة 
  ايلإن املقدم فيه عني الت... وقضى قياس تراثه عن جده 

قاضي اجلماعة، مباذا أثىن على خاللك املرتضاة، أبقدميك املوجب لتقدميك، أم حبديثك الداعي لتكحل حديثك، 
وما . وكالمها غاية بعد مرماها، وحتامى املنصور محاها، والضالع ال يسام سبقاً، واملنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقة

صاحلة؛ كانت يف غري ذات احلق تزهد، ويف نيل االتصال به جتهد،  الظن بأصالة تعترف هبا اآلثار وتشهد، وأبوة
وقد علم اهللا أن جوارك مل يبق للدهر على جوار، والحت . ومعارف تقرر قواعد احلق ومتهد، وهتزم الشبه إذا تشهد

سيدي فقد أصبحت يف ظل الدولة اليت وقف على . هذا وقد زأر على أسد ومحل ثوراً. من غصين ورقاً وال نوارا
. اختيارها، وأظهر خلوص إبريزه معياها، حتت كنف وعز مؤتنف، وجوار أيب جلف، وعلى ثقة من اهللا حبسن خلف

وما منع من انتساب ما لديه من الفضائل إال رحلة، مل يربك بعد محلها، وال قر عملها، وأوحال حال بيين وبني مسور 
قتنيت الفوايد، واهللا يطيل بقاه، حىت تتأكد القربة، اليت تنسى هبا ولوال ذلك الغتبطت الزايد، وا. البلد القدمي مهلها

الغربة، وتعظم الوسيلة، اليت ال تذر معها الفضيلة، وأما ما أشار به من تقييد القصيدة اليت نفق سوقها استحسانه، 
، فإمنا هي فكرة، قد وأنس باستظرافها إحسانه، فقد أعمل وما أمهل، والقصور باد إذا تأمل، واإلغضاء أوىل ما أمل

وقد كان احلق إجالل مطالعة سيدي من خللها، وتنزيه رجله عن تقبيل . أمخدت نارها األيام، وغريت آثارها الليام
والسالم على سيدي من معظم قدره، وملتزم بره، . ال كن أمره ممتثل، وأتى من اجملد أمراً ال مرد له مثل. مرجتلها

  .ابن اخلطيب، ورمحة اهللا



  :إيل مراجعاً، وهو امللئ باإلحسان فكتب
  حسناء قد أضحت نسيجة وحدها... وافت جير الزهو فضلة بردها 

  يهتدي املعارض حنو غاية قصدها... له أي قصيدة أهديت لو 
  قارعت عنه اخلطوب ففلت من حدها... البن اخلطيب هبا حماسن مجة 

  دهاقد صانه حىت فشى من عن... سر البالغة عنه أودع حافظاً 
  فلذا أتى سلساً منظم عقدها... يف غري عقد نفثته بسحرها 

  من طرسها أو معلماً من بردها... مل أدر ما فيها وقمت معاوناً 
  باعاً تقصر يف البلوغ حبدها... حىت دفعت هبا ألبعد غاية 

  يلقامها منها بذلة عبدها... حدان من نظم ونثر إن من 
  مزية أن أقوم حبمدها يل... أوىل يداً بيضا موليها فما 

  لعلي مرآها يصادق وعدها... ورفضت تكذيب املىن متشيعاً 
  وهززت عطفي رافالً من بردها... فبذلت شعري رافعاً من برها 

خذها أعز اهللا جنابك، وأدال لألنس على الوحشة اغترابك، كغبة الطائر املتجعد، وهنبة الثاير املستوفز، ومقة 
مجعت من سوامها وانفحامها، بني نظم قيد، وصلود زند، وتوعت، فعلى إقدامها اللحظ، قليلة اللفظ، قد 

واحنجامها إىل قاصر ومعتد، وليتين إذا جادت سحابة ذلك اخلاطر املاطر الودق، وإجناب العاين عن مزنة فكريت، 
الكلية فصدت  بتقاضي اجلواب، اجنياب الطوق، وأيقنت أين قد سد علي باب القول وأرحتج، وقلت هذه السالفة

هلا الداعة من تكلم اإلمرة ومل أفه إذ أعوزت املرة باحللوة، الكين قلت، وجد املكثر كجهد املقل، والواجب قد يقل 
يف أن كتبت عن شوقها بلغاهتا، وهي ال تعدم من . فبعثت هبا على عالهتا، وأبلغتها عذرها. االمتثال فيه باألقل

والسالم الكرمي خيص . واهللا عز وجل يصل بالتأنيس احلبل، وجيمع الشمل. سيدي يف إغضاء كرمي، وإرضاء سليم
  .من حممد بن أمحد الفشتايل. تلك السيادة ورمحة اهللا وبركاته

  .وهو اآلن قاض بفاس املذكورة، حممود السرية أبقاه وأمتع به
  حممد بن حممد بن داود القرشي

لرمحن ابن أيب بكر بن علي بن داود القرشي املقرى، يكىن أبا حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حيىي بن عبد ا
  .عبد اهللا، قاضي اجلماعة يقاس وتلمسان

  أوليته

قال، وكان الذي اختذها من سلفنا قراراً بعد أ، كانت ملن قبله مراراً، عبد الرمحن بن أيب بكر بن . نقلت من خطه
وهو أيب اخلامس فأنا حممد بن . ا ظهر فيهم من قبول وتبنيعلي املقرى، صاحب أيب مدين، الذي دعا له ولذريته، مب

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن حيية بن عبد الرمحن، وكان هذا الشيخ عروي الصالة، حىت أنه رمبا امتحن بغري شيء 
 مث. ويقال إن هذا احلضور مما أدركه من مقامات شيخه أيب مدين. فلم يؤنس منه التفات، وال استشعر منه شعور

واختذوا طبل . اشتهرت ذريته على ما ذكر من طبقاهتم بالتجارة، فمهدوا طريق الصحراء حبفر اآلبار وتأمني التجار
فعقدوا الشركة بينهم . وكان ولد حيىي، الذي كان أحدهم أبو بكر، مخسة رجال. الرحيل، وراية التقدم عند املسري

تدال، وكان أبو بكر وحممد، ومها أرومتا نسيب من مجيع جهات فيما ملكوه، وفيما ميلكونه على السواء بينهم واالع



ومها شقيقاهم . األم واألب بتلمسان، وعبد الرمحن وهو شقيقهما األكرب بسجلماسة، وعبد الواحد وعلي
وكان التملساين . واستولدوا اإلماء. الصغريان، بأي واالتن فاختذوا هذه األقطار واحلوايط والديار، فتزوجوا النساء

ويبعث إليه الصحراوي باجللد والعاج واجلوز والترب، والسجلماسي . يبعث إىل الصحراوي مبا يرسم له من السلع
كلسان امليزان يعرفهما بقدر الرجحان واخلسران، ويكاتبهما بأحوال التجار، وأخبار البلدان، حىت اتسعت أمواهلم، 

أي واالتن وأعماهلا، أصيبت أمواهلم، فيما أصيب من  وارتفعت يف الفخامة أحواهلم، وملا افتتح التكرور كورة
أمواهلا، بعد أن مجع من كان هبا منهم إىل نفسه الرجال، ونصب دون ماله القتال، مث اتصل مبلكهم فأكرم مثواه، 

ومكنه من التجارة جبميع بالده، وخاطبه بالصديق األحب، واخلالصة األقرب، مث صار يكاتب من بتلمسان، 
فلما . م مآربه، فيخاطبه مبثل تلك املخاطبة، وعندي من كتبه وكتب امللوك باملغرب، ما ينبئ عن ذلكيستقضي منه

استوثقوا من امللوك، تذللت هلم األرض للسلوك، فخرجت أمواهلم عن احلد، وكادت تفوق احلصر والعد، ألن بالد 
له من السلع، فيعاوض عنه مبا له بال من  الصحراء، قبل أن يدخلها أهل مصر كانت جتلب هلا من املغرب ما ال بال

كان يقول لو ال الشناعة مل أزل يف بالدي تاجراً من . الدينا ضم جنب أيب محو، ومشل ثوهباه: مث قال أبو مدين. الثمن
غري جتار الصحراء الذين يذهبون خببيث السلع، ويأتون بالترب الذي كل أمر الدنيا له تبع، ومن سواهم حيمل منها 

  .ب، ويأيت إليها مبا يضمحل عن قريب ويذهب، إىل ما يغري من العوايد، وجير السفهاء إىل الفسادالذه
وملا هلك هؤالء األشياخ، جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا هلم ومل يقوموا بأمر التثمري قيامهم، وصادفوا توايل الفنت، 

الزمان فها أنا ذا مل أدرك يف ذلك إال أثر نعمة  ومل يسلموا من جور السلطان، فلم تزل حاهلم يف نقصان إىل هذا
ومن مجلة ذلك خزانة كبرية من الكتب، وأسباب كثرية تعني على الطلب، . اختذنا فصوله عيشاً، وأصوله حرمة

فتفرغت حبول اهللا عز وجل للقراءة، فاستوعبت أهل البلد لقاء، وأخذت عن بعضهم عرضاً وإلقاء، سواء املقيم 
  .د والظاعنالقاطن والوار

  حاله

هذا الرجل مشار إليه بالعدوة املغربية اجتهاداً، ودؤوباً، وحفظاً وعناية، واطالعاً، ونقالً ونزاهة، سليم الصدر، 
قريب الغور، صادق القول، مسلوب التصنع، كثري اهلشة، مفرط اخلفة، ظاهر السذاجة، ذاهب أقصى مذاهب 

طاع، حريص على العبادة، مضايق يف العقد والتوجه، يكابد من حتصيل التخلق، حمافظ على العمل، مثابر على االنق
النية بالوجه واليدين مشقة، مث يغافض الوقت فيها، ويوقعها دفعة متبعاً إياها زعقة التكبري، برجفة، ينبو عنها مسع 

تصل اخلريية، مكب من مل يكن تأنس هبا عادة، مبا هو دليلي على حسن املعاملة، وإرسال السجية، قدمي النعمة، م
على النظر والدرس والقراءة، معلوم الصيانة والعدالة، منصف يف املذاكرة، حاسر الذراع عند املباحثة، راحب عن 
الصدر يف وطيس املناقشة، غري خمتار للقرن، وال ضان بالفايدة، كثر االلتفاف، متقلب احلدقة، جبري باحلجة، بعيد 

من الطلبة، يقوم أمت القيام على العربية والفقه والتفسري، وحيفظ احلديث، ويتهجر عن املراء واملباهتة، قايل بفضل 
حبفظ األخبار والتاريخ واآلداب، ويشارك مشاركة فاضة يف األصلني واجلدل واملنطق، ويكتب ويشعر مصيباً يف 

شرق وحج، ولقي جلة، . ذلك غرض اإلجادة، ويتكلم يف طريقة الصوفية كالم أرباب املقال، ويعتين بالتدوين فيها
فلما ويل ملك الغرب السلطان، حمالف . واضطنب رحلة مفيدة، مث آب إىل بلده، فأقرأ به، وانقطع إىل خجمة العلم

الصنع ونشيدة امللك، وأثري اهللا من بني القرابة واإلخوة أمري املسلمني أبو عنان فارس، اجتذبه وخلطه بنفسه، 
ة مبدينة فاس، فاستقل بذلك أعظم االستقالل، وأنفذ احلكم، وأالن الكلمة، وآثر واشتمل عليه، وواله قضاء اجلماع

حضرت بعض جمالسه للحكم، . التسديد، ومحل الكل، وخفض اجلناح، فحسنت عنه القالة، وأحبته اخلاصة والعامة



  .فرأيت من صربه على اللدد، وتأتيه للحجج ورفقه باخلصوم، ما قضيت منه العجب
  دخوله غرناطة

مث ملا أخر عن القضاء، استعمل بعد ألي يف الرسالة، فوصل األندلس، أوايل مجادى الثانية من عام ست ومخسني 
فلما قضى عرض الرسالة، وأبرم عقد وجهته، واحتل مالقة يف متصرفه، بدا له يف نبذ الكلفة، واضطراح . وسبعمائة

شهر غرضه، وبت يف االنتقال، وطمع من كان صحبته، وظيفة اخلدمة، وحل التقيد، إىل مالزمة اإلمرة، فتقاعد، و
وطار اخلرب إىل مرسله، فأنف من . وترك وما انتحله من االنقطاع إىل ربه. وأقبل على شأنه، فخلى بينه وبني مهه

ختصيص إيالته باهلجرة، والعدول عنها، بقصد التخلي والعبادة، وأنكر ما حنله غاية اإلنكار، من إبطال عمل 
واالنقباض قبل اخلروج عن العهدة، فوغر صدره على صاحب األمر، ومل يبعد محله على الظنة واملواطأة  الرسالة،

على النفرة، وجتهزت مجلة من اخلدام اجمللني يف مآزق الشبهة؛ املضطلعني بإقامة احلجة، مولني خطة املالم خمريين بني 
وقد كان املترجم به . ، واإلساءة بسبب القطيعة واملنابذةسحايب عاد من اإلسالم مظنة إغالق النعمة، وإيقاع املثلة

حلق بغرناطة فتذمم مبسجدها، وجار باإلنقطاع إىل اهللا، وتوعد من جيريه، بنكري من جيري وال جيار عليه سبحانه فأهم 
أمره، وشغلت القلوب آيدته، وأمسك الرسل خبالل ما صدرت شفاعة اقتضت له رفع التبعة، وتركه إىل تلك 

  .لوجهةا
وملا حتصل ما تيسر من ذلك، انصرف حمفوفاً بعاملي القطر، قاضي اجلماعة أيب القاسم احلسين املترجم به قبله، 

والشيخ اخلطيب أيب الربكات بن احلاج، مستهلني لوروده، مشافهني للشفاعة يف غرضه، فأقشعت الغمة، وتنفست 
تضمنه الكتاب املسمى بكناسة الدكان بعد انتقال السكان وجرى أثناء هذا من املراسلة واملراجعة، ما . الكربة

  :اجملموع بسال ما صورته

املقام الذي حيب الشفاعة، ويرعى الوسيلة، وينجز العدة، ويتمم الفضيلة، ويضفي جمده املنن اجلزيلة، ويعىي محده 
 تعاىل عقده، وخلص يف مقام حمل والدنا الذي كرم جمده، ووضح سعده، وصح يف اهللا. املمادح العريضة الطويلة

األعمال الصاحلة قصده؛ وأعجز األلسنة محده، السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا، أبقاه اهللا 
سبحانه لوسيلة يرعاها، وشفاعة يكرم مسعاها، وأخالق مجيلة جتيب دعوة الطبع الكرمي إذا دعاها، معظم سلطانه 

املتشيع ألبوته الرفيعة، قوالً باللسان، واعتقاداً بالضمري، املعتمد منه بعد اهللا على الكبري، وممجد مقامه الشهري، 
سالم كرمي، طيب بر عميم، خيص مقامكم األعلى، وأبوتكم الفضلى، ورمحة . امللجأ األمحى، والويل النصري، فالن

  .اهللا وبركاته
مبن حاله حالها، وميز هبا النفوس النفيسة، اليت  أما بعد محد اهللا، الذي جعل اخللق احلميدة دليالً على عنايته

اختصها بكرامته وتوالها، محداً يكون كفواً للنعم اليت أوالها، وأعادها وواالها، والصالة والسالمة على سيدنا 
وموالنا حممد عبده ورسوله، املترقي من درجات االختصاص أرفعها وأعالها، املمتاز من أنوار اهلداية بأوضحها 

والرضا عن آله وصحبه الذين خرب صدق ضمائرهم ملا ابتالها، . ها، مطلع آيات السعادة يروق جمتالهاوأجال
والدعاء ملقام أبوتكم، حرس اهللا تعاىل . وعسل ذكرهم يف األفواه فيما أعذب أوصافهم على األلسن وأحالها
ئع اليت ختترق املفاوز بركائبها املبشرات فتفلى عالها، بالسعادة اليت يقول الفتح أنا طالع الثنايا وابن جالها، والصنا

فإنا كتبنا إليكم، كتب اهللا تعاىل لكم عزة مشيدة البناء، وحشد على أعالم صنائعكم الكرام جيوش الثناء، . فالها



من محراء غرناطة حرسها اهللا، والود باهر . وقلدكم قالئد مكارم األخالق، ما يشهد لذاتكم منه بسابقة االعتناء
  .سناء، جمد على األناء، والتشيع رحب الدسيعة والفناءال

وإىل هذا، وصل اهللا تعاىل سعدكم، وحرس جمدكم، فإننا خاطبنا مقامكم الكرمي، يف شأن الشيخ الفقيه احلافظ 
بتكم الصاحل أيب عبد اهللا املقرى، خار اهللا تعاىل لنا وله، وبلغ اجلميع من فضله العميم أمله، جواباً عما صدر من مثا

فيه، من اإلشارة املتمثلة، واملآرب املعملة، والقضايا غري املهملة، نصادركمن بالشفاعة اليت مثلها بأبوابكم ال يرد، 
وظمآها عن منهل قبولكم ال جتلى وال تصد، حسبما سنة األب الكرمي واجلد، والقبيل الذي وضح منه يف املكارم، 

ا من أحواله صدق املخيلة، وتبلج صيح الزهاد والفضيلة، وجود ومل نصدر اخلطاب حىت ظهر لن. الرسم واحلد
النفس الشحيحة بالعرض األدىن البخيلة، وظهر ختليه عن هذه الدار، واختالطه باللفيف والغمار، وإقباله على ما 

والفضل الذي  يعين مثله من صلة األوراد، ومداومة االستغفار، وكنا ملا تعرفنا إقامته مبالقة هلذا الغرض الذي شهره،
أبرزه للعيان وأظهره، أمرنا أن يعتىن بأحواله، ويعان على فراغ باله، وجيري عليه سيب من ديوان األعشار الشرعية 

وصريح ماله، وقلنا أما أتاك من غري مسألة مستند صحيح الستدالله، ففر من مالقة على ما تعرفنا هلذا السبب، 
وسكن باملدرسة بعض األماكن املعدة لكين املتسمني باخلرب، واحملترفني  وقعد حبضرتنا مستور املنتمى واملنتسب،

مث . ببضاعة الطلب، حبيث مل يتعرف وروده ووصوله إال ممن ال يؤبه بتعريفه، ومل تتحقق زوائده وأصوله لقلة تصريفه
االستعطاف تالحق إرسالكم اجللة، فوجبت حينئذ الشفاعة، وعرضت على سوق احللم والفضل من االستلطاف و

البضاعة، وقررنا ما حتققناه من أمره، وانقباضه عن زيد اخللق وعمره، واستقباله الوجهة اليت من ويل وجهه شطرها 
فقد آثر أثرياً، ومن ابتاعها مبتاع الدنيا، فقد نال فضالً كبرياً، وخرياً كثرياً، وسألنا منكم أن تبيحوه ذلك الغرض 

فما أخلق مقامكم أن يفوز منه طالب الدنيا، فقد نال فضالً كبرياً، وخرياً . ى مههالذي رماه بعزمه، وقصر عليه أقص
فما أخلق مقامكم أن يفوز . كثرياً، وسألنا منكم أن تبيحوه ذلك الغرض الذي رماه بعزمه، وقصر عليه أقصى مهه

هد بزهده والعامل بعلمه، منه طالب الدنيا بسهمه، وحيصل منه طالب اآلخرة على حظه الباقي وقسمه، ويتوسل الزا
ويعول الربيء على فضله، ويثق املذنب حبلمه، فوصل اجلواب الكرمي مبجرد األمان، وهو أرب من آراب، وفائدة 
من جراب، ووجه من وجوه إعراب، فرأينا أن املطل بعد جفاء، واإلعادة ليس يثقلها خفاء، وجملدكم ميا ضمنا عنه 

يه يف ارحتاله، وأن يكون االنتقال عن رضاً منه من صفة حاله، وأن يقتضي له مثرة وفاء، وبادرنا اآلن إىل العزم عل
من مثلكم حاصالً، . املقصد، ويبلغ طية اإلسعاف يف الطريق إن قصد، إذ كان األمان ملثله ممن تعلق جبناب اهللا

وملا مدت اليد يف تسويغ حالة . صالًوالدين املتني بني نفسه وبني املخافة فاصالً، وطالبنا كيمياء السعادة بإعانتكم وا
هذيكم عليها أبداً حيرض، وعلمكم يصرح مبزيتها وال يعرض، فكملوا أبقاكم اهللا ما مل تسعنا فيه مشاحة الكتاب، 

وأحلقوا باألصل حديث هذه اإلباحة، فهو أصح حديث يف الباب، ووفوا غرضنا من جمدكم، وخلوا بينه وبني مراده 
د غافر الذنب وقابل التوب بإخالص املتاب، والتشمري ليوم العرض وموقف احلساب، من ترك األسباب، وقص

وأظهروا عليه عناية اجلناب، والذي تعلق به، أعلق اهللا به يدكم من جناب، ومعاذ اهللا أن تعود شفاعتنا من لدنكم 
الصها بالرغبة ال بالغالب، وقد بعثنا من ينوب عنا يف مشافهتكم هبا أمحد املناب، ويقتضى خ. غري مكملة اآلراب

ومها فالن وفالن، ولوال األعذار لكان يف هذا الغرض إعمال الراب بسبق إعالم الكتاب، وأنتم تولون هذا القصد 
وهو . من مكارمكم ما يوفر الثناء اجلميل، ويريب على التأميل، ويكتب على الود الصريح العقد وثيقة التسجيل

ألثيل، وإنالة الرفد اجلزيل، والسالم الكرمي خيص مقامكم األعلى، ومثابتكم الفضلى، سبحانه يبقيكم لتأييد اجملد ا
يف احلادي والعشرين جلمادة اآلخرة من عام سبعة ومخسني وسبعمائة واهللا ينفع بقصده، . ورمحة اهللا تعاىل وبركاته



  .وييسر علينا الرجعة إىل وجهه وفضله
  مشيخته

ه علماها يعىن تلمسان الشاخمان، وعاملاها الراسخان، أبو زيد عبد الرمحن، فممن أخذت عنه، واستفدت من: قال
وأبو موسى عيسى إبنا حممد بن عبد اهللا بن اإلمام، وحافظها ومدرسها ومفتيها أبو موسى عمران بن موسى بن 

زيتها يضيء ولو  يوسف املشذايل، صهر شيخ املتأخرين، أيب علي ناصر الدين على إبنته، ومشكاة األنوار اليت يكاد
ومهم القاضي أبو عبد اهللا حممد بن . مل متسسه نار، األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حكيم الكناين السلوى رمحه اهللا

عبد اهللا بن عبد النور، والشيخ أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الربوين، وأبو عمران موسى بومن املصمودي الشهري 
كان الشيخ أبو عمران يدرس البخاري، ورفيق له يدرس صحيح مسلم، وكانا : لقال مسعت الربوين يقو. بالبخاري

يعرفان بالبخاري ومسلم، فشهدا عند قاضي، فطلب املشهود عليه باإلذار فيهما، فقال له أبو عمران أمتكنه من 
صلحاء مث قال، ومن شيوخي ال. اإلعذار يف الصحيحني، البخارس ومسلم، فضحك القاضي، وأصلح بني اخلصمني

ومنهم أبو . الذين لقيت هبا، خطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي اخلباط، أدرك أبا إسحاق الطيار
عبد اهللا بن حممد الكرموين، وكان بصرياً بتفسري الرؤيا، فمن عجايب شأنه، أنه كان يف سجن أيب يعقوب يوسف 

حماصرته هلا، فرأى أبا مجعة على التاللسي اجلراحيي منهم، كأنه ابن عيد احلق مع من كان فيه، من أهل تلمسان أيام 
قامي على ساقيه دايرة، ومجيع أقداحها وأقواسها نصب يف نقري يف وسطها، فجاء ليشرب، فاغترف املاء، فإذا فيه 

 مث. فرث ودم، فأرسله، واغترف فإذا هو كذلك، ثالثاً أو أكثر، مث عدل إىل خاصة ماء، فجاءها وشرب منها
قال كيف، قال . استيقظ، وهو النهار، فأخربه، فقال إن صدقت الرؤيا، فنحن عن قليل خارجون من هذا السجن

الساقية الزمان، والنقري السلطان، وأنت جراحيي، تدخل يدك يف جوفه فيناهلا الغرث والدم، وهذا ما ال حيتاج معه 
ه يف جوفه، فناله الفرث والدم، فخاط جراحته وخرج، إىل دليل، فأخرج، فوجد السلطان مطعوناً خبنجر، فأدخل يد

ومل يلبث السلطان أن تويف، وسرحوا من كان يف سجنه، ومن أشياخه اإلمام . فرأى خاصة ماء، فغسل يده وشرب
نسيج وحده، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ابن أمحد اآلبلى التلمساين، وهو رحلة الوقت يف القيام على الفنون 

  .وإدراكه وصحة نظره العقلية،
رسوال من صاحب . قدم على مدينة فاس، شيخنا أبو عبد اهللا حممد بن حيىي الباهلي، عرف بن املسفر: حدث قال

وزاره الطلبة، فكان مما حدثهم أهنم كانوا على زمان ناصر الدين، يستشكلون كالماً وقع يف تفسري سورة . جباية
ثبت يف بعض العلوم العقلية، أن املركب مثل : وهذا نصه. لشيخ معهمالفاحتة من كتب فخر الدين، واستشكله ا

فأخربوا بذلك الشيخ اآلبلي ملا . البسيط يف اجلنس، والبسيط مثل املركب يف الفصل، وأن اجلنس أقوى من الفصل
ركب يف رجعوا إليه، فتأمله مث قال، هذا كالم مصحف، وأصله أن املركب قبل البسيط يف احلس، و البسيط قبل امل

فقال هلم الشيخ، التمسوا النسخ، فوجدوا يف لفظ : العقل، وإن احلس أقوى من العقل، فأخربوا ابن املسفر، فلج
  .بعضها كما قال الشيخ

  رحلته

ومنهم قاضيها أبو . رحل إىل جباية مشرقاً، فلقي هبا جلة، منهم الفقيه أبن عبد اهللا حممد بن حيىي الباهلي، ابن املسفر
ومنهم أبو علي حسن بن حسن إمام املعقوالت . حممد بن الشيخ أيب يوسف يعقوب الزواوي، فقيه ابن فقيه عبد اهللا

وبتونس قاضي اجلماعة وفقيهها أبو عبد اهللا بن عبد السالم، وحضر دروسه، وقاضى املناكح أبو . بعد ناصر الدين



ام أبا العباس رضي الدين الشافعي، وغري واحد من حممد بن حممد بن عبد الرمحن التوزري املعروف خبليل، وإمام املق
مث دخل الشام، فلقي بدمشق، مشس الدين بن قيم اجلوزية صاحب ابن تيمية، . الزايرين واجملاورين وأهل البلد

وببيت القدس أبا عبداهللا بن مثبت، . وصدر الدين الغماري املالكي، وأبا القاسم بن حممد اليماين الشافعي وغريهم
  .ي مشس الدين ابن سامل، والفقيه أبا عبد اهللا بن عثمان، وغريهموالقاض
  تصانيفه

ودون يف التصوف، إقامة . ألف كتاباً يشتمل على أزيد من مائة مسألة فقهية، ضمنها كل أصيل من الرأي واملباحثة
  .املريد، ورحلة املتبتل، وكتاب احلقايق والرقايق، وغري ذلك

  شعره

حملة العارض لتكملة ألفية ابن الفارض، سلب الدهر من فرايدها مائة وسبعة وسبعني، هذه . نقلت من ذلك قوله
  .فاستعنت على رجها حبول اهللا املعني

  من فصل اإلقبال
  تلفعت يف مرط اهلوى وهو زينيت... رفضت السوى وهو الطهارة عندما 

  بوجهه قليب وجهها وهو قبليت... وجئت احلمى وهو املصلى ميمماً 
  وأحرمت إحراماً لغري جتلة... ا استفتحت إال بذكرها وقمت وم

  سجود وإن الهت قيام حبسرة... فديين إن الحت ركوع وإن دنت 
  تألفنا بالوصل عني التشتت... على أننا يف القرب والبعد واحد 

  إليها ودجيور طويت برحلة... وكم من هجري خضت ظمآن طاوياً 
  رقة أسنان الرماح وحدةمز... وفيها لقيت املوت أمخر والعدا 
  تنسيك أيام الفجار ومؤنة... وبيين وبني العذل فيها منازل 

  فجار بال أجر وحامل برة... وملا اقتسمنا خطتينا فحامل 
  فعاد ختام األمر أصل القضية... خال مسمعي من ذكرها فاستعدته 
  دليل على أن اهلوى من سجييت... وكم يل على حكم اهلوى من جتلد 

  وال توضع األوزار إال حملنة... ريي واألسا سامل األسى يقول مس
  ملا ظل إال منهالً ذا شريعة... لو أن جموساً بت موقد نارها 

  لعني إذا نار الغرام استحرت... ولو كنت حبراً مل يكن فيه نضحة 
  وال هدم إالك شيد بقوة... فال رجم من نقيب املعاول آمن 

  عالم مزاج ركبت أو طبيعة ...فمم تقول االسفطسات منك أو 
  وإال فأنت الدهر صاحب قعدة... فإن قام مل يثبت له منك قاعد 

  أم النار أم دساس عرق األمومة... فما أنت يا هذا اهلوى ماء أو هوا 
  وحايل أٌوى القائمني حبجة... وإين على صربي كما أنت واصف 

  ض شكييتوما شاكله معشار بع... أقل الضىن إن عج من جسمي الضىن 
  ومل أنسها إال احترقت بلوعة... وأيسر شقي أنين ما ذكرهتا 

  جواي وأخفى الوجد صرب املودة... وأخفى اجلوى قرع الصواعق منك يف 



  أحب أفلى ذكرها وفضيحيت... وأسهل ما ألقى من العذل أنين 
  باألمس وسل حر اجلفون الغزيرة... وأوج حظوظي اليوم منها حضيضها 

  كما شاءت احلسناء يوم اهلزمية... ن دهري كله وأوجز أمري إ
  وأغدو وما يعدو التفج خطيت... أروح وما يلقى التأسف راحيت 

  مساءهتا يف طي طيب املسرة... وكالبيض بيض الدهر والمسر سوده 
  وحسبك أن مل خيرب احلب رؤييت... وشأن اهلوى ما قد عرفت وال تسل 

  بال ري دم ال بقيمة أوام... سقام بال برء ضالل بال هدى 
  وإن ترض منها الصرب فهو بغييت... وال عتب فاأليام ليس هلا رضاً 

  ركاب مالمي فهو أول حمنيت... أال أيها اللوام عين قوضوا 
  وخلو سبيلي ما استطعتم ولوعيت... وال تعذلوين يف البكاء وال البكى 

  جنتولكن رأت ذاك اجلمال ف... فما سلسلت بالدمع عيين إن جنت 
  ورشدي غاو والعمايات عمت... جتلى وأرجاء الرجاء حولك 

  وراجعت أبصاري له وبصرييت... فلم يستنب حىت كأين كاشف 
  ومن فصل االتصال

  عباب الردى بني الظبا واألسنة... وكم موقف يل يف اهلوى خضت دونه 
  مشاهديت ملا مست يب مهيت... فجاوزت يف حدي جماهديت له 

  سوى صورة التنزيه يف كل صورة... الل فال أرى وحل مجايل يف اجل
  فل أنتبه حىت امتحي امسي وكنييت... وغبت عن األغيار يف تيه حاليت 

  وعدت إىل الالهوت بالطمئنة... وكاتبت ناسويت بأمارة اهلوى 
  ومل يبق دوين حاجب غري هيبيت... وعلم يقيين صار عيناً حقيقة 
  ن كل أحوايل مقامات رفعةوم... وبدلت بالتلوين متكني عزة 

  مع احملو واإلثبات عند تثبيت... وقد غبت بعد الفرق واجلمع موقفي 
  لبسطى وقبضي بسطوجه البسيطة... وكم جلت يف سم اخلياط وضاق يب 

  ويف ملكوت النفس أكرب عربة... وما اخترت إال دن بقراط زاهدا 
  حيظ فيه مثوبيت مع الشكر إذ مل... وفقري مع الصرب اصطفيت على الغىن 

  وأكىن إذا هم صرحوا باخليبة... وأكتم جيب ما كىن عنه أهله 
  كنوع ففصل النوع علة حصيت... وإين يف جنسي ومنه لواحد 

  إىل أن أجدى حيليت ترك حيليت... تسببت يف دعوى التوكل ذاهباً 
  مريداً وحرف يف مقام العبودة... وآخر حرف صار مين أوال 

  فبت جبمع سدد خرق التشتت... منزل قومها تعرفت يوم الوقف 
  وأقضي على قليب برعي الرعية... فأصبحت أقضي النفس منها مىن اهلوى 

  وبالقلب منه منزالً فيه حلت... فبايعتها بالنفس داراً سكنتها 
  وأوجب االسترقاق تسليم شفعة... فخلص االستحقاق نفسي من اهلوى 



  ا قلب ال جتزع ظفرت بوحدةوي... فيا نفس ال ترجع تقطع بيننا 
  ومن فصل اإلدالل

  أبادت فؤادي من سناها بلفعة... تبدت لعيين من مجالك حملة 
  تبدت هلا فيك القران وقرت... ومرت بسمعي من حديثك ملحة 

  مساعي أعن حايل أبن قائلي أصمت... مالمي أبن عذري استنب وجدي استعن 
  أحوايل ومتكني رتبيتوتلوين ... فمن شاهدي سخط ومن قاتلي رضا 

  مراقي هنايات مراسي تثبت... مرامي إشارات مراعي تعكر 
  تقرب أشواقي تبعد حسريت... ويف موقفي والدار أوقوت رسومها 

  مباين بدايات مثاين تلفت... معاين إمارات مغاين تذكر 
  ورد سالم والرقيب بغفلة... وبث غرام واحلبيب حبضرة 

  فويق حمل عاطل دون دجية...  ومطلع بدر يف قضيب على نقا
  حوت أضلعي فعل القنا السمهرية... ومكمن من سحر بابلي له مبا 

  على سوسن غض جبنة وجنة... ومنبت مسك من شقيق ابن منذر 
  تعل بصرف الراح يف كل سحرة... ووصف الآلىل يف اليواقيت كلما 

  ةونكهته خيربك عن علم خرب... سل السلسبيل العذب عن طعم ريقه 
  من الند مل حتمل به بنت مزنة... ورمان كافور عليه طوابع 

  ورقة ماء يف قوارير فضلة... ولطف هواء بني خفق وبانة 
  سراقة حلظ منك للمتلفت... لقد عز عنك الصرب حىت كأنه 

  مىن النفس مل تقصد سواك بوجهة... وأنت وإن مل تبق مين صبابة 
  ح منك يبدو ملقليتوكل ملي... وكل فصيح منك يسري ملسمعي 

  لتكرم أن تغش سواك بنظرة... هتون على النفس فيك وإهنا 
  وإن تظفريين باللقا تطف غليت... فإن تنظريين بالرضا تشف عليت 

  عدلت ألميت منييت مبنييت... وإن تذكريين واحلياة بقيدها 
  جتلت دجاه عند ذاك وولت... وإن تذكريين بعد ما أسكن الثرى 

  صبابة نفس أيقنت بتفلت... دى الوعد تدركي صليين وإال جد
  أقيم هلا خلف احلالب قدرت... فما أم بوها لك بتنوفة 

  إذا هي مل ترسل عليه وضنت... فلما رأته ال ينازع خلفها 
  إذا ذكرته آخر الليل حنت... بكت كلما راحت عليه وأهنا 

  رأيت وقار الصرب أحسن حلية... بأكثر مين لوعة غري أنين 
  أطامن أحشائي على ما أجنت... ت كما أغدو إذا ما ذكرهتا فرح

  هوى ونوى نيل الرضا منك بغييت... أهون ما ألقاه إال من القلى 
  أصل السال أرعى اخللى بني عربيت... أخوض الصلى أطفي العال والعلو ال 

  لقد أصلت األحشا نريان لوعة... أال قاتل اهللا احلمامة غدوة 



  على الغصن ماذا هيجت حني غنت... ف شجوها وقاتل مغناها وموق
  غرامي من ذكري عهود تولت... فغنت غناء أعجمياً فهيجت 

  جواي الذي كانت ضلوعي أكنت... فأرسلت األجفان سحباً وأوقدت 
  وصلت هبا قليب قصل وصلت... نظرت بصحراء الربيقني نظرة 

  حجاكية لوجن طرف جلنت... فيا هلما قلباً شجياً ونظرة 
  وكيف بدت أسراره خلف سترة... وا عجباً للقلب كيف اعترافه و

  وللنفس ملا وطنت كيف دلت... وللعني ملا سوئلت كيف أخربت 
  يسامى بأعالم العال كل رتبة... وكنا سلكنا يف صعود من اهلوى 

  فلما توافينا ثبث وزلت... إىل مستوى ما فوقه مستوى 
  حنر قربان لدي قرب شيبةعلى ... وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا 

  فلما تواثقنا اشتددت وحلت... مؤكدة بالنذر أيام عهده 
  ومن فصل االحتفال

  وأقصد حجا هبا بتحلة... أزور اعتماراً أرضها بتنسك 
  له نشأيت األوىل على كل فطرة... ويف نشأيت األخرى ظهرت مبا علت 

  شنتجتدها لشملي مسلكاً بت... ولوال خفاء الرمز ألوان ومل 
  قضيت ومل يقض املىن صدق توبة... ولو مل حيدد عهدنا عقد خلة 

  على قدم عيناي من فكفت... بعثت إىل قليب بشرياً مبا رأت 
  جفا الشام من نور الصفات الكرمية... فلم يعد أن شام البشارة شام ما 

  تعارض منه بالنفوس النفيسة... فيا لك من نور لو أن التفاتة 
  مبا محلته من حراقة حرقة... ا أن طيبها حتدث أنفاس الصب

  وأشجاره إن قد جتلت فجلت... وتنبئ آثال الربيع عن الربا 
  تغنت بترجيعي على كل أيكة... وخترب أصوات البالبل أهنا 

  فكيف به إن قربتين خبلة... فهذا مجايل منك يف بعد حسريت 
  ريتوغاب ومل يفقده شاهد حض... تبدي وما زال احلجاب والدنا 

  وال غري إال ما حمت كف غرية... له كل غري يف جتلية مظهر 
  وإثبات عرفان وحمو تثبت... جتلى دليل واحتجاب تنزه 

  هو شيء مل حتمد فجار ألييت... فما شئت من شيء وآليت أنه 
  ويف كل خلق منه كل لطيفة... ويف كل خلق منه كل عجيبة 

  منه مظهر جلوةويف كل باد ... ويف كل خاف منه مكمن حكمة 
  ويف الزجر والفال الصحيح األدلة... أراه يقلب القلب واللغز كامناً 

  يتم من األعداد فابدأ بستة... ويف طي أوفاق احلساب وسر ما 
  تطوزع هلا كل الطباع األبية... ويف نفثات السحر يف العقد اليت 
  عليه بأوهام النفوس اخلبيثة... صور شكالً مثل شكل ويعتلى 



  كل تصحيف وعضو بذاته اختالج ويف التقومي جملى لرؤية ويف
  مواعيد عرقوب على أثر صفرة... ويف خضرة الكمون تزجة شرابه 
  فيان هبا محل ألقرب مدة... ويف شجر قد خوفت قطع أصلها 
  أتى فيه عن خري الربية واسكت... ويف النخل يف تلقيحة واعترب مبا 

  يبني منها النظم كل خفية...  ويف الطابع السبيت يف األحرف اليت
  ويف صنعة الطلسم والكيمياء والكنوز وتغوير املياه املعينة

  وحزب أصيل الشاذيل وبكرة... ويف حرز أقسام املؤدب حمرز 
  ويف سيمياء احلامتي ومذهب ابن سبعني إذ يعزى إىل شر بدعة

  ةهبا أومهوا مل اتساموا بسن... ويف املثل األوىل ويف النحل األىل 
  حوى الكون إال ناطقاً بعجيبة... ويف كل ما يف الكون من عجب وما 

  وال جهر إال وهو فيه كحلية... فال سر إال وهنو فيه سريرة 
  عليه الكالم من حروف سليمة... سل الذكر عن إنصاف أصناف ما ابتىن 

  أتت فيه أمضى عدها وتثبت... وعن وضعها يف بعضها وبلوغ ما 
  وال ظلم إال ظلم صاحب حكمة... نوز لذي احلجا فال بد من رمز الك

  لعاجل مس الربد خويف مليتيي... ولوال سالم ساق لألمن خيفيت 
  قضى العتب مين بغية بعد وحشيت... ولو مل تؤانسين عنا قبل مل ومل 

  كما هونت بالصرب كل بلية... ونعم أقامت أمر ملكي بشكرها 
  ومن فصل االعتقال

  وسارت ومل تثن العنان بعطفة... يه نظريت سرت بفؤادي إذ سرت ف
  حمياً إبنة احليني يف خري ليلة... وذلك ملا أطلع الشمس يف الدجى 

  ال أبصرت عيناك حياً كميت... ميانية لو أجندت حني أجندت 
  لكل جناشي هبا حصن ذمة... ألصحمة يف نصحها قدم نيب 

  ىت استقلتسوى وقفة التوديع ح... أملت فحطت رحلها مث مل يكن 
  مهاوي اهلوى واهلون جد تفليت... فلو مسحت يل بالتفات وحل من 

  قضاء قضاة احلسن قدما فصدت... ولكنها مهت بنا فتذكرت 
  ومل أنتسب منه لغري تعلة... أجلت خياالً إنين ال أجله 

  وباطل أوصايف وحق حقيقيت... على أنين كلي وبعضي حقيقه 
  ونوعي وشخصي واهلواء وصوريت ...وجنسي وفصلي والعوارض كلها 
  وعقلي وروحانييت القدسية... وجسمي ونفسي واحلشا وغرامه 

  ويف كل معين منه معىن للوعيت... ويف كل لفظ عنه ميل ملسمعي 
  وأمري أمرى والورى حتت قبضيت... ودهري به عيد ليوم عروبة 
  والت وقت يل إال مشاهد غيبة... ووقيت شهود يف فناء شهدته 

  مناط الثريا من مدارك رؤييت... معي حساً وومهاً وأنه  أراه



  مناط الثريا من مدارك رؤييت... وأمسعه من غري نطق كأنه 
  يلقن مسعي ما توسوس مهجيت... وأمسعه من غري نطق كأنه 
  كأنك نور يف سرار سريريت... مألت بأنوار احملبة باطين 

  كواكب زينةكأنك يف أفقي ... وجليت باإلجالل أرجاء ظاهري 
  وأنت الذي أبديه يف حني شهريت... فأنت الذي أخفيه عنج تستري 

  ومر أمتثل وأملل أمل وارم أثبت... فته أحتمل واقطع أصل وأعل استفل 
  لعتيب فيه الدهر موقع نكنة... فقليب إن عاتبته فيك مل أجد 

  فال تنتمي إال إليك مبنة... ونفسي تنبو عن سواك نفاسة 
  أرى دونه ما ال ينال حبيلة... ل منك بفوق ما تعلقت اآلما

  سحائب كيس أمطرت ماء عربيت... وحامت حواليها وما وافقت محى 
  بعفو بكيت الدهر فوت فضيلة... فلو فاتين منك الرضى وحلقتين 
  بكيت على ما كان من سبقية... ولو كنت يف أهل اليمني منعماً 

  حي كل حي وميت أرى كل... وكم من مقام قمت عنك مسائالً 
  أجد عنده علماً يربد غليت... أتيت بفاراب أبا نصرها فلم 

  ويف ابن طفيل احلتناث مطييت... فهل يف ابن رشد بعد هذين مرجتى 
  من اهللا سعى بينهم طول مديت... لقد ضاع لوال أن تداركين محى 

  وأيقظين من نوم جهلي وغفليت... فقيض يل هنجاً إىل احلق سالكاً 
  بترك فلى من رغبة ريح رهبة... أنظار اجلند جنيدها  فحصنت

  وأنقذته من أس رحب األسرة... وكسرت عن رجل ابن أدهم أدمهاً 
  وألقيت بلعام التفاين هبوة... وعدت على حالج سكرى بصلبه 

  وفعلي حممود بكل حملة... فقويل مشكور ورأيي ناجح 
  ضا فيه جليتوأجلسين بعد الر... رضيت بعرفاين فأعليت للعال 

  وصرت حبيباً يف ديار أحبيت... فعشت وال ضرياً أخاف وال قلى 
  مبلغ نفسي منهم ما متنت... فها أنا ذا أمسي وأصبح بينهم 

  :وأنشدين قوله يف حال قبض وقيدهتا عنه
  ومنك قبضت الطرف أستشعر الذال... إليك بسطت الكف أستنزل الفضال 

  وحيجمين اخلوف الذي خامر العقال.. .وها أنا ذا قد قدمت يقمين الرجا 
  وتظلم أرجائي فال أنقل الرجال... أقدم رجال إن يضيء برق مطمع 
  بنفسي أال أستقل وأن أصلى... ويل عثرات لست آمل أن هوت 

  وإن تكن الشأخرى فأوىل يب األوىل... فإن تدركين رمحة أنتعش هبا 
  :ومما نظمته من الشعر: قال

  ع وما تربده املدامع... وجد تسعره الضلو 
  بة واملهابة ال تطاوع... هم حتركه الصبا 



  أسبابه فاملوت قاطع... أملي إذا وصل الرجا 
  ما أنت بالعشاق صانع... باهللا يا هذا اهلوى 

  :قال ومما كتبت به ملن بلغين عنه بعض الشيء
  أهل ماء فجرته اهلمم... حنن إن نسأل بناس معشر 
  ومن السمر الطوال اخليم. ..عرب من بيضهم أرزاقهم 

  دون نيل العرض وهي الكرم... عرضت أحساهبم أرواحهم 
  نرتضي املوت وال نزدحم... أورثونا اجملد حىت أننا 

  أننا نلوى إذا ما اقتحموا... ما لنا يف الناس من ذنب سوى 
  :وما قلته مذيالً به قول القاضي أيب بكر بن العريب: قال

  يتلى به نصاأما واملسجد األقصى وما 
  ق بني جواحني رقصا... لقد رقصت بنات الشو 

  :قويل
  جناحا عزمه قصا... فأقلع يب إليه هوى 

  على اجلثمان فاستعصى... أقل القلب واستعدى 
  فال أدىن وال أقصى... فقمت أجول بينهما 

  :ومما قلته يف التورية بشأن راوي املدونة: قال
  دها أسداً من قبل سحنون فقد... ال تعجنب لظيب قد دها أسداً 

  :ومما قلته من الشعر: قال
  فضالً وألبستها بعد اللحى الورقا... أنبت عوداً بنعماء بدأت هبا 

  ريان ذا هبجة يستوقف احلدقا... فظل مستشعراً مستدثرا أرجا 
  عودته من اجلميل من لدن خلقا... فال تشنه مبكروه اجلين فلكم 

  وغذه برجاء واسقه غدقا... بته وأنف القذى عنه وأثر الدهر من
  ما جاء منها على ضوء وما طرقاً... واحفظه من حادثات الدهر أمجعها 

ومما قيدت عنه أيام جمالسته ومقامه بغرناطة، وقد أجرى ذكر أيب زيد ابن اإلمام، أنه شهد جملساً بني يدي السلطان 
كور، أن ابن القاسم مقيد بالنظر بأصول مالك، ونازعه أبو أيب تاشفني عبد الرمحن ابن أيب محو، ذكر فيه أبو زيد املذ

موسى عمران بن موسى املشذايل، وادعى أنه مطلق االجتهاد، واحتج له مبخالفته لبعض ما يرويه أو يبلغه عنه ملا 
رف فاستظهر أبو زيج بنص لش. قال فلو تقيد مبذهبه، مل خيالفه لغريه. ليس من قوله، وأتى من ذلك بنظائر كثرية

الدين بن التلمساين، ومثل فيه االجتهاد املخصوص باجتهاد ابن القاسم، بالنظر إىل مذهب مالك، واملزين إىل 
فقال أبو موسى عمران، هذا مثال، واملثال ال يلزم صحته، فصاح به أبو زيد ابن اإلمام وقال أليب عبد اهللا . الشافعي

ه، والذي أذكره من كالم أهل العلم أنه ال يلزم من فساد املثال بن أيب عمر تكلم فقال ال أعرف ما قال هذا الفقي
فساد املمثل به، فقال أبو موسى للسلطان، هذا كالم أصويل حمقق، فقلت هلما يومئذ، وأنا حديث السن، ما 

أنصفهما الرجل، فإن املثل كما يؤخذ على عجهة التحقيق، كذلك يؤخذ على جهة التقريب، ومن مث جاء منا قال 
ا الشيخ، أعين ابن أيب عمران، وكيف ال وهذا سيبويه يقول، وهذا مثال وال يتكلم به، فإذا صح أن املثال قد هذ



  .يكون تقريباً، فال يلزم صحة املثال، وال فساد املمثل لفساده فهذان القوالن من أثل واحد
لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا، : ديثشهدت جملساً آخر عند هذا السلطان، قرئ فيه على أيب زيد ابن اإلمام ح: وقال

فقال له األستاذ أبو إسحاق بن حكم السلوى هذا امللقن حمتضر حقيقة، ميت جمازاً فما وجه . من صحيح مسلم
وكنت قد قرأت على األستاذ بعض . ترك حمتضريكم إىل موتاكم، واألصل احلقيقة، فأجابه أبو زيد جبواب مل يقنعه

إذا كان . خمتلفاً فيه يف املاضي. يف أن املشتق إمنا يكون حقيقة يف احلال، جمازاً يف االستقبالالتنقيح، فقلت زعم القرا
. وأما إذا كان متعلق احلكم كما هنا، فهو حقيقة مطلقاً إمجاعاً، وعلى هذا التقرير، ال جماز وال سؤال. حمكوماً به

وهو أحد األربعة، اليت ال يطالب عنها . اإلمجاعوال يقال إنه احتج على ذلك مبا فيه نظر، ألنا نقول إنه نقل 
بالدليل، كما ذكر أيضاً، بل نقول إنه أساء حيث احتج يف موضع الوفاق، كما أساء اللخمي وغريه يف االحتجاج 

مث إنا لو سلمنا نفي اإلمجاع، . بل هذا أشنع لكونه مما علم كونه من الدين ضرورة. على وجوب الطهارة وحنوها
ول إن ذلك إشارة إىل ظهور العالمات اليت يعقبها املوت عادة، ألن تلقينه قبل ذلك، إن مل يدهش، فقد فلنا أن نق

أو يقال إمنا عدل عن االحتضار ملا فيه من . يوحش، فهو تنبيه على وقت التلقني، أي لقنوا من حتكمون بأنه ميت
وال شك أن . حضور األجل، أو حضور اجلالس أال ترى اختالفهم فيه، هل هو أخذ من حضور املاليكة أو. اإلهبام

وهو ما ذكرناه، أو من حضور املوت، . هذه حالة خفية حيتاج يف نصها إىل دليل احلكمة أو إىل وصف ظاهر يضبطها
  .واهللا أعلم. وجب كون تلك التسمية إشارة إليها. فلما وجب اعتبارا. بل بالعالمات. وهو أيضاً مما ال يعرف بنفسه

وإذا سلم اإلمام، فال يلبث بعد . أبو زيد يقول فيما جاء من األحاديث، ما معىن قول ابن أيب زيد وكان: وقال
سالمه ولينصرف، وذلك بعد أن ينتظر من يسلم من خلفه لئال مير بني يدي أحد، وقد ارتفع عنه حكمه، فيكون 

  .كالداخل مع املسبوق مجعاً بني األدلة
كان أبو زيد يعىن اإلمام، يصحف قول اخلوجني يف اجلمل واملقارنات اليت ميكن وقال . وقلت، وهذا من ملح الفقية

  :اجتماعه معها، فيقول، واملفارقات، ولعله يف هذا كما قال أبو عمرو بن العالء لألصمعي ملا قرأ عليه
  وغررتين وزعمت أنك البن يف الصيف تأمر

  :فقال
  وغررتين وزعمت أنك ال تين بالضيف تأمر

يف تصحيفك أشهر من احلطيئة، أو كما حيكى عن الشافعي أنه ملا صلى يف رمضان باخلليفة، مل يكن  فقال، أنت
. إمنا املشركون جنس. صنعة اهللا أصيب هبا من أساء" يومئذ حيفظ القرآن، فكان ينظر يف املصحف، وقرأ اآلية 

  " .م يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منه. هذا أن دعوا للرمحن ولدا. وعدها إياه، تقية لكم خري لكم

ولو علم اهللا فيهم خرياً : " وقال، ذكر أبو زيد بن اإلمام يف جملسه يوماً، أنه سئل باملشرق عن هاتني الشريطتني
ولو علم اهللا فيهم خرياً لتولوا وهم " فإهنما يستلزمان حبكم اإلنتاج " ألمسعهم، ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون 

أراد أن يرى ما عند احلاضرين، فقال ابن حكم؛ قال اخلوجني، واإلمهال بإطالق لفظه، لو مث . وهو حمال" معرضون 
فلما اجتمعت . وأن يف املتصلة، فهاتان القضيتان على هذا مهملتان، واملهملة يف قوة اجلزيئة، وال قياس على جزئيتني

ريه، مما يرجع إىل انتفاء أمر تكرار ببجاية بأيب علي حسني بن حسني، أخربته هبذا، ومبا أجاب به الزخمشري وغ
وأخربت . فقال يل اجلوابان يف املعىن سواء، ألن القياس على اجلزئيتني إمنا امتنع النتفاء أمر تكرار الوسط. الوسط

بذلك شيخنا أبا عبد اهللا اآلبلي، فقال إمنا يقوم القياس على الوسط، مث يشترط فيه بعد ذلك أن ال يكون من 
فقلت ما املانع من كون هذه الشروط تفصيالً جململ ما ينبئى عله الوسط . البتني، إىل ساير ما يشترطجزئيتني وال س



وغريه، وإال فال مانع ملا قاله ابن الشروط تفصيالً جململ ما ينبئى عليه الوسط وغريه، وإال فال مانع ملا قاله ابن 
اله الناس، لوجوب كون مهمالت القرآن كلية، قال اآلبلي؛ وأجبت جبواب السلوى، مث رجعت إىل ما ق. حسني

أما يف " . لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا " فقلت هذا فيما يساق منها للحجة مثل . ألن الشرطية ال تنتج جزئية
وكان يلزم السؤال األول لو مل يكن للمتوىل سبب تأخر، حسبما تبني يف مسألة، لو مل يطع اهللا، . مثل هذا فال قلت

  .ينظر ذلك يف اسم شيخنا أيب بكر حيىي بن هذيل رمحه اهللافل
وقال، ملا ورد تلمسان الشيخ األديب أبو احلسن بن فرحون، نزيل طيبة، على تربتها السالم سأل ابن حكم عن 

  :معىن هذين البيتني
  ليايل وصلنا بالرقمتني... رأت قمر السماء فأذكرتين 

  ها ورأت بعيينرأيت بعين... كالنا ناظر قمراً ولكن 
ففكر مث قال لعل هذا الرجل كان ينظر إليها، وهي تنظر إىل قمر السماء، فهي تنظر إىل القمر حقيقة، وهو لفرط 

وأيضاً وهو ينظر إىل قمر جمازاً، وهو إلفراطه . فقد رأى بعينها ألهنا ناظرة احلقيقة. االستحسان يرى أهنا احلقيقة
قلت، ومن هذا يعلم وجه الفاء يف قوله . جملاز، فقد رأت بعينه ألهنا ناظرة اجملازاستحساهنا يرى أن قمر السماء هو ا

والفاء فأذكرتين مبثابة قولك أذكرتين، فتأمله، فإن بعض من ال يفهم كالم األستاذ كل " فاذكروين أذكركم " تعاىل 
و يسمى اإليذان يف علم البيان وقال، فالفاء يف البيت األول، منبهة على الثاين، وهذا النح. الفهم، ينشده وأذكرتين

  :سألين ابن حكم عن نسب هذا اجمليب يف هذا البيت
  .ومهفهف األعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل احملب حرام

وسأل ابن فرحون ابن . فاستحسنه مين لصغر سين يومئذ. النافية" ما " ففكرت مث قفلت له، أراه متيمياً إللغائه 
  : التنزيل ست فاءات مرتبة ترتيبها يف هذا البيتحكم يوماً، هل جتد يف

  فسام صرباً فأعيا نيله فقضى... رأى فحب فرام الوصل فامتنعت 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت كالصرمي، فتنادوا " ففكر ابن حكم، مث قال نعم قوله عز وجل 

ه امنع وال تسند، فيقال إن املعاين قد ختتلف باختالف فقلت ل. فمنع هلم بناء اآلخرة لقراءة الواو" إىل آخرها 
وأكثر ما وجدت الفاء تنتهي يف كالمهم إىل هذا العدد، سواء هبذا . احلروف، وإن كان السند ال يسمع الكالم عليه

وكقول امرئ القيس . الشرط وبدونه، كقول نوح عليه السالم فعلى اهللا توكلت فامجعوا أمركم وشركاءكم
احلي بالبكرات، البيتني ال يقال قوله، فاحلب سابع، ألنا نقول إنه عطف على عاقل اجملرد منها، ولعل  غشيت ديار

  .وشأن اللسان عجيب. حكمة الستة أهنا أول األعداد التامة، كما قيل يف حكمة خلق السموات واألرض فيها
  :وقال، مسعت ابن حكم يقول، كتب بعض أدباء فاس إىل صاحب له

  مدار فاس عليه... شيئ إبعث إيل ب
  مما أشري إليه... وليس عندك شيء 

فبعث إليه ببطة من مرى شرب يشري بذلك إىل الرياء وحدث أن قاضيها أبا حممد عبد اهللا بن أمحد بن امللجوم دعى 
ملناسبته  إىل وليمة، وكان كثري البلغم، فوضع بني يديه صهره أبو العباس بن األشقر غضارا من اللوز املطبوخ باملرى،

وكان ابن األشقر يذكر بالوقوع يف الناس، فقدم له القاضي غضار . ملزاجه، فخاف أن يكون قد عرض له بالرياء
  .املقروض، فاستحسن احلاضرون فطنته

وقال عند ذكر شيخه أيب حممد عبد اهللا بن عبد الواحد اجملاصي دخلت عليه بالفقيه أيب عبد اهللا السطى يف أيام 



" من أكل مع مغفور له، غفر له . " نا طعاماً، فقلت لو أكلت معنا، فرجونا بذلك ما يرفع من حديثعيد، فقدم ل
فتبسم، وقال يل، دخلت على سيدي أيب عبد اهللا الفاسي باألسكندرية، فقدم لنا طعاماً، فسألته عن هذا احلديث، 

فسألته عنه، فقال مل أقله، وأرجو أن يكون فقال وقع يف نفسي شيء، فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، 
كذلك، وصافحته مبصافحته الشيخ أبا عبد اهللا زيان، مبصافحته أبا سعيد عثمان بن عطية الصعيدي، مبصافحة أبا 

  .العباس أمحد امللثم، مبصافحته املعمر، مبصافحته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
للملك العادل مملوك امسه حممد، فكان خيصه لدينه وعقله، بالنداء  وحدث عن شيخه أيب حممد الدالصي، أهنن كان

. فناداه ذات يوم، يا فراش، فظن أن ذلك ملوجدة عليه. بامسه، وإمنا كان ينعق مبماليكه يا ساقي، يا طباخ، يا مزين
جنباً، فكرهت أن فلم ير اثر ذلك، وتصورت له به خلوة، فسأله عن خمالفته لعادته، فقال له ال عليك، كنت يومئذ 

وقال أنشدين اجملاصي، قال أنشدين اإلمام جنم الدين . أذكر اسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على تلك احلالة
الواسطي، قال أنشدين شرف الدين الدمياطي، قال أنشدين تاج الدين اآلمدي، مؤلف احلاصل، قال أنشدين اإلمام 

  :فخر الدين لنفسه
  وأكثر سعي العاملني ضالل... عقال هناية إقدام العقول 

  وحاصل دنيانا أذى ودبال... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
  سوى أن مجعنا مسرعني وزالوا... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا 
  فبادوا مجيعاً مسرعني وزالوا... وكم من رجال قد رأينا ودولة 

  جبال رجال فماتوا واجلبال... وكم من جبال قد علت شرفاهتا 
وقال، وقد مر من ذكر الشريف القاضي أيب علي حسني بن يوسف بن حيىي احلسين يف عداد شيوخه وقال حدثين 

قال ملا قدم القاضي أبو العباس بن الغماز من بلنسية، نزل . أبو العباس الرندي، عن القاضي أيب العباس ابن الغماز
جاء عبد احلق يوماً، وعليه برنس أبيض، وقد حسنت شارته، جباية، فجلس هبا يف الشهود مع عبد احلق بن ربيع، ف

  :كملت هيئته، فلما نظر إليه ابن الغماز أنشده
  ورأى أنه املليح فتاها... ليس الربنس الفقيه فباهى 
  لتمنته أن يكون فتاه... لو زليخا رأته حني تبدي 

. زل الشهود من املئذنة وأخربوا أهنم مل يهلوهوقال أيضاً إن ابن الغماز جلس الرتقاب اهلالل جبامع الزيتونة، فن
وجاء حفيد له صغري، فأخربه أنه أهله، فردهم معه؛ فأراهم إياه، فقال ما أشبه الليلة بالبارحة، وقد وقع لنا مثل هذا 

  :مع ايب الربيع بن سامل، فأنشدنا فيه
  وأرخى حجاب الغيم دون حمياه... توارى هالل األفق عن أعني الورى 

  تبدى له دون األنام فحياه... تصدى الرتقاب شقيقه  فلما
وجرى يف ذكر أيب عبد اهللا بن النجار، الشيخ التعاملي من أهل تلمسان، فقال ذكرت يوماً قول ابن احلاجب فيما 
حيرم من النساء بالقرابة، وهي أصول وفصول، أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن عال، فقال إن تركب 

فوجدته كما قال، ألن أقسام هذا الضابط أربعة، . العرفية من الطرفني حلت وإال حرمت، فتأملتهلفظ التسمية 
والتركيب من قبل الرجل، كإبنة األخ والعم . التركيب من الطرفني، كابن العم وابنة العم مقابله كاألب والبنت

  .مقابله كابن األخت واخلالة



كان ينكر إضافة احلول إىل اهللا عز وجل، فال . وقال. ن حممد احلضرميوذكر الشيخ الرئيس أبا حممد عبد املهيمن ب
  .جييز أن يقال حبول اهللا وقوته، قال، ألنه مل يرد إطالقه، واملعىن يقتضي امتناعه ألن احلول كاحليلة، أو قريب منها

ايل، أنه اختصم وحكى عن شيخه أيب زيد عبد الرمحن الصنهاجي، عن القاضي أيب زيد عبد الرمحن بن علي الدك
ادعى أحدمها أنه أودعها اآلخر، وادعى اآلخر أهنا ضاعت منه فأوجب اليمني على املودع أهنا . عنده رجالن يف شاة

وقد شغلتين، حراستها عن الصالة، حىت خرج وقتها، فحكم عليه . ضاعت من غري تضييع، فقال كيف أضيع
  .ضيعها فهو ملا سواها أضيعبالغرم، فقيل له يف ذلك، فقال تأولت قول عمر ومن 

حكاية يف باب الضرب، وقوة اإلدراك، قال، كنت يوماً . وحكى عن الشيخ الفقيه رحلة الوقت أيب عبد اهللا اآلبلي
  :مع القاسم بن حممد الصنهاجي، فوردت عله طومارة من قبل القاضي أيب احلجاج الطرطوشي فيها

  هباومطليب تصحيف مقلو... خريات ما حتويه مبذولة 
فقال يل ما مطليه، فقلت نارنج، ودخل عليه وأنا عنده بتلمسان الشيخ الطبيب أبو عبد اهللا الدباغ املالقي، فأخربنا 

فأخذته وكتبته، مث قلبته وصحفته فإذا به قصبتا " مث حبيب قلما ينصف : " أن أديباً استجدى وزيراً هبذا الشطر
  .ملف شحمى

ت تازة مع أيب احلسن بن بري، وأيب عبد اهللا الترجايل، فاحتجت إىل النوم، وقال، قال شيخنا اآلبلي، ملا نزل
  :وكرهت قطعهما إىل الكالم، فاستكشفت منها عن معىن هذا البيت للمعري

  وحنن بوادي عبد مشس وهاشم... أقول لعبد اهللا ملا سقاؤنا 
أقول لعبد اهللا ملا، وهي سقاؤنا، وحنن فجعال يفكران يف، فنمت حىت أصبحا ومل جياه، وسألوين عنه، فقلت معناه 

  .بوادي عبد مشس، شم لنا برقا
  .قلت، وفيه نظر، وإن استقصينا مثل هذا، خرجنا عن الغرض

  مولده

وقد وفقت على تاريخ . نقلت من خطه، كان مولدي بتلمسان، أيام أيب محو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان
ن بن موسى، سأل أبا الطاهر السلفي عن سنه، فقال، أقبل على شأنك، ذلك، ورأيت الصفح عنه، ألن أبا احلس

فإين سألت أبا الفتح بن زيان بن مسعدة عن سنه، فقال، أقبل على شأنك، فإين سألت حممد بن علي بن حممد اللبان 
سألت  عن سنه فقال، أقبل على شأنك، فإين سألت محزة بن يوسف السهمي عن سنه، فقال، أقبل على شأنك، فإين

بعض أصحاب الشافعي عن سنه، فقال، أقبل على شأنك، فإين سألت أبا إمساعيل الترمذي عن سنه، فقال، أقبل 
على شأنك، فإين سألت الشافعي عن سنه، فقال، أقبل على شأنك، فإين سألت مالك بن أنس عن سنه، فقال، أقبل 

  .على شأنك، ليس من املروءة إخبار الرجل عن سنه
  وفاته
ونقل إىل . مبدينة فاس يف أخريات حمرم من عام تسعة ومخسني وسبعمائة وأراه تويف يف ذي حجة من العام قبلهتويف 

  .تربة سلفه مبدينة تلمسان حرسها اهللا
  حممد بن عياض بن موسى اليحصيب



يكىن  حممد بن عياض بن حممد بن عياض بن موسى اليحصيب من أهل سبتة، حفيد القاضي اإلمام أيب الفضل عياض،
  .أبا عبد اهللا

  حاله
شديد التحري يف . وأهل النزاهة فيهم. وجلة سراهتم. كان من عدول القضاة. قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري

األحكام، واالحتياط، صابراً على الضعيف فيهم وامللهوف، شديد الوطأة على أهل اجلاه وذوي السطوة فاضالً 
اً، ويزينه ذلك لكثرة وقاره، حمباً يف العلم وأهله، مقرباً ألصاغر الطلبة، وقوراً، حسن السمت، يعرفه كالمه أبد

ليحبب إليهم العلم وأهله، ما رأينا . ومكرماً هلم، ومعتنياً هبم، معمال جهده يف الدفع عنهم، ملا عسى أن يسوءهم
  .ة مخس ومخسني وستمايةسكن مالقة مع أبيه، عند انتقال أبيه إليها، إىل أن مات أبوه سن. بعده يف هذا مثله

حدثين شيخنا أبو احلسن بن اجلياب، وجرى ذكر إعرابه لفظ من حديثه عن شيوخه، قال دخلت على القاضي 
فقال أيهما الذي ينحت يف . املذكور، فسأل أحدنا عن أبيه، فقال ابن فالن؛ وذكر معرفة مشتركة بني جتار فاس

أهنا كانت تقع له مع . لسذاجته وحدثين عن ذكر جزالته اخلشب، والذي يعمل يف السالح، فما فطن لقصده
منها أن السلطان . السلطان مستقضية، مع كونه مرهوباً، شديد السطوة، وقايع تنيب عن تصميمه، وبعده عن اهلوادة

ومنها إذاعة . أمر بإطالق حمبوس، كان قد سجنه فأنفذ بني يدي السلطان األمر للسجان حببسه، وتوعده إن أطلقه
بوت العيد، يف أخريات يوم، كان قد أمل السلطان الربوز إىل العيد يف صباحه، فنزل عن القلعة ينادي، عبد اهللا يا ث

  .ميمون، إخرب الناس عن عيدهم اليوم، وأمثال ذلك
  مشيخته

أخذ هبا ف. قرأ بسبتة، وأسنديها، فأخذ عن أيب الصرب أيوب بن عبد اهللا الفهري وغريه، ورحل إىل اجلزيرة اخلضراء
وأخذ هبا أيضاً . كتاب سيبويه وغريه تفقيهاً على النحوي اجلليل أيب القاسم عبد الرمحن، ابن القاسم القاضي املتقنن

وقرأ على القاضي . كتاب إيضاح الفارسي عن األستاذ أيب احلجاج بن مغرور، وأخذ بإشبيلية وغريها عن آخرين
ب له من أهل املشرق مجاعة كثرية، منهم أبو جعفر حممد ابن أمحد بن وكت. وأجاز له. أيب القاسم بن بقي بن نافحة

نصر بن أيب الفتح الصيدالين، وأجاز له بإصبهان، وهو سبط حسن ابن مندة، أجاز له يف شوال سنة مثان وتسعني 
بهان وحتمل عن أيب علي احلداد، شيخ السلفى احلافظ عن حممود الصرييف ونظايرمها، ومجاعة من إص. ومخسمائة

وكتب له من غريها من البالد نيف ومثانون رجال، منهم أحد وستون رجالً كتبوا له مع . كثرية كتبوا له بالغجازة
الشيخ احملدث أيب العباس املغريب، والقاضي أيب عبد اهللا األزدي، وقد نصح على مجيعهم يف برناجميهما، واستوىف أبو 

  .القاضي أبو عبد اهللا بن عياض العباس الغريب نصوصو اإلسترعات، وفيها اسم
وقال حدثين أبو عبد اهللا مشافهة باإلذن، أنبأنا . ؟ومن روى عنه قال األستاذ أبو جعفر رمحه اهللا، أجاز يل مرتني اثنني

أبو الطاهر بركات بن إبراهيم اخلشوعي كتابة من دمشق، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الرازي املعروف بابن 
اء املهملة، أخربنا حممد بن أمحد بن عبد الوهاب البغدادي بالقسطاط، أخربنا موسى ابن حممد بن عرفة احلطاب باحل

السمسار ببغداد، قال أبو عمرو بن أمحد بن الفضل النفزي، أخربنا إمساعيل بن موسى، أخربنا عمر بن شاكر عن 
ى الناس زمان، الصابر منهم على دينه، يأيت عل" أنس بن مالك، قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  " .كالقابض على اجلمر 
هذا اإلسناد قريب يعز مثله يف القرب ألمثالنا، ممن مولده بعد الستمائة، وإمساعيل بن موسى من شيوخ الترمذي، 



  .قد خرج عنه احلديث املذكور، مل يقع له يف مصنفه ثالثي غريه
  ؟؟

  مولده

  .ائةبسبتة سنة أربع ومثانني ومخسم
  وفاته

  .تويف بغرناطة يوم اخلميس الثامن والعشرين جلمادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستماية
  حممد بن موسى بن عياض اليحصيب

حممد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر ابن موسى بن عياض اليحصيب، من أهل سبتة ولد اإلمام أيب الفضل، 
  .يكىن أبا عبد اهللا

  حاله
دخل األندلس، وقرأ على ابن بشكوال كتاب الصلة، وويل قضاء غرناطة، قال ابن . ، أديباً، كامالًكان فقيهاً جليالً

الزبري، وقفت على جزء ألفه يف شيء من أخبار أبيه، وحاله يف أخذه وعلمه، وما يرجع إىل هذا، أوقفين عليه حفدته 
  .مبالقة
  وفاته

  .تويف سنة مخس وسبعني ومخسمائة
  ري الكناينحممد بن أمحد بن جب

حممد بن أمحد بن جبري بن سعيد بن جبري بن حممد بن سعيد ابن جبري بن حممد بن مروان بن عبد السالم بن مروان 
  .بن عبد السالم بن جبري الكناين، الواصل إىل األندلس

  أوليته
وكان . ائةدخل جده عبد السالم بن جبري يف طالعة بلج بن بشر بن عياض القشريي يف حمرم ثالث وعشرين وم

وهو من ولد ضمرة ابن كنانة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس . نزوره بكوؤة شدونة
  .شرقن وغرب، وعاد إىل غرناطة. بلنسي األصل، مث غرناطي االستيطان. بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  حاله
كتب . نزيه املهمة، سري النفس، كرمي األخالق، أنيق الطريقة يف اخلط كان أديباً بارعاً، شاعراً جميداً، سنياً فاضالً،

مث نزع عن . بسبتة عن أيب سعيد عثمان ابن عبد املؤمن، وبغرناطة عن غريه من ذوي قرابته، وله فيهم أمداح كثرية
ونظمه . ادتهذلك، وتوجه إىل املشرق، وجرت بينه وبني طايفة من أدباء عصره، خماطبات ظهرت فيها براعته وإج

وكالمه املرسل، سهل حسن، وأغراضه جليلة، وحماسنه ضخمة، وذكره شهري، ورحلته نسيجة . فايق، ونثره بديع
  .وحدها، طارت كل مطار، رمحه اهللا

  رحلته

فصل عن غرناطة أول ساعة من . قال من عىن خبربه، رحل ثالثاً من األندلس إىل املشرق، وحج يف كل واحدة منها
لثمان خلون من شوال، مثان وسبعني ومخسماية، صحبة أيب جعفر بن حسان، مث عاد إىل وطنه غرناطة  يوم اخلميس



لثمان بقني من حمرم واحد ومثانني، ولقى هبا أعالماً يأيت التعريف هبم يف مشيخته، وصنف الرحلة املشهورة، وذكر 
الصنايع، وهو كتاب مؤنس ممتع، مثري  مناقله فيها وما شاهده من عجايب البلدان، وغرايب املشاهد، وبدايع

سواكن النفوس إىل الرفادة على تلك املعامل املكرمة واملشاهد العظيمة وملا شاع اخلرب املبهج بفتح بيت املقدس على 
يد السلطان الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بن شادي، قوي عزمه على عمل الرحلة الثانية، فتحرك إليها من 

ميس لتسع خلون من ربيع األول من سنة مخس ومثانني ومخسماية، مث آب إىل غرناطة يوم اخلميس غرناطة، يوم اخل
وسكن غرناطة، مث مالقة، مث سبتة، مث فاس، منقطعاً إىل إمساع احلديث . لثالث عشر خلت من شعبان سبع ومثانني

مث رحل الثالثة من سبتة، بعد . ووفضله بديع، وورعه يتحقق، وأعماله الصاحلة تزك. والتصوف، وتروية ما عنده
موت زوجته عهاتكة أم اجملد بنت الوزير أيب جعفر الوقشي، وكان كلفاً هبا، فعظم وجده عليها، فوصل مكة، 
  .وجاور هبا طويالً، مث بيت املقدس، مث جتول مبصر واإلسكندرية، فأقام حيدث، ويؤخذ عنه إىل أن حلقي بربه

  مشيخته

. وأيب احلسن بن حممد بن أيب العيش، وأيب عبد اهللا بن أمحد بن عروس، وابن األصيليروى باألندلس عن أبيه، 
وأجاز له أبو الوليد . وبسبتة عن أيب عبد اهللا بن عيسى التميمي السبيت. وأخذ العربية عن أيب احلجاج بن يسعون

بد اجمليد بن عمر القرشي ابن سبكة، وإبراهيم بن إسحاق بن عبد اهللا الغساين التونسي، وأبو حفص عمر بن ع
املياجني، نزيالً مكة، وأبو جعفر أمحد بن علي القرطيب الفنكي، وأبو احلجاج يوسف بن أمحد بن علي بن إبراهيم بن 

وببغداد العامل احلافظ املتبحر . حممد البغدادي، وصدر الدين أبو حممد عبد اللطيف احلجري رييس الشافعية بإصبهان
وحضر بعض جمالسه الوعظية وقال فيه فشاهدنا رجالً ليس . ج، وكناه أبو الفضل ابن اجلوزينادرة الفلك أبو الفر

وبدمشق أبو احلسن أمحد بن محزة بن علي بن عبد اهللا بن عباس . بعمرو وال زيد، ويف جوف الفراكل الصيد
شوعي، ومسع عليه، وعماد السلمي اجلواري، وأبو سعيد عبد اهللا بن حممد ابن أيب عصرون، وأبو الطاهر بركات اخل

الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حامد األصبهاين من أئمة الكتاب، وأخذ عنه بعض كالمه، وغريه، وأبو القاسم 
عبد الرمحن بن احلسني بن األخضر بن علي بن عساكر، ومسع عليه، وأبو الوليد إمساعيل بن علي بن إبراهيم 

نصر الرقبعي، وعبد الرمحن بن إمساعيل بن أيب سعيد الصويف، وأجازوا له،  واحلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ بن
  .وحبران الصويف العارف أبو الربكات حيان بن عبد العزيز، وابنه احلاذي حذوه

  من أخذ عنه
قال ابن عبد امللك، أخذ عنه أبو إسحاق بن مهيب، وابن الواعظ، وأبو متام ابن إمساعيل، وأبو احلسن بن نصر بن 

اتح بن عبد اهللا البجائي، وأبو احلسن بن علي الشادي، وأبو سليمان بن حوط اهللا، وأبو زكريا، وأبو بكر حيىي بن ف
وأبو العباس بن عبد املؤمن البناين، وأبو حممد بن حسن اللوايت . حممد بن أيب الغصن، وأبو عبد اهللا بن حسن بن جمري

  .بن سامل، وعثمان بن سفيان بن أشقر التميمي التونسيوابن تامتيت، وابن حممد املوروري، وأبو عمر 
وفخر . وممن أخذ عنه باإلسكندرية، رشيد الدين أبو حممد عبد الكرمي بن عطاء اهللا، ومبصر رشيد الدين بن العطار

  .القضاة بن اجلياب، وابنه مجال القضاة
  تصانيفه

ن على قدر ديوان أيب متام حبيب بن أوس، ومنه وقفت منه على جملد متوسط يكو: منها نظمه، قال ابن عبد امللك
ومنه جزء مساه نظم اجلمان يف . جزء مساه نتيجة وجد اجلوانح يف تأبني القرين الصاحل يف مراثي زوجه أم اجملد

وكان أبو احلسن الشادي، يقول . وله ترسيل بديع، وحكم مستجادة، وكتاب رحلته. التشكي من إخوان الزمان



نيفه، وإمنا قيد معاين ما تضمنته، فتوىل ترتيبها، وتنضيد معانيها بعض اآلخذين عنه، على ما تلقاه إهنا ليست من تصا
  .واهللا أعلم. منه

  شعره
من ذلك القصيدة الشهرية اليت نظمها، وقد شارف املدينة املكرمة طيبة، على ساكنها من اهللا أفضل الصلوات، 

  :وأزكى التسليم

  لعل سراج اهلدى قد أنارا... أقول وآنست بالليل نارا 
  كأن سنا الربق فيه استطارا... وإال فما بال أفق الدجى 
  فما باله قد جتلى هنارا... وحنن من الليل يف حندس 

  أعري أم املسك منه استعارا... وهذا النسيم شذا املسك قد 
  وجاها فقد سابقتنا ابتدارا... وكانت رواحلنا تشتكي 

  فعدنا نباري سراع املهارا ...وكنا شكونا عناء السرى 
  بلوغ هوى ختذته شعارا... أظن النفوس قد استشعرت 
  بأن احلبيب تداىن مزارا... بشاير صبح السرى آدنت 

  فال قلب يف الركب إال وطارا... جرى ذكر طيبة ما بيننا 
  وشوقاً يهيج الضلوع استعارا... حنيناً إىل أمحد املصطفى 

  ر من الشهداء استعارابنو... والح لنا أحد مشرقاً 
  حيل عقود النجوم انتثارا... فمن أجل ذلك ظل الدجى 

  إليها ونادى البدار البدارا... ومن طرب الركب حث اخلطا 
  نزلنا بأكرم جمد جوارا... وملا حللنا فناء الرسول 

  قصرنا اخلطا ولزمنا الوقارا... وحني دنونا لفرض السالم 
  وال نرجع الطرف إال انكسارا.. .فما نرسل اللحظ إال اختالساً 

  وال نلفظ القول إال سرارا... وال نظهر الوجد إال اكتتاماً 
  بأدمعها غلبتنا انفجارا... سوى أننا مل نطق أعيناً 

  نعيد السالم عليها مرارا... وقفنا بروضة دار السالم 
  ولوال مهابته يف النفوس لثمنا الثرى والتزمنا اجلدارا

  وبالعمرتني ختمنا اعتماراً... ا قضينا بزورته حجن
  ركبت البحار وجبت القفارا... إليك إليك نيب اهلدى 
  ورب كالم جير اعتذارا... وفارقت أهلي وال منة 
  نؤمل للسيئات اغتفاراً... وكيف منن على من به 

  أثار من الشوق ما قد أثارا... دعائي إليك هوى كامن 
  عنك أطيق اصطباراً وما كنت... فناديتك لبيك داعي اهلوى 
  علي وقلت رضيت اختيارا... ووطنت نفسي حبكم اهلوى 

  وال أطعم النوم إال غرارا... أخوض الدجى وأروض السرى 



  لطرت ولو مل أصادف مطارا... ولو كنت ال أستطيع السبيل 
  حمب ثراك على البعد زارا... وأجدر من نال منك الرضى 
  يف اجلنان القرارا متهد يل... عسى حلظة منك يل يف غد 

  وال ذل من بذراك استجارا... فما ضل من مبسراك اهتدى 
  :ويف غبطة من ممن اهللا عليه حلج بيته، وزيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم يقول

  وحط عن النفس أوزارها... هنيئاً ملن حدج بيت اهلدى 
  ملن حج طيبة أو زارها... وإن السعادة مضمونة 
  :ويف مثل ذلك يقول

  فقد نال أفضل ما أمله... ذا بلغ املرء أرض احلجاز إ
  فقد أكمل اهللا ما أمله... وإن زار قرب نيب اهلدى 
  :ويف تفضيل املشرق

  الشرق حاز الفضل باستحقاق... ال يستوي شرق البالد وغرهبا 
  أنظر إىل مجال الشمس عند طلوعها زهراء تعجب هبجة اإلشراق

  صفراء تعقب ظلمة اآلفاق.. .وانظر إليها عند الغروب كثيبة 
  أن تؤذن الدنيا بعزم فراق... وكفى بيوم طلوعها من غرهبا 

  :وقال يف الوصايا
  عليها فما أبقى الزمان شفيقا... عليك بكتمان املصايب واصطرب 

  تسر عدواً أو تسيء صديقا... كفاك بالشكوى إىل الناس أهنا 
  وقال؛

  ها يف حمل عاقلإن مل تضع... وصانع املعروف فلتة عاقل 
  وقفاً هلا عادت بضر عاجل... كالنفس يف شهواهتا إن مل تكن 

  نثره

كما . ينبغي أن حيفظ اإلنسان لسانه. وإن فاق فتفضل وإفاق. إن شرف اإلنسان، فشرف وإحسان: من حكمه قوله
ن ورائها مالبس كم كست فلتات األلسنة احلداد، م. فرب كلمة تقال، حيدث عثرة ال تقال. حيفظ اجلفن إنسانه

فلجوا . شغل الناس عن طريق اآلخرة بزخارف األغراض. حنن يف زمن ال حيظى فيه بنفاق إال من عامل بنفاق. حداد
وآثروا دنيا هي أضغاث أحالم، وكم هفت يف حبها من أحالم، أطالوا فيها آماهلم، . يف الصدود عنها واإلعراض

تلله لو . باهلم، ما هلم يف غري ميداهنا استباق، وال بسوى هواها اشتياق ما باهلم، مل يتفرغ لغريها. وقصروا أعماهلم
كسشفت األسرار، ملا كان هذا اإلصرار، ولسهرت العيون، وتفجرت من شئوهنا اجلفون، فلو أن عني البصرية من 

سان ما إليه صاير، سنتها هابة، لرأت مجيع ما يف الدنيا رحياً هابة ولكن استوىل العمى على البصاير وال يعلم اإلن
  .أسأل اهللا هداية سبيله، ورمحة تورد نسيم الفردوس وسلسبيله، إنه احلنان املنان ال رب سواه

فضرر . منها نافع ال يعقب ندماً، ومنها ضار يبقى يف النفس أملاً. فلتات اهلبات، أشبه شيء بفلتات الشهوات: ومنها
وضرر الشهوة أن ال توافق ابتداء، فتصري . ا أثرت عنده اعتداءاهلبة وقوعها عند من ال يعتقد حلقها أداء، ورمب

عكس هذه القضية هي . ملتبعها داء، مثلها كمثل السكر يلتذ صاحبه حبالوة جناه، فإذا صحا يعرف قدر ما جناه



  .احلالة املرضية
  مولده

  .ببلنسية سنة تسع وثالثني ومخسماية وقيل بشاطبة سنة أربعني ومخسماية
  وفاته
  باإلسكندرية ليلة األربعاء التاسع والعشرين لشعبان أربع عشرة وستماية تويف

  ابن شربين
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ابن حممد بن عبد الرمحن بن علي بن شربين، يكىن أبا بكر، شيخنا 

  الفقيه القاضي املؤرخ الكاتب البارع رمحة اهللا عليه
  أوليته

ويل . من حصن شلب من كورة باجة، من غريب صقعها، يعرفون فيها ببين شربين، معرفة قدمية أصله من إشبيلية،
وانتقل أبوه منها عند تغلب العدو عليها عام . جده القضاء بإشبيلية، وكان من كبار أهل العلم تشهد بذلك الصالة

ا ولد شيخنا أبو بكر، وانتقل عند ستة وأربعني وستماية، فاحتل رندة مث غرناطة، مث انتقل إىل سكىن سبتة، وهب
احلادثة إىل غرناطة، فارتسم بالكتابة السلطانية، وويل القضاء بعدة جهات، وتأثل ماالً وشهرة، حىت جرى جمرى 

  .األعيان من أهلها
  حاله

كان فريد دهره، ونسيج وحده يف حسن املست والرواء، وكما الظرف ومجال الشارة، وبراعة اخلط، وطيب 
، خاصياً، وقوراً، تام اخللق، عظيم األهبة، عذب التالوة لكتاب اهللا، من أهل الدين والفضل والعدالة، تارخياً، اجملالسة

مقيداً، طلعة اختيار أصحابه حمققاً ملا ينقله، فكها مع وقاره، غزالً، لوذعياً، على شأن الكتابة، مجيل العشرة، أشد 
ه من األبيات من غري اعتيام وال تنقيح، يناغي امللكني يف إثباهتا، مقررة الناس على الشعر، مث على احملافظة، ما حيفظ

التواريخ، حىت عظم حجم ديوانه، تغردت أشعاره مبا أبر على املكثرين مليح الكتابة، سهلها، صانعاً، سابقاً يف 
 الكتابة والقضاء، وتقلب بني. وكانت له رحلة إىل تونس، اتسع هبا نطاق روايته. ميداهنا، راجحاً كفة املنثور

  .منحوس احلظ يف االستعمال، مضيقاً فيه، وإن كان وافر اجلد، موسعاً عليه
  :وجرى ذكره يف كتاب التاج احمللى مبا نصه
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

خامتة احلسنني، وبقية الفصحاء اللسنني، مأل العيون هدياً ومستاً، وسلك من الوقار طريقة؛ ال ترى فيها عوجاً وال 
و نثر، تبعت وإن نظم أ. إن خط، نزل ابن مقلة عن درجته وإن خط. أمتاً، ما شئت من فضل ذات، وبراعة أدوات

وفد على األندلس عند . وإن تكلم أنصت احلفل الستماعه، وشرع لدرره النفيسة صدق أمساعة. البلغاء ذلك األثر
كاينة سبتة، وقد طرحت النوى برحاله، وظعن عن ربعه بتوايل إحماله، ومصرف بالده، واملستويل على طارفها 

وسقى منتداه، فاهتز لقدومه اهتزاز الصارم، وتلقاه تلقي  وتالدها، أبو عبد اهللا بن احليكم، قدس اهللا صداه،
األكارم، واهنض إىل لقايه آماله، وألقى له قبل الوسادة ماله، ونظمه يف مسط الكتاب، وأساله عن أعمال االقتاد، 

السيادة هاك ونزل ذمامه تأكداً يف هذه الدولة، وقويف له اآلتية منها على األول، فتصرف يف القضاء جبهاهتا، ونادته 
وله األدب الذي حتلت بقاليده اللبات والنحور، وقصرت . وهاهتا، فجدد عهد حكامه العدول من سلفه وقضاهتا

وسيمر من ذلك يف تضاعيف هذا اجملموع ما يشهد بسعة ذرعه، وخيرب بكرم عنصره، وطيب . عن جواهره البحور
  .نبعه

  مشيخته

ر بن عبيدة اإلشبيلي، ومسع على الرييس أيب حامت، وعلى أخيه أيب عبد اهللا قرأ على جده ألمه األستاذ اإلمام، أيب بك
احلسني، وعلى األستاذ أيب إسحاق الغافقي، وعلى الشريف أيب علي بن أيب الشرف، وعلى اإلمام أيب عبد اهللا بن 

جعفر بن الزبري، ومسع حبضرة غرناطة على األستاذ أيب . ومسع على العدل أيب فارس عبد العزيز اجلزيري. حريث
ومبالقة . وعلى العدل أيب احلسن بن مستقور وعلى الوزير أيب حممد بن املؤذن، وعلى اخلطيب أيب عبد اهللا بن رشيد

على اخلطيب ويل اهللا تعاىل، أيب عبد اهللا الطنجايل، وعلى الوزير الصدر أيب عبد اهللا ابن ربيع، وعلى القاضي العدل 
وبتونس على . جاية على اإلمام أيب علي ناصر الدين املشذايل، وعلي أيب العباس اإلبريينوبي. أيب عبد اهللا بن برطال

أيب علي بن علوان، وعلى قاضي اجلماعة أيب إسحاق بن عبد الرفيع، ومسع على اخلطيب الصويف ويل اهللا تعاىل، أيب 
وأجازه عالم كثري . بن قايد الكالعي جعفر الزيات، والصويف أيب عبد اهللا بن برطال، وعلى الصدر أيب القاسم حممد

  .من أهل املشرق واملغرب
  ؟؟

  شعره

  :فمنه قوله. ويف اإلكثار جملل اإلختيار. وشعره متعدد األسفار، كثري األغراض
  وأضرمت يف طي احلشى ال عج اجلوى... أخذت بكظم الروح يا ساعة النوى 
  وهل يرجع اهلوىوهل حتسن الدنيا ... فمن خمربي يا ليت شعري مىت اللقا 

  وعند النوى وجدي ويف ساكن اهلوى... سال كل مشتاق وأكثر وجده 
  إىل يوم ألقاهم وللمرء ما نوى... ويل نية ما عشت يف عهدهم 

  :وقال



  هذي ركاب الشرى بال شك... باتوا فمن كان باكياً يبك 
  إىل بطون الرىب إىل الفلك... فمن ظهور الركاب معملة 

  إىل صبوب جواهر السلك... احندرت تصدع الشمل مثلما 
  ما يف حديث الفراق من إفك... كن بالذي حدثوا على ثقة 
  هذا النوى جل من مالك امللك... من النوى قبل مل أزل حذراً 

  :وقال
  يسوءين هجرك واهللا... يا أيها املعرض الالهي 

  ال أقفك عن ويه وعزاه... فيا ليت شعري كم أرى فيك 
  من ذا الذي رآه... باخل واه وحيىي مغريي إىل 

  يشغله يف الدنيا بتياه... من يرد اهللا يف فتنة 
  على معين جسمه واه... يا غصن البان أال عطفة 

  يثىن عندك ذا جاه... أو سعين بعدك ذالً وقدراً 
  وأنت عين غافل ساه... ذكرك ال ينفك عن خاطري 
  هلو كان ذنيب ذنب جهجا... يكفيك يا عثمان من جفوين 
  حكمك أنت اآلمر الناه... هيهات ال معترض يل على 

قلت جهجاه املشار إليه رجل من غفار قيل إنه تناول عصا اخلطبة من يد عثمان رضي اهللا عنه، فكسرها على 
  .ركبته، فوقعت فيها األكلة فهلك

  :وقال
  قتلت عبدك لكن مل ختف دركا... يا من أعاد صباحي فقده حلكا 

  وال بكائي عليها منث لكل بكا... ائب ال مصيبيت ليست كاملص

  حلظى وحلظك يف قتلي قد اشتركا... فمن أطالب يف شرع اهلوى بدمي 
  :وقال، وقد سبقه إليه الرصايف؛ وهو ظريف

  ولوعة ال تزال تذكى يل... أشكو إىل اهللا فرط بلبايل 
  حلو املعاين طرازه عايل... مبهجيت حايك شغلت به 

  ومن ذا خنوة وإالل...  سألته لثم خاله فأيب
  يدين فوحيي باحلال واحلال... وقال حايل يصون خايل 
  وأتقي منه سطوة اآلل... يقربين اآلل من مواعده 
  فلست عنه املان بالسايل... لكن على ظلمه وقسوته 

  :وقال أيضاً مضمناً
  على املدلة يف أرجاء أرضيها... يل مهة كلما حاولت أمسكها 

  حىت يهاجر عبد مؤمن فيها... اهللا واسعة  قالت أمل تكن أرض
  :وقال مسترجعاً من ذنبه، ومستوحشاً من شيبه

  فمذ بدا شييب بدا عييب... قد كان عييب من قبل يف غيب 



  فضحتين واهللا يا شييب... ال عذر اليوم وال حجة 
  :وقال

  ليتين كنت زاهداً كأويس... أثقلتين الذنوب وحيي وويسي 
سلطان ثالث األمراء من بني نصر، بعد خلعه من ملكه، وانتثار سلكه، واستقراره بقصبة وجرت بينه وبني ال

املنكب، غيباً من قومه، معوضاً بالسهاد من نومه، قد فل الدهر سباته، وتركه يندب ما فاته، والقاضي املترجم به 
إىل إيناسه، واجتالب أدبه والتماسه، يومئذ، مدبر أحكامها، وعلم أعالمها، ومتويل نقضها، وإيرامها، فارتاح يوماً 

  :وطلب منه أن يعرب عن حاله ببيانه، وينوب يف بثه عن لسانه، فكتنب إليه
  وال تعجال إن احلديث شجون... قفا نفساً فاخلطب فيها يهون 

  وسنا على علم مبا سيكون... علمنا الذي قد كان من صرف دهرنا 
  شوق له وحننيفأقلقنا ... ذكرنا نعيماً قد تقضى نعيمه 

  حراك على أحكامنا وسكون... وباألمس كنا كيف شئنا وللدنا 
  متد رقاب أو تشري عيون... وإذا بابنا مثوى الفؤاد وحنونا 
  وكدر من ذاك النعمي معني... فنغص من ذاك السرور مهنأ 
  وقد يقرب اإلنسان مث يبني... ونبا عن األوطان بني ضرورة 
  وجادك من سكب الغمام هتون... داً أيا معهد اإلسعاد حييت معه
  رويدك إن اخلري ليس يهون... تريد الليايل أن هتني مكاننا 

  ودارت علينا للخطوب فنون... فإن تكن األيام قد لعبت بنا 
  ولكن سبيل الصابرين مبني... فمن عادة األيام ذل كرامها 

  فال عجب إن العبيد ختون... لئن خاننا الدهر الذي كان عبدنا 
  تضاعف إميان وزاد يقني... وما غض منا خمربى غري أنه 

  :وكتب إىل احلكم بن مسعود، وهو شاهد املواريث هبذه الدعابة اليت تستخف الوقور، وتلج السمع املوقور

أطال اهللا بقاء أخي وسيدي، ألهل الفرايض، حيسن االحتيال يف مداراهتم، وللمنتقلني إىل الدار اآلخرة يأمر 
يف أمواهتم، ودامت أقالمه مشرعة لصرم األجل املنسأ، معدة لتحليل هذا الصنف املنشأ من الصلصال باالحتياط 

ومن عاصب . فمن ميت يغسل وآخر يقرب، ومن أجل يطوى، وكفن ينشر، ومن رمس يفتح، وباب يغلق. واحلمأ
ناحة، اتسعت للرزق وكلما قامت يف شعب م. فكلما خربت ساحة، نشأت يف احلانوت راحة. حيبس، ونعش يطلق

فيلحظ هذا . فيباكر سيدي احلانوت، وقد احتسى مرقته، وسهل عنقفته، فريى الصعبة باملناصب شطراً. مساحة
. مث يأخذ القلم أخذاً رفيقاً. ويأمر بشق اجليوب تارة، والبحث عن األوساط أخرى. برفق، وينظر إىل هذا شزراً

لقد كان لنا صديقاً، ورمبا أدبره باالنزعاج احلثيث، وقال مستريح منه  ويقول وقد خامره السرور، رحم اهللا فالناً،
وختتلف عند ذلك املراتب، وتتبني األصدقاء واألجانب، فينصرف هذا، وحظه التهذيب، . كما جاء يف احلديث

كيت مث يغشى دار امليت ويسل عن ال. والنظر احلديد، وينفصل هذا، وبني يديه املنذر الصيت، والنعش اجلديد
وقد كانت هلذا الرجل . أين عقود األمالد بالبادية. أين دعاء الثاغبة والراغية. والكيت، ويقول علي مبا يف البيت

وعيون األعوان ترنوا من عل، وأعناقهم تشريب إىل . وقد ذكر يف األمساء اخلمسة فقيل ذو مال. حاالً يف حال
واملوتى قد وجبت منهم اجلنوب، وحضر . إىل احلجلخلف الكلل، وأرجلهم تدب إىل األسفاط دبيب الصقور 



والشهود . ووزنت األرطال، وكيلت األقداح. وعدت الصحاح. وقيد املطعوم واملشروب. املوروث واملكسوب
والروائح حني تفعم األرض طيباً، وهتدي . يغلظون على الورثة يف الشالية ويصوهنم بالبتات يف النشأة األولية

والسمسار يصيح قام . والدالل يقول هذا مفتاح الباب. يف إزعاجها على األبدان فعالً عجيباًاألرواح شذاً يفعل 
واحملتضر يهس أال . والشاهد يصيح فتعلوا صيحته، واملشرف يشرب فتسقط سبحته. الندا فما نتنظرون بالثبات

ومن . مت كال مل أمت. يجما هذا النشيج والضج. حي فال تسمعون ويباهي لون العباء عليه اجلواب رب أرجعون
. ويبقر بطنه برغمه، وحيفر له جبانب أبيه وحبذا أمه. فترتفع له األصوات، كي ال يفسح فيه املمات. حج له احلجيج

ويقال ألهل السهام، أحسنوا، فاإلحسان ثالث . مث يشرع يف نفسه الفرض، ولو أكفئت السوات على األرض
وسوغه أصبغ وسحنون، ومل خيتلف فيه مطرف وابن . أجرة القاسم وقد نص ابن القاسم على. مراتب اإلسالم

وقيل إخرج النسب والكسور . إن قيل إيصال احلقائق إىل أرجايها، حسن فجزاه اإلحسان إحسان. املاجشون
يه اللهم غفراً، ونستقيل اهللا من انبساط جير غدراً، ونسل اهللا محداً يوجب املزيد من نعما. كفاية، فللكاهنني حلوان

ولوال أن أغفل عن اخلصم، وأثقل رحل الفقيه أيب النجم، ألستغلن اجمللس شرحاً، ولكان لنا يف حبر . وشكراً
وبينا العلة يف أقسام الشهود، مع املشتغل بنسبة الذكور مع . املباسطة سبح، وألفضنا يف ذكر الوارث والوراث

ايدة، وجدهن ويزيده بصرية يتبع هبا احلقوق إىل واهللا يصل عز أخي وجمده، ويهب له قوة ختصه بالف. األناث
أقصاها، وبصراً ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها، ودام حيصى اخلراريب والفلوس واألطمار، وميأل الطوامر 

  .بأقالمه البديعة الصنعة، ويصل الطومار بالطومار والسالم
قال بعض كتاب الدولة احلكمية مبنورقة، . املعىن والشيء بالشيء يذكر، قلت، ومن أظرف ما وقعت عليه يف هذا

  :وقد واله خطة املواريث، وكتب إليه راغباً يف اإلعفاء
  وما نلت من شغل املواريث رقعة سوى شرح نعش كلما مات ميت

  خياف عليهم يف اجلباب التفلت... وأكتب لألموات صكاً كأهنم 
  وأثبت مبا هو ميحو كل يوم... كأين لعزرائيل صرت ماقضاً 

  .وقال، فاستظرفها الرييس أبو عثمان بن حكم وأعفاه
  .يف أواخر أربعة وسبعني وستماية: مولده
  وفاته

قال يف العايد، ومضى لسبيله، شهاباً من شهب هذا األفق، وبقية من بقايا حلبة السبق، رمحه اهللا، يف ليلة السبت 
، وختلف وقراً مل يشتمل على شيء من الكتب، إليثاره الثاين من شهر شعبان املكرم عام سبعة وأربعني وسبعماية

ودفن بباب . اقتناء النقدين، وعني جراية ملن يتلو كتاب اهللا على قربه على حد من التعزرة واحملافظة على اإلتقان
  .إلبرية يف دار اختذها لذلك

  حممد بن أمحد بن قطبة الدوسي
  .من أهل غرناطة، يكىن أبا القاسم

  حاله



ل بارعة، وأوصاف كاملة، حسن اخلط، ذاكر للتاريخ واألخبار، مستول على خصال محيدة من حسن جمموع خال
رواء وسالمة صدر، إىل نزاهة اهلمة، وإرسال السجية، والبعد عن املصانعة، والتحلي بالوقار واحلشمة، شاعر، 

لة، والرماية، والسباحة، ومناقبه يقصر عنها الكثري من أبناء جنسه، كالفروسية، والتجند، والبسا. كاتب
ارتسم يف الديوان . والشطرنج، متحمد حبمل القنا، مع الرباعة، مدمي على املروءة، مواس للمحاويج من معارفه

فظهر غناؤه، وانتقل إىل الكتابة، معززة باخلطط النبيهة العلمية، وحاله املوصوفة متصلة إىل هذا العهد، وهو معدود 
  .من حسنات قطره

سابق ركض احمللى، أتى من أدواته بالعجايب، وأصبح صدراً يف الكتاب، وشهماً يف : لتاج احمللى مبا نصهوثبت يف ا
وكان أبوه رمحه اهللا، هبذه البلدة، قطب أفالكها، وواسطة أسالكها، ومؤمتن روسايها وأمالكها، وصدر . الكتايب

براعة وفهماً، وألقاه بينهم قاضياً شهماً، فظهر منه رجاهلا، وويل أرباب جماهلا، قد نثل ابنه سهامها، فخرب عدالة و
جنيباً، ودعاه إىل اجلهاد مسيعاً جميباً، فصحب السرايا الغريبة املغرية، وحضر على هذا العهد من الوقايع الصغرة 

والكبرية، وعلى مصاحبة البعوث، وجوب السهول والوعوث، فما رفض الرياعة الباتر، وال ترك الدفاتر للزمان 
  .لفاترا

  شعره
  :وله أدب بارع املقاصد قاعد لإلجادة باملراصد، وقال من الروضيات وما يف معناها

  أنادم يف بطحايها اآلس والوردا... ِدعيين ومطلول الرياض فإنين 
  وأحكي هبذا يف تورده اخلدا... أعلل هذا خبضرة شارب 

  ذكرت به لني املعاطف والقدا... وأزهر غض البان رايد نسبة 
  :قالو

  تصدع اهلم بكاسات املدام... يومنا يوم سرور فلتقم 
  مغرماً فيها بأحلى املنام... إمنا الدنيا منام فلتكن 

  :وقال
  وباهليم ماروت صداها املناهل... ويب منك ما لو كان للشرب ماصحاً 

  وما اهتز غصن يف احلديقة مايل... أحبك ما هبت من الروض نسمة 
  ت فلتقبل فإين ملا محلتين اليوم حاملفإن شئت أن هتجر وإن شئ

  :وقال
  هيهات وجه فالنة حتكي لنا... كم قلت للبدر املنري إذ بدا 
  ال الشمس حتكيها فأحكيها أنا... فأجابين بلسان حال واعتىن 

  قد رام يشبه قدها ملا انثنا... وصرفت وجهي حنو غصن أملد 
  قواماً كالقناإذا رام أن حيكى ... فضحكت هزءاً عند هز قوامها 

  :وكتب إليه يف غرض يظهر من األبيات
  ومقدار ما بني الديار قريب... جواحننا حنو اللقاء جوانح 

  على الرغم منا وإن ذا لغريب... ومتضي الليايل والتزاور معوز 
  ولو مثل ما رد اللحاظ مريب... فديتك عجلها لعيين زيارة 



  دي األريب أريبألكرم ما يه... وإن لقائي جل عن ضرب موعد 
  :فراجعين بقوله، والتجين شيمة

  سوى يوم صب من عداه يغيب... لعمرك ما يومي إذا كنت حاضراً 
  فيبعد مين اخلطو وهو قريب... أزور فال ألفي لديك بشاشة 
  فإين لداعي القرب منك جميب... فال ذنب لأليام يف البعد بيننا 
  رة ويطيبليحسن الكن م... وإن لقاء جاء من غري موعد 

  .وإجسانة كثري، وفيما ثبت كفاية ليال خنرج عن غرض االختصار
  حممد بن حممد بن أمحد بن قطبة الدوسي

  .يكىن حممد أبا بكر، أخو الذي قبله
  حاله

تلوه يف الفضل والسراوة، وحسن الصورة ونصاعة الطرف مرب عليه مبزيد من البشاشة والتنزل، وبذل التودد، 
ذكي الذهن، مليح الكتابة، سهلها، جيد العبارة . االنقطاع، متأخر عنه يف بعض خالل غري هذاوالتربيز يف ميدان 

كتب الشروط بني . متأيت الرياع، مطلق اليد، حسن اخلط، سريع بديهة املنثور، معم، خمول يف التخصص والعدالة
وكتب بالدار السلطانية، . ريريةيدي أبيه، ونسخ كثرياً من أمهات الفقه، واستظهر كتباً، من ذلك املقامات احل

محيد السرية، حسن الوساطة، جندي . واختص باملراجعة عمن هبا، واملفاحتة أيام حركات السلطان عنها إىل غريها
ومل يؤثر عنه الشعر، وال . مع االستمساك بالكتابة. وويل اخلطابة العلية. اجلاه، مشكور التصرف، خفيف الوطأة

  .عول عليه
  بن حممد بن قطبة الدوسي حممد بن حممد

  .يكىن أبا بكر، وقد ذكرنا أباه وعمه، ويأيت ذكر جده
  حاله

نبيل املقاصد يف الفن األديب، مشغول به، مفتوح من اهللا عليه فيه شاعر مطبوع مكثر انقاد له مركب النظم، يف سن 
وشرع يف تأليف يشتمل . يف الكتابةاملراهقة، واشتهر باإلجادة، وأنشد السلطان، وأخذ الصلة، وارتسم هلذا العهد 

  .على أدباء عصره
  شعره

  :ومما خاطب به أحد أصحابه
  أيب الدمع إال أن يسيل وال يرقى... إذا مشت من حنو احلمى يف الدجا برقا 

  تقطعت األحشاء من حر ما ألقى... ومهما تذكرت الزمان الذي مضى 
  وى ملن استسقىتبادر سقياً يف اهل... خليلي ال جتزع حملل فأدمعي 

  إذا رق يل يوما وقد حازين رقا... وما ضر من أصبحت ملك ميينه 
  أضل الورى من مات يف هاجر شقا... فنيت به عشقا وإن قال حاسد 

  فيا نعم ذاك اخلد فاض بأن أشقى... تلهب قليب من تلهب خده 
  :ومنها



  إذا كذبت أوهامنا رفع الصدقا... وكم من صديق كنت أحسب أنه 
  بن حممد بن حممد بن أمحد بن قطبة الدوسي حممد

  .ابن عم املذكورين قبله، يكىن أبا القاسم
  حاله

حسن الصورة، الزم القراءة على شيوخ بلده، ونظم الشعر على احلداثة، وترشح للكتب بالدار السلطانية مع 
  .اجلماعة، ممن هو يف نظمه

  :ومن شعره، كتب إيل مبا نصه
  تعطى السالمة يف الصراع سلماً...  أحسب وحده يوم رأسك رمبا

  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن قطبة الدوسي
  أخو الفقيه أيب بكر بن القاسم بن حممد املذكور

  حاله
حفظ كتبا من املبادي النحوية، . شاب حسن فاضل، دمث، متخلق، مجيل الصورة، حسن الشكل، أمحر الوجنتني

  .ند مثل والده، وهو اآلن حباله املوصوفةوكتب خطا حسنا، وارتسم يف ديوان اجل
  شعره

  :قيد أخوه يل من الشعر الذي زعم أنه من نظمه، قوله
  وأسهر جفين ليالً طويال... حلفت مبن ذاد عين الكرى 

  وعذب باهلجر قليب العليال... وألبس جسمي ثياب النحول 
  وال اعتضت منه سواه بديال... ما حلت عن وده ساعة 

  ابن جزى الكليب
حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حيىي ابن عبد الرمحن بن يوسف بن جزى الكليب، من أهل غرناطة 

  .وأعياهنا، يكىن أبا عبد اهللا
  أوليته

  .تنظر يف اسم أبيه يف ترمجة املقريني والعلماء
  حاله

األدب، واضطالعا مبعاناة الشعر، وإتقان تربيزاً يف . وانتشار الذكر على احلداثة. من أعالم الشهرة على الفتاوة
نشأ بغرناطة يف كنف والده رمحه اهللا، مقصور التدريب عليه، مشاراً إليه يف . اخلط، وإيضاحاً لألحاجي وامللغزات

ثقوب الذهن؛ وسعة احلفظ، ينطوي على نبل ال يظهر أثره على التفاتة، وإدراك، تغطجي شعلته خميلة غري صادقة، 
  . جاش طبعه، وفهق حوضه، وتفجرت ينابيعه، وتوقد إحسانهمث. من تغافله

وملا فقد والده، رمحه اهللا، ارتسم يف الكتابة، فبذ جلة الشعراء، إكثارا واقتدارا، ووفور مادة، جميدا يف األمداح، 
على العمل،  عجيباً يف األوضاع، صديقاً يف النسيب، مطبوعا يف املقطوعات، معتدال يف الكتابة، نشيط البنان، جلداً

سيال اجملاز، مجوح عنان الدعابة، غزال، مؤثرا للفكاهة، انتقل إىل املغرب لشفوف خصله، على ما قد قصم 
مطلق اجلراية، مقرر السهام، . مرعى اجلناح، أثري الرتبة. فاستقر بباب ملكه. سبحانه من رزقه هبذه البالد. احلظوظ



  .إىل قدمي، ويتحيز إىل أصالة ديدن من يستند. معتبا وطنه راضيا عن جريته
  تواليفه

أخربين عند لقايه أياي مبدينة فاس يف غرض الرسالة، عام مخس ومخسني وسبعماية، أنه شرع يف تأليف تاريخ 
غرناطة، ذاهباً هذا املذهب، الذي انتدبت إليه، ووقفت على أجزاء منه تشهد باضطالعه، وقيد خبطه من األجزاء 

مشس يف البالغة بازغة، : وجرى ذكره يف التاج مبا نصه. شعار ما يفوت الوصف، ويفوق احلداحلديثة والفوايد واأل
وحجة على بقاء الفطرة الغريزية يف هذه البالد الغربية بالغة، وفريدة وقت أصاب من فيها نادرة أو نابغة، من جذع 

ورمبا غلبت الغفلة . اهلا، وقال أنا هلاابن علي القادح، وجرى من املعرفة كل بارح، لو تعلقت الغوامض بالثريا لن
على ظاهره، وتنطفق أكمامها على أزاهره، حىت إذا قدح يف األدب زنده، تقدم املواكب بنده، إىل خط بارع، يعنو 

  .طوال الطويل منه إىل سر وبراعة، كما ترضى املسك والكافور عن طرس وحرب
  شعره

  :فمن غرامياته وما يف معناها قوله
  ويصبح عري احلب وهو طليق... شايق ومشوق  مىت يتالقى

  ومرمى لعمري يف الرجا سحيق... أما أهنا أمنية عز نيلها 
  أخاف انصداع القلب فهو رقيق... ولكين خدعت قليب تعلة 

  وروض الرىب بعد الذبول يروق... وقد يرزق اإلنسان من بعد يأسه 
  يفيقلعل فؤادي من جواه ... تباعدت ملا زادين القرب لوعة 
  وإين بأال أشتفي حلقيق... ورمت شفاء الداء بالداء مثله 

  على كل حال إنه ملشوق... وتاهللا ما للصب يف احلب راحة 
  فها أنا يف حبر الغرام غريق... ويا رب قد ضاقت علي مسالكي 

  وليس إىل وصل احلبيب طريق... وال سلوة ترجى وال صرب ممكن 
  وال القلب للتعذيب منه يطيق. ..وال احلب عن تعذيب قليب ينثين 
  وشوق نطاق الصرب عنه يضيق... شجمن يضق الصدر عن زفراهتا 

  قريضاً فذا در وذاك عقيق... نثرت عقود الدمع مث نظمتها 
  كأن عذويل عاد وهو صديق... بكيت أسى حىت بكى حاسدي معي 

  ملا كان يلقى يف األنام مفيق... ولو أن عند الناس بعض حمبيت 
  إذا منعوك النوم سوف تذوق... ني كفى الدمع ما بقى الكرى أيا ع

  لشمسك من بعد الغروب شروق... ويا نامياً عن ناظري أما ترى 
  عليك وإن عاديته لشفيق... رويدك رفقاً بالفؤاد فإنه 

  إال إن عهدي كيف كنت وثيق... نقضت عهودي ظاملا بعد عقدها 
  ي من هواك حريقوبني ضلوع... كتمتك حيب يعلم اهللا مدة 

  صربت بعد اليوم لست أطيق... فما زلت يب حىت فضحت فإن أكن 
  :وقال

  فتاك بلحظ العني يف عشاقه... ومورد الوجنات معسول اللمى 



  وجناته والسحر يف أحداقه... اخلمر بني لثاته والزهر يف 
  ويلوح بدر التم يف أطواقه... ينادي غصن البان يف أثوابه 

  هب أنه حيكيه يف إشراقه... أو خده  من للهالك بثغره
  من خلقه وعجزن عن أخالقه... ولقد تشبهت الظبا بشبهة 

  ألقى على اآلفاق فضل رواقه... نادمته وسناً حمياً الشمس قد 
  وأمال فيها املزن من آماقه... يف روضة ضحكت ثغور أقاحها 
  نفحاته والشهد عند مذاقه... أسقيه كأس سالفة كاملسك يف 

  إال تداعى مهه لفراقه... اء مل يدر الفىت أكواسها صفر
  فيعود للمعهود من أشفاقه... ولقد تلني الصخر من سطواته 
  مخراً تداوي القلب من إحراقه... وأظل أرشف من سالفة ثغره 

  فشقى اخليال بضمه وعناقه... ولرمبا عطقته عندي نشوة 
   إطراقهوأخاف منه العتب يف... أرجو نداه إذا تبسم ضاحكا 

  والضعف من جلدي ومن ميثاقه... أشكو القساوة من هواى وقلبه 
  أم ال سبيل حبالة للحاقه... يا هل لعهد قد مضى من عودة 

  أو كان يعطى املرء باستحقاقه... يا ليت شعري لو كانت لذلك حيلة 
  ويتم بدر التم بعد حماقه... فلقد يروق الغصن بعد ذبوله 

  :ا الغرضومما اشتهر عنه يف هذ
  بني السالم ووقفه التوديع... ذهبت حشاشة قليب الصدوع 

  صباً حيدث نفسه برجوع... ما أنصف األحباب يوم وداعهم 
  مل أرض يوم البني قل دموع... أجتد بغيثك يا غمام فإنين 

  فأنا الذي أبكيهم بنجيع... من كان يبكي الظاعنني بأدمع 
  ويت على شجاه ضلوعشجن ط... إيه وبني الصدر مىن واحلشا 

  واقدح بزند الذكر نار ولوع... هات احلديث عن الذين حتملوا 
  أشكو الغداة وهن يف توديع... عندي شجون يف اليت جنت النوى 

  بعد الذي بيين وبني هجوع... ليت الذي بيين وبني صبابيت 
  فاحلر ليس حلادث جبزوع... يا قلب ال جتزع ملا فعل النوى 

  تبغي النزوع والت حني نزوع...  أشراكه أبعد ما غودرت يف
  أبدت له عطفاه عطف مطيع... ومهفهف مهما هبت ريح الصبا 

  فاعدب حلسن مفرد جمموع... مجع احملاسن وهو منفرد هبا 
  خجال وإجالالً له مطلوع... والشمس لوال إذنه ما آذنت 

  حىت تفتح عن رياض ربيع... ما زلت أسقى خده من أدمعي 
  فلرب ضرغام هبن صريع... نو عن نواظر شادن إن كان ير

  حسنا كحسن الشعر بالتصريع... عجباً لذاك الشعر زاد بفرقه 



  فشقيت باملمنوح واملمنوع... منع الكرى ظلما وقد منع الصفا 
  أتراه يعطفه على خضوع... جردت ثوب العز عين طائعاً 
  وعحيب وال بعذارى املخل... مل أنتفع لبسا من امللبوس يف 
  ليحوز أجر منعم وشفيع... جبماله استشفعت يف إمجاله 

  لوال اهلوى ما كنت باملخدوع... يا خادعي عن سلويت وتصربي 
  وأثبتين سوءاً حلني صنيع... أوسعتين بعد الوصال تفرقا 

  بطويل هجران إىل سريع... أسرعت فيما ترتضي فجزيتين 
  الرضاب شروعيفمنعت من ماء ... أشرعت رحما من قوامك دايالً 

  خرباً صحيحاً ليس باملصنوع... خذ من حيث تولعي وتوهلي 
  عن مقليت عن قليب املصدوع... يرويه خدي مسندا عن أدمعي 
  وأنا لذكراهن يف تقطيع... كم من ليال يف هواك قطعتها 

  وبر سوا أن اهلوى املطبوع... ال والذي طبع الكرام على اهلوى 
  مبذيع سر للعهود مضيع... ن ما عريتين احلادثات ومل أك

  إن كان قليب منك غري مجيع... ال خري يف الدنيا وساكنها معا 
  :وقال يف غري ذلك يف غرض يظهر من األبيات

  غدوت غريب الدار منزلك الفنت... وقالوا عداك البخت واحلزم عندما 
  وأن ارحتايل عن دارهم هو البخت... أمل يعلموا أن اغترايب حرامة 

  هتادي السفن املواخر والبخت... ت أرضى عن زماين أو أرى نعم لس
  لقد سيمت نفسي املقام ببلدة هبا العيشة النكراء واملكسب السحت

  وجيفوه بني السمت من سنة ست... يذل هبا احلر الشريف لعبده 
  أذى ويرى فيه أداً يبت... إذا اصطافها املرء اشتكى من مسومها 

  يقولون بغداد لغرناطة أخت... ولست كقوم يف تعصبهم عتوا 
  مقاهلم زور وودهم مقت... رغبت بنفسي أن اساكن معشراً 

  هي السم باآلل املشود هلالت... يدسون يف لني الكالم دواهياً 
  إيل بإخالص املودة قد متوا... فال در در القوم إال عصيبة 

  مقاهلم صدق وودهم حبت... وآثرت أقواماً محدت جوارهم 
  تعام وعن ما ليس يعينهم صمت... يان الفاحشات إذا بدت هلم عني ع

  وال علموا أن الكروم هلا بنت... فما ألفوا هلوا وال عرفوا خىن 
  إذا ما أتاه منهما النبأ البغت... به كل مرتاح إىل الضيف والوغى 
  فلم يتشوف للذي ضمه التخت... وأشعث ذي طمرين أغناه زهده 
  معني على ما يتقي جاشه الشت... العدا  صبور على اإليذاء بغيض على
  جليسي هناراً أو ضجيعي إذا بت... ويل صاحب مثلي ميان جعلته 

  كميت وخري اخليل قداحها الكمت... وأجرد جرار األعنة فارح 



  وال عوج يف اخللق منه وال أمت... نسامت به األعراق يف آل أعوج 
  د والصارم الصلتوحسيب لعضات النوائب منجدا عليها الكميت اهلن

  فبالغدر والتخفيف عندي له نعت... قطعت زماين خربة وبلوته 
  فأصبح حبلي منهم وهو منبث... ومارست أبناء الزمان مباحثا 

  على نفسه كيال يزايلها السمت... وذي صلف ميشي اهلوينا ترفقا 
  له الصدر من ناديهم وله الدست... إذا غبت فهو املروة القوم عندهم 

  هو املعجم السكيت والعمة الشخت... مين يوما وإياه مشهد وإن ض
  على عزمهم حىت صفا هلم الوقت... فحسيب عدايت أن طويت مآريب 
  وكنت مىت أعزم فقليب هو البت... وقلت لدنياهم إذا شئت فاغريب 
  فماذا الذي يبغونه هلم الكبت... وأغضيت عن زالهتم غري عاجز 

  :وقال
  تعتده لكن ختري وانتق... لصاحب ال تعد ضيفك إن ذهبت 

  إن خولفت أصنافها مل تغلق... أو ما ترى األشجار مهمار كبت 
  :ومنه يف املقطوعات
  حظى منه الدهر هجرانه... وشادن تيمىن حبه 

  أمحر مضين الطرف وسنانه... ورد اخلدين حلو اللمى 
  ضلت له نسجد أغصانه... مل تنطو األغصان يف الروض بل 

  تضرم يف القلب نريانه... لظيب الذي قلبه يا أيها ا
  ليس يرجى عنك سلوانه... هل عطفة ترجى لصب شبح 

  لو متعت بالنوم أجفانه... يود أن لو زرته يف الكرى 
  واحلب ال ميكن كتمانه... قد رام أن يكتب ما نابه 

  إسراره اآلن وإعالنه... فأفضيت أسراره واستوى 
  :وقال

  بينهما الشوق يستثار... هنار وجه وليل شعر 
  فأين يل عنهما الفرار... قد طلبا باهلوى فؤادي 

  يطلبه الليل والنهار... وكيف يبغى النجاة شيء 
  :وقال يف الدوبيت

  صبحاً فجمعت بني صبح وظالم... زارت ليال وأطلعت فجرها 
  مجع اإلنسان بني األختني حرام... ملا بصرت بالشمس قالت يا فىت 

  :توريةوقال يف غرض ال
  إىل ورد ذاك اخلد أروى به الصدى... أبح يل يف رياض احملاسن نظرة 

  فإين رأيت الروض يوصف بالندا... وباهللا ال تبخل علي بعطفة 
  :وقال



  وجه عزال ظل يهواه... وعاشق صلى وحمرابه 
  تعبداً يفهم معناه... قالوا تعبد فقلت نعم 
  :وقال هو مليح جداً

  من قضاء يقضى بطول العناء. ..وصديق شكى مبا محلوه 

  قال من يستطع رد القضاء... قلت فاردد ما محلوك عليهم 
  لسان الفىت ولسان القضاء... لسانان هجيا من خاصماه 

  فلست أرى لك أن تنطقا... إذا مل حتز واحداً منهما 
  :وقال

  واللحظ حيميها بأي سالح... تلك الذؤابة ذبت من شوقي هلا 
  من فتنة اجلعدي والسفاح... خال ناجياً يا قلب فاجنح ال إ
  .وحيجر طل الغيث على وبله. ويدل بعض الشيء على كله. وإحسانه كثري

  وفاته

  .مث حتققت أن ذلك يف آخر شوال من العام قبله. اتصل بنا خرب وفاته بفاس مبطوناً يف أوايل مثانية ومخسني وسبعماية
  ابن احلكيم اللخمي

  .عبد الرمحن بن إبراهيم ابن حيىي بن حممد بن احلكيم اللخمي، يكىن أبا القاسم حممد بن حممد بن حممد بن
  حاله

وجمدد مآثره . فرع دوحة األصالة واخلصوصية، والعلم والدين، واملكانة واجلاللة، جملي بيته: من كتاب عائد الصلة
وقراءة ووثيقة، إىل خط حسن، نشأ بأطراف مجلته من الفنون، من حساب وفريضة وأدب . براً، وجماملة، وخريية

وكاتباً للدار السلطانية، فكانت . أعبط يف وقيعة الطاعون قاضياً ببعض اجلهات. وأدب تكفله، حىت انقاد له أو كاد
  .فيه الفجيعة عظيمة

أشرف، جميد، معظم، . من فروع جمد وجاللة، ورث الفضل ال عن كاللة: وجرى ذكره يف التاج احمللى مبا نصه
العشيؤة، وصل لباب اجملد بفرايد اخلالل األثرية، وأصبح طرفاً يف اخلري والعفاف، واتصف من العدالة خمول يف 

بأحسن اتصاف، وسلك من سنن سلفه، أثر هذا، ال يزال يرشده ويدله، ويسدده فيما يعقده أو حيله، واتسم مبيسم 
وطمح يف هذا العهد إىل منط يف . يف صون الفنون احليا، واحليا خري كله، إىل نزاهة ال ترضي بالدون، وجنابة تتهالك

البالغعة رفيع، وجنح إىل مساجلة ما يستحسنه من خمترع وبديع، وصدرت منه طرف تستملح، وتستحلي إذا 
  .وحنن نورد ما أمكن من آياته، وجنلي بعض غرره وشياته. استحلى
  شعره

  :ومن مقطوعات آياته
  ل الطفل يرضع يف املهدالطال مث... وهبت فهزت عند ما رأت به 

  وباتت رباه من حباه على وعد... والروض حياه املزن خلعة برقة 
  فتبدي ابتسام الزهر يف لثمة اخلد... حيدثنا عن كرمها ما من مزهنا 

  بدور حباب الكأس تلعب بالنرد... عجبنا ملا رأينا من برها 



  :وقال
  الطوالع مصابيح من زهر النجوم... شربنا وزحبى الدياجي موقد 
  فجاءت مبصفر من اللون فاقع... عقاراً رأته حني أقبل حالكاً 
  لفي الفرقد قرت لدم املدامع... عجبت هلا ترتاع منه وإهنا 

  :وقال
  أم مزاج أداه صرف احمليا... الح يف الدر العقيق فحيا 

  أقبلت ترتدي حياً يهيا... من بنات الكروم والروم بكرا 
  شفقاً فوقه جنوم الثريا... ها خلتها واحلباب يطفو علي

  صاغ من لؤلئها املزج حليا... قهوة كالعروس يف الكأس جتلى 
  :وقال

  كأنه من وميض الربق قد خلقا... ويوم أنس صقيل اجلو ذي نظر 
  وبالنجوم وباألكواس مغتبقا... ما زلت فيه لشمس الطست مصطحباً 

  على اخلدين مؤتلقا شربت تبدي امحراراً... صفراء كالعسجد املسبسوك إن 
  إذا توارت أثارت بعدهها شفقا... كذلك الشمس يف أخرى عشيتها 

  :وقال
  علي وملا ينعطف وهو كالغصن... بنفسي حبيب صال عامل قده 

  ونضرته تنار عن حوطة اللدن... ويا عدباً منه مىت صار ذابال 
  ميزق أفالذ احلشى وهو يف اجلفن... وأعجب من ذا أن سيف حلاظه 

  :قالو
  بني اجلوانح يغتدي ويروح... يأىب وغري أيب غزال نافر 
  غارت به بني الكواكب بوح... قمر تألأل واستنار حبيبه 

  يا ليت شعري بالذراع يلوح... مل يرض غري القلب منزلة فهل 
  :ومما نسب لنفسه وأنشدنيه

  عن صبح شيب لست عنه براض... ليل الشاب اجناب أول وهلة 
  فنصوله عن ساق ببياض... سواد خضابه  إن سرين يوماً

  والقطع يف السرقات أمر ماض... هال اختفى فهو الذي سرق الصبا 
  وعلي أن ألقاه باملقراض... فعليه ما استطاع الظهور بلميت 

  وفاته

إلبرية  تويف رمحه اهللا بغرناطة يف السابع عشر شهر ربيع اآلخر عام مخسني وسبعمائة، يف وقيعة الطاعون، ودفن بباب
  .رمحة اهللا عليه

  ابن حممد اللوشي اليحصيب



  حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن علي ابن حممد اللوشي اليحصيب، يكىن أبا عبد اهللا ويعرف باللوشي
  أوليته

ه الكتاب تضمن ذكر. وقرأ العلم هبا، وتعرف بالسلطان الغالب باهللا حممد قبل تصري امللك له وتقدم عنده. من لوشة
املسمى بطرفة العصر يف أخبار بين نصر، وتقرر ذلك يف حرف احلاء يف اسم أيب عمر اللوشي، كاتب الدولة 

  .النصرية رمحه اهللا
  حاله

نشأ مدلالً يف حجور الدولة . كان رمحه اهللا من أهل احلسب واألصالة، شاعراً، مداحا. من كتاب عايد الصلة
مث جتىن بآخره، ولزم طوراً من اخلمول يف غري تشك، أعرض به . فضالً على مداحهاالنصرية، خفيفاً على أبواهبا، م

عن أرباب الدنيا، وأعرض عنه، واقتصر على تبلغ من عاللة مؤمل كان له خارج غرناطة غري مساد من ثلمه، وال 
واب الرياضة، جمانباً مصلح يف خلله، أخذ نفسه بالتقشف، وسوء املسكن، والتهاون بامللبس، محال عليها يف غري أب

أرباب اخلطط، وفياً ملن حلقته من السلطان موجدة، ختتلف معاملته ملن يعرفه يف اليوم مرات، من إعراض عنه، 
مليح الدعابة، ذاكرا لفنون من األناشيد، حسن اجلد، . وقبول عليه، ولصوق به، كل ذلك عن سالمة، وهتيب نفس

  .متجافياً عن األعراض
شاعر مفلق، وشهاب يف أفق البالغة متألق، طبق مفاصل الكالم حبسام لسانه، وقلد : تاج مبا نصهودرى ذكره يف ال

ونشأ يف حجور الدولة النصرية مدلالً مبتاته، متقلباً من العز يف . حنور الكالم، ما يزري جبواهر امللوك من إحسانه
والوداد الذي قصرت عنه األنداد، والسابقة  أفانينه وأشتاته، إذ لسلفه الذمام الذي صفت منه احلياض واحلمام،

وله مهة عالية، بعيدة املرمى، كرمية املنتمى، . اليت أزرى خبربها العيان، وشهدت هبا أرجونة وجيان، حميز مثرة الطيب
محلته بآخرة على االنقباض واالزدراء، والزهد يف االزدياد واالستكثار، واالقتصاد واالقتصار، فعطف على انتجاع 

لته، والتزام حملته، ومباشرة فالحة صان هبا وجهه، ووفاه الدهر حقه وجنمه، واحتجبت عقايل بيانه هلذا العهد غ
وتقنعت، وراودهتا النفس فتمنعت، وله فكاهة، وأنس الزمان، مناجاة القينات، عند البيات، وأعذب من معاطاة 

  .الراح يف األقداح
  شعره

ومن مقطوعاته يودع شيخنا الفقيه القاضي أبا . ية، ورفع للجبني من السنن الرايةقال، وله أدب بلغ يف اإلجادة الغا
  :الربكات بن احلجاج

  وأحرقت يف ناري لدى زفرايت... رأوين وقد أغرقت يف عربايت 
  فقلت سلوا عين أبا الربكات... فقالوا سلوه تعلموا كنه حاله 
  ثبات روت عنه أجفاين غريب... فمن قال إين بالرحيل حمدث 
  ترحل وكن يف القوم بعض عدات... ونادى فؤادي ركبه فأجابه 

  :ومن مقطوعاته البديعة من قصيدة جمازية
  وهل يف الدنا يوم املسري أطيق... سيخطب قس العزم يف منرب السرى 

  فما زال طيب العمر عين يسترق... وأقطع زند اهلجر والقطع حقه 
  يف حدود مثانية وسبعني وستماية: مولده
  وفاته



  يف املويف عشرين من شهر ربيع الثاين من عام اثنني ومخسني وسبعماية
  ابن احلكيم اللخمي

  حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن حيىي بن احلكيم اللخمي يكىن أبا بكر
  أوليته

  مرت يف اسم ذي الوزارتني
  حاله

الم البيوت، ترف نشأة، وعز تربية، وكرم نفس، كان صدر أبناء أصحاب النعم، وبقية أع: من كتاب عائد الصلة
وطيب جمالسة، وإمتاع حماضرة، وصحة وفاء، وشياع مشاركة يف مجلة فاضلة، حمدثاً تارخيياً، كاتباً بليغاً، حسن 

يقرض الشعر، ويفك املعمى، ويقوم . اخلط، مليح الدعابة، ظريف التوقيع، متقدم احليلة يف باب التحسني والتنقيح
وعيون األخبار، إىل حسن اخللق، وكمال . وإتقاناً، ويسرد نتف التاريخ. حفظاً وجتويداً. الكتاب العزيز على مجل

واملثابرة على حفظ املودة، واالستقالة من اهلفوة، والتمسك باالستعتاب . األهبة، وحالوة البساطة، واحتمال املنابشة
ومع . يف قيادة املواضع النبيهة، حمارباً ذا قدرة يف ذلك كتب بالدار السلطانية أكثر عمره، وتصدر بعد. واملذرة

ودون وصنف، ومحل عن اجللة ممن يشق إحصاؤهم، وكان غرة . ذلك فشايع املعروف، ذايع املشاركة، قيد الكثري
  .من غرر هذا القطر، وموكبا من مواكب هذا األفق، مل يتخلف بعده مثله

بيته يف رندة، أشهر . أقام رسم اجملد بعد عفايه، فوىف الفضل حق وفايه ماجد: وجرى ذكره يف التاج احمللى مبا نصه
يف األصالة من بيت امرئ القيس، وأرسى يف حببوحة الفخر، من قواعد الرضوى وأيب قيس، استوىل على اجلود 

. واهلدىالبديع البعيد املدا، وحجت إليه من كل فج طالب الندا، وعشت إىل ضوء ناره، فوجدت على النار التقى 
وملا أدار عليها الدهر . ويل الوزارة النصرية، اليت اعتصر منها طريقاً بتالد، فأحيت مآثرها اخلالدة مآثر حيىي بن خالد

كأس النوايب، وخلص إليها سهمه الصايب بني صحايف الكتب وصفايح الكتايب، تطلعت من خالهلا الرايقة لباب 
واجلود، وطلع على أعقاب هذه الفضايل حملى من صفحاهتا، وأعاد لو الوجود، وبكتها بسيل أجفاهنا عني الباس 

ساعده الدهر من حملاهتا، وارتقى من الكتابة إىل احملل النبية، واستحقها من بعض مرياث أبيه، وبين وشيد، ودن فيها 
وأحيي األثر  وأنشأ الفهارس،. وقيد وشهر يف كتب احلديث وروايته، وجين مثرة رحلة أبيه، وهو يف حجر ذؤابته

الدارس، وألف كتابه املسمى باملوارد املستعذبة واملقاصد املنتخبة فسرح الطرف، وروضه طيب اجلين والعرف، وله 
وبيين وبني هذا الفاضل وداد صايف احلياض، وفكاهة كقطع الرياض، ودعابة . شعر أنيق احللية، حاز يف منط العلية

  .وسيمر يف هذا الديوان كل رايق احليا، عاطر الريا. قة جرياهلاسحبت الدالة أذياهلا، وأدارت الثقة وامل
  مشيخته

وأخذ عن . قرأ على األستاذ أيب جعفر احلريري، واألستاذ أيب احلسن القيجاطي، واألستاذ إسحق بن أيب العاصي
د الكثري من أهل فمنهم الويل الصاحل فضل بن فضيلة املعافري، إىل العد. العلم والرم، من مشايخ املشرق واملغرب

األندلس، كاخلطباء الصلحاء أيب عبد اهللا الطنجايل، وأيب جعفر الزيايت، وأيب عبد اهللا بن الكماد، وغريهم من 
  .الرنديني واملالقيني والغرناطيني، حسبما تضمنه برناجمه

  ؟؟



  تواليفه

ودون . مى مبيزار العمل البن رشيقوكمل التاريخ املس. ألف الكتاب املسمى، الفوائد املتخبة واملوارد املستعذبة
كتاباً يف عبارة الرؤيا مساه بشارة القلوب مبا ختربه الرؤيا من الغيوب واألخبار املذهبة واإلشارة الصوفية، والنكت 

  .واإلشارة يف ألف إنشاده. واهلودج يف الكتب. األدبية
  شعره وكتابته

لسيادة، واستعمل يف نبيهات القيادة؛ فوجه إىل معقل قرطمة وهتادته إىل هذا العهد رتب ا: قال يف التاريخ ما نصه
وقد حللت مالقة صحبة الركب السلطاين يف . من كورة ريه وهو واليه، وبطاحه يف جمرى جياده وصحر عواليه

بعض التوجهات، إىل تلك اجلهات، يف بعض ما أحتف من مقعده، املتصل املستمر، هبدية مشتملة على ضروب من 
بته مقيما لسوق االنبساط، وغري حايد عن الوداد واالغتباط، على ما عول عليه من محل اإلفراط، فخاط. الرب

  :واالنتظام يف هذا املعىن واالخنراط
  أعامل أقواماً أقل من الذر... أالم على أخذ القليل وإمنا 

  وال بد من شيء بعني على الدهر... فإن أنا مل آخذه منهم فقدته 

ولومي . كنت قد هومت، وحذرين القلق فتلومت. ك مبا متلك، وفتر عن منحك البخل ليالً هتلكسيدي أطلق اهللا يد
فإذا الباب يدق حبجر، فأنبأين عن . ميطل ديين، ويعاف طريه ورد عيين. كما علمت سيئ اخلصال، عزيز الوصال

واستفهمت من وراء . وإن كان اجلزع مين نادراً. فقمت مبادراً وجزعت. ضجر، وجار اجلنب يزخذ بالذنب
رابطة الفؤاد يا قوم، رسول خري، وناعق طري، وقرع . فقالت امرأة من سكان البوادي. الفلق، عن سبب هذا القلق

حطوا شعار احلرب واحلرب، فقد ظفرمت ببلوغ األرب، فتأخرت عن اإلقدام، وأهندت إليه، . إذالل ال فرع إدالل
. فأسفرت الوقيعة عن سالم وسلم، ومل يزن أحد منا بكلم. اخلدامفحن عمر بن أيب ربيعة عمن كان بالدار من 

تنهد قبل أن يسلم، وارمتض الم ذهب من الشبيهة . ونظرت إىل رجل قرطيب الطلعة واألخالق، خاو على اإلطالق
وزت يف وجتا. وقد محلته سيادتكم من املربة ضروباً شىت. وعني تلك اجلهات معاذ اهللا مصروفة. شنشنة معروفة. وتأمل

. ومل تضع عضواً من جسده، فضالً عن منكبه ويده، إال علقته وعاء ثقيال، وناطت به زنبيال. املسرات غاية حىت
فلما . وتعاورها االنتقال وكثر بالزقاق القيل والقال. وعلت حوله تلك األثقال. واستلقى كاملين إذا ترك املعترك

اوهلا االختبار الفاضح، وبان قصورها الواضح، فتالشت، بعد ما ختلصت إىل الدار، وسترت معرفتها باجلدار، وتن
جاشت، ونظرت إىل قعب من اللنب املمزوق الذي ال يستعمل يف البيوت، وال يباع يف السوق، فأذكرتين قول 

  :الشاعر
  شيبت مباء فعاد بعد أبواال... يف تلك املكارم ال قعبان من النب 
وأما من بعثه من فضالء اخلدام فدفع، وكأىب به قد أحل وصفع، والتفت . ه وانتفعأما زبده فرفع، وأما جبنه فاقتيت ب

إىل قفة فد خيطت، وبعنق ذاك البايس قد نيطت، رمس فيها أفراخ احلمائم، وقلدت جبيده كما يتقلد بالتمائم، وشد 
ولو سلكتم الطريقة . رحبتحبلها مبخنقه، وألزم منها يف العاجل طائره يف عنقه، هذا بعد ما ذحبت، وأما حشوها ف

املثلى، حلفظتم جثتها من العفن؛ كما حتفظ جثة القتلى، وأظنكم مل تغفلو هذا الغرض األدىن، وال أمهلتم هذه اهلمم 
فإين رميت منها اللهو رمي املخترب، فكلح من مرارة الصرب، وملا أخرجتها من كفن القفة، . الذي غريزة يف املبىن
  :ل الصفة، متثلت متثل اللبيب بقول أيب متام حبيبواستدعيت ملواراهتا أه



  من حائهن فإهنن محام... هن احلمام فإن كسرت عيافة 
. لكانت من بقايا مواطين ديوك بين مر، وبعث هبا حاللك حالله. ولو أن إحدى الدجاجتني الحت عليها خميلة سر

مما ينكر، أستغفر اهللا، فلو مل تكن التحفة، إال  ومل يكن باهلدية ما يذكر، وال كانت. وأهدى منها اجتهاد من أحسن
اليت أحسبها األمل األقصى، وجتاوزت إال من اليت ال تعد وال حتصى، للزم . تلك الفكاهة العاطرة والغمامة املاطرة

وادعى إرثها . فاملكارم وإن تغريت أنساهبا، وجهل انتساهبا. الشكر ووجب، وبرز من حر احملج ما تيسر واحتجب
تساهبا، إليكم تنشر يدها، وتسعى ألقدامها، ولبيتكم متيل هبواديها، وبساحتكم يسيب واديها، وعلى أرضكم واك

ومثلي أعزكم اهللا، ال يغضى من قدر حتفكم احلافلة، وال يقجر من شكرها على فريضة وال نافلة، . تسح غواديها
جبلتم عليه قدمياً وحديثاً، تغتفرون جفائي، الذي وال شك أنكم مبا . ولكنها دعابة معتادة، وفكاهة أصدرهتا ودادة

سريمتوه مسراً وحديثاً، يف جنب وفائي، وتغضون وتتحملون، وبقول الشاعر تتمثلون، وأمسع من األلفاظ اللغوية اليت 
  :يسر هبا مسعي، وإن ضمنت شتمي ووصفي

  بعثت بعذري كاملدل إىل غدر... بعثت بشيء كاجلفاء وإمنا 
  كما قيل شيء قد يعني على الدهر... تردعي فإنه وقلت لنفسي ال 

  فخذه على قدر احلوادث أو قدري... وما كان قدر الود واجملد مثله 
  سأحسن يف حسن القبول له شكري... وإن كنت مل أحسن صنعي فإنين 
  لدي قدرك العلي أدق من الذر... وقدرك قدر النيل عندي وإنين 

  ء ومثلي ليس يقنع بالنزرهبا... قنعت وحظي من زماين وودكم 
  لقيت به اآلمال باهتة الثغر... أتاين كتاب منك باه مبارك 

  إىل ناظري ختتال يف حرب احلرب... جال من بنات الفكر بكراً وزفها 

  وقدر املعاين يف األصالة كالزهر... فألفاظها كالزهر والزهر يانع 
  تسري ولكنها تسرى النجوم وال... جنوم معان يف مساء صحيفة 

  رجوت الذي قد قيل يف نشوة اخلمر... تضمن من نوع الدعابة ما به 
  جلته من البشرى وأبدت من البشر... رعى اهللا مسراها الكرمي فجل ما 
  وأهديت يل نوع اجلالل من السحر... لعمري لقد أذكرتين دوله الصبا 

  وجدت نشاطاُ سائر اليوم يف بشري... وملا أتت تلك الفكاهة غدوة 
  عميد أوىل األلباب نادرة العصر... ال سيما إن كان ملحم بردها و

  زماناً ويب طي األمور مع النشر... نشرت هبا ما قد طويت بساطه 
  على سنن اإلخالص يف السر واجلهر... ونعم خيل اخلري أنت حمافظاً 
  سحريية األنفاس طيبة النشر... ودونكها تلهو هبا وتديرها 

من سيدي اجلواب، حمتوياً على العجب العجاب، فيالك من فكاهة كوثرية املناهل، عنربية وقد : فراجعين بقوله
وأما وصف اللنب وفراخ احلمام، فقد . املسايل، ولو مل يكن إال وصف القرطيب املستوي الطلعة، الشرطي الصنعة

يه فيه أرباب البالغة وذلك شيء يعجز عن مساجلتكم ف. وامتنعتم يف الكالم الفصل. بسطتم يف املزاح القول
وال بد من عرض ذلك على سيدي القطب . والبيان، فكيف مبثلي ممن له القول املهلهل النسيج، الواهي البيان

وينصف مبا لديه من احلق . فيحكم بيننا حبكم الفصل. الكبري اإلمام، وأستاذنا علم األعالم، وكبري أمية اإلسالم



. وأميل عن ذلك ميلة الكودن عن جمارا السمر اهلجان. يدة اجلبانوقد كنت أحيد عن مراجعتكم ح. والعدل
وعولت على ما . إىل أن وثقت بالصفح. عدول األعزل عن مبارزة جيد السنان. وأعدل عن مساجلة أدبكم اهلتان

وأستقيل من . لديكم من اإلغضاء والسمح، ووجهت حاملة السر والظروف، كي تتصل اهلدايا وال ينقطع املعروف
والكلمة . دام سيدي وآماله مساعدة. وأسأله سبحانه وتعاىل محداً يوجب املزيد من إنعامه وشكراً. بساط جير عذراًان

  .على فضله واحدة
  :ومن شعره يف النسك واللجأ إىل اهللا تعاىل

  ومن بكر يب له أشتكي... أيا من له احلكم يف خلقه 
  وإن أنت أسلمتين أهلك... تول أموري وال تسلمين 
  ونزهت من طالب مدرك... تعاليت من مفضل منعم 
  :ومن ذلك ونقلته من خطه
  فصنع إله العاملني عجيب... تصرب إذا ما أدركتك ملمة 

  ينكب فيها صاحب وحبيب... وما يدرك اإلنسان عار بنكبة 
  وعيش كرام الناس ليس يطيب... ففي من مضى للمرء ذي العقل أسوة 

  فيخصب من ربع السرور جديب. ..ويوشك أن هتمى سحايب نعمة 
  وكل الذي عند القريب قريب... إهلك يا هذا جميب ملن دعا 

  .عام مخسة وستني وستماية: مولده
  وفاته

. قال، وختم اهللا عمره خبري العمل من اإلنابة والتهدج، والتزام الورد، وإن كان مستصحب اخلريية. من عائد الصلة
  .تربته يف الثالث والعشرين لربيع اآلخر عام مخسني وسبعماية وحل ببلد وال ينهم رندة، فكانت هبا

  ابن العابد األنصاري
  .حممد بن حممد بن علي بن العابد األنصاري ولد املذكور بعد، الكاتب بالدار السلطانية

  حاله
 ذلك، وقوراً، من كتاب طرفة العصر وغريه، قال، كان كاتباً مشهوراً، بليغاً، ذا معرفة، بارع اخلط، وأحد زمانه يف

  .وكتابته نقية، جاحنة إىل االختصار. معذب اللفظ، منحصاً يف ويف نفسه، حمارفاً حبرفة األدب على جاللة قدره
  شعره

تويل كتابة اإلنشاء لثاين امللوك النصريني، واستمر قيامه هبا . وثيق تقل فيه أرواح املعاين، كشعر أبيه، وتوشيحه فائق
ن وحممل، ملالزمته املعاقرة واهنماكه يف البطالة، واستعمال اخلمر، حىت زعموا أنه قاء على حجر شديد من السلطا

  :ويف ذلك يقول. يوماً بني يديه، فأخره عنها، وقدم الوزير أبا عبد اهللا بن احلكيم
  ألن زعموا أين حتسيتها صرفا... أمن عادة اإلنصاف والعدل أن أجفا 

  .وأقام بقية عمره حتت رفد وبر
  هوفات



  .وكانت نفيسة أعالها خبط أبيه رمحه اهللا. وكان شيخنا ابن اجلياب قد آثره بكتبه. تويف يف حدود التسعني وستماية
  املري الطغنري

ذكره األستاذ، يف الكتاب املسمى . حممد بن مالك املري الطغنري من أهل غرناطة، من ذوي البيتية واحلسب فيها
  .بالصلة، والغافقي، وغريمها

  حاله
قال وكان أوال مييل إىل البطالة . ديب نبيل، شاعر، على عهد األمري عبد اهللا بن بلقني بن باديس صاحب غرناطةأ

  .وكان من أهل الفضل واخلري والعلم. مث إنه استيقظ من غفلته، وأقلع عن راحته، وأجب يف توبته. والراحة
قال، وجرى . لبستان، ونزهة األذهان، عربة يف الظرفمن تواليفه كتابه الشهري يف الفالحة، وهو بديع، مساه زهرة ا

إذ فاجأه مساجة مع إخوان له، ومل يشعروا به، فأنشده ابن مالك . له مع مساجة، خليفة عبد اهللا بن بلقني قصة
  :ارجتاالً، وقد أخذ بلجام دابته

  وجناح العشي فيه جنوح... بينما حنن يف املصلى نساق 
  ردى الشمس من جتليه يوح ...إذا أتانا مساجة يتألأل 

  أغبوق شرابنا أم صبوح... فطفقنا يقول بعض لبعض 
قال، فتكلم الوزير مساجة باللسان الرببري مع عبيده، فرجعوا مسرعني، ووقف مساجة مع الوزير ابن مالك، إىل أن 

وأتاهم . ا إليه، وانصرففقال ادفعوه. أتاه عبيده، بوعاء فيه مجلة كبرية من الدراهم، تنيف على الثالمثائة دينار
  .قال ابن مالك، وذلك أول مال تأثلته. العبيد مع الدراهم، بطعام وشراب

  شعره
  :ومنه

  ودب يف جسمي ضناً دارج... صب على قليب هوى العج 
  لسان تذكاري به الهج... يف شادن أمحر مستأنس 
  وما عسى يفعله عاجل... قدر نعمان إذا ما مشى 

  وردفه من ثقله مايج ...فقده من رقة مايس 
  تشابه الداخل واخلارج... عنوان ما يف ثوبه وجهه 
  ذا معلم الوجه وذا ساذج... فال تقيسوه ببدر الدجى 

  وقد نسبها بعض الناس لغريه
  وفاته

  :قال األستاذ، كان حياً سنة مثانني وأربعمائة، وأمر أن يكتب على قربه
  رب بني جنيب ضريحمن أكلة الت... يا خليلي عرج على قربي جتد 

  أي نطق إن اعتربت فصيح... خافت الصوت إن نطقت ولكن 
  ملا فرق املوت بني جسمي وروح... أبصرت عيين العجايب لكن 

  ابن عبد امللك األوسي
  احممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن عبد امللك األوسي املدعو بالعقرب، من إقليم اآلش

  حاله



  .اً من أهل املعرفة بالعربية واألدب، موصوفاً جبودة القرحية، والنبل والفطنةكان حسن النظم والنثر، ذكي
  أدبه وشعره

قال، كان . ذكره املالحي، وقال حدثين قاضي األحكام بغرناطة، أبو القاسم احلسن بن قاسم، اهلاليل صاحبنا
ألحكام أيب احلسن علي بن حممد األستاذ أبو عبد اهللا العقرب جارنا، قد وقع بينه وبني زوجه، زهرة بنت صاحب ا

تنازع؛ فرفعته إىل القاضي بغرناطة، أيب عبد اهللا بن السماك العاملي، وكنت يومئذ كاتباً له، فرأى القاضي قوته 
وكان يرى أن النساء ضعاف، وأن األغلب من الرجال . وقدرته على الكالم وضعفها، وإخفاق نظمها، وشفق حلاهلا

وحني رأى، ما صدر عن القاضي من اجلمل، . رويدك، رفقاً بالقوارير: ما يقول يف جملسه وكان كثريا. يكون ظاملهن
فقلت له وأين حالوة شعرك، والقاضي أديب، يهتز إليه ويرتاح، فطلب مين قرطاساً، وجلس غري بعيد، مث كتب 

  :على البديهة مبا نصه
  ومحامي فوق الغصون حواك... هللا حي يا أميم حواك 

  بغنايهن فنحت يف مغناك... تهن عنيين غنني حىت خل
  خبطوب هذا الدهر من ذكراك... ذكرتين ما كنت قد أنسيته 

  أشكو الزمان إىل الزمان ومن شكى صرف الزمان إىل الزمان فشاكي
  والعزل ترهب ذا السالح الشاكي... يا ابن السماك املستظل برحمه 

   األفالكحق السرى والسري يف... راع اجلوار فبيننا يف جونا 
  ظرف الكرام بعفة النساك... وابسط إىل اخللق املنوب ببسطة 

  وأنا ذاكر إن مل يفت من مل ميت فدارك مث دارك مث ذاك

مث أرسلين أصلح بني العقرب وزوجه، فإن . لبيك، لبيك: مث دفعها إىل القاضي، فكتب القاضي خبطه يف ظهر الرقعة
يها عنه من مايل، فجمعت بينهما، وأصلحت بينهما عن تراض منهما، وصل صلحهما إىل مخسني دينارا، فأنا أؤد

  .رمحهما اهللا تعاىل
  القيسي العرادي

  حممد بن علي بن عبد اهللا بن علي القيسي العرادي من أهل غرناطة
  حاله

كان فىت حسن السمت، ظاهر السكون، بادي التصون والعفة، دمث األخالق، قليل الكالم، كثري احلياء، مليح 
نظم الشعر، فجاء منه بعجب، . أبوه وجده من جتار سوق العطر، نبهاء السوق. خلط، ظريفه، بادي النجابةا

استرساال وسهولة، واقتداراً، ونفوذا يف املطوالت، فأنفت له من اإلغفال، وجذبتنه إىل الدار السلطانية، واشتدت 
باً، فثكل منه الشعر، قريع إجادة، وبارع ثنية شهرة، لو لو ال أن املنية اخترمته شا. براعته، فكاد يستويل على األمر

  .انفسح له األمد
  .يف ذي احلجة عام أحد وثالثني وسبعمائة: مولده
  وفاته



تويف مبطوناً على أيام قريبة من إسراعه بغرناطة، عن سن قريبة من العشرين، يف عام مخسة ومخسني وسبعمائة، وأبوه 
  .أمني العطارين

  العابد األنصاريحممد بن علي بن 
  .يكىن أبا عبد اهللا، أثله من مدينة فاس

  حاله
من خط القاضي أيب جعفر بن مسعدة، علم كتاب دار اإلمارة النصرية الغالبية، الذي بنوره يستصبحون؛ وسراجهم 

 إماماً يف كان رمحه اهللا. رفع لواء احلمد، وارتدى بالفهم والعلم واحللم. الذي بإشراقه وهبجته، وهنج حمدته يهتدون
الكتابة، واألدب، واللغة، واإلعراب، والتاريخ والفرايض واحلساب، والربهان عليه عارفاً بالسجالت والتوثيق أرىب 

درس احلديث، وحفظ . على املوثقني من الفحول، املربزين يف حفظ الشعر ونظمه، ونسبته إىل قائله حافظاً مربزاً
وقيد على كتب احلديث، واختصر . واوين الكبار، وضبط كتب اللغةاألحكام لعبد احلق اإلشبيلي، ونسخ الد

مل يكن يف . التفسري للزخمشري، وأزال عنه االعتزال، مل يفتر قط من قراءة أو درس أو نسخ أو مطالعة، ليه وهناره
  .وقته مثله
  مشيخته

يوت املقري، وعن الزاهد أيب أخذ بفاس عن أيب العباس أمحد بن قاسم بن البقال األصويل، وأيب عبد اهللا بن الب
  .احلسن بن أيب املوايل، وغريهم

  شعره
  :ومنه قوله

  حسناء ختتل اختيال تربج... طرقت تتيه على الصباح األبلج 
  فضفاض برد بالنجوم مدبج... يف ليلة قد ألبست بظالمها 

  .وشعره مدون كثري
  وفاته

  .دة منهتويف حبضرة غرناطة عام اثنني وستني وسبعمائة يف ذي القع
  األزدي اإللبريي الغرناطي

حممد بن هاين بن حممد بن سعدون األزدي اإللبريي الغرناطي من أهل قرية سكون، يكىن أبا القاسم، ويعرف 
  .األندلسي، وكأهنا تفرقة بينه وبني احلكمى أيب نواس

  أوليته
ن أيب صفرة، وقيل من ولد أخيه روح قال غري واحد من املؤرخني، هو من ذرية يزيد بن حامت بن قبيصة بن املهلب ب

  .بن حامت
  حاله

كان من فحول الشعراء، وأمثال النظم، وبرهان البالغة، ال يدرك شأوه، وال يشق غباره، مع املشاركة يف العلوم، 
خرج من األندلس ابن سبع وعشرين سنة، فلقي جوهراً املعروف بالكاتب موىل املعز بن . والنفوذ يف فك املعمى

العبيدي صاحب املغرب وامتدحه، وكان لئيماً، فأعطاه مائيت درهم، فوجد لذلك، وقال أها هنا كرمي  املنصور
يقصد، فقيل بلى، جعفر بن حيىي بن علي بن فالح بن أيب مروان، وأبو علي بن محدون، فامتدحهما، مث اختص جبعفر 



ان ما مل مير بباله، وسارت أشعاره فيهما، حىت بن حيىي وأيب علي، فبالغا يف إكرامه، وأفاضا عليه من النعم واإلحس
أنشدت للمعز العبيدي، فوجهه جعفر بن علي إليه يف مجلة طرف وحتف بعث هبا إليه، كان أبو القاسم أفضلها 

. مث عاد إىل إفريقية، مث توجه إىل مصر، فتويف بربقة. عنده، فامتدح املعز لدين اهللا، وبلغ املعز من إكرامه الغاية
العقاب الكاسرة، والصمصامة الباترة، والشوارد اليت هتادهتا : كره يف ختليص الذهب من تأليفنا مبا نصهوجرى ذ

  .اآلفاق، والغايات اليت أعجز عنها السباق

وأما ابن هاين حممد، فهو جندي الكالم، سردى النظام، إال أنه إذا : وذكره ابن شرف يف مقاماته، قال: وصمته
وله غزل معرى، ال عذرى، ال يقنع بالطيف، . ة مبانيه، رمى عن منجنيق ال يؤثر يف النفيقظهرت معانيه، يف جزال

وال يصفع بغري السيف وقد قده به الذات، وعظم شأنه فاحتمل الثواب، وكان يقف دولته يف أعلى منزلته ناهيك 
ما ضاقت عليه معاين  ولو عقل. من رجل يستعني على صالح دنياه، بفساد أخراه، لرداءة دينه، وضعف يقينه

  .الشعر، حىت يستعني عليه بالكفر
  شعره

  :كان أو ملا مدح به جعفر بن علي قوله
  ال باحلداة وال الركاب ركابا... أحبب بتياك القباب قبابا 
  عنماً بأيدي البيض العنابا... فيها قلوب العشقني ختاهلا 

  :وقال ميدح جعفر بن علي منم القصيدة الشهرية
  وبانت لنا اجلوزاء يف أذهنا شنقاً... أرسلت وارداً وجفاً أليتنا إذ 

  بشمعة صبح ال تقط وال تعطفا... وبات لنا ساق يقوم على الدجى 
  وأثقلت الصهباء أجفانه الوطفا... أغن غضيض جفف اللني قده 

  ومل يبق إعنات التثين له عطفاً... ومل يبق إرعاش املدام له يداً 
  إذا كل عنها اخلصر محلها الردفا... جتاجه نزيف قضاه السكر إال ار

  أما يعرفون اخليزرانة واحلقفا... يقولون حقف فوقي خيزرانة 
  وقدت لنا الظلماء من جلدها حلفا... جعلنا حشايانا ثياب مدامنا 

  ومن شفة توحي إىل شفة رشفا... فمن كبد تدىن إىل كبد هوى 
  من بعد ما أغفافقد نبه اإلبريق ... بعيشك نبه كأسه وجفونه 

  وقد قام جيش الليل للصبح فاصطفا... وقد فكت الظلماء بعض قيودنا 
  خواتيم تبدو يف بنان يد ختفا... وولت جنوم للثريا كأهنا 
  كصاحب ردئ كمنت خليه خلفا... ومر على آثارها دبراهنا 

  مبرزمها اليعسوب جتنبه طرفا... وأقبلت الشعرى العبور ملمة 
  لتخرق من ثنيا جمرهتا سجفا... ا من ورائها وقد قبلتها أخته

  وبربر يف الظلماء ينسفا نسفا... ختاف زئري الليث قدم نثرة 
  لواءان مر كوزان قد كره الزحفا... كأن معال قطبها فارس له 

  على لبتيه ضامنان له احلتفا... كأن السماكني اللذين تظاهرا 



  ض أمنله هلفاوذا أعزل قد ع... فذا رامح يهوى إليه سنانه 
  قصصن فلم تسم اخلوايف له ضعفا... كأن قدامي النسر والنسر واقع 

  أيت دون نصف البدر فاختطف النصفا... كأن أخاه حني دوم طايرا 
  يقلب حتنت الليل يف ريشه طرفا... كأن رقيب الليل أجدل مرقب 

  بوجرة قد أضللن يف مهمه قشفا... كأن بين نعش ونعش مطافل 
  فآونة يبدو وآونة خيفا... عاشق بني عود كأن سهاها 

  مفارق إلق مل جيد بعده إلفا... كأن سهيال يف مطالع أفقه 
  سرى بالنسيج اخلسرواين ملتفاً... كأن اهلزيع األبنوسي موهنا 
  صريع مدام بات يشرهبا صرفا... كأن ظالم الليل إذ مال ميلة 

  لنجاشي فاستخفامن الترك نادى با... كأن جنوم الصبح خاقان معشر 
  رأى القرن فازدادت طالقته ضعفا... كأن لواء الشمس غرة جعفر 

  ومركوزة مسرا وفضفاضة زعفا... وقد جاشت الظلماء بيضاً صوراماً 
  ختط لنا أقالم آذاهنا صحفا... وجاءت عتاق اخليل تردي كأهنا 

  وقد بدلت ميناه من لينها عنفا... هنالك تلقى جعفراً خري جعفر 
  عزميته برقاً وصولته خطفاً... ن تراه يف الكريهة عاجال فكاي

  .وشعره كثري مدون، ومقامه شهري، وفيما أوردناه كفاية، وهو من إلبرية األصلية
  ؟وفاته

قالوا، ملا توجه إىل مصر، شرب بربقة وسكر ونام عريانا، وكان الربد شديداً فأفلج، وتويف يف سنة إحدى وستني 
وملا بلغت املعز وفاته، تأسف عليه وقال، هذا رجل كنا نطمع أن نفاخر به . اثنني وأربعني سنةوثالمثائة؛ وهو ابن 

  .أهل املشرق
  الغساين الربجي الغرناطي

حممد بن حيىي بن حممد بن حيىي بن علي بن إبراهيم بن علي الغساين الربجي الغرناطي، يكىن أبا القاسم من أهل 
  .غرناطة
  حاله

، صاحل األبوة، طاهر النشأة، بادي الصيانة والعفة، طرف يف اخلري واحلشمة، صدر يف فاضل جممع على فضله
جم املشاركة، ثاقب الذهن، مجيل العشرة، ممتع اجملالسة، حسن اخلط والشعر والكتابة، فذ يف االنطباع، . األدب

العدة، وتوسل إىل ملكها، جمدد صنيع اليدين، حيكم على الكثري من اآلالت العلمية، وجييد تفسري الكتاب، رحل إىل 
الرسم، ومقام اجللة، وعلم دست الشعر والكتابة أمري املسلمني أيب عنان فارس، فاشتمل عليه، ونوه به، ومأل باخلري 

يده، فاقتىن جدة وحظوة وشهرة، وذكراً؛ وانقبض مع استرسال امللك، وآثر الراحة، وجهد يف التماس الرحلة 
ال اخلطة، فأسعفه سلطانه بغرضه، وجعل حبله على غاربه، وأصحبه رسالة إىل النيب احلجازية، ونبذ الكل، وس

الكرمي من إنشايه، متصلة بقصيدة من نظمه، وكالمها تعلن يف اخللفاء بعد شأوه، ورسوخ قدم علمه، وعراقة 
قدمه قاضياً مبدينة وملا هلك وويل ابنه، . البالغة، يف نسب خصله، حسبما تضمنه الكتاب املسمى مبساجلة البيان



مث ملا ويل السلطان أبو سامل عمه، أجراه . ملكه، وضاعف التنويه به، فأجرى اخلطة، على سبيل من السداد والنزاهة
وهو اآلن حباله املوصوفة، مفخر من مفاخر ذلك الباب السلطاين على تعدد مفاخره حيظى . على الرسم املذكور

  .بكل اعتبار
  شعره

اجلراب من تأليفنا، عند ذكر املدعي الكبري بباب ملك املغرب، ليلة ميالد رسول اهللا صلى اهللا  ثبت يف كتاب نفاضة
وتاله الفقيه الكاتب احلاج القاضي، مجلة السذاجة، وكرم : عليه وسلم، وذكر من أنشد ليلتئذ من الشعراء ما نصه

رآن، املتحيز إىل حزب السالمة، املنقبض اخللق، وطيب النفس، وخدن العافية، وابن الصالح والعبادة، ونشأة الق
عن الغمار، العزوف عن فضول القول والعمل، جامع احملاسن، من عقل رصني، وطلب ممتع، وأدب نقادة، ويد 

  :صناع، أبو القاسم ابن أيب زكريا الربجي، فأنشدت له على الرسم املذكور هذه القصيدة الفريدة
  ه شغل عمن بعاتبهصب ل... أصغى إيل الوجد ملا جد عاتبه 

  فضل من ظل إرشاداً خياطبه... مل يعط للصرب من بعد الفراق يدا 
  يغالب الوجد كتماً وهو غالبه... لو ال النوى مل يبت حريان مكتئبا 
  منليه أشجانه فالدمع كاتبه... يستودع الليل أسرار الغرام وما 
  بالوصل أوقاته لو عاد ذاهبه... هللا عصر بشرقي احلمى مسحت 

  يصلى هبا من صميم القلب ذائبه... يا جرية أو دعوا إذ ودعوا حرقا 
  كعهدنا أو يرد القلب ساكبه... يا هل ترى جتمع األيام فرقتنا 

  والقرب قد أهبمت دوين مذاهبه... ويا أهيل ودادي والنوى قذف 
  وصادع الشمل يوم الشعب شاعبه... هل ناقض العهد بعد البعد حافظه 

  يبكي عهودك مضين اجلسم شاحبه... ى ال زلت ناعمة ويا ربوع اجلم
  يف كل أوب له شوق جياذبه... يا من لقب مع األهواء منعطف 

  والنفس بامليل للفاين تطالبه... يسمو إىل طلب الباقي هبمته 
  واألنس باإللف حنو اإللف جاذبة... وفتنة املرء باملألوف معضلة 

  يا للرجال سبت جدي مالعبه... أبكي لعهد الصبا والشيب يضحك يب 
  وال كوعد املىن أحاله كاذبه... ولن ترى كاهلوى أشجاه سالفه 

  من عز نفساً لقد عزت مطالبه... ومهة املرء تغليه وترخصه 
  بل هان يف ذاك ما يلقاه طالبه... ما هان كسب املعايل أو تناوهلا 

  آثاره وملا الحت كواكبه... وال سرى الفك السامي ملا ظهرت 
  ظهر السرى فأجابتهم جنائبه... يف ذمة اهللا ركب للعال ركبوا 

  طي السجل إذا ما جد كاتبه... يرمون عرض الفال بالسري عن غرض 
  لوال الضرام ملا خفت جوانبه... كأهنم يف فؤاد الليل سر هوى 

  فغاص يف جلة الظلماء راسبه... شدوا على هلب الرمضاء وطأهتم 
  فخلفوه وقد شابت ذوائبه... سرى شططاً وكلفوا الليل من طول ال

  جيانب احلرم احملمى جانبه... حىت إذا أبصروا األعالم مائله 



  من ذنبه وينال القصد راغبه... حبيث يأمن من مواله خائفه 
  يصاحب القلب منه ما يصاحبه... فيها ويف طيبة الغراء يل أمل 
  غيث ساكبهسقى ثراه عميم ال... مل أنس ال أنس أياماً بظلمها 

  شوق املقيم وقد سارت حبائبه... شوقي إليها وإن شط املزار هبا 
  يف الشمل منا يداه ال نعاتبه... إن ردها الدهر يومأً بعد ما عبثت 

  من فضله شرف تعلو مراتبه... معاهد شرفت باملصطفى فلها 
  رب العباد أمني الوحي عاقبه... حممد اجملتىب اهلادي الشفيع إىل 

  أعالهم كرماً جلت مناقبه... ورى ذمماً أمساهم مهماً أوىف ال
  زكت حاله كما طابت مناسبه... هو املكمل يف خلق ويف خلق 

  من أجلها كان آتيه وذاهبه... عناية قبل بدء اخللق سابقة 
  كالصبح تبدو تباشرياً كواكبه... جاءت تبشرنا الرسل الكرام به 

  يماء ما أبداه راهبهبدير ت... أخباره سر علم األولني وسل 
  وطبق األرض أعالماً جتاوبه... تطابق الكون يف الشرى مبولده 

  واجلن تقذف إحراقاً ثواقبه... فاجلن هتتف إعالناً هواتفه 
  حىت اجنلى احلق وانزاحت شوائبه... ومل تزل عصمة التأييد تكنفه 

  والنجم ال يهتدي يف األفق ساربه... سرى وجنح ظالم الليل منسدل 
  عن األنام وجربائيل صاحبه... يسمو لكل مساء منه منفرد 

  وامتاز قرباً فال خلق يقاربه... ملنتهى وقف الروح األمني به 
  نفس مبقدار ما أواله واهبه... لقاب قوسني أو أدىن فما علمت 

  يف اخللق واألمر باديه وغائبه... أراه أسرار ما قد كان أودعه 
  والصبح ملا يؤب للشرق آيبه... ق وآب والبدر يف حبر الدجى غر

  سبل النجاة مبا أبدت مذاهبه... فأشرقت بسناه األرض واتبعت 
  وأدبر الغري فاجنابت غياهبه... وأقبل الرشد والتاحت زواهره 

  يهدي هبا من صراط اهللا الحبه... وجاء بالذكر آيات مفصلة 
  جائبهحبر من العلم ال تفىن ع... نور من احلكم ال ختبو سواطعه 
  يف موقف احلشر إذ نابت نوائبه... له مقام الرضا احملمود شاهده 

  حممد أمحد السامي مراتبه... والرسل حتت لواء احلمد يقدمها 
  إذا دهى األمر واشتدت مصاعبه... له الشفاعات مقبوالً وسائلها 

  ال يشتكي غلة الظمآن شاربه... واحلوض يروى الصدى من عذي مورده 
  تعدادها هل يعد القطر حاسبه... فى ال ينتهي أبدا حمامد املصط

  نعمى ورمحى فال فضل يناسبه... فضل تكفل بالدارين يوسعها 
  به القوايف وجلتها غرائبه... حسيب التوسل منها بالذي مسحت 
  حتدى إىل قربه الزاكي جنائبه... حياه من صلوات اهللا صوب حساً 



  ىل قربه الزاكي جنائبهحتدى إ... وخلد اهللا ملك املستعني به 
  يف األمر والنهي يرضيه يراقبه... إمام عدل بتقوى اهللا مشتمل 

  مظفر العزم صدق الرأي صائبه... مسدد احلكم ميمون نقيبته 
  جرار أذيال سحب اجلود ساحبه... مشمر للتقى أذيال جمتهد 

  وأحسبت رغبة العايف رغائبه... قد أوسعت أمل الراجي مكارمه 
  وباء باخلزي مقهوراً حماربه... من حمبوراً مسامله وفاز باأل

  أثىن وأثنت مبا أوىل حقائبه... كم وافد آمل معهود نائله 
  عزت مراميه وانقادت مآربه... ومستجري بعز من مثابته 

  مستغفراً من وقوع الذنب تائبه... وجاءه الدهر يسترضيه معتذراً 
  عايل ونال امللك غاصبهطرق امل... لوال اخلليفة إبراهيم النبهمت 

  وامللك مرياث جمد وهو عاصبه... مست لنيل تراث اجملد مهته 
  مسح اخلالئق حممود ضرائبه... ينميه للعز والعليا أبو حسن 

  بباب عزهم السامي تعاقبه... من آل يعقوب حسب امللك مفتخراً 
  وزاحت منكب اجلوزا مناكبه... أطواد حلم رسا باألرض حمتده 

  أمواجها وغمام ثار صائبه... مرين أحبر زخرت  حتفها من
  ينقض وسط مساء النقع ثاقبه... بكل جنم لدي اهليجاء ملتهب 

  ويف حنور أعاديهم مغاربه... أكفهم يف دياجيها مطالعه 
  يف امللك أو خطب العلياء خاطبه... يا خري من خلصت هللا نيته 

  ال تنبو مضاربهسيفاً من العزم ... جردت والفتنة الشعواء ملبسة 
  وقلما أدرك املطلوب هائبه... وخطتها غري هياب وال وكل 

  والصرب مذ كان حممود عواقبه... صربت نفساً لعقيب الصرب حامدة 
  أمن يواليه أو خوف جيانبه... فليهن دين اهلدى إذ كنت ناصره 

  تقضي خبفض مناويه قواضبه... ال زال ملكك والتأييد خيدمه 
  يف ظل عز عالً تصفو مشاربه... وا مالبسها ودمت يف نعم تضف

  سارت إليه مبشتاق ركائبه... مث الصالة على خري الربية ما 
  .ومن شعره ما قيده يل خبطه صاحب قلم اإلنشاء باحلضرة املرينية، الفقيه الرئيس الصدر املتفنن أبو زيد بن خلدون

  ربعاوعطل من تلك املعاهد أ... صحا القلب عما تعلمني فأقلما 
  وال يتبع الطرف اخللي املودعا... وأصبح ال يلوى على حد منزل 

  بعيد على األيام أن يتضعضا... وأضحى من السلوان يف حرز معقل 
  وإن حلظت عن كل أجيد أتلعا... يرد اجلفان النجل عن شرفاته 

  وكان إذا ناداه للوجد أهطعا... عزيز على داعي الغرام انقياده 
  أصاخ له قلباً منيباً ومسمعا... صح واعظ أهاب به للشيب أن

  زواهره ال تربح الدهر طلعا... وسافر يف أفق التفكر واحلجا 



  وقضيت عمري رقية وتطلعا... لعمري لقد انضيت عزمي تطلباً 
  ودست أدمي األرض أغرب أسفعا... وخضت عباب البحر أخضر مزبدا 
  :ومن شعره حسبما قيده املذكور

  والح له منهج الرشد الحب... ل التجارب هناه النهي بعد طو
  بألسنة الوعظ من كل جانب... وخاطبه دهره ناصحاً 

  وألغى حديث األماين الكواذب... فأضحى إىل نصحه واعياً 
  وال تزدريه حظوظ املناصب... وأصبح ال تستبيه الغواين 

ة إىل ملك مصر وملك قشتالة، وهو اآلن واستعمل يف السفار. وإحسانه كثري يف النظم والنثر، والقصار واملطوالت
  .قاضي مدينة فاس، نسيج وحده، يف السالمة والتخصيص، واجتناب فضول القول والعمل، كان اهللا له

  ابن زمرك

. حممد بن يوسف بن حممد بن أمحد بن حممد ابن يوسف بن حممد الصرحيي، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن زمرك
  .ن سلفه ربض البيازين من غرناطة، وبه ولد ونشأ، وهو من مفاخرهأصله من شرق األندلس، وسك

  حاله

هذا الفاضل صدر من صدور طلبة األندلس وأفراد جنبائها، حمتص، مقبول، هش، خلوب، عذب الفكاهة، حلو 
اجملالسة حسن التوقيع، خفيف الروح، عظيم االنطباع، شره املذاكرة، فطن باملعاريض، حاضر اجلواب، شعلة من 
. شعل الذكاء، تكاد حتتدم جوانبه، كثري الرقة، فكه، غزل، مع حياء وحشمة، جواد مبا يف يده، مشارك إلخوانه

نشأ عفاً، طاهراً، كلفا بالقراءة، عظيم الدؤوب، ثاقب الذهن، أصيل احلفظ، ظاهر النبل، بعيد مدى اإلدراك، جيد 
ر من األغراض، وشارك يف محلة من الفنون، وأصبح الفهم، فاشتهر فضله، وذاع أرجه، وفشا خربه، واضطلع بكث

مث ترقى يف درج املعرفة واالضطالع، وخاض . متلقف حكرة البحث، وصارخ احللقة وسابق احللبة، ومظنة الكمال
جلة احلفظ، وركض قلم التقييد والتسويد والتعليق، ونصب نفسه للناس، متكلماً فوق الكرسي املنصوب وبني 

تظهرا بالفنون اليت بعد فيها شأوه، من العربية والبيان واللغة، وما يقذف به يف جل النقل، من احلفل اجملموع، مس
متشوفاً مع ذلك، إىل السلوك، مصاحباً للصوفية، آخذاً نفسه بارتياض وجماهدة، مث عاىن األدب، . األخبار والتفسري

الكتابة، عن ولد السلطان أمري املسلمني فكان أملك به، وأعمل الرحلة يف طلب العلم واالزدياد، وترقى إىل 
باملغرب، أيب سامل إبراهيم ابن أمري املسلمني أيب احلسن علي بن عثمان ابن يعقوب، مث عن السلطان، وعرف يف باب 

وملا جرت اجلادثة على السلطان صاحب األمر باألندلس، واستقر باملغرب، أنس به، وانقطع إليه، وكر . اإلجادة
وثابت احلال، ودالت الدولة، وكانت له . ىل استرجاع حقه، فلطف منه حمله، وخصه بكتابة سرهصحبة ركابه، إ

الطايلة، فأقره على رمسه، معروف االنقطاع والصاغية، كثري الدالة، مضطلعاً باخلطة، خطاً وإنشاء ولسناً ونقداً، 
لقه، وأرضى السلطان محله، فحسن منابه، واشتهر فضله، وظهرت مشاركته، وحسنت وساطته ووسع الناس خت

وامتد يف ميدان النثر والنظم باعه، فصدر عنه من املنظوم يف أمدحه، قصائد بعيدة الشأو يف مدى اإلجادة، حسبما 
يشهد بذلك، ما تضمنه اسم السلطان أيده اهللا يف أول حرف امليم، يف األغراض املتعددة من القصائد وامليالديات، 

  .أعانه اهللا وسدده. وفة إىل اآلنوهو حباله املوص. وغريها
  شيوخه



إمام الفنون . قرأ العربية على األستاذ رحلة الوقت يف فنها أيب عبد اهللا بن الفخار مث على إمامها القاضي الشريف
اللسانية، أيب القاسم حممد بن أمحد احلسين، والفقه والعربية على األستاذ املفيت أيب سعيد بن لب، واختص بالفقيه 

يب الصدر احملدث أيب عبد اهللا بن مرزوق، فأخذ عنه كثرياً من الرواية، ولقي القاضي احلافظ أبا عبد اهللا اخلط
املقري عندما قدم رسوال إىل األندلس وذاكره، وقرأ األصول الفقهية على أيب علي منصور الزواوي، وروى عن 

ن التلمساين، واخلطيب أبو عبد اهللا بن اللوشي، مجلة، منهم القاضي أبو الربكات بن احلاج، واحملدث أبو احلسن ب
وقرأ بعض الفنون العقلية مبدينة فاس على الشريف الرحلة الشهري أيب عبد اهللا . واملقرئ أبو عبد اهللا بن بيبش

  .العلوي التلمساين واختص به اختصاصاً مل خيل فيه من إفادة مران، وحنكة يف الصناعة
  شعره

فمنه يف غرض . ادة، خفاجي النزعة، كلف باملعاين البديعة، واأللفاظ الصقيلة، غزير املادةوشعره مترام إىل منط اإلج
  :النسيب

  أهان فأقصى أم أصايف فأكرم... رضيت مبا تقضي علي وحتكم 
  فما يل عليك يف اهلوى أحتكم... إذا كان قليب يف يديك قياده 

  دمبوصلك حيىي أو هبجرك يع... على أن روحي يف يديك بقاوه 
  ببعدك يشقى أو بقربك ينعم... وأنت إىل املشتاق نار وجنة 
  وقلب بنريان الشوق يتضرم... ويل كبد تندى إذا ما ذكرمت 

  وال استصحب األنواء تبكي وتبسم... ولو كان ما يب منك بالربق ما سرى 
  وأقرب من عيين للنوم أجنم... أراعي جنوم األفق يف الليل ما دجى 

  وتشفى دموع الصب ما هو يكتم... ب عن كل عادل وما زلت أخفي احل
  مىت صح حب املرء ال شيء يسقم... كساين اهلوى ثوب السقام وإنه 
  ومن جود ميناه احليا يتعلم... فيا من له العقل اجلميل سجية 

  ختط على صفح الزمان وترسم... وعنه يروي الناس كل غريبة 
  ا الذي حىن علي ويرحمفمن ذ... إذا أنت مل ترحم خضوعي يف اهلوى 

  فما بال ذنيب عند حلمك يعظم... وحلمك حلم ال يليق مبذنب 
  رضاك وعمته أياد وأنعم... وواهللا ما يف احلي حي ومل ينل 
  كأين وإياها سوار ومعصم... ومن قبل ما طوقتين كل نعمة 

  يغض احلي طريف كأين جمرم... وفتحت يل باب القبول مع الرضى 
  لفارقتها طوعاً وما كنت أندم... ختونك يف اهلوى ولو كان يل نفس 

  وأسلم نفسي يف يديك وأسلم... وأترك أهلي يف رضاك إىل األسى 
  وإن كان يف تلك الشقاوة ينعم... أما والذي أشقى فؤادي يف اهلوى 

  ومورد آمايل وإن كنت أحرم... ألنت من قليب ونزهة خاطري 
. وهي طويلة" أما وانصداع النور يف مطلع الفجر : " مه، قصيدة مطلعهاومن ذلك ما خاطبين به، وهي من أول نظ

ومن بدائعه اليت عقم عن مثلها قياس قيس، واشتهرت باإلحسان اشتهار الزهد بأويس، ومل حيل جماريه ومباريه إال 
بتذهيبه وهتذيبه،  بويح وويس، وقله يف إذار األمري ولد سلطانه املنوه مبكانه، وهي من الكالم الذي عنيت اإلجادة



  :وناسب احلسن بين مدحيه ونسيبه
  وأن يشغل اللوام بالعذل باليا... معاذ اهلوى أن أصحب القلب ساليا 

  ويقضي علي والوجد ما كان قاضيا... دعاين أعط احلب فضل مقاديت 
  رمت يب يف شعب الغرام املراميا... ودون الذي رام العواذل صبوة 

  قدحت به زنداً من الشوق وارياً... موهناً  وقلب إذا ما انربق أو مض
  شقيت مبن لو شاء أنعم باليا... خليلي إين يوم طارقة النوى 

  ختلفت قليب يف حبالك عانيا... وباخليف يوم النفر يا أم مالك 
  يسقى به ماء النعيم األقاحيا... وذي أشر عذب الثنايا خمصر 

  ن لورد ظمآن ضارياوأصبح دو... أحوم عليه ما دجى الليل ساهرا 
  إذا البارق النجدي وهنا بداليا... يضيء ظالم الليل ما بني أضلعي 

  مضى العيش فيه بالشبية حاليا... أجريتنا بالرمل والرمل منزل 
  وأشجى محامات وأحلى جمانيا... ومل أر ربعا منه أقضى لبانه 

  من القطر يف جيد الغصون آلليا... سقت طله الغر الغوادي ونظمت 
  ذمام اهلوى لو حتفظون ذماميا... أبثكم أين على النأي حافظ 
  ولن يعدم اخلري واألحسان جازيا... أناشدكم واحلر أوىف بعهده 

وورد على السلطان أيب سامل ملك املغرب رمحة اهللا تعاىل عليه وفد األحابيش هبدية من ملك السودان، ومن مجلتها 
  :ر من يعاين الشعر من الكتاب بالنظم يف ذلك الغرض، فقال وهي من بدائعهاحليوان الغريب املسمى بالزرافة، فأم

  ما صاب واكف دمعي املدرار... لو ال تألق بارق التذكار 
  قدحت يد األشواق زند أواري... لكنه مهما تعرض خافقاً 

  أن يغري األجفان باستعبار... وعلى املشوق إذا تذكر معهدا 
  يدي السحاب أزرة النوارأ... أمذكري غرناطة حلت هبا 

  عرض الفالة وطافح زخار... كيف التخلص للحديث وبيننا 
  بيداً تبيد هبا مهوم الساري... وغريبة قطعت إليك على الوىن 

  والركب فيها مت األخبار... تنسيه طيته اليت قد أمها 
  وكأمنا عيناه جذوة نار... يقتادها من كل مشتمل الدجى 

  منها خلوص البدر بعد سرار... تخلصت خاضوا هبا جلج الفال ف
  وكفى بسعدك حامياً لذمار... سلمت بسعدك من غوائل مثلها 

  قيد النواظر نزهة األبصار... وأتتك يا ملك الزمان غريبة 
  رقمت بدائعها يد األقدار... موشية األعطاف رائقة احللى 

  روض تفتح عن شقيق هبار... راق العيون أدميها فكأنه 

  سال اللجني به خالل نضار... بيض وأصر فاقع ما بني م
  تنساب فيه أراقم األهنار... حيكى حدائق نرجس يف شاهق 

  .وأنشد السلطان يف ليلة ميالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقب ما فرغ من البنية الشهرية ببابه رمحه اهللا تعاىل



  علماوسيما اجلوى والسقم منها ت... تأمل أطالل اهلوى فتأملا 
  فأجند يف شعب العزام وأهتما... أخو زفرة هاجت له منه ذكرة 

  :وأنشد السلطان يف وجهة للصيد أعملها، وأطلق أعنة اجلياد يف ميادين ذلك الطراد وأرسلها قوله
  نوء السماك بدمية مدرار... حياك يا دار اهلوى من دار 

  رمتضاحكاً مبباسم النوا... وأعاد وجه رباك طلقاً مشرقاً 
  حيث الشباب يرف غصن نصار... أمذكري دار الصبابة واهلوى 

  عاطيتين عنها كؤوس عقار... عاطيتين عنها احلديث كأمنا 
  وقدحت زند الشوق بالتذكار... إيه وإن أذكيت نار صبابيت 

  أشبهتها يف زفرة وأوار... يا زاجر األظعان وهي مشوقة 
  والقار وصبت إىل هندية... حنت إىل جند ولست دارها 

  طيف الكرى مبزارها املزوار... شاقت به برق احلمى واعتادها 
  :ومن شعره يف غري املطوالت

  ذيال بأذيال الظالم قد التفا... لقد زادين وجداً وأغرى يب اجلوى 
  خمضبة والليل قد حجب الكفا... تشري وراء الليل منه بنانة 

  حني تثىن له العصفا وتبدو سواراً... تلوح سناناً حني ال تنفح الصبا 
  فآونة يبدو وآونة خيفى... قطعت به ليال يطارحين اجلوى 
  وإن قلت ال خيبو الصبابة إذ لفا... إذا قلت ال يبدو أشال لسانه 

  وأهدى نسيم الروض من طجيبة عرفا... إىل أن أفاق الصبح من غمرة الدجى 
  ما شفا وقد شفها من لوعة احلب... لك اهللا يا مصباح أشبهت مهجيت 

  :ومما ثبت له يف صدر رسالة
  وأهنب من أيدي النسيم رسائال... أرور بقليب معهد األنس واهلوى 

  يبادره دمعي جميباً وسائال... ومهما سألت الربقق يهفو من احلمى 
  أيرعى يل احلي الكرام الوسائال... يا ليت شعري واألمان ستعلل 

  ون باإلحسان من جاء سائاليوال... وهل جرييت األوىل كما قد عهدهتم 
  :ومن أبياته الغراميات

  ووجدي ال يطاق وال يرام... قيادي قد متلكه الغرام 
  وشجون فوق ما يشدو احلمام... ودمعي دونه صوب الغوادي 
  على الدنيا وساكنها السالم... إذا ما الوجد مل يربح فؤادي 
  :ويف غرض يظهر من األبيات

  قضى رجع طريف من حماسنه الوطر.. .ومشتمل باحلسن أحوى مهفهف 
  ويف خده جرح بدا من ه يل أثر... فأبصرت أشباه الرياض حماسناً 

  به وصب من أسهم الغنج واحلور... فقلت جلالسي خذوو احلذر إمنا 
  ومن شأهنا تدمى من اللمح بالبصر... ويا وجنة قد جاورت سيف حلظة 



  لى صفحة القمربدا كلف منه ع... ختيل للعينني جرحاً وإمنا 
  :ومما يرجع إىل باب الفخر، ولعمري لقد صدق يف ذلك

  جبلت على آثارها يوم مولدي... يا الميي يف اجلود واجلود شيميت 
  لكنت ضنيناً بالذي ملكت يدي... ذريين فلو أين أخلد بالغىن 

  :ومن مقطوعاته
  أجرر ثوب العفاف القشيب... لقد علم اهللا أين امرؤ 
  وفازت قداحي بوصل احلبيب... أجفانه  فكم غمض الدهر

  فقلت أخاف اإلله الرقيب... وقيل رقيبك يف غفلة 
  :ويف مدح كتاب الشفا طجلبه الفقيه أبو عبد اهللا بن مرزوق عندما شرع يف شرحه

  جنائب سحب لللتراب نزوعها... ومسرى ركاب للصبا قد ونت به 
  سطاها دموعها فتنهل خوفاً من... تسل سيوف الربق أيدي حداهتا 

  :ومنها
  فقد بان فيه للعقول مجيعها... وال مثل تعريف الشفاء حقوقه 

  فأوصافه يلتاح فيه بديعها... مبرآة حسن قد جلتها يد النهى 
  وأسرار غيب والرياع تذيعها... جنوم اهتداء واملداج جينها 

  فيجزيك عن نصح الربايا شفيعها... لقد حزت فضال يا أبا الفضل شامال 
  فلباه من غر املعاين مطيعها... وهللا ممن قد تصدى لشرحه 

  إذا كتم اإلدماج منه تشيعها... فكم جممل فصلت منه وحكمة 
  كما افتر عن زهر البطاح ربيعها... حماسن واإلحسان يبدو خالهلا 

  فال عجب أن أشبهتها فروعها... إذا ما أصول املرء طابت أرومة 
  هدى وألحداث اخلطوب تروعها.. .بقيت ألعالم الزمان تنيلها 

ومما امتزج فيه نثره ونظمه، وظهر فيه أدبه وعلمه، قوله خياطبين جواباً عن رسالة خاطبت هبا األوالد، وهم مع 
  :موالنا أيده اهللا باملنكب
  من بعد ما أعوز التداين... مايل حبمل اهلوى يدان 

  ما بت منه على أمان... أصبحت أشكو من زمان 
  والدمع يرفض كاجلمان... ينيك تسجمان ما بال ع

  والبعد من بعده كوان... ناداك واإللف عنك وان 
  جلج يف أحبر اهلوان... يا شقة النفس من هوان 

  يا بغية القلوب قد كفان... مل يثن عن هواك ثان 
عن عيين، أمست مشوس األنس حمجوبة . يا جاحنة األصيل، أين يذهب قرصك املذهب، وقد ضاق بالشوق املذهب

وما كنت . فما حملك من قليب حمال بينها. من إقامة وارحتال. وقد ضرب البعد احلجاب بينها وبيين، وعلى كل حال
ومن أين انتظمت لك عقول التشبيه واتسقت، ومن بعض املواقع والشمس لو . ألقنع من وجهك ختيال وشبيهاً

على دينارك حىت الصباح مزرور، ووراءك من  صادك منذور، وأنت تتجمل بثويب زور، وجيب الظالم. قطعت



ويا برق الغمام من أي حجاب تبتسم، وبأي صبح . الغروب غرمي ال يرحم، ومطالب تتقلب منه يف كفه املطالب
هذا وإن كانت مبامسك . ترتسم، وأي غفل من السحاب تسم أليست مباسم الثغور ال تنجد بأفقي وال تغور

أعوذ . وجوم شعاراً، فلطاملا ضحكت فأبكت الغوادي، وعقت الرايح والغاديمساعدة، واجلو ملبس هلا من ال
بواشم الربوق، بنواسم الطفل والشروق، ذوات الزايرات املتعددة الطروق، فهي اليت قطعت وهاداً وجنادا، 

، ومن الربوق جنادا، واهتدت خرب الذين أحبهم مستظرفاً مستجاداً. واهتدت بسيف الصباح من السحاب قرابا
واهللا يصل يف أرض الوجود هنلها وعلها، وأن يبل ظعني الشوق بنسيمها البليل، وأن نعوضه من نار . فعاهلا ولعلها

هل هو إال فرد . فشكواي إىل اهللا ال أشكو إىل أحد. الغليل، بنار اخلليل، وخري طبيب يداوي الناس وهو عليل
ى الطوق، ووهب اجلمع للفرق، ومل يقنع باملشاهدة تسطو رياح األشواق على ذبالته، وعمر الشوق قد شب عل

ومهوم مىت وردت قليب القلب، مل . وقلب تقسم أحشاؤه الوجد، وقسم باله الغور والنجد. بالوصف دون الذوق
  .تربح ومل تعد، فلله األمر من قبل ومن بعد

وأسأل اهللا أن يدمي يل آمايل . قايهأستغفر اهللا يا سيدي الذي يوقد أفكاري حلو لقائه، وأتنسم أرواح القبول من تل
فقمرات آدابه الزهر جتيء إلينا، وسحايب . إن بعد مداه، قربت منا يداه، وإن أخطأنا رفده أصبنا نداه. بدوام بقايه

وال كرسالة سيدي الذي عمت فضايله . بنانه الغر تصوب دوالينا أو علينا، على شحط هواه، وبعد منتواه
نعمته أنباء الكمال وقصت، وآي قضى كل منها عجبا، ونال من التماح غرهتا واجتالء وخصت، وتلت على أولياء 

توىل سيدي خريك . فلقد كرمت عنه باالشتراك يف بنوته الكرمية نسباً، ووصلت يل بالعناية منه سبباً. صفحتها أرباً
دة العذيبة، وأخرب عنه من املعاين أما ما حتدث به من األغراض البعي. من يتوىل خري احملسنني، وجيزل شكر املنعمني

الغريدة العجيبة، واألساليب املطيلة، فيعجز عن وصفه، وإحكام رصفه، القلم واللسان، ويعترف هلا باإلبداع 
ولقد أجهدت جياد األرجتال، يف جمال االستعجال، فما مسحت القرحية . املستويل على أمد اإلحسان البديع وحسان

فعلمت أن تلك الرسالة الكرمية، من احلق الواجب على من . من اإلقدام إىل الكالل إال بتوقع اآلجال، وعادت
قرأها وتأملها، أن ال جيري يف جلة من ميادينها، ويدمي يراع سيدي اإلحسان كرينها، ال كن على أن يفسح الرياض 

قيه، بعد ما أعاد ي شكوى فإنه واهللا يبقيه، ويقيه مما يت. للقصى مدى ويقتدي بأخالق سيدي اليت هي نور وهدى
البني وأبدى، وتظلم من بالبعد واتسعدى، ورفع حكم العتاب عن ذرات النسيم واالقتعاب، ورعى وسيلة ذكرها 

وويل فضله ما توىل، وصرف هواه إىل هوى موىل أن صور السعادة على رأيه، أيده اهللا جتلى، . ف حمكم الكتاب
كر اهللا له عن مجيع نعمه اليت أوىل، وحفظ عليه مراتب الكمال اليت هو ش. ومثرة فكره املقدس، أيده اهللا تتحلى

ولسيدي وبركيت الفضل، أبقى اهللا بركته، وأعلى يف الدارين . وقد طال الكالم، ومجحت األقالم. األحق هبا واألوىل
مادى األوىل عام درجته، والسالم الكرمي خيصكم، من مملوككم ابن زمرك، ورمحة اهللا وبركاته، يف اخلمس عشر جل

  .تسعة وستني
أبو معاريف، وويل نعميت، ومعيد جاهي، ومقوم كمايل، ومورد آمايل، ممن : وخاطبين كذلك، وهو من الكالم املرسل

اليت أحيت األمل، ومألت أكف الرغبة، . تواىل نعمه علي، ويتوفر قسمه لدي؛ وأبوء له بالعجز، عن شكر أياديه
لسان، وأياديه البيض وإن تعددت، ومننه العميمة، وإن جتددت، تقصر عن إقطاع وأنطقت احلدايق، فضال عن ال

فماذا أقول، فيمن صار مؤثراً إيل بالتقدمي، جالياً ثورة تشريفي، . أمسى شرف اجمللس يف الروض املمطور بيانه
  .متهاوإين ثالث اثنني أتشرف خبدمتها، وأسحب يف أذيال نع.... باالنتساب إليه يف أحسن التقومي

  بأكرم من متشى إليه عبيد... خليلي هل أبصرمتا أو مسعتما 



اللهم أوزعين شكر هذا املنعم، الذي أثقلت نعمه ظهر الشكر، وأهنضت كمال احلمد، اللهم أدم جبميع حياته، 
ل تفض. يا أكرم مسئول، وأعز ناصر. وأمتع بدوام بقايه اإلسالم والعباد، وأمسك بيمن آرائه رمق ثغر اجلهاد
ولقد كان املماليك ملا مثلنا بني يدي . سيدي، والفضل عادته، بالتعريف مبا يقر عني التطلع ويقنع غلة التشوف

موالنا، أيده اهللا، مل يقدم عمالً عن السؤال وال عن احلال، إقامة لرسم الزيارة، وعمالً بالواجب، فإنين أرى الديار 
وإن سأل سيدي شكر اهللا احتفاءه، وأبقى . يكون العمل إن شاء اهللابطريف، فعلى أن أرى الديار بعيين، وعلى ذلك 

فقد وصلنا املنكب حتت . اهتمامه، عن حال املماليك، من تعب السفر، وكذ الطريق، فهي حبمد اهللا دون ما يظن
حل احلفظ والكالءة، حمرزين شرف املساوقة، ملواكب املوىل، مين اهللا وجهته، وكتب عصمته، واستقر مجيعنا مب

قرب اهللا أمد لقايكم وطلع . القصبة، وتاج أهبتها، ومهب رياح أجرايها، حتت النعم الثرة، واألنس الكامل الشامل
وملا بلغنا هذه الطية، وأخننا املطية، قمنا بواجب تعريفكم على الفور باألدوار، ورفعنا . على ما يسر من تلقايكم

  .خماطبة املالك على االبتداء، والسالم
  يف الرابع عشر من شوال ثالث وثالثني وسبعمائة ومن الطارئني منهم يف هذا الباب :مولده

  ابن أيب خيثمة اجلبائي

  حممد بن أمحد بن حممد بن أيب خيثمة اجلبائي سكن غرناطة يكىن أبا احلسن
  حاله

الفضائل، على غفلة كانت كان مربزاً يف علوم اللسان حنواً ولغة وأدباً، متقدما يف الكتابة والفصاحة؛ جامعاً فنون 
  .فيه

  مشيخته

وصحب أبا . روى عن أيب احلسن بن سهل، وأيب بكر بن سابق، وأيب احلسن بن الباذش، وأيب علي الغساين وغريهم
  .احلسن بن سراج صحبة مواخاة

  تواليفه

  .صنف يف شرح غريب البخاري مصنفاً مفيداً
  .بعني ومخس مايةتويف ليلة الثامن والعشرين من مجادى األوىل سنة أر

  اإلستنجي احلمريي
حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد اإلستنجي احلمريي من أهل مالقة، وأصله من إستجة، انتقل سلفه إىل مالقة، يكىن 

  .أبا عبد اهللا
  حاله

قعد أقرأ ببلده، و. كان من مجلة حلملة العلم، والغالب عليه األدب، وكان من أهل اجلاللة، ومن بيت علم ودين
  .باجلامع الكبري منه، يتكلم على صحيح البخاري، وانتقل يف آخر عمره إىل غرناطة

  .وقال األستاذ، كان من أبرع أهل زمانه يف األدب نظماً ونثراً
  شعره



الشيخ املتفنن األديب، البارع، : منقوال من خط الوزير الراوية أيب حممد عبد املنعم بن مساك، وقد ذكر أشياخه فقال
وكانت بينه وبني األستاذ املقري الشهري أيب . ر املفلق، قرأ على أشياخها، وأقرأ وهو دون العشرين سنةالشاع

  :العباس امللقب بالوزعي قرابة، وله قصيدة أوهلا
  ما للنسيم لدى األصيل عليال

  :ومنها
  خلعوا عليه رقة وحنوال... حىت النسيم إذا أمل بأرضهم 

لعباس، يستعيدين هذا البيت، ويقول نعم أنت قرييب، وقدم على غرناطة أظن سنة كان األستاذ أبو ا: وكان يقول
  .تسع وثالثني وستمائة

  حمنته
قال األستاذ جرى له قصة، نقل بعض كالمه فيها، على بعض أحاديث الكتاب من جهة استشهاد أديب عليه فيها؛ 

ومن الذي . ولكل مقام مقال. إداركات تلك األفهامفأطلق عنان الكالم، وما أكثر مما يطلق فيما يأنفه، . غالب أدبه
وكان ذلك سبب االنقطاع، ومل يؤت من قصر باع، وانتقل إىل غرناطة، فتويف يف أثر انقطاعه . يسلم من قيل وقال

  .وانتقاله
  شعره

  :من ذلك قوله يف غرض يظهر من األبيات
  اهوغنوا إن أبصرمت مث مغن... قضوا يف ريب جند ففي القلب مرساه 

  أما هذه جند أما ذلك احلمى فهل عميت عيناه أم صمت أذناه
  ديون هواه قبل أن بتوفاه... دعوه يويف ذكره باتشامه 

  رياضة من قد شاب يف احلب فوداه... وال تسألوه سلوة فمن العنا 
  أين أسلو عنه حاشاه حاشاه... أحيسب من أصلي فؤادي حببه 
  أتلف القلب احلزين تالفاه وإن... مىت غدر الصب الكرمي ويف له 
  فإن معناه أحق مبعناه... وإن حجروا معناه وصرحوا به 
  وكل إذا خيشاه يف احلب خيشاه... ويا سابقاً عيسى الغرام سيوفه 

  ومل يبق إال عظمها أو بقاياه... أرحها ذابت من الوجد والسرى 
  ألقاهوما التعين يل من بأين ... ويا صاحيب عج يب على اخليف من مىن 

  أسايل عمن كان باألمس مأواه... وعرج على وادي العقيق لعلين 
  وعمر على رغم العذول قطعناه... وقل لليايل قد سلقن بعيشه 

  فأقضي وال يقضى الذي أمتناه... هل العود أرجوه أم العمر ينقضي 
  :ومن شرعه أيضاً، قوله، رمحه اهللا
  يب وآونة حيياميوت هلا قل... سرت من ريب جند معطرة الريا 

  وتنثر كافوراً على التربة اللميا... متسح أعطاف األراك بليلة 
  فتحيي بطيب العرف من مل يكن حييا... ومرتد يف حجر الرياض مريضة 
  فيسرع دمع العني يف إثرها جريا... وبشرت بأنفاس األحبة سحرة 



  فكم جلفوين عند ذكراه من سقيا... سقين اهللا دهراً ذكره بنعيمه 
  ومن خلقي قد كنت ال أمحل النأيا... ملين حمياه األنيق وحسنه 

  جيود بتعذييب ويبخل باللقيا... ويب رشأ من أهل غرناطة غدا 
  فيا عجباً من علم الرشأ الرميا... رماين فأصابين بأول نظرة 
  أشعة مشس قابلت جسدي ملياً... وبدد جسمي نوره وكأنه 

  فمن عجب أن كان من عامل الدنيا. ..تصور يل من عامل احلسن خالصاً 

  فثقلته كتباً ومحلته حليا... وهم بأن يرقى إىل احلور جسمه 
  سبا القصب واألقمار واملسك والضيا... إذا ما انثىن أو الح أوجاح أو رنا 
  برود طواها البني يف صدره طيا... رعى اهللا دهراً كان ينشر وصله 

  مشيخته

ويدل على تبحره يف األدب ورسوخه، إجازته أبا الوليد إمساعيل بن ترب األيادي، ومما يشتمل على أمساء شيوخه، 
  .وعندها يقال، أتى الوادي

  من الورد أو من اليامسينا... إن يل عند كل نفحة بستان 
  أن تكوين حللت فيما تلينا... نظرة والتفاتة أمتىن 

حلكمة، وال مفند، وأرد مورد النعمة وال منكد، أمسك ما هذه األنوار الالحية، والنوار الفاحتة، إين ألجد ريح ا
دارين ينهب، أم املندل الرطب يف الغرام امللهب، أم نفحت أبواب اجلنة ففاح نسيمها، وتوضحت أسباب املنة، 

  .فالح وسيمها
  ورياك أم نور األقاح تنسما... حمياك أم نور الصباح تبسما 

  ن ذا حملة راق مبسماومن شام م... فمن شم من ذا نفحة رق شيمة 
لتفهموا أسرار احلكم وتعوا، وإذا رأيتم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . أجل خلق اإلنسان من عجل

، يعين جمالس الذكر، ومأنس النظر والفكر، ومطالع املناظرة، وخواضع احملاضرة، فهذه بتلك، " رياض اجلنة فارتعوا 
فيا أيها . لك، وهلان محى للعطارة وطيس، بني مسك املداد، وكافور القراطيسوقد انتظمت اجلواهر النبيوية يف س

املعلم األوحد، والعامل الذي ال تنكر أمامته وال جتحد، حومت على علم امللوك، ولزمت حبلم طريق احلكم املسلوك، 
ال مناظر له وال  فلم تعد أمل احلكماء، ومل تعد إال بعمل العلماء، وقد قال حكيمهم الفاضل وعظيمهم الذي

فتعلمهم . مفاضل، إذا خدمت األمراء، فكن بني استلطاف واستعطاف، جتن املعارف والعوارف، دانية القطاف
وكأنك تتعلم منهم، وترويهم، وكأنك تروي عنهم، فأجريت الباب، وامتريت من العلم اللباب، مث مل تبعد، فقد 

وستتجيز اإلجازة عن القوم . أن تقرأ على من هو دونك فعل النحويون ذلك يف يكرم، ويعد، ويعز، وال غرو
فهل يف حي " فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد أمره اهللا بأن يقرأ على أيب بن كعب، . العظام، يقصدونك

وإذا قال ، فقال له رضي اهللا عنه، اهللا أمرك أن تقرأ علي، والعناية الربانية، تنادى إيل إيل، " اخلواطر الذكية من حي 
  :يل من أحب موالي، واستعار لزينته حالي

  وللطبيب تصرف يف املراض... فما على احلبيب من اعتراض 
  والسبب املطلوب يف الراحل... قد يرحل املرء ملطلوبه 



عجت متواضعاً، فما أبرمت يف معاجك، وال ظلمت يف السؤال، نعجته إىل نعاجك، فإنه سر اهللا، ال حيل فيه 
حكمة اهللا البالغة، واهللا يؤتى الكمة من يشاء، وإن لبست من التواضع شعاراً، ولبست عن الترفع تنبيهاً اإلفشاء، و

. فهذه الثريا من العجايب إذا ارتفعت يف أعلى صعودها، وأمسى راياهتا اخلافقة وبنودها. على السر املكتوم وإشعاراً
بقدم، فإذا مهت بالركوع، ومشت يف املغرب ريح  هناية وجودها احلسي عدم، وغاية وصفها الشبهي، أن تشبه

  .الوقوع، كان هلا من السمو القدح املعلى، وعادت قرطاً تنزين به اآلذان وتتحلى
  قرط ويف وسط السماء قدم... ويف الشرق كأس ويف مغارهبا 

ت يد لسايل، هذه آثار التواضع متلوة السور، جملوة الصور، وكان بعضهم إذا أعطى الصدقة، يعطيها ويده حت
وملا . فإنه ملا مسع النبوة تقول، اليد العليا، خري من اليد السفلى، أراد أن يؤثر املقام األعلى. وهكذا تفهم املايل

ماله كله، أعطى عمر رضي اهللا عنه النصف من املال ال احتياطاًً على ماله؛ ولكن . أعطى أبو بكر، رضي اهللا عنه
ورؤى الدار قطين . عن كماله، تفويضاً وتسليماً، وتنبيهاً ملن كان له قلب وتعليماليقف أليب بكر يف مقام القصور 

  .رمحة اهللا عليه حيبس أباه بركابه، فال ينكر عليه، فقيل له يف ذلك، فقال رأيته يبادر إىل فضيلة فكرهت خمالفته
  وإذا ما أرادوا غاية نزلوا... فوق السماء وفوق الزهر ما طلبوا 

اهللا حفظك، وأجزل من اخلريات حظك، فإنه وصلتين الكراسة املباركة، الدالة على التفنن يف العلوم  وإىل هذا وصل
واملشاركة، فبينما أنا أتلو اإلجازة، وأريق سدور البيان وإعجازه، ألقي إيل كتاب كرمي، إنه من أيب الوليد، وإنه بسم 

ان تظاهرا معاً، وأحدمها قاتلي، فكيف إذا اهللا الرمحن الرحيم، فحرت، ووقفت كأنين سحرت، وقلت ساحر
  .اجتمعا

  وال كنه رمح وثان وثالث... فلو كان رحماً واحداً التقيته 
  فأحرى أن تطري به املثالث... ومن لعبت بشيمته املثاين 

وطار يب الشوق كل مطار، وقرأت مساء فكريت سورة االنفطار، وكدت أصعد إىل السماء توقداً، واختلط باهلواء 
  .توددا

  فاآلن صارت بالتحول ثوان... كانت جواهرنا أوايل قبل ذان 
  فوجودهن اآلن يف األذهان... وجدت وراء احلسن وهي كثيفة 

ومل يكف أن هبرت باحلسن اخللوب، حىت أمرت أن أنظم على ذاك األسلوب، وباحلرى لذلك النثر البديع، احلريري 
وأما . و حبيب، ولذلك التصوف الرقيق، احلارث بن أسد ذي التحقيقأو البديع، ولذلك النظم العجيب، املتنيب أ

احلديث، فما لك تقطع تلك املسالك، إال أن العربية ليس ألحد معه فيها دليل، أستغفر اهللا إال للخليل، ال كن 
فمر الرديف هناك اهللا مجع كل منقبة جليلة، فترى الفضيلة ال ترد فضيلة، . أصول الدين جمرية، تركت تلك امليادين

وقد ركب غضنفرا، أو املدعي صفة فضل، وكل الصيد يف جوف الفرا، من يزحم البحر بغرق، ومن يطعم الشجر 
وهل انربى ليطم خده يف . ذلك انتهى إىل سدرة املنتهى. وهل يباري التوحيد بعمل، أو جياري الرباق جبمل. يشرق
أيف طريق الكواكب يسلك، وعلى الفلك األثري . ن بالقدادينال تقاس املاليكة باحلدادين، وال حكماء يونا. الثرى

ولوال ثقيت بغمام فضلك الصيب لتمثلت لنفسي . أين الغد من األمس، وظلمة الغسق من وضح الشمس. يستملك
  :بقول أيب الطيب

  أراه غبارى مث قال له احلق... إذا شاء أن يلهو بلحية أمحق 
تر كيف أجاري أعوج مبغرب أهوج وأجاري ذا العقال جبحش . رضاكم أملفإن رضيت أيها العلم، فما جلرح إذا أ



وما يزكو بياض العاج حىت يضاف إىل سواد . ظهر هبذه الظلمة، ذلك الضياء، وبضدها تتبني األشياء. يف عقال
 ألفاظ تذوب رقة، وأغراض متلك حب الكرمي ودرة الزهر، والزهر بني بنان وبيان، والدر طوع لسان. األبنوس
  .وإحسان

  فقلت ويف مكان اهلاء باء... وقالوا ذاك سحر بأهلي 
  .وأما حماسن أيب الوليد، فيقصر عنها أبو متام وابن الوليد

  وهزت هلا الغانيات القدودا... معان لبسن ثياب اجلمال 
  وأضحى لبيد لديها بليداً... كسون عبيداً ثياب عبيد 

. أو رثت هذه الرباعة املساعدة، عن قس بن ساعدة. من إياد وكيف أعجب من إجرايك هلذه اجلياد، وأياديك
أجدك أنت الذي وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال، كأين أنظر إليه يف سوق عكاظ على مجل أورق، 

  :مطر ونبات، وآباء وأمهات، إىل قوله: وهو يقول أيها الناس
  من القرون لنا بصاير... يف الذاهبني األولني 

  ليس هلا مصادر... يت موارد للموت ملا رأ
  حيث صار القوم صاير... أيقنت أين ال حمالة 

سألتين إيها السيد الذي جيب إسعافه، أن أرغم أنف القلم . رجع احلديث األول إىل ما عليه املعول. إيه بغري متويه
ة، بني إصباح وإظالم، وأطرز حىت جيري رعافه، وأن أكحل جفون األوراق مبداد األقالم، وأن أمجع الطروس واألمد

بياض السوسن خبضرة اآلس، وأبرز العلم األبيض حتت راية بني العباس، فقلت مبادراً ممتثالً، وجلت يف ميدان 
  :املوافقة متمثالً

  إين أجبت ولكن داعي الكرم... لبيك لبيك أضعافاً مضاعفة 
  القدمأمشي على الرأس فيه ال على ... أتى من اجملد أمر ال مرد له 

  دعاء واهللا جناب، ونداء ليس دونه حجاب
  إلجالل قدرك بني البشر... كتبت ولو أين أستطيع 

  وكأن املداد سواد البصر... قددت الرباعة من أمنلى 

نعم أجزت سيدي الفقيه األجل، اخلطيب األكرم، العامل العلم، األحد األكمل، احلسيب األحفل األطول، أبا الوليد 
ل، املعظم املوقر، املكرم املبارك األظهر، املرحوم أيب زكريا حيىي بن سعيد بن قترى األيادي القنرموين، بن الفقيه األج

ونعمت األغصان . وأبا إسحق إبراهيم، وأبا احلسني بتزيل. وبنيه السادات، النجباء املباركني، أبا القاسم أمحد
 زالوا بدورا يف مطالع السعد، وال برحوا يف مكارم، جينون والشجرة، واألفنان والثمرة، أقر اهللا هبم أعني اجملد، وال

نوارها، وجيتلون أنوارها، وتفيض عليهم يد العناية اآلهلية، هنرها الكوثري وهنارها، مجيع ما رويته، قراءة ومساعاً، 
دريته، وإجازة ومناولة من العلوم على اختالفها، وتباين أصنافها، بأي وجه رويته، وعلى أي وصف تقلدته و

من مسطور ومرسوم، ومنثور ومنظوم، وتصرفت فيه من منقول ومفهوم، . وكذلك أجزهتم مجيع ما قلته وأقوله
وقصايدي املسماة بالروحانيات، ومعشرايت احلبيبات، وما نظمته من الوتريات، وشرحي لشعر أيب الطيب املسمى 

يان يف ملس البنان، والزهرة الفاحية يف الزهرة بظهور اإلعجاز بني الصدور واألعجاز، وكتايب املسمى مشس الب
الالحية، ونفح الكمامات يف شرح املقامات، واقتراح املتعلمني يف اصطالح املتكلمني، وكتاب التصور والتصديق يف 

وما أنشأته من السلطانيات . التوطية لعلم التحقيق، ورقم احللل يف نظم اجلمل، ومفتاح اإلحسان يف إصالح اللسان



واهللا تعاىل جيعل أعمالنا خالصة لوجهه مبنه وكرمه، فليقل الفقيه األجل، وبنوه . اً ونثراً، وخطابة وشعراًنظم
األكرمون رضي اهللا عنهم، أنبأنا وأخربنا وحدثنا أو ما شاءوا من ألفاظ الرواية، بعد حتري الشروط املرعية، يف 

يف الدارين آماهلم، إىل تسمية من يل من املشايخ قدس اهللا  اإلجازات الشرعية، وإن ذهبوا حفظ اهللا كماهلم، وأراهم
فمنهم األستاذ اخلطيب الكبري، العامل الفاضل اجلليل، البقية الصاحلة، آخر : أرواحهم، وزحزح عن النار أشباحهم

رأت عليه ق. األدباء، وخامتة الفضالء، أبو جعفر أمحد بن حيىي بن إبراهيم احلمريي القرطيب الدار، رضي اهللا عنه
وكذلك قرأت عليه . بقرطبة، شعر أيب الطيب، قراءة فهم ملعانيه، وأعراب أللفاظه؛ وحتقيق للغته، وتنقري عن بديعه

ومسعت عليه كتاب الكامل أليب العباس املربد، ومقامات التميمي، كان يرويها عن منشيها، . أكثر شعر أيب متام
وكان على شياخته رمحه اهللا، ثابت الذهن، مقبل . صرة الضمريوتفقهت عليه تب. وكانت عنده خبط أيب الطاهر

  .اخلاطر، حافظاً املعيا
  فما تدري أشيخ أم غالم... يروع ركانة ويذوب ظرفا 

نأتيه مبقاطع الشعر فيصلحها لنا، ويقف على ما نستحسنه منها، فنجده أثبت منا، ولقد أنشدته يوماً، يف فىت مفقود 
  :العني اليسرى

  عن نورها وبديع ما حتويه... دى زهرتيه وال انثنت مل تزو إح
  ليصب بالسهم الذي يرميه... لكنه قد رام يغلق جفنه 
وكان يروى عن األمام املازري . ومل يزل رمحه اهللا، يعيدمها مستحسناً هلما، مىت وقع ذكري. فاستفادمها وحفظهما

  .س، وعن أيب عبد اهللا بن أيب اخلصالباإلجازة، وعن القاضي أيب مروان بن مسرة، وعن األستاذ عبا
ومنهم الفقيه األجل العامل العدل، احملدث األكمل، املتفنن، اخلطيب، القاضي أبو حممد بن حوط اهللا، مسعت عليه 

وحدثين عن جدي، . كتباً كثرية مبالقة، بقراءة الفقيه األستاذ أيب العباس بن غالب، ولقيته بقرطبة أيضاً، وهو قاضيها
  .وأخوه القاضي الفاضل، أبو سليمان أيضاً منهم. وله برنامج كبري. ة شيوخوعن مجل

النحوي، األديب املتقن، أبو علي عمر بن عبد اجمليد األزدي، قرأت . ومنهم الفقيه األجل، العامل العلم، األوحد
ة تفقهاً، وما زلت عليه القرآن العزيز مفردات، وكتاب اجلمل، واإليضاح وسيبويه تفقهاً، وكذلك األشعار الست

وكان فريد عصره يف الذكاء، ومل يكن يف حلبة األستاذ أيب زيد السهيلي أجنب منه . مواظباً له إىل أن تويف رمحه اهللا
وقال يل . وقد قال األستاذ أبو القاسم السهيلي لإلمام املنصور رضي اهللا، هو أقعد لكتاب سيبويه منا. على كثرهتم

يصغي بكليته إىل ثان، فقلت ماذا، فقال إن حب الشيء يعمي ويصم، فقلت له، ويعيد يوما، وقد نظر إىل طالب 
  .الصبح ليالً مدهلم، فاستحسته

وكان . ومنهم الفقيه األجل، األديب األريب الكامل، اللغوي الشهري، أبو علي ابن كسرى املوري، قرييب ومعلمي
  :ي أنشد يف طفولته السيد أبا أسحق الكبري بإشبيليةوهو الذ. من طلبة أيب القاسم السهلي، وممن نبغ صغرياً

  فهي املقام وأنت إبراهيم... قسما حبمص وإنه لعظيم 
وكان باحلضرة األستاذ أبو القاسم السهيلي، فقام عند إمتامه القصيدة، فقال ملثل هذا كنت أحسيك احلسا، وملث 

  :مري املؤمنني أب يعقوب رضي اهللا عنههذا كنت أواصل يف تعليمك اإلصباح واإلمساء وقد أنشد هذا أل
  هبذا أنادي يف القيامة والعرض... أمعشر أهل األرض بالطول والعرض 

  فيقضي حبكم اهللا فيك بال نقض... فقد قال اهللا فيك ما أنت أهله 
  كذلك مكنا ليوسف يف األرض... فإياك يعين ذو اجلالل بقوله 



قرأت عليه القرآن بالروايات . الفاضل املؤثر، السيد أبو حممد القرطيب ومهم الفقيه األجل، العامل احملدث، احلافظ
وكان رمحه . وكذلك فعل كل واجد ممن تقدم ذكره. مفردات، وتفقهت يف اجلمل واألشعار، وأجازين مجيع ما رواه

  .اهللا آخر الناس علماً ونزاهة وحسن خلق، ومجال مست وأهبة ووقار، وإتقان وضبط، وجودة وحفظ
م الفقيه األجل، احلاج الفاضل، الشهيد يف كاينة العقاب، احملدث الورع، الزاهد الطاهر، أبو عبد اهللا بن ومنه

حسن التفهيم، شديد . حسني بن صاحب الصالة األنصاري، وعليه كان ابتداي للقراءة، وكان مبارك التعليم
  .التواضع

أبو احلجاج بن . اجملاب الدعوة، امليمون النقيبة األواب ومنهم الفقيه األجل الفاضل الورع، احملدث، احلاج امللهم،
ولكن القرطاس فين، والسالم األمت عليكم، ورمحة اهللا . وهذا الكتاب على اإلطالة مين. رضي اهللا عنه. الشيخ
 حممد بن عبد اهللا احلمريي مث اإلستجي، يف. قال ذلك، وكتبه، العبد املعترف بذنبه، الراجي رمحة ربه. وبركاته

  .أواسط شعبان املكرم من عام أحد وأربعني وستمائة
  وفاته

قال، قدم غرناطه، أظن سنة تسع وثالثني وستمائة، وشكى علة البطن . من خط الوزير أيب حممد عبد املنعم بن مساك
األدب، بروضة  مدة مثانية أشهر بدار أيب رمحه اهللا، مرضناه الثالثة األخوة، إىل أن تويف رمحه اهللا، ودفن مبدفنه، مغىن

  .الفقيه أيب احلسن سهل بن مالك
  حممد بن أمحد بن علي اهلواري

  .يكىن أبا عبد اهللا، ويرعف بابن جاب رمن أهل أملرية
  حاله

رحل إىل املشرق، وتظافر برجل من . رجل كفيف البصر، مدل على الشعر، عظيم الكفاية واملنة، على زمانته
ارا روحني يف جسد، ووقع الشعر منهما بني حلسي أسد، ومشر للكدية، أصحابنا يعرف بأيب جعفر اإللبريي، ص

: وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه. فكان وظيف الكفيف النظم، ووظيف البصري الكتب، وانقطع اآلن خربمها
 حمسوب، من طلبتها اجللة، ومعدود فيمن طلع بأفقها من األهلة، رحل إىل املشرق، وقد أصيب ببصره، واستهان يف

  .جنب االستفادة مبشقة سفره، على بيان عذره، ووضوح ضره
  شعره

  :وشعره كثري، فمنه قوله
  مىت رقموا باملسك يف ناعم الورد... سلوا مسر ذاك اخلال يف صفحة اخلد 

  وأودعه رمانيت ذلك النهد... ومن هو غصن القد منها لفتنيت 
  ذلك القدإىل أن أعزر احلسن من ... ومزميت القصب اللدان بوصلها 

  له رقة الغزالن يف سطوة األسد... فتاة تفت القلب مين مبقلة 
  فقالت رايت البدر يهداه أو يهد... متنيت أن هتدي إىل هنودها 

  فقلت وللرمان بد من اجلنا فتاهت وقالت باللواحظ ال األيد
  وقالت قلوب الناس كلهم عندي... فقلت ليس للقلب عندك حاصل 

  فقالت كفاين كم حلسين من عبد... دك يف اهلوى وقلت اجعليين من عبي
  هوى وال تشكي واصرب على أمل الصد... إذا شئت أن أرضاك عبداً فمت 



  ألجل الذي جتنيه من خالص الشهد... أمل تر أن النحل حيمل ضرها 
  ملا يكسب اإلنسان من شرف احلمد... كذلك بذل النفيس سهل لذي النهى 

  كرمي املال يف طلب اجملد... ع ألست ترى أزجاته طاملا أضا
  :ومن شعره أيضاً قوله

  وأنشد فديتك إن حل فؤادي... عرج على بان العذيب وناد 

  فاشرح هنالك لوعيت وسهادي... وإذا مررت على املنازل باحلما 
  أرب األحبة واحلمى والوادى... إيه فديتك يا نسيمة خربي 

  ك قد بدا إسعادىفانزل فديت... يا سعد قد بان العذيب وبانه 
  بان العذيب ونور حسنه سعادي... خد يف البشارة مهجيت يوما إذا 

  وكذا اهلالل عالمة األعياد... قد صح عيدي يوم أبصر حسنها 
  :ومما نقلناه من خرب قيده لصاحبنا الفقيه األستاذ أيب علي منصور الزواري، ومما أدعاه لنفسه

  جملد اهتمامويل مبدارك ا... علي لكل ذي كرم ذمام 
  وصحبته معشر باجملد هام... وأحسن ما لدي لقاء حر 

  على قمم النجوم هلا مقام... وإين حني أنسب من أناس 
  كما مالت بشارهتا املرام... مييل هبم إىل اجملد ارتياح 

  ليسفر من مرادهم الظالم... هم لبسوا أدمي القيل برداً 
  الرحيل فقد أقامفمذ عزموا ... هم جعلوا متون العيش أرضا 

  ويف كل البالد لنا مقام... فمن كل البالد لنا ارحتال 
  لنا مع كل ذي شرف زحام... وحول موارد العلياء منها 

  إذا ضلت عن الغوص السهام... تصيب سهامنا غرض املعايل 
  ولو أن النجوم لنا قيام... وليس لنا من اجملد اقتناع 
  سؤددنا مالم فليس يشني... ننزه عرضنا عن كل لوم 

  سواء كان خصب أو حطام... ونبذل ال نقول العام ماذا 
  أثبناها فجاد بنا الغمام... إذا ما احملل عم بالد قوم 

  مالك أمورهم ولنا الكالم... وإن حضر الكرام ففي يدينا 
  ومنا الليث والبطل اهلمام... وفينا املستشار بكل علم 
  حلروب بنا يقاموميدان ا... فميدان الكالم لنا مداه 

  سوانا يوم نازلة متام... كال األمرين ليس له بقوم 
  وليس سوى الرياع لنا سهام... يريق دم املداد بكل طرس 

  حبيص الطرس لبات وهام... ونكتب باملثقفة العوايل 
  إليها فانثنت وهلا انتقام... إذا عبست وجوه الدهر منا 
  وزنا مرامأناس ليس يع... لقد علمت قلوب الروم أنا 

  وليس يضرينا أنا قليل لعمر أبيك ما كثر الكرام



  نعم فهناك للحرب ازدحام... إذا ما الراية احلمراء هزت 
  ليس على جوانبها انسجام... وما أمحرت سدى بل من دماً 

  حالل النوم عندهم حرام... تظلل من بين نصر ملوكا 
  الناس نام ومكم سهروا إذا ما... فكم قطعوا الدجى يف وصل جمد 

  بأكرم منك إن عد الكرام... أبا احلجاج مل تأت الليايل 
  وأشجع منه إن هز احلسام... وال محلت ظهور اخليل أمضى 

  ورمت يب الزمان كما ترام... وأين جئت من شرق لغرب 
  حتدث عن مكارمه األنام... وجربت امللوك وكل شخص 

  العظام مجال اخللق واخللق... فلم أر مثلكم يا آل نصر 
  :ومنها

  تود بلوغ أدناه الشآم... ألندلس بكم شرف وذكر 
  هم يف كل جمدبة غمام... سعى صوب الغمام بالد قوم 

  يرينها ابتسام وانتظام... إليك هبا مهذبة املعاين 
  طواف ويف أركان إسالم... هلا جلناب جمدكم انتظام 

  .ر حارثها وسروجها، اهللا ويل التجاوز بفضلهجتزت وما كادت، وقد وطى اإليطاء صروحكم، وأعيا اإلكثا
  ابن احلداد الوادي آش

  .؟حممد بن أمحد بن احلداد الوادي آش يكىن أبا عبد اهللا
  ؟

  حاله

سكن . شاعر مفلق، وأديب شهري، مشار إليه يف التعاليم، منقطع القرين منها، يف املوسيقى، مضطلع بفك املعمى
وقال ابن بسام، كان أبو عبد اهللا هذا، مشس ظهرية، وحبر خرب .  صمادحأملرية، واشتهر مبدح رؤسائها من بين

وسرية، وديوان تعاليم مشهورة، وضح يف طريق املعارف، وضوح الصبح املتهلل، وضرب فيها بقدح ابن مقبل، إىل 
  .جاللة مقطع، وأصاله منزع، ترى العلم ينم على أشعاره، ويتبني يف منازعه وآثاره

  تواليفه

  .وله يف العروض تصنيف، مزج فيه بني األحناء املوسيقية، واآلراء اجلليلة. عر كبري معروفديوان ش
  بعض أخباره

حدث بعض املؤرخني، مما يدل على ظرفه، أنه فقد سكناً عزيزاً عليه، وأحوجت احلال إىل تكلف سلوة، فلما حضر 
  :ذ العود وغىنالندماء، وكان قد رصد اخلسوف بالقمر، فلما حقق أنه قد ابتدأ، أخ

  وتشرق يا بدر من بعده... شقيقك غيب يف حلده 
  حداداً لبست على فقده... فهال خسفت وكان اخلسوف 

قال، وكان . وجعل يرددها، وخياطب البدر، فلم يتم ذلك، إال واعترضه اخلسوف، وعظم من احلاضرين التعجب



  .ى نويرة، افتضح هبا، وكثر نسيبهمين يف صباه بصبية من الروم، نصرانية، ذهبت بلبه وهواه، تسم
  شعره

  :قال يف الغرض املذكور
  عن الرشإ الفرد اجلمال املثلث... حديثك ما أحلى فزيدي وحدثي 
  وإن بعث األشواق من كل مبعث... وال تسأمي ذكراه فالذكر مؤنس 

  ويف عقد وجدي باإلعادة فابعث... وباهللا فارقي خبل نفسي بقوله 
  تبسم كالالهي بنا املتعبث...  أنه أحقاً وقد صرحت ما يب

  وناهيك دمعي من حمق حمنث... وأقسم بالغنجيل أين شابق 
  عساه مغيث املدنف املتغوث... وال بد من قصي على القس قصيت 

  فيقسو على بين ويلهو مبكرث... ومل يأهتم عيسى بدين قساوة 
  هوى يف عزال الواديني املرعث... وقليب من حلى التجلد عاطل 

  وميسي حدثيي عرضه املتحدث... سيصبح سرى كالصبح مشهراً 
  ويشد وبشعري فوق مثىن ومثلث... ويغري بذكرى بني كأس وروضة 
  :ومن شعره يف األمداح الصمادحية

  وكالعنرب اهلندي ما أنت واطئ... لعلك بالوادي املقدس شاطئ 
  شئفروح اجلوى بني اجلوانح نا... وإين يف رياك واجد عرف رحيهم 

  هداة حداة والنجوم طوافئ... ويل يف السرى من نارهم ومنارهم 
  عرايب وأوحي سريها املتباطئ... لذلك ما حنت ركاييب ومححمت 

  إىل الوخد من نريان وجدي لواجئ... فهل هاجها ما هاجين أو لعلها 
  لورد لبانايت وإين لظامئ... رويداً فذا وادي لبيين وإنه 
  فللشوق غايات هلا ومبادئ... اظري ميادين هتيامي ومسرح ن

  فتلك قلوب ضمنتها جآجئ... وال حتسبوا غيداً محتها مقاصر 
  :ومنها

  فكل إىل دين الصبابة صابئ... حماملة السلوان مبعث حسنه 
  وليس لتمزيق املهند رافئ... فكيف أرقى كلم طرفك يف احلشا 

  آضئوقد كرمت نفسي وطابت ض... ومايل ال أمسو مراداً ومهة 
  وال قصرت يب عن تباه مناشئ... وما أخرتين عن تناه مبادئ 
  فذو الفضل منحط وذو النقص نامئ... ولكنه الدهر املناقض فعله 
  يالبسين منه عدو ممالئ... كأن زماين إذ رآين جذيله 

  ومل يغنين أين مدار مدارئ... فداريت إعتابا ودارأت عاتباً 
  ما أنا إال باحلقائق عابئف... فألقيت أعباء الزمان وأهله 

  فلي منطق للسمع والقلب صابئ... والزمت مست الصمت ال عن مذامة 
  ملا برحت أصدافهن الآللئ... ولوال عال امللك ابن معن حممد 



  وعلمي ذوماء ونطقي شاطئ... آللئ إال أن فكرى غائص 
  وأعشى احلجا ألالؤه املتأللئ... جتاوز حد الوهم واللخط واملىن 

  وتنقلب األفكار وهي خواسئ... س األبصار وهي حواسر تنعك

  :وقال من أخرى
  ويرين حلل الوارشني القطا... أقبلن يف احلربات يقصرن اخلطا 

  أن يرتعى حب القلوب ويلقطا... سرب اجلوى ال اجلو عود حسنه 
  ميال خييف قدودها أن تسقطا... مالت معاطفهن من سكر الصبا 

  خيتال واخلوط النضري إذا خطا... ذا مشى ما أخجل البدر املنري إ
  .ومنها يف املدح

  أكرمتما خيل الوفادة فاربطا... يا وافدي شرق البالد وغرهبا 
  ووردمتا أرض املرية فاحططا... ورأيتما ملك الربية فاهنآ 

  ويذل عز العاملني إذا سطا... يدمي حنور الدارعني إذا ارتأى 
  .بنات عملها وطنه رمحه اهللادخل غرناطة، ومن . وإحسانه كثري

  حممد بن إبراهيم بن خرية

واستدعاه السيد أبو سعيد الوايل بغرناطة إليه، . ويعرف بابن املواعني، حرفة أبيه، من أهل قرطبة. يكىن أبا القاسم
  .فأقام عنده مدة من عامني يف مجلة من الفضالء مثله

  حاله
جميداً، إستكتبه أبو حفص ابن عبد املؤمن، وحظي عنده حظوة عظيمة،  قال ابن عبد امللك، كان كاتباً بليغاً، شاعراً

وكان حسن اخلط، رايقه، سلك فيه يف ابتدايه . لصهر كان بينهما بوجه ما، ونال فيه جاهاً عظيما، وثروة واسعة
  .مسلك املتقن أيب بكر بن خرية

  مشيخته
ريح، ويونس بن مغيث، وأيب عبد اهللا حفيد مكي، روى عن أيب بكر بن عبد العزيز، وابن العريب، وأيب احلسن ش

  .وابن أيب اخلصال، وابن بقي
  تواليفه

وكتاب يف األمثال . والوشاح املفضل. له تصانيف تارخيية وأدبية منها رحيان اآلداب، وريعان الشباب ال نظري له
  .وكتاب يف األدب؛ حنا فيه منحى أيب عمر بن عبد الرب يف هبجة اجملالس. السايرة

  .تويف مبراكش سنة أربع وستني ومخسمائة
  ابن باق األموي

  .حممد بن إبراهيم بن علي بن باق األموي مرسي األصل، غرناطي النشأة، مالقي اإلسكان، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

ويشارك  كان رمحه اهللا، كاتباً أديباً ذكيا، لوذعيا، جييد اخلط، ويرسل النادرة، ويقوم على العمل،: من عايد الصلة
عمر زمانا من عمره، حمارفاً للفاقة، يعاجل باألدب . وبذ السباق يف األدب اهلزيل املستعمل باألندلس. يف الفريضة



الكدية، مث استقام له امليسم، وأمكنه البخت من امتطاء غاربه، فأنشبت احلظوة فيه أناملها بني كاتب وشاهد 
اله، وعهد عند ما شارف الرحيل، جبملة تناهز األلف من العني، وحماسب ومدير جتر، فأثرى ومنا ماله، وعظمت ح

  .لتصرف يف وجوه من الرب، فتوهم أهنا كانت زكاة امتسك هبا
مدير أكواس البيان املعتق، ولعوب بأطراف الكالم املشقق، انتحل ألول أمره اهلزل : وجرى ذكره يف التاد مبا نصه

مث جتاوزه إىل املعرب وختطاه، فأدار كأسه . جىن مثرة اإلبداع حلني قطافهمن أصنافه، فأبرز در معانيه من أصدافه، و
املترع وعاطاه، فأصبح لفنه جامعاً، ويف فلكيه شهاباً المعاً، وله ذكاء يطري شرره، وإدراك تتبلج غرره، وذهن 

مغل . نة يشعرهيكشف الغوامض، ويسبق البارق الوامض، وعلى ذالقة لسانه، وانفساح أمد إحسانه، فشديد الضنا
  .لسعره
  شعره

  :أخربين الكاتب أبو عبد اهللا بن سلمة، أنه خاطبه بشعر أجابه عنه بقوله، يف رويه
  كاتب ختدم الظبا قلمه... أحرز اخلصل من بين سلمة 

  إثر الطرس كلما رقه... حيمل الطرس عن أنامله 
  وميد البيان بفكرته مرسالً حيث ميمت دميه

  بسم الروض فقن مبتسمة.. .خصين متحفأ خبمس إذا 
  فإذا كل زهرة كلمة... قلت أهدى زهر الربا خضال 

  فأبر انتقاؤها قسمه... أقسم احلسن ال يفارقها 
  فأتت كالعقود منتظمة... خط أسطارها ومنقها 

  رمسها من بديع ما رمسه... كاسياً من حاله يل حلالً 
  ولديه الغيوث منسجمة... طالباً عند عاطش هنال 

  أخرس العي والقصور فمه... ي الشعر من أخي بله يبتغ
  ألسن املدح والثنا شيمه... أيها الفاضل الذي محدت 

  نشر عار لديه قد كتمه... ال تكلف أخاك مقثرحا 
  صايف العيش وارداً شبمه... وابق يف عزة ويف دعة 

  وشدا الطري فوق نغمه... ما ثىن الغصن عطفه طرباً 
  مشيخته

  .أيب جعفر الزبري، واخلطيب أيب عثمن بن عيسى قرأ على األستاذ
تويف مبالقة يف اليوم الثامن والعشرين حملرم عام اثنني ومخسني وستمائة، وأوصى بعد أن حفر قربه، بني شيخيه 

  :اخلطيبني أيب عبد اهللا الطنجايل، وأيب عثمن بن عيسى، أن يدفن، وأن يكتب على قربه هذه األبيات
  فمن حق ميت احلي تسليم حيه... ق وحيه ترحم على قرب ابن با

  لتفريطه يف الوجبات وغيه... وقل آمن الرمحن روعة خائف 
  من اهللا ختفيفاً بقرب وليه... قد اختار هذا القرب يف األرض راجياً 

  ويشمل باملعروف أهل نديه... فقد يشفع اجلار الكرمي جلاره 



  حب نبيهوحسيب وإن أذنبت ... وإين بفضل اهللا أوثق واثق 
  ابن فضيلة املعافري

  .حممد بن إبراهيم بن سامل بن فضيلة املعافري من أهل أملرية يدعى بالبيو، ويكىن أبا عبد اهللا
  حاله

من اإلكليل الزاهر، شيخ أخالقه لينة، ونفسه كما قيل هينة، ينظم الشعر سهال مساقه، حمكما اتساقه، على فاقة ما 
  :هر بلده قولهأنشد السلطان بظا. هلا من إفاقة

  فهادت إىل مسرى سراها بالبل... سرت ريح جند من ريب أرض بابل 
  معاهد أحباب سراة أفاضل... وذكرين عرف النسيم الذي سرى 
  ألفت فوا شوقي لتلك املنازل... فأصبحت مشغوفاً بذكري منازل 

  ومري على أغصان زهر اخلمائل... فيا ريح هيب بالبطاح وبالربا 
  فروحي لديها من أجل الوسائل... لليت الروح عندها وسريي جبسمي 

  له شوق معمود وعربة ثاكل... وقويل هلا عين معناك باهلوى 
  بقد يقد كاد ينقد مايل... فيا بأيب هيفاء كالغصن تثىن 

  فمن رآها ومل يفنت فليس بعاقل... فتاة براها اهللا من فتنة 
  ساحر الطرف بابل وحلظ كحيل... هلا منظر كالشمس يف رونق الضحا 

  كما حبالها زينت كل عاطل... بطيب شذاها عطرت كل عاطر 
  فصادف ذاك السهم مين مقاتل... رمتين بسهم من سهام جفوهنا 

  وما احلب إال جلة دون ساحل... فظلت غريقاً يف حبار من اهلوى 
  صلبين فإن البعد ال شك قاتل... فيا من سبت عقلي وأفنت جتلدي 

  وقلب بنريان اجلوى يف مشاعل... إليك تفطرت فلي كبد شوقي 
  أمري العلى األرضيي اجلميل الفضايل... ويل أدمع حتكي ندا كف يوسف 

  حبور الندى هتمى بتلك األنامل... إذا مد باجلود األنامل مل تزل 
  :ومن شعره قوله من قصيدة

  وكبدر مت يف قضيب زبرجد... هبرت كشمس يف غاللة عسجد 
  طرباً فتزرى بالغصون امليد... صن هزته الصبا مث انثنت كالغ

  فتزري بالقضيب األملد... حوراء بارعة اجلمال غريدة تزهى 
  أو أقبلت قتلت ولكن التد... إن أدبرت مل تبق عقل مدبر 

  تواليفه
 قال شيخنا أبو الربكات، ابتلى باختصار كتب الناس، فمن ذلك خمتصره املسمى بالدرر املنظومة املوسومة يف

  .اشتقاق حروف اهلجا املرسومة، وكتاب يف حكايات تسمى روضة اجلنان، وغري ذلك
  .تويف يف أواخر رمضان من عام تسعة وأربعني وسبع ماية، ودخل غرناطة غري مرة

  ابن مرج الكحل



  كحلحممد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم من أهل جزيرة شقر، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن مرج ال
  حاله

كان شاعراً مطبوعاً، حسن الكفاية، : وقال األستاذ أبو جعفر. كان شاعراً مفلقا غزال، بارع التوليد، رقيق الغزل
وكانت بينه وبني طائفة من أدباء عصره خماطبات، ظهرت فيها : قال ابن عبد امللك. ذاكراً لألدب، متصرفاً فيه

  .بادية، ويقال إنه كان أمياًوكان مبتذل اللباس، على هيئة أهل ال. إداته
  من أخذ عنه

روى عنه أبو جعفر بن عثمان الوراد، وأبو الربيع بن سامل، وأبو عبد اهللا بن األبار، وابن عسكر، وابن أيب البقاء، 
  .وأبو حممد بن عبد الرمحن بن برطلة، وأبو احلسن الرعيين

  شعره ودخوله غرناطة

لوشة بنت احلضرة، واحملسوب من دخلها فقد دخل إلبرية، وقد قيل إن  قال يف عشية بنهر الغنداق، خارج بلدنا
  .هذا النهر ن أواز برجة، وهذا اخلالف داع إىل ذكره

  بني الفرات وبني شط الكوثر... عرج مبنعرج الكثيب األعفر 
  من راحيت أحوى املرشف أحور... ولنغتبقها قهوة ذهبية 

  األيام بعد تعذرمستحت هبا ... وعشية قد كنت أرقب وقتها 
  هتدي لنا بشقها مشيم العنرب... نلنا هبا آمالنا يف روضة 

  فيما مضى منه بغري تكدر... والدهر من ندم يسفه رأيه 
  والشمس ترفل يف قميص أصفر... والورق تشدو واألراكة تنشين 
  والزهر بني مدرهم ومدنر... والروض بني مفضض ومذهب 
  مبضدل من زهره ومعصفر.. .والنهر مرقوم األباطح والرىب 

  مهما طفا يف صفحة كاجلوهر... وكأمنا ذاك احلباب فرنده 
  باآلس والنعمان خد معذر... وكأنه وجهاته حمفوفة 

  وجييد فيه الشعر من مل يشعر... هنر يهيم حبسنه من مل يهم 
  إال لفرقة حسن ذاك املنظر... ما اصفر وجه الشمس عند غروهبا 

  :وقال أيضا. ا النظموال خفاء برباعة هذ
  ظل ومشس مثل خد معذر... أرات جفونك مثله من منظر 

  :مث قال منها. وهذا تتميم عجيب مل يسبق إليه
  سالت مذانبها هبا كاألسطر... وقرارة كالعشر بني مخيلة 

  من يانع األزهار أو مبعصفر... فكأهنا مشكولة مبضدل 
  ام املمطرقد طرزته يد الغم... أمل بلغناه هبضب حديقة 

  ملك جتلى يف بساط أخضر... فكأنه والزهر تاج فوقه 
  يصف النضارة عن جنان الكوثر... راق النواظر منه رايق منظر 

  وكم استفز مجاله من مبصر... كم قاد خاطر خاطر مستوفز 



  عرج مبنعرج الكثيب األعفر... لو الح يل فيما تقدم مل أقل 
  :فسهقال أبو احلسن الرعيين، وأنشدين لن

  ألفوا من األدب الصريح شيوخا... وعشية كانت قنيصة فتية 
  من االحنناء إىل الوقوع فخوخاً... فكأمنا العنقاء قد نصبوا هلا 

  سر السرور حمدتاً ومصيخا... مشلتهم آداهبم فتجاذبوا 
  ينسيك منها ناسخاً منسوخا... والورق تقرأ سرية الطرب اليت 

  فتيممت من كان فيه منيخا. ..والنهر قد صفحت به نارجنة 
  قد قارنت بسعودها املرخيا... فتخاهلم حلل السماء كواكبا 

  فجعلت أبيايت هلم تارخيا... خرق العوائد يف السرور هنارهم 
  :ومن أبياته يف البديهة

  خيرب أن ريقتها مدام... وعندي من مراشفها حديث 
  اموما ذقنا وال زعم اهلم... ويف أجفاهنا السكرى دليل 
  إذا عنت لقليت اخليام... تعاىل اهللا ما أجرى دموعي 
  وأطربين إذا غنت محام... وأشجاين إذا الحت بروق 

  .ومن قصيدة
  ونالت جزيل احلظ منها األخابث... عذيري من اآلمال خابت قصودها 

  مخوالً وماذكر مع البخل ماكث... وقالوا ذكرنا بالغىن فأجبتهم 
  وتبقى علينا املكرمات األثابث... ا يهون علينا أن يبيد أثاثن

  إذا مل يغريه من الدهر حادث... وما ضر أصال طيبا عدم الغىن 
  :وله يتشوق إىل أيب عمرو بن أيب غياث

  بلقياكم وهن قصصن ريش... أبا عمرو مىت تقضي الليايل 
  وما بعد اجلزيرة من شريش... أبت نفسي هوى إال شريشاً 

  :وله من قصيدة
  واألنس ينظم مشلنا وجيمع... وللنسم تضوع  طفل املساء

  ريعت لشيم سيوف برق تلمع... والزهر يضحك من بكاء غمامة 
  والغصن يرقص واحلمامة تسجع... والنهر من طرب يصفق موجه 
  حسن املصيف هبا وطاب املربع... فانعم أبا عمران واله بروضة 

  حلمى واألجرعحيث التقى وادي ا... يا شادن البان الذي دون النقا 
  كسفت ونورك كل حني يسطع... الشمس يغرب نورها ولرمبا 

  بسناك ليل تفرق يتطلع... إن غاب نور الشمس بتنا نتقي 
  وجالً من الظلماء ما يتوقع... أفلت فناب سناك عن إشراقها 

  فوددت يا موسى لو أنك يوشع... فأمنت يا موسى الغروب ومل أقل 
  :وقال



  أضر به الليل الطويل مع البكا...  باكياً أال يشروا بالصبح مين
  ففي الصبح للصب املتيم راحة إذا الليل أجرى دمعه وإذا شكا

  فلم يزل الكافور للدم ممسكا... وال عجب أن ميسك الصبح عربيت 
  :ومن بديع مقطوعاته قوله
  مثل الظل الذي ميشي معك... مثل الرزق الذي تطلبه 

  وليت عنه أتبعك فإذا... أنت ال تدركه متبعا 
  :وقال

  فأنتم على ما جاء يف سورة النمل... دخلتم فأفسدمت قلوباً مبلككم 
  فأمت على ما جاء يف سورة النحل... وبالعدل واإلحسان مل تتخلقوا 

رأيت البن مرج الكحل مرجاً أمحر قد أجهد نفسه يف خدمته فلم ينجب، : وقال أبو بكر حممد بن حممد بن جهور
  :فقلت
  ما كان أحوج هذا املرج للكحل... ج كحل ومن هذي املروج له يا مر

  فال تكن طمعاً يف رزقها العجل... يا محرة األرض من طيب ومن كرم 
  فيما تفارقها كيفية اخلجل... فإن من شأهنا إخالف آملها 

  :فقال جميباً مبا نصه
  ما كان أحوج هذا املرج للكحل... يا قائال إذ رأى مرجى ومحرته 

  بالبيض من مر من آبائي األول... امحرار دماء الروم سيلها هو 
  يف محرة اخلد أو إخالفه أملي... أحببته إن من فتنت به 

  وفاته

  .تويف ببلده يوم االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع األول سنة أربع وثالثني وستماية، ودفن يف اليوم بعده
  حممد بن حممد بن أمحد األنصاري

  ة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن اجلنانمن أهل مرسي
  حاله

استكتبه بعض أمراء . كان حمدثاً راوية، ضابطا، كاتباً بليغا، شاعراً بارعا، رايق اخلط، دينا فاضال، خرياً، زكياً
وكان من أعاجيب الزمان يف إفراط القماءة، حىت . األندلس، فكان يتربم من ذلك، ويقلق منه، مث خلصه اهللا منه

ن راثيه إذا استدبره، أنه طفل إبن مثانية أعوام أو حنوها، متناسب اخللقة؛ لطيف الشمايل، وقورا، خرج من بلده، يظ
حني متكن العدو من بيضته عام أربعني وستماية، فاستقر بأوريولة، إىل أن استدعاه إىل سبتة، الرييس هبا، أبو علي بن 

. مث توجه إىل إفريقية، فاستقر ببجاية. ، وحزظي عنده حظوة تامةخالص، فوفد عليه، فأجل وفادته، وأجزل إفادته
  .وكانت بينه وبني كتاب عصره مكاتبات، ظهرت فيها براعته

  مشيخته
روى ببلده وغريها عن أيب بكر عزيز بن خطاب، وأيب احلسن بن سهل ابن مالك، وابن قطرال، وأيب الربيع بن 

  .الشلوبني، وغريهم سامل، وأيب عيسى بن أيب السداد، وأيب علي
  من روى عنه



  .روى عنه صهره أبو القاسم بن نبيل، وأبو احلسن حممد بن رزيق
  شعره

قال القاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك، وكان له يف الزهد، ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلم بدايع، ونظم يف 
  :رفمن ذلك قوله يف توديع رمضان وليلة القد. املواعظ للمذكرين كثريا

  وغاب سناه بعد ما كان أومضا... فضى رمضان وكأن بك قد مضى 
  ويا عصره أعزز علي أن انقضا... فيا عهده ما كان أكرم معهدا 

  فخيم فينا ساعة مث قوضا... أمل بنا كالطيف يف الصيف زائرا 
  أبالسخط عنا قد توىل أم الرضا... فيا ليت شعري إذ نوى غربة النوى 

  فأي فىت فينا له احلق قد قضا... ضيلة جاهداً قضى احلق فينا بالف
  بتوبته فيه الصحايف بيضا... وكم من يد بيضاء أسدى لذي تقى 

  حماه وباإلحسان واحلسن عوضا... وكم حسن قد زاده حسناً وسىن 
  مكارمه إال ملن كان أعرضا... فلله من شهر كرمي تعرضت 

  فونك فيضاويف إثره أرسل ج... نفي بينه وبني شجونك معلما 
  متحص مشتاقاً إليها ومتحضا... وقف بثنيات الوداع فإهنا 

  فمقضيها من ليلة القدر ما قضا... وإن قضيت قبل التفرق وقفة 
  وحض عليها اهلامشي وحرضا... فيا حسنها من ليلة جل قدرها 

  تبني سراً لألواخر أغمضا... لعل بقايا الشهر وهي كرمية 
  وال كن تالحى من تالحي فقيضا... ه وقد كان أضفى ورده كي يفيض
  فحرك أرباب القلوب وأهنضا... وقال اطلبوها تسعدوا بطالهبا 
  كرم أضفاه برداً وفضفضا... جزى اهللا عنا أمحد اجلزا على 

  رؤوف رحيم للرسالة مرتضا... وصلى عليه من نيب مبارك 
  وعزمته أمضى من السيف منتضا... له عزة أعلى من الشمس منزال 

  تأرج من ريا فضايله الفضا... ه الذكر يهمى فض مسك ختامه ل
  وذهب موشي الرياض وفضضا... عليه سالم اهللا ما اهنل ساكب 

  :ومن ذلك قصيدة يف احلج
  فعاجلن أشجاناً يكاثرن عاجلا... تذاكر الذكر وهتيج اللواعجا 

  نواييج يف تلك الشعاب نواعجا... ركاباً سرت بني العذيت وبارق 
  يطرهنا إال يف األراك سجاسجا... ن من وادي األراك منازال تيمم

  ونت حداه يرجعن احلنني أهازجا... هلن من األشواق حاد فإن 
  هوادي ميألن الفالة هوادجا... أال بأيب تلك الركاب إذا سرت 

  رسوماً على تلك الرسوم عواجلا... براهم سوامح أو سراهم فأصبحوا 
  يرجون من أهل الصفا املناهجا... دي الصفا هلم يف مين أسىن املنا ول

  أراهم قباباً للعلى ومعارجا... مسا هبم طوف ببيت طامح 



  وأذروا دموعاً بل قلوباً مناضجا... فأبدوا من اللوعات ما كان كامنا 
  إىل الركن من كل الفجاج أدارجا... وملا دنوا نودوا هنيا وأقبلوا 
  قاً تقضى للنفوس حواجياحقو... وقضوا بتقبيل اجلدار ولثمه 

  أساور يف إمياهنا وجهاجلا... إذا اعتنقوا تلك املعامل خلتهم 
  كرموا قصداً وحلوا مناسجا... فلله ركب ميموا حنو مكة لقد 
  فأصبح كل ما بز القدح فاجلا... أناخوا بأرجاء الرجاء وعوسوا 

  فكانت ملا قدموه نتاجيا... فبشروا هلم كم خولوا من كرامة 
  ووفدهم أضحى على الباب واجلا... ح باب للقبول وللرضا بفت

  غعدا مهجاً بني اخلليقة هاجما... متيز أهل السبق الكن غريهم 
  ومل يلعب يف تلك املدارج دارجا... أيلحق جلس للبيوت مداهم 

  إىل اهللا والبيت احملجب خارجا... أال ليت شعري للضرورة هل أرى 
  ملرجتيها يوما سوى اهللا فارجا... ى له اهللا من ذي كربة ليس يرجت

  فال هنج يلقى فيه هللا ناهجاً... قد أسهمت شىت املسالك دونه 
  ويصعق ذعراً إن يرى البحر هائجا... خيوض حبار الذنب ليس يهاهبا 

  يعن له كان اجلريء املهارجا... جبان إذا عن اهلدى وإذا اهلوى 
  لرشد وال حجا فال حجر هتديه... يتيه ضالال يف غيابة مهه 

  وقليب مل يبصر سوى الليل إذ سجا... فوا حربا الح الصباح ملبصر 
  لداء ذنوب بالشفا معاجلا... لعل شفيعي أن يكون معاجال 

  ويعبق يل قرب النيب نوافجا... فينشقين بيت اإلله نوافحاً 
  وصلت له من قرب قليب وشاجيا... فمايل إلماليت سوى حب أمحد 

  حليف شجاً يكىن من البعد ناشجا... من ذي صبابة عليه سالم اهللا 

  سفكت دما للدموع موازجا... ولو أنصفت أجفانه حق وجده 
  كتابته

قالوا، ملا عقد أمري املسلمني؛ أبو عبد اهللا حممد . وكتابته شهرية، تضرب بذكره فيها األمثال، وتطوى عليه اخلناصر
من بعده، توىل إنشاءها، وجعل احلاء املهلة سجعها مردفا إياها  بن يوسف بن هود البيعة البنه الواثق باإلمارة

وطاب مسمعها، فأحرزت بغية . باأللف، حنو صباحا وصالحا، وما أشبه ذلك، طال جمموعها فناهزت األربعني
م حتية حتييك األقال: " فكتب إليه بو املطرف بن عمرية، رسالته الشهرية، يداعبه يف ذلك، وهي اليت أوهلا: املستمعني

ومالك أمنت تغري احلاالت، فشننت غارتك على : " ومنها يف الغرض" . كسرى، وتقف دون مداك حسرى 
احلاءات، ونفضت عنها املهارك، وبعث يف طلبها السوابق، ولفظتها من األفواه، وطلبتها بني الشفاه، حىت شهد أهل 

ت إىل العروق، آلثرهتا جيادك، واقتنصها قلمك ولو تغلغل. اللسان، بتزحزحها عن ذلك املكان، وتوارت باحللوق
  وهي طويلة" ومدادك 



ما هذه التحية الكسروية، وما هذا الرأي، وما هذه الروية، أتنكيت من األقالم، أم تبكيت من : فراجعه بقوله
عن عكسه،  وإال فعهدي بالقلم، يتسامى. األعالم، أم كال األمرين توجه القصد إليه وهو احلق مصدقا ملا بني يديه

واعجبا لقد استنوق . ويترامى إىل الغاية البعيدة بنفسه، فمىت النت أنابيبه للعاجم، ودانت أعاربه بدين األعاجم
أمي استسقى من . ألمر ما جدع أنفه قصري، وارتد على عقبه األعمى أبو بصري. اجلمل، واختلف القول والعمل

، واليوم حيلين حمل أنوشروان، ويشكو مين شكوى اليزيدية من سحابه، فال يسقيين، واستشفى بأمسايه فال يشفيين
بين مروان، ويزعم أين أبطلت سحره، كما أبطل سحر بردوران، وخيفي يف نفسه ما اهللا مبديه، ويستجدي باألثر ما 

تجلى هذا فمن أين جاءت هذه الطريقة املتبعة، والطريفة املبتدعة، أيظن أن معماه ال يفك؛ وأنه ال ي. عند مستجديه
تاهللا . هل هذا منه إال إحماض النية، وإمحاض تفنية، ونشوة من مخرة اهلزل، وخنوة من ذي والية آمن العزل. الشك

لوال حمله من القسم، وفضله يف تعليم النسم، ألمسعته ما ينقطع به صلفه، وأودعنه ما ينصدع به صدفه، وأشدت 
ولكن هو القلم األول، فقوله على أحسن الوجوه . عب جبدهبشرف املشرقي وجمده، وأشرت إىل تعاليه عن الل
وما أنسانيه إال الشيطان أياديه أن أذكرها، وإمنا أقول ليت . يتأول، ومعدود يف هتذيبه، كل ما لسانه يهذي به

مت التحية كانت يل فأشكرها، وال عتب إال على احلاء، املربحة بالربحاء، فهي اليت قيمت قياميت يف األندية، وقا
على قيام املعتدية، ينظلم وهو عني الظامل، ويلني القول، وحتته سم األراقم، ولعمر الرباعة وما نصعتة، والرياعة وما 

ولقد عرضت نفسها على مرارا، فأعرضت عنها أزرواراً، . صنعت، ما خامرين هواها؛ وال كلفت هبا دون سواها
فرضيت منها بأيب . ت منها السآمة، وقلت أنكحي أسامةودفعتها عين بكل وجه، تارة بلطف، وأخرى بنجه، وخف

جهم وسوء سلكته، وابن أيب سفيان وصعلكته، وكانت أسرع من أم خارجة للخطبة، وأمسج من استنجاح تلك 
ولقد كنت أخاف من انتقال الطباع يف عترهتا، واستنقال االجتماع من عشرهتا، وأرى من الغنب والسفاه . اخلطبة

فغلطي فيها، أن كانت مبنزل تتوارى صوناً . ات األفواه والشفاه إذ هي أيسر مؤنة، وأكثر معونةأخذها، وترك بن
عن الشمس، ومن نسوة خفرات ال ينطقن إال باهلمس، ووجدهتا أطوع من البنان للكف، والعنان للوكف، واملعىن 

خربا أرضاه حىت حسبتها من لالسم، واملغين للرسم، والظل للشخص، وال مستبدل للنص، فما عرفت منها إال 
احلافظات للغيب مبا حفظ اهللا؛ فعجبت هلا اآلن كيف زلت نعلها، ونشرت فنشرت ما استكتمها بعلها، واضطربت 

يف رأيها اضطراب املختار أيب عبيد، وضربت يف األرض تسعى علي بكل مكر وكيد، وزعمت أن حرف اجليم 
ها اخلابور، وأحضرها لصاحبها كما أحضر بني يدي قيصر سابور، خدعها، واآلن أخدعها، وأخربها أن سيبلغ خبرب

فقد جاءت إفكاً وزورا، وكثرت من أمرها شزورا، وكانت كالقوس أرنت وقد أصمت القنيص واملراودة، قالت ما 
جزاء، وهي اليت قدت القميص، ورمبا يظن هبا الصدق، وظن الغيب ترجيم، ويقال لقد خفضت احلاء، باجملاورة هلذا 

األمر اجلسيم، وتنتصر هلا أختها اليت خيمت بين النرجسة والرحيانة، وختمت السورة باسم جعلت ثانية أكرم نيب 
على اهللا سبحانه، فإن امتعضت هلذه املتظلمة، تلك اليت سبقت بكلمتها بشارة املتكلمة، فأنا ألوذ بعدهلا، وأعوذ 

على أن هذه . فابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها :بفضلها، وأسأهلا أن تقضي قضاء مثلها، وتعمل مبقتضى
اليت قد أبدت مينها، ونسيت الفضل بيين وبينها، أن قال احلكمان منها كان النشوز، عادت حرورية العجوز، 
وقالت التحكم يف دين اهللا ال جيوز، فعند ذلك حيصحص احلق، ويعلم من األوىل باحلكم واألحق، ويصيبها ما 

من دعوة سعيدة حني الدعوى، ويا وحيها أن أرادت أن جتين علي فجنت يل، وأناخت يل مركب  أصاب أروى،
أتراها علمت مبا يثريه . السعادة، وما ابتغت إال ختلي، فأتى شرها باخلري، وجاء النفع من طريق ذلك الضري

لفخر، ونفيس الذخر، وهي فقد أفادت عظيم الفوايد، ونظيم الفرايد، ونفس ا. اعوجاجها، ويننجلي عنه عجاجها



وإمنا يستوجب الشكر جسيماً، والثناء الذي . ال تنكر أن كانت من األسباب، وال تذكر إال يوم املالحاة والسباب
يتضوع نسيماً، الذي شرف إذ أهدى أشرف السحاءات، وعرف مبا كان من انتحاء تلك احلاء املذمومة يف 

  احلاءات، فإنه

ي من البداهة، ومسي باسم السابق السكيت، وكان من أمر مداعبته كيت وكيت، وتالعب وإن أمل بالفكاهة، فما أمل
بالصفات، تالعب السيل بالصفاة، والصبا بالبانة، والصبا بالعاشق ذي اللبانة، فقد أغرب بفنونه، وأغرى القلوب 

. ان، وخيلص العقيانبقتونه، ونفث جبفنه األطراف، وعبث من الكالم املشقق األطراف، وعلم كيف يلخص البي
تاهللا أيها اإلمام األكرب، والغمام . فمن احلق أن أشكره على أياديه البيض، وأن آخذ لفظه من معناه يف طرف النقيض

املستمطر، واخلرب الذي يشفي سايله، والبحر الذي ال يرى ساحله، ما أنا املراد هبذا املسلك، ومن أين حصل النور 
وما يكون لألكارم عند املكارم من العزة، . بني احلداد وامللك، إنه لتواضع األعزةهلذا احللك، وصح أن يقاس، 

ولو حضر الذي قضى له جبانب الغريب أمر البالغة، وارتضى . وحتريض الشيخ للتلميذ؛ يف إجازة الوضوء بالنبيذ
قوايف احلسان، وأتبعته فيما ماله يف هذه الصناعة، من حسن السبك حلليتها والصياغة، وأطاعته فيما أطلعته طاعة ال
وأىن يضاهي الفرات . مجعته لكن بغري إحسان ألذعن كما أذعنت، وظعن عن حمل دعوى اإلجادة، كما ظعنت

املعنب بالنغبة، ويباهي بالفلوس من أوتى من الكنوز ما أن مفاحته لتنوء بالعصبة، وأي حظ للكاللة يف النشب، وقد 
اهللا بعد املطلب، وشتان الدر واخلشلب، وقد سيم الغلب، ورجع إىل قياجة اتصل للورثة عمود النسب، هبهات و

فقد ظهرت . السلب، وإن كنا ممن تقدم لشدة الظمأ إىل املنهل، وكمن أقدم إىل عني تبوك بعد النهي للعل والنهل
آخر الشراب ساقي  بذلك املعجزة عياناً، وملئ ما هناك جناناً، وما تعرضنا بإساءة األدب واللوم، ولكن علمنا أن

القوم، وإن أسهبنا فيما نلنا رتبة ذلك اإلجياز، وإن أعرقنا فهو فهوانا يف احلجاز، فلكم أسهبنا فما نلنا رتبة ذلك 
اإلجياز، وإن أعرقنا فهوانا يف احلجاز، فلكم قصريات احلجال، ولنا قصريات اخلطا يف هذا اجملال، وإكثارنا يف قلة، 

ومن لنا بواحدة يشرق شياؤها، وخيفى للنجوم خجلها منها وحياؤها، إن مل تطل . وذلة وجارنا من الفقر يف فقر
فلو سطع نورها الزاهر، ونورها الذي تطيب منه األنوار . فألهنا للفروع كاألصل، ويف اجلموع كليلة الوصل

ال، وأسرعت األزاهر، لسجدت النريان ليوسف ذلك اجلمال، ووجدت نفحات رياها يف أعاطاف اجلنوب والشم
وما أظن تلك . حنوها النفوس إسراع احلجيج يوم النفر، وسار خربها وسرى، فصار حديث املقيمني والسفر

الساخرة يف تدليها، إال الساحة بتجنيها، إذ كانت ربيبتها، بل ربئتها، هذه اليت سبقتين ملا سقتين بسينها، ووجدت 
يدلين على سابقها إال عبريها، وكم رامت أن تستتر عين بليل  وحني وصلت، مل. رحيها، ملا فصلت من مصرها غريها

وهل كان ينفعها تلفحها . فأغراين هباؤها، وكل مغرم مغرى ببياض صبح األلفاظ واملعاين. حربها ي هذه املغاين
ا، فأقبلت على شم نثرها، وعرفها ولثم سطرها وحرفه. مبرطها وتلفعها، إذ نادهتا املودة، فقد عرفناك يا سودة
ورمت أمر اجلواب، فغرتين يف اخلطاب، لكن رمست هذه . وقريتها الثناء احلافل، وقراهتا فزينت هبا احملاضر واحملافل

الرقعة اليت هي لديكم بعجزي واشية، وإليكم مين على استحياء ماشية، وإن رق وجهها فما رقت هلا حاشية، فمنوا 
للها، فإهنا وافدة من استقر قلبه عندكم وثوى، وأقر بأنه يلقط يف بقبوهلا عل عالهتا، وانقعوا مباء مساحتكم حر غ
بقيتم، سيدي األعلى للفضل واإلغضاء، ودمتم غرة يف جبني السمحة . هذه الصناعة ما يلقى للمساكني من النوى

ملي من البداهة، وإن أمل بالفكاهة، فما أ.انتهى. البيضاء، واقتضيتم السعادة املتصلة مدة االقتضاء، بيمن اهللا سبحانه
ومسي باسم السابق السكيت، وكان من أمر مداعبته كيت وكيت، وتالعب بالصفات، تالعب السيل بالصفاة، 

والصبا بالبانة، والصبا بالعاشق ذي اللبانة، فقد أغرب بفنونه، وأغرى القلوب بقتونه، ونفث جبفنه األطراف، 



فمن احلق أن أشكره على أياديه . بيان، وخيلص العقيانوعبث من الكالم املشقق األطراف، وعلم كيف يلخص ال
تاهللا أيها اإلمام األكرب، والغمام املستمطر، واخلرب الذي يشفي . البيض، وأن آخذ لفظه من معناه يف طرف النقيض

، سايله، والبحر الذي ال يرى ساحله، ما أنا املراد هبذا املسلك، ومن أين حصل النور هلذا احللك، وصح أن يقاس
وما يكون لألكارم عند املكارم من العزة، وحتريض الشيخ للتلميذ؛ يف إجازة . بني احلداد وامللك، إنه لتواضع األعزة

ولو حضر الذي قضى له جبانب الغريب أمر البالغة، وارتضى ماله يف هذه الصناعة، من حسن . الوضوء بالنبيذ
القوايف احلسان، وأتبعته فيما مجعته لكن بغري إحسان ألذعن السبك حلليتها والصياغة، وأطاعته فيما أطلعته طاعة 

وأىن يضاهي الفرات املعنب بالنغبة، ويباهي بالفلوس من . كما أذعنت، وظعن عن حمل دعوى اإلجادة، كما ظعنت
 أوتى من الكنوز ما أن مفاحته لتنوء بالعصبة، وأي حظ للكاللة يف النشب، وقد اتصل للورثة عمود النسب، هبهات

واهللا بعد املطلب، وشتان الدر واخلشلب، وقد سيم الغلب، ورجع إىل قياجة السلب، وإن كنا ممن تقدم لشدة 
فقد ظهرت بذلك املعجزة عياناً، وملئ ما هناك . الظمأ إىل املنهل، وكمن أقدم إىل عني تبوك بعد النهي للعل والنهل

أن آخر الشراب ساقي القوم، وإن أسهبنا فيما نلنا رتبة ذلك جناناً، وما تعرضنا بإساءة األدب واللوم، ولكن علمنا 
اإلجياز، وإن أعرقنا فهو فهوانا يف احلجاز، فلكم أسهبنا فما نلنا رتبة ذلك اإلجياز، وإن أعرقنا فهوانا يف احلجاز، 

ومن لنا . قر وذلةفلكم قصريات احلجال، ولنا قصريات اخلطا يف هذا اجملال، وإكثارنا يف قلة، وجارنا من الفقر يف ف
كليلة  بواحدة يشرق شياؤها، وخيفى للنجوم خجلها منها وحياؤها، إن مل تطل فألهنا للفروع كاألصل، ويف اجلموع

فلو سطع نورها الزاهر، ونورها الذي تطيب منه األنوار األزاهر، لسجدت النريان ليوسف ذلك اجلمال، . الوصل
ووجدت نفحات رياها يف أعاطاف اجلنوب والشمال، وأسرعت حنوها النفوس إسراع احلجيج يوم النفر، وسار 

ة يف تدليها، إال الساحة بتجنيها، إذ كانت وما أظن تلك الساخر. خربها وسرى، فصار حديث املقيمني والسفر
وحني وصلت، . ربيبتها، بل ربئتها، هذه اليت سبقتين ملا سقتين بسينها، ووجدت رحيها، ملا فصلت من مصرها غريها

فأغراين هباؤها، وكل مغرم . مل يدلين على سابقها إال عبريها، وكم رامت أن تستتر عين بليل حربها ي هذه املغاين
وهل كان ينفعها تلفحها مبرطها وتلفعها، إذ نادهتا املودة، فقد عرفناك يا . ياض صبح األلفاظ واملعاينمغرى بب
فأقبلت على شم نثرها، وعرفها ولثم سطرها وحرفها، وقريتها الثناء احلافل، وقراهتا فزينت هبا احملاضر . سودة
الرقعة اليت هي لديكم بعجزي واشية، وإليكم ورمت أمر اجلواب، فغرتين يف اخلطاب، لكن رمست هذه . واحملافل

مين على استحياء ماشية، وإن رق وجهها فما رقت هلا حاشية، فمنوا بقبوهلا عل عالهتا، وانقعوا مباء مساحتكم حر 
. غللها، فإهنا وافدة من استقر قلبه عندكم وثوى، وأقر بأنه يلقط يف هذه الصناعة ما يلقى للمساكني من النوى

دي األعلى للفضل واإلغضاء، ودمتم غرة يف جبني السمحة البيضاء، واقتضيتم السعادة املتصلة مدة بقيتم، سي
  .انتهى. االقتضاء، بيمن اهللا سبحانه

  .وحماسنه عديدة، وآماده بعيدة
  دخوله غرناطة

  .دخلها مع املتوكل خمدومه، أو وجده هبا
  .روى عن أيب احلسن سهل بن مالك: من روى عنه

  وفاته



  .انتقل إىل جباية فتويف هبا يف عشر اخلمسني وستمائة: األستاذ يف الصلةقال 
  ابن شلبطور اهلامشي

من وجوه بلده وأعيانه، نشأ نبيه . حممد بن حممد بن أمحد بن شلبطور اهلامشي من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا
زيراً، متجنداً، ظريفاً، درباً على ركوب و. البيت، ساحباً بنفسه ومباله ذيل احلظوة، متحلياً خبصل من خط وأدب

مث احنط يف هواه احنطاطاً، أضاع مروءته، واستهلك عقاره، وهد بيته، وأجلأه أخرياً إىل . البحر وقيادة األساطيل
  .اللحاق بالعدوة فهلك هبا

أثيلة البيت، جمموع شعر وخط، وذكاء عن درجة الظرفاء، غري منحط إىل جمادة : وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه
نشأ يف حجر الترف والنعمة، حمفوفاً باملالية اجلمة، فلما غفل عن ذاته، وترعرع بني لداته، . شهرية احلي وامليت

أجرى خيول لذاته، فلم يدع منها ربعاً إال أقفره، وال عقاراً إال عقره، حىت حط بساحلها، واستوىل بسعر اإلنفاق 
س طيبة، وسراوة مساؤها صسبة، ومتتع ما شاء من زير ومب، وتأنس ال يعطى على مجيع مراحلها، إال أنه خلص بنف

  .ويف عفو اهللا سعة، وليس مع التوكل على اهللا ضعة. القياد هلم
  شعره

  من شعره قوله ميدح السلطان، وأنشدها إياه باملضارب من وادي الغريان عند قدومه من أملرية
  سك به الراح ختتموريقك أم م... أثغرك أم مسط من الدر ينظم 

  وفرعك أم دارج من الليل مظلم... ووجهك أم باد من الصبح نري 
  وهل ينفع التعليل واخلطب أعظم... أعلل منك النفس والوجد متلفي 

  لو أن جفوين باملنام تنعم... وأقنع من طيف اخلليل يزورين 
  سلوت ألين باملكارم مغرم... محلت اهلوى حيناً فلما علمته 

  فؤادي مشغوف هبا ومتيم... مري املسلمني حمبة ويل يف أ
  فها أنذا يف جنة اخللد أنعم... بلغت املىن ملا لثمت ميينه 

  وحيسن فيه النظم من ليس ينظم... يصوغ قومي الشعر يف طيب ذكره 
  وقام منار احلق والشرك مغرم... فاستمسك الدين احلنيف زمانه 

  إىل الرشد ملهم واهللا مهد... له نظر يف املشكالت مؤيد 
  فمن فعله يف جوده يتعلم... ويستغرق طارحاً فيه وابل جوده 

  أللقوا إليه األمر طوعاً وسلم... فلو أن أمالك البسيطة أنصفوا 
  لكم يا بين نصر مقام معظم... ويف الدين والدنيا ويف البأس والندى 

  :ومنها
  محايل شكر طريها مترمن... إليك أمري املسلمني اقتضيتها 

  إذا يفوه لراو يف الندى هبا فم... تنم بعرف املسك أنفاسها 
  ويغزي يف أقصى البالد ويشمم... فبامسك سريت يف املسامع ذكرها 

  وأجندين فيه حبيب ومسلم... ولو أنين يف املدح سبحان وائل 
  ومن بعض ما نشدت وتوىل وتنعم... ملا كنت إىل عن عالك مقصر 

  وساعدك اإلسعاد حيث يتمم...  بقيت مالذاً لألنام ورمحة



  :ومن شعره مذيالً على البيت األخري حسبما نسب إليه
  ما ذاك إال لفرط الوجد واألمل... نامت جفونك يا سؤيل ومل أمن 
  فهو العليم مبا نلقى من السقم... أشكو إىل اهللا ما يب من حمبتكم 

  دم فما غلت نظرة منكم بسفك... إن كان سفك دمي أقصالى مرادكم 
  :ومما نسب إليه كذلك

  أين األىل كانوا عليها نزول... قف يب وناد بني تلك الطلول 
  جتنيه عضاً بالرضا والقبول... أين ليالينا هبم واملىن 

  يوم تولت بالقباب احلمول... ال محلوا بعض الذي محلوا 
  قليب أنتم وضلوعي حلول... إن غبتم يا أهل جند ففي 

  :ومما خاطبين به
  سوى ريح الح يل باألبرق... ما أورى زناد القلق  تاهللا

  جندية منكم تالفت رمق... أيقنت باحلني فلوال نفحة 
  وحسرة بني الدموع تلتق... لكنت أقضي بتلظي زفرة 

  على القلوب موقف التفرق... فآه من هول النوى وما جين 
  بالبدر حتت ملة من غسق... يا حاكي الغصن انثين متوجا 

  من العج الشوق مبا مل تطق... فس معىن أقصدت اهللا يف ن
  دع ما مضى منها وأدرك ما بق... أتى على أكثرها برح األسى 

  إن ساعد اجلفن رقيب األرق... ولو بإملام خيال يف الكرى 
  أقر عيين وإن مل يصدق... فرب زور من خيال زائر 

  أصبح رقى يف يديه معتق... شفيت من برح األسى لو أن من 
  عن التصايب وفنون القلق... معاناة الليايل عائق ففي 

  نوايب الدهر مشيب املفرق... ويف ضمان ما يعاين املرء من 
  منها بشكوى روعة أو فرق... هذا لعمري مع أين مل أبت 

  بابن اخلطيب إال من مما أتق... فقد أخذت من خطوب غدرها 
  شرقبدر عال يف مغرب أو م... فخر الوزارة الذي ما مثله 

  من صرفه من مرعد أو مربق... ومذ أرانيه زماين مل أبل 
  جواره األمنع رحل أينق... ال سيما مذ حططت يف محا 

  وأن مسعى بغييت مل خيفق... أيقنت أين يف رجائي مل أخب 
  تناسبت يف اخللق أو اخللق... ندب له يف كل حسن آية 

  فقتبهرجت أنوار مشس األ... يف وجهه مسحة بشر إن بدت 
  عليه من نور السماح املشرق... تعترب األبصار يف ألألهتا 

  كالسيف يف حد الظبا والرونق... كالدهر يف استينائه وبطشه 
  بوابل من غيث جود غدق... إن خبل الغيث استهلت يده 



  ليل دجاها عن سين مؤتلق... وإن وشت صفحة طرس اجنال 
  املهرق حواشي الروض خدودج... مبثلها من حربات أخجلت 

  ملتقطات لفظه املفترق... ما راق يف اآلذان أشناف سوى 
  حليها من در ذاك املنطق... تود أجياد الغواين أن يرى 

  محل يف شرخ الشباب املونق... فسل به هل آده األمر الذي 
  مين اختيار للطرق األفق... إذا رأى الرأى فال خيطئه 

  يف وجوه السبقعذراء حتثو ... أيه أبا عبد اإلله هاكها 
  لديك باألعشى لدى احمللق... خذها إليك بكر فكر يزدري 

  موصول عز يف سعود ترتق... ال زلت مرهوب اجلناب مرجتى 
  مؤمن األغراض فيما تتقي... مبلغ اآلمال فيما تبتغي 

اكش يف عام مخسة توقي مبر. ناب يف القيادة البحرية عن خاله القايد أيب علي الرنداحي، وويل أسطول املنكب برهة
  .ومخسني وسبعمائة رمحه اهللا

  ابن مشتمل األسلمي

  .حممد بن حممد بن جعفر بن مشتمل األسلمي من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالبلياين
  حاله

قال شيخنا أبو الربكات، ناب عين يف بعض األعمال بأملرية، وخطب بنحانس من غربيها، مث خطب حبمة مرشانة، 
عفيف طاهر الذيل، نبيل األغراض، مهذب األخالق، قيم على القراءات، . اآلن هبا، وعقد الشروط قبل بأملرية وهو

  .من الضبط، وإجادة العبارة عن املعىن املراد.......... والنحو واألدب، جيد الشعر والكتابة
  تواليفه

ي عن احلشو، على تقعري فيه يغتفر ملا مجع قال، له رجز يف علم الكالم جيد، ورجز آخر يف ألفاظ فصيح ثعلب، عر
  .من اقتصاره، وله تأليف يف الوبا مساه بإصالح النيلة يف املسلة الطاعونية

  مشيخته
  .قال، أخذ عين وعن أبيه مجلة من الدواوين، وعن غريي من أهل بلده

  شعره
  :قال، ومما أنشدين من شعره قوله

  ه انفضت لعيين عقيقهاومن بين... هفا يب من بني املغاين عقيقها 
  ومالت لليد قبابه وأشرقين بالدمع منها شروقها

  وتقدح نار الشوق عندي بروقها... يهيج أنفاسي غراماً نسيمها 

  حكى حلظها ماضي الشفار رقيقها... ومن دون واديها ظباً خوادل 
  خمدرة أضحت كماال تفوقها... فلو برزت الشمس منهن يف الضحى 

  فقل حتىي الديار النازحات تشوقها... ت حنو احلمى نسيم الصبا أن سري
  جريح اجلفون الساهرات عريقها... غريب كييب مستهام متيم 



  بعودة أيام تقضى أنيقها... فهل عطفة ترجى وهل أمل يرى 
  من دمي الغيث امللتات ريقها... سقى وتعلم من أدمع الصب جودها 

  :بيت األول من هذه القصيدة، إذ ليس يلقال وأنشدين أيضاً، وقال كلفت إجازة هذا ال
  هذا دمعي سفكته بنت املنصف... من عادى ومن ناصرى ومنصفي 
  اجلسم مين حلظ طرف مدنف... أو من خيلصين وقد أوهى صحيح 

  لفؤاد كل من اهلوى مل يألف... جفن حتري واهلوى يهديه 
  البطل الكمى بلحظه املتضعف... متناعس يهدي السهاد ويصرع 

  فهي بني مكحل ومشنف... و وتشدو للعيون وللمسامع تبد
  وعدت عليه كأن مل تعرف... ملكت بصنعتها عنان عناهنا 
  عن أن يزود حلنها باملعزف... تغىن إذا غنت بطيب صوهتا 

  قمري نغمتها وغض املعطف... أما تغنت أو تثنت هتتف 
  بكل غريب أو مستطرف... يأيت على تكرر ما عنت به صدقاً 

  من نبلها ما تشتهي بتلطف... ي للنفوس على اختالف طباعها هتد
  خلف ستر لألمان مسجف... كنا وجفن الدهر عنا ناعس 
  كلف بتنغيص الكرمي األشرف... حىت وشي باسر دهر حاسد 

  هلفاً وما إن كنت بعد مبنصف... وخجلنا إن مل أمت يوم النوى 
  عنه أختفيرين احلمام فكنت ... لكنين مما حنلت وذبت مل 

  يف حاليت غري الدموع الذرف... كم ذا أبيت وليس يل من مسعد 
  هل يسمحان بعودة وتألف... يا هل ترى هذا الزمان وصرفه 

  لوال مهت شوقا للقيا يوسف... صرباً أبا يعقوهبم فهي النوى 
  :قال وأنشدين أيضاً لنفسه، والبيت األخري لغريه

  ا مجيعاً فال خل وال جارنأو... ما لألحبة يف أحكامهم جاروا 
  وقد خلت منهم وا أسفي الدار... كيف البقا وقد بانت قباهبم 

  يا ليتهم محلوا اجلثمان إذ سار... حداة متسهم بالقلب قد رحلوا 
  من قبل أن تنقضي للصب أوطار... جار الزمان علينا يف فراقهم 

  رمايل عليها سوى اآلماق أنصا... ساروا فحيمت األشواق بعدهم 
  يا ليت لو ساعدت يف ذاك أقدار... تراك ياربعهم ترجو رجوعهم 

  إال من الوشي أطواق وأزرار... ودعت منهم مشوساً ما مطالعها 
  وخلفوا ودمع العني مدرار... أستودع اهللا من فاز الفراق هبم 

  .قلت، وال خفاء بتخلف هذا النمط عن اإلجادة، واهللا يقبض ويبسط، وشافعنا عرض اإلكثار
  .تويف يف آخر أربعة وستني وسبع ماية

  حممد بن حممد بن حزب اهللا



  .من أهل وادي آش، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باسم جده
  حاله

دمث؛ متخلق، سهل اجلانب، كثري الدعابة، خفيف الروح، له خط حسن ووراقة بديعة، وإحكام لبعض العملية، 
  .غرب، وارتسم كاتبا مع اجلملة، فارتاش، وحسنت حالهاتصل بباب السلطان ملك امل. واقتدار على النظم

راقم واشي، رقيق اجلوانب واحلواشي، تزهى خبطه املهارق والطروس، : وجرى ذكره يف اإلكليل الزاهر مبا نصه
ودود سهل اجلانب، . وتتجلى يف حلل بدايعه، كما تتجلى العروس، إىل خلق كثري التجمل، ونفس عظيمة التحمل

ملا قضيت الوقيعة بطريف، أقال اهللا عثارها، وعجل ثارها، قذف به موج ذلك البحر، وتفلت إفالت  .عذب املذانب
اهلدى املقرب إىل النحر، ورمى به إىل رندة القرار، وقد عرى من أثوابه، كما عرى الغرار، فتعرف للحني بأديبها 

ه، وهنل على الظمأ يف سقاته، وكانت بينهما املفلق، وبارقها املتألق أيب احلجاج املنتشا فرى، فراقه يبشر لقاي
  .خماطبات، أنشدنيها بعد إيابه، وأخربين مبا كان من ذهاب زاده، وسلب ثيابه

وملا دخلت رندة األنيقة البطاح، احملتوية على األدب والسماح، والعلم : وخاطبين من شرح حاله يف ارجتاله مبا نصه
املعمر رئيس األدباء، وقدوة الفقهاء، أبا احلجاج املنتشافري، وكنت مل والصالح، أبرز القدر أن لقيت هبا شيخنا 

أشاهده قبل هذا العيان، وال مسح يل بلقاية صرف الزمان، ومل أزل أكلف مبقطوعاته العجيبة، وأولع بضرايبه 
ن تسنيمه، ونثر نظم كما تنفيس الصبح ع. الغريبة، وتأتى منه خماطبات تزري بالعقود هبجة، وتطري هلا العقود هلجة

كما تأسس الدر بتنظيمه، فأحلين منه حمل الروح من اجلسد، وشهد يل أين أعز من عليه ورد، ورآين قد ظهرت 
على مضاضة االكتياب، لكوين قريب عهد باإلياب، مهزوماً اهنزام األحزاب، خايل الوطاب، نزر الثياب، فقال فيم 

  .جبته عجالً، وقلت أخاطبه مرجتالاجلزع، ذهب حبول اهللا اخلوف، وأمن الفزع، فأ
  وذهاب مايل يف سبيل القادر... ال جتزعى نفسي لفقد معاشري 

  وهبا أبو حجاج املنتشافري... ورندة ها أنت خري بالده 
  فتزيل كل كآبة يف اخلاطر... سرييك حسن فرايد من نظمه 

  :فأجابين مرجتال
  سين الطاهرمبزار ذي الشرف ال... سراى يا قليب املشوق وناظري 
  ومن أوصافه أعيت ثنا الشاكر... روض املعارف زهرها الزاهي 

  من كاين حزب اهللا نور الناظر... ولواد آش فخار مل يزل 
  فغدت به أفقا لبدر زاهر... وايف يشرف رندة بقدومه 

  قد أينعت عن فكر حرب ماهر... من روضة األدباء أبدي زهرة 
  عظم به من صانع ملآثرأ... مجع املآثر بالسناة وبالسنا 

  كانت لسامعها معاً والذاكر... ما زلت أمسع من ثناء مآثراً 
  فتنعمت كاألقمار نواظري... حىت رأى بصرى حقائق وصفه 

  جتري له باحلظ حكم مغادر... ال زال حمبواً بكل مسرة 
  :مث خاطبه القاضي املنتشافري بعد انصرافه إىل وطنه بقوله

  لدهر ببعدك يف احلكم جارا... فجارا أىب الدمع بعدك إال ان
  للنوى جرعات مرارا... أذاق اللقاء احللو لو مل يصل به 



  يك أشواقنا قد أثاراً... رعى اهللا ملح ذاك اللقاء وإن 
  وفقدي أناة وصل قصاراً... قصاراى شكواي طول النوى 

  فوادي القريح قد أذكت أوارا... سقت القداح من بعده 
  إىل واد آش حتيي الديارا... ن أربعي أال يا صباً هب م

  بأربابه األكرمني استنارا... أال خص من ربعها منزال 
  تساموا فخاراً وطابوا جناراً... وهم إىل حزب اإلله األىل 

  :فأجابه بأبيات منها
  فأجج إذ الح يف القلب نارا... تألق برق العال واستنارا 

  استشارا حيث اجلالل... وذكرين وقت أنس مضا برندة 
  طواال فأصبحت لديها قصارا... وكانت لنفسي سنا يف محاها 
  ففاضت ألجل فراقي حبارا... فأجريت دمع العيون اشتياقاً 
  نصرياً سوى الدمع قل انتصارا... وقالت يل النفس من مل جيد 

  وودعتها وامتطيت القفارا... قطعت املنا عندها حملة 
  أبغي نابس دياراووافيت ... وضيعت تلك املنا غفلة 

  :ومنها
  وما نومها ذقت إال غرارا... أرقت لذاك السنا ليلة 

  وقليب أشد القلوب انكسارا... وجسمي أجل اجلسوم التهابا 
  وقلت زماين على الشمل جارا... إىل أن جترعت كأس النوى 

  هنالك بالرغم ليس اختيارا... وصربت نفسي لفقداهنا 
  :وقال من قصيدة
  حنني هتامى حتن إىل جند... من سرحيت جند  حللت لربق الح

  ومن ذا يصد النار عن شيمة الوقد... وقلت لعل القلب تربا كلومه 
  فها أنا يف وجدي ويف كلفي وجد... إن شاركتين يف احملبة فرقة 

  .وهو إىل هذا العهد باحلال املوصوفة
  ابن عيسى بن داود احلمريي

  مريي من أهل مالقة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن عيسىحممد بن إبراهيم بن عيسى بن داود احل
  حاله

كان أديباً، حسن اخلط، جيد النظم، متظرفاً، لوذعياً، مطبوعاً، منحطاً يف هواه، جاحماً يف ميدان بطالته، معاقراً 
. ال احلظوةللنبيذ، على حفظ للرسم، واضطالع باخلدمة، وإيثار للمروءة، ومعرفة مبقادير األمور، وتشبث بأذي

كتب للرياسة السعيدية مبالقة، ونظر على ألقاب جبايتها، وانتفع الناس جباهه وماله، ووقع الثناء على حسن 
وكان . مث سافر عنها، وقد مست جمادة السلطان يف غرض انتقاهلا إىل العدوة، معوضة مبدينة سال من مالقة. وساطته

  .وقيام ولده باألمر، فأنتب املذكور بالعدوة، وكانت هبا وفاتهما كان من معاجلة األمر، والقبض على الريس، 



علم من أعالم هذا الفن، ومشعشعي راح هذا الدن، مبجموع أدوات، : وجرى ذكره يف اإلكليل الزاهر مبا نصه
وفارس يراعة، ظريف املنزع، أنيق املرآى واملسمع، اختص بالرياسة، وأدار فلك إمارهتا، واتسم باسم كتابتها 

وزارهتا، ناهضاً باألعباء، راقياً يف درح التقريب واالجتباء، مصانعاً دهره يف راح وراحة، آوياً إىل فضل ومساحة، 
وخصب ساحة، كلما فرغ من شأن خدمته، وانصرف عن رب نعمته، عقد شرباً، وأطفأ من االهتمام بغري األيام 

تقليت بالرياسة احلال، وقوضت منها الرحال، فلما . حرباً، وعكف على صوت يستعيده، وظرف يبديه ويعيده
استقر باملغرب غريباً، يقلب طرفاً مستريبا، ويلحظ الدنيا تبعة عليه وتثريباً، وإن كان مل يعدم من أمرايها حظوة 

  .وتقريباً، وما برح يبوح بشجنة، ويرتاح إىل عهود وطنه
  شعره وكتابته

و

  :مما كتبه، وبني فيه أدبه قوله
  شوقاً تأجج يف الضلوع ضرامه... أفارق منهم  يا نازحني ومل

  حيث استقر من الضلوع مقامه... غيبتم عن ناظري وشخصكم 
  والبني رام ال تطيش سهامه... رمت النوى مشلي فشنت نظمه 

  وجرت مبحكم جوره أحكامه... وقد اعتدى فينا وجد مبالغا 
  حىت أراه قد انقضت أيامه... أترى الزمان مؤخراً يف مديت 

حتملها يا نسيم جتديه النفحات، وجدية اللفحات، يؤدي عين نغمها إىل األحبة سالماً، ويورد عليهم لفحها برداً 
كال إذا أهديتهم حتية إيناسي، وأنسوا من . وسالماً، وال تقل كيف حتملين ناراً، وترسل على األحبة مين إعصارا

اهتزوا يف كف مسرى جنوبك، وتعللوا هبا تعليال، جانب هبوبك نار ضرام أنفاسي، وارتاحوا إىل هبوبك، و
أمل تروين كيف جئتكم مبا محلين . وأوسعوا آثار مهبك تقبيال، أرسلها عليهم بليال، وخاطبهم بلطافة تلطفك تعليال

  .عليال
  له فيها التعلل بالرياح... كذاك تركته ملقى بأرض 

  وإن جاءته من كل النواح... إذا هبت إليه صبا إليها 
  فما ينفك موصول النياح... ساعده احلمامي حني يبكي ت

  أما فيكن واهية اجلناح... خياطنب مهما طرن شوقاً 
ولوال تعلله باألماين، وحتدث نفسه بزمان التداين، لكان قد قضى حنبه، ومل أبلغكم إال نعيه أو ندبه، ال كنه يتعلل من 

زمن اجملهول، وحيدث نفسه، وقد قنعت من بروق اآلمال اآلمال بالوعد املمطول، ويتطارح باقتراحاته على ال
باخللب، ووثقت مبواعيد الدهر القلب؛ فيناجيها بوحي ضمريه، وإمياء تصويره، كيف أجدك يوم االلتقاء باألحباب، 

كأين بك وقد استفزك وله السرور، فصرفك عن . والتخلص من ربقة االغتراب، أبائنة احلضور أم بادية االضطراب
  .ة احلضور، وعاقتك غشاوة االستعبار لالستبشار، عن اجتالء حميا ذلك النهارمشاهد

  أزبر تنغيص أحياين فأحياين... يوم يداوي زمانايت من أزماين 

  أيف به وأويف شرط إمياين... جعلت هللا نذراً صومه أبداً 
  أشطان دهر قد التفت بأشطاين... إذا ارتفعنا وزال البعد وانقطعت 

  أوطأين السعد فيه ترب أوطاين... عياد الزمان إذا أعدده خري أ
أرأيت كيف ارتياحي إىل التذكار، وانقيادي إىل معلالت تومهات األفكار، كأن البعد باستغراقها، قد طويت شقته، 



وذهبت عين مشقته، وكأين بالتخيل بني تلك اخلمايل أتنسم صباها، وأتسنم رباها، وأجتين أزهارها، وأجتلي 
وأتنعم ببكرها وأصايلها، وأطوف مبعاملها، وأتنشق أزهار كماميها، وأصيخ بإذن الشون . وأجول يف مخايلهاأوارها، 

فلما . ودنا السرور لتوسم ذهاب األتراح. إىل سجع محاميها، وقد داخلتين األفراح، ونالت مين نشوة االرتياح
ه ليب يف استغراق دهري، وكأين من أفقت من غمرات سكري، ووثبت من هفوات فكري، وجددت مرارة ما شاب

  :حينئذ عاجلت وقفة الفراق، وابتدأت منازعة األشواق، وكأمنا أغمضتين للنوم، ومسح يل بتلك الفكرة احللم
  وسرت به من حينه أفكاره... ذكر الديار فهاجه تذكاره 

  بالوهم فيها واستقر قراره... فاحتل منها حيث كان حلوله 
  لو أنه قضت هبا أوطاره... اته يا لقرب اآلمال من هفو

