
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحفة القادم

 ابن األبار

1260 مقتوال عامفيها  م وتوفي 1199باألندلس عام  ببلنسية األبار ولد بابن المعروف القضاعي بكر أبي بن عبداهللا بن محمد محمد اهللا عبد أبو  
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  مقدمة

أسأل اهللا عوناً على حمده الفَرض، وصوناً من الرفض، ِلما يثمر مضاعف القَرض، وحممداً أُصلِّي عليه وعلى آله وصحبه الذين أشبهوا 

  .لسماء يف األرض، صالةً تدخلين يف زمرة اجلنة إذا أُخرج بعث النار يوم العرضنجوم ا

مثَّ . وبعد، فهذا اقتضاب من بارع األشعار، بل يانع األزهار، قصرته على أهل األندلس بلدي، وحصرته إىل من سبق وفاته منهم مولدي

أيب علي ابن رشيق، يف شعراء القريوان؛ وأضفت إىل هؤالء، الطارئني " وذجأمن"أحلقت م أفراداً حلقهم شيوخ ذلك األوان، ُألضاهي 

على اجلزيرة من الغرباء، وربأت به عما تضمنته تصانيف السابقني من اُألدباء؛ ليكون بريعانه وضيعته، أبعد من خسرانه وضيعته؛ 

؛ مسارعاً إىل ما هلم من أبيات سائرة، وآيات سافرة، وشارعاً يف تكميل فجئت جبواهر مل يبتذل مصوا، وبأزاهر مل تهتصر غُصوا

ل واملَنيف هذا الفن، واهللا املستعان ذو الطَّو عددهم مائة شاعر وشاعرة؛ وجعلته باكورة ما بني يدي.  

ظم؛ ناسياً من ذَكره يف ترمجٍة أبو حبر ابن ومحيته أسجاع الناثر، اكتفاء بقوايف النا" حتفة القادم"مسيته " زاد املسافر"وملا عارضت به 

إدريس جامعه، وآتياً من روائع البديع ما يهتز له مبصره وسامعه، كتشبيه البن املُعتز فاضح، وتشبيب إزراؤه بالرِضي واضح، أعيا 

 فُتون من اآلداب، ساحرةٍ لأللباب، وساخرٍة من األول وله السبق يوم الرهان، وأنسى الثاين ليلةَ السفح وظَبية البان؛ إىل فنوٍن ذواِت

  .الكَِلِم اللُّباب

فاألول يف الزمان، ورمبا قدمت األكرب باملكان، إال أن يعرض من النسيان، ما هو موكَّل : وهذا أوانُ الشروع يف املُراد، ذا اموع أبدأ

  .باإلنسان

  ابن خلصة

 اللخمي، من - بفتح اخلاء املعجمة والالم والصاد -تح بن قاسم بن سليمان بن سويد بن خلصة أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن ف

أهل بلنسية، كان أستاذاً يف علم اللسان واألدب فصيحاً مفوهاً حافظاً للغات، أقرأ كتاب سيبويه بدانية وبلنسية، وله يد يف النثر، مثَّ 

وهو "ة ومخسمائة، حكى ذلك ابن الصرييف يف تارخيه وقيل سنة عشرين وقيل إحدى وعشرين انتقل إىل املرية وفيها تويف سنة تسع عشر

  : ومن قوله يف أيب العالء ابن زهر من قصيدة". الصحيح

 مبا توري زناد البوارِق تفيض  غدت عنك أفواه الغيوِم الدوافِق

ته أناررِق ملَّا احتللتالش جى جيلو لن فكاد  جهاتا وجه شارِقالد 
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 ولكن رب حسناَء طالِق إليك  زفرت شوقاً بلنِسيةُ املُىن وكم

عقداً وصارماً تقلَّد هراًء  منك الد جليٍد أو سناًء لعاتِق 

  ملا صوحت خضر الرىب واحلدائِق  ولو قُِسمت أخالقك الغر يف الدنا

  : وله خياطبه وقد استدعى منه كتاباً

 ِسرها اللباب بأنه  وزراً تفصح اللَّيايل يا

نوم معاليه سافرات  ا نقابمن دو مسوالش  

أمراً حددت أنا بالباِب والكتاب ها  يل فامتثلت 

اً مذكور يف كتاب أبو عبد اهللا الضرير الداين، وليس من شرطنا لتقدم وفاته يف آخر املائة اخلامسة، وألنه أيض: وينسب إىل خلصة أيضاً

  .الذخرية البن بسام

وأردت ذا . وأبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن خلصة املعافري الشاطيب أحد الرواة عن أيب عمر ابن عبد الرب، وليس مبعدود يف األدباء

  .االنباء واالنباه، التفرقةَ بينهم خيفةَ االشتباه

  ابن أبي الصلت

 أيب الصلت، من أهل إشبيلية، وسكن املَهدية، واتصل بأمريها حيىي بن متيم املُعز الصنهاجي، مثَّ بابنه أبو الصلت أُمية بن عبد العزيز بن

وقيل . وتويف صدر واليته سنة عشرين ومخسمائة، أو بعدها بيسري. علي بن حيىي، وبعده باحلسن بن علي، آخر ملوِك الصنهاجيني ا

  .سنة ست وثالثني، واألول أصحتويف مع أيب عبد اهللا املازري يف 

حدثت ذا عن أيب عبد . ومن خربه أنه خرج من إشبيلية ابن عشرين سنة، ولزم التعلُّم مبصر عشرين سنة، مثَّ أوطن املَهدية عشرين سنة

  .اهللا ابن عبد اخلالق اخلطيب ا، عن بعض من أدركه من شيوخها

  .لغالب عليه، ويف األدب والعروض والتاريخوله تواليف مفيدة يف الطب، وهو كان ا

     : ومن مدائحه يف حيىي بن متيم يصف فرساً له كان يسمى هالالً لغرٍة يف جبهته ِهاللية الشكل

ذَّها شهدتوب ك  لقد فات اجليادقِر جوادهذا من ِوراٍد ومن ش 
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ةٌ جوادت بني عينيه غُرتبد  ريكة الشهِرهاللَ الفطر يف غُر ت 

 من أهدى اهلاللَ إىل البدِر بعيشك  اعنت إالَّ قلت أسأل صاحيب وما

 على باقيِه صافيةُ اخلمِر وسالت  الصباح الطَّلْق قَبلَ وجهه كأنَّ

هِعنان تذَبإذ ج ك منهسِر  كأنفِْرق النزاِء أو معلى منِكِب اجلَو  

 أيدي الرياح إىل العبِر تدفِّعها   لُجةإذ أرسلته فوق كأنك

 أعجِب األشياِء حبر على بحِر ومن  حبرين جوداً وجودةً تدفّقتما

  : وله أيضاً فيه ويصف بعض مباِنيه

 ملُهجٍر يصف النوى ومغلَِّس  يا غالم ودع مخالسةَ الكَرى قُم

  الفجر ينصلُ من خضاِب اِحلنِدِسو  ما رأيت النور يشرق بالندى أو

 من حلَِل الشبيِه مكْتِس والغصن  والترب يف خلل احلديقة مرتٍو

وضيف قالئِد لُؤلٍُؤ والر زيرب  ندِس واألرضترفُلُ يف غَالِئِل س 

 ورٍد أو لواحظَ نرجِس وجناِت  تعدم األحلاظُ كيف تصرفَت ال

  : ه كالم يف املباين السلطانية يصفُها فمن ذلك قولهول

 رحلةً عن أُفقها السدف فأزمعت  حلَِّت األنوار ساحتها وضاحة

 الغزالِة هيمانٌ ا كَِلف عن  رأْد الضحى مما يغازهلا كأنَّ

  هذا الغدير وهِذي الروضةُ اُألنف  جتمعت وهي أشتات حماسنها

يمن كَثٍَب ضاحك روور فيها النمهما  الن فذُر واين أعنيللغ بكت 

ضرجداوهلا خ رقمخائلها ز  نفاحلُس فيها وخمتلف تلفم 
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 يِرف كما وى وذا يِرف هذا  وظلٌّ يلذُّ العيش بينهما دوح

  الدِنفأرج يشفَى به وِملؤه  النسيم على أرجائها دِنفاً يجري

راً حاكهلا من صوِبِه ِحب ها  الربيعحف كأنوالص احلُلَلُ األفواف 

 معاطفَها يف السندس الترف يثين  من بناِت الروِض ناعمةٌ غَريرةٌ

 ماَء نضاٍر فوقها يِكف كأنَّ  أصائلُها صفراً غالئلُها تندى

  : وله يف املَصنع املعروف بأيب ِفهر

هنٍة غُرفاتداً يف ِجدعمت ص  ٍد مما استجاد هلا اِجلدمعلى ع 

 أنها ال ناطقات وال ملْد سوى  قاماٍت وهن عقائلٌ تخيلن

ها قُدوديركساها ضايفَ احلُسن ع  وأمعن والقَد حتنعيمها النيف ت 

ذكِّرت اِت اخللوِد حدائقه  جنال الز راُء منها وال اخلُلدزواهر  

 وآصالُها تهدي الصبا حنوها جند  تهدي هلا الطيب منبج فأسحارها

لْ أنافزالقُصوِر فلم ت معلى ش  دهنت نهدوجداً للقُصور وت 

حيبفِْدِه رفد ولو  املَغاين ال يضيق بوو مأنَّ أهلَ األرِض كلَّه 

 عن ساحاتِه الظُّلَم الربد تفاريق  والنور فاجنلتتالقَى لديه النور 

  : وسجن أبو الصلت مبصر، فقال يف ذلك

ذيريه عترتي وي  من دهٍر كأنبه من بباِهِر فَضلي فاستقاد 

 فجرعين الدردي من أوِل الدنّ  بالشيِب قبلَ أوانِه تعجلين

  وشر من السجِن املُصاحب يف السجن  لمةٌمر يب كالسجِن فيه م وما
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ِقيايت حلالٍة أظُنبلُ  اللَّيايل مبدي تفيها حيايت هذه عن 

 طوِل ما ألقى من الضيِم والغِنب على  فما كانت لتبقَى حشاشيت وإالَّ

  السنالعال وقف على ِكبِر كأنَّ  حديثُ السن يسمو إىل العال وقالوا

 مل يضف خلْقي إىل النقِص واألفِْن إذا  ضرين سن احلَداثة والصبا وما

ى فعلْمبال هو عوى ورأيبال د  ووعد نبال م لٍْف ومنبال خ 

 طيب عيشي أو خلُوي من احلُزِن ا  صفَِت الدنيا حلُر فأبتغي مىت

 ألحشاِء اللَّبيِب من الطَّعِن أمض  ِلمٍةهي إالَّ دار كُلِّ م وهل

    : وقال أبو الصلت

 احلواِدِث محبوب ومكروه طي  تجري اُألمور على حكم القَضاء ويف

 وربما ساءين ما ِبت أرجوه  سرين ما ِبت أحذره فربما

  ابن البراء التجيبي

من أهل اجلزيرة اخلضراء، ومعدود يف ايدين من الشعراء، وله ديوان نظم : ن الرباء التِجييبأبو العباس أمحد بن حممد بن عبد اهللا ب

فارق وطنه وهو صغري منتزحاً إىل بالد الصحراء، وممتدحاً من كان ا من األمراء، وأراه مل يعد إىل ذَراه، كما مل يعدم احلنني . ونثر كبري

  :  ذلكإليه يف تأويبه وسراه، فمن شعره يف

 أبرد حرِه الرمضاُء والقلب  على اخلضراِء دمع واكف عندي

 اليزِنيةُ السمراُء فانآدِت  ِثقاف فراِقنا بقناتنا أودى

 حيثُ الفؤاد هواُء وقَذَفْنين  نزِحت يب األقدار عن داِر اهلوى

 اُءسيان عندهم الدجى وذُك  ما بني أظهِر معشٍر فإقاميت

  : وقال أيضاً
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با أحنا الص تإىل أرٍض لَِبس  با وجدفعندي هلا من أجل ِذكِْر الص  

 جهِة الريا مسا العنرب الورد ومن  أجِل نصِل السيِف أُكِرم جفْنه ومن

  : وقال أيضاً

 إليها وإن جد الِفراق لوامق  واكف القطِر اجلزيرةَ إنين سقى

  فيا حبذا عصر الشباِب املفارق  ا فارقت عصر شبيبيت دياراً

مسرعاً شباب عفَى نفسي وودكما  ش بارق جأو تبو زار طَيف 

قضيت هى وأطعتاهلو به حق  هفأيام يف عِني فكري حدائق 

  : وقال أيضاً

 ه بقتِل حمبِهلواحظُ عنيت  جؤذَر هام الفؤاد حببِه يب

 وجنتيِه وقسوٍة يف قلبِه يف  أتلف املُهجاِت بني لَطافٍَة قد

  يف حسِن صورِتِه فرق لصبه  رأى املرآةَ هام فؤاده وإذا

  والبن الرباء يف أعرج 

من رآها  يل يا أبا موسى حباٍل أِبن يضحك يل منك تدب  

 كأنك قد عزمت على ِشراها  األرض باعاً بعد باٍع تكيلُ

كبكلِّ أرٍض وتنبح الكالب  كعلى أذاها كأن قد طُِبعت 

  : وقال بالقريوان، وقد بلغه أن أبا الفضل يوسف ابن النحوي ذم خطَّ أهل األندلس، من قصيدة يقول فيها

من لطائِم تنسم عضأرجياً مل ي  جةَ طاِسِم وعرعلى ربٍع ملي 

 ذئاٍب يف ثياِب ضراغِم ألرِض  حلت عن أَرضي فأفضت يب النوىتر

 ومسترتٍر منهلَّ قطِْر الغمائم  فيهم من عائٍب قمر الدجى فكم
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 الثّريا مفِْحم كلَّ ذائم وحسن  معشري بالذم منطق يوسٍف رمى

 أفاٍع لست منها بساِمل سليم  الفضل ال ترتب بأنك من فمي أبا

اشٍر أراكعخطَّ م سفاهاً عبت  م عن وجِه باسِم اماألي ِفرست 

 فكلُّ العال يف ما تشي يد راقم  يك فضالً ما تشي يد كاتٍب فإن

  : وله من قصيدة

 يعِدلنا يف األرِض من أحِد فليس  خيم اد إالَّ يف منازلنا ما

 سألت فبذلٌ من فٍم ويِد وإن  بلَوت فأخالق مهذَّبةٌ إذا

 اِجلواِر لنا واألخذُ بالقَوِد حفظُ  من كلِّ مكرمٍة فُزنا بأوفَِرها

 التقى ألفاعيهن بالرصِد ويف  نفوس عن اجلاراِت معِرضةٌ لنا

 عن والٍد منا وعن ولَِد فخذْه  إن شئت من كَِلِم األعراِب أفصحها

 ظُفِر الفتى عن خملِب األسِد نبو  با عن غَرِب منطقناتنبو ِحداد الظُّ

عبد الرب أبا عمر ابن على أيب الفضل إذ ذم دومنها يف الر :  

العنقاِء مل يصِد ومن  قسطيلٍة ينفي رياضتنا معتوه صقَن ِردي 

 للغوِر يعلو ِذروةَ السنِد وكيف  دون مناها نفْس حاِسِدنا تفيظُ

 وهِل العرماض كالثمِد حلاقَنا  ليوسف أنْ مناه خاطره تعساً

تباح هلَتابن عبد الرب قَو د  بذمرعلى احملسوِد ذو ح إن احلسود  

 يعظم عنها كلُّ ذي ِلبِد والضبع  يتِعب النفس فيما ليس يبلغه كم
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 لَِحظَته عني منتِقِد هرٍجكَب  لو حلَّ ساحةَ قومي كان مطَّرحاً

 تشابه لفظُ السعِد والسعِد كما  العلوِم حتالَّها فأَشبههم دعوى

  : وتويف أبوه وهو على حاله من االغتراب واالضطراب، فكتب إىل أخيه مع نثر

البِني كم من مهجٍة عبثت يد تبت  ِدعصنا وكم من فؤاٍد وهو م  

دنو رلُهمأقصى ما أُؤ كعب  ممتنع قضمنالُ الَّذي مل ي لكن  

  .وكان أبوه أبو بكر أحد شيوخ أيب الفضل عياض، رمحه اهللا

أنشدين أبو جعفر ابن الدالل ببلنسية عن أيب احلجاج ابن الشيخ مسعت منه مبالقة عن أيب طاهر السلفي مسعه منه : ومما مسعه، قال

  :  أنشدين اإلمام أبو املظفر األبيوردي لنفسه مذان:باإلسكندرية، قال

  يف باخٍل ضاعت به اَألحساب  حتكي الرياض أضعتها وقصائٍد

 قالوا ساحر كذَّاب ممدوح  فإذا تناشدها الرواةُ وأبصروا ال

  ابن الطراوة

أخذ عن أيب .  املعروف بابن الطراوة من أهل مالقة-ملوحدة  بالسني املهملة وبالباء ا-سليمان بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسني السبائي 

احلجاج األعلم واألديب أيب بكر املرشاين وأيب مروان ابن سراج، محل عنهم كتاب سيبويه وكان إمام العربية يف عصره وصاحب 

  : شعرهومن . التواليف املشهورة فيها، وكانت وفاته يف رمضان وقيل يف شوال سنة مثان وعشرين ومخسمائة

 أضحى مبفِْرِقِك النهار وقد  أتهفو للغواين وقائلٍة

صايب فقلتثَثِْت على التهلا ح  كِض املعاراخليِل بالر أحق  

  : ومنه يف فقهاء مالقة

 إليه مجيعاً كف مقتنِص مدوا  رأوا جمالً يأيت على بعٍد إذا

   رأوا رشوٍة أفْتوك بالرخِصوإن  جئتهم فارغاً لَزوك يف قَرٍن إن

  : ومنه وقد خرجوا ليستسقوا على أثر قحط يف يوم غامت مساؤه فزال ذلك عند خروجهم
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شأتةٌ  خرجوا ليستسقوا وقد نحبري ا السح قَِمن 

 ألعينهم ا نضح وبدا  إذا اصطفّوا لدعوم حتى

كُِشف إجابةً هلم ما  الغمامحواخرج فكأنوا ليستص 

هكذا وجدت هذه األبيات منسوبةً إليه، وقد سبقه إىل معناها أبو علي احملسن ابن القاضي أيب القاسم علي بن أيب الفهم التنوخي 

  : صاحب كتاب الفرج بعد الشدة يف قوله

  وقد كاد هدب الغيم أن يلبس األرضا  لنستسقي بيمِن دعائه خرجنا

 متَّ إالَّ والغمام قد ارفضا فما  تقشعِت السمافلما ابتدا يدعو 

  األندي

 من أهل بلنسية، كان طبيباً أديباً شاعراً صاحب افتناٍن ومقطَّعاٍت حسان، - بالنون والدال املهملة -أمحد بن خليل أبو عمرو اُألندي 

  : وهو القائل

  مهنِدمطروِر الِغراِر بسلِّة  من حلْيها قد ذعرتها ومذعورٍة

 ما بني دمع وإمثِد ترقِرقها  وجدت للحزم إالَّ الِتفاتةً فما

 مني معتٍد غري معتِد فحسبك  حكمت على أحلاظها بعض حكمها

  : وله أيضاً

  وقالت هلا مشس الضحى أنِت أملح  وهيفاَء رام الغصن حيكي قوامها

 من خلخاهلا يتوشح أضيقب  رداح الردِف منها خمصر يِقلُّ

العبما تجباً وإنباملرآة ع  املوِت يف املاِء يسبح العب ظيبت  

  : وله يف فرس

 مير أمامها قَبس رحياً  غرٍة إن مر حتسبه ذو
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  سهلٌ كخلِْقك يف الندى سِلس  شهم كطبعك يف الوغى يقظٌ