فإذا جيتها أيها القادم، واألصيل قد خلع عليها برداً مورساً، والربيع قد مد على القيعان منها سندساً، اختذها 
فديتك معرساً، واجرر ذيولك فيها تبختراً، وبث فيها من طيب نفحاتك عنربا، وافتق عليها من نوافح أنفاسك 

هذه . طف باهنا، وارقص قضب رحياهنا، وصافح صفحات هنرها، ونافح نفحات زهرهامسكاً أذفراً، واعطف بعا
كلها أمارات، وعن أسرار مقاصدي عبارات، هنالك تنتعش هبا صبابات، تعاجل صبابات، تتعلل بإقبالك، وتعكف 

مثالك، فإذا أمالت على لثم أذيالك؛ وتبدو لك يف صفة الفاين املتهالك، الطفها بلطافة اعتاللك، وترفق هبا ترفق أ
هبم إىل هواك األشواق، ولووا إليك األرؤس واألعناق، وسألوك عن اضطرايب يف اآلفاق، وتقليب بني األشآم 

واألعراق، فقل هلم عرض له يف أسفاره، ما يعرض للبدر يف سراره، من سر السرار، وطاق احملاق، وقد تركته وهو 
  :ا راعه البنييسامر الفرقدين، ويساير النريين، وينشد إذ

  واليوم حنن وما يرجى تالقينا... قد نكون وما خيشى تفرقنا 
ويتداوله األرقال والوخد، وقد . مل يفارق وعثاء األسفار، وال ألقى من يده عصا التسيار، يتهاداه للغور والنجد

  .فى به النواسمفاجلهات تلفظه، واآلكام تبهظه، حتمل هومه الرواسم، وحت. لفحته الرمضاء، وسيمه اإلنضاء
  وال له غري حدو العيس إيناس... ال يستقر بأرض حني يبلغها 

مث إذا استوفرا سؤالك عن حايل، وتقليب بني حايل حلي وترحايل، وبلغت القلوب منهم احلناجر، ومألت الدموع 
مث اعطف . رحتلاحملاجر، وابتلت ذيولك مبائها، ال بل تضرجت بدمائها، فحيهم عين حتية منفصل، وودعهم وداع م

عليهم ركابك، ومهد هلم جنابك، وقل هلم إذا سألين عن املنازل بعد سكاهنا، والربوع بعد ظعن أظعاهنا، مباذا 
  .أجيبه، ومباذا يسكن وجيبه، فسيقولون لك هي البالقع املقفرات اليت أصبحت نكرات

  واستعجمت عن منطق السايل... سم صداها وعفى رمسها 

وآسه، وعماذا تتأرج أنفاسه، عهدي به واحلمام يردد أسجاعه، والذباب يغين به هزجاً، قل هلم كيف الروض 
فيحك بذراعه ذراعه، وغصونه تعتنق، وأحشاء جداوله تصطفق، وأسحاره تتنسم، وآصاله تغتبق، كما كانت بقية 

وهل رق . ه بيانع زهرهنضرته، وكما عهدهتا أنيقة خضرته، وكيف التفاتة عن أزرق هنره، وتأنقه يف تكليل أكليل
نسيم آصاله، وصفت موارد جداوله، وكيف انفساح ساحاته، والتفاف دوحاته، وهل متتد كما كانت مع العشي 

عهدي هبا، املديدة الظالل، املزعفرة السربال، فلم حتدق اآلن به عيون نرجسه، وال سد بساط . فينانة سرحاته
 وروحايت، إذ أباري يف اجملون ملن أباري، وأسابق إىل اللذات كل وأين منه جمالس لذايت، ومعاهد غدوايت. سندسه

فسيقولون لك ذوت أفنانه، وانقصفت أغصانه، وتكدرت غدرانه، وتغري رحيه ورحيانه، وأقفرت معامله، . من جياري
راقه فإن صلصل حنني رعد، فعن ليب لف. وأخرست محاميه، واستحالت به حلل مخايله، وتغريت وجوه بكره وأصايله



خفق، وإن تألأل برق، فعن حر حشاي ائتلق، وإن سحت السحب فمساعدة جلفين، وإن طال بكاؤها فعين، حياها 
اهللا منازل مل تثن الريح من أغصاهنا معطفاً، أعاد اهللا الشمل فيها إىل حمكم نظامه، وجعل الدهر الذي فرقه يتأنق يف 

إيه بين كيف حال من . ه باإلجابة جدير، وعلى ما يشاء قديروهو سبحانه جيرب الصدع، ويعجل اجلمع، إن. أحكامه
استودعتهم أمانتك، وألزمتهم صونك وصيانتك، وألبستهم نسبك، ومهدت هلم حسبك، اهللا يف حفظهم، فهو 

الالئق بفعالك، واملناسب لشرف خاللك، إرع هلم االغتراب لديك، واالنقطاع إليك، فهم أمانة اهللا تعاىل يف يديك، 
بحانه حبفظهم، ويوايل بلحظك أسباب حلظهم، وإن ذهبتم إىل معرفة األحوال، فنعم اهللا ممتدة الظالل، وهو س

  .وخرياته ضافية السربال، لوال الشوق املالزم، والوجد الذي سكن احليازم
  :ووقفت من شعره على قصيدة من مجلة رسالة، أثبتها وهي

  ستهل السوابحوللورق تشدو وت... أللربق يبدو تسطري اجلوانح 
  ووجدي للورق الثكاىل مطارح... وقليب للربق اخلفوق مساعد 

  فللوجد يف زند الصبابة قادح... إذا الربق أورى يف الظالم زنادي 
  أغاد هبا شكوى اجلوى وأراوح... وكم وقفة يل حيث مال يب اهلوى 

  ويكثر بثي عندها فأسامح... تنازعين منها للشجون فأشتكي 
  ويسعدين فيما تبيح التبارح... حلمام يصيخ يل أبت شجوين وا

  إىل صفحة النهر الثقيل تصافح... وتطرب أغصان األراك فتنثين 
  فتهدي إليها عرفها وتنافح... فتبتسم األزهار منها تعجباً 

  وطريف أبدى هزة وهو مارح... كذلك حىت ماد عطف شغفي 
  الوجد نابح فقلت أمثلي يشتكي... فلما التظى وجدي ترمن صاهالً 
  وقلت له مشر فإنين سابح... صرفت عدو البيد أرخو عناننه 

  سيلقاك غيظان هبا وممايح... هتيأ لقطع البيد واعتسف السرى 
  مبثلي تلقى هذه وتكافح... فحمحم لو يستطيع نطقاً لقال له 

  فقام به مستقبال من يناطح... ومحلتة عزماً تعود مثله 
  سوى جلد ال يتقي منه فاضح... ا وميمت بيداً مل أصاحب جلوه

  إذا جردت يوم اجلالد الصفايح... وماضي الغرارين استجدت مضاه 
  عند كرى يف احلروب أفاتح... ومندمج صدق األنابيب نافذ به 

  وقد شردت يف الظبا السوانح... وسرت فال ألقى سوى الوحش نافراً 
  هو اليحسناً لك أسىن وال ... حتدق حنوي أعيناً مل يلح هلا 

  فقلت تعاوت إهنا لنوايح... وقد زأرت أسد تقحمت غيلها 
  فلم أصغ مسعاً حنوها وهو صايح... وكم طاف يب للخرب من طايف هبا 

  شنيعاً له تبدو عليه القبايح... ويعرض يل وجهاً دميماً منظراً 
  بل أيقظ عزمي فانثىن وهو كاحل... فما راعين منه تلون حاله 

  ومالت إىل أفق الغروب تنازح... لعشي شحوهبا فلما اكتست مشس ا



  فها أنذا غرسي إىل القصد جانح... تسربلت لإلدالج جنح دجنة 
  إيل بلخط طرفه يل المح... فخضت ظالم الليل والنجم شاخص 

  علي له حقد به ال يسامح... يرده شزراً إيل كأمنا 
  محخال لزمكلى أعزل وهو را... وراقب من شكلى السماك نظزيره 

  على صفحة الظلماء فهي لوايح... خيط وميض الربق يل منه أسطراً 
  أكلف دمعي حنوها فهو طامح... إذا خطها ما بني عيين مل أزل 

  إىل أن بدا من ناسم الصبح فاتح... وما زلت سراً يف حشى النبل كامناً 
  قدود غصون قد رقتها صوادح... وهب نسيم الصبح فانعطفت له 

  يرددها مين جمد ومازح... ديث مل أزل جتاذب ذكري أحا
  أروض له نفسي وعزمي جامح... وملت إىل التعريس ملا انقضى السرى 

  ومال الكرى يب ميلة سكنت هلا على نصب الوعثاء مين اجلوارح
  فبات يشقى وهو ريان طافح... كمن أخذت منه الشمول بثارها 

  حلق نازحفأدنته مين وهو يف ا... وقربت األحالم يل كل معمل 
  حيايت ملن بالقب منه يسامح... أرتين وجوهاً لو بذلت لقرهبا 

  وحدثت نفسي أن جترى رابح... لقل هلا عمري وما ملكت يدي 
  وما طوحت بن يف الزمان الطوايح... وما زلت أشكو بيننا غصص النوى 

  لقربه ومنها للفراق نوايح... فمنها ثغور للسرور بواسم 
  مهامه فيها للهجري لوافح... ودوهنا تقرهبا األحالم مين 

  وقفر به للسالكني جوامح... وحبر طمت أمواجه وشآبيب 
  للكرى فإن زيارات الشجون فوادح... قضيت حقوق الشوق يف زورة 

  أرددها والعذر مين واضح... وعدت إىل شكوى البالء ومل أزل 
  تبلغها عين الرياح اللوافح... وما بلغت عين مشافهة الكرى 

  وقد أسلمته يف يديه اجلوانح... حسبك قلب يف أسار اشتياقة و
  وفاته

  .قال شيخنا أبو بكر بن شربين، تويف بسجلماسة يف صفر عام ستة عشر وسبعماية
  ابن مقاتل

  .حممد بن حممد بن عبد اهللا بن مقاتل من أهل مالقة، يكىن أبا بكر
  حاله

أزمع الرحيل إىل املشرق، مع . ريب الوطن أخالقه مشرقيةنابغة مالقية، وخلق وبقية، ومغ: من كتاب اإلكليل
اخضرار العود، وسواد املفرق، فلما توسطت السفينة اللجج، وقارعت الثبج، مال عليها البحر، فسقاها كأس 

احلمام، وأولدها قبل التمام، وكان فيمن اشتملت عليه أعوادها، وانضم على نوره سوادها، مجلة من الطلبة 
أبناء السراة احلسباء، أصبح كل منهم مطيعاً لداعي الردى ومسيعاً، وأحيوا فرادى وماتوا مجيعاً، فأجروا واألدباء، و

وكان البحر ملا طمس سبل خالصهم وسدها، وأحال هضبة سفينتهم . الدموع حزناً، وأرسلوا العربات عليهم مزنا



إكثاره، وانقياد نظامه، ونثاره، مل أظفر من أدبه والفقيه أبو بكر، مع . وهدها، غار على نفوسهم النفيسة واستردها
  .إال بالقاليل التافه، بعد وداعه وانصرافه
  :فمن ذلك قوله وقد أبصر فىت عاثراً

  فضحت أشعة نوره األقمارا... ومهفهف هايف املعاطف أحور 
  بني األنام لعا لذاك عثارا... زلت له قدم فأصبح عاثراً 

  ذاك املكان اخلد واألشفارا...  لو كنت أعلم ما يكون فرشت يف
  :وقال متغزال

  جفون ظباهم والفؤاد كليم... أيا لبىن الرفاء تنضى ظباؤهم 
  له الترب خد واللجني أدمي... لقد قطع األحشاء منهم مهفهف 

  وأسهمها من مقلتيه تسوم... يسدد إذ يرمى قسى جواجب 
  ومن عجب سقم جناه سقيم... وتسقمين عيناه وهي سقيمة 

  ويف وصله للعاشقني نعيم... ويذبل جسمي يف هواه صبابة 
  .تويف يف حدود أخريات عام تسعة وثالثني وسبعماية غريقاً بأحواز الغبطة من ساحل أملرية

  ابن صفوان القيسي
  حممد بن أمحد بن أمحد بن صفوان القيسي

  .ولد الشيخ أيب الطاهر، من أهل مالقة
ذهن، كان أبوه رمحه اهللا، يتربم جبداله، وخيشى مواقع رشق نباله، ويشيم  نبل فطن، متحرك: من كتاب اإلكليل

وكان . بارق االعتراض يف سؤاله، فيشفق من اختالل خالله، إذ طريقه إمنا هي أذواق ال تشرح، وأسرار ال تفضح
  .ممن اخترم، وجد حبل أمله وصرم، فأفل عقب أبيه، وكان له أدب خيوض فيه

  : وسيما على رحيانهفمن ذلك، وقد أبصر فىت
  يربي ويسقم فهو املمرض اآلسى... بدر جتلى على غصن من اآلسى 

  فماله ومجيع الناس من ناس... عادى املنازل إال القلب منزلة 
  :وقال

  وملجأى يف العسر واليسر... يا عاملا بالسر واجلهر 
  يا موالي واجرب بالرضا كسري... جد يل مبا أملته منك 

  .مخسة وسبعمايةيف عام : وفاته
  ابن حممد البلوي

حممد بن حممد بن عبد الواحد بن حممد البلوي من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بنسبه، وقد مر ذكر أبيه ي 
  .العمال
  حاله

 هذا الرجل من أبناء النعم، وذوي البيوتات، كثري السكون واحلياء، آل به ذلك أخرياً للولوثة، مل يستفق منها لطف
وناب عن بعض القضاة، وهو اآلن رهني ما ذكر، يتمىن . حسن اخلط، مطبوع األدب، سيال الطبع، معينه. اهللا به



  .أهله وفاته، واهللا ويل املعافاة، بفضله
من أوىل اخلالل البارعة واخلصال، خطا رايقا، ونظما مبثله اليقاً، ودعابة يسترها : وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه

عين بالرواية والنقيد، ومال يف النظم إىل بعض التوليد، وله أصالة ثبتت يف . وتاً فيطيه إدراك وتفهمحببهم، وسك
السرو عروقها، وتألقت يف مسا اجملادة بروقها، وتصرف بني النيابة يف األحكام الشرعية، وبني الشهادات العملية 

  .املرعية
  شعره

  .الدي أسعدهم اهللا، افتتح ذلك بأن قالومن شعره فيما خاطبين به، مهنئاً يف إعذار أو
قال، يعتذر عن خدمة األعذار، ويصل املدح والثنا على بعد الدار، وذلك بتارخ الوسط من شعبان يف عام تسعة 

  :وأربعني وسبعمائة
  وإن نأى وطين وشط مزاري... ال عذر يل عن خدمة اإلعذار 
  عصارنقض األمان عادة األ... أو عاقين عنه الزمان وصرفه 

  وأخطر حلى عند باب الدار... قد كنت أرغب أن أفوت خبدميت 
  متشمراً فيه بفضل إزار... باب املسرة بالضبع وأهله 

  ويرى جال اإلشعاع يف األفكار... من شاء أن يلقى الزمان وأهله 
  فيفوز باإلعظام واإلكبار... فليأت حي ابن اخلطيب ملبيا 

  ويعلو يف ذوي األقدار يسمو... كم ضم من جيد كرام فضلهم 
  وقل نلت املىن بتلطف ووقار... إذ حيث ناديه فقف عين 

  له احلب الصميم العد يوم فحار... يا من له الشرف القدمي ومن 
  يف الفرقدين النريين يسار... يهنيك ما قد نلت من أمل به 

  أمالن مرجوان يف االعتبار... جنالك قطبا كل جتر باذخ 
  فرعان من أصل زكا وحبار... مر العال عبد اإلله وصنوه ق

  ينميهما نور من األنوار... ناهيك من قمرين يف أفق العال 
  جم الفضايل طيب األخبار... زاكي األرومة مغرق يف جمده 

  فكأمنا خلقا من األزهار... رقت طبايعه وراق مجاله 
  خلعت عليه رقة األسحار... وجلت مشايل حسنه فكأمنا 

  أو وقع در من حنور جوار... ظل ساقط فإذا تكلم قلت 
  بالروض غب الواكف املدرار... أو فت مسك احلرب يف قرطاسه 

  فرييك نظم الدر يف األسطار... تتسم األقالم بني بنانه 
  هنلت تفتح ناضر النور... فتخال من تلك البنان كأمنا 

  يلقاك بالبشر واالستبشار... تلقاه فياض الندى متهلال 
  سحباهنا خرب من األخبار... ة قسها وأيادها حبر البالغ

  شرف املعارف واحد النظار... إن ناظر العلماء فهو أمامهم 
  قد كان يف اآلفاق كل مطار... أرىب على العلماء بالصيت الذي 



  السبق يعرف آخر املضمار... ما ضره إن مل جيئ متقدماً 
  ارظهرت وما خفيت كضوء هن... إن كان أخره الزمان حلكمة 

  وترى من اآلفاق إثر درار... الشمس حتجب وهي أعظم ترب 
  بكراص تزف لكم من األفكار... يا ابن اخلطيب خطبتها لعالكم 

  قد طيبت بثنايك املعطار... جاءتك من خجل على قدم احليا 
  عن نازح اإلمكان واألفكار... وأنت تؤدي بعض حق واجب 
  جودكم بنضار فتوحشت من... مدت يد التطفيل حنو عالكم 

  شكوى التقصري يف األشعار... فابذل هلا يف النقد صفحك إهنا 
  ومسرة تترى مع األعصار... ال زلت يف دعة وعز دامي 

  :ومن السلطانيات قوله من قصيدة نسيبها
  فأذكى احليا خجلة وجنة الورد... تبسم ثغر الدهر يف القضب امللد 

  نان وعاد إىل الشهدفمال الوس... ونبه وقع الطل أحلاظ نرجس 
  نسيم شذا اخلري كاملسك والند... ومن سرب الروض يف مسكة الدجا 

  كما دار مسود العذار على اخلد... وغطى ظالم الليل محرة أفقه 
  ملا حل باملشتاق من لوعة الوجد... وياتت قلوب الشهب ختفق رقة 
  بذكره فاستمطر الدمع للخد... وأمهى عليه الغيم أجفان مشفق 

  :منهاو
  غداة افترقنا والنوى رندها يعد... كأين مل أقف يف احلي وفقة عاشق 

  لعلي أبثك وجدي إن متر على جند... وناديت حادي العسيس عرج 
  سوى امللك املنصور يف الرفق والرفد... فقال اتيد يا صاح مالك ملجأ 

  :ومما خاطبين به قوله
  الوحلوين ولو بطيف خي... عللوين ولو بوعد حمال 

  لست أنفك إال عن عقال... واعلموا أنين أسري هواكم 
  وفؤادي من سحركم يف اشتغال... فدموعي من بينكم يف انسكاب 

  ال....... حسيب مبا قد جر... يا أهيل احلمى كفاين غرامي 
  حلل اهلجر بعد طيب الوصال... من جمريي من حلظ رمي ظلوم 

  جلوى بطول الليالطال منه ا... ناعس الطرف أمسر اجلفن مين 
  ورماه من غنجه بنبال... بابلي اللحاظ أصمى فؤاده 

  قصده يف النوى بذاك النحال... وكما اجلسم من هواه حنوال 
  مذ روى يف الغرام باب اشتغال... ما ابتدا يف الوصال يوماً بعطف 

  غري تاج العال وقطب الكمال... ليس يل منه يف اهلوى من حمرب 
  اجملد بدر أفق اجلالل... ناه ذرؤه علم الدين عزه وس

  هو مشس اهلدى فريد املعال... هو غيث الندا وحبر العطايا 



  صفحة الطرس حليت بالآلل... إن وشى يف الرقاع بالنقش قلنا 
  راية الصبح يف ظلل الضالل... أو دجا اخلطب فيهو فيه شهاب 

  صادق العزم ضيق اجملال... أوينا العضب فهو يف األمن ماض 
  جل يف الدهر يا أخى عن مثال... لست تلقى مثاله يف زمان 
  ال جلدوى وال لنيل نوال... قد نأى حيب له عن دياري 

  نوره فاضح لنور اهلالل... لكن اشتقت أن أرى منه وجهاً 
  أتت بالنوال قبل السؤال... وكما مهت فيه ألثم كفا قد 

  شسع النعال تلثم النعل قبل... سأهلا ابن اخلطيب هذراً أجابت 
  ملك هلا على كل حال... وتويف حق الوزارة عمن هو 
  حممد بن حممد بن الشديد

  .من أهل مالقة، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

رحل إىل احلجاز ألول أمره، . شاعر جميد، حوك الكالم، وال يقصر فيه عن درجة األعالم: ذكر يف اإلكليل مبا نصه
ت أنباؤه، وعلى هذا العهد وقفت له على قصيدة خبطه غرضها نبيل، ومرعاها وعمي. فطال بالبالد املشرقية ثواؤه

  :وهي. غري وبيل، تدل على نفس ونفس، وإضاءة قبس
  ومن فوق النجوم لنا مقام... لنا يف كل مكرمة مقام 

  وردناها وقد كثر الزحام... روينا من مياه اجملد ملا 
  :ومنها

  دمي قدماً والكالملنا التق... فنحن هم وقل يل من سوانا 
  يهز به لدى الروع احلسام... لنا األيدي الطوال بكل ضرب 

  يصيب الشمس منهن انثالم... وحنن الالبسون لكل درع 
  مواقفهن يف الدنيا عظام... بأندلس لنا أيام حرب 

  خيوف منه يف املهد الغالم... ثوى منها قلوب الروم خوفاً 
  هو ال يهان وال يضامفها ... محينا جانب الدين احتسابا 

  كتايب ال تطلق وال ترام... وحتت الراية احلمراء منا 
  أسود احلرب والقوم الكرام... بنو نصر وما أدراك ماهم 

  فلألعمار عندهم انصرام... هلم يف حرهبم فتكات عمرو 
  أتونا ما من املوت اعتصام... يقول عداهتم مهما أملوا 

  قق أن ذاك هو احلمامفح... إذا شرعوا األسنة يوم حرب 
  إذا ما أشبه الليل الغمام... كأن رماحهم فيها جنوم 
  حبي منهم فلهم دوام... أناس ختلف األيام ميتاً 

  على تلك الصفات له قيام... رأينا من أيب احلجاج شخصاً 



  كرمي الكف مقدام مهام... موقى العرض حممود السجايا 
  ز املرامفيدركه وإن ع... جيول بذهنه يف كل شيء 

  إذا ما الرأي فارقه القوام... قومي الرأي يف نوب الليايل 
  مضاء الكف ساعده احلسام... له يف كل معضلة مضاء 

  وإن عظم اجتناء واجترام... رؤوف قادر يغضي ويعفو 
  كما قد طاف بالبيت األنام... تطوف ببيت سؤدده القوايف 
  واملقامونعم الركن ذلك ... وتسجد يف مقام عاله شكرا 
  على أبطاهلا ودنا احلمام... أفارسها إذا ما احلرب أخنت 

  وكف أخي الندى أبداً غمام... وممطرها إذا ما السحب كفت 
  لك الشرف األصيل املستدام... لك الذكر اجلميل بكل قطر 
  رأينا أن ملكك ال يرام... لقد جينا البالد فحيث سرنا 
  لكها يقظاً وناموبت مل... فضلت ملوكها شرقاً وغرباً 

  وأنت لكل مكرمة إمام... فأنت لكل معلوة مدار 
  ذكرت تغار مصر والشآم... جعلت بالد أندلس إذا ما 
  وأوطان حللت هبا كرام... مكان أنت فيه مكان عز 

  هلا من حسن لقياك ابتسام... وهبتك من بنات الفكر بكرا 
  امفللمجد األصيل هبا اهتم... فنزه طرف جمدك يف حالها 

  ابن أيب اخلصال الغافقي

حممد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن جماهد ابن أيب اخلصال الغافقي، اإلمام البليغ، احملدث احلجة، يكىن أبا عبد 
  .أصله من فر غليط من شقورة، من كورة جيان، وسكن قرطبة وغرناطة. اهللا
  حاله

أيب اخلصال، كان من أهل املعارف اجلمة، واإلتقان لصناعة  ذو الوزارتني، أبو عبد اهللا بن: قال ابن الزبري عند ذكره
احلديث، واملعرفة برجاله، والتقييد لغريبه، وإتقان ضبطه، واملعرفة بالعربية واللغة واألدب، والنسب والتاريخ، 

  .وأما الكتابة والنظم؛ فهو إمامهما املتفق عليه، واملتحاكم فيهما إليه. متقدماً يف ذلك كله
  .مل يكن يف عصره مثله، مع دين وفضل وورع: ه أبو القاسم املالحي بنحو ذلك قاللوما ذكر

البحر الذي ال مياتح وال يشاطر، والغيث الذي ال : قال أبو عمرو بن اإلمام اإلستنجي يف مسط اجلمان، ملا ذكره
، الذي مجع أشتات يساجل وال يقاطر، والروض الذي ال يفاوح وال يعاطر، والطود الذي ال يزاحم وال خياطر

احملاسن، على ماء غري ملح وال آسن؛ وكثرت فواضله، فأمنت املماثل واحملاسن، الذي قصرت البالغة على حمتده، 
وألقيت أزمة الفصاحة يف يده، وتشرفت اخلطابة والكتابة باعتزائهما إليه، فنثفل كنانتها، وأرسل كماينها، وأوضح 

حرير، واجلهبذ العالمة البصري إذا أبدع يف كالمه، وأينع يف روض اإلجادة نثاره أسرارها ودفاينها، فحسب املاهر الت
ونظامه، وطالت قىن اخلطية الذبل أقالمه، أن يستنري بأنواره، ويقتضي بعض مناهجه وآثاره وينثر على أثوابه مسك 

  .غباره، وليعلم كيف يتفاضل اخلرب واإلنشاء، ويتلو إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشأ



حيث قال، هو وإن كان خامل املنشأ نازله، مل ينزله اجملد مناله، وال فرع للعالء . وعضة العقور أبو نصر يف قالئده
  .هضابا، وال ارتشف للسنا رضابا، فقد متيز بنفسه، وحتيز من أبناء جنسه، وظهر بذاته، وفخر بأدواته

  مشيخته

ن الغساين، والصديف وأيب احلسن بن الباذش، وأيب عمران بن قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، يف الصلة، روى ع
  .تليد، وأيب حبر األسدي، وأيب عبد اهللا النفزي، ومجاعة غريهم

  تواليفه
قال األستاذ، وأما كتبه وشعره وتواليفه األدبية، فكل ذلك مشهور، متداول بأيدي الناس، وقل من يعلم بعده، أن 

  .جيتمع له مثله، رمحه اهللا
  ى عنهمن رو

روى عنه ابن بشكوال، وابن حبيش، وابن مضاء وغريهم، وكل ذلك ذكره يف رحاله، وهو أعرف بتقدمه يف 
  .احتفاله
  شعره

  :فمن إخوانياته ما خاطب به أبا إسحق بن خفاجة. وله شعر كثري
  يذهنب اهلوى جبناحه اخلفاق... هب النسيم هبوب ذي إشفاق 

  هلا سراير العشاقباحت ... وكأمنا صبح الغصون بنشوة 
  لعب الغرام مبهجة املشتاق... وإذا تالعبت الرياح ببانه 

  مل يبق من تلك الصبابة باق... مه يا نسيم فقد كربت عن الصبا 
  أنا قد أذنتك مفارقي بفراق... إن كنت ذاك فلست ذاك وال 

  واملوت يف نظري ويف استنشاق... ولقد عهدت سراك من عدد اهلوى 
  قربته هدياً إىل أشواق... سلو خلاطرى أيام لو عن ال

  واألمن ظلي والشباب رواق... اهلوى إلفي والبطالة مركيب 
  ضيزى ألن السكر من أخالق... يف حيث قسمت املدامة قسمة 
  ولذاك قام السكر باستحقاق... ال ذنب للصهباء أين غاضب 

  هبا من بعدما انبسطت ميني الساق... ولقد صددت الكأس فانقبضت 
  هامت هبا الوسطى من األعالق... وتركت يف وسط الندامى خلة 
  أين أدين اللهو دين نفاق... فاستسرفوين مذكرين وعندهم 

  سدكت يد امللسوع منه براق... وحباهبا نفث احلباب ورمبا 
  نور جتسم من ندى األحداق... وكأنه ملا توقر من فوقها 

  ى عن األحداقفأثارها وسر... لو بارح نفح النوى يف روضة 
  فتأنة األوصاف واألعراق... ولقد جلوا واهللا يدرأ كيدهم 

  وهي السر يرمتي يف هواها الباق... أغوى هبا إبليس قدماً أدماً 
  لو شعشعت برضا أيب إسحاق... تاهللا أصرف حنوها وجد الرضا 

  :ومن نسيبه



  رويت فيها السرور من طرق... وليل عنربية األفق 
  نارا من الراح بردت حرق... ت هبا وكست حران فاقتدح

  غاللة فصلت من احلدق... وافت هبا عاطال وقد لبست 
  لقيته كاإلصباح يف نسق... فأجاهبا الدهر من بنيه دجا 
  وراحهم بالنجوم والشفق... قامت لنا يف املقام أوجههم 

  هتفو عليه القلوب كالورق... وأطلع البدر من ذرى غصن 
  وهل ذاك النور إال لذاك األفق... من عبد مشس بدا سناه 
  بيضاء كف مسكية العبق... مد حبمراء من مدامته 

  حتمل من سوسن على طبق... فخلتها وردة منعمة 
  ما غادرت مقلتاه من رميت... نشرت يف الراح حني نشرهتا 

  :وقال
  أغرت بنفسي اهلوى وما عرفت... يا حبذا ليله لنا سلفت 

  نرجسة من بنفسج قطفت...  دارت بظلمائها املدام فكم
  .وقال يف مغن زار، بعده أغب وشط املزار

  يف غيبة قبحت هبا آثاره... وايف وقد عظمت علي ذنوبه 
  واستغفرت لذنوبه أوتاره... فمحا إساءته لنا إحسانه 

  :وقال يعتذر عن استبطاء مكاتبة
  خيربكم عين مبضجره بعدي... أمل تعلموا والقلب رهن لديكم 

  ألهنبتها وفرى واو دالهتا خدي... تين احلادثات مكانكم فلو قلب
  فدا وال أرضى بتفدية وحدي... أمل تعلموا أين وأهلي وواحد 

  :ومن قوله يف غرض املدح خياطب تاشفني بن علي ويذكر الوقعة بكركي، يقول فيها
  ورد عزمك عن فوت إىل درك... اهللا أعطاك فتحاً غري مشترك 

  واضمم يديك ودعه يف يد امللك... راكبه أرسل عنان جواد أنت 
  يهدي سبيلك هاد غري مؤتعك... حىت يصري إىل احلسين على ثقة 

  حىت استدرت عليهم كورة الفلك... قد كان بعدك لألعداء مملكة 
  واحلني قد قيد األعداء يف شرك... سارت بك اجلردا وطار القضا هبا 

  عاً غري منسفكوال تركت جني... فما تركت كميا غري منعفر 
  أسدى إذا فرصة من السلك... ناموا وما نام موتور عل حنق 
  والصبح من عربات الفجر يف مسك... فصبحتهم جنود اهللا باطشة 

  تفيض أنفسهم غيظاً من املسك... من كل مبتدر كالنجم منكدر 
  وضاربوكم بأسياف ومل حتك... فطاعنوكم بأرماح وما طعنت 

  وقدم اهلدى منهم كل ذي نسك... مسه تعجل النحر فيهم قبل مو
  فد أثقلتها حلوم القوم عن حرك... فالطري عاكفة والوحش واقفة 



  بعثه يف حنجر رحب ويف حنك... عدت على كل عاد منهم أسر 
  قرنك أسيافه يف كل معترك... كلي هينئاً مريئاً واشكري ملكاً 
  بالقاع للغيظان بالنبك... فلو تنضدت اهلامات إذ نشرت 

  فيوم بدر أقامه الفيئ يف فدك... أبرح وطالب بباقي الدهر ماضيه 
  يف ماقط برماح احلظ مشتبك... وكم مضى لك من يوم بنت له 

  بالبيض مشتمل بالشمر حمتبك... بالنقع مرتكم باملوت ملتيم 
  إىل أريولة مداسات إىل السكك... فحص القباب إىل فحص الصعاب 

  للروم من مرتكل غري مترك.. .وكم على حرب حممود وجارته 
  مسوت تطلب نصر اهللا بالدرك... وفيت للصغر حىت قيل قد غدروا 

  وأذهب السيف ما بالدن من حنك... فأسلمتهم إىل اإلسالم غدوهتم 
  إىل رضي اهللا ال تعدم رضى امللك... يا أيها امللك السامي هبمته 

  منسلك أخرى كدر على األجياد... ما زلت تسمعه بشرى وتطلعه 
  واألرض من ظلمة اإلحلاد يف حلك... بيضت وجه أمري املؤمنني هبا 

  بذكر أروع للكفار حمتنك... فاستشعر النصر واهتزت منابره 
  خلود بر بتقوى اهللا ممتسك... فأخلدك وملن واالك طاعته 

  ملا ظفرت وكم بلله من الضحك... وافيت والغيث زاخر قد بكا طرباً 
  بكل منسبك منه ومنتمك... من حسن  ومتم اهللا ما أنشأت

  وعن قريب تباهى األرض من زهري مساها هبا غضة احلبك
  وقل وصل واستطل واستول وانتهك... فعد وقد واعتمد وأمحد وسد وأبد 

  تغنيك نصرته عن كل مشترك... وحسبك اهللا فرداً ال نظري له 
  :ومن قوله يف غرض الرثاء، يرثي الفقيد أبا احلسن بن مغيث

  وأي علق ختطته يد الزمن... الدهر ليس على حر مبؤمتن 

  كأن أدبر مل يسكن إىل سكن... يأيت العفا على الدنيا وساكنها 
  هال بكيت فراق الروح للبدن... يا باكيا فرقة األحباب عن شحط 

  واحناز عنواً وخلى الطني يف الكفن... نور تقيد يف طني إىل أجل 
  حىت ختلص من سقم ومن درن...  كالطري يف شرك يسمو إىل درك

  فيا هلا صفقة بتت على دغن... إن مل يكن يف رضي اهللا التقا ومها 
  أظنها حمرقة كانت على دخن... يا شد ما افترقا من بعد ما اعتنقا 

  وايف وقد نبت املرعى على الدمن... ورب سار إىل وجه يسر به 
  أو يهدي إىل السنن يدعو إىل الرشد... أتى إىل اهللا ال مسع وال بصر 
  من صاحب كرم أو سيد قمن... يف كل يوم فراق ال بقاء له 

  فمن لنا بالذي أعيا أبا حسن... أعيا أبا حسن فقد الذين مضوا 
  فهاج ما شاء ذاك القرن من شجن... كأن البقية يف قوم قد انقرضوا 



  كل ذي خلق عمرو وذي فطن... يعد فداً ويف أثوابه رمز من 
  حياته لعزيز الفقد والظعن... جدتنا كل مفتقد وإن من أو

  مبا يقاوم ذاك الطيش من سكن... من للملوك إذا خفت حلومها 
  :ومنها

  نشكو اغتراباً وما بنا عن الوطن... يا يونس ال تسر أصبحنا لوحشتنا 
  يف كل أمر على اإلسالم مؤمتن... ويا مطاعا مطيعاً ال عناد له 

  فرجتها حبسام سل من لسن... مة كم خطت كارجتاج البحر مبه
  عنانة خلوة هزت ذرى وتر... طود املهابة يف اجلال وإن جذبت 

  خلمس واردة يف الفرض والسنن... أكرم به سبباً تلقى الرسول به 
  هوى فمن قدر عال إىل فدن... ناهيك من منهج سم القصور به 

  باللنبفيستهل شروق الضرع ... من كل وادي التقى يسقى الغمام به 
  وأصل جمدك يف جرثومة اليمن... جتملت بك يف أحساهبا مضر 

  يف طامح شامخ األركان والقنن... من دولة حوهلا األنصار حاشدة 
  من عيسة الدين ال من جذوة الفنت... من الذين هم رووا وهم نصروا 

  فارغب بنفسك عن حلظ وعن أذن... إن يبد مطلع منهم ومستمع 
  وال ألعالق ذاك الدر من مثن... ال زهر ما بعد منطقه وشي و

  استغفر اهللا ملء السر والعلن... أقول وفينا فضل سودده 
  مها ساللة ذاك العارض اهلنت... حممد ومغيث نعم ذا عوضاً 

  نصر السوابق عن طبع وعن مرن... تقيال هديه يف كل صاحلة 
  ننمبا اختار من أيد ومن م... ما حل حبوته إال وقد عقدا حباً 

  وإن يونس يف األثواب واجلنن... غر األحبة عند حسن عهدمها 
  للزايرين وإغضاء على زكن... علماً وحلماً وترحيباً وتكرمة 

  وروماً حول ذاك الدمي من ثكن... يا وافد الغيث أوسع قربه نزال 
  فنعم رايد ذاك الريف واليمن... وطبق األرض وبال يف شفاعته 

  مثوى كرمي ليوم البعث مرهتن... أيب وأنت يا أرض كوين مرة ب
  فكم هلا يف جنان اخللد من ردن... وإن تردت بترب فيك أعظمه 

  :ومن شعره قوله خممساً كتب هبا، وقد أقام مبراكش يتشوق إىل قرطبة
  بروق بأعالم العذيب لوامع... بدت هلم بالغور والشمل جامع 
  نله املسامعورب غرام مل ت... فباحت بأسرار الضمري املدامع 
  .أذاع هبا من فيضها التصويب

  بركب إذا شاء والربوق حتمل... أال يف سبيل الشوق قلب مؤثل 
  إذا قلت هذا منهل عز منهل... هو املوت إال إنين أحتمل 

  .وراية برق حنوها القلب جينب



  وإما دنو الدار منهم ففايت... أىب اهللا إما كل بعد فثابت 
  ويا رب حي البارق املتهافت... فت وال يلفت البني املصمم ال
  .غراب بتفريق األحبة ينعب

  وروضاً بغيض العاشقني تأرج... خذوا بدمي ذاك الوسيق املضرجا 
  متشي الردى يف نشره وتدرجا... عفى اهللا عنه قاتالً ما حترجا 
  .ويف كل شيء للمنية مذهب

  لهحيا قطره حييي الربا مسته... سقى اهللا عهداً قد تقلص ظله 
  يصح فؤادي تارة ويعله... وعى به شخصاً كرمياً أجله 
  ويلمه بالذكر طوراً ويشعب

  فأعشت جفوين نظرة من ذكايه... رماين على قرب بشرخ ذكائه 
  شعايب وجا البحر يف غلوئه... وغصت بأدىن شعبة من مسايه 
  فكل قرب ردع خديه يركب

  م قعوداوأمجعت عن وفز الكال... أمل يأته أين ركنت قعوداً 
  وأزهقين هذا الزمان صعودا... ومل أعتصر للذكر بعدك عودا 
  .فربع الذي بني اجلوانح سبسب

  وذكرت روضاً بالعقاب مريعا... على تلك من حال دعوت مسيعا 
  وسرباً بأكناف الرصافة ريعا... ومتأل الشعب املذحجي مجيعاً 
  وأحدق عني باحلمام تقلب

  حبيث جتايف الطود عن دمث سهل... النخل  ومل أنس ممشانا إىل القصر ذي
  ولكنه للملك قام على رجل... وأشرف ال عن عظم قدر وال فضل 

  .يقيه تباريح الشمال وحيجب
  وتعتز بالبان جالال وتنتزي... وبيضاء للبيض البهاليل تعتريه 
  كساها البلى والثكل أثواب معوز... سوى أهنا بعد الصنيع املطرز 

  .يرين وتندبيبكي وتبكي للزا
  ووقفة متسق اجملامع مقصد... وكم لك بالزهراء من متردد 

  ويهتك حجب الناصر بن حممد... يسكن من خفق اجلوانح باليد 
  .وال هيبة ختشيب هنالك وترهب

  وكانت يف حمل العبشمني اململك... لنعم مقام اخلاشع املتنسك 
  الفرد ميلك وإن يسم حنو األبلق... مىت يورد النفس العزيزة يسفك 

  وأي مرام رامه يتصعب
  فطوراً يرى تاجاً مبفرق أعالها... قصور كان املاء يعشق مبناها 

  إذا زل وهناً عن ذوايب يهواها... وطوراً يرى خلخال أسوق سفالها 
  يقول هوى بدراً أو انقض كوكب



  وكل منيف للنجوم مراهق... أتاها على رغم اجلبال الشواهق 
  فأودع يف أحشائها واملفارق... منه بعانق وكم دفعت يف الصدر 

  حساباً بأنفاس الرياح يذرب
  تناصف أقصاها مجاال مع األدىن... هي اخلود من قرن إىل قدم حسناً 
  توافقن يف اإلتقان واختلف املعىن... ودرح كاألفالك مبين على مبىن 
  وأسباب هذا احلسن قد تتشعب
  ين الغصون املائسات هبا ميالوأ... فأين الشموس الكالفات هبا ليالً 

  وأين الثرى رجال وأين احلصا خيال... وأين الظبا الساحبات هبا ذيال 
  فوا عجبا لو أن من يتعجب

  وكم فاوحت فيها الرياض اجملامرا... كم احتضنت فيها القيان املزاهرا 
  وكم قد أجاب الطري فيها املزامرا... وكم ساهرت فيها الكواكب سامرا 

  الدنيا شعاع مطنبعظيم من 
  وجييب إىل خزائنها الرب والبحر... كأن مل يكن يقضي هبا النهي واألمر 

  ويصبح خمتوماً بطينتها الدهر... ويسفر خمفوراً بذمتها الفخر 
  وأيامه تعزي إليها وتنسب

  وناصحة تعزى قدمياً لناصح... ومالك عن ذات القسي النواضج 
  هد هنالك صاحلخيرب ع... وذي أثر على الدهر واضح 
  ويعمر ذكر الذاهبني وخيرب

  تصعد من سفل وأقبل من عل... تالقى عليه فيض هنر وجدول 
  وما اتفقا إال على خري منزل... فهذا جنوىب وذلك مشأل 
  وإال فإن الفضل منه جمرب

  فسارا إىل وصل القضاء وسافرا... كأهنما يف الطيب كانا تنافرا 

  فقال ويل احلق مهالً تظافرا.. .وملا تالقى السابقان تناظرا 
  فكلكما عذب اجملاجة طيب

  وأر الذي ال يقبل النصف منبت... أمل يعلما أن اللجاج هو املقت 
  فلما استبان احلق واجته السمت... وما منكما إال له عندنا وقت 
  .تقشع من نور املودة غيهب

  ومستشرفاً يلهي العيون ومنظراً... وإن هلا بالعامرية ملظهرا 
  وجو سق ملك قد عال وجتربا... وروضنا على شطي خضارة أخضرا 

  له ترة عند الكواكب تطلب
  وأثبته يف ملتقى كل وارد... غريه يف عنفوان املوارد 
  وكل فىت عن حرمة الدين زايد... وأبرزه لألرحيي اجملاهد 
  حفيظته يف صدره تتلهب



  ء ليصرخاوأصحر باألرض الفضا... تقدم عن قصر اخلالفة فرسخا 
  كذلك من جاس الديار ودوخا... فحالته أرض الشرك فيها منوخا 
  فردعته يف القلب تسرى وترهب
  قضوا ما قضوا من أمرهم مث ودعوا... أوليك قوم قد مضوا وتصدعوا 

  تأمل فهذا ظاهر األرض بلقع... فهل هلم ركز حيس ويسمع 
  .إلفا أهنم يف بطنها حيث غيب
  وأن بياض الصبح ليس بذي خفا... شفا  ألست ترى أن املقام على

  وكأن حديثاً للوفود معرفاً... وكم رسم دار لألجنة قد عفا 
  فأصبح وحش املنتدى يتجنب
  أخالء صدق كالنجوم الطوالع... وهللا يف الدارات ذات املصانع 
  وأرجع حىت لست يوماً براجع... أشيع بينهم كل أبيض ناصع 

  فيا ليتين يف قسميت أهتيب
  وال مبثل إخواين مبغناك إخوان... طبة مل يثنين عنك سلوان أقر

  ولكن عداين عنك أمر له شان... وإين إذا مل أسق ماءك ظمآن 
  وموطين آثار تعد وتكتب

  وأنت لشمس الدين والعلم مطلع... لك احلق والفضل الذي ليس يدفع 
  وكل التقى واهلدى واخلري أمجع... ولوالك كان العلم يطوى ويرفع 

  إليك تناهى واحلسود معذب
  ودانت هلم فيها ملوك الطوايف... أمل تك خصت باختيار اخلاليف 
  بكل حسام مرهف احلد راعف... وعض ثقاف امللك كل خمالف 
  به حتقن اآلجال طوراً وتسكب
  وكتبتها ندا الوفود وميموا... إىل ملكها انقاد امللوك وسلموا 

  عاذوا هبا من دهر وحترمواو... وفيها استفادوا شرحهم وتعلموا 
  فنكب عنهم صرفه املتحسب

  هواؤك خمتار وتربك منتقا... علوت فما يف احلسن فوقك مرتقا 
  وبيتك مربوع القواعد بالتقا... وجسرك للدنيا وللدنيا وللدين ملتقى 

  إىل فضله ألكباب تنضي وتضرب
  وخطوا بأطراف العوايل فناءه... توىل خيار التابعني بقاءه 

  فال زال خملوع عليه سناه... وا طويال صيته وثناء ومد
  وال زال سعي الكايدين خييب

  طويل املعايل واملكارم واليد... وبالغ فيه كل أروع أصيد 
  فبادوا مجيعاً عن صنيع خملد... وشادوا وجادوا سيداً بعد سيد 

  يقوم عليه الثناء وخيطب



  جوم احلوالكمتزق أثواب الن... مصابيحه مثل النجوم الشوابك 
  أجاد تنقض انقضاض النيازك... وحتفظه من كل اله وسالك 
  فإبشارهم بالطبطبية تنهب

  وقد جاش بر الناس منه إىل حبر... أجدك مل تشهد هبا ليلة القدر 
  فلو أن ذلك النور يقبس من فجر... وقد أسرجت فيه جبال من الزهر 
  ألوشك نور الفجر يفين ونضب

  ذوايبه هتفو بأدىن تنفس... من نرجس كأن للثرياوات أطواد 
  وأنفاسه يف كل جسم ملبس... وطيب دخان الند من كل معطس 
  وأذياله فوق الكواكب تسحب

  وقد قضى الذي ال يسوف... إىل أن تبدت راية الفجر تزحف 
  وأبصارها صوناً تغض وتطرف... تولوا وأزهار املصابيح تقطف 
  كما تنصل األرماح مث تركب

  سالم على أوطاهنا وقصورها... غياهبا وحضورها سالم على 
  وال زال سور اهللا من دون سورها... سالم على صحرايها وقبورها 
  فحسن دفاع اهللا أمحى وأرهب
  ويف بطنها املمشوق كل مشفع... ويف ظهوها املعشون كل مرفع 
  وكل بعيد املستغاث مدفع... مىت تأته شكوى الظالمة ترفع 

  واطن يقربمن اهللا يف تلك امل
  طرقت وقد نام املواسون من صحب... وكم كربة ملئ اجلوانح والقلب 

  وناديت يف الترب املقدس يا رب... بروعتها قرب الوىل يل رهب 
  فأبت مبا يهوى الفؤاد ويرغب

  وكنت على عهد الوفا والرضا معي... فيا صحيب حان قبلك مصرعي 
  القوم غري مروعوذرين فجار ... فحط بضاحي ذلك السرى مضجعي 

  فضدهم للجار أهل ومرحب
  ويظهر بالقول احملرب ما نوى... رعى اهللا من يرعى العهود علىالنوى 

  يرى كل واد غري واديه جمتوى... ولبيته من مستحكم الود واهلوى 
  وأهدي سبيله الذي يتجنب

  كتابته

حنن نثبت له شيئاً من ذلك ليالً خيلو هذا وكتابة ذي الوزارتني رمحه اهللا، كالشمس شهرة، والبحر والقطر كثرة؛ و
كتب يرجع الوزير أبا بكر بن عبد العزيز، من رسالة، كتب هبا إليه مع حاج يضرب . الكتاب من شيء من بيانه

أطال اهللا بقاء وليي، وإمامي، الذي له إكباري وإعظامي، ويف سلكه اتسامى وانتظامي، وإىل ملكه انتسايب : القرعة
ده افتخاري وانتزايي، للفضايل جميباً ومبدياً، وللمحامد مشتمال ومرتدياً، وبالغرايب متحفاً ومهدياً، واعتزايي، وبو



وصل كتابه صحبة عراف اليمامة، . وال زال الرخاء وأزل، وجد من املصافاة وهزل، وسحت من املراعاة وزل
ظهره ويبديه، ولعله رائد، البن أيب صايد، وفخر جند وهتامه، يقرظه ويزكيه، ويصفه باخلب يفسره وجيليه، واخلفي ي

أشهد شهادة إنصاف؛ أن عنده لعضباً صاف، ولو كان هناك ناظر صادق طاف، وهللا . أو هاد للمسيح الدجال قايد
وسأخربك أيدك اهللا، مبا اتفق، وكيف طار . خطايا األلطاف، لقلت هو باد غري خاف، من بني كل ناعل وحاف

رتفق، طرق له وصفك ونعتك، وثقفه بريك وحنتك، ورفعه للعيون جدك وخبتك، ونعق، وتوسد الكرامة، وا
هذا . وامتدت حنوه النواظر، واستشرفه الغايب واحلاضر، وتسابق إليه النابه واخلامل، وازدحم عليه العاطل والعامل

فكلما حزب، وغل . اًيلتمس مزيداً، وذاك يبتغي حظاً جديداً، وهذا يطلب تقليداً، وذلك يسل إىل مغاليقه إقليد
وكنت واتغت مجلة من األعيان، ووافقت ثلة من جلة . وجلب، حلب واستدر، وتلقاه وإن ساءه الغيب مبا سر

اإلخوان، على متشية أمره، وتوشية ذكره؛ فلما صدقت تلك الفرقة، واستوت هبم تلك الفرقة، أحضرناه للسبار، 
جاليا تلك األخبار، فأحضرنا طحناً ونطعاً، وسرينا عنه من الوحشة وأقعدناه للنقد واالختيار، وأردنا أن نقف على 

قطعاً، وقلنا له خذ هفوك، وال توردنا إال صفوك، وال تصانعنا يف الكريهة اليت نراها، واحلادثة تستفظع ذكراها؛ فما 
بلحيته على  عندنا جهل، وما منا إال حمتنك كهل، ال يتكاده حزن، وال يستخفه سهل، فسكن جايش فوره، وضرب

زوره، مث صدفينا النظر وصوب، واستهل صارخاً وثوب وحترج من الكذب وحتوب، وقال لست للعشرة خابطاً، 
وال للطرف غامضاً، وال عن الصدق إذا صدع حايداً، وال للغدر ممن وقع منه ذايداً، وال مبعجزات النبوة العباً، وال 

وإمنا هو رسم وخط، . وان، وال تستفزين نضايد كثرية وال ألوانلصريح اجلد مداعياً، وال تطيبين مسألة وال حل
  .ورفع وحط، وحنس وسعد، ونقد ووعد، ويوم وغد

مث نظر إلينا نظر املستقل واجتذب النطع اجتذاب املدل، ونثل . فققلنا له اآلن صحت الوفادة وأينعت اإلرادة
فرمقين القوم بأبصارهم، وفغروا .  هذا املبتدأ، فأيكم يبدأالطجن وهاله، وأداره حىت استدار هاله، مث قال يا أيها املأل

فقلت يا قوم قد عضضت على ناجذي حلماً، وقتلت شأين كله علماً، وعقدت . وكربوا، وليتهم عند ذلك صفروا
على الرمحن توكلت، وعلى الشيطان . بيين وبني غد سلماً، فكيف أستكشف عما أعرف، وأسبقهم عما ال يستبهم

من كسيب أكلت، ويف مربك السالمة بركت، وجسيمات األمور تركتين وتركت، والنفس املطمئنة تركلت، و
مث صار القوم . فلحظتين عند هذه املقالة عينه، وطواين صدقه ومينه. رجوت، ولعلين قد جنوت، وأصبت فيما حنوت

، ونرمه هبذا الطاغية ابن رذمري فقال قايل منهم، نعالوا نشترك يف ضمري. دوين أنيجية، وأعد له كل تورية وتعمية
ففي كل قلب منه ندب كبري، والسؤال عنه دين وأدب، فإن أصابه استرحنا من النصب والشخوص، وحرنا من 

فقالوا نعم ما عرضت، وأحسن . العموم إىل اخلصوص، وإن أخطأه فهو ملا سواه أخطأ، وملا يدعيه ويريده منه أبطأ
قل التعريض، وحيكم التقرير والتعويض، قلنا له حقق ضمريك كل التحقيق، وضع فلما رأيناه يث. مبا رويت وفرضت
فابتدر ما أمر وحسر عن ذراعه ومشر، ومرت أصبعه يف خطه مر الذر املتهالك، ووقعت وقع . مسبحتك يف الدقيق

يستدير إكليال، وآونة القطر املتدارك، ال متس الطحن إال حتليال، وغمزاً كالوهم قليال فطوراً يستقيم سبيال، وتارة 
فكان هنالك لنعش من بنات، وللثريا من إخوات، وطري قابضاتن، وصافات وأسراب . يأيت بالسماء وجنومها قبيال

فلما استوىف عدده، وبلغ أمده، وختم طرائقه وقدده، وأعطى األصول وفروعها، وتدبر تفاريقها . ناشرات خافقات
وصعد ذهنه وتسافه، وأخذ الطحن فسافه، وزفر وشهق، وعشر وهنق، فجمع وتقبض، وفتر مث انتفض، . ومجوعها

وألصق بظهره حشاه، وكتم الربو مث أفشاه، وقال هذا الذي كنت أخشاه، عميتم األثر، وكتمتم حقيقة اخلرب، 
  .وعثرمت خاطي فيما عثر، ونثرمت نظام احلدس فما انتثر



وال يأوي قراراً وال يطعم النوم إال . ال وطن داراً. اردسألتم عن روح شارد، وشيطان مارد، وصادر مع اللحظات و
وعاد . مث رجع البصر واختصر. هو زنديق مستتر، وشهاب من شهب الكفر مستمر. نعم أمره عندي مستقر. غراراً

إىل كم أرى يف . وتتبع أدمي الطحن ففراه، وقال أعوذ باهللا من شر ما أراه. إىل احلساب يتقراه، والصواب يتحراه
الء وبالء؛ كأين لست ذا أمرار وأحالء، تاهللا لو كانت قرعة رفعة وعال؛ ما غاب عين اللحياين ذو السبلة، غ

النحس على هذا الروح قد رتب؛ وكتب عليه من . ولواجهنا البياض ذو الغرة املستقلة، مواجهة حسان جلبله
ة، وكأمنا وضع يده على مجرة، وقال كوسج مث أشار إىل احلمر. الشقاء ما كتب، وأخرج النصرة الداخلة من العتب

مث وضع عمامته، . نعي، وسناط الوجه شقي، وثقاف وطريق، ومجاعة وتفريق، وقبض خارج، ومنكوس مارج
ولولب هامته، وأمال وجهه فجراً طلقاً، مث عرضه جمناً مطرقاً، وعقد أنامله عضا، وأدمى صدره دعاً ورضاً، وقطع 

فقلنا شر تأبطه، أو شيطان يتخبطه، أو قرين يستنزله وخيتله أو . تقلع وأدلع لسانه فاندلعبصره حملاً وغضاً، وتكفأ و
مث جتاحظ وحتاذر، وتضاءل وتنازر، وقال، والذي أحيا عزر، وأخرج إبراهيم من . رؤى يف الذرة والغارب يفتله

هيهات هيهات، ال أضعضع . حآزر، وملك عنان الريح وأذعن له كل شيء بالسجود والتسبيح، إنه ملن عباد املسي
. قد ركبت أثباج البحار، وقطعت نياط املفاوز والقفار. بظن، وال يقعقع يل بشن، وال أنازع من هذه الفنون يف فن

وشافهين احلرم والبيت، وصافحين احلجر الكميت، وأحرمت ولبيت، وطفت ووفيت، ورزت املصطفى صلى اهللا 
احندرت عن اليمن، واستسقيت كل راعدة، وأتيت كل قاعدة؛ ورأيت مث ملت على عدن، و. عليه وسلم وحتفيت

صاحب اجلمل قس بن ساعدة، وردت عكاظ، وصدقت احلفاظ، وقدت العصية بنسع، ومسحت الشامات بأمخس 
وتسع، ووقفت حيث وقف احلكمان، وشهدت زحف التركمان، وكيف تصاوات القروم، وغلبت الروم، وهزم 

فقلنا هللا أنت، لقد جليت عن نفسك، وأرىب يومك على أمسك، ولقد صدق . جلحا اإلبلاملدبر املقبل، واكتسحت ا
  .مطريك، ووفت صحيفة تزكيك، وما كانت فراستنا لتخيب فيك

فرجع يف البحث أدراجه، . فماذا تستقري من اللوح، وترى يف ذلك الروح، بعيشك أالما أمتعتنا باإلفشاء والبوح
مث جعل يبتسم، وقال أحلف باهللا . لى مادة الطحن، يرقم ويرمق، ويفتق ويرتقوطالع كواكبه وأبراجه، وظل ع

ولن يلبث إال . وأقسم، لقد استقاما النسم، وإنه لكما أرسم وأسم، وإين ال أجده إال الغباً مبهوراً، ومنكوداً مقهوراً
ده، فقلنا صرحت شهوراً، قد أفل طالع جده، وفل حده وأتى عليه نقي خده، وصي مل ميلك أبوه وملك ج

وأوضحت، وشهرت هذا املستور وفصحت وإن ساعدك قدر، وكان لك عن هذا الورود صدر، فحظك مبتدر؛ 
فانفصلنا وأصغينا اآلذان، . فقال هذا أمر قد آن أو كان، وسيأتيكم اخلرب اآلن. وخطك صاف ال يشوبه كدر

اهلامجة مبا بان، فأدهنا يف شأنه، ومل يكن يعاوده خوف وجعلنا نتلقى الركبا، فلم يرعنا إال النعمى النامجة، والبشرى 
فلم ينشب أن أقبل يصمد . طغيانه، فإذا اخلرب مل خيط صماخه، وكأمنا كان عوداً وايف مناخه، أو طايراً أم أفراخه

حنونا أي صمد، ويتعرضنا على عمد، تعرض اجلوزاء للنجوم؛ وينقض انقضاض نيازك النجوم، وقال أمل يأن أن 
نوا يل باإلكبار، وتعلموا أين من اجلهابذة الكبار، فقلنا منك اإلسجاح، فقد ملكت ومنك ولك النجاح، أية تدي

فأطرق زهواً، وأعرض عنا هلواً، وقال اعلموا أن القرعة لو طوت أسرارها، ومنعتين أخبارها، ملزقت . سلكت
دح، أين أنتم عن رصدي األحالك، وعلمي صدراها، وذروت غبارها، ولكان يل عنها أوسع منتدح، وأجند زناد يق

باألفالك، أنا يف مرج املوج، وأوج األوج، واملتفرد بعلم الفرد والزوج، ومسترط السرطان، ومستدير الدبران، 
وبايع املشتري بامليزان، والقابض بيوم احلساب والعمل، على روق الثور وذنب احلمل، أعقد نصل العقرب، وأقيد 

يد أوابدها بالدقايق الدرج، حىت اضطر سارحها إىل احلرج، وأصبحها يف أضيق منعرج، أنا األبعد واألقرب، لص



استذكرت باألنبار فرحة اإلقبال وترحة اإلدبار، وطالعت إقليدس، فاستنبطته، وصارعت اجملسطي فجسطنته، 
. طل به اجلهابذة، فنفذهوارمتطت إىل األرمتاطيق، وأطقت األلوطيق، وحلظت التحليل حبل ما عقده، وانتضيته ما م

وعاينت زحل، حني استقل على بعريه ورحل، وضايقته يف ساحته، وحصرته يف مساحته، وحضرت قرانه، وشهدت 
تقدمه ومرانه، وشاهدته شفراً بشفر، وناجاين برقاً يعد يف الكفر، وختريبه مللك الصفر، وتغريقه لبالد اللطينة وإجناز 

أنا اقتدحت سقط اجلوزهر، فالح بعد . ت رشا الدلو، وذروت غبار احلوت للغلوأنا عقد. الوعد يف فتح قسنطينة
أنا استشرت اهلالل من مكامن سرره، وأخذت عليه ثنايا سفره، وقددت قالمته من ظفره، ودللت . خفايه وظهر

أنا .  تدرهاطري الصاير على شجره، فجنيت املر من مثره، أنا طرقت الزهرة يف خدرها، صافحتها من الفكرة بيد مل
أنا أنعي للمعتربين حياهتا، . وأحرزهتا من الوهم شطنا، أجذهبا به فتنجذب. أذكيت على ذكاء فظلت تلتهب

  .فيشبهون احلسنة، ويتحرون أوقاهتا، حىت تنتشر بعد الطي حياهتا، وتستقيل من العثار آياهتا

اىن مبالحم حروبه، وحوادث طلوعه وغروبه، أنا انتضيت للشباب شرخاً، واضرمت للمريخ عقاراً ومرخاً، حىت أتغ
أنا أبري من اللمم، وأشفي من الصمم، وأنقل العطس إىل . وتلمظه إىل النجيع، وولوغه يف مهجة البطل السجيع

. قال فلم تعجزون وال تستخزون. الشمم فقلنا أما األوىل، فقد سلمنا لك مجيعها، وأما هذه الثالثة فلن تستطيعها
وأقي يف . قال أما من بينهم روى. ولسنا نريدك، ولكن هتتز يدك. ه عالج فبنفسه يبدأ، ونغب بغريهفقلنا من كان ل

روعه ما ألقى يف روعي، فمثله كالصارم، حسنه يف فرنده، ال غمده، ومجاله يف حده ال يف خده، واملرء كما قيل 
ن، ال يف األنثيني، وبعد فهو كالم ظاهره بأصغريه، ال مبنخريه، والشأن يف احليزوم، ال يف اخليشوم، ويف الذكري

فإن . أما األفطس فيديل الضغنة، وتيزوج يف آل جفنه. إمجال، وباطنه احتمال، وسأنبئكم بغزارة سيله، وفجر ليله
وأما األصم، فيخرج عن الغالم، وبال قال، ويطلب يف . اهللا أمت، جاء الولد أمت، وإن نام عرق خاله، بقي الولد حباله

فأحس من بعض احلاضرين . سميعة بركة اإلمسية والفال، فإن اهللا أراد، ظفر باملراد، وجاء ابنه أمسع من قرادبين ال
متريضاً، وعاين طرفاً غضيضاً، فتعكر وتشذر، وطوف وحذر، وقال صاحب الشريعة، مساهم بين السميعة، قوموا يا 

طرقي، وسددمت طوقي، وأخذمت على أفقي غريب بين اللكيعة، فقد قطعتم رزقي، وآذيتم طرقي، وأذللتم ضريب و
مث جنا بعزمته مسيالً، وأرسل بنات . وشرقي، ذروين لليت هي للبلية جتين، مث الوجد يعين، لو شرب نواديه إثر جتين

نعش ذيال، وقد أفاد مبا استصحب من ميامنك ليالً كذبين أيدك اهللا عند نواه ومل يطلعين طلع ما نواه؛ وما ذاك إال 
مع لواه، ومغنم هواه فرفعت يل بعد وداعه جنوه، ورمتين بشخصه فجوة فقلت ما أراك إال غائل، أوثت عنك ملط

فقال طربت إىل األصفية الصغار، وشاقين . فسراك سرى قني، وحديثك مني، أمل تعرب دجيال، وميمت سهيال. احلبائل
فقال لوال أن تقولوا الساعة مىت، . نستفيدفقلت له هلم إىل خط نعيده، وحظ . الشوق بني الطواغيت واألصفار

مث قال إن يل باحلضرة أفراخاً، . وتطالبوين بإجياء املويت، ملا أمجعت إىل الغرب غروباً، وألريتكم من احلذق ضروباً
فلبثت . وأما استصرخت عليها استصراخاً، وانسلخت منها انسالخاً، وأعيا على أمره، فلم أعلم له ظعناً وال مناخاً

لك أياماً، قد اعتم علي أمره اعتياماً، ومل أعرف له إجناداً وال اهتماماً، فإذا به وقد اضمرت عنه بأساً، ومل أطمع كذ
فقلت له . وتوود يسراه جرة. فيه رأساً، قد أشب يل شباباً، وملعت صلعته شهاباً، تكتنفه صرة، وبيمناه قوصرة

ر وجداتك إال وجدتك أين أفراخك، واألم اليت جذهبا ما أشد فقدانك، إال فقدتك، وما أذك. قاتلك اهللا
ذرين وعالجي، أحاجي وأداجي، . فقال الصعلوك، لو أعلم مذاهبه، حترم مناهبه، وحتدم مراهبه. استصراخك

قال، ملا أذن اهللا . فقلت له مالك وللميت، ورحم اهللا من مسيت. وأعاين وأناجي، وأتقلب يف بركة دعاء الباجي
ة، ومتزقت عين املشيمة، مهمت بالسرق ولففت يف اخلرق، وفارقت من الضيق منتداه، وأفلتتين يداه؛ فالتأمت الشيم



فحنكين السعد بتمر املدينة، وسقاين من ماء البلدة األمينة، وعوذين بدعوات متينة، فها أنا كما ترى أهتادى 
إهنا ملنقبة؛ لوال العقبة وأثرة ملتمسة، فقلنا لعمرك إنه لفضل عميم، لوال الصميم، و. واجتذب وأستحلي وأستعذب

البازل ال يكون إال ذميما، والليث ال يوجد . فقال دعنا من زخاريفك، وأغضض من عنان تصاريفك. لوال العطسة
  :إال مشيما مث قام ومحل، وابتدر وارجتل

  فاترك اللوم عنك ودع... عيشنا كله خدع 
  أنا كالليث والليوث ألرساهنا ترع

  من يلقها يرع... ه السيمة وهلا األوج
  بيد الدل خيترع... أي حسن ملازن 

  ال يبايل مبا وقع... أنا كالسيف حده 
  إمنا احلسن للمهاة وللظيب يا لكع

فقلت تباُ لك ساير اليوم، إنك لتريش وتربي، وتقد وتفري، وحتاسن وتقابح، وتارش وتنابح، وحتب وتتأمل، 
وأنت على هذا كله مصر، ما جزاؤك إال ريح فيها صر، فما هو . وتناجز وحتسن وتغلغل وتشاعر وتراجز، وتناطح

إال أن غفلت عنه حملة طرف، أو نفحة عرف، مث التفت، وإذا به قد أفلس، وكأمنا كان رقاً خلس، ومل أدر أقام أو 
  .جلس

مقداره، وتدفق حباره  وكفى هبذه الرسالة دليال على جاللة. وحماسنه القطر الذي ال يعد، واألمر الذي يأخذه احلد
وفخازه، ملا اشتملت عليه من بالغة وبيان، وبساط حال أنت على خربه بعيان، وعلوم ذات افتنان، خلد اهللا عليه 

  .الرمحة، وضاعف له املنة والنعمة
  .بأوايل ربيع الثاين عام مخس وستني وأربع ماية: مولده
  وفاته

كان ممن أصيب أيام اهلرج بقرطبة، فعظم املصاب به، . ه اهللامن خط احلافظ احملدث أيب القاسم بن بشكوال رمح
الشيخ األجل، ذو الوزارتني، السيد الكامل الشهري األثري، األديب اللغوي السري الكاتب البليغ، معجزة زمانه 

على تناهي  وسابق أقرانه، ذو احملاسن اجلمة، اجلليلة الباهرة، واألدوات الرفيعة الزكية، الطاهرة الكاملة، اجملمع
نباهته، ومحد خصاله وفصاحته؛ من ال يشق غباره، وال تلحق آثاره، معجزة زمانه يف صناعة النثر النظم، أبو عبد 

ألفى مقتوال قرب باب داره باملدينة، وقد سلب ما كان . اهللا بن أيب اخلصال رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه ونضر وجهه
وذلك يوم السبت الثاين عشر من شهر ذي احلجة من سنة . هاب مالهعليه، بعد هنب داره، واستيصال حاله، وذ

فاحتمل إىل الربض الشرقي حبومة الدرب، فغسل هنالك وكفن، ودفن مبقربة ابن عباس عصر يوم . أربعني ومخسماية
مصاب  فكثر التفجع لفقده، والتأسف على. األحد بعده، ونعى إىل الناس وهم مشغولون مبا كانوا بسبيله من الفتنة

وذكاء وحكمة ويقظة، وجاللة . مثله، وأمجعوا على أنه كان آخر رجال األندلس علماً وحلما، وفهماً ومعرفة
وكان رمحه اهللا، صاحب لغة . وكان له رمحه اهللا اهتمام هبا، وتقدم يف معرفتها وإتقاهنا. ونباهة، وتفنناً يف العلوم

، مضطلعا هبا، ومعرفة بوقائع العرب وأيام الناس، وبالنثر وتاريخ وحديث، وخرب وسري، ومعرفة برجال احلديث
. وكان جزل القول، عذب اللفظ، حلو الكالم عذب الفكاهة فصيح اللسان، بارع اخلط حسنه ومتقنه. والنظم

ونسيج وحده، يسلم إليه يف ذلك كله، مع مجال منظره، وحسن خلقه، وكرم . كان يف ذلك كله واحد عصره



وكان مع ذلك كله مجيل التواضع، حسن املعاشرة ألهل العلم مسارعاً ملهماهتم، هناضاً . إلخوانهفعاله، ومشاركته 
له . بتكاليفهم، حافظاً لعهدهم، مكرماً لنبهائهم، واسع الصدر، حسن اجملالسة واحملادثة، كثري املذاكرة، جم اإلفادة

ساير ما كان حيمله ويتقنه، عن أشياخه الذين  تصانيف جليلة نبيهة، ظهر فيها علمه وفهمه، أخذها الناس عنه مع
  .أخذ عنهم، ومسع منهم، وقرأ عليهم

قتل بدرب الفرعوين بقرب رحبه أبان، بداخل مدينة قرطبة، قرب باب عبد اجلبار يوم دخلها النصارى : وقال غريه
ويف امللثم املرابطي يوم األحد مع أمريهم ملك طليطلة، يوم قيام ابن محدين، واقتتاله مع حيىي بن علي بن غانية املس

قتله بربر املصامدة رجالة أهل دولة اللثام حلسن ملبسه، . لثالث عشرة مضت من ذي احلجة عام أربعني ومخسمائة
وكان حممد خرية . ومل يعرفوه، وقتلوا معه ابن أخته عبد اهللا بن عبد العزيز بن مسعود، وكان أنكحه إبنته، فقتال معا

  . خرية األحداث، رمحهما اهللا تعاىلالشيوخ، وعبد اهللا
  حممد بن مفضل بن مهيب اللخمي

  .يكىن أبا بكر من أهل شلب من العليا
  حاله

. قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، كان منقبضاً عن الناس، أديباً، شاعرا، مخس عشرينيات الفازازي، رمحه اهللا تعاىل
كان شريفاً عايل اهلمة، عظيم : وهو جده، أبو أبيه، ما معناه وقال يل شيخنا أبو الربكات،. وذكره صاحب الذيل

الوقار، ألوفا، صموتا، حنيف اجلسم، آدم اللون، خفيف العارض، مقطب الوجه، دامي العبوس، شامخ األنف، إال أنه 
مي الرياسة، كان رجال عاملا راسخا؛ عظيم النزاهة، حافظا للمروءة، شهري الذكر، خطيباً مصقعاً، مهيباً كشهرته، قد

. وملا تويف شيخ املشايخ، أبو إسحق بن احلجاج. واستقر بأملرية، ملا تغلب العدو على بلد سلفه. يعضد حديثه قدميه
قال شيخنا أبو الربكات؛ ومن خصه نقلت، وكان ابن مهيب . تنافس الناس من البلدين، وغريهم، يف خطبة إبنته

ورام غلبته ذوو اليسار، من حيث كان حبمراء . يف حلبتهم، جبيوش األشعارواحداً منهم يف اإلحلاح باخلطبة، متقدماً 
قلت، وجلب يف هذا املعىن شعراً . جيش اإلعسار، فأذهلم باملقابلة يف عقر الدار، فلم يرجعوا من الغنيمة إال بالفرار

على معقل مرشانة وتارة ونال من املتغلب على أملرية، على عهده، حظوة، فاستظهر به تارة . كثرياً، ناسب الغرض
وملا آب من سفره إليها، سعى به لديه مبا أوجب أن حيجر عليه التصرف، . على الرسالة إىل احلضرة احلفصية بتونس

فلما قصد أملرية الغالب باهللا، مستخلصا إياها من يد الرييس أيب عبد اهللا بن الرميمي ونزل مبدينتها، . وسجنه مبنزله
يار احلاصر واحملصور على تعيني ابن مهيب، مبحاولة األمر، وعقد الصلح، رضي بدينه وحاصر قصبتها، وقع اخت

وأمانته، فعقد الصلح بينهما على أن يسلم ابن الرميمي القصبة، ويعان على ركوب البحر مباله وأهله وولده، فتأتى 
  .ذلك واكتسب عند الغالب باهللا، ما شاء من عزة وجتلة

  :على ظهري سلطاين، صدر عن األمري الغالب باهللا، يدل على جاللة قدره نصهوقفين شيخنا أبو الربكات 

أمر . هذا ظهري كرمي، أظهر العناية احلافلة ملستوحيها ومستحقها، وأجراه من الرعاية الكاملة على احلب طرقها
اهللا أعالمه، وأدام  بإحكام أحكامه، والتزام العمل بفصوله وأقسامه، األمري عبد اهللا حممد بن يوسف بن نصر، نصر

إلقامة قسط العدل أيامه، لوليه العلي املكانة، وصفيه املليء بأثريت املعرفة والديانة، احلري مبا اختصه، أيده اهللا، من 
للشيخ الفقيه، اجلليل، العامل، األوحد، العلم، األتقى، األزهر، الفاضل، اخلطيب . احلفظ ملرتبته السامية والصيانة

الثقة، الراوية، الصاحل، السين، احلافظ، احلافل، املاجد، السري، الطاهر، املكرم، املربور، الكامل،  األرفع، احملدث



أيب بكر بن الشيخ الوزير األجل، الفقيه، احلسيب، األصيل، األجمد، املكرم، املربور، األفضل، املرحوم، أيب عمرو 
اء مراتبه، أقام به الشواهد على اعتقاده، أنه أخلص ابن مهيب، أدام اهللا عزة جانبه، ووصل بالعلم والعمل أرتق

أيده اهللا، آثار آرايه األصيلة، وبانت يف الصالح . أوليائه وداً، وأفضلهم قصداً، وأكرمهم عهداً، حني ظهرت له
ه، واإلصالح، ميامن مناقبه اجلميلة، ووجب له من العناية واملزيات، أمت ما توجبه معارفه، وتقتضيه جمادته وزهادت

وأعلن، بأنه دام عزه، أحق من حفظت عليه، مرتبة صدور العلماء الراسخني يف . اليت ال يفند يف وصفها واصف
العلم، وأبقيت مزية ما متيز به من التقى والورع الكافلي واحللم، وبرع بصلة العناية جبانبه، ملا أهلته إليه معرفته من 

لدين من املسلمني، وأفصح بأنه أوىل خمصوص بالتجلة والتوقي، نف املتعلمني، وإرشاد من يسترشده يف مسايل ا
وأمر، أعلى اهللا أمره، أن يستمر له، ولزوجه احلرة . وأجدر منصوص على أن قدره لديه معتمد بالتكرمي والتكبري

صاحل السين، األصيلة الزكية، التقية الصاحلة، املصونة املكرمة املربورة، عائشة بنت الشيخ الفقيه اجلليل العامل ال
األرضي، أيب إسحق بن احلاج، ما اطردت به العادة هلما قدمياً وحديثاً، وتضمنه . الزاهد الفاضل، املرحوم املقدس

املؤرخ أحدمها بالعشر األواخر لشوال عام مخسة وثالثني وستماية، من صرف النظر يف . الظهريان الكرميان
الوجوه، ويؤديا فيه حق هللا تعاىل، ما مثلهما علماً وديناً من يؤديه، أعشارمها وزكواهتما إليهما، لضعا ذلك يف أحق 

موكوالً ذلك هللا، إىل ما لديهما، من نشر األمانة، مصروفاً إىل نظرمها اجلاري، مع العلم والديانة، وجتديد أحكام ما 
فها، وتباين أجناسها وأوصافها، بأيديهما من الظهاير واألوامر القدمية واحلديثة، املتضمنة تسويغ األمالك، على اختال

هلما وألعقاب أعقاهبما، على التأبيد والتخليد، واحملاشاة من اللوازم، واملعلوز وللغارم، وأن يطرد لشركائهما، 
وعمرة أمالكهما، ووكاليهما، وحواشيهما، ومن اتصل هبما، مجيل العناية، وحفيل الرعاية، وموصول احلماية، 

مل به مدى األيام، وتتواىل التمشية له، من غري انصرام على الدوام، مويف بذلك، ما حيق االستمرار الذي يطرد الع
جلانب الفقيه العامل، األوحد األسىن، أب يبكر، أدام اهللا عزته، من حظوظ اإلجالل، منتهي فيه، إىل أبعد آماد 

صف به من الديانة، اللذين أضفيا العنايات الشريفة، الفسيحة اجملال، مقضي على حق ما انفرد به من العلم، وات
فمن وقف على هذا الظهري الكرمي من الوالة والعمال، وساير والة األشغال، وليتلقه . عليه مالبس البهاء واجلالل

  .وكتب يف الثاين عشر من ذي احلجة عام ثالثة وأربعني وستمائة. بغاية االئتمار واالمتثال، إن شاء اهللا
  مشيخته

وروى عن أيب . أمحد بن منذر اإلشبيلي، تال عليه بإشبيلية، وعلى عباس ابن عطية أيب عمرو أخذ عن أيب العباس
فصحب أبا إسحق . وانتقل إىل أملرية. حممد عبد الكبري اإلشبيلي، وصحب أبا احلسن بن زرقون وتفقه عليه

  .مث انتقل آخر عمره إىل سبتة. وأجاز له أبو عبد اهللا بن هشام الشواش وغريه. البليفيقي وأخذ عنه، وتزوج ابنته
  شعره

  :نقلت من خط شيخنا أيب الربكات قوله يف غرض الوصية
  ويا قلب كم تأسى ويا دمع كم جتري... الليل النوى هل من سبيل إىل فجر 

  وأن تربحوا إال القليل عن الفكر... أىب القلب إال أن يهيم حببكم 
  ودعتكم سريتركت لديكم حني ... رحلت عنكم ال بقليب وإمنا 

  ورب وصال مستعاد من اهلجر... أعود بدهر الوصل من حني هجركم 



  لزهدي فيكم بل حرصت على الرب... للعباب نفسي لست أنفق قربكم 
  فاصرب إن اخلري أمجع يف الصرب... تقطع أكباد عليكم صبابة 

  وإن كان خريا فهو عنهم من الشر... ويا لقلب من ال يصلح الصرب عنهم 
  فقدتكم فيها عياناً من العمر... ما كنت أحسب ساعة  فلوالهم

  لبتك لعمري من أخ سامل الصدر... أال يا أخي فامسع وصايت فإهنا 
  حببك عند اهللا مدخر األجر... حيبك يف ذات اإلله ويبتغي 

  مراعاة حق اهللا يف السر واجلهر... ال إمنا التوفيق كنت من أهله 
  فعاله أيضاً ويف الندى واألمروأ... بتوجيده يف ذاته وصفاته 

  يصح عن املختار والسادة الغر... فثابر على القرار واألثر الذي الذي 
  وكن هبا مستمسكا أبد الدهر... وعد لك اخلريات عما سواها 

  سلكت وال يلفى سبيال إىل مكر... إذا يسلك الشيطان فجاً سوى الذي 
  يف الرب والبحر فقد ظهر اإلفساد... وفرق األجناس حاشى تقيهم 

  فإنك منه يا أخي لعلى ذكر... وال تنسين واذكر أخاك بدعوة 
  :قال شيخنا أبو الربكات، ومن شعره، ومن خطه نقلت

  رحبت هبم وعدت عليك تضيق... للصاحلني إىل الصالح طريق 
  فغدت إىل طلب النجاة تتوق... صرفوا النفوس من اهلوى عن صوهبا 

  :منها بعد أبيات
  يف صدره قلب عليك شفيق... لعني استمع من ناصح يا قرة ا

  روح لروحك يف اخللوص شقيق... أنت الشقيق والدة ولذلك يل 
  وخز عبالت للجهول تروق... ال ختد عنك ترهات أحدثت 

  فالشغل عنك لغريه تفريق... واعكف على القرآن دهرك واجتمع 
  صديقيتضاعف اإلميان والت... واهجر بين الدنيا فإن هبجرهم 

  نفقت هلم يوم القيامة سوق... واحلق بقوم قد عنوا بتجارة 
  فسبابه قال الرسول فسوق... واحفظ لسانك عن إذاية مسلم 

  والعبد طول حياته مرزوق... ال تبك هم الرزق فهو مقدر 
  ودع الفضول فمنه ضل فريق... ولترض بالرمحن رباً حاكماً 

  م بالعقول مروقإن التحك... حلوا عقال عقوهلم وحتكموا 
  يف أفق حبك يا حبيب شروق... ولقد أتتك نصيحيت ولشمسها 
  فمكان سدهتا إليك سحيق... فكن القريب مكانه من نفعها 

  فأخوك غاية بازه التحقيق... واصطد بباري العزم أطيار الرضا 
  يف الصعب من شأنه التصفيق... ولتجعل التسبيح شأنك إنه 
  يذهب بك التشقيق والتوفيق... ال  واقنع بعلم الوحي علماً مث

  عطشاً إذا مل تسق منه رحيق... ال ترض فيه بالدنية ولتمت 



  منه الركيك نعم ومنه رقيق... ما كل علم يهتدى حبصوله 
  تسلو النفوس به ومنه هنيق... كمدارك األصوات منها طيب 

  قلب إليكم أمجعه مشوق... وعليكم مين حتية من له 
  :ما نصه، وكان بعض السفهاء قد كتب إيل بيتني من شعرومها وقال، ألفيت خبطه

  ومثلك من تلقى إليه الوسائل... إليك أبا بكر رفعت وسيليت 
  بأرضكم إال اهتمامك ساحل... غرقت ببحر الذل يوما وليس يل 

  :وأساء احملاولة يف دفعها، فصرفته، ومل أقف عليهما، فضرب عليهما، وكتب يف ظهرمها
  فأنسيت ما قد كنت فيه من الذل... ر مبوطن عزة حللت أبا بك

  وكيف يطيب الفرع من ذلك األصل... وأصلك من كرب وكن متكرباً 
  :وكتبت إليه صحبة دراهم وجهت هبا إليه

  ملثلك ما إن زال تبلى هبا مثل... جفوت وما زال اجلفا سجية 

  ألصلرأى الفرع حمموداً فعاب على ا... وما قلت يف أصلي فكذبة فاجر 
  فما الكرب من شأين وال كنت يف ذل... وباإلفك ما عثرت ال حبقيقة 
  ويف نائبات الدهر للعقد واحلل... وما زلت واهللا احلميد مكرماً 

  متد مىت تسخط وعند الرضا حتل... ولو كنت من يتقى اهللا مل تكن 
  غرقت ببحر الذل يف زمن احملل... أما قلت أين ساحل لك عندما 

  تبث يل الشكوى وتديل مبا تدل... املدح بالذم قبل أن وكيف نسخت 
  على الصعب من سب الكرام أو النيل... ولكن لؤم الطبع حيمل أهله 

  عليك من األوغاد حيسب يف الفصل... إن كان بعض الكرب نقصا فإنه 
  فقرياً من التقوى سليباً من العقل... وما الذل إال ما أتى بك حنونا 

  توايف خسيس النفس والقول والفعل... ذها خسيسة ومطلوبك الدنيا فخ
  ومهما فقدت األصل ال عار يف البخل... وما اجلود إال ما أصبت مكانه 

  فلست إلسداء الصنيعة باألهل... ومثلك من جيفي ويقلب خاسئاً 
  ولكنين عودت نفسي عادة من البذل مل أعدل هبا قط عن نذل

  فيها يا بن خانية النعل لسعيك... فخذها حلاك اهللا غري مبارك 
  ولكنه قد يدر اجلهل باجلهل... ومثلي من يوذي فيحتمل األذى 

  من احلكما القتل أذهب للقتل... وقد قال من ال شك يف قوله 
  قبلناك أخذاً يف أمورك بالعدل... فإن زدتنا زدنا وإن كنت نادماً 

  صلمبا شئت من قطع وما شئت من و... ففي كل شيء لست عنك مقصرا 
قال الشيخ، قول اهلاجي، وأصلك من كرب، معناه التعريض يكون سلف أيب بكر بن مهيب، علوا يف أنفسهم 

وتكربوا، فثاروا بسبب ذلك بطبرية وجهاهتا، ثار منهم عبد الرمحن جد أيب بكر، مث حسن، مث عامر أخوه، وإىل هذا 
  :أشار أبو بكر بن مهيب بقوله يف بعض شعره

  نت ريساًإن مل أكن ملكا فك



  :وأنشد يف الصلة الزبريية قوله رمحه اهللا
  أبقى هبا رمقي ودار نابية... أملي من الدنيا املباحة كسرة 
  فكأهنا يف القفر دار خالية... قد أضرب الزمان عن سكاهنا 

  :ومن شعره يف املقطوعات
  وصح اشتياقي والسلو سقيم... ترحل صربي والولوع مقيم 

  من زينت خدي ورداً عليه أقوم... بعطف فيا ليت شعري هل أفوز 
  بقليب من شوقيت إليك جحيم... ويا جنة قد حيل بينها 

  دخوله غرناطة

قال الشيخ، دخل غرناطة مرتني، أخربين بذلك الشيخ القاضي أبو احلسن ابن عبيدة، وهو بصري بأخباره، إذ هو من 
  .ويف اخلطابة بأملرية أخرى أصحاب سلفه، وممن رافق جده يف الكتب عن بعض األمراء مدة،
  .تويف بسبتة أو لليلة من مجادة اآلخرة عام مخسة وأربعني وستماية

  ابن خطاب الغافقي
  حممد بن عبد اهللا بن داود بن خطاب الغافقي

  حاله
باهة كان كاتباً بارعاً، شاعراً جميداً، له مشاركة يف أصول الفقه وعلم الكالم، وغري ذلك، مع ن: من صلة ابن الزبري

وورد على غرناطة، واستعمل يف الكتابة السلطانية مدة، وكان معلوم . وحسن فهم، ذو فضل وتعقل وحسن مست
مث إنه رجع إىل مرسية، وقد ساءت أحواهلا، فأقام هبا مدة، مث انفصل عنه، وقد اشتدت . القدر، معظما عند الكافة

  .أحواهلا، واستقر بالعدوة بعد مكابدة

ا أبو احلسن اجلياب رمحه اهللا، قال، كان شكس األخالق، متقاطباً، زاهياً بنفسه؛ ابتدأ يوماً كتاباً قلت، أخربين شيخن
مصدراً خمطبته، فقال فيه يصف صاحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عفوة العفوة، وتركه ألمر عرض له، فنظر 

أنه وهم، وأراد الصفوة فأصلحه، فلما عاد إليه الفقيه عمر اللوشي، وهو كاتب املقام السلطاين، فظن لقصوره 
ونظر إليه مزقه، وكسر اآللة، وقال ال أقيم مبوضع بلغ فيه اجلهل إىل هذا القدر، وبتسور به اإلصالح، على قلم 

وزعموا أن . وانصرف، واستقر بتلمسان، كاتباً عن سلطاهنا أيب حييىي يغمراسن بن ريان. يطمع بعد يف مقامه
اهللا بن األمري أيب زكريا، استقدمه على عادته يف استدعاء الكتاب املشاهري والعلماء وبعث إليه  املستنصر أبا عبد

ألف دينار من الذهب العني، فاعتذر ورد عليه املال، وكانت، أشق ما مر على املستنصر، وظهر له علو شأنه، وبعد 
  .مهته

  مشيخته

حمرز، وعن األستاذ أيب بكر حممد بن حممد املعروف روى عن القاضيني أيب عيسى بن أيب السداد، وأيب بكر 
  .بالقرشي، وقرأ ومسع على هؤالء ببلده، وأجاز له كتابة أبو الربيع بن سامل وغريه

  شعره



  :من ذلك قوله
  وإذا دهتك ملمة فتصرب... أقنع مبا أوتيته تنل الغنا 

  رمنا زيادة ذرة مل نقدر... واعلم بأن الرزق مقسوم فلو 
  أحداً تعش عيش الكرام وتؤجر... بالعباد فال تسل  واهللا أرحم

  ورأيت نفسك قد غوت فلتبصر... وإذا سخطت لبؤس حالك مرة 
  لعظيم نعمته عليك وتشكر... وانظر إىل من كان دونك تذكر 

  :ومما قاله يف صباه
  دهاه من حلاظ رشاك... يا دعوة شاك ما قد 

  ح شاكمن ناظريه يف سال... ظيب تصدى للقلوب يصيدها 
  فاتر ساج عليه سيم النساك... ورمى وإن قالوا رنا عن 

  أبصرت منه خمايل الفتاك... قد كنت أحذر بطشه لو أنين 
  حيمي ثغورك أو حيوط محاك... أو ما عليه وال عليه حاكم 

  أبذا يظل دم الغريب طالك... أو ما جلارك ذمة مرعية 
  يات ظباكفإذا ظباءك ماض... إين استتمت إىل ظاللك ضلة 
  قوال وال ترثي لدمعة باك... ما يل أخاطب بانة ما أن تعي 

  رمحي لديك فأرجتي رمحاك... أكرمية احليني هل ملتيم 
  عذر ملن مل يصبه ثراك... أصبتين بعد املشيب وليس من 

  واهللا يشهد أنين لوالك... وال ما جذبت عنائي لوعة 
  دعت عيناك من ال جييب إذا... ملا دعا داعي هواك أجبته 

  راض بأن أصلى وال أسالك... أصليتين نار الصدود وإنين 
  باهللا من أفتاك قتل فتاك... وأحبت ما منع التشرع من دمي 

  شباك ختلك أو بطعن سباك... وتركت قليب طايراً متخبطا 
  كي ال يتيح يل الكرى لقياك... ومنعت أجفاين لذيذ منامها 

  أعرت الشمس بعض حالكأن ... ولقد عجبت وأنت جد خبيلة 
  لكن أعلل مطمعي بعالك... إين أليأس من وصلك تارة 

  هال خلعت علي من سيماك... أمساك أنك قد خفضت مكانيت 
  حظي لديك مناسباً مغناك... إين معناك املتيم فليكن 

  وكذا الصبا فصباك مثل محاك... تثين معاطفك الصبا خوطية 
  مستك الورى بسمك ألذاك... أبعدتين منها بطعنة رامح 

  فيه احلياة استودعتها فاك... أأموت من عطش وثغرك مورد 
  وضعت أداة النفي يف اسم ملاك... هال تين عن حلوة فلعله 

  :وقال جييب أبا عبد اهللا بن مخيس رمحه اهللا، عن قصيدة بعث هبا إليه أوهلا
  قد لذ مورود وطاب مراد... رد يف حدايق مايها مرتاد 



  وظباً كما رنت العيون حداد... دون زرق محامها زرق األسنة 
  :هذه األبيات

  مرعى يرف نباته ومهاد... نعم املراد ملن غدى يرتاد 
  كما صالت على العادي بدا ناد... سالت على العايف جداوله 

  إىل حيث السيادة تبتىن وتشاد... فشددت رحل مصييت منه 
  ارة تعتادخضراً فوق خض... وركبت ناجية مبارية الصبا 

  من كان من سكاهنا استبداد... يغتادها سكاهنا قلب على 
  متضي عليهم حكمها أعواد... عجباً هلم أحالمهم عادية 
  ملا دعاين حنوها الرواد... خرب تلمساناً بأنين جيتها 

  ملا دعاين حنوها الرواد... وعاقتها مسعاً ومل أر حسنها 
  اساً حدثوا فأجادإال أن... وعاقتها مسعاً ومل أر حسنها 
  وبراه ال خيفى عليه فؤاد... ولرب حسن ال ثواه ناظر 

  سكاهنا ال ختفى وال حياد... ودخلتها فدخلت منها جنة 
  وعال تغاضر دوهنا التعداد... ورأيت فضال باهرا ومكارما 
  يف نورهم أبدا لنا استمداد... أهل الرواية والدراية والندا 
  ولدى السكينة والنهى أطواد.. .فهم إذا سيلوا حبار معارف 
  ومن الورى قتر ومنه وهاد... درجاهتا ينحط عنها غريهم 
  مبكانة ما فوقها مزداد... فأجلهم وأحلهم من مهجيت 

  لو أن أسود مقليت مداد... وأود حني أخط أطيب ذكرهم 
  :وقال خياطبه وقد وقف على بعض قصيدة

  وهاج رسيسى فهفا قريضك بن... رقت حواشي طبعك ابن مخيس 
  ما للشروق به وسري العيس... وملثله يصبو احلليم وميترى 

  لك يف البالغة والبالغة بعض ما حتويه من أثر حمل رييسى
  متهدت ذاك وذا بعلم الطوس... نظم ونثر ال تباري فيهما 

  :وقال عند وفاته ورمبا نسبت لغريه
  اكاليس يغفو عن الذنوب سو... رب أنت احلليم فاغفر ذنويب 
  وأقمين على طريق هداكا... رب ثبت عند السؤال لساين 

  رب كن إذا وقفت ذليال ناكس الرأي استحي أن أراكا
  وأنا قد أحبت عهد محاكا... رب من يل والنار قد قربت يل 

  غري أين أعددت صدق رجاكا... رب مايل من عدة ملآىل 
  حلمك اجلم غره فعصاكا... رب أقررت أين عبد سوء 

  مل تزل رامحاً فهب يل رضاكا... اجلواد باخلري دوماً  رب أنت



  باجترايي فأنت أهل لذاكا... رب إن مل أكن لفضلك أهالً 
  نثره

  :ومن نثره ما خاطب به صديقني له مبرسية من مدينة إشبيلية

حبمد اهللا  من إشبيلية، وحايل. كتبت، كتب اهللا لكما فوزاً باحلسىن، وأجناكما من مثرات إحسانه أكثر ما جيىن
حسنة، ونفسي حبب قربكما مرهتنة، وعلى مبا لديكما من السراوة اليت جبلتما على فطرهتا، وامتزمتا يف االجتالء 
بغرهتا، علم ال يدخله الشك، ونسبيت إىل ودكما الذي لبسته معلماً وتقلدته حمرماً، ال يعرب عن معناها إال مبا ال 

وصلنا إشبيلية ضحوة يوم الثالثاء خامس . مداده، ونأخذ يف حديث سواه فلنثن عنان القلم عن. يزال، وال ينفك
ربيع اآلخر، ولقينا اإلفانت على ميلني، وفزنا مبا ظهر من بشره واعتنايه بقرار اخلاطر، وقرة العني، ونزلنا يف األخبية 

ا، وعرض علينا النزول يف خارج البلد، موضعا يعرف بالقنب، قد تفجر عيونا، ومجع ماؤه وهواؤه من احملاسن فنون
الديار داخل املدينة، فرأينا املقام فيه، أحد األسباب املسعدة على حفظ الصحة املعينة، ورغبنا عن املدينة حلرها 

وملا ثاب من النشاط البارح، واستقل من املطي الرازح، طفت يف . الوهاج، وغبارها العجاج، ومايها األجاج
اينها املشيدة ومنازهلا، ورأيت انسياب أراقشها؛ وتقصيت آثار طريانتها وبراقشها خارجها وداخلها، ووقفت على مب

على أين ما رأيتها إال . فشاهدت من املباين العتيقة، واملنارة األنيقة، ما ميال أعني النظار، وينفسح فيه جمال االعتبار
رى من مغانيها إال طلال دارسا، والتلمح وبان عنها الظرف، ونبا عنها الطرف، فال ت. بعد ما استوىل عليها اخلسف

من بدايعها إال حمياً عابسا، لكن الرائي إذا قدر وضعها األول، وركب ومهه من مباينها ما حتلل، وختيل يف ذهنه 
ملا دان إال بدن، . حسنها ومتثل، تصور حسناً يدعو إىل اجملون، ويسلى عن الشجون لوال أهنا عرضت ألمشط راهب

قارب وحسيب أن أصفها مبا يقيها من القبول، وأقول إهنا يف البالد مبنزلة الربيع من الفصول، ولوال  وال تقرب بغري
  .أن خاطري مقسم وفكري حده مثلم، لقضيت من اإلطناب وطراً، ومل أدع من معاهدها عيناً إال وصفتها وال أثراً

  .تويف بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست ومثانني وستماية
  ابن الصايغ

مد بن عبد اهللا بن حممد بن لب األمي يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن الصايغ، بالصاد املهملة، والغني املعجمة، من حم
  .أهل أملرية

  حاله
كان سهال، سلس القياد، لذيذ العشرة، دمث . من خط شيخنا أيب الربكات يف الكتاب املؤمت على أنباء أبناء الزمن

فورا عن النصب، يركن إىل فضل نباهة وذكا، حياسب هبا عند التحصيل والدراسة، األخالق، مياال إىل الدعة، ن
والدؤوب على الطلب، من رجل جيري من األحلان على مضمار لطيف، ومل يكن له صوت رخيم، يساوق إنطباعه 

بدار  واستعمل. وحاول من ذلك بيده مع أصحابه، ما الذ به الظرفاء منهم. يف التلحني، خيرب ذلك باألوتار
مث هنضت به مهته . األشراف بأملرية، فأحكم تلك الطريقة يف أقرب زمان، وجاء زمامه يروق من ذلك العمل شأنه

إىل أرفع من ذلك، فسار إىل غرناطة، وقرأ هبا العربية وغريها، واخنرط يف سلك نبهاء الطلبة ألدىن مدة، مث رحل إىل 
كان يشكوها، وأخذ يف ..... يتجاوز القاهرة ملوافقة هواها علةبالد املشرق يف حدود العشرين وسبعمائة، فلم 

قال شيخنا املذكور، ورأى يف صغره فارة أنثى، . إقراء العربية هبا، وعرف هبا إىل أن صار يدعي بأيب عبد اهللا النوي



  .فقال هذه قرينة، فلقب بذلك، وصار هذا اللقب أغلب من إمسه ومعرفته
نشأ ببلده مسثمراً عن ساعد . جل معرفة ال يغيض، وصاحب فنون يأخذ فيها ويفيض: وجرى ذكره يف التاج مبا نصه

مث أخذ يف إراحة ذاته، وشام بإرقة لذاته، مث . اجتهاده، وشارك يف قنن العلم ووهاده، حىت أينع روضه، وفهق حوضه
ب الفلك، وخاض سار يف البطالة سري اجلموح، وواصل الغبوق بالصبوح، حىت قضى وطره، وسيم بطره، ورك

اللجج احللك، واستقر مبصر على النعمة العريضة، على شك يف قضائه احلجة العريضة، وهو مبدرستها الصاحلية، 
  .نبيه املكانة، معدود يف أهل العلم والديانة

  مشيخته
باحلضرة على  قرأ بأملرية على املكثب أيب عبد اهللا املريقي، وأخذ عن شيخ اجلماعة أيب احلسن بن أيب العيش، وقرأ

  .وأخذ بالقاهرة عن األستاذ أيب حيان، وانتفع به وجباهه. اخلطيب أيب احلسن القيجاطي وغريه
  شعره

فمن شعره ما نقله إلينا احلاج احلافظ . قال شيخنا أبو الربكات، وكان أخذ من قرض جيد الشعر باحلظ الوافر
  .املكثب أبو جعفر بن غصن، حسبما قيده عنه مبصر

  حكما بفيض مدامع األماق... ار ولوعته أشواق بعد املز
  أذكى هليب فؤادي اخلفاق... وخفوق جني النسيم إذا سرى 

  من ذا الذي لغد فدينك باق... أمعللي ن التواصل يف غد 
  وإذا تولت مل تنل بلحاق... إن الليايل سبق قد أقبلت 

  راقصوب الغمام الواكف الرق... فصفح متدونه على احلمى سقى احلما 
  قلب سليم يا له من راق... فيه لذي القلب السليم وداده 

  ال كان يف األيام يوم فراق... قلب غداة فراقهم فارقته 
  يفتري للعال بنجايب ونياق... يا سارياً والليل ساج عاكف 
  خري الربية ذي املنخل الرباق... عرج على مثوى النيب حممد 
  عهود وصحة امليثاقحفظ ال... ورسول رب العاملني ومن له 

  والطاهر األخالق واألعراق... الظاهر اآليات قام دليلها 
  وجبينه كالشمس يف اإلشراق... بدر اهلدى البادي آياته 

  باجلود واإلرفاد واإلرفاق... الشافع املقبول من عم الورى 
  سارت رسالته إىل اآلفاق... والصادق املأمون أكرم مرسل 

  قبضت عنان اجملد باستحقاق... م يداً أعلى الكرام نداً وأبسطه
  محي الوطيس ومشرت عن ساق... وأشد خلق اهللا إقداما إذا 

  وجتول سبحاً يف الدم املهراق... أمضاهم واخليل تعثر يف القنا 
  من بعد إشراق مضى ونفاق... من صري األديان ديناً واحدا 

  ظل ظليل وارف األوراق... وأجحلنا من حرمة اإلسالم يف 
  ما ناله كسف ونكس حماق... و أن للبدر املنري كماله ل

  أمن السفني غوايل اإلغراق... لو أن للبحرين جود ميينه 



  ذابت نفوسهم من اإلشفاق... لو أن لآلباء رمحة قلبه 
  واجلاه والشرف القدمي الباق... ذو العلم واخلفي املنجلي 

  سحب النوال تدر باألرزاق... آياته شهب وغر بنانه 
  وربت ريب اإلميان وهو الشاق... فاحت فيوح األرض وهو غياثها 

  وهدى وتأديب حبسن سياق... ذو رأفة باملؤمنني ورمحة 
  مرسى الفخار وغاية السباق... وخصال جمد أفردت باخلصل يف 

  كم آية فقدت وهن بواق... ذو املعجزات الغر واآلى اليت 
  وكان ذا إفالق فلق الصباح... ثنت املعارض خرياً ملا حكت 
  الورى ملقام صدق فوق ظهر براق... يقظ الفؤاد سرى وقد هجع 

  حىت جتاوزهن سبع طباق... ومسا وأمالك السما حتفه 
  :منها

  وانبت من هذا للورى بطالق... يا ذا الذي اتصل الرجا حببله 
  إين من األعمال ذو إمالق... حيب إليك وسيليت وذخرييت 
  ختتال بني الوخد واألعناق... راً وإليك أعملت الرواحل ضم
  وتقودهن أزمة األشواق... حيدو هبن من النحيب مردد 

  وهي القسى برين كاألفواق... غرض إليه فوقنا أسهماً 
  وسع الورى بالنايل الدقاق... وأخنتها بفنايك الرحب الذي 

  وكفى هبا هبة من الرزاق... وقوي مؤملك الشفاعة يف غد 
  حتيي النفوس بنشرها الفتاق... ام حتية وعليك يا خري األن

  أرج الندى مبدحك املصداق... تتأرج األرجاء من لفحاهتا 
  :منها

  مسك األنوف وأمثد األحداق... قسماً بطيب تراب طيبة إنه 
  ملعامل الرمحن أي نفاق... وأثبار مسجده الذي برحابه 
  منظومة بترايب وتراق... ال جود فيه بأدمع أسالكها 

  وعلى كرام جدره بعناق... بتقبيل على حصبايه أغدو 

  نور يلوح بصفحه املهراق... وعليك ذا النورين تسليم له 
  خريت له بشهادة وصداق... كفواً لنيب وكفوا على جنة 

  سبقوا إىل اإلسالم أي سباق... وعلى أب السبطني من سبق األىل 
  طالقشرف على التعميم واإل... الطاهر الصهر ابن عم املصطفى 

  ومقتح األحكام عن إغالق... مبدي القضا من وراء حجاهبا 
  بصوارم تفري القفار رقاق... يغزو العداة بغلظة فيعيدهم 

  مبطار يوم وغي وال مبطاق... راياته ال شيء من عقياهنا 
  عند النظام ليايل النساق... وعلى كرام سنة عثرت هبم 



  تشب للطراق جنح الظالم... ما بني أروع ما جد نريانه 
  عما قدود مثلهن رقاق... وأخي حروب صده رشف القنا 

  شقت كمام روض عن أطواق... ما غردت شجواً مطوقة وما 
  والتابعني هلم ليوم تالق... وعلى القرابة والصحابة كلهم 

نتهت للفتح معركتها وملا سين اهللا يف الروم الوقعة املبرية والوقيعة الشهرية، اليت أجلت عن قتل مليكهم معركتها، وا
وحركتها، وعمت اإلسالم بإتعاس فل الكفر بركتها، قدم مع الوفود من أهل بلده، وهنأ أمري املسلمني بفتحه ذلك، 

  :وطلوع ولده، فقال
  وحسامه أم بارق ملاح... أمليك أم بدر الدجا الوضاح 

  وعمادها األعالم واألرماح... أعلى املسالك ما بنته يد التقى 
  ملك خالفته هدى وجناح... يدعي خليفة ربه  وأحق من

  أفىن العداة حسامه السفاح... كأمري أندلس وناصرها الذي 
  وأعز من شرفت به األمداح... أمسى امللوك أبو الوليد املرتضى 
  وبراحتيه ترزق األدواج... هو دوحة امللك العلي فروعها 

  حنطق الكتاب وخطت األلوا... ومبحو رسم عداته بلباته 
  مل يبد خشية نوره اإلصباح... بدر الكمال لو أن بدرا مثله 
  الرتاع خشية فيضه املالح... حبر النوال لو أن بدرا مثله 

  فخبا له قدح وخاب قداح... وملثله قاد اجلياد عدوه 
  إن اهلوى بأليفه طماح... أهواه شيطان اهلوى يف جلة 

  احكل املطامع للغيب فص... طمع الشقي أضله وأذله 
  وبسعد جدك ربنا فتاح... فأبادهم وملوكهم فتح بدا 
  وصفاح يفري هبن صفاح... وقواصل تربي هبن مفاصل 

  لسيوف جودك يف النفوس جراح... مل تفن كلهم سيوف اهلند بل 
  وحيث فوتاً عاجال فرياح... ما زال حي عداك حيسد ميتهم 
  جناحواسب النسا فيما عليك ... فاقتل كبريهم واحي صغريهم 

  ومحاك يا منصور ليس يباح... تستبيح ما حاط العداة وما محوا 
  جلفون أعمى ينجلي مصباح... يامة الكفران تفنيداً وهل 

  وجوان يرتشف الندى فندميه غربانه ووساده الصفاح
  قطر املنايا الصارم الطفاح... وكذلك املطران جاد رسومه 
  ي أم األشباحأصنافكم هذ... أروس أم تبيض النعام مبرجنا 

  باملال واألسرى وهن فساح... ما للمطامري اشتكت من ضيقها 
  كشح وجيش املسلمني وشاح... جارت بكم أبطالنا فكأنكم 

  أيرام عن خيل اإلله براح... تبا لرومي يهيم براحة 
  ولليل جنح الكفر تغيض جناح... قصت قوادمكم فما إقدامكم 



  كيف يكون االستفتاح سترون... هذا فال تستعجلوا ببالدكم 
  ونباهتا الرحيان والتفاح... قد انثنت بطحاؤنا حبطامكم 

  أمل النجاح وحينه جيتاح... تاهللا ما كنتم بأول عسكر 
  بسيوفنا إن إفكه لصراح... القس غركم ليهلك نسلكم 

  غدراً ومكراً إنه لوقاح... كم ذا يسخركم ويسخر منكم 
  :منها

  بوا انتشاو الدما للراحطل... وفوارس نشوا هلب فراس 
  مع أهنم غر الوجوه صباح... أربوا على األسد اهلزبر بسالة 

  ووطيسها حامي الصلى لفاح... خاضوا حبار احلرب يطمو حبرها 
  عن النوال والنزال سجاح... ما هم ببذل نفوسهم ونفيسهم 

  مسكا تضوع عرفه النفاح... وإذا هم ذكروا بناد فانتشق 
  وحيفهم حيث اعتدوا أو راح... يقدم مجعهم فغدا وراح النصر 

  خلصاء قد عمتهم له أفراح... سناك موالنا بسعد مقيل 
  ملك ومهالته هدى وصالح... وبنجلك البدر الذي آفاقه 
  وبذا نارت أربع وبطاح... بدر البدور فال بدار عليه 

  خسفت به األوجال واألتراح... فلكم عدو أفل بزوغه 
  كل حببك نفسه ترتاح... جتدد  وهنا ونالك باألمري

  قد جاء بعد الشدة اإلجناح... قد جاء بعد العسر يسر شامل 
  ولنا حبمدك بعده إفصاح... فاحلمد هللا الذي قد خصنا 

  كالزهر إذ هتدى شذاه رياح... وعلى املقام املولوي حتية 
  وحميي دجاجر األصيل صباح... ما خط مدحك يف الطروس حمرب 

  .يب ببلده، الشهري الفاضل، أبا احلسن بن شعيب رمحه اهللاوقال يرثي اخلط
  فراق ويل شرق األرض تقواه... بوادي لقد محلت ما ليس لقواه 

  بلغت حبسن الصرب ما متناه... بليت بذا التفريق فاصرب فرمبا 
  تعد والحتصى كرام سجاياه... شجا كل نفس فقد أنفس جوهر 

  رقته حمرابه ومصالهلف... بكى كلنا حزناً عليه كما بكى 
  أجل خطيب باجلاللة مصماه... فلله خطب جليل لقد رمى 

  ومل يشمل الشمل التفجع لواله... فلوالكم يغلب تأسينا األسى 
  ومن جانبت وصل املضاجع جنباه... فلم يبق إال من جفا جفنه الكرى 

  وأصفى بإصفاه اإلله وصافاه... وفاة ملري ويف فويف أجره 
  دل الرضا احملسن الذي أتته بأضعاف الزيادة حسناهأيب احلسن الع

  وأعدل قاض فاضل يف قضاياه... خطيب جال فصل اخلطاب بيانه 
  ولفظ العلى الفخ األصيل ومعناه... وجسم اهلدى الرحب السبيل وروحه 



  حليم طاهر القلب أواه... مطيع رفيع خاضع متواضع كرمي 
  خجال أرض هبا حط نعالهمتيد ... مىت ميشي هوناً ليس إال ملسجد 

  تلذ هبا األمساع ما كان أحاله... تكلمه عرف وذكر وحكمة 
  فما زال خيشى اهللا والكل خيشاه... كذا صمته خوف وفكر وخشية 

  وتبحر بالليل للتغمض عيناه... يصوم وقد طال النهار مهجراً 
  وكم غاسق من حندس الليل أحياه... فكم دارس أحياه من أربع التقا 

  ومنه استفاد الطيب أطيب رياه... طيبا أصالً وذكراً وترية  فيا
  وأمن سين مشس الضحى من حمياه... ويف حشرقة حتن ومرجتاً وباطنا 

  فتعرفه يف الصاحلني بسيماه... حمياً يروي الناظرين هتلالً 
  كذا من أحب اهللا حببه اهللا... حببك هامت كل نفس منيبة 

  وآثر ذياك الضريح وأنداه... فما أنعم األرض اليت بك قدست 
  ورضوان بشراه بذلك بشراه... بشراك إنا قد شغلنا حبزننا 

  هلم يعتري من بعده العز واجلاه... عزاً ألهليه األهلة أهنم 
  ومل تكن الشمس املنرية إاله... نال شعيب يف الزمان بدوره 

  نعم أسنيه حببه مأواه... أعزي أوىل اإلميان كال بفقده 
  وغاداه صوب الغاديات ومياه...  ومسى احليا ذلك الثرى سقى اهللا

  من الغيث وكاف السحاب وأسخاه... كما قد سقاه ليلة الدفن ربه 
  فقد رضي احلمن عنه وأرضاه... ترضوا عن القاضي اإلمام خطيبكم 

  صالة هبا ميحو املسيء خطاياه... وصلوا على هادي األنام نبيكم 
  إن سرت سحراً ريح الصبا خبزاماه... اح عليك سالم اهللا ما الروض ف

  .تويف رمحه اهللا يف رمضان حتقيقاً من سنة مخس على شك وسبع ماية، أخربين بذلك من يوثق به
  حممد بن عبد اهللا بن احلاج البضيعة

  .من أهل مالقة، وتردد كثرياً على احلضرة، مسترفداً ومنشداً، ويف غري ذلك من األغراض يكىن أبا عبد اهللا
  حاله وشعره
شاعر اختذ النظم بضاعة، وما ترك السعي يف مذاهبه ساعة، أجرى يف املال، ال يف اخلال، وجعل ذكره : من اإلكليل

دلوه يف الدال، وركض يف حبلة النجبا النجايب، ورمى يف اخلواطي بسهم صايب، فخرج هبرجه ونفق، وارتفد 
أمن املنون، من رجل مكفوف األذى، حسن احلالة إال إذا، هذا  وهو اآلن قد ساملته السنون، وكأمنا. بسببه وارتفق

  .قلت، ثبت هذا واملذكور حي، وقد مات رمحه اهللا
  :ومن شعره

  غنيت به حيث الغىن مبدمي... رجاي يف املوىل العظيم عظيم 
  حديث حديث مل يزل وخدمي... وحسيب الرجا فيمن عليه معويل 

  ثقة أن الكرمي كرمي على... وما عرفت نفسي سوى باب فضله 



  فإن قيل عين مذنب قلي سيد كفيل بغفران الذنوب رحيم
  فجانبه نعمى لنا ونعيم... وما اعتصم اململوك إال حببله 

  طريق جلنات النعيم قدمي... رضاه سبيل للنجاة وحبه 
  :وأنشد يوماً األمري ثالث األمراء من بني نصر يهنيه بامللك ويعزيه

  وحتت لواء من ترى اجلنود... بنود على من تنشر اليوم ال
  .وقال على هذا الكذا، الذي بني يديك فخجل، وعظم استظراف احلاضرين لذلك

  .تويف يف كذا وسبعمائة
  حممد بن عبد اهللا بن فطيس

  .وقال األستاذ من بيت فطيس األلبرييني. يكىن أبا عبد اهللا من أهل مالقة
  حاله

يذكر أنه دخل يوماً . أيام بين حسون، خيف عليهم، وله فيهم أمدح كثرية قال، طبيب ماهر، وأديب شاعر؛ كان يف
  :على القاضي أيب مروان بن حسون، بعد انقطاع عن زيارته، فعتبه القاضي، فاعتذر، مث أنشد

  ومن سنا وجهه سراجا... يا حامالً من عاله تاجاً 
  لكنت من بابك الرتاجا... لو كان رودي عديل ودي 

  نفسي وروحي عليك عاجا... يك شخصي إ، مل يعرج عل
  .وذكره ابن عسكر يف كتابه

  ابن احلكيم اللخمي
حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن حيىي بن حممد بن فتوح ابن حممد بن أيوب ابن حممد بن احلكيم اللخمي ذو 

، وبيت بني عباد، إىل الوزارتني، يكىن أبا عبد اهللا رندي النشأة، إشبيلي األصل، يرجع بيته، وبيت بني حجاج
وقدم ذو . خرثومة واحدة، وانتقل سلفه إىل رندة يف دولة بين عباد، وحيىي جد والده هو املعروف باحلكيم لطلبه

الوزارتني على حضرة غرناطة أيام السلطان أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن نصر، إثر قفوله من احلج يف رحلته اليت 
 بن رشيد الفهري، فأحلقه السلطان بكتابه، وأقام يكتب له يف ديوان اإلنشاء، إىل أن رافق فيها العالمة أبا عبد اهللا

تويف هذا السلطان، وتقلد امللك بعده ويل عهده أبو عبد اهللا املخلوع، فقلده الوزارة والكتابة، وأشرك معه يف 
ه السلطان بالوزارة، ولقبه ذا فلما تويف أبو سلطان، أفرد. الوزارة، أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان الداين

غدوة يوم الفطر، مستهل شوال . الوزارتني، وصار صاحب أمره، إىل أن تويف حبضرة غرناطة قتيال، نفعه اهللا تعاىل
  .سنة مثان وسبعمائة، وذلك لتاريخ خلع سلطانه، وخالفة أخيه أمري املسلمني، أيب اجليوش، مكانه

  حاله

لفضيلة والسراوة، ومكارم األخالق، كرمي النفس، واسع اإليثار، متني احلرمة، عايل كان رمحه اهللا تعاىل علماً يف ا
اهلمة، كاتباً بليغاً، أديباً، شاعراً، حسن اخلط، يكتب خطوطاً على أنواع، كلها مجيلة االنطباع، خطيباً، فصيح 

مبدته للفضائل أسواق، وأشرقت  القلم، زاكي الشيم، مؤثراً ألهل العلم واألدب، براًً بأهل الفضل واحلسب، نفقت
كان رمحه اهللا فريد دهره مساحة، وبشاشة، ولوذعية، وانطباعاً، رقيق : ومن عائد الصلة. بإمداده للفضائل آفاق

احلاشية، نافذ العزمة، مهتزاً للمديح، طلقاً ألمل، كهفاً لغريب، برمكي املائدة، مهليب احللوى، ريان من األدب، 
يقوم على املسائل الفقهية، ويتقدم الناس يف باب التحسني والتقبيح، ورفع . ستكثراً من الفائدةمضطلعاً بالرواية، م



راية احلديث والتحديث، نفق بضاعة الطلب، وأحيا معامل األدب، وأكرم العلم والعلماء، ومل تشغله الساسة عن 
الكتب، حىت ضاقت قصوره عن خزائنها،  النظر، وال عاقه تدبري امللك، عن املالعة والسماع، واإلفراط يف اقتناء

قام له الدهر على رجل، وأخدمه صدور البيوتات، وأعالم الرياسات، وخوطب من . وأثرت أنديته من ذخائرها
  .البالد النازحة، وأمل من اآلفاق النائية

  رحلته ونباهته

ة، فحج وزار، وجتول يف بالد رحل إىل احلجاز الشريف من بلده، على فتاء سنة، أول عام ثالث ومثانني وستمائ
املشرق، منتجعاً عوايل الرواية يف مظاهنا، ومنقراً عنها عند مسين شيوخها، وقيد األناشيد الغريبة، واألبيات املرقصة، 

وانصرف . وأقام مبكة شرفها اهللا، من شهر رمضان إىل انقضاء املوسم، فأخذ هبا عن مجاعة يأيت ذكرهم يف مشيخته
شرفة، مث قفل مع الركب الشامي إىل دمشق، مث كر إىل املغرب، ال مير مبجلس علم أو تعلم إال روى أو إىل املدينة امل

واحتل رندة حرسها اهللا أواخر عام مخسة ومثانني وستمائة، وأقام هبا عيناً يف قرابته، وعلماً يف أهله، معظماً . روى
وورد رندة يف أثر ذلك، يف شهر مجادة . عة الربمكيةعندهم، إىل أن أوقع السلطان بالوزراء من بين حبيب، الوقي

  :اآلخرة من عام ستة ومثانني وستماية فتعرض إليه، ومدحه، وهنأه بقصيدة طويلة، من أوليات شعره، أوهلا
  سبب أم ذاك من ضرب احملال... ل إىل رج عشيات الوصال 

واستدعاه إىل الوقادة على حضرته، فوفد  فلما أنشدها إياه، أعجب به، وحبسن خطه ونصاعة ظرفه، فأثىن عليه،
واستمرت . إليها يف آخر العام املذكور، فأثبته يف خواص دولته، وأحظاه لديه إىل أن رقاه إىل كتابة اإلنشاء ببابه

حاله، معظم القدر، خمصوصاً باملزية، إىل أن تويف السلطان، ثاين امللوك من بين نصر، وتقلد امللك بعده، ويل عهده 
عبد اهللا، فزاد يف إحظائه وتقريبه، ومجع له بني الكتابة والوزارة، ولقبه بذي الوزارتني؛ وأعطاه العالمة، وقلده أبو 

  .األمر، فبعد الصيت وطاب الذكر، إىل أن كان من األمر ما يأيت به الذكر قريباً إنشاء اهللا تعاىل
  مشيخته

. لعبدري السفاح، القرآن العظيم بالروايات السبعقرا برندة على الشيخ النحوي أيب احلسن علي بن يوسف ا
واستجاز له يف صغره . وعلى اخلطيب هبا أيب القاسم ابن األيسر، وأخذ عن والده مجيع مروياته. والعربية وغري ذلك

  .أعالم ذلك الزمان، وأخذ يف رحلته عن اجللة من اجلملة الذين يضيق عن أمثاهلم احلصر
ومنهم الشيخ أبو . بن عساكر، لقيه باحلرم الشريف، وانتفع به، واستكثر من الرواية عنهفمنهم أبو اليمن جار اهللا 

ومنهم الشيخ الشريف أبو العباس أمحد بن عبد . العز عبد العزيز بن عبد املنعم احلراين املعروف بابن هبة اهللا احلراين
ومنهم الشيخ أبو الصفا خليل بن أيب بكر . اهللا بن عمر بن معطي بن اإلمام اجلزائري، جزائر املغرب، نزيل بغداد

ومنهم الشيخ شرف الدين . ومنهم الشيخ رضي الدين القسطميين أبو بكر. بن حممد املرادي احلنبلي، لقيه بالقاهرة
ومنهم عبد . احلافظ أبو حممد عبد املؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار املصرية يف احلديث ومؤرخها وحافظها

د بن يوسف بن أمحد اخليمي شهاب الدين أبو عبد اهللا نزيل مشهد احلسني بن علي، قرأ عليه قصيدته املنعم بن حمم
  :البائية الفريدة اليت أوهلا

  إليك آل النقصي وانتهى الطلب... يا مطلباً ليس يل يف غريه أرب 
  :ومنها البيت املشهور الذي وقع النزاع فيه

  د حكيت ولكن فاتك السببلق... يا بارقاً بأعايل الرقمتني بدا 



ومنهم حممد بن بكر بن خلف بن أيب . ومنهم عبد املوىل حيىي بن محاد البعلبكي، مولده سنة إحدى عشرة وستمائة
ومنهم . ومنهم الشيخ أبو الفضل األديب مجال الدين بن أيب اخلري بن علي بن عبد اهللا بن رواحة. القاسم الصفار

ومسع . شي مجال الدين أبو صادق، ومن خترجيه األربعون املروية باألسانيد املصريةحممد بن حيىي بن عبد اهللا القر
احللبيات من ابن عماد احلراين، والشيخ أيب الفضل عبد الرحيم خطيب اجلزيرة، ومولده سنة مثان وتسعني 

مد بن إمساعيل بن ومنهم الشيخ حم. ومنهم الشيخ حممد بن عباس األشعري تقي الدين احلافظ أبو القاسم. ومخسمائة
ومنهم الشيخ عبد . ومنهم أبو البدر بن عبد اهللا ابن أيب الزبري الكاتب املصري. عبد اهللا بن عبد اجمليد األمناطي

ومنهم زينب بنت . ومن رؤساء شيوخه؛ الشيخ حميي الدين أبو الفضل. الرحيم بن عبد املنعم بن خلف التدمريي
هم حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد اخلراساين، أبو عبد اهللا موقر الدين، ومن. اإلمام الفضل، ومسعت من أبيها

ومنهم الشيخ شهاب الدين . ومنهم الشيخ حممد بن حيىي بن هبرية الشيياين شرف الدين. وألبسه خرقة التصوف
بن عبد اهللا  ومنهم الشيخ علي بن عبد الكرمي. أمحد بن عيسى بن عيسى بن يوسف بن إبراهيم بن إمساعيل السلفي

ومنهم الشيخ غازي بن أيب الفضل بن عبد الوهاب . الدمشقي، أبو احلسن، ولد سنة سبع وتسعني ومخسماية
ومنهم الشيخ نور الدين علي بن حممد أيب الربكات األنصاري املقرئ حبرم اخلليل، مسع من أيب احلسن . اجلالوي

  .حلنفيومنهم يوسف بن داود بن عيسى بن أيوب ا. علي بن شجاع
ومنهم امللك األوحد يعقوب بن امللك الناصر صالح الدين، وداود بن امللك املعظم عيسى بن امللك العادل أيب بكر 

ومنهم الشيخ . ومنهم عبد املنعم بن حيىي بن إبراهيم بن علي بن جعفر القرشي الزهري خطيب القدس. بن أيوب
ومنهم الشيخ علي بن عبد . ياس، مسع من ابن صيصريعبد احلفيظ ابن بدران ويدعى علي الدين من أهل بان

. ومنهم الشيخ حممد بن حممد بن سامل ابن يوسف بن اسلم القرشي، مجال الدين. الرمحن بن عبد املنعم املقدسي
. ومنهم الشيخ أمحد بن أمحد الزجاجي البغدادي الغمام تقي الدين. ومنهم عبد الواسع بن عبد الكايف مشس الدين

ومنهم فاطمة بنت إبراهيم بن حممد بن حممود بن جوهر البعلبكي، الشيخة . د اجلميل بن أمحد ين الزجاجومنهم عب
ومنهم الشيخ عبد السالم بن حممد بن مزروع . ومنهم الشيخ يوسف ابن أيب ناصر السفاوي. الكاتبة اخلرية أم اخلري
ومنهم الشيخ عبد . شافعي البخاري مشس الدينومنهم الشيخ أمحد بن عثمان، بن حممد ال. أبو حممد عفيف الدين

ومنهم الشيخ حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الباقي بن . اهللا بن خري بن أيب جممد بن خلف القرشي
ومنهم الشيخ علي بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن زريق . علي الصواف شرف الدين

ومنهم الشيخ سليمان بن علي بن عبد اهللا الكاتب التلمساين عفيف الدين الصويف األديب . بتونسالكاتب، لقيه 
ومنهم الشيخ حممد بن علي بن أمحد بن علي بن حممد بن احلسن بن عبد اهللا بن . نزيل دمشق، ومولده بتلمسان

الكاملية بالقاهرة املعزية ومنهم الشيخ أمحد امليموين البسيت القسطالين قطب الدين، الغمام املفيت شيخ دار احلديث 
ومنهم . ومنهم الشيخ أمحد بن حممد بن عبد الظاهر مجال الدين. عبد الكرمي بن علي بن جعفر القرشي مجال الدين

ومنهم الشيخ عبد اهللا بن حممد بن حممد بن أيب بكر الطربي إمام الروضة . حممد بن حممد بن إبراهيم النجاشي
ومنهم الشيخ عبد . ومنهم الشيخ فخر الدين عثمان بن أيب حممد بن إمساعيل بن جندرة. ة القدسيةالنبوية مث الصخر

ومنهم الشيخ ثابت بن علي بن عبد العزيز بن قاسم . العزيز بن عبد الرمحن بن عبد العلي بن أنسكرت فخر الدين
أبو اهلامات جربيل بن إمساعيل بن سيد ومنهم الشيخ أمني الدين . بن عبد الرازق، مسع على ابن املغري البغدادي

ومنهم الشيخ حممد بن أمحد بن عبد اهللا األندلسي األصل شرف الدين، مسع من علم الدين . األهل الغساين



ومنهم الشيخ حممد بن حممد الشامي الشافعي الدمشقي إمام مسجد أيب بكر الصديق رضي اهللا . الشيخوين وغريه
  .ومنهم الشيخ حيىي بن اخلضر بن حامت األنصاري، يعرف بابن عز الدولة. الزبيدي عنه، يدعى مشس الدين، مسع من

وأجاز له مجاعة، منهم ابن عماد احلراين، ومنهم ابن حيىي بن حممد بن حممد اهلمداين كمال الدين، ومسع من ابن 
رف بابن اجلوزي مسع على ومنهم الشيخ عبد امللك أبو املعايل بن مفضل الواسطي، ع. الزجاج وابن رواح احلمريي

ومنهم اإلمام مفيت . مجاعة، منهم شعيب الزعفراين، ومنهم الشيخ حممد بن أمحد بن ياسر بن شاكر احلاكمي
ومنهم اخلطيب أبو عبد اهللا . ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن خليل العسقالين املكي. املسلمني رضي اهللا عنه

ومنهم قاضي القضاة ببالد إفريقية أبو العباس ابن . بن رحيمة الكناين خطيب جباية حممد بن صاحل بن أمحد بن حممد
ومنهم الفقيه العالمة الوزير أبو القاسم حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن . الغماز البلتسي، لقيه بتونس

م الشيخ املغريب أبو حممد احلجاج ومنه. ومنهم الشيخ أبو حممد عبد اله بن يوسف اخلاليب. يوسف ين جزي الكليب
ومنهم الشيخ املغريب أبو حممد احلجاج ابن يوسف ين إبراهيم بن . ابن يوسف بن إبراهيم بن عتاب، لقيه بتونس

ومنهم اإلمام . ومنهم الشيخ الفقيه أبو بكر بن حممد ابن إبراهيم بن حممد بن يربوع السبيت. عتاب، لقيه بتونس
ومنهم اإلمام أبو .  عبيد اهللا بن أمحد بن عبيد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن أيب الربيع القرشيقدوة النحاة أبو احلسني

ومنهم اخلطيب القاضي أبو عمرو . علي ناصر الدين منصور بن أمحد ابن عبد احلق الزواوي املشدايل من أهل جباية
  .املشرق واملغربإىل طائفة كبرية من أهل . إسحق بن أيب إسحق بن عبد الوهاب الرندي

  حمنته

أغلى به األمري ويل العهد، بسبب أمور اختلف فيها، منها أبيات يف هجو الدولة النصرية، اهللا أعلم بصحة نسبتها 
إليه، فأوقع به وناله بني يديه نكال كبري أفلت منه برفق، واختفى مدة يف املآذن املقفلة واألماكن اخلفية، حىت أصحى 

  . برد أمره إليه، وستياليه على ما وراء بابهله جو سخطه، وقضى اهللا
  من روى عنه

وكان ممدوحاً، . أخذ عنه اخلطيب الصاحل أبو إسحق بن أيب العاصي، وتدبج معه رفيقه عبد اهللا بن رشيد وغري واحد
مدح  ومن بديع. وممن مدحه الرئيس أبو حممد عبد املهيمن احلضرمي، والرئيس أبو احلسن بن اجلياب، وناهيك هبما

  :ابن اجلياب له، قصيدة راثية رائقة، يهنيه فيها بعيد الفطر منها يف أوهلا
  أهال مبقدمك امليمون طائره... يا قادماً عمت الدنيا بشائره 
  من السعادة أجناد تظاهره... ومرحباً بك من عيد حتف به 

  أبدي بك البشر باديه وحاضره... قدمت فاخللق يف نعمى ويف جذل 
  والروض قد بسمت منه أزهره... بست أثواب سندسها األرض قد ل

  ملا سقاها دراكاً منك باكره... حاكت يد الغيث يف ساحاته حلال 
  وفاح فيها من النوار عاطره... فالح فيها من األنوار باهرها 

  والزهر قد رصعت منه منابره... وقام فيها خطيب الطري مرجتال 
  و اليوم لألبصار ناشرهفها ه... موشي ثوب طواه الدهر آونة 
  والطري من طرب تشدو مزاهره... فالغصن من نشوة يثين معاطفه 
  كما بدت لك من خل ضمائره... وللكمام انشقاق عن أزاهرها 



  قامت لدين اهلوى فيه شعائره... هللا يومك ما أذكى فضائله 
  وكم مجال بدا للناس ظاهر... فكم سريرة فضل فيك قد خبئت 

  فما لفضلك من ند يظاهره... األيام قاطبة فافخر حبق على 
  قيست بفخر أويل العليا مفاخره... فأنت يف عصرنا كابن احلكيم إذا 

  تضاءل الشمس مهما الح زاهره... يلتاح منه بأفق امللك نور هدى 
  طالت مبانيه واستعلت مظاهره... جمد صميم على عرش السماك مسا 
  عالمه والندى الفياض زاخرهأ... وزارة الدين والعلم الذي رفعت 

  ساوت أواثله فيه أواخره... وليس هذا ببدع من مكارمه 
  حبر وآراؤه العظمى جواهره... يلقى األمور بصدر مه منشرح 
  حبر وآراؤه العظمى جواهره... راعى أمور بصدر منه منشرح 
  كمثل علياه معدوماً نظائره... راعي أمور الرعايا معمالً نظراً 

  تنال ما عجزت عنه عما كره...  يف تدبريه حكماً وامللك سري
  فهو املهيب وما ختشى بوادره... سياسة احلكم ال بطش يكدرها 
  فالرشد ال تتعداه مصائره... ال يصدر امللك إال عن إشارته 

  كأمنا دهره فيه يشاوره... جتري األمور على أقصى إرداته 
  ها مصادرهأنست موارده في... وكم مقام له يف كل مكرمة 
  كأنه مثل قد سار سائره... ففضلها طبق اآلفاق أمجعها 
  يرى الصباح فيعشي منه ناظره... فليس جيحده إال أخو حسد 
  ال ملك أسعد من ملك يؤازره... ال ملك أكرب من ملك يدبره 
  يا حسن ملك به ازدانت حماضره... يا عز أمر به أشتدت مضاربه 
  ويشهد الدهر آتيه وعابره... ا تثين البالد وأهلوها مبا عرفو
  تعساً حلاسده املقطوع دابره... بشرى آلمله املوصول مأمله 

  واجلود قد أسبلت سحاً مواطره... فالعلم قد أشرقت نوراً مطالعه 
  عال على كل عايل القدر قاهره... والناس يف بشر وامللك يف ظفر 
  ا سرائرهبيمن من خلصت فيه... واألرض قد ملئت أمناً جوانبها 

  تساجل البحر إن فاضت زواخره... وإىل أياديه من مثىن وواحدة 
  كساه أمواله الطويل دفاتره... فكل يوم تلقانا عوارفه 

  شكراً ولو أن سحبانا يظاهره... فمن يؤدي ملا أواله من نعم 
  فلثمها خري مأمول تبادره... يا أيها العبد بادر لثم راحته 
  عصر يباريك أو دهر تفاخره... يم على وافخر بأن لقيت ابن احلك

  فأجره لك وافيه ووافره... ويل الصيام وقد عظمت حرمته 
  واهنأ به قادماً عمت بشائره... وأقبل العيد فاستقبل به جذالً 

  :ومن مدح الرئيس أيب حممد عبد املهيمن احلضرمي له قوله



  وللنجم طرف بالصباح كليل... تراءى سحريا والنسيم عليل 
  شوى أدهم الظلماء منه خجول... لفجر هنر خاضه الليل فاعتلت ول

  طالئع شهب السماء جتول... بريق بأعلى الرقمتني كأنه 
  وخرق ستر الغيم منه نصول... فمزق ساجي الليل منه شرارة 
  وفاضت عيون للغمام مهول... تبسم ثغر الروض عند ابتسامه 

  ها من صباه مشوليدار علي... ومالت غصون البان نشوي كأهنا 
  هلن حفيف فوقها وهديل... وغنت على تلك الغصون محائم 
  يطيح خفيف دوهنا وثقيل... إذا سجعت يف حلنها مث قرقرت 
  إليه رسوم دوهنا وطلول... سقى اهللا ربعاً ال يزال يشوقين 

  من الودق هتان أجش هطول... وجاد رياه كلما ذر شارق 
  سفوح على تلك العراص مهول ...ومايل أستسقي الغمام ومدمعي 
  وتكثر من تعذاهلا وتطيل... وعاذلة باتت تلوم على السرى 

  ونأي على ما خيلت ورحيل... تقول إىل كم ذا فراق وغربة 
  سناء وتبقى الذكر وهو مجيل... ذريين أسعى لليت تكسب العال 

  حنيال فحد املشريف حنيل... فأما تريين من ممارسة اهلوى 
  تزين ويف قد القناة ذبول... الرباعة صفوة وفوق أنابيب 

  وال بات منه للسعود نزيل... ولوال السرى مل حيتل البدر كامال 
  ملا كان حنو اجملد منه وصول... ولوال اغتراب املرء يف طلب العال 

  ألصبح ربع اجملد وهو حميل... ولوال نوال ابن احلكيم حممد 
  ه إال جنوم قبيلوليس ل... وزير مسا فوق السماك جاللة 
  هضاب وأما يف الندى فسيول... من القوم أما يف الندى فإهنم 

  وطابت فروع منهم وأصول... حووا شرف العلياء إرثا ومكسباً 

  مرهتا مشول مرجف وقبول... وما جونة هطالة ذات هيدب 
  من الربق عنها للعيون كلول... هلا رجل من رعدها ولوامع 

  سلت شقاشقها عند اهلياج فحولكما هدرت وسط القالص وأر
  إذا ما توالت للسنني حمول... بأجود من كف الوزير حممد 

  يتم عليها أذخر وجليل... وال روضة باحلسن طيبة الشذا 
  تعطر منها للنسيم ذيول... وقد أذكيت للزهر فيها جمامر 

  ترددها أجفاهنا وحتيل... ويف مقل النور للطل عربة 
  تفاقم خطب للزمان يهول... كلما بأطيب من أخالقه الغر 

  تفوت يدي من رامها وتطول... حويت أبا عبد اإلله مناقباً 
  ونائل ميناك الكرمية نيل... فغرناطة مصر وأنت خصيبها 

  ببخل وهل نال العالء خبيل... فداك رجال حاولوا درك العال 



  فكان له مما أراد حصول... ختريك املوىل وزيراً وناصحاً 
  إليك فلم يعدل ميينك سول... اليد األمور مفوضا وألقي مق

  هنوض مبا أعيا سواك كفيل... وقام حبفظ امللك منك مؤيد 
  مبيد العدا للمعتفني منيل... وساس الرعاي منك أشوس باسل 

  على وجنتيه للنضار مسيل... وأبلج وقاد اجلبني كأمنا 
  لبثينة يف احلب وهو مجي... هتيم به العلياء حىت كأهنا 

  حسام ملا نالت ظباه فلول... له عزمات لو أعري مضاؤها 
  سرى ذكره يف اخلافقني فأصبحت إليه قلوب العاملني متيل

  فأصبح يف أقصى البالد جيول... وأغدي قريضي جوده وثناؤه 
  برحلي هوجاء الثجاء ذلول... إليك أيا فخر الوزارة أرقلت 
  سريهن ذميل بأيدي ركاب... فليت إىل لقياك ناصية الفال 

  ضوامر أشباها لقسي حنول... تسددين سهماً لكل ثنية 
  ذراك برحلي هوجل وهجول... وقد لفظتين األرض حىت رمت إىل 

  ولذ مقام يل به وحلول... فقيدت أفراسي به وركائيب 
  عليها ألحداث الزمان دحول... وقد كنت ذا نفس عزوف ومهة 
  عترته رقة وحنوللذاك ا... وهتوي العال حظي وتغري بضده 

  فصونك يل أن الزمان مديل... وتأيب يل األيام إال إدالة 
  وكل اعتزاز قد عداك مخول... فكل خضوع يف جنابك عزة 

  شعره

فمن ذلك قوله، . وبضاعته يف الشعر مزجاة، وإن كان أعلم الناس بنقده، وأشدهم تيقظاً ملواقعه احلسنة وأضدادها
  :، وهو إذا ذاك فىت ميأل العني أهبة، ويستميل القلوب لباقة، وهي، ومن خطه نقلتورفعه إىل السلطان ببلده رندة
  سبب أم ذاك من ضرب احملال... هل إىل رد عشيات الوصال 

  أهنا تثبت براءاً باعتالل... حالة يسرى هبا الوهم إىل 
  غري أشواقي إىل تلك الليال... وليايل ما تبقى بعدها 

  ونعيمي آمر فيها ووال... ي إذا جمال الوصل فيها مسرح
  مزجت بني قبول واقتبال... وحلاالت التراضي جوله 

  وبأكناف مين أسين نوال... فبوادي اخليف خفي مسعد 
  ال وال بالعذل يف ذاك أبال... لست أنسى األنس فيها أبداً 

  فرأيت البدر يف حال الكمال... وغزال قد بدا يل وجهه 
  مل يكن إال على فضل اعتدال ...ما أمال التيه من أعطافه 

  بعده للناس حظاً يف اجلمال... خص باحلسن فما أنت ترى 
  بسواه عن هواه غري سال... من تسلى عن هواه فأنا 

  فكم نلت به أنعم حال... فلئن أتعبين حيب له 



  ووشاحاه مييين ومشال... إذ آللئ حيده من قبلي 
  طيف اخليالوترامى الشخص ال ... خلف النوم يل السهد به 

  مزجك الصبهاء باملاء لزالل... فيداوي بلماه ظمئي 
  أو أشادت ثنا امللك األوحد األمسى اهلمام املتعال

  مل تكن إال حمقاً يف املقال... ملك إن قلت فيه ملكاً 
  أن ترى رمساً ألصحاب الضالل... أيد اإلسالم بالعدل فما 

  معالومعال يا هلا خري ... ذو أياد مشلت كل الورى 
  وصفات باجلالالت حوال... مهة هامت بأحوال التقى 

  بني صوم وصالة ونوال... وقف النفس على إجهادها 
  :ومنها يف ذكر القوم املوقع هبم

  أمره فاستوجبوا سوء نكال... وفريق من عتاة عاندوا 
  مع شيطان هلم كان موال... غرهم طول التجايف عنهم 

  ا يف سوء تدبري وحالأهله... فلقد كانت هبم رندة أو 
  برواة ونكريات ثقال... ما يعود اليوم إال بادروا 

  طوقوا العدل بذي البيض العوال... طوقوا النعمى فلما أنكروا 
  فهو اآلن ويف بعد املطال... ما طل الدهر هبم غرميه 

  شدين جورهم شد عقال... ولقد كنت غرمي الدهر إذ 
  هبم صدر احتمالضاق ... ولكم نافرته جمتهداً عندما 
  يف الدنا ويعقبوه يف املآل... أعقبوا جزاء ما قد أسلفوا 

  :وهي طويلة ومنها
  أعجزت عن شكرها كنه املقال... أيها املوىل الذي نعماؤه 
  بديع النظم بالسحر احلالل... ها أنا أنشدكم مهنئاً من 

  مل يزل واهللا يف قليب وبال... فأنا العبد الذي حبكم 
  وتوالها الكبري املتعال... آمايل لكم أورقت روضة 

  فهو ما أدخره من كنز مال... واقتنيت اجلاه من خدمتكم 
  :ومنها

  خدمة تنبئ عن أصدق حال... يا أمري املسلمني هذه 
  سهلت احلب يف ذاك اجلالل... هي بنت ساعة أو ليلة 

  من بعيد الفهم يلغيها وقال... ما عليها إذ أجادت مدحها 
  أبداً بني احتفاء واحتفال... ة الشكر لكم فهي يف تأدي

  :وكتب رمحه اهللا خياطب أهله من مدينة تونس
  وحتمل عظيم شوقي ووجدي... حي حي باهللا يا ريح جند 
  من سالمي هلم على قدر ودي... وإذا ما بثثت حايل فبلغ 



  هم نسوين على تطاول بعدي... ما تناسيتهم وهل يف مغييب 
  جلميل وال لسكان جند... ى يب شوق إليهم ليس يعز

  ملئت أرضهم بشيح ورند... يا نسيم الصبا إذا جئت قوماً 
  وحقوقاً هلم على فأد... فتلطف عند املرور عليهم 

  يف حال شوق لكل رند وزند... قل هلم قد غدوت من وجدهم 
  باعتناء اإلله بلغت قصدي... وإن استفسروا حديثي فإين 
  عنده قل كل شكر ومحد. ..فله احلمد إذ حباين بلطف 

قال شيخنا أبو بكر ولده، وجدت خبطه رمحة اهللا عليه، رسالة خاطب هبا أخاه أبا إسحق إبراهيم افتتحها بقصيدة 
  .أوهلا

  فقضى أسى أو كاد من تذكاره... ذكر اللوى شوقاً إىل أقماره 
  فرمى على وجناتنه بشراره... وعال زفري حريق نار ضلوعه 

  لقرأت سر الوجد من أسطاره... يف خده  لو كنت تبصر خطه
  أفضى عتابكم إىل إضراره... يا عاذليه اقصروا فلرمبا 
  ال تنكروا باهللا خلع عذاره... إن مل تعينوه على برجانه 

  لو أن جند الصرب من أنصاره... ما كان اكتمه ألسرار اهلوى 
  وحديثه ونسيمه ومزاره... خبل اللوى بالساكنيه وطيفهم 

  فأسفحه يف باناته وعراره... خذ دمعي وعرج باللوى  يا برق
  ألقى خطوب الدهر أو جبواره... وإذا لقيت هبا الذي بإخائه 
  فيه وترفيعي إىل مقداره... فاقر السالم عليه قدر حمبيت 
  من مل أكن جلوارهم بالكاره... وأملم بسائر أخويت وقرابيت 

  لى إكبارهأبداً أرى دأيب ع... ما منه إال أخ أو سيد 

  يف حفظ عهدهم على استبصاره... فاثبت لذاك احلي أن أخاهم 
  كال وال السلوان من أوطاره... ما منزل اللذات يف أوطانه 

  :وقال رمحه اهللا يف غرض كلفه سلطانه القول فيه
  ودع عنك التخلق بالوقار... أال واصل مواصلة العقار 

  العذار حيق ملثله خلع... وقم واخلع عذارك يف غزال 
  تعمم بالدجى فوق النهار... قضيب مائس من فوق دعص 

  فصار معرفاً بني الدراري... والح خبده ألف والم 
  بأشفار تنوب عن الشفار... رماين قاسم والسني صاد 

  على صدين من ماء ونار... وقد قسمت حماسن وجنتيه 
  وتلك النار من فرط اسعار... فذاك املاء من دمعي عليه 

  على ما شب فيه من األوار... ه أقام بربع قليب عدبت ل
  فما أحتاج فيه إىل ادكار... ألفت احلب حىت صار طبعاً 



  وهذا فيه أشعاري شعار... فمايل عن مذاهبه ذهاب 
للهجرة كان معي رفيقي الوزير أبو عبد اهللا بن أيب  ٦٨٤وقال العالمة ابن رشيد يف ملئ العببة، ملا قدمنا املدينة سنة 

قاسم احلكيم، وكان أرمد، فلما دخلنا ذا احلليفة أو حنوها، نزلنا عن األكوار، وقوي الشوق لقرب املزار، فنزل ال
وبادر إىل املشي على قدميه احتساباً لتلك اآلثار، وإعظاماً ملن حل يف تلك الديار، فأحس بالشفاء، فأنشد لنفسه يف 

  :وصف احلال قوله
  بيثرب أعالماً أثرن لنا احلبا ...وملا رأينا من ربوع حبيبنا 

  شفينا فال بأساً خناف وال كربا... وبالترب مها إذ كحلنا جفوننا 
  ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا... وحني تبدى للعيون مجاهلا 

  ملن حل فيها أن نلم به ركبا... نزلنا من األكوار منشي كرامة 
  التربا ونلثم من حب لواطئه... نسح سجال الدمع يف عرصاهتا 

  ولو أن كفي متأل الشرق والغربا... وإن بقائي دونه خلسارة 
  يقيم مع الدعوى ويستعمل الكتبا... فيا عجباً ممن حيب بزعمه 

  وبعدي عن املختار أعظمها ذنبا... وزالت مثلي ال تعد كثرية 
  :ومن شعره قوله

  لو الزم اإلنسان إيثاره... ما أحسن العقل وآثاره 
  كما يصون احلر أسراره... فىت نفسه يصون بالعقل ال

  حيتاج أن يعرف مقداره... ال سيما إن كان يف غربة 
  :وقوله رمحه اهللا

  يسر من اهللا أن العسر قد زاال... إين ألعسر أحياناً فيلحقين 
  أنفق وال ختش من ذي العرش إقالال... يقول خري الورى يف سنة ثبتت 
  .وهو من أحسن ما قاله رمحه اهللا

  :شعره قولهومن 
  حبال نوى عمن حيب فقد فقد... فقدت حيايت بالفراق ومن غدا 
  جحيم فؤادي قد تلظى وقد وقد... ومن أجل بعدي من ديار ألفتها 

  :أنشده ابن أيب مدين. وحكى أن ذا الوزارتني املترجم، ملا اجتمع مع الفقيه الكاتب ابن أيب مدين
  يهوي لعمر كطرفه ومسع الفىت... عشقتكمو بالسمع نبل لقاكم 
  فلما التقينا كنتم فوق وصفه... وحببين ذكر اجلليس إليكمو 

  :فأنشده ذو الوزارتني ابن احلكيم قوله
  أهبى من الشمس أو أجلى من القمر... ما زلت أمسع عن علياك كل سين 

  أذىن فوفق بني السمع والبصر... حىت رأى بصرى فوق الذي مسعت 
  :ومن نظمه مما يكتب على قوس
  هللا منتصراً على أعدائه... أنا عدة للدين يف يد من غدا 

  ملن اعتدى حتكي رجوم مسائه... أحكي اهلالل وأسهمي يف رمجها 



  إذ نص خري اخللق حمكم آياته... قد جاء يف القرآن أين عدة 
  سبق القضاء هبلكه وفنائه... وإذا العدو أصابه سهمي فقد 

يب بكر يف كتابه املسمى باملوارد املستعذية، وكان مبدينة وادي آش الفقيه الكذا ومن توقيعه ما نقلته من خط ولده أ
أبو عبد اهللا حممد بن غالب الطريفي، فكتب يوماً إىل الشيخ خاصة والدي وخالصته أيب جعفر ابن داود قصيدة 

  :طويلة على روى السني يشتكي فيها من جور مشرف بلدهم إذ ذاك أيب القاسم بن حسان منها
  وأنت كيس من فيها من أكياس... فيا صفى أيب العباس كيف ترى 

  فقد دنا الفتح لألشراف يف فاس... ولوه إن كان ممن ترتضون به 
  :ومنها يستطر ذكر ذي الوزارتني رمحه اهللا

  من نورهم اقبسونا كل مقباس... للشرق فضل منه أشرقت شهب 
  :فوقع عليها رمحة اهللا تعاىل عليه ورضوانه

  فاألمر يكسوه ثوب الذل والياس... رطت بابن حسان غواثله إن أف
  كان اجلزاء له ضرباً على الراس... وإن تزل به يف جوره قدم 

  لبث أحكامه بالعدل يف الناس... فقد أقامين املوىل بنعمته 
  كتابته

ري فالن، أيده اهللا من األم: فمن ذلك رسالة كتبها عن سلطانه يف فتح مدينة قيجاطة. وهي مرتفعة عن منط شعره
إىل ابننا الذي متنحه احلب والرضى، ونسأل اهللا . ونصره، ووفقه ملا حيب، حىت يكون ممن قام بفرض اجلهاد ونشره

أن يهبه اخلالل اليت تستحسن، والشيم اليت ترتضى، الولد األجنب، األرضى، األجند، األرشد، األسعد، حممد، واىل 
فيق واإلرشاد سداده، وأطلع عليه من أنباء الفتوح املبشرة بالنصر املمنوح، ما يكمل اهللا تعاىل إسعاده، وتوىل بالتو

  .من بغيته يف نصر دين اإلسالم ويسين مراده

أما بعد محد اهللا، الذي جعل اجلهاد يف سبيله أفضل األعمال، الذي يقربه إىل رضاه، وندب إليه مبا وعد من الثواب 
ملؤمنني على القتال، تنبيهاً على حمل الثقة، بأن الفئة القليلة من أوليائه، تغلب الفئة عليه، فقال يا أيها النيب حرض ا

الكثرية من أعدائه، وتدارك دين اإلسالم بإجناز وعده يف قوله، ولينصرن اهللا من ينصره، على رغم أنف من ظن أنه 
تباه، هلداية اخللق لسلوك سبيل احلق، والصالة والسالم على نبيه ورسوله وجم. خاذله، تعاىل اهللا عن خذالن جنده

، حتريضاً على أن ميحوا ظالم ضالهلم " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار : " قال تعاىل فيما أنزل. والعمل مبقتضاه
صلى اهللا عليه وسلم؛ وعلى آله األبرار، وأصحابه األشداء على الكفار، الذين جردوا يف نصرة دينه . بنور هداه

وأمضوا ظباه، وفتحوا ما زوى له من مشارق األرض ومغارهبا، حىت عم اإلسالم حد املعمور  صوارم العزم،
كتب اهللا لكم من مساع البشائر ما يعود بتحويل األحوال، وأطلع عليكم من أنباء الفتوح . فإنا كتبنا لكم. ومنتهاه

باهللا وحده، تظهر لنا ورد مشرع الفتح  من قيجاطة، وبركان ثقتنا. ما يلوح بآفاق اآلمال، مبشرا باليمن واإلقبال
فترج عذب نطافه، واحلمد هللا الذي هدانا ألن نتقلد جنادها، ومنتطي جوادها، ونستوري زنادها، ونستفتح هبا مغالق 

وقد تقرر عند . املآرب، ولطائف املطالب حىت دخلت امللة احلنيفية يف هذه اجلزيرة األندلسية، أغوارها وأجنادها
ام من أهل اإلسالم، واشتهر يف مجيع األقطار اشتهار الصبح يف سواد الظالم، أنا ما قصرنا يف االستنصار اخلاص والع



واالستنفار وال قصرنا عن االعتضاد لكل من أملنا معونته واالستظهار، وال اكتفينا مبطوالت الرسائل وبنات 
موالنا والتالد، وأعطينا رجاء نصرة اإلسالم األفكار، حىت اقتحمنا بنفوسنا جلج البحار، ومسحنا بالطارف من أ

موفور األموال والبالد، واشترينا مبا أنعم اهللا به علينا، ما فرض اهللا على كافة أهل اإلسالم من اجلهاد، فلم يكن بني 
إىل  تلبية املدعو وزهده، وبني قبوله ورده، إال كما حيسو الطائر ماء الثماد، ويأىب اهللا أن يكل نصر هذه اجلزيرة

وملا أسلم اإلسالم هبذه اجلزيرة الغريبة إىل . سواه، وأن جيعل فيها سبباً إال ملن أخلص لوجهه الكرمي عالنيته وجنواه
مثاويه، وبقي املسلمون يتوقعون حادثاً ساءت ظنوهنم ملباديه؛ ألقينا إىل الثقة باهللا تعاىل وحده يد االستسالم، ومشرنا 

هاد عبدة األصنام، وأخذنا مبقتضى قوله العاىل، وأنفقوا يف سبيل اهللا أخذ االعتزام، عن ساعد اجلد واالجتهاد يف ج
فأمدنا اهللا تعاىل بتوايل البشائر، ونصرنا بألطاف أغىن فيها خلوص الضمائر عن قواد العساكر، ونقلنا على أيدي 

وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها، وكيف قوادنا ورجالنا من السبايا والغنائم، ما عد ذكره يف اآلفاق كاملثل السائر، 
وانتشقنا نسيم النصر . وحني أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتوح سافرة احمليا. حيصيها احملصي أو حيصرها احلاصر

املمنوح عبق الريا، استخرنا اهللا تعاىل يف الغزو بأنفسنا، ونعم املستخار، وكتبنا إىل من قرب من عمالنا باحلض على 
وحني واىف من خف للجهاد من األجناد واملطجوعني، وغدوا حبكم رغبتهم يف الثواب على طاعة . هاد واالستنفاراجل

اهللا جمتميعن، خرجنا هبم، ونصر اهللا تعاىل أهدى دليل، وعناية اهللا هبذه الفئة املفردة من املسلمني، تقضي بتقريب 
تعاىل أن حيملنا على جادة الرضا والقبول، وأن يرشدنا إىل طريق وحنن نسأل اهللا . البعيد من آمالنا، وتكثري القليل

. يفضي إىل بلوغ األمنية واملأمول، إىل أن حللنا عشية يوم األحد ثاين يوم خروجنا مبقربة حصن اللقوة، فأدرنا به
ذن باإلسعاد، قصد التدبري، واستشرنا من أوليائنا من حتققنا نصحه فيما يشري، فاقتضى الرأي املقترن بالرشاد، املؤ

قيجاطة ملا رجى من تيسري فتحها، وأمال يف إضاءة فجر األماين لديها، وبيان صبحها، فسرنا نوها يف جيش، جير على 
اجملرة ذيل النقع املثار، ويضيق عن كثرته واسع األقطار، ويقر عني اإلسالم، مبا اشتمل عليه من احلماة واألنصار 

فلما وصلنا إىل وادي يانه على مقربة منها، نزلنا به نريح . إىل قبض أرواح الكفار تطري هبم نياهتم بأجنحة العزم
اجلياد، ونكمل التأهب للقتال االستعداد، وبات املسلمون ليلتهم يسألون اهللا تعاىل بأن مينحهم اإلعانة بتأييده 

نا إليها والعساكر قد انتظمت وحني فجر الفجر وأنار النهار، وقدحنت به األصباح زند األنوار، ركب. واإلمداد
  عقودها
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فلما وصلناها، . والسيوف قد كادت تلفظها غمودها، وبصاير األولياء اجملاهدين قد الح من نصر اهللا تعاىل معهودها
ب النفوس، وجدنا ناسنا قد سبقوا إليها بالبوس، وهتكوا ستر عصمتها احملروس، وأذن هلا بزوال النعم، وذها

فعاجلها األولياء بالقتال، وأهدوا إليها محر املنايا من زرق النصال، ورشقوا جنودها بالنبال، وجدوا بنات اآلجال، 
وتسنم . فلما رأوا ما ال طاقة هلم به، الذوا بالفرار من األسوار، وولوا األدبار، وودعوا الديار وما فيها من اآلثار

لكوه، وخرقوا حجاب الستر املسدول عليه وهتكوه، وتسرعوا إىل البلد الثاين، وقد املسلمون ذروة البلد األول فم
مأل النصارى أسواره من محاة رجاهلم، وانتقوهم من متخريي أبطاهلم، ممن وثقوا بإقدامه يف محاية ضالهلم، فحمل 

حهم من الشقاء، وأظهروا عليهم املسلمون محلة عرفوهم هبا كيف يكون اللقاء، وصرفوهم إىل ما تنصرف إليه أروا
هلم من صدق العزامي ما علموا به أن لدين اإلسالم أنصاراً ال يرغبون بأنفسهم عن الذب عنه ومحاية راياته، وال 

وبادر مجاعة إىل إضرام باب املدينة بالنريان، وعقدوا حتت مساء العجاج . يصدرون إال إىل طاعة اهللا ابتغاء مرضاته
فهزم اهللا النصارى؛ وولوا أدبارهم، . ا النصارى من النبال بشهب تتبع منهم كل شيطانمنها مساء الدخان، ورمو

وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، فأخلوا بروجهم وأسوارهم، وتسنمها املسلمون معلنني شعار اإلسالم، رافعني من 
ا هبا من القوت والعتاد، ودخلوا املدينة، فألفو. الرايات احلمر كواكب يف مساء السعادة تبشر بتيسري كل مرام

واملتاع الفاخر، الذي يربو على العتداد، ما مأل كل ميني ومشال، وظهروا عليها بعد بلوغ األماين على الكمال، 
وقتلوا هبا من احلماة أعداء، أبدوا يف محاية ضالهلم ماضي الغنا واالعتزام وأعملوا فيهم ماضي العوامل وشبا 

القصبة الئذين بامتناعها، معتصمني بعلوها وارتفاعها، متخليلني لضالهلم، وعدم وارتفع الصارى إىل . اإلضرام
فرأينا أن نرقى الرجال إىل أبراج البلد وأسواره، وأمرناهم أن يبيتوا . استبصارهم أن نور اهلدى ال حيل بديارهم

ضع استيطانه من احمللة طول ليلتهم مضيقني على من اعتصم بالقصبة يف حصاره، وعمدنا بالعسكر املظفر إىل مو
فلما بدا ضوء الصباح بنور اإلشراق، والح وجه الغزالة طارحاً شعاعه على اآلفاق، أمرنا . املنصورة واستقراره

بترتيب العساكر على القصبة للحصار، وعينا لكل مجاعة مهنهم جهة يبادرون إىل منازلتها بالقتال أشد البدار، 
مل ختطر للكافرين ببال، وجرعوهم كؤوس املنايا، وأداروا هبا بنات احلنايا،  فانتهى املسلمون من ذلك إىل غاية

فلما . فأفضت السجال وأظهر الكفار، مع وقوعهم يف حبر املوت صربا وطمعوا، أن يقيموا بذلك لصلباهتم عذرا
ا إقدامهم وثبتت رأوا من عزمنا ما مل تتخيله ظنوهنم وأوهامهم، وصابرهم املسلمون عند النزال مصابرة عظم فيه

أقدامهم ألقوا بأيديهم إىل التهلكة، إلقاء من هاله ملعان األسنة، واهتزاز ردينيات القنا، والذوا بطلب األمان لياذ 
الغريق بالساحل، بعد ما أشرف على الفناء، وهبط زعيمهم، مقتحماً خطر تلك املسالك، متضرعاً تضرع من طمع 

ويبقى خدمياً لنا مبا بيده من البالد الكثرية والكتيبة . الك، وشرط أن ميلكنا القصبةيف احلياة بعد ما أخذته أيدي امله
املتخبة، فلم نظهر له عند ذلك قبوالً، ومل جنعل له إىل تكميل ما رغب فيه سبال، فقاده البأس الشديد إىل اإلذعان، 

هد املسلمني مبثلها، وهيئت فأسعفنا رغبته على شروط، بعد ع. ورغب أن يكمل ما نريده على شرط األمان
وحني كملت الشروط حق . األسباب مبا نعتمده من الثقة باهللا وحده يف أمورنا كلها، وذلك على كذا وكذا

التكميل، وظهرت لنا منه إمارات الوفاء اجلميل، دخلنا القصبة محاها اهللا، وقد أغىن يوم النصر عن شهر السالح، 
. ح، ورفعت على أبراجها محر األعالم، ناطقة عن اإلسالم، بالتعريف واإلعالمكما أغىن ضوء الصبح عن نور املصبا



فاحلمد هللا على هذه . ويف احلني وجهنا من يقبض تلك احلصون، ويزيل ما هبا من جرم الكفر املأفون، أمناء ردالنا
هرت للملة احلنيفية على النعمة اليت أحدثت للقلوب استبشاراًً، وخفضت علم التثليث، ورفعت للتوحيد مناراً، وأظ

وهذا القدر من الفتح وإن كان سامي الفخر، باقي الذكر بقائ الدهر، فإننا لنرجو من . أعدائها اعتالء واستكباراً
  اهللا أن يتبعه مبا هو أعلى منه متانة، وأعظم يف قلوب أهل إميان موقعاً وأعز مكانة، وأن يرغم مبا يظهر على

فاستبشروا هبذا الفتح العظيم وبشروا، واشكروا اهللا عليه، . من أظهر له عناداً وخذالناأيدينا من عز اإلسالم، أنف 
وقد كتبنا هذا، وحنن على عزمنا يف غزو بالد الكفار، والسعي احلميد إىل التنكيل هبم . فواجب أن تشكروا

األغوار، ويكثرون القتل واإلضرار، واملسلمون أعزهم اهللا يف أرضهم يشنون املغار، وميتلكون األجناد منها و
. ا من عز اإلسالم، أنف من أظهر له عناداً وخذالنا.واإلسار، وحيمون أينما نزلوا السيف والنار، والسالم

وقد كتبنا هذا، وحنن على عزمنا . فاستبشروا هبذا الفتح العظيم وبشروا، واشكروا اهللا عليه، فواجب أن تشكروا
إىل التنكيل هبم واإلضرار، واملسلمون أعزهم اهللا يف أرضهم يشنون املغار،  يف غزو بالد الكفار، والسعي احلميد

  .وميتلكون األجناد منها واألغوار، ويكثرون القتل واإلسار، وحيمون أينما نزلوا السيف والنار، والسالم
آه مبقتضى وها أنا أجري منه على حسن معتقده، وأكله يف هذا الغرض إىل ما ر: ومن نثر آخر إجازة ما صورته

تودده، وأجيز له ولولديه، أقر اهللا هبما عينه، ومجع بينهما وبينه، رواية مجيع ما نقلته ومحلته، وحسن اطالعه يفصل 
واهللا سبحانه . من ذلك ما أمجلته، فقد أطلقت هلم اإلذن يف مجيعه، وأحبت هلم احلمل عين، وهلم االختيار يف تنويعه

قال هذا حممد بن عبد الرمحن بن احلكيم حامداً هللا عز وجل، . علها يف ابتغاء مرضاتهوتعاىل خيلص أعمالنا لذاته، و جي
  .ومصلياً ومسلماً

  وفاته

واستولت يد الغوغاء على . قتل محه اهللا صبيحة عيد الفطر من عام مثانية وسبعمائة، وذلك لتاريخ خلع سلطانه
فضاع هبا مال ال يكتب، وعروض ال يعلم هلا . متام أمره منازله، شغلهم هبا مدبر الفتنة، خيفة من أن يعاجلوه قبل

قيمة من الكتب، والذخرية والفرش واآلنية والسالح واملتاع واخلرثي، وأخفرت ذمته، وتعدى به عدوة القتل إىل 
  .املثلة، وقانا اهللا مصارع السوء، فطييف بشلوه، وانتهب فضاع ومل يقرب، وجرت فيه شناعة كبرية، رمحه اهللا تعاىل

  مولده
وممن رثاه شيخنا أبو بكر . برندة ظهر يوم االثنني احلادي والعشرين من ربيع األول املبارك، من عام ستني وستمائة

  :يب شربين رمحه اهللا تعاىل بقوله
  وما غض من مقدارها حادث البال... سقى اهللا أشالء كرمن على البلى 

  ناه مهمالوأمهل قدر ما عهد... ومما شجاين أن أهني مكاهنا 
  فما كنت إال عبدها املتذلال... أال أصنع هبا يا دهر ما أنت صانع 

  لقد جئتها شنعاء فاضحة املال... سفكت وما كان الرقوء نواله 
  عدا فغدا يف غيه متوغال... يكفي سبنيت أزرق العني مطرق 

  قتيل تبكيه املكارم والعال... لنعم قتيل القوم يف يوم عيده 
  فؤادي فما ينفك ما عشت مثكال... ن احلكيم ملثكل إال إن يوم اب

  ففي احلشر نلقاه أغر حمجال... فقدناه يف يوم أغر حمجل 



  فلم تشكر النعمى ومل حتفظ الوال... مست حنوه األيام وهو عميدها 
  فناء بصدر للعلوم حتمال... وخانته رجل يف الطواف به سعت 

  األحياء أن مهلهال فمن مبلغ... وجدل مل حيضره يف احلي ناصر 
  تبارك ما هبت جنوباً ومشأال... يد اهللا يف ذاك األدمي ممزقا 

  له فأرى للترب منه مقبال... ومن حزين أن لست أعرف ملحداً 
  فباألمس ما كان العماد املؤمال... رويدك يا من قد غدا شامتاً به 

  وقد ظل يف أوج العال متوقال... وكنا نغادي أو نراوح بابه 
  بدمع إذا ما أحمل العام أخضال... ناه يوماً فاستهلت جفوننا ذكر

  ومل ندر ماذا منهما كان أطوال... وما زج منه احلزن طول اعتبارنا 
  له كان يهدي احلي واملأل األىل... وهاج لنا شجواً تذكر جملس 
  من الناس حتماً أو تقدم مقبال... به كانت الدنيا تؤخر مدبراً 

  كرمي إذا ما أسبغ العرف أجزال... ات على فىت لتبك عيون الباكي
  على حامل القرآن يتلى مفصال... على خادم اآلثار تتلى صحائحا 

  مكارمه يف األرض مشكاً ومندال... على عضد امللك الذي قد تضوعت 
  وضعنا لديه كل إصر على عال... على قاسم األموال فينا على الذي 

  كان يف حاجاتنا متعلالوما ... وأين لنا من بعده متعلل 
  مييناً لقد غادرت حزناً مؤثال... أال يا قصري العمر يا كامل العال 
  عليك صالة فيه يشهدها املال... بسوء املصلى أن هلكت ومل تقم 

  وسنتها حمفوظة لن تبدال... وذاك ألن األمر فيه شهادة 
  فضالسعيداً محيداً فاضالً وم... فيا أيها امليت الكرمي الذي قضى 

  تالقي ببشرى وجهك املتهلال... لتنهل من رب السماء شهادة 
  فما ودع القلب العميد وما قال... رثيتك عن حب ثوى يف جواحني 

  وكنت له ذخراً عتيداً وموئال... ويا رب من أوليته منك نعمة 
  ومل يدكر ذاك الندى والتفضال... تناساك حىت ما متر بباله 

  صفيف شواء أو قديداً معجال... يرابض يف مثواك كل عشية 
  ويذهل مهما أصبح األمر مشكال... حلي اهللا من ينسى األذمة رافضاً 
  تركت بدور األفق بعد أفال... محانيك يا بدر اهلدى فلشد ما 

  فغادرت مين اليوم قلباً مقتال... وكنت آلمايل حياة هنيئة 
  ذمامك ما خالعلى البعد يئس من ... فال وأبيك اخلري ما أنا بالذي 

  وأنت الذي أكرمتين متطفال... فأنت الذي آويتين متغرباً 
  فما كنت إال احملسن املتفضال... فإن مل أنل منك الذي كنت آمالً 

  عليك وال ينفك دمعي مسبال... فآليت ال ينفك قليب مكممداً 
  العقيلي اجلراوي



  .غرناطة حممد بن عبد الرمحن العقيلي اجلراوي من أهل وادي آش، وسكن
  حاله

  .فقيه أديب متطبب، متقن يف علوم مجة، شاعر مطبوع، يكىن أبا بكر
  :مدح األمري علي بن يوسف اللمتوين بقوله

  فأذاع عرفهم السنا... رحلوا الركايب موهناً 
  ملا ترمن معلنا... واحللى قد أغرى هبم 
  من كل خطار القنا... كم حف حول محاهم 

  :ينفك منها قصايدقال أبو جعفر بن الزبري، 
  ظعن احلمول وهل توارى األجنم... رحلوا الركاب موهناً ليكتموا 
  فل الذميل شذاهم املتنسم... فأذاع سرهم السنا ورمى هبم 
  من ليث غاب يف براثنه الدم... كم حف محل قباهبم وركاهبم 

  بني الرحيل نصبه يستسلم... من كل خطار القناة مموه 
  :وقال يف وصف القصيدة. أمري املسلمني علي بن يوسف بن تاشفنيوهي طويلة، خاطب هبا 

  وقدر على علو الكواكب صاعد... أبا ملكاً يسمو بسعد مساعد 
  ثالت قواف يف ثالث قصايد... نظمت قصيداً يف عالك مضمناً 

  وإن وصلت كانت ككعب وساعد... إذا فصلت أغىن عن البعض بعضها 
  .وتنويهه فأجازه بظهري كرمي بتحرير ماله
  حممد بن عبد الرمحن املتأهل

  من أهل وادي آش يعرف بعماميت
  حاله

ناظم أبيات، وموضح غرر وشيات، وصاحب توقيعات رفيعات، وإشارات ذوات شارات، وكان شاعراً : من التاج
حلضرة عن أدخل على أمري بلده املخلوع عن ملكه، بعد انتثار سلكه، وخروج ا. مكثاراً، وجواداً ال خياف عثاراً

  :ملكه، واستقراره بوادي آش، مروع البال، معلال باآلمال، وقد بلغه دخول طربنش يف طاعته، فأنشده من ساعته
  شفع هبا وادي األشا... خذها إليك طربنشا 

  واهللا يفعل ما يشا... واألم تتبع بنتها 
  :ومن نوادره العذبة يطلب خطة احلسبة

   قدراً وتكسبين عزاًترفعين... أنلين يا خري الربية خطة 
  على سفرة الشطرنج ملا انثىن فرزاً... فأعتز يف أهلي كما اعتز بيدق 

  .فوقع األمر بظهر رقعته، ما ثبت يف حرف النون عند ذكره؛ واالحتجاج بفضله
  وفاته

  .وفد على احلضرة مرات كثرية. كان حياً بعد سنة سبع عشرة وسبعمائة

  ابن طفيل القيسي



  .لك بن حممد بن حممد بن طفيل القيسي من أهل وادي آش، يكىن أبا بكرحممد بن عبد امل
  حاله

كان عاملاً، صدراً، حكيماً، فيلسوفاً، عارفاً باملقاالت واآلراء، كلفاً باحلكمة املشرقية، حمققاً، متصوفاً، طبيباً ماهراً، 
  .فقيهاً بارع األدب، ناظماً، ناثراً، مشاركاً يف مجلة من الفنون

  مشيخته
  .روى عن أيب حممد الرشاطي، وعبداحلق بن عطية وغريمها

  حظوته ودخوله غرناطة
  .قال ابن األبار يف حتفته، وكتب لوايل غرناطة وقتاً. اختص بالريس أيب جعفر، وأيب احلسن نب ملحان

  تواليفه
  .رسالة حي بن يقظان، واألرجوزة الطبية اجملهولة، وغري ذلك

  شعره
  :دة يف فتح قفصة سنة ست وتسعني وأنقذت إىل البالدقال، وهو القايل من قصي

  وأصبح حزب اهللا أغلب غالب... وملا انقضى الفتح الذي كان يرجتى 
  كفيل بإبطال الظنون الكواذب... واجنزنا وعد من اهللا صادق 
  مقاصدنا مشروحة بالعواقب... وساعدنا التوفيق حىت بينت 

   األمر كل جمانبأيب وليب... وأذعن من عليا هالل بن عامر 
  ومل يتركوا بالشرق علقة آيب... وهبوا إذا هب النسيم كما سرى 
  وقد زامحوا اآلفاق من كل جانب... يغص هبم عرض الفال وهو واسع 

  هبم وخضم البحر بعض املذانب... كأن بسيط األرض حلقة خامت 
  يديه عظيم الروم يف حال راغب... ومد على حكم الصغار لسلمنا 

  نفس مذعور ونفرة راهب... الرويا وبني ضلوعه يصرح ب
  ما وضحت عنه فصاح القواضب... وعي من لسان احلال أفصح خطبة 

  عليه وإصراه يف كف حالب... وأبصر منت األرض كفة حامل 
  وعدباً عليكم من صدور الركايب... أشرنا بأعناق اجلياد إليكم 
  ويل وصاحب مبن حل فيها من... إىل بقعة قد بني اهللا فضلها 

  توافيهم بني الصبا واجلنايب... على الصفوة األدنني منا حتية 
  :وله أيضاً

  وأسرت الوادي العقيق من احلما... أملت وقد نام الرقيب وهوما 
  ومرت بنعمان فأضحى منعما... وراح إىل جند فرحت منجدا 

  فما زال ذاك الترب هنباً مقسما... وجرت على ترب املخصب ذيلها 
  وحيمله الدارين أيان ميما... له أيدي التجار لطيمة تناق

  وأن سراها فيه لن يتكتما... وملا رأت أن ال ظالم جينها 
  سرت عذبات الربط عن حر وجهها فأبدت شعاعاً يرفع اليوم مظلما



  فكان جتليها حجاب مجاهلا كشمس الضحى يعشى هبا الطرف كلما
  األمسى وإن كان بامساهي النري ... وملا رأت زهر الكواكب أهنا 
  وأسعدها صوب الغمام فأسجما... بكت أسفاً أن مل تغز جبوارها 
  فتنفضه كالدر فذاً وتوأما... فجلت ميج القطر ريان بردها 

  يضم علينا املاء فضل زكاهتا كمل بل سقط الطل نوراً مكمماً
  نسيم الصبا بني العرار منسما... ويفتق نضح الغيث طيب عرفها 

  فلم أدر من شق الدجنة منهما... ثناياها وأومض برقها وجلت عن 
  فلم أدر وجداً أينا كان أسجما... وساعدين جفن الغمام على البكا 

  فأبصرت در الثغر أحلى وأنظما... ونظم مسطى ثغرها ووشاحها 
  يدي وقد أنعلت أمخثها الغما... تقول وقد أملمت أطراف كمها 

  يسهل صعباً أو يرخص مأمثا... نشدتك ال يذهب بك الشوق مذهباً 
  ولكن رأيت الصرب أوىف وأكرما... فأقصرت ال مستغنياً عن نواهلا 

  :وقال
  وقد حل البكا فيها عقوده... أتذكر إذ مسحت بفيك عيين 

  فقابلت احلرارة بالربودة... ذكرت بأن ريقك ماء ورد 
  :وقال

  جبرشف برودها العذب املزا... سألت من املليحة برء دايي 
  وتبهرين بأصناف احلجاج... فما زالت تقبل يف جفوين 

  فليقدم يف العالج... وقالت إن طرفك أصالً لدايك 

  .تويف مبراكش سنة إحدى ومثانني ومخسماية وحضر السلطان جنازته
  ابن عياش التجييب الربشاين

من أهل حصن برشانة احملسوب يف حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا ابن عياش التجييب الربشاين، 
  .هذه العمالة، يكىن أبا عبد اهللا، كاتب اخلالفة

  حاله
قال القاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك، كان كاتباً بارعاً، نصيحاً، مشرفاً على علوم اللسان، حافظاً للغات 

اهه وماله، كثري االعتناء بطلبة واآلداب، جزالً، سري اهلمة، كبري املقدار، حسن اخللق، كرمي الطباع، نفاعاً جب
العلم، والسعي اجلميل هلم، وإفاضة املعروف على قصاده، مستعيناً على ذلك مبا نال من الثروة واحلظوة واجلاه، 

عند األمراء من بين عبد املؤمن، إذ كان صاحب القلم األعلى، على عهد املنصور وابنه، رفيع املنزلة واملكانة 
ب يف كالمه، ال خياطب أحداً يف كالمه من الناس، على تفاريق أحواهلم، إال بكالم معرب، لديهم، قاصداً اإلعرا

ورمبا استعمله يف خماطبة قدمته وأمته، من حوشي األلفاظ، ما ال يكاد يستعمله، وال يفهمه إال حفاظ اللغة من أهل 
  .العلم، عادة ألفها واستمرت حاله عليها

  مشيخته



محيد، وابن أيب القاسم السهيلي، وابن حبيش، وروى عنه بنوه أبو جعفر، وأبو القاسم، روى عن أيب عبد اهللا بن 
  .وعبد الرمحن، وأبو جعفر ابن عثمان، وأبو القاسم البلوي

  تواليفه
  .له اختصار حسن يف إصالح املنطق، ورسايل مشهورة، تناقلها الناس، وشعره حيسن يف بعضه

  جاهه
ولقد . قال كنت أخف إليه، وأشفع عنده يف كبار املسايل، فيسرع يف قضايهاحدث الشيخ أبو القاسم البلوي، 

عرضت لبعض أصحايب من أهل بالد األندلس حاجة مهمة كبرية، وجب علي السعي فيها، ورحوته من مجيل أثره 
ن حايل، يف تيسري أمرها، وكان قد أصابه حينئذ التياث لزم من أجله داره، ودخلت عليه عايداً، فأطال السؤال ع

وتبسط معي يف الكالم، مبالغة يف تأنيس، فأجلت ذكر احلاجة، ورغبت منه يف الشفاعة عند السلطان يف شأهنا، 
وكان مضطجعاً، فاستوى جالساً، وقال يل، جهل الناس قدري، وكررها ثالثاً، يف مثل هذا أشفع إىل أمري املؤمنني، 

بيت، ورفعه إىل السلطان، فصرف يف احلني معلماً، فاستدعاين، هات الدواة والقرطاس، فناولته إيامها، فكتب برغ
ودفعه إيل، وقال يا أبا القاسم، ال أرضى منك أن حتجم عين يف التماس قضاء حاجة تعرضت لك خاصة، وإن كانت 

ألحد من معارفك عامة، كربت أو صغرت؛ فألتزم قضاءها، وعلى الوفا، فإن لكل مكتسب زكاة، وزكاة اجلاه 
  .بذله

وحدثين شيخي أبو احلسن بن اجلياب، عمن حدثه من أشياخه، قال، عرض أبو عبد اهللا بن عياش والكاتب ابن 
وكان ابن عياش بارع . القاملي على املنصور كتابني، وهو يف بعض الغزوات، يف كسلب الربد، وبني يديه كانون مجر

وقال املنصور أي كتب لو كان هبذا اخلط، . ك ميناخلط، وابن القاملي ركيكه، ويفضله يف البالغة، أو بالعكس الش
فانتزع الكتاب من يد املنصور، وطرحه يف . وأي خط لو كان هبذا الكتب، فرضي ابن القاملي، وسخط ابن عياش

قال، فتغري وجه املنصور، وابتدر أحد األشياخ؛ فقال يا أمري املؤمنني، طعنتم له يف الوسيلة اليت . النار وانصرف
فسرى عن املنصور، وقال ألجد خدامه، إذهب . ابكم، فعظمت غريته ملعرفته بقدر السبب املوصل إليكمعرفته بب

قال ابن عياش خياطب ولده، . إىل السيب، فاختر أمجل نساء األبكار؛ وأت بابن عياش، فقل له هذه تطفي من خلقك
  .هي أمك يا حممد أو فالن: وقد حدث احلديث

  بعض أخباره مع املنصور

  اورته الدالة على جاللة قدرهوحم

قال ابن مخيس؛ حدثين خايل أبو عبد اهللا ابن عسكر، أن الكاتب أبا عبد اهللا بن عياش، كتب يوماً كتاباً ليهودي، 
. فقال له املصور، من أين لك أن تقول يف كافر، وحيمل على ابر والكرامة. فكتب فيه، وحيمل على الرب والكرامة

فقال ففكرت ساعة، وقد علمت أن . ين لك أن تقول يف كافر، وحيمل على الرب والكرامةفقال له املنصور، من أ
؛ وهذا عام يف " إذا أتاكم كرمي قوم، فأكرموه " االعتراض يلزمين، فقلت، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ 

اباً، قال فقرأ املنصور، أعوذ باهللا فقال نعم هذه الكرامة، فاملربة أين أخذهتا، قال فسكت ومل أجد جو. الكافر، وغريه
ال ينهاكم اهللا عن الدين، مل يقاتلونكم يف الدين، ومل خيرجوحكم من ديارهم أن تربوهم " من الشيطان الرجيم 

  .قال فشهدت بذلك؛ وشكرته" . وتقسطوا إليهم، إن اهللا حيب املقسطني 
  شعره



  :من شعره
   أحن لزهركفإنك روض ال... بلنسية بيين عن العلياء سلوة 

  على صارمي جذع وفتنة مشرك... وكيف جيب املرء داراً تقسمت 
وذكره األديب أبو حبر صفوان بن إدريس يف زاد املسافر عند اسم ابن عياش؛ قال، اجتمعنا يف ليلة مبراكش، فقال 

  :أبو عبد اهللا ابن عياش
  وجفوهنا أم فتنة احلالج... أشفارها أم صارم احلجاج 

  مل تلف غري أسنة وزجاج... رضها ومسائها فإذا نظرت أل
  :وقال يف املصحف اإلمام، املنسوب إىل عثمان بن عفان، ملا أمر املنصور بتحليته بنفيس الدر من قصيده

  كأهنم كانوا برسم مكاسبه... ونقلت من كل ملك ذخرية 
  فكم قد أخلوا جاهلني بواجبه... فإن ورث األمالك شرقاً ومغرباً 

  وغريك قد رواه من دم صاحبه... ر والياقوت حلية وألبسته الد
  كتابته

قال ابن سعيد يف املرقصات واملطربات، أبو عبد اهللا بن عياش، كاتب الناصر وغريه، من بين عبد املؤمن وواسطة 
وملا حللنا : عقد ترسيله، قوله يف رسالة كتبها يف نزول الناصر على املهدية حبراً وبراً، واسترجاعها من أيدي امللثمني

عرى السفر، بأن حللنا محى املهدية، تفاءلنا بأن تكون ملن حل بساحتها هدية، فأحدقنا هبا إحداق اهلدب بالعني، 
وملا اجتلينا منها عروساً، . وأطرنا ملختلس وصاهلا غربان البني، فبانت بليلة باسنية، وصابح يوماً صافحته فيه يد املنية

وتوجهت باهلالل، وقرطته بالثريا، ووشجت بنجوم السماء، والسحب تسحب عليها  قد مد بني يديها بساط املاء،
أرداهنا، فترتديها تارة متلثمة، وطوراً سافرة، وكأمنا شرفاهتا املشرفة أنامل خمضبة بالدياجي، خمتتمة بالكواكب 

ترشفه شفاه سهام احلريق، الزاهرة، تضحي عن شنب ال تزال تقبله أفواه اجملانيق، ومتسي بامسة عن لعس، ال تربح 
خطبناها، فأرادت التنبيه على قدرها، والتوفري يف إعالء مهرها، ومن خطب احلسناء، مل يغله املهر، فتمنعت متنع 

املقصورات يف اخليام، وأطالت إعمال العامل يف خدمتها، وجتريد احلسام، إىل أن حتققت عظم موقعها يف النفوس، 
ثار الرؤوس، جنحت إىل اإلحصان بعد النشوز، ورأت اللجاج يف االمتناع من قبول ورأت كثرة ما ألقى هلا من ن

اإلحسان ال جيوز، فأمكنت زمامها من يد خاطبها، فبانت معرساً، حيث ال حجال إال من البنود، وال خلوق إال من 
ح الرباري، وسوانح دماء أبطال اجلنود، فأصبح وقد تألألت هبذه البشاير وجوه األفكار؛ وطارت مبسارها سواي

فاحلمد هللا الذي أقر احلق يف نصابه، واسترجعه من أيدي غصابه، محداً جيمع مشل النعم، ويلقحها كما تلقح . البحار
الرياح الدمي، فشنفوا األمساع هبذه البشاير، واملئوا الصدور مبا يرويه لكم من أحاديثها كل وارد وصادر، فهو 

ماء وعم اخلري واليمن به بسيطي الشرق واملاء؛ فشكر اهللا عليه فرض، يف كل الفتح الذي تفتحت له أبواب الس
  .قطر من أقطار األرض

  .دخل غرناطة، مرتاداً، ومتعلماً، وجمتازاً
  .بربشانة بلده، عام مخسني ومخس ماية: مولده
  .تويف مبراكش يف شهر رجب الفرد من عام مثانية عشرة وستماية، رمحه اهللا: وفاته

  اهلمداين ابن حممد



  .حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم بن حممد اهلمداين من أهل وادي آش، يكىن أبا القاسم ويعرف بابن الرباق
  حاله

قال ابن عبد امللك، كان حمدثاً حافظاً، راوية مكثرا، ثقة ضابطاً، شهر حبفظ كتب كثرية، من احلديث، وغريه، ذا 
. اً بليغاً، مكثراً جليده، سريع البديهة يف النظم والنثر، واألدب أغلب عليهنظر صاحل يف الطلب، أديباً بارعاً، كاتب

  .قال أبو القاسم بن املواعيين، ما رأيت يف عباد اهللا، أسرع ارجتاالً منه
  مشيخته

روى عن أيب حبر يوسف بن أمحد بن أيب عيشون، وأيب بكر بن زرقون، وابن قيد، وابن إبراهيم بن املل، وابن النعمة 
صحبه، ولقيه مبراكش، ووليد بن موفق، وأيب عبد اهللا بن يوسف بن سعادة، والزمه أزيد من ست سنني، وأكثر و

عنه، وابن العمرسي، وأيب العباس بن إدريس، واخلرويب، وتال عليه بالسبع، وأكثر عنه، وعرض عليه من حفظه 
عبد اجلبار، وأيب حممد بن سهل الضرير،  كثرياً، وابن مضاء، وأيب علي بن عرب، وأيب القاسم بن حبيش، وابن

وابن متارة، . وأجاز له أبو بكر بن العريب، وابن خري، وابن مندلة. وعاشر وقاسم بن دمحان، وأيب يوسف بن طلحة
وأبو احلسن شريح، وابن هذيل، ويونس بن مغيث، وأبو اجلليل مفرج ين سلمة، وأبو عبد اهللا حفيد مكي، وأبو 

عد، وأبو عامر حممد بن أمحد الساملي، أبو القاسم بن بشكوال، وأبو حممد بن عبيد اهللا وأبو عبد الرمحن بن مسا
  .مروان البياض، وابن قزمان، وأبو الوليد بن حجاج

  من روى عنه
روى عنه ابنه أبو القاسم، وأبو احلسن بن حممد بن بقي الغساين، وأبو عبد اهللا حممد بن حيىي السكري، وأبو العباس 

  .يت، وأبو عمرو بن عياد، وهو أسن منه وأبو الكرم جودىالنبا
  تواليفه

صنف يف األدب مصنفات منها هبجة األفكار، وفرصة التذكار، يف خمتار األشعار، ومباشرة ليلة السفح، ومقاله يف 
 اإلخوان، خرجها من شواهد احلكم، ومصنف يف أخبار معاوية، والدر املنظم يف اإلحسار املعظم، وجمموع يف

األلغاز، ورضة احلدائق يف تأليف الكالم الرائق، جمموع نظمه ونثره، وملقي السبل يف فضل رمضان، وقصيدته يف 
  .ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخطرات الواجد يف رثاء الواحد، ورجوم اإلنذار هبجوم العذار، إىل غري ذلك

  حمنته
وملا مات ابن سعد آخر يوم من رجب سبع وستني . ، مث بلنسيةغربه األمري ابن سعد من وطنه، وألزمه سكىن مرسية

  .ومخس ماية، عاد إىل وطنه واستقر به يفيده الدية، إىل آخر عمره
  شعره

  :فمن ذلك القصيدة الشهرية يف مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر صحابته. وشعره كثري
  ماهتاساقتك هاتفة على نغ... باهلضب هضب زرود أو تلعاهتا 

  فيبني نفث السحر يف نفثاهتا... مصدورة تفنت يف جيعها 
  جنح الدجا سيان يف ذكراهتا... إن راغها راد الضحى أو راعها 

  واملوت يف يقظاهتا وسناهتا... هذا ميتعها وذاك يشوقها 
  نضحت فزور الطيف برح شكاهتا... ولوال التعلل بالكرى ينتاهبا 



  رزاً تثري النهب يف كراهتاخ... لكن بني جفوهنا وهنامها 
  يلقى الرياح مبلتقى هباهتا... ولئن نصقت هلا به فتقول من 
  كتفاً ويلثمها املىن زهراهتا... مطلولة الفرعني يلحفها الرىب 

  لغياضها من جمتين جنالهتا... وتسيغها ماء النخيلة جرعة 
  :منها

  بالواضحات الغر من آياهتا... يا من تبلج نوره عن صادع 
  وسطاً فغالت مستدام حياهتا... ا شارعاً يف أمة جعلت به ي

  حيث الشباب يرف يف وجناهتا... يف دار خلد ال يشيب وليدها 
  بأكنفها يا منتهى علياهتا... يا مصطفاها مرفع قدرها 

  يا هاشم الصلبان يف نزواهتا... يا منتقاها من راومة هاشم 
  للعرب يف مجراهتا يا يا فعاً... يا خاضداً للشرك شوكة حزبه 

ولقد صدق يف . إىل أن قال، وهي طويلة، قلت وثقيلة الروح. قلت، نقل الشيخ أزيد من ذلك أو ضعفه أو حنوه
  .قوله

  :ومن شعره
  برح يب منك أوان املغيب... يا بدر مت طالعاً يف احلشيي 

  وحظه منك األسى والوجيب... حظك من قليب تعذيبه 
  فإن زهوى بلحاس النحيب... فمن يكن يزهى بلبس املىن 

  غييته يل وحضور الرقيب... يف ساعة قصر أنياهبا 
  :وقال

  ذوي للفراق وأكبد تتصرم... رثوا القباب بأدمع مغضوضة 
  والقلب يف إثر الوداع مقسم... فللنفس يف تلك الربوع حبيبة 

  أم هل لذاك السرب مشل ينظم... هل يل هباتيك الظبا إملاعة 
  فالشخص يوجد واحلقيقة تعدم... ات عند فراقهم حقاً فقدت الذ

  وفاته

قال أبو القاسم املواعيين، عثر يف مشيه فسقط، فكان . تويف ببلده لثالث بقني من رمضان ست وتسعني ومخس ماية
ومع ذلك فهو من أحوازها . سبب منيته، ودخل غرناطة، يف غري ما وجهة منها، راويا عن أيب القاسم بن الفرس

  .اوبنياهت
  ابن خامتة األنصاري

  .حممد بن علي بن حنمد بن علي بن حممد بن خامتة األنصاري من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

ممن ثكلته الرياعة، وفقدته الرباعة، تأدب بأخيه، وهتذبن وأراه يف النظم املذهب، وكساه : من كتاب اإلكليل ما نصه
ولو أمهله الدهر ملبلغ . قتفي واقتدى، وراح يف احللبة واغتدى، حىت نبل وشدامن التفهم والتعليم الربد املذهب، فا



  .وأما خطه فقيد األبصار، وطرفة من طرف األمصار، واعتبط يانع الشبيبة، خمضر الكتيبة. املدا
  شعره

  عقلي ومسعي عن العذال يف شغل... كفوا املالم فال أصغى إىل العذل 
  :يقول يف هذه القصيدة

  والصب يتلف بني اجلد واهلزل... بة جد واهلوان هوى هزل احمل
  أو من شفيعي وذيل ليس يشفع يل... من مسعد وفؤادي ال يساعدين 

  حىت وقعت من التعليل يف علل... أعلل النفس باآلمال أطمعها 
  أنا اخلبري فغريي اليوم ال تسل... لئن كنت جتهل ما يف احلب من حمن 

  فلم يفدين ال حويل وال حيل... ه أنا الذي قد حلبت احلب أشطر
  لكن ألدفع ما بالنفس من كسل... ال أشرب الراح كي أحلو براحتها 
  ذكري أليامنا يف ظلها األول... وال أجول بطريف يف الرياض سوى 

  مل يبق يل غري آيات من اخلبل... أنا العهد مضى ما كان أعذبه 
  تربح ومل تزل تلك الغواية مل... كم فديتك يا قليب وأنت على 
  حلواً وإال فدعين منك وارحتل... فاختر لنفسك إما أن تصاحبين 

  ولوعيت يف اهلوى أعجوبة املثل... فقد تبعتك حىت سرت من شغفي 
  :ومن شعره

  ومضى النوم وحل األرق... ومض الربق فثار القلق 
  ودموعي من ولوعي تنطق... وينعاين من غرامي قد شكا 

  وعذايب بانتحايب أصدق... يت ودليلي يف غليلي زفر
  ضمناً فيها احلمى واأليفق... وحسودي من وقودي رق يل 

  يف خميلي الدهر منها رونق... وعشيات تقضت باللوى 
  ورياض األنس غض مونق... إذ شبايب والتصايي مجعا 

  ليت ما خلق البني لقلب يعشق... شت يوم البني مشلي 
  يوم حلت مفرق شاب مين... آه من يوم قضى له فرقة 

  :ومن ذلك
  سقى ريقكم دمعي إذا خبل الوبل... أيا جرية احلي املمنع جاره 

  وإن تقصدوا ذيل فقد لذين الذل... مىت غبتم عين فأنتم خباطري 
  وإذالكم عز وهجرانكم وصل... عذابكم قرب وخبلكم ندى 

  وروضي ال ما أريد وال ظل... وأنتم نعيمي ال نعمت بغريكم 
  :زعاته قولهومن ظريف ن

  واخلفض شيمة شأين واهلوى دول... الرفع نعتكم ال خابك أمل 
  إذ ليس يل منكم يا ساديت بدل... هل منكم يل عطف بعد بعدكم 

  وفاته



  .ورد إىل احلضرة غري ما مرة. اعتبط يف الطاعون يف أوايل ربيع األول عام مخسني وسبعماية
  ابن قزمان الزهري

  ك بن قزمان الزهري من أهل قرطبة يكىن أبا بكرحممد بن عيسى بن عبد املل
  حاله

قال ابن عبد امللك، كان أديباً بارعاً، حمسناً، شاعراً حلو الكالم، مليح . نسيج وحده، أدباً وظرفاً ولوذعية وشهرة
يتحكم فيها قلت وهذه الطريقة بديعة . التندير، مربزاً يف نظم الطريقة اهلزلية، بلسان عوام األندلس، امللقب بالزجل

فهو . وبلغ فيها أبو بكر مبلغاً حجره اهللا عن سواه. ألقاب البديع، وتنفسخ لكثري مما يضيق سلوكه على الشاعر
مربز يف البيان، : وقال الفتح فيه. آيتها املعجزة، وحجتها البالغة، وفارسها العلم، واملبتدي فيها واملتمم، رمحه اهللا

اشتمل عليه املتوكل على اهللا اشتماالً رقاه إىل جمالس، وكساه مالبس، واقتطع وحمرز السبق عند تسابق األعيان، 
  .أمسى الرتب وتبوأها، ونال أسىن اخلطط وما متاألها

  شعره

  :قال الفتح، وقد أثبت له ما يعلم به رفيع قدره، ويعرف كيف أسا الزمن بغدره، قوله
  زرق قطاف فوق العوايل السمر... ركبوا السيول من اخليول وركبوا 

  مرجتة إال على األكتاف... وجتللوا الغدران من ماذيهم 
  :وكتب إليه ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال يستدعيه إىل جملس أنس

  وبيننا كل ما تدريه من ذمم... أين أهزك هز الصارم اخلذم 
  مبا لديك من اآلداب واحلكم... ذاك شاك من قطع أنس أنت واصله 

  ورد دعوة أهل اجملد والكرم... كرام أنت ناظمه وشت مشل 
  إليك سعي مشوق هائم قدم... ولو دعيت إىل أمثاهلا لسعت 

  وجهي وكنت من األعوان واخلدم... وإن نشطت لتصريفي صرفت له 
  ويف حديثك ما يشفي من األمل... وما أريد سوى عفو جتود به 
  ع السيد العممفاطلع علينا طلو... أنت املقدم يف فخر ويف أدب 

  :فأجابه رمحه اهللا
  منشي على الرأس فيه ال على القدم... أتى من اجملد أمر ال مرد له 
  إين أجبت ولكن داعي الكرم... لبيك لبيك أضعافاً مضاعفة 
  ال زلت يف كل جمد مطمح اهلمم... يل مهة وألهل العز مطمحها 
  وكيف يوجد عندي غري ملتزم... وإن حقك معروف وملتزم 

  عندي وأكثر ما تدريه من شيم... زفن ورقص وما أحببت من ملح 
  عند الصباح وما بالعهد من قدم... حىت يكون كالم احلاضرين هبا 
  سقى زمانك هطال من الدمي... يا ليلة السفح هال عدت ثانية 

  :وقال يف غرض النسيب
  من أطلع من غربه كوكبا... يا رب يوم زادين فيه 



  ينشع من خديه ماء الصبا... لة ذو شفة ملياء معسو
  فقال يل مبتسما مرحبا... قلت له وهب يل هبا قبلة 
  هللا ما أحلى وما أعذبا... فذقت شيئاً مل أذق مثله 

  يا شقويت يا شقويت لو أبا... أسعدين اهللا بإسعاده 
  :وقال

  عيناي من حسرة وعيناه... جئت لتوديعه وقد ذرفت 
  أصعب من موقف وقفناه... يف موكب البني باكني وال 

  فمن رآين مقبالً فاه... معانقاً جيده على حذر 
  ما كان من قبل قد متناه... نغص توديعه لعاشقه 

  :وقال يعتذر ارجتاال وأحسن ما أراد
  ما ملت لكنين مالت بن الراح... يا أهل ذا اجمللس السامي سراوته 

  ت مصباحفكل من فيكم يف البي... وإن أكن مظعناً مصباح بيتكم 
  وقال يهين بعرسك

  وتكنفتك سعادة وجناح... صرفت إليك وجوهها األفراح 
  ال سد عنك من الزمان صالح... فاقض املآرب يف زمان صاحل 

  فالبدر أنت وما عليك جناح... إن كان كالشمس املنرية حسنها 
  زي النساء قالدة ووشاح... ال فرق بينكما لرأي فاستوى 

  وكالكما ببهائه مصباح... كما مهجاً هل يوقد املصباح عند 
  كثرت فلم تستوفها األمداح... أحرزت يا عبد العزيز حماسنا 

  مطوى على حفظ الوداد شجاح... يا من له كف جتود وأضلع 

  إال ومين ميينك املفتاح... ما ألقت احلاجات دوين قفلها 
  وكذاك أفعال املليح مالح... يف كل ما تنحو إليه مالحة 

  :كمة قولهومن احل
  وال يبقى مع البخل القليل... كثري املال تبذله فيبقى 

  ففي ظل الثناء له مقيل... ومن غرست يداه مثار جود 
  :وقال رمحه اهللا

  حكى ألف ابن مقلة يف الكتاب... وعهدي بالشباب وحسن قدي 
  أفتش يف التراب على الشباب... فصرت اليوم منحنياً كأين 

  :وقال رمحه اهللا
  وأنا أمسك فيها قصبة... الفارس رحماً  ميسك

  إن األقالم رماح الكتبة... وكالنا بطل يف حربه 
أنشدت على شيخنا أيب احلسن الرعيين، قال، أخربنا الراوية أبو القاسم بن الطيلسان، قال : قال ابن عبد امللك

. املغرب، فأخرج يل قطعة خبط أبيه وأنشدهسألته، يعين أبا القاسم أمحد بن أيب بكر هذا، أن ينشد شيئاً من شعر أبيه 



  :وقال أنشدين أيب رمحه اهللا لنفسه
  رتب يف خطة من اخلطط... أحسن ما نيط يف الدعا ملن 

  ودمت يف عصمة من الغلط... خلصك اهللا من عوايقها 
  وكل مكروهة على شحط... مقرباً منك ما تسر به 

  مغتبطوليس يف الناس غري ... الكل بالعدل منك مغتبط 
  من عمل بالنجاة مرتبط... وليس خيليك من أنا لكها 

  بقلب صفي بالضمري مرتبط... فانفذ بعون اهللا جمتهدا 
  نايلها للعفاة غري بط... يا صاحب األمر والذي يده 
  من املعلوات يف هبط... رفعتم يا بين رفاعة ما كان 
  فها هو اآلن غري خمتلط... ومنرب احلق من سواه بكم 

  ومل يكن من قبل ذا مبنضبط... ط األمر واستقام لكم وانضب
  فالغيث بعد الرجا والقنط... أتيت يف كل ما أتيت به 

  فلست ممن سواك يف منط... جللت عمن سواك منزلة 
  وكلهم يف العال من الوسط... أنت من اجملد والعال طرف 

  كتابته

  :همنها يف استهالل شهر رمضان قول. وقفت من ذلك على أفانني

شرف . سالم على أنس اجملتهدين، وراحة املتهجدين، وقرة أعني املهتدين، والذي زين اهللا به الدنيا، وأعز به الدين
وشهوره غرراً يف جباه األعالم، وحل به عن رقاب األمة قاليد . اهللا به اإلسالم، وجعل أيامه رقوماً يف عواتق األيام

أشهد أن اله أنبين عليك، وأدخل من شاء . صان األفواه من رفث الكالماآلثام، ونزه فيه األمساع عن املكاره، و
اجلنة على يديك، وخصك من الفضايل مبا ميشي فيه التفسري حىت يكل ويسأم، ذلك اللسان وميل، وأبادت ذنوب 

يف حني  األمة مبثل ما أبادت الشمس الظل، ذلك الذي يتهلل للسماء هالله، ويهتز العرش جلالله، وترتج املاليكة
إقباله، وتدخل احلور العني يف زينتها تكرمياً، وتلتزم إجالله وتعظيماً، ويهتدي فيه الناس إىل دينهم صراطاً مستقيماً، 

وتذوق وبال ما كادت به وختيلت، ويشمر التقي لعبادة ربه ذيالً، وهتبط املاليكة إىل . وتغل الشياطني على ما خليت
ويكون خلوف فم الصامي عند اهللا أطيب من ريح املسك، . قون يف ديوانه انتظام السلكمساء الدنيا ليال، وينتظم املت

وتفتح اجلنة أبواباً، ويغفر ملن صامه إمياناً واحتساباً، جزاء من ربك عطاء حسابا، ومبا فضلك اهللا على سائر 
ل، شهر رمضان فرضك يف كتابه، ومدحك يف خطابه، حيث قا. الشهور، وقضى لك بالشرف والفضل املشهور

الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من اهلدى والفرقان، يعين تكبري الناس عليك، وتقليب أحداقهم بالنظر 
إليك، حني لثمت بالسحاب، ونظرت من حتت ذلك النقاب، وقد ميتاز الشيب وأن استتر باخلضاب، حىت إذا وقف 

ريح، نظرت كل مجاعة يف اجتماعها، وتأهبت القراء األمية منك على الصحيح، وصرحوا برؤيتك كل التص
إلشفاعها، واندفعت األصوات باختالف أنواعها، وتضرعت األلباب، وطلبت املواقف أواخر العشار واألحزاب، 
وابتديت أمل ذلك الكتاب، عندما أوقدت قناديل كأمنا قد بدت من الصباح، ورقصت رقص النواهد عند هبوب 

سموات واألرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فأملك املسلمون يف سر وجهر، وحطت الرياح، واهللا نور ال



أثقال السيئات عن كل ظهر، والتمست الليلة اليت هي خري من ألف شهر، فنشط الصاحلون بك صوماً، وهجر 
مة، وقام للسفر من فيا أيها الذي رحل، رحل بعد مقا. املتهجدون يف ليلك نوماً، وأكملناك إن أذن اهللا ثالثني يوما

مقامه، ورأى من قضى حقه، ومن قصر يف صيامه، فمشى الناس إىل تشييعه، وبكوا لفراقه وتوديعه، وندم املضيع 
. على ما كان من تضييعه، ومل يثق بدوام العيش إىل وقت رجوعه، فعض على كفه ندماً، وبكت عيه ماء وكبده دماً

إىل حنانك وإشفاقك، وأتشفى من تقبيلك وعناقك، وأسل منك حاجة  رويداً حىت أمرح يف ميدان فراتك، وأتضرع
. إن أراد اهللا قضاها، وشاء نفوذها وإمضاها، إذا أنت وقفت لرب العاملني، فقبلك من قوم، وردك يف وجوه آخرين

طنا وظاهرا، إن تثىن مجيالً، فعسى يصفح لعهده وإن أسا، فعلم اهللا أين نويت التوبة أوال وآخراً، وأملت األداء با
وكنت على ذلك لو هدى اهللا قادراً، وإمنا علم، من تقصري اإلنسان ما علم، وللمرء ما قضى عليه به وحكم، وإن 

النفس ألمارة بالسوء غال من رحم، فإن غفر فبطوله وإحسانه، وإن عاقب فيما قدمت يد العبد من عصيانه، فيا 
يا شد ما خلفته لنا بفراقك من اجلهد واملشقة، ولطاملا هجر اإلنسان وحشة هلذه الفرقة، ويا أسفاً على بعد الشقة، و

ومع هذا أتراك ترجع وترى، أم تضم علينا دونك . بك ذنبه، وراقب إعظاماً لكربه، وشرحت إىل أعمال الرب قلبه
جعله اهللا فأغرب، ال . فيا ويلنا إن حل األجل، ومل أقض دينك، ورجعت وقد حال املوت بيين وبينك. أطباق الثرى

  .آخر التوديع، وأي قلب يستطيع
  :وقال يف استهالل شوال

مايل . اهللا أكرب هذا هالل شوال قد طلع، وكر يف منازله وقطع، وغاب أحد عشر شهراً، مث رجع. ولكل مقام مقال
ورفع يف  أراه رقيق االستهالل، خفي اهلالل، وروحاً تردد يف مثل امنالل، ما باله أمسى اهللا رمسه، وصحح جسمه،

شهور العام امسه، على وجهه صفرة بينة، ونار إشراقه لينة، وأرى السحاب تعتمده وتقف، وتغشاه سويعة 
أصابه مرض يف فصل من فصول العام، فعادته كما . وتنصرف، ما أراه إال بطول ذلك املقام، وتوايل األهوال العظام

كألك اهللا وكفاك، وحاطك وشفاك، وقل كيف جندك، ال فض  يعاد املريض، وبكته األيام الغر والليايل البيض، وقلن
وإنه ليبعد مثل هذا املقدار، أن يقدح فيه طول . فاك، هذا على الظن ال على التحقيق، وجماز ال حيكم التصديق

أليس هو قد ألف جمايل الرياح، وصحب برد الصباح، وشاهد األهوية مع الغدو والرواح، . الغيب، وتواتر األسفار
ما ذاك إال أنه رأى الشمس يف بعض األيام ماشية، واحلسن يأخذ منها وسطاً وحاشية، . اها بتجربته طي الوشاحوطو

ودالئل شباهبا ظاهرة فاشية، فوقع منها يف نفسه ما وقع، وثبت على قلبه من النظر ما زرع، ووقع يف شركها، وحق 
، وقطعت من معدن نيلها وأنفقت، ورأت أهنا له فرثت هي حلاله وأشفقت، وهنجت بوصاهلا وتأنقت. له أن يقع

شاكله يبلغ أملها، وتبلغ مأمله، ولذلك ما مدت لذيذ السماح، فتعرضت بالعشي، وارتصدها يف الصباح، مع ما 
وقال تعلن ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك . أيقنا به من النقطاع، وميسنا من االجتماع، كما نفد القدر، وصدر اخلرب

د لذلك وجداً شديداً، وأذاقه مع الساعات شوقاً جديداً، وأصبح هبا دنفاً، وأمسى عميداً، حىت سلب القمر، فوج
ذلب هباه، وأذهب سناه، ورده النحول كما شاه، ولقي مها مثل ما لقي غيالن من ميته، ومجيل من بثينته، وحن 

أين ومهت، وحسبت ذلك حقاً  على رسك. إليها حنني عروة إىل عفرا، وموعدمها يوم وهب ناقته الصفراء
وتومهت، واآلن وقد فطنت، وأصبت الفص فيما ظننت، إنه لقي رمضان ي إقباله، وضمه نقصان هالله، وصامه 

فجأة ومل يك يف باله، فأثر ذلك يف وجهه الطلق، وأضعفه كما فعل بساير اخللق، وها هو قد أقبل من سفره البعيد، 
العيد، فلقه صباح مشى الناس فيه مشىي احلباب، ولبسوا أفضل الثياب، فقل هو هالل الفطر أو قل هو هالل 

وشرفت أمة حممد عليه السالم، وخطب بالناس ودعا . وبرزوا إىل مصالهم من كل باب، فارتفعت مهة اإلسالم



وبذلوا وقضوا السنة، . وخرج ال ينسيها رمي الفالة. لإلمام، عندما طلعت الشمس بوجه املرآة، ولون كصفا املهراة
اجلهد يف ذلك واملنة، وسألوا من اهللا أن يدخلهم اجلنة، مث خطبوا محداً هللا وشكراً، وذكروه كذكرهم آبائهم أو أشد 

ورجعوا على غري . ذكراً، مث انصرفوا راشدين، وافترقوا حامدين، وشبك الشيخ بيديه، ونظر الشاب يف كفيه
ذو عينني، وتذكر العاشق موقف البني، وشق املتنزه بني الصفني، الطريق الذي أتوا عليه، فلقد استشفى من الرؤية 

فنقل عينيه من الوشيي إىل الديباج، ووجوه كضوء السراج، وعيون أقتل من سيف احلجاج، ونظرات ال يدفع 
داؤها بالعالج، وقد زينت العيون بالتكحيل، والشعور بالترجيل، وكرر السواك على مواضع التقبيل، وطوقت 

بالعقود، وضرب الفكر يف صفحات اخلدود، ومد بالغالية على مواضع السجود، وأقبلت صنعاً بأوشيتها،  األعناق
وعنت بأرديتها، ودخلت العروس يف حليتها، ورقمت الكفوف باحلناء، وأثين على احلسن وهو أحق بالثناء، 

ليسار، وأمسكت الثياب بأيدي األبكار، وطلقت التوبة ثالثاً بعد البناء، وغص الذراع بالسوار، وختتم يف اليمني وا
ومشت اإلماء أمام األحرار، وتقدمت الدايات باألطفال الصغار، وامتألت الدنيا سرراً، وانقلب الكل إىل أهله 

وبينما كانت احلال كما نصصت، واحلكاية كما قصصت، إذ ألألت الدنيا برقاً، وامتد مع األفقني غرباً . مسروراً
ه عيون الناظرين زرقاً، ولوال أنه جرب حىت يدرا، لقيل قد طلعت مع الشمس مشس أخرى، حىت وشرقاً، ورد ملعان

أقبل من شرفت العرب بنسبه، وفخر اإلسالم بسببه، من انتسب إىل زهرة وقصي، وازدانت به آل غالب وآيل 
عقده، أو احلسن فهو  لؤي، من إذا ذكر اجملد فهو ممسك بنده، أو الفضل فهو البس برده، أو الفخر فهو واسطة

فأما وجهه . نسيج وحده، الذي رفع لواء العليا، وعارضت مكارمه صوب احلبا، وحكت حماسنه زهرة احلياة الدنيا
فكما شرقت الشمس وأشرقت، وغربت كواكب مسايها وشرقت، وتفتحت أطواق الليل عن غرر وجمده 

  ولوال حياً يغلب. وتشققت

، الستحال النهار، وغارت لنوره كواكب األسحار، ولكاد سنا برقه يذهب عليه، وخفر يصحبه إذا نظرت إليه
باألبصار، ال حيفل بالصبح إذا انفلق، وال بالفجر إذا عم آفاق الدجا وطبق، ولو بدا للمسافر يف ليله لطرق، قد 

بالفؤاد إملام  عجم األبنوس على العاد، وأدار جفناً كما عطف على أطفاهلا النعاج، يضرب هبا ضرب السيف، ويلم
الطيف، ويتلقاها السحر تلقي الكرمي للضيف، لو جردها على الرمي لوقف، أو على فرعون ما صرف من سحره ما 

وأما أدواته فكما انشقت األرض عن نباهتا، وأخذت . صرف، أو على بسطام ابن قيس أللقى سالحه وانصرف
أفانني الزهر، ويتقلب تقلب الدهر، وتطلع له نوادر  زخرفها يف إنباهتا، ونفخ عرف النسيم يف جنباهتا، يتفنن

. كالنجوم الزهر، لو أبصره مطرف ما شهر خبطه، وال جر من العجب ذيل مرطه، وال كان املخرب معه من شرطه
وأما أنه لو قرى على سحبان كتابه، واحندر على هنره عبابه، ومألت مسامعه أطنابه وأسبابه، ما قام يف بيانه وال 

لعمرك ما كان بشر بن املعتمر بتفنن للبالغة . لنزل عن مقامه الذي إليه صعد، وال خلف من بالغته ما وعدقعد، و
فنوناً، وال يتقبلها بطوناً ومتوناً، وال أبو العتاهية ليشرطها كالماً موزوناً، وال منق احلسن بن سهل األلفاظ، وال رفع 

وأما مكارمه فكما انسكب الغيث عن . هشاماً مبا أغاظ قس بن ساعدة صوته بعكاظ، وال أغلظ زيد بن علي،
ذلك الشريف األجل، الوزير . ظالله وخرج الودق من غالله، فتدارك النعمة عن فوهتا، وأحيا األرض بعد موهتا

األفضل، أبو طالب ابن القرشي الزهري، أدام اهللا اعتزازه، كما رقم يف حلل الفخر طرازه، فاجتمعت به السيادة 
وأشرق وجه األرض إلشراقها، والتفت الثياب بالثياب، وضم الركاب بالركاب، وال عهد كأيام . فتراقهابعد ا

الشباب، فوصل القريب البعيد، وهنوه كما جرت العادة بالعيد، فوقف مع ركابه وسلمت، وجرت كالماً وبه 
وجهاً من السرور غال تأملك،  تكلمت، فقلت تقبل اهللا سعيك، وزكى عملك، وبلغك فيما توده أملك، وال تأملت



ونفعك مبا أوليت، وأجزل حظك على ما صمت وصليت، ووافقتك لعل وساعدتك ليت، وهناك عيد الفطر 
وهكذا حبول اهللا أعياد واعتياد، وعمر يف دوام، . وهنأته، وبداك باملسرات وبدأته، وتربأ لك الدهر مما حتسد وبرأته

فصاح اخلطباء من إياد، وأقرأ عليك سالم اهللا ما أشرق الضحا، ودام وعز يف ازدياد، والسنة تفصح بفضلك إ
، وخفر يصحبه إذا نظرت إليه، الستحال النهار، وغارت لنوره كواكب األسحار، ولكاد سنا .الفطر واألضحى

 ليله برقه يذهب باألبصار، ال حيفل بالصبح إذا انفلق، وال بالفجر إذا عم آفاق الدجا وطبق، ولو بدا للمسافر يف
لطرق، قد عجم األبنوس على العاد، وأدار جفناً كما عطف على أطفاهلا النعاج، يضرب هبا ضرب السيف، ويلم 
بالفؤاد إملام الطيف، ويتلقاها السحر تلقي الكرمي للضيف، لو جردها على الرمي لوقف، أو على فرعون ما صرف 

وأما أدواته فكما انشقت األرض عن نباهتا، . صرفمن سحره ما صرف، أو على بسطام ابن قيس أللقى سالحه وان
وأخذت زخرفها يف إنباهتا، ونفخ عرف النسيم يف جنباهتا، يتفنن أفانني الزهر، ويتقلب تقلب الدهر، وتطلع له 
نوادر كالنجوم الزهر، لو أبصره مطرف ما شهر خبطه، وال جر من العجب ذيل مرطه، وال كان املخرب معه من 

لو قرى على سحبان كتابه، واحندر على هنره عبابه، ومألت مسامعه أطنابه وأسبابه، ما قام يف بيانه  وأما أنه. شرطه
لعمرك ما كان بشر بن املعتمر بتفنن . وال قعد، ولنزل عن مقامه الذي إليه صعد، وال خلف من بالغته ما وعد

رطها كالماً موزوناً، وال منق احلسن بن سهل األلفاظ، للبالغة فنوناً، وال يتقبلها بطوناً ومتوناً، وال أبو العتاهية ليش
وأما مكارمه فكما انسكب الغيث . وال رفع قس بن ساعدة صوته بعكاظ، وال أغلظ زيد بن علي، هشاماً مبا أغاظ

ذلك الشريف األجل، الوزير . عن ظالله وخرج الودق من غالله، فتدارك النعمة عن فوهتا، وأحيا األرض بعد موهتا
ضل، أبو طالب ابن القرشي الزهري، أدام اهللا اعتزازه، كما رقم يف حلل الفخر طرازه، فاجتمعت به السيادة األف

وأشرق وجه األرض إلشراقها، والتفت الثياب بالثياب، وضم الركاب بالركاب، وال عهد كأيام . بعد افتراقها
مع ركابه وسلمت، وجرت كالماً وبه  الشباب، فوصل القريب البعيد، وهنوه كما جرت العادة بالعيد، فوقف

تكلمت، فقلت تقبل اهللا سعيك، وزكى عملك، وبلغك فيما توده أملك، وال تأملت وجهاً من السرور غال تأملك، 
ونفعك مبا أوليت، وأجزل حظك على ما صمت وصليت، ووافقتك لعل وساعدتك ليت، وهناك عيد الفطر 

وهكذا حبول اهللا أعياد واعتياد، وعمر يف دوام، . الدهر مما حتسد وبرأته وهنأته، وبداك باملسرات وبدأته، وتربأ لك
وعز يف ازدياد، والسنة تفصح بفضلك إفصاح اخلطباء من إياد، وأقرأ عليك سالم اهللا ما أشرق الضحا، ودام 

  .الفطر واألضحى

  دخوله غرناطة

. وابن هاين، وابن سعيد وغريهم من أهلها دخل غرناطة، وتردد إليها غري ما مرة، وأقام هبا؛ وامتدح ابن أضحى
قال ابن سعيد يف طالعه، وقد وصف وصول ابن قزمان إىل غرناطة، واجتماعه جبنبته بقرية الزاوية من خارجها، 

بنزهون القليعية األديبة، وما جرى بينهما، وأهنا قالت له بعقب ارجتال بديع، وكان لبس غفاره صفراء، أحسنت يا 
يل، إال أنك ال تسر الناظرين، فقال هلا إن مل أسر الناظرين، فأنا أسر السامعني، وإمنا يطلب سرور بقرة بين إسرائ

ومتكن السكر من ابن قزمان، وآل األمر إىل أن تدافعوا معه حىت رموه يف الربكة، . الناظرين منك، يا فاعلة يا صانعة
  :فقال إمسع يا وزير مث أنشدفما خرج منها إال وثيابه تقطر، وقد شرب كثرياً من املاء، 

  بدفع أعيان وأنذال... إيه أبا بكر وال حول يل 
  باملاء حيكي حال أذيال... وذات جرح واسع دافق 



  كفره بالتغريق يف املال... غرقتين يف املاء يا سيدي 
  .فأمر بتجريده، وخلع عليه ما يليق به وملن مير هلم بعد عهدهم مبثله

  .غرناطة، إال بعد ما أجزل من اإلحسان، ومدحه مبا هو يف ديوان أزجالهومل ينتقل ابن عزمان من 
  حمنته

. جرت عليه بابن محدين حمنة كبرية، عظم هلا نكاله، بسبب شكاسة أخالق كان موصوفاً هبا، وحدة شقي بسببها
  .به وقد أمل الفتح يف قاليده بذلك، واختلت حاله بآخرة، واحتاج بعد انفصال أمر خمدومه الذي نوه
  .رمحه اهللا. تويف بقرطبة لليلة بقيت من رمضان سنة مخس ومخسني ومخس ماية، واألمري ابن سعد حياصر قرطبة

  حممد بن غالب الرصايف
  .يكىن أبا عبد اهللا، بلنسي األصل، سكن غرناطة مدة، مث مالقة

  حاله
وقال . اكناً، وقوراً، ذا مست وعقلقال األستاذ، كان فحالً من فحول الشعراء، ورئيساً يف األدباء، عفيفاً، س

القاضي، كان شاعراً جميداً، رقيق الغزل، سلس الطبع، بارع التشبيهات، بديع االستعارات، نبيل املقاصد 
واألغراض، كاتباً بليغاً، دنياً، وقوراً، عفيفاً، متفقهاً، عايل اهلمة، حسن اخللق واخللق والسمت، تام العقل، مقبالً 

التعيش بصناعة الريف اليت كان يعاجلها بيده، مل يبتذل نفسه يف خدمة، والتعرض النتجاع بقافية،  على ما يعنيه من
خال وقت سكناه بغرناطة، فغنه امتدح واليها حينئذ، مث نزع عن ذلك، راضياً باخلمول حاالً، والقناعة ماالً، على 

  .شدة الرغبة فيه، واغتنام ما يصدر عنه
  أخبار عقله وسكونه

ما رأيت عمري رجالً أحسن مستاً، وأطول : لفقيه أبو احلسن شاكر بن الفخار املالقي، وكان خبرياً بأحوالهقال ا
وقال . وقال غريه من أصحابه، كان رفاء، فما مسع له أحد من جريانه كلمة يف أحد. صمتاً، من أيب عبد اهللا الرصايف

ة، وكان له موضع خيرج إليه يف فصل العصري، فكنت أجتاز أبو عمرو ابن سامل، كان صاحباً أليب، ولقيته غري ما مر
. عليه مع أيب فألثم يده، فرمبا قبل رأسي، ودعا يل، وكان أيب يسله الدعاء فيخجل، ويقول أنا واهللا أصغر من ذلك

ل له وكان متوقد اخلاطر، فرمبا تكلم مع أحد التجار، فكان منه هفوة، فيقو. قال، وكان بإزايه أبو جعفر البلنسي
جلساؤه، شتان واهللا بينك وبني أيب عبيد اهللا يف العقل والصمت، فرمبا طالبه بأشياء ليجاوبه عليها، فما يزيد على 

. فتعمد إلقاء الغلق من يده، فوقع على رأس أيب عبد اهللا. فلما كان أحد األيام، جاء البلنسي ليفتح دكانه. التبسم
فلما رأى ذلك . على أن قام ومسح الدم، مث ربط رأسه، وعاد إىل شغلهوهو مقبل على شغله، فسال دمه، فما زاد 

  .منه أبو جعفر ترامى عليه، وجعل يقبل يديه، ويقول، واهللا ما مسعت برجل أصرب منك، وال أعقل
  شعره

، قد وكان رمحه اهللا. وشعره ال هناية فوفه رونقاً ومائية، وحالوة وطالوة، ورقة ديباجة، ومتكن ألفاظ، وتأصل معىن
  :وحماسنه كثرية فيه، فمن ذلك قوله. خرج صغرياً من وطنه، فكان أبداً يكثر احلنني إليه، ويقصر أكثر منظومه عليه

  وما لرؤوس الركب قد رجحت سكرا... خليلي ما لليد قد عبقت نشرا 
  أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا... هل املسك مفتوتاً مبدرجة الصبا 

  كربد املاء يف الكبد احلرا... فإنه حديث  خليلي عوجا يب قليالً
  على ثقة للمزن فاستسقيا القطرا... قفا غري مأمورين ولتتصديا 



  جبسر معان والرصافة إنه على القطر أن يسقى الرصافة واجلسرا
  فرخياً وأورثتين قرارهتا وكرا... بالدي اليت ريشت قويد مىت هبا 

   اهللا أن أنسى اغتراري هبا غراًأىب... فبادي أنيق العيش يف رريق الصبا 
  ولكن عرينا من حاله ومل تعرا... لبسنا هبا ثوب الشباب لباسها 
  طوى دوننا تلك الشبيبة والعصرا... أمنزلنا عصر الشبيبة ما الذي 

  على كبد إال امترى أدمعاً محرا... حمل أغر العهد مل نبد ذكره 
   يهواه ما عاش مضطرالرأس الفىت... أكل مكان كان يف األرض مسقطاً 

  متلي الصبا فيه حيقتها عطرا... وال مثل مدحو من املسك تربة 
  ختال جليناً يف أعاليه أو تربا... نبات كأن اخلد حيمل نوره 
  نواصيه األزهار واشتبكت زهرا... وما كثر صيع اجملرة جللت 

  طليق كريعان الشباب الذي مرا... أنيق كريان احلياة اليت خلت 
  فقلت وما الفردوس يف اجلنة األخرا... وا هل الفردوس ما قد وصفته وقال

  تسيل عليها كل لؤلؤة هنرا... بلنسية تلك الزمردة اليت 
  فصري من شرخ الشباب هلا عمرا... كأن عروساً أبدع اهللا حسنها 
  مضاحكة الشمس البحرية والبحرا... يويد منها شعشعانية الضحى 
  جنوماً فال شيطان يغرهبا ذعرا... ها تراجم أنفاس الرياح بزهر

  وإن كان قد مدت يد البني بيننا من األرض ما يهوى اجملد به شهرا
  أضاءت ومن للدر أن يشبه الدرا... هي الدرة البيضاء من حيت جدهتا 

  هي الوطن احملبوب أوكلته الصدرا... خليلي أن أسدر هلا فإهنا 
  فال لثمت نعلي مساكنها اخلضرا... ومل أطوعنها اخلطو هجراً هلا إذاً 

  تضم فتاها الندب أو كهلها احلرا... ولكن إجالالً لتربتها اليت 
  فبادت لياليهم فهل أشتكى الدهرا... أكارم عاث الدهر ما شاء فيهم 

  هجوع ببطن وأرض قد ضرب الردى عليهم قبيبات فويق الثرى غربا
  لسماك أو والنشرأيب اهللا أن يرعى ا... تقضوا فمن جنم سالك ساقط 

  وغري حممود جياد العلى خضرا... ومن سابق هذا إذا شا غاية شا 
  تلقوك ال غث احلديث وال غمرا... أناس إذا القيت من شيت منهم 
  هالل ثالث لو شفا رق أو بدرا... وقد درجت أعمارهم فتطلعوا 

  زكوا خرباً بني الورى وزكوا خربا... ثالثة أجماد من النفر األىل 
  فعجرذا أماً وسجر ذا مجرا... لتهم ثكالً دهى العني واحلشى تك

  فلم ألق من سرى منها وال سرا... كفى حزناً أين تباعدت عنهم 
  ليظهر يل خرياً تأبط يل شرا... وإىل مىت أسل هبم كل راكب 

  فيسبين مبا يقصم الظهرا... أباحثه عن صاحلات عهدهتا هناك 
  وساكن قصر أضر مسكنه القربا... حمياً خليل عاض ماء حياته 



  سناء كما يستقبل األرق الفجرا... وأزهر كاإلصباح قد كنت أجتلي 
  أنامله ال بل هواطله الغرا... يصرف ما بني الرياعة والقنا 
  ختطى به يف الربد خطية مسرا... طويل جناد السيف الن كأمنا 
  خلمراخاليق هن اخلمر أو تشبه ا... سقته على ما فيك من أرحيية 
  محياه يف وه األصيل ملا اصفرا... ونشر حميا للمكارم لو سرت 

  ملن بل يف شفري ضريح له شفرا... هل السعد إال حيث حط صعيده 
  طوين عين التجلد والصربا... طوين الليايل طيهن وإمنا 

  ترى مبسم النوار عنرب معترا... فال حرمت سقياه أدمع مزنة 
  إذا ما جعلت البعد عن قربه عذرا... يت وما دعويت للمزن عذراً لدعو

  :وقال برثي أبا حممد بن أيب العباس مبالقة

  هبها عكاظ فأين قس أياد... أبىن البالغة فيم حفل النادى 
  فيكم بفتكته احلمام العاد... أما البيان فقد أجر لسانه 

  من بعد ذلكم الشهاب اهلادي... عرشت مسا عاليكم ما أنتم 
  آلىل ذاك الكوكب الوقاد... لطريق فقد خبت حطوا على عمد ا

  نثرت كعوب قناكم املناد... ما فل هلزمه الصقيل وإمنا 
  إيه فدى لك غابر األجماد... إيه عميد احلي غري مدافع 

  إن مل يصر برداً إىل األباد... ما عذر سلك كنت عقد نظامه 
  يف ساعة تصغي به وتناد... كثف احلجاب فما ترى متفضال 

  غص القنا بأرجل القصاد... م بربعك غري مأمور فقد أمل
  غص الفنا بأرجل القصاد... خرباً يبلغه غري مأمور فقد 

  أمن العداة وراحة احلساد... خرباً يبلغه إليك ودونه 
  للجار بعدك واقشعر الواد... قد طأطأ اجلبل املنيف قذاله 

  ادمثل احلديث لديك غري مع... أعد التفاتك حنونا وأظنه 
  نوماً تكابد من بكى وسهاد... وامسح لنا عن مقلتيك من الكرى 

  مىت طال الرقاد والت حني رقاد... هذا الصباح وال هتب إىل 
  سبقت إىل البشرى حبسن معاد... وكأمنا قال الردى من وادعاً 
  أخشن به من مرقد ووساد... أموسداً تلك الرخام مبرقد 

  وفها يف مثل حرف الصادمن ج... خضبت بقدرك حفرة فكأهنا 
  ترب ند وصفايح أنضاد... وثر جلنبك من أثاث خميم 

  طار الدليل هبا وحاد احلاد... يا ظاعناً ركب السرى يف ليلة 
  تبل عن الزوار والعواد... أعزز علينا أن حططت مبنزل 

  سقياً لتلك اجلرية األفراد... جار األفراد هنالك جرية 
  منشورة األطناب واألغماد... م الساكنني إىل املعاد قباهب



  ناب البلى فيه عن األوتاد... من كل ملقية اجلراب مبضرب 
  السرى جمهولة الغايات واآلماد... بعرس السفر األىل ركبوا 
  ما أشبه التأويب باإلسناد... سيان فيهم ليلة وهنارها 

  وعلى الرواحل عنفوان الزاد... حلق البطون من اللعب على الطوى 
  أمتعة احلياة يف حقايب األجساد... هم فلشد ما نفضوا من هللا 

  واحلال مرذنة بطول بعاد... ياليت شعري والمنا لك جنة 
  أم النقضاء نواك من ميعاد... هل للعال بك بعدها من هنضة 
  كثرت محايله على األكناد... بأيب رقد ساروا بنعشك صارم 

  ري جنادشاموك يف غمد بغ... ذلت عوانق حاميك فإهنا 
  جثمانه باألبرق املنقاد... نعم الذما الرب ما قد غوروا 
  نعم الغوير بأبؤس األجناد... عليا خص هبا الضريح وإمنا 

  سلبتكم الدنيا وأي مصاد... أبىن العباس أي حالحل 
  قدراً فأقصد أميا إقصاد... هل كان إال العني وافق سهمها 

  باء واألوالدباإلخوة النج... أخلل جد ال يسد مكانه 
  لوالك غري دكادك ووهاد... ولكم يرى بك من هضاب مل يكن 

  منها على األضباع واألعضاد... ما زلت تنعشها بسيبك قابضاً 
  كيف اهنداد بواذخ األطواد... حىت أراك أبا حممد الردى 
  يلقى هلا األيدي على األكتاد... يا حرها من مجرة مشبوبة 
  خرج األسى فيها عن املعتاد. ..كيف العزاء وإهنا لرزية 

  كيف انسكابك يا أبا اجلواد... صدع النعاة هبا فقلنت ملدمعي 
  صب كيف شيت معصفر األبراد... لك من دمي ما شيت غري منهنه 

  لو قد بلغت هبا كبري مراد... بقصري جمتهد وحسبك غاية 
  لكنهن كثرية التعداد... أما الدموع فهي أضعف ناصر 

  وأرتك صوب روايح وغواد... أغب قراره  مث السالم وال
  يف خد قرطاس دموع مداد... تسقيك ما سفحت عليك يراعة 

  :ومن غرامياته وإخوانياته قوله من قصيدة
  والشيء يبعث ذكر الشيء عن سبب... عاد احلديث إىل ما جر أطيبه 
  هوى يغلب أخيك الواله الوصب... إيه عن الكدية البيضاء إن هلا 

  وأرح ركابنا ليلنا هذا من التعب... السهل من أكنافها راوح هبا 
  من الكثيب الكرمي العهد يف الكتب... وانضح نواحيها من مقلتيك وسل 

  على أيب عامر عزي عن السحب... وقل لسرحته يا سرحة كرمت 
  طفال حييت ممسية ميادة الغضب... يا عذبة املاء والظل انغمى 

  أفياؤه لو ضفى شياً ملغترب...  ماذا على ظلك األملى وقد قلصت



  اهللا يف رمق من جارك اجلنب... أهكذا تنقضي نفسي لديك ظما 
  من السرى والدجا خفاقة الطنب... لوالك يا سرح مل يبق الفال عطال 

  ديناً لتربك من رقراقها الرب... ومل نبت نتقاضى من مدامعنا 
  عن كثب عجنا عليه فحييناه... إنا إذا ما تصدى من هوى طلل 
  حىت حياك عليه مموق العشب... مستعطفني سخيات الشئون له 

  كانت ترف هبا رحيانة األدب... سلي مخيلتك الريا بأية ما 
  عفت حماسنهم إال من الكتب... عن فتية نزلوا على سرارهتا 

  هزوا السجايا قليالً بابنة النب... حمافظني على العليا ورمبا 
  وضاحكوها لدى جد من طرب... وطراً  حىت إذا ما قضوا من كأسها

  حلماً ودارت على أسفي من السبب... راحوا رواحاً وقد ريدت عماميهم 
  إال التفات الصبا يف السن العذب... ال يظهر الشكر حاالً يف ذوايبهم 

  واخلاضدين لديها شوكة العرب... املنزلني القوايف ن معاقلها 
  :ومن مقطوعاته قوله
  عليل يقضي مدة الزمن الباق... يل كأنه دعاك خليل واألص

  صفاً ضمرياً وعذوبة أخالق... إىل شط منساب كأنك ماؤه 
  خفي اخلوايف والقوادم خفاق... ومهوي جناح للصبا ميسح الربا 

  على النأي من شىت بروج وآفاق... وفتيان صدق كالنجوم تألفوا 
  زن يف جفنه راقظباه ودمع امل... على حني راح الربق يف اجلو مغمداً 

  حبست هبا كأسي قليالً عن الساق... وجالت بعيين يف الرياض التفاتة 
  مييل بأعناق ويرنو بأحداق... على سطر خريي ذكرتك فانثىن 

  مشايل مشغوف مبرآك مشتاق... وقف وقفة احملبوب منه فإهنا 
  وقد خضلت قطراً حماجر عشاق... وصل زهرات منه صفر كأهنا 

  . حايك وهو بديعوقال وكلفها يف
  لو مل هتم مبزال القدر مبتذل... قالوا وقد أكثروا يف حبه عذل 

  الخترت ذاك ولكن ليس ذلك ل... فقلت لو أن أمري يف الصبابة يل 
  واحلسن ملك حيث جل ول... يف كل قلب عزيزات مذللة للحسن 

  دري لون احمليا أحور املقل... علقته حبييب الثغر عاطره 
  ما شيت من حلظات الشادن الوجل... أعطاك ملتفتاً إذا تأملته 

  أخرى الليايل وهل يف الغري من بدل... هيهات أبغي به من غريه بدال 
  بنانه جوالن الفطر يف الغزل... غزيل مل تزل يف الغزل جايلة 
  على السدي لعب األيام باألمل... جذالن تلعب باحملراك أمنله 

  أفديه من تعب األطراف مشتغل... ما أن يين تعب األطراف مشتغال 



  ختبط الظيب يف أشراك حمتبل... ضرباً بكفيه أو فحصاُ بأمخصه 
  :وقال

  سلب التثين النوم عن أثنايه... ومهفهف كالغصن إال أنه 
  عرقاً فقلت الورد رش مبايه... أضحى ينام وقد ختدد خده 

  :وقال
  طاحسيوف الربق يف ملم الب... أدرها فالغمامة قد أجالت 
  هتب عليه أنفاس الرياح... وراق الروض طاووساً هبياً 

  ثياب الغيم معلمة النواح... تقول وقد ثىن قزح عليه 
  أعرت املزن قادميت جناح... خذوا للصحو أهبتكم فإين 

  :وقال
  وإن جددت آذاهنا ورق اآلس... أدرها على أمر فما مث من بأس 

  ض الربوق مبقياسلواعب من وم... وما هي إال ضاحكا غمامي 
  كما وطيت درعاً سنا بك أفراس... ووفد رياح زعزع النهر مدة 
  :وقال يف وصف مغن حمسن

  صوتاً أفاض عليه ماء وقاره... ومطارح مما حتس بنانه 
  طرباً ورزق بنيه يف منقاره... يثين احلمام فال يروح لو كره 

  :وقال يصف جدول ماء عليه سرحة، وهلا حكاية معروفة
  متسيل من درة لصفايه... ل الشطني حتسب أنه ومهد

  صدئت لفيئتها صفيحة مايه... فاءت عليه مع العشية سرحة 
  كالدارع استلقى بظل لوايه... فتراه أزرق يف غاللة مسرة 

  نثره

  :قال من مقامة يصف القلم
  يطول مضاً طوال الرماح... قصري كاألنابيب لكنه 

  الطرس فوق الصفاحودب من ... إذا عب للنفس يف دامس 
  والن له الصعب بعد اجلماح... جتلت به مشكالت األمور 

فلوال هو لغدت أغصان االكتساب ذاوية، وبيوت األموال خاوية، وأسرعت إليها البوسى، وأصبحت كفؤاد أم 
ا وإحساهنا، وهو به تدر ألباهنا، وتثمر أفناهنا، وتستمر أفضاهل. موسى، فهو ال حمالة جترها األربح، وميزاهنا األرجح

وصاحب القلم قد حوى امللكة بأسرها، وحتكم يف طيها ونشرها، وهو قطب . رأس ماهلا، وقطب عماهلا وأعماهلا
مدارها، وجهينة أخبارها، وسر اختيارها واختبارها، ومظهر جمدها وفخارها، يعقد الرايات لكل وال، ومينحهم من 

في مجرة احلرب العوان، ويكايد العدو بال صارم وال سنان، يقد املربة كل صافية املقيل، ضافية السربال، يط
  .املفاصل، ويتخلل األباطح واملعاقل، ويقمع احلواسد والعواذل



  .وقربه مشهور هبا. تويف مبالقة يوم الثالثاء إلحدى عشرة بقيت من رمضان سنة اثنني وسبعني ومخسماية: وفاته
  ابن أيب بكر القرشي املالقي

  بن أيب بكر القرشي املالقي من أهل مالقة، وسكن غرناطة وتردد إليها حممد بن قاسم
  حاله

. كان لبيباً لوذعياً، جامعاً خلصال؛ من خط بارع وكتابة، ونظم، وشطرنج، إىل نادر حار، وخاطر ذكي، وجرأة
م أربعة ومخسني توجه إىل العدوة، وارتسم هبا طبيباً، وتوىل النظر على املارستان بفاس يف ربيع الثاين من عا

  .وسبعمائة
  شعره

  :أنشدين مبدينة فاس عام ستة ومخسني، يف وجهيت رسوال إىل املغرب، قوله يف رجل يقطع يف الكاغد
  أين الوفا منك أينا... أبا علي حسينا 

  وأنت تزداد بينا... قد بني الدمع وجدي 
  تا هللا ما قلت مينا... بلت حلاظك قليب 

  صب ميناسبب ال... قط املقص هلذا 
  ومجت تزداد زينا... بقيط تفتر حسنا 

  :وقال أيضاً
  لوال الذي هو فيها هاجر عات... فضل التجارات باد يف الصناعات 

  وإن دعيت بوصاف ونعات... حاز اجلمال فأعياين وأعجزين 
جدته  عتب يوماً. وكان شديد املغالطة، ذاهباً أقصى مذاهب القحة، حيرك من ال يتحرك، ويغضب من ال يغضب

على طعام طبخته له، ومل يستطبه، وكان بني يديه القط يصدعه بصياد طلبه، فقال له ضجراً، مخسمائة سوط، فقالت 
له جدته مل تعط هذه السياط للقط، إمنا عنيتين هبا، وأعطيتها باسم القط، فقال هلا حاش هللا يا مواليت، وهبذا البخل 

الً طيباً، ولك أنت ألف من طيبة قلب، فأرسلها مثال، وما زلنا نتفكه تدريين أو الزحام عليها، بل ذلك للقط حال
  .بذلك، وكان يف هذا الباب ال يشق غباره

  .مبالقة عام ثالثة وسبع ماية: مولده
  .بعث إيل الفقيه أبو عبد اهللا الشديد، يعرفين أنه تويف يف أواسط عام سبعة ومخسني وسبعمائة: وفاته

  ةحممد بن سليمان بن القصري

  .أبو بكر، كاتب الدولة اللمتونية، وعلم وقته
  حاله

قال ابن الصرييف الوزير الكاتب، الناظم، الناثر، القامي بعمود الكتابة، واحلامل للواء والبالغة، والسابق الذي ال 
قعته ماشيت اجتمع له براعة النثر، وجزالة النظم، رقيق النسيج، حصيف املنت، ر. يشق غباره، وال ختمد أبداً أنواره

  .قال ابن عبد امللك؛ وكان كاتباً جميداً، بارع اخلط، كتب عن يوسف بن تاشفني. يف العني واليد
  مشيخته



روى عن أيب احلجاج األعلم، وأيب احلسن بن شريح، وروى عنه أبو الوليد هشام بن يوسف بن امللجوم، لقيه 
  .مبراكش
  شعره

وله من قصيدة أحنى فيها على ابن ذي النون، ومدح ابن عباد، فمن ذلك ق. وهو عندي يف منط دون ما وصف به
  :عند خلع ابن جهور، أيب الوليد، وتصيري قرطبة إليه

  سرى إليها سكون منذ زلزهلا الذعر... فسل عنه أحشاء ابن ذي النون هل 
  الظهور عليه أن تؤنسه اخلمر... وهل قدرت مذ أوحشته طاليع 

  سجا لك هيهات السهى من ك يا بدر. ..أمل جين حيىي من تعاطيك ظله 
  وآخره عن شأوك الكف والعثر... جلاراك واستوفيت أبعد غاية 
  وكفه على رغمه مما تومهه صفر... فأحرزت فضل السبق عفواً 
  أبشرهتا خيلنا فكان لك الدر... ويا شد ما أغرته قرطبة وقد 

  :ومنها
  الكها طمروال ألهنا من جور م... أتتك وقد أزرى ببهجة حسنها 
  زهاها هبا تيه وغازهلا كرب... فألبستها من سابغ العدل حلة 
  وازداهنا من ذكرك املعتلى عطر... وجاءتك متفاال فضمخ حيها 

  فروض حىت كاد أن يورق الصخر... وأجريت ماء اجلود يف عرصاهتا 
  وطاب هوا أفقها فكأهنا هتب نسيماً فيه أخالقك الزهر

  وما أثتمروا إال ملا أمر الرب... دة وما أدركتهم يف هواك هوا
  جئته فيه اجملر والغمر... وما قلدوك ألمر إال لواجب 
  حرام على األيام إملامه حجر... وبوأهم يف ذروة اجملد معقال 

  على كثرة الوارد مشرعه غمر... وأوردهم من فضل سيبك مورداً 
  ى هلم أسروال انفك من ربق األذ... فلوالك مل تفصل عرى اإلصر عنهم 

  أراهم جنوم الليل يف أفقه الظهر... أعدت هنار ليلهم ولطاملا 
  من العز يف أرحاهبا النعم خلضر... وال زلت تؤويهم إىل ظل دوحة 

  كتابته
وهي مع ذلك تزينها السذاجة، . ولكل زمان رجاله. وهي من قلة التصنع واإلخشوشان، حبيث ال خيفى غرضها

  :األمري يوسف بن تاشفني والية عهده لولده كتب عن. وتشفع هلا الغضاضة

هذا كتاب تولية عظيم جسيم، وتوصية محيم كرمي، مهدت على الرضا قواعده، وأكدت بيد التقوى مواعده 
أنفذه أمري املسلمني، وناصر . ومعاقده، وسددت إىل احلسين مقاصده، وأبعدت عن اهلوادة واهلوى مصادره وموارده

بن تاشفني، أدام اهللا أمره، وأعز نصره، وأطال فيما يرضيه منه، ويرضى به عنه عمره، الدين، أبو يعقوب يوسف 
غري حماب، وال تارك يف النصيحة هللا ولرسوله واملسلمني، وموضع ارتياب ملرتاب، لألمري األجل أيب احلسن علي 

املتصرف بني يدي خترجيه، وتدريبه،  ابنه، املتقبل مهمه وشيمه، املتأثل حلمه وحتلمه، الناشئ يف حجر تقوميه وتأديبه،
أدام اهللا عزه وتوفيقه، وهنج إىل كل صاحل من األعمال طريقه، وقد هتمم مبن حتت عصاه من املسلمني، وهدى يف 



انتقاء من خيلفه هدى املتقني، ومل ير أن يتركهم بعد سدى غري مدينني واعتام يف النصاب الرفيع، واختار واستنصح 
فواله عن استحكام بصرية، وبعد طول مشورة، عهده، وأفضى إليه األمر والنهي، . اور إال لديهأويل الرأي والتش

والقبض والبسط عنده بعده، وجعله خليفته الساد يف رعاياه مسده، وأووطأ عقبه مجاهري الرجال، وناط به مهمات 
دل وحكم الكتاب والسنة، يف أحد األمور واألعمال، وعهد إليه أن يتقي اهللا ما استطاع، وال يعدل عن مست الع

عصا أو أطاع، وال ينام عن محاه احليف واخلوف باالضطجاع، وال يتلني دون معلن شكوى، وال يتصام عن 
مستصرخ لذي بلوى، وأن ينظم أقصى البالد وأدناها يف سلك تدبريه، وال يكون بني القريب والبعيد بون يف 

ه، ملبايعته، أدام اهللا عزه ونصره، من حضر ودنا من املسلمني، فلبوا مسرعني، مث دعا أدام اهللا تأييد. إحصائه وتقديره
وأتوا مهطعني، وأعطوا صفقة إمياهنم متربعني متطوعني، وبايعوه على السمع والطاعة، والتزام سنن اجلماعة، وبذل 

عاندة من عانده، ال النصيحة جهد االستطاعة، ومناصفة من ناصفه، وحماربة من حاربه، ومكايدة من كايده، وم
مث أمر مبخاطبة ساير . يدخرون يف ذلك على حال املنشط مقدرة، وال حيتجون يف حاليت الرضا والسخط إىل معذرة

أهل البالد ملبايعته، كل طائفة منهم يف بلدها، وتعطيه كما أعطاه من حضر، وصفقة يدها، حىت ينتظم يف التزام 
عتصام حببل دعوته، الغايب والشهيد، وتطمني من أعالم الناس وخيارهم طاعته القريب والبعيد، وجيتمع على اال

نفوس قلقة، وتنام عيون مل تزل خمافة إقذئها مورقة، ويشمل الناس كافة السرور واالستبشار، وتتمكن لديهم الدعة، 
ة رضوان، وصفقة واهللا يبارك هلم بيع. ويتمهد القرار، وتنشأ هلم يف الصالح آمال، ويستقبلهم جد صاحل وإقبال

شهد على إشهاد أمري . رجحان، ودعوة مين وأمان، إنه على ما يشاء قدير، ال إله إال هو، نعم املوىل ونعم النصري
املسلمني بكل ما ذكر عنه فوق هذا من بيعته، ولقيه محلة عنه ممن التزم البيعة املنصوصة قبل، وأعطة صفقته طائعاً 

  .كتب حبضرة قرطبة يف ذي احلجة سنة ست وتسعني وأربعمائةو. وباهللا التوفيق. متربعاً هبا
  .دخل غرناطة غري ما مرة، وحده، ويف ركاب أمريه

  .تويف يف مجادى اآلخرة من عام مثانية ومخسمائة
  التميمي املازين

بن  حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن إبراهيم التميمي املازين من أهل سرقسطة، ودخل غرناطة، وروى عن أيب احلسن
  .وله املقامات اللزوميات العروفة. الباذش هبا، يكىن أبا الطاهر

  حاله
كان كاتباً لغوياً شاعراً، معتمداً يف األدب، فرداً، متقدماً يف ذلك يف وقته، وله املقامات املعروفة، وشعره كثري 

  .مدون
  مشيخته

وأيب عبد اهللا بن سليمان املعروف بابن  روى عن أيب علي الصديف، وأيب حممد بن السيد، وأيب احلسن بن األخضر،
وأيب حممد عبد اهللا بن حممد التجييب الدكلي، وأيب القاسم . أخت غامن، وأيب حممد بن عتاب، وأيب احلسن بن الباذش

أخذ عنه القاضي أبو العباس ابن مضاء، أخذ عنه الكامل للمربد، . ابن صوابه، وأيب عمران بن أيب تليد، وغريهم
  .وروى عنه املقري املسن، اخلطيب أبو جعفر بن حيىي الكتامي، وذكره هو وابن مضاء. اعتمد يف تقييده وعليه. قال

تويف بقرطبة ظهر يوم الثالثاء، احلادي والعشرين من مجادى األوىل، سنة مثان وثالثني ومخسماية، بزمانة الزمته حنوا 
  .من ثالثة أعوام، نفعه اهللا

  شعره



  على غض فاخر من كل راح...  أيا قمر أتطلع من وشاح
  معتقة فأسكر كل صاح... أدار السحر من عينيه مخراً 

  كخوط البان يف أيدي الرياح... وأهدى إذ هتادى كل طيب 
  غدت يف قبضة احلب املتاح... وأحيا حني حيا نفس صب 
  وعللين براح فوق راح... وسوغ منه عتيب بعد عتب 

  الليل مسدول اجلناحوجنح ... وأجناين األماين يف أمان 
  :وقال أيضاً

  ما شيت من بدع احملاسن فيه... ومنعم األعطاف معسول اللما 
  والصب غري الوصل ال يشفيه... ملا ظفرت بليلة من وصله 

  وظللت أشرب ماءها من فيه... أنضحت وردة خده بنفسي 
  :وقال أيضاً

  من ثغره ومذاقها من رشفه... رحكت السالف صفاته حبباهبا 
  وتأرجت فيسيمها من عرفه... وردت فحكت شقايق خده وت

  أجسامهم صرعى كفعلة طرفه... لعبت بألباب الرجال وغادرت 
  ومن الغرباء يف هذا احلرف

  حممد بن حسن العمراين الشريف

  من أهل فاس
  حاله

ع، ومعانات كان جهوياً ساذجاً، خشن البزة، غري مرهف التجند، ينظم الشعر، ويذكر كثرياً من مسائل الفرو
الفرائض، جيعجع هبا يف جمالس الدروس، تشقى به املدرسون، على وترية من صحة السجية وحسن العهد، وقلة 

كرمي االنتماء، مستظل بأغصان الشجرة الشماء، من رجل، سليم الضمري، ذي : وجرى ذكره يف الكليل. التصنع
  .ة أصوله، ومضاء نصولهباطن أصفى من املاء النمري، له يف الشعر طبع بشهد بعروبي

  :فمن ذلك قوله خياطب السلطان أمري املسلمني، وقد أمر له بكسوة
  وال زلت باإلحسان له مقرضاً... منحت منحت النضر والعز والرضا 

  ولإلمر امللك العزيز مقيضا... وال زلت للعليا جين مكارماً 
  لفضاوجيشك وفراً ميأل األرض وا... وال زالت األمالك بامسك تتقي 
  مهيباً ووهاباً وسيفك منتضا... وال زلت ميمون النقيبة ظافراً 

  تقمع جباراً وهتلك مبغضا... تقر به الدين احلنيف وأهله 
  وخولته أسىن مراد ومقتضا... وصلت شريف البيت من آل هاشم 

  ستكسي ثوباً من النور أبيضا... وجدت بإعطاء اللجني وكسوة 
  نال علي يف الزمان الذي مضا...  وما زالت األنصار تفعل هكذا



  حبد ذباب السيف من كان معرضا... هم نصروا اهلادي وآووا وجدلوا 
  خلري مليك يف الربية مرتضا... فخذ ذا أبا احلجاج من خري مادح 
  فلما رأى اإلحسان منك تفيضا... فقد كان قبل اليوم غاض قريضه 

  مالك يرجو التعرضاومن مدح األ... ومن حكم القول اللهى متح اللهى 
  ينال هبا منك املودة والرضا... فال زال يهديك الشريف قاصدا 

  :وقال خياطب من أخلفته بوارق األمل فيه، وخابت لديه وسائل قوافيه
  واجلود يف كل صنف خري مكتسب... الشعر أسىن كالم خص بالعرب 

  يف صدر حاجته من كان ذا أدب... وأفضل الشعر أبيات يقدمها 
  لو كان أواله ما حيويه من نشب... يويف كرمي حق مادحه  فما

  واملدح يبقى مدى األزمان واحلقب... املال يفين إذا طال الثواء به 
  فيما ظننت وليسوا من ذوي حسب... وقد مدحت ألقوام ذي حسب 

  دهري أمنت من اإلمالق والنصب... مدحتهم بكالم لو مدحت به 
  من لؤمهم عوديت عنهم بال أرب. ..فعاد مدحي هلم هجواً يضدقه 

  أستغفر اهللا من زور ومن كذب... فكان ما قلت من مدحهم كذباً 
  :وقال يف غرض يظهر من األبيات، خياطب السلطان

  عبدان ال حلم وال آداب... مايل أرى تاج امللوك وحوله 
  نغر يقلب ريشه وغراب... فكأنه البازي الصيود وحوله 

  أسىن احملافل غريها أتراب... دوده يا أيها امللك الكرام ج
  إن العبيد حملها األبواب... أبدهلما من بالبيض من صفيهما 

  وفاته
  .تويف يف حدود مثانية وأربعني وسبعمائة أو بعد ذلك

  ابن العشاب
  حممد بن حممد بن إبراهيم بن املرادي ابن العشاب

  .وحرمةقرطيب األصل، تونسي الوالدة واملنشأ، ابن نعمة وغذى جاه 
  حاله

ورد على األندلس، مفلتاً من نكبة أبيه، وقد عركته عرك الرحى لثقاهلا، على سنن . كان حيياً فاضالً كرمياً، سخياً
  .من الوقار والديانة واحلما، يقوم على بعض األعمال النبيهة

لوالده رمحه اهللا، من كانت . جواد ال يتعاطى طلقه، وصبح فضل ال مياثل فلقه: وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه
. الدول احلفيصة منزلة لطيفة احملل، ومفاوضة يف العقد واحلل، ومل يزل يسمو به قدم النجابة، من العمل إىل احلجابة

والدهر ذو ألوان، ومارق حرب عوان، واأليام كرات . ونشأ ابنه هذا، مقضي الديون، مفدي باألنفس والعيون
م الدهر وأحنى، وأغام جوهم بعقب ما أضحى، فشملهم االعتقال؛ وتعاورهتم تتلقف، وأهوال ال تتوقف، فألوى هب

النوب الثقال، واستقرت باملشرق ركابه، وحطت به أقتابه؛ فحج واعتمر، واستوطن تلك املعاهد وعمر، وعكف 



على على كتاب اهللا فجود احلروف، وأحكم اخللف املعروف وقيد وأسند، وتكرر إىل دور احلديث وتردد، وقدم 
وملا استقر به قراره، واشتمل على جفنه غراره، بادرت إىل . هذا الوطن قدوم النسيم البليل على كبد العليل

  .فاجتليت للسرو شخصاً، وطالعت ديوان الوفا مستقصا. مؤانسته، وثابرت على جمالسته
  شعره

  :بهفمن ذلك ما خاطبين . وشعره ليس حبايد عن اإلحسان، وال غفل من النكت احلسان
  هدأ القطر وانسجم القطر... بيمن أيب عبد اهللا حممد مين 

  حبور الدمي املد ليس هلا جزر... أفاض علينا من جزيل عطايه 
  إذا ذكرت يف القلب من ذكرها عرب... وأنسنا ملا عدمنا مغانياً 

  كرمي به تسمو السيادة والفخر... هنيياً بعيد الفطر يا خري ماجد 
  تطيع لك الدنيا ويعنو لك الدهر... ظل نعمة ودمت مدى األيام يف 

  :ومما خاطب به سلطانه يف حال االعتقال
  يوماً فينعش قلب الوالد العان... لعل عفوك بعد السخط يغشاين 

  ذا حلم وعفو وإشفاق وحتنان... موالي رمحاك إين قد عهدتك 
  وجد برمحة منك حتيي جسمي الفان... فاصرف حنانك واعطف علي 

  وشرد النوم عن عيين وأعيان... هى األسى عندي وعذبين فقد تنا
  طول وفضل وإنعام وإحسان... وحق أاليك احلسىن وما لك من 

  وأسبكت فوق خد دمعي القان... إين ولو حلت البلوى على كيدي 
  عما قريب وعفو عاجل دان... لواثق جبمتم منك يطرقين 

  سلطان تذل طوعاً كل... دامت سعودك يف الدنيا مضاعفة 
  ابن عبد امللك

حممد بن حممد بن عبد امللك بن حممد بن سعيد األنصاري األوسي، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن عبد امللك، من 
  .أهل مراكش، وسكن غرناطة

  حاله
كان رمحه اهللا غريب املنزع، شديد االنقباض، حمجوب احملاسن، تنبو العني عنه جهامة، وغرابة : من عايد الصلة

ل، ووحشة ظاهر، يف طي ذلك أدب غض، ونفس حرة، وحيديث ممتع، وأبوة كرمية، أحد الصابرين على شك
وأبوه قاضي القضاة، نسيج وحده، اإلمام العامل، التارخيي، . اجلهد، املتمسكني بأسباب احلشمة، الراضني باخلصاصة

به، فاستقر مبالقة، متحارفاً مقدوراً عليه، ال املتبحر يف األدب، تقلبت به أيدي الدهر بعد وفاته لتبعة سلطت على نس
  .يهتدي ملكان فضله، إال من عثر عليه جزافا

  شعره
  عنك فصن وجهك عن رده... من مل يصن يف أمل وجهه 

  حيث أحل النفس من قصده... وأعرف له الفضل وعرف به 
  :ومما خاطبين به قوله

  ليعلم أهنا شرفت بقدرك... وليت والية أحسنت فيها 



  دين القدر ليس هلا مبدرك... كم وال أساء فقيل فيه و
  :وأنشدين يف ذلك أيضاً رمحة اهللا عليه

  فعاق مدى مدركها بفضله... وليت فقيل أحس خري وال 
  دنا فمحا حماسنها بفعله... وكم وال أساء فقيل 

  :واملال ومما خاطب به السلطان يستعديه على من مطله من العمال، وعذر عليه واجبه من الطعام
  من ما له غريك اعتصام... موالي نصرياً فكم يضام 

  عنده املال والطعام... أمرت يل باخلالص فمر يل 

  وحسيب اهللا واإلمام... فقال ما اعتاده جواباً 
  بغري موالي والسالم... هذا مقام وال فعال 

  وفاته

  .من عام ثالثة وأربعني وسبعمائة فقد يف وقيعة على املسلمني من جيش مالقة بأخواز إستبة يف ذي قعدة
  ابن مخيس

حممد بن مخيس بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد ابن مخيس احلجري حجرذي رعني التلمسان، يكىن أبا عبد اهللا، 
  ويعرف بابن مخيس

  حاله
يم الصدر، كان رمحه اله نسيج وحده زهداً وانقباضاً، وأدباً ومهة، حسن الشيبة، مجيل اهليئة، سل: من عايد الصلة

مضطلعاً بتفاريق النحل، . قليل التصنع، بعيد عن الريا واهلوادة عامالً على السياحة والعزلة، عاملا باملعارف القدمية
قامياً على صناعة العربية واألصلني، طبقة الوقت يف الشعر، وفحل األوان يف النظم املطول، أقدر الناس على 

شديد االنتقا وإال رجا، خامد نار . ة، ووضع األلفاظ البيانية مواضعهااجتالب الغريب، ومزج اجلزالة بالسالس
كتب بتلمسان عن ملوكها من بين زيان، مث فر عنهم، وقد أوجس منهم . الروية، منافساً يف الطريقة منافسة كبرية

قيه، ومت إليه وبعد ذلك مبدة، قدم غرناطة، فاهتز الوزير ابن احلكيم لتل. لبعض ما جيري بأبواب امللوك. خيفة
وكان يروم الرحلة، وينوي . بالوسيلة العلمية، واجتدبه خبطبة التلميذ، واستفزه بتأنيسه وبره، وأقعده لإلقراء جبواره

حدثين شيخنا الرئيس أبو احلسن بن اجلياب، قال بلغ الوزير أبا عبد اهللا احلكيم أنه يروم . السفر، والقضاء يثبطه
فقال الشيخ أنا كالدم بطبعي، أحترك يف كل . وجرى ذلك. حتريك احلديث حبضرته السفر فشق ذلك عليه، وكلفنا

  .ربيع
  شعره

  :فمن ذلك قوله ميدح أبا سعيد بن عامر، ويذكر الوحشة الواقعة بينه وبني أيب بكر بن خطاب. وشعره بديع
  حما آثار دمنتها التثاما... مشوق زار ربعك يا إماما 

  فما نفعت وال نقعت أواما. ..تتبع ريقه الطل ارتشافاً 
  وما راعى لضرهتا ذماما... وقبل خد وردهتا جهارا 

  وال لعال قدرك أن يساما... وما حلرمي بيتك أن يداىن 
  جتشمه سالماً واستالماً... ولكن عاش يف رسم مغىن 



  فحن وشم رياه فهاما... نفس روضة املطول وهنا 
  اروت مسنداً عنه النعام... تلقى طيب حديثا 

  ومل تعرف لساكنها مقاما... فيا نفس الصبا إن جيت ساحا 
  فردتك العرادة واخلزآما... وأخطأت الطريق إىل محاها 
  وال تذعر مبسرحها سواما... فال تبصر بسرحتها قضيباً 

  وصافح كف سوسنها التزاما... وعانق قربانتها اراتباطاً 
  ماتعاطك ماء ريقتها مدا... ونافح عرف زهرهتا كباً 
  ميانياً مىت جيت الشآما... ويا برقاً أضاء على أوال 
  أم الدر األوامي انتظاما... أثغر إمامة أنت ابتساماً 
  وحلت على ثنيتها حساما... خفقت ببطن واديها لواً 

  على م ذدت عن عيين املناما... أمشبه قليب املضين احتداما 
  اماخياالً كان يأتيين مل... ومل أسهرتين وطردت عين 

  كالم أثخن األحشا كالما... وأبلغ منه تأريقاً جلفين 
  ولو ترك القطا يوماً لناما... تعرض يل فأيقظت القوايف 

  جدعت رواطبا وقلبت هاما... وقيل وما أرى يومي كأمسي 
  فكان حلسد موتاً زواما... وجرعت العدو مساً زعافاً 

  ومل أترك لقرمهم سناما... نزعت شواه كبشهم نطاحا 
  أضام أبا سعيد أو عالما... أضام ويف يدي قليب ملاذا 

  أفل الصارم العضب اهنزاما... به ومبا أذلق من لساين 
  أصرفه إذا شيت انتقاما... وغرام الوزير أيب سعيد 
  ملا أكلوه من حلمي حراما... به وبنجله الرب انتصارى 

  ومشت فلم أشم إال جهاما... وردت فلم أرد إال سرابا 
  أزور بين ممالكها الكراما... األرض طوالً مث عرضاً  قطعت

  وأعجلت اخلوايف والقداما... وجا جانيب على كرم نداهم 
  وقبلت الرباجم والسالما... وذللت املطامع من إبايي 

  أصيد هبا النعام وال النعاما... ومن أديب نصبت هلم حباال 
  ماومل أر مثل عثمن إما... فلم أر مثل ربعي دار أنس 

  أيب حيىي غيوثاً أو رهاما... وال كأبيه أو كىن أبيه 
  ورفع مكاتيب إال أضاما... كفاين بابن عامر خفض عيش 

  أقابل منهم بدرهم التمام... وإين من واليك يف يفاع 
  :ومن شعره رمحه اهللا قوله

  وتسلها العتيي وها هي فارك... تراجع من دنياك ما أنت تارك 
  وشر وداد ما تود الترائك... دادها تؤمل بعد الترك رجع و



  فأنت على حلوايه متهالك... حاللك منها ما خال لك يف الصبا 
  فقلبك حمزون وثغرك ضاحك... تظاه بالسلوان عنها جتمال 

  وشعر عذاري أسود اللون حالك... تنزهت عنها خنوة ال زهادة 
  زنانب من ضواهتا وعواتك... ليايل تغري يب وإن هي أعرضت 

  متايل من ثقل بني األرايك... ن قدود يف حقاف روادف غصو
  ثدي كأسنان الرماح فواتك... تطاعنين منهن يف كل ملعب 

  صدور العوايل والسيوف البواتك... وكم كلة فيها هنكت ودوهنا 
  لطالبها أو ما حتري هالك... وال خدن إال ما أعدت ردينه 

  للظبا الفواتك فواتر أحلاظ... تضل فواد املرء عن قصد رشده 
  سنوه طباع مجة وعوايك... ويف كل سن البن آدم وإن تطل 
  وأعجز رأيي عجز من الركارك... وإال فمايل بعد ما شاب مفرقي 

  ترافقين فيها الرجال اجلواتك... أجوب إليها كل بيداء مسلق 
  إذا اشتبهت فيها هي املسالك... واسترشد الشهب الشوابك جار 

  أغوارب أمثال اهلضاب توامك... د توودة هنازز أمثال اجليا
  وينحى وما دون الصواة مبارك... ظما وما غري السماوة مورد 

  إذا ما اشتكت عض السروج املوارك... ذو أهل عن عض الرجال ظهورها 
  هلعن فالنت حتتهن السنابك... إذا ما نبا عن سنبك األرض سنبك 

  غيات الدراهكبوايكها واملن... تقد بنا يف كل قاع وفدفد 
  وأمامها ركاً كالرياح بواشك... فأمامها ري كالسحاب موالع 
  وجرد ألوساط الشكيم عوالك... قالص بأطواف اجلديل بوالع 

  فهن نواح للردى أو هوالك... ترامى هبا ليد النوق كل مرمتي 
  تعفيه تعدي السافيات السواهك... وكم منزل خليته لطالهبا 

  وما آن به إال الصوق احلبايك.. .مير به زواره وعفاته 
  وهن عليه جانيات بوارك... وآثارتنا تقادم عهدهم 

  ثالث أثاف كاحلمام سوادك... لوارب أفراس ونؤى حذاة 
  متر على طيب العروس املدارك... متر عليه نسمة الفجر مثلما 
  جملهول حسي ماله للدهر مبانك... وأرك بكالشهذ ينفح برده 

  وميطلين منها عدمي مماعك... مماحك يطلبها مين غرمي 
  ومن دونه وقع احلمام املواشك... أحاول منها ملا تعذر يف الصبا 

  وترور إفك عن رضى احلق آفك... فمنها مالل دامي ال متله 
  وما أهلك األحياء إال األفايك... هتاون باإلفك الرجال جهالة 

  نجوم النوابكطوال الليايل وال... تزن طول تسهادي وقدري متلملى 



  كأن مدوم الرجم فيها نيازك... تغري على الدهر منه جحافل 
  مبا بيضت مين دجاها احلوالك... فليت الذي سودت فيها معوض 

  وما دهكت منا اخلطوب الدواهك... أال ال تذكريين تلمسان واهلوى 
  جلسمي وللصرب اجلميل لناهك... فإن ادكار ما مضى من زماهنا 

  لنريان أشواقي إليها حمارك... ها يل فإهنا وال تصفن أمواه
  فإين على تلك العهود لرامك... ومن حال عن عهد أو أخفر ذمة 

  عهاد الغوادي والدموع السوافك... سقى منزيل فيها وإن مح رمسه 
  رواعدها واملدمخات احلواشك... وجادت ثرى قرب مبسجد صاحل 
  طرها املتداركهوى صداه لق... وال أقلعت عن دار يونس مزنة 
  ويرضى الرعاوي نبتها املتالحك... إىل أن يروق الناظرين رواؤها 

  زرق حتكى بسطها ودرانك... ويصبح من حول احليا يف عراصها 
  تصلي على ذاك الصدى وتبارك... وال برحت منه ماليكة الرضى 

  وبشرى ملن صلت عليه املاليك... وطوىب ملن روى منازله احليا 
  إذا ما انقضت عشر عليها دكادك... هل تقضي لبانيت  أال ليت شعري

  فريقب أو تلقى إليه الروامك... وهل متكن الطيف املغب زيارة 
  تودي إليها بالعتاب احلالك... وهل تغفل األيام عنها بقدر ما 
  كل عن رحلي اجلالل اللكالك... ويا ليت شعري أرض تقلين إذا 

  قدتين مسها والدكادكإذا ف... وأي غرار من صفاها حيثين 
  بدوهنم دون األنام حلاتك... إذا جهل الناس الزمان فإنين 

  فإن بقاع األرض طراً شوائك... تثبت إذا ما قمت تعمل خطوة 
  فما مثل بذل الوجه للستر هاتك... وال تبذل وجهاً لصاحب نعمة 

  وال تلقهم إال وهرك شانك... جتشم ما استطعت واحذر أذاهم 
  وكل إذا مل يعصم اهللا حاسك... أنعم اهللا حاسد فكل على ما 

  مبن فات منا ال حمالة فانك... وال تأنس ريبة الزمان فإنه 
  وترضى ذكامي فارس واهلنادك... متىن مصاب بربر وأعاره 

  وتعرف إقدامي عليها املهالك... وبدرت الليايل اجلون حوضى جلاجها 
  على الشكاشك وال أصفقت إال... فما أذعنت إال إىل عشار 

  ولن أملت إال قتامى الضرارك... وال قصدت إال فناىي وقودها 
  كما شرفت بالنويهار الربامك... به شرفت أذواوها وملوكها 
  إذا ما دهى من حادث الدهر داهك... فال تدعون غريي لدفع ملمة 

  وما إن لبيت اجملد بعدي سامك... فما إن لذاك الصوت غريى سامع 
  مبا أورثتين محري والسكاسك... شل وجماشع يغص ويشجي هن

  وطيب ثناي الصق يب صايك... تفارقين روحي اليت لست غريها 



  وقد مشطت منا اللحا واألفانك... وماذا عسى ترجو لدايت وأرجتي 
  إذا عاد للدنيا عقيل ومالك... يعود لنا شرخ الشاب الذي مضى 

  :ومن شعره أيضاً قوله
  وتصرمت سفاً عليك األضلع... ع سحت بساحك يا حمل األدم

  جاوي مؤمك الغيوث اهلمع... ولطاملا جادت ثرى األمال من 
  قد كنت أعلم أهنا ال ترجع... هللا أيام هبا قضيتها 

  بنسيم أنفاس البديع تشعشع... فلقد رشفت هبا رضاب مدامة 
  مرعى ألفكار الندام ومشرع... يف روضة يرضيك منها أهنا 

  أجدى مبيدان الكالم وأسرع... ت رهاهنا جتري هبا فقر سكن
  جبناهبا وهو اجلناب األمنع... فقر كريعان الشباب وعهدنا 

  والنفت يف عقد الثرى ال مينع... نفاثة األنواء يف عقد الثرى 
  وكسا رباها وشيه املتنوع... حىت إذا حاك الربيع برودها 
  عبدعاً تفرق تارة وجتم... بدأت كمامي زهرها تبدي هبا 

  إذ بت منها ما تفرق مصقع... قد صم منها ما جتمع مغلق 
  وحمارب ومؤمن ومروع... وكالمها مهما أردت مسامل 

  املنكر يف مثل هذا مدفع... كل له شرع البيان حملل 
  أدباً ينظم تارة ويسجع... حيث ازدهت أنوار كل حديقة 

  ومسمط من نظمها ومصرع... فمرجل من رقمها ومهلل 
  فمجنس ومبدل ومرصع... يع هبا بدايع صنعه أبدي البد

  ومكرر ومفرع ومتبع... وموشح ومرشح ومصدر 
  وإذا تزين به كالمك تربع... كل بروق هبا حبسن روايه 

  طري هلا فوق الغصون ترجع... ولقد غدوت هبا ويف وكناهتا 
  إال مبسنت األدلة مرتع... مبطهم الفكر الذي ما إن له 

  بني اجلياد لعتقه أو يوضع... حتبه  قيد املطالب ال يزال
  محل يضل به الدليل األصمع... أرمى به األمد البعيد وإنه 

  وحمت معامله الربياح األربع... من بعد ما عفت النواري سبله 
  فطريقه من بعد ذلك مهيع... لكنين جددت دانر رمسه 

  والكل يف كل املسالك ينفع... أوضحت فهم حدوده وضروبه 
  فيها لظمآن املباحث مكرع... من السماع موارداً  حىت وردت

  لذكاء أسرار الطبايع مطلع... مع كل مصقل الذكاء فحدسه 
  فيها مصيف للعقول ومرتع... يرتاد من جنع العناصر جنعه 

  يبتدي هبا ذاك التجاور أبدع... ال شيء أبدع من جتاورها وما 
  ها املتشعشعنار احلباحب مرج... فإذا تشعشع مزجها أورى هبا 



  من بعد قدح زنادها مستودع... فمكني سر حياته حبباهبا 
  لبهائها شم الطبايع ختضع... وهنا تفاض عليه صورته اليت 

  ببديع حكمته احلكيم املبدع... من واهب الصور اليت قد خصها 
  يقضي هبا البدعى واملتشرع... رب له يف كل شيء حكمة 

  نفسي الفداء هلا وهذي األربع ...وحللت من أرض الرياضة أربعاً 
  إال تقوم ما تقيم األضلع... قامت زوايها فما أوتادها 
  لو كنت تبصرها فروع فرع... وتناسب أقدارها نسباً هلا 

  من بارق جلناب رشدي يلمع... فأجل ما قد مسته حبوهلا 
  يف كل ضرب من قياسي موقع... ال شك أن وراءه مطراً له 

  من فيضه هذا الروي املترع.. .حبر روى مترع مالحه 
  إين إذاً لعهوها ملضيع... مل ال أضيع هبا عهاد مدامعي 
  لقطعت من حبليكما ما يقطع... خلي لو مل تسعداين يف البكا 
  وبه تنعمها وال تتوجع... أرأيتما نفساً تفارق جسمها 

  ظلت هلا أكبادنا تتصدع... عظمت رزيتها وأي رزية 
  وأخاهلا أسفاً عليها تسجع... ع هذي محامك يا علي سواج

  شوق يطارحه ادكار موجع... إن طارحتين ورقها فبأضلعي 
  ال كنت ممن جسمه ال يرجع... آه على جسمي الذي فارقته 

  دهر بتشتت األحبة مولع... ومر العجاب رجوع ما أودى به 
  والعدل منه إذا استقام تطبع... احلور منه إذا استمر طبيعة 

  من أكل طعمته اليت ال تشبع... ة سلفت هبا هذي عقوبة زل
  واليوم أوجب أنه ال مينع... قد كنت أمنع رسخ نفسي قبلها 

  فيها السحايب بالرغايب هتمع... مل ال وقد أصبحت بعد حملة 
  ولكم دعا داع هبا من يوضع... دار يدر الرزق من أخالقها 

  ملك بأعلى دسته متربع... وكأن جملسها البهي بصدرها 
  يذكي ما قد سيف منه يسطع... وكأن جممر عنرب بفنايها 

  وعلي بن اجلهم فيها يبدع... وكأهنا املتوكلية هبجة 
  من كان قبل له العوامل ترفع... يف حجر ضب خافض جبواره 

  من زفرة بني اجلوانح تسفع... يا نفثة املصدور كم لك قبلها 
  تنقعجبحيم ما أسبلته ال ... وعساك تنقع غل بك إهنا 

  من كل سر بالضمائر يودع... هللا أنت مذاعة أودعتها 
  حضرية فيما به يترجع... بدوية يف لفظها ونظامها 

  ومثاهلا يف مثله يتشفع... مل ال تشفع يف الذي أشكو هبا 
  لو كان يفرعها مهام أروع... كملت وما افترعت فأي خريدة 



  فعمىن بضايف مرطها تتل... بارت علي فأصبحت حليائها 
  :ومن شعره قوله ميدح ذا الوزارتني أبا عبد اهللا بن احلكيم، وهي من مشاهري أمداحه

  فعند صباها من تلمسان أنباء... سل الريح إن مل تسعد السفن أنواء 
  إليك مبا تنمي إليها إمياء... ويف خفقان الربق منها إشارة 

  ولألذن إصغاء وللعني إكالء... متر الليايل ليلة بعد ليلة 
  وللنجم مهما كان للنجم أصباء... وإين ألصبو للصبا كلما سرت 

  ويف رد إهداء التحية إهداء... وأهدي إليها كل حني حتية 
  قتاد كما شاءت نواها وسالء... واستجلب النوم الغرار ومضجعي 

  ففي مره يب من جوى الشرق إبراء... لعل خياالً من لدهنا مير يب 
  عيون هلا يف كل طالعة راء... هلا وكيف خلوص الطيف منها وحو

  ببعض اشتياقي لو متكن إنباء... وإين ملشتاق إليها ومنبئ 
  وقد أخلقت منها مالء وإمالء... وكم قايل تفىن غراماً حبيها 
  إذا مضى قيظ هبا جاء إهراء... لعشرة أعوام عليها جترمت 
  ويرحل عنها قاطنون وأحياء... يطنب فيها عابثون وحزب 

  قداح وأموال املنازل أبداء... ماح الذاهبني مللكها كأن ر
  فقد قلصت منها ظالل وأفياء... فال تبغني فيها مناخاً لراكب 

  وقسم إضناء علينا وإطناء... ومن عجيب أن طال سقمي ونزعها 
  فيكذب إرجاف ويصدق إرجاء... وكم أرجفوا غيظاً هبا مث أرجؤا 

  دد حرف الفاء يف النطق فأفاءير... يرددها عياً هبا الدهر مثلما 
  ترى وهل لعمر األنس بعدك إنساء... فيا منزالً نال الردى منه ما اشتهى 
  إذا ما انقضت أيام بوسك إطفاء... وهل للظى احلرب اليت فيك تلتظي 

  إليك ووجه البشر أزهر وضاء... وهل يل زمان أرجتي فيه عودة 
  هبا الغر الكرام االهاؤالصحيب ... فوا سيئى حايل إن هلكت ومل أقل 
  كعادي وبدر األفق أسلغ مسناء... ومل أطرق الدير الذي كنت طارقاً 

  وقد نام عساس وهوم سباء... أطيف به حىت هتر كالبه 
  وطرف خلد الليل مذ كان وطاء... وال صاحب األحسام وهلذم 

  تألأل فيه من سىن الصبح أضواء... وأسحم قاري كشعري حلكة 
  وال لطعامي دون بابك إمراء... يف سواك مرارة فما لشرايب 

  وقد جد عيث يف بالها وأرداء... وباداري األوىل بدرب حالوة 
  وجتتاز أمحاش عليك وأمحاء... أما آن أن حيمى محاك كعهده 
  جنيب له رفع إليك ودأداء... أما آن أن يعشو لنارك طارق 

  ك وقراءفما زال قار يف ذرا... يرجى نواال أو يؤمل دعوة 
  وما عاقها عن مورد املاء إظماء... أحن هلا ما أطت النيب حوهلا 



  وال فاتين منها على القرب إجشاء... فما فاهتا مين نزاع على النوى 
  ومن يل به من أهل ودي إن فاؤوا... كذلك جدي يف صحايب وأسريت 

  ملا فات نفسي من بين الدهر إقماء... ولوال جوار ابن احلكيم حممد 

  بسوء ومل ترزأ فؤادي أرزاء... اين فلم تنتب حملى نوايب مح
  فصاروا عبيداً يل وهم يل أكفاء... وأكفاء بييت يف كفالة جاهه 
  فما عفتة عافوا وما شئته شاء... يؤمون قصدي طاعة وحمبة 

  فلم يك يل عن دعوة اجملد إبطاء... دعاين إىل اجملد الذي كنت آمال 
  يناجي السها منه صعود وطأطاء... ة وبوأين من هضبة العز تلع

  ويكألين منها إذا منت كالء... يشايعين فيها إذا سرت حافظ 
  وللذيب إملام وللصل إملاء... وال مثل نومي يف كفالة غريه 
  تند كساً فيه وتقطع أكساء... بغيضة ليث أو مبرقب خالب 

  ءففي حيثما هومت كن وإدفا... إذا كان يل من نايب امللك كافل 
  يبادرين منهم قيام وإيالء... وأخوان صدق من صنايع جاهه 

  ومن كل ما خيشى من الشر إبراء... سر اع ملا يرجى من اخلري عندهم 
  لزومية فيها لوجدي إفشاء... إليك أيا عبد اآلله صنعتها 

  إذا عاب أكفاء سواها وإيطاء... مرباة مما يعيب لزومها 
  عليه ألحناء اجلوانح إضناء.. .أذعت هبا السر الذي كان قبلها 

  واعوز إكالء فما عاز إكماء... وإن مل يكمن كل الذي كنت آمالً 
  فما يل إىل ذاك التكلف إجلاء... ومن يتكلف مفحما شكر منة 

  فال كان إنشاد وال كان إنشاء... إذا منشد مل يكن عنك ومنشئ 
  .ومن شعره قوله

  كر جناحا رقم ضم بعد لو... أطار فؤادي برق أالحا 
  حسام جبان يهاب الكفاحا... كأن تألقه يف الدجا 
  تلذ إذا ما سىن الفجر الحا... أضاء وللعني إغفاءة 

  وزيد بيانا فزاد اتضاحا... كمعين خفي بدا بعضه 
  نواهل ماء صدرن قماحا... كأن النجوم وقد غربت 

  فأدركها الصبح روحى طالحا... لواغب باتت جتد السرى 
  فمحت عليه بال وانصياحا... ليل أمسا له وقد لبس ال

  فمحت عليه بال وانصياحا... وأيقظ روض ابربا زهره 
  فحيا نسيم صباه الصباحا... وأيقظ روض الربا زهره 

  مبيت مال حواه اجتياحا... كأن النهار وقد غاهلا 
  ويلهب نار ضلوعي اقتداحا... أتى يستفيض دموعي امتياحا 

  ومل يلف زند اشتياقي شحاحا... حيحا فلم يلق دجن انتحايب ش



  النفدت ماء جفوين امتياحا... ولوال توقد نار احلشى 
  هديل محام إذا منت صاحا... ومما يشرد عين الكرى 

  فأقطع ليلى بكاً أو نباحا... ينوح علي وأبكي له 
  عليك وما زدت إال انتزاحا... أعني أرحيى أطلب األسى 
  أرد بعد مايك ماء قراحا ...دعيين أرد ماء دمعي فلم 
  وأبكي عليك إذا ذقت راحا... أحن إليك إذا سفت رحيا 
  أشحت بوجهي عنك اتشاحا... وأفين التياحا إليك وكم 

  إيايب ركبت إليك الرياحا... ولوال سخامي قوم أبوا 
  محيت محى عرضهم أن يباحا... أباحوا محاي وكم مرة 

  جلزاء جالى املتاحافكان ا... ودافعت عنهم بشعري انتصارا 
  أكان مساحهم يب رباحا... أباعوا ودادي خبسا فسل 

  سراراً فجاءوا لقتلي صراحا... وأغروا بنفسي طالهبا 
  تومهت مل يك إال مزاحا... وآلو ميينا على أن ما 

  رأت يل بغري الفالة فالحا... فشاورت نفسي يف ذا فما 
  جناحاجناء فلم ألق إال ... فبت أناغي جنوم الدجا 

  مؤانس إال القطا والسراحا... أجوب الدياجري وحدي وال 
  مبييت فتمأل مسعي ضباحا... وإال الثعالب حتتس يف 

  وأعرو األداحي غربا فساحا... أجوز األفاحيص فيحاً قفارا 
  وأعلو لواغي تلك صياحا... فأعيي شوارد هذي عداء 

  باحاأجابوا عواء وأموا الن... وجواب بدو إذا استنبحوا 
  وإذهاب نفسي فيه مباحا... يرون قتايل يف احلجر حالً 

  أعاجم شوس العيون قباحا... قصدت هناهم فلم أخطهم 
  أسارهم أسرى أم سراحا... فسل كيف كان خالصي من 

  ألف إال الغنا والسماحا... وال مثل بيت تيممته فلم 
  وغيداً خداال وعوداً أقاحا... عيابا مالء ونيباً مسانا 

  كرام اجلدود فصاحاً صباحا... ال أعاريب شم األنوف وإ
  يرين فساد احملب صالحا... وإال يعافري سود العيون 
  ميرضن منا القلوب الصحاحا... يرددن فينا حلاظاً مراضا 
  لو أن القيان رفعن الوجاحا... وحتت الوجا طالً ربرب 

  أطق عن محاه بقليب براحا... أراين حماسن منه فلم 
  وقداً قومياً وردفاً رداحا... وسيماً وفرعاً أثيثا حمياً 

  يدع يل عقالً هبا حني راحا... وأبدي لعيين بدايع مل 
  فحل وبل له ما استباحا... إذا مل يرد غري سفك دمي 



  مىت ما رأيت الوجوه املالحا... وما زلت مسحاً بنفسي كذا 
  هواه فقد زدت فيه افتضاحا... وباين رشيد تعوذت من 

  وأودعته جفن عيين فباحا... د ضاق صدري عن كتمه وق
  خطوب أجلن علي القداحا... وبابن رشيد تعوذت من 

  فألقيت طوعاً إليه السالحا... أحل الزمان بأحداثه 
  مسعت وصري نسكي طالحا... أعاد شبايب مشيباً كما 

  ومل ير ذا عليه جناحا... وفرق بيين وبني األهيل 
  لشجو حزين إليك استراحا... أخي ومسىي أصخ مسعداً 

  كداماً وأدهاى شوايت نطاحا... فقد جب ظهري على ضعفه 
  ظننت فراقي هلا أن يتاحا... وطوح يب عن تلمسان ما 

  يدعين أودع تلك البطاحا... وأعجل سريي عنه ومل 
  فكان له النأي موتاً صراحا... نأى بصديقك عن ربعه 
  اضوا إليه الرماحاإذا هاج خ... وكان عزيزاً على قومه 

  إليه امتهاناً له واطراحا... فها هو إن قال مل يلتفت 
  أالقي مساء به وصباحا... عجبت لدهري هذا وما 
  وذلل مين حياء لقاحا... لقد هد مين ركناً شديداً 

  لو استطعت طرت إليه ارتياحا... وقيت الردى من أخ خملص 
  حيث فاحا ألتبع ذاك الشذا... وإين على فيح ما بيننا 

  ونوح احلمام إذا ما أالحا... أحن إليه حنني الفحول 
  يعانيه جسمي ضين أو صحاحا... إن شيت عرفان حايل وما 
  وصدر يفاح إليك انشراحا... فقلب يذوب إليك اشتياقا 
  ندياً وصادف أرضاً براحا... وغرس وداد أصاب فضاء 

  فلم ختش بعد عليه امتصاحا... كراسخ جمد تأثلته 
  مسواً إليها السماك لطاحا... علياء بوئتها لو بغى و

  فكانت لعطف عالك وشاحا... مكارم مجعت أفذاذها 
  عمرت الغدو به والرواحا... ودرس علوم هتيم هبا 

  فلم تدر إال التقي والصالحا... نشأت عن اخلري واعتدته 
  كسحت املعارف فيها اكتساحا... وقمت هلا أميا رحلة 

  وفت رجال الكمال اقتراحا... يث اقتداء هبرت رجال احلد
  أو أن اخلطيب إذا حلت الحا... فما إن جليس إذا قلت قال 

  حلج املاليك عنك صراحا... ولو مل حتج هبا مكة 
  فما زادين الطبع إال مجاحا... وأما أنا بعد هني النهى 

  وأشرب ماء دموعي اصطباحا... أدير كؤوس هواي اغتباقا 



  توبخ فيه مشي الوقاحا... واب فربد جواي برد ج
  أتينك فاخفض هلن اجلناحا... وهن بنيات فكري وقد 

  :ومن شعره رمحه اهللا قوله ميدح ذا الوزارتني املتقدم ذكره، ويذكر غفارة وجهها له مع هدية
  فلي اهلنا وللعدى الكبت... كبت العدى إنعامك البغت 

  البختيزجي للسفني وتزجر ... يا من إىل جدوي أنامله 
  وخد ومل يقطع هبا دشت... لوالك مل يوصل بناحية 
  منه ومل يهبط هبا خبت... لوالك مل يطلع هبا نشر 

  فأصابين من كثره غمت... خولتين ما مل تسعه يدي 
  عندي تلكأ خاطري اهلت... شىت أياد كلما عظمت 
  ويضيق عن شكري هلا الوقت... يعيي لساين عن إذاعتها 

  فيما أرى منها وال أمت...  عوج وطأت يل الدنيا فال
  ردء وال ملقاليت عت... أمكنتين منها فما ليدي 

  أديل إليك ودادي البحت... بالغت يف بري وال نسب 
  يوسي الضنا ويعاجل الغت... بوركت من رجل برؤيته 

  يف حيث ال ماء وال نبت... لو سار يف هبماء مقفرة 
  جاؤها املرتوألعشبت أر... لتفجر املاء النمري هبا 

  نيل الرضا منه هو البخت... ال حتسنب البخت نيل عين 
  أن ال حييط بكنهها نعت... آلت جاللته وحق هلا 

  ما زال يغلب حقه البهت... أظهرت دين اهللا يف زمن 
  لضياعه ما شيد اجلبت... شيدته وهددت ممتعضاً 

  ذئب خياف هبا وال لصت... أمنت أرض املسلمني فال 
  ختشى فأنت حفيظها الثبت... كل نايبة  وحفظتها من

  ملؤمل عن غايه ألت... وهنجت سبيل املكرمات فما 
  إال وفيه حلاير برت... مل تبق غفالً من متالعها 

  حىت جييء هنارها احملت... هادن ظفاة الكفر ما هدأت 
  ما مل تعد جفاهتا العفت... دعها تودع يف معاقلها 

  راشنا أشداقها اهلرتهل... كم ذدهتا عنا وقد هربت 
  يبأى ويفخر ملكها الرت... بوقوف طرفك عند شدته 

  يف ذاك تفصح عجمها املرت... ويشكر ما اظهرت من كرم 
  ما جال فيه جوادك احلت... لك من ممالكها وإن رغمت 

  يف كل أرى له دعت... ولكل أصيد من بطارقها 
  للقايها أفراسنا الكمت... لوال لباك البيض ما أرقت 

  وملن ينيب لغريه مقت... عنده ملن ينتابه مقة 



  ذلت أنوف طغاهتا السلت... ولو أن بيضك مل تسل ملا 
  أبداً له يف أثليت حنت... يا ابن احلكيم أمنت صرف ردى 

  ما مل يكن يوماً له عرت... وبيمنه أنست من أملي 
  ما دمت أملك قدريت أقت... مثين الوزارة موئلي وله 

  يعثو وأقدح أنف من يعت... رارة من وببأسه أطفى ش
  حىت تساوى العد والغلت... عم الورى جوداً وفضل غىن 

  مل يبق فوق ال وال حتت... ومهي على عال ومنخفض 
  عطر الشذا وحياً إذا نشت... ظل إذا نصطاف معتدل 
  القى سناه جبينك الصلت... يتضاءل الصبح املنري إذا 

  ن ضوء شعاعها فختوكأ... حىت كأن مشس الضحى قمر 

  ميضي الزمان وما هلا أخت... وغيبة يف لطف صنعتها 
  ينأى الندى هبا إذا لبست ويتيه إن طويت هبا التخت

  يف الروم يعنو القس والشنت... زجنية لكن حملتدها 
  من شأهنا التزيني والزت... مثل العروس على منصتها 

  ختفيها فيعبل جسمي الش... ألكون أحنل ما أكون هدى 
  يبدو الوقار وحيفظ السمت... ومبثل شييب فوق حلكتها 

  عندي هلا اإليثار ما عشت... تظهريين بلباسها وبه 
  وال تف من يشقي بذا السلت... ال زلت تؤثرين هبا أبداً 

  هتوي بقاء ما له فت... وبقيت تدرك ما تريد وما 
  :ديوان جمموع من أمداحه منها قولهومن شعره أيضاً يف املدح قوله رمحه اهللا من قصيدة ثبتت يف 

  والركب بني دكادك وحراج... طرقتك وهناً أخت آل عالج 
  كلب ومل يصرخ أذين دجاج... يف ليلة ليالء مل ينبح هبا 

  منها هلتك دياجر ودياج... أين اهتدت ملضللني توهنوا 
  فيه قداح يف رماية ساج... متسربلى برد الظالم كأهنم 

  ملخارم جمهولة وفجاج... ى وتسلموا وثقوا مبحمود السر
  أخوين من هيج ومن هجهاج... ومنازل درس الرسوم بالقع 

  كسوار تاج أو كدملج عاج... حمت معاملهن غري مثلم 
  ورق وأمسج دائم التشحاج... ومواثل مثل احلمام جوامث 

  يبكي صداه بدمعه الثجاج... ومشجج ما زال منهل احليا 
  خضر الظالل ذكية اآلراج...  حىت أعاد لعوده أوراقه

  حلال تبور صنعة الديباج... وكسا عراة عراصه من وشيه 
  بردت حرارة قليب املهتاج... ال مثل ليالت مضني سريعة 

  وقضيت منها يف شبايب حاج... أدركت منها يف صباي مطاليب 



  غريي وغري منادمي وسراج... كم ليلة مرت ومل يشعر هبا 
  كأس اهلوى صرفاً بغري مزاج... ج صباحها بتنا ندير إىل انبال

  مبرامز من فضها وأحاج... وتدير أعيننا حديث غرامنا 
  مبدارج النسمات من دراج... مبآرج النفحات من دارين أو 
  كسالف راح يف صفاء زجاج... وخلوص ود يف نقاء سريره 

  أعيي مراسي أهله وعالج... أحمضته حظي من الزمن الذي 
  وتركت كل مماذق مراج... اره خللوصه واخترت قرب جو

  غيباً وداهن من أردت وداج... ما يف زمانك غري فاخلص له 
  بوقاره عن كل غمر ماج... ال حتلفن بغريه واستعفني 

  فعساك تطعم لذة اإلثالح... أترك بين الدنيا وأعرض عنهم 
  وحفظتها من جاهه بسياج... نزهت نفسي عنهم بنواله 

  يف عزة ضحيا وعز داج... واليه أصبحت من آاليه و
  أحداً سواه ما محدت معاج... ولو أنين عجت الركاب ميمما 
  ظلمائه كالكوكب الوهاج... طلق إذا احتلك الزمان أنار يف 
  حبر الندى املتالطم األمواج... طود الرصانة والرزانة واحلجا 

  من غري إرعاد وال إرعاج... وغمامه اهلامي على آماله 
  سقطت عوامتها على األزجاج... جام القىن الضاري إذا وهزبر آ

  ما شاء من ظفر ومن إفالج... ضمن اإلله له على أعدايه 
  ما شاد والده أبو احلجاج... أبقى أبو عبد اإلله حممد 

  ركنا الضعيف ومعدنا احملتاج... وبين أبو إسحق قبل وصنوه 
  اجدرجوا وكلهم على منه... وجرى على آثار أسالف هلم 

  مصباح ليل أو صباح عجاج... ما منهم إال أعز مبارك 
  يف الذروة العلياء من صنهاج... بيت بنوه من سراوة محري 

  من رب إكليل وصاحب تاج... كم كان يف املاضني من أسالفهم 
  كل سياسة وليوث كل هياج... أساس كل رياسة ورؤس 

  إلدالجأعيا أبو موسى من ا... أعيت جنوم الليل من سهر وما 
  يوم العقاب وقيعة األعالج... حىت أصارته لرمحة ربه 

  فيهم يطاعن مثله ويواج... وأقيم جنل أخيه بعد مقامه 
  ويكب أفواجا على أفواج... فردا يلف كتايباً بكتايب 

  عنهم وأمسك رعد كل ضجاج... حىت جتلى دجن كل عجاجة 
  من مثل يوسف قراع كتايب ولقاء أعداء وخوض جلاج

  يف رد آراء ونقض حجاب... ن يشق من األنام غباره أو م
  أهنى عن الثوري واحلالج... إن خاض يوماً يف بيان حقيقة 



  مل يعبأ بالعتيب والزجاج... وإذا تكلم يف الغريب وضبطه 
  واجلود يف وجد ويف إحراج... مجع الفصاحة والصباحة والتقا 

  وار واألبراجوالروم يف األس... ختشاه أسد الغاب يف أمجاهتا 
  إنا بين قحطان مل ختلق لغري غياث ملهوف ومنعة الج

  الألواء سوف متاري األعراج... نربي طال األعراب يف اهليجا ويف 
  طبعت حلز غالصم ووداج... بسيوفنا البيض اليمانية اليت 
  يوم اللقاء طهارة األمشاج... تأىب لنا اإلحجام عن أعداينا 
  ومحاته يف اجلحفل الرجراج...  أنصار خري العاملني وحزبه

  من غدر مغتال وسبة هاج... وفداته بنفوسهم ونفيسهم 
  وسواهم مهج من األمهاج... هم صفوة اخللق اليت اختريت له 

  من ساير األصحاب واألزواج... إال األىل سبقوا بباهر فضلهم 
  وبركننا من كعبة احلجاج... وكفى حبكمتنا إقامة حجة 

  كالصبح يف وضح ويف إبالج... لقدمي شهرية ولنا مفاخر يف ا
  كانت تنيخ جباة كل خراج... منا التبابعة الذين بباهبم 

  وألمرهم كانت تدين ممالك الدنيا بال قهر وال إحراج
  يف اجلود وارية بال إخراج... من يقتدح زنداً فإن زنادهم 

  أبداً بال قفل وال مزالج... بواهبم مفتوحة لضيوفهم 
  :ر من شعره قولهومما اشته

  كأنه يف جنح ليلي ذبال... أرق عيين بارق من أثال 
  عربيت يف صحن خدي أسال... أثار شوقاً يف ضمري احلشى 
  وجفن عيين أرقاً واهنمال... حكى فؤاد قلقاً واشتعال 

  وأدمع تنهل مثل العزال... جوانح تلفح نرياهنا 
  ن يقالما لذة احلب سوى أ... قولوا وشاة احلب ما شئتم 
  فزلة العامل ما إن تقال... عذراً للوامي وال عذر يل 

  تقصر الليل إذا الليل طال... قم نطرد اهلم مبشمولة 
  متنعها الذمة من أن تنال... وعاطها صفراء ذمية 

  والترب لوناً واهلوا يف اعتدال... كاملسك رحياً واللما مطمعا 
   احلجالوالبكر ال تعرف غري... عتقها يف الدن مخارها 

  على سىن الربق وضوء اهلالل... ال تثقب املصباح ال واسقين 
  واملرء ما بينهما كاخليال... فالعيش نوم والردى يقظة 

  بني خوابيها وبني الدوال... خذها على تنغيم مسطارها 
  أمخل دارين وأنسى أوال... يف روضة باكر ومسيها 

  أو مشال فيها إذا هبت صباً... كأن فار املسك مغبوقة 



  مفوقات أبداً للنضال... من كل ساجي الطرف أحلاظه 
  من حسن الوجه قبيح الفعال... من عاذري والكل يل عاذل 

  ليان ال يعرف غري املطال... من خلين الوعد كذابه 
  يبقى على حال إذا الدهر حال... كأنه الدهر وأي امرئ 
  عليه ما سوغين من حمال... أما تراين آخذاً ناقضاً 

  كمثل ما عابته قبلي رجال... ومل أكن قسط له عائباً 
  جيتمع الضدان علم ومال... يأىب ثراء املال علمي وهل 
  حىت هتاداين ظهور الرجال... وتأنف األرض مقامي هبا 

  لوال بنو زيان ما لذ يل العيش وال هانت على الليال
  على بين الدهر خطاه الثقال... هم خوفوا الدهر وهم خففوا 

  غمر رداء احلمد عمر النوال... ورثت من عامرهم سيداً 
  يسعى إليها الناس من كل حال... وكعبة للجود منصوبة 

  مستملح النزعة عذب املقال... خذها أبا زيان من شاعر 
  وينظم اآلالء نظم الآلل... يلتفظ األلفاظ لفظ النوى 

  ما كنت لوال طمعي يف اخليال... جمارياً مهيار يف قوله 
  :وهذا الرجل مغرب النزعة، يف شفوف نظمه على نثره. ومما قال أيضاً، واشتمل ذلك على شيء من نظمه ونثره

  من ليس يطمع أن مير بباهلا... عجباً هلا أيذوق طعم وصاهلا 
  منها ومتنعين زكاة مجاهلا... وأنا الفقري إىل تعلة ساعة 

  ي مطاهلايبدو وخيفى يف خف... كم ذا وعن عيين الكرى متأنف 
  كتضاءل احلسناء يف أمساهلا... يسمو هلا بدر الدجا متضايالً 

  ليالً فتمنحه عقيلة ماهلا... وابن السبيل جييء يقبس نارها 
  فتصيبين أحلاظها بنباهلا... يعتادين يف النوم طيف خياهلا 

  زفت على ذكا وقتت زواهلا... كم ليلة جادت به فكأمنا 
  يأىب شذا املعطار من معطاهلا. ..أشري فعطرها وعطل شهبها 
  وبياض غرته كضوء هالهلا... وسواد طرته كجنح ظالمها 
  من نغرها وأشم مسكة خاهلا... دعين أشم بالوهم أدىن حملة 

  إال لفتنته حبسن دالهلا... ما راد طريف يف حديقة خدها 
  فشمول راحك مثل ريح مشاهلا... أنسيب شعري رق مثل نسيمها 

  اهلوى واشرح غريب لغاهتا وأذكر ثقات رجاهلاوانقل أحاديث 
  أطاليها ومتش يف أطالهلا... وإذا مررت برامة فتوق من 
  ودع الكرى شر كالصيد غزاهلا... وانصب ملغزهلا حبالة قانص 

  وانضح جواحنها بفضل سجاهلا... وأسل جداوهلا بفيض دموعها 
  اهلاهذي النوى عرك الرحى بثق... أنا من بقية معشر عركتهم 



  بغياً فراق العني حسن مجاهلا... أكرم هبا فئة أريق جنيعها 
  فإن انتشوا فبحلوها وحالهلا... حلت مدامة وصلها وحلت هلم 

  أحد وناء هبا لبعد مناهلا... بلغت هبرمس غاية ما ناهلا 
  وعدت على سقراط صورة كأسها فهريق ما يف الدن من جرياهلا

  دسية جاءت بنخبة آهلاق... وسرت إىل فاراب منها نفحة 
  ما سوغ القسيس من أرماهلا... ليصوغ من أحلانه يف حاهنا 

  عيناً يؤرقها طروق خياهلا... وتعلقت يف سهر ورد فأسهرت 
  وخبا فلم يثبت لنور جالهلا... فخبا شهاب الدين ملا أشرقت 

  مسحت يد بيضاء مبثل نواهلا... ما جن مثل جنونه أحد وال 
  ما الح منها غري ملعة آهلا... نها نفحة وبدت على الشوذي م

  فيما يعرب عن حقيقته حاهلا... بطلت حقيقته وحالت حاله 
  فريوق شارهبا صفاء زالهلا... هذي صبابتهم ترق صبابة 

  من بعدها أجري على آساهلا... إعلم أبا الفضل بن حيىي أنين 
  يف عذله إن كنت من عذاهلا... فإذا رأيت موهلاً مثلي فخذ 

  يف حلها إن كان أو ترحاهلا...  تعجني ملا ترى من شأهنا ال
  بعذاهبا ورشادها بضالهلا... فصالحها بفسادها ونعيمها 

  يوماً وأسلم من أذى جهاهلا... ومن العجايب أن أقيم ببلدة 
  عين فك م ضيعت من أشغاهلا... شغلوا بدنياهم أما شغلتهم 

  عشوا بضوء ذباهلا مشس اهلدى... حجبوا جبهلهم فإن الحت هلم 

  تتقيل األقيال برد ظالهلا... وإن انتسبت فإنين من دوحة 
  حجر من العظماء من أقياهلا... من محري من ذي وعني من ذرى 

  سلساهلم بأرق من صلصاهلا... وإذا رجعت لطينيت معىن فما 
  ولدته فاس منك بعد حباهلا... هللا درك أي جنل كرمية 

  ومساك سؤددها وبدر كماهلا... ا وألنت العد منك والد فخره
  واخشع ملن تلقاه من أبداهلا... أغلظ على من عاث من أنذاهلا 

  حلل الثناء وجر من أذياهلا... والبس مبا أوليتها من نعم 
  جاءتك مل ينسج على منواهلا... خذها أبا الفضل بن حيىي حتفة 
  مسحت قرحية شاعر مبثاهلا... ما جال يف مضمارها شعر وال 
  وادفع حمال شكوكه مبحاهلا... واتل أبا الربكات من بركاهتا 

وأراها مبا تؤمله من شريف اعتنايك، وترجوه من مجيل احتفايك، ما تعرف به . هذه أمتع اهللا ببقايك، وأسعد بلقايك
يال، من احتذايك، وتعترف له بربكة اعتفايك، كرمية األحياء، وعقيلة األموات واألحياء، بنت األذواء واألق

على أهنا حليفة جاورت سيف بن ذي يزن يف رأس . ومقصورة األسرة واحلجال؛ بل أسريه األساوير واألحجال
غمدان، وجاوزت مسلمة بن خملد يوم جابية اجلوالن، وذلقت لسان ابن أخته حسان، فتضاءلت لرقة حده جسوم 



النعمان، قربت ببين جفنة مزار جلق، وسعرت بين عبد املدان، وقربه ما شيم من غمده قيد ابن الغطنابة بني يدي 
لبين متيم نار حملق؛ ومرت على معتاد غالب، فما أنست ناره، وطافت ببيت عبد اهللا بن دارم، فلم ترض جواره، 

ولو حلت بفناية، واستحلت ما أحل هلا من مبذول حبائه، الغتفر هلا ما جنته ببطن أواره، وحللت هلا حبوتاً جماشع 
ت على مزيقيا حلالً، وأذهبت يوم حليمة مثال، وأركبت عنزاً شر يومها جيدع مجال، وناطت بأذن وزرارة، مزق

مارية قرطها، وجرت على أثر الكندي مرطها، وقفها بني الدخول فحومل فوقفت، وأنفها يوم دارة جلجل فأنفت 
رت أبا قابوس بزياد، واسرجت وأغ. منه ومنا ألفت، عقر ناقته وانتهس عبيطها، ودخل خدر عنيزة وأمال غبيطها

ولئن بلت اجلعفري . للزبيدي فرس أيب داود، ونافرت حبامت طي كعب إياد، وساورت للمساور مبثل جوده الساير
لبيدا، فلقد استعبدت األسدي عبيداً، وقطعت به يف أثر سليماه األسدية بيداً، أرته املنية على حربة هندها امللحوب، 

ه، وأقفر من أهله ملحوب، وما زالت ختبط يف شعاب األنساب، فترشد، وتنشد وما حال قريضه دون جريض
  :ضالتها اليمانية، فتنشد

  فانزل بسيف البحر من عدن... إن كنت من سيف بن ذي يزن 
  وذر الشآم وما بناه به الرومي من قصر ومن فدن

سعدان، تساجل عن مسيحة بابن خرام، تعلف سيل العرم، وترد غسان، ومتهد هلا أهضام تبالة، فتقول مرعي وال كال
وتناضل بسمري يوم خزام، وتنسي قاتل ستة آالف، وكاسي بيت اهللا احلرام ثالثة األفواف، فلو ساجلت بنبعها أبا 
كرب، وأرته ضراعة خدها الترب، لساجلت به أخضر اجللدة يف بيت العرب، ما جداً ميال الدلو إىل عقد الكرب، 

كم عاذت بسيفها . احلجري رحلها، وساجلت بفناء حدها ذي رعني، الستوفت سجلهابل لو حطت بفناء بيتها 
كافحت عن . ولو استسقت بأوديتها، ألذهبت حملها. اليزين، فأدركت ذحلها، والذت بركنها اليمين فأجزل حملها

الدرب دون  سدت باب. دينها احلنيفي، فما كهم حسامها، ونافحت عن نبيها األمي، فأيدت بروح القدس سهامها
ولقد حلت من . بين األصفر، وشدت ملوته ثوب موت أمحر، وما شغلها كسر تاج كسرى عن قرع هامة قيصر

تفرد صاحب تيماء بأبلقه الفرد فعز، . سنام نسبها اليعريب بامسك ذروة، وتعلقت من ذمام نبيها العريب بأوثق عروة
نك، أعزك اهللا، مبن حل من قدسي عقله، مبعقل قدس، ومترد رب دومة اجلندل ملا كان من مارد يف حرز، فما ظ

زها مبجاورة امللك فازدهى رؤساء . يطار إليه فال يطار، وراد من فردوس أدبه، يف جنة ال يضام رايدها وال يضار
املمالك، وشغف مبجاورة امللك، فاشتغل عن مطالعة املسالك، أيشق غباره، وعلى جبني املرزم مثاره، أو ينتهك 

وملا قضت من أنديتها العربية أوطارها، واستوفت على أشرف . وقلب األسد بيته، ودار أخيه أسامة زاره ذماره،
منازعها األدبية أطوارها، وعطرت بنوافح أنفاسها الذكية آثارها، وأطلعت يف ظلم أنفاسها الدجوجية كواكبها 

فلما استمر هلا حالهلا، . هلا فراق الوطنالنرية وأقمارها، عطفت على معقلتها الشاذليلة فحلت عقاهلا، وأمر 
أطلت على دارات العرب فحيت أطالهلا، ودعت . استودعت بطنان تبالة آهلا، وتركت أهضامها املخصبة وحالهلا

أطمعتها بلمعية أملعيتها األعجمية، ومثلها يطمع، وجاء هبا من قدماء . لزيارة أختها اليونانية، أذواء محري وأقياهلا
أوحدي األحوذية، فباتت ختب إليه وتوضع، باحثة عن مركز دارهتم الفيثاغورية؛ آخذة يف إصالح  احلكماء كل

هيئتهم اإلنكساغورية، مؤثرة ملا تدل عليه دقائق حقائق بقايا علوم مقايسهم الرباهانية، وتشري إليه رموز كنوز 
ماوية، راغبة فيما يفاض على مادهتا وصايا علماء نواميسهم الكلدانية، من مأثور تأثري الهوتية قواهم السي

اجلسمانية، ويطرأ على عاقليتها اهليوالنية، من علويات آثار مواهبها الربانية، موافقة ملثلهم املفارقة أفضل موافقة، 
وحتت هذه األستار حمذرات أسرار أضر هبا اإلسرار، وطاملا . موافقة ملا وافق من شوارد آرايهم املوفقة أحسن موافقة



معارفها اإلنكار، ونقلت من صدور أولئك الصدور، إىل بطون هذه األوراق، يف ظهور فوق دفاتر فلسفيات نكر 
ويف تلك املغاين، أبكار معاين، سكن اجلوانح والصدور، بدل األرايك واخلدور، وحلن يف . معاين علومهم الرقاق

ما ملعن، فعشقن وما رمقن، واستملحن دياجي ظلم هذه األحاجي، كأقمار يف أطمار، هبرن وما ظهرن، وسطعن و
أدرن مخور أجفاهنن على ما خوريات أحلاهنن، فهيجت البالبل نغم هذه البالبل، واستفرغته األكياس، . وما ملحن

ما سحر بابل، كخمر بابل، وال منتقى أغانيهن األوايل، كحماميكم اهلوادل، إن وصلت . مترعات تلك األكواس
إيه أيها الشمري املشمعل، دعنا من حديثك املضمحل، سر بنا أيها الفارس . ن خبفيفهديلها حبفيف، وصلن ثقيله

الندس، من حظرية النفس، إىل حضرة القدس، صرح بإطالق اجلمال، وجل من عامليتك امللكوتية يف أفسح جمال، 
، نادم عليها من متش بني مقاصر قصورها، ومعاصر مخورها، رخي البال، مرخي السربال، فما ينسج لك على منوال

بت صريع حمياها، فقد أوصت . شغف دن سقراط، إن استحسنت هلا حسان، فما يصلح لك، صاحل بن عالط
مبعاجلة عقري معاقرة عقارها بقراط، ال ختش صاحب شرطتها، فال شرط له عليك وال اشتراط، مالك غري مبديك 

ما هذا العجل، ال خطأ تتوقعه وال خطل، أمكره  على رسلك. األول، من قال امتثل األمر، وما عليك من أمر وال
لو علم أنك ضبارية هذا اخلميس، وخبعثة ذلك اخلميس، ملا عاين اليم رسيس، شوقاً . أنت يف هذه الكريهة، أم بطل

إليك حممد بن مخيس، على أن ال غالب اليوم ألين غالب، وال طالب يدرك شأو هذا الطالب، فقه بال تفهيق، وحذق 
أقسم أبا الفضل مبالك على أيب الربكات من الفضل، ذلك العراقي األرومة، ال هذا الفارس اجلرثومة، . يف حتذلق
  وإن يك

قدم يل غالبنا . فلتلك الذات، شرف تلك األدوات. ذلك، إسرايلي األصل، وهذا إمسعيلي اجلنس، علوي الفضل
، من إغرناطة احلمراء، ومن متبوأ أيب أميتهم املذكور، من بأسه الغر ألرفع، وأمسى من مقعد، وقوطيهم املشهور

أرأيت يف عمرك، مثل هذا . املرحوم، من جنات جزيرهتم اخلضراء، فيما لنت أبا الفضل من هذه العرجبة، وألوك
فأي شيء هذا املنزع إيش، ال . الصعلوك، ال واهللا ما على ظهر هذه الغرباء، من يتظاهر مبثل هذه املعرفة يف بين غربا

ما هذا اخلبل، أمخار بك أم مثل، إرجع إىل ما كنت بصدده، . نا معك وال عيش، من يضحك على هذا الطيشحال ل
رق عن ذلك فحك لنا منه أرق غزل، ماذا أقول، وأي عقل . وقيت الزلل، خذ يف اجلد فما يليق بك اهلزل

ن طلب مساملتكم، ما لكم علي يف أفحمتين واهللا عن مكاملتكم هذه احملن، ومنعتين م. يطاوعين على هذا املعقول
أما هلذه العلة آس، أم على هذه الفيلة . إن تكلمت كلمت، وإذا استعجمت عجمت. دنياكم هذه من اإلحن

ما هذه الدمن يا بين . إما يلني لضعفي أما يرق قلب زمانكم القاسي. مواس؛ ما حيليت يف طبع بلدكم اجلاسي
إن مر بكم الويل محقتموه، وإن زجركم العامل فجرمت عليه . ظهر اجملن حضروات الدمن، أظهرمت احملن، فقلب لكم

ففسقتموه، وإذا جنم فيكم احلكيم، غصصتم به، فكفرمتوه وزندقتموه، كونوا فوضى، فما لكم اليوم مسراً سواه 
دعكم ضيعتم النص والشرائع، وأظهرمت يف ب. واذهبوا من مراعيكم املستوبلة، حيث شئتم، فقد أمهلكم الرعاة

أين غنيكم . استصغرمت الكباير، وأحبتم الصغاير. نفقتم النفاق، وأقمتم سوق الفسوق على ساق. العجايب والبدايع
مات العلم مبوت العلماء، وحكم اجلهل . الشاكر، يتفقد فقريكم الصابر، أين عاملكم املاهر، يرشد متعلمكم احلاير

ال واهللا ما يوقظكم . أمت فيها موعظتك يا أفصح التابعني. شارعنيجرد لنا شريعتك يا أفضل ال. بقطع دابر احلكماء
ذلك، إسرايلي .من هذا الوسن، وعظ احلسن، وال ينقذكم من فنت هذا الزمن، إال سيف معلمه أيب احلسن والسالم

أسه قدم يل غالبنا املذكور، من ب. فلتلك الذات، شرف تلك األدوات. األصل، وهذا إمسعيلي اجلنس، علوي الفضل
الغر ألرفع، وأمسى من مقعد، وقوطيهم املشهور، من إغرناطة احلمراء، ومن متبوأ أيب أميتهم املرحوم، من جنات 



أرأيت يف عمرك، مثل هذا الصعلوك، ال واهللا ما . جزيرهتم اخلضراء، فيما لنت أبا الفضل من هذه العرجبة، وألوك
فأي شيء هذا املنزع إيش، ال حال لنا معك وال . يف بين غربا على ظهر هذه الغرباء، من يتظاهر مبثل هذه املعرفة

ما هذا اخلبل، أمخار بك أم مثل، إرجع إىل ما كنت بصدده، وقيت الزلل، خذ . عيش، من يضحك على هذا الطيش
رق عن ذلك فحك لنا منه أرق غزل، ماذا أقول، وأي عقل يطاوعين على هذا . يف اجلد فما يليق بك اهلزل

أفحمتين واهللا عن مكاملتكم هذه احملن، ومنعتين من طلب مساملتكم، ما لكم علي يف دنياكم هذه من . املعقول
أما هلذه العلة آس، أم على هذه الفيلة مواس؛ ما حيليت يف . إن تكلمت كلمت، وإذا استعجمت عجمت. اإلحن

من يا بين حضروات الدمن، أظهرمت ما هذه الد. إما يلني لضعفي أما يرق قلب زمانكم القاسي. طبع بلدكم اجلاسي
إن مر بكم الويل محقتموه، وإن زجركم العامل فجرمت عليه ففسقتموه، وإذا جنم فيكم . احملن، فقلب لكم ظهر اجملن

احلكيم، غصصتم به، فكفرمتوه وزندقتموه، كونوا فوضى، فما لكم اليوم مسراً سواه واذهبوا من مراعيكم 
نفقتم . ضيعتم النص والشرائع، وأظهرمت يف بدعكم العجايب والبدايع. لكم الرعاةاملستوبلة، حيث شئتم، فقد أمه

أين غنيكم الشاكر، يتفقد فقريكم . استصغرمت الكباير، وأحبتم الصغاير. النفاق، وأقمتم سوق الفسوق على ساق
. ل بقطع دابر احلكماءمات العلم مبوت العلماء، وحكم اجله. الصابر، أين عاملكم املاهر، يرشد متعلمكم احلاير

ال واهللا ما يوقظكم من هذا الوسن، وعظ . أمت فيها موعظتك يا أفصح التابعني. جرد لنا شريعتك يا أفضل الشارعني
  .احلسن، وال ينقذكم من فنت هذا الزمن، إال سيف معلمه أيب احلسن والسالم

ه الوزير أيب عبد اهللا بن احلكيم، فر من دهليز وتويف يف يوم مقتل صاحب. قدم غرناطة يف أواخر عام ثالثة وسبعماية
جاره فيمن كان هبا من األعالم، بعد أن هنبت ثيابه، حسبما جرى على غريه من احلاضرين، وهو يقول، هكذا تقوم 

ولقيه بعض قرابة السلطان، ممن كان الوزير قد وتره، فشرع الرمح إليه، فتوسل إليه برسول اهللا، فلم . الساعة بغتة
منه، وطعنه، فقتله يوم عيد الفطر عام مثانية وسبعماية، وآخر العهد به، مطرحاً بالعراء، خارج باب الفخارين،  يقبل

وساء بأثر قتله إياه حال ذلك الرجل وفسد فكره، . نسل اهللا مجيل ستره. ال يعلم قربه، ملكان اهلرج يف تلك األيام
األخرى، يقول ابن مخيس يقتلين، حىت مات أليام من مقتل  وشرد نومه وأصابته علة ردية، فكان يثب املرة بعد

  .املذكور
  ابن إبراهيم امللكشي

  .حممد بن عمر بن علي بن إبراهيم امللكشي يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

كتب عن األمراء . كان فاضال، متخلقاً، أديباً، شاعراً، صوفياً، مجيل العشرة، حسن اخللق كرمي العهد، طيب النفس
ة، ونال حظوة، مث شرق وحج، ولقي جلة، ووصل األندلس عام مثانية عشر وسبعماية، فلقي بغرناطة حفاية، بإفريقي

وانسحبت هبا عليه جراية، مث انصرف إىل وطنه، وناله به اعتقال، مث ختلص من النكبة، وأقام به، يزجي وقته إىل 
  .آخر عمره

األدب املزري بالسالفة، كان يرمحه اهللا، بطل جمال،  كاتب اخلالفة، ومشعشع: وجرى ذكره يف اإلكليل الزاهر
ورب روية وارجتال، قدم على هذا البالد، وقد نبا به وطنه، وضاق ببعض احلوادث عطنه، فتلوم هبا تلوم النسيم بني 

ه، مث آثر قطر. اخلمايل، وحل هبا حمل الطيف من الوشاح اجلايل، ولبث مدة إقامته حتت جراية واسعة، ومربة يانعة
فويل وجهه شطره، واستقبله دهره باإلنابة، وقدله خطة الكتابة، واستقامت حاله، وحطت رحاله، وله شعر أنيق، 



  .وتصوف وحتقيق، ورحلته إىل احلجاز، سببها يف اخلرب وثيق، ونسبتها يف الصاحلات عريق
  شعره

  :حبالهنقلت من خط الوزير أيب بكر بن ذي الوزارتني، مما قيد عنه، وكان خبرياً 
  فال توقفين موقف الذل والشكوى... رضي نلت من كل ما يهوى 

  كفاه الذي يلقاه من شدة البلوى... وصفحاُ عن اجلاين املسيء لنفسه 
  مبا بيننا من خلوة معنوية أرق من النجوى وأحلى من السلوى

  وال يك هذا آخر العهد بالنجوى... قفي أتشكى لوعة البني ساعة 
  الدار وانظري إىل عاشق ال يستفيق من البلوى قفي ساعة يف عرصة

  فما حن مسراها إيل وال ألوى... وكم قد سألت الريح شوقاً إليكم 
  ويا جند حىت أنت هتوي الذي أهوى... فيا ريح حىت أنت ممن يغار يب 

  والكن على فقد األحبة ال يقوى... خلقت ويل قلب جليد على النوى 
مقامه مبالقة واستقراره؛ أنه لقي ليلة بباب امللعب يف أبواهبا ظبية من ظبيات  وحدث بعض من عين بأخباره أيام

األنس، وفتنة من فنت هذا اجلنس، فخطب وصاهلا، واتقى بفؤاده نصاهلا، حىت مهت باالنقياد، وانعطفت انعطاف 
  :الغصن املياد، فأبقى على نفسه، وأمسك، وأنف من خلع العذار، بعد ما تنسك، وقال

  بني الرجا واليأس من متجنب... وقفتنا بباب امللعب  مل أنس
  يا ذل وقفة خايف مترقب... وعدت فكنت مراقباً حلديثها 

  يأيت الغرام بكل أمر معجب... وتذللت فذللت بعد تعزز 
  ما شيت من خد شريق مذهب... بدوية أبدي اجلمال بوجهها 

  بفتكاد حتسبها مهاة الربا... تدنو وتبعد نفرة وجتنباً 
  أنضى وأمضى من حسام املضرب... ورنت بلحظ فاتر لك فاتن 
  فسبت وحق ملثها أن تستب... وأرتك بابل سحرها جبفوهنا 

  ملعات نور ضياء برق خلب... وتضاحكت فحكت بنري ثغرها 
  عن شبه ثور األقحوان األشنب... مبنظم يف عقد مسطى جوهر 

  لشبيبة خمصبريان من ماء ا... ومتايلت كالغصن أخضله الندى 
  فتراه بني مشرق ومغرب... تثنيه أرياح الصبابة والصبا 
  فرست وجال كأنه يف لولب... أبت الروادف أن متيل مبيله 
  خلل السجوف حلاجب وحمجب... منسوجاً هبالل وجه الح يف 

  مل ينقلب إال بقلب قلب... يا من رأى فيها حمباً مغرماً 
  ة من نيل املىن واملطلبتدني... ما زال مذ ويل حياول حيلة 

  يف القلب نار تشوق وتلهب... فأجال نار الفكر حىت أوقدت 
  وكذا البسيط يكون قبل مركب... فتالقت األرواح قبل جسومها 

  :ومن مقطوعاته البديعة، مما مسع منه بغرناطة، حرسها اهللا، أيام مقامه هبا قوله
  رسوال بعثت هبا سرى إليك... أرى لك يا قليب بقليب حمبة 



  فقد هب مسكي للنسيم عليال... فقابله بالبشر واقبل عشية 
  فأحسن ما يأيت النسيم بليال... وال تعتذر بالقطر أو بلل الندى 

قال وحضرت يف عام ثالثة عشر . ونقلت من خط الفقيه القاضي أيب جعفر الرعيين، مما أماله علي مبنزله بغرناطة
، وذلك يف شهر ذي القعدة على اصطالحهم يف ذلك، وصفته أن يتزين سدنة وسبعماية، يوم إحرام الكعبة العلية

البيت من شيبة بأحسن زي، ويعمدوا إىل كرسي، يصل فيه صاعده، إىل ثلث الكسوة، ويقطعها من هنالك، ويبقى 
فقلت يف . الثلثان إىل املومي، وهو يوم مشهود عند سكان احلرم، حيتفل له، ويقوم املنشدون أدراج الكعبة ينشدون

  :ذلك
  وخترب أن األمر قد بلغ احلدا... أمل ترها قد مشرت تطلب اجلدا 

  فجد كما جدت إليها ومشر عن الساعد األقوى تنل عندها سعدا
  ألمر خفي سره طوت الربدا... طوت بردها طي السجل كناية 

  وقبل على صون املقلة ذلك اخلدا... وأندت حمياها فحيا مجاله 
  وغطته الكن عن سنها الرمدا... ربود مجاهلا فكم سترت سود ال

  عن العلم باألنساب ال يعرف احلدا... وكم خال ذاك اخلال عما مقصر 
  هلا املسين يف حسنها املبدا... لقد سفرت عن وجهها الكعبة اليت 

  وقالت أال أين مكللي، قصدوا إىل مجايل فقد أبدي احلجاب الذي أبدا
  يوموهنا يستقربون هلا البعدا... فلبت هلا العاشق من كل جانب 
  حمب على قرب يهيم هبا وجدا... فمن ندف أشفى على تلف ومن 

  ومن ساهر على النجوم ومل يذق بعينيه طعم النور أو يبلغ القصدا
  كذلك اشتراك اللفظ قد ينغص اخلدا... بسائل عن بدر وبدر جتاهه 
  قداكأن به من حر أشواقه و... ومن مستهام ال يقر قراره 
  أوار األسى فيه فتحسبه زندا... يقلب قلباً بني جنبيه موريا 

  كأن قلوب الراكبني له جندا... إذا ما حدى حادي الركاب ركابه 
  ونلت املىن واألمن فانزل ورد وردا... أحاد هبا إن أنت جئت هبا مين 

  سرت قد عني املصطفى عدا... وال خوف هذا اخليف والتربة اليت 
  مشاعر فيها يرحم املالك العبدا... عترف وانصرف إىل ويف عرفات فا

  فحسن نبيل العقد من ربك العقدا... وإن كنت من أوىف العبيد جراميا 
  فعفواً جلميل الصفح يصدقك الوعدا... لني صدقت فيك الوعيد جرامي 

  هبا للمقام الرحب واسجد وكن عبدا... وعد مفضياً للبيت طف واستلم وقم 
  فمن عرف اإلحسان زادته محدا... واحلمد والشكر واجتهد ورد يف الثنا 

  وزر قرب من أوالك من هديه رشدا... وعج حنو فرض احلب وأقض حقوقه 
فلما كان أوان . قال، وكنت يف زمن احلداثة، أفضل األصيل على السحر، وأقول فيه رقة املودع ورقة املعتذر

ار، وأيت أفق الشرق أشرق، ووجدت القايل يفضل السحر األسفار، واتصلت ليايل السري، إىل أوقات األسح
أصدق، فابتدأت راكباً، فلما جيت لذكر اجلناب العلي النبوي، أمتمت ماشياً، وأنا يف رملة بني مصر وعقبة إيله، 



  :وقلت
  فكم هذا يف دجى اإلدالج أسفارا... ما أحسن األفق الشرقي إسفارا 

  صارت به الظلماء أنواراله و... إذا بدا سارت األظعان هادية 
  على احملبني يف الظلماء أستار... جيلو غياهب ليل طاملا سدلت 
  أحاديث كانت مث أسرارا... ومن من ه نسيم مث ذا بعد على 

  أهدت له ريح من يهواه معطارا... سرت سحريا فربت سر ذي سحر 
  فغدت كأن دارين قد أصبحت دارا... سرت ببانات أكناف اللوى 

  هبا فأصبح أفق الشوق عطارا... يبة أرواح معطرة طابت بط
  خدر هبجة حسن الشمس قد وارا... كأمنا فلق الغصباح حني بدا 

  فعممته األرض أجناداً وأغوارا... حقي بدت وتبدت حسن صورهتا 
  دانت هلا اخللق إعالناً وإصرارا... كأنه دعوة املختار حني بدت 
  زاد األبصار إبصارا ونوره... من نوره كل نور أنت تبصره 

  لواله كانوا مع الكفر كفارا... هدا به اهللا أقواماً به سعداء 
  للموبقني أال ال تدخلوا النارا... هو الشفيع الذي قالت شفاعته 

  من املسيء ذنوب كان غفارا... هو العفو عن اجلاين وإن عظمت 
  يوما ولو كرر التسآل تكرارا... هو الكرمي الذي ما رد سائله 
  يف كل قلب فقليب حنوه طارا... هو احلبيب الذي ألقى حمبته 

  حىت اجلمادات أحجاراً وأشجاراً... أحبه كل خملوق وهام به 
  واهنلت السحب من كفيه أهنارا... وانشق بدر الدجا من نور غرته 

ته، أشغل عنه ما ومن مقطوعاته، قال، ومما نظمته يف ليل السرى، وختيل طيف الكرى، أقصيد قصدته أي معىن أرد
  :يب منه

  فانثىن طبعها يريد الرجوعا... منع اهلجر من سليمي هجوعا 
  مستهاماً هبا حمباً ولوعا... بعثته ليال يعلل قلباً 

  شاخصا حنوها يذر الدموعا... مل جيد غري طرف جفن قريح 
حنه بذلك أبو عبد اهللا بن سيد وكتب إىل صديقه شيخنا أيب بكر بن شربين من جباية، وهو معتقل بقصبتها، وقد امت

  :الناس
  إنين يف اعتقال مويل املوال... شرح حايل ملن يريد سؤايل 

  وهو للعطف واجلميل موال... مطلق احلمد والثناء عليه 
  وويل مال على كل وال... ال أرى للوالة يف احتكاما 

  حسبما جاء يف اصحاح العوال... أرجتى باملصاب تكفري ذنيب 
  وكذا الشر ذا وذا للزوال... دنا وال اخلري فيها ال تدوم ال

  من حمنة وهي منحة من نوال... فاغتنم ساعة الوصال وكم 
  جتدها للجواب املفيد عن السؤال... فإذا غبت عنك فاحضر 



  وهي األنس يف الليايل الطوال... فهي نور للنهار والنور منها 
  ني ووالوأدرها على اليم... فاستدمها تدم وال تضج منها 

فإن الكأس جمراها على اليمني، ومسراها لفي الصبح املبني، تغىن عن اإلصباح واملصباح، وتدىن هلم معىن النور 
وهذه الرسالة طويلة، فيها كل بديع من نظم . املشرق يف الوجوه الصباح، وجترى يف األشباح، فتسرى يف األرواح

  .ونثر
  :فأجابه رمحه اهللا

  رب ود مصريه للتغال... ال أرغمن هذه القيود الثق
  كدت مما لقيت أن يشفقا ل... طال صربي على اجلديدين حىت 

  أي مدد به وأي ابتقال... إن بعض الرضا لديه فسيح 
  شاده الصانع القدمي بغال... حاش هللا أن أكون لشيء 
  ألماين مل ميلهن القال... إن عندي من الثناء عليه 

  نصي إليه أوار قالأمكن ... يا إماء الذي بودي لو 
  أن راجي سواه غري مقال... أرج دنياك وأرج موالح واعلم 
  فهو جيزي األعمال باملثقال... وابتغاء الثواب من ربك اعمل 

  لقلوب الرجال أي صقال... واغتنم غيبة الرقيب ففيها 
  عن ضروب اإلنعام واألحقال... وأحل يف الوجود فكر غين 

  لصرب وال تنس من شهري املقالبا... وإذا الوقت ضاق وسعه 
  له فرحة كحل العقال... رمبا تكره النفوس من األمر 

. ال غرو أن وقع توان، أو تلوم دهر ذو ألوان، فاألمر بني الكاف والنون، ومن صرب، مل يبوء بصفقة املغبون
ب، وقدمي احلقيقة وللسعداء ختصيص، ومع التقريب متحيص، وما عن القضاء حميص، واملتصرف يف ماله غري معتو

وقد ورد خطاب عمادي أطاب اهللا حمضره، وسدد إىل املرامي العلية نظره، ناطقاً بلسان . إىل احليف ليس مبنسوب
التفويض، سارحا من الرضا يف الفضاء العريض، اليذاً باالنقياد والتسليم، قامياً على أسكفة باب األدب، ملثابة حكم 

  .احلكيم
وهذا الفناء الذي . ويف احلي إيقاظ، وما كل املعاين تؤديها األلفاظ. اهللا وعاظ وحنن هجود والوقايع عافاكم: ومنها

وإذا أحب اهللا عبداً محاه الدنيا، وما هي إال فتون، وجنون فنون، . نشأ عن الوقت، هو إن شاء اهللا عني البقيا
ويا خطب ال مساس وأبعد اهللا  وقد جيمع اهللا الشتيتني، ولن يغلب عسر يسرين وال بأس،. وحديث كله جمون

  .وهي طويله بديعة. اليأس، وإمنا يويف األجر الصابرون، وال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون
أمسع حبضرة غرناطة ملا قدم عليها، وارتسم يف مجلة الكتاب هبا، وحدث عن رضي الدين أيب أمحد إبراهيم الطهري، 

وعن اإلمام سراج الدين أيب حفص . امشي، وبسماعه من أيب الوقت طرادبسماعه من الشريف يونس بن حيىي اهل
عمر بن طراد املعري القاضي باحلرم الشريف، وعن شرف الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد احلميد اهلمداين، وعن 

وايل عام وكان وروده على األندلس يف أ. اإلمام هباء الدين اخلمريي عن أيب الطاهر السلفي، وعن مجاعة غريهم
مث انصرف عنها يف أوايل عام مثانية عشر، . مخسة عشر وسبعماية، وحضر هبا غزوات، ولقي من كان هبا من األعالم

وأحل بسبتة، فأكرم رييسها أبو عمر حيىي بن أيب طالب العزيف قدومه، وأنزله بدار جليلة، كان هبا علو مطل على 



  :فكتب إليه البحر، مل يتمكن من مفتاحه، ألمر اقتضى ذلك،
  ما مثله يف مغرب أو مشرق... يا صاحب البلد املليح املشرق 

  :ومنها
  منزيل حىت أرى الدنيا بطرف مطرق... وخفضت عيشي فيه فارفع 

  :مدحه بقصيدة حفظ منهاو. وجتول يف البالد، ولقي من هبا، واتصل باألمري أيب علي بسجلماسة
  تصدق على الدنيا بسلطانك العدل... فيا يوسفى احلسن والصفح والرضا 

  .مث اتصل بوطنه
  وفاته

ويف عام أربعني وسبعماية، تويف بتونس صاحبنا احلاج الفاضل املتصوف، : نقلت من خط شيخنا أيب بكر املذكور
بن عمر، صدر يف الطلبة والكتاب، شهري ذو تواضع وإيثار، الكاتب أبو عبد اهللا حممد بن علي املليكثي الشهري با

  .وقبول حسن، رمحه اهللا
  ابن راجح احلسين

  .حممد بن علي بن احلسن بن راجح احلسين من أهل تونس يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

يف هذا الرجال الفاضل، صاحب رواء وأهبة، نظيف البزة، فاره املركب، صدوف عن امللة، مقيم للرسم، مطفف 
مكيال اإلطراء، مجوح يف إجياب احلقوق، مترام إىل أقصى آماد التوغل، سخي اللسان بالثناء ثرثاره، فكه مطبوع، 

حسن اخللق، عذب الفكاهة، خمصوص حيث حل من امللوك واألمراء باألثرة، وممن دوهنم باملداخلة والصحبة، ينظم 
قبيح، ويقوم على تاريخ بلده، ويثابر على لقاء أهل املعرفة، الشعر، وحياضر باألبيات، ويتقدم يف باب التحسني والت

قدم على األندلس يف إحدى مجادين، عام مخسني وسبعماية، مفلتاً من الوقيعة بالسلطان أيب . واألخذ عن أوىل الرواية
ىل سعة رعيه، احلسن باجلهات الشرقية، بأيدي بين زيان وأحالفهم، فمهد له سلطاهنا، رمحه اهللا، كنف بره، وأواه إ

  .وتأكدت بيين وبينه صحبة
  شعره

  :كتبت إليه ألول قدومه مبا نصه؛ أحذو حذو أبيات، ذكر أن شيخنا أبا حممد احلضرمي خاطبه هبا
  سرت منه أرواح اجلوى يف اجلوانح... أمن جانب الغريب نفحة بارح 

  جتافيت يف دين السلو لقادح... قدحت هبا زند الغرام وإمنا 
  رمى الشوق منها كل قلب بقادح... نسمة حاجرية  وما هي إال

  مشايل أخالق الشريف ابن راجح... رجحنا هلا من غري شك كأهنا 
  وصرباً معار احلبل يف كل فادح... فىت هاشم سبقاً إىل كل علية 

  طراز نضار يف برود املدايح... أصيل العالجم السيادة ذكره 
   منه كل صدر بشارححبا اهللا... وفرقان جمد يصدع الشك نوره 

  صحايفه أنست مضاء الصفايح... وفارس ميدان البيان إذا انتضى 
  وجزل كما راعتك صولة جارح... رقيق كما راقتك نغمة هاجع 



  وخيض خضم القول منه بسايح... إذا ما احتىب مستحفزاً يف بالغة 
  أسنة حرب للعيون اللوامح... وقد شرعت يف جمممع احلفل حنوه 

  وال ذهبت منه حبكمة ناصح... ت منه لصولة صادح فما ضعضع
  وقد غص بالشم األنوف اجلحاجح... تذكرت قساً قدمياً يف عطاظه 

  ليهنك مشس الدين ما حزت من عال خوامتها موصولة بالفواتح
  ملرآك من فوق الرىب واألباطح... رعى اهللا ركباً أطلع الصبح مسفراً 

  :ومنها
  وساعدها السعدان وسط املسارح... أقول لقومي عندما حط كورها 
  مبعرض سوء فهي ناقة صاحل... ذروها وأرض اهللا ال تعرضوا هلا 
  بطوع القوايف وانبعاث القرايح... إذا ما أردنا القول فيها فمن لنا 

  ومورد ظمآن وكعبة مادح... بقيت مين نفس وحتفة رايد 
  غاد ورايح أرحت السرى من كل... وال زلت تلقى الرحب والرب حيثما 

  :فأجابين مبا نصه
  تعار ملفقود عن احلي نازح... أمن مطلع ألنوار حملة المح 

  غليل عليل للتواصل جانح... وهل باملين من مورد الوصل يرتوي 
  ورند احلمى والشيح شيح املشايح... فيا فيض عني الدمع مالك واحلمى 

  صاحلفسقياً هلا سقياً لناقة ... مرابع آرامى ومورد ناقيت 
  محى حملات العني عن ملح سامح... سقى اهللا ذاك احلي ودقاً فإنه 

  حلى احلسن واحلسين وحلى املاليح... وأبدى لنا حور اخليام تزف يف 
  يدل وهل حسم لداء التبارح... ترى حي تلك احلور للحور مهيع 
  لعقر عقار األنس بني األباطح... ويا دوحة الروحيان هل يل عودة 

  تغص نواديها بغاد ورايح... ال طلة حامتية وهل أنت إ
  لترتيل آيات للندى واملنايح... أقام هبا الفخر ابن اخلطيب منابراً 

  وأوتر بالتوراة شفع املدايح... وشفع باإلجنيل محد مدحيه 
  نأت عن رشاد فيه معىن النصايح... وفرق بالفرقان كل فريقة 
  ألرجح راجحلكل هدى هاد ... وهل هو إال للربية مرشد 

  فبشراك مشس الدين سادبك الورى وأورى اهلدى للرشد أوضح واضح
  فإن مل تقل مل يغن محد ملادح... مىت قلت مل تترك مقاال لقايل 

  وعام ببحر من عطايك طافح... فمن حام باحلي الذي أنت أهله 
  ويغدو بذاك البحر أسبح سابح... حيق له أن يشفع احلمد بالثنا 

  وبشى له قد راح أربح رابح... مت صدر صدوره ويا فوز ملك د
  وتبدي ملن خصصت سيل املناجح... بآرايك اليت تدل على اهلدى 

  ملكت خصال السبق يف كل غاية وملكت من ملكت يا بان اجلحاجح



  أقل مراميها أجل املطامح... مطامح آمال ألشرف مهة 
  مادحأجبت هبا عن مدح أشرف ... فدونكها يا مهدي املدح مدحة 

  مواهب هاتيك البحار الطوافح... يهنيك بالعام الذي عم محده 
  على اخللق أغضا ستور التسامح... فخذها مسى الفخر يا خري مسبل 

  وأتوق تواق وأطمح طامح... ودم خاطب العليا هلا خري خاطب 
، ونظم يل هذه األبيات، وال وتلقاين مبالقة عند قدومي من الرسالة إىل املغرب، يف حمرم عام ستة ومخسني وسبعماية

  :حول وال قوة إال باهللا
  ثغور الرضا تعرب عن شنب البشرا... قدومك ذا أبدي لذي الراية احلمرا 

  وكونه هنرا وفجره فجرا... وأينع فجر الرشد من فلق اهلدى 
  مواطنكم شفعاً وآثاركم وترا... ونصبح يف أحيان املن نستلم 

  من كرامي ذاك احلي إذ هنز الشعرا.. .وخنطب ما يا ابن اخلطيب تشا 

  وأقريت من يقرا وأقررت من قرا... فقابلت باإلقبال والرب والرضا 
  وأقدامنا متال وأمداحكم تقرا... فأبنا قدس احلمد حضرة قدسنا 

  ننال والكن هذه املنة الكربا... هنيا لنا نلنا ونلنا ومل نزل 
  اللوى كل يشد به أزراوحزب ... رأينا وزير امللد وامللك واللوى 

  أتى بالذي يرضى بشرى لنا بشرا... سجدنا وكربنا وقلنا رسولنا 
  نتاجيه للدهر ما يسهر الدهرا... ويهين الورى هذا اإلياب فإن يف 

  وجلى لنا من وجهك الشمس والبدرا... أرانا سنا ذا اليوم أمجل منظر 
  د والشكراتعلمنا للمنعم احلم... أما والذي أوليت من نعمة غدت 

  تؤيده سراً وتعضده جهرا... ألنت لسان الدين للدين حجة 
  ودمت له عضداً ودمت له نصرا... بقيت لنا كتفاً منيعاً مشرفاً 

  ندير املنا مخرا أو نصلى العدا مجرا... ودمنا بكم يف كل أمن ومنة 
  :ومن أمثل ما مدح به السلطان ألول قدومه بالنسبة إىل غري ذلك من شعره

  وورد رياض اخلد والكأس واخلمر... ا والعيون النجل ترمق عن سحر أم
  ونرجسه والزهر والنور والنهر... ورحيانه والراح والطل والطال 

  وهالة بدر التم منتصف الشهر... ونور جبني الشمس يف رونق الضحا 
  قاليد نصر لن تبيد مع الدهر... لقد قلدت آراء يوسف ملكه 

  نصري وخري النصر نصر بين نصر... ه بناصر وقد أيده اإلسالم من
  هم القوم أنصار النيب حممد وحزبه وعصبة األعالم يف اليسر والعسر

  وقاموا بنصر احلق يف السر واجلهر... وحسبك من قوم محوا سيد الورى 
  رحيق األماين طيب العرف والنشر... سقى شرعة اإلسالم ودق سيوفهم 

  ودوح اهلدى بالزهر أزهاره تزرى. ..فأصبح روض الرشد يعبق طيبه 
  الح حمفوفاً براياته احلمر... فيا سايلي عنه وعن سطواته إذا 



  وشرد بالتأييد شرذمة الكفر... وجز مع األقدام جيشاً عرمرما 
  وال غرو فاإلفصاح يعرف بالعجز... خلليلة تنبيك عما وراءها 

  ه للقفر والفقرويا ويل من أقصا... فيا فوز من أدناه بالغنم والغنا 
  من امللك والتأييد والنهي واألمر... مييناً مبا اختارت يداك وأحرزت 

  وجمدك والعليا مدحت هبا شعر... لقد أصعدت جمدى مدائحك اليت 
  ويتلو معانيه مع الشفع والوتر... وحق ملثلي يشع احلمد بالثنا 

  ر الشكروأقطف زهري احلمد من شج... فاحىن مثار األنس من روضة املنا 
  رحيق براح السمح يف أكوس البشر... وأشرب ماء الفوز عذباً ختامه 

  وإال فكم تنجين ن العسر لليسر... وال برحت أمداحكم تعدز النهى 
  وراياتكم ما دام جنم للسر يسر... وال زالت األقدار ختدم رأيكم 

  :وكتب إيل يف غرض يظهر منه نص املراجعة، وحسبنا اهللا
  وما لك مالكى علي من الرفد... يف حالك من احلمد أما والذي يل 

  عن املسرف الاليي لفطرك يستجد... لقد أشعرتين النفس أنك معرض 
  فما واهللا إذ كنت عن عمد... فإن زلة بدت لك جهرة فصفحا 

  :فراجعته بقويل
  وأكرم وجه العذر منك عن الرد... أجلك عن عتب يغض من الود 
  وإن كنت قد أهديتها مث مل جتد...  والكنين أهدي إليك نصيحيت
  حتولت األغراض منه إىل الضد... إذا مقول اإلنسان جاوز حده 

  وأصبح منه اهلزل يف معرض اجلد... فأصبح منه اجلد هزالً مذمماً 
  أحق السجايا بالعال واجملد... فما استطعت فيضاً للعنان فإنه 

وسبعماية، وقد ناهز السبعني سنة، ودفن بروضتنا بباب إلبرية، تويف يوم اخلميس الثالث لشعبان عام مخسة وستني 
  .وغري هذه الدعوى قرارها جتاوز القضية. وأعفي شارب الشعر من نايب مقصه

  حممد بن علي بن عمر العبدري

  .من أهل تونس، شاطيب األصل، يكىن أبا عبد اهللا، صاحبنا
  حاله

أبوه احلجابة بتونس عن سلطاهنا برهة، مث عدا عليه الدهر، واضطر كان فاضال منأبناء النعم، وأخالف العافية، ويل 
ظريف النزعة حلو الضريبة، كثري . ولده هذا إىل اللحاق باملشرق، فاتصل به سكناه وحج، وآب إىل هذه البالد

وخاطبين إىل هذا العهد، يعرفين بتقلده خطة . االنطباع، يكتب ويشعر، ويكلف باألدب، مث انصرف إىل وطنه
  .العالمة، واحلمد هللا

غذي نعمة هامية، وقريع رتبة سامية، صرفت إىل سلفه الوجوه، ومل يبق : وجرى ذكره يف كتاب اإلكليل مبا نصه
مث قلب الدهر له ظهر اجملن، واشتد به . بإفريقية إال من خيافه ويرجوه، وبلغ هو مدة ذلك الشرف، الغاية من الترف

بنا هذا باملشرق، بعد خطوب سرية، وشدة كبرية، فامتزج بسكانه وقطانه، ونال اخلمار عند فراغ الدن، وحلق صاح



من اللذات ما مل ينله يف أوطانه؛ واكتسب الشمايل العذاب، وكان كابن اجلهم، بعث إىل الرصافة، لريق فذاب، مث 
، حلني وروده، وخطبت حوم على وطنه حتومي الطائر، وأمل هبذه املدينة إملام اخليال الزاير، فاغتنمت صفقة وده

  .مواالته على انقباضه وشروده، فحصلت منه على درة تقتىن، وحديقة اجلىن
  شعره

  :أنشدين يف أصحاب له مبصر قاموا بربه
  ومذهب أوالد النظام املكارم... لكل أناس مذهب وسجية 

  وإن غبت عنهم مل تنلك املظامل... إذا كنت فيهم ثاوياً كنت سيداً 
  وال عدموا السعد الذي هو دامي... عدمت حياهتم أولئك صحيب ال 

  كما غردت فوق الغصون احلمامي... أغىن بذكراهم وطيب حديثهم 
  :ومن شعره يتشوق إىل تلك الديار، ويتعلل بالتذكار، قوله

  بكائي عند أطراف النهار... أحبتنا مبصر لو رأيتم 
  وما ألقاه من بعد املزار... لكنتم تشفقون لفرط وجدي 

  :من شعرهو
  فأطرب حىت كدت من ذكرهم أفنا... تغين محام األيك يوماً بذكرهم 

  ناءوا وانقضت وصلهم عنا... فقلت محام األيك ال تبك جرية 
  أال ليتنا كنا مجيعاً بذا أحلقنا... فقال ومل يردد جواباً لسايل 

  :ن يف ميالد عام سبعة وأربعني وسبعمايةومن جيد شعره الذي أجهد فيه قرحيته، قوله ميدح السلطان املعظم أبا احلس
  وأن الدنا وقف عليك قضاياها... تقر ملوك األرض أنك موالها 

  :ومنها
  أنار على كل البالد حمياها... طلعت بأفق األرض مشساً منرية 
  بعني ال تكذب رؤياها... حكيت لنا للفاروق حىت كأننا 
  ك يرضاهاقطعنا بأن اهللا رب... وسرت على آثاره خري سرية 
  ونادى هبا النادي وحسن دنياها... إذا ذكرت سري امللوك مبحفل 
  وعدلك زاها وذكرك حالها... فجودك رواها وملكك زاهنا 

  :ومنها بعد كثري
  أناف على أعلى السماكني أدناها... ومنكم ذوو التيجان واهلمم اليت 
  جمدد للبيت املقدس علياها... إذا غاب منهم مالك قام مالك 

  أبو يوسف الزاكي وسري مبناها... ناها على التقوى وأسس بيتها ب
  وأحلم من ساس األنام وأنداها... وأورثها عثمن خري خليفة 
  وخري إمام يف الورى راقب اهللا... وقام علي بعده خري مالك 

  مذيق األعادي حيثما سار بلواها... علي بن عمر بن يعقوب ذو العال 
  ونور أحالك اخلطوب وجالها... وقتها  أدام اهللا وأعطى اخلالفة

ووصلين كتاب منه مؤرخ يف التاسع عشر من شهر شعبان املكرم من عام أربعة وستني وسبعماية جدد عهدي من 



  :شعره مبا نصه
  ففاضت لروعات الفراق عيون... رحلنا فشرقنا وراحوا فغربوا 

  كأن جفوين بالدمع عيون... فيا أدمعي منهلة إثر بينهم 
  بديلي منه أنة وحنني... معهداً قد بنت عنه مكلفا  فيا

  ودادك حملول النطاق هتون... سقتك غوادي املزن كرعشية 
  بوصل فما يقضى فسوف يكون... فإن تكن األيام مل تقض بيننا 

  وأنا على أيدي اخلطوب هنون... يعز علينا أن نفارق ربعكم 
  للقاء ضنينيوساعد دهر با... ولو بلغتين العري عنكم رسالة 

  والكن ألحداث الزمان فنون... لكنا على ما تعلمون من اهلوى 
  اجلزء الثالث

  حممد بن أمحد العزيف

  حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد العزيف من أهل سبتة، أبو القاسم بن أيب زكريا بن أيب طالب
  حاله

، وانتقل إىل غرناطة عند خلعه، " وابن رؤساها " سبتة، من أهل الظرف والرباعة، والطبع املعني، والذكاء، ربيس 
حتت رعيٍ حسن الروا، مالفاً للظرفاء، واشتهر هبا أدبه، ونظر يف الطب، ودون فيه، . أقام هبا. وانصرافه عن بلده
وكها ، وكتب عن مل" خطط نبيهة " مث انتقل إىل العدوة، انتقال غبطة وأثرة، فاستعمل هبا يف . وبرع يف بالتوشيح

  .وهو اآلن باحلالة املوصوفة
وتردد بني غدوة يف اجملد وروحة، نشأ . فرع تأود من الرياسة يف دوحة: مبا نصه" األكليل " وجرى ذكره يف 

حىت اتسقت أسباب سعده، وانتهت إليه رياسة . والدهر يسري أمله األقصى ويسهله. والرياسة العزفية، تعله وتنهله
مث كلح له الدهر بعد ما تبسم، وعاد زعزعاً . ه رحاهلا وحطت، ومتعته بقرهبا بعدما شطتفألقت إلي. سلفه من بعده

نسيمه الذي كان يتنسم، وعاق هالله عن مته، ما كان من تغلب ابن عمه، واستقر هبذه البالد، نائى الدار حبكم 
عة، وله أدب كالروض باكرته األقدار، وإن كان نبيه املكان واملقدار، وجرت عليه جراية واسعة، ورعاية متتاب
وعلى تدفق أهناره، وكثرة نظمه . الغمامي، والزهر تفتحت عنه الكمامي، رفع منه راية خافقة، وأقام له سوقاً نافقة

  .واشتهاره، فلم أظفر منه إال باليسري التافه بعد انصرافه
  شعره
  :قال

  عوجى على تلك الربا... أفديك ياريح الصبا 
  ترسل غماماً صبا.. .واحد النامي سحرا 

  لكى تقضي ما ربا... على رىب غرناطة 
  مث أبلغى يا ربح عن صب سالماً طيباً

  :ومن منظومة أيضاً يف بعض القضاة الفاسيني، وهو من البديع، وورى فيه ببابني من أبواب املدينة



  فأحدثت فيه أموراً شنيعة... وليت بفاس أمور القضا 
  قت للناس باب الشريعةعل... فتحت لنفسك باب الفتوح 

  بعزلك عنها قبيل الذريعة... فبادر موىل الورى فارس 
  :وقال

  وأدر كؤوسك يا أخا اللذات... دع عنك قول عواذل ووشاة 
  واقطع زمانك بني هاك وهات... واخلع عذارك الهياً يف شرهبا 
  لني املعاطف فاتر احلركات... خذها إليك بكف ساقٍ أغيد 

  مثبتا يف فترة اللحظات... إنساهنا قد قام من أحلاظه 
  يف بالكاس كاملصباح يف املثكات... يسقيكها محراء يسطع ذورها 

  ملا عدت جتلى على الرحات... رقت وراقت يف الزجاجة منظراً 
  تبدو حماسنها لدى الكاسات... ر متزجنها يف باألبارق إهنا 

  جناتفم الكن مطالعها من الو... عجباً هلا كالشمس تعزب يف 
  يف جنة تزهى على اجلنات... نلنا هبا ما نشتهيه من املنا 

  من كل غض يانع الثمرات... رفت عليها كل طل سجسج 
  وجداول تفضى إىل دوحات... ما بني خضر حدايق ومخايل 

  فيهب وهو مورج النفحات... سرى النسيم هبا يصافح زهره 
  الغاياتحاز املدا سبقاً إىل ... وشدا لنا فيها مغن شادن 

  رجعا له ختتال يف باحلربات... طربت له القضب اللدن وبادرت 
  جعلت حتيتها لدى الركعات... مرت عليه ركعاً ال كنها 

  فرباهنا وحفته بالزهرات... قصرت صالة اخلوف منه فقربت 
  يف ردانات على رنات... والعود مثناه يطابق زيها 
  ة النغماتيف اليم من ثقيل... إن جس مثلثه بأن بفنة 

  أحلاهنا ألقاه للقينات... فكان ما غنت عليه الورق من 
  خلف الستاير باختالف لغات... عكفت على أحلاهنا تشأ ولنا 

  ووددت سوراً من التورات... فكأهنا عجم تورات باحلجاب 
  تتلو علينا هذه اآليات... نطقت بأفصح نغمه يف شدوها 

  :اهللا عليه وسلمومما أنشده ليلة ميالد رسول اهللا صلى 
  بعثت الفؤاد إليها رسوالً... إذا مل أطلق حنو جند وصوالً 

  غداة نوى الركب فيها النزوال... وكم حل قليب رهيناً هبا 
  أصبح القوم فيها حلوال... حمل هبا يف احلالل إىل ضحى 
  أسح من العني دمعاً مهوال... وكم بت فيها غداة النوى 

  إليها وعىن توارت أقوال ...على مشس حسن مسا ناظري 
  لعى أندب فيها الطلوال... وقفت بوادي الغضا ساعة 



  يرجع بالقضب منها اهلديال... ويف البان من أيكه ساجع 
  ترفق بقلى املعىن قليال... بعمق اهلوى يا محام احلمى 

  بذكرك إلفا ثاين أو خليال... فقد هجت تاهللا أشواقه 
  يب ويغىن الفؤاد العلياليد... أمل تدر أن ادكارى اهلوى 
  إىل احلج وخداً سرت أو ذميال... رعى اهللا تلك املطايا اليت 

  ومحلت القلب محالً ثقيالً... ويا عجبا كيف خفت هبم 
  فما أن وحدت إليه سبيال... وود عىن الصرب إذ ودعوا 

  وآثر أهل الوداد الرحيال... وآثرت يا ويح نفسي املقام 
  وكنت بنفسي ضنيناً خبيالً... فوس وجادوا رجا الرضا بالن

  والزمت حزىن دهرا طويال... ندمت على السري إذا فأتى 
  منازل آثارها لن تزوال... وفاز املخفون إذا ميموا 

  حممداً اهلامشي الرسوال... وحجوا وزاروا إىل اهلدى 
  ونالوا لديه الرضا والقبوال... وفازوا بإدراك ما أملوا 
  إذا النصرفت إليه عجوال... لهم ولو كنت يف عزمهم مث

  وما كنت للثقل منها محوالً... وال كنين أثقلتىن الذنوب 
  وكانت أو أن التضاىب ذلوال... ركبت مطية جهل الصبا 

  وقد وجدتين غراً جهوالً... ومالت يب النفس حنو اهلوى 
  وعرس بالسفح منها احلموال... فطرىب ملن حل يف طيبةً 

  نوى باملنازل منها نزوال... عندما ونال املىن يف مىن 
  يؤمل للوصل فيه الوصوال... وأصفى الضماير حنو الصفا 
  ليطهر باألمن فيه دخوال... وجاء إىل البيت مستبشراً 

  ونال من احلجر قصداً وسوال... وطاف ولىب بذاك احلما 
  فطوىب ملن مال فيها احللوال... بالد هبا حل خري الورى 

  ة وقدراً جليالً وجمداً أصيالنىب كرمي مسا رفع
  وكان ألمته رمحة بفض الشفاعة فيهم كفيال

  عطوفاً شفيعاً عليهم وصوالً... وكان رؤوفاً رحيماً هلم 
  لدى احلشر خسفاً وأمراً مهوال... له يفزعون إذا ما رأوا 

  بدى الرحب من ربه والقبوال... وإن جاء يف ذنبهم شافعاً 
  لنهى وتكل العقوالله معجزات إذا عددت تفوت ا

  وإن كان الوصف فيها مطيال... ولن يبلغ القول معشارها 
  ذهنه يف مداها كليال... وقس البيان وسحبانه يرى 

  ختربه اهللا يف خلقه فكان اخلطري لديه املثيال
  ا يف اخلاليق منه بديال... ومل ير يف الناس نداله ول 



  ا الوكيالفكان األمني عليه... وأبقى له احلكم يف أرضه 
  وكل ظالم وطلم هبا على الفور ملا أتى قد أزيال
  وكانت كنار لظى فتنة فعادت من املن ظالً ظليالً

  إذا ذكر الدهر جيالً فجيالً... وقد زان حسن الدجا جيله 
  الدنا والليايل حجوالً... وأيامه غررر قد بدت بوجه 

  وميمت مغناه تلقى القوال... رسول كرمي إذا جيته 
  ربيع أنانا جير الذيوال... ده يف زمان الربيع مبول

  أنانا بفضل يفوق الفضوال... فأهال به اآلن من زاير 
  فنال ثواباً وأجراً جزيال... وقام اإلمام به املرتضى 

  ترفع قدراً جليالً... هو السمتعني أبو سامل مليك 
  ومن كرم اخليم جمداً أثيال... وحاز من الصيت ذكراً أثرياً 

  أال أيد اهللا ذالك السليال... على غمام الندى  سليل
  عطاً جزيالً وبراً حفيالً... فىت أوسع الناس من جوده 

  ارتاح للجود يلفى عجوالً... حاله الوقار والقيه إذا 
  وعم البسيطة عرضاً وطوال... وقد شاع عنه مجيل الثنا 
  فلم يك بالوعد يوماً مطوال... وما من بالوعد إال وىف 

  يكثر يف امللك قاالً وقيال... يف عاله مغالٍ ملن وال 
  وكان بعرف األيادي كفيال... تفرد بالفضل يف عصره 

  رضى عندما حل فيها حلوال... أطاعت له حني واىف البالد 
  يرومون فيها الدخوال... وجا لطاعته أهلها سراعاً 

  وأكسف فيها املعادى مخوالً... فيه قدر املوإىل هبا 
  من أفكارها وأمن بالعدل فيها السبيالومهد باأل

  فال يظلم الناس فيها فتيال... وكف أكف التعدي هبا 
  زمان املسرات منه أديال... وعصر الكروب الذي قد مضى 

  هبا عاد مجع األعادي قليالً... أنانا إىل الغرب يف شوكٍة 
  حساماً ليسمع فيها صليالً... وفوق رؤوس الطغاة انتضى 

  حلسم أمور املناوى صقيال... مرهفاً  وجرد من عزمه
  سيأخذه اهللا أخذاً وبيال... وكل كفور معادلة 
  ونوه من كان منهم ذليال... أعز اخلاليق ملا وىل 

  وراعى ملن جاءه داخالً محاه من القاصدين الدخيال
  منهج الفضل قصداً مجيال... فكان بأفعاله قصده إىل 
  شخص املايل عليالً وقد كان... وصح انتعاش املعايل به 

  ووثقه خشية أن مييال... وشيد مبىن العال بالندى 



  فما زال أخرى الليايل منيال... ينيل ويعطى جزيل العطا 
  تثري من احلاسدين الغليال... ودام مدى الدهر يف رفعة 

  يوم به مربعاً أو مقيال... وال برح السعد يف بابه 
  حممد املكودى

  اهللا من أهل فاس يكىن أبا عبد
  حاله
شاعر ال يتعاطى ميدانه، مرعى بيان ورف عضله، وأينع سعدانه، يدعو الكالم فيهطع لداعيه، " : اإلكليل " من 

وقدم . غري أنه أفرط يف االهنماك، وهوى إىل السمكة من أوج السماك. ويسعى يف اجتالب املعاين فتنجح مساعيه
ر، صفر اليمني، واليسار من اليسار، ملئ هوى أحنى على طريفه على هذه البالد مفلتاً من رهق تلمسان حني احلصا

والسيف هبزته، ال حبسن " حبال تقبحها العني " البني، وحل هذه البالد " جدبه " وملا . وتالده، وأخرجه من بالده
غمامه، بزتة، دعوته إىل جملس، أعاره البدر هالته، وخلع عليه األصيل غال لته، وروض تفتح كمامه، ومها عليه 

فلما ذهبت املؤانسة خبجله، وتذكر هواه، ويوم نواه، حىت خفنا حلول . وكاس أنس تدور، فتتلقى جنومها البدور
أجله، جذبنا للمؤانسة زمامه، واستقينا منها غمامه، فأمتع وأحسب، ونظر ونسب، وتلكم يف املسائل، وحضر 

  .طلع النهار آيتهبطرف األبيات، وعيون الرسايل، حىت نشر الصباح رايته، وا
  :ومما أنشدنا ونسب لنفسه

  وقد أسقيتنيه بكل كاس... غرامي فيك جل عن القياس 
  عليك أقاريب طرا وناس... وال أنسى هواك ولو جفاين 

  أىن لعهدك غري ناس... وال أدرى لنفسي من كمال سوى 
  :وقال يف غرض معروف

  مربعثت مبا فيه راحية اخل... بعثت خبمرٍ فيه ماء وإمنا 
  فنحن بال سكر وأنت بال شكر... فقل عليه الشكر إذا قل سكرنا 

  :ومما خاطبين به
  هوى أكابد منه حرة الكبد... رمحاك يب فلقد خلدت يف خلدي 

  إذ حللت منه حمل الروح يف جسد... حللت عقد سلوى يف فؤادي 

  ودين حبك أضماري ومعتقدي... مرآك بدري وذكراك التذاذ فمي 
  ومن ودادك روح حل يف خلدي... ور الح يف بصري ومن مجالك ن

  فقبل حبك كان الصرب طوع يدي... ال حتسنب فؤادي عنك مصطرب 
  فلو طلبت وجوداً منه مل جتد... وهاك جسمي قد أودى النحول به 

  وما بثغرك من در ومن برد... مبا بطرفك من غنج ومن حور 
  على األجفان بالسهدوقد قضيت ... فقال يل قد جعلت القلب يل وطناً 
  وحكمه قط مل يعدل على أحد... وكيف تطلب عدالً واهلوى حكم 

  وليس يعرف ما يلقاه ذو كمد... من يل بأغيد ال يرثى إىل شجن 



  أخال أن الرشا يسطو على األسد... ما كانت من قبل إذ عاىن لصولته 
  فإن قنعت بزور الوعد مل يعد... إن جاد بالوعد مل تصدق مواعده 

  شكوته عليت منه فقال األمر للطبيب فما برء الضنا بيدي
  فبار تشاف ملاك الكوثري جد... فقلت إن شئت برين أو شفا أملى 
  ضعفى ويربى ما أضنيت من جد... وإن خبذت فلى موىل جيود على 

  وخرج إىل املدح فأطال
  املقرئون والعلماء

  حممد بن أمحد بن جزي الكليب

 بن حيىي بن عبد الرمحن بن يوسف بن جزي الكليب يكىن أبا القاسم من أهل غرناطة حممد بن أمحد بن عبد اهللا
  وذوي األصالة والنباهة فيها، شيخنا رمحة اهللا عليه

  أوليته
أصل سلفه من وملة من حصون الرباجلة، نزل هبا أوهلم عند الفتح صحبة قريبهم أىب اخلطار حسام بن ضرار الكليب، 

  .طني، وكانت جلدهم جبيان رياسة وانفراد بالتدبريوعند خلع دعوة املراب
  حاله

واالقتصاد على االقتيات من حر النشب، واالشتغال . كان رمحه اهللا، على طريقة مثلى من العكوف على العلم
، العربية، والفقه، واألصول" من " بالنظر، والتقييد والتدوين فقيها حافظاً، قامياً على التدريس، مشاركاً يف فنون 

حسن اجمللس، . والقراءات، واحلديث، واألدب، حفظه للتفسري مستوعباً لألقوال، مجاعة للكتب، ملوكى اخلزانة
تقدم خطيباً باملسجد األعظم من بلده على حداثة سنة، فاتفق على . ممتع احملاضرة، قريب الغور، صحيح الباطن

  .فضله، وجرى على سننن أصالته
  مشيخته

. وروى أيب احلسن بن مستقور. جعفر بن الزبري، وأخذ عنه العربية والفقه واحلديث والقرآنقرأ على اإلستاذ أىب 
وقرأ القرآن على األستاذ املقرى الراوية املكثر أيب عبد اهللا بن الكماد، والزم اخلطيب أبا عبد اهللا بن رشيد، ومسع 

يروي عن سهل . اوية املسن أىب الوليد احلضرميعلى الشيخ الوزير أىب حممد عبد اهللا بن أمحد أبن املؤذن، وعلى الر
وروى عن الشيخ الراوية أىب زكريا الربشاين، وعن الراوية اخلطيب أىب عبد اهللا حممد بن حممد بن . بن مالك وطبقته

علي األنصاري، والقاضي أىب اجملد بن أىب على بن أىب األحوض، والقاضي أىب عبد اهللا بن برطال، والشيخ الوزير 
أىب عامر بن ربيع، واخلطيب الوىل أىب عبد اهللا الطنجايل، واألستاذ النظار املتفنن أىب القاسم قاسم بن عبد اهللا بن ابن 

  .وألف الكثري يف فنون شىت. الشاط
  تواليفه

" وكتاب " األنوار السنية يف الكلمات السنية " وكتاب " وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم " منها كتاب 
والتنبيه " " القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية " وكتاب " األذكار املخرجة من صحيح األخبار الدعوات و

النور املبني يف " وكتاب " تقريب الوصول إىل لعم األصول " وكتاب " على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية 
" وكتاب " أصول القراء الستة غري نافع " كتاب و" املختصر البارع يف قراءة نافع " وكتاب " قواعد عقايد الدين 



اشتملت . وله فهرسة كبرية. ، إىل غري ذلك مما قيده يف التفسري والقراءات وغري ذلك" الفوايد العامة يف حلن العامة 
  .على مجلة من أهل املشرق واملغرب

  شعره
رييس أيب املظفر، وأيب الطاهر السلفى، وأيب وال. قال يف األبيات الغينية ذاهباً مذهب اجلماعة كأيب العالء املعري

  :باحلجاج بن الشيخ، وأيب الربيع بن سامل، وأيب علي بن أيب األحوص، وغريهم، كلهم نظم يف ذلك
  وإن مرادي صحة وفراغ... لكل بين الدنيا مراد ومقصد 
  يكون به يل للجنان بالغ... ألبلغ يف علم الشريعة مبلغاً 

  وحسيب من الدنيا الغرور بالغ... ولو النهى ويف مثل هذا فلينافس أ
  به العيش رغد والشراب يساع... فما الفوز إال يف نعيم مؤيد 

  :وقال يف اجلناب النبوى
  فصورى عن إدراك تلك املناقب... أروم امتداح املصطفى وبردىن 

  ومن يل بإحصا احلصا والكواكب... ومن يل حبصر البحر والبحر زاخر 
  مل بلغت يف املدح بعض مآرب... غدت ألسنا إذا ومل أن إعضائى 

  مدحه مل يبلغوا بعض واجب... ولو أن كل العاملني تألفوا على 
  وخوفاً وإعظاماً ألرفع جانب... فأمسكت عنه هيبة وتأدباً 

  ورب كالم فيه عتب لعاتب... ورب سكوت كان فيه بالغه 
  :وقال رمحه اهللا مثفقاً من ذنبه

  فما أطيق هلا حصراً وال عدداً... وم قد كثرت يا رب إن ذنويب الي
  وال أطيق هلا صرباً وال جلداً... وليس يل بعذاب النار من قبل 

  ال تذيقين حر اجلحيم غدا... فانظر إهلي إىل ضعفى ومسكنيت 
  :وقال يف مذهب الفخر

  قيسلى حسن قلب احلزين... وكم من صفحة كالشمس تبدو 
  حمافظة على عرضى وديين. ..غضضت الطرف عن نظرى إليها 

  وفاته

فقد وهو يشخد الناس وحيرضهم، ويثبت بصايرهم، يوم الكاينة بطريف، ضحويوم اإلثنني السابع جلمادى ااإلىل 
  .عقبه ظاهر بني القضاء والكتابة. عام أحد وأربعني وسبعماية، تقبل اهللا شهادته

  ابن شقرال اللخمى
  شرقي األصل من سكان غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالطرسوىن حممد بن أمحد بن فتوح بن شقرال اللخمى

  حاله
. نقلت من خط شيخنا أيب الربكات بن احلاج، أمتع اهللا به كىن نفسه أبا عبد الرمحن، ودعى هبا وقتاً، وكوتب هبا

كان هذا الرجل قيماً . ىبوكان له ابن مساه عبد الرحيم، فقلنا له مسه عبد الرمحن، ليعضد لك الكنية اليت اخترت، فأ
على النحو والقراءات واللغة، جميداً يف ذلك، حمكماً ملا يأخذ فيه منه، وكانت لديه مشاركة يف األصلني واملنطق، 



جيمع إىل ماذكر خطا بارعاً، . طمح إليهما بفض نباهته وذكايه، وشعوره مبراتب العلوم، دون شيخ أرشده إىل ذلك
وكان صناع اليدين يرسم بالذهب، . بأقصى مايستطيع. ومجيل مشاركة ألصحابه وظرفاً وفكاهة، وسخا نفس،

  .وعلى اجلملة فالرجل من أجل نبالء عصره، الذين قل أمثاهلم. ويسفر وحيكم عمل التراكيب الطيبة
  مشيخته

ى األستاذ أيب جبعفر وقرأ عل. ابن أيب بالعيش، وبه تفقه ببلده املراية" أيب احلسن " أخذ القراءات عن الشيخ األستاذ 
بن الزبري، واخلطيب أيب جعفر بن الزيات، والراوية أيب باحلسن بن مستقور، والوىل أيب عبد اهللا الطمجايل، وصهره 

اخلطيب أيب متام غالب بن حسن بن سيدبونه، واخلطيب أيب احلسن القيجاطي، واخلطيب احملدث أيب عبد اهللا بن 
  .رشيد وغريهم

  شعره
  :من شعره قوله

  ففي كل شعب يل إليك طريق... إذا قذفت يب حيثما شاءت النوى 
  فإنسان عيين يف الدموع غريق... وإن أنا مل أبصر حمياك بامساً 

  "فأمسال أحباىب لدى فتوق ... " فإن مل تصل كفى بكفك وافياً 
  حمنته

، وقلد نظره خزانة الكتب أحظاه وزير الدولة أبو عبد اهللا ابن احملروق، واختصه، ورتب له باحلمراء جراية
مث فسد ما بينهما، فاهتمه برباءات كانت تطرح مبذامه مبسجد البيازين، وترصد ما فيها، فزعم أنه هو . السلطانية

  .الذي طرحها مبحراب املسجد، فقبض عليه واعتقل مث جاله إىل إفريقية
  وفاته

يف يف طريقه ببونه، من بالد العناب أو بأحوازها يف أواخر وملا بلغته بإفريقية وفاة خميفة، كر راجعاً إىل األندلس، فتو
  .عام ثالثني، أو أقرب من األواخر وسبعماية

حممد بن جابر بن حيىي بن حممد بن ذي النون التغليب ويعرف بابن الرمالية، من أهل غرناطة، ويعرف خلفه اآلن، 
  .ببين مرزبة، وهلم أصالة وقدم وجدة

  حاله
كي، عنده معرفة بالفقه واألدب والعربية، حسن املشاركة واحملاضرة، حاضر الذهن، ذاكر ملا فقيه، نبيه، نبيل، ذ

  .قرأه
  مشيخته

قال أبو القاسم املالحي، وحدثين سنة أربع ومساية، قال حدثين اإلمام أبو بكر . روى عن اإلمام أيب بكر بن العريب
لسبيت، قال خرجت مع أيب الفضل اجلزيري مشيعني لقافلة بن العريب رضي اهللا عنه، قال حدثين حممد بن عبد امللك ا

احلاج من بغداد، ومودعني هلا من الغد، وحني أصبحنا أثريت اجلمال، وفرض الناس الرحال، وحنن مبوضع يعرف 
جبب عمرية، إذا بفىت شاحب اللون، حسن الوجه، يشيع الرواحل، راحلة بعد أخرى، فنيت، ومشى احلاج، وهو 

  :ء تردده ونظره أليهايقول يف أثنا
  ويف أي بيت من بيوتكم حىب... أحجاج بيت اهللا يف أي هودج 

  وحاديكم حيدو فؤادي مع الركب... أأبقى رهني القلب يف أرض غربة 



  ومل أمتتع بالسالم وبالقرب... قول أسفاً مل أقض منكم لبانيت 
  فها أنذا أقضي على إثركم حنيب... وفرق بيين بالرحيل وبينكم 

  فقلت وهذا آخر العهد من قلب... ولون هذا آخر العهد منكم يق
  :وانقطع رجاؤه، وجعل خيطو هامياً، وهو ينشد، مث رمى بنفسه إىل األرض وقال. قال، فلما كمل احلج املشى

  بأن من هتواه وارحتل... خل دمع العني ينهمل 
  فهو يوم البني ينهمل... أي دمع صاله كلف 

  .ودفناه. ، قبادرنا إليه فوجدناه ميتاً، فحفرنا له حلداً، وغسلناه كفناه يف رداء وصلينا عليهقال، مث مال على األرض
  وفاة املترجم به سنة مخسني وستماية

  حممد بن حممد بن يبش العبدري

  من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن بيبش
  حاله

مضطلعاً بالعربية، عاكفا عمره على حتقيق اللغة، مشاركاً يف . نيهكان خرياً، منقبضاً، عفا، متصاوناً، مشتغالً مبا يع
وانتقل إىل سكىن سبتة، إىل أن حططت هبا رسوالً . أثرى منها، وحسنت حاله. متعيشاً من التجارة يف الكتب. الطب

  .فستدعيته ونقلته إىل بلده، فقعد لالقراء به إىل أن تويف. يف عام اثنتني ومخسني وسبعماية
معلم مدرب، مسهل مقرب، له يف صنعة العربية باع مديد، ويف : ذكره يف بعض املوضوعات األدبية مبا نصهوجرى 

هدفها سهم سديد، ومشاركة يف األدب، اليفارقها تسديد، خاصى املنازع، خمتصرها، مرتب األحوال، مقررها، متيز 
أصاب من رميتها شاكلة، أترب بسببها ألول وقته بالتجارة يف الكتب، فسلطت عليها منه أرضة آكلة، وسهم 

وأثرى، وأغىن جهة، وأفقر أخرى، وانتقل هلذا العهد األخري إىل سكىن غرناطة مسقط رأسه، ومنبت غرسه، وجرت 
وله . عليه جراية من أحباسها، ووقع عليه قبول من ناسها، وهبا تالحق به احلمام، فكان من تراهبا البداية وإليه التمام

  .فيه عن املدا، وأدب توشح باإلجادة وارتدىشعر مل يقصر 
  مشيخته

قرأ على شيخ اجلماعة ببلده أيب جعفر بن الزبري، وعلى اخلطيب أيب عبد اهللا بن رشيد، والوزير أيب حممد بن املؤذن 
لى وقرأ بسبتة ع. املرادي، واألستاذ عبد اهللا بن الكماد، ومسع على الوزير املسن أيب حممد عبد املنعم بن مساك

  .األستاذ أيب إسحاق الغافق
  شعره

أنشدين بدار الصناعة السلطانية من سبتة تاسع مجادى األوىل من عام اثنني ومخسني املذكور، عند توجهي يف غرض 
  :الرسالة إىل السلطان ملك املغرب، قوله جييب عن األبيات املشهورة، اليت أكثر فيها الناس وهي

  يه سواك ثانوليس ف... يا ساكنا قليب املعىن 
  وما ألتقى فيه ساكنان... ألي معىن كسرت قليب 

  فصار إذ حزته مكان... حتلتين طايعاً فؤاداً 
  اين على الكسر فيه بان... الغرو إذا كان يل مضافاً 

  :وقال خياطب أبا العباس عميد سبتة، أعزه اهللا، وهي مما أنشدنيه يف التاريخ املذكور، وقد أهدى إليه أقالماً
  يفيض كفيض املزن بالصيب القطر... ملك الغر اليت سيب جودها أنا 



  انتضيت كانتكمرهفة السمر... أتتىن منها حتفة مثل عدها إذا 
  حمكمة فيها على النفع والضر... هي الصفر الكن تعلم البيض اهنا 

  تصاع سهام الرمى من خالص الترب... مهذبة األوصال ممشوقة كما 
  ظفرت بلثم يف أناملك العشر...  فقبلتها عشراً ومثلث أىن

  :وأنشدين يف التاريخ املذكور يف ترتيب حروف الصحاح قوله
  مثاراً جنتها حاليات خواضب... أساجعة بالواديني تبوئى 

  عصايب" طري طما " صباح ضحى ... دعى ذكر روض زاره سقى شربه 
  مىت مانأى وهنا هواه يراقب... غرام فؤادي قاذف كل ليلة 

  :والته ما رفعه على يدي السلطان وهو قولهومن مط
  وشاد بناءها شرف صميم... ديار خطها جمد قدمي 

  يقصر عنه رضوى أو مشيم... وحل جناهبا األعلى عالً 
  عماد ثرة وحياً متيم... سقى جنداً هبا وهضاب جند 
  يغادى روضهن ويستدمي... وال عدمت رباه رباب مزن 
  يت املسك يذكيه النسيمفت... فيصبح زهرها حيكى شذاه 
  نشرياً خانه عقد نظيم... وتنشره الصبا فتريك دراً 

  مطرقة هلا صوت رخيم... وظلت يف طالل األيك تشدو 
  بأحلان هلا يصبو احلليم... ترجع يف الغصون فنون شجع 

  وليس سواه يف واد أهيم... أهم مبلتقى السوادى جتد 
  على جند حتوموما برحت ... وكنت صرفت عنه النفس كرها 

  وعز الخييمواليرمي... له بيت مسا فوق الثريا 
  وأنصار للنيب له أروم... تبوأ من بين نصر عالها 

  سواء فيه مثرٍ أوعدمي... أفاض على الوررى نيالً وعدالً 
  صروف الدهر أو خطب جسيم... مالذ للملوك إذا أملت 

  وتدنو من عاله فيستقيم... تؤمله فتامن يف ذراه 
  حتف به امللوك وهم جنوم... و يف ندى امللك بدراً ويبد

  يضى بنوره الليل البهيم... يوجه يوسفى احلسن طلق 
  ومنه للعدى أخذ للييم... وتلقاه للعافة له ابتسام 

  وإين يف حملكم خدمي... فيا شرف امللوك لك انقطاعي 
  وردن على نداك وهن هيم... وآمايل أملت ملليك حىت 

  منري ماؤه عذب جيم...  ورد فللظماورودك خري
  ظليل حني حتندم السموم... وال أضحى ويف معناك ظل 
  تسري هلا ذميل أو رسيم... ركبت البحر حنوك واملطايا 

  على فذلك العز املقيم... وإن عالك إن عطفت بلحظ 



  بدارٍ ليس يل فيه محيم... فوا أسفى على عمر تقضي 
  واحني منه كلوموبني ج... سوى مثر للفؤاد ذهبت عنه 

  وجند موجه طود عظيم... ودون لقاهبا عرض الفيايف 
  وينظم شلنا اليسر الرحيم... لعل اهللا ينعم باجتماع 
  ميلك سعده أبداًيدوم... بقيت بغبطة وقرارعن 

  يشيد بذكرها الذكر احلكيم... كما دامت حلى األنصار تتلى 
  متعرف الروض جادته الغيو... عليك حتية عطر شذاها 

وتويف عام ثالثة ومخسني وسبعماية، ودفن بباب البرية، وتبعه من الناس ثناء . مولده بغرناطة يف رجب مثانني وستماية
  .حسن، رمحه اهللا

  حممد بن حممد النمري الضرير

  من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بنسبه
  حاله

اً يف ذلك من أهل املشاركة يف العلم، واعظاً بليغاً، أستإذا كان حافظاً للقرآن، طيب النغمة به، طرف: من عايد الصلة
يقوم على العربية قيام حتقيق، ويستحضر الشواهد من كتاب اهللا، وخطب العرب وأشعارها، بعيد العرين يف ذلك، 

  .آخذاً يف األدب، حفظة لألناشيد واملطوالت، بقية حسنة ممتعة
  مشيخته

  .لفخار األركثى وبه تأدب، والزمه كثرياً، فانتفع بهقرأ على األستاذ أىب عبد اهللا بن ا
  شعره

  :فقال. مما صدر به رسالة لزوجه وهو نازح عنها ببعض البالد
  وسيل نسيم الريح بالقضب امللد... سالم كرشف الطل يف مييم الورد 

  برويا من يهواه من دون مما وعد... سالم كما ارتاح املشوق مبشراً 
  اجلد يف اإلخالص والصدق يف الوعد... حبيبه من سالم كما يرضى احملب 
  بقدر مزيد الشوق أو منتهى الود... سالم وتكرمي وبر ورمحة 

  فتدوى إليه ال لشيح وال ررند... على ظبية يف األنس مرتعها احلشا 

  حتت ليلٍ من دجا الشعر مسود... ومن أطلع البدر التمام جبينهايرى 
  ب به املررجان يف أحكم النضدجي... وثغر أقاٍحزانه مسط لؤلؤ 

  محته ظبا األحلاظ صوناً عن الورد... جيول به سلسال راحٍ معتق 
  وروضة أزهار علت غصن القد... فلله عينا من رأى بدر أسعد 

  من القرب بشراه مبستكمل السعد... وبشرى لصب فاز منها بلمحة 
  ن الزندكمزن خفي النار يف باط... وأضحى هواها كامناً بني أضلعي 
  وودعت صربى حني ودعها كبد... وراحت فراح الروح إثر رحلها 

  وقد كان ليل الوصل صبحاً هبا يبد... وصارت يل األيام تبدو ليالياً 



  حكى الدهر ساعات هبا قصراً عندي... فساعاهتا كالدهر طوالً وطاملا 
  :ومنها

  الوجدبقليب من احلب املالزم و... ترى قلبها هل هام مين مبثل ما 
  أنا أرعاها على القرب والبعد... وهل ترعى ذميت وموديت كما 
  كنيت بلفظي عن مغيبك بالعمد... إليك خطايب واحلديث لغايب 

  للقياك يل أو من جوابك بالرد... عليك سالمي إين متشوق 
من شعبان عام ستة  تويف ببغرناطة حتت جراية من أمرايها، الختصاصه بقراءة القرآن على قبورهم، يف التاسع عشر

  .وثالثني وسبعماية
  حممد بن عبد الوىل الرعيين

  من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالعواد
  حاله
الشيخ املكتب، واألستاذ الصاحل، سابق امليدان وعلم أعالم القرآن، يف إتقان جتويده، واملعرفة " : عايد الصلة " من 

تستقصر بني يديه مدارك . يشق غباره، واليتعاطى طلقه، وال تأيت األيام مبثلهبطرق روايته، واالضطالع بفنونه، ال
مصروف عنان األشغال إليه، مستنداً إىل . مهتدياً إىل مكان احلجج على املسايل. األعالم، وتظهر سقطات األمية

فنبهت بالباب . اضهنغمٍة رخيمة، وإتقان غري متكلف، وحفظ غزير، وطلب إىل التصدر لإلفراد، فأىب لشدة انقب
وكان أدأب الناس . يف شهر شعبان من عام وفاته، فانتفع به" ذلك " السلطاين على وجوب نصيه للناس، فكان 

. " ميقاتاً الخيتلف وال يكذب، يف ترحيل الليل. جيعل جريانه حركته إىل ذلك ليالً. على سنة، والزمهم مليقات ورد
ساعة ضياعاً، إال وقد عمرها بشأن ديين، أو ديناوي، ضروى مما يسوغه  مليح الترتيب، المتر به" شديد الطرب 

الورع، يالزم املكتب، ناصح التعليم، مسوياً بني أبناء النعم، وحلفاء احلاجة، شامخ األنف على أهل الدنيا، تغص 
ل يف مويل كان له، على السكك عند ترمنه بالقرآن، مساوقاً لتالوة التجويد، ومباشراً أيام األمخسة واألثانني، العم

ويقرأ أيام اجلمعات، . طريقة القدماء من اإلخشيشان عند املهن ونقل آلة اخلدمة، غري مفارق للظرف واخلصوصية
وكان له لكل عمل ثوب، ولكل مهنة زي، . كتب الوعظ والرقايق على أهله، فيصغى إليه اجلريان، عداة الختتلف

  .رمحة اهللا عليه. ي وجاري األلصق، مل أتعلم الكتاب العزيز إال يف مكتبهوهو أستاذ. ما رأيت أحسن ترتيباً منه
  مشيخته

قرأ على بقية املقريني األستاذ أىب جعر بن الزبري، والزمه وانتفع به، وعلى األستاذ أىب جعفر اجلزيري الضري، وأخذ 
  .عن اخلطيب احملدث أىب عبد اهللا بن رشيد

  .ةيف حدود عام مثانني وستماي: مولده
  .تويف رمحة هللا عليه يف املوىف ثالثني لذي قعدة من عام مخسني وسبعماية. وفاته

  حممد بن علي بن أمحد اخلوالين
  بكىن أبا عبد اهللا أصله من جملقر ويعرف بابن الفخار وبالبريى، شيخنا رمحه اهللا

  حاله



الطبقة من أهل هذا الفن، كان رمحه  أستاذ اجلماعة، وعلم الصناعة، وسيبويه العصر، وآخر" : عايد الصلة " من 
عاكفاً على العلم، مالزماً للتدريس، إمام األمية من غري مدافع، مربزاً أمام أعالم البصريني . اهللا فاضالً، تقياً منقبضاً

من النحاة، منتشر الذكر، بعيد الصيت عظيم الشهرة، مستجر احلفظ، يتفجر بالعربية تفجر البحر، ويسترسل 
جدد . قطر، قد الطت دمه وحلمه، اليشكل عليه منها مشكل، وال يعوزه توجيه، والتشذ عنه حجةاسترسال ال

وكانت له . باألندلس ما كان قد درس من لسان العرب، من لدن وفاة أيب على الشلوبني، مقيم السوق على عهده
جلامع األعظم، وقعد للتدريس وتقدم خطيباً با. مشاركة يف غري صناعة العربية من قراءات وفقه، وعروض، وتفسري

واستعمل يف السفارة إىل العدوة، مع مثله من الفقهاء . باملدرسة النصرية، وقل يف األندلس من مل يأخذ عنه من لطلبة
" أجراً " فكانت له حيث حل الشهرة وعليه االزدحام والغاشبة، وخرج، ودرب، وأقرأ، وأجاز، اليأخذ على ذلك 

لبداية، إال اجلراية املعروفة، مقتصداً يف أحواله، وقوراً، مفرط الطول، حنيفاً، سريع اخلطو، ا" دون " وخصوصاً فيما 
قليل االلتفات والتعريج، متوسط الزي، متبذالً يف معاجلة مايتملكه خبارج البلد، قليل الدهاء والتصنع، غريب 

  .النزعة، جامعاً بني احلرص والقناعة
  مشيخته

وقرأ على اإلمام الصاحل أيب . مام أيب إسحق الغافقى، والمه كثرياً، وأخذ عنه، وأكثر عليهقرأ بسبتة على الشيخ اإل
. عبد اهللا بن حريث، واملقرررى الشريف الفاضل أيب العباس احلسىن، والشيخ األستاذ النظار أيب القاسم بن الشاط

وهو أستاذي، قرأت . القرطيب وغريهم والقاضي أيب عبد اهللا بن. وأخذ عن اخلطيب احملدث أيب عبد اهللا بن رشيد
عليه القرآن، وكتايب اجلمل واإليضاح، وحضرت عليه دوالً من الكتاب، والزمته مدة، وعاشرته، وتوجه صحبيت 

  .يف الرسالة إىل املغرب
ح ومخدت قراي. تويف بغرناطة ليلة اإلثنني الثاين عشر من رجب عام أربعة ومخسني وسبعماية، وكانت جنازته حالفة

فيأيت مباء أو محاة، على كثرهتم، تقصرياً عن احلق، وقدحاً يف نسب الوفاء، إال ما . اآلخذين عنه، ممن يدىل دلو أدب
  :وعني هذه األبيات قراها: وهو حممد بن عبد اهللا اللوشي، فإنه قال. كان من بعض من تأخر أخذه عنه
  احدتغريت الدنيا ملصرع و... ويوم نعى الناعي شهاب احملامد 

  بدمع حيكاكي الوبل يشفى لواحد... فال عذر للعينني إن مل تساحيا 
  مجيل املساعي للعال جد شاهد... مضى من بين الفخار أفضل ماجد 

  وما ورده عاراً بشني لوارد... طواه الردى ماكل حي يهابه 
  غداة نوى وانسد باب الفوايد... لقد غيبت منه املكارم يف بالثرى 

  ه ما علمتم بسؤدده اجلم الكرمي احملاندفياحاملي أعواد
  سقتك الغوادي الصادقات الرواعد... وياحفرة خطت له اليوم مضجعاً 
  على مل الدنيا وزين املشاهد... إال يامحام األيك ساعدين بالبكا 

  بأنفس آل من طريف وتالد... على أين لو استطعت الفدا فديته 
  ماء احلياة بباردتوقف وال ... حممد ماللنعمى ملوتك غضة 

  ومورده املتروك بني املوارد... وكيف وباب العلم بعدك مغلق 
  فأصبحت مهجور الفنا لقاصد... أأستاذنا كنت الرجا آلمل 

  ليس الذي حتت التراب بباعد... فال تبعدن شيخ املعارف واحلجا 



  وبقفر هلا ربع العال واملعاهد... لتبك العلوم بعدك شجوها 
  وحسب البكا أن صرت ملحود الحد... د والدين والتقا ليبك عليك اجلو

  فيجلى عمى كل القلوب الشواهد... أوالي من للمشكالت يبينها 
  ومن ذا الذي يهدي السبيل حلايد... ومن ذا حيل املقفالت صعاهبا 

  لقد أونست منك القبور بوافد... فياراحال عنا فزعنا لفقده 
  يكاً وهل هذا الزمان خبالدوش... وبالكوكبا غال النهار ضياءه 

  وأرعاك ما كان الغمام بعابد... سأبكيك ما الحت بروق لشامي 
  يغصنٍ يف األراكة مايد... عليك سالم اهللا ما دامت الصبا 

كيف قال، ومخدت قرايح اآلخذين عنه، وهو من أجل من أخذ عنه، . العجب من الشيخ ابن اخلطيب: قلت" 
وهو مع ذلك أقدرهم على هذا الشأن، . ذلك، املعاشرة والسفارة للعدوة حسبما قرره آنفاً، بل أخص من

ولعمري لو قام هو مبا . وأسخاهم قرحية يف هذا امليدان، وإن أتى غريه مباء أومحأة، أتى هو بالبحر الذي الساحل له
وجه عليه، والحق جيب من ذلك، لزال القدح يف نسب وفاء الغرير، فعني مانسبه من التقصري عن احلق يف ذلك، مت

له، واليبعد عنده أن يكون وقع بينهما ما أوجب إعراضه مما يقع يف األزمان، والسيما بني أهل هذا الشأن، فيكون 
  "واهللا أعلم حبقيقة ذلك كله . ذلك سبباً يف إعراض الغري مشياً يف غرضه، ومساعدة له

  حممد بن حممد البلنسى

  من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا
  لهحا

طالب هش، حسن اللقاء عفيف النشأة، مكب على العلم، حريص على استفادته، مع زمانٍة أصابت ميىن يديه، نفعه 
قيد بأختها وانتسخ، قامي على العربية والبيان، ذاكر الكثري من املسائل، حافظ متقن، على نزعه عربية، من . اهللا

ة الصوت، متحل بسذاجة، حسن اإللقاء والتقرير، مت التجاذع يف املثى، وقلة االلتفات إال جبملة، وجهوري
للمتغلب على الدولة بضن، أفاده جاها واستعماالً يف خطة السوق، مث اصطناعاً يف الرسالة إىل ملك املغرب، جر 
يقه، عليه آخر النكبة، وقاد احملنة، فأرصد له السلطان أبو عبد اهللا يف أخرياهتا، رجاالً بعثهم من رندة، فأسروه يف طر

مث عطف عليه حنيناً إىل حسن تالوته يف حمبسه ليالً، فانتاشه . وقدموا به سليباً، قدوم الشهرة واملثلة، موقناً بالفتل
  .وملا عاد ملكله، أعاده لإلقراء. لذلك من هفوة بعيدة ونكبة مبرية

  مشيخته
وألف كتاباً . ول تدريسه، وقرأ على غريهجل انتفاعه بشيخ اجلماعة أيب عبد اهللا الفخار، الزمه وانتفع به، وأعاد د

. يف تفسري القرآن، متعدد األسفار، واستدرك على السهيلي يف أعالم القرآن كتاباً نبيالً، رفعه على يدي للسلطان
  .وهو من فضالء جنسه، أعانه اهللا وسدده

  ابن عبد الرمحن بن بقى
  بن بقى، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باسم جده حممد بن سعد بن حممد بن لب بن حسن ابن حسن بن عبد الرمحن

  أوليته



كان القاضي العدل أبو عبد اهللا بن هشام، قاضي اجلماعة باألندلس جيل سلفه، وبنسبة إىل بقي بن خملد، قاضي 
  .وابن هشام ممن حيتج به. باخلالفة بقرطبة

  حاله
شاركة، معروف الذكاء والعفة، مبسوط هذا الرجل فاضل، حسن اخللق، مجيل العشرة، كرمي الصحبة، مبذول امل

. طالب حمصل. الكنف، مع االنقباض، فكه مع احلشمة، تسع الطوائف أكناف خلفه، ويعم املتضادين رحب ذرعه
تلكم للناس جبامع الربض مث مبسجد . حصيف العقل، حسن املشاركة يف فنون، من فقه وقراءات وحنو وغري ذلك

ة اللتني أقمتهما بأخشارش من داخل احلضرة، وحلق به لتعليم العلم، فأنثال عليه البكالي اجملاور للزاوية والترب
  .املتعلم واملستفيد والسامع، الجادة بيانه، وحسن تفهيمه

  مشيخته
وقرأ العربية على إمام . قرأ القرآن جبرف نافع، على أبيه، وعلى الشيخ اخلطيب املكتب أيب عبد اهللا بن عامور

   عبد اهللا بن الفخار، وجود عليه القرآن، بالقراءات السبع، وقرأ على األستاذ أيب سعيد بن لباجلماعة األستاذ أيب
  شعره

  :أنشدين من ذلك قوله بعد االنصراف من مواراة جنازة
  لست أخلى ساعة من تبعه... كم أرى مدمن هلو ودعه 

  وأنا آمل يف العمر سعه... كاكن يل عذر لدى عهد الصبا 
  أنفاً لقربه قد شيعه... ن كلنا أو ما يوقظنا م

  ماإخال املوت قد جاء معه... سيما وقد بدا يف مفرقي 
  عمر أمسيت ممن ضيعه... فدعوين ساعة أبكي على 

  :ومن شعره يف النوم، وهو كثري مايطرفه
  وحالت بيننا خيل الفراق... أباد البني أجناد التالقي 

  ه سكب املآقيعلى من جفن... فجودوا وارمحوا وارثوا ورقوا 
  :ومن ذلك ما أنشد يف النوم على لسان رجل من أصحابه

  واشفقاً فالعبيد عبده... ياصاحيب قفا املطايا 
  هل يرسل اهللا من يرده... إذا انتهى وانقضى زمان 

  مولده
  .يف الثاين عشر لصفر من عام اثنني وعشرين وسبعماية

  الطراز
  حممد بن علي بن يوسف األنصاري

  طة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالطرازمن أهل غرنا
  حاله

وكان ضابطاً . كان رمحه اهللا مقرياً جليالً، وحمدثاً حافالً، به ختم باملغرب هذا الباب البتية: من صلة ابن الزبري
 متقتناً، ومقيداً حافالً، بارع اخلط، حسن الوراقة، عارفاً باألسانيد والطرق والرجال، وطبقاهتم، مقرباً عارفاً



باألسانيد والقراءات، ماهراً يف صناعة التجويد، مشاركاً يف بعلم العربية والفقه واألصول وغري ذلك، كاتباً نبيالً، 
كتب خبطه كثرياً، . جمموعاً فاضالً متخلقاً، ثقة فيما روى، عدالً ممن يرجع إليه فيما قيد وضبط، وإلتقانه وحذقه

تأليف " مشارق األنوار " وجترد آخر عمره، إىل كتاب . وعولوا عليهاوترك أمهات حديثية، اعتمدها الناس بعده، 
القاضي أيب الفضل عياض، وكان قد تركه يف مبيضة، يف أهنى درجات النسخ واإلدماج واإلشكال، وإمهال احلروف 

غربة حىت اخترمت منفعتها، حىت استوىف ما نقل منه املؤلف، ومجع عليها أصوالً حافلة، وأمهات جامعة، من األ
والكتاب يف . وكتب اللغة، فتخلص الكتاب على أمت وجه وأحسنه، وكمل من غري أن يسقط منه حرف وال كلمة

  .ذاته مل يؤلف مثله
  مشيخته

روى عن القاضي ابن الطباع، وعن أيب عبد اهللا بن صاحب األحكام واملتكلم، وأيب حممد بن عبد الصمد بن أيب 
، وبقرطبة عن مجاعة، " أخذ عن هؤالء كلهم ببلده " مد الكواب وغريهم، رجا وأيب القاسم املالحى، وأيب حم

  .وبفاس ومبرسية عن مجاعة. وبإشبيلية عن أيب باحلسن بن زرقون، وابن عبد النور. ومبالقة كذلك، وبسبتة
  .هذه الترمجعة يف األصل املختصر منه هذا طويله، واختصرهتا لطوهلا: قلت

ام مخسة وأربعني وستماية، وكانت جنازته من أحفل جنازة، إذ كان اهللا قد وضع له ودا تويف ببغرناطة ثالث شوال ع
  .يف قلوب املؤمنني
  ابن حيان النفزي

حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي من أهل غرناطة، يكىن أبا حيان، ويلقب من األلقاب املشرقية 
  بأثري الدين

  حاله
واالضطالع بعلم العربية، والفسري وطريق الرواية، " واحلفظ " ، وصحة اإلدراك كان نسيج وحده يف ثقوب الذهن

إمام النحاة يف زمانه غري مدافع، نشأ ببلده غرناطة، مشاراً إليه يف التربيز مبيدان اإلدراك، وتغيري يالسوابق يف مضمار 
ونالته نبوة حلق بسببها باملشرق، . صيلونالته نبوة حلق بسببها باملشرق، واستقر السوابق يف مضمار التح. التحصيل

. واستقر مبصر، فنال ما شاء من عز وشهرة، وتأثلٍ وبروحظوة، وأضحى ملن حل بساحته من املغاربة، ملجاً وعدة
وكان شديد البسط، مهيباً، جهورياً، مع الدعابة والغزل، وطرح السمت، شاعراً مكثراً، مليح احلديث، الميل وإن 

قال بعض أصحابنا، دخلت عليه، وهو يتوضاً، وقد استقر على إحدى رجليه لغسل . وانتفع به أطال، وأسن جداً،
  .األخرى، كما تفعل الربك واألوز، فقال لو كنت اليوم جار شلري ما تركين هلذا العمل يف هذا السن

  مشيخته
انتفع به، وشاد له باملشرق ذكراً قرأ ببلده على األستاذ حايز الرياسة أيب جعفر بن الزبري والزمه، وانتسب إليه، و

خماطبات أدبية اختصرهتا، وعلى . ويقال إنه نادى يف الناس عندما بلغه نعية، وصلى عليه بالقاهرة، وله إليه. كبرياً
األستاذ اخلطيب أيب جعفر علي بن حممد الرعيين الطباع، واخلطيب الصاحل ويل اهللا أيب احلسن فضل بن حممد بن 

وروى عن القاضي احملدث أيب على احلسني ابن عبد العزيز بن أيب أألحواض . بن فضيلة املافري علي ابن ابراهيم
الفهرى، واملكتب أيب بسهل اليسر بن عبد اهللا ابن حممد بن خلف بن اليسر القشريي، واألستاذ أيب احلسن بن 

سند صفى الدين أيب حممد عبد الصابيغ، واألديب الكاتب أيب حممد عبد اهللا بن هرون الطائي بتونس، وعلى امل
الوهاب بن حسن بن إمساعيل بن مظفر بن الفرات احلسىن باألسكندرية، واملسند األصويل وجيه الدين أيب عبد اهللا 



حممد ابن عبد الرمحن بن أمحد بن عمران األنصاري بالثغر، واحملدث جنيب الدين أيب عبد اهللا حممد ىنب أمحد بن 
كاإلمام هباء الدين حممد بن ابراهيم ابن حممد بن أيب .  بالقاهرة، وغريهم ممن يشق إحصارهمحممد بن املؤيد اهلمداين

قرأ عليه مجيع كتاب سيبويه يف سنة مثان ومثانني وستماية، وقال له عند ختمه، مل يقرأه . نصر بن النحاس الشافعي
  .على أحد غريه

  تواليفه

وهو بديع، وقد وقفت على بعبضه بغرناطة يف عام : وايد البن مالكتسهيل الف" وتواليفه كثرية، منها شرحه كتاب 
تسمية زعموا موافقة " بالبحر احمليد " وكتابه يف تفسري الكتاب العزيز، وهو املسمى . سبعة ومخسني وسبعماية

الد بن وألف كتاباً يف حنو اللسان التركى، حدثنا عنه اجلملة الكثرية من أصحابنا، كاحلاج أيب يزيد خ. للغرض
عيسى، واملقرى اخلطيب أيب جعفر الشقورى، والشريف أيب عبد اهللا بن راجح، وشيخنا اخلطيب أيب عبد بن 

وقال حدثنا األستاذ العالمة املتفنن أبو جعفر أمحد بن ابراهيم بن الزبري، مساعاً من لفظه، وكتباً من خطه . مرزوق
لطوسى بفتح الطاء، حدثنا أبو عبد اهللا بن حممد العنسى بغرناطة، عن الكاتب أيب بإسحق بن عامر اهلمداين ا

القرطيب، وهو آخر من حدث عنه، أخربنا أبو علي احلسن بن حممد احلافظ اجلياين، ناحكم بن حممد، نا أبو بكر بن 
ول املهندس، نا عبد اهللا ابن حممد، نا طالوت بن عياد بن بصال بن جعفرن مسعت أبا إمامة الباهلي بقول، مسعت رس

أكفلوا يل بيت أهل لكن يف اجلنة، إذا حدث أحدكم بال كذب، وإذا ايتمن فال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وقال، أنشدنا اخلطيب أبو جعفر . غضوا أيساركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. خين، وإذا وعد فال خيلف

قال أنشدنا أبو عمران موسى ابن أيب تليد . مد بن سعيدقال أنشدنا أبو عبد اهللا حم. قال أنشدنا ابن خلفون. الطباع
  :لنفسه

  كطاير ضم رجله التسرك... حايل مع الدهر يف تقلبه 
  يروم ختليصها فيشتبك... فهمه يف خالص مهجته 

. قال قدم علينا الشيخ احملدث أبو العالء حممد بن أيب بكر البخاري الفرضى بالقاهرة يف طلب احلديث: ومن ملحه
رجالً حسناً طيب األخالق، لطيف املزاج، فكنا نسايره يف طلب احلديث، فإذا رأى صورة حسنة، قال هذا  وكان

  :حديث على شرط البخاري، فنظمت هذه األبيات
  وماس كغصن اخليزران املنعم... بدا كهالل العيد وقت طلوعه 

  موافقة منه على رغم لوم... غزال رخيم الدل وايف مواصال 
  خبمرة خد باحملاسن معلم... حلسن أصبح معلماً مليح غريب ا

  فقلنا على شرط البخاري ومسلم... وقالوا على شرط البخاري قد أتى 
  فقلت له أنت البخاري وأنا مسلم... فقال موالي أنا البخاري فمن مسلم 

  حمنته

أستاذه ابن الزبري الوحشة أيب جعفر الطباع، وقد وقعت بينه وبني " التعريض لألستاذ " محلته حدة الشبيبة على 
فنال منه، وتصدى للتأليف يف الرد عليه، وتكذيب روايته، فرفع أمره إىل السلطان، فامتعض له، ونفذ األمر 

  .بتنكيله، فاختفى، مث أجاز البحر خمتفياً، وحلق باملشرق يلتفت خلفه
  شعره



  :فمن مطوالته رمحه اهللا قوله. وشعره كثري حبيث يتصف باإلجادة وضدها
  العقل خمتبل والقلب متبول... ال تعذاله فما ذو احلب معذول 
  فما انثىن للصب إال وهو مقتول... هزت له أمسراً من خوط قامتها 

  فكم هلا مجل منه وتفصيل... مجيلة فصل احلسن البيع هلا 
  واخلصر خمتطف والعنق جمدول... فالنحر ذو غنجٍ والعرف ذو أرج 

  ردماً خترس يف الساق اخلالخيل... اح هلا هيفاء ينبس يف اخلصر الوش
  يشقني آباؤها الصيد البهاليل... من اللوايت غذاهن النعيم فما 

  سلن بعد الصحا حصر مكاسيل... نزر الكالم غميات اجلواب إذا 
  فليس يلحقها ذعر وتضليل... من حليها ومناها مونس وهدى 

  صرب حملولشوسا غياري فعقد ال... حلت مبنعقد الزوراء زارة 
  على التنايل لتعذيب وتعليل... فمد عن ذكر ليلى إن ذكرها 

  وبادر التوب إن التوب مقبول... أتاك منك نذير فأنذرن به 
  قدفا إىل رضى اهللا إن العفو مأمول... وأمل العفر واسلك مهمها 

  بزورة املصطفى للعفو تأميل... إن اجلهاد وحج البيت خمتتما 
  أخا خرام به قد يبلغ السؤل... ممتطياً  فشق حيزوم هذا الليل

  وجه أغر ويف الرجلني حتجيل... أقب أعوج يعزي للوجيه له 
  ضمر أياطله وللذيل عثكوك... جفر حوافره معر قواميه 

  ساعر اعتقا فيهن تأليل... إذا توجه أصغى وهو ملتفت 
  جرى يرى الربق عنه وهو خمذول... إن تعارض به هوجا هاج له 

  كتايبا غص منها العرض والطول... زة اإلسالم ملتقياً حيمى حو
  من الكتاب وغرهتم أباطيل... كتايباً قد عموا عن كل واضحٍة 
  سرادقاً فعليهم منه ختييل... يف رماقط ضرب املوت الزوام به 

  هام العدو ويصحب النقع تظليل... هيجا يشرف فيها املشريف على 
  هم منهل باملوت معلولفكل... تدير كاس شعوب يف شعوهبم 
  للحج فاحلج لإلسالم تكميل... إذا قضيت غزاة فالتفت عمال 
  رف أدهم باألشطان مغلول... وأصل بسر يابن أندلس والط 
  من السحب املزبد اكليل... يالطم الريح منه أبيض نفق له 
  سام طفا وهو بالنكباء حممول... يعلو حضارة منه شامخ جلل 

  يعرو أدمي السيل مشليسل... تة أمي كأمنا هو يف طخيا جل
  حىت بدا من منار الثغر قنديل... مازالت املوج تعليه وختفضه 

  وكلهم طرفه بالشهد مكحول... وكرب الناس أعاله الرنيم 
  سبالً هبا جلناب اهللا توصيل... وصافحوا البيد بعد اليم وابتدروا 

  معقولهبا اخلري معقود و... على جنايب تتلوه أجناهبا خيل 



  أضحت وموحشها بالناس مأمول... يف موكب تزحف األرض الفضاء به 
  حىت لقد ذعرت يف بيدها الغول... يطارد الوحش منه فيلق جلب 

  ذوو ارتياح على أكوارها ميل... سيوفهم طرب حنو احلجاز فهم 
  خوص عيوهنم غرب مهازيل... شعث رؤسهم يبس شفاهم 

  نور إذا هم على الغربا أراحيل. ..حىت إذا الح من بيت اإلله هلم 
  باكني حىت أدمي األرض مبلول... يعفرون وجوهاً طاملا مست 

  عالٍ هبا هلم طوف وتقبيل... حفوا بكعبة موالهم فكعبهم 
  ويف مىن ملناهم كان تنويل... وبالصفا وقتهم صافٍ بسعيهم 

  هلم إىل اهللا تكبري وهتليل... تعرفوا عرفات واقفني هبا 
  ثرنا وكل بنار الشوق مشمول... ا من الغراء منسكنا ملا قضين

  شدنا إىل الشد قميات اليت سكنت أبداهنن وأفناهن تنقيل
  أجل من جنوة تزجى املراسيل... إىل الرسول تزجي كل تعلمة 
  وأورثت فيه تورته وإجنيل... من أنزلت فيه آيات مطهرة 

  ء حملولكأمنا املسك يف األرجا... وعطرت من شذاه كل ناحية 
  جسم من اجلوهر األرضي حممول... سر من العامل العلوي ضمنه 

  على املاليك من سيماه متثيل... نور متثل يف أبصارنا بشراً 
  إىل مقام راخى فيه جربيل... لقد تسامى وجربيل مصاميه 

  فالقلب واع بسر اهللا مشغول... أوحى إليه الذي أوحاه من كثب 
  مطهراً ظاهر منه وتأويل... به  يتلو كتاباً من الرمحن جاء

  باقٍ مع الدهر الياتيه تبديل... جارٍ على منهج األعراب أعجزهم 
  ينطق ويف هديه صاحت أضاليل... بالغه عندها كع البليغ فلم 

  :ومنها
  بسورٍة مثله فاستعجز القيل... وطولبوا أن جييبوا حني راهبم 
  راهم منه تنكيليوم الوغا واعت... الذو بذوبان خطى وبتر ظبا 

  وموثق يف حبال الغد مكبول... فمونف يف جبال الوهد منحدر 

  حىت انثىن العصب مهم وهو مفلول... مازال بالعضب هتاكاً سوابغهم 
  أصم الوشج وخانتها العواميل... وقد حتطم يف حنر العدا قصد 
  من الصفاد وبيض البتر تعديل... من اليعدله القرآن كان له 

  فيه من احلق منقول ومعقول... ا غري القرآن أتى وكم له معجز
  كما ملوسى انفالق البحر منقول... فللرسول انشقاق البدر نشهده 

  ونبع ماء فرات من أنامله كالعني ثرت فجا اهلتان ماء النيل
  مي مع الركاب فمشروب حممول... رووا اخلميس وهم زهاء سبع 

  وى وتعويلقتادة وله شك... ومى عني بكف جاء حيملها 



  مست أناميل فيها اليمن جمعول... فكانت أحسن عينيه وال عجب 
  حنني وهلى هلا للروم مثكول... واجلذع حن إليه حني فارقه 

  يكن ليعوزه بالكثر تقليل... وأشيع الكثر من قل الطعام ومل 
  ميتار منه فمبذول ومأكول... ويف جراب يل هن عجايب كم 

  يكفى تبدن منه وهو مهزولويف ارتواء يل ذر بزمزم ما
  حىت كأن رداًء منه مسدول... والعنكبوت بباب الغار قد نسجت 

  تبكي وما دمعها يف اخلد مطول... وفرخت يف محاه الورق ساجعة 
  هلا من اهللا أمداد وتأصيل... هذا وكم معجزات للرسول أتت 
  حيصى هلا عدداً كتب والقيل... غدت من الكثر أعداد النجوم فما 

  انقضت معجزات الرسل منذ قضوا حنباً وأعجم منها ذلك اجليل قد
  حمفوظة ماهلا يف الدهر حتويل... ومعجزات رسول اهللا باقية 
  وهل يضيع الذي باهللا مكفول... تكفل اهللا هذا الذكر حيفظه 

  امللك منقطع والوحي موصول... هدى املفاخر الحيظى امللوك هبا 
  :ومن مطوالته يف غرض يظهر منها
  لقد فاز باغيه وأجح قاصده... هو العلم الكالعلم شىء تراوده 

  وماامتاز إال ثاقب الذهن واقده... وما فضل اإلنسان إالبعلمه 
  يطول علينا حصرها ونكابده... وقد قصرت أعمارنا وعلومنا 
  هو النحو فاحذر من جهول يعانده... ويف كلها خري ولكن أصلها 
  أصل دين اهللا ذو أنت عابده... مها  به يعرف القرآن والسنة اليت
  مبانيه أعزز بالذي هو شايده... وناهيك من علم على مشيد 

  أبو األسود الديلي فللجر سانده... لقد حاز يف الدنيا فخاراً وسودداً 
  وطار به للعرب ذكر نعاوده... هو استنبط العلم الذي جل قدره 

  يمون ماهدهوحيىي ونصر مث م... وساد عطا جنله ابن هرمز 
  فقد قلدت جيد املعايل قاليده... وعنبسة قد كان أبرع صحبه 
  جهابذة تبلى به وتعاضده... ومازال هذا العلم تنميه سادة 

  من األزد تنميه إليه فرايده... إىل أن أتى الدهر العقيم بواحد 
  أقرله بالسبق يف العلم حاسده... إمام الورى ذاك اخلليل بن أمحد 

  فنارت أدانيه وضاءت أباعده... غرا قد الح فجره وبالبصرة ال
  إذا ظن أمراً قلت ماهو شاهده... ياذكى الورى ذهناً وأصدق هلجة 

  بداية أعيت كل حربٍ جتالده... وما أن يروى بل مجيع علومه 
  والثالث يف الناس تصمى قواصده... هو الواضع الثاين الذي فاق أوال 

  وم قوم راكع الليل ساجدهص... فقد كان رباىن أهل زمانه 
  وثوقاً بأن اهللا حقاً مواعده... يقيم منه دهره يف مثوبة 



  فيعرفه البيت العتيق ووافده... فعام إىل حج وعام لغزوة 
  كواعب حسن تنثىن ونواهده... ومل يثنه يوماً عن العلم والتقى 

  تناغيه إال عفره وأوابده... وأكثر سكناه بقفر حبيث ال 
  مباء قراح ليس تغشى موارده...  شعري يسيغه وما قوته إال

  وشوقاً إىل املوىل وما هو واعده... عزوباً عن الدنيا وعن زهراهتا 
  وأيقن أن احلني أدناه باعده... وملا رأى من سيبويه جنابة 
  وال طفه حىت كأن هو والده... ختريه إذ كان وارث علمه 
  يماه واشتد ساعدهإىل أن بدت س... وعلمه شيئاً فشيئاً علومه 

  وراح وحيد العصر اذ جاء واحده... فإذ ذاك وافاه من اهللا وعده 
  فلواله أضحى للنحو عطالً شواهده... أتى سيبويه ناشراً لعلومه 

  حلطان إذ كعب بن عمرو حماتده... وأبدى كتاباً كان فخراً وجوده 
  فطارفه يعزى إليه وتالده... ومجع فيه ما تفرق يف الورى 

  أطاعت عواصيه وتابت شوارده... و بن عثمان بن قنرب الرضا بععر
  فآياته مشهودة وشواهده... عليك قرآن النحو حنو ابن قنرب 

  سواه فكل ذاهب احلسن فاقده... كتاب أيب بشر فال تلك قارياً 
  تناءت غدت تزهي وليست تشاهده... هم خلج بالعمل مدت فعندما 

  ويف جوفه كل الذي أنت صائده... وال تعد عما حازه إنه الفرا 
  فإنك فينا نابه القدر ماجده... إذا كنت يوماً حمكماً يف كتابه 

  أعضك دهر أم عرتك ثرايده... ولست تبايل إن فككت رموزه 
  وإن التصب حرباً فإنك غامده... هو العضب إن تلق اهلياج شهرته 

  اصدهفذور الفهم من تبدو إليه مق... تلقاه كل بالقبول وبالرضى 
  وكان طرياً مل تقادم معاهده... ومل يعترض فيه سوى ابن طراوة 

  وإن الثمايل بارد الذهن خامده... وجسره طعن املريد قبله 
  يزيف ماقاال وتبدو مفاسده... مها مامها صارامدى الدهر ضحكة 
  تبارى أبا بشرٍ، إذا أنت فاسده... تكون صحيح العقل حىت إذا ترى 

  وقد ظن أن النحو سهل مقاصده... الكرب رأسه  يقول امرؤ قد خامر
  الفقه ويف أوراقه هو راصده... ومل يشتغل إال بنزر مسايل من 
  وأهلاك عن نيل املعايل وال بده... وقد نال بني الناس جاهاً ورتبه 

  يبت يعىن مبنظوم ونثر جياوده... وما ذاق لآلداب طعماً ومل 
  الكفو من لفظ هبا هو عاقده ...فينكح أبكار املعاين ويبتغي هلا 
  وعجمة لفظ ال حتل معاقده... رأى سيبويه فيه بعض نكادة 

  وما أنت إال غايض الفكر راكده... فقلت أتيت ما أنت أهل لفهمه 
  وإطراق رأس واجلهات تساعده... لعمرك ماذو حلية وتسمت 



  إىل املإل األعلى تناهت مراصده... فيمشي على األرض اهلوينا كأمنا 
  وأنك فرد يف الوجود وزاهده... وإهبامك اجلهال أنك عامل 

  من الدرس بالليل الذي أنت هاجده... بأجلب للنحو الذي أنت هاجر 
  وخذ يف طريق النحو أنك راشده... أصاح جتنب من غوى خمذل 

  إال ساهر الطرف ساهده" فلم تشم " لك اخلري فادأب ساهراً يف علومه 
  لدى اهللا حقاً أنت الشك واجده... فإمنا  وال ترج يف الدنيا ثواباً

  وذو اجلهل فيها وافر احلظ زايده... ذوو النحو يف الدنيا قليل حظوظهم 
  ومل يلق يف الدنيا صديقاً يساعده... هلم أسوة فيها على لغٍد مضى 

  ينل كفافاً ومل يعدم حسوداً يناكده... مضى بعده عنها اخلليل فلم 
  غداة متالت يف ضالل ميادده... والقي أبا بشرٍ سفيهها 

  فنفحة حىت تبدت مناكده... أتى حنو هارون يناظر شيخه 
  حبق وال كن أنكر احلق جاحده... فأطرق شيئاً مث أبدى دوابه 

  وقد ما على كان عمرو يكايده... وكاد على عمراً إذا صار حاكماً 

  وأورده األمر الذي هو وارده... سقاه بكأس مل يفق من مخارها 
  والبن زياد شركة يف مراده والبن رشيد بشرك للقلب رابده

  أفاويق سم مل تنجد أساوده... مها جرعا إىل على وقنرب 
  إذا مشكل أعيا وأعوز ناقده... أبكى على عمرو وال عمر مثله 
  بشيب ومل تعلق بذام معاقده... قضى حنبه شرخ الشبيبة مل يرع 

  وغربٍ تستنار فوايده بشرقٍ... لقد كان للناس اعتناء بعلمه 
  كتاب أيب بشرٍ وال هو رايده... واآلن فال شخص على األرض قارئ 

  إليه وشوق ليس خيبو مواقد... سوى معثر بالغرب فيهم تلفت 
  جهابذ تبدى فضله وتناجده... وما زال منا أهل أندلس له 

  لناصره ما دمت حياً وعاضده... وإين يف مصر على ضعف ناصري 
  وعاجله حىت تبدت قواعده... الغرب للنحو كامناً أثار أثري 

  فأصبح علم النحو ينفق كاسده... وأحيا أبو حيان ميت علومه 
  تيقن أن النحو أخفاه الحده... إذا مغريب حط بالثغر رحله 

  إلقراء علم ضل عنهم مراشده... منينا بقوم صدروا يف جمالس 
  الذهن جامده وقدم غمر خامد... لقد أخر التصدير عن مستحقه 

  عقىب ما أكنت عقايده... وسوف يالقي من سعى يف جلوسهم 
  بأن هوى اإلنسان للنار قايده... عال عقله فيهم هواه فما ذرى 

  ذو أمرهم ونشاهده... أقمنا مبصر عشرين حجة يشاهدنا 
  وملا جند فيهم صديقاً نوادده... فلما ننل منهم مدى الدهر طايال 

  وقد يتسلى بالذي قال سارده... حديثهم لنا سلوة فيمن سردنا 



  لغرناطة فانفذ ملا أنا عاهده... أخي إن تصل يوماً وبلغت ساملاً 
  وسلطاننا الشهم اجلميل عوايده... وقبل ثرى أرض هبا حل ملكنا 

  وحمي الندى فضالً وقد رم هامده... مبيد العدا قتالً وقد عمر شرهم 
  فعز مواليه وذل معانده... أفاض على اإلسالم جوداً وجندةً 

  وخص هبا األستاذ العاش كايده... وعم هبا إخواننا بتحية 
  وأستاذنا احلرب الذي عم فايده... جزى اهللا عنا شيخنا وإمامنا 

  فللغرب فخر أعجز الشرق خالده... لقد أطلعت جيان أوحد عصره 
  جلت وصحت مسانده... مؤرخة حنوية وإمامة حمدثة 

  استوثقت منه العرى ومساعده... إمنا به جاه عظيم من ثقيف و
  بسبق وغريي نامي الليل راقده... وما أنسى الأنسى سهادى ببابه 
  ويفتح علماً مغلقاٍت رصايده... فيجلو بنور العلم ظلمة جهلنا 

  لشاكر له يف كل وقت وحامده... وإين وإن شطت بنا غربة النوى 
  الفرد من هو فارده ترى هل يثىن... بغرناطة روحي ويف مصر جثيت 

  تتيه على غر القوايف قصايده... أبا جعفر خذها قواىف من فىت 
  فريتاح مساع هلا ومناشده... يسري بال إذن إىل األذن حسنها 

  جميدة أصل أنتجتها أما جده... غريبة شكل كم حوت من غرايب 
  مبصر وال حربت ما أنا قاصده... فلوالك ياموالى ما فاه مقويل 

  من النظم اليبلى مدى الدهر آبده... حىت أحوك مفوقاً  هلذبتين
  وقيد شعري بعد ما ند شارده... وأذكيت فكري بعد ما كان خامداً 

  هو املسك بل أعلى وإن عز ناشده... جعلت ختاماً فيه ذكرك إنه 
  :ومما دون املطوالت قوله رمحه اهللا

  وأسكنت ملا أن بدت حركات... تفردت ملا أن مجعت بذات 
  أزحت عن األغيار روح حيات... فلم أر يف األكوان غرياً ألنين 
  هلا دائماً دامت هلا حسرات... وقدستها عن رتبة لو تعينت 

  إىل رتبة تقضى هلا بثبات... فها أنا قد أصعدهتا عن حضيضها 
  وأيقظىن للحق بعد سنات... تشاهد معىن روضة أذهب العنا 
  تزحزح عنها رامت اخللوات... أقامت زماناً يف حجاب فعندما 

  :لنقضي هبا مافات من طيب أنسنا هبا وننال اجلمع بعد شتات ومن النسيب قوله
  وثوى األسى عندي وأسى راحا... كتم اللسان ومدمعى قد باحا 
  نشراً وما زال اهلوى إفصاحاً... إين أحب طي ما نشر اهلوى 
  راحاًومن اإلشارة ما يكون ص... ومهجيت من ال أصرح بامسه 

  ويروم عين جفوة ومجاحاً... رمي أروم حنوه وجنوحه 
  ضدين ذا ليالً وذاك صباحاً... أبدى لنا من شعره وجبينه 



  ولكم بأرواحٍ أثار جراحاً... عجباً له يأسو اجلسوم بطبه 
  أخذ الربى فما بطيق براحاً... فبلقطه برء األخيذ وحلظه 
  در عارف الحاأخوه الب... ناديته يف ليلة ال ثالث إال 

  ومدت لتوصال جناحاً... يا حسنها من ليلة لو أهنا دامت 
  :وقال

  وضىن جبفناك أم فتور عقار... نور خبدك أم توقد نار 
  وسىن بثغرك أم شعاع درار... وشذاً بريقك أم تأرج مسكة 
  غدت قيد القلوب وفتنة األبصار... مجعت معاين احلسن فيك فقد 

  أغضى حياً يف سكون وقار... متصاون خفري إذا ناطقته 
  من نرجس مع وردة وهبار... يف وجهه زهرات لفظ جتتلي 

  فأدار من أسر سياج عذار... خاف اقتطاف الورد من جنباهتا 
  لريدن شهدة ريقه املعطار... وتسللت منل العذار خبده 
  فوقفن بني الورد واإلصدار... وخبده ورد محتها وردها 
  ولقد وشى يب فيه فرط أوار... ىت كم ذا أوارى يف هواه جم

  :ومن نظمه من املقطوعات يف شىت األغراض قوله رمحه اهللا
  ملا غنيت عن األكياس بالياس... أزحت نفسي من اإليناس بالناس 

  بنات فكري وكترب هن جالس... وصرت يف البيت وحدي ال أرى أحداً 
  :وقال

  الفىت فارق العمراما انتهى عند ... وزهدين يف مجعي املال إنه إذا 
  ومل يكتسب محداً ومل يدخر أجراً... فال روحه يوماً أراح من العنا 

  :وقال
  وما انفصلت من خده إن ذا عجب... سعت حية من شعره حنو صدغه 
  برود والكن شب يف قليب اللهب... وأعجب من ذا أن سلسال ريقه 

  :وقال
  إن ذا عجبوما انفصلت من خده ... سعت حية من شعره حنو صدغه 

  برود وال كن شب يف قليب اللهب... وأعجب من أن سلسا يقه 
  :وقال

  يا حسنه من عارض رابض... راض حبييب عارض قد بدا 
  واألصل ال يعتد بالعارض... وظن قوم أن قليب سال 

  :وقال
  وهو الشك سايل مرحوم... سال يف اخلد للحبيب عذار 

  ل حمرومفأنا اليوم ساي... وسألت التثامه فتجىن 
  :وقال



  ويا طاملا كان اجلنون بسوداء... جننت هبا سوداء لون وناظر 
  فؤادي منها يف جحيم وألواء... وجدت هبا برد النعيم وإن 

  :وقال
  ويا طاملا كان اجلنون بسوداء... جننت هبا سوداء لون وناظر 

  فؤادي منها يف جحيم وألواء... وجدت هبا برد النعيم وإن 
  :مى مظلوموقال يف فىت يس

  يتسمى مبظلوم وظلم جفاوه... وما كنت أدري أن مالك مهجيت 
  ومن يك مظلوماً أجيب دعاؤه... إىل أن دعاين للصبا فأجبته 

  :وقال
  أهله أن يفيق عما قريب... جن غريي بعارض فترجى 
  فهو داء أعي دواء الطبيب... وفؤادي بعارضني مصاب 

  :وقال
  وأضعف غصن البان جر كثيب... شكى اخلصر منه ما يالقي بردفه 
  فما حال شط املزار غريب... إذا كان منه البعض يظلم بعضه 

  :وقال

  من املسك يف رشافها يذهب النسك... وذو شفٍة مليا زينت بشامة 
  مبثل لقايي ثغرها ينظم السلك... ظميت إليها ريقةً كوثرية 
  مدام من الفرد وسر خامته مسك... تعل مبعسول كأن رضابه 

  :وقال
  دراهم بيض للجروح مراهم... أجل شفيعٍ ليس ميكن رده 

  ويقضي لباناٍت للفىت وهو نامي... تصري صعب األمر أسهل ماترى 
  :وقال

  كبري عتب قليل عتباً... نعيد ود قريب ضل 
  كاخلشف طرفاً كالصخر قلباً... كالشمس ظرفاً كاملسك عرفاً 

  :وقال
  ذهب الرمحن عين األعاديافال أ... عدايت هلم فضل على ومنة 

  وهم نافسوين فاكتسبت املعاليا... هم حبثوا عن رتى فاجتنبتها 
  .ولد بغرناطة عام اثنني ومخسني وستماية: مولده
  .أخربين احلاج اخلطيب الفاضل أبو جعفر الشقوري رمحه اهللا: وفاته

  .ازته حافلةوكانت جن. قال، تويف عام مخسة وأربعني وسبع ماية مبصر، ودفن بالقرافة
  ومن الطاريني عليها يف هذا احلرف

  ابن الكماد اليكي



  حممد بن أمحد بن داود بن موسى بن مالك اللخمي اليكي من أهل بلش يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بابن الكماد
  حاله
ق، ولني الفضالء زهدا وقناعة وانقباضاً، إىل دماثة اخلل" الفقهاء " كان من جلة صدور " : عايد الصلة " من 

والسذاجة املموهة بالغفلة، والعمل على التقشف والعزلة، قدمي السماع والرحلة، إماما " وحسن اللقاء " اجلانب 
مشهوراً يف القراءات، يرحل إليه، ويعول عليه، إتقاناً ومعرفة منها باألصول، كثري احملافظة والضبط، حمدثاً ثبتاً، 

رفاً يف املسايل، أعرف الناس بعقد الشروط، ذا حظ من العربية واللغة بليلغ التحرز، شديد الثقة، فقيهاً متص
رحل إىل اللعدوة، وجتول يف بالد األندلس، فأخذ عن كثري من األعالم، وروي وقيد وصنف وأفاد، . واألدب

  .وتصدر لإلقراء بغرناطة وبلش وعريمها، وخترج بني يديه مجلة وافرة من العلماء والطلبة، وانتفعوا به
  شيختهم

قرأ ببلده مرسية على األستاذ أىب احلسن على بن حممد بن لب بن أمحد ابن أيب بكر الرقوطي، واملقرى أىب احلسن 
وممن أجازه الفقيه أبو . بن خلف الرشاطي، واحملدث اجلليل أىب حممد بن عبد اهللا بن داود بن خطاب الغافقي املرسى

لي بن أيب األحوص، لقيه ببلش مالقة وبسطة، فروى عنه الكثري، عثمان سعيد بن عمرو البطرين، والقاضي أبو ع
ولقي بغرناطة األستاذ أبا جعفر الطباع، والوزير الراوية أبا . واألستاذ أبو القاسم بن األصهر احلارثي لقيه بأملرية

كبرية من أهل  وكتب له باإلجازة مجاعة. القاسم حممد بن حيىي بن عبد الرمحن ابن جزى الكليب، روى عنه وأجازه
  .املشرق واملغرب، حسبما تضمنه برناجمه

  تواليفه
  .وغري ذلك" املمتع يف هتذيب املقنع " يف القراءات اختصاراً بديعاً ومساه كتاب " املقنع " اختصر كتاب 

  شعره
  :من ذلك وقد وقف على أبيات ايب القاسم بن الصقر يف فضل احلديث

  اً وتوترياً وجمداً خملداًشأو... لقد حاز أصحاب احلديث وأهله 
  أبانت هلم عزاً جمداً وسودداً... وصحت هلم بني األنام مزيه 

  حممد املبعوث بالنور واهلدا... بدعوة خرب اخللق أفضل مرسل 
  حممد املبعوث بالنور واهلدا... بدعوة خرب اخللق أفضل مرسل 
  اونصوا بتبيني صحيحاً ومسند... فهم دونوا علم احلديث وأتقنوا 
  على وجهها لفظاً ورمساً مقيدا... وجاءوا بأخبار الرسول وصحبه 

  من أصبح ذا لفظاً ورمساً مقيداً... وهم نقلوا اآلثار والسنن اليت 
  من أصبح ذا أخذ هبا فقد اهتدا... وهم نقلوا اآلثار والسنن اليت 
  بل التزموا حداً وحزماً مؤكداً... وما قصروا فيها بفقٍه وال ونوا 

  وبيينهم سبل اهلدى ملن اقتدا... أوضحوا من بعدهم باجتهادهم وهم 
  بأحسن ماجازي نصيحاً ومرشداً... جزاهم إله العرش عنا بنصحهم 

  وسعياً إىل التقوى سبيالً ومقصداً... ونسله سبحانه نه هديهم 
  :ومن شعره رمحه اهللا قوله



  مبا قضاه اهللا تلقى النجاح... عليك بالصرب وكن راضياً 
  فهو الذي يرضاه أهل الصالح... سلك طريق اجملد واهلج به وا

، فيه من شعر هذا يالرجل الفاضل ومثله " شعر من ال شعر له " وقد ألف شيخنا أبو الربكات بن احلاج، جزءاً مساه 
  كثري
  مولده

  وتويف ثاين شهر اهللا احملرم عام اثىن عشر وسبعماية. قبل األربعني وستماية
  ابن حفيد األمني

  حممد بن أمحد بن علي الغساين من أهل مالقه، يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن حفيد األمني
  حاله

البن " اجلواهر " استظهر كتاب . كان من أهل العلم والفضل والدين املتني، والدؤوب على تدريس كتب الفقه
اس، وكان معظماً فيهم، متربكاً شاس، واضطلع هبا، فكان جملسه من جمالس احلفاظ، حفاظ املذهب، وانتفع به الن

وقال صاحبنا الفقيه أبو احلسن . به، على سنن الصاحلني، من الزهد، واالنقباض، وعدم املباالة بامللبس واملطعم
جلس . كان رجال ساذجاً، خمشوشناً، سىن املنازع، شديد اإلنكار على أهل البدع: النباهي يف تذييله لتاريخ مالقة

  .جد اجلامع، وأقرأ به الفقه والعربية والفرايضللتحليق العام باملس
  مشيخته

قال، منهم أبو علي بن أيب األخوص، وأبو جعفر بن الزبيز، وأبو حممد بن أيب السداد، والقاضي أبو القاسم ابن 
  :قال، وأنشد للزاهد أىب اسحق بن قشوم، قوله. السكوت

  ونعمة أجسام ولني قدود... يروقك يوم العيد حسن مالبس 
  سوى خرق تبلي وطعمة دود... أجل حلظات الفكر منك فال ترى 

  :وأنشد أليب عمرو الزاهد
  والدرهم الزايف إذ يبهم... ختترب الدنري يف ميذاق 

  ميذاقه الدنري والدرهم... واملرء إن رمت اختباراً له 
  فهو التقى الورع املسلم... من عف عن هذا وهذا مما 

  تواليفه
  .رايض، وجزء يف تفضيل التني على التمر، وكالم على نوازل الفقهله تقييد حسن يف الف

  .وتويف يف الكائنة العظمى بطريف
  حممد بن أمحد بن علي بن قاسم املذحجي

  من هل ملتماس، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

شديد العناية بالكتب، كثري كان رمحه اهللا من بلده وأعياهنم، أستاذا متفنناً مقرياً لكتاب اهللا، كاتباً بليغاً، : من العايد
كتب خبطه، . املغاالة يف قيمها وأمثاهنا، حىت صارله من أعالقها وذخايرها، ماعجز عن حتصيله كثري من أهل بلده

وكان مقرباً جموداً، عارفاً بالقراءات، بصرياً بالعربية، ثقة ضابطاً، مربزاً يف العدالة، . وقيد كثرياً من كتب العلم



  .م استفادة مث إفادة، ال يأنف من محله عن أقرانه، وانتفع به هل بلده، والغرباء أكثرحريصاً على العل
  مشيخته

منهم الشيخان الرحلتان، أبو عبد اهللا ابن الكماد، وأبو جعفر بن الزيات عظيماً . أخذ عن طايفة من أهل العلم
وروى عن الشيخ الوزير أيب عبد اهللا . بن بكر بلده، واخلطيب ويل اهللا أبو عبد اهللا الطنجايل، والقاضي أبو عبد اهللا

وروى عن الشيخ الراوية الرحال أيب . بن ربيع، وابنه الراوية أيب عامر، واخلطيب الصاحل أيب إسحق بن أيب العاصي
  .عبد اهللا ابن عامر الوادي أشى وغريهم، ودخل غرناطة

  .عاشر شهر شعبان من عام أربعة وثالثني وسبعماية تويف ببلش: مولده ولد ببلش عام مثانية ومثانني وستماية وفاته
  حممد بن أمحد بن علي الغساين

  من أهل مالقة، يكىن أبا احلكم، ويعرف بابن حفيد األمني
  حاله

كان هذا الشيخ من أهل العلم والدين املتني، واجلرى على سنن الفقهاء والتقدمني، عقد الشروط مبالقة : من العايد
ول املربزين، وجلس للتحليق يف املسجد األعظم من مالقة، بعد فقد أخيه أىب القاسم، وخطب مدة طويلة، يف العد
ومل يزل على ما . مث أخر عن اخلطبة ملشاحنة وقعت بينه وبني بعض الوالة، أمثرت يف إحنته. مبسجد مالقة األعظم

  .ة بأهله، إىل أن تويف على خري عملكان عليه من االجتهاد يف العبادة، والتقييد للعلم، واالشتغال به، والعناي
  مشيخته

قرأ على األستاذ اخلطيب أىب حممد الباهلي، وروى عن جلة من الشيوخ مثل صهره اخلطيب الوايل أيب عبد اهللا 
ولد مبالقة عام : الطنجايل، وشاركه يف أكثر شيوخه، واألديب احلاج الصاحل أيب القاسم القبتوري وغريهم مولده

  ستمايةثالثة وسبعني و

ودخل غرناطة غري ما مرة . تويف مبالقة يوم األربعاء الثامن عشر لذي حجة من عام تسعة وأربعني وسبعماية: وفاته
  .مع الوفود من أهل بلده، ويف أغراضه اخلاصة

  حممد بن أمحد الرقوطي املرسي

  يكىن أبا بكر
  حاله

عدد واملوسيقا الطب، فيلوسفاً، طبيباً ماهراً، آية اهللا يف كان طرفاً يف املعرفة بالفنون القدمية، املنطق واهلندسة وال
عرف طاغية . متعاطياً. يقرى األمم بألسنتهم، فنوهنم اليت يرغبون يف تعلمها، شديد الباو، مترفعاً. املعرفة باأللسن

. معظماً عندهالروم حقه، ملا تغلب على مرسية، فبىن له مدرسة يقرى فيها املسلمني والنصارى واليهود، ومل يزل 
ومما حيكى من ملحه معه، أنه قال له يوماً، وقد أدىن منزلته، وأشاد بفضله، لو تنصرت وحصلت الكمال، كان 

وملا خرج من عنده، قال ألصحابه، أنا اآلن أعبد واحداً، وقد . عندي لك كذا وكذا، وكنت كذا، فأجابه مبا أقنعه
ثة كما أراد مين وطلبه سلطان املسلمني، ثاين امللوك من بين عجزت عما جيب له، فيكف حيايل لو كنت أعبد ثال

وكان الطلبة يغشون منزله املعروف له، وهو بيدى . نصر، واستقدمه، وتلمذ له، وأسكنه يف أعدل البقع من حضرته
، وكان وكان قوى العارضة، مضطلعاً باجلدل. اآلن، فتعلم عليه الطب والتعاليم وغريها، إذا كان ال جياري يف ذلك

السلطان جيمع بينه وبني منتايب حضرته، ممن يقدم منتحال صناعة أو علماً، فيظهر عليهم، لتمكنه ودالته، حسبما ياىن 



وكان يركب إىل باب السلطان، عظيم التودة، . يف إسم أيب احلسن األبدي، وأيب القاسم بن خلصون إن شاء اهللا
  .مسح اهللا له. ن تويف هبامعار البغلة، رايق البزة، رفيق املشي، إىل أ

  ابن الدباغ اإلشبيلي
  .حممد بن ابراهيم بن املفرج األوسي املعروف بابن الدباغ اإلشبيلي

كان واحد عصره يف حفظ مذهب مالك، ويف عقد الوثائق، ومعرفة عللها، عارفاً بالنحو واللفة واألدب والكتابة 
طيب النفس، مجيل املعاشرة، كثري املشاركة، شديد الواضع،  وكان كثري البشاشة، عظيم انقباض،. والشعر والتاريخ

أقرأ جبامع غرناطة ألكابر علمايها، الفقه وأصوله، وأقرأ به . صبوراً على املطالعة، سهل األلفاظ يف تعليمه وإقرايه
  .وأقرأ جبامع باب الفخارين، ومبسجد ابن عزرة وغريه. الفروع والعقايد للعامة مدة

  مشيخته
والده األستاذ أيب إسحق ابراهيم، وعلى األستاذ أيب احلسن الدباج، وعلى القاضي أيب الوليد حممد بن قرأ على 

  احلاج التجييب القرطيب، وعلى القاضي أيب عبد اهللا بن عياض
  وفاته

  تويف برندة يوم اجلمعة أول يوم من شوال عند انصراف الناس من صالة اجلمعة من عام مثانية وستني وستماية
  ن الرقاماب

حممد بن إبراهيم بن حممد األوسي ابن أهل مرسية، نزيل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن الرقام الشيخ 
  .األستاذ املتفنن

  حاله
. أصيل املعرفة. كان نسيج وحده، وفريد دهره، علماً باحلساب واهلندسة والطب واهليئة، وغري ذلك مديد الباع

أقرأ التعاليم والطب واألصول بغرناطة ملا استقدمه السلطان ثاين امللوك من بين نصر . بارةمضطلعاً، متجراً اليشق غ
من مدينة جباية، فانتفع الناس به، وأوضح املشكالت، وسيل من األقطار النازحة يف األوهام العارضة، ودون يف هذه 

  .الفنون كلها، وخلص، ومل يفتر من تقييد وشرح وتلخيص وتدوين
  تواليفه

والزيج القومي الغريب املرصد، والبنية رسايله على " الشفا " تواليفه كثرية، منها كتابة الكبري على طريقة كتاب و
وقيد أبكار األفكار يف األصول، وخلص املباحث، . جداول ابن إسحق، وعدل مناخ األهلة، وعليه كان العمل

  .دةومقاالته كثرية جداً، ودواوينه عدي. كتاب احليوان واخلواص
  تويف عن سن عالية بغرناطة يف احلادي والعشرين لصفر من عام مخسة عشر وسبع ماية: وفاته

  حممد بن جعفر بن أمحد بن خلف بن محيد
  ابن مأمون األنصاري ونسبه أبو حممد القرطيب، أمويا من صرحيهم، بلنس األصل يكىن أبا عبد اهللا

  حاله
جتويده، مربزاً يف النحو، إماماً معتمداً عليه، بارع األدب، وافر احلظ من كان صدراً يف متقىن القرآن العظيم، وأمية 

البالغة، والتصرف البديع يف الكتابة، طيب اإلمتاع مبا يورده من الفنون، كرمي األخالق، حسن السمت، كثري 
  .البشر، وقوراً، ديناً، عارفاً، ورعاً، وافر احلظ من رواية احلديث

  مشيخته



بن صاحل، وأيب بكر بن أيب ركب، وأيب جعفر ابن ثعبان، وأيب احلجاج القفال، وأيب احلسن  روى عن أيب إسحق
شريح، وأيب حممد عبد احلق ابن عطية، وأيب احلسن بن ثابت، وأيب احلسن بن هذيل، وتال عليه بالسبع، وأبو عبد 

. ومل يذكر أهنم أجازوا له. بن فرتوناهللا بن عبد الرمحن املذحجي الغرناظي، وابن فرح القيسي، و أيب القاسم خلف 
وكتب له أبو بكر عبد العزيز بن سدير، وابن العزيف، وابن قندلة، فأبو احلسن طارق بن موسى، وابن موهب، 

ويونس بن مغيث، وأبو جعفر بن أيوب، وأبو احلكم عبد الرمحن بن غشيان، وأبو عبد اهللا اجلياين املعروف 
  .بن يربوع أن له راوية عن أيب احلسن بن الطراوة وذكر أبو عبد اهللا. بالبغدادي

  من روى عنه

روى عنه أبو حبر صفوان بن إدريس، وأبو بكر بن عتيق األزدى وابن قترال، وأبو جعفر اجليار، والذهيب، وابن 
ع بن عمرية الشيهد، وأبو احلسن بن عزمون، وابن عبد الرزق، وأبو احلسن عبيد اهللا بن عاصم الداري، وأبو الربي
سامل، وأبو زكريا اجلعفري، وأبو سليمان ابن حوط اهللا، وأبو عبد اهللا األندرشي، وابن احلسني بن حمرب، وابن 

ابراهيم الريسى، وابن صلتان، وابن عبد احلق التلمسين، وابن يربوع، وأبو العباس العزيف، وأبو عثمن سعد احلفار، 
أبو القاسم الطيب بن هرقال، وعبد الرحيم ابن إبراهيم بن وأبو علي عمر بن مجيع، وأبو عمران بن إسحق، و

  .قريش املالحي، وأبو حممد بن دلف بن اليسر، وأبو الوليد ابن احلجاج
  تواليفه

: ببلنسية سنة ثالث عشرة ومخسماية وفاته: مولده" ، وآخر على مجل الزجاجي " إيضاح الفارسي " له شرح على 
ة عشى يوم السبت لثالث عشرة بقيت من مجادى األوىل سنة ست ومثانني تويف مبرسية إثر صدوره عن غرناط

  ومخسماية
  حممد بن حكم بن أمحد بن باق اجلذامي

  سكن غرناطة مث فاس، يكىن أبا جعفر. من أهل سرقسطة
  حاله

ضر الذكر ألقوال كان مقرباً جموداً حمققاً بعلم الكالم وأصول الفقه، حمصالً هلما، متقدماً يف النحو، حافظاً للغة، حا
ويل أحكام فاس وأفىت فيها، ودرس هبا . فصيح اللسان. تلك العلوم، جيد النظر، متوقد الذهن، ذكي القلب

  .العربية، كتاب سيبويه وغري ذلك
  مشيخته

روى عن أيب األصبغ بن سهل، وأبوى احلسن احلضرمي، وابن سابق، وأيب جعفر بن جراح، وأيب طالب 
وأبوي عبد اهللا ابن نصر، وابن حيىي بن هشام احملدث، وأبيالعباس الدالءي، وأيب عبيد اهللا السرقسطي، األديبني، 

وأجاز له أبو الوليد . البكري، وأيب عمر أمحد بن مروان القريواين، وأيب حممد ابن قورش، وأيب مروان بن سراج
  .الباجي رمحه اهللا
  من روى عنه

حل بن خلف، وأبو عبد اهللا بن حسن السبيت، وأبو احلسن األبدي، روى عنه أبو إسحق بن قرقول، وأبو احلسن صا
وتويف قبله، وابن خلف بن األيسر، والنمريي، وأبو العباس بن عبد الرمحن ابن الصقر، وأبو علي حسن بن اجلزار، 

  .وقشىوأبو الفضل بن هرون األزدي، وأبو حممد عبد احلق بن بونه، وقاسم بن دمحان، وأبو مروان بن الصقيل ال
  تواليفه



  .وله عقيدة جيدة. ، وكان قيماً على كتابة، وصنف يف اجلدل مصنفني، كبرياً وصغرياً" إيضاح الفارسي " شرح 
تويف بفاس، وقيل بتلمسان سنة ثالث وثالثني ومخس ماية حممد بن حسن بن حممد بن عبد اهللا بن خلف بن : وفاته

  .با عبد اهللا، ويعرف بابن احلاج، وبابن صاحب الصالةيوسف ابن خلف األنصاري من أهل مالقة، يكىن أ
  حاله

وصنف يف احلديث، . كان مقرياً صدراً يف أمية التجويد، حمدثاً متقناً ضابطاً، نبيل اخلط والتقييد، ديناً، فاضال
الشهادة وأم يف الفريضة زماناً، واستمرت حاله كذلك، من نشر العلم وبثه إىل أن كرمه اهللا ب. وخطب جبامع بلده
  .يف وقيعة العقاب

  دخوله غرناطة، راوياً عن ابن الفرس، وابن عروس، وغرمها
  مشيخته

روى باألندلس عن احلجاج ابن الشيخ، وأيب احلسن بن كوثر، وأيب خالد يزيد بن رفاعة، وأكثر عنه، وأبوى عبد 
د الصمد ابن يعيش، وعبد املنعم بن اهللا بن عروس، ابن الفخار، وأيب حممد بن حوط اهللا، وعبد احلق بن بونه، وعب

وحج يف حنو . وروى احلديث عن أيب جعفر احلصار. وتال القرآن على أيب عبد اهللا اإلستجي. الفرس، وأجازوا له
  .وأخذ عن مجاعة من أهل املشرق، كأيب الطاهر اخلشوعي وغريه. سنة مثانني ومخسماية

  .تصف صفر عام تسعة وستمايةتويف شهيداً حمرضاً صابرا يوم االثنني من: وفاته
  ابن قرال

  حممد بن حممد بن أمحد بن على األنصاري يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن قرال، من أهل مالقة
  حاله

قرأ بغرناطة، وقام على فن العربية قياماً بالغاً، وشارك يف غريه، وانتسخ الكثري من . طالب عفيف جمتهد خري
اإلجادة واحلسن، وانتقل إىل مالقة فأقرأ هبا العربية، واقتدى بصهره الصاحل أيب عبد الدواوين خبط بالغ أقصى مبالغ 

  .وتويف يف حمرم عام مخسني وسبعماية. اهللا القطان، فكان من أهل الصالح والفضل
  القللوس

د بن حممد بن حممد بن إدريس بن مالك بن عبد الواحد ابن عبد امللك ابن حممد بن سعيد بن عبد الواحد بن أمح
  .عبد اهللا القضاعي من أهل إسطبونة، يكىن أبا بكر، ويعرف بالقللوس

  حاله
كان رمحه اهللا إماماً يف العربية والعروض والقوايف، موصوفاً بذلك، منسوباً إليه، حيفظ الكثري من كتاب سيبويه، 

ثين شيخنا أبو احلسن بن حد. واليفارقه بياض يومه، شديد التعصب له، مع خفة وطيش حيمله على التوغل يف ذلك
اجلياب رمحه اهللا، قال، وقف أبو بكر القللوس يوماً على القاضي أيب عمرو بن الرندون، وكان شديد الوقار، مهيباً، 

فأصاب أبا بكر القللوس . أخطأ سيبويه. وتكلم يف مسألة من العربية، نقلها عن سيبويه، فقال القاضي أبو عمرو
 يقدر على جوابه مبا يشفى به صدره ملكان رتبته، قال، فكان يدور باملسجد، والدموع قلق كاد يلبط به األرض، ومل

وكان مع . تنحدر على وجهه، وهو يقول أخطأ من خطاه، يكررها والقاضي أبو عمرو يتغافل عنه، ويزرى عليه
والقوايف، خيطط وفرايض، من أعالم احلفاظ للغة، حجة يف العروض . مشاركاً يف فنون، من فقه وقراءات. ذلك

وله يف ذلك . وله يف ذلك العروض والقوايف، خيطط بالقايف عند ذكره يف الكتب. بالقايف عند ذكره يف الكتب



ونسخ بيده الكثري . ووىل اخلطابة ببلده مدة، وقعد للتدريس به، وانثال عليه الناس وأخذوا عنه. تواليف بديعة
  .يثار واملشاركةوقيد، وكان بقطره علماً من أعالم الفضل واإل

  تواليفه
الدرة املكنونة يف حماسن " نظم رجزاً شهرياً يف الفرايض علماً وعمالً، ونظم يف العروض والقوايف وألف كتاب 

، وألف تأليفاً حسناً يف ترحيل يالشمس، وسوسطات الفجر، ومعرفة األوقات، ونظم أرجوزة يف شرح " إسطبونة 
ورفع للوزير ابن احلكيم كتاباً يف اخلواص وصنعة األمدة " . الفصيح " كتاب مالحن ابن دريد، وأرجوزة يف شرح 

  .غريباً يف معناه. والتطبع الشاب
  مشيخته

وعن أيب القاسم بن احلصار الضرير السبيت، وعلى . قرأ على األستاذ أيب احلسن بن أيب الربيع، والزمه، وأخذ عنه
  .األستاذ أيب جعفر بن الزبري بغرناطة وغريهم

  شعره
  :من شعره قوله من قصيدة ميدح ابن احلكيم

  تنور باجلدوى وتثمر باألمل... عاله رياض أورقت مبحامد 
  تروى ثرى املعروف بالعل والنيل... تسح عليها من نداه غمامة 

  فيغرب باجلدوى ويبعد باألمل... وهل هو إال الشمس نفساً ورفعة 
  د كفيه قد مشلوقاصٍ جو... تعم أياديه الربية كلها فدان 

  :قال ميدح أبا عبد اهللا الرنداحي. ونقلت من خط صاحبنا أيب احلسن النباهي. وهي طويلة
  وصل الزمان مساءه بصباح... أطلع بأفق الراح كاس الراح 

  تنفى اهلموم وتأت باألفراح... خذها على رغم العذول مدامة 
  ومتنطقت من هنرها بوشاح... واألرض قد لبست برود أزاهر 

  ضحك الربيع له بثغر أقاح... واجلو إذ يبكي بدمع غمامة 
  والطري يفصح أميا إفصاح... والروض مرقوم بوشى أزاهر 
  سقيت بكف الريح كأس الراح... والغصن من طرب مييل كأمنا 
  يبدو فتحسبه خدود مالح... والورد منتظم على أغصانه 

  يد الرنداحعرف امتداح القا... وكأن عرف الريح من زهر الرىب 
  وفاته

  ببلده عصر يوم اجلمعة الثامن عشر لرجب الفردسنة سبع وسبعماية
  ابن أيب اجليش

  يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن أيب اجليش. حممد بن حممد بن حمارب الصرحيي من أهل مالقة
  حاله وأوليته

  التاكرونية ثورةأصل سلفه من حصن يسر من عمل مرسية، من بيت حسب وأصالة، وخلؤولته باجلهة 

إماماً يف . كان من صدور املقريني، وأعالم املتصدرين تفنناً واضطالعاً، وإدراكاً، ونظراً: وقفلت فيه يف عايد الصلة
قعد لإلقراء مبالفة، . الفرايض واحلساب قامياً على العربية، مشاركاً يف الفقه واألصول، وكثري من العلوم العقلية



  .وخطب جبامع الربض
  همشيخت

مث ساء مابينهما يف مسألة وقعت مبالقة، وهي جتويز . قرأ على األستاذ القاضي املتفنن أيب عبد اهللا بن بكر، والزمه
اخللف يف وعد اهللا، شنع فيها على شيخنا املذكور، ونسبه إىل أن قال، وعد اهللا ليس بالزم الصدق، بل جيوز فيه 

وملا وىل القاضي أبو . لك أسئلة للعلماء باملغرب، فقاطعه وهجرهاخللف، إذ األشياء يف حقه متساوية، وكتب يف ذ
عبد اهللا بن بكر القضاء، خافه، فوجه عنه إثر واليته، فلم يشك يف الشر، فلما دخل عليه، رحب به، وأظهر له 

ة، فقرأ هبا القبول عليه، والعفو عنه، واستانف مودته، فكانت تعد يف مآثر يالقاضي رمحه اهللا ورحل املذكور إىل سبت
  .على األستاذ أيب إسحق الغافقي، ومن عاصره، مث عاد إىل مالقة، فالتزم التدريس هبا إىل حني وفاته

  دخوله غرناطة
ودعى إىل اإلقراء مبدارستها النصرية، عام تسعة وأربعني وسبع ماية، . دخل غرناطة مرات، متعلماًن وطالب حاج
وكان قد شرع يف تقييد مفيد على كتاب التسهيل البن . بل فيه عذرهفقدم على الباب السلطاين، واعتذر مبا ق

  .يف غاية النبل واالستيفاء واحلصر والتوجيه، عاقته املنية عن إمتامه. مالك
تويف مبالقة يف كاينة الطاعون األعظم يف أخريات ربيع اآلخر من عام مخسني وسبعماية، بعد أن تصدق مبال : وفاته

  .لطلبة العلم، وحبس عليهم كتبه كثري، وعهد بريع جمد
  ابن لب

  حممد بن حممد بن ليب الكناين من أهل مالقة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن لب
  حاله

عاكفاً عليها، متقدماً يف علمها على أهل وقته، مل يكن يشاركه أحد يف . معتنياً هبا. كان ذاكراً للعلوم القدمية
واإلآلهليات، ذاكراً ملذاهب القدماء، ومآخذهم يف ذلك حافظاً جداً، ذاكراً  معرفتها، من الرياضيات والطبيعيات

ملذاهب املتكلمني، من األشعرية وغريهم، إال أنه يوثر ماغلب عليه من مآخذ خصومهم، وكان نفوذه يف فهمه، دون 
لفقه وفروعه، عجباً نفوذه يف حفظه، فكان معتمده على حفظه يف إيراده ومناظرته، وكان ذاكراً مع ذلك ألصول ا

وعزم عليه آخر عمره، فقعد جبامع مالقة، يتكلم على . يف ذلك، إذا وردت مسألة، أورد ماللناس فيها من املذاهب
قال ابن الزبري، وكانت فيه لوثة، . املوطا، وما كان من قبل هتيأ لذلك، إال أنه ستر عليه حفظه، وتعظم أهل بلده له

تطواف، وخصوصاً بأرض النصارى، يتكلم مع األساقفة يف الدين، فيظهر عليهم، واخشيشان، وكان له أرب يف ال
حيكى عنه أنه كانت له شجرة تني بداره . وكانت أموره غريبة، من امتزاج اليقظة بالغفلة، وخلط السذاجة بالدعابة

الوعاء، فمنعه من ذلك، مبالقة، فباع ما عليها من أحد أهل السوق، فلما هم جبمعها، ذهب ليمهد للتني بالورق يف 
وقال له إمنا اشتريت التني، ومل تدخل الورق يف البيع، فتعب ذلك املشترى ما شاء اهللا، وجلب ورقاً من غريها، حىت 

انقضى األمر، وعزم على معاملته يف السنة الثانية، فأول مااشترط الورق، فرغ من الغلة، دعاه فقال له، امحل 
من املشقة يف مجعه من أطراف الغصون مامل يكن حيستب، ومل تات السنة الثالثة، إال ورقك، فإنه يوذيين، فأصابه 

  .وللرجل فقيه، اشترط مقدار الكفاية من الورق، فساحمه ورفق به
عرض يل مبالقة مسايل، يرجع بعضها إىل الطريقة : قال أبو جعفر بن الزبري. دخل غرناطة وغريها، وأخباره عجيبة

األدبية، وضحت ضرورة إىل األخذ معه فيها، ويف آيات من الكتاب العزيز، فاستدعيته إىل منزيل، البيانية، واملآخذ 
مع خفته الطبيعية وتشتت منازعه، فأجاب، وأخذت معه يف ذلك، فألفيته صامياً عن . وكان فيه ختلق، وحسن مالقاة



  .ذلك مجلة
  وصمته

أبو احلسن ينافرانه على اإلطالق، وحيذران منه، وهو كان  قال، وكان القاضي اجلليل، أبو القاسم بن ربيع، وأخوه
قال، واستدعاين يف مرض اشتد به، قبل خروجي من مالقة على انفراد، فتنصل يل مما كان يذن به، . الظاهر من حاله

  .وأكثر البكاء، حىت رثيت له
س داره وطايفة من كتبه على يف صدقات وأشباهها، وحب. تويف مبالقة، ووصى قبل موته بوصايا من ماله: وفاته

  .اجلامع الكبري مبالقة
  حممد بن حممد البدوي

  .اخلطيب بالربض من بلش، يكىن أبا عبد اهللا

  حاله

كان رمحه اهللا حسن التالوة لكتاب اهللا، ذا قدمٍ يف الفقه، له معرفة باألصلني، شاعراً جميداً، بصرياً، بليغاً : من العايد
  .وأقرأ ببلش زماناً، وانتفع به، ولقى شدايد، أثلها احلسد. حج ولقى جلة. الدمعةيف خطبته، حسن الوعظ، سريع 

  مشيخته
قرأ العلم على الشيخني املقريني، احلجتني، أيب جعفر بن الزيات، وأيب عبد اهللا بن الكماد، وقرأ العربية واألصلني، 

الشيخ القاضي أيب عبد اهللا ابن عبد السالم  على األستاذ أيب عمرو ابن منظور، والزمه وانتفع به، وقرأ الفقه على
  .مبدينة تونس

  شعره
  :من شعره قوله يف غرض النسيب

  ولؤلؤ ثغرك أم جوهر... خال على خدك أم عنرب 
  فصارت النار به تسعر... أوريت نار الوجد طي احلشا 

  لقلت مخر عسل سكر... لو جدت يل منك برشف اللما 
  دم العاشق ال ينكرسفك ... دعين يف احلب أذب حسرة 

  :وقال
  وورد خدك يذكي يف احلشا نارا... عيناي تفهم من عينيك أسرارا 
  قد أثر الدمع يف خديه آثارا... ملكت قلب حمب فيك مكتيب 

  يا ليت نفسي تقضي منه أوطارا... رضاب ثغرك يروي حر غلته 
  مإذا عليك بطيف منك لو زارا... أنعم بطيف منك أحمله 

  يصبو له القلب مضطراً وخمتارا... ظيب به كلف  نفسي فداؤك من
  :وقال

  بكييب قد هلك... أيها الظيب ترفق 
  أم لشيء يوصلك... ألذنب تتجىن 

  وكذا قليب لك... إن روحي لك ملك 



  فلك القلب فلك... إمنا أنت هالل 
يا سيدي أبقاك اهللا : اتومن جمموع نظمه ونثره ما خاطبين به، وقد طلبت من أدبه لبعض ما صدر عين من اجملموع

ذكر . هبجة لألعيان الفضالء، وحجة ألعالم العالء، وال زلت تسري فوق النسر، وجتري يف الفضايل على كرم النجر
يل فالن أنكم أردمت أن يرد على كمالكم، بعض اهلذيان، الصادر عن معظم جاللكم، فأكربت ذلك، ورأيتين لست 

ج، أو يضارع العمش الدعج، بيد أن لنظم الدر صناع، واحلديث قد يذاع، هنالك، وعجبت أن ينظم مع الدر السب
وال يضاع، وحني اعتذرت له فلم يعذرين، وانتظرته فلم ينظرين، بعد أن استعفيته فأىب، واستنهضت جواد اإلجابة 

تعذاله  فكىب، وسلك غري طريقي، ومل يبلغين ريقي، وفيت الغرض، وقضيت من إجابته احلق املفترض، ورددت عن
  :النصيح، وأثبت هنا ما معناه صحيح، ولفظه غري فصيح

  حبول من ال حول إال له... بريت من حويل ومن قويت 
  يدبر العبد وأفعاله... وثقت باخلالق فهو الذي 

  :وقلت باحلرم عند امللتزم من املنظوم يف مثل ذلك
  وهذا حيط خطايا األمم... أموالي بالباب ذو فاقة 

  جيود الكرمي بقدر الكرم... عن زليت  فجد يل بعفوك
  :ومما أعددته للوفادة على خري من عقدت عليه ألوية السيادة

  وأتتك تطلب من نداك قراها... محدت إليك مع الصباح سراها 
  شوقاً يف السرى يسراها... وسرت إليك مع النسيم ميينها 

حلسن اعتنايك، وقلت معتذراً من الصورة جملدكم، ولوال العجر لوصلت، والعذر ألطلت، لكن ثنيت عناين لثنايك، 
  :وتالياً سورة محدكم

  وناظم اجملد يف العلياء ناثره... اجملد خترب عن صدق مآثره 
  وقلما مث يف األيام ذاكره... واجلود إن جد جد املرء ينجده 

  فليس يف الناس شخص يناظره... من نال ما نلت من جمد ومن شرف 
  ماجداً رسخت فيه أواصره... لياء حمتده يا سيداً طاب يف الع

  سنن يف الفضل مآربه حقاً وسامره... سريت يف الفضل مستناً على 
  كذاك حيمله أيضاً أكابره... ورثته عن كبري أوحد علم 

  نور ينري أغر النور باهره... مبارك الوجه وضاح اجلبني له 
  هالعذر سامي الذكر طاهر... موفق بكفيل من عنايته مرفع 

  رعيت يف الفضل حق الفضل جمتهداً مفهوم جمدك هذا احلكم ظاهره
  فأنت كالغيث حيىي األرض ماطره... علوت كالشمس إشراقاً ومنزلة 

  كما ينم بزهر الروض عاطره... ينم بالفضل منك الفضل مشتهرا 
  فإمنا اجملد شخص أنت ناظره... دم وابق للمجد كهفاً والعال وزراً 

  وصانع اخلري عند اهللا شاكره... أنت صانعه  مؤمالً منك خرياً
  فللناس والعامل العلوي ذاكره... وما وليت وما أوليت من حسن 
  وناصراً أبداً من قل ناصره... بقيت تكسب من واالك مكرمة 



  أن خيط مثلي يوماً أنت عاذره... عذراً لك الفضل عما جيت من خطإ 
  ي خيفى ضمايرههتدى الذ... مث السالم على علياك من رجل 

  .دخلها غري ما مرة، ولقيته هبا لتقضي بعض أغراض بباب السلطان، مما يليق مبثله: دخوله غرناطة
  : . . . . . . . . .مولده
  .تويف ببلش يف أخريات عام مخسني وسبعماية: وفاته

  ابن عبد اهللا العبدري

دري قرطيب، استوطن مدينة مراكش، يكىن أبا حممد بن عبد اهللا بن ميمون بن إدريس بن حممد ابن عبد اهللا العب
  .بكر
  حاله

كان عاملاً بالقراءات، ذاكراً للتفسري، حافظاً للفقه واللغات واألدب، شاعراً حمسناً، كاتباً بليغاً، مربزاً يف النحو، 
المه كثري وصنف يف غري ما فن من العلم وك. مجيل العشرة، حسن اخللق، متواضعاً، فكه احملاضرة، مليح املداعبة

  .مدون، نظماً ونثراً
  مشيخته

روى عن أيب بكر بن العريب، وأيب احلسن شريح، وعبد الرمحن ابن بقي، وابن الباذش، ويونس بن مغيث، وأيب عبد 
قرأ عليهم ومسع، وأجازوا له، ومسع . اهللا بن احلاج، وأيب حممد بن عتاب، وأيب الوليد بن رشد، والزمه عشرين سنة

ي، وأبوي بكر عياش ابن عبد امللك، وابن أيب ركب، وأبا جعفر بن ساجنة، وأبا احلسن عبد اجلليل، أبا حبر األسد
وأبا عبد اهللا بن خلف األيسري، وابن املناصف، وابن أخت غامن، ومل يذكر أهنم أجازوا له، وروى أيضاً عن أبوي 

  .عبد اهللا مكي، وابن املعمر، وأيب الوليد بن طريف
عنه أبو البقاء بعيش بن القدمي، وأبو احلسن ابن مؤمن، وأبو زكريا املرجيعي، وأبو حيىي أبو بكر  روى: من روى عنه

  .الضرير واختص به
  تواليفه

من مصنفاته مشاحذ األفكار يف مآخذ النظار وشرحاه الكبري والصغري على مجل الزجاجي، وشرح أبيات اإليضاح 
زلية، ومكفراته الزهدية، إىل غري ذلك، ومها مما أبان عن وفور العضدي، ومقامات احلريري، وشرح معشراته الغ

  .علمه، وغزارة مادته، واتساع معارفه، وحسن تصرفه
  .دخل غرناطة راوياً عن احلسن بن الباذش ومثله

  حمنته
كان حيضر جملس عبد املؤمن مع أكابر من حيضره من العلماء، فيشف على أكثرهم مبا كان لديه من التحقيق 

  :ارف، إىل أن أنشد أبا حممد عبد املؤمن أبياتاً كان نظمها يف أيب القاسم عبد املنعم بن حممد ابن تست وهيباملع
  وها أنا من مسها مل أفق... أبا قاسم واهلوى جنة 

  كما خضت حبر دموع احلدق... تقحمت جامح نار الضلوع 
  أمنت احلريق أمنت الغرق... أكنت اخلليل أكنت الكليم 

د املؤمن، ومنعه من احلضور مبجلسه، وصرف بنيه عن القراءة عليه، وسرى ذلك يف أكثر من كان يقرأ فهجره عب



  .على أنه كان يف الطبقة العليا من الطهارة والعفاف. عليه، ويتردد إليه
  شعره

بو عثمان قال يف أيب القاسم املذكور، وكان أزرق، وقد دخل عليه ومعه أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الشاطيب، وأ
  :فقال ابن قوسرة. سعيد بن قوسرة

  واملاء أزرق والعينان كذلك... عابوه بالزرق الذي جيفونه 
  :فقال أبو عبد اهللا الشاطيب
  والرمح يشرع للمنون مسالكا... املاء يهدي للنفوس حياهتا 

  :فقال أبو بكر بن ميمون املترجم به
  حلياة هنالكاوالكن أرى طيب ا... وكذلك يف أجفانه سبب الردى 

  :ومما استفاض من شعره قوله يف زمن الصبا عفا اهللا عنه
  فعسى تنال بغريهن سعودا... ال تكثرت بفراق أوطان الصبا 

  جبميل أجياد احلسان عقودا... والدر ينظم عند فقد حباره 
  :ومن مشهور شعره

  وما قلت أين سامع ومطيع... توسلت يا ريب بأين مؤمن 
  وأنت كرمي والرسول شفيع... اص موحد أيصلى حبر النار ع
  :وقال يف مرضه

  دالئل للردى جلية... أيرجتى العيش من عليه 

  ذاك أمان وذا منية... أوهلا خمرب بثان 
تويف مبراكش يوم الثالثاء اثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى اآلخرة سنة سبع وستني ومخسماية، ودفن مبقربة : وفاته

  .قارب السبعني سنة تاغزوت داخل مراكش، وقد
  حممد بن أرقم النمريي

  .حممد بن عبد اهللا بن عبد العظيم بن أرقم النمريي من أهل وادي آش، يكىن أبا عامر
  حاله

كان أحد شيوخ بلده وطلبته، مشاركاً يف فنون، من فقه وأدب وعربية، وهي أغلب الفنون عليه، مطرح السمت، 
تصراً يف كافة شيونه، مليح الدعابة، شديد احلمل، كثري التواضع، وبيته خمشوشن الزي، قليل املباالة بنفسه، خم

  .معمور بالعلماء أويل األصالة والتعني تصدر ببلده للفتيا والتدريس واإلمساع
  مشيخته

وروى عن أبيه مديح رسول اهللا . قرأ على األستاذ القاضي أيب خالد بن أرقم، واألستاذ أيب العباس ابن عبد النور
هللا عليه وسلم، وعن الوزير العامل أيب عبد اهللا بن ربيع، والقاضي أيب جعفر بن مسعدة، واألستاذ أيب جعفر بن صلى ا

  .الزبري، وويل اهللا احلسن بن فضيلة
ورحل إىل العدوة، فأخذ بسبتة عن األستاذ أيب بكر بن عبيدة، واإلمام الزاهد أيب عبد اهللا بن حريث، وأيب عبد اهللا 



  .وأيب القاسم بن الشاط، وغريهمبن اخلضار، 
  شعره

فمن ذلك قوله ميدح أبا زكريا العزيف بسبتة، ويذكر ظفره . وهو من اجلزء املسمى بشعر من ال شعر له واحلمد هللا
  :باألسطول من قصيدة أوهلا

  عذر املتيم واضح يف الغد... أما الوصال فإنه كالعيد 
  .ل غرناطة، راوياً ومتعلماً، وغري ذلكودخ. تويف ببلده عام أربعني وسبعماية: وفاته

  حممد بن اجلد الفهري
حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد اهللا بن فرج بن اجلد الفهري احلافظ اجلليل يكىن أبا بكر، جليل إشبيلية، وزعيم 

لة من الفضالء لبلي األصل، إشبيلي، استدعاه السيد أبو سعيد وايل غرناطة، فأقام هبا عنده، يف مج. وقته يف احلفظ
  .ذكر ذلك صاحب كتاب ثورة املريدين. مثله سنني

  حاله
يقال إنه ما طالع شيئاً من الكتب فنسيه، إىل اجلاللة واألصالة، وبعد . كان يف حفظ الفقه حبراً يغرف من حميط

اإلعالم  وكان مع هذا يتكلم عند امللوك، وخيطب بني يديها، ويأيت بعجاب، ويف كتاب. الصيت، واشتهار احملل
  .شيء من خربه، قال ابن الزبري

  مشيخته
روى عن أيب احلسن بن األخضر، أخذ عنه كتاب سيبويه وغريه ذلك، وعن أيب حممد بن عتاب، ومسع عليه بعض 
املوطأ، وعن أيب حبر األسدي، وأيب الوليد بن طريف، وأيب القاسم بن منظور القاضي، ومسع عليه صحيح البخاري 

لقي هؤالء كلهم، . وكتاب املقدمات. مد، وأيب الوليد بن رشد، وناوله كتاب البيان والتحصيلكله، وشريح بن حم
  .وأخذ أيضاً عن مالك بن وهيب. وأجازوا له عامة
  من حدث عنه

وعليه من ختمت به املائة السادسة . أبو احلسن بن زرقون، وأبو حممد القرطيب احلافظ، وإبنا حوط اهللا، وغريهم
مجهور، وأيب العباس بن خليل وإخوته الثالثة أيب حممد عبد اهللا، وأيب زيد عبد الرمحن، وأيب حممد عبد  كأيب حممد بن

  .حدثين عنه ابن خليل وأبو القاسم اجلياين، وأبو احلسن بن السراج: قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري. احلق
  .ن امللجوم، وأبو الربيع بن سامل، وابن فرتونذكره اب. بلبلة يف ربيع األول سنة ست ومثانني ومخسماية: مولده

  ابن أمحد بن الفخار اجلذامي
حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن علي بن حممد ابن أمحد بن الفخار اجلذامي يكىن أبا بكر، أركشي املولد املنشأ، 

  .مالقي االستيطان، شريشي التدرب والقراءة
  حاله

احلاً، شديد االنقباض، مغرقاً يف باب الورع، سليم الباطن، كثري العكوف كان رمحه اهللا خرياً ص: من عايد الصلة
خرج من بلده أركش عند استيالء العدو على قصبتها، وكان يصفها، . على العلم واملالزمة، قليل الرياء والتصنع

  :وينشد فيها من شعر أستاذه األديب أيب احلسن الكرماين
  قدراتاهت على البدر ... أكرم بأركش دارا 
  لقلب تدىن شكرا... خياطب اجملد عنها 



وملا استوىل العدو عليها حلق باجلزيرة اخلضراء، . واستوطن مدينة شريش، وقرأ هبا، وروى هبا عن علمائها، واقرأ هبا
مث استوطن . مث كر إىل األندلس، فقصد غرناطة، وأخذ عن أهلها. فقرأ هبا وروى. فدرس هبا، مث عرب البحر إىل سبتة

لقة، وتصدر لإلقراء هبا، مفيد التعليم، متفننه، من فقه وعربية وقراءات وأدب وحديث، عظيم الصرب، مستغرق ما
مث يسند ظهره إىل طاق املسجد بعد ذلك، فيقرى، وتأتيه النساء . الوقت، يدرس من لدن صالة الصبح إىل الزوال

مث يأيت املسجد األعظم بعد . لعصر والعشاء األوىلمن خلفه للفتيا، فيفتيهن عل حال سؤاال هتن إىل نصف ما بني ا
ومن أخذ منه بعد حتكيم الورع، أثابه . الغروب، فيقعد للفتيا إىل العشاء اآلخرة، من غري أن يقبل من أحد شيئاً

وكان يتخذ رومية مملوكة، ال يشتمل منزله على سواها، فإذا أنس منها الضجر . ما رئي يف وقته أورع منه. مبثله
ونشأت بينه وبني فقهاء بلده خصومة يف أمور عدوها عليه، . صر ومتادى احلجاب، أعتقها، وأصحبها إىل أرضهاللح

مما ارتكبها الجتهاده يف مناط الفتوى، وعقد هلم أمري املسلمني باألندلس، جملساً، أجلى عن ظهوره فيه، وبقاء رمسه، 
إياه، واحنياشهم إليه مبلغاً مل ينله مثله، وانتفع بتعليمه، وبلغ من تعظيم الناس . فكانت حمنة، وخلصه اهللا منها

  .واستفيد منه األدب، على نسكه وسذاجته
  مشيخته

قرأ ببلده شريش على املكتب احلاج أيب حممد عبد اهللا بن أيب بكر ابن داود القيسي، وعلى األستاذ أيب بكر حممد 
أخذ عنه العربية واألدب، وعلى . ن حكيم السكوين الكرماينبن الرباح، وعلى األستاذ أيب احلسن علي بن إبراهيم ب

احلافظ أيب احلسن علي بن عيسى املعروف بابن متيوان، وعلى األصويل الكاتب أيب احلسن هالل بن أيب سنان 
األزدي املراكشي، وعلى اخلطيب أيب العرب إمسعيل بن إبراهيم األنصاري، وعلى الفقيه أيب عبد اهللا اجلنيدي 

وقرأ . وف بالغراق؛ وعلى الفقيه العددي أيب عبد اهللا حممد بن علي بن يوسف املعروف بابن الكاتب املكناسياملعر
باجلزيرة اخلضراء على اخلطيب الصاحل أيب حممد الركيب، وروى عنه، وقرأ هبا على اخلطيب أيب عبيد اهللا بن مخيس، 

إمام النحاة أيب احلسن بن أيب الربيع، وعلى أيب يعقوب  وقرأ بسبتة على األستاذ الفرضي. وعلى األصويل أيب أمية
احملبساين، وعلى احملدث أيب عمرو عثمان بن عبد اهللا العبدري، وعلى الفقيه املالكي احلافظ أيب احلسن املتيوي، 

د بن واألصويل أيب احلسن البصري، والفقيه املعمر الراوية أيب عبد اهللا حممد األزدي، واحملدث احلافظ أيب حمم
ولقي بغرناطة قاضي اجلماعة أبا القاسم . الكماد، وعلى األستاذ العروضي الكفيف أيب احلسن بن اخلضار التلمساين

ابن أيب عامر بن ربيع، واألستاذ أبا جعفر الطباع، وأبا الوليد إمسعيل ابن عيسى بن أيب الوليد األزدي، واألستاذ أبا 
الصاحل أبا حممد عبد العظيم بن الشيخ، والراوية أبا عبد اهللا حممد بن علي ولقي مبالقة اخلطيب . احلسن بن الصايغ

ومسع على الراوية أيب عمرو ابن حوط اهللا، وعلى األستاذ أيب عبد اهللا بن عباس . بن احلسن اجلذامي السهيلي
  .القرطيب
  تواليفه

ة، منها كتاب حتبري نظم اجلمان يف تفسري أم كان رمحه اهللا مغري بالتأليف، فألف حنو الثالثني تأليفاً يف فنون خمتلف
األحاديث األربعون مبا ينتفع به القارئون " و " . انتفاع الطلبة النبهاء يف اجتماع السبعة القراء " القرآن، و 
، " كتاب نصح املقالة يف شرح الرسالة " و " منظوم الدرر يف شرح كتاب املختصر " ، وكتاب " والسامعون 

استواء النهج يف حترمي اللعب " ، وكتاب " اب املختصر املروم يف حترمي سكىن املسلمني ببالد الروم اجلو" وكتاب 
، وكتاب تفضيل صالة الصبح للجماعة يف آخر " جواب البيان على مصارمة أهل الزمان " ، وكتاب " بالشطرنج 

إرشاد السالك يف بيان إسناد زياد " كتاب ، و" الوقت املختار على صالة الصبح للمنفرد يف أول وقتها باالبتجدار 



إمال فوايد الدول يف ابتداء مقاصد " ، وكتاب " اجلوابات اجملتمعة عن السؤاالت املنوعة " ، وكتاب " عن مالك 
التكملة والتربية يف إعراب البسملة " ، وكتاب " منهج الضوابط املقسمة يف شرح قوانني املقدمة " وكتاب " اجلمل 

ومنها الاليح املعتمد عليه يف الرد على من " . سح مزنة االنتخاب يف شرح خطبة الكتاب " ، وكتاب " والتصلية 
  .رفع اخلرب بال إىل سيبويه، وغري ذلك من جميد ومقصر

  شعره

وشعره كثري، غريب النزعة، دال على السذاجة، وعدم االسترابة والشعور، والغفلة املعربة عن السالمة، من 
شى، واقتحام الضرار، واسعمال األلفاظ املشتركة اليت تتشبث هبا أطراف املالحني واملعاريض، ولع ارتكاب احلو

  .كثري من أهل زمانه بالرد عليه، والتملح مبا يصدر عنه، منهم القاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك
  :ومن منتخب شعره قوله

  ديباج خد يف بنان زبرجد... أنظر إىل ورد الرياض كأنه 
  يف القلب رونق صفرٍة كالعسجد... فتحته نضارة فبدا له  قد

  والقلب حيكى خد صب مكمد... حكت اجلوانب خدحب ناعم 
حدث الفقيه العدل أبو جعفر أمحد بن مفضل املالقى، قال، قال يل يوماً الشيخ األستاذ أبو بكر بن الفخار، خرجت 

 لإلسالم، يف مجلة من الطلبة، وكان يقابل باب املسجد ذات يوم وأنا شاب من حلقة األستاذ بشريش، أعادها اهللا
حانوت سراج، وإذا فىت وسيم يف احلانوت يرقم جلداً كان يف يده، فقالوا يل الجتاوز هذا الباب، حىت تصنع لنا 

  :فقلت. شعراً يف هذا الفىت
  يروق هباء منظره البهيج... ورب معذر للحب داع 

  يه يف أدم السروجكوشى يد... وشى يف وجنتيه وشياً 
  مولده

  .حبصن أركش بلده، وكان ال خرب به، يف ما بني الثالثني واألربعني وست ماية
  وفاته

  تويف مبالقة يف عام ثالثة وعشرين وسبعماية، وكانت جنازته مبالقة مشهورة
  ابن العريب

 أبا عبد اهللا، ويعرف بابن حممد بن علي بن عمر بن حيىي بن العريب الغساين من أهل احلمة من عمل املرية، يكىن
  .العريب وينتمي يف بين أسود من أعياهنا

  حاله
كان رمحه اهللا من أهل العلم والدين والفضل، طلق الوجه، حسن السري، كثري احلياء، كأنك إذا كلمته : من العايد

اخلشوع، وخصوصاً ختاطب البكر العذراء، ال تلقاه إال مبتسماً، يف حسن مست، وفضل هوًى، ومجيل وقار، كثري 
وكان له حتقق بضبط . عند الدهول يف الصالة، تلوح عليه بذلك، عند تالوته سيمى احلضور، وحالوة اإلقبال

انتصب . القراءات، والقيام عليها، وعناية بعلم العربية، مع مشاركة يف غري ذلك من الفنون السنية، والعلوم الدينية
رب النجعة على أهل احلصون والقرى الشرقية، فصار جمتمعاً ألرباب الطلب لإلقراء والتدريس باحلمة املذكورة، فق

وكان رجالً صاحلاً، مبارك النية، حسن التعليم، نفع اهللا به من هنالك، وخترج . من أهل تلك اجلهات ومرتفقاهتم



ذب وكان له منزل رحب للقاصدين، ومنتدى ع. على يديه مجع وافر من الطلبة، عمرت هبم ساير احلصون
جتول يف آخرة باألندلس والعدوة، وأخذ عمن لقى هبا من العلماء، وأقام مدة بسبتة، مكباً على قراءة . للواردين

وبعد عوده من جتواله لزم التصدر لإلقراء حبيث ذكر، وقد كانت احلواضر فقرية ملثله، غري آنه آثر . القرآن والعربية
  .الوطن، واختار االقتصارد

  ؟

  مشيخته

رية عن شيخها أىب احلسن بن أىب العيش، وبغرناطة عن األستاذ أيب جعفر بن الزبري، والعدل أيب احلسن بن أخذ يأمل
ومبالقة عن األستاذ أيب عبد . وببلش عن األستاذ أيب عبد اهللا بن الكماد، واخلطيب أيب جعفر بن الزيات. مستقور

. وباجلزيرة عن خطيبها أيب العباس بن مخيس. ع األشعرياهللا بن الفخار، والشيخ أيب عبد اهللا حممد بن حيىي بن ربي
وبسبتة عن األستاذ أيب إسحق العافقي، واخلطيب أيب عبد اهللا بن رشيد، واإلمام الصاحل أيب عبد اهللا حممد بن حممد 

. غماريبن حريث، والقاضي أيب عبد اهللا القرطيب، والزاهد أيب عبد اهللا بن معلى، الشيخ اخلطيب أيب عبد اهللا الع
وبفاس من احلاج اخلطيب أيب الربيع سليمان بن مفتاح اللجاي، واألستاذ أيب احلسن . ومبكناسة عن القاضي وارياش

بن سليمان، واألستاذ أيب عبد اهللا بن أجروم الصنهاجي، واحلاج أيب القاسم بن رجا ابن حممد بن علي وغريهم، 
  .بد اهللا حممد بن علي الكليب الشهري بوارياشوكل من ذكر أجازله عامة، أال قاضي مكناسة أيب ع

تويف باحلمة ليلة اإلثنني الثامن عشر لشهر حمرم عام مثانية وأربعني : يف أول عام اثنني ومثانني وستماية وفاته: مولده
  .وسبعماية

  اليتيم
  حممد بن علي بن حممد العبدري من أهل مالقة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باليتيم

  حاله

رمحه اهللا أحد الظرفاء من أهل بلده، مليح الشكل، حسن الشيبة، لوذعياً يف وقار، رشيق النظم والنثر، غزال كان 
مع الصون، كثري الدعابة من غري إفحاش، غزير األدب، حسن الصوت، رايق اخلطنب بديع الوراقة، معسول 

أخرى، وكان يقرأ كتب احليدث  أدب الصبيان مدة، وعقد الشروط. األلفاظ، ممتع اجملالسة، طيب العشرة
والتفسري والرقايق للعامة باملسجد األعظم، بأعذب نغمة، وأمثل طريقة، مذ أزيد من ثالثني سنة، مل خيل منها وقتاً إال 

وخطب بقصبه مالقة، ومال . مل خيلف مثله بعده. ليلتني، إحدامها بسبب امتساكناب به يف نزهة برياض بعض الطلبة
الطب، فكان الناس مييلون اليه، وينتفعون به لسياغ مشاركته، وعموم انقياده، وبره، وعمله على أخرياً إىل نظر 
  .التودد والتجمل
جمموع أدوات حسان، من خط ونغمة ولسان، أوراقه روض تضوع : مبا نصه" التاج احمللى " وجرى ذكره يف 

لدعابة ويصميها، ويفوق سهام الفكاهة إىل يقرطس أغراض ا. نسماته، وبشره صبح تتألق قسماته، والخيفى مساته
مراميها، فكلما صدرت يف عصره قصيدة هازلة، أو أبيات منحطة عن اإلجادة نازلة، مخس أبياهتا وذيلها، وصرف 

وهو اآلن خطيب املسجد األعلى من مالقة، متحل بوقار . معانيها وسهلها، وتركها مسر الندمان، وأضحوكة الزمان
، واشتغل ألول أمره . لها مبكانٍة مكينة، لسهولة جانبه، واتضاح مقاصده يف اخلري ومذاهبهوسكينة، حال من أه



بالتعليم والتكتيب، وبلغ الغاية يف الوقار والترتيب، وللشباب مل ينصل خضابه، وال شلت للمشيب عضابه، ونفسه 
ا رمى أهله بدايه، حسبما يأيت باحملاسن كلفة، وشأنه كله هوى وحمبة، ولذلك ماخاطبه به بعض أودايه، وكالمه

  .خالل هذا املقول ويف أثنايه حبول اهللا
  شعره

  :من شعره، فكتب إىل" التاج " كتبت إليه أسأل منه ماأثبت يف كتاب 
  فلم حرمت فؤادي نيل مطلبه... أما العرام فلم أخلل مبذهبه 

  حببه ذا حذار من جتنبه... يامعرضاً عن فؤاٍد مل يزل كلفاً 
  وحظه من رضاه برق خلبه... ه الذي عودته فغدا قطعت عن

  جمدد قد صفا يل عذب مشربه... أيام وصلك مبذول وبرك يب 
  شغلٍ وبدر الدجى ناسٍ ملغربه... ومسع ودك عن إفك العواذل يف 

  وال فؤادي بواٍن ف يتطلبه... أألنت متنعين نيل الرضا كرماً 
  تشاق طيبهلو كنت متنحين اس... هللا عرفك ماأذكى تنسمه 

  منه وحاش لقليب من تقلبه... أنت احلبيب الذي مل أختذ بدالً 
  أزال عن ناظري إظالم غيهبه... يا ابن اخلطيب الذي قد فقت كل سناً 

  كملت بامسك معىن احلسن فازه به... حممد احلسن يف خلقٍ ويف خلق 
  النيقص البدر حسناً يف بتغيبه... نأيت أو غبت مايل عن هواك غىن 

  ملبصر البدر نيل يف ترقبه... يان حال التداين والبعاد وهل س
  ينفك يبدى قبيحاً من تغضبه... يامن أحسن ظىن يف رضاه وما 

  اليصغى لسمع مالمٍ من مؤنبه... إن كان ذنيب اهلوى فالقلب مين 
  :فأجبته هبذه الرسالة، وهي ظريفة يف معناها

ا باليدين، وإذا قسمت سهام وداده على ذوي اعتقاده، كنت صاحب ياسيدي، الذي إذا رفعت راية ثنايه تلقيته" 
الفريضة والدين، دام بقاؤك لطرفٍة تبديها، وغريبٍة تردفها، بأخرى تليها، وعقيلة بيان حتليها ونفس أخذ احلزن 
تىن درر بكظمها، وكلف الدهر بشت نظمها، تونسها وتسليها، مل أزل أعزك اهللا، أشد على بدايعها بد الضنني، وأق

كالمك، ونفثات أقالمك، اقتناء الدر الثمني، واأليام بلقياك تعد وال تسعد، ويف هذه األيام انثالت على مساؤك بعد 
قحط، وتوالت على آالوك على شحط، وزارتين من عقايل بيانك كل فاتنة الطرف، عاطرة العرف، رافلٍة يف حلل 

لنا العرب العاربة باإلعجاز، ماشيت من رصف املبىن، ومطاوعة  البيان والظرف، لو ضربت بيوهتا باحلجار، ألقرت
غري أن سيدى أفرط يف التنزل، وخلط املخاطبة بالتغزل، . اللفظ لغرض املعىن، وطيب األسلوب، والتشبث بالقلوب

، بعد يرحم اهللا شاعر املعرة، فلقد أجاد يف قوله، وأمكر مناجاةً للشوق. وراجع االلتفات، ورام استدراك مافات
  :انصرام حوله فقال

  هال وحنن على عشر من العشر... أبعد حولٍ تناجي للشوق ناجية 
وقد جتاوزت يف األمل، وأنسيت أخبار صاحبك عبد الصمد، فأقسم بألفات القدود، ومهزات اجلفون السود، 

رك مث إين حققت الغرض، وحاملى األرواح مع األلواح، بالغدو والرواح، لوال بعد مزارك، ماأمنت غايلة ماحتت إزا



وحبثت عن املشكل الذي عرض، فقلت للخواطر انتقال، ولكل مقام مقال، وختتلف احلوايج باختالف األوقات، مث 
  .رفع اللبس خرب الثقات

وتعرفت ما كان من مراجعة سيدي حلرفة التكتيب والتعليم، واحلنني إىل العهد القدمي، فسررت باستقامة : ومنها
له، وإن الحظ املالحظ ماقال اجلاحظ، فاعتراض ال يرد، وقياس ال يضطرد، جبذا واهللا عيش أهل حاله، وفضل ما

  .التاديب، فال بالضنك وال باجلديب، معاهدة اإلحسان
ومشاهدة الصور احلسان، مييناً إن املعلمني لسادة املسلمني، وإين ألنظر منهم، كلما خطرت على املكاتب، أمراً 

مسيطرالدرة، متقطب األسرة، متنمر للوارد تنمر اهلرة، يغدو إىل مكتبه، واألمري ف ميوكبه،  فوق املراتب، من كل
حىت إذا استقل يف فرشه، واستوىل على عرشه، وترمن بتالوة قانونه وورشه، أطهر للخلق احتقاراً، وأندى باجلبال 

يف إيوانه، والرشيد يف زمانه، واحلجاج  وقاراً، ورفعت إليه اخلصوم، ووقف بني يديه الظامل والظلوم، فتقول كسرى
أستغفر . وإذا استوىل على البدر السرار، وتبني للشهر القرار، وحترك إىل اخلوج، حترك القرد إىل الفرج. بني أعوانه

اهللا مما يشق على سيدي مساعه، وتشمئز من ذكراه طباعه، شيم اللسان، خلط اإلساءة باإلحسان، والغفلة من 
  .صفات اإلنسان

فأي عيش هذا العيش، وكيف حال أمري هذا اجليش، طاعة معروقة، ووجوه إليه مصروفة، فإن أشار باإلنصات، 
وإنه أمر باإلفصاح، وتالوة األلواح، عال الضجيج . تتحقق الفصات، فكأمنا طمس األفواه، والم بني الشفاه

وغمزة الحتس، ووعد يستنجز،  وكم بني ذلك من رشوة تدمن،. والعجيج، وحف به كما حف بالبيت احلجيج
وقد بعثت بدعابيت هذه مع إجالل قدره، . هنا اهللا سيدي ماخوله، وأنساه بطيب آخره أوله. وحاجٍة تستعجل وحتفز

والثقة بسعة صدره، فليتلقها بيمينه، ويفسح هلا يف املرتبة بينه وبني خدينه، ويفرغ ملراجعتها وقتاً من أوقاته، مبقتضى 
  .نه، والسالمدينه، وفضل يقي

  :ومن شعره ما كتب به إىل
  يف احلب قامية على العذال... آيات حسنك حج للقال 

  ببالغٍة قد أيدت جبمال... يا من سبا طوعاً عقول ذوي النهى 
  جيلو ويتلو من سىن مقال... يستعبد األبصار واألمساع ما 

  وقفت فطريك ال مير ببال... وعليك أهواء النفوس بأسرها 
  ملا احتللت هبا وحيد كمال... يه يف البالغة راية رفعت لر

  تعنو البدور لنوره املتالل... وغدت تباهي منك بالبدر الذي 
  وداً ينافس فيك كل مقال... مإذا ترى يا ابن اخلطيب خلاطب 

  مشفوعة أفرادها مبعال... جذبته حنو هواك غر حماسن 
  لفزالهلا يزري بكل زال... ومشايل رقت لرقة طبعها 

  تزهو احلال وحيل قدر احلال... وحلى آداب مبثل نفيسها 

  فمقصر من قاسها بالل... يستخدم الياقوت عند نظامها 
  فغدا املقدم تابعاً للتال... سبق األخري األولني بفضلها 
  تبدو تصان من احلجا حبجال... شغفي بذكر من عقايلها إذا 
  قدها والكالطيب الثنا لن... فابعث هبا نلت املنا ممهورة 



  بسناك يف األفعال واألقوال... ال زلت مشساً يف الفضايل يهتدي 
  بكر الزمان رواف اآلصال... مث السالم عليك يترى ما تلت 

  :ومن الدعابة، وقد وقعت إليها اإلشارة من قبل، ما كتب به إليه صديقه املالطف أبو علي بن عبد السالم
  نحك النصيحةجاء مي... أبا عبد اهللا نداء خل ويف 
  وخذالنا أما ختشى الفضيحة... إىل كم تألف الشبان غياً 

  :فأجابه رمحه اهللا
  ومن طابت أرومته الصرحية... فديتك صاحب السمة املليحة 

  فما عنه حيل بأن أزحيه... ومن قليب وضعت له حمالً 
  وأكباد لفرقتكم قرحية... نأيت فدمع عيين يف انسكاب 

  وهل نوم ألجفان جرحية... د وطريف ال يتاح له رقا
  أتت منكم بألفاظ فصيحة... وزاد تشوقي أبيات شعر 
  قصدت هبا مداعبة قبيحة... ومل تقصد هبا جداً والكن 
  وخذالنا أما ختشى الفضيحة... فقلت أتألف الشبان غيا 

  وأحوايل خبلطتهم جنيحة... وفيهم حرفيت وقوام عيشي 
  مصابيح صبيحةوأوجههم ... وأمري فيهم أمر مطاع 

  وتعرف ذاك معرفة صحيحة... وتعلم أنين رجل حصور 
وملا اشتهر املشيب بعارضه وملته، وخفر الدهر لعمود صباه وإذمته، أقلع واسترجع، وتأمل ملا فرط : قال يف التاج

  .وتوجع، وهو اآلن من جلة اخلطباء، طاهر العرض والثوب، خالص من الشوب، باد عليه قبول قابل التوب
  .يف آخر صفر من عام مخسني وسبعماية يف وقيعة الطاعون العام، ودخل غرناطة: فاته رمحه اهللاو

  ومن الغرباء يف هذا الباب
  حممد بن مرزوق العجيسي

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجيسي من أهل تلمسان، يكىن أبا عبد اهللا، ويلقب من 
  لديناأللقاب املشرقية بشمس ا

  حاله
هذا الرجل من طرف دهره ظرفاً وخصوصية ولطافة، مليح التوسل حسن اللقاء، مبذول البشر، كثري التودد، 

نظيف البزة، لطيف التأيت، خري البيت، طلق الوجه، خلوب اللسان، طيب احلديث، مقدر األلفاظ، عارف 
واألمراء، يسحرهم خبالبة لفظه، ويفتلهم  باألبواب، درب على صحبة امللوك واألشراف، متقاض إليثار السالطني

يف الذروة والغارب بتنزله، ويهتدي إىل أغراضهم الكمينة حبذقه، ويصنع غاشيتهم بتلطفه، ممزوج الدعابة بالوقار، 
والفكاهة بالنسك، واحلشمة بالبسط، عظيم املشاركة ألهل وده، والتعصب إلخوانه، إلف مألوف، كثري األتباع 

لرقاع يف سبيل الوساطة، جمدي اجلاه، غاص املنزل بالطلبة، منقاد الدعوة، بارع اخلط، أنيقه، عذب والعلق، مسخر ا
التالوة، متسع الرواية، مشارك يف فنون، من أصول وفروع وتفسري، يكتب ويشعر ويقيد ويؤلف، فال يعدو السداد 

من جناب والده رمحه اهللا، فحج رحل إىل املشرق يف كنف حشمة . يف ذلك، فارس منرب غري جزوع وال هيابة
وجاور، ولقي اجللة، مث فارقة، وقد عرف باملشرق حقه، وصرف وجهه إىل املغرب، فاشتمل عليه السلطان أبو 



احلسن أمريه، اشتماالً خلطه بنفسه، وجعله مفضي سره، وإمام مجعته وخطيب منربه، وأمني رسالته، فقدم يف 
نية وأربعني وسبعماية، واجذبه سلطاهنا رمحه اهللا، وأجراه على تلك الوترية، غرضها على األندلس يف أواخر عام مثا

ويف . فقلده اخلطبة مبسجده يف السادس لصفر عام ثالثة ومخسني وسبعماية، وأقعده لإلقراء باملدرسة من حضرته
فاغتنم العربة، أخريات عام أربعة ومخسني بعده أطرف عنه حفن بره، يف أسلوب طماح ودالة، وسبيل هوى وقحة، 

وانتهز الفرصة، وأنفذ يف الرحيل العزمة، وانصرف عزيز الرحلة، مغبوط املنقلب، يف أوايل شعبان عام أربعة 
ومخسني وسبعماية، فاستقر بباب ملك املغرب، أمري املؤمنني أيب عنان فارس يف حمل جتلة، وبساط قرب، مشترك 

  .اله ويزيده من فضلهاجلاه، جمدي التوسط، ناجع الشفاعة، واهللا يتو
  مشيخته

من كتابه املسمى عجالة املتسوفز املستجاز يف ذكر من مسع من املشايخ دون من أجاز، من أئمة املغرب والشام 
فممن لقيه باملدينة املشرفة على ساكنها الصالة والسالم، اإلمام العالمة عز الدين حممد أبو احلسن ابن . واحلجاز

ومنهم . احب خطيت اإلمامة واخلطابة باملسجد النبوي الكرمي، وأفرد جزءاً يف مناقبهعلي بن إمسعيل الواسطي ص
الشيخ اإلمام مجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن عيسى اخلزرجي السعدي العبادي، حتمل عن 

ت باملسجد الكرمي والشيخ اإلمام خادم الوق. عفيف الدين أيب حممد عبد السالم بن مزروع وأيب اليمن وغريه
ومبكة شرفها اهللا، الشيخ املعمر الثقة شرف الدين أبو . ونائب اإلمامة واخلطابة به، ومنشد األمداح النبوية هنالك

والشيخ . وال شيخ الصاحل شرف الدين خضر بن عبد الرمحن العجمي. عبد اهللا عيسى بن عبد اهللا احلجي املكي
والشيخ اإلمام الصاحل أبو حممد عبد اهللا بن . سعود بن إبراهيم اآلبلي املصريمقري احلرم برهان الدين إبراهيم بن م

والشيخ قاضي القضاة وخطيب اخلطباء . أسعد الشافعي احلجة، انتهت إليه الرياسة العلمية واخلطط الشرعية باحلرم
. يخ عالء الدين القونويومبصر الش. عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن حممد بن مجاعة الكناين قاضي القضاة مبصر

ومسع من عدد . والتقي السعدي، وقاضي القضاة القزويين، والشرف أقضى القضاة اإلمخيمي، وكثريون غريهم
  .عديد آخر من أعالم القضاة واحلفاظ والعلماء بتونس، وجبابة، والزاب، وتلمسان

  حمنته

، وتوقع عودة األمر إليه، وقد ألقاه اليم بالساحل اقتضى اخلوض الواقع بني يدي تاميل األمري أيب احلسن رمحه اهللا
مبدينة اجلزاير، أن قبض عليه بتلمسان، أمراؤها املتوثبون عليها يف هذه الفترة، من بين زيان، إرضاء لقبيلهم، املتهم 

مبداخلته، وقد رحل عنهم دسيساً من أمريهم عثمن بن حيىي بن عبد الرمحن بن يغمراسن، فصرف مأخوذاً عليه 
. طريقه، منتهباً رحله، منتهكة حرمته، وأسكن قرارة مطبق عميق القعر، مقفل املسلك، حريز القفل، ثاين اثنني
ولزمان . وأليام قتل ثانيه ذحباً مبقربة من شفى تلك الركية، وانقطع لشدة الثقاف أثره، أيقن الناس بفوات األمر فيه

ه إىل الكرامة، فنجا وال تسل كيف، وخلصه اهللا خالصاً مجيالً، من حمنته ظهرت عليه بركة سلفه، يف خرب ينظر بطرق
  .وقدم على األندلس، واهللا ينفعه مبحنته
  شعره وما وقع من املكاتبة بيين وبينه

ركب مع السلطان خارج احلمراء، أيام ضربت اللوز قباهبا البيض، وزينت الفحص العريض، والروض األريض، 
  :فارجتل يف ذلك
  حيكى النجوم إذا تبدت يف احللك... ر يف أغصانه أنظر إىل النوا



  عميت بصرية من بغريك مثلك... حياً أمري املسلمني وقال قد 
  فمحاسن األيام تومي هيت لك... يا يوسفاً حزت اجلمال بأسره 
  فيقال فيه ذا مليك أو ملك... أنت الذي صعدت به أوصافه 

  :ين مبنزل الشاطيب على مرحلة منها مبا نصهوملا قدمت على مدينة فاس يف غرض الرسالة، خاطب
  أبشر مبا تلقاه من أفراح... يا قادماً وايف بكل جناج 

  تنل املىن وتفز بكل مساح... هذي ذرى ملك امللوك فلذ هبا 
  تظفر ببحر يف العلى طفاح... مغين اإلمام أيب عنان ميمن 

  ضاحبسواه قاس البحر بالضح... من قاس جود أيب عنان ذي الندى 
  قبل السوال وقبل بسطة راح... ملك يفيض على العفاة نواله 

  ذكر حماه من نداه ماح... فلجود كعب وابن سعدي يف الندى 
  من أرحيي للندى مرتاح... ما أن رأيت وال مسعت مبثله 

  قد أحلفوا منه بظل جناح... بسط األمان على األنام فأصبحوا 
  حكى سح الغمام الساححىت ... ومهي على العافني سيب نواله 

  وأعيت ألسن املداح... فنواله وجالله وفعاله فاقت 
  وبه الدنا أضحت تروق وأصبحت كل املىن تنقاد بعد مجاح

  متالفة األحزان واألتراح... من كان ذا ترح فرؤية وجهه 
  تبغيه من أمل ونيل جناح... فاهنض أبا عبد اإلله تفز مبا 

  من راحة املوىل بكل صباح ...ال زلت ترتشف األماين راحة 

واحلمد هللا يا سيدي وأخي على نعمه اليت ال حتصى محداً يؤم به مجيعنا املقصد األسىن، فيبلغ األمد األقصى، فطاملا 
كان معظم سيدي لألسى يف خبال، ولألسف بني اشتغال بال، واشتغال بلبال، ولقدومكم على هذا املقام العلي يف 

يف حتقق وقوعه من غري شك وال ارتياب، فها أنت جتتلي، من هذا املقام العلي، لتشيعك ارتقاب، وملواعدكم بذلك 
ولسيدي الفضل يف قبول . وجوه املسرات صباحاً، وتتلقى أحاديث مكارمه ومواهبه مسندة صحاحاً حبول اهللا

لعمري لقد كان و. مركوبه الواصل إليه بسرجه وجلامه، فهو من بعض ما لدي احملب من إحسان موالي وإنعامه
  .فاحلمد هللا الذي يسر يف إيصاله على أفضل أحواله. وافداً على سيدي يف مستقره مع غريه

  :فراجعته بقويل
  والقرب خيفض للجنوح جناح... راحت تذكرين كؤوس الراح 

  دل النسيم على انبالج صباح... وسرت تدل على القبول كأمنا 
  وقالدة ووشاحعن دملج ... حسناء قد غنيت حبسن صفاهتا 

  بسعوده األقالم يف األفراح... أمست حتض على اللياذ مبن جرت 
  مشس املعايل األزهر الوضاح... خبليفة اهللا املؤيد فارس 

  كالزهر أو كالزهر يف األدواح... ما شيت من مهم ومن سيم غدت 
  أين يقاس الغمر بالضحضاح... فضل امللوك فليس يدرك شأوه 

  انه املنصور أو حبسامه السفاحأسىن بين عباسهم بلو



  تزهي ببدر هدى وحبر مساح... وغدت مغاين امللك ملا حلها 
  يف العرف منها راحة األرواح... وحياة من أهداك حتفة قادم 
  روحي ورحياين األريج وراح... ما زلت أجعل ذكره وثناءه 
  كتمازج األجسام باألرواح... ولقد متازج حبه جبوارحي 

  أمري لطرت إليه دون جناح... ت يوماً يف يدي ولو أنين أبصر
  من قربه نفسي بفوز قداح... فاألن ساعدين الزمان وأيقنت 

  لنداء ود يف عالك صراح... إيه أبا عبد اإلآله وإنه 
  ركدت ملا خبت اخلطوب رياح... أما إذا استنجدتين من بعد ما 

  قررت عجزي وأطرحت سالح... فأليكها مهزولة وأنا امرؤ 

وصلتين رقعتك اليت ابتدعت، وباحلق من مدح املوىل . أبقاك اهللا لعهد حتفظه، وويل بعني الوالء تلحظه: يديس
اخلليفة صدعت، وألفتين وقد سطت يب األوحال، حىت كادت تتلف الرحال، واحلاجة إىل الغذاء، قد مشرت كشح 

صالة الطني، والفكر قد غاض معينه، وضعف البطني، وثانية العجماوين قد توقع فوات وقتها، وإن كانت صالهتا 
وعلى اهللا جزاء املوىل الذي يعينه، فعزتين بكتيبة بيان أسدها هصور، وعلمها منصور، وألفاظها ليس فيها قصور، 
ومعانيها عليها احلسن مقصور، واعتراف مثلي بالعجز يف املضايق حول ومنة، وقول ال أدري للعامل فكيف لغريه 

رتين مبا يقل ملهديه بذل النفوس وإن جلت، وأطلعتين من اسراء على وجه حتسده الشمس إذا ال كنها بش. جنة
وهذا هو . جتلت، مبا أعلمت به من مجيل اعتقاد موالنا أمري املؤمنني أيده اهللا، يف عبده، وصدق املخيلة يف كرم جمده

ف بصفة من يبدأ بالنوال، من قبل وتلك اخلالفة املولوية تتص. اجلود احملض، والفضل الذي شكره هو الفرض
نسأل اهللا أن يبقى منها على اإلسالم أويف . الضراعة والسؤال، من غري اعتبار لألسباب، وال جمازاة لألعمال

ووصل ما بعثه سيدي صحبتها من اهلدية، والتحفة الودية، وقبلتها امتثاالً، . الظالل، ويبلغها من فضله أقصى اآلمال
وسيدي يف الوقت أنسب إىل اختاذ ذلك اجلنس، وأقدر على االستكثار من إناث اليهم . ومجاالً واستجليت منها عتقاً

وأنا ضعيف القدرة، غري مستطيع لذلك إال يف الندرة، فلو رأى سيدي، ورأيه سداد، وقصده فضل . واإلنس
بسط خاطري ومجعه، وعمل يف ووداد، أن ينقل القضية إىل باب العارية من باب اهلبة مع وجوب احلقوق املترتبة، ل

رفع املؤنة على شاكلة وجنره، وسيدي يف اإلسعاف على اهللا أجره، وهذا أمر عرض، وفرض فرض، وعلى نظره 
والسالم على سيدي من معظم قدره، وملتزم بره، ابن اخلطيب، يف ليلة . املعول، واعتماد إغضائه هو املعقول األول
ة مخسة ومخسني وسبعماية، والسماء قد جادت مبطر سهرت منه األجفان، األحد السابع والعشرين لذي قعدة سن

  .وظن أنه طوفان، واللحاق يف غد بالباب املولوي، مؤمل حبول اهللا
ومن الشعر املنسوب إىل حماسنه، ما أنشد عنه، وبني يديه، يف ليلة امليالد املعظم، من عام ثالثة وستني وسبعماية 

  :مبدينة فاس احملروسة
  باهللا بلغ خرب... سيم السحر أيا ن

  جررت فضل املثزر... إن أنت يوماً باحلمى 
  فوق الكثيب األعفر... مث حثثت اخلطو من 
  خفى وطئ املطر... مستقرياً يف عشبه 

  تروى عن الضحاك يف الروض حديث الزهر



  بالعبري أو بالعنرب... خملق األذيال 
  وجدي هبم وسهري... وصف جلريان احلمى 

  ودي صروف الغري... ا غريت وحقهم م
  هللا عهد فيه قضيت محيد األثر

  أيامه هي اليت أحسبها من عمري
  عيب بغري القصر... ويا لليل فيه ما 

  العمر فينان ووجه الدهر طلق الغرر
  والشمل باألحباب منظوم كنظم الدرر

  شائبة من كدر... صفو من العيش بال 
  األنس حىن الثمر... ما بني أهل تقطف 

  ني آمال تبيح القرب صايف الغدروب
  يا شجرات احلي حياك احليا من شجر

  تلك املغاين فكري... إذا أجال الشوق يف 
  خرجت من خدي حديث الدمع فوق الطرر

  دمعي صحاح اجلوهري... وقلت يا خد ارو من 
  كالورقاء عند السحر... عهدي حبادي الركب 
  واليعمالت تنربى... والعيس جتتاب الفال 

  ط باألخفاف مظلوم الربا وهو بريختب
  والتفت عن حور... قد عطفت عن ميد 

  قسي سري ما سوى العزم هلا من وتر
  حىت إذا األعالم حلست حلفي البشر
  واسبتشر النازح بالقرب ونيل الوطر

  وعني امليقات للسفر جناح السفر
  باحلج أو معتمر... والناس بني حمرم 

  لبيك لبيك إله اخللق باري الصور
  والحت الكعبة بيت اهللا ذات األثر
  مقام إبراهيم واملأمن عند الذعر

  واغتنم القوم طواف القادم املبتدر
  وأعقبوا ركعيت السعي استالم احلجر

  كل عرف أذفر... وعرفوا يف عرفات 
  مث أفاض الناس سعياً يف غد للمشعر
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

  قبل الصباح املسفر... فوقفوا وكربوا 
  وأيقنوا بالظفر... ويف مىن نالوا املىن 
  ت كان حلق الشعر... وبعد رمى اجلمرا 

  واهللا وذاك النفر... أكرم بذاك الصحب 
  يا رحبه من متجر... يا فوزه من موقف 

  تع وطواف الصدر... ان الودا حىت إذا ك
  أو جلد مل يغدر... فأي صرب مل خين 

  وسلوة مل هتجر... وأي وجد مل يصل 
  ما أفجع البني لقلب الواله املستغفر

  ل اهللا سري الضمر... مث ثنوا حنو رسو 
  ألالء نور نري... فعاينوا يف طيبة 

  زاروا رسول اهللا واستشفعوا بلثم اجلدر
  وعرجوا يف األثر... نالوا به ما أملوا 

  بكر الرضا وعمر... على الضجيعني أىب 
  زيارة اهلادي الشفيع جنة يف احملشر

  ء قاصد مل يزر... فأحسن اهللا عزا 
  ربع ترى مستنزل اآلي به والسور

  وملتقى جربيل باهلادي الزكي العنصر
  وروضة اجلنة بني روضة ومنرب

  منخب اهللا وخمتار الورى من مضر
  مالبس اخللق عرى... كون من واملنتقى وال

  من زحل أو مشتر... إذ مل يكن يف أفق 
  ذو املعجزات الغر أمثال النجوم الزهر

  منها انشقاق القمر... يشهد بالصدق له 
  نطق احلصى والشجر... والضب والظيب إىل 

  ع يف صحيح اخلرب... من أطعم األلف بصا 
  ء الراحة املنهمر... واجليش رواه مبا 

  فاتت منال الفكر... الكون اليت  يا نكتة
  ئح واملبتكر... يا حجة اهللا على الرا 
  اهللا وخري البشر... يا أكرم الرسل على 



  يا من لدي مولده املقدس املطهر
  ضاقت قصور قيصر... إيوان كسرى ارتج إذ 

  كأهنا مل تسعر... وموقد النار طفا 
  يا مفزعي يا وزري... يا عمديت يا ملجئي 

  اللواء واحلوض وورد الكوثر يا من له
  رهن العذاب األكرب... يا منقد الغرقي وهم 

  بؤت بسعي املخرب... إن مل حتقق أملي 
  نور الدجا املعتكر... صلى عليك اهللا يا 

  من غفليت يف غمر... يا ويح نفسي كم أرى 
  واحسروا من قلة الزاد وبعد السفر

  حيجين واهللا بالربهان وعظ املنرب
  لو حركت من نظر... ن خطب يا حسنها م

  لو أورقت من مثر... يا حسنها من شجر 
  أومل األوبة واألمر بكف القدر

  من شهر لشهر... أسوف العزم هبا 
  من رجب لصفر... من صفر لرجب 
  األيام باملنتظر... وليس ما مر من 

  سالمة يف غرر... وقل ما أن محدت 
  عن طلب املنكسر... ويل غرمي ال يين 

  جدي قد بدا الصبح أال فاعتربي يا نفس
  واتعظي مبن مضى وارتدعى وازدجرى

  مرتقب فشمري... ما بعد شيب الفود من 
  يف قلعة أو سفر... أنت وإن طال املدى 

  وليس من عذر يقيم حجة املعتذر
  تسرق طيب العمر... يا ليت شعري واملىن 
  أو رجعة أو صدر... هل ارجتى من عودة 

  من سلف ومعثر ...مقتدياً مبن مضى 
  نالوا جوار اهللا وهو الفخر للمفتخر

  النا بلوغ الوطر... أرجو بإبراهيم مو 
  يف الصدق منه املمتر... فوعده ال ميتزي 

  واخلري ابن اخلري... فهو اإلمام املرتضى 
  باملرهفات البتر... أكرم من نال املىن 

  ممهد امللك وسيف احلق والليث اجلري



  فاق حبسن السري... خليفة اهللا الذي 
  العلباء وفق اخلرب... وكان منه اخلرب يف 

  فصدق التصديق من مرآه للتصور
  ورد له وصدر... ومستعني اهللا يف 

  فاق امللوك الصيد باجملد الرفيع اخلطر
  منسية مل تذكر... فأصبحت ألقاهبم 

  وصف العديد األكثر... وحاز منهم أوحد 
  عسكره املظفر... برأيه املأمون أو 

  بعزمه املقتدر... بسيفه السفاح أو 
  بالذابل املستنصر... بالعلم املنصور أو 

  بابن اإلمام الطاهر الرب الزكي السري
  مدحك قد علم نظم الشعر من مل يشعر

  فلم يقصر مضور... فإن يقصر ظاهري 
وملا نكبه مل . يق مبثلهومحيد سعيه، ما يل. ووردت على باب السلطان الكبري العامل أيب عنان، فبلوت من مشاركته

أقصر عن ممكن حيلة يف أمره وملا هلك السلطان أبو عنان رمحه اهللا، وصار األمر ألخيه املتالحق من األندلس أيب 
سامل بعد الولد املسمى بالسعيد كان ممن دمث له الطاعة، وأناخ راحلة امللك، وحلب ضرع الدعوة، وخطب 

قود من لدن األب، مشدود من لدن القربة، فاستحكم عن قرب، عروس املوهبة، فأنشب ظفره يف متات مع
حبيث ال . واستغلظ عن كثب، فاستوىل على أمره، وخلطه بنفسه، ومل يستأثر عنه ببثة، وال انفرد مبا سوى بضع أهله

وقفت يقطع يف شيء إا عن رأيه، وال ميحو ويثبت إال واقفاً عند حده، فغشيت بابه الوفود، وصرفت إليه الوجوه، و
عليه اآلمال، وخدمته األشراف، وجلبت إىل سدته بضايع العقول واألموال، وهادته وخدمته األشراف، وجلبت إىل 

إن حضر أجرى . سدته بضايع العقول واألموال، وهادته امللوك، فال حتدو احلداة إال إليه، وال حتط الرحال إال لديه
مث انفرد أخرياً . مكاتبة، وإن غاب، ترددت الرقاع، واختلفت الرسلالرسم، وأنفذ األمر والنهي حلظاً أو سراراً أو 

ببيت اخللوة، ومنتبذ املناجاة، من دونه مصطف الوزراء، وغايات احلجاب، فإذا انصرف تبعته الدنيا، وسارت بني 
فذادهم يديه الوزراء، ووقفت ببابه األمراء، قد وسع الكل حلظه، ومشلهم حبسب الرتب واألموال رعيه، ووسم أ

الكن رضي الناس غاية ال تدرك، واحلقد بني بين آدم قدمي، وقبيل امللك مباين . تسويده، وعقدت ببنان عليتهم بنانه
ملثله، فطويت اجلوانح منه على سل، وحنيت الضلوع على بث، وأغمضت اجلفون على قذى إىل أن كان من نكبته 

  .ما هو معروف جعلها اهللا له طهوراً
دثة على السلطان باألندلس، وكان حلاق مجيعنا باملغرب، جنيت مثرة ما أسلفته يف وده، فويف كيل وملا جرت احلا

الوفا، وأشرك يف اجلاه، وأدر الرزق، ورفع اجمللس بعد التسبيب يف اخلالص، والسعي يف اجلرب، جربه اهللا تعإىل وكان 
  .تى اهللا بقلب سليمله أحوج ما يكون إىل ذلك، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أ

وملا انقضى أمر سلطانه رمحه اهللا، وقذف به حبر التمحيص إىل شطه، وأضحى جو النكبة بعد انطباقه، آثر التشريق 
بأهله ومجلته، واستقر بتونس، خطيب اخلالفة، مقيماً على رمسه من التجلة، ذايع الفضل هنالك واملشاركة، وهو 

  .لهحباله املوصوفة إىل اآلن كان اهللا 



وكنت أحسست منه يف بعض الكتب الواردة، صاغية إىل الدنيا، وحنيناً ملا فارق من غرورها، فحملين الطور الذي 
ارتكبته يف هذه األيام بتوفيق اهللا، على أن خاطبته هبذه الرسالة، وحقها أن جيعلها خدمة امللوك ممن ينسب إىل نبل، 

سيدي، الذي يده البيضاء مل تذهب بشهرهتا املكافاة، ومل : ه، وهيأو يلم مبعرفة، مصحفاً يدرسه، وشعاراً يلتزم
ختتلف يف مدحها األفعال، وال تغايرت يف محدها الصفات، وال تزال تعترف هبا العظام الرفات، أطلقك اهللا من أسر 

لك على الكون، كما أطلقك من أسر بعضه، ورشدك يف مسايه العالية وأرضه، وحقر احلظ يف عني بصريتك مبا حيم
اتصل يب اخلرب السار من تركك لشأنك، وإجناء اهللا إياك مثرة إحسانك، وإجنياب ظالم الشدة احلالك، عن . رفضه

فكربت النتشاق عفو اهللا العاطر، واستعربت لتضاؤل الشدة بني يدي الفرج، ال بسوى ذلك من رضى . أفق حالك
ئ وظل ليس له من األمر شيء، ونسأله جل وتعإىل أن جيعلها خملوق يومر فيأمتر، ويدعوه القضاء فيبتدر، إمنا هو في

آخر عهدك بالدنيا وبنيها، وأول معارج نفسك، اليت تقرهبا من احلق وتدنيها، وكأنين واهللا أحس بثقل هذه الدعوة 
مل على مسعك، ومضادهتا وال حول وال قوة إال باهللا لطبعك، وأنا أنافرك إىل العقل الذي هو قسطاس اهللا يف عا

اإلنسان، واآللة لبث العديل واإلحسان، وامللك الذي يبني عنه ترمجان اللسان، فأقول ليمت شعرى ما الذي غبط 
وإن بلغ من زبرجها الرتبة العليا، وأفرض املثال حلالة إقباهلا، ووصل حباهلا، وضراعة سباهلا، . سيدى بالدنيا
والة اليت تديل من النعيم الباسا، ولزوم املنافسة اليت تعادى ألتوقع املكروه صباح مسا، وارتقاب احل. وخشوع جباهلا

ألترثبق العتب، حىت على التقصري يف الكتب، وظعينة جار اجلنب، وولوع الصديق بإحصاء . األشراف والرؤسا
أال ستهدافك للمضار اليت . ألنسبة وقايع الدولة إليك وأنت بري، وتطويقك املوبقات وأنت منها عرى. الذنب

ألتقليدك . تجها غرية الفروج، واألحقاد اليت تضطبنها ركبة السروج وسرحة املروج، وجنوم السما ذات الربوجتن
التقصري فيما ضاقت عنه طاقتك، وصحت إليه فاقتك، من حاجة ال يقتضي قضاها الوجود، وال يكيفها الركوع 

وعجاجة شر تلبد، وأقبوحة ختلد وتوبد  ألقطع الزمان بني سلطان يعبد، وسهام للغيوب تكبد،. للملك والسجود
أملباكرة كل عايب . ألوزير يصانع ويداري، وذي حجة صحيحة جيادل يف مرضاة السلطان وميارى، وعورة التوارى

حاسد، وعدو ومستأسد، وسوق لإلنصاف والشفقة كاسد، وحال فاسد، أللوفود تتزاحم بسدتك، مكلفة لك غري 
أجللساء ببابك، ال يقطعون زمن رجوعك . ا، قلبت عليك السما من فوقكما يف طوقك، فإن مل تنل أغراضه

وإيابك، إال بقبيح اغتيابك، فالتصرفات متقت، والقواطع النجوميات توقت، واألالقى تبث، والسعايات حتث، 
سري والسماجد يشتكى قيها البث، يعتقدون أن السلطان يف يدك، مبنزلة احلمار املدبور، واليتيم احملجور، واأل

وال أمل يف امللك وال أرب، وال موجدى ألحد كامنة، وللشر ضامنة، وليس يف . املامور، ليس له شهرة وال غضب
نفسه عن رأي نفرى، وال بإزاء ماال يقبله نزوة وطفرة، إمنا هو جارحة لصيدك، وعان يف قيدك، وآلة لتصرف 

اس بامسك، مث ميزقون بالغيبة مزق جسمك، قد الشرار يسملون عيون الن. كيدك، وأنك علة حيفه، ومسلط سيفه
تنخلهم الوجود أخبث مافيه، واختارهم السفيه فالسفيه، إذا اخلري يسره اهللا عن الدول وخيفيه، ويقنعه بالقليل 

فهم ميتاحون بك، ويولونك املالمة، ويقتحمون عليك أبواب القول، ويسدون طرق السالمة، وليس لك يف . فيكفيه
مايعوزك مع ارتفاعه، واليفوتك مع انقشاعه، وذهاب صداعه، من غذاء يشبع، وثوب يقنع، وفراش  أثناء هذه إال

وماالفاية يف فرش حتتها محر الغضا، ومال من ورايه سوء القضا، وجاه حيلق عليه سيف . ينيهم، وخدمي يقعد ويقيم
الذي تعلم أهنا فيه متلك، فكيف ينسب إىل مننضا، وإذا بلغت النفس إىل االلتذاذ مبا المتلك، واللجاج حول املسقط 

نبل أو يسر مع السعادة يف سبل، وإن وجدت يف القعود مبجلس التحية بعض األرحيية، فليت شعرى أي شيء 
أو شعرت ببعض . زادها، أو معىن أفادها، إال مباكرة وجه احلاسد، وذي القلب الفاسد، ومواجهة العدو املستاسد



إمنا احللية وافتك من . لناس، هل التذت إال حبلم كاذب، أو جذهبا غري الغرور جماذباإليناس يف الركوب بني ا
  حيدق إىل البزة، ويستطيل مدة العزة، ويرتاب إذا حدث خبربك، ويتبع بالنقد والتجسس مواقع نظرك

ه، ومينعك من شارة أنسك، وحيتال على فراغ كيسك، ويضمر الشر لك ولرسيك، وأي راحة ملن اليباشر قصد
ويسري مىت شا وحده، ولو صح يف هذه احلال هللا حظ، وهبه زهيداً، أوعني للرشد عمالً محيداً، لساغ الصاب، 

الكن الوقت أشغل والفكر أوغل، والزمن قد غمرته احلصص الومهية، . وخفت األوصاب، وسهل املصاب
ا يومه فتدبري، وقبيل ودبري، وأمور يعيا أما ليله ففكر أو نوم، وعتب جير الضراس ولوم، وأم. واستنفدت منه الكمية

وواهللا ياسيدي، ومن فلق احلب وأخرج . هبا ثبري، وبالء مبري، ولغط اليدخل فيه حكيم كبري، وأنا مبثل ذلك خبري
األب، وذرا من مشى ومادب، ومسى نفسه الرب، لو تعلق املال الذي جيده هذا الكدح، ويورى سقيطه هذا 

وزامحت البدر بدره باملناكب، الورثه عقب، والخلص به حمتقب، وال فاز به سافر وال  القدح، بإذيال الكواكب،
فأين الرباع املقتناة، وأين الديار املبتداة، وأين احلدايق املغترسات، وأين . والشاهد الدول واملشامي األول. منتقب

اهللا بتتبريها، وإدناء وتار التيار من دنانريها،  الذخاير املختلسات، وأين الودايع املؤملة، وأين األمانات احململة، تأذن
فقفلما تلقى أعقاهبم إال أعرباً للطمور، مترمقني جبرايات الشهور، متعللني باهلباء املنثور، يطردون من األبواب اليت 

حجب عندها آباؤهم، وعرف منها إباؤهم، وشم من مقاصريها عنربهم وكباؤهم، مل تساحمهم األيام إال يف إرث 
هذه أعزك اهللا حال قبوهلا ماهلا مع الترفيه، وعلى فرض . حمررٍ، أو حالل مقرر، ورمبا حمقة احلرام، وتعذر منه املرام

وأما ضده من عدو يتحكم وينتقم، وحوت بغى يبتلع ويلتقم، وطبق حيجب . أن يستويف العمر يف العز مستوفيه
ق، وشوبوب عذاب ميزق اإلبشار الرقاق، وغيلة يهديها اهلواء ويطيل يف التراب الثوا، وثعبان قميد يعض السا

الواقب الغاسق، ويوجرعها العدو الفاسق، مع األفوال وال شروق، فهل يف شئ من هذا مغتبط لنفس حرة، أو 
واحسرتاه لألحالم ضلت، ولألقدام زلت، وياهلا مصيبة جلت، ولسيدي أن يقول . . مايساوى جرعة حالٍ مرة

املوعظة واستجفاهنا، ومراودة الدنيا بني خالهنا وأكفايها، وتناسى عدم وفايها، فأقول الطبيب حكمت على باستثقال 
وكيف ال وأنا أقف على السحاآت، خبط سيدي، من مطارح االعتقال، . بالعلل أدرى، والشفيق بسوء الظن مغرى

حلداد، وحيث جيمل متثله أال ومثاقف النوب الثقال، وحلوات االستعداد للقاء اخلطوب الشداد، ونوش األسنة ا
وأتعرف أهنا قد مألت اجلو الدو، وقصدت اجلماد والبو، . تصرف يف غري اخلضوع هللا بناناً، واليثىن ملخلوق عناناً

تقتحم أكف أوىل الشمات، وحفظة املذمات، وأعوان النوب امللمات، زيادة يف الشقا، وقصد أبرياء من االختيار 
فهذا يوصف باإلمامة، وهذا . وز على إغرب من العنقا، ومن النقاق على أشهر من البلقاواالنتق، مشتملة من التجا

ينسب يف اجلود إىل كعب بن مامة، وهذا جيعل من أهل الكرامة، وهذا جيعل من أهل الكرامة، وهذا يكلف الدعاء 
ن البحث عن السموم، وليس من أهل، وهذا يطلب منه لقا الصاحلني وليسوا من شكله، إىل ما أحفظىن واهللا م

وكتب النجوم، واملذموم من املعلوم، هال كان من ينظر يف ذلك قد قوطع بتاتاً، وأعتقد أن اهللا جعل لزمن اخلري 
والشر ميقاتاً، وأنا المنلك موتاً وال نشوراً وال حياتاً، وأن اللوح قد حصر األشياء حموراً وإثباتاً، فكيف نرجو ملا منع 

اهللا اهللا . أفيدونا ما يرجح العقيدة املقررة، نتحول إليه، وبينوا لنا احلق، نعول عليه. مما قدر إفالتاًمناالً، أو نستطيع 
ياسيدي يف النفس املرشحة، وللذات احملالت بالفضايل املوشحة، والسلف الشهري اخلري، والعمر املشرف على 

خس حلوظهم، وأقل متاعهم، وأعجل الرحلة بعد حث السري، ودع الدنيا ألهلها، فما أركس حطوظهم، وأ
ك من شارة أنسك، وحيتال على فراغ كيسك، ويضمر الشر لك :إسراعهم، وأكثر عناؤهم، وأقصر أناؤهم

ولرسيك، وأي راحة ملن اليباشر قصده، ويسري مىت شا وحده، ولو صح يف هذه احلال هللا حظ، وهبه زهيداً، أوعني 



الكن الوقت أشغل والفكر أوغل، والزمن . األوصاب، وسهل املصابللرشد عمالً محيداً، لساغ الصاب، وخفت 
أما ليله ففكر أو نوم، وعتب جير الضراس ولوم، وأما يومه . قد غمرته احلصص الومهية، واستنفدت منه الكمية

وواهللا . فتدبري، وقبيل ودبري، وأمور يعيا هبا ثبري، وبالء مبري، ولغط اليدخل فيه حكيم كبري، وأنا مبثل ذلك خبري
ياسيدي، ومن فلق احلب وأخرج األب، وذرا من مشى ومادب، ومسى نفسه الرب، لو تعلق املال الذي جيده هذا 
الكدح، ويورى سقيطه هذا القدح، بإذيال الكواكب، وزامحت البدر بدره باملناكب، الورثه عقب، والخلص به 

فأين الرباع املقتناة، وأين الديار املبتداة، وأين .  األولوالشاهد الدول واملشامي. حمتقب، وال فاز به سافر وال منتقب
احلدايق املغترسات، وأين الذخاير املختلسات، وأين الودايع املؤملة، وأين األمانات احململة، تأذن اهللا بتتبريها، وإدناء 

هور، متعللني باهلباء املنثور، وتار التيار من دنانريها، فقفلما تلقى أعقاهبم إال أعرباً للطمور، مترمقني جبرايات الش
يطردون من األبواب اليت حجب عندها آباؤهم، وعرف منها إباؤهم، وشم من مقاصريها عنربهم وكباؤهم، مل 

هذه أعزك اهللا حال قبوهلا ماهلا . تساحمهم األيام إال يف إرث حمررٍ، أو حالل مقرر، ورمبا حمقة احلرام، وتعذر منه املرام
وأما ضده من عدو يتحكم وينتقم، وحوت بغى يبتلع . فرض أن يستويف العمر يف العز مستوفيهمع الترفيه، وعلى 

ويلتقم، وطبق حيجب اهلواء ويطيل يف التراب الثوا، وثعبان قميد يعض الساق، وشوبوب عذاب ميزق اإلبشار 
، فهل يف شئ من هذا الرقاق، وغيلة يهديها الواقب الغاسق، ويوجرعها العدو الفاسق، مع األفوال وال شروق

واحسرتاه لألحالم ضلت، ولألقدام زلت، وياهلا مصيبة جلت، . . مغتبط لنفس حرة، أو مايساوى جرعة حالٍ مرة
ولسيدي أن يقول حكمت على باستثقال املوعظة واستجفاهنا، ومراودة الدنيا بني خالهنا وأكفايها، وتناسى عدم 

وكيف ال وأنا أقف على السحاآت، خبط سيدي، . يق بسوء الظن مغرىوفايها، فأقول الطبيب بالعلل أدرى، والشف
من مطارح االعتقال، ومثاقف النوب الثقال، وحلوات االستعداد للقاء اخلطوب الشداد، ونوش األسنة احلداد، 

الدو، وأتعرف أهنا قد مألت اجلو . وحيث جيمل متثله أال تصرف يف غري اخلضوع هللا بناناً، واليثىن ملخلوق عناناً
وقصدت اجلماد والبو، تقتحم أكف أوىل الشمات، وحفظة املذمات، وأعوان النوب امللمات، زيادة يف الشقا، 
. وقصد أبرياء من االختيار واالنتق، مشتملة من التجاوز على إغرب من العنقا، ومن النقاق على أشهر من البلقا

مة، وهذا جيعل من أهل الكرامة، وهذا جيعل من أهل فهذا يوصف باإلمامة، وهذا ينسب يف اجلود إىل كعب بن ما
الكرامة، وهذا يكلف الدعاء وليس من أهل، وهذا يطلب منه لقا الصاحلني وليسوا من شكله، إىل ما أحفظىن واهللا 

من البحث عن السموم، وكتب النجوم، واملذموم من املعلوم، هال كان من ينظر يف ذلك قد قوطع بتاتاً، وأعتقد أن 
جعل لزمن اخلري والشر ميقاتاً، وأنا المنلك موتاً وال نشوراً وال حياتاً، وأن اللوح قد حصر األشياء حموراً  اهللا

أفيدونا ما يرجح العقيدة املقررة، نتحول إليه، وبينوا . وإثباتاً، فكيف نرجو ملا منع مناالً، أو نستطيع مما قدر إفالتاً
يف النفس املرشحة، وللذات احملالت بالفضايل املوشحة، والسلف الشهري  اهللا اهللا ياسيدي. لنا احلق، نعول عليه

اخلري، والعمر املشرف على الرحلة بعد حث السري، ودع الدنيا ألهلها، فما أركس حطوظهم، وأخس حلوظهم، 
  :وأقل متاعهم، وأعجل إسراعهم، وأكثر عناؤهم، وأقصر أناؤهم

  ورمبا تعي السالمة... مامت إال ما رأيت 
  أو حاير يشكو ظالمه... والناس إما جائر 

  واهللا ما احتقب احلريص سوى الذنوب أو املالمة
  احلق أو يوم القيامة... هل مث شك يف املعاد 
  أهل اخلطابة واإلمامة... قولوا لنا ماعندكم 



وال استاثرت وإن رميت بأحجارى، وأوحرت املر من أشجارى، فواهللا ماتلبست منها لليوم بشيء قدمي وال حديث، 
وما أنا إال عابر سبيل، وهاجر مرعى وبيل، ومرتقب وعد قدر فيه اإلجناز، وعاكف على . بطيب فضالً عن خبيث

حقيقة ال تعرف اجملاز قد فررت من الدنيا كما يفر من األسد، وحاولت املقاطعة، حىت بني روحي واجلسد، وغسل 
أما اللباس . عادة إال قطعتها، وال جنة للصرب إال ادرعتها اهللا قليب، وله احلمد، من الطمع واحلسد، فلم أبق

وواهللا لو علمت أن . فالصوف، وأما الزهد فيما يف أيدي الناس فمعروف، وأما املال الغبيط فعلى الصدقة مصروف
سفاً، حايل هذه تتصل، وعراها التنفصل، وأن ترتييب هذا يدوم، وال جييزين الوعد احملتوم، والوقت املعلوم، ملت أ

وحسيب اهللا وكفا ومع هذا ياسيدي، فاملوعظة تتلقى من لسان الوجود، واحلكمة ضالة املؤمن يطلبها ببذل اجملهود، 
ولقد أعملت نظرى فيما يكافئ عين بعض يدك، أو ينتمي يف . ويأخذها من غري اعتبار مبحلها املذموم أو احملمود

كنت صاحب دنيا، وألفيت بذل النفس قليالً لك من غري شرٍط هذا لو . الفضل إىل أمدك، فلم أر لك الدنيا كفا
وال ثنيا، فلما أهلمين اهللا ملخاطبتك هبذه النصيحة املفرغة يف قالب اجلفا، ملن اليثبت عني الصفا، وال يشيم بارقه 

اليقني، يعلم أهنا الوفا، واليعرف قاذورة الدنيا معرفة مثلى من املتدنسني هبا ال منهمكني، وينظر عوراه الفادح بعني 
املومسة اليت حسنها زور، وعاشقها مغرور، وسرورها شرو، تبني يل أين قد كافيت صنيعتك املتقدمة، وخرجت عن 
عهدتك امللتزمة، وحمضت هللا النصح الذي يقر بعز اهللا ذاتك، ويطيب حياتك، وحيي مواتك، ويريح جوارحك من 

يف عينك إذا اعتربت، ويالشى عظاميها لديك إذا اختربت، كل  الوصب، وقلبك من النصب، وحيقر الدنيا وأهلها
من تقع عليه عينك حقري قليلن وفقري ذليل، اليفضلك بشيء إال باقتفاء رشد أو ترك غى، أثوابه النبيهة جيردها 
إال الغاسل، وعروة غريه يفصلها الفاصل، وماله احلاضر احلاصل، يعيث فيه احلسام الفاصل، واهللا ماتعني للخلف 

ماتعني للسلف، والمصري اجملموع إال إىل التلف، وال صح من اهلياط واملياط، والصياح والعياط، ومجع القرياط إىل 
القرياط، واالستظهار بالوزعة واألشراط، واخلبط واخلباط، واالستكثار واالغتباط، الغلو واالشتطاط، وبنا الصرح 

ال أمل يذهب القوة، وبنسى اآلمال املرجوة، مث نفس يصعد، وعمل الساباط، ورفع العماد وإدارة الفسطاط، إ
قل هو نبأ عظيم، . وسكرات تتردد، وحسرات لفراق الدنيا تتجدد، ولسان يثقل، عني تبصر الفراق احلق ومتقل

فاإلضراب وافضراب، والتراب التراب، وإن . مث القرب وما بعده، واهللا منجز وعيده ووعده. أنتم عنه معرضون
. يدى بقلة اجللد، لكثرة الولد، فهو ابن مرزوق، ال ابن رزاق، وبيده من التسبب، ما يتكفل بإمساك أرماقاعتذر س

أين النسخ الذي يتبلغ اإلنسان بأجرته، يف كن حجرته، البل السؤال الذي العار عند احلاجة مبعرته، السؤال واهللا 
م مبرام، وال يومن من ضرام أحرقت فيه احللل، وقلبت أقوم طريقاً، وأكرم فريقاً، من يد متتد إىل حرام، ال يقو

مث طلب عند . األديان وامللل، وضربت االبشار، وحنرت العشار، ومل يصل منه على يدي واسطة السوؤ املعشار
الشدة ففضح، وبان سومه ووضح، اللهم طهر منا أيدينا وقلوبنا، وبلغنا من االنصراف إليك مطلوبنا، وعرفنا مبن 

وحقيق على الفضالء إن جنح سيدي منها إىل إشارة، أو أعمل يف . ريك، وال يسترفد إال خربك ياأهللااليعرف غ
أولبس منها شارة، أو تشوف إىل خدمة إمارة، أال حيسنوا ظنوهنم بعدها بابن ناس، وال يغتروا . احتالهبا إضباره

، وعمرو وزيد، وضر وكيد، وطراد تقضي العمر يف سجن وقيد. بسمت وال خلقٍ وال لباس، فما عدا عما بدا
صبد، وسعد وسعيد، وعبد وعبيد، فمىت تظهر األفكار، ويقر القرار، وتالزم األدكار، وتشام األنوار، وتتجلى 

األسرار، مث يقع الشهود الذي تذهب معه األفكار، مث حيق الوصول الذي إليه من كل ماسواه الفرار، وعليه 
فباطل، والفيض الرمحاين، الذي ربابه البد هاطل، ماشاب خماطبيت لك شايبة وحق احلق، الذي ماسواه . السدار

. بريب، ولقد حمضت لك ماميحضه احلبيب إىل احلبيب، فيحمل جفا يف الذي محلت عليه الغرية، والتظن يب غريه



ين معروف يف وإن أقدر قدرى يف مكاشفة سيادتك هبذا البث، يف األسلوب الرث، فاحلق أقدم، وبناؤه اليهدم، وشأ
  مواجهة اجلبابرة، على حني يدى إىل رفدهم ممدودة، ونفس يف النفوس

املتهافتة عليهم معدودة، وشبايب فاحم، وعلى الشهوات مزاحم، فكيف يب اليوم مع الشيب، ونصح اجليب، 
اهلوى، واستكشاف العيب، إمنا أنا اليوم على كل من عرفين كل ثقيل، وسيف العدل يف كفى صقيل، أعذل أهل 

وليست النفوس يف القبول سوا، وال لكل من ضر دوا، وقد شفيت صدري، وإن جهلت قدري، فامحلين محلك اهللا 
ة عليهم معدودة، وشبايب فاحم، وعلى .على اجلادة الواضحة، وسحب عليك ستر األبوة الصاحلة، والسالم

عيب، إمنا أنا اليوم على كل من عرفين الشهوات مزاحم، فكيف يب اليوم مع الشيب، ونصح اجليب، واستكشاف ال
كل ثقيل، وسيف العدل يف كفى صقيل، أعذل أهل اهلوى، وليست النفوس يف القبول سوا، وال لكل من ضر دوا، 

وقد شفيت صدري، وإن جهلت قدري، فامحلين محلك اهللا على اجلادة الواضحة، وسحب عليك ستر األبوة 
  .الصاحلة، والسالم
  للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى" ... لشفا ا" وملا شرح كتاب 

ابن عياض رمحه اهللا، واستبحر فيه، طلب أهل العدوتني بنظم مقطوعات تتضمن الثناء على الكتاب املذكور، 
وإطراء مؤلفة، فانثال عليه من ذلك الطم والرم، مبا تعددت منه األوراق، واختلفت يف اإلجاجة وغريها األرزاق، 

  :ومبادرة من أهل اجلهات إلسعاف أريه، وطلب مين أن أمل يف ذلك بشيء، فكتبت يف ذلكوإيثاراً لغرضه، 
  وليس بفض قد حواه خفاء... شفا عياض للصدور شفاء 

  سوى األدر والذكر اجلميل كفاء... هدية بر مل يكن جلزيلها 
  وأكرم أوصاف الكرام وفاء... ويف لنىب اهللا حق وفاته 

  على البحر طعم طيب وصفاء...  وجاء به حبراً بقول بفضله
  رعاه وإغفال احلقوق جفاء... وحق رسول اهللا بعد وفاته 

  ويترك منه اليقني رفاء... هو الذخر يغىن يف احلياة عتاده 
  هو األثر احملمود ليس يناله دثور وال خيشى عليه عفاء

  حرصت على اإلطناب يف نشر فضله ومتجيده لو ساعدتين فاء
  :لغرض، الذي مل يقنع منه بالقليل، فبعثت إليه من حمل انتقايل مبدينة سال حرسها اهللاواستزاد من هذا ا

  أم شفاء لعياض... أأزاهري رياض 
  بأسياف مواض... جدل الباطل للحق 

  وشفى من يشتكي الغلة يف زرق احلياض
  آمن فوق انقضاض... أي بنيان معار 

  بانتكاث وانتقاض... أي عهد ليس يرمى 
  كأسود يف غياض... سطور ومعان يف 

  من ضىن اجلهل مراض... وشفاء لصدور 
  حرر القصد فما شني بنقد واعتراض

  يا أبا الفضل أذر بأن اهللا عن سعيك راض
  برجحان القراض... فاز عبد أقرض اهللا 



  من طوال وعراض... وجبت عز املزايا 
  لك يا أعدل قاض... لك يا أصدق راو 
  نتهاضجبد وا... لرسول اهللا وفيت 

  خري خلق اهللا يف حالٍ ويف آت وماض
  إىل تلك املراض... سدد اهللا ابن مرزوق 

  كل نسك وارتباض... زبدة العرفان معىن 
  من غر انقباض... فتوىل بسط ما أمجلت 

  ساهر مل يدر يف استخالصه طعم اغتماض
  دام يف علو ومن عاداه يهوى يف اخنفاض

  ياضيف سواد بب... ما وشى الصبح الدياجي 
مث نظمت له أيضاً يف الغرض املذكور، واإلكثار من هذا النمط، يف هذا املوضع، ليس على سبيل التبجح بغرابته 

  .وإجادته، والكن على سبيل اإلشادة بالشرح املشار إليه، فهو بالغ غاية اإلستبحار
  بكل مزن يغتدى أو يروح... حييت يا خمتط يبت بن نوح 

  أمانة ي كل إىل كل روح.. .ومحل الرحيان ريح الصبا 
  أضحت برياه رياضاً تفوح... دار أيب الفضل عياض الذي 

  وواصالً يف العلم جرى اجملموح... يا ناقل اآلثار يعىن هبا 
  طرفك للمجد شديد الطموح... طرفك يف الفخر بعيد املدا 
  والصبح ال ينكر عند الوضوح... كفاك إعجازاً كتاب الشفا 

  منحة تقصر عنها املنوح... به من  هللا ما أجزلت فينا
  ومن لسان الصدق طري صدوح... فمن بيان احلق زهر ند 

  وكيف ال يثمر أو ال يفوح... تأرج العرف وطاب اجلىن 
  وكيف اليثمر أو ال يفوح... تأرج العرف وطاب اجلىن 

  يف اجليب واألعطاف منها نضوح... وحلة من طيب خري الورى 
  فهذه األعالم منه تلوح ...ومعلم للدين شيدته 

  يامن أضل الرشد تبىن الصروح... فقل هلامان كذا أو فال 
  خلقاً جديداً بني جسم وروح... يف أحسن التقومي أنشأته 

  إذا تقضى عمر سام ونوح... فعمره املكتوب ال ينقضى 
  وكل عطف فهو غض مروح... كأنه يف احلف ريح الصبا 

  هاج منه الذكر أن ال يبوحإن ... ما عذر مشغوف خبري الورى 
  وقد سطا البعد وطال النزوح... عجبت من أكباد أهل اهلوى 
  ما هن أكباد ولكن جروح... إن ذكر احملبوب سالت دما 
  بسيد اإلرسال فضل الرجوع... يا سيد األوضاع يا من له 
  والشهب ختفى عند إشراق يوح... يا من له الفخر على غريه 



  منه ابن مرزوق خبري الشروح... ى ياخري مشروح ويف واكتف
  ومن جناب اهللا تاتى الفتوح... فتح من اهللا جاه به 

  بتلمسان عام أحد عشر وسبعماية: مولده
  التميمي التسلى الكرسوطى

  .حممد بن عبد الرمحن بن سعد التميمي التسلى الكرسوطى من أهل فاسن نزيل مالقة يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

لم أبو عبد اهللا، غزير احلفظ، متبحر الذكر، عدمي القرين، عظيم االطالع، عارف بأمساء الشيخ الفقيه املتك
األوضاع، ينثال منه على السايل كثيب مهيل، ينقل الفقه منسوباً إىل أمانة، ومنوطاً برجاله، واحلديث بأسانيده 

أدب إىل حكاية، ويتعدى ذلك إىل ومتونه، خوار العنان، وساع اخلطو، بعيد الشأو، يفيض من حديث إىل فقه، ومن 
غرايب املنظومات، مما خيتص بنظمه أولو الشطارة واحلرفة من املغاربة، ويستظهر مطوالت القصاص، وطوابري 

مطرح الوقار، . الوعاظ، ومساطري أهل الكدية، يف أسلوب وقاحٍ يفضحه اإلعراب، حسن اخللق جم االحتمال
اف املرارة ألهل الواليات، يلقى مبعاطنهم الربك، وينوط هبم الوسائل، رافض التصنع، متبذل اللبسة، رحيب أكن

قدم على األندلس عام اثنني وعشرين وسبعماية، . كثري املشاركة لوصاليه، حمصب على أهل بيته، حدب على بنيه
على غرناطة عام مث قدم على مالقة وأقرأ هبا، مث قدم . فأقام باجلزيرة مقرياً مبسجد الصواع منها، ومسجد الرايات

مخسة وعشرين وسبعماية، فتعرف على أرباب األمر، مبا جنحت حيلته، وخف به موقعه، فلم يعدم صلة، والفقد 
وطال قعوده لسرد الفقه مبسجدها . مرفقة، حىت ارتاش وتأثل مبحل سكناه من مالقة، مدرة مغلة، وعقارا مفيدا

وهو اآلن خطيب مسجد . خلاصة والعامة، لتلبسه بالعرض األدىناجلامع، منري يف الركب، مهجور احللقة، محال من ا
  .القصبة هبا، وحمله من الشهرة، باحلفظ واالستظهار لفوع الفقه، كبري

  مشيخته
قرأ القرآن على اجلماعة باملغرب واألندلس، منهم أبوه، واألستاذ أبو احلسن القيجاطي البلوى، وأبو إسحق 

وقرأ الفقه على أيب زيد اجلزويل، وعبد الرمحن بن . وأبو عبد اهللا بن أجروماحلريرى، وأبو احلسن بن سليمن، 
حدثين . عفان، وأيب احلسن الصغري، وعبد املؤمن اجلانايت، وقرأ الكتاب بني يديه مدة، مث عزله، ولذلك حكاية

يب، والدجاج واألوز الشيخ أبو عبد اهللا الكرسوطي، املترجم به، قال قرأت بني يديه، يف قول أيب سعيد يف التهذ
وجدد بيض ومحر خمتلف : املخالت، فقال أنظر هل يقال الدجاج أو اجلداد، لغة القرآن أفصح، قال اهللا تعإىل

وأخذ عن . وقعد بعد ذلك لالقراء بفاس، كذا حدث. فأرزى به، ونقل إليه إزاره، فعزله. ألواهنا، وغرابيب سوٍد
، وأيب عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلزوىل، وأيب احلسني الزدغى، وأيب الفضل أيب إسحق الزنايت، وعن خلف اهللا اجملاصى

وروى احلديث بسبتة عن أيب عبد اهللا الغمارى، وأيب عبد . ابنه، وأيب العباس بن راشد املراين، وأيب عبد اهللا بن رشيد
وبغرناطة . يب عمرو بن منظوراهللا بن هاين، وذاكر أبا احلسن بن وشاش، ومبالقة عن اخلطيب الصاحل الطنجايل، وأ

  .وببلش عن أيب جعفر الزيات. عن أيب احلسن القيجاطى، وأيب إسحق بن أيب العاصي

  تواليفه



وتقييدان على الرسالة، . مث الدرر يف اختصار الطرر املذكور. منها الغرر يف تكميل الطرر، طرر أيب إبراهيم األعرج
أسانيد املصنفات الثالثة، البخاري، والرمذي، ومسلم، والزم  كبري وصغري، وخلص التهذيب البن بشري، وحذف

وقيد على خمتصر الطليطلى، . إسقاط التكرار، واستدراك الصحاح الواقعة يف التهذيب على مسلم والبخاري
  .وشرعي تقييد على قواعد اإلمام أيب الفضل عياض بن موسى ابن عياضن برسم ولدى أسعده اهللا

  شعره
  :ول مبالقة لوث العمامة، وأستعني بالغري على إصالح العمل، وإحكام اللياثةأنشدين، وأنا أحا

  أرىب على الشمس املنربة يف البها... أمعمما قمرا تكامل حسنه 
  فالبدر ال ميتاز من نور السها... ال تلتسم ممن لديك زيادة 

  ويصدر منه الشعر مصدراً، ال تكنفه العناية
  حمنته

واستقر بطريف عام ستة وعشرين . على األندلس، يف مجلة من الفضالء، منهم والده أسر ببحر الزقاق، قادماً
وسبعماية، لقى هبا شدة ونكاالً، مث شرح والده، حملاولة فكاك نفسه، وفك ابنه، ويسر اهللا عليه، فتخلصا من تلك 

  .احملنة يف سبيل كدية، وأفلت من بني أنياب مشقة
  بعض أخباره

واستقر بطريف عام ستة . اهللا أبا يعقوب بساحل بادس، يف مجلة من الفضالء، منهم والدهقال، لقيت الشيخ ويل 
وعشرين وسبعماية، ولقى هبا شدة ونكاالً، مث سرح والده، حملاولة فكاك نفسه، وفك ابنه، ويسر اهللا عليه، فتخلصا 

  .من تلك احملنة يف سبيل كدية، وأفلت من بني أنياب مشقة
  بعض أخباره

يت الشيخ ويل اله أبا يعقوب بساحل بادس، قاصداً األخذ عنه، والتربك به، ومل يكن رآين قط، وألفيت بني قالن لق
فلما فرغ، أراد أن يقرأ عليه أسطراً من الرسالة، فقال له، اقرأها . يديه عند دخويل عليه، رجالً يقرأ عليه القرآن

ص، فتمنيت األكل منها، وكان رباعها غري حاضر، فقام على هذا الفقيه، وأشار إىل، ورأيت يف عرصٍة له أصول خ
فقلت يف نفسي، تصرف يف اخلضرة قبل حضور . عن سرعة، واقتلع منها أصوالً ثالثة، ودفعها إىل، وقال كل

قلت، وخربت من اضطالع هذا . رباعها، فقال يل، إذا أردت األكل من هذه اخلضر، فكل من هذا القسم فإنه يل
وأصابه هلذا العهد . وهو اآلن حباله املوصوفة. ة الرؤيا، ماقضيت منه العجب يف غري ماشيء جربتهاملترجم به بعبار

  .مث آلت حاله إىل بعض صالحن واهللا يتواله. جالء عن وطنه، لتويف احلمل عليه من اخلاص والعام، مبا طال به نكده
  .مبدينة فاس عام تسعني وستماية: مولده

  اجي احلمرييحممد بن عبد املنعم الصنه
  .يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن عبد املنعم، من أهل سبتة، األستاذ احلافظ

  حاله
كان رمحه اهللا رجل صدق، طيب اللهجة، سليم الصدرن تام الرجولة، صاحلاً، عابداً، كثري القرب : من العايد

ن، ففات أهل الدؤب والسابقة، قرأ كثرياً، وسنه تنيف على سبع وعشري. واألوراد يف آخر حاله، صادق اللسان
وكان من صدور احلفاظ، مل يستظهر أحد يف زمانه من اللغة ما استظهره، فكاد يستظهر كتاب التاج للجوهري 

طبقة . اختربه الفاسيون يف ذلك غري ما مرة. وغريه، آية تتلى، ومثالً يضرب، قامياً على كتاب سيبويه، يسرده بلفظه



مع املالزمة للسنة، يعرب أبداً كالمه . ، مشاركاً يف األصول آخذاً يف العلوم العقليةيف الشطرنج، يلعبها حمجوباً
  .ويزينه
  مشيخته

  .أخذ ببلده عن األستاذ أيب إسحق الغافقي، والزم أبا القاسم بن الشاط، وانتفع به وبغريه من العلماء
  دخوله غرناطة

  .لة امللوكح من بين نصرن ملا وصلوا بالبيعةقدم غرناطة مع الوفد من أهل بلده، عندما صارت إىل إيا
كان من الوفد الذين استأصلهم املوتان عند منصرفهم عن باب السلطان، ملك املغرب، بأحواز تيزى، : وفاته

  .حسبما وقع التنبيه على بعضهم
  ابن رشيد

عمر بن رشيد حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن إدريس بن سعيد ابن مسعود بن حسن بن حممد بن 
  الفهرى من أهل سبتة، يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بابن رشيد

  حاله

كان رمحه اهللا فريد دهره عدالة وجاللة، وحفظاً . اخلطيب احملدث، املتبحر يف علوم الرواية واإلسناد: من عيد الصلة
م العناية بصناعة احلديث، قيماً وأدباً، ومستاً وهدياً، واسع األمسعة، عايل اإلسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تا

عليها بصرياً هبا، حمققا فيها، ذاكراً فيها للرجال، مجاعة للكتب، حمافظاً على الطريقة، مضطلعاً بغريها، من العربية 
واللغة والعروض، فقيهاً أصيل النظر، ذاكراً للتفسري، ريان من األدب، حافظاً لألخبار والتواريخ، مشاركاً يف 

رفاً بالقراءات، عظيم الوقار والسكينة، بارع اخلط، حسن اخللق، كثري التواضع، رقيق الوجه، متجمالً، األصلني، عا
قدم على غرناطة يف وزارة صديقه، ورفيق . كهفاً ألصناف الطلبة. كلف اخلاصة والعامة، مبذول اجلاه وال شفاعة

دم للخطابة باملسجد األعظم، ونفع اهللا لديه طريقه يف حجه وتشريقه، أىب عبد اهللا بن احلكيمن فلقى براً، وتق
بشفاعته املبذولة، طايفة من خلقه، وانصرف إثر مقتله إىل العدوة، فاستقر مبدينة فاس، معظماً عند امللوك واخلاصة، 

  .معروف القدر عندهم
  مشيخته

د على ذلك تقييداً مفيداً، قرأ ببلده سبتة على األستاذ إمام النحاة أيب احلسن بن أيب بالربيع كتاب سيبويه، وقي
  .ورحل من بلده سبتة ألداء الفريضة. وأخذ أيضاً عن األستاذ أيب احلسن بن اخلطار. وأخذ عنه القراءات

حج ولقى املشايخ عام مثانية ومثانني وستماية، فواىف يف طريقه احلاج احملدث الراوية، ذا الوزاريتني بعد، أبا عبد اهللا 
فممن لقى بإفريقية الراوية العدل أبا حممد عبد اهللا بن هارون يروى . الذين يشق إحصاؤهماحلكيم، وأخذ عن اجللة 

وروى باملشرق عن العدد الكثري كاإلمام جار . عن ابن بقى، واألديب املتبحر أبا احلسن حازم ابن حممد القرطاجين
ع جلوسه للسماع، غرة شوال عام أربعة اهللا أيب اليمن بن عساكر، لقيه بباب الصفا جتاه الكعبة املعظمة، وهو موض

ومثانني وستماية، وعن غريه، كأيب العز عبد الرمحن بن عبد املنعم بن علي بن نصر بن منظور بن هبة اهللا وغريهم ممن 
  .ثبت يف اسم مرافقة يف السماع والرحلة أيب عبد اهللا باحلكيم رمحه اهللا، فلينظر هنالك

  تواليفه



قال شيخنا . مساه ملئ العيبة فيما مجع بطول الغيبة يف الوجهتني الكرميتني، إىل مكة وطيبة ألف فوايد رحلته يف كتاب
أبو بكر ابن شربين، وقفت على مسودته، ورأيت فيه فنوناً وضروباً من الفوايد العلمية والتاريخ، وطرفاً من األخبار 

  .قلت ورأيت شيئاً من خمتصره بسبتة. إىل مثلهوهو ديوان كبري، ومل يسبق . واملسندات العوايل واألناشيد. احلسان
  دخوله غرناطة

وتقدم . فعقد جمالس اللخاص والعام، يقرى هبا فنوناً من العلم. ورد على األندلس يف عام اثنني وتسعني وستماية
ثالث قد حدثين بعض شيوخنا، قال، قعد يوماً على املنرب، وظن أن املؤذن ال. خطيباً وإماماً باملسجد األعظم منها

وكلمه . فرغ، فقام خيطب واملؤذن قد رفع صوته بإذانه، فاستعظم ذلك بعض احلاضرين، وهم آخر بأشعاره وتنبيهه
آخر، فلم يثنه ذلك عما شرع فيه، وقال بديهة، أيها الناس، رمحكم اهللا، إن الواجب ال يبطله املندوب، وأن اإلذان 

وما أتاكم الرسول : طلب العلم، وانتبهوا، وتذكروا قوله عز وجلالذي بعد األول غري مشروع الوجوب، فتأهبوا ل
فحدوء، وماهناكم عنه فانتهوا، وقد روينا عنه صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال، من قال ألخيه واإلمام خيطب، 

وكان . جعلنا اهللا وإياكم ممن علم فعملن وعمل فقبل، وأخلص فتخلص. وأصمت، فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له
  .ذلك مما استدل به على قوة جناته، وانقياد لسانه لبيانه

  شعره
وله شعر يتكلفه إذا كان ال يزن أعاريضه إال مبيزان العروضن فمن ذلك ما حدث به، قال ملا حللت بدمشق، 

ودخلت دار احلديث األشرفيه، برسم رؤية النعل الكرمية، نعل املصطفى صلوات اهللا عليه، ولثمتها، حضرتين هذه 
  :األبيات

  فيا سعد جدي قد ظفرت بأسعد... هنيئاً لعيين أن رأت نعل أمحد 
  فيا عجباً زاد الظما عند مورد... وقبلتها أشفى الغليل فزادين 
  ملا شفة مليا وخد مورد... فلله ذاك اللثم فهو ألذ من 
  بتارخيه أرخت مولد أسعد... وهللا ذاك اليوم عيداً ومعلماً 

  حيب ويرضى ربنا حملمد... كما عليه صالة نشرها طيب 

  :وقال، وقلت يف موسم عام ستة ومثانني وستماية، بثغر سبتة حرسها اهللا تعإىل
  لعل بشرياً باللقاء يبشر... أقول إذا هب النسيمن املعطر 

  فعن طيبهم عرف النسيم يعرب... وعايل الصبا مرت على ربع جرييت 
  يف أضلعي حني أذكر فتذكو لظى... وأذكر أوقايت بسلمى وباحلمى 

  ويهوى حصى فيها عقيق وجوهر... ربوع يود املسك طيب راهبا 
  هم ملواليهم مجال ومفخر... هبا جرية ال خيفرون بذمة 

  تغار لباهي نورهم فتغور... إذا ما اجتلت زهر النجوم مجاهلم 
  يعمر ون خوف عدواهم يذعر... ومن جود جدواهم يرى الليث 

  ومن فيض نعماهم يرى البحر يزخر... لروض يزهر ومن سيب ميناهم يرى ا
  وروض املىن غض يرق وينضر... رعى اهللا عهداً باملصلى عهدته 

  جبنات عدن حتتها العذاب خيضر... زماناً نعمنا فيه الظل وارف 
  وهللا أيام املصلى وطيبها وأنفسنا بالقرب واألنس جترب



  وض ومنربوروضته فردوس وح... حبيث يرى بدر الكمال ومشسه 
  ولثماً فتأىب هيبة وتوقر... أروم دنواً من هباء مجاهلا 

  فطريف مغضوض وخدي معفر... خضعت وذيل للحبيب تعزز 
  وحايل هبم حلل وعيشي أخضر... ووجه سروري سافر متهلل 

  جير أذيال الفخار وينشر... فطوىب ملن أضحى بطيبة ثاوياً 
  ذكر املصلى وكررواوإذ فات عيين أن تراهم فرددوا على مسمعي 

  صدرت فوا حزين فال كان مصدر... وردت فيا طيب الورود بطيبة 
  على مثل من فارقت عز التصرب... رماين زماين بالفراق فغرين 

  وأسررت هجراين وحايل خترب... وأضمرت أشجاين ودمعي مظهر 
  ومن أضلعي نار تفور وتسعر... فمن أدمعي ماء يفيض ويهمر 

  وعيشي مغرب ودمعي أمحر... أبيض  فجسمي مصفر وفودي
  وحان الذي ما زلت منه أحذر... وحني دنا التوديع ممن أحبه 

  وسارت مطاياهم وظلت أقهقر... ونادى صحايب بالرحيل وأزمعوا 
  وظل فؤادي لوعة يتفطر... وألوي إليه اجليد حىت وجعته 
  وال أنثين فاملوت أجدى وأجدر... وقفت ألقضي زفرة وصبابة 

  ألبت وحظي فيه أوىف وأوفر... أنين بعت احلياة بنظرة ولو 
  رضيت مبا يقضي اآلله ويقدر... وما باختياري إمنا قدر جرى 

  وشوقي إىل معىن اجلمال موفر... حنيين إىل مغىن اجلمال مواصل 
  فؤادي صبوراً واملسري ميسر... وغري مجيل أن يرى عن مجاهلا 

  الرضوان شهد وكوثر ويف روضة... أيصرب ظمآن يغال بغلة 
  من احلزن فيض بالنجيع تفجر... فيا عينها الزرقاء إن عيوهنا 

  وأمحي الكرى عيناً لبعدك يظهر... سأقطع ليلى بالسرى أو أزورها 
  فتنجدين طوراً وطوراً تغور... وأنضي املطايا أو أوايف ربعها 

  أحتذر نفس احلبيب تسري... حظرت على نفسي احلذار من الردى 
  وقد علموا أن احملب مغرر... كر تغرير املشوق بنفسه أين

  فلم أجد التغرير يف الوصل ينكر... وقفت على فتوى احملبني كلهم 
  وإين إذا ما خطرة خطرت قصت هبمي وعزمي مهة ال تأطر

  وسريي يف سبل العال ليس ينكر... أقيم فألفي بني عيين ومهيت 
  كالكواكب تزهر إذا ما بدت للعني أعالم طيبة والحت قباب

  وراق سىن كالشمس بل هو أزهر... وللقبة الزهراء مسك مسا عالً 
  هلا ساكن من نوره البدر يبدر... هلا منظر قيد النواظر والنهى 

  سلمتم وبلغتم مناكم فأبشروا... فعرجوا على كمل الكمال وسلموا 
  إذا الح نور يف سناها مبشر... بنفسي ال باملال أرضى بشارة 



  ولكنها جهد املقل فأعذر... در نفسي أن تكون كفاً وما ق
  قراى عليكم أن ذنيب يغفر... أقول إذا أوفيت أكرم مرسل 

  وأصفح عن جور البعاد وأعذر... وأحظى بتقريب اجلوار مكرماً 
  وأمين بقرب من محاك وأجرب... وأرتع يف ظل اجلنان منعماً 

  م كرمي مطهرحبيث ثوى جس... هناك هناك القرب فانعم بنيله 
  بطيبة طابت فهي مسك وعنرب... ودع عنك تطواف البالد وخيمن 

  مدحه املداح يزهى ويفخر... فخرت مبدحي للنيب حممد ومن 
  فكل طويل يف معاليك يقصر... أطلت وإين يف املديح مقصر 

  اجملد إال والذي نلت أكرب... فما بلغت كف أمري متناول هبا 
  وإن أطنبوا إال الذي فيك أفخر... مدحة وما بلغ املهدون يف القول 

  إليك وما هب النسيم املعطر... عليك صالة اهللا ما مر سبق 
  :وقال يرثي إبنا جنيباً ثكله بغرناطة
  وغصن ذوي تاقت إليه احلدايق... شباب ثوى شابت عليه املفارق 
  رمته سهام للعيون رواشق... على حني راق الناظرين بسوقه 

  فال أبصرت تلك العيون الروانق... لفؤاد بعمدها فما أخطأت منه ا
  أمل به نقص وجدت مواحق... وحني تداين للكمال هالله 

  عظاماً سطاها للعظام عوارق... إىل اهللا أشكو فهو يشكي نوازعاً 
  وإن طال ما جلت وجالت بوايق... وال مثل فقدان البين فجيعة 
  ثوبة سابقعلى أنه حلو امل... حممد إن الصرب صرب وعلقم 
  وإن جلداً فالوعد هللا صادق... فإن جزعاً فاهللا للعبد عاذر 

  وال راقين مرأي لعيين رايق... وتاهللا ما يل بعد عيشك لذة 
  فنبل وهم للعوايد خارق... فأين به واملذكرات عديدة 

  وإن أستمع فالصوت لألذن طارق... فأين التفت فالشخص للعني مائل 
  فإن امسك احملبوب للنطق سابق... ضرورة وإن أدع شخصاً بامسه ل

  يطري عندها قلب لذكرك خافق... وإن تقرع األبواب راحة قارع 
  آثاره كل إليك توايق... وكل كتاب قد حويت فمذكر 
  وأرهقت أشياخاً وأنت مراهق... سبقت كهولة يف الطفولة ال تين 

  حقواقبل سكيتاً وجيية وال... فلو مل يغلك املوت دمت جملياً 
  عنانك ال جتهد وأنت مسابق... على مهل أحرزت ما شيت ثانياً 

  فجد طالباً إهنن لواحق... رأتك املنايا سابقاً فأغرهتا 
  فإين مبذخور األجور لواثق... لني سلبت مين نفيس ذخائر 
  فقد صار علمي أنين بك الحق... وقد كان ظين أنين لك سابق 

  رح ما يلقى الغريب املفارقفأب... غريبني كنا فرق البني بيننا 



  قد رعى مبا محلت واهللا ضايق... فبني وبعد بالغريب توكالً 
  وأي األماين واخلطوب عوايق... عسى وطن يدنو فتدنو مين 

  ومتحو البكا فالدمع ماح وساحق... فخط األسى خطا تروق سطوره 
  اتل ضياً بعد بعدك غاسق... فيا واحداً قد كان للعني نورها 

  وما طلعت مشس وما ذر شارق... الم اهللا ما جن ساجع عليك س
  وما ملعت حتدو الرعود بوارق... وما مهعت سحب غواد روايح 
  عباد لرضوان اإلله موافق... وجاد على مثواك غيث مروض 

  حمنته

ة زعانفة تعرض إليه قوم، يوم قتل صديقه أيب عبد اهللا احلكيم بإذاية قبيحة، وأمسع كل شارق من القول على ألسن
  .فجر وترهم القتيل، فتخلص وال تسل كيف، وأزمع الرحيل فلم يلبث بعد ذلك

  كانت وفاته مبدينة فاس، يف اليوم الثامن من شهرم احملرم: وفاته

ودفن يف اجلبانة اليت خبارج باب الفتوح بالروضة املعروفة مبطرح اجلنة، اليت . مفتتح عام أحد وعشرين وسبعماية
وكان مولده بسبتة عام سبع ومخسني . لماء والصلحاء والفضالء، من الغرباء الواردين مدينة فاساشتملت على الع

  .وستماية
  حممد بن علي بن هاين اللخمي السبيت

  يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باسم جده، أصلهم من إشبيلية
  حاله

ة، ومشوخ األنف على أهل الرياسة، مقتصراً كان رمحه اهللا فريد دهره يف مسو اهلمة، وإيثار االقتصاد والتحلي بالقناع
على فايدة ربع له ببلده، يتبلغ مع االستقامة، مع الصرب والعمل على حفظ املروءة، وصون ماء الوجه، إماماً يف علم 

العربية، مربزاً متقدماً فيه، حافظاً لألقوال، مستوعباً لطريق اخلالف، مستحضراً حلجج التوجيه، ال يشق يف ذلك 
ه، ريان من األدب، بارع اخلط، سهل مقادة الكالم، مشاركاً يف األصلني، قامياً على القراءات، حسن اجمللس، غبار

رايق البزة، بارع احملاضرة، فايق الترسل، متوسط النظم، كثري االجتهاد والعكوف، مليح اخللق، ظاهر اخلشوع، 
  .قريب الدمعة، بيته شهري احلسب واجلاللة

علم تشري إليه األكف ويعمل إىل لقاية احلافر واخلف، رفع للعربية ببلده : كليل الزاهر مبا نصهوجرى ذكره يف اإل
راية ال تتأخر، ومرج منها جلة تزخر، فانفسخ جمال درسه، وأمثرت أدواح غرسه، فركض مياشا وبرح، ودون 

ملسلمون يف منازلة اجلبل وملا أخذ ا. وشرح، إىل مشايل متلك الظرف زمامها، ودعابة راشت احلالوة سهامها
وحصاره، وأصابوا الكفر منه جبارحة أبصاره، ورموا بالثكل فيه نازح أمصاره، كان ممن انتدب وتطوع، ومسع 

الندا، فأهطع، فالزمه إىل أن نفد ألهله القوت، وبلغ من فتحة األجل املوقوت، فأقام الصالة حمرابه، وقد غري حمياه 
وانتدب إىل . قبل أن يستقر نصل اإلسالم يف قرابه، أو يعلق أصل الدين يف ترابه طول اغترابه، وبادره الطاغية

وملا هدر عليه الفتيق، وركعت إىل قبلته اجملانيق، أصيب حبجر دوم . احلصار به وتربع، ودعاه أجله فلىب وأسرع
ىل زهره فقطفه فمضى إىل اهللا عليه كاجلارح احمللق، وانقض إليه انقضاض البارق املتألق، فاقتنصه، واختطفه، وعمد إ



  .طوع نيته، وصحبته غرابة املنازع حىت يف منيته
  مشيخته

قرأ على األستاذ العالمة أيب إسحق الغافقي، وعلى األستاذ النحوي أيب بكر بن عبيدة، واعتمد عليه، وقرأ على 
  .اإلمام الصاحل أيب عبد اهللا ابن حريث

  تواليفه
ومنها الغرة . هيل البن مالك، وهو أجل كتبه، أبدع فيه، وتنافس الناس فيهألف كتباً، منها كتاب شرح التس

الطالعة يف شعراء املائة السابعة، ومنها إنشاد الضوال، وإرشاد السوال يف حلن العامة، وهو كتاب مفيد، وقوت 
  .فيدوله رجز يف الفرايض م. ودون ترسل رييس الكتاب أيب املطرف بن عمرية وضمه يف سفرين. املقيم
  شعره

حدثنا شيخنا القاضي الشريف، نسيج وحده، أبو القاسم احلسين، قال، خاطبت األستاذ أبا عبد اهللا بن هاين رمحه 
  :اهللا بقصيدة من نظمي أوهلا

  هلت احلديث عن الكرب الذي شخصا
  :فأجابين عن ذلك بقصيدة يف رويها

  قلصانضيت يف مهمه التشبيب يل ... لوال مشيب بفودى للفؤاد عصا 
  وكفاء توهم ربعاً للحبيب قصا... واستوقفت عربايت وهي جارية 
  أيدي األماين هبا ما شيته فرصا... مسايالً عن لياليه اليت انتهزت 

  من اإلجادة مل حيجم وال نكصا... وكنت جاريت فيها من جرى طلقاً 
  من الشوارد ما لواله ما اقتنصا... أصاب شاكلة املرمى حني رمى 

  مل يرض إال بأبكار النهي قنصا... مكان النبل نبل حجاً ومن أعد 
  مدح به قد غال ما كان قد رخصا... مث انثىن ثانياً عطف النسيب إىل 
  ذاتاً ومنتسباً أعزز به قمصا... فظلت أرفل فيها لبسة شرفت 
  وجرع الكاشح املغري هبا غصصا... يقول فيها وقد خولت منحتها 
  لوال أياديه بيع احلمد مرختصا... ف هذي عقايل وافت منك ذا شر

  ومل يكن قابالً من مدحه الرخصا... فقلت هال عكست القول منك له 
  يردي ويرضى هبا احلساد واخللصا... وقلت ذي بكر فكر من أخي شرف 

  حسنية تستيب من حل أو شخصا... هلا حلي حسنيات على حلل 

  سان ما عوصابالبخت ينقاد لإلن... خولتها وقد اعتزت مالبسها 
  ود إذا شيت وداً للورى خلصا... خذها أبا قاسم مين نتيجة ذي 

  :ومما ينسب إليه، وهو مليح يف معناه. وهي طويلة
  ولقبل ما عهدي هبا مقصوره... ما للنوى مدت لغري ضرورة 
  مل يرضى ذاك فكيف دون ضروره... إن اخلليل وإن دعته ضرورة 

  :وقال مضمنا
  وجه من أهوى فلومي مستحيل... يرى ال يلمين عاذيل حىت 



  لتفارقنا على وجه مجيل... لو رأى وجه حبييب عاذيل 
  :وقال يف الفخر

  وللمعادي بت بضغنة حاسد... قل للموايل عش بغبطة حامد 
  وذكا ذكري والسعود مقاصد... املزن كفى والثريا مهيت 

  وقال يف غري ذلك
  بعض أضحى يضرب املثالبعضي ل... غنيت يب دون غريي الدهر عن مثل 

  غض إذا أينعت أزهاره ذبال... ظهري احنىن ملشيب الح واعجبا 
  يوم الصبا والتصايب آنس الطفال... أذلك أم زهر الحت خترب أن 

ومما مجع فيه بني نظمه ونثره، ما راجع به شيخنا القاضي الشريف أبا القاسم احلسين، عن القصيدة اهلمزية اليت ثبتت 
  :يف امسه

  أوحد األدبا أو يا أوحد الفضال أو يا أوحد الشرفاء يا
  طرق احلجاج بأن جييب نداء... من ذا تراه أ منك إذا التوت 
  فمن اهلوى واملاء والصهباء... أدب أرق من اهلواء وإن تشا 
  بالظاء مفتوحاً وضم الظاء... وألذ من ظلم احلبيب وظلمه 
  حلية اإلنشاء ولسانه من... ما السحر إال ما تصوغ بنانه 

  وحبوتين منه خبري حباء... والفضل ما حليته وحبيته 
  متشي روايعها على استحياء... أبكار فكرك قد زففت مبدحيت 

  حيث مل يظفرن باإلرفاء... ال من قصور بل لتقصيها من 
  الرضا فاجلرب لألبكار لإلباء... الكن جربن وقد فبلن على 

  عليائه بالعزة القعساء من... هذا إىل الشرف الذي قد فزت 
  قامت بابن سناً وابن سناء... شرف السيل من الرسول وسيلة 

  اهلادي الربية خامت النبالء... حسن وأبو حسن وفاطمة ابنة 
  من ذا حاز ما حزت من علياء... شرف على شرف إىل شرفني 

  فامشخ هلا شرفاً بأنف عالء... هذي ثالث أنت واحد فخرها 
  دون املرام مواقف اإلقصاء... نية فليقف من رام رتبتك الس

  من كان من آب هلا أو شاء... هذي مآثر قد شأوت بصيتها 
  ما كان من نقد به أو شاء... والليث يرهب زأره يف موطن 

  متقلد األعضاء بالبغضاء... يكفيك من نكد املعاند أن يرى 
  أو عضه متوقد األحشاء... السن يفىن باألنامل قرعه 

  مقصورة ممدودة اآلراء... بقصيدة مهزية أحتفتىن 
  غطى على هذى ذهاب فتاء... كم بني تلك وهذه ال كنها 

  ذو الشيب يعذره الشباب فما هلم بذكا نبل أو بنبل ذكاء
  فمحاله مستوجب اإلبطاء... من قارب اخلمسني خطواً سنه 



  يتعاظم اآلباء باألبناء... أبين إنك أنت أسدى من به 
  من نفث سحرك يف مشاد ثناء... ما قد شدت يل هللا نفثة سحر 

  يستعظم الراوي له والراء... عارضت صفواناً هبا فأريت ما 
  يف نظم لؤلؤه بغري عناء... لو راء لؤلؤك املنظم مل يفز 

  فال مخصى مستطن اجلوزاء... بوأتىن منها أجل مبوإ 
  اءأسديت ذو األمساء يف األمس... ومسى هبا أمسى سايًر فأنامبا 

  طول الثناء وإن أطلت ثواء... وأشدت ذكرى يف البالد فلى هبا 
  بأحسن تشييد وحسن وبناء... ولقومي الفخر املشيد بنيته 
  أن مثلها لك من يد بيضاء... فليهن هانيهم يد بيضاء ما 

  حبال عالً مضرية غراء... حليت أبياتا هلم خلمية 

  ء باإليالءيا حمرز اآلال... فليشمخوا أنفا مبا أوليتهم 

هذا، بىن، وصل اهللا لك ويل بك علو املقدار، وأجرى وفق أو فوق إرادتك أو إراديت لك جاريات األقدار، ما مسح 
به الذهن الكليل واللسان الفليل يف مراجعة قصيدتك الغراء، اجلالية للسراء، اآلخذة مبجامع القلوب، اآلتية جبوامع 

ملتحلية باحللى احلسنية، العريقة املنتسب يف العلى احلسنية، اجلالية صدا قلوب املطلوب، احلسنة املهيع واألسلوب، ا
ران عليها الكسل، وخاهنا املسعدان، السؤل واألمل، فمىت حامت املعاين حوهلا، ولو أقامت حوهلا، شكت ويلها 

اين مقضية وأمان، وعوهلا، وحرمت من فريضة الفضيلة عوهلا، وعهدى هبا، والزمان زمان، وأحكامه املاضية أم
تتوارد آالفها، وجيمع إمجاعها وخالفها، ويساعدها من األلفاظ كل سهل ممتع، مفترق جممع، مستأنس غريب، بعيد 

الغور قريب، فاضح احلال، واضح العال، وضاح الغرة واجلبني، رافع عمود الصبح املبني، أيد من الفصاحة بإياد، 
شفاء احملزون، وعلم السر . البالغة، فلم يعباً هبمام وابن املراغة فلم حيفل بصاحيب طي وإياد، وكسى بضاعة

واآلن ال ملهج وال مبهج وال مرشد وال منهج عكست القضايا فلم تنتج، فتبلد . اخلزون، مابني منثوره واملوزون
الشمس القلب الذكي، ومل يرشح القليب البكى، وعم اإلفحام وغم اإلحجام، ومتكن اإلكداء واإلجبال، وكورت 

حىت إذا ورد ذلك . وسريت اجلبال، وعلت سآمة، وغلبت ندامة، وارتفعت مالمة، وقامت لنوعي األدب قيامة
املهرق، وفرع غصنه املورق، تغىن به احلمام األورق، وأحاط بعداد عداته الغصص والشرق، وأمن من الغصب 

وم واملنثور، وبعثر ما يف القبور، وحصل ما يف والسرق، وأقبل األمن، وذهب بإقباله الفرق، نفخ يف صور أهل املنظ
الصدور، وتراءت لألدب صور، وعمرت للبالغة كور، ومهت للرياعة درر، ونظمت للرباعة درر، وعندها يتبني 

أنك واحد حلبة البيان، والسابق يف ذلك امليدان، يوم الرهان، فكان لك القدم، وأقر لك مع التأخر السابق األقدم، 
ألفاظ أجدهتا، حني أوردهتا، وأسلتها حني أرسلتها، وأزنتها حني وزنتها، وبراعة معان سلكتها حني  فو حق نصاعة

ملكتها، وأرويتها حني روأهتا وأرويتها، وأصلتها حني فصلتها ووصلتها، ونظام جعلته جلسد البيان قلباُ، واملعصمة 
عته له خدمياً، وصريته ملدير كأسه ندمياً، وحلفظ ذمامه قلماً، وهصرت حدايقه غلباً، وارتكبت روية صعباً، ونثاراً أتب

املدامى، أو مدامه الذمامي مدمياً، لقد فتنتين حني أتتين، وسبتين حني نصبتين، فذهبت خفتها بوقارى، ومل يرعها بعد 
شيب عذارى، بل دعت للتصاىب فقلت مرحباً، وحللت لفتنتها احلبا، ومل أحفل بشيب، وألفيت مارد نصايب 

بىن . صيب، وإن كنا فرسى رهان، وسابقي حلبة ميدان، غري أن اجللدة بيضاء، واملرجو اإلغضاء، بل اإلرضاءن



أين صفوان بن إدريس، وحمل دعواه بني رحلة . كيف رأيت للبيان هذا الطوع، واخلروج فيه من نوع إىل نوع
أقطع علماً، وأعلم قطعاً، وأحكم مضاء،  وتعريس، كم بني ثغاء بقر هذا الفال، وبني زئري ليث العريس، كما أين

وأمضي حكماً، أنه لو نظر إىل قصيدتك الرائقة، وفريدتك احلالية الفايقة، املعارضة هبا قصيدته، املتسخة هبا فريدته، 
لذهب عرضاً وطوالً، مث اعتقد لك اليد الطوىل، وأقر بارتفاع النزاع، وذهبت له تلك العالالت واألطماع، ونسى 

بىن وهذا من ذلك، من اجلرى يف تلك . اللؤلؤية، ورجع عن دعواه األدبية، واستغفر اهللا ربه من تلك اإلهليةكلمته 
حياً اهللا األدب . املسالك، والتبسط يف تلك املآخذ واملتارك، أينزع غريى هذا املنزع، أم املرء بشعره وابنه مولع

وأكبا منازعه، وأجل مآخذه، وأجهل تاركه، وأعلم آخذه،  وبنيه، وأعاد علينا من أيامه وسنيه، ما أعلى منازعه،
وأرق طباعه، وأحق أشياعه وأتباعه، وأبعد طريقه، وأسعد فريقه، وأقوم هنجه، وأوثق نسجه، وأمسح الفاظه، وأفصح 

له فعايبه مطرود، وعاتبه مصفود، وجاه. عكاظه، وأصدق معانيه وألفاظه، وأمحد نظامع ونثاره، وأغىن شعاره ودثاره
غري أن اإلحسان فيه قليل، ولطريق اإلصابة فيه علم ودليل، من ظفر هبما وصل، وعلى . حمصود، وعامله حمسود

الغاية القصوى منهما حصل، ومن نكب عن الطريق، مل يعد من ذلك الفريق، فليهنك أيها اإلبن الذكى، الرب 
ته، ليس أولوه وآخروه لذلك مبنكرين، وال جتد الزكى، احلبيب احلفى، الصفى الوىف، أنك حامل رايته، وواصل غاي

ولوال أن يطول الكتاب، وينحرف الشعراء والكتاب، لفاضت ينابيع هذا الفصل فيضاً، وخرجت . أكثرهم شاكرين
  إىل نوع آخر من البالغة أيضاً، قرت عيون

بك العايل، بفضل أودايك، وملئت غيظاً صدور أعدايك، ورقيت درج اآلمال، ووقيت عني الكمال، وحفظ منص
والسالم األمت األكمل األعم خيصك به، من طال يف مدحه أرقالك وأغذاذك، وراد روض محده . ربك الكبري املتعال

طلك ورذاذك وغدت مصاحل سعيه يف سعى مصاحلك، وسينفعك حبول اهللا وقوته، وفضله ومنته معاذك وومست 
دايك، وملئت غيظاً صدور أعدايك، .محة اهللا وبركاتهنفسك بتلميذه، فسمت نفسه بأنه أستاذك، ابن هاين ور

والسالم األمت األكمل . ورقيت درج اآلمال، ووقيت عني الكمال، وحفظ منصبك العايل، بفضل ربك الكبري املتعال
األعم خيصك به، من طال يف مدحه أرقالك وأغذاذك، وراد روض محده طلك ورذاذك وغدت مصاحل سعيه يف 

عك حبول اهللا وقوته، وفضله ومنته معاذك وومست نفسك بتلميذه، فسمت نفسه بأنه سعى مصاحلك، وسينف
  .أستاذك، ابن هاين ورمحة اهللا وبركاته

  .دخل غرناطة مع الوفد من أهل بلده عند تصريها إىل اإليالة النصرية، حسبما ثبت يف موضعه: دخوله غرناطة
يق يف رأسه، فذهب به، تقبل اهللا شهادته ونفعه، يف أواخر ذي تويف جببل الفتح، والعدو حياصره، أصابه حجر املنجن

  .قعدة من عام ثالثة وثالثني وسبعماية
  :وممن رثاه قاضي اجلماعة شيخنا القاضي أبو القاسم احلسىن، وهي القصيدة اليت أوهلا

  تضمنهن الترب صوب الغمامي... شقى اهللا باخلضراء أشالء سؤدد 
  .سم الذكور فلينظر هنالكوقد ثبت يف جبهد املقل يف ا

  :وممن رثاه شيهنا القاضي أبو بكر بن شربين رمحه اهللا بقوله
  فاصرب فحزنك اليفيد... قد كان ما قال اليزيد 
  فاعتادين للشكل عبد... أودى ابن هاين الرضا 