  : وله أيضاً

  ختالُ ا من مشرعاِت القنا شفرا  ائِب مقلةًبدت خضر الكت حبيث

  : وله أيضاً

  يلوح للسفِْر فيه نار  ما به أنيس ومرتٍل

علَّلت ا خبد ا  طريفدخا حولَه عذار 

  : وله أيضاً

  بان يف قَعرِه الَّذي كان ساخا  رقَّت حواشيه حتى وغديٍر

 ت تزق فيه ِفراخاوعلَّ ه  الطيور إذ كرعت يف وكأنَّ

  ابن فرتون

    

أبو القاسم خلف بن يوسف بن فرتون األبرش النحوي من أهل شنترين، جتول يف بالد األندلس وغريها معلماً بالعربية، وكان رأساً يف 

 الربيع ابن سامل قال أنشدنا أبو العربية واللغة، حفظ كتاب سيبويه؛ وتويف بقُرطُبة سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، فمن قوله، أنشدنا أبو

  : القاسم ابن مسجون قال أنشدنا أبو العباس أمحد بن أيب القاسم بن األبرش ألبيه

  فقد وقع األمر الَّذي كنت أحذر  كنت أخشى أنْ تكونَ ماللةً لقد

سأذكر فعند  لساين إن لقيتك حجةً فلقِّن ارحتايل إن نسيت 

  : وله باإلنشاد املذكور

 يثبت رجالُ العرِب يل شرفا ومل  مل يكن يلَ آباء أَسود م لو

  لكان يف سيبويِه الفخر يل وكفى  أنلْ عند ملِْك العصر مرتلةً ومل

  : وزاد أبو الربيع بيتاً ثالثاً عن ابن محري باإلنشاد عن ابن األبرش كذلك
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ما فكيفقد مجعته وجمد قَفاوكلُّ خمتلٍق يف   ِعلْممثِل ذا و  

  : وباإلنشاد األول له

حكي ثالثاً رأيتثالثةً ت  يف التشبيِه تنِصف إذا ما كنت  

 شنترين وأنت يوسف ومصر  النيلُ منفعةً وحسناً فتاجو

  : وما أحسن قول شيخنا أيب احلسن ابن حريق يف هذا املعىن، وأنشدنيه

 وسف فيها يوسفاي وأبو  أصبحت تدمري ِمصراً شبهاً

  : والبن األبرش يرثي غالماً وسيماً غرق، قاله أو متثل به وهو

اجلَمالْ قد  ِهللا على كلِّ حالْ احلمد أطفأَ املاُء ِسراج 

  قد يطفئُ الزيت ضياَء الذُّبالْ  أطفأه ما قد كانَ محيا له

لقاسم ابن العطار اإلشبيلي يف بعض اهلَوزنيني ومات غريقاً يف ر طلبرية وقد أكثر الشعراء يف رثاء الغريق فأجادوا، من ذلك قول أيب ا

  : عند فتحها

ِه وملا   سوى هاِمهم الذوا بأجرأ منهم  رأوا أنْ ال مقر لسيِف

 ثَلَم السد احلسام املثلّم ومن  من النهر املَعني معينهم وكان

 الضرغاِم أرداه أرقَم ولألسِد  عجباً للبحِر غالته نطفةٌ فيا

  العامري النحوي

  : له ورسم أن يكتب على قربه. أبو بكر حممد بن إبراهيم القرشي العامري اخلطيب النحوي من أهل شلب، وأصله من مدينة باجة

 كما حكم اخلالق مبويت  نفذ القدر السابق لئن

 حممد الصادق ومات  مات والدنا آدم فقد

  ومل يبق من مجعهم ناطق  وك وأشياعهمومات املل
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 فإنك يب الحق تأهب  للذي سره مهلكي فقُلْ

  : وللناس فيما يكتبون على القبور كثري مستجاد، من ذلك قول أيب إسحاق ابن خفاجة

ِم  هل من وقفٍة بتألُِّم خليليعلى جدثي أو نظرٍة بترح 

ٍة خليليدى من ثنيِم  هل بعد الرخمي وهل بعد بطن األرض دار  

 مر يب من مسلم فليسلِّم فمن  حيينا أو ردينا إلخوةٌ وإنا

 ِعم صباحاً أو يقول أال اسلِم أال  ذا عليه أن يقول محيياً وما

 عليها من رفاٍت وأعظُِم فعاج  ألشالٍء كرمن على الِبلَى وفاًء

 ويذرف طوراً دمعةَ املترحِم  ندهاطوراً آهةَ احلُزن ع يردد

  :  بالغني والواو املكسورة والراء-وقول أيب بكر عبد الرمحن بن حممد بن مغاِور الكاتب 

  استِمع فيه قولَ عظمي الرميِم  أيها الواقف اعتباراً بقربي

 ذنوٍب كلومها بأدميي من  بطن الضريح وخافوا أودعوين

ال جتزعوا علي يقلتفإن   نسبالرءوف الرحيِم ح الظن 

 غَِلق الرهن عند مولًى كرِمي  واتركوين مبا اكتسبت رهيناً

 لنفسه، - يعين ابن خفاجة -أنشدنا أبو إسحاق : أنشدنا أوالمها أبو رجال ابن غلبون مبرسية، قال: أنشدنيهما أبو الربيع ابن سامل قال

  .لثانية قائلها على باب داره بشاطبةوأنشدنا ا: وذكرها، قال أبو الربيع

  ابن العريف

ويل احلسبة ببلنسية، وقد أقرأ . أبو العباس أمحد بن حممد بن موسى بن عطاء اهللا الصنهاجي، ابن العريف الزاهد، من أهل املرية

ه سم، وله أخبار انظرها يف غري تويف سنة ست وثالثني ومخسمائة ودفن مبراكش، وقيل إن. بسرقسطة، وبعد ذلك بعد صيته يف العبادة

    : هذا املوضع، وله نثر ونظم، فمن ذلك قوله
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 كلِّ النفوِس إليه حاجه ويف  والعيونُ له سواٍم متشى

  كما ملئت من اخلمِر الزجاجه  وقد مِلئَت غَالئله شعاعاً

  : وله

  فال جتزع هلا جزع الصيب  نزلَت بساحتك الرزايا إذا

 قد كان من فقِد النيب مبا  لكلّ نازلٍة عزاًء فإنَّ

  : وله أيضاً

 شوقاً أو أموت مشوقا سأموت  مل أمت شوقاً إليك فإنين إنْ

هِشقتالضىن فع ين ثوبتألبس  نى معشوقاً مذا رأى قبلي ضن 

 وقاًمل يِطر قليب إليك خف إن  قر قَلْيب من مقَر جواحني ال

وبرئت عدمِع  من عيين إذا هي لن تموِع طريقا للديف جمرى الد 

 رأيتك بالِعباِد رفيقا إني  حبالوِة اإلخالِص جد يل بالرضى

  : وله أيضاً

 بأجفاِن العيوِن املغانيا نصافح  وقفةً بني احملصِب واحلمى ِقفا

  بات من سمِر األسنِة عاريامىت  تنسيا أنْ تسأال سمر اللِّوى وال

 وماُء الورِد ينساب واديا مساٌء  به واملاُء ينساب فوقَه فعهدي

 سنا برِق احلمى أو رآنيا رأيت  فؤادي يف فِم الليِث كلّما كأنَّ

  من احلسِن ال يبقي على األرِض ساليا  أقام على أطالهلم ضوُء بارٍق

وق مل يفقد من البِني حاديا من  لوعةٌعلى األحباِب حتدوه  سالمالش 

  ابن غتال
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  : أبو احلكم جعفر بن حيىي املعروف بابن غتال من أهل دانية، ولسلفه ا نباهة، وهو القائل

كبى حأو سهاِد إىل  لذٌّ بكلِّ معن ى ملتكر 

  فأضلعي هاك عن وساِد  كانَ ال بد من مناٍم إن

 يف نهنِه املهاِد كالطفِل  دواًعلى خفِْقها ه ومنْ

  : أبو بكر حيىي بن بقي كان أظرف معنى وألطف ذهناً، حيث يقول

هباعدت على وساٍد خافِق  عن أضلٍع تشتاقُه كي ال ينام  

  .، وهذا تنبيه حسن"باعدت عنه أضلعاً تشتاقه: "ومل يقل" باعدته عن أضلع تشتاقه: "على أن بعض األدباء نسبه إىل اجلفاء ملا قال

أنشدنا أبو احلكم ابن غتال ارجتاالً يف غالم وسيم لسعته حنلة : أنشدنا عبد الرمحن بن حممد بن مغاور، قال: وأنشدنا الربيع ابن سامل قال

  : يف شفته

  ومل تسعها رخصةٌ يف اللَّمم  لَسعت لَعساءة حنلةٌ إن

 فٍة تشهد فيها لفمش من  إذ أخذَت شهدها عذرتها

 تلثم الزهر إذا ما ابتسم أن  ال غرو يف النحِل ويوحى هلا

  : ودخل هو وأبو بكر ابن مغاور وصاحب هلما من األدباء محام بيار من جهة شاطبة، فصادفوا هواء بارداً فقال ابن مغاور

فَترحبماِم النواِر بيار ش  ى به األبصارشعفدخانه ت  

  : آلخروقال ا

  يغشاك قر ما عليه قرار  تروم يف دفئه بينا

  : وقال أبو احلكم بن غتال

 ما فر عني الفار آياا  لو أن يل فيه عصا موسى على

  .هذا على أنك ابن غتال، وهو اسم اهلر مصغراً باللسان األعجمي: فقال ابن مغاور

  ابن علْقَمة البلَنْسي
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تاريخ "مد بن اخلَلَف الصديف من أهل بلنسية، ويعرف بابن علْقَمة، وأبوه الكاتب أبو عبد اهللا هو صاحب أبو حممد عبد اهللا بن حم

  .وكتب أبو حممد هذا للقاضي أيب احلسني ابن عبد العزيز" بلَنسية

  : وفيه يقول أبو العباس ابن العريف الزاهد، رمحه اهللا تعاىل

هِر وآياته منعجِب الد  كَّرةٌس هلْقَمى إىل ععزت 

  فهي بأضداِد الكُنى معلَمه  خيف عليها العني من ِطيِبها

 يف اللفظ ِعلْق ومه ألنها  املعىن لذي فطنٍة بقيةُ

  : ومن شعر أيب حممد خياطب األستاذ أبا عبد اهللا ابن خلَصة عقيب إبالله من مرٍض أُرِجف فيه مبوِتِه

 هو نعي بل مصحفُه بقْي وما  اك اهللا كلَّ ملمٍةنعوك وق

عنِه وي   وبالضد من معناه يبدو لنا الشي  لزهِر اجلسِم بعد ذُبوِل

 فينا احلكم واألمر والنهي وِهللا  صحيح الزجِر باٍد دليلُه فهذا

  : فجاوبه ابن خلصة بأبياٍت منها

  لقد نِعيت قبلي الرسالةُ والوحي  فما املوت وصمةًلئن كنت منِعياً 

    

  فعما قليٍل يتبع امليت احلي  عدو أو ليظهر مشاتةً ليغض

  ابن ورد

  .أبو القاسم أمحد بن حممد بن عمر بن ورد التميمي، من أهل املرية

مسعت أبا موسى عيسى بن : طاب ابن احلسن، وهو ابن اجلميل يقولمسعت أبا اخل: مسعت احلافظ أبا الربيع ابن سامل الكالعي يقول

  : مل يكن باألندلس مثل أيب القاسم ابن ورد:  يقول- يعين قاضي اجلماعة -عمران 

  وال أُحاشي من األقوام من أحد

  : تويف سنة أربعني ومخسمائة وله
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  والبيت منه أذلُّ  سكنى الفنادِق ذُلُّ

 ال أقلُّ فحجرةٌ  هافإنْ دفعت إلي

  : وله

  من ذوي اِد والعلى  ِخل صحبته كلُّ

 من عِظيميِن مبتلَى  منه بواحٍد أنا

 فراٍق على القلى أو  على األذى باصطباٍر

حالَ من دنا واعترب  مال منهبالذي ع 

 من فادح البال تعف  الناس كلّهم ودِع

ليمِة ال غريسبعدها فَال والَّذي  لّقات 

 معجال فاغتِنمها  من جمرٍب هاكَها

  : وله يف ابٍن صغري

 إن حاول الكالم أَغُ يقولُ  ِكبدي أَمسها بيدي فلذَةُ

 مقدار حبي له ملا بلَغوا  لو مجع الواصفونَ أن يصفوا

حدثين أبو بكر : حدثين أبو عبد اهللا ابن أيب عمر، هو ابن عياد، عن أبيه، قال: وحدثين أبو الربيع ابن سامل بلفظه مثَّ بقراءيت عليه، قال

دخلنا على أيب القاسم ابن ورد عائدين له يف مرضه، الَّذي تويف فيه، فسألناه عن حاله فأنشد بعدما : بن إبراهيم بن جناح الواعظ قال

  : استند لنفسه

رشطويلْ ع وعمر للصحبِة  الثمانني إالَّ القليلْمل يبق  

  فقد دنا املوت وآنَ الرحيلْ  حتسبوين ثاوياً فيكم ال

  ابن أبي ركب



 
ابن األبارتحفة القادم  18  

  : من قوله. هو عم أيب ذَر. أبو الطاهر إمساعيل بن مسعود اخلُشين ابن أيب ركَب، من أهل جيان

 غائباً تره تذكَّر  الناس يف مثٍَل يقولُ

 نسى تذكُّرهأ وال  فما يل ال أرى سكين

  .أنشدناه أبو بكر ابن مسعود ألخيه إمساعيل: أنشدناه أبو الربيع عن ابن حميد قال

كنا يوماً بسبتة يف جملة من الطلبة، : حدثين أبو احلسني ابن زرقون أن أباه شيخنا، رمحه اهللا حدثه قال: وحدثين أبو الربيع بلفظه قال

ود، وكان أبو الطاهر هذا أديباً شاعراً فاضالً، فمر بنا رجل صنع، ويف يده ِمحربة أبنوس، وقد احتفل ومعنا أبو الطاهر إمساعيل بن مسع

إن هذه احملربة أريد أن أقصد ا بعض الكُرباء وأرغب أن تِتموا يل احتفايل فيها، بأن تصنعوا : يف عملها وتأَنق يف ِحليتها، فأراناها وقال

  : فأطرقنا نفكِّر يف مطلبه، وبدرنا أبو الطاهر، فقال: قال أيب. دفعها معها، رجاَء أن يكون ذلك أجنح لغرضي منهايل بينكم أبيات شعٍر أ

 حلٍّة من ِحليٍة تتبختر يف  وافْتك من عدِد العال ِزجنيةٌ

 تطرزه جنوم تزهر ليلٌ  صفراُء احللي كأنها سوداُء

فلم يغب عنا إالَّ يسرياً، وإذا به قد عاد إلينا ويف يده . وانفصل عنا شاكراً ما كان من إسعافه.  وسأل كَتبها، فكُتبت لهفسر الرجل ا

 وهذا مما أعددته للدفع مع هذه اِملحربة، وأُنسيت قبلُ ِذكره لكم، فتفضلوا بإكمال الصنيعة، فبدر أيضاً: قلم نحاس مذهب، فقال لنا

  : أبو الطاهر وقال

 أحياناً وحيناً يظهر تخفيِه  حملت بأصفر من ِنجاِر حِليها

 ينِطق ما يشاُء ويذْكر فتراه  إالَّ حني يرضع ثَديها خرسانُ

. ويف عقب شعبان منهوحكي يل أن أبا الطاهر هذا حضر مع مجاعة من أصحابه، فيهم أبو عبد اهللا ابن زرقون مترتِّهاً يف بعض األعوام، 

  : أجز يا أبا عبد اهللا، فقال: فلما متألوا بالطعام، قال أبو الطاهر البن زرقون

تِمدبعةً حيف رمضاِن  لشعبانَ املُبارِك ش لُ عندي اجلُوعسهت  

 فيها اهلجر طولَ زماِن حتمل  حِمد الصب املُتيم زورةً كما

  : فقال أبو الطاهر
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هادوهم عان ة ولوعبانيفاين  بشة لشعانيبها بشوعد  

  ".شبعة"مكان " أكلة: "وحدثين ذه احلكاية شيخنا أبو الربيع، وأنشدين األبيات البن زرقون، وقال

    

  ابن والد

  : أبو بكر حممد والّد من أهل شلْطيش بغرب األندلس، ومن شعره

  وحنن يف الطي بني السبِت واألحِد  شرهاسبوتاً وآحاداً ونن نطْوي

دمن سبٍت ومن أحٍد فع مع املدخوِل يف العدِد  ما شئت ى تصريحت  

  : وهذا كما قال أبو بكر ابن دريد يف رثاء أيب جعفر الطربي

 رأيتك يف التاريخ مكتوبا حتى  ما زلت تكتب يف التاريخ جمتهداً

  : حفيد صغري يتعلم يف الكتاب فتغدى معه يوماً وقد خرب منه نبالً وفطنةً، فسأله إجازة قولهوكان البن والد هذا 

  مصبوغاً بزيِت  اخلبز أكَلْنا

فقال الصيب :  

  يف وسط بيِت  نافعاً غذاًء

  : فقال ابن والد

فلو شيٌء يرد  اً امليتحي 

  : فقال الصيب

  يي كلَّ ميِت  لكان اخلبز يح

  : وله يف علٍَّة طاولته

  وجفاين الكرى فَلَيلي سهاد  العائدات والعواد ملَّين
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 وبكبدي من السقام كُباد  أَِلفْت الفراش حوالً عليالً قد

 وإن كانَ للطَّبيب اجتهاد ه  الداُء والدواُء يف الل إنما

  : وله مما وجد خبطّه بعد موته

يف سر لَينأرجوك يا ربحيملين  ي ويف ع اليوم إنَّ الرجاَء إليك 

 مل تكن أنت يا موالي تونسين إن  ذا يونسين يف القرب منفرداً من

 ويسلو الَّذي قد كانَ يندبين بعدي  يضحك خلٌّ قد بكى جزعاً وسوف

 يا رب من عفٍو تخيبين فكيف  عظيم ومنك العفو ذو ِعظٍَم ذنيب

 كنفس يتمسِثقَتك يا رمحانُ ترمحين نفسي  رمحاناً فقد وبأن 

  التطيلي األصغر

 بضم التاء املثناة من فوق وفتح الطاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف وبعدها الم وياء -أبو إسحاق إبراهيم بن حممد التطَيلي 

ألصغر، واشتهر بالشعر بعد أيب العباس التطيلي األعمى بزمان  الضرير، نشأ بقُرطُبة وسكن إشبيلية، وكان يعرف بالتطيلي ا-النسبة 

  : يسري، وهو القائل من قصيدٍة، منها يف عماه

 إىل ملِس ما يعدو عليه يدا يهِوي  إىل وطِء ما يغتاله قَدماً يثْين

 استوى راكعاً من ركعٍة سجدا إذا  فتحسبه يقضي الصالةَ خطاً ميشي

 السالم كراٍت عنهما بددا ترتو  ي لَِعٍببه قدماه صولَج وي

منيا مفارقُهعنه من األشياء ما شهدا قد  خمالطٌ لبين الد غاب 

 سنا النجم يف ضوِء الضحى خمدا كذا  مشس الظَّهريِة أعشت كوكَبي بصري

 يف ضلوعي يبهر العددا فواحد  نازع الدهر يف ثنتيِن من عددي إن

 كانت الشمس يف أضالعه خلدا من  عن الشهِب يف أجفانه مقَالً يغىن
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نراً ملقه ِقصفَى يف خلقاً نِر اجلَلدا ال  طالَ خمنه واقد ِر اِجللْدقْدت 