  وعميدها إذ ال عميد... حبر العلوم وصدرها 
  ففيه قد فجع الوجود... قد كان زيناً للوجود 



  م والتحقيق والتوفيق واحلسب التليدالعل
  فيهاهي الروض اجملرد... تندى خاليقه فقل 

  جهم اللقاء وال كنرد... مغض عن اإلخوان ال 
  جمهوده فعم الشهيد... أودى شهيداً باذالً 

  رف بامسه فينا تشيد... مل أنسه حني املعا 
  ب العلم يتلوه صعود... وله صبوب يف طال 

  كما نظم الفريدهللا وقت كان ينظمنا 
  ح وسعينا السعى احلميد... أيام نغدو أو نرو 

  هضبات حلم ال تبيد... وإذا املشيخة جثم 
  ت وعيشنا خضر الربود... ومرادنا جم النبا 

  هلفى على اإلخوان واألتراب كلهم فقيد
  لو جيت أو طاين ألنكرين التهامي والنجود

  غادرته وهو الوليد... ولراع نفسي شيب من 
  د وقد تكاثرت اللحود... فت ما بني اللحو ولط

  م وحنن أيقاظ هجود... سرعان ما عاث احلما 
  كم رمت إعمال املسري فقيدت عزمي قيود

  د وأخلقت تلك الربود... واالن أخلفت الوعو 
  واهللا يفعل مايريد... ما للفىت مايبتغري 

  ويالد يعترض العبيد... أعلى القدمي امللك يا 
  أرعد وأبرق يا يزيد... املدى يابني قد طال 

  ولرمبا أن احلديد... ولك شيء عاية 
  إيه أبا عبد اآلله ودوننا مرمى بعيد

  تينا كما نظم املقود... أين الرسايل منك تأ 
  ت تصرمت أين العهود... أين الرسوم الصاحلا 

  أنعم مساء ال ختطتك البشاير والسعود
  خللودحيث اإلقامة وا... وأقدم على دار الرضا 

  ر امللك والقصر املشيد... والق األحبسة حيث دا 
  حىت الشهادة مل تفتك فنجمك النجم السعيد
  ال تبعدن وعد لو أن امليت يف الدنيا يعود
  ولني بليت فإن ذكرك يف الدنا غض جديد

عمامة  ق فحقك احلق األكيد جادت صداك -تاهللا ال تنساك أندبة العلى ما اخضر عود وإذا تسومح يف احلقو 
  يروى هبا ذاك الصعيد وهتدتك من املهيمن رمحة أبداً وجود

  الصدىف



  يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالصدىف. حممد بن حيىي العبدري من أهل فاس
  حاله

إمام يف العربية، ذاكر للغات واآلداب، متكلم، أصوىل مفيد، متفنن، حافظ، ماهر، عامل، : قال األستاذ يف صلته
أخذ علم العربية واآلداب عن النحوى أيب احلسن بن خروف، وعن النحوى األديب الضابط . زاهد، ورع، فاضل

وكان حسن اإلقراء، جيد . أيب ذر اخلشىن، وأكثر عنهما، وأكمل الكتاب على ابن خروف، تفقهاً وتقييًد وضبطاً
أجل من لقيته، وأمجعهم لفتون العبارة، متني املعارف والدين، شديد الورع، متواضعاً جليالً، عاملاً عامال، من 

املعارف، وضروب األعمال، وكان احلفظ أغلب عليه، وكان سريع القلم إذا كتب أو قيد، ومسعته يقول، ما مسعت 
شيئاً من أحد من أشياخى، من نكت العلم، وتفسري مشكلٍ، ومايرجع إىل ذلك، إال وقيدته، وال قيدت خبطى شيئاً 

  .هذا ما مسعت منه. سيتهإال حفظته، وال حفظت شيئاً فن
  مشيخته

وأكثر عنه، وأخذ . أخذ العربية عن األستاذ أيب احلسن بن خروف، وعن النحوى األديب الضابط أيب ذر اخلشىن
  .معهما عن أيب حممد بن زيدان، والزم ثالثتهم، ومسع وقرأ على القيه الصاحل أيب حممد صاحل وأخذ عن غري من ذكر

  دخوله غرناطة
وتردد آخر عمره إىل غرناطة ومالقة . ندلس مراراً بيسري بضاعة كانت لديه يتجر فيها، ودخل إشبيليةقال، دخل األ
  .إىل حني وفاته

  .دخل عليهم العدو فيه. تويف برمحه اهللا شهيداً مبرسى جبل الفتح
  .مسعته يتوسل إىل اهللا، ويسأله الشهادة. فقاتل حىت قتل، وذلك سنة أحد ومخسني وستماية

  ثون والفقهاء والطلبة النجباء وأوالد األصليوناحملد
  حممد بن أمحد بن إبراهيم بن الزبري

  من أهل غرناطة، ولد األستاذ الكبري أيب جعفر بن الزبري، يكىن أبا عمرو
  حاله

هذا الشيخ سكيت حلبة، ولد أبيه يف علو النباهة، إال أنه لوذعى فكه، حسن احلديث، رافض للتصنع، ركض 
ة يف ميدان الراحة، منكباً عن سنن أبيه وقومه، مع شغوف إدراك، وجودة حفظ، كانا يطمعان والده طرف الشبيب

مث عاد إىل األندلس على . ورحل إىل العدوة، وشرق ونال حظوة، وجرت عليه خطوب. يف جنابته، فلم يعدم قادحاً
متعلالً بوقف من بعض اخلدم املخزنية،  يزجى الوقت مبانقة،. معروف رمسه يتكور هبا، وهو اآلن قد نال منه الكرب

  .لطف اهللا به
  مشيخته

استجاز له والده الطم والرم، من أهل املغرب واملشرق، ووقف عليه منهم يف الصغر وقفاً مل يغتبط به عمره، 
لة عثرة، وأدكره اآلن بعد أمٍة، عندما نقر عنه لديه، فأثرت به يده من علو رواية، وتوفر سبب مربة، وداعيٍة إىل إقا

فمن ذلك الشيخ اإلمام أبو علي ناصر الدين منصور بن أمحد املشدايل، إجازة مث لقاء ومساعاً، . وستر هيبة شيبٍة
وأجازه األستاذ أبو إسحق الغافقى، وأبو القاسم بن الشاط، . والشيخ اخلطيب الراوية أبو عبد اهللا بن غريون
وحممد . مام أبو احلسني عبد اهللا بن أيب الربيع القرشى نزيل سبتةوالشريف أبو العباس أمحد احلسىن، واألستاذ اإل



ابن صاحل بن أمحد بن حممد الكتاين الشاطيب ببجاية، واإلمام أبو اليمن ابن عساكر باملسجد احلرام، وابن دقيق العيد 
كماد، وأبو عبد اهللا بن ومن أهل األندلس أبو حممد بن السداد، وأبو جعفر بن الزيات، وأبو عبد اهللا بن ال. وغريهم

وأجازه من . ربيع األشعري، وأبو عبد اهللا بن برطال، وأبو حممد عبد املنعم بن مساك، والعدل أبو احلسن بن مستقور
  .أهل املشرق واملغرب، عامل كبري

  شعره
  :وبضاعته فيه مزجاة، فمن ذلك ماخاطبين به عند إيايب من العدوة يف غرض الرسالة عن السلطان

  علم نعم كست طوالً وعرضاً... الشكر للرمحن فرضاً  نوإىل
  وأمضا...منه الذي يشاء... وكم هللا من لطيف خفي لنا 
  تنال هبا نعيم الدهر حمضاً... مبقدمك السعيد أتت سعود 

  به واالك بارينا وأرضا... فيا بشرى ألندلسٍ مبا قد 
  قد أقرضت املهيمن فيه قرضاً... ويا هللا من سفر سعيد قد 
  فأتت بكل ما يبغى ويرضا... هنضت بنيةٍ أخلصت فيها 
  علمت بأن األمر إليك أفضا... وثبت لنصرة اإلسالم ملا 

  كما أرضيت بالتمهيد أرضا... لقد أحييت بالتقوى رسوماً 
  متهد سنة وتقيم فرضا... وقمت بسنة املختار فينا 

  جنيت مثارها رطباً وغضا... ورضت من العلوم الصعب حىت 

  وعزمك من مواضى اهلند أمضا... يك ناحج فيما تراه فرأ
  تدبر أمر موالنا فيلقى املسيء لديك إشفاقاً وإغضا

  وقد كانت قلوب الناس مرضا... فأعقبنا شفاً وانبساطاً 
  يرد إن شاء من نعماك خوضا... ومن أضحى على ظمإ وأمسى 

  حني ناب الفقر عضا... أبا عبد اآلله إليك أشكو 
  يفيض به على اجلاه فيضا... استجدى لباساً ومن نعماك 

  ومثلك من إذا ما جاد أرضا... بقيت مؤمالً ترجى وختشى 
  .تويف يف التاسع حملرم من عام مخسة وستني وسبعماية

  القليعى

  .حممد بن أمحد بن خلف بن عبد امللك بن غالب الغساين من أهل غرناطة، يكىن أبا أبكر، ويعرف بالقليعى
  جرى من ذكره، وذكر بيته يف الطبقات ما فيه كفايةقد : أوليته
  حاله

من أهل العلم والفضل واحلسب والدين، وأمجع على استقضائه أهل . كان نبيه البيت، رفيع القدر، عايل الصيت
  .بلده بعد أيب حممد بن مسحون سنة مثان ومخسماية

  .ه ابن الصرييف وأطنبودفن يف روضة أبيه ذكر. تويف بغرناطة، أوايل صفر عشرة ومخسماية
  ابن قطبة



  .حممد بن أمحد بن حممد الدوسى من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بابن قطبة
  حاله

كان رمحه اهللا شيخ الفقهاء واملوثقني، صدر أرباب الشورى، نسيج وحده يف الفضل، والتخلق : من عايد الصلة
بوالً على املشاركة، مطبوعاً على الفضيلة، كهفاً للغرباء والقادمني، مألفاً والعدالة، طرفاً يف اخلري، جمباً إىل الكافة، جم

للمتعلمني، مثاالً لألسرى والعانني، ختلص منهم على يديه أمم، لقصد الناس إياه بالصدقة، مقصوداً يف الشفاعات، 
حمدثاً ممتعا، متقدماً يف صناعة  معتمداً باألمانات، ال يسدل دونه ستر، وال حتجب عنه حرمة، فقيها حافظاً، إخبارياً

التوثيق، حسن املشاركة يف غريها، كثري احلض على الصدقة يف احملول واألزمات، يقوم يف ذلك مقامات محيدة، ينفع 
  .فقد بفقدانه رسم من رسوم الرب والصدقة. اهللا هبا الضعفاء، وينقاد الناس ملوعظته، ويؤثر يف القلوب بصدقه

  مشيخته
ستاذ الكبري أيب جعفر بن الزبري، واخلطيب ويل اهللا أىب احلسن ابن فضيلة، وروى عن الشيه الوزير املسن قرأ على األ

والقاضي . احملدث أيب حممد عبد املنعم ابن مساك، وأيب القاسم بن السكوت املالقى، واخلطيب أيب عبد اهللا ابن رشيد
وأجازه مجاعة من أهل املشرق . عبد املؤمن اخلوالينأيب حيىي بن مسعود، والعدل أيب علي البجلى، وأيب حممد 

ولد عام تسعة وستني وستماية، وتويف يف الثالث لربيع األول من عام . واملغرب، وناب عن بعض القضاة بغرناطة
  .وكانت جنازته مشهودة. مثانية وثالثني وسبعماية

  ابن السراج
ف بن روبيل األنصاري من أهل غرناطة، ويكىن أبا عبد اهللا، حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد ابن يوس

  .طليطلى األصل، طبيب الدار السلطانية. ويعرف بابن السراج
  حاله

كان رمحه اهللا من أهل التفنن واملعرفة، متناهي األهبة واحلظة، مجيل الصورة، مليح اجملالسة، كثري الدعابة : من العايد
طرف، صاحب حظ من العربية واألدب والتفسري، قارضاً للشعر، حسن اخلط، ظريف واملؤانسة، ذاكراً لألخبار وال

الوراقة، طرفاً يف املعرفة بالعشب، ومتييز أعيان النبات، سنياً، حمافظاً، حمبا يف الصاحلني، مالزماً هلم، معنياً بأخبارهم، 
وعني ريع ما . ياته، ودون أحواله وكراماتهاحناش إىل الولىأيب عبد اهللا التونسي، وانقطع إليه مدة ح. متلمذاً هلم

ونال حظاً عريضاً من جاه السلطان، فاطرح حظ . يستفيده يف الطب صدقة على يديه، أجرى ذلك بعد موته لبنيه
نفسه مع املساكني واحملتاجني، فكان على باوه على أهل الدنيا، يوثر ذوي احلاجة، وخيف إىل زيارهتم، ويرفدهم، 

  .جلة عللهمويعينهم على معا
  مشيخته

نسج وحده أيب جعفر الكزىن، رييس الصناعة يف وقته، ولقى فيه األستاذ إمام . قرأ الطب على الشيخ الطبيب
وقرأ القرآن على املقرى الشهري أيب جعفر . التعاليم إمام التعاليم واملعارف، أبا عبد اهللا الرقوطى املرسى وغريه

لى األستاذ أيب احلسن بن الصايغ اإلشبيلي، وأكثر القراءة على شيخ اجلماعة الطباع بالروايات السبع، والعربية ع
  .العالمة أيب جعفر بن الزبري

ومنها كتا مساه، السر املذاع يف تفضيل غرناطة على كثري من . ألف كتباً كثرية، منها يف النبات والرؤيا: تواليفه
  .البقاع
  شعره



  :من ذلك قوله ملغزاً يف املطر
  نفوس وعم اخللق جوداً وإحساناص... مهما أتى ابتهجت به وما زاير 

  ويكرهبم طرا إذا عنهم بانا... يقيم فيشكو اخللق منه مقامه 
  ويكره منه الوصل إن زار أحياناً... يسر إذا واىف ويكرب إن نأى 

  به حني يطل هواه إن مل يطل خانا... وأعجب شيء هجر حب مواصل 
  حمنته

. طان ثاين امللوك من بين نصر فجأة، وهو يصلى املغرب، وباكر الطبيب بابه غداة ليلة موتهذكر أنه ملا تويف السل
سأل عن الطعام القريب عهد موته بتناوله، فأخرب أنه تناول كعكاً وصلته من ويل عهده، فقال كالماً أوجب نكبته، 

مث دالت األيام، فعاد إىل . العدوة فامتحن بالسجن الطويل، والتمست األسباب املوصلة إىل هالكه، مث أجلى إىل
  .وطنه مستآنفاً ما عهده من الرب وفقده من التجلة

  .بغرناطة عام أربعة ومخسني وستماية: ميالده
  .ليلة اخلميس التاسع من شهر ربيع األول من عام ثالثني وسبعماية: وفاته

  ابن أيب زمنني املرى
كان من أهل املعرفة والنبل : ى يكىن أبا عبد اهللا، وبيته معلوم حالهحممد بن ابراهيم بن عبد اهللا بن أيب زمنني املر

  والذكاء
  مشيخته

ودرس الفقه عند . قرأ القرآن على أيب بكر بن النفيس، وأيب عبد اهللا بن شهيد املرى املقرى بطخشارش من غرناطة
  .غريمها من شيوخ غرناطةاملشاور أيب عبد اهللا بن مالك املقرى، وأيب احلسن علي بن عمر بن أضحى، وعلى 

  .تويف سنة أربعني ومخسماية
قلت، وإمنا ذكرت هذا املترجم به مع كوين اشترطت صدر خطبته، أال أذكر هذا النمط ملكان مصاهريت يف هذا 

ولعل حافد هذا املترجم به من ولدي، يطلع على تعدادهم وذكرهم يف هذا التاليف وتردادهم، فيكون ذلك . البيت
  .حمرضاً لإلجابة، جعلنا اهللا ممن انتمى للعلم وأهله، واقتفى من سننه واضح سبله. على النجابةحمرضاً له 
  ابن جابر

حممد بن جابر بن حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم بن حسان القيس الوادآشى األصل واملعرفة، التونسى 
  االستيطان، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن جابر

  حاله
نشأ بتونس، وجال يف البالد املشرقية واملغربية، واستكثر من الرواية ونقب عن املشايخ، وقيد : ةمن عايد الصل

مث قدم األندلس ظريف النزعة، عظيم الوقار، قومي السمت، يأوى . الكثري، حىت أصبح مجاعة املغرب، وراوية الوقت
لإلمساع والرواية، وانتقل إىل بلش، فقرأ  وقعد. يف فضل التعيش إىل فضل ما كان بيده، يصرفه يف مصارف التجارة

مث رحل إىل املغرب، مث أعاد الرحلة . هبا القرآن العظيم والروايات السبع، على اخلطيب أيب جعفر بن الزيات
  .احلجازية، وأعرق، فلقى أمة من العلماء واحملدثني، وأصبح هبم شيخ وحده، انفساح رواية، وعلو إسناد

  مشيخته



جلماعة بتونس أبو العباس بن الغماز اخلزرجى البلنس، وقاضي اجلماعة هبا أبو إسحق بن عبد من شيوخه قاضي ا
الرفيع، وقاضي قضاة الديار املصرية بدر الدين بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن علي بن مجاعة بن صخر 

عمر بن اخلضر بن طاهر بن طراد بن وقاضي اجلماعة ببجاية، أبو العباس الغربيين، وسراج الدين أبو جعفر . الكناين
ورضى الدين إبراهيم بن . إبراهيم ابن حممد ابن منصور األصبحى، وأبو حممد عبد الغفار بن حممد السعدي املصرى

  .عمر بن إبراهيم اخلليلي اجلعفري

وأبو . ملقدسيوشرف الدين أبو عبد اهللا بن احلسن بن عبد اهللا ابن احلافظ عبد الغين ابن عبد الواحد بن سرور ا
. وعبد اهللا بن يوسف بن موسى اخلالسي. الفضل أبو القاسم بن محادين أيب بكر بن عبد الواحد احلضرمي اللبيد

وعبد اهللا بن حممد بن هرون، وإبراهيم بن حممد بن أمحد أبن حممد بن عبد اهللا بن احلاج التجييب، وأمحد بن يوسف 
جابر بن حممد بن قاسم معني الدين، وعز الدين أبو القاسم بن حممد بن بن يعقوب ابن علي الفهرى اللبلى، وولده 

اخلطيب، ومجال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي بن الصفار، وأبو بكر بن عبد الكرمي بن صدقة العزىف، 
عقاب اجلذامى  وحممد بن إبراهيم بن أمحد التجييب، وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن أمحد بن علي بن إبراهيم بن

الشاطىب، وعبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد اهللا األنصاري األسدي القريواين، وأبو القاسم خلف بن عبد العزيز 
القبتورى، وعلي بن حممد بن أيب القاسم ابن رزين التجييب، وأمحد بن موسى بن عيسى البطرين، وغر القضاة فخر 

ن حممد بن املنري، وتقي الدين حممد بن أمحد بن عبد اخلالق املصري، وصدر الدين أبو حممد عبد الواحد بن منصور ب
النحاة أبو حيان، وظهري الدين أبو حممد بن عبد اخلالق املخزومي املقدسي الدالصى، ورضى الدين بن إبراهيم بن 

  .ساكر الدمشقيأيب بكر الطربي، واملعمر هباء الدين أبو حممد القاسم بن مظفر بن حممود بن هبة اهللا بن ع
  .وأما من كتب إليه فنحو ماية ومثانني من أهل املشرق واملغرب

  .قدم غرناطة يف أول عام ستة وعشرين وسبعماية، فهو باعتبار أصله أصلى، وباعتبار قدومه طارئ وغريب
  تواليفه

  .لهله تواليف حديثية مجلة، منها أربعون حديثاً، أغرب فيها مبا دل على سعة خطوه وانفساح رح
  .وفاته كان حيا سنة أربعني وسبعماية، وبلغى أنه تويف عام سبعة بعدها

  حممد بن خلف بن موسى األنصاري

  األوسي

  .من أهل إلبرية، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

كان متكلماً، واقفاً على مذاهب املتكلمني، متحققاً برأي األشعرية، ذاكراً لكتب األصول واالعتقادات، مشاركاً يف 
  .ب، مقدماً يف الطباألد

  مشيخته
روى عن أيب جعفر بن حممد بن حكم بن باق، وأيب جعفر بن خلف ابن اهليثم، وأبوى احلسن بن خلف العنسى، 

وابن حممد بن عبد العزيز ابن أمحد بن محدين، وأبوى عبد اهللا بن عبد العزيز املورى، وابن فرج موىل الطالع، وأيب 
وأخذ علم . علي الغساين، وأيب عمرو زياد بن الصفار، وأيب القاسم أمحد بن عمر العباس بن حممد اجلذامي، وأيب



وتأدب يف . الكالم عن أيب بكر بن احلسن املرادي، وأيب جعفر بن حممد بن باق، وأيب احلجاج ابن موسى الكليب
  .بعض مسائل النحو بأيب القاسم بن خلف ابن يوسف بن فرتون بن األبرش

ه أبو إسحق بن قورقول، وأبو خالد املرواين، وأبو زيد بن نزار، وأبو عبد اهللا بن الصيقل روى عن: من روى عنه
  .املرسى، وأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعان، وأبو الوليد بن خربة

  تواليفه
وصول إىل معرفة اهللا النكت واألمايل يف الرد على الغزايل، واإليضاح والبيان يف الكالم على القرآن، وال: من تواليفه

ونبوة الرسول ورسالة االقتصار على مذاهب األمية األخيار، ورسالة البيان يف حقيقة اإلميان، والرد على أيب الوليد 
بن رشد يف مسألة االستواء الواقعة له يف اجلزء األول من مقدماته، وشرح مشكل ما وقع يف املوطإ وصحيح 

ام مثاينية عشر وستماية يف شوال منه، وبلغ يف الكالم فيه إىل النكتة الرابعة البخاري، وقد كان شرع يف تصنيفه ع
واخلمسني، وقطعت به قواطع املرض، وشرع يف معاجلة العني لرؤيا رىها، يقال له ألفت يف نور البصرية، فألف يف 

  .أكمل النكت نور البصر تنفع وتنتفع، فأقبل على تأليفه يف مداواة العني، وهو كتاب جم اإلفادة، مث
  شعره

  :وكان له حظ من قرض الشعر، فمن ذلك مامدح به إمام احلرمني أبا املعايل اجلويىن
  هو ديين ففيه التعذلوين... حب حرب يكىن أبا املعايل 

  عللوين بذكره عللوين... أناواهللا مغرم يف هواه 
  .ومخسني ومخسماية ولد يوم الثالثاء إلثىن عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر سنة سبع: مولده

  الشريشى
  حممد بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا اخلوالين غرناطى يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بالشريشى

  حاله

من أهل التصاون واحلشمة والوقار، معرق يف بيت اخلريية والعفة، وكان والده صاحبنا رمحه اهللا، آية يف الدؤوب 
علمية واألجزاء، حبيث المظنة معرفة أو حجرة طلب ختلو عن شيء من خطه إال والصرب على انتساخ الدواوين ال

  .مايقل، على سكون وعدالة وانقباض وصرب وقناعة
ونشأ ابنه املذكور، ظاهر النبل واخلصوصية مشاركاً يف فنون، من عربية وأدب . وأكتب للصبيان يف بعض أطواره

، مث نزع عنها انقياداص لداعي النزاهة، وهو اآلن حباله وحساب وفريضة، وتصر يف الشهادة املخزنية برهة
  .املوصوفة
  شعره

  :وشعره من منط اإلجادة، فمن ذلك قوله
  حيكى تثنيه القضيب الرطيب... يب شادن أهيف مهمى انثىن 
  فوق قضيب نابت يف كثيب... ذو غرة كالبدر قد أطلعت 

  أختلس الوصل حذار الرقيب... خضت حشا الظلماء من حبه 
  يضمنا ثوب عفاف قشيب... فبت وللوصل لنا ثالث 

  مالت جنوم األفق حنو الغروب... حىت إذا ما الليل وىل وقد 



  أسيل من ماء جفوين غروب... ودعته والقلب ذو لوعة 
  قلب بأضالعي غدا أم قليب... فلست أدري حني أودعته 

  :ومن ذلك يف النسيب
  سنا الشمسغرته متحو ... يا أمجل الناس ويا من غدت 

  دون اشتراء ومين نفسى... أنعم على عبدك يا مالكي 
  تعيد ربعى كامل األنس... بأن ترى وسطى لعقدى وأن 

  فإنين أدرج يف رمس... وإن تكن ترجعين خايباً 
  :وقال يف فضل العلم

  خري من التالد والطارف... يا طالب العلم اجتهد إنه 
  أنفقته تالف واملال إذا... فالعلم يذكو قدر إنفاقه 

وتراقى إىل هذا العهد بإشاريت إىل إىل ال فوقها من تعليم ولد السلطان، والرياسة القرآنية بباب اإلمارة، واإلمامة 
  .باملسجد اجلامع من القلعة محيد الطريقة يف ذلك كله، معروف احلق، تواله اهللا

  .عام مثانية عشر وسبعماية: مولده
  حممد بن حممد بن علي بن سودة

  املرى

  يكىن أبا القاسم
  أوليته

من نبهاء بيوتات األندلس وأعياهنا، سكن سلفه البشارة، بشارة بين حسان، ووىل جده األشغال، محيد السرية، 
  .معروف اإلدانة

  حاله
مال إىل العلوم العقلية، فاستظهر . هذا الفىت من اهل اخلصوصية والسكون واحلياء، املانع عن كثري من األغراض

ماسة يف بعض أغراضها بالدؤوب والعكوف، واملورين تأثري حبل الركية يف جحرها، فتصدر للعالج، وعاىن على امل
الشعر، وأرسم يف الكتابة، وعد من الفضالء، وظهرت على عباراته اصطالحات احلكماء، وتشوف إىل العهد 

  .للرحلة احلجازية، واهللا ييسر قصده
  مشيخته

طبيب الدار السلطانية، فارس ذينك الفنني، إبراهيم بن زرزار اليهودى، ورحل إىل قرأ الطب والتعديل على احلرب 
  .العدوة، فقرأ على الشريف العامل الشهري، رحلة الوقت يف املغرب، أيب عبد اهللا العلوى، وبلقيايه جنح

  شعره
  :أنشد السلطان قوله

  تزجى الربوق سحابه فتعينه... جاد احلمى صوب الغمام هتونه 
  واىف جبرعا الكثيب معينه... ديار العامرية بعدما وسقى 

  عقد تناثر بالعقيق مثينه... يندى بأفنان األراك كأنه 



  خط تطلس ميمه أو نونه... وحمى الكثيب سكوبه فكأنه 
  مسحت عليه باجلناح تبينه... حىت إذا األرواح هبت بالضحا 

  صب يطول إىل اللقاء حنينه... وكأنه والرعد حيدو خلفه 
  جادت بلؤلؤة النفيس عيونه... أوسح دمعي فوق أكناف اللوى 
  مكنون سر قد أذيع مضمونه... والربق يف حلل السحاب كأنه 
  عمدت حباشية النضار تزينه... أو ثوب ضافية املالبس كاعب 

  سلس القياد وال العتاب يلينه... هن الديار برامة ال دهرها 
  األطالل فيه أكونه من ناحل... ولقد وقفت برمسها فكأنين 

  ألوى مبزدلف الرفاق ظعينه... قليب بذاك اللوى خلفته 
  ذا خيامر بالضلوع دفينه... ال تسل العذال عين فاهلوى 

  فعلى الفنون فريضة تبينيه... إن خيف عن شرحى حديث زمرييت 

  جدوى أيب عبد االله هتونه... عجباً لدمعي ال يكف كأمنا 
  زمن تقلب بالكرام خؤونه... هبا حمي املكارم بعد ما أودى 

  علق الزمان مثينه ومكينه... موىل امللوك عميد كل فضيلة 
  ومبلتقى اجلمعني طال سكونه... يضفى إىل داعي الندى فيهزه 
  ويلج فيض البحر فاض ميينه... من ذا يسابق فضله لوجوده 

  واحللم طبع والسماحة دينه... إن تلقه تلق اجلمال وقاره 
  ام نواله وحما الضالل رشاده وجال الظالم جبينهغمر األن

  ولطاملا صدع الشكوك يقينه... أحيا رسوم الدين وهي دوارس 
  مشس اهلدى حتف العدا حمي الندا حبر اجلدا طول املدى متكينه

  ليث الشرى غوث الورى قمر السرى سن القرى عم القرى تأمينه
  هلزبر خيونهجاش اهلزبر إذا ا... فلبأسه يوم الوغى ولعزمه 

  يصل املراد كما حتب ظنونه... ال تسل اهليجاء عنه إنه 
  هجر املنام وباعدته جفونه... لو كان يشغله املنام عن العال 

  مبحمد دون األنام يكونه... وإذا تطاولت امللوك مباجد 
  يا بن األيل نصروا الرسول ومن هبم نطق الكتاب فصيحه ومبينه

  هنج الرضا حىت تقاوم دينه.. .خصوا ببيعته وحاموا دونه 
  وخليفة الرمحن أنت أمينه... أمعاضد اإلسالم أنت عميده 
  وألفنش يف أقصى البالد رهينه... مل يبق إال من بسيفك طايع 
  أدرى مبشتجر الرماح طعينه... وجبيشك املنصور لو القيته 

  طاعت إليك بالده وحصونه... ولو اصطنعت إىل العدو إدالة 
  حلو الكالم مهذب تبيينه... قصيدة من شاعر خذها إليك 

  فجىن القريض كما اقتضته فنونه... جعل القوايف للمعايل سلماً 



  حيصى النجوم جهالة تزيينه... غطى هواه عقله واقتاده 
  .ولو أخذته أيدي التحرير والنقد، لرجى أن يكون شاعراً، وباجلملة فالرجل معدود من السراة بيتاً وختصصاً

  ن عبد العزيز بن سامل بن خلف القيسيحممد ب

  .منكيب األصل يكىن أبا عبد اهللا، طبيب الدار السلطانية
  حاله

كان رمحه اهللا فذا يف االنطباع واللوذعية، حني املشاركة يف الطب، مليح احملاضرة، حفظة، طلعة، : من عايد الصلة
 جعفر الكزين، وانتصب للعالج، مث انتقل إىل مستحضراً لألدب، ذاكراً لصناعة الطب، أخذها عن إمام وقته، أيب

اخلدمة بصناعته بالباب السلطاين، ووىل احلسبة، ومن شعره خياطب السلطان على ألسنة أصحابنا األطباء الذين 
  :مجعتهم اخلدمة ببابه يومئذ، وهم أبو األصبغ بن سعادة، وأبو متام غالب الشقورى

  ىن ونيل اإلرادةلبلوغ امل... قد مجعنا ببابكم سطر علم 
  غالب مث سامل وسعادة... ومن أمسائنا لكن حسن فال 

  .تويف يف شهر رجب من عام سبعة عشر وسبعماية
  حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني

  من أهل إلبرية، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

  .قال وىل األحكام، وكان فقيها نبيها: من املالحى
أربعمائة قلت، قد تقدم اعتذاري عن إثبات مثله يف هذا املختصر، فلينظر تويف بغرناطة يف عشر الستني و: وفاته

  .هناك إن شاء اهللا
  بن أيب زمنني عدنان املرى

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بان إبراهيم بن حممد بن أيب زمنني عدنان بن 
  بشري بن كثري املرى

  حاله

حملدثني والعلماء الراسخني، وأجل وقته قدراً يف العلم والرواية واحلفظ للرأي والتمييز للحديث، كان من كبار ا
واملعرفة باختالف العلماء، متفنناً يف العلم، مضطلعاً باألدب، قارضاً للشعر، متصرفاً يف حفظ املعاين واألخبار، مع 

 يزل أمة يف اخلري، قانتاً هللا، منيباً له، عاملاً زاهدا مل. النسك والزهد، واألخذ بسنن الصاحلني، والتخلق بأخالقهم
صاحلاً خرياً متقشفاً، كثري التبتل والتزلف باخلريات، مسارعاً إىل الصاحلات، دامي الصالة والبكاء، واعظاً، مذكراً 

ببان، تصغى إليه االفئدة، باهللا، داعياً إليه، ورعاً ملىب الصدقة، معيناً على النايبة، مواسياً جباهه وماله، ذا لساٍن و
فصيحاً، هبياً، عربياً، شريفاً، أىب النفس، عايل اهلمة، طيب اجملالسة، أنيس املشاهدة، ذكياً، راسخاً يف كل جم من 

  .العلوم، صريفياً جهبذاً، ما رؤى قبله وال بعده، مثله
  مشيخته



أبان بن عيسى بن حممد بن دنري، سكن قرطبة، ومسع هبا من أمحد بن مطرف، ووهب بن مسرة احلجارى، وعن 
  .وعن والده عبيد اهللا بن عيسى

  .روى عنه الزاهد أبو اسحق إبراهيم بن مسعود اإللبريى وغريه: من روى عنه
  تواليفه

ألف كتاب املغرب يف اختصار املدونة ثالثني جزءاً، ليس يف املختصرات مثله بإمجاع، واملهذب يف تفسري املوطأ، 
  .لوثايق، وحياة القلوب، وأنس الفريد، ومنتخب االحكام، والنصائح املنظومة، وتفسري القرآنواملشتل يف أصول ا

  .يف احملرم سنة أربع وعشرين وثالمثائة: مولده
  .تويف يف شهر ربيع الثاين عام مثانية وتسعني وثالمثائة حباضرة إلبرية، رمحه اهللا ونفع به: وفاته

  م بن مشرف بن قاسمحممد بن عبد الرمحن بن احلسن بن قاس

  ابن حممد بن هاين اللخمى القايصي

  يكىن أبا احلسن
  حاله

كان وزيراً جليالً، فقيهاً رفيعاً، جوادا، أديباً، جيد الشعر، عارفاً بصناعة النحو والعروض، واللغة واألدب والطب، 
  من أهل الرواية والدراية

  مشيخته
تاب، وأيب الوليد بن رشد القاضي اإلمام، وال قاضي أيب حممد روى عن احلافظ أيب بكر بن عطية، وأيب حممد بن ع

  .عبد اهللا بن علي بن مسجون
  شعره

  :من شعره قوله
  أذبت القلب يف أضلعه... يا حرقة البني كويت احلشا حىت 

  ينساب ذاك الذوب من مدمعه... أذكيت فيه النار حىت غدا 
  منبعهيوسى برشف الريق من ... يا سؤل هذا القلب حىت مىت 

  ال سيما إن يصر من مكسرعه... فإن يف الشهد شفاً للورى 
  .ويبلغ القلب إىل مطمعه... واهللا يدين منكم عاجالً 

  .ولد يف الثالث األخري من ليلة اجلمعة لثالث بقني لذى حجة سنة مثان وتسعني وأربعمائة: مولده
  .تويف يف آخر مجادى األخرى سنة ست وتسعني ومخسمائة

  محد الغساينحممد بن أ
  حممد بن عبد الرمحن بن عبد السالم بن أمحد بن يوسف ابن أمحد الغساين من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا

  حاله
. كان حمدثاً نبيالً حاذقاً ذكياً، وله شرح جليل على كتاب الشهاب، واختصار حسن يف اقتباس األنوار للرشاطى

  .راً ال بآس بهوكان كاتباً وافر احلظ من األدب، يقرض شع
  :من شعره يف ذكر أنساب طبقات العرب



  بطن وفخذ الفصيلة تابعه... الشعب مث قبيلة وعمارة 
  مث القبيلة للعمارة جامعة... فالشعب جيمع للقبائل كلها 
  والفخذ جيمعه البطون الواسعة... والبطن جيمعه العمار فاعلمن 
  متتابعة جاءت على نسق هلا... والفخذ جيمع للفصايل كلها 

  لقبيلة عنها الفصايل شاسعة... فخزمية شعب وإن كنانة 
  وقصى بطن األعادي قامعة... وقريشها تسمو العبارة يافىت 

  اال الفصيلة ال تناط بسايعة... ذا ما مث فخذ وذا عباسها 
  .ولد بغرناطة سنة مثان وستني ومخسماية

  مبرسية يف رمضان تسع عشرة وستماية: وفاته
  غافقيابن حقل ال

حممد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج بن أمحد بن عبد الواحد ابن حريث بن جعفر بن سعيد بن حممد بن حقل 
الغافقي من ولد مروان بن حقل النازل بقرية املالحة من قنب قيس من عمل إلبرية، يكىن أبا القاسم ويعرف 

  .طيةوقد نقلنا عنه الكثري، وهو من املفاخر الغرنا. باملالحي
  حاله

كان من أفضل الناس، وأحسنهم : قال األستاذ يف الصلة. كان حمدثا راوية معتنيا، أديباً، مؤرخاً، فاضالً جليالً
وذكره صاحب . عشرة، وألينهم كلمة، وأكثرهم مروءة، وأحسنهم خلقاً وخلقاً، ما رأيت مثله، قدس اهللا تربته

طنب فيه، وذكره احملدث أبو عبد اهللا الطنجايل، وذكره ابن عساكر يف الذيل، األستاذ أبو عبد اهللا بن عبد امللك، وأ
  .تارخيه
  مشيخته

روى عن أبيه أيب حممد، وأيب القاسم بن بشكوال، وأيب العباس بن اليتيم، وعامل كثري من غري بلده، ومن أهل بلده 
دة، وعن أيب خالد بن رفاعة سوى أبيه، وعن أيب سليمان داود بن يزيد بن عبد اهللا السعدي القلعي، الزمه م

اللخمي، وأيب حممد عبد احلق بن يزيد العبدري، وأيب جعفر عبد الرمحن بن احلسن بن القصري، وأيب بكر بن طلحة 
ابن أمحد بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب، وأيب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم، وأيب جعفر بن حكم احلصار، وأيب 

 احلسن بن كوثر، وأيب بكر الكتندي، وأيب إسحق بن اجلال، وأيب بكر بن زمنني، وأيب عبد اهللا بن عروس، وأيب
وكان من املكثرين يف باب الرواية، أهل . القاسم بن مسجون، وأيب حممد بن عبد الصمد ابن حممد بن يعيش الغساين
ريخ والرجال، عارفاً باألنساب، نقاداً الضبط والتقييد واإلتقان، بارع اخلط، حسن الوراقة، أديباً بارعاً ذاكراً للتا

وقال األستاذ، . وروى عنه األستاذ، واعتىن بالرواية عنه. حافظاً لألسانيد، ثقة عدالً، مشاركاً يف فنون، سياسياً
  .حدثين عنه من شيوخي مجاعة، منهم القاضي العدل أبو بكر بن املرابط

  تواليفه
وألف كتاب الشجرة يف األنساب، وكتاب األربعني حديثاً، وكتاب . فيهألف كتابه يف تاريخ علماء إلبرية، واحتفل 
  .فضايل القرآن، وبرنامج روايته وغري ذلك

  .سنة تسع وأربعني ومخسماية: مولده



  .تويف يف شعبان سنة تسع عشرة وستماية ببلده: وفاته
  الشقوري

، منسوباً إىل مدينة شقورة ومنها أهله، حممد بن علي بن عبد اهللا اللخمي يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بالشقوري
  .صاحبنا طبيب دار اإلمارة، حفظه اهللا

  حاله
هذا الرجل طرف يف اخلري واألمانة، فذ يف حسن املشاركة، نقي يف حب الصاحلني، كثري اهلوى إىل أهل التقوى، 

لصيانة، متصدراً للعالج نشأ سابغ رداء العفة، كثيف جلباب ا. حذر من التفريط، حريص على التعلق جبناب اهللا
مث نظر واجتهد، فأحرز الشهرة بدينه، ومين . زمن املراهقة، معماً، خموالً يف الصناعة بادي الوقار يف سن احلشمة

مث كلف بصحبة الصاحلني، وخاض يف السلوك، وأخذ نفسه . نقيبته، وكثرة حيطته، ولطيف عالجه، وجنح جتربته
واستدعاه السلطان لعالج نفسه، فاغتبط به، وشد اليد عليه، . يه آثار ذلكباالرتياض واجملاهدة، حىت ظهرت عل

وظهر له فضله، وهو هلذا العهد ببابه، محيد السرية، قومي الطريقة، صحيح العقد، حسن التدبري، عظيم املشاركة 
غراض، فطن للناس، أشد اخللق حرصاً على سعادة من صحبه، وأكثرهم ثناء عليه، وأصرحهم نصيحة له، نبيل األ

املقاصد، قامي على الصنعة، مبني العبارة، معتدل يف البحث واملذاكرة، متكلم يف طريقة الصوفية، عدمي النظري يف 
  .الفضل، وكرم النفس

  شيوخه
قرأ على جده لألب، وعلى احلكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ غرناطة، وعلى شيخنا احلكيم الفاضل أيب 

، وانتفع به، وسلك بالشيخ الصويف أيب مهذب عيسى الزيات مث أخيه الصاحل الفاضل أيب زكريا بن هذيل والزمه
  .جعفر الزيات، والتزم طريقته، وظهرت عليه بركته

  تواليفه
ألف كتباً نبيلة، منها حتفة املتوسل يف صنعة الطب وكتاباً مساه اجلهاد األكرب، وآخر مساه قمع اليهودي عن تعدي 

  .ا شاءاحلدود أحسن فيه م
  شعره

  :أنشدين بعد ممانعة واعتذار، إذ هذا الغرض ليس من شأنه
  فابدي عنادا مث رد جوايب... سالت ركاب العز أين ركايب 

  بغري حول مذ حللت جنايب... ركابك مع سريي يسري بسريه 
  تسري هبا سرياً لغري ذهاب... فال تلتفت سرياً لذاتك إمنا 

  .وهي متعددة
  .شرين وسبعمايةولد يف عام سبعة وع

  الشفرة
  حممد بن علي بن فرج القربلياين يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بالشفرة

  حاله

كان رجالً ساذجاً، مشتغال بصناعة الطب، عاكفا عليها عمره حمققاً لكثري من أعيان النبات، كلفاً به، متعيشاً من 
ورأس به، وحفظ الكثري من أقوال أهله، ونسخ عشبه أول أمره، وارتاد املنابت، وسرح باجلبال، مث تصدر للعالج، 



مجلة من كنانيشه على ركاكة خطه، وعاجل السلطان نصر املستقر بوادي آش، وقد طرق من هبا مرض وافد محل 
مث رحل إىل العدوة، وأقام . عالجه املشاقحة ألجله، وعظم اهلالك فيمن اختص بتدبريه، فطوف القلب املبارك مبرباه

  .، مث كر إىل غرناطة يف عام أحد وستني، وهبا هلك على أثر وصولهمبراكش سنني عدة
  مشيخته

. زعم أنه قرأ على أبيه ببلده من قربليان بلد الدجن، وأخذ اجلراحة عن فوج من حمسين صناعة عمل اليد من الروح
  .وقرأ على الطبيب عبد اهللا بن سراج وغريه

  .ألف كتاباً يف النبات: تواليفه
  .بع عشر لربيع األول عام أحد وستني وسبعمايةيف السا: وفاته

  حممد بن علي بن يوسف بن حممد السكوين
  ابن اللؤلؤة

  .يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بابن اللؤلؤة، أصله من جهة قمارش
  حاله

رحل يف فتايه، بعد أن شدا شيئاً من الطلب، وكلف بالرواية والتقيد فلقي مشخة، وأخذ عن جلة، وقدم على بلده 
ن احلالة، مستقيم الطريقة، ظاهر االنقباض والعفة، وأدخل األندلس فوايد وقصايد، وكان ممن ينتفع به لو حس

  .أمهلته املنية
  شعره

  :مما نسبه إىل نفسه من الشعر قوله
  يف قل أمري وكثره... يا من عليه اعتمادي 

  إىل النيب وقربه... سهل على ارحتايل 
  بأسرهمن الوجود ... فذاك أقصى مرادي 

  عليك فامنن بيسره... وليس ذا بعزيز 
  :ومن ذلك

  أميل لزور بالغرور مصاغ... أمن بعد ما الح املشيب مبفرقي 
  مبا ليس عنه لألنام مراغ... وأرتاح للذات والشيب منذر 

  يراع هبول بعده ويراغ... ومن ميت قبل املشيب فإنه 
  ك بالغبه للذي أرجوه من... فيا رب وفقين إىل ما يكون يل 

  .تويف معتبطاً يف وقيعة الطاعون عام مخسني وسبعماية، خطيباً حبصن قمارش
  ابن سودة املري

  .حممد بن سودة بن إبراهيم بن سودة املري أصله من بشرة غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

سيال القرحية، سريع البديهة،  كان شيخاً جليالً، كاتباً جميداً، بارع األدب، رايق الشعر،: من بعض التواريخ املتأخرة
عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ، ذاكراً أليام السلف، طيب احملاضرة، مليح الشيبة، حسن اهليئة، مع الدين والفضل، 



  .والطهارة والوقار والصمت
  مشيخته

ومبالقة، على  .قرأ بغرناطة على احلافظ أيب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم بن الفرس، وغريه من شيوخ غرناطة
  .األستاذ أيب القاسم السهيلي وجبيان على ابن يربوع، وبإشبيلية على احلسن بن زرقون وغريه من نظرائه

  أدبه
قال الغافقي، كانت بينه وبني الشيخ الفقيه واحد عصره أيب احلسن سهل بن مالك، مكاتبات ومراجعات، ظهرت 

  .فيها براعته، وشهدت له بالتقدم يراعته
  حمنته
تويف يف حدود سبعة . صابه يف آخر عمره نكبة ثقيلة، أسر هو وأوالده، فكانت وفاته أسفاً ملا جرى عليهم نفعه اهللاأ

  .وثالثني وستماية
  حممد بن يزيد ين رفاعة األموي البريي

  أصله من قرية طرش
  حاله

ملشاورين املوثقني، وويل الصالة طلب العلم وعين بسمعه، ونسخ أكثر كتبه خبطه، وكان لغوياً شاعراً، من الفقهاء ا
  .باحلاضرة، وعزل وسرد الصوم عن نذر لزمه عمره

  مشيخته
مسع من شيوخ إلبرية، حممد بن فطيس، وابن عمريل، وهاشم ابن خالد، وعثمان بن جهري، وحفص بن جنيح، 

  .وبقرطبة من عبيد اهللا ابن حيىي بن حيىي وغريه
ى أليب علي البغدادي، يف مقدمه إىل قرطبة، أن اخلليفة احلكم، أمر ابن قال املؤرخ، من غريب ما جر: من حكاياته

الرما حس عامله على كوريت إلبرية وجبانة، أن جييء مع أيب علي يف وفد من وجوه رعيته، وكانوا يتذاكرون األدب 
أفضل املناديل، يف طريقهم، إىل أن جتاروا يوماً وهم سايرون، أدب عبد امللك بن مروان، ومساءلته جلساءه عن 

  :وإنشاده بيت عبدة بن الطبيب
  أعرقهن أليدينا مناديل... مثت قمنا إىل جرد مسومة 

وكان الذاكر للحكاية أبو علي، فأنشد الكلمة يف البيت أعراقها، فلوى ابن رفاعة عنانه منصرفاً، وقال، مع هذا 
ن بيت مشهور يف الناس، ال يغلط فيه الصبيان، يوفد على أمري املؤمنني، وتتجشم الرحلة العظيمة، وهو ال يقيم وز

واهللا التبعته خطوة، وانصرف عن اجلماعة، وندبه أمريه ابن الرماحس، ورامه بأن ال يفعل، فلم جيد فيه حيلة، 
احلمد هللا الذي جعل يف : فكتب إىل اخلليفة يعرفه بابن رفاعة، ويصف ما جرى معه، فأجابه احلكم على ظهر كتابه

وادينا من خيطئ وفد أهل العراق، وابن رفاعة بالرضا أوىل منه بالسخط، فدعه لشأنه، وأقدم بالرجل غري بادية من ب
  .منتقص من تكرميه، فسوف يعليه االختبار أو حيطه

  .تويف سنة ثالث أو أربع وأربعمائة
  حممد بن مخيس األنصاري



  بن مخيس األنصاري من أهل اجلزيرة اخلضراءحممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي ابن أيب بكر 
  حاله

كان فاضالً وقوراً، مشاركاً، خطيباً، فقيهاً، جموداً للقرآن، قدمي الطلب، شهري البيت، معروف التعني، نبيه السلف 
ر يف القضاء، واخلطابة واإلقراء، مضى عمره خطيباً مبسجد بلده اجلزيرة اخلضراء، إىل أن تغلب العدو عليها، وباش

  .احلصار هبا عشرين شهراً، نفعه اهللا مث انتقل إىل مدينة سبتة، فاستقر خطيباً هبا إىل حني وفاته
  مشيخته

قرأ على والده رمحه اهللا، وعلى شيخه، وشيخ أبيه أيب عمر، وعباس ابن الطفيل الشهري بابن عظيمة، وعلى األستاذ 
رناطة عند قدومه عليها، والقاضي أيب اجملد بن أيب األحوص أيب جعفر بن الزبري، واخلطيب أيب عبد اهللا بن رشيد بغ

قاضي بلده، وكتب له باإلجازة الوزير أبو عبد اهللا بن أيب عامر بن ربيع، وأجازه اخلطباء الثالثة أبو عبد اهللا 
ام الصاحل الطنجايل، وأبو حممد الباهلي، وأبو عثمن بن سعيد، وأخذ عن القاضي بسبتة أيب عبد اهللا احلضرمي، واإلم

أيب عبد اهللا بن حريث، واحملدث أيب القاسم التجييب، واألستاذ أيب عبد اهللا بن عبد املنعم، واألخوين أيب عبد اهللا وأيب 
وأجاز يل إجازة عامة ما عدا اإلمام ابن حريث فإنه أجاز يل، . قال، وكلهم لقيته ومسعت منه. إبراهيم ابين يربوع

  .ن تضمنه برناجمهواخلطيب ابن عزمون وغريهم، مم
  تواليفه

قال، وكان أحد بلغاء عصره، وله مصنفات منها، النفحة األرجية، يف الغزوة املرجية، ودخل غرناطة مع مثله من 
  .مشيخته بلده يف البيعات، أظن ذلك

  .تويف يف الطاعون بسبتة أخر مجادى اآلخر من عام مخسني وسبعماية
  حممد بن أمحد بن عبد اهللا العطار

  .أهل أملريةمن 
كتب عن شيخنا أيب الربكات بن . حاله من بعض التقييدات، كان فىت وسيماً، وقوراً، صيباً، متعففاً، جنيباً، ذكياً

وجرى . وكان ينظم نظماً مترفعاً عن الوسط. احلاج، وناب عنه يف القضاء، وانتقل بانتقاله إىل غرناطة، فكتب هبا
جب، وخلق له الرب بذاته ووجب، حتلى بوقار، وشعشع لألدب كاس عقار، إال ذكره يف اإلكليل مبا نصه ممن نبغ نو

  .أنه اخترم يف اقتبالن وأصيب األجل بنبال
  من شعره

  :قوله من قصيدة
  وقد سد أبواب اللقا نواها... دعاين على طول البعاد هواها 

  وقد نفحت ريح الصبا بشذاها... وقد مشت برقا للقا مبشراً 
  كما خبلت ليلى بطيف سراها... ل بصبحه وجن دجى ليل خبي

  ربوعاثوت ليلى بطول قناها... وقاد زمان قايد احلب قاصدا 
  ودمعي أجرى سابغً للقاها... وناديت واألشواق بالوجد برحت 
  رضاها وحاشى أن خييب رجاها... أبا كعبة احلسن اليت لنفس ترجتي 
  تشب لظاها ويب منك أشوقا... أحبك يا ليلى على البعد والنوى 
  بعني فؤادي ال أزال أراها... لني حجبت ليلى عن العني إنين 



  وما بلغت نفسي املشوق مناها... إىل أن بدا الصبح املشتت مشلنا 
  يكفكفه خوف الرقيب سراها... فمدت مييناً للوداع ودمعها 

  لعل الليايل أن تديل نواها... وقالت وداعاً ال وداع تفرق 
  رعى اهللا ليالت اللوى ورعاها... باللوى  تذكرنا ليلى معاهد

  .تويف يف الطاعون األعظم عام مخسني وسبعمائة
  حممد بن أمحد بن املراكشي

  من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باملراكشي
  حاله

املباحثة، ذكياً، كان فىت مجيل الرؤيا، سكوتاً، مطبوعاً على املغافصة والغمز، مهتدياً إىل خفي احليلة، قادراً على 
متسوراً على الكالم يف الصنايع واأللقاب، من غري تدرب وال حنكة، دمث األخالق، لني العريكة، انتحل الطب، 
وتصدر للعالد واملداواة، واضطنب أغلوطة صارت له هبا شهرة، وهي رق يشتمل على أعداد وخطوط وزايرجة، 

حات الصنايع والعلوم، ويتصل هبا قصيدة رويها ألم األلف وجداول غريبة األشكال، حتتها عالمات فيها اصطال
  .أوهلا، وهي منسوبة أليب العباس السبيت

  مصل على هاد إىل الناس أرسال... يقول سبيت وحيمد ربه 
وأهنا مدخل للزيرجة ذكر أنه عثر عليها يف مظنة غريبة، وظفر برسالة العمل هبا، وحترى باإلعالم بالكنايات، 

في وتقدمة املعرفة، واإلنذار بالوقايع، حىت استهوى بذلك مجاعة من املشيخة، ممن كان يركن إىل واإلخبار باخل
رجحان نظره، وسالمة فطرته، واستغلت الشهادة له باإلصابة، سجية النفوس يف حرصها على إثبات دعاوي 

أخذه من جناح ديك، وزعم أرباب  املتحرفني، أخربين بعهم أنه خبأ له عظماً صغرياً، يكون يف أطراف أجنحة الطري،
اخلواص أنه يزيل اإلعياء إذا علق، فتصرف على عاداته من الدخول يف تلك اجلداول، وأخذ األعداد الكثري، 

يضرهبا آونة، ويقسمها أخرى، ويستخرج من تلك اجلداول جيوباً وسهاماً، ويأخذ جذوراً، وينتج له العمل آخراً 
  :يولف منها كالماً، تقتنص منه الفائدة، فكان يف ذلك بيت شعرحروفاً مقطعة، ببقيها الطرح، 
  يزيل به اإلعياء من كان يف السفر... ويف يدكم عظم صغري مدور 

وعارض . وأخربين آخرون أنه سيل يف نازلة فقهية مل يلق فيها نص، فأخرب أن النص فيها موجود مبالقة، فكان كذلك
نسيج وحده، أبو احلسن بن اجلياب أنه سامره خيرج خبيئته سواد ليلة،  ذلك كله جلة من أشياخنا، فذكرين الشيخ

فتأمل ما يصنعه، فلم يأت بشيء، وال ذهب إىل عمل يتعقل، وظاهر األمر أن تلك احلال كانت مبنية على ختيل 
فة من أهل وختمني، وختتلف فيه اإلصابة وضدها، حبسب احلالة والقايل، لتصرف احليلة فيه، فاقتضى ذلك تأميل طائ

الدول إياه، وانتسخوا نظاير من تلك الزيرجة املموهة، ممطولني منه بطريق التصرف فيها إىل اليوم، واتصل 
ومل تزل حاله مضطربة، . بالسلطان، فأرسم ببابه، وتعدى اإلنس إىل طب اجلن، فافتضح أمره، وهم به، فنجا مفلتاً

مسان، ووصلت الكتب عنه، فتوجه يف جفن هيئ له، ومل ينشب إىل أن دعى من العدوة وسلطاهنا، منازل مدينة تل
  .أن تويف باحمللة يف أوايل عام سبعة وثالثني وسبعماية

  حممد بن بكرون بن حزب اهللا



  .من أهل مالقة، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

لبس واملأكل، من أهل اخلصوصية والفضل، ظاهر االقتصاد، كثري التخلق، حسن اللقاء، دامي الطريقة، خمتصر امل
وكان غفالً فأقام رمساً حمموداً، ومل . انتظم هلذا العهد يف منط من يستجاز وجييز. على سنن الفضالء وأخالق اجللة

  .يقصر عن غاية االستعداد
  مشيخته

منهم األستاذ موىل النعمة على أهل بلده، أبو حممد عبد الواحد بن أيب السداد الباهلي، قرأ عليه القرآن العظيم 
أربعة عشر ختمة قراءة جتويد وإتقان باألحرف السبعة، ومسع عليه كتباً كثرية، وقال عند ذكره يف بعض 

والزمته رضي اهللا عنه وأرضاه إىل حني وفاته، ونلت من عظيم بركاته، وخالص دعواته، ما هو : االستدعاءات
وكان يف صدر هذا الشيخ . لدار اآلخرةعندي من أجل الوسايل، وأعظم الذخرية، وأفضل ما أعددته هلذه الدار وا

وهو علم جيعله اهللا يف قلب العبد إذا أحبه، ألنه يؤول بأهله إىل احتمال املكروه، . الفاضل كثري من علم اليقني
والتزام الصرب، وجماهدة اهلوى، وحماسبة النفس، ومراعاة خواطر القلب، واملراقبة هللا، واحلياء من اهللا، وصحة 

" إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء : " قال اهللا تعإىل. ودوام اإلقبال عليه، وصحة النية، واستشعار اخلشيةاملعاملة له، 
قلت، وإمنا نقلت هذا، ألن مثله ال يصدر إال عن ذي حركة، . ، فكفى خبشية اهللا علماً، وباإلقبال عليه عزاً

  .د اهللا حممد بن أمحد بن يوسف الطنجايلومضطنب بركة، ومنهم الشيخ اخلطيب الفاضل ويل اهللا، أبو عب
دخل غرناطة راوياً، ويف غري ذلك يف شئونه، وهو اآلن ببلده مالقة خيطب ببعض املساجد اجلامعة هبا على احلال 

  .املوصوفة
  حممد بن احلسن امليورقي

  .حممد بن احلسن بن أمحد بن حيىي األنصاري اخلزرجي امليورقي األصل، سكن غرناطة
  حاله

حمدثاً عايل الرواية، عارفاً باحلديث وعلله، وأمساء رجاله، مشهوراً باإلتقان والضبط، ثقة فيما نقل وروى، ديناً،  كان
  .زكياً، متحامالً، فاضالً، خرياً، متقلالً من الدنيا، ظاهري املذهب داوديه، يغلب عليه الزهد والفضل

  مشيخته
د بن احلجاري، وأيب علي الصديف الغساين، وأيب مروان الباجي، روى باألندلس عن أيب بكر بن عبد الباقي بن حمم

ورحل إىل املشرق وحج، وأخذ مبكة كرمها اهللا، عن أيب ثابت وأيب الفتح عبد اهللا بن حممد البيضاوي وأيب نصر عبد 
لتجواله  وقفل إىل األندلس فحدث بغري بلده منها،. قلت وغريهم اختصرهتم لطوهلم. امللك بن أيب مسلم العمراين

  .فيها
  .روى عنه أبو بكر بن رزق، وأبو جعفر بن الغاسل وغريهم: ومن روى عنه

  حمنته
إمتحن من قبل علي بن يوسف بن تاشفني، فحمل إليه صحبة أيب احلكم بن يوجان، وأيب العباس بن العريف، 

، مث انصرف إىل املشرق، وضرب بالسوط عن أمره، وسجنه وقتاً، مث سرحه وعاد إىل األندلس، وأقام هبا يسرياً



  .فتوقف باجلزاير، وتويف هبا يف شهر رمضان سنة سبع وثالثني ومخسماية
  املعمم الساحلي

  حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن إبراهيم األنصاري الساحلي يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف ببلده مالقة باملعمم
  حاله

ترتيباً، جتلل بفضل شهرة أبيه، وجعل بعض املترفني من وزراء كان طبقة من طبقات الكفاة، ظرفاً ورواًء وعارضةً و
الدول باملغرب أيام وجهته إليه، وصحبة الشيمخ الصاحل أبيه يف غرض السفارة، ماالً عريضاً لينفقه يف سبيل الرب، 

به الذكر، فبىن املدرسة غريب املسجد األعظم، ووقف عليها الرباع، وابتىن غريها من املساجد، فحصلت الشهرة، ون
وتطور، ورام العروج يف مدارج السلوك، وانقطع إىل اخللوة، فنصلت الصبغة، وغلبت الطبيعة، وتأثل له مال جم، 
اختلف يف سبب اقتنايه، وأظهر التجر املرهف اجلوانب باجلاه العريض، واحلرص الشديد، واملساحمة يف باب الورع، 

وطارد به اللذة ما شاء يف باب النكاح استمتاعاً وذواقاً يتبع رايد فتبنك به نعيماً من ملبس ومطعم وطيب وترفه، 
وويل اخلطابة باملسجد األعظم بعد أبيه، فأقام الرسم، وأوسع املنرب ما . الطرف، ويقلد شاهد السمع، حىت نعى عليه

مث . ةشاء من جهورية وعارضة، وتسور على أعراض، وألفاظ يف أسلوب ناب عن اخلشوع، عريق يف نسب القح
  .رحل إىل املشرق مرة ثانية، وكر إىل بلده، مليح الشيبة بادي الوقار، نبيه الرتبة، فتوىل اخلطابة إىل وفاته

  مشيخته
قرأ عليه . فمنهم والده رمحه اهللا. حسبما قيدته من خط ولده أيب احلسن، وارثه يف كثري من خالله، وأغلبها الكفاية

قرر ذلك، ومنهم األستاذ أبو حممد بن أيب السداد الباهلي، ومنهم الشيخ وتأدب به، ودون يف طريقه، حسبما يت
الراوية أبو عبد اهللا بن عياش، واخلطيب الصاحل أبو عبد اهللا الطنجايل، واخلطيب الصاحل أبو جعفر بن الزيات، 

بن رشيد، وابن واألستاذ ابن الفخار األركشي، والقاضي أبو عمرو بن منظور، واألستاذ ابن الزبري وغريهم، كا
  .مخيس، وابن برطال، وابن مسعدة، وابن ربيع، وباملشرق مجاعة اختصرهتم لطوهلم

  تواليفه
التجر الربيح يف شرح اجلامع الصحيح قال، منه ما : وتسور على التأليف، بفرط كفايته، فمما ينسب إليه كتاب

نوار، وكتاب األسرار، وكتاب إرشاد السايل ومنه ما مل يسمح الدهر بإمتامه، وكتاب هبجة األ. جرده من املبيضة
لنهج الوسايل، وكتاب بغية السالك يف أشرف املسالك يف التصوف، وكتاب أشعة األنوار يف الكشف عن مثرات 

وكتاب النفحة القدسية، وكتاب غنية اخلطيب باالختصار والتقريب يف خطب اجلمع واألعياد، وكتاب . األذكار
شعب، شعب اإلميان، وكتاب يف مناسك احلج، وكتاب نظم سلك اجلواهر يف جيد غرايب النجب يف رغايب ال

املعارف الصدور واألكابر، فهرسة حتتوي على فوايد من العلم وما يتعلق بالرواية، وتسوية الشيوخ وحترير 
  .األسانيد

  دخوله غرناطة
قة يف صبيحة ليلة النصف من شعبان ولد عام مثانية وسبعني وستماية، وتويف مبال. دخلها مرات تشذ عن اإلحصاء
  .عام أربعة ومخسني وسبعماية

  الطنجايل
  .حممد بن حممد بن يوسف بن عمر اهلامشي يكىن أبا بكر، ويعرف بالطنجايل، ولد الشيخ الويل أيب عبد اهللا

  حاله



لدراية والرواية، قال، كان هذا العامل الفاضل ممن مجع بني ا. من ذيل تاريخ مالقة للقاضي أيب احلسن بن احلسن
وعلو االنتساب، وهو من القوم الذين وصلوا األصالة بالصول، وطول األلسنة بالطول، . والتراث واالكتساب

وزاجر الصالح يومي . وهدوا إىل الطيب من القول، أثر الشموخ يربق من أنفه، ونسيم الرسوخ يعبق من عرفه
  .ووصفه بكثري من هذا النمط. ة، ويف عرنينه مشمبطرفه، فتخاله من خوف اهللا ذا ملم، ويف خلقه دمائ

وكانت فيه . كان من أهل العلم والتفنن يف املعارف والتهمم بطلبها، مجع بني الرواية والدراية الصالح: ومن العايد
خفة، لفرط صحة وسذاجة وفضل رجولة به، بارع اخلط، حسن التقييد، مهيباً جزالً، مع ما كان عليه من التواضع، 

  .ه الناس ويعظمونه، خطب باملسجد األعظم من مالقة، وأقرأ به العلمحيب
  مشيخته

وروى عن جده أيب جعفر، وعن الراوية األستاذ . قرأ على األستاذ أيب حممد الباهلي، وأبيه الويل اخلطيب رمحه اهللا
السكوت، وغريهم ممن يطول الكبري أيب جعفر بن الزبري، والراوية أيب عبد اهللا بن عياش، والقاضي أيب القاسم بن 

  .ذكره، من أهل املشرق واملغرب
  .تويف مبالقة يف أول صفر من عام ثالثة وثالثني وسبعماية وكان عمره حنواً من تسع ومخسني سنة: وفاته

  حممد ين حممد بن ميمون اخلزرجي
غرناطة ووادي آش  يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بال أسلم، لكثرة صدور هذه اللفظة عنه، مرسي األصل، وسكن

  .وأملرية
  حاله

كان دمث األخالق، قبل أن حيرجه شيء من مضيقات الصدور يشارك يف العربية، والشعر يا : من كتاب املؤمتن
وجرت له شهرة باملعرفة ترفع . وكان تيتعيش من صناعة الطب. لنازل عن الدرجة الوسطى، ال خيلو بعضه عن احلن

وشهرته بترك النصيحة تنز له، . ترك النصيحة فيها، فكانت شهرته باملعرفة ترفع بهبه بتلك الصناعة على حد شهرٍة 
  .، فيمر بني احلالتني بشظف العيش، ومقت الكافة إياه

قلت، كان ال أسلم، طرفاً يف املعرفة بطرق العالج، فسيح التجربة، يشارك يف فنون، على حال غريبة من قلة 
وله يف . ، واإلزراء بنفسه بالناس، متقدم يف املعرفة باخلصوم، يقصد يف ذلكالظرف، وجفاء اآلالت، وخشن الظاهر

كانت للحكيم ال أسلم مخر خمبأ، يف كرم كان له : احلرب واحليل حكايات، قال صاحبنا أبو احلسن ابن احلسن
هة، وجعل فيها قال، فعمد إىل جرة ومألها خبمر أخرى، ودفنها باجل. بأملرية عثر عليها بعض الدعرة، فسرقها له

شيئاً من العقاقري املسهالت، وأشاع أن اخلمر العتيقة اليت كانت له مل تسرف، وإمنا باقية، مبوضع كذا، فعمد إليها 
أولئك الدعرة، وأخذوا يف استعماهلا، فعادت عليهم باالستطالق القبيح املهلك، فقصدوا احلكيم املذكور، وعرضوا 

فجمعوا . دوا إىل مثن الشريبة، وحينئذ أشرع لكم يف الدواء، ويقع الشفا حبول اهللاعليه ما أصاهبم، فقال هلم إيه، أ
  .وأخباره كثرية. له أضعاف ما كان يساويه مخخره وعاجلهم حىت شفوا بعد مشقة

وخلفه ابن كان له يسمى إبراهيم، . تويف عقب إقالع الطاغية ملك برجلونة عن املرية عام تسعة وسبعماية: وفاته
  .باحلكيم، وجرى له من الشهرة ما جرى ألبيه، مرت عليه ببخت وقبول، وتويف بعد عام مخسني وسبعمايةويعرف 
  الشديد



حممد بن قاسم بن أمحد بن إبراهيم األنصاري جياين األصل مالقيه، يكىن أبا عبد اهللا ويعرف بالشديد على بنية 
  .التصغري، وهو كثري التردد واملقام حبضرة غرناطة

  حاله
بلبل . أهل الطلب والذكاء والظرف واخلصوصية، جمموع خالل من خط حسن واضطالع حبمل كتاب اهللامن 

دوح السبع املثاين، وماشطة عروس أيب الفرج اجلوزى، وآية صقعة يف بالصوت، وطيب النغمة، اقتحم لذلك 
يدى السلطان، أمري قرأ القرآن والعشر بني . دسوت امللوك وتوصل إىل صحبة األشراف، وجر أذيال الشهرة

وتقرب مبثل ذلك إىل ملوك وطنه، وصلى التراويح . املسلمني بالعدوة، ودنا منه حمله، لوال إيثار مسقط رأسه
مبسجد قصر احلمراء، غريب املنزع، عذب الفكاهة، ظريف اجملالسة، قادر على احلكايات، مستور محى الوقار، 

مربور الوفادة، منوه اإلنزال، قلد شهادة الديوان مبالقة، معالً عليه ملب داعي االنبساط، على استراجاع واستقامة، 
  .يف ذلك، فكان مغار جبل األمانة، صليب العود، شاخماً، صادق النزاهة، لوحاً لأللقاب، حمرزاً للعمل

عليه مبا  ووىل احلسبة مبالقة حرسها اهللا تعاىل، فخاطبته يف ذلك أداعبه، وأشري إىل قوم من أجداده، وأوىل احلمل
  :نصه

  ومن لديه اجلد واهلزل... يا أيها احملتسب اجلزل 
  والية ليس هلا عزل... هتنيك والشكر ملوىل الورى 

كتبت أيها احملتسب، املنتمى إىل النزاهة املنتسب، وأهنيك ببلوغ متنيك، و أحذرك من طمع نفس بالغرور متنيك، 
ع والطاعة، وارتفعت يف مصانعتك الطماعة، وأخذت أهل فكأين وقد طافت بركابك الساعة، ولزم ألمرك السم

الريب بغتة كما تقوم الساعة، وهنضت تقعد وتقيم، وسكوتك الريح العقيم، وبني يديك القسطاس املستقيم، والبد 
من شرك ينصب، ومجاعة على ذي جاه تتعصب، وحالة كيٍت هبا اجلناب األخصب، فإن غضضت طرفك، أمنت 

فكن . إن مألت ظرفك، رحلت عنها حرفك، وإن كففت فيها كفك، حفك العز فيمن حفكعن الوالية صرفك، و
  .وابد لدقيق احلوارى زهد حوارى، وازهد فيما بأيدي الناس من العوارى. لقايل اجملبنة قالياً، وحلوت السلة سالياً

راس، وصاحب فريد وسر يف اجتناب احللو على السبيل السوا، وارفض يف الشوا دواعي األهوا، وكن على اهل
الرأس، شديد املراس، وثب على بايع طبيخ األعراس، ليئاً مرهوب االفتراس، وأدب أطفال السوق يف السوق، 

سيما من كان قبل البلوغ والسبوق، وصمم يف استخراج احلقوق، والناس أصناف، فمنهم خسيس يطمع منك يف 
ب، وعطية تسكب، فاخفض للحاسد جناحك، وسدد وحاسد يف مطية ترك. إكلة، ومستعد عليك بوكزة أو ركلة

إىل حربه رماحك، وأشبع اخلسيس منهم مرقة دمسة فإنه حنق، ودس له فيها عظماً لعله خيتنق، واحف رلشريرهم 
حفرة عميقة، فأنه العدو حقيقة، حىت إذا حصل، وعلمت أن وقت االنتصار قد وصل، فأوقع وأوجع، وال ترجع، 

سددك اهللا إىل غرض التوفيقن وأعلقنا من . ففجع، واحلق أقوى، وإن تعفو أقرب للتقوى واولياه من حزب الشيطان
  .مبنه وفضله. احلق بالسبب الوثيق، وجعل قدومك مقروناً برخص اللحم والزيت والدقيق

  مشيخته

عي، وفصيح قرأ القرآن على والده املكتب النصوح رمحه اهللا، وحفظ كتباً كرسالة أيب حممد بن زيد، وشهاب القضا
مث على ولده اخلطيب أيب بكر، وقرأ عليه من . ثعلب، وعرض الرسالة على ويل اهللا أيب عبد اهللا الطنجايل، وأجازه

مث رحل إىل املغرب، . وتال على شيخنا أيب القاسم بن جزى. القرآن، وجود حبرف نافع على شيخنا أيب الربكات



فر الدراج، وأخذ عن الشريف املقرى أيب العباس احلسىن بسبتة، قلقى الشيخ الستاذ األوحد يف التالوة، أبا جع
وأدرك أبا القاسم التجييب، وتال على األستاذ أيب عبد اهللا بن عبد املنعم والزمه، واختص باألستاذ ابن هاين السبيت، 

والشيخ البقية أبا عبد ولقى بفاس مجاعة كالفقيه أيب زيد اجلزويل، وخلف اهللا اجملاصي، والشيخ أبا العباس املكناسي، 
اهللا بن عبد الرازق، وقرأ على املقرى الفذ الشهري يف الترمن بأحلان القرآن أيب العباس الزواوي سبع ختمات، ومجع 

  .عليه السبع، واملقرى ايب العباس بن حزب اهللا، واختص بالشيخ الرييس أيب حممد عبد املهيمن احلضرمي
  شعره

  :لدولة املغربية يف غرض االستلطافمن شعره ما كتب به إىل وزير ا
  لواله يل دامت عاله وداما... يا من به أبدا عرفت ومن أنا 
  فشخيص نشأته بفضلك قاماً... ال تأخذنك يف الشديد لومة 

  قدمته للفرض منك إماماً... ربيته علمته أدبته 
  عىن وبوأك اجلنان مقاماً... فجزاك رب اخللق خري جزاية 

املوصوفة، مستوطناً حضرة غرناطة، وتالياً األعشار القرآنية، بني يدي السلطان أعزه اهللا، مرفع  وهو اآلن باحلالة
  .اجلانب، معزز اجلراية بواليته أحباس املدرسة، أطروفة عصره، لوال طرش نقص األنس به، نفعه اهللا

  مولد مبالقة يف عاشر ربيع األول من عام عشرة وسبعماية ومن الغرباء يف هذا االس
  التلمساين

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حممد التلمساين األنصاري السبيت الدار، الغرناطي االستيطان، يكىن أبا احلسني، 
  ويعرف بالتلمساين

  حاله

طرف يف اخلري والسالمة، معرق يف بيت الصون والفضيلة، معم ختول يف العدالة، قدمي الطلب واالستعمال، معروف 
لو الفكاهة، خفيف إىل هيعة الدعابة، على مست ووقار، غزل، لوذعي، مع استرجاع احلق، مليح البسط، ح

وامتساك، مترف، عريق يف احلضارة، مؤثر للراحة، قليل التجلد، نافر عن الكد، متصل االستعمال، عريض السعادة 
اق املقدرة، أويل يف باب الوالية، حممول على كتد املنربة، جار على سنن شيوخ الطلبة واملقتاتني من األرز

قدم على األندلس مثانية عشر وسبعماية، فمهد كنف القبول . اخلصوصية والضبط، من التظاهر باجلاه على الكفاية
. واالستعمال، فويل احلسبة بغرناطة، مث قلد تنفيذ األرزاق، وهي اخلطة الشرعية، والوالية اجملدية، فاتصلت هبا واليته

جلس السلطان، محيد املنأى يف ذلك كله، يقوم على كتاب اهللا حفظاً وجتويداً، وناب عين يف العرض واجلواب مب
. طيب النغمة، راوياً حمدثاً، إخبارياً، مرتاحاً لألدب، ضارباً فيه بسهم، يقوم على كتب السرية النبوية، فذاً يف ذلك

لى مكانه، فزعموا أن رجالً فاضت قرأه باملسجد اجلامع للجمهور، عند حلاقه بغرناطة، معرباً عن نفسه، منبهاً ع
وقرأ التراويح مبسجد قصر السلطان إماماً به، واتسم مبجلسه بالسالمة . نفسه وجداً لشجو نغمته، وحسن إلقايه

  .واخلري، فلم تؤثر عنه يف أحد وقيعة، وال بدرت له، يف احلمل على أحد بنت شفه
  مشيخته

قا طاهر بن أيب الشريف ربيع بن علي بن أمحد بن علي بن أيب منهم الشريف أبو علي احلسن بن الشريف أيب الت
طاهر بن حسن بن موهوب بن أمحد بن حممد بن طاهر بن أيب الشرف احلسن بن علي بن حممد بن علي ابن موسى 



ومنهم والده املترجم به، ومنهم . بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسن بن علي بن احلسن بن علي ابن أيب طالب
جده، ومنهم األمري الصاحل أبو حامت أمحد بن األمري أيب القاسم حممد بن أيب العباس أمحد بن حممد العزيف، أبوه و

واملقري أبو القاسم بن الطيب، وإمام الفريضة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حريث، واألستاذ ملحق األبناء باآلباء 
بن عبد العزيز القبتوري، واألستاذ املعمر أبو عبد اهللا بن أبو إسحق الغافقي، والكاتب الناسك أبو القاسم خلف 

اخلضار، واخلطيب احملدث أبو عبد اهللا ابن رشيد، واخلطيب األديب أبو عبد اهللا الغماري، واألستاذ أبو الربكات 
عبد اله  الفضل بن أمحد القنطري، والوزير العابد أبو القاسم حممد بن حممد ابن سهل بن مالك، والويل الصاحل أبو

الطنجايل، واخلطيب الصاحل أبو جعفر بن الزيات، والقاضي األعدل أبو عبد اهللا بن برطال، والشيخ الوزير املعمر 
أبو عبد اله بن ربيع، والصويف الفاضل أبو عبد اهللا ابن قطرال، واألستاذ احلسايب أبو إسحق الربغواطي، هؤالء 

ازة، وهم خلق كثري، كخال أبيه، الشيخ األديب أيب احلكم مالك بن وممن كتب له باإلج. لقيهم وقرأ ومسع عليهم
املرحل، واخلطيب أيب احلسن فضل ابن فضيلة، واألستاذ اخلامتة أيب جعفر بن الزبري، والعدل أيب احلسن ابن 
صاحل أيب مستقور، والوزير املعمر أيب حممد بن مساك، واخلطيب أيب حممد موىل الرييس أيب عثمن بن حكم، والشيخ ال

حممد احلالسي، والقاضي أيب العباس بن الغماز، والشيخ أيب القاسم احلضرمي اللبيدي، والعدل املعمر الراوية أيب 
عبد اهللا بن هرون، واحملدث الراوية أيب احلسن القرايف، وأيب إسحق إبراهيم بن أمحد بن عبد احملسن بن هبة اهللا بن 

حممد الدمياطي، وهباء الدين بن النحاس، وقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق  أيب املنصور، واإلمام شرف الدين أيب
  :العيد، وضياء الدين أيب مهدي عيسى بن حيىي بن أمحد، وكتب يف اإلجازة له

  وست مئني هجرة حملمد... ولدت لعام من ثالث وعشرة 
  مبصر هو املربلي وسبتة مولد... تطوفت قدماً باحلجاز وإنين 

قد ثبت معظمهم يف اسم صاحبه أيب حممد عبد املهيمن احلضرمي . ري من أهل املشرق، يشق إحصاؤهمإىل عامل كث
  .رمحه اهللا
  حمنته

مث عفت عليه . نالته حمنة جبري األمور االشتغالية وتبعاهتا، قال اهللا فيها لعثرته لغاً، فاستقل من النكبة، وعاد إىل الرتبة
  .لتسعني سنة، نفعه اهللابآخرة، فهلك حتت بركها بعد مناهزة ا

  .ولد عام ستة وسبعني وستماية، وتويف يف شهر حمرم من أربعة وستني وسبعماية
  ابن قطرال

حممد بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن يوسف بن قطرال األنصاري من أهل مراكش، يكىن أبا عبد اهللا، 
  ويعرف بابن قطرال

  حاله

اً، عارفاً، متحدثاً، فقيهاً، زاهداً، جترد عن ثروة معروفة، واقتصر على الزهد كان رمحه اهللا فاضالً صوفي: من العايد
وله نظم رايق، وخط بارع، ونثر بليغ، وكالم على طريقة القوم، . والتخلي، ومالزمة العبادة، والغروب عن الدنيا

قاء األكابر على حال مجيلة شرح قصيدة اإلسراييلي، مبا يشهد برسوخ قدمه، وجتول يف ل. رفيع الدرجة، عايل القدر
  .مث رحل إىل املشرق حاجاً صدر سنة ثالث وسبعماية. من إيثار الصمت واالنقباض واحلشمة

  مشيخته



من شيوخه القاضي العامل أبو عبد اهللا حممد بن علي، واحلافظ أبو بكر بن حممد املرادي، والفقيه أبو فارس اجلروي، 
والعدل أبو حممد بن عبيد اهللا، واحلاج أبو عبد اهللا بن اخلضار، وأبو إسحق والعالمة أبو احلسني بن أيب الربيع، 

وأبو احلسن بن فضيلة، وأبو . وأبو عبد اهللا بن عياش. التلمساين، وأبو عبد اهللا بن مخيس، وأبو القاسم بن السكوت
اإلجازة مجلة، كالقاضي أيب وكتب له ب. وأخذ عنهم. هؤالء كلهم لقيهم. جعفر بن الزبري، وأبو القاسم بن خري اهللا
وأيب حممد بن . وصاحل بن شريف، وأيب عمرو الداري. وأيب جعفر الطنجايل. علي بن األحوص، وأيب القاسم العزيف

. وقطب الدين بن القسطالين. وأيب بكر بن حبيش، وأيب طرخان، وابن البواب، وأمني الدين بن عساكر. احلجام
  .وغريهم
  شعره

  :قال شيخنا القاضي أبو بكر بن شربين كتبت إليه. يعوأما شعره فكثري بد
  سلم على الفاضل ابن قطرال... يا معمل السري أي إعمال 

  :من أبيات راجعين عنها بأبيات منها
  تفنت للحسن يف أفانني... زارت فأزرت مبسك دارين 

  ليست ببدع من ابن شربين... ومثلها يف شىت حماسنها 
اخلري وصاحل األعمال، معرضتاً عن زهرة احلياة الدنيا، إىل أن اتصل خرب وفاته، وفيه  تويف حبرم اهللا عاكفاً على

  .وغري ذلك. حكاية، عام تسعة وسبعماية ودخل غرناطة برسم لقاء اخلطيب الصاحل أيب احلسن بن فضيلة
  العمال يف هذا االسم وأوال األصليون
  حممد بن أمحد بن حممد بن األكحل

  .يكىن أبا حيىي
  هحال

شيخ حسن الشيبة، شامل البياض، بعيد مدى الذقن، خدوع الظاهر، خلوب اللفظ، شديد اهلوى إىل الصوفية، 
والكلف بإطراء اخلريية، سيما عند فقدان شكر الوالية، ومجاح احلظوة، من بيت صون وحشمة، مبني عن نفسه يف 

مار طريق التصوف، وانتحال كيمياء السعادة، األغراض، متقدم يف معرفة األمور العملية، خايض مع اخلايضني يف غ
راكب منت دعوى عريضة يف مقام التوحيد، تكذهبا أحواله الراهنة مجلة، وال تسلم له منا نبذة، ملعاصاة خلقه على 
الرياضة واستيالء الشره، وغلب سلطان الشهوة، فلم جين من جعجاعه املربم فيها إال استغرق الوقت يف القواطع 

األسف على ما رزته األيام من متاع الزور، وقنية الغرور، واملشاحة أيام الوالية، والشباب الشاهد عن احلق، و
بالشره، واحللف املتصل بياض اليوم، يف مثن اخلردلة باليمني اليت جتر فساد األنكحة، والغضب الذي يقلب العني، 

واعتقال، وتفويت جدة، وإطباق روع، وقيد والبذا الذي يصاحب الشني، ومغلوب عليه يف ذلك، ناله بسببه ضيق 
للعذاب، فألقيت عليه ردايي، ونفس اهللا عنه بسبيب، حمواً للسيئة باحلسنة، وتوسالً إىل اهللا بترك احلظوظ، واملنة هللا 

  .جل جالله على ذلك
  شعره

  :ل من أهل الكفايةخاطبين بني يدي نكبته أو خلفها مبا نصه، ومل أكن أظن الشعر مما تلوكه جحفلته، ولكن الرج
  وأكرم مأمول وأعظم مرفد... راجوتك بعد اهللا يا خري منجد 

  فقدت به صربي وما ملكت يد... وأفضل من أملت للحادث الذي 



  وقد علقت بابن اخلطيب حممد... وحاشى وكال أن خييب مأملي 
  عهدت هبا ميىن وإجناح مقصد... وما أنا إال عبد أنعمه اليت 

  وأبدى هلم نصحاً وصية مرشد... وك على التقى وأشرف من حض املل
  مباركة يف كل غيب ومشهد... وساس الرعايا اآلن خري سياسة 

  ملظهرة طوعاً له عن تودد... وأعرض عن دنياه زهداً وإهنا 
  أتى له خايف أو جاء مغناه جمثد... وما هو إال الليث والغيث إن 

  أي تردد رددت يف احلفل... وحبر علوم دره كلماته إذا 

  حماسنها جتلى حبسن تعبد... صقيل مرأى الفكر رب لطايف 
  جتلت به األسرار يف كل مصعد... بديع عروج النفس للمإل الذي 

  وأي مجيل للجميل معود... شفيق رقيق دامي احللم راحم 
  يواصل تقوى اهللا يف اليوم والغد... صفوح عن اجلاين على حني قدرة 

  ويا شريب مىت ظميت وموردي... ديت أيا سيدي يا عمديت عند ش
  ورفقاً على شيخ ضعيف منكد... حنانيك والطف يب وكن يل رامحاً 

  ووافاك يهدي الثنا اجملدد... رجاك رجا الذي أنت أهله 
  حبال كحر اجلمر حني توقد... وأمك مضطراً لرمحاك شاكياً 

  ألكرم موىل حاز أجراً وسيد... وعندي افتقار ألنوال مواصالً 
  يزيد لوقع احلادث املتزيد... ترفق بأوالد صغار بكاؤهم 

  إذا مسهم ضر أليم التعهد... وليس هلم إال إليك تطلع 
  وجد بالرضا وانظر لشمل مبدد... أنلهم أيا موالي نظرة مشفق 

  وأسعف بغفران الذنوب وأبعد... وقابل أخا الكره الشديد برمحة 
  شيخ عن حملك مبعد جرمية... وال تنظرن إال لفضلك ال إىل 
  فعاود يل الفعل اجلميل وجدد... وإن كنت قد أذنبت إين تايب 

  وعيش هين كيف شيت وأسعد... بقيت خبري ألنوال وعزة 
  ملنت وداع للمحل اجملدد... وسخرك الرمحن للعبد إنه 

لياء شيطانه وممديه يف غيه، وقد ويل خططاً نبيهة، منها خطة االشتغال على عهد الغادر املكايد للدولة، إذ كان من أو
ومساسري شعوذته، فلم يزل من مسيطري ديوان األعمال، على هتور واقتحام كربة، وخط ال غاية وراءه يف الركاكة، 

  :كما قال املعري
  ولكن بعد ما مسخت مناال... متشت فوقه محر املنايا 

يف األعمال عند املطالعة، فوصل حبال  استحضرته يوماً بني يدي السلطان، وهو غفل لفك ما أشكل من معمياته
سيئة، وملا أعتب بسببه، ونعيت عليه هجنته، أحسن الصدر عن ذلك الورد، ونذر يف نفسه، وقال حيا اهللا رداءة 

  .اخلط، إذا كانت ذريعة إىل دخول هذا اجمللس الكرمي، فاستحسن ذلك، لطف اهللا بنا أمجعني
  .تويف عام سبعة وستني وسبعماية

  د الغافقيابن حام



  .حممد بن احلسن بن زيد بن أيوب بن حامد الغافقي يكىن أبا الوليد
  أوليته

  .أصله من طليطلة، انتقل منها جد أبيه، وسكنوا غرناطة، وعدوا يف أهلها
  حاله

ن كان أبو الوليد طالباً نبيالً، نبيهاً، سرياً، ذكياً، ذا خط بارع، ومعرفة باألدب واحلساب، ونزع إىل العمل فكا
قلت، وآثاره يف األمالك املنسوبة إليه، اليت من . وويل اإلشراف يف غري ما موضع. حممود السرية، مشكور الفعل

  .مجلة املستخلص السلطاين بغرناطة وغريها، مما يدل على قدم، وَتِعمَّة أصيلة
  .تويف مبدينة إشبيلية سنة مثان ومثانني ومخسماية، وسنة دون اخلمسني

  ابن حسان
  بن حممد بن حسان الغافقي إشبيلي األصل، غرناطي املنشأ، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن حسانحممد 
  حاله

توىل اإلشراف بغرناطة، وخطة األشغال، فحسن . كان من أهل السرو والظرف واملروءة، وحسن اخللق: من العايد
دة الوزير ابن احلكيم، وقد حتدث حدثين بعض أشياخنا، قال، كنت على مائ. وله أدب ومشاركة. الثناء عليه

  :بصرف ابن حسان عن عمل كان بيده، وإذا رقعة قد انتهت إليه أحفظ منها
  كررهتا إهنا كثرية... لكم أياد لكم أياد 

  ريه أبغي أو اجلزيرة... فإن عزمتم على انتقايل 
  فنعمة منكم كبرية... وإن أبيتم إال مقامي 

هذا، وبني أحد بين عالق، وهم أعيان، كالم ومالحة فقال ابن حسان، إمنا وقال يل بعضهم، جرى بني ابن حسان 
كان جدكم موىل بين أضحى، وجدبين مشرف، فاستعد عليه، ورفعه إىل الوزير ابن احلكيم فيما أظن، فلما استفهمه 

  :عن قوله، قال أعزك اهللا، كنت بالكتبيني، وعرض علي كتاب قدمي يف ظهره أبيات حفظتها وهي
  لنوره يف مساء اجملد إشراق... الزمان بأضحى وهو مبتسم  أضحى

  تطيب منه مواليد وأعراق... فلم يزل ينتمي للمجد كل فىت 
  وإن ترد علق جمد فهو عالق... فإن ترد شرفاً ميم مشرفه 

هر وتويف يف ش. فعلم الوزير أن ذلك من نظمه، ونتيجة بديهته، فعجب من كفايته، وترضى خصمه، وصرفهما خبري
  .رجب ثالثة عشر وسبعماية

  ابن قاسم النمريي

حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم ابن عبد العزيز بن إسحق بن أمحد بن أسد 
  .بن قاسم النمريي املدعو بابن احلاج يكىن أبا عمرو، وقد مر ذكر أخيه

  حاله
وكان له خط . وويل النظر يف خمتص أملرية، واألعشار الرومية بغرناطة .تويل خطة اإلشراف بلوشة وأندرش ومالقة

وصاهر يف أعيان كالوزير . حسن، وجودة كاملة، وحسن خلق، ووطأة أكناف، تشهد له جباللة قدره، ورفيع خطره
أيب عبد اهللا بن أيب احلسن فاضل، سرى، خملق، حسن الضريبة، متميز خبصال متعددة، من خط بديع، ونظم، 



ولقي جلة، وتوىل . حج وجال يف البالد. ومشاركة يف فنون، من طب وتعديل، وارتياض مساع، وذك التاريخ
مث اقتضت له . مث كر إىل األندلس عام ستني وسبعماية، فأجرى من االستعمال على رمسه. باملغرب خططاً نبيهة علية

وصاحب مصر، ملا تقدم من مرانه على تلك البالد، العناية السلطانية بإشاريت، أن يوجه يف غرض الرسالة إىل تونس 
وجوالته يف أقطارها، وتعرفه مبلوكها واجللة من أهلها، فآب بعد أعوام، مشكور التصرفات، جارياً على سنن 

فلم يزل معتين به، مرشحاً إىل اخلطط اليت تطمح إليها نفس . الفضالء، مضطلعاً باألحوال اليت أسندت إليه من ذلك
ندا النظر يف زمام العسكر الغريب إىل ولده، الذي خيلفه عند رحلته نابيا عنه، معززاً ذلك باملرتبات مثله، مس

  .واإلحسان، تواله اهللا وأعانه
  شعره

  :ورفع إىل السلطان حبضريت هذه األبيات. مدح السلطان، وأنشد له يف املواليد النبوية
  الدنيا ويف الدين ومن له الفضل يف... موالي يا خري أعالم السالطني 

  وافت بأكرم حتسني وحتصني... ومن له سري ناهيك من سري 
  فوق النجوم اليت فوق األفق تعلني... شرفت عبدك تشريفاً له رتب 
  وزاد يف العز بعد الرتبة الدون... وكان يل موعد موالي أجنزه 

  ولو أتيت به حيناً على حني... واهللا ما الشكر مين قاضياً وطرى 
  ولو مألت به كل الدواوين... لثناء موف حق أنعمه وال ا

  كفا أفعاله الغر امليامني... لكن دعايي وحيب قد رضيتهما 
  يف خدمة مل يزل للخري تدنني... وعند عبدك إخالص يواصله 

  رضي إمام له فضل يرجني... وسوف أنصح كل النصح مغتنما 
  صر ومتكنيترضاه للملك من ن... جوزيت عين أمري املسلمني مبا 

  ومن عم البالد بتسكني وهتدين... وأنت أكرم من ساس األنام 
  الفخار لنا رحب امليادين... ومن كمثل أيب عبد اآلله إذا أضحى 

  أهدى إليه مدحاً بالسعد حيظني... حممد بن أيب احلجاج خرية من 
  ودولة دولة املأمون تنسني... وجه مجيل وأفعال تناسبه 

  إلسعاد ما سجعت ورق احلمام على قضب البساتنيال زال يف السعد وا
  حممد بن عبد الرمحن الكاتب

  يكىن أبا عبد اهللا من أهل غرناطة، أصله من وادي آش
  حاله

كتب عن بعض أبناء اخلليفة أيب يعقوب، واختص بالسيد أيب زيد . كان طالباً نبيهاً كاتباً جليالً، جيد الكتابة
وكان رمحه اهللا شاعراً، مطبوعاً، ذا معرفة جيدة بالعدد . ثرياً عنده مكرماًبغرناطة، وبشرق األندلس، وكان أ

مث ويل إشراف غرناطة، . واملساحة، مث نزع عن الكتابة، واشتغل بالعمل، فراش فيه، وويل إشراف بنيات غرناطة
طة، وقدم على مث نقل إىل حضرة مراكش، فوىل إشرافها مدة، مث صرف عنها إىل غرنا. فكف يده، وظهرت نصيحته

  .النظر يف املستخلص إىل أن تويف
  مناقبه



أشهد ملا قربت وفاته، أنه كان قد أخرج يف صحته وجوازه، أربعة آالف دنري من صميم ماله لتتميم القنطرة اليت 
وكان قبل ذلك قد بىن مسجد دار القضاء من ماله، وتأنق يف بنائه، . بنيت على وادي شنجيل خبارج غرناطة

  .اجد عدة، وفعل خرياً، نفعه اهللاوأصلح مس
  شعره

  :من شعره ما كتب به إىل الشيخ أيب حيىي بن أيب عمران وزير اخلالفة، وهو حبال شكاية أصابته
  وفارق وجه الشمس حسن آياته... شكوت فأضىن اجملد برح شكاته 

  تعدت إىل عواد وأساته... وعادت بعديك الزمان زمانة 
  يد للسقم يف ساحات كايف كفاته.. .وغيض ما للبشر ملا تبسطت 

  وأدهم قد سربلته بشاته... فكيف مبقصوص وصلت جناحه 
  وهان على األيام غمز قناته... وممتحن لوالك أذعن خربة 
  وواهب نفسي يف عداد مباته... أمعلق آمايل ومطمح مهيت 

  ويصغر ذنب الدهر يف حسناته... سأستقبل النعمى بربك غضة 
  تراع اخلطوب اجلور من فتكاته... نك مبرهف وتسطو عني احلق م

  تطالعنا األقمار من قسماته... وتطلع يف أفق اخلالفة نرياً 
  حياة الدنا والدين طي حياته... حرام على الشكوى اعتياد مطهر 

  ولكن ترجت أن ترى يف عفاته... فما عرضت يف قصده مبساءة 
  مشيخته

  . زيد السهيلي رمحه اهللاقال الغافقي، قرأ مبالقة على األستاذ أيب
  .وتويف بغرناطة سنة سبع وستماية ودفن بداره جبهة قنطرة القاضي منها على ضفة الوادي

  حممد بن عبد امللك بن عمار بن ياسر
حممد بن عبد امللك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن احلسن بن عثمان ابن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عمار بن 

  ياسر
  أوليته
  .التنبيه عليها ويقع حبول اهللا قد وقع
  حاله

  .كان وزيراً جليالً بعيد الصيت عايل الذكر رفيع اهلمة، كثري األمل
  نباهته

ذكره ابن صاحب الصالة يف تارخيه يف املوحدين، فنبه على مكانة حممد بن عبد امللك منهم يف الرأي واحلظوة، 
زيد السهيلي يف شرح السرية الكرمية، حىت انتهى إىل حديث  وذكره أبو. واألخذ عنه يف أمور األندلس، وأثىن عليه

كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، املوجه إىل هرقل، وأن حممد بن عبد امللك عاينه عند أذفونش، مكرماً، 
  :لهوأما حمله من أمداح الشعراء، فهو الذي مدحه األديب أبو عبد اهللا الرصايف بقو. والقضية مشهورة. مفتخراً به

  دعها تبت قبساً على علم الندا... أبداً تفيض وخاطراً متوقداً 
  :وفيه يقول أبو عبد اهللا بن شرف من قصيدة



  لكل باغ طغا عن خرية الرسل... يا رمحة اهللا للراجي ونقمته 
  مطالعاً منك حتفاً غري منفصل... مل تبق منهم كفوراً دون مرقبة 

  يفر وال طريا بال وجلوحشا ... كما بزاتك مل تترك بأرضهم 
  .وكان كثري الصيد، ومتردد الغارات

  مناقبه يف الدين
  :قالوا ملا أنشده أبو عبد اهللا الرصايف يف القصيدة اليت مطلعها

  ولوجهك التقديس والتكرمي... حمللك الترفيع والتعظيم 
ومن مثلك، ومن يستحق  حلف أال يسمعها، وقال على جايزتك، لكن طباعي ال حتتمل مثل هذا، فقال الرصايف،

  .ذلك يف الوقت غريك، فقال له، دعين من خداعك أنا وما أعلمه عن نفسي
  شعره

  :أنشده صاحب الطالع، وال يذكر له غريه
  وال تركنب بالغيظ يف مركب وعر... فال تظهرن ما كان يف الصدر كامناً 

  فليس كرمياً من يباحث يف عذر... وال تبحثن يف عذر من جاء تايباً 
وويل من األعمال للموحدين كثرياً، كمختص حضرة مراكش، ودار السالح، وسال، وإشبيلية، وغرناطة، واتصلت 

  .واليته على أعمال غرناطة، وكان من شيوخها وأعياهنا
  حمنته

وعمل فيه عقد بأن بداره من أصناف احللي، ما ال يكون إال عند امللوك، وأنه إذا ركب يف صالة الصبح، من دار 
رخام اليت جيري املاء فيها، يف إثىن عشر مكاناً، شوش الناس يف الصالة، دوي اجلالجل بالبزاة، ومناداة الصيادين، ال

ونباح الكالب، فأمر املنصور بالقبض عليه، وعلى ابن عمه صاحب أعمال إفريقية أيب احلسني، يف سنة ثالث 
أن يكتب خبطه كل ما أخذ له، فصرفه عليه، ومل  مث رضي عنهما، وأمر حممد بن عبد امللك. وسبعني ومخسماية

  .ينقصه منه شيء، وغرم ما فات له
  .ولد سنة أربع عشر ومخسماية، وتويف بغرناطة سنة تسع ومثانني ومخسماية

  حممد بن سعيد بن خلف بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن

  ابن عثمان العنسي

  .ياسر العنسي يكىن أبا بكر، وقد تقدم التعريف بأوليته ابن عثمان بن حممد بن عبد اهللا بن عمار بن
  حاله

قال يف الطالع ساد يف دولة امللثمني، وولوه بغرناطة األعمال، وكانت له دار الرخام املشهورة بإزاء اجلامع األعظم 
ع إىل العمل، كان يف عداد الفقهاء، مث نز. شيخ جليل، فقيه نبيه من أهل قلعة حيصب: قال الغافقي فيه. بغرناطة

وقال صاحب املسهب وحسب القلعة كون هذا . وويل إشراف غرناطة يف إمارة أيب سعيد امليمون بن بدر اللمتوين
الفضل الكامل منها، وقد رقم برد جمده باألدب، ونال منه باالجتهاد والسجية القابلة، أعلى سبب، وله من املكارم 

  :األدباء، وهتافتت يف مدحه الشعراء، وفيه أقولما يغري يف وجه كعب وحامت، لذلك ما قصدته 



  ورد به اهللا الغواة إىل احلق... وكان أبو بكر من الكفر عصمة 
  بلني وسبط يف املربة واخللق... وقام بأمر اهللا حافظ أهله 

  بغرناطة ناغاه يف الرأي والصدق... وهذا أبو بكر سليل ابن ياسر 
  اهى الذي أحيا الديانة بالشرقتب... فهذا لنا بالغرب جيىن معاملاً 

وقد جرى من ذكره عند ذكر أيب بكر بن قزمان، وجيري عند ذكر نزهون بنت القالعي ما فيه كفاية، إذ كان 
  :مفتوناً هبا، وحبمدة وزينب بنيت زياد املؤدب من أهل وادي آش، وفيهما يقول

  أحث كأسي ومحده... ما بني زينب عمري 
  ستجدهوحكمة م... وكل نظم ونثر 

  يبلغ املرء قصده... وليس إال عفاف 
ولذلك ما سعى به املخزومي األعمى، وقد سها عن رسم تفقده، فكتب إىل علي بن يوسف يف شأنه مبا كان سبب 

  :عزله ونكبته
  جيوز هبا البحر اجملعجع شاعر... إليك أمري املؤمنني نصيحة 

  ه املآزرولكن مبا حتويه من... بغرناطة وليت يف الناس عامالً 
  فسل أهلها فاألمر للناس ظاهر... وأنت ما ختفي عليك خفية 
  وزينب والكأس الذي هو داير... وما إلآله العرش تفنيه محدة 

  :من ذلك قوله: شعره
  خداع من ضاق ذرعه... يا هذه ال ترومي 
  كالسيف يقطر دمعه... تبكي وقد قتلتيين 
  :وقال عفى اهللا عنه

  أثارت غراماً ما أجل وأكرما... كة لقد صدعت قليب محامة أي
  ولطف حىت كاد أن يتكلما... ورق نسيم الريح من حنو أرضكم 

  :وقال يف مذهب الفخر
  من معال توارثت كالنجوم... فخرنا باحلديث بعد القدمي 

  ولنا يف الندى لطف النسيم... حنن يف احلرب أجبل راسيات 
  .سنة تسع وثالثني ومخسمايةولد يف سنة ثالث ومثانني وأربعمائة، وتويف 

  ومن الطارئني يف هذا االسم من العمال
  حممد بن أمحد بن املتأهل العبدري

  .من أهل وادي آش، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

كان رجالً شديد األدمة، أعني، كث اللحية، طرفاً يف األمانة، شديد االسترابة جبليسه، خميناً لرفيقه، سيئ الظن 
اخلة، كثري االنقباض، خمتصر امللبس واملطعم، عظيم احملافظة على النفري والقطمري، مستوعب بصديقه، قليل املد

للحصر والتقييد، أسري حميي وعابد زمام، وجنيب أمانة، وحلس سقيفة، ورقيب مشرف، ال يقبل هوادة، وال يالبس 
  .رشوة، كثري االلتفات، متفقداً لآللة، متمماً للعمل



رجل غليظ احلاشية معدود يف جنس : جرى ذكره يف بعض املوضوعات األدبية بسبب شعر خامل نسب إليه مبا نصه
السامية واملاشية، تليت على العمال به سورة الغاشية، ويل األشغال السلطانية، فذعرت اجلباة لواليته، وأيقنوا بقيام 

الدابة تكلمنا، وهي إحدى الشروط، من رجل صامي قيامتهم لطلوع آيته، وقنطوا كل القنوط، وقالوا جاءت 
احلسوة، بعيد عن املصانعة والرشوة، يتجنب الناس، ويقول عند املخالطة هلم ال مساس، عهدي به يف األعمال خيبط 

قلت، وويل األشغال السلطانية، فضم النشر، وأوصد . ويترب، وهو يهلل ويكرب، وحيسن ويقبح، وهو يسبح، انتهى
  .، وبث أسباب الضياع، وترصد ليالً وأصيب جبراحة أخطأته، مث عاجلته الوفاة، فنفس عن أقتاله املخنقباب احليلة

  :قال خياطب بعض أثراء الدولة قبل نباهته: شعره
  أال انعم مبا ترضاه للمتأهل... عمادي مالذي مويلي ومؤملي 
  على حنو ما يرضيك يا ذا التفضل... وحقق بنيل القصد منك رجاءه 

  خبري زمان منه ال زلت فيه تعتل... أنت الذي يف العلم يعرف قدره ف
  تقر لكم بالسبق يف كل حمفل... فهنيت يا مغىن الكمال برتبة 

  .تويف عام ثالثة وأربعني بغرناطة أو قبل ذلك بيسري، وله خط حسن، وممارسة يف الطلب، وقد توسط املعترك
  ابن عبد الواحد البلوي

  .مد بن عبد الواحد البلوي من أهل أملرية، يكىن أبا بكرحممد بن حممد بن حم
  أوليته

من كتاب املؤمتن قال، يشهر بنسبه وأصل سلفه من جهة برية إما من جبانة، وإما من الربيج، واستوعب سبب 
  .انتقاهلم
  حاله

ة وأدباً ولوذعية من عايد الصلة، كان أحد الشيوخ من طبقته، وصدر الوزراء من منطه ببلده، سراوة ومساحة، ومرب
  .ودعابة، رافع راية االنطباع، وحايز قصب السبق يف ميدان التخلق، مبذول الرب، شايع املشاركة

وقال يف املؤمتن، كان رجالً عاقالً، عارفاً بأقوال الناس، حافظاً ملراتبهم، منزالً هلم منازهلم، ساعياً يف حواجيهم، ال 
التفت إىل نفسه، فلم ينس نصيبه من الذل، وال أغفل من كان يالفه يف . يصدرون عنه إال عن رضى جبميل مداراته

املنزل اخلشن، واصالً لرمحه، حامالً لوطأة من جيفوه منهم، يف ماله حظ للمساكني، ويف جاهه رفد للمضطرين، 
الدنيا، وال  شيخاً ذكي اجملالسة، تستطيب معاملته، على يقني أنه خيفى خالف ما يظهر، من الرجال الذين يصلحون

تكررت له الوالية بالديوان غري ما مرة، وورد على . يعلق هبم أهل اآلخرة، لعروه عن النخوة والبطر، رمحه اهللا
  .غرناطة، وافداً ومادحاً ومعزياً

  مشيخته وما صدر منه
ونظم رجزاً يف قرأ على ابن عبد النور، وتأدب به، وتال على القاضي أيب علي بن أيب األحوص أيام قضايه ببسطة، 

  .الفرايض
  شعره

قال الشيخ يف املؤمتن، كانت له مشاركة يف نظم الشعر الوسط، وكان شعر تلك احللبة اآلخذة عن ابن عبد النور، 
تنظر إىل شعره، وشعر عبد . كأنه مصوغ من شعره شيخهم املذكور، وحمذو عليه، يف ضعف املعاين، ومهنة األلفاظ

  .عبة، وابن رشيد، وابن عبيد، فتقول ذرية بعضها من بعضاهللا بن الصايغ، وشعر ابن ش



  :فمن ذلك ما نظمه يف ليلة مساع واجتماع بسبب قدوم أخيه أيب احلسن من احلجاز
  وإين من ذنيب إليك هلارب... إهلي أجرين إنين لك تايب 

  مقراً وقد سدت علي املذاهب... عصيتك جهالً مث جئتك نادماً 
  شبايب قد وىل وعمري ذاهب... الهياً مضى زمن يب يف البطالة 

  وحقق رجائي يف الذي أنا راغب... فخذ بيدي واقبل بفضلك توبيت 
  وحاشاك أن أشقى وأنت احملاسب... أخاف على نفسي ذنوباً جنيتها 

  ويوماً عظيماً أنت فيه املطالب... وإين ألخشى يف القيامة موقفاً 
  هيد عند ذاك وكاتبوجاء ش... وقد وضع امليزان بالقسط حاكما 

  وطاشت عقول اخللق واشتد خوفهم وفر عن اإلنسان خل وصاحب
  وإن الذي يرجو سواك خلايب... فما مث من يرجى سواك تفضالً 

  ومن هو ذو منع إذا أنت واهب... ومن ذا الذي يعطي إذا أنت مل جتد 
  وما زلت غفاراً ملن هو تايب... عبيدك يا موالي يدعوك رغبة 

  فأنت اجملازي يل وأنت املعاقب... راً وعفوك واسع دعوتك مضط
  وباجلود يا موالي ترجي املواهب... فهب يل من رمحاك ما قد رجوته 

  ومن حنوه قصداً حتث الركايب... توسلت باملختار من آل هاشم 
  ومنقذ من يف النار واحلق واجب... شفيع الورى يوم القيامة جاهه 
ادة، قوله من قصيدة هنا فيها سلطاننا أبا احلجاج بن نصر، ملا وفد وهو ومجلة أعيان ومما بلغ فيه أقصى مبالغ اإلج

  :البالد أوهلا
  فادخل على اسم اهللا مينا غاهبا... يهين اخلالفة فتحت لك باهبا 

  :منها وهو بديع، استظرف يومئذ
  يا يوسفياً بامسه وبوجهه اصعد ملنربها وصن حمراهبا

  ولتملكن برهبا أرباهبا... ف يف األرض مكنك اإلله كيوس
  قالت لذلك نسوة ما راهبا... بلغت بكم آراهبا من بعد ما 
  ظفرت بيوسف غلقت أبواهبا... كانت تراود كفوها حىت إذا 

قلت، ما ذكره املؤلف ابن اخلطيب رمحه اهللا، يف هذا املترجم به، من أنه ينظم الشعر الوسط، ظهر خالفه، إذا أثبت 
. ولقد أبدع فيها وأتى بأقصى مبالغ اإلجادة كما قال، وحاز هبا منطاً أعلى مما وصفه به. األخرية له هذه املقطوعة

وأما القصيدة األوىل فال خفاء أهنا سهلة املأخذ، قريبة املنزع، بعيدة من اجلزالة، ولعل ذلك كان مقصوداً من ناظمها 
  .رمحه اهللا

  .م مثانية وثالثني وسبعمايةتويف ببلده عن سن عالية يف شهر ربيع اآلخر عا
  :ورثاه شيخنا أبو بكر بن شربين رمحه اهللا بقوله

  حلامل الفضل واألخالق واألدب... يا عني سحي بدمع واكف سرب 
  إىل بلى من األحياء منتسب... بكيت إذ ذكرت املوتى على رجل 

  على الفقيه أيب بكر تضمنه رمس وأعمل سريا مث مل يؤب



  ما كان عن رغب كالً وال رهب... ب مشرعه قد كان يب منه ود طا
  يف طاعة اهللا مل ميذق ومل يشب... لكن وال على الرمحن حمتسباً 

  ما ضرت الري أملودا من الغضب... فاليوم أصبح يف األجداث مرهتنا 
  أشد لذعاً لقلب الثاكل الوصب... إنا إىل اهللا من فقد األحبة ما 
  وض ملنتجع أنس ملغتربر... قل فيه أما تصف ركناً ملنتبذ 
  عن املكارم يف ورد وال قرب... باق على العهد ال تثنيه ثانية 

  يلقى الغريب بوجه الوالد احلدب... سهل اخلليقة بادي البشر منبسط 
  وحال إخالصه ممتدة الطنب... كم غري الدهر من حال فقلبها 

  وقدره يف ذوي األقدار والرتب... سامي املكانة معروف تقدمه 
  وكلها حسن تنبيك عن حسب... كرم به من سجايا كان حيملها أ

  ما كان إال من الناس اإلىل درجوا عقالً وحلماً وجوداً هامى السحب
  بلقعة لكن حمامده تبقى على احلقب... أمسى ضجيع الثرى يف جنب 

  وإمنا صربها من أعجب العجب... ليست صبابة نفسي بعده عجباً 
  لو غري منعاه نادى الدمع مل جيب... به  أجاب دمعي إذ نادى النعي

  يف كل يوم تناديه الردى اقترب... ما أغفل املرء عما قد أريد به 
  يا ويح نفسي األنفاس مضت هدراً بني البطالة والتسويف واللعب

  غلطت بل كانت األيام هتزأ يب... ظننت أين باأليام ذو هزء 
  هبا يف موقف العطب هللا أجنو... أشكو إىل اهللا فقرى من معاملة 
  من جاء القيامة ذا مال وذا نشب... ما املال إال من اهللا قوى فأفلح 
  عليك مدى األيام مكتئب... أبا بكر األرضي نداء أخ باك 
  على حمل الرضى والسهل والرحب... أهالً بقدمتك امليمون ظاهرها 
  ورمبا نيلت احلسىن بال سبب... من يف الكرامة فاألسباب وافرة 

  بيننا من خطابات ومن خطب... هللا هللا واآلجال قاطعة ما 
  فيودع الشهب أفالكاً من الكتب... ومن فرايد آداب حيربها 

  فعوض اهللا منها خري منقلب... أما احلياة فقد مليت مدهتا 

  لزرت قربك ال أشكو من النصب... لوال قواطع يل أشراكها نصبت 
  قيع ولكن جهد ذي أربمن حل الب... وقل ما شفيت نفس بزورة 

  إن التراب قدمياً مدفن النخب... يا خنبة ضمها ترب وال عجب 
  بيين وبينك ما بقي من احلجب... كيف السبيل إىل اللقيا وقد ضربوا 

  حسن الثنا وما حييت من كثب... عليك مين سالم اهللا يتبعه 
  حممد بن حممد بن شعبة الغساين



  .من أهل أملرية، يكىن أبا عبد اهللا
  حاله

قال شيخنا أبو الربكات يف الكتاب املؤمتن، من أهل أملرية ووجوهها ال حظ له يف األدب، وبضاعته يف الطلب 
قلت هذا الرجل أحد فرسان الطريقة العملية، . قطع عمره يف األشغال املخزنية، وهو على ذلك حىت اآلن. مزجاة

مبا ميلك من جدة، منحط يف هوة اللذة، غري معرج ماض على لني، متحرك يف سكون، كاسد سوق املروءة، ضان 
  .على ربع اهلمة، لطيف التأين، متنزل يف املعاملة، دمث األخالق، مليح العمل، صحيح احلساب، منجب الولد

  .قرأ على ابن عبد النور، والقدر الذي حيس به عنه أخذه: مشيخته
  :من شعره خياطب أبا احلسن بن كماشة: شعره

  وأقبل السعد والتوفيق واألمل... اىف األنس واجلذل واىف البشري فو
  واخضرت منها الرىب والسهل واجلبل... وراقت األرض حسناً زاهراً وسىن 

  له شعاع كضوء الشمس متصل... والح وجه على بعد ذا فغدا 
  عاد الظالم ضياء وانتفى اخلبل... مذ غاب أظلمت الدنيا لنا بغرته 

  مهمى اعترت شدة أو ضاقت احليل... ا إيه أبا حسن أنت الرجاء لن
  نال املىن وبدا عيش له خضل... وأنت كهف منيع من حناك فقد 
  مشيدة قد بنتها السادة األول... يا سيداً قد غدا يف اجملد ذا رتب 

  باهت هبم يف قدمي األعصر الدول... بنو كماشة أهل الفضل قد شهروا 
  ن ندى والناس قد خبلوالباذلو... السالكون هدى السابقون مدى 

  والسيد املرجتى والفارس البطل... أنت األخري زماناً والقدمي عالً 
  أضحى جبود يديك يضرب املثل... إن كنت جئت أخرياً فلقد 

  من رام إحصاءها سدت له السبل... حزت املآثر ال حتصى لكثرهتا 
  لوأنت جتر الندى والوابل اهلط... جزت البدور سىن والفرقدين عال 
  وجه طليق ولفظ كله عسل... من جاء يطلب منك السلم قابله 

  لقد ترفع يف برج له زحل... ومن يرد غري ذا تباً له وردى 
  وعشت يف عزة تترى وتتصل... هناك ربك ما أوالك من نعم 
  من دوهنا رفعة يف األبرج احلمل... وال عدمت مدى األيام منزلة 
  يدوم ما دامت األسحار واألصل... وخذه بعد سالماً عاطراً أرجاً 
  من حبكم ال يرى ما عاش ينتقل... من خادم لعالكم خملص لكم 

  فجد به فشفا اهلامي القبل... تقبيل كفك أعلى ما يؤمله 
  .وفاته، يف أول عام أربعة وستني وسبعماية

  حممد بن حممد بن العراقي
  .وادي آش، يكىن أبا عبد اهللا

  حاله



ون والعفة، بادي االستقامة، دمث األخالق، حسن األدوات، ينظم وينثر، وجييد اخلط، فاضل األبوة، معروف الص
توىل أعماالً نبيهة، مث علقت به احلرفة، فلقي ضغطاً، وفقد نشباً، واضطر إىل التحول عن وطنه إىل بر العدوة عام 

  .ن عمل إفريقيةستة ومخسني وسبع ماية، وتعرف هلذا العهد أنه توىل األشغال بقسنطينة اهلواء م
  شعره

  :كتب إيل وقد أيب عمالً عرض عليه
  وأفقد ألفاً مث آنس باجللف... أأصمت أنفاً مث أنطق باخللف 

  وميحق بدري مث أحلق باخلسف... وأمسك دهري مث أنطلق علقماً 
  ولو أن ضعفي ينتمي إىل حتف... وعزكم ال كنت بالذل عامالً 

  فاحسموا علة الصرففإن تعملوىن يف تصرف عزة وعدل وإال 
  تظلين وعطف ثنايت دائماً ثاين العطف... بقيت وسحب العطف منكم 

  اهلنا

  حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن

  عبد اهللا بن فرتون األنصاري من أهل مالقة، يكىن أبا القاسم ويعرف باهلنا
  أوليته

ومبالقة دور تنسب إىل سلفه تدل على نباهة، وقد قيل غري . ه اهللاينسب إىل القاضي ببطليوس، قاضي القضاة رمح
  .والنص اجللي أوىل من القياس. ذلك
  حاله

صدر منطه، وفريد فنه، رجولة وجزالة . الشيخ احلاج احملدث صاحب األشغال بالدار السلطانية: من عايد الصلة
أهل الطلب واخلصوصية، ورحل إىل احلجاز الشريف يف نشأ مبالقة، معدوداً يف . واضطالعاً وإدراكاً وجتلداً وصرباً

  .فتايه، فاستكثر من الرواية، وأخذ عن أكابر من أهل املشرق واملغرب، حسبما يشهد بذلك برناجمه
وكان على سنن من السرو واحلشمة، فذا يف الكفاية، جرياً مقداماً مهيباً، ظريف الشارة، فاره املركب، مليح 

وقاد الذهن، صابراً على الوظايف، خيلط اخلوض يف األمور الدنيوية، بعبادة باهظة، وأوراد الشيبة، حسن احلديث، 
ثقيلة، وجيمع ضحك الفاتك، وبكاء الناسك، يف حالة واحدة، هشاً، مفرط احلدة، يثرد عليه جمل لسانه يف اجملالس 

وته، ذا خصال محيدة، صناع اليد، مقتدراً السلطانية مبا تعروه املندمة بسببه، قامياً على حفظ القرآن وجتويده وتال
  .على العمليات من نسخ ومقابلة وحساب، معدودا من صدور الوقت وأعالم القطر، ورجال الكمال

  مشيخته
أخذ عن اجللة من أهل بلده كاألستاذ أيب حممد بن أيب السداد الباهلي، الزمه وانتفع به، واخلطيب أيب عثمان بن 

  .يب عبد اهللا الطنجايل، وغريهم مما يطول ذكرهم من العدوة واألندلس واملشارقةعيسى أخذ عنه، والويل أ
  حمنته

لقي نصباً يف اخلدمة السلطانية، وغضاً من الدهر لبأوه، بتعنته وعدم مباالته مرات، ضيق هلا سجنه، وعرض عليه 
فايس كتبه، وعلى ذلك فلم النكال، ونيل منه باإلهانة كل منال، وأغرم ماال أجحف مبحتجنه، وعرض لأليدي ن

  .يذعر سربه، وال أضعفت النكبة جاشه



صلى اجلمعة ظهراً، وقد لزم الفراش، ونفث دم الطاعون، . ومات ميتة حسنة. ولد عام ثالثة وسبعني وستماية
  .ومات مستقبل القبلة، على أمت وجوه التأهب، سابع شوال من عام مخسني وسبعماية

  مقاتل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن
  .من أهل مالقة، يكىن أبا القاسم، أزدي النسب، إشبيلي األصل، من بيت نزاهة ونباهة

  حاله
كان فاضالً وقوراً مسحاً، مليح الدعابة، عذب الفكاهة، حلو النادرة، يكتب ويشعر، طرفاً يف االنطباع واللوذعية، 

  .لشهادة املخزنية عمرهويل اإلشراف مبدينة مالقة، وتقلب يف ا. آية يف خلط اجلد باهلزل
  شعره

  :من شعره خياطب ذا الوزارتني أبا عبد اهللا بن احلكيم رمحه اهللا
  وفيه لسهم احلادثات كلوم... فؤادي من خطب الزمان سقيم 
  أأشكو به وابن احلكيم حكيم... ومل أشك دايي يف الربية المرئ 

  . وسبعمايةتويف مبالقة يوم اخلميس عاشر شهر رمضان من عام تسعة وثالثني
  حممد بن علي بن عبد ربه التجييب
  من أهل مالقة، يكىن أبا عمرو

  حاله
كان راوية ثقة، بارع األدب، بليغ الكتابة، طيب النفس، كامل املروءة، حسن اخللق، مجيل العشرة، تلبس باألعمال 

والتصرف فعكف على النظر،  السلطانية دهراً، وويل إشراف غرناطة وغريها، إىل أن قعد لشكاية منعته من القيام
  .فانتفع به
  مشيخته

كانت له رحلة مسع فيها باألسكندرية على أيب عبد اهللا بن منصور وغريه، وروى عنه األخوان سامل وعبد الرمحن ابنا 
  .صاحل بن سامل

  تواليفه
  .ها عن إجادةله اختصار حسن يف أغاين اإلصبهاين، ورد جيد على ابن غرسية يف رسالته الشعوبية مل يقصر في

  .وتويف لسبع خلون من حمرم من عام اثنني وستماية
  الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء وأوال األصليون

  الصناع
  .حممد بن إبراهيم بن حممد بن حممد األنصاري من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اله ويعرف بالصناع

  حاله

كان رمحه اهللا شيخاً . ذ الطريقة اجملبب إىل أهل الثغور من الباديةالشيخ الصويف، الكثري األتباع، الف: من عايد الصلة
حسن السمت، كثري الذكر واملداومة، يقود من املخشوشنني عدد ربيعة ومضر، يعمل الرحلة إىل حصوهنم، 
اهلا، فيتألفون عليه، تألف النحل على أمرايها ويعاسيبها، معلنني بالذكر، مهرولني، يغشون مثواه، بأقواهتم على ح

وكان من . ويتناغون يف التماس القرب منه، ويباشرون العمل يف فالحة كانت له مبا يعود عليه بوفر وإعانة
الصاحلني، وعلى سنن اخليار الفضالء من املسلمني، وله حظ من الطلب ومشاركة، يقوم على ما حيتاد إليه من 



.  الساحلي شيخه، كالماً جهورياً، قريب الغمروظائف دينه، ويتكلم يف طريق املتصوفة على مذهب أيب عبد اهللا
وكان له طمع يف صناعة الكيمياء هتافت على دفاتريها، وأهل متحليها، ليستعني هبا بزعم على آماله اخلريية، فلم 

  .حيل بطايل
  مشيخته

د اهللا بن عبد حدثين بذلك شيخنا أبو عب. قرأ على أستاذ اجلماعة أيب جعفر بن الزبري، وكانت له يف حاله فراسة
  .وسلك على الشيخ الصاحل أيب عبد اهللا الساحلي. الويل رمحه اهللا

وتويف ليلة االثنني السابع من شهر شوال عام تسعة وأربعني وسبعماية، وكانت جنازته آخذة يف االحتفال، قدم هلا 
ع املقتاتون من حل أمواهلم العهد، ونفر هلا الناس من كل أوب، وجيء بسريره، تلوح عليه العناية، وحتفه األتبا
  .وأيديهم من شيوخ البادية، فتولوا مواراته، تعلو األصوات حوله، ببعض أذكاره

  املواق
  .حممد بن أمحد األنصاري من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف باملواق

  حاله
 العريكة، والسذاجة املشفوعة كان معلماً لكتاب اهللا تعإىل، خطيباً مبسجد ربض الفخارين، طرفاً يف اخلري ولني

باالختصار، وإيثار اخلمول، مستقيماً يف طريقته، خافتاً يف خطبته، عاكفاً على وظيفته، مقصوداً بالتماس الدعاء، 
  .مظنة الصالح والربكة

 تويف بغرناطة قبل سنة مخسني وسبعماية بيسري، وكلف الناس بقربه بعد موته، فأولوا حجارته من التعظيم، وجلب
  .أواين املياه للمداواة، ما مل يولوه معشاره أيام حياته

  حممد بن حسنون احلمريي
  من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا

  حاله
ومن إمالء الشيخ . كان فاضالً صاحلاً، مشهور الوالية والكرامة، يقصده الناس يف الشدايد، فيسألون بركة دعايه

بياسة، وكان عمه من املقربني احملدثني هبا، وسكن هو مرسية، ونشأ هبا، أيب بكر بن عتيق بن مقدم، قال، أصله من 
وقرأ على أشياخها، وحفظ كتاب التحبري يف علم أمساء اهللا احلسىن لإلمام أيب القاسم القشريي، مث انتقل إىل 

يف احللفا، ويتقوت  وكان يعمل بيده. غرناطة، فسكن فيها بالقصبة القدمية، وأم الناس يف املسجد املنسوب إليه اآلن
  .من ذلك

  .تويف عام مخسة وسبعماية بغرناطة، وهو من عدد الزهاد
ومن مناقبه، ذكروا أنه مسع يوماً بعض الصبيان يقول لصيب آخر مر للحبس، فقال أنا املخاطب هبذا، فانصرف إىل 

أهل السجن كلهم، السجن، فدخله، وقعد مع أهله، وبلغ ذلك السلطان، فوجه وزيره، فأخرجه، وأخرج معه 
  .وكانت من كراماته

  ابن احلاج
حممد بن حممد بن البكري من أهل غرناطة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن احلاج كان رمحه اهللا شيخاً صاحلاً، 

جهورياً، بعيداً عن املصانعة، متساوي الظاهر والباطن، مغلظاً ألهل الدنيا، شديداً عليهم، غري مبال يف اهللا بغريه، 
مشاركاً للناس، ناصحاً هلم، . يلبس خرقة الصوفية من غري التزامن الصطالح، وال منقاد لرقو، وال مؤثر لسماع



خدم الصاحل الكبري أبا العباس بن مكنون، وسلك به، وكان من بيت القيادة والتجند، فرفض . ساعياً يف حواجيهم
قال شيخنا أبو احلسن بن اجلياب، مسعته . م للناسوكان ذا حظ من املعرفة، يتكل. زيه، ولبس املسوح واألمسال

  :ينشد يف بعض جمالسه
  إىل مىت تستحسن القباحيا... يا غادياً يف غفلة وراحياً 

  يستنطق اهللا به اجلوارحا... وكم إىل كم ال ختاف موقفاً 
  كيف جتتنب الطريق الواضحا... يا عجباً منك وأنت مبصر 

  يفة قد مليت فضائحاصح... كيف تكون حني تقرأ يف غد 
  يوم يفوز من يكون راحبا... أم كيف ترضى أن تكون خاسراً 

وملا حاصر الطاغية مدينة أملرية، وأشرفت على التلف، تربع باخلروج منها وحلاقه بباب السلطان، لبث حاهلا، 
  .واستنفار املسلمني إىل نصرها، فيسر له من ستر غرضه، وتسهيل قصده، ما يشهد بواليته

  . بأملرية حمل سكناه، يف حدود عام مخسة عشر وسبعمايةتويف
  حممد بن حممد بن أمحد األنصاري

  .غرناطي، قيجاطي األصل يعرف بالسواس
رحل من بلده، وحج، وفاوض باملشرق األطباء يف . رجل متطبب، سهل اخللق، حسن اللقاء: قال يف املؤمتن يف حاله

قلت، وعظم صيته، وشهر فضله، وقدم أمينا على أحباس . د املشرقطريقته، وعاد فتصدر للطب، مث عاد إىل بال
مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة الطاهرة وصدقاته، وذكر عنه أنه اضطره أمر إىل أن خصي نفسه، 

  .وسقطت لذلك حليته
نشدنا أبو عبد اهللا قال شيخنا أبو الربكات، أنشدنا بدكانه برحبة املسجد األعظم، من حضرة غرناطة، قال أ

  :املراكشي باإلسكندرية، قال أنشدنا مالك بن املرحل لنفسه
  والكلب أحفظ خملوق إلحسان... أرى الكالب بشتم الناس قد ظلمت 

  فقل له أنت إنسان ابن إنسان... فإن غضبت على شخص لتشتمه 
  .كان حياً عام مخسني وسبعماية فيما أظن: وفاته

  ذا االسمومن الطارئني عليها يف ه
  ابن جعفر القوجني

حممد بن أمحد بن جعفر بن عبد احلق بن حممد بن جعفر بن حممد ابن أمحد بن مروان بن احلسن بن نصر بن نزار بن 
عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حقاف السلمي، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن جعفر، ويشهر يف األخري 

  .يم، وكان من أهل غرناطةبالقوجني، منسوباً إىل قرية باإلقل
  حاله

كان هذا الرجل، رجالً صاحلاً فاضال متخلقاً، مسحاً، مجيل اللقاء على قدم : من خط شيخنا أيب الربكات بن احلاج
اإليثار على رقة حاله، ممن وضع اهللا له القبول يف قلوب عباده، فكانت اخلاصة تربه وال تنتقده، والعامة توده 

زيارته، فئة بعد فئة، فال تنقلب عنه إال راضية، وكان جارياً على طريقة الشيخ أيب احلسن  وتعتقده، وتترادف على
الشاذيل إذ كان قد لقي باملشرق الشيخ اإلمام تاج الدين بن عطاء اهللا، والزمه وانتفع به، كما لقي والزم تاج 



ولقيه بعد هذا الشيخ أيب عبد اهللا مجاعات  :قال. الدين أبا العباس املرسي، كما الزم أبو العباس أبا احلسن الشاذيل
يف أقطار شىت، ينسبون إليه، وجيرون من مالزمته األذكار يف أوقات معينة على طريقته، وله رسايل منه إليهم طوال 

وقصار، يوصيهم فيها مبكارم األخالق، ومالزمة الوظايف، وخرج عنه إليهم على طريقة التدوين، كتاب مساه 
خاطبات واألسرار مضمنه مجلة من كالم شيخهم تاج الدين، وكالم أيب احلسن الشاذيل، وخماطبات باألنوار يف امل

خوطب هبا يف سره، وكالم صاحبه أيب بكر الرندي، وحقايق الطريق، وبعض كرامات غري من ذكر من األولياء، 
  .وذكر املوت، وبعض فضايل القرآن

  مشيخته
أجازه، وعلى أيب احلسن بن فضيلة وأجازه كذلك، وعلى أيب جعفر بن الزبري قرأ على األستاذ أيب احلسن البلوطي و

وأجازه، مث رحل فحج ودخل الشام، وعاش مدة من حراسة البساتني، واعتىن بلقاء املعروفني بالزهد والعبادة، 
كر بن حممد وكان ملياً بأخبار من لقي منهم، فمنهم الشيخ أبو الفضل تاج الدين بن عطاء اهللا، وصاحبه أبو ب

  .الرندي
  مناقبه

قال، دخلت معه إىل من خف على قليب الوصول إىل منزله ملا قدم أملرية، وهو رجل يعرف باحلاج رحيب، كان من 
أهل العافية، ورقت حاله، ومل يكن ذلك يظهر عليه، حملافظته على ستر ذلك لعلو مهته، ومل يكن أيضاً أثر ذلك يظهر 

فساعة وصول هذا الشيخ، قال اهللا جيرب حالك، فحسبتها . ة باق فيه من فرش وماعونعلى منزله، بل أثاث العافي
  :قال، وخاطبته عند لقائي إياه هبذه األبيات. فراسة من هذا الشيخ

  ما مل يرد من سبيل فهو يسلكه... أشكو إليك بقلب لست أملكه 
  هذا ويأخذه هذا ويتركه... له تعاقب أهواء فيقلقه 

  طورا ييقنه طورا يشككه... را خيوفه طوراً يؤمنه طو
  حينا يسكنه حينا حيركه... حيناً يوحشه حينا يونسه 

  على يديك يا مطلع األنوار ميسكه... عسى الذي ميسك السبع الطباق 
  مهمى أبيضه بالذكر تشركه... فيه سقام من الدنيا وزخرفها 

  يهتكهغطى عليه زماناً ليس ... عسى الذي شانه الستر اجلميل كما 
  .فلم قرأ منها، فيه سقام من الدنيا وزخرفها، قال هذه عليت

بقرية قنجة خطيباً هبا، يوم االثنني : سألته عنه فقال يل عام مثانية وستني بقرية اجليط من قرى اإلقليم وفاته: مولده
  .ة اهللا عليه ورضوانهعشرين من شهر شعبان املكرم عام مخسني وسبع ماية، يف الوباء العام، ودفن بقرية قنجة، رمح

  ابن صفوان

حممد بن أمحد بن حسني بن حيىي بن احلسني بن حممد بن أمحد ابن صفوان القيسي وبيته شهري مبالقة يكىن أبا الطاهر، 
  ويعرف بابن صفوان

  حاله
آخر . ل هباكان مفتوحاً عليه يف طريق القوم، ملهماً لرموزهم، مصنوعاً له يف ذلك، مع احملافظة على السنة، والعم
رحل فحج، . الرعيل، وكوكب السحر، وفذلكة احلساب ببلده، اقتداء وختلقاً وخشوعاً وصالحاً وعبادة ونصحاً



وقفل إىل بلده، مؤثراً االقتصار على ما لديه، فإذا تكلم يف شيء من تلك النحلة، يأيت بالعجايب، ويفك كل غامض 
سالم أيب إمسعيل الرويب املسمى مبنازل الساري إىل اهللا فقام على وعين باجلزء املنسوب إىل شيخ اإل. من اإلشارات

تدريسه، واضطلع بأعبايه، وقيد عليه ما ال يدركه إال أولوا العناية، والزمه اجلملة من أوىل الفضل والصالح، 
، فيقصده وويل اخلطابة باملسجد اجلامع من الربض الشرقي، وبه كان يقعد. فانتفعوا به، وكانوا يف الناس قدوة

  .الناس، ويتربكون به، وكان له مشاركة يف الفقه، وقيام على كتاب اهللا
  تواليفه

ألف بإشارة السلطان على عهده، أمري املسلمني أيب احلجاج رمحه اهللا، كتاباً يف التصويف والكالم على اصطالح 
  :ياتالقوم، كتب عليه شيخنا أبو احلسن بن اجلياب بظهره، ملا وقع عليه، هذه األب

  جاءت هبذا العامل املتصوف... أيام موالي اخلليفة يوسف 
  أبدين من سر الطريقة ما خف... فكفى مبا أسدى من احلكم اليت 

  نور اجلمال فالح غري مكيف... وحقايق رفع احلجاب هبن عن 
  للحسن واملعىن لعني املنصف... كالشمس الكن هذه أبدي سناً 
  غاث جبرعة منها شففيه حياة قلوبنا ودواؤهافمن است

  إن ابن صفوان إمام هداية صايف فصويف فهو صويف صف
  ظاهر يف طيه صفو خف... وإن اختربت فإنه صفو ابن صفو 

  ذوقاً فنعم املقتدى واملقتف... علم توارثه وحال قد خلت 
  فيها سراج نوره ال ينطف... فليهنلى املوىل سعود إيالة 

  ناه باهر ال خيتفصبحاً س... جلى وجوه شريعة وحقيقة 
  منها وحتيي كل سعي مزلف... ال زلت تسلك كل هنج واضح 

  .ومن تواليفه جر احلر يف التوحيد، وعلق على اجلزء املنسوب أليب إمسعيل اهلروي
  من أخذ عنه

 أخذ عنه ببلده، وتربك به، جلة، وكان حيضر جملسه عامل، منهم شيخ الشيوخ األعالم، أبو القاسم الكسكالن، وأبو
احلسني الكواب، واألستاذ الصاحل أبو عبد اهللا القطان، وصهره األستاذ أبو عبد اهللا بن قوال والعاقد الناسك أبو 

  .احلسني األمحر وغريهم
  شعره

  :رأيت من الشعر املنسوب إليه، وقد رواه عنه مجاعة من أصحابنا، يذيل قول أيب زيد رضي اهللا عنه
  بعدت نفسي االبتغاء التقربفأ... رأيتك تدنيين إليك تباعدين 

  :فقال
  البعد بعدي فصح به قرب... هويت بدمىن إليه فلم يكن يب 
  وكان به ألئ لساين مع القلب... فكان به مسعي كما بصري به 

  وقريب يف بعدي فال شيء من قرب... فقريب به قرب بغري تباعد 
  وفاته



فتردى يف حفرة تردياً أوهن . راً يرتاد ماء لوضويهسافر من بلده إىل غرناطة يف بعض وجهاته إليها، وذهب سح
قواه، وذلك خبارج بلش، فرد إىل مالقة، فكانت هبا وفاته قبل الفجر من ليلة يوم اجلمعة الرابع عشر لشعبان عام 

  .تسعة وأربعني وسبعماية
  الساحلي

  الساحليحممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن إبراهيم األنصاري يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف ب
  حاله

قطع عمره يف التبتل والتهجد ال . املثل الساير يف غمران أوقاته كلها بالعبادة، وصربه على اجملاهدة: من عايد الصلة
خرج عن متروك والده، واقتصر على التمعش . يفتر لسانه عن ذكر اهللا، والصالة على نبيه، صلى اهللا عليه وسلم

سخ والتعليم، وسلك على الشيخ أيب القاسم املريد، نفع اله به، حىت ظهرت مث تعداها إىل الن. من حرفة اخليطاة
عليه سيما الصاحلني، وأقام عمره مستوعباً ضروب اخلري، وأنواع القرب من صوم وإذان وذكر، ونسخ وقراءة، 

من اقتدى به طوايف . وجرأة على الوعظ، يف صوت جهري، وعارضة صليبة. ذا حظ من الفصاحة. ومالزمة خلوة
وويل . أصناف الناس على تباعد الديار، وألزمهم األذكار، وحوهلم للسلوك، فأصبح كثري األتباع، بعيد الصيت

اخلطابة باملسجد اجلامع من بلده، ونقل إىل اخلطابة، جبامع غرناطة يف نبوة عرضت له بسبب ذناىب ذرية طرقوا 
  .أساس املربة الكدر إىل سربه، مث عاد إىل بلده متني ظهر احلظوة، وثيق

  مشيخته

قرأ ببلده مالقة على اخلطيب أيب حممد بن عبد العظيم بن الشيخ، وأيب عبد اهللا بن لب، وأيب جعفر احلرار، وأيب عبد 
  .اهللا بن احللو، اخلطيب أيب عبد اهللا بن األعور

  حمنته
. اهللا، ما يظهر من مثله ابتلى بعد السبعني من عمره بفقد بصره، فظهر منه من الصرب والشكر والرضاء بقضاء

ويف هذا اخلرب نظر ملكان . وأخربين بعض أصحابه أنه كان يقول، سألت اهللا أن يكف بصري خوفاً من الفتنة
  .املعارضة يف أمره صلى اهللا عليه وسلم بسؤال العافية، واإلمتاع باإلمساع واإلبصار

  شهرته
م، من تعظيمه ما ال شيء فوقه، حىت أن الشيخ املعمر احلجة وجعل اهللا له يف قلوب كثري من اخللق، امللوك فمن دوهن

يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجينا ببضاعة : الرحلة أبا علي ناصر الدين الوشدايل كتب إليه من جباية مبا نصه
كرب فالن، إين من العبد األصغر واحملب األ: وبعده. مزجاة، فأوف لنا الكيل، وتصدق علينا، إن اهللا جيزي املتصدقني

  .سيد العارفني، وإمام احملققني، يف ألفاظ تناسب هذا املعىن
حدثين شيخنا أبو احلسن بن اجلياب، وكان من أعالم تالميذه، وصدور السالكني على يديه، قال قصدت منه 
هل خلوة، فقلت يا سيدي، أصحابنا يزعمون أنك ترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاخربين واشف صدري 

هذه الرؤيا عينية أو قلبية، قال، فأفكر ساعة، مث قال، عندي شك يف رؤية ابن اجلياب الساعة وحمادثته، فقلت ال، 
فقال كذلك احلال، قلت وهذا أمر غريب، وال يصح إال رؤية القلب، ولكن غلبت عليه حىت ختيل يف احلس 

  .الصورة الكرمية، إذ وجود جوهر واحد يف حملني اثنني حمال
  عرهش



  :نظم الكثري من شعر منحط ال يصلح للكتب وال للرواية، ابتلى به رمحه اهللا، فمن لبابه قوله، وهو من الوسط
  فامح اهلوى يف القليل واألفعال... إن كنت تأمل أن تنال وصاهلم 

  ياتيك بعد خبالص السلسال... واصرب على مر الدواء فإنه 
  . بيان رسوم احملجةألف كتاباً مساه إعالن احلجة يف: تواليفه

تويف يوم اجلمعة الرابع والعشرين لشوال عام مخسة وثالثني وسبعماية، وكانت جنازته مشهودة، تزاحم الناس على 
  .نعشه، وتناولوه متزيقاً على عادهتم من ارتكاب القحة الباردة يف مسالخ حسن الظن

  القطان
  .عبد اهللا، ويعرف بالقطان، الفقيه األواب املتكلم اجملتهدحممد بن أمحد بن قاسم األمي من أهل مالقة، يكىن أبا 

  حاله

قرأ وعقد الشروط، وتصدر للعدالة، مث جترد، وصدق . كان هذا الرجل غريب املنزع، عجيب التصوف: من العايد
يف معاملته هللا، وعول عليه، واضطلع بشروط التوبة، فتحلل من أهل بلده، واستفاد واسترحم، واستغفر، ونفض 

يديه من الدنيا، والتزم عبادة كبرية، فأصبح يشار إليه يف الزهد والورع، ال تراه إال متبسماً، مالزماً لذكر اهللا، 
وجلس . متواضعاً ألصاغر عباده، حمبا يف الضعفاء واملساكني، مجيل التخلق، مغضياً عن اهلنات، صابراً على اإلفادة

لم، يعظ الناس، ويرشدهم، ويزهدهم، وحيملهم على اإليثار، يف للجمهور مبجلس مالقة، يتكلم يف فنون من الع
فمال . أسلوب من االستنفار واالسترسال، والداللة، والفصاحة واحلفظ، كثري التأثري يف القلوب، خيرب بإهلام وإعانة

ت، واالستقالة من اخللق إليه، وتزامحوا على جمالسته، وأعلنوا بالتوبة، وبادر مترفوهم إىل اإلقالع عن إجابة الشهوا
ودهم الوباء، فبذلوا من األموال يف أبواب الرب والصدقة، ما ال يأخذه احلصر وال يدركه اإلحصاء ولو ال . الزالت

  .أن األجل طرقه، لعظم صيته، وانتشر نفعه
  وفاته

يوم اخلميس تويف شهيد الطاعون عصر يوم األربعاء لصفر من عام مخسني وسبعماية، ودفن جببانة جبل فاره، ضحى 
وصلى عليه خارج باب قنتنالة، وأحلده يف قربه اخلطيب القاضي الصاحل، أبو عبد اهللا الطنجايل، . الثاين من يوم وفاته
  .رحم اهللا مجيعهم

  :وممن رثاه الشيخ األديب أبو احلسن الوراد فقال
  وغمار قليب من كلوم تترجم... أبعد ويل اهللا دمعي يسجم 
  لذاك جفوين دمعها كله دم... قده فؤادي مكلوم حبزين لف

  ومإذا عسى جيدي األسى والتربم... ومإذا عسى يغين التفجع والبكا 
  فصرب الفىت عند الشدايد يعلم... سأصرب للبلوى وإن جل خطبها 

  كذا العلم بالسيف الصقيل لدى الوغى فويق الذي من حسنه يوسم
  على الناس تعظمخطوب من الدنيا ... على قدر صرب املرء تصغر عنده 

  وخممضة أحالم ملن بات حيلم... إال إهنا الدنيا تعلة باطل 
  وأغرق فيها اجلاهلون وأشأم... جتنبها أهل العقول فأقصروا 
  وانس مبا تقضي عليك وحتكم... أعد نظراً فيها جتبك براحة 



  من البؤس والتلوين واهللا أرقم... أعد هلا درياق صربك إهنا 
  ومإذا هبا يلقى كثيب ومغرم... حملبها تلفت إىل تعذيبها 

  وال منتهى إال الردى والتندم... يظن هبا رحيانة وهي سدرة 
  وذاك ألنا يف احلقيقة نوم... عجبت هلا ختفي علينا عيوهبا 
  على عاجل من وصلها يتصرم... أليس عجيباً أن يعول عاقل 

  ولكنه صرف للدهر أدوم... وما وصلها معشار عشر صدورها 
  فما إن لنا منها يدوم التبسم... ا ابتسمت يوماً ترقب عبوسها إذ

  فلم ميس حىت بان منه التجهم... ضحى كان وجه الدهر سرب بشره 
  مكني لدي العلياء سام معظم... ذرينا بعقد من ويل مكانه 

  فجللنا ليل من اخلطب مظلم... هوى مثل هوى من األفق كوكب 
  عاملها التحرير واملتعلمو... تساوى لديه صيدها وعبيدها 

  يروح ويغدو كل حني عليهم... هو املوت ال ينفك للخلق طالباً 
  فليس لشيء يف البسيطة حيسم... ما هو إال الداء عز دواؤه 

  له اجلاه عند اهللا ينجو فسلم... دها كل خملوق فما منه سيد 
  جتنبه صلوا عليه وسلم... ولو كان ذا كان النيب حممد 

  ونوح وإدريس وشيث وآدم... ى ويوسف قبله تعىن به موس
  وكسر من كسري سوار ومعصم... به باد هبرام وترب هبرم 

  فإن ختتربه فهو رب وأعظم... وكم من عظيم الشأن حل بربعه 
  وننجد يف اإلعراض عنه ونتهم... ولكننا ننسى ونأىب حديثه 
  نطل هبا من حسرة نتكلم... فحىت إذا حل ساحة ماجد 

  فأهلمنا إذ هزنا منه ملهم... يث املوت جهالً بغدره نسينا حد
  وآثاره فوق السماك ختيم... وفاة ورمى يف التراب موسد 

  من العلم والتعليم ربع ومعلم... خبا ضوء نادي أقفر ربعه 
  فما منهم إال كثيب ومغرم... تردى فأردى فقد أهل رية 
  قموعيشهم صاب قطيع وعل... غدا أهلها من فجعة مبصابه 

  فيا من لقوم يتموا حني أو يتم... وهل كان إال والد مات عنهم 
  فكاد األسى يقضي إىل الكل منهم... قضى حنبه األستاذ واحد عصره 
  مقيم بأحناء الضلوع حمكم... قضى حنبه القطان فاحلزن قاطن 
  أتيح له قيظ من اجلون صيلم... وهل كان إال روضة رف ظلها 

  عالمة فقد العلم واهللا أعلم... قدها وهل كان إال رمحة عاد ف
  لكم منة أسدى وأهدى إليهم... سل التائبني العاكفني على اهلدى 

  وفهمهم أسراره فتفهم... أفادهم من كل علم لبابة 
  دليال هبم حنو اهلدى حيث ميم... جزى اهللا رب الناس خري جزائه 



  وحذرهم عن كل غي فأحجم... أبان هلم طرق الرشاد فأقدموا 
  بأبني من يأيت به من يعلم... وجاء من التعليم للخري كله 
  مضى كما ميضي احلسام املصمم... فصاحة ألفاظ وحسن عبارة 
  وملن جييب فال يبطي وال يتلعثم... يصيب فال خيطي إذا مقصدا 

  فأخباره أضحت ختط وترسم... حيدث يف اآلفاق شرقاً ومغرباً 
  كاد هبا طري العلى يترمني... سرى يف الورى ذكر له ومدايح 

  وما ضرين لو كنت باهللا أقسم... لعمرك ما يأيت الزمان مبثله 
  رؤوف عطوف مشفق مترحم... فقيه نزيه زاهد متواضع 

  فلم يبق مسكني ومل يبق معدم... يود لو أن الناس أثرى مجيعهم 
  فتابوا فما يبقى من الكل جمرم... يود لو أن اهللا تاب على الورى 

  فقد كان فينا الدهر حينو ويرحم... ن الرمحن أوسع رمحة عليه م
  حممد بن أمحد بن يوسف بن أمحد بن عمر بن يوسف بن علي بن خالد

  ابن عبد الرمحن بن محيد اهلامشي الطنجايل

  .لوشي األصل، مالقي النشأة واالستيطان
  أوليته

لوشة أشرف، وكانت هلم فيها ثروة وثورة، اجتثها  بيتهم نبيه إىل هامشية النبه وهم ببلدنا لوشة أشرف، وهم ببلدنا
وميت سلفنا إليهم بصحبة ومصاهرة يف حديث يستدعي طوالً، وانتقل . الدهر ببعض طوارقه، يف أبواب املغالبات

  .خلفهم إىل مالقة
  حاله

عطوفاً على كان هذا الويل الفاضل، اجملمع على واليته وفضله، سهل اللقاء، رفيقاً باخللق، : من عايد الصلة
الضعفاء، سالكاً سنن الصاحل من السلف، مستاً وهدياً، بصره مغضوض، ولسانه صامت، إال من ذكر اهللا، وعلمه 
بلغ . نافع وثوبه خشن، وطعمته قد نفدها الورع الشديد، حىت اصطفاها خمتاره، إذا أبصرت هبا العني، سبقتها العربة

يلجأ إليه املضطر، ومتدل إىل عنايته األيدي، وحتط بفنايه الوسايل، فال من اخللق، امللوك فمن دوهنم الغاية، فكان 
له يف ذلك كله أخبار . يرتفع عن كلف الناس وال حواجيهم، وال ينقبض عن الشفاعة هلم، وإصالح ذات بينهم

محاره  واستعمل يف السفارة بني ملكي العدوة واألندلس، يف أحوال املسلمني، فما فارق هيئته، وركوب. طريفة
ويل اخلطابة . وكان له حظ رغيب من فقه وحديث، وتفسري، وفريضة. واستصحاب زاده، ولبس اخلشن من ثوبه

  .ببلده مالقة، واستسقى يف احملول، فسقى الناس
قال، حضرت مقامه، مستسقياً، وقد امتنع الغيث، وقحط الناس، فما زاد عند قيامنا أن قال، : حدثين بعض أشياخنا

  .وكراماته كثرية، ذايعة من غري خالف وال نزاع. ، فضج اخللق بالبكاء والعجيج، ومل يربحوا حىت سقواأستغفر اهللا
حدث بعض أشياخنا عن اخلطيب الصاحل أيب جعفر الزيات، قال رأيت يف النوم قايالً يقول، فقد الليلة من يعمر 

  .د اخلرب مبوتهبيت اإلخالص باألندلس، فما انتصف النهار، من تلك الليلة، حىت ور
  مشيخته



من شيوخه الذين قرأ عليهم، وأسند إليهم الرواية والده رمحه اهللا، وأبو عمرو بن حوط اهللا، واخلطيب ابن أيب رحيانة 
املربلي، والقاضي أبو علي بن أيب األحوص، والراوية أبو الوليد بن العطار، والراوية احملدث أبو بكر بن مشليون، 

 بن مستقور الطايي، واألستاذ أبو جعفر الطباع، وأبو احلسني بن أيب الربيع، واحملدث أبو عبد واملقري أبو عبد اهللا
وقرأ على األستاذ أيب . اهللا بن عياش، واألستاذ أبو احلسن السفاج الرندي، واخلطيب بأملرية أبو احلسن الغزال

رزيق الشافعي، والعباس أمحد ابن عبد اهللا بن وأجازه من أهل املشرق مجاعة منهم أبو عبد اهللا بن . جعفر بن الزبري
حممد الطربي، وأبو اليمن عبد الصمد بن أيب احلسن عبد الوهاب بن أيب الربكات املعروف بالنجام، واحلسن بن هبة 
اهللا بن عساكر، وإبراهيم بن حممد الطربي إمام اخلليل، وحممد بن حممد بن أمحد بن عبد ربه الطربي، وحممد بن علي 

وهب بن مطيع القشريي، وأبو الفتح تقي الدين بن أيب احلسن فخر الدين، وعبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن 
  .الطربي املكي الشافعي وغريهم

  .مبالقة يف رجب سنة أربعني وستماية: ميالده
ثمانني سنة، مل وقد ناهز ال. مبالقة يف يوم اخلميس الثامن جلمادى األوىل من عام أربعة وعشرين وسبعماية: وفاته

ينتقص شيء من أعماله املقربة إىل اهللا، من الصوم والصالة، وحضور اجلماعات، ومالزمة اإلقراء والرواية، والصرب 
  .على اإلفادة

حدث من يوثق به، أن ولده الفقيه أبا بكر دخل عليه، وهو يف حال النزع، واملنية حتشرج يف صدره، فقال يا 
تدمعان، يا ولدي اتق اهللا حيث كنت واتبع السيئة باحلسنة متحها، وخالق الناس خبلق والدي أوصين، فقال وعيناه 

  .حسن
  ابن إبراهيم البلفيقي

وقد مر يف ذكر النسب املتصل . حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم البلفيقي ابن احلاج والد شيخنا أيب الربكات
  .عادةبعباس ابن مرداس، واألولية النبيهة ما يغين عن اإل

  حاله
ذكر أيب، وهو ممن طلبتم ذكره إيل يف : من خط ولده شيخنا على االختصار، قال خياطبين يف بعض ما كتب به إيل

نشأ رمحه اهللا بسبتة على طهارة : أخباره جزءاً من حنو سبعني ورقة يف املقسوم، خلصت لك من مبيضته ما يذكر
قرأ القرآن بالقراءات السبع، وحفظ ما يذكر من . لشبان مكتبهتامة، وعفة بالغة، وصون ظاهر، كان بذلك علماً 

مث تاقت نفسه إىل االعتالق بالعروة الوثقى، اليت اعتلق هبا سلفه، فنبذ الدنيا، وأقبل على . املبادي، واتسم بالطلب
. السالكوناآلخرة، وجرى على سنن املتقني، أخذاً باألشد من ذلك واألقوى، طاحماً هبمته إىل أقصى ما يؤمله 

فرفض زي الطلبة، ولبس اخلشنية، وترك مالبسة اخللق باجلملة، وبالغ يف االنقباض عنهم، وانقطع إىل اهللا برباطات 
سبتة وجباهلا، وخصوصاً مبينايها، وعكف على ذلك سنني مث سافر إىل املغرب، ساحياً يف األرض، على زي الفقهاء 

مث أجاز البحر إىل جزيرة األندلس، وورد أملرية، مستقر سلفه، . ا شاءللقاء العباد وأهل العلم، فأحرز من ذلك م
وكان على ما تلقينا من . وأخذ يف إيثار بقايا أمالك بقيت ألسالفه هبا، على ما كان عليه من التبتل واإلخبات

إسقاط التصنع واملباهاة، أصحابه وخدانه، صواماً، قواماً، خاشعاً ذاكراً، تالياً، قواال للحق، وإن كان مراً كبرياً يف 
وقدم على غرناطة، ودخل على أمري املسلمني، وقال له الوزير، يقول لك . ال يضاهي يف ذلك، وال يشق غباره

السلطان ما حاجتك، فقال، هبذا الرسم رحلت، مث ظهر يل أن أنزل حاجيت باهللا، فعار على من انتسب إليه، أن 
حوال أهل األندلس بسبب عدوهم، وقدم على ملكه، ووعظه موعظة، مث أجاز البحر وقد اشتدت أ. يقصد غريه



أعنف عليه فيها، فانفعل ملوعظته، وأجاز البحر بسببه إىل جزيرة األندلس، وغزا هبا، وأقام هبا ما شاء اهللا، وتأدب 
ه ترعد الروم لو مت املراد قال، وأخربه السلطان أبو يوسف ملك املغرب، قال كل رجل صاحل دخل علي كانت يد

  .يف يدي، إال هذا الرجل، فإن يدي كانت ترعد يف يده عند مصافحته
  كراماته

وجلب له كرامات عدة، فقال يف بعضها، ومن ذلك ما حدثين الشيخ املسلم الثقة أبو حممد قاسم احلصار، وكان 
ك أشياء من األحوال العظيمة، من املالزمني له، املنقطعني إىل خدمته، والسفر معه إىل البادية، فقال، إين ألحفظ ألبي

مث قال، حدثين أهل وادي الزرجون، وهو حش من أعمال سبتة، قالوا، . منها ما أذكره، ومنها ما ال أستطيع ذكره
انصرف السيد أبو عبد اهللا من هنا، هذا لفظه، فلما استقر يف رأس العقبة، املشرفة على الوادي، صاح عليه أهل 

سداً كبرياً جداً؛ قد تعرض يف الطريق، ما جنا قط من صادفه مثله، فلما مسع الضياح قال القرى، إذ كانوا قد رأوا أ
ما هذا، فقيل له أهل القرى يصيحون عليه خيفة من السبع قال، فأعرض عنهم بيده، ورفع حاجبه كاملتكرب على 

من ها هنا من ها هنا،  ذلك، وأسكتهم، وأخذ يف الطريق حىت وصل إىل األسد، فأشار عليه بالقضيب، وقال له،
  .وأمثال ذلك كثرية. أخرج عن الطريق، فخرج بإذن اهللا عن الطريق، ومل يوجد هنالك بعد

  مشيخته

ومن شيوخه القاضي . قرأ على األستاذ أيب احلسني بن أيب الربيع القرشي، وأجازه والده أبو إسحق إجازة عامة
مشليون، وأبو عبد اهللا بن جوهر، وأبو احلسني بن السراج، وأبو املسن أبو عبد اهللا األزدي، واحملدث أبو بكر بون 

عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلزرجي، وأبو عبد اهللا بن األبار، وأبو الوليد بن العطار، وأبو العباس بن عبد امللك، وأبو 
هيم الطرسي، والقاضي إسحق ابن عياش، وأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عطية، وأبو بكر القرطيب محيد، وأبو إبرا

أبو عبد اهللا بن عياض، والكاتب أبو احلسن الرعيين، وأبو احلسن الشاري، وأبو حيىي بن الفرس، وأبو إسحق بن 
ومن أهل العدوة كأيب يعقوب احملاسيب وابن فرتون . عبيد اهللا، وأبو احلسن الغزال، ومجاعة من األندلس غري هؤالء

  .وغريهم
  حمنته

طان باألندلس، أنه أغرى به ملك املغرب، وختلص بعد ألي يف خرب طويل، وانتهب السلطان ماله، منى عنه إىل السل
  .وذلك إىل دولة والده وامتحن الساعون به، فعجل اهللا عقوبتهم. وأحلق أمالكه باملختص واستمر

النصف األول من ليلة  ولد ابين أبو بكر حممد أسعده اهللا ووفقه، يف: قال شيخنا نقلت من خط أبيه ما نصه: مولده
  .يوم االثنني احلادي والعشرين لذي قعدة من سنة ست وأربعني وستماية

وكانت وفاة . قال ألفيت خبط القاضي األديب الكاتب أيب بكر بن شربين وكان ممن حضر جنازته بسبتة: وفاته
لسلمي البلفيقي يف العشر األواخر الفقيه الناسك السالك الصاحل أيب بكر حممد بن الشيخ الفقيه احملدث أيب إسحق ا

من رمضان أربعة وتسعني وستماية مبحروسة سبتة، ودفن إثر صالة العصر جببانة اخلروبة من منارهتا مبقربة من قرب 
  .وصلى عليه اإلمام أبو عبد اهللا بن حريث. رحيان األسود العبد الصاحل نفع اهللا به

  ابن عباد النفزي



أمحد بن مالك بن إبراهيم بن حيىي ابن عباد النفزي من أهل رندة، يكىن أبا عمرو،  حممد بن حيىي بن إبراهيم بن
  ويعرف بابن عباد، احلاج الصويف

  حاله
نشأ ببلده رندة، وهو من ذوي البيوتات األصلية هبا، مث رحل إىل املشرق، ولقي العلماء والصوفية، وحضر عند 

لنواحي، واطرح السموت، وفوت ما كان بيده من متاع الدنيا، املشيخة، مث كر إىل األندلس، فتصوف، وجال يف ا
وكان فيه توله وحدة، وله ذهن ثاقب، يتكلم يف املعقوالت . وكان له مال له خطر، وألقى التصنع ألهله رأساً

 واملنقوالت، على طريقة احلكماء والصوفية، ويأيت بكل عبارة غريبة، وآثاره هايلة من غري متكن علم، وال وثاقة
إدراك، غري أنك ال تسمع منه إال حسناً، وهو مع ذلك طواف على البالد، زوار للربط، صبار على اجملاهدة طوعاً 

  .وضرورة، وال يسل ثياباً البتة إال بذلة من ثوب أو غريه، صدقة واحد يف وقته
  حمنته وفضله وشعره

شخص عند إيابه إىل رندة وسجن بسجن منى عنه كالم بني يدي صاحب املغرب، أسف به مدبر الدولة يومئذ، فأ
  :أرباب اجلرامي، فكتب إىل ويل األمر

  وأن تتركوين للمذلة والفقر... تركت لكم عز الغىن فأبيتم 
  لذي مهجيت أحلى من البىن واألمر... ونازعتموين يف اخلمول وإنه 

ا مرت ثالثة، حىت نفذ حكم اهللا فيمن قال فواهللا م. مث قال، يا من رماين بسهمه، الغرب، قد رد عليك خمضوباً بالدم
  .عدا عليه

  :وشعره حسن يدل على طبع معني، فمن ذلك

  نفسي الفدا للطفك املتدارك... سرى يسر إيل أنك تاركي 
  لك يف اهلوى ملك وأنك مالك... يا مالكي ويل الفخار بأنين 

  بالوصل حتيي ذما حمب هالك... الترك هالك فاعفين منه وعد 
  إن مل تعده إيل من للهالك... يف اهلوى عودتين  وأعد مجيالً

  فنت الورى من فاتك أو ناسك... يا منية القلب الذي جبماله 
  ذاك اجلمال جال الظالم احلالك... أأتيه دونك أو أحار ويف سىن 

  تكن الدليل اختل قصد السالك... ولكم سلكت إليك لكن حني مل 
  ين فكسيت ثوب اهلاتكفهجرت... ولقد عرفت بستر سري يف اهلوى 

  ما حاكه للبتر كف احلايك... ما الستر إال ما حيوك رضاك ال 
  وأهتك وصل إن شيت أو كن تارك... ما الفضل إال ما حكمت به فصن 

  تركي فهلك امللك ترك املالك... ما يل سوى حبيك يا حيب فدع 
  :وقال أيضاً

  انههل نسمة عادته من نعم... هذا العقيق فسل معاطف بأنه 
  عن أجرع العلمني أو سكانه... واسأله إن زارته مإذا أخربت 

  وأصخ حلسن حديثها وأعده للمضين ففيه الربء من أشجانه
  من قد رفاه وحبذا ببيانه... يا حبذا ذاك احلديث وحبذا 



  ويعز قدر زمانه ومكانه... وسقى اآلله زمانه ومكانه 
  وجنوت من عدوانهذقت اهلوى ... يا سعد ساعد مستهاماً فيه ال 

  أنبائهم بلسان حال كيانه... وأصخ ملا يتلو الوجود عليك من 
  ويقل بذل ذماي يف تبيانه... وأبنه يل واقبل ذمامي بشارة 

  شذاً خزاماه وطيب لبانه... وسل النسيم يهب من واديهم 
  ويسقمه سقمي فديتك عانه... ارحم بروح منه روحي حتيه 
  قضت شوقاً لنفحة نسمة من بانه ...وبنشره انشر نفس مشتاق 

  عن خسر من أهواه أو إحسانه... يا سعد حدثين فكل خمرب 
  من سره إن شيت أو إعالنه... يا سعد طارحنيه وامأل مسمعي 
  ال يكتم األسرار من إخوانه... أنا يف الغرام أخوك حقاً والفىت 

  ومىن أمانيه وروض لسانه... قل كيف وادي ود سكان احلمى 
  أو ما جرى هل عاث يف جريانه... صت أيدي النوى من ظله هل قل

  فسقى للربوع الودق من هتانه... وهل الربوع أواهل جبماهلم 
  وهل اللوى يلوي بعود زمانه... وهل التقى بان على عهد النوى 

  نزهت منها الطرف يف بستانه... فربوض أنسهم غمدت نضارة 
  لغض من رحيانهمنه وأذوي ا... وأرى هجري أذبل يانعاً 

  وطوى بساط األنس يف هجرانه... وأحال حال األنس فيه وحشة 
  عهد عرفت األنس يف أزمانه... آهاً وواهلفي ووحيي أن مضى 

  حب غذاين حبه بلبانه... وبأجرع العلمني من شرقيه 
  كل اهلوى فحملت كل هوانه... حاز احملاسن كلها فجمعن يل 

  بذيل يف يدي سلعانهأزهو ... وزها علي بعزة فبواجب 
  يرضى فطيب العيش يف رضوانه... وقضى بأن أقضي وليت مبا قضى 

  عن حبه فسلوت عن سلطانه... واختار يل أن ال أميل لسلوة 
  تبغي السلو والت حني أوانه... يا عاذيل أو ناصحي أو الميي 

  فالكل يف علي من أعوانه... غلب الغرام وعز سلطان اهلوى 
  يف الكون عاذره على شيمانه... اماً كلما فعالم تعتب مسته

  أبدي اجلمال العذر عن هيمانه... دع عنك لومي إنين لك ناصح 
  يف احلب فاتركه وثىن عنانه... وإذا الفىت قام اجلمال بعذره 
  قد سامه ما ليس يف إمكانه... من سام قليب يف هواه سلوة 
  :وقال يف الغرض املذكور

  يف ذا الغرام فأبكيه ويبكني...  يا للرجال أال حب يساعدين

  وهنت والصب أوىل الناس باهلون... غلبت فيه وما أجدت مغالبيت 
  ومت يف يده فردا فدلون... ركبت جلته وجدي فأدهشين 



  ما بني يأس وآمال ترجني... واضيعة العمر والبلوى مضاعفة 
  يف ذا اهلوى بتمن أو بتأمني... واهلف نفسي إن أودت وما ظفرت 

  يف ذا اهلوى بني مغلوب ومغبون... يت شعري وعمري ينقضي طمعاً فل
  بذيل وافتقاري أن يواسون... هل األوىل ملكوا رقي وقد علموا 
  جمدداً نار يأسي وهي تبلني... فكم أكفكف دمعي بعدهم وأرى 

  وباملنازل من خيف ودارين... وكم أمر على األطالل أندهبا 
  إال هم علمهم باحلال يكفني... ويف الفؤاد هلم ما ليس يعلمه 

  وألزم الذكر للسلوى فيشجنب... أمهي املدامع كي أروى فتعطشين 
  ال أطلب الوصل عز احلب يغنني... يا أهل جند وفخري أن أحبكم 

  عزت أمانيه يف الدنيا ويف الدين... هل للهوى من سبيل للمىن فلقد 
  حممد بن يوسف بن خلصون

  سكن لوشة وغرناطة ومالقة. صل لوشيهيكىن أبا القاسم، روطي األ
  حاله

كان من جلة املشيخة وأعالم احلكمة، فاضال، منقطع القرين يف املعرفة بالعلوم العقلية، متبحراً يف اإلهليات، إماماً يف 
القرآن،  طريقة الصوفية، من أهل املقامات واألحوال، كاتباً بليغاً، شاعراً جميداً، كثري احلالوة والطالوة، قاميا على

فقيهاً أصولياً، عظيم التخلق، مجيل العشرة، انتقل من حصن روطة إىل اخلطابة واإلمامة بلوشة، كثري الدؤوب على 
مل يتزوج، ومتاألت عليه طايفة ممن شاهنا الغض من مثله، . النظر واخللوة، مقصوداً من منتحلي ما لديه ضرورة

  .الطب، إىل حني وفاته فانزعج من لوشة إىل مالقة، فتحرف هبا بصناعة
حدثين والدي، وكان خبرياً بأحواله، وهو من أصحاب أبيه، قال، أصابت الناس شدة قحط، وكانت طايفة من 

قال، فانزعج عنها، وملا كان . أضداده تقول كالماً مسجعا، معناه، إنكم إن أخرجتم ابن خلصون من بينكم، مطرمت
وضعه ذلك، وهو معروف، وقال، سيدي، وأساوري عندك هذا على أميال، نزل الغيث الرغد، قال فسجد مب

وقدم غرناطة، وهبا األستاذ أبو عبد اهللا الرقوطي، وله استيالء على احلظوة السلطانية، و . وأوجب شكراناً. املقدار
الثوار شأنه اختبار من يرد على احلضرة، ممن حيمل فناً، وللسلطان علي ابن خلصون موجدة، ملدحه يف حداثته، أحد 

: فلما حضر، سأله األستاذ ما صناعتك، فقال التصوف، فالتفت إىل السلطان وقال. عليه وبقمارش، بقصيدة شهرية
  .هذا رجل ضعيف ال شيء لديه، حبيث ال يفرق بني الصناعة وغريها، فصرفه رمحه اهللا

  تواليفه
فمن ذلك كتابه يف احملبة، . تروق أدباً وظرفاًوتواليفه كثرية، تدل على جاللته وأصالة معرفته، تنطق علماً وحكمة، و

وكتاب وصف السلوك، إىل ملك امللوك، عارض به معراج . وقفت عليه خبط جدي األقرب سعيد، وهو هناية
  .احلامتي، فبان له الفضل، ووجبت املزية، ورسالة الفتق والرتق، يف أسرار حكمة الشرق

  شعره
  :من ذلك قوله

  عند الوداع بلوعة األشواق.. .هل تعلمون مصارع العشاق 
  إن الشهيد ملن ميت بفراق... والبني يكتب من جنيع دمايهم 



  لرأيت ما يلقون غري مطاق... لو كنت شاهد حاهلم يوم النوى 
  قد أغرقته مدامع اآلماق... منهم كثيب ال ميل بكاؤه 

  طول الوجيب بقلبه اخلفاق... وحمرق األحشاء أشعل ناره 
  مما يقاسي يف اهلوى ويالق... كالمه  وموله ال يستطيع

  أمل املرور وماله من راق... خرس اللسان فما يطيق عبارة 
  إن مل يغثه حبيبه بتالق... ما للمحب من املنون وقاية 
  فادرك بوصلك من دماه الباق... موالي عبدك ذاهب بغرامه 

  فاعطف منك أو إشفاق... إين إليك بذليت متوسل 
  :ومن شعره أيضاً

  فبه هتيج للمحب خياله... عد احلديث إذا وصفت مجاله أ
  وأدر على عشاقه جرياله... يا واصف احملبوب كرر ذكره 

  لذ احلديث ملسمعي وخالله... فبذكر من أهوى وشرح صفاته 
  وقررت عيناً مذ حملت هالله... طاب السماع بوصفه ملسامعي 

  اللهويرى رشاداً يف هواه ض... قليب يلذ مالمة يف حبه 
  مسع الظالم أنينه فرثا له... يا عاذيل أو ما ترق لسامر 

  :ومن شعره أيضاً
  فلتحملن مذلة وهوانا... إن كنت تزعم حبنا وهوانا 

  واغصب عليها إن طلبت رضانا... فاسجر لنفسك إن أردت وصالنا 
  وامسح مبوتك إن هويت لقانا... واخلع فؤادك يف طالب ودادنا 

  وعن الفناء فعند ذاك ترانا... حقيقة  فإذا فنيت عن الوجود
  فاخلص لنا عن غرينا وسوانا... أو ما علمت احلب فيه عربة 

  واترك محاك إذا فقدت محانا... وابذل لبابك إن وقفت ببابنا 
  ما رمي أنس يسحر األذهانا... ما لعلع ما حاجر ما رامة 

  وظباؤه حمجوبة بظبانا... إن اجلمال خميم بقبابنا 
  جنمع له حسننا إحسانا... حبة من يلذ بفناينا حنن األ

  إنا لندفع يف اهلوى من هانا... حنن املوايل فاخضعن لعز نالنا 
  فأخلد إلينا عاشقاً ومهانا... إن التذلل للتدلل سحر 

  وامسع مقالة هامي قد النا... واصرب على ذل احملبة واهلوى 
  لقيت هوانا فإذا هويت فقد... نون اهلوان من اهلوى مسروقة 
  :ومن لطيف كالمه ورقيق شعره

  مل يدع دمعي خبدي طرقا... لو خيال من حبييب طرقا 
  بشذاه ألزال احلرقا... ونسيم الريح منه لو سرى 
  صح جسمي فهن يل نفث رقا... ومىت هبت عليالت الصبا 



  هلب النار وجفين الفرقا... عجباً يشكو فؤادي يف اهلوى 
  مل يدع يل رمقاً مذ رمقا... شا يا أهل احلي يل فيكم ر

  غصن بان حتته دعص نقا... بدر مت طالع أمثره 
  رق قليب يف هواه ورقا... راق حسناً ومجاال مثلما 

  وكسى البدر سناه ورقا... أنسى الشمس ضياه ذهباً 
  فارتداها وهلا قد خلقا... حلل احلسن عليه خلعت 

  .ومن شعره
  فقال يل خلق اإلنسان يف كبد... دعوت من شفيت رفقا على كبدي 

  فقال قد كحلت عيناك بالسهد... قلت اخليال ولو يف النوم يقنعين 
  فقال يل القلب واألفكار ملك يدي... فقلت حسيب بقليب يف تذكره 

  قال الوصال فراق الروح للجسد... قلت الوصال حيايت منك يا أملي 
  لوي على أحدفإن قليب ال ي... فقلت أهالً مبا يرضى احلبيب به 

  ومن أقواله الصوفية، وكلها تشري إىل ذلك املعىن
  وللنجم قنديل يضيء مل سرا... ركبنا مطايا شوقنا نبتغي السرى 
  وأجفاننا بالسهد مل تطعم الكرا... وعني الدجا قد نام مل يدر ما بنا 

  والح عمود الفجر غصناً منورا... إىل أن رأينا الليل شاب قذاله 
  فسرنا هلا نبغي الكرامة والقرا... لبعد ناراً منرية حملنا برأس ا

  حلانة دير بالنواقس دورا... وأفضى بنا السري احلثيث بسحرة 
  وأبصرنا القسيس قام مكربا... فلما حللنا حبوة السري عنده 

  فأفصح بالسر الذي شاء خمربا... وحرك ناقوساً له أعجم الصدا 
  د الصباح حيمد القوم السرىوعن... وقال لنا حطوا محدمت مسريكم 

  فقلنا له إنا أتيناك زورا... نعمتم صباحاً ما الذي قد أتى بكم 
  فإن لدينا فيه أربح مشتري... وراحتنا يف الراح إن كنت بايعاً 

  خملدة من قبل آدم أعصرا... فقال لكم عندي مدام عتيقة 
  ىوجلت عن التجسيم قدماً فال تر... مشعشعة كالشمس لكن تروحنت 

  فأسدى لنا مسكاً فتيقاً وعنربا... وحل لنا يف احلني ختم فدامها 

  فأدهش ألباب األنام وحريا... وقلنا من الساقي فالح بوجهه 
  وغيبنا سكراً فلم ندر ما جرا... وأشغلنا عن مخرة جبماله 

  :ومن شعره يف املعىن
  فيك العيان ونبغي بعد آثارا... يا نامياً يطلب األسرار إسراراً 

  والفلك والفلك العلوي قد دارا... أرجع إليك ففيك امللك جمتمع 
  على العوامل إعالناً وإسراراً... أنت املثال وكرسي الصفات فته 
  أقالم قدرته يف اللوح آثارا... والطور والدر منثوراً وقد كتبت 



  مشكاة قلبك قد أسرجن أنوارا... والبيت يعمره سر املاليك يف 
  مساوه أطلعت شهباً وأقماراً... أنت تسكنه  ورفع اهللا سقفاً

  فغص به خمرجاً للدر أسرارا... وحبر فكرك مسجور جبوهره 
  فاثبت فنورك فيها مازج النارا... فإن رأيت بوادي القدس نار هدى 
  إىل املنادي تنل عزاً وإكباراً... واخلع لسمع الندا نعليك مفتقرا 
  لب من الكل رب الدار ال الداراواط... وغب عن الكون باألمساء متصفا 

  :ومن ذلك يف هذا املعىن
  وقارع باب العلم من عامل األمر... أطالب ما يف الروح من غامض السر 

  لكل جهول حلقائق ال يدري... عرضت لعلم أهبم الشرع بابه 
  فدونك فانظم ما نثرت من الدر... ولكن خبريا قد سألت حمققا 
  تقى اهللا واكتم ما فهمت من السر. ..وبني يدي جنواك قدم وسيلة 

  من احلس والتخييل والوهم والفكر... وال تلتفت جسما وال ما خيصه 
  جتل عن التمييز بالعكس والسرب... وخذ صورة كلية جوهرية 
  وليست بذايت إن سألت وال غري... ولكن مبرآة اليقني تولدت 

   وتروما وصفت يوماً بشفع وال... كذلك مل حتدث وليست قدمية 
  إذا ما تبدت يف الدجا غرة الفجر... ولكن بذات الذات كان ظهورها 

  :ومن هذا الغرض قوله
  فما أشتكى بعداً وحبك يل نعت... مشاهديت مغناك يا غاييت وقت 

  فكل مقام يف احلقيقة يل حتت... مقامي بقايي عاكفاً جبمالكم 
  ما حلتفإين على حكم احملبة ... لئن حالت األحول دون لقايكم 

  فإين وأمي اهللا عهدي ما خنت... وإن كان غريي يف اهلوى خان عهده 
  وال خوف إال أن يكون له فوت... وما يل رجاً غري نيل وصالكم 

  حيركين بسط به حنوكم طرت... نعم إن بدا من جانب األنس بارق 
  ومهما تذكرت العتاب يهزين هليبتكم قبض يغيب به النعت

  والح وجود للحقيقة إذ غبت... وجد مشربا تواجدت حىت صار يل ال
  أقول فال حرف هناك وال صوت... فها أنا بني الصحو واحملو داير 

  ومنكم سهودي والوجود إذا عدمت... قصودي إليكم والورود عليكم 
  وعند امتحان الرسم واحملو أثبت... ويف غيبيت عين حضوري لديكم 

  ع مجعي يف احلقيقة فرقتويف مج... ويف فرقيت الباين حبق مجعتين 
  وملا رددت اللحظ بالسر يل عشت... جتليته يل حىت دهشت مهابة 

  ما بدت تلك البوادة يل هتت... موارد حق بل مواهب غاية إذا 
  وميض الربق ليس له ثبت... لوايح أنوار تلوح وختتفي ولكن 

  وإن غيبت تلك اللوامع أظلمت... ومهمى بدت تلك الطوالع أدهشت 



  وعند التجلي ال حمالة دكدكت... ات هيبات اجلالل تردين وهيه
  وليس يرى فيهن زيغ وال أمت... نسفن جبايل فهي قاع صفصف 

  نفس لواله من حبكم ذبت... ويل أدمع أججن نار جواحني ويل 
  فناىي ووجودي واحلياة إذا مت... أال فانظروا قلب العيان حقيقة 

  يف عامل التمكني عن كلها بنتو... مراتب يف التلوين نلت مجيعها 
  فال رتبة علوية فوق ما نلت... وعند قيامي عن فناىي وجدتكم 
  لني كنت أروى من شرابك ال كنت... ورود وشرب مث ال أرى بعده 
  فلست أجلى عن ورود مىت شبت... شربت أكواس الوجود مدامة 

  ولكين من صاحب الدير أسكرت... وكيف وأقداح العوامل كلها 
  مجال املعاين ال املغاين علمت... قوم باألواين وإنين  تعلق

  وقد نلتها صرفاً فيا لعمري ما ضعت... وأرضعت كأساً مل تدنس مبزجها 
  وأرضعتها صرفاً ألين قربت... شراب هبا األبرار طاب مزاجهم 

  تبدت له مشساً هلا حنوه مست... هبا آدم نال اخلالفة عندما 
  ومن بان عن أسرارها عمد املوت.. .وجنت لنوح حني فر لفلكه 

  وكان ملوسى عن أشعتها هبت... وقد أمخدت نار اخلليل بنورها 
  فأبصره األعمى وكلمه امليت... وهبت لروح اهللا روح نسيمها 

  إىل حيث ال فوق هناك وال حتت... وسار هبا املختار سريي لربه 
  ه البختلقد نال ما يبغي وساعد... هنياً ملن قد أسكرته بعرفها 

وصلين أيها اإلبن النجيب، املخلص : ومن نثر األستاذ اجلليل أيب القاسم بن خلصون املترجم به، قوله من رسالة
احلبيب، كتابك الناطق خبلوص ودك، ورسوخ عهدك، وتلك سجية اليقة مبجدك، وشنشنة تعرف من والدك 

ك من مأمولك، أقصى قصدك، فلتعلم أيها وجدك، وصل اهللا أسباب سعدك، وأهنض عزم جدك، بتوفيق جدك، وبلغ
فإين مغري بشكركم وإن أعجمت، ومفصح جبميل ذكركم . احلبيب أن جناين ينطوي لكم أكثر مما ينشره لساين

وإن مججمت، ال جرم أن الوقت حكم مبا حكم، واستوىل اهلرج فاستحكم، حىت انقطعت املسالك، وعدم الوارد 
على قضية قسطه، وتقليب لقلوب عباده بني إصبعي قبضه وبسطه، حني مد  والسالك، وذلك متحيص من اهللا جار

على اخلليقة ظل التلوين، ولو شاء جلعله ساكناً، مث جعل مشس املعرفة ألهل التمكني، عليه دليال باطنا، مث قبض كل 
إين أمحد اهللا تعإىل إليك وإىل ذلك يا بين ف. الفرق عن خاصيته قبضاً يسرياً، حىت أطلع عليهم من األنس بدراً منرياً

وإن اإلمام أبا حامد رمحه اهللا، . على تشويقه إياك إىل مطالعة كتب املعارف، وتعطشك للورود على حبر اللطايف
هذا وصفه، رمحه . ملمن أحرز خصلها، وأحكم فرعها وأصلها، ال ينكر ذلك إال حاسد، وال يأباه إال متعسف جاحد

تعليمه يف تواليفه، وطريقه اليت سلكها يف كافة تصانيفه؛ فمن علماينا رضي اهللا عنهم،  وأما. اهللا، فيما خيصه يف ذاته
من قال إنه خلط النهاية بالبداية، فصارت كتبه أقرب إىل التضليل منها إىل اهلداية، وإن كان مل يقصد فيها إال النفع، 

قال، وأما أبو . قيه احلكيم أبو بكر بن الطفيلفيما أمه من الغرض، فوجد يف كتبه الضرر بالعرض، وممن قال هبذا الف
حامد، فإنه مضطرب التأليف، يربط يف موضع، وحيل يف آخر، ويتمذهب بأشياء، ويفكر هبا، مثل أنه كفر الفالسفة 

وقد لوح هو بأن ذلك مذهبه يف آخر كتاب اجلواهر . باعتقادهم أن املعاد روحاين، وإنكارهم حشر األجساد



أنه معتقد كبار الصوفية، يف كتاب آخر، وقال إن معتقده كمعتقدهم، وأنه وقع على ذلك بعد واألربعني وخرج ب
وقد اعتذر أبو حامد نفسه عن ذلك . قال، وإمنا كالمه يف كتبه، على حنو تعليم اجلمهور. حبث طويل وعناء شديد

ولو مل يكن يف هذه األلفاظ إال قال، . يف آخر كتاب ميزان العمل، على أغلب ظين، فإن يل من مطالعة الكتب مدة
ما يشكك يف اعتقادك املوروث، يعىن التقليد، فإنه من مل يشك، مل ينظر، ومن مل ينظر، مل يبصر، ومن مل يبصر ففي 

  :مث متثل بقول الشاعر. العمى واحلرية
  يف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل... خذ ما تراه ودع شيئاً مسعت به 

ورأى جياب . رأى جياب به كل مسترشد سايل، حبسب سؤاله، وعلى مقدار فهمه: ثالثة وذلك أنه قسم آراءه إىل
وأما الفقيه . ورأى بني اإلنسان وبني نفسه، ال يطلع عليه إال من شريكه يف اعتقاده. به اخلاصة، وال يصرح به للعامة

 كتابه الذي وصف فيه مناهج أدلة الفاضل أبو الوليد بن رشد رمحه اهللا، فإنه بالغ يف ذلك مبالغ عظيمة، وذلك يف
املتكلمني، فإنه ملا تكلم على طرق األشعرية واملعتزلة، والفالسفة، والصوفية، واحلشوية، وما أحدثته املتكلمون من 
الضرر يف الشريعة بتواليفهم، انعطف فقال، وأما أبو حامد، فإنه طم الوداي على القرى، ومل يلتزم طريقة يف كتبه، 

  ألشعرية أشعرياً، ومع املعتزلة، معتزلياً، ومع الفالسفة فيلسوفاً، ومع الصوفية، صوفياً، حىت كأين بهفنراه مع ا
  وإن لقيت معدياً فعدنان... يوما ميان إذا القيت ذا مين 

قال، . مث قال، والذي جيب على أهل العلم، أن ينهوا اجلمهور عن كتبه، فإن الضرر فيها بالذات، واملنفعة بالعرض
إمنا ذلك ألنه صرح يف كتبه بنتائج احلكمة، دون مقدماهتا، وأفصح بالتأويالت اليت ال يطلع عليها إال العلماء، و

وأنا أقول إن كتبه . الراسخون يف العلم، وهي اليت ال جيوز أن تؤول للجمهور، وال أن تذكر يف غري كتب الربهان
النبل والنباهة، وبسط اللفظ، وحسن الترتيب والتقسيم،  يف غاية. يف األصلني، أعين أصول الدين، وأصول الفقه

وكذلك كتبه الفقيهة واخلالفية واملذهبية، اليت ألفها على مذهب الشافعي، فإنه كان شافعي . وقرب املسائل
. وأما كتبه اليت ذهب فيها مذهب التصوف، فهي اليت يوجد فيها ما ذكر من الضرر بالعرض. املذهب، يف الفروع

وقد . ه بىن األكثر من االعتقادات فيها على ما تأدى إىل فهمه من مذاهب الفالسفة، ونسبها إىل املتصوفةوذلك أن
قال، وقد دخل على السالكني . نبه على ذلك الفقيه اجلليل أبو بكر الطرطوشي يف كتابه الذي مساه مبراقي العارفني

مل يلحق مبذاهبهم، وخلط مذاهب الفالسفة ضرر عظيم من كتب هذا الرجل الطوسي، فإنه تشبه بالصوفية و
على أنين أقول إن باعه يف الفلسفة كان قصرياً، وإنه حذا حذو الشيخ أيب علي بن . مبذاهبهم، حىت غلط الناس فيها

وتلك االعتقادات، منها . سينا يف فلسفته اليت نقلها يف املقاصد، ومنطقه الذي نقله يف معيار العلم، لكن قصر عنه
ا باطل، وتلخيصه ال يتأتى إال لصنفني من الناس، أعين أهل الربهان، وأهل املكاشفة، فبحسب ذلك حتتاج حق ومنه

كتبه إىل تقدمة علوم الربهان، وأهل املكاشفة، فبحسب ذلك حتتاج كتبه إىل تقدمة علوم الربهان، أو رياضة أهل 
فيها على كتب أيب حامد الغزايل رمحه اهللا، مبا  وهذه الرسالة طويلة، تكلم. املكاشفة، وحينئذ ينظر ي ساير كتبه

  .يدل على تفننه، وعلى اضطالعه، رمحه اهللا
  ومن الغرباء يف هذا االسم
  حممد بن يوسف العراقي



حممد بن أمحد بن أمني بن معاذ بن إبراهيم بن مجيل بن يوسف العراقي مث اخلالطي، مث األقشري الفارسي، وينعت 
  ل الدين، من بالد فارسمن النعوت املشرقية جبال

  حاله
أكثر يف بالد املشرق . كان من الصوفية املتجردين من املال والعيال، ذا وقار وتودة، وسكون وحمافظة على ظاهره

من األخذ عن الشيوخ احملدثني واملتصوفني، مث قدم املغرب، فاستوطن بعض بالده، مث أجاز البحر إىل األندلس عام 
  .وكان شافعي املذهب، يشارك يف قرض الشعر. عمن هبا من الشيوخ، ودخل غرناطةأربعة وسبعماية، وأخذ 

  مشيخته
أخذ عن أيب مروان عبد امللك الشريثي بفاس، وعن أيب بكر حممد ابن حممد بن قسي املومياين، ولبس اخلرقة 

  .صاحل، عن أيب مدينالصوفية من مجاعة باملشرق، وباملغرب، منهم اإلمام أبو إبراهيم املاجري، عن أيب حممد 
  تواليفه

قال شيخنا، الوزير أبو بكر بن احلكيم، كتب إيل والدي . أخذ عنه تاليفه يف حنو اللغة الفارسية، وشرح ألفاظها
  :ببابه، وقد أحس بغض من الشيخ اإلمام أيب عبد اهللا بن مخيس، عميد جملس الوزارة احلكيمية

  ينصرفأيقبله اجملد أم ... عبيد بباب العلى واقف 
  وإال فقدري ما أعرف... فإن قبل اجملد نلت املنا 

  .قال فأذن له، واستظرف منزعه. مث كتب على لفظه ما من وصححه
  ابن شاطر

  حممد بن أمحد بن شاطر اجلمحي املراكشي يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف بابن شاطر
  حاله

يبة، مجيل الصورة، مستظرف الشكل، مالزم فقري متجرد، يلبس أحسن أطوار اخلرقة، ويوثر االصطالح، مليح الش
للمسجد، مساكن باملدارس، حمبب إىل اخلواص، كثري الذكر، متردد التأوه، شارد اللسان، كثري الفتات، مطرح يف 

أكثر األحاين للسمت، ينزع إىل هدف تايه، تشم عليه القحة واجملانة، مقتحم محى احلشمة يف باب إهبام التلبيس، 
كلما اتبع انفرد، . قاد عن صفاته، وإن قارب االهنماك، غري مبال بناقد، وال حافل بدام، وال حامديزلق سوء االعت

ومهمى استقام شرد، تطيب النفس به على غرة، وحيسن الظن بباطنه على سوء ظاهره، مليح احلديث، كثري 
ث والقرآن، مع عدم احلفظ، عجيب االنتزاع من احلدي. فعال املوعظة. دامي االسترجاع واالستغفار. االعتبار

لقيت فيمن لقيت بتلمسان : قال شيخنا القاضي أبو عبد اهللا بن املقري. مستشهد باألبيات الغريبة على األحوال
أما العامل فشيخنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أمحد العبدري اآلبلي، . أحدمها عامل الدنيا، واآلخر نادرهتا. رجلني

بو عبد اهللا بن شاطر مث قال، صحب أبو زيد اهلزمريي كثرياً، وأبا عبد اهللا بن جتالت، وأبا العباس بن وأما النادرة، فأ
البنا، وإخواهنم من املراركشيني ومن جاورهم، واختص بأيب زيد اهلزمريي، وآثره وتبناه، وكان يقول له، وألقيت 

قبول، فال جتد من يستثقله من راض عنه أو ساخط عليك حمبة مين، فيظهر أثر ذلك عليه، من ستر اهلنات، ووضع ال
  .دخل األندلس، وقدم على غرناطة، وتلوم هبا أياما

  نبذ من أقواله



قال بعض . فمن ذلك أنه إذا سئل عن نفسه يقول، أنا ويل مفسود، ويف هذا من النصفة، وخفة الروح ما ال خفاء به
ومن حكمه، الليل والنهار حرسيان، أحدمها . س يف الدمشيوخنا، قلت له يوماً، كيف أنت، فقال، كيف أنا حمبو

ومر يوما بأيب العباس بن شعيب . أسود، واآلخر أبيض، وقد أخذ مبجامع اخللق إىل يوم القيامة، وإن مررنا إىل اهللا
الكاتب وهو جالس يف جامع اجلزيرة، وقد ذهبت به الفكرة، فصاح به فلما رفع رأسه، قال، وله نعش خاطر، أنظر 

قال شيخنا أبو عبد اهللا املقري، وجدته يوماً يف . إىل مركب عزراييل، قد رفع شراعه، والندا عليه، اركبوا يا عزا
املسجد ذاكراً، فقلت له، كيف أنت، فقال مهيم يف روضة جيربون، فهممت باالنصراف، فقال أين تذهب من 

قال وأنشدين أبو العباس . إىل املنار، مملوءاً باهللا أكربروضة من رياض اجلنة، يقام فيها على رأسك هبذا التاج، وأشار 
  :بن البنا، وكتبهما عنه

  لعلمي بالصواب يف االختصار... قصدت إىل الوجازة يف كالمي 
  ولكن خفت إزراء الكبار... ومل أحذر فهو ما دون فهمي 

  وشان البسط تعليم الصغار... فشأن فحولة العلماء شاين 
ر حتتمل كراسة، قلت رأيته بفاس يف أخريات عام مخسة ومخسني، وهو اآلن حباله املوصوفة، قال، وأخبار ابن شاط
  .قد أرىب على السبعني

  ابن احللفاوي
حممد بن حممد بن عبد الرمحن التميمي، ابن احللفاوي من أهل تونس، يكىن أبا عبد اهللا، نزيل غرناطة، ويعرف 

  .بالتونسي وبابن املؤذن ببلده
  حاله

ورد األندلس يف مجلة من جتار بلده، . قال، ويل اهللا اجملاب الدعوة، الظاهر الكرامة، املشهود له بالوالية: ايدمن الع
وبيده مال كبري، بذله يف معاملة ربه، إىل أن استأصله بالصدق، وأنفقه يف سبيل اهللا، ابتغاء مرضاته، وجترد عن 

ة السجود، والتطارح على ذلك، حمفوظاً يف ذلك كله، حفظة الدنيا، وأخذ نفسه بالصالة والصوم والتالوة، وكثر
األولياء، مذكرا مبن سلفه من الزهاد، عازباً عن الدنيا أخذ نفسه بسلوك اإليتاب عنها، رمحة للخلق، ومتاأل 

للمساكني، بقصده الناس بصدقاهتم، فيبثها يف ذوي احلاجات، فيتألف يف باب مسجده آالف من رجاهلم ونسايهم 
وكان غريب األحوال، إذا وصل وقت الصالة، يظهر عليه البشر . اهنم، حىت يعمه الرفد، وتسعهم الصدقةوصبي

والسرور، ويدخل مسجده الذي ابتناه، واحتفل فيه، فيخلو بنفسه آخذاً يف تعبدات كثرية، غريبة شاملة جلميع 
كن الوقت، أذن إذانا مؤثراً يف القلوب، أركان املسجد، ويزدحم الناس حول املسجد، وأكثرهم أهل الفاقة، فإذا مت

جداً وصدقاً ووقاراً، كان صدره ينصدع عند قول، ال إله إال اهللا، مث يعيد التعبد والسجود يف الصومعة وأدراجها، 
فإذا أقام الصالة، ووقف عند احملراب، . حىت يفتح باب املسجد، وينتقل إىل صدر احملراب، فيصلي ركعات خفيفة

اخلوف والكآبة واحلزن واالنكسار والتضرع والتملق والرغبة، ما ال تفي العبارة بوصفه، كأن موقفه  ظهر عليه من
فإذا أمت الصالة على أم هيئاهتا، ترى كأن الغبار على وجهه، أو كأنه . موقف أهل اجلرامي بني أيدي امللوك اجلبابرة

الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل دعوة،  حشر من قرب، فإذا شرع يف الدعاء بأثر الصالة، يتلوه بترداد
وكان خيتم القرآن يف شهر . ويتوسل به، وتظهر عليه أحوال من احلضور واملراقبة، وينجلي عن وجهه ما كان به

هذا ترتيبه، ولو تتبعنا ما شوهد من كراماته . رمضان مائة ختمة، فما من ليلة، إال وحييي الليل كله فيها مبسجده
  .واله، خلرجنا عن الغرضوأح



  .ولد بتونس يف حدود األربعني وستماية
وكان احلفل يف جنازته عظيماً، استوعب الناس كافة، وحضر . تويف يف شهر بيع الثاين عام مخسة عشر وسبعماية

وتربك الناس جبنازته، وقصد قربه . السلطان، فمن دونه، وكانت تنم، زعموا، على نعشه وقربه رائحة املسك
وتصدق على قربه جبملة من مال، ففدى به . رضي وأهل احلاجات، وبقي القراء يقرأون القرآن عليه مدة طويلةامل

  .وقربه بباب إلبرية عن ميني اخلارج إىل مقربة العسال، معروف هنالك. طايفة من األسرى
  ابن بطوطة

من أهل طنجة، يكىن أبا عبد اهللا، ويعرف حممد بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن ابن يوسف اللوايت 
  بابن بطوطة

  حاله
من خط شيخنا أيب الربكات، قال، هذا رجل لديه مشاركة يسرية يف الطلب، رحل من بالده إىل بالد املشرق يوم 
اخلميس الثاين من رجب عام مخسة وعشرين وسبعماية، فدخل بالد مصر والشام والعراق، وعراق العدم، وبالد 

ولقي من امللوك واملشايخ . وحج عام ستة وعشرين وسبعماية. السند، والصني، وصني الصني، وبالد اليمناهلند و
وكانت رحلته على . واستقر عند ملك اهلند، فحظي لديه، وواله القاضاء، وأفاده ماالً جسيماً. عاملاً، وجاور مبكة

األندلس، فحكمى هبا أحوال املشرق، وما استفاد رسم الصوفية زيا وسجية، مث قفل إىل بالد املغرب، ودخل جزيرة 
من أهله، فكذب، وقال، لقيته بغرناطة، وبتنا معه ببستان أيب القاسم ابن عاصم بقرية نبلة، وحدثنا يف تلك الليلة، 
ويف اليوم قبلها عن البالد املشرقية وغريها، فأخرب أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطنية العظمى، وهي على قدر 

وانتقل إىل العدوة، . قلت، وأحاديثه يف الغرابة أبعد من هذا. دينة مسقفة كلها، وفيها اثين عشر ألف أسقفم
  .وأمر بتدوين رحلته. فدخل بالد السودان، مث تعرف أن ملك املغرب استدعاه، فلحق ببابه

  ساير األمساء يف حرف امليم امللوك واألمراء، وما منهم إال طارئ علينا أو غريب
  زديل بن تيولتكانم

  بن محين بن حممد بن ترقوت بن وربابطن بن منصور

  ابن نصاله بن أمية بن واباتن الصنهاجي اللتموين
  حاله

كان األمري مزديل عضد القامي بالدولة اللمتونية يوسف بن تاشفني، وقريبه ال لتقائهما يف ترقوت، راش به وبرى، 
ري العصابة الصنهاجية، بطالً ثبتاً، هبمة من البهم بعيد الصيت، عظيم وجز وفرى، فهو شيخ الدولة اللمتونية، وكب

اجللد، شهري الذكر، أصيل الرأي، مستحكم احلنكة، طال عمره، ومحدت مواقعه، وبعدت غاراته، وعظمت يف 
  .العدو وقايعه، وشكرت عن سلطانه نيابته

ىل ملكة اإلسالم حبميد غنايه يف منتصف رجب من مناقبه، استرجاع مدينة بلنسية من أيدي الروم بسعيه، ورده إ
  .عام مخس ومخس ماية

  .دخوله غرناطة، ويل قرطبة وغرناطة وما إليهما من قبل يوسف بن تاشفني سنة مخس ومخسماية
قال ابن الصرييف، تويف ليلة الثالثاء السابع عشر من شوال عام مثانية ومخس ماية، غازياً على مقربة من حصن 



به إىل قرطبة، فوصل يوم األربعاء ثاين يوم وفاته، وصلى عليه إثر صالة العصر الفقيه القاضي  قسطانية، طرق
وكان، نضر اهللا وجهه، البقية الصاحلة . بقرطبة أبو القاسم بن محدين، ودفنه قرب أبيه، وبنيت عليه روضة حسنة

  .على هنج أمري املسلمني يوسف
  بن عبد املؤمن بن علي اهلنتايتابن علي اهلنتايت موسى بن حممد بن يوسف 

  .السيد أبو عمران
  حاله

وكان أديباً شاعراً، جواداً، واختص بالعادل، فجل قدره يف دولته، وأمله الناس بإشبيلية يف حواجيهم . بيته معروف
  .وملا انصرف عنها العادل إىل طلب اخلالفة، قدمه عليها، فبلغ الغاية. حملله منهم

وعشرين وستماية، كانت على جيشه الوقيعة، أوقعها به السيد أبو حممد البياسي، وأخباره  ويف شوال من عام اثنني
  .شهرية

  .وتويف تغريقاً يف البحر بعد أن ويل جباية، رمحه اهللا وعفا عنه
  شعره

 قال، وكان أبو املطرف بن عمرية، ينشد له، خياطب الفقيه األديب أبا احلسن بن حريق بستحثه على نظم الشعر يف
  :عروض اخلبب

  فقصورك عنه من العجب... خذ يف األشعار على اخلبب 
  بعلو جمدك يف الرتب... هذا وبنو اآلداب قضوا 

  :فنظم له أبو احلسن القصيدة املشهورة، منها
  كال ال هلواً وال لعبا... أبعيد الشيب هوى وصبا 

  يف مسك عذارك فاشتهبا... ذرت الستون برادهنا 
  :ومنها

  عيشي روحيا تروي عجبا... تصلي أمالً  يا نفس أحيي
  الح إال صباح وما ذهبا... وخذي يف شكر الكربة ما 

  أبليت جبدته احلقبا... فيها أحرزت معارف ما 
  أعلى مثناً منها عنبا... واخلم إذا أعتقت وصفت 

  كان هبا طبا دربا... وبقية عمر املرء له أن 
  .دخل غرناطة، فوجب ذكره مع مثله

  يعقوب منديل بن

  بن عبد احلق بن حميو األمري أبو زيان

  حاله

كان فاضالً عاقالً جواداً، عينه أبوه أمري املسلمني أبو يوسف بن عبد احلق، للضرب على أحواز مالقة عند الفتنة، 
فاضطرب احمللة جتاه سهيل، وضيق على تلك األحواز، وبرز إليه اجليش لنظر موسى بن رحو من قرابته، النازعني 



وكان اللقاء، فوقعت به الذبرة، واهنزم جيشه، وقبض عليه، وسيق إىل السلطان، . إيالة املغرب من بين رحو عن
فتلقاه بالرب، ورعى ما لبيته الكبري من احلق، وأسكنه جماوراً لقصره حبمرايه، مرفهاً عليه، حمجوزاً عن التصرف، إىل 

يب يوسف باجلزيرة اخلضراء، وتصري األمر إىل ولده السلطان أن كان من تالحق هبذه احلل من وفاة أبيه السلطان أ
وجتدد األلفة وتأكدت املودة، وارتفعت اإلحنة، فكان ما هو معروف من التقايهما . أمري املسلمني أيب يعقوب يوسف

  .هعلى تعينة إجازة ملك املغرب أيب يعقوب البحر على ظاهر مربلة، وصرف األمري أبو زيان حمبواً مبا يليق ب

حدثين شيخنا أبو زكريا بن هذيل رمحه اهللا، قال، نصب للسلطان أيب يعقوب خباء احتفل يف اختاذه له أمري سبتة، 
فبلغ الغاية اليت ال يستطيعها امللوك، مسو عماد، وامتداد ظل، وانفساح ساحة، إىل إحكام الصنعة، واإلعياء يف 

طان أمري املسلمني أبا عبد اهللا ابن الغالب باهللا، عن ميينه، وقعد فيه السلطان ملك املغرب، وأجلس السل. الزخرف
وأخاه األمري أبا زيان عن يساره، وقرأ عشاره املعروف بالوقاد، آية اهللا يف حسن الصوت، وبعد مدي السمع، 

تصدق يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل، و" وطيب النغمة، قوله عز وجل، 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، إذ أنتم جاهلون، قالوا إنك ألنت يوسف، . علينا، إن اهللا جيزي املتصدقني

قالوا تاهللا لقد آثرك . قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا، إنه من يتق ويصرب، فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني
. فكان مقاماً مبهتاً" . يب عليكم اليوم، يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني اهللا علينا وإن كنا خلاطئني، قال ال تثر

كان السلطان رمحه اهللا يقول، لشد ما جىن علي عدو اهللا بقحته، واهللا لقد كان يشري بيده إىل السلطان وأخيه عند 
  .مث أجاز للعدوة، فطاح هبا لعهد غري بعيد. قوله، أنا يوسف وهذا أخي

فاتصل بذلك موت والد أمري . يش األمري أيب زيان يف أخريات ذي احلجة عام أربعة ومثانني وستمايةوكان اإليقاع جب
املسلمني أيب يوسف باخلضراء يف شهر حمرم عام مخسة ومثانني بعده، وكان لقاء السلطانني باخلضراء يف شهر حمرم 

  .العام املذكور عام مخسة ومثانني هذه، وكان اللقاء كما ذكر يف شهر ربيع اآلخر من
  ومن الطارئني

  ابن عبد الرمحن بن معاوية

  املطرف بن عبد اهللا بن حممد ابن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام
  حاله

كان املطرف، ولد اخلليفة عبد اهللا أمري املسلمني باألندلس، شجاعاً مقداماً، جرياً، صرفه والده اخلليفة يف الغزوات، 
  .حصن لوشة، ووقم كثريا من اخلوارج على والدهوقود العساكر، وهو الذي بىن 

  دخوله غرناطة
قال ابن حيان غزا املطرف ببشتر بسبب ابن حفصون، إذ كان صاحل األمري عبد اهللا، ودفع رهينة ابنه، فلما امتحن 

، الطفل، وجد غري ابنه، فنهض إليه املطرف، وكان القايد على العسكر قبله عبد امللك ابن أمية، فنهض صحبته
ونازل املطرف ابن حفصون، فهتك حوزته، وتقدم إىل بنية كان ابتناها مبوضع يعرف باللويات، فشرع يف خراهبا، 
وخرج ابن حفصون ومن معه من النصرانية يدافع عنها، وعن كنيسة كانت بقرهبا، فغلب ابن حفصون، وهدمت 

انصرف املطرف، فدخل . ند الفراغ من ذلكالكنيسة، وقتل يف هذه احلرب حفص بن املرة قايده ووجوه رجاله، وع
  .كورة إلبرية، وبنا لوشة، وتقدم منها إىل إلبرية ودخلها، مث طاف بتلك اجلهات واحلصون، مث انصرف

ذكر إيقاعه بعبد امللك بن أمية وسبب، اإلحنة بينه وبني أبيه قال، ويف هذه اذكر إيقاعه بعبد امللك بن أمية وسبب، 



يه قال، ويف هذه احلركة، أوقع بعبد امللك بن أمية، ملا كان يف نفسه لصرف والده عن عقد البيعة اإلحنة بينه وبني أب
وكان والده قد أخذ عليه امليثاق عند خروجه إىل شذونة، أال يعرض إليه مبكروه، . له، ومتزيق العهد يف خرب يطول

، عقد الوثائق عليه، وأخذ الشهادات فيها بالظلم وأقسم له باإلميان، لني نال منه شيئاً ليعاقبنه مبثله، فلما قتله
  .والشؤم خوفاً من أبيه، وكتب إليه يعتذر له، وحيكمه يف نفسه

  مقتل املطرف

قال، وظهرت عليه، فعال قبيحة، من أذى جريانه مبا أكد غايلة أبيه عليه، وأعان عليه معاوية بن هشام، ملا ذكروا 
نزل يوماً عنده مبنزله، وأخذوا يف حديث األبناء، وكان املطرف عقيماً،  أن املطرف كان قد خال به، فذكروا أنه

فدعا معاوية بصيب يكلف به، فجاء وبرأسه ذؤابتان، فلما نظر إليه املطرف حسده، وقال يا معاوية، أتتشبه بأبناء 
هر االستحسان لصنعه اخللفاء يف بنيهم، وتناول السيف فحز به الذؤابة، وكان معاوية حية قريش دهاء ومكراً، فأظ

فلما خرج كتب إىل اخلليفة يسأله اتصاله إليه، فلما أوصله كاشفه يف أمر . وانبسط معه يف األنس، وهو مضطغن
قال ابن . املطرف مبا أزعجه، وأقام على ذلك ليالً أحكم أمره عند اخلليفة بلطف حيلته، فأصاب مقتله سهم سعايته

ار ولده املطرف عسكراً للقبض عليه، مع ابن مضر، فقوتل يف داره حىت أخذ، الفياض، بعث األمري عبد اهللا إىل د
وجيء به إليه، فتشاور الوزراء يف قتله، فأشار عليه بعضهم أن ال يقتله، وقال بعضهم إن مل تقتله قتلك، فأمر ابن 

وهو ابن سبع وعشرين  مضر بصرفه إىل داره، وقتله فيها، وأن يدفنه حتت الرحيانة اليت كان يشرب اخلمر حتتها،
  .سنة، وذلك يف يوم األحد ضحى لعشر خلون من رمضان سنة اثنتني ومثانني ومائتني

  منذر بن حيىي التجييب

  .أمري الثغر املنتزي بعد اجلماعة بقاعدة سرقسطة، يكىن أبا احلكم ويلقب باحلاجب املنصور، وذي الرياستني
  حاله

وتناهى أمره يف . عرض اجلند، وترقى إىل القيادة آخر دولة ابن أيب عامر قال أبو مروان، وكان أبو احلكم رجال من
فأما ابنه منذر، فكان فارساً تقي الفروسية، خارجاً عن مدى . وكان أبوه من الفرسان غري النبهاء. الفتنة إىل اإلمارة

ظيماً، فوفدوا عليه، وكان على غدره، كرمياً، وهب قصاده ماالً ع. اجلهل، يتمسك بطرف من الكتابة الساذجة
  .فحسنت أيامه، وهتف املداح بذكره. وعمرت لذلك حضرته سرقسطة

وفيه يقول أبو عمرو بن دراج القسطلي قصيدته املشهورة، حني صرف إليه وجهه، وقدم عليه يف سنة مثان 
  :وعشرين وأربعماية

  صبح بروح السفر الح فأسفرا... بشراك من طول الترحل والسرى 
  فجراً بأهنار الذرى متفجرا... مس الذي حجب الدجا من حاجب الش

  سبل العفاة مهلالً ومكربا... نادى حبي على الندى مث اعتال 
  نوء الكواكب خمويا أو ممطرا... لبيك أمسعنا نداك ودوننا 

  وجهي بوجه من لقايك أزهرا... من كل طارق ليل هم ينتحي 
  سناك حمريا وقد ازدهاها عن... سار ليعدل عن مسايك أجنمي 

  نور اهلدى عن يديك منورا... فكأمنا أعدته أسباب النوى 
  فلك الربوج مغرباً ومغورا... أو غار رمن مهمي فأحنى شأوها 



  مثىن يدي ملك امللوك النريا... حىت علقت النريين فأعلقا 
  ورفلت يف خلع السموم مهجرا... فسريت يف حرم األهلة مظلما 

  فحذوت من حذو الثريا منظرا... أكد وشعيت أفالذ الفؤاد ومل 
  وحدا هبا حادي النجاء مشمرا... ست تسراها اجلالء مغرباً 

  فلقاً وال جدى الفراقد ما سرا... ال يستفيق الصبح منها ما بدا 
  وتركن مألوف املعاهد مقفرا... ظعن ألفن القفر يف غول الدجا 
  نكراأمواجه والرب حيث ت... يطلنب جل البحر حيث تقاذفت 

  أبدا وال عن حبر جودك مصدرا... هيم وما يبغني دونك موردا 
  يزجيه حنوك كل حمبوك القرا... من كل نضو اآلل حمبوك املىن 

  ببغائها يف كل أفق منحرا... بدن فدت منا دماء حنورها 
  قلق املضاجع حتت جو أكدرا... حنرت بنا صدر الدبور فأنبطت 

  سكن الليايل والنهار املبصرا. ..وصبت إىل حنو الصبا فاستخلصت 
  أشالؤهن كمثل أنصاف الربا... خوص نفخن بنا الربي حىت انثنت 

  مما تالقى أو تالقى منذرا... نذرت لنا أن ال تلقي راحة 
  دون ابن حيىي أو متوت فتعذرا... وتقامست أن ال تسيغ حياهتا 

  ميناك يا بدر السماء املقمرا... هللا أي أهلة بلغت بنا 
  فجرى فأورق يف يديك وأمثرا... أي غصن يف ذاك هصرته بل 

  فبما شرقت إليك باملاء الصرى... فلئن صفا ماء احلياة لديك يل 
  فلقد لبست إليك عيشاً أغربا... ولئن خلعت على برداً أخضرا 

  فلكم صليت إليك جواً مسعرا... ولئن مددت علي ظال باردا 
  رضاك يها رخيصاً فاشترىورأى ... وكفى ملن جعل احلياة بضاعة 

  قلبا يكاد علي أن يتفطرا... فمن املبلغ عن غريب نازح 
  إال تذكر عربيت فاستعربا... هلفان ال يرتد طرف جفونه 

  عن غول رحلي منجدا أو مغورا... أبين ال تذهب بنفسك حسرة 
  فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا... فلئن تركت الليل فوق داجيا 

  وأمست خيلي وسط جنة عبقرا... رب حفالً ولقد وردت مياه مأ
  من تاج كسرى ذي البهاء وقيصرا... ونظمت للغيد احلسان قالئداً 

  ذهباً يرف لناظري وجوهرا... وحللت أرضاً بدلت حصباؤها 
  ألفيت كل الصيد يف جوف الفرا... وليعلم األمالك أين بعدهم 

  املك ختري للعال فتخري... ورمى علي رداءه من دوهنم 
  من كان بالقدح املعلى أجدرا... ضربوا قداحهم علي ففاز يب 

  وأجار طريف من تباريح السرى... من فك طريف من تكاليف الفال 
  وتذممى ممن حتمل معذرا... وكفا عتايب من أالم معذرا 



  لو تنبذ الساحنات رحلي بالعرا... ومسائل عين الرفاق ووده 
  دلت عن سبل اهلدى متحرياًوع... وبقيت يف جلج األسى متضلالً 

  ولقيت يعرب يف القبول ومحريا... كال وقد آنست من هود هدى 
  يسيب امللوك وال بدب هلا الضرا... وأصبت يف سبإ مورث ملكه 

  أعالمه ملكاً يدين له الورى... فكأمنا تابعت تبع رافعاً 
  باخليل واآلساد مبذول القرى... واحلارث اجلفين ممنوع احلمى 

  أيام يقرى موسراً أو معسرا... رحلي بني نار حامت  وحططت
  يكسو غاليلها اجلياد الضمرا... ولقيت زيد اخليل حتت عجاجه 

  مشدودة األسباب موثقة العرى... وعقدت يف مين مواثق ذمة 
  للدين والدنيا وخبفض منربا... وأتيت حبدل وهو يرفع منربا 
  رماته أن ختفراحرماً أبت ح... وحططت بني جفاهنا وجفوهنا 
  سعياً فكنت اجلوهر املتخريا... تلك البحور تتابعت وخلفتها 

  وكسوك عزاً وابتنوا لك مفخرا... ولقد منوك والدة وسيادة 
  ملكاً ورثت عاله أكرب أكربا... فممرت باآلمال أكرم أكرم 

  وذرت على اآلفاق مسكاً أذفرا... ومشايل عبقت هبا سبل اهلدى 
  وألذ يف األجفان من طعم الكرى... لوب من اهلوى أهدى إىل شغف الق

  ظناً يريب وال حديثاً يفترى... ومشاهد لك مل تكن أيامها 
  فذغرته بالسيف أبيض أمحرا... القيت فيها املوت أسود أدمها 

  لتركته حتت العجاج معفرا... ولو اجتلى يف زي قرنك معلماً 
  ى متكرباحىت تكرم أن ير... يا من تكرب بالتكرم قدره 

  صدقت صفاتك منذرا ومبشرا... واملنذر األعداء بالبشرى لنا 
  حىت يراك اهللا فيه مصورا... ما صور اإلميان يف قلب امرئ 

  رفعتك أعالم السيادة يف الذرى... فارفع هلا علم اهلدى فلمثلها 
  ناسبت أنصار النيب لتنضرا... وانصر نصرت من السماء فإمنا 

  يف النائبات وال لبحرك معربا... ك منفساً واسلم وال وجدوا جلو
  سريته

فحفظت أطرافه، وبلغ من استمالته طوايف النصرانية، أن جرى على يديه . قال، وساس ألول واليته عظيم الفرحنة
. وعمر به الثغر إىل أن ألوت به املنية. عقد مصاهرة بعضهم، فقرفته األلسنة لسعيه يف نظام سلك النصارى. حبضرته

  .اعترف له الناس بالرأي والسياسةوقد 
  .وابن واحب وغريهم. واستكتب عدة كتاب كابن مدور وابن أزرق. كتابه

  وصوله إىل غرناطة



وذكروا أنه مر بسليمان بن هود، وهو . وصل غرناطة صحبة األمري املرتضى اآليت ذكره، وكان ممن اهنزم باهنزامه
موقفه، فصاح به النجاة، يا بن الفاعلة، فلست أقف عليك، فقال له  مثبت لإلفرنج الذين كانوا يف احمللة ال يرمي

  .سليمان، جيت واهللا هبا صلعاً، وفضحت أهل األندلس، مث انقلع وراءه
  وفاته

وكانت على يدي رجل من أبناء عمه يدعى عبد اهللا بن حكم، كان مقدماً يف قواده، أضمر غدره، فدخل عليه، 
إال نفر من خواص خدمه الصقلب، قد أكب على كتاب يقرؤه، فعاله بسكني وهو غافل يف غاللة، ليس عنده 

وملك سرقسطة، ومتسك هبا أياما، مث فر عنها، . وأجفل اخلدم إال شهم منهم أكب عليه فمات معه. أجهز به عليه
  .وكان اإليقاع به غرة ذي حجة سنة ثالثني وأربعمائة، رمحة اهللا عليه. وملكها ابن هود
  ف بن عبد الرمحنموسى بن يوس

  بن حيىي بن يغمراسن بن زيان

  .األمري بتلمسان، يكىن أبا محو
  أوليته

  .أوليته معروفة تنظر فيما سلف من األمساء
  حاله

وطلوعه . واضطالعه بأعباء ملك وطنه، وصربه لدولة قومه. هذا السلطان جممع على حزمه، وضمه ألطراف ملكه
ت اجلأش، وقور مهيب، مجاعة للمال، مباشر لألمور، هاجر للذات، يقظ، عاقل، حازم، خصيف، ثاب. بسعادة قبيله

قام باألمر غرة ربيع األول يف عام ستني، مرتاش اجلناح باألحالف من عرب القبلة، معوالً عليهم عند قصد . متشمر
  .يه بالسدادعدوه، وحلب ضرع اجلباية، فأثرى بيت ماله، ونبهت دولته، واتقته جريته، فهو اليوم ممن يشار إل

  أدبه وشعره
ووجه هلذا العهد يف مجلة هدايا ودية، ومقاصد سنية، نسخة من كتابه املسمى بواسطة السوك يف سياسة امللك، 

احلمد هللا الذي جعل نعمته على اخللق، مبا ألفهم عليه من احلق، شاملة شايعة، ويسر طوايف من : افتتحه بقوله
سارعة، وحضهم على األخذ باحلسىن، وال أن أحسن من نفوس أرشدت، عباده لليسرى، فأتت إليها مساعدة م

وال أمسى من مهم نظرت حبسن السياسة ي تدبري الرياسة، اليت هي ألشتات امللك . فأقبلت إلرثها طالبة ولرهبا طايعة
ارها طالعة، جامعة، وألسباب امللك مانعة، وأظهرت من معادهنا درر احلكم، وغرر الكلم الحية المعة، فاجتلت أقم

وصلى اهللا على سيدنا حممد الكرمي، املبعوث باآليات البينات، ساطية ساطعة، واملعجزات . واجنت أزهارها يانعة
الذي زويت له األرض، فتدانت أفكارها وهي نابية شاسعة، واشتاقت له . املعجمات قاصمة لظهور اجلاحدين قاطعة
حاب أمره، فسح باستسقايه دراً هامية هامعة، وحن اجلذع له، وكان املياه، فربزت بني أصابعه يانعة، وامتثل الس

حنينه هلذه اآليات الثالث آية رابعة، إىل ما ال حيصى مما أتت به متواترات األخبار، وصيحات اآلثار، ناصرة لنبوته 
وامر رسول صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه، وعترته اليت أجابت داعي اهللا خاشية خاشعة، وأذعنت أل. ساطعة

  .اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فكانت من االستبداد خالية، ولألنداد خالعه، صاله دميتها دامية متتابعة، وسلم كثريا
مجع فيه الكثري من أخبار امللوك وسريهم، وخص به ولده وويل عهده، فجاء جمموعاً يستظرف من مثله، ويدل على 

  .مكانه من األدب وحمله



ن شعره، فمن ذلك قصيدة أجاب فيها أحد رؤوس القبايل، وقد طلب منه الرجوع إىل طاعته، وثبت فيه الكثري م
  :واالنتظام يف سلك مجاعته، وهي

  وما قد مضى من عهد املتقادم... تذكرت أطالل الربوع الطواسم 
  بصرب مناف أو بشوق مالزم... وقفت هبا من بعد بعد أنسها 

  ؤاد بعدهم غري هاميوأي ف... هتيم مبغناهم وتندب ربعهم 
  وما حب سلمى للفىت مبسامل... حتن إىل سلمى ومن سكن احلمى 

  وال تقل يف تذكار تلك املعامل... فال تندب األطالل واسل عن اهلوى 
  وال يستيب إال الضعيف العزامي... فإن اهلوى ال يستفز ذوي النهى 

  ملآمثقريب من التقوى بعيد ا... صبور على البلوى طهور من اهلوى 
  يساق خبلق الشهد مر العالقم... ومن يبغ درك املعلوات ونيلها 

  حبار الردى يف جلها املتالحم... والمية ملا ركبنا إىل العال 
  وتنثر درراً من دموع سواجم... تقول بإشفاق أتنسى هوى الدما 

  مقالة باك أو مالمة المي... إليك فإنا ال يرد اعتزامنا 
  لنجتنب اللوم اجتناب احملارم... وأننا  أمل تدر أن اللوم لوم

  إذا هام قوم باحلسان النواعم... فما بسوي العليا مهنا جاللة 
  أحب إلينا من بروق املباسم... بروق السيوف املشرفيات والقنا 

  فأشجى لدينا من غنا احلمامي... وأما صميل الساحبات لذي الوغى 
  يل أو خدود الصوارمقدود العوا... وأحسن من قد الفتاة وخدها 
  إال غمادها األحبر الغالصم... إذا حنن جردنا الصوارم مل تعد 

  بتفريق ما بني الطلي واجلماجم... نواصل بني اهلند وأين الطال 
  ويرهب منا احلرب كل مسامل... فريغب منا السلم كل حمارب 

  ونقدم إقدام األسود الضراغم... نقود إىل اهليجاء كل مضمر 
  يعود إىل أوطنانه بالغنائم... ن قاد اجليوش إىل العدا وما كل م

  إذا شيك مظلوم بشوكة ظامل... وننصر مظلوما ومننع ظاملا 
  وحيميه منا كل ليث صيارم... ويأوي إلينا املستجري ويلتجي 
  إىل بابنا يبغي التماس املكارم... أمل تر إذ جاء السبيعي قاصدا 

  خليل وده غري داميوكل ... وذلك ملا أن جفاه صحابه 
  بإخالص ود واجب غري واجم... وأزمع إرساالً إلينا رسالة 
  فخلى لذات اخلف ذات املناسم... وكان رأى أن املهامة بيننا 

  أبث له ما حتت طي احليازم... وقال أال سل من عليم جمرب 
  تودي إىل خري امللوك األعاظم... فيبلغ عنه اآلن خري رسالة 

  ختريها بني القالص الرواسم... احلرف ضامر على ناقة وجناء ك
  ويشبهه يف جيده والقوامي... من الاليي يظلمن الظليم إذا عدى 



  ختليتها تعض السحاب الرواكم... إذا أتلعت فوق السحاب جواهبا 
  نزلت كمثل الربق الح لشامي... وإن هلمجت بالسري يف وسط مهمه 

  ويف أكبادها أي جاحم فأمسى... ومل يأمن اخلالن بعد اختالهلم 
  لبعد املدا أو خوف صيد احلمامي... فقالوا فحملها احلمامي قال ال 

  فقالوا فحملها أكف النواسم... وما القصد إال يف الوصول بسرعة 
  هلا ألسن مشهورة بالنمامي... فقال لنعم املرسالت وإمنا 

  وكل امرئ للسر ليس بكامت... فلم يلف فيها لألمانة موضعا 
  فكان لدينا خري واف وقادم... نئذ واىف إلينا بنفسه فحي

  يضيء له الظلماء يف كل عامت... جيوب إلينا البيداء قصداً وبشرنا 
  طالب العال تسري مع الوحش يف الفال ويصحب منها كل باغ وباغم

  من املغربات الصافنات الصالدم... على سلهب ذي صوتني مطعم 
  فتحسبه يف البيد بعض النعامي ...إذا شاء أي الوحش أدركه به 

  محايتنا إياه من كل ظامل... ويقدمه طوعاً إلينا رجلؤه 
  نزلت برحب يف عراص املكارم... أال أيها اآليت لظل حناننا 

  وفاض عليك اجلود فيض الغمامي... وقوبلت منا بالذي أنت أهله 
  محى ونداً ينسي به جود حامت... كذا دأبنا للقادمني حملنا 

  بعثنا به كاللؤلؤ املتناظم... جواب عن نظامك إننا  وهذا
  لعمرك ما التيجان غري العمامي... وحنن ذوو التيجان من آل محري 

  وكم دون إدراك العال من مالحم... هبمتنا العليا مسونا إىل العال 
  وكم مكثت دهراً بغري دعائم... شددنا هلا أزراً وشدنا بناءها 

  وكمم بات هنباً مشله دون ناظم... تراقه نظمنا شتيت اجملد بعد اف
  وكم بات هنباً مشله دون ناظم... ورضنا جياد امللك بعد افتراقه 
  فذلت وقد كانت صعاب الشكامي... ورضنا جياد امللك بعد مجاحها 

  يذل هلا عز امللوك القماقم... مناقب زيانية موسوية 
  ناظم ويعجز عن إحصايها كل... يقصر عن إدراكها كل مبتغ 
  وصلى اهللا على املختار من آل هاشم... فلله منا احلمد والشكر دامياً 

  تضاحك روض عن بكاء الغمامي... وخنتصكم منا السالم األثري ما 
قلت، وملا تعرفت كلفه باألدب، واإلمام مبجاورته، عزمت على لقايه، وتشوقت عند العزم على الرحلة احلجازية، 

  :اطبه بكلمة منهاإىل زيارته، ولذلك كنت أخ
  فجلت بك النعمى وزالت بك البوسى... على قدر قد جيت قومك يا موسى 

  .وفقه اهللا، وساير من توىل أمراً من أمور املسلمني. وهو حباله املوصوفة إىل هذا العهد. فحالت دون ذلك األحوال
  :وجرى ذكره يف رجز الدول من نظمي

  رمحن عنها البوسىفأذهب ال... بادرها املفدى اهلمام موسى 



  وبعث السعد وقد كان لقا... جدد فيها امللك ملا أخلقا 
  وأطلع الشموس والنجوما... ورتب الرتبا والرسوما 

  وهو هبا باق هلذي املدة... واحتجن املال هبا والعدة 
  .ولد مبدينة غرناطة حسبما وقعت عليه خبط الثقة من ناسه، يف أول عام ثالثة وعشرين وسبعماية

  ارك ومظفر األمريانمب

  موليا املنصور بن أيب عامر

  حاهلما

قال أبو مروان، ترقيا إىل متلك بلنسية من وكالة الساقية، وظهر من سياستهما وتعارضهما صحة األلفة طول 
حياهتما، ما فاتا به يف معناها أشقاء األخوة، وعشاق األحبة، إذ نزال معاً بقصر اإلمارة خمتلطني، جتمعهما مائدة 

وكان التقدم ملبارك يف املخاطبة، وحفظ رسوم اإلمارة، أفضل صرامة . واحدة من غري متيز يف شيء، إال احلرم خاصة
وذكراً، قصر عنهما مظفر، لدمائه خلقه، واحنطاطه لصاحبه يف ساير أمره، على حنلته بكتابة ساذجة وفروسة، فبلغا 

واشتمل . ل املغربات، ونفيس احللى واحللل، وإشادة البناء للقصورالغاية من اقتناء األسلحة واآلالت امللوكية، واخلي
هذا الرأي على مجيع أصحاهبم، ومن تعلق هبما من وزرايهما وكتاهبما، ومل يعرض هلما عارض إنفاق بتلك اآلفاق، 

  .فانغمسا يف النعيم إىل قمم رؤوسهما حىت انقضى أمرمها
بلنسية، وقد تعرض أهلها مستغيثني من مال افترضه عليهم، فقال قال، وكان موت مبارك أنه ركب يوماً من قصر 

فلما أتى . وركب إثر ذلك. هلم، إن كنت ال أريد إنفاقه فيما يعم املسلمني نفعه، فال تؤخر عقوبيت يومي هذا
القنطرة، وكانت من خشب، خرجت رجل فرسه من خدها فرمى به أسفلها، واعترضته خشبة ناتئة شرخت وجهه، 

  .لفرس عليه، ففاضت نفسه، وكفاهم اهللا أمره يومئذوسقط ا
  :ويف مبارك ومظفر يقول أبو عمرو بن دراج القسطلي رمحه اهللا

  لباغ قراك أو لباغ جوارك... أنورك أم أوقدت بالليل نارك 
  بعود الكباء واأللوة نارك... ورياك أم عرف اجملامر أشعلت 

  أن جيود دياركحداه دعائي ... ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق 
  ومشس تبدت أم أحلت سوارك... وخلخالك استنضيت أم قمر بدا 

  أعرت الصباح نوره أم أعارك... وطرة صبح أم جبينك سافرا 
  كتائبه والصبح ملا استجارك... وأنت هجرت الليل إذ هزم الضحى 

  وقد سكن الليل البهيم مخارك... فللصبح فيما بني قرطيك مطلع 
  وبالظالم ال يغيض هنارك... ض ظالمه فيا لنهار ال يغي

  ميينك إذ ضمختها أم يسارك... وجنم الثريا أم آلل تقسمت 
  يصيد القلوب النافرات نفارك... لسلطان حسن يف بديع حماسن 

  تقلدن أقدار اهلوى واقتدارك... وجند غرام يف دروع صبابة 
  ركمداك وال الزباء شقت غبا... هو امللك ال بلقيس أدرك شأوها 



  حبر هواك أم ترمست دارك... وقادحة اجلوزاء راعيت موهناً 
  إىل العهد أم شوقي إليك استشارك... وطيفك أسرى فاستثار تشوقي 
  أم الروح ملارد يف استطارك... وموقد أنفاسي إليك استطارين 
  يكاد ينسي املستهام ادكارك... فكم جزت من حبر إيل ومهمة 
  أم الفلك الدوار حنوي أدارك... ك يل أذو احلظ من علم الكتاب حدا

  أشعرك أعشيت السنا أم شعارك... وكيف كتمت الليل وجهك مظلماً 
  وال شجر اخلطي حف شجارك... وكيف اعتسفت البيد الىف ظعائن 

  أراح هلا راعي املخاض عشارك... وال أذن احلي اجلميع برحلة 
  قطارك صهيل جياد يكتنفن... وال أرزمت خوص املهارى جميبة 
  حذار عيون ال ينمن حذارك... وال أذكت الركبان عنك عيوهنا 

  وما ذر قرن الشمس إال استنارك... وكيف رضيت الليل ملبس طارق 
  حترم من قرب املزار مزارك... وكم دون رحلي من بروج مشيدة 

  هلا األسد أن كفى عن السمع زارك... وقد زأرت حويل أسود هتامست 
  وليلي جنوم من مساء مبارك... ل مظفر وأرضي سيول من خيو

  هلمي إىل عينني جادا سرارك... حبيث وجدت األمن يهتف باملىن 
  عبابيهما ال يسأمان انتظارك... هلمي إىل حبرين قد مرج الندى 

  جيريان من صرف احلوادث جارك... هلمي إىل سيفني واحلد واحد 
  عليك اختياركإىل األمد اجلايل ... هلمي إىل طريف رهان تقدما 
  تنادي جنوم التعس غورى مغارك... هلمي إىل قطيب جنوم كتايب 

  ظاللك واستدين إليك مثارك... وحيي على دوحني جاد ندامها 
  وأعطيت من هذا األنام خيارك... وبشراك قد فازت قداحك بالعال 
  إذا قارن األقران غري مشارك... شريكان يف صدق املىن وكالمها 

  وقد أوثق الدهر اخلثون إسارك... ك يا دعوة اهلدى مها مسعا دعوا
  بثارك حىت أدركا لك ثارك... وسال سيوفاً مل تزل تلتظي أسى 

  هالالن الحا يرفعان منارك... ويهنيك يا دار اخلالفة منهما 
  أثارت كسوفيك وجلت سرارك... كال القمرين بني عينيه غرة 

  النصر العزيز انتصاركيلبني ب... فقاد إليك اخليل شعثاً شوازيا 
  جياوب حتت اخلافقات شعارك... سوابق هيجاء كأن صهيلها 

  وكل محي األنف أمحى ذمارك... بكل سرى العتق سرى عن اهلدى 
  فأبلوك يف يوم البالء اختيارك... حتلوا من املنصور نصراً وعزة 
  فعمرك يا هام العدى ال عمارك... إذا انتسبوا يوم الطعان لعامر 

  يقوالن للدنيا أجدى افتخارك... م منهم سراجاً كتايب يقوده
  فيا للعدى أضللت منهم فرارك... إذا افترت الريات عن غرتيهما 



  فبشرى األماين عينك ال ضمارك... وإن أشرق النادي بنور سنامها 
  تقول هلا النريان كفي أوارك... وكم كشفنا من كربة بعد كربة 

  شفى رمق ما كان باملتدارك ...وكم لبيا من دعوة وتداركا 
  ويا رجل هاو كم أقاال عثارك... ويا نفس غاو كم أقر نفارك 

  أقلي إلعتاب الزمان انتظارك... ولست ببدع حني قلت هلميت 
  إذا مل تطيعي يف لعل اغترارك... فلله صدق العزم أية غرة 

  فما غال ضيم الكاشحني اصطبارك... فإن غالت البيد اصطبارك والسرى 
  قناعك من دوين وشدي إزارك... يا خلة التسويف قومي فأغدقي و

  بنفسي إىل احلظ النفيس حطارك... وحسبك يب يا خلة الناي خاطري 
  وقولك لأليام جوري جمارك... فقد آن إعطاء النوى صفقة اهلوى 

  إىل اليعمالت والرحل بدارك... ويا ستر البيض النواعم أعلين 
  حفاظك يا هذي بذي وازدهارك... نواجى واستودعتهن نواجيا 

  ودونك يا عني اللبيب اعتبارك... ودونك أفالذ الفؤاد فشمري 
  وقلت أديري والنجوم عقارك... صرفت الكرى عنها مبغتبق السرى 

  فداوي برقراق السراب مخارك... فإن وجبت للمغربني جنوهبا 
  إذا كانتا يل مرخك وعفارك... فأورى بزندي سدفة ودجنة 

  إىل امللكني األكرمني عذارك... خلع الليل األصائل فاخلعي وإن 
  كنوزك يف أقطارها وادخارك... بلنسية مثوى األماين فاطلي 

  إذا أصبحت تلك القصور قصارك... سينبيك زجري عن بالء نسيته 
  وبورك يل يف حسن رأي مبارك... وأظفر سعي بالرضا من مظفر 
  وانشقت يا ظئر الرجا حوارك... قصي املىن قد شام بارقة احليا 

  وشكراً يساري قد حويت يسارك... ومحداً مييين قد متألت باملىن 
  ويا أرضها إن شيت غيضي حبارك... وقل لسماء املزن إن شئت اقلعي 

  مساءك من نوريهما وابتكارك... وال توحشي يا دولة العز واملىن 
  وصوهلما إىل غرناطة

ق صحبة املرتضى، وكان من اهنزام اجلميع بظاهرها، وإيقاع الصناهجة هبم ما هو وصال مع أمثاهلما من أمراء الشر
  .معلوم حسبما مر ويأيت حبول اهللا

  ومن ترمجة األعيان والوزراء بل ومن ترمجة الطارئني والغرباء منها
  منصور بن عمر

  بن عثمن بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو



  يكىن أبا علي
  أوليته

  .ذكر اخوته وقومهمعروفة قد مرت عند 
  حاله

كان رمحه اهللا فىت القوم، لسناً، مفوهاً، مدركاً، متعاطياً لألدب والتاريخ، خمالطاً للنبالء، متسورا خلق العلماء، 
دخل غرناطة . غزالً، كلفاً بالدعابة، طرفة من طرف أهل بيته، قوي الشكيمة، جواداً مبا يف وسعه، متناهياً يف البدانة

خوانه وبين عمه، مغربني عن مقر امللوك باملغرب، وأقام هبا إىل شهر ربيع األول من عام ثالثة وستني يف اجلملة من إ
وركب البحر يف اخلامس والعشرين منه، عندما حلق أخوه عبد احلكيم باملغرب، وبايعه الناس، والحت . وسبعماية

أسطول األندلس، وصحبه قوم ممن خيطب  له بارقة، مل تكد تقد حىت خبت، فبادر إىل مظاهرته يف جفن غزوي من
اخلطط، ويبتدر رمق الدول، وهال عليهم البحر، فطرح اجلفن بأحواز غساسة، وقد عادهتا ملكة عدوهم، فتقبض 

عليه، وأدخل مدينة فاس، يف الثاين لربيع اآلخر من العام، مشهور املركب على الظهر، يضرب بني يديه طبل 
س بني يدي السلطان، فأبلى مبا راق احلاضرين من بيانه من العذر للخروج باالستمالة للشهرة، وناقور املثلة، وأجل

  .حىت لرجي خالصه، واستقر مثقفاً تتعلق به األراجيف، وحيوم حول مطرحة االختبار إىل حني وفاته
  شعره

زامله يف أسطول أنشدين الفقيه األديب أبو بكر بن أيب القاسم بن قطبة من شعره، وكان صاحبه يف الرحلة، وم
  :املنحسة، وذلك قوله

  مراقي العز واملعال... سوف ننال املىن ونرقى 
  وحكمت يف العدى العوال... إذا حططنا بأرض فاس 
  يا حايز الفضل والكمال... فأنت عندي هبا حقيق 

  وفاته
  .ة اهللا عليهرمح. دخل عليه يف بيت معتقله فقتل، ودفن ببعض مدافنهم. يف وسط مجادى األوىل من العام

  مقاتل بن عطية الربزايل
يكىن أبا حرب، وقال فيه أبو القاسم الغافقي، من أهل غرناطة، ويلقب بذي الوزارتني، ويعرف بالريه حلمرة كانت 

  .يف وجهه
  حاله

وواله . كان من الفرسان الشجعان ال يصطلى بناره، وكان معه من قومه حنو من ثالث ماية فارس من بين برزال
وعندما .  عبد اهللا بن بلقني بن باديس مدينة اليسانة، والتقى به ابن عباد وأخذ مبخنقها، وكان عبد اهللا حيذرهاألمري

  .حتقق حركة اللمتونيني إليه صرف عن جهته، فقل لذلك ناصره، وأسرع ذهاب أمره
  شجاعته

مثان وسبعني وأربع ماية، فأبلى فيها  قال، وحضر مقاتل مع عبد اهللا بن بلقني أمري غرناطة وقيعة النيبل يف صدر سنة
وذكر من حضرها وجنا منها، قال، كنت قد سقط الرمح . بالء عظيما، وجرح وجهه، ومزق دعه بالطعن والضرب

من يدي ومل أشعر، ومحلت الترس ومل أعلم به، ومحلين اهللا إىل طريق منجاة فركبتها، مرة أقع ومرة أقوم، فأدركت 
حمه على عاتقه، ودرقته على فخذه، ودرعه مهتكة بالطعن، وبه جرح يف وجهه يثعب دما فارساً على فرس أدهم ور



حتت مغفره، وهو مع ذلك ينهض على رسله، فرجعت إىل نفسي فوجدت ثقالً، فتذكرت الترس، فأخرجت محالته 
جة يل به، عن عاتقي، وألقيته عين، فوجدت خفة، وعدت إىل العدو، فصاح ذلك الفارس، خذ الترس، قلت ال حا

فقال خذه، فتركته ووليت مسرعا، فهمز فرسه ووضع سنان رحمه بني كتفي، وقال خذ الترس، وإال أخرجته بني 
كتفيك يف صدرك، فرأيت املوت الذي فررت منه، ورجعت إىل الترس فأخذته، وأنا أدعو عليه، وأسرعت عدواً، 

هللا إال هلالكي، وإذا قطعة من خيل الروم قد بصرت فاستعذت وقلت، ما بعثه ا. فقال يل على ما كنت فليكن عدوك
به، فوقع يف نفسه أنه يسرع اجلري فيسلم وأقتل، فلما ضاق الطلق ما بينه وبني أقرهبم منه، عطف عليه كالعقاب، 
وطعنه ففطره، وختلص الرمح منه، مث محل على آخر فطعنه، ومال على الثالث فاهنزم منه، فرجع إيل، وقد هبت من 

ورشاش دم اجلرح، يتطاير من قناع املغفر لشدة نفسه، وقال يل يا فاعل يا صانع أتلقي الرمح ومعك مقاتل  فعله،
  .الريه

انتهى اختصار السفر الثامن واحلمد هللا رب العاملني يتلوه يف اختصار التاسع بعده ومن ترمجة القضاة مؤمل بن رجا 
  تاسع من ترمجة القضاةبن عكرمة بن رجا العقيلي من إلبرية ومن السفر ال

  مؤمل بن رجاء بن عكرمة

  بن رجاء العقيلي

  من إلبرية
  حاله

كان شيخاً مضعوفاً يغلب عليه البله، من أهل التعني واحلسب واألصالة، عريقاً يف القضاء، قاض ابن قاض ابن 
  .وىل قضاء إلبرية، لألمري حممد. قاض

. لصداق مفسوخ، وأنتما على حرام، فافترقا، فرق اهللا بينكمارفعت إليه امرأة كتاب صداقها، فقال ا: من حكاياته
مث رمى بالصداق إىل من حوله، وقال عجباً ملن يدعي فقهاً وال يعلمه، أو يزعم أنه بوثق وال يتقنه، مثل أيب فالن 

ر، فدار الصداق على يدي كل من حض. وهو يف اجمللس يكتب هذا الصداق، وهو مفسوخ، ما أحقه أن يغرم ما فيه
وكل يقول ما أرى موضع فسخ، فقال أنتم أجهل من كاتبه، لكين أعذركم، ألن كل واحد منكم، يستر على 

فدنا منه حممد ابن فطيس الفقيه، فقال . صاحبه خطأه، أنظروا وأمنحكم اليوم، فنظروا فلم جيدوا شيئاً يوجب فسخاً
رون بالعجز عنه، فأفدنا هذه الفايدة، فقال، ادن فدنا أصلح اهللا القاضي، إن اهللا منحك من العلم والفهم، ما حنن مق

، ولوال معرفيت " وال مينعها زيارة ذوي حمارمها، وال مينعهم زيارهتا باملعروف " منه، فقال، أو ليس يف الصداق 
وكان عظيم اللحية طويلها، شيمة . وأخذ بطرف حليته جيره إليه حىت قبلها. فشكره الشيخ. مبحبتك ما أعلمتك

قال ابن فطيس، أنا املخصوص بالفايدة، وال أعرف هبا إال من تأذن بتعريفه إياها، فتبسم القاضي . ل هذه الطبقةأه
  .ووىل قضاء جيان. معجباً مبا رأى، وشفعوا إليه أن ال يفسخ الصداق، وقيل للزوجني، ال تطلبا به عنده شيئاً

  ومن الطاربني والغربا
  دياملهلب بن أمحد بن أيب صفرة األس

  .من أهل أملرية يكىن أبا القاسم
  حاله



  .كان من أدهى الناس وأنصحهم، ومن أهل التعني والعناية التامة، واستقضى بأملرية
  مشيخته

  .مسع من أيب حممد اإلصبهاين، ورحل وروى عن أيب ذر اهلروي
  .ألف كتاباً يف شرح البخاري، أخذه الناس عنه: تواليفه
  .......وقيل سنة . وأربعمائةتويف سنة ست وثالثني : وفاته

  ومن ترمجة الكتاب والشعراء وهم األصليون
  مالك بن عبد الرمحن

  بن علي بن عبد الرمحن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن سامل بن الفرج

  .املنزل بوادي احلجارة مبدينة الفرج املنسوبة إليه اآلن

مث شصادى موىل بين خمزوم، ما لقي، سكن سبتة قاال ابن عبد امللك، كذا كتب يل خبطه بسبتة، وهو مصمودي 
طويالً مث مدينة فاس، مث عاد إىل سبيتة مرة أخرى، وبآخرة فاس، يكىن أبا احلكم وأبا اجملد، واألوىل أشهر، ويعرف 

بابن املرحل، وصف جرى على جده على بن عبد الرمحن ملا رحل من شنتمرية حني إسالمها للروم عام مخسة وستني 
  .ومخسماية

  حاله

. قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، شاعر رقيق مطبوع، متقدم، سريع البديهة، رشيق األغراض، ذاكر لألدب واللغة
وكان حسن الكتابة إذا كتب، . حترف مدة بصناعة التوثيق ببلده، ووىل القضاء مرات جبهات غرناطة وغريها

وأما . أما ابن عبد امللك فلم يستوف له ما استوىف لغريهوذكره ابن خالد، وابن عبد امللك، ف. والشعر أغلب عليه
ابن خالد فقصر به، إذ قال، كانت نشأته مبالقة بلده، وقرارة مولده يف ناسها ووسط أجناسها، مل يتميز حبسب، ومل 

غرة  بتقدم يف ميدان نسب، وإمنا أهنضه أدبه وشعره، وعوضه بالظهور من اخلمول نظمه ونثره، فطلع يف جبني زمانه
منرية، ونصع يف سلك فصحاء أوانه درة خطرية، وحاز من جيله رتبة التقدمي، وامتاز يف رعيله بإدراك كل معىن 

واإلنصاف فيه منا ثبت يل يف بعض التقييدات وهو، الشيخ املسن املعمر الفقيه، شاعر املغرب، وأديب . وسيم
اجلامع بني سهولة الفظ، وسالسة املعىن، وإفادة التوليد،  صقعه، وحامل الراية، املعلم بالشهرة، املثل يف اإلكثار،

استعان على ذلك بالعلم باملقاصد . وإحكام االختراع، وانقياد القرحية، واسترسال الطبع، والنفاذ يف األغرض
التربيز اللسانية، لغة وبياناً وعربية وعروضاً، وحفظاً واضطالعاً، إىل نفوذ الذهن، وشدة اإلدراك، وقوة العارضة، و

يف ميدان اللوذعية، والقحة واجملانة، واملؤيد ذلك خبفة الروح، وذكاء الطبع، وحرارة النادرة، وحالوة الدعابة، 
وكتب . وتوىل القضاء. يقوم على األغربة واألخبار، ويشارك يف الفقه، ويتقدم يف حفظ اللغة، ويقوم على الفرايض

ن رواة العلم والشعر، وطالب امللح، وملتمسي الفوايد، لسعة عن األمراء، وخدم واسترفد، وكان مقصوداً م
الذرع وانفساح املعرفة، وعلو السن، وطيب اجملالسة، مهيباً خمطوب السالمة، مرهوباً على األعراض، يف شدقه 

ذلك خبس شفرته وناره، فال يتعرض إليه أحد بنقد، أو أشار إىل قناته بغمز، إال وناط به آبدة، تركته يف املثالت، ول
  .وزنه، واقتحم محاه، وساءت مبحاسنه القالة، رمحه اهللا وجتاوز عنه

  مشيخته



وصحب وجالس من أهلها، أبا بكر عبد . تال بالسبع على أيب جعفر بن علي الفخار، وأخذ عنه مبالقة وعن غريه
ا النعيم رضوان بن خالد، الرمحن بن علي بن دمحان، وأبا عبد اهللا إالستجي، وابن عسكر، وأبا عمرو بن سامل، وأب

ولقى بإشبيلية أبا احلسن بن الدباغ، وأبا علي الشلوبني، . وبفاس أبا زيد الريناسين الفقيه. وانتفع هبم يف الطريقة
  .وروى عنه أبو جعفر بن الزبري، والقاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك ومجاعة. وأبا القاسم بن بقى، وأجازوا له

  دخوله غرناطة
الزبري، تكرر قدومه علينا بغرناطة، وآخر انفصاالته عنها آخر سنة أربع وسبعني وستماية، وقال يل حفيده  قال ابن

أبو احلسني التلمساين من شيوخنا، أنشد السلطان الغالب باهللا، مبجلسه للناس من املقصورة بإزاء احلمراء، قبل بناء 
وقال يل سيخنا أبو احلسن اجلياب، ويل القضاء جبهات . دةوقال غريه أقام بغرناطة، وعقد هبا الشروط م. احلمراء

من البشارات، وشكى للسلطان بضعف الوالية، فأضاف إليه حصن أشكر يانتشر، وأمر أن يهمل هذا االسم وال 
وهي " أشكر يا تيس " يشكل، فقال أبو احلكم رمحه اهللا عند وقوفه عليه، قال يل السلطان يف تصحيف هذا االسم، 

  .قاصد النبيلةمن امل
  تواليفه

. ومنه، الصدور واملطالع. فمنهمختاره، ومساه باجلوالت. وهي كثرية متعددة، منها شعره، والذي دون منه أنواع
وله العشريات والنبويات على حروف املعجم، والتزام افتتاح بيوهتا حبرف الروى، ومساها، الوسيلة الكربى املرجو 

وأرجوزته املسماة سلك املنخل ملالك بن املرحل نظم فيها منخل أيب . ياته الزهديةوعشر. نفعها يف الدنيا واألخرى
. القاسم بن املغريب، والقصيدة الطويلة املسماة بالواضحة، واألرجوزة املسماة اللؤلؤ املرجان واملوطأة ملالك

اره، من األغراض النبيلة، وكتابه يف كان مإذا، املسمى بالرمي باحلصا، إىل ما يسق إحص. واألرجوزة يف العروض
  .واملقاصد األدبية

  شعره

قال القاضي أبو عبد اهللا بن عبد امللك، كان مكثراً من النظم، جميداً، سريع البديهة، مستغرق الفكرة يف قرضه، ال 
من  شاهدت ذلك وأخربين أنه دأبه، وأنه ال يقدر على صرفه من خاطره، وإخالء باله. يفتر عنه حينا من ليل أو هنار

اخلوض فيه، حىت كان من كالمه يف ذلك، أنه مرض من األمراض املزمنة، واشتهر نظمه، وذاع شعره، فكلفت به 
ألسنة اخلاصة والعامة، وصار رأس مال املستمعني واملغنني، وهجري الصادرين والواردين، ووسيلة املكدين، وطراز 

فمن . من بعض األغراض تدل على ما وراءها إن شاء اهللا أوراد املؤذنني وبطايقة البطالني، وحنن جنتزئ منه بنبذ
  :ذلك يف غرض النسيب

  حىت تغري رقة وحنوال... دنف تستر بالغرام طويالً 
  حىت أقيم على البساط دليال... بسط الوصال فما متكن جالسا 

  الفضل لو غري الفىت ما قيال... يا ساديت مإذا اجلزا فديتكم 
  لو كان يصرب للصدود قليال... ابه قالوا تعاطى الصرب عن أحب

  وكأنه شرب الفرات مشوال... ما ذاق إال شربة من هجرنا 
  لو قال مت لكان أقوم قيال... أيقول عشت وقد متلكه اهلوى 

  إن مل يدعه ميتاً فعليال... حلف الغرام حببنا ومجالنا 
  قطعنت فلم تسمع هلن صليال... إن اجلفون هي السيوف وإمنا 



  مإذا املالل وما عهدت ملوال... ب وال أصرح بامسه قل للحبي
  أتراك تقطع حبلها املوصوال... بني وبينك ذمة مرعية 

  ولبست ظال من رضاك ظليال... ولكم شربت صفا ودك خالصاً 
  عند اهلجري فما وجدت مقيال... فيا غصن بان بان عين ظله 
  ليالأحرقته يف نار هجرك لوعة وغ... إعطف على املضين الذي 

  شوقاً وما ألفى إليك سبيال... فارقته فتقطعت أفالذه 
  بالناس لو حشروا إليه قبيال... لو مل يكن منك التغري مل يسل 
  أيطيق قليب غضبة ورحيال... يا راحالً عين بقلب مغضب 

  فوجدت يا ريح القبول قبوال... قل للصبا هيجت أشجان الصبا 
  رقته بعث النسيم رسوالفا... هل يل رسول يف الرياح فاز من 

  يا قلب ويك أما وجدت دليال... يا ليت شعري أين قر قراره 
  نكلت عيين بالبكا تنكيال... إن مل يعد ذاك الوصال كعهدنا 

  :وقال نسيباً ومدحاً
  مايل به قبل وال بفنونه... أعدى على هواه خصم جفونه 

  ينهمن ذا جيري عليه ملك مي... إن مل جترين منه رمحة قلبه 
  فعبدت نور احلسن فوق جبينه... صاب من األتراك أصىب مهجيت 

  فتبني التمكني يف تنوينه... متمكن يف احلسن نون صدغه 
  مل جين منها الصب غري منونه... تنساب عقرب صدغه يف جنة 

  فعل الكلم ارتاع من تبينه... ولوى ضفريته فوىل مدبراً 
  فيه رقة دينه لو أمكنتين... قد أطمعتين فيه رقة خده 

  كالرمح شدة طعنه يف لينه... ورجوت ملن قوامه لو مل يكن 
  أعدى على من الذي جيفونه... شاكي السالح وما الذي يف جفنه 

  وشعرت من لفظ السالم بسينه... ناديته ملا ندت يل سينه 
  مماته وحراكه كسكوته... رمحاك يف دنف غدا وحياته 

  اه أن يلقاه ريب منونهفمن... إن مل متن علي منة راحم 
  فأمانه من ذاك ظهر أمونه... ولذا أبيت سوى مسات عدوه 
  فريى حمل الفصل حق يقينه... سننيخها يف باب أروع ماجد 

  يف حد جمد جامع لفنونه... حيث املعارف والعوارف والعال 
  جنب مررن على العطا بركوبه... بدر ويف احلسن بن أمحد التقت 

  وتطوف باحلاجات عند حجونه... ها عنده تبغي مناها يف منا
  ورث البيان وزاد يف تبيينه... فرع من األصل اليماين طيب 

  طوراً وحيمى العز يف عرنينه... يبدى البشاشة يف أسرة وجهه 
  بسط الغنا نفوسنا بلحونه... بسطت مشايله للزمان كمثل ما 



  كاملسك إذ يثىن على دارينه... يثىن عليه كل فعل ساير 
  :ومن النسيب قوله

  ليب اخليار وأما يف هواه فال... هو احلبيب قضى باجلور أم عدال 
  أبت أذين أن تسمع العذال... تاهللا ما قصر العذال يف عذيل لكن 

  كفى خبلك غدراً أن يقال سال... أما السلو فشيء لست أعرفه 
  وقلب غريي صحا من بعد ما مثال... جفون غريي أصحت بعد ما قطرت 

  سقيته الدمع حىت أمثر العذال... صن بان تثىن من معاطفه وغ
  فكلما مال من أعطافه اعتدال... آثره نسيم الشعر آونة 

  وليس يف الناس إال آمل أمال... أملت واهلمة العلياء طاحمة 
  ألست عبدي ومملوكي فقلت بال... وقال إيهاً طفيلي ومقترح 

  وحبيب فأضرب املثالحبسنه ... ما من حتدث عن حسىن وعن كلفي 
  إذا أشار بأدىن حلظه قتال... نيطت خدي خوف القبض من ملكه 

  إذا جتلى بظهر الغيب واتصال... تقبل األرض أعضائي وختدمه 
  مثلي ومثل فؤادي خيدم الدوال... يا من له دولة يف احلسن باهرة 

  :اع األعاريض كثريةوملحه يف اختر: ومن نظمه يف عروض خيرج من دوبييت جمزواً مقصرا قوله
  واحلب لصدقه داليل... الصب إىل اجلمال مايل 
  إن روجع سائل بسائل... والدمع لسايلي جواب 

  والقلب إىل احلبيب وايل... واحلسن على القلوب وال 
  ما حال من احلبيب حايل... لو ساعد من أحب سعد 

  تقرب ساحيت العواذل... يا عاذيل إليك عين ال 
  يشفى بلحظة املنازل... ظيب  ما نازلين كمثل

  خمارقه له محايل... ما بني دفونه حسام 
  واللحظ يطبق املفاصل... والسيف يبت مث ينبو 

  واللحظ مير يف املقاتل... والسهم يصيب مث خيطي 
  ما أقبل فيه قول قايل... مهالً فدمي له حالل 

  أو جدلين فال أجادل... إن صدين فذاك قصدي 
  والسكر مبعطفيه مايل... نا يا حسن طلوعه علي

  ريان مثقل األسافل... ظمآن خمفف األعايل 
  إذ هب ومنت الغاليل... قد مث به شذا الغوايل 

  من كان عن العيان غافل... والطيب منبه عليه 
  من كان مسكن البالبل... والغنج حمرك إليه 

  ما أقرب عهده ببابل... والسحر رسول مقلتيه 
  ورداً كهواى غري حايل... والروض يعري وجنتيه 



  كالغصن هتزه الشمايل... واللني يهز معطفيه 
  كالنجم بأسعد املنازل... والكاس تلوح يف يديه 

  ما أملح ساقياً مواصل... يسقيك بريقه مداما 
  عشقاً ولكافة الشمايل... يسبيك برقة احلواشي 

  إذ جنم صباى غري آفل... ما أحسن ما وجدت خداً 
  :زعاتهومن مستحسن ن

  لو أغنت احلليتان يل القول والعمل... يا راحلني ويب من قرهبم أمل 
  من دونه السامران الشعر واملثل... سرمت وسار اشتياقي بعدكم مثالً 

  ال كانت احملنتان احلب والعذل... وظل يعذلين يف حبكم نفر 
  ملفما استوى التابعان العطف والع... عطفاً علينا وال تبغوا بنا بدالً 

  ما طاب يل األمحران اخلمر والعسل... قد ذقت فضلكم دهراً فال وأىب 
  وشب مين اثنتان احلرص واألمل... وقد هرمت أسى من هجركم وجوى 

  لبيست اخلصلتان الغدر وامللل... غدرمت أو مللتم يا ذوي ثقيت 
  أرى بك الفاضحان الشيب والعزل... قالوا كربت ومل تربح كذا غزالً 

  وقرب املركبان الطرف واجلمل... وم ما نادوا للرحيل ضحى مل أنس ي
  والحت الزينتان احللى واحللل... وأشرقت هبواديهم هوادجهم 

  الرقبتان اخلوف واخلجل... وودعوين بأجفان ممرضة تغضها 
  أصابه املضنيان الغنج والكحل... كم عفروا بني أيدي العيس من بطل 

  وأبا املسكران اخلمر واملقل ...دارت عليهم كؤوس احلب مترعة 
  يا حبذا الشافيان الضم والقبل... وآخرين اشتفوا منهم بضمهم 
  يزهى هبا املثبتان السهل واجلبل... كأمنا الروض منهم روضة أنف 

  ما راقه املعجبان اخلصر والكفل... من املسترق الروايب والوهاد هبم 
  الضدان الريث والعجل ال يستوي... يا حادي العيس خذين مأخذاً حسناً 

  لو ينفع الباقيان الذكر والطلل... مل يبقى يل غري ذكر أو بكا طلل 
  هل يرفع الطيبان األنس واجلذل... يا ليت شعري وال أنس وال جذل 

  :ومن قوله على لسان ألثغ ينطق بالسني ثاء ويقرأ بالرويني
  لقوة احلب غري ناكس ث... عمرت ربع اهلوى بقلب 

  أحبب به لالبس ث... جر ذيل النحول لبثت فيه أ
  نباته بالسقام وادس ث... إن مت شوقاً فلى غرام 
  يصرف بلواه كل حادس ث... أما حديث اهلوى فحق 

  أنا به ما حييت بايس ث... تعبت بالشوق يف حبيب 
  طرف فأزرى كل مايس ث... خيتال كالغثن ماس فيه 

  فهو لدنياه أي حارس ث... دنيا ندت لكل وأي 



  والكل راضون وهو عابس ث... يلعب بالعاشقني طراً 
  :ومن شعره يف الزهد يصف الدنيا بالغرور واحلذايح والزور

  وقبلت من تلك احملاسن زورا... يا خاطب الدنيا طلبت غروراً 
  وأراك يف كلتيهما مقهورا... دنياك إما فتنة أو حمنة 

  شهوراحىت ألحسبهن صرن ... وأرى السنني متر عنك سريعة 
  أبصرهتا يف إثر ذاك بدورا... بينا ثريك أهلة يف أفقها 

  ال بد أن ترمى الورى وتدورا... كانت قسياً مث صرن دوايرا 
  حىت ترى مسطورها منشورا... يأيت الظالم فما يسود رقعة 

  نقض املساء رداء املنثورا... فإذا الصباح أتى ومد رادءه 
  وهذا ناشر كافورامسكاً ... يتعاقبان عليك هذا ناشر 

  من فعلك اإلمساك والتكبريا... ما املسك والكافور إال أن ترى 
  مسة تسوم كآبة وبسورا... أمسى على فوديك من لونيهما 

  أو ما لقبت من املشيب نذيرا... حىت مىت ال ترعوى وإىل مىت 
  تلفى الصغري من الذنوب كبريا... أخشى عليك من الذنوب فرمبا 

  واستغفر املوىل جتده غفورا... ين لك ناصح فانظر لنفسك إن
  خد الصغار على التراب حقريا... من قبل ضجعتك اليت تلقى هلا 

  :وقال يف املىن املذكور
  وأشفى الدمع ما نكأ اجلفونا... إشف الوجد ما أبكى العيونا 
  من التقوى فقد عمرت حينا... فيا ابن األربعني اركب سفيناً 

  لكي تنجو جناة األربعينا... نوح ونح إن كنت من أصحاب 
  فيا أهل الرقيم أتسمعونا... بدا الشيب يف فوديك رقم 
  على إذاهنم فيه سنينا... ألنتم أهل كهف قد ضربنا 

  بياضاً ال كعقل الكاتبينا... رأيت الشيب جيري يف سواد 
  فكأن احلسن فيه مستبينا... وقد جيري السواد على بياض 

  وقد أشعرمت لو تشعرونا... كاس فهذا العكس يوذن بانع
  وهذا اللحظ قد مشل العيونا... نبات هاج مث يرى حطاماً 
  وأنتم تضحكون وتلعبونا... نذير جاءكم عريان يعدو 
  جننت هبذه الدنيا جنونا... أخي إىل مىت هذا التصايب 

  فكم قطعت وكم تركت بنينا... هي الدنيا وإن وصلت وبرت 
  ليال واخشها بيضاً وجونا... فال ختدعنك أيام تليها 

  تعيد حراك ساكنها سكونا... فذاك إذا نظرت سالح دنيا 
  يدينك فيه رب الناس دينا... وبني يديك يوم أي يوم 
  وإما دار هون لن يهونا... فإما دار عز ليس يفىن 



  وويل يف غد للمجرمينا... فطوىب يف غد للمتقينا 
  ناوآه مث آه مث آه على نفسي أكررها مئي

  ال أال ليتين يف السامعينا... أخي مسعت هذا الوعظ أم 
  فال خسر كخسر الواعظينا... إذا ما الوعظ مل يورد بصدق 

  :وقال يتشوق إىل بيت اهللا احلرام، وميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  تشب بني فروع الضال والسلم... شوق كما رفعت نار على علم 

  حىت براين برياً ليس بالقلم. ..ألفه بضلوعي وهو حيرقها 
  عبداً إذا نظرت عيين إىل احلرم... من يشتريين بالبشرى وميلكين 
  رمقي فليس ذا قدم من ليس ذا قدم... دع للحبيب ذمامي واحتمل 

  جلورمت خري مبعوث إىل األمم... يا أهل طيبة طاب العيش عندكم 
  ات واحلكميف مهبط الوحي واآلي... عاينتم جنة الفردوس من كثب 

  ونسلكن هلا البيداء يف الظلم... لنتركن هبا األوطان خالية 
  إىل حمط خطايا العرب والعجم... ركابنا حتمل األوزار مثقلة 

  وقد أتيناك فاستغفر جملترم... ذنوبنا يا رسول اهللا قد كثرت 
  فقد مضى العمر يف ذنب ويف ندم... ذنب يليه على تكراره ندم 

  ولو صدقنا البكا شبنا دماً بدم... يا فتضحنكا نبكي فتشغلنا الدن
  قوم مغاربة حلم على وضم... يا ركب مصر رويداً يلتحق بكم 

  مل يلق مواله قد ناداه يف النسم... فيهم عبيد تسوق العيس زفرته 
  يف الفضل واجملد والعلياء والكرم... يبغي إليه شفيعاً ال نظري له 

  حممد خري خلق اهللا كلهم. ..ذاك احلبيب الذي ترجى شفاعته 
  حممد خري خلق اهللا كلهم... ذاك احلبيب الذي ترجى شفاعته 

  مشس وما رفعت نار على علم... صلى عليه إله اخللق ما طلعت 
ومن مقطوعاته العجيبة يف شىت األغراض، وهي نقطة من قطر، وباللة من حبر، قوله مما يكتب على محالة سيف، وقد 

  :فلما رآها أخفى كل منظومه، وزعم أنه مل يأت بشيء، وهو املخترع املرقص. لشعراء بسبتةكلف بذلك غريه من ا
  فأنبتت شجراً راقت أزاهرها... مجاله كرياض جاورت هنرا 

  فغاب أوهلا فيه وآخرها... كحية املاء عامت فيه وانصرفت 
  :وقوله وقد تناول الرئيس ابن خالص بيده مقصاً فأدمى يده فأنشده

  فال تعجب لقراض لئيم... ال لكفك من قد من عداوة 
  وقد يسطو اللئيم على الكرمي... لئن أدماك فهو هلا شبيه 

  :وقوله يف اخلضاب
  فلم حيظ فشيب وراب خضايب... سترت مشييب باخلضاب تعلال 

  أعنون طرساً ليس فيه كتاب... كأين وقد زورت لونا على الصبا 
  رب شيء يف احلذار غرابوأغ... غراب خضاب مل يقف من حذاره 



  :وقوله وهو من البديع املخترع
  تنكر على الرجل الكرمي مميال... ال بد من ميل إىل جهة فال 

  ليميل يف جهة الشمال قليال... إن الفؤاد وإن توسط يف احلشا 
  :وقوله وهو معىن قد قيل فيه

  أبداً ويعرف غريه فيصري... ال تعجبوا للمرء جيهل قدره 
  ولكن نفسها ال تبصر... ر غريها مع بعده فالعني تبص

  :وقوله
  إذا أعلمتهم من كل عاد... أرى املتعلمني عليك أعداء 

  وال عند الكبري سوى عناد... فما عند الصغري سوى عقوق 
  :وقوله يف وصفه ذي اجلاه

  كل يوم يف كفة امليزان... يضع الناس صاحب اجلاه فيهم 
  عفوا الرب فهو ذو رجحانضا... إن رأوه يوماً ترجح وزناً 

  ما كسوه يف حبة اجللجالن... أو رأوا منه نقض حبة وزن 
  :وأنشدنا عنه غري واحد من شيوخنا وقد بلغ الثمانني

  قد زاد عشراً بعد سبعينا... يا أيها الشيخ الذي عمره 
  فحدك الدهر مثانينا... سكرت من أكؤس مخر الصبا 

  : الكربةهيهات ما أظنه يكملها، وقال يف: وقال
  مذ جاوز السبعني أضحى مدنفا... يا من لشيخ قد أسن وقد عفا 

  فغدا قعيداً ال يطيق تصرفا... خانته بعد وفايها أعضاؤه 
  إال حديث حممد واملصطفى... هرماً غريبا ما لديه مؤانس 

  :وكتب إىل القاضي أىب احلجاج الطرسوين يف مراجعة
  امسه هاء قد صريت ميم... يا سيدي شاكركم مالك 
  قد أهنى يف التعمري إهناء... ومن يعش مخساً وتسعني 

  :ومن نظمه يف عرس، صنعها بسبتة على طريقه يف اجملانة
  من سبتة تاذين عبد خاشع... اهللا أكرب يف منار اجلامع 
  بني الصفوف من البالط الواسع... اهللا أكرب للصالة أقيمها 
   ريب بقلب خاضعودبرة إىل... اهللا أكرب حمرماً وموجهاً 

  آمني ال تفتح لكل خمادع... احلمد هللا السالم عليكم 
  ومألن من ذكر النساء مسامع... إن النساء خدعنين ومكرن يب 
  لكن على رأس ألمر واقع... حىت وقعت وما وقعت جبانب 

  لكن أمر اهللا دون مدافع... واهللا ما كانت إليه ضرورة 
  كذبن يل يف بنت قبح شائعو... فخطنب يل يف بيت حسن قلن يل 

  حسناء تسفر عن مجال بارع... بكراً زعمن صغرية يف سنها 



  كالليل جتلى عن صباح ساطع... خوداً هلا شعر أثيث حالك 
  جبفون خشف يف اخلمايل رافع... حوراء يرتاع الغزال إذا رنت 

  فيميل حنو الذكر قلب السامع... تتلو الكتاب بغنة وفصاحة 
  يف ثغرها يف نظمه متتابع... متناسق بسامة عن لؤلؤ 

  من بعد ما ختمت مبسك رائع... أنفاسها كالراح فض ختامها 
  ببسالة وشجاعة ومنازع... مشاء دون تفاوت عربية 

  مشت ناءت بردف للتعجل مانع... غيداء كالغصن الرطيب إذا 
  خمضوبة تسىب فؤاد السامع... ختطو على رجلي محامة أيكة 

  ما البعض منه يقيم عذر اخلالع... نها ومجاهلا ووصفن يل من حس
  وأطاع قلب مل يكن مبطاوع... فدنوت واستامنت بعد توحشي 

  بالشاهدين وجلد كبش واسع... فحملنين حنو الويل وجئنين 
  واهللا عز وجل ليس بنافع... وبعرفه من نافع لتعادل 

  ما كمنت يف محلي له مبطاوع... فشرطن أشراطاً علي كثرية 
  أوثقت يف عنقي هلا جبوامع... انفصلت وعلمت بأنين  مث

  خذ يف البناء ولكن مبرافع... وتركنين يوما وعدن وقلن يل 
  قاض عليك وال وكيل رافع... واصنع هلا عرساً وال حتوج إىل 

  ما كنت لوال خدعت بقارع... وقرعنت سين عند ذاك ندامة 
  النهار الرابعبعد اليمني إىل ... ولزمتين حىت انفصلت مبوعد 
  ونفضت من ذاك النكاح أصابع... فلو أنين طلقت كنت موفقاً 

  زورن يل فذممت سوء مطامع... لكن طمعت بأن أرى احلسن الذي 
  وصنعت عرساً يا هلا من صانع... فنظرت يف أمر البناء معجال 

  ويقر عيين باهلالل الطالع... وطمعت بأن جتلى ويبصر وجهها 
  وحصلت أيضاً يف مقام الفازع... ومل يكن  وظننت ذاك كما ذكرن
  يف موضع عن كل خري سامع... ومحلنين ليالً إىل دار هلا 

  ما بني آثار هناك بالقع... دار خراب يف مكان توحش 
  ال شيء فيه سوى حصري اجلامع... فقعدت يف بيت صغري مظلم 

  وتنحنحاً حيكى نقيق ضفادع... فسمعت حساً عن مشايل منكراً 
  ووثبت عند الباب وثبة جازع... ت أن أجنو بنفسي هارباً فأرد

  فرددنين وحبسنين مبجامع... فلقيتهن وقد أتني جبذوة 
  فجلست كاملضرور يوم زعازع... ودخلن يب يف البيت واستجلسنين 

  هذي زويبعة وبنت زوابع... وأشرن يل جنو السما وقلن يل 
  ليوم سابعفاجلس هنا معها ... هذي خليلتك اليت زوجتها 

  فلقد حصلت على رياض يانع... وبتنا النعمى اليت خولتها 



  فوجدهتا حمجوبة برباقع... فنظرت حنو خليليت متأمال 
  فغدت تدافعين جبد وازع... وأتيتها وأردت نزع مخارها 

  وكشفت هامتها بغيظ صارع... فوجلتها يف صدرها وحذوته 
  ها مبقارعمقروعة يف رأس... فوجدهتا قرعاء حتسب أهنا 

  فتخاهلا مبهوتة يف الشارع... حوالء تنظر فوقها يف ساقها 
  قطعت فال شلت ميني القاطع... فطساء حتسب أن روثة أنفها 

  بالطبل أو تؤتى هلا مبقامع... صماء تدعى بالربيح وتارة 
  تصويت معزى حنو جدي راضع... بكماء إن رامت كالما صوتت 

  و إذا نطقت فساء الشابعتقس... فقماء إن تلتقي أسناهنا 
  أبصرت مكشية ضالع أو خامع... عرجاء إن قامت تعاجل مشيها 
  وأفر حنو ذجاً وغيث هامع... فلقيتها وجعلت أبصق حنوها 

  ؟حريان أغدو يف الزقاق كأنين لص أحس بطالب أو تابع
  باب املدينة كنت أول كاسع... حىت إذا الح الصباح وفتحوا 

  علم وال بأمور بييت الضايع... مرها واهللا مايل بعد ذاك بأ
  ؟؟؟

  نثره

وهذه الرسالة معلمة . وفضل الناس نظمه على نثره، وحنن نسلم ذلك من باب الكثرة، ال من باب اإلجادة
  .بالشهادة حبول اهللا

كتب إىل الشيخني الفقيهني األديبني البليغني أيب بكر بن يوسف بن الفخار وأيب القاسم خلف بن عبد العزيز 
هللا دركما حليفي صفاء، وأليفى وفاء، يتنازعان كأس املودة، تنازع األكفاء، ويتهاديان رحيان التحية : القبتوري

قسيمى نسب، وقريعى حسب، يتجاوزان مبطبوع من األدب ومكتسب، ويتواردان على علم من . هبادي الظرفاء
ويربزان من الذكاء، ما بان على أبان، الظرف ونسب، رضيعى لبان، ذريعى لبان، حيرزان مرياث قس وسحبان، 

قسيمي جمال، فصيحى روية وارجتال، يترعان يف أشطان البالغة، سجاالً بعد سجال، ويصرعان يف ميدان الفصاحة 
ما بالكما ال حرمت حبالكما وال قصمت نبالكما، مل تسمحا يل من عقودكما بدرء، ومل . رجاالً على رجال

لقد ابتليت من أدبكما بنهر أقربه وال أشربه، وما أراده .  تفسحا يل حبلوة وال مرةترشحاين من نقودكما بدرة، ومل
بل لو كنت من اإلبل ذوات . ولو كنت من أصحاب طالوت ال فسحت يل غرفة، وأتيحت يل ترفة. وال أتربده

خر يف صورة كيف وأنا و ال ف. وال دخلت باإلشفاق مدخل العجماء. األظماء، ما جليت بعد الظماء عن املاء
وإن قلت إن باعي يف النظم قصري، وما يل على النثر ويل وال . أفرق بني اإلساءة واإلحسان. إنسان، ناطق بلسان

نصري، وصنعة النحو عين مبعزل، ومنزل الفقيه ليس يل مبنزل، ومل أقدم على العلم القدمي، وال استأثرت من أهله 
وأقتين الرياع كأهنا شبابيك الترب، وأبرى الربية املغا تنيف على الشرب، فأنا واحلمد هللا غين بصنعة اجلفر، . بندمي

وأزين خدود األسطار املستوية، بعقارب الالمات امللتوية، وال أقول كأهنا، فال ينكر السيدان أعزمها اهللا، أهنا نعم 
تاهللا لقد ظلمتماين . ر املواقريفما هذا االزدراء واالجتراء يف هذا األمر م. بعود أزاعم، ومبثل شكسى حتضر املالحم



. على علم، واستندمتا إىل غري حلم، أما رهبتما شبايب، أما رغبتما يف حسايب، أما رفعتما بني نفح صبايب، ولفح صبايب
  .لعمري لقد ركبتما خطراً، وهجتما األسد بطراً، وأحبتما محى حمتضراً، ومل متعنا يف هذا األمر نظراً

  أضاءت لك النار احلمار املقيدا... لعلما أعد نظراً يا عبد قيس 
ونفسي عني احلمار يف هذا املضمار، ال أعرف قبيال من دبري، وال أفرق حبسي بني صغري وكبري، وال أعهد أن حصاة 
الرمى أخف من ثبري، أليس يف ذوي كبد رطبة أجر، ويف معاملة أهل التقوى واملغفرة جتر، وإذا خولتماين نعمة، أو 

نفالً، فاليد العليا خري من اليد السفلى، وما نقص مال من صدقة، وال مجال من ملح حدقة، والعلم يزيد نفلتماين 
باإلنفاق، وكنمه حرام باتفاق، فإن قلتما يل إن فهمك سقيم، وعوجك على الرياضة ال يستقيم، فلعل الذي نصب 

رى، فأعي ما تقصان، وأجتلي ما قاميت، مين باستقاميت، وعسى الذي يشق مسعي وبصري، أن يزيل عي وحص
هذا واجلنس غري . تنصان، وأجين مثار تلك األغصان، فقد شاهدمتا كثرياً من احليوان، يناغي فتتعلم، ويلقن فيتكلم

اجلنس، فكيف املشارك يف نوعية اإلنس، فإن قلنا إن ذلك يشق، فأين احلق الذي حيق، واملشقة أخت املروة، 
يقال املروة أخت املروة، وينعكس مساق هذه األخوة، فيقال املروة أخت املشقة، وينعكس مساق هذه األخوة، ف

واحلجيج يصرب على بعد الشقة، ولوال املشقة، كثر السادة، وقلت احلسادة، فما ضشركما أيها السيدان، أن حتسبا 
على عاليكما،  حتوجيي، وتكتسبا األجر يف تدرجيي، فإنكما إن فعلتما ذلك، نسبت إيل واليكما، كما حسبت

أمل تعلما أن املرء يعرف خبليله، ويقاس به يف كثريه وقليله، ولعلى . وأضفت إىل نديكما، كما عرفت مبنتداكما
وما يف احللبة من جواد، فأكسو كما عاراً، . أمتحن يف مرام، ويعجم عودي رام، فيقول هذا العود من تلك األعواد

بامسكما، استربت من اإلدعاء، فال أستجيب هلذا الدعاء، ولكن أقول  على أين إذا دعيت. وأكون عليكما شعاراً
كما قال ابن أيب سفيان، حني عرف اإلدارة، وأنكر اإلمارة، نعم أخويت أصح، وأهنا هبا أشح، إال أن غريي نظم يف 

حضرت فكنتم املسلك، وأسهم يف امللك، وأنا بينكما كاحملجوب بني طالب، يشاركهم يف البكا ال يف التراث، إن 
ناشدتكما اهللا يف اإلنصاف، أن . يف اإلقحام، أو ملقعد يف زحام، وإن غبت فيقضى األمر، وقد سطر زيد وعمرو

يف ناد من أندية الشعر بل السحر، حيث تندرج األهنار، وتتأرج األزهار، ويتربج الليل . تربعا بواد من أودية الشحر
. و النور ثغورا مؤشرة، يغازل عيون النرجس الوجل دود الورد اخلجلوالنهار، ويقرأ الطري صحفاً منتشرة، وجيل

وتتمايل أعطاف البان، على أرداف الكثبان، فريقد النسيم العليل يف حجر الروض وهو بليل، وتربز هوادج الراح 
اال يف على الراح، وقد هديت بأقمار، وحديت بأزهار ومزمار، وركبتها الصبا والكميت يف ذلك املضمار، ومل تز

طيب، وعيش رطيب، من قباب وخدور، ومشوس وبدور، تصالن الليايل واأليام، أعجازاً بصدور، وأنا الطريد منبوذ 
بالعراء، موقوذ يف جهة الوراء، ال يدين حملي وال يعتين بعقدي وال حلى، وال أدرج من احلرور إىل الظل، وال أخرج 

قد هلكت لغواً، ومل تقيما يل صفواً، . هبة، وال يتاح يل من اآليت عبهمن احلرام إىل احلل، وال يبعث إيل مع النسيم 
أتراه خلفتماين جرضاً، وألقيتماين حرضاً، كم أستسقى فال أسقى، وأسترقى فال . ومت كمداً، ومل تبعثا لبعثي أمداً

اللهم . لكرب أن ينجابمل يبق يل حيلة إال الدعاء اجملاب، فعسى ا. أرقى، ال ماء أشربه وال عمل يف وصلكما أدربه
كما أمددت هذين السيدين بالعلم الذي هو مجال، وسددهتما إىل العمل الذي هو كمال، ومجعت فيهما الفضايل 

واملكارم، وختمت هبما األفاضل واملكارم، وجعلت األدب الصريح أقل خصاهلما، والنظر الصحيح أقلب نصاهلما، 
وابسط يل منهما وجهاً، واشرح يل جناناً، واجعلين اللهم ممن اقتدى هبما،  فاجعل اللهم يل يف قلوهبما رمحة وحناناً،

وتعلق بأهداهبما، وكان دأبه يف الصاحلات كدأهبما، حىت أكون هبما ثالث القمرين يف اآليات، وثالث العمرين، يف 
دي أعزمها اهللا، إذا وقفا وكأين أنظر إىل سي. عمل الرب وطول احلياة اللهم آمني وصلى اهللا على حممد خامت النبيني



على هذا اخلطاب، ونظرا إىل هذا االحتطاب، كيف يديران رمزاً، ويسريان غمزاً، ويقال استتب الفصال، وتعاطى 
البيذق ما تفعل النصال، وحن جذع ليس منهما، وخذ عجفاءك ومسنها، فأقول وطريف غضيض، وحملي احلضيض، 

قاس األكف بالسروج، فأضربا عين أيها الفاضالن ما أنا ممن تناضالن، مثلي كمثل الفروج أو ثاين الربوج، وما ت
  .والسالم
  مولده
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

  :قال شيخنا الفقيه أبو عبد اهللا بن القاضي املتبحر العامل أيب عبد اهللا ابن عبد امللك، سألته عن مولده فأنشدين
  ولدت يوم سبعة وعشرة... يا سايلي عن مولدي ك أذكره 

  اية مفسرةمن بعد ستم... من احملرم افتتاح أربع 
  وفاته

  :يف التاسع عشر لرجب عام تسعة وتسعني وستماية، ودفن مبقربة فاس، وأمر أن يكتب على قربه
  نازحا ماله ول... زر غريبا مبقره 
  بني ترب وجندل... تركوه موسداً 

  بلسان التدلل... ولتقل عند قربه 
  مالك بن املرحل... يرحم اهللا عبده 

  ءومن طارئي املقريني والعلما
  منصور بن علي بن عبد اهللا الزواوي

  صاحبنا، يكىن أبا علي،
  حاله

هذا الرجل طرف يف اخلري والسالمة، وحسن العهد، والصون والطهارة والعفة، قليل التصنع، مؤثرر لالقتصاد، 
منقبض عن الناس، مكفوف اللسان واليد، مشتغل بشأنه، عاكف على ما يعنيه، مستقيم الظاهر، ساذج الباطن، 

منصف يف املذاكرة، موجب حلق اخلصم، حريص على اإلفادة واالستفادة، مثار على تعلم العلم وتعليمه غري أنف 
عن محله عمن دوهنن مجلة من مجل السذاجة والرجولة وحسن املعاملة، صدر من صدور الطلبة، له مشاركة حسنة 

صول واملنطق وعلم الكالم، ودعوى يف احلساب يف كثري من العلوم العقلية والنقلة، واطالع تقييد، ونظر يف األ
  .يكتب الشعر فال يعدو اإلجادة والسداد. واهلندسة واآلالت

قدم األندلس يف عام ثالثة ومخسني وسبعماية، فلقى رحباً، وعرف قدره، فتقدم مقرئا باملدرسة حتت جراية نبيهة، 
جربت . تيا، وحضر بالدار السلطانية مع مثلهوتصدر للف. وحلق للناس متكلماً على الفروع الفقهية والتفسري
  .وصحبته، فبلوت منه ديناً ونصفة، وحسن عشرة

  حمنته
امتحن يف هذا العهد األخري مبطالبة شرعية، ملتوقف صدر عنه ملا مجع الفقهاء للنظر يف ثبوت عقد على رجل نال من 

التفكري ولطخه بالعاب الكبري، إذ كان كثري  جانب اهللا والنبوة، وشك يف القول بتكفريه، فقال القوم بإشراكه يف
  .املشاحة جلماعتهم، فأجلت احلال عن صرفه عن األندلس يف أواخر شعبان عام مخسة وستني وسبعماية

  مشيخته
يتفضل سيدي األعلى الذي أهتدي : " طلبت منه تقييد مشيخته، فكتب مما يدل على جودة القرحية ما نصه

وضاحه، جامع أشتات العلوم، وفاتق الفهوم، حامل راية البديع، وصاحب آيات مبصباحه، وأعشو إىل غرره وأ



التورية فيه والترصيع، خنبة البلغاء، وفخر اجلهابذة العلماء، قايد جياد البالغ من نواصيها، وسايق شوارد احلكم من 
لبديع يطلع قمره، وينظم درره، أقاصيها، أبو عبد اهللا بن اخلطيب، أبقاه اهللا للقريض، يقطف زهره، وجيتين غرره، ول

ولألدب حيوك حلله، وجيمع تفاصيله ومجله، وللمعاين جيوس جبيوش الرباعة خالهلا، ويفتتح بعوامل الرياعة أقفاهلا، 
ولألسجاع يقرط األمساع بفرايدها، وحيلى النحور بقاليدها، وللنظم يورد جياده أحلى املوارد، وجيليها يف مضمار 

اند، وللنثر يفترع أبكاره، ويودعها أسراره، ولساير العلوم يصوغها يف مفرق اآلداب تاجاً، البالغة من غري مع
ويضعها يف أسطر الطروس سراجا، وال زال ذا القلم األعلى، وبدر الوزارة األوضح األجلى، ببقاء هذه الدولة 

ورضي عنهم خلفاً وسلفاً، وبورك لنا فيهم  .املولوية واإلمامة احملمدية، كعبة مللوك اإلسالم، ومقصداً للعلماء األعالم
وسطاً وطرفاً، وال زالت آمالنا بعاليهم منوطة، ويف جاههم العريض مبسوطة، بقول ما نبه عليه، من كتب شيوخى 

  .املشاهري إليه، فها أنا أذكر ما تيسر يل من ذلك باالختصار، إذ ال تفي بذكرهم وحالهم اجمللدات الكبار

قرأت عليه القرآن، . لد علي بن عبد اهللا لقاه اهللا، الروح والرحيان، وأوسعه الرضا والغفرانفمنهم، موالى الوا
مث بعثين إىل شيخنا اجملتهد اإلمام، علم العلماء، وقطب الفقها، قدوة . وبعض ما يتعلق به من اإلعراب والضبط

فوجدته قد بلغ السن به غاية أوجبت النظار، وإمام األمصار، منصور بن أمحد املشدايل رمحه اهللا وقدس روحه، 
فقرأت من أوائل ابن احلاجب عليه إلشارة والدي بذلك إله، . جلوسه يف داره، إال أنه يفيد بفوايده بعض زواره
واشتد احلصار ببجاية لسماعنا أن السلطان العبد الوادي ينزل علينا . وذلك أول حمرم عام سبعة وعشرين وسبعماية

مث مات رمحه اهللا عام . وج رمحه اهللا، فعاقين عايق عن الرجوع إله ألمتم قراءة ابن احلاجب عليهبنفسه، فأمرين باخلر
أحد وثالثني وسبعماية، فخص مصابه البالد وعم، ولف ساير الطلبة وضم، إال أنه مأل جباية وأنظارها بالعلوم 

شيخنا املعظم، ومفيدنا املقدم أبو عبد اهللا حممد النظرية وقساها، وأنظارها بالفهوم النقلية والعقلية، فصار من طلبته، 
بن حيىي الباهلي املعروف باملفسر رمحه اهللا، بالطريقة احلاجبية، والكتابة الشرعية واألدبية، مع فضل السن وتقرير 

واستمر يف ذكر شيوخه على هذه الوترية من التزام السجع، . حسن، إىل معارف حتالها، وحماسن اشتمل حالها
ر احللى، فأجاد، وجتاوز املعتاد، فذكر منهم حممد بن حيىي الباهلي املذكور، وأنه أخذ عنه مجله من العلوم، وتقري

واألستاذ أبا علي بن حسن البجلي، وقرأ عليه مجلة من احلاصل، ومجلة من املعامل الدينية . فافرده بقراءة اإلرشاد
والقاضي أبا عبد اهللا حممد بن أيب يوسف، قاضي اجلماعة . ناتوالفقهية، والكتب املنطقية، كاخلوجني، واآليات البي
قال مث ثنيت العنان بتوجهي إىل تلمسان، راغباً يف علوم . ببجاية، وأبا العباس أمحد بن عمران الساوي اليانيويل

رفت يف العربية، والفهوم اهلندسية واحلسابية، فأول من لقيت شيخنا الذي علمت يف الدنيا جاللته وإمامته، وع
أقاصي البالد سيادته وزعامته، وذكر رئيس الكتاب العامل الفاضل أبا حممد عبد املهيمن احلضرمي، واحملدث البقية 
. أبا العباس بن يربوع، والقاضي أبا إسحق بن أيب حيىي وقرأ شيئاً من مبادئ العربية على األستاذ أيب عبد اهللا الرندي

إمام الصنعة العربية شيخنا أبو عبد اهللا بن الفخار الشيهر بالبريي، والزمه إىل فممن قرأ عليه . ولقى باألندلس جلة
وقاضى اجلماعة الشريف أبو . حني وفاته، وكتب له باإلجازة واإلذن له يف التحليق بوضع قعوده من املدرسة بعده

هيل الفوايد البن مالك، القاسم حممد بن أمحد احلسيين، نسيج وحده، والزمه، وأخذ عنه تواليفه، وقرأ عليه تس
وهو اآلن . وقيد عليه وروى عن شيخنا إمام البقية أيب الربكات بن احلاج، وعن اخلطيب احملدث أيب جعفر الطنجايل

  .باحلال املوصوفة أعانه اهللا وأمتع به
  شعره



. واستنشدت القاشي. زرنا معاً والشيخ القاضي املتفنن أبو عبد اهللا املقري عند قدومه إىل األندلس رباط العقاب
وكتب يل يومئذ خبطه، استنشدين الفقيه الوجيه الكامل ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن اخلطيب، أطال اهللا بقاه كما 

  :أطال ثناه، وحفظ مهجته، كما أحسن هبجته، فأنشدته لنفسي
  ال تستقيم وأمر النفس متتثل... ملا رأيناك بعد الشيب يا رجل 

  عند املشيب يشب احلرص واألمل... صدقه زدنا يقينا مبا كنا ن
وكان ذلك مبسجد رابطة العقاب، عقب صالة الظهر من يوم األحد التاسع والعشرين لشهر ربيع اآلخر من عام 

منصور بن علي الزواوي، يف رابطة العقاب يف كذا، : وكتب الشيخ األستاذ أبو علي يقول. سبعة ومخسني وسبعماية
عظم، أبا عبد اهللا بن اخلطيب وأوالده الثالثة عبد اهللا، وحممداً، وعلياً، أسعدهم اهللا، مجيع ما أجزت صاحبنا الفقيه امل

  :جيوز يل وعين روايته، وأنشدته قويل أخاطب بعض أصحابنا
  صديق غدت هتدى إليك رسايله... حيييك عن بعض املنازل صاحب 

  وال ود إال أن تصح وسائله... مقدمة حفظ الوداد وسيلة 
  تغيب لبعد الدار عنك مسايله... يل عنك الدارين ومل يكن يسا

  :وكتبت له قبل هذا مما أنشدته عند قدومي على غرناطة
  حقيقة يف املعايل... يا من وجدناه لفظا 

  أنتجن كل كمال... مقدمات عالكم 
  خلوت منه فخال... وكل نظم قياس 

  .مسان، على ما كان عليه من اإلقراء والتدريسوهو من لدن أزعج عن األندلس، كما تقدم ذكره، مقيم بتل
  مسلم بن سعيد التنملي

  حاله

ظهر يف دولة السلطان أمري املسلمني، ثاين امللوك من بين نصر، مبزيد كفاية، فقلده خطة . كان غري نبيه األبوة
ن الريب فنمت حاله، اجلفازة، وهي تعميم النظر يف اجملايب، وضم األموال، وإيقاع النكري يف حمل التقصري، ومظا

وعظم جاهه، ورهبت سطوته، وخيف إيقاعه، وقربت من السلطان وسيلته، فتقدم اخلدام، واستوعب أطراف 
احلظوة، واكتسب العقار، وصاهر يف نبيه البيوتات، وأروث عنه أخبارا، تشهد له باجلود علو اهلمة، وشرف 

  .النفس، إىل أن قضى على هذه الوترية
لب سلعة نفيسة، مما يطمع يف إخفايها، حيدة عن وظيفة املغرم الباهظة، يف مثل جنسه، فبينما ذكروا أن شخصاً ج

هو يروم احملاولة، إذ بصر بنبيه املركب والبزة، ينفض يف زوايا الفحص عن مثل مضطبنه، فظنه رئيساً من رؤساء 
احلافز الكذا مسلم، فأخذها منه وخبأها اجلند، فقصده ورغب منه إجازة خبيئته بباب املدينة، وقرر لتخوفه من ظلم 

. فسقط قي يده. ومل يذهب املسكني إال يسرياً، حىت سأل عن الرجل، فأخرب أنه الذي فر عنه. حتت ثيابه، ووكل به
مث حتامل فألقاه ينظره يف داخل السور، فدفع إليه أمانته، وقال سر يف حفظ اهللا، فقد عصمها اهللا من ذلك الرجل 

  .كثرية. وأخباره يف السراوة، وجنح الوسيلة. الرجل، وانصرف متعجباً الظامل، فخجل
  وفاته



تويف يف عام مثانية وتسعني وستماية، وشهد أمريه دفنه، وكان قد أسف ويل العهد بأمور صانعه فيها من باب خدمة 
تصري إليه األمر، نبش قربه،  وملا. فعاجله احلمام قبل إيقاع نقمته به. فكان يتلمظ لنكبته، ونصب لثاته ألكله. والده

  .وأخرج شلوه، فأحرق بالنار، إغراقاً يف شهوة التشفي رمحة اهللا عليه
  ومن العمال األثراء

  مؤمل موىل باديس بن حبوس

  حاله وحمنته

قال ابن الصرييف، وقد ذكر عبد اهللا بن بلقني حفيد باديس، واستشارته عن أمره، ملا بلغه حركة يوسف بن تاشفني 
. وكان يف اجلملة من أحبابه، رجل من عبيد جده امسه مؤمل، وله سن، وعنده دهاء وفطنة، ورأى ونظر. لعهإىل خ

وقال يف موضع آخر، ومل يكن يف وزراء مملكته وأحبار دولته، أصيل الرأي، جزل الكلمة، إال ابن أيب خيثمة من 
ه مؤمل يف القول، وأعلمه برفق، وحسن فألطف ل: رجع، قال. كتبته، ومؤمل من عبيد جده، وجعفر من فتيانه

أدب، أن ذلك غري صواب، وأشار إليه باخلروج إىل أمري املسلمني إذا قرب، والتطارح عليه، فإنه ال متكنه مدافعته، 
وتابعه على ذلك نظراؤه، من أهل السن واحلنكة ودافع يف . أمحد عاقبة وأمين مغبة. وال تطاق حربه، واالستجداء له

. غلمة واألغمار، فاستشاط غيظاً على مؤمل ومن حنا حنوه، وهم هبم، فخرجوا، وقد سل هبم فرقاً منهصد رأيه ال
فلما جنهم الليل فروا إىل لوشة، وهبا من أبناء عبيد باديس قايدها، فملكوها وثاروا فيها، بدعوة أمري املسلمني 

وقد كان سفر إليه عن سلطانه، فأعجبه عقالً  يوسف بن تاشفني، وبادر مؤمل باخلطاب إىل أمري املسلمني املذكور
وبادر حفيد باديس األمر، فأشخص اجليش لنظر صهره، . ونبالً، فاهتز إليه، وكان أقوى األسباب على حركته

فتغلب علهم، وسيق مؤمل ومن كان معه شر سوق يف احلديد، وأركبوا على دواب هجن، وكشفت رؤوسهم، 
وقال . وتلطف جعفر يف أمرهم. قدم األمر يف نصب اجلذوع وإحضار الرماةوت. وأردف وراء كل رجل من يصفعه

فاستخرج املال، وأنت من وراء االنتقام، فثقفهم، . لألمري عبد اهللا، إن قتلهم اآلن، أطفأت غضبك، وأذهبت ملكك
. الفته وأطلقهموأطمعوا يف أنفسهم ريثما شغله األمر، وأنفذ إليه يوسف بن تاشفني يف حل اعتقاهلم، فلم تسعه خم

وملا ملك غرناطة على تفيئة تلك احلال، قدم مؤمالً على مستخلصه وجعل بيده مفاتيح قصره، فنال ما شاء من مال 
ونسبت إليه بغرناطة آثار، منها السقاية بباب الفخارين واحلوز . وحظوة، واقتىن ما أراد من صامت وذخرية
  .املعروف حبوز مؤمل، أدركتها وهي حباهلا

  اتهوف

قال ابن الصرييف، ويف ربيع األول من هذا العام، وهو عام اثنني وتسعني وأربعماية، تويف بغرناطة مؤمل موىل باديس 
رزقه اهللا عند . بن جبوس، عبد أمري املسلمني، وجايب مستخلصه وكان له دهاء وصرب، ومل يكن بقارئ وال كاتب

وملا أشرف على املنية، أحضر ما كان عنده من مال . فيعةأمري املسلمني، أيام حياته، منزلة لطيفة ودرجة ر
وأنفذ رجالً من . مث أبرأ مجيع عماله وكتابه. املستخلص، وأشهد احلاضرين على دفعه إىل من استوثقه على محله

ال صنايعه إىل أمري املسلمني جبملة من مال نفسه، يريه أن ذلك مجيع ما اكتسبه يف دولته، أيام خدمته، وأن بيت امل
مث ذكر ما كشف . فلما وصل إليه، أظهر األسف عليه، وأمضى تقدمي صنيعته. أوىل به، ورغب يف ستر أهله وولده

  .البحث عنه من حمتجنه، وشقاء من خلفه بسببه، وعدد ماالً وذخرية



  حرف النون امللوك واألمراء
  نصر بن عقيل احلزرجي األنصاري

حممد بن مخيس بن عقيل احلزرجي األنصاري أمري املسلمني باألندلس،  نصر بن حممد بن يوسف بن نصر بن أمحد بن
  .يكىن أبا اجليوش وقد تقدم من أولية هؤالء امللوك ما يغىن عن اإلعادة. بعد أبيه وجده وأخيه

  حاله
 كان فىت ميأل العيون حسناً ومتام صورة،: قال. من كتاب طرفة العصر يف أخبار امللوك من بين نصر من تصنيفنا

دمث األخالق، لني العريكة، عفيفاً، جمبوالً على طلب اهلدنة وحب اخلري، مغمد السيف، قليل الشر، نافراً للبطر 
وإراقة الدماء، حمبا يف العلم وأهله، آخذاً من صناعة التعليل حبظ رغيب، خيط التقاومي الصحيحة، ويصنع اآلالت 

. فجاء واحد دهره ظرفاً وإحكاماً. اهللا بن الرقام، وحيد عصرهالطريفة بيده، اختص يف ذلك الشيخ اإلمام أبا عبد 
  .محله الوفاء على اللجاج يف وزيره املطلوب بعزله، على االستهداف للخلع. وكان حسن العهد، كثري الوفاء

، تقدم يوم خلع أخيه، وهو يوم عيد الفطر من عام مثانية وسبعماية، وسنه ثالث وعشرون سنة، فكان من متام اخللق
واقتدى برسوم أبيه وأخيه، وأجرى األلقاب . ومجال الصورة، والتأنق يف ملوكي اللباس، آية من آيات اهللا خالقه

والعوايد ألول دوالته، وكانت أيامه كما شاء اهللا، أيام حمس مستمر، مشلت املسلمني فيها األزمة، وأحاط هبم 
واألمر هللا من قبل ومن . فىت أي فىت، لو ساعده اجلد وكان. وسيمر من ذالك ما فيه كفاية. الذعر، وكلب العدو

  .بعد
  وزراء دولته

وبيت بين موىل بقرطبة، بيت له ذكر . وزر له مقيم أمره وحمكم التدبري على أخيه، أبو بكر عتيق بن حممد ابن املول
الب باهللا تلك الربهة، خرج وملا متلكها السلطان الغ. وملا تغلب عليها ابن هود، اختفى هبا أبوه أياماً عدة. وأصالة

. إليه وصحبه إىل غرناطة، فاتصلت قرباه بعقده على بنت للرئيس أيب جعفر املعروف بالعجلب ابن عم السلطان
مث تأكدت القرىب بعقد مول أخي هذا الوزير على بنت الرئيس أيل الوليد أخت الرئيس أيل سعيد، . واشتد عضده

مره، واضطلع بأعباء سلطانه، إىل أن كان من تغلب أهل الدولة عليه، وإخافة منجب هؤالء امللوك الكرام، فقام بأ
سلطانه منه، ما أوجب صرفه إىل املغرب يف غرض الرسالة، وأشري عليه يف طريقه بإقامته باملغرب، فكان صرفاً 

ه، وكان خباً داهية، وتوىل الوزارة حممد بن علي بن عبد اهللا بن احلاد، املسري خللعه، واجتثاث أصله وفرع. حسناً
  .فحدثت بني السلطان وبني أهل حضرته الوحشة بسببه. أعلم الناس بأخبار الروم وسرهم وآثارهم

  قضاته
أقر على خطة القضاء حبضرته قاضي أخيه الشيخ الفقيه أبا جعفر القرشي املنبز بابن فركون، وقد تقدم التعريف به 

  .مستوىف حبول اهللا
  كتابه

  .يه، نسيج وحده أبو احلسن علي بن حممد بن سليمن بن اجلياب إىل آخر مدتهشيخنا الصدر الوج
  من كان على عهده من امللوك

باملغرب، السلطان أبو الربيع سليمن بن عبد اهللا بن أيب يعقوب يوسف بن أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق، تصري 
 صفر عام مثانية وسبع ماية، وكان مشكوراً، األمر إليه بعد وفاة أخيه السلطان أيب ثابت عامر بأحواز طنجة، يف



. ويف دولته عادت سبتة إىل اإليالة املرينية، مث تويف بتازى يف مستهل رجب من عام عشرة وسبعماية. مبخت الوالية
وتوىل امللك بعده عم أبيه السلطان اجلليل الكبري، خدن العافية، ووىل السالمة، وممهد الدولة أبو سعيد عثمن بن أيب 

وقد تقدم من ذكر . واستمرت واليته إىل تام أيام هذا األمري، وكثرياً من أيام من بعده. يوسف يعقوب بن عبد احلق
  .السلطان أيب يوسف يف اسم من تقدم من امللوك ما فيه كفاية

ر يف وبتلمسان، األمري أبو محو موسى بن عثمن بن يغمراسن، سلطان بين عبد الواد، مذلل الصقع، واملثل الساي
واستمرت واليته إىل عام مثانية . احلزم والتيقظ، وصالبة الوجه، زعموا، وإحكام القحة، واإلغراب يف خبث السرية

  .عشر وسبعماية، إىل أن سطا به ولده، عبد الرمحن أبو تاشفني
مث . يا بن أيب حفصوبتونس، األمري اخلليفة أبو عبد اهللا حممد بن الواثق حيىي بن املستنصر حممد بن األمري أيب زكر

فويل األمر قريبه األمري أبو بكر بن عبد الرمحن ابن األمري أيب زكريا ابن . تويف يف ربيع اآلخر عام تسع وسبع ماية
وهنض إليه من جباية قريبه السلطان أبو البقاء . األمري أيب إسحق بن األمري أيب زكريا بن عبد الواحد بن أيب حفص

يا ابن األمري أيب إسحق ابن األمري أيب زكريا بن عبد الواحد بن أيب حفص، فالتقيا بأرض خالد ابن األمري أيب زكر
تونس، فهزم أبو بكر، وجنا بنفسه، فدخل بستاناً لبعض أهل اخلدمة، خمتفياً فيه، فسعى به إىل أيب البقاء، فجيء به 

اء يف رابع مجادى األوىل منه، إىل أن وفد الشيخ ومت األمر أليب البق. إليه، فأمر بعض القرابة بقتله صرباً، نفعه اهللا
املعظم أبو حيىي زكريا الشهري باللحياين، قافالً من بالد املشرق، وهو كبري آل أيب حفص نسباً وقدراً، فأقام 

ألمر، فتم ا. بإطرابلس، وأنقذ إىل تونس خاصته، الشيخ الفقيه أبا عبد اهللا املردوري حمارباًأليب البقاء، وطالباً لألمر
ومت األمر للشيخ أيب حيىي، واعتقل أبو البقاء، فلم . وخلع أبو البقاء تاسع مجادى األوىل عام أحد عشر وسبعماية

يزل معتقالً إىل أن تويف يف شوال عام ثالثة عشر وسبعماية، ودفن باجلبانة املعروفة هلم بالزالج، فضرحيه فيما تعرفنا 
  .وعند اهللا جتتمع اخلصوم. ال فاصل بينهمابإزاء ضريح قتيله املظلوم أيب بكر، 

وقد تضمن اإلملاع بذلك الرجز املسمى بقطع . واتصلت أيام األمري أيب حيىي، إىل أن انقرضت مدة األمري أيب اجليوش
  :فمن ذلك فيما خيتص مبلوك املغرب قويل يف ذكر السلطان أيب يعقوب. السلوك من نظمي

  حصر بين زيانمواصالً ... مث تقضى معظم الزمان 
  ونشقوا من جانب اللطف األرج... حىت أتى أهل تلمسان الفرج 

  فانفض ضيق احلصر عنها وانفرج... ملا ترقى درج السعد درج 
  أصبح بعد ناهياً وآمراً... وابن ابنه وهو املسمى عامراً 

  تغلب األمر جبد غالب... وكان ليثاً دامي املخالب 
  م تطل يف امللك منه العدةفل... أباح بالسيف نفوساً عدة 

  مث سليمان عليها قدما... ومات حتف أنفه واخترما 
  يثىن على سريته اجلميع... أبو الربيع دهره ربيع 

  تصري امللك لعثمن الرضا... حىت إذا امللك سليمان قضى 
  وسىن العهد الذي كان مضا... فالح نور السعد فيها وأضا 

  : زيانوفيما خيتص ببىن زيان، بعد ذكر أيب
  قام أبو محو هبا من بعده... حىت إذا استوىف زمان سعده 
  حىت انتهى على يديه أمده... وهو الذي سطا عليه ولده 



  :وفيما خيتص بآل أيب حفص بعد ذكر مجلة منهم
  هيهات ما يف الدهر حي خالد... مث الشهيد األمري خالد 

  مث نسوا الرحلة عنها والتوا... وزكريا هبا بعد ثوا 
  ورمبا فاز امرؤ مبا نوا... رحل بالشرق وبالشرق ثوا 

ونازل على عهده اجلزيرة اخلضراء، . هرانده بن شاجنه بن أهلنشه بن هراتده بن شاجنه: ومن ملوك النصارى بقشتاله
مث أقلع عنها عن ضريبة وشروط، مث نازل يف أخريات أمره حصن القذاق، وأدركه أمل املوت بظاهره، فاحتمل من 

. لة إىل جيان، وبقيت احمللة منيخة على احلصن، إىل أن متلك بعد موت الطاغية بأيام ثالثة، كتموا فيها موتهاحمل
وقام بعده بأمر النصرانية ولده أهلنشه، . ولسبب هالكه حكاية ظريفة، تضمنتها طرفة العصر يف تاريخ دولة بين نصر

  .واستمرت أيامه إىل عام مخسني وسبعماية
  يف أيامه بعض األحداث

نازل على أول أمره طاغية قشتالة، اجلزيرة اخلضراء يف احلادي والعشرين من عام تسعة وسبعماية، وأقام عليها إىل 
ونازل صاحب برجلونة مدينة . أخريات شعبان من العام املذكور، وأقلع عنها بعد ظهوره على اجلبل وفوز قداحه به

ذ مبخنقها، وتفرقت الظبا على اخلراش، ووقعت على جيش املسلمني أملرية غرة ربيع األول من هذا العام، وأخ
وما كاد أهل . الناهد إليه وقيعة كبرية، واستمرت املطاولة إىل أخريات شعبان، ونفس اهللا احلصر، وفرج الكرب

لها، األندلس يستنشقون ريح العافية، حىت نشأ جنم الفتنة، ونشأت ريح اخلالف، واستفسد وزير الدولة ضمائر أه
واستهدف إىل رعيتها بإيثار النصارى والصاغية إىل العدو، وأظهر الريس ابن عم األب صاحب مالقة أبو سعيد فرج 

ابن إمساعيل، صنو الغالب باهللا ابن نصر، االمتساك مبا كان بيده، والدعاء لنفسه، وقدم ولده الدايل إىل طلب 
ضان من العام، وأعلن منهم من أعلن باخلالف مث خاهنم وثار أهل غرناطة، يوم اخلامس والعشرين لرم. امللك

التدبري، وخبطوا العشواء، ونزل احلشم، فالذ الناس منهم بديارهم، وبرز السلطان إىل باب القلعة، متقدماً بالعفة 
رة، عن الناس، وفر احلاسرون عن القناع، فلحقوا بالسلطان أيب الوليد مبالقة، فاستنهضوه إىل احلركة، وقصد احلض

فأجاهبم وحترك، فأطاعته احلصون بطريقة، واحتل خارج غرناطة صبيحة يوم اخلميس السابع والعشرين لشوال منه، 
فدخل البلد من ناحية ربض البيازين، واستقر بالقصبة، . فابتدره الناس من صايح ومشري بثوبه، ومتطارح بنفسه

من الشهر، نزل احلمراء دار املللك، وانفصل السلطان ويف ظهر يوم السبت التاسع والعشرين . كما تقدم يف امسه
ورحل ليلة . املترجم به، موىف له شرط عقده من انتقاله إىل وادي آش، مستبداً هبا، وتعيني مال خمصوص، وغري ذلك

واستمرت احلال، بني حرب ومهادنة، وجرت بسبب ذلك أمور صعبة إىل حني . الثالثاء الثالث لذي قعدة من العام
  .رمحه اهللا. هوفات
  مولده

وكانت سنة ستاً وثالثني سنة وثالثة أشهر، ودولته اجلامعة مخس سنني . ولد يف رمضان عام ستة ومثانني وست ماية
  .وشهراً واحداً، ومقامه بوادي أش تسعة أعوم وثالثة أيام

  وفاته
وادي آش، ودفن جبامع القصبة تويف رمحه اهللا، ليلة األربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنني وعشرين وسبعماية ب

منها، مث نقل يف أوايل ذي احلجة منه إىل احلضرة، فكان وصوله يوم اخلميس السادس منه، وبرز إليه السلطان، 



واجلمع الكثري من الناس، ووضع سريره باملصلى العيدي، وصلى عليه إثر صالة العصر، ودفن مبقربة سلفه 
  :هودة، وعلى قربه مكتوب يف الرخامبالسبيكة، وكان يوماً من األيام املش

هذا قرب السلطان املرفع املقدار، الكرمي البيت، العظيم النجار ساللة امللوك األعالم األخيار، الصريح النسب يف 
صميم األنصار، امللك األوحد، الذي له السلف العايل املنار، يف امللك املنيع الذمار، رابع ملوك بين نصر، أنصار 

املعظم . املختار، اجملاهدين يف سبيل امللك الغفار، الباذلني يف رضاه كرامي األموال، ونفايس األعمار دين املصطفى
املقدس املرحوم، أيب اجليوش نصر ابن السلطان األعلى اهلمام األمسى، اجملاهد األمحى، امللك العادل، الطاهر 

نصور، املقدس، املرحوم أمري املسلمني أيب عبد اهللا بن الشمايل، ناصر دين اإلسالم، ومبيد عبدة األصنام، املؤيد امل
امللك الشهري، مؤسس قواعد امللك على التقوى والرضوان، وحافظ كلمة اإلسالم، وناصر دين . السلطان اجلليل

محته اإلميان، الغالب باهللا، املنصور بفضل اهللا، املقدس املرحوم، أمري املسلمني أيب عبد اهللا بن نصر، تغمده اهللا بر
وكان مولده يف يوم االثنني الرابع والعشرين لشهر رمضان . وغفرانه، وبوأه منازل إحسانه، وكتبه يف أهل رضوانه

وبويع يوم اجلمعة غرة شوال عام مثانية وسبعماية، وتويف رمحه اهللا ليلة يوم األربعاء . املعظم عام ستة ومثانني وستماية
ن وسبعماية فسبحان امللك احلق املبني، وارث األرض ومن عليها، وهو السادس لشهر ذي قعدة عام اثنني وعشري

  :ويف جهة. خري الوارثني
  يهمى عليك برمحة وسالم... يا قرب جاد ثراك صوب غمام 
  ملك كرمي من جنار كرام... بوركت حلداً فيه أي وديعة 

  وزكاه أعراق وجمد سام... ماشيت من حلم ومن خلق رضي 
  أبناء نصر ناصر اإلسالم... مالك من فاسعد بنصر رابع األ

  يف نصر خري اخللق خري مقام... من خزرج الفخر الذين مقامهم 
  يف معدن األحساب واألحالم... يا أيها املوىل املؤسس بيته 

  قد أقصدتك بصائبات سهام... ما للمنية والشباب مساعد 
  ربع احملاسن طامس األعالم... عجلت على ذاك اجلمال فغادرت 

  حنو النهار لسدفة اإلظالم... فمحى الردى من حسن وجهك آية 
  أخىن اخلسوف عليك عند متام... ما كنت إال بدر مت باهراً 

  كاملسك عرفا عند فض ختام... فعلى ضريح أيب اجليوش حتية 
  ترضيه من عدن بدار مقام... وتغمدته رمحة اهللا اليت 
  ؟ومن األعيان والوزراء

  ؟

  أيب الفتح الفهري نصر بن إبراهيم بن

يكىن أبا الفتح، أصلهم من حصن أريول من عمل مرسية، وهلم يف الدولة النصرية مزية خصوا هلا بأعظم رتب 
  .القيادة واستعمل بعضهم يف والية السلطان

  ؟



  حاله

يف ويف السادس عشر لذي قعدة منه، يعين عام عشرة وسبعماية، تو: قال. نقلت من خط شيخنا أب يبكر بن شربين
  .بغرناطة القايد املبارك، أبو الفتح، أحد الوالة واألعيان الذاكرين هللا تعإىل، أوىل النزاهة والوفاء

  ؟

  نصر بن إبراهيم بن نصر الفهري

  ؟نصر بن إبراهيم بن أيب الفتح بن نصرين إبراهيم بن نصر الفهري يكىن أبا الفتح، حفيد املذكور معه يف هذا الباب
  ؟

  حاله

نسيج وحده يف اخلري والعفاف، ولني العريكة، ودماثة األخالق، إىل بعد اهلمة، ومجال : العصر من كتاب طرفة
األهبة، وضخامة التجند، واستجادة املركب والعدة، وارتباط العبادة، استعان على ذلك بالنعمة العريضة بني منادية 

ومنت حال هذا الشهم . معياشة لبنته إليه مبرياث، ومكتسب من جراء املتغلب على الدولة صهره ابن احملروق
النجد، ومشخت رتبته حىت خطب للوزارة يف أخريات أيامه، وعاق عن متام املراد به، إحلاح السقم على بدنه، 

وعلماً يف . ومالزمة الضنا جلثمانه، فمضى لسبيله، عزيز الفقد عند اخلاصة، ذائع الثنا، نقي العرض، صدراً يف الوالة
  .القواد احلماة

  وفاته
وكانت جنازته أخذة هناية . تويف بغرناطة ليلة اجلمعة الثامن والعشرين جلمادى اآلخرة عام مخسة وأربعني وسبعماية

. االحتفال، ركب إليها السلطان، ووقف بإزاء حلده، إىل أن وورى، تنويهاً بقدره، وإشادة ببقاء احلرمة على خلفه
  .ومحل سريره اجلملة من فرسانه وأبناء نعمته

  ومن الكتاب والشعراء
  نزهون بنت القليعي

  .قال ابن األبار، وهو فيما أحسب أبو بكر حممد بن أمحد بن خلف ابن عبد امللك بن غالب الغساين، غرناطية
  حاهلا

وقد جرى شيء من ذلك يف اسم أيب بكر بن قزمان، . كانت أديبة شاعرة، سريعة اجلواب، صاحبة فكاهة ودعابة
  .وأيب بكر بن سعيد. واملخزومي األعمى

  شعرها
لو : دخل األديب أبو بكر الكتندي الشاعر، وهي تقرأ على املخزومي األعمى، فلما نظر إليها، قال أجز يا أستاذ

  :لغوت أخرس من خالخله مث زادت: فأفحم املخزومي زامعاً، فقالت. كنت تبصر من تكلمه
  والغصن ميرح يف غاليله... إليه البدر يطلع من أزرته 



  .والخفاء برباعة هذه اإلجازة، ورفاعة هذا األدب
  :وكتب إليها أبو بكر بن سعيد، وقد بلغه أهنا ختالط غريه من األدباء األعيان

  من عاشق وعشيق... يا من له ألف خل 
  س سد ذاك الطريق... أراك خليت للنا 
  :فأجابته بقوهلا

  صدري سواك وهل غري الرفيع له... حللت أبا بكر حمالً منعته 
  يقدم أهل احلق فضل أيب بكر... وإن كان يل كم من حبيب فإمنا 

  .وحماسنها شهرية، وكانت من غرر املفاخر الغرناطية. وهذه غاية يف احلسن بعيدة
  حرف الصاد

  من األعيان والوزراء

  ذي اجلوشن الضبايب الكليب

  .وهو من أشراف عرب الكوفة الصميل بن حامت بن عمر بن جذع بن مشر بن ذي اجلوشن الضبايب الكليب
  أوليته

فلما قام املختار . قال صاحب الكتاب اخلزايين جده أحد قتلة احلسني بن علي، الذي قام برأسه على يزيد بن معاوية
وملا خرج كلثوم بن عياض غازياً إىل املغرب، كان . ثايراً باحلسني، فرعنه مشر، وحلق بالشام فأقام هبا يف عز ومنعة

ودخل األندلس فيطالعة بلج بن بشر القشريي، فشرف . ضرب عليه البعث يف أشراف أهل الشام الصميل ممن
ورد ابن حيان هذا، وقال يف كتاب هبجة األنفس، وروضة األنس، كان الصميل بن حامت . ببدنه إىل شرف تقدم له

ختار فقتله، وهدم داره، فارحتل هذا جده مشر قاتل احلسني رضي اهللا عنه، من أهل الكوفة، فلما قتله، متكن منه امل
  .ولده من الكوفة، فرأس باألندلس، وفاق أقرانه بالنجدة والسخاء

  حاله
قال، كان شجاعاً، جنداً، جواد، كرمياً، إال إنه كان رجالً أمياً ال يقرأ وال يكتب، وكان له يف قلب الدول، وتدبري 

  .احلروب، أخبار مشهورة
فوقف يسمع، " . وتلك األيام نداوهلا بني الناس " ال، مر الصميل مبعلم يتلو حكى ابن القوطية، ق. من أخباره

ونادى باملعلم، يا هناه كذا نزلت هذه اآلية، فقال نعم، فقال، أرى واهللا سيشركنا يف هذا األمر، العبيد واألراذل 
  .والسفلة

  :وهو القايلقال، كان أبو األجرب الشاعر، وقفاً على أمداح الصميل، : خربه يف اجلود 
  رأيناه على عمد طوال... بين لك حامت بيتاً رفيعا 

  بيوتاً غري ضاحية الظالل... وقد كان ابتىن مشر وعمرو 
  تعتلج األباطح والرمال... فأنت ابن األكارم من معد 

ضره، فكان أبو وقارضه بإجزاله لعطايه، وانتمائه يف ثوابه، بأن أغلظ القسم على نفسه، بأن ال يراه، إال أعطاه ما ح
وقد . األجرب قد اعتمد اجتنابه يف اللقاء، حياء منه، وإبقاء على ماله، فكان ال يزوره إال يف العيدين، قاضياً حلقه



لقيه يوماً مواجهة ببعض الطريق، والصميل راكب، ومعه ابناه فلم حيضره ما يعطيه، فأرجل أحد أبنية، وأعطاه 
  :قصيدة دابته، فضرب يف صنعه، وفيه يقول من

  ال يستطيع هلا العدو ورودا... دون الصميل شريعة مورودة 
  وحويت جمداً ال ينال وجودا... فت الورى ومجعت أشتات العال 

  سيفا وال محل النساء وليدا... فإذا هلكت فال حتمل فارس 
حلروب، سديد الرأي، وكان صاحب أمره واله األندلس قبل األمويني، هلم األمساء، وله معىن اإلمرة، وكان مظفر ا

وأوقع باليمانية وقايع كثرية، منها وقيعة شقندة، ومل يكن باألندلس مثلها، أثخن فيها . شهري املوقف، عظيم الصرب
  .القتل باليمانية

وكان أبياً للضيم، حمامياً عن العشرية، كلم أبا اخلطار األمري، يف رجل من قومه، انتصر به، فأفجمه، ورد : أنفته قال
فلما خرج قال له بعض من على باب األمري، يا أبا اجلوشن ما بال عمامتك . ، فأمر به، فتمتع ومالت عمامتهعليه

  .مايلة، فقال إن كان يل قوم فسيقيموهنا، وخرج من ليلته، فأفسد ملكه

اهلوادة يف أمر وفاؤه وخرب وفائه مشهور، فيما كان من جوابه لرسويل عبد الرمحن ابن معاوية إليه، مبا قطع به رجاء 
  .أمريه، يوسف بن عبد الرمحن الفهري، والتستر مع ذلك عليهما، فلينظر يف كتاب املقتبس

  دخوله غرناطة

وملا صار األمر إىل عبد الرمحن بن معاوية، صقر بين أمية، وقهر األمري يوسف الفهري، ووزيره الصميل، إذ عزله 
ومل يلبثا أن نكثا، وحلقا فحص غرناطة، ونازهلما األمري عبد . ةالناس، ورجع معه يوسف الفهري والصميل إىل قرطب

الرمحن بن معاوية يف خرب طويل، واستنزهلما عن عهد، وعاد اجلميع إىل قرطبة، وكان يوسف والصميل يركبان إىل 
لقد  .ويقول ما رأيت مثله رجالً. وكان عبد الرمحن بن معاوية يسترجع. القصر كل مجعة إىل ا، مضيا لسبيلهما

  .صحبين من إلبرية إىل قرطبة، فما مست ركبيت ركبته، وال خرجت دابته عن دابيت
  ومن الكتاب والشعراء

  صفوان بن إدريس التجييب
  .صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عيسى بن إدريس التجييب من أهل مرسية، يكىن أبا جبر

  حاله
تعاً من الظرف، ريان من األدب، حافظاً، حسن اخلط، سريع البديهة، ترف كان أديباً، حسيباً جليالً، أصيالً، مم

النشأة، على تصاون وعفاف، مجيالً سرياً، مسحاً ذكياً، مليح العشرة، طيب النفس، ممن تساوى حظه يف النظم 
  .والنثر، على تباين الناس يف ذلك

  مشيخته
إدريس، وأيب بكر بن مغاور، وأيب احلسن بن القامي، وأيب روى عن أبيه وخاله، ابن عم أبيه القاضي أيب القاسم بن 

رجال بن غلبون، وأيب عبد اهللا بن محيد، وأيب العباس بن مضاء، وأيب القاسم بن حبيش، وأيب حممد احلجري، وابن 
  .وأجاز له أبو القاسم ابن بشكوال. حوط اهللا، وأيب الوليد بن رشد

بيع بن سامل، وأبو عبد اهللا ابن أيب البقاء، وأبو عمر بن سامل، وحممد بن أبو إسحق اليابري، وأبو الر: من روى عنه



  .حممد بن عيشون
  تواليفه

زاد املسافر، وكتاب الرحلة، وكتاب العجالة سفران يتضمنان من نظمه ونثره، أدباً ال كفاء : له تواليف أدبية منها
  .مبا ظهرت عليه بركته يف حكايات كثرية .وانفرد من تأبني احلسني رضي اهللا عنه، وبكاء أهل البيت. له

  شعره
  :ثبت من ذلك يف العجالة قوله

  توقان من دمعي وغيث مساء... جاد الزمان بأنه اجلرعاء 
  والغيم حق البانة الغيناء... فالدمع يقضى عندها حق اهلوى 

  تلك املقاصر من مهي وظباء... خلت الصدور من القلوب كما خلت 
  ذخر الصديق ألجمد األشياء... منا ولقد أقول لصاحيب وإ

  ناديت من إن تصغيا لنداء... يا صاحيب وال أقل إذا أنا 
  حىت ترى كيف انسكاب املاء... عوجاً حبار الغيم يف سقى احلما 

  منضي هبا حكماً على الظرفاء... ونسن يف سقي املنازل سنة 
  حىت تبسم زهره لبكاء... يا منزالً نشطت إليه عربيت 

  أن املدامع أصدق األنواء... قبل مزار ربعك عاملا  ما كنت
  والدهر ناسخ سدة برخاء... يا ليت شعري والزمان تنقل 
  خفاقة األغصان واألفياء... هل نلتقي يف روضة موشية 

  ما فيه سخمة أعني الرقباء... وننال فيها من تألفنا ولو 
  ءقد قلدت بآليل األندا... يف حيث أتلعت الغصون سوالفاً 

  عيين عذار اآلسة امليساء... وجرت ثغور اليامسني فقبلت 
  رمد أمل مبقلة زرقاء... والورد يف شط اخلليج كأنه 

  زهر النجوم تلوح باخلضراء... وكأن غصن الزهر يف خضر الرىب 
  للروض خيربه بطول بقاء... وكأمنا جاء النسيم مبشراً 

  مي سخاءبدراهم األزهار ر... فكساه خلعة طيبه ورمى له 
  بالعذر عنه نغمة الورقاء... وكأمنا احتقر الصنيع فبادرت 

  كاخلود يف موشية خضراء... والغصن يرقص يف حلى أوراقه 
  طرباً وقهقه منه جري املاء... وافتر ثغر األقحوان مبا رأى 

  فكأنه قد كان يف اإلغفاء... أفديه من أنس تصرم فانقض 
  المها سبب لطول عناءوك... مل يبق منه غري ذكر أو مىن 

  إن الرقاع لتحفة النبهاء... أو رقعة من صاحب هي حتفة 
  إن الكتاب حتية الظرفاء... كبطاقة الومسي إذ حيا هبا 

  :وقال مراجعاً عن كتاب أيضاً. وهي طويلة
  ذرى بوروده أنسى قبابا... أال مسح الزمان به كتابا 



  ستجابادعا هبما لربئي فا... فال أدري أكان حتت وعد 
  فليت الدهر سين يل إيابا... وقد ظفرت يدي بالغنم منه 

  قنعت ميثله علقاً لبابا... فلو مل أستفد شيئاً سواه 
  فدعين مبثله علقاً لبابا... إذا أحرزت هذا يف اغترايب 

  فهل وجهت طرساً أم شهابا... رمجت بأنه شيطان مهي 
  ذابايذكرين مشايلك الع... رشقت به رضاب الود عذباً 

  ولكن خلت قوهلم تصابا... وكدت أجر أذيايل نشاطاً 
  فتحت بفضه للروض بابا... فضضت ختامه عىن كأين 
  لكي أستودع الزهر السحابا... فكدت أبثه يف جفن عيين 

  خشيت عليه أن يفىن التهابا... وكنت أصونه يف القلب لكن 
  لكنت على كتابكم اجلوابا... ولو أن الليايل ساحمتين 

  وأجزل من ثنايكم الثوابا... بلى عندكم بالشكر عذرا فأ
  وقيدت غرضي إال اخلطايا... ولكن الليايل قيدتين 

  سالماً أو مناما أو كتابا... فما تلقاين األحباب إال 
  ألن السهم مهما ريش صابا... ألمر ما يقص الدهر رشي 

  ولو أصغيت مل أرفع جوابا... وعاذلة تقول ولست أصغي 
  أقل من أن أضيق هبا جنابا... الدواهي وهي عندي ختوفين 

  وقاراً واحتساباً واصطبارا... إذا طرقت أعد هلا قراها 
  عرين الليث ال خيشى الذبابا... وما مثلي خيوف بالدواهي 

  وهل تسترقص الريح اهلضابا... تعاتبين فال يرتد طريف 
  مألت مسامع الدنيا عتابا... ولو أن العتاب يفيد شيئاً 

  فما صمتت وال قالت صوابا... وقد وصيتها بالصمت عين 
  عهدت هبا القرارة والشبابا... تعنفين على تركي بالداً 

  إذا ما فارق السيف القرابا... تقول وهل يفل السيف إال 
  إذا قط اجلماجم والرقبا... فقلت وهل يضر السيف فل 
  ابحيل السهل من ركب الصع... خبوض اهلول تكتسب املعايل 
  وليث البيت يفترس الذبابا... فليت الغاب يفترس األناسي 

  لكانت كل طائرة عقابا... ولو كان انقضاض الطري سهالً 
  أسري عزامي تفرى الصالبا... دعيين والنهار أسري فيه 
  تبيض فودها هرماً وشبابا... أغازل من غزالته فتاة 

  اباوإن ملت توارت يل احتج... إذا شاءت مواصليت جتلت 
  ولو نيل األماين ملا أصابا... وأسري الليل ال ألوي عنانا 

  وأزجر من دجنته غرابا... أطارح من كواكبه كماما 



  وخضراً مثل خاطري انسيابا... وأركب شهباً غرياً كباعي 
  جهاز البيت استلب استالبا... وآخذ من بنات الدهر حقي 
  اكتسابا وال أرضى خبطتها... ولست أذيل باملدح القوايف 
  إذا طيبت باملسك الكالما... أأمدح من به أهجو مدحيي 
  أرد الصمت بينهما حجابا... سأخزهنا عن األمساع حىت 

  سيوفاً أو جياداً أو صحابا... فلست مبادح ما عشت إال 
  أناجي لو مسعت إذا أجابا... أبا موسى وإين أخى وداد 
  اإلياباطوته الريح مل ترج ... ولكن دون ذلك مهمة لو 

  إذا بر األشقة االنتسابا... أخى بر املودة كل بر 

  شققت عليه من فكري عبابا... بعثت إليك من نظمى بدر 
  فأغين الشعر عن شخصي ونابا... عداين الدهر إن يلقاك شخصي 

 وقال يف الغرض الذي نظم فيه الرصايف من وصف بلده، وذكر إخوانه ومعاهده، مساجالً يف العروض والروى،
  .عقب رسالة مساها رسالة طراد اجلياد يف امليدان، وتنازع اللدان واإلخوان، يف تنفيق مرسية على غريها من البلدان

  فينشر عين ماء غريته نثراً... هل رسول الربق يغتنم األجرا 
  فأقضيه دمع العني من نقطة حبراً... معاملة أربو هبا غري مذنب 

  يقر بعني القطر أن تشرب القطرا ...ليسقين من تدمري قطرا حمبباً 
  توفيه عيين من مدامعها تربا... ويقرضه ذوب اللجني وإمنا 
  سجية ماء البحر أن يذوي الزهرا... وما ذاك تقصرياً هبا غري أنه 

  خمافة أن حتمى بزفريت احلرا... خليلي قوما فأحبسا طرق الصبا 
  الصغرا بآية ما تسري من اجلنة... فإن الصبا ريح على كرمية 

  ولوال توخي الصدق مسيتها الكربا... خليلي أعين أرض مرسية املنا 
  نواسم آدايب معطرة نشرا... حملي بل جوى الذي عبقت به 

  فجعت بريش العزم كي ألزم الوكرا... ووكري الذي منه درجت فليتين 
  جمرهتا هنراً وأجنمها زهرا... وما روضة اخلضراء قد شلت هبا 

  وقد فضحت أزهار ساحتها الزهرا... ليج جمرة بأهبج منها واخل
  وما كنت أعتد الصبا قبلها مخرا... وقد أسكرت أزهار أغصاهنا الصبا 
  وزهر الرىب ولدت آدايب الغرا... هنالك بني الغصن والقطر والصبا 
  تعلم نظام النثر من ها هنا شعرا... إذا نظم الغصن احليا قال خاطري 

  تعلمت حل الشعر أسبكه نثرا... الرىب  وإن نثرت ريح الصبا زهر
  ومل أر روضاً غريه يقررئ السحرا... فوايد أسحار هناك اقتبستها 

  فتمأل فاه من أزاهرها دراً... كأن هزيز الريح ميدح روضها 
  من اجلرف األعلى إىل السكة الغرا... أيارنقات احلسن هل فيك نظرة 

  لتها أختها األخراأغري إذ غاز... فأنظر من هذي لتلك كأمنا 



  وقدت هلا أوراقها حلالً خضرا... هي الكاعب احلسناء متم حسنها 
  وما عادة احلسناء أن تنقد املهرا... إذا خطبت أعطت دراهم زهرها 

  وقامت بعرس األنس قينة أيكة أغاريدها تسترقص الغصن النضرا
  ولكنه ال يستطيع هبا قصرا... فقل يف خليج يلبس احلوت درعه 

  كصفحة سيف ومسها قبعة صضرا... ما بدا فيها اهلالل رأيته  إذا
  بسطر جلني ضم من ذهب عشرا... وإن الح فيها البدر شبهت متنه 

  لنهر يود األفق لو زاره فجرا... ويف جريف روض هناك جتافيا 
  وقد بكيا من رقة ذلك النهرا... كأهنما خال صفاء تعاتبا 

  ن األنس ما فيه سوى أنه مرام... وكم يل بالباب اجلديد عشية 
  فأجلت سياط الربق أفراسها الشقرا... عشيات كأن الدهر غص حبسنها 

  إذا ركبت محراً ميادينها الصفرا... عليهن أجرى خليل دمعي بوجنيت 
  سقتك دموعي إهنا مزنة شكرا... أعهدي بالغرس املنعم دوحه 
  كراتقضت أمانيه خملدهتا ذ... فكم فيك من يوم أغر حمجل 

  تود الثريا أن تكون له حنرا... على مذنب كالنحر من فرط حسنه 
  نقا الرملة البيضاء فالنهر فاجلسرا... سقت أدمعي والقطر أيهما انربى 

  ملا فارقت عيين وجوههم الزهرا... وإخوان صدق لو قضيت حقوقهم 
  ملا بت أستحلي فراقهم املرا... ولو كنت أقضي حق نفسي ومل أكن 

  وهل تستجري العني أن تفقد الشقرا... رت هذا البعد إال ضروة وما اخت
  أراد بذاك اهللا أن أعتب الدهرا... قضى اهللا أن ينأى يب الدهر عنهم 

  وما عادة املشغوف أن حيمد اهلجرا... وواهللا لو نلت املنا ما محدهتا 
  مرام جيد الركب يف طيها شهرا... أيانس باللذات قليب ودوهنم 

  وصاداً ونوناً قد تقوس واصفرا... ي الليل راء وحرفة ويصحب هاد
  فال خرباً منهم لقيت وال خربا... فديتهم بانوا وضنوا بكتبهم 

  ولكن عراب اخليل ال حتمل الزجرا... ولوال عال مهاهتم لعتبتهم 
  حبيث جعلت الليل يف ضربه حربا... ضربت غبار البيد يف مهرق السرى 

  وطرحاً وجتميالً فأخرج يل صفرا... عدة وحققت ذاك الضرب مجعاً و
  يطارحين كسراً أما حيسن اجلربا... كأن زماين حاسب متعسف 

  فيمدحين سراً ويشتمين جهرا... فكم عارف يب وهو حيسب رتبيت 
  وقلت لسرب الشعر ال هتم الفكرا... لذلك ما أعطيت نفسي حقها 

  ن تألف اخلدراومن خلق العذراء أ... فما برحت فكري عذاري قصايدي 
  فإن مع العذر الذي يتقى يسرا... ولست وإن طاشت سهامي بايس 

  :ومن مقطوعاته
  له سواد القلب منها غسق... يا قمرا مطلعه أضلعى 



  فناب فيها لوهتا عن شفق... ورمبا استوقد نار اهلوى 
  وصدتين يف شرك من حدق... ملكتين يف دولة من صبا 

  يف البحر منه شعلة الحترق ...عندي من حبيبك ما لو سرت 
  :ومن مقطوعاته أيضاً

  سوى جناحاً للغرام وطارا... قد كان يل قلب فلما فارقوا 
  بني اجلوانح لوعة وأوارا... وجرت سحاب بالدموع فأوقدت 

  ماء ويقمر يف ضلوعي نارا... ومن العجايب أن فيض مدامعي 
  :هوشعره الرمل والقطر كثرة، فلنختم له املقطوعات بقول

  ومل أزل يف جترمي ساه... قالوا وقد طال يب مدى خطئ 
  فقلت أعددت رمحة اهللا... أعددت شيئاً نرجو النجاة به 

  نثره

ألن قدره، دام عمره، وامتثل هنيه الشرعي وأمره، أعلى : كتب يهين، قاضي اجلماعة أبا القاسم بن بقي من رسالة
كيف يهنأ بالقعود لسماع دعوة الباطل، وملعاناة اإلنصاف . حلىرتبة، وأكرم حمالً، من أن يتحلى خبطة هي به تت

أما لو علم املتشوقون إىل خطة األحكام، املستشرقون إىل . املمطول من املاطل، والتعب يف املعادلة، بني ذوي اجملادلة
نف، واملساواة ما هلا من التبسط واالحتكام، ما جيب هلا من اللوازم، والشروط اجلوازم، كبسط الكنف، ورفع اجل

بني العدو وذي الذنب، والصاحب باجلنب، وتقدمي ابن السبيل، على ذي الرحم والقبيل، وإيثار الغريب على 
القريب، والتوسع يف األخالق، حىت ملن ليس له من خالق، إىل غري ذلك مما علم قاضي اجلماعة أحصاه، واستعمل 

هلم، وأضربوا عن ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم، اللهم إال من خللقه الفاضل أدناه وأقصاه، جلعلوا مخوهلم ما مو
أوتى بسطة يف العلم، ورسا طوداً يف ساحة احللم، وتساوى ميزانه يف احلرب والسلم، وكان كقاضي اجلماعة، يف 

غلظة يف ال لل. املماثلة بني أجناس الناس، فقصاراه أن يتقلد األحكام لألجر، ال املتعسف والزجر، ويتوالها للثواب
فإذا كان . رد اجلواب، ويأخذها حلسن اجلزاء، ال لقبح االستهزاء، ويلتزمها جلزيل الذخر ال لإلزراء والسخر

كذلك، وسلك املويل هذا السالك، وكان كقاضي اجلماعة وال مثل له، ونفع احلق به علله، ونقع غلله، فيومئذ هتنأ 
  .ضاءبه خطة القضاء، ويعرف ما هللا عليه من اليد البي

  .وحماسنه يف النثر أيضاً مجة

ومن أخباره أنه رحل إىل مراكش متسبباً يف جهاز بنت بلغت التزويج، وقصد دار اإلمارة مادحاً، فما تيسر له شيء 
من أمله، ففكر يف خيبة قصده، وقال لو كنت تأملت جهة اهللا، ومدحت املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وآل بيته 

مث استغفر اهللا يف توجهه األول، وعلم أن ليس على غري الثاين من معول، . مبحمود عملي الطاهرين، لبلغت أملي
فلم يكن إال أن صوب حنو هذا القصد سهمه، وأمضى فيه عزمه، وإذا به قد وجه عنه، وأدخل على اخلليفة، فسأله 

صلى اهللا عليه وسلم يف النوم  فأخربه مفصحاً به فأنفذه وزاده عليه، وأخربه أن ذلك لرؤيا رسول اهللا. عن مقصده
  .فانفصل مويف األغراض، واستمر يف مدح أهل البيت حىت اشتهر يف ذلك. بأمره بقضاء حاجته

  وفاته



سنة مثان وتسعني ومخسماية، وسنه دون األربعني سنة، وصلى عليه أبوه، فإنه كان مبكان من الدين والفضل رمحة 
اطة، ملا امتدح القايد أبا عبد اهللا بن صناديد مبدينة جيان، حسبما يظهر اهللا عليه، وتلقيت من جهات، أنه دخل غرن

  .من عجالته، من غري حتقيق لذلك
  صاحل بن يزيد بن صاحل بن موسى بن أيب القاسم

  ابن علي بن شريف النفري

  .من أهل رندة، يكىن أبا الطيب
  حاله

وله . نظم يف ذلك. ه مشاركة يف احلساب والفرايضوعند. قال ابن الزبري، شاعر جميد يف املدح والغزل، وغري ذلك
وكان يف اجلملة . تواليف أدبية، وقصايد زهدية، وجزء على حديث جربيل عليه السالم، وغري ذلك مما روى عنه

وكان ال يفارق . تكر لقائي إياه، وقد أقام مبالقة أشهراً، أيام إقراءي. معدوداً يف أهل اخلري، وذوي الفضل والدين
  .إقراءي، وأنشدين كثرياً من شعره جمالس

وقال ابن عبد امللك، كان خامتة األدباء باألندلس، بارع التصرف يف منظوم الكالم ومنثوره، فقيهاً حافظاً، فرضيا، 
وله مقامات بديعة يف أغراض شىت، وكالمه . متفنناً يف معارف شىت، نبيل املقاصد، متواضعاً، مقتصداً يف أحواله

  .دوننظما ونثرا، م
  مشيخته

روى عن آباء احلسن أبيه، والدباج، وابن الفخار الشريشي، وابن قطرال، وأيب احلسن بن زرقون، وأيب القاسم بن 
  .اجلد
  تواليفه

ألف جزءا على حديث جربيل، وتصنيفاً يف الفرايض وأعماهلا، وآخر يف العروض، وآخر يف صنعة الشعر مساه الوايف 
  .ري مساه روضة األنس، ونزهة النفسيف علم القوايف وله كتاب كب

  دخوله غرناطة
  :وكان كثري الوفاد على غرناطة، والترد إليها، يسترفد، ملوكها، وينشد أمراءها، والقصيدة اليت أوهلا

  أواصليت يوماً وهاجريت ألفاً
 خيرج عن بعض بساتني وقد أوعز إليه أال. أخربين شيخنا أبو عبد اهللا اللوشي، أنه نظمها باقتراح السلطان رمحه اهللا

  .امللك، حىت يكملها يف معاضة حممد بن هاين اإللبريي
  شعره

فمن ذلك قوله رمحه اهللا يف غرض املدح من . وهو كثري، سهل املأخذ، عذب اللفظ، رايق املعىن، غري مؤثر للجزالة
  :السلطانيات

  وقد أغرى به الشوق والغرام... سرى واحلب أمر ال يرام 
  إذا نام احلوادث ال تنام... ال وشاة وأغفى أهلها إ

  ورمبا نفع السقام... وما أخفا بني القوم إال ضناً 
  وبني القبض والبسط القوام... فنال هبا على قدر مناه 



  وخري احلب ما فيه اختتام... وأشهى الوصل ما كان اختالسا 
  من الدنيا للذته دوام... وما أحلى الوصال لو أن شيئاً 

  وقد يبكي الغريب املستهام... اق بغري أرضي بكيت من الفر
  أمثلى يف صبابته يالم... أعاذليت وقد فارقت إلفي 

  يكون أرق من قليب احلمام... أأفقده فال أبكي عليه 
  وهل ينسى حملبوب ذمام... أأنساه فأحبه كصربي 

  ومثلي ال ينهنهه املالم... رويداً إن بعض اللوم لوم 
  على قلب يطري به اهليام...  ويوم نوى وضعت الكف فيه
  تفيض دماً ألحرقها الضرام... ولوال أن سفحت به جفوناً 

  تنكر يل وعرفه التمام... وليل بته كالدهر طوالً 
  بزهر الزهر والشوق الكمام... كأن مساه زهر جتلى 

  عليه من مالحه لثام... كأن البدر حتت الغيم وجه 

  زجاجة واملداموقد رق ال... كأن الكوكب الدري كأس 
  قسي والرجوم هلا سهام... كأن سطور أفالك الدراري 
  ندي والنجوم به ندام... كأن مدار قطب بنات نعش 

  حوار والسهى فيها غالم... كأن بناته الكربى جوار 
  على لباهتا منها نظام... كأن بناته الصغرى مجان 

  كأين عاشق وهي الذمام... كواكب بت أرعاهن حىت 
  جيوب األفق واجناب الظالم... زقت كسف الثريا إيل أن م

  قراباً ينتضي مسنه حام... فما خلت انصداع الفجر إال 
  بوجهك أيها امللك اهلمام... وما شبهت وجه الشمس إال 

  فللبدر املالحة والتمام... وإن شبهته بالبدر يوماً 
  كأنك يف حمياه ابتسام... هتلل منه حسن الدهر حىت 

  كأنك المسها ألف والم... من معال  وعرف ما تنكر
  صنائعه كغرته وسام... ومل العني منك جالل موىل 

  فقد خبست وقد خدع الغمام... إذا ما قيل يف يده غمام 
  يراع بذكره اجليش اللهام... وحشو الدرع أروع غاليب 
  على أمر فسلم يا سالم... إذا ما سل سيف العزم يوما 

  فما يدري أحمياً أم محام.. .تناهى جمده كرماً وبأساً 
  سراة من بين نصر كرام... منته للمكارم واملعايل 

  ولوال املسك ما طاب اخلتام... هم األنصار هم نصروا وآووا 
  ولوال اجلد ما قطع احلسام... وهم قادوا اجليوش لك فتح 

  جواراً ال يذم وال يضام... وهم منحوا اجلزيرة من محاهم 



  وسلم حتيته سالم... واصي فمن حرب تشيب له الن
  وغب السلم نصر مستدام... بسعدك يا حممد عز دين 
  حبمد اهللا قد سهل املرام... وكان مرامه صعباً ولكن 

  وما للعروة الوثقى انفصام... أدام اهللا أمرك من أمري 
  ومعىن أنت وللفظ األنام... وروح أنت واجلسم املعايل 

  لثم كفك والسالمكفاه ... إذا ما ضاقت الدنيا حبر 
  :ومن شعره أيضاً

  وصالك ما أحلى وهجرك ما أجفا... أواصليت يوماً وهاجريت ألفاً 
  فعاد عليالً عاد كالطيف أم أخفا... ومن عجب للطيف أن جاء واهتدى 

  ويا شاهداً لوال التعلل ما أغفا... فيا سايراً لوال التخيل ما سرى 
  أجفى منك طبعاً وال أشفاومل أرى ... أمل فأحياين وويل فراعين 

  إىل أن تثىن عطفه فانثين عطافا... بعيين شكواي للغرام وتيهه 
  وال قبلة تكفي وال لوعة تطفا... فعانقته شوقاً وقبلته هوى 

  :ومن نزعاته العجيبة قوله، وقد سبق إىل غرضه غريه
  أما هواك فال يبقى وال يذر... يا طلعة الشمس إال إنه قمر 

  وفيهما القاتالن الغنج واحلور... ن عينيك يل ومىت كيف التخلص م
  ولو هنى الناهيان الشيب والكرب... وكيف يسلى فؤادي عن صبابته 
  وعندك احلالتان النفع والضرر... أنت املنا واملنايا فيك قد مجعت 
  ومنك يل الشافيان القرب والنظر... ويل من الشوق ما ال دواء له 
  لو ساعد املسعدان الذكر والقدر... قي ويف وصالك ما أبقى به رم

  لو يذهب املانعان الدمع والسهر... وكان طيف خيال منك يقنعين 
  من بعده املهلكان الغم والغري... يا نابياً مل يكن إال ليملكين 

  واستوحش املؤنسان السمع والبصر... ما غبت إال وغاب اجلنس أمجعه 
  ه الساجدان النجم والشجريعنو ل... مبا تكن ضلوعي يف هواك مبن 

  إذا مضى اهلاديان العني واألثر... إدرك بقية نفس لست مدركها 

  يبكي له القاسيان الدهر واحلجر... ودل حرية مهجور بال سبب 
  إذا نبا املذهبان الورد والصدر... وإن أبيت فلي من ليس يسلمين 

  والظفريف ضمنها املبهجان اليمن ... مؤيداً مللك باآلراء حيكمها 
  خانت القدمان البيض والسمر... من كاألمري أىب عبد اآلله إذا ما 

  إذا استوى املهطعان الصر والصرب... الواهب اخليل آالفا وفارسها 
  ونعمت احلليتان البأس واخلفر... واملشبه الليث يف بأس ويف خطر 

  كما مشى الصاحبان الشاة والنمر... تأمن الناس يف أيامه ومشوا 
  فما ير الدايالن اخلوف واحلذر... ما كان من خوف ومن حذر  وزال



  وحبذا الطيبان اخلرب واخلرب... رأيت منه الذي كنت أمسعه 
  كأهنا الرايقان الظل والزهر... ما شيت من شيم عليا ومن شيم 
  ينسى به األجودان البحر واملطر... ومنا أردت من إحسان ومن كرم 

  كأهنا النهران الشمس والقمر ...وغرة يتألأل من مساحتها 
  مل يسهل األصعبان البني واخلطر... إيه فلوال دواع من حمبته 

  كما اقتضى املربمان احلل والسفر... نأيت عنه اضطرارا مث عدت له 
  فحسيب احملسبان الظل والثمر... فإن قضى اهللا أن يقضي به أملي 

  سؤل والوطرأن يبلغ الغايبان ال... ولست أبعد إذ واحلال متسع 
  :قال يف الليل والسهر. ومن شعره يف أغراض متعددة

  فالدهر عندي سرمد... أطال ليلى الكمد 
  وما أظن أنه لليلة اهلجر غد

  ال أستطيع أرقد... أقد هنياً إنين 
  وأدمع تضطرد... لواعج ما تنطفي 

  وأين مين الكبد... وكبدي كبد اهلوى 
  واهللا مايل جلد... وال تسل عن جلدي 

  :ومن شعره أيضاً يف املقطوعات
  بزورة من رشاً نافر... وليلة قصر من طوهلا 

  فأدغم األول واآلخر... أستوفر الدهر هبا غالطاً 
  :وقال من قصيدة مغربة يف اإلحسان

  والفجر قد فجر هنر النهار... وليلة نبهت أجفاهنا 
  راروالشهب مثل الشهب عند الف... والليل كاملهزوم يف يوم الوغا 

  وطولب النجم بثأر فثار... كأمنا استخفى السهى خيفة 
  وطارح النسر أخاه فطار... لذاك ما شابت نواصي الدجى 

  عن غرة غري منها الشفار... ويف الثريا قمر سافر 
  إذ صار كالعرجون عند السرار... كأن عنقوداً هبا ماثل 
  وكفها تفتل منه سوار... كأهنا تسبك ديناره 

  حتكم الفجر عليها فجار... ماء مظلومة كأمنا الظل
  إقبال دنيا بعد ذل افتقار... كأمنا الصبح ملشتاقه 

  وجه أيب عبد اآلله استنار... كأمنا الشمس وقد أشرقت 
  :ويف وصف البحر واألهنار وما يف معىن ذلك

  من مل ير البحر يوما ما رأى عجبا... البحر أعظم مما أنت حتسبه 
  مثل السماء إذا ما ملئت شهبا... زورق  طام له حبب طاف على

  :وقال يف وصف هنر



  جنوم بأكناف اجملرة تزهر... وأزرق حمفوف بزهر كأنه 
  كما سل عن غمد حسام جموهر... يسيل على مثل اجلمان مسلسال 
  حىت حباب بالنسيم مكسر... وقد صافح األدواح من صفحاته 
  وجه الغدير فمغفر وما كان يف... فما كان يف عطف اخلليج قالمة 

  :ويف العقل والتغرب
  لو الزم اإلنسان إيثاره... ما أحسن العقل وآثاره 

  كما يصونه احلر أسراره... يصون بالعقل الفىت نفسه 
  حيتاج أن يعرف مقداره... ال سيما إن كان يف غربة 

  :ومن وصفه اجليش والسالح
  جرت ذيول اجلحفل اجلرار... وكتيبة بالدرعني كثيفة 

  زفت هبا الرايات كاألزهار... روض املنايا بينها القضب اليت و
  أسد الشرى بني القنا اخلطار... فيها الكماة بنو الكماة كأهنا 

  خلقت وجوههم من األقمار... متهللني لدى اللقاء كأهنم 
  بيمينه قدر من األقدار... من كل ليث فوق برق خاطف 

  على األعمار فيصب آجاالً... من كل ماض قد تقلد مثله 
  لبسوا القلوب على الدروع وأسرعوا ألكفهم ناراً ألهل النار

  حنق العدا ومحية األنصار... وتقدموا وهلم على أعدايهم 
  وبكى الصليب لذلة الكفار... فارتاع ناقوس خبلع لسابه 
  وقد أصبحو خرياً من األخبار... مث انثنوا عنه وعن عباده 

  :ويف السيف
  على اعتدال فلم خيمد ومل يسل... ء ومن هلب وأبيض صيغ من ما

  كأمنا هو مطبوع من األجل... ماضي الغرار يهاب العمر صولته 
  حسناً وأقطع من دين على مال... أهبى من الوصل بعد اهلجر منظره 

  وأمسر ظن ما كل سابغة فخاض كاألمي يستشفى من النهل
  قد معتدلمن لوعة مبليح ال... هام الكماة به حباً وال عجب 

  حسبته عاشقاً يبكي على طلل... إذا الطعني تلقاه وأرعفه 
  :ومن ذلك قوله يف وصف قوس

  بأهداف اجلفون هلا نباال... تنكبها كحاجبه وسوى 
  حتمل فوق عاتقه هالال... فلم أر قبله بدراً منريا 
  :ومن ذلك وصف قلم

  تظن به احلب ممن حنل... وأصفر كالصب يف رونق 
  يطول الرماح وإن مل يطل... حديد السبات  بديع الصفات

  ويفعل ما فعل الظبا والذبل... يعرب عما وراء الضمري 



  :ومن ذلك قوله فيما يظهر منها
  والفصل بينهما ال شك من فهم... تفاخر السيف فيما قيل والقلم 

  وحبذ اخلطتان احلكم واحلكم... كالمها شرف اهللا درمها 
  :اةومن ذلك قوله يف سكني الدو

  من شبيه يف املرهفات الرقاق... أنا صمصامة الكتابة مايل 
  وكأين يف القطع يوم فراق... فكأين يف احلسن يوم وصال 
  :ومن ذلك قوله يف املقص

  وإن وصفا بضم واعتناق... ومعتنقني ما اشتهرا بعشق 
  سوى معىن القطيعة والفراق... لعمر أبيك ما اعتنقا ملعىن 

  :وردومن ذلك قوله يف ال
  لو إنه دامي الورود... الورد سلطان كل زهر 
  ما أشبه الورد باخلدود... بعد خدود املالح شيء 
  :ومن ذلك قوله يف اخلريي

  فيه ملن ينظر سر عجيب... وأزرق كمثل السماء 
  كأمنا الصبح عليه رقيب... شح مع الصبح بأنفاسه 

  ملا رأى الليل هنار األريب... وباح بالليل بأسراره 
  :ومن ذلك قوله يف الرحيان

  يروق حبسن منظره العيونا... وأخضر فستقي اللون غض 
  وزاد على امسه ألفاً ونونا... أغار على الترنج وقد حكاه 

  :وقال من مجلة قصايده املطوالت، اليت تفنن فيها رمحه اهللا
  وجارية تسقى وساقية جتري... وغانية يغىن عن العود صوهتا 

  يرف على حافاهتا الزهر كالزهر... يل جمرة حبيث جير النهر ذ
  بألوية بيض على أسل مسر... وقد هزت األرواح خصر كتايب 

  سيوف سواقيها على دارع النهر... رمى قزح نبالً إليها فجردت 
  جتفف دمع الطل عن وجنة الزهر... وهبت صبا جند فجرت غاليال 

  لطرس كالتربوكاأللفات القضب وا... كأن بصفح الروض وشى صحيفة 
  مفضضة فيها فصوص من الترب... كأن به األقحوان خوامتا 

  ترقرق يف أجفاهنا أدمع القطر... كأن به النرجس الغض أعيا 
  يرى أن جنح الليل أكتم للسرر... كأن شذا اخلريي زورة عاشق 

  :وقال يف وصف الرمان
  فمثلها ببديع احلسن منعوت... هللا رمانة قد راق منظرها 

  والشحم قطن واحلب ياقوت... حق هلا قد ضم داخله القشر 



  البعض من سج والبعض من ذهب... أنظر إىل جذر يف اللون خمتلف 
  :ومن ذلك قوله يف اجلزر

  زهر أو قلت مشع فقل مشع بال هلب... إن قلت قصب فقل قصب بال 
  :ويف االغتراب وما يتعلق به مما يقرب من املطوالت

  فال وطن لديه وال حبيب... غريب كما يلقى غريب 
  وليس غريباً أن يبكي غريب... تذكر أصله فبكى اشتياقا 
  جرى فجرى له الدمع السكوب... ومما هاج أشواقي حديث 

  أمل تر كيف تنشق القلوب... ذكرت به الشباب فشق قليب 
  فما زمن الصبا إال عجيب... على زمن الصبا فليبك ومثلي 

  ر الشيء يعرف إذ يغيبوقد... جهلت شبيبيت حىت تولت 
  بالداً ال يضيع هبا أديب... أال ذكر اآلله بكل خري 
  وريح هوائها مسك رطيب... بالد ماؤها عذب زالل 
  يكاد من احلنني له يذوب... هبا قلىب الذي قلىب املعىن 

  كالنا بعد صاحبه كئيب... رزقت الصرب بلني أيب وأمي 
  يريب ملا يريبودع ما ال ... أال فتوخ بعدى من أؤاخي 

  فإن الفجر أوله كذوب... وال حتكم بأول ما تراه 
  يشيب هبوله من ال يشيب... إال إنا خلقنا يف زمان 

  وعيشي ال يلذ وال يطيب... وقد لذ احلمام وطاب عندي 
  هتني احلر والبلوى ضروب... حلى اهللا الضرورة فهي بلوى 
  العيوبوال ختفى مع الفقر ... رأيت املال يستر كل عيب 

  كفقد الروح ذا من ذا قريب... وفقد املال يف التحقيق عندي 
  وما أن كل جمتهد مصيب... وقد أجهدت نفسي يف اجتهاد 
  ولو جتري لعاش هبا اللبيب... وقد جتري األمور على قياس 

  فما يقضي هبا أرباً أريب... كأن العقل للدنيا عدو 
  إال ذنوب فما حسناته... إذا مل يرزق اإلنسان خبتاً 

  :ومن نسيبه قوله يف بادرة من محام
  عن مثل ماء الورد بالعناب... برزت من احلمام متسح وجهها 
  كالطل يسقط من جناح غراب... واملاء يقطر من ذوائب شعرها 

  طلعت علينا من خالل سحاب... فكأهنا الشمس املنرية يف الضحى 
  :ومن مقطوعاته أيضاً قوله
  ما زادها شيئاً سوى اإلشفاق... ه ومتيم لو كان صور نفس

  كثرت عليه مسائل العشاق... ما كان يرضى بالصدود وإمنا 
  :وقال



  فيه لعشاقه اعتذار... وايف وقد زانه مجال 
  الوجه واخلد والعذار... ثالثة ما هلا مثال 

  الورد واآلس والبهار... فمن رآه رأى رياضا 
  :ومن ذلك قوله يف ذم إخوة السوء

  فإذا تراد أخويت ال تنفع... ة باللسان أخوة ليس إلخو
  عين وال يوم القيامة تشفع... ال أنت يف الدنيا تفرج كربه 

  :وقال كذلك
  وبلوت باحلاجات أهل زمان... ولقد عرفت الدهر حني خربته 

  وإذا الدراهم ميلق اإلخوان... فإذا األخوة باللسان كثرية 
  :من ذلك قوله يف الصرب

  لكنه يقبل أو يدبر... على حاله الدهر ال يبقى 
  فاصرب فإن الدهر ال يصرب... فإن تلقاك مبكروهه 

  :ومن ذلك قوله يف املوت
  وحكمة دلت على قهره... املوت سر اهللا يف خلقه 

  لو فكر اإلنسان يف أمره... ما أصعب املوت وما بعده 
  هي اليت حتسب من عمره... أيام طاعات الفىت وحدها 

  عن هني موالك وال أمره... ا ولذاهتا ال تلهك الدني
  صح له منها سوى قربه... وأنظر إىل من ملك األرض هل 

  نثره

  :قال يف كتاب روضة األنس ما نصه

أخربك بعجاب، : ويتعلقبهذا الباب، ما خاطبين به الفقيه الكاتب اجلليل، أبو بكر الربذعي من أهل بلدنا، أعزه اهللا
أن أتقدم إليك أن ال جتعل باللوم إىل قبل علم ما لدي، فإن الدهر أخدع من كفة  إذ ال سر دونك وال حجاب، بعد

مشيت يوماً إىل سوق الرقيق، ألخذ حق فؤاد عتيق، فرأيت هبا جارية . احلابل، وقلب اإلنسان لآلفات قابل
حظ، وفم كشرطة  عسجدية اللون، حديثة عهد بالصون، متمايلة القد، قامية النهد، بلحظ قد أوتى من السحر أوفر

رشحت بدم، داخله مسطان لوالمها ما عرف النظم، وال حكم على الدر للعظم، يف صدغها المان، ما خط شكلهما 
هلا جيد تتمناه الغيد، وخصر هو قبضة الكف يف احلصرر، وردف يظلمه من يشبه به . قلم، وال قص مثلهما حلم

للمشي، فتطاولت إليها األعناق، وبذلت فيها األعالق، باحلقف، ويدان خلقا للوشي، وقدمان أهلتا للثم ال 
واملياسري عليها مغرم يف القوم، وتسوم أهل السوم، وكل فيها يزيد، ليبلغ ما يريد، إىل أن جاء فىت صادق يف حبه، 

شواق ال يبايل بفساد ماله يف صالح قلبه، قعد املال عداً، ومل جيد غريه من التسليم بداً، فلما فاتتين، تركت األ
وأتتين، وانتقضت عزامي صربي فيما أتتين، فاهللا اهللا، تدارك أخاك سريعاً، قبل أن تلفيه من الوجد صريعاً، واستنزل 
خادماً، قبل أن تصبح عليه نادماً، ولن أحتاج أن أصفها إليك مع ما قصصته عليك، وقد أهديتها دراً، فخذها على 

  .جهة الفكاهة والدعابة



  فمن مل يدر قدر الشي عابه... عليها وال تطلع أخا جهل 
فأجبته، نعم نعم، أنعم اهللا بالك، وسىن آمالك، أنا حبول اهللا أرتاد لك، من حنو هاتيك، ما يسليك ويؤاتيك، وإال 

فبيضاً كاللجني، هل القلب والعني، زهرة غصن يف روضة حسن، ذات ذوايب، كأهنا الليل على هنار، أو بنفسج يف 
هبى من الغنا، وأشهى من نيل املنا، فيه حاجبان كأهنما قوس صنعت من السبح، ورصعت بعاج من هلا وجه أ. هبار

البلح، على عينني ساحرتني، وبالعقل ساخرتني، هبما تصاب الكبود، وتشق القلوب قبل اجللود، إىل فم كأنه ختام 
وحيد، على صدر كأنه من  مسك، على نظام سلك، سقاه احلسن رحيقه، فأنبتت دره وعقيقه، وجيد يف احلسن

مرمر، فيه حقتا عاج طوقتا بعنرب، قد خلقتا لعض، يف جسم غض، له خصر مدمج، وردفه يتموج، وأطراف كالعنم، 
رقمت رقم القلم، من الاليي شهدن ابن املؤمل، وقال يف مثلها األول، إن هي تاهت فمثلها تاها، أو هي باهت 

ما فعلت يف العقول . ، أو أين لبدر مثل مرآها، ما فعلت يف العقول صابيةفمثلها باها، من أين للغصن مثل قامتها
عيناها، متلكين باهلوى وأملكها، فهأنا عبدها وموالها، فأيهما لست بذلت فيه اجلهد، وأرقيت للمجد والود إن شاء 

أخذله لكين أقول كما وأنا فيما عرض لسيدي، حفظه اهللا، على ماحيب، أعذره وال أعذله، وأنصره وال . اهللا تعإىل
قال بعض احلكماء، ال ينبغي ملن قلبه رقيق، أن يدخل سوق الرقيق، إال أن يكون قد مجع بني املال واجلمال، يتنافس 

  :يف العايل، ويسترخص بالثمن الغايل، وال يبايل مبا قال األمية، إذا وجد من يالميه، كما قال الشاعر
  توصل به لوصل احلبيبمل ي... ما انتفاع احملب باملال إذا 
  ينفق املال يف صالح القلوب... إمنا ينبغي حبكم اهلوى أن 

  .والسالم على سيدي، ما كانت الفكاهة من شأن الوفا، واملداعبة من شيم الظرفا، ورمحة اهللا وبركاته
  .ولد يف حمرم سنة إحدى وستماية: مولده
  .تويف يف عام أربعة ومثانني وستماية: وفاته

أنشدين الشيخ الراوية األديب القاضي الفاضل : قال. ط صاحبنا الفقيه املؤرخ، أيب احلسن بن احلسننقلت من خ
أبو احلجاج يوسف بن موسى بن سليمان املنتشافري، قال أنشدين القاضي الفاضل أبو القاسم ابن الوزير أيب 

د بن صاحل بن شريف الرندي لنفسه، احلجاج ابن احلقالة، قال أنشدين األديب أبو الطيب صاحل بن أيب خالد يزي
  :ليكتب على قربه

  إذا مت قربى عضة للترحم... خليلي بالود الذي بيننا اجعال 
  فإين حمتاج لدعوة مسلم... عين مسلم يدنو فيدعو برمحة 

  حرف العني

  من ترمجة امللوك واألمراء

  عبد اهللا بن إبراهيم بن علي بن حممد التجييب، الرئيس

  قيلولةأبو حممد بن إش

  أوليته



  .قد مر شيء من ذلك يف اسم الرئيس أيب إسحق أبيه
  حاله

كان أمرياً شهما، مضطلعاً بالقضية، شهري املواقف، أيب النفس، عايل اهلمة، انتزى على خاله أمري املسلمني الغالب 
ظاهره يف األمر، ومشاركه باهللا، وكان أملك ملا بيده من مدينة وادي آش ما إليها، معززاً بأخيه الرئيس أيب احلسن م

استشرى الداء، وأعضل . وملا صار أمر إىل خميفه ويل العهد. يف السلطان، واستمرت احلال مدة حياة خاله السلطان
األمر، وعمت الفتنة، وزامحه السلطان باملنكب، انفجم، واعتوره باحليلة، حىت حتيف أطرافه، وكان ما هو معلوم، 

ومال احلال بينه ويبني السلطان أمري . يوسف يعقوب بن عبد احلق البحر إىل اجلهاد من إجازة أمري املسلمني أيب
  .املسلمني أيب عبد اهللا بن نصر إىل التقاطع، وتصريت مالقة إىل اإليالة املغربية، مث عادت إىل السلطان

الرئيس أيب حممد، ويف أخريات هذه األحوال، أحكم السلطان مع طاغية الروم، السلم، وصرف وجهه إىل مطالبة 
. صاحب وادي آش، فاجلأه احلال إىل أن صرف الدعوة بوادي آش إىل السلطان باملغرب ورفع شعاره، فأقعد عنه

ووقعت مراسالت، أجلت عن انتقال الرئيس أيب حممد إىل املغرب، معوضاً عن مدينة وادي آش بقصر كتامة، 
  .وذلك يف عام تسعة ومثانني وستماية

  وفاته

كتامة يوم الثالثاء الثاين والعشرين من ذي قعدة عام مخسة ومخسني وسبعماية يف غرض الرسالة،  دخلت قصر
وزرت مقربة الرؤساء بين إشقيلولة بظاهرها، ويف قبة ضخمة البناء رحيبة الفناء، نسيجة وحدها بذلك البلد، بني 

الداخل، بينه وبني جدار القبلة قرب، وسنامه منازل البلى، وديار الفناء، وهبا قرب الرئيس أيب حممد هذا، عن يسار 
  :رخام متوب عليه

  لو أن من فيه يفدا... قرب عزيز علينا 
  أسكنت قرة عيين وقطعة القلب حلدا

  وما القضاء تعدا... ما زال حكماً عليه 
  به العزيز تردا... فللصرب أحسن ثوب 

باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، أعوذ : " وعند رأس السنام الرخامي، مهد مائل من الرخام فيه
هذا قرب الرييس اجلليل، األعلى اهلمام، األوحد، األسعد، املبارك، . صلى اهللا على سيدنا حممد وآله، وسلم تسليماً

األوحد، األسىن، األمسى، األحفل، األكمل، اجملاهد، املقدس، املرحوم، أيب عبد اهللا، ابن الررئيس اجلليل، اهلمام، 
األسعد، املبارك، األمضى، األسىن، األمسى، املعظم، املرفع، اجملاهد، األرضى، املقدس، املرحوم أيب إسحق إبراهيم بن 

ظهر عفا اهللا عنه، بوادي آش، أمنها اهللا، قاعدة من قواعد األندلس، . إشقيلولة، رمحه اهللا وعفا عنه، وأسكنه جنته
وجاهد منها العدو، قصمه اهللا، وظهر على خاله سلطان . ربت الطبولوتسلكن، ونشرت عالمات سلطنته، وض

مث قام بدعوة امللك األعلى، السلطان املؤيد املنصور، أمري . األندلس، وأقام يف سلطنته، حنواً من ثالث وعشرين سنة
للمغرب، أنسه اهللا، يف  املسلمني، املؤيد باهللا أيب يعقوب أيده اهللا بنصره، وأمده مبعونته ويسره، فتنحى عن األندلس

مجاد األوىل من عام ستة ومثانني وستماية، فأعطاه أيده اهللا، قصر عبد الكرمي أمنه اهللا، وأنعم عليه، فأقام به مدة من 
مثانية أعوام، وجاز منه إىل األندلس، أمنها اهللا، وجاهد هبا مرتني، مث رجع إىل قصر عبد الكرمي املذكور، وتويف، 



  .الطيبة اجملاهدة، عشي يوم السبت العاشر من شهر حمرم سنة مخس وتسعني وستمايةشرف اهللا روحه 
  عبد اهللا بن زيرى بن مناد الصنهاجي

  .عبد اهللا بن بلقني بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيرى بن مناد الصنهاجي أمري غرناطة
  .قد مر من ذلك يف اسم جده ما فيه كفاية: أوليته
  حاله

وىل بعد جده باديس يف شوال سنة مخس وستني وأربعمائة، وصحبه مساجه . ، الناصر لدين اهللالقبه املظفر باهللا
قال الغافقي، وكان قد حاز حظاً وافراً من البالغة واملعرفة، شاعراً، جيد الشعر، مطبوعه، . الصنهاجي تسع سنني

فه ابن الصرييف فقال، كان جباناً ووص. كانت بغرناطة ربعة مصحف خبطه يف هناية الصنعة واإلتقان. حسن اخلط
مغمد السيف، قلقاً، ال يثبت على الظهر، عزهاة ال أرب له يف النساء، هيابة، مفرط اجلزع، خيلد إىل الراحات، 

  .ويستوزر األغمار
  خلعه

البحر،  قال، ويف عام ثالثة ومثانني وأربعمائة، حترك أمري املسلمني، يوسف ابن تاشفني، خللع رؤساء األندلس، فأجاز
وميم قرطبة، وتواترت األنباء عن حفيد باديس صاحب غرناطة، مبا يغيظه وحيقده، حسبما تقدم يف اسم مؤمل، موىل 

وقدم إىل غرناطة أربع حمالت، فنزلت مبقربة منها، ومل متتد يد إىل شيء يوجد، فسر الناس واستبشروا، . باديس
وأسرع حفي باديس يف املال، وأحلق السوقة واحلاكة، واستكثر من . وأمنت البادية، ومتايل أهل احلاضرة إىل القوى
. وحتقق يوسف بن تاشفني استشراف احلضرة إىل مقدمه، فتحرك. اللفيف، وأحل بالكتب على أذفونش مبا يطمعه

ويف ليلة األحد لثالث عشرة خلت من رجب، اجتمع إىل حفيد باديس صنائعه، فخوفوه من عاقبة التربص، ومحلوه 
اخلروج إليه، فركب وركبت أمه وتركا القصر على حاله، ولقي أمري املسلمني، على فرسخني من املدينة،  على

. فترجل، وسأله العفو، فعفا عنه، ووقف عليه، وأمره بالركوب، فركب، وأٌبل حىت نزل باملشايخ من خارج احلضرة
اجلم من أهل املدينة، فبايعوا أمري املسلمني وضطربت احملالت، وأمر مؤمالً بثقافه يف القصر، فتوىل ذلك، وخرج 

وسهل مؤمل إليه دخول األعيان، فأمر بكتب . يوسف بن تاشفني، فلقيهم، وأنسهم، وسكن جأشهم، فاطمأنوا
واستقصى ما كان . الصكوك، ورفع أنواع القباالت واخلراج، إال زكاة العني، وصدقة املاشية، وعشر الزرع

الناظر، ويروع اخلاطر، من األعالق والذخرية، والحلي، ونفيس اجلوهر، وأحجار بالقصر، فظهر على ما حيول 
الياقوت، وقصب املزمرد، وآنية الذهب والفضة، وأطباق البلور احملكم، واجلردإذانات، والعراقيات، والثياب 

وأقبلت دواب الظهر من . الرفيعة، واألمناط، والكل، والستاير، وأوطية الديباج، مما كان يف ادخار باديس واكتسايه
املنكب بأمحال السبيك واملسبوك، اختلفت أم عبد اهللا الستخراج ما أودع بطن األرض، حىت مل يبق إال اخلرثى 

قال، ورغب إليه مؤمل يف دخول القصر، . والثقل والسقط، ووزع ذلك األمري على قواده، ومل يستأثر منه بشيء
ونقل عبد اهللا إىل مراكش، وسنه يوم خلع، . فظه، وتفقد أوضاعه وأقنيتهفركب إليه، وكثر استحسانه إياه، وأمر حب

مخس وثالثون سنة وسبعة أشهر، فاستقر هبا هو وأخوه متيم، وحل اعتقاهلما، ورفه عنهما، وأجرى املرتب واملسامهة 
ى الدولة، وأحسن عبد اهللا أداء الطاعة، مع لني الكلمة، فقضيت مآربه، وأسعفت رغباته، وخف عل. عليهما

  .فلما تويف ترك ماالً مجا. واستراح واستريح منه، ورزق الولد يف اخلمول، فعاش له ابنان وبنت، مجع هلم املال
  مولده



  .ولد عبد اهللا سنة سبع وأربعني وأربعماية
  عبد اهللا بن علي بن حممد التجييب
  والرئيس أبو حممد بن إشقيلولة

  حاله
توىل مدينة مالقة، عقب وفاة الرئيس واليها أيب الوليد بن أيب احلجاج . ، أيداً، جلداًكان رئيساً شجاعاً، هبمة، حازماً

وكان صهر السلطان على إحدى . بن نصر، صنو أمري املسلمني، الغالب باهللا، يف أوايل عام مخسة ومخسني وستماية
 عام أربعة وستني ستماية، واستمرت حاله إىل. بناته، وله منه حمل كبري، ومكان قريب، وله من ملكه حظ رغيب

وقد ما بينه وبني ويل العهد، األمري أيب عبد اهللا حممد بن أمري املسلمني أيب عبد اهللا الغالب باهللا، إذ وغر له صدره، 
وال بىن أخيه الرئيسني أيب حممد وأيب احلسن إبين الرئيس أيب إسحق بن إشقيلولة املتأمرين بوادي آش، فضايقهم 

. اهم إىل االمتناع، والدعاء ألنفسهم، واالستمساك مبا بأيديهم، وعمت املسلمني الفتنة املنسوبة إليهمأخافهم، مبا أد
فانتزى هذا الرئيس مبدينة مالقة، وكان أملك ملا بيده، واستعان بالنصري، ومشر عن ساعد اجلد، فأباد الكثري من 

واستمرت احلال بني حرب أجلت . على أمواهلم أعيان البلدة، يف باب توسم التهم، وتطرق السعايات، واستوىل
فيها غلبة األمري خميفه، ويل العهد، جبيش النصرى، ونازل مالقة أربعني يوماً، وشعث الكثري بظاهرها، وتسمى بعلم 

األمري عند أهل مالقة، وما بني سلم ومهادنة، ويف عام ستني وستماية، نازله السلطان الغالب باهللا صهره، وأعيا عليه 
  .أمر مالقة، ألضطالع هذا الرئيس بأمره، وضبط من لنظره، واستمساكه بعروة حزمه

فلما بصر به الرجال . ويف بعض األيام، ركب السلطان يف ثالثة من مماليكه، متخفياً، كامتاً غرضه، وقعد بباب املدينة
ني لقلة أتباعه، فدخل، وقصد القصبة، القاميون به، هاهلم األمر، وأدهشتهم اهليبة، فأفرجوا له، موقرين جلالله، آنس

وملا دنا منه، ترامى على رجليه يقبلهما، . وقد نذر به الرئيس أبو حممد، فبادر إليه راجالً، متبذالً، مهروال، حافيا
إظهاراً حلق أبوته، وتعظيماً لقدره، ودخل معه إىل بنته وحفدته، فترامى اجلميع على أطرافه يلثموهنا، ويتعلقون 

وأقام معهم بياض يومه، مث انصرف إىل حملته، . ه وأدرانه، وهو يبكي إظهاراً للشفقة واملودة، وتكلم اجلميلبأذيال
وأتبعه الرئيس، فأمره باالستمساك بقصبته ومالزمة حمل إمرته، وما لبث أن شرع يف االرحتال عن ألطاف ومهادات، 

السلطان رمحه اهللا، فعاد الفتنة جزعة، ووإىل ولده أمري  وتقدير جرايات، وإحكام هدية، وتقرير إمارة، إىل أن تويف
املسلمني بعده، الضرب على مالقة، إىل أن هلك الرئيس أبو حممد، واستقر باألمور ولده املذكور يف احملمدين، وكان 

  .من األمر ما ينظره يف مكانه من أراد استيفاءه حبول اهللا
  عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد العزيف

كىن أبا طالب، الرئيس الفقيه، الكبري الشهري، صاحب األمر والرياسة واإلمارة بستة، نيابة عن أخيه الرئيس ي
الصاحل أيب حامت، حبكم االستقالل يف ذلك، واالستبداد التام، من غري مطالعة ألخيه وال رجوع إليه يف شيء من 

  .واشتغاله بنفسه. يثاره العزلةاألمور، وال تشوف من أخيه إىل ذلك، خلروجه البتة عنه، وإ
  حاله

وكان من أهل اجلاللة والصيانة، وطهارة النشأة، حافظاً للحديث، مالزماً . قد تقدم من ذكر أوليته ما فيه كفاية
لتالوة كتاب اهللا، عارفاً بالتاريخ، عظيم اهليبة، كبري القدر والصيت، عالي اهلمة، شديد البأو، معظما عند امللوك، 

ارة، ممتثل اإلشارة لديهم، عجيب السكينة والوقار، بعيد املرمى، شديد االنقباض، مطاع السلطان مجيل الش



  .مبوضعه، مرهوب اجلانب، من غري إيقاع بأحد، وال هتك حرمة، حمافظاً على إقامة الرسوم احلسبية والدينية
  مشيخته

  .قرأ على األستاذ أيب احلسني بن أيب الربيع وغريه
  نكبته

فخرج إليهم، وشكر . بلده أيام إمارته، وثار أهله إليه يف السالح والعدة، ليحيطوا مبن يف القصبة تغلب على
مساعيهم، وقال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كن عبد اهللا املقتول، وال تكن عبد اهللا القاتل، فانصرفوا، 

إىل أن قبض عليه، وعلى ساير بنيه وقومه، عند  ودخل منزله، ملقياً بيده، ومسلماً لقضاء اهللا سبحانه يف كسره،
ارتفاع النهار وانتشار املتغلبني على القصبة، فنقفوا متحرجني من دماء املسلمني، وصرفوا إىل األندلس، يف ضحو 

فاستقر . يوم اخلميس الثاين عشر من ذي قعدة عام مخسة سبعماية، بعد انقضاء مخسة عشر يوماً من متلك بلدهم
مث ملا خرجت سبتة عن طاعة أمري املسلمني، انصرف القوم إىل . حتت ستر واحترام، وجراية فيها كفافبغرناطة، 

  يف شعبان املكرم من عام ثالثة عشر وسبعماية: فاس، فتويف هبا وفاته
  عبد اهللا بن اجلبري

  بن عثمن بن عيسى بن اجلبري اليحصيب

، من أعياهنا ذوي الشرف واجلاللة، قلت ينسب إليه هبا من أهل لوشة، وهو حمسوب من الغرناطيني قال األستاذ
  .معاهد تدل على قدم وأصالة

  حاله
قال أبو القاسم املالحي، كان أديباً بارع األدب، كاتباً، بليغاً، شاعراً مطبوعاً، لسناً مفوهاً، عارفاً بالنحو واألدب 

نفسه، فكان يف عسكر املأمون ابن عباد، واشتمل وقد مال يف عنفوان شبيبته إىل اجلندية لشهامته، وعزة . واللغات
  .عليه املأمون، وكان من أظرف الناس، وأملحهم شيبة، وأحسنهم شارة، وأمهم معرفة

  مشيخته
  .أخذ عن أشياخ بلده غرناطة، وأخذ مبالقة عن غامن األديب وبقرطبة عن ابن سراج

  شعره
  :وله يف إنشاده لدى املأمون جمال رحب، فمن ذلك قوله

  كم هتجرون حمبيكم بال سبب... ا هاجرين أضل اهللا سعيكم ي
  ومظهرين وجوه الرب والرحب... ويا مسرين لإلخوان غائلة 

  تلك النفوس على علياء أو أدب... ما كان ضركم اإلخالص لو طبعت 
  فأنتم شر أبناء لشر أب... أشبهتم الدهر ملا كان والدكم 
  عبد اهللا بن سعيد بن السلماين

   بن سعيد بن عبد اهللا بن سعيد بن أمحد بن علي السلماينعبد اهللا
  والد املؤلف، رضي اهللا عنه، يكىن أبا حممد، غرناطي الوالدة



  .واالستيطان، لوشي األصل، مث طليطليه، مث قرطبيه
  أوليته

جنار فرسان  كان سلفه يعرفون بقرطبة، ببين وزير، وهم هبا أهل نباهة، وبيتهم بيت فقه وخريية ومالية، وجنارهم
وملا حدث على احلكم بن هشام الوقيعة الربضية، وكان له الفلج، وبأهل الربض الدبرة، كان أعالم هذا . ميانية

البيت من اجلالية أمام احلكم، حسبما امتحن به الكثري من أعالم املشيخة هبا، كالفقيه طالوت، وحيىي بن حيىي، 
با هبم وطنهم، مث حوموا على سكىن املوسطة، وآب إىل قرطبة قبلهم بعد وغريهم، وحلقوا بطليطلة، فاستقروا هبا، ون

ومنهم قوم من . ووىل القضاء بالكورة. عهد متقادم، ومنهم خلف وعبد الرمحن، وقد مر له ذكر يف هذا الكتاب
ية، ونسب إليه قرابتهم متلكوا منتفريد، واحلصن املعروف اآلن باملنعة واخلصب، ومتدن فيهم، وبنيت به القلعة السام

واستقر منهم جدنا األعلى بلوشة خطيباً وقاضياً بالصقع ومشاوراً . ذلك اجملد، فهم يعرفون ببلدنا ببين املنتفريدين
كذا . وهو املضاف إىل امسه التسويد بلوشة عرفاً كأنه اسم مركب، فال يقول أحد منهم يف القدمي إال سيدي سعيد

. اليوم، وبه يعرف خلفه ببين اخلطيب، وكان صاحلاً فاضالً، من أهل العلم والعملتعرفنا من املشيخة، وإليه النسبة 
حدثين الشيخ املسن أبو احلكم املنتفريدي، وقد وقفىن على جدار برج ببعض أمالكنا هبا، على الطريق اآلتية من 

ا من فصول العام، ويتلو غرناطة إىل لوشة، مث إىل غريها، كإشبيلية وسواها، فقال كان جدك يسكن هبذا الربج كذ
وكان ولده عبد اهللا بعده، . القرآن ليالً، فال يتمالك املارون على الطريق، أن يقربوا إصغاء حلسن تالوته وخشوعاً

على وترية حسنة من اخلري والنباهة وطيب الطعمة، مث جده األقرب سعيد على سننه، مرب عليه مبزيد املعرفة، 
لده، ما هو معروف من ثورة أصهارهم من بين الطنجايل، وكان بينهم ما يكون بني وملا وقع بلوشة ب. وحسن اخلط

الفحول يف اهلجمات من التشاجر، فر عنهم خيفة على نفسه، وعلى ذلك فناله اعتقال طويل، عدا به عليه عن تلك 
مؤمتناً، وصاهر يف  مث بان عذره، وبرئت ساحته، واستظهر به السطان، وأقام بغرناطة، مكرماً، مؤثراً،. الثورة

أشراف بيوتاهتا، فكانت عنده بنت الوزير أيب العلي أضحى بن أضحى اهلمداين، وتوفيت حتته، فأجنز له بسببها احلظ 
مث تزوج بنت القايد أيب جعفر أمحد بن حممد اجلعدالة السلمى، أم األب . يف احلمام األعظم املنسوب إىل جدها اليوم

ان ثاين ملوك بين نصر وعظيمهم، متات ببنوة اخلؤولة من جهة القواد األصالء القرطبيني املترجم به، وهلا إىل السط
مث رسخت لولده أيب، . وقد وقعت اإلشارة إىل ذلك كله يف حمله. بين دحون، فوضح القصد، وتأكدت احلظوة

  .القدم يف اخلدمة والعناية، حسبما يتقرر يف موضعه
  حاله

شكل واألهبة، وطالقة اللسان، ونصاعة الظرف، وحضور اجلواب، وطيب اجملالسة، كان رمحه اهللا فذاً يف حسن ال
وثقوب الفهم، ومشاراً إليه يف احلالوة وعذوبة الفكاهة، واسترسال االنبساط، مغيياً يف ميدان الدعابة، جزالً، 

للمثل واللغة، إخبارياً، مهيباً، صارماً، متجنداً، رايق اخلصل ركضاً وثقافة، وعدواً وسباحة وشطرجناً، حافظاً 
نشأ بغرناطة حتت ترف ونعمة، من جهة أمه . مضطلعاً بالتاريخ، ناظماً ناثراً، مجيل البزة، فاره املركب، مليح الشيبة

وأبيه، وقرأ على أيب إسحق بن زرقال، وأيب احلسن البلوطي، مث على أستاذ اجلماعة أيب جعفر بن الزبري، ظاهرة عليه 
مث أقصر لعدم احلامل على الدؤوب، وانتقل إىل بلد سلفه، متحيفاً الكثري من األصول يف . إلدراكخميلة النجابة وا

باب البذل وقرى الضيوف، ومداومة الصيد، وإيثار الراحة، معتمداً بالتجلة، مقصود احللة، خمطوب املداخلة، من 
أمري املسلمني أبو الوليد، وأمه بنت السلطان  وملا قام باألمر السلطان،. أبناء أشرف الدولة، منتجعاً ألوىل الكدية



ثاين امللوك من بين نصر، جزم ما تقدم من املتات والوسيلة، استنهضه لإلعانة على أمره، وجعل طريقه على بلده، 
فحطب يف حبله، ومتسك بدعوته، واعتمده بنزله وضيافته، وكان أعظم األسباب يف حصول األمر بيده، ودخوله يف 

قل إىل حضرة امللك بانتقاله، فنال ما شاء من اصطناعه، وحظوته، وجرى له هذا الرسم يف أيام من حكمه، وانت
  .خلفه من ولده إىل يوم الوقيعة الكربى بطريف تاريخ فقده

إن طال الكالم، ومجحت األقالم، كنت كما قيل، مادح نفسه يقرئك : وجرى ذكره يف كتاب اإلكليل مبا نصه
هذا، ولو . فما أسديت يف الثناء وال أحلمت، وأضعت احلقوق، وخفت ومعاذ اهللا العقوقالسالم، وإن أحجمت، 

أين زجرت طري البيان من أوكاره، وجيته بعيون اإلحسان وأبكاره، ملا قضيت حقه بعد، وال قلت إال اليت علمت 
ء جمالس امللوك من صورتيه فقد كان رمحه اهللا ذمر عزم، ورجل رخاء وأزم، تروق أنوار خالله الباهرة، وتضي. سعد

  .الباطنة والظاهرة، ذكاء يتوقد، وطالقة حيسد نورها الفرقد، فقدته بكاينة طريف، جرب اهللا عثارها، وعجل ثارها
حدث خطيب املسجد األعظم، وهو ما هو، من وفور العقل، وصحة النقل، قال، مررت بأبيك بعد ما متت 

ك الطرف، وعرض عليه احلمام للصرف، والشيخ رمحه اهللا مل تزل الكسرة، وخذلت تلك األسرة، وقد كبا بأخي
وملا أيس من اخلالص وطالبه، صرفين وقال أنا أوىل به، فقضى سعيداً شهيداً، مل . قدمه، وال راعه املوقف وعظمه

  .يستنفره اهلول، ومل يثنه وال رضي عار الفرار عن ابنه
  شعره

تكلمت يوماً بني يديه، يف مسائل من . ويف النادرة العذبة منادح عريضة قال يف اإلكليل، وكان له يف األدب فريضة،
الطب، وأنشدته أبياتاً من شعري، وقرأت عليه رقاعاً من إنشائي، فسر وهتلل، وعرب عما أمل، وما برح أن ارجتل 

  :قوله رمحة اهللا عليه
  مساتنا يف بين النجابة... الطب والشعر والكتابة 

  مراتباً بعضها احلجابة... هن ثالث مبلغات 
  :ووقع يل يوماً خبطه على ظهر أبيات، بعثتها إليه، أعرض عليه منطها

  عن روضة جاد الغمام رباها... وردت كما ورد النسيم بسحره 
  فيها وآثرها به وحباها... فكأمنا هاروت أودع سحره 

  مبثلها افتخر البليغ وباهى... مصقولة األلفاظ بيهر حسنها 
  إىل أبوك وكنت أنت أباها... عند رؤية حسنها  فقررت عيناً

  :ومن شعره قوله
  فترياق اهلوى بعد الديار... وقالوا قد نأوا فاصرب ستشفى 

  فقليب ميموا فيم اصطبار... فقلت هبوا بأن احلق هذا 
  :ومن قوله مما جيري جمرى احلكم واألمثال

  كالمه أدى إىل كلمه... عليك بالصمت فكم ناطق 
  غرته واهللا من خصمه... املرء أهدى إىل إن لسان 

  وجرمه أكرب من جرمه... يرى صغري اجلرم مستضعفا 
  :وقال وهو من املستحسن يف التجنيس

  فإذا شئت علم فتعإىل... أنا بالدهر يا بين خبري 



  مل يدافع عنه الرمحن ما ارتغى ال... كم مليك قد ارتغى منه روضا 
  ا اهللا ذو اجلالل تعإىلربن... كل شيء تراه يفىن ويبقى 
  .أنشدين هاتني املقطوعتني

  مولده

  .ولد حبضرة غرناطة يف مجادى األوىل من عام اثنني وسبعني وستماية
  وفاته

بعد يوم الوقيعة الكربى على املسلمني بظاهر طريف يوم االثنني السابع جلمادى األوىل عام واحد وأربعني 
  .وسبعماية
  من رثاه

  :دة أوهلاقلت يف رثايه من قصي
  وللدهر كف تسترد الذي تعطى... سهام املنايا ال تطيش وال ختطى 

  فال بد يوماً أن حتل على الشط... وإنا وإن كنا على ثبج الدنا 
  ومن أسرع السري احلثيث ومن يبط... وسيان ذل الفقر أو عزة الغىن 

  فلم يغن رب السيف عن ربة القرط... تساوى على ورد الردى كل وارد 
  :ال شيخنا أبو زكريا بن هذيل من قصيدة يرثيه هباوق

  إذا قلت أبياتا حساناً من الشعر... إذا أنا مل أرث الصديق فما عذري 
  وأجريت دمعي للرياع عن احلرب... ولو كان شعري مل يكن غري ندبة 
  توخيتها عوناً على نوب الدهر... ملا كنت أقضي حق صحبته اليت 

  بداهية دهياء قاصمة الظهر... ه رماين عبد اهللا يوم وداع
  فإن مل يوف دمعي فقد خانين صربي... قطعت رجائي حني صح حديثه 

  أبث له مهي وأودعه سري... وهل مؤنس كابن اخلطيب لوحشيت 
  عبد اهللا بن حممد بن جزي

خنا وأخويه، عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن جزي من أهل غرناطة، يكىن أبا حممد، وقد مر ذكر أبيه شي
  .وتقررت نباهة بيتهم

  حاله
أديب . هذا الفاضل قريع بيت نبيه، وسلف شهري، وأبوة خرية، وأخوة بليغة، وخؤولة متيزت من السلطان حبظوة

حافظ، قام على فن العربية، مشارك يف فنون لسانية سواه، طرف يف اإلدراك، جيد النظم، مطواع القرحية، باطنه 
د لإلقراء ببلده غرناطة، معيداً ومستقالً، مث تقدم للقضاء جبهات نبيهة، على زمن احلداثة، قع. نبل، وظاهره غفلة

  .وهو هلذا العهد خمطوب رتبة، وجار إىل غاية، وعني من أعيان البلدة
  مشيخته

ة أخذ عن والده األستاذ الشهري أيب القاسم حديث الرمحة بشرطه، ومسع عليه على صغر السن، أبعاضاً من كتب عد
يف فنون خمتلفة، كبعض صحيح مسلم، وبعض صحيح البخارري، وبعض اجلامع للترمذي، وبعض السنن للنسائي، 



وبعض سنن أيب داود، وبعض موطإ ملك بن أنس وبعض الشفاء لعياض، وبعض الشمايل للترمذي، وبعض األعالم 
كتاب التيسري أليب عمرو الداين، للنمريي، وبعض املشرع السلس يف احلديث املسلسل البن أيب األحوص، وبعض 

وبعض اهلداية للمهدي، وبعض التلخيص للطربي، وبعض كتاب الداللة يف إثبات النبوة والرسالة أليب عامر بن 
ربيع، وبعض كتاب حلبة األسانيد وبغية التالميذ البن الكماد، وبعض كتاب وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم 

نني الفقهية، وبعض كتاب الدعوات واألذكار، وبعض كتاب النور املبني يف قواعد من تواليف والده، وبعض القوا
عقايد الدين من تأليفه، وبعض تقريب الوصول إىل علم األصول، وبعض كتاب الصالة، وبعض كتاب األنوار 

اية الكتب وأجاز له رو. كل ذلك من تأليف والده، رمحه اهللا. السنية يف الكلمات السنية، وبعض كتاب برناجمه
ولقنه يف صغره، مجلة من األحاديث النبوية . املذكورة عنه، مع رواية مجيع مروياته وتواليفه وتقييداته، إجازة عامة

  .واملسائل الفقهية، واملقطوعات الشعرية

من ومنهم قاضي اجلماعة أبو الربكات بن احلاج، حدثة بأملرية حديث الرمحة بشرطه، ومسع عليه هبا وبغرناطة عدة 
ومنهم قاضي اجلماعة الشريف أبو القاسم الزمه مدة . أبعاض كتب، وأجازه عامة، وأنشده من شعره، وشعر غريه

القراءة عليه، واستفاد منه، وتفقه عليه بقراءة غريه يف كثري من النصف الثاين من كتاب سيبويه، ويف كثري من 
ري من كتاب التسهيل البن مالك، ويف القصيدة النصف الثاين من كتاب اإليضاح أليب علي الفارسي، ويف كث

اخلزرجية يف العروض، ومسع من لفظه الربع الواحد أو حنوه من تأليفه شرح مقصورة حازم، وتفقه عليه فيه، 
ومنهم األستاذ أبو عبد اهللا البياين، الزمه مدة القراءة عليه، وتفقه عليه بقراءته . وأنشده كثرياً من شعره وشعر غريه

اب التسهيل البديع يف اختصار التفريع إال يسرياً منه، وتفقه عليه بقراءة غريه يف أبعاض من كتب فقهية يف كت
وغريها، ككتاب التهذيب، وكتاب اجلواهر الثمينة، وكتاب التفريع، وكتاب الرسالة البن أيب زيد، وكتاب 

ومنهم األستاذ األعرف . مما يطول ذكرهاألحكام البن العريب، وكتاب شرح العمدة البن دقيق العيد، وغري ذلك 
الشهري أبو سعيد بن لب، تفقه عليه بقراءته يف مجيع النصف الثاين من كتاب اإليضاح للفارس، ويف كثري من 
النصف األول من كتاب سيبويه، وتفقه عليه بقراءة غريه يف أبعاض من كتب عدة، يف فنون خمتلفة، كاملدونة 

ب، وكتاب التلقني، وكتاب اجلمل، وكتاب التسهيل والتنقيح، والشاطبية، وكتاب واجلواهر، وكتاب ابن احلاج
ومنهم الشيخ املقرى احملدث أبو عبد اهللا حممد بن بيبش، مسع عليه بقراءة أخيه . العمدة يف احلديث وغري ذلك

تهما عنه، ورواية مجيع الكاتب أيب عبد اهللا حممد، مجيع كتاب املوطأ، وكتاب الشفا إال يسرياً منه، وأجازه رواي
وممن أجازه عامة، رئيس الكتاب أبو احلسن بن اجلياب، . مروياته، إجازة عامة، وأنشده مجلة من شعره وشعر غريه

وقاضي اجلماعة أبو عبد اهللا بن حيىي بن بكر األشعري، واخلطيب أبو علي القرشي، واألستاذ أبو حممد بن سلمون، 
ابر، والشيخ القاضي أبو جعفر أمحد بن عتيق الشاطيب األزدي، والقاضي الكاتب واحلاج الراوية أبو جعفر ابن ج

البارع أبو بكر بن شربين، والقاضي اخلطيب األستاذ الراوية أبو بكر بن الشيخ اخلطيب الصاحل أيب جعفر بن 
يخ املشايخ أثري وممن كتب له باإلجازة من املشايخ، ش. الزيات، والقاضي اخلطيب أبو حممد بن حممد بن الصايع

الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان، وقاضي اجلماعة بفاس حممد بن حممد بن أمحد املقري، ورئيس الكتاب أبو 
  .حممد اخلضرمي، ومجاعة سوى من ذكر من أهل املشرق واملغرب

  شعره



  :وشعره نبيل األغراض، حسن املقاصد، فمن ذلك قوله
  وأبدى منها وجه القبول لك البشرا... سىن الليلة الغرا وافتك بالبشرى 

  وأشرقت للدنا بغرهتا الغرا... هتلل وجه الكون من طرب هبا 
  هلا الرتبة العليا هلا العزة الكربا... هلا املنة العظمى مبيالد أمحد 

  فواىف ربيعاً ناشراً ذلك السرا... طوى سره يف صدر الدهر مدة 
  به فضالً وأعظم به شهرا فأحسن... حوى شهرة الفضل الشهري وفضله 

  فأطلع منه يف مسة اهلدي فجرا... لقد كان ليل الكفر يف الليل قد جفا 
  أندين الكفر قد أبطل الكفرا... ويف ليلة امليالد الحت شواهد قضت 

  وأرجف كما ارتج إيوانه كسرى... لقد أمخدت أنوارها نار فارس 
  للسان هلا حصراوحيصر إن رام ا... له معجزات يعجز القلب كنهها 

  وتقصر عن إدراك مصعده الشعرا... معال يكل الشعر عن نيل وصفها 
  مشايله تتلى وآياته تترا... به بشر الرسل الكرام ومل تزل 

  ويف الذكر آيات رخص له قدرا... ففي الصحف األوىل مناقبه العلى 
  وحسبك ما قد نص يف النجم واإلسرا... لقد خصه مواله بالقرب والرضى 

  وشق على رغم العداة له البدرا... ورد عليه الشمس بعد غروهبا 
  لطايف ربانية تبهر الفكرا... وكان له يف مايه وطعامه 

  وعاد قليل الزاد من مينه كثرا... غدا املاء من بني األصابع نابعاً 
  وكم مشتك أشفى وكم مدنف أبرا... وكم نايل أوىل وكم سائل حبا 

  فكان هلا الفضل املبني على األخرا... تادة كفى شاهدا أن رد عني ق
  وال حنت اخلنساء إذ فارقت صخرا... وحن إليه اجلذع عند فراقه 
  ومن ذاق طعم الوصل مل حيمل اهلجرا... وحق له إذ بان عنه حبيبه 

  من األشواق لو تنفع الذكرا... خليلي والدنيا جتدد للفقر ضروبا 
  يل فأما الصرب عنها فال صرباسب... بعيشكما هل يل إىل أرض طيبة 

  أبث هبا شكوى وأشكو هبا وزرا... مناً للنفس من تلك املعاهد زورة 
  ليمحو يل ذنبا ويثبت يل أجرا... وتعفري خدي يف عروق تراهبا 

  وما أجهدت عيشاً وال ملكت قفرا... تعللين نفسي بإدراكها املنا 
  أمله صفراغدت كفه مما ت... ومن كانت اآلمال أقصى اجتهاده 

  فما مسعت وعظاً وال قبلت زجرا... وكم زجرهتا واعظات زماهنا 
  سقاه احليا ما كان أقصره عصرا... وكنت هلا عصر الشبيبة عاذراً 

  فلست أرى للنفس من بعدها عذرا... وأما وقد ولت ثالثون حجة 
  فال بد بعد الشيب من تركه قسرا... إذا أنت مل تترك سوى النفس طايعا 

  لتخفيف وزر شد ما أوثق الظهرا... أدخر إالشفاعة أمحد ومل 
  لعل كسري القلب يقلبه برا... لقد عاقت كف الرجاء حبمله 



  هو املصطفى اهلادي امليسر لليسرا... هو املرتضى الداعي إىل منهج الرضا 
  هو الشافع الواقي إذ شهر احلشرا... هو احلاسر املاحي الضاللة باهلدى 

  مكارمه تستغرق النظم والنثرا... املرء وصف من بأي كالم يبلغ 
  تكر على األعقاب خاسئة خسرا... خالل إذ األفكار جاست خالهلا 

  وأرغم أنف الروض عاطرها نشرا... لقد غض طرف النجم باهرها سىن 
  فنعماؤها ما إن حييط هبا شكرا... سقى ليلة حييت به واكف احليا 

  مت هبا الدنيا وسكاهنا طرافع... لقد خصها سند اإلله برمحة 
  بأفعال بر أضحكت للهدى ثغرا... أقمت أمري املسلمني حقوقها 

  أقرت هلا عينا وسرت هلا صدرا... لقد سرت فيها إذ أتتك بسره 
  فأحسنتها شكرا وأوليتها برا... عرفت هبا حق الذي عرفت به 
  مراوأعقبها اإلحسان والنايل الغ... وأصحبتها اإلخالص هللا والتقا 
  جتسم فيه السحر حىت بدا قصرا... لدي مصنع مأل العيون حماسناً 

  :منها بعد أبيات يف املدح للسلطان
  أعاد لنا دهم الليايل هبا غرا... روى عن أيب احلجاج غر مشايل 
  هبم نصر الرمحن دين اهلدى نصرا... ومن كبين نصر جاللة منصب 
  السهل واملعقل الوعرا لقيت اجلناب... هم ما هم إن تلقهم يف مهمة 
  أحدا ينبيك عنهم وسل بدرا... ساللة أنصار النيب حممد فسل 

  :قال يف التورية العروضية. ومن شعره يف املقطوعات
  هبجر طال منك على العليل... لقد قطعت قليب يا خليلي 

  التقطيع من شأن اخلليل... ولكن ما عجيب منك هذا إنه 
  :وقال يف التورية النحوية

  هبجر وما مثلي على اهلجر يصرب... كنت موصوالً فأبدل وصلكم  لقد
  وعهدي باحملبوب ليس يغري... فما بالكم غريمت حال عبدكم 

  :وقال يف التورية مداعباً بعض املقرئني للعدد وهو بديع
  لقناص ظيب ساحر األلباب... يا ناصباً علم احلساب حباله 

  يرزقنا بغري حسابفالبدر ... إن كنت ترجو باحلساب وصاله 
  :وقال يف التورية العروضية

  ودمنا على فرح شامل... لقد كمل الود بيننا 
  فقد يدخل القطع يف الكامل... فإن دخل القطع يف وصلنا 

  :وقال يف تضمني مثل
  واصرب فإن اهلجر حيدثه الكالم... أال اكتمك حب من أحببت 

  تالمفمن بعد اجتهادي ال ... وإن أبداه دمع أو حنول 
  :وقال



  تعدت النحل على وردها... وأشنب الثغر له وجنة 
  رضابه أعذب من شهدها... ما ذاك إىل حسد إذ رأت 

  :وقال يف التورية بأمساء كتب فقهية جواباً غري معمى
  حبتين من أبياهتا بالنوادر... لك اهللا من خل حباين برقعة 

  جلواهروخرية نظم أحتفت با... رسالة رمز يف اجلمال هناية 
  :وقال يف التورية أيضاً

  إيل فلما الح سرى هلم حالوا... إىل اهللا أشكو عذراً ترددا 
  ولكنه ال غرو أن خيدع اآلل... لقد خدعوين إذ أروين مودة 

  :وقال خياطب رجالً من أصحابه
  فليس لود يف الفؤاد شتات... أيا حسن إن شتت الدهر مشلنا 
  زل لقليب على حفظ العهود ثباتي... وإن حلت عن عهد اإلخاء فلم 
  أمل تتقدم قبلها حسنات... وهبين سرت مين إليك إساءة 

  :وقال يف النسيب
  ومل يبق يل يف نيل وصلك مطمع... إن كان باب القرب قد سد بيننا 

  وأصبح ودي فيك وهو مضيع... وأخفرت عهدي دون ذنب جنيته 
  نك من ليس يسمعوصرت أنادي م... ومل ترث يل عما أالقي من األسى 

  فما أرجتي من رمحة اهللا أوسع... وضاقت يب األحوال عن كل وجهة 
  :ومما نظمه يف التضمني خماطباً بعض املنتحلني للشعر قوله

  فما اسم مجيع الشعر عندك غيزل... لقد صرت يف غصب القصايد ماهرا 
  ومل تبق شعرا يا بن بشت ألول... ومل تبق شعرا المرئ متقدم 

  وشعر ابن مرج الكحل وابن املرحل... ير قد غصبت ورويه فشعر جر
  قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل... وإن دام هذا األمر أصبحت تدعى 

  ومن املقريني والعلماء

  عبد اهللا بن العبدري الكواب

  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن جماهد العبدري الكواب من أهل غرناطة، يكىن أبا حممد اخلطيب، املقرئ
  حاله

كان رمحه اهللا أتقن أهل زمانه يف جتويد كتاب اهللا العزيز، وأبرعهم يف ذلك، وأنفعهم للمتعلم، نفع اهللا به : من الصلة
وكان مع ذلك نبيه األغراض، يف . كل من قرأ عليه، وترك بعده مجلة يرجع إليهم يف ذلك، ويعمل على ما عندهم

رات اليت تنسب للمقرئني، من يرجح ويعلل، وخيتار ويرد، موفقاً يف ذلك، مجيع ما حيتاج إليه يف علمه ذاكرا لإلختيا
رحل الناس إليه من كل مكان، خاصتهم وعامهم، . صابراً على التعليم، دايباً عليه هناره وليله، ذاكرا خلالف السبعة

  .ه مدة طويلة، إىل حني وفاتهخطب جبامع غرناطة وأم ب. ومأل بلده جتويداً وإتقانا، وكان مع هذا فاضالً ورعاً جليالً
  مشيخته



ورحل إىل بياسة، . أخذ القراءات عن احلاج أيب احلسني بن كوثر، وأيب خالد بن رفاعة، وأيب عبد اهللا بن عروس
فأخذ هبا القراءات عن أيب بكر ابن حسون، وأخذ مع هؤالء عن جعفر بن حكم، وأيب جعفر بن عبد الرحيم، وأيب 

ومسع عليه كثرياً من كتاب سيبويه تفقهاً، وأجاز له كتابة القاضي أبو بكر بن أيب مجرة مع احلسن الصديف الفاسي، 
  .آخرين ممن أخذوا عنه

  .من أخذ عنه روى عنه الناس أهل بلده وغريهم، منهم ابن أيب األحوص، وأبو عبد اهللا بن إبراهيم املقرى
  وفاته

  .لبريةتويف سنة ثالث وثالثني وستماية، ودفن مبقربة باب إ
  ابن سلمون

  عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن علي بن سلمون الكناين من أهل غرناطة، يكىن أبا حممد، ويعرف بابن سلمون
  حاله

كان رمحه اهللا، نسيج وحده، ديناً وفضالً، وختلقاً ودمائه، ولني جانب، حسن اللقاء، سليم الباطن، مغرقاً يف اخلري، 
لطوية، عظيم االنقياد، طيب اللهجة، متهالكاً يف التماس الصاحلني، يتقلب يف ذلك بني عظيم اهلشة والقبول، كرمي ا

قرأ ببلده ومسع وأمسع وأقرأ، وكتب الشروط مدة، مأثور العدالة، معروف . اخلطإ واإلصابة، صدراً يف أهل الشورى
م السباق يف معرفة القراءات، منقطع النزاهة، مثالً يف ذلك، ويقوم على العربية والفقه، خصوصاً باب البيوع، ويتقد

  .القرين يف ذلك، أشد الناس خفوفاً يف احلوايج، وأسرعهم إىل املشاركة
  مشيخته

وقرأ على اخلطيب أيب احلسن . قرأ على األستاذ الكبري أيب جعفر بن الزبري بغرناطة، والزمه، فانتفع به، دراية ورواية
ومبالقة على األستاذ أيب . يب حممد النفزي، واخلطيب أيب جعفر الكحيليبن فضيلة، واملكتب أيب احلسن البلوطي، وأ

وعلى األستاذ أيب . وبسبتة على األستاذ املقري رحلة وقته أيب القاسم بن الطيب، ومسع عله الكثري. حممد الباهلي
وهو أعلى من لقيه من  عبد اهللا الدارج، والزم جملس إقرايه، وعلى الشيخ املعمر أيب عبد اهللا ابن اخلطار الكامي،

لقي أب الربيع بن . وأخذ باإلجازة عن العدل أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن النويل، وروايته عاليه. تلك احللبة
سامل، ولقي بسبتة الشريف الراوية أبا علي احلسن مب بن أيب الشرف ربيع، واألديب الكاتب أبا علي احلسني بن 

وقرأ على اخلطيب . فاس الفقيه أبا غالب حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغيليوب. عتيق بن احلسني ابن رشيق
ولقي األديب املعمر مالك بن . ومسع على ذي الوزارتني أيب عبد اهللا بن احلكيم. احملدث أيب عبد اهللا بن رشيد

رق كثري، منهم عز وأجازه من أهل املش. وأجازه أبو عمران موسى بن اخلطيب أيب احلسن الداري برندة. املرحل
الدين أمحد بن حممد احلسين بقية األشراف بالديار املصرية، ومجال الدين أمحد بن حممد بن عبد اهللا الظاهري، وجنم 
الدين أمحد بن محدان احلراين، ومجال الدين أمحد ابن أيب الفتح الشيباين، وأمحد بن عبد املنعم الصويف، ومولده عام 

لمان بن أمحد املقدسي، وأمحد بن عبد احلميد ابن عبد اهلادي، ومشس الدين إبراهيم بن أحد وستماية، وأمحد بن س
سرور املقدسي، واخلطيب باملسجد األعظم ببجاية أبو عبد اهللا بن صاحل الكناين، وأبو عبد اهللا حممد أيب مخسة حممد 

 الطاعة القشريي، وابن دقيق العيد بن البكري بن أيب بكر، وأبو عبد اهللا حممد بن علي ابن وهب بن مطيع بن أيب
تقي الدين، وأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن سعد بن مجاعة، والشيخة الصاحلة أم حممد عائشة بنت أيب اخلطاب 

ولقي بفاس الشيخة األديبة . وأجازه حنو من املايتني من أهل املشرق واملغرب. حممد بن أمحد بن خليل السكوين



  .رة بنت أمحد بن عثمان بن الصالح احللبية وأجازته، وألبسته خرقة التصوفالطيبة الشاعرة، سا
  :وأنشدتين قصيد أجابت هبا اخلطيب احملدث، أبا عبد اهللا ابن رشيد، أوهلا يعين قصيدة ابن رشيد: قال

  عاد به كل نسيم عاطرا... سرى نسيم من محى سارة 
  فسار فيها مثال سايرا... وجال أفكار الدنا ذكرها 

  دارت عليه فلكاً دايرا... دايرة واجملد قطب هلا 
  :فقالت

  لبعض أوصافكم ذاكرا... وايف قريض منكم مذ غدا 
  ومن شذاه نفساً عاطرا... أطلع من أنفاسه احلجا 

  من بعد دفن يف الثرى ناشرا... أعاد ميت الفكر من خاطري 
  أحبب به نظما غدا باهرا... يبهر طريف حسن منظره 

  أشاعراً أصبح أم ساحرا... هاليت حسنه فقلت هلا 
  أم بدر مت قد بدا زاهرا... أم روضة هذى اليت قد نوى 

  وأنور الباطن والظاهرا... هللا ما أعذب ألفاظه 
  يا من يزل لطي العلى ناشرا... يا ابن رشيد بل أبا الرشد 

  وكن ملن نظمها عاذرا... خذ ما فدتك النفس يا سيدي 
  ألن تبارى ذكراً ماهرا... ها ما تصل األنثى بتقصري

  ما كان منها دارساً دائرا... الزلت حتىي من رسوم العال 
  تصانيفه

  .الكتاب املسمى بالشايف يف جتربة ما وقع من اخلالف بني التيسري والتبصرة والكايف ال نظري له
  مولده

  .يةولد بغرناطة بلده يف الثاين والعشرين لذي قعدة من عام تسعة وستني وست ما
  وفاته

حدث بعض . فقد يف الوقيعة العظمى بطريف يوم اإلثنني السابع جلمادى األوىل من عام أحد وأربعني وسبعماية
  .تقبل اهللا شهادته. اجلند أنه رآه يتحامل، وجرح بصدره يثعب دماً، وهو رابط اجلأش، فكان آخر العهد به

  عبد اهللا بن سهل الغرناطي
  ه نافخيكىن أبا حممد، وينبز بالوج

  حاله
من كتاب ابن محامة، قال عين بعلم القرآن والنحو واحلديث، عناية تامة، وهبذا كنت أمسع الثناء عليه من األشياخ، 

يف حال طفوليت بغرناطة، مث شهر بعد ذلك بعلم املنطق، والعلوم الرياضية، وساير العلوم القدمية، وعظم بسببها، 
ن واليهود والنصارى، أن ليس يف زمانه مثله، وال يف كثري ممن تقدمه، وبني وامتد صيته من أجلها، وأمجع املسلمو
وكانت النصارى تقصده من طليطلة، تتعلم منه أيام كان ببياسة، وله مع . هذه امللل الثالثة من التحاسد ما عرف

مهشك عند خروج قال، مث خرج عن بياسة، وسار إىل نظر ابن . قسيسهم جمالس يف التناظر، حاز فيها قصب السبق



  .قلت، تاريخ هذا القول، عام ثالثة ومخسني ومخسماية. وهو اآلن حباله. وله تواليف. النصارى عن بياسة
  عبد اهللا بن أيوب األنصاري

  .يكىن أبا حممد، ويعرف بابن خروج، من أهل قلعة أيوب
  حاله

  .استوطن غرناطة وسكنها. فقيه حافظ ملذهب مالك
  تواليفه

  :تاباً مفيداً مساه املنوطة على مذهب مالك، يف مثانية أسفار أتقن فيها كل اإلتقانألف يف الفقه ك
  وفاته

  .تويف هبا سنة اثنيتني وستني ومخسماية، وقد قارب املائة: 
  القرطيب

عبد اهللا بن احلسن بن أمحد بن حيىي بن عبد اهللا األنصاري مالقى، قرطيب األصل، يكىن أبا حممد، ويعرف بالقرطيب، 
  .قرأ بغرناطةو

  حاله
كان يف وقته ببلده، كامل املعارف، صدرا يف املقرئني واجملودين، رئيس احملدثني وإمامهم، واسع املعرفة، مكثراً، ثقة، 

عدالً، أمينا، مكني الرواية، رايق اخلط، نبيل التقييد والضبط، ناقداً، ذاكراً أمساء رجال احلديث وطبقاهتم 
جرح وتعديل، ال يدانيه أحد يف ذلك، عزيز النظر، متيقظاً، متوقد الذهن، كرمي  وتوارخيهم، وما حلوا به من

اخلالل، محيد العشرة، دمثاً، متواضعاً، حسن اخللق، حمبباً إىل الناس، نزيه النفس، مجيل اهليئة، وقوراً، معظماً عند 
دب، قائالً اجليد من الشعر، مقصدا ومقطعاً، اخلاصة والعامة، ديناً، زاهداً، ورعاً، فاضال، حنوياً ماهراً، ريان من األ

وكان له جبامع مالقة األعظم، جملس عام، سوى جملس تدريسه، يتكلم فيه على اجلديث، إسناداً ومتناً، بطريقة عجز 
قالوا قرئ عليه : من أخباره يف العلم والذكاء. وتصدر لإلقراء ابن عشرين سنة. عنها الكثري من أكابر أهل زمانه

باب االبتداء بالكلم اليت يلفظ هبا يف إيضاح الفارس، وكان أحسن الناس قياماً عليه فتكلم على املسألة الواقعة يوماً 
يف ذلك الباب، املتعلقة بعلم العروض، وكان يف احلاضرين من أحسن صناعته، فجاذبه الكالم، وضايقه املباحثه، 

كبري نظر يف العروض، فكف عن اخلوض يف املسألة، حىت أحس األستاذ من نفسه التقصري، إذ مل يكن له قبل 
وانصرف إىل منزله، وعكف ساير اليوم على تصفح علم العروض، حىت فهم أغراضه، وحصل تواليفه وصنف فيه 
خمتصراً نبيالً، خلص يف صدوره ضروبه، وأبدع فيه بنظم مثله، وجاء به من الغد، معجزاً من رآه أو مسع به، فبهت 

  .العجب من اقتداره وذكائه، ونفوذ فهمه، ومسو مهته اجلاضرون وقضوا
قال أبو أمحد جعفر بن زعرور العاملي املالقي تلميذه األخص به، بت معه ليلة يف دويرته اليت : ومن أخباره يف الدين

يء كانت له جببل فاره لإلقراء واملطالعة، فقام ساعة كنت فيها يقظانا، وهو ضاحك مسرور، يشد يده كأنه ظفر بش
نفيس، فسألته فقال، رأيت كأن الناس قد حشروا يف العرض على اهللا، وأتى باحملدثني، وكنت أرى أبا عبد اهللا 

النصريى يؤتى به، فيوقف بني يدي اهللا تعإىل، فيعطى براءته، من النار، مث يؤتى يب، فأوقفت بني يدي ريب، فأعطاين 
ريب، فأعطاين براءيت من النار، فاستيقظت، وأنا أشد عليها يدي براءيت من النار، فاستيقظت، وأنا أشد عليها يدى 

  .اغتباطا هبا وفرحا، واحلمد هللا
  مشيخته



تال مبالقة على أبيه، وأيب زيد السهيلى، والقاسم بن دمحان، وروى عنهم، وعن أيب احلجاج بن الشيخ، وأبوي عبد 
وحضر مبالقة . وباملنكب عن عبد الوهاب الصديف. ةاهللا بن الفخار، وابن نوح، وابن كامل، وابن جابر، وابن بون

وبإشبيلية عن أيب بكر بن اجلد، وابن صاف، وأيب جعفر بن مضاء، وأبوي احلسن عبد . جملس أيب إسحق بن قرقول
وبغرناطة عن أبوي . الرمحن بن مسلمة، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب القاسم بن عبد الرازق، وأيب حممد بن مجهور

ن حكم احلصار، وابن شراحيل، وأيب عبد اهللا بن عروس، وأبوي حممد عبد احلق النوالشي، وعبد املنعم بن جعفر ب
وأجاز له من . ومبرسية عن أيب عبد اهللا بن محيد، وأيب القاسم بن حبيش، وبسبتة عن أيب حممد احلجري. الفرس

سعادة، وحيىي اجملريطي، وابن بشكوال،  األندلس ابن حمرز وابن حسون وابن خرية، واألركشي، وابن حفص وابن
  .ومن أهل املشرق مجاعة كبرية. وابن قزمان

  شعره وتصانيفه

ودخل يوماً . وله املبدي خلطإ الرندي. وخلص أسانيد املوطأ. ألف يف العروض جمموعات نبيلة، ويف قراءة نافع
ه، وتأخر شيب األستاذ، فقال يا أستاذ مبجلس أقرأ به أبو الفضل عياض، وكان أفىت منه، غري أن الشيب جار علي

  :شبنا وما شبتم، قال فأنشده ارجتاالً
  وقد شاب أترايب وشاب لدايت... وهل نافع أن أخطأ الشيب مفرقي 

  بتريب فمعناه يقوم بذايت... لئن كان خطب الشيب يوجد حسه 
  :ومن شعره يف التجنيس

  جمازبسكاهنا إال طريق ... لعمرك ما الدنيا بسرعة سريها 
  ولكنهم قد أولعوا مبجاز... حقيقتها أن املقام بغريها 

  :ومما يؤثر أيضاً من شعره قوله
  ألمور تكون أو ال تكون... سهرت أعني ونامت عيون 
  النفس فحمالنك اهلموم جنون... فاطرد اهلم ما استطعت عن 

  فسيكفيك يف غد ما يكون... إن رباً كفاك باألمس ما كان 
  مولده

  .مد قريب ظهر يوم االثنني لثمان بقني من ذي القعدة عام ستة ومخسني ومخسمايةولد أبو حم
  وفاته

  .سحر ليلة السبت أو سحر يومها، ودفن إثر صالة العصر من اليوم السابع لربيع اآلخر سنة أحد عشر وستماية
  :من رثاه رثاه األديب أبو حممد عبد اهللا بن حسون الربجي من قصيدة حسنة طويلة

  وقوالً ملن بالري وحيكم هبوا... ي هباً ساعداين بعربة خليل
  فمأمت أحزاين نوائحه الصحب... نبكي العلى واجملد والعلم والتقي 
  ففي كل سرب من نباهته هنب... فقد سلب الدين احلنيفي روحه 

  وقد خلت الدنيا وقد ظعن الركب... وقد طمست أنوار سنة أمحد 
  يصحح يف نص احلديث فما ينب... ذي مضى الكوكب الوقاد واملرهف ال

  وقاال بزعم أنه هلما ترب... متىن عاله النريان ونوره 
  وحمىي رسوم العلم حيجبه الترب... أأسلو وحبر العلم غيضت مباهة 



  مسدده األسرى وعلله الندب... عزيز على اإلسالم أن يودع الثرى 
  ما فوقهم حزبأولئكم حزب اهللا ... بكى العامل العلوي والسبع حسرة 
  على أهل هذا العصر فضله الرب... على القرطيب احلرب أستاذنا الذي 

  به حتسن الدنيا ويلتئم الشعب... فقد كان فيما مضى من زمانه 
  فقد جف ذاك الروض وافترق السرب... وجيمع سرب األنس روض حياتة 

  إذا عاقدت سلما فقصدها حرب... فسحقاً لدنيا خادعتنا مبكرها 
  إىل كل ما يف طيه مركب صعب... ا السهل الذلول فقادنا ركبن

  كفى واعظاً باملوت لو كان يل لب... وتغفل عنها والردى يستفزنا 
  عبد اهللا بن أمحد بن مساك العاملي

  .عبد اهللا بن أمحد بن إمساعيل بن عيسى بن أمحد بن إمساعيل بن مساك العاملي يكىن أبا حممد، مالقي األصل
  حاله

يهاً أديباً، بارع األدب، شاعراً مطبوعاً، كثري النادر، حلو الشمايل، أدرك شيوخاً جلة، ووىل قضاء غرناطة كان فق
  .مدة

  مشيخته

روى عن جده ألمه وابن عم أبيه أيب عمر أمحد بن إمساعيل، وأيب على الغساين، وأيب احلسن علي بن عبيد الرمحن بن 
  مسحون واملرساين األديب،

  شعره

  للناظرين بأمجل األلوان... ر الرىب متجمل الروض خمض
  خود زهت بقالئد العقيان... وكأمنا بسطت هناك سوارها 

  من مسكة عجنت بعرف البان... وكأمنا فتقت هناك نوافح 
  تقرأ القيان فيه على العيدان... والطري يسجع يف الغصون كأمنا 

  كسالسل من فضة ومجان... واملاء مطرد يسيل عبابه 
  حسن اليقني وهبجة اإلميان... حسن أكملت فكأهنا هبجات 

  :وكتب إىل الكاتب أيب نصر الفتح بن عبيد اهللا يف أثناء رسالة
  نسيم املسك يف خلق الكرمي... تفتحت الكتابة عن نسيم 
  ختال رسومها وضح النجوم... أبا نصر رمست هلا رسوما 

  بهيمسراجاً الح يف الليل ال... وقد كانت عفت فأثرت منها 
  فسارة يف طريق مستقيم... فنحت من الصناعة كل باب 
  إذا راموا مرامك يف مهوم... فكتاب الزمان ولست منهم 

  وال سحبان مثلك يف العلوم... فما قس بأبدع منك لفظاً 
  .يف السابع والعشرين من رمضان املعظم سنة أربعني ومخسمائة وهو ابن أربع ومثانني سنة: وفاته

  قضاةومن ترمجة ال



عبد اهللا بن أمحد بن العافقي عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن سعيد بن أيوب بن احلسن بن منخل بن زيد العافقي من 
  .أهل غرناطة وأعياهنا، يكىن أبا حممد، وينسب إىل غافق بن الشاهد بن عك بن عدنا، ال إىل حصن غافق

  حاله
املصانعة، كثري احلركة واهلشة، واجلدة، مالزم االجتهاد  من العايد كان رجالً صحيح املذهب، سليم الصدر، قليل

والعكوف، ال يفتر عن النسخ والتقييد واملطالعة، على حال الكربة، قدمي التعني واألصالة، وىل القضاء عمره 
  .مبواضع كثرية، منها برية ورندة مث مالقة، مضافاً إىل اخلطابة هبا

  مشيخته
، وروى عن جلة من أهل املشرق، كاإلمام تقي الدين بن دقيق العيد، واحلافظ حج يف حدود سبعة ومثانني وستماية

وأجازه من أهل املغرب شيخ . أيب حممد عبد املؤمن الدمياطي، ومشس الدين املصنف أيب عبد اهللا بن عبد السالم
لة، األستاذ أبو اجلماعة باألندلس أبو جعفر بن الزبري، والقاضي ابن أيب األحوص، واخلطيب أبو احلسن بن فضي

  .احلسن ابن الصايغ اإلشبيلي، وأبو جعفر الطباع، وغريهم
  تواليفه

  .ألف كتابا مساه باملنهاج يف ترتيب مسائل الفقيه املشاور أيب عبد اهللا ابن احلاج
  مولده

  .ولد بغرناطة يف حدود ستني وستماية
  وفاته

  .تويف بغرناطة يوم عاشوراء من عام أحد وثالثني وسبعماية: 
  عبد اهللا بن أيب زمنني املري

  .عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني املري يكىن أبا خالد
  حاله

  .كان فقيهاً جليالً، ووىل القضاء ببعض جهات غرناطة
  مشيخته

واحلديث . وان العبدريوالعربية عن اخلضر بن رض. أخذ الفقيه عن أيب جعفر بن هالل، وأيب حممد بن مساك القاضي
عن احلافظ أيب بكر ابن غالب بن عبد الرمحن بن عطية، واإلمام أيب احلسن علي بن أمحد، والقاضي أيب الفضل 

  .عياض بن موسى بن عياض أيام قضائه بغرناطة
  مولده

  .ولد سنة سبع وتسعني وأربعماية
  وفاته

  .تويف يف ذي قعدة سنة أربع وأربعني ومخس ماية: 
   بن حيىي بن زكريا األنصاريعبد اهللا

عبد اهللا بن حيىي بن حممد بن أمحد بن زكريا بن عيسى بن حممد بن حيىي بن زكريا األنصاري يكىن أبا حممد، من أهل 
  غرناطة، شرقي األصل، مرسيه، من بيوتاته النبيهة، وقد مر ذكر أخيهز

  حاله



ويل القضاء دون . التزام احلشمة، واالشتغال مبا يعىنكان على طريقة حسنة من دمائه األخالق، وسالمة السجية، و
العشرين سنة، وتصرف فيه عمره باجلهات األندلسية، فأظهر فيه عدالً ونزاهة، ومل خيتلف عليه اثنان مدة حياته، من 

 أهل املعرفة باألحكام، والتقدم يف عقد الشرط، وصناعة الفرايض، علماً وعمالً، ثاقب الذهن، نافذاً يف صنعة
  .العدد

  مشيخته

وقرأ على أيب احلسن . قرأ على أبيه الفاضي أيب بكر بن زكريا، وله رواية عالية عن أعالم من أهل املشرق والغرب
بن فضيلة الويل الصاحل، والقاضي أيب عبد اهللا بن هشام األلشي، واألستاذ أيب جعفر بن الزبري، واحلاج أيب حممد بن 

العدد وما أشبهه على األستاذ التعاليمي أيب عبد اهللا الرقام، والزمه، وأجازه طايفة  وقرأ. جابر، وأيب بكر القللوسي
ورد سؤال من تونس مع تاجر وصل يف مركب إىل مدينة املنكب أيام : وأخربين ولده الفاضل أبو بكر، قال. كبرية

ة قدر املال، وطلب يف قضائه هبا، يف رجل فرط يف إخراج زكاة ماله سنني متعددة، مسيت يف السؤال مع نسب
السؤال، أن يكون عملها باألربعة األعداد املتناسبة، إذ عملها بذلك، أصعب من عملها باجلرب واملقابلة، فعملها 

وأخرجها بالعملني، وعرب عنها بعبارة حسنة، وكتبها يف بطاقة خبط مجيل، فذكر التاجر أنه مل يبق بتونس فقيه، إال 
  .ونسخ منها نسخة، واستحسنها

  مولده

  .ولد يوم اخلميس السابع عشر جلمادى اآلخرة عام مخسة وسبعني وستماية
  .تويف قاضياً ببسطة يف التاسع عشر من رمضان عام مخسة وأربعني وسبعماية: وفاته

  عبد اهللا بن أيب مجرة األزدي
زيل غرناطة، يكىن أبا حممد، عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد امللك بن أيب مجرة األزدي من أهل مرسيه، ن

  .وبيته مبرسية من أعالم بيوتاهتا، شهري التعني واألصالة، ينكح فيه األمراء
  حاله

نشأ . كان من أعالم وقته فضالً وعدالة وصالحا ووقاراً، طاهر النشأة، عف الطعمة، كثري احلياء، مليح التخلق
هتا، مث جاز إىل سبتة، وانعقدت بينه وبني رؤسايها املصاهرة يف مبرسيه، مث انتقل إىل غرناطة فتوىل القضاء ببرية وجها

  .مث آب إىل غرناطة عند رجوع إيالة سبتة إىل أمريها، فتقدم خطيبا هبا. بعض بناته
  مشيخته

  .روى باإلجازة عن اخلطيب احلافظ أيب الربيع بن سامل وأمثاله
  وفاته

يقول اللهم أمتين ميتة . سجوده، وتبتله وضراعته إىل اهللا قال بعض شيوخنا، كنت أمسعه عند. الغريبة املستحسنة
فأجاب اهللا دعاءه، وتوفاه على أمت وجوه التأنيب طهارة وخشوعاً وخضوعاً وتأهباً، وزماناً . حسنة، ويكرر ذلك

ية، ومكاناً، عندما صعد أول درج من أدراج املنرب، يوم اجلمعة الثالث والعشرين لشوال من عام أحد عشر وسبع ما
  .فكان يوماً مشهوداً ال عهد مبثله، مارئى أآلكثر باكياً منه، وأكثر الناس من الثناء عليه

  عبد اهللا احلارثى األزدي



عبد اهللا بن سليمن بن داود بن عبد الرمحن بن سليمن بن عمر بن حوط اهللا األنصاري احلارثى األزدي يكىن أبا 
  .حممد
  حاله

ليل العامل، كان فقيهاً جليالً أصولياً، حنوياً، كاتباً، أديباً، شاعراً، متفنناً يف العلوم، قال القاضي احملدث اجل: من الصلة
وكان يدرس كتاب سيبويه، ومستصفى أيب حامد، ومييل إىل االجتهاد يف نظره، . ورعاً، ديناً، حافظاً، ثبتاً، فاضالً

لوك، معلوم القدر لديهم، خيطب يف جمالس األمراء ويغلب طريقة الظاهرية، مشهوراً بالعقل والفضل، معظماً عند امل
وهو كان . ومللوك املوحدين به اعتناء كبري. واحملافل اجلمهورية، مقدماً يف ذلك، بالغة وفصاحة إىل أبعد مضمار

أستاذ الناصر وإخوته، وكان له عند املنصور واهلم، بذلك أكرم أثرة، مع ما كان مشهوراً به من العلم والدين 
ويل القضاء بإشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسال وميورقة، فتظاهر بالعدل، وعرف مبا أبطن من الدين . والفل

  .والفضل، وكان من العلماء العاملني، سنياً، جمانباً ألهل البدع واألهواء، بارع اخلط، حسن التقييد
  مشيخته

وإشبيلية ومالقة، وغريها من البالد األندلسية، تردد يف طلب العلم، فسمع ببلنسية وشاطبة ومرسية وأملرية وقرطبة 
قرأ القرآن على أبيه، وعلى أيب حممد عبد الصمد الغساين، . وحتصل له مساع جم مل يشاركه فيه أحد من أهل املغرب

وعن غريه، ومسع عن ابن بشكموال، وقرأ أكثر من ستني تأليفاً بني كبار . وأخذ عن ابن محيد كتاب سيبويه تفقهاً
وأكثر . ر، وكمل له على أيب حممد بن عبد اهللا، بني قراءة ومسا حنو من سنة وثالثني تأليفاً، منها الصحيحانوصغا

  .واستيفاء مشيخته يشق. عن ابن حبيش، والسهيلي، وابن الفخار وغريهم
  شعره

  :قال األستاذ، أنشدنيه ابن أبو القاسم، ونقلت من خطة
  ي تدري رهنيوأنك بالذ... أتدري أنك اخلطاء حقاً 

  وذاك الظن واإلفك املبني... وتعتب اإلىل فعلوا وقالوا 
  مولده

  .يف حمرم سنة مثان وأربعني ومخسماية
كان آخر عمره قد أعيد إىل مرسية، قصدها من احلضرة، مات بغرناطة سحر يوم اخلميس الثاين لربيع األول : وفاته

. د فيه، يوم السبت التاسع عشر لشعبان من السنة إىل مالقةاثنيت عشرة وستماية، ونقل منها يف تابوته الذي أحل
  .فدفن هبا
  ابن ربيع

عبد اهللا بن حيىي بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن ربيع األشعري من أهل قرطبة، يكىن أبا القاسم ويعرف 
  .بابن ربيع

  حاله
شاركاً يف علوم، حمباً يف القراءة، وطياً عند املناطرة، كان رمحه اهللا أديبا، كاتباً شاعراً، حنوياً، فقيهاً أصولياً، م

متناصفا، سنياً، أشعري املذهب والنسب، مصمماً على طريقة األشعرية، ملتزماً ملذهب أهل السنة املالكي، من بقايا 
اهب الناس وعليتهم، ومن آخر طلبة األندلس املشاركني اجللة، املصممني على مذهب أهل السنة، املنافرين للمذ



ويل قضاء مواضع من األندلس، منها مدينة شريش ورندة ومالقة، وأم وخطب . الفلسفية، واملبتدعة، والزيغ
فانتفع به طلبتها، واستمر على ذلك، . مث ويل قضاء اجلماعة حبضرة غرناطة، وعقد هبا جملسا لإلقراء. جبامعها

  .وكانت واليته غرناطة حنواً من سبعة أعوام
  مشيخته
بيه أيب عامر وتفقه به، وعن اخلطيب أيب جعفر بن حيىي احلمريي، وتال عليه، وتأدب به، وعن األستاذ أيب أخذ عن أ

احلسن بن خروف، وروى مع هؤالء عن القاضي أيب القاسم بن بقي، وأيب حممد بن حوط اهللا، وأيب عبد اهللا بن 
لى الغافقي الشقوري، وله به علو، وباألستاذ أصبغ وغريهم، وأجاز له الشيخ املسن أبو احلسن على ابن أمحد بن ع

  .اخلطيب املسن أيب جعفر بن حيىي املتقدم
  وفاته

  .ومل خيلف بعده مثله، وال من يقاربه. تويف يف الساب عشر لشوال سنة ست وستني وستماية
  عبد اهللا بن إبراهيم الثقفي العاصمي

في العاصمي من ولد عاصم بن مسلم الداخل يف طلعة بلج عبد اهللا بن إبراهيم بن الزبري بن احلسن بن احلسني الثق
  .امللقب بالعريان، أخو األستاذ أيب جعفر بن الزبري، شقيقه، يكىن أبا حممد

  حاله
كان طبيباً ماهراً، كاتباً شاعراً، ذاكراً للغة، صنع اليدين، متقدماً يف أقرانه نباهة وفصاحة، معدوم النظري يف 

الغزوات، فارساً وراجالً، ولقي بفحص غرناطة ليال، نصرانياً يتجسس، فأسره وجره، الشجاعة واإلقدام، حيضر 
  .وأدخله البلد، ومل يلتفت إىل مثنه، استكتاماً لتلك الفعلة

  مشيخته
أخذ القرآن عن األستاذ أيب عبد اهللا بن مستقور، وروى عن أيب حيىي بن عبد الرحيم، وأيب الوليد العطار، وأيب 

وبسبتة على أيب بكر . ع وأيب اخلطار بن خليل، وأخذ عن أيب عمر بن حوط اهللا مبالقة، وابن أيب رحيانهالقاسم بن ربي
وأخذ عن األستاذ الناقد أيب احلسن علي بن حممد . وأجاز له أبو بكر بن حمرز، وأبو احلسن الثاري. بن مشليون

  .الكناين
  مولده

  .ثالث وأربعني وستماية ولد بغرناطة لسبع عشرة ليلة خلت من ذي قعدة سنة
  .تويف هبا سحر أول يوم من ذي قعدة سنة ثالث ومثانني وستماية: وفاته

  عبد اهللا بن موسى

  بن عبد الرمحن بن محاد الصنهاجي

  .يكىن أبا حيىي
  حاله

  .طالب نبيل فاضل، ورع زاهد، مؤثر يف الدنيا مبا متلكه، تال لكتاب اهللا يف مجيع األوقات
  رأخباره يف اإليثا



فصرف مجيعها على أهل الستر . وجه له السيد أبو إسحاق ابن اخلليفة أيب يعقوب مخسماية دنري ليصلح هبا من شأنه
أنا غريب، : ومر بفىت يف إشبيلية، وأعوان القاضي حيملونه إىل السجن، وهو يبكي فسأله، فقال. يف أقل من شهر

أجده، فقال، له اهللا، قال نعم، قال، فدفع له مخسني وطولبت خبمسني دنريا، وبيدي عقود، وطولبت بضامن فلم 
دنريا، قال أشهد لك هبا، فضجر وقال إن اهللا إذا أعطى عبده شيئاً مل يشهد به عليه، وتركه وانصرف لشأنه، 

  .وكانت عنده معرفة وأدب
  .بغرناطة يف سنة إحدى وعشرين ومخسماية: مولده

  ومن ترمجة الكتاب والشعراء بني أصلي وطارئ
  ابن املرابع

  ويعرف بابن املرابع. عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا األزدي من أهل بلش يكىن أبا حممد
  حاله

من نبهاء أدباء البادية، خشن الظاهر، منطو على لوذعية، متوارية يف مظهر جفوة، كثري االنطباع عند اخلربة، قادر 
عر، سيال القرحية، مرهوب اهلجاء، مشهور املكان ببلده، على النظم والنثر، متوسط الطبقة فيهما، مسترفد بالش

يعيش من اخلدم املخزنية، بني خارص وشاهد وجد بذلك وقته، يوسط رقاعته، فتنجح الوسيلة، ويتمشى له بني 
  .الرضا والسخط الغرض

 األدب طويل القوادم واخلوايف، كلف على كرب سنه بعقايل القوايف، شاب يف: وجرى ذكره يف التاج مبا نصه
فإن مدح صدح، وإن وصف . وشب، ونشق ريح البيان ملا هب، قحاول رفيعه، وجزله، وأجاد جده وأحكم هزله

وإن أنشأ ودون، وتقلب يف أفانني البالغة وتلون، أفسد ما شاء اهللا وكون، فهو شيخ . أنصف، وإن عصف قصف
ه من أغراضها غرض، وال يضيع لديه منها الطريقة األدبية وفتاها، وخطيب حفلها كلما أتاها، ال يتوقف علي

حىت برز يف أبطال الكالم وفرسانه، وذعرت القلوب . ومل نزل بروقه تتألق، ومعانيه بأذيال اإلحسان تتعلق. مفترضِ
وعرب البحر، منتجعاً بسعره، ومنفقاً يف سوق . لسطوة لسانه، وألفت إليه الصناعة زمامها، ووقفت عليه أحكامها

ره فأبرق وأرعد، وحذر وتوعد، وبلغ جهد إمكانه، يف التعريف مبكانه، فما حرك، وال هز، وذل يف الكساد من شع
  .طلب الرقد وقد عز، وما برح أن رجع إىل وطنه الذي اعتاده، رجوع احلديث إىل قتاده

  شعره

  :ن النسيب قولهفم. قال يف التاد، وقد أثبت من نزعاته، وبعض خمترعاته، ما يدل على سعة باعه، وهنضة ذراعه
  عنه سوى ملم فيه ارتشاف ملا... ما للمحب دواء يذهب األملا 

  إال الدنو إىل من شفه سقما... وال يرد عليه نوم مقلته 
  هواك يف مبا ترضاه قد حكما... يا حاكماً واهلوى فينا يؤيده 

  فلما تناسى فديتك عين بعد ذاك ملا... أشغلتين بك شغالً شاغال 
  يلقى وال حجة تبقى ملن علما... فق قد علمت مبا ملكت روحي فأر

  بدراً إذا الح جيلى نوره الظلما... ما غبت عين إال غاب عن بصري 
  ما حلت يل فدنا طريف لغريك يا موىل حلا فيه جفين النوم قد حرما

  ترضاه أرضى مبا ترضى وال جرما... طوعاً لطيعك ال أعصيك فافض مبا 



  أفادين فيك قرباً يربد األملا... ك لو إن اهلوى يقتضي ذالً لغري
  كن قلب صبك من عينيك ما سلما... سلمت من كل عيب يا حممد ال 

  :ما كتب به إىل شيخ الصوفية ببلده مع طالع من ولده. ومن خماطباته األدبية
  من األفق الكوين باليمن طالع... مماليكم قد زاد فيكم مرابع 

  ويسموا ملا تسمو إليه املطالع ...بأنواركم يهدي إىل سبل اهلدى 
  جماب بفضل اهللا للخلق نافع... فواسوه منكم بالدعاء فإنه 

  وأبقاكم ذو العرش ماجن ساجع... أفاض عليه اهللا من بركاتكم 
  :أبو جعفر بن الزيات رمحه اهللا، مبا نصه. فوقع له الشيخ املخاطب هبا

  منها ينابع تصوب على األلباب... عسى اهللا يؤتيه من العلم حصة 
  مطهرة للناس فيها منافع... وجيعله طرفاً لكل سجية 

  فيثىن عليه الكل دان وشاسع... ويلحقه يف الصاحلات جبده 
  وخري الورى يف نص ما قلت شافع... وذو العرش جل إمسا عميم نواله 

  فالسرور الكل بابنك جامع... فما أنت دوين يا أباه مهنأ به 
  :وله يستدعى إىل الباكور
  إىل أكواس باكور تدار... بدار بدار قد آن البدار 

  له لون الدياجي مستعار... تبدت رافالت يف مسوح 
  كأن الليل خالطه النهار... وقد رقمت بياضاً يف سواد 

  وهل حيتاج للباكور نار... وقد نضجت وما طبخت بنار 
  عجيب ال يشق له غبار... وال حتتاج مضغاً ال وليس 

  ففي البلع اكتفاء واقتصار... للضرس دعين  فقل للخلق قل
  :ومما وقع له أثناء مقامات تشهد باقتداره، مقطوعة سهلة وهي

  ألهل الوداد وأهل اهلوى... رعى اهللا عهداً حوى ما حوى 
  وأعطاهم السؤل كيف نوا... أرهم أموراً حال وردها 

  وراموه ملواً وما روا... وملا حال الوصل صالوا له 
  وروداً إىل الكل ذا دوا... سراً سرارهم وأوردهم 

  وال أمل صال إال هوا... وما أمل طال إال وها 
  :وقال يرثي ديكاً فقده، ويصف الوجد الذي وجده، ويبكي من عدم إذانه، إىل غري ذلك من مستطرف شأنه

  ديكاً فال عوض منه وال بدل... أوودي به احلتف ملا جاءه األجل 
  يثبت مع احلتف يف بغياهلا أمل... عيش فلم قد كان يل أمل يف أن ي

  وبالواعظ تذري دمعها املقل... فقدته فلعمري إهنا عظة 
  عليه من كل حسن باهر حلل... كأن مطرف وشى فوق ملبسه 
  وتاجه فهو عايل الشكل حمتفل... كأن إكليل كسرى فوق مفرقه 

  فيما يرتب من ورد وال خطل... مؤقت مل يكن بطريق ل خطأ 



  علم املواقيت فيما رتب األول... زرقيل فيما مر علمه  كأن
  يصده كلل عنه وال ملل... يرحل الليل حيىي بالصراخ فما 

  رأيته قد وهنت منه القوى فهوى لألرض فعال يريه الشارب الثمل
  ذاك الفدا ولكن فاجأ األجل... لو يفتدي بديوك األرض قل له 
  ينفعه من ذاك ما قالوا وما فعلوا... قالوا الدواء فلم يغن الدوام ومل 

  إن قلت ذاك صح القول والعمل... أملت فيه ثواباً أجر حمتسب 
وتردى بالثلج وتعمم، . وأمره السلطان أبو عبد اهللا سادس امللوك النصريني يف بعض أسفاره، وقد نظر إىل شلري

  :وكمل ما أراد من بزته ومتم، أن ينظم أبياتاً يف وصفه، فقال بديهة
  وما عنده علم بطول وال قصر... يخ جليل القدر طال عمره وش

  وليس بثوب أحكمته يد البشر... عليه لباس أبيض باهر السنا 
  وكسوته فيها ألهل النهي عرب... وطوراً تراه كله كاسياًُ به 

  حلر وال برد من الشمس والقمر... وطوراً ثراه عارياً ليس يشتكي 
  على حاله مل يشك ضعفاً وال كرب.. .وكم مرت األيام وهو كما ترى 

  لبهجتها يف األرض ذكر قد انتشر... فذاك شلري شيخ غرناطة اليت 
  كبار ملوك األرض يف حالة الصغر... هبا ملك سامي املراقي أطاعه 
  تقيه مدى األيام من كل ما ضرر... تواله رب العرش منه بعصمة 

  نثره

فمن ذلك ما خاطب به الرئيس أبا . ولعب، وزرديات شأهنا عجبونثره كثري ما بني خماطبات وخطب ومقطعات 
  :سعيد بن نصر يستجدي أضحية

يقول شاكر األيادي، وذاكر فخر كل نادي، وناشر غرر الغرر لعاكف والبادي، والرايح والغادي، إمسعوا مين 
وهو من األحاديث اليت مل . وجيب عليه االجتماع. ويشهد حبسه اإلمجاع. حديثاً تلذه األمساع، ويستطرفه االستماع
. أين دخلت يف هذه األيام داري. وذلك يا معشر األلبا، واخللصاء األحبا. تتفق إال ملثلي وال ذكرت عن أحد قبلي

. ومبا أتيت. فقالت يل ربة البيت، مل جئت. على حسب أطواري. يف بعض أدواري، ألقضي من أخذ الغذاء أوطاري
حىت تسل االستخارة، . ول أودى بك الصوم. فقالت ال غذا لك عندي اليوم قلت جيت لكذا كذا فهات الغدا،

وأرين من العالمة ما . قلت وما فعل قريين. ومأل باألرزاق وجاره. وتفعل كما فعل زوج اجلارة، طيب اهللا جناره
. نظرة بعني اهتبالكوفعل يف ذلك ومل تنظر إليه . ونظر يف أسباب التعييد. قالت إنه فكر يف العيد. أحببت أن تريين

قلت صدقت، وباحلق نطقت، بارك اهللا . والنظر ف يشراء األضحية اليوم أوفق من الغد. وعيد األضحى يف اليد
واآلن أسري ألحبث عما . فلقد نبهت بعلك إلقامة السنة، ورفعت عنه من الغفلة منة. فيك، وشكر مجيل حتفيك

. وتنالني فيه من بلوغ األمر غاية قصدك. لك إن شاء اهللا بسعدكوأنظر يف إحضار ما إليه أشرت، ويتأتى ذ. ذكرت
فإنك حلو . وأخبار الزرافات. قالت دعين من اخلرافات. واجلد ليس من اهلزل، واألضحية للمرأة وللرجل الغزل

وعودت أكل . فتهاونت بالنسا، وأسأت فيمن أسا. ختذت الغربة صحبتك إىل ساسان. اللسان، قليل اإلحسان
وإيقاد الفتيل دون قنديل، وسكىن اخلان، و عدم ارتفاع الدخان، فما تقيم مومسا، وال تعرف . يف غري منديلخبزك 



وأخذت معي يف ذلك بطويل وعريض، وكالنا يف طريف نقيض، إىل أن قلت هلا إزاركوردائي، فقد تفاقم . له ميسما
بك املزار، لعلك تريد إهانه يف األضحية  بك أمر دائي، وما أظنك إال بعض أعدائي، قالت مالك واإلزار، شط

يلزمين صوم . واألبزار، أخرج عين بيا مقيت، ال عمرت معك وال بقيت، أو عدمت الذين، وأخذ الورق بالعني
فقمت عنها وقد . سنة، ال أغفيت معك سنة، إال إن رجعت مبثل ما رجع به زوج جاريت، ورأى لك الربح يف جتاريت

تدرت وهرولت، وجالت يف العتاب وصولت، وضمت بنتها وولدها، وقامت باللجج، لوت رأسها وولولت، واب
واالنتصار باحلجج أودها، فلم يسعين إال أن عدوت أطوف السكك والشوارع؛ وأبارد ملا غدوت بسبيله وأسارع، 

لقريبة، فما وأجوب اآلفاق، وأسل الرفاق، وأخترق األسواق، وأقتحم زريبة بعد زريبة، وأخترب منها البعيدة وا
استرخصته استنقصته، وما استغليته استعليته، وما وافق غرضي، اعترضين دونه عدم عرضي، حىت انقض ثلثا يومي، 

وقد عييت بدوراين وهومي، وأنا مل أحتصل من االبتياع على فايدة، وال عادت علي فيه من قضاء األرب عايدة، 
الغنم من الذئاب، إىل أن مررت بقصاب يقصب يف جمزره، قد  فأومأت اإلياب، وأنا أجد من خوفها، ما جيد صغار

شد يف وسطه مئزره، وقصر أثوابه حىت كشف عن ساقيه، ومشر عن ساعديه حىت أبدى مرفقيه، وبني يديه عنز قد 
شد يديه يف رقبته، وهو جيذبه فيربك، وجيره فما يتحرك، ويروم سريه فريجع القهقرى، ويعود إىل ورا، والقصاب 

اقتله من جان باغ، وشيطان طاغ، ما أشده وما ألذه، وما أصده، وما : على إزاره، خيفة من فراره، وهو يقوليشد 
أجده، وما أكثره بشحم، وما أطيبه بلحم، الطالق يلزمه، إن كان عاين تيساً مثله أو أضحية تشبهه قبله، أضحية 

فاقتحمت املزدحم، أنظر مع من نظر، وأخترب فيمن  .هنأ اهللا من رزقها، وأخلف عليه رزقها. حفيلة، ومنحة جليلة
وال أفرق بني العجف والسمني، غري أين رأيت صورة دون البغل . وأنا واهللا ال أعرف يف التقليب والتخمني. اخترب

وفوق احلمار، وهيكال خيربك عن صورة العمار، فقلت للقصاب كم طلبك فيه، على أن متهل الثمن حىت أوفيه، 
قلت استمع الصوت، وال . فيه أجريا، وكن له اآلن من الذبح جمريا، وخذه مبا يرضى، ألول التقضيفقال ابغين 
قال . قال ابتعه مين نسيه وخذه هدية، قلت نعم، فشق يل الضمري، وعاكسين فيه بالنقري والقطمري. ختف الفوت

. إن هذا لكثري، فامسح منه بإحاطة اليسري قلت. تضمن يل فيه عشرين ديناراً أقبضها منك النقضاء احلول دنرياً دنرياً
قال والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، ال أنقصك من هذا، وما قلت لك مسسمة، اللهم إن شئت السعة يف األجل، 

وغلبين بذلك فلم أفتقر منه لرأى والد وال . فأقضي لك ذلك دون أجل، فجلبين لالبتياع منه، اإلنساء يف األمد
  ولد، وال

فقال فقيه، . سي يف ذلك ملشورة أحد، وقلت قد اشتريته منك، فضع الربكة، ليصح النجح يف احلركةأحوجت نف
وها هو يف قبضك، فاشدد وثاقه، وهلم لنعقد عليك . بارك اهللا فيه، قد بعته لك، فاقبض متاعك، وثبت ابتياعك

ين بالشادة حتت عقد وثيق، ومحلين من فاحندرت معه لدكان التوثيق، وابتدرت من السعة إىل الضيق، وأوثق. الوثاقة
مث قال يل هذا تيسك فشأنك وإياه، وما أظنك إال تعصياه، وأت حبمالني . ركوب الدين وحلاق الشني يف أوعر طريق

أربعة، فإنك ال تقدر أن ترفعه، وال يتأتى لك أن يتبعك وال أن تتبعه، ومل يبق لك من الكلفة إال أن حيصل يف حملك، 
وانطلقت للحمال، وقلت هلم إيل، وقم اآلن بني يدي، حىت انتهينا إىل جمزرة القصاب، والعنز . أهلكفيكمل سرور 

قلت أتضيع علي مايل، . قال إنه قد فر، وال أعلم حيث استقر. يطلب فال يصاب، فقلت أين التيس يا أبا أويس
قال مايل علم . ري عليك منهم األحكاملتخيب آمايل، واهللا ال حيزنك بالعصا كمن عصا، وال رفعتك إىل احلكام، جت

فاجتهت أنادي باألسواق، وجريان الزقاق، من . به، وال مبنقلبه، لعله فر ألمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، فعليك بالربيح
ثقف يل تيساً فله البشارة، بعد ما أتى باألمارة، وإذا برجل قد خرج من دهليز، وله هدير هزيز، وهو يقول من 



قلت أنا صاحبه فما الذي . املشوم، ال عدم به الشوم، إن وقعت عليه عيين، يرتفع الكالم بينه وبيينصاحب العنز 
قال إن عنزك حني شرد، خرج مثل األسد، وأوقع الرهج يف البلد، وأضر بكل أحد، . دهاك مين أو بلغك عين

يترك منه شيا، ومنه كانت معيشيت،  ودخل يف دهليز الفخارة، فقام فيه وقعد، وكان العمل فيه مطبوخاً ونيا، فلم
وبه استقامت عيشيت، وأنت ضامن مايل، فارتفع معي إىل الوايل، والعنز مع هذا يدور وسط اجلمهور، ويكر كرة 

العفريت املزجور، ويأيت بالكسر على ما بقي يف الدهليز من الطواجن والقدور، واخللق قد احنسروا للضجيج، وكثر 
عرف عفرطة الباعة، وما حيوون من الوضاعة، وأنا أحاول من أخذه ما أستطيع، وأروم العياط والعجيج وأنت ت

ورجل يقول احملتسب، واعرف ما . اإلطاعة من غري مطيع، والباعة قد أكسبته من احلماقة، ما مل يكن يل به طاقة
د عنده عليك وجد تكتسب، وإىل من تنتسب، فقد كثر عنده بك التشكي، وصاحب الدهليز قبالته يبكي، وقد وج

الشكوى، وأيقن أنك كسرت الدعوى، وأمر بإحضارك، وهو يف انتظارك، فشد وسطك، واحفظ إبطك، وإنك 
تقوم على من فتح باعه للحكم على البقعة، ونصب ألرباب الرباهني على أرباب الشواهني، ورفع على طبقة، ليمأل 

قلت . أرسلت التيس للفساد كأنك يف نعم اهللا من احلساد طبقة، مث أمسكين باليمني، حىت أوصلين لألمني، فقال يل
. إنه شرد، ومل أدر حيث ورج، قال ومل ال أخذت ميثاقه، ومل تشدد وثاقه، يا شرطى طرده، واطرح يدك فيه وجرده

قلت الضمان الضمان، . قلت أجتردين الساعة، ولست من الباعة، قال ال بد من ذاك أو تضمن ما أفسده هناك
قال قد أمنت إن ضمنت، وعليك الثقاف، حىت يقع اإلنصاف، أو ضامن كاف، فابتدر أحد إخواين، . ألماناألمان ا

مث أردت االنصراف بالتيس، ال كان كيانه، وال . بعض جرياين، فأدى عين ما ظهر بالتقدير، وآلت احلال للتكدير
، فقد عطلت من أجلك شغلي، فلم يك كون مكانه، وإذا بالشرطي قد دار حويل، وقال يل كلف فعلي بأداء جعلي

وتوجهت لداري، وقد تقدمت . عندي مبا تكسر سورته، وال مبا تطفي مجرته، فاسترهن مئزري يف بيته ليأخذ مايته
أخباري، وقدمت بغباري، وتغري صغاري وكباري، والتيس على كاهل احلمال، يرغو كالبعري، ويزأر كاألسد إذا 

كر إىل العدوان، . له على مهل، فهالل العيد قد استهل، فحني طرحه يف األسطوانفصلت العري، فقلت للحمال إنز
وصرخ كالشيطان، وهم أن يقفز احليطان، وعال فوق اجلدار، وأقام الرهجة يف الدار، ومل تبق يف الزقاق عجوز إال 

، ودخل قلوهبم خوفه، وصلت لتراه، وتسل عما اعتراه، وتقول بكم اشتراه، واألوالد قد دارت به، وأرهقهم هلفه
فابتدرت ربة البيت، وقالت كيت وكيت، ال خل وال زيت، وال حي وال ميت، وال موسم وال عيد، وال قريب وال 

بعيد، سقت العفريت إىل املنزل، ورجعت مبعزل، ومن قال لك اشتره، ما مل تره، ومن قال لك سقه حىت توثقه، 
القدور وولدك منه معذور، وبأي قلب تأكل الشوية، ومل ختلص  ومىت تفرح زوجتك، والعنز أضحيتك، ومىت تطبخ

  لك فيه النية واقلة سعدها، وأخلف وعدها، واهللا لو كان العنز خيرج الكنز، ما عمر يل داراً، وال قرب يل جواراً

أخرج عين يا لكع، فعل اهللا بك وصنع، وما حبسك عن الكباش السمان، والضأن الرفيعة األمثان، يا قليل 
لتحصيل، يا من ال يعرف اخلياطة وال التفصيل، أدلك على كبش مسني، واسع الصدر واجلبني، أكحل عجيب، ا

أقرن مثل كبش اخلطيب، يعبق من أوداكه كل طيب، يغلب شحمه على حلمه، ويسيل الودك من عظمه، قد علف 
، ويستطرف شواه يف كل أوان، بالشعري، ودبر عليه أحسن تدبري، ال بالصغري وال بالكبري، تصلح منه األلوان

وأين توجد هذه الصفة، يا قليلة . ألتعرف فعلك. ويستحسن ثريده وقديده يف سائر األحيان، قلت بيين يل قولك
امللك الظاهر، الذي أعز . قالت عند موالنا، وكهفنا ومأوانا الرييس األعلى، الشهاب األجلى، القمر الزاهر. املعرفة

عين يا لكع، فعل اهللا بك . واسترسل يف املدح فأطال وفيما ثبت كفاية. املشركني بنقمتهاملسلمني بنعمته، وأذل 
وصنع، وما حبسك عن الكباش السمان، والضأن الرفيعة األمثان، يا قليل التحصيل، يا من ال يعرف اخلياطة وال 



طيب، يعبق من أوداكه التفصيل، أدلك على كبش مسني، واسع الصدر واجلبني، أكحل عجيب، أقرن مثل كبش اخل
كل طيب، يغلب شحمه على حلمه، ويسيل الودك من عظمه، قد علف بالشعري، ودبر عليه أحسن تدبري، ال 

بالصغري وال بالكبري، تصلح منه األلوان، ويستطرف شواه يف كل أوان، ويستحسن ثريده وقديده يف سائر األحيان، 
قالت عند موالنا، وكهفنا ومأوانا . الصفة، يا قليلة املعرفة وأين توجد هذه. ألتعرف فعلك. قلت بيين يل قولك

. امللك الظاهر، الذي أعز املسلمني بنعمته، وأذل املشركني بنقمته. الرييس األعلى، الشهاب األجلى، القمر الزاهر
  .واسترسل يف املدح فأطال وفيما ثبت كفاية

  وفاته

  .يف كاينة الطاعون ببلده بلش يف أواخر عام مخسني وسبعماية ودفن هبا
  عبد اهللا بن احلجاري الصنهاجي

  .عبد اهللا بن إبراهيم بن وزمر احلجاري الصنهاجي األديب املصنف، يكىن أبا حممد
  حاله وأوليته

اس األفكار فيما حتتوي عليه أبوه أديب مدينة الفرج بوادي احلجارة، املصنف للمأمون بن ذي النون كتاب مغنيط
سكن مدينة شلب، بعد . مدينة الفرج من النظم والنثر واألخبار، وكان أبو حممد هذا ماهراً، كاتباً، شاعراً، رحاال

قدم غرناطة، وقصد عبد امللك بن سعيد صاحب . وله يف التحول أشعار وأخبار. استيالء العدو على بالده بالثغر
أذن عليه يف زي موحش، واستخف به القاعدون ببابه، إىل أن الطف بعضهم، وسأله أن القلعة من بنياهتا، واست

  :يعرف به القايد، فما بلغ عنه، أمر بإدخاله، فأنشده قصيدة مطلعها
  فجيت ومن ثنايك يل دليل... عليك أحالين الذكر اجلميل 
  ألن القلب كان هو الرسول... أتيت ومل أقدمك من رسول 

  :البدوي املستقل وما يف طيه منها يف وصف زيه
  خيفف هبا ومنظره ثقيل... ومثلين بدن فيه مخر 

فأكرم نزله، وأحسن إليه، وأقام عنده سنة، حىت ألف بالقلعة كتاب املسهب يف غرايب املغرب، وفيه التنبيه على 
فقال النفس تواقة،  وانصرف إىل قصد ابن هود بورطة، بعد أن عذله عن التحول عنه،. احللى البالدية والعبادية

  :ومايل بالتغرب طاقة، مث أفكر وقال
  حمل فعند األنس تذهب راحال... يقولون يل مإذا املالل تقيم يف 
  على غصن أمسى بآخر نازال... فقلت هلم مثل احلمام إذا شدا 

  نكبته
. لدولة بن هودوملا قصد احلجارى روطة، وحل لدى أمريها املستنصر بن عماد ا: قال علي بن موسى بن سعيد

وحترك لغزو من قصده من البشكنس، فهزم جيشه، وكان احلجارى أحد من أسر يف تلك الوقيعة، فاستقر ببسقاية، 
وبقي هبا مدة، حيرك ابن هود باألشعار وحيثه على خالصه من اإلسار، فلم جيد عنده ذمامة، وال حترك له اهتمامه، 

  :فخاطب عبد امللك بن سعيد بقوله
  إىل األعادي ال أرى مسلماً... بسقاية مسلماً أصبحت يف 

  مصفدا منتهرا مرغما... مكلفاً ما ليس يف طاقيت 
  وحاليت تقضي بأن أخدما... أطلب باخلدمة وا حسريت 



  يفكه أكرم به منتما... فهل كرمي يرجتي لألسري 
  :وقوله

  وتلذذت تاركاً يل بأسر... أرييس الزمان أغفلت أمري 
  قد جرى على املعود دهري... ام ولكن ما كذا يعمل الكر

  :وفيهم يقول. فكان طليق آل سعيد. فجتهد يف فدايه، ومل مير شهر إال وقد ختلص من أسره، واستقر لديه

  هم يف بين أعصارهم كاملواسم... وحدنا سعيداً منجباً خري عصبة 
  مسورة أمياهنم بالصوارم... مشنفة أمساعهم مبدايح 
  وكم هلم يف السلم من فضل ناظم... فضل ناثر  فكم هلم يف احلرب من

  تواليفه

وافتتح . وهو كتاب مشهور، ومنها املسهب يف غرايب املغرب. تواليف احلجارى بديعة، منها احلديقة يف البديع
وهو يف . احلمد هللا الذي جعل العباد من البالد مبنزلة األرواح من األجساد، واألسياف من األغماد: خطبته بقوله

  .ة جملداتست
  عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عبد اهللا بن سعيد

  ابن اخلطيب السلماين

  .يكىن أبا حممد
  .أوليته، تنظر يف اسم جده

  حاله
قليل البشاشة، حسن اخلط، . جيد الفهم، يغطى منه رماد السكون مجرة حركة، منقبض عن الناس. حسن السكل
مث ملا كانت . غرب، وأنشدهم، واقتضى خلعهم وصكوكهم باإلقطاع واإلحسانكتب عن األمراء بامل. وسط النظم

  .الفتنة، كتب عن سلطان وطنه، معزز اخلطة بالقيادة، وأنشدهم
  مشيخته

قرأ على قاضي اجلماعة، الشيخ األستاذ اخلطيب أيب القاسم احلسين، واألستاذ اخلطيب أيب سعيد فرج بن لب 
  .يف العربية، واستجيز له من أدركه ميالده من أهل املشرق واملغربالتغليب، واستظهر بعض املبادي 

  شعره
مترفع عن الوسط إىل اإلجادة، مبا يكفله عذر احلداثة، وقد ثبت يف اسم السلطان هلذا العهد، أيب عبد اهللا بن نصر، 

  :ومما دون الذي ثبت له حيث ذكر قوله. أيده اهللا، ما يدل على جودة قرحيته، وذكاء طبعه
  عفت دمنتيه مشأل وقبول... ملن طلل بالرقمتني حميل 

  وجادت عليه السحب وهي مهول... يلوح كباقي الوشم غريه البلى 
  نسايل رعاً فاحملب سئول... فيا سعد مهالً بالركاب لعلنا 

  قف العيس ننظر نظرة تذهب األسى ويشفى هبا بني الضلوع غليل
  لديه مربع ومقيل فطاب... وعرج على الوادي املقدس باحلمى 



  حديث هبا للعاشقني طويل... فيا حبذا تلك الديار وحبذا 
  وميض وعرف للنسيم عليل... دعوت هلا سقيا احلمى عندما سرى 

  فسال على اخلدين منه مسيل... وأرسلت دمعي للغمام مساجالً 
  رياضاً هبا الغصن املروح مييل... فأصبح ذاك الربع من بعد حمله 

  فعهد اهلوى يف القلب ليس حيول... لدار عما عهدته لني حال رسم ا
  بكاء محامات هلن هديل... ومما شجاين بعد ما سكن اهلوى 
  وقد آن من جيش الظالم رحيل... توسدن فرع البان والنجم مايل 
  كالم على مسع احملب ثقيل... فيا صاحيب دع عنك لومي فإنه 

  ربي ما إليه سبيلوهيهات ص... تقول اصطباراً عن معاهدك األين 
  غداة استقلت باخلليط محول... فلله عيناً من رآين ولألسا 

  وقد بان عين منزل وخليل... يطاول ليل التم مين مسهد 
  وهل يسمحن الدهر وهو خبيل... فيا ليت شعري هل يعودن ما مضى 

  نثره
  :رحلة أعملها مبا نصهأجابين ملا خاطبت اجلملة من الكتاب، والسلطان رضي اهللا عنه، باملنكب، يف 

وهللا من فذة املعاين، حيث مشوق الفؤاد عاين، ملا أنارت هبا املغاين، غنني عن مطرب األغاين، يا صاحب اإلذعاين، 
وردت سحات سيدي اليت أنشأت . أجب باهللا من دعاين، إذا صرت من كثرة األماين، بالشوق والوجد مثل ماين

احاً، ومألت العيون حماسناً، الصدور انشراحاً، وأصبح رحيب قرطاسها، وعميم لغمام الرمحة، عند اشتداد األزمة ري
فلم أدر أصحيفة نسخت مسطورة، أم روضة نفحت . فضلها ونواهلا، وأيناسها لفرسان البالغة، مغدى ومراحاً

 ممطورة، أطيب من املسك منشقا، وأحسن من السلك متسقا، فملكتها مقادة خاطري، وأودعتها سواد قليب
فلله ما جلبت . وناظري، وطلعت علي طلوع الصبح، على عقب السرى، وخلصت خلوص اخليال مع سنة الكرى

من أنس، وأذهبت لطايفة الشيطان من مس، وهاجت من الشوق، الذي شب عمره عن الطوق، والوجد الذي 
هتا، وسوغها إرادهتا، ما فأقسم بباري النسيم، وواهب احلظوظ والقسم، لو أعطيت للنفس مقاد. أصبح وارى الزند

قنعت بنيابة القرطاس واملداد، عن مباشرة األرواح واألجساد، وإن أعرضت عقبة للشعري، ورأس املزاد ومشخ بأنفه 
وزاد، وما بني ذلك من علم باذخ، وطود شامخ، قد أذكرت العقاب عقابه، صافحت النجوم هضابه، قد طمح 

  :فهبطرفه، ومشخ بأنفه، وسال الوقار على عط
  فجيادها من حتته جتري... ملكت عنان الريح راحته 

وأما احلمل اهلايج، والبحر املتمايج، والطلل املايل، والذنب الشايل، فمساجلة موالي يف ذلك اجملال، من احملال، إذ 
  :العبد قصاراه ألفاظ مركبة، غري مرتبة

  إن جهد املقل غري قليل... هو جهد املقل وافاك مين 
موالي، أبقاه اهللا، سالما عميماً، تنسم روضه نسيماً، ورف نظره، وعبق مشيماً، واألوفر األذكى منه عليه وأقرأ على 

من عبده الشبق لوجهه، . معادا، ما سفح السحاب إرعادا، وأبرق الغمام رعدا واحلسام أبعادا، ورمحة اهللا وبركاته
  .عة وستني وسبعمايةعبد اهللا بن اخلطيب، يف اخلامس عشر جلمادى األوىل عام تس



  .حبضرة غرناطة، يوم السبت سابع عشر صفر عام ثالثة وأربعني وسبعماية: مولده
  ؟

  عبد اهللا بن حممد بن ساره البكري

  .شنتريىن، سكن أملرية وغرناطة، وتردد مادحاً ومنتجعاً شرقاً ومغرباً ويضرب يف كثري من البالد
  حاله

جتول . األشعار، أديباً ماهراً، شاعراً جميداً، مطبوع االختراع والتوليد كان ذا حظ صاحل من النحو واللغة، وحفظ
يف شرق األندلس وغرهبا، معلماً للنحو، ومادحاً والهتا، وكتب عن بعضهم، وتعيش بالوراقة زمانا، وكان حسن 

  .اخلط، جيد النقل والضبط
  ؟

  مشيخته

  .روى عن أيب احلسن بن األخضر
ر بن مسعود، وأبو جعفر بن الباذش، وأبو عثمن بن هرون، وأبو الطاهر التميمي، روى عنه أبو بك: من روى عنه

  .وأبو حممدبن يوسف القضاعي، وإبراهيم بن حممد السبيت. وأبو العباس بن علي اللص، وأبو العالء بن اجلنان
  ؟

  شعره

  :منه يف حرفة الوراقة قوله. وشعره كثري جيد شهري
  أغصاهنا ومثارها احلرمان... أما الوراقة فهي أيكة حرفة 
  يكسو العراة وظهره عريان... شبهت صاحبها بإيرة خايط 

  :وقال يف جنم الرحيم، وهو من التشبيه العقيم
  فانقضى يذكي سريعاً خلفه هلبه... وكوكب أبصرالعفريت مسترقاً 

  جترها كلها من خلفه عدبه... كفارس حل إخصاراً عمامته 
  :وقال منه يف املواعظ

  نادى به الناعيان الشيب والكرب... يصيخ إىل داعي السفاه وقد يا من 
  يف رأسك الواعيان السمع والبصر... إن كنت ال تسمع الذكر ففيم ترى 
  مل يهده اهلاديان العني واألثر... ليس األصم وال األعمى سوى رجل 
  األعلى وال النريان الشمس والقمر... ال الدهر يبقى على حال وال الفلك 

  فراقها الثاويان البدو واحلضر... رحلن عن الدنيا ولو كرهاً أل
  :وقال يف موت ابنة له

  فجددت السرور لنا بزورة... أال يا موت كنت بنا رؤوفا 



  كفيت مؤنة وسترت عورة... محدنا سعيك املشكور ملا 
  وجهزنا العروس بغري شورة... فأنكحنا الضريح بال صداق 

  وفاته
  .ره سنة تسع عشرة ومخسمائةتويف عبد اهللا بن سا

  عبد اهللا بن حممد الشراط
  .يكىن أبا حممد، من أهل مالقة

  حاله

طالب جليل، ذكي، مدرك، ظريف، كثري الصلف واخلتروانة واإلزراء مبن دونه، حاد النادرة، مرسل عنان الدعابة، 
استدعى إىل الكتابة بالباب . ايلهشاعر مكثر، يقوم على األدب والعربية، وله تقدم يف احلساب، والربهان على مس

السلطاين، واختص بويل العهد، ونيط به من العمل، وظيف نبيه، وكاد ينمو عشبه، ويتأشب جاهه، لو أن الليايل 
أمهلته، فاعتبط ألمد قريب من ظهوره، وكانت بينه وبني الوزير أيب عبد اهللا بن احلكيم، إحنة، ختلصه احلمام 

  .ألجلها، من كف انتقامه
  شعره

نقلت من خط صاحبنا القاضي املؤرخ أيب احلسن بن احلسن، من نظم . وشعره كثري، لكين مل أظفر منه إال باليسري
  :أيب حممد الشراط، يف معىن، كان أدباء عصره، قد كلفوا بالنظم فيه، يظهر من هذه األبيات يف مشعة

  أنادي مرة فيجيب ألفاً... وكنت ألفت قبل اليوم إلفاً 
  وكنا مثل وصف الشهد وصفا... ثل وصل العهد وصال وكنا م

  وسوغنا كؤس البني صرفا... ففرق بيننا صرف الليايل 
  وسار فصار كالفسل املصفا... فصرت غداة يوم البني مشعا 
  يغص بنار وجدي ليس يطفا... فدمعي ال يتم أسى وجسمي 

  :مث يف املعىن أيضاً
  ربا أو كنت مغترباإن كنت مغ... حايل وحالك أضحت آية عجبا 

  وإن نأيت فإين مشعل هلا... إذا دنوت فإين مشعر طرباً 
  إال إىل الناس مهما فارق الضربا... كذاك الشمع ال تنفك حالته 

  :ومن ذلك أيضاً
  رهني هيام ال ميوت وال حييا... رحلتم وخلفتم مشوفكم نسيا 

  قت الدنياوما زلت يف قومي وال ضا... فضاقت على األرض واعتاص مذهيب 
  وهل ميلك اإلنسان من أمره شياً... وما باختيار شتت الدهر بيننا 

  وذا أدمعي مل تأل من بعدكم جريا... فذا أضلعي مل ختب من أجلكم جوى 
  وقد فارقت من وصلكم ريا... كأنين مشع يف فؤاد وأدمع 

  .مبالقة، حبضرة طايفة من ظرفاء األدباءوذكر يل، أن هذا صدر عنه يف جملس أنس مع الوزير أيب عبد اهللا ابن عيسى 
  وفاته



  .كان حيا سنة سبعمائة، وتويف بغرناطة، وهي على حاله من الكتابة، رمحه اهللا
  عبد اهللا بن يوسف بن رضوان

  بن يوسف بن رضوان النجاري

  .يكىن أبا القاسم، ويعرف باسم جده، من أهل مالقة، وصاحب القلم األعلى هلذا العهد باملغرب
  هحال

هذا الفاضل نسيج وحده، فهماً وانطباعاً، ولوذعية، مع الدين والصون، معم، خمول يف اخلري، مستول على خصال 
. كتب ببلده عدالً رضي، وأنشد السلطان عند حلوله ببلده. محيدة، من خط وأدب وحفظ، مشارك يف معارف مجلة

لسلطاين، مث بان فضله، ونبه قدره، ولطف حمله، وعاد ورحل عن بلده إىل املغرب، فارتسم يف كتابة اإلنشاء بالباب ا
فلما استأثر اهللا . إىل األندلس، ملا جرت على سلطانه اهلزمية بالقريوان، ومل ينتشله الدهر بعدها مع مجلة من خواصه

ن بالسلطان املذكور، موسوم التمحيص، وصري أمره إىل ولده بعده، جنح إليه، وحلق ببابه، مقترن الوفادة، بيم
الطاير، وسعادة النصبة، مظنة االصطناع، فحصل على احلظوة، وأصبح يف األمد القريب، حمال للبث وجليساً يف 
اخللوة، ومؤمتنا على خطة العالمة، من رجل ناهض بالكل، جلد على العمل، حذر من الذكر، متقلص ذيل اجلاه، 

عار، جالب لسوق امللك ما ينفق فيها، حار متهيب، غزير املشاركة، مطفف يف حقوق الدول، عند اخنفاض األس
غزل مع العفة، حافظ للعيون، مقدم يف باب التحسني والتنقيح، مل ينشب . مليح التندير، حلو الفكاهة. النادرة

وأنشب فيه فيه براثن األثرة، ورمى إليه مبقاليد اخلدمة، فسما . امللك أن أنس منه هبذه احلال، فشد عليه يد الغبطة
  .ومناقب وطنه، كثر اهللا مثله. وهو اآلن حباله املوصوفة، من مفاخر قطره. عال كعبه، ومنا عشهمكانه، و
  مشيخته

قرأ ببلده على املقري أيب حممد بن أيوب، واملقري الصاحل أيب عبد اهللا املهندس، واألستاذ أيب عبد اله بن أيب اجليش، 
. ث أيب جعفر الطنجايل، والقاضي أيب بكر بن منظوروالقاضي أيب جعفر بن عبد احلق، وروى عن اخلطيب احملد

وبغرناطة عن جلة، منهم شيخنا رئيس الكتاب أبو احلسىن، والزم باملغرب الرييس أبا حممد عبد املهيمن احلضرمي، 
بد وبتلمسان عن أيب عبد اهللا اآلبلي، وأيب ع. والقاضي أبا إسحق إبراهيم بن أيب حيىي، وأبا العباس بن بربوع السبيت

  .وعن مجاعة غريهم. وبتونس عن قاضي اجلماعة أيب عبد اهللا بن السالم. اهللا بن النجار وغريمها
  شعره

أما شعره فمتناسب الوضع، سهل املأخذ، ظاهر الرواء، حمكم . ونظمه ونثره متجاريان هلذا العهد يف ميدان اإلجادة
لدعوة البديهة، ورمبا استعمل الكالم املرسل، فجرى  وأما نثره فطريف السجع، كثري الدالة، مطيع. اإلمرة للتنقيح

  .يراعه يف ميدانه ملئ عنانه
أديب أحسن ما : مبا نصه. وجرى ذكره يف التاج أيام مل يفهق حرضه، وال أزهر روضه، وال تباينت مساؤه وال أرضه

بيت معمور بفضل وأمانة،  وعاىن على حداثته الشعر واإلنشا، وله ببلده. شا، وفتح قليبه فمأل الدلو وبل الرشا
وفهم إىل . وله خط بارع. فما مال إىل فساد بعد الكون. ونشأ هذا الفاضل على أمت العفاف والصون. وجمد وديانة

فمن ذلك قصيدة . وقد أثبت من كالمه، ونفثات أقالمه، كل حمكم العقود، زارياً بنت العنقود. الغوامض مسارع
هنيا هبالك األسطول احلريب بالزقاق الغريب، أجاد أغراضها وسبك املعاين وراضها، أنشدها للسلطان أمري املسلمني، م



  :وهي قوله
  فباهللا عوجا بالركاب وسايال... لعلكما أن ترعيا يل وسايال 
  وباحلب خصا بالسالم املنازال... بأوطان أوطار قفا ومآرىب 

  راحالفؤاد شد أضحي عن اجلسم ... أال فانشدا بني القباب من احلما 
  هلم من أحاديثي عرضاً وطايال... وبثا صباً بات هنالك واشرحا 

  وال زال هامي السحب يف الربع هامال... رعى اهللا مثواكم على القرب والنوى 
  مآرب فما ألقى مدى الدهر حايال... وهل لزمان باللوى سقى اللوى 

  ويورد فيه من مناه مناهال... فحظي بعيد الدار منه بقربه 
  ومكن مين اخلطوب شواغال... ين من صرفه ما يؤدين ومحل

  وقال اصخ يل ال تكن يل عاذال... عتبت عله فاغتدى يل عاتبا 
  لدى أعظم األمالك حلماً ونايال... أتعتبين إذ قد أفدتك موقفا 

  وأعلى له يف املكرمات املنازال... مليك جاه اهللا باخللق الرضا 
  دا كهالل األفق يبصرنا عالغ... مليك عال فوق السماك فطرفه 
  صباح وبدر ال يرى الدهر آفال... إذا ما دجا ليل اخلطوب فبشره 

  هلم شيم ملء الفضاء فضايال... مناه من األنصار غر أكابر 
  جلوا صور األيام غراً جاليال... تلوا سور النعماء يف حزهبم كما 
  احاليرى زحل دون املراتب ز... تسامت هلم يف املعلوات مراتب 
  كما قد زكت أصال وطابت أوايال... عصابة نصر اهللا طابت أواخرا 

  ومن آل نصر عاد يبصر آهال... لقد كان ربع اجملد من قبل خالياً 
  تقول سحاب اجلود والبأس هاطال... إذا يوسف منهم تلوح ميينه 

  تبني من األنفال فيها املسايال... كتايبه يف الفتح تكتب أسطرا 
  كما حكموا يف حذف جزم عوامال... ذف حتكم يف العد عوامله باحل

  كما بددت منه اليمني النوافال... يبدد مجع الكفر رعبا وهيبة 
  :ومنها يف وصفه األسطول واللقاء

  واستقلت للعود حمافال... وملا استقامت بالزقاق أساطل 
  وأبصر أمواج البحار أساطال... رآها عدو اهللا فانفض مجعه 

  ومن رعب خال البحار سواحال... السواحل أحبرا ومن دهش ظن 
  تدمر أدناها الصالب اجلنادال... ومن جندكم هبت عليه عواصف 

  فقد خلفت فيهم حساما وذابال... تفرقهم أيدي سبا وتبيدهم 
  فقد أطفأت تلك احلروب املشاعال... وعهدي مبر الريح للنار موقدا 
  وما كادوه قد عاد باطال سالماً... وكان هلم برد العذاب ومل يكن 

  فما أفلتوا من ذا وذاك حبايال... حداهم هواهم لإلسار وللفنا 
  وفان عليه السيف أصبح صايال... فهم بني عان يف القيود مصفد 



  كما أهلكت من كان بالبحر عاجال... ستهلك ما بالرب منهم جنودكم 
  :وقال أيضاً ميدحه

  طلعت وجه اليسر واألمن والرفدوأ... نشرت لواء النصر واليمن والسعد 
  أال للمعايل ما تعيد وما تبد... أعدت لنا الدنيا نعيماً ولذة 
  تبدت لنا سبل السعادة والرشد... بنوركم واهللا يكأل نوركم 
  فراق كذاك اجليد يزدان بالعقد... حتلى لكم بامللك حنر ولبة 

  احلمد على صفحات الفخر أو مفرق... مآثركم قد سطرهتا يد العال 
  وقد حزمت جمدا جبدكم سعد... مبدحكم للقرآن أثىن منزال 
  ومن فخره إن أنت تدعوه باجلد... كفاكم فخارا أنه لكم أب 
  وذكركم أم عاطر العنرب الورد... ثناؤكم هذا أم املسك نافح 

  كما أنكم أجلى وأعال ملشهد... أجل ذكركم أزكى وأذكى لناشق 
  فما أنت إال البدر يف طالع السعد...  طلعنت على اآلفاق نورا وهبجة

  ودم يف خلود امللك والنصر والسعد... ويف مجلة األمالك عز ورفعة 
  وأربيت يف شعري على الشاعر الكند... ولو أثىن فقت سجان وايل 

  من اجلود واألفضال والبذل والرفد... ملا قمت باملعشار من بعض مالكم 
  .ه اهللاوقال يف شيخه أيب بكر بن منظور رمح

  وذكرك أعلى الذكر يف كل مشهد... جاللك أوىل بالعال املخلد 
  وأنك لألوىل بأرفع سؤدد... جملدك كان العز يذخر والعلى 

  مبقعد خري العاملني حممد... أيب اهللا إال أن تكون مشرفاً 
  وهنيت باجملد الرفيع اجملدد... فهنيت بالفخر السين حمله 

  وخولت من نعمى وأسديت من يد...  شهدت مبا أوليتين من عوارف
  وما لك من جمد ورفعة حمتد... وما حزت من جمد كرمي جناره 

  خمايل إسعاد تروح وتغتد... لقد نبأتين بالرواح لعزكم 
  بأن سوف تلقى كامال كل مقصد... حتدثين نفسي وإين لصادق 

  تسامى علوا فوق كل ممجد... دليلي هبذا أنك املاجد الذي 
  هلم علم أعلى به الكل مقتدي... و الفخر املنيف بأنكم ليفخر أول

  رداء املعايل والعوارف يرتد... إمام علوم معتلي القدر مل يزل 
  جال هلا برأي احلقيقة مرشد... وقاض إذا األحكام أشكل أمرها 
  رأيت له حد احلسام املهند... إذا احلق أبدى نوره عند حكمه 
  سواسية ما بني دان وسيد.. .وإن مجيع اخللق يف احلق عنده 

  بقاض حليم يف القضاء مسدد... هنياً لنا بل للقضاء وفضله 
  وأحيا مبا أواله شرعة أمحد... أمات به الرمحن كل ضاللة 
  ألمر بعرف أو لزام مبسجد... وكاين تراه ال يزال مالزما 



  وللشرعة البيضاء يهدي ويهتدي... وما زال قدماً للحقيقة حاميا 
  وإحسانه للمعتفني مبرصد... فضاال ويوىل أيادياً ومينح أ

  فما إن يين عن مطلق أو مقيد... يقيد أحراراً مبنطق جوده 
  بشيمته الغراء يف الفضل يبتدي... نعم إن يكن للفضل شخص فإمنا 

  ويا طارقا يطوي السرى كل فدفد... أيا ناثراً أسى املعارف والغنا 
  جتد خر نار عندها خري موقد... أال الق عصا التسيار واعش لناره 

  :ومن مقطوعاته وقوله

  برمحاك آمايل فصح يقيين... تربأت من حويل إليك وأيقنت 
  وحسيب يقيين باليقني يقيين... فال أرهب األيام إذ كنت ملجأي 

  :ومن شعره هلذا العهد منقوال من خطه، قال مما نظمه فالن، يعين نفسه يف كتاب الشفا، نفع اهللا به
  هل زاهنا إال األمية معشر... بالعلى وسىن املعارف يبهر  سل

  آي الكتاب وخارهتا األعصر... وهل للمفاخر غري ما شهدت به 
  يوم القيام إذا يهول احملشر... هم ما هم شرفاً ونيل مراتب 

  فخراً هديهم للنعيم األكرب... ورثوا اهلدى عن خري مبعوث به 
  منهم وحوله الفخار األظهر.. .وعياض األعلى قداحاً يف العلى 

  لرشاد نار به الشهاب النري... بشفايه تشفى الصدور وإنه 
  هو تاج مفرقها البهي األنور... هو للتوالف روح صورهتا وقل 

  ملعيده بعد الثناء األعطر... أفنت حماسنه املدايح مثل ما 
  عند اجلميع ففضلها ال ينكر... وله اليد البيضاء يف تأليفه 

  هبم أشواقهم فاعتاض منه املصدر... ورد اهليم العطاش هفت هو م
  وبكونه فينا نغاث ومنطر... فبه ننال من الرضى ما نبتغي 

  ختشى من اخلطب املهول وحتذر... أنظر إليه متيمة من كل ما 
  بالفوز واملأل العلي مبشر... لكأنين بك يا عياض مهنأ 

  يعتلي بك مظهرجبوار أمحد ... لكأنين بك يا عياض منعما 
  تاج الكرامة عند ربك خترب... لكأنين بك يا عياض متوجاً 
  إذا ال صدى ترويه إال الكوثر... لكأنين بك راوياً من حوضه 

  وضحت شواهدها بكتبك تؤثر... فعلى حمبته طويت ضمايرا 
  صدف يصان هبن منها جوهر... ها إهنن لشرعة اهلادي الرضا 

  يهب النعيم سريرها واملنرب ...فجزاك رب العاملني حتية 
  ما زال بالرمحي يؤم ويعمر... وسقى هزمي الودق مضجعك الذي 

  :وقال يف حممل الكتب
  بأين حلى عن حالهن تعدل... أنا احلرب يف محل العلوم وإن تقل 
  وإن مل أقم فالعلم عن مبعزل... أقيد ضروب العلم ما دمت قاميا 



  ين من قربه خري منزلفبوأ... خدمت بتقوى اهللا خري خليفه 
  يسوغ من شرب املنا كل منهل... أبا سامل ال زال يف الدهر ساملا 

وكان قد رأى ليلة االثنني الثانية جلمادى األوىل عام ستني وسبعماية يف النوم، كأن الوزير أبا علي بن عمر بن خيلف 
يات نظمها يف النوم، ومل حيفظ منها غري فأجاب عنه بأب. بن عمران الفدودي، يأمره أن جييب عن كالم من كتب إليه

  :هذين البيتني
  صديقي احتماال لفعل احلرفاء... وإين ألجزى مبا قد أتاه 

  وإجزال محد وبذل حياء... بتمكني ود وإثبات عهد 
  :ومن نظمه يف التورية

  منزل باجلنان ضن بذاك... وخبيل ملا دعوه لسكين 
  ست للدار شاكجل ما يل فل... قال يل خمزن بداري فيه 

  ولتكن ساكناً مبخزن مالك... ال تعرج على اجلنان بسكين 
  :ومن ذلك أيضا

  وقد احتوت يف البحر أعجب شان... يا رب منشأة عجبت لشأهنا 
  حلت حمل الروح يف اجلثمان... سكنت جبنبها عصابة شدة 

  يف حسنها ليست من احليوان... فتحركت بإرادة مع أهنا 
  فعلمت أن السر يف السكان... اهنا وجرت كما قد شاء سك

  :ومن ذلك أيضاً قوله
  وما عرفوه غثاً من مسني... وذي خدع دعوه الشتغال 

  وجيش احلرص منه يف كمني... فأظهر زهده وغىن مبال 
  فيا عجباً خلالف مهني... وأقسم ال فعلت مبن خب 

  ليأكل باليسار وباليمني... يقد بسريه وميني حلف 
  شيء من نثره

  :طبته من مدينة سال مبا نصه، حسبما يظهر من غرضهخا
  وبرؤك مقرون برئ اعتالهلا... مرضت فأيامي لذاك مريضة 

  وال ومست بالقسم غر خالهلا... فما راع ذاك الذات للضر رائع 
  :وينظر باقي الرسالة يف خرب التعريف مبؤلف الكتاب فراجعين عن ذلك مبا نصه

  ينيل من اآلمال خري مناهلا... مىت شيت ألفي من عاليك كل ما 
  وعادات بر مل ترم عن وصاهلا... كرب اعتالل من دعايك زارين 

وردتين مساة سيدي املشتملة . أبقى اهللا ذلك اجلالل األعلى متطوالً بتأكيد الرب، متفضالً مبوجبات احلمد والشكر
ح احلال، ومعلناً ما حتلى به من كرم على معهود تشريفه، وفضله الغىن عن تعريفه، متحفياً يف السؤال عن شر

اخلالل، والشرف العال، واملعظم على ما يسر ذلك اجلالل، الوزاري، الرياسي، أجراه اهللا على أفضل ما عوده، 
واهللا سبحانه احملمود على نعمه، . كما أعلى يف كل مكرمة يده، ذلك بربكة دعايه الصاحل، وحبه املخيم بني اجلوانح



مبن . مه، وهو سبحانه املسئول أن يسىن لسيدي قرار اخلاطر، على ما يسره يف الباطن والظاهرومواهب لطفه وكر
كتبه املعظم الشاكر، الداعي احملب، ابن رضوان وفقه . اهللا وفضله، والسالم على جالله األعلى ورمحة اهللا وبركاته

  .اهللا
  :فيها سلم وإيقاع ما نصه ومما خاطبين به، وقد جرت بيين وبني املتغلب على دولتهم، رقاع،

يا سيدي الذي عال جمده قدرا وخطرا، ومسا ذكره يف األندية احلافلة ثناء وشكرا، ومسا فخره يف املراتب الدينية 
والدنيوية محداً وأجراً، أبقاك اهللا مجيل السعي، أصيل الرأي، سديد الرمي، رشيد األمر والنهى، وممدوحاً من بلغاء 

وصلين كتابك الذي هو لإلعجاز . نوابغ والعشي، مفتوحاً لك باب القبول، عند الواحد احلقزمانك، مبا يقصر بال
آية، ولإلحسان غاية، ولشاهد احلسن تربيز، ولثوب األدب تطريز، ويف النقد إبريز، وقفت منه على ما ال تفي 

باً وإغراباً، وملك من سحر العبارة بعجايبه، وال حييد الفضل كله عن مذاهبه، من كل أسلوب طار يف اجلو إعرا
البيان خطاباً، ومحد ثناه مطاالً وحديثاً مطاباً، شأن من قصر عن شأو البلغاء، بعد اإلغياء، ووقف دون سباق البديع 
بعد اإلعياء، فلم يشق غباره، وال اقتفيت إال بالوهم آثاره، فلله من سيدي إحتاف سر ما شاء، وأحكم اإلنشاء، وبر 

ء، فما شئت من إفصاح وكتابة، وبر ورعاية، وفهم وإفهام، وختصيص وإهبام، وكبح لطرف النفس األكابر واإلنشا
وقمع، وخفض يف اجلواب ورفع، وحترج وتورع، وترقص وتوسع، ومجاع وأصحاب، وعتب وإعتاب، وإدالل على 

عت احملاسن، وأمتعت أحباب، وإىل غري ذلك من أنواع األغراض، واملقاصد الساملة جواهرها من األعراض، مجلة مج
السامع واملعاين، وحلت من امتناعها مع السهولة احلرم، إال من زاد اهللا تلك املعارف ظهوراً، وجعلها يف شرع 

وأما شكر اجلناب الوزاري، أمساه اهللا، حبكم النيابة عن جاللكم، فقد أبلغت فيه محدي، . املكارم هدى ونوراً
ي لكم من املخالصة لكم وردي، وكل حاالت ذلك الكمال، جممع على وبذلت ما عندي، وودي لكم ودي، وورد

وأما مؤديه إليكم أخي وسيدي الفقيه املعظم، قاضي احلضرة . تفضيله، معتمد من الثناء العاطر بإمجاله وتفصيله
مثلة من وخطيبها، أبو احلسن، أدام اهللا عزته، وحفظ أخوته، فقد قرر من أوصاف كماالتكم، ما ال تفي بتقريره األ

أوىل العلم بتلك السجايا الغر، والشيم الزهر، وما حتليتم به من التقوى والرب، والعدل والفضل، والصرب والشكر، 
وحلمل املتاعب يف أمور اجلهاد، وترك املالذ والدعة يف مرضاة رب العباد، واإلعراض عن الفانية، واإلقبال على 

ليكم مطارفها، وأجزلت عوارفها، ومجعت لكم تالدها وطارفها، زكى الباقية، فيا هلا من صفات خلعت السعادة ع
وذكر يل أيضاً من حسناتكم، املنقبة الكبرية، والقربة األثرية، يف . اهللا ثواهبا وجدد أثواهبا، ووصل بالقبول أسباهبا

لمني باحملل األعلى، ومن إقامة املارستان باحلضرة، والتسبب يف إنشاء تلك املكرمة املبتكرة، اليت هي من مهمات املس
ضروريات الدين باملزية الفضلى، وما ذخره القدر لكم من األجر، يف ذلك السعي املشكور، والعمل املربور، فسرين 

ومعلوم، أبقكم اهللا، ما تقدم من . لتلك اجملادة، إحراز ذلك الفضل العظيم، والفوز بثوابه الكرمي، وفخره العميم
املضي فيما سلف هنالك، وقبل ما قدر هلم من املرتفق العظيم وبذلك، حىت أن من حفظ ضياع الغربا والضعفا، من 

ال شك يف أن من . قول عمر رضي اهللا عنه، واهللا لو ضاعت خنلة بشاطئ الفرات، خلفت أن يسأل اهللا عنها عمر
واحلمد هللا على ما خصكم . تقدم من أهل األمر هنالكم، ال بد من سؤاله عمن ضاع لعدم القيام هبذا الواجب املغفل

إذا أراد اهللا خبليفة خرياً، جعل ل وزيراً صاحلاً، إن نسي ذكره، وإن ذكر " به من مزية قوله صلى اهللا عليه وسلم، 
  " .أعانه 



وأما كتاب احملبة فقد وقف املعظم على ما وجهتهم منه، وقوفاً ظهر مبزية التأمل، وعلم منه ما ترك لآلخر لألول، 
حقا لقد فاق التأليف مجعاً وترتيباً، وذهب يف الطرق . أن الفضل للحاكي، وشتان بني الباكي واملتباكي ومل يشك يف

ولقد هبرت معانيه كالعرائس اجمللوة حسناً ونضارة، وبرعت بدايعه وروايعه سىن وإنارة، . الصوفية مذهباً عجيباً
، أحسن مبا أدته تلك الغرر السافرة، واألمثال السايرة، وألفاظاً خمتارة، وكؤوسا مدارة، وغيوثاً من الربكات مدرارة

وأما إنه لكتاب تضمن زبدة العلوم، ومثرة الفهوم، وإن . واخلمايل الناظرة، والآللئ املفاخرة، والنجوم الزاهرة
 موضعه للباب اللباب، وخالصة األلباب، وفذلكة احلساب، وفتح امللك الوهاب، سىن اهللا لكم ولنا كماله، وبلغ

اجلميع منا آماله، وجعل السعي فيه خالصاً لوجهه، وكفيالً مبعرفته مبنه وكرمه، وهو سبحانه يبقى بركتكم، ويكأل 
ذاتكم الكرمية وحوزتكم، بفضله وطوله وقوته والسالم الكرمي خيصكم به كثرياً أثرياً، معظم مقداركم، وملتزم 

  .لثامن والعشرين لرجب من عام سبعة وستني وسبعمائةإجاللكم وإكباركم، ابن رضوان، وفقه اهللا، وكتب يف ا
  .وله تردد إىل حضرة غرناطة، واجتياز وإملام. وهو اآلن حباله املوصوفة، أعانه اهللا

  ؟؟

  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد امللك

ن عمار ين بن سعيد بن خلف بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن احلسن بن عثمان بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد ب
  .ياسر غرناطي، قلعي األصل، سكن مالقة

  حاله
زاد على أخيه خبفة الروح، وطيب النوادر، واختار سكىن مالقة، فما . قال صاحب الطالع هو املشهور بالريبطول

 زال هبا، ميشي على كواهل ما تعاقب فيها من الدول، ويقلب طرفه، مما نال من والياهتا، بني اخليل واخلول، حىت أن
ابن عسكر، قاضى مالقة وعاملها، كان من مجلة من مدحه، وتوسل به إىل بلوغ أغراضه عند القوم، وصنف له 

فمن احلكايات املتعلقة بذلك، . وكان قبيح املنظر، مع كونه من رياحني الفضل واألدب. شجرة األنساب السعيدية
، أنه دخل يوماً على الوايل بغرناطة، السيد أيب فمن احلكايات املتعلقة بذلك. أنه كونه من رياحني الفضل واألدب

إبراهيم، وجعل يساره، وكان خمتصاً به، واقتضى ذلك أن رد ظهره للشيخ الفقيه اجلليل، عميد البلدة، أيب احلسن 
سهل بن مالك، مث التفت فرد وجهه إليه، وقال اعتذر لكم بأمر ضروري فقال أبو احلسن، إمنا تعتذر لسيدنا، 

ومنها أنه خرج إىل سوق الدواب مع ابن حيىي احلضرمي املشهور أيضاً خبفة الروح، وكان . لس ضحكاًفانقلب اجمل
مسلطاً على بين سعيد، فبينما هو واقف، إذ النخاس ينادي على فرس، فم يشرب من القادوس، وعني حتصد 

قدر لك حبيلة، فعلم مقصده، ومل خيفف باملنجل، فقال له يا قايد أبا حممد، سر بنا من هنا لئال تؤخذ من يدي، وال أ
. عليه أن تلك صورته، فقال سل جارتك عنها، فمضى ألمه، وأوقع بينها وبينه، فحلف أن ال يدخل عليها الدار

قال أبو عمران بن سعيد، واتفق أن جزت بدار أم احلضرمي، فرأيته إىل ناحية، وهو كثيب منكسر، فقلت له ما 
عن أمه وعن نفسه، النساء يرمني أبناء الزنا صغارا، وهذه العجوز الفاعلة الصانعة،  خربك يا أبا حيىي، فقال يل

ترميين ابن مخسني سنة، فقلت له وما سبب ذلك، فقال ابن عمك يوسف اجلمال، ال أخذ اهللا له بيد، فما زلت حىت 
  .أصلحت بينها وبينه

السادة، ال يفارقه، إىل أن ويل ذلك السيد، ومتول،  ومن نوادر أجوبته املسكتة، أنه كان كثري اخللطة مبراكش ألحد
واشتغل بدنياه عنه، فقيل له، نرى السيد فالناً أصرب عن صحبتك ومنادمتك، فقال، كان حيتاج إىل وقتاً كان 



وقال له شخص كان يلقب بفسيوات يف جملس خاص، أي . يتبخر يب، وأما اليوم فإنه يتبخر بالعود والند والعنرب
وتكلم شخص . الريبطول، وفيم ذا حيتاج إليه، فقال له ال تقل هذا، فإنه يقطع راحية الفسا، فود أنه مل ينطقفائدة يف 

من املترفني فقال، أمس بعنا الباذجنان اليت بدار خاليت، بعشرين مثقاال، فقال لو بعتم الكريز اليت فيها لساوي أكثر 
  .من ماية

وسى، وقعت يف رسايل الكاتب اجلليل، شيخ الكتاب أيب زيد الفازازي، وأخباره شهرية، قال أبو احلسن علي بن م
على رسايل يف حق أيب حممد الريبطول، ومنه إليه، فمنها يف رسالة عن السيد أيب العالء صاحب قرطبة، إىل أخيه أيب 

وسى صاحب مالقة، حممد الريبطول، ومنه إليه، فمنها يف رسالة عن السيد أيب العالء صاحب قرطبة، إىل أخيه أيب م
ويصلكم به إن شاء اهللا، القايد األجل األكرم، احلسيب األجمد األجند، أبو حممد أدام اهللا كرامته، وكتب سالمته، 

وهو األكيد احلرمة، القدمي اخلدمة، املرعى املاتة والذمة املستحق الرب يف وجوه كثرية، وملعان أثرية، منها أنه من 
 عليه، وحسبكم هذا جمداً مؤثالً، وشرفاً موصالً، ومنها تعني بيته وسلفه، عقب عمار بن ياسر رضوان اهللا

واختصاصهم من النجابة والظهور، بأنوه اإلسم وأشرفه، وكوهنم بني معتكف على مضجعه، أو جماهد مبرهفه 
ذا األمر العزيز، ومثقفه، ومنها سبقهم إىل هذا األمر العزيز، ومتيزهم بأثرة الشفوف والتمييز، ومنها سبقهم إىل ه

ومتيزهم بأثرة الشفوف والتمييز، ومنها االنقطاع إىل أخيكم، ممد مورده ومصدره، وكرم مغيبه وحمضره، وهذه 
  .وسايل شىت، وأذمة قل ما تتأتى لغريه

  وفاته

كانت وفاته مبالقة بعد عشرين وستماية، قال الرييس، أبو عمر بن حكم، شاهدته قد وصل إىل السيد أيب حممد 
  .البياسي أيام ثورته، وهو بشنتلية مع وفد مالقة بالبيعة سنة ثنتني وعشرين وستماية

  ومن الصوفية والفقراء
  ابن أيب اجملد

عبد اهللا بن عبد الرب بن سليمن بن حممد بن أشعث الرعيين من أهل أرجدونه من كورة ريه، يكىن أبا حممد، ويعرف 
  .بابن أيب اجملد

  حاله
سلفاً، وترتباً، وصالحاً، وإنابة، ونية يف الصاحلني، متسع الذرع للوارد، كثري اإليثار مبا تيسر،  كان من أعالم الكور

مليح التخلق، حسن السمت، طيب النفس، حسن الظن، له حظ من الطلب، من فقه وقراءات وفريضة، وخوض 
وكتب بالدار السلطانية، يف كل  يف طريقة الصوفية، وأدب ال بأس به، قطع عمره خطيباً وقاضياً ببلده، ووزيراً،

  .ذلك مل يفارق السداد
  مشيخته

رحل إليه من وطنه عام اثنني وتسعني وستماية، والزمه وانتفع به، أخذ . قرأ على األستاذ اجلليل أيب جعفر بن الزبري
ن فضل بن حممد عنه الكتاب العزيز والعربية، ومسع عليه الكثري من احلديث، وعلى اخلطيب الصويف احملقق أيب احلس

بن فضيلة املعافري، وعلى اخلطيب احملدث أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن رشيد، ومسع على الشيخ القاضي الراوية 
أيب حممد النبعي، والوزير املعمر احملدث احلسيب أيب حممد عبد املنعم بن مساك العاملي، والعدل الراوية أيب احلسن بن 



  .اذ أيب بكر بن الفخار، وأجازه من أهل املشرق طائفةوقرأ مبالقة على األست. مستقور
  شعره

قال نظم الفقيه القاضي الكاتب أبو بكر بن شربين ببيت الكتاب . مما حدثين ابن أخته صاحبنا أبو عثمن بن سعيد
  :مألف اجلملة، رمحهم اهللا، هذين البيتني

  وضمخ لسان الذكر منه بطيبه... أال يا حمب املصطفى زد صبابة 
  عالمة حب اهللا حب حبيبه...  تعبأن باملبطلني فإمنا وال

  :فقال الشيخ أبو احلسن بن اجلياب رمحه اهللا. فأخذ األصحاب يف تذييل ذلك
  فليس نصيب يف اهلدى كنصيبه... فمن يعمر األوقات طراً بذكره 

  فكيف يرجيه شفيع ذنوبه... ومن كان عنه معرضاً طول دهره 
  :لقاسم بن أيب العافيةوقال أبو القاسم بن أيب ا

  بنور أقمنا بعده هنتدي به... أليس الذي جلى دجا اجلهل هديه 
  فمشهده يف الناس مثل مغيبه... ومن مل يكن من دأبه شكر منعم 

  :وقال أبو بكر بن أرقم
  إىل مرتقى سامي احملل خصيبه... نىب هدانا من ضالل وحرية 

  الداء شكر طبيبه ويغمط شاكي... فهل يذكر امللهوف فضل جمريه 
  :وانتهى القول إىل اخلطيب أيب حممد بن أيب اجملد فقال رمحه اهللا مذيالً كذلك

  فذلك مغمور طريد عيوبه... ومن قال مغروراً حجابك ذكره 
  وكل حمق قايل بوجوبه... وذكر سول اهللا فرض مؤكد 

  :ء يف اختيار األذهانوقال يوماً شيخنا أبو احلسن بن اجلياب هذين البيتني على عادة األدبا
  فنيت عنك فهي عني الوجود... جاهد النفس جاهدا فإذا ما 

  حكم سعد يف قتله لليهود... وليكن حكمك املسدد فيها 
  :قال، فأجابه أبو حممد بن أيب اجملد

  عن معان غزيرة يف الوجود... أيها العارف املعرب ذوقا 
  ملريدملقام املراد غري ا... إن حال الفنا عن كل غري 
  وعدوه مظاهر جبنود... كيف يل باجلهاد غري معان 

  حكم سعد لكنت جد سعيد... ولو أين حكمت فيمن ذكرمت 
  وأراين يف حبها كيزيد... فأراها صبابة يب فتوناً 

  ولو أبدت فعل احملب الودود... سوف أسلو حببكم عن سواها 
  واعترب صدق ذا بقول لبيد... ليس شيء سوى إآلهك يبقى 

  اتهوف



وكان جيمع الفقراء وحيضر طائفتهم، . تويف رمحه اهللا، ليلة النصف من شعبان املكرم عام تسعة وثالثني وسبعماية
  .وتظهر عليه حال، ال يتمالك معها، ورمبا أوحشت من ال يعرفه هبا

  عبد اهللا بن فارس بن زيان
  .ن بيت أمرائهممن بين عبد الوادي، تلمساين يكىن أبا حممد، وينتمي إىل بين زيان م

كذا نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أيب الطاهر قاضي اجلماعة أيب جعفر بن جعفر بن فركون، وله بأحواله 
. قال ورد األندلس مع أبيه، وهو طفل صغري، واستقر بقتورية يف ديوان غزاهنا. عناية، وله إليه تردد كثري وزيارة

  .ذلك، وجعل يتردد بني الولد، وانقطع لشأنهوملا تويف أبوه، سلك مسلكه برهة، ورفض 
  حاله

هذا الرجل غريب النزعة يف االنقطاع عن اخللق، ينقطع ببعض جبال بين مشرف، واختذ فيها كهوفاً وبيوتاً من 
الشعر أزيد من أربعني عاماً، وهلم جرا، منفردا، ال يداخل أجدا، وال يالبسه من العرب، وجيعل احللفاء يف عنقه 

يه، فمن ناسب ذلك إىل التلبيس وإىل لوثة تأتيه، ورمبا أثاب بشيء، ويطلبون دعاه ومكاملته، فرمبا أفهم، أختلف ف
  .ورمبا أهبم

  حمنته
ذكروا أنه ورث عن أخ له ما ال غنياً، وقدم مالقة، وقد سرق تاجر هبا ذهباً عينا، فاهتم هبا، فجرت عليه حمنة كبرية 

، وطلب احلاكم اجلاير منه العفو، فعفا عنه، وقال هللا عندي حقوق وذنوب، من الضرب الوجيع، مث ظهرت براءته
لعل هبذا أكفرها، وصرف عليه املال فأباه، وقال ال حاجة يل به مال سوء، وتركه وانصرف، وكان من أمر انقطاعه 

  .ما ذكر
ذلك من أخبار ال حتصى استفاض عنه باجلهة املذكورة شفاء املرضى، وتفريج الكربات إىل غري : شيء من أخباره

  .وهو إىل هذا العهد حباله املوصوفة، وهو عام سبعني وسبعماية. كثرية
قال الفقيه أبو الطاهر منها يف عام عشرة . ودخل غرناطة غري ما مرة. بتلمسان عام تسعني وستماية: مولده

  .وسبعماية
  ابن العسال

سكن غرناطة . يكىن أبا حممد، طليطلي األصلعبد اهللا بن فرج بن غزلون اليحصيب يعرف بابن العسال، و
  .واستوطنها، الصاحل املقصود التربة، املربور البقعة، املفزع ألهل املدينة عند الشدة

  حاله
قال ابن الصرييف، كان رمحه اهللا، فذا يف وقته، غريب اجلود، طرفاً يف اخلري والزهد والورع، له يف كل جو متنفس، 

يف الوعظ تواليف كبرية، وأشعاره يف الزهد مشهورة، جارية على ألسنة الناس،  يضرب يف كل علم بسهم، وله
وقال الغافقي، كان . وجيلس للوعظ. وكان يلحق يف الفقه. أكثرها كاألمثال جيدة الرصعة، صحيحة املباين واملعاين

رأ عليه فيه احلفظ والتفسري، كان له جملس، يق. فقيهاً جليالً، زاهداً، متفنناً، فصيحاً لسنا، األغلب عليه مطبوعا
وألف يف أنواع من العلوم، وكان يغظ الناس جبامع غرناطة، غريباً يف . ويتكلم عليه، ويقص من حفظه أحاديث

  .وقته، فذا ي دهره، عزيز الوجود
  مشيخته



براهيم بن روى عن أيب حممد مكي بن أيب طالب، وأيب عمرو، املقري الداين، وأيب عمر بن عبد الرب، وأيب إسحق إ
  .مسعود اإللبريي الزاهد، وعن أبيه فرج، وعن أيب زيد احلشا القاضي، وعن القاضي أيب الوليد الباجي

  شعره
  :وشعره كثري، ومن أمثل ما روى منه قوله

  يف مبدإ األمر واملعاد... لست وجيهاً لدي إهلي 
  يف عامل الكون والفساد... لو كنت وجيهاً ملا براين 

  وفاته

ه اهللا يوم االثنني لعشر خلون من رمضان عام سبعة ومثانني وأربعمائة وأحلد ضحى يوم الثالثاء بعده مبقربة تويف رمح
وكان له يوم مشهود، وقد نيف على الثمانني رمحه . ويعرف املكان إىل اآلن مبقربة العسال. باب إلبرية بني اجلبانتني

  .اهللا، ونفع به
  زراءومن امللوك واألمراء واألعيان والو
  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن معاوية

بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن بن معاوية، أمري املؤمنني الناصر لدين اهللا اخلليفة املمتع، اجملدود، 
  .املظفر، البعيد الذكر، الشهري الصيت

  حاله
أمري املؤمنني، ويل اخلالفة، فعال أول من تسمى . كان أبيض، أشهل، حسن الوجه، عظيم اجلسم، قصري الساقني

جده، وبعد صيته، وتوطأ ملكه، وكأن خالفته كانت مشسا نافية للظلمات، فبايعه أجداده وأعمامه وأهل بيته، على 
حداثة السن، وجدة العمر، فجدد اخلالفة، وأحيا الدعوة، وزين امللك، ووطد الدولة، وأجرى اهللا له من السعد، ما 

  .جيل عن الذكر، وهيأ له استنزال الثوار واملنافقني، واجتثاث جراثيمهميعظم عنه الوصف، و
  .أحد عشر، منهم احلكم اخلليفة بعده، واملنذر، وعبد اهللا، وعبد اجلبار: بنوه

  .بدر مواله، وموسى بن حدير: حجابه
  .مجلة منهم أسلم بن عبد العزيز، وأمحد بن بقي، ومنذر ابن سعيد البلوطي: قضاته

  .عبد الرمحن بقضاء اهللا راض: ةنقش خامت
  .وبويع له يف ربيع األول من سنة تسع وتسعني ومائتني. أم ولد تسمى مزنة: أمه

  دخوله إلبريه
قال املؤرخ، أول غزوة غزاها بعد أن استحجب بدرا مواله، وخرج إليها يوم اخلميس رابع عشرة ليلة خلت من 

صره، واستيالف الشاردين، وتأمني اخلايفني إىل ناحية كورة جيان، شعبان سنة ثالمثائة مفوضاً إليه، ومستدعياً ن
وحصن املنتلون، فاستنزل منه سعيد بن هذيل، وأناب إليه من كان نافراً عن الطاعة، مثل ابن اللبانة وابن مسرة 

وبسطة وناجرة . ودحون األعمى، وانصرف إىل قرطبة، وقد جتول، وأنزل كل من حبصن من حصون كورة جيان
وجرت عليه هزمية . وعلى عهده تويف ابن حفصون. إلبرية وجبانة والبشرة وغريها بعد أن عرض نفسه عليهاو

اخلندق يف سنة سبع وعشرين وثالمثاية، وطال عمره، فملك نيفا ومخسني سنة، ووجد خبطه، أيام السرور اليت 



  .صفت يل دون كدر يوم كذا ويوم كذا، فعدت، فوجدت أربعة عشر يوماً
  تهوفا

  .يف أول رمضان من سنة مخسني وثالمثائة
  عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا

  بن عبد الرمحن الناصر لدين اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن

  معاوية
  .يكىن أبا املطرف، ويلقب باملرتضى

  حاله
  وصفته

الصالح والتقى، قام بدولته خريان  كان أبيض أشقر أقىن، خمفف البدن، مدور اللحية، خرياً، فاضالً، من أهل
العامري، بعد أن كثر السؤال عن بين أمية، فلم جيد فيهم أسداً للخالفة منه، بورعه وعفافه، ووقاره، وخاطب يف 

شأنه ملوك الطوائف على عهده، فاستجاب الكل إىل الطاعة، بعد أن مجع الفقهاء والشيوخ، وجعلوها شورى، 
  .دأوا بصنهاجة بالقتال، فكان نزوله جببل شقشتر على حمجة واطوانصرفوا يريدون قرطبة، وب

  وفاته
وكانت اهلزمية على عساكر املرتضى، فتركوا احملالت . يوم الثالث خلون من مجادى األوىل سنة تسع وأربعمائة

ك وهربوا، وفشي فيهم القتل، وظفرت صنهاجة من املتاع واألموال، مبا يأخذه الوصف، وقتل املرتضى يف تل
  .اهلزمية، فلم يوقع له على أثر، وقد بلغ سنه حنو أربعني

  عبد الرمحن بن معاوية
بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاصي بن أمية بن عبد مشس يكىن أبا املطرف، وقيل أبا زيد، 

  .بصقر بين أميةوقيل أبا سليمن، وهو الداخل إىل األندلس، واجملدد اخلالفة هبا لذريته، وامللقب 
  حاله

قال ابن مفرج، كان األمري عبد الرمحن بن معاوية، راجح العقل، راسخ العلم، ثابت الفهم، كثري احلزم، فذ العزم، 
بريئاً من العجز، مستخفا للثقل، سريع النهضة، متصل احلركة، ال خيلد إىل راحة، وال يسكن إىل دعة، وال يكل 

وعلى ذلك فكان شجاعاً، مقداماً، بعيد الغور، شديد احلذر، قليل . إبرامها برأيهاألمور إىل غريه، مث ال ينفرد ب
. الطمأنينة، بليغاً، مفوهاً، شاعراً حمسنا، مسحاً، سخياً، طلق اللسان، فاضل البنان، يلبس البياص، ويعتم به ويؤثره

ه، وألفى األمري عبد احلمن األندلسي وقال غري. وكان أعطى هيبة من وليه وعدوه مل يعطها واحد من امللوك يف زمانه
ثغراً من أنأي الثغور القاصية، غفالً من مسة امللك، عاطالُ من حليه اإلمامة، فأرهب أهله بالطاعة السلطانية، 
وبدأ . وحركهم بالسرية امللوكية، ورفعهم باآلداب الوسطية، فألبسهم عما قريب املودة، وأقامهم على الطريقة

وفرض األعطية، وأنفد األقضية، وعقد األلوية، وجند األجناد، . قام القوانني، ورفع األواوينيدون الدواوين، وأ
  .ورفع العماد، وأوثق األوتاد، فأقام للملك آلته، وأخذ للسلطان عدته

  نبذة من أوليته



ب ألمر كان يف ملا ظهر بنو العباس باملشرق، وجنا فيمن جنا من بين أمية، معروفاً بصفته عندهم، وخرج بؤم املغر
فسار حىت نزل القريوان، ومعه بدر مواله، مث سار حىت حلق بأخواله من . نفسه، من ملك األندلس، اقتضاه حدثان

نفزة، مث سار بساحل العدوة، يف كنف قوم من زناته، وبعث إىل األندلس بدراً، فداخل له هبا من يوثق به، وأجاز 
ا عنها، ونزل بشاط من أحوازها، وقدم إليه أول دعوته، وعقد اللوا، البحر إىل املنكب، وسأل عنها، فقال نكبو

وقصد قرطبة يف خرب يطول، حروب مبرية، وهزم يوسف الفهري، واستوىل على قرطبة، فبويع له هبا يوم عيد 
  .األضحى من سنة مثان وثالثني ومائة، وهو ابن مخس وعشرين سنة

  دخوله إلبرية
ف بن عبد الرمحن الفهري، حلق بإلبرية فامتنع حبصن غرناطة، وحاصره األمري عبد الرمحن قالوا، وملا اهنزم األمري يوس

بن معوية، وأحاط به، فنزل على صلح، وانعقد بينهما عقد، ورهنه يوسف ابنيه أبا زيد وأبا األسود، وشهد يف 
مالك بن عبد اهللا القرشي، األمان وجوه العسكر، منهم أمية بن محزة الفهري، وحبيب بن عبد امللك املرواين، و

وعمر بن عبد احلميد العبدري، . وحيىي بن حيىي اليحصيب، ورزق بن النعمان الغسايل، وجدار بن سالمة املذحجي
وثعلبة بن عبيد اجلذامي، واحلريش ابن حوار السلمي، وعتاب بن علقمة اللخمي، وطالوت بن عمر اليحصيب، 

د، واحلصني بن العقيلي، وعبد الرمحن بن منعم الكليب، إىل آخر واجلراح بن حبيب األسدي، وموسى بن خال
نقلت أمساء من شهد، لكوهنم . سواهم، بتاريخ يوم األربعاء لليلتني خلتا من ربيع األول سنة تسع وثالثني ومائة

  .مممن دخل البلد، ووجب ذكره، فاجتزأت بذلك، فرارا من اإلطالة، إذ هذا األمر بعيد األمد، واإلحاطة هللا
  بالغته ونثره وشعره

قال الرازي، قام بني يديه رجل من جند قنسرين، يستنجد به، وقال له، يا ابن اخلاليف الراشدين والسادات 
األكرمني، إليك فررنا، وبك عذت من زمن ظلوم، ودهر غشوم، قلل املال، وذهب احلال، وصري إيل بذاك املنال، 

فقال له ابن معاوية مسرعاً، قد مسعنا مقالتك، فال تعودن وال سواك . لرفدفأنت ويل احلمد، وريب اجملد، واملرجو ل
ملثله، من إراقة وجهك، بتصريح املسلة، واإلحلاف يف الطلبة، وإذا أمل لك خطب أو دهاك أمر، أو أحرقتك حاجة 

مالكنا ومالكها، عن  فارفعه إلينا يف رقعة ال تعدو ذكياً، تستر عليك خلتك، وتكف مشاتة العدو بك، بعد رفعها إىل
  .وخرج الناس يعجبون من حسن منطقه، وبراعة أدبه. وأمر له جبائزة حسنة. وجهه، بإخالص الدعاء، وحسن النية

  :ومن شعره قوله، وقد نظر إىل خنلة مبنية الرصافة، مفردة، هاجت شجنه إىل تذكر بالد املشرق
  لد النخلتناءت بأرض الغرب عن ب... تبدت لنا وسط الرصافة خنلة 

  وطول التنائي عن بنيي وعن أهلي... فقلت شبيهي يف التغرب والنوى 
  فمثلك يف اإلقصاء واملنتأى مثلي... نشأت بأرض أنت فيها غريبة 

  يسح ويستمرئ السماكني بالوبل... سقتك غوادي املزن من صوهبا الذي 
  وفاته

اثنتني وسبعني وماية، وهو ابن تسعة ومخسني عاماً،  تويف بقرطبة يوم الثالثاء الرابع والعشرين لربيع اآلخر سنة
  .وأربعة أشهر، وكانت مدة ملكه ثالثاً وثالثني سنة وأربعة أشهر، وأخباره شهرية

  :وجرى ذكره يف الرجز املسمى بقطع السلوك، يف ذكر هذين من بين أمية، قويل يف ذكر الداخل
  بفتنة الفهري والصميل... وغمر اهلول كقطع الليل 

  فأصبحت فريسة املفترس... جلت الفتنة يف أندلس و



  وكل شيء بقضاء وقدر... فأسرع السري إليها وابتدر 
  باين املعايل لبين مروان... صقر قريش عابد الرمحن 

  وأسس امللك ملترفيها... جدد عهد اخللفاء فيها 
  وخلف األمر إىل هشام... مث أجاب داعي احلمام 

  والناس حمصور هبا وحاصر...  وقام باألمر احلفيد الناصر
  وأشرق األمن وضاءت القصر... فأقبل السعد وجاء النصر 
  وأصبح العدو يف تباب... وعادت األيام يف شباب 

  وكلما أقدره اهللا عفا... سطى وأعطى وتغاضى ووفا 
  وحارب الكفار دأبا وغزا... فعاد من خالف فيها وانتزا 
  لب امللك بسعي خمفقفانق... وأوقع الروم به يف اخلندق 
  تغدو على مثواه أو تروح... واتصلت من بعد ذا فتوح 
  ووصلت إرسال قسطنطني... فاغتنموا السلم هلذا احلني 
  مث بين الزهرا فيما قد بنا... وساعد السعد فنال واقتنا 

  سبحان من ال ينقضي دوامه... حىت إذا ما كملت أيامه 
  عبد الرمحن بن إبراهيم اللخمي

  ىي بن سعيد بن حممد اللخميبن حي

من أهل رندة وأعياهنا، يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن احلكيم، وجده حيىي، هو املعروف بابن احلكيم، وقد تقدم ذكر 
  .مجلة من هذا البيت

  حاله
مرضى احلال، كان رمحه اهللا عني بلده املشار إليه، كثري االنقباض والعزلة، جمانباً ألهل الدنيا، نشأ على طهارة وعفة، 

معدودا يف أهل النزاهة والعدالة، وأفرط يف باب الصدقة، مبا انقطع عنه أهل اإلثراء من املتصدقني، ووقفوا دون 
أنه أعتق بكل عضو من أعضائه رقبة، ويف ذلك يقول بعض . ومن شهري مايروى من مناقبه يف هذا الباب. شأوه

  :أدباء عصره
  ذلك ذخراً ليوم العقبةواعتد ... أعتق بكل عضو منه رقبة 

  ال أجد منقبة مثل هذه املنقبة
  مشيخته

روى عن القاضي اجلليل أيب احلسن بن قطرال، وعن أيب حممد بن ابن عبد اله بن عبد العظيم الزهري، وأيب 
 وأجاز له أبو أمية ابن سعد السعود. الربكات بن مودود الفارسي، وأيب احلسن الدباج، مسع من هؤالء وأجازوا له

بن عفري، وأبو العباس بن مكنون الزاهد، قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، وكان شيخنا القاضي العامل اجلليل أبو 
  اخلطاب ابن خليل، يطنب يف الثناء عليه، ووقفت على ما خاطبه به معربا عن ذلك

  شعره



  :منقوالً من طرفة العصر من قصيدة يرددها املؤذنون منها
  قلبا تغلب بني الوجد والوجل... ف واألمل كم ذا أعلل بالتسوي

  يف مسرح اللهو ويف ملعب الغزل... وكم أجرد أذيال الصبا مرحاً 
  وال عزم فيوضح يل عن واضح السبل... وكم أماطل نفسي باملتاب 

  شتان بني طريق اجلد واهلزل... ضللت واحلق ال ختفى معامله 
  وفاته

  ألوىل عام ثالثة وسبعني وستمايةيوم االثنني التاسع والعشرين جلمادى ا
  عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحيم اخلزرجي

  .يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن الفرس، ويلقب باملهر، من أعيان غرناطة
  حاله

كان فقيهاً جليل القدر، رفيع الذكر، عارفاً بالنحو واللغة واألدب، ماهر الكتابة، رايق الشعر، بديع التوشيح، 
وطيء من درجات العز واجملد : لبديهة، جارياً على أخالق امللوك يف مركبه وملبسه وزيه، قال ابن مسعدةسريع ا

فارحتل إىل بالد العدوة، ودعا إىل نفسه، . مث علت مهته إىل طلب الرياسة وامللك. أعالها، وفرع من األصالة منتماها
مث خانته األقدار، والدهر . اخلليفة، وحيوه بتحية امللك واجلم الغفري، ودعوه باسم. فأجابه إىل ذلك اخللق الكثري

باإلنسان غدار، فأحاطت به جيوش الناصر بن املنصور، وهو يف جيش عظيم من الرببر، فقطع رأسه، وهزم جيشه، 
  .وسيق إىل باب اخلليفة، فعلق على باب مراكش، يف شبكة حديد، وبقي به مدة من عشرين سنة

، كان أحد نبهاء وقته، لوال حدة كانت فيه، أدت به إىل ما حدثين به بعض شيوخي من قال أبو جعفر بن الزبري
خرجنا معه يوماً على باب من أبواب مراكش برسم الفرجة، فلما كان عند الرجوع نظرنا إىل رؤوس : قال. صحبه

هذا خور طريقة : وقالفأخذ يتعجب منا، : قال. معلقة، وتعوذنا باهللا من الشر وأهله، وسألناه سبحانه العافية
يعين يف طلب امللك، وإن أدى االجتهاد فيه إىل املوت دونه على . وخساسة مهه، واهللا ما الشرف واهلمة إال يف تلك

فما برحت الليايل واأليام، حىت شرع يف ذلك، ورام الثورة، وسيق رأسه إىل مراكش، فعلق يف : قال. تلك الصفة
  :قيل فيهمجلة تلك الرؤوس، وكتب عليه، أو 

  فقطع أعناق اجلياد السوابق... لقد طمح املهر اجلموح لغاية 
  أتى سابقاً واجلسم ليس بسابق... جرى وجرت رجاله لكن رأسه 

  .وكانت ثورته ببعض جهات درعة من بالد السوس
  مشيخته

، وهبر يف العقليات وعن غريه من أهل بلده، وتفقه هبم. أخذ عن صهره القاضي أيب حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم
والعلوم القدمية، وقرأ على القاضي احملدث أب يبكر بن أيب زمنني، وتال على األستاذ اخلطيب أيب عبد اهللا بن 

ومن . وأجازه األستاذ اخلطيب أبو جعفر العطار. عروس، واألدب والنحو على األستاذ الوزير أيب حيىي بن مسعدة
  :شعره يف الثورة

  تأهبوا لوقوع احلادث اجللل... ملؤمن بن علي قولوا ألوالد عبد ا
  ووارث امللك والغالب للدول... قد جاء فارس قحطان وسيدها 



  :ومن شعره القصيدة الشهرية وهي
  هل يف الوجود احلق إال اهللا... اهللا حسيب ال أريد سواه 

  هل كان يوجد غريه لواله... ذات اإلله هبا تقوم دولتنا 
  ال تطمع األبصار يف مرآه... الذي يا من يلوذ بذاته أنت 

  فاحلق يظهر ذاته وتراه... ال غرو أنا قد رأيناه هبا 
  فالكل غاية فوزهم لقياه... يا من له وجب الكمال بذاته 

  قصرت خطا األلباب دون محاه... أنت الذي ملا تعإىل جده 
  ملا غدا مآلن من نعماه... أنت الذي امتأل الوجود حبمده 

  رع الوجود بأسره ما بني أعاله إىل أدناهأنت الذي اخت
  أنت الذي عرفتنا معناه... أنت الذي خصصتنا بوجودنا 

  مل تعرف األضداد واألشباه... أنت الذي لو مل تلح أنواره 
  ما صان سر احلق من أفشاه... مل أفش ما أودعتنية إنه 

  تتضاءل األفكار دون مداه... عجز األنام عن امتداحك إنه 
  هبر العقول فحسبه وكفاه... يعلم أنك احلق الذي من كان 

  إال وأصبح حامدا عقباه... مل ينقطع أحد إليك حمبة 
  ......وهي طويلة

من أهل غرناطة يكىن أبا ورد ويعرف بابن القصجة عدمي رواء احلس، قريب العهد بالنجعة، فارق وطنه وعيصه، 
يات دولة الثاين من امللوك النصريني، فمهد جانب الرب له، واستقبل املغرب الوفادة، وقدم على األندلس يف أخر

  .وقرب جملسه، ورعى وسيلته، وكان على عمل بر، من صوم واعتكاف وجهاد
  نباهته

ووقف يب ولده الشريف أبو زيد عبد الرحيم، على رسالة كتب هبا أمري مكة على عهده إىل سلطان األندلس ثاين 
 فيها عن نفسه، من عبد اهللا املؤيد باهللا حممد بن سعد احلرسين، يف غرض املواصلة امللوك النصريني رمحهم اهللا، وعرب

مث أنكم رضي اهللا عنكم، بالغنم يف اإلحسان : واملودة واملراجعة عن بر صدر عن السلطان رمحه اهللا من فصوهلا
موه احتراماً لبيته الشريف، للسيد الشريف أيب القاسم الذي انتسب إلينا، وأويتموه من أجلنا، وأكرمتموه، ورفعت

جعل اهللا عملكم معه وسيلة بني يدي جدنا عليه السالم وهي طويلة وحتميدها ظريف، من شنشنة أحوال تلك البال 
  .مبكة املباركة

تويف شهيداً يف الوقيعة بني املسلمني والنصارى بظاهر أملرية عندما وقع الصريخ إلجنادها، ورفع العدو : وفاته
  .نها يف السادس والعشرين من شهر ربيع األول عام عشرة وسبعمائةالربجلوين ع

  ومن ترمجة املقريني والعلماء والطلبة النجباء من ترمجة الطارئني منهم
  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد



بن أيب احلسن أصبغ بن حسن بن سعدون بن رضوان بن فتوح اخلثعمي مالقى يكىن أبا زيد، وأبا القاسم، وأبا 
  .حلسني، وهي قليلة، شهر بالسهيليا

  حاله
كان مقرياً جموداً، متحققاً مبعرفة التفسري، غواصاً على املعاين البديعة، ظريف التهدي إىل املقاصد الغريبة، حمدثاً 

واسع الرواية، ضابطاً ملا حيدث به، حافظاً متقدما، ذاكراً لألدب والتواريخ واألشعار واألنساب، مربزاً يف الفهم، 
استدعي آخراً إىل . ذكياً، أديباً بليغاً، شاعراً جميداً، حنوياً عارفاً بارعاً، يقظاً، يغلب عليه علم العربية واألدب

  .التدريس مبراكش، فانتقل إليها من مالقة، حمل إقرائه، ومتبوأ إفادته، فأخذ هبا الناس عنه، إىل حني وفاته
  مشيخته

 احلسن بن عباس، وبالسبع على أيب داود بن حيىي، وعلى أيب علي منصور بن تال باحلرمني على خال أبيه اخلطيب أيب
عالء، وأيب العباس بن خلف بن رضي، وروى عن أيب بكر بن طاهر، وابن العريب، وابن قندلة، وأيب احلسن شريح، 

حفيد مكي،  وابن عيسى، ويونس بن مغيث، وأيب احلسن بن الطراوة، وأكثر عن يف علوم اللسان، وأيب عبد اهللا
وابن مين اهللا، وأبوي القاسم ابن األبرش، وابن الرماك، وأبوي حممد ابن رشد، والقاسم بن دمحان، وأبوي مروان 

وأجاز له ومل يلقه، أبو العباس عباد بن سرحان، . وناظر يف املدونة على ابن هشام. بن بونة، وأيب عبد اهللا بن حبر
  .وأبو القاسم بن ورد

  من روى عنه
عنه أبو إسحق الزوايل، وأبو إسحق اجلاين، وأبو أمية بن عفري، وأبو بكر بن دمحان، وابن قنتوال، واحملمدون روى 

ابن طلحة، وابن عبد العزيز، وابن علي جوحيمات، وأبو جعفر بن عبد اجمليد، واحلفار وسهل بن مالك، وابن 
وابن عياش األندرشي، وابن . حوط اهللا، والسمايت العفاص، وابن أيب العافية، وأبو احلسن السراج، وأبو سليمن بن

عطية، وابن يربوع، وابن رشيد، وابن ناجح، وابن مجهور، وأبو عبد اهللا بن عياش الكاتب، وابن اجلذع، وأبو علي 
الشلوبني، وسامل بن صاحل، وأبو القاسم بن بقي، وأبو القاسم بن الطيلسان، وعبد الرحيم بن الفرس، وابن امللجوم، 

  .أبو الكرم جودى، وأبو حممد بن حوط اهللا، إىل مجلة ال حيصرها احلدو
وله يف مدحه أشعار كثرية، . وكان كثري التأميل واملدح أليب احلسن بن أضحى قاضيها ورييسها. دخل غرناطة

  .وذكر يل من أرخ يف الغرناطيني، وأخربين بذلك صاحبنا القاضي أبو احلسن بن احلسن كتابة عمن يثق به
  واليفهت

ومنها شرح آية الوصية، ومنها الروض اآلنف . منها كتاب الشريف واإلعالم مبا أهبم يف القرآن من أمساء األعالم
وابتدأ إمالءه يف حمرم سنة تسع وستني ومخسماية، وفرغ . واملشرع الروا فيما اشتمل عليه كتاب السرية واحتوى

  .إىل غري ذلك. ة ما يف السبيلومنها حلية النبيل يف معارض. منه يف مجادى منها
  شعره

أنشدين أبو حممد القطان، قال أنشدين أبو علي الرندي، قال أنشدين أبو القاسم : قال أبو عبد اهللا بن عبد امللك
  :السهيلي لنفسه

  وأعرض عن ذكراه واحلال تنطق... أسايل عن جريانه من لقيته 
  يوفق ولكن قليب عن صبوح... ومايل إىل جريانه من صبابة 



ونقلت من خط الفقيه القاضي أيب احلسن بن احلسن، من شعر أيب القاسم السهيلي، مذيالً بيت أيب العافية يف قطعة 
  :لزومية

  بكل جليد يف الورى وهدان... وملا رأيت الدهر تسطو خطوبه 
  وال من له باحلادثات يدان... ومل أر من حرز ألوذ بظله 

  ومن ليس ذو ملك له مبران ...فزعت إىل من متلك الدهر كفه 
  إىل الرب من قاص هناك ودان... وأعرضت عن ذكر الورى متربماً 

  وقلت رجائي قادين وهدان... وناديته سراً لريحم عربيت 
  علي باهلام الدعاء وعان... ومل أدعه حىت تطاول مفضالً 

  ببيت لعبد صايل بردان... وقلت أرجي عطفه متمثالً 
  فعسى ترى دهري وليس براين... احه تغطيت من دهري بظل جن

  .قلت، وما ضره، غفر اهللا له، لو سلمت أنباته من بردان، ولكن أبت صناعة النحو إال أن خترج أعناقها
  :ومن شعره قوله

  وكنت راسياً عند صفو الغضب... تواضع إذا كنت تبغي العال 
  له واعترب برسوب الذهب... فخفض الفىت نفسه رفعة 

  .وكتابته كذلك، وكالمها من منط يقصر عن اإلجادةوشعره كثري، 
  :وقال ملغزا يف حممل الكتب، وهو مما استحسن من مقاصده

  ليس يرجوا أمراً وال يتقيه... حامل للعلوم غري فقيه 
  فإذا التقتا فال علم فيه... حيمل العلم فاحتاً قدميه 

  :ومن ذلك قوله يف اجملنبات
  دت فؤاد الصب وهي حراربر... شغف الفؤاد نواعم أبكار 

  نشقاً وألذ من صباً حني تدار... أذكى من املسك العتيق لنا 
  وكأمنا ألواهنن نضار... وكأن من صاىف اللجني بطوهنا 
  لكن حكت ألواهنا األزهار... صفت البواطن والظواهر كلها 
  نار وأين من النعيم النار... عجباً هلا وهي النعيم يصوغها 

  : الصلةومن شعره وثبت يف
  ففيها شفاء وفيها سقام... إذا قلت يوماً سالم عليك 

  وإن قلتها مدبراً فاحلمام... شفاً إذ قلتها مقبالً 
  وهذا سالم وهذا سالم... فاعجب حلال اختالفيهما 

  .عام سبعة أو مثانية ومخسماية: مولده
ماية، ودفن لظهره جببانة الشيوخ وتويف يف مراكش سحر ليلة اخلامس والعشرين من شعبان أحد ومثانني ومخس

  .خارج مراكش، وكان قد عمى سبعة عشرة عاماً من عمره
  عبد الرمحن بن هانئ اللخمي



  .يكىن أبا املطرف، من أهل فرقد من قرى إقليم غرناطة
  حاله

  :قال أنشدين إمام اجلامع بالبصرة. كان فقيهاً فاضالً، وجتول يف بالد املشرق
  عداوة غري ذي حسب ودين. ..بالء ليس بشبهه بالء 

  ويرتع منك يف عرض مصون... ينيلك منه عرضاً مل يصنه 
  ابن القصيب

  عبد الرمحن بن أمحد بن أمحد بن حممد األزدي من أهل غرناطة، يكىن أبا جعفر، ويعرف بابن القصيب
  حاله

، تقلب ببالد األندلس، وأخذ الناس كان فقيهاً جليالً، بارع األدب، عارفاً بالوثيقة، نقادا هلا، صاحب رواية ودراية
  .ورحل إىل مدينة فاس، وإفريقية، وأخذ هبا، ووىل القضاء يتقرش من بالد اجلريد. عنه مبرسية وغريها

  مشيخته
روى عن أبيه القاضي أيب احلسن بن أمحد، وعن عمه أيب مروان، وعن أبوي احلسن ابن دري، وابن الباذش، وأيب 

بن رشيق الطليطلي نزيل وادي آش، وأيب بكر بن العريب، وأيب احلسن ابن وهب، وأيب  الوليد بن رشد، وأيب إسحق
حممد عبد احلق بن عطية، وأيب عبد اهللا بن أيب اخلصال، وأيب احلسن يونس بن مغيث، وأيب القاسم بن ورد، وأيب 

  .همبكر بن مسعود اخلشن، وأيب القاسم بن بقي، وأيب الفضل عياض بن موسى بن عياض، وغري
  تواليفه

له تواليف وخطب ورسائل ومقامات، ومجع مناقب من أدركه من أهل عصره، واختصر كتاب اجلمل البن خاقان 
  .اإلصبهاين، وغري ذلك، وألف برناجماً يضم رواياته

  من روى عنه
  روى عنه ابن امللجوم، واستوىف خربه

  وفاته
لروم مبرسى توسن مع مجاعة من املسلمني، صبح يوم األحد، ركب البحر قاصداً احلج، فتويف شهيداً يف البحر، قتله ا

  .يف العشر الوسط من شهر ربيع اآلخر سنة ست وسبعني ومخسماية
  ابن الفصال

  .عبد الرمحن بن إبراهيم بن حممد األنصاري يكىن أبا بكر، ويعرف بابن الفصال
  حاله

لة من شعل اإلدراك، مليح احملاورة، عظيم هذا الرجل فاضل عريق يف العدالة، ذكي، نبيل، خمتصر اجلرم، شع
الكفاية، طالب متقن، قرأ على مشيخة بلده، واختص منهم مبوىل النعمة على أبناء جنسه، أيب سعيد ابن لب، 

واستظهر من حفظه كتباً كثرية، منها كتاب التفريع يف الفروع، وارتسم يف العدول، وتعاطى هلذا العهد األدب، 
  .فربز يف فنه

  أدبه



  :ا مجع فيه بني نظمه ونثره، وقوله خياطب الكتاب، ويسحر برباعته األلبابمم
  فأهدى صحيح الود طي سقيم... لعل نسيم الريح يسري عليله 

  لقيته كهف مانع ورقيم... لتحمال عين وأزكى حتية 
  وشوق إليهم مقعد ومقيم... ويذكر ما بني اجلوانح من جوى 
ملتسامي، وواكف األدب البسامي، أناشدكم بانتظامي يف حمبتكم وارتسامي، وأقسم يا كتاب احملل السامي، واإلمام ا

حبقكم علي وحبذا إقسامي، أال ما أمددمت بأذهانكم الثاقبة، وأسعدمت بأفكاركم النرية الواقية، على إخراج هذا 
ي، وغطى على مرآة املسمى، وشرح ما أهبمه املعمى، فلعمري لقد أخرق مزاجي، وفرق امتزاجي، وأظلم به وهاج

وإال فها هو . ابتهاجي، فأعينوين بقوة ما استطعتم، وأقطعوين من مددكم ما قطعتم، وآتوين بذلك كله إعانة وسداً
بني يديكم، ففكوا غلقه، واسردوا خلقه، وامجعوا مضغه املتباينة وعلقه، حىت يستقيم جسداً قامياً بذاته، متصفاً 

وإن تأىب عليكم ومتنع، وأدركه احلياء فتستر . بتسلية أسلوباً مصحفاً كان أو مقلوباً بصفاته املذكورة ولذاته، قايالً
وتقنع، وضرب على إذان الشهدا، وربط على قلوهبم من اإلرشاد له واالهتداء، فابعثوا أحدكم إىل املدينة ليسأل 

  :عنه خدينه
  ترى شعلة الفهم من زنده... أحاجي ذوي العلم واحللم ممن 

  وإن بات يبكي على فقده... و املوت مهما دنا عن اسم ه
  ويومر بالغسل من بعده... لذيذ وليس بذي طعم 
  لدى ربة احلسن أو عبده... وأطيب ما جيتنيه الفىت 

  املصحف من خده... مضجعه عشر الثلث يف حساب 
  الرسول وحض على بعده... وإن شيت قل مطعم ذمه 

  على عهده لقوم نيب... وقد جاء يف الذكر إخراجه 
  لقوم نيب على عهده... وتصحيف ضد له آخر 
  يبارك للنحل يف شهده... وتصحيف ضد له آخر 
  تردد م قبل يف رده... وتصحيف مقلوبه ربه 
  كنار الكرمي على جنده... فهاكم معانيه قد بدت 

  :وكتب للولد أسعده اهللا، يتوسل إليه، ويروم قضاء حاجته
  ياملقام العلي يل بالوسيلةف... أيها السيد العزيز تصدق 

  أيامه حساناً مجيلة... عند رب الوزارتني أطال اهللا 
  مسىن الضر من خطاه الثقيلة... عله أن جيريين من زمان 

  من يديه اخلفيفة املستطيلة... واستطالت علي بالنهب جوراً 
  ونزر أهون به من قليله... مل تدع يل بضاعة غري مزجاة 

  حشفاً ما يكيله سوء كيله... يوما  وإذا ما وىف يل الكيل
  دون ابنايه اجلميع غليله... فشفى يب غليله ال شفى يب 
  ليس يل بالزمان واهللا حيلة... من هلذا الزمان مذ نال مين 



  عبده أو خدميه أو خليله... غري أن يشفع الوزير ويدعي 
  السامي ودامت به الليايل كفيلة... دمت يا بن الوزير يف عزك 

الذي بعزة جاهه أصول، وبتوسلي بعنايته أبلغ املأمول والسول، وأروم ملا أنا أحوم عليه الوصول، بربكة  سيدي
املشفوع إليه والرسول، املرغوب من جمدك السامي الصريح، واملؤمل من ذلك الوجه السين الصبيح، أن تقوم بني 

لسانك مصقاعة، حىت ينجلي حايل عن بلج، جنوى الشفاعة، هذه الرقاعة، وتعني بذاتك الفاضلة النافعة، من 
وأتنسم من مهبات القبول طيب األرج، وتتطلع مستبشرات فرحيت من ثنيات الفرج، فإن سيد اجلماعة األعلى، 

ومالذ هذه البسيطة وفحلها األجلي، فسح اله تعإىل يف ميدان هذا الوجود بوجوده، وأضفى على هذا القطر مالبس 
وده، وبلغه يف مجيعكم غاية أمله ومقصوده، قلما تضيع عنده شفاعة األكرب من ولده، أو الستر برأيه السديد وسع

خييب لديه من توسل إليه بأزكى قطع كبده، وحبقك أال ما أمرت هذه الرقعة باملثول بني يدي ذلك الزكي الذات 
بعظيم التوقري والتبجيل، اعلمي  الطاهر البقعة، وقل هلا قبل احللول بني يدي هذا املوىل الكرمي، واملوئل الرحيم،

ياأيتها السايل، أن هذا الرجل هو املؤمل، بعد اهللا تعإىل يف هذا اجليل، واحلجة البالغة يف تبليغ راجيه أقصى ما 
يؤملونه بالتعجيل، وخامتة كالم البالغة، ومتام الفصاحة، املوقف عليه ذلك كله بالتسجيل، وغرة صفح دين 

وهذا هو مدبر فلك اخلالفة العالية بإيالته، وحافظ بدر مسايها السامية هبالته، فقرى باملثول . يلاإلسالم املؤيد بالتحج
بني يديه عيناً، ولقد قضيت على األيام بذلك ديناً، وإذا قيل ما وسيلة مؤملك، وحاجة متوسلك، فوسيلته تشيعه يف 

تكون حبرمة جاهكم من العرض األدىن، ومتن أهل ذلك املعىن، وحاجته يتكفل هبا جمدكم الصميم ويعىن، وليست 
مث أثن العنان، . فإن لإلنسان هنالك ما متىن، وتوىل تكليف مرسلي حبسب ما وسعكم، وأنتم األعلون، واهللا معكم

  .واهللا املستعان، وأعيدي السالم، مث عودي بسالم
علية، ومثلها أعلى، وقدحها يف أبقى اهللا املثابة ال: وخاطب قاضي احلضرة، وقد أنكر عليله لباس ثوب أصفر

املعلوات املعلي، ما هلا أمرت، ال زالت بركاهتا تنثال، وألمر ما جيب األمتثال، بتغيري ثويب الفاقع اللون، وإحالته عن 
معتاده يف الكون، وإحلاقه باألسود اجلون أصبغة حداداً، وأيام سيدي أيام سرور، وبنو الزمان بعدله ضاحك 

شيمة الربور، بل لو استطعنا أن نزهو له كامليالد، ونتزيا يف أيامه بزي األعياد، ونرفل من ومسرور، ما هكذا 
املشروع يف حمرب وموروس، ونتجلى يف حلل العروس، حىت تقر عني سيدي بكتيبة دفاعه، وقيمة نوافله وإشفاعه، 

ثما وقع من املواقع، فهو مهما ففي علم سيدي الذي به االهتداء، وبفضله االقتداء، تفضيل األصفر الفاقع، حي
ولقد اعتمه جربيل عليه السالم، وبه تطرز احملربات . حضر نزهة احلاضرين، وكفاه فاقع لوهنا تسر الناظرين

واألعالم، وإنه لزي الظرفاء، و شارة أهل الرفاء، اللهم إال إن كان سيدي، دام له البقاء، وساعده االرتقاء، ينهى 
لون الذهب اإلبريز، خيفة أن متيل له منهم ضريبة، فيزنوا بريبة، فنعم إذا ونعمى عني،  أهل التربيز، عن مقاربة

ومسعاً وطاعة هلذا األمر اهلينن اللني، أتبعك ال زيداً وعمراً، وال أعصى لك أمراً، مث ال ألبس بعدها إال طمراً، وأجترد 
بلبس شفيف، استنشق هباه، وألبس عباه، وأبرأ لطاعتك جتريداً، وأسلك إليك فقرياً ومزيداً، وال أتعرض للسخط 

من لباس زي ينشئ عتابا، يلقى على لسان مثل هذا كتاباً، وأتوب منه متاباً، ولوال أين الليلة صفر اليدين، ومعتقل 
الدين، لباكرت به من حانوت صباغ رأس خابية، وقاع مظلمة جابية، وقاع مظلمة جابية، فأصريه حالكاً، وال 

استفىت فيه مالكاً، ولعلى أجد فأرضى سيدي بالتزيي بشارته، والعمل مبقتضى إشارته، واهللا تعإىل يبقيه ألبسه حىت 
  .للحسنات، ينبه عليها، ويومي بعمله وحظه إليها، والسالم

  :وخاطبين وقد قدم يف شهادة املواريث حبضرة غرناطة



  غايتك القصوى بال فوت... يا منتهى الغايات دامت لنا 
  من قبله حايل إىل املوت... يائي بكم فانتهى طلبت إح

  المت إال أن أتى وقت... وحق ذلك اجلاه جاه العال 

موالي الذي أتأذى من جور الزمان بذمام جالله، وأتعوذ من نقص شهادة املواريث بتمام كماله، شهادة يأباها 
بسبيله، غري مربح قطمريها من قليله، فإن ظهر املعسر واحلي، ويود أن ال يوافيه أجله عليها احلي، مناقضة ملا العبد 

ملوالي إعفاء عبده، فمن عنده، واهللا تعإىل ميتع اجلميع بدوام سعده، والسالم الكرمي، خيتص بالطاهر من ذاته وجمده، 
  :ورمحة اله وبركاته، من عبد إنعامكم ابن الفصال لطف اهللا به

  فوين بعض أقواتشيئاً وال و... قد كنت أسترزق األحياء ما رزقوا 
  رجعت أطلب قويت عند أموات... فكيف حايل ملا أن شكوهتم 

وخاطب أحد أصحابه، وقد استخفى ألمر قرف به، برسالة : والسالم يعود على جناب موالي ورمحة اهللا وبركاته
  :افتتحا بأبيات على حرف الصاد، أجابه املذكور عن ذلك مبا نصه، وفيه إشارة لغلط وقع يف اإلعراب

  إىل قريب من األرجاء بعد قص... يا شعلة من ذكاء أرسلت شررا 
  فحل يليق به مضموهنا وخص... وشبهة محلت دعوى السفاح على 

  أثار تعريضها املكتوم من غص... رمحاك يب فلقد جرعتين غصصا 
  كمثل مرجتف اجملذوم بالربص... بليتين بنكأة القرح يف كبدي 

صح، وغش ونصح، ومزق مث نصح، وتالعب بأطراف الكالم املشقق فما أفصح، أيها األخ الذي رقى ومسح، مث ف
ما لسحاتك ذات اجليد املنصوص، وتونس على العموم، وتوحش على اخلصوص، ال در دره من باب برضاع 

مفتاحه، وتأنيس حر سبق بالسجن استفتاحه، ومن الذي أهنى إىل أخي خرب ثقايف، ووثيقة حتبيسي وإيقايف، وقد أىب 
ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بل املثوى واحلمد اهللا جنات . ذلك سعد فرعه باسق، وعز عقده متناسق

أنا ال أزن . وغرف، واملنتهى جمد وشرف، فإن كان وليي مكترثاً فيحق له السرور، أو شامتاً، فلي الظل وله احلرور
ناه، وال متر يل ببال فلست بذي سيف، ولست بنكال نفسي أرق واحلمد هللا هبا من هناه، وملا أدين هبا من عزي وم

شيمة، وأكرم مشيمة، وعيين أغزر دمية، لو كان يسئل لسان عن إنسان، أو جماولته مبلعبه خوان، أوقفين إخوان ال 
حلد ال يغىن يف حرب عوان، عني هذا الشكل واحلمد هللا فراره، وعنوان هذا ا. مبأزق عدوان، الرتسمت منه بديوان

وممن أجهز سيدي الفقار على ذي الفقرة، فأقسم لو ضرب القتيل ببعض . وأما كوين من مجلة الصفرة. غراره
اللهم لو كنت مثل سيدي ممن تتضاءل النخلة السحوق لقامته، ويعترف عوج . البقرة، لتعني مقدار تلك الغفرة

ليفة السيد الذي بلغت سراويله تندوة العدو لديه بقماءته ودمامته، مقبل الظعن كالبدور يف سحاب اخلدور، وخ
األيد، لطلت بباع مديد، وساعدين اخللق بساعد شديد، وأنا يل جسم شحت، حيف به خبت، وحسب مثلي أن يعلم 

إىل شكاة الصدود، وتسطو . يف ميدان هوى، تسل فيه سيوف اللحاظ على ذوي احلفاظ، وتشرع سيوف القدود
فكيف أخشى تبعة تزل عن صفايت، وتناىف صفايت، وال تطمع أسباهبا يف التفايت، وال أولو اجلفون السود باألسود، 
واهللا يشكر سيدي على اهتباله، وحيل كرمي سباله، على ما ظهر ألجلى من شغف باله، . تستعمل يف حرهبا قنا ألفايت

وظهر ألجله . احلظ سوقيإذ رفع ما يتصب، وغري ما لو غريه احلجاج، لكان مع اهليبة حيصب، ونكت بأن نفقت ب
  .وهللا در القايل. فسوقي ويا حبذا هو من شفيع رفيع، ووسيلة ال خيالفها الرعي، وال خييب هلا السعي

  بوساطة القلم الكرمي عناية... هللا باإلنسان يف تعليمه 



  يف الدهر عن معىن الكمال كناية... فاخلط خط والكتابة مل تزل 
  :وكرب هامتك. شهامتكوما أقرب يا سيدي هذه الدعوى ل

  وحلمل ما قد أبرموه فصال... لو كنت حاضرهم خبندق بلج 
  ولقيل فصل جاله الفصال... خلصصت بالدعوى اليت عموا هبا 
  تتقدمنه بسيفه األوصال... وتركت فرعون بن موسى عربة 

  .فامحد اهللا الذي جناك من حضور وليمتها، ومل تشهد يوم حليمتها

ال من تفقد الكنز، ومنتطح العنز، فورع يف سيدي أمت من أن يتهم بغيبة، ولسانه أعف من أن وأما اعتذارك عما يق
ينسب إىل ريبة، ملا اتصل به من فضل ضريبة، ومقاصد يف اخلري غريبة، إمنا يستخف سيدي أفرط التهم، رمى 

وال هو ممن تعتبه، وعلى  العوامل بالتهم، فيجري أصح جمرى أختها، ويلبسها ثياب حتتها، حبيث ال إمث يترتب،
أبقاه اهللا رب نفاضة وجرادة، وال أخلى مربده . الرجال فجنايته عذبة اجلناء، ومقاصده مستطرفة لفصح أو كىن

القاطع من برادة، وعوده اخلري عادة، وال أعدمه بركة وسعادة، بفضل اهللا، والسالم عليه من وليه املستزيد من 
ورمحة اهللا وبركاته فراجعه املترجم مبا نصه، وقد اهتم . حممد بن فركون القرشي .ورش وليه، ال بل من قاليد حليه

  :أن ذلك من إماليي
  يلوى النصيحة عنه غري منتكص... يا ملبس النصح ثوب الغش متهما 

  أشد ما يتوقى حممل الرخص... وجاهالً باختاذ اهلزل مأدبة 
  الفصص حال يغص هبا من مجلة... نصحته فقصاين فانقلبت إىل 

  واليوم يسمع فيه سورة القصص... باألمس أنكرت آيات القصاص له 
ممن استعرت يا بابلي هذا السحر، ومل تسكن بناصية السحر، وال أعملت إىل بابل هاروت امتطاء ظهر، ومن أين 

مهبك، وال قبل هذه ما ملثل هذه األرحيية الفاتقة، استنشقنا . جيت بقاليد ذلك النحر، أمن البحر، أو مما وراء النهر
أأضغاث أحالم ما تريه األقالم، أم يف حلظة تلد األيام، . يا أيها الساحر ادع لنا ربك. البارقة الفايقة، استكثرنا غيك

لقد عهدت بربعك حمسن دعابة، ما فرعت شعابه، أو مصيباً يف صبابة، ما قرعت بابه، وال . فرايد األعالم
م إال أن تكون تلك اآليات البينات، من بنات يراعتك، ال براعتك ومفترس تلك الله. استرجعت قبل أن أعرب عبابه

الزهر، الطالعة كالكواكب الزهر، خمتلس يد استطاعتك، ال زراعتك، وإال فنطرح مصايد التعليم واإلنشاء، وننتظر 
من غايلة احلسد إىل أن ننقل . معىن قوله عز وجل، يؤتى احلكمة من يشاء، أو نتوسل يف مقام اإلحلاح واإلحلاف

اإلنصاف، وحسيب أن أطلعت باحلديقة األنيقة، ووقفت من مثلي تلك الطريقة على حقيقة، فألفيت هبا بياناً قد 
وضح تبياناً أو أطلق عناناً، وحماسن وجدت إحساناً، فتمثلت إنساناً، سرح لساناً، وأجهد بناناً، إال أن صادح أيكتها 

من الغيظ، فيفيض ويغيض، ويهيض وينهض، مث يهيض، ويأخذ يف طويل وعريض، يتململ يف قيظ، ويكاد يتميز 
بتسبيب وتعريض، ويتناهض يف ذلك بغري مهيض، وفاتن كماميها تسل عن الصادح، ويتلقف عصا استعجاله ما 

ويتعاطى يفكه املادح، وحيرق بناره زند القادح، ويتلقف عصا استعجاله ما يفكه املادح، وحيرق بناره زند القادح، 
من نفسه باإلعجاب، ويكاد ينادي من وراء حجاب، إن هذا لشيء عجاب، إيه بغري متويه، رجع احلديث األول، 

إىل ما عليه املعول، ال در درها من نصيحة غري صحيحة، ووصية مودة صرحية، تعلقت بغري ذي قرحية، فهي 
نجد مترفه، وجهزها حنو كتيبته تسفر عن استعجلتين بداهية كاتب، واستطالة ظامل عاتب قد سل مرهفه واست

حتجيل، بغري تبجيل وسحابة سجل ترمى بسجيل ما كان إال أن استقلت، ورمتين بدائها وانسلت، وألقت ما فيها 



وختلت، فحسيب اهللا، تغلب على فهمي، ورميت بسهمي، وقتلت بسالحي، وأسكرت براحي، بريت بريت، مما به 
هبا مين مناالً وعزاً، فكيف هبا تنسب إىل بعدك وتعزا، نفسي اليت هي أرق وأجدر دهيت، أنت أبقاك اهللا مل تدن 

باملعايل وأحق، وشكلى أخف على القلوب وأدق، ومشايلي أملك فال تسترق، ولساين هو الذي يسئل فال يفل، 
منه بذلك وقدري يعزه وجيل، عما فخرت أنت به من ملعب مايدة، وجمال رقاب متمايدة، فحاشى سيدي أن يقع 

مفخر، إال أن يكون يلهو ويسخر، وموج حبره بالطيب واخلبيث تزخر، وعني شكلي هي حبمد اهللا، عني الظرف 
وأما تعريض سيدي بصغر القامة، وتكبريه لغري إقامة، فمطرد قول، ومدامة غول، . املشار إليه بالبنان والطرف

أو ما مسعت أن السر يف السكان، وإمنا اجلسد للروح  وفريضة نشأ فيها عول، إذ ال مباالة جتسم كاينا ما كان،
مكان ومل يبق إليه فقد يروح، وقد قال، ويسئلونك عن الروح، واملرء بقلبه ولسانه، ال مبستظهر عيانه، واهللا در 

  :القايل
  والروح ما وفت له أغراضه... مل يرضين أين جبسم هايل 

  فضفاضةوالروح سابغة به ... ولقد رضيت بأن جسمي ناحل 

. وملا وقع سيدي مبكتويب على املرفوع واملنصوب، وظفرت يده باملغصوب، والباحث املعصوب، مل يقلها زلة عامل
وإين وقد وجدهتا منية حامل، فعدد وأعاد، وشدد وأشاد، هأل عقل ما قال، وعلم أن املقيل سيكون مقال، وزلة العلم 

عب يف احلجال، وباجلملة فلك الفضل يا سيدي، ما اعتىن مبعناك، وقبضة غريه هو املتال. ال تقال وأن احلرب سجال
أبقاك اهللا حتفظ عرى . وارتفع بني مغاين الكرام مغناك، فمدة ركوبك احلمران ال جتاري، وال يشق أحد لك غبارا

  .هذا الوداد، ويشمل اجلميع بركة ذلك الناد، والسالم عليك من ابن الفصال، ورمحة اهللا وبركاته
  :إىل التحيم، وفوضا لنظري التفضيل فكتبتوجعال 

  واذكر ما أى يف سورة القصص... بارك عليها بذكر اهللا من قصص 
  وقد أحال بني حال كيده وعص... حيث اغتدي السحر يلهو بالعقول 
  من كافل الصون بعد الكون حجروص... عقايل العقل والسحر احلالل قوت 

  ن فلك النذور يف حصصبسحر م... وأقبلت تتهادى كالبدور إذا 
  املثل غري مطيع واملثالن عص... من للبدور وربات اخلدور هبا 

  قيست مبن سوى من مجلة القرص... ما قرصة البدر والشمس املنرية أن 
  كالً وال بدرها يوماً مبنتقص... تا هللا ما حكمها يوماً مبنتقض 

  من الغصصأمنت ما حيذر القاضي ... إن قافل حكمي فيها بالسواد فقد 
  أو كنت أرخصت يف الترجيح جمتهداً مل يقبل الورع الفتيا مع الرخص

يا مدجل ليل الترجيح قف، فقد خفيت الكواكب، ويا قاضي طرف التحسني والتقبيح، تسامت واحلمد هللا املناكب، 
وتعارضت حصحص احلق فارتفع اللجاج، . ويا مستوكف خرب الوقيعة من وراء أقتام القيعة، تصاحلت املواكب

األدلة فسقط االحتجاج، ووضعت احلرب أوزارها فسكن العجاج، وطاب حنل األقالم بأزهار األحالم، فطاب 
أوسع الكناين نثال، ودونك أيدا شثالً، . اجملاج، وقل لفرعون البيان وإن تأله، وبلد العقول وبله، وويل بالغرور ودله

إىل قوله، ويذهبا بطريقتكم املثلى، وإن أثرت أدب احلليم مع  إن هذان لساحران. وشحرا حثال، ال خطما وال أثال
قصة الكليم، فقل جململ جياد التعاليم، وواضع جغرافياً األقاليم، أندلسا ما علمت بلد األجم، ال سود العجم، 
ومداحض السقوط، على شوك قتاد القوط، ومل يذر إن حمل ذات العجايب واألسرار، اليت تضرب إليها أباط 



. إمنا هو رسم دارس، ليس عليه من معول. وهذا الوطن بشهادة القلب احلول. جاب يف غري اإلقليم األولالن
فهنالك يتكلم احلق فيفصح ويعجم، ويرد املدد على النفوس اجلريبة، من مطالع األضواء فيحدث ويلهم، وجيود 

يمنا الرابع واخلامس، بعد أن تكافأت وأما إقل. خازن األمداد، على املتوسل بوسيلة االستعداد، فيقطع ويسهم
املناظر واملالمس، وتناصف الليل الدامس واليوم الشامس، باعتدال ربيعي، وجمرى طبيعي، وذكى بليد، ومعاش 

وتوليد، وطريف يف البداوة وتليد، ليس به برباه وال هرم، خيدم هبا درب حمترم، ويشب لقرياته حرم، فيفيد روحانيا 
عرض ويتعرف، كلما استنزل صاب، وأعمل االنتصاب، وجلب املآرب، وأذهب األوصاب، يتصرف، ورييساً يت

ولو فرضنا هذه املدارك ذوات أمثال، أو مسبوقة مبثال، لتلقينا منشور القضاء . وعلم اجلواب، وفهم الصواب
ع الفهري مع بامتثال، ال كنا خناف أن منيل بعض امليل، فنجين بذلك أخبس اجلري وإرضا الذميل، وجنر تناز

فمن خري ميز، ومن حكم أزرى به وهتكم، وما سل سيوف اخلوارج يف الزمن الدارج، إال التحكيم، حىت . الصميل
جهل احلكيم، وخلع اخلطام، ونزع الشكيم، وأضر باخللق نافع، وذهب الطفل جلراه واليافع، وذم الذمام ورد 

تهبت املقاصري والقصور، إال أن مستأهل الوظيفة الشافع، وقطر سيف قطري مبسجد الثقفي وهو حمصور، وان
الشرعية، عند الضرورة جيرب، واملنتدب للربحمي عند اهللا وجيرب، واجعلين على خزائن األرض، وهو األوضح 

وأنا فإن حكمت على التعجيل، فغري مشهد على نفسي بالتسجيل، إمنا هو تلفيق يرضى . واألشهر، فيها به يستظهر
يه من تصدع باحلق وميضي إال أن يغضى، ورأيي فيها املراضاة واالستصالح، وإال فالسالح وتطفيل، يعتب عل

ومن وقف عليه، واعترب ما لديه، فليعلم أين . والركاب الطالح، والصلح خري، وما استدفع مبثل التسامح ضري
  .صدعت وقطعت، واحلق أطعت، وإن أريد إال اإلصالح ما استطعت، والسالم

  ن حممد احلضرميعبد الرمحن ب

بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر ابن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن بن خلدون احلضرمي 
وينتسب سلفهم إىل وائل بن حجر، وحاله عند القدوم . من ذرية عثمن أخي كريب املذكور يف نبهاء، ثوار األندلس

  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معروف
  أوليته

وانتقلسلفه من مدينة إشبيلية عن نباهة وتعني وشهرة عند احلادثة هبا، أو قبل ذلك، واستقر . قد ذكر بعض منها
بتونس منهم ثالث احملمد بن احلسن، وتناسلوا على سراوة وحشمة ورسوم حسنة، وتصرف جد املترجم به مللوكها 

  .يف القيادة
  حاله

لفضائل باهر اخلصل، رفيع القدر، ظاهر احلياء، أصيل اجملد، وقور اجمللس، هذا الرجل الفاضل حسن اخللق، جم ا
خاصي الزي، عايل اهلمة، عزوف عن الضيم، صعب املقادة، قوى اجلأش، طامح لقنن الرياسة، خاطب للحظ، 
 متقدم يف فنون عقلية ونقلية، متعدد املزايا، سديد البحث، كثري احلفظ، صحيح التصور، بارع اخلط، مغري

بالتجلة، جواد الكف، حسن العشرة، مبذول املشاركة، مقيم لرسوم التعني، عاكف على رعي خالل األصالة، 
  .مفخرة من مفاخر التخوم املغربية

  مشيخته



قرأ القرآن ببلده على املكتب ابن برال، والعربية على املقرى الزواوي وابن العريب، وتأدب بأبيه، وأخذ عن احملدث 
جابر الوادي آش، وحضر جملس القاضي أيب عبد اهللا بن عبد السالم، وروى عن احلافظ عبد اهللا  أيب عبد اهللا بن

  .السطي، والرئيس أيب حممد عبد املهيمن احلضرمي، والزم العامل الشهري أبا عبد اهللا اآلبلى، وانتفع به
  توجهه إىل املغرب

ى احلداثة وإقامته لرسم العالمة حبكم االستنابة عام بعد أن تعلق باخلدمة السلطانية عل. انصرف عن إفريقية منشئه
وعرف فضله، وخطبه السلطان منفق سوق العلم واألدب أبو عنان فارس بن علي ابن . ثالثة ومخسني وسبعمائة

عثمن، واستقدمه، واستحضره مبجلس املذاكرة، فعرف حقه، وأوجب فضله، واستعمله يف الكتابة أوائل عام ستة 
عليه محل اخلاصة من طلبة احلضرة لبعده عن حسن التأين، وشفوفه بثقوب الفهم، وجودة  ومخسني، مث عظم

اإلدراك، فأغروا به السلطان إغراء عضده ما جبل عليه عند ئذ من إغفال التحفظ، مما يريب لديه، فأصابته شدة 
وىل اهلوى يف القبول بفضله، ختلصه منها أجله؛ كانت مغربة يف جفاء ذلك امللك، وهناة جواره، وإحدى العواذل أل

واستأثر به االعتقال باقي أيام دولته على سنن األشراف من الصرب وعدم اخلشوع، وإمهال التوسل، وإبادة 
املكسوب يف سبيل النفقة، واإلرضاخ على زمن احملنة، وجار املنزل اخلشن، إىل أن أفضى األمر إىل السعيد ولده، 

ودالت الدولة إىل السلطان أيب سامل، وكان له به االتصال، قبل تسوغ . إىل رمسه فأعتبه قيم امللك حلينه، وأعاده
وملا ألقت . احملنة، مبا أكد حظوته، فقلده ديوان اإلنشاء مطلق اجلرايات، حمرر السهام، نبيه الرتبة، إىل آخر أيامه

لك وسيلة، ويف حليه شركة، وعنده حق الدولة مقادها بعده إىل الوزير عمر بن عبد اهللا، مدبر األمر وله إليه قبل ذ
  .رابه تقصريه، عما ارمتى إليه أمله، فساء ما يبينهما إىل أن إىل إىل انفصاله عن الباب املريين

  دخوله غرناطة
ورد على األندلس يف أوائل شهر ربيع األول من عام أربعة وستني وسبعماية، واهتز له السلطان، وأركب خاصته 

  .ومل يدخر عنه برا ومؤاكله ومطايبة وفكاهة. ه، وخلع عليه، وأجلسه مبجلسه اخلاصلتلقيه، وأكرم وفادت
  :وخاطبين ملا حل بظاهر احلضرة خماطبة مل حتضرين اآلن فأجبته عنها بقويل

  على الطائر امليمون والرحب والسهل... حللت حلول الغيث يف البلد احملل 
  الطفل املهدإ والكهلمن الشيخ و... مييناً مبن تعنو الوجوه لوجهه 

  تنسى اغتباطي بالشبيبة واألهل... لقد نشأت عندي للقياك غبطة 

أقسمت مبن حجت قريش لبيته، وقرب صرفت أزمة األحياء مليته، الذي زيازته األمنية السنية، والعارفة الوارفة، 
ضالً عن الكواعب، إشارة واللطيفة املطيفة، بني رجع الشباب يقطر ماء، ويرف مناء، ويغزل عيون الكواكب، ف

وإمياء، حبيث ال الوخط يلم بسياج ملته، أو يقدح ذبالة يف ظلمته، أو يقوم حواريه يف ملته، من األحابش وأمته، 
وزمانه روح وراح، ومغدى يف النعيم ومراح، وقصف صراح، ورىف وجراح، وانتخاب واقتراح، وصدور ما هبا إال 

 قدومك خليع الرسن، ممتعاً واحلمد هللا، باليقظة والوسن، حمكماً يف نسك وبني. انشراح، ومسرات تردفها أفراح
اجلنيد، أو فتك احلسن، ممتعاً بظرف املعارف، مالئاً أكف الصيارف، ما حيا بأنوار الرباهني شبه الزخارف ملا اخترت 

جنون اغترايب، وملكين  فاحلمد هللا الذي رقى. الشباب، وإن شاقين زمنه، وأعياين مثنه، وأجرت سحاب دمعي دمنه
أزمة آرايب، وغبطين مبائي وترايب، ومألف أترايب، وقد أغصين بلذيذ شرايب، ووقع على سطوره املعتربة إضرايب، 

وعجلت هذه مغبطة مبناخ املطية، ومنتهى الطية، وملتقى للسعود غري البطية، وهتىن اآلمال الوثرية الوطية، فما شئت 
جملة بزيك، عاقلة خطى مهريك، وموىل مكارمه نشيدة أمثالك، ومظان مثالك، من نفوس عاطشة إىل ريك، مت



  .وسيصدق اخلرب ما هنالك، ويسع فضل جمدك يف التخلف عن األصحار، ال بل اللقاء من وراء البحار، والسالم
ن ذلك ما فم. وملا استقر باحلضرة، جرت بيين وبينه مكاتبات، أقطعها الظرف جانبه، وأوضح األدب فيها مذاهبه

  .خاطبته به، وقد تسرى جارية رومية إمسها هند صبيحة االبتناء هبا
  ال تأمنن يف حالة مكره... أوصيك بالشيخ أيب بكره 
  جنبك الرمحن من تكره... واجتنب الشك إذا جئته 

ال، اخربين كيف كانت احل. سيدي، ال زلت تتصف بالواجل، بني اخلالخل والدماجل، وتركض فوقها ركض اهلماجل
وهل حطت بالقاع من خري البقاع الرحال، وأحكم مبرود املراودة االكتحال، وارتفع بالسقيا اإلحمال، وصح 

االنتحال، وحصحص احلق وذهب احملال، وقد طولعت بكل بشرى وبشر، وزفت هند منك إىل بشر، فلله من 
قبل ظيب الكناس من الدمياس، ومطوق عشية متتعت من الربيع بفرشي موشية، وابتذلت منها أي وساد وحشية وقد أ

احلمام من احلمام، وقد حسنت الوجه اجلميل النظرية، وأزيلت عن الفرع األثيث األبرية، وصقلت اخلدود فهي 
كأهنا األمرية، وسلط الدلك على اجللود، وأغريت النورة بالشعر املولود، وعادت األعضاء يزلق عنها اللمس، وال 

السحنة جيول يف صفحتها الفضية ماء النعيم، واملسواك يليب من ثنية التنعيم، والقلب يرمى من تناهلا البنان اخلمس، و
وقد تفتح ورج اخلفر، وحكم لزجني الظفرية . الكف الرقيم باملقعد املقيم، وينظر إىل جنوم الوشوم، فيقول إين سقيم

وأقبلت الغادة . لق بباله دخان العود الرطيببالظفر، واتصف أمري احلسن بالصدود املغتفر، ورش مباء الطيب، مث أع
وتزفها السعادة، فهي متشي على استحياء، وقد ذاع طيب الريا، وراق حسن احمليا، حىت إذا نزع . يهديها اليمن

اخلف، وقبلت األكف، وصحب املزمار وجتاوب الدف، وذاع األرج، وارتفع احلرج، وجتوز اللوا واملنعرج، ونزل 
  :ند الفرج، اهتزت األرض وربت، وعوصيت الطباع البشرية فأبت، وهللا در القائلعلى بشر بزيارة ه

  فهش اشتياقاً إليها اخلبيث... ومرت فقالت مىت نلتقي 
  فقلت إليك بساق احلديث... وكاد مبزق سرباله 

ون األنام، فلما انسدل جنح الظالم، وانتصفت من غرمي العشاء األخرية فريضة اإلسالم، وخاطت خيوط املنام، عي
تأتى دنو اجللسة، ومسارقة اخللسة، مث عضة النهد، وقبله الفم واخلد، وإرسال اليد من النجد إىل الوهد، وكانت 
  .اإلمالة القلية قبل املد، مث اإلفاضة فيما يغبط ويرغب، مث اإلماطة ملا يشوش ويشغب، مث إعمال املسري إىل السرير

  ضت فذلت صعبة أي إذاللور... وصرنا إىل احلسىن ورق كالمنا 

هذا بعد منازعة لألطواق يسرية، يراها الغيد من حسن السرية، مث شرع يف حل التكة، ونزع الشكة، وهتيئة األرض 
ومحى الوطيس واجملال، وعال اجلزء اخلفيف، وتضافرت اخلصور . الغرار عمل السكة، مث كان الوحى واالستعجال

التقبيل، وكان األخذ الوبيل، وامتاز األنوك من النبيل، ومنها جائر وعلى اهللا  اهليف، وتشاطر الطبع العفيف، وتواتر
قصد السبيل، فيا هلا من نعم متداركة، ونفوس يف سبيل القحة متهالكة، ونفس يقطع حروف يقطع حروف احللق، 

ر، وشكى التجاور وعظمت املمانعة، وكثرت باليد املصانة، وطال الترواغ والتزاو. وسبحان الذي يزيد يف اخللق
وهنالك ختتلف األحوال، وتعظم األهوال، وختسر أو تربح األموال، فمن عصا تنقلب ثعباناً مبيناً، ونونه تصري تنيناً، 
وبطل مل يهله املعترك اهلائل، والوهم الزائل، وال حال بينه وبني قرته احلائل، فتعدى فتكة السليك إىل فتكة الرباض، 

ن اخلوارج يف االعتراض، مث شق الصف، وقد خضب الكف، بعد أن كاد يصيب الربى وتقلد مذهب األزارقة م
  :بطعنه، ويبوء مبقت اهللا ولعنته
  هلا نفذ لوال الشعاع أضاءها... طعنت ابن عبد اهللا طعنة ثائر 



توحيد وهناك هدأ القتال، وسكن اخلبال، ووقع املتوقع فاستراح البال، وتشوف إىل مذهب الثنوية، من مل يكن لل
  :بسبال، وكثر السؤال عن البال مبا بال، وجعل اجلريح يقول، وقد نظر إىل دمه يسيل على قدمه

  أقول محلته يف سفكه تعبا... أىن له عن دمي املسفوك معتذر 
ومن سنان عاد عنانا، وشجاع صار هدانا جباناً، كلما شابته شائبة ريبة، أدخل يده يف جيبه، فاجنحرت احلية، 

غريزة احلية، وهناك يزيغ البصر، وخيذل املنتصر، ويسلم األسر، ويغلب احلصر، وجيف اللباب، ويظهر وماتت ال
العاب، وخيفق الفؤاد، ويكبو اجلواد، ويسيل العرق، ويشتد الكرب واألرق، وينشأ يف حمل األمن الفرق، ويدرك 

  : تعرف تلك اجلارحة املؤمنة إال ردةفال تزيد احلال إال شدة، وال. ويقوي اللجاج ويعظم اخلرق. فرعون الغرق
  فأكثر ما جيىن عليه اجتهاده... إذا مل يكن عون من اهللا للفىت 

  :فكم مغري بطول اللبث، وهو من اخلبث، يؤمل الكرة، ليزيل املعرة، ويستنصر اخليال، ويعلم باليد االحتيال
  فاصرب على احلمل الثقيل أو مت... إنك ال تشكو إىل مصمت 

ووجع طرقه، جلب أرقه، وخطيب أرتج عليه أحياناً، فقال سيحدث اهللا بعد . مبرض أصابه، جرعه أو صابهومعتذر 
عسر يسرا، وبعد عي بياناً، اللهم إنا نعوذ بك من فضائح الفروج إذا استغلقت أقفاهلا، ومل تسم بالنجيع أعفاهلا، 

والسرر، واجلوارح احلسنة الغرر، قبل ثقب  ومن معرات األقدار والنكول عن األبكار، ومن النزول عن البطون
الدر، وال جتعلنا من يستحي من البكر بالغداة، وتعلم منه كالل األداة، وهو جمال فضحت فيه رجال، وفراش 

  :فمن قائل. شكيت فيه أو جال، وأعملت روية وارجتال
  ورأسه مضطربة أسفله... أرفعه طورا على إصبعي 

  عود لكي يطرح يف مزبله ...كاحلنش املقتول يلقى على 
  :أو قايل

  يا حسرة املرء على نفسه... عدمت من أيري قوى حسه 
  كحائط خر على أسه... تراه قد مال على أصله 

  :وقايل
  برجلي ورأسي دمالً وزكاما... أحيسدين إبليس داءين أصبحا 

  رخاوة أير ال يريد قياما... فليتها كانا به وأزيده 
  :وقائل

  به خبت من أير وغالتك داهية... يرقب فتكة أقول أليري وهو 
  من كل ناحية......عليه وجوه ... إذا مل يكن لألير خبت تعذرت 

  :وقايل
  رشاء إىل جنب الركية ملتف... تعفف قوق اخلصيتني كأنه 

  إىل أبويه مث يدركه الضعف... كفرخ ابن ذي يومني يرفع رأسه 
  :وقايل

  ان غنياً من قواه فأفلساوك... تكرش أيري بعد ما كان أملسا 
  مضى الوصل إال منية تبعث األسى... وصار جوايب للمها أن مررن يب 

  :وقايل



  ومل خيطر اهلجران منه على بال... بنفسي من حييته فاستخف يب 
  حططت به رجلي وجردت سريايل... وقابلين باهلزء والنجة بعدما 

  احلشف البايلعرضت له شيئاً من ... وما ارجتى من موسر فوق دكة 

فإن كنت أعزك اهللا من النمط األول، ومل . علل ال تزال تبكي، وعلل على الدهر تشكي، وأحاديث تقص وحتكي
واستطبت السمر، فاستدع األبواق من أقصى املدينة، . تقل، وهل عند رسم دارس من معول، فقد جنيت الثمر

السمع عارفة اجلود، وتبجح بصالبة العود، وإجناز واخرج على قومك يف ثياب الزينة، واستبشر بالوفود، وعرف 
وإن كانت . الوعود، واجن رمان النهود، من أغصان القدود، واقطف ببنان اللثم أقاح الثغور وورد اخلدود

األخرى، فاخف الكمد، وأرض الثمد، وانتظر األمد، واكذب التوسم، واستعمل التبسم، واستكتم النسوة، وأفض 
املغالطة وارتكب، وجئ على قميصك بدم كذب، واستنجد الرمحن، واستعن على أمورك  فيهن الرشوة، وتقلد

  بالكتمان
  حاليك يف السراء والضراء... ال تظهرن لعاذل أو عاذر 
  يف القلب مثل مشاتة األعداء... فلرمحة املتفجعني حرارة 

ولكن اهللا رمى، وأملك بعدها عنان فكم غمام طبق وما مهي، وما رميت إذ رميت، . وانتشق األرج، وارتقب الفرج
نفسك، حىت متكنك الفرصة، وترفع إليك القصة، وال تشتره إىل عمل ال تفئ منه بتمام، وخذ عن إمام، وهللا در 

  .عروة بن حزام
  حىت رموا مهري بأشقر مزبد... اهللا يعلم ما تركنت قتاهلم 

  أقتل ومل يضرر عدوي مشهدي... وعلمت أين إن أقاتل دوهنم 
  طمعاً هلم بعقاب يوم مفسد... ررت منهم واألحبة فيهم فف

ويقظ نام، ودليل أخطأ . واللبانات تلني وجتمح، واملآرب تدنو وتنزح، وحترن مث تسمح، وكم من شجاع خام
الطريق، وأضل الفريق، واهللا عز وجل جيعلها خلة موصولة، ومشالً أكنافه باخلري مشمولة، وبنية أركاهنا لركاب 

مولة، حىت يكثر خدم سيدي وجواريه، وأسرته وسراريه، وتضفو عليه نعمة باريه، ما طورد قنيص، واقتحم اليمن مأ
  .والسالم. عبص، وأدرك مرام عويص، وأعطي زاهد وحرم حريص

  تواليفه

وخلص . شرح القصيدة املسماة بالربدة شرحاً بديعاً، دل فيه على انفساح ذرعه، وتفنن إدراكه، وغزارة حفظه
وعلق للسلطان أيام نظره يف العلوم العقلية، تقييداُ مفيداً يف املنطق، وخلص حمصل اإلمام . اً من كتب ابن رشدكثري

وبذلك داعبته أول لقيته بعض منازل األشراف، يف سبيل املربة مبدينة فاس، فقلت . فخر الدين ابن اخلطيب الرازي
وشرع يف هذه األيام يف شرح الرجز الصادر .  احلسابوألف كتاباً يف. له يل عليك مطالبة، فإنك خلصت حمصلي

وأما نثره وسلطانياته، مرسلها ومسجعها، فخلج بالغة، . عين يف أصول الفقه، بشيء ال غاية وراءه يف الكمال
ورياض فنون، ومعادن إبداع، يفرغ عنها يراعه اجلريء، شبيهة البداءات باخلوامت، يف نداوة احلروف، وقرب العهد 

وأغر نقده . وأما نظمه، فنهض هلذا العهد قدماً يف ميدان الشعر. املداد، ونفوذ أمر القرحية، واسترسال الطبع جبرية
باعتبار أساليبه، فانثال عليه جوه، وهان عليه صعبه، فأتى منه بكل غريبة، من ذلك قوله خياطب السلطان ملك 

  :قصيدة طويلةاملغرب ليلة امليالد الكرمي عام اثنني وستني وسبعمائة ب



  وأطلن موفق عربيت وحنييب... أسرفن يف هجري ويف تعذييب 
  لوداع مشغوف الفؤاد كثيب... وأبني يوم البني موقف ساعة 

  قليب رهني صبابة ووجيب... هللا عهد الظاعنني وغادروا 
  فشرقت بعدهم مباء غرويب... غربت ركائبهم ودمعي سافح 

  اك يف عذيل ويف تأنييبرمح... يا ناقعاً بالعتب غلة شوقهم 
  ماء املالم لدي غري شريب... يستعذب الصب املالم وإنين 

  لوال تذكر منزل وحبيب... ما هاجين طرب وال اعتاد اجلوى 
  للبدر منهم أو كناس ربيب... أهفو إىل الطالل كانت مطلعاً 
  يف عطفها للدهر آي خطوب... عبثت هبا أيدي البلى وترددت 

  ليجدها وصفي وحسن نسييب... عهودها تبلى معاهدها وإن 
  هزته ذكراها إىل التشبيب... وإذا الديار تعرضت ملتيم 

  ألوى بدين فؤادي املنهوب... إيه على الصرب اجلميل فإنه 
  ويغض طريف حاسد ورقيب... مل أنسها والدهر يثين صرفه 

  لبست من األيام كل قشيب... والدار مونقة حماسنها مبا 
  وتواصل اآلساد بالتأويب... ان تعتسف الفال يا سائق األظع

  نشوان من أين ومس لغوب... متهافتاً عن رحل كل مذلل 
  يف ملتقاها من صباً وجنوب... تتجاذب النفحات فضل ردائه 
  هنلوا مبورد دمعه املسكوب... إن هام من ظما الصبابة صحبة 

  هجر األماين أو لقاء شعوب... يف كل شعب منية من دوهنا 
  فيها لبانة أعني وقلوب... ال عطفت صدورهن إىل اليت ه

  يكفيك ما ختشاه من تثريب... فتؤم من أكناف يثرب مأمنا 
  تتلو من اآلثار كل غريب... حيث النبوة آيها جملوة 

  ما كان سر اهللا باحملجوب... سر غريب مل حتجبه الثرى 
  تقضى من نفس وتذهب حوىب... يا سيد الرسل الكرام ضراعة 

  فيها تعللين بكل كذوب... عاقت ذنويب عن جنابك واملىن 
  فاستأثروا منها خبري نصيب... ال كالآللئ صرفوا العزائم للتقى 

  يف اهللا بني مضاجع وجنوب... مل خيلصوا هللا حىت فرقوا 
  صفحاً مجيالً عن قبيح ذنويب... هب يل شفاعتك اليت أرجو هبا 
  ل جاهك ليس بالتسبيبفبفض... إن النجاة وإن أتيحت المرئ 

  يا خري مدعو وخري جميب... إين دعوتك واثقاً بإجابيت 
  فبما لذكرك من أريج الطيب... قصرت يف مدحي فإن يك طيباً 

  يف مدحك القرآن كل مطيب... مإذا عسى يبغي املطيل وقد حوى 
  تدين إيل الفوز باملرغوب... يا هل تبلغين الليايل زورة 



  وأحط أوزاري وإصر ذنويب... هبا  أحمو خطيئايت بإخالصي
  إنضاء كل جتيبة وجنيب... فثي فتية هجروا املىن وتعودوا 

  ما شئت من خبب ومن تقريب... يطوى صحائف ليلهم فوق الفال 
  أنفاس مشتاق إليك طروب... إن رمن احلادي بذكرك رددوا 
  حنوا ملغناها حنني النيب... أو غرد الركب اخللي بطيبة 

  إرث اخلالفة يف بين يعقوب... اف البيد عن آبائهم ورثوا اعتس
  يغشى مثار النقع كل سبيب... الطاعنون اخليل وهي عوابس 

  من كل خوار العنان لعوب... والواهبون املقربات هواتناً 
  يف منتدى األعداء غري معيب... واملانعون اجلار حىت عرضهم 

  ومهيب والعز شيمة مرجتى... ختشى بوادرهم ويرجى محلهم 
  :ومنها بعد كثري

  تزجى بريح العزم ذات هبوب... سائل به طامي العباب وقد سرى 
  يصدعن ليل احلادث املرهوب... هتديه شهب أسنة وعزائم 