 تسلسلَ فيه لَدنه مددا ولو  يدرك الرمح شأو السهِم يف غَرٍض ال

 غدوت غريب الطّبع متحدا حتى  يف نفَريلك يكف أني غريب الشخِص 

  : ومنها

 فيه إذ جمدا تعصباً  إن جتف محص فتجفو غري ذي رحٍم

 رأى كرماً يف ندِه حقدا ومن  أن رأت إجناب ضرا وغاظها

 وسني قد وىف رشدا وأنكرتين  فإن منتين وليداً دار قُرطُبٍة

 ومتنع منه درها أَسدا ِشبالً  ترضعهأن أم الليِث  فعذْرها

  : وهو القائل

 كنت يف غَفلة فانتِبه وقد  الِعذار على غرٍة أتاك

  فصار شجاعاً وطُوقت به  كنت تأىب زكاةَ اجلماِل وقد

  : ومن شعره

  حيث الِعذار حبابها املترقِْرق  رقَّت له مخر الصبا ومعذٍَّر

سٍن كانَ غُفالً ناقصاً ديباجفأمتَّه  ح باب املونقالش لَمع 

 آس العذار املشرق فأظلَّه  اجلمالُ مقيله يف ورده وشكا

 العذار زويرقاً ال يغرق فغدا  مباء الفضل شامةُ خدِه عامت

 الغزاِل مبسكها تتفلَّق فطُلَى  كانَ ميحو نقْشه ِمن وجِهِه إن

  : قصيدة يصف رحماًوله من 

عاِع سناِنِه وأمسرى يف شوإن كانَ من خفِق اللواِء لفي ظلِّ  يضح  
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 دهاَء الروم من زرقِة النصل وحاز  جرأَةَ األعراِب من سمرِة القنا حوى

  إىل القُضِب عن فرٍع حين إىل األصِل  نصلُه للشهِب فاحنطَّ لَدنه عال

هما يقد حلديد إىل الوغىبأس  لِّ فيعطفُهالقضيِب إىل الد لني 

  : ومنها يصف سيفاً

فعالً ودقّةً وأبيض ِل  حيكي املوتصن عن قِْل مل يبدالص فلوال شعاع  

فاضٍة يذيبِل فما  مباء الصقِل كلَّ مهالغربانُ إالَّ على م تقع 

  أبدت سوى أثَِر النمِلوما فعضت  عجمت دود النوائِب نصلُه وقد

  : وله يصف قلماً

بربه الع أقلُّ  وأعجِم الصوِت قد ألقت واخلطب شيٍء لديه الشعر 

 يقطُّ ففي إفصاِحِه العجب وإذ  بياناً إذا ما شق مقولُه يزهى

  ابن عطية

عرف بابن الشواشأبو عبد اهللا حممد بن علي بن عطية الكاتب، رمحه اهللا، من أهل بلنسية، وي . كان أبرع أهل عصره خطّاً، والتنافس

  : له خياطب أبو احلسن ابن الزقّاق معترضاً وخمترباً من قصيدة طويلة. فيما يوجد من وراقته متصل إىل اليوم

 ِزينةَ األسالِك للعنِق ألفاظُها  مهدياً ِقطعاً زانت معانيها يا

 أِصدق دعوى أتى أم قَولَ مختلِق  امتحاِن الفتى تبدو حقيقته عند

 يمر مع الفُرساِن يف طَلَِق حتى  والطِّرف ليست ترى يف القيِد ِخربته

 جواب معانيها على نسِق تبغي  بعثت ا غَراَء حاِليةً وقد

 أنك معصوم من السرِق أُِقر  تجاوب على قلته فأنا فإنْ
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  : وأوهلا

  والصبح يفتر ثغراً يف لَمى الغسِق  ائراً صده عن مضجعي أرِقيز يا

  االقليمي

 االقليمي الكاتب من - بالشني املعجمة املفتوحة والباء املكسورة بواحدة من أسفلها بعدها ياء باثنتني -أبو عبد اهللا حممد بن شبيه 

اضي أبا حممد ابن مساك، وقد محل عليه يف قضية، فملح ما شاء، أفادين ذلك إقليم غرناطة، ويلقَّب بالعقرب، وهو القائل خياطب الق

  : احلافظ أبو الربيع ابن سامل، وأنشدنيه عن أيب جعفر ابن حكم عنه

 فوق الغصوِن حواِك ومحائم  حي يا أُميم حواِك ِهللا

نيين غَننينع هنى خلتحت  ناِك بغنائهنغيف م تحفن 

 لقدمي هذا الدهر من شكواِك  ما كنت قد أُنسيته أذكَرنين

 الزماِن إىل الزماِن فشاِك نكَد  الزمانَ إىل الزماِن ومن شكا أشكُو

يشكو عقرب بسماِك  بالقاضي إليه وما أرى شكواي يف اجلو 

  اكيوالعزلُ ترهب ذا السالِح الش  ابن السماِك املستقلّ برحمه يا

 حق السرى والسِري يف األفالِك  اجلوار فبيننا يف جونا راِع

 الكراِم بعفَِّة النساِك ظَرف  يلَ اخلُلُق املشوب ببسطٍة وابسطْ

 مثَّ دراِك مثَّ دراِك فدراِك  أذكّر مل يفت من مل ميت وأنا

  ابن محارب

ي آش، له ميدح القاضي أبا الفضل عياض بن موسى بن عياض أثناء مقامٍة من من أهل واد: أبو حممد محارب بن حممد بن محارب

  : إنشائه

راضالِقياِد فما ي ِلسغَدا س  موع ياضته البِلم ميعج 
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صيبه ِهندال ت وال  وأَضحى القلب اِملراض قى وال احلَدسلم 

 هِر الرياضتسليه بالز وال  يشجيه ِطيب نسيِم نجٍد وال

  فِمن عض الزماِن به ِعضاض  غنى احلَمام بغصِن أيٍك وإنْ

 الحت لرائدها اِحلياض وقد  أتكرع يف ِثماٍد وقائلٍة

 من أملَّ ا املَخاض مقالةَ  إىل كم ذا تقولُ لكُلِّ خطٍْب

نقبضى وتحت يالع انقباض  كون واالنق أضرالس باضبك 

دجوى  بين ِعياٍض باملَعايل ودم ستفاضنيا حديثٌ مالد 

 باملكارم مثَّ فاضوا وسالُوا  إذا قُِصدوا أثاروا اجلُود حبراً

ن منهم ِعياذي فقلتدهم ِعياض فقالت  هلا ومذاك سي 

وِحلم إمام ِعلْم هليا انتهاض له  زانباخلُطِة الع 

قارضي ٍربمن أساء حبِن صس  نيا ِقراض وأمريِن والدالد 

    

 اآلراء نحر ال يخاض ويف  ففي اآلداب جدولُ ماِء مزٍن

ربمى ويخشفليس ي رومضاض  ما يعلى أمٍر قد ابرمه م  

 قد هام بالعلْيا مضاض كما  بكُل معلُوٍة وفَضٍل يهيم

 فال يضام وال يهاض اهيد  تعلَق ِحبالَ بين ِعياٍض ومن

أنشدنا اإلمام تقي الدين أبو عمرو ابن : أنشدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد العزيز الشاطيب صاحبنا حبضرة تونس قال: قلت

  : ة بدمشقوكان ال يغب مطالعته واالستفادةَ منه بعد قعوده إلمساع احلديث بالدار األشرفي" مشارق األنوار"الصالح لنفسه يف 
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  وذا عجب كونُ املَشاِرِق بالغرِب  مشارق أنواٍر تبدت ِبسبتٍة

  .ونسبها إىل عامر املالقي" ظلموا عياضاً: "وذكر األبيات اليت أوهلا

  الهواري

ن تاشفني، والقاضي أبو ميمون اهلواري من أهل قُرطُبة، وأحد القادمني من فقهائها ونبهائها مرسية غزاةً مع األمري متيم بن يوسف ب

الوليد ابن رشد فيهم ومدار أمرهم عليه، ومصرف حكمهم إليه، وكانوا قد نزلوا بظاهرها فلقيهم أبو حممد ابن أيب جعفر هنالك، ودار 

مد إالَّ احلمدلة، فقال بينهم يف جمتمعهم ذلك ما أفضى إىل التفضيل بني ال إله إالَّ اهللا وبني احلمد هللا، فغلب أبو الوليد اهليللة وأىب أبو حم

  : ميمون هذا خياطبه زارياً عليه، وكتب ا إليه

أِعد وال تكُن سهاٍم للنضاِل منازعا بغري  نظراً فيما كتبت 

 منها أنْ تكونَ متابعا وحسبك  تسليم العلوِم ألهلها فدونك

أِخلْت مرشٍد كالذين عهد املدافعا  ابن ومن دونه تلقى اهلزبر  

  : فقال أبو جعفر ابن وضاح يراجعه عن ابن أيب جعفر

نائماً لعمرك يمن تهسامعا  ما نب ها إذا كنتعمفاس ودونك  

 ملا كنت فيما تدعيه منازعا  سلمت تلك العلوم ألهلها فلو

 منها السم ال شك ناقعا سقيناك  ضمنا عند التناظِر جملس ولو

  ابن الجائزة

له وقد استأذن على قاضي بلده، فحجب، وقيل هو جالس مع أيب األصبغ ابن غراب : أبو زكريا حيىي بن اجلائزة من أهل شريش

  : الفقيه، فكتب إليه

ما هذا صواب أبيك رلَعم  األعلى الغراب يكونُ وزيرك  

 أن يصاحبها اخلراب فيوشك  إذا نعب الغراب بداِر قوٍم

  ابن األصبغ
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أخربنا به القاضي أبو سليمان ابن حوط اهللا . من أهل قُرطُبة وسكن شاطبة: بو احلسني حممد بن عبيد اهللا بن األصبغ القرشي املرواينأ

أنشدين أبو عبد اهللا الشاطيب لنفسه؛ كذا قال ابن حوط اهللا، : إذناً قال أنشدين أبو جعفر أمحد بن يوسف بن عياد، قال أنشدين أيب، قال

  : اب ما كتب قبل يف نسبه وكتبته، ومن خط ابن عياد نقلت ذلكوالصو

تاخليزرانُ تثن فاستراب  فاستذلَّ األقحوانُ وفاهت 

 العاشقني هلا مكانُ قلوب  من تثَنيها فنوناً وأبدت

 خلائٍف عندي أمانُ وليس  ال يباُء بنا قتيلٌ وقالت

  د ا اجلنانكأنّ األرض عا  أرى ِرضوانَ ملتمساً حملّي

 يجتىن منه اجلمانُ وثغري  وقالت للغزالة حسن وجهي

 وال مال يعني وال زمان  وقالت عبشمي من قريٍش

  ابن صبرة

من أهل روقة من عمل سرقُسطة بالثغر الشرقي، وكان فارساً أديباً ذا نظم ونثر، له : أبو مروان وليد بن إمساعيل بن صبرة الغافقي

  :  وكان القاضي أبو جعفر ابن عمر معجباً بشعرهيفخر،

لَعمر ي لكاتبأبيك اخلري إن  ارعِني القَراِطسالد دورص ولكن  

 فيقرؤه اُألمي واللَّيلُ دامس  خبطِّي وأشكُلُ بالظُّبا أخطُّ

 لقد قالِت الفُرسانُ إني فارس  قالِت الكُتاب إني كاتب لئن

عت أبا القاسم ابن حسان الكَليب بداره بإشبيلية حيكي أن ابن صربة هذا قصد أبا القاسم بن قَسي، عند ثورته بغرب األندلس، ومر ومس

  : يف طريقه بقوٍم أنكروه، ومسع بعضهم يقول من هذا؟ فقال جياوبه بديهاً

سبليس يل ح ي امرؤ غافقيا إالَّ  إنصالٌ ونوعس لُاَألقب 

 إذا سئلُوا أُسد إذا صالوا سحب  من آِل صبرة قد مسعت م



 
ابن األبارتحفة القادم  27  

    

أنشدنا وليد بن سربة : أنشدنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن قابل، قال: وأنشدنا احلافظ أبو الربيع ابن سامل، وكتبته من خطه، قال

  : لنفسه، مما يكتب يف قَوس

 وعند النزِع بدر تماِم اللٌه  تألَّفت من عظِم وعوٍد كأنين

 بعدت عن ذابٍل وحساِم إذا  تدرك األرواح يوم كريهٍة فَِبي

 فيما تسطيع رد ِسهامي ِدالص  رد عن روٍح حساماً وذابالً وإن

 كَِمي عروةُ بن ِحزام وكُلُّ  كأنَّ سهاِمي لَحظُ عفراَء يف الوغَى

  .وله رد على ابن غَرسية. سني خبط أيب الربيع، ونقلته عن ابن حيان بالصاد، وهكذا يوجد خبطهبال" ابن سربة"وهو 

  .ومل أقف على تاريخ وفاته، وال على وفاة املذكورين قبله إىل أيب القاسم ابن ورد، فإن قدمت وأخرت فعن غري قصد

  خزرون

  :  يف حيىي بن احلاج من أمراء امللثّمنيمن أهل إشبيلية؛ له من قصيدة: أبو اد خزرون الرببري

 احلمامةَ يا غضا أن تندبا فَمِر  النسيم يهز من زهِر الرىب هذا

  فاستضحكَت ثَغر األقاحِة أشنبا  أُوار البرِق مقلةَ ِدميٍة أبكى

  : منها

 امكانَ السمهريِة ِمذْنب سحت  كالسابريِة نثْرةً فوارةٌ

 صِدئَت فكانَ الطُّحلُبا ولربما  هي املرآةُ أُخلص صقْلُها قالوا

 أظلَّ ِصواره والربربا أحوى  واىل اخلميلَِة حيثُ ألقت زورها

  : وكتب يف يوم طلٍّ إىل أحد امللثمني وقد مطله مبا وصله به وكيلٌ له يعرف بفلُّوس

 امللي وجدي يف املفاليس تأن  يا مشبه البوِم إالَّ يف جتهِمِه
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  فكيف تمسك رزقي كف فلّوس  العقاب تدلَّت من شواهقها أنا

  : وله

 أن يقولَ رنا غزاال ويأنف  مضى يتلفَّت السحر احلالال

 تعربد يف معاطِفِه دالال  خطواتِه نشوات تيٍه ويف

ى فنأى ِمراراً بذلتله اهلو  نا خياالالكَرى فد وباعدت 

 الظّلَّ والشِبم الزالال توخى  األجرعيِن مقيلُ ِخشٍف ودونَ

حذاراً يناغم لئتكلَّ ما وطئت ِحباال  ظبيةً م فتحسب  

  ابن سالم المعافري

 حدود اخلمسني من أهل شاطبة، هو خال شيخنا احلافظ أيب عمرو بن عات، تويف يف: أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن سالم املعافري

  .ومخسمائة

  : له يف الثلج

 به عني وتشنؤه النفس تقَر  أر مثلَ الثلج يف حسن منظٍر ومل

بال نور يضيُء له سناً فنار  بال ماٍء يقلّبه اللمس وقطر 

 ذاب خوفاً أن تقبله الشمس فقد  وأصبح ثغر األرِض يفتر ضاحكاً

بهوله ارجتاالً يف وسيم مر  :  

 يبِق بعضي للفراق على بعِض ومل  وإن ضن احلبيب بنفسه بنفسي

 رنقَت يف عينه ِسنةُ الغمض وقد  مقليت واعتلَّ يل جبفوِنِه رمى

  فأبصرت غُصن الورِد يف السوسِن الغض  وأبدى له اإلعراض ليتاً مورداً

  ابن جحاف
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حى على . اف املعافري من أهل بلنسيةأبو حممد عبد اهللا بن عبيد الرمحن بن جباهة، وأبوه مسممن أرباب البيوت القدمية فيها والن

  : تويف يف صفر سنة إحدى ومخسني ومخسمائة، ومن شعره ورواه أبو عمر ابن عياد عنه" التكملة"التصغري وهو والَّذي قبله مذكوران يف 

ِس هتصون املُيدور على الغالب  تها يف األنفِسفكان طَلَعقامم  

داً يرفُلْنبراِقعاً ِمن سندِس وقد  يف حلِل احلَرير تأو نقَبانت 

 حسنهن وحسن ذاك امللبِس يا  وإذا مررنَ أثرنَ ما يب من هوى

  : ومنه

 صرت فيه كالسهى قد  أيها القمر الَّذي يا

 اماُء العقيِق على املَه  خبدك أم جرى أدمي

 هاًء وها واجعلهما  خذْ مهجيت وهِب الرضى

  ابن قزمان

حممد بن عيسى بن عبد امللك بن قُزمان القرطيب املتفرد بإبداع الزجل، وتويف سنة أربع ومخسني ومخسمائة، واألمري أبو عبد اهللا حممد 

  : بن سعد إذ ذاك حماصر يف قُرطُبة؛ فمن قوله

 من غرتِه كوكبا أطلع  منيا رب يوٍم زارين فيه 

    

 من خديه ماُء الصبا ينشع  شفٍة ملياَء معسولٍة ذو

ا قُبلةً قلت يل بفقال يل مبتسماً مرحبا  له ه 

مثلَه شيئاً مل أذق ما أحلَى وما أعذبا ِهللا  فذقت 

  يا شقويت يا شقويت لو أبى  اُهللا بإسعاده أسعدين

  : ومن شعره
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  وقد يبقَى من الذكِر القليلُ  ملال تبذلُه فيفنىا كثري

 ظلِّ الثناِء له مقيلُ ففي  ومن غرست يداه مثار جوٍد

  : ومنه

رحماً بيٍد ميسك وأنا  الفارس هبفيها قَص أُمسك 

  إنَّ األقالم رماح الكَتبه  بطَلٌ يف حربه فِكالنا

  : ومنه

  حكى أِلف ابن مقلةَ يف الكتاِب  بالشباب وحسن قدي وعهدي

 أُفتش يف التراِب على شبايب  وقد أصبحت منحنياً كأني

  : وقال يعتذر ارجتاالً

امي سرادقُهلس السيا أهل ذا ا  الراح يب ين مالتلكن ما ِملت 

 من فيكم يف البيت مصباح فكلّ  أكن مطفئاً مصباح بيتكم فإن

  : وله

  خليلي ما يل بالتجلّد حيلة

  .األبيات املشهورة

  : ومن أزجال ابن قزمان

 العمر باجتهاد ونقطع  زماين على اختياري أُفين

 مييلْ راِس للوساد حتى  حيلُ حس الطَّرب بداري مل

جواري واحد أزهد العباد شيخ  مؤذّنْ سكن مليح 

 حي على الفالح يقول  طلع يف السحر يِعظْين إذا
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 على العشق للمالح حي  يبدل العود مساع أُذين

 خنل من شرِب أو جمونْ مل  أم ليِل كانْ مودي اِر

  ليس نعرف النوم إيش يكونْ  يكون احلبيب عندي ملَّا

 إذا نامت العيونْ نسهر  هو شيخ اخلالعه وحدي وانا

  كوكب الصباحطلع إذا  وليلة اهلجر تفتِقدين

 القُمِري النواح نعلّم  شك بني الغصونْ تِجدين ال

غضبانْ ألي انت قُلِّي إيش  سبب ي من قبيحعن اخربوك 

من كلِّ إنسانْ أكثَر كونكتم  حنب ما نبيح السر 

 ما ذقت يا مليح تذوق  إياك أن تبتلى جرانْ

 من يعشق املالح فقال  يناجلفا والصدود أَِجر من

 زدين فال براح فقلت  أخا ذلٍَّة وحزِن يكونْ

  ابن سيد الجراوي

 األستاذ من أّهل مالقة وليس باللص وإنما توافقا يف - باجليم والراء وبعدها ألف وواو -أبو العباس أمحد بن احلسن بن سيد اجلُراوي 

وهو كناينّ النسب، وكالمها أقرأ األدب والعربية، تقدمت وفاة املالقي منهما، وغلط أبو االسم والكنية والنسب، ذاك من أهل إشبيلية 

  : ومن قوله". التكملة"وقد ذكرتهما مجيعاً يف كتاب " زاد املسافر"حبر صفوان بن إدريس يف كنية اإلشبيلي منهما عند ذكره يف كتاب 

ضلوعي للصبابِة لوعةٌ وبني  ى تقضي عليكِْم اهلووال أَقضيحب   

 من رأى بعضاً يعني على بعِض فيا  ناظري منها على القلِب ما جىن جىن

  : وأورد له أيضاً

 إليك تحثُّ اخلطا وأنَّ  رأيتك عني الزماِن ملَّا
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الغراِب بكرت القَطا  إليك بكور عليك رواح حتور  

للعرب ال جتوز للمحدثني ومن احتج م عندي ليس مبصيب، على أنه وقع يف هكذا أُنشد األول على اخلَرم وعيوب الشعر اجلائزة 

  : شعر حبيب

هعوادي يوسٍف وصواحب نه  

  : وقرأت لعباس بن ناصح األندلسي يف ديوان شعره

  ويف اجلَزع اخللق األشين  بالصرب ال توبن إنك

  : ووافقهما أبو الطيب يف قوله

  آلخذُ من حاالِتِه بنصيِب  هللا األمري فإنينيحِزن ا ال

  .وحسبنا اليوم القبول، إذا نقَّحنا وجودنا ما نقول

  : والبن سيد املالقي ما قاله يف جريح بسهم

كتدسح ألنْ رأت القسي ابشى يف اإلصابِة مقصدا  نعينيك أمض  

تفجن تا جنداعليك فكَ هلفي  عليك ويا هلا مماحلُس م خشيت 

  ابن سكن

  : من أهِل ِشلْب، مل أقف على امسه؛ له من قصيدة ميدح: أبو بكر بن سكَن

 قَدماك على زحِل وسمت  أخجلت الشمس لدى احلَمِل

رٍة وكسفتبني بهمن شهِب ظُباً بذُرى اَألسل  الش  

    

ردوا أحرقتإذ م داتكمن  ع لملِع ِشفاِركعبالش  

ءوسهميف األرِض ر األسياِف على عجِل بظُبا  سجدت 
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 يمناك من القُبِل أخلَوا  تقبيلَ األثلَِب إذ لزموا

كُِحلْت ركمممبراِوِد س  لَقِة كاملقِل حاملاذي 

وجنت وِدكُمبن ر القُلَل حلَفيظتكم  راحاتثَم 

 بشبا ظُفٍُر عِصلوسطَت   بأناملَ من عذٍَب قَبضت

وال أحسن إشارة، وال أبني عبارة، ملن أراد الكالم على هذه العروض من قول شيخنا أيب احلسن علي بن حممد بن حريق يف قصيدة 

  : فريدة أنشدنيها وقرأا عليه، وكان ممدوحه ا قد قال له، ملا علم أنه ما استعمل يف ذلك ِمقْولَة

  فقصورك عنه من العِجب  ببيف األشعار على اخلَ خذ

 بالعلْياِء من الرتب لك  وبنو اآلداب قضوا هذا

  : فقال

 ال هلو وال لَعبا كال  أَبعيد الشيِب هوى وِصبا

  : ومنها

  يف مسِك ِعذاِرك فاشتهبا  الستون برادا ذَرِت

 هبااإلصباح وما ذَ جاَء  يف شكِر الكَربِة ما فخذن

 جلدته اِحلقَبا أبليت  أحرزت معارف ما فيها

صفت واخلمرِتقت وبا أغلى  إذا عمثناً منها ِعن 

 كانَ ا طباً دِربا إن  عمِر املرِء له وبقية

 هدمه أيام ِصبا ما  فيها بإنابته يبين

 بيت ِحجى خربا ويعمر  عني تقًى هجعت وينبه

 هِزج يدعى اخلَببا وزٍن  يها الشعر علىف ويحبر
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رب منازلُهٍش يف العحسبا جمهوِل  واألصِل إذا ن 

 باريك به العربا ينِطق  التقطيع ولكن مل سهل

 يف احلي ومل يمدد سببا  فلم يضرب وِتداً نِكرته

  : وقلت أنا من قصيدة أمدح فيها األمري أبا زكريا

ه قامتخالفت باحلق  هه يتقلَّدقلِّدوي 

 الدين يجدده فتالفَى  والدين إىل تلٍَف وأتى

  يطفيه العدلُ ويخمده  أَوقده العدوان غدا ما

 والصبح يبدده ليلٌ  ِعداه وصارمه وكأنَّ

 بسطت فيهم يده ملا  قُبضت أيدي الكُفَّاِر به

  : لوك وأحسن ما شاءوالبن سكن يف حب املُ

  رعى الطَّرف من حسنه ما اشتهى  تهدلَ أغصانه ودوٍح

 وما اسود منه عيونُ املَها ِق  امحر منه فُصوص العقي فما

  : وقد قال فيه أبو عمر أمحد بن عبد اهللا بن حربون، وأهداه

  تحدثكم عن األملى الشنيِب  باكورةَ الثمِر الغريِب خذوا

 إليكم حب القلوب بعثت  حب امللوك بعثت لكن وما

وحكى بعض األدباء أن ابن سكن هذا كان مبجلس أُنس على ر ِشلْب باجلسر حبيث ينصب النهر السلسال يف البحر العجاج، 

وذكَّرته عيونَ املها بني الرصافة واجلسر، وينساب العذب الزالل يف امللح اُألجاج، وقد تعرضت هناك إحدى اجلواري جلواز اجلسر، 

  : فلما بصرت به رجعت عن وجهها، وسترت ما ظهر من حماسن وجهها، فقال

 طالعةً لدى آفاِقها كالشمس  الحت بشاطِئ رها وعقيلٍة
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 لو أنها كشفت لنا عن ساقها  بلقيس وافت صرحها فكأنها

  فا والصد من أخالقهاليس اجل  قمريةٌ بدويةٌ حوريةٌ

  : مثَّ لقي أبا بكر ابن املُنخل فأنشده األبيات فقال يف ذلك

 أنها زفَّت إىل عشاقها لو  ما ضرها وهي اجلمالُ بأسِرِه

اش المغربيابن الشو  

 من أهل ِشلْب، ويف طبقة أيب -ا ألف  بشينني معجمتني والواو مشددة بعده-أبو الوليد إمساعيل بن عمر األستاذ املعروف بالشواش 

بكر ابن املنخل وأيب عمر ابن حربون، وكان من القادمني من أهل بلده على سال مهنئني بالبيعة املنعقدة ليلة العاشر من مجادى اآلخرة 

  : ومن شعره يف بيعة األمري حممد مبراكش سنة سبع وأربعني ومخسمائة. سنة مثان ومخسني ومخسمائة

 واستنجد الريح مركبا فبادره  ه داعي احلياِة مثوباب أهاب

  وينحو سحاب اخلري حيث تسحبا  وأزمع يقتاد اهلوى يف مراده

 دفّاقاً وينهلُّ صيبا فيهملُ  غمام السعِد ينشأُ حافالً حبيثُ

    

 للحريان جاً ومذهبا فتوِضح  وتنبعث األنوار من مطلع الرضى

  : منها

  وقد جشموا األهواَء شأواً مغربا  لوفِْد اخلِري إذ جد ِجدهم ولأق

 عاتِق اجلَوزاِء ذيالً مسحبا على  قصد اإلمام فجرروا وشرفهم

 مقصداً وتطلُّبا أبر  ملطاياكم فإنَّ سبيلها هدى

 لكم زند السعادِة مثقبا ويوري  لكم عن سريكم علَم اهلدى سيبدو

  : منها
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 خيف له رضوى إذا عقَد احلُبا  جبالً من رمحة اهللا خاشعاً أرى

 فيه للعال فتركّبا صرحيني  تصور شخصاً ركِّب البأس والندى

 استعار الناس فيه تسربا ولوال  فلوال ندى يف راحتيه تلهبا

  ابن الصقر

لرمحن بن الصقر األنصاري اخلزرجي، أصله من سرقسطة، انتقل جد أبيه منها فسكن أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد ا

بلنسية وولد ا أبوه عبد الرمحن وولد أبو العباس هذا باملرية يف آخر شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة، وكان من أكابر 

  :  سنة تسع وستني ومخسمائة، وهو القائلالطلبة، وويل القضاء بإشبيلية وتويف مبراكش يف مجادى األوىل

  حفظوا الوداد على النوى أو خانوا  إخوانٌ تناءت دارهم ِهللا

 يهدي الطيب وهو دخان كالند  لنا طيب الثناِء ودادهم يهدي

  : وله يف احلض على السياسة واملداراة

  اِئِهإن كنت مضطراً إىل استرض  العدو بظاهٍر متصنِع أرِض

ى بوجٍه باسٍم كمِه وجواحني  من فت  تنقد من بغضاِئ

  ابن أبي روح

أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أيب روح، من أهل اجلزيرة اخلضراء، ورحل عنها إىل املشرق سنة سبعني ومخسمائة أو حنوها ومل يعد إليها، 

  : ن هشام وغريهفقال يتشوقها أنشدين ذلك له األستاذ أبو عبد اهللا اب

 إنْ هبت رياحِك بالشم وأقنع  أُعلِّلُ يا خضراُء نفسي باملُنى

 ينام اللَّيلَ ذو الوجِد واهلَم وكيف  إذا غبِت عن عيين يغيب منامها

دامعي تذكَّرتم فيها ففاضت نفللَِّه  م ن فيها من اخلاِل والعمم 

كلِّ موطٍنإىل اخلضراِء من  أَحن  حنني موٍق للعناِق وللضشم 
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  وال بد ِمن شوِق الرضيع إىل اُألم  ذاك إالَّ أنَّ جسمي رضيعها وما

  : وله

 قليالً به يا حادي اإلبِل فقف  بلغت احلمى أو وادي العسِل إذا

  ِلهالَّ رمحِت قتيلَ األعِني النج  لقاتليت ظلماً بال قَوٍد وقلْ

  : ويف هذا الوادي يقول الرصايف

  ذابت عليك صدى يا وادي العسِل  بني شطيك من ري جلاحنٍة كم

 تبين فيها فترةُ الكسِل إالَّ  دعاها إىل واٍد سواك ظماً وما

  ابن سعد الخير

وكان على تقدمه يف العربية وتفننه يف اآلداب : أبو احلسن علي بن إبراهيم بن حممد بن سعد اخلري األنصاري، األستاذ من أهل بلنسية

ابتدأه من حيث انتهى البطليوسي، " كتاب احللل يف شرح اجلمل: "وله رسائل بديعة وتواليف، منها. منسوباً إىل غفلة تغلب عليه

آلخر سنة إحدى وسبعني وتويف بإشبيلية يف أوائل ربيع ا. ، وغري ذلك"القرط"، وكتاب "جذوة البيان وفريدة الِعقيان"وكتاب 

  .ومخسمائة

  : ومن شعره ونقلته من خطه

 كانَ مطلولَ األصائل سجسجا كما  ساِئِل الركبانَ هل ظلَّ لَعلَع أال

 صافحت كف النسيم تأَرجا إذا  وردوا ماَء العذَيب مناهالً وهل

 لركْب عرجايل شوقاً إذا ا تجدد  حرجاِت احلي ما يل وما هلا وعن

  وهل تِخذت ريح الصبا فيه مدرجا  أثالِث اِجلزع هل حال ِظلُّها وعن

 مبغناهن أشنب أفْلجا وردت  ظَِمئت نفسي إليها فطاملا لئن

 باب صربي عن أم مرجتا أرى  حبيثُ يِشف الستر عن ماِء مبِسٍم
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راة ور ركبتالس يرى عمااهلوب  جا ركبترسم إىل اهليجاِء أدهم 

 بناِر املُرهفاِت مؤججا تراه  رب يوٍم قد صِليت حبرِه فيا

ور أزرق غدوتمس بالنالش ه  وجفنعجا فغادرتأد قع أرمدبالن 

    

رت سقيتجيع فنووايل بالنفْسجا  العنرى عند الطِّعان بهاراً يب  

  : وله

 ترديت فيه برد التصايب قد  من بين امللوِك غَرير بأيب

عٍر ضاعفته ضفريةُ شسنباب  حِد الشرب هي منه ِطراز  

 ينساب فوق حباب كحباٍب  على الرداِء ِمراحاً تتلوى

  : وله يف هذا وقد لبس ثياباً محراء وبعينيه رمد

فْهٍف جيري بصفحِة خدههوم  ولَماه هبابمن ماِء احلياِة ع 

 تضرج طَرفُه وِثيابه حتى  زالَ يهتك باللِّحاِظ قلوبنا وما

 يدمى حده وِقرابه كالسيِف  حبمرِة ذا وحمرِة هذه فبدا

  : وله يف سحابة

  وهزت على اُألفِق أعطافَها  سحبت ذيلَها وساريٍة

 سلَِّت الزنج أسيافَها كما  أَرجائهاالبروق ب تسلُّ

  : وله يف رمانة مفتحة، وأنشدنيه له صاحب األحكام أبو احلسن ابن أيب الفتح

 تروقك أفنانه ِخبدٍر  وساكنٍة من ِظالل الغصوِن

ضاحكها فيه ملَّ تتدمع أجفانه  أتراب ا غدا اجلو 
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 ِم أسنانهبالد تضرج  فَتح الليثُ فاه وقد كما

  : وله يف حفلة ِكناز اصطفَّت ا جملة غُربان

 أنف الصبا بتنفُِّس وقابلها  ومخضرِة األرجاِء قد طلَّها الندى

ا الِغربانُ سطراً كما بدت تندِس ضفريةُ  تبدردِة سب عٍر فوقش 

  :  أبو عبد اهللا ابن نعمان البكري عنه يصف دوالباًوأنشدنا له القاضي أبو اخلطّاب واألستاذ يف احلساب والفرائض

 روضٍة قد أينعت أفنانا يف  دوالب يفيض بسلسٍل ِهللا

 فيجيبها ويرجع األحلانا  قد طارحته ا احلمائم شجوها

 ويسألُ فيه عمن بانا يبكي  دِنف يدور مبعهٍد فكأنه

 أضالعه أجفانا تفتحتف  ضاقت مجاري طرفه عن دمِعِه

  ابن هرودس

 األنصاري - بفتح اهلاء والراء وسكون الواو وفتح الدال املهملة ويف آخره سني مهملة -أبو احلكم إبراهيم بن علي بن هرودس 

سبعني ومخسمائة، الكاتب من أهل حصن مرشانة من عمل املرية، وسكن مالقة وتويف مبراكش يف الطاعون الواقع ا يف سنة اثنتني و

  : أنشدنا الكاتب أبو احلكم ابن هرودس لنفسه: وأخربنا أبو القاسم ابن بقي قال

آِت أَِإبراهيم من الغواية يف سباِت وأنت  إنَّ املوت 

 مثلُ إاِم القطاِة وعمرك  رجاؤك مثلُ ظلِّ الرمِح طوالً

  النجار الكاتب

أهل إشبيلية، كتب للسلطان بعد وفاة أيب احلسن عبد امللك بن عياش سنة مثان وستني أبو احلسن علي بن زيد النجار الكاتب من 

  : ومخسمائة، وعاجلته منيته فتويف مبراكش يف الطاعون ويف صفر من سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، املذكورة قبلُ؛ من شعره

تغار غاريف من ي مسا الش  ويعشقها يف من عشق البدر 
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 كاد يغرق أو قد غرق وقد  رع يف موج أردافهاالف ترى

 منها فتعذره يف القلق  وتبصر ِقلَّةَ حظِّ الوشاِح

 عن مثله متسق وتبسم  تساقطُ لفظاً نثري اجلمان

ديكرحيانٍة و أنفاس  الفلق تنفَّس عنها صديع 

ظلمباح وتمن وجهها يف الغسق  من فرعها يف الص وتصبح  

  : ومنه يرثي

 كفى األيام أينَ فاِن وهالَّ  أما تشتفي مني صروف زماين

شبيبيت وحسب عناين  املنايا أنْ خلعت ولوال حذاريها خلعت 

تضموع مبقليت فغيالد نريانَ اجلوى جبناين  أمواه وأمخدت 

 عن بِين الدنان بناين وقدست  ونزهت عن مسع القياِن مسامعي

 يف عيين الصبا فلحاين وأظلم  عذْري للنهى فعذرنين فأَشرق

 مشاٍم أو بركِن أباِن بعرِض  تقنِع األيام حتى رمينين ومل

الربِق حيكي جواحني فطار عينيه احليا فبكاين وأرسل  فؤاد 

  : ومنها

 الردى أو يشرب امللواِن كؤوس  يلَ أن الدهر ليس مصرداً بدا

 رماين الدهر أو متواين سريعاً  أبصرت ما بني املصارِع مصرعيو

  الرفاء الرصافي

    

أبو عبد اهللا حممد بن غالب الرفاء الرصايف، من رصافة بلنسية، وسكن مالقة، وكان شاعر عصره، مع عدم االنتجاع بشعره، واقتصر 
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 ما يذكر شوقه إىل معاهده فيأيت مبا يعجب ويعجز، وعرف بعزوف على التعيش من صناعته، وأمداحه قليلة، وكان يف قصائده كثرياً

النفس، فصار األكابر جيزلون منه وخيطبون مدحه، وهو بصناعته مشتغل، إىل أن تويف مبالقة يف رمضان سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، 

  .ابن جبريوشعره مدون يتنافس فيه ومل يتزوج، روى عنه أبو علي ابن كسرى املالقي وأبو احلسني 

  : فمن قوله يف قصيدة يراجع أبا احلسن ابن لبال الشريشي

  ولو صيرت خضراً مسارحي الغربا  أنين ال أرتضي الشعر خطّةً على

 به نفعاً وال دافعاً ضرا إيلَّ  ضيعةً بالشعر أنْ لست جالباً كفى

 ا أمراألدركت حتماً يف الزماِن   يقول أناس لو رفعت قصيدةً

 هي مل تلزم فقد تلزم احلرا وإن  دون هذا غَيرةٌ جاهليةٌ ومن

 صدري قبل أن تربح الصدرا بنياِت  يأم أني وأدت حبكمها أمل

  : وله وقد قتل إنسان امسه يوسف

 هلا دمعي وهاج تأسفي فَهمى  وردةً جادت ا يد متحفي يا

 خد مقتبِل الشبيبِة مترِف من  نهاعاطرةُ النسيم كأ محراُء

ذكّرين دماً من صاحٍب عرضتت  نيا سالفةَ قرقِف شربتبه الد 

  هي ما متج األرض من دِم يوسِف  فلثمتها شغفاً وقلت لعربيت

  : وله يف يوسف أيضاً

 مثلَّم كسالِحه ففؤادي  تسلْ بعد قتِل يوسف عني ال

  خلتين باكياً ببعِض جراحه   يوم أودىتأملت مقليت لو

  : ومن قوله يف نائٍم حتبب العرق على وجهه

ِه  كالغصِن إالَّ أنه ومهفهٍف  سلب التثني النوم عن أثناِئ
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هخد بوقد حتب ِه  أضحى ينام   عرقاً فقلت الورد رش مباِئ

  : وقال، وهي يف موسى بن رزق

 باجلو الرقيق مقنع والغيم  رداَء شحوالبست  وعشيٍة

رور تألفاً بلغتالس دواللَّيلُ  بنا أم حنو فراقنا يتطلع 

  من دوِن قُرِص الشمِس ما يتوقَّع  ا رمق الغبوق فقد أتى فابلل

 يا موسى لَو أنك يوشع فوددت  ومل ميلك ندميك ردها سقطت

  : يدةوله من مجلة قص

 ما شئت من علٍم ومن نوِر قبست  لو جئت نار اهلُدى من جانب الطوِر

 ليالً لساٍر ومل تشبب ملقروِر  كلِّ زهراَء مل ترفع ذوائبها من

الكوِن منه على نور مذخوِر سقٍط  طوى اهللا زند إىل زمِن املهدي 

  : ومنه أيضاً

 بلذيِذ العيش أجفانُ تتشبث  مرأى عليه اجتماع للنفوِس كما

 للشباب الغض ريعانُ كأنه  والقلب يف إقباله أملٌ للعني

  : وله من أبيات قاهلا يف حائك

 جوالن الفكِر يف الغزِل بنانه  مل تزلْ يف الغزل جائلةً غزيلٌ

 السدى لعب األياِم بالدوِل على  تلعب باحملواِك أمنُلُه جذْالن

  أفديه من تعِب األطراِف مشتغِل  إن يين تعب األطراِف مشتغالً ما

 الظيب يف أشراِك محتبِل تخبطَ  بكفَّيه أو فحصاً بأرجلُه جذباً

  : وله من قصيدة يصف راً نضب ماؤه
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  حتى غدا كذؤابِة النجِم  األحمالُ تنقصه فتوالِت