  وسطا اهلدى بفريقها املغلوب... حىت اجنلت ظلم الضالل بسعيه 
  واستأثروك بتاجها املعصوب... يا ابن اإلىل شادوا اخلالفة بالتقى 

  فلقد شهدنا منه كل عجيب... ا حبفظ الدين آي مناقب مجعو
  تقتاد بالترغيب والترهيب... كم رهبة أو رغبة لك والعال 

  يبدو اهلدي من أفقها املرقوب... ال زلت مسروراً بأشرف دولة 
  وجديد سعدك ضامن املطلوب... حتيي املعايل غادياً أو رائحاً 

  :ملك السودان، وفيها احليوان الغريب املسمى بالزرافة وقال من قصيدة خاطبه هبا عند وصول هدية
  وهفت بقليب زفرة الوجد... قدحت يد األشواق من زندي 

  بالقرب فاستبدلت بالبعد... ونبذت هلواين على ثقة 
  فاعتضت منه مؤمل الصد... ولرب وصل كنت آمله 
  إن الغرام أضاع من عهدي... ال عهد عند الصرب أطلبه 

  وأقول ضل فأبتغي رشدي... يما أعنفه يلحي العذول ف

  برد اجلوى فتزيد يف الوقد... وأعارض النفحات أسأهلا 
  لتعللي بضعيف ما هتدى... يهدي الغرام إىل مسالكها 
  طي الفالة لطية الوجد... يا سائق الوجناء معتسفاً 

  يغىن عن املستنة اجلرد... أرح الركاب ففي الصبا نبأ 
  عن ساكين جند وعن جند...  وسل الربوع برامة خرباً

  وهي اليت تأىب سوى احلمد... ما يل تالم على اهلوى خلقي 
  باملستعني معامل الرشد... ألبيت إال الرشد مذ وضحت 

  وبناء عز شامخ الطود... نعم اخلليقة يف هدى وتقى 



  كسب العال مبواهب الوجد... جنل السراة الغر شأهنم 
  :ا ارتكبه فيهومنها يف ذكر خلوصه إليه، ومن

  ذكراه وهو بشاهق فرد... هللا مين إذ تأوبين 
  ومجوع أقيال أويل أيد... شهم يفل بواتر قضبا 

  وقضيت حق اجملد من قصدي... أوريت زند العزم يف طليب 
  فرويت من عز ومن رفد... ووردت عن ظمأ مناهله 

  آماله مبطالب اجملد... هي جنة املأوى ملن كلفت 
  ما قلت هذى جنة اخللد... كوثرها لو مل أعل بورد 

  قذف النوى وتنوفة البعد... من مبلغ قومي ودوهنم 
  وملكت عز مجيعهم وحدي... إين أنفت على رجائهم 

  :ومنها
  موشية بوشائج الربد... ورقيمة األعطاف حالية 

  يف موحش البيداء بالقود... وحشية األنساب ما أنست 
  روح بغري ما جهدشرف الص... تسمو جبيد بالغ صعداً 

  ولرمبا قصرت عن الوهد... طالت رؤوس الشاخمات به 
  آسادها بالنص والوخد... قطعت إليك تنائفاً وصلت 
  وتبيت طوع القن والقد... حندي على استصعاهبا ذلالً 
  طول احلياة بعيشة رغد... بسعودك الالئي ضمن لنا 

  يرجون غريك مكرم الوفد... جاءتك يف وفد األحابش ال 
  أيدي السري بالغور والنجد... وافوك أنضاء تقلبهم 

  أو كاحلسام يسل من غمد... كالطيف يستقري مضاجعه 
  من غري إنكار وال جحد... يثنون باحلسىن اليت سبقت 
  فخراً على األتراك واهلند... ويرون حلظك من وفادهتم 
  عن رتبة املنصور واملهدي... يا مستعيناً جل يف شرف 

  خري اجلزاء فنعم ما يسدي... عن خليقته جازاك ربك 
  يف عزة أبداً ويف سعد... وبقيت للدنيا وساكنها 

  :وقال خياطب صدر الدولة فيما يظهر من غرض املنظوم
  نادى لشكوى البث خري مسيع... يا سيد الفضالء دعوة مشفق 

  بالقرب كنت هلا أجل شفيع... مايل ولإلقصاء بعد تعلة 
  منها فأصبح يف األجاج شروعي...  صافيا وأرى الليايل رتقت يل

  ليس الزمان لشملها بصدوع... ولقد خلصت إليك بالقرب اليت 
  إين املصون وأنت غري مضيع... ووثقت منك بأي وعد صادق 

  دون األنام هواك قبل نزوع... ومسا بنفسي للخليفة طاعة 



  فصددهتم عين وكنت منيعي... حىت انتحاين الكاشحون بسعيهم 
  وتقطعت أنفاسهم بصنيعي... مت نفوسهم بنجح وسائلي رغ

  حسداً فراموين بكل شنيع... وبغوا مبا نقموةا علي خالئقي 
  قد صنتها عنهم بفضل قنوع... ال تطمعنهم ببذل يف السيت 

  ما كان طيعه هلم مبطيع... أين أضام ويف يدي القلم الذي 
  ن تفريعيحسيب بعلمك ذاك م... ويل اخلصائص ليس تأىب رتبة 
  اعتدها لفؤادي املصدوع... قسماً مبجدك وهو خري ألية 

  فتحول ما بيين وبني هجوعي... إين لتصطحب اهلموم مبضجعي 
  نفث اإلباء صدودهم يف روعي... عطفاً علي بوحديت عن معشر 

  وأروح أعثر يف فضول دموعي... أغدو إذا باكرهتم متجلداً 
  يف األوهام كل مروع فتسر... حريان أوجس عند نفسي خيفة 

  محل اهلموم جتول بني ضلوعي... أطوي على الزفرات قلباً إده 
  حبوادث جاءت على تنويع... ولقد أقول لصرف دهر رابين 

  فلقد لبست له أجن دروع... مهالً عليك فليس خطبك ضائري 
  بذ اجلميع بفضله اجملموع... إين ظفرت بعصمة من أوحد 
مني أبا عبد اهللا بن أمري املسلمني أبا احلجاج، ألول قدومه ليلة امليالد الكرمي، من عام وأنشد السلطان أمري املسل
  :أربعة وستني وسبعمائة

  بواكف الدمع يرويها ويظميين... حي املعاهد كانت قبل حتييين 
  حتملوا القلب يف آثارهم دوين... إن اإلىل نزحت داري ودارهم 

  م وأسأل رمساً ال يناجيينفيه... وقفت أنشد صرباً ضاع بعدهم 
  وكيف والفكر يدنيه ويقصيين... أمثل الربع من شوق وألثمه 

  ما زال جفين عليها غري مأمون... وينهب الوجد مين كل لؤلؤة 
  فالدمع وقف على أطالله اجلون... سقت جفوين مغاين الربع بعدهم 

  دعوينلو أن قليب إىل السلوان ي... قد كان للقلب عن داعي اهلوى شغل 
  منكم وهل نسمة منكم حتييين... أحبابنا هل لعهد الوصل مدكر 

  وللنسيم عليالً ال يداويين... ما يل وللطيف ال يعتاد زائره 
  حسناً سوى جنة الفردوس والعني... يا أهل جند وما جند وساكنها 
  إال انثنيت كأن الراح تثنيين... أعندكم أنين ما مر ذكركم 

  شوقاً ولوالكم ما كان يصبيين... أنسحاء أرضكم أصبوا إىل الربق من 
  حىت ألحسبه قرباً يناجيين... يا نازحاً واملىن تدنيه من خلدي 

  سواك يوماً حبال عنك يسليين... أسلى هواك فؤادي عن سواك وما 
  من مل يكن ذكره األيام تنسيين... ترى الليايل أنستك ادكاري يا 

  :ومنها يف ذكر التفريط



  أوىل الشباب بإحساين وحتسيين... لثالثني اليت ذهبت أبعد مر ا
  إال سراب غرور ليس يرويين... أضعت فيها نفيساً ما وردت به 
  تريش غيي ومر الدهر يربيين... وا حسرتا من أماين كلها خدع 

  :ومنها يف وصف املشور املبتىن هلذا العهد
  ه بتوهنيال يطرق الدهر مبنا... يا مصنعاً شيدت منه السعود محى 

  فما يروقك من شكل وتلوين... صرح حيار لديه الطرف مفتتنا 
  بعداً إليوان كسرى إن مشورك السامي ألعظم من تلك األواوين

  أشهى إىل القلب من أبواب جريون... ودع دمشق ومغناها فقصرك ذا 
  :ومنها يف التعريض بالوزير الذي كان انصرافه من املغرب ألجله

  ودي وضاع محاهم إذ أضاعوين... اإلىل جهلوا  من مبلغ عين الصحب
  كادت مغانيه بالبشرى حتييين... إين أويت من العليا إىل حرم 

  دهراً أشاكي وال خصماً يشاكيين... وإنين ظاعن مل ألق بعدهم 
  أقلب الطرف بني اخلوف واهلون... ال كاليت أخفرت عهدي ليايل إذ 
  اي منها حبظ غري مغبونيد... سقياً ورعياً أليامي اليت ظفرت 

  وعداً وأرجو كرمياً ال يعنيين... ارتاد منها ملياً ال مياطلين 
  مثل األزاهر يف طي الرياحني... وهاك منها قواف طيها حكم 

  تثىن عليك بأنفاس البساتني... تلوح إن جليت دراً وإن تليت 
  لوال سعودك ما كانت تواتيين... عانيت منها جبهدي كل شاردة 

  من حزن بطي الصدر مكنون... ع الفكر عنا ما تقسمه ميان
  فرضت منها بتحبري وتزيني... لكن بسعدك ذلت يل شواردها 

  ودام ملكك يف نصر ومتكني... بقيت دهرك يف أمن ويف دعة 

اد إليه وهو اآلن قد بدا له يف التحول، طوع أمل ثاب له يف األمري أيب عبد اهللا ابن األمري أيب زكريا بن حفص، ملا ع
ملك جباية، وطار إليه جبناح شراع، تفيأ ظله، وصك من لدنه رآه مستقراً عنده، يدعم ذلك بدعوى تقصري خفي 

وملا بلغ جباية . من عام مثانية وستني وسبعمائة...... أحس به، وجعله علة منقلبه، وجتن سار منه يف مذهبه وذلك يف 
ومل ينشب أن ظهر عليه ابن عمه األمري أبو . ، وواله احلجابة هباصدق رأيه، وجنحت خميلته، فاشتمل عليه أمريها

العباس صاحب قسنطينة، ومبلك البلدة بد مهلكه، وأجرة املترجم به على رمسه مبا طرق إليه الظنة مبداخلته يف 
سها أيب مث ساء ما بينه وبني األمري أيب العباس، وانصرف عنه، واستوطن بسكرة، متحوالً إىل جوار ريي. الواقع

  .العباس بن مزىن، متعلالً برفده إىل هذا العهد
  .وخاطبته برسالة يف هذه األيام، تنظر يف اسم املؤلف يف آخر الديوان

  مولده

  .مبدينة تونس بلده، حرسها اهللا، يف شهر رمضان من عام اثنني وثالثني وسبعمائة
  عبد الرمحن بن احلاج بن القميي اإللبريي



  حاله

داً، هجا القاضي أبا احلسن بن توبة قاضي غرناطة، ومن نصره من الفقهاء، فضربه القاضي ضرباً كان شاعراً جمي
وجيعاً، وطيف به على األسواق بغرناطة، فقال فيه الكاتب أبو إسحاق اإللبريي الزاهد، وكان يومئذ كاتباً للقاضي 

  :املذكور، األبيات الشهرية
  سفيه باألباطيل ومن نباح... السوط أبلغ من قول ومن قيل 

  يعقل التقاضي أي تعقيل... من الدار كحر النار أبراه 
  عبد الرمحن بن خيلفنت

  بن أمحد بن تفليت الفازازي

  .يكىن أبا زيد
  حاله

كان حافظاً نظاراً ذكياً ذا حظ وافر من معرفة أصول الفقه وعلم الكالم، وعناية بشأن الرواية، متبذالً يف هيئته 
راكباً يف حضر إال لضررة، فاضالً، سنياً، شديد اإلنكار واإلحناء على أهل البدع، مبالغاً يف ولباسه، قلما يرى 

التحذير منهم، عامراإلتاء، يطلب العلم شغفاً به، وانطباعاً إليه، وحباً فيه، وحرصاً عليه، آية من آيات اهللا يف سرعة 
، ال يكاد يقيد، وال يصرفه عنه، إال نسخ أومطالعة علم، البديهة، وارجتال النظم والنثر وفور ماده، ومواالة استعمال

وكان متلبساً بالكتابة عن . أو مذاكرة فيه، حي صار له ملكة، ال يتكلف معها اإلنشاء، مع اإلجادة، ومتكن الرباعة
ور، الوالة واألمراء، ملتزماً بذلك، كارهاً له، حريصاً على االنقطاع عنه، واختص بالسيد أيب إسحق بن املنص

  .وبأخيه أيب العالء، ومبالزمتهما استحق الذكر فيمن دخل غرناطة، إذ عد ممن دخلها من األمراء
  مشيخته

روى عن أبيه أيب سعيد، وأيب احلسن جابر بن أمحد، وابن عتيق بن مون، وأيب احلسن بن الصايغ، وأيب زيد 
حممد بن عبيد اهللا، وأيب املعايل حممود اخلراساين، وأيب السهيلي، وأيب عبد اله التجييب، وأيب عبد اهللا بن الفخار، وأيب 

وروى عنه ابنه أبو عبد اهللا، وأبو بكر بن سيد الناس، وابن مهدي، وأبو جعفر بن . الوليد بن يزيد بن بقى وغريهم
نه عبد علي ابن غالب، وأبو العباس بن علي بن مروان، وأبو عمرو بن سامل، وأبو القاسم عبد الرحيم بن سامل، واب

الوهاب بن عبد الرمحن ابن سامل، وأبو القاسم عبد الكرمي بن عمران، وأبو حيىي بن سليمن ابن حوط اهللا، وأبو حممد 
  .بن قاسم احلرار، وأبو احلسن الرعيين، وأبو علي املاقري

  تواليفه ومنظوماته

قيقية اجلدية، ناطقة بألسنة الوجلني املعشرات الزهدية، واملذكرات احل: له املعشرات الزهدية، اليت ترمجها بقوله
نظمها متربكاً بعبادهتم متيمناً بأغراضهم وإشاراهتم، قابضاً عنان . املشفقني، شايقة إىل مناهج السالكني املستبقني

الدعوىعن مداناهتم وجماراهتم، مهتدياً إهداء السنن اخلمس، باألشعة الواضحة من إشاراهتم، خملداً دون أفقهم 
وله املعشرات احلبية، . عبد الرمحن. ىل حضضه، جامعاً حلسن أقواله، وقبح أفعاله، بني الشيء ونقضيهالعايل، إ

وترمجتها النفحات القلبية، واللفحات الشوقية، منظمة على ألسنة الذاهبني وجداً، الذايبني كمداً وجهداً، الذين 
أخبارهم، ووفوا العبودية حقها، وحمضوا غربوا، وبقيت أنوارهم، واحتجبوا وظهرت آثارهم، ونطقوا وصمتت 



والقصايد، يف مدح النيب صلى اهللا . احملبة مستحقها، نظم من نسج على منواهلم، ومل يشاركهم إال يف أقواهلم فالن
عليه وسلم، اليت كل قصيدة منها عشرون بيتاً، وترمجتها الوسايل املتقبلة، واآلثار املسلمة املقبلة، مودعة يف 

لنبيوية، واحلقايق اللفظية واملعنوية، نظم من اعتقدها من أزكى األعمال، وأعدها ملا يستقبله من مدهش العشرنية ا
األهوال، وفرع خاطره هلا، على توايل القواطع، وتتابع األشغال، ورجا بركة خامت الرسالة، وغاية السؤدد واجلاللة، 

بحانه ويل القبول للتوبة، واملنان بتسويغ هذه املنة املطلوبة، حمو ما لسلفه من خطأ يف الفعل، وزلل يف املقال، واهللا س
  .فذلك يسري يف جنب قدرته، ومعهود رمحته الواسعة ومغفرته

  شعره

  :فمن شعره يف غرض الشكر هللا عز وجل، على غيث جاء بعد قحط. وشعره كثري جداً، ونثره مشهور وموجود
  وحيمد فاهللا يشكر يف النوال... نعم اإلله بشره تتقيد 

  فأناهلا من جوده ما نعهد... مدت إليه أكفنا حمتاجة 
  بالبشر تشرق والبشاير ترعد... وأغاثنا بغمامي وكافة 

  فلها عليه منة ال جتحد... محلت إىل ظما البسيطة ريه 
  واملاء فياض األثري معسجد... فاجلو براق والشعاع مفضض 
  ؤ وزبرجدنطف الغمام لؤل... واألرض يف حلى األيت كأمنا 

  والقضب لينه احلمايل ميد... والروض مطلول اخلمايل باسم 
  ألشكرها أم سكرها تتأود... تاهت عقول الناس يف حركاهتا 

  ويقول أرباب احلقيقة تسجد... فيقول أرباب البطالة تنثين 
  يف شكر خالقها تقوم وتقعد... وإذا اهتديت إىل الصواب فإهنا 
  هذا هو اجلود الذي ال ينفد...  هذا هو الفضل الذي ال ينقضي

  إن كنت تعلم قدر ما تتقلد... إحضر فؤادك القيام بشكره 
  عجز احلل وأنت جهال تعقد... والفض يديك من العباد فكلهم 

  الذي خباطرك اجملال األبعد... وإذا افتقرت إىل سواه فإمنا 
  والغائبات أجل مما يشهد... نعم اإلله كما تشاهد حجة 

  ال ميتري فيها وال يتردد... آثار رمحته اليت  فانظر إىل
  من أي وجه يستريب امللحد... يا ليت شعري والدليل مبلغ 
  أحد وألسنة اجلماد توحد... من ذا الذي يرتاب إن إهلة 

  أن ليس إال اهللا رب يعبد... كل يصرح حاله ومقاله 
  :ومن شعره أيضاً قوله

  ألرباب الصواب جمانبا وغدا... عجباً ملن ترك احلقيقة جانباً 
  ما شاء للزور املعلل عسايبا... وابتاع باحلق املصحح حاضرا 

  وأشد عادية وأمضي قاضبا... من بعد ما قد صار أنفذ أسهما 
  حىت ترى اإلحضار منه عواقبا... ال ختدعنك سوابق من سابق 

  دون الصواب هوى وأصبح غالبا... فلرمبا اشتد اخليال وعاقه 



  كتب تعب من الضالل كتايبا... د أضر بفهمه ولكم إمام ق
  طاليس ودوهنما تسلك طريقاً الحبا... فاحنرف بأفالطون وأرسطا 

  ومقاهلم تأتى األحق الواجبا... ودع الفالسفة الذميم مجيعهم 
  أعزز علي بأن تعمر جانبا... يا طالب الربهان يف أوضاعهم 

  س ينجي عاطبايف حبر هلك لي... أعرضت عن شط النجاة ملججاً 
  حىت جعلت له احلرب شايبا... وصفا الدليل فما نفعت بصفوه 
  فيمن ترى إال دعياً كاذبا... فانظر بعقلك هل ترى متفلسفا 

  فارتد مسلوبا وحيسب سالبا... أعيته أعباء الشريعة شدة 
  من أن أكون عن احملجة ناكبا... واهللا أسل عصمة وكفاية 

  :ومن شعره
  ومنك وجدت اللطف يف كل نايب...  كل شدة إليك مددت الكف يف

  وهل مستحيل يف الرجاء كرآيب... وأنت مالذ واألنام مبعزل 
  مشاتة عدو أو إساءة صاحب... فحقق رجائي فيك يا رب واكفين 

  وسترك ضاف من مجيع اجلوانب... ومن أين أخشى من عدو إساءة 
  ا والترايبوكانت شجاً بني احلش... وكم كربة جنيتين من غمارها 

  سوى حسن ظين باجلميل املواهب... فال قوة عندي وال يل حبلة 
  أغشين فقد سدت على مذاهب... فيا منجي املضطر عند دعايه 

  وزهد يف املخلوق أسىن املواهب... رجاؤك رأس املال عندي ورحبه 
  فتأميلهم بعض الظنون الكواذب... إذا عجزوا عن نفعهم يف نفوسهم 

  على اللطف يف حايل وحسن العواقب... ما مضى أنت قادر فيا حمسناً في
  وإن كنت حطا يف كثري العواقب... وإين ألرجو منك ما أنت أهله 
  وإن كنت حطا يف كثري املعايب... وإين ألرجو منك ما أنت أهله 

  إمام الورى عند اشتداد النوايب... فصل على املختار من آل هاشم 
  :ن نظروقال يف مدعي قراءة اخلط دو

  حماسنه يف الناس كالنوع يف اجلنس... وأدور مياس العواطف أصبحت 
  فيدرك أخفى اخلط يف أيسر اللمس... يدير على القرطاس أمنل كفه 
  وقال فريق ليس هذا من اإلنس... فقال فريق سحر بابل عنده 

  على أنه للعقل أجلى من الشمس... فقلت هلم مل تفهموا سر دركه 
  مداركها أجفان أمنله اخلمس... ب فأصبحت ستكفه حب القلو

على حال وحشة، كانت بينه وبينه، فورد ورود الرضا على مراكش يف شعبان سنة سبع . استقدمه املأمون: وفاته
  .وتويف يف ذي قعدة بعده، ودفن جببانة الشيوخ مع أخيه عبد اهللا وقرنايهما، رحم اهللا مجيعهم. وعشرين وستماية
  سع حبمد اهللانتهى السفر التا

  ومن السفر العاشر



  العمال األثرا يف هذا احلرف
  عبد الرمحن بن أسباط

  .الكاتب املنجب، كاتب أمري املسلمني، يوسف بن تاشفني
  حاله

حلق به بالعدوة، فاتصل خبدمته، وأغراه باألندلس، إذ ألقى إليه أمورها على صورهتا، حىت كان ما فرغ اهللا عز 
وكان عبد الرمحن قبل اتصاله به، مقدوراً عليه يف رزقه، يتحرف . ممالكها، وخلعه لرؤسايهاوجل، من استيالنه على 

بالنسخ، ومل يكن حسن اخلط، وال معرب اللفظ، إىل أن تسري للكتابة يف باب الديوان بأملرية، ورأى خالل ذلك، يف 
ب له مبثواه، فبشره، فطلب من نومه، شخصاً يوقظه، ويقول له قم يا صاحب ربع الدنيا، وقص رؤياه على صاح

فلما توفيت احلرة، أقره أمري . ذلك احلني السمو بنفسه، فأجاز البحر، وتعلق حباشية احلرة العليا زينب، فاستكتبته
وكان رجالً حصيفاً، سكوتاً، عاقالً، جمدي . املسلمني كاتباً، فنال ما شاء، مما ترمتي إليه اهلمم، جاهاً وماالً وشهرة

  .ن الوساطة، شهري املكانةاجلاه، حس
  .ذكره ابن الصرييف. وتقلد الكتابة بعده، أبو بكر بن القصري. تويف فجأة مبدينة سبتة، يف عام سبعة ومثانني وأربعمائة

  عبد الرمحن بن حممد املعافري
  عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن مالك املعافري وتكر مالك يف نسبه

  أوليته
ن نعيم الداخل إىل األندلس، من جند دمشق، نزيل قرية شكنب من إقليم تاجرة اجلمل من قالوا من ولد عقبة ب

  .عمل بلدنا لوشة، غرناطي يكىن أبا حممد
  حاله

كان أبو حممد هذا أحد وزراء األندلس، كثري الصنايع، جزل املواهب، عظيم املكارم، على سنن عظماء امللوك، 
له يف حال األندلس، ذاكراً للفقه واحلجيث، بارعاً يف األدب، شاعراً جميداً مل ير بعده مث. وأخالق السادة الكرام

  .وكاتباً بليغا، حلو الكتابة والشعر، هشاً مع وقار، ليناً على مضاء، عايل اهلمة، كثري اخلادم واألمل
ادى األوىل سنة تسع بدأ بناه أول يوم من مج. من آثاره املائلة إىل اليوم احلمام، جبويف اجلامع األعظم من غرناطة

شرع يف الزيادة يف سقف اجلامع من صحنه سنة ست عشرة، وعوض أرجل قسيه، أعمدة الرخام، . ومخسماية
ومن مكارمه أنه ملا ويل مستخلص غرناطة . وجلب الروس واملوايد من قرطبة، وفرش صحنه بكذان الصخرية

برسم بنايها، وإصالح خللها، فلما استوىف الغاية وإشبيلية، وجهه أمريه علي بن يوسف بن تاشفني إىل طرطوشة 
فيها، قلده، واستصحب مجلة من ماله ملؤنته املختصة به، فلما احتلها سال قاضيها، فكتب إليه مجلة من أهلها ممن 

ضعف حاله وقل تصرفه، من ذوي البيوتات، فاستعملهم أمناء يف كل وجه مجيل، ووسع أرزاقهم، حىت كمل له ما 
  .ومن عجز أن يستعمله، وصله من ماله، وصدر عنها وقد أنعش خلقاً كثرياً. ملهأراد من ع

  شعره

  :من قوله يف جملس أطربه مساعه، وبسطه احتشاد األنس فيه واجتماعه
  يبعث األنس فالكرمي طروب... ال تلمين إذا طربت لشجو 

  إمنا احلق أن تشق القلوب... ليس شق اجليوب حقاً علينا 



  :فقال أبو نصر. غالم من غلمانه نوارة، ومد هبا يده إىل أيب نصر الفتح بن عبيد اهللا وقد قطف: وقال
  ويف كفه من رايق النور كوكب... وبدر بدا والطرف مطلع حسنه 
  ويطلع يف أفق اجلمال ويغرب... يروح لتعذيب النفوس ويغتدي 

  :فقال أبو حممد بن مالك
  ثل الكتيب ويذهبجييء على م... وحيسد منه الغصن أي مهفهف 

  نثره
قال أبو نصر، كتبت إليه مودعاً، فكتب إيل مستدعياً، وأخربين رسوله أنه ملا قرأ الكتاب وضعه، وما سوى وال فكر 

يا سيدي، جرت األيام جبمع افتراقك، وكان اهللا جارك يف انطالقك، فغريك روع بالظعن، وأوقد للوداع : وال روى
الزمن، خليفة اخلضر، ال يستقر على وطن، كأنك واهللا خيتار لك ما تأتيه وما  جامح الشجن، فأنت من أبناء هذا

تدعه، موكل بفضاء األرض تذرعه، فحسب من نوى بعشرتك االستمتاع، أن يعدك من العواري السريعة االرجتاع، 
  .وفارقت حىت ما أبايل من النوى: فال يأسف على قلة الثوى وينشد

  وفاته
إىل غرناطة، فزادت علته هبا، وتويف رمحه اهللا هبا يف غرة شعبان سنة مثان عشرة ومخسمائة، اعتل بإشبيلية فانتقل 

  .ودفن إثر صالة الظهر من يوم اجلمعة املذكورة مبقربة باب إلبرية، وحضر جنازته اخلاصة والعامة
  :رثاه ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال رمحه اهللا، فقال: ومن رثاه

  فهناك مقربة وذا مثواه... فق من نزوح نواه إن كنت تش
  وأحل تشوقه على ذكراه... قسم زمانك عربة أو عربة 

  أو عاتباً إن مل تزر زرناه... وأعدده ما امتدت حياتك غايباً 
  ملسهد مل تغتمض عيناه... أو نائماً غلبت عليه رقدة 

  فمضى وبلغنا احملل سناه... أو كوكباً سرت الركاب بنوره 
  ومىت تغيب والقلوب تراه...  تبعد والنفوس تزوره فمىت

  دنيا اجلميع ودينهم دنياه... يا واحداً عدل اجلميع وأصلحت 
  واهللا يكرم عبده بإذاه... طالت إذاتك باحلياء كرامة 
  وجنانه نور يرى مسراه... لشهادة التوحيد بني لسانه 
  مهما بدا مل تلتبس سيماه... ويوجهه سيمى أغر حمجل 

  لوال اهتزاز يف الندى يغشاه... كأمنا هو يف احلياة سكينة و
  فتالزمت فوق الفؤاد يداه... وكأنه حلظ العفاة توجعا 

  إن الثناء عالمة لرضاه... أبدي رضي الرمحن عنك ثناؤهم 
  وذا ال ترجتيه وذاك ال ختشاه... يا ذا الذي شفف القلوب به 

  ظله وحناهوسع اجلميع ب... ما ذاك إال أنه فرع زكا 

  ونعى إىل النفس من ينعاه... فاليوم أودى كل من أحببته 
  قد كنت ناظره وكن تراه... مإذا يؤمل يف دمشق مسهد 

  قد كان أضحكه الذي أبكاه... يعتاد قربك للبكا أسفاً مبا 



  سقاك بل صلى عليك اهللا... يا تربة حل الوزير ضرحيها 
  رة به األفواهكاملسك عاط... وسرى إليك ومنك ذكر ساطع 
  عبد الرمحن بن عبد امللك الينشيت

  .يكىن أبا بكر، أصله من مدينة باغة، ونشأ بلوشة، وهو حمسوب من الغرناطيني
  حاله

ينتحل النظم والنثر، يف أراجيز يتوصل هبا إىل غرضه، . كان شيخاً يبدو على خميلته النبل والدهاء، مع قصور أدواته
  .من التصرف يف العمل

قارض هاج، مداهن مداج، أخبث من نظر من طرف خفي، وأغدر : ره يف التاج احمللى، وغريه مبا نصهوجرى ذك
من تلبس بسعار ويف، إىل مكيدة مبثوتة احلبايل، وإغراء يقطع بني الشعوب والقبايل، من شيوخ طريقة العمل، 

وهو ناظم أرجاز، ومستعل . ملرعي واهلملاملتقلبني من أحواهلا، بني الصحو والثمل، املتعللني برسومها، حني اختلط ا
نظم خمتصر السرية، يف األلفاظ اليسرية، ونظم رجزاً يف الزجر والفال، نبه به تبك الطريقة بعد . حقيقة وجماز

  :اإلغفال، فمن نظمه ما خاطبين، به مستدعياً إىل إعذار ولده
  على الوصول إىل داري صباح غد... أريد من سيدي األعلى تكلفه 

  صناعة القاطع احلجام يف ولدي... يدين شرفاً منه ويبصر يل يز
  :فأجبته

  وذا الوسيلة من أهل ومن بلد... يا سيدي األوحد األمسى ومعتمدي 
  وفيه ما ليس يف بيت وال أحد... دعوت يف يوم االثنني الصحاب ضحى 

  فاصفح وإن عثرت رجلي فخذ بيدي... يوم السالم على املوىل وخدمته 
  فعد إن غبت عن لوم وعن فند... أوضح من نار على علم والعذر 

  مصاحبا غري حمصور إىل أمد... يقيت يف ظل عيش ال نفاد له 
  :ومنه أيضاً

  وجتاوز املقدار فيما يفخر... قل البن سيد والديه لقد عال 
  إال صغري العنز حىت يكرب... ما ساد والده فيحمد أمره 

  :عىن مما عذب به اجملين، منها قولهوصدرت عنه مقطوعات يف غري هذا امل
  أبدا إذا حققتها تنتقل... إن الوالية رفعة لكنها 

  جتد الفضايل كلها ال تعزل... فنظر فضايل من مضى من أهلها 
  :وقال

  سعيداً قرير العني بالعرس والعرس... هنيا أبا إسحق دمت موفقاً 
  ن أسىن من الشمسمتلكتها يف احلس... فأنت كمثل البدر يف احلسن واليت 

  فقلت نعم إن ألف اجلنس للجنس... وقالوا عجيب نور بدرين ظاهر 
  :وكتب إيل

  ملوالي من آل اخلطيب فينفرج... إذا ضاق ذرعي بالزمان شكوته 
  بأوصافه احلسىن املكارم تبتهج... هو العدة العظمى هو السيد الذي 



  اكب يندرجفمن دونه أعال الكو... وزير عال ذاتاً وقدرا ومنصبا 
  دليل رشادي حيث رافقين الفرج... ويف بابه نلت األماين وقادين 
  تصان به األموال واألهل واملهج... فال زال يف سعد وعز ونعمة 

  تويف يف الطاعون عام مخسني وسبعماية بغرناطة ويف سائر األمساء اليت مبعين عبد اهللا وعبد الرمحن، وأوالد األمراء
  بن نصريعبد األعلى بن موسى 

  موىل خلم

  أوليته

  .أبوه املنسوب إليه فتح األندلس، وحمله من الدين والشهرة، وعظم الصيت معروف
  حاله

كان عبد األعلى أمريا على سنن أبيه يف الفضل والدين، وهو الذي باشر فتح غرناطة ومالقة، واستحق الذكر 
على فيمن رتبه من الرجال إىل إلبرية وتدمكري، قال الرازي، وكان موسى بن نصري، قد أخرج ابنه عبد األ. لذلك

لفتحها، ومضى إىل إلبرية ففتحها، وضم هبا إىل غرناطة اليهود، مستظهراً هبم على النصر، مث مضى إىل كورة ريه، 
  ففتحها

  عبد احلليم بن عمر

  بن عثمن بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو

  .يكىن أبا حممد، أوليته معروفة

وبني جده، أمري املسلمني، مبا أوجب انتباذه إ، ىل سكين مدينة سجلماسة، معززة له ألقاب  وفسد ما بني أبيه
. السلطان هبا، مدوخاً ما بأحوازها من أماكن الرياسة، منسوبة إليه هبا اآلثار، كالسد الكبري الشهري، وقصور امللك

بالفصاد، نشأ ولده، وهم عدة بباب عمهم،  فلما نزل عنها على حكم أخيه أمري ا ملسلمني أيب احلسن، وأمضى قتلته
يسعهم رفده، ويقودهم ولده، مث جالهم إىل األندلس إبنه السلطان أبو عنان، عندما تصري األمر إليه، فاستقروا 
بغرناطة، حتت بر وجراية، قلقاً مبكاهنم من جالهم ومن بعده، إلشارة عيون الترشيح إليهم، مغازلة من كثب، 

  .ر فيهم املظنة، إىل أن كان من أمرهم ما هو معروفوقعودهم حبيث تعث
  حاله

هذا الرجل م ن أهل اخلري والعفاف والصيانة، ودمث اخللق، وحسن املداراة، يألف أهل الفضل، خاطب للرتبة 
كي ال ختتلف أحوال . حذر من كان له األمر باألندلس من لدن وصوله. بكل جهد وحيلة، وسد عنه باب األطماع

يف صرف وجوه أهله إىل غزو عدو امللة، وحمويل القبلة، وإعراضهم عن اإلغماض يف الفتنة املسلمة،  هذا الوطن
فلما دالت . فثقفوا من فيها عليهم، إىل أن تربأ ساحتهم ويظن به السكون. ورمبا مبيت عنهم احلركات واهلموم

ن ما تقدم اإلملاع به من عمل السلطان الدولة، وكانت لألخابث الكرة، واستقرت بيد الرئيس الغادر الكرة، وكا



أيب سامل ملك املغرب، على إجازة السلطان ويل ملك األندلس، املزعج عنها بعلة البغي، ذهب الدايل األخرق إىل 
. املقارضة، فعندما استقر السلطان أبو عبد اهللا جببل الفتح، حاول إجازة األمري عبد احلليم إىل تلمسان بعد مفاوضة

 أخريات ذي قعدة، وقد قضى األمر يف السلطان أيب سامل، واحنلت العقدة، وانتكثت املريرة، وويل فكان ذلك يف
الناس الرجل املعتوه، وفد إىل تلمسان من مل يرض حمله من اإلدالة، وال قويت نفسه على العوض، وال صابرت غض 

وملا اتصل خربه بالقامي باألمر بفاس،  .املخافة، وحرك ذلك من عزمه، وقد أجنده السلطان مستدعيه مبا يف طوقه
أعمل النظر فيهم، زعموا بتسليم األمر، مث حذر من حلق به من أضداده، فصمم على . ومعول التدبري على سلطانه

احلصار، واستراب بالقبيل املريين، وأكثف احلجاب دوهنم مبا حيرك أنفتهم، فنفروا عنه بواحدة أول عام ثالثة وستني 
تفق رأيهم على األمري عبد احلليم، فتوجهت إليه وجهوهم اتفاقا، وانثالوا عليه اضطرارا، ونازل البلد وسبعماية، وا

واضطربت احملالت بظاهره، وخرج . اجلديد، دار امللك من مدينة فاس، يوم السبت السادس لشهر احملرم من العام
  .ه قواعدها باليد، ووصلت إليه خماطبتهاإليه أهل املدينة القدمى، فأخذ بيعتهم، وخاطب اجلهات، فألقت إلي

  :ومن ذلك ما خوطب به من مدينة سال، وأنا يومئذ هبا
  أوضح احلق بعد إخفاء رمسه... يا إمام اهلدى وأي إمام 

  جوفا ملسمى له نصيب من امسه... أنت عبد احلليم نر 

استفز اخلاصة جبميل التأين وأخذ وسلك مسلكا حسنا يف الناس، وفسح اآلمال، وأمجل اللقاء، وحتمل اجلفاء، و
العفو، والتظاهر بإقامة رسوم الديانة، وحارب البلد احملصور يف يوم السبت الثالث عشر لشهر اهللا احملرم املذكور، 

كانت املالقاة اليت برز فيها وزير امللك ومدير رحاه مبن اشتملت عليه البلدة من الروم واجلند الرحل، واستكثر من 
وعدد التهويل، فكانت بني الفريقني حرب مرة توىل كربها الناشبة، فأرسلت على القوم حواصب  آالت الظهور

وعندها برز السلطان املعتوه، مصاحبة له نسمة . النبل، غارت هلا اخليل، واقشعرت الوجوه، وتقهقرت املواكب
الطايفة احملصورة، فتمرست اإلقدام، وهتور الشجاعة عند مفارقة اخلالل الصحية، وتوالت الشدات، وتكالبت 

ووقعت اهلزمية ضحوة اليوم املذكور على قبيل بين مرين ومن لف لفهم، فصرفوا الوجوه إىل مدينة تازي، . بأختها
واستقر هبا سلطاهنم، ودخلت مكناسة يف أمرهم، وضاق ذرع فاس للملك هبم، إىل أن وصل األمري املستدعي، طية 

وكان اللقاء بني جيش . لبلد يف يوم االثنني الثاين والعشرين لصفر من العامالصرب، وأجدى دفع الدين، ودخل ا
وبني جيش بين مرين، لنظر األخ عبد املؤمن ابن السلطان أيب . السلطان، لنظر الوزير، مطعم اإلمهال ومعود الصنع

خرياً ببلد أبيهم فرحل القوم من مكناسة، وفر عنهم الكثري من األولياء، وأخذوا العرصة، واستقروا أ. علي
وعلى أثرها تعصب لألخ عبد املؤمن معظم عرب اجلهة، وقد برز إليهم يف . سجلماسة، فكانت بني القوم مهادنة

وخرج ملدافعتهم األمري عبد احلليم، مبن معه من أشياخ قبيله . شأن استخالص اجلباية، فرجعوا به إىل سجلماسة
. عن هزمية األمري عبد احلليم، واستلحم للسيف مجلة من املشاهريوالعرب أوىل مظاهر، فكانت بينهم حرب أجلت 

كالشيخ اخلاطب يف حبله، خدن النكر وقادح زند الفتنة، الداين باحلمل على الدول على التفصيل واجلملة، املعتمد 
يه، وأبقى وأذعن عبد احلليم بعدها للخلع، وخرج عن األمر ألخ. باملغرب بالرأي واملشورة، حيىي بن مسطي وغريه

وتعرف هلذا الوقت صرفه عنه إىل األرض احلجازية على صحراء القبلة، فانتهى أمره إىل هذه . عليه، وحترج من قتله
  .الغاية

  دخوله غرناطة



جالهم السلطان أبو عنان، عندما تصري له األمر، ............ قدم على احلضرة مع اجلملة من إخوته وبين عمه يف 
  .هز عبد احلليم منهم بلوغ أشدهفاستقروا هبا، ينا

  وستني وسبعماية......... ....... وتويف 
  عبد املؤمن بن عمر

  بن عثمن بن يعقوب بن عبد احلق بن حميو

  أخو األمري عبد احلليم يكىن أبا حممد
  حاله

تغال مبا يغنيه من كان رجال وقوراً، سكونا، حنيفا، آية اهللا يف مجود الكف، وإيثار املسك، قليل املداخلة للناس، مش
دخل األندلس مع أخيه، وعلى رمسه، وحترك معه، وابن أخ ملا، . خويصة نفسه، موصوفاً ببسالة وإقدام، حسن اهليئة

وملا استقروا بسجلماسة، كان ما تقرر من توبته على أمره، والعمل على . فتوىل كثريا من أمره، ولقي اهلول دونه
قه، موجبا جتلته إىل حني انصرافه، ووصل األندلس خطابه، يعرف بذلك مبا نصه خلعه، معتذرا زعموا إليه، موفيا ح

  .يف املدرجة
ومل ينشب أن أحس حبركة جيش السلطان بفاس إليه، فخاطب عميد اهلساكره، عامر بن حممد اهلنتايت، وعرض 

يده، وحصل على طلبه دهية، وملا حتصل عنده، قبض عليه، وثقفه، وشد عليه . وبذل له أماناً. نفسه عليه، فاستدعاه
  .من التوعد مبكانه، واختاذ اليد عند السلطان بكف عاديته إىل هذا التاريخ

  ومن األفراد أيضاً يف هذا احلرف وهم طارؤون
  عبد احلق بن علي

  بن عثمن بن أيب يوسف يعقوب بن عبد احلق

د ما توجه إىل املغرب، وجرت عليه اهلزمية من بين األمري املخاف بعد أبيه أمري املسلمني أيب احلسن مبدينة اجلزائر، بع
  .زيان
  حاله

كان صبيا ظاهر السكون واألدب، يف سن املراهقة، مل ينشب أن نازله جيش عدوه، وماأله أهل البلد، وأخذ من 
 قال يف كتاب طرفة العصر، ويف ليلة العاشر من شهر ربيع. معه ألنفسهم وله األمان، فنزل عنها وحلق باألندلس

األول اثنني ومخسني وسبعمائة، اتصل اخلرب من جهة الساحل، بنزول األمري عبد احلق ابن أمري املسلمني أيب احلسن 
ومن معه، بساحل شلوبانية، مفلتني من دهق الشدة، مبا كان من منازلة جيش بين زيان مدينة اجلزائر، وقيام أهلها 

نة، وامتنع األمري ومن معه بقصبتها، وأخذوا ألنفسهم عهدا، بدعوهتم، ملا سيموه من املطاولة، وهنكهم من الفت
وحلني اتصل بالسلطان خربه، بادر إليه مبركبني . فنزلوا وركبوا البحر، فرافقتهم السالمة، ومشلهم ستر العصمة

م من ثقيلي احللية، وما يناسب ذلك من بزة، وعجل من خدامه مبن يقوم بربه، وأصحبه إىل منزل كرامته، ولرابع يو
ونزل له، قارضاً إياه أحسن القرض، مبا أسلفه من يد، وأسداه . وصوله، كان قدومه، وبرز له السلطان بروزاً فخما

من طول، وأقام ضيفا يف جواره، إىل أن استدعاه أخوه ملك املغرب، فانصرف عن رضي منه، ومل ينشب أن هلك 



  مغتاال يف مجلة أرادهم الترشيح
  ن أمحد اللحياينعبد الواحد بن زكريا ب

  .وأبوه سلطان إفريقية املترقى إليها من رتبة الشياخة املوحدية. وبيته يف املوحدين امللوك بتونس. يكىن أبا ملك
  حاله

كان رجال طواال حنيفا، فاضال حسيبا، مقيما للرسوم احلسبية، حسن العشرة، معتدل الطريقة، نشأ بالبالد املشرقية، 
وتقلد اإلمارة هبا برهة يسرية، مث فر عنها وحلق باملغرب، وجاز إىل األندلس، وقدم على مث اتصل بوطنه إفريقية، 

سلطاهنا، فرحب به، وقابله بالرب، ونوه حمله، وأطلق جرايته، مث ارحتل أدراجه إىل العدوة، ووقعت بيين وبينه صحبة، 
  :أنشدته عند وداعه

  الغيوث الندى وليوث النز... أبا ملك أنت جنل امللوك 
  ومالك بني الورى من مثال... ومثلك يرتاح للمكرمات 

  ركابك مؤذنة بارحتال... عزيز بأنفسنا أن نرى 
  أناف على درجات الكمال... وقد خربت منك خلقاً كرمياً 
  كما زار يف النوم طيف اخليال... وفازت لديك بساعات أنس 

  فلوال تعللنا أننا نزورك فسوق بساط اجلالل
  وذاك على السهل املنال... ي نشتهي ونبلغ فيك الذ

  وال برحت أدمع يف اهنمال... ملا فترت أنفس من أسى 
  تلقتك حيث احتللت السعود وكان لك اهللا على كل حال

  ومن ترمجة األعيان والوزراء واألماثل والكربا
  عبد احلق بن عثمن

  بن حممد بن عبد احلق بن حميو

  .يكىن أبا إدريس، شيخ الغزاة باألندلس
  حاله

نازع األمر قومه باملغرب، وانتزى مبدينة تازى، . كان شجاعاً عفيفاً تقيا، وقوراً جلداً، معروف احلق، بعيد الصيت
وملا هلك أبو الربيع، . مث ضاق ذرعه، فعرب فيمن معه إىل تلمسان. على السلطان أيب الربيع، وأخذ هبا البيعة لنفسه

شأنه إىل سلطان األندلس، وقد تعرف عزمه على اللحاق، ومل ينشب أن وويل السلطان أبو سعيد، قدم للكتب يف 
مث بدا للسلطان يف أمره، فأوعز لرقبايه يف الغفلة . حلق بأملرية من تلمسان، فثقف هبا، قضاء حلق من خاطب يف شأنه

العطشا على يد  عنه، وفر فلحق ببالد النصرى فأقام هبا، إىل أن كانت الوقيعة بالسلطان بغرناطة، بأحواز قرية
طالب امللك أمري املسلمني أيب الوليد، وأسر يومئذ شيخ الغزاة محو بن عبد احلق، وترجح الرأي يف إطالقه وصرف، 

فنجحت احليلة، وعزل عن اخلطة، واستدعى عبد احلق هذا إليها، فوصل غرناطة، وقدم شيخا على . إعالنا للتهديد
على األمر، واستوسق له، وكان ممن مشله أمانه، فأقره مرؤساً بالشيخ أيب سعيد وملا تغلب السلطان أبو الوليد . الغزاة

مث حلق بأمريه املخلوع نصر، املستقر موادعاً بوادي آش، وأوقع جبيش املسلمني مظاهر . عثمن بن أيب العالء برهة



مظاهراً ألمريها . حر إىل سبتةمث حلق بأرض النصرى، وأجاز الب. الطاغية، الوقيعة الشنيعة بقرمونة، وأقام لديه مدة
أيب عمرو حيىي بن أيب طالب العزيف، وقد كشف القناع يف منابذة طاعة السلطان، ملك املغرب، وكان أملك ملا 

وختلص له ولده، الكاين مبضرب أمري اجليش . بيده، وأتيح له ظفر عظيم على اجليش املضيق على سبتة، فبيته وهزمه
مث بدا له يف . رف عليه، فما شئت من ذياع شهرة، وبعد صيت، وكرم أحدوثةيف بيت من اخلشب رهينة، فص

  .التحول إىل تلمسان، فانتقل إليها، وأقام يف إيالة ملكها عبد الرمحن بن موسى بن تاشفني إىل آخر عمره
  وفاته

على باب منزله، تويف يوم دخول مدينة تلمسان عنوة، وهو يوم عيد الفطر من عام مثانية وثلثني وسبعماية، قتل 
وكان أسوة أمريها يف . يدافع عن نفسه، وعلى ذلك فلم يشهر عنه يومئذ كبري غناء، وكور واستلحم، وحز رأسه

وكان أيضاً علماً من أعالم احلروب، ومثال يف األبطال، . احمليا واملمات، رحم اهللا مجيعهم، فانتقل بانتقاله وقتل مبقتله
  .وليثا من ليوث النزال

  لك بن علي وعبد اهللا أخوهعبد امل

  بن هذيل الفزاري وعبد اهللا أخوه

  حاهلما

قال ابن مسعدة، أبو حممد وأبو مروان توليا خطة الوزارة يف الدولة احلبوسية، مث توليا القيادة بثغور األندلس، وقهرا 
ظاهرين علمني، إىل أن  ما جاورمها من العدو، وغلباه، وسقياه كأس املنايا، وجرعاه، ومل يزاال قائمني على ذلك،

  .استشهدا رمحهما اهللا
  عبد القهار بن مفرج

  بن عبد القهار بن هذيل الفزاري

  حاله

قال ابن مسعدة، كان بارع األدب، شاعر، حنويا، لغويا، كاتبا متوقد الذهن، عنده معرفة بالطب، مث اعتزل الناس، 
  .را من اخلدمة، فتهيأ له املرادوانقبض، وقصد سكىن البشارات، لينفرد هبا، وخيفى نفسه، فرا

  شعره
  :وكان شاعرا جيد القرحية سريع اخلاطر، ومن شعره

  كل البال من أجلها يعترى... يا صاح ال تعرض لزوجية 
  لست مبا أذكره مفترى... الفقر والذل وطول األسى 
  اشتر يل واشتر يل واشتر... ما يف فم املرأة شيء سوى 
  يونالقضاة الفضالء وأوال األصل

  عبد احلق بن غالب



  بن عطية بن عبد الرمحن بن غالب بن عبد الرؤوف بن متام بن عبد اهللا بن

  متام بن عطية بن خالد بن عطية بن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكتوم احملاريب
  أوليته

ممن له  من ولد زيد بن حمارب بن عطية، نزل جده عطية بن خفاف بقرية قسلة من زاويه غرناطة، فأنسل كثرياً
  .خطر، وفيه فضل

  حاله
كان عبد احلق فقيها، عاملا بالتفسري واألحكام واحلديث والفقه، والنحو واألدب واللغة، مقيدا حسن التقيد، له نظم 

ونثر، وىل القضاء مبدينة أملرية يف احملرم سنة تسع وعشرين ومخسماية، وكان غاية يف الدهاء والذكاء، والتهمم 
  .توخى احلق، وعدل يف احلكم، وأعز اخلطة. يف اقتناء الكتببالعلم، سرى اهلمة 

  مشيخته
روى عن احلافظ أبيه، وأبوي على الغساين والصديف، وأيب عبد اهللا حممد بن فرج موىل الطالع، وأيب املطرف 

  .الشعيب، وأيب احلسني بن البيان، وأيب القاسم بن احلصار املقري، وغريهم
  تواليفه
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

وألف برناجماً ضمنه مروياته، . ألف كتابه املسمى بالوجيز يف التفسري فأحسن فيه وأبدع، وطار حبسن نيته كل مطار
  .وأمساء شيوخه، وجرز وأجاد

  شعره

  :قال املالحي، ما حدثين به غري واحد من أشياخه عنه، قوله
  بالسيف أسحب أذياال من الظلم... يلة جيت فيها اجلذع مرتديا ول

  والبدر يف طيلسان الليل كالعلم... والنجم حريان يف حبر الدجا غرق 
  جرح فيثغب أحيانا له بدم... كأمنا الليل زجني بكاهله 
  :وقال يندب عهد شبابه

  يف ريعانه وليايل العيش أسحار... سقياً لعهد شباب ظلت أمرح 
  ورونق العمر غض واهلوى محار... م روض الصبا مل تذو أغصنه أيا

  طرفاً له يف زمان اللهو إحضار... والنفس تركض يف تضمني ثرهتا 
  كانت عيوناً وحميت فهي آثار... عهداً كرمياً لبسنا منه أردية 

  كوين سالماً أو برداً فيه يا نار... مضى وأبقى بقلبيي منه نار أسى 
  ليل الشباب لصبح الشيب أسفار... سي وأصبح يف أبعد أن نعمت نف

  عن ضيغم ماله ناب وأظفار... ونازعتين الليايل وانثنت كسراً 
  يف منهل اجملد إيراد وإصدار... أال سالح خالل أخلصت فلها 

  أو ينثين يب عن اللقيا إقصار... أصبو إىل روض عيش روضه خضل 
  اض العلم أزهارآثاره يف ري... إذا تعطلت كفى من شبا قلم 

  من روى عنه
روى عنه أبو بكر بن أيب مجرة، وأبو حممد بن عبد اهللا، وأبو القاسم بن حبيش، وأبو جعفر بن مضاء، وأبو حممد 

  .عبد املنعم، وأبو جعفر ابن حكم، وغريهم
  .ولد سنة إحدى ومثانني وأربع ماية: مولده
قصد مرسية يتوىل . وأربعني ومخس ماية مبدينة لورقةتويف يف اخلامس والعشرين لشهر رمضان سنة ست : وفاته

  .قضاءها، فصد عنها، وصرف منها إىل لورقة، اعتداء عليه
  عبد املنعم بن حممد

  بن عبد الرحيم بن فرج اخلزرجي

  .من أهل غرناطة، يكىن أبا حممد، ويعرف بابن الفرس، وقد تقدم ذكر طايفة من أهل بيته
  حاله



ويل القضاء . ا، عارفا بالنحو واللغة، كاتبا بارعا، شاعراً مطبوعا، شهري الذكر، عايل الصيتكان حافظاً جليالً، فقيه
مبدينة شقر، مث مبدينة وادي آش، مث جبيان، مث بغرناطة، مث عزل عنها، مث وليها الوالية اليت كان من مضمن ظهريه 

ن، إخلفين يف قومي، واصلح وال تتبع سبيل هبا، قول املنصور له، أٌول لك ما قاله موسى عليه السالم ألخيه هرو
املفسدين، وجعل إليه النظر يف احلسبة، والشرطة، وغري ذلك، فكان إليه النظر يف الدماء فما دوهنا، ومل يكن يقطع 

  .أمر دونه ببلده وما يرجع إليه
، متحققاً هبا، نافذا فيها، وقال ابن عبد امللك، كان من بيت علم وجاللة، مستبحراً يف فنون املعارف، على تفاريقها

استظهر أوان طلبه للكتابني، املدونة، وكتاب سيبويه وغريمها، وعين به أبوه وجده عناية . ذكي القلب، حافظاً للفقه
وقال أبوة الربيع بن سامل، مسعت أبا بكر ابن اجلد، وحسبك شاهدا، يقول غري ما مرة، ما أعلم باألندلس، . تامة

  .عبد املنعم بن الفرس، بعد أيب عبد اهللا بن زرقونأحفظ ملذهب مالك من 
  مشيخته

روى عن أبيه احلافظ أيب عبد اهللا، وعن جده أيب القاسم، مسع عليهما وقرأ، وعن أيب بكر بن النفيس، وأيب احلسن 
لشليب، بن هذيل، وأيب عبد اهللا ابن سعادة، وأيب حممد عبد اجلبار بن موسى اجلذامي، وأيب عامر حممد ابن أمحد ا

هذه مجلة من لقى من الشيوخ وشافهه ومسع منه، وأجاز له من . وأيب العباس أمحد وأخيه أيب احلسن ابين زيادة اهللا
غري لقاء وبعضهم باللقاء من غري قراءة، ابن ورد، وابن بقى، وأبو عبد اهللا ابن سليمن التونسي، وأبو جعفر بن 

ث، وابن معمر، وشريح، وابن الوحيدي، وأبو عبد اهللا ابن صاف، قبالل، وأبو احلسن بن الباذش، ويونس بن مغي
والرشاطي، واحلمريي، وابن واضاح، وابن موهب، وأبو مروان الباجي، وأبو العباس بن خلف بن عيشون، وأبو 
بكر بن طاهر، وجعفر بن مكي، وابن العريب، ومساعد بن أمحد بن مساعد، وعبد احلق بن عطية، وأبو مروان بن 

  .ن، وابن أيب اخلصال، وعياض ابن موسى، واملازري، وغريهمقزما
  تواليفه

ألف عدة تواليف، منها كتاب األحكام، ألفه وهو ابن مخسة وعشرين عاماً، فاستوىف وويف، واختصر األحكام 
 .السلطانية، وكتاب النسب أليب عبيد بن سالم، وناسخ القرآن ومنسوخه البن شاهني، وكتاب احملتسب البن جىن

وألف كتابا يف املسايل اليت اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة، وكتابا يف صناعة اجلدل، ورد على ابن 
  .وكتب خبطه من كتب العربية واللغة واألدب والطب وغري ذلك. غرسية يف رسالته يف تفضيل العجم على العرب

  من روى عنه

  .الرندي، وإبنا حوط اهللا، وأبو الربيع ين سامل، واجلم الغفريحدث عنه احلافظ أبو حممد القرطيب، وأبو علي 
  شعره

  وحسبك بالدمع السفوح مترمجا... أىب ما بقليب اليوم أن يتكتما 
  يبني للواشني ما كان مبهما... وأعجب به من أخرس بات مفصحا 

  سباقا فأمسى النهر خمتضبا دما... فكم عربة يف هنر شقر بعثتها 
  كشكوى اجلريح للجريح تأملا... ني اضطراره يرجع ترجيع األن

  شقايق نعمان على منت أرقما... كملن بصحيب يف قوفة الدمع ناثر 
  راداُ بأنوار النجوم منمنما... وهللا ليل قد لبست ظالمه 



  فكم أورق منهن قد بات معجما... أناوح فيه الورق فوق غصوهنا 
  يف الصبابة منهماويا بعد حايل ... وممايل إال للفرقدين مصاحب 

  مجيع كما أبصرت عقدا منظما... أبيت شتيت الشمل والشمل فيهما 
  نسألك رمسا بالعقيق ومعلما... فيا قاصداً تدمري عرج مصافحا 
  كما كان عرف املسك باملسك علما... وأعلم بأبواب السالم صبابيت 

  حبق هواها إن مل تلم مسلما... وإن طفت يف تلك األجارع ال تضع 
  فضول رداء قد تغشته معلما... ما ضرها لو جاذبت ظبية النقا و

  حبقف مسيل لفه السيل مظلما... فيثين قضيباً أمثر البدر مايساً 
  فما الح حىت غاب فيها مغيما... وما كنت إال البدر وايف غمامة 
  أبت أن يكون الوصل منها متمما... وما ذاك من هجر ولكن لشقوة 

  ترددين مهما أردت تفهما... لشعر لفظة فياليتين أصبحت يف ا
  أأنت أعرت للروض طيباً تنسما... وهللا ما أذكى نسيمك نفحة 
  كأنك قد أصبحت عيسى بن مرميا... وهللا ما أشفى لقاك للجوى 

  بأطيب من ذكراك إن خامرت فما... وما الراح باملاء القراح مشوبة 
   يديها مقسماًمجيعاً فأضحى يف... فمايل ولأليام قد كان مشلنا 

  جنيت من التبديد للوصل علقما... وما جنيت الطيب من شهد وصلها 
  أللفة من أهواه ما ذقت مطعما... وق ذقت طعم البني حىت كأنين 
  وشطر إلحراز الثواب مسلما... فمن لفؤاد شطره حازه اهلوى 
  فلو صح قرب الدار أدركت مغنما... ويا ليت أن الدار حان مزارها 

  مرتقى السلوان والصرب سلما... قرب الدار يل جلعلته إىل  ولو صح
  عسى وطن يدنو هبم ولعلما؟... فقد طال ما ناديت سراً وجهرة 
  وأصبحت مشغوفاً بقرب مزاره... سالم على من شفين بعد داره 

  ويف النفس أشهى من أمان املكاره... ومن هو يف عيين ألذ من الكرى 
  ينم كعرف الزهر غب فطاره. ..سالم عليه كلما ذر شارق 

  وقد سعرت يف القلب شعلة ناره... لعمرك ما أخشى غداة وداعنا 
  بقية ظل للروض يف جلناره... وسال على اخلدين دمع كأنه 
  والحظت منه الصيح عند اشتهاره... وعانقت منه غصن بان منعماً 

  وما حال مسلوب الفؤاد مكاره... وأصبحت يف أرض وقليب بغريها 
  وقد غاب عن عينيه مشس هناره... ى وجه من أهوى فأظلم أفقه نأ

  أالقيه من برح اهلوى وأواره... سل الربق عن شوقي خيربك بالذي 
  تنفست عم اجلو ضوء شراره... وهل هو إال نار وجدي وكلما 
  :ومن شعره أيضاً رمحة اهللا عليه



  أطيب من عرفه نسيما... أقرأ على شنجل سالم 
  منظره الرايق الوسيما... ليس ينسى  من مغرم القلب

  عاف اجلىن منه والشميما... إذا رأى منظرا سواه 
  كان وإن راقه ذميما... وإن أتى مشربا محيدا 

  يستذكر اخلدن واحلميما... وقف بنجد وقوف صب 
  قد رجعت بعدنا مشيما... وأندب أركاً بشعب رضوى 

  يماأصبحت من بعده سق... وأذكر شباباً مضى سريعا 
  وكيف للقلب أن يهيما... هيهات ويل وجاء شيب 

  حتجب عن وجهه اجلحيما... ما يصلح الشيب غري تقوى 
  أعجب به ظاعناً مقيما... يف كل يوم له ارحتال 
  قد آن أن يقضى الغرميا... ما العمر إال لديه دين 
  وارج إهلاً بنا رحيما... فعد إىل توبة نصوح 

  أطمع ذا الشقوة النعيما... قد سبق الوعد منه حىت 
عصر يوم األحد الرابع من مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني : مولده يف سنة أربع وعشرين ومخسماية وفاته

وأمر أن . وشهد دفنه بباب إلبرية اجلم الغفري، وازدحم الناس على نعشه حىت محلوه على أكفهم ومزقوه. ومخسماية
  :يكتب على قربه

  ورمحته مازرتين تترحم... سلم عليك سالم اهللا يا من ي
  ستلحق يب عما قريب فتعلم... أحتسبين وحدي نقلت إىل هنا 

  ويهمل أخراه ستشقى وتندم... فيا ملن ميسي لدنياه مؤثرا 
  فذاك الذي ينجي غدا ويسلم... فال تفرحن إال بتقدمي طاعة 

  ومن غري األصلبني
  عبد احلكيم بن احلسني

  سيو بن تادرت الشمايل اليدرازتيين مثبن عبد امللك بن حيىي بن با

  الواغديىن
ونشأ عبد . أصله من تينملل من نظر مراكش، وانتقل جده عبد امللك مع اخلليفة عبد املؤمن بن علي إىل إقليم جباية

  .وورد أبو حممد األندلس يف حدود سبعمائة. امللك ببجاية، وانتقل إىل تونس يف حدود مخسة ومثانني
  حاله

وكان مع ذلك رجال . كان من أهل املعرفة، بالفقه وأصوله، على طريقة املتأخرين: شيخنا أيب الربكاتمن تعريف 
قلت جيمع هذا الرجل إىل ما وصفه به، األصالة ببلده . كرمي النفس، صادق اهلجة، سليم الصدر، منصفا يف املذاكرة

كان رمحه اهللا من أهل العلم . ضي، يكىن أبا حممدالشيخ األستاذ القا: إفريقية، وثبت امسه يف عايد الصلة مبا نصه
بث يف األندلس علم . بالفقه، والقيام على األصلني، صحيح الباطن، سليم الصدر، من أهل الدين والعدالة واألصالة



  .وتصرف يف القضاء يف جهات. أصول الفقه، وانتفع به
  مشيخته

ب بالدار السلطانية، قرأ ببلده على الفقيه الصدر أيب علي بن منقوال من خط ولده الفقيه أيب عبد اهللا صاحبنا، الكات
غنوان، والشيخ أيب الطاهر بن سرور، واإلمام أيب علي ناصر الدين املشدايل، والشيخ أيب الشمل مجاعة احلليب، 

عن ومن خط احملدث أيب بكر بن الزيات، حيمل عن أيب الطاهر بن سرور، و. والشيخ أيب احلجاج بن قسوم وغريهم
  .أيب إسحق بن عبد الرفيع

  تواليفه
واإلجياز يف داللة اجملاز، ونصرة احلق، ورد الباغي يف . املعاين املبتكرة الفكرية يف ترتيب املعامل الفقهية: من تواليفه

  .مسألة الصدقة ببعض األضحية، والكراس املرسوم باملباحث البديعة يف مقتضى األمر من الشريعة
  مولده

  .جلمادى األوىل من عام ثالثة وستني وستمائة ببجاية يف أحد
ودفن جببانة باب . وتويف قاضيا بشالش يوم اجلمعة، و الرابع عشر جلمادى األوىل من عام ثالثة وعشرين وسبعماية

  .وكانت جنازته مشهورة. إلبرية مبقربة من قرب ويل اهللا أيب عبد اهللا التونسي
  ومن املقريني والعلماء

  يبعبد امللك بن حب

  بن سليمن بن هرون بن جلهمة بن العباس بن مرداس السلمي

  .أصله من قرية قورت، وقيل حصن واط من خارج غرناطة، وهبا نشأ وقرأ
  حاله

. كان مجاعا للعلم، كثري الكتب، طويل اللسان، فقيها، حنويا، عروضيا، شاعرا، نسابة، إخبارياًُ. قال ابن عبد الرب
وقال غريه، رأيته خيرج . قال ابن خملوف، كان يأيت إىل معايل األمور. مللوك وأبناؤهموكان أكثر من خيتلف إليه، ا

من اجلامع، وخلفه حنو من ثالمثائة، بني طالب حديث، وفرايض، وفقه، وإعراب، وقد رتب الدول عليه، كل يوم 
قال ابن منري، وإمنا كان . لسعيدوكان يلبس اخلز وا. ثالثني دولة، ال يقرأ عليه فيهغا شيء إال تواليفه، وموطأ مالك

وقال املغاسي، لو رأيت ما . وكان يلبس إىل جسمه ثوب شعر، وكان صواماً قواماً. يفعله إجالال للعلم، وتوقريا له
. وزعم الزبيدي، أنه نعى إىل سحنون فاسترجع، وقال مات عامل األندلس. كان على باب ابن حبيب، لزدريت غريه

قال . ىل إمامته يف الفقه، التبحبح يف األدب، والتفنن يف ضروب العلوم، وكان فقيها مفتياقال ابن الفرضي، مجع إ
ابن خلف أبو القاسم الغافقي، كان له أرض وزبتون بقرية برية من طوق غرناطة، حبس مجيع ذلك على مسجد 

 مسجده ببرية، فيقرأ وكان يهبط من قرية قورت يوم االثنني واخلميس إىل. وله ببرية مسجد ينسب إليه. قرطبة
  .عليه، وينصرف إىل قريته

  مشيخته



وهو . ورحل إىل املشرق سنة مثان ومائتني. روى عن صعصعة بن سالم، والغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرمحن
ومسع فيها من عبد امللك بن املاجشون، ومطرف . ابن ثالث وثالثني سنة، وكانت رحلته من قريته بفحص غرناطة

وعاد إىل إلبرية، . ، وأصبغ بن الفرج، وابنه موسى، ومجاعة سواهم، وأقام يف رحلته ثالثة أعوام وشهورابن عبد اهللا
  .إىل أن رحله عبد الرمحن بن احلكم إىل قرطبة، يف رمضان سنة مثان عشرة ومائتني

خالد، وإبراهيم بن مسع منه إبناه حممد وعبد اهللا، وسعيد بن منر، وأمحد بن راشد، وإبراهيم بن : من روى عنه
وروى عنه من عظماء القرطبيني، مطرف بن عيسى، وبقي بن خملد، وحممد بن وضاح، . شعيب، وحممد بن قطيس

  .واملقامي يف مجاعة
  تواليفه

كم كتبك . قال أبو الفضل عياض بن موسى، يف كتابه يف أصحاب مالك قال بعضهم، قلت لعبد امللك بن حبيب
قال عبد األعلى، منها كتب املواعظ سبعة، وكتب الفضايل سبعة، . ومخسون كتابااليت ألفت، قال ألف كتاب 

وكتب أجواد قريش وأخبارها وأنساهبا مخسة عشر كتابا، وكتب السلطان وسرية اإلمام مثانية كتب، وكتب الباه 
. القرآن، ستون كتاباومن كتب مساعاته يف احلديث والفقه، وتواليفه يف الطب، وتفسري . والنساء مثانية، وغري ذلك

وكتاب املغازي، والناسخ واملنسوخ، ورغايب القرآن، وكتاب الرهون واحلدثان، مخسة وتسعون كتابا، وكتاب 
مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اثنان وعشرون كتابا، وكتاب يف النسب، ويف النجوم، وكتاب اجلامع، وهي 

. وكتاب احلكم والعدل باجلوارح. تاب الورع يف املال، وكتاب الرباكتب فيها مناسك النيب، وكتاب الرغايب، وك
ومن تواليفه كتاب إعراب القرآن، وكتاب احلسبة يف األمراض، . ومن املشهورات الكتاب املسمى بالواضحة

  .وكتاب الفرايض، وكتاب السخاء واصطناع املعروف، وكتاب كراهية الغناء
  شعره

  :ىل أهله من املشرق سنة عشر ومايتنيأنشد ابن الفرضي مما كتب هبا إ
  أال كل غريب إيل حبيب... أحب بالد الغرب والغرب موطين 

  إذا انتضيت عنه الثياب قضيب... فيا جسداً أضناه شوق كأنه 
  يلذغها بالكاويات طبيب... ويا كبداً عادت زمانا كأمنا 
  وطول مقامي باحلجاز أجوب... بليت وأبالين اغترايب ونأيه 

  ومن دوهنم حبر أجش مهيب... ي بأقصى مغرب الشمس دارهم وأهل
  وسري حثيث للركاب دؤوب... وهول كريه ليله كنهاره 

  وحسبك داء أن يقال غريب... فما الداء إال أن تكون بغربة 
  بأكناف هنر الثلج حني يصوب... فيا ليت شعري هل أبينت ليلة 
  ؤوف جميبومعشر أهلي والر... وحويل أصحايب وبنيت وأمها 

  :وكتب إىل األمري عبد الرمحن يف ليلة عاشوراء
  واذكره ال زلت يف األحياء مذكورا... ال تنسى ال ينسك الرمحن عاشوراء 

  قوال وجدنا عليه احلق والنورا... قال الرسول صالة اهللا تشمله 
  يكن بعيشه يف احلول حمبورا... من بات يف ليل عاشوراء ذا سعة 



  خري الورى كلم حياً ومقبورا... فيه رغبتنا فارغب فديتك فيما 
  وفاته

قال ابن خلف، كان يقول يف دعائه، إن كنت يا . وقيل تسع وثالثني ومايتني. تويف يف ذي احلجة سنة مثاين وثالثني
رب راضياً عين، فاقبضين إليك قبل انقضاء سنة مثان وثالثني، فقبضه اهللا يف أحب الشهور إليه، رمضان من عام 

نية وثالثني، وهو ابن أربع وستني سنة، وصلى عليه ولده حممد، ودفن مبقربة أم سلمة بقبلي حمراب مسجد مثا
قالوا، واخلرب متصل، إنه وجد جسده وكفنه وافرين مل يتغريا بعد وفاته، بتسع وأربعني سنة، . الضيافة من قرطبة

. ، وقطعت من كفنه قطعة، رفعت إىل األمري عبد اهللاوقطعت من كفنه وافرين مل يتغريا بعد وفاته، بتسع وأربعني سنة
  :ورثاه أبو عبد اهللا الرشاش وغريه، فقال

  وقد قل فيها من يقال املهذب... لئن أخذت منا املنايا مهذبا 
  ملن هو مغموم الفؤاد معذب... لقد طاب فيه املوت واملوت غبطة 

  :وألمحد بن ساهي فيه
  لتقى والندى يا خري مفقودمن ا... مإذا تضمن قرب أنت ساكنه 

  وقد مألهتا حكماً يف البيض والسود... عجبت لألرض يف أن غيبتك 
  .قلت، فلو مل يكن من املفاخر الغرناطية إال هذا اخلرب لكفى

  ومن الطارئني عليها
  عبد الواحد بن حممد

  بن علي بن أيب السداد األموي املالقي، الشهري بالباهلي

  حاله

وسكون النفس، ولني اجلانب، والتواضع، . املدى، منقطع القرين يف الدين املتني والصالح كان رمحه اهللا بعيد
وحسن اخللق، إىل وسامة الصورة، ومالحة الشيبة، وطيب القراءة، موىل النعمة على الطلبة من أهل بلده، أستإذا 

ماهرا يف . ومعرفة، ورواية، وحتقيقا حافال، متفننا، مضطلعا، إماما يف القراءات، حايز خصل السباق إتقانا، وأداء،
صناعة النحو، فقيها، أصولياً، حسن التعليم، مستمر القراءة، فسيح التحليق، نافعاً، متحبباً، مقوم األزمنة على 

العلم وأهله، كثري اخلضوع واخلشوع، قريب الدمعة، أقرأ عمره، وخطب باملسجد األعظم من مالقة أو أخذ عنه 
  .دلسالكثري من أهل األن

  مشيخته
وعلى القاضي أيب علي بن أيب األحوص، وعلى . قرأ على األستاذ اإلمام أيب جعفر بن الزبري، وكان من مفاخره

املقرئ الضرير أيب عبد اهللا حممد بن علي بن احلسن بن سامل بن خلف السهيلي، والراوية أيب احلجاج ابن أيب رحيانة 
ومسع على . وية أبو الوليد العطار، واإلمام أبو عبد اهللا بن مسعون الطائيوكتب له باإلجازة العامة، الرا. املربلي

الراوية أيب عمر عبد الرمحن بن حوط اهللا األنصاري، وقرأ على القاضي أيب القاسم، قاسم ابن أمحد بن حسن 
يل، وغريهم احلجري الشهري بالسكوت املالقي، وأخذ عن الشيخ الصاحل أيب جعفر أمحد بن يوسف اهلامشي الطنجا

وحيمل عن خاله ويل اهللا أيب حممد عبد العظيم ابن ويل اهللا حممد بن أيب احلجاج ابن الشيخ رمحه . ممن يطول ذكرهم



  .اهللا
  .وله تواليف غريه يف القرآن والفقه. شرح التيسري يف القراءات: تواليفه
  شعره

النوم أبا حممد الباهلي أيام قراءيت عليه مبالقة يف قال، رأيت يف . حدث الشيخ الفقيه القاضي أبو احلجاج املنتشافري
فعقلت من قوله، أحتسبونين غنياً فقريا، أنا فقري، أنا، فاستيقظت . املسجد اجلامع هبا، وهو قائم يذكر الناس ويعظهم

  :مث رفع إىل ثاين يوم تعريفه، رقعة فيها مكتوب. وقصصتها عليه، فاستغفر اهللا، وقال، يا بين حقا ما رأيت
  بأن هلم قوة أو غنا... لئن ظن قوم من أهل الدنا 

  فتاهوا عقوال وعموا أعينا... لقد غلطوا وحيهم جبمع ماهلم 
  فإين ضعيف فقري أنا... فال حتسبوين إىل رأيهم 

  إىل اخللق فما عند خلق غنا... وليس افتقاري وفقري معا 
  ويف ذاك عز ونيل املنا... ولكن إىل خالقي وحده 

  ومن ذل للخلق يلق العنا... للحق يرقى العال فمن ذل 
  وفاته

. وكان احلفل يف جنازته عظيما. يف خامس ذي القعدة من عام مخسة وسبعماية. ببلده مالقة رضي اهللا عنه، ونفع به
  .وحف الناس بنعشه، ومحله الطلبة وأهل العلم على رؤوسهم، سكن غرناطة وأقرأ هبا

  رفومن الكتاب والشعراء يف هذا احل
  عبد احلق بن حممد

  بن عطية بن حيىي بن عبد اهللا بن طلحة بن أمحد بن عبد الرمحن بن غالب بن

  عطية احملاريب
  .صاحبنا الكاتب للدولة الغادرة

  حاله
كان هذا الرجل يف حال الدعة اليت استصحبها، وقبل أن تبعته أيدي الفضول، بعفاف وطهارة، إىل خصل خط، 

وويل ببلده اخلطابة . ونظمه وسط، ونثره مجهورى عامى، مبني عن األغراض. عملنشط البنان، جلد على ال
مث انتقل إىل غرناطة، فجاجأت به الكتابة السلطانية باختياري، مستظهرة منه ببطل كفاية، . يف احلداثة... والقضاء 

ام املرض، والترفع عن وباذل محل كلفة، فانتقل رئيسا يف غرض إعانيت، وانتشايل من الكلفة، على الضعف وإمل
مث ملا حال األمر، وحتم التمحيص، وتسورت . االبتذال، واألنفة من االستخدام، فرفع الكل، ولطف من الدولة حمله

القلعة، وانتثر النظم، واستأثر به االصطناع، كشفت اخلربة منه عن سوءة ال تواري، وعورة ال يرتاب يف أشنوعتها 
نفس فجورها وتقواها، إذ لصق بالدايل الفاسق، فكان آلة انتقامه، وجارحة صيده، وال يتمارى، فسبحان من علم ال

وأحبولة كيده، فسفك الدما، وهتك األستار، ومزق األسباب، وبدل األرض غري األرض، وهو يزقه يف أذنه، فيؤم 
. جيري يف مجيل دعوته. عنوان عقل الفىت اختياره: النصيحة، وميحله لقب اهلداية، ويبلغ يف شد أزره إىل الغاية

طرقاً يف : طواالً، أخرق، بسيء السمع، وينسى اإلجابة، بدوياً، قحاً، جهورياً، ذاهالً عن عواقب الدنيا واآلخرة
سوء العهد، وقلة الوفا، مردوداً يف احلافزة، منسلخا من آية السعادة، تشهد عليه باحلمل يده، ويقيم عليه احلجج 



مث أسلم احملروم مصطنعه، أحوج ما كان إليه، وتربأ منه، وحلقته بعده مطالبة . التهشرهه، وتبوه هفوات الندم جه
  .لقي ألجلها ضغطا، وهو اآلن حبال خزي، واحتقاب تبعات، خلصنا اهللا من ورطات الدنيا واآلخرة. مالية

  أوليته وشيوخه
  .وبسط كثري من جممل حاله حسبما نقلت من خطه

  :قال خياطبين مبا نصه
  وفات سبقاً بفضل الذات والسلف... فاق يف جمد ويف شرف  يا سيداً

  وعن سبيل املعايل غري منحرف... وفاضال عن سبيل الذم منحرفاً 
  أرىب مبا حازه منها على التحف... وحتفة الزمن اآليت فلقد 

  حواه منه لدى التشبيه كالصدف... ومعدناً لنفيس الدر فهو ملا 
  منه ونيل املعايل حظ مغترف.. .وحبر بعلم مجيع الناس مغترف 
  فالكل يف ذاك منهم غري خمتلف... وسابقاً بذ أهل العصر قاطبة 

  أو جيحد الشمس نوراً وهو غري خف... من ذا خيالف يف نار على علم 
  ويف ذكاء ويف علم ويف ظرف... ما أنت إال وحيد العصر يف شيم 

  تصفبالفضل متسم بالعلم م... هللا من منتم للمجد منتسب 
  قد شاده السلف األخيار خللف... هللا من حسب عد ومن كرم 

  كنت األحق هبا يف الذات والشرف... أيه أيا من به تبأى الوزارة إذ 
  فيه املعايل ببعض البعض مل أصف... يا صاحب القلم األعلى الذي مجعت 

  أنسى مديح حبيب يف أيب دلف... يا من يقصر وصفي يف عاله ولو 
  نظما تدونه يف أبدع الصحف... استدعيت من قبلي  شرفتين عندما

  إذا ناله إملام مرتشف... ورمبا راق ثغر يف مبامسه حىت 
  بسوء كليلته حظا مع احلشف... أجل قدرك أن ترضى ملنتجع 

  نافحت يف الطيب زهر الروضة األنف... هذا ولو أنين فيما أتيت به 
  بعض مما تستحق أفأخليت بال... لكنت أفضى إىل التقصري من خجل 

  والعجز حتماً قصارى كل معترف... فحسيب العجز عما قد أشرت به 
  وإن غدوت مبرقى القوم كاهلدف... لكن أجبت إىل املطلوب ممتثال 

  واجعل تصفحها من مجلة الكلف... فانظر إليها بعني الصفح عن زلل 
  تسمو من العز باسم غري منصرف... بقيت للدهر تطويه وتنشره 

ك، أعزك اهللا، ببضاعة مزجاة، وأعلقت رجاي من قبولك بأمنية مرجتاة، وما مثلك يعامل بسقط املتاع، وال جيت
لكن فضلك يغضي عن التقصري ويسمح، ويتجاوز عن اخلطإ ويصفح، . يرضى له باحلشف مع خبس املد والصاع
ل، واملسارعة إليها مقدمة على ساير ولوال أن إشارتك واجبة االمتثا. وأنت يف كل حال إىل األدىن من اهللا أجنح

األعمال، ملا أتيت هبا متشي على استحياء، وال عرضت نفسي أن أقف موقف حشمة وحياء، فما مثلي فيما أعرضه 
عليك، أو أقدمه من هذا اهلذر بني يديك، إال مثل من أهدى اخلرز جلالب الدر، أو عارض للوشل موج البحر، أو 

على أين لو نظمت الشعرى شعراً، وجبتك بالسحر احلالل نظماً ونثراً، ونافحتك . لزهركاثر باحلصى عدد األجنم ا



مبثل تلك الروضة األدبية، اليت تعبق أزاهرها نثرا، ملا وصفتك ببعض البعض من نفايس حالك، وال وفيت ما جيب 
التعريف والعلمية، أو أعرب  فما عسى أن أقول يف تلك املآثر العلمية، والذات املوسومة باسم. من نشر مآثر عالك

إن وصفت مالك من شرف الذات، ملت إىل االختصار، . عنه يف وصف تلك احملاسن اأدبية، واملفاخر احلسبية
وإن ذهبت إىل ذكر مفاخرك الباهرة اآليات، بلغت يف مدى الفخر واحلب إىل أبعد الغايات، . وقلت آية من اآليات

فكم لك من التصانيف الرايقة، . ت حماسن الروض األريج النفحاتوإن حليتك ببعض احلال والصفات، سلب
والبدائع الفائقة، واآلداب البارعة، واحملاسن اجلامعة، فما شيت من حدايق ذات هبجة، كأمنا جادهتا سحب نيسان، 

. قحوانوجنات مثراهتا صنوان وغري صنوان، تزري ببدايع بديع الزمان، وختجل الروض كما خيجل الورد ابتسام األ
نظم كما انتثر الدر، ونثر تتمىن اجلوزاء، أن تتقلده واألجنم الزهر، ومعان أرق من نسيم األسحار، هتب على 

فأهالً بك يا روضة اآلداب، ورب البالغة، اليت مشس آياهتا ال تتوارى باحلجاب، فما أنت إال . صفحات األزهار
وقد وجدت مكان القول ذا سعة يف . ن واإلحسانحسنة الزمان، ومالك أزمة البيان، وسباق غايات احلس

لكين رأيت أين لو مددت يف ذلك باع اإلطناب، وأتيت فيه بالعجب . أوصافك، وما يف حتليك بالفضائل واتصافك
إيه أيها السيد األعلى، . العجاب، فليس يل إال تقصري عن املطاولة وإمساك، والعجز عن درك اإلدراك إدراك

قداح الفخر، القدح املعلى، فإنك أمرت أن أعرض عليك لتعريف بنفسي ومولدي، وذكر  والفاضل الذي له يف
أشياخي الذين بأنوارهم أقتدي، فعلمت أن هذا إمنا هو هتمم منك بشأين، وجري على معتاد الفضل الذي يقصر عنه 

ىت أنسب، أو من يذهب إال وإال فمن أنا يف الناس ح. لساين، وفضل مجيل ال أزال أجري يف الثناء عليه ملء عناين
  .أنت هذا املذهب

هو أبو القاسم حممد بن عطيه بن حيىي بن عبد اهللا بن طلحة بن أمحد بن . أما التعريف بنفسي، فأبدأ فيه باسم أيب
وجدي عطية هو الداخل إىل األندلس عام الفتح، نزل بإلبرية، وهبا تفرع . عبد الرمحن بن غالب ابن عطية احملاريب

من عقبه، إىل أن انتقلوا إىل غرناطة، فتأثل هبا حاهلم، واستمر هبا استيطاهنم، إىل حدود املائة السابعة،  من تفرع
فتسبب يف االنتقال من بقي منهم، وهو جدي األقرب األنساب، وقضى ارحتاله إىل مدينة وادي آش، ولك أجل 

اهللا، أول ملوك هذه الدولة النصرية، نصر اهللا وذلك أنه استقضى بنظر ما يف دولة أمري املسلمني الغالب ب. كتاب
خلفها، ورحم سلفها، فاختذ فيها صهراً ونسبا، وكان ذلك الستيطانه هبا سببا، واستمر مقامه هبا إىل أن ارحتل إىل 

. واستمرت به االستيطان. املشرق ألداء الفريضة، فكان إىل أشرف احلاالت مرحتله، وقضى يف إيابه من احلج أمله
على أنه مل يعدم من اهللا الستر اجلميل، وال حظ من عنايته . رت بعوده إىل غرناطة بعدما نبت فيها األوطانوتعذ

بإيصال النعمة كفيل، فإنه سبحانه حفظ من سلف فيمن خلف، وجعلهم يف حال االغتراب، فيمن اشتهر بنباهة 
 بيتهم، ومشل باتصال النعمة حيهم احلال واتصف، وقبض ملصاهرهتم من خيار اجملد والشرف، وبذلك حفظ اهللا

وختلف بوادي آش أيب وأعمامي، تغمدهم اهللا وإياي برمحته، . فاحلمد هللا، جبميع حمامده، على مجيل عوايده. وميتهم
  .ومجع مشلنا يف جنته

كم اهللا وأما التعريف هبم، فأنت أبقاك اهللا، مبن سلف قدميا منهم أعلم، وسبيلك يف معرفتهم أجدى وأقوم، مبا وهب
وأما من يقع به تعريف، ممن بعدهم، فمن . من عوارف املعارف، وجعل لكم من اإلحاطة بالتالد منها والطارف

كان . اقتفى رمسهم يف الطريقة العلمية، ومل يتجاوز جدهم وهو جدي أبو بكر عبد اهللا بن طلحة ورابع أجدادي
ألف كتابا يف الرقايق، ففات يف شأوه . ام، وهنض بأعبايهرمحه اهللا ممن جرى على سنن آبايه، وقام بالعلم أحسن قي

ومل أقف على تاريخ مولده وال وفاته، . سبق السابق، وتصدر ببلده للفتيا، وانتفع به الناس، وكان شيخهم املقدم



لفه من غري أنه تويف يف حدود املائة اخلامسة رمحه اهللا، وأما من بيين وبينه من اآلباء، كجدي األقرب وأبيه ومن خ
فما منهم من بلغ رتبة السابق، وال قصر أيضا عن درجة الالحق، وإمنا أخذ يف الطلب بنصيب، ورمى فيه . بنيه

  .بسهم مصيب
ويف عام ثالثة وعشرين، ابتدأت القراءة على األستاذ أيب . وأما مولدي فبوادي آش يف أواخر عام تسعة وسبع ماية

مث كتبت بعد ستة أعوام على من وليها من القضاة أوىل العدالة والسري . هعبد اهللا الطرسوين وغريه ممن يأيت ذكر
املرتضاة، ومل يطل العهد حىت تقدمت يف جامعها األعظم خطيبا وإماما، وارتسمت يف هذه اخلطة اليت ما زالت على 

من النظر، يف شهر ربيع مث وليت القضاء هبا، ومبا يرجع إليها . من أحسن متاما، وذلك يف أواخر عام مثانية وثالثني
األول من عام ثالثة وأربعني، واستمرت الوالية إىل حني انتقايل للحضرة، آخر رجب من عام ستة ومخسني، أسأل 

  .اهللا اإلقالة والصفح عما اقترفت من خطإ أو زلل، أو ارتكبته من عمد وسهو، يف قول أو عمل مبنه
واألستاذ اخلطيب أيب القاسم بن . خلطيب أيب احلسن القيجاطيوأما أشياخي، فإين قرأت باحلضرة على األستاذ ا

وبأملرية على األستاذ القاضي أيب احلسن بن أيب العيش، . ومبالقة على األستاذ القاضي أيب عمرو بن منظور. جزى
د اهللا وسيدي القاضي أيب الربكات بن احلاج، واألستاذ أيب عثمن بن ليون، وبوادي آش على األستاذ القاضي أيب عب

كل هؤالء قرأت قراءة تفقه، وعرضت على أكثرهم مجلة كتب يف . بن غالب، واألستاذ أيب عامر بن عبد العظيم
وأما من لقيته من املشايخ واستفدت، منهم أبو احلسن بن . النحو والفقه واألدب، أكربها كتاب املقامات للحريري

ر، والقاضي أبو عبد اهللا بن عياش، واألستاذ أبو عبد اهللا بن اجلياب باحلضرة، ومبالقة القاضي أبو عبد اهللا بن بك
ومن لقيته لقاء بترك، سيدي أبو جعفر بن الزيات ببلش، ومبالقة اخلطيب أبو عبد اهللا الساحلي، . حفيد األمني

طيب وبأملرية اخلطيب أبو القاسم بن شعيب، واخل. والصويف أبو الطاهر بن صفوان، واملقري أبو القاسم بن درهم
وممن رأيته . ولقيت أيضا القاضي أبا جعفر بن فركون القرشي، والقاضي اخلطيب أبا حممد بن الصايغ. ابن فرحون

واحلمد هللا . بوادي آش، وأنا إذ ذاك يف املكتب، وأخذت حبظ من التربك به، سيدي أبو عبد اهللا الطنجايل نفع اهللا به
  .رب العاملني

  شعره

  :نقلتومن خطه . من مطوالته قوله
  مىت ينجلي صبح بنيل املسارب... أال أيها الليل البطي الكواكب 
  فمن طالع منها على إثر غارب... وحىت مىت أرعى النجوم مراقبا 
  فمن طالع منها على إثر غارب... وحىت مىت أرعى النجوم مراقبا 

  وذنيب يقصيين بأقصى املغارب... أحدث نفسي أن أرى الركب سايرا 
  وال قمت من حق احلبيب بواجب... يل األماين بطايل فال فزت من ن

  وكم عللتين باألماين الكواذب... وكم حدثتين النفس أن أبلغ املنا 
  معاهد أنس من وصال الكواعب... وما قصرت يب عن زيارة قربه 

  وال ذكر خل فيها وصاحب... وال حب أوطان نبت يب ربوعها 
  ضاقت على مذاهبولكن ذنوب أثقلتين فهأنا من الوجد قد 

  فيا ليتين ميمت صدر الركايب... إليك رسول اهللا شوقي جمدد 
  سراى جمداً بني تلك السباسب... وأعملت يف تلك األباطح والرىب 



  وجبت الفلى ما بني ماش وراكب... وقضيت من لثم البقيع لبانيت 
  فلله ما أشهاه يوماً لشارب... ورويت من ماء زمزم غليت 

  أرجى ومن يرجوهن ليس خبايب... نتهى غاييت اليت حبييب شفيعي م
  بأمحد حاز احلمد من كل جانب... حممد املختار واحلاشر الذي 

  وأعظم الج يف الثناء وعاقب... رؤوف رحيم خصه اهللا بامسه 
  وأعلى له قدرا رفيع اجلوانب... رسول كرمي رفع اله قدره 
  سهى باملناكبيزاحم آفاق ال... وشرفه أصالً وفرعاً وحمتداً 

  وخري الورى اهلادي الكرمي املناسب... سراج اهلدى ذو اجلاه واجملد والعال 
  وذو احلسب العدل الرفيع املناصب... هو املصطفى املختار من آل هاشم 
  ينال به مرغوبه كل راغب... هو األمد األقصى هو امللجأ الذي 

  واكبإمام النبيني الكرام وإنه لكالبدر فيهم بني تلك امل
  سراج منري بذ نور الكواكب... بشري نذير مفضل متطول 

  كرمي السجايا ماله من مناسب... عظيم املزايا ما له من مماثل 
  يلوذ به من بني آت وذاهب... مالد منيع ملجأ عاصم ملن 

  نظري وصف اهللا حجة غالب... حليم مجيل اخللق واخللق ما له 
   جمد من لؤى بن غالبإىل خري... ناهيك من فرع ملته أصوله 

  بدور الدياجي أو بدور الركايب... أوىل احلسب العد الرفيع جنابه 
  وآيات صدق ما هلا من مغالب... له معجزات ماهلا من معارض 
  وما ذاك عمن حاد عنها بعايب... هتدي هبن اخللق شرقا ومغربا 
  ونور سىن ال ختتفي للمراقب... فدونكها كألجنم الزهر عدة 

  وهل بعد نور الشمس نور لطالب... رها مهما تتبعت معوز فإحصا
  له يف مقام الرسل أعلى املراتب... لقد شرف اهللا الوجود مبرسل 
  جال نوره األسىن دياجي الغياهب... وشرف شهراً فيه مولده الذي 

  فال غرو أن للفخر ضربة الزب... فشهر ربيع يف الشهور مقدم 
  بنور شهاب نري األفق ثاقب... فلله منه ليلة قد تألألت 

  وإن نال من مواله أسىن الرغايب... ليهن أمري املسلمني هبا املنا 
  وذكر الكرام الطاهرين األطايب... على حني أحياها بذكر حبيبه 

  فسار على هنج من الرشد الحب... وألف مشالً للمحبني فيهم 
  بتخليد سلطان وحسن عواقب... فسوف جيازي عن كرمي صنيعه 

  غرايب صنع فوق كل الغرايب... سوف يريه اهللا يف هلم دينه و
  بسمر العوايل أو بيض القواضب... فيحمي محى اإلسالم عمن يرومه 

  مبا سوف يبقى ذكره يف العجايب... ويعتز دين اله شرقا ومغربا 
  أراه بعني الرشد أسىن املطالب... إال هي مايل بعد رمحاك مطلب 



  ملوهبة فاتت مجيع املواهب... وإهنا سوى زورة القرب الشريف 
  وما فارق اإلظعان حادي الركايب... عليه سالم اهللا ماحل كوكب 

  :وقال يف غرض املدح والتهنئة بعرض اجليش، وتضمن ذلك وصف حاله يف انتقاله إىل احلضرة
  ومنضيا يف الفيايف اخليل واإلبال... يا قاطع البيد يطوى السهل واجلبال 

  إال تذكر عهد للحبيب خال... أرض ال يونسه  يبكي يف آفاق
  اللحاظ اليت عاهدت واملقال... أو ظبية أذكرت عهد التواصل حتكي 

  أرىب هبا احلسن عن ضرب املها مثال... أستغفر اهللا يف تلك اللحاظ فقد 
  صبا لفقد حبيب بان قد ثكال... أو هادل فوق غصن البان حتسبه 
  كفا خضيباً مشريا بالذي عذال...  أو المع الربق إذ حتكى إنارته

  قطع املهامه ترجو أن تنال عال... مإذا عسى أن يقضي من زمانك يف 
  قطعتها ال متل الريث والعجال... وكم معامل أرض أو جماهلها 

  وتبتغي السؤل فيما شيت واألمال... إن كنت تأمل عزاً ال نظري له 

  عزم البني وارحتال بعزم من شد... فالعز مرسي بعيد ال ينال سوى 
  ومل ينب فخره إال إذا انتقال... والدر يف صدف قلت نفاسته 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ...فاربأ بنفسك عن أهل وعن وطن 
  وعهد أنس به قلب احملب سال... وانس الديار اليت منها نأى وطين 
  وال تلم به مدحا وال غزال... وعد عن ذكر حمبوب شغفت به 

  رحالً وال تبغ عن أرجائها حوال... صد إىل احلضرة العليا وحط هبا واق
  وال سال قلب من يبغي هبا بدال... غرناطة ال عفا رسم هبا أبداً 

  يف مقعد امللك من محرائها نزال... فهي اليت شرف اهللا األنام مبن 
  وخري من أمن األرجاء والسبال... خليفة اهللا موالنا وموئلنا 

  قد قام فينا حبق اهللا إذ عدال... احلجاج أفضل من  حممد بن أيب
  هبرت عاله كالشمس ملا حلت احلمال... من آل نصر أوىل السلك الذي 
  فيها بدولته إذ فاقت الدوال... هو الذي شرف اهللا البالد ومن 

  وكان أرحم من آوى ومن كفال... أقام عدال ورفقا يف رعيته 
  مل خيش إحن الليايل فادحا جلال ...فهو اجملار به من ال جمري له 

  ما قد حتال من نفيس عال... إن املدائح طرا ال تفي أبدا ببعض 
  واجلود مما على أوصافه اشتمال... باحلزم والفهم واإلقدام شيمته 
  والفعل أمجل منه كلما فعال... إن قال أمجل يف قول وأبدعه 
  تجدى وال سأالمن قد رجاه وال اس... يويل اجلميل ويعطي عز نايله 

  منهم بأبلغ منهم كلما فعال... من سائلي ع بين نصر فما أحد 
  من قد رجاه وال استجدى وال سأال... يويل اجلميل ويعطي عز نايله 

  منهم بأبلغ منهم كلما سئال... من سائلي عن بين نصر فما أحد 



  أسىن العطا وأبدوا بعده اخلجال... هم الذين إذا ما استمنحوا منحوا 
  إذ حكموا يف األعادي البيض واألمال... هم اإلىل مهدوا أرجاء أندلس 

  يعدل بأحدثهم يف سنه بطال... فإن تسل عنهم يوم الرهان فلم 
  أيشبه البحر يف متثيله الوشال... من ذا جياريهم يف كل مكرمة 

  راياته ولواء الفخر قد محال... موالي يا خري من للنصر قد رفعت 
  بصرتك وقد أعددت بني يديك اخليل واخلوالهللا عيين ملا أ

  أقام منا دامر الدين فاعتدال... وأنت يف قبة يسمو هبا عمد 
  ملا اكتسى منك نور احلق مكتمال... واجليش يعش عيون اخللق منظره 

  أضحى عليه إذا ما الح منسدال... ال غرو أن شعاع الشمس يشمل ما 
  ل اهللا منها النصر فانسدالقد أسب... وراية النصر والتأييد خافقة 

  فمن براقعها قد ألبست حلال... واخليل قد كسيت أثواب زينتها 
  ميشون من فرط زهو مشية اخليال... ترى احلماة عليها يوم عرضهم 
  حتكي األهلة مهما نورها اكتمال... فمن رماة قسي العرب عدهتا 
  الذبال أن يعملوا البيض واخلطية... ومن كماة شداد البأس شأهنم 

  أسهمت يف نظمها أسالفك األوال... بسعدك انتظمت تلك اجليوش ألن 
  ما عاقبت بكر من دهرنا األصال... وخلد اهللا ملكا أنت ناصره 

  لتمأل األرض منها السهل واجلبال... ال زلت تزداد هبا نعمى مضاعفة 
  :ومن ذلك قوله

  بوب ال تسلوعن حديثي مع احمل... يا عاذيل يف اهلوى أقصر عن العذل 
  تقلص القلب مين صايد املقل... فكيف أصغي إىل عذل العذول وقد 

  فتانة الطرف واألحلاظ تنهدل... متلكته كما شاءت بنظرهتا 

  بقدها الغض املياس يف امليل... معربة عن نفيس الدر فاضحة 
  حتتل منها حمل الشمس يف احلمل... من نور غرهتا مشس تروق سىن 

  جبانب الغور يف أيامنا األول... والشمل منتظم يا حبذا عهدنا 
  عنا وأحداثه منا على وجل... أيام أعني هذا الدهر نائمة 

  عقد التواصل يف عيش هبا خضل... وحبذا أربع قد طال ما نظمت 
  من الزمان موىف األنس واجلذل... قضيت منها أماين النفس يف دعة 

  دموعي كل منهمل وكم سطتها... سطى الغمام رباها كل منهمر 
  بالعارض اهلطل ابن العارض اهلطل... وجادها من مساء اجلود صوب حياً 

  رسم الضال وحميي واضح السبل... خليفة اهللا واملاحي بسريته 
  سارت أحاديث علياه سرى املثل... حممد بن أيب احلجاج أفضل من 

  حىت تغص نواحي السهل واجلبل... والباعث اجليش يف سهل ويف جبل 
  مزية أورثت من خامت الرسل... من آل نصر أوىل الفخر الذين هلم 



  شاهدت منه مجيع اخللق يف رجل... مهما أردت غناء يف األمور به 
  إال غدا حتت ظل منه منسدل... لن يستظل بعلياه أخو أمل 

  إال كفاه انتياب احلادث اجللل... وال استجار به من ال جمري له 
  ملكاً على سالف األعصار مل يزل... له هلم ينمى إىل معشر شاد اآل

  واهللا واليه ال خيشى من العطل... مبلكهم قد حتلى الدهر فهو به 
  باملشرفيات واخلطية الذبل... هم اإلىل نصروا أرجاء أندلس 

  يف اخللق ملته العليا على امللل... هم اإلىل مهدوا دين اهلدى فسمت 
  ودا كفيال له باملعل والنهلج... من أمهم صادى اآلمال نال هبم 
  فضل النوال ذيول الوشي واحللل... أو أمهم ضاحياً أضحى جير من 
  كالنعت والتأكيد والبدل... إن الفضايل أضحت المسه تبعاً 

  مبا أجادته من مدح ومن غزل... موالي خذها تروق السامعني هلا 
  لعمري يف مدحي ومل أطل... لكنين باعتبار عظم ملكك مل أجد 
  سيان حمتفل أو غري حمتفل... فإن خربت كذاك اخللق أمجعهم 

  تسمو بك الدولة العليا على الدول... ال زلت فخر ملوك األرض كلهم 
  مبلغا كلما تبغى من األمل... ودمت للدهر تطويه وتنثره 

  :ومن ذلك ما نظمه لينقش يف بعض املباين اليت أنشأهتا
  ا منزل زهى مبثل بدائعفم... أنا مصنع قد فاق كل املصانع 

  لكل املعاين جامع أي جامع... فرمسي إذا حققته واعترته 
  لدي فيا هللا إبداع صانع... فقد مجع اله احملاسن كلها 

  بسكناي قد وافاه أمين طالع... ظل كما مجعت كل الفضائل يف الذي 
  مزية فخر ما هلا من مدافع... وزير أمري املسلمني وحسبه 

  ملن يؤمله مثل السيوف القواطع... لى الذي فعله وذو القلم األع
  كشمس الضحى حلت بأسىن املطالع... ومطلع آيات البيان ملبصر 

  عني وطابت منه ذكرى املسامع... وإنسان عني الدهر قرت لنابه 
  إىل كرام مسوا ما بني كهل ويافع... هو ابن اخلطيب السيد املنتمى 
  عد زمانا يف الرسوم البالقعأ... لقد كنت لوال عطفة من حنانه 

  لشمل بأنس من حبييب جامع... فصريين مغين كرميا ومربعا 
  كما رق طبعاً ما له من منازع... فها أنا روض يروق نسيمه 

  وقعت ملرآه بأسىن املواقع... وقد مجعتنا نسبة الطبع عندما 
  وفضل هواي باعتدال الطبايع... فأشبه إزهاري بطيب ثنايه 

  معداً ألفراح وسعد مطالع... موراً به يف مسرة فال زلت مع
  مويف األماين من مجيل الصنايع... وال زال من قد حلين أو حيلين 

  فمن نوره لنا كل ساطع... ودام ملوالنا املؤيد سعده 



  :ويف التهنئة يإبالل من مرض
  ملا استقل رئيس السيف والقلم... اآلن قد قامت الدنيا على قدم 

  مذ أنست برؤه من طارق األمل... الدنيا لبهجتها  واآلن قد عادت
  فلم تزل للورى من أعظم النعم... واآلن قد عمت البشرى براحته 
  منه داليل صدق غري متهم... ال سيما عند مثلي ممن اتضحت 
  رقي مبا أجزلت من وافر القسم... فكيف يل وأيادي فضله ملكت 

  لنهى ناراً على علموبني أهل ا... وصريتين يف أهلي ويف وطين 
  إذ صرت من جاهه املأمول يف حرم... وأحسبت أملي األقصى لغايته 

  أهنى إىل جمده من فاضل الشيم... ومإذا عسى أن أويف من ثناي أو 
  قصرت يف ضمن منثور ومنتظم... ولو ملكت زمام الفضل طوع يدي 

  يهنيك بشرى قد استبشرت مذ وردت هبا لعمرك وهو الرب يف الضيم
  فنحن أوىل وحمض العهد والكرم... مذ دعت هذ البشرى بتهنية و

  ملستصحبا لعالء عرب املنصرم... ال زلت للعزة القعساء ملمتطيا 
  يف حيث يعضل خطب أو حيار عم... دمت بدر سىن هتدى إنارته 
  تستصحب النعم املنهلة الدمي... وال عدمت بفضل اهللا عافية 

وغري . فقل أن ينتهي الشعر والكتابة. وغري هذا للشعر فراره. لغري الشعر والكتابةوليس هلذا العهد للرجل انتحال 
وهو هلذا العهد، على ما تقدم من النكبة، واتصال . هذا النمط، فهو بعري ثان، شعراً وشكالً وبلداً، لطف اهللا به

  .السخط من الدولة، تغمدنا اهللا وإياه بلطفه، وال نكص عنا ل عنايته وستره
  .حسبما تقدم من بسط حاله مما قيده خبطه يف عام تسعة وسبعماية: همولد

  عبد الرزاق بن يوسف

  بن عبد الرزاق األشعري

  .من أهل قرية األجنرون من إقليم غرناطة، أبو حممد
  حاله

  فقيه أديب كاتب سري، موصوف بكرم نفس، وحسن خلق لقي أشياخا وأخذ عنهم
  شعره

  رفل يف السابغ من أميتهي... يا منعماً ما زال من أمه 
  فربع صرف الدهر من سكوته... ويا حساماً جردته العال 

  شوقا ملن خلف من إخوته... عبدك قد ساءت هنا حاله 
  وخيلع للعهد على مقلته... شوقها يبث اجلمر يف قلبه 

  وانسى املقلق من وحشته... فسكن املؤمل من شوقه 
  مقتضى بغيته يف علمكم من... وامنن عليه ببلوغ املنا 

  تفهم ما يلقيه من نفثته... وها كها نفشة ذي خجلة 



  حيسده الطيار يف نغمته... إذا شدا مداحكم ساجعاً 
  .سنة إحدى وسبعني ومخسماية عن سن عالية: وفاته

  عبد امللك بن سعيد ين خلف العنسي
  .من أهل قلعة حيصب من عمل إلبرية

  حاله ونسبه

بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد ابن احلسن بن عثمن بن حممد بن عبد اهللا  هو عبد امللك بن سعيد بن خلف
وكان عينا من أعيان األندلس، مشاراً إليه يف . بن سعد بن عمار بن ياسر، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رحال، وكان من أوىل البيت والرأي، واجلزالة والفضل، علقت به اآلمال، ورفعت إليه املمادح، وحطت لديه ال
واشتمل على حظوة األمري حيىي بن غانية اللمتوين، . اجلاللة والنباهة، والطلب والكتابة احلسنة، واخلط البارع

بلده قلعة بين سعيد، فثقفها، وجعل هبا أكرب بنيه عبد الرمحن ضابطا هلا وحارسا، فحصنها أبو مروان . وكتب عنه
وملا قبض ابن . وحرزا له ولبنيه، فاجنلت الناس إليها من كل مكان. ة مثابة وأمناومهدها بالعمارة، فكانت يف الفتن

غانية على القمط مرين وأصحابه النصارى عندما وصلوا الستنجاز الوعد يف اخلروج عن جيان، وحتصلوا بيده 
كور وأمينه أيب مروان، بإشارة عبد امللك ابن سعدي، حسبما ثبت يف اسم األمري حيىي، ثقفهم بالقلعة بيد ثقته املذ

ومات ابن غانية بغرناطة أليام قالئل، واختلف قومه، . فتحصلوا يف معقل حريز، عند أمري وافر العقل، سديد الرأي
فنظر أبو مروان لنفسه، وعاهد القمط مرين ومن معه من الزعماء على عهود، أخذها عليهم وعلى سلطاهنم، أن 

ت القلعة يف األمن واحلماية، وكف أيدي التعدي جمرى ما مللك النصرى يكون حتت أمن وحفظ طول مدته، فأجري
ومل يزل أبو مروان هبا . من البالد، فشمل أهلها األمن، واتسعت فيها العمارة، وتنكبتها النكبات، حتاشتها الغارات

ملرية، مث دخل ووصل هو وابنه إىل السيد أيب سعيد بغرناطة، وحضر معه غزوة أ. إىل أن دخل يف أمر املوحدين
مث وصل ثانية إىل مراكش صحبة السيد أيب . جبملته، فكمل له األمن، وأقر على القلعة، وأمر بسكين غرناجة بولده

سعيد، ولقي من إلبري ولطف املكانة عادته، واستكتب ابنه أمحد بن أيب مروان اخلليفة يف هذه الوجهة، وانتظم يف 
  .مجلة الكتاب واألصحاب

  حمنته

و مروان وبنوه إىل غرناطة صحبة واليها السيد أيب سعيد، فبقى يف مجلة العسكر عند دخول ابن مردنيش وعاد أب
وصهره غرناطة، وقد اضطربت الفتنة، وفسد ما بني السيد وبني أيب جعفر بن أيب مروان منهم، مبا تقدم يف امسه من 

ا الرأي يف االحنياز إىل خدمة ابن مردنيش، وملا ظهرت داليل التغري، وخافوا على أنفسهم، أدارو. حديث حفصة
وهناهم والدهم أبو مروان، وأشار عليهم مبصابرة األمر، فلحق عبد الرمحن بالقلعة، وفر أمحد ملا انكشف األمر، 

وعثر عليه جبهة مالقة، فقتل، واجنرت بسبب ذلك النكبة على عبد امللك وابنه حممد، فبقيا بغرناطة، ومن يشار إليه 
بيتهما، واستصفيت أمواهلما، واستخلصت ضياعهما، إىل أن ورد كتاب اخلليفة أيب يوسف يعقوب بن عبد  من أهل

املؤمن بن علي بإطالقهم ورد أمواهلم، مبا اقتضته السياسة من استمالة من نزع منهم عن الطاعة، وأمر عبد امللك 
ستأمنني من أوالد األمري اهلالك، فقدموا على وملا هلك ابن مردنيش، ورد من اتصل به صحبة امل. باستيالف نافرهم

رحب وسعة، وثاب جاه أيب مروان، واتصل عزه، واتسعت حظوته، إىل أن هلك بعد أن ويل مبراكش النظر يف 
  .العدة واألسلحة، والقيام على دار الصنعة



  .بغرناطة سنة ستني ومخسماية: وفاته
  عبد العزيز بن علي

  .مد بن عبد العزيز بن يست من أهل غرناطة، يكىن أبا سلطانبن أمحد بن عبد الرمحن بن حم
  حاله

كتب يف ديوان األعمال، وترقى إىل الكتب مع . فاضل، حيي، حسن الصورة، بادي احلشمة، فاضل البيت، سريه
اجلملة بالدار السلطانية، وسفر يف بعض األغراض الغربية، والزم الشيخ أبا بكر بن عتيق بن مقدم، من شيوخ 

  .صوفية باحلضرة، فظهرت عليه آثار ذلك يف نظمه ومقاصده األدبيةال
  شعره

  :وشعره ال بأس به، ومن أمثله قوله ما أنشد له يف ليلة امليالد األعظم
  برح اخلفاء فكل عضو منطق... القلب يعشق واملدامع تنطق 

  .امس، فال فائدة يف تكرارها هناقلت، قد ذكرها ابن اخلطيب يف مجلة ما أنشد يف امليالد األعظم يف السفر اخل
  :ومما خاطبين به

  ومسته الذم يف حل ومرحتل... أطلت عبت زمان فل من أمل 
  فما تراجع عن مطل وال خبل... عاتبته ليلني للعتب جانبه 

  فقال يل إن مسعي عنك يف شغل... فعدت أمنحه العتىب ليشفق يب 

  ذ مل أصغ للعذلأصغى ملدحك إ... فالعتب عندي والعتىب فلست أرى 
  تنقضي وجواب صيغ من وجل... فقلت للنفس كفى عن معاتبة ال 

  مسا عن الذل واستوى على اجلدل... من يعتلق بالدنا بابن اخلطيب فقد 
  فقد أجاب قريبا من جوابك ل... فقلت من يل بتقرييب خلدمته 

  وكان ما كان يف أيامي األول... قد اشتغلت عن الدنيا بآخريت 
  فكيف خيتلط املرعى باهلمل... ت وما أمهلت من منح وقد رعي

  بعد شيب غدا يف الرأس مشتعل... ولست أرجع للدنيا وزخرفها 
  نيل احلظوظ وإعداد إىل أجل... ألست تبصر أطماري وبعدي عن 

  لكن من شأنه التفصيل للجمل... فقال ذلك قول صح جممله 
  حال ومقتبل على املظامل يف... ما أنت طالب أمر تستعني به 

  أحل ربك يف قول وال عمل... وال حتل حراماً أو حترم ما 
  كما الوالة تبيع السيم بالوشل... وال تبغ آجل الدنيا بعاجلها 

  هذا لعمري أمر غري منفعل... وأين عنك الرشا إن كنت تطلبها 
  كتب املقام الرفيع القدر يف الدول... هل أنت تطلب إال أن تعود إىل 

  وأمسح اخللق من حاف ومنتعل... أهل الكون قاطبة  فما ألوحد
  ومل يشد الذي قد بان من خلل... مل يلتفت حنو ما تبغيه من وطر 
  يصبو لديك للذي أملت من أمل... إن مل تقع نظرة منه عليك فما 

  قد نيط منه بفضل غري منفضل... فدونك السيد األعلى فمطلبكم 



  ن عامل وحكيم عارف دولم... فقد خربت بين الدنيا بأمجعهم 
  قل النظري له عندي فال تسل... فما رأيت له يف الناس من شبه 

  وليس يل عن علياك من حول... فقد قصدتك يا أمسى الورى نسباً 
  وليس يل عنك من زيغ وال ميل... فما سواك ملا أملت من أمل 

  واحسم زمانة ما قد ساء من علل... فانظر حلايل فقد رق احلسود هلا 
  ما أعقبت بكر اإلصباح باألصل... قدمك لنا ولدين اهللا ترفعه 

  كما علت ملة اإلسالم يف امللل... ال زلت معتليا عن كل حادثة 
  عبد الرب بن فرسان

  بن إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الغساين

  .يكىن أبا حممد. وادي آشي األصل
  حاله

ة الكتاب، كتب عن األمري أيب زكريا حيىي بن إسحق بن حممد بن علي كان من جلة األدباء، وفحول الشعراء، وبرع
الثائر على املنصور بين عبد املؤمن، مث على من بعده من ذريته إىل أيام الرشيد منهم، وانقطع إليه . املسويف امليورقي

أشبه . هم يف املثلوكان آية يف بعد اهلمة، والذهاب بنفسه، والعنا، ومواقف احلرب، فإنه د. وصحبه يف حركاته
  .امرءاً يعض بزه، فقد كان أليق الناس بصحبة امليورقي، وأنسبهم إىل خدمته

  .روى عن أيب زيد بن السهيلي: مشيخته
  بعض أخباره

حدثنا أبو احلسن بن اجلياب عمن حدثه من أشياخه، قال، وجهه امليورقي يف عشية يوم من أيام . يف البأو والصرامة
وملا . إىل أن يباكروها من الغد، فنفذ ملا أمر به. وقد طال العراك، وكاد يكل الناس عن احلرب. حروبه إىل املأزق

فاهنزم عدوهم شر . بلغ الصدر، اشتد على الناس، وذعر أرباب احلفيظة، وأهنى إليهم العزم من أمريهم يف احلملة
فقال له، الذي . ه ما محلك على ما صنعتوقال ل. هزمية، ومل يعد أبو حممد إال يف آخر الليل باألسالب والغنيمة

  .فانظر غريي. وإذا أردت من يصرف الناس عن احلرب ويذهب رحيهم. عملت هو شأين

وقال وما . وحدثين كذلك أن ولدا له صغريا، تشاجر مع ترب له من أوالد أمريه أيب زكريا، فنال منه ولد األمري
ولقي ولد األمري املخاطب لولده، فقال حفظك اهللا، لست أشك  خرج مغضبا حلينه،. وملا بلغ ذلك أباه. قدر أبيك

ولكين أحب أن أعرفك مبقداري ومقداره، إعلم أن أباك وجهين رسوال إىل اخلليفة ببغداد . يف أين خدمي أبيك
فلما بلغت بغداد نزلت يف دار اكتريت يل بسبعة دراهم يف الشهر، وأجرى على سبعة دراهم يف . بكتاب عن نفسه

. فقال بعض احلاضرين، هو رجل مغريب ثائر على أستاذه. وطولع بكتايب، وقيل من امليورقي الذي وجهه. ومالي
وأقمت شهرا، مث استدعيت إىل االنصراف، وملا دخلت دار اخلالفة، وتكلمت مع من هبا من الفضالء، أرباب 

فأعدت إىل حمل، اكتريت بسبعني درمها، وقالوا اللخليفة، هذا رجل جهل مقداره، . املعارف واآلداب، اعتذروا يل
وصدر يل شيء له خطر . وأجري على مثلها يف اليوم، مث استدعيت، فودعت اخلليفة، واقتضيت ما تيسر من جوابه

واملعاملة األوىل كانت على قدر أبيك عند من يعرف األقدار، والثانية كانت على . وانصرفت إىل أبيك. من صلته



  .ار ابن فرسان كثريةوأخب. قدري واملنة هللا
  شعره

  :وقد نعم األمري بعمامة بيضاء، ولبس غفارة محراء على جبة خضراء، فقال
  مبا أنت موليها من الكرم الغض... فديتك بالنفس اليت قد ملكتها 
  فصار هبا الكلى يف ذاك البعض... توددت للحسن احلقيقي هبجة 

  د ويف العرضتقسم يف طول البال... وملا تألأل نور غرتك اليت 
  نبت عنك إجالال وذاك من الفرض... تلقفتها خضراء أحسن ناظر 
  مبفرق تاج اجملد والشرف احملض... وأسدلت محر املالبس فوقها 

  على شفق دان إىل خضرة األرض... وأصبحت بدرا طالعا يف غمامة 
  :ومن شعره، وال خفاء برباعته

  ن مل تشك يأسا جعاضماوسقياً وإ... ندى خمضال ذاك اجلناح املنمنما 
  يطارح مرتاحا على القضب معجما... أعدهن أحلانا على مسع معرب 

  مسوغ أشتات احلبوب منعما... وطر غري مقصوص اجلناح مرفها 
  :وقال أيضاُ رمحه اهللا

  وأن الشبا رهن الصدا بدمايه... كفى حزنا أن الرماح صقيلة 
  ست بيت بنايهومل يعد رخ الد... وأن بياذيق اجلوانب فرزنت 

  عبد العظيم بن عمر

  بن عبد اهللا بن حسان الغساين

  .جلياين من أهل وادي آش، وترد إىل غرناطة، يكىن أبا حممد، وأبا الفضل
  حاله

  .جتول ببالد املشرق سائحا، وحج ونزل القاهرة، وكان أديبا، بارعا حكيما، ناظما ناثرا
  تواليفه

  .العروض واخلطب والرسايل، أكثر كالمه فيه نظما ونثرا وله مصنفات منها جامع أمناط السايل يف
روى عنه أبو احلسن علي بن عبد اهللا ابن عبد الرحيم اخلطيب بضريح اخلليل، وأبو عبد . مشيخته ومن روى عنه

  .اهللا بن حيىي املرسي
  شعره

  :قال من شعره
  فما أكثر الغرقى على اجلنبات... أال إمنا الدنيا حبار تالطمت 

  وقل فىت ينجو من الغمرات... من القيت يغرق إلفه وأكثر 
  .سنة ثالث وستماية: وفاته



  ومن الغرباء/
  عبد املهيمن بن حممد احلضرمي

بن عبد املهيمن بن حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن حممد احلضرمي يكىن أبا حممد، شيخنا الرئيس صاحب 
  .القلم األعلى باملغرب

  حاله
له القدح املعلى يف علم العربية، . ن رمحه اهللا خامتة الصدورن ذاتاً وسلفاً وتربية وجاللةكا: من عائد الصلة

واملشاركة احلسنة يف األصلني، واإلمامة يف احلديث، والتربيز يف األدب والتاريخ واللغة، والعروض واملماسة يف غري 
واإلغراق يف النعمة، كثري االجتهاد نشأ فارس احللبة، وعروس الوليمة، وصدر اجمللس، ووفور اجلاه . ذلك

واملالزمة، والتفنن واملطالعة، مقصور األوقات على اإلفادة واالستفادة، إىل أن دعته الدولة املرينية باملغرب، إىل 
كتابة اإلنشاء، فاشتملت عليه اشتماالً، مل يفضل عنه من أوقاته، ما يلتمس فيه ما لديه، واستمرت حاله، موصوفاً 

والصدق، رفيع الرتبة، مشيد احلظوة، مشاركاً للضيف فاضالً، خمتصر الطعمة واحللية، يغلب عليه ضجر  بالنزاهة
  .يكاد خيل به، متصل االجتهاد والتقييد، ال يفتر له قلم، إىل أن مضى بسبيله

نور أضاءت  تاج املفرق وفخر املغرب على املشرق، أطلع منه: وجرى ذكره يف اإلكليل الزاهر من تأليفنا مبا نصه
ما شيت من جمد سامي املصاعد واملراقب، عزيز عن حلاق . له اآلفاق، وأثرى منه بذخرية محلت أحاديثها الرفاق
نشأ بسبتة بني علم يفيده، وفخر يشيده، وطهارة يلتحف . اجملد الثاقب، وسلف زينت مساؤث بنجوم املناقب

مدارها، ومقام حجها واعتمارها، فسلك الوعوث من املعارف مطارفها، ورياسة يتفيأ وارفها، وأبوه رمحه اهللا قطب 
والسهول، وبذل على حداثة سنه الكهول، فلما حتلى من الفوايد العلمية مبا حتلى، واشتهر اشتهار الصباح إذا 
سة جتلى، تنافست فيه مهم امللوك األخاير، واستأثرت به الدول على عادهتا يف االستئثار بالذخاير، فاستقلت بالسيا
وقد . ذراعه، وأخدم الذوابل والسيوف يراعه، وكان عني امللك اليت هبا يبصر، ولسانه الذي به يسهب أو خيتصر

تقدمت له إىل هذه البالد الوفادة، وجلت به عليها اإلفادة، وكتب عن بعض ملوكهان وانتظم يف عقودها الرفيعة 
  .سقةوسلوكها، وله يف األدب الراية اخلافقة، والعقود املتنا

  مشيخته

قرأ ببلدة سبتة على األستاذ اإلمام أيب إسحق الغافقي املديوين، وعلى األستاذ املقري أيب القاسم حممد بن عبد 
الرحيم بن عبد الرمحن الطيب، واألستاذ النحوي أيب بكر بن عبيدة اإلشبيلي، وعلى األستاذ العارف أيب عبد اهللا 

ى ابن خال أبيه األمري الصاحل أيب حامت العزيف، والعدل الرضا أيب فارس حممد بن عمر بن الدارج التلمساين، وعل
  .عبد الرمحن ابن إبراهيم اجلزيري

وقرأ بغرناطة على الشيخ العالمة أيب جعفر بن الزبري، وروى عن الوزير الراوية أيب حممد عبد اهللا املرادي ابن املؤذن 
وممالقة عن اإلمام الويل أيب . الوزير أيب الوليد احلضرمي القرطيوأخذ عن الشيخ . وعلى األستاذ أيب بكر القللوسي

وببلش عن اخلطيب الصاحل أيب جعفر بن الزيات، وعن اخلطيب أيب عبد اهللا بن شعيب املروي، . عبد اهللا الطناجلي
بن برطال، والعالمة أيب احلسني بن أيب الربيع، وأيب احلكم بن منظور، وابن الشاطج وابن رشيد، وابن مخيس، وا

. وابن ربيع، وابن البنا، ومسيه ابن البنا املالقي، وابن مخيس النحوي، وأيب أمية بن سعد السعود بن عفري األمدي
وممن أجاز له مشافهة أو مكاتبة من أهل املغرب، األستاذ أبو . هؤالء كلهم لقيهم ومسع منهم، وأجازوا له ما عندهم



مساين ابن الدارج، والكاتب ابو علي احلسني بن عنيق، وتناول تواليفه، عبد اهللا حممد بن عمر األنصاري التل
واألديب الشهري أبو احلكم مالك بن املرحل، والشريف أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن أيب الشرف احلسيين، وأبو 

عبد الرفيع  بكر بن خليل السكوين، وأبو العباس املطري، واجلزاري، وشرف الدين بن معطي، وابن الغماز، وابن
القاضي، وأبو الشمل مجاعة بن مهيب، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد التجاين وأبناء عمه عمر وعلي، وابن عجالن، 

وحممد بن إبراهيم القيسي السلويل وحممد بن محاد اللبيدي، وابن سيد الناس، وابنه أبو الفتح، وابن عبد النور، 
وابن عياش املالقي، واملشدايل، وابن هرون، واخلالسي، والدباغ، وابن واملومناين، واخلطيب ابن صاحل الكتاين، 

وكتب له من أهل . مساك، وابن أيب السداد، وابن رزين، وابن مستقور، وأبو احلسن بن فضيلة، وأبو بكر بن حمزز
وين، وابن تيمية، األبرقيشي وابن أيب الفتح الشيباين، وابن محادة، وابن الطاهري، وابن الصاب: املشرق مجاعة منهم

قلت من أراد . وابن عبد املنعم املفسر، وابن شيبان، وابن عساكر، والرضى الطربي، وابن املخزومي، وابن النحاس
فقد طال على استيفاء ما ذكره الشيخ رمحه اهللا وقد ذكر مجاعة من النساء، مث قال بعد متام . استيفاءهم ينظر األصل

  .عن جماله املتبع ذلك، ولو قصدنا االستقصاء لضاق
  شعره

  .وشعره متخل عن حمله من العلم والشهرة، وإن كان داخالً حتت طور اإلجادة
  :فمن ذلك قوله

  وللنجم طرف بالصباح كليل... تراءى سحرياً والنسيم عليل 
  شوى أدهم الظلماء منه خجول... وللفجر حبر خاضه الليل فاعتلت 

  ب يف السواد جتولطالئع شه... بريق بأعلى الرقمتني كأنه 
  خرق ستر الغيم منه نصول... فمزق ساجي الليل منه شرارة 
  وفاضت عيون للغمام مهول... تبسم ثغر الروض عند ابتسامه 

  يدار عليها من صباه مشول... ومالت غصون البان نشوى كأهنا 
  هلن حفيف فوقها وهديل... وغنت على تلك الغصون محامي 
  يطيح خفيف دوهنا وثقيل... ت إذا سجعت يف حلنها مث قرقر

  إليه رسوم دونه وطلول... سقى اهللا ربعاً ال تزال تشوقين 
  من الودق هتان أجش هطول... وجاد رياه كلما ذر شارق 

  سفوح على تلك العراص مهول... ومايل استسقي الغمام ومدمعي 
  وتكثر من تعذاهلا وتطيل... وعاذلة ظلت تلوم على السرى 

  ونأي على ما خيلت ورحيل... فراق وغربة  تقول إىل كم ذا
  سناء وتبقى الذكر وهو مجيل... ذريين أسعى لنىت تكسب العال 

  حنيالً فحد املشريف حنيل... فإما تريين من ممارسة اهلوى 
  تزين ويف قد القناة ذبول... وفوق أنابيب الرياعة صفرة 

  عود نزيلوال بات منه للس... ولوال السرى مل جيتل البدر كامالً 
  ملا كان حنو اجملد منه وصول... ولوال اغتراب املرء يف طلب العال 

  ألصبح ربع اجملد وهو حميل... ولوال نوال ابن احلكيم حممد 



  وليس له إال النجوم قبيل... وزير مسا فوق السماك جاللة 
  هضاب وأما يف الندى فسيول... من القوم أما يف الندى فإهنم 

  وطابت فروع منهم وأثول... إرثاً ومكسباً حووا شرف العلياء 
  مرهتا مشال مرجف وقبول... وماجونة هطالة ذات عيجب 
  من الربق عنها للعيون كلول... هلا زجل من رعدها ولوامع 

  شقاشقها عند اهلياج فحول... كما هدرت وسط القالص وأرسلت 
  إذا ما توالت لسنني حمول... بأجود من كف الوزير حممد 

  ينم عليها إذخر وجليل... روضة باحلسن طيبة الشذا ولوال 
  تعطر منها للنسيم ذيول... وقد أذكيت للزهر فيها جمامر 

  ترددها أجفاهنا وحتيل... ويف مقل النوار للظل عربة 
  تفاقم خطب للزمان يهول... بأطيب من أخالقه الغر كلما 

  لتفوت يداً من رامها وتطو... حويت أبا عبد اآله مناقباً 
  ونائل ميناك الكرمية نيل... فغرناطة مصر وأنت خصيبها 

  ببخل وهل نال العالء خبيل... فذاك رجال حاولوا درك العال 
  فكان له ما أراد حصول... ختريك املوىل وزيراً وناصحاً 
  إليك فلم يعدم ميينك سول... وألقى مقاليد األمور مفوضاً 
  أعيا سواك كفيلهنوض مبا ... وقام حبفظ امللك منك مؤيد 

  مبيد العدا للمعتفني منيل... وساس الرعايا منك أروع باسل 
  على وجنتيه للنضار مسيل... وأبلج وقاد اجلبني كأمنا 
  بثينته يف احلب وهو مجيل... هتيم به العلياء حىت كأهنا 

  حسام ملا نالت ظباه فلول... له عزمات لو أعري مضاءها 
  إليه قلوب العاملني متيل... سرى ذكره يف اخلافقني فأصبحت 

  فأصبح يف أقصى البالد جيول... وأعدى قريضي جوده وثناؤه 
  برحلي هوجاء النجاء ذلول... إليك أيا فخر الوزارة أرقلت 
  بأيدي ركاب سريهن ذميل... فليت إىل لقياك ناصية الفال 

  أشباه القسى حنول... تسددين سهماً لكل ثنية ضوامر 
  ذراك برجلي هوجل وهجول... حىت رمت إىل وقد لفظتين األرض 

  ولذ مقام يل به وحلول... فقيدت أفراسي به وركائيب 
  عليها ألحداث الزمان ذحول... وقد كنت ذا نفس عزوف ومهة 
  لذاك اعترته رقة وحنول... ويهوى العال حظي ويغري بضد 

  فصونك يل إن الزمان مديل... وتأىب يل األيام إال إدالة 
  وكل اعتزاز قد عداك مخول... يف محامك عزة فكل خضوع 

  .وهي طويلة، ومن شعره يف احلنني إىل وطنه سبتة



  وعهدها احملبوب صوب العهاد... سقى ثرى سبتة بني البالد 
  بوبله تلك الرىب والوهاد... وجاد منهل احليا ربعها 
  من رائح لألنس يف إثر غاد... وكم لنا يف طورسينائها 

  بيضاء فيها قد خلت لو تعاد... كم ليلة وعينها البيضاء 
  لكل من ضل دليل وهاد... وباملنارة اليت نورها 

  لألنس واألفراح ذات ازدياد... نروح منها مثلما نغتدي 
  ما منهم إال كرمي جواد... يف فتية مثل جنوم الدجى 

  وارتضعوا أخالف حمض الوداد... ارتشفوا كأس الصفا بينهم 
  عدت عنها صروف العواد... قد ويا أليام بنيولش ل

  لبانة وساعدتين سعاد... أدركت من لبىن هبا كلما 
  قد شيته ولألماين انقياد... ونلت من لذات دهري الذي 

  هاء مكان الالم فيها انتقاد... منازل ما إن على مبدل 
  نادي الوزير ابن احلكيم اجلواد... سلوهتا مذ ضمين بعدها 
  :ومن املقطوعات قوله

  على الدهر يوماً له ذا خضوع... مهيت أن يراين امرؤ  أبت
  بعز القناعة ذل القنوع... وما ذاك إال ألين اتقيت 

  :ومن ذلك يف املشط والنشفة من آالت احلمام
  هلما مزايا القرب دوين خملصه... إين حسدت املشط والنشفة الذي 

  ومراشف من ذا تقبل أمخصه... فأنامل من ذا تباشر صدغه 
  هنثر

  .وقع هنا بياض مقدار وجهة يف أصل الشيخ
  مولده

  .ولد ببلدة سبتة يف عام ستة وسبعني وستماية
وتويف بتونس يف الثاين عشر لشوال من عام تسعة وأربعني وسبعماية يف وقيعة الطاعون العام، بعد أن أصابته نبوة يف 

شهورة، ودفن بالزالج من جبانات خارج وكانت جنازته م. مث استعتبه وتلطف له. خمدومه السلطان أيب احلسن
  .تونس رمحه اهللا

  عبد املهيمن بن حممد األشجعي

  البلذوذي

  نزيل مراكش
  حاله



من كتاب املؤمتن، قال، كان شاعراً مكثراً، سهل الشعر، سريعه، كثرياً ما يستجدي به، وكان يتقلد مذهب أيب 
بعد دخوله . دخل األندلس، وجال يف بالدها. نافرهحممد علي بن حزم الفقيه الظاهري، ويصول بلسانه على من 

ال هبا لسانه، فحمل عليه هنالك " ورد مالقة أيام قضاء أيب جعفر بن مسعدة، وأ . وكان أصله من بلذوذ. مراكش
محالً أذاه، إىل أن كان مآل أمره ما أخربين به شيوخ مالقة، وانسيته اآلن، فتوصل إىل مآل أمره من جهة من بقي هبا 

  .آلن من الشيوخ، نقلت امسه ونسبه من خطها
  شعره

  يف صيدنا من درك... أما على ذي شرك 
  وما هلا من حرك... تصيدنا لواحظ 

  جيلو ظالم احللك... والبدر إن غاب فمن 
  يدري إن مل تدرك... قد تاب القلب فما 
  وعد الذي مل يأفك... عدا السقام أو عدا 

  أتركفلتبطي أو ... أو لن يكن حل دمي 
  لديه يف املعترك... حاربت من ال قدرة 

  سيف حلاظ فتك... يفل غرب سيفه 
  يا حجيت يا نسك... يا لفىت يا قبليت 

  أرجل حسن فلك... إن عظم احلزن فما 
  فإلبن عبد امللك... أو أهديت احلي 

  سلك على سلك... خطيب ومران للذي 
  ذو النبل والطبع الزك... ركن التقا حممد 

  مباله املشترك... جوده  منفرد يف
  فهو أجل مربك... يا نوق هذا بابه 
  قربت ما أسعدك... وأنت يا حادية 
  وابركي وبرك... فربكي وكربي 

  له صفات امللك... فقد أتينا بشراً 
  كأهنا مل متلك... كفك يهمى ملكت 

  منك حلى مل تسبك... قصيديت لو مل تنل 
  فزهرها ذو ضحك... أبكيت دمية الندا 

  من فاقيت يف شرك... كنين يا سيدي ل
حدثين أيب، قال رايته رجالً طواالً، شديد األدمة، حليق الرأس، دمينه، عاريه، كثري . وشعره على هذه الوترية

  .االستجداء، والتهاتر مع احملابني من أدباء وقته، يناضل عن مذهب الظاهرية جبهده
  وفاته



سبعة وتسعين وستماية تويف بفاس األديب عبد املهيمن املكناسي، من خط الشيخ أيب بكر بن شربين، ويف عام 
املكتين بأيب اجليوش البلذوذي، وكان ذا هذر وخرق، طوافاً على البالد، ينظم شعراً ضعيفاً، يستمنح به الناس، 
أنه  وآلت حاله إىل أن سعى به أليب فارس عزوز امللزوزي الشاعر، شاعر السلطان أيب يعقوب وخدميه، وذكر له

  .هجاه، فألقى إىل السلطان ما أوجب سجنه، مث ضربت عنقه صرباً، نفعه اهللا
  عبد العزيز بن عبد الواحد

  بن امللزوزي

  .من أهل العدوة الغربية، يكىن أبا فارس، ويعرف بعزوز
  حاله

مرا، علق خبدمة كان شاعراً مكثراً سيال القرحية، منحط الطبقة، متجنداً، عظيم الكفاية واجلرأة، جسوراً على األ
امللوك من آل عبد احلق وأبنايهم، ووقف أشعاره عليهم، وأكثر النظم يف وقايعهم وحروهبم، وخلط املعرف باللسان 

واحتل بظاهر غرناطة يف مجلة السلطان، . الزنايت يف خماطباهتم، فعرف هبم، ونال عريضاً من دنياهم، ومجاً من تقريبهم
  .ري املسلمني أبيه، واستحق الذكر بذلكأمري املسلمني أيب يعقوب، وأم

  شعره
من ذلك أرجوزة نظمها باخلضراء يف شوال سنة أربع ومثانني وستماية، ورفعها إىل السلطان أمري املسلمني أيب 

  .بنظم السلوك، يف األنبياء واخللفاء وامللوك مل يقصر فيها عن إجادة: يوسف بن عبد احلق، مساها
  :األمري أيب مالك عبد الواحد ابن أمري املسلمني أيب يوسفقال خمرباً عن : ومن شعره

  والغيث يبكي بالدموع السواكب... دعاين يوماً والسما قد ارتدت بالسحايب 
  ففاضت دموعه عليه وكثر حنيبه... كأنه عاشق صد عنه حبيبه 

  كأنه مل يبق له فيه مطمع... ومل يرق له مدمع 
  وزفرته والربق لوعته... فكان الوعد حسرته 

  لو كان يف غري شهر الصوم... فقال يل ما أحسن هذا اليوم 
  وقال قل فيه شعراً بني يدي... فاقترح غاية االقتراح علي 

  :فأنشدته هذه األبيات
  وتقرب اآلمال واألوطار... اليوم يوم نزهة وعقار 

  وتسترت عن أعني النظار... أو ما ترى مشس النهار قد اختفت 
  دنف بكى من شدة التذكار... فكأنه  والغيث سح غمامه

  سيف تألق يف مساء غبار... والربق الح من السماء كأنه 
  مبدامته تبدو كشعلة نار... ال شيء أحسن فيه من نيل املنا 

  خللعت يف هذا النهار عذار... لوال صيام عاقين عن شرهبا 
  وأصوم شهراً يف مكان هنار... لو كان ميكن أن يعار أعرته 

  أكون لديه ذا أفكار... ركت سروره ومدامه حىت لكن ت
  جتلو اهلموم بنغمة األوتار... ونديرها يف الكأس بني نواهد 



  وخدودها تغنيك عن أزهار... فجفوهنا تغنيك عن أكواسها 
  :قال، وأتيته هبذه األبيات. فشكره ملا مسعه غاية الشكر، وقال أسكرتنا بشعرك من غري سكر

  وصبابيت يوم النوى وشجون... نيين أعلمت بعدك زفريت وأ
  ما إن تزال سهامه تصمني... أودعت إذ ودعت وجداً يف احلشا 

  إن رمت صرباً باألسى يغرين... ورقيب شوقك حاضر مترقب 
  يوماً وال غاضت عليك شؤون... من بعد بعدك ما ركنت لراحة 

  فاليوم تبكي بالدماء جفون... قد كنت أبكي الدمع أبيض ناصعاً 

  إن شيتم علم اهلوى فسلون... ل للذين قد ادعوا فرط اهلوى ق
  ورويت سايره عن اجملنون... إين أخذت كثريه عن عروة 

  فإن ادعيتم غريها فأرون... هذي روايتنا عن أشياخ اهلوى 
  ظفرت بظبيكم الغرير ميني... يا ساكين أكناف رملة عاجل 

  وي إىل جمنونوجمنت يف صفر... كم بات يف جنح الظالم معانقي 
  وكذاك عرف الروض غري مصون... يف روضة من النسيم بعرفها 

  فتريك باألحلان أي فنون... والورق من فوق الغصون ترمنت 
  طرباً هلا فأعجب مليل غصون... تصغي الغصون ملا تقول فتنثين 

  قد كللت باللؤلؤ املكنون... واألرض قد لبست فاليل سندس 
  وعلى البدور بوجهها امليمون... رها تاهت على زهر السماء بزه

قال أبو فارس، وكان أمري املسلمني أبو يوسف سار إىل مدينة سال، فبويع هبا ولده أبو يعقوب، وذلك يف اليوم الثاين 
عشر من شهر ربيع األول عام أحد وسبعني وستماية، يوم مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنشدته يوم بيعته هذه 

  :فعتها إليهالقصيدة ور
  إين صربت على غرامك ما كفى... يا ظبية الوعساء قد برح اخلفا 

  وأناب بالتبعيد منك وباجلفا... كم قد عصيت على هواك عواذيل 
  وسقيتين من غنج حلظك فرقفا... محلتين ما ال أطيق من اهلوى 

  للناظرين عن البيان قد اختفا... وكسوتين ثوب ألنحول فمنظري 
  قد صار من فرط النحول على شفا... رمحيه فإنه هذا قتيلك فا

  وعلى حمل باإلجريع قد عفا... هلفي على زمن تقضى باحلما 
  ويصري بعد فراقه متألقا... أترى يعود الشمل كيف عهدته 

  من مل يعاين مثل حسنك ما اشتفا... هللا درك يا سال من بلدة 
  وتزخرفاوبذاك زدت مالحة ... قد حزت براً مث حبراً طامياً 

  طرياً حيوم على الورود مرفرفا... فإذا رأيت هبا القطائع خلتها 
  قوم قد اختذوا إماماً مسرفا... واجلاذفني على الركيم كأهنم 

  وأتى ليشرع يف السجود خمففا... جعل الصالة هلم ركوعاً كلها 
  فتظنه فوق املنازل مشرفا... واملوج يأيت كاجلبال عبابه 



  غض العنان عن السرى وتوقفا... أبصر حده حىت إذا ما املوج 
  قد جاء مزدمحاً يبايع يوسفا... فكأنه جيش تعاظم كثرة 

  وبه جتدد يف الرياسة ما عفا... ملك به ترضى اخلالفة والعال 
  إن سل يف يوم الكريهة مرهفا... من مل يزل يسيب الفوارس يف الوغى 

  حى متحفاملك لنا باجلود أض... ألفت حمبته القلوب ألنه 
  عن كل خطب يف الورى ما استنكفا... ألقى إليه األمر والده الذي 
  املاجد األوىف الرحيم األرأفا... يعقوب امللك اهلمام اجملتبا 
  يعقوب يعقوب ويوسف يوسفا... يهواه من دون البنني كأمنا 

  والويل منه ملن غدا متوقفا... طوىب ملن يف الناس قبل كفه 
  فاقتل بسيفك من أبا وختلفا... ك خللقه أعطاك ربك وارتضا

  لليوم عاد مؤمالً متشوفا... وامدد ميينك للوفود فكلهم 
  ويعود من يسطو هبا متعطفا... فايوم ال ختشى النعاج ذياهبا 
  مل خيش خلق يف عالك ختوفا... صلح الزمان فال عدو يتقى 
  طبعاً وغريك ال يزال تكلفا... مل ال وعدلك للربية شامل 

  اليوم أعلم أن دهري أنصفا... ا من سررت مبلكه وعاليه ي
  واعلم بأن امللك يصلح بالوفا... فإذا ملكت فكن وفياً حازماً 

  كهفاً وكن ببعيدهم مستعطفا... وأفض بذلك للوجود وكن هلم 
  وسواه يفسد يف اخلالفة ما صفا... فاجلود يصلح ما تعلم يف العال 

  فاحذر فديتك إن تكون معنفا ...إن الربية يف يديك رمامها 
  ما زال حاسدكم يريد تأسفا... يا من تسربل باملكارم والعال 
  يف نظم فخرك كيف شا تصرفا... خذها إليك قصيدة من شاعر 
  ما شاء يصنع ناظماً ومؤلفا... خضع الكالم له فصار كعبده 
  ما زارت احلجاج مروة والصفا... ال زالت األجماد ختدم جمدكم 

  :ره يف رثاء األمري أيب مالكومن شع
  من يف الربية من رجاه جيار... سهم املنية أين منه فرار 

  فادار ال يبقى هبا ديار... حكم الزمان على اخلاليق بالفنا 
  يبلى الزمان وتذهب األعمار... عش ما تشاء فإن غايتك الردى 

  إن الزمان بأهله غدار... فاحذر مساملة الزمان وأمه 
  وعليهم كأس املنون تدار... األمراء قد سكنوا الثرى وانظر إىل 

  ومن اللحود عليهم أستار... تركوا القصور لغريهم تورحلوا 
  ومن اللحود عليهم أستار... قد وسدوا بعد احلرير جنادالً 

  بطن الثرى حكمت بذاك عليهم األقدار... منعوا السرى للقباب وأسكنوا 
  يوم الردى والعسكر اجلرار... مل تنفع اجلرد اجلياد وال القنا 



  جلميع أمالك الورى إنذار... يف موت عبد الواحد امللك الرضا 
  إال أتته منية وبوار... أن ليس يبقى يف امللوك مملك 
  والقلب فيه لوعة وأوار... ناديته واحلزن خامر مهجيت 

  أتغيب يف بطن الثرى األقمار... يا من ببطن األرض أصبح آفالً 
  هل فيهم بعد الردى لك جار... ن عهدت صفو ودادهم أين الذي

  بعال سواك فهجرهم إنكار... تركوك يف بطن الثرى وتشاغلوا 
  حان العزا وهاجين استعبار... ملا وقفت بقربه مترمحاً 

  غر السحاب مل تكن أمطار... فبكيت دمعاً لو بكت مبثاله 
  ارملك امللوك فإنه غف... يا زايريه استغفروا ملليككم 

  وفاته

تويف خنقاً بسجن فاس بسعاية سعيت به، جناها هتوره يف وسط عام سبعة وتسعني وستماية، وقد كان جعل له النظر 
  .يف أمور احلسبة ببالد املغرب

  ومن العمال
  عبد العزيز بن عبد اهللا

  بن عبد العزيز األسدي العراقي

وجده . ، وذكروا أنه كان له هبا سبعون غالماًمن أهل وادي آش، نزل سلفه طرش من أحوازها، وجده استوطنها
  .كذا نقلته عن أيب عبد اهللا العراقي، قريبه. لألم أبو احلسن بن عمر شارح املوطأ ومسلم، ومصنف غري ذلك

  حاله
  .توىل أعماالً نبيهة. كان طبيباً، شاعراً جميداً، حسن اخلط، ظريف العمل، مشاركاً يف معارف

  شعره
  :هنقلته من خطة ما نص

  عريق يف أصالته عنان... صرفت خلري صدر يف الزمان 
  سليل جمادة ورفيع شان... كرمي املنتمي من خري بيت 
  عن األفضال يف هذا األوان... رحيب بنا فضل غري وان 

  حممد املعان على املعان... ومن هذا أذاك هو ابن عيسى 
  مساوئ الفضل يف سوى العنان... أبو عبديل إنه املنتمي من 

  فهش ملا به حيوي جنان... ذراين يف جمادته حمباً 
  ورفع بعد تأنيس مكان... فأنس مث بشر باألماين 

  وليس كمن رآين فازدران... سر هللا ما أوىل لري 
  مبا فيها ترشحت األوان... ويوجب ذو الفضايل كل فضل 

  وكم هاذ يدي بني الدنان... وكم زهر رآه وسط روض 



  معاليكم مشيدة املبان...  مبالقة وباألقطار أضحت
  لكم مين سوابق يف الرهان... فأيدوا اآللة لسوف يأيت 
  حمامد للسماع وللعيان... قواف من احلكم قواف 

  سلوك الدر من حلي احلسان... يفوق نظيمها من كل معىن 
  ورجيت األمان مع أمان... مىت خف ازدحام من مهومي 
  حتب على لسانوأملي ما ... شكرت اهللا مث صفا فؤادي 

  منكم على بعدي تدان... فهأنذا بربكم غذائي ويل 
  وضيفك يف البعاد ويف التوان... حمبك حيث كنت بال سلو 

  ومن بعدي على طول الزمان... ثنائي ثابت يبقى بقاي 
  وما هتب الطروس فغري فان... وما هتب األكف قراك فان 

  لفضل ثانومع من ال له يف ا... هنيئاً بالنزاهة يف سرور 
  وال زالت تزف لك التهان... فال زالت مسرته توايل 

  .ببلدة وادي آش عام مخسة عشر وسبعماية: وفاته
  عبد القادر بن عبد اهللا بن عبد امللك بن سوار احملاريب

  حاله

. خدم أبوه بغرناطة كاتباً للغزاة، منوهاً به، مشهوراً بكرم وظرف. هذا الرجل دمث األخالق، سكون، وقور
وانتقل إىل العدوة، ونشأ ابنه املذكور هبا، وارتسم خبدمة ويل العهد األمري أيب زيان، وورد على األندلس يف وسط 

عام سبعة ومخسني وسبعماية يف بعض خدمه، وأقام بغرناطة أياماً حياضر حماضرة يتأنس به من أجلها الطالب، وينتظم 
فمنم ذلك أن الشيخ عبد الرمحن بن حسن . ات مستطرفةهبا مع أوىل اخلصوصية من أهل طريقه، وينقل حكاي

القروي الفاسي كان مع أيب القاسم الزياين جبامع القرويني ليلة سبع وعشرين من رمضان، فدخل عليهم ابن عبدون 
املكناسي، فتلقاه الزياين وتأيده، وتوجهوا إىل الثريا بالقرويني وقد أوقدت، وهي حتتوي على حنو ألف كاس من 

  :اج، فأنشد الزياينالزج
  .أنظر إىل نارية نورها يصدع باألإل حجب الغسق

  :فقال ابن عبدون
  انتظم النور هبا فاتسق... كأهنا يف شكلها زهرة 

  :وحكيت القصة لألديب الشهري أيب احلكم مالك بن املرحل، فقال لو حضرت أنا لقلت
  من فجأة العني برب الفلق... أعيذها من شر ما يتقى 

من شعره يف الثامن والعشرين لربيع اآلخر من العام بقصر جند، فقال من حكايات، إن السلطان أمري  واستنشد
املسلمني وجد يوماً على رجل أمر بتنكيله، مث عطف عليه يف احلال وأحسن إليه، وكان حاضراً جملسه أبو احلسن 

  :املزدغى رمحه اهللا، فأنشده بديهة
  تطاير من أثوابه الشرر وإن... ال تونسنك من عثمن سطوته 

  كالربق والرعد يأيت بعده املطر... فإن سطوته واهللا يكاله 



  :قال املترجم به، فحدثين بذلك والدي، فتعقبتها عليه عام تسعة وعشرين وسبعماية، ملوجب جر ذلك بقويل
  أيب سعيد املرجتى للنفع والضرر... ال تيأسن من رجا كهف امللوك 

  من سطوة أقبلت ترميك بالشرر... يت له وإن بدا منه سخط أو رأ
  برق ومن بعده ينهل املطر... فإمنا شيء مثل الرعد يتبعه 

وأنشدين لبعض األحداث من طلبة فاس، خياطب صاحبنا الفقيه الكاتب أبا عبد اهللا بن جزى، وقد توعده على مطل 
  :باستنساخ كتاب كان يتناول له وهو بديع

  وأقيال عبس من بغمام وقسور... إذا ما أتت أبطال قيس وعامر 
  فكيف أبايل بابن جزء مصغر... تصادمين وسط الفال ال هتولين 

  .بفاس يف العشر األول لذي حجة عام تسعة وسبعماية: مولده
ومن الزهاد والصلحاء وأوال األصليون عبد األعلى بن معال يكىن أبا املعلى اإللبريي، من قرى القلعة، ونشأ 

ويذكر أنه أسلم على يدي رجل من خوالن، فتواله وانتسب إليه، وخرج إىل . ينسب إىل خوالنباحلاضرة، وكان 
البرية، ونشأ هبا، وشغف بكتب عبد امللك بن حبيب، ومل يكن أحد يف عصره يشبهه يف فضله وزهده وورعه، 

هو بإلبرية يرغب إليه يف أرسل إليه حسني بن عبد العزيز أخو هاشم بن عبد العزيز، و. وتواضعه وانقباضه، وتستره
  .أن يشهد جنازة ابنة توفيت له، كان يشغف هبا، فتعذر عليه إذ خشي الشهرة

وقال لبعض جلسائه، ما علمت أن حسيناً يعرفين، وعمل على اخلروج من إلبرية، وهتيأ للخروج للحج، فحج، فلما 
كل من أصحاب املركبني، أن يركب كان منصرفه، ونزل يف بعض السواحل، وجد هنالك مركبني يشحنان، فرغب 

عنده، وتنافسا يف ذلك، حىت خشي أن تقع الفتنة بينهم، فاهتم لذلك، مث اصطلح أرباب املركبني، على أن خيرج 
ونزل يف منصرفه ببجاية وسكنها إىل أن تويف سنة . كل واحد منهما قاربه إىل الرب، فمن سبق قاربه إليه دخل عنده

  .ثالث وتسعني ومائتني
  بد املنعم بن عليع

  بن عبد املنعم بن إبراهيم بن سدراي بن طفيل

  يكىن أبا العرب، ويشهر باحلاج، ويدعى بكنيته
  حاله

نبذ الدنيا . كان عاملاً فاضالً صاحلا، منقطعاً متبتالً، بارع اخلط، جمتهداً يف العبادة، صاحب مكاشفات، وكرامات
ماالً وال زوجة، وورث عن أبيه ماالً خرج عن مجيعه، وقطع زمن وال اكتسب . وراء ظهره، ومل يتلبس منها بشيء

ورحل إىل احلج، وقرأ . فتايه يف السياحة وخدمة الصاحلني، وزمان شيخوخته، يف العزلة واملراقبة، والتزام اخللوة
اإلقامة  باملشرق، وخدم مشايخ من الصاحلني، منهم الفخر الفارسي، وأبو عبد اهللا القرطيب وغريمها، وكان كثري

بالعدوة، وفشا أمره عند ملوكها، فكانوا يزورونه، ويتربكون به، فيعرض عنهم، وهو أعظم األسباب يف جواز أهل 
املغرب لنصرة من باألندلس يف أول الدولة النصرية، إذ كان الروم قد طمعوا يف استخالصها، فكان حيرض على 

وعندما تعرف . ركة، بعد استدعاء سلطان األندلس إياهذلك، حىت عزم صاحب العدوة على اجلواز، وأخذ يف احل
يغمور بن زيان ملك تلمسان ذلك كله على بالده مبا منع من احلركة، فخاطبه احلاج أبو العرب خماطبته املشهورة، 



  .اليت كفت عدوانه، واقتصرته عما ذهب إليه
  .حيىي يغمور بن زيانوكان حياً يف صفر عام ثالثة وستني وستماية، وهو تاريخ خماطبته أبا 

  ومن الطارئني وغريهم
  عبد احلق بن إبراهيم

  بن حممد بن نصر بن فتح بن سبعني العكي

  .مرسي، رقوطي األصل، سكن بآخرة مكة، يكىن أبا حممد، ويعرف بابن سبعني
  حاله

وانتحل التصوف،  مث انتقل إىل سبتة،. قال ابن عبد امللك، درس العربية واألدب باألندلس، عند مجاعة من شيوخها
بإشارة بعض أصحابه، وعكف برهة على مطالعة كتبه، وتعرض بعد إلمساعها، والتكلم على بعض معانيها، فمالت 

مث فصل عن سبتة، وجتول يف بالد املغرب منقطعاً إىل طريقة التصوف، داعياً إليها، حمرضاً . إليه العامة، وغشيت حمله
، وشاع ذكره، وعظم صيته هنالك، وكثر أتباعه على مذهبه، الذي يدعو مث رحل إىل املشرق، وحج حججاً. عليها

ارتسموا هبا من غري حتصيل هلا، وصنف يف ذلك أوضاعاً كثرية، تلقوها منه، وتقلدوها عنه، . إليه من التصوف حنلة
املمروضني أقرب منها وبثوها يف البالد شرقاً وغرباً، وال خيلو أحد منها بطايل، وهي إىل وساوس املخبولني، وهذيان 

إىل منازع أهل العلم، ولفظه غري ما بلد وصقع، ملا كان يرمى به من باليا اهللا أعلم حبقيقتها، وهو امللطع على 
  .وكان حسن األخالق، صبوراً على األذى، آية يف اإليثار، أبدع الناس خطاً. سريرته فيها

. ذكره، وله علم وحكمة ومعرفة، ونباهة وبالغة وفصاحة وقال أبو العباس الغربيين يف كتاب عنوان الدراية عند
ورحل إىل العدوة، وسكن جباية مدة، ولقيه من أصحابنا ناس كثري، وأخذوا عنه، وانتفعوا به يف فنون خاصة له، 

مشاركة يف معقول العلوم ومنقوهلا، ووجاهة لسان، وطالقة قلم، وفهم جنان، وهو آخر الفضالء، وله أتباع كثرية 
الفقراء، ومن عامة الناس، وله موضوعات كثرية، موجودة بأيدي الناس، وله فيها ألغاز وإشارات حبروف أيب  من

جاد، وله تسميات خمصوصات يف كتبه هي نوع من الرموز وله تسميات ظاهرة كاألسامي املعهودة، وله شعر يف 
وله من الفضل واملزية، مالزمته لبيت اهللا . ءالتحقيق، ويف مراقي أهل الطريق، وكتابته مستحسنة يف طريقة األدبا

ولقد . احلرام، والتزامه االعتمار على الدوام، وحجته مع احلجاج يف كل عام، وهذه مزية ال يعرف قدرها وال يرام
وكان أصحاب مكة شرفها اهللا، يهتدون بأفعاله، . مشى به للمغاربة حبظ يف احلرم الشريف، مل يكن هلم يف غري مدته

  .دون على مقالهويعتم

قلت، وأغراض الناس يف هذا الرجل متباينة، بعيدة عن االعتدال، فمنهم املوهن املكفر، ومنهم املقلد املعظم، 
والذي يقرب من احلق، أنه كان من أبناء . وحصل لطريف هذين االعتقادين من الشهرة والذياع ما مل يقع لغريه

ته نبيه، ونشأ ترفاً مبجالً، يف ظل جاه، وعز نعمة، مل تفارق معها نفسه األصالة ببلده، ووىل أبوه خطة املدينة، وبي
ونظر يف العلوم العقلية، وأخذ التحقيق عن أيب إسحق ابن دهاق، وبرع يف طريقة الشوذية، . البلد، مث قرأ وشدا

توىل خدمته الكثري من وجترد واشتهر، وعظم أتباعه، وكان وسيماً مجيالً، ملوكي البزة، عزيز النفس، قليل التصنع، ي
وملا توفرت . الفقراء السفارة، أوىل العبا والدقاقيس، وحيفون به يف السكك، فال يعدم ناقداً، وال يفقد متحامالً

دواعي النقد عليه من الفقهاء زياً وانتباذاً وحنلة وصحبة واصطالحاً، كثر عليه التأويل، ووجهت أللفاظه املعاريض، 



رته الوحشة، ولقيه فحول من منتاىب تلك النحلة، قصر أكثرهم عن مداه يف اإلدراك وفليت موضوعاته، وتعاو
واالضطالع، واخلوض يف حبار تلك األغراض، وساءت منه هلم يف املالطفة السرية، فانصرفوا عنه مكظومني يندرون 

مث . كثري من أعالمه خطوبورحل إىل املشرق، وجرت بينه وبني ال. يف اآلفاق عليه من سوء القيلة، ما ال شيء فوقه
نزل مكة شرفها اهللا تعاىل واختارها قراراً، وتلمذ له أمريها، فبلغ من التعظيم الغاية، وعاقه اخلوف من أمري املدينة 

  .املعظمة النبوية، عن القدوم عليها، إىل أن تويف، فعظم عليه احلمل ألجل ذلك، وقبحت األحدوثة
عه، فمن وقف على البد من كتبه، رأى سعة ذرعه وانفساح مدى نظره، ملا شهرته وحمله من اإلدراك أما اضطال

اضطلع به من اآلراء واألوضاع واألمساء، والوقوف على األقوال، والتعمق يف الفلسفة، والقيام على مذاهب 
ية، وجهها وملا وردت على سبتة املسائل الصقلية، وكانت مجلة من املسايل احلكم. املتكلمني، مبا يقضي منه العجب

وحدثين شيخنا أبو . علماء الروم تبكيتاً للمسلمني، انتدب إىل اجلواب عنها، على فىت من سنه، وبديهة من فكرته
الربكات، قال حدثين أشياخنا من أهل املشرق، أن األمري أبا عبد اللهنب هود، سامل طاغية النصارى، فنكث عهده، 

القومس األعظم برومة، فوكل أبا طالب بن سبعني، أخا أيب حممد،  ومل يف بشرطه، فاضطره ذلك إىل خماطبته إىل
املتكلم عنه، واالستظهار بالعقود بني يديه، قال فلما بلغ باب ذلك الشخص املذكور برومة، وهو بلد ال تصل إليه 

م أليب املسلمون، ونظر إىل ما بيده، وسئل عن نفسه، كلم ذلك القس من دنا منه حمله من علمايهم بكالم، ترج
  .طالب مبا معناه، اعلموا أن أخا هذا ليس للمسلمني اليوم أعلم باهللا منه

  دعواه وإزراؤه

فقد ذكروا أنه قال، وقد مر . وقد شهر عنه يف هذا الباب كثري واهللا أعلم باستحقاقه رتبة ما ادعاه أو غري ذلك
أليب احلسن الششتري عندما لقيه، وقد  وقال.ذكر الشيخ أيب مدين رمحه اهللا، شعيب عبد عمل، وحنن عبيد حضرة

سأله عن وجهته، وأخربه بقصده الشيخ أبا أمحد، إن كنت تريد اجلنة فشأنك ومن قصدت، وإن كنت تريد رب 
وأما ما ينسب إليه من آثار . اجلنة فهلم إلينا، ويف كتاب البد ما يتشوف إليه من هذا الغرض عند ذكره حكماء امللة

  .كثريالسيمياء والتصريف ف
  تواليفه

وتواليفه كثرية تشذ عن اإلحصاء، منها املسمى بالبد بد العارف، وكتاب الدرج، وكتاب الصفر، واألجوبة اليمنية، 
وأما رسايله يف األذكار، كالنورية يف ترتيب السلوك، ويف الوصايا والعقايد فكثري، يشتمل على . والكل واإلحاطة

سالم اهللا عليك مث سالم . سالم اهللا عليك ورمحته: ع، كقوله من رسالةما يشهد بتعظيم النبوة، وإيثار الور
سالم اهللا ورمحته املمتدة على عواملك كلها، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، وصلى اهللا عليك . مناجاتك

. ورمحانيته كصالة إبراهيم من حيث شريعتك، وكصالة أعز مالئكته من حيث حقيقتك ، وكصالته من حيث حقه
السالم عليك يا قياس الكمال، ومقدمة السعد، ونتيجة احلمد، وبرهان احملمود، ومن إذا . السالم عليك يا حبيبه

نظر الذهن إليه قد أنعم العيد، السالم عليك يا من هو الشرط يف كمال األولياء، وأسرار مشروطات األزكياء 
مقام الرسل واألنبياء، وزاد رفعة، واستوىل على ذوات املأل األعلى، السالم عليك يا من جاوز يف السماء . األتقياء

ومل يسعه يف وجهته تلك إال مالحظة الرفيق األعلى، وذلك قوله، سبح اسم ربك األعلى إىل األخرى واألوىل، ال 
نظر حتته من إىل اآلخرة واألوىل، وبلغ الغاية واملطلوب، اليت عجزت عنه قوة ماهية النهى، وزاد بعد ذلك، حىت 

  .ينظر دونه سدرة املنتهى، إىل استغراق كثري، أفضى إىل حال من مقام



حفظكم اهللا، حافظوا على الصلوات، وجاهدوا النفس يف اجتناب الشهوات، : ومن وصاياه خياطب تالميذه وأتباعه
جات السنية، وال تغفلوا وكونوا أوابني، توابني، واستعينوا على اخلريات مبكارم األخالق، واعملوا على نيل الدر

عن األعمال السنية، وحصلو خمصص األعمال اإلهلية ومهملها، وذوقوا مفصل الذات الروحانية وحمملها، والزموا 
املودة يف اهللا بينكم، وعليكم باالستقامة على الطريقة، وقدموا فرص الشريعة على احلقيقة، وال تفرقوا بينهما، ألهنما 

واكفروا باحلقيقة اليت يف زمانكم هذا، وقولوا عليها وعلى أهلها لعنة اهللا، ألهنا حقيقة كما مسى من األمساء املترادفة، 
اللديغ سليما، وأهلها مهملون حد احلالل واحلرام، مستخفون بشهر الصوم واحلجج وعاشوراء واإلحرام، قاتلهم 

  .اهللا أىن يؤفكون
نة أهل السنة ويوافق طاعة رب العزة واملنة، ويؤمن باحلشر واعلموا أن القريب إيل منكم، من ال خيالف س: ومنها

والنار واجلنة، ويفضل الرؤية على كل نعمة، ويعلم أن الرضوان بعدها، أجل كل رمحة، مث يطلب الذات بعد األدب 
، مع الصفات واألفعال، ويغبط نفسه باملشاهدة يف النوم والربزخ واألحوال، وكل خمالف سخيف، متهم منه الفساد
وإن كان من إخوانكم، فاهجروه يف اهللا، وال تلتفتوا إليه، وال تسلموا له يف شيء، وال تسلموا عليه حىت يستغفر 
اهللا العظيم مبحضر الكل منهم، ويرضى عن نفسه وحاله وعنكم، وخيرج من صفاته املذمومة، ويترك نظام دعوته 

كل خمالف متخلف العقل واللسان، وال نسبة بيين وبينه وأنا مذ أشهدت اهللا العظيم، أين قد خرجت من . احملرومة
  .يف الدنيا واآلخرة، فمن زل قدمه يستغفر اهللا، وال خيدعه قدمه، وأمثال هذا كثري

  دخوله غرناطة

أخربين غري واحد من أصحابنا املعتنني هبذا، أنه دخل غرناطة يف رحلته، وأظنه جيتاز إىل سبتة، وأنه حل وسطه، على 
  .فقراء، برابطة العقاب من خارجها، يف مجلة من أتباعهاصطالح ال

  شعره
  :وشعره كثري، مما حضرين منه اآلن قوله

  واألمر أوضح من نار على علم... كم ذا متوه بالشعبني والعلم 
  وعن زرود وجرين بذي سلم... وكم تعري عن سلع وكاظمة 

  وعن هتامة هذا فعل متهم... ظللت تسئل عن جند وأنت هبا 
  وتسأهلا عنها سؤالك وهم جر للعدم... احلي حىت وال سوى ليلى  يف

  وفاته
  .تويف مبكة شرفها اهللا تعاىل يوم اخلميس التاسع لشوال من عام تسعة وستين وستماية

فيما يسمى بإحدى عيون اإلسالم من األمساء العينية وهم عتيق وعمر وعثمن وعلي، وأوال األمراء وامللوك وهم ما 
  أصلي وغريببني طارئ و

  عمر بن حفصون

  بن عمر بن جعفر اإلسالمي بن كسمسم بن دميان

  .ابن فرغلوش بن أذفونش كبري الثوار، وعظيم النتزين، ومنازع اخللفاء باألندلس
  أوليته وحاله



 قال صاحب التاريخ، أصله من رندة، من كورة تاكرنا، وجده جعفر إسالمي، وانتقل إىل رندة، ألمر دار عليه هبا يف
أيام احلكم بن هشام، فسكن قرية طرجيلة من كورة ريه اجملاورة حلصن أوطة، فاستوطن هبا، وأنسل هبا عمر، مث 

وملا ترعرع . مث أنسل عمر هذا الثاير مع أخوة له، منهم أيوب وجعفر. أنسل هبا عمر حفصاً، وفخم فقيل حفصون
عن مواضعهما فزاال عن وطنهما، فذكر أنه مل ميسك من  عمر، ظهر له من شراسته وعتوه، ما مل يعدم معه أبواه هرباً

حني كان عن أحد ممن ناظره، وال سكت عن أقبح ما ميكن من السب ملن عاتبه، وأنه قتل أحد جريانه على سبب 
  .يسري دافعه عنه، فتغرب لذلك عن املوضع زماناً

صار يتهرب عند خياط كان من أهل ريه، فبينا وذكر ابن القوطية، أن عامل ريه، عاقبه يف جناية، وفر إىل العدوة، و
هو جالس يف حانوته يوماً، إذ أتاه شخص بثوب يقطعه، فقام إليه اخلياط، فسأل ذلك الشخص اخلياط عن عمر 

فقال له هو رجل من جرياين، فقال الشيخ مىت عهدك بريه، فقال له، منذ أربعني يوماً، فقال له، أتعرف جبالً يقال له 
مث قال، تعرف فيما جياوره . أنا ساكن عند أهله، فقال أله حركة، قال ال، قال الشيخ قد أذن ذلك ببشتر، فقال

رجالً يقال له عمر بن حفصون، ففزع من قوله، فأحد الشيخ النظر فيه وقال، يا منحوس، حتارب الفقر باإلبرة، 
ره، وأخذ خبزه يف كمه، ورجع إىل إرجع إىل بلدك، فأنت صاحب بين أمية، وستملك ملكاً عظيماً، فقام من فو

فداخل الرجال، حىت ضبط اجلبل املذكور، وانضوى إليه كل من يتوقع التهمة على نفسه، أو تشهره إىل . األندلس
مث متلك حصن أوطة وميجش، مث تلمك . االنتزاء بطبعه، وضم إىل القلعة كل من كان حوهلا من العجم واملولدين

ره، حىت متلك كورة ريه، واخلضراء، وإلبرية، إىل بسطة وأبدة وبياسة وقربة، إىل كل مث اتسع نظ. قمارش وأرجدونة
حصن بلى، املطل على قرطبة، وأشرق اخلالفة بريقها، وقطع الزمان من استكانة إىل عهد، وكشف الوجه يف ختر، 

خلاليف والقواد، وتشمري الساعد عن حرب، وحسر اللثام عن أيد وبسطة وشد احلزام على جهد وصرب ونازله ا
فلم حيل بطايل، وأصابته جراحات مثخنة يف الوقايع وأصبحت فتنته مسر الركاب، وحديث الرفاق، شدة أسر، 
وثقل وطأة، وسعة ذرع، واتصال حبل، وطول إمالء، استغرق هبا السنني، وطوى األعمار، وأورث ذلك ولده 

  .ال هوبعده، وعند اهللا جزاء وحساب، وإن امتد املآب، ال إله إ
  دخوله غرناطة وإلبرية

قال ابن الفياض وغريه، ودخل إلبرية مرات، عندما ثار بدعوته، قاتل، وانضوى إىل حصن منتشافر، من إقليم 
برجيلة قيس، يف حنو ستة آالف، وتغلب على حيىي بن صقالة، مث نازله سوار بن محدون أمري العرب بغرناطة، حىت 

عد ومن معه من أهل إلبرية وقايع مستأصلة، ومتلك بعدها بياسة وأبدة، يف أخبار غلبه، وأخذه أسرياً، مث أوقع جب
قال أبو مروان، قصد ابن حفصون حاضرة إلبرية وحصوهنا، وناصب احلرب سواراً، وقد استمد سوار . تطول

وأصيب رجاالت العرب، من كورين جيان وريه وإلبرية، فوقعت اهلزمية على ابن حفصون، وجرح جراحات مثخنة، 
مجاعة من فرسانه، وانقلب منهزماً، فغضب عند ذلك على أهل إلبرية فأغرمهم مغرماً فدحهم، واستعمل عليهم، 

حفص بن الرة، فلم يزل لعمل احليل على سوار، حىت أوقع به، وأتى جبثته إىل إلبرية، ومحل رأسه إىل ببشتر، 
ر، وغلب أكثر املدن، ما بني املوسطة والغرب، وأحدق واستشرى داؤه، وأعيا أمره، فاتصل ملكه بالقواعد واألقطا

وملا . ملكه بقرطبة، وحجر عليها اخليل من حصن بلى، من حصون قربة، فجلت الكنبانية، وامتد إىل بنيان املعاقل
رأى األمري حممد ما أحاط به منه، تأهب إىل غزوه، ونزل حصن بلى، وناهضه، فأوقع به، وهزمه وأجلأه إىل أن سلم 

ويف ذلك . حصنه، فلما خرج منه مبن معه، تطريهم ريح الفرار والسيوف تأخذهم، استوىل اخلليفة على احلصن يف
  :يقول أمحد بن عبد ربه، شاعر دولتهم



  تدع للكفر رأساً يف ثبج... وله يوم بلى وقعة مل 
  نفعاً من رهبة حيث بلج... مل جيد إبليس يف حومتها 
  فح األمواج خمض اللججكا... دفعتهم محلة السيل إىل 
  وعلى اإلسالم يا عام تتج... فتح اهللا على الدين به 

  .مث استخلص مدينة إستجة. وكان هذا الفتح سنة سبع وسبعني ومائتني
  وفاته

قال، ومن هذا العهد، أدبر أمر ابن حفصون، وتوقف ظهوره، بعد ختبط شديد، وجلاج كبري، وشر مبري، وكانت 
زائه على عهد اخلليفة عبد الرمحن يف سنة ست وثالمثائة، بعد مرض مشل النفخ به جسده، وفاته ببشتر، موضع انت

وعلى حفص انقرض . حىت تشقق جلده، وانتقل أمره إىل ولده جعفر، مث إىل ولده سليمان، مث إىل ولده حفص
  .أمرهم

  عمر بن حممد التجييب

  بن عبد اهللا بن حممد بن مسلمة التجييب

صل، من مكناسة اجلوف، األمري بالثغر الغريب، امللقب من ألقاب السلطنة باملتوكل على اهللا، يطليوسي، مكناسي األ
  .املكىن بأيب حممد، املنبز بابن األفطس

  أوليته
قال ابن حيان، كان جدهم عبد اهللا بن مسلمة املعروف بابن األفطس، أصله من فحص البلوط، من قوم ال يدعون 

مث كان هذا الصقع الغريب، بطليوس . املعرفة التامة، والعقل، والدهاء، والسياسةنباهة، غري أنه كان من أهل 
. وأعماهلا، وشنترين واألشبونة، ومجيع الثغر اجلويف يف أمر اجلماعة، رجل من عبيد احلكم املستنصر، يسمى سابور

بر أمره إىل أن هلك سابور، فلما وقعت الفتنة، وانشقت العصا، انتزى سابور على ما كان بيده، وكان عبد اهللا يد
وترك ولدين مل يبلغا احللم، فاشتمل عبد اهللا على األمر، واستأثر به على ولديه، فحصل على ملك غرب األندلس، 
واستقام أمره، إىل أن مضى بسبيله، وأعقبه ابنه املظفر حممد بن عبد اهللا، وكان ملكاً شهرياً عاملاً شجاعاً أديباً، وهو 

  .كبري املسمى باملظفري، فاستقامت أموره إىل أن تويف فقام بأمره ولده عمر هذا املترجم بهمؤلف الكتاب ال
  حاله

قال ابن عبد امللك، كان أديباً بارع اخلط، حافظاً للغة، جواداً، راعياً حقوق بلده، مواخياً هلم، حمبباً فيهم، مرت هلم 
  .معه أيام هدنة وتفضل إىل حني القبض عليه

ملك جند الكتائب واجلنود، وعقد األلوية والبنود، وأمر األيام فائتمرت، وطافت بكعبته :  قالئدهوقال الفتح يف
اآلمال واعتمرت، إىل لسن وفصاحة، ورحب جناب للوافدين وساحة، ونظم يزرى بالدر النظيم، ونثر تسرى رقته 

وجمتمع، راقت إشراقاً وتبلجاً، سري النسيم، وأيام كأهنا من حسنها مجع، وليال كان فيها على األنس حضور 
وسالت مكارمه فيها أهناراً وخلجاً، إىل أن عادت األيام عليه مبعهود العدوان، ودبت إليه دبيبها لصاحب اإليوان، 

  .وانربت إليه انرباءها البن زهري وراء عمان
  شعره



  بلغه أنه ذكر يف جملس املنصور حيىي أخيه بسوء، فكتب إليه مبا نصه
  ينيطون يب ذماً وقد علموا فضلي... ال أنعم اهللا باهلم فما باهلم 

  وإين ال أرجو أن يسيئهم فعلي... يسيئون يل يف القول جهالً وضلة 
  إىل غاية العلياء من بعدها رجلي... لئن كان حقاً ما أذاعوا فال مشت 

  ومل أمنح العافني يف زمن احملل... ومل ألق أضيايف بوجه طالقة 
  وورد التقى مشي وحرب العدى نقلي... كل غريبة وكيف وراحي درس 

  وعند الرضى أحلى جىن من جىن النحل... وإىل خلق يف السخط كالشرى طعمه 
  كؤوس القلى مهالً رويدك بالعل... فيا أيها الساقي أخاه على النوى 
  فمثلي ال يقلي ومثلك ال يقلي... نلطفئ ناراً أضرمت يف صدورنا 

  فقل يل ملن أشكو صنيعك يب قل يل... ت شاكياً وقد كنت تشكيين إذا جئ
  سأشكوك يوم احلشر للحكم العدل... فبادر إىل األوىل وإال فإنين 

  :وكتب جواباً أليب حممد بن عبدون مع مركوب عن أبيات ثبتت يف القاليد
  على خفية من عيون البشر... بعثت إليك جناحاً فطر 

  سيج الشجريف ظل من ن... على ذلل من نتاج الربوق 
  فمن غاب كان كمن قد حضر... فحسيب ممن نأى ومن دنا 

قال الفتح، أخربين الوزير أبو أيوب بن أمية، أنه مر يف بعض أيامه بروض مفتر املباسم، معطر الرياح النواسم، 
ورقة كرنب  فلما حصل من أنسه يف وسط املدى، عمد إىل. فارتاح إىل الكون به بقية هناره، والتنعم ببنفسجه وهباره

  :قد بللها الندى، وكتب فيها بطرف غصن، يستدعي الوزير أبا طالب بن غامن أحد ندمائه، وجنوم مسائه
  واسقط سقوط الندى علينا... أقبل أبا طالب إلينا 

  ما مل تكن حاضراً لدينا... فنحن عقد بغري وسطى 

  نثره

هناية من هناية اآلداب، قال، كان ليلة مع خواصه وهو أشف من شعره، وإنه لطبقة تتاقصر عنها أفذاذ الكتاب، و
لألنس معاطياً، وجمللس كالشمس واطياً، قد تفرغ للسرور، وتفرغ عيشاً كاألمل املزرور، واملىن قد أفصحت 
ورقها، وأومص برقها، والسعد تطلع خمايله، وامللك يبدو زهوه وختايله، إذ ورد عليه كتاب بدخول أشبونة يف 

ها يف سلك مجاعته، فزاد يف مسرته، وبسط من أسرته وأقبل خدامه، وأسبل نداه على جلسائه طاعته، وانتظام
وندامه، فقال له ابن خرية، وكان يدل بالشباب، وينزل منه منزلة األحباب، ملن توليها، ومن يكون واليها، فقال له، 

مل يسوغ : ، وال توقف له كلمأنت، فقال فاكتب اآلن بذلك، فاستدعى الدواة والرق، وكتب وما جف له قلم
أولياء النعم، مثل الذي سوغتموه من التزام الطاعة، والدخول يف هنج اجلماعة، وذلك ال آلوكم ونفسي فيكم 

نصحاً فيمن أختريه، للنيابة عين يف تدبريكم، والقيام بالدقيق واجلليل من أموركم، وقد وليت عليكم، من مل أوثر 
لى بواعث التجريب، وال فوات التخصص، على لوازم التمحيص، وهو الوزير القائد واهللا فيه دواعي التقريب، ع

أبو عبد اهللا بن خرية، ابين دربة، وبعضي صحبة، ونشأيت سكة وقرية، وقد رمست له من وجوه الذب واحلماية، 
ه من ال عون إال من ومعامل الرفق والرعاية، ما التزم االستيفاء بعهده، والوقوف جبده عند حده، واملسؤول يف عون



ويفشو من قبلكم . عنده، ولن أعرفكم من محيد خصاله، وسديد فعاله، إال مبا سيبدو للعيان، ويزكو مع االمتحان
ولذي النفوس والكربة إبناً، ما . إن شاء اهللا على كل لسان، وقد حددت له أن يكون لناشئكم أباً ولكهلكم أخاً

وأما من شق العصا، وبان عن الطاعة، وظهر منه املراد . اد، وركوب االنقيادأعنتموه على هذا املراد، ولزوم اجلو
واهلوى، فهو القصي منه، وإن مت إليه بالرحم الدنيا، فكونوا خري رعية، بالسمع والطاعة يف مجيع األحوال، يكن 

  .لكم بالرب واملواالة خري وال إن شاء اهللا عز وجل
  وصوله إىل غرناطة

بن عباد، ملا قبض يوسف بن تاشفني على صاحبها ونزل باملشيجة من خارجها يف رجب من وصلها صحبة حليفه ا
عام ثالثة ومثانني وأربعمائة وراهبما األمر، كما تقدم يف ذكر املعتمد بن عباد، فتعجال الرجوع إىل وطنهما حبيلة 

  .دبراها
  نكبته ووفاته

اد يف اخللع عن ملكه، وضيقت اخليل على أطرافه وانتزعتها، وملا اشتد خوفه من أمري ملتونة، ورأى أنه أسوة ابن عب
داخل طاغية الروم، وملكه من مدينة األشبونة، رغبة يف دفاعه عنه، فاستوحشت لذلك رعيته، وراسلت اللمتونيني، 

واقتحمت عليه مدينة بطليوس، واعتصم بالقصبة، وخانه احملاربة، فدخلت عليه عنوة، وتقبض عليه وعلى بنيه 
واستخرج ما كان . وبادر إعالم األمري سري بن أيب بكر، فلحق هبا. بيده، وحتصلوا يف ثقاف قائد اجليش اللمتوينوع

عند املتوكل من املال والذخرية، وأزعجه إىل إشبيلية مع ابنني له، فلما جتاوز وبعد عن حضرته، أنزل وقيل له تأهب 
كان ذلك، وقتال صرباً بني يديه، مث ضرب عنقه، وذلك صدر سنة للموت، فسأل أن يقدم ابناه حيتسبهما عند اهللا، ف

  .سبع وثنانني واربعمائة، وانقرضت دولة بين األفطس
  :وممن رثاهم، فبلغ األمد وفاء وشهرة وإجادة، أبو حممد عبد اجمليد ابن عبدون بقصيدته الفريدة

  فما البكاء على األشباح والصور... الدهر يفجع بعد العني باألثر 
  عن نومة بني ناب الليث والظفر... أهناك أهناك ال آلوك موعظة 

  والبيض والسمر مثل البيض والسمر... فالدهر حرب وإن أبدى مساملة 
  يد الضراب وبني الصارم الذكر... وال هوادة بني الرأس تأخذه 
  فما صناعة عينيها سوى السهر... فال تغرنك من دنياك نومتها 

  من الليايل وخانتها يد الغري... عثرتنا ما لليايل أقال اهللا 
  منا جراح وإن زاغت عن البصر... يف كل حني هلا يف كل جارحة 

  كاألمي ثار إىل اجلاين من الزهر... تسر بالشيء لكن تغربه 
  مل تبق منها وسل ذكراك من خرب... كم دولة وليت بالنصر خدمتها 
  ى األمالك ذا أثروكانت غصباً عل... هوت بداراً وفلت غرب قاتله 

  ومل تدع لبين يونان من أثر... واسترجعت من بين ساسان ما وهبت 
  عاد وجرهم منها ناقص املرر... وأتبعت أختها طسماً وعاد على 
  وال أجارت ذوي الغايات من مضر... وما أقالت ذوي اهليئات من مين 

  فما التقى رائح منهم مببتكر... ومزقت سبأ يف كل قاصية 
  مهلهالً بني مسع األرض والبصر... يف كليب حكمها ورمت  وأنفذت



  وال ثنت أسداً عن رهبا حجر... ومل ترد على الضليل صحته 
  عبساً وعضت بين بدر على النهر... ودوهت آل ذبيان وإخوهتم 
  يد ابنه أمحر العينني والشعر... وأحلقت بعدي بالعراق على 

  د إىل مرو فلم حيربيزد جر... وأهلكت أبرويزا بابنه ورمت 
  وأحلقت طلحة الفياض بالعفر... وأشرفت حببيب فوق قارعة 

  من غيلة محزة الظالم للجزر... ومزقت جعفراً بالبيض واختلست 
  عنه سوى الفرس مجع الترك واخلزر... وبلغت يزدرجرد الصني واختزلت 

  ذي حاجب عنه سعداً يف ابنة الغري... ومل ترد مواضي رستم وقنا 
  إىل الزبري ومل تستحي من عمر... ت شيب عثمان دماً وخطت وخضب

  ومل تزوده إال الضح يف الغمر... وما رعت أليب اليقظان صحبته 
  وأمكنت من حسني راحيت مشر... وأجزرت سيف أشقاها أبا حسن 

  فدت علياً مبن شاءت من البشر... وليتها إذ فدت عمراً خبارجة 
  أتت مبعضلة األلباب والفكر... سن ويف ابن هند ويف ابن املصطفى ح

  وبعضنا ساكت مل يؤت من حصر... فبعضنا قائل ما اغتاله أحد 
  ومل ترد الردى عنه قنا زفر... وعمت بالردى فودى أيب أنس 
  يبؤ بشسع له قد طاح أو ظفر... وأردت ابن زياد باحلسني فلم 

  وزر كانت هبا مهجة املختار يف... وأنزلت مصعباً من رأس شاهقة 
  راعت عياذته بالبيت واحلجر... ومل تراقب مكان ابن الزبري وال 

  ليس اللطيم هلا عمرو مبنتصر... ومل تدع أليب الزيان قاضبة 
  تبق اخلالفة بني الكاس والوتر... وأظفرت بالوليد بن اليزيد ومل 

  وأمحر قطرته نفحة القطر... حبابة حب رمان أمل هبا 
  عن رأس مروان أو أشياعه الفجر... ة ومل تعد قضب السفاح نابي

  دم يثج آلل املصطفى هدر... وأسبلت دمعة الروح األمني على 
  والشيخ حيىي بريق الصارم الذكر... وأشرقت جعفراً والفضل ينظره 

  جلعفر بابنه باألعبد الغدر... وأخفرت يف األمني العهد وانتدبت 
  نتصروأسلمت كل منصور وم... وروعت كل مأمون مؤمتن 
  بذل زباء من بيض ومن مسر... وأعثرت آل عباس لعاهلم 

  مبا تأكد للمعتز من مرر... وال وفت بعهود املستعني وال 
  وأشرقت بقذاها كل مقتدر... وأوثقت يف عراها كل معتمد 
  مراحل والورى منها على سفر... بين املظفر واأليام ما برحت 

  ليلة يف سالف العمرمبثله ... سحقاً ليومكم يوماً وما محلت 
  من لألسنة يهديها إىل الثغر... من لألسرة أو من لألعنة أو 
  من للسماحة أو للنفع والضرر... من للرياعة أو من للرباعة أو 



  أطراف ألسنها بالعي واحلصر... من للظيب وعوايل اخلط قد عقدت 
  أعجب بذاك وما منها سوى ذكر... وطوقت باملنايا السود بيضهم 

  أو قمع آزفة تعيي على القدر... فع كارثة أو دفع حادثة أو ر
  وحسرة الدين والدنيا على عمر... ويح السماح وويح اجلود لو سلما 

  تعزى إليهم مساحاً ال إىل املطر... سقت ثرى الفضل والعباس هامية 
  وكل ما طار من نسر ومل يطر... ثالثة ما ارتقى النسران حيث رقوا 

  عين مضى الدهر مل يربع ومل حير... ر منذ نأوا ثالثة كذوات الده
  حىت التمتع باآلصال والبكر... ومر من كل شيء فيه أطيبه 

  قلوبنا وعيون األجنم الزهر... من للجالل الذي عمت مهابته 
  على دعائم من عز ومن ظفر... أين اإلباء الذي أرسوا قواعده 
  منهم على كدر فلم يرد أحد... أين الوفاء الذي أصفوا شرائعه 
  عنها استطارت مبن فيها ومل تقر... كانوا رواسي أرض اهللا مذ نأوا 

  هذي اخلليقة تاهللا يف سدر... كانوا مصابيحها دهراً فمذ خبوا 
  منه بأحالم عاد يف خطا اخلضر... كانوا شجى الدهر فاستهوهتم خدع 
  حرومل يكن ليلها يفضى إىل س... من يل وال من هبم إن أظلمت نوب 

  ومل يكن ورودها يفضي إىل صدر... من يل وال من هبم إن طبقت حمن 
  وأخفيت ألسن اآلثار والسري... من يل وال من هبم إن عطلت سنن 

  لو أن ديناً على األيام ذي عسر... ويلمه من طلوب الثأر مدركه 
  تسليم مرتقب لألجر منتظر... على الفضائل إال الصرب بعدهم 

  والدهر ذو عقب شىت وذو غري... ختها طمع يرجو عسى وله يف أ
  على احلسان حصى الياقوت والدرر... قرطت آذان من فيها بفاضحة 
  شقاشقاً هذرت يف البدو واحلضر... سيارة يف أقاصي األرض قاطعة 

  من املسامع ما مل يقض من وطر... مطاعة األمر يف الباب قاضية 
  ومن الغرباء

  عثمن بن عبد الرمحن

  .بن يغمراسن الدايل بتلمسان، يكىن أبا سعيدبن حيىي 

  حاله

كان شيخاً خميالً بسمة اخلري، متظاهراً بالنسف، بقية آل زيان، متقدماً يف باب الدهاء والذكر، بالغاً أقصى املبالغ يف 
 سكن غرناطة ووادي آش، وولد بغرناطة، وكان أبوه ممن هلك يف وقيعة فرتونة، فارتزق مع اجلند الغريب. ذلك

بديواهنا يف حجر أبيه وبعده، مث ثىن عنانه إىل وطنه، وختطته املتالف عند تغلب السلطان صاحب املغرب على بلده 
وكان ممن مشله حصار اجلزيرة، ووصل قبله ممداً مع اجليش . تلمسان، وغاص يف عرض من هتنأ اإلبقاء من قبيله



واترهم السلطان أيب احلسن اهلزمية بظاهر القريوان، وبعد وملا جرت على . الغريب جبيش غرناطة عند منازلة القلعة
الطمع يف انتشاله وجربه، وحلق كل بوطنه، حوم الفل من بين زيان على ضعفهم، ومذ رحل عنه السلطان القامي 
مبلك املغرب أبو عنان، إىل حمل األمر ودار امللك، وسد تلمسان بشيخ من قبيلتهم يعرف بابن حرار، له شهرة 

اخ لتنسيق رياح االختالف، فذ يف إدارة احليلة، وإحالة قداح السياسة، رأس الركب احلجازي غري ما مرة، وانتف
وملا هند القوم إىل تلمسان، ناهضهم ابن احلرار مبن استركب من جنده، وانضم إليه من . وحل من امللوك ألطف حملة

يف الثقاف، إىل أن هلك به مغتاالً، واستوىل عثمن بن قومه، فدارت عليهم اهلزمية، وأحيط به، فتملك البلد، وحتصل 
حيىي على املدينة، وانقاد إليه ما يرجع إليها من البالد والقبايل، فثاب هلم ملك مل تكد شعلته تقد حىت خبت، وعلى 
 ذلك فبلغوا يف الزمان القريب، من وفور العدة، واستجادة اآللة، وحسن السرية، ما يقضى منه العجب، وانفرد

عثمن باألمر، وعني أخاه أبا ثابت الزعيم إىل إمارة اجليش، فاستقام الصف، وانضم النشر، وترتبت األلقاب، 
وبادر السلطان باألندلس مفاحتته مهنياً، وللحلف جمدداً، . وقل ما أدبر شيء فأقبل. واستأنفوا الدولة، وتلقفوا الكرة
  :بكتاب من أنشائي من فصوله

وال وزايد بفضل اهللا املرجو يف الشدايد، جلميل العوايد، إال ما شرح الصدور، وأكد بعد الصدر والتحميد، 
السرور، وبسط النفوس، وأضحك الرسن العبوس، من اتساق أمور ذلك امللك لديكم، واجتماع كلمته عليكم، 

اليمن واإلقبال،  وما تعرفنا أن الدولة الزيانية، وصل اهللا لبدورها استيناف الكمال، وأعلى أعالمها يف هضاب
تذكرت الرسايل القدمية األذمة، وألقت إىل قومها باألزمة، وحنت إىل عهدهم على طول النوى، وانشد لسان 
حاهلا، نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى، فأصبح شتيتك بأهلها جمموعاً، وعلم عليائها بأيدي أوليائها مرفوعاً، 

عودها على أغوارها وجنودها مديدة، وقبيلها قد أجنح اهللا يف ومالبس اعتزازها بعد ابتزازها جديدة، وظالل س
ائتالفه أمل اآلمل، ومبتداها مرفوعاً مع وجود العوامل، والكثري من أوطاهنا قد سلكت مسلكها يف الطاعة، 

ا، وتبادرت إىل استباق فضيلة الوفاق حبسب االستطاعة، فعظم االستبشار بأن كان لكم ما هلا، ويف إيالتكم انتياهل
وقلنا موارث وجب، . من غري ان يعلق باسباهبا من ليس من أرباهبا، ويطمع يف اكتساهبا من مل يكن يف حساهبا

وعاصب حجب، وركب علج من بعد القفول، ومشس طلعت من بعد األفول، وجيد حلى بعد ما اشتكى العطل، 
ما رجع، وقضية انصرف دليلها عن  وغرمي قضى بعد ما مطل، وطرف تنبه بعد ما سجع، ودرى استقام سريه عقب

حدود القواطع، وطرحت عليه أشعة السعود السواطع، ال بل عبد أبق لقدر سبق، حىت إذا راجع هناه، وعذله العقل 
وعلمنا أن الدولة اليت عرفنا مكارمها، قد دالت، والغمامة اليت . وهناه، جنح بعد هجره، إىل كنف من نشأ يف حجره

ثالت، فجرينا يف املسرة ملء األعنة، وشاركنا يف شكر هذه املنة، وأصدرنا إليكم هذا اخلطاب شكرنا مواقعها قد ان
مهنياً، وعن الود الكرمي والوالء الصميم منبيا، ويف تعزيز ما بني األسالف، جدد اهللا عليهم مالبس الرضوان معيداً 

عذار واضحة، وأدلتها راجحة، وللضرار أحكام مبدياً، وإن تأخر منه الغرض،وقضى هبذا العهد واجبه املفترض، واأل
متضى، والفروض للفوات تقضى، فكيف واالعتقاد اجلميل مسري مسكن، والوقت واحلمد هللا متمكن، وما برحنا يف 
مناط اجتهاد، وترجيح استشهاد، واألخبار يضطرد مفهومها، واأللفاظ ال يتخصص عمومها، واألحاديث جيول يف 

فلما حتققنا األمر من قصة، وتعاضد قياسه بنصه، مل نقدم على . يلزم العمل ما مل يصح اخلربمتعارضها النظر، وال 
املبادرة عمالً، وبينا لكم من حسن اعتقادنا ما كان جممال، فليهن تلك اإليالة ما استأنفته من شباهبا، وتسربلته من 

  .راًجديد أثواهبا، وليستقبل العيش خضراً، والدهر معتذراً، والسعد مسف
ومتادى ملكه من الثامن والعشرين جلمادى اآلخرة من عام تسعة وأربعني وسبعماية إىل أن استوسق ملك املغرب 



للسلطان أيب عنان، واستأثر إليه أبيه، وحترك إىل منازلة تلمسان يف مجادى اآلخرة عام ثالثة ومخسني وسبعماية، 
ليه سلطاهنا املذكور، مؤثراً اإلصحار على االجتحار، وكسر مجعهم، واستوىل على ملكهم حسبما يأيت، وبرز إ

واللقاء على االحنصار، وكانت بني الفريقني حرب ضروس، ناشب الزيانيون حمالت املغرب القتال، مبوضع يعرف 
بإنكاد، على حني غفلة، وبني يدي شروع يف تنقل وسكون، وتفرق من احلامية يف ارتداد اخلال، وابتغاء املاء، فلم 

إال إطالل الرايات، وطلوع نواصي اخليل، فوقع الصراخ، وعال النداء، وارتفع القتام، وبادر السلطان مبن معه يرع 
من اخلالصة، وروم الركاب الصدمة، ومضى قدماً، وقد طاش اخلرب هبزميته، وفعاثت العربان يف حملته، وكانوا على 

  .األحدوثة األموال أعدى من عدوه، وفر الكثري إىل جهة املغرب بسوء

وملا تقاربت الوجوه، وصدق املصاع، قذف اهللا يف قلوب الزيانيني الرعب، واستوىل عليهم اإلدبار، فاهنزموا أقبح 
هزمية، وتفرقوا شذر مذر، واختفى سلطاهنم عثمن املترجم به، وذهب متنكراً وقد ترجل، فعثر عليه من الغد، وأويت 

والئذين جبناب عفوه، وتنكبها . لمسان، وقد تلقاه أهلها معلنني بطاعتهبه فشد وثاقه، وأسرع السلطان اللحاق بت
ودخل السلطان تلمسان يف يوم األحد، . اجليش املفلول، لنظر األمري أيب ثابت، فاستفر بأحواز جزاير بين مزغناي

مة يف اتباع احلادي عشر من ربيع األول عام ثالثة ومخسني وسبعماية، وتدامر بنو مرين، واستدركوا دحض الوص
أضدادهم احملروبني، فكان اللقاء بينهم، وبني اجليش املفلول وحكم اهللا باستيصاهلم، فمضى عليهم السيف،وأويت 
بزعيمهم الزعيم، فاحتمل مع أخيه يف ملة من أوليائهم، ونفذ األمر ألقتاهلم من بين حرار بأخذ حقهم، فقتل عثمن 

، وأحلق هبما عميد الدولة حيىي بن داود، بعد أن استحضر عثمن بني يدي والزعيم رمحهما اهللا خبارج تلمسان ذحباً
وانقضى أمر كرهتم الثانية، وخلت منهم . السلطان، وامسع تأنيباً، حسن عنه دوابه، مبا دل على ثبات وصرب

ن مقتل واهللا يعطي ملكه من شاء سبحانه ال إله إال هو، وكا. األوطان، وخلصت لبين مرين اجلهة،وصفت العمالة
  .عثمن وأخيه يف أوايل شهر ربيع اآلخر عام ثالثة ومخسني وسبعماية

  علي بن محود

  بن ميمون بن محود بن علي بن عبيد اهللا بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن

  .حسن بن علي بن أيب طالب
  .دين اهللاأول ملوك بين هاشم باألندلس، يكىن أبا احلسن، ويلقب من األلقاب السلطانية، بالناصر ل

  حاله
كان شهماً لبيباً، جريء اللقاء، باطش السيف، شديد السطوة، أمسر، أعني، حنيف اجلسم، طويل القامة، حاد 

  .الذهن، من أويل احلزم والعزم
  خالفته

ذكروا أن هشام بن احلكم، ملا ضيق به احلجر، كتب إليه يف السر بعهد واليته، وأهله لألخذ بثاره، فكان كذلك، 
البحر من سبتة، مظهراً القيام بنصر هشام عندما خلع، فاحناش غليه كثري من الناس، وقصد قرطبة، وبرز إليه وأجاز 

اخلليفة سليمن خالع هشام ومغتاله، فظهر عليه علي بن محود وهزمه، ودخل قرطبة، فقتل سليمن، وحبث عن 
ة، لقهره من كان لنظره من الربارة، وإمضاء وأنس به أهل قرطب. هشام، وقد فات فيه األمر، وتسمى بأمري املؤمنني

وكان األغلب عليه السخاء . قال املؤرخ، فربقت للعدل يومئذ بارقة، مل تكد تقد حىت خبت. األحكام عليهم



  .والشجاعة
  :ومدحه الكثري من الشعراء، منهم أبو عمر بن دراج، وفيه يقول

  حتن بشجو الغريب الذليل... لعلك يا مشس عند األصيل 
  وكوين رسويل إىل أين الرسول... كوين شفيعي إىل أين الشفيع ف

  وأما دللت فأهدى دليل... فأما شهدت فأزكى شهيد 
  إىل الفاطمي العطوف الوصول... إىل اهلامشي إىل الطاليب 

  وصوله إىل إلبرية
طبة يوم الثالثاء قل، وملا استوسق األمر، واضطرب عليه خريان صاحب أملرية، أغراه وأذن حلربه، فخرج من قر

لثالث عشرة خلت من مجادى اآلخرة من سنة مثان وأربع ماية، وسار إىل أن بلغ وادي آش، وتردفت عليه األمطار 
  .والسيول، وانصرف إىل إلبرية مث إىل قرطبة

  وفاته
 محام قصره، يف. قال املؤرخ، ويف سنة مثان وأربعماية كان مقتل علي بن محود، وذلك أن صقالبته قتلوه مبوضع أمنه

وكانوا ثالثة من أغمار صبيان قصره، منهم جنح وصاحباه، وسدوا باب احلمام عليه، وتسللوا، ومل حيس أحد هبم، 
واستطال نساؤه بقاءه، فدخلوا عليه، ودمه يسيل فصح خرب مقتله، وبعثت زناتة إىل أخيه بإشبيلية، فخاف أن يكون 

خرج جسده، وصلى عليه، وأنفذه إىل سبتة، فدفن هبا، وبين عليه حيلة، حىت كشف عن األمر، وحلق بقرطبة، فأ
  .مسجد هو اآلن بسوق الكتان، وقبض من قاتليه على صبيني عذبا بأنواع العذاب، مث قتال وصلبا

  علي بن يوسف

  بن تاشفني بن توحرت

احلسن، تصري إليه امللك  وينظر اتصال نسبه يف اسم أبيه هو أمري املسلمني بالعدوة واألندلس بعد أبيه، يكىن أبا
  .بالعهد من أبيه عام سبعة وتسعني وأربعمائة، مث وىل أمره يوم وفاته وهو يوم اإلثنني مستهل حمرم عام مخسماية

  حاله

وكان ملكاً عظيماً علي اهلمة رفيع القدر، فسيح املعرفة شهري احللم، عظيم السياسة، أنفذ احلق، واستظهر 
سد الثغور، إىل أن دمهه من أمر الدولة املوحدية ما دمهه، وكل شيء إىل مدى، فأمهل باألزكياء، وواىل الغزو، و

  .السرح، وحالف اإلدبار، وجاز إىل األندلس، وغزا فيها بنفسه، ودخل غرناطة وباشرها
ملكاً قال ابن عذارى، تقدم األمري أبو احلسن لذلك فاستعان باهللا واستنجده وسأله حسن الكفاية فيما قلده، فوجده 

مؤسساً، وجنداً جمنداً، وسلطاناً قاهراً، وماالً وافراً، فاقتفى إثر أبيه، وسلك سبيله، يف عضد احلق، وإنصاف 
املظلوم، وأمن اخلائف، وقمع املظامل، وسد الثغور، ونكاية العدو، فلم يعدم التوفيق يف أعماله، والتسديد يف حسن 

  .أفعاله
  دخوله غرناطة

ويف سنة . قال املؤرخ، قدم علي بن يوسف غرناطة مرات مع أبيه. ة، جاز البحر إىل اجلهادويف سنة مخس ومخسماي
مخس ومخسماية تلوم هبا ريثما تالحقت حشوده، وتأهبت مطوعته وجنوده، فافتتح مدينة طلبرية عنوة مث عرب البحر 



  .عام أحد عشر ومخسماية، فغزى قوملرية
  ظهور املوحدين يف أيامه

، يف سنة أربع عشرة ومخسماية، كان ابتداء أمر الثاير على الدولة، اجلالب للفنت اجلمة، اجلار هلا قال ابن عذارى
قلت، . منذ ثالثني سنة، حىت أقفر املعمور، وأصار الضياء كالدجيور، حممد بن ترمرت السوسي امللقب باملهدي

دبار، إىل أن حما رسومها، وقطع دابرها، وأخباره عجيبة، وما زال أمره يف ظهور، وأمر هذه الدولة، يف ثبار وإ
  .وامللك هللا، يؤيت امللك من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء، سبحانه

  وفاته
قال، ويف سنة سبع وثالثني ومخسماية، تويف أمري املسلمني علي ابن يوسف، لسبع خلون من رجب، ومل يشهر موته 

وعمره إحدى وستون . ، تسعاً وثالثني سنة واشهراًإال خلمس خلون من شوال، فكانت مدته من حني قدمه أبوه
  .سنة، قال ابن محاد، وملا يئس من نفسه، عهد أن يدفن بني قبور املسلمني، ودفن هبا يف مجلتهم، رمحه اهللا

  األعيان والوزراء واألماثل والكربا

  عتيق بن زكريا

  بن مول التحبييب

  .يكىن أبا بكر قرطيب األصل، ميت إىل اإلمارة النصرية بقرىب صهر،
  حاله

كان شهماً جرياً مقداماً، جهورياً، ذا أنفة وشارة، مليح التجند، ظاهر الرجولية، معروف احلق، نبيه الوالية، فصيح 
وىل القيادة مبدينة وادي آش، عقب الريس املنتزى هبا، مث عزل عنها بسعاية . اللسان، مطبوعاً، ذكياً، مؤثراً للفكاهة

وزارتني أيب عبد اهللا ابن احلكيم، فساء ما بينهما لذلك، وأعمل عليه التدبري، مبداخلة األمري رفعت فيه إىل ذي ال
فتم له التوثب على ملك أخيه، وخلعه يوم عيد الفطر من عام مثانية وسبعماية، وقتل الوزير . نصر، وإغرايه باألمر

ارة، وحصل من صنايع احلاين ومتوقعي الضغط، ابن احلكيم بني يديه، وانتهبت منازله، واستقل بعد بالتدبري والوز
على مال عريض، وقام بوظيف الوزارة حمذور الشبا، مرهوب املدية، مسنو الفتكة، فلم ينشب أن عني للرسالة إىل 
باب السلطان ملك املغرب، وسد باب اإلياب لوجهته، وأقام بالعدوة، حتت احلظوة، مشاراً إليه يف وجوه الدولة، 

وقد كان يف ريان حداثته، حلق بطاغية الروم، وركب يف مجلته، وعلقته جارية من بنات . ة والرتبةوزير املداخل
زعماء الروم، لفضل مجاله، وزين شبيبته، ففر هبا حتت محاية سيفه، وحلق ببالد املسلمني، وكانت من أهل األصالة 

از إىل األندلس غازياً، فاستخلصت منه ملزية واجلمال، فاتصل مبحلة أمري املسلمني أيب يوسف بن عبد احلق، وكان ج
احلسن، واستقرت بقصر السلطان، حظية لطيفة احملل، وجد أثر رفدها وانتفع، هو وبنوه بعايد جاهها، وقد هلك 

وقامت ملن خلفه مقام األمومة، فنالوا هبا دنيا عريضة، وباشر باملغرب أهواالً، وخاض يف فنت، إىل أن . السلطان
الكربة، واستولت على بصره الزمانة، وملا ويل الوزارة ولده على عهد سادس األمراء من بين نصر،  أسن، وقيدته

استقدمه يف ربيع الثاين من عام تسعة وعشرين وسبعماية، فقدم شيخاً، قد استثن أدميه واحقوقب، ومسحة الظرف 
انصرف مجيعهم إىل العدوة، فكان ذلك يف مث اقتضى تقلص ظل الوالية عن ولده، . واللوذعية، تتعلق منه بطلل بايد



  .رجب أو أول شعبان من العام، وهبا هلك
  وفاته

  :وكان كثرياً يتمثل بقول الشاعر. تويف مبدينة فاس رابع حمرم عام ثالثني وسبعماية

  فأنزلين نصحي بدار هوان... نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا 
  صح من بعدي بكل لساندون الن... فإن عشت مل أنصح وإن مت فالعنوا 

  .أخربين بذلك شيخنا أبو احلسن بن اجلياب وغريه
  عمر بن حيىي بن حملى البطوي

  يكىن أبا علي
  حاله

كان ميت إىل السلطان ملك املغرب رمحه اهللا، باخلؤولة، وله جرأة وجرم واضطالع باملهمة، إىل نكراء وخفوف إىل 
إىل إيالة السلطان أمري املسلمني أيب يوسف بن عبد احلق من قبل الفتنة، واستسهال العظيمة، وملا تصريت مالقة 

رؤسايها من بين إشقيلولة، استظهر عليها من عمر هذا حبجاج رجاله، وقدمه بقصبتها، وجعل لنظره جيشاً أخشن، 
وداخل السلطان ثاين امللوك من آل نصر، عمر بن حملى هذا بوساطة أخيه طلحة . يقوده رجل من كبار وصفانه

السابق إىل إيالته، فأحكم بينهما صرف مالقة إليه، وانتقال عمر إىل خدمته، معوضاً عن ذلك مبال له بال، مسلماً 
فتم ذلك، وحتمل . إليه حصن شلوبانية، وألخيه طلحة مدينة املنكب، على أرزاق مقررة، وأحوال مرتبة مقدرة

قايد اجليش ومثله من الوجوه، مورياً مبعارضتهم، فسقط ثقات السلطان بقصبة مالقة ليالً مع عمر، واستدعي للغداة 
الغشاء هبم على سرحان، وأخذهم اعتقاله، رهينة استخلص هبا من كان من عياله بالعدوة، وجاء هبا جلواة عارية، 

أعربت عن لؤمه وخبث أمانته، وانتقل له موىف له بعهده، فحل حبصن شلوبانية منتصف عام سبعة وستين وسبعماية، 
بما كتب يل بعض الشيوخ من مسين بقية أهله، واحتل أخوه طلحة مبدينة املنكب، ومل يلبث أن خرج عنها حس

وأقام عمر بشلوبانية وما يليها من العمالة، مظهراً للطاعة متام . للسلطان معوضاً باملال، وأعمل االنصراف إىل احلج
اخلالف وأخيفت الطرق،وحترك السلطان إىل منازلته  العام املذكور، وفسد ما بينه وبني السلطان املذكور، وظهر

ألشهر ثالثة من خالفه، وحاصره أياماص شد فيها منخقه، فلما رأى عزمه، خاطب سلطانه، الذي نزع عنه أمري 
املسلمني أبا يوسف، وعرض احلصن عليه، فبادر إليه باألسطول، فلما احتل مبرسى حصنه، واتصلت به يده، 

أفرج عنه السلطان، وأنبت طعمه فيه، وصرف وجهه إىل حضرته، وبدا لعمر يف أمره، ونشرت عنده بنوده، 
فصرف األسطول متعلالً ببعض األعذار، وأقام على سبيله، واتصل ذلك بالسلطان، فرتب عليه احلصن، وضيق 

جمامثه، فأعياه السبل، وحترك يف صايفة العام إىل منازلته يف عدة عظيمة، وحاصره ورماه باجملانيق، وتتبع هبا 
الصرب،وأعمل احليلة بإظهار اإلنابة، وعرض على السلطان التخلي عن احلصن، وطلب منه أن يوجه لقبضه وزيره، 

وأحظى الرؤساء لديه، وصاحب بنده، فوجههم السلطان يف طايفة من حاشيتهم، وقد أكمن هلم عمر مبعرجات 
برز عمر ليسلم عليهم، ثار هبم رجاله األسودة وغريهم، فلما توسطوا الكمنا، و. الطريق، بني يدي باب القلعة

وقبضوا عليهم مبرأى من السلطان، وأدخلوهم احلصن وعاد السلطان إىل قتاله، فتوعد بقتلهم، وجعلهم بأعلى 
السور، ورمى عليه حبجر، فطرح أحدهم احلني، وعال صراخهم يسترمحون السلطان، فكف عنه، وانصرف 

املهادنة على ختليه عن شلوبانية يف مجلة شروط صعبة، منها العقد له على بنت السلطان وأليام وقعت . مكظوماً



املسماة بشمس، وانتقاله إىل مدينة املنكب، فتم ذلك يف وسط مثانية وستني بعده، ومتادت املهادنة شهوراً أربعة، مث 
هد، وصرف بعد وجهه إىل ثاب خالفه، وضيقت عليه احلصص املرتبة، وخرج للسلطان عن منكب على مال وع

سلطانه، وتطارح عليه، وهو جبزيرة طريف،بعد أن أخذ أمانه، زعموا، وقد كان أخوه طلحة سبق إليه، فاعتقل 
وملا تويف السلطان أبو يوسف، اضطره حاله، وآل أمره إىل العود . مث حل اعتقاله إيثاراً للعفة، ورعياً للمتات. يسرياً

من بين عبد اهللا بن عبد احلق، مطالبو أبيه بدم عمهم، سبقوا مقدمه على السلطان بإيعاز إىل األندلس، وهبا األشياخ 
منه، وقد نزل بقرية أرملة على وادي أفلم، واعتصم منهم بربج فقاتلوه واستنزلوه فقتلوه، فانقضى أمره على هذه 

  الوترية، والبقاء هللا سبحانه
  عامر بن عثمن

  بن إدريس بن عبد احلق

تأيت يف اسم . ة باألندلس، وابن شيخها، يكىن أبا ثابت، أجري جمرى األصليني لوالدته باألندلس أوليتهشيخ الغزا
  .أبيه
  حاله

كان رييساً جليالً، فذاً يف الكفاية واإلدراك، نسيج وحده يف الدهاء والنكراء، مشاراً إليه يف سعة الصدر، ووفور 
داماً، صعب الشكيمة على اهلمة، لني الكلمة، ريش جناح العز، وافر وبعد الغور، باسالً مق. العقل، وانفساح الذرع

جاعالً جفوات أخالقهم دبر أذنه، مهيباً على دماثة . أسباب الرياسة، جمرباً، حمتنكاً، عارفاً بلسان قومه وأغراضهم
ر اإلخوة، اعترافاً بالفضل، توىل األمر بعد أبيه فقام به أمحد قيام، مسلماً لبقية من مسين القرابة وأكاب. وإحلاح سقام

وتبنك على حال الضنا نعيماً، وغزا غزوات شهرية، إىل أن . وإيثاراً ملزية العتاقة على اهلجنة، فحل أرفع احملال
تناسى األمر، وكبا هبم اجلد، ومحلهم قرب خميفهم بالثاراملنيم ملك املغرب، ملا اقتحم فرضة اجملاز إىل اجلهاد على 

  .الطاغية، فساءت القالة، وفسد ما بينهم وبني سلطاهنم، وأعمل عليهم التدبري املبايتة ومراسلة
  نكبته

وملا تتصلت ليدي املسلمني، وفصل أمريهم من ملك املغرب، تنمر أضدادهم : ثبت يف الكتاب املسمى بطرفة العصر
النفور واحلذر،وكانوو قد داخلوا  النماوؤون له املعاندون قدرة اهللا فيه، املتهيئون إىل القاصمة مبشاحنته، فأظهروا
فلما ختلف املسلمون عنا للحاق به، . ملك قشتالة وواعدوه اللحاق به، إن راعهم رايع، ووصلتهم خماطبته بقبوهلم

نسب هلم الفشل والتكاسل، فانطلقت األلسن، وملت القلوب، وتشوف إىل الفتك هبم، وهم عصابة بأسها شديد، 
عاً، فعظم اخلطب، وأعملت الشورى يف أمرهم، وصرفت احليل إىل كف عاديتهم، أشهروا فروسية وجندة وأتبا
وملا كان يوم السبت التاسع والعشرون من ربيع األول، قعد هلم السلطان على عادته، . ومعاجلة أمرهم، فتم ذلك

،وفاوضهم ووجه عنهم يف غرض االستشارة يف حال السفر إىل إمداد ملك املغرب، وقد عرب ونازل جزيرة طريف
فيما عليه الناس من إنكار التلوم، مث قام السلطان من جملسه، وثارت هبم الرجال، فأحيط هبم، ونزعت سيوفهم عن 

عواتقهم، وطارت اخليل يف ضم من شذ عنهم، فتقبض على طايفة من أعالمهم، كانوا بني غر يباشر قنصاً، أو 
من هبا منهم، فشملهم االعتقال، مث نقلوا إىل مدينة املنكب،  مفلت مل جيد مهرباً، وطارت الكتب إىل مالقة يف شأن

فجعلوا يف مطبق األسرى هبا، إبالغاً يف النكال، وتناهياً يف املثلة، فلم جتر عليهم مصيبة أعظم منها، الضطرارهم إىل 



هم صدور قضاء حاجة اإلنسان برأي عني من أخيه، خطة خسف سيموها، مع العلم بنفور نفوسهم عن مثلها، وفي
البيت وأعالمه، كأيب ثابت املترجم به، وأخيه كبريه إبراهيم، وابن عمهم زين املواكب، وقريع السيوف، وعروس 

اخليل، محو بن عبد اهللا، وسواهم، وقانا اهللا شر اهللكات، وأشرأب خميفهم للسلطان صاحب املغرب،ووىل الثرة، إىل 
وأخفق السعي، . طفة اللتفاته لسيئ الربد، واقتحامه باب القطرصرفهم إليه، وقد استوجب من ملك األندلس املال

وضن هبم موقع النقمة عن إسالمهم إليه، سرية أحسنها يف جنسهم من أوىل اجلهالف، فأجالهم عما قريب يف البحر 
لديه، إىل إفريقية، فاستقروا ببجاية، مث استقدموا إىل تونس حتت إرصاد ورقبة، وأخفر فيهم ملكها الذمة، وهم 

فوجههم على بعد الدار، ونزوح املزار، إىل السلطان صاحب املغرب، مصحبني بشفاعة فيهم، كانت قصارى ما 
مث نكبوا بظاهر . لديه، فاستقروا يف اجلملة حتت فالح وكفاية، ال تلفت إليهم عني، وال يتشبث بذمل حظوهتم أمل

السجون مبدينة مكناسة، فأصبحوا رهن قيود عديدة،  سبتة نكبة ثقيلة الربك، مغارة الربك احلمل، وأودعوا شر
ومسلحة مرتبة، جر ذلك عليهم ذرة من القول يف باب طموحهم إىل الثورة، وعملهم على االنتزاء بسبتة، اهللا أعلم 

لهم، وملا صري اهللا ملك املغرب إىل السلطان، أمري املؤمنني أيب عنان، واضطره احلال إىل االستظهار مبث. حبقه من مينه
انتشلهم من النكبة، وجربهم بعد الصدعة، وأعلق يد كبريهم املترجم به بعروة العزة، واستعان بآرائه على افتراع 
اهلضبة، فألفى منه نقاباً قد هذبته التجربة، وأرهقته احملنة، وأخلصته الصنيعة، فسل منه سيفاً على أعدايه، وزعموا 

اجملاراة صاعا . لثرة، ولذة التشفي، وذهب إىل أن يكل للسلطان ناكبهأنه انقاد إىل هوى نفسه، واستفزته قوة ا
بصاع، فانتدب إىل ضبط ما باألندلس من عمالة راجعة إىل ملك املغرب، فانقلب جير وراءه اجليش، وجينب القوة، 

استهدف إىل  فقطع به عن أمله القاطع باآلمال، وأحانه اهللا ببعض مراحل طريقه مطعوناً لطفاً من اهللا به، ومبن
  وهو سبحانه مليء باملغفرة عن املسرفني، سبحانه. النصب مبجادته

  وفاته

  .يف األخريات من عام تسعة وأربعني وسبعماية
  علي بن بدر الدين

  بن موسى بن رحو بن عبد اهللا بن عبد احلق

  .يكىن أبا احلسن
  حاله

وسالمة الصدر، وحسن اخللق، راجح العقل، هذا الرجل نسيج وحده يف الفضل والتخلق، والوفاء، ونصح اجليب، 
سري اهلمة، مجيل اللقاء، رفيع البزة، كرمي اخلصال، يكتب ويشعر، وحيفظ ويطالع غرايب الفنون، صادق املوقف، 

معروف البسالة، ملوكي الصالت، غزل، كثري الفكاهة، على تيقور وحشمة، قدمه السلطان شيخ الغزاة مبدينة 
اتفق لقاؤه إياه صباحاً على أميال منها، وجاء به، وأدخله . احملنة، وركب الليل مفلتاً إليها وادي آش، فلما وقعت به

املدينة على حني غفلة من أهلها، فاستقر بقصبتها وما كاد، وأخذ له صفقة أهلها، ومشر يف الذب عنه تشمرياً نبا فيه 
م يلف فيه العدو مغمزاً، وال املكيدة معجماً، مسعه عن املصانعة، ودهيه عن اجلملة، وكفه عن قبول األعواض، فل

وال استأثر عنه بشيء مما لديه، إىل أن كان انتقال السلطان عنها إىل املغرب، فتبعه مشيعاً إىل مأمنه، فتركها غريبة يف 
مث قلق . الوفاء، شاع خربها وتعوطي حديثها، على حني نكر املعروف، وجحدت احلقوق، وأخوت بروق األمل



ب على الدولة مبكانه، فصرفه إىل العدوة الغربية، فاستقرت به الدار هنالك، يف أوايل عام ثالثة وستني أو املتغل
  .أواخر العام قبله

  :وخاطبته من مدينة سال ملكان الود الذي بيين وبينه مبا نصه
  ما مبعاليك من خفاء... يا مجلة الفضل والوفا 

  فاءصححه الدهر باكت... عندي بالود فيك عقد 
  لو جيت مدحاً بكل فاء... ما كنت أقضي عالك حقاً 
  وجنب الشك يف صفاء... فأول وجه القبول عذري 

سيدي، الذي هو فضل جنسه، ومزية يومه على أمسه، فإن افتخر الدين من اهللا ببدره، أفتخر منه بشمسه، رحلت 
وال عهد حرية خرية، كتعلقها بتلك الذات،  عن املنشأ والقرارة، وحمل الصبوة والغرارة، فلم تتعلق نفسي بذخرية،

اليت لطفت لطافة الراح، واشتملت باجملد الصراح، شفقة أن تصيبها معرة، واهللا يقيها وحيفظها ويبقيها، إذ الفضايل 
فلما تعرفت خالص سيدي من ذلك الوطن، . يف األزمان الرذلة غوامل، والضد عن ضده منحرف بالطبع ومايل

فكتبت أهنئ نفسي الثانية، . ضة بالعطن، مل تبق يل تعلة، وال أجرضتين علة، وال أيت مجعي من قلةوإلقاه وراء الفر
بعد هناء نفسي األوىل، وأعترف للزمن باليد الطوىل، باحلمد هللا الذي مجع الشمل بعد شتاته، وأحيا األنس بعد 

ونصيبه، فال يستطيع حادث أن يصيبه،  مماته، سبحانه ال مبدل لكلماته، وإياه أسئل أن جيعل العصمة حظ سيدي
وأنا أحدج عن بث كمني، ونصح أنابه قمني، بعد أن أسرب غوره، وأخرب طوره، وأرصد دوره، فإن كان له يف 

التفريق أمل، ويف ركب احلجاز ناقة ومجل، والرأي فيه، قد جنحت منه نية وعمل، فقد غين عن عوف والبقرات، 
مرات برمي اجلمرات، وتأنس بوصل السري، ووصال السراه، وأناله إن رضي بأزكى الثمرات، وأطفأ هذه اجل

أرضى مرافق، ولو أغري به خافق، وإن كان على السكون بناؤه، وانصرف إىل اإلقامة اعتناؤه، فأمر له ما بعده، 
الغمار،  واحلق أن حتذف األهبة وختتصر، وحتفظ اللسان وبغيض البصر، وينخرط يف. واهللا حيفظ من الغري سعده

وخيلى عن املضمار، وجيعل من احملظور مداخلة من ال خالق له، ممن ال يقبل اهللا قوله وال عمله، فال يكتم سراً، وال 
يتطرق من الرجولة زمراً، ورفض الصحبة زمام السالمة، وترك النجاة عالمة، وأما حايل فما علمتم مالزم كن، 

التفرق االلتئام، خايل اليد، مايل القلب واخللد، بفضل الواحد  ومبهوظ جتربة وسن، أزجي األيام، وأروم بعد
الصمد، عامل على الرحلة احلجازية اليت أختارها لكم ولنفسني وآمل يف التماس اإلعانة عليها يومي بأمسي، أوجب 

قدومي  ما قررته لكم ما أنتم أعلم به من ود قررته األيام والشهور، واخللوص املشهور، وما أطلت يف شيء عند
وأما ذكركم يف . وبذل جمهود القول والعمل يف مرضاته. على هذا الباب الكرمي، إطاليت فيما خيتص بكم من مواالته

واهللا يصل بقاءكم، وييسر لقاءكم . هذه األوضاع، فهو مما يقر عني اجملادة، والوظيفة اليت تنافس فيها أولو السيادة
  .والسالم

وقفل إىل . يار اإلمارة أيام مقامه بالعدوة الغربية، لذياع فضله، وكرم خاللهوهذا الفاضل ممن جال فيه الخت
مث نقل إىل اليت ال فوقها، من تقدميه . األندلس، عند رجوع الدولة، فجىن مثرة ما أسلفه، وقدم شيخ الغزاة مبالقة

عهد واليته الفتوح اهلنية،  شيخ الغزاة حبضرته، منة ال على ميادين حظوته، مقطعاً جانب جتلته، فبلى الناس على
وملا قفل السلطان أيده اهللا، من فتح قاعدة جيان، أصابه مرض، تويف منه يف ثالث صفر من عام تسعة . والنعم السنية

وكان قد صدر ه املنشور . فتأثر الناس لفقده، ملا بلوه من مين طائره، وحسن موارده، ومصادره. وستني وسبعماية



  .ا ينظر يف اسم املؤلف، يف آخر هذا الديوانالكرمي، من إمالئي، مب
  علي بن مسعود

  بن علي بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مسعود احملاريب

  .الوزير، يكىن أبا احلسن
  حاله

كان من أعيان أهل احلضرة، وذوي اهليآت والنباهة من بيوهتا، أيدا، حسن الشكل، جهري الصوت، فصيح اللسان، 
وزر للسلطان أيب الوليد، . حلو الدعابة، طيب النفس، لبقاً، ذكياً، أديباً، فاضالً، لوذعياً، مدركاً ثرثاره، جيد اخلط،

نزع إليه ملا دعا إىل نفسه مبالقة من إيالة خمدوعه بعد اصطناعه، وصرف وجهته إىل جهته، فتغلب على هواه، 
الفهري، وقد مر ذكره، فأبر عليه مبزيد املعرفة  وأشركه يف الوزارة، مع القايد الوزير أيب عبد اهللا بن أيب الفتح

فلم يزل يضم أذيال اخلطة، . باألمور االشتغالية، ومجاح عنان اللسان واجلرأة، يف أبواب املداخالت الوزارية
  .ويقلصها عن قسيمه، إىل أن مل يبق له منها إال االسم إىل حني وفاته

  وفاته
رة إىل أن فتك بسلطانه قرابته بباب داره كما تقدم يف اسم السلطان أيب واستمرت حاله على رمسه من القيام بالوزا

الوليد يف حرف األلف فكر أدراجه وهاج بالباطشني، وسل سيفه، يدافع عنه، فمالت إليه األيدي، وانصرفت إليه 
طان، حىت وعلى ذلك فلم يربح من سدة السل. الوجوه، وأصيبت جبراحات مثخنة، أتى عليه مها جرح دماغي أليام

وكانت وفاته يف السابع والعشرين لشعبان من عام مخسة . وأخذ البيعة لولده. تعجل ثأره، ومشل السيف قتلته
  .وكان احلفل يف جنازته عظيماً، والثناء عليه كثرياً، والرمحة له مستفيضة. ودفن بباب إلبرية. وعشرين وسبعماية

  :ولهورثاه شيخنا أبو احلسن بن اجلياب رمحه اهللا بق
  على فاضل الدنيا على ابن مسعود... أيا زفريت زيدي ويا عربيت جودي 

  على السابق الغايات يف البأس واجلود... على الشامخ األبيات يف اجملد والعال 
  مهابة مرغوب طالقة مودود... على غرة العصر اليت مجعت إىل 
  دوزارة ميمون النقيبة حممو... على من له يف امللك غري منازع 

  بواجب حق الفضل أول معدود... على من إذا عد الكرام فإنه 
  إلصراخ مذعور وإيواء مطرود... ومن كعلي ذي الشجاعة والرضا 
  إلسباغ إنعام وإجناز موعود... ومن كعلي ذي السماحة والندا 
  بتصويب عليها وتصعيد... ومن كعلي للوزارة قامياً عليها 
  هنج تليني مشوب بتشديد ...ومن كعلي لإلدارة سالكاً هلا 

  أوامر تنفيذ وأحكام توطيد... ومن كعلي للسياسة منفذاً 
  بإجناد معدوم وإعدام موجود... ومن كعلي يف رضا اهللا حاكماً 
  متت بتقريب له أو بتبعيد... ومن كعلي واصل الرحم اليت 

  مرددة متحو دجا الثوب السود... ومسدي األيادي البيض بدأ وعودة 
  بآراء تسديد وأعمال متهيد... السلطان كل عظيمة  أيا كايف



  بصولة حمذورة وغرة مقصود... ويا حامي امللك املشيد بناؤه 
  جراية نعمى باهبا غري مسدود... ويا كافل األيتام جيري عليهم 

  بأمر مطاع حكمه غري مردود... ذكرتك يف نادي الوزارة صادعاً 
  خبدمة موىل بعد طاعة معبود... صدر الكتيبة قائماً كرتك يف 

  تردد آي الذكر أطيب ترديد... ذكرتك يف احملراب والليل دامس 
  خلشية يوم بني عينيك مشهود... ودمعك مرفض وقلبك واجب 
  فما مجعها إال رهني بتبديد... عفا على الدنيا وال در درمهاً 

  فارقب مرارة تنكيد ففي إثرها... فمهما حلت منها لديك مسرة 
  بدار البلى رهني األساود والدود... أهلفاً على الوجه اجلميل معطراً 
  بتفريج مكروب وراحة جمهود... وعهدي به مستبشراً ومبشراً 

  فها أنا أرعاها مبقلة مرصود... ألظلمت الدنيا علي لفقده 
  فظل رجائي بعده غري ممدود... وقلص من ظل الرجا فراقه 

  مواخر فاليوم استوت على اجلود... فلك املنا يف حبارها وكم سبحت 
  فبعد علي لست أبكي ملفقود... وهون عندي كل خطب مصابه 

  فما بالردى عار فكل امرئ مود... وال أدعي أين وفيت بعهده 
  بعيداً شهيداً ماضياً غري رعديد... وال سيما إذا مات ميتة عزة 

  طلت ذعراً رقاب الصناديدب... وفياً ملواله مطيعاً لربه وقد 
  مبيتة مفقود وعيشة حمسود... فبشرى له أن فاز حياً وميتاً 
  وما صدعت ورقاء يف فرع أملود... عليه سالم اهللا ما ذر شارق 

  جمددة الرمحى بأحسن جتديد... وجادت ثرى اللحد الزكي سحايب 
  علي بن لب

  بن حممد بن عبد امللك بن سعيد العنسي

  غرناطي، قلعي
  لهحا

  كان ظريفاً، مليح احلظ، حار التندير، عيناً من عيون القطر ووزرائه
  شعره

حدث أبو احلسن بن سعيد، قال، متشينا معاً أيام استيالء النهب والتهدم، على معظم ديار مراكش بالفتنة املتصلة، 
يا النهب واألصبغة قال، فانتهينا إىل قصر من قصور أحد كربايهم، وقد سجدت حيطانه، وتداعت أركانه، وبقا

  :واملقربسات، تثري الكمد، وال تبقي جلداً ألحد، فوجدنا على بعضها مكتوباً بفحم
  فبكيتها والربع قاع صفصف... ولقد مررت على رسوم ديارهم 

  فعلمت أن الدهر منهم منصف... وذكرت جمرى اجلور يف عرصاهتم 



  :نصه فتناول أبو احلسن بياضاً من بقية جيار، وكتب حتتها ما
  باهللا قل يل يف الورى هل خيلف... هلفي عليهم بعدهم فمثاهلم 
  أم من جيري من الزمان ويعطف... من ذا جييب منادياً لوسيلة 

  كم كان فيهم من كرمي ينصف... إن جار فيهم واحد من مجلة 
  .تويف مبراكش سنة سبع وعشرين وستماية

  علي بن يوسف

  بن حممد بن كماشة

  ني القتادة واخلرط، يكىن أبا احلسنالقايد والوزير ب
  أوليته

كان جده من املنتزين ببعض حصون األندلس، طلياطيه، وخدم طاغية الروم ببعضها، واخنرط يف مجلته، يشهد بذلك 
مكتوبات تلقاها بشماله، ووراء ظهره، صاهنا حافده املترجم به، يف خرقة من السرق ال يزال، يعرضها يف سبيل 

ولقد عرضها أيام سفارته إىل ملك قشتالة على وزيره . صل إىل باب السلطان من رسل الرومالفخر، على من ي
مشويل الليب اليهودي، وطلب جتديدها، فقال له هذا يتضمن خدمة جدك للسلطان موالي جد موالي السلطان 

ي ذهبه جدك، يتجدد جبملة من بالد املسلمني، وفيها الشكر له والرعاية على ذلك، فاذهب أنت هذا املذهب، الذ
لك ذلك إن شاء اهللا، فلما هلك ووري بني مدافن الروم، بعد أن علق زماناً على سور احلصن يف وعاء، توفية 

لشرط ال أحققه اآلن، وحلق ولده بباب السلطان، فتفيئوا ظل كفالته، ونشئوا يف عداد صبيته، وملا صلحوا 
ظهر به على حفزه حبمى أملرية، وما إليها، فأثرى ورآه استغىن، لالستعمال، استخدم منهم كبريهم يف العمل، فاست

وطالت مدة واليته، واستعمل أخاه يوسف والد املترجم به، يف القيادة، وكان رجالً مضعوفاً، فاستمرت حاله إىل أن 
وكانوا . إمسيهما مث عاد إىل األندلس فتويف هبا، حسبما يذكر يف. فقد بصره، وجىن عليه شؤم ولده، اجلال شيخاً زمناً

طوق جدهم بتلك النسبة، بعض أويل التنفق والكدية، فتعللوا منها بنسيج . يتبجحون بنسبة إىل معن بن زائدة
  .العناكب، وأكذبوها باخللق املمقوت، والبخل بفتات القوت، والتعبد لعبدة الطاغوت، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

  حاله

جيد الرياش، كثري التعلق والتوسل، لصقت بشجرات الدول مسغته، وثبت  هذا الرجل حسن الشكل، كثري اهلشة،
بأسباهبا قراده، شديد املالطفة حلجبة األبواب، واملداخلة ألذيال األمراء، متصامم على أغراضهم، مكذب حملسوس 

راء، ويولول جفوهتم، متنفق بالسعاية، متبذل يف أسواق اخلدمة، يسبق يف الطيالس، ويلفظ الزبري، ويصرخ باإلط
بالدعاء، مدل يف األخونة، حمكم يف نفسه للنادرة اليت تضحكهم، بذي مهذار، قليل التصنع، بعيد عن التسمت، 

أطمع خلق اهللا وأخبلهم مبا لديه، وابعدهم يف مهاوي اخلسة، أما فلسه فمخزون، وأما خوانه فمحجوب، وأما زاده 
وأما ثوبه فحبيس التخت إىل يوم القيامة، قد جعل لكل فصل من . فممنوع حمجور، وأما رفده فمعدوم العني واألثر

فالنخالة بينة املصرف، وللسرجني معني اجلهة، وفتات املنديل، . فصول معاشه، ونفاضة خماليه، وسور دوابه مؤنة ما
  .وقفة على فطور الغد، ودهن االستصباح جار يف التجلة واالدخار جمرى دهن البلسان

  أخباره



باب مغربة، ولزمت كعبة املنحسة، وعلق يف عنقه طاير الشؤم، فلم تنجح له وجهة، وال سعدت له حركة، يف هذا ال
واستقر عند الكاينة على الدولة بباب السلطان باملغرب، خاطباً يف حبل الغادر، املتوثب على امللك، ومعيناً للدهر 

وملا رحل السلطان أبو عبد اهللا بن نصر . مناً واضطراباًمث بدا له يف املقام باملغرب أ. على األحب احلق وويل النعمة
املذكور، إىل طلب حقه، وقد أعتبه، سدد به رسم الوزارة يف طريقه، كما اضطر صياد إىل صحبة كلب خمابت 

آماله، وحلقت به املشأمة، وترب اجلد، واشتهر ذلك، فعلقت به الشفقة، إىل أن خاطب السلطان بعض من يهمه أمره 
  :ألبياتهبذه ا

  إذا ما اطرحتم شومه جنز الوعد... كماشكم من أجله انكمش السعد 
  خميلة جنح كيف ترجى له بعد... ومن مل تكن للسعد يف بدء أمره 

  وما قلت إال باليت علمت سعد... وتصريفه املشئوم فلتتذكروا 

ملك املغرب، ألمور منها استخالص  واقتضى أمره تربماً به، أن صرف من رندة، وقد استقر أمره هبا رسوالً إىل باب
فتعذر القصد، وسدت األبواب، وأزفت بدار املغرب عهد بذ اآلزفة، وترىخى خمنق مرسله . ولده وإيصاله إليه

وملا بلغ خرب صنع اهللا، وإفاقة األيام . خللو دسته منه، فثاب الرجاء وقرب الفتح، وساعد السعد مما طال منه التعجب
مالقة يف طاعته، حلق به، وقد قلقت به اجلوانب، وتنكرت الوجوه، وساءت لطريته الظنون، وجرب السلطان بدخول 

فتوفر العزم على صرفه عن األندلس يف أوليات رمضان عام ثالثة وستني وسبعماية، فقبض عليه، وصرف إىل البالد 
ا أنه حج وقفل والعودة تتبعه، الشرقية، وقد شرع يف إغراء سلطان قشتالة باملسلمني، وكان آخر العهد به، وذكرو

والنفوس ملتوقع شومه مكرهة، ورجي أن يكون ماء زمزم، وضوء النقع، أو أن مشاهدته اآلثار الكرمية، تصلح ما 
فأجاز البحر . فسد من حاله، فآب شر إياب ، ورمبا نبض له شريان من جده، الذي تقدم يف خدمة النصارى ذكره

فه، الستالم احلجر األسود، وسيلة ثانية، وقربة مزلفة، والقول بفضل وطنه حجة إىل ملك برجلونة، فجعل تقبيل ك
صادقة، مث قلق خليبة قصده، وخلو يده، من الزقوم، الذي كان قد احتجنة للمهم من أمره، واستيالء النحس على 

ويشيع عنه  بيت سعده، فصرف وجهه املشوم إىل املغرب، فاحتل به، وجعل يطوق كل من اسلف له بدا الذام،
سوء القيلة، وجيهر يف اجملتمعات والدكاكني، بكل شنيع من القول، بالغاً يف ألفاظ السغيلة، أقصى مبالغ الفحش، 

  .لطف اهللا بنا أمجعني
  عثمن بن إدريس

  بن عبد اهللا بن عبد احلق بن حميو

  من قبيل بين مرين، يكىن أبا سعيد، شيخ الغزاة جبزيرة األندلس على عهده
  أوليته

جدج هؤالء األقيال الكرام، الذي يشترك فيه امللوك الغر من بين مرين بالعدوة، مع هؤالء القرابة، املنتبني عنهم 
أضرار التراث، ودواعي املنافسات، عبد احلق بن حميو، وكان له من الولد إدريس وعثمن وعبد اهللا وحممد وأبو 

وملا قتل . ؤالء من ولد عبد اهللا، وإدريس ويعقوب ورحوحيىي ويعقوب، فكان امللوك باملغرب من ولد يعقوب، وه
جدهم يعقوب، بيد ابن عمه عبد احلق بن يعقوب، أجفل أخواه ومن معهم، وانتبذوا، واستقروا بتلمسان، بعد أمور 



  .مث اجتاز الشيخ أبو سعيد يف مجلة من اجتاز منهم إىل األندلس، فنال هبا العزة والشهرة. يطول شرحها
  حاله

وخلقاً . رجل وقته جاللة وأصالة، ودهاء وشهرة وبسالة، مرمى الختيار عتاقة وفراهة، واحد الزمن أهبة ورواءكان 
ورجاحة، أيداً، عظيم الكراديس، طواالً، عريض املنكب، أقىن األنف، تقع العني منه على أسد عيص، وفحل 

حلق بتلمسان مع زوج أمه . الدستهجمة، بعيد الصيت، ذائع الشهرة، منجب الولد، حيمي السرح، ويزين 
وعمهن موسى بن رحو، عندما فروا من اجلبل بأحواز ورغة، شاباً كما اجتمع، وأجاز البحر منها، وخدم مرتزقاً 

مث فر عنه وحلق باألندلس، واستقر هبا،ووىل خطة الشياخة . مث عاد إىل العدوة، برضاً من عمه السلطان هبا. هبا
و اهلضبة، وورود الرزق، وانفساح اإلقطاع، فشارك وتبنك النعيم، وأقبل ما استظهر به العامة، وهي ما هي، من مس

فشن الغارة، ودعا إىل نفسه، وخال فطلب النزال، . على ما وراء مدينة سبتة، عند انتظامها يف اإليالة النصرية
وليد، منفق حظوته على طلب مث رجع أدراجه إىل األندلس، وذمر السلطان أبا ال. فغلبت غارته أحواز وادي سبو

امللك، ففازت به قداحه، واستوىل على اجلم من ريق دنياه، وسل الكثري من ماله وذخريته يف أبواب من العبادة، 
واالسترضاء واالستهداء، وملا تويف، تضاعف لطف حمله من ولده، إىل أن ساء ما بينه وبني مدبر أمره ابن احملروق، 

فاغتنم املذكور . ت، كانت سلماً إىل جتنبه، حيسب أن االفتقار إليه، يعبد له كل وعثونفر عنه، مؤاخذاً بألقيا
نفرته، واستبصر يف االنتباذ عنه، مطيعاً دواعي اخلور والرهبة، من شؤوب حاله، وأجلى األمري عن رحيله وولده إىل 

لوك بالعدوة، فكل صم عن ندايه، ساحل أملرية، موادعاً، مزمعاً الرحيل عن األندلس، وارتاد اجلهات، وراسل امل
وسد السبيل إليه، فداخل قوماً من مشيخة حصن أندرش حاضرة وطن اجلباية، فاستوىل عليه، وانتقل إليه جبملته، 

ففازت به قداحه، واستعدي عم السلطان، . وراسل الطاغية، فتحرك إىل منازلة حصن وبرة من احلصون التاكرونية
ن فرج ابن نصر من تلمسان، فدعا إليه، ومشلت الفتنة، وكانت بنه وبني جيش احلضرة وهو الرئيس أبو عبد اهللا ب

وقايع، تناصف فيها القوم خطيت املساجلة إىل أن نفد فعوهد على التخلي عن احلصن، وصرف أمريه إىل متبوئه 
رمضان مثانية األقصى، وانتقاله إىل مدينة وادي آش، ليكون سكنه هبا، حتت جرايات مقدرة، وذلك يف شهر 

وعشرين وسبعماية، وعلى تفية ذلك، عدا على منايه أمريه، ففتك به، واستقدم الشيخ أبا سعيد فأعاده إىل حمله، 
  .واستمرت على ذلك حياته إىل مدة حياته، إىل أن تويف يف أخريات أيامه

  وفاته

وملا أشفي ونقل إىل مالقة، فكانت هبا . وملا نزل العدو ثغر أطيبة، وهنض جيش املسلمني إىل مضايقته، أصابه املر ض
وفاته يوم األحد ثاين ذي حجة من عام ثالثني وسبعماية عن سن عالة تنيف على الثمانني سنة، ونقل إىل غرناطة، 

هذا قرب شيخ احلماة، : فووري هبا، وبنيت عليه بنية ضخمة، وصار أمره إىل ولده، ونقش على قربه يف الرخام
ة، واحد اجلاللة، ليث اإلقدام والبسالة، علم األعالم، حامي ذمار اإلسالم، صاحب الكتايب وصدر األبطال الكما

املنصورة، واألفعال املشهورة، واملغازي املسطورة، وإمام الصفوف، القامي بباب اجلنة حتت ظالل السيوف، سيف 
جملاهد األرضي، البطل الباسل األمضى، اجلهاد، وقاصم األعاد، وأسد اآلساد، العايل اهلمم، الثابت القدم، اإلمام ا

املقدم، املرحوم، أيب سعيد عثمن، ابن الشيخ اجلليل، اإلمام الكبري، األصيل الشهري، املقدس، املرحوم أيب العالء 
كان عمره مثانياً وتسعني سنة، أنفقه ما بني روحة يف سبيل اهللا، وغدوة، حىت . إدريس، ابن عبد اهللا بن عبد احلق

سبع ماية واثنتني وثالثني غزوة، وقطع عمره جاهداً جماهداً، يف طاعة الرب، حمتسباً يف إدارة .  املشهوراستوىف يف



احلرب، ماضي العزامي يف جهاد الكفار، مصادماً من تدفق التيار، وصنع اهللا له فيهم، من الصنايع الكبار، ما صار 
اهللا، وغبار اجلهاد طي أثوابه، وهو مراقب لطافية الكفار  ذكره يف األقطار، أشهر من املثل السيار، حىت تويف رمحه

وأحزابه، فمات على ما عاش عليه، ويف ملحمة اجلهاد قبضه اهللا إليه، واستأثر به، سعيداً مرتضاً، وسيفه على رأس 
، فارجتت ملك الروم منتضاً، مقدمة قبول وإسعاد، ونتيجة جهاد وجالد، ودليالً عن نيته الصاحلة، وجتارته الراحبة
  .األندلس لفقده، أحتفه اهللا رمحة من عنده، تويف يوم األحد الثاين لذي احلجة من عام ثالثني وسبعماية

  القضاة األصليون

  عتيق بن أمحد

  بن حممد بن حيىي الغساين

بز غرناطي، يكىن أبا بكر، ويعرف بابن الفرا، ويعرف عقبة ببين الوادي آشي، وقد مر ذكر ولده أيب الفرج، وين
  .بقرنيات
  حاله

حدثين أيب رضي اهللا عنه، وكان صديقاً ألبيه، أنه كان من أهل اجلاللة والفضل، حسن السمت، عظيم الوقار، مجيل 
الرواء، فاضالً، حسن العشرة، وقال القاضي ابن عبد امللك كان جامعاً لفنون من املعارف من معروف الفضل يف 

كثرياً، وعين بالعلم العناية التامة، واستقضي باملنكب، وعرف يف ذلك كل ما يناول من األمور العلمية، وقيد 
  .بالعدالة والنزاهة

  تواليفه
  .صنف نزهة األبصار يف نسب األنصار، ونظم احللي يف أرجوزة أيب علي، يعين ابن سينا

  شعره
  :قال ومما نظمته ووجهته به صحبة رسالتني

  يلقى الكرمي املسعفا ومناه أن... يا راكباً يبغي اجلناب األشرفا 
  علمي قبول رمحة وتعطفا... عرج بطيبة مرة لترى هبا 
  وارغب جالهلم عسى أن يسعفا... وإذا حللت هبا فقبل ترهبا 

  وأطل هبا عند التضرع موقفا... وأسل دموعك رغبة وتضرعاً 
  فعسى الذي ترجو له أن يعطفا... واذكر ذنوبك واعترف بعظيمها 

  قرباً تقدس تربة وتشرفا... عناية  واجعل شفيعك إن قصدت
  يهدي به سبل السالم من اقتفا... قرب حوى النور املبني ونوره 

  األنام سناً وأوىف من وفا... قرب به اهلامشي حممد أهبى 
  خري الورى علم التقى مشس اهلدى املنتقى واجملتبا واملصطفا

  واقرأ عليه من السالم مضاعفا... سلم عليه وخصه بتحية 
  اذكر هديت أخا البطالة عمره كم نقض العهود وأخلفاو

  ركب العناد جلاجة وتعسفا... ولكم تيقن بالدليل فماله 



  حق على من خان أو ال يعرفا... وعصى فأسلم للقطيعة واجلوى 
  فيضحى بالرضا متعرفا... هل للعفو تنفح حنوه يوماً 

  نصفامن مل يذب شوقاً له ما أ... وأعد حديث مشوق قلب عنده 
  تفديك عطفة نفسي خمرباً ومعرفا... إخربه عن حيب وطول تشوقي 

  نفساً تسوفين املتاب تسوفا... وتشك من جاء إليه فإن يل 
  .بغرناطة يف ذي حجة مخس وثالثني وستماية: مولده
  وفاته

  .ذكر أنه كان حياً سنة مخس ومثانية وستماية
  علي بن حممد بن توبة

  يكىن أبا احلسن
  حاله
ويل قضاء غرناطة لباديس ابن حبوس، وعلى يديه كان عمل منرب جامعها، . ن العلماء اجللة الفقهاء الفضالءكان م

وكان من قضاة العدل، وإليه تنسب قنطرة القاضي . وكان عمله يف شهر ربيع األول سنة سبع وأربعني وأربعمائة
  :إسحق اإللبريي، وفيه يقول وكان كاتبه الزاهد أبا. بغرناطة، واملسجد املتصل هبا يف قبلتها

  ومست مهيت على اجلوزاء... بعلي بن توبة فاز قدحي 
  مثله عامل بفضل القضاء... فهنياً لنا وللدين قاض 

  كحسم احلسام لألماء... حيسم األمر بالسياسة والعدل 
  غلط الواصفون يل بالذكاء... لو أنا سريناه قال اعترافا 
  ه ما انتموا إىل احللماءحلم... أو رأى أحنف وأكرب منه 

  جعلوا حامتاً من البحر الء... أو رأى املنصفون حبر نداه 
  وملا زال مغرماً بالوفاء... هو أوىف من الشمول عهداً 

  أمهلت كفه بوبل العطاء... وحيا املزن وحيا أخاه 
  أنه كان كالشهاب يف العلماء... يشهد العاملون يف كل فن 

  وهو من فوقهم كمثل السماء.. .وقضاة الزمان أرض لديهم 
  رمت حبراً مساجالً بالدالء... لتعرضت مدحه فكأين 

  ال جتاري يف حلبة الشعراء... فانا معجم على أن خيلي 
  طال حىت حررته من وراء... لكساين حمرباً ثوب فخر 
  كان خدي لنعله كاحلذاء... ولو أنصفته وذاك قليل 
   الورى وهباءومجايل بني... فأنا عبده وذاك فخاري 

  ودعائي له بطول البقاء... وثناء وقف عليه وشكري 

  علي بن عمر

  بن حممد بن مشرق بن حممد بن أضحى بن عبد اللطيف بن الغريب بن يزيد بن



  الشمر بن عبد مشس بن الغريب اهلمداين
  .والغريب بن يزيد هو أول مولود ولد للعرب اليمانيني باألندلس يكىن أبا احلسن

وكان من أهل العلم والفهم، واملشاركة يف الطب، والكفاية اجليدة، والشعر يف ذروة مهدان، . اطةويل غرن
وذوايبهما، حسن احلظ، كرمي النفس، جواد مبا مياري، عطاياه جزلة، ومواهبة سنية، وخلقه سهلة، كثري البشاشة، 

  .مليح الدعابة، موطأ األكناف، على خلق األشراف والسادة
  مشيخته
وقرأ األدب على ابن بقنة، وعلى اإلمام األستاذ أيب احلسن . أملرية عن القاضي أيب حممد بن مسحون وبه، تفقهروي ب

  .علي بن أمحد بن الباذش، ومسع احلديث على احلافظ أيب بكر بن غالب بن عبد الرمحن ابن عطية وغريه
  شعره

جعفر املذكور، قد خاطبه شافعاً يف بعض األعيان، من شعره خياطب الوزير ابن أيب ويعتذر إليه، وكان الفقيه أبو 
  :فتلقى شفاعته بالقبول، مث اعتقد أنه قد جاء مقصراً، فكتب إليه

  عندي وأوالهم بالشكر مين وباحلمد... ومستشفع عندي خبري الورى 
  لففت له رأسي حياء من اجملد... وصلت فلما مل أقم جبزايه 

  :د كان أبو نصر خاطبه قبل ذلكوكتب خياطب أبا نصر بن عبد اهللا، وق
  سريع كرجع الطرف يف اخلطرات... أتتين أبا نصر نتيجة خاطر 

  بأهيف طاو فاتر اللحظات... فأعربت عن وجد كمني طويته 
  حنيف مين للحسن أو عرفات... غزال أحم املقلتني عرفته 

  لكل كحيل الطرف ذي فتكات... رماك فأصمى والقلوب رمية 
  فلباك من جنابه باجلمرات... نك حمصب وظن بأن القلب م

  وضحى غداة النحر باملهجات... تقرب بالنساك يف كل منسك 
  ضلوعك مثواه بكل فالت... وكانت له جيان مثوى فأصبحت 

  كبيباً على األشجان والزفرات... يعز علينا أن هتيم فتنطوي 
  فديناك باألموال والبشرات... فلو قبلت للناس يف احلب فدية 

  :اطب أحد أوليائه شافعاً يف رجل طلق امرأته، مث علقت هبا نفسه، فلم تسعفه، وكتب إليهوخ
  ويا أيها األملعي العلم... أال أيها السيد اجملتبا 

  مبا قد حوت من بديع احلكم... أتتين أبياتك املعجزات 
  وقد نفثت سحرها يف الكلم... ومل أر من قبلها بابالً 

  بنثر وال بنظام نظم.. .ولكنه الدين ال يشترى 
  وكيف أحلل ما قد حرم... وكيف أبيح محاً مانعاً 

  وناراً مؤججة تضطرم... ألست أخاف عقاب اإلله 
  على أنوك قد كعين واجترم... أأصرفها طالقة بتة 

  تثبت يف أمري ما ندم... ولو أن ذاك الغيب اخلمول 
  فكان أحق الورى بالندم... ولكنه طاش مستعجالً 



  :عره أيضاً قوله رمحه اهللاومن ش
  أنا عبد مثقل بالذنوب... يا عليماً مبضمرات القلوب 
  ما أنا فيه من أليم الكروب... فاعف عين وتب علي وفرج 

  كيف أشجي به وأنت طبيب... حاملا أشتكي سواك طبيب 
  فأرح ما مبهجيت عن قريب... أنا ممن دعا قريب جميب 

  تواليفه
لغافقي، حدثين عنه الفقيه أبو خالد ابن يزيد بن حممد وغريه بتواليف، منها كتاب قوت قال أبو القاسم بن خلف ا

  .النفوس، وأنيس اجلليس وهو كتاب حسن، ضمن فيه كثرياً من مشايل النيب عليه الصالة والسالم
  .هود أمحدتويف بغرناطة يف سنة أربعني ومخسماية، وهو حياصر امللثمني بقصبة غرناطة حسبما ثبت يف اسم ابن 

  ومن الطاريني والغرباء

  عثمن بن حيىي

  بن حممد بن منظور القيسي

من أهل مالقة، يكىن أبا عمرو، ويعرف بابن منظور، األستاذ القاضي من بيت بين منظور اإلشبيليني أحد بيوت 
  .األندلس املعمور بالنباهة

  حاله

النظر واالجتهاد والتحقيق، ثاقب الذهن، أصيل البحث، كان رمحه اهللا صدراً يف علماء بلده، أستاذاً ممتعاً من أهل 
قرأ كثرياً، . مضطلعاً باملشكالت، مشاركاً يف فنون، من فقه وعربية، برز فيهما، إىل أصول وقراءات وطب ومنطق

د بن قرأ على األستاذ أيب عبد اهللا بن الفخار، والزم األستاذ أبا حمم. مث تالحق بالشادين، مث غرب يف وجوه السوابق
أيب السداد الباهلي، وتزوج ابنة الفقيه أيب علي بن احلسن، فاستقرت عنده كتب والدها، فاستعان هبا على العلم 
والتبحر يف املسايل، وقيد خبطه الكثري، واجتهد وصنف، وأقرأ ببلده، متحرفاً بصناعة التوثيق، فعظم به االنتفاع، 

ى يف شوال عام تسعة وسبعماية وويل القضاء ببلش وقمارش، وقعد للتدريس خلفاً للراوية أيب عثمن بن عيس
  .لقيته، وانتفعت بلقايه، وبلوت منه أحسن الناس خلقاً، وأعذهبم فكاهة. وملتماس، مث ببلده مالقة، وتويف قاضياً هبا

  شعره

عبد اهللا بن وكان قليالً ما يصدر عنه، كتب على ظهر الكتاب الذي ألفه للوزير أيب بكر بن ذي الوزارتني أيب 
  :احلكيم، مقتدياً بغريه من األعالم يف زمانه

  ما ضمه جمموع هذا الكتاب... قد مجع احلكم وفصل اخلطاب 
  تسابقوا للخري يف كل باب... من أدب غض ومن علية 

  ومنتقي صفو لباب اللباب... فجاء فذاً يف العلى والنهى 
  فطاب حاز العال إرثاً وكسباً... ألفه احلرب اجلليل الذي 

  تواليفه



وله تقييد يف الفرايض حسن، مساه، بغية املباحث يف . ألف كتاب اللمع اجلدلية يف كيفية التحدث يف علم العربية
  .معرفة مقدمات املوارث، وآخر يف املسح على األمناق األندلسي

  وفاته
  . خيلف بعده مثلهتويف يوم الثالثاء اخلامس والعشرين لذي حجة من عام مخسة وثالثني وسبعماية، ومل

  علي بن أمحد

  بن احلسن املذحجي

  .من أهل حصن ملتماس، وابن وزيره الفقيه احلافظ القاضي، يكىن أبا احلسن، ويعرف جبده
  حاله

من أويل األصالة والصيانة والتعفف، والعكوف على اخلري، واآلوين إىل طعمة متوارثة، ونباهة قدمية، صناع اليد، 
ن تسعري وجنارة، مبذول املودة، مطعم للطعام بدار له معدة للضيفان من فضالء من تطوه متقن لكل ما حياوله م

ويل قضاء بلده يف حنو عشرين سنة، فحمدت سريته، مث ويل قضاء مالقة، فظهرت . الطريق، ويغشاه من أبناء السبيل
  .طابةفأعفي وعاد إىل ما كان بسبيله من القضاء مبوضعه واخل. دربته ومعرفته باألحكام

  مشيخته
  .قرأ على الشيخني الصاحلني، أيب جعفر بن الزيات، وأيب عبد اهللا بن الكماد ببلده، بلش، وأخذ عنهما

  تواليفه
وصنف على كتاب الرباذعي تصنيفاً حسناً، بلغ فيه إىل آخر رزمة البيوع ثالثة عشر . له أجوبة حسنة يف الفقه

  .سفراً، واستمرت على ذلك حاله
  .من عام ستة وأربعني وسبعماية............. لشن يف تويف ببلده ب

  علي بن عبد اهللا

  بن احلسن اجلذامي النباهي املالقي

  .صاحبنا أبو احلسن
  أوليته

  .تنظر فيما تقدم من أهل بيته واملذكورين فيه من سلفه
  حاله

من منتخب وصفه،  هذا الرجل، ويل قضاء احلضرة، وخطابة جامع السلطان، وعرض له تقزز فيما يقف عليه،
وعدم رضاً مبا جيتهد فيه من حتليته، فوكلنا التعريف خبصايصه، إىل ما اشتهر من محيدها، حترجاً مما جير عتبه، أو يثري 

  .عدم رضاه
  مشيخته

وكان من أهل الدراية . ذكر أنه أخذ عن الشيخ اخلطيب أيب بكر الطنجايل، قريب أبيه، والناظر عليه بعده بوصاته
، وعن الشيخ الفقيه أيب القاسم حممد بن أمحد الغساين، شهر بابن حفيد األمني، وقرأ عليه الفقه والقرآن، والرواية



وهو آخر من حدث عن أيب بن . ومسع عليه، وتال على الشيخ األستاذ املقري أيب حممد بن أيوب، ومسع عليه الكثري
د بن درهم، وأخذ عن قريبه القاضي، نسيج وحده أيب وعلى الشيخ املقري أيب القاسم بن حيىي بن حمم. أيب األحوص

ومن أشياخه صهره القاضي األستاذ أبو عمرو بن منظور، واألستاذ احلافظ املتكلم . بكر عبد اهللا بن بكر األشعري
وصحب . أبو عبد اهللا القطان، والصويف أيب الطاهر حممد ابن صفوان، والقاضي الكاتب أبو القاسم حممد البناء

ولقي اخلطيب املقري أبا القاسم ابن جزي، وأخذ نسبته عن الشيخ . أبا بكر بن احلكيم، والزمه وروى عنهالشيخ 
ورحل فلقي بتلمسان . وبرندة عن القاضي احملدث املقيد أيب احلجاج يوسف املنتشافري. أيب القاسم بن عمران

وبباجة، أبا العباس . وأبا موسى ابين اإلمامعمران أبا موسى املشدايل، وحضر جملسه، واألخوين اإلمامني أبا زيد 
قال ومن . وبتونس أعالماً، كقاضي اجلماعة أيب عبد اهللا ابن عبد السالم. أمحد بن الرباعي، وأبا عبد اهللا بن هرون

  .خطه نقلت، وأجازين من أهل املشرق واملغرب، عامل كثري
  شعره

  .رينقال، نظمت مقطوعتني، موطئاً هبما على البيتني املشهو
  :األوىل منهما قويل

  مجال حمياها عن النسك زاجر... بنفسي من غزالن غزوي وغزالة 
  ولو أنه النسر الذي هو طاير... تصيد بلحظ الطرف من رام صيدها 

  هواها بقليب يف املهامة ساير... معطرة األنفاس رائقة احللى 
  رمن احلب ميعاد السلو املقاب... إذا رمت عنها سلوى قال شافع 

  :واألخرى تقول
  لئن ملت عن سلمى قعذرك ظاهر... وقائلة ملا رأت شيب مليت 

  وهل لك بعد الشيب يف احلب عاذر... زمان التصايب قد مضى لسبيله 
  فما هلواها عند مثلي آخر... فقلت هلا كال وإن تلف الفىت 

  سريرة ود يوم تبلى السراير... ستبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا 
  :شكل حيذو على النعل الكرمي، من شأنه أن يكتب ذلك لكل مزمع سفروكتب مع 

  حديث نيب اهللا خامت رسله... فديتك ال يهدى إليك أجل من 
  به األثر املأثور يف شأن نعله... ومن ذلك الباب املثال الذي أتى 
  له نال ما يهواه ساعة محله... ومن فضله مهما يكن عند حامل 

  فقد ظفرت ميناه باألمن كله... ر به وال سيما إن كان ذا سف
  مثاالً كرمياً ال نظري ملثله... فدونك منه أيها العلم الرضا 

  :ومن ذلك قوله
  من يافث كان أصالً أو من الياس... ال تلجأن ملخلوق من الناس 

  فال أضر على عبد من الياس... وثق بربك ال تيأس ترى عجباً 
  :رومن قوله ميدح السلطان ويصف اإلعذا

  هذا الزمان ملوالنا ابن موالنا... أبدى لنا من ضروب احلسن أفنانا 
  :يقول فيها لطف اهللا بنا وبه



  برمي رامة إن وىف وإن خانا... وال حترك لساناً يا أخا ثقة 
  من اجلفون أو األحشاء عريانا... يظل ينشر ميت الوجد عن جدث 

  :مث قال فيها بعد كثري يرجى عفو اهللا فيه
  عن اإلمام ينيل املرء رضوانا... نسيب أوىل من حديث عال فما ال

  جينيك للسؤال أفناناً فأفنانا... ميمه حتظ مبا أملت من أمل 
  :ومنها يف املدح

  على وقار يرى كالعني مثالنا... ملك خيف لراجيه بنايله 
  على السعادة يف الدارين فرقانا... ملك ينص له اآلالء عزته 

  ختال فيه هلا روحاً ورحيانا... النفوس له  العاطر الذك رترتاح
  إذا سألت منه لوجه الرشد هانا... الساحر املنطق يف شىت العلوم 

  قضا عن منكيب صرفه ظلماً وعدوانا... كسا الزمان ثياب الفضل حىت 
  ال يستطيع له املدعو عصيانا... وعظم الشرع حىت أن داعيه 

  :ومنها يف ذكر اإلعذار

  شيدت باحلق لإلسالم بنيانا... ي من ملك هللا درك يا موال
  يعم بالفضل ولداناً وبلدانا... ومل تبال ببذل املال يف غرض 

  بسنة الدين إكماالً وإتقانا... وقمت يف الولد امليمون طائره 
  مقلداً من نطاق اجملد شعبانا... بدا لنا قمراً ترنو العيون له 

  ط ملكك باإلعذار جذالناعلى بسا... وقام يسحب أذيال اجلمال على 
  من العلى بل احلسن منه قد بانا... خجالن بالقصور عن بلوغ مداً 

  منا وكانت على اإلبالل قربانا... فدته أنفسنا لو كان يقبلها 
  بني الدماء طهوراً طيباً زانا... فيا دماً قد سال عن تقوى فعاد له 

ومن ذلك قوله خياطب . وقمت يف الولد امليمون طائره: كقوله وال دليل على الغفلة املعرب عنها بالسالمة والذهول
  :صاح بالعالمة باملغرب أبا القاسم بن رضوان

  وروحي عين إن رحلت ظعني... لك اهللا قليب يف هواك رهني 
  وملكك للحر الصريح يزين... ملكت حبكم الفضل كلي خالصاً 

  دفنييترجم سر يف الفؤاد ... فهب يل من نطقي مبقدار ما به 
  وسح لنا من نداك معني... فقد مشلتنا من رضاك مالبس 

  بدنياك يف األمر املهم تعني... أعنت على الدهر الغشوم ومل تزل 
  خذول إذا خان الزمان خيون... وقصر من مل تعلم النفس أنه 
  وحسيب صرب عن سواك يصون... وإين حبمد اهللا عنه لفي غىن 
  وفاً بباب للكرام يهنيوق... أىب يل جمد عن كرام ورثته 

  وما كل نفس باهلوان تدين... ونفسي مست فوق السماكني مهة 
  بأنك للفعل اجلميل ضمني... وملا رأت عيين حمياك أقسمت 



  برية إذ شرخ الشباب خدين... وعاد هلا األنس الذي كان قد مضى 
  وكل بكل عند ذاك ضنني... حبيث نشانا البسني حلي التقى 

  حديثهم ما شئت عنه يكون... شموس وكاحليا وفتيان صدق كال
  عليها له بني الضلوع أنني... لئن نزحت تلك الديار فوجدنا 
  وليس يعاب للربوع حنني... إذا مر حني زاده الشوق جدة 
  وحان افتراق مل خنله حيني... لقد عبثت أيدي الزمان جبمعنا 

  ونوكل الذي دون الفراق يه... وبعد التقينا يف حمل تغرب 
  ومالك يف حسن الصنيع قرين... فقابلت بالفضل الذي أنت أهله 
  على شكرها الرب العظيم يعني... وغبت وما غابت مكارمك اليت 

  تلذ هبا عند العيان عيون... مييناً لفد أوليتنا منك نعمة 
  هلا وجه حر باحلياء مصون... ويقصر عنها الوصف إذ هي كلها 

  ومقدمك األسىن بذاك قمني.. .وملا قدمت اآلن زاد سرورنا 
  جسوم فعند البعد كيف تكون... ألنك أنت الروح منا وكلنا 

  إليك لكنا باللزوم ندين... ولو كان قدر احلب فيك لقاؤنا 
  فراحته مشل اجلميع تصون... ولكن قصدنا راحة اجملد دوننا 

  مبا لك يف طي القلوب كمني... هنيئاً هنيئاً أيها العلم الرضا 
  سن واإلحسان والعلم والتقى فحبك دنيا للمحب ودينلك احل

  أقرت هلا بالصدق منك مرين... وكم لك يف دار اخلالفة من يد 
  فأنت لديها ما حييت مكني... وقامت عليها للملوك أدلة 

  وال نطق إال عن عالك مبني... فال وجه إال وهو بالبشر مقبل 
  قد صح منك يقنيصحيحاً كما ... بقيت لربع الفضل حتمي ذماره 

  من الفكر عن حال احملب تبني... ودونك يا قطب املعايل بنية 
  وما لسوى اإلغضاء منك ركون... أتتك ابن رضوان متت بودها 

  ومهد هلا بالسمح حيث تكون... فخل انتقاد البحث عن هفواهتا 

  حديث غريب قد عراه سكون... وخذها على عالهتا فحديثها 
  :ة امليالد الكرمي سن قصيدةومن شعره قوله يف ليل

  وال تعذالين إنين غري آيب... خليلي مرا على أرض مأرب 
  .فلينظرها هنالك من أراد استيفاء غرضها. وهي طويلة أثبتت يف الرحلة

  نثره

ونثره كثري، ولكنا اخترنا له ما اختار . من أمثل ما صدر عنه يف غرض غريب، وهو وصف خنلة بإزاء باب احلمراء
يا أيها األخالء الذين هلم الصنايع، اليت حتسدها الغمامي، والبدايع اليت : وأشاد بشفوفه على أبناء جنسه لنفسه،

تودها بدالً من أزهارها الكمامي، بقيتم ومشلكم مجيع، وروض أملكم مريع، والكل منكم للغريب احلسن من 



  احلديث احملب مسيع،
  ها املقامفكيف يطيب يل عن... بأرض النخل قليب مستهام 

  أقول وما يصاحبين مالم... لذاك إذا رأيت هلا شبهاً 
  عليك ورمحة اهللا السالم... أال يا خنلة من ذات عرق 

فسلمت يوماً تسليم املربة، على مدهنا احلرة الربة، جارة حايط الدار، الواقفة للخدمة كاملنار، على سدة اجلدار، 
الوقار، املكفولة الذيل، أنيسة مشيخة اجلماعة، القاطنة من احلمراء  بياض النهار، وسواد الليل، املتلفعة بشعار

العلية، بباب ابن مساعة، فحني عطفت عليها، وصرفت فناءي وفنائها، وقلت هلا كيف حالك أيتها اجلارة، الساكنة 
  .بنجدة احلجارة، الواعظة للقريب والبعيد، مبقامها صامتة على الصعيد

  وال زلت يف خضراء خض نظريها... ها سقاك من الغر الغوادي مطري
خلتها اهتزت عند النداء اهتزاز السرور، ومتايلت أكمامها متايل الثمل املسرور، مث قالت لسايلها بلسان وسايلها، 
عند مشاهدة مثلي تقول العرب، عينها فرارها، واينو جدها للناظرين اصفرارها، ومجلة خبييت، بعد إمتام حتييت، أن 

ولكين أجد . قنايت، ومس الكرب كدر سنايت، وما عسى أن أبث من ثكنايت، وجل عاليت من تركيب ذايتالدهر عجم 
مع ذلك، أن وقاري، حسن لدى احلي احتقاري، وكثرة قناعيت، أمثرت إضاعيت، وكمال قدي، أوجب قدي، فما 

عن وريدي، وحيرص على أنس من األشياء، ال أنس عدوان جعسوس من لعبوش اليهود أو اجملوس، يفحص ميديته 
مد جريدي، وجيدع كل عام خينجره أنفي، وكلما رمت كف إذايته عين، كشم كف، فلو رايتم صعصعة أفناين، 

ومسعتم عند جذم بناين، قعقعة جناين، والدمع ملا جفاين، يفيض من أجفاين، واجلعسوس اخلبيث املنحوس، قد شد ما 
عد األمر بوضعه على أسنمة القبور، حسبما ثبت يف احلديث املشهور، ب. حد بأمراسه، ورفعه لبيعه كفره على راسه

  حلملتكم يا

بين اسم وحام على الغرية وشايج األرحام، فقد علمتم بنص األثر، أين عمتكم القدمية، وإن مل أكن لذلك بأهل، فإين 
رام من أشراف األندلس أن لكم اليوم خدمية، أو من ذرية الفريق املوجب، املضروب به املثل يوم السقيفة، ملن 

وخالة أيب كانت النخلة الربشا الكبرية، اليت حادثها األمري عبد الرمحن بالرصافة القريبة من . يكون إذ ذاك خليفة
فكيف يسهل اليوم عليكم إمهايل، وجيمل لديكم إمخايل، وترك احتمايل، واأليام واحلمد هللا مساعدة، . كورة إلبرية

فلما مسعت عتاهبا، وعلمت أهنا قد شدت للمناضلة أقتاهبا، قلت هلا أهالً بك وسهالً،  .وامللك ملك بين ساعدة
فليست احلقيقة كاجملاز، وال دليقية يف النيات . ومهالً عليك أو هبالً، لقد دسع بعريك، وعادت باخليبة عريك

د اختبارها واختيارها، هنا جنات من أعناب مرسلة الذيولن مكملة األطناب، قد طاب استيارها، ومح. كاحلجاز
وعذبت عيون أهنارها، وتفتحت كمامي أزهارها، عن وردها ونرجسها وهبارها، وسرت بطرف حماسنها الرفاق، حىت 

قد صرت من املنال عشبة، وأصبحت تذيل خالفة، ورذيل باهلم تالفة، ال جيتىن . قلقت منها الشام واليمن والعراق
ألوىل قطعك أو قلعك، وإال فأين قنوك أو صنوك، أو مترك أو سربك، هال بلحك وال طلعك، وال يرجتى نفعك، فا

ولقد انتهت بك احملارجة إىل ارتكاب ما ال جيوز، ويف علمك . أبقيت يا فسيلة على نفسك، وراعيته صلحة جنسك
تكلم فقال امل. وما كان إال أن نقل مقايل. حسبك حبكم العجز مالمها. أن من أمثال احلكماء، كل هالك عجوز

بلسان القايل، أنا أتطوع باجلواب، وعلى اهللا جزيل الثواب، ليعلم كل سايل، أن تفضيل النخل على العنب، من 
وقد جرى مثل هذا اخلطاب بني يدي عمر . املسايل اليت ال يسع فيها جحد جاحد، وإن كانا أخوين سقيا مباء واحد

العنب، فقال ليس كالصقر، يف رؤوس الرقل، الراسخات  بن اخلطاب، فقيل يا بين حتمة، أيهما أطيب، الرطب أم



والنخلة هي اليت مثل هبا . يف العقل، املطعمات يف احملل، حتفة الصامي، ونقلة الصيب القادم، ونزل مرمي نت عمران
املؤمن من اإلنسان، ليس كالزبيب، الذي إن أكلته ضرست، وإن تركته غربت، وكفى هبذه الرواية حجة، ملن أراد 

وعلى كل تقدير، فقد لزم التفضيل للنخلة على الكرمة، لزوم الصلة للموصول، والنصب للمنادى . لوك احملجةس
قال، . وكم على ترجيح ذلك من قياس صحيح، ونقل ثابت صريح. املمطول، والعجز لكتايب احملصل واحملصول

وذكرمت الثمرة . للتلف ال للخلف ضامنةواعتذاركم باملهرمة عن فعل املكرمة ألمة يف تلك الطباع كامنة، وسامة 
والبسرة، والوقت ليس بوقت عسرة، فأذكرمت قول القايل، يف بعض املسايل، دعنا من مترتان وبسرتان أو مترتني 

وبسرتني، على الوجهني، املتوجهني يف املسلتني، وفس ضمن ذكركم لذلك أدلة صدق على تطلع النفس الفقرية، 
، واإلمامة العظمى، أجل عندنا وأمسى، من أن تلحظ بعينها تلك املالحظ، ولواصل لديها لألعراض التافهة احلقرية

مراتبها وأفكارها ببيانه وتبيانه، عمرو بن حبر اجلاحظ، إذ هي كافأ اهللا فضلها، وال قلص ظلها كالسحاب، جنود 
اب، فليس يضيع مع مجيل بغيثها على اآلكام والضراب، ومنابت الشجر من التراب، فضالً عن اخلدمة واألتر

وإن وقعت هفوة صغرية، أعقبتها حسنة . نظرها، ذو نسب، وال جيهل يف أيامها السعيدة مقدار منتسب إىل حسب
ومل ال، وروح أمرها، ومذهب نصرة مجرها، علم السادة للقادة األكابر، املغرم جبرب . كبرية، ومنن أثرية، ونعم كثرية

. الوزير أبو عبد اهللا بن اخلطيب. رازي، ذكر مآثره، بعرف أطيب الطيبكل كسري، وناهيك من به جابر ال
واملطلوب منه هلذه الشجرة الثرما، الغريبة الشما، اليت أصلها ثابت، وفرعها يف السماء، إمنا هو يسري بنا، وظهري 

نضارة مث تذهب، وأكمام كباسة قنوها، أن تفضض بنعيم ال. اعتنا، وخنجر يوما، لعل عباسة أدمي دوها أن تذهب
ويعود إليها شرخ شباهبا، وتستحكم صفرة ثياهبا، وخضرة جلباهبا، وذلك كله مبن اللطيف اخلبري، من أسهل العمل 
على جمد األمري، وفضل الوزير، إذ مها، دام عزمها، على بينة من أن اإلحسان ألقاح، والشكر نتاجه، والثناء إكليل، 

ومن يا إخويت لعلي، مبعارضة احلافظ أيب علي، ولو أين اشتملت مشلة النضر بن  قال املسلم،. وهو يف احلقيقة تاجه
مشيل، وأصبحت أفصح من عامل بن الطفيل، وأخطب من شبيب، وأشعر من حبيب، وجزت من طرق اجلدال، 

  ولكين. وعلى أنه ما قال إال حقاً، فبعداً للمرء وسحقاً. منازل نقدة صدور األبدال

لضيا واحللك، ومسخر جنوم الفلك، بإصابة األعراب، وأصحاب اإلغراب، وأرباب فنون أقسم عليكم مبقدر ا
اإلعراب، أال ما تأملتم فصول هذه املقالة، وأفتيتم مبا يترجح فيها لديكم من نسخ أو فسخ، أو إجادة أو إقالة، 

معروفة، وطريقة إليها الوجوه فأنتم علماء الكالم، وزعماء كتايب األقالم، واملراجعات بني شقاشق الرجال، شنشنة 
واهللا . يف كثري من املخاطبات مصروفة، ال زلتم مذكورين يف أهل البيان، مشكورين على بذل الفضل مدى األحيان

سبحانه جيعل التوفيق حاديكم، ونور العلم هاديكم، ومنه نسل جل امسه، التطهري من كل معابة، والسمح فيما ختلل 
لتحية الكرمية مع السالم الطيب املعاد، يعتمد من يقف عليها من اآلن إىل يوم املعاد، هذه املقامة من دعابة، وا

عليكم مبقدر الضيا . والرمحات واملسرات والربكات واخلريات، من كاتبها على بن عبد اهللا بن احلسن، أرشده اهللا
عراب، أال ما تأملتم فصول واحللك، ومسخر جنوم الفلك، بإصابة األعراب، وأصحاب اإلغراب، وأرباب فنون اإل

هذه املقالة، وأفتيتم مبا يترجح فيها لديكم من نسخ أو فسخ، أو إجادة أو إقالة، فأنتم علماء الكالم، وزعماء 
كتايب األقالم، واملراجعات بني شقاشق الرجال، شنشنة معروفة، وطريقة إليها الوجوه يف كثري من املخاطبات 

واهللا سبحانه جيعل التوفيق . هل البيان، مشكورين على بذل الفضل مدى األحيانمصروفة، ال زلتم مذكورين يف أ
حاديكم، ونور العلم هاديكم، ومنه نسل جل امسه، التطهري من كل معابة، والسمح فيما ختلل هذه املقامة من 

اد، والرمحات واملسرات دعابة، والتحية الكرمية مع السالم الطيب املعاد، يعتمد من يقف عليها من اآلن إىل يوم املع



  .والربكات واخلريات، من كاتبها على بن عبد اهللا بن احلسن، أرشده اهللا
  املقريون والعلماء

  علي بن أمحد

  بن خلف بن حممد بن الباذش األنصاري

  .من أهل غرناطة، يكىن أبا احلسن، الشيخ األستاذ، إمام الفريضة جبامع غرناطة
  حاله

وكان حسن احلظ، كثري . قاناً، ومعرفة، ومشاركة يف العلوم، وانفراداً بعلم العربيةمن املالحي، أوحد زمانه إت
الكتب، ترك منها خبطه كثرياً جداً، مشاركاً يف احلديث، عاملاً بأمساء رجاله ونقلته، مع الدين، والفضل، والزهد، 

  .واالنقباض عن أهل الدنيا، وترك املالبسة هلم
  مشيخته

طة أيب القاسم نعم اخللف بن حممد بن حيىي األنصاري، وأيب علي الصديف، وغريهم ممن يطول قرأ علي املقري بغرنا
وحدث عنه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى، والقاضي أبو حممد بن عطية، والقاضي أبو عبد اهللا بن . ذكرهم

بن أيب زمنني، والقاضي أبو احلسن عبد الرحيم، والقاضي أبو بكر جابر بن حيىي التغليب، والقاضي أبو خالد عبد اهللا 
  .بن أضحى
  تواليفه

ألف يف النحو كتباً كثرية، منها على كتاب سيبويه، وعلى كتاب املقتضب، وعلى األصول البن السراج، وشرح 
كتاب اإليضاح، وكالمه على كتاب اجلمل أليب القاسم، وكالمه على الكايف البن النحاس، مع التنبيه على ومهه يف 

  .ة موضع، إىل غري ذلكحنو مائ
  شعره

  :فمن ذلك. قال أبو القاسم، وله نظم ليس بالكثري
  وبه تقرظ معشراً وتدمي... أصبحت تقعد باهلوى وتقوم 

  إنين بغري السقام سقيم... تعنيك نفسك فاشتغل بصالحها 
  وفاته

ذ أبو جعفر، ودفن مبقربة باب تويف بغرناطة سنة مثان وعشرين ومخسماية، وصلى عليه إثر صالة العصر، ابنه األستا
  .وقربه مشهور، يتربك به الناس. إلبرية، وازدحم الناس على نعشه، وكانت جنازته حافلة، وتفجع الناس على قربه

  علي بن حممد بن دري
  .املقري الفقيه، اخلطيب أبو احلسن، اإلمام جبامع غرناطة، أصله من طليطلة

  حاله

أخذ . املعرفة منهم، عارفاً بإقراء كتاب اهللا عز وجل، والرواية للحديث كان من خيار الناس وفضالئهم، وأهل
الناس عنه، وكانت عنده مشاركة، ومسارعة لقضاء احلوايج، واملشي لإلصالح بني الناس، واإلشفاق على 

ل دخل رج. املساكني، كثري الصدقة، والسعي يف فداء األسرى، والوسائط اجلميلة يف مهمات األمور ومشكالهتا



تاجر غريب امليضأة للوضوء، فنسي هبا وعاء فيه مجلة مال، فتذكر له، فرجع ومل جيده، فسقط مغشياً عليه، فاجتمع 
عليه الناس، وهو يقول مايل، ووافق خروج األستاذ أيب احلسن املذكور من اجلامع، فسأل عنه، فجالس أذنه، فقال 

فقام الرجل، فكأمنا نشط من عقال، . ة العصر تأخذهمالك عندي وديعة تركته أنت عندي، وإذا كان بعد صال
ومشى اخلطيب يف حينه، إىل مشرف غرناطة ابن مالك، فقال له، إين اشتريت لك قصراً يف اجلنة، خبمس ماية دنري، 

وكان الناس ال يتوقفون له . وأنا الضامن لذلك، فشكره، وأخربه اخلطيب بالقصة، فدفع إليه املال، فدفعه إىل الرجل
  . أمريف

  مشيخته

روى بطليطلة عن أيب عبد اهللا املقامي، وعن أيب مسلم الضرير املقري، والقاضي أيب الوليد الوقشي، وأخذ عن أبوي 
  .على الصديف والغساين، وعن أيب مروان بن سراج، وابنه سراج

فن يف مقربة باب تويف بغرناطة يف رممضان ستة عشرين ومخسماية، وصلى عليه القاضي أبو القاسم بن ورد، ود
  .إلبرية، وكانت جنازته حافلة، وتفجع الناس عليه، وأخلصوا الدعاء له

  :وممن رثاه، أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال بقوله
  وشكوة كما تشكو الرياح إىل السفن... عتاب وما يغين العتاب على الزمن 

  نبحت ولكن عامل الكون ممتحن... وما رضيت بعد الغضارة أيكة 
  بأن تتخطاه النوايب واحملن... عليه والسالمة حظه وماذا 

  يعمر فيها عمرته اآلن أو حضن... فليت كرمياً ينعش للناس خريه 
  ويبقى لسم سره غري مؤمتن... ولكنه ميضي كظل غمامة 

  يورثه ثكل األحبة والبدن... يود الفىت طول البقاء وطوله 
  دو على شجنيروح على بث ويغ... وأي اغتباط يف حياة مرزاً 
  وراحته كرب وهدنته دهن... زيادته تغص وجدته بلى 

  ومن صار فيه من أحبته فنن... إذا فوق السهم املصيب فقلبه 
  لزت مع املوت يف قرن... فيا عجباً للمرء يلتذ عيشه 
  فيا وحيه مما حتمل واحتضن... أرى كل حي للمنية حامالً 
  علم مبا ساء حسن ظن نزيد على... إذا زادت األيام فينا إساءة 

  وكل قبايل باملوت مرهتن... ومل أر مثل املوت حقاً كباطل 
  أرقد هبا تلك املعاهد والدمن... أإخوتنا مل تبق إال حتية 

  وذو كلم ما حتجب السر والعلن... أإخوتنا هل تسمعون حتييت 
  جزاًء مبا أسلفت من سعيك احلسن... أبا احلسن خلد يف اجلنان منعماً 

  حمياك يف دار الغنا والرضا سكن... فؤادي روعة فإذا رأى  يطري
  فبوأك الرمحن فردوسه وطن... وقد كنت ترتاد املواطن إذ نبت 

  وقد كان حاديه يغرد باظعن... وبت معىن باجلالء فنلته 
  ختريها األولياء على القنن... ومل ترض إال األرض هجرتك اليت 

  واراه أكرم مدفنوقد ... ويف مثلها أن الرسول لسعد 



  هلم فإنا دونك احلجب واجلنن... على أنك املدعو من كل بلدة 
  وجاهدت فيه بالفروض وبالسنن... سريضيك من أرضيته يف عباده 
  فلما استهوهتم روعة سكن... ويبقى كما بقيت بعدك أنه هلم 

  بوقع جدار قد تداعى وقد وهن... وحيفظهم حفظ اليتيمني أيدا 
  طويل وال يعتد يف جنب ما بطن... ملدى بعد ما بدا أبا احلسن إن ا

  سيبقى عليك الوجد ما بقي الزمن... وأسري وجد يف فراقك أنه 

  مباركة ضمتك أسرع ما هنت... سقى اهللا والسقيا بكفيه تربة 
  ركضتها الريح قام هبا جرن... وال برحتها دمية مستهلة إذا 

  رى على ذلك اجلننومقربة تت... فال زلت يف روض وروح ورمحة 
  علي بن عمر

  بن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين القيجاطي

  يكىن أبا احلسن، أصله من بسطة، واستوطن غرناطة، حىت عد من أهلها قراءة وإقراء ولزوماً
  حاله

قعد ورد على غرناطة مستدعى عام اثين عشر وسبعماية، و. من العايد، أوحد زمانه علماً وختلقاً وتواضعاً وتفنناً
ووىل اخلطابة، وناب عن بعض القضاة . مبسجدها األعظم يقرى فنوناً من العلم، من قراءات وفقه وعربية وأدب

وكان أديباً . وقصده الناس، وأخذ عنه البعيد والقريب. باحلضرة، مشكور املأخذ، حسن السرية، عظيم النفع
  .عربية واألدب، إثر قراءة الكتبلوذعياً، فكهاً، حلواً، وهو أول أستاذ قرأت عليه القرآن وال

  مشيخته
قرأ على أبيه ببلده بسطة القرآن، بالروايات السبع، ومجعها يف ختمة، وعلى األستاذ أيب عبد اهللا بن مساعد 

وقرأ بغرناطة القرآن على األستاذ أيب عبد اهللا بن مستقور، واألستاذ أيب جعفر الطباع، واألستاذ الشهري . الغساين
وعلى القاضي ايب عمرو بن الرندي، والفقيه القاضي . واألستاذ النحوي أيب احلسن األبدي. ن الضايعأيب احلسن ب

ولقي الشيخ . ايب علي بن األحوص، وعلى الفقيه النسابة أيب جعفر بن مسعدة، واألستاذ العالمة أيب جعفر بن الزبري
ال : أنه كان يفتتح جملسه الذي يتكلم فيه بقولهوذكر . الصاحل ويل اهللا أبا إسحق بن عبيدس وحضر جمالسه العامة

حول وال قوة إال باهللا، كنز من كنوز اجلنة، رزقنا اهللا األدب مع اهللا، واستعملنا فيما يرضيه، ويرضي رسوله، وجعل 
ن، ولقي اإلمام جبامع بسطة اخلطيب الرواية أبا احلسن بن نافع وغريهم، وله تواليف يف فنو. حظنا يف الدار اآلخرة

  :وشعر، ونثر، فمن شعره قوله
  حىت استبان ثغامه وهباره... روض املشيب تفتحت أزهاره 

  وظالمه قد الح فيه هناره... ودجى الشباب قد استبان صباحه 
  ومضى غروب ال خناف مطاره... فأىن محام ال يعاف وقوعه 

  حيناً ويعقب بعد ذاك سراره... والعمر مثل البدر يرمق حسنه 
  ما للصفاء تكدرت آثاره... لصت أفياؤه لإلخاء تق



  والرب يسمح أن جترأ جاره... احلر يصفح إن أخل خليله 
  وتراه يرفع إن عال مقداره... فتراه يدفع إن متكن جاهه 

  ما زلت زنداً واحلياء سواره... وألنت تعلم أنين زمن الصبا 
  ترك الكالم أو السالم مثاره... واهلجر ما بني األحبة مل يزل 
  فطن وقد ظفرت به أظفاره... ولكم جتاىف عن خفاء خليله 

  أفضى إىل ندم به إصراره... ولكم أصر على التدابر مدبر 
  أو كالفرزدق فارقته نواره... فأقام كالكسعي بان هناره 

  باحلق ما ال ينبغي إنكاره... أنكرمت من حق معترف لكم 
  به أخبارهقطعاً وقد رودت ... والشرع قد منع التقاطع نصه 

  وتسرع لتشرح ختتاره... والسن سن تورع وتربع 
  ذهب الشباب فكيف يبقى عاره... ما يومنا من أمسنا قطك اتبت 

  حق عليكم حظره وحذاره... هال حظرمت أو حذرمت منه ما 
  حمدودة أضماره مضماره... عجباً ملن جيري هواه لغاية 

  نه عذارهفكأنه ما شاب م... يأيت ضحى ما كان يأتيه دجى 
  ويعيد ما تبقى به أوزاره... فبعد ما تنعى به حسناته 

  يشتد يف مضمارها إحضاره... فالنفس قد أجرته مليء عنانه 
  بل جنة جتري هبا أهناره... واملرء من إخوانه يف جنة 
  واليسر قد شدت عليه يساره... فاليمن قد مدت إليه ميينه 

  أشعاره إشعاره يهديه من... شعر به أشعرت بالنصح الذي 
  المتاز هبرجه والح نضاره... ولو اختربمت نقده مبحكة 

  أو أنت يف هذا وما ختتاره... هذا هدى فيه اقتده تنل املنا 
  أرجت بروض يانع أزهاره... وعليكم مين سالم مثل ما 

  ومن شعره يف الرثاء قوله من قصيدة
  ا أوجد الوجدنتهيج من األشجان م... محام محام فوق أيك األسى تشدو 

  وذلك هلو يف ضمايرنا جد... وذلك شجو يف حناجرنا جشى 
  وأيديها تسعى إلينا فتمتد... أرى أرجل األرزاء تشتد حنونا 

  سوى أمل إجيابنا عنده جحد... وحنن أولو سهو عن األمر ما لنا 
  فتسبيحه الساهي إذا مسع الرعد... فإن خطرت للمرء ذكرى خباطر 

  لدينا إذا يف غريه قطعت برد... وأنفس مصاب به قدت قلوب 
  عيون ويبكي عنده احلجر الصلد... تلني له الصم الصالب وتنهمي 

  وال راحة تعطو وال قدم تعدو... فال مقلة ترنو وال أذن تعي 
  وهذا مصاب صربنا فيه ال يبدو... وقد كان يبدو الصرب منا جتلداً 

  مولده



  .عام مخسني وستماية
  وفاته

طة ضحى يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي حجة من عام ثالثني وسبعماية، ودفن يف عصر اليوم تويف بغرنا
  .وكان احلفل يف جنازته عظيماً، حضرها السلطان، واحتمل الطلبة نعشه. بعد جببانة باب إلبرية

  ومن الطارئني

  الرندي

  .يكىن أبا علي عمر بن عبد اجمليد بن عمر األزدي املعروف بالرندي، من أهل رندة
  حاله

  .كان من مجلة املقريني، جهابذة األستاذين، مشاركاً يف فنون، نقاداً، فاضالً
  مشيخته

وعن أيب حممد القاسم بن دمحان، . روى عن أيب زيد السهيلي، وعنه أخذ العربية واألدب، وبه تفقه، وإياه اعتمد
وعن أيب إسحق بن قرقول، وأيب عبد اهللا بن . ت السبعةوأيب عبد اهللا بن أبان، وتال على هؤالء القراءات، بقراءا

وأيب عبد اهللا احلمريي اإلستجي، . الفخار، وأيب احلسن صاحل بن عبد امللك األوسي، وأيب حممد عبد احلق بن بونه
مبالقة، أخذ عن هؤالء . وأيب العباس بن اليتيم، وأيب عبد اهللا بن مدرك، وأيب القاسم بن حبيش وأيب عبد اهللا بن محيد

ورحل إىل غرناطة، فأخذ هبا عن يزيد بن رفاعة، وابن كوثر، وابن عروس، وأيب . من أهلها، ومن الواردين عليها
وإىل قرطبة، فأخذ هبا عن ابن بشكوال، وايب . حممد عبد املنعم بن عبد الرحيم بن الفرس، وأيب جعفر بن حكم

وأخذ . ر بن اجلد، وأيب عبد اهللا بن رزق، وابن خري، وابن صافوإىل إشبيلية، فأخذ هبا عن أيب بك. القاسم املشراط
هؤالء مجلة من أخذ عنهم باللقاء . وباجلزيرة اخلضراء عن القاضي أيب جعفر بن عزرة. بسبتة عن ابن عبيد اهللا

ث وأجازه مجغاعة من أهل املشرق كبرية، ذكرهم يف برناجمه، كاخلشوعي، واألرحي، واحلرشاين، وحد. واملشافهة
  .عن السلفي احلافظ بإجازته العامة

  تواليفه
شرح مجل أيب القاسم الزجاجي، ورد على ابن خروف، منتصراً بشيخه أيب زيد السهيلي يف مسئلة حنوية، رد فيها 

ابن خروف على السهيلي وقيد فيما جرى بينه وبني األستاذ أيب حممد القرطيب، جزءاً مساه باحلقىب يف أغاليط 
روي عنه أبو عبد اهللا بن تسكر القاضي، والشيخ أبو . وألف برناجماً جامعاً. ل فيه عم محل وتعسفالقرطيب، مل خي

  .عبد اهللا بن عبيد األوسي، وأبو عبد اهللا الطنجايل، واخلطيب ابن أيب رحيانة
  مولده

  .سنة سبع وأربعني ومخسماية
  وفاته

  .عشر وستمايةتويف سحر يوم اجلمعة املوىف عشرين لشهر ربيع الثاين سنة 
  عثمن بن سعيد

  بن عثمن بن سعيد األموي



ودخل . املقري، احلافظ املعروف بابن الصرييف، قرطيب األصل، يكىن أبا عمرو، ويشتهر بالداين، الستيطانه دانية
  .إلبرية، وقرأ على أيب عبد اهللا بن أيب زمنني، فوجب ذكره لذلك

  حاله
آياته، وتفسريه، ومعانيه وإعرابه، ومجع يف ذلك كله التواليف العجيبة اليت كان أحد األمية األعالم يف علم القرآن، و

يكثر تعدادها، ويطول إيرادها، وله معرفة باحلديث وطرقه، وأمساء رجاله ونقلته، وكان حسن اخلط، جيد الضبط، 
وذكره . مرو جماب الدعوةآية يف احلفظ والعلم، والذكاء والفهم ديناً عارفاً، ورعا سنياً، قال املغلي، وكان أبو ع

  .احلميدي فقال حمدث مكثر، مقرئ متقدم
  مشيخته

روي عن أيب املطرف عبد الرمحن بن عثمن القشريي بقرطبة، وعن أيب بكر حامت بن عبد اهللا البزاز، وأيب عبد اهللا 
لف بن حيىي، وخ. حممد بن خليفة، وأمحد ابن فتح بن الرهان، وأيب بكر بن خليل، ويونس بن عبد اهللا القاضي