  : يهوله يصف راً ألقت عليه ظلها دوحة وهي ف

ِه متسيلٌ  الشطَّني حتِسب أنه ومهدل  من درٍة لصفاِئ

 لفيئتها صحيفةُ ماِئِه صِدئت  فاءت عليه مع العشيِة سرحةٌ

ِه كالدارع  فتراه أزرق يف غاللِة حمرٍة  استلقى بظلِّ لواِئ

ه اخلطيب أبو القاسم بن معاوية اليحصيب صاحبنا، وامسه كثر التولع ذه األبيات عام أحد وأربعني وستمائة، فأنشدين يف ذاك لنفس

  : كنيته، ويكىن أبا الفضل

  نأَى عرضاه يف عرٍض وطوِل  طافح الشطَّني صاٍف وحبٍر

 بثَّها شكوى العليِل فتشكو  اجلداولُ وهي حسرى توافيه

 متنه كف األصيِل تذهب  املوج يف عربيه ترس كأنَّ

 فتؤِويه إىل ظلٍّ ظليِل  ليه دائحةٌ حسانٌتفيُء ع

    

  مكانُ اللمِس من سيٍف صقيِل  مكانَ يفِء الظلِّ منه كأنَّ

  : وللخطيب أيب القاسم أيضاً

 ٍر يف ألذِّ اِر بأعذِب  عكفنا طولَه جنتين املُنى ويوٍم

 معني سائح وقرار وذات  ربوٍة غناَء طيبِة الثرى لدى

 من أمثاهلا بازار وردين  ضر بسطن لدوحةعلى رفرف خ

 يف اجلزِع عطف سواِر ولكنه  فجدولُه يف سرحِة املاِء منصلٌ

 باآلصال ريطَ نضاِر يلَفَّعن  أرداف غيٍد نواعٍم وأمواجه
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 منه املاُء جذوةَ ناِر فبدلَ  قابلته الشمس أذكاه نورها إذا

 منه بدره لسراِر فريجع   ظال مضاعفاًعليه الدوح يفيُء

 عليها خضرةٌ لعذاِر أظلَّت  كأنَّ مكانَ الظلّ صفحةُ وجنٍة

 سترت من بعضه خبماِر وقد  البكر حاذت بالسجنجل خدها أو

  : وقلت أنا

 مبحانيه انعطاف األراقِم حكى  كما ذابت سبائك فضٍة وٍر

 خضيباً مثلَ دامي الصوارِم تبدى   امحرارهإذا الشفق استوىل عليه

 ألن هاب هباِت الرياِح النواسِم  وحتسبه سنت عليه مفاضةٌ

 ألدواٍح عليه نواعِم ظاللٌ  من دكْنٍة بعد زرقٍَة وتطِلعه

 دونه يف اُألفِق سحم الغمائِم ومن  كما انفجر الفجر املُطلُّ على الدجى

  : ضاًوقلت أي

 طرباً يناغي البلبال ومحامه  لروض ردته رأد الضحى سقياً

 نهٍر تسلَّلَ كاحلباِب تسلُّال  حماسنه فمن زهٍر على شتى

 منه يذود عنه منصال فاستلَّ  محي الربيع لقطفه وكأنما

ين غربتالظهرية ال ت به مشس  شعال إحراقصفحِته هليباً م 

  برداً ميزق يف األصائِل هلهال  كساه الدوح من أفناِنِه حتى

 الدماِء مجدنَ حني حتلَّال ِقطَع  ملع الظالل مبتنه فكأنما

  : وقلت أيضاً
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الشباِب  يف شطَّيه أب غازلت املُىن عصر كار  

 يف خد الكَعاِب كاخلاِل  يبدو فوقه فالظلُّ

 مِس منه كالنقاِبالش ف  بل أدار عليه خو ال

 ذيلَه جونُ السحاِب ها  ارة جر يف مثل

الميالس  

  .أبو زيد عبد الرمحن الساملي من أهل إستجة

  : ذُكر له

  ولوال هدى الرمحن ما كنت أهتدي  عن ِعيسى حبب حممد تسلَّيت

 ت مبحمدعيسى عطِّل شريعةُ  عن ِقلًى مني سلوت وإنما وما

  .وهي عندي متصلة باإلنشاد إىل القائل من طريق ابن الطَّيلسان

  ابن جرج الكاتب

وكانت وفاة .  الكاتب من أهل قُرطُبة ومن بيوتاا النبيهة، أصلهم من أَلِْبرية- جبيمني بينهما راء -أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن جرج 

  : ومن شعره يستدعي طبيباًأيب جعفر سنة مخس وسبعني ومخسمائة، 

 من خدع املَرِء فإنها  ابن سيناَء وأقوالَه خلِّ

 عندي ِحيلَةَ البرِء فإنَّ  ولتأْتين يف مرتيل مسرعاً

  : ومنه

 لفُرقِة هذا املنظِر احلسِن إالَّ  ذُكاُء فلم تصفَر إذ جنحت أما

 مد باهلطَّالة اهلُتِنوسابح   ربى تروق وِقيعانٌ مزخرفَةٌ

  يكاد من ِرقٍَّة يخفَى على الغصِن  على أرجائه حبب وللنسيم
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وتنسب هذه القطعة غلطاً إىل أيب القاسم أخيل بن إدريس الرندي، كاتب ابن محدين ومل يصح، وأنشدها أبو القاسم عامر بن هشام 

واهتدم البيت األول منها أبو عبد اهللا ابن مرج الكحل . ذا وهو بلَديه ولعلَّه مسعها منهالقرطيب يف جمموع له أليب جعفر ابن جرج ه

  : اجلزيري من جزيرة شقر، فجاء به يف آخر قطعة من حر كالمه، أنشدناها مراراً وهي

الفراِت وبني شطِّ الكوثر بني  مبنعرِج الكثيِب األعفِر عرج 

  حتي أحوى املدامِع أحورمن را  قهوةً ذهبيةً ولنغتبقها

 مسحت ا األيام بعد تعذُّر  كم بت أرقُب وقتها وعشيٍة

 لناِشِقها نسيم العنرب تهدي  ِنلنا ا آمالَنا يف روضة

هره والدفِّه رأيسدٍم ير فيما  من نري تكدفَا منه بغص 

    

قرنثين والوو واألراكةُ تتشد  ترفلُ يف قميٍص أصفروالش مس  

وضض والرفضب ومذهبني م  ر والزهرندهم ومردبني م 

هرىب والناألباطِح والر ل  مرقومدنصصفر مبعره ومهمن ز 

 باآلس والنعمان خد معذِّر  وِجهاته حمفوفة فكأنه

 على ِبساط أخضرسيف يسلُّ   وكأنَّ خضرةَ شطِّه وكأنه

 مهما طَفا يف صفحه كاجلَوهر  ذاك احلَباب فرنده وكأنه

هرهم نسنه من مل يحب هيمجيد  يعر ويشمن مل ي عرفيه الش 

 لفُرقة حسن ذاك املَنظر إالَّ  ما اصفر وجه الشمس عند غُروا

  العبدري
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بابن الواعظ، من أهل املرية سكن أَلش من أعمال مرسية، وأنشدين أبو الربيع ابن سامل، أبو األصبغ عيسى بن حممد العبدري، املعروف 

أنشدنا أبو األصبغ عيسى بن حممد بن عبد اهللا بن الواعظ العبدري لنفسه يف سكناه : أنشدين أبو القاسم ابن احلذاء املُرسي، قال: قال

  : بأَلش، وكان أصله من املرية

ِدمتسبإمخايل و عفِس فها  جوهاً من اإلنالن ستوحشام مأنا يف األي 

زماناً من حوادثَ أمرضت برئت  كس وأَلشين إىل النلَعمري أسلمت 

ه أقمتفنج يِف الزما كالس  سميف ر سن داً مثلَ محي وإن كنت  

 ِسفعوقبت منها باإلقامِة يف حب  بآدايب أتيت جزيرةً فإني

 لساٍن بني ألسنٍة خرس فَِصيح  وحشةُ اإلنساِن إالَّ مبثلها وهل

 تشترى األعالق بالثَّمِن البخِس وقد  رخيصاً ليس يدرون قيميت شروين

  : ومن شعره مما ذكره عنه أبو عبد اهللا ابن عياد يف مشيخة أبيه أيب عمر

 مغربة واجلو محرور فاألرض  إن قيل يف الصيف رحيانٌ وفاكهةٌ

 مربدةٌ واجلو مأسور فاألرض  يكُن يف اخلريِف النخلُ مخترفاً وإن

 مبتلَّةٌ واجلو مقْرور فاألرض  يكُن يف الشتاء الغيثُ منسكباً وإن

 الربيع أتاك النور والنور أتى  الدهر إالَّ الربيع املُستنري إذا ما

 فَريوزج واملاُء بلّور والنور  سندسةٌ واجلو لُؤلُؤةٌ ألرضا

  ال املسك مسك وال الكافور كافور  شم ريح حتياِت الرياِض يقُلْ من

  : وكتب أبو بكر مالك ابن ِحمري من أهل أَريولة إىل أيب األصبغ هذا

ين من غري زاِد رحلتشيئاً  وما  وإن متعاِدقدللم 

  وهل يشقَى املُِقلُّ مع اجلَواِد  وثقت جبوِد ربي ولكني
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  : فقال يف معناه

عاِد رحلتين  بغري زاٍد للمعلى جواِد ولكن نزلت 

 حيتاج يف سفٍَر لزاِد فما  ومن يرحلْ إىل مولًى كرٍمي

  : والبن شرف يف هذا املعىن، وأنشدناه أبو الربيع عن أيب عبد اهللا

زاداً رحلت ما أعددت يف قُوِت املُقيِم  وكنت رتوال قص  

 نزلت على كرِمي ولكنين  فها أنا ذا رحلت بغري زاٍد

  : وذكرت أبيات املُصنفي يف هذا املعىن

دى قالتالر أتاك فسيلَ الن  وأنت قيميف حبِر اخلَطايا م 

 ل يحملُ الزاد لداِر الكرميه  وما ادخرت الزاد قلت اقصري

 مطلوب بديٍن قدمي والعبد  منه إذ جئته واخجلتا

 حمتاج إليه عدمي أني  أرى يطلبين قد درى وما

ألنَّ  حمتاجاً إىل شاهٍد ولست حبايل عليم موالي 

 ِمدياٍن مبال الغرمي هالك  الِقسطُ وال يقتضي وحكمه

  .مه، متصلة مبشهد ِحمامههي من آخر كال

 ورقة، أبو عثمان سعيد بن حكم القُرشي، يف هذا املعىن- رمحه اهللا -وقد نظم الرئيسنصاحب م  :  

 منه للرحيِل عتاد عندي  رب إني راحلٌ والزاد ما يا

ق ولديك ما والوقتيعنه ض  وادوأنت ج ى هلُمرالو عسي  

  : وله أيضاً

 الظن بالكرِمي ويحسن  قُدومي على القدِمي حان
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 منه عفْو العظيِم فأين  إن كانَ ذَنيب عظيماً اضحى

ِبيسي أَرجو لديه حدمي فضلَ  أنعلى ع غين 

    

  .أفسد يف صدر البيت الثاين والثالث من حيث الوزن، وقد وقع فيه مجهور من الشعراء

  :  كتبه أليب خبطّه ونقلته منهومن شعره ما: قال ابن عياد

  صاحبه ليثَ الشرى يركب  ال تصحِب السلطانَ يف حالٍة

ِه  ملا يركبه أهيب وهو  يهابه الناس ملركوِب

  ابن المنخَّل

  : أبو حممد عبد اهللا بن أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنخل املَهري من أهل ِشلْب، ومن شعره

هااخل شرفزمام الفِة أنْ ملكت  ها وغدوتِقِب اإلمام إماممن ع 

كمتها وافَتضا إذْ رالر رامها  تبتدر نعلى م ما امتنعت ولشد  

هلا حساماً صاِرماً طبع حمي  اإللهها يسامح ها فكنتجوانب 

ها ورأتامداةُ اِهللا أنَّ ِحمع  ِحمام الٍن فكنتيهامن قيِس ع 

 حسامك أنْ يفَلِّق هامها وعلى  رماِحك أن تشق جيوبها فعلى

  : منها

مِلك ِضممان فإن تمن الز جريها  ياً بواديِه اللَّيايل ضامرح 

لَ  عدٍل ال مييلُ فإنْ رأَى ِقسطاسيها مها فأقاماخلالفة أَم 

  ا تفيض العرب فيه ِسهامهاال م  اجلود إالَّ ما تفيض بنانه ما

 ما تضمن بعضه صمصامها ال  البأس إالَّ ما تضمن سيفُه ما
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 الذي ومست به أيامها ليس  الرجز إال ما جير خالفه ما

 مخدت فشب ِضرامها ولربما  احلروب إذا توهج مجرها يطفي

  املشريفِّ عرامهاحبد عاىن  أُسود احلرب عاج عرامها وإذا

 بروق نواِلِه من شامها صدقَت  بروق املُزِن لُحن كَواذباً وإذا

  : ومنها

 قد سدلَت عليه قتامها واحلرب  رأيت الدين أظلَم وجهه ملَّا

 تباري يف الفَالِة ِسمامها جرداً  شعثَ النواصي شزباً أقْبلْتها

 بباسقِة النخيِل ِلجامها عقَدوا  ِة التليِل كأنماكلِّ مشرف من

  جيلو إذا خاض الِغمار ظالمها  وأغر وضاِح احلُجوِل مطَهٍم

  : منها

 قبل قتاهلا أقدامها فيِزلُّ  يلقى العداةُ الرعب قبل لقائه

  : وقال مسلِّياً عن هزميٍة

 أُتيح فما يرد متاحه قَدر  هتكترثْ يا ابن اخلليفِة إن ال

  ويعود صفْواً بعد ذاك قَراحه  يكْدر املاُء القَراح لعلٍَّة قد

  ابن ننَّة

 من - بنونني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة مشددة -أبو بكر حممد بن أيب بكر بن فرح بن سليمان من أهل جيان ويعرف بابن ِننة 

  : لنسوة محراءشعره يف أسود بق

غربيٍب على أنَّ رأسه كمةٌ كالبارِق املتألِِّق به  وأسود 

ها نظرتِق بقيةُ  إليها من بعيٍد كأنحرِجذٍع م ناٍر فوق 
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  : ومن شعره يف ديك

وله بتطر كلِّ طَروِب تلتذّه  إذا ولَّى الظَّالم أمساع 

 كاؤه لغروِبمتيلَ ذُ حتى  يف يومه مستعلياً ِليبثّه

 ما بني ورٍد باحلياِء مشوِب  يريك بصفحتيه سوسناً ولقد

 ترِمها عني رنت بعيوِب مل  ويريك من مثل الدمشق مالءةً

 ماٌء جالَ يف أُهلُوِب فتقول  إىل عينيه إذ يذكيهما ترنو

  : معاين هذه األبيات من قول أيب العالء املعري

 بعثت ا ميت الكرى وهو نائم  أياديك صيحةٌأيا ديك عدت من 

 رِئمتك العاطفات الرواِئم ا  ثياب خاطها اهللا قادراً عليك

كوتاج رمزك هكأن باهي  معقودي وائمبه أمالكه وي 

 برٍق ما هلا الدهر شائم كلمعِة  وعيناك ِسقْطٌ ما خبا عند ِقرٍة

 ترقَّت يف السماء النعائم أوانَ  لتذكار من قبل جرهٍمورثت هدى ا

 قِلقت من حامليه الدعائم إذا  ِزلت للدين القومي ِدعامةً وما

  : والبن معمعة قصيدة يف ديك منها

 من منصٍب كرمي اِخليِم ضِة  ديك حضنته وهو يف اليب يلَ

 الَ اليتيِمكأكل الوصي م يل  يأكل العفو كيف ما شاء من ما

رِف نظّا أبيضالع اللون أفرق  ِرِمي ر ها عنيبعٍني كأن 

    

 نثٍري ولؤلٍؤ منظوِم ٍر  حنِرِه وشاحان من شذ وعلى
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ا كسعي الظليِم رف  رايةً من الذنب املش رافع ىيسع 

 املُنتشي من اخلرطوِم طَِرِب  ما مشى التبهنس مشي ال وإذا

وسم طِني كتاٍباألرض كاتٍب خمتوِم خبواتيم   وسم 

 قَيِن قد ركّبا حلفظ احلَرِمي  خنجران يف قَصب السا وله

  ِصيغَ من صنعة اللطيف احلكيِم  من ريشه طيلسانٌ وعليه

 دجاجاته كبار اجلسوِم من  وإذا ما رأيته بني مخٍس

 ِمبني زنج ورو يتهادين  ملْك خيدمنه فتيات قلت

 على رأس كسروي كرِمي ج  عرفَه فتحِسبه التا وترى

اراً  العلم باملواقيت ليالً ثاِقببالنجوِم و وحاذق 

 كحثّ املدير كأس الندِمي ر  وحيثُّ اجلريانَ حويل على الب

  ابن صاحب الصالة

أقرأ النحو . داين النحوي املعروف بعبدون وبابن صاحب الصالةأبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اهللا بن فُتوٍح، احلضرمي األستاذ ال

تويف . بشاطبة زماناً، وأدب بين صاحب بلنسية، وكان مربزاً يف العربية مشاركاً يف الفقه ويقول الشعر، وفيه تواضع وطيبة أخالق

هيب، وأبو احلسن ابن حريق وأبو حممد ابن ببلنسية مستهل رجب سنة مثان وسبعني ومخسمائة وأخذ عنه جلّة منهم أبو جعفر الذ

  : نصرون، وأبو الربيع ابن سامل، ومن شعره يف ابن سعٍد وقد كبت به البغلة

 يدركها يف ذاك ِمن درِك فليس  تكب يف السري بنت العيِر بامللِك إن

ذرع ها محلتمل غري األرِض والفلِك ما  امللومة فيها أنليس حي 

  والبدر بدر الدجى والشمس يف احللِك  والبحر والطَّود األشم ذرى لدهرا

  : وهذا مأخوذ من قول ابن املعتز يف رئيس سقط عن بغل
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 من خوٍر فيها ومن لِني قواه  ذنب عندي البِن العيِر يوم وهت ال