. ومسع بإستجة، وجبانة وسرقسطة من بالد الثغر. وبإلبرية عن حممد بن أيب زمنني كثرياً من رواياته وتواليفه. وغريهم
ومسع مبصر من أيب حممد بن النحاس، وأيب القاسم . ورحل إىل املشرق، فلقي أبيا احلسن بن أمحد بن مراس العنقي

ن، وفارس بن أمحد، وطاهر بن عبد املنعم، وبالقريوان من أيب احلسن بن ميسر، وخلف بن إبراهيم ابن خاقا
  .وقدم األندلس فاستوطن دانية. القانسي
  شعره

  :ومما يذكر من شعره قوله. قال أبو القاسم بن بشكوال
  جير على كل من يعزى إىل األدب... قد قلت إذ ذكروا حال الزمان وما 

  سة أهل الدين واحلسبأهل اخلسا... ال شيء أبلغ من ذل جترعه 
  واملبغضني ألهل الزيغ والريب... القاميني مبا جاء الرسول به 

  مولده
  .قال أبو عمرو، مسعت والدي يقول إين ولدت سنة إحدى وسبعني وثالمثاية، وابتدأ طلب العلم بعد مخس ومثانني

  وفاته
أربعمائة بدانية، ودفن عصر اليوم املذكور من خط أيب احلسن املقري، يوم االثنني منتصف شوال سنة أربع وأربعني و

  .ومشى السلطان راجالً أمام نعشه. ببقيعها
  علي بن أمحد بن حزم

  بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد

  .اإلمام أبو حممد بن حزم
  أوليته

أبو مروان ابن حيان، وقد  قال. أصله من الفرس، وجده األقصى يف اإلسالم امسه يزيد، موىل ليزيد بن أيب سفيان
كان من عجايبه، انتماؤه يف فارس، وأتباع أهل بيته له يف ذلك حقبة من الدهر، توىل فيها الوزير، املفضل يف زمانه، 

الراجح يف ميزانه، أمحد بن سعيد ابن حزم، لبين أمية أولياء نعمته، ال عن صحة والية هلم عليه، فقد عهده الناس 



فأبوه أمحد، على احلقيقة، هو . م لبلة، جده األدىن، حديث عهد باإلسالم، مل يتقدم لسلفه نباهةمولد األرومة من عج
الذي بىن بيت نفسه يف آخر الدهر، برأس رايته، وعمره باخلالل الفاضلة، من الرجاجة والدهاء واملعرفة والرجولة 

سابقة، فما من شرف إال مسبوق عن والرأي، فأسدى جرثومة شرف ملن مناهم، أغنتهم عن الرسوخ يف أوىل ال
فاهللا أعلم . فارتقى قلعة إصطخر من أرض فارس. خارجته، ومل يكن إال كال وال، حىت ختطى على هذا أوليته لبلة

كيف ترقاها، إذ مل يكن يؤتى من خطل وال جهالة، بل وصله هبا وسع علم، ووشجة رحم معقومة، فلها يستأخر 
. عصره إىل ما وصف، وحسابه وحساهبم على اهللا، الذي ال يظلم الناس مثقال ذرةالصلة، فتناهت حاله مع فقهاء 

  .عزت قدرته
  حاله

قال احلميدي، كان حافظاً، عاملاً بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطاً لألحكام من الكتاب والسنة، متفنناً يف علوم مجة، 
بيه من قبله، يف اإلدارة وتدبري املمالك، متواضعاً، ذا عامالً بعلمه، زاهداً يف الدنيا، بعد الرياسة اليت كانت له، وأل

قال أبو مروان . مع الذكاء وسرعة احلفظ، وكرم النفس والتدين. فضايل مجة، قال، وما رأينا مثله، فيما اجتمع له
وله . ابن حيان، كان أبو حممد حامل فنون، من حديث وفقه ونسب، مع املشاركة يف كثري من أنواع التعاليم القدمية

  .يف ذلك عدة تواليف
وقد مال أوالً به النظر يف الفقه إىل رأي أيب عبد اهللا الشافعي، وناضل عن مذاهبه، واحنرف عن مذهب غريه، حىت 

مث عدل يف اآلخر إىل قول أصحاب الظاهر، . وسم به، واستهدف بذلك إىل كثري من الفقهاء، وعيب بالشذوذ
اء األمصار، فنقحه وهنجه، وجادل عنه، ووضع الكتب يف بسطه، وثبت مذهب داود بن علي، ومن تبعه من فقه

وكان حيمل علمه، وجيادل عنه ملن خالفه فيه، على استرسال يف طباعه، واستناد إىل العهد . عليه إىل أن مضى بسبيله
  .أخذه اهللا على العلماء من عباده، ليبينه للناس، وال يكتمونه، فآل أمره إىل ما عرف

  مشيخته
  .ل، مسع مساعاً مجاً، وأول مساعه من أيب عمر أمحد بن حممد بن اجلسور قبل األربع مايةقا

  تواليفه

فمنها يف علم احلديث كتاب كبري مساه اإليصال يف فهم . وقال، محل بعري. قال، بلغت تواليفه أربع مائة جملد
ير األحكام، على ما أوجبه القرآن والسنة اخلصال، اجلامعة جلمل شرائع اإلسالم، يف الواجب واحلالل واحلرام، وسا

وله . أورد فيه أقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أمية املسلمني، وبيان ذلك كله، وحتقيق القول فيه. واإلمجاع
. وكتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل. كتاب اإلحكام ألصول األحكام يف غاية التقصي وإيراد احلجاج

وكتاب اجمللى واحمللى وكتاب يف مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق . ومسائله على أبواب الفقهوكتاب اإلمجاع 
وكتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة واإلجنيل وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما ال . بعضها ببعض
فإنه . واألمثلة الفقهية. يه باأللفاظ العاميةوهذا مما سبق إليه، وكتاب التقريب حلد املنطق واملدخل إل. حيتمل التأويل

  .سلك يف بيانه، وإزالة سوء الظن عنه، وتكذيب املنحرفني به، طريقة مل يسلكها أحد قبله فيما علمنا
  شعره

. وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه. قال، وكان له يف األدب والشعر نفٌس واسع، وباع طويل
  :ومنه قوله. ع على حروف املعجموشعره كثري، وقد مج



  فجائعه تبقى ولذاته تفىن... هل الدهر إال ما عرفنا وأدركنا 
  تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا... إذا أمكنت فيه مسرة ساعة 

  نود لديه أننا مل نكن كنا... إىل تبعات يف احلساب وموقف 
  وفات الذي كنا نلذ به عنا... حصلنا على هم وإمث وحسرة 

  وغم ملا يرجى فعيشك ال يهنا...  ملا وىل وشغل ملا أتى حنني
  إذا حققته النفس لفظٌ بال معىن... كان الذي كنا نسر بكونه 

  :ومن ذلك قوله من قصيدة يف الفخر
  ولكن عييب أن مطلعي الغرب... أنا الشمس يف جو العلوم منرية 

  النهب جلد على ما ضاع من ذكري... ولو أنين من جانب الشرق طالٌع 
  وال غرو أن يستوحش الكلف الصب... ويل حنو أكناف العراق صبابة 
  فحينئذ يبدو التأسف والكرب... فإن ينزل الرمحن رحلي بينهم 
  وأطلب ما عنه جتيء به الكتب... فكم قائل أغفلته وهو حاضر 
  وأنه كساد العلم آفته القرب... هنالك يدري أن للبعد قصة 

  :املدح لنفسهومنها يف االعتذار عن 
  وليس على من سار سريته ذنب... ولكن يل يف يوسف خري أسوة 

  حفيظٌ عليٌم ما على صادق عتب... يقول وقال والصدق أنين 
  :ومن شعره قوله فيما كان يعتقده من املذهب الظاهري

  يطيل مالمي يف اهلوى ويقول... وذي عذل فيمن سباين حسنه 
  ومل تدر كيف اجلسم أنت قتيل... أيف حسن وجه الح مل تر غريه 
  وعندي رٌد لو أردت طويل... فقلت له أسرفت يف اللوم ظاملاً 

  على ما بدا حىت يقوم دليل... أمل تر ظاهري وأنين 
  :ومن ذلك قوله

  ودعه فنور احلق يسري ويشرق... أين وحه قول احلق يف نفس سامع 
  طلقكما نسي القيد املوثق م... سيؤنسه رفقاً فينسى نفاره 

  :ومن ذلك قوله
  فروحي عندكم أبداً مقيم... لئن أصبحت مرحتالً بشخصي 

  ولكن للعيان لطيف معنله طلبله طلب املعاينة الكليم
  :ويف املعىن

  وروحك ماله عنا رحيل... يقول أخي شجاك رحيل جسم 
  لذا طلب املعاينة اخلليل... فقلت له املعاين مطمئن 

  دخوله غرناطة



وملا جرت عليه اهلزمية واستوىل باديس األمري بغرناطة على حملته، كان أبو حممد من . ام املرتضىوصل يف مجلة اإلم
  .عداد أسراه مع مثله، إىل أن أطلقه بعد ألي، وخلصه اهللا منه

  حمنته

قال ابن حيان، استهدف إىل فقهاء وقته، فتألبوا على بغضه، ورد قوله، وأمجعوا على تضليله، وشنعوا عليه، 
وا سالطينهم من فتنته، وهنوا أعوامهم عن الدنو إليه، واألخذ عنه، فطفق امللوك يقصونه على قرهبم، وحذر

ويسريونه عن بالدهم، إىل أن انتهوا به، منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلة، وهبا تويف غري راجع إىل ما أرادوا، به 
من أصاغر الطلبة، الذين ال حيسون فيه املالمة حبداثتهم، يبث علمه فيمن ينتابه بباديته من عامة املقتبسني منه 

ويفقههم ويدرسهم، وال يدع املثابرة على العلم، واملواظبة على التأليف، واإلكثار من التصنيف، حىت كمل من 
  :مصنفاته يف فنون العلم وقر بعري، حىت ألحرق بعضها بإشبيلية، ويف ذلك يقول

  الذي تضمنه القرطاس بل هو يف صدري.. .فإن حترقوا القرطاس ال حترقوا 
  وينزل إن أنزل ويدفن يف قربي... يسري معي حيث استقلت ركاييب 

  مولده

  .سنة أربع ومثانني وثالمثائة بقرطبة
  وفاته

  تويف سنة ست ومخسني وأربعماية
  علي بن إبراهيم

  بن علي األنصاري املالقي

  .يكىن أبا احلسن، صاحبنا حفظه اهللا
  حاله

 يف احلفظ، وثقوب الذهن، والنجابة يف الفنون، وفصاحة اإللقاء، خريج طبعه، وتلميذ نفسه، ومربز آية اهللا
إمام يف العربية، ال يشق فيها غباره، حفظاً وحبثاً، وتوجيهاً واطالعاً، وعثوراً على سقطات األعالم، ذاكر . اجتهاده

ثيقة، مشارك يف الفنون، ينظم وينثر، فال يعدو اإلجادة للغات واآلداب، قامي على التفسري، مقصود للفتيا، عاقد للو
رحل عن بلده مالقة، بعد . والسداد، سليم الصدر، أيب النفس، كثري املشاركة، جمدي الصحبة، بعيد عن التسمت

ئيس التربيز يف العدالة والشهرة بالطلب، واستقر باملغرب، فاقرأ مبدينة أنفا ، منوهاً به، مث بسال، واستوطن هبا، ر
املدرسة هبا، جممهراً بكرسيها، فارعاً مبنربها، بالواردة السلطانية، يفسر كتاب اهللا بني العشاءين، شرحاً كثري العيون، 

حمذوف الفضول، بالغاً أقصى مبالغ الفصاحة، مسمعاً على احملال النابية، ويدرس من الغدوات باملدرسة، دوالً يف 
وحضر املناظرة، بني يدي السلطان، فاستأثر . مترامية إىل أقصى حدود االضطالعالعربية والفقه، أخذه بزمام النبل، 

  .بشقصٍ من رعيه، وأعجب بقوة جأشه، وأصالة حفظه، فأمنى جراياته، ونوه به
  مشيخته

. قرأ ببلده على األستاذين، علمي القطر، القاضي العامل أيب عبد اهللا إبن ترب، والقاضي النظار أيب عمرو بن منظور
وذاكر بغرناطة إمام العربية أبا عبد اهللا بن الفخار، وربيس الكتاب، . تال القرآن على املقري أيب حممد بن أيوبو



وباملغرب كثرياً من أعالمه، كالرئيس أيب حممد احلضرمي، والقاضي أيب عبد اهللا املقري . شيخنا أبا احلسن بن اجلياب
  .ي مالقة، وأستاذاً هبا متكلماً، معجٌز من مفاخر قطرهوهو اآلن حباله املوصوفة قاضياً بشرق. وغريهم
  شعره

  :مما يؤثر من شعره منقوالً من خط صاحبنا أيب احلسن بن احلسن
  شوٌق يكاد بلفح الوجد يذهبه... رمحاك رمحاك يف قلب يقلبه 

  عليك يف السر لألرواح أعجبه... هام الفؤاد مبعًىن للجمال بدا 
  أالحت احلسن عما كان حيجبه... ة والح منك لذي اإلشراف جوهر
  ماضي اجلفون برود الثغر أشنبه... فلو هم الصحب أن الروح تيمها 

  بأمسر غالين منه مؤربه... يظل معتقالً من خوط قامته 
  منه ويوحش يف جنح تلهبه... وذي فرند يدب املوت يف شطب 

  يود يف احلال أن لو كان يشربه... خياله ذو الصدا ماء فيبصره 
  وبالصبابة واألرواح ملعبه... باهلند واىن والذي ند توشجه 
  إذ جاده من نكوب اجلود صيبه... كساه سر اجلمال احملض حلته 

  فأقبلت حنوه األرواح تطلبه... وقام يرفل فيها وهي ضافية 
  جير الفنا وجند الروح يرهبه... هيهات من دونه باب بظاهره 
  أوج مرقي حياة الروح مرقبهف... فمرنا واملوت فيه عني عيشته 
  برقاً يغري على الغريان خلبه... نبدت لواحيه من حبر جوهره 

  سر اجلمال هبا يبدو حتجبه... وتستعري له روحاً مظاهره 

  مهما أفاقت وإال فهي مغربه... بدٌر ويف أفق األرواح مطلعه 
  وإن غدا بغرام الشوق يلهبه... خباطره منه سر ال يفارقه 

  يف نصحه وصريح الوجد يكذبه... البعد ينهاين ويصدقين يل هواه و
  إال الذي قد غدا يرضيه مغضبه... سر الغرام غريب ليس يعلمه 
  من األنس أحاله وأعذبه... وللصبابة أقوام وموردهم هبا 
  إال الذي قد جتلى عنه غيهبه... وليس يعرف هذا حق معرفة 

  بشر األضواء كوكبهوغرٌّ مست... وأبصر احلسن قد الحت الواحيه 
  طرٌس يغالبه طوراً فيغلبه... بذات أهيف من سر احلياة 

  فعالً يرد هلا يف احلكم مذهبه... ويف جلني اجلمال احملض قد فعلت 
  فيه النفاسة واألنفاس تعرفه... أروم إعجامه هوناً وتطمعين 
  أخو بيان مع الساعات يسهبه... فم ملثلي بكتماٍن ومن نفسي 

  إىل سبيل من الزلفى تقربه... أن حتظى مبرقبة  لبانة السر
  عن رقة بشهود الفرق تسلبه... تسمو على منكب اجلوزاء ذروهتا 
  لدى الوجود الذي قد عز مطلبه... ويف مصافات سر القبض يبسطه 
  إىل السقام الذي عند بغيته... فريتقي يف مراقي اجلمع خمتطفاً 



  يٌد حنو باب العز جتذبهعنا ... فذاك أعظم ما يرجوه أن سبقت 
  :ومن منظومه يف النسيب قوله

  كل الورى حلف الصبابة فيه... حملمد الربقاء حسن باهر 
  والشهد ممزوج بريقه فيه... السحر مفتون بغنج حلاظه 

  حىت يكاد سقامه خيفيه... فسحره أضىن املتيم يف اهلوى 
  لصد لكان من الصدا يشفيه... ولو أنه بالشهد جاد ورشفه 

  يا ليته بوصاله رافيه... بصدوده قليب يقطع يف اهلوى 
  :وصدر كتاباً بقوله خياطبين

  ملن مل ينبيك حبك للممات... أنسياناً فديتك يا حيايت 
  إليك رهني شوق وانبتات... ورمجاً بالظنون أخا حنني 

  وبالقمر املنري وباآليات... مييناً بالنهار إذا جتلى 
  حمل الروح من بث اجلهات... لقد أحللت حبك من فؤادي 

  .وشعره بديع، وإدراكه عجيب، وعارضته قوية
  علي بن حممد بن علي

  بن يوسف الكتامي

  .من أهل إشبيلية: يكىن أبا احلسن، ويعرف بابن الضايع
  حاله

رهم، وله قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري، بلغ الغاية يف الفن النحوي، وفاق أصحاب األستاذ أيب علي الشلوبني بأس
وقرأ ببلده أيضاً علم الكالم، وأصول الفقه، وكان متقدماً يف هذه العلوم الثالثة، . يف مشكالت الكتاب العجايب 

وأما فهمه وتصرفه يف . وأما فن العربية، وعلم الكالم، فلم يكن يف وقته من يقاربه يف هذين العلمني. متصرفاً فيها
وكان له اعتناٌء كبري . وله إمالٌء على طايفة كبرية من إيضاح الفارسي. أحدكتاب سيبويه، فما أراه يسبقه يف ذلك 

بكالم الفارسي على اجلملة، وحبسب ذلك استقضى اعتراضات أيب احلسني بن الطراوة على أيب علي بالرد، 
وكذا . هامل يسبق إلي. واستوىف ما وقع له يف ذلك، حىت مل يبق بيده شيء على طريقة من اإلنصاف، ودليل اهلدى

وكذا فعل يف اعتراضات أيب احلسني بن الطراوة على . فعل يف رد أيب حممد بن السيد، علي أيب القاسم الزجاجي
وأما اختيارات أيب احلسن بن عصفور يف مغربه وغري ذلك . وكان باجلملة إماماً يف هذا كله ال جيارى. كتاب سيبويه

ومل يلق باألندلس والعدوة، وال مسعنا بأنبه منه، ممن وقفنا . ا أو أكثرهامن تعاليقه، وما قيد يف ذلك، فرد عليه معظمه
وكان إذا أخذ يف فن أتى . على كالمه أو شاهدناه، وال رأيت خمتلفاً عليه من أهل بلده من أترابه، ومن فوقهم

. ومجل الزجاجيقال األستاذ، الزمته، وأخذت عليه كتاب سيبويه يف عدة سنني، وأكثر كتاب اإليضاح، . بعجايب
وطايفة كبرية من إرشاد أيب املعايل، ومن كتاب األربعني البن . إىل غري ذلك، ومجيع التلقيحات للسهر وردي

  .اخلطيب، وغري ذلك
  مشيخته



ومن غريهم، القاضي . أجاز له من أهل بلده الرواية املسن، أبو احلسن بن السراج، والقاضي أبو اخلطاب بن خليل
واملقري املعمر أبو بكر الشمايت املعروف بالشريشي، وأبو عبد اهللا األزدي، وأبو عبد اهللا بن  أبو بكر بن حمرز،
. والزم األستاذ أبا علي الشلوبني، حىت كمل عليه إيضاح الفارسي، وكتاب سيبويه. وقرأ ببلده. جوبر وآخرين

رأ عليه طائفة كبرية من تذكرة ومسع مجل الزجاجي وغري ذلك من كتب العربية، ممن كان يقرأ يف اجمللس، وق
وبلغ الغاية يف الفن النحوي، وفاق أصحاب أيب . الفارسي، مما يتعلق مبسائل الكتاب، بعد أن جردها من التذكرة

  .علي بأسرهم
  وفاته

قلت العجب من الشيخ اخلطيب . تويف رمحه اهللا، يف شهر ربيع اآلخر من سنة مثانني وستماية، وقد قارب التسعني
ومل يكن اليوم . هللا، كيف ال يذكر للمترجم به رمحه اهللا، شرحه جلمل الزجاجي، بل شرحه الصغري والكبريرمحه ا

على الزجاجي أجدى منها، وال أنفع، وال أقل فضوالً، وال أفصح عبارة، وال أوجز خطابة، وال أمجل إنصافاً، وال 
  أجود نظراً

  الكتاب والشعراء
  وأوال األصليون منهم

  د بن عبد احلقعلي بن حمم

  بن الصباغ العقيلي

  .يكىن أبا احلسن من أهل غرناطة
  حاله

فذ يف الكفاية، ظاهر السذاجة والسالمة، مصعب . صاحبنا أبو احلسن، من أهل الفضل والسراوة والرجولة واجلزالة
خط بارع،  ألضدده، شديد العصبة ألويل وده، يف أخالقه حدة، ويف لسانه نبلى أخالبه، مشتملٌ على خالل من

ناب عن بعض القضاة، وكتب . وكتابة حسنة، وشعر جيد، ومشاركة يف فقه وأدب ووثيقة، وحماضرة ممتعة
مث انصرف إىل العدوة . الشروط، وارتسم يف ديوان اجلند، وكتب عن شيخ الغزاة أيب زكريا بن عمر على عهده

 الكتابة السلطانية منوهاً به، مستعمالً يف خدم سابع عشر مجادى األوىل من عام ثالث ومخسني وسبعماية، فارتسم يف
  .جمدية، بان غناؤه فيها، وظهرت كفايته
اللسن العارف، والناقد جلواهر املعاين، كما يفعل بالسكة الصيارف، األديب : وجرى ذكره يف كتاب التاج مبا نصه

سان املهارق، وأخجل بني بياض طرسه، اجمليد، الذي متلى به العصر والنحر واجليد، إن أجال جياد براعته، فضح فر
وإن جلى أبكار أفكاره وأثار طري البيازين أوكاره، سلب الرحيق املفدم فضل . وسواد نفسه الطور حتت املفارق

وله أدب غض، . أبكاره، إىل نفس ال يفارقها ظرف، ومهة ال يرتد إليها طرف، وإباية ال يفل هلا غرب وال حرف
  :بت إليه أنتجز وعده يف االلتحاف برايقه، واإلمتاع بزهر هواتفه، وهو قويلكت. زهره عن جمتنيه مرفض

  وعهودك افتقرت إىل إجنازها... عندي ملوعدك افتقاٌر جموج 
  وحقيقة األشياء غري جمازها... واهللا يعلم فيك صدق موديت 

  :فأجابين بقوله



  كلما حالل السحر يف إجيازها... يا مهدي الدر الثمني منظماً 
  ورددت أوالها على أعجازها... ركت حلبات األوايل وانياً أد

  وألنت أسبقهم إىل إحرازها... أحرزت يف املضمار خصل سباقها 
  وبعثت من فكري متات مفازها... حليت بالسمطني مين عاطالً 
  فامسح وباإلغضاء منك جمازها... فألجنزن مواعدي مستعطفاً 

  :ومن مقطوعاته قوله
  وأماين الصب ال تقف... أمل ليت شعري واهلوى 

  أو هلذا البحر منصرف... هل لذاك الوصل مرجتع 
  :ومن ذلك

  وما حاز من غنج ولني ومن غيد... وظيب سبا بالطرف والعطف واجليد 
  فقال أيدنو الظيب من غابة األسد... أتيت إليه بالدنو مداعباً 

  :وقال من مبدإ قصيدة مطولة فيما يظهر منها
  وأوجه أيام التباعد جون... بعدهن شجون حديث املغاين 

  وغادرت اجلذالن وهو حزين... حلا اهللا أيام الفراق فكم شجت 
  وإين بذاك القرب فيه ضنني... وحيا دياراً يف رىب إغرناطة 

  وعمري لدى البيض احلسان مثني... ليايل أنفقت الشباب مطاوعاً 
  العفاف أمنيوغرمي على مال ... فأرخصت فيها من شبايب ما غال 

  فعندي إىل تلك الربوع حنني... خليلي ال أمر بأربعها قفا 
  تضاعف عندي عربة وأنني... أمل ترياين كلما ذر شارق 

  حدت حنو قرن بعد ذاك أمون... إذا مل يساعدين أٌخ منكما فال 
  إىل عهد إخوان للزمان ركون... أليس عجيباً يف الربية من لنا 

  فقد أجن السلسال وهو معني... بعهده فلما تثغن من ذرى وفاء 
  وللدمع يف ترك الشئون شئون... أذلين عذر يف فراق ضلوعه 
  لعاٍن بأيدي احلادثات رهني... ومن ترك احلزم املعني فإنه 

  فإن مكاين يف الوفاء مكني... رعى اهللا أيامي الوثيق ذمامها 
  فخب وأما خله فخئون... ومل أر مثل الدهر أما عدوه 

  ملا كان يف عهد الزمان معني...  أبو عمرو وجود ميينه ولوال
  :ومن شعره قوله

  لكن لذات اخليال منام... زار اخليال ويا هلا من لذة 
  در ومورده الشهي مدام... ما زلت ألثم مبسماً منظومه 

  فأشم مسكاً فض عنه ختام... وأضم غصن البان من أعطافه 
  مولده



  .عام ستة وسبعماية
  وفاته
 مبدينة فاس، وقد ختلفه السلطان كاتب ولده، عند وجهته إىل إفريقية، يف شوال عام مثانية ومخسني وسبعماية، وتويف

  .فتويف يف العشرين لرمضان منه
  ابن اجلياب

علي بن حممد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن األنصاري من أهل غرناطة، يكىن أبا احلسن، ويعرف بابن 
  .يسنا العالمة البليغاجلياب، شيخنا ورئ

  حاله
كان رمحه اهللا، على ما كان عليه من التفنن، واإلمامة يف البالغة، واألخذ بأطراف الطلب، : من عايد الصلة

واالستيالء على غاية األدب، صاحب جماهدة، ومالزمة عبادة، على طريقة مثلى من االنقباض والنزاهة، وإيثار 
ح، منحاشاً إليهم، منافراً عن أضدادهم، شيخ طلبة األندلس، رواية وحتقيقاً، التقشف، حمباً يف أهل اخلري والصال

ومشاركة يف كثري من العلوم، قامياً على العربية واللغة، إماماً يف الفرايض واحلساب، عارفاً بالقراءات واحلديث، 
بيانية، حامل راية املنظوم واملنثور، متبحراً يف األدب والتاريخ، مشاركاً يف علم التصوف، فذاً يف املسايل األدبية ال

واإلكثار من ذلك، واالقتدار عليه، جلداً على اخلدمة، مغتبطاً بالوالية، حمافظاً على الرتبة، مراقباً لوظايف األبواب 
السلطانية، متوقد الذهن، ذلق اجلوانب، مشغوفاً باألنس واملفاوضة يف األدب، حمسناً للنادرة الظريفة، مليح 

طال به . ، غزير احلفظ، غيوراً على اخلطة، كثري النشاط إىل املذاكرة، مع استغراق الكلف، وعلو السنالدعابة
بعثت إليه باكور رمان، فقال يل من . املرض حىت أذهب جواهر بدنه، وعلى ذلك فما اختل متيزه، وال تغري إدراكه

وهو شيخي . من اجتماع نفسه، وحضور فكرهفعجب الناس . الغد، نعم باهلدنة زمانك، يعين نعمت اهلدية رمانك
كتب عن الدول النصرية حنواً من مخسني سنة أو ما . الذي نشأت بني يديه وتأدبت به، وورثت خطته عن رضى منه

ينيف عليها، متني اجلاه، رفيع املكانة، بعيد الصيت، وسفر إىل امللوك، واشتهر باخلري، واحلمل على أهل الظلم، 
صدر الصدور اجللة، وعلم أعالم هذه امللة، وشيخ الكتابة وبنيها وهاصر أفنان : اج مبا نصهوجرى ذكره يف الت

البدايع وجانيها، اعتمدته الرياسة، فنأى هبا على حبل ذراعه، واستعانت به السياسة فدارت أفالكها على قطب من 
، من ندب على علوه متواضع، وحرب لثدي فتفيأ للعناية ظالً ظليالً، وتعاقبت الدول، فلم تر به بديالً. شباة يراعه

املعارف راضع، ال متر مذاكرة يف فن إال وله فيه التربيز، وال تعرض جواهر الكالم على حماكاة األفهام، إال وكالمه 
اإلبريز، حىت أصبح الدهر راوياً إلحسانه وناطقاً بلسانه، وغرب ذكره وشرق، فأشام وأعرق وجتاوز البحر األخضر 

األزرق، إىل نفس هذبت اآلداب مشايلها، وجادت الرياض مخايلها، ومراقبة لربه، واستباق لروح اهللا من واخلليج 
وكل ما ظهر علينا بنيه من شارة جتلى هبا العني، أو إشارة كما سبك . وال ختلف وعوده. ودين ال يعجم عوده. مهبه

راضها بآدابه، وأعلقها بأهدابه، وهذب طباعها، اللجني، فهي إليه منسوبة، ويف حسناته حمسوبة، فإمنا هي أنفس 
كالشمس تلقي على النجوم شعاعها، والصور اجلميلة تترك يف األجسام الصقيلة انطباعها وما عسى أن أقول يف 

  .إمام األمية، ونور الدياجي املدهلمة، واملثل الساير يف بعد الصيت، وعلو اهلمة
  مشيخته

الشيخ الفقيه اخلطيب الصاحل . ىل من األشياخ الذين ليقتهم وأجازوين عامةنقلت من خطه، يف بعض ما كتب به إ
. الصويف احملقق صاحب الكرامات واملقامات، نسيح وحده، أبو احلسن فضل بن حممد بن علي ابن فضيلة املعافري



بو جعفر أمحد بن إبراهيم ومنهم الشيخ الفقيه األستاذ العامل العلم الكبري، خامتة املسندين باملغرب، أ. قرأت عليه كذا
ومنهم الشيخ الفقيه اخلطيب األستاذ أبو . ابن الزبري الثقفي، نشأت بني يديه، وقرأت عليه كثرياً ومسعت، وأجازين

قرأت عليه القرآن العزيز بالقراءات السبع وغري . احلسن علي بن أمحد ابن حممد بن أمحد بن حممد اخلشين البلوطي
ومنهم الشيخ أبو . ه الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن عياش اخلزرجي القرطيب، لقيته مبالقةومنهم الشيخ الفقي. ذلك

ومنهم الشيخ العدل أبو احلسن علي . حممد عبد اهللا بن علي الغساين السعدي اخلطيب الصاحل، قرأت عليه ومسعت
بو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن ومنهم قاضي اجلماعة الشيخ الفقيه أ. بن حممد بن علي بن أمحد بن مستقور الطائي

ومنهم الشيخ . سعيد العنسي، ومنهم الشيخ الفقيه اخلطيب احملدث اإلمام أبو عبد اهللا حممد ابن عمر بن رشيد
ومنهم الشيخ اخلطيب األستاذ الصاحل أبو حممد عبد الواحد . اخلطيب أبو جعفر أمحد بن علي األنصاري الكحيلي

ومنهم الشيخ الوزير احلسيب أبو عبد اهللا حممد بن حيىي بن ربيع . ألموي الباهليابن حممد بن أيب السداد ا
األشعري، والشيخ اخلطيب األستاذ النظار أبو القاسم بن الشاط، والشيخ الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن مالك بن 

يتهم، وأجازوين إجازة عامة، وأما هؤالء كلهم لق. املرحل والشيخ املبارك أبو حممد عبد املوىل بن عبد املوىل اخلوالين
من أجازين ومل ألقه، فعامل كثري من أهل املغرب واملشرق، منهم أبو العباس بن الغماز قاضي اجلماعة بتونس، وأبو 
عبد اهللا بن صاحل الكناين خليب جباية، والشريف أبو علي احلسن بن طاهر بن أيب الشرف بن رفيع احلسين، وأبو 

  .واري، وأبو حممد بن هرون القرطيب، وأبو علي ناصر الدين املشدايل، وغريهمفارس عبد العزيز اهل
  شعره

وشعره كثري مدون، مجعته ودونته، يشتمل على األغراض املتعددة من املعشرات النبويات، والقصائد السلطانيات، 
  .واإلخوانيات، واملقطوعات األدبيات، واأللغاز واألحجيات

  :رف اجليم على وجه التربكفمن ذلك من املعشرات يف ح
  جباناً على الطاعات غري معرج... جريئاً على الزالت غري مفكر 

  وضيعت ما يبقى سجية أهوج... مجعت ملا يفىن اغتراراً جبمعه 
  فدعها سدًى ليست بعشك فادرج... جنوناً بدار ال يدوم سرورها 

  تفوت مدًى بني الوجيه وأعوج... جيادك يف شأو الضالل سوابٌق 
  جتد دار سعد باهبا غري مرتج... جهلت سبيل الرشد فاقصد دليله 

  وقرب يف السبع الطباق مبعرج... جناب رسول ساد أوالد آدم 
  فكل سًىن من نوره املتبلج... مجالٌ أنار األرض شرقاً ومغرباً 

  لديه بنطق ليس باملتلجلج... جال صدأ املرتاب أن سبح احلصا 
  وسايل ختطيين مبا أنا أرتج... ه يل جعلت امتداحي والصالة علي

  :ومن األغراض الصوفية السلطانية قوله
  واحي اليت هي راحيت وعالجي... هات اسقين صرفاً بغري مزاج 

  شف الزجاج عن السين الوهاج... إن صب منها يف الزجاجة قطرة 
  حاجاه بالسر املصون حماج... فإذا اخلليع أصاب منها شربةً 

  ناجاه باحلق املبني مناج... منها جرعة  وإذا املريد أصاب
  فيه لتأديب وال إدالج... تاهت به يف مهمٍه ال يهتدى 



  غنته باألرمال واألهزاج... يرتاح من طرب هبا فكأهنا 
  يف فتح باب دائم األرتاج... هبت عليه نفحةٌ قدسية 

  سارت به قصداً على املنهاج... فإذا انتشى يوماً وفيه بقية 
  فليبصرن ملصرع احلالج... منه سكر معربٍد  وإذا متكن

  فغدا يفيض مبنطقٍ جلالج... قصرت عبارة فيه عن وجدانه 
  فتراه يهبط يف الظالم الداج... أعشاه نور للحقيقة باهر 

  فرمت به يف حبرها املواج... رام الصعود هبا ملركز أصله 
  فليخلصن من بعد طول هياج... فلئن أمد برمحة وسعادة 

  ما شيب عذب شراهبا بأجاج... عن بغنيمة موفورة ولريج
  فلريجعن نكساً على األدراج... ولئن حتظاه القبول ملا جىن 

  قد أودعت يف نطفة أمشاج... ما أنت إال درة مكنونة 
  تعرج هبا يف أرفع املعراج... فاجهد على ختليصها من طبعها 

  نت الناجفإن اعتصمت به فا... واشدد يديك معاً على حبل التقى 
  وإىل الغىن امدد يد احملتاج... ولدى العزيز ابسط بساط تذلل 

  دقتان انتجا أصح نتاج... هذا الطريق له مقدمتان صا 
  واقنع من اإلسهاب باإلدماج... فامجع إىل ترك اهلوى محل األذى 
  من بسط أقوال وطول حجاج... حرفان قد مجعا الذي قد سطروا 
  فقد اهتدى منه بنور سراج... اقه واملشرب األصفى الذي من ذ

  والكل مضطر إليها الج... أال ترى إال احلقيقة وحدها 
  بإشارة املوىل أيب احلجاج... هذي بدائع حكمة أنشأهتا 
  وحبلمه وجبوده الثجاج... وسع األنام بفضله وبعدله 

  أمن املروع هم وغيث الالج... من آل نصرٍ خنبة امللك الرضا 
  واخللق بني ختاذل وجلاج... ي خري الورى من آل قبلة ناصر

  يف وصف حبر زاخر األمواج... ماذا أقول وكل قول قاصر 
  وملن يعادي الدين هول فاج... منه لباغي العرف درٌّ فاخر 

  يأتيك أفواجاً على أفواج... دامت سعودك يف مزيد واملىن 
  :ومن األمداح املطولة

  ى الفالة غوادياً ورواحياتفل... ملن املطايا يف السراب سواحبا 
  يرمني يف اآلفاق مرمى نازحا... عوج كأمثال اللقىي ضوامر 

  مبا محلته من سقيا البطاح دواحلا... أو كالسحاب تسري مثقلة 
  أبدت حميا احلق أبلح واضحا... ركٌب ييمم غاية بل آية 

  لبوه شوقاً واحلمام هوادحا... ملا دعا داعي الرشاد مردداً 
  يذكى بنار الشوق منك جواحنا... بالبسيطة صاعد  فلهم عجيج



  أذروا يف األكوار دمعاً ساحبا... وإذا حدا احلادي بذكر املصطفى 
  ركبوا من العزم املصمم جاحما... عيٌس هتادى باحملبني األىل 

  فتركن أعالم املطى روازحا... طارت هبم أشواقهم سباقةٌ 
  ار قطعن منادحاأنضاء أسف... رفقاً هبن فهن خلق مثلكم 
  وسلكن حنو األبطحي أباطحا... قد جني للهادي وهادا مجة 
  أال صرفت إىل صرفاً طاحما... ناشدتك الرمحن وافد مكة 
  ومحدت سعياً من سفارك ناجحا... وأخاً أتيت القرب قرب حممد 

  ملا حملت من اجلمال مالحما... وذهلت عن هذا الوجود مغيباً 
  وامسح بيمناك اجلدار مصافحا... صطفى فاقرأ سالمي عند قرب امل

  قطعت سباسباً بلقعاً وضحاضحا... قسماً بوفد يزخرون رواحالً 
  وتأملوا النور املبني الالحيا... حىت أناخوا باحملصب من مىن 

  هبا تلك الرياح لوافحا... وتعرضوا لعوارض عرفية هبت 
  منه ماسحا بالبيت أو بالركن... وآووا إىل احلرم الشريف فطافعاً 

  نالوا هبا يف اخللد حظاً راحبا... وسقوا به من ماء زمزم شربةً 
  يتسابقون عزامياً وجوارحا... مث انثنوا قصداً إىل دار اهلدى 

  فاضت على اآلفاق حبراً طافحا... فتبوؤا املغىن الذي بركاته 
  خبتام مسك طاب عرفاً نافحا... ختموا مناسكهم بزورة أمحد 

  والبأس والعقل األصيل الراجحا... الشجاعة والندى إن السماحة و
  أعلى امللوك خوامتاً وفواحتا... وقٌف على مشس املعايل يوسف 

  صارت ملن بارى عاله فضاحيا... فهو الذي مأل البالد فضايالً 
  ما زال لإلمجال منها شارحا... إن أمجلت سري الكرام فخلقه 
   العدو حمارباً ومصافحاكايف... حامي الذمار مدافعاً وموادعاً 

  للعرف باجلود املردد ماحنا... للملك بالعزم املؤيد مانعاً 
  تلق السحاب على البالد سواحبا... إن تلقه يف يوم جود هامر 
  تلق األسود لدى العرين كوافحا... أو تلقه يف يوم بأس قاهر 
  تلق الكواكب يف السماء لواحيا... أو تلقه يف يوم فخر ظاهر 

  بعزامي الصدق األمني الناصحا... سرة النضر األىل هم ناصحوا من أ
  فكفوا به اإلسالم خطباً فادحا... هم أسسوا امللك املشيد بناؤه 

  تطلع عليك صحايفاً وصفاحيا... فاستفهم األيام عن آثارهم 
  يهمى وإن جن الظالم مصاحبا... كان إذا ضن الغمام سحايباً 
  يبقى على األعقاب ذكراً صاحلا... اً شادوا له جمداً صميماً راسخ

  مسكوا له مساكاً راحما... ومسا فخر فوق أمن جهادهم 
  واألكرمون حمامداً وممادحا... األعظمون مغانياً ومناقباً 



  نصراً ألبواب املعاقل فاحتا... يا دولةً نصريةً قد جددت 
  سعداً ولكن لألعادي ذاحبا... وأمامة سعدية قد أطلعت 

  جعلت ألرزاق العباد مفاحتا... فكأمنا أيامها  فاضت جداً
  جاءت آليات األمان شوارحا... كفت عداً فكأمنا أوقاهتا 

  وجلاحمات البغي منها كافحا... عدالً ألقطار اإليالة كالباً 
  ما زال عنه جمالداً ومكافحا... بشرى بيوسف ناصر امللك الذي 

  وعن اجلرامي صافحافوق املىن ... مجع املواهب للمواهب ماحناً 
  مدحاً تضمن يف الفخار مداحيا... ابن اإلمام أيب الوليد وحسبنا 
  وافاك من جدوى ميينك ماحتا... يهنيك عيد النحر أسعد قادم 
  فيه شعايراً وذباحيا... وفيته قربانه وصالته وأقمت 

  تروى غرايبها احلسان صحائحا... ورجعت يف اجليش الذي أخباره 
  حنو العدو سواحناً وبوارحا... ق خيل ترمتي أسٌد ضراغم فو

  تنقض يف يوم القتال جوارحا... طيارةٌ بالدارعني ختاهلا 
  بلقى العدو مماسياً ومصاحبا... من كل من ختذ القنا خيماً له 

  لقي احلديد شعاعها املطارحا... والشمس أضرمت السبيكة عندما 
  ا وتشجى الكاشحاترضي الويل هب... فاهنأ به وانعم بدولتك اليت 
  يعلو يداً واإلفك فيها طاحلا... دامت ودام احلق فيها ثابتاً 

  :وقال ميدح ويصف مصنعاً سلطانياً
  هيفاء ختلط بالنفار دالها... زارت جترر حنوه أذياهلا 

  إذ قصرت عن أن تكون مثاهلا... والشمس من حسٍد هلا مصفرةٌ 
  العتاب نواهلاقد أدرجت طي ... وافتك متزج لينها بقساوة 

  صحت داليل مل تطق إعالهلا... كم رمت كتم مزارها لكنه 
  أرجاً كأن املسك فت خالهلا... تركت على األرجاء عند مسريها 

  لو كان ذاك لواصلت أفضاهلا... ما واصلتك حمبةً وتفضالً 
  لك لوعةً ال تتقي ترحاهلا... لكن توقعت السلو فجددت 

  لتجشمنك يف اهلوى أهواهلا... فوحبها قسماً حبق بروره 
  إذ قبحت لك يف اهلوى أفعاهلا... حسنت نظم الشعر يف أوصافها 
  لو أتبعت من بعدها أمثاهلا... يا حسن ليلة وصلها ما ضرها 

  أمهلت كأسك مل ترد إعماهلا... ملا سكرت بريقها وجفوهنا 
  فافسح لنفسك يف مداه جماهلا... هذا الربيع أتاك ينشر حسنه 

  واقرن بأسحار املىن آصاهلا... عذارك يف البطالة جاحماً واخلع 
  جتلو العروس لدى الزفاف مجاهلا... يف جنة جتلو حماسنها كما 

  شرف امللوك مهامها مفضاهلا... شكرت أيادي للحيا شكر الورى 



  ذاتاً وخلقاً مسحها بذاهلا... وصمها أصالً وفرعاً خريها 
  حبر املكارم غيثها سلساهلا ...الطاهر األعلى اإلمام املرتضى 

  وجرى لغايات الكرام فناهلا... حاز املعايل كابراً عن كابر 
  تلق الغمامي أرسلت هطاهلا... إن تلقه يف يوم بذل هباته 

  تلق الضراغم فارقت أشباهلا... أو تلقه يف يوم حرب عداته 
  خلت البسيطة زلزلت زلزاهلا... ملك إذا ما صال يوماً صولة 

  واستعجلت أعداؤه آجاهلا... وبسيفه نال املنا فبسيفه 
  فكفى العفاة سؤاهلا ومطاهلا... الواهب اآلالف قبل سؤاهلا 
  فكفى العداة قراعها ونزاهلا... القاتل اآلالف قبل قراعها 

  شبهت بامللح األجاج نواهلا... إن قلت حبر كفه قصرت إذ 
  من غاهلافالوحش ال تعدو على ... مأل البسيطة عدله ونواله 

  عم البالد سهوهلا وجباهلا... وسقى الربية فيض كفيه فقد 
  آداهبا وحساهبا وجداهلا... مجع العلوم عناية بفنوهنا 
  وفروعها تفصيلها إمجاهلا... منقوهلا معقوهلا وأصوهلا 

  ملا رأوا من كفك استهالهلا... فإذا عفاتك عاينوك هتللوا 
  نية سلطت ريباهلاأن امل... وإذا عداتك أبصروك تيقنوا 
  رويت من علق الكماة نصاهلا... بددت مشلهم ببيض صوارم 

  جزراً تغادر هنبة أمواهلا... وأحبت أرضهم فأصبح أهلها 
  أبواب بشرى واصلت إقباهلا... فتحت إمارتك السعيدة للورى 
  دار النعيم جناهنا وظالهلا... وبنت مصانع رايقات ذكرت 
  هذا الذي سامى النجوم فطاهلا...  وأجلبها قدراً وأرفعها مدًى

  بلغت إمارته هبا آماهلا... هو جنة فيها األمري خملد 
  أرباهبا أضفيتم سرباهلا... وألرض أندلسٍ مفاخر أنتم 

  أعداءها وهديتم ضالهلا... فحميتم أرجاءها وكفيتم 
  مل نعتمد من قبلهم أقياهلا... فبآل نصر فاخرت ال غريهم 

  قصرت على اخلصم األلد نضاهلا... مبحمد وحممد وحممد 
  جرداً كسني من النجيع جالهلا... فهم األىل ركبوا لكل عظيمة 
  باباً أراح بفتحه إشكاهلا... وهم األىل فتحوا لكل ملمة 

  متأبطون من الرماح طواهلا... متقلدون من السيوف عضاهبا 
  والضاربون من العدا أبطاهلا... الراكبون من اجلياد عراهبا 

  الك صفوة حمضها وزالها... ويل عهد املسلمني وخنبة األم أ
  بفضايل لك مهدت أحواهلا... إن العباد مع البالد مقرة 

  وتفيد حلماً دائماً جهاهلا... فتفك عانيها وحتمي سرهبا 



  :ومن الرثاء قوله يرثي ولده أبا القاسم
  أسى فما بال نفسي مل تفض عنده... هو البني حتماً ال لعل وال عسى 
  فتباً هلذا القلب سرعان ما قسا... وما لفؤادي مل يذب منه حسرة 

  من الدمع يهمى تارة ومورسا... ويا جلفوين ال تفيض مورداً 
  وما كان لو أوىف بعهد لينبسا... وما للساين مفصحاً خبطابه 

  ووسدت مين فلذة القلب مرمسا... أمن بعد ما أودعت روحي يف الثرى 
  كساين ثوب الثكل ال كان ملبسا... أيب القاسم الذي وبعد فراق ابين 

  مقيالً لدى أبنائها ومعرسا... أؤمل يف الدنيا حياة وارتضي 

  والبد للمصدور أن يتنفسا... فآهاً وللمفجوع فيها استراحة 
  فأسلمين للقرب حريان مفلسا... على عمر أفنيت فيه بضاعيت 

  هم الفراق فقرطساإىل أن رمى س... ظللت به يف غفلة وجهالة 
  تلبس منه القلب ما قد تلبسا... إىل اهللا أشكو برح حزين فإنه 
  فما أغنت الشكوى وال نفع األسا... وصدمة خطب نازلتين عشية 

  وقد هدمت ركين الوثيق املؤسسا... فقد صدعت مشلي وأصمت مقاتلي 
  فما زلزلت صربي اجلميل وقد رسا... ثبت هلا صرباً لشدة وقعها 

  وأجزع أن يشقى بذنب فينكسا... ع يف أن يلقى برمحته الرضا وأطم
  حسا من كؤوس البني أفظع ما حسا... أبا القاسم امسع شجو والدك الذي 

  وأشهد ال ينفك وقفاً حمبسا... وقفت فؤادي مذ رحلت على األسى 
  فلست أبايل أحسن املرء أم أسا... وقطعت آمايل من الناس كلهم 

  فصار وجودي مذ تواريت حندسا... دري وناظري تواريت يا مشسي وب
  فما أتعب الثكالن نفساً وأتعسا... وخلفت يل عبئاً من الثكل فادحاً 
  له بعد هذا اليوم حويل جملسا... أحقاً ثوى ذاك الشباب فال أرى 

  فأوحشين أضعاف ما كان آنسا... فيا غصناً نضراً ثوى عندما استوى 
  فأنعم أحوايل هبا صار أبؤسا... ت ويا نعمةً ملا تبلغتها انقض

  كما أسلم السلك الفريدا اجملنسا... فودعته والدمع يهمي سحابه 
  ألكرم من نفسي علي وأنفسا... وقبلت يف ذاك اجلبني مودعاً 

  وماذا عسى أن ينظر الدهر ما عسا... وخفف من وجدي به قرب رحليت 
  كان أقيسا قياس لعمري عكسه... فيا رمحة للشيب يبكي شبيبةً 
  حبوناه أمواالً كراماً وأنفسا... فلو أن هذا املوت يقبل فديةً 
  يسلم فيه من خبري الورى ائتسى... ولكنه حكم من اهللا واجب 

  وكرم مثواك اجلديد وقدسا... تغمدك الرمحن بالعفو والرضا 
  فنشرب تسنيماً ونلبس سندسا... وألف منا الشمل يف جنة العال 

  :أوهلا وكتب إليه قصيدة



  أناشدك الرمحن يف الرمق الباقي... أمستخرجا كنز العقيق بآماقي 
  عليك وضافت عن زفريي أطواق... فقد ضعفت عن محل صربي طاقيت 
  :فأجابين رمحة اهللا عليه عن ذلك
  سالفاً هبا قام السرور على ساق... سقاين فأهالً بالسقاية والعناق 
  أس إال من سطورٍ وأوراقوال ك... وال نقل إال من بدايع حكمة 

  متد بروحانية ذات أذواق... فقد أنشأت يل نشوة بعد نشوة 
  ومسعي وحظ الروح من حظها الباقي... فمن حظها الفاين متاٌع لناظري 
  فأثوابه قد جددت بعد إخالق... أعادت شبايب بعد سبعني حجة 
  وال قبلتها قط نشأة أخالق... وما كنت يوماً للمدامة صاحباً 

  كفى شرها موالي فالفضل للواق... ال خالطت حلمي وال مازجت دمي و
  هبا بعد ما للشبيبة مهراق... وهذا على عهد الشباب فكيف يل 

  فكم بني إثبات لعقل وإزهاق... تبصر فحكماً القهوتني ختالفاً 
  فكم بني إجناح لسعي وإخفاق... وشتان ما بني املدامني فاعترب 

  وهذي هتادي بني عدل وإشراق... لمة فتلك هتادى بني ظلم وظ
  شهادة إمجاع عليها وإصفاق... أيا علم اإلحسان غري منازع 

  مبنهمر من سحب فكرك غيداق... فضائلك احلسىن علي تواترت 
  إىل ومل متنن خبشية إنفاق... خزاين آداب بعثت بدرها 
  زكية أخالق كرمية أعراق... وال مثل بكر حرة عربية 

  تناجيك سراً بني وحي وإطراق... ض احلسان تربمت فأقسم ما البي
  رياض شدت يف قضبه ذات أطواق... بدوٌر بدت من أفق أطواقها على 

  وقابل منها نرجس سحر أحداق... فناظر منها األقحوان ثغورها 
  سقاه الشباب النضر بورك من ساق... وناسب منها الورد خداً مورداً 

  وحلني من در نفايس أعالق... وألبسن من صنعاء وشياً منمنماً 
  وأحلىً أللباب وأشهىً لعشاق... بأحلىً ألفواه وأهبًى ألعني 

  إىل حتييين حتية مشتاق... رأيت هبا شهب السماء تنزلت 
  فقد سحرت قليب املعىن فمن راق... أال إن هذا السحر ال سحر بابل 

  أبر بأحباب وأوىف مبيثاق... لقد أعجزت شكري فضايل ماجد 
  رويدك ال تعجل علي بإرهاق... اضى ديون الشعر مين منبهاً تق

  إلنصاف هذا الدين الذا بإمالق... فلو نشر الصادان من ملحديهما 
  خطاه وعاهده مبعهود وإشفاق... فخذ زمام الرفق شيخاً تقاصرت 

  وقدرك يف أهل العال والنهى راق... فال زلت حتىي للمكارم رمسها 
  :تاب واالستعتابوكتبت إليه يف غرض الع

  مدامة عتب بيننا نقلها الرضا... أدرنا وضوء األفق قد صدع الفضا 



  بآفاق البشاشة أومضا... فلله عيناً من رآنا وللحيا حىي 
  ونربأ من جور الزمان الذي مضى... نفر إىل عدل الزمان الذي أتى 

  كذا قدح الصهباء داوى وأمرضا... ونأسو كلوم اللفظ باللفظ عاجالً 
  :فراجعين بقوله

  وإن جره واش بزور متضمضا... أال حبذا ذاك العتاب الذي مضى 
  ولكنها كانت طالئع للرضا... أغارت له خيلٌ فما ذعرت محى 

  على معهد احلب الصميم فروضا... تألق منها بارق صاب مزنة 
  وإن ظن سيفاً للقطعية منتضا... تألأل نور للصداقة حافظاً 

  أتى ملك الرمحى عليها فبيضا... ه صحيفة فإن سود الشيطان من
  لريمى بوسواس الوشاة فريفضا... وما كان حب أحكم الصدق عهده 

  ختلص من أدرانه فتمحضا... أعيذ وداداً زاكي القصد وافياً 
  سناها بآفاق البسيطة قد أضا... ونية صدق يف رضى اهللا أخلصت 
  شمس قد مأل الفضاأخيفى شعاع ال... من اآلفك الساعي ليخفي نورها 

  معاقد حب أحكمتها يد القضا... وكيف حيل املبطلون بإفكهم 
  لتشييد مبناها الوثيق تعرضا... تعرض يبغي هدمها فكأنه 
  على الرب والتسكني واحلب حرضا... وحرض يف تنفريه فكأمنا 

  يقلب منها القلب يف موقد الغضا... وأوقد ناراً فهو يصلى جحيمها 
  ويا ولدي الرب الزكي إن ارتضا... دود باأللف وحده أيا واحدي املع

  على ما ارتضى حكم احملبة واقتضا... بعثت من الدر النفيس قاليداً 
  أطال مداه يف البيان وأعرضا... نتيجة آداب وطبعٍ مهذب 
  كزورة خلٍّ بعد ما كان أعرضا... وال مثل بكر باكرتين آنفاً 

  ناظر حسناً مذهباً ومفضضات... هي الروضة الغناء أينع زهرها 
  مدى العمر يف وصفي هلا وهو ما انقضا... أو الغادة احلسناء راقت فينقضي 

  فذا الليل مسوداً وذا الصبح أبيضا... تطابق منها شعرها وجبينها 
  ورجمٌ لشيطان إذا هو قيضا... أو الشهب منها زينة وهداية 

  ىن وطوراً معرضابأبياتك احلس... أتت ببديع الشعر طوراً مصرحاً 
  ولو أنك اجلاين لكنت املغمضا... ومهدت األعذار دون جناية 

  حمضت له صدق الضمري فأحمضا... لك اهللا من بر ويفٍّ وصاحبٍ 
  فيا حسن ما أهدى وأسدى وأقرضا... لسانك يف شكري مفيض تفضالً 

  فأبقى يدي تسليمه يل مفوضا... وقلبك فاضت فيه أنوار خليت 
  وفضلك منشور وفعلك مرتضا... وعهدك ثابت وقصدك مشكور 

  حبال وإن رأيت فما أنا معرضا... فهل مع هذا ريبةٌ يف مودة 
  هوًى ثابتاً يبقى فليس له انقضا... فثق بوالئي إنين لك خملص 



  وما بارق جنح الدجنة أومضا... عليك سالم اهللا ما هبت الصبا 
  :وكتب إىل القاضي الشريف وهو بوادي آش

  وأمناً وقد ساورهتا حية رقطا... وقد جدت بك اللمة الشمطاء  أهزالً
  وسرك أن املوت يف سريه أبطا... أغرك طول العمر يف غري طايل 
  على عمرك الفاين ركايبه حطا... رويداً فإن املوت أسرع وافد 

  حبال وال قبضاً تطيق وال بسطا... فإذ ذاك ال تستطيع إدراك ما مضى 
  وها هو يف فوديك أحرفه خطا... ك منذراً تأهب فقد واىف مشيب

  له القلم األعلى خيط به وخطا... فرافقت منه كاتب السر واشياً 
  سفينة هذا العمر قاربت الشطا... معمى كتاب فكه احذر فهذه 

  خبطت هبا يف كل مهلكة خبطا... وإن طال ما خاضت بك اللجج اليت 
  وآونة حطا فآونة رفعاً... وما زلت يف أمواجها متقلباً 

  تشد عليك اجلانبني هبا ضغطا... فقد أوشكت تلقيك يف قعر حفرة 
  مالقٍ أرضواناً من اهللا أم سخطا... ولست على علم مبا أنت بعدها 

  وهذا اهلوى املردي على العقل قد غطا... وأعجب شيٍء منك دعواك يف النها 
  القسطاوقد غالطتك النفس فادعت ... قسطت عن احلق املبني جهالةً 

  وتقبل أن أغوى وتأخذ إن أعطا... وطاوعت شيطاناً جتيب إذا دعا 
  تداين عن الدنيا وقد أزمعت شحطا... تناءى عن األخرى وقد قربت مدًى 

  وما منحت إال القتادة واخلرطا... ومتنحها حباً وفرط صبابة 
  وتأمل قرباً من محاها وقد شطا... فها أنت هتوى وصلها وهي فارٌك 

  ودار ردىً أوعيت يف سجنها سرطا... هدًى نكبت عنه عمايةً صراط 
  له فضل جاه كل ما يرجتي يعطى... فما لك إال السيد الشافع الذي 

  فمن حاد عن هنج الدليل فقد أخطا... دليل إىل الرمحن فاهنج سبيله 
  صحيفته منها فقد فقد الشرطا... حمبته شرط القبول فمن خلت 

  وال زكت األعمال بل حبطت حبطا... قربة  وما قبلت منه لدى اهللا
  به الفوز مرجوٌّ به الذنب قد حطا... به احلق وضاح به اإلفك زاهق 

  به يف غد يستشفع املذنب اخلطا... هو امللجأ األمحى هو املوئل الذي 
  تقبل تبجيالً أناملك السبطا... إليك ابن خري اخللق بنت بديهة 

  لتبسط من شىت بدايعها بسطا. ..وحيدة هذا العصر وافت وحيدة 
  ملوثقة عهداً وحمكمة ربطا... وتتلو آيات التشيع إهنا 

  وحسبك أن تنمي إىل سبطه سبطا... لك الشرف املأثور يا ابن حممد 
  تبارك من أعطى وبورك يف املعطا... إىل شريف دينٍ وعلمٍ تظاهرا 

  رهطافأعظم به بيتاً وأكرم هبم ... ورهطك أهل البيت بيت حممد 



  وذكر رسول اهللا درته الوسطا... بعثت به عقداً من الدر فاخراً 
  نظمت من الدر الثمني هبا مسطا... وأهديت منها للسيادة غادة 

  جتعد حوشي جتد لفظها سبطا... وحاشيتها من كل ما شأهنا فإن 
  فساعدها من أجل ذلك حرف الطا... ويف الطيبني الظاهرين نظمتها 

  وما رددت ورقاء يف غصنها لغطا... ا در شارق عليك سالم اهللا م
  :ومن غريب ما خاطبين به قوله

  وشاعري طىيء املولدين... أقسم بالقيسني والنابغتني 
  واألعشيني بعد مث األعميني... وبابن حجر وزهري وابنه 

  وعزة ومي وبثني... مث بعشاق الثريا والرقيات 
  املخضرمنيكشاعري خزاعة ... وبأيب الشيص ودعبل ومن 

  مث حسن وابن احلسني... وولد املعتز والرضى والسرى 
  أوجب حق أن يكونا أولني... وأختم بقسٍّ وسحبان فإن 

  يف مشرقي أقطارهم واملغربني... وحلييت نثرهم ونظمهم 
  بنثره ونظمه للحلبتني... أن اخلطيب ابن اخلطيب سابق 
  كرمات رأي عنيشاهدت فيها امل... وافتين الصحيفة احلسىن اليت 

  يراعة األلفاظ كلتا احلسنيني... جتمع من يراعة املعىن إىل 
  طريقي اآلداب أقصى األمدين... أشهد أنك الذي سبقت يف 

  تصاغ منه حلية للشعريني... شعر حوى جزالة ورقة 
  سرور قلب ومتاع ناظرين... رسايل أزهارها منثورة 

  ن قول منيشهادة تنزهت ع... يا أحوذياً يا نسج وحده 
  تقر عينيك ومتأل اليدين... بقيت يف مواهب اهللا اليت 

  :ومن املقطوعات املوطنات على املثال
  فتح للخري كل باب... هللا عصر الشباب عصرا 

  كنت أراه بال ذهاب... حفظت ما شئت فيه حفظا 
  ند ولكن بال إياب... حىت إذا ما املشيب واىف 

  العلم بالكتابوقيدوا ... ال تعتنوا بعدها حبفظ 
  :ومن ذلك قوله

  إهلك املنفق الكفيل... يا أيها املمسك البخيل 
  فإن إحسانه جزيل... إنفق وثق باإلله تربح 
  ما روي ابدأ مبن تعول... وقدم األقربني واذكر 

  :ومن ذلك قوله
  وما أن يعهد الصبا من قدم... وقائلة مل عراك املشيب 
  هلم نصف اهلرمولكنه ا... فقلت هلا مل أشب كربة 



  :ومن ذلك قوله
  رمت بك أقصى مهاوي اخلديعة... هي النفس إن أنت ساحمتها 

  تناىف رضاها جتدها مطيعة... وإن أنت جشمتها خطة 
  وإن واصلتك أجزها بالقطيعة... فإن شئت فوزاً فناقض هواها 

  فميعادها كسراب بقيعة... وال تعبأن مبيعادها 
  :ومن املقطوعات أيضاً

  طوىب له قد ساعدته سعوده... يا موىل الورى مقصود  من أنت
  وشهوده قامت عليه شهوده... فليشهدنك له فؤاد صادق 
  طراً ويف ذاك الفناء وجوده... وليفنني عن نفسه ورسومه 

  يف أشرف املعراج مث يعيده... وليخطفنه بارق يرقى به 
  تقريبه املقصود أو تبعيده... حىت يظل وليس يدري دهشة 

  فمراده ما أنت منه تريده... نه ألقى السالح مسلماً لك
  وهوانه ومفيده ومبيده... فلقد تساوى عنده إكرامه 
  :ومن ذلك قوله يف املعىن
  يقيين فراجي اهللا ليس خييب... يقيين أن اهللا جل جالله 

  :ومن مقطوعاته يف األلغاز واألحاجي قوله يف حجلة
  ى من بين يعوبما اسم األنث... حاجيت كل فطن لبيب 

  فزورها أحق بالتقريب... ذات كرامات فزرها قربة 
  حافظة لسرها احملجوب... تشركها يف اإلسم أنثى مل تزل 

  هلا حديث ليس باملكذوب... وقد جرى يف خامت الوحي الرضا 
  صبغ احليا ال احليا املسكوب... وهو إذا ما الفاء منه صحفت 

  أقرب من قريبفأمرها ... فهاكها واضحةٌ أسرارها 
  :ويف آب الشهر

  ذو نسبة إىل العجم... حاجيتكم ما اسم علم 
  راجع كما زعم... خيرب بالرجعة وهو 
  بالتصحيف أو بدء قسم... وصف احلميم هو 
  نار على رأس علم... دونكه أوضح من 

  :ومن ذلك قوله يف كانون
  ومل جيمعهما جنس... وما اسم لسميني 

  خر يل أنسفباآل... فهذا كلما يأيت 
  وهذا ماله حس... وهذا ما له شخص 

  وذا قيمته فلس... وهذا ما له سوم 
  وهذا أصله الشمس... وهذا أصله األرض 



  حتيا به النفس... وهذا واحد من سبعة 
  ومن موضوعه اإلنس... فمن حمموله اجلن 

  ما يف أمره لبس... فقد بان الذي ألغزت 
  :ومن ذلك قوله يف منر

  إن امسه صحف فابن العمة... ه من حرمة ما حيوان ما ل
  يريك يف الذكر احلكيم أمة... وقلبه من بعد تصحيف له 
  :ومن ذلك قوله يف سلم

  مستعمل يف الوصل ال يف القطع... ما اسم مركب مفيد الوضع 
  يعىن به يف اخلفض أو يف الرفع... ينصب لكن أكثر استعمال من 

  مل يزل ذا صدع تراه مشالً... وهو إذا خففته مغرياً 
  خامسة من الطوال السبع... فاالسم إن طلبته جتده يف 

  مكسر يف غري باب اجلمع... وهو إذا صحفته يعرب عن 
  آثاره حممودة يف الشرع... له أخ أفضل منه مل تزل 
  واألفضل أصل يف حنني اجلذع... مها مجيعاً من بين النجار 
  ي الطبعالسيما لكل زاك... فهاكه قد سطعت أنواره 
  :ومن ذلك قوله يف فنار

  فإنه بنت الزنا مضافة ألربعة... ما اسم إذا حذفت منه فاءه املمنوعة 
  :ومن ذلك قوله يف حوت

  إن اعتربته فنون... ما حيوان يف امسه 
  والكل منها نون... حروفه ثالثة 

  أو ما جناه املذنبون... تصحيفه قطع الفال 
  فس اخلؤونأو صفة الن... أو أبيض أو أسود 
  دارت السنون... وقلبه مصحفاً عليه 
  عربة قوم يعقلون... كانت به يف مضى 

  سر من السر املصون... أودع فيها عنده 
  الزند هلا فيه كمون... فهاكه كالنار يف 

  :ومن ذلك قوله يف مائدة
  ما اسم ألنثى من بين النجار... حاجيت كل فطن نظار 

  قل ما يغفل عنها القارف... ويف كتاب اهللا جاء ذكرها 
  إن كنت من مطالعي األخبار... يف خرب املهدي فاطلبها جتد 
  ونعمة ساطعة األنوار... ما هي إال العيد عيد رمحة 

  من وصف قضب الروضة املعطار... بشركها يف االسم وصف حسن 
  قد شف عنها حجب األستار... فهاكه كالشمس يف وقت الضحى 



  :ومن ذلك قوله يف زينب
  عندما خالطه أملاً فسد... ا نقي العرض طاهر اجلسد م

  بعد ما كان من أهل الرشد... خالط املاء القراح فغوى 
  عندما صاد الغزالة األسد... عجمي األصل مت حسنه 
  ولقد يكون وصفاً لولد... وامسه اسم امرأة مصحفاً 

  فارم بالفكر تصب قصد الرشد... هاكه قد هبرت أنواره 
  .غراض املنسوبة إليه، حبر ال ينفد مدده، وقطر ال يبلغ عددهمجيع هذه األ

. وأما نثره فسلطانيات مطوالت، عرضت مبا ختللها من األحوال متوهنا، وقلت ملكان االستعجال والبديهة عيوهنا
  وقد اقتضبت منها أجزأً مسيته تافهاً من جم ونقطة من مي

  مولده

  .وسبعني وستمايةولد بغرناطة يف مجادى اآلخرة عام ثالثة 
  وفاته

وكانت جنازته آخذة . ودفن بباب إلبرية. ليلة يوم األربعاء الثالث والعشرين من شوال عام تسعة وأربعني وسبعماية
  .هناية االحتفال، حضرها السلطان فمن دونه

  :رثيته بقصيدة أنشدهتا على قربه خامس يوم دفنه ثبتت يف غري ما موضع وهي: ومما رثي به

  طرق النعي فهن يف إطراق... اع خواضع األعناق ما للري
  والسقم من جزع ومن إشفاق... وكأمنا صبغ الشحوب وجوهها 
  أسفاً وكن نضرية األوراق... ما للصحائف صوحت روضاهتا 

  غفل املدير هلا ونام الساق... ما للبيان كؤوسه مهجورة 
  والصرب يف األزمات من أخالق... ما يل عدمت جتلدي وتصربي 

  شب الزفري به عن األطواق... خطب أصاب بين البالغة واحلجا 
  فالفضل قد أودى على اإلطالق... أما وقد أودى أبو احلسن الرضا 

  يوماً وال تفىن على اإلنفاق... كنز املعارف ال تبيد نقوده 
  ما بني شامٍ للورى وعراق... من للبدائع أصبحت مسر السرى 

  سم العدا ومفاتح األرزاق ...من للرياع جييل من خطبها 
  وأراقم ينفثن بالترياق... قضب ذوابل مثمرات باملىن 

  خجل اخلدود وصبغة األحداق... من للرقاع احلمر جيمع حسنها 
  صفحات دامية الغرار رقاق... تغتال أحشاء العدو كأهنا 
  راٌح مشعشعة براحة ساق... وهتز أعطاف الويل كأهنا 
  خيل البيان كرمية اإلعراق... ا من للفنون جييل يف ميداهن

  للناس يفتحها على استغالق... من للحقائق أهبمت أبواهبا 
  حرماً فينصرها على اإلخفاق... من للمساعي الغر تقصد جاهه 



  يف اهللا أو أفىت حبل وثاق... كم شد من عقد وثيق حكمه 
  أعيت رياضته على احلذاق... رحب الذراع بكل خطب فادح 

  سهل على العافني والطراق... يف اهلوادة واهلوى صعب املقادة 
  يلقينه بتصافح وعناق... ركب الطريق إىل اجلنان وحورها 

  ومقام وصل يف مقام فراق... فاعجب ألنس يف مظنة وحشة 
  ومكفناً مبكارم األخالق... أمطيباً مبحامد العمل الرضي 

  قأرى رضوى تسري على األعنا... ما كنت أحسب قبل نعشك أن 
  أن اللحود خزائن األعالق... ما كنت أحسب قبل دفنك يف الثرى 

  ركد الظالم هبذه اآلفاق... يا كوكب اهلدى الذي من بعده 
  جلى بغرة سابق السباق... يا واحداً مهما جرى يف حلبة 
  أبداً رفيق ركائب ورفاق... يا ثاوياً بطن الضريح وذكره 

  األرض من وزر وال من واقيف ... يا غوث من وصل الضريح فلم جيد 
  من غري إرعاد وال إبراق... ما كنت إال دميةً منشورة 

  ما شئت بن مثر ومن أوراق... ما كنت إال روضة ممطورة 
  هال لبثت ولو بقدر فواق... يا مزمعاً عنا العشي ركابه 

  ال تنس فينا عادة اإلشفاق... رفقاً أبانا جل ما محلتنا 
  تبقى هبا منا على األرماق... الكرى  وامسح ولو مبزار لقيا يف

  كان اخليال تعلة املشتاق... وإذا اللقاء تصرمت أسبابه 
  أن ليس بعد ثواك يوم تالق... عجباً لنفس ودعتك وأيقنت 

  يف فضل كأس قد شربت دهاق... ما عذرها إن مل تقامسك الردى 
  تبكي النجيع عليك باستحقاق... إن قصرت أجفاننا عن أن ترى 

  هنضت بكل وظيفة اآلماق... ستوقفت دهشاً فإن قلوبنا وا
  بك تقتدي يف العهد وامليثاق... ثق بالوفاء على املدى من فتية 

  حىت زرت حبمامي األطواق... سجعت مبا طوقتها من منٍة 
  بالذكر يف طفلٍ ويف إشراق... تبكي فراقك خلوة عمرهتا 
  ع واإلصفاققد صح باإلمجا... أما الثناء على عالك فذائع 
  بثنائه من فوق سبع طباق... واهللا قد قرن الثناء بأرضه 

  تبكي عليه بواكٍف رقراق... جادت ضرحيك دميةٌ هطالة 
  تسمو بروحك للمحل الراق... وتغمدتك من اآلله سعادة 
  سيسر مقدمه مبا هو الق... صرباً بين اجلياب فقيدكم 

  تسليم أي رواقفالصرب وال... وإذا األسى لفح القلوب أواره 
  :وأنشد يف هذا الغرض الفقيه أبو عبد اهللا بن جزي رمحه اهللا

  فأطنابه قد قوضت دعائمه... أمل تر أن اجملد أقوت معامله 



  وخانت جواد املكرمات قوائمه... هوى من مساء املعلوات شهاهبا 
  وفلت من العز املنيع صوارمه... وثلث من الفخر املشيد عروشه 

  وعرى من جود األنامل حامته... لبالغة قسها وعطل من حلي ا
  وثلم غرب الدين والعلم هامجه... أجل إنه اخلطب الذي جل وقعه 

  وما للزمي احلزن قصت قوادمه... وإال فما للنوم طار مطاره 
  وما حمليا الدهر قطب بامسه... وما لصباح األنس أظلم نوره 
  فون كمائمهفواقع زهر واجل... وما لدموع العني فضت كأهنا 

  فشتت ذاك الشمل من هو ناظمه... قضى اهللا يف قطب الرياسة أن قضى 
  ستنبو عراره ويندق قائمه... ومن قارع األيام سبعني حجة 
  وضل طريق احلزم يف الرأي حازمه... ويف مثلها أعىي النطاسي طبه 
  فال اجلود واقيه وال البخل عاصمه... تساوي جواد يف رداه وباخل 

  وال منعت منه الغىن كراميه... عت رب اجلياد كرامه وما نف
  وكل طلوع فالغروب مالزمه... وكل تالق فالفراق أمامه 

  إذا كان باين مصنع هو هادمه... وكيف جمال العقل يف غري منفذ 
  يصاخ لشكواه ومينع ظامله... لبيك علياً مستجري بعدله 
  ارف هائمهيروي بأنواع املع... لبيك علياً ماتح حبر علمه 

  حيال عن ورد املآمث حاميه... لبيك علياً مظهر فضل نصحه 
  يواسيه يف أمواله ويقامسه... لبيك علياً معتف جود كفه 

  يكابده أو يومه وهو صائمه... لبيك علياً ليله وهو قائم 
  خيلده يف صفحة الطرس راقمه... لبيك علياً فضل كل بالغة 

  يوث الشرى يف خيسها وضراغمهل... وشخص ضئيل اجلسم يرهب نفثه 
  إذا اهللا أعطى فهو للناس قامسه... تكفل بالرزق املقدر للورى 

  ويشرعه رحماً فكل يالئمه... يسدده سهماً وينضوه صارماً 
  مبا شاء منه سايل فهو عامله... إذا سال من شقيه سايل حربة 
  فتلك مغانيه خلت ومعامله... لبيك عليه اآلن من كان باكياً 

  يقد السلوقي املضاعف صارمه... لد منه امللك عضب بالغة تق
  هبا أملعي حازم الرأي عازمه... وقلده مثىن الوزارة فاكتفى 
  يراعته واملشريف وخامته... ففي يده وهو الزعيم حبقها 

  أىن على العادين صعٌب شكائمه... سخيٌّ على العافني سهلٌ قياده 
  ها برأي يصدع احلق نامجهرآ... إذا ضلت اآلراء يف ليل حادث 

  فذل معاديه وضل مراغمه... وقام بأمر امللك للدين حامياً 
  به وهو ما نيطت عليه متاميه... وقد كان نيط العلم واحللم والتقى 

  يبيت وجنم األفق فيها يزامحه... ودوخ أعناق الليايل هبمة 



  أىب اهللا إال أن تتم مكارمه... وزاد على بعد املنال تواضعاً 
  ودين متني ذلك القرب كامته... سقيت الغوادي أي علم وحكمة 
  وها هو يستسقي لقربك سامجه... وما زلت يستسقى بدعوتك احليا 

  يؤلفه من روح فضلك ناعمه... بكت فقدك الكتاب إذ كان مشلهم 
  نداك فكنت الروض ناحت محاميه... وطوقتهم بالرب مث سقيتهم 

  فوقد يف جنبيه للحزن جامحه.. .ويبكيك مين ذاهب الصرب موجع 
  فما وهنت يف حفظ عهٍد عزاميه... فىت نال منه الدهر إال وفاءه 

  قريح الذي شدت عليه حزاميه... عليل الذي زرت عليه جيوبه 
  تعارض دوين بأسه وتصادمه... فقد كنت ألقى اخلطب منه جبنة 
  أحارب حزين مرة وأسامله... سأصرب مضطراً وإن عظم األسى 

  وطيب ثناٍء كالعبري نوامسه... هديك إذ عز اللقاء حتية وأ
  :وأنشد القاضي أبو بكر القرشي قوله من قصيدة يف ذلك

  ويف الغايات متتاز اجلياد... هي اآلجال غايتها نفاد 
  :وأنشد الفقيه الكاتب أبو بكر القاسم بن احلكيم قوله من قصيدة

  لعال والعلم من كان راعياويرع ا... لينع احلجا واحللم من كان ناعياً 
  :وأنشد الفقيه القاضي أبو بكر بن جزي قصيدة أوهلا

  حديثاً أملته على احلوادث... أبثكما والصرب للعهد ناكث 
قصائد مطوالت خيرج استقصاؤها عن الغرض، فكان هذا التأبني غريباً مل يتقدم به عهد باحلضرة لكوهنا دار ملك، 

  .فمضى بسبيله رمحه اهللا. لى أويل األمروالتجلة يف مثل هذا مقصورة ع
  ابن سعيد

علي بن موسى بن عبد امللك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن احلسن بن عثمان بن 
عبد اهللا بن سعد بن عمار بن ياسر بن كنانة بن قيس بن احلصني بن لوذم ابن ثعلب بن عوف بن حارثة بن عامر 

بن عبس وامسه زيد بن مالك بن أدد بن زيد العنسي املذحجي من أهل قلعة حيصب ، غرناطي قلعي ،  األكرب بن نام
  .سكن تونس، يكىن أبا احلسن، ويعرف بابن سعيد

  .أوليته قد تقرر من كرم أوليته، وذكر بيته ما ينظر يف حمله
  حاله

لرحال، الطرفة، اإلخباري، العجيب الشأن هذا الرجل وسطي عقد بيته، وعلم أهله، ودرة قومه، املصنف األديب، ا
  .يف التجول يف األوطان، ومداخلة األعيان، والتمتع باخلزاين العلمية، وتقييد الفوايد املشرقية واملغربية

  مشيخته
  .أخذ عن أعالم إشبيلية كأيب علي الشلوبني، وايب احلسن الدباج، وأيب احلسن بن عصفور وغريهم

  تواليفه



منها املرقصات واملطربات، عزيز الوجود، واملقتطف أغرب وأعجب، والطالع السعيد يف تاريخ  وتواليفه كثرية ،
واملوضوعان الغريبان املتعددا األسفار، ومها املغرب يف حلى املغرب، واملشرق يف حلى املشرق، وغري . بيته وبلده

ف كتاباً يسمى املرزمة ، يشتمل على وقر ذلك مما مل يتصل إلينا، فلقد حدثين الوزير أبو بكر بن احلكيم، أنه ختل
  بعري، ال يعلم ما فيه من الفوايد األدبية واإلخبارية إال اهللا

  شعره
قال، تعاطى نظم الشعر يف حد زمن الشبيبة، يعجب فيه من مثله، فيذكر أنه خرج مع والده، وقد مر يف صحبته إىل 

نظمه، إىل أن أنشده يف صفة النهر والنسيم يردده، إشبيلية، ويف صحبته سهل بن مالك، فجعل سهل يباحثه عن 
  :والغصون متيل عليه

  أسطرها والنسيم ينشيها... كأمنا النهر صفحة كتبت 
  مالت عليها الغصون تقرؤها... ملا أبانت عن حسن منظرها 

اً من نظمه، فطرب أبو احلسن وأثىن عليه، مث شدا، وناب عن أبيه يف أعمال اجلزيرة، ومازج األدباء، ودون كثري
  :وحفظ له يف املدح

  وهباته شدت عرى اإلسالم... يا أيها امللك الذي هباته 
  فأراك برقاً يف متون غمام... ملا أسال نداه سل حسامه 
  أقداحهم مبواطىء األقدام... هللا شيعتك اليت ترك العدا 

  مثل احلمام جلنب كل محام... طاروا بأجنحة السيوف إليهم 
  وعداهم هدف وسعدك رام... اد قسيهم فهم سهام واجلي

  :وقال، ومما نظمته باحلضرة يف فرس كان هلم لوباين أغر أكحل حبلية
  والفجر يف خصر الظالم وشاح... وأجرد تربى أثرت به الثرى 

  ظالم وبني الناظرين صباح... عجبت له وهو األصيل بعرفه 

ملا قدم الديار املصرية واشتهر، كان مما نظمه سلماً ملعرفة  رحلته املشرقية، وفيها الكثري من نظمه، قال يف الطالع
  :األدباء والظرفاء قوله، وقد رأى بساحلها وجوهاً ال يعرفها، وألسناً غري ما عهد

  من بينها وجهاً ملن أدريه... أصبحت أعترض الوجوه وال أرى 
  يف عامل ليس له بشبيه... ويح الغريب توحشت أحلاظه 

  حىت كأين من بقايا التيه... الً بينهم عودي على بدئي ضال
ودخل القاهرة، فصنع له أدباؤها صنيعاً يف ظاهرها، وانتهت هبم الفرجة إىل روض نرجس، وكان فيهم أبو احلسن 

  :اجلزار، فجعل يدوس النرجس، برجله، فقال أبو احلسن
  ما تستحي أن تطأ األعني باألرجل... يا واطىء النرجس باألرجل 

  .هبذا البيت وراموا إجازتهفتهافتوا 
  :فقال ابن أيب األصبغ

  على حلاظ الرشاد األكحل... فقال دعين مل أزل حمرجاً 
  :وكان أمثل ما حضرهم، مث أبوا أن جييزه غريه، فقال

  تبتذل األرفع باألسفل... قابل جفوناً جبفون وال 



ضفة النيل، مبسوط بالورد، وقد قامت مث استدعاه سيف الدين بن سابق صاحب األشغال السلطانية إىل جملس ب
  :حوله مشامات نرجس، فقال يف ذلك

  يرضى حبكم الورد إذ يرأس... من فضل النرجس فهو الذي 
  وقام يف خدمته النرجس... أما ترى الورد غداً قاعداً 

ولقي  .ووافق ذلك مماليك الترك، وقوفاً يف اخلدمة على عادة املشارقة، فطرب احلاضرون، من حسود ومنصف
مبصر حميي الدين بن ندا واقد التركي، اإلمام زهري احلجاري هباء الدين، وبالقاهرة مجال الدين ابن مطروح، ومجال 

الدين بن يغمور ، وتعرف بكمال الدين بن العدمي رسول سلطان حلب، فاستصحبه يتحف به امللك الناصر صاحب 
ه معهم أخبار يطول ذكرها، ودخل على السلطان حبلب، حلب، فلقي حبمص وبيت املقدس ومحاه أعال ما جلة، ول

  :وأنشده قصيدة أوهلا
  البد للطيف امللم من الكرا... جديل مبا ألقى اخليال من الكرى 

  :مث قال بعد أبيات.. فقال كمال الدين هذا رجل عارف مذ روى ملقصده من أول كلمة
  كراأبداً تكون مع العساكر عس... الناصر امللك الذي عزماته 

  واجلمع من أعدائه متكسرا... ما كان أنبا الفتح يلزم المه 
  :مث وصل فقال. فعظم استظراف السلطان هلذه املقاصد، وأثىن عليه

  وأصبح ناصراً ومظفرا... الدين أصلحه وعم صالحه الدنيا 
  من ربه والوصف منه مقررا... فكأن كنيته غدت موضوعه 

  ياه قبل وجوده متخرياعل... وكأمنا األمساء قد عرضت على 
فقال عون الدين العجمي عميد اجمللس، وكاتب اإلنشاء، استنباطه ما مسع . فقال السلطان كيف ترون واستعاده

  :مث أنشد. امللوك مبثله يا خوند
  ورثوا الندى والبأس أكرب أكربا... من آل أيوب الذين هم هم 

  ى منحوا الذرابسيوفهم حلوا الذر... أهل الرياسة والسياسة والعال 
  ال تعجبوا فكذاك آساد الشرى... سم العداة على هيافيهم 

  لو مل ميدوا كاحلجاب العثريا... كادوا يقيلون العداة من الردى 
  كل معاند عد املثقف خنصرا... جعلوا خوامت مسرهم من قلب 
  حىت لقد حلوا لكيما تشكرا... وببيضهم قد توجوا أعداءهم 

  وهبوا الكواكب والصباح املسفرا... وهم لو مل خيافوا تيسار حن

مث استجلسه السلطان، وسأله عن بالده، ومقصده بالرحلة، فأخربه أنه مجع كتاباً يف احللى البالدية . وهي طويلة
ومجع مثله فسماه املغرب يف حلى . واحللى العبادية املختصة باملشرق، وأخربه أنه مساه املشرق يف حلى املشرق

مثل خزاين املوصل وبغداد، وتضيف لنا . نعينك مبا عندنا من اخلزاين، ونوصلك إىل ما ال عندنافقال . املغرب
فخدم على عادهتم، وقال أمر موالي بذلك، إنعام وتأنيس، مث قال له السلطان مداعباً، إن شعراءنا ملقبون . املغرب

فإن كنت ترضى به، وإال مل يعلمه عندنا، وقد اخترت لك لقباً يليق حبسن صوتك وإيرادك للشعر، . بأمساء الطيور
فتبسم السلطان، وقال اختر واحدة من ثالث، أما الضيافة اليت . وهو البلبل، فقال قد رضي اململوك بذلك يا خوند

فقال يا خوند اململوك ممن ال خيتنق بعشر لقم، فكيف . ذكرهتا أول شعرك، وأما جائزة القصيدة، وإما حق اإلسم



سلطان، وقال هذا مغريب ظريف، مث أتبعه من الدنانري واخللع امللوكية والتواقيع باألرزاق ما ال فطرب ال. بثالث
ولقي حبضرته عون الدين العجمي، وهو حبر ال تنزفه الدالء، والشهاب التلعفري الشهري الذكر، والتاج بن . يوصف

مث حتول إىل دمشق، ودخل . الصاحب وطائفة من بين. شقري، وابن جنيم املوصلي، والشرف بن سليمان اإلربلي
وكان ارحتاله إىل . املوصل وبغداد، ودخل جملس السلطان املعظم ابن امللك الصاحل بدمشق، وحضر مبجلس خلوته

مث عاد . مث رحل إىل البصرة، ودخل أرجان، وحج. بغداد يف عقب سنة مثان وأربعني وستمائة يف رحلته األوىل إليها
وكان نزوله بساحل .  رحلته األوىل إليها جمموعاً مساه بالنفحة املسكية يف الرحلة املكيةوقد صنف يف. إىل املغرب

مدينة إقلنية من إفريقية يف إحدى مجادين من عام اثنني ومخسني وستمائة، واتصل خبدمة األمري أيب عبد اهللا املستنصر 
  :فنال الدرجة الرفيعة من حظوته، وقال عند اتصاله به حلني قدومه

  أروم البالد وأرعى الدول... ما زلت أضرب يف اخلافقني و
  حمل اإلمام وأقصى األمل... إىل أن رجعت إىل تونس 
  وقلت األنام هلذا خول... فقلت البالد هلذي قرًى 

  نكبته

وحدثين شيخنا الوزير أبو بكر بن احلكيم، أن املستنصر جفاه يف آخر عمره، وقد أسن جلراء خدمة مالية أسندها 
  :فكتب إليه. يه، وقد كان بالًء منه قبل جفوة، أعقبها انتشال وعنايةإل

  وبعيين دائماً منهله... يا غزاالً يف احلشا منزله 
  ما بقي يف اجلسم ما حيمله... ال ترعبين باجلفا ثانية 

  رمحه اهللا. فرق له، وعاد إىل حسن النظر فيه، إىل أن تويف حتت بر وعناية
  مولده

  .ة الفطر يف سنة عشر وستمايةولد بغرناطة ليل
  وفاته

  .تويف بتونس حرسها اهللا يف أحواز عام مخسة ومثانني وستماية
  علي بن عبد الرمحن

  بن موسى بن جودي القيسي

  األديب الكاتب يكىن أبا احلسن
  حاله

  .وكان صديقاً للوزير أيب احلسن بن هاين. من أهل املعرفة بالعلوم القدمية، وأصله من عمل سرقسطة
  مشيخته

  .وكان خليع الرسن فيما ذكر عنه. قرأ على احلكيم أيب بكر بن الصايغ، املعروف بابن باجة 
  شعره

  :من شعره
  على األيك من وادي العقيق فسلما... خليلي من نعمان باهللا عرجا 



  إذا مسع النجوى بلبىن تكلما... وقوال له ما حال لبين لعله 
  خضلت عيدانه فتنعما وقد... فعهدي به والظل ينفض دوحه 

  عزيز عليها أن خيان ويصرما... تباكره لبىن إلتيان موعد 
  فترسلها ماًء ونرسلها دما... نبث حديثها فنبكي بعربة 

  :ومن شعره قوله
  بفرع األيك أورقها الصدوح... أدر كأس املدام فقد تغىن 

  مير كما وىن ساد طليح... وهب على الرياض نسيم صبح 
  جراحات كما أن اجلرمي... كو من حصاه وسال النهر يش

  :وقال
  ومجع إخوان الصفاء بال وعد... سقى اهللا دهراً ضم مشل مودة 

  وتنظر منها الشمس باألعني الرمد... مبيناء تعلوها الرياح بليلةً 
  .تويف بغرناطة يف حدود الثالثني ومخسماية: وفاته

  ومن الطاريني

  عمر بن خالف

  بن سليمان بن سلمة

  .هل شابش يكىن أبا عليمن أ

  حاله

كان فقيهاً أديباً مكثراً، شهري املكان جبهته، مولعاً مبكاتبة األدباء، وتقييد ما يصدر عنهم، مؤرخاً من أهل النباهة 
وله نظم . ألف كتاباً مساه خنبة األعالق، ونزهة األحداق يف األدباء، وحلى من ذكر فما قصر من السداد. والعناية

  .بيعات ومراجعات، تضمنها الكثري من كتبهونثر وخطب، و
  شعره

  :ما قاله خياطب بعض إخوانه
  من ذاكر لك يف قرب ويف شحط... خذها إليك أبا إسحق تذكرة 
  وال ميازجه بالسهو والغلط... يرعى ذمامك ال تنسى لوازمه 

  وال يعامل يف البحران بالشطط... وال يزال حبفظ العهد معتنياً 
  ومن صفويت يف أرفع النمط... ن أذمة رحبي فأنت عندي أوىل م

  لديك إذ فيه يل تأنيس مغتبط... قد طال شوقي لإلعالم منك مبا 
  معهود ما كنت توليه لذي الشحط... وقد تيت بنكري يف التغافل عن 
  أوليت من كثرة اإلمهال والغلط... وقد عفا رسم عرفان اإلخاء مبا 
  دت يف الكتب من مستحسن اخلططعو... جرب أخي وهيه وارجع لصاحل ما 



  فإن أقبح شيء قبض منبسط... وجد ببسط انبساط أنت تبذله 
  من ذي والٍء بذاك اجملد مغتبط... خذ سالماً كعرف املسك نفحته 

  :ويف مفاحتة بعض األدباء
  عقيلة ود مل تشنها يد اللمس... أبا جعفر وافتك يف صفحة الطرس 

  عطر ثنا عرف روض الرىب ينبس ...هلا حلل اإلخالص زياً وحليها 
  حباك هبا الرمحن ذو العرش والكرسي... وموجبها ما قد فشى من حمامد 

  فحيي علي البدر والشمس... وغر علوم حزهتا ومعارف غلوت هبا 
  وفازت بتحصيل املسرة واألنس... فإن رزقت منك القبول تشرفت 

  ي مين نفسيوروحي ورحياين وقصو... خطابك يا قاضي العدالة بغييت 
إقتضبتها أعلى اهللا قدرك، كما أسىن يف مساء املعارف واألدب التالد والطارف بدرك، عن ود ملك زمامي، وفضل 
يف سبيل املنافسة يف خطبة ودادك غاية اهتمامي، وقد تقرر لدي من حماسنك وإحسانك بالسماع ما أوجب علي 

زمام ذلك الواجب، وقصدت أداءه على أصح املذاهب، راجياً خماطبتك عند تعذر املشافهة بألسنة الرياع، فانقدت ب
من جتاوزك وإغضايك ما يليق بباهر عاليك، ويف جوابك هو الشفاء، ولدى خطابك يلقى االعتناء واالحتفاء، واهللا 

  :وقال خياطب السلطان. يطلع منك السار، ويصل لك املبار
  والدنو هو القصدويف القرب سنها ... إىل احلضرة العليا يستبق العبد 
  تبلح فيها العدل وابتسم السعد... إىل حضرة الويل اإلمارية اليت 

  وقد خصها بالرمحة الصمد الفرد... وفيها وجود للدين والدنا 
  وفاته

  كان حياً يف سنة مخس وستماية
  علي بن أمحد بن حممد

  بن يوسف بن عمر الغساين

  ش، يكىن أبا احلسنمن أهل قرية أرينترية من قرى سند مدينة وادي آ
  حاله

عنده معرفة بالفقه، ومشاركة يف احلديث، ومعرفة بالنحو . كان من جلة الطلبة ونيهائهم وأذكيائهم وصلحائهم
وأعرفهم بنقدها، وأقصدهم ملعانيها . وحسن نظم ونثر، من أحسن الناس نظماً للوثائق، وأتقنهم هلا. واألدب

  .شياء عجيبةيستعني على ذلك بأدب وكتابة، فيأيت بأ
  مشيخته

والقاضي أيب حممد بن . واملقري أيب احلسن طاهر بن يوسف بن فتح األنصاري. روى عن الراوية أيب العباس اخلرويب
  عبد الرحيم اخلزرجي

  تواليفه



وله كتاب مساه بالوسيلة . ألف كتاباً يف شرح املسند الصحيح ملسلم بن احلجاج يف أسفار كثرية، أجاد فيها اإلجادة
  .ونظم يف مشايل النيب عليه أفضل الصالة والسالم.  األمساء احلسىنيف

  شعره
  :له شعر يف الزهد وغريه فمنه قوله

  لديك عبد أملك... أيا كرمياً مل يضع 
  وود لو كان لك... بالباب من أنت له 

  وليستحي أن يسلك... عبٌد له أسولة 
  ومل حتسن عملك... أفواههم تسله 
  مانة قد محلكأ... فإن أنت خنته 

  من فضله قد خولك... ومل تكن تشكر ما 

  حقه ما أمهلك... وكلما أمهلته من 
  أنك أعلى من ملك... إنا كما قالوا سوى 

  وترجتي بفضلك... تلك اليت تؤنسين 
  الرضا هبا توسلك... بشراي إن نال 

  علي بن حممد علي

  بن هيضم الرعيين

  .من أهل إشبيلية، يكىن أبا احلسن
  حاله
. قال األستاذ، كان من أهل العلم واملشاركة، وغلبت عليه الكتابة السلطانية. لكاتب البليغ احملدث الراويةا

  .وكان انفصاله من األندلس قبل سنة أربعني وستماية. وكتب جللة من ملوك األندلس والعدوة. واعتمدها صناعة
.  للسلطان املتوكل الغالب باهللا أيب عبد اهللا بن نصرقلت، وكتب للسلطان املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا بن هود، مث

ومنت حاله . فكتب عن أمري سبتة، وعن ملوك املوحدين مبراكش. مث رحل إىل مراكش. وسكن بغرناطة مدة مديدة
 فاضالً،. ونبهت رتبته، واستقل باإلنشاء، بعد شيخة أيب زيد الفازازي، وكان حمدثاً عارفاً بارواية، متعدد املشيخة

قلت هذا الرجل له مشيخة يف أصل . متوسط الشعر. جيد الكتابة. حسن اخلط. مشاركاً يف كثري من املعارف. ديناً
  .ابن اخلطيب طويلة اختصرهتا 

  شعره ونثره
  :من ذلك ما مجعفيه بني النظم والنثر

  ما أنت حتسن نظمه وجتيده... واىف الكتاب وقد تقلد جيده 
  خط يزيل طلى الطروس فريده...  من كل معىن ضمن لفظه يف حلى

  لعالك غابت وده وشهيده... أبا املطرف دعوة من خالص 
  ولك البيان طريفه وتليده... أنت الوحيد بالغة وبراعة 



  وانظم أنت حبيبه ووليده... فانثر أنت بديعه وعماده 
ألقى إىل كتاب . ناس عادتهإيه أيها السيد الذي جلت سيادته، وحلت صميم الفؤاد سعادته، ودامت هبا ينفع ال

ونسقت جواهر بيانه، اليت راق هبا مسطه، فال تسلوا عن ابتهاجي . كرمي، خطته تلك اليمىن اليت اليمن فيها ختطه
فإنه قدم، وأنس النفس . بأعاجيبه، وانتهاجي ألساليبه، وشدة كلفي بالتماح وسيمه، وجدة شغفي باسترواح نسيمه

احل، فجاده، ال جرم أنه مبا حوى من حدق النوى، وروى من طرق اهلوى، راحل، واستعاده وروض الفكر م
وبكى الربيع احمليل، وشكى من صابح الرحيل، هيج لواعج األشواق وأثارها، وحرك للنفس حوارها، فحنت، 

فجاشت لوعة أسكنت، وتالشت سلوة عنت، وكف دمع كف، وثقل عذلٌ . واستوهبت العني مدارها فما ضنت
حلنني، وامتد األنني، وعال النحيب، وعرا الوجيب، والتقى الصب واحلني، وهدى احملب قدر ما جناه خف، واشتد ا

  .البني، وطاملا أعمل يف احتمال املشاق عزميه، وشد الجتياب اآلفاق حيازميه
  ال يرى الغرام ملتزما... وادع مثوى املقام معتزما 

  ضرماأشعل البني يف احلشى ... وأزمع الباين عن أحبته 
  فرمبا أحدث اهلوى ملما... وهل جرى ذاك يف تصوره 

  مشالً من العيش كان منتظما... إهلي أال نوى مشيئته 
  ال تبد فيما فعلته ندما... وعاذلٌ قال يل يعنتين 

  عدلٌ من اهللا كل ما حكما... ما حيلة يف يدي فأعملها 
شب من الروع يف روعه، لبالغ يف اجتنابه، واعتقد أما أن القلب لو فهم حقيقة البني قبل وقوعه وعلم قدر ما ي

ما زالت تقتل يف . وحلا اهللا األطماع، فإهنا تستدرج املرء وتغره، وتغريه مبا يسره. املعفى عنه من قبيل املعتىن به
فيا . الغارب والذروة، وختيل بالترغيب والثروة، حىت أنأت عن األحباب واحلبايب، ورمت بالغريب أقصى املغارب

لوحشة ألوت بإيناسة، وبالغربة أحلت يف غري وطنه وناسه، ويا عجباً لأليام وإساءهتا، وقرب مسرهتا من مساهتا، 
  .كأهنا مل تتحف بوصال، ومل تسعف باتصال، ومل متتع بشباب، ومل تفتح لقضاء أوطار النفس كل باب

  وعدمنا مسرة ووفاقا... عجباً للزمان عق وعاقا 
  كآلل تأللؤاً واتساقا...  أين أيامه وأين ليال

  مرقها للصبا علينا رماقا... كم نعمنا بظلها فكأنا 
  باصطباح من السرور اغتباقا... كم بغرناطة ومحص وصلنا 

  واألماين جتري إلينا استباقا... ويف رىب جند تلك أو هنر هدى 

  حني ند احليا هلا فأراقا... يف رياض راقت وراق ولكن 
  قد سبا رقة نفوساً رفاقا... نسيب رق فيها النسيم فهو 

  تتالقى تصافحاً واعتناقا... وثنا للغصون منها قدوداً 
  وتداوى هبا العليل أفاقا... كلما هب من صباه عليل 

  بكؤوس الوصال أن تنساقا... حكم السعد لألحبة فيه 
  شق فيها خطب النوى حني شاقا... مث كرت للدهر عادة سوء 
  وسقى الفراق كأساً دهاقا... ماع شتت الشمل بعد طول اجت
  قد أعاد القطان فيها الرفاقا... وأعاد األوطان قفراً ولكن 



  أشاماً تبوؤا أم عراقا... ليت شعري والعيش تطوي بالفيايف 
  بلغت نفسه السياق اشتياقا... يا حداة القلوب رفقاً بصبٍّ 
  النفس لوعة واحتراقا... فآه من شجوة وآه لبني ألزم 

ا سيدي استراحة من فؤاد، وقدته الفرقة والقطيعة، واستباحته حلمى الوقار مبا مل حتظره الشريعة، فقدمياً هذه ي
تشوكيت األحزان، وتبوكيت األوطان، وحن املشتاق، وكن له من الوجد ما ال يطاق، فاستوقف الركب يشكو 

حسبه دموع . ومن له إن يلم الئماً له تربا البالبل، واستوكف السحب لسقيا املنازل، وفدى الربع وإن زاده كرباً،
  .تفيض جماريها، وجنوم يسامرها ويسايرها

  واستغرقت أحيانه أشجانه... ألف السهاد فشأنه إدمانه 
  هل ممكن من مل ينم إتيانه... وشكا جفا الطيف إذ مل يأته 

  يف حكم أحراره عبدانه... واستعبدته صبابة وكذا اهلوى 
  ودموعه يبدو هبا كتمانه... جهده  كم رام كتمان احملبة

  كىب الضلوع وشت به أجفانه... وإذا احملب طوى حديث غرامه 
  .وهي طويلة

  وفاته

ودفن عقب ظهره، جببانة . مبراكش سحر ليلة األربعاء الرابعة والعشرين من رمضان سنة ستة وستني وستماية
  .مل يتخلف كبري أحد. فل يف جنازته عظيماًوكان احل. الشيوخ مقارباً باب السادة أحد أبواب قصر مراكش

  علي بن حممد بن علي بن البنا
  .من أهل وادي آش يكىن أبا احلسن

  حاله
قدم من بلده وادي آش يروم اللحاق بكتاب . من اإلكليل الزاهر، قال فيه، فاضل يروقك وقاره، وصقرٌ بعد مطاره

تعرف براعته عن لسان ذليق، وطبع طليق، وذكاء  اإلنشاء، وتوسل بنظم أنيق، وأدب يف نسب اإلجادة عريق،
باألثرة خليق، وبينا هو يلحم يف ذلك الغرض ويسدي، ويعيد ويبدي، وقد كادت وسايله أن تنجح، وليلة رجايه 

  .أن تصبح، اغتاله احلمام، وخانته األيام، والبقاء هللا والدوام
  شعره

  :من شعره خياطبين ملا تقلدت الكتابة العليا
  فكان منك على اآلمال ناصره...  جرى باليمن طايره هو العال

  ألعجز الشمس ما أمت عساكره... ولو جرى بك ممتداً إىل أمل 
  بفاضل منك ال حتصى مآثره... لقد حباه منيع العز خالقه 

  وال عالً مدى الدنيا يفاخره... فليزه فخراً فما خلٌق يعارضه 
  لسن عنها خواطره من كل ذي... هللا أوصافك احلسىن لقد عجزت 

  عن وصف حبر رمى بالدر زاخره... هيهات ليس عجيباً عجز ذيل سن 
  ومن زانت حلى الدين والدنيا مفاخره... هل أنت إال اخلطيب ابن اخلطيب 
  فما بدا منك يف التقصري عاذره... فإن يقصر عن األوصاف ذو أدب 



  آزرهإال وللمجد قد شدت م... يابن الكرام األىل ما شب طفلهم 
  وال العال بسجعٍ أنت ناثره... مهالً عليك فما العلياء قافية 
  وال املناقب طباً أنت ماهره... وال املكارم طرساً أنت راقمه 

  إن كان من نفعه خل يسايره... ماذا على سابق يسري على سنن 
  فما أمامك سابٌق حتاذره... سر حيث شيت من العليا سيداً 

  أنت اجلواد الذي عزت مفاخره... ن فخروا أنت اإلمام ألهل الفخر إ
  شأو يطارد فيه اجملد كابره... ما بعد ما حزته من عزة وعالً 

  نداء مستجد أزراً يوازره... نادت بك الدولة الشعرى حمتدها 
  وصج مينك فجر السعد ساجره... حلية ملا برد الرب مرتدياً 

  راقاً بشايرهقد عمت األرض إش... فامللك يرفل يف أبراده مرحاً 
  من اللسان ببعض احلق شاكره... فأضاء هبا نعمة ما أن يقوم فيها 

  إىل سرى زكت منه عناصره... وليهننا أنه ألقت مقالدها 
  قد طبق األرض باألنوار نايره... فإنه بدر مت يف مطالعها 

  :ومن أطبع ما هز به إىل إقامة سوقه، ورعى حقوقه، قوله
  فكل جمد إىل عليائها انتسبا... مكتسبا يا معدن الفضل موروثاً و

  مستصرخ بكم يستنجد األدبا... بباب جمدكم األمسى أخو أدب 
  من بعض آماله بعض الذي طلبا... ذل الزمان له طوراً فبلغه 
  صعب األعنة ال يألو به نصبا... واآلن أركبه من كل نابية 

  ابذاك شافع صدقٍ يبلغ األرب... فحملته دواعي حبكم وكفى 
  فيها خليفة اهللا فينا ميطر الذهبا... فهل سرى نسمة من جاهكم 

وأهدى إيل قباقب خشب برمسي ومعها من جنسها صغار لألوالد من مدينة وادي آش من خشب اجلوز وكتب يل 
  :معها

  نشأت يف الرياض قضباً لدانا... هاكها ضمراً مطايا حساناً 
  ليانامرضعات من النمري ... وثوت بني روضة وغدير 

  وسىن هلا املىن واألمانا... مث ملا أراد إكرامها اهللا 
  ورجت يف قبولك اإلحسانا... قصدت بابك العلى ابتداراً 

  ملا أن بلونا منها العتاق احلسانا... قد قبلنا جيادك الدهم ملا 
  خلعت وصفها عليه عيانا... أقبلت خلف كل حجر ببيع 

  على هلا ميداناديار ال... فقبلنا برعيها وفسحنا يف 
  من شراك األدمي فيها عنانا... وأردنا امتطاها فأفخذنا 

  من كتابٍ سبت به األذهانا... قدمت قبلها كتيبة سحر 
  عدة للقاء مهما كانا... مثلما جتنب اجليوش املذاكى 

  كحالها براعة وبيانا... مل ترق مقليت وال رق قليب 



  نا عليك لسانامل أجد للث... من يكن مهدياً فمثلك يهدى 
  وفاته

  .تويف يف الرابع لشعبان من عام مخسني وسبعماية معتبطاً يف الطاعون مل يبلغ الثالثني
  الوارد

  .علي بن حممد بن علي العبدري سكن غرناطة، يكىن أبا احلسن ويعرف بالوارد، ويشهر أبوه بالريبوين
  حاله

متوىل شهرته، وله القدح املعلى فيه، والطريقة املثلى، ظريف بقية مسين أدباء األندلس يف فن اهلزل واملعرب، واهلزل 
ومل يزل حباله املوصوفة إىل أن . املأخذ، نبيل األغراض، حافظ للعيون، مال بآخرة إىل النسك، وصحبة الصاحلني

أنه أديب نار ذكايه ك: وجرى ذكره يف اإلكليل الزاهر مبا نصه. استولت عليه الكربة، وظرفه يتألق خالل النسك
أما اهلزل فطريقته املثلى، اليت ركض يف ميداهنا وجلى، وطلع يف أفقها . يتوقد، وأريٌب ال يعترض كالمه وال ينقد

إن أخذ هبا يف وصف الكاس، وذكر الورد واآلس، وأمل بالربيع . وجتلى، فاصبح علم أعالمها، وعابر أحالمها
وأن . شق اجليوب طرباً، وعل النفوس إرباً وضرباً. هوفصله، واحلبيب ووصله، والروض وطيبه، والغمام وتقطيب

اشفق العتالل العشية، يف فرش الربيع املوشية، مث تعداها إىل وصف الصبوح، وأجهز على الرق اجملروح، وأشار إىل 
نغمات الورق يرفلن يف احللل الزرق، وقد اشتعلت الليل نار الربق، وطلعت بنور الصباح يف شرفات الشرق، 

ليم وقاره، وذكر اخلليع كأسه وعقاره، بلسان يتزاحم على مورده اخليال، ويتدفق من حافاته األدب سلب احل
السيال، وبيان يقيم أود املعاين، ويشيده صانع اللفظ حمكمة املباين، ويكسو حلل اإلحسان جسوم املثالث واملثاين، 

  .إىل نادرة ملثلها يشار، وحماضرة جيىن هبا الشهد ويسار
وإن كان ال يتعاطاه إال قليالً، وال جياوره إال تعليالً، أبياتاً ال ختلو من مسحة مجال على . ت من شعره املعربوقد أثب

  .صفحاهتا، وهبة طيبٍ ينم يف نفحاهتا
  :فمن ذلك قوله

  هلا خطر قيد النواظر مونق... يذكرين حسن الكواعب روضة 
  إليها حتدقمن النرجس السامي ... خدود من الورد النضري وأعني 

  وما شقها من جدول املاء مفرق... وخامات زرع يانع كذؤاب 
  :ومن شعره قوله

  أمطت اخلز عن بدر التمام... أسافرة النقاب سحرت ملا 
  كحيل ما يفيق من املنام... وتيمت الفؤاد بفنج طرٍف 

  عن اجلفن املكحل بالظالم... لعمر أبيك ما بالنوم بعٌد 
  :وكلها كذلك. غراضه املبتدعةومن معانيه املخترعة وأ

  عيين مبنهمر كالغيث هتان... مايل إذا غبتم هتمى لفرقتكم 
  إن غبتم غبت يف أمواه أجفان... أشبهت نيلوفراً والشمس هبجتكم 

  مىت استوى عندكم سرٌّ وإعالن... السقم يشهد يل والدمع برح يب 
  :وقال من املستحسن الذي رمى فاصاب، واستمطر طبعه فصاب



  وعن قهوة تصبو هلا وتنيب... قولون الح الشيب فاله عن الصبا ي
  على صبح شييب فالصبح عجيب... فقلت دعوين نصطحبها سالفة 

  :وقال كذلك
  ومن اللبيب يعد يف الفقراء... ال تعجنب من اليليد خموالً 

  وأخو البالدة طبعه كاملاء... املاء أصل اخلصب غري مدافع 
  لشبيهة بطبائع الفطناء... هنا والنار مؤثرة اجلدوب وإ

  :ومن قصائده الغربية
  فتصرمت دوين حبال وصاله... ومعذٌر حلظ املشيب بعارضي 

  إن العذار لشيبة جلماله... هال ثنتهه نسبة حملبه 
  :وقال أيضاً

  وإن حدثت ال تنقل حديثاً... حتر الصدق إن حدثت يوماً 
  و حديثاًورميا كان سرك أ... وكن للسر صواناً كتوماً 

  :قال مما يكتب يف غمد سيف
  لقد سامين باملهند باطن... لئن راق مين منظر بان حسنه 

  تلقفها صلٌّ لدى الروض كامن... كان أدميي رقعة من حديقة 
  :وقال مما يكتب على قوس

  سرور قوم مدى اآلصال والبكر... إن كان من وتر األحلان منبعثاً 
  مين وحينهم يف النقر يف وتر.. .فإن حزن العدا ما نال منبعثاً 

  :وقال يف غري هذا الغرض
  تلف إال يف كرام الرجال... اخلري كل اخلري يف ستة مل 

  والصرب والصمت وصدق املقال... احلزم واحللم ومحل األذى 
  :ومما خنتتم به حماسنه قوله

  وال دونه من مانع ملوفق... أال إن باب اهللا ليس مبغلق 
  بكلبٍ من الشيطان ليس مبطرق... ك طريقه ولكن بلينا يف سلو

  فذاك الذي من شره ليس يتق... فمن يرم بالدنيا إليه كلقمة 
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

  يدعك إىل أوج السعادة ترتق... فخل عن الدنيا ودع عنك حبها 
  :وقوله

  شىيء من األمر يف شىيء فيصنعه... ايقنت أن مجيع اخللق ليس له 
  األ الذي يف يديه اخللق أمجعه... فال أخاف وال أرجو مدى عمري 

  مولده

  ينة مالقة يف اليوم الثالث والعشرين لذي حجة من عام أحد ومثانني وستمايةمبد
  وفاته

  يف أحواز أحد وستني وسبعماية
  علي بن عبد العزيز

  بن اإلمام األنصاري

  .يكىن أبا احلسن، سرقسطي األصل، غرناطي االستيطان واالستعمال
  حاله

. ارف مجة، أحد كتاب الزمن، وأهل البالغة والفصاحة والكرممبجالً أثرياً، ذا مع. كان وزيراً جليالً، معظم القدر
. وزر لألمري أيب الطاهر متيم بن يوسف بن تاشفني، صاحب غرناطة فحمدت وزارته، وكتب لألمري علي بن يوسف

  .وروى عن شيوخ غرناطة
  أخباره يف اجلود واجلاللة

اق أخرجه من بلده، وحال بينه وبني بلده، قال أبو القاسم، شكى إليه بعض إخوانه من حادث طرقه، وأن النف
فأنزله أكرم منزل وخرج إىل املسجد اجلامع، وأشهد على نفسه أنه وهبه الربع من أمالكه، وكتب بذلك عقداً 

وكان الذي . ودفعه إليه، وقال يا أخي إن ذلك سيصلح من حالك، وحايل ال يتسع ألكثر من هذا، فاعذر أخاك
  .فلقد كان نادرة الزمن: ري مرابطية، فرحم اهللا الوزير أبا احلسنوهبه يساوي فوق األلف دن

  شعره
  :من ذلك قوله

  زور يغرك أو سراب يلمع... يا ليت شعري واألماين كلها 
  كالظل يلبس للقيل وخيلع... يف كل يوم منزل ألحبة 

  :ومن ذلك قوله
  فليس اجملد بالرحم البوال... تسموا باملعارف واملعايل 

  وبالسمر املثقفة العوال... فبالبيض املواضي وإن فاتا 
  فليس بنا هض أخرى الليال... وإذا املرء تنهضه هذي 



  فرفعتها تؤل إىل سفال... ومن أمسته أسباب سواها 
  ومن احملدثني والفقهاء والطلبة النجباء

  علي بن إبراهيم بن علي

  بن إبراهيم اجلذامي

  .كىن أبا احلسنالقاضي املتفنن احلافظ، من أهل غرناطة ي
  حاله

  .من الصلة، كان عدالً فاضالً جليالً، ضابطاً ملا رواة، فقيهاً حافظاً، حسن التقييد
  تواليفه

  .وغري ذلك. قال اختصركتاب االستذكار أليب عمر بن عبد الرب
  مشيخته

وأيب خالد بن  روى عن أيب حممد عبد احلق بن بونه، والقاضي ايب عبد اهللا بن زرقون، وأيب القاسم بن حبيش،
  .رفاعة، وأيب حممد بن عبيد اهللا، وأيب زيد السهيلي، وايب عبد اهللا بن الفخار، وأيب الوليد بن رشد

  مولده
  .ضحوة يوم األضحى من عام مخسة ومخسني ومخسماية

  وفاته
  .وتويف قريب الظهر من يوم األربعاء التاسع عشر لذي حجة من عام اثنني وثالثني وستماية

  .روى عنه القاضي أبو علي بن أيب األحوص. همن روى عن
  ابن النفزي

  .علي بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن الضحاك الفزاري من أهل غرناطة، يكىن ابا احلسن، ويعرف بابن النفزي
  حاله

  .قال أبو القاسم الغافقي، فقيه مشاور بغرناطة، حمدث متكلم
  مشيخته

حلسن علي بن أمحد بن الباذش، وعن أيب القاسم بن ورد، وعن القاضي أخذ عن أيب احلسن شريح، وعن اإلمام أيب ا
أيب الفضل عياض بن موسى، وعن اإلمام أيب عبد اهللا املازري، وعن أيب الطاهر السلفي، وعن أيب مروان بن مسرة، 

ملشاور أيب وأيب حممد بن مساك القاضي، وعلي بن عبد الرمحن ابن مسحون القاضي، والقاضي أيب حممد بن عطية، وا
  .القاسم عبد الرحيم بن حممد، والقاضي أيب القاسم بن أيب مجرة، ومجاعة يطول ذكرهم

  تواليفه

وله تواليف يف أنواع من العلم، منها كتاب نزهة األصفياء وسلوة األولياء يف فضل الصالة على خامت الرسل 
البصاير واالستبصار يف مشايل النيب املختار،  وصفوة األنبياء غثنا عشر جزءاً، وكتاب زواهر األنوار وبواهر ذوي

سفران كبريان، وكتاب منهج السداد يف شرح اإلرشاد ثالثون جزءاً، وكتاب مدارك احلقائق يف أصول الفقه مخسة 
عشر جزءاً، وكتاب حتقيق القصد السين يف معرفة الصمد العلي سفر، وكتاب نتايج األفكار يف إيضاح ما يتعلق 



ل من الغوامض واألسرار سفر، وكتاب تنبيه املتعلمني على املقدمات والفصول وشرح املهمات منها مبسئلة األقوا
. واألصول سفر، وكتاب السباعيات، وكتاب تبيني مسالك العلماء يف مدارج األمساء، وكتاب رسائل األبرار

سفران اثنان، وكتاب اإلعالم يف  وذخائر أهل احلظوة واإليثار يف انتخاب األدعية املستخرجة من األخبار واآلثار
  .استيعاب الرواية عن األمية األعالم سفران

  وفاته

خرج منها يريد وادي آش، فلم يصل إليها، وفقد فلم يوقع له . تويف يف الكاينة بغرناطة سنة سبع ومخسني ومخسماية
  .على خرب
  ابن زكريا

  .سم، ويعرف بابن زكرياعلي بن عبد اهللا بن حيىي بن زكريا األنصاري يكىن أبا القا
  .قد مر يف ذكر أبيه وعمه: أوليته
  حاله

. طاهر النشأة. هذا الرجل فاضل، سكون، من أهل السذاجة والسالمة، والعفاف والصيانة، معم خمول يف اخلري
قعد للعالج، وبرز يف صناعة الطب، علىفتاً من سنه، واستيم إليه مبهم من نبيه العمل وخطته، . جانح للعدالة

  .متصف باإلجادة والبيان
  مشيخته

قرأ العربية والفقه وغريمها من املبادىء على مشيخة وقته، والطب على الوزير أيب يزيد خالد بن خالد من أهل 
  .غرناطة، وقعد معه

  شعره
  :ينتحل من الشعر ما عينه يف الشرود أو غري ذلك فراره كقوله

  طرفلذا ما جف قليب فانف... صعدت نار فؤادي أدمعي 
  األنبل صدع القلب مين واخنرب... لو أباح اهللا يل وصلك 

  وأشد اللحظ ما ما فتر... أصل داين منك حلظٌ فاتر 
  قهوة احلسن تسقيه درر... كيف أرجو منه براً وغدت 
  :فانظر قوله، األنبل من شعره

  أموت هبا عطشان أو خيلص الشرب... ويل مهة من دوهنا كل مهة 
  يكدره شوب ويطرقه هنب... ماء  يعز على الكرمي ورود

  من القلب أضحى دون موضعه اخللب... وإين وأن أضحى لودك موضع 
  على شربٍ يونقه قشب... فتمنعين نفسي اليتمان أرواحهم 

  .غفر اهللا له على قشب، وجتاوز عنه، فلقد دفع منه ففضحها
  وهو حباله املوصوفة

  ومن الطارئني والغرباء

  علي بن أمحد اخلشين



ي بن أمحد بن حممد بن أمحد بن علي بن أمحد اخلشين من أهل مالقة، من قرية يعشيش من عمل ملتماس، من عل
  .ودخل غرناطة ومدح أمراءها وتردد إليها. شرقيها يكىن أبا احلسن

  حاله
عة من صدور أهل الدين والفضل، واخلري والصالح والنزاهة، واالقتصاد واالنقباض، حترف بصنا: من عايد الصلة

التوثيق مبالقة، جارياً على شاكلة مثله من االقتصاد، والتبلغ باليسري، ومصابرة احلاجة، مكباً على املطعالة والنظر، 
  .ويل اخلطابة باملسجد األعظم من قصبة مالقة يف عام وفاته. جمانباً للناس، بعيداً عن الريب، مؤثراً للزهد يف الدنيا

  مشيخته
  .خلطيب أيب جعفر بن الزيات، واألستاذ املقري رحلة الوقت أيب عبد اهللا بن الكمادقرأ على األستاذ الصاحل ا

  شعره
  :وشعره آخذٌ بطرف من اإلجادة يف بعض املقاصد، فمن ذلك قوله

  كأن عليك عاذالً أو رقيباً... أرى لك يف اهلوى نظراً مريباً 
  على نفسي خمافيت املشيبا... ولست خبائف يف احلب شيئاً 

  قبيحاً مالياً عيين عنيبا... كل ما هتواه نفسي  يريين
  فذق مر التأسف مستطيبا... أنا منه ابن قيس ال يراح 

  فما مثل الشباب به حبيبا... إذا ما كنت تبكي فقد حبٍّ 
  :وقال يف مذهب املدح من املطوالت

  من بعد ما شغلت هبجرك باهلا... اآلن تطلب ودها ووصاهلا 
  حاالً يروع مثلها أمثاهلا... الصبا  وقد استحالت فيك سيما

  بفودك أصبحت عذاهلا... وأتيتها متلبساً بروايع نكرٍ 
  مسراً ختول للنحور نصاهلا... بيٌض ختيل للنفوس نصوهلا 
  يف احلشا وأرى بفودك جثماً أطاهلا... مثل األفاعي الرقط تنفث 

  لكن تنري مبفرقيك ذباهلا... نار تضرم يف الفؤاد حريقها 
  وهي ما زالت هتون كل صعب ناهلا... عت هلذا الشيب نفسي جز

  مهاً ال يهدي العليم ضالهلا... ولكم صدعت بنافذ من عزميت 
  ما خفت غربتها وال إقالهلا... صادمت من كرب الدنا أشتاهتا 
  عين فلي نفٌس متد ظالهلا... ولئن تقلص عسريت فىيء الغنا 
  عليه النفس قط سؤاهلا عرضت... ما مزقت ديباجيت غري امرىٍء 
  واألسد غري جمنب أغياهلا... ألقى الليايل غري هبٍّ صرفها 
  مراً يطري عن اجلياد نساهلا... أمشي اهلوينا والعداة متر يب 

  وتسيء يف على عملي أقواهلا... علمت يل اخللق اجلميل حمققاً 
  مرت على جنٍد هتز جباهلا... تبغي انثناًء وهل مسعت بنسمة 

  يرضى احلكيم غرامها وخباهلا... ا عرضت لعيين نظرة ولرمب
  والبدر يف ليل التمام كماهلا... من غادٍة سرق الصباح هباءها 



  من حليها وهالهلا خلخاهلا... هتوى اجملرة أن تكون جنومها 
  ترعى بناظرك الكحيل غرامها... عرضت كما مرت بعينك مطفل 
  يوم الوداع وصاهلا عرباهتا... ما هننهت نفسي وإن ضمنت هلا 
  حطت به شهب السما أثقاهلا... من كان يأمل أن يقوم مبجلس 
  نصاً ويضري يف العلى أمثاهلا... حما أحاديث السراة أويل النها 

  وجنا تدوي يف الدجى إعماهلا... ألقى هواه جانباً وسرى به 
  :ومنها يف املدح

  اأضفت على اسرايه ذلذاهل... ألبست دين اهللا حلة أمن 
  حني شكت لكم عذاهلا... أنتم بين نصر نصرمت ملة اإلسالم 

  يف الغربتني ومنتم إنزاهلا... كنتم هلا أهالً ورحبتم هبا 
  وأوت إىل نصر لينصر أليها... نزلت على سعد ليسعد جدها 

  دون األنام وقودها وسكاهلا... أحرزمت يوم السقيفة عودها 
   اليت يعىن هلاخبالفة اهللا... لكن حبومت من أجرمت منة 

  آي الكتاب فمن يرد مقاهلا... إذ تؤثرون سواكم قالت بذا 
  إال كم بادرمت إنشاهلا... حىت إذا عثرت ومل ينهض هبا 

  ومغيثها وجناهتا ومثاهلا... أويتم خري الربية كلها 
  وكسا معصفرة احلجا جهاهلا... من ألبس الشرف الرفيع وضيعها 

  جربيلها يف الغرب أو ميكاهلا... ها من أم يف السبع العلى أمالك
  هذا األنام خيارها وحثاهلا... من أنقذ الغرقى وقد مشل الردى 

  كالصبح فاض على الدجى فأزاهلا... من فاضت اخلريات من تلقايه 
  يرو الورى ورد القطا سلساهلا... من فجر العني الفرات بكفه 

  سحاب ثقاهلانشراً تقل من ال... من ال يقاس بالرياح إذا سرت 
  نفس احلياة منفساً أهواهلا... معىن وجود الكون علة كونه 
  يهمى عليه ندى الدنا هطاهلا... دامت صالة اهللا دمية عارض 

  زلزلت منها الورى زلزاهلا... ملا حتققت النبوة أهنا قد 
  أمت أمية نصرها أحواهلا... وتقاعست عن منعها أعمامها 

  واحلرب جتنب خلفها أشباهلا. ..فوثبتم مثل الليوث لنصرها 
  ترمي رؤوس امللحدين ثقاهلا... وأدرمت منها زبوناً أصبحت 

  جبنادل الطاغوت متأل جاهلا... بدٌر وما بدٌر وردم قلبها 
  على العدا يوم أطاح حباهلا... ولكم بأوطاس وقد محي الوطيس 

  فنزعتم أزواجها وسبيتم أوالدها وسلبتم أمواهلا
  وحياً سواكم ساقها ومجاهلا... لدياركم وذهبتم باملصطفى 

  أحرزمت دون األنام مناهلا... فزمت به فوز املعلى منحة 



  جنت امللوك مجاهلا وجالهلا... يا أيها امللك الذي من ملكه 
  مر الدهور ويعتلي أجباهلا... مازال حزبك منهم يعلو على 
  اما حل غريك يف اجملادة حاهل... حىت حللت من اجملادة ذروة 

  اجلدا وتقي الردى وترى العدا أوجاهلا... حتمي اهلدى هتمي الندى تويل 
  كدر يشني على العباد زالهلا... قعدت شريعته بيمنك ليس من 
  ومشسها وصباحها وهالهلا... يا سيد السادات يا ملك امللوك 

  ليثها أو حسنها ومجاهلا... يا بدرها يا حبرها أو غيثها أو 
  حوراء متزج باللما جرياهلا... س سالفها خذها كما دارت بكأ

  وتدير من مخر الفتور جالهلا... تثين على السحر املبني وشاحها 
  والعقل يوجب حكمه إجالهلا... ملياء تربز للعيون كشاطر 

  من سبط خري العاملني حياهلا... وقفت وذو إحساهنا من هاشم 
  اآل النيب وكنتم أرساهل... يرجو رضاك وطاملا أرضيتم 
  شكرنا له وأولياه فعاهلا... كم من يد بيضا لدينا منكم 

  أحللتمونا داركم وجالهلا... آويتم واسيتم واليتم 
  ووصلتم لصالتنا أوصاهلا... وهجرمت لوصالنا أعداءنا 

  تعطوا من أجزا اجلزاء جزاهلا... فصلوا أحياءنا ما استطعتم وصله 
وكأنه يروم برهاناً على وجوب كوهنا باملوضع الذي هي به،  وله تأليف غريب عكف عليه عمره يف فضل مكة،

وفضله على سواه، وتكلم على حروف امسها، من جهة تناسب أعداد احلروف، مما الناظر فيه خمري يف نسبه إىل 
  .العرفان أو اهلذيان

  وفاته

  .تويف مبالقة يف أخريات صفر من عام مخسني وسبعماية
  علي بن أمحد الغساين

د بن حممد بن يوسف بن مروان بن عمر الغساين من أهل وادي آش، وروى وتردد إىل غرناطة، يكىن علي بن أمح
  .أبا احلسن

  حاله
  .كان فقيهاً حافظاً، يقظاً، حسن النظر، أديباً، شاعراً جميداً، كاتباً بليغاً، فاضالً

  مشيخته
وأيب القاسم بن . وأيب العباس اخلرويب روى عن أيب إسحق بن عبد الرحيم القيسي، وايب احلسن طاهر ابن يوسف،
  .حبيش، وأيب حممد عبد املنعم بن الفرس الغرناطي، وحممد بن علي بن مسرة

وروى عنه، أبو بكر بن عبد النور، وأبو جعفر بن الدالل، وأبو عبد اهللا بن أمحد املذحجي، وأبو سعيد الطراز، وابن 
  .و القاسم بن الطيلسانيوسف وابن طارق، وأبو علي احلسن بن مسعان، وأب

  تواليفه



وشرح صحيح مسلم . صنف يف شرح املوطأ مصفناً مساه هنج املسالك للتفقه يف مذهب مالك يف عشرة جملدات
وشرح تفريع ابن اجلالب، ومساه الترصيع يف شرح مسائل . ومساه اقتباس السراج يف شرح مسلم بن احلجاج

وله نظم مشايل رسول اهللا . ه، وهي شهرية، شاهدة بتربيزه وتقدمهوصنف يف اآلداب، منظوماته ورسايل. التفريع
وله كتاب الوسيلة إىل . صلى اهللا عليه وسلم، رسالة بديعة، تشتمل على نظم ونثر، بعث هبا إىل القرب الشريف

  .إصابة املعىن يف أمساء اهللا احلسىن
  شعره

  :اء اهللا تعاىل، فمنها قوله يف اسم اهللا سبحانهمن شعره يف الوسيلة، وقد ضمن كل قطعة أو قصيدة إمساً من أمس
  بأعظمها لفظاً وأعظمها معىن... قل اهللا نستفتح من أمسائه احلسىن 

  ألقرب قرىب من وريدك أو أدىن... هو اهللا فادع اهللا باهللا تقترب 
  وقوف عزيز ال يصد وال يثىن... وىمله مضطراً وقف عند بابه 

  فلله ما أوىل أبر وما أحىن ...بباب إله أوسع اخللق رمحة 
  تنل رتبة العليا واملقصد األسىن... وقدم من اإلخالص مث وسيلة 

  يصرح عن ذكراه يف اللفظ أو يكىن... أموالي هل للخلق غريك مفضل 
  ألكرم من أغىن فقرياً ومن أقىن... ببابك مضطر شكا منك فقره 

  وفاً وما أهىنهلا احلمد ما أدىن قط... وللفضل واملعروف منك عوايد 
  تفاىن هبا األيام طراً وال يفىن... فمنها لك اإلنعام دأباً خوالداً 

  وفاته

  .تويف شهيداً يف ربيع اآلخر سنة تسع وستماية 
  ابن عز الناس

علي بن صاحل بن أيب الليث األسعد بن الفرج بن يوسف طرطوشي، سكن دانية، يكىن أبا احلسن، ويعرف بابن عز 
  .الناس
  حاله
عاملاً بالفقه، حافظاً ملسايله، متقدماً يف علم األصول، ثاقب الذهن، ذكي الفؤاد، بارع االستنباط، مسدد  كان

  .النظر، متوقد اخلاطر، فصيح العبارة، ذا خط مروض
  .روى عنه أبو بكر أسامة بن سليمن، وسليمن بن حممد ابن خلف، وحيىي بن عمر بن الفصيح: من روى عنه
  دخوله غرناطة

ا، واستخلصه األمري أبو زكريا حيىي بن غانية أيام إمارته ببلنسية ملشهور معرفته ونباهته، مث سار معه إىل قرطبة، قالو
  .فانتقل إىل شرق األندلس، واستقر بدانية. والزمه، إىل أن تويف أبو زكريا بن غانية، بغرناطة سنة ثالث وأربعني

  تواليفه
  .شرح معاين التحيةوله مصنفات منها كتاب العزلة، ومنها 

قتل مظلوماً بإذن ابن سعد األمري يف رمضان سنة ست وستني . ولد بطرطوشة سنة مثان ومخسماية، وتويف بدانية



  .ومخسماية
  علي بن أيب جال املكناسي

  .يكىن أبا احلسن
  حاله

على كتاب املدونة، تفقه كان شيخاً ذكياً، طيب النفس، مليح احلديث، حافظاً للمسايل الفقهية، عارفاً هلا، قامياً 
حسن املذاكرة، مليح . وكان مضطلعاً مبشكالته. بالشيخ أيب يوسف اجلزويل، وعليه اجتهد يف مسايل الكتاب

اجمللس أنيسه، كثري احلكايات، إال أنه كان حيكي غرايب شاهدها متلحاً وأنساً، فينمقها عليه الطلبة، ورمبا تعدوا 
ح واملداعبة، حىت جلمعوا من ذلك كثرياً يف جزءٍ مسوه بالسلك احملال يف أخبار ابن ذلك إىل االفتعال على وجه املزا

فمن ذلك ما زعموا أنه حدث بأنه كانت له هرة، فدخل البيت يوماً، فوجدها قد بلت أحد كفيها، . أيب جال
، فناداها بامسها، فردت وجعلته يف الدقيق حىت علق به، ونصبته بإزاء كوة فأر يف اجلدار ورفعت اليد األخرى لصيده

  .وأشباه ذلك كثري. رأسها، وجعلت أصبعها يف فمها على هيئة املشري بالصمت
  وفاته

  .يف حدود ستة وأربعني وسبعماية
  علي بن مسحون اهلاليل

  .علي بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن علي بن مسحون اهلاليل يكىن أبا احلسن
  حاله

قال أبو . نبيالً، نبيهاً، ذا مروءة كاملة، وخلق حسن، من بيت حسب وعلم ودين كان شيخاً جليالً، فقيهاً، عارفاً،
القاسم املالحي، حدثين صاحبنا الفقيه اخلطيب أبو جعفر بن حسان، قال كنت أجاوره يف بعض أمالكي، وكان له 

سألته املعاوضة به، ملك يالصقين، أمتىن أن أكتسبه، فينتظم يل به ما هو مفترق، فوافقته ذات يوم يف القرية، ف
مث إنه وجه يل بعد ذلك بأيام يسرية، . وخريته يف مواضع يف أرضي، فضحك مين، وقال يل أنظر يف ذلك إن شاء اهللا

بعقد يتضمن البيع وقبض الثمن مين، فخجلت منه، وراودته يف أخذ الثمن فأىب وقال يل هذا قليل يف حقك، وكان 
  .تب كثريةقد لقي شيوخاً أخذ عنهم، وكانت له ك

  وفاته
ولست أحقق أهو القريب أو سلفه، . تويف باملنكب صبح اليوم السادس من رمضان عام ستة وتسعني ومخسماية

  .وعلى كال التقديرين، فالفضل حاصل
  الصغري

  علي بن حممد بن عبد احلق الزويلي يكىن أبا احلسن، ويعرف بالصغري، بضم الصاد وفتح الغني والياء املشددة
  حاله

كان هذا الرجل قيماً على التهذيب للربادعي، حفظاً وتفقهاً، يشارك يف شيٍء من أصول الفقه، يطرز . املؤمتن من
حضرت جملس . بذلك جمالسه، مغرباً به بني أقرانه من املدرسني يف ذلك الوقت، خللوهم من تلك الطريقة باجلملة

وكان يدرس . زي صنعة، وأحسن ما فيه ليس حبسن إقرايه، وكان ربعةً آدم اللون، خفيف العارضني، يلبس أحسن
جبامع األصدع من داخل مدينة فاس، وحيضر عليه حنو مائة نفس، ويقعد على كرسي عال ليسمع البعيد والقريب، 

على اخنفاض كان يف صوته، حسن اإلقراء، وقوراً فيه، سكوناً، مثبتاً، صابراً على هجوم طلبة الرببر، وسوء 



ظرة والبحث، وكان أحد األقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام حياته، ترد عليه السؤاالت من طريقتهم يف املنا
. ويل القضاء بفاس. على طريقة من االختصار وترك فضول القول. مجيع بالد املغرب، فيحسن التوقيع على ذلك

، وأقام احلق على الكبري قدمه أبو الربيع سلطان املغرب وأقام أوده، وعضده، فانطلقت يده على أهل اجلاه
ونقم عليه اختاذ مشام يستنشق على الناس اخلمر، وحيق أن ينتقد . والصغري، وجرى من العدل على صراط مستقيم

  .ذلك
  مشيخته

وأخذ عن صهره أيب احلسن بن سليم، . أخذ عن الفقيه راشد بن أيب راشد الوليدي وانتفع به، وعليه كان اعتماده
وقيدت عنه بفاس على التهذيب وعلى رسالة أيب زيد، قيدها عنه تالميذه . ، وعن غريهموأيب عمران اجلورماين

  .وأبرزوها تأليفاً كأيب سامل بن أيب حيىي
  وفاته

وفاته يوم الثالثاء السادس لرمضان عام تسعة عشر وسبعماية، ودخل غرناطة ملا وصل رسوالً على عهد مستقضية 
  .رمحهما اهللا

ن حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد اهللا بن حيىي الغافقي سبيت ساري األصل، انتقل علي بن حممد بن علي ب
  .منها أبوه سنة اثنتني وستني ومخس ماية، يكىن أبا احلسن، ويشهر أهل بيته يف سارة بين حيىي

  حاله
الناس، وأحواهلم وطبقاهتم، قدمياً كان حمدثاً راوية مكثراً، عدالً ثقة، ناقداً، ذاكراً للتواريخ وأيام . من التكملة

وحديثاً، شديد العناية بالعلم، والرغبة فيه، جاعالً اخلوض فيه، مفيداً ومستفيداً، وظيفة عمره، مجاعة للكتب، 
. منافساً فيها، مغالياً يف أمثاهنا، ورمبا أعمل الرحلة يف التماسها، حىت اقتىن منها باإلبتياع واإلنتساخ كل علق نفيس

قى منها مجلة وافرة فحبسها يف مدرسته، اليت أحدثها بقرب باب القصري، أحد أبواب حبر سبتة، وعني هلا من مث انت
سالكاً يف ذلك طريقة أهل املشرق، وقعد هبا بعد إكماهلا لتروية احلديث . خيار أمالكه، وجيد رباعه، وقفاً صاحلاً

وكاىن سري اهلمة، نزيه . عنه، واستمر على ذلك مدةوإمساعه، يف رجب مخس وثالثني وستماية، وكثر األخذ هبا 
النفس، كرمي الطبع، مسحاً، مؤثراً، معاناً على ما يصدر عنه من املآثر اجلليلية، ونبل األغراض السنية، باجلدة 

قوي وكان سنياً، منافراً ألهل البدع، حمباً يف العلم وطالبه، مسحاً هلم بأعالق كتبه، . املتمكنة، واليسار الواسع
ومما يؤثر عنه من النزاهة، أنه مل يباشر قط دنرياً وال درمهاً، إمنا كان يباشر ذلك وكالؤه الاليذون . الرجاء يف ذلك

  .به
  مشيخته

روى عن أبوي احلسن أبيه والتجييب، وأيب احلسن بن عطية بن غازي، وأيب عبد اهللا حممد بن عيسى، وابن عبد 
سحق الشقوري، وابوي بكر بن الفصيح، وحيىي بن حممد بن خلف البوريين، وأيب الكرمي، وابن علي الكتاين، وايب إ

احلسن بن خروف النحوي، وابن عبيدس، وابن جابر، وابن جبري، وابن زرقون، وابن الصايغ، وأيب بكر بن أيب 
أيب حممد احلجري ركب، وأيب سليمان بن حوط اهللا، وأيب العباس القوراين، وأيب القاسم عبد الرحيم ابن امللجوم، و

وأكثر عنه، وابن حوط اهللا، وابن حممد بن عيسى التاديل، وعبد العزيز بن زيدان، ويشكر بن موسى ابن الغزلقي 
ومل يلقه أبو جعفر بن مضاء، وأبو احلسن . هؤالء، وأخذ عنهم بني مساع وقراءة، وأكثرهم أجازه أو كتب إليه جميزاً

محاد، وابن عبد احلق التلمساين، وابن الفخار، وأبو القاسم السهيلي، وابن  بن القطان وجنبه، وأبو عبد اهللا بن



واستجاز بآخرة مكثراً من االستفادة، أبا العباس بن الرومية، فأجاز له من . حبيش، وأبو حممد عبد املنعم ابن الفرس
  .إشبيلية

، وابن عياش، وأبو العباس بن علي روى أبو بكر أمحد بن محيد القرطيب، وأبو عبد اهللا الطنجايل: من روى عنه
وحدث باإلجازة عنه، أبو عبد اهللا بن . املاردي، وأبو القاسم عبد الكرمي بن عمران، وأبو حممد عبد احلق بن حكيم

  .إبراهيم البكري العباسي
  حمنته ودخوله غرناطة

ونه قد عرضت عليه فأباها، فدخل غاصاً به جلاللته وأهليته، وك. غربه أمري سبتة اليانشيت امللقب بالواثق باهللا 
األندلس يف شعبان عام أحد وأربعني وستماية، فنزل أملرية وأقام هبا إىل احملرم من سنة مثان وأربعني، وأخذ عنه هبا 

  .مث انتقل إىل مالقة يف صفر من هذه السنة ودخل غرناطة، فأخذ عنه مجيع طلبتها إال النادر. عامل كثري
الزبري، وقرأت إذ ذاك عليه، وكان يروم من مالقة، الرجوع إىل بلده، وحيوم عليه، فلم يقض قال األستاذ أبو جعفر 

  .له ذلك، وأقام هبا يؤخذ عنه العلم، إىل أن أتته منيته
  مولده

  .بسبتة يوم اخلميس خلمس خلون من رمضان إحدى وسبعني ومخسماية
  وفاته

  .نفعه اهللا بشهادة املوت غريقاً. سع وأربعني وستمايةتويف مبالقة ضحوة يوم اخلميس لليلة بقيت من رمضان ت
  ابن قطرال

علي بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن أمحد األنصاري فاسي املولد، أصله منها قدمياً، ومن مراكش حديثاً، يكىن أبا 
  .احلسن ويعرف بابن قطرال

  حاله
قيهاً حافظاً، عاقداً للشروط، مقدماً يف النظر فيها، كان ريان من األدب، كاتباً بليغاً دمث األخالق، لني اجلانب، ف

  .كتب طويالً عن قاضي اجلماعة مبراكش، أيب جعفر بن مضاء، مث عن أيب القاسم بن بقي، واسن ممتعاً حبواسه
  مشيخته

ي وأيب احلجاج بن الشيخ، وأبو. روى عن أبوي بكر بن اجلد، وابن أيب زمنني، وأيب جعفر بن حيىي والزمه كثرياً
احلسن بن كوثر وجنبه، وأيب احلسن حيىي بن الصائغ، وأيب خالد بن رفاعة، وأيب عبد اهللا بن حفص، وابن محيد، وابن 
زرقون، وابن مسادة الشاطيب، وابن عروس، وابن الفخار، وأيب العباس، وابن مضاء، وحيىي اجملريطي، وأيب القاسم بن 

ب، وابن مجهور، وابن حوط اهللا، وعبد احلق بن بونة، وعبد بقي، وابن رشد الوراق، وابن مسحون، وابن غال
وروى عنه إبناه أبو عبد اهللا وأبو حممد، وأبو عبد اهللا بن األبار، وأبو حممد بن برطلة، وأبو حممد بن هارون . الصمد

  .الطائي، وأبو يعقوب بن عقاب
احلسن الرعيين، وأبو الطيب صاحل بن قال ابن عبد امللك، وحدثنا عنه من شيوخنا أبو احلجاج بن حكم، وأبو 

  .شريف، وأبو القاسم العزيف
  حمنته



وامتحن باألسر، وهو قاض بأبدة، حني تغلب العدو الرومي عليها أثر وقيعة العقاب وذهب ألجل ذلك أصول 
اء مساعه، وافتك مبشاركة الوزير أيب سعيد بن جامع، ويسر اهللا عليه، فثاب جاهه، واستقام أمره، وقدم للقض

  .مبواضع نبيهة
  دخوله غرناطة

قال، دخل غرناطة، وأقام هبا، وقرأ على أيب حممد عبد املنعم بن الفرس، وأيب بكر بن أيب زمنني، وأيب عبد اهللا بن 
  .عروس

وتويف عفا اهللا عنه يوم اإلثنني إلحدى عشرة خلت من مجادى األوىل عام . ولد بفاس سنة ثنتني وستني ومخسماية
  .ستماية مبراكشأحد ومخسني و

  إنتهى اختصار السفر العاشر حبمد اهللا تعاىل يتلوه،
  واحلمد. ومن السفر احلادي عشر ترمجة الطاريني يف ترمجة العمال واألثرا

  هللا رب العاملني
  ومن السفر احلادي عشر من ترمجة الطاريني يف ترمجة العمال واألثرا

  عمر بن علي بن غفرون

  الكليب

  .من أهل منتفريد
  لهحا

له ببلده نباهة، وخصل من طلب . كان شيخاً خموشن الظاهر بدويه، سريع اجلواب، جلداً على العمل، صليباً وقاحاً
أم ببلده، وانتقل إىل احلضرة عند انتزاء ثغره، وداخل السلطان يف سبيل استرجاعه، فنشأت له . وخطٍّ وحساب

مث التأثت . يش مدة أيام السلطان، وويل بعده خططاً نبيهةغمامة رزق ببابه، وأقلته هضبة حظوة، ناطت به ديوان اجل
  .حاله وأسن، ومات حتت مخول

شيخ خدم، قام له الدهر فيها على قدم، وصاحب تعريض، ودهاء عريض، وفايزٌ : وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه
زهلم من حزنه إىل سهله، وحكم من الدولة بأياٍد بيض، خدم الدولة النصرية ببلده عند انتزاء أهله، وكان ممن استت

مث . األمر الغاليب يف يافعه وكهله، فاكتسب حظوة أرضته، ووسيلة أرهفته وأمضته، حىت عظم ماله، واتسقت آماله
دالت الدول، ونكرت أيامه األول، وتقلب من جيانسه، وشقي بكل من كان ينافسه، فجف عوده، والتأثت سعوده، 

  .وته، من صبابة حرث كان يستغلهوهلك واخلمول يطلبه، والدهر يق
  شعره

كتب للسلطان أمرياملسلمني منفق سوق خدمته ومتغمده بنعمته، . وله شعر مل يثقفه النظر، وال وضحت منه الغرر
  :يطلب منه جتديد بعض عنايته

  يف احلال أو يف األعصر اخلالية... يا ملكاً ساد ملوك الورى 
  يدك العالية جتديد خط... العبد ال يطلب شيئاً سوى 

  :ومن شعره خيرب عن وداده، ويعلن يف جناب امللوك الغالبيني حبسن اعتقاده



  ألقى به ريب حبسن يقيين... حب امللوك من آل نصر ديين 
  وبه يتحسبين غدا ويقني... هو عديت يف شديت وذخرييت 

  سوى أبواهبم بوسيلة تكفني... حىت أىب احلشر مل أخدم 
  من حتت ستر رعاية ترضني... امهم أرجو نفاد العمر يف أي

  فاهللا عز وجل ال يبقني... إن كان دهري يف نافدى بعدهم 
وقد احتقره ببابه، وأعرض عن . وسلم يف أيام مخوله، وانغلق على املتغلب على الدولة أيب عبد اهللا بن احملروق

  :فكتب إليه، ومل يرهب ما لديه. جوابه
  ايف كل يوم مرار... يا من سول وغدا 
  وال تدعه احتقارا... أردد على سالمي 

  وفاته
قال شيخنا الكاتب، أبو بكر بن شربين رمحه اهللا، ويف ذي حجة من عام اربعة وأربعني وسبعمائة تويف الفقيه أبو 

قدم قدمياً بالباب السلطانية يف تنفيذ واجب العسكر . علي بن غفرون من أهل منتفريد من حصون براجلة غرناطة
  .وكان ميمون النقيبة، وجهاً يف الناس فاضالً، رمحه اهللا. وإشراف احلضرة وحفازهتااألندلسي 
  ابن الرببري

  .يكىن أبا احلسن، ويعرف بابن الرببري. علي بن حيىي الفزاري من أهل مالقة، بربري النسب فزاريه
  حاله

سن اخلط، جيد الشعر، تغلب عليه كان من أماثل طريقته عدالً، وعفافاً، وفضالً، لني العريكة، دمث األخالق، ح
  .ومدح امللوك والكرباء. السالمة والغفلة، تصرف يف إشراف مالقة وسواها عمره، حممود الطريقة، حسن السرية

  شعره
  :مما خاطبين به قوله

  ويف ساحيت رمحاك حطوا وخيم... لبابك أم اآلملون وميموا 
  وتنعمفتروي عطاش من نداك ... ومن راحيت كفيك جداً هتمي 
  إذا شاهدوا مرآك لبوا وأحرم... وأنت ملا راموه كعبة حجهم 

  يلوح هلم ذاك املقام املعظم... يطوفون سبعاً حول بابك عندما 
  ويسراك يسراً للعفاة ومغنم... فيمناك مين الرعايا ومنةٌ 

  تزق هبا ورق املنا وترمن... ولقياك بشر للنفوس وجنة 
  ومن به الدنيا تروق وتبسم...  فيا واحد األزمان علماً ومنصباً
  من جوده كالغيث بل هو أكرم... ومن وجهه كالبدر يشرق نوره 
  وكالشمس نوراً بشره املتوسم... ومن ذكره كاملسك فض ختامه 

  فأنت على أهل السباق مقدم... لقد حزت خصل السبق غري معاند 
  هبا الروض يندى والرىب تتبسم... حويت من العلياء كل كرمية 

  فال قلٌم أال يراعك خيدم... وباهيت أقالم املقام براعة 
  جملدك يف حال الفخار يسلم... وإذا فاخر األجماد يوماً فإمنا 



  يعرب عن سر العلى ويترجم... وإن سكتوا كنت البليغ لديهم 
  :ومنها

  على ربعه حيث الندى والتكرم... فيا صاحيب جنواي عوجاً برامة 
  قضاء لبانات لديك تتمم...  وقوالً له ببابك يرجتي

  وال شىيء أمسى من عالك وأعظم... وليس له إال عالك وسيلة 

  كعقدٍ مثني من ثنايك ينظم... فجد بالذي يرجوه ملنك فما له 
  يضيء له بدٌر وتشرق أجنم... بقيت وجنم السعد عندك طالع 

  :وقال مراجعاً القاضي أبا عبد اهللا بن غالب رمحه اهللا
  وال عن هوى بيض الدما برغيب... ذكر األحبة سالياً وما كنت عن 

  شغلت هبا عن منزلٍ وحبيب... فلما أتتين رقعة بلبلية 
  أنعمي صباحاً وممسى بالقبول وطيب... وقبلتها ألفاً وقلت هلا 

  ويا سحر لفٍظ من كالم أديب... فيا حسن خطٍّ جاء من عند بارع 
  ن اآلداب غري عجيبخللو م... وإن قريضاً مل حيكه ابن غالب 

  وفاته

  .مبالقة يف الطاعون عام مخسني وسبعمائة
  الزهاد والصلحاء والصوفية والفقراء

عتيق بن مقدم اللخمي عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ بن سعيد بن مقدم بن سعيد بن يوسف بن مقدم اللخمي من 
  أهل غرناطة يكىن أبا بكر، الشيخ الصويف،

  حاله
نشأ بغرناطة . يقة يف اخلصوصية والتخلي، وإيثار االنقطاع والعزلة، طرفة يف الوقار واحلشمةهذا الرجل فذ الطر

وطلب هبا، وكتب بأملرية عن بعض والة قصبتها، وعين مبطالعة أقوال الصوفية، فآثر طريقهم، وعول عليه، وجترد 
هلا وإليه، نظيف البزة، حسن السمت، وترك التسبب، والتزم منزله، حبيث ال يرميه إال لصالة اجلمعة يف أقرب حما

مليح الترتيب والظرف، طيب اجملالسة، طلعة متعة، إخباري، يصل ماضي الزمان مبستقبله، جليس مصلى، وجميل 
  .سبحة كثري الزوار، ممن يلتمس اخلري، وينقر عن أهله، حمظوظ اجمللس خفي بالوارد، ذاكر، مأثرة من مآثر بلده

  مشيخته
صاحل ويل اهللا أيب عبد اهللا الطنجايل، واخلطيب احملدث أيب عبد اهللا بن رشيد، واألستاذ النظار أيب أخذ عن اخلطيب ال

القاسم بن الشاط، واخلطيب الصاحل أيب جعفر بن الزيات، والشيخ األستاذ أيب عبد اهللا بن الفخار األركشي نزيل 
ل الرواية أيب احلسن بن مستقور ، واألستاذ املقري أيب مالقة، والوزير الراوية أيب عبد اهللا ابن ربيع األشعري، والعد

جعفر اجلزيري الضرير، واخلطيب أيب عبد اهللا بن اخلشاب، واخلطيب املقري أيب إسحاق بن أيب العاصي، والشيخ 
واحملدث أيب متام غالب بن حسن بن غالب اجلهاري، والقاضي املسن أيب جعفر الشاطيب، والقاضي احملدث أيب اجملد 

وسف بن احلسن بن أيب األحوص، واألستاذ احملدث أيب القاسم بن جابر، وأخيه احملدث أيب جعفر، والقاضي أيب ي
جعفر بن أيب جبل، واألستاذ الصويف أيب حممد بن سلمون، والشيخ الشريف أيب احلسن علي بن مجرة بن القاسم 



خ املكتب أيب عمرو عبد الرمحن بن يشت، والشيخ اجلهين، واألستاذ املقري أيب عبد اهللا بن بيبش العبدري، والشي
الراوية احملدث الرحال أيب عبد اهللا بن جابر الواداشي امللقب من األلقاب املشرقية بشمس الدين، واخلطيبني أبوي 

  .احلسن بن فرحون، وابن شعيب، والقاضي أيب احلسن البلوي، واألستاذ املقري
  حمنته

ه محالً عليه، وإنكاراً ملا امتاز به من مثلى الطريقة، أداه إىل سجنه، ومنع الناس عن ناله امتحان من بعض القضاة ببلد
  .وهو اآلن حباله املوصوفة، قد ناهز السبعني متر الناس تلتمس بركته، وتغشى لطلب الدعاء خلوته. لقايه

  القرشي
  .ويعرف بالقرشي علي بن علي بن عتيق بن أمحد بن حممد بن عبد العزيز اهلامشي من أهل غرناطة،

  حاله
كان رمحه اهللا على طريقة مثلى حياًء، ووقاراً وصمتاً، وانقباضاً وختلقاً وفضالً، عاكفاً على اخلري، كثري املالزمة 

كتب الشروط ألول أمره، فكان صدراً يف . لكسر البيت، مكباً على املطالعة، مؤثراً للخلوة، كلفاً بطريق الصوفية
عدول، إىل لني اجلانب، ودماثة اخللق، وطهارة الثوب، وحسن اللقاء، ورجوح املذهب، اإلثبات، وعلماً يف ال

وتقدم خطيباً وإماماً باملسجد األعظم يف غرناطة، . قيد الكثري، ولقي يف تشريقه أعالماً أخذ عنهم. وسالمة الصدر
  .صاحلنيعام أحد عشر وسبعماية، واستمرت حاله، إىل حني وفاته، على سنن أولياء اهللا ال

  مشيخته

قرأ على األستاذ أيب جعفر بن الزبري، والزمه وتأدب به، وتال عليه بالقراءات السبع، ومسع كثرياً من احلديث، 
قال . مسع عليه الكثري. وعلى اخلطيب الويل أيب احلسن بن فضيلة، والشيخ اخلطيب أيب عبد اهللا بن صاحل الكناين

  :أنشدين اخلطيب أبو حممد بن برطلة
  من هو يف ملكه وحيد... لمين للبالء وحيداً أس

  فلم يكن عنه يل حميد... قضا علي الفناء حتماً 
  فذاته أوالً صعيد... وكيف يبقى غريق نزى 

  من نعته املبدي املعيد... يعيد أحواله إليه 
خلالسي، والشيخ وأخذ عن الشيخ الراوية احملدث أيب حممد بن هرون الطايي، والشيخ الراوية املعمر أيب حممد ا

الشريف تاج الدين أيب احلسن العرامي، والشيخ احملدث اإلمام شرف الدين أيب حممد عبد املؤمن الدمياطي، والشيخ 
قال، وأنشدين من لفظه باحلرم الشريف لشيخه . رضي الدين الطربي، واحملدث احلافظ فخر الدين التودري امليكايل

  :اإلمام أيب احلسن اخلزرجي
  فاعذلوين فيهم أو فاعذروا... ملنحىن ال أصرب عن أهيل ا

  ومناي وصلوا أم هجروا... هم أحباب وإن هم عذبوا 
  :قال، وأنشدين لبعض شيوخه. والشيخ احملدث املفيت باحلرم الشريف رضي الدين حممد بن أيب بكر بن خليل

  ويف كل ناد منرب وخطيب... أيف كل واٍد شاعر ومطيب 
  هلم فتساوى خمطىء ومصيب... اقد نعم كثر األقوام قلة ن

والشيخ احملدث اإلمام أنس الدين بن اإلمام قطب الدين القسطالين، واألديب الواعظ نفيس الدين بن إبراهيم 
  :قال وأنشدين إجازة عن الشيخ اإلمام شرف الدين أيب الفضل السلمي املرسي من قصيدة. اللمطي



  ن فرط اجلهامة حالكحمياه م... إذا جيت ألقي عند بابك حاجباً 
  وحاجبها من دون رضوان مالك... ومن عجيب مغناك جنة قاصد 

والشيخ اإلمام تقي الدين بن دقيق العيد، وأيب العباس بن الظاهري، وحميي الدين بن عبد املنعم، وحممد بن غالب بن 
ريف أبو علي احلسن بن أيب وكتب له الش. سعيد اجلياين، واخلطيب اجلليل أيب عبد اهللا بن رشيد من أهل املغرب

الشرف، والعدل أبو فارس اهلواري، وأبو القاسم بن الطيب، وأبو بكر بن عبيدة، وأبو إسحق الغافقي، وأبو عبد 
  .اهللا الدراج، وأبو احلكم مالك بن املرحل، وأبو إسحق التلمساين، وغريهم

  تواليفه

ومن شعره، ثبت بظهر . ة وكتاباً يف غرض الشفا العياضيصنف يف التصوف كتاباً مساه مطالع أنوار التحقيق واهلداي
  :الكتاب املسمى باملوارد املستعذبة من تأليف شيخنا أيب بكر بن احلكيم ما نصه

  سنا وسناً راق منه زواهر... كتابك ذا من هوته املفاخر 
  فرايد قسٍّ عنك يف ذا قاصر... لقد جاء كالعقد املنظم ناثراً 

  تشكك فيه أنه عنك صادر... د عندما بالغته يف القوم تشه
  مبا تتمنا فزاه وزاهر... فلله من روض أنيق غصونه 

  لناظره حبر هبا هو زاخر... فما شيته جتده فيه فإنه 
  قيادكم جمد بذاتك آخر... فنهنيكم يابن األىل شاع جمدهم 

  من حوته على مر الدهور املقابر... أتيت مبا فيه انبت حياة 
  تلذ به األجفان وهي سواهر... ر لفظك رائقاً وأبديت فيه سح

  وحنا بك ريب يوم تبلى السراير... ومتعت طريف فيه الزلت باقياً 
  عليك مدى الدنيا وما طار طاير... وخصك مين بالسالم مردداً 

  مولده
  :يف حدود سنة سبع وستني وستمايه

  وفاته
الغة أقصى مبالغ االحتفال، وتزاحم الناس على قربه مبا وكانت جنازته ب. يف صفر يف عام أربعة وأربعني وسبعماية

  .بعد العهد به
  :وممن رثاه شيخنا أبو احلسن بن اجلياب فقال

  صرب تسليم حلكم القدر... قضى األمر يا نفس اصربي 
  ملك قاهر مقتدر... وعزاًء يا فؤادي إنه حكم 

  حنن منها يف سبيل السفر... حكمة أحكمت تدبريها 
  وال مستأخر... س مبستقدم أجل مقدر لي

  خشية لربه يف عمر... أحسن اهللا عزاء كل ذي 

  الطاهر الذات الزكي السرب... يف إمامنا التقي اخلاشع 
  صميم الشرف املطهر... قرشي سليمن مستقي من 



  الذكر طويل السهر... يشهد الليل أنه دامي 
  زمر املصطفى من مضز... يف صالة بعثت وفودها 

  لطلوع فجره املنفجر... عاً وساجداً نامياً وراك
  حببيب اهللا خري البشر... مجع الرمحن مشلنا غداً 
  تأيت بالرضا والبشر... وتلقته وفود رمحة اهللا 

  ابن احملروق

ويعرف بابن احملروق أوليته قد مر ذلك . علي بن أمحد بن حممد بن عثمن األشعري من أهل غرناطة يكىن أبا احلسن
  .هعند ذكر عمه وجد

  حاله
هذا الرجل شيخ الفقراء السفارة واملتسببة بالرباط املنسوب إىل جده، وهو مقيم الرسم، حاجٌّ رحال، عارف 

وصحب السفارة، حسن الشكل، . وزار ترب الصاحلني. بالبالد، طواف على كثري من مشاهي ما عرف اإلصطالح
جمانٌب لإلغمار، منافر ألهل البدع، مكبوٌح عن أصيل البيت، حافظ للترتيب، غيور على الطريقة، حمظوظ العقد، 

غلو الصافنة، أنوف، مترفع، كلف بالتجلة، يرى لنفسه احلق وال يفارق حلظ، خطيب متعاط ملواقف اإلطالة، وسرد 
الكثري من كالم اخلطباء عن غري اختيار، يطبق املفصل، ويكايف الغرض املقصود، على شرود عن قانون اإلعراب، 

طبقة للرسم الدنيوي، من هذا الفن كثرة، وحسن بزة، ونفاذ أمره، ونباهة بيته، وتعاطياً لنتايج  حسن احلديث،
  .احللوة
  حمنته

قبض عليه املتغلب على الدولة وأزعجه بعد الشقاف يف املطبق، إىل مرسي أملرية، إهتاماً مبماألة السلطان، فامتعض له 
اهرة، فاستنقذوه، وكاشفوا املتغلب إذ كانوا على أرقاع اخلالف من أهل مدينة وادي آش، وتبعهم املشيخة على اجمل

  .عليه، وعاجل األمر تصري امللك لصاحبه، فعاد الشيخ إىل حاله، فهي معدودة عنه من أثر التصريف
  مشيخته

قال، ولدت يف اليوم احلادي والعشرين لرجب عام تسعة وسبعماية، ولبست اخلرقة من يد الشيخ . ومن خطه نقلت
لفقيه اخلطيب البليغ الويل الشهري، أيب علي عمر بن حممد بن علي اهلامشي القرشي يف أوايل ذي قعدة من عام مخسة ا

وحدثين هبا رمحه اهللا عن الشيخ الزاهد أيب حممد اخلالسي عن شرف األمية أيب عبد اهللا بن مسدي . وثالثني وسبعماية
بكر عبد الباقي بن برال، عن أيب عمرو الطلمنكي، عن أيب عمرو عن الشيخ الكبري أيب العباس بن العريف عن أيب 

بن عون اهللا وأيب علي احلسن بن حممود اجلرجاين عن أيب سعيد بن األعرايب، عن أيب حممد سامل حممد بن عبد اهللا 
اخلراساين، عن الفضل بن عياض، عن هشام بن حسان ويونس بن عبيد، عن أيب احلسن بن احلسن البصري، عن 

مث رحلت إىل املغرب، طالباً يف لقاء أهل الطريقة راغباً، . حلسن البصري، عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه
وملا توجهت إىل املشرق، لقيت به أعالماً . فلقيت به من أعالم الرجال مجلة يطول ذكرهم، وال جيهل قدرهم
ا طلباً لالختصار، وخوفاً من سآمة اإلكثار، وكان وأشياخاً كراماً، مل طرق سنية، وأحوال سنية، أودعت ذكرهم هذ

اعتمادي فيمن لقيت منهم يف أيام جتريدي واجتهادي، بعد إيايب من قضاء أريب، من حج بيت اهللا احلرام، وزيارة قرب 
النيب، عليه الصالة والسالم، على من هبديه أستنري، واعتمد عليه فيمن لقيت وصحبت، وإليه أشري سيدي الشيخ 

ا



بري اجلليل الشهري وحيد عصره وفريد دهره، مجال الدين أبو احلجاج الكوراين جنساً، والتميمي قبيلة، الك
والكلوري مولداً، والسهروردي خرقةً وطريقة ونسبة، وهو الذي لقنين، وسلكت على يده، وقطعت مفاوز العزلة 

عارف أبو علي الشمشري هو والشيخ اإلمام وحدثين رضي اهللا عنه أنه لقنه الشيخ الفقيه ال. عنده، مع مجلة ولده
جنم الدين اإلصبهاين، والشيخ جنم الدين، والشيخ بدر الدين الطوسي، لقنا الفقيه حمسناً املذكور، والشيخ بدر 
الدين، لقنه الشيخ نور الدين عبد الصمد النصريي، والشيخ عبد الصمد، لقنه الشيخ جنيب الدين بن مرغوش 

يب الدين لقنه الشيخ شهاب الدين السهروردي، والشيخ شهاب الدين، لقنه عمه ضياء الشريازي، والشيخ جن
والشيخ فرج الزجناين، لقنه أبو العباس . الدين أبو احلسن السهروردي، والشيخ ضياء الدين فرج الزجناين

لقنه أبو حممد ردمي،  النهاوندي، والشيخ أبو العباس، لقنه أبو عبد اهللا بن خفيف الشريازي، والشيخ أبو عبد اهللا
والشيخ أبو حممد لقنه أبو القاسم اجلنيد، والشيخ أبو القاسم لقنه سري السقطي، والشيخ سري لقنه معروف 

الكرخي، والشيخ معروف لقنه داود الطائي، والشيخ دواد لقنه حبيب العجمي، والشيخ حبيب لقنه اإلمام احلسن 
ولبست اخلرقة من يد الشيخ أيب احلجاج املذكور بسند . أيب طالب البصري، والشيخ احلسن لقنه اإلمام علي بن

التلقني املذكور إىل أيب القاسم اجلنيد رضي اهللا عنه إىل جعفر احلذا، إىل أيب عمر اإلصطخري، إىل شفيق البلخلي، 
علي رضي اهللا عنهما، إىل موسى بن زيد الراعي، إىل أيب يس القرين، إىل أمريي املؤمنني عمر و. إىل إبراهيم ابن أدهم

وقد الفت . ومنها إىل سيد األولني واآلخرين، صلى اهللا عليه وسلم، وذلك يف أوايل عام ثالثة وأربعني وسبعماية
كتاباً مجعت فيه بعض ما صدر من أورادي، أيام جتريدي واجتهادي، حمتوياً على نظم ونثر، مفرغاً عن كالم الغري، 

  :ة، فإين سقتها على جهة لكوهنا غاية يف االحتفال وهيإال مقطوعة واحدة لبعض املتصوف
  وسقى العشاق مما قد هنل... قل ملن طاف بكاسات الرضا 

ولعل ذلك يكون امساً وافق مسماه، ولفظاً طابق معناه، وإىل ما . ومسيت الكتاب بنكت الناجي، وإشارات الراجي
  :ذكرت من النكت، أشرت مبا نظمت فقلت

  ال تنقضي وهلا يف اللفظ أسرار... سرار يف كل واحدة منهن أ
  أذناك ليس هلا بالسمع إخصار... إن رمت حصر معانيها مبا مسعت 

  ستارها وكذلك احلر ستار... فاصحب خبرياً مبا يرضى احلجاب 
  .ولعله يكون إن شاء اهللا كما ذكرته، وأعرف مبا أنشدته

نطق هبا لسان املقال، معرباً عما وجدته يف احلال، قصدت  ويل مجلة قصائد وأزجال منظومة على البديهة واالرجتال،
فمن بعض نكت الكتاب، ما يعجب منه ذوو . هبا الدخول مع ذلك الفريق، وأودهتا غوامض أسرار التحقيق

األلباب، نكتة سر الفقري، يشري إليه جبميع الكائنات، فال حديث معجم، وال موجود مبهم، فهو إذا يتكلم دون 
وجده، والفقيه يتكلم فوق قدره وبلسان غريه، وهذا ما حضريت يف الوقت، مع مزامحة الشواغل، حده وبلسان 

  .انتهى. ولكم الفضل يف قبول هذه العجالة واليسري من هذه املقالة. فتصفحوا، واصفحوا، وتلمحوا وامسحوا
  ومن الطاريني

  علي بن عبد اهللا النمريي

  الششتري



من أهل ششتر، قرية من عمل . وبركة األندلس، البس العباءة اخلرقة أبو احلسن عروس الفقراء، وأمري املتجردين
وكان جموداً للقرآن، قامياً عليه، عارفاً مبعانيه، من أهل العلم . وزقاق الششتري معروف هبا. وادي آش معروفة 

  .والعمل
  حاله

ولقي . جال البالد واآلفاق. لصويف املتجردقال شيخنا أبو عثمن بن ليون يف صدور هتذيبه لرسالته العلمية، اإلمام ا
وذكره القاضي أبو العباس الغربيين، قاضي جباية، يف . املشايخ، وسكن الربط، وحج حجات، وآثر التجرد والعبادة

كتابه املسمى عنوان الدراية فيمن عرف يف املائة السابعة مبدينة جباية وقال، الفقيه الصويف الصاحل العابد، أبو احلسن 
ششتري من الطلبة احملصلني ، والفقراء املنقطعني، له علم وعمل باحلكمة، ومعرفة بطريق الصوفية، وله تقدم يف ال

وكان كثرياً . وأشعاره يف ذلك، وتواشيحه ومقفياته وأزجاله، غاية يف االنطباع. النظم والنثر، على طريقة التحقيق
  .ونظمه يف التحقيق كثري. ما جيود عليه القرآن

  تهمشيخ
أخذ عن القاضي حميي الدين أيب القاسم حممد بن إبراهيم بن احلسني ابن سراقة األنصاري الشاطيب، وعن غريه من 

. واجتمع بالنجم بن إسرايل الدمشقي الفقري سنة مخس وستماية. أصحاب السهروردي صاحب العوارف واملعارف
م، وكان من األمراء وأوالد األمراء، فصار من الفقراء قال ألفيته على قدم التجرد، وله أشعار وأذواق يف طريق القو

وكان الشيخ أبو حممد دونه يف السن، لكن استمر باتباعه، . وأوالد الفقراء، وخدم أبا حممد بن سبعني، وتلمذ له
وعول على ما لديه، حىت صار يعرب عن نفسه يف منظوماته وغريها، بعبد احلق بن سبعني، وبه استدل أصحاب أيب 

ويقال إنه ملا لقيه يريد املشايخ، إن كنت تريد اجلنة، فصر إىل الشيخ أيب مدين، وإن كنت تريد . د على فضلهحمم
وملا مات الشيخ أبو حممد، انفرد بعده بالرياسة واإلمامة على الفقراء واملتجردين والسفارة، وكان . رب اجلنة فهلم

  .مهم الترتيب يف وظايف خدمتهيتبعه يف أسفاره ما ينيف على أربع ماية فقري، فيقس
  كراماته

فلما وردوا من . قالوا، نادى يوماً وهو مع أصحابه يف برية، يا أمحد، فقال أحدهم، ومن هذا، فقال تسرون به غداً
  .الغد قابس، وجدوا أمحد قد جاء من األسر، فقال صافحوا أخاكم املنادى باألمس

من أمنايها، وهو يذكر يف العلم، فأعجبته طريقته، فنوى أن يؤثر  قالوا، ودخل عليه ببجاية، أبو احلسن بن عالل
مث ساق شطرها، وحبس الباقي ليزودهم به، فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . الفقراء من ماله بعشرين دنرياً

يده، فقال النوم، ومعه أبو بكر وعمر، فقال ادع يل يا رسول اهللا، فقال أليب بكر أعطه، فأعطاه نصف رغيف كان ب
  .له الشيخ يف الغد لو أتيت بالكل، ألخذت الرغيف كله

  تواليفه
وله . وما جيب على املسلم أن يعمله ويعتقده إىل وفاته. له كتاب العروة الوثقى يف بيان السنن وإحصاء العلوم

واملراتب اإلميانية . وله الرسالة القدسية يف توحيد العامة واخلاصة. املقاليد الوجودية يف أسرار إشارات الصوفية
  .والرسالة العلمية، وغري ذلك. واإلسالمية واإلحسانية

  دخوله غرناطة
  دخلها ونزل برابطة العقاب، وتكرر إليها، إذ بلده من عمالتها

  شعره



  :من ذلك قوله
  فلم أندرج حتت الزمان وال الدهر... لقد هتت عجباً بالتجرد والفقر 

  ت هبا عن عامل اخللق واألمرفغب... وجاءت لقليب نفحةٌ قدسية 
  وما القصد إال الترك للطي والنشر... طويت بساط الطون والطي نشره 

  فألفيتين ذاك امللقب بالغري... وغمضت عني القلب عن غري مطلق 

  ونزهت من أعين من الوصل واهلجر... وصلت ملن مل تنفصل عنه حلظة 
  ه عن بعض ما أدرأريد به التشبي... وما الوصف إال دونه غري أنين 
  فأبصر أمراجل عن ضابط احلصر... وذلك مثل الصوت أيقظ نامياً 

  فكانت له األلفاظ ستراً على ستر... نقلت له األمساء تبغي بيانه 
  :ومن شعره أيضاً قوله يف الغرض املذكور

  ما ذقته أضحى به متحريا... من المين لو أنه قد أبصرا 
  كرمت ما يب أتيتم منكراأن... وغدا يقول لصحبه إن أنتم 

  فألجل ذاك يقال سحر مفترا... شذت أمور القوم عن عاداهتم 
  :ومن شعره القصيدة الشهرية وهلا حكاية

  بفكر رمى سهماً فعدى به عدنا... أرى طالباً منا الزيادة ال احلسىن 
  يغيب به لدى الصعق إن عنا... وطالبنا مطلوبنا من وجودنا 
  إىل املقصد األقصى إىل املقصد األسنا... حلواطتنا تركنا حظوظاً من حضيض 

  وليس بشيٍء ثابت هكذا ألفينا... ومل نلف كون الكون إال تومهاً 
  أناس مبحو الشرك والشرك قد دنا... فرفض السوا فرض علينا ألننا 

  ورافضه املرفوض حنن وما كنا... ولكن كيف السبيل لرفضه 
  حجبت هبا امسع وارعوي مثل ما أبنا.. .فيا قابالً بالوصل والوقفة اليت 
  عليك ونور العقل أورثك الشجنا... تبدت لك األوهام ملا تداخلت 

  ومنبعها من أين كان فما مسنا... ومست بأنوار فهمنا أصوهلا 
  تبعد من إظالم نفس حوت ظعنا... وقد حتجب األنوار للعقل مثل ما 

  لناس ملن صدع األمناوأكمل من يف ا... وأتى دجال يف القضية يدعي 
  لقال لنا اجلمهور ها حنن ما خبنا... فلو كان سر اهللا يلحق هكذا 

  وكم هبمٍة من قبل ذلك قد جبنا... وكم دونه من فتنٍة وبليٍة 
  فجد السري واستنجد العونا... وكل مقام ال تقم فيه إنه حجاب 

  اسوى اهللا غٌري فاختذ ذكره حصن... وال تلتفت يف السري وكل ما 
  عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا... ومهما ترى كل املراتب جتتلي 

  فال صورة جتلى وال طرفة جتنا... وقل ليس يل يف غري ذلك مطلب 
  سبيلٌ هبا ميٌن فال تترك اليمنا... وسر حنو أعالم اليمني فإهنا 

  عقال من العقل الذي منه قد تبنا... أمامك هول فاستمع لوصييت 



  بأوهامه قد أهلك اخلر والبنا... شكالت وقبلهم أيام الورى بامل
  وحجتنا شلوه ها هبا مهنا... حمجتنا قطع احلجا وهو حجنا 

  يود ألنا للصعيد قد أخلدنا... ثبتنا عند الصعود ألنه 
  كرآ هربن ورؤية ما قلنا... تلوح لنا األطواق منه ثالثة 

  قبالً عندما يدناوعقالً وخرياً م... ويظهر بامسه للسر والنفس مدبراً 
  له فيه وهو النون فالقلم األدنا... ولوح إذا الحت سطور كتابنا 

  وحشًى جلسم الكل يف وصفه حزنا... وعرش وكرسي وبرج وكوكب 
  حاطته القصوى اليت فيه أحضرنا... متر خطوط الذهن عند التفاتنا 

  يكيف لألجسام من حنلته أينا... مقطٌع باألزمان للدهر مثل 
  وحنن ونفس الكل يف حبره عمنا... وين الدهر مدرة ذاته أقام د

  يشكله سر احلروف فحرفنا... وفتق لألمالك جوهره الذي 
  وجيمع فرقاً من تداخله فزنا... يفرق جمموع القضية ظاهراً 

  بألفاظ أمسايها شتت املعنا... وعدد شيئاً مل يكن غري واحد 
  لوي بالوسم أسرينالتطويره الع... ويعرج واملعراج منه ذواته 

  لسفليه اجملهول بالذات أسبطنا... فليفل سفلياً ويوهم أنه 

  وفرض مسافات جيد هلا الذهنا... يقدر خصالً بعد وصل لذاته 
  وإن ملعت فيه فيلحقه املفنا... حيل هلا طور املغبة شكله 

  يلوح هبا وهو امللوح واملبنا... ويلحقه بالشرط من مثنوية 
  صنعنا بدفع احلصر سجناً لنا منا... حيصرنا الذي فنحن كدود القز 

  وكم حكمة أبدى وكم مملق أغنا... فكم واقٍف أردى وكم ساير هذا 
  وحسبك من سقراط أسكنه الدنا... وتيم أرباب اهلرامس كلهم 

  وأبدى ألفالطون يف املثل احلسنا... وجرد أمثال العوامل كلها 
  الذي ألقى إليه وماضنا وبث... وهام أرسطو حىت مشى من هيامه 

  تبدا به وهو الذي طلينه العينا... فكان لذي القرنني عوناً على الذي 
  وبالبحث غطى العني إذ رده عينا... ويفحص عن أسباب ما قد مسعتم 

  فقال لنا من ال حيبط به معنا... وذوق للحالج طعم احتاده 
  ذاقها غناشربت مداماً كل من ... فقال له ارجع عن مقالك قال ال 

  أشار هبا ملا حما عنده الكونا... وانطق للشبلي بالوحدة اليت 
  خياطب بالتوحيد إذ رده خدنا... أقام لذات الصغرى لنا حوهلا 

  فقرياً يرى البحر فيه قد عمنا... وكان خطا بابني ذاتني من يكن 
  مع األمر إذا صحت فصاحته لكنا... فاصمت للحسىن جتريد خلقه 

  وكان كمثل العمر لكنه ثنا... لبان من سكر مخره تثىن قضيب ا
  فلم ميل حنو أحوازٍ وال سكن الدنا... وقد شذ بالشوذى عن ثوبه 



  يصيخ ملا يلقى الوجود له أذنا... وأصبح فيه السهر وردي حايراً 
  جترد لألسفار إذ سهل احلزنا... بعمر بن الفارض الناظم الذي 
  يس أخاً طلب من اجملد قد تبناول... والبن قسي خلع نعلي وجوبٍ 

  ملن زمن األسرار فاستمطر املزنا... أقام على ساق املسرة حنله 
  لنجل ابن سينا الذي ظن ما ظنا... والح سىن برق من القرب للسىن 

  ولكنه حنو التصوف قد حنا... وقد قلد الطوسي مبا قد ذكرته 
  حه اجلفنارسالة يقظان اقتضت فت... والبن طفيل وابن رشد تيقظٌ 
  فجر على حساده الذيل والودنا... كسا لشعيب توب مجعٍ لذاته 

  بدسكرة اخلالع إذا ذب الوهنا... وعنه طوق الطايب بسبط كنانه 
  يبل ما يهز نداً يف املقام وال قرنا... تسمى برفع الروح صرباً ومل 
  رأى كتمه ضعفاً وتلوحيه غينا... وباح به جنل احلر إىل عندما 

  ذكرنا وإعراٌب كما عنه أعربنا... ي النظم والنثر يف الذي ولألمو
  وكشف عن أطواره الغيم والدجنا... وأظهر منه الغافقي ملا خفا 
  عن إعراهبا مل ترفع اللبس واللحنا... وبني أسرار العبودية اليت 

  فأصبح ظهراً ما رأيتم له بطنا... كشفنا غطاًء من تداخل سرها 
  لقربه ألبابنا وله هدنا... قد توهلت هوانا الدين احلق من 

  تقدس الزباً خذه عنا... فمن كان يبغي السري للجانب الذي 
وهذه القصيدة غريبة املنزع، وإن مل ختل عن شذوذ من جهة اللسان، وضعٍف يف الصناعة، أشار فيها إىل مراتب 

به عند لقايه حسبما قدمنا، إذ احلسىن وكأهنا مبنية على كالم شيخه الذي خاطبه . األعالم من أهل هذه الطريقة
والغافقي الذي ختم . اجلنة، والزيادة مقام النظر، فقوله أرى طالباً منا الزيادة ال احلسىن، إشارة إىل ذلك واهللا أعلم
  .به هو شيخنا أبو حممد، وهو مرسي األصل غافقية، رحم اهللا مجيعهم، ونفعنا بأويل احلظوة لديه

  نثره

كتب إليه الشيخ الصويف أبو علي بن تادررت ملا سافر ومل . اصده غريبة، رضي اهللا عنه، ونفع بهوكالمه حسن، ومق
بسم اهللا الرمحن الرحيم، اهللا وحده : يودعه، وكان قد قال له، أغيب عنكم أياماً قالئل، وأعود إن شاء اهللا فأبطأ عنه

امت حممد وآله اهلداة، وسالمه احلق خيص العليم فقط ليس إال وصلواته على مإله املقرب األعلى، وعلى سيدهم اخل
بسره، يف عامل الفرق، ورمحته وبركاته، من أخيه حقيقة يف العوامل األول، ال يف عامل العلم احلق، من حيث هو 
موضوعه حبسب اإلضاية، مبنزله من مدينة بىن مدار عمرها اهللا وأرشدهم، وليس إال أىن نعتبكم عرفاً وعادةً، 

ن موادعة، خبالف سريتكم األوىل من املشرق األقصى، إىل املغرب األقصى، وأما بكون حقيقة األمر لسفركم دو
مث وعدمت أنكم والبد . املوحد فال عتب، بل نقرأ على املاهية سورة اإلخالص، اليت توحيدها احملض أحاط وأحصى

مث . ها كتبكم وتنفصلون قافلني يف أسرع أمدال تطول إقامتكم ببجاية كألها اهللا، إال ليال قليلة العدد، تأخذون في
وقد ورد من أناس بالتواتر، أنكم والبد . ظهر غري ذلك من اإلقامة إىل هذه املهلة، اليت نبا كما عندنا الزمان

وعلمنا أن األمر ليس سراً ألجل القضايا . تصومون هنالك رمضان املعظم على األمان، فقلنا حلظ البشرية احليوانية
وال تتحرك ذرة إال بإذنه، وال يسل عما يفعل، وهم يسئلون يف دهره . الطلبية، واملقادير العلمية السرية احلكمية



وقد يكون غري الوفاء . ولكنا أيضاً نقرأ، واهللا ال خيلف امليعاد. وزمنه، ميحو اهللا ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب
يعلمون ظاهراً من احلياة .  وعده، ولكن أكثر الناس ال يعلمونبالعهد يف اخللف ملصاحل فيها وعد اهللا، ال خيلف اهللا

وأما من حيث الكماالت الثواين . فال تلوم إال حبسب فرقنا األول. وال تكن معترضاً. الدنيا، واهللا يفعل ما يشاء
. املعنوية العليةواألول، فال لوم وال عتب، لرفع املثنوية، وإحالة الكثرة واإلضافة، حىت ليس إال الوحدة العلمية 

قال اهللا، مث ذرهم يف خوضهم يلعبون، وهو . ولن يتركم أعمالكم فإن ما يرفع العمد والعماد. وباجلملة اهللا معكم
والرغبة إىل ذاتكم الكاملة الوجودية، ذات الكماالت العلمية القدسية، . معكم أينما كنتم، واهللا عليم مبا تصنعون

  .هنالك أن تعجلوا يل، إذ وأنتم مقيمون
  وإن شغلتم عن نسخها... وأين جيد يف عليني غرفة 

واحلق ال يشغله شأن عن شأن، فوجهوا إيل هبا بعض الفقراء واإلخوان، وأنا أقسم عليك يف ذلك يا أخي وسيدي 
من  فقط الذي يشغله أبداً سرمداً اهللا فقط، وأن تعجل يل بذلك، وحتيي موايت، وجتمع أشتايت، مع كالم تعتنوا يل به

كالمكم ختصوين به يف كراس مبارك، علمين اهللا العليم احلكيم منكم سر علمه العظيم، وحكمته احمليطة، وكفانا سر 
هذه العوامل األرضية املركبة احلطيطة، ونقلنا من البسيطة لغة إىل العوامل الريسة النفيسة البسيطة، ويرقينا به عنها إىل 

ته األوىل، وإن كان يف احلقيقة، ما انفصل، ويدخلها حضرة علمنا احمليط أن نتصل احلظ املنفصل للتدبري بنقط
والسالم احلق حمض مظهره وجماله ومرآته، ورمحة اهللا . الوجودي، الذي ليس وراءها حميط إليه يرقي ويتصل

  .وبركاته
  :فراجعه الشيخ أبو احلسن الششتري املترجم به رضي اهللا عنه مبا نصه

يم، وصلى اهللا على النيب حممد، املرسل باحلق إلدحاض الشك، وإيضاح الغلط، املوصل إىل بسم اهللا الرمحن الرح
أقرب السبيل للحضرة اآلهلية، ومن شطط املختص جبوامع الكلم، املبكت لكل من موه وسفسط، املبعوث بكلمة 

املترجم عن كنز الوجود اإلخالص، اليت حاصلها اللها فقط، ورضي اهللا عن مظهر الوراثة احملمدية يف كل زمان، 
الذي طلسمه اإلنسان، وسالم اهللا ورمحته على املستمع بأذن أنيته لذلك الترمجان، املتجوهر مبقام اإلسالم واإلميان 

واإلحسان، القاري على أخباره املنبعثة يف أرض فرقة، كل من عليها فان، باملعىن الفقري الباطن، للسيار الظاهر، 
املشهور يف العامل األول، بأيب علي احلسني من خرب . اإلمسني، الداير على دايرة قاب قوسني املشري احلامي على سلب

وهو به عنه باحث، املنظور يف ذات كماالته، املنعوث بالوايف ال . ماسية، الوارث الطالب لذاته هبا للوصل له
دتكم عبد احلق بن سبعني، أما قبل من بالناكث، املعتصم حببل التحقيق، القايل باحلق، عبده على الششري، ابن إفا

حيث األصل، ومع من حيث الوصل، وبعد من حيث الفصل، فإين أقسم بالبدر إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، أن 
فأين هنا أنت أو أنا، أو قبل أو بعد أو هند أو دعد، أو . النصاب واقع من حيث الصور، ال من حبة حقيقة املظهر

فأول عايق . راح يف ميدان اخلطاب وبيان املتشابه عليكم، املودع عليكم، يف هذا التابخلف أو وعد، والبد من امل
عنكم مرض أحد األصحاب، وال انفكاك عند وجود هذه القضية، عند كل طايفة سنية، فما ظنك بالسبعينية، هذا 

وإمنا قلنا أيام قاليل، .  مقتاًوحنن مل نعني للموضوع وقتاً، ولو عينا لكرب عند اهللا. مع وجود وعد مبني، وزمان معني
مث لو عينا يوماً أو يومني . بل برزخ العامل وإنايه عند النحرير العاقل. ويدخل يف ذلك اجلمعة والشهر والعام القابل
أما علمت أن الوعد املزعوم املراد منه الذي تتضمنه، صعقه العمود . أو مجعتني، ومل يكن، فقلب املؤمن بني إصبعني

وأما قضية الوداع، فقد ارتفع بني الفقراء . واملسكر هو اجلريال ال األواين. أو بالتواين أو باحلواس أو باملعاينبالبعد 
فيها النزاع، ووقع من الصوفية يف ذلك اإلمجاع، أن االجتماع من غري ميعاد، واالفتراق عن غري مشورة، وقول أنه 



لق أن يكون من ترية الفرس والسبع، أو يف مقام الفردانية من حيث املذهب الزم بالضرورة، فإن املودع ال خي
فإن كان يف الوترية، فال أنت وال أنا، وال . واجلمع، أو يف الربزخ الذي بني املقامني، املعرب عنه عند الصوفية بالفناء

وإن كان . هنا وإن كان يف برزخ الفنا، فمن املودع هنا، وإن كان يف الفرق. مودع، وقلة العتب هلذا أليق وأطبع
واعلم أن . يف الفرق، فترك املودع أقرب إىل احلق ألمل التفرقة، املوجود احملسوس، املعترض عند ذلك للنفوس

وأما نكرة عرفة فهي عند . االنفصال كان بالطريق عند من يرى باالنفصال واالتصال، وال نقلة عند ذوي االتصال
والسالم على موضوعك . انت ما ضننت هبا حبمد اهللا ال حبمديالشيخ أيب عبد اهللا التوزري ال عندي، ولو ك

  .وحممولك وسلوكك ووصولك، ومجعك وفرقك، وعبوديتك وحقك، بل على مجلته الصاحلة، ورمحة اهللا وبركاته
  وفاته

قالوا إنه ملا وصل بالشام إىل ساحل دمياط، وهو مريض مرضه الذي تويف منه، نزل قرية هناك على ساحل البحر 
ومي يصاد فيها السمك، وقال ما اسم هذه القرية، فقيل الطينة، فقال حنت الطينة إىل الطينة، ووصى أن يدفن الر

مبقربة دمياط، إذ الطينة باملفازة بالساحل، ودمياط أقرب املدن إليها، فحمله الفقراء على أعناقهم، فتويف هبا يوم 
  .قربة دمياطالثالثاء سابع عشر صفر عام مثانية وستماية، ودفن مب

  ويف ساير األمساء من حرف العني

  األعيان والوزراء واألماثل والكرباء

  عامر بن حممد بن علي اهلنتايت

  .رييس متبوإ قبيلٍة من جبل درن، ومزوار املصامدة، واملطلقة يده على جباية الوطن املراكشي، يكىن أبا ثابت
  حاله

معروف األمانة والصدق، عفيف الفرج، مؤثر للجد،  هذا الرجل حسن الشكل، حصيف العقل، ثابت اجلأش،
ماضي احلذر بأهل احلكم، نزيه اليد، مشهور بالرجاحة، عني من عيون احلدود الغربية، وبقيةٌ من بقايا اجللة العلمية، 

مسدد اللسان لإلبانة عن األغراض، خمتصر البزة واحللية، متوسط اجلود، مؤثر للخصوصية، بعيد النظر، سديد 
  .أيالر

قدمت عليه مبحله من اجليل، زايراً متوىف السلطان أيب احلسن، مستجرياً محاهم، فبلوت من بره، وبر الرييس الندي 
عبد العزيز أخيه، ما تقصر عنه مهم امللوك، وتقف دونه آمال األشراف، تلقياً واحتفاالً وفرشاً، وآنية، وطعاماً، 

  .ا يتضمن بسط ذلك كتاب الرحلة من تأليفيوصلة وانتخاباً، واحتشاماً، وألطافاً، حسبم
  :وأنشدهتم عند رحيلي، وقد رأيت إىل ما يبقي الذكر وخيلد اآلثار شيم السادة، وديدن الروساء

  أضحت لباغي األمن دار قرار... يا حسنها من أربع وديار 
  إال لعز الواحد القهار... وجبال عز ال تذل أنوفها 
  رها تنيب عن األخبارآثا... ومقر توحيد وأس خالفة 

  جتري هبا يف مجلة األهنار... ما كنت أحسب أن أهنار الندى 
  تلتاح يف قنن ويف أحجار... ما كنت أحسب أن أنوار احلجا 



  شبت هبا األعداء جذوة نار... جمت جوانبها الربود وإن تكن 
  فكأهنا صرعى بغري عقار... هدت بناها يف سبيل وفائها 

  رضيت بعيث النار ال بالعار... د العدا ملا توعدها على اجمل
  عبد العزيز مبرهف بتار... عمرت حبلة عامر وأعزها 

  والبأس يف طلق ويف مضمار... فرسا رهان أحرزا قصب الندى 
  حمض الوفاء ورفعة املقدار... ورثا عن الندب الكرمي أبيهما 

  باألصل يف ورق ويف أمثار... وكذا الفروع تطول وهي شبيهة 
  يف جوها مبطالع األقمار... وجوه الصيد من هنتاتة  أزرت

  النظراء دعوى الفخر يوم فخار... هللا أي قبيلة تركت هلا 
  قد أسلمته عزامي األنصار... نصرت أمري املسلمني وملكه 

  والروع باألمساع واألبصار... وآوت علياً عندما ذهب الردى 
  اعٍد وفراراألبطال بني تق... وختاذل اجليش اللهام وأصبح 

  مستظهراً منها بعز جوار... كفرت صنائعه فيمم دارها 
  وقع الردى وقد ارمتى بشرار... وأقام بني ظهورها ال يتقي 
  فيما تقدم غربة املختار... فكأهنا األنصار ملا آنست 
  نابت شفارهم عن األشفار... ملا غدا حلظاً وهم أجفانه 
  تثالً ألمر البارفأجاب مم... حىت دعاه اهللا بني بيوهتم 

  خلصت إليه نوافذ األقدار... لو كان مينع من قضاء اهللا ما 
  أولوه لوال قاطع األعمار... قد كان يأمل أن يكاىفء بعض ما 

  إال القيام حبقها من دار... ما كان يقنعه لو امتد املدا 
  ويعيد ذاك الترب ذوب نضار... فيعيد ذاك املاء ذايب فضة 

  من ملكه جباليل األوطار... ى أوطاهنا حىت تفوز على النو
  أثر الرعاية ساطع األنوار... حىت يلوح على وجوه وجوههم 

  من غري ما ثنيا وال استعصار... ويسوغ األمل القصي كرامها 
  عن درهم فيه وال دينار... ما كان يرضي الشمس أو بدر الدجا 

  وحنورها بأهلٍة ودراري... أو أن يتوج أو يقلد هامها 
  بذلوه من نصرٍ ومن إيثار... ق على املوىل ابنه إيثار ما ح

  من ال يضيع صنائع األحرار... فلمثلها ذخر اجلزاء ومثله 
  يرضيه يف علن ويف إسرار... وهو الذي يقضي الديون وبره 

  علم الوفاء ألعني النظار... حىت حتج حملة رفعوا هبا 
  إليه أي بدارللطائفني ... فيصري منها البيت بيتاً ثانياً 

  ودموعهم تكفي لرمي مجار... تغين قلوب القوم عن هدى به 



  بالزلفى وعقىب الدار... حييت من دارٍ تكفل سعيها احملمود 
  باكر ليل فيك إثر هنار... وضفت عليك من اإلله عناية 

  دخوله غرناطة

أسند إليه السلطان أبو احلسن ملا  دخل األندلس، وحل بغرناطة يف حدود مخسني وسبعماية، وأقام هبا أياماً، وقد
رحل عن إفريقية حفظ حرمه وأسبابه، يف مراكب كان استقرارها بسواحل األندلس، وحضر جملس السلطان، فراق 

وهلذا الرجل يف وطن املغرب ذكر بعيد، . احلاضرين مدقاه، وضم لسانه ألطراف احلديث، وحسن تبويبه لألغراض
. ستقر لديه من ولد السلطان، ورتب له األلقاب والتشريخ يغازله بذلك الوطنوقد أمسك األمر مرات، على من ا

وتنوعت احلال هبذا الرجل، من بعد وفاة السلطان أيب سامل ملك املغرب، واحناز إليه ولده فقام بدعوته، ورتب له 
ة والعدة، فلما حاقت األلقاب بوطن مراكش، ونظر لنفسه أثناء ذلك، فحصن اجلبل، واختذ به القلعة، وأكثر الطعم

بأمريه الدبرة، جلأ إىل ما أعده، وهو اآلن يزجي الوقت مهادنةً تشف عن انتزاء، واهللا يهىيء له اخلالص من الورطة، 
  .ويتيح له إىل حزب السالمة الفيئة
  ومن الطاريني يف القضاة والغرباء

  عاشر بن حممد بن عاشر

  بن خلف بن رجا بن حكم األنصاري بياسي األصل

  حاله

كان رمحه اهللا عيها حافظاً للمسايل، مفتياً بالرأي، معروفاً بالفهم واإلتقان، بصرياً بالفتوى، شوور ببلده وببلنسية، 
إذ كان يكتب عنه ويالزمه، مث استقضي مبرسية . واستقضاه أبو حممد ابن مسحون على باغة أيام قضاية بغرناطة

  .ثلهوكان حافظ وقته، مل يعاصره م. أعادها اهللا
  مشيخته

روى عن أبيه، وتال بالسبع على ابن ذروة املرادي، ولقي أبا القاسم ابن النحاس، وأخذ احلديث عن أيب حبر 
  .األسدي، وأيب بكر بن العريب، وأيب جعفر بن جحدر، وأيب احلسن بن واجب وغريهم

  مولده
  .ببياسة سنة أربع وقيل ست ومثانني وأربعماية

  وفاته
  .وستني ومخسمايةتويف بشاطبة، تسع 

  تواليفه
شرح املدونة مسئلة مسئلة، بكتاب كبري مساه اجلامع البسيط، وبغية الطالب النشيط حشد فيه أقوال الفقهاء، 

  .وتويف قبل إكماله: قالوا. ورجح بعضها، واحتج له
  عياض بن حممد اليحصيب



قاضي العامل أيب الفضل، يكىن أبا عياض بن حممد بن حممد بن عياض بن موسى اليحصيب من أهل سبتة، حفيد ال
  .الفضل
  حاله

كان من جلة الطلبة، وذوي املشاركة يف فنون من العلوم العقلية وغريها، فصيحاً، شاعراً، لسناً، مفوهاً، : من الصلة
وكان مع ذلك كثري التواضع، فاضل األخالق، سرياً، مشاركاً، . مقداماً، موصوفاً جبزالة وحدة، امتحن بسببها

حضر األندلس أيام قضاء أبيه بغرناطة، وغري ذلك الوقت، وجال . اً عند امللوك، مشاراً إليه، جليل القدرمعظم
  .فيها، وأخذ بقرطبة وإشبيلية وغريمها، واستقر أخرياً مبالقة، وتأثل هبا وجبهاهتا أصول أمالك إىل ما كان له

  مشيخته
، وأيب بكر ابن احلداد القاضي بسبتة، وأيب القاسم بن روى عن أبيه أيب عبد اهللا، وعن أيب حممد بن عبد اهللا

  .بشكوال، وابن حبيش، وابن محيد، وأيب بكر بن بيبش الشلطيشي وغريهم
قال األستاذ، روى عنه مجاعة ممن أخذت عنهم، منهم ابنه أبو عبد اهللا قاضي اجلماعة، وأبو العباس : من روى عنه

  .بن فرتون، أخذ عنه كثرياً مبدينة فاس
  مولده

فقال ولدت يف اليوم التاسع عشر من حمرم عام واحد وستني ومخسماية مبدينة : سألته عن مولده. قال صاحب الذيل
  .سبتة
  وفاته

. وروضته هبا يف جنة كانت له بربضها الشرقي. تويف يف العشر الوسط من مجادى اآلخرة عام ثالثني وستماية مبالقة
  .رمحه اهللا

  عياض بن موسى اليحصيب
ياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض ابن حممد بن عبد اهللا بن موسى بن عياض اليحصيب ع

  .القاضي اإلمام اجملتهد، يكىن أبا الفضل، سبيت الدار وامليالد، أندلسي األصل، بسطيه 
  أوليته

هة بسطة، مث انتقلوا إىل مدينة من كتاب ولده يف مآثره، وهو كناش نبيه، قال، استقر أجدادنا يف القدم باألندلس جب
وكان عمرون رجالً خياراً من . وكان هلم استقرار يف القريوان، ال أدري قبل حلوهلم باألندلس أو بعد ذلك. فاس

. وانتقل إىل سبتة بعد سكىن فاس. أهل القرآن، وحج إحدى عشرة حجة، وغزا مع ابن أيب عامر غزوات كثرية
لة ما اشتراه األرض املعروفة باملنارة، فبىن يف بعضها مسجداً، ويف بعضها دياراً وكان موسراً، فاشترى هبا من مج

حبسها عليه، وهو اآلن منسوب إليه، وولد له ابنه عياض، مث ولد لعياض ابنه موسى مث ولد ملوسى القاضي أبو 
  .الفضل املترجم به

  حاله

ل، حممود األقوال واألفعال، موصوفاً بالنبل والفهم نشأ على عفة وصيانة، مرضي اخلال: قال ولده يف تأليفه النبيل
واحلذق، طالباً للعلم، حريصاً عليه، إىل أن برع يف زمانه، وساد مجلة أقرانه، فكان من حفاظ كتاب اهللا، مع القراءة 

وقته، وكان من أمية احلديث يف . واحلظ الوافر من تفسريه ومجيع علومه. احلسنة، والنغمة العذبة، والصوت اجلهري



أصولياً متكلماً، فقيهاً حافظاً للمسايل، عاقداً للشروط، بصرياً باألحكام، حنوياً، ريان من األدب، شاعراً جميداً، 
كاتباً غالباً بليغاً، خطيباً، حافظاً للغة واألخبار والتواريخ، حسن اجمللس، نبيل النادرة، حلو الدعابة، صبوراً، حليماً، 

  .اً، كثري الصدقة دروباً على العمل، صلباً يف احلقمجيل العشرة جواداً، مسح
  رحلته وواليته
رحل إىل األندلس سنة سبع ومخسماية، فأخذ بقرطبة ومرسية وغريمها، مث عاد إىل سبتة، فأجلسه أهلها . ومنشأ أمره

فسار يف ذلك  مث ويل القضاء،. مث جلس للشورى. للمناظرة عليه يف املدونة، وهو ابن ثالثني سنة أو ينيف عليها
وبىن جببل امليناء الرابية الشهرية، وعظم . وبىن الزيادة الغربية يف اجلامع األعظم. حسن السرية مشكور الطريقة

مث ويل قضاء سبتة . مث نقل إىل غرناطة يف أول صفر سنة إحدى وثالثني ومخسماية، فتلقد خطة القضاء هبا. صيته
سابقة إىل الدخول يف طاعتهم، ورحل إىل لقاء أمريهم مبدينة سال، فأجزل وملا ظهر أمر املوحدين بادر بامل. ثانية

صلته، وأوجب بره، إىل أن اضطربت أمور املوحدين عام ثالثة وأربعني ومخسماية، وحدث على من كان بقصبتها 
شرداً به منهم ما هو معلوم من التغلب عليهم واستئصاهلم، مث من رجوع أمورهم، فالتأثت حاله، وحلق مبراكش م

  .عن وطنه، فكانت هبا وفاته
  مشيخته

فمنهم أمحد بن حممد بن بقي، وأمحد بن سعيد بن مستقر، . ورتبهم ولده حسبما نقل من فرهسته على احلروف
وأمحد بن حممد بن مكحول، وأمحد بن حممد السلفي، الشيخ أبو الطاهر، وأمحد بن حممد بن غلبون ابن احلصار، 

العزيز املرحي، إىل غريهم من مجلة سبعة عشر رجالً، واحلسن بن حممد الصديف بن سكرة،  وأمحد بن حممد بن عبد
واحلسني بن حممد الغساين، واحلسني بن عبد األعلى السفاقسي، واحلسن ابن علي بن طريف، وخلف بن إبراهيم 

سى التجييب بن النحاس، وخلف بن خلف األنصاري ابن األنقر، وخلف بن يوسف بن فرتون، وحممد بن عي
وحممد بن أمحد بن . القاضي، وحممد بن علي بن محدين القاضي، وحممد بن أمحد التجييب القرطيب القاضي ابن احلاج

وأجازه حممد بن الوليد الطرطوشي، وحممد بن علي بن عمر . رشد، وحممد بن سليمن النفزي ابن أخت غامن
عريب، وحممد بن عبد الرمحن بن شربين القاضي، وحممد ابن علي املازري، وحممد بن عبد اهللا املعافري القاضي ابن ال

وعبد اهللا . األزدي اخلطيب الطليطلي، وحممد بن علي الشاطيب ابن الصقيل، إىل غريهم من مجلة أحد وثالثني شيخاً
رمحن بن بن حممد اخلشين، وعبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي، وعبد اهللا بن حممد بن أيوب الفهري، وعبد ال

حممد السبيت ابن العجوز، وعبد الرمحن ابن حممد بن بقي، وعلي بن أمحد األنصاري ابن الباذش، وعلي بن عبد 
وغالب ابن عطيه احملاريب، وسراج بن عبد امللك بن سراج . الرمحن التجييب ابن األخضر من مجلة من سبعة وعشرين
وشريح بن حممد الرعيين . سة من األشياخ يف هذا احلرفأبو احلسن، وسفيان ابن العاصي األسدي، من مجلة مخ

اإلشبيلي، وهشام بن أمحد القرطيب أبو الوليد ابن العواد، وهشام بن أمحد اهلاليل الغرناطي، ويونس بن حممد بن 
  .مغيث ابن الصفار، ويوسف بن موسى الكليب، مسع منه أرجوزته، ويوسف ابن عبد العزيز بن عتريس الطليطلي

  شعره
  :ال، مما كتبته من خطهق

  خياف من اإلنس واجلنة... أعوذ بريب من شر ما 
  عوارف توصل باجلنة... وأسئله رمحة تقتضي 
  سوى فضل رمحاه من جنة... فما للخالن من ناره 



  :ومن شعره، قال أنشدنيه غري واحد من أصحابنا، فوارمحة اهللا عليه
  انتضاه على سيوف عينيك... أذات اخلالل كم ذا تنتضيها 

  من التوريد واللمس اقتضاه... مبطلك يل مواعد أقتضيها 
  خيار الناس أحسنهم قضاة... فقضى وعد مطلك واجنزيه 
  :قال، ومما كتبته من خطه

  لكنه للضىن والسقم أوصاب... يا من حتمل عين غري مكترث 
  أخا جوًى وتباريح وأوصاب... تركتين مستهام القلب ذا خوف 

  كأين راصٌد للنجم أوصاب... جنح الدجا وهلاً أراقب النجم يف 
  إال جىن حنظل يف الظعم أوصاب... وما وجدت لذي النوم بعدكم 

  :ومن ذلك قوله رمحه اهللا
  كطاير خانه ريش اجلناحني... اهللا يعلم أين منذ مل أركم 

  فإن بعدكم عين جنا حني... فلو قدرت ركبت املريخ حنوكم 
  :قال، وكتب من خطه

  أترى لكم قبل املمات قفول... ني وبالفؤاد حتملوا يا راحل
  ولواعج تنتابه وغليل... أما الفؤاد فعندكم أنباؤه 

  عن جفن صبٍّ ليله موصول... فترى لكم علٌم مبنتزح الكرى 
  طرٌف أصم ومبسم مصقول... أودى بعزته صربه وإبايه 

  حيىي هبا عند الوداع قتيل... ما ضركم وأضنكم بتحية 
  أو عطفه أو وقفه لبخيل... يل بلحظه أو لفظه إن اخلل

  :ومما نسبه إليه الفتح وغريه، ومن العجب إغفال ولده إياه، قوله يصف الزرع والشقائق فيه
  حتكي وقد ماست أمام الرياح... أنظر إىل الزرع وخاماته 
  شقائق النعمان فيها جراح... كتيبةٌ خضراء مهزومة 

  نثره

احلمد هللا الذي سبق كل شيٍء قدماً، ووسع كل شيٍء رمحة : ن ال خيطب إال بإنشايهفمن خطبه، وكا. وهو كثري
وعلماً ونعماً، وهدى أولياءه، طريقاً هنجاً أمماً، وأنزل على عبده الكتاب، ومل جيعل له عوجاً قيماً، لينذر بأساً شديداً 

أمحده على مواهبه، وهو . ماكثني فيه أبداً من لدنه، ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً حسناً،
أحق من محد، وأسأله أن جيعلنا أمجع، ممن حظي برضاه وسعد، وأستعينه على طاعته، فهو أعز من أستعني وأستنجد، 
 وأستهديه توفيقاً، فإن من يهد اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده، ال

منزهة له عن التشبيه والتمثيل بنا، وأنه تعاىل جد ربنا . شريك له، شهادة فاحتةً ألقفال قلوبنا، راجحة بأثقال ذنوبنا
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أنزل عليه الفرقان، وبعثه باهلدى واإلميان، وأغزى . ما اختذ صاحبةً وال ولداً

  .عن السمع، فمن يستمع اآلن جيد له شهاباً رصداً بدعوته دعوة أولياء الشيطان، وأبعدهم مقاعد



. أيها السامع، قد أيقظك صرف القدر من سنة اهلوى وتياراته، ووعظك كتاب اهللا بزواجره وعظاته، فتأمل حدوده
أين الذين عتوا . وتدبر حمكم آياته، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته، ولن جتد من دونه ملتحداً

وتلك القرى . اهللا، وتعظموا واستطالوا على عباده وحتكموا، وظنوا أنه لن يقدر عليهم حىت اصطلمواعلى 
. غرهم األمل وكواذب الظنون، وذهلوا عن طوارق القرب وريب املنون. أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعداً

فهذبوا رمحكم اهللا . ن أضعف ناصراً وأقل عدداًحىت إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون م. وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون
وال . سراركم بتقوى اهللا واخلصوا، واشكروا نعمته، وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها، واحذروا نقمته واتقوه

واهنضوا . قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. تعصوا، واعتربوا بوعيده
ة، واركضوا يف ميدان التقوى، وحوزوا نصب خصله العابرة ، وادخروا ما خيلصكم يوم لطاعته اهلمم العاجز

احملاسبة واملناجزه، وانتظروا قوله، يوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً، ذلك يوم 
 يقبل اهللا فيه من الظاملني عدالً تذهل فيه األلباب، وترجف القلوب رجفاً، وتبدل األرض وتنسف اجلبال نسفاً، وال

وحنشر اجملرمني يومئذ زرفاً، وعرضوا على ربك صفاً، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم . وال صرفاً
أن لن جنعل لكم موعداً، اللهم انفعنا بالكتاب واحلكمة، وارمحنا باهلداية والعصمة، وأوزعنا شكر ما أوليت من 

  .من لدنك رمحة، وهىيء لنا من أمرنا رشداً ربنا آتنا. النعمة
  تواليفه

مما أكمله وقرىء عليه كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى ستة أجزاء، وكتاب إكمال املعلم يف شرح مسلم تسعة 
وكتاب ترتيب املدارك وتقريب . وكتاب املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة عشرة أجزاء. وعشرون جزءاً

وكتاب اإلملاع . وكتاب اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم. رفة أعالم مذهب مالك مخسة أسفار، ومل يسمعهاملسالك ملع
. وكتاب خطبه سفر. وكتاب الرايد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوايد. يف ضبط الرواية وتقييد السماع سفر
ه يف املبيضة كتاب مشارق األنوار ومما ترك. وكتاب الغنية يف شيوخه، جزء. وكتاب املعجم يف شيوح أيب سكرة

  :وفيه يقول الشاعر. على صحيح اآلثار ستة أجزاء ضخمة، وهو كتاب جليل
  ومن عجب كون املشارق بالغرب... مشارق أنوار تبدت بسبتة 

ومما مل يكمله . وكتاب مسئلة األهل املشترط بينهم التزاور جزء. وكتاب نظم الربهان على صحة جزم األذان جزء
وكتاب عنية الكاتب وبغية الطالب يف . وكتاب الفنون الستة يف أخبار سبتة. اصد احلسان فيما يلزم اإلنساناملق

وكتاب األجوبة احملرية على األسئلة املتخرية وجدت منها يسرياً فضممته إىل ما وجدته يف . الصدور والترسيل
فأجاب مجعت ذلك .  سئل عنها رمحة اهللا عليهيقول هذا ولده من معان شاذة يف أنواع شىت. بطايقه وعند أصحابه

وأجوبته مما نزل يف أيام قضايه، من . وكتاب أجوبة القرطبيني وجدهتا بطابق، فجمعتها مع أجوبة غريهم. يف جزء
  .نوازل األحكام يف سفر، وكتاب سر السراة يف أدب القضاة

  نبذ من أخباره
ابن عمي الزاهد، أن القاضي أبا عبد اهللا بن محدين كان يقول له  قال ولده، أخربين. وأوالً يف ثناء األعالم عليه

وقال، وأخربين أن أبا احلسني بن سراج قال . وقت رحلته إليه، وحىت يا أبا الفضل إن كنت تركت باملغرب مثلك
ر قال له، ما له، وقد أراد الرحلة إىل بعض األشياخ، فهو أحوج إليك منك إليه، وقال إن الفقيه أبا حممد بن أيب جعف

وأمثال ذلك كثري، ومن دعابته، قال بعض أصحابنا صنعت أبياتاً تغزلت فيها، . وصل إلينا من املغرب مثل عياض
  :والتف إىل أبيك رضي اهللا عنه مث اجتمع يب، فاستنشدين إياها، فومجت، فعزم علي فأنشدت



  وما أنا عن فعل اجلفاء براض... أيا مكثراً صدًى ومل آت جفوة 
  إىل حكم الدنيا وأعدل قاض... شكو الذي توليه من سوء عشرة سأ

  يف الدنيا سوى ابن عياض... وال حكم بينك أرتضي قضاياه 
  .وأخباره حسنة وفضايله مجة. قال فلما فرغت حسن، وقال مىت عرفتين قواداً يا فالن، على طريق املداعبة

  مولده
  .ستة وسبعني وأربعمايةبسبتة حسبما نقل من خطه يف النصف من شعبان عام 

  وفاته

ودفن يف باب . تويف مبراكش ليلة اجلمعة نصف الليلة التاسعة من مجادى اآلخرة من عام أربعة وأربعني ومخسماية
  .إيالن من داخل السور
  عقيل بن عطية القضاعي

  عقيل بن عطية بن أيب أمحد جعفر بن حممد بن عطية القضاعي من أهل طرطوشة، يكىن أبا اجملد
  حاله

وقد تقدم ذكر جده . كان فقيهاً متطرفاً يف فنون من العلم، متقناً ملا يتناوله من ذلك، حسن التهدي، من بيت طلب
  .ويل عقيل قضاء غرناطة وسلجلماسة. األستاذ
  مشيخته

  .وقفت على ذلك خبطه. قرأ عليه ومسع، وتناول من يده، وأجاز له. روي عن أيب القاسم بن بشكوال
  شعره
  :له يف الذيل قوله، مما نظمه جلماعة من السادةأنشد 

  سطت هبم احلوادث والصروف... ملوك دون بابكم وقوف 
  هلم راع وحوهلم يطوف... أذهلم الزمان وكان قدماً 
  لدنيا أمرها أمر سخيف... غدوا عرباً ملعترب فسحقاً 

  وحوهلم الغواضب والسيوف... وطال وحق جمدك ما تبدوا 
  وخلفهم العساكر والصفوف... د حرب أسود يقدمون أسو

  حيارى فيه يعجزهم رغيف... أتى هبم الزمان إليك قصداً 
  وقاك السوء باريك اللطيف... فعطفاً أيها املوىل عليهم 

  يقول به النيب اهلادي الشريف... فرمحة سيد قد ذل فرٌض 
  وأنت املاجد الندى العطوف... وما يرى الكرام سوى كرمي 

  تواليفه
األستاذ، وقفت على تأليف مساه فصل املقال يف املوازنة بني األعمال تكلم فيه مع أيب عبد اهللا احلميدي، وشيخه قال 

  .وشرح املقامات احلريرية. أيب حممد بن حزم، فأجاد فيه وأحسن، وأتى بكل بديع
  وفاته



  .يف صفر سنة مثان وستماية
  ومن الكتاب والشعراء

  عاصم بن زيد العبادي

زيد بن حيىي بن حنظلة بن علقمة بن عدي ابن حممد التميمي مث العبادي اجلاهلي يكىن أبا املخشيب من عاصم بن 
  .أهل إلبرية

  حاله
وقال . قال أبو القاسم، كان من أعالم اجلند ومقدميهم. كان شاعراً جميداً، شهري املكان، بعيد الصيت، على عهده

 األندلس، واختط بكورة جند دمشق، وشهر ابنه عاصم هذا الرازي، دخل والده زيد بن حيىي من املشرق إىل
بالشعر، إذ كان غزير القول، حسن املعاين، كثري النادر، سبط اللفظ، فاغتدى شاعر األندلس، ومادح بين أمية، 
س، املخلف فيهم قوايف الشعر املديح الشاردة، وقد كان يف لسانه بذاءة زايدة، يتسرع به إىل من مل يوافقه من النا

فيقذع هجوهم، ويقذف نساءهم ويهتك حرمهم، وكان أفاكاً هناباً، ال يعدم متظلماً منه، وداعياً عليه، وذاكراً له 
  .بالسوء، وهو مستهوىٌء بذلك جارٍ على غلوائه

  حمنته
ألمري على أنه ما أخلى ا. قال، وكان مع ذلك منقطعاً إىل سليمن بن األمري عبد الرمحن بن معاوية، كثري املدح له

هشاماً من مدحه، وهو مع ذلك ال يسل سخيمته وحقده عليه، الحنطاطه يف شعب سليمن أخيه، وبينهما من 
وروي أن الذي هاج غضب هشام عليه، أن قال له الساعي عليه، قد عرض . التنافس واملشاحة، ما ال شيء فوقه

  :بك بقوله يف مديح أخيك سليمن يف شعر له فيه منه
  يقلب مقلة فيها أعونه... سيل عرفاً  وليس مثل من بان

وركب فيه من املثلة وركبه، وحقد عليه، إىل أن استدعاه إىل مدينة ماردة، . وكان هشام أحول، فاغتاظ لذلك
وهشام يومئذ واليها يف حياة األمري أبيه، فخرج إليه أبو املخشيب من قرطبة، طامعاً يف نايله، غري مرتاب بباطنه، فلما 

ال له يا أبا املخشيب، إن املرأة الصاحلة اليت هجوت ابنها فقذفتها، فأفحشت سبها، قد أخلصت دعاها دخل عليه ق
هللا يف أن ينتقم هلا منك، فاستجاب هلا، وسلطين وتأذن باالقتصاص هلا على يدي منك، مث أمر به فقطع لسانه، 

فأما لسانه فاجنرب بعيد وقت إال قليالً، واقتدر  .وسولت عيناه، وعوجل من جراحه، فاستقل منها، وعاش زمناً ممثالً به
على الكالم إال تلعثماً كان يعترضه، واستمر العمى، فعظم عليه مصابه، فكثرت يف شكواه أشعاره، قال، ويذكر أن 

تها، قصة أيب املخشيب يف نبات لسانه، ملا بلغت مالك بن أنس، أشار إليها يف فتواه يف التأين بدية اللسان طمعاً يف نب
وقال يتأىن باحلكم عاماً، فإن نبت أو شيء منه، عمل يف ديته حبسب ذلك، فقد بلغين أن رجالً باألندلس نبت لسانه 

  .أو أكثره بعد ما قطع، فأمكنه الكالم
  شعره

با قالوا وبلغ األمري عبد الرمحن بن معاوية صنيع ابنه هشام مبادحهم أيب املخشيب، فساءه وكتب إليه يعنفه، وأوصل أ
املخشيب إليه عند استياليه بعد حني، فاعتذر إليه ورق له، وأنشده بعض ما أحدثه بعد، فكان ال يبني اإلنشاد، 

  :فينشد له صيب كان قد علمه ودربه، فأنشده قصيدته اليت وصف فيها عماه وأوهلا



  إذ قضى اهللا بأمر فمضا... خضعت أم بنايت للعدا 
   األرض ملٌس بالعصامشيه يف... ورأت أعمى ضريراً إمنا 

  وهي حدا حلقت مين املدا... فبكت وجداً وقالت قولةً 
  ما من األدواء أس العما... ففؤادي فرٌح من قوهلا 

  كان حياً مثل ميت قد نعا... وإذا نال العمى ذا بصرٍ 
  مسروراً إذا القى الردا... وكان للناعم املسرور مل يك 

  احلما بني جل يف... عاىن بالقرب وهنا طرب 
  كيف يعتاد الصبا من ال يرا...... ... 

  فأنذا يسعى به حيث سعا... أبصرت مستبدالً من طرفه 
  وسؤال الناس ميشي إن مشا... بالعصا إن مل يقده فإنه 

  هو محالً يف املهمة اخلراف الصوا... وإذا ركب دنوا كأن هلم 
  يصطلي احلرب وجيتاب الدجا... مل يزل يف كل خمشيب الردى 

  فتركناها نضاًء بالفنا... امتطيناها مساناً بدناً 
  مهمها فقراً إىل أهل الندا... وذرييت قد جتاورت هبا 
  ومناف خٌري من فوق الثرا... قاصداً خري مناٍف كلها 

  :وهي طويلة، ومن شعره يف الوقيعة بأيب األسود الفهري ، وكانت عظيمة من أعظم فتوحات األمري عبد الرمحن
  أودى هبم طلب الذي مل يقدر... يل عن مواقع معشر ماذا تسا

  باملوبذي باحلزم واملتأزر... رشد اخلليفة إذا غووا فرماهم 
  كالليث ال يلوي على متعذر... فغدا سليمن السماح عليهم 

  يف املوت من جنس العوارض املمطر... عاداهم متقنعاً يف مأزق 
  سيل األصعر الدجا وأقام... أما سليمن السماح فإنه جلى 

  وحما دجنة يوم وادي األمحر... وهو الذي ورث الندى أهل الندى 
  جيفاً تلوح عظامها مل تقرب... بعد القتلى باملخايض أصبحت 

  وهنارها وقٌف لنهس األنسر... فالليل فيها للذباب عرايٌس 
  يف قسطلونة وبل بوادي األمحر... أفناهم سيٌف مبٌري صارم 
  فقع يا ابن اللقيطة أو طر... فةً منه هات عنك ما هربت خما

  وفاته
قال ابن حيان، قرأت خبط عبادة الشاعر، قال عمر أبو املخشيب بعد حمنته الشنعاء حىت حلق دولة األمري عبد الرمحن، 

اريخ وتويف بعد ذلك قريباً من ت. فواىل بني مديح أربعة أمراء، ما بينه وبني جده عبد الرمحن بن معاوية األمري الداخل
  .وبعد عليه حلاق دولة األمري عبد الرمحن هلذا التاريخ. الثمانني واملاية 

  ومن األصليني من ترمجة احملدثني والفقهاء والطلبة النجباء

  ابن أيب زمنني املري



  .عيسى بن حممد بن أيب عبد اهللا بن أيب زمنني املري يكىن أبا األصبغ من أهل البرية
  حاله

  .شيوخ بلدهوروى عن . نبيه القدر
  وفاته

قلت قد اعتذرت، وتقدم االعتذار يف إثبات من أثبته من هذا البيت يف هذا االختصار من هذا . تويف بعد األربعمائة
  .فلينظر هنالك إن شاء اهللا. النمط

  عيسى بن سعادة األموي
ة، يكىن أبا موسى، عيسى بن حممد بن عيسى بن عمر بن سعادة األموي لوشى األصل، غرناطي االستيطان والقراء

  .الشيخ الطبيب بالدار السلطانية
  حاله

وبذل التواضع، ممتع . من عايد الصلة، بقية أهل العلم، ونسيح وحده يف لني اجلانب وخفض اجلناح، وحسن اخللق
من معارف قدمية، بني طلب وتعليم، على حال تدين والتزام سنة، أقرأ الطب، وخدم به الدار السلطانية، وويل 

  .ضاء بلوشة بلدهالق
  مشيخته

قرأ على األستاذ أيب عبد اهللا الرقوطي املرسي والزمه، وأخذ عن أيب احلجاج بن خلصون، وأدرك أمةً من صدور 
  .العلماء
  تواليفه

له تأليف كبري متعدد األسفار مساه كتاب القفل واملفتاح يف عالج اجلسوم واألرواح، تضمن كثرياً من العلم الطيب، 
  .به، رأيت أجزاًء من مسودته بيد ولدهوما يتعلق 

  وفاته
  .تويف بغرناطة ليلة السبت اخلامس عشر جلمادى اآلخرة عام مثانية وعشرين وسبعماية

  حرف الغني من األعيان

  ابن األشقر

  .غالب بن أيب بكر احلضرمي من أهل غرناطة يكىن أبا متام، ويعرف بابن األشقر
  حاله

ح التجند، معروف الدربة والثقافة، مشهور الفروسية، ظريف الشكل، رايق الركبة، كان قايداً جزالً مهيباً، ملي
حسن الشيبة، صليب العود، مرهوب السطوة، ويل قيادة العسكر زماناً طويالً، فوقع اإلمجاع على أهليته لذلك، 

ى السهر يف تفقد املساحل، واختبار متييزاً للطبقات، وانتهاضاً باخلدمة، وإنفاذاً للعزمة، ومعرفة بالعوايد، واقتداراً عل
املراصد، واختيار احلرس، وتنظيم املصاف، وإمساك السيقة ممن يرجع إىل حصيف رأيه، ويركن إىل مين حنكته، 

فقد كان بعض . لقي اجلند منه ضغطاً الضطالعه باستخدامهم، وجعل العقاب من وراء تقصريهم. ويعترف حبقه
وملا أوقع بالسلطان أمري املسلمني أيب . ملثلة بذقون مضيعي املسلحة أو متهييب امللحمةنقبائه حيمل معه مقصاً إليقاع ا

وكان ممن أثخن الوزير يومئذ جراحة ال يعلم ، . الوليد قرابته بباب داره مبا هو مشهور، مني عنه أنه اخترط سيفه



هم السالح يف بعض ما هو معلوم، أحريةً وغلطاً أم تواطأ وقصداً، فقد كان من مرج الناس يومئذ؛ وإعمال بعض
  .فعزل عن اخلطة، وسئم خطة اخلمول، ففقد مكانه من العنا، واضطر إليه

  وفاته
  .تويف بغرناطة عشية يوم اخلميس الثاين والعشرين لشوال عام سبعة وعشرين وسبعماية، ودفن قرب باب إلبرية

  ومن املقربني

  غالب بن عبد الرمحن بن غالب

  متام بن عبد اهللا بن متام بن عطية بن خالد بن خفاف بنبن عبد الرؤوف بن 

  أسلم بن مكتوم احملاريب أبو بكر
  حاله

  .كان من أهل العلم والعمل، مقرياً فاضالً، راوية، حج وروى، وكف بصره يف آخر عمره
  مشيخته

بن خلف بن جعفر  قرأ القرآن بالسبع على أيب احلسن بن عبد اهللا احلضرمي، ودرس الفقه وناظر فيه، على سعيد
  .وروى عن أيب علي الغساين، وعن أبيه عبد الرمحن بن غالب، وأيب عمر بن عبد الرب اإلمام احلافظ. الكناين

حدث عنه ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن أيب اخلصال، وأبو عبد اهللا بن عبد الرحيم القاضي، وعبد اهللا : من روى عنه
  .بن طلحة بن أمحد ابن عطية

  شعره
  :حيذر من أبناء الزمن قال

  وإذا أبصرت إنساناً ففر... كن بذي صايد مستأنساً 
  فاحذره إياك الغرر... إمنا اإلنسي حبٌر ماله ساحل 

  مث كن من ذاك الشخص حذر... واجعل الناس كشخص واحد 
  :وله رمحه اهللا

  قاسى الفؤاد يسومين تعذيبا... كيف السلو ويل حبيب هاجر 
  جعل السهاد على اجلفون رقيبا... واصلي ملا ذرى أن اخليال م

  مولده
  .ولد سنة إحدى وأربعني وأربعمائة

  وفاته
  .تويف ليلة اجلمعة لستٍّ بقني من مجادى اآلخرة سنة مثاين عشر ومخسماية

  غالب بن حسن بن غالب

  بن حسن بن أمحد بن حيىي



  .ابن سيدبونه اخلزاعي يكىن أبا متام
  أوليته وحاله

ه من بلد إفريقية، واستوطن جده باألندلس قرية زنيتة من وادي لستة شرقي األندلس من عمل أصل سلفه من بون
وملا ظهر سبطه ويل اهللا أبو أمحد شيخ املريدين بذلك الصقع، وظهرت عليه . قسنطانية ، وملك فيها أمواالً عريضة

ن استوىل العدو على تلك اجلهات، الربكات، وشهدت بواليته الكرامات، غمرهتم بركته، ونوهت هبم شهرته، إىل أ
بعد وفاة الشيخ رضي اهللا عنه، فهاجرت ذريته إىل غرناطة، بعد استيطاهنم مدينة ألش ، وبنوا بالربض املعروف 
بربض البيازين واقتطعوا وامتطوا، واختذوا دار إقامة، وانتشرت به حنلتهم اإلرادية، وانضم إليهم من تبعهم من 

م هذا الشيخ بعد، شيخاً ويعسوباً وقاضياً وخطيباً به، بعد خاله رمحه اهللا، فقام باألعباء، جالية أهل الشرق، وتقد
سالكاً سنن الصاحلني من أهل اجللد واجلدة والقوة والرجولة، من اإليثار واملثابرة على الرباط، واحلفوف إىل اجلهاد، 

مبذول البشر، حسن املشاركة، رافضاً للتصنع، وكان مليح الشيبة؛ كثري التخلق، جم التواضع، مألفاً للغرباء، 
  .خمتصر املطعم وامللبس، بقية من بقايا اجللة، معتمداً يف جمالس امللوك بالتجلة

  مشيخته
  .حيمل عن والده أيب علي، وعن خاله، وعن اخلطيب أيب احلسن ابن فضيلة وغريهم

  تواليفه
  .لى ذلك درج مجهورهمله تأليف يف حترمي مساع الرياعة املسماة بالشبابة، وع

  مولده
  .يف ذي القعدة من عام ثالثة ومخسني وستماية

  وفاته
  .ودفن مبقربهتم . وكان احلفل يف جنازته يشذ عن الوصف. تويف يف عاشر شوال من عام ثالثة وثالثني وسبعماية

  غالب بن علي بن حممد اللخمي

  الشقوري

  .من أهل غرناطة، يكىن أبا متام
  حاله

لفضل والدماثة، حسن اخللق، وسيم اخللق، مليح االنطباع، مستطرف األغراض، من بيت كسب كان من أهل ا
رحل يف شبيبته إىل املشرق، فحج، وقرأ الطب باملارستان من القاهرة املعزية، وحذق العالج على طريقة . وخريية

وقدم على بلده، فنبه به . ايةاملشارقة، وأطرف بكثري من أخبارهم، وانتصب للمداواة ببجاية بعد مناظرة هلا حك
قدره، واستدعى إىل باب السلطان فخدم به، مث حتول إىل العدوة، فاتصل خبدمة ملكها السلطان أمري املسلمني أيب 

سعيد، مسوغاً ما شاء من قبول، ولطف حمله عنده، النطباعه ولني عريكته، وتأنيه ملا يوافق غرضه من سبيل 
وكان مثاالً ألهل بلده، موصوفاً باجلود، وبذل املشاركة . فاس، وأثرى وحسنت حالهالفكاهة، وويل احلسبة مبدينة 

  .ملتغربيهم
وملا انتقل األمر . وله تواليف طيبة، كان ال يفتر عن االشتغال هبا؛ حبسب ما فتح له من اإلدراك، فمنها نبيل ووبيل



  .يف شأنه، واتصلت خدمته إياه إىل حني وفاتهإىل أمري املسلمني أيب احلسن، وصل حبل رعيه، طاوياً بساط اهلزل 
  وفاته

تويف يف أوايل عام أحد وأربعني وسبعماية بسبتة، عند حركة أمريه املذكور إىل اجلواز لألندلس برسم اجلهاد، الذي 
  .حمصه اهللا فيه باهلزمية الكربى

  مولده
  األعياء والكرباء: حرف الفاء

  فرج بن إمسعيل بن يوسف بن نصر

جلليل، أبو سعيد، وكان حقه أن يفرد له باب يف األمراء، لكنه األبواب املتعددة األمساء، نؤثر فيها اجلمع الرئيس ا
  .واالختصار كما شرطنا

  أوليته
وكان والده رمحه اهللا صنو أمري املسلمني الغالب باهللا أيب عبد اهللا، وآثره مبدينة مالقة وما يرجع إليها، عند . معروفة

وتصري أمره إىل الرييس أيب : وكان دونه يف السن، فاستمرت أيامه هبا إىل أن تويف رمحه اهللا. أو بعده تصري امللك إليه
مث ملا اجنلت احلال . حممد بن إشقيلولة، وختللت ذلك الفنت، حسبما وقع اإلملاع به وتصري أمرها إىل ملوك املغرب

ومكنه من مرياث سلفه هبا، وهو كما استجمع شبابه، عن عودهتا إىل امللك النصري، وىل عليها الرييس أبا سعيد، 
  .وعقد له على ابنته احلرة لباب امللك، فقام بأمرها خري قيام، وثبت لزلزال الفتنة حسبما هو مذكور يف موضعه

  حاله

 ناغى السلطان ابن عمه يف. كان هذا الرييس نسيج وحده يف احلزم واجلزالة وفخامة األحوال، مما يرجع إىل الفتية
اقتناء العقار، وختليد اآلثار، فيما يرجع إىل الفالحة واالعتمار واالزدياد واالستكثار، وأرىب عليه بإنشاء املراكب 

الكبار، فعظمت غالته، وضاقت املسارح عن سائمته، وغصت األهراء حببوبه، وسامل اخلرج دخل ماله، فبذ امللوك 
غفالً من الزينة والتصنع، يف طيه ظرف وذكاء وحنكة وحالوة،  جدةً ويساراً، تقتحم العني منه ظاهراً ساذجاً،

ويل مالقة . جهورياً، مرسل عنان النادرة، باذالً النصفة، مهيب السطا، خصيب املايدة، شهري اجلاللة، بعيد الصيت
هبا قراره حىت رسخت هبا قدمه، وطالت ألهلها صحبته، وعظم . عام سبعة وسبعني وستماية، فعاىن هبا الشدة والليان

وعساكره، وأينعت غرسانه، ومنت متاجره، ونبنكت النعيم حاشيته، وأضيفت إليه اجلزيرة اخلضراء، فاتسعت 
العمالة، وانفسحت اخلطة، إىل أن كان من تغلبه على مدينة سبتة، واستياليه عليها، مما وقع اإلملاع به يف موضعه من 

فساس رعيتها، ومتلك جباهلا، وشن الغارة على ما وراءها، ومتلك هذا الكتاب، يف شهر شوال عام مخسة وسبعماية، 
القصر املضاف هلا، ومل يزل نظره عليها، إىل أواخر ذي قعدة من عام مثانية وسبعمائة، فصرف عنها، وجهل قدره، 

وأوغر صدره، وأوعز للوالة بالتضييق على حاشيته، فدعا مبالقة إىل نفسه يف شهر شعبان من عام أحد عشر 
ورتب له األلقاب، ودون الدواوين، فنزع إليه اجلند، . وسبعماية، وقدم لطلب امللك ولده إمساعيل، ومساه السلطان

مث وقعت املهادنة، وأعقبتها املفاتنة، وكان من أمره ما وقع التنبيه على عيون منه يف . وانضافت إىل عمالته احلصون
  .ذكر ولده

  نكبته



الراكد يف مغابن اخلزاين من لدن عام سبعة وسبعني وستماية، واستنفدت عتاده وملا استأصلت القطيعة حمتجنه 
املطاولة، نظر لنفسه فوجه كاتبه الوزير أبا عبد اهللا بن عيسى، وعاقده على اخلروج له عن مالقة، متعوضاً عنها 

ع خربه، وضاقت مبدينة سال من عمل ملك املغرب، ومت ذلك يف شهر رمضان من عام ثالثة عشر وسبعماية، وذا
بأولياء انتزايه السبل، إذ حتققوا بإخفاق املسعى، وسقوط العشي هبم على سرحان من سلطاهنم الراغبني عنه، 

من شهر ..... فداخلوا ولده، املقدم األمر، أبا الوليد، واتفق أمرهم على خلعه، ومعاجلة األمر قبل متامه، يف
ليكه املروقة إىل بعض بساتينه، فلما قضى وطره، وهم باخلروج عنه، رمضان، ركب الرييس رمحه اهللا يف نفر من مما

اعترضه القوم عند بابه، فالتفوا به، وأشعروه غرضهم فيهن وجاءوا به إىل بعض القصور بظاهر البلد، فجعلوه به 
ان من خاين يتوىل حتت رقبة، وقد بادر ولده القصبة، فاستوىل عليها من غري ممانعة، لعدم استرابة ثقاته به، إال ما ك

القيام ببعض أبواهبا هم بسده، فطاح حلينه، ومت لولده االستبداد باألمر، واستوىل على النصب والذخرية وباقي املال 
، ونقل الرييس إىل معقل قرطبة، فلما خلص األمر لولده، انتقل إىل معقل شلوبانية، فلم يزل به ال يربح عن باب 

  .حنبهقصره، مرفها عليه إىل أن قضى 
  وفاته

يف الرابع عشر لشهر ربيع األول من عام عشرين وسبعماية، تويف رمحه اهللا بشلوبانية، وجيء جبنازته حمموالً على 
رؤوس صدور الدولة ووجوه رجاهلا، متناغني يف لباس شعار احلزن مبا مل يتقدم به عهد، ودفن مبقربة السبيكة، وولده 

  :ر االكتراث لفقده، وعلى قربه اآلن مكتوب نقشاً يف الرخام البديع ما نصهأمري املسلمني واقف بإزاء حلده، مظه

هذا قرب علم األعالم، وعماد دين اإلسالم، جواد األجواد، أسد اآلساد، حامي الثغور وممهد البالد، اجملاهد يف ذات 
ت واألعراق، الذي سار اهللا حق اجلهاد، مشس امللك وبدره، وعني الزمان وصدره، الكرمي األخالق، الطاهر الذا

ذكره يف اآلفاق، وخلد من فضايله ما تتحلى به ظهور املنابر وبطون األوراق، كبري اإلمامة النصرية، وعظيم الدولة 
الغالبية، فرع امللك وأصله، ومن وسع األنام عدله وفضله، خملد الفخر الباقي على األعصار، والعمل الصاحل الذي 

ر، بساللته الطاهرة الكرمية املآثر واآلثار، اإلمام الرضي ناصر دين املختار، املنتخب من ينال به احلسىن وعقىب الدا
اهلمام، األكرب، األشهر، املقدم، املرحوم، األطهر، أبو سعيد ابن اإلمام . آل نصر ونعم النسب الكرمي يف األنصار

اهللا، وجمهز اجليوش يف سبيل اهللا، سهام العدا، األعلى، ناصر دين اإلميان، وقاهر عبدة الصلبان، صنو اإلمام الغالب ب
وغمام الندى، وضرغام احلروب، ذي البأس املرهوب، واجلود املسكوب، بطل األبطال، ومناخ اآلمال، اجملاهد، 

كان رضى اهللا . الظاهر، املقدس، املرحوم أيب الوليد بن نصر، قدس اهللا مضجعه، ورقاه إىل الرفيق األعلى ورفعه
عصره، وفريد دهره، علت يف مساء املعايل رتبه، وكرم من أمري املسلمني صهره ونسبه، فال يزاحم عنه، وحيد 

نفذت أحكامه يف الشرق والغرب، ومضت أوامره يف العجم والعرب، إىل أن استأثر اهللا . مكانه، وال يداين منصبه
وسبعماية، وكان مولده يوم اجلمعة  به، فكانت وفاته ليلة اخلميس الرابع عشر لشهر ربيع األول من عام عشرين

  .الثامن لشهر رمضان املعظم من عام ست وأربعني وستماية، فسبحان اهللا امللك احلق، الباقي بعد فناء اخللق
  مقام الرضى والفوز والبشر والسعد... سالم على قرب املكارم واجملد 

  ومستودع العليا والسر والعد... مثابة إحسان ومعهد رمحٍة 
  تفوح شذى أذكى من املسك والند... يها القرب الذي هو روضة فيا أ

  تودي بإكرام إىل جنة اخللد... لك الفضل إذ محلت أرضى أمانة 
  مهام كرمي الذات واألب واجلد... ففيك من األنصار من آل نصرهم 



  وخنبة بيت امللك واسطة العقد... قسم أمري املسلمني ابن عمه 
  عماد امللك يف احلل والعقد... بو سعيد وحامي ذمار الدين ناصره أ
  من احلق أبناء الوغى وبنو الرفد... لبيك أمري العدوتني بواجب 

  أفاض هبا النعماء سابغة الورد... وتبكي بالد كان مالك أمرها 
  بإنصاف مستعد وإسعاف مستجد... أقام هبا العدل والفضل سنة 

  ضت نفوس من الوجدوباحلق لو فا... وتبكي أسى ملء العيون لفقده 
  بدا احلزن حىت يف املطهمة اجلرد... فيا أيها املوىل الذي ملصابه 

  تسري هبا الركبان يف الغور والنجد... لك اهللا ما أعلى مكارمك اليت 
  وأبديت منه للورى علم الرشد... وحسبك أن أورثت خري خليفة 

  الفردتنال هبا الزلفى من الصمد ... إمام هدًى أعماله هللا رمحة 
  توفيك من إحسانه غاية القصد... عليك من الرمحن أزكى حتية 

  فرج بن حممد بن حممد

  بن يوسف بن نصر

  .األمري أبو سعيد ولد أمري املسلمني ثاين امللوك النصريني ابن الغالب باهللا
  حاله

ان زنايت الشكل والركض كان أمرياً جليالً مجيالً، بلغ الغاية يف حسن الصورة، وفضل الفروسية على صغر سنه، وك
واآللة، عروس امليدان، وحلس اخليل، يؤثر من شجاعته، وثبات موقفه، على الغرارة، وعدم احلنكة، أنه أنشب يف 
اتباع خنزير ضخم الكراديس، عظيم الناب، عريض الغبطة، طرح نفسه عليه يف ضحضاح، لفضل شجاعته، فكبا 

داً، فاستقل، زعموا، من السقطة، وقد اخترط سيفاً عضباً كان به الطرف، واستقبله ذلك اخلنزير الفحل صام
يتقلده، وسبقه بضربة حتت عينيه، أبانت فكيه، وأطارت حمل سالحه، وخالطه مع ذلك أعزل، فلم يغن، وتالحق به 

ك، فرسانه، وقد يئسوا من خالصه، فرأوا ما هبتوا له، وبشر بذلك أبوه، فمأل عينه قرة، وكان يولع منه بفرع مل
  .أسف بذلك ويل العهد كبريه، فاعتبط أليام من تصري األمر إليه. وصقر بيت، وسيف دولة

  وفاته

  .تويف مغتاالً يف األول من عام اثنني وسبعماية
  مولده

  .عام ستة ومثانني وستماية
  فرج بن حممد بن يوسف

  بن حممد بن نصر



  األمري أبو سعيد ويل عهد السلطان الغالب باهللا
  حاله

ا األمري فاضالً ذكياً، من أهل األدب والنبل، قام األدب يف مدته على ساق، واله أبوه الغالب باهللا عنده، كان هذ
  وأمله ملكانه لو أن الليايل أمهلته

  شعره
  :وأدبه مما ينسب إليه باألندلس، وهو عندي ما يبعد قوله

  على أي حال كنت البد يل منك... أيا ربة احلسن اليت سلبت منك 
  وإما بغر وهو أليق بامللك... بذل وهو أليق باهلوى فإما 

وكان ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن احلكيم رمحه اهللا يقول؛ أخربين كاتب هذا األمري، وهو الوزير أبو عبد اهللا بن 
  :البيتو. القصرية اإلشبيلي بتونس قال، نظم األمري بيتاً وطلبين بإجازته، وأن يكون املنظوم مشوب النسيب بالفخر

  وإن كان فيه ما أحاذر من حتف... أرقت لربق بالسبيكة ال اخليف 
  فقلت جميزاً

  بأنفذ من عزمي وأقطع من سيف... جتور على قليب لواحظ غادة 
  كهزة آباىي الكرام إىل الضيف... ويل هزة حنو الوصال أو اللقا 

  صيففأشكو حبايل يف الشتاء ويف ال... أفيض وفيضٌ يف اجلفون وباحلشا 
  لو أين يف الدنيا مرادي استوف... لعمري لقد وىف العال حق مفخري 

  قال واستحسن ذلك ووقع عليه كاتبه يعين بذلك نفسه
  وفاته

  .عصر يوم األربعاء ألربع بقني من ذي احلجة سنة ثالث ومخسني وستماية، ابن مخس وعشرين سنة
  ومن الكتاب والشعراء

  ابن خاقان

ن عبيد اهللا الكاتب املشهور من قرية تعرف بصخرة الواد من قرى قلعة حيصب، يكىن أبا الفتح بن علي بن أمحد ب
  .ويعرف بابن خاقان. نصر
  حاله

كان آية من آيات البالغة، ال يشق غباره، وال يدرك شأوه، عذب األلفاظ ناصعها، أصيل املعاين وثيقها، لعوباً 
أنه كان جمازفاً، مقدوراً عليه، ال ميل من املعاقرة والقصف،  بأطراف الكالم، معجزاً يف باب احللي والصفات، إال

حىت هان قدره، وابتذلت نفسه، وساء ذكره، ومل يدع بلداً من بالد األندلس إال دخله، مسترفداً أمريه، وواغالً 
أخلدت به عن قال األستاذ يف الصلة وكان معاصراً للكاتب أيب عبد اهللا بن أيب اخلصال، إال أن بطالته . على عليته
وقال ابن عبد امللك، دخل يوماً إىل جملس قضاء أيب الفضل عياض خممراً، فتنسم بعض حاضري اجمللس . مرتبته

رائحة اخلمر، فأعلم القاضي بذلك، فاستثبت، وحده حداً تاماً، وبعث إليه بعد أن أقام عليه احلد، بثمانية دنانري 
مت على إسقاط اسم القاضي أيب الفضل من كتايب املوسوم بقاليد فقال الفتح حينئذ لبعض أصحابه، عز. وعمامة

العقبان قال، فقلت ال تفعل وهي نصيحة، فقال، وكيف ذلك، فقلت له، قصتك معه من اجلايز أن تنسى، وأنت 



تريد أن تتركها مؤرخة، إذ كل من ينظر يف كتابك جيدك قد ذكرت فيه من هو مثله ودونه يف العلم والصيت، 
قال، فتبني له ذلك، وعلم . ذلك، فيقال له اتفق معك كيت وكيت فيتوارث العلم عن األكابر األصاغر فيسل عن

  صحته وأقر امسه

وحدثين بعض الشيوخ، أن سبب حقده على ابن باجة أيب بكر، آخر فالسفة اإلسالم جبزيرة األندلس، ما كان من 
ذكر ما وصله به أمراء األندلس، ويذكر الفخر بذلك ، إزرايه به، وتكذيبه إياه يف جملس إقراية، إذ جعل يكثر 

زعموا، فقال له، فمن تاك اجلواهر إذاً الزمردة اليت على . ووصف حلياً، وكانت تبدو من أنفه فضلة خضراء اللون
  .وعلى ذلك فأبو نصر نسيج وحده، غفر اهللا له. شاربك، فثلبه يف كتابه، مما هو معروف يف الكتاب

  مشيخته

بوي بكر بن سليمن بن القصرية، وابن عيسى بن اللبانة، وأيب جعفر بن سعدون الكاتب، وأيب احلسن بن روى عن أ
سراح، وأيب خالد بن مستقور، وأيب الطيب بن زرقون، وأيب عبد اهللا بن خلصة الكاتب، وأيب عبد الرمحن بن طاهر، 

  .ابن دريد الكاتبوأيب عامر بن سرور، وأيب حممد بن عبدون، وأيب الوليد بن حجاج، و
  تواليفه

  .وترسيله مدون، وشعره وسط، وكتابته فايقة. واملطمح أيضاً. ومصنفاته شهرية منها قاليد العقبان، ومطمح األنفس
  شعره

  :من شعره قوله، وثبت يف قاليده، خياطب أبا حيىي بن احلجاج
  وروضة جمد باملفاخر متطر... أكعبة علياء وهضبة سؤدد 

  ويف صفحتيه من مضايك أسطر... نورك أفقه هنيئاً ملن زار 
  سرى لك ذكر أو نسيم معطر... وإين خلفاق اجلناحني كلما 

  فبت وأحشائي جوى تتفطر... وقد كان واشٍ هاجنا لتهاجر 
  وباطنه يندى صفاًء ويقطر... فهل لك يف ود زوى لك ظاهراً 

  ألرفع أعالق الزمان وأخطر... ولست بعلق بيع خبساً وإنين 
  :وجع عنه مبا ثبت أيضاً يف قاليده مما أولهفر

  ثنت عزمة السهم املصمم أسطر... ثنيت أبا نصر عناين ورمبا 
  نثره

ونثره شهري، وثبت له من غري املتعارف من السلطانيات ظهرياً كتبه عن بعض األمراء لصاحب الشرطة، وال خفاء 
  :بإدالله وبراعته

اء، أمر بإنفاذه فاله، أيده اهللا، لفالن بن فالن صانه اهللا، ليتقدم لوالية كتاب تأكيد اعتناء، وتقليد ذي منة وغن
املدينة، بفالنة وجهاهتا، ويصرخ ما تكاثف من العدوان يف جنباهتا، تنويهاً أحظاه بعالئه، وكساه رايق مالئه، ملا علمه 

ابه، وتيقن أيده اهللا، أنه مستحق من سنايه، وتومسه من غنايه، ورجاه من حسن منابه، وحتققه من طهارة ساحته وجن
ملا واله، مستقلٌ مبا تواله، ال يعتريه الكسل، وال يثنيه عن إمضاء الصوارم واألسل، ومل يكل األمر منه إىل وكل، 
وال ناطه مناط عجز وال فشل، وأمره أن يراقب اهللا تعاىل يف أوامره ونواهيه، وليعلم أنه زاجره عن اجلور وناهيه؛ 



فليتقدم لذلك حبزم . حكم به وقضاه، وأنفذه وأمضاه، يوم ال متلك نفٌس لنفس شيئاً، واألمر يومئذ هللاوسايله عما 
ال حيمد توقده، وعزم ال ينفد تفقده، ونفس مع اخلري ذاهبة، وعلى سنن الرب والتقوى راكبة، ويقدم لالحتراس من 

تفريطه وإمهاله، ويضم إليهم من حيذو ومحدت أعماله، وأمن . عرف اجتهاده، وعلم أرقه يف البحث وسهاده
حذوهم، ويقفو شأوهم، ممن ال يستراب مبناحيه، وال يصاب خلل يف ناحية من نواحيه، وأن يذكي العيون على 

اجلناة، وينفي عنها لذيذ السنات، ويفحص عن مكامنهم، حىت يغص بالروع نفس آمنهم، فال يستقر هبم موضع، 
ذا ظفر منهم مبن ظفر، حبث عن باطنه، وبث السؤال يف مواضع تصرفه ومواطنه، وال يقر منهم خمب وال موضع، فإ

فإن الحت شبهة أبداها الكشف واالسترباء وتعداها للبغي واالفتراء، نكله بالعقوبة أشد نكال، وأوضح له منها ما 
يتعني، وإن جاءه كان ذا إشكال، بعد أن يبلغ أناه، ويقف على طرف مداه، وحد له أال يكشف بشرة إال يف حد 

فاسق أن يتبني، وأن ال يطمع يف صاحب مال موفور، وأن ال يسمع من مكشوف يف مستور، وأن يسلك السنن 
وإذا انتهت إليه قصة مشكلة أخرها إىل غده، فهو . احملمو، وينزه عقوبته من اإلفراط، وعفوه من تعطيل احلدود

ا ال يتبني يف وقت، واملعاجلة بالعقوبة من املقت، وأن يتغمد على العقاب أقدر منه على رده، فقد يتبني يف وقت م
هفوات ذوي اهليآت، وأن يستشعر اإلشفاق، وخيلع التكرب، فإنه من مالبس أهل النفاق، وليحسن لعباد اهللا 
ن اعتقاده، وال يرفض زمام العدل وال مقاده، وأن يعاقب اجملرم قدر زلته، وال يعتز عند ذلته، وليعلم أن الشيطا

أغواه، وزين له مثواه، فيشفق من عثاره، وسوء آثاره، وليشكر اهللا على ما وهبه من العافية، وأكسبه من مالبسها 
الضافية، ويذكره جل وتعاىل يف مجيع أحواله، ويفكر يف احلشر وأهواله، ويتذكر وعداً ينجز فيه، ووعيداً يوم جتد 

واألمري أيده اهللا، ويلٌّ له . تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً كل نفس ما عملت من خري حمضراً، وما عملت من سوء
فمن قرأه فليقف عند حده ورمسه، وليعرف له حق قطع الشر . ما عدل وأقسط، وبريء منه إن جار وقسط

وحسمه، ومن وافقه من شريف أو مشروف، وخالفه يف شيء منكر أو أمرٍ مبعروف، فقد تعرض من العقاب ملا 
  .وكتب يف كذا. ل خبله، وال حييق املكر السيء إال بأهلهيذيقه وبا

  وفاته

مبراكش ليلة األحد لثمان بقني من حمرم من عام تسع وعشرين ومخسماية، ألفي قتيالً ببيت من بيوت فندق لبيب 
  .أحد فنادقها، وقد ذبح وعبث به، وما شعر به إال بعد ثالث ليال من مقتله

  ومن املقريني والعلماء

  قاسم بن أمحد فرج بن

  بن لب التغليب

  .من أهل غرناطة، يكىن أبا سعيد
  حاله

رأس بنفسه، وحلي بفضل ذاته، وبرز مبزية . هذا الرجل من أهل اخلري والطهارة، والزكا والديانة، وحسن اخللق
وقيامه  إدراكه وحفظه، فأصبح حامل لواء التحصيل عليه بدار الشورى، وإليه مرجع الفتوى ببلده، لغزارة حفظه،

على الفقه، واضطالعه باملسائل، إىل املعرفة بالعربية واللغة، واملران يف التوثيق، والقيام على القراءات، والتربيز يف 
قعد ببلده للتدريس على وفور . جيد احلظ، ينظم وينثر. التفسري، واملشاركة يف األصلني والفرايض واألدب



سجد األعظم، وأقرأ باملدرسة النصرية، يف ثامن وعشرين من رجب عام مث استقل بعد، وويل اخلطابة بامل. املسجد
  .وهو اآلن باحلالة املوصوفة. أربعة ومخسني وسبعماية؛ معظماً، عند اخلاصة والعامة، مقروناً امسه بالتسويد

  مشيخته

العاصي، قرأ على اخلطيب للقرى، شيخنا أيب احلسن القيجاطي، واخلطيب الصاحل الفاضل أيب إسحق بن أيب 
والقاضي العدل احملدث العامل أيب عبد اهللا بن بكر، والزم الشيخ الفقيه أبا عبد اهللا البياين، وأخذ العربية عن شيخ 

العصر أيب عبد اهللا بن الفخار، وروى عن الشيخ الرحال الراوية أيب عبد اهللا حممد بن جابر بن حممد القيسي الوادي 
  .آشي وغريهم

  شعره

  :النسيب قوله من شعره يف غرض
  فما زال قليب للهوى كله رقا... خذوا للهوى من قليب اليوم ما أبقا 

  فنار اهلوى الكربى وقليب هو األشقا... دعوا القلب يصلي يف لظى الوجد ناره 
  فكل الذي يلقون بعض الذي ألقا... سلوا اليوم أهل الوجد ما ذابه لقوا 
  بتغى من مالكي يف اهلوى عتقاا... فإن كان عبٌد يسل العتق مالكاً فال 
  إذا سئلوا طرق اهلوى جهلوا الطرقا... بدعوى اهلوى يدعو أناس وكلهم 

  جيوزون يف يوم الرهان هبا سبقا... فطرق اهلوى شىت ولكن أهله 
  وكم أظهرت عند السرى بينهم فرما... فكم جعت طرق اهلوى بني أهله 
  يما اهلوى فاعرف الصدقافحيث ترى س... بسيما اهلوى تسمو معارف أهله 
  إذا زفرة ترقى فال عربة ترقا... فمن زفرة تزجي سحايب زفرة 

  بواطن أحوال وما عرفت نطقا... إذا سكتوا عن وجدهم أغرت هبم 
  :ومن منظومه يف وداع شهر رمضان املعظم قوله

  وقاربت يا بدر التمام أفوال... أأزمعت يا شهر الصيام رحيال 
  رويدك أمسك للوداع قليال... ن رحلة أجدك قد جدت بك اآل

  نويت رحيالً إذ نويت نزوال... نزلت فأزمعت الرحيل كلما 
  نافنوا فأبصرت الديار طلوال... وما ذاك إال أن أهلك قد مضوا 
  لربع خال يبكي عليه خليال... وقفت هبا من بعدهم فعل نادى 

  وم قيالأشد به وطساً وأق... لقد كنت يف األوقات ناشئة التعين 
  سدلت على وجه الضالل سدوال... وملا اجنلى وجه اهلدى فيك مسفراً 

  أتاك فألفى للعثار مقيال... مىت ارتاد مرتاٌد مقيالً لعثرة 
  بإقبالكم حزمت لدي قبوال... وناديت فينا صحبة اخلري أقبلوا 

  حفياً هبم براً هلم ووصوال... لقد كنت ملا واصلوك بربهم 
  هدهتم إىل دار السالم سبيال...  فيك شعايراً أقاموا لدين اهللا

  وكم أرسلوا فيها الدموع مهوال... فكم أطلقوا فيها أعنة جدهم 



  فسالت وخدت يف اخلدود مسيال... دموعاً أثارت سحها ريح زفرة 
  فكم لك يف شأو الفضايل طوال... لديك أيا شهر اهلدى قصروا املدى 

  كتاب اهللا فيك دليالكفى ب... داليل تشريف لديك كثرية 
  ومن الصوفية والصلحاء

  فضل بن حممد بن علي

  بن فضيلة املعافري

  .يكىن أبا احلسن من أهل الشرق األندلسي، أبو احلسن الويل الصاحل الصويف
  حاله

كان ولياً فاضالً زاهداً، على سنن الفضالء، وأخالق األولياء، غزير العلم، كثري العمل، دامي االعتبار، مشهور 
يدل على ذلك كالمه على . الكرامة، مستجاب الدعوة، صوفياً حمققاً، انتهت إليه الرياسة يف ذلك على عهده

قامياً على جتويد . أغراض القوم، وكشفه عن رموزهم وإشاراهتم، أديباً بليغاً، كاتباً مرسالً، ال يشق غباره يف ذلك
عني، ممتعاً جبوارحه، وويل اخلطابة واإلمامة باملسجد األعظم، كتاب اهللا، عايل الرواية، أسن وتناهى وازدلف إىل التس

  .أقرأ به مدة كبرية

كان جليالً يف ذاته وخلقه ودينه، معدوم النظري يف ذلك، مشاركاً يف فنون من العلم، أديباً : قال ابن الزبري يف صلته
رعاً، معدوم القرين يف ذلك، متواضعاً، مقتصداً بارعاً، كاتباً بليغاً، فصيح القلم، متقدماً يف ذلك، متصوفاً، سنياً، و

يف شئونه كلها، جارياً يف خلقه وأفعاله وأحواله، على سنن السلف، أحفظ الناس للسانه وجوارحه وأصدقايه، 
وأسلمهم عنياً ومشهداً، وأشدهم متسكاً هبدي السلف الصاحل، مؤثراً للخمول، سريع العربة، شديد اخلوف هللا 

له تقاييد . لكتاب اهللا، كثري الصوم، خفيف القدم يف حوايج أصحابه، مشاركاً هلم بأقصى ما ميكنه سبحانه، تالياً
جوابية عما كان يسئل عنه يف الفن الذي كان يؤثره، حمرراً ما يلزم التقييد به من كتاب اهللا تعاىل، وسنة نبيه صلى 

  .ه اختيارات يسرية ال يفىت هبا، وال تتعدى علمهاهللا عليه وسلم، غري منافر ملذهب األشعرية، مالكي املذهب، ل
  مشيخته

روي عن أيب متام غالب بن حسن بن أمحد بن سيدبونه، وعن أيب العباس أمحد بن حممد بن شهيد، وأخذ أيضاً عن 
سى أيب بكر بن حمرم، وأجاز له أبو بكر بن املرابط، وقرأ على القاضي أيب القاسم بن حيىي بن ربيع، والقاضي أيب عي

  .بن أيب السداد املرسي، وغريهم
  من أخباره

وكراماته شهرية، فمنها أن رجالً استفتاه، فأفتاه جبواب مل حيصل له به اإلقناع، فرأى يف عامل النوم، وإثر سؤاله إياه، 
ن الغد، قال احلاكي، فبكر إليه الرجل م. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول له، احلق ما قال لك فالن يف املسألة

وأحواله . فلما أقبل عليه مبوضع إقرايه، قال له، أمل ترد أن تستفيت يا أبا فالن إال من رأس العني، فبهت الرجل
  .شهرية
  مولده



  .ولد عام سبعة وستماية
  وفاته

ودفن مبقربة ربض البيازين مع قومه من صلحاء الشرق، . يف الثامن عشر من حمرم عام تسعة وتسعني وستماية
  .جنازته مشهودةوكانت 

  ومن العمال األثرا

  فلوج العلج

  .موىل حيىي بن غانية
  حاله

وجرى على يده إغرام . كان فلوج شهماً شجاعاً، مهيباً حازماً، نال من مواله حظوة، واستعان به على أموره املهمة
  .أهل قرطبة، وانطلقت على أمواهلم يده، وأثرى ومجع ماالً دبرا من الصامت والذخرية عظيماً

  نكبته
وملا تويف مواله، . وكان حيىي بن غانيه قد واله حصن بين بشري، فثقفه وحصنه، ونقل إليه أمواله ومتاعه، وذخريته

حلق به وملك أمره، واستعان جبماعة من النصارى، مث بدا له لضعف رأيه، وسوء تدبريه، أن ألقى بيده إىل ابن أخي 
ق به، معتذراً عن توقفه، فقبض عليه وصفده، وعرض عليه العذاب، مواله إسحق بن حممد بن غاليه، فأناب وحل

وأسكنه يف تابوت، باطنه مسامري، ال ميكنه معها التصرف، وأجاعه مبرأى من الطعام مبطبخه، إىل أن مات جوعاً 
ويكىن وختلف باحلصن رجالً من جهة سرقسطة، يعرف بابن مالك، . وهو مع ذلك ال يطعمه يف شيٍء من املال. وأملاً

فلما ذاع خرب القبض عليه، بادر املوحدون الذين بلوشة، فتغلبوا عليه، واستولوا على ما كان به من مال . أبا مروان
وذخرية، ووجدوا فيه من أنواع الثياب واحللي والذخرية، كل خطري عظيم، وشدوا على ابن مالك يف طلب املال 

  .فمضى فلوج على هذا السبيل. ال كبريإىل أن فدى نفسه منهم، مب. فلم حيدو عنده شيئاً
  ومن املقربني والعلماء

  قاسم بن عبد اهللا

  بن حممد الشاط األنصاري

  .قال، والشاط إسم جلدي، وكان طواالً فجرى عليه االسم. نزيل سبتة، وأصله من بلنسية، يكىن أبا القاسم
  حاله

يد الفهم، إىل حسن الشمايل، وعلو اهلمة، نسيج وحده يف إدراك النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القرحية، وتسد
اقرأ عمره مبدرسة . وفضل اخللق، والعكوف على العلم، واالقتصار على اآلداب السنية، والتحلي بالوقار والسكينة

وكان موفور احلظ من الفقه، حسن املشاركة يف العربية، . سبتة، األصول والفرايض، متقدماً، موصوفاً باألمانة
، ريان من األدب، ذا مماسة يف الفنون، ونظر يف العقليات، ضرورة مل يتزوج، ممن يتحلى بطهارة كاتباً، مرسالً

  .وعفاف
وقال يف املؤمتن كان مع معارفه، عايل اهلمة، نزيه النفس، ذا وقار وتؤدة يف مشيه وجملسه، يشاب وقاره بفكاهة 



  .سه باحلنا على كربهنظيفة، ال تنهض إىل التأثري يف وقاره، ظريف امللبس، خيضب رأ
  مشيخته

قرأ بسبتة على األستاذ الكبري أيب احلسن بن أيب الربيع وبه تأدب، وعلى أيب بكر بن مشليون، وعلى احلافظ أيب 
يعقوب احملاسيب، وعلى الطبيب أيب عبد اهللا حممد بن علي بن أيب خالد العبدري األبدي، وعلى أيب احلسن البصري، 

 حممد وأيب احلسن إبين الطرطاين، وأجازه أبو القاسم بن الربا، وأبو حممد بن أيب الدنيا، وأبو وعلى خاليه أيب عبد اهللا
وأخذ عنه اجلملة من . العباس بن علي الغماز، وأبو جعفر الطباع، وأبو بكر بن فارس، وأبو حممد األنباري، وغريهم

خنا أيب احلسن بن اجلياب، وشيخنا أيب أهل األندلس من شيوخنا كاحلكيم األستاذ أيب زكريا بن هذيل، وشي
الربكات، والقاضي أيب بكر بن شربين، وقاضي اجلماعة أيب القاسم احلسين الشريف، والوزير أيب بكر بن ذي 

  .الوزارتني أيب عبد اهللا بن احلكيم، والقاضي أيب القاسم بن سلمون، وغريهم
  شعره

  :ذيل أبياتاً أليب املطرف بن عمرية وهيوكان يقرض أبياتاً حسنة من الشعر، فمن ذلك قوله ي
  واحلق ال خيفى على من وسطه... فضل اجلمال على الكمال خبده 

  معه فما مطلوبه بالسفسطه... عجباً له برهانه بشروطه 
  منها مفرطة وغري مفرطة... علم التباين يف النفوس وإهنا 
  أصغت إىل الشبهات فهي مورطة... فيه رأت وجه الدليل وفرقه 

  هذي مبنتجة وذي مبغلطة... فأراد مجعها معاً يف حكمة 
  :ومن شعره قوله

  وجريت من صميت على منهاج... وإين سلكت من انقباضي مسلكاً 
  كي ال أميز مادحاً من هاج... وتركت أقوال الربية جانباً 

  دخوله غرناطة
ا ببيعة بلدهم، فأخذ عنه هبا اجلملة، مث ورد على غرناطة عند تصري سبتة إىل اإليالة النصرية مع الوافد من أهله

  :قال شيخنا أبو الربكات، وأنشدنا لنفسه. انصرف إىل بلده
  ملةٌ قد تبعتها وشريعة... قلت يوماً ملن اختذت هواه 
  وتسوم احملب سوء القطيعة... مل تأب الوصال وهو مباح 

  فتركت الوصال مد ذريعة... قال إين خشيت منك مالالً 
  :وأنشدنا

  سيفاً أراق دم الفؤاد بسله... زال أنس سل من أحلاظه وغ
  يقضي بأن الفتك به من فعله... وخبده من ذلك أعدل شاهد 
  ودمي يطل وشاهدي من أهله... مايل أطالبه فيدحض حجيت 

نصرافه وأنشدنا الفقيه أبو القاسم الزقاق، قال أنشدنا األستاذ أبو القاسم الشاط، وقد خرجنا معه مشيعني إياه يف ا
  :عن غرناطة آيباً إىل بلده

  ودمع عيين من جراكم جار... يا أهل غرناطة إين أودعكم 



  عساه يلقى لديكم حرمة اجلار... تركت قليب غريباً يف دياركم 
  تواليفه

وحترير اجلواب يف توفري . وغنية الرابض يف علم الفرايض. منها أنوار الربوق يف تعقب مسايل القواعد والفروق
وكان جملسه مألفاً للصدور من الطلبة، والنبالء من العامة، حدثين شيخنا القاضي الشريف . وفهرسة حافلة. ابالثو

أبو القاسم، قال، كان جيلس عند رجل خياط من أهل سبتة، يعرف باألجعد من العامة، فأخذ يوماً يتكلم عن 
معتذراً يتبسم وقال، أمتثل بك، فقال األجعد  مسألة، فقال متمثالً كما تقول األجعد اخلياط فعل كذا، مث التفت

  .بديهة، إذاً يا سيدي أعتق عليكم، إشارة إىل قول الفقهاء، العبد يعتق على سيده، إذا مثل به فاستظرف قوله
  مولده

  .يف ذي قعدة من عام ثالثة وأربعني وستماية مبدينة سبتة
  وفاته

  .استكمل الثماننيتويف هبا يف آخر عام ثالثة وعشرين وسبعماية، وقد 
  ابن جابر

  .قاسم بن عبد الكرمي بن جابر األنصاري من أه غرناطة، يكىن أبا حممد، ويعرف بابن جابر
  حاله

كان رمحه اهللا من جلة أهل العلم والفضل، حسن األخالق، مليح احلديث، عذب الفكاهة، لطيف احلاشية، على 
وورد . وأخذ عنهم، وكلف بعلم اجلدل، فقرأه كثرياً، وهبر فيهرحل إىل املشرق، فلقي العلماء، . دين والتزام سنة

  .على غرناطة من رحلته، فأقرأ هبا األصول وغريها من جدل ومنطق وفقه
  مشيخته

قرأ بغرناطة على اخلطيب ويل اهللا أيب احلسن بن فضيلة، واألستاذ خامتة املقريني أيب جعفر بن الزبري، وويل القضاء 
  .ه وعكف عليه، فلم ينتقل عنهبسطة، مث كلف باإلقرا

أخذ عنه كراسة الفخر املسماة باآليات البينات، وكان قامياً عليها، مجلةٌ من شيوخنا، كاألستاذ : من أخذ عنه
  .التعاليمي أيب زكريا بن هذيل، واألستاذ املقري أيب عبد اهللا بن البياين

  شعره

  :ا يف شيخنا ابن مجيل قولهوله شعر أنشدنا الشيخ أبو القاسم بن سلمون، قال أنشدن
  قد أطلع الغرب مشس دين... إن أطلع الشرق مشٌس دنيا 

  ما بني دنيا وبني دين... وبني مشس وبني مشس 
  مولده

  .ولد بغرناطة عام تسعة وستني وستماية
  وفاته

  .تويف هبا يف مجادى اآلخرة أو رجب من عام أربعة عشر وسبعماية
  ابن درهم



الزروايل يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن درهم، ما لقي أصله من جبال تاغسي، ودخل قاسم بن حيىي بن حممد 
  .غرناطة وقرأ هبا

  حاله
كان رمحه اهللا واحد زمانه، ينبوع احلكمة، يتفجر من لسانه، : من تذييل صاحبنا القاضي أيب احلسن، قال فيه

ماً من أعالم الزهد والورع والديانة، والتقلل من كان رمحه اهللا عل: ومن عايد الصلة. وعنوان الوالية على طيلسانه
الدنيا، والعكوف على جتويد كتاب اهللا وإقرايه، منقطع القرين فيه، كثري املناقشة والتحقيق، يرى أن ليس يف األرض 

  .من حيكم ذلك حق إحكامه، ما مل يأخذه
  مشيخته

مث مل يعتمد منهم إال على األستاذ أيب . ين بذلكقرأ على مجلة من محلة كتاب اهللا باملشرق واملغرب واألندلس، وع
إسحق الغافقي بسبتة، واخلطيب أيب جعفر بن الزيات ببلش من األندلس، واستمرت حاله على سبيلها من الزهد 

  .واالنقباض والتنطع، واإلغراق يف الصالح، والشذوذ يف بعض السجايا إىل أن تويف
ضي أبو احلسن بن احلسن، أن بعض الطلبة املتنسكني قال له، أتيتك أقرأ حدثين القا: بعٌض من نوادره مع اخشيشانه

إمسك حىت أستخري أنا اهللا، يف . عليك، فأستخري اهللا، مث أتاه فقال قد استخرت، وهم بالقراءة، فقال له الشيخ
ه القراءة، مث عاد إليه يسل من. فانفصل عنه. قرائتك علي، فقال الطالب، وهذا عمل بر، فقال له احلجة عليك

  .فقال، يا بين ظهر يل أن ال تقرأ علي، فانصرف
  من أخباره يف الكرامة

، قال يل املذكور، وقد أزمعت السفر إىل ظاهر طريف مع مجع املسلمني، أنك إن سافرت يا ولدي، تقاسي مشقة 
اليوم، الذي  ويف سحر ليلة. عظمى إن سبق القدر حبياتك، واهللا يرشدك، وقد كنت شرعت يف ذلك مع رفقائي

اهنزم فيه املسلمون، رأيته يف النوم يقول يل منكراً علي، قلت لك ال تسافر يكررها، فاستيقظت وأوقع اهللا بقليب 
الرجوع إىل اجلزيرة، آلراب أقضيها، فما بلغ زوال الشمس من اليوم، إال ومقدمة الفل على أطواق البلد يف أسوإ 

  .حال
  وفاته

ر من عام مخسني وسبعماية يف وقيعة الطاعون ، تويف وآخر كالمه، رزقنا اهللا عمالً تويف ببلدة مالقة خامس صف
  .صاحلاً يقربنا إليه زلفى، وجعلنا ممن مير على عقبيت الدنيا واآلخرة مرور أهل التقوى

  من الكتاب والشعراء

  قرشي بن حارث

  نبن أسد بن بشر بن هندي بن املهلب بن القاسم ابن معاوية بن عبد الرمح

  اهلمداين
  حاله



هو أعرق الناس يف الشعر، ألن جده املهلب كان شاعراً، وولده هندي كذلك، وأسد وحارث وقرشي فهم شعراء 
  .سنة على نسق، ويدل شعرهم، على شرف نفوسهم، وبعد مهمهم

  شعره
، مخسة من أجناد قال أبو القاسم الغافقي، من شعره قوله يف هاشم بن كعب التميمي من أجند الفرسان، قتل يف يوم

  :املولدين
  ودعت لذايت نعم واللواعسا... هجرت القوايف والظبا األوانسا 

  وأصبحت عن عهد الغواية يائسا... ورعت فؤادي باملشيب عن الصبا 
  لكل سنات املكارم البسا... أبا خالد ما زلت مذ كنت يافعاً 

  وال محلت خيلٌ كمثلك فارسا... فما محلت أنثى كمثلك سيداً 
  الورسيدي

  .قاسم بن حممد بن اجلد العمري يكىن أبا القاسم، ويعرف بالورسيدي، من أهل أملرية، وتكرر وروده على غرناطة
  حاله

قال شيخنا أبو الربكات، كان حسن األخالق، سليم الصدر، بعيداً عن إذاية الناس بيده أو لسانه باجلملة، له خط 
: وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه. الزمامية، وله حظ من قرض الشعر البأس به، ومعرفة بالعدد، وسلك الطريقة

كان ببلده . من أمية أهل الزمام، خليق برعي الذمام، ذو حظ كما تفتح زهر الكمام، وأخالق أعذب من ماء الغمام
  .حماسباً، يف جلة األعمال راسباً، صحيح العمل، يلبس الطروس من براعته أسىن احللل

  شعره

  :املقام السلطاينقال ميدح 
  فقل يل رعاك اهللا ما هذه البشرا... أرى أوجه األيام قد أشرقت بشرا 

  فأرجت األرجاء من نفحها عطرا... وما بال أنفاس اخلزامى تعطرت 
  قصوراً عن الوجه الذي أخجل البدرا... ونقبت الشمس املنرية وجهها 

  تنثين شكراكما عطفت أعطافها ... وما زالت بأغصان الرجال أرحيية 
  فأربت على اآليات آياته الكربا... فما ذاك إال أن بدا وجه يوسف 

  متهدت األرجاء وامتألت بشرا... خليفة رب العاملني الذي به 
  ذيول العلى فاستكمل النهى واألمرا... وجرت على أعلى اجملرة ساحباً 

  كراالفتوح اليت تبقي له يف العلى ذ... وقام بأمر اهللا يقضي ويقتضي 
  بسريته احلسىن اليت قد علت قدرا... وأرىب على كل امللوك وفاهتم 

  :وهي طويلة، ومن شعره أيضاً قوله
  جادت بساحاتك الغيوم... من أين أقبلت يا نسيم 
  حل به عندنا النعيم... وال عدمناه سنك سرى 
  بلغك اهللا ما تروم... بلغ سالمى أهيل ودى 
  ده القدميأحنله وج... قل هلم صبكم مشوٌق 



  وطي أضالعه جحيم... لطاملا يسهر الليايل 
  ما زال قدماً بكم يهيم... هبوا رضاكم لذي غرام 
  فحبكم يف احلشى مقيم... إن غبتم عن سواد عيين 

  ملا اشتكى قليب السقيم... لو ثر ساعد السعد أن أراكم 
  بنيقة قدرها عظيم... يا حادي العيس حنو أرض 

  وبان للناظر احلطيم...  إذا أتيت اللوى وسلفا
  بسريه هتتدي النجوم... والح باألبرقني بدٌر 

  يف حبر أوزاره يعوم... فقل غريٌب ثوى بقرب 
  وشجبت ذكره الرسوم... قد أثقلت ظهره اخلطايا 
  أقعده ذنبه العظيم... إن أعمل احلزم الرحتال 
  والقلب يف غيه مقيم... هلفي هذا الشباب وىل 

  ال هتتك الستر يا حليم... اجترام يا رب عفواً لذي 
  وحسن ظين أيا كرمي... مايل شفيع سوى رجايي 

  وارمحين يا أهللا يا رحيم... فال تكلين إىل ذنويب 
  وفاته

  .تويف يف وقيعة الطاعون عام مخسني وسبعماية
  من احملدثني والفقهاء والطلبة النجباء

  قاسم بن أمحد بن حممد

  بن عمران احلضرمي

  :ةمن أهل سبت
  حاله

رحل عن سبتة إىل احلجاز، فقضى . قال، كان شيخاً يتقد ذكاًء. من خط صاحبنا القاضي أيب احلسن بن احلسن
وورد على غرناطة يف . الفريضة، وتطور يف البالد املشرقية حنواً من أربعة عشر عاماً، وأخذ هبا عن جلة من العلماء

اخها، وعاد إىل بلده، وكان على خزانة الكتب به، وكان حدود عام مثانية عشر وسبعماية، فأخذ عن بعض أشي
  :يقرىء القرآن به، قال، وأنشدين ملا لقيته بيتاً واحداً، حيتوي على حروف املعجم، وهو

  مذ سخطت عض على اإلبط... قد ضم نصر وشكا بثه 
  مشيخته

ي احلجار، والشيخ احملدث أبو أخذ باملشرق عن مجاعة، منهم شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب طالب الدمشق
عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد الشريازي ابن مجيل، قرأ عليه كتاب ابن احلاجب، وحدثه به عن مؤلفه، وقرأ على 
الشيخني املقريني اجلليلني؛ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اخلالق املعروف بابن الضايع وأيب عبد اهللا بن يعقوب اجلراش 

الكتب احلديثية وغريها، ومسع عليهما كتاب الشاطبية وحدثاه هبا معاً عن املقري أيب احلسن علي  املقدسي، مجلة من



  .كمال الدين بن شجاع العباسي الضرير، عن صهره مؤلفها
  تواليفه

  له يف القراءات تقييد حسن مساه الشايف يف اختصار التيسري الكايف: قال
  وفاته

  .تويف أيام الطاعون العام ببلده
  خضر ابن

يعرف سلفه ببين . قاسم بن خضر بن حممد العامري يكىن أبا القاسم، ويعرف بابن خضر هكذا، دون تعريف
  .عمرون من أهل أملرية

  حاله
وهو أقدم . من خط شيخنا أيب الربكات، كان هذا الشيخ من وجوه أملرية، وممن تصرف سلفه يف خطة القضاء هبا

ان شيخاً عفيفاً من رجال اجلد، ضيق العطن، سريع الغضب، غيوراً على وك. خطيب أدركته بسين جبامعها األعظم
ملا مات رفيقه يف الصال واخلطبة، الشيخ الشهري عند العامة، ثالث اثنني، اخلراسي . تلك اخلطة، ال حيلى بعينه أحد

ا العمل، فقال يكتب والنطية، أبو عبد اهللا بن الضايع، فكل من عرض عليه أن يكون معه أباه، فقال أهل البلد، فم
إىل أيب القاسم ابن احلاج إىل سبتة، ليأيت إىل أرض سلفه، ويكون رفيقي يف الصالة واخلطبة، يعين عمي، فكتب إليه 

بذلك، فكانت املسألة عند اآلخر، أهون من أن جييب على الكتاب، ولو باإلباية، فبقي األمر إىل أن قدم معه الشيخ 
حلسن بن فرحون البلفيقي، فلم جيد فيه قادحاً إال كونه ليس من أهل البلد، فبقي الصاحل اخلطيب املصقع أبو ا
قال الشيخ أخربتين جديت عائشة بنت حيىي بن خليل، قالت، كان الرجل الصاحل، أبو : مرافقاً له إىل حني وفاته غريبة

ال له من يكون خطيب أملرية جعفر بن مكنون خال قاسم بن خضر هذا، فرآه يلعب مع الصبيان يف أزقة أملرية، فق
  .يلعب، فبقيت يف حفظه إىل أن ويل اخلطابة

  وفاته
  تويف يف صفر من عام ثالثة وسبعماية، وكانت جنازته مشهودة

  حرف السني

  سوار بن محدون

  بن عبده بن زهري بن ديسم بن قديدة بن هنيدة

رية قربسانة من إقليم البالط من قرى وكان علماً من أعالم العرب، وصاحب لواء قيس باألندلس، ونزل جده بق
  .غرناطة، وهبا أنسل ولده، ومل يزالوا أعالماً، إىل أن ظهر سوار هذا منهم يف الفتنة

  حاله وبعض آثاره وحروبه
وكان . قال أبو القاسم، كان سوار هذا بعيد الصيت، رفيع الذكر، شجاعاً، حمباً يف الظهور، حامي العرب وناصرهم

خوة، مثله يف الشجاعة، حضروا معه يف احلروب يف الفتنة، وهو الذي بىن املدينة احلمراء بالليل، له أربعة من اإل
والشمع تزهر لعرب الفحص، وبىن مدينة وادي آش لبين سامي، وبىن مدينة منتيشة لبين عطاف، وبىن مدينة بسطة 

العرب بسوار ونصره، ملا أبقى العجم ولوال أن اهللا من على . لبين قحطبة، وبين مسرية، وبين كورة جيان للعرب



  .وأنسل سوار، عبد العزيز املقتول مبنتشافر، وعبد الرؤوف وعبد امللك. واملولدون منهم أحداً
  مبدأ أمره وحروبه وشعره

قال أمحد بن عيسى بعد اختصار، يف صدر هذه السنة، يعين سنة مخس وسبعني ومائتني، ثار سوار بن محدون بناحية 
كورة إلبرية، وانضوت إليه العرب، قام على تفئة مهلك حيىي بن صقالة أمريهم، قتيل املساملة واملولدين،  الرباجلة من

فطلب بثأره، وكثرت أتباعه، واعترت العرب له، وقصد جبمعه إىل ست شافر، وبه من عدوه املذكورين حنو من 
وغنم، وتنادوا لقتاله يف مجوع عظيمة، وطاف على حصوهنم فافتتحها، وقتل . ستة آالف رجل نازهلم حىت قهرهم

عليها جعد بن عبد الغافر عامل األمري عبد اهللا، وبرز إليهم فيمن برز، وناشبهم احلرب، فاهنزموا فقتل منهم خلق 
وغلظ، واستند . حرزوا بسبعة آالف، وأسر جعد، ومن عليه وأطلقه، وكانت وقيعته األوىل هذه تعرف بوقيعة جعد

وكانت العرب يتألبون على املولدين، إىل أن عزل األمري جعداً عن . بالعرب من مدينة إلبريةإىل حصن غرناطة، 
الكورة إرضاًء لسوار، فأظهر عند ذلك الطاعة، وغزا احلصون الراجعة إىل ابن حفصون فأوقع هبم، فهامجهم، 

يف عدده القليل من عبيده، واجتمعت عليه كلمتهم، فقصدوه وحصروه بغرناطة يف حنو عشرين ألفاً، وبرز إليهم 
ورجال بيوتات العرب من أهل إلبرية، ورجعوا من جبل الفخار على تعبئة، يريدون الباب الشرقي من غرناطة، 

وكادهم ملا التحمت احلرب وشب ضرامها، مبا دبره من انسالله يف خلمة من فرسانه، حىت استدبرهم، فحمل 
ن مدداً جاءهم من ورائهم، فولوا منهزمني، وأعمل سوار وأصحابه بشعاره، فانذعروا وانفضوا، فتوهم محاهتم أ

السيوف فيهم إىل باب إلبرية، فيقال إن قتالهم يف هذه الوقيعة الثانية كانوا إثين عشر ألفاً، وهي الوقيعة املعروفة 
إلبرية، وناهض بوقعة املدينة، والذ املولدون بعد هذا بعمر بن حفصون واستدعوه، فوافاهم يف جيش عظيم، ودخل 

وعنده رجاالت عرب الكور الثالث، إلبرية وجيان وريه، واشتد القتال، وجال جيش ابن حفصون جولة، . سواراً
جرح فيها جراحات صعبة، وكاد سوار يأيت عليه، لوال رجال صدقوه الكر واستنقذوه، ومتت عليه اهلزمية، فانقلب 

ذين استجلبوه ما تشعث من عسكره، واستعمل عليهم قائده على عقبه، ونالت احلضرة معرته، فأغرم أهلها ال
وجنح سوار مبا هتيأ له على أعدائه، فاعتلت مهته، وأجلته العرب، وعال يف الناس ذكره، . حفص بن املرة، وانصرف

  :وقال األشعار اجلزلة، فيما هتيأ له على املولدين، وأكثر االفتخار بنفسه، فشهر من قوله يف ذلك
  إذ شاب مفرق مليت وقذايل... يا هنيد موديت  صرم الغواين

  علقت حبال وصاهلا حببايل... وصددن عين يا هنيد وطاملا 
  .وهي طويلة، أكثر فيها الفخر، وأمل باملعىن

  وفاته

وملا انصرف عمر بن حفصون وترك قائده بإلبرية، جهز معه طائفة من خيله، وأقره ملغاورة سوار، ودرك النيل لديه، 
ص جهده، وطلب غرته، فأمكنه اهللا منه، وأنه دنا إليه يوماً، وقد أكمن أكثر خيله، وظهر له مستغرياً وأعمل حف

جبانب من حصنه، فخرج سوار مبادراً من غرناطة ألول الصيحة يف نفر قليل، مل حيترس من احليلة، اليت حيذرها أهل 
إىل إلبرية، فذكر أن الثكاىل من نسايهم قطعن  احلزم، فأصحر لعدوه، وخرجت الكماين من حوله، فقتل وجيء جبثته

وكان قتل سوار يف سنة سبع وسبعني ومايتني، وقتلت العرب بقتل . حلمه مرقاً، وأكلنه حنقاً ملا ناهلن من الثكل
  .سوار، وكل حدها مبا نزل هبا

  سليمن بن احلكم



  بن سليمن بن عبد الرمحن الناصر لدين اهللا اخلليفة بقرطبة

  .أيوب امللقب من األلقاب امللوكية باملستعني باهللا املكىن بأيب
  .معروفة: أوليته
  حاله

ويل اخلالفة غالباً، وقعصاً، ومنازعة، . كان أديباً شاعراً، جمموع خالل فاضلة، أصيل الرأي، راجح العقل، ثبتاً
صر أمد خالفته، لقيام وخلع مث عادت دولته، وجرت له وعليه اهلزامي، على ق. وأوقع بأهل قرطبة وقائع أبادهتم

الرببر بدعوته، وتدويخ البالد بامسه، يف أخبار فيها عربة، دخل يف بعض حركاهتا وهوالهتا املبرية ، إىل أن طحنته 
  رحى الفتنة، وشيكاً عن دنيا غري هنية، وصبابة ليست بسنية

  شعره
  .من شعره يعارض املقطوعة الشهرية املنسوبة للرشيد 

  وأهاب حلظ فواتر األجفان... سناين  عجباً يهاب الليث حد
  منها سوى اإلعراض واهلجران... فأقارع األهوال ال متهيباً 

  زهر الوجوه نواعم األبدان... ومتلكت نفسي ثالث كالدمى 

  من فوق أغصان على كثبان... ككواكب الظلماء حلن لناظري 
  حسناً وهذي أخت غصن البان... هذي اهلالل وتلك أخت املشتري 

  فقضى بسلطان على سلطان... كمت فيهن السلو إىل اهلوى حا
  يف عز ملكي كاألسري العان... فأحبن من قليب احلمى وتركنين 

  ذل اهلوى عزٌّ وملٌك ثان... ال تعذلوا ملكاً تذلل للهوى 
  مقتله

زحف إليه، ال يقتل  قتله علي بن محود املتقدم الذكر، متويل األمر بعده، صرباً بديه، بدم هشام املؤيد، وقال ملا
  .الزلطان إال الزلطان، يعين السلطان، إذ كان بربري اللسان، وذلك يف أخريات احملرم من سنة سبع وأربع ماية

  سليمان بن عبد الرمحن

  بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان

  .يكىن أبا أيوب
  حاله

 أبوه بقصر قرطبة، وهشام وأبو أيوب هذا غائبان، وكل ابنه وملا تويف. كان شهماً جريئاً، أنوفاً شجاعاً، ديناً فاضالً
عبد اهللا، املعروف بالبلنسي، وقال من سبق إليك من أخويك، فارم إليه باخلامت، فإن سبق إليك هشام، فله فضل 

فقدم هشام . ك سليمن، فله فضل دينه وجندته، وحب الشاميني لهفإن سبق إلي. دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه
واتصل ذلك بسليمن، فأخذ لنفسه البيعة بطليطلة، وما اتصل هبا، ودعا إىل . من ماردة، وتوىل اخلالفة قبل سليمن

ز البحر عن وواضع أخاه احلرب غري ما مرة، جتري عليه يف كلها اهلزامي، إىل أن تربم بنفسه، وأجا........... نفسه 



وملا صار األمر للحكم بن هشام، عاد إىل األندلس . عهد إىل ستني ألفاً بذلت له، واستقر بأهله وولده ببالد الرببر
ويف سنة أربع ومثانني . سنة اثنتني ومثانني ومائة، وكان اللقاء يف شوال منها، فاهنزم سليمان، مث عاد للقاء فاهنزم

والتقى هبا معه احلكم، ودام القتال أياماً، حىت هم احلكم باهلزمية، مث اهنزم سليمن، حشد، واحتل جبيان مث بإلبرية، 
وبالتقاء احلكم وعمه سليمن بإلبرية وأحوزاها، إستحقا . وقتل يف املعركة بشٌر كثري، وأفلت سليمن إىل جهة ماردة

  .الذكر هنا على الشرط املعروف
  وفاته

قتل يف سنة . سليمن، فأسره وأتاه به، فأمر بقتله، وبعث برأسه إىل قرطبةوبعث احلكم أصبغ بن عبد اهللا يف طلب 
  .مخس ومثانني بعدها

  سعيد بن سليمان بن جودي

  السعدي

  حاله

كان سعيد بن سليمن صديق سوار، فغصبت العرب اإلمارة به بعده، وعلقت به، فقام بأمرها وضم نشرها، وكان 
ع فروسيته يف فنون من العلم، وحتقق بضروب من اآلداب، فاغتدى أديباً شجاعاً بطالً، فارساً جمرباً، قد تصرف م

  .حنريراً، وشاعراً حمسناً، واتصل قيامه بأمر العرب إىل أن قتل
  شعره

  :ومن شعره يف وقيعة سوار باملولدين قوله من قصيدة طويلة
  منكم كل مارق وعنيد... قد طلبنا بثأرنا فقتلنا 

  ن كان حكم اهللا باملردودأ... قد قتلناكم بيحىي وما 
  مل يكونوا جلارهم بقعود... هجتم يا بين العبيد ليوثاً 

  تلظى عليكم بالوقود... فاصطلوا حرها وحد سيوف 
  فئةً سادةً كمثل األسود... حاكٌم ماجٌد يقود إليكم 
  ما مثله من عميد... مهذٌب من نزار وعميٌد 

  قبل املهودأخذوا بالعهود ... يطلب الثأر بابن قوم كرام 
  غري عان فقده مصفود... فاستباح احلما مل يبق منها 

  يعدل قتل الكرمي قتل العبيد... قد قتلنا منكم ألوفاً فما 
  مل يكن قتله برأي سديد... مثلوه ملا أضاف إليهم 
  وفعال العبيد غري محيد... قتلته عبيد سوٍء لئاٌم 

  م لسعودال وال كان جده... مل يصيبوا الرشاد فيما أتوه 
  بعد مينيٍ قد أكدت وعهود... قد غدرمت به بين اللؤم من 

  ما كان بالنكس ال وال الرعديد... فلئن كان قتله غدرةً 
  ومالذاً وعصمة املقصود... كان ليثاً حيمي احلروب وحصناً 



  والبأس وجوٌد ما مثله جود... كان فيه التقى مع احللم 
  ت كل جميدقدمياً وف... عالٍ جمد األجماد بعدك 

  حيث جيزي الثواب كل شهيد... فجزاك اإلله جنة عدن 
  مقتله

قال املالحي، كان من األعالم، وعد يف الشعراء والفرسان واخلطباء والبلغاء، خطب بني يدي اخلليفة املنذر، وهو 
طب خطبة بليغة، خ. حدث، أول ما أفضت اخلالفة إليه، وعليه قباء خز، وقد تنكب قوساً عربية، والكنانة بني يديه

. وصلها بشعر حسن، ومل يزال اللوا يتردد عليه يف العز واملقام، وخيطب يف أعلى املنرب يف املسجد اجلامع بإلبرية
وسجل له اخلليفة عبد اهللا على الكورة، إىل أن هم بالقيام على بين أمية عندما اشتدت شكيمته، وظهر على عمر بن 

عليه احليلة ألجلها بدار يهودية، إذ كان منحطاً يف هوى نفسه، فطاح يف ذي  حفصون إىل أن قتل بسبب امرأ، متت
  .قعدة سنة أربع ومثانني ومايتني، وصار أمر العرب بعده إىل حممد بن أضحى حسبما يتقرر يف مكانه

  ومن ترمجة األعيان والوزراء واألماثل والكرباء

  سهل بن حممد بن سهل

  الك األزديبن مالك بن أمحد بن إبراهيم بن م

قال أبو جعفر بن مسعدة، كان رأس الفقهاء وخطيب . صدر هذا البيت، وياقوتة هذا العقد، يكىن أبا احلسن
تفنن يف ضروب من العلم، وباجلملة فحاله ووصفه يف أقطار الدنيا، ال جيمله . اخلطباء البلغاء، وخامتة رجال األندلس

  سمح برجل حاز الكمال مثلهأحد، فحدث عن البحر وال حرج، ضن الزمان أن ي
  حاله

قال ابن عبد امللك، كان من أعيان مصره، وأفضل أهل عصره، تفنناً يف العلوم، وبراعة يف املنثور واملنظوم، حمدثاً 
ضابطاً، عدالً ثقة ثبتاً، حافظاً للقرآن العظيم، جموداً له، متقناً يف العربية، وافر النصيب من الفقه وأصوله، كاتباً 

له يف ذلك أخبار مستظرفة متناقلة، ذا جدة . للنظم يف معرب الكالم وهزله، ظريف الدعابة، مليح التندير جميداً
ويسار، متني الدين، تام الفضل، واسع املعروف، عميم اإلحسان، تصدق عند القرب من وفاته جبملة كبرية من ماله 

  .ورباعه، وله وفادةٌ على مراكش
  مشيخته

 عبد اهللا بن عروس، وخال أمه أيب بكر حيىي بن حممد بن عروس، وأيب جعفر بن حكم، وأيب روى ببلده عن خاله أيب
ومبالقة عن أيب زيد السهيلي، وأيب عبد اهللا . احلسن بن كوثر، وأيب خالد بن رفاعة، وأيب حممد عبد املنعم بن الفرس

وبإشبيلية عن أيب بكر بن اجلد، وأيب عبد اهللا . ومبرسية عن أيب عبد اهللا ابن محيد، وأيب القاسم بن حبيش. بن الفخار
قرأ عليهم ومسع، . بن زرقون، وأبوي عبد اهللا بن العباس بن مضاء، واجلراوي الشاعر، وأيب الوليد بن رشد

ومن أهل . وأجاز له من أهل األندلس أبو حممد عبد اهللا نزيل سبتة، وعبد احلق بن اخلراط نزيل جباية. وأجازوا له
عة، منهم إمسعيل بن علي بن إبراهيم اجلراوي، وبركات بن إبراهيم اخلشوعي أبو الطاهر، وعبد الرمحن املشرق مجا