  البراذيِنالبغال وأصناف فُره  محلتموه سوى ما كانَ يحله

مسويل الش املنيف والطَّود نيا مع الديِن  والبدروالد ثَ الغاِب والبحر  

  : وللشعراء يف هذا أبيات نادرة، وهو من حتسني القبيح، منها قول أبو بكر ابن مجبٍر

هقوائم ِف إن زلَّتللطِّر بةُ  ال ذنبجريها وهضي احللم إبراهيم 

 ِحلِمِه تزنُ الدنيا وما فيها من   ِطرف وخردلةٌحيملُه وكيف

  : وله أيضاً

 ِطرف فوقَه الناس والدهر أيثبت  أال اصفح عن الطِّرف الَّذي زلَّ إذ جرى

 لعمري زلَّةٌ جرها الكبر فتلك  كرب لئن كنت فوقه تداخلَه

جاحةً ثبتعن أثناء ها أخيرج  عليه حني زلَّ رلته البدر 

 سكْر ليس يعدله سكْر وللعجِب  يدر هل أمسكْته أو ركضته ومل

  : ومن شعر عبدون أيضاً

 يلَ ذنب غري مغفوِر وهجره  من محياه جنات مفتحةٌ يا

 الناِر بالتدخني والنوِر تناقض  لقد تناقضت يف خلٍْق ويف خلٍُق

  : اكورة تنيومنه ما ألغزه يف ب

 بالنماِء إىل الصالِح تناهى  شيٌء مناه العود حتى وما

كَفّلهكْرى تس ربٍة رداِح من  اهلواُء بداألنواء صي 

هطَلَت مس مسكاً مثَّ خطَّتياِح بكافوٍر  الشالر عليه يد 

  كما خطَّ الدجى ضوء الصباِح  بالبياض على سواٍد خطوطاً
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 وكان الرئيس أبو احلجاج يوسف بن سعد هو الَّذي نقلها منها واستأدبه لبنيه ملا كان عليه -لعبدون يف رحلته عن شاطبة إىل بلنسية و

من التصاون والعدالة، وأباح له اإلقراء، فكان يعلمهم العربية بالقصر فإذا انفصل عنهم علَّم الناس أيضاً مبسجد رحبة القاضي من 

  :  أن تويف يف التاريخ املتقدم ذكرهبلنسية، إىل

 أحد يب حني أقعدين الدهر ا  عن داٍر نبت يب ومل يقم سأرحل

إن جفاينَ صاحب اس صحبحافلٌ إن نبا قطر  ففي الن ويف األرض قطر  

 يف مستنقع املاء مصفر وباملكث  تر أنَّ املاَء باجلري أزرق أمل

 بنقص فيهم وهلا خسر شهيد  أهل بلدةأهِل الفضِل عن  ورحلةُ

    

ا وشر بالد اِهللا ما مل يكن  ا احلر على أن ال يستقر معني  

  : وقال

  بدهٍر غدا ذو النقِص فيه مؤمال  شييب أن ذا الفضل مبتلى وعجلَ

 احلر يشقَى واللئيم مموال ا  ومن نكِد الدنيا علي احلر أن يرى

 مِقالً أو غنياً مبخال جواداً  نعم املعتر عيناً إذا اعتفىي مىت

  ابن الجنان

  : حممد بن عبد الغين الفهري املعروف بابن اجلنان من أهل جيان، سكن مدينة فاس؛ وله

  لو يحسن القبح أو لو يقبح احلَسن  املشيب جنوم والشباب دجى قالوا

 شيبك ذي لو أنصف الزمن جنوم   الذوائِب عنكانَ أغناك يا ليلَ ما

  : وله أيضاً

 بكأٍس مل تِدرها يد الساقي سقاك  كلم كالسحر من غُنج أحداِق ملَن
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  على غري لباٍت ومن غري أعناِق  أر شعراً فصلَ السحر لؤلؤاً ومل

 الِقلظمآٍن وكرتاً إلم شراباً  نفَثاٍت للرصايفِّ رصفت ِسوى

  ابن غلنده

 الكاتب، من - بفتح الغني املعجمة وكسر الالم وسكون النون وضم الدال املهملة وبعدها هاء -أبو احلكم عبيد اهللا بن علي بن غَِلنده 

وكان يشارك يف فنون من الطب واألدب وغري . أهل سرقسطة، وسكن إشبيلية وتويف مبراكش سنة إحدى ومثانني ومخسمائة وقد أسن

  : ومن شعره. لك مع اخلط البارع واإلتقان لكلّ ما حياولذ

 من يسمو إليه الناظر وأجلَّ  يا خري من عِلق الفؤاد حيبِه

عجباً ألنك ملَء عينك نائم  ساهر كوأنا كما خيتار صد  

  : ومنه

 أفاد العزاُء تكرار آها لو  والبني قد أجد بصحيب آِه

  إن مطْلَ الغين ظلم تناهى   من غري عسٍريا لواةَ الديوِن

  : وقال وهو من لزومياته

ةً تكثَّردالعقِد من شرِف العقِد  من اإلخواِن للدهِر ع رفكثرةُ د  

القوِم وابدأ حبقِّه وعظِّم قِد فمن  صغريتبدأُ بالع كفَّيك يرصِخن 

  ابن طفيل

وكان طبيباً أديباً كتب لوايل غرناطة وقتاً، وتويف . فيل القيسي، من أهل برشانة من عمل املريةأبو بكر حممد بن عبد امللك بن ط

  : مبراكش سنة إحدى ومثانني ومخسمائة وحضر السلطان جنازته؛ وشعره يف غاية اجلودة وهو القائل

 حلَّ البكا فيها عقوده وقد  أتذكر إذ مسحت بفيك عيين

ورٍدبأنَّ ريقك ماء ذكرت   ه فقابلتاحلرارة بالربود 

  : وقال
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 فما بايل بقيت إذن حيا فقلت  يقولون يل ظمياُء أضحت عليلةً

 وال يعتري جسمي لعلَّتها فيا  مشس األرِض كاسفةَ السنا أتصبح

  طوى امليت روحي يف مالءِتِه طيا  ما طوى عني السقام وصالَها إذا

  : وقال

ماوقد نام أملَّتوهو إىل وادي العقيق من احلمى وأسرت   الرقيب 

داً وراحتجنت  إىل جنٍد فراح مبنعماٍن فأضحى منعما ومر 

 زال ذاك الترب باً مقسما فما  وجرت على ترِب احملصب ذيلَها

جاِل لطيبه تناقلُهانَ ميما وحيمله  أيدي الرأي الداري 

 سراها فيه لن يتكتما وأن  الم يِجنهاوملا رأت أن ال ظ

 شعاعاً يرجع الصبح معلما فأبدت  سرت عذبات الريط عن حر وجهها

  كشمس الضحى يعشى ا الطَّرف كلَّما  جتلِّيها حجاب مجاهلا فكان

 النير األمسى وإن كن بالسما هي  رأت زهر الكواكِب أنها وملا

جبوارهاأس بكت فُزها  فاً أن مل تما وأسعدجالغماِم فأس صوب 

 كالدر فذاً وتوأما فتنفضه  ميج القطر ريانُ بردها جتلَّت

 بلَّ ِسقْطُ الطّلِّ نوراً مكمما كما  عليها املاء فضل ثياا يضم

 ر تنسماالصبا بني العرا نسيم  ويفتق نضح الغيِث طيب عرفها

برقُها جلَت ضةَ منهما فلم  عن ثناياها وأومنجالد قأدر من ش 

 أدر وجداً أينا كانَ أسجما فلم  جفْن الغمام على البكا وساعدين
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 در الثغر أحلَى وأنظما فأبصرت  ونظَّم ِسمطَي ثغرها ووشاحها

    

 وقد أنعلْت أمخصها الفما ييد  تقول وقد ألْممت أطراف كمها

 صعباً أو يرخص مأْثَما يسهلُ  نشدتك ال يذْهب بك الشوق مذْهباً

  ولكن رأيت الصرب أوىف وأكرما  فأقصرت ال مستغنياً عن نواهلا

  : وهو القائل من قصيدة يف فتح قَفْصة سنة ست وأربعني وأُنِفذت إىل البالد

 حزب اِهللا أغلب غالِب وأصبح  تح الَّذي كانَ يرجتىانقضى الف وملا

 بإبطال الظنون الكواذب كفيلٌ  وعد من اِهللا صادق وأجنزنا

 مقاصدنا مشروحةً بالعواقب  التوفيق حتى تبينت وساعدنا

 ولبى األمر كلُّ جمانِب أيب  من عليا هالل بن عامر وأذعن

 يتركوا بالشرِق علْقة آيب ومل  سيم كما سرىإذا هب الن وهبوا

صغالفَالَ وهو واسع ي رضم ع  من كلِّ جانب وقد زمحوا اآلفاق 

 وِخضم البحِر بعض املذانب م  بسيطَ األرِض حلْقَةُ خاٍمت كأنَّ

غاِر لسلمنا ومديِه  على حكِم الصدوِم يف حال راغب يالر عظيم 

صريبالرؤيا وبني ضلوعه ح  مذعوٍر وزفرةُ راهب تنفُّس 

  وما ضمنت عنه ِفصاح القَواضب  من لساِن احلاِل أفصح خطْبة وعى

رن األرِض ِكفَّةَ حابٍل وأبصتحالب عليه  م اه يف كفوما ضر 

 عليكم من صدور الركائب وعجنا  بأعناِق اجلياد إليكم أشرنا
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 حلَّ فيها من ويلٍّ وصاحب مبن   قد بين اُهللا فضلهابقعٍة إىل

 بني الصبا واجلَنائب توافيهم  الصفوة األدنني منا حتيةٌ على

  : وقال

رَء دائي سألتوِدها العذِب املزاج  من املليحِة برِف بشبر  

 وتبهرين بأصناف اِحلجاج  زالت تقبلُ يف جفوين فما

 فلْيقَدم يف العالج لدائك  إن طَرفك كانَ أصالً وقالت

  ابن لبال

تويف ا سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، ضحى يوم الثالثاء الثاين لذي . أبو احلسن علي بن أمحد بن لَبال األميي القاضي، من أهل شريش

  .احلجة، ودفن يف اليوم املذكور

  : ومن قوله

 ما كانَ مسوداً من الشعِر فابيض   ِكبِرتقوس مني اجلسم عن ملَّا

دائرٍة جعلت ي نصفر  أمشي كأنبال وت مشي على األرض أو قوست  

  : وقال

 يا عمرو كُلُّه ِعبر والدهر  ظَهري املَشيب والِكبر قوس

  قوس هلا وهي يف يدي وتر  والعصا تدب معي كأنين

  : وقال

 أنَّ البدور تدور يف األغصاِن  حسب قبل رؤية وجههكنت أ ما

هغازلت هى بدا يلَ ثغرحت  هجاِن فحسبتراً على مرد 

 من ِعطْفَيِه غُصن الباِن عانقت  ليلٍة عانقته فكأنما كم
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 كاملهِر يلعب بني ِثني ِعنان  يطغى ويلعب حتت عقد سواِعِدي

  : وله

 احلسن حلَّةَ اخلفِر ألبسه  لَّةَ الضنا قمرح ألبسين

 حتت ملِة الشعِر ذؤابةً  أرسل من صدغه لعارِضِه

ٍد يفتررِر وعن  عن فضٍة وعن برأقاح نٍد وعن د 

  ابن مسلمة

  :  يقول أبو العباس اللصأبو احلسني حممد بن حممد بن مسلمة من أهل إشبيلية، ودار سلفه قُرطُبة، وكانَ مجيل الصورة يف صغره، وفيه

لوِب أبا  قليب بلحٍظ خلبتاحلسِني خ 

فِلم ى بلصالقلوِب  أمس وأنت لص  

  : تويف سنة مخس ومثانني ومخسمائة، وقال يف كري احلداد

 حترك آذنت بوِب فإذا  فيه الرياح سواكن ومنضٍد

 يئةَ املكروِبالتحرِك ه عند  على زفَراته كشحاً له يطوي

  أهدى له ما شئت من تذهيِب  الفحم إن عرضته وآلبنوس

درالً صمعخال منه مي حبيِب ومىت  احملب فخصر عطّلهت 

  : وله من قصيدة ميدح

 دمعك لن يفيد سؤاهلا فاستجِر  دارهم مبجيبٍة أطاللُها ما

كدارسةٌ سطا جبديدها أعيت  أشكالُهااجلديد فأش كر كلت 

ما بك لوعةٌ والدارألقاك يف ليل الشكوك ظالهلا  تلك وإن  
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 عليِك من الغمام ثقالُها هطلت  يا دار وادي الشطِّ من أعلى القُرى

 وهو من اجلياِد ِرعالُها والسرِب  بدوِحِك وهو خيطر من قناً عهدي

اِك هذي البيض وهي أوانسهاِت ا  ومبلقلوِب ِنبالُهايقصدن ح 

فرما نوإن صادوال ت صيددين  تلنا آجالَنا آجالُها ت 

 غَص بساقها خلخالُها لفَّاَء  من كلِّ سابغة الوشاح خريدٍة

  : منها

 مذانبها ورق ظاللُها سالت  أيام أرضِك ال يطري غرابها

  عمالُهاأليب سليمان اغتدت أ  واألمن فيها واملُىن فكأنها

  ابن ذمام

 - بفتح الالم والقاف وسكون النون وبعدها تاٌء ثالثةُ احلروف -من أهل لَقَنت : أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ِذماٍم، الكاتب املُرسي

 مردنيش، فكتب وكان يف أول أمره توجه إىل مراكش وتعلَّق خبدمة أيب الغمر هالل ابن األمري حممد بن. من عمل مرسية وسكن مالقة

  : إليه أبوه األستاذ أبو عبد اهللا مع رسالة يشعره اللّحاق به وقد رغب إليه فيه

احملقَّق ليا املَسريا  إىل احلضرِة الع اُهللا يلحق أملٌ إنْ شاءه 

 أركاناً هلا ويخلِّق يقبلُ  كعبةُ اآلمال طُوىب لطائٍف ا

 باٍب للهدى ليس يغلَق بساحِة  حلَهملن أمسى وقد حطَّ ر فطوىب

 الغراء حيث التأنق مبراكُش  ملن مل ينِظم الدهر مشلَه وتعساً

  : فراجعه برسالٍة يقول فيها

 للمعىن البديع موفَّق وذهنك  من بحر املعاِرِف تنفق بنانك

كه فنظمدون رالد أنفَس در   ِمسك كونثرقبعف يرالع بطي  
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للبالغة كلِّها وأنت ها  مليكورايات ختِفق من فوق رأِسك 

 عن سحٍر حالٍل وتنِطق تعبر  وِهللا ِبكْر بنت عشٍر زفَفْتها

ها جتلَّتسنح عارضأن ي وكيف  فجلَّت قوفيها للمعايل تأن 

 لبايل إليك التشوقفهيج ب  هو إالَّ أن فضضت ختامها وما

 ليت هذا البني مل يك يخلق ويا  ليت مر الشوِق مل تدِر طعمه فيا

فذاك ِل قاطعواصوهذا  للذَّاِت الت قمفر بنيلشمل األقر 

  : واقترح عليه أبو الغمر املذكور أن يعارض أربعةً من أشعار الغناء، أوهلا

صخش وقمرييخيُطُّ الشوِر على  ك يف ضطَّ زِر خزاوِد التعب 

  : فقال

ٍد ملكتعلَ ابِن سجظِري  الفضلَ يا نيف األكارِم من ن فما لك  

سامكاألعادي ح ودع الفقِري  حاسم مدع ذِْهبم ومالُك 

جهكى يف ظالٍم وونِري جتلَّى  إن تبدعن سنا قمٍر م 

 حبيت به ونوِر إلشراٍق  من مسى هالالًمساك  ِلذا

  : وثانيها

  ضمانٌ عليه أن يزور على بعِد  طيف أخر اللَّيل من هند أشاقك

  : فقال

ِة اخلدها اجلاري على صفحعمحكى د  ثريماٍن قد تساقطَ من ِعقِْد نج 

هلا ما بالُ دمِعِك جارياً فقلت  ِدِلما يف القلب م فقالتجن أمل الو 

 دمعي كان كالسيل يف املد يجفِّف  هليب ظلَّ بني جواحني ولوال
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 سوى وصِل موالنا هالٍل أيب سعِد  يطفئُ اجلَمر املضرم يف احلشا وما

  : وثالثُها

 مساً وأعرفُه قدا فأُنكره  أُعاِنق غُصن الباِن منها تعلُّالً

  : فقال

ِط صبابٍةيا هل شكتدا  ا تشكو لفَررىن بولوعِة وجٍد ألبستها الض  

 جمان الطَّلِّ إذْ بلَّلَ الوردا يريك  وقالت ودمع العِني يف ورِد خدها

  سقيم ضعيف ليس يحتِملُ الصدا  قمر ِرفْقاً على القلِب إنه أيا

 لَّذي حملته هدها هداكبعض ا  محلت شم اِجلبال من اهلوى فلو

  : ورابعها

 أضعاف ما قد جتنبا وعاوده  صحا القلب عن سلمى وعلِّق زينبا

  : فقال

  وهيجِت األحلانُ أشجانَ من صبا  نمِت األزهار واعتلَِّت الصبا إذا

تخالُها ودارداِم تللم كؤوس  ذَهناً ميبالِرقَِّة ما فيها لُج 

    

ُز ًةهالالً للمكارِم هز  الكريهِة والظُّبا كهز القنا يوم 

  ويف حالة اإلقْدام حيكي املُهلَّبا  حالِة اإلفضال يشبه حامتاً ففي

  : ومن شعره والرابع مضمن

 مل يكن جيري ببايل ِفراق  نومي وهيج يل خيايل نفى

يفِْض عا قبلَه يف خصاِل  ٍشوكنٍس وانتظاٍم واتوأُن 



 
ابن األبارتحفة القادم  63  

 البيِن تدىن الرحتاِل مطي  فشتتنا الِفراق وروعتنا

 ال خيار مع اللَّيايل ولكن  فلو نعطى اخليار ملا افترقْنا

  أبو بكر اليعمري

 أنشدين أبو عبد -دة ومهزا مضمونة  بالذال املعجمة وباؤها املوحدة مشد-أبو بكر حممد بن حممد بن حارث اليعمري من أهل أبذة 

  : أنشدنا أبو بكر املذكور لنفسه يهجو ابن مهشك: اهللا ابن الصفّار الضرير، قال

 من هم ومن شك ن  مهشك ضم من حريف

 أسى تبكي إلمرِتِه  الدين والدنيا فعني

وشقورة وكثرياً من أعمال غرب األندلس، كان عاتياً قاسياً، فكان هذا إبراهيم بن أمحد بن مهشك رومي األصل ملَك يف الفتنة جيان 

يعذّب خلق اهللا تعاىل بالتعليق والتحريق، وال يتناهى عن منكٍر فعلَه من رميهم باانيق، ودهدهتهم كاحلجارة من أعايل النيق، وصاهر 

  .ص رمحه اهللابن سعد وحالفه مثَّ إنه صار إىل الدعوة املهدية على يد الشيخ أيب حف

كيف حالك وما لقيت من ربك؟ فأنشده بيتني مل يسمعا قبلُ : وحكى ابن صاحب الصالة عن بعض الصاحلني أنه رآه يف النوم فقال له

  : ومها

  يصور اخللق يف األرحام كيف يشا  سره العيثُ يف الدنيا خبلقِه من من

 ميتطي مجر الغضا فُرشا لَّالًمغ  اليوم حزناً قبل سطوتِه فليحزِن

  ابن أيوب

من أهل دانية، وسكن بلَنسية، وويل ا األحكام، وكان له بعقد الشروط استقالل، : أبو احلجاج يوسف بن عبد اهللا بن أيوب الفهري

  .وتويف يف شعبان سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة

  : وأنشدين أبو الربيع ابن سامل، قال أنشدين لنفسه

  يطالعين وجه املُىن فيه سافرا  اُهللا إالَّ أن أفارق مرتالً أىب

 فما أغشاه إالَّ مسافرا مييناً  على األقداِر أال أحلَّه كأنَّ
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  : وقوله