  .ابن سالمة بن علي القضاعي، وغريهم ممن يطول ذكرهم



روى عنه أبو جعفر بن خلف، والطوسي، وابن سعيد القزاز، وأبو احلسن العنسي، وأبو عبد اهللا بن : من روى عنه
وابن اجلنان، وأبو حممد عبد الرمحن بن طلحية، وأبو حممد بن هرون، وأبو القاسم ابن نبيل، وأبو  أيب بكر الربي،

يعقوب بن إبراهيم بن عقاب، وأبو جعفر الطباع، وأبو احلجاج بن حكم، وأبو احلسن الرعيين، وأبو علي بن 
  .الناظر، وغريهم
  :أيب زيد الفزاري ويكفي منه قول. واجملال يف هذا فسيح: ثناء األعالم عليه

  بثنيات املسالك... عجباً للناس تاهوا 
  وهم ليسوا هنالك... وصفوا بالفضل قوماً 

  صح عن سهل بن مالك... كثر النقل ولكن 
  شعره

  :وشعره كثري مما ينخرط يف سلك اجليد فمن ذلك قوله
  وليلك عن نوم الرفاهة يصبح... هنارك يف حبر السفاهة يسبح 

  من العمل الزاكي دليل مصحح... وليس إزاءها ويف لفظك الدعوى 
  ففي كل جزٍء من حديثك تفصح... إذا مل توافق قولةً منك فعلةً 

  طريق اهلوينا يف سلوكك أوضح... تنح عن الغايات لست من أهلها 
  ففي أي سن بعد ذلك تصلح... إذا كنت يف سن البىن غري صاحل 
  ملزكي عندها واجملرحيصيب ا... إىل كم أماشيها على الرغم غاية 
  يف عني الشيبان وتقبح... وعليها أال تنو وال تىن فتحسن 

  واقرع أبواب الرشاد فتفتح... عسى وطٌر مونٌق فالتمس الرضا 
  وفضلك يا موالي يعفو ويصفح... فقد ساء ظين بالذي نا أهله 

  :وقال يف تشييع بعض الفقهاء من غرض األمداح
  ومن خليفتها عزٌّ وتقريب... يلقاك من كل من يلقاك ترحيب 
  على مفرق اجلوزاء ترتيب... وتصطفيك إىل أحوازها رتب هلا 

  كأن تركك لألسباب تسبيب... تأيت إليك بال سعي بال سبب 
  إىل غنائك تصعيد وتصويب... من كل مشغوفٍة باحلسن دام هلا 
  وحظها منك إعراض وتقطيب... يلقاك بالبشر واإلقبال خاطبها 

  كأن زهدك فيها عنك ترغيب... رغب عنها وهي راغبة ما زلت ت
  إىل لقايك إرجاٌء وتقريب... فاهنض إليها فلو تستطيع كان هلا 

  عذب الزالل وللباغني تعذيب... حيىي وحتىي فللباغي مواهبها 
  حىت تالقي عليها الشاة والذيب... سارت على العدل واإلحسان سريهتا 

  وال سبتها املطايا واجلالبيب.. .مل تصبها لذة الدنيا وزخرفها 
  فهمها البيض واجلرد السالهيب... إذا أهم بين الدنيا نعيمهم 

  على أفق األفالك تطنيب... فوق الكواكب مضروٌب سرادقها 
  كأهنا لك يف املشروب شريب... كرعت يف ظلها الصايف بسلسلها 



  بيبسهٌم إىل طلب العليا طبا... يف قبية من بين اآلمال قد قرعت 
  وإن مسعنا كالماً فهو تأديب... إذا حضرنا طعاماً فهي مأدبة 
  أعالق مالٍ وأغالق وهتذيب... ومن يلذ بأيب إسحاق كان له 
  إن ناب خطب فمن جدواه تأنيب... يا ملد السر من قليب ويا ملكاً 

  وقد أضر هبا بعٌد وتغريب... هب القرار آلمالٍ مسافرة 
  بسطٌ وقبٌض وترغيٌب وترهيب... ففي ميينك وهاباً ومنتظماً 

  من تراب األرض تتريب... وما يصر كتاباً راق منظره إن ناله 
  مثلٌ وإن طال تنقٌري وتنقيب... لك السيادة ال يلقى لسؤددها 
  عدل كما اعتدلت فيه األنابيب... عزٌم كحد سنان الرمح يصحبه 
  وذكر فضلك لألرواح تشبيب... كمال نفسك لألرواح تكملة 

  بنفحة الطيب يدري أنه طيب... عرف ذاتك كاٍف يف تعرفنا و
  رحب اجملال ولألحلان تطريب... إذا ذكرت فلألشعار مضطرب 

  يهابك الدهر والشبان والشيب... سر حيث شيت موىف من مكارمها 
  هلا على أفق األمالك تطنيب... يف غرة ختنق األيام جدهتا 

  :تة بعد وصوله من مراكش، وهو مما طار من شعرهومن منط النسيب واألوصاف قوله وهو بسب
  والقلب يرجو أن حتول حاله... ملا حططت بسبتة قتب النوى 

  يبدي اخلفي من األمور صقاله... واجلو مصقول األدمي كأمنا 
  والبحر مينع أن يصاد غزاله... عانيت من بلد اجلزيرة مسكناً 

  عز منالهوقد قربت مسافته و... كالشكل يف املرآة تبصره 
  :ومن شعره قوله رمحه اهللا

  فشمت أقاحاً وارتشفت عقارا... تبسم واستأثرت منه بقبلة 
  كما ستر الليل البهيم هنارا... ومر فأيدى الريح ترسل شعره 

  كما رعت بالزجر الغراب فطارا... فيا لك ليالً بالكثيب قطعته 
  ارافتقدح يف فحم الظالم شر... تغص بنا زهر الكواكب غريةً 

  :ومن ذلك قوله
  دعاين داعيه إىل البني والشت... وملا رأيت الصبح هب نسيمه 

  فقالت معاذ اهللا تفضحين أخت... وقلت أخاف الشمس تفضح سرنا 
  :ومن احلكم وأبيات األمثال قوله رمحة اهللا عليه

  من كان ذا بلد أو كان ذا ولد... منغص العيش ال يأوي إىل دعة 

  سكىن مكاٍن ومل تسكن إىل أحد... ترض مهته  والساكن النفس من مل
  :ومن شعره

  مذهب أثناء املروج صقيل... وال مثل يوم قد نعمنا حبسنه 
  بسري صحيح واصفرار عليل... إىل أن بدت مشس النهار تروعنا 



  وأذن باقي نورها برحيل... وملا توارت مشسه حبجاهبا 
  لفقد خليل كقليب مسودٌّ... وغابت فكان األفق عند مغيبها 

  فمزق سربال الدجا بفتيل... أتانا هبا صفراً يسطع نورها 
  مبشبه مشسٍ يف شبيه أصيل... فردت علينا مشسنا وأصيلنا 

  :ومن نثره قوله خياطب بين أيب الوليد بن رشد، تعزيةً يف أبيهم، واستفتحه هبذه األبيات
  هوصولٌ وأحداث الزمان تعوق... أال ليت شعري هل لطالب غاية 

  تبني خافيه وبان طريقه... مضى علم العلم الذي ببيانه 
  بعيٌد عن الشطني منه غريقه... أخالئي إين من دموعي بزاخرٍ 
  بأن مصاباً مثل هذا أطيقه... وما كان ظين قبل فقد أبيكم 
  أبناؤه أم دهره أم صديقه... ومل أدر من أشقى الثالثة بعده 
  قن أن املوت حنن نذوقهتي... ومن شاهد األحوال بعد مماته 

  علينا قضىي أن ال تويف حقوقه... رجوعاً إىل الصرب اجلميل فحقه 
  أهنيه قرباً من جوارٍ يروقه... أعزيكم يف البعد عنه فإنين 
  ويف العامل العلوي كان رفيقه... فما كان فينا منه إال مكانه 

ها، واملطامع هل ثبت على قطب مدارها، والفجائع أغري إيه عن املدامع هال تال احندار الدمعة احندار الدمعة احندار
دارٍ بين رشد دارها، فإنه حديث أتعاطاه مسكراً، وأستريح اهللا مفكراً، وابثه باعثاً على األشجان مذكراً، وال أقول 

هلا، كفا وقد ذهب الواخذ الذي كنت تتالىف، وال أستشعر صرباً، وقد حل نور العلم قرباً، بل أغرق األجفان مبا
مث أهتالك هتالك اجملنون، وأستجري من . وأستدعي األحزان بالشهري من أمسائها، واستوهب األشجان غمرة غماهتا

احلياة بريب املنون، وأنافر السلوة منافرة وسواس الظنون، وال عتب، فإذا خامر الواله جزعه، فإىل نصرة املدامع 
أما أنا . له، ومن قال إن الصرب أوىل، وليته من ذلك ما توىلمفزعه، وإذا ضعف احتماله، فإىل غمرة اإلغماء مآ

فأستعيذ من هذا املقام وأستعفيه، وأنزه نفس الوفا عن احللول فيه، فإنه مىت بقي للصرب مكان، ففي حمل احلزن 
ب الذي هو اخلط. لقبول ما يقاومه إمكان، وقد خان اإلخاء وجهل الوفاء، من رام قلبه السلو، وألفت عينه اإلغفاء

فحقنا أن نتجاوز . يقي اهلجود وألزم أعني الثقلني، وبه أعظم الدهر املصاب، وفيه أخطأ سهم املنية حني أصاب
اجليوب إىل القلوب، ونتغلب إذا غالبنا احلزن بصفة املغلوب، وإذا كان الدهر السالب، فال غضاضة على 

ه حكمه، ونشاهد بعني البصرية سيمه، فأجدمها يكفان املسلوب، أستغفر اهللا، قفا نتذكر من مفقودنا رضي اهللا عن
من واكف الدمع دميه، ويقولون عندي آسة املصاب، ومزامحة األوصاب، أمران وقع، فقد ضر فوق ما نفع، فإنه ال 

أمل احلزن شفاه، وال حق املصيبة وفاه، وال الذاهب الفايت استرجعه وتالفاه، فرمبا جنحت إىل الصرب ال رغبة فيه، 
إيثاراً ملقصده وتشيعاً لتصافيه، فأستروح راحية السلو، وأحنط قاب قوسني أو أدىن عن سدرة ذلك العلو، وأقف  بل

فأبكي بكا النساء، وأصرب صرب الرؤساء، وأحرز رزايا . مبقام الدهش بني معىن احلزن املستحكم، ولفظ القرا املتلو
فالدهر يسترجع ما وهب، . د، وحنل تتعاقب على حنل اجلودالفضالء، بفضل رزايا األخساء، موازنة بني هذا الوجو

. وإذا حتقق عدم ثباته، وعدم استرجاعه جلميع هباته، كان املتعرض لكثريه، حمالً لتأثريه. كان الصفراء أو الذهب
ة آالفها، فال غرو أن دمهكم الرزء مورد الفلك الدابر منه اجلزأ، فطاملا بتم ترضعكم احلكمة أخالقها، وهتبكم اخلالف

وإذا صحيت العقول، وضن مبا لديه املعقول، وصارت األذهان إىل حيث ال تتصور . وتؤملكم األيام خالفها



أظننتم أن . األلسنة، حبيث ال تقول، وردمت معيناً، ووجدمت معيناً، وافتضضتموها كمثل اللؤلؤ املكنون صوراً عيناً
وسى ذلك السنام، لشد ما شيدمت البناء، وألزمتم اتباع األب األبناء، عني اهللا تنام، أم رمتم أن يكو صرحاً إىل إله م

ومن علت يف عالها قدم ترقيه، ومل يصب . حىت غرق األول يف اآلخر، وصار السلف على ضخامته أقل املفاخر
نه حني هذا أبوكم رضي اهللا ع. بكماله عيناً حيفظ من عني العلن ويقيه، فكثرياً ما يأتيه حمذوره من جهة توقيه

استكمل، فعرف الضار والشايف، وتعذرت صفات كماله على احلرف النايف، فيا هللا لفظة أواليها، وأتبعها زفرة 
تليها، لقد حبثت األيام عن حتفها بظلفها، وسعت على قدمها إىل رغم أنفها، فمن لبث الوصل، ولرعى الوسايل، 

اللهم صربنا على فقد األنس . يكن املسئول بأعلم من السائلوإىل من يلجأ يف مشكالت املسايل، ومن اجمليب إذا مل 
. بالعلم، وأدلنا من خفوف الوله بوقار احللم، وأخلفه يف بنيه وعامة أهليه، بشبيه ما أوليته يف جوارك املقدس وتوليه

. م بنقصه األشياءأعتذر من اختاذ الشيء من الكال. وإليكم أيها اإلخوة األولياء، والعلية الذين عليهم قصرت العلياء
فقد خان يف هذا الزمان، حىت اللسان، وفقد منه حىت احلسان، وليس لتأبني حممد صلى اهللا عليه وسلم إال حسان، 

ولذلك عدلت إىل اإلجياز، . وإىل التقصري يف حق رزئكم الكبري نصري يف الروية واالرجتال. فالعذر منفسح اجملال
وأما . ومبلغ النفس عذرها مع العجز كالصابر لإلعجاز. وضع ضرباً من اجملازواعتقدت يف إرسال القول يف هذا امل

حسن العزاء على تعاقب هذه األرزاء، فأمر ال أهبه، بل أستجديه، وال أذكركم به، ونفس صربكم متوغلة فيه، 
سلفاً، وال لد  ويذكر بطرق الرشاد، جعل اهللا منكم آلبايكم خلفاً، وأبقى منكم ألبنائكم. فسواكم يلهم لإلرشاد
  .والسالم. لكم الوجود بعده تلفاً

  حمنته

امتحن رمحه اهللا بالتغريب عن وطنه، لبغي بعض حسدته عليه، فأسكن مبرسية مدة طويلة، إىل أن هلك بأملرية األمري 
 فسرح أبو احلسن بن سهل. أبو عبد اهللا حممد ابن يوسف بن هود، آخر مجادى األوىل سنة مخس وثالثني وستماية

  .إىل بلده يف رمضان من هذه السنة
  :ومن شعره يف ذلك احلال مما يدل على بعد شأوه ورفعة مهته، قوله

  وتأىب مهوم العارفني عن الدفع... الدمع مهى عن جوانب مهيت 
  وصرف الليايل واحلوادث يف مجع... وألتمس العتىب وحيداً وغاييت 

  من كرم الطبع رزقته النفس... وإين من حزمي وعزمي ومهيت وما 
  فيثبت نوراً يف كواكبها السبع... لفي منصب تعلو السماء مساته 

  تراٌب لنعلي أو غبار على سبع... عال صرف دهري إذ عال فإذا به 
  صروف الليايل كي متزق يل درع... تدرعت بالصرب اجلميل وأجلبت 
  وال حلمت أصلي وال حضرت فرع... فما مللت قليب وال قبضت يدي 

  وإن زحفت يل ال يضيق هبا ذرع... رضت يل ال يفوه هبا فمي فإن ع
قال أبو . ويف هذه األبيات تأنيث السبعة الكواكب، وحكمها التذكري، وذلك إما لتأويل بعد أو غفلة، فلينظره

  :احلسن الرعيين، ودخلت عليه مبرسية، وبني يديه مشامة زهر، فأنشدين لنفسه
  كنه عند احلقيقة طيبول... وحامل طيبٍ مل يطيب بطيبه 

  فمن صفتيه زاهٌر ورطيب... تألف من أغصان زهره 
  حبيٌب على طول النوى وحبيب... تعانقت األغصان فيه كما التقى 



  إىل كبريٍ يف الوجود عجيب... وإن الذي أدناه دون فراقه 
  وكل غريب للغريب نسيب... مناسبةٌ للبني كان انتساهبا 

  وباليوم يف دار الغريب غريب.. .فباألمس يف إسحاره وبداره 
  تواليفه

وله تعاليق جليلة على كتاب املستصفى . صنف يف العربية كتاباً مفيداً، رتب الكالم فيه على أبواب كتاب سيبويه
  .وكالمه اهلزيل ظريف شهري. يف أصول الفقه، وديوان شعر كبري

  مولده
  .عام تسعة ومخسني ومخسماية

  وفاته
وزعم ابن األبار أن وفاته كانت سنة أربعني وستماية، . ي قعدة سنة تسع وثالثني وستمايةتويف بغرناطة منتصف ذ

قال ابن عبد امللك، وكان كرمي النفس، فاضل، الطبع، نزيه اهلمة، حصيف . ودفن مبقربة شقستر. وليس بصحيح
  .الرأي، شريف الطباع، وجيهاً، مربوراً، معظماً عند اخلاصة والعامة

تب إىل بنيه يعزيهم يف مصاهبم بفقده، وحيضهم على الصرب من بعده، تلميذه الكاتب الرييس أبو عبد من رثاه ممن ك
  :اهللا بن اجلنان

  فدعوين مجيل الصرب دعوة آفك... دعوين وستكاب الدموع السوابك 
  خلعن على األنوار ثوب احلوالك... أصٌرب مجيل يف قبيح حوادث 

  من شيمة الدنيا تنكر فاركو... تنكرت الدنيا على الدين ضلة 
  فتلك وهذي هالك يف املهالك... فصبحنا حكم الردى بردائه 
  شريكي غماز يف تالً متدارك... عفا طللٌ منها ومنه فأصبحنا 

  وال حجة هتدي حبجة سالك... فال هبجةٌ تبدي مسرة ناظر 
  بأمرٍ دها سري النجوم السوابك... وما انتظم األمران إال ليؤذنا 

  يكفي فناً للفنا بواشك... نشور الوجود انتظاره وإن مل
  بأن انقراض العلم أصل املهالك... أما قد علمنا والعقول شواهد 
  فما اهللا للدهر اجلهول ببارك... إذا أهلك اهللا العلوم وأهلها 

  وما اجلسم بعد الروح باملتماسك... هل العلم إال الروح واخللق جثة 
  سوى حادث يف عامل ذي مدارك... دثٌ وما راعين يف عامل الكون حا

  أمتم ما أبقى إلمسي بعد مالك... لذلك ما أبكي كأين متيم 
  مصايب بالفياض سهل بن مالك... وسهلٌ عندي أن أرى احلزن مالكي 

  كتقليد رأي الشافعي ومالك... إمام هدًى كنا نقلد رأيه 

  ئكبساحل دارات العماد احلوا... غمام سدًى كنا عهدنا مساحه 
  مباين معالٍ يف السماء سوامك... أحقاً قضى اجلالل وقوضت 
  وعمر قٌرب مفرد بالدكاك... وأقفر يف جنٍد من اجملد ربعه 



  وغيض فجرٌ يف يدي متالحك... وغب طوٌد يف صعيد مبلحد 
  من اخلطب يردى بالشموس الدوالك... ووارى مشس املعارف غيهٌب 
  ه هبلك الدواهي الدواهكتف... إال أيها الناعي لك الثكل ال 
  فكم ماحلٌ من قبل فيه وماحك... لعلك يف نعي العال متكذب 
  تواتر أخبارٍ وصدق مالك... يكذهبم يا ليت أنك مثلهم 

  ويا قبحه والصدق بادي املسالك... فيا حسن ذاك القول إذ بان كذبه 
  خمافة تصديق الظنون األوافك... ملقدارٍ جفوا فيه وقليب راجٌف 

  فأبدوا على نغص هو متمالك... كمال الفضل كان يسومهم كأن 
  كما استبطأ فاتك... كأهنم يستبطون أيومةً 

  كعارض عاد للتجلد عارك... كأهنم مستمطرون لعارض 
  تضعضع ركن الصابراملتمالك... بلى إهنم قد أرهصوا لرزية 

  فهل بعده للصرب صولة فاتك... فقد كان ما قد أنذروا بوقوعه 
  رمى عن قسي لليايل عواتك... صيب للقلوب بسيد مصاب م

  بأدمعها اخلضراء ذات اجلمايك... بكت حسنها الغرباء فيه فأسعدت 
  هبنت مباك أو هبتم مضاحك... على علم اإلسالم قامت نوادب 
  ومكرمة ناحت ألكرم هالك... فمن سنة سنت على الرأس ترهبا 

  ح من الليل حالكإذا قام يف جن... ومن آية تبكي بنور صبحها 
  السلسال يف األرض سالك... ومن حكمة تبكي لفقد مفجر لينبوعها 

  ومن ملنيخٍ عند تلك املبارك... فيا أسفي من للهوى ورسومه 
  ومينع من متزيقه كف هاتك... ومن للواء الشرع يرفع خفضه 

  ويقبس منه النور غري متارك... ومن لكتاب اهللا يدرس وحيه 
  يبني هبا يف فهمه ومتارك... ى وماجد ومن حلديث املصطف

  ومن ذا يزيح الشك عن متشابك... ومن ذا يزيل اللبس يف متشابه 
  فصارت طوال الشمس مثل النيازك... ومن للرياع املصفر طابت بكفه 
  فجابت إىل األمالك سبل املسالك... ومن للرقاع البيض طابت بطيبه 

  من جناح املدارك تغص لقس... ومن ملقام احلفل يصدع باليت 
  إلبريزه التربيز ال للسبايك... ومن ملقال كالنضار خيلص 
  فعال وإن تنشر فمسكة فارك... ومن لفعال إن ذكرت بناه 

  ضربن بقدحٍ يف عتاب الضرايك... ومن خلاللٍ كرمت وضراير 
  ففي طيه فضل الفضيل ومالك... ومن لشعار الزهد أخفى بالفنا 

  إذا اختلطت ساداته بالصعالك... وبه ومن لشعاب اجملد أو لشع
  فما بعد سهلٍ يف العلى من مشارك... أال ليس من فاكفف عويلك أو فرد 

  لعمري يف الذرى واجلوارك... أصبنا فياهللا فيه وإمنا أصبنا 



  فال دوران بل قطب املدارك... فناد بأفالك احملامد اقصري 
  نايا ال بوطىء السنابكبوطىء امل... وصح يالبناء اليوم أقويت منزالً 

  مثانني حوالً كالعدو املضاحك... على هذه حام احلمام حملقاً 
  وحاربه إذ جاز ضنك املعارك... فسامله يف معرك املوت خادعاً 

  حمرك جيش ناهب العيش ناهك... طواك الردى مهما يساكن فإنه 
  ومل يأل عن خوٍن حلايزٍ ومالك... نبا سبا قدماً وهي السكاسك 

  وألقى الربايا بالرغم فوق الربامك... ىن من أبناء الربايا مجوعها وأف
  للناس ناس للتقى أو بناسك... سواٌء لديه أن يصول بقلبك من 

  ألعيي على املختار جنل العواتك... ولو أنه أرعى على ذي كرامة 
  راع نوحاً يف السنني الدكاك... ولو راعه عمٌر تكامل ألفه ملا 

  خلقنا ألرحاء املنون الرامك... وام وإمنا وما من سبيل للد
  ندا عموم يف غموم موالك... فيا آل سهل أو بنيه خمصصاً 

  أمانع صربي لن يلني عزايك... أعندكم أين ملا قد عراكم 
  علي ولكن عادة الرمالك... فكيف أعزي والتعزي حمرم 
  لتجريع صابٍ من مصاب مواعك... فإن فرٌح يبدو فذلك تكره 

  توابة يف مر الرياح السواهك... ن صرباً إهنا حللومكم وإن كا
  بأعلى سنام من ذرى العز نامك... ورثتم سنا ذاك املقدس فارتقوا 

  ومل يلق ملكاً تارك مثل مالك... فلم ميض من أبقى من اجملد إرثه 
  كما جد سري بالقالص الرواتك... أتدرون مل جدت ركاب أبيكم 

  فحن إىل غيضٍ هنالك شابك... تذكر يف أفق السماء قدميه 
  فلم يلب عنه باحلظوظ الركايك... وكل مسا يف حضرة القدس حظه 

  تبوأ داراً يف جوار املاليك... فيا عجبا منا نبكي مهنا 
  بوجه منري بالتباشري ضاحك... يالقيه يف تلك املعاين رفيقه 

  جلسم ثوى حتت الدكادك سادك... فال حتسبوا أن النوى غال روحه 
  رأيتم مقيماً يف أعايل األرايك... فلو أنكم توشفتم مبكانه 

  سحايب يف كثبات مسك عواتك... ينعم يف روض الرضا وجنوده 
  من الرب صحت بالتغين ومناسك... كذلك وعد اهللا يف ذي مناسب 

  ويا روحه سلم عليه وبارك... فيا رمحة الرمحن واىف جنابه 
  صي شجوناً من حديثي هنالكوق... ويا لوعيت سريي إليه برقعيت 

حديث األشجان شجون، ووجوه القراطيس به كوجوه األيام جون، فارعين مسعك، أبثك بثي واكتئايب، وأعرين 
نظرة يف كتايب، لتعلم ما يب، فعندي ضرب األسى جناية، وعلى وردي أطال باغي األسى محايه، وعربيت أبكت من 

ه، ومين تعلمت ذات اهلديل كيف تنوح، وعين أخذت ذات احلسن القطر سجامه، وزفريت أذكت من اجلمر ضرام



كيف تغدو واهلة وتروح، فما مذعورة راعها القناص، وعلق بواحدها حبل اجلهالة فأغوره اخلالص، فهي تتلفت إليه 
، وأوسع واملخافة خلفها وأمامها، وتتلهف عليه فتكاد تواقع فيه محامها، بأخفق ضلوعاً، وأشفق روعاً، وأضيق حماالً

وجاالً، وأشغل باالً، وأشعل بلباالً، بل ما طالها، وقد رآها، ترمي طالها، فوقف حىت كاد يشركها يف احلني، 
مث أفلت وهو يشك يف اإلفالت، ويشكو وحدته يف الفلوات، بأرهب نفساً، . وحيصل من الشرك حتت جناحني

وأضرع لغري األمآت، مىن وقد واىف النبأ العظيم، وأجنب أنساً، وأهلب حشاً، وأغلب توحشاً، وأضيع باملومات، 
وقيل أصيبت الدنيا حببشتها وحسنها، . ونثر اهلدى بكف الردى مشله النظيم، وأصبح يعقوب األحزان وهو كظيم

والديانة مبحسنها وأىب حسنها، فحق على القلوب انفطارها، وعلى العيون أن هتمي قطارها، وعلى الصرب أن ميزق 
أنعي اجليلي السعي، ورزية اجلميل السجية، ووفاة الكرمي . ى الصدر أن يغلق يف وجه السلو بابهجلبابه، وعل

الصفات، وفقد الصميم اجملد، وذهاب السمح الوهاب، وقبض روحاين األرض، وانعدام معىن الناس، واهندام مغشي 
من الكروب وحادثاً، ومصاباً جرع  يا له حادثاً مجع قدمياً. اإليناس، وانكشاف مشس العلم، وانتساف قدس احللم

ال جرم أين شربت من كأسه مستمفضها، وشرقت هبا ومباء دمعي الذي ارفض . أوصاباً واضحى كل به مصاباً
مث أفقت من سكري، ونفقت مبدد . معها، فغالت خلدي، وغالبت جلدي، حىت غبت عين، ومل إدر بآالمي اليت تعين

طاوعين شجوناً يتعاطاه احلمام، فبكيت حىت خشيت أن يعشيين، وغشيت إذ فكري، فراجعين التذكار والتمام، و
غشيين من ذلك أليم ما غشيين، وظلت ألقى انبجاساً للترح يلقيين، فتارة يعنيين، وتارة يبقيين، فلو أن احتدامي 

ذلك بأن قسمة . والتدامي وجفين الدامي، اطلعت على بعضه اخلنساء، لقالت هذه عزمة حزن، ال يستطيعها النساء
املراثي كقسمة املرياث، وللذكران املزية، كان للسرور أو للرزية، على اإلناث، هذا لو وازن مبكى مبكياً، ووارى 
ترايب فلكياً، إنا لنبكي نور علمٍ، وهي تبكي ظلمة جهل، وندبيت حببل يدعى سهل، كان يتفجر منه األهنار، وينهال 

حيسن اجلزع من . ثله وال أريد باملثل سواه، فما كان يف أبناء اجلنس من ساواهجانبه من خشية اهللا أو ينهار، يف م
كل مؤمن تقي، ويقال للمتجلد، ال تنزع الرمحة إال من شقي، فكل جفن بعده جاف، فصاحبه جلف أوصاف، وكل 

فيا . ة أو معدومفؤاد مل تصدع له صفاته، ومل تتغري لفقده صفاته، فمتحقق عند العلماء معلوم، أنه معدود احلجار
ليت شعري يوم ودع للترحال، ودعا حاديه بشد الرحال، كيف كان حاضروه يف تلك احلال، هل استطاعوا معه 

ويا ليت شعري، غذ أفادوا املاء . صرباً، وأطاعوا لتلبيته أمراً، أو ضعف احتماهلم، وقوي يف مفارقة النفوس اعتماهلم
ويا ليست شعري إذا استقل به نعشه . ري ثنايه، أو كفنوه يف غري خاللهطهارة زائدة بغسل جالله، هل حنطوه يف غ

ألشرٍف، ترفرف عليه املليكة ويظلله الرفرف، هل رأوا قبله محلة األطوار على األعواد، وسري الكواكب يف مثل 
، إذ ويا ليت شعري. تلك املواكب، فيأنسوا باإللف، ويرفعوا منكر الطرف، ويدعو لفيض من أثر ذلك الظرف

فهال . ودعوا درة الوجود، صدفة اللحد اجملود، مل أثروا الثرى على نفوسهم، ورضوا األرض مغرباً ألنوار مشوسهم
فيكونوا قد فازوا بقربه، وجازوا فخراً خري . حفروا له بني أحناء الضلوع، وجعلوا الصفيح صريح احلب والولوع

ا هذه املسالك، هل قضوا حق احلزن، وسقوا جوانب الضريح ويا ليت شعري إذا مل يفعلوا ذلك ومل يهتدو. لتربه
من عرباهتم بأمثال املزن، وهل اتصفوا بصفة األسف أو قنعوا منها بأن وصفوها، وهل تالفوا بقايا األنفس، بعد 

يا قدس اهللا مثوى ذلك . فكل أسى ال تذهب النفس عنده، فما هو إال من قبيل التصنع. املفقود األنفس، وأتلفوه
ولو درى الزمن وبنوه، قدر من فقدوه، لوجدوا املفاجي الفاجع، أضعاف ما . ملتوىف، وما أظن اجلزع متم حقه ووىفا

  فقد فقدوا واحداً جامعاً للعوامل، وماجداً رافعاً ألعالم املعايل واملعامل، ومفدى ثقل. وجدوه



نوايح، وال حسنت إال فيه املراثي، كما حسنت له يف الفدا، ونفوس األوداء واألعداء، ومبكًى ما قامت على مثله ال
من يل بلسان يقضي حق ندبته، وجنان . رمحة اهللا عليه ورضوانه، ورحيان اجلنان حيييه به رضوانه. من قبل فيه املدايح

يقضي يقضي مبا فيه إىل جثته وتربته، وقد نبهين حزين عليه وبلدين، ومتلكين حصر احلسرة عليه وتعبدين، وأين يقع 
مييناً لو لبثت يف كهف الروية ثالمثائة سنني، واستمددت سواد ألسنة . هلهل البديه، مما خيفيه مهلهل الثكل ويبديهم

الفصحاء اللسنني، ما كنت يف تأبني ذلك الفصل املبني من احملسنني، إال أين أتيت بالطريف من بيانه والتليد، ورثيت 
ه يف الفدا، ونفوس األوداء واألعداء، ومبكىً :فأنشدت بنيه قوله فيه رشد كماله برثايه كمال ابن رشد أيب الوليد،

رمحة اهللا عليه ورضوانه، . ما قامت على مثله النوايح، وال حسنت إال فيه املراثي، كما حسنت من قبل فيه املدايح
جثته وتربته، وقد من يل بلسان يقضي حق ندبته، وجنان يقضي يقضي مبا فيه إىل . ورحيان اجلنان حيييه به رضوانه

نبهين حزين عليه وبلدين، ومتلكين حصر احلسرة عليه وتعبدين، وأين يقع مهلهل البديه، مما خيفيه مهلهل الثكل 
مييناً لو لبثت يف كهف الروية ثالمثائة سنني، واستمددت سواد ألسنة الفصحاء اللسنني، ما كنت يف تأبني . ويبديه

 أين أتيت بالطريف من بيانه والتليد، ورثيت رشد كماله برثايه كمال ابن رشد ذلك الفصل املبني من احملسنني، إال
  :أيب الوليد، فأنشدت بنيه قوله فيه

  بعيٌد عن الشطني منه غريقه... أخالي إين من دموعي بزاخر 
  بأن مصاباً مثل هذا أطيقه... وما كان ظين قبل فقد أبيكم 
  ه أم دهره أم صديقهأأبناؤ... ومل أدر من أشقى الثالثة بعده 

مث استوفيت تلك األبيات والرسالة، وأجريت بترجيعها من دم الكبد وجنيعها عربايت املسالة، فحينئذ كنت أويف 
ولو أن ما رثي به نفسه الكرمية من ثر إساءته، . املصاب واجبه، وأشفي صدوراً صدية شجية، وقلوباً واجفة واجبة

أثار كامن وجدي بألفاظه املبكية، ومعانيه اليت حتل من مزاد العيون . تهحني رأى احلني مغتصباً حشاشة مكرما
فقد بلغين أنه ملا وقف على ثنية . األوكية، الهب يل رنداً، وأعقبين صفاة تندى، وأطعمين يف أن يعود بكاي زبداً

ره، وقال يا بنيايت، قد املنية، وعرف قرب انتقال الساكن من البنية، مجع بنات فكره، كما مجع شيبة احلمد بنات خد
آن ليومي أن يأيت فهل لكن أن ترينين، فوضعن أكبادهن على الوشج، ورفعن أصواهتن بالنشيج، وأقبلن يرجعن 

األناشيد، ويفجعن القريب والبعيد، حىت أومأ إليهن، بأن قضني ما عليهن، فيا إخوناه، ومثلي هبذا النداء خنى وتاه، 
لكلم، وامحوا فؤاداً بامللم املؤمل قد كلم، وال تقولوا يكفيه مرياث األحزان، إسهموا أخاكم يف مرياث تلكم ا

فتبخسوا وحاشاكم يف امليزان، فإين وإن تناولتها باليدين، وغلبت عليها، فإين صاحب الفريضة والدين، فإين حلظي 
أشجاين، واقف على رمسه  من مرياث احلكمة سائل، ومع أن يل حقاً فلي ذمم ووسايل، فابعثوا إيل ما يطارحين يف

فأقول شجاين، وال أطلب من كالم ذلكم اإلمام، العزيز فقده على اإلسالم، قوله يف التصبري، على الرزء الكبري، 
ووصاته، لئال يلزمين، ولست باملستطيع إصغاًء للمطيع ألمره وإنصاته، فإن امتثلت أصبت قتلي مبا نئلت، وإن 

على أين . ، ويل يف استصحاب حايل أمل، وما مل يرد خطاب مل يلزم عملعصيت أبعدت نفسي من رضاه وأقصيت
وإن صاب وابل دمعي وصب، وأصبحت يذكر املصاب الكلف الصب، فال أقول إال ما يرضي الرب، فإين أبكي 

أيها اإلخوة  وأما أنتم. عاملاً كبرياً، وعلماً شهرياً، تسعدين يف بكايه امللة، وتنجدين بوجده، فأنا الكاتب وهي اململة
الفضالء، والصفوة الكرماء، فقد تلقيتم وصلته املباركة شفاهاً، وراوي صدوركم بكالمه النافع وشفاهاً، فال 

يسعكم إال االمتثال، والصرب الذي تضرب به األمثال، فعزاًء عزاًء، وانتماًء إىل التأسي واعتزاًء، وإن فضل رزة 
ذلك لتبني . قدرها تصاب العلياء، واشد الناس بالًء األنبياء مث األولياء أرزاء، وكان جزٌء منه يعدل أجزاًء، فعلى



فضيلة الرضاء والتسليم، وتتعني صفات من يأيت اهللا بالقلب السليم، ويعلم كيف الكرمي للكرمي، وكيف حيل األجر 
ه، وطيب بعرف العظيم، وهب اهللا لكم يف مصابكم صرباً على قدره، وسكب دمي مغفرته على مثوى فقيدكم وقرب

روضات اجلنات جنبات قصره، ونفعه مبا كان أودعه من أسرار العلوم يف صدره، وخلفه منكم بكل سرى حبلة اجملد 
  .من كل بصدره

ذكر الشيخ ابن اخلطيب يف األصل يف هذه الترمجة األعيان والوزراء، ستة من أهل هذا البيت، كلهم يسمون : قلت
  .مسى بسيد، وذاك مما يدل على كثرة النباهة واألصالة والوجاهة، رمحهم اهللاهبذا اإلسم، عدا واحداً، فإنه 

  ابن سامل

سليمن بن موسى بن سامل بن حسان بن أمحد بن عبد السالم احلمريي الكالعي بلنسي األصل، يكىن أبا الربيع، 
  .ويعرف بابن سامل

  حاله
للحديث، مربزاً يف نقده، تام املعرفة بطرقه، ضابطاً  كان بقية األكابر من أهل العلم بصقع األندلس الشرقي، حافظاً
خطب جبامع بلنسية واستقضى، وعرف بالعدل . ألحكام أسانيده، ذاكراً لرجاله، ريان من األدب، كاتباً بليغاً

واجلاللة، وكان مع ذلك من أويل احلزم والبسالة، واإلقدام واجلزالة والشهامة، حيضر الغزوات، ويباشر بنفسه 
  .ال، ويبلي البالء احلسن، آخرها الغزاة اليت استشهد فيهاالقت

  مشيخته

روى عن أيب القاسم بن حبيش وأكثر عنه، وأيب حممد بن عبيد اهللا، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب عبد اهللا بن محيد، 
د الرحيم بن الفرس، وأيب بكر بن اجلد، وأيب حممد بن سيدبونه، وأيب بكر بن مغاور، وأيب حممد عبد املنعم ابن عب

وأيب بكر بن أيب مجرة، وأيب احلسن بن كوثر وأيب خالد بن رفاعة، وأيب جعفر بن حكم، وأيب عبد اهللا بن الفخار، 
وأيب احلجاج بن الشيخ، وأيب عبد اهللا بن نوح، وأيب احلجاج بن أيب حممد ابن أيوب، وأيب بكر عتيق بن علي 

عبد الصمد بن عتاب الصديف، وأيب العباس بن مضاء، وأيب القاسم ابن العبدري، وأيب حممد عبد الوهاب ابن 
مسحون، وأيب احلسن عبد الرمحن بن أمحد بن ربيع األشعري، وأيب زكريا اإلصبهاين، وأيب بكر أسامة بن سليم، وأيب 

عة غري هؤالء من حممد عبد احلق األزدي، وأيب حممد الشاذيل، وأيب الطاهر بن عوف، وأيب عبد اهللا احلضرمي، ومجا
  .أهل املشرق واملغرب

روى عنه أبو بكر بن أيب جعفر بن عمر، وعبد اهللا ابن حزب اهللا، وأبو جعفر بن علي، وابن غالب، : من روى عنه
وأبو زكريا بن العباس، وأبو احلسن طاهر بن علي، وأبو احلسني عبد امللك بن مفوز، وابن األبار، وابن اجلنان، 

و العباس بن هرقد، وابن الغماز، وأبو عمرو بن سامل، وابو حممد بن برطلة، وأبو احلسن الرعيين، وابن املواق، وأب
  .وأبو جعفر الطنجايل، وأبو احلجاج بن حكم، وأبو علي بن الناظر

  تصانيفه

منها مصباح الظلم، يف احلديث، واألربعون عن أربعني شيخاً ألربعني من الصحابة، واألربعون السباعية، 
سباعيات من حديث الصديف، وحلية األمايل يف املراقبات العوايل، وحتفة الوداد وجنعة الرواد، واملسلسالت وال

واإلنشادات، وكتاب االكتفاء يف مغازي رسول اهللا، ومغازي الثالثة اخللفاء، وميدان السابقني وحلية الصادقني 



افقت كنيته زوجه من الصحابة، واإلعالم بأخبار املصدقني يف غرض كتاب االستيعاب، ومل يكمله، واملعجم ممن و
البخاري اإلمام، واملعجم يف مشيخة أيب القاسم بن حبيش، وبرنامج رواياته، وجىن الرطب يف سىن اخلطب، ونكتة 

األمثال ونفثة السحر احلالل، وجهد النصيح يف معارضة املعرى يف خطبة الفصيح، واالمتثال ملثال املنبهج يف ابتداع 
م واختراع األمثال، ومفاوضة القلب العليل ومنابذة األمل الطويل بطريقة أيب العال املعري يف ملقى السبيل، احلك

وجماز فتيا اللحن لالحن املمتحن يشتمل على ماية مسألة ملغزة، ونتيجة احلب الصميم وزكاة املنثور واملنظوم، 
  .متوسط، وديوان شعره، سفر والصحف املنتشرة يف القطع املمعشرة، وديوان رسايله، سفر

  شعره
  :من شعره ما كتب به إىل أيب حبر صفوان ابن إدريس، عقب انفصاله من بلنسية عام سبعة ومثانني ومخسماية

  وماذا الذي يغين حنيين أو جيدي... أحن إىل جنٍد ومن حل يف جند 
  حمبهم رهن الصبابة والوجد... وقد أوطنوها وادعني وخلفوا 

  ووجدي فساوى ما أجن الذي يبدي... شتياقي إليهم تبني بالبني ا
  وشاٌح خبصر أو سواٌر على زند... وضاقت على األرض حىت كأهنا 

  وبعض الذي القيته من جوى يرد... إىل اهللا أشكو ما أالقي من اجلوى 
  كأن صروف الدهر كانت على وعد... فراق أخالٍء وصد أحبة 

  شوق إىل سرحيت جند له أبداً... فيا سرحيت جند نداء متيم 
  ضحيت فهل ظلٌّ يسكن من وجد... ظميت فهل طلٌّ يربد لوعيت 

  لعل األنس قد تصرم من رد... ويا زمناً قد مر غري مذمم 
  ونقطف زهر الوصل من شجر الصد... ليايل جنين األنس من شجر املنا 
  كرام السجايا ال حيولون عن عهد... وسقياً إلخوان بأكناف حايل 

  وال كابن إدريس أخي البشر واجلد... بنجد من سرى ممجد  وكم يل
  وذو خلق كالزهر غب احليا العد... أخو مهة كالزهر يف بعد نيلها 

  فمن خلق سبٍط ومن حسبٍ جعد... جتمعت األضداد فيه محيدة 
  وفلل من عزمي وثلم من حد... أيا راحالً أودى بصربي رحيله 
  أال مذ نأيتم ال يعيد وال يبد... أتعلم ما يلقى الفؤاد لبعدكم 

  وعيٌش كما مننمت حاشييت برد... فيا ليت شعري هل تعود لنا املنا 
  فيبدو بنا الشمل منتظم العقد... عسى اهللا أن يدين السرور بقربكم 
  :ومن شعره يف النسيب وفقد الشباب

  وواىف صباح للرشاد مبني... توالت ليالٍ للغواية جون 
  وجيش شيبٍ جهزته منون... رحلةً  ركاب شباب أزمعت عنك

  وكيف وما خيفي عليه جنني... وال أكذب الرمحن فيما أجنه 
  فمن مذهيب أن الرياء يشني... ومن مل خيل أن الرياء يشينه 

  كما ريع بالعقد الفقيد ضنني... لقد ريع قليب للشباب وفقده 
  فخطت بقليب للشجون فنون... وآملين وخط املشيب بلميت 



  وآنق مهما الحظته عيون... بايب كان أنضر منظراً دليل ش
  وأنس خال منه صفاً وحجون... فآها على عيشٍ تكدر صفوه 

  تزيد شييب كيف بعد يكون... ويا ويح فودي أو فؤادي كلما 
  وكيف مع الشيب املمض سكون... حرام على قليب سكونٌ بغرة 
  جنون فمايل عراين للمشيب... وقالوا شباب املرء شعبة جنة 
  ومل يعلموا أن احلديث شجون... وقالوا شجاك حدثان ما أتى 

  :وقال يف االستعانة والتوكل عليه
  وما أحٌد يا رب منك بذا أوىل... أموىل املوايل ليس غريك يل موىل 

  فأوزعها شكراً وأوسعها طوال... تبارك وجٌه وجهت حنوه املىن 
  يائه خيرس القوالأقل حلى عل... وما هو إال وجهك الدامي الذي 

  فكن قويت يف مطليب وكن احلوال... تربأت من حويل إليك وقويت 
  وال لقيت نفسي على نيلها اهلوال... وهب يل الرضا ما يل سوى ذاك مبتغى 

  :وقال
  ويل حركات بعدها وسكون... مضت يل سبٌع بعد عشرين حجة 

  كونيكون الذي البد أن سي... فيا ليت شعري كيف أو أين أو مىت 
املسئول من السادة العلماء أمية الدين، وهداة املسلمني، أن جييزوا ملن ثبت : واستجاز املترجم به من يذكر مبا نصه

امسه يف هذا االستدعاء، وهم املوىل الوزير العامل الفاضل األشرف هباء الدين أبو العباس أمحد ابن القاضي األجل أيب 
أيب عبد اهللا، حممد، وأيب عبد اهللا احلسني وولده عبد الرحيم، وألوالده ولده  عبد الرمحن بن علي البيساين ولولديه

أيب الفتح حسن، وأبوي حممد عبد الرمحن ويوسف، وملماليكه سنقر وأخيه الصغري وسنجر التركيون، وأفيد وأقسر 
. ر بن عساكرالروميان، ولكمال بن يوسف بن نصر ابن ساري الطباخ، وللوجيه أيب الفخر بن بركات بن ظاف

وأليب احلسن بن عبد الوهاب بن وردان، وأليب البقاء خالد بن يوسف الشاذيل ولولده حممد، وحملمد بن يوسف بن 
حممد البزايل اإلشبيلي ولولده، ولعبد العظيم بن عبد اهللا املندري ولولده أيب بكر، وأليب احلسن ابن عبد اهللا العطار، 

وم على اختالفها، وما هلم من نظم ونثر، وإن رأوا تعيني موالدهم ومشاخيهم، مجيع ما جيوز هلم روايته من العل
وكتب يف العشر األخر من شهر ربيع . وإثبات أبيات خيف موقعها ثراه من الزلل، ومما خيالف احلق، فعلوا مأجورين

  .اآلخر سنة ثالثني وستماية

: وكتب بيده، جتاوز اهللا عنه، وأقام بالعفو من أودهقال سليمن بن موسى بن سامل الكالعي، : فكتب جميزاً مبا نصه
إين ملا وقفت على هذا االستدعاء، أجاب اهللا يف مستدعيه املسمني فيه صاحل الدعاء، اقتضى حق املسئول له، الوزير 

 األجل، العامل األشرف األفضل هباء الدين أبو العباس ابن القاضي األجل، الفاضل العلم األوحد، ندرة الزمان،
ولسان الدهر، وقس البيان، أيب علي عبد الرحيم بن علي، أعلى اهللا قدره ورفعه، ووسم سلفه الكرمي ونفعه، تأكيد 

فأطلقت اإلذن جلميعهم، على تباعد أفكارهم وتدانيها، وتباين . اإلسعاف، حبكم اإلنصاف له، ولكل من مسي معه
لعلي، ومماليك له متيزوا بالنسب املولوي، ومسني بعدهم، أقدارهم وتساويها، من أب سىن، وذرية عريقة يف النسب ا

واهللا بالغ جبميعهم، من تدارك اآلمال أبعد الشأو . اعتلقوا من الرغبة يف نقل العلم، باحلبل املتني، والسبب القوي
ل ما القصي، وجيريهم من مساعدة اإلمكان، ومساملة الزمان، على املنهج املرضي، والسنن السوي، أن حيدثوا بك



اشتملت عليه رواييت، ونظمته عناييت، من مشهور الدواوين، ومنثور األجزاء املنقولة عن ثقات الراوين، وغري ذلك 
من اجملموعات يف أي علم كان من علوم الدين، وكل ما يتعلق هبا من قرب أو بعد، مما يقع عليه التعيني، ومبا يصح 

اإلباحة العامة على ذلك آتية، ومقاصد اإلسعاف . ته، أو نثر صنعتهعندهم نسبته إيل من جمموع مجعته، ومنظوم نظم
لرغباهتم فيه مطاوعة وموافية، فلريووا عين من ذلك موفقني، ما شاءوا أن يرووه، وليلتزموا يف حتصيله أوالً، وأدايه 

ذت بكل وجوه ومن جله شيوخي وصدورهم، الذين مسعت منهم، وأخ. ثانياً، أو يف ما التزمه العلماء واشترطوه
األخذ عنهم، القاضي اإلمام اخلطيب العالمة، أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن حبيش، 

واإلمام احلافظ الصدر الكبري أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن فرج . آخر أمية احملدثني باملغرب رضي اهللا عنهم
والفقيه احلافظ أبو حممد عبد . قاضي املسند أبو عبد اهللا حممد ابن أيب الطيبوالفقيه املشاور ال. بن اجلد الفهري

واألستاذ . والقاضي اخلطيب النحوي أبو عبد اهللا حممد بن جعفر بن محيد. املنعم بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي
عبد احلق بن عبد امللك بن بونه  والشيخ الراوية الثقة أبو حممد. احلافظ أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن مجهور القيسي

والشيخ الصاحل أبو جعفر أمحد ابن حكم القيسي احلصار اخلطيب جبامع غرناطة، . بن سعيد بن عصام العبدري
. والقاضي الفقيه احلسيب أبو بكر بن أيب مجرة. والفقيه القاضي األجزل أبو العباس حيىي بن عبد الرمحن بن احلاج

وسوى هؤالء ممن مسعنا . والقاضي املسند أبو احلسني عبد الرمحن بن ربيع األشعري. والقاضي أبو بكر بن مغمور
وقرأت على اخلطيب أيب القاسم بن حبيش غري هذا ومسعت كثرياً، . منه كثرياً، وكلهم أجازين روايته وما مسعه

أربع ومخسماية على ما أخربين  ومولده سنة. وتويف رمحه اهللا مبرسية يف الرابع عشر لصفر سنة أربع ومثانني ومخسماية
ومما أخذته عن احلافظ أيب بكر بن اجلد بإشبيلية بدله، موطأ مالك، رواية حيىي بن حيىي . به رمحه اهللا ورضي عنه

وتويف احلافظ أبو بكر . القرطيب، أخربين به عن أيب حبر سفيان بن العاصي األسدي احلافظ، مساعاً بأسانيده املعلومة
وقرأت على الفقيه أيب عبد اهللا بن زرقون أيضاً موطأ مالك، وحدثين به عن أيب عبد اهللا اخلوالين . سنة ست ومثانني

إجازة، قال مسعته على أيب عمرو عثمان بن أمحد بن يوسف اللخمي، عن أيب عيسى حيىي بن عبد اهللا بن أيب 
وال يوجد اليوم . ضي اهللا عن مجيعهمعيسى،عن عمر أبيه عبيد اهللا بن حيىي الليثي عن أبيه عن مالك بن أنس، ر

وممن كتب يل باإلجازة من ثغر اإلسكندرية اإلمام احلافظ مفيت الديار . بأندلسنا ومغربنا بأعلى من هذه األسانيد
املصرية ورئيسها أبو الطاهر بن عوف، والفقيه احلاكم أبو عبد اهللا بن احلضرمي، والفقيه املدرس أبو القاسم بن 

وأما املولد الذي وقع السؤال عنه، فإين ولدت على . نفعنا اهللا هبم، ووفقنا لإلقتداء بصاحل مذهبهم .فريه، وغريهم
ومما يليق أن يكتب . ما أخربين أبواي رمحهما اهللا، بقاعدة مرسية، مستهل رمضان املعظم سنة مخس وستني ومخسماية

حممد بن مغاور رمحه اهللا يف منزله بشاطبة سنة ست  يف هذا املوضع ما أنشدين شيخاً الفقيه أبو بكر عبد الرمحن بن
  ومثانني ومخسماية، وهو بقية مشيخة الكتاب باألندلس لنفسه، مما أعده

  :ليكتب على قربه:ليكتب على قربه
  استمع فيه قول عظمي الرميم... أيها الواقف اعتباراً بقربي 

  من ذنوب كلومها بأدمي... أودعوين بطن الضريح وخافوا 
  حسن الظن بالرؤوف الرحيم... ال جتزعوا علي فإين قلت 

  غلق الرهن عند موىل كرمي... ودعوين مبا اكتسبت رهيناً 
وكتب هذا خبطه يف مدينة بلنسية محاها اهللا، سليمن بن موسى بن سامل الكالعي، يف املوىف عشرين جلمادى . انتهى



  .نيواحلمد هللا رب العامل. اآلخرة سنة إحدى وثالثني وستماية
  وفاته

كان أبداً يقول إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها يف صغره، فكان كذلك، واستشهد يف الكاينة على املسلمني 
بظاهر أنيشة على حنو سبعة أميال منها؛ مل يزل متقدماً أمام الصفوف زحفاً على الكفار، مقبالً على العدو، ينادي 

راً حمتسباً، غداة يوم اخلميس لعشر بقني من ذي احلجة سنة أربع وثالثني باملنهزمني من اجلند يفرون، حىت قتل صاب
  .وستماية

  :ورثاه أبو عبد اهللا بن األبار رمحه اهللا بقوله
  تقد بأطراف القنا والصوارم... أملا بأشالء العلى واملكارم 

  مصارع غصت بالطال واجلماجم... وعوجا عليها مأرباً وحفاوةً 
  مبا لقيت محراً وجوه املالحم... ان وجيهة حتىي وجوهاً يف اجلن

  حباسد من نسيج الظبا واللهاذم... وأجساد إميان كساها جنيعها 
  وما يكرم الرمحن غري األكارم... مكرمة حىت عن الدفن يف الثرى 

  وما هلم يف فوزهم من مقاوم... هم القوم راحوا للشهادة فاغتدوا 
  فمالت هبم ميل الغصون النواعم ...تساقوا كؤوس املوت يف حومة الوغى 

  يطريون من أقدامهم بقوادم... مضوا يف سبيل اهللا قدماً كأمنا 
  كذاك جوار اهللا أسىن املغامن... يرون جوار اهللا أكرب مغنم 

  وال روع يثنيهم صدور العظائم... عظائم نالوها فخاضوا لنيلها 
  التهاميمتون الروايب أو بطون ... وهان عليهم أن تكون حلودهم 

  وإن كن عند اهللا غري سواهم... أال بأيب تلك الوجوه سوامها 
  يعز علينا وطؤها باملناسم... عفا حسنها إال بقايا مباسم 

  فتكسف أنوار النجوم العوامت... وسؤر أسارير تنري طالقة 
  فعن بارقات حلن فيها لشائم... لئن وكفت فيها الدموع سحايباً 

  بإجرائها حنو األجور اجلسائم... حالً ويا بأيب تلك اجلسوم نوا
  فجدل منها كل أبيض ناعم... تغلغل فيها كل أمسر ذابل 
  إليه بإهداء النفوس الكرائم... فال يبعد اهللا الذين تقربوا 

  حقوقاً عليهم كالفروض اللوازم... مواقف أبرار قضوا من جهادهم 
  لغواشي الغواشمشباباً وشيباً با... أصيبوا وكانوا يف العبادة أسوة 
  وقائم سيف قد يف رأس قائم... فعامل رمح دق يف صدر عامل 
  هنالك مصروم احلياة بصارم... ويا رب صوام اهلواجر واصل 
  ينوء برجلي راسفٍ يف األداهم... ومنقذ عاٍن يف األداهم راسٌف 
  وكرهم يف املأزق املتالحم... أضاعهم يوم اخلميس حفاظهم 

  سوافح تزجيها ثقال الغمامي... ح أنيشة سقى اهللا أشالًء بسف
  فطيب أنفاس الرياح النواسم... وصلى عليها أنفساً طاب ذكرها 



  فال غرو أن فازوا بصفو املكارم... لقد صربوا فيها كراماً وصابروا 
  حتن إىل األخرى حنني الروائم... وما بذلوا إال نفوساً كرمية 

  التقى اجلمعان صدق العزائمفحيث ... وال فارقوا واملوت يتلع جيده 
  أراجع فيها بالدموع السواجم... بعيشك طارحين احلديث عن اليت 

  تعرب عنها راحيات مآمت... وما هي إال غاديات فجائع 

  سوى غض أجفاٍن وغض أباهم... جالئل دق الصرب فيها فلم نطق 
  رمي نصال أو لديغ أراقم... أبيت هلا حتت الظالم كأنين 

  وأزجر من سأم البكا غري سائم... األسى غري بارح  أغازل من برح
  فيغرب عين ساهراً غري نائم... وأعقد بالنجم املشرق ناظري 

  ولكنها شكوى إىل غري راحم... وأشكو إىل األيام سوء صنيعها 
  قواصم شىت أردفت بقواصم... وهيهات هيهات العزاء ودونه 
  سلو البهائم آلثرت عن طوعٍ... ولو برد السلوان حر جواحني 

  جباٍث من األرزاء حويل جامث... ومن يل بسلوان حيل منفراً 
  سرى يف الثنايا طيبها واملخارم... وبني الثنايا واملخارم رمةٌ 

  فمن للمعايل بعدها واملعامل... بكتها املعايل واملعامل جهدها 
  وأعظم هبا وسط العظام الرمامي... سعيدٌ صعيٌد مل ترمه قرارة 

  وقد مازجته الريح مسك اللطامي... اً أذكى أدمي تراهبا كأن دم
  إىل خامعاٍت بالفال وقشاعم... يشق على اإلسالم إسالم مثلها 
  ويرعى محاها الصيد رعي السوامي... كأن مل تبت تغشى للسراة قباهبا 
  كما تنثر الياقوت أيدي النواظم... سفحت عليها الدمع أمحر وارساً 

  يورقن حتت الليل ورق احلمامي... ات نوادياً وسامرت فيها الباكي
  وليس قسيم الرب غري املقاسم... وقامست يف محل الرزية أهلها 
  وآيس من أسٍّ ملسراه حاسم... فوا أسفاً للدين أعضل داؤه 
  وأصبح مهدود الذرى والدعائم... ويا أسفاً للعلم أقوت ربوعه 

  ملختار من آل هاشموحامي هدي ا... قضى حامل اآلثار من آل يعرب 
  ليخبطه يف ليلٍ من اجلهل فاحم... خبا الكوكب الوقاد إذ متع الضحى 

  كما شاء يوم احلاديث املتفاقم... وخابت مساعي السامعني حديثه 
  وأي سناٍء غاب ليس بقادم... فأي هباٍء غار ليس بطالع 

  حميا سليمن بن موسى بن سامل... سالٌم على الدنيا إذا مل يلح هبا 
  وقد أسلمتين للدواهي الدواهم... وهل يف حيايت متعةٌ بعد موته 

  وكنت به يف أمن دهر مسامل... فها أنا ذا يف حرب دهر حمارب 
  وأكفاؤه ما بني راض وراغم... أخو العزة القعساء كهالً ويافعاً 

  وحسبك من عال على الشهب عامل... تفرد بالعلياء علماً وسؤدداً 



  ومورده قبل النسور اجلوامث... مقيله معرسه فوق السهى و
  إذا فاه فاض السحر ضربة الزم... بعيٌد مداه ال يشق غباره 
  إىل ناجح مسعاه يف كل ناجم... يفوض منه كل ناد ومنرب 

  كفى صادماً منه بأكرب صادم... مىت صادم اخلطب امللم خبطبٍة 
  اميفإن رمته ألفيت صعب الشك... له منطق سهل النواحي قريبها 

  فبات عليه قارعاً سن نادم... وسحر بيان فات كل مفوه 
  وال الربد وشقه أكف الرواقم... وما الروض حاله جبوهره الندي 

  تسريها أقالمه يف األقامل... بأبدع حسناً يف صحائفه اليت 
  متاٌم حواه قبل عقد التمامي... مياٍن كالعي مناه إىل العال 

  وحيسن ومساً يف وجوه املواسم.. .يروق رواق امللك يف كل مشهد 
  كمال مثال أو مجال مقاوم... ويكثر أعالم البسيطة وحده 

  براق من اجللى أصيب يواقم... لعا لزمان عاثرٍ من خالله 
  هبا احلور واهاً للمنادي املنادم... مناد إىل دار السالم منادم 

  ليحظى بإقبالٍ من اهللا دامي... أتاه رداه مقبالً غري مدبر 
  توىل ومل تلحقه لومة المي... إماماً لدين أو قواماً لدولة 
  فلن تعدم احلسناء ذاماً بذامي... فإن عابه حساده شرقاً به 

  فدًى لك من ساداتنا كل خادم... فيا أيها املخدوم سامى حمله 
  أال إمنا األعمال حسن اخلوامت... ويا أيها املختوم بالفوز سعيه 

  لكل تقيٍّ خيمه غري خامي... هللا إهنا هنيئاً لك احلسىن من ا
  نزيل الثريا قبلها والنعائم... تبوأت جناٍت النعيم ومل تزل 

  ترى ما عداها يف عداد املآمت... ومل تأل عيشاً راضياً أو شهادة 
  وقد جرب األبطال ذبل اهلزامي... لعمري ما يبلي بالؤك يف العدا 

  جاحدٍ نور الغزالة كامتسوى ... وتاهللا ال ينسى مقامك يف الوغى 
  فبوركت من جذالن يف الروع باسم... لقيت الردى يف الروع جذالن بامساً 

  ففزت بأشتات املنا فوز غامن... ومحت على الفردوس حىت وردته 
  أداوي هبا برح الغليل املداوم... أجدك ال تثين عناناً ألوبٍة 

  إىل حال حاملمن النوم حتدوين ... وال أنت بعد اليوم واعد هبٍة 
  وسرت على غري النواحي الرواسم... لسرعان ما قوضت رحلك ظاعناً 
  من النصر اثناء اخلطوب الصرامي... وخلفت من يرجو دفاعك يائساً 

  مبا عادين من عادياٍت هواجم... كأين لألشجان فوق هواجر 
  فيا عز معدوم ويا هون عادم... عدمتك مفقوداً يعز نظريه 

  وكيف مبا أعىي مناالً لرامي... فأعىي مناله ورمتك مطلوباً 
  خالفاً لسالٍ قلبه منك سامل... وإين حملزون الفؤاد صديعه 



  طواين من حامي اجلوى فوق جاحم... وعندي إىل لقياك شوق مربح 
  ألية برٍّ ال ألية آمث... ويف خلدي واهللا ثكلك خالٌد 
  و هلائمسلوت ولكن ال سل... ولو أن يف قليب مكاناً لسلوة 

  ومثلي يف أمثاهلا غري ظامل... ظلمتك أن مل أقض نعماك حقها 
  مسوت هلا حفظاً لتلك املراسم... يطالبين فيك الوفاء بغاية 

  زياد لقربٍ بني بصرى وجاسم... فأبكي لشلوٍ بالعراء كما بكى 
  بعلياء يف تأبني قيس بن عاصم... وأعبد أن ميتاز دوين عبدةً 

  مسهمة جهد الويف املساهم... يت برمسها وهذي املراثي قد وف
  أكب عليها خافضاً فم المث... فمد إليها رافعاً يد قابلٍ 

  ومن القضاة يف هذا احلرف

  سلمون بن علي

  بن عبد اهللا بن سلمون الكناين

  .من أهل غرناطة يكىن أبا القاسم، ويدعى باسم جده سلمون، وقد مر ذكر أبيه وأخيه
  حاله

دى احلسن، والوقار، قدمي العدالة، متعدد الوالية، مضطلع باألحكام، عارف بالشروط، صدر من أهل العلم واهل
قل . وقته يف ذلك، وسابق حلبته إىل الرواية، واملشاركة، والتبجح، يف بيت اخلري واحلشمة، وفضل األبوة واألخوة

مث ويل مستبداً يف . سنت سريتهيف األندلس مكانٌ شذ عن واليته، وناب عن القضاة باحلضرة، فحمد نفاذه، وح
  .الدولة الباغية، وخاض يف بعض أهوائها، مبا جر عليه عتباً، فعقبه اإلعتاب عن كثب

  تواليفه
ألف يف الوثائق املرتبطة باألحكام كتاباً مفيداً، نسبه بعض معاصريه إىل أنه قيده عن شيخه أيب جعفر بن فركون، 

  .ودون مشيخته
  مشيخته

عمر أبو حممد بن هرون الطايي، والشيخ املسن أبو جعفر أمحد بن عيسى بن عياش املالقي، والشيخ أجازه الراوية امل
األديب أبو احلكم بن املرحل، والعدل أبو بكر بن إسحاق التجييب، والقاضي أبو العباس بن الغماز، والفرضي أبو 

حممد اخلالسي، والراوية أبو سلطان جابر إسحق التلمساين، وأبو احلسن بن عبد الباقي بن الصواف، واحملدث أبو 
بن حممد بن قاسم ابن حيان القيسي، والوزير أبو حممد بن مساك، والشيخ املدرس بالديار املصرية أبو حممد 

الدمياطي، واملقري الراوية أبو عبد اهللا بن عياش، وأبو احلسن بن مضاء، واحملدث أبو عبد اهللا بن النجار، وأبو 
 بن حمرز، واملقري أبو بكر بن عبد الكرمي ابن صدقة السفاقسي، والشيخ زين الدين أبو عبد اهللا زكريا بن عبد اهللا

حممد بن احلسن القرشي العوين، وأبو القاسم األيسر اجلذامي، وشهاب الدين األبرقوسي، والعدل أبو فارس 
القرايف، وأبو عبد اهللا بن رحيمة، والشيخ اهلواري، وأبو الكرم احلمريي، وأبو الفدا بن املعلم، والشريف أبو احلسن 

أبو عبد اهللا بن اللبيدي، وأبو احلسن بن عطية البودري، وأبو حممد ابن سعيد املسرايت، وأبو عبد اهللا بن عبد 



احلميد، واخلطيب أبو احلسن ابن السفاج الرتدي، وأبو حممد بن عطية، والوزير أبو عبد اهللا بن أيب عامر ابن ربيع، 
أبو احلسن بن مستقور، واخلطيب أبو عبد اهللا ابن شعيب، والشريف أبو علي بن طاهر بن أيب الشرف،  والعدل

  .وقرأ على األستاذ أيب جعفر بن الزبري، وبرنامج رواياته نبيه. واألستاذ أبو بكر ابن عبيدة
  مولده

  .عام مخسة ومثانني وستماية
  أصلي وغريهمن احملدثني والفقهاء وسائر الطلبة النجباء بني 

  سعيد بن حممد الغساين

  .سعيد بن حممد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساين من أهل غرناطة، يكىن أبا عثمن
  حاله

هذا الرجل من أهل الذكاء واملعرفة واإلدراك، يقوم على الكتاب العزيز حفظاً وتدريساً، ويشارك يف فنون، من 
يكتب خطاً حسناً، وينظم الشعر، وحيفظ الكثري من . ت الشعاعيةأصول وفقه وحساب وتعديل، ومعرفة باإلملاما

النتف واألخبار، مقتصد، منقبض عن الناس، مشتغل بشأنه، قيد الكثري، يسري إىل لزمانة، أصابت أختها، مبا يدل 
  .على نشاطه ومهته

  مشيخته
مسان مجلة، كاألستاذ أيب إسحق قرأ على األستاذ اخلطيب أيب القاسم بن جزي، ورحل إىل العدوة، فلقي بفاس وتل

. السالوي التلمساين، وأيب العباس أمحد بن عبد الرمحن املكناسي من أهل فاس، واحلاج ابن سبيع وغريهم
  .واستدعيته لتأديب ولدي أسعدهم اهللا، فبلوت منه على السنني، نضحاً وسالمة وديناً وعفة

  شعره
إىل املعارف واملقاالت، ويتشوف إىل احلقائق واجملاالت، ويشتمل  ممن يتشوق: جرى ذكر يف اإلكليل الزاهر مبا نصه

. على نفس رقيقة، ويسري من تعليم القرآن على خري طريقة، ويعاين من الشعر ما يشهد بنبله، ويستطرف من مثله
  :فمن شعره قوله

  أضحت قلوب العاشقني حتار... ملا نأوا يف الظاعنني وساروا 
  ما اجنابت األضواء واألنوار ...تركوهم يف ظلمة وتوحش 

  ولكل قلب بالنزوح مطار... ذهبوا فأبقوا كل عقل ذاهالً 
  عبثوا بأفئدة األنام وحار... ظعنوا وقد فتنوا الورى جبماهلم 
  ما ضرهم لو أعلموا إذ سار... ما ضرهم قبيل النوى لو ودعوا 

  ودموعنا من بعدهم أمطار... فقلوبنا من بعدهم يف فجعة 
  أين الذي كنا به يا دار... أين أحبيت ووصالنا يا دار 

  وكالمنا األلطاف واألشعار... كنا نذيع به عبري حديثنا 
  والدهر يسمح واملدام تدار... والطري تتلو فوقنا نغماهتا 
  يف غفلة قضيت هبا األوطار... ولطاملا بتنا وبات رقيبنا 



  نلنا هبا النعمى وحنن صغار... هل زمن تقادم عهده 
  ما دامت اآلصال واألسحار... ال تذر على الوصال وابكني ف

  :ومن املقطوعات
  حمياه حىت عاينوه وسلموا... وكم عذلوين يف هواه وما رأوا 
  فحطوا وجاءوا صاغرين وسلموا... وقالوا نعم هذا الكمال حقيقةٌ 

  :وكتب إيل صحبة كتاب أعرته إياه، عقب الفراغ من مطالعته

  أفحمين معناه إفحاما.. .هذا كتاب كل معجم 
  وزاده الناسخ إعجاما... أعجمه منشئه أوال 

  وزاد يف التفصيل أقساما... أسقط من إمجاله مجلة 
  وصري اإلجياد إعداما... وغري األلفاظ عن وضعها 

  ترجى ولو قوبل أعواما... فليس يف إصالحه حيلةٌ 
  نثره

ل السيد نادرة الزمان، وسابق حلبة البيان، يف رسوخ العلم، من حل حم: كتب إيل شافعاً يف الولد، وأنا واجد عليه
والسمو يف درجة احللم، وأرضعته احلكم درهتا، وقلدته املعارف دررها، وجلت عليه بدرها، وجلبت إليه بذرها، 

إىل حمتده كان باحلنو والرأفة خليقاً، وأن يهب نسيمه لدناً رفيقاً، وأن يتعاهد بالعطف غرساً يف زاكي تربتة ظلي، و
املنجب وفضله املنجب أنتمي، فيلحفه من الرمحة جناحاً، ويطلع عليه يف ليل الوحشة املؤملة، من نور صفحه عن 

هفوته مصباحاً، والذنب إذا مل يكن عقوقاً وال سوء أدب، وكان يف املماليك والقيم املالية مغتفر، عند األكابر مثله 
ية املدى، واندمل اجلرح الذي أصابته املدى، والبون واضح يف املقاييس، من ذوي الرتب، وقد بلغ يف االعتراف غا

ومع أن الولد كمد، فهو للنفس رحيانة، ويف فص خامت . بني املرؤوس والرئيس، وشتان بني الزيف واجلوهر النفيس
، أن يفد عليه اإلنسان مجانة، وقد نال منه هذا اإلمضاء، والصارم يتخذ فيزيد منه املضاء، وهو يرجتي كل ساعة

البشري برضاك، فيستأنف جهوراً، وينقلب إىل أهله مسروراً، واهللا يبقيك، والوزارة ترفل منك يف مظهر حلل، 
  .ويريك يف نفسك وبنيك غاية األمل

  مولده
  .التاسع لذي احلجة عام تسعة وتسعني وستماية، وهو االن على حاله املوصوفة

  من الكتاب والشعراء

  سهل بن طلحة

  .هل غرناطة، يكىن أبا احلسنمن أ
  حاله

مدح ويل العهد أبا عبد اهللا ابن الغالب باهللا بشعرٍ وسط، فمن ذلك قوله من . كان ظريفاً، عنده مشاركة يف الطلب
  :قصيدة أوهلا

  فمىت السلو ووصلها ممنوع... أنا للغرام وللهوى مدفوع 



  :يقول أيضاً منها بعد كثري
  حيث الفؤاد على اهلوى مطبوع. ..يا حبذا داٌر لزينب باللوى 

  إين بسكان اللوى مفجوع... يا حادي العيس التفت حنو اللوى 
  فهناك قلب للشجي مروع... وعج املطي بلعلع وبرامة 
  هن األهلة باجليوب طلوع... أطالل آرام وبيضٌ خرٌد 
  حسناً ويل أبداً إليه نزوع... يف ظبية من بينهن تصدين 
  ظلماً وإين مذعن ومسيع... ها حوراء جايرةٌ علي حبكم

  كمداً وال نبأٌ هلا مسموع... تفىن الليايل والزمان وأنقضى 
  فيكون للعيش اخلصيب رجوع... فيا ليت هل دهر يعود بوصلها 

  قد عاد روح حياهتا والروع... وتعود أيام السرور كمثل ما 
  خري امللوك ومن له الترفيع... فقدوم موالنا األمري حممد 

  وفاته
  .كان حياً سنة اثنتني ومخسني وستماية

  ابن سامل
  .سامل بن صاحل بن علي بن صاحل بن حممد اهلمداين من أهل مالقة، يكىن أبا عمرو ويعرف بابن سامل

  حاله
كتب خبطه كثرياً، وانتسخ أجزاء عدة، واجتهد وأكثر، وكان . كان أديباً مقيداً: قال األستاذ أبو جعفر بن الزبري

  .لباسه، متواضعاً، مقتصداً، مليح اجملاللسة، حسن العشرة، جليل األخالق، فاضل الطبع متبذالً يف
  مشيخته

روى عن احلافظ أيب عبد اهللا بن الفخار، وأيب زيد السهيلي، وأيب احلجاج بن الشيخ، وأيب جعفر بن حكم، وأيب 
يف كثري من شيوخه أبا حممد القرطيب، وكان وشارك . بكر بن اجلد، وأيب عبد اهللا بن زرقون، وأيب حممد بن عبيد اهللا

  .يناهضه
  دخوله غرناطة

  .دخلها، وأقام هبا، وأخذ عن شيوخها، وتردد إليها
  شعره

  :قال يف رمح
  فصاحبين جتدين خري صاحب... أنا الرمح املعد إىل النوايب 

  فلخطي فخٌر بالكتايب... لئن فخر الرياع بكتب خطٍّ 
  :ومما كتب له ابن مخيس قوله

  تعلى أن يقابل باملعاصي... إهلي قد عصينا منك رباً 

  تشيب هلوله سود النواصي... فكيف خلوصنا من هول يوم 
وتويف مبالقة ليلة اإلثنني لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان املعظم . وجلب شعراً كثرياً دون شهرته، وما ذكر به



  .سنة عشرين وستماية
  حرف اهلاء من امللوك واألمراء

  د باهللاملعت

هشام بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن الناصر لدين اهللا بن حممد بن عبد اهللا أخو املرتضى املتقدم الذكر ، يكىن 
  .أبا بكر، ويلقب باملعتد باهللا اخلليفة بقرطبة

  صفته
لد أبيض أصهب، إىل األدمة، سبط الشعر، أخنس، خفيف العارض واللحية، حسن اجلسم، إىل قصر، أمه أم و

  .تسمى عاتبا
  حاله

قال ابن حيان، ثالباً إياه . بويع له بالثغر، فقرطبة أيام استقراره حبصن ألبنت ، عند صاحبه عبد اهللا بن قاسم الفهري
وقال، دخل . على عادته، قلد األمر يف سن الشيخوخة، وكان معروفاً بالشطارة يف شبابه، وأقلع فرجي فالحه

ناً وقلة، عدمي رواٍء وهبجة، وعدٍد وعدة، فوق فرسٍ دون مراكب امللوك، حبلية قرطبة يف زي تقتحمه العني، وه
خمتصرة، سادالً مسل غفارة على ما حتتها من كسوة رثة، قدامه سبع خبايب من خيل العامريني دون علم وال 

ملعروف بالقزاز فدخل القصر، وقلد حكماً ا. مضطرد، يسري هوناً والناس ينظرون إليه، ويصيحون بالدعاء يف وجهه
  :األعمال واألمر، وأطلق يده يف املال، وهو الذي يقول فيه الشاعر

  وزير من أنت يا وزير... هبك كما تدعي وزيرا 
  فكيف من وزير األمري... واهللا ما لألمري معىن 

خرب طويل،  وضعف أمره، وآثر الناس الوثوب على وزيره، فأوقع به طايفة من اجلند، وثارت العامة هبشام فخلع يف
ودخل غرناطة مع أخيه املرتضى، وحلق يوم هزميته بظاهرها، حبصن ألبنت إىل أن بويع له بقرطبة يوم األحد خلمس 

  .بقني من ربيع اآلخر سنة مثان عشرة وأربعماية
  حمنته

الناصر، يوم  ثارت العامة به بقرطبة كما تقدم، ملتفةً على أمية بن عبد الرمحن ابن هشام بن سليمن بن عبد الرمحن
الثالثاء الثاين عشر لذي حجة من سنة اثنتني وأربعمائة، بسوء تدبري وزيره، وبادر االعتصام بعلية القصر، وأنزل 

منها إىل ساباط اجلامع باألمان، فيمن تألف إليه من ولده وحرميه، فحدث بعض سدنة اجلامع أن أول ما سأل 
له، كان قد احتضنها، ساتراً هلا بكمه من قر ليلته تلك، كانت الشيوخ، إحضار كسرية من خبز يسد جوع طفيلة 

وأخرج إىل حصن ابن الشرف إىل أن . تشكو اجلوع ذاهلة عما أحاط به، فأبكى من كلمه اعتباراً بعادية الدهر
  .هلك
  وفاته

  .وكان آخر ملوك بين أمية باألندلس. وسنه حنو أربعة وستني سنة. يف صفر مثان وعشرين وأربعمائة
  ومن ترمجة األعيان والكربا واألماثل والوزرا

  هاشم بن أيب رجاء اإللبريي



  .الوزير، يكىن أبا خالد
  حاله

كان من عظماء أهل إلبرية وحليتهم، وهو الذي عاد الفقيه الزاهد ابا إسحق بن مسعود اإللبريي يف مرضه، وعذله 
  :أوىل لك، فأجابه رمحه اهللا بقوله على رداءة مسكنه، وقال له لو سكنت داراً خرياً من هذه لكانت

  تعجب من حسنه البيوت... قالوا أال تستجيد بيتاً 
  حقٌري كثٌري ملن ميوت... فقلت ما ذاكم صواٌب 

  وخوف لص وحفظ قوت... لوال شتاٌء ولفح قيظ 
  بنيت بنيان عنكبوت... ونسوةٌ يبتغني كناً 

  ليس لسكانه ثبوت... وأي معًىن حلسن مغًىن 
  موعظة للناطق الصموت... القرب لو عقلنا ما لوعظ 

  مالك عن مضجعي عميت... يومي إىل ممتطي احلنايا 
  وسوف تنسى كما نسيت... نسيت يومي وطول نومي 
  نعمت فيهن كيف شيت... وسدت يا هادمي قصوراً 

  مستنشقاً مسكها الفتيت... معتنقاً للحسان فيها 
  توتلهو بآنسات يقلن هي... تسحب ذيل الصبا 

  واسهد له قبل أن يفوت... فاذكر سهادي قبل التنادي 
  سخطت يا صاح أم رضيت... فعن قريب يكون ظعين 

  امللوك واألمراء: حرف الياء

  يوسف بن إمسعيل

  بن فرج بن إمسعيل بن يوسف بن نصر األنصاري اخلزرجي

  .أمري املسلمني باألندلس، أبو احلجاج
  حاله وصفته

اق الثنايا، أجنل، رجل الشعر أسوده، كث اللحية، تقع العني منه على بدر متام، يفضل كان أبيض أزهر، أيداً، بر
الناس حبسن املرأى، ومجال اهليئة، كما يفضلهم مقاماً وربتة، عذب اللسان، وافر العقل، عظيم اهليبة، إىل ثقوب 

مائالً إىل اهلدنة، مزجياً لألمور، كلفاً  الذهن، وبعد الغور، والتفطن للمعاريض، والتربيز يف كثري من الصنائع العملية،
توىل امللك بعد أخيه بوادي السقايني من . باملباين واألثواب، مجاعة للحلي والذخرية، مستميالً ملعاصريه من امللوك

ظاهر اخلضراء، ضحوة يوم األربعاء الثالث عشر من ذي احلجة عام ثالثة وثالثني وسبعماية، وسنه إذ ذاك مخسة 
وعظم مرانه ملباشرة األلقاب، . اً ومثانية أشهر، واستقل بامللك، واضطلع باألعباء، ومتأل اهلدنة ما شاءعشر عام

ومطالعة الرسم، فجاء نسيج وحده، مث عاىن شدايد العدو، فكرم يوم الوقيعة العظمى بظاهر طريف موقعه، ومحد 
بحر يف شأهنا، فأفلت من مكيدة العدو اليت ختطاها بعد يف منازلة الطاغية عند اجلثوم على اجلزيرة صربه، وأجاز ال

وملا نفذ فيها القدر، وأشفت األندلس، سدد اهللا أمور املسلمني هبا على يده، وراخى . أجله، وأوهن حبلها سعده



  .خمنق الشدة بسعيه، فعرفت امللوك رجاحته، وأثنت على قصده، إىل حني وفاته
  أمه

  .والصون والرجاحة أم ولد تسمى هباراً، طرٌف يف اخلري
  ولده

كان له ثالثة من الولد، كبريهم حممد أمري املسلمني من بعده، وتلوه أخوه إمسعيل املستقر يف كنفه، حمجوراً عليه 
  .التصرف إىل أعمال التدبري، وثالثهم إمسه قيس، شقيق إمسعيل

  وزراء دولته
جعي املدر حبضرته، أبو إسحق بن عبد الرب، حمليلة طمع توىل وزارته ألول أمره، كبري األكره ونبيه الدهاقني ، من منت

وأنف . نشأت ملقيمي الدولة فيما بيده، سداً حلال هبا على عوز طريقه إىل حضرته، إىل ثالث شهر احملرم من العام
 اخلاصة والنبهاء، رياسته، فطلبوا من السلطان إعاضته، فعدل عنه إىل خاصة دولتهم احلاجب أيب النعيم رضوان ،

مظنة التسديد، وحمط اإلنفات، فاتصل نظره مستبداً عليه، يف تنفيذ األمور، وتقدمي الوالة والعمال، وجواب 
مث نكبه، وأحاط به مكروهاً، جمهول السبب، ليلة األحد الثاين والعشرين . املخاطبات، وتدبري الرعايا، وقود اجليوش

  .لرجب عام أربعني وسبعماية
عمة أبيه القايد أبو احلسن علي بن مول ابن حيىي بن مول األمي، ابن عم وزير أخيه، رجل  وتوىل الوزارة بعده، ابن

. جهوري حازم؛ مؤثر للغلظة على الشفقة، ومل ينشب أن كف كف اسبتداده، فانكدر جنم سعادهتم، والتأثث حاله
حلسن بن اجلياب إىل أخريات وأقام لرسم الوزارة كاتبه شيخنا نسيج وحده أبا ا. ولزمته شكاية سدكت فاستنقذته

شوال عام تسعة وأربعني وسبعماية، وهلك رمحه اهللا فأجرى يل الرسم، وعصب يل تلك املثابة، مضاعف اجلراية، 
  معززة بوالية القيادة

  كتابه
وقلدين كتابة سره مثناة مبزيد قربه، مظفرة برسم . توىل كتابته كاتب أخيه وأبيه، شيخنا املذكور إىل حني وفاته

  .وزارته
  قضاته

توىل أحكام القضاء، قاضي أخيه الصدر البقية، شيخنا أبو عبد اهللا حممد بن حمىي بن بكر إىل يوم الوقيعة الكربى 
وتوىل القضاء الفقيه املفيت البقية أبو عبد اهللا حممد بن عياش، من أهل مالقة . بطريف، وفقد يف مصافه، وحتت لوائه

عن أيام تقارب أسبوعاً، وويل مكانه الفقيه أبو جعفر أمحد بن حممد بن برطال من  فأسعف. أياماً، مث طلب اإلعفاء
فسدد اخلطة، وأجرى األحكام، إىل الرابع من شهر ربيع اآلخر عام ثالثة وأربعني وسبعماية، وقدم . أهل مالقة

ولد واملنشأ، الطالع على أفق عوضاً عنه، الفقيه الشريف الصدر الفاضل أبو القاسم حممد بن أمحد احلسيين السبيت امل
حضرته يف أيام أخيه، النازع إىل إيالتهم النصرية معدوداً يف مفاخر أيامها، مشاراً إليه بالبنان عند اعتبار أعالمها، مث 

وويل اخلطة شيخنا نسيج وحده الرحلة . عزله لغري جرمة تذكر، إال ما ال ينكر وقوعه، مما جتره تبعات األحكام
مث أعاد إليها . وأربعني وسبعماية.... واستمر قاضياً إىل. لربكات بن احلاج، شيخ الصقع، وصدر اجللةالبقية أبا ا

  .القاضي املفوض هونه، الشريف الفاضل، أبا القاسم، إىل يوم وفاته
  رئيس الغزاة ويعسوب اجلند الغريب



ق، قريع دهره يف النكراء والدهاء، توىل ذلك األول األمر الشيخ أبو ثابت عامر بن عثمن بن إدريس ابن عبد احل
املسلم له يف الرتبة، عتاقة ورأياً وثباتاً، إىل أن نكبه، وقبض عليه وعلى إخوته، يوم السبت التاسع والعشرين من 

حيىي بن . وأقام شيخنا ورئيساً، دايلهم وابن عمهم، املتلقف لكرة عزهم. ربيع األول، عام أحد وأربعني وسبعماية
  .ويل ذلك بنفسه وندميه ومربز خصاله إىل متام مدته عمر بن رحو،

  من كان على عهده من امللوك

وجاز . وأوالً بفاس دار امللك باملغرب، السلطان املتناهي اجلاللة، أبو احلسن علي بن عثمن بن يعقوب بن عبد احلق
وسبعماية، بعد أن أوقع على عهده إىل األندلس، إثر صالة يوم اجلمعة تاسع عشر صفر، من عام أحد وأربعني 

بأسطول الروم، املستدعى من أقطارهم، وقيعة كبرية شهرية، استوىل فيها من املتاع والسالح واألجفان، على ما 
وبادر إىل لقائه، . قدم به العهد، واستقر باخلضراء يف جيوش وافرة، وكان جوازه، يف مائة وأربعني جفناً غزوياً

وأعيان طبقاهتم بظاهر، اجلزيرة اخلضراء، يف اليوم املويف عشرين من الشهر واجتمع به يف وجوه األندلسيني 
ونازل إثر انقضاء املولد النبوي، مدينة طريف، ونصب عليها اجملانيق، وأخذ مبخنقها، واستحث من هبا من . املذكور

اإلثنني السابع جلمادى األوىل وكانت املناجزة؛ يوم . احملصورين، طاغية الروم، فبادر يقتاد جيشاً، جير الشجر واملدر
وحمص املسلمون بوقيعة هايلة، أتت على النفوس واألموال والكراع، وهلك فيها مبضرب امللك مجلة من . من العام

العقايل الكرام، فعظمت األحدوثة، وجلت املصيبة، وأسرع اللحاق باملغرب مفلوالً يف سبيل اهللا، حمتسباً يروم 
من إمعانه يف حدود الشرق، عند إحكام املهادنة باألندلس، وتوغله يف بالد إفريقية،  وكان ما هو معلوم،: الكرة

وجريان حكم اهللا عليه باهلزمية، ظاهر القريوان اليت مل ينتشله الدهر بعدها، وعلقت آمال اخللق بولده، مستحق 
ء السادس والعشرين لربيع األول امللك، من بني ساير إخوته ، وهلك على تفية، حلاقه بأحواز مراكش، ليلة األربعا

عام اثنني ومخسني وسبعماية، فاختار اهللا له ما عنده، بعد أن بلغ من بعد الصيت، وتعظيم امللوك له، وشهرة الذكر، 
  .ما مل يبلغه سواه

وحنن جنلب دليالً على فضله، واإلشادة بفخره، نسخة العقد الذي تضمن هديته إىل صاحب الديار املصرية، صحبة 
لربعة الكرمية خبطه، وذلك قبة من مائة بنيقة، وفيها أربعة أبواب؛ وقبة أخرى من ستة وثالثني بنيقة؛ داخلها حلة ا

وضربت . حملوقة ووجهها حرير أبيض، وركيزها أبنوس وعاج مرصع، واالهار فضة مذهبة، والشرايط حرير
من اخليل ثالمثائة، ومخسة . هازاهتا أمام القبةوصففت مجيع الدواب جب. القبتان بالصفصيف، وحل فيها مجيع اهلدية

وثالثون من البغل بني ذكور وإناث، ومن اجلمال سبع ماية، إال إهنا مل تصفف، بل أعدت حلمل اهلدية، ومن البزاة 
األحرار أربعة وثالثون، ومن أحجار الياقوت مائتان ومخسة وعشرون، ومن قطب الزمرد ماية ومثانية وعشرون، 

ومن أحجار الزبرجد مثانية وعشرون، ومن . اجلوهر الفاخر أكثره، ثالثة آالف وأربعة وستنونومن حبوب 
املهندات حبلية الذهب عشرة، ومن أزواج مهاميز الذهب عشرة، ومن أزواج األركب عشرة؛ واحد كله ذهب، 

وحلل . ية مذهبةوشاش. واثنان من اللضمات من ذهب. وثالثة كلها فضة، وستة من حبحبة مذهبة على احلديد
وفرشاً . وقدود ستة وأربعون. وتوق ذهب مائتان، واشتراق ذهب عشرون. وعشر كلل وخماد حلة. ثالث عشرة

ومائتان من . وثالثون من وجوه اللحف حرير وذهب. وعشر وقايات مذهبة. وعشر عالمات معششة. جلة
واثنان من . وثالثة وعشرون شقة من الرهاز. رقوحيطيان أحدمها حلة واآلخر ط. احملررات امللونة الرفيعة املختمة

وهنابل . ومن أسلة اخليل ثالثون، وثالثة طنافس من احلرير. وعشرة براقع للخيل منها مثانية من احللة. هنابل احللة



وأربعة آالف من اجللد . وهنابل والشريشية وزمورية ماية وسبعة. وعشرة هنابل من احلرير والصوف. حرير اثنان
ومن الربانس احملررة . ومن األكسية احملررة أربعة وعشرون. ومن درق اللمط املثمنة مائتان. واألغمايت التركي
وستة . وعشر لزمات من الفضة. ومن أزواج احملفف مخسون. ومن األحارم ما بني حمررة وصوف عشرون. مثانية

ها اهللا، ثالثة آالف دنري من الذهب، وأما أزودة احلجاج فأعطي للحرة املكرمة أخته، أعز. عشر شقة من امللف
وأليب إسحق بن أيب حيىي ثالمثائة من الذهب وكسوة . وملن سافر معها ستماية وسبعني. ومائيت كسوة برسم العرب

إىل العدد الكثري من الذهب العني برسم الوصفان واخلدام، . ولعريفه حيىي السويدي ألف دنري من الذهب. رفيعة
  .انتهى. قراء الرابعة الكرمية، ستة عشر ألفاً ومخسماية دنريولرسوم التحبيس على 

وكان هذا السلطان رمحه اهللا، ممن دوخ األقطار، وجاهد الكفار، ووطىء باألساطيل خدود البحار، والتمس ما عند 
املغرب وما إىل أن استوسق األمر لولده، أمري املؤمنني ب. اهللا من الثواب، وأعلق يده من نسخ كتابه بأوثق األسباب

وجرت بني هذا السلطان وبينه . فقام باألمر أمحد قيام. إليه، فارس املكىن بأيب عنان، امللقب باملتوكل على اهللا
املخاطبات واملراسالت، وسفرين إليه ألول األمر، معزياً بأبيه، ومهنياً مبا صار إليه من ملكه، واستصحبت إليه كتاباً 

املقام الذي : سيماً ملن يقف على هذه األخبار، وإن اقتحمتها ثبج اإلكثار وهومن إنشائي، جنليه حبول اهللا، جت
رسخت منه يف مقامي الصرب والشكر قدم، فال يغريه وجود وال يروعه عدم، وصدفت منه يف كتاب اجملد عزمة مل 

الذي . م حمل أخينامقا. خيتلجها وهن وال ندم، حىت تصرفت حبكم معاليه أيام دهره ولياليه، هو ولدان وهذه خدم
أو . أو عظمت املواهب، ترفع عنها قدره، أو أظلمت الكروب جالها بدره. إن جاشت النوايب وسعها صدره

أو أظلت سحايب النعم، أسدرها محد اهللا وشكره، أو عرضت عقود احلمد يف . تألبت اخلطوب، هزمها صربه
أو طبقت سيوف الناس أغمدها صفحه، وسلها . هأو راقت حلل الصنايع طرزها ذكر. أسواق اجملد أغالها فجره

واري الزند إذا . السلطان الكذا أبقاه اهللا ضاحك السعد، كلما بكت عني، جمموع الشمل كلما أزف بني. قهره
والزال يقيد منه شكر اهللا نعماً ما يف . اقتضى دين، حممي الذمار بانفساح األعمار، كلما أغار على األحياء حني

مسامهة يف كل خطب غم، أو فضل من اهللا . ويلبس منها حلالً تقواه يف عواتقها زين. يف قوهلا مني وعدها يل، وال
  .ومقامسةً يف كل ما أمل، وهتنئة بامللك الذي خلص ومت، فالن. عم

 أما بعد محد اهللا الذي جعل الصرب يف احلوادث حصناً منيعاً، والشكر يستدعي املزيد من النعم سريعاً، فمىت أعملت
والصالة على سيدنا . ومىت رفعت من الشكر رقعة، كان املزيد عليها توقيعاً. للصرب دعوة، كان هبا األجر مسيعاً

. وبني له حدود أوامره ونواهيه فطوبن ملن كان مطيعاً. وموالنا حممد رسوله، الذي بوأنا من السعادة جناباً مريعاً
والرضا عن آله وصحبه، الذين كانوا على العداة قيظاً، وللعفاة . يعاًوكان لنا يف الدنيا هادياً، وجنده يف اآلخرة شف

وخفض عليهم مضاضة فقده، مثابرهتم على . فحلوا من االقتداء به فيما ساء وسر، وأحلى وأمر مقاماً رفيعاً. ربيعاً
مكم األمسى بالنصر، الذي والدعاء ملقا. واعتصموا حببل اهللا مجيعاً: ضم مشل املسلمني من بعده، اقتداًء بقوله سبحانه

والصرب الذي زرافات األجر . وتشرح منه ألسن األقالم هتذيباً وتقريعاً. يشكر منه اجلياد والبيض احلداد صنيعاً
وأقطعكم من خطط السعد أبعدها . فإنا كتبناه إليكم، كتب اهللا لكم من حظوظ اخلري أوفرها عدداً. فقطيعاً. قطيعاً
العز أطوهلا يداً، وخولكم من بسطة امللك ما ال يبيد أبداً؛ وأهلمكم من الصرب ملا تقدمونه وأتبعكم من كتايب . مداً

من محراء غرناطة، حرسها اهللا، وعندنا من االعتداد يف اهللا أسباٌب وثيقة، وأنساب صدق يف حببوحة . فتجدونه غداً
ملسامهة لكم يف شىت األحوال، مقاصد ال ومن ا. ومن الثناء عليكم حدايق روضٍ ال حتاكيها حديقة. اخللوص عريقة

  .ومن السرور مبا سناه اهللا لكم، نعمٌ بشكر اهللا عز وجل خليقة. تلتبس منها طريقة



وإىل هذا، أيدكم اهللا بنصره، وحكم ملقامكم بشد أزره، وإعالء أمره، فإننا ورد علينا اخلرب الذي قبض وبسط، 
وظلل، وجتهم وهتلل، وأمر وأحلى، وأساء مث أحسن، وبشر وجار وأقسط، وخبس ووىف، وأمرض وشفى، وأضحى 

قدس اهللا طاهر تربته، وكرم . بعد ما أحزن، خرب وفاة والدكم، حمل أبينا، السلطان العظيم القدر، الكبري اخلطر
ى ونع. وطرق جمتمعات اآلمال فشتتها. فيا له من سهم رمى أغراض القلوب فأثبتها. حلده، كما أحيا بكم معامل جمده
. وإىل الفضل عميد إيوانه. وإىل الدين ترمجة ديوانه. وإىل امللك هيوىل أركانه. إىل اجملد إنسان عينه وعني إنسانه
وأشرق احملاجر مباء دموعها، وأضرم اجلوانح بنار . وذكر النفوس هبم أمورها. حادثٌ نبه العيون من سنة غرورها

فمن تأمل الدنيا وطباعها، واأليام . وق التراب ترابوبني أن سراب اآلمال سراب، وأن الذي ف. ولوعها
فشأهنا أن ال تفتر عن سهم تسدده . واستغىن عن األثر بالعني. وإسراعها، واحلوادث وقراعها، بدا له احلق من املني

وكأسه يشرهبا . وداء للموت قدمي، وقربه ال يبقى عليه أدمي. وصحة تعقبها مبرض، وجوهر ترميه بعرض. إىل غرض
وقصر قيصر على حكمه فكدرت . دبت إىل كسرى الفرس عقاريه، فلم متنعه أساورته وال مرازبه. وسٌر وعدميم

مل تدافع . وأردى تبعاً، فلم يكن يف أتباعه من حياربه. وأترب سيف بن ذي يزن عمدانه، فلم ترعه مضاربه. مشاريه
وال . وال اجلياد اجلرد املسومة. ة، وال النياب املعلمةوال الدروع احملكم. وال الصفاح املهندة. عنهم اجلنود اجملندة
وقدم بني يديه رباطاً . جعلنا اهللا ممن يسر لسفره زاداً. وجد إىل ما أعد. كل قدم على ما قدم. الرماح املثقفة املقومة
عدالً وفضالً  وطوق املسلمني. ووثر لنفسه مبناصحة اهللا واملؤمنني يف أعلى عليني، مهاداً. شافعاً لديه وجهاداً

غمرته البشرى، وغلبته املسرة . غري أن هذا الفاجىء الذي فجع، ومنع القلوب أن تقر والعني أن هتجع. وإمداداً
ما . وصار ليله يف حكم املنسوخ. فاضمحل من بعد الرسوخ. الكربى، وعارضته من بقايكم اآلية احملكمة األخرى
وكيف بسهم أخطأ ذاتكم . حتيازكم اجملد الذي أشرق بكم حملهكان من استخالصكم امللك الذي أنتم أهله، وا

إمنا اآلمال ببقايكم للمإل . واألمل بعد بقايكم أن يقال فيه تعذر أو أعوز. الشريفة، أن يقال فيه أصمى وأجهز
  .وسعادة اإلسالم حبياتكم املتصلة مشروطة. منوطة
إن أفل البدر، فقد تبلج الفجر، أو غاض . هذا املرحفأي ترح يبقى بعد هذا الفرح، وأي كسل ينشأ بعد : ومنها

. وإن أذنب الدهر، فقد أحسن ما شاء يف اعتذاره. وإن مال فلك امللك، فقد عاد إىل مداره. النيل فقد فاض البحر
وصمصامةٌ أغمدت؛ وسل من بعدها ذو . إمنا هذا اخلطب وهٌن أعقبه ضوء النهار، وسطعت بعده أشعة األنوار

  .الفقار

وأنسنا . عن حقه ورصدنا طالعه يف أفقه قابلنا الواقع بالتسليم، واملنحة الرادفة بالشكر العظيم..... وإننا ملا: نهاوم
وقلنا استقر احلق ووضحت الطرق، وهوى الرايد وصدق الربق، وتقررت القاعدة . يف غمام اهلدنة رب هذا اإلقليم

وثابت آمال أويل اجلهاد إىل اقتحام فرضة اجملاز، وأويل احلج . وارتفع الفرق، واستبشر يإبالل املغرب أخوه الشرق
واحلمد هللا الذي زين بكم أفق امللك، . إىل مرافقة ركب احلجاز، وآن للدنيا أن تلبس احللي العجيبة بعد االبتزاز

ذي يف وصدق الظنون ال. وهنأ اهللا إيالتكم، العباد والبالد، واحلج واجلهاد. وكيف بسعدكم نظم ذلك السلط
وقمنا من حق عزايكم وهنايكم . بادرنا أيدكم اهللا من بركم إىل غرضني. مقامكم، الذي جاز يف املكارم اآلماد

إال أننا عاقنا عن ذلك، ما اتصل بنا، . وشرعنا ومن لدينا، أن نباشر بالنفوس، هذين القصدين. بواجبني مفترضني
وإال فهذا الغرض قد كنا ال نرى فيه بإجراء االستنابة، وال حنظى . همن العدو الذي بلينا جبواره، ورمينا مبصابرة تيار

وإذا كان االستخالف مما حتتمله العبادة، . ويقبل العذر كمالكم. فليصل الفضل جاللكم. غرينا بزيارة تلك املثابة
دنا، واصطفينا فتخرينا جه. وال ينكره عند الضرورة العرف والعادة، فأحرى األخوة والودادة، والفضل واجملادة



  .فعينا فالناً. لباب اللباب فيمن عندنا
  .واتصلت أيامه إىل آخر مدته

وقد تقدم ذكره، وهو . عبد الرمحن بن موسى بن عثمن بن يغمراسن بن زيان، يكىن أبا تاشفني: ومبدينة تلمسان
 أن تأكدت الوحشة بينه وبني توىل امللك عام مثانية عشر كما تقدم، وهتنأه إىل. الذي انقضى ملك بين زيان على يده

فتحرك ملنازلته، وأخذ بكظمه ، وحصره سنني ثالثاً، واقتحم عليه ملعب البلدة، ليلة سبع . السلطان ملك املغرب
ويف غرة شوال منها، دخل البلد من أقطار عنوة، ووقف هو . وعشرين من رمضان عام سبعة وثالثني وسبعماية

الم احلرب املانعة من عمل السالح، استعجاالً للمنية ورغبة يف اإلجهاز وقاما وكبري ولده برحبة قصره، قد نزعا 
مقام الثبات والصرب واالستجماع، إىل أن كوثرا واثخنا، وعاجلتهما منية العز قبل شد الوثاق، وإمكان الشمات، 

سالمية ، مما خيص ويف ذلك قلت من الرجز املسمى بقطع السلوك يف الدول اإل. واستوىل على امللك ملك املغرب
  :ملوك تلمسان، مث أمريها عبد الرمحن هذا

  فاغتر بالدنيا وبالزمان... وحل فيها عابد الرمحن 
  من مظهر سام إىل جنان... وسار فيها مطلق العنان 

  آثاره تبىن عن العيان... كم زخرف علياه من بنيان 
  فعظمت يف قومها النكاية... وصرف العزم إىل جباية 

  وأوجه األيام عنهم أعرضت... ذا مدة امللك انقضت حىت ما إ
  وكتب اهللا عليها ما كتب... وحق حق الدهر فيها ووجب 
  يا لك من ممارس جمرب... حث إليها السري ملك املغرب 

  بعد حصار دائم وجهد... فغلب القوم بغري عهد 
  سبحان من ال ينقضي سلطانه... فأقفرت من ملكهم أوطانه 

رقة، مل تكد تقد حىت خبت، عندما جرت على السلطان أيب احلسن اهلزمية بالقريوان؛ وانبت عن مث نشأت هلم با
فدخلوا . أرضه، وصرفت البيعة يف األقطار إىل ولده، وارحتل إىل طلب منصور ابن أخيه، املنتزي مبدينة فاس

لرمحن بن يغمراسن املتقدم الذكر تلمسان، وقبضوا على القامي بأمرها، وقدموا على أنفسهم عثمن بن حيىي بن عبد ا
يف رسم عثمن وذلك يف الثامن والعشرين جلمادى اآلخرة من عام تسعة وأربعني وسبعماية؛ واستمرت أيامه أثناء 

واستمرت حاله إىل أن أوقع هبم ملك املغرب، أمري املسلمني . الفتنة وارتاش، وأقام رسم اإلمرة، وجدد ملك قومه
مث أحلقت النكبة به . وحتصل عثمن يف قبضته. لمة اليت خضدت الشوكة، واستأصلت الشأفةأبو عنان الوقيعة املصط

  .أخاه، فكانت سبيلهما يف القتل صرباً عربة، وذلك يف وسط ربيع األول من عام التاريخ
وويل . أن هلكاألمري أبو حيىي أبو بكر بن األمري أيب زكريا ابن األمري أيب إسحق ابن األمري أيب زكريا إىل : وبتونس

مث . مث استوىل ملك املغرب السلطان أبو احلسن على ملكهم. األمر ولده عمر مث ولده أمحد مث عاد األمر إىل عمر
  .ضم نشرهم بعد نكبته وخروجه عن وطنهم على أيب إسحق بن أيب بكر

ة ابن هرنده املستويل ألفنش بن هرنده بن دون جاجنه بن ألفنش املستويل على قرطب: ومن ملوك النصارى بقشتالة
. هبت له الريح، وعظمت به إىل املسلمني النكاية. وكان طاغية موهوباً، وملكاً جمدوداً. إىل عدد جم. على إشبيلية

مث نازل جبل الفتح، وكاد يستويل على . ومتلك اخلضراء بعد أن أوقع باملسلمني الوقيعة الكربى العظمى بطريف
فهلك بظاهره يف حملته حتف أنفه ليلة . ركها جبميل صنعه وخفي لطفه، ال إله إال هوهذه اجلزيرة، لوال أن اهللا تدا



كنت منفرداً بالسلطان . فتنفس املخنق، واجنلت الغمة، وانسدل الستر. عاشوراء من عام أحد ومخسني وسبعماية
ريته يف التماس لطف رمحه اهللا، وقد غلب اليأس، وتوقعت الفضيحة، أونسه بعجايب الفرج بعد الشدة، وأقوى بص

وورد اخلري مبهلكه، فاستحالت احلال إىل ضدها، من السرور . اهللا، وهو يرى الفرج بعيداً، ويتوقع من األمر عظيماً
  :ويف ذلك قلت. واحلمد هللا على نعمه. واالستبشار

  وما حاضٌر يف وصفها مثل غايب... أال حدثاين فهي أم الغرايب 
  سروج املذاكي أو ظهور النجايب... ى وال ختليا منها على قطر السر

  على بابك املطول موقف تايب... أيوسف إن الدهر أصبح واقفاً 
  وسعدك أقضى من سعود الكواكب... دعاؤك أمضى من مهندة الظبا 

  ولكن سيف اهللا دامي املضارب... سيوفك يف أغمادها مطمئنة 
  هبوسل فضله فاهللا أكرم وا... فثق بالذي أرعاك أمر عباده 

  جتد على مر العصور الذواهب... لقد طوق األذفنش سعدك خزيةً 
  وصدق أطماع الظنون الكواذب... وفيت وخان العهد يف غري طايل 
  وهل هنض العجب املخل براكب... هوى يف جمال العجب غري مقصر 

  ومل يدر أن اهللا أغلب غالب... وغالب أمر اهللا جل جالله 
  تدق وختفى عن عيون الكتايب ...وهللا يف طي الوجود كتايب 

  وتكمن حىت يف مياه املشارب... تغري على األنفاس يف كل ساعة 
  ومن الطم يف ربعه خد نادب... فمن قارع يف قومه سن نادم 

  وكم نعمٌ يف طي تلك املصايب... مصايب أشجى وقعها مهج العدا 
  وقد نفج اإلسالم من كل جانب... شواظٌّ أراد اهللا إطفاء ناره 

  أصيب بسهم من دعايك صايب... وإن مل يصب منه السالح فإمنا 
  خزاين ما ضاقت ملطلب طالب... وهللا من ألطافه يف عباده 

  بأحكامه فلتجن حسن العواقب... فمهما غرست الصرب يف تربة الرضا 
  فإن الليايل أمهات العجايب... وال تعد األمر البعيد وقوعه 

  .رتكابه مقصوداً يف أمداحهوهي طويلة سهلة؛ على ضعف كان ا
  .السلطات بطره املتقدم ذكره يف اسم أخيه: وبربجلونة 

ومن األحداث يف أيامه الوقيعة الكربى بظاهر طريف، يوم اإلثنني السابع من مجادى األوىل، من عام أحد وأربعني 
حضرته، واستيالئه عليها،  وسبعماية، وما اتصل بذلك من منازلة الطاغية أهلنشه، قلعة حيصب املاسة اجلوار من

مث . مث منازلة اجلزيرة اخلضراء عشرين شهراً، أوجف خالهلا جبيوش املسلمني من أهل العدوتني إىل أرضه. وعلى باغة
استقر منازالً إياها إىل أن فاز هبا قداحه، واألمر هللا العلي الكبري، يف قصص يطول ذكره، تضمن ذلك طرفة العصر 

  .السلم، والتحف جناح العافية واإلمنة برهة، رمحه اهللامث هتنأ . من تأليفنا
  وفاته

وما استكمل أيام حياته، وبلغ مداه، أمت ما كان شباباً واعتداالً وحسناً، وفخامة وعزاً حىت أتاه أمر اهللا من حيث ال 
عداد حيتسب، وهجم عليه يوم عيد الفطر، من عام مخسة ومخسني وسبعماية، يف الركعة األخرية، رجل من 



املمرورين، رمى بنفسه عليه، وطعنه خبنجر كان قد أعده، وأغرى بعالجه، وصاح، وقطعت الصالة، وقبض عليه، 
واستفهم، فتكلم بكالم خملط، واحتمل إىل منزله، على فوت مل يستقر به، إال وقد قضى رمحه اهللا ورضي عنه، 

شفي، ودفن السلطان عشية اليوم يف مقربة قصره وأخرج ذلك اخلبيث للناس، وقتل وأحرق بالنار، مبالغة يف الت
لصق والده، وويل أمره ابنه أبو عبد اهللا حممد، وبولغ يف احتفال قربه، مبا أشف على من تقدمه، وكتب عليه ما 

  :نصه

هذا قرب السلطان الشهيد، الذي كرمت أحسابه وأعراقه، وحاز الكمال خلقه وأخالقه، وحتدث بفضله وحلمه شام 
اإلمام األعلى، والشهاب . وعراقه، صاحب اآلثار السنية، واأليام اهلنية، واألخالق الرضية، والسري املرضيةاملعمور 

قطب الرجاحة . األجلى، حسام امللة، علم امللوك اجللة، الذي ظهرت عليه عناية ربه، وصنع اهللا له يف سلمه وحربه
ورايته، املتسويل يف ميدان الفخر على غايته، الذي صحبته والوقار، وساللة سيد األنصار، حامي محى اإلسالم برأيه 

عناية اهللا يف بداية أمره وغايته، أمري املسلمني أيب احلجاج يوسف ابن السلطان الكبري، اإلمام الشهري، أسد دين اهللا، 
حامي محى السنة رافع ظالل العدل يف اآلفاق . الذي أذعنت األعداء لقهره، ووقفت الليايل واأليام عند هنيه وأمره

بالسمر الطوال والبيض الرقاق ، خملد صحف الذكر اخلالد والعز الباق، الشهيد السعيد املقدس أيب الوليد، ابن 
اهلمام األعلى الطاهر النسب والذات، ذي العز البعيد الغايات، والفخر الواضح اآليات، كبري اخلالفة النصرية، 

م أيب سعيد فرج بن إمساعيل بن نصر، تغمده اهللا برمحة من عنده، وجعله يف وعماد الدولة الغالبية، املقدس املرحو
قام بأمر املسلمني أمحد . اجلنة جاراً لسعد بن عبادة جده، وجازى عن اإلسالم واملسلمني، محيد سعيه، وكرمي قصده
من تواضعه وفضله، كل  القيام، ومهد هلم األمن من ظهور األيام، وجلى هلم وجه العناية مشرق القسام، وبذل فيهم

إىل أن قضى اهللا حبضور أجله، على خري عمله، وختم له بالسعادة، وساق إليه على حني إكمال . واضح األحكام
وقبضه ساجداً خاشعاً، منيباً إىل اهللا ضارعاً، مستغفراً لذنبه، مطمئناً يف احلالة، اليت . شهر الصوم هدية الشهادة

على يد شقيٍّ قيضه اهللا لسعادته، وجعله سبباً لنفوذ سابق مشيئته وإرادته، خفي . بهأقرب ما يكون العبد فيها من ر
ومتكن له عند االشتغال بعبادة اهللا، ما أضمره من غدره، وذلك . ومت بسببه أمر اهللا حلقارة أمره. مكانه خلمول قدره

نفعه اهللا بالشهادة اليت كرم منها . ةغرة شوال، من عام مخسة ومخسني وسبعماي. يف السجدة األخرية من صالة العيد
وحشره مع سلفه األنصار، الذين عز هبم اإلميان، . الزمان واملكان، ووضح منها على قبول رضوان اهللا البيان

وكانت واليته امللك يف غرة اليوم الرابع عشر لذي احلجة من عام ثالثة وثالثني . وحصل هلم من النار األمان
فسبحان من انفرد بالبقاء احملض . لثامن والعشرين لربيع اآلخر عام مثانية عشر وسبعمايةومولده يف ا. وسبعماية

  .وحتم الفناء على أهل األرض مث جيمعهم إىل يوم اجلزاء والعرض، ال إله إال هو
  :ويف اجلهة األخرى من النظم، وكالمها من إمالئي، ما نصه

  حل فيك مدى الدهررضي اهللا عمن ... حيييك بالرحيان والروح من قرب 
  إىل باعث األموات يف موقف احلشر... إىل أن يقوم الناس تعنو وجوههم 

  منعمة الرحيان عاطرة النشر... ولست بقربٍ إمنا أنت روضة 
  سوى يا كمام الزهر أو صدف الدر... ولو أنين أنصفتك احلق مل أقل 

  رب البدرويا مسقط العليا ويا مغ... ويا ملحد التقوى ويا مدفن اهلدى 
  أصل املعايل غرةٌ يف بين نصر... لقد حط فيك الرحل أي خليفة 
  وبدر الدجا واملستجار لدى الدهر... لقد حل فيك العز واجملد والعلى 



  ومن كأيب احلجاج ماحي دجا الكفر... ومن كأيب احلجاج حامي محى اهلدى 
  د والفخربعيد املدى يف حومة اجمل... إمام اهلدى غيث الندى دافع العدا 

  وحسبك من بيت رفيع ومن قدر... ساللة سعد اخلزرج بن عبادة 
  وحدثت عن علياه حدث عن البحر... إذا ذكر اإلغضاء واحللم والتقى 

  بقاًء حليٍّ أو دواماً على أمر... ختونه طرف الزمان وهل ترى 
  ومن كان ذا وجهني يعتب يف غدر... هو الدهر ذو وجهني يوٌم وليلةٌ 

  أصيل التقى رطب اللسان من الذكر... هيداً ساجداً يف صالته توىل ش
  أفاض من النعمى ووىف من الرب... وقد عرف الشهر املبارك حق ما 
  وليس سوى كأس الشهادة من فطر... وباكر عيد الفطر واحلكم مربم 

  وقدراً حقري الذات واخللق والقدر... أتيح له وهو العظيم مهابة 
  ومنكر قوم جاء باحلادث النكر... سعادة شقيٌّ أتت من لدنه 

  وأسباب حكم اهللا جلت عن احلصر... وكم من عظيم قد أصيب خبامل 
  وأوقع وحشي حبمزة ذي الفخر... فهذا عليٌّ قد قضى بابن ملجم 

  ويطرق أمر اهللا من حيث ال تدري... نعد الرماح املشرفية والقنا 
  لة يوماً فقد باء باخلسرعلى حا... ومن كان بالدنيا الدنية واثقاً 

  ويا من إليه احلكم يف النهى واألمر... فيا مالك امللك الذي ليس ينقضي 
  فلسنا نرجي غري سترك من ستر... تغمد بستر العفو منك ذنوبنا 

  وأبقى ودنيا املرء خدعة مغتر... فما عندك اللهم خٌري ثوابه 
  :اختيار ولده ومما رثى به قويل يف غرض ناٍء عن اجلزالة، متحرياً

  ماذا عسى أن يستمر منام... العمر يوم واملىن أحالم 
  فله مبا تقضي العقول متام... وإذا حتققنا الشىيء بدأة 

  ركضاً وتأىب ذلك األيام... والنفس جتمع يف مدى آماهلا 
  حببيبه نفذت بذا األحكام... من مل يصب يف نفسه فمصابه 

  ومن بعد احلياة محام هوٌم... بعد الشبيبة كربةٌ ووراءها 
  وتعاقب اإلصباح واإلظالم... وحلكمة ما أشرقت شهب الدجا 

  ومناخ ركبٍ ما لديه مقام... دنياك يا هذا حملة نقلة 
  وجد السماح وأعدم اإلعدام... هذا أمري املسلمني ومن به 

  غيث امللوك وليثها الضرغام... سر اإلمامة واخلالفة يوسف 
  والعز سام واخلميس هلام... أقصدت قصدته عادية الزمان ف

  وشكى العراق مصابه والشام... فجعت به الدنيا وكدر شر هبا 
  بدر الدجنة قد جاله متام... أسفاً على اخللق اجلميل كأنه 
  غض احلديقة زهره بسام... أسفاً على العمر اجلديد كأنه 
  زهر الرياض مهى عليه غمام... أسفاً على اخللق الرضي كأهنا 



  طاشت لنور مجاله األفهام... سفاً على الوجه الذي يهمي ندًى أ
  واألرض ترجف والسماء قتام... يا ناصر الثغر الغريب وأهله 

  والناس يف فرش النعيم نيام... يا صاحب الصدمات يف جنح الدجا 
  ستر األرامل واكتسى األيتام... يا حافظ احلرم الذي بظالله 

  بعد انتزاح الدار أو إملام.. .موالي هل لك للقصور زيارة 
  حاشاك أن تنسى لديك ذمام... موالي هل لك للعبيد تذكر 
  خفقت بعزه نصرة األعالم... يا واحد اآلحاد والعلم الذي 
  فيك النهى واجلود واإلقدام... وافاك أمر اهللا حني تكاملت 

  أثىن عليك اهللا واإلسالم... ورحلت عنا الركب خري خليفة 
  والزاد فيه هتجٌد وصيام... سلكت كان رفيقه نعم الطريق 

  فاليوم كيلٌ والضياء ظالم... وكسفت يا مشس احملاسن ضحوةً 
  فيها من األجل احلرمي مدام... سقاك عيد الفطر كأس شهادة 
  عملٌ كرمي سعيه وختام... وختمت عمرك بالصالة فحبذا 
  نامبني الصفايح والتراب ت... موالي كم هذا الرقاد إىل مىت 

  إن كان ميكنك الغداة كالم... إعد التحية واحتسبها قربة 
  بيض كما تبكي اهلديل محام... تبكي عليك مصانع شهدهتا 
  فالناس فيها سجٌد وقيام... تبكي عليك مساجد عمرهتا 

  بالسلم وهي كأهنا أنعام... تبكري عليك خاليق أمنتها 
  يك مراممنها فلم يبعد عل... عاملت وجه اهللا فيما رمته 

  بذلت نفوس من لدنك كرام... لو كنت تفدى أو جتاز من الردى 

  ما كان ركنك بالغالب يرام... لو كنت متنع بالصوارم والقنا 
  إال رضىً باحلكم واستسالم... لكنه أمر اإلله ومالنا 

  وقضاؤه جفت به األقالم... واهللا قد كتب الفنا على الورى 
  قدمت يوم تزلزل األقدام.. .من يف جوار اهللا مسروراً مبا 

  يف مستقر عالك وهو إمام... واعلم بأن سليل ملك قد غدا 
  ظل ظليل فهو ليس يضام... بستر تكنف منه من خلفته 

  ولنصر ملكك سل منه حسام... كنت احلسام وصرت يف غمد الثرى 
  فقضت بسعد األمة األحكام... خلفت أمة أمحد حملمد 

  ترعى العهدو وتوصل األرحام...  فهو اخلليفة للورى يف عهده
  مل ينتثر منها عليك نظاىم... ابقى رسومك كلها حمفوظة 

  والدار واأللقاب واخلدام... العدل والشيم الكرمية والتقى 
  وأقول والدمع السفوح سجام... حسيب بأن أخشى ضرحيك الئماً 
  مين عليك حتية وسالم... يا مدفن التقوى ويا مثوى اهلدى 



  ناٌر هلا بني الضلوع ضرام... ن حزين عليك ويف احلشا أخفيت ع
  بعد فقدك يف الوجود مقام... ولو أنين أديت حقك مل يكن يل 
  وأتى جبهٍد ما عليه مالم... وإذا الفىت أدى الذي يف وسعه 

  :وكتبت يف بعض املعاهد اليت كان يأنس هبا رمحة اهللا عليه
  نك مرقوبوال انتظاٌر م... غبت فال عني وال خمرب 

  وكلنا يف احلزن يعقوب... يا يوسف أنت لنا يوسف 
  يوسف بن عبد الرمحن الفهري

  يوسف بن عبد الرمحن بن حبيب بن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري
  أوليته

وكان ممن ثار منها من أصحاب بلج عصبيةً لقتله، فخرج عن . كان عبد الرمحن أحد زعماء العرب باألندلس
قال عيسى بن أمحد، . وجده عقبة بن نافع، هو الذي اختط قريواهنا أيام معوية بن أيب سفيان. إفريقة األندلس إىل

وهرب ابنه يوسف هذا من إفريقية إىل األندلس مغاضباً له، أيام بشر بن صفوان الكليب، فهوي األندلس 
  .واستوطنها، فساد هبا مث تأمر فيها

  حاله
اجتمع عليه أهل األندلس من أجل أنه قرشي، بعد موت أمريهم ثوابة بن سالمة، . كان شريفاً جليالً، حازماً عاقالً

ورضي به اخليار من مضر واليمن، فدانت له األندلس، تسع سنني وتسعة أشهر، وكان آخر األمراء باألندلس، 
ه، وكانت احلرب وأشرك الصميل بن حامت يف أمره، فتركت لذلك نسبة األمر ل. وعنه انتقل سلطاهنا إىل بين أمية

اليت مل يعرف باملشرق واملغرب، أشد جالداً، وال أصرب رجاالً منها، واعتزهلا يوسف حترفاً، وقام بأمرها الصميل، 
وملا مت . وغزا جليقية، فعظم يف عدوها أثره. واهنزم اليمانيون واستلحموا ملحمة عظيمة، واستوسق األمر ليوسف

والتقى بظاهر قرطبة سنة . عبور صقر بين أمية عبد الرمحن الداخل يف خرب طويل األمر طرقه ما تقدم به اإلملاع، من
وأتبعهما عبد الرمحن بن . واهنزم يوسف بن عبد الرمحن والصميل، وحلقا بإلبرية. مثان وثالثني وماية يف ذي احلجة

. هادنة والبقاء على الصلحمعاوية فنازله، وقد حتصن مبعقل إلبرية حصن غرناطة، وترددت بينهما الرسل يف طلب امل
وذلك يف صفر سنة تسع وثالثني وماية، وأقبل معه يف عسكره . وختلى يوسف عن الدعوة، واستقر سكناه بقرطبة

  :وذكر أنه متثل عند دخوله عسكر عبد الرمحن ببيت جرور بن إبنة النعمان. إىل قرطبة
  تصفإذا حنن فيهم سوقةٌ نن... فبتنا نسوس األمر واألمر أمرنا 

  تقلب ساعات بنا وتصرف... فتباً لدنيا ال يدوم نعيمها 
وحلق بأحواز طليطلة، وأعاد عهد الفتنة، فاغتاله مملوكان له، وقتاله . واستقر بقرطبة دهراً، مث بدا له يف اخلالف

ء األصالء وأخبار يوسف بن عبد الرمحن معروفة، وهو حمسوب من األمرا. رمحه اهللا، يف سنة اثنتني وأربعني وماية
  .بغرناطة، إذ كانت له قبل اإلمارة هبا ضياع يتردد إليها

  ومن غري األصليني

  حيىي بن عبد اهللا



  بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد ابن أمحد بن أيب عزفة اللخمي

لبت عليه الكنية كناه أبوه أبا عمرو، وغ. الرييس أبو زكريا وأبو عمرو بن الرييس أيب طالب بن الرييس أيب القاسم
  .املعروفة
  حاله

كان قيماً على طريقة أصحاب احلديث، رواية وضبطاً وتقييداً وخترجياً، مع براعة خط، وطرف ضبط، شاعراً جميداً 
رأس بسبتة، بعد إجغازته البحر من األندلس واإلحتالل بفاس، نايباً عن ملك . ذا فكاهة وحسن جمالسة. مطبوعاً

مث استبد هبا خمالفاً . يد بن عبد احلق، ألمر مت به إليه قبل استقالله، ليس هذا موضع ذكرهاملغرب السلطان أيب سع
سكون الطاير، مثقفاً خبالل رياسته، ضاماً . عليه، ألمر يطول شرحه، أجرى فيه موىف اجلانب من اهللع، باسالً مقداماً

اً، فأتيح له ظفٌر أجلى ليلة غربيات احمللة واألثر ونازله جيش املغرب، وبيد أمريه ولده أبو القاسم مرهتن. ألطرافها
  .فيها، واستخالص ولده

  مشيخته
فممن أخذ عنه من أهل بلده سبتة، أبو إسحق . أخذ عن مجاعة من أهل بلده وغريهم، قراءة ومساعاً وإجازة

احلسن بن طاهر احلسيين، الغافقي، وأبو عبد اهللا بن رشيد، وابو الظفر املنورقي، وأبو القاسم البلفيقي، وأبو علي 
وبغرناطة ملا قدم . وأبو إسحق التلمساين، وأبو حممد عبد اهللا بن أيب القاسم األنصاري، وأبو القاسم بن الشاط

عليها، مغرباً عن وطنه، عند تصريه إىل اإليالة النصرية من أيديهم، وسكناه هبا، عن أيب حممد عبد املنعم بن مساك، 
ومن أهل أملرية أبو عبد اهللا حممد ابن . أيب حممد بن املؤذن، وأيب احلسن بن مستقور وغريهموأيب جعفر بن الزبري، و

ومن أهل مالقة الويل أبو عبد اهللا بن الطنجايل، وأبو حممد الباهلي، وأبو احلسن . الصايغ، وأبو عبد اهللا بن شعيب
ومن أهل بلش أبو عبد اهللا بن . سومن أهل اخلضراء، أبو جعفر بن مخي. بن منظور، وأبو احلسن بن مصامد

. ومن أهل جباية أبو علي ناصر الدين املشدايل، وأبو عبد اهللا بن غربوز. ومن أهل أرجبة أبو زكريا الربشاين. الكماد
وكتب له باإلجازة طايفة كبرية من . ومن أهل تيزي أبو عبد اهللا حممد القيسي. ومن أهل فاس أبو عبد اهللا املومناين

  .ق، منهم قطب الدين القسطالينأهل املشر
  شعره

قال يل شيخنا أبو الربكات، سألته، وأنا معه واقٌف بسور قصبة سبتة، أن جييزين ويكتب يل من شعره، فكتب يل 
  :قطيعات منها يف هتنئة السلطان أيب اجليوش يوم واليته

  وارتاح منربها وهش سريرها... اآلن عاد إىل اإلمامة نورها 
  منها التهلل واستبان سرورها... د طول قطوهبا وبدا لنا من بع

  هو أصلها األوىل هبا ونصريها... وضعت أزمتها بكف خليفة 
  بذل الندى والالمثني ظهورها... من معشر عرفت بطون أكفهم 
  النقع املثار جنومها وبدورها... خرصاهنم ووجوههم يف ظلمة 

  ورهامل يزل إليه قلوهبم ويص... وسع الرعايا منه عدله 
  مألى وأخلص يف الوالء ضمريها... حىت اغتدت باحلب فيه صدورها 

  تنجح مساعتها وساء مصريها... رام العداة جملده كيداً فلم 



  جهالً وغرته املنا وغرورها... وكذاك فعل اهللا فيمن كاده 
  باحلب فيك صغريها وكبريها... موالي إنا عصبةٌ معروفة 

  نسدي باملدايح تارة وتبريها ...جينا نقضي من حقوقك واجباً 
  بفرايد حسناً يعز نظريها... ولقد خدمت مقامكم من قبلها 

  عرست وعلى يديك مسريها... فاجذب بضبعي من حضيض مزاريت 
  عنفت فلم يقصد سواك أسريها... وافتكين من أسر فرط خصاصة 

  دانته مما يتقي وجيريها... الزلت لإلسالم حتمي أمة 
  حىت حيني من الرفاة نشورها... شامل  وبقيت يف عز وسعد

  :ويف اإللغاز باألقالم واحملربة
  شباب ليس يفزعهم قتري... وسربٌ ضمهم دست ستري 

  جمللسهم ومل ينصب سري... قد اختصروا فلم يفرش ساد 
  فقد أزف الترحل واملسري... هلم كأس إذا دارت عليهم 
  ريمبني ليس يفهمه البص... وأفشوا سر سياقهم بلفظ 
  وعند الصحو يعروهم فتور... وهزت من روسهم نشاطاً 

  فشأهنم التلعتم والقصور... فصاح إن حتللهم وإال 
  إذا طعنوا فدمعهم غزير... صالب حني تعجمهم ولكن 
  لذاك نومهم أبداً كثري... هلم عقل يلوح على القوايف 

  أخا نعبٍ وخيترم القصري... طويلهم يطول العمر منه 
  بغري القطع عضوهم الكبري... يوماً وهم مل يشف 

  دياجي املشكالت به تسري... فقل يل من هم الزلت فرداً 
  .تنظر يف العبادلة يف اسم أبيه : نكبته
  وفاته

  .عام تسعة عشر وسبعماية، يف شعبان رمحه اهللا
  األمري أبو زكريا

  حيىي بن علي بن غانية الصحراوي، األمري أبو زكريا
  حاله

نشأ يف صحبة األمري بقرطبة . اً حازماً، كثري الدهاء واإلقدام، واملعرفة باحلروب، جممعاً على تقدمهكان بطالً شهم
وليها حيىي، وتزوج حممد بن احلاج أمه غانية بعد أبيه . حممد بن احلاج اللمتوين وواله مدينة إستجة، فهي أول واليته
ما كان من مداخلة أشياخ مسوفة على خلع حممد بن  وكفله، وأقام معه بقرطبة، إىل أن كان من حممد بن احلاج

يوسف ابن تاشفني عن األمر ، وصرف البيعة إىل حيىي احلفيد، الوايل يف ذلك العهد مبدينة فاس، ومل يتم له األمر، 
وانفصل حيىي بن غانية عن مجاعته، وأقام متصرفاً يف احلروب، معروف احلق والغناء، إىل أن . فأجلى عن نكبته

رت بسالته وديانته، ورغب يدير بن ورقا صاحب بلنسية من السطان يف توجيهه إليه، ليستبني به على مدافعة اشته



فوصل حيىي بلنسية، واقام هبا ذاباً عن املسلمني، إىل أن تويف يدير بن ورقا، فواله علي بن . العدو، فأجيب إىل ذلك
 هبا ابن رذمري الطاغية منازالً إفراغة على يده، فطار يوسف إياها وشرق األندلس، فظهر غناؤه وجهاده، وهزم اهللا
  .ذكره، وعظم صيته، واشتهر سعده، وأسل عن البيضة دفاعه

  أخبار عزمه

حكي عنه أنه تزوج يف فتوته امرأة من قومه شريفة مجيلة، وقرهبا عيناً، مث تركها وطلقها، فسئل عن ذلك، فقال واهللا 
ومل يزل يدافع النصارى عن املسلمني باألندلس، . أن أشتغل هبا عن اجلهاد ما فارقتها عن خلة تذم، ولكن خفت

وويل قرطبة وما إليها من قبل . فهزم ابن رذمري، وأقلع حمالهتم عن مدينة األشبونة، واستمسك به حال األندلس
سعده، إىل صفر تاشفني بن علي بن يوسف، عام مثانية وثالثني ومخسمائة، فاستقامت األمور حبسن سريته، وظهور 

وملا خرج إىل لبلة، ثار ابن محدين بقرطبة دار ملكه . وكانت ثورة ابن قسي ، باكورة الفتنة. من عام تسعة وثالثني
وبلغ حيىي اخلرب، فرجع أدراجه إىل . يف رمضان من العام، واستباح قصره، وانطلقت األيدي على قومه، ومت له األمر

احلرب وأصابوه جبراحة، فلجأ إىل حصن مرجانة، فأقام به يصابر اهلول، ويرقع  إشبيلية، فثار به أهلها، وناصبوه
مث حترك إليه جيش ابن محدين، وكانت بينهما وقيعة اهنزم فيها ابن محدين، واستوىل ابن غانية على قرطبة، يف . القنن

فاستعان ابن محدين مبلك . لتهوهنض حيىي إىل مناز. شعبان من عام أربعني، وحتصن ابن محدين بأندوجر ممتنعاً هبا
وملا وصل أندوجر، أعذر حيىي يف الدفاع واملصابرة، مث انصرف . قشتالة، وأطمعه يف قرطبة، فتحرك إىل نصرته

فنازل قرطبة، وامتنع ابن غانية بالقصر وما . باجليش إىل قرطبة، وأخذ العدو يف آثارهم، صحبة مستغيثه ابن محدين
بن محدين النصارى قرطبة يف عاشر ذي احلجة من عام أربعني، فاستباحوا املسجد، وأخذوا وأدخل ا. يليه من املدينة

ما كان به من النواقيس ، ومزقوا مصاحفه، ومنها زعموا مصحف عثمان، وأنزلوا املنار من الصومعة، وكان كله 
. اعه، ما أيأس منهفضة، وحرقت األسواق، وأفسدت املدينة، وظهر من صرب ابن غانية، وشدة بأسه، وصدق دف

وكان من قدر اهللا، أن بلغ طاغية الروم يوم دخوهلم قرطبة، اجتياز املوحدين إىل األندلس، فأجال طاغيتهم قداح 
فعقدت . ويتركه بقرطبة يف حنر عدوه من املوحدين، سداً بينهم وبني بالده: الرأي، فاقتضى أن يهادن ابن غانية
ه، واستحضر له أهل قرطبة، وقال هلم، أنا قد فعلت معكم من اخلري، ما مل يفعله الشروط، ونزل إليه ابن غانية فعاقد

قال املؤرخ، . من قبلي، غلبتكم يف بلدكم وتركتكم رعية يل، وقد وليت عليكم حيىي بن غانية، فامسعوا له وأطيعوا
عندي كتاب نبيكم إىل وفخر الطاغية يف ذلك اليوم بقومه ، وقال، وال يريبنكم أن تكونوا حتت يدي ونظري، ف

حدث ابن أم العماد أبو احلسن، قال، حضرت، وأحضرحق من ذهب، فتح وأخرج منه كتاٌب من رسول . جدي
قال أبو . والكتاب خبط علي بن أيب طالب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل قيصر ملك الروم، وهو جده بزعمه

وانصرف إىل بالده، وانصرف ابن محدين، فكان . خارياحلسن، قرأته من أوله إىل آخره، كما جاء يف حديث الب
واستقر ابن غانية بقرطبة الغادر به أهلها، فشرع يف بنيان القصبة وسد عورهتا، . هالكه مبالقة، بعد اضطراب كثري

واستعجل أمرهم، واتصل سلمه مع العدو إىل متام أحد وأربعني . وسام أهلها اخلسف وسوء العذاب، وواىل إغرامهم
وضيق عليه النصارى يف طلب اإلتاوة ، واشتطوا عليه يف طلب . سماية، وقد متلك املوحدون إشبيلية وما إليهاومخ

فلما حتصل مبحلته، طلبه بالتخلي . ما بيده، ونزل طاغينهم أندوجر وبه رجل يعرف بالعريب، واستدعى ابن غانية
فكلب العدو على األندلس، فنازل . هم باملغربوتشاغل املوحدون بأمر ثائر نازع. عن بياسة وأبدة، فكان ذلك

األشبونة وشنترين، وأملرية وطرطوشة وال ردة وإفراغة، وطمع يف استيصال بالد اإلسالم، فداخل ابن غانية سراً من 
وطالب ابن غانية . بإشبيلية من املوحدين، ووصله كتاب خليفتهم مبا أحب، وحترك الطاغية يف جيوش ال ترام



وهنض بعد هذه الكاينة إىل . يان وتسليمها إليه، وكاده، حسبما تقدم يف اسم عبد امللك بن سعيدباخلروج عن ج
غرناطة، وهي آخر ما تبقى للمرابطني من القواعد ليجمع هبا أعيان ملتونة ومسوفة، يف شأن صرف األمر إىل 

  .املوحدين
  وفاته

، وتويف عصر يوم اجلمعة الرابع عشر من شعبان عام ثالثة وملا وصل األمري حيىي بن غانية إىل غرناطة أقام هبا شهرين
وأربعني ومخسماية، ودفن بداخل القصبة يف املسجد الصغري، املتصل بقصر باديس بن حيوس جماوراً له يف مدفنه، 

  .والناس يقصدوه لنتربك به. وعليه يف لوح من الرخام تاريخ وفاته
  يوسف بن تاشفني

  يابطن بن منصور ابن مصالة بن أمية بن واياميبن إبراهيم بن توقورت بن ور

  الصنهاجي مث اللمتوين
  .يكىن ابا يعقوب ويلقب بأمري املسلمني

  أوليته
ذكروا أن حيىي بن إبراهيم بن توقورت حج، وهو كبري قبيل الصحراويني يف عشر األربعني وأربعماية، واجتاز على 

يب عمران الفاسي، ورغب إليه أن ينظر له يف طلب من يستصحبه، القريوان، وهي موفورة بالعلماء، وتعرف بالفقيه أ
ليعلم قومه ويفقههم ، فخاطب له فقيهاً من فقهاء املغرب األقصى امسه واجاج، واختارله واجاج، عبد اهللا بن ياسني 

فانقادوا له القامي بدولتهم، البادي نظم نشرهم، وتأليف كلمتهم، فاجتمع عليه سبعون شيخاً من نبهائهم ليعلمهم، 
مث التأثت حاله معهم، فصرفوه، وانتهبوا . انقياداً كبرياً، وتناسل الناس، فضخم العدد، وغزا معهم قبايل الصحراء

كتبه، فلجأ إىل أمري ملتونة حيىي بن عمر بن تاليكان اللمتوين، فقبله، وأعاد حاله، وثابت طاعته، فأمضى القتل على 
مث خرج هبم إىل سجلماسة، فتملكوها، . ر ميتثل أمر عبد اهللا امتثاالً عظيماًوكان حيىي بن عم. من اختلف عليه
مث ظهروا على املغرب، مث قتل األمري حيىي بن عمر، فقدم عبد اهللا أخاه أبا بكر بن عمر بدرعة، وهند . ومتلكوا اجلبل

بة، وشذوذ يف األحكام اهللا ولعبد اهللا أخبار غري. به، فتملك جبال املصامدة، واحتل بأغمات وريكة واستوطنها
ومل يزل األمري أبو بكر بن عمر حىت أخذ ثاره، وأثخن القتل . وقتل عبد اهللا ابن ياسني برغواطة. أعلم بصحتها

فيهم، وقدم ابن عمه يوسف بن تاشفني بن إبراهيم، على عسكر كبري، فيهم أشياخ ملتونة، وقبايل الربابرة 
وطرق األمري أبا بكر خٌرب من قومه من الصحراء انزعج له، فوىل . ب، فدانت لهواملصامدة، واجتاز على بالد املغر

يوسف بن تاشفني على مملكة املغرب، وترك معه الثلث من ملتونة، إخوانه، وأوصاه، وطلق زوجته زينب، وأمره 
اجلنود والقوة،  فبىن يوسف مدينة مراكش وحصنها ، وحتبب إىل الناس، واستكثر من. بتزوجها، ملا باله من مينها

ورجع األمري أبو بكر من الصحراء سنة مخس وستني وأربعمائة، فألفى يوسف . وجيب األموال، واستبد باألمر
. مستبداً بأمره، فسامله، واخنلع له عن امللك، ورجع إىل صحرايه، فكان هبا تصله هدايا يوسف إىل أن قتله السودان

لبحر إىل األندلس، فهزم الطاغية اهلزمية الكربى بالزالقة، وخلع أمراء واستوىل يوسف على املغرب كله، مث أجاز ا
  .الطوائف، ومتلك البالد إىل حني وفاته

  حاله



قال أبو بكر بن حممد بن حيىي الصرييف، كان رمحه اهللا خائفاً لربه كتوماً لسره، كثري الدعاء واالستخارة، مقبالً على 
ملن جترأ أو تعرض النتقامه، االعتقال الطويل، والقيد الثقيل، والضرب املربح،  الصالة، مدمياً لالستغفار، أكثر عقابه

يواصل الفقهاء، ويعظم العلماء، ويصرف األمور إليهم، . إال من انتزى أو شق العصا، فالسيق أحسم النتثار الداء
، ويعضد الشرع، ويأخذ فيها بآرائهم، ويقضي على نفسه وغريهم يفتياهم، وحيض على العدل، ويصدع باحلق

وجيزم يف املال، ويولع باالقتصاد يف امللبس واملطعم واملسكن، إىل أن لقي اهللا، جمداً يف األمور، ملقناً للصواب، 
يرى . مستحباً حال اجلد، مؤدياً إىل الرعايا حقها، من الذب عنها، والغلظة على عدوها، وإفاضة األمن والعدل فيها

مى بأمري املسلمني ملا احتل األندلس وأوقع بالروم، وكان قبل يدعى األمري يوسف، تس. صور األشياء على حقيقتها
وكان درمهه فضة، ودنريه تٌرب حمض، يف إحدى . وقامت اخلطبة فيها مجيعاً بامسه، وبالعدوة، بعد اخلليفة العباسي

تاشفني، ويف الداير، ومن يبتغ غري صفحيت الدنري ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا وحتت ذلك أمري املؤمنني يوسف بن 
ويف الصفحة األخرى، اإلمام عبد اهللا أمري املسلمني، ويف . اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

  .الداير تاريخ ضربه وموضع سكته، ويف جهيت الدرهم ما محله من ذلك
  بعض أخباره

ويف سنة اثنتني بعدها، . لس، يبثون حاهلم، وحيركونه إىل نصرهميف سنة سبعني وأربعمائة وردت عليه كتب األند
ويف سنة مخس وسبعني بعدها، وجه إىل شراء . ورد عليه عبد الرمحن ابن أسباط، من أملرية، يشرح حال األندلس

. واطيويف سنة ستٍّ بعدها فتح مدينة سبتة، ودخلها عنوة على الثاير هبا سقوت الربغ. العدد فيها، واستكثر منها
ويف سنة مثان اتصل به متلك طاغية قشتالة مدينة طليطلة، وجاز إليه املعتمد بن عباد بنفسه، وفاوضه واستدعاه 

وعلم بذلك األدفنش، فاخترق بالد املسلمني معرضاً عن رؤساء . لنصرة املسلمني، وخرج إليه عن اجلزيرة اخلضراء
 اخلضراء، ومثل على شاطىء البحر، وأمر أن يكتب إىل األمري الطوائف، ال يرضى أخذ اجلزية منهم، حىت انتهى إىل

من أمري امللتني أذفونش بن فردلند إىل األمري يوسف بن : يوسف بن تاشفني، واملوج يضرب أرساغ فرسه، مبا نسخته
خيف عليكم ما ومل . أما بعد فال خفاء على ذي عينني أنك أمري امللة املسلمة، كما أنا أمري امللة النصرانية. تاشفني

عليه رؤساؤكم باألندلس من التخاذل، والتواكل، وإمهال الرعية، واإلخالد إىل الراحة، وأنا أسومهم سوء اخلسف، 
وأضرب الديار، وأهتك األستار، وأقتل الشبان، وأسيب الولدان، وال عذر لك يف التخلف عن نصرهتم، إن أمكنتك 

تعاىل، فرض على كل منكم، قتال عشرة منا، مث خفف عنكم فجعل على هذا وأنتم تعتقدون، أن اهللا تبارك و. قدرة
كل واحد منكم، قتال اثنني منا، فإن قتالكم يف اجلنة، وقتالنا يف النار، وحنن نعتقد أن اهللا أظهرنا بكم، وأعاننا 

قبال، فال أدري أن وبلغنا عنك أنك يف االحتفال على نية اإل. عليكم، إذ ال تقدرون دفاعاً، وال تستطيعون امتناعاً
فإن كنت ال تستطيع اجلواز فابعث إيل ما عندك من املراكب . كان احلني يبطىء بك أمام التكذيب ملا أنزل عليك

وإن . ألجوز إليك، وأناجزك يف أحب البقاع، فإن غلبتين، فتلك غنيمة جاءت غليك، ونعمة مثلت بني يديك
  .واهللا يتم اإلرادة. رةغلبتك، كانت يل اليد العليا، واستكملت اإلما

فأمر يوسف بن تاشفني أن يكتب يف ظهر كتابه جوابك يا أذفونش ما تراه، ال ما تسمعه إن شاء اهللا وأردف 
  :الكتاب ببيت أيب الطيب

  وال رسلٌ إال اخلميس العرمرم... وال كتٌب إال املشرفية والقنا 
. جلمعة منتصف رجب من عام تسعة وسبعني وأربعمائةوكان اللقاء يوم ا. وعرب البحر، وقد استجاش أهل األندلس

ووقعت حرب مرة، اختلط فيها الفريقان، حبيث اقتحم الطاغية حملة املسلمني، وصدم يسارة جيوش األندلس، 



مث برز اجلميع إىل مأزق، تعارفت فيه الوجوه، فأبلوا بالًء عظيماً، وأجلت عن هزمية . واقتحم املرابطون حملته للحني
وأفلت أذفونش يف فل قليل، قد أصابته جراحة، وأعز اهللا املسلمني ونصرهم نصراً ال . واستيصال شأفته العدو،

  :كفاء له، وأكثر شعراء املعتمد القول يف ذلك، فمن ذلك قول عبد اجمليد بن عبدون من قصيدة
  جتنبت املشيخة يا غالم... فأين العجب يا أذفونش هال 

  حدث ما وراءك يا عصامف... مشلك النساء وال رجال 
  مناجزة وهونٌ ال تنام... أقمت لدى الوغى سوقاً فخذها 

  وإن شيت النضار فثم حام... فإن شيت اللجني فثم سام 
  فأنت على صليبك ال تالم... رأيت الضرب تطيبا فصلب 
  وهل جسٌد بال رأس ينام... أقام رجالك األشقون كال 
  ت على األيك احلمامكما ارتفع... رفعنا هامهم يف كل جذع 

  أتيح له جبانبها اكتتام... سيعبد بعدها الظلماء ملا 
  إذا ما مل يباشره الظالم... وال ينفك كاخلفاش يغضي 
  يود لو أن طول الليل عام... نضا إذ راعه واجتاب ليالً 
  أبادتنا القناة أو احلسام... سيبقى حسرةً ويبيد إن مل 

ثانية إىل منازلة حصن لييط ، وفسد ما بينه وبني أمراء األندلس، وعاد إىل العدوة،  مث أجاز البحر. وعاد إىل العدوة
مث أجاز البحر عام ثالثة ومثانني وأربعمائة، عامالً على خلعهم، فتملك مدينة غرناطة يف منتصف رجب من العام 

وطاف بكل مكان منه مث . هاملذكور، ودخل القصر بالقصبة العليا منها، واستحسنه، وأمر حبفظه، ومواصلة مرمت
  .متلك أملرية وقرطبة وإشبيلية وغريها، يف أخبار يطول اقتضاؤها، والبقاء هللا

  وفاته

وممن رثاه أبو بكر بن سوار من قصيدة أنشدها . تويف رمحه اهللا مبدينة مراكش يوم اإلثنني مستهل حمرم سنة مخسماية
  :على قربه

  ن التقوى يشارك فيهعمالً م... ملك امللوك وما تركت لعامل 
  والكل يعقوب مبا يطويه... يا يوسف ما أنت إال يوسف 

  الذي بنفوسنا نفديه... إمسع أمري املؤمنني وناصر الدين 
  مل ترض فيها غري ما يرضيه... جوزيت خرياً عن رعيتك اليت 

  خرجت عن التكييف والتشبيه... أما مساعيك الكرام فإهنا 
  تردي عديد الروم أو تفنيه. ..يف كل عام غزوةٌ مربورة 

  حتم القضاء بكل ما تقضيه... تصل اجلهاد إىل اجلهاد موفقاً 
  فكأن كل مغيب تدريه... وجيىيء ما دبرته كمجيئه 
  يف كل ما تبديه أو ختفيه... متواضعاً هللا مظهر دينه 

  ملك امللوك األمر بالتمويه... ولقد ملكت حبقك الدنيا وكم 
  فعلت سيوفك مل تكد حتصيه... صي الذي لو رامت األيام أن حت

  مجعت خصال اخلري أمجع فيه... إنا ملفجوعون منك بواحد 



  تبكي اهلديل فإهنا ترثيه... وإذا مسعت محامة يف أيكة 
  فأقام فيهم حق مسترعيه... وميٌض قد استرعى رعية أمة 
  يف الغاب كان الشبل شبه أبيه... وإذا هزبر الغاب صرى شبله 

  فالسهم يلقى يف يدي باريه... يٌّ كان وارث ملكه وإذا عل
  يوسف بن حممد بن يوسف

  بن حممد بن نصر

  .ويل عهد أبيه أمري املسلمني الغالب باهللا 
  حاله

مال إىل التعاليم والنجوم، أفرط يف . من فنونه.......... كان أمرياً جليالً حصيفاً فاضالً، ظاهر النبل، حمباً يف العلم 
 ذلك، ومني إىل أبيه، فأنكره، وقصد يوماً منزله ألجل ذلك، ودخل اجمللس، وبه جملدات كثرية، وقال االستغراق يف

ما هذه يا يوسف، فقال ستراً لغرضه املتوقع فيه نكري أبيه، يا موالي هي كتب أدب، فقال السلطان، وقد قنع منه 
حسنة، إشارة إىل الثورة على ملوك كانوا حتت  بذلك، يا ولدي ما أخذناها يعين السلطنة، إال بقلة األدب، تورية

  .إيالتهم، فغرب يف حسن النادرة، وكان قد واله عهده بعد أخيه، لو أمهلته املنية
  وفاته

  .تويف يوم اجلمعة ثالث عشر صفر عام ستني وستماية
  يوسف بن عبد املؤمن بن علي

  .اخلليفة أبو يعقوب الوايل بعد أبيه
  حاله

عدالً ورعاً جزالً، حافظاً للقرآن بشرحه، عاملاً حبديث رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خطئه كان فاضالً كامالً 
أصلح العدوة . وصحيحه، آية املوحدين يف اإلعطاء واملواساة، راغباً يف العمارة، مثابراً على اجلهاد، مشيعاً للعدل

عاصيها، وافترعوا بالفتح أقاصيها، وأحسن وأمنها، وأنس شاردها، وحصن جزيرة األندلس ببعوثه هلا، فقمعوا 
  .ألجنادها، وأمدهم من اخليل باملبني من أعدادها، رمحه اهللا

  ولده
  .مثانية عشر أكربهم يعقوب ويل عهده، جنم بين عبد املؤمن وجوهرهتم

  حاجبه
  .ابو حفص شقيقه

  وزراؤه
  .إدريس بن جامع، مث أبو بكر بن يوسف الكومي

  قضاته
  .عمران، وابن مضاءحجاج بن يوسف بن 

  كتابه



  .أبو احلسن بن عياش القرطيب، وأبو العباس بن طاهر بن حمشرة
  بعض أخباره

يف أيامه، استوصلت دولة ابن مردنيش، بعد حروب مبرية، ودوخ إفريقية، ورد أهل باجة إىل وطنهم، بعد متلك 
  .العدو إياه، وجربهم جداً واستنقاذاً، وفتح حصن بلج

  وفاته
والعشرين لربيع اآلخر سنة مثانني ومخسماية، بظاهر شنترين من سهم أصابه يف خبائه، وهو حماصر هلا، يف الثامن 

ذكر ذلك أبو احلسن بن أيب حممد الشريشي، فكانت خالفته اثنني . فقضى عليه، وكتم موته، حىت اشتهر بعد رحيله
  .وعشرين عاماً، وعشرة أشهر، وعشرة أيام، وعمره سبع وأربعون سنة

  ولدهم
  .يف مستهل سنة ثالث وثالثني ومخسماية، ودخل غرناطة ألول مرة، ووجب ذكره فيمن حل هبا

  يوسف بن يعقوب

  بن عبد احلق بن حميو

  .أمري املسلمني باملغرب، يكىن أبا يعقوب
  .أوليته معروفة مذ وقع اإلملاع بذلك يف اسم أمري املسلمني أبيه

  حاله

ت، مرهوب الشبا، رابط اجلأش، صعب الشكيمة، على عهده اعتلى امللك، كان ملكاً عايل اهلمة، بعيد الصي
جاز إىل األندلس مع والده، ودوخ بني يديه بالد الروم، ووقف بظاهر قرطبة . وناشب القبيل، واستوسق األمر

حلاق  وإشبيلية، وحضر الوقيعة بذنونه ، وجرت بينه وبني سلطان األندلس، على عهده، منافرات، أجلت أخرياً عن
واستقر آخراً حماصراً لتلمسان، غازياً لبين زيان األمراء هبا، وابتىن مدينة مساها تلمسان . السلطان به مستعتباً

اجلديدة، وأقام حماصراً هلا، مضيقاً على أهلها حنواً من مثانية أعوام، وعظمته امللوك شرقاً وغرباً، ووردت عليه 
  .ارب واألباعدالرسل واهلدايا من كل جهة، وهابه األق

  وفاته

وملا أراد اهللا إنفاذ حكمه فيه، قيض له عبداً خصياً حبشياً، أسفه بقتل أخٍ له أو نسيب، يف باب خيانة عثر له عليها، 
فاقتحم عليه دار امللك على حني غفلة، فدجاه بسكني أعده لذلك، وضج القصر، وخرج وبالسلطان رمق، مث تويف 

أوايل ذي قعدة من عام ستة وسبعماية، فكانت دولته إحدى وعشرين سنة وأشرهاً، من الغد، أو قريباً منه، يف 
وركب قاتله فرساً أزعجها ركضاً، يروم النجاة واللحاق بالبلد احملصور، . وانتقل إىل مدفن سلفه بسال، وقربه هبا

  .وسبقه الصياح، فسد بعض األبواب اليت أمل النجاة منها، وقتل وأحلق به كثري من جنسه
  :وجرى ذكره يف الرجز املتضمن دول امللوك من تأليفنا مبنا نصه

  قام ابنه يوسف فيها عوضه... حىت إذا اهللا إليه قيضه 
  فابتهج املنرب والسرير... وهو اهلمام امللك الكبري 

  مبلكه وانتظم الشتيت... وضخم امللك وذاع الصيت 



  وخلص السر له واجلهر... وساعد السعد وأغضى الدهر 
  واستشعر اخلشية من الناس... أمل اجلود وخيف البأس و

  مواصالً حصر بين زيان... مث تقضى معظم الزمان 
  ونشقوا من جانب اللطف الفرج... حىت أهل تلمسان الفرج 
  فانفرج ضيق احلصر عنه وانفرج... ملا تويف درج السعد درج 

ات أبيه إىل قرطبة، وتقدم السلطان إليهم من الرب ونزل بظاهر غرناطة وببعض مروجها بقرية أشقطمر، يف بعض غزو
  .والقرى، ما كثر اإلخبار به والتعجب منه، ووجه إليهم ولده وويل عهده

  املنصور
يعقوب بن عبد احلق بن حميو بن بكر بن محامة بن حممد بن رزين بن فقوس بن كرناطة بن مرين من قبيلة زناتة، أمري 

  .قب باملنصور رمحه اهللاملسلمني املكىن بأيب يوسف املل
  أوليته

ظهر باملغرب أبوه األمري عبد احلق، وقد اضطربت دولة املوحدين، والتأث أمرهم، ومرجت عرب رياح، لعجز 
الدولة عن كف عدواهنم، فخرج األمري عبد احلق يف حببوحة قومه من الصحراء، ودعا إىل نفسه، واستخلص امللك 

ى ما يكون عليه مثله، ممن جعله اهللا جرثومة ملك وخدم دولة، من الصدق بسيفه، عام عشرة وستماية، وكان عل
ورأى يف نومه كأن شعالً أربع من نار، خرجن منه، فعلون يف جو املغرب، مث احتوين على مجيع . والدهاء والشجاعة

إدريس، وعثمن، وعبد وكان له من الولد . أقطاره، فكان تأويلها متلك بنيه األربعة بعده، واهللا يؤيت ملكه من يشاء
هذا وملا هلك هو وابنه إدريس يف وقيعة رياح، ويل أمره عثمان . اهللا، وحممد، وأبو حيىي، وأبو يوسف، ويعقوب

. ويف أيامه اتسق امللك، وضخم األمر، وافتتحت البالد. ولده، مث ويل بعده أخوه حممد، مث ويل بعده أبو حيىي أخومها
ب من عام ستة ومخسني وستماية، قام بامللك أخوه يعقوب املترجم به، وارث وملا هلك حتف أنفه بفاس يف رج

  .امللك بنيه
  حاله

أجاز ولده يف . كان ديناً فاضالً حيياً، جواداً مسحاً، شجاعاً، حمباً يف الصاحلني، منقاداً إىل اخلري، حريصاً على اجلهاد
ه يف سرار صفر من العام بعده، فاحتل بظاهر إشبيلية، أوائل عام اثنني وسبعني وستماية إىل األندلس، مث عرب بنفس

مث عرب ثانياً، مغتنماً . وكسر جيش الروم، املنعقد على زعيمهم املسمى ذنونه، بظاهر إستجة يف ربيع اآلخر من العام
طن القتيل ما نشأ بني الروم من الفرقة، فغزا مدينة قرطبة، وصار أمر العدو يف أطواق الفرنترية، حبيث ال يوجد يف ب

وسببها ما كان من تصري مالقة . منها إال العشب أزالً ومسغبة، النتشار الغارات، وانتساف األقوات، وحديث الفتنة
إليه، من أيد املنتزين عليها من بين إشقيلولة، مث عودهتا إىل سلطان األندلس، من أيدي رجاله، شيوخ بين حملى، مث 

، واحتل بظاهر غرناطة، يف بعض هذه الغزوات، فنزل بقرية إسقطمر من تدارك اهللا املسلمني بصالح ذات البني
وذكر سريته شاعرهم أبو فارس عزوز . مرجها، واحتفل السلطان رمحه اهللا يف بره، وأجزل نزله، وتوجيه ولده إليه

  :يف أجوزته، فقال
  قد حاز فيها قصبات السبق... سرية يعقوب بن عبد احلق 

  وتذكر العلوم واآلداب. ..بغيتان، يقرأ الكتاب 
  وما له عن ورده من سبيل... يقوم للكتاب ثلث الليل 



  قام وصلى لإلله وركع... حىت إذا الصباح الح وارتفع 
  حىت يتم احلزب يف التغليس... وضج بالتسبيح والتقديس 

  والقصص اآليت بكل خرب... يقرأ أوالً كتاب السري 
  هور باإلجنادوبعده املش... مث فتوح الشام باجتهاد 
  ومن لديه من أجل الكتبة... سؤاله تعجز عنه الطلبة 

  مث يصليها كفعل الصلحا... يعقد الكتب إىل وقت الضحى 
  يف باطنٍ من سره وظاهر... ويأمر الكتاب باألوامر 

  للرأي والتدبري والتزيني... ويدخل األشياخ من مرتني 
  وال فًىت يف قوله جيور... جملسه ليس به فجور 

  وبينهم يعقوب مثل البدر... كأهنم مثل النجوم الزهر 
  وحل يف مكانة مكينة... قد أسرب الوقار والسكينة 

  قام إىل بيت للندى والفخر... حىت إذا ما جاز وقت الظهر 
  يأيت إىل بيت العلى واألمر... يبقى إىل وقت صالة العصر 

  ومل يزل إىل صالة العتمة... وينصف املظلوم ممن ظلمه 
  ويترك الوزير واخلدميا... مث يؤم بيتة الكرميا 
  يدبر األمور باإلدارة... مث ينام تارةً، وتارة 

  ينوي اجلهاد باطناً وظاهراً... ما إن ينام الليل إال ساهراً 
  وهذه املآثر األثرية... فهل مسعتم مثل هذه السرية 

  أو مالٍك يف الدهر أو مملوك... مللٍك كان من امللوك 
  بذاك نال امللك والتعظيما... كان فعله قدمياً كذاك 

  :ومن الرجز املسمى بقطع السلوك من تأليفنا، يف ذكره، قويل
  أكرم من نال العلى حبق... تبوأ هذا األمر عبد احلق 

  لسن جمٍد عظيم الشرف... واستخلص امللك حبد املرهف 
  وصدقت رؤياه يف الوجود... وكان سلطاناً عظيم اجلود 

  وناهلا أبناؤه من بعده... األيام نور سعده فأعلى 
  مث أبو حيىي اهلمام األسعد... عثمن مث بعده حممد 

  وسلك السعد به حيث سلك... متهد امللك له ملا هلك 
  وامللك العلي حله لديه... وفتحت فاس على يديه 

  قد رسم امللك فيهم واخترع... وكان ذا فضل وهدًى وورع 
  فويل املنصور تلك الصورة...  مث أتت وفاته املشهورة

  وواحد األمالك بأساً وندا... وهو أبو يوسف غالب العدا 
  وباسط العدل ومويل الرفد... ممهد امللك وموري الزند 
  والروم يف العدوان ال تكف... مدت إىل نصرته األكف 



  ودافع األعداء فيها وصرب... فاقتحم البحر سريعاً وعرب 
  وفتنةٌ ضاقت هلا الصدور. ..ووقعت يف عهده أمور 
  فما أضيعت حرمة اإلسالم... وآلت احلال إىل التيام 
  قام ابنه يوسف فيها عوضه... حىت إذا اهللا إليه قبضه 

  وفاته

مث احتمل بعد إىل سال، فدفن باجلبانة . تويف يف شهر احملرم عام مخسة ومثانني وستماية، باجلزيرة اخلضراء ودفن هبا
  .وحمل هذا السلطان يف امللوك اجملاهدين املرابطني معروف، تغمده اهللا برمحته. ملوك من بين مريناملعروفة هنالك مل

  األعيان والوزراء واألماثل والكرباء
  حيىي بن رحو

  بن تاشفني بن معطي بن شريفني

زكريا، شيخ القبيل خدم جده بتونس، مث باألندلس، يكىن أبا . أقرب القبائل املرينية إىل قبيل سلطاهنم من بين محامة
  .الزنايت، وحمراب رأيهم، وقطب رحى محاهتم

  حاله
كان هذا الشيخ وحيد دهره، وفريد وقته، وشامة أهل جلدته، يف النبل والفطانة، واألدراك والرجاحة، شديد اهلزل 

سن التوصل إليها، عارفاً بأخالق امللوك وشروط جلسائها، ح. مع البأو، واملمالقة مت التيقور، واملهاترة مع احلشمة
والتأيت ألغراضها، بعيد الغور، كثري النكراء، لطيف احللة، عارفاً بسياسة الوطن، قيوماً على أخالق أهله، عدمي 

الرضا بسري امللوك، وإن أعلقوا بالعروة الوثقى يده، ويسروا على عبور عقبة الصراط عونه، وأقطعوه اجلنة وحده، 
ني بتصرفاهتم، مقتحماً محى اغتياهبم، قد اختذ ذلك سجية، أقطعته جانب القطيعة برهة، طنازاً هبم، مغرياً، خائنة األع

فارتكب هلا األداهم مدة، مجاعة للمال، ذايداً عنه بعصى التقتري، ورمبا غمس فيه إبرةً للصدقة، وساماً بينه وبني 
مبنيع مواالهتم، وبانيه يوم مكاشفة املإل الوزير، مكفى السماء على األرض، برأيه املستعني على الفتكة وما وراءها، 

إياه بالنفرة، وكان قطب الرحى للقوم يف الوجهة إىل األمري عبد احلليم، ومقيم رمسه، وانصرف إىل جهة مراكش 
عند اهلزمية عليه، فاتصل بعميدها عامر بن حممد بن علي اهلنتايت، وجرت عليه خطوب، وعاثت يف الكثري من نعمته 

ديدن الدهر، يف األموال احملتجنة، والنقود املكتنزة، واستقر أخرياً بسجلماسة، يف مظاهرة األمري عبد  أكف التمزيق،
وكان على إزاريه ولسب لسانه، واخز تالل حية حدته، ناصح الرأي ملن استنصحه، . احلليم املذكور، وهبا هلك

  .رف فيها شأوه، مقيماً لكثري من الرسوم احلسبيةقواماً فيه بالقسط، ولو على نفسه والوالدين واألقربني، فضيلةٌ ع
  دخوله غرناطة

قدم غرناطة يف مجادى من عام تسعة ومخسني وسبعماية يف غرض الرسالة، ووصل صحبته قاضي اجلماعة باملغرب 
  .أبو عبد اهللا املقري، وكان من امتساكه باألندلس، ما أوجب عودة املترجم به يف شأنه، فتعدد االستمتاع بنبله

  وفاته
  .تويف قتيالً يف اهلزمية على األمري عبد احلليم بظاهر سجلماسة يف ربيع األول من عام أربعة وستني وسبعماية

  حيىي بن طلحة بن حملى



  البطوي، الوزير أبو زكريا

  حاله

ة، كان جمموعاً رائعاً، حسن شكل ومجال رواء، ونصاعة ظرف، واستجادة مركب وبزة، قدمي اجلاه، مرعي الوسيل
درباً على اخلدمة، جلداً على الوقوف واملالزمة، جمدي اجلاه، تلم به نوبة تواضع، يتشبث به الفقراء وأويل الكدية، 

توىل الوزارة للسلطان أيب . فكه اجمللس، حمباً يف األدب، ألفاً للظرفاء، عامالً على حسن الذكر وطيب األحدوثة
ولة القدمية، فتمأل ما شاء من قرب ومزية، وباشر حصار اجلبل ملا نازله احلسن، ونشأ يف حجر أبيه، ماتا إليهم باخلؤ

نشأ باألندلس، وسكن وادي آش وغرناطة، واستحق الذكر . الطاغية، لقرب عهٍد بفتحه، فأبلى وحسن أثره
  :لذلك
  شعره

  :وكان ينظم الشعر، فمن ذلك قوله يف مزدودة يف غرض الفخر
  سرى يف احلرب والنزاللبث ال... أنا ابن طلحة وال أبال 

  مبيٌد كل بطلٍ مغتال... حيىي حياة البيض والعوال 
  يلقوا بأيديهم إىل النكال... إن مسعوا بامسي يف جمال 

  وأكسر النصل على النصال... أستنزل القرن لدى الصيال 
  واجلمع بني األقوال والفعال... من أملي التفريق لألموال 

  علم بأن السحر يف أقوالت... والشعر إن تسمعه من مقال 

  وأقرن األشباه باألمثال... أوشج الغريب فاألمثال 
  وأذكر األيام والليال... وأفضل املرجان باللآلل 

  ومن وحيد عصره امليكال... فمن أبو أمية اهلالل 
  هبا أعايل الدهر من أعال... هذا ويل يف غري ذا معال 

  احلفيل احلال واحملتد الضخم... كما حلسب الصميم واملعال 
  والصون والعفاف واألفضال... وكرم األعمام واألخوال 
  ومن يناضلين فذا نضال... فمن يساجلين فذا سجال 

اصابه سهم نفٍط رمي به من سور تلمسان أيام احلصار، فقضى . تويف يف أواخر عام مخسة وثالثني وسبعماية: وفاته
  .نفعه اهللا. عليه

  حيىي بن عبد الرمحن

  يم بن احلكيم اللخميبن إبراه

دخل غرناطة . قد مر شيٌء من ذكر أوليته. أخو الوزير أيب عبد اهللا بن احلكيم وكبريه، يكىن أبا بكر، رندي األصل
  .مرات، وافداً وزايراً، وساكناً ومغرباً

  حاله



 احملل، عريض اجلاه، كان وزيراً جليالً، وقوراً عفيفاً، سرياً فاضالً، رحب اجلانب، كثري األمل، جم املعروف، شهري
استبد ببلده برهة، بإسناد ذلك إليه وإىل . صريح الطعمة، من أقطاب أرباب النعم، ومنتجعي الفالحة باألندلس

أخيه، من السلطان أمري املسلمني أيب يعقوب ملك املغرب، الصاير إليه أمره عند نبذها مغاضباً، مث أصاره إىل إيالة 
  .نصر، على يدي أخيه كاتبه، ووزير ولده السلطان، ثاين امللوك من بين

  حمنته ووفاته
وملا تقلد أخوه ذو الوزارتني أبو عبد اهللا بن احلكيم األمر، مسا جاهه، وعظم قدره، وتعدد أمله، إىل أن تعدى إليه 

فاس، حتت واستقر مغرباً مبدينة . أمر احملنة يوم الفتك بأخيه، فطاح يف سبيله نشبه، وذهب يف حادثه الشنيع مكسبه
  .ستر وجراية، وهبا أدركته وفاته يف أوايل شوال من عام عشرة وسبعماية

  حيىي بن عمر بن رحو

  بن عبد اهللا بن عبد احلق

  .جد امللوك من بين مرين، يكىن أبا زكريا، شيخ الغزاة، ورئيس مجيع القبايل باألندلس
  أوليته

ب انتباذهم عن قومهم، وهو ما كان من قتل أخي جدهم، قد تقدمت اإلشارة إىل أولية هذا البيت، وحنن نلمع بسب
يعقوب بن عبد اهللا ابن عبد احلق، ابن أخي السلطان أيب يوسف، إذ كان ثايراً مصعباً، مظنة للملك، وحمالً لآلمال، 

 فنافسه ويل العهد وأوقع به، فوقع بينهم الشتات، وفر شيوخ هذا البيت وأتباعهم إىل تلمسان، مث اجتازوا إىل
فمنهم موسى . األندلس، منهم من آثر اجلهاد، أو نبا به ذلك الوطن، أو شرده اخلوف، أو أحطب به االستدعاء

فبدت فيهم الشياخة، وصحبهم التقدمي، . وعمران والعباس، أبناء رحو بن عبد اهللا، وعثمان بن إدريس وغريهم
  .وأقامت فيهم اخلطة، وترددت بينهم الوالية

  حاله
حق الرتبة، أهلٌ هلذه الرياسة، بأساً وجندة، وعتقاً وأصالة، ودهاًء ومعرفة، طرفٌ يف اإلدراك، عامل هذا الشيخ مست

على احلظوة، مستدٌمي للنعم، طيب باخلدمة، كثري املزاولة واحلنكة، شديد التيقظ، عظيم املالحظة، مستغرق الفكرة 
حسن اجلوار، مبذول النصفة، بقية بيته بالعدوتني،  يف ترتيب األمور الدنيوية، حباث عن األخبار، ملتمس للعيون،

له اإلمامة والتربيز يف معرفة لساهنم، وما يتعلق به من شرعٍ ومثل وحكمة وخرب، لو عرضت عليه . وشيخ رجاله
رمم من عرب منهم ألثبتها، فضالً عن غري ذلك، نسابة بطوهنم وشعاهبم، وعالمة سريهم، وعوايدهم، أملعيٌّ، ذكي، 

للكثري من احلكم والتواريخ، حمفوظ الشيبة من العصمة، طاهر الصون والعفة، مشهور الشهامة والنجدة، حافظ 
معتدل السخاء، يضع اهلناء مواضع النصب فال خيدع عن جدته، وال يطمع يف غفلته، وال ينازع فيما استحقه من 

  .ربتهمزيته، خدم امللوك، وخرب السري، فترك األخبار لعلمه، وعضل عقله لتج
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غرناطة: كتاب  أخبار    اإلحاطة يف 
بن اخلطيب : املؤلف  الدين ا  لسان 

توىل رياسة القبيل وسط صفر من عام سبعة وعشرين وسبعماية، معوضاً به عن شيخ الغزاة عثمن بن أيب العالء ، 
لقى حرانه، من فنعم البيت، وخدن الشهرة، عندما أظلم ما بينه وبني ابن احملروق مدبر الدولة، ودافعه باجليش، يف م

أحواز حصن أندرش مرات، تناصف احلرب فيها، ورمبا ندر الفلج يف بعضها، واستمرت حاله إىل سابع حمرم من 
عام تسعة وعشرين وسبعماية، وأعيد عثمان بن أيب العالء إىل رتبته على تفئة مهلك ابن احملروق، وانتقل هو إىل 

دالت له الدولة، وعادت إىل ولده الكرة، يوم القبض على نظرائه مث . مكانه بوادي آش يف قومه، حتت حفٍظ ومربة
وقرابته، متريف حظوته، ولد الشيخ أيب سعيد عثمن بن أيب العالء، عند إيقاع الفتكة هبم يوم السبت التاسع 

ي واستمرت له الوالية، وألقت عصاها كلفة منه بالكفؤ الذ. والعشرين لربيع األول عام أحد وأربعني وسبعماية
سلم له املنازع، إىل أن قبض سلطانه رمحه اهللا، فجرى ولده على وترية أبيه، ووىف له صاع وفائه، فجدد واليته، 

هذا ظهري كرمي منزلته يف الظهاير : وشدا حسه، ونوه رتبته، وصدر له يوم بيعته منشور كرمي من إنشائي نصه
يم سافر القسام، وعقد راية العز السامي األعالم، وجدد الكرمية منزلة املعتمد يف الظهر الكرام، أطلع وجه التعظ

كرمي املتات وقدمي الذمام، وانتضى للدفاع عن حوزة الدين حساماً يقر مبضايه صدر احلسام، فأعلن جتديده بشد 
اهللا أمر به األمري عبد . أزر امللك ومناصحة اإلسالم، وأعرب عن االعتناء الذي ال ختلق جديده أيد الليايل واأليام

حممد ابن أمري املسلمني أيب احلجاج، ابن أمري املسلمني أيب الوليد بن نصر، أيد اهللا أمره وأعز نصره، لوليه الذي هو 
عماد سلطانه، وواحد خلصائه، وسيف جهاده، ورأس أويل الدفاع عن بالده، وعقد ملكه، ووسطي سلكه، الشيخ 

مسى، األحفل، األسعد، األطهر، األظهر، الكذا، أيب زكريا ابن اجلليل الكبري الشهري، األعز األسىن، الصدر األ
الشيخ الكذا، أيب علي ابن الشيخ الكذا، أيب زيد رحو بن عبداهللا ابن عبد احلق، زاد اهللا قدره علواً، وجمده مسواً، 

  .وجهاده ثناًء متلواً

رة، وكان للدولة يداً باطشة، ومقلة ملا كان حمله من مقامه، احملل الذي تتقاصر عنه أبصار األطماع فترتد حاس
باصرة، فهو مالك أمورها واردةً أو صادرةً، وسيف جهادها الذي أصبحت مبضائه ظافرة، وعلى أعدائها ظاهرة، 
وكان له الصيت البعيد، والذكر احلميد، والرأي السديد، واحلسب الذي يليق به التمجيد، والقدر الذي مسا منه 

بعيد، واجلهاد الذي صدق به يف قواعده االجتهاد والتقليد، فإن أقام جيشاً أبعد غارته، اجليد، وعرفه القريب وال
فهو واحد الزمان، والعدة الرفيعة من عدد اإلميان، . وإن دبر أمراً أحكم إدارته، مستظهراً باجلالل الذي لبس شارته

ولبيته الكرمي، بيت بين رحو السابقة يف ومن له بذاته وسلفه علو الشأن، ومسو املكان، واحلسب الوثيق البنيان، 
إن فوخروا صدعوا باملكارم املعلومة، ومتوا إىل ملك . واملدافعة عن حوزة امللك ومحى السلطان. والية األوطان

فهم سيوف الدين، وأبطال امليادين، وأسود . املغرب ببنوة العمومة، وتزينوا من حلي الغرب بالتيجان املنظومة
وكان سلفه الكرمي رضي اهللا عنه يستضيء من رأيه بالشهاب الثاقب، وحيله من . اء بين مرينالعرين، وجنوم مس

ويستظهر بصدق دفاعه على جهاد العدو الكاذب، . بساط تقريبه أعلى املراتب، ويستوضح بربكته مجيع املذاهب
ديداً، صري الغاية منها جدد له هذا الرتب جت. ويرى أنه عز دولته، وسيف صولته، وذخرية فخره، وسياج أمره

وحني صري اهللا إليه ملك املوىل أبيه مبظاهرته، وقلده . ابتداًء، واستأنف به إعالًء، ومل يدخر عنه حظوة وال اعتناًء



قالدة امللك بأصيل اجتهاده، ومحيد سعيه، بعد أن سبق األلوف إىل األخذ بثاره، وعاجلت البطشة الكربى يد 
ي الذي سعى يف تبديد مشل اإلسالم، وإطفاء أنواره، على تعدد امللك يومئذ وتوفر ابتداره، وأردى بنفسه الشق

عرف وسيلة من املقام . فاستقر امللك يف قراره، وانسحب الستر على حمله، وامتد ظل احلفظ على داره. أنصاره
زمة احلضور مبجلسه السعيد، الذي قامه، والوفاء الذي رفع أعالمه، وألقى إليه يف أهم األمور باملقاليد، وألزمه مال

وشديد االغتباط على قربه، مستنجحاً منه بالرأي السديد، ومستنداً من وده إىل الركن الشديد، وأقامه هبذه اجلزيرة 
األندلسية عماد قومه، فهو فيهم يعسوب الكتيبة، ووسطى العقد الفريد، وفذلكة احلساب وبيت القصيد،فدواره 

يقف ببابه أمراؤهم، وتنعقد يف جملسه آراؤهم، . والتليد، الكفيل باحلسىن واملزيدمنهم للشريد، مأوى الطارف 
فهو شيخ الغزاة . جمدداً من ذلك ما عقده سلفه من تقدميه، وأوجبه مزية حديثه وقدميه. ويركض خلفه كرباؤهم

هم لديه بتشريفه، على اختالف قبايلهم، وتشعب وسايلهم، تتفاضل درجات القبول عليهم بتعريفه، وتشرف أقدار
وميزان . وتثبت واجباهتم بتقديره، ويناهلم املزيد بتحقيقه للغناء منهم وتقريره، فهو بعده، أيده اهللا، قبلة آماهلم

فليتول . أعماهلم، واألفق الذي يصوب من سحاب قطره غمام نواهلم، واليد اليت تستمنح عادة أطمعتهم وأمواهلم
االً من دائرة مجعهم، حمل القلب من الصدر، متألقاً يف هالتها تألق البدر، ذلك عظيم القدر، منشرح الصدر، ح

وهو إن شاء اهللا احلسام الذي ال ينبه . صادعاً بينهم باللغات الزناتية، اليت تدل على األصالة العريقة، والنجار احلر
تباط مقامه مبثله، ويزري بره به على الضريبة، وال يزيده حسناً جلب احللي العجيبة، حىت يشكر اهللا واملسلمون اغ

ومن وقف على الظهري الكرمي من الغزاة، آساد . على من أسر بره من قفبله، وجيين امللك مثرة تقريبه من حمله
الكفاح، ومتقلدي السيوف ومعتلقي الرماح، كماة اهليجاء ومحاة البطاح، حيث كانوا من موسطة أو ثغر، ومن 

، أن يعلموا قدر هذه الغاية املشرقة، واليد املطلقة، واحلظوة املتألقة، فتكون أيديهم أقيم يف رسم من اجلهاد أو أمر
فقصده، فقدره فوق األقدار، وأمره الذي ناب أمره مقابل . فيما قلدوه رداً ليده، وعزاميهم متوجهة إىل مقصده

  ...وكتب يف كذا. االبتدار، على توايل األيام وتعاقب األعصار
  مولده

  .تلقيته من لفظه) وستماية(تلمسان، عند حلاق أبيه رمحه اهللا بسلطاهنا عام أحد وتسعني  ولد بظاهر

فلما تصريت إىل قدار . ومتادت واليته إىل األوايل من شهر رمضان عام اثنني وستني وسبعماية: ومن املستدرك
أرق به البسالة والصرب، وتبعه اجليش، ناقتها، حممد بن إمسعيل ابن نصر، عزله، وهم به، فغربه إىل بلد الروم، فراراً 

فأصيب جبراحة، ورد من صامته، وجلى عن نفسه، فتخلصه عزمه ومضاؤه، واستقر عند طاغية الروم، فأواله من 
اجلميل ما يفوت الوصف، واجتاز العدوة، فعرف هبا حقه، وعادت رتبة هذا الرجل، بعد أن رد اهللا على سلطاهنا 

والسلطان مع ذلك منطوٍ له على الضعن ألمور، منها . ن اجلاه واحلظوة، وانطالق اليدملكه، إىل أحسن أحواهلا م
غمس اليد يف أمر عمه، وقعوده عنه، وهو أحوج ما كان لنصره، وانزحاله عنه يف الشدة، عندما مجعه املنزل 

واره، واحملكم يف أمره، اخلشن، فسحب عليه أذيال النكبة البنه عثمن، متريف مرقب الظهور يف عودته، واملستأثر جب
فتقبض عليهما، وعلى من هلما حمالفاً للوقت فيهما، إذ كان متوفراً على احللم حلدثان العودة، وجدة اإليالة، صبيحة 

فأحاط هبم الرجال هلذا السلطان، والتقطوا من بني . يوم اإلثنني لثالث عشر لرمضان عام أربعة وستني وسبعماية
مث أركبوا األداهم، وانتقلوا إىل بعض األطباق . ، آخذين حبجزهم وايديهم إىل دور الثقافقبيلتهم، ودمههم الرجال

املتفرقة بقصبة املنكب، واقتضى نظر السلطان جالء املترجم به وأوالده من مرسى املنكب، ونقل ولده األكرب إىل 



من احلج مبدينة فاس، فلقي هبا براً  أملرية حسبما مر يف امسه، فلينظر هنالك، واستقر إىل هذا العهد، بعد قفوله
  وعناية، وحلق ولداه باألندلس، ومها هبا، حتت جراية ووالية

  يوسف بن هالل

  .صهر األمري أيب عبد اهللا بن سعد 
  حاله

وفسدت طاعته . كان شجاعاً حازماً، أحظاه األمري املذكور وصاهره، وجعل لنظره حسن مطرنيش ومواضع كثرية
فأعمل احليلة، وحلق مبورتلة فثار هبا، وعاقد . كبه وعذبه، واستخلص ما كان لنظره وتركهإياه، فقبض عليه ون

فأعانه جبيش من النصارى، ومل يزل يضرب ويوايل الضرب على بلنسية . صاحب برجلونة على تصيري ما ميلكه إليه
ضرب عليه، عثرت جبملته واتفق أن خيالً جهزها ابن سعد لل. ويشجي أهلها، ومتلك الصخرة والصخرية وغريمها

متوجهاً إىل شنت بيطر، فقبض عليه، وقيد أسرياً، فنهض به للحني إىل مورتلة وطلبه بإخالئها، فأىب فأمر ابن 
مث قرب من احلصن وطلبه بإخالئها، فدعا بزوجه وطلبها بإخالء . مردنيش بإخراج عينه اليمىن، فأخرجت بعود
على التكذيب، ومل جيبه أحد، فأخرجت للحني عينه األخرى، وسيق إىل احلصن، وإال فتخرج عينه األخرى، فحمل 

ودخل غرناطة، وباشر منازلتها مع األمري صهره، فاستحق . شاطبة، فبقي إىل أن مات سنة ثالث وأربعني وستماية
  .الذكر لذلك

  من القضاة األصليني وغريهم

  حيىي بن عبيد اهللا

  هايا املصموديبن حيىي بن كثري بن وسالسن بن مسال بن م

  أوليته وحاله

دخل أبو عيسى حيىي بن كثري األندلس مع طارق بن زياد، وقيل له الليثي، ألنه أسلم على يد رجل امسه يزيد بن 
وكان جليل القدر، . عامر الليثي، فنسب إليه، وقيل إهنم نزلوا بنزل الليث، فنسبوا إليه، يكىن حيىي هذا، ابا عيسى

، ويل قضاء إلبرية وجبانة مدة، وويل قضاء جيان وطليطلة، مث عزل عن طليطلة، وأضيفت عايل الدرجة يف القضاء
مث استعفى عن جيان وبقي يلي قضاء إلبرية، وكان ال يرى القنوت يف الصالت، وال . إليه كورة إلبرية مع جيان
  .يقنت يف مسجده البتة

  مشيخته
  .ث وغريه من عم ابيه عبيد اهللا بن حيىيروى عن أيب احلسن النحاس، ومسع املوطأ من حديث اللي

  مولده
  .يف ذي القعدة سنة سبع ومثانني ومايتني

  وفاته



تويف ليلة الثالثاء بعد صالة العشاء، ودفن يوم الثالثاء بعد العصر، لثمان خلت من رجب عام سبعة وستني 
  .وثالمثائة

  حيىي بن عبد الرمحن

  بن أمحد بن ربيع األشعري

  .يكىن أبا عامر
  لهحا

كان رمحه اهللا علماً من أعالم األندلس، ناصراً ألهل . العامل اجلليل، احملدث احلافظ، واحد عصره، وفريد دهره
السنة، رادعاً ألهل األهواء، متكلماً دقيق النظر، سديد البحث، سهل املناظرة، شديد التواضع، كثري اإلنصاف، مع 

بغرناطة، وأقرأ بغرناطة ألكابر علمائها ونبهائها، احلديث  هيبة ووقار وسكينة، ويل قضاء اجلماعة بقرطبة مث
  .واألصلني وغري ذلك، باملسجد اجلامع منها وبغريه

  مشيخته

حدث عن والده العامل احملدث أيب احلسني عبد الرمحن بن أمحد ابن ربيع، وعن الشيخ األستاذ اخلطيب أيب جعفر 
القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال، وعن احلافظ املسن أيب أمحد بن حيىي احلمريي، وعن الراوية احملدث أيب 

بكر بن حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن اجلد الفهري، والقاضي أيب عبد اهللا حممد بن سعيد بن زرقون، والزاهد الورع، 
املنعم أيب احلجاج يوسف بن حممد البلوي املالقي، عرف بابن الشيخ، وأيب زكريا حيىي بن عبد الرمحن بن عبد 

  .اإلصبهاين الواعظ، والفقيه القاضي أيب حممد عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم اخلزرجي
  وفاته

  .مبالقة سنة سبع وثالثني وستماية
  حيىي بن عبد اهللا

  بن حيىي بن زكريا األنصاري

  .أوليته تقدمت يف اسم عمه أيب إسحق، فلينظر هنالك
  حاله

اخلطط الشرعية، سكون، متفنن يف العلوم الشرعية من فقه وأحكام، وله التقدم  من أهل العدالة والزكا والسلف يف
حبس على الزاوية اليت اختذهتا باحلضرة، موضوعات يف ذلك الغرض نبيهة، . يف الوقت يف علم الفرايض واحلساب

ضرة العلية، وهو مل يقصر فيها عن اإلجادة، وتوىل قضاء مواضع من األندلس، مث استعمل يف النيابة عن قاضي احل
  .اآلن قاض مبدينة وادي آش، وخطيب مبسجدها األعظم، تنتابه الطلبة لألخذ عنه، والقراءة عليه

  مشيخته
روى مع اجلملة ممن هو يف منطه، واألخذ باإلجازة عن الشيخ األستاذ الصاحل أيب إسحق بن أيب العاصي، واخلطيب 

هللا البياين، وعن األستاذ شيخ اجلماعة أيب عبد اهللا ابن الفخار، وأخذ أيب علي القرشي، وعن الفقيه اخلطيب أيب عبد ا



وأجازه الشيخ القاضي اخلطيب أبو الربكات بن احلاج، واخلطيب الصاحل أبو حممد بن . عن والده وعمه أيب إسحق
أبو القاسم سلمون، والكاتب اجلليل أبو بكر بن شربين، ورييس الكتاب أبو احلسن ابن اجلياب، وقاضي اجلماعة 

  .الشريف، واخلطيب أبو عبد اهللا القرشي، وهو اآلن باحلال املذكورة
  ابن األحوص

  .يوسف بن احلسن بن عبد العزيز بن حممد بن أيب األحوص القرشي الفهري يكىن أبا اجملد، ويعرف بابن األحوص
  حاله

قصده احلق، وحتريه سبيل الصواب، ما يؤثر ويل كثرياً من القواعد، فظهر من . كان من أهل العلم والعدالة والنزاهة
  .عن اجللة
  مشيخته

قرأ على والده وروى عنه، واستدعي له باإلجازة من أعالم زمانه، فأجازه الراوية أبو حيىي بن الفرس، وابو عمر بن 
و إسحق حوط اهللا، وأبو القاسم ابن ربيع، وأبو جعفر أمحد بن عروس العقيلي، وأبو الوليد العطار، واخلطيب أب

  .األوسي القرطيب، والقاضي أبو اخلطاب بن خليل، وأبو جعفر الطباع وغريهم
قال القاضي أبو اجملد شيخنا رمحه اهللا، أنشدين أبو علي احلسن، قال أنشدين اخلطيب أبو الربيع بن سامل، قال أنشدنا 

  :فر اجلابري، قال أنشدنا ابن املعتزأبو عمرو السفاقي، قال أنشدنا أبو نعيم احلافظ، قال أنشدنا عبد اهللا بن جع
  يكران من سبت عليك إىل سبت... أمل تر أن الدهر يوٌم وليلةٌ 

  وقل الجتماع الشمل البد من شت... فقل جلديد العيش البد من بلًى 
ا أبو بكر وبالسند املذكور إىل أيب الربيع بن سامل، قال أنشدنا أبو حممد عبد احلق ابن عبد امللك بن بونه، قال أنشدن

  :غالب بن عطية احلافظ لنفسه
  وما باجلفا عند الضرورة من ناس... جفوت أناساً كنت إلف وصلهم 
  وال شىيء أشفى للنفوس من اليأس... بلوت فلم أمحد فأصبحت يائساً 

  وجدت مجيع الشر يف خلطة الناس... فال تعذلوين يف انقباضي فإنين 
  وفاته

  .ب الفرد عام مخسة وسبعمايةيف اليوم التاسع عشر من شهر رج
  يوسف بن موسى

  بن سليمن بن فتح بن أمحد بن أمحد اجلذامي املنتشافري

  من أهل رندة، يكىن أبا احلجاج
  حاله

هذا الرجل حسن اللقاء، طرٌف يف التخلق والدماثة، وحسن العشرة، أديب ذاكر لألخبار، طلعةٌ، يكتب ويشعر، 
  .وورد غرناطة يف مجلة وفود من بلده وعلى انفراد منهم. ه رندة، مث مبربلةويل القضاء ببلد. سيال الطبع معينه

حسنة الدهر الكثري العيوب، وتوبة الزمان اجلم الذنوب، ماشيت من بشرٍ : وجرى ذكره يف التاج احمللى مما نصه
دور الغرايب، يتألق، وأدب تتعطر به النسمات وتتخلق، ونفس كرمية الشمايل والضرايب، وقرحية يقذف حبرها ب



إىل خشية هللا حتول بني القلوب وقرارها، وتثين النفوس عن اغترارها، ولسان يبوح بأشواقه، وجفن يسخو بدرر 
سبق بقطره احللبة، وفرع . آماقه، وحرص على لقاء كل ذي علم وأدب، وممن ميت إىل أهل الديانة والعبادة بسبب

ن الغاية، فطارت قصايده كل املطار، وتغىن هبا راكب الفلك من األدب اهلضبة، ورفع الراية، وبلغ يف اإلحسا
وتقلد خطة القضاء ببلده، وانتهت إليه رياسة األحكام بني أهله وولده، فوضحت املذاهب بفضل . وحادي القطار

وقد أثبت من . وله شيمةٌ يف الوفا تعلم منها اآلس، ومؤانسة عذبة ال تستطيعها األكواس. مذهبه، وحسن مقصده
وكنت أتشوق إىل لقايه، فلقيته باحمللة من ظاهر جبل . مه ما تتحلى به ترايب املهارق، وجيعل طيبه فوق املفارقكال

  :الفتح، لقيا مل تبل صداً، وال شفت كمداً، وتعذر بعد ذلك لقاؤه فخاطبته بقويل
  أتاحت لعيين اجتالء حمياكا... محدت على فرط املشقة رحلة 

  وبالريح إن هبت بعاطر رياكا... بعد قانعاً وقد كنت يف التذكار بال
  علي فحياها اإلله وحياكا... فجلت يل النعمى مبا أنعمت به 

أيها الصدر الذي مبخاطبته يبأى ويتشرف، والعلم الذي باإلضافة إليه يتعرف، والروض الذي مل يزل على البعد 
ى للرواة ما يصح من أنبايك وحيسن طاملا دمت تتزاحم على موارد ثنائك األلسن وترو. بأزهاره الغضة يتحف

فاآلن اتضح البيان، وصدق . مالت إليك النفوس منا وجنحت، وزجرت الطائر امليمون من رقاعك كلما سنحت
ولقد كنا للمقام هبذه الرحال نرمتض، وجين الظالم فال نغتمض، هذا يقلقله إصفار كيسه، وذا يتوجع . األثر العيان

فلما . فمن أنة ال تنفع، وشكوى إىل اهللا تعاىل ترفع. عه األهوال، وتضجره بتقلباهتا األحواللبعد أنيسه، وهذا ترو
ورد بقدومك البشري، وأشار إىل ثنية طلوعك املشري، تشوفت النفوس الصدية إىل جاليها وصقاهلا، والعقول إىل حل 

واستدرك ما فاته، فلم يسمح من لقايك إال مث إن الدهر راجع التفاته، . عقاهلا، واأللسن املعجمة إىل فصل مقاهلا
فما زاد أن هيج األشواق فالتهبت، وشن غاراهتا على اجلوانح . بلمحة، وال بعث من نسيم روضك بغري نفحة

فإن رأيت أن تنفس عن نفسٍ شد الشوق . فانتبهت، وأعل القلوب وأمرضها، ورمى ثغرة الصرب فأصاب غرضها
ب رونقها، وتتحف من من آدابك بدرر تقتىن، وروضة طيبة اجلىن، فليست خمنقها، وكدر مشارب أنسها وأذه

ولوال شاغل ال يربح، وعوائق أكثرها ال يشرح، لنافست هذه السحاءة . ببدع يف شيمك، وال شاذة يف باب كرمك
. ديديف القدوم عليك، واملثول بني يديك، فتشويف إىل اجتالء أنوارك شديد، وتشيعي فيك على إبالء الزمان ج

  :فراجعين بقوله
  وحيد بآدابٍ نفايس حياكا... حباك فؤادي نيل بشرى وأحياكا 

  فطاب هبا يا عاطر الروض رياكا... بدايع أبداها بديع زمانه 
  وإن مل يزل مغزًى قدمياً بعلياكا... أمهديها أودعت قليب عالقةً 

  فإياك أعين باإلشارة إياكا... إذا ما أشار العصر حنو فرنده 
  وهل حتفةٌ يف الدهر إال بلقياكا... حتفين لقياك أمسى مؤملي ال 

  وجوب ثناها يا لساين أعياكا... وأعقبت إحتايف فرايدك اليت 

خصصتين أيها احلرب املخصوص مبآثر أعيا عدها وحصرها، ومكارم طيب أرواح األزاهر عطرها، وسارت الركبان 
ألنيقة، وفوايدك املزرية مجاالً على أزهار احلديقة، ومعارفك اليت بثنايها، ومشلت اخلواطر حمبة عالئها، بفرايدك ا

وهدت الضال عن سبيل األدب مهيعه وطريقه، وسبق حتفتك عندي أعلى التحف ، وهو . زكت حقاً وحقيقة
مأمول لقائك، والتمتع بالتماح سناك الباهر وسنائك، على حني امتدت لذلك اللقاء أشواقي، وعظم من فوت 



بنور حمياك إشفاقي، وتردد هلجي مبا يبلغين من معاليك ومعانيك، وما شاده فكرك الوقاد من مبانيك، وما استناريت 
أهلت به بالغتك من دارسه، وما أضفت على الزمان من رايق مالبسه، وما مجعت من أشتاهته، وأحيت من أمواته، 

اسن من أنيابك، وتصرف األلسنة بثنايك، فلترداد هذه احمل. وأيقظت من سناته، وما جاد به الزمان من حسناته
علقت النفس من هواها بأشد عالقة، وجنحت إىل لقايك جنوح واهلة مشتاقة، واحلوادث اجلارية تصرفها، والعوايق 

احلادثة كلما عطفت بأملها إليه، ال تتحفها به وال تعطفها، إىل أن ساعد الوقت، واسعد البخت، بلقياكم هذه 
وجاد إسعاف اإلسعاد من أمنييت بأسىن هدية، فلقيتكم لقيا خجل، وحملت أنواركم حملةً على وجل، السفرة اجلهادية، 

وتذكرت عند لقايكم املأمول، إنشاء . ومهجيت ، يف حماسنكم الرائقة، ومعاليكم الفائقة، على ما يعلمه ربنا عز وجل
  :قائل يقول

  اخلربحممد بن خطيب بأطيب ... كانت حمادثة الركبان خترب عن 
  بأحسن مما قد رأى بصري... حىت التقينا فال واهللا ما مسعت أذين 

قسماً لعمري أقوله وأعتقده، وأعتده، وأعتمده، فلقد هبرت منك احملاسن، وفقت من حياسن، وقصر عن شأوك كل 
دبية بليغ لسن، وسبقت فطنتك النارية النورية بالغة كل فطن، وشهد لك الزمن أنك وحيده، ورئيس عصبته األ

فبورك لك فيما أنلت من الفضايل، وأوتيت من آيات املعارف اليت هبا نور الغزالة هايل، وال زلت مرقى يف . وفريده
  .مراتب املعايل، موقى صروف األيام والليايل

  :ومن شعره ميدح اجلهة النبوية، مصدراً بالنسيب لبسط اخلواطر النفسانية
  دموع اعتاضها بعقيقهدرر ال... ملا تناهى الصب يف تشويقه 

  كيف البقاء مع احتدام حريقه... متلهٌف وفؤاده متلهب 
  أىن خالص يرجتى لغريقه... متموج حبر الدموع بنجده 

  ما إن حين لالعجات مشوقه... متجرع صاب النوى من هاجرٍ 
  يصيب النفوس مجاله بأنيقه... يسيب اخلواطر حسنه ببديعه 
  ال تنشى األحداق عن حتديقه. ..قيد النواظر إذ يلوح لرامقٍ 

  للمسك نفحته كنشر فتيقه... للبدر حملته كبشر ضيائه 
  شربوا من الصبا كأس رحيقه... سكرت خواطر الحميه كأهنم 
  إال كلمحهم للمع بريقه... عطشوا لثغر ال سبيل لريقه 
  لو رق إشفاقاً حلال رقيقه... ما ضر موىلً عاشقوه عبيده 

  مثل السلو وال أنا مبطيقه... مبطيعه عنهه اصطباري ما أنا 
  فأثار شجو مشوقه مبشوقه... سجع احلمام يشوق ترجيع اهلوى 

  وحيق أن يبكي أخو تفريقه... وبكت هديالً راعها تفريقه 
  مل أقض للموىل أكيد حقوقه... وبكاء أمثايل حقٌّ ألنين 

  أقبح بنسخ بروره بعقوقه... وغفلت يف زمن الشباب املنقضي 
  لو كنت مزدجراً لشيم بروقه... املشيب وفيه زجر ذوي النهى  وبدا

  يصل النشيج لوزره بشهيقه... حسيب ندامة آسف مما جىن 
  ويروم من مواله رتق فتوقه... ويرم ما خرم اهلوى زمن الصبا 



  عل الرضا حيبيه درك حلوقه... ويردد الشكوى لديه تذلالً 
  كم صبوحه بغبوقهنسخاً حل... فيصح من سكر التصايب صحوه 
  وسلكت إيثاراً سواء طريقه... لو كنت ميمت التقى وصحبته 

  عرضت تسام لرإبح يف سوقه... ألفدت منه فوائداً وفرائداً 

  من حزب من نال الرضا وفريقه... هللا أرباب القلوب فإهنم 
  هتك الدجا بضيائه وشروقه... قاموا وقد نام األنام فنورهم 

  بشٌر لصدق الفضل يف حتقيقه... به وتأنسوا حببيبهم فلهم 
  ولسابق فضل على مسبوقه... قصرت عنهم عندما سبقوا املدى 

  حيىي الفؤاد بسريه وطروقه... لوال رجاء تلمحي من نورهم 
  سبب انتعاش الروح طيب خلوقه... وتأرٌج يستاف من أرواحهم 

  من خوفها قليب حليف خفوقه... لفتنت من جراء جرائري اليت 
  ذخراً لصدمات الزمان وضيقه... رجاء توسل أعددته ومعي 

  فوز األنام يصح يف تصديقه... حيب ومدحي أمحد اهلادي الذي 
  من هاشم زاكي النجار عريقه... أمسى الورى يف منصب ومبنسب 

  والدين نظمه لدى تفريقه... احلق أظهره عقيب خفائه 
  قهمستوثق بنعوته ولعو... ونفى هداه ضاللةً من جائرٍ 

  يهدى ويهدي الفضل من توفيقه... سبحان مرسله إلينا رمحة 
  وحقيقه باملأثرات خليقه... واملعجزات بدت بصدق رسوله 

  حتنينه والبدر يف تشقيقه... كالظيب يف تكليمه واجلذع يف 
  وأجاج ماٍء قد حال من ريقه... والنار إذ مخدت بنور والده 
  يوش بتمره وسويقهفكفى اجل... والزاد قل فزاد من بركاته 
  وسالم أحجار غدت بطريقه... ونبوع ماء الكف من آياته 

  ذا سرعة بعروقه وعذوقه... والنخل ملا أن دعاه مشى له 
  فقريب ما فيها رأى كسحيقه... واألرض عاينها وقد زويت له 

  نطق اللسان فصيحه وذليقه... وكذا ذراع الشاة قد نطقت له 
  هرباً كمذعور اجلنان فروقه... ت ورمى عداه بكف حصباء فانثن

  تتلى بعلو جالله وبسوقه... وعليه آيات الكتاب تنزلت 
  سبحان ساقيه هبا ومذيقه... فأذيق من كأس احملبة صرفها 

  جاز السماء طباقها خبروقه... حاز السناء وناله بعروجه 
  ورعاية وعناية حبقوقه... ولكم له من آية من ربه 

  يا حمرز العليا على خملوقه... إهله يا خرية األرسال عند 
  والقصد ليس خييب يف تعليقه... علقت آمايل جباهك عدة 

  لتمسكي بقويه ووثيقه... ووثقت من حبل اعتمادي عمدة 



  أرجو بقصدك أن أرى كطليقه... ولئن غدوت أخيذ ذنيب إنين 
  يقضي حصول نفوذه ونفوقه... وكساد سوقي مذ جلأت إىل بابكم 

  ملزاره لرياك يف تشريقه... وهو يف تغريبه وحين قليب 
  حاد حداً جبماله وبنوقه... وتزيد لوعته مىت حث السرى 
  ومرور دهري جد يف متزيقه... وأرى قشيب العمر أمسى بالياً 
  بنفوذ سهم منييت ومروقه... وأخاف أن أقضي ومل أقض املىن 

  يقهبلغت ركايب للحمي وعق... فمىت أحط على اللوى رحلي وقد 
  كاملسك يف أرج شذا منشوقه... وأمرغ اخلدين يف تربٍ غدا 
  ببديع نظم قرحييت ورقيقه... وأعيد إنشادي وإنشائي الثنا 

  كالغصن مر صباً على ممشوقه... حىت أميل العاشقيني تطرباً 
  وثنا املديح حديثه وعتيقه... وحتية التسليم أبلغ شافعي 

  صديقه وأخي اهلدى فاروقه... ولذي الفخار وذي العلى ووزيره 
  تأليفها والزهر يف تأليفه... مين السالم عليهم كالزهر يف 

  :قال، وكتب بذلك إيل يف مجلة من شعره
  ومن أجله جفين مبدمعه يسخ... هواكم بقليب ألحكامه نسخ 

  سواٌء به عصر املشيب أو الشرخ... ومن نشأيت ما إن صحت منه نشويت 
  وبعثي إذا بالصور يتفق النفخ... يت عليه حيايت مذ متادت وميت

  وال شرٌك يدين إليه وال فخ... ويل خلٌد أضحى قنيص غرامه 
  وما اجتيح باإلقرار يف حاليت لطخ... قتلت سلوى حني أحييت لوعيت 

  جيول عليه من دموع األسى نضخ... وناصح كتمي إذ زكت ببيناته 
  وعقٌد وال فسخفعهٌد وال نقٌص ... وأرجو بتحقيق هواكم بأن أيف 
  ملبناه رصٌّ يف اجلوانح أو رسخ... وما احلب إال ما استقل ثبوته 
  سلكت اعتداالً مثل ما يسلك الرخ... إذا مسلٌك مل يستقم بطريقه 

  فبخ لعقل مل يطر عندها بخ... بدا لضمريي من سناكم تلمح 
  كما تندب الورق فارقها الفرخ... على عود ذاك اللمح مازلت نادباً 

  فمن فكريت نسٌج ومن أمنلي نسخ... ي بأياديكم وقليب شاغل يد
  :ومن شعره أيضاً قوله يف غرض يظهر منه

  فهم وهي يف أشواقهم شركاء... إليك حتن النجب والنجباء 
  ألرض هبا باٍد سىن وسناء... ختب بركاب حتب وصوهلا 

  وأنفاسهم من فوقها سعداء... فأنفاسها ما أن تىن صعداؤها 
  وأشباه مثلي مدنفون بطاء... جلوا إذ عجل السري داءهم مهوا عا

  وما قاعد والراحلون سواء... فعدت ودوين للحبيب ترحلوا 
  وقد صح يل حبٌّ وسح بكاء... له وعليه حب قليب وأدمعي 



  وإن تك أرضاً فاحلبيب مساء... بطيبة هل أرضى وتبدو مساؤها 
  الضياء ذكاءذكاء عبري و... شذا نفحها واللمح منها كأنه 
  غناين بعد البعد عنك عناء... فيا حادياً غىن وللركب حادياً 

  وسل بقباٍء إذ يلوح قباء... بسلع فسل عما أقاسي من اهلوى 
  فهل يل عالج عنده وشفاء... ويف عاجل مين بقليب العج 

  ودرياقه أن لو يباح لقاء... ويف الرقمتني أرقم الشوق الذع 
  وأرجاء فيها للمشوق رجاء... الرضى أماكن متكني وأرٌض هبا 
  :ومن املقطوعات قوله

  ألوامرٍ من ربه ونواه... أدب الفىت يف أن يرى متيقظاً 
  واحلبل منه ملن تيقن واه... فإذا متسك باهلوى يهوى به 

  :ومن ذلك
  حقق بأن النجاة يف الشاط... يا من بدنياه ظل يف جلجج 
  قبله من أشراط أضعت ما... تطمع يف إرثك الفالح وقد 

  من حجب نقص وحجب إسقاط... كن حذراً يف الذي طمعت به 
  :وقال

  ذكت بتالقي الروض غب الغمامي... ترى شعروا أين غبطت نسيمةً 
  ثغور أقاحيه بال لوم المي... كما قابلت زهر الرياض وقبلت 

  :وقال
  ما كان من شعر الشبيبة حالكا... ورد املشيب مبيضاً بوروده 

  ما سورته مآمث من حالكا... لو كان بيض بالتقى  يا ليته
  فإذا عالك أجد يف ترحالكا... إن املشيب غدا رداًء للردى 

  :وأنشدين صاحبنا القاضي أبو احلسن، قال، مما أنشدين الشيخ أبو احلجاج لنفسه
  أن تداوى ولو أتى ألف راق... لوعة احلب يف فؤادي تعاصت 

  ائد علة النوى والفراقز... كيف يربأ من علة وعليها 
  والتهاب الضلوع راقٍ فراق... فانسكاب الدموع جارٍ فجارٍ 

  نبذة من أخباره

نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي املؤرخ أيب احلسن بن احلسن، قال حاكياً عنه، ومن غريب ما حدثين به، قال 
مالقة األعظم، فقال لنا يف أثناء حديثه،  كنت جالساً بني أيدي اخلطيب أيب القاسم التاكروين صبيحة يوم مبسجد

  :رأيت البارحة يف عامل النوم، كأن أبا عبد اهللا اجللياين يأتيين ببييت شعر يف يده ومها
  بسوى احلق قادٌح يف رشاده... كل علم يكون للمرء شغالً 

  فهو مما يعده ملعاده... فإذا كان هللا فيه حظٌّ 



ينا الفقيه األديب أبو عبد اهللا اجللياين والبيتان عنده، فعرضهما على الشيخ، قال، فلم ينفصل اجمللس، حىت دخل عل
وأخربه أنه صنعهما البارحة، فقال له كل من يف اجمللس، أخربنا هبذا الشيخ قبل جميئك، فكان هذا من العجائب ، 

  .وقد وقعت اإلشارة لذلك يف اسم الشيخ
  مشيخته

. قال فمن شيوخي الذين رويت عنهم. ، أسعدهم اهللا، بعد خطابة بليغةمنقول من خطه يف ثبٍت أجاز فيه أوالدي
واسترفدت الربكة منهم، الشيخ اخلطيب الصاحل املتفنن، أبو حممد عبد الواحد بن أيب السداد الباهلي، والشيخ 

لعدل أبو عبد اهللا اإلمام أبو جعفر بن الزبري، والشيخ الوزير املشاور أبو عبد اهللا بن أيب عامر بن ربيع، والقاضي ا
والراوية املسن أبو عمرو حممد . حممد ابن علي بن حممد بن برطال، والشيخ اخلطيب الصاحل أبو عبد اهللا الطنجايل

بن عبد الرمحن الرندي الطنجي، واملدرس الصاحل أبو احلسن علي بن أمحد اإلشبيلي بن شالة، واخلطيبان األستاذان 
شيد الفهري، وأبو عثمن سعيد ابن إبراهيم بن عيسى احلمريي، والشيخ الصاحل أبو احلاجان أبو عبد اهللا حممد بن ر

احلسني عبد اهللا بن حممد بن حممد بن يوسف بن منظور، واخلطيب الصاحل العالمة املصنف أبو جعفر بن الزيات، 
أمحد ابن الكماد،  والفقيه القاضي أبو جعفر ابن عبد الوهاب، والشيخ الراوية احملدث أبو عبد اهللا حممد بن

واخلطيب أبو العباس أمحد بن حممد اللورقي، والعدل أبو احلسن علي بن حممد االيي، ابن مستقور، واخلطيب 
الصاحل أبو العباس أمحد بن حممد بن مخيس اجلزيري، والقاضي العدل احلاج أبو حممد عبد اهللا بن أيب أمحد بن زيد 

ل الصويف أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أمني الفارسي العجمي األقشري، الغرناطي، والشيخ الراوية احلاج الرحا
والقاضي احلسيب أبو عبد اهللا حممد بن عياض بن حممد ابن عياض، والقاضي أبو عبد اهللا بن عبد املهيمن 

القرطيب، احلضرمي، واألستاذ أبو إسحق الغافقي، واإلمام أبو القامسي بن الشاط، واخلطيب القاضي أبو عبد اهللا 
والراوية أبو القاسم البلفيقي، واحملدث أبو القاسم التجييب، واخلطيب أبو عبد اهللا الغماري، واإلمام الكبري ناصر 
الدين املشدايل، والفقيه الصويف أبو عبد اهللا حممد بن حممد الباهلي عرف باملسفر من أهل جباية، وقاضي القضاة 

مة أبو عبد اهللا بن راشد، واخلطيب أبو عبد اهللا بن عزمون، والعالمة بتونس أبو إسحق بن عبد الرفيع، والعال
قال، وكلهم أجازين عامة ما يرويه، وكان ممن . اخلطيب أبو حممد عبد الواحد بن منظور بن حممد بن املنري اجلذامي

  .لقيته، وقرأت عليه، إال املدرس أبا احلسن بن شالة، فوقع يل شك يف إجازته
  تواليفه
مما يسر اهللا تعاىل فيه من التأليف، كتاب مالذ املستعيذ، وعياذ املستعني، يف بعض خصائص سيد املرسلني، يف قال، و

وكتاب ختصيص القرب وحتصيل األرب، . األحاديث األربعني املروية على آياٍت من الذكر احلكيم والنور املبني
وانتشاق النسمات النجدية، واتساق النزعات . وقبول الرأي الرشيد، يف ختميس الوتريات النبويات البن رشيد

. والنفحات الرندية واللمحات الزندية، وهو جمموع شعري. وغرر األماين املسفرات يف نظم املكفرات. اجلدية
واالستشفاء بالعدة، واالستشعاع بالعمدة، يف ختميس القصيدة . وحقائق بركات املنام، يف مرأى املصطفى خري األنام

وملح البهيج، ونفح . واعتالق املسايل بأفضل الوسايل. وتوجع الراثي يف تنوع املراثي. سماة بالربدةالنبوية امل
األريج، يف ترجيز ما لويل اهللا أيب مدين شعيب بن احلسني األنصاري رضي اهللا عنه، من عبارات حكمة وإشارات 

ورجز يف . وفهرسة رواييت. ها والتوصيلوجتريد رؤوس مسائل البيان والتحصيل، لتيسري البلوغ ملطالعت. صوفية
قال، ومما كنت شرعت فيه ومل يتفق متامه، كتاب . ذكر مشيخة شيخنا الراوية أيب عمر الطنجي، رمحه اهللا وإسناده

ومما بيدي اآلن مجعه وهو إن شاء اهللا على التمام، أربعون حديثاً . مسيته عواطف األعتاب، يف لطايف أسباب املتاب



واهللا يصفح عنا، ويغفر زالتنا، وأن ال جيعل . اد، أول حديث منها يف اخلوف، يف مزج اخلوف والرجاءمتصلة اإلسن
ما نتواله من ذلك حجة علينا، وأن نكون ممن منح مقوالً، ومنع معقوالً، وخيتم لنا خبوامت السعداء من عباده، وممن 

  .وفق وهدى إىل سبيل رشاده
  وفاته

  .عمايةكان حياً عام أحد وستني وسب
  من املقربني

  حيىي بن أمحد بن هذيل

  التجييب

يكىن أبا زكريا، شيخنا أبو زكريا بن هذيل رمحه اهللا أرجدوين األصل، ينسب إىل سلفه أمالك ومعاهد كوالبج 
  .هذيل، مما يدل على أصالة

  حاله

ساب وأصول وأدب، إىل كان آخر محلة الفنون العقلية باألندلس، وخامتة العلماء هبا، من طب وهندسة وهيئة وح
إمتاع احملاضرة، وحسن اجملالسة، وعموم الفائدة، وحسن العهد، وسالمة الصدر، وحفظ الغيب، والرباءة من 

خدم أخرياً باب السلطان بصناعة . التصنع والسمت، مؤثراً للخمول، غري مبال بالناس، مشغوالً خباصة نفسه
  .الفرايض والطبالطب، وقعد باملدرسة بغرناطة، يقرىء األصول و

قرأ على مجلة من شيوخ وقته، كاألستاذ أيب عبد اهللا األركشي، وأيب زكريا القصري، ومجلة من : عمن أخذ
وقرأ كراسة اإلمام فخر الدين الرازي املسراة باآليات البينات، على األستاذ أيب القاسم بن . اإلسالميني بالعدوة

واحلساب . القاسم بن الشاط، وأخذ احلساب عن أيب احلسن بن راشد ونظر األصول على األستاذ النظار أيب. جابر
واهلندسة واألصول وكثرياً من عمليات احلساب وجربه ومقابلته والنجوم، على األستاذ أيب عبد اهللا بن الرقام، 

  .والزمه كثرياً
  تواليفه

ومنها شرحه لكراسة . الكسل وله تصانيف وأوضاع منها، ديوان شعره املسمى بالسليمانيات والعربيات وتنشيط
وكتابه املسمى باالختيار واالعتبار . الفخر، وهو غريب املأخذ، مجع فيه بني طريقيت القدماء واملتأخرين من املنطقيني

  .وكتابه املسمى بالتذكرة يف الطب. يف الطب
  شعره

ة مقفلة، وهدية من الدهر الضنني درة بني الناس مغفلة، وخزانة على كل فائد: وجرى ذكره يف التاج احمللى مبا نصه
أبدع من رتب التعاليم وعلمها، وركض يف األلواح قلمها، وأتقن من صور اهليئة ومثلها، وأسس . لبنيه حمتفلة

قواعد الرباهني وأثلها، وأعرف من زاول شكاية، ودفع عن جسم نكاية، إىل غري ذلك من املشاركة يف العلوم، 
وم، واحملاضرة املستفزة للحلوم، والدعابة اليت ما خلع العذار فيها بامللوم، فماشيت والوصول من اجملهول إىل املعل

من نفسٍ عذبة الشيم، وأخالق كالزهر من بعد الدمي، وحماضرة تتحف اجملالس واحملاضر، ومد كره يروق النواظر 
هب، واألدب نقطة من وله أدب ذهب يف اإلجادة كل مذهب، وارتدى من البالغة بكل رداٍء مذ. زهرها الناضر



حوضه، وزهرة من زهرات روضه، وسيمر له يف هذا الديوان، ما يبهر العقول، وحياسن بروائه ورائق هبائه، الفرند 
  .املصقول

  :فمن ذلك ما خرجته من ديوان شعره املسمى بالسليمانيات والعربيات من النسيب
  ل مطالعهبفاس من الدرب الطوي... أال أستودع الرمحن بدراً مكمالً 

  ويف أفق األكباد تلفى مواقعه... ويف فلك األزرار يطلع سعده 
  فتصدق يف قطع الرجاء قواطعه... يصري مرآه منجم مقليت 

  وماء احليا فيه ترجرج مائعه... جتسم من نور املالحة خده 
  فيحمر قانيه ويبيض ناصعه... تلون كاحلرباء يف خجالته 

  كغصن النقا غنت عليه سواجعه ...إذا اهتز غىن حليه فوق حنره 
  وتقطف من واو العذار توابعه... يذكر حتف الصب عامل قدره 
  فهذا هو املاضي وذاك يضارعه... أعد للورى سيفاً كسيف حلاظه 

  :ومن أخرى يف النسيب، وتضمنت التورية احلسنة
  وهجرك أم ليل السلم لتائق... وصالك هذا أم حتية بارق 
  بصفحة خدي من دموع سوابق... حجرها  أناديك واألشواق تركض

  قضت مهجيت بني العذيب وبارق... ابارق ثغر من عذيب رضابه 
  :ومنها

  وال ختجل الطيف الذي هو طارق... فال تتعنب ريح الصبا يف رسالة 
  فإين يف دعوى اهلوى غري صادق... مىت طعمت عيين الكرى بعد بعدكم 

  : قول ابن النبيه يف ذلكقوله أبارق ثغر من عذيب رضابه ينظر إىل
  كم فتنة بني اللوى وزرود... يلوي على زرد العذار دالله 

  :ومن قصيدة ثبتت يف السليمانيات
  وجنة أنس يف صباحٍ تنفسا... بدا بدر مت فوقه الليل عسعسا 

  وأسبل من مسك الذوايب حندسا... حوى النجم قرطاً والدراري مقلداً 
  وخاف العيون الرامقات فغلسا... كأن سنا اإلصباح رام يزورنا 

  لطيف التثين أشنب الثغر ألعسا... أتى حيمل التوراة ظبياً مزنراً 
  فبارك ريب عليه وقدسا... وقابل أحبار اليهود بوجهه 

  :ومنها ومتاجن ما شاء غفر اهللا له
  فأصبحت يف علم الغرام مدرسا... رويت ولوعي من ضلوعي مسلسالً 

  فأصبحت يف صيد اخليال مهندسا... ن مسهداً نفى النوم عين كي أكو
  ويأوي إىل قليب مثيالً ومكنساً... غزال من الفردوس تسقيه أدمعي 

  فأضعفه باآلس نبتاً وما أسا... طغى ورد خديه جبنات صدغه 
ته قوله طغى ورد خديه، البيت حمال على معىن فالحي، إذ من أقواهلم أن اآلس، إذا اغترس بني شجر الورد، أضعف

  .باخلاصية



  :وقال أيضاً من قصيدة مهيارية
  الهتزاز الطل يف مهد اخلزامى... نام طفل النبت يف حجر النعامى 

  فهوت تلثم أفواه الندامى... وسقى الومسي أغصان النقا 
  وغدا يف وجنة الصبح لثاما... كحل الفجر هلم جفن الدجى 

  اقد سقته راحة الصبح مدام... حتسب البدر حمياً مثل 
  مسكة الليل عليهن ختاما... حوله الزهر كؤوس قد غدت 

  أشف بالسقم الذي حزت سقاما... يا عليل الريح رفقاً علين 
  مهت يف أرض هبا حلواً غراما... وأبلغن شوقي عريباً باللوى 
  ضربوا فيها من املسك خياما... فرشوا فيها من الدر حصًى 

  ين أن تنامالو أذنتم جلفو... كنت أشفي غلة من صدكم 
  لو أتت حتمل من سلمى سالما... واستفدت الروح من ريح الصبا 

  تسكب الدمع على الربع سجاما... نشأت للصب منها زفرة 
  وهبا األنات طارحن احلماما... طرب الربق مع القلب هبا 
  وهو للعينني قد ألقى كالما... طللٌ ال تستشفي األذن به 
  اجلدران لثماً والتزاما ضمة... ترك الساكن يل من وصله 

  فهم القلب معانيها فهاما... نزعات من سليمان هبا 
  حسب حظي منه أن أرعى الذماما... شادنٌ يرعى حشاشات احلشى 

  :وقال من قصيدة أوهلا يف غرض النسيب
  ويثبت عقلي فيك والطرف ساحر... أأرجو أماناً واللحظ غادر 

  فهو للعني صائرهلدهد قليب ... أعد سليمان أليم عذابه 
  وناظر أفكاري مبغناه ناظر... أشاهد منه احلسن يف كل نظرة 

  فقليب له عن طيب نفس مهاجر... دعت للهوى أنصار سحر جفونه 
  فإين بتمويه العواذل كافر... إذا شق عن بدر الدجى أفق ذره 

  وقليب ملا يف وجنتيه جماور... ويف حرم السلوان طافت خواطري 
  كما اهتز من قطر الغمامة طاير... املبلى لسلوة  وقد ينزع القلب

  ومل يدر أن الضد للضد قاهر... يقابل أغراضي بضد مرادها 
  فمضمر سري فوق خدي ظاهر... ونار اشتياقي صعدت مزن أدمعي 

  فقل يل كيف حال الدمع والبني حاضر... وقد كنت باكي العني والبني غايب 
  لكثرة ما شقت عليه املرائر ...وليس النوى بالطبع مراً وإمنا 

  :ومنها يف وصف ليلة
  قاليد ياقوت عليها اجلواهر... وزجنية فات الكؤوس بنحرها 
  يقطب فتبدو الكؤوس سراير... وال عيب فيها غري أن ذباهلا 
  وقد غفرت فيها لدي الكبائر... جتنبت فيها نيل كل صغرية 



  :ومن السليمانيات من قصيدة
  أقصد بطيفك مدنفاً قد غمضا... فأومضا  يا بارقاً قاد اخليال

  بالسهد من بعد األحبة عوضا... ذاك الذي قد كنت تعهد نامياً 
  لكن منامي عن جفوين أعرضا... ال حتسبين معرضاً عن طيفه 

  يوم النوى وتشككت فيما مضى... عجب الوشاة ملهجيت أن مل تذب 
  :ومنها

  ليمان الرضاما فهمت إال س... خفيت هلم من سر صربي آية 

  فلمثله أمر اهلوى قد فوضا... هللا درك ناهجاً سبل اهلوى 
  وسللت سيفاً من جفونك منتضى... أمنت منالً فوق خدك سارحاً 
  :ومن األمداح قوله من قصيدة

  إذا كعت األبطال واجلو عابس... حريص على جر الذوايب والقنا 
  الفوارس لقلت لتوديعٍ أتته... وتعتنق األبطال لوال سقوطها 
  جمالٌ وهم يف راحتيه فرائس... إذا اختطفتهم كفه فسروجهم 

  :وقال ميدح السلطان أمري املسلمني أبا الوليد نصر عند قدومه من فتح أشكر من قصيدة أوهلا
  كتائب سكان السماء هلا جند... حبيث البنود احلمر واألسد الورد 

  ا إذا راح أو يغدوتضيق به الدني... وحتت لواء النصر ملك هو الورى 
  كأن جناح الروح من فوقه بند... تأمنت األرواح يف ظل بنده 
  ولو هم النقادت إليه السند واهلند... فلو رام إدراك النجوم لناهلا 

  تنمنمه وهناً كما مننم الربد... بعيين حبر النقع حتت أسنة 
  ووقع القنا رعٌد إذا برق اهلند... مساء عجاج واألسنة شهبها 

  : وصف آلة النفطويف
  فحاق هبم من دوهنا الصعق والرعد... وظنوا بأن الرعد والصعق يف السما 

  مهندمة تأيت اجلبال فتنهد... عجائب أشكال مسا هرمس هبا 
  وما يف القوي منها فال بد أن يبدو... إال إهنا الدنيا تريك عجايباً 

  :وكتب وهو معتقل بسبب عمل تواله جحدرية أوهلا
  وهاج اشتياقي واملزار قريب...  منزلٌ وحبيب تباعد عين

  يكاد إذا اشتد األنني جييب... وإين على قرب احلبيب مع النوى 
  عجبت جلار اجلنب وهو غريب... لقد بعدت عين دياٌر قريبة 

  :ومنها
  فللهم فيها عند ذاك ضروب... أعاشر قوماً ما تقر نفوسهم 
  هم زفرةٌ وحنيبأجابته من... إذا شعروا من جارهم بتأوه 

  لكل امرىٍء مما دهاه نصيب... فال ذاك يشكوهم هذا تأسفاً 
  يروعين منها الغداة وثوب... كأين يف غاب الليوث مسلماً 



  بكل قياس واألديب أريب... حتكم فينا الدهر والعقل حاضر 
  جلاء بعذرٍ إن ذا لعجيب... ولو مال باجلهال ميلته بنا 
  بطوش مبن ما أوبقته ذنوب... ة رفيٌق مبن ال ينثين عن جرمي
  نقول عساه يرعوي ويتوب... وتطمعنا منه بوارق خلب 
  دهتنا إذا جر الذيول خطوب... إذا ما تشبثنا بأذيال برده 

  سوى أنه باحلادثات لعوب... أدار علينا صوجلاناً ومل يكن 
  :ومنها

  أجرين فإن السهم منك مصيب... أيا دهر إين قد سئمت هتديف 
  فؤادي ودمع املقلتني سكوب... فق الربق الطروق أجابه إذا خ

  فدمعي حبناء الدماء خضيب... وإن طلع الكف اخلضيب بسحره 
  فيشتد حزين واحلمام طروب... تذكرين األسحار داراً ألفتها 
  تكاد تفيض أو تكاد تذوب... إذا علقت نفسي بليت ورمبا 
  عا فتجيبوأنت تناجى بالد... دعوتك ريب والدعاء ضراعة 

  فإين على الصرب اجلميل دروب... لئن كان عقىب الصرب فوزاً وغبطة 
  :وبعثت إليه هدية من البادية، فقال يصف منها ديكاً، وكتب بذلك رمحة اهللا عليه

  فراح فيما أحبه وغدا... أيا صديقاً جعلته سندا 
  وجهتموين مكانه لبدا... طلبت منكم صريدكا خنثا 

  ظللت يف علمه من البلدا... م صري مين مؤرخاً ولك
  قال حفيدي بعصرنا ولدا... قلت له آدم أتعرفه 

  قال علونا لفيضه أحدا... نوٌح وطوفانه رأيتهما 
  فقال قومي وجرييت السعدا... فقلت هل يل جبرهم خرب 

  قال نفثنا بربده العقدا... فقلت قحطان هل مررت به 
  س الصعدافعند هذا تنف... فقلت صف يل سبا وساكنها 

  من صرخٍة يل وللنوم هدا... وقال كم يل بدجنهم سحرا 
  فقال ريشي لسحره نفدا... فقلت هاروت هل مسعت به 
  فقال كنا جبيشه وفدا... فقلت كسرى وآل شرعته 

  فهل رأيتم من فوقهم أحدا... ولوا وصاروا وها أنا لبد 
  رأى الوجود طرايقاً قددا... ديٌك إذا ما انثىن لفكرته 

  قد صري الدهر لونه كمدا... رفل يف طيلسانه وهلاً ي
  كأن حرباً عليه قد مجدا... إذا دجا الليل غاب هيكله 

  برجان حازا لعن اهلواء مدا... كأمنا جلنار حليته 
  أعده للقتال فيه عدا... كأن حصناً عال هبامته 
  كأمنا اللحظ منه قد رمدا... يرنو بياقوتيت لواحظه 



  قوٌس مسا من أجله بعدا... بته كأن منجاليت ذؤا
  طغى هبا يف نقاره وعدا... وعوسج مد من خمالبه 

  له صراخ بني الديوك غدا... فذاك ديٌك حلت حماسنه 
  فكم فللنا بلبتيه مدا... يطلبين بالذي فعلت به 

  واهللا ما كان ذاك مين سدى... وجهته حمنةٌ آلكله 
  .الدية، لنا يف ذلك رسائلونطلبه بالقود عند تصرفه يف العمل، فيوجه ومل نزل بعد نستعدي عليه بإقراره، بقتله، 

  :ومن شعره يف غرض احلسن بن هاىنء
  وقد شرفوا الناسوت إذ عبدوا عيسى... طرقنا ديور القوم وهناً وتغليساً 

  وقد قدسوا الروح املقدس تقديسا... وقد رفعوا اإلجنيل فوق رؤوسهم 
  فأدهش رهباناً وروع قسيسا... فما استيقظوا إال لصكة باهبم 

  وقد لني الناقوس رفقاً وتأنيسا... بطريق يسعى ملبياً وقام هبا ال
  أتينا لتثليث وإن شيت تسديسا... فقلنا له آمنا فإنا عصابة 

  حلناً له يف القول خبثاً وتدليسا... وما قصدنا إال الكؤوس وإمنا 
  وعرس طالب املدامة تعريسا... ففتحت األبواب بالرحب منهم 
  دعاين أتأنيساً حلنت وتلبيسا ...فلما رأى زقي أمامي ومزهري 

  فكبس أجرام الغياهب تكبيسا... وقام إىل دن يفض ختامه 
  فأبصرت عبداً صري احلر مرؤوسا... وطاف هبا رطب البنان مزنر 

  مثاالً من الياقوت يف احلرب مغموسا... سالفاً جواها القار لبساً فخلتها 
  مع نكس تنكيساورأس قبيل الش... إىل أن سطا بالقوم سلطان نومهم 

  حبق اهلوى هب يل من الضم تنفيسا... وثبت إليه بالعناق فقال يل 
  فطلس حرب الشعر كتيب تطليسا... كتبت بدمع العني صفحة خده 

  وبيس الذي قد أضمروا قبل ذا بيسا... فبيس الذي احتلنا وكدنا عليهم 
  نطيع بعصيان الشريعة إبليسا... فبتنا يرانا اهللا شر عصابة 

  :ل بديهة يف غزالة من النحاس على بركة يف حمل طلب منه ذلك فيهوقا
  جاءت لورد املاء مليء عناهنا... عنت لنا من وحش وجرة ظبية 

  ريعت بنا فتوقفت مبكاهنا... وأظنها إذا حددت آذاهنا 
  يوم اللقاء حتية ببناهنا... حيت بقرين رأسها إذ مل جند 

  ت قضيب جلينها حلناهنافرم... حنت على الندمان من إفالسهم 
  در احلباب تصوغه بلساهنا... هللا در غزالة أبدت لنا 

  وفاته

فلج فالتزم املنزل عندي ملكان فضله، ووجوب حقه، وقد كانت زوجه توفيت، وصحبه عليها وجٌد شديد، وحزنٌ 
  :ا وصاين به من مهم أمرهمالزم، فلما ثقل، وقربت وفاته، استدعاين، وقد كان لسانه ال يبني القول، وأملى علي فيم

  خيالط عظمي يف التراب عظامها... إذا مت فادفين حذاء حليليت 



  أريد إىل يوم احلساب التزامها... وال تدفين يف البقيع فإنين 
  تكون أمامي أو أكون أمامها... ورتب ضرحيي كيفما شاء اهلوى 

  فيعلي مقامي عنده ومقامها... لعل إله العرش جيرب صدعيت 
يف ليلة اخلامس والعشرين من عام ثالثة ومخسني وسبعماية، ودفنته عصره بباب إلبرية حذاء حليلته كما عهد، وما 

  .رمحة اهللا عليه
  حيىي بن عبد الكرمي

  الشنتويف

  .من أهل اجلزيرة اخلضراء
  حاله

يعقوب، وابنه أيب يعقوب،  كتب عن أمري املسلمني أيب يوسف. كان كاتباً ثرثاراً، أديباً لوذعياً، كثري النظم والنثر
  .واحتل معهم بظاهر غرناطة

  كتابته
أخونا الذي يسري مبا خيلده بطون أوراق الدفاتر، : كتب عن املذكور عند نزوله غازياً وجماهداً بظاهر شريش ما نصه

ير، ويفوق ما من مأثور محيد املآثر، ويتلقى ما يرد عليه من قبلنا من منشور حزب البشاير، مبعاشر القبايل والعشا
قبسته املنن ألقالم وأفواه احملابر، يف مراقب مراقي املابر، وجيمع ملا وشته سحايب اخلواطر، من روضات السجالت 

يف النوادي واحملاضر، األمري الكذا، أدام اهللا اهتزازه لألنباء السارة وارتياحه، ونعم هبا أرواحه، ووصل بكل أرجٍ من 
. سالم كرمي عليكم، ورمحة اهللا وبركاته. األمل، غدوه ورواحه، وأحب به أرواحهنسيم اجلذل، ومبهج من وسيم 

من أخيكم، الذي ال يتم بشره إال بأخذكم منه بأوىف حظ، وأوفر نصيب، ومصافيكم الذي ال يكمل سروره، 
دين وجبمل حبوره، حىت يكون لكم فيه سهم مصيب، ومرعى خصيب، األمري يوسف ابن أمري املسلمني وناصر ال

  .يوسف بن عبد احلق
أما بعد محد اهللا حمق احلق بتصعيده فوق النجوم ومعليه، ومبطل الباطل بتصريبه حتت النجوم ومدليه، ومطهر األرض 

من جنس دنس الكفر وأوليه، ضرباً باملرهفات صرباً وطعناً باملشفعات دراكاً، وجاعل بالد الشرك األسار عباد 
ك، وبددهم من هتك الستر، بالفتك والسفك، حبائل ال خيرجون منها وأشراكاً، اإلفك، مبا نظمهم من سلك املل

وخاذل من زلت عن السور قدمه، وخرجت من الدور ذممه، بأن يراق دمه، ويعدم وجوده وقدمه، بلوغاً ألمان 
واعد، بالظفر أماين اإلميان وإدراكاً، والصالة والسالم على سيدنا حممد، ناظم فرايد الفرايد، ومنضد عوايد امل

وسالك مسالك الغزوات، وناسك مناسك اخللوات، ومدرك  -املنتظر بكل جاحد معاند، قاليد ال تنتشر وأسالكاً 
مدارك قبول الدعوات، إفناًء ألعداء اهللا وإهالكاً، والرضا عن آله وصحبه، املرتدين مبننه، املهتدين بسننه، يف إباحة 

وأحالكاً، القارعني بأسيافهم أصالب كالب الصلبان تباكا، والقارعني  حرم احلرم، وإزاحة ظلم الظلم، حنادس
أبواب ثواب الرمحن نساكاً، ومواالة الدعاء لسيدنا وموالنا الوالد، بتخليد السعد املساعد، وإدراة اإلرادة بعضد 

يات الغايات، يف اشتباه من النصر وساعد، مقادير كما يشاء وأفالكاً، ومماآلت آياته آيات، هذه الرايات، بإدراك هنا
فكتبناه، كتب اهللا إلخايكم الكرمي أرفع . أشياء ذوي الشايات، فال تذر يف األرض كفراً، وال تدع فيها إشراكاً



الدرجات عالً، وأمتها تعظيماً، وفضلكم مع القعود عن الشهود بالنية اليت هلا أكرم ورود، وأصدق وفود، أجراً 
، حيث الكتايب اهلايلة هالة بدرها البادية اخلسوف، واحلماة الكماة، أكمام زهرها من منزلنا مبخنق شريش. عظيماً

فالشفار باألحداق، . الداين القطوف، وسوار معصمها النائي عن العصمة جمردات صفوف صنوف السيوف
فر فلت مناصله كاألشفار باألحداق إدارهتا، الطاقة حبيزومها نطاقا، والفتح قد الحت خمايله، وباحت مقاوله، والك

وعرفت مقاتله، واملترف يتمىن أن يلقاه قاتله، فال يقاتله فرقاً، ال جيدون له فراقاً فواقاً، فحماهتا العتاة ال يرون إال 
مساء نقع الكفاح، ملعاً متالقياً وائتالفاً، وكماهتا ال يشربون إال من حتت دمهم املطهر بنجسه وجه األرض، املعدى به 

  .هم يوم العرض، املودي بإراقته واجب الفرض، إعداداً المتثال األمر اإلهلي واعتناقاًهريقه من فيح حث
ووصلنا واخليل مترح يف أعنتها تصلفاً، وختتال يف مشيها تغطرفاً، وتعض على جلمها : ومن هذا الكتاب وهو طويل

أهدافاً، ودون معاهدة العيون وصف حتدقاً وحترفاً، كأهنا مل ترم قصارى قصور النصارى، دون تصور عنها، أغراضاً و
وهل الكتب . الواصف، وألقل مما احتوى عليه هذا الفتح، هتتز املعاطف، إذ اإلميان اهتز إعطافاً، وتوشح به عطافاً

وإن طال، نبذة من نبذ الفتوح، وفلذة من كبد النصر املمنوح، وزهرةٌ من غصن الندا املروح، أدنينا إلخايكم 
  .، والسالمالكرمي منه اقتطافاً

  شعره

  وطاملا هزين أنسي لكم طربا... مايل وللصرب عين دونكم حجبا 
  هززت سيف اصطباري بعدكم فنبا... فحني شب النوى يف أضلعي هلبا 
  وقلت للقلب يسلو بعدكم فأبا

  وخانين جلدي فيكم فأرقين... غبتم فغاب لذيذ األنس والوسن 
   وطيب العيش فارقينفارقتموين... ذكرى ليالينا يف غفلة الزمن 

  وصرت من بعدكم حريان مكتئبا
  فكم ظفرت به أيام ودكم... من يل بقربكم يف حفظ عهدكم 
  فلو بكيت دماً من بعدكم... وكم جرى دمع أجفاين لفقدكم 

  مل أقض من حق ذاك القرب ما وجبا
  أوزعت بآخرها شكراً وأوهلا... هللا أيامنا ما كان أمجلها 
  يا صاح صرباً على األيام إن هلا... بو هبا وهلا من حسنها مل أزل أص

  على تصاريفها من أمرها عجبا
  إقبل مساءته وامحد مسرته... صرباً على زمن يبديك شيمته 
  ومن كرهت ومن أحببت صحبته... فما عسى يبلغ اإلنسان منيته 

  البد أن يفقد اإلنسان من صحبا
ذكره هذا املترجم به يف ترمجة املقربني، مع حتليته له، ووصفه إياه مبا  قلت عجباً من الشيخ ابن اخلطيب رمحه اهللا، يف

وصفه من الكتابة والشعر، بل وإثباته له كتابته، وشعره، فكان حقه أن يكون يف ترمجة الكتاب والشعراء مبا هذه 
  .الترمجة 
  الساحلي



ة، يكىن أبا احلجاج، ويعرف يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن حممد بن قاسم بن علي الفهري من أهل غرناط
  .بالساحلي

  حاله
صدرٌ يف محلة القرآن، على وترية الفضالء وسنن الصاحلني، من لني اجلانب، والعكوف على اخلري، : من العايد 

أ ب األمراء، وحظي بتسويدهم، وناب يف اخلطابة . وبذل املعروف، وحسن املشاركة، واخلفوف إىل الشفاعة
وحج، ولقي املشايخ، واعتنق الرواية . ايهم ، وكان إماماً به، ذا هدًى وسكينة ووقارباملسجد األعظم من محر
  .والتقييد، فانتفع بلقايه

  مشيخته
قرأ على األستاذ العالمة أيب جعفر بن الزبري ببلده، وعلى الشيخ اخلطيب الصويف أيب احلسن بن فضيلة، وعلى 

وأخذ يف رحلته عن مجلة، كاخلطيب . رحال أيب عبد اهللا بن رشيداخلطيب الصاحل، أيب جعفر بن الزيات، واحملدث ال
الراوية، أيب عبد اهللا حممد بن حممد ابن فرتون، وناصر الدين منصور بن أمحد املشدايل، واألستاذ أيب عبد اهللا ابن 

عبد اهللا حممد بن  جعفر اليحصيب، وقاضي اجلماعة ببجاية اإلمام أيب عبد اهللا بن حيىي الزواوي، والفقيه احملدث أيب
وأجازه سوى من تقدم ذكره، من أهل املشرق، عبد الغفار ابن حممد الكاليب، وحسن . إبراهيم بن احلسن الشافعي

بن عمر بن علي الكردي، وعتيق بن عبد الرمحن ابن أيب الفتح العمري، وحممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة 
وصاحل بن عباس بن صاحل بن أيب الفوارس األسعد الصديف، وأمحد بن  الكناين، وعمر بن أيب بكر الوادي آشي،

حممد بن علي الكناين، وحممد بن أمحد، وأمحد بن إمسعيل بن علي بن حممد بن احلباب، وأم اخلري إبنة شرف الدين 
ؤمن، وأيب وقرأ ببلده غرناطة على األستاذ أيب جعفر الطباع، والشيخ أيب احلسن معن بن م. ابن الطباخ الصويف

  .حممد النبغدي، وأيب احلسن البلوطي
  :أنشدنا، قال كتب إيل شيخنا حممد بن عتيق بن رشيق يف االستدعاء الذي أجازين، وملن مسى فيه

  رويت عن األشياخ يف سالف الدهر... أجزت هلم أبقاهم اهللا كلما 
  وما جاد من نظمي وما راق من نثر... وما مسعت أذناي عن كل عامل 

  بريٌّ من التصحيف عار من النكر... شرط أصحاب احلديث وضبطهم على 
  ويف الشرق أيضاً فادر إن كنت ال تدر... وجدي رشيق شاع يف الغرب ذكره 

  مثان على الست املبني ابتدا عمر... ويل مولٌد من بعد عشرين حجة 
  له احلمد يف احلالتني يف العسر واليسر... وباهللا توفيقي عليه توكلي 

ين شيخنا أبو بكر بن احلكيم، قال، أصابتين محى، فلما انصرفت عين، تركت يف شفيت بثوراً على، فزارين الفقيه حدث
  :أبو احلجاج الساحلي، فأنشدين

  قد اشتكى قليب لشكواكا... حاشاك أن مترض حاشاكا 
  فإنين أحسد محاكا... إن كنت حمموماً ضعيف القوى 

  حىت قبلت فاكاجسمك ... ما رضيت محاك إذ باشرت 
  مولده



  .عام سبعة وستني وستماية
  وفاته

  .تويف رمحه اهللا باحلمراء العلية، يف السابع والعشرين لشهر رمضان من عام اثنني ومخسني وسبعماية
  من الكتاب والشعراء بني أصلي وغريه

  ابن الصرييف

  .هل غرناطةحيىي بن حممد بن يوسف األنصاري يكىن ابا بكر، ويعرف بابن الصرييف، من أ
  حاله

قال . كان نسيج وحده يف البالغة واجلزالة، والتربيز يف أسلوب التاريخ، والتملؤ من األدب، واملعرفة باللغة واخلرب
. أبو القاسم، من أهل املعرفة باألدب والعربية والفقه والتاريخ، ومن الكتاب اجمليدين والشعراء املطبوعني املكثرين

  .يب حممد تاشفني، وله فيه نظم حسنكتب بغرناطة عن األمري أ
  مشيخته

  .قرأ على شيوخ بلده، وأخذ عن العامل احلافظ أيب بكر بن العريب ومنطه
  تواليفه

. ألف يف تاريخ األندلس كتاباً مساه األنوار اجللية يف أخبار الدولة املرابطية ضمنه العجاب إىل سنة ثالثني ومخسماية
  .آخر مساه تقصى األنباء وسياسة الرؤساءمث وصله إىل قرب وفاته، وكتاباً 

  شعره
  :قال أنشدت األمري تاشفني يف هالك ابن رذمري 

  حسيب وإال فورٌد ما له صدر... أشكو الغليل حبيث املشرب اخلضر 
  والحظتين عيونٌ حشوها حذر... جتهمت يل وجوه الصرب منكرة 
  صربملقى األسنة منا معشٌر ... إين ألجزع من ذاك الوعيد ويف 

  ولو أعادت شبايب كنت أنتصر... فلت سالحي الليايل أي ظاملة 
  كما يشيع سهم النازع الوتر... مشيعاً كنت ما استصحبت من أمل 

  تسود يف عينه األوضاح والغرر... فها أنا وعزيز يف نامسة 
  مل تنفصل ميٌن عنها وال مضر... يا حي عذره فتياكم بنازلة 
  على جناية رامٍ سهمه النظر... حرم ما احلكم عندكم إذ حنن يف 

  محل من الصبح أرجوه وانتظر... أرعاين الشهب يف أحشاء ليلتها 
  أو عن نبات أقاح أرضه سقر... يفتر عن برد من حوله هلٌب 
  حممد تاشفني أو هو القدر... وبني أجفانه هنيف األمري أيب 

  ه الظفرقواعد امللك واستوىل ب... سيٌف به ثل عرش الروم واطادت 
  رغمٍ وجاءت صروف الدهر تعتذر... وأدرك الدين بالثأر املنيم على 

  مذهبات العشايا ليلها سحر... مًىن تنال وأياٌم مفضضة 
  أغر أبلج يستسقى به املطر... ويف الذؤابة من صنهاجة ملٌك 



  ورأٌي ومن سريٍ له سري... مؤيٌد من أمري املسلمني له هوًى 
  حىت استجار بأحداق املهى احلور... سم أحرفه أحنى على اجلور ميحو ر

  من راحتيك املنايا احلمر تبتدر... يا تاشفني أما تنفك بادرة 
  بيض السيوف وملتفٌّ للقىن شجر... وكم ترنح يف روضٍ جداوله 

  والسابغات على األعطاف ال القدر... هي الترايك فوق اهلام ال حبٌب 
  ذا أتت زمٌر منها مضت زمرإ... لك الكتايب ملء البيد غازيةٌ 
  حتتها جلق من حتتها زبر... على ساكبها للنقع أردية من 
  عقارب ما هلا إال القنا إبر... تدب منها إىل األعداء سابلة 
  جن الوغا انقض منها أجنٌم زهر... بعثتها أسداً شىت إذا مرجت 

  قصرلسيفه اهلام يف اهليجاء وال... يا أيها امللك األعلى الذي سجدت 
  خيل الزبري ونار احلرب تستعر... أعر حرار ضلولعي برد ما هنلت 
  واألسنة يف هام العدا شرر... حيث الغبار دخان والظبا هلٌب 

  إن الصواعق يوم الغيم تنكدر... والنقع يطفو وبيض اهلند راسية 
  لكن بسعدك ما مل يعطه عمر... أعطى الزبري فىت العلياء صارمه 

  تكبو وتصفعها اهلندية البتر... طال خاضعة ولته أظهرها األب
  يسيل من كل سيف حنوه نصر... حبر من اخللق املسرود ملتطٌم 

  عضت ومسك من أظفاره ظفر... أم ابن الزبري ابن رذمري بداهية 
  وأين من فتكات الضيغم النمر... لقد نفحت من التيجان يف حمم 

   جاءك القدرمن األسنة حىت... لقد جنوت طليق الركض يف وهن 
  وخاض حبر الوغا مركوبك اخلطر... خلعت درعاً واعتضت الظالم هبا 

  :ومنها
  نفوس قومك منه اآلي والسور... ما بال إجنيلك املتروك ما ذمرت 

  ملء األعنة منها الزهو واألسر... أهديتها غري مشكور مضمرة 
  مسراً ترضعه اللبات والثغر... وظل طفلٌ من البوالد دانية 

  من خده بثغورٍ زاهنا أشر... ابس املنايا وهي ضاحكة وع
  منسوجةٌ من عيون ما هلا نظر... وكل حارسة يف الروع البسها 

  على الرجال اليت منها هلا وزر... أعدت للحرب إنذاراً سخوت هبا 
  فض الرجاحة عوض الدهر ينحرب... قضتك من محري صيٌد غطارفة 

  جوه املنايا يف الوغا سفرواو... ملثمون حياًء كلما سفرت هلم 
  إىل ضرب كما فغرت أفواهها احلمر... جادوا بطعنٍ كأمساع احملاص 

  فضت مبا مج يف أحشائك الذعر... وحدت عنها حمياً مروعة 
  واملوت يطردها واملوت ينتظر... فرت إىل حتفها من حتفها فمضت 

  كرجنا وقد بقرته احلية الذ... قالوا جنا بذما النفس منك فما 



  للوساوس حيدو جيشها السهر... توزعت نفساً على حشيتها طنباً 
  فتٌح وهللا فيه احلمد والشكر... نصٌر عزيز وفتٌح ليس يعدله 

  للملك ما قامت اآلصال والبكر... فاهنأ به ابن أمري املسلمني ودم 
  فإهنا نسك األسياف ال اجلزر... واهنأ بعيدك وافخر شانئيك به 

  فمن بذاك ونظمي هذه الدرر...  مواهبه جاورت حبرك تغشاين
  :وأنشد أيضاً من شعره قوله رمحة اهللا عليه

  وسرت من رماحها بذبال... ركبت خيلها جيوش الضالل 
  فيه تنضو اجللود رقش الصالل... ملقيات دروعها ال لوقت 

  جياٌد هوت بأسد رجال... حث يف إثرها األمري بعقبان 
  بعكس الشعاع محى اشتعال... يف صقيل الربيك حتدث للشمس 

  ومشى للحديد يف أذيال... الث بالريح عمةً من غبار 
  كخطوط الصالل فوق الرمال... كلما جرها على الصلد أبقت 
  فجئتها كعادة اآلجال... لبست أمرها على الروم حىت 

  بطوال من الرماح الطوال... أبدلت هامها قصار قدود 
  نا الرعب يف ثنايا اجلبالبق... والذي فر عن سيوفك أودى 

  مغمد النصل يف طلى األبطال... كنت فيها وأنت يف كل حرب 
  ويرى الليث يف إهاب هالل... يطلع البدر منك حاجب مشس 

  خري جيش عليهم خري وال... يا لصنهاجة وحولك منهم 
  كل عايل الركاب عايل القذال... ملٌك ليس يركب الدهر إال 
  سال غيثاً والح بدر كمال... طب ما عرا اجلدب أو عال اخل

  وثقيلٌ على أمور ثقال... وخفيٌف على أمور خفاف 
  شيمة الرمح هزةٌ يف اعتدال... العب املعطفني باحلمد زهواً 

  إمنا السيف هيبةٌ يف مجال... مسترق النفوس خوفاً وحسنا 
  بأندابه صغال الآلل... شيٌم كالغمام ينشر يف الروض 

  وخاللٌ تسد كل اختالل... ت وسجايا تفتحت زهرا
  لك شخص العال ونفس الكمال... أنت يا تاشفني واهللا واٍف 

  أن ترى وأنت غاية اآلمال... ليس آمال من على األرض إال 
  عزيز النهوض واإلقبال... وهنياً بأن هنضت وأقبلت 

  وعلى الدين منك برٌد ظالل... وعلى الكفر منك حرٌّ جمري 
  شر حال أفضت إىل خري حال... وبؤٌس  يا فىت والزمان نعمى

  له فرجةٌ كحل العقال... ومبا جتزع النفوس من األمر 
  كنه ما يف النفوس باألقوال... رب أشياء ليس يبلغ منها 

  وعال كنت فوقه يف الفعال... غري أن الكالم إن جل قدراً 



أسلمه قومه، وهي من القصائد املفيدة،  ومن شعره، وقد بيت العدو حملة األمري تاشفني، ويذكر حسن ثباته، وقد
  :املبدية يف اإلحسان املعيدة
  من منكم البطل اهلمام األروع... يا أيها امللك الذي يتقنع 

  فانفض كلٌّ وهو ال يتزعزع... ومن الذي غدر العدو به دجًى 
  عنه ويزجرها الوفاء فترجع... متضي الفوارس والطعان يصدها 

  صبح على هام الكماة ممنع... والظبا والليل من وضح الترايك 
  ألفان ألفٌ حاسر ومقنع... عن أربعني ثنت أعنتها دجًى 
  ما كان ذاك السيل مما يردع... لوال رجال كاجلبال تعرضت 
  إبلٌ عطاش واألسنة تكرع... يتقحمون على الرماح كأهنم 

  وذؤابة بني الظبا تتقطع... ومن الدجى هلم على قمم الرىب 
  مل يدر فيها الفجر أين املطلع... م الكفر ظلمة ليلة نصرت ظال

  أخرى الليايل وهيبةٌ ال ترقع... لوال ثبوتك تاشفني لغادرت 
  حول السرادق واألسنة تقرع... فثبت واألقدام تزلق والردى 

  خدع احلروب وكل حرب ختدع... ال تعظمن على األمري فإهنا 
  فسك تنجعوجتارب يف مثل ن... ولكل يوم حنكة ومترس 

  اليوم أنت على التجارب أشجع... يا أشجع الشجعان ليلة أمسه 
  كانت ملوك احلرب مثلك تولع... أهديك من أدب الوغا حكماً هبا 

  ذكرى ختص املؤمنني وتنفع... ال أنين أدري هبا لكنها 
  وصى هبا صنع السوابغ تبع... اختر من اخللق املضاعفة اليت 

  أمضى على حلق الدالص وأقطع... واهلند واىن الرفيق فإنه 
  أعطاك هزة معطفيه األشجع... ومن الرواجل ما إذا زعزعته 
  تشجى بأربعه الرياح األربع... ومن اجلياد اجلرد كل مضمر 

  منه الصليب وال يلني األخدع... والصمة البطل الذي ال يلتوي 
  فالنبع بالنبع املثقف يقرع... وكذاك قدٌر يف العدو حزامة 

  سيان تتبع ظافراً أو تتبع... ٌق عليك إذا اضطربت حملة خند
  قلٌب على هول احلروب مشيع... واجعل ببابك يف الثقات ومن له 

  ال أرى للمكذوب فيها يصنع... وتوق من كذب الطاليع إنه 
  يف فرصٍة أو يف انتهازٍ مطمع... فإذا احترست بذاك مل يك للعدا 
  شى ومن يف جود كفك يطمعخي... حارب مبن خيشى عقابك بالذي 

  حيث التمكن واجملال األوسع... قبل التناوش عب جيشك مفحصا 
  واخليل تفحص بالرجال ومترع... إياك تعبية اجليوش مضيقاً 

  واجعل أمامك منهم من يشجع... حصن حواشيها وكن يف قلبها 
  فيكون حنوك للعدو تطلع... والبس لبوساً ال يكون مشهراً 



  خدعاً ترويها وأنت موسع...  مضايقة الوغى واحتل لتوقع يف
  واقض كمينك خلفها إذ تدفع... واحذر كمني الروم عند لقائها 

  تلقى العدو فأمره متوقع... ال تبقني النهر خلفك عندما 
  ووراء الصدف الذي هو أمنع... واجعل مناجزة العدو عشية 

  ضعبعد التقدم فالنكول يضع... واصدمه أول وهلة ال ترتدع 
  ضنٍك فأطراف الرماح توسع... وإذا تكاثفت الرجال مبعرٍك 
  يكن إال مشاس دامي ومتنع... حىت إذا استعصت عليك ومل 

  ودخاهنا فوق األسنة يسطع... ورأيت نار احلرب تضرم بالظبا 
  واهلام تسجد والصوارم تركع... ومضت تؤذن بالصميل جيادها 

  ال علق الفوارس يكرع يف الراح... والرمح يثين معطفيه كأنه 
  وهي السكينة عن ميينك توضع... والريح تنشأ سجسحاً هفافة 

  يعطيك من أكتابه ما مينع... أقصر الكمني على العدو فإنه 
  واضرب وجوه كماهتا إذ ترجع... وإذا هزمت عداك فاحذر كرها 

  من قوة األبدان فيها أنفع... وهي احلروب قوى النفوس وحزهبا 
  حىت يكون لك احملل األرفع... ميع من أمحدته مث انتهض جب

  كانت ترفه الوغى وترفع... وبذاك تعتب إن تولت عصبة 
  فعل اجلميل وسخطك املتوقع... من معشرٍ إعراض وجهك عنهم 

  يهفو وتنبو املرهفات القطع... يكبو اجلواد وكل حرب عامل 
  وإليكم يف الروع كان املفزع... أىن قرعتم يا بين صنهاجة 

  كلٌّ بكل عظيمة تستطلع... ما أنتم إال أسودٌ حفيةٌ 
  لكم التفات حنوه وجتمع... ما بال سيدكم تورط مل يكن 

  جفٌن وقلٌب أسلمته األضلع... إنسان عني مل يصبه منكم 
  شنعاء وهي على رجال أشنع... تلك اليت جرت عليكم خطةً 
  كل وفضل سابق ال يرفع... أو ما ليوسف جده منٌن على 

  وبكل جيٍد ربقةٌ ال ختلع... أما لوالده علي نعمة 
  وشفيعكم فيما يشاء مشفع... ولكم مبجلس تاشفني كرامةٌ 

  وأنفتم من قالٍة تستشنع... أال رعيتم ذاك وأحسابكم 
  إحسانه جلميعكم يتسرع... أبطأمت عن تاشفني ومل يزل 

  أكنافه إن الكرمي مسيدع... ردت مكارمه لكم وتوطأت 
  فهجعتم وجفونه ال هتجع... دى لكن عليكم مشفقاً خاف الع

  أدرى وأشهر يف اخلطوب وأضلع... ومن العجايب أنه مع سنه 
  ولسطوٍة لو شاء فيكم موضع... ولقد عفا والعفو منه سجيةٌ 
  فالليل والقدر الذي ال يدفع... يا تاشفني أقم جليشك عذره 



  منك مروعومضى يهيم وهو ... هجم العدو دجًى فروع مقبالً 
  وال إال لغريك بالسنان يقعقع... ال يزدهي إال سواك هبا 

  إال على ظهر املنية مهيع... ملا سددت له الثنية مل يكن 
  أسد العرين الورد مما جيزع... وكذاك للعري إقدام على 

  إال فلوال وإن منه املصرع... ولقد تقفاها الزبري وقد جنت 
  لسمر هيٌم والصوارم جوعوا... وغداً يعاقب والنفوس محية 

  كيما يلذ هلا ويصفو املشرع... أعطش سالحك مث أوردها الوغا 
  عنها أعزهتا تذل وختضع... كم وقعٍة لك يف ديارهم انثنت 

  فيها من الظفر الرضي واملقنع... النعمة العظمى سالمتك اليت 
  سعٌي به اإلسالم ليس يضيع... ال ضيع الرمحن سعيك إنه 

  فهو احلفيظ لكل ما يستودع... ن منك وديعةً نستحفظ الرمح
  وفاته

  بغرناطة يف حدود السبعني ومخسماية
  من ترمجة الشعراء من السفر األخري وهو الثاين عشر املفتتح بالترمجة بعد

  حيىي بن حممد اهلذيل

  .بكرحيىي بن حممد بن أمحد بن عبد السالم التطيلي اهلذيل أصله من تطيلة، وهو غرناطي، يكىن أبا 
  حاله

قال أبو القاسم املالحي، أديب زمانه، وواحد أقرانه، سيال القرحية، بارع األدب، رائق الشعر، علم يف النحو واللغة 
والتاريخ والعروض، وأخبار األمم، حلق بالفحول املتقدمني، وأعجزت براعته، براعة املتأخرين، وشعره مدون، 

كف على قراءة القرآن، وقيام الليل، وسرد الصوم، وصنع مث انقبض، وع. جرى يف ذلك كله طلق اجلموح
وأشعاره كثرية، من الزهد والتذكري لآلخرة، والتجريد من الدنيا، . املعشرات يف شرف النيب عليه الصالة والسالم

  .حىت مجع له من ذلك ديوان كبري
  شعره

  :من ذلك قوله من قصيدة

  ل نواظريوحلمك حىت ما أق... أذوب حياًء إن تذكرت زليت 
  على مثل أطراف القنا والتواتر... وأسكت مغلوباً وأطرق خجلة 

  على الذنب بعد الذنب يا خري غافر... تعود بصفحٍ إثر صفحٍ تكرماً 
  وتنظر مين يف خالل جراير... وتلحظين بالعفو أثناء زليت 

  ومالك عندي من خفي ضمائر... وحق هواك املستكني بأضلعي 
  ولو جيت فيه بالنجوم الزواهر... عشر عشرة  ملا قمت باملعشار من

  تنوء احتمااليت بأعباء شاكر... فيا أيها املوىل الصفوح ومن به 



  ألف هبا حد اهلوى واهلواجر... أنلين من برد اليقني صبابةً 
  العدا إيل تغطيين بسود الغدائر... وخلت الدجى عذراً هابت سرى 

  ذرت بقايا الكحل من جفن ساهرف... وخافت على عيين من السهد والبكا 
  وقال راداً عين ابن رشد حني رد على أيب حامد يف كتابه املسمى هتافت التهافت

  هو الليل يعشي الناظرين سواده... كالم ابن رشد ال يبني رشاده 
  تضمن برساماً يعز اعتقاده... والسيما نقض التهافت إنه 

  لي عليه احتدادهيفوه مبا مي... كما لطرد احملموم يف هذيانه 
  فما غري البحر اخلضم مثاده... أتى فيه بالبهت الصريح مغالطاً 

  فأخفق مسعاه ورد اعتقاده... وحاول إخفاء الغزالة بالسها 
  وأكثر ما ال يستحيل عناده... داليل تعطيك النقيضني بالسوى 
  يبني على قربٍ وبان انفراده... إذا أوضح املطلوب منها وضده 

  فمعظمها رأٌي يقل سداده... الفكر عن ترهاته وأنت بعيد 
  :ومن شعره

  نداء غريق يف الذنوب عريق... إليك بسطت الكف يف فحمة الدجى 
  فكم من فريقٍ شافعٍ لفريق... رجاك ضمريي كي ختلص مجليت 

  مشيخته

ذ املقري ببلنسية أيب أخذ عن أبيه أيب عبد اهللا، وحدث عن األستاذ أيب احلسن جابر بن حممد التميمي، وعن األستا
وقرأ أيضاً على اخلطيب أيب عبد اهللا حممد بن . حممد عبد اهللا بن سعدون التميمي الضرير، عن أيب داود املقري

  .عروس، وعلى القاضي العامل أيب الوليد بن رشد
  مولده

  .فجر يوم الثالثاء اخلامس والعشرين حملرم تسعة ومخسني ومخسماية
  وفاته

  .وعشرين وستماية بغرناطة عام تسعة
  حيىي بن بقي

  .من أهل وادي آش
  حاله

  .وكان مع ذلك موصوفاً بغفلة. بارع األدب، سيال القرحية، كثري الشعر جيده يف مجيع أنواعه
  شعره

  بني العذيب وبني شطي بارق... بأيب غزال غازلته مقليت 
  فأجاب عنها بوعد صادق... وسالت منه قبلة تشفي اجلوى 

  أسري إليه كاخليال الطارق... قد هجع العدا وأتيت منزله و
  ومن النجوم الزهر حتت سرادق... بتنا وحنن من الدجى يف جلة 
  صباً كاملسك العتيق لناشق... عاطيته والليل يسحب ذيله 



  باعدته شيئاً وكان معانق... حىت إذا ما مالت به سنة الكرى 
  افقكي ال ينام على وساد خ... أبعدته من أضلع تشتاقه 

  وذؤابتاه محايل يف عاتق... وضممته ضم الكمي لسيفه 
  شاب يف ملم له ومفارق... ملا رأيت الليل وىل عمره قد 

  أعزز علي بأن أراك مفارق... ودعت من أهوى وقلت تأسفاً 
  .تويف مبدينة وادي آش سنة أربعني ومخسماية: وفاته

  حيىي بن عبد اجلليل

  بن عبد الرمحن بن جمري الفهري

  .نشي، وقال صفوان إنه بليي، يكىن أبا بكرفر
  حاله

يعترف له بذلك . قال ابن عبد امللك، كان يف وقته شاعر املغرب، مل يكن جيري أحد جمراه، من فحول الشعراء
وشعره . أكابر األدباء، وتشهد له بقوة عارضته وسالمة طبعه، قصائده اليت صارت مثاالً، وبعدت على قرهبا مناالً

امتدح األمراء والرؤساء، وكتب عن بعضهم، . ، ويشتمل على أكثر من سبعة آالف بيت وأربعمائة بيتكثري مدون
وبعد موته انتقل إىل . وحظي عندهم حظوة تامة، واتصل باألمري أيب عبد اهللا بن سعد ، وله فيه أمداح كثرية

ومن أثرته لدى ملوك . حل بغرناطةإشبيلية، ومبالزمته لألمري املذكور، وكونه يف مجلته، استحق الذكر فيمن 
  :مراكش، أنه أنشد يوسف بن عبد املؤمن يهنيه بفتح من قصيدة

  مثل ما خيطب البليغ ارجتاال... إن خري الفتوح ما جاءت عفواً 
قالوا، وكان أبو العباس اجلراوي األعمى الشاعر حاضراً، فقطع عليه، حلسادة وجدها، فقال يا سيدنا اهتدم فيه 

  :وضاحبيت ابن 
  كأنه خطبة ارجتال... خري شراب ما جاء عفواً 

فبدر املنصور، وهو حينئذ وزير أبيه، وسنه يف حدود العشرين من عمره، فقال إن كان قد اهتدمه، فقد استحقه 
  .لنقله إياه من معىن خسيس إىل معىن شريف، فسر أبوه جلوابه، وعجب منه احلاضرون

أرض شلب، ووقف على قرب أيب حممد بن حزم، وقال عجباً هلذا املوضع، خيرج ومر املنصور أيام إمرته بلوقية من 
مث رفع رأسه، وقال، كما أن الشعراء عيال عليك يا أبا . مث قال، كل العلماء عيال على ابن حزم. منه مثل هذا العامل

  .بكر، خياطب ابن جمري
  شعره

  :من شعره يصف اخليل العتاق من قصيدة يف مدح املنصور
  نشاوي هتادت تطلب العرف والقصفة... طت اخليل العتاق كأهنا خل خ

  فلم تبغ خلخاالً وال التمست وقفا... عرايس أغنتها احلجول عن احلال 
  وإن جردوه يف مالءته التفا... فمن يفق كالطرس حتسب أنه 

  وغار عليه الصبح فاحتبس النصفا... وأبلق أعطى الليل نصف إهابه 



  فإذا حازه حلى له الذيل والعرفا... الدجى  وورٌد تغشى جلده شفق
  وأصفر مل يسمح هبا جلده صرفا... وأشقر مج الراح صرفاً أدميه 

  عليه خطوط غري مفهمٍة حرفا... وأشهب فضي األدمي مدنر 
  جير عليه ذيله وهو ما جرفا... كما خطر الزاهي مبهرق كاتبٍ 

  ني هبا نسفاتنسف أرض املشرك... هتب على األعداء منها عواصف 
  أطيباً ترى حتت العجاجة أم طرفا... ترى كل طرف كالغزال فتمتري 
  فربته مهراً وهي حتسبه خشفا... وقد كان يف البيداء يألف سربه 

  ما أردت اجلري أعطاكه ضعفا... تناوله لفظ اجلواد ألنه مىت 
إذا استقر املنصور ووزراؤه مبصاله،  وملا اختذ املنصور ستارة املقصورة جبامعه، وكانت مدبرة على انتصاهبا،

  :واختفائها إذا انفصلوا عنها، أنشد يف ذلك الشعراء، فقال من قصيدة أوهلا
  يف بلدة ليست بدار قرار... أعلمتين ألقي عصا التسيار 
  :ومنها يف وصف املقصورة

  فكأهنا سوٌر من األسوار... طوراً تكون مبن حوته حميطةٌ 
  فكأهنا سر من األسرار...  وتكون حيناً عنهم خمبوة

  فتصرفت هلم على مقدار... وكأمنا علمت مقادير الورى 
  يف قومه قامت إىل الزوار... فإذا أحست باإلمام يزورها 

  .ويكفي من شعر ابن جمري هذا القدر العجيب رمحه اهللا
  من روى عنه

بد اهللا بن عياش، وأبو علي الشلوبني، حدث عنه أبو بكر حممد بن حممد بن مجهور، وأبو احلسن بن الفضل، وأبو ع
  .وأبو القاسم بن أمحد ابن حسان، وأبو املتوكل اهليثم، ومجاعة

  وفاته
  .تويف مبراكش سنة مثان ومثانني ومخسماية، وسنه ثالث ومخسون سنة

  يوسف بن حممد اللوشي
  يوسف بن حممد بن حممد اليحصيب اللوشي، أبو عمر

  حاله

كان شيخاً جليالً، فقيهاً، . اإلمامة السعيدة النصرية الغالبية، وصاحب قلمها األعلى من كتاب ابن مسعدة ، خطيب
بارع الكتابة، ماهر اخلطة، خطيباً مصقعاً، منقطع القرين يف عصره، منفرداً عن النظري يف مصره، عزيزاً، أنوفاً، 

  .شرة، طيب احملادثةفاضالً، صاحلاً، خرياً، شريف النفس، منقبضاً، وقوراً، صموتاً، حسن املعا
  مشيخته

ولقي بإشبيلية األستاذ أبا احلسن الدباج، . حدث عن والده الشيخ الراوية أيب عبد اهللا، وعن األستاد ابن يربوع
  .ورئيس النحاة أبا علي الشلوبني وغريهم

  شعره



  :ومن شعره، وإن كان غري كثري، قوله
  نياماكلمةً توقظ النفوس ال... شرد النوم عن جفونك وانظر 

  حكمة اهللا أن يلذ املناما... فحرام على امرىٍء يشاهد 
  :وقوله

  يتمىن من حراك وسكون... ليس للمرء اختيار يف الذي 
  إن يشاء قال له كن فيكون... إمنا األمر لربٍّ واحد 

  وفاته
، السلطان فما دونه، وحضر جنازته اخلاصة والعامة. تويف يف احملرم من عام ستني وستماية، ودفن مبقربة باب إلبرية

حدثين حافده شيخنا، قال، أخرج الغالب باهللا، يوم وفاته، جبة له، لبسته مرفوعة، من . وكل ترحم عليه، وتفجع له
ملف أبيض اللون، خمشوشنة، زعم أهنا من قدمي مكسبه من مثن مغنم ناله، قبل تصري امللك إليه، أم ببيعها، وجتهيزه 

  .ال مزيد عليه من الصحة والسالمة، ومجيل العهد، رحم اهللا مجيعهم من مثنها، ففعل، ويف هذا ما
  يوسف بن علي الطرطوشي

  يكىن أبا احلجاج
  حاله

كان رمحه اهللا من أهل الفضل والتواضع، وحسن العشرة، مليح الدعابة، عذب الفكاهة، مدالً على : من العايد
كتب . مشاركة يف الفقه، وقيام على الفرايض األدب جده وهزله، حسن اخلط، سلس الكتابة، جيد الشعر، له

بالدار السلطانية، وامتدح امللوك هبا، مث توجه إىل العدوة، فصحب خطة القضاء، عمره، مشكور السرية، حمفوفاً 
  .باملربة

روض أدب ال تعرف الدواة أزهاره، وجمموع فضل ال ختفى آثاره، كان يف فنون : وجرى ذكره يف اإلكليل مبا نصه
فإن هزل، وإىل تلك الطريقة اعتزل، أبرم يف الغزال ما . ، مطلق األعنة، ويف معاركه ماضي الظبا واألسنةاألدب

وإن صرف إىل املعرب غرب لسانه، وأعاره حملة من إحسانه، أطاعه عاصيه، . غزل، وبذل من دنان راحته ما بذل
وريح القبول هابة، فاجتلى حماسن أوطاهنا،  ورد على احلضرة األندلسية، والدنيا شابة،. واستجمعت لديه أقاصيه

مث كر إىل وطنه وعطف، وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف، وتويف عن سن عالية، وبرود من . وكتب عن سلطاهنا
  .العمر بالية

  :ومن شعره أيام حلوله هبذه البالد، قوله، ميدح الوزير ابن احلكيم، ويلم بذكر السلم يف أيامه
  وما سوى هجركم عندي مبوهوب...  مرهوب رضاكم إن مننتم خري

  مقابل الرضا من غري تشريب... لكم كما شيتم العتىب وعتبكم 
  فعسى أنال منه لدهري طب مطبوب... منوا بلحظ رضًى يل ساعة 

  ثغور سعدى بتقريب فتقريب... فكم أثارت يل األيام وابتسمت 
  الغرابيب واآلن يوصفن بالسود... قد كن بيضاً رعابيباً بقربكم 

  مرتبٌ لألماين أي ترتيب... آهاً لدهر تقضى يل بباكم 
  فواصلت حال تقويض بتطنيب... ما كان إال كأحالم سررت هبا 

  فأقدر احلسن منه بعد جتريب... يا ليت شعري هل تقضي بعودته 



  :ومنها
  ندى السحب مسكوباً مبسكوب... يا أيها السيد األعلى الذي يده حازت 

  فيها لكفيه واألنواء منسوب... د اهللا عن كرم فلو سالنا بال
  الوزارتني فجوٌد غري حمسوب... لقلن إن كان جوٌد ال يضاف لذي 

  للهند خيتص عود اهلند بالطيب... فالعود جنٌس ولكن يف إضافته 
  ولو تواصل مكتوباً مبكتوب... من سيد ال يويف احلمد واجبه 
  اجل شىيٌّ غري حمسوبفرمل ع... له احملامد ال حتصى وال عجب 

  ظن نبيل األماين غري مكذوب... تناول الشرف األقصى بعزمة ذي 

  مبجده وصل أنبوب بأنبوب... وواصل اجملد من آياته شرفاً 
  واجملد ما بني موروث ومكسوب... وجاء مكتسباً أعلى ذخائره 

  يف بذل نصح حلفظ منصوب... ردء اخلليفة ال يرتاح من نصب 
  تدبري ذي حنكة صحت وتدريب... ون النقيبة يف موفق الرأي مأم

  فشأنه بني مرهوب ومرغوب... هتابه النفس إذ ترجوه من شرف 
  :ومنها

  خصال قاطع دهره يف التجاريب... يا أوحد العصر يف فضل ويف كرم 
  ينل به هم حايل بعض تشبيب... أعد فديت ألمري منعماً نظراً 

  ما كان ظهر النوى عندي مبركوب ...أوال ارتكاب حسودي ألمر يف ضرري 
  حىت أراين يف حاالت حمروب... هذا زماين ومنك األمن حاربين 

  فإذا رضيت مل أك من شيٍء مبكروب... فامنن بتفريج كريب بالرضا 
  فال حياة مبأكول ومشروب... إن مل أذق من رضاكم ما ألذ به 

  :ومن شعره
  يحوتسند أخباره يف الصح... ذكرك تشرح أي العال 
  وبامسك حيسن نظم املديح... بأفقك يشرق بدر السنا 
  حتلت به ذات وجه مليح... وما حيسن العقد إال إذا 

  وفاته

  .كان حياً عام أحد وأربعني وسبعماية
  من ترمجة احملدثني والفقهاء وسائر الطلبة النجباء

  العشاب الربشاين

  .بكر، ويعرف بالعشاب، ويعرف بالربشاين حيىي بن حممد بن عبد العزيز بن علي األنصاري يكىن أبا 
  حاله



رحل إىل احلج، واقام هنالك سنني، . كان هذا الشيخ من أهل اخلري، كثري التؤدة والصمت، معرضاً عما ال يعنيه
وأخذ ببالد املشرق عن قطب الدين القسطالين، وأيب الفضل ابن خطيب املري، وزين . وقفل منها فخطب بأرجبة 

أنشدين شيخنا أبو . ولقي أبا علي بن األحوص باألندلس ومل يأخذ عنه. حممد بن إمساعيل األمناطيالدين أيب بكر 
قال أنشدنا اإلمام أبو عبد اهللا بن النعتمان عن . الربكات، قال أنشدين الشيخ أبو بكر الربشاين، وقد لقيته بأرجبة

  :قطب الدين
  ية خالوقليب من كل الرب... إذا كان أنسي يف لزومي وحديت 
  وما سرين من كان يف موال... فما ضرين من كان يل الدهر قالياً 

  ومن العمال

  يوسف بن رضوان

  بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن حممد بن خري بن

  أسامة األنصاري النجاري
انة، هو صاحبنا الفقيه أبو القاسم قال القاضي املؤرخ أبو احلسن بن احلسن ممليه، والذي رفع إيل هذا النسب للرك

  .ولده، ورفع هذا النسب حباله من التكرار دليل على أصالته
  حاله

نبيه القدر، معروف األمانة، صدرٌ يف أهل . من أهل اخلري واخلصوصية، وحسن الرواء والوقار، واحلياء، واملودة
بركات هذا الرجل، وآثار فضله، إال ابنه صدر العقد واحلل ببلده، بيته بيت صون وخري واستعمال، ولو مل يكن من 

توىل قيادة الديوان مبالقة بلده، أرفع اخلطط الشرعية العملية، فحمدت . الفضالء، وبقية اخلواص أبو القاسم، لكفاه
  .سريته

  :وعلى قربه مكتوب من نظم ولده.......... ......... وفاته مبالقة يف 
  ت عسى رمحاك حيىي هبا الروحبسط... إالهي خدي يف التراب تذلالً 

  وقليب مصدوع ودمعي مسفوح... وجاوزت أجداث املمالك خاضعاً 
  لعل الرضا من جنب حلمك ممنوح... ووجهت وجهي حنو جودك ضارعاً 

  ويف القلب من خوف اجلرامي تربيح... أتيت فقرياً والذنوب تؤدين 
  شروحوإخالص إميان به الصدر م... ومل أعتمد إال الرجا وسيلة 
  بفقري وباب العفو عندك مفتوح... وأنت غينٌّ عن عذايب وعامل 

  يكون هبا من ربة الذنب تسريح... فهب يل عفواً من لدنك ورمحةً 
  وما طلعت مشس وما هبت الريح... وصل على املختار ما مهع احليا 

  من ترمجة الزهاد والصلحاء

  حيىي بن إبراهيم

  بن حيىي الربغواطي



وكان من احلظوة وضدها . بيت عمال يعرفون ببين الترمجان أوىل شهرة وشدة على الناس وضغط من أهل أنفا من
غرب عنهم وانقطع إىل لقاء الصاحلني، وصحبة الفقراء املتجردين، وقدم على األندلس . بباب سلطاهنم، ديدن اجلباة

مث راض . واشتهر، وانثال عليه الناس عابداً، كثري العمل، على حداثة سنه، ونزل برباط السودان، من خارج مالقة،
  .طول ذلك االجتهاد، وأنس مبداخلة الناس

  حاله

هذا الرجل نسيج وحده يف الكفاية، وطالقة اللسان، مدل على أغراض الصوفية، حافظ لكل غريبة من غرايب 
اهلروي املسمى طريقتهم، متكلم يف مشكالت أقواهلم، قامي على كثري من أخبارهم، يستظهر حفظ جزأي إمساعيل 

عدمي النظري يف ذلك كله، مليح امللبس، مترفع عن . مبنازل السايرين إىل احلق، والقصيدة الكبرية البن الفارض
الكدية، عزيز النفس، قليل اإلطراء، حسن احلديث، عذب التجاوز فيه، على سنن من السذاجة والسالمة والرجولة 

وعلى ذلك فمغضوض منه، حممول عليه، ملا جبل عليه . العدوتنيواحلمل، صاحب شهرة قرعت به أبواب امللوك ب
من رفض االضطالع، وترك السمت، واضطراح التغافل، وولوعه بالنقد واملخالفة يف كل ما يطرق مسعه، مرشحاً 

يعة نالته بسبب هذه البلية حمن كثرية، أفلت منها جبر. ذلك باجلد املربم، ذاهباً أقصى مذاهب القحة، كثري الفلتات
وكان اآلن عامراً للرباط املنسوب إىل اللجام، على رسم الشياخة، . الذقن، ووسم بالوهن يف دينه، مع صحة العقل 

  .وعدم التابع، مهجور الفناء
  مشيخته

زعم أنه حج، ولقي جلة، منهم الشيخ أبو الطاهر بن صفوان املالقي، ولقاؤه إياه، وصحبته، معروف باألندلس، 
  .عيه متعدد األمساءوغري ذلك مما يد

  تواليفه
قيد الكثري من األجزاء، منها يف نسبة الذنب إىل الذاكر، جزٌء نبيل غريب املأخذ، وفيما أشكل من كتاب أيب حممد 

وصنف كتاباً كبري احلجم يف االعتقاد، جلب فيه كثرياً من األقوال واحلكايات، رأيت عليه خبط شيخنا . بن الشيخ
يدل على استحسانه، وطلب مين الكتب عليه مبثل ذلك، فكتبت له ببعض ورقاته، إثارة  عبد اهللا بن املقري ما

وقفت من الكتاب املنسوب أليب زكريا الربغواطي، على برسام : لضجره، واستدعاًء لفكاهة انزعاجه، ما نصه
نب غفلة مل ميلكها، حمموم، واختالط مذموم ، وانتساب زنج يف روم، وكان حقه أن يتهيب طريقاً مل يسلكها، ويتج

إمنا هي قحة وخالف، وهتاون . إذ املذكور، مل يتلق شيئاً من علم األصول، والنظر يف اإلعراب يف فصل من الفصول
غري أنه حيفظ يف طريق القوم كل نادرة، وفيه رجولة ظاهرة، وعنده طالقة لسان، وكفاية قلما . باملعارف واستخفاف

وقد قلت مرجتالً عند أول نظرة، . يعرفنا مبقادير األشياء، وجيعلنا مبعزل عن األغبياء فإىل اهللا نسل أن. تتأتى إلنسان
  :واجتزأت بقليل من كثرة

  فهو عندي مل يعد حد الفتوة... كل جار لغاية مرجوة 
  موجلاً منك ناقةً يف كوبة... وأراك اقتحمت ليالً هبيماً 
  ك اجمللوةإذ نظرنا عروس... ال اتباعاً وال اختراعاً أرتنا 
  مقاالً آياته متلوة... كل ما قلته فقد قاله الناس 

  يف كل لفظة مقروة... مل تزد غري أن أحبت محى اإلعراب 
  حشمة حتوطها املروة... نسل اهللا فكرة تلزم العقل إىل 



  مث مل نأخذ الكتاب بقوة... وعزيز علي أن كب حيىي 
حة، واجلهالة واجملانة، قوله لبعض خدام باب السلطان، وقد ومن الربسام الذي جيري على لسانه بني اجلد والق

  :ضويق يف شيٍء أضجره منقوالً من خطه، بعد ردٍّ كثري منه إىل اإلعراب

اهللا نور السموات من غري نار، وال غريها، والسلطان ظالله وسراجه يف األرض، ولكل منهما فراٌش مما يليق به، 
وهو السلطان حمرق فراشه بناره، . شه بذاته، مغرقهم بصفاته، وسراجه وظلهويتهافت عليه، فهو تعاىل حمرٌق فرا

وفراش السلطان . ففراش اهللا، ينقسم إىل حامدين ، ومسبحني، ومستغفرين، وأمناء وشاخصني. مغرقهم بزينه ونواله
عاٌر ابن عار، وهم وزغة ابن وزغة، وكلب ابن كلب، وكلب مطلقاً، و. ينقسمون إىل أقسام، ال ينفك أحدهم عنها
فأما الوزغة، فهو احملرق يف زيت نواله، املشغول بذلك عما يليق . وملعون ابن ملعون، وقط ابن قط ، وحمق
والكلب ابن الكلب، هو الكيس املتحرز يف هتافته، من إحراق وإغراق، . بصاحب النعمة من النصح، وبذل اجلهد

. هو الواجد واملشرد للسفهاء عن الباب املعظم لقليل النعمةوأما الكلب مطلقاً، ف. يعطي بعض احلق، ويأخذ بعضه
وأما العار ابن عار فهو املتعاطي يف هتافته ما فوق الطوق، وهلذا امتاز هذا اإلسم بالرياسة عند العامة، إذا مر هبم 

بعض جلٌف أو متعاط، يقولون، هذا العار بن عار، حيسب نفسه رئيساً، وذلك بقرب املناسبة، فهو موضوع ل
وأما امللعون ابن املعلون، فهو الغالط املعاند، املشارك لربه، . الرياسة، كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة

وأما القط فهو الفقري مثلي، املستغىن عنه، بكونه ال ختص به رتبة، فتارة يف حجر . املنعم عليه يف كربيائه وسلطانه
املراتب، وتارة حمسٌن وتارة مسىيٌء، تغفر سيئاته الكثرية بأدىن حسنة، إذ  امللك، وتارة يف السنداس، وتارة يف أعلى

هو من الطوافني، متطري بقتله وإهانته، تياه يف بعض األحيان لعزة جيدها يف نفسه، من حرمة أبقاها الشارع له، وكل 
املصباح، وإصالح فتيله،  وأما الفراش احملق، فهو عند الدول نوعان، تارة يكون ظاهراً وحظه مسح. ذلك ال خيفى

وأما احملق . ووجود هذا شديد املالزمة ظاهراً. وتصفية زيته، وستر دخانه، ومسايسة ما أعوز من املطلوب منه
الباطن، فهو املشار إليه يف دولته بالصالح والزهد والورع، فتستقبله اخللق لتعظيمه، وتركه ملا هو بسبيله، فيكون 

فإذا أراد اهللا هبالك الدولة، وإطفاء مصباحها توىل ذلك أهل . خليفته الذي هو مصباحهموسيلةً بينهم وبني رهبم، و
  .البطالة واجلهالة، فكان األمر كما رأيتم، والكل يعمل على شاكلته

وأفضى به اهلوى، وتسور محى السياسة، واإلغياء يف ميدان القحة إىل مصرع السوء، فجلد جلداً عنيفاً بني يدي 
وقانا اهللا املعرات، . ن سبب وفاته يف املطبق، وذلك يف شهر احملرم من عام مثانية وستني وسبع مايةالسلطان، كا

  :وجنبنا سبل املضرات، ويف كثرة تبجحه باصطالح املنطق قيل
  جتارى يف سبل اهلوى وهتوار... لقد كان حيىي منطقياً جمادالً 

  ار مسوراوأصبح من فوق اجلد... غدا مطلق التقوى وراح مكمماً 
  سوى أن بدا يف نفسه وتصورا... فما نال من معىن اصطالح أداره 

  .جتاوز اهللا عنا وعنه

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  


	alihatt-001
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	الجزء الأول
	القسم الأول
	في حلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن
	في اسم هذه المدينة
	ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما كانت عليه أحوالهم، وما تعلق
	بهذه الكورة من النصارى المعاهدين على الإيجاز والاختصار
	التي نزلها العرب بخارج غرناطة وما يتصل بها من العمالة
	فيما اشتمل عليه خارج المدينة..
	من القرى والجنات والجهات
	بعض ما قيل في رياضها من الشعر
	وضياعها وجناتها وأعيان دورها
	ومظاهرهم وأنسابهم وأزيائهم وطرق معيشتهم وصنوف نقدهم ووصف نسائهم
	من لدن أصبحت دار إمارة باختصار واقتصار
	في حلي الزائر والقاطن والمتحرك والساكن
	أحمد بن خلف بن عبد الملك
	الغساني القليعي
	الأموي
	نكبته
	وفاته
	بن همشك
	ابن حرة
	التلمساني


	alihatt-002
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	دخوله غرناطة
	وزراؤه
	بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي
	بن بشر بن أسد المري
	الأعمى المورورى المدوري
	حاله
	بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي
	بن حبوس بن ماكسن بن زيري
	بن ماكسن بن زيري
	بن الأشقر الحضرمي
	بن يوسف أمير المسلمين
	ثم الإستراباذي
	بن الحسين بن رشيق التغلبي
	بن زيري بن مناد الصنهاجي
	بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن أمية
	بن سعيد بن محمد بن عبد الله
	بن زيري بن مناد الصنهاجي
	بن الخضر بن أبي العافية
	بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر
	الحاجب المعظم
	بن مناد الصنهاجي
	فتى المنصور بن أبي عامر
	حاله
	بن سعيد البلطيوسي
	محمد بن يوسف بن قصر الخزرجي


	alihatt-003
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	من عام سبعة وستين وسبعمائة
	محنته
	ونبذ من أخباره
	أمير المسلمين
	مشيخته
	مولده


	alihatt-004
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	شعره
	حاله
	تواليفه
	حاله
	شعره ودخوله غرناطة


	alihatt-005
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	ابن طفيل القيسي
	ومحاورته الدالة على جلالة قدره
	دخوله غرناطة
	محمد بن سليمان بن القصيرة
	محمد بن حسن العمراني الشريف
	محمد بن علي بن عمر العبدري
	محمد بن أحمد العزفي
	محمد بن أحمد بن جزي الكلبي
	حاله
	مشيخته


	alihatt-006
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	تواليفه
	الأوسي
	المرى
	ابن محمد بن هاني اللخمى القايصي
	حاله
	ابن عثمان العنسي
	محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن
	ابن عبد الرحمن بن حميد الهاشمي الطنجالي
	بن حمني بن محمد بن ترقوت بن وربابطن بن منصور
	بن عبد الحق بن محيو الأمير أبو زيان
	حاله
	بن يحيى بن يغمراسن بن زيان
	موليا المنصور بن أبي عامر
	حالهما
	بن عثمن بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو
	بن رجاء العقيلي
	بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج بن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرج
	نثره


	alihatt-007
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	حاله
	حاله ومحنته
	نصر بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري
	حاله
	نصر بن إبراهيم بن نصر الفهري
	حاله
	من الأعيان والوزراء
	ذي الجوشن الضبابي الكلبي
	ابن علي بن شريف النفري
	من ترجمة الملوك والأمراء
	عبد الله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي، الرئيس
	أبو محمد بن إشقيلولة
	أوليته
	بن عثمن بن عيسى بن الجبير اليحصبي
	عبد الله بن العبدري الكواب
	بن عبد الرحمن بن حماد الصنهاجي
	ابن الخطيب السلماني
	عبد الله بن محمد بن ساره البكري
	مشيخته
	شعره
	بن يوسف بن رضوان النجاري
	عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الملك
	بن عبد الرحمن الناصر لدين الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
	بن يحيى بن سعيد بن محمد اللخمي
	عبد الرحمن بن محمد الحضرمي
	حاله
	بن أحمد بن تفليت الفازازي
	مولى لخم
	أوليته
	بن عثمن بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو
	بن عثمن بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو
	بن عثمن بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق
	بن محمد بن عبد الحق بن محيو
	بن هذيل الفزاري وعبد الله أخوه
	حالهما
	بن عبد القهار بن هذيل الفزاري
	حاله
	بن عطية بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن


	alihatt-008
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي
	بن عبد الملك بن يحيى بن باسيو بن تادرت الشمالي اليدرازتيني ثم
	عبد الملك بن حبيب
	بن سليمن بن هرون بن جلهمة بن العباس بن مرداس السلمي
	بن علي بن أبي السداد الأموي المالقي، الشهير بالباهلي
	حاله
	بن عطية بن يحيى بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن
	بن عبد الرزاق الأشعري
	بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الغساني
	بن عبد الله بن حسان الغساني
	البلذوذي
	بن الملزوزي
	بن عبد العزيز الأسدي العراقي
	بن عبد المنعم بن إبراهيم بن سدراي بن طفيل
	بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين العكي
	بن عمر بن جعفر الإسلامي بن كسمسم بن دميان
	بن عبد الله بن محمد بن مسلمة التجيبي
	نثره
	بن يحيى بن يغمراسن الدايل بتلمسان، يكنى أبا سعيد.
	حاله
	بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن
	بن تاشفين بن توحرت
	عتيق بن زكريا
	بن مول التحبيبي
	بن إدريس بن عبد الحق
	بن موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق
	بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود المحاربي
	بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي
	بن محمد بن كماشة
	بن عبد الله بن عبد الحق بن محيو
	عتيق بن أحمد
	بن محمد بن يحيى الغساني
	علي بن عمر
	بن محمد بن مشرق بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن الغريب بن يزيد بن
	عثمن بن يحيى
	بن محمد بن منظور القيسي
	بن الحسن المذحجي
	بن الحسن الجذامي النباهي المالقي
	علي بن أحمد
	بن خلف بن محمد بن الباذش الأنصاري
	بن إبراهيم بن عبد الله الكناني القيجاطي
	الرندي
	بن عثمن بن سعيد الأموي
	بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد
	بن علي الأنصاري المالقي
	بن يوسف الكتامي
	بن الصباغ العقيلي
	بن موسى بن جودي القيسي
	عمر بن خلاف
	بن سليمان بن سلمة
	حاله
	بن يوسف بن عمر الغساني
	بن هيضم الرعيني


	alihatt-009
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	بن الإمام الأنصاري
	بن إبراهيم الجذامي
	علي بن أحمد الخشني
	الكلبي
	علي بن عبد الله النميري
	الششتري
	الأعيان والوزراء والأماثل والكبراء
	عامر بن محمد بن علي الهنتاتي
	عاشر بن محمد بن عاشر
	بن خلف بن رجا بن حكم الأنصاري بياسي الأصل
	حاله
	عاصم بن زيد العبادي
	ومن الأصليين من ترجمة المحدثين والفقهاء والطلبة النجباء
	ابن أبي زمنين المري
	ابن الأشقر
	غالب بن عبد الرحمن بن غالب
	بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن خفاف بن
	بن حسن بن أحمد بن يحيى
	الشقوري
	فرج بن إسمعيل بن يوسف بن نصر
	بن يوسف بن نصر
	بن محمد بن نصر
	ابن خاقان
	فرج بن قاسم بن أحمد
	بن لب التغلبي
	فضل بن محمد بن علي
	بن فضيلة المعافري
	فلوج العلج
	قاسم بن عبد الله
	بن محمد الشاط الأنصاري
	قرشي بن حارث
	بن أسد بن بشر بن هندي بن المهلب بن القاسم ابن معاوية بن عبد الرحمن
	قاسم بن أحمد بن محمد
	بن عمران الحضرمي
	سوار بن حمدون
	بن عبده بن زهير بن ديسم بن قديدة بن هنيدة
	بن سليمن بن عبد الرحمن الناصر لدين الله الخليفة بقرطبة
	بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان
	السعدي
	حاله
	سهل بن محمد بن سهل
	بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي
	سلمون بن علي
	بن عبد الله بن سلمون الكناني
	سعيد بن محمد الغساني
	سهل بن طلحة
	المعتد بالله
	هاشم بن أبي رجاء الإلبيري
	يوسف بن إسمعيل
	بن فرج بن إسمعيل بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي
	يحيى بن عبد الله
	بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن أبي عزفة اللخمي
	بن إبراهيم بن توقورت بن وريابطن بن منصور ابن مصالة بن أمية بن وايامي
	بن محمد بن نصر
	بن عبد الحق بن محيو
	بن تاشفين بن معطي بن شريفين
	البطوي، الوزير أبو زكريا
	حاله
	بن إبراهيم بن الحكيم اللخمي
	بن عبد الله بن عبد الحق


	alihatt-010
	كتاب : الإحاطة في أخبار غرناطةالمؤلف : لسان الدين ابن الخطيب 
	يحيى بن عبيد الله
	بن يحيى بن كثير بن وسلاسن بن سمال بن مهايا المصمودي
	أوليته وحاله
	بن أحمد بن ربيع الأشعري
	بن يحيى بن زكريا الأنصاري
	بن سليمن بن فتح بن أحمد بن أحمد الجذامي المنتشافري
	يحيى بن أحمد بن هذيل
	التجيبي
	الشنتوفي
	ابن الصيرفي
	يحيى بن محمد الهذلي
	بن عبد الرحمن بن مجير الفهري
	العشاب البرشاني
	يوسف بن رضوان
	بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان بن محمد بن خير بن
	يحيى بن إبراهيم
	بن يحيى البرغواطي