جفوينَ أدمعا تذكرت لَّتصيفاً  فاعا مبرعلى عهد الشباِب وم 

  تفجعاعليها للمشوِق وهاجت  منازلُ حالت دونها غربةُ النوى

 والدجى قد آن أن يتقنعا هلا  وقد راقين والشمس تقضي حشاشةً

 على ساٍج من البحر مقِْلعا سفيناً  تألَّف سرب خلته وسطَ ِمذْنٍب

  : ومنها

 املهاري باألزمِة نزعا كمثل  ادى أُصيالناً إىل وكُناتِه

هلا داعي احلنِني وحثَّه إىل ت  دعاه لك السبيل فأسرعاحباب  

د مسعاه هنالك خائفمن حصبائِه ما توقعا توقّع  وسد 

  ابن رضا

  : أبو عمرو رضي بن رضا الكاتب من أهل مالقة، أنشد لبعضهم هذه القطعة وهي

  فقالوا عجيب عجيب عجيب  بعادي فأدنيتهم أرادوا

فقالوا  دمعي على وجنيت فأمهلت مريب مريب مريب 

  فقالوا غريب غريب غريب  يف احلي يا غربيت تفنادي

 فقالوا قريب قريب قريب  فقلت مىت الوصلُ يا ساديت

م فسلَّمت صب فقالوا  تسليم حبيب حبيب حبيب 

  : واستغربت مبالقة، فصنع يف ذلك مقامة تدلُّ على مكانه من األدب، وقال يعارضها

لناً نسبتعى ما يف اهلو  بذكري نسيب فقالوا نسيب 

ها طالباً وأغربتيف حب  غريب رضاها فقالوا غريب  
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التصايب فلبيته أهاب  وهبت مهيب فقالوا مهيب 

 فقالت كذيب كذيب لقيٍل  قد كُذبت فلم أخندع وكم

 فقالت أريب أريب وإرٍب  وإني لذو إربٍة أرابوا

 الت حبيب حبيبفق يقول  وطن مسعت منشداً عسى

  : وله أيضاً

 نسيب نسي يب النسيبا فقالت  التقينا نسيت النسيب وملا

  فقالت غريب غري يب غريبا  أينَ مغرى ا وحققت

تبغري امسِه كَن ين يب منيبا  عن حمبم فقالت منيب 

    : ومن شعره قوله

ِب العقيق بكيتوشوقاً لوادي  غراماً  بدمع كَذَوالعقيق 

 املصطفى أو عتيق حممد  عتيٍق ثوى تربه وبيٍت

 عنه مكانٌ سحيق عداينَ  ترب كمسٍك سحيٍق فللِه

يالفنيق بود سري إىل البيت نيقاً فنيق أجوب  لو سرت 

  عسى الرب األعلى يرى يب رفيق  ألعلى رفيٍق خالصاً فأبغي

د بن املوصلي بثغر بطليوس أن أبا عمرو هذا استشهد بدانية من نواحيها، وهو إذ ذاك يتولَّى الكتابةَ وحدثين أبو احلسني عبد اهللا بن حمم

  .لواليها بعد التسعني ومخسمائة

  ابن البراق
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لفتنة  املعروف بابن الرباق من أهل وادي آش، وخرج منها يف ا- بامليم الساكنة والدال املهملة -أبو القاسم حممد بن علي اهلَمداين 

فسكن مرسية وبلنسية وكتب ا احلديث ومسع من شيوخها مثَّ انصرف إىل بلده قبل التسعني ومخسمائة وبعد موت ابن سعد وتويف 

  : ومن قوله. هناك سنة ست وتسعني ومخسمائة

 املَذاكي عزةٌ وتشرف وعلى  من خلِل السحاب تشوف للفجر

ندسراِنِك سالد وشيفكأنَّ م  ففْروكأنَّ منضود األرائِك ر  

 أنَّ ا قياناً تعِزف فحسبت  سجعت هناك محائم ولربما

  : وقوله يف البس ثوٍب أصفر فوق أمحر

حبر رفتاخللِق عن سنا الفلِق لواحظَ  يب ذو حماسٍن ص 

تشتاقه شقتاحلدِق  أضلُعي وإن ر أحناءها منه أسهم 

عطفهي غٍةالتيهيف مصب   ثَّتهناك الشعاع يف األفِق ب 

مس عند األصيل قد لبستها  كالشحتت محرِة الشفِق صفرت 

  : ومن قوله يف مليح يلبس أطماراً، قاله ارجتاالً

 بني مستتٍر منها ومنكشِف ما  عاينته بني أطماٍر يزانُ ا

هكأن حببه س دارت والب  قمر منكشف ِففالبعضديف س عض  

  : وقوله

  ال حيسن الروض ما مل ينبِت الزهر  التحى وستسلو عنه قلت هلم قالوا

 هل تزحزح عن أجفانِه احلَور أو  التحى طرفه الساجي فأهجره هل

  ابن الفرس

لفرس املالكي، من أهل غرناطة وبيوتاا األصيلة؛ أبو حممد عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم بن أمحد اخلزرجي القاضي املعروف بابن ا

وحكى أيضاً أن أبا بكر . وحكى ابن الصرييف أن جده أبا القاسم مسع بغرناطة أول الدولة املرابطية على القاضي أيب األصبغ ابن سهل
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رحلة يف وقته؛ وذكر أنه من أهل بيت علم ابن جعفر القليعي واله قضاء املنكب فتقبله كارهاً، وكان فقيهاً حافظاً مربزاً وإليه كانت ال

  .غاب عن الصرييف من كان منهم بشارقة األشراف من عمل بلنسية: وجاللة بغرناطة قلت

مسع أبو حممد أباه وجده أبا القاسم وتفقه يف كتب أصول الدين والفقه وبرع وألف كتاباً يف أحكام القرآن من أحسن ما وضع يف 

  . قبل موته بقليل، وكسر الناس نعشه ملا مات، رابع مجادى اآلخرة سنة سبع وتسعني ومخسمائةذلك، واضطرب يف روايته

  : ومن شعره

 من رأى ميتاً يقولُ وخيرب يا  برأِس العلج عنه مخرباً بعثوا

 به بني املعاشِر منرب يسمو  به متن القناِة كواعٍظ فسما

  غصناً برأٍس يثمريا من رأى   قد أمثرته قناته وكأنه

  : ومنه قوله أيضاً

 نأٍي ليس فيه تالِق ولرب  إىل رأٍس نأى عن جسمه انظر

  من غري ِرجٍل ظاهٍر أو ساِق  له سور املدينِة جثَّةً أضحى

 متشوف من طاِق وكأنه  ذاك السور مقعد نزهٍة وكأنَّ

  : ومن شعره ويروى لغريه

 فال تشكي وأنت طبيب وأشكو  فال تلْوي وأنت قريب أأدعو

عرشمن تلك املصافاِة م وهيلَ  فهل شيب على ذاك اإلخاِء كثيب 

  : ومنه يف صدر رسالة

 يف ودكم نقتتلْ وحنن  بالنا متهماً ودنا ما

  أن يترك الظاهر للمحتملْ  مثلُ فقيٍه رأى كأنكم

  : ومنه يف خسوف القمر

تطَلَّع مل يشعر فاحتجبا   بناظرِهالبدر ى استوى ورأى النظّارحت  
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 استردت حياًء فوقها الطنبا مثَّ  ألقت رواق اخلدِر ناظرةً كاخلوِد

  : ويل يف ذلك

 التم ملاع الضياء ببدر  أمل تر للخسوف وكيف أودى

 مثَّ ردت يف غشاء أنارت  جالها الصقلُ حتى كمرآٍة

    

  : املعىن وإبقاء التشبيهويل فيه أيضاً بعكس 

 وجهاً دونه ذلك الصقْلُ تأملُ  املرآةَ وهي صقيلةٌ تناولِت

  وقد حدثَ القرطاس واستمع احلجلُ  تناهت أودعتها غشاَءها فلما

 منه ما أنار له قبلُ فأظلم  بدراً عاله خسوفه فشبهتها

  : ومن شعره ابن الفرس يف تفاحة

 شئت من طيٍب ينم لناشِق فما  ك نسيمهاوتفاحٍة يهدي إلي

  كوجنِة معشوٍق على خد عاشِق  تروقُك منها محرةٌ فوق صفرٍة

  : ومن شعره يف نارجنة وسط النهر

 مجٍر يف الرماِد تلوح شرارةُ  يف النهِر حتسب أنها ونارجنٍة

 مروحغُصن هناك  يهدا  هو إالَّ الروض أبدى شقيقَه وما

 يف رحى اهليجاء وهو جريح غدا  أو الدرع تضفو فوق أعطاِف فارٍس

 برٍق يف احليب تلوح عقيقةُ  وتبدو مرةً فكأنها تغيب

 جعلت تفشو به وتبوح وقد  حباب املاِء يكتم سرها كأنَّ
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اه فيها مجاعة منهم أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن وقال ابن الفرس هذه األبيات جبزيرة شقر، ويف رها أبصر تلك النارجنة، وجار

  : فتحون املخزومي فقال

  يف منظٍر غض البشاشِة يبهج  رميت مع العشي بنظرٍة ولقد

ر هصقيلٌ كاحلسام كأن  تتأرج روض هلنا نفحات 

 موشيٍة بيِد الغمامة تنسج  معاطفَه الصبا يف بردٍة تثين

 به وعبابه يتموج تطفو  وق صفاِئِه نارجنةٌف واملاُء

 ارِة كوكب يتوهج وسطَ  محراُء قانيةُ األدمي كأنها

  : وقال أبو املطرف ابن أيب بكر ابن سفيان املخزومي يف ذلك

 أزرٍق ينساب كاألرقَِم من  قد راقين حسنه ومنظٍر

هعندِممحراَء كال طافيةً  حيملُ نارجنٍة أبصرت 

تجودر نهتبا مالص ا ترمتي  ريح ملا انربت وهي  

 وفيه قطرةٌ من دِم هز  مهنداً مصلَتاً فخلته

  : وقال حممد بن إدريس املعروف بابن مرج كحل

 من األدب الصريح شيوخا ألفوا  كانت قنيصةَ فتيٍة وعشيٍة

 إىل الوقوِع فخوخااالحنناء  من  العنقاُء قد نصبوا هلا وكأنها

م فتجاذبوا مشلتهمآدا  ثاً ومصيخا سررور حمدالس 

قورةَ الطرِب اليت والورتقرأ س  نسيكمنسوخا ي منها ناسخ 

هربه نارجنةٌ والن تمن كانَ فيه منيخا فتيممت  قد طَفَح 

 قد فارقت بسعودها املرخيا  خلَلَ السماء كواكباً فتخاهلم
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 فجعلت أبيايت له تارخيا  ق العوائد يف السروِر ارهمخر

  : وقال عبد املنعم ابن الفرس أيضاً

 جنم يف ارِة سابح توقَّد  حتمر يف النهِر مثلما ونارجنٍة

  سريرةُ حب قد طوا جوانح  صدر الغديِر كأنها حتملها

  : ومن شعره

 نوٍر ومصفر وأمحره مبيض  قاراانظر إىل خضرٍة يف الزرع 

 والريح تطويه طوراً مثَّ تنشره  كثوِب وشٍي أجادته صوانعه

  : ومنه أيضاً

تالعبت زرٍع أم حبور بأمواجها أيدي الرياح النواسِم  أخامات  

 زنوٍج فر قدام هازِم كجيِش  أمام الريح وهي تسوقها تراها

أنشدنا أبو عبد اهللا ابن زرقون، أنشدنا أبو الفضل عياض لنفسه ارجتاالً، وقد نظر إىل زرع تتخلل : الربيع ابن سامل قالوأنشدنا أبو 

  : الشقر خضرته

  حتكي وقد ولَّت أمام الرياح  انظر إىل الزرع وخاماِتِه

 النعماِن فيها جراح شقائق  خضراَء مهزومةً كتيبةً

  ابن إدريس

وهو ممن مجع جتويد الشعر إىل حتبري النثر، مع سداد املقصد . وان بن إدريس التجييب، من أهل مرسية ويف نبيهات البيوتات اأبو حبر صف

زاد "يشتمل على رسائله وأشعاره، وما خوطب به وراجع عنه، و" بداهة املُتحفز وعجالة املستوفز"ومن تصانيفه كتاب . وسالمة املعتقد

 وتأليف يف أدباء األندلس مل يكمله، ومن أصحابنا من عثر على بعضه فحدث بكثرة ما -ذي عارضته ذا اموع  وهو الَّ-" املسافر

  .حشر فيه من الفوائد
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وتويف معتبطاً مل يبلغ األربعني سنة، وثكله أبوه اخلطيب أبو حيىي، وهو تولَّى الصالة عليه عند وفاته يف شوال سنة مثان وتسعني 

  .مائةومخس

  : أنشدين أبو البحر لنفسه: أنشدين األديب أبو حممد عبد اهللا بن علي الغافقي املرسي، قال

  فَهو على أنْ ميوت أو قَد  اهلوى قلبه وأوقَد أَمحى

 اُهللا ما تقلَّد قلَّده  عنه العذولُ ساٍل وقال

 غزاٍل ووجه فَرقد جيد  شادنٌ عليه وباللِّوى

 انتشى طرفُه فَعربد حني  مرريقُه خب علّله

 أَجفانه مؤيد فَجيش  ال تعجبوا الزام صربي

 عبد نعم عبده وأَزيد  له كالَّذي متنى أنا

 عليه اجلفاُء والصدْ ويل  علي امتثالُ أمٍر له

 فُؤادي على حممد صلَّى  بسملت عينه لقَتلي إن

  : أنشدنا صاحبنا األديب الكاتب أبو حبر لنفسه يتغزل ويصف ليلة أنس: بن سامل قالوأنشدنا احلافظ أبو الربيع ا

 مقصور على حركاِتِه والسحر  حسنه واحلسن بعض صفاِتِه يا

 لقال أكونُ ِمن هاالتِه أمالً  لو انَّ البدر قيل له اقترح بدراً

 ن من زهراتِهالصباح فكا حمل  ارتياح احلسن غصن أملد يعطي

 ما خطَّ مسك الصدغ من نوناتِه  ينقُط يف صحيفة خده واخلالُ

 كالشخص يف مرآتِه أبصرته  هاللُ اُألفق قابلَ وجهه وإذا

 رب ال تعتب على لَحظاته يا  بقلِب عِميده حلظاته عبثت

 يجعلهن من حسناتِه فاهللا  املآمث يف انتهاب نفوسنا ركب
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 دنا والبعد من عاداتِه حتى  ما زلت أخطُب للزماِن ِوصالَه

هر فيه لليلٍة فغفرتالد ترت  ذنبالَّتِه سعلى ما كانَ من ز 

 ليته لو دام يف غَفَالتِه يا  الزمان فِنلْت منه نظرةً غَفل

 من نفسي ومن وجناتِه نارين  واللَّيلُ يذكي حتته ضاجعته

 من غَزيل ومن كلماتِه مخرين  شعشع والعفاف ندمينان ِبتنا

 أحنو عليه من جميع جهاتِه  ضم البخيل ملاِلِه فضممته

 خشيت عليه من فَلتاتِه ظيب  يف ساعدي ألنه أوثقته

ر ساعداً والقلبصياتِه  يدعو أن يليفوز باآلمال يف ضم 

 يف عضدي طَوع ِسناته وامتد  إذا هام الكرى جبفوِنِه حتى

  فنفضت أيدي الطَّوِع من عزماته  عزم الغرام علي يف تقبيله

 مطوي على جمراتِه والقلب  عفايف أن أقبلَ ثَغره وأىب

ِهب اجلوانح غُلَّةً فاعجبواتِه يشكو  ملُلْتالظَّما واملاُء يف لَه 

  :  بن أمحد بن بقي اإلشبيلي، يف القصيدة املشهورة إذ يقولوسبقه ذا أبو بكر حيىي

  بني العذيِب وبني شطَّي بارِق  غزالٌ غازلته مقليت بأَيب

  : وله

  صدر الصبا غضبانَ عنك أِسف  أَِعذاره رفْقاً عليه فقد

 وكتبت الم أِلف فمحوتها  انربيت لنون وجنته كيف

 ال تلتفت بدر جىن فكُِسف  هي لعاشق فكأنها

  : وله يف وسيم أثَّرت الشمس يف وجنته
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ِه  الوجنات تحسب أنه ومعندم   صبغت برود الورد يف وجناِت

ِه فشِهدت  مثلَ اجلمالُ خبده متنبئاً  أنَّ اخلالَ من آياِت

حى نظرتالض مشس هها  إليه أختور دو وإياتن إياِتِهيف الن 

 شعاع النار يف مرآِتِه فبدا  أحشاؤها من زفرة فتوقَّدت

  : وله يف وسيم يلعب بسيٍف وخيوف به

 بعاديِة الضراغم عابثُ رشأٌ  وقد شام احلُسام مخوفاً قُلنا

  من سيِفِه أم ذاك طرف ثالثُ  سيفُه من طَرفه أم طَرفُه هل

  :  يف ماءوله يف آخر يرمي نارنجاً

  يروقنا طوراً وطوراً يروع  ذي غَنٍج دلُّه وشادٍن

 بالدم سرد الدروع كالطٍخ  بالنارنج يف ِبركٍة يقذف

ِه كأنها  يتلفها يف لُج حبِر الدموع  أكباد عشاِق

  : وله يف نارجنة

بمنها ر لتأً غريبا  نارجنٍة تأمشمنظراً رائعاً ون  

    

ماديف القَضيب وهي ر فغذَاها احليا فعادت هليبا  نشأت 

  : وله يف باكورة

 حتيتها بِعطِْف النادي فُو  حيتك ضاحكةً بنيةُ أيكٍة

  لبست حبكم الفَقد ثوب حداِد  ملَّا درت أنْ سوف تثكل أُمها

ها تنشقع البياِض كأنعن ثُغو قَليب  عن لُم مر ِوداديتبس 
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  : وله يف أَكُول

 سحب بالسرط منهمره كأنها  يلَ ال كانت طبائعه وصاحٍب

 يسبق فيه حلقُه بصره يكاد  أحس مبأكوٍل تقدمه إذا

وسى إذا انقلبتوما  كأنَّ فاه عصا م هحرمن الس مه إفكقدت 

  : وله من مفردات األبيات

  عداوةُ املاء مع الناِر  ٍةوبني أيب جمر بيين

  : وله

  ملا عدا جامع العيوب  أنه كانَ جزَء ِفقٍْه لو

  : وله

لَّيتمح يف احلكم يعتدلُ  زمناً لوال اعتدالكُم مل يكن يف حكمكم  

 أنتم يف طرِفِه كَحلُ وإنما  أنتم يف أنفه شمم فإنما

  : ومنها

 خرصاا من فوقها مقَلُ ألن  الوغى غزالًيرى اعتناق العوايل يف 

  : وله

 مل تنافق علي أجفاين إن  سر النوى يف ضمري كتماين

  رب طليٍق يشقَى به العاين  لقليب وليس يف بدين أبلى

  : وله

 النسيم على لواٍء أخضِر كف  والسرحةُ الغناُء قد قبضت ا

  يرمي على اآلفاِق رطْب اجلوهِر  شكلَ الغيم منخلُ فضٍة وكأنَّ

  : وله
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 قُلِّدت بآللِئ األنواِر قد  وكأنما أغصاا أجيادها

 إالَّ رمت بدراهِم األزهاِر  ما جاءها نفَس الصبا مستجدياً

  : وله

للقتيِل  من طرفه حبتفي أُولع يفالس هل يعجب  

 الرحيِلدعوةَ  فاخترعوا  باحلساِم قتلي يبوا

  ابن مسعدة

من أهل غرناطة، وويل اخلطبة جبامع قَصبتها، وكان من مشاهري الكتاب، : أبو بكر عبد الرمحن بن علي بن مسعدة العامري الكاتب

  : وتويف عن سن عالية، ودفن مستهل مجادى اآلخرة سنة ستمائة؛ فمن قوله مما كتب عنه إىل يزيد بن ِصقالب

 يحابر أَعيا الصناعا كرقْم  ضمرييأبا بكٍر ودادك من 

 فما يل ال أُضمنه الرقاعا  ابن الرقاع وأُم سلمى وأنسى

  لَحا يف احلب من كشف القناعا  وأكتم لوعيت ِحفظاً لشيٍب

 ال تألو انِقطاعا وباإلعراض  وخلةَ واصٍل بالذاِت تبغي

  به على البعد اطالعاقَنعت  وإن يك طيفُك الساري سهيالً

 خلَمسك تألم النفس الشعاعا  نفثةٌ يف ِعقد ِسحٍر وحسيب

سناً بقيتِن حيالقمر ناكفراعا وتعتقلُ  تالذَّوابلَ والي 

  .والبن ِصقالب مراجعة له على هذا

  ابن الشواش

 بالشينني املعجمتني والواو املشددة - بلنسية ويعرف بابن الشواش  من أهل- باجليم وامليمني -أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلُميمي 

  . مل أقف على تاريخ وفاته وقيل إنها قبل هذا املائة السابعة-
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أنشدين خايل لنفسه، وكان يقول إنه شهر بالنسبة إىل خاله ابن : أنشدين أبو بكر حممد بن احلاج أيب عامر حممد بن حسن الفهري، قال

  : ملشهور برباعة اخلطالشواش ا

قد ذَبلْ ورد يكبه اشتملْ بعذاٍر  خد 

أرقماً خالَه ِويه فاحتملْ جاَء  احلسنتي 

  وأرى الشامت اَألمل  احلاسد املىن بلَّغَ

  : وله بديهة يف باكورة ورد، وأنشدنيها أبو بكر

  فحِتِهفناب عن خد من أهوى ون  السرور بورٍد زان جملسنا متَّ

مبشبهه فاشرب وانعم هتى بزورِتِه لعلَّ  شبيهشرزورةَ ذا ب 

  : وله أيضاً

 من اد تكبو الريح فيها وتطلَح  حاز يف شرخ الشبيبة غايةً فَىت

  هي الدهر ذو احلالَني تسطو ومتنح  بني الناِس واجلوِد راحةً يصرف

  ابن نصير

إبراهيم بن أمحد بن نصري من أهل شوذَر عمل جيان، وسكن قُرطُبة وتويف مبالقة رابع احملرم سنة اثنتني وستمائة، أبو القاسم أمحد بن 

  .وكان من رجاالت األندلس

     : قال خياطب الكتاب مبراكش وهو عامل إشبيلية

سالم ادي الَّذي ما له ِندومن  على الن ظْم أشتاِت املعايل به عقدن 

 صقيالً دون حوزا احلد وقام  متشى احلكم يف جنباا سجايا

 عنها يصدر احللُّ والعقد بدائع  إذا خطبوا أو خوطبوا حفظت هلم

 هلم من غري مكرمٍة برد فليس  لُبس األجماد برداً لزينٍة وإن
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   السعدهي النيرات الزهر أطلعها  حوت منهم دار اخلالفِة أجنُماً

 نسيم الورِد ينبئين الورد وطيب  على عليائهم طيب ذكِرهم يدلّ

أحرز املُىن ظفرت فال  بعهٍد منهم إالَّ فوقه ذلك العهد رذُخ 

  .فراجعه عنهم احلكيم أبو بكر بن حيىي بن إبراهيم األصبحي املعروف باخلدوج

  : جوقال ابن نصري يرثي اخلطيب أبا علي احلسن بن حجا

 كانَ جاِمعها طراً بإمجاِع من  املكارم ملَّا أن نعى ناِع نعى

  من نشر ِذكٍْر ذكي العرِف ضواِع  وخلّد عمراً ال نفاذَ له مضى

هدادي وردالن هعإذا تناز  منه بأنواِع أتت هروايات 

  : وله

  رفٍد ويا صارمي حدرافدي ويا  هضبتي جمٍد ويا كَوكَبي سعِد أيا

 الدهِر يف حوباِئِه يد ذي حقِد من  فقد أودى احلطيم ومكِّنت غياثاً

  إىل منعٍة تريب على األبلق الفرِد  وأنى وهو يسند منكما وكيف

 يدع عبد احلق أيقن بالعضِد وإن  يدع يا عثمانُ أفرخ روعه فإن

 بات ما بني األساِود واُألسِد ولو   جفونهرضي الباِل ملَء ينام

  الجلياني

 من - باجليم والالم والياء آخر احلروف وبعد األلف نون وهاء -أبو الفضل عبد املنعم بن عمر الغساين، يعرف باجللياين، وجليانة 

 املظفر صالح الدين بن أيوب، وتويف سنة كان أديباً فاضالً طبيباً حاذقاً رحل من األندلس إىل املشرق ومدح امللك أبا. عمل وادي آش

  : ومن شعره. اثنتني وستمائة بدمشق

وأهونُ شخص فاضلٌ عند ظاِمل  شيٍء حكمةٌ عند جاهٍل فأخبس  
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 قرا إالَّ ألكِل املعاصِم يرى  زفَِّت احلسناُء للذئب مل يكن فلو

  : ومنه

  ضوينطوعهم إن شفَوا وإن أمر  عجباً من أحبابنا وانقيادي

 هواهم وحبذا إن رضوين يف  ما رضاهم إالَّ لسخِط سواهم

  : وله

 قرباً يف مرور السوانح وأزجر  لقياكم وإن شطَِّت النوى أؤمل

  وما الشوق إالَّ بعض نار اجلوانح  اشتياقي زند تذكاِر عهدكم ويذكي

  : ومنه

 تسمو وال ورعهلم مهةٌ  وما  نرى نفراً عند امللوِك سموا قالوا

 ظميت وهم يف اجلاِه قد كرعوا فلم  ذو مهٍَّة يف الفضِل عاليٍة وأنت

نفسي فم أَخضع كما خضعوا  باعوا نفوساً واشتروا مثناً فقلت وصنت  

ِه قد  يهانُ لفرِط النخوِة السبع وقد  يكرم القرد إعجاباً خبسِت

  : ومنه

 ين امللك بالسؤاِلب ألقى  بذلت وقتاً للطب كي ال

 نفسي بال ابتذاِل أصونَ  وكان وجه الصواِب يف أن

 من جانِب اعتداِل فخذه  بد للجسِم من قواٍم ال

ضاٍع واقربيف ات من الذلِّ يف املعايل  من العز واهرب  

ابن ِكسرى المالقي  

  : ومن قوله. ن ِكسرى، وتويف سنة ثالث أو أربع وستمائةأبو علي احلسن بن حممد بن علي األنصاري، من أهل مالقة ويعرف باب
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كين وملجأي إهليركونُ وما  أنت اهللا ر يل إىل خلٍق سواك 

م رأيتى سكوقبام عومن بعد احلراِك سكونُ  بين األي حراك  

 الَّذي ال بد منه يكونُ فإنَّ  بالَّذي قدرت تسليم عاٍمل رضى

هوقال يف ِطفل قبت وجنتله فامحر :  

 خديه ما أُميلحها جةُ  وا بأيب رائق الشباِب رنا

 يف وردٍة ألفْتحها أنفخ  كلَّما أُقبلُه كأنين

  : وقال

وخالق دسى تالور فاِضال  بنقصاٍن مجيع وَء ما تلقاه إن كنتفيا س  

 نسياً إذا كانَ كاِمالم ويترك  تر أن البدر يرقب ناقصاً أمل

  : وقال

 خلدونُ وجده  يا شاعراً يتسامى

 بأنك دونُ إالَّ  يكِف أنك خلٌّ مل

    

  : وتعرف بيخطّ الشوق" نزهة"أنشدنا أبو علي ابن ِكسرى يف راقصة امسها : وأنشدنا أبو احلسني ابن سراج قال

 كلِّ ما تأتيه حسن وحتْسني ففي  اختطُّ خيُطُّ الشوق يف القلِب شخصه

 أجل بعد الشني باعدها الشين فمن  تطيق الشني يف كل نطقها وليست

 أِلفاً حيناً وحيناً هي النونُ ترى  رقصت أبصرت كلَّ بديعة إذا

 لكي يوضح املعىن بيانٌ وتبيني  نزهةَ األبصار سميِت نزهةً فيا

  : ثالث مأخوذ من قول عبادة بن ماء السماءوالبيت ال
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 قبلَ اجلُفون أكماما تفتل  أن تقوم قُداما يعجبين

ها يف اعتداهلا أِلفا  كأنعند انعطافها الم ترجع  

  أبو عمران الميرتلي

إشبيلية، وكان ال يعدلُ به أحد من أهل أبو ِعمران موسى بن حسني بن عمران الزاهد، يعرف باِملريتلي، وأصله من ثغر ِمريتلة، وسكن 

إنَّ ": وملا احتضر ما زال يكرر. روى عنه ابن حوط اهللا. عصره صالحاً وعبادة مع تصرفه يف فنون األدب، وشعره يف الزهديات جمموع

  .تويف ليلة السبت مستهل مجادى األوىل سنة أربع وستمائة. ، إىل أن قبض"الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

  : أنشدين لنفسه من أبيات: شدين أبو سليمان ابن حوط اهللا، قالأن

 ذا أحوم وال أنزلُ وكم  كم أقولُ وال أفعلُ إىل

عوي وأزجررفْسي فال تفسي فال تقبلُ وأنصح  نن 

 وسوف وكم متطل بعلّ  ذا تعلل يل وحيها وكم

 واملوت ال يغفلُ وأغفُلُ  ذا أؤمل طولَ البقاُء وكم

 الرحيل أال فارحلوا منادي  كلِّ يوم ينادي بنا ويف

 وسبع أتت بعدها تعجلُ  بعد سبعني أرجو البقا أمن

 بنعشي وال أمهلُ يساق  كأنْ يب وشيكاً إىل مصرعي

 املقام ملا أنقلُ وطول  ليت شعري بعد السؤال فيا

  : ومن شعره

هتِجد اماألي ثقتاه وخانه  ما حالُ من أبلتوالبصر السمع  

  عني فحسبك مرأى العِني ال اخلرب  جياوب عنها من يسائلها حالٌ

 مسين ضرها فاهللا يل وزر أو  أخلقت جديت أو أذهبت جديت إن
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 الرجاُء وإن أودى يب الضرر هو  يل سوى اهللا من مولًى أؤملُه ما

  : وقوله

 ملنية آمالٌ تقويهامن ا  وإن كانت على وجٍل وللنفوِس

  والنفس تنشرها واملوت يطويها  يبسطها والدهر يقبضها فاملرُء

  : وقوله

بنا إملام كلِّ ثقيٍل قد أضر  والشيُء يزداد بعضهم يزيد  

 مع الساعاِت ترداد وللثقيل  ومن يِخف علينا ال يلم بنا

  : ووجد مكتوباً هذا البيت

  فنحن إذا ما خلونا صبونا   علينا الصباتعتنب فال

  : فنظم قوله عفا اهللا عنه

  لكيما يكونَ على احلق عونا  فقد نستجم بلغِو الكالم

 وأهلُ الفكاهة مهما خلونا  أولو اِجلد يف املبتدا وحنن

 العفو عما لغونا ونسأله  اهللا يف ِإثر ذا ونستغفر

  ابن محفوظ

ومن . ن حمفوظ بن مرعي، الشريف من أهل بلنسية ومن ولد طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديقأبو املعايل ماجد ب

  : شعره

 إالَّ على ملياَء عذايل أَطعت  القلب عن حب ذاِت اخلاِل باخلاِل ما

ٍط جباريٍة أهيمححوراَء تعطو جبيٍد غِري معطاِل  منها على ش 

  والرقِص يف مائِس األعطاف مياِل   والروض يف أَرٍجيف بلٍَج كالصبح
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  : ومنها

 وبٍل كرِمي الودِق هطَّال بكلِّ  من غوادي املُزِن سائلةٌ غادية

 الغيلَ يف خرباَء ممحال وتنبت  الغيلَ يف بيداَء مجهلٍَة تفَجر

  لمن واصٍب معلماٍت غري أغفا  تغادر أغفالَ التالِع ا حتى

  : ومن قوله

 ِببرٍض من اآلمال أو ثَمِد تقنع  ِرِد ارةَ راً إن ظمئت وال

 هذا قياس غري مطّرد فإنَّ  تقلْ ليس يل ذات أسود ا وال

 من خطٍَّة األحكام يف صدد وليس  الفالينّ مستقضى بشاطبٍة هذا

  اِء ما يطفو من الزبديسمو على امل  ال غرو أن يسمو الرذلُ اخليار كما

    

به أحد ِد والصقر  ال يرتضي خطّة نيطتراٍد مع الصليس بصي 

 القضاء مبحبوٍب إىل أحِد ليس  ضره وهو قاٍض أن يالم وأن ما

  من احلضيِض وردوا العير للوتِد  عن رتبٍة قدمتموه هلا حطُّوه

  ابن عبد ربه

كاتب، سكن مالقة وكتب لواليها حينئذ املعروف باملنتظر، مثَّ ويل عمالة جيان سنة أربع وستمائة، وكناه أبو عمرو حممد بن عبد ربه ال

  : أبو بكر ابن ِصقالب يف بعض ما خاطبه به أبا عبد اهللا؛ وهو القائل

 دموعي بني سح وتسكاِب وجفَّت  زماين بني عتٍب وإعتاب تقضى

 بعيين أن تكف وأَوىل يب فأولَى  بعيين أن ترى غري غادر وطال

  ذوي مهم يف املعلُواِت وأحساِب  ليت شعري هل أرى مثلَ فتيٍة أال
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 أبا بكٍر يزيد بن ِصقالب فيمم  إذا شئت أن تلقى فتى ليس دوم

  : ومن شعره ويروى لبعض األمراء

 ِرمن الربق أو مسر من السم بيض  الرياض وبني اجلو معترك بني

ماء رمتالس ها كفقوس تِر  إن أوتردنبالً من املُزن يف صاٍف من الغ  

 احملارب فيها غاية الظَّفَِر نفع  فاعجب حلرب ِسجال مل تِثر ضرراً

 الربيع وقَتالها من الثمِر وشي  فتح الشقائق جرحاها ومغنمها

 هر واهتزت قنا الشجِرالن تدرع  هذا إذا هبت طالئعها ألجل

  : هذا يشبه قول ابن عبادة القزاز األندلسي وقيل لغريه

 كانَ أحسنه لو كانَ يلتقطُ ما  ألؤلؤ دمع هذا الغيِث أم نقَطُ

 وظُبى يف اجلو تخترطُ قَعاِقع  السحاِب وبني الربِق ملحمةٌ بني

يحدةً والرالعبري مباء الورد خيتلطُ مثلَ  حتملُ أنفاساً مصع 

 كما تنشر بعد الطية البسطُ  والروض ينشر من ألوانه زهراً

  : كتب إليه ابن صقالب مع نثر

وهو ميني ذِْريى العأما واهلو  عليه من الطرف الكحيل أمني 

  وملَّا ترعين احلرب وهي زبونُ  خضت مقداماً حشا كلِّ فَيلٍق لقد

 حاد منخوب الفؤاِد طعني كما  حاد عن لُقيا كتاِبك خاطري وقد

 كلِّ حرٍف غارةٌ وكمني ويف  كلِّ صدٍر منك صدر كتيبٍة أيف

ومعناه  لفٍظ منك ذاب حنافةً عجبت مسني ما أردت ضخم 
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همن هذين أن بيان نونُ حياةٌ  وأعجبى ومألرباِب اهلو 

زمحت مىبه يف غُنجها مقَلَ الد  النفث كيف يكونُ وعلَّمت رِسح 

  : فأجاب ابن عبد ربه

 ترى حياً ففيه كمني وحيثُ  راكباً إنَّ الطَّريق ميني أيا

 وقليب باللّحاظ طعني نجوت  وإن أفلت منهم فإمنا وإني

  وإن كانَ يف تلك اللّحاظ منونُ  حياةُ النفس بني حلاظها عيونٌ

 يوماً واحلديثُ شجونُ حديثك  منها بالنفوس وقد جرى لَقوأع

 لنفِس السحر كُن فيكونُ تقولُ  سطور كهاتيك اللّحاظ بعينها

 بالغاِت الرجاِل فنونُ بأن  كنت أدري قبل فن جته وما

  ابن شطريه

وسكون الطاء املهملة وكسر الراء وفتح الياء آخر احلروف  بفتح الشني املعجمة -أبو جعفر أمحد بن عبد الرمحن املعروف بابن شطِْريه 

من أهل قُرطُبة وأحد تالميذ األستاذ أيب جعفر ابن حيىي احلمريي، وتويف يف .  هكذا وجدته مقيداً يف نسخة موثوق ا-وبعدها هاء 

  :  بن علي القرطيب القاضي صاحبنا، وأنشدين لهحياته مختضراً مبرسى قُرطُبة عند وصوله إليها من مراكش، قاله يل أبو العباس أمحد

 عِلمت أنَّ الفراق أليم أما  ظَلَمت يوم الوداِع ظَلوم لقد

هوجهلفانَ ش وغادرِت املشتاق  صحيح العزاَء سقيم ولكن 

 خلدي يسمو وفيه يسيم إىل  مساٍء أو غزالُ سماوٍة ِهاللُ

  .ألبيات وحكى عنه أنه كان شاعراً جميداًومل يكن عنده عنه غري هذه ا

  ابن طالب
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أبو عبد اهللا حممد بن طالب الكاتب من أهل مالقة، وكتب لواليها أيب عامر ابن حسون، صادف مجعاً من العرب يف بعض متوجهاته 

    : له من قصيدة يرثي أبا القاسم ابن نصري. فقتلوه، رمحه اهللا

صربوِد أنأم عن مساٍح وج  جوِد نصريإىل عدٍم من و 

 فأودى بسيدهم واملَسوِد  لقد عدل املوت بني الورى

ففيم السلو شيِد وما  العويل وعمديِل وما للنلله 

  وما شأنُ صخٍر وبنت الشريِد  الغواين وأين الصريع وأين

 املوت منه كحبِل الوريِد من  يسيغُ لذيذ الورود وكيف

  : منها

 وِمن كِلِم الفخِر بيت القصيِد  العلى كانَ حرف الروي لبيِت

 الصفاء وشيِب الوليِد وشوِب  نعيه بشتاِت النظام دعا

 فما القصد إفراد ذاك الفريِد  أرض صونيِه شحاً به فيا

تلى يف الصعيِد  ولوال األمانةَ ما أُوِدعسريرةُ معىن الع  

 الدمع نشر البروِد ونشره  ي السجلِّطواه الضمري كط

 منه مكانَ السجوِد نقبل  طُفنا به راكعني عشيةَ

  ابن شكيل الصدفي

 الصديف - بفتح الشني املعجمة وكسر الكاف وسكون الياء آخر احلروف وبعدها الم -أبو العباس أمحد بن يعيش بن علي بن شكيل 

لفحول، مع نزاهة ومروءة سابغة الذيول، وله ديوان شعر وقفت عليه، وختريت منه ما نسبته إليه، أحد شعرائها ا. من أهل شريش

 -وله يف مقتل أيب قصبة اخلارج يف جزولة سنة مثان وتسعني ومخسمائة، وفيها افتتحت جزيرة منورقَة . وتويف معتبطاً سنة مخس وستمائة

  :  من قصيدة أوهلا-بالنون 
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 حربِه وأزالَ السحر بالغلَبه من  ى أبو قَصبهأطفأ ما أذك اهللا

على عجٍل أمر يدعوه  اخلليفِة وافاه ملا اغتره كذبه للحق 

 األمِر أنَّ احلق قد غلبه فجملةُ  فمن أراد سؤاالً عن قضيته

  صدر القناِة مكانَ الصدِر والرقبه  شفى النفس أنْ واىف امته لقد

عادت   مجاحاً يف ضاللتهملا استمر عليه جلاماً تلكم القصبه 

 يقرب من ناِر الوغى حطبه ملا  عصاه اليت غر األنام ا كانت

 الرباعةَ لألقالِم منتسبه أنَّ  خجلةَ القلِم احملمود إذ ذكروا يا

ِه أطلَّ  احلياِء ويلحى قومه اخللبه من  يعثر يف أذياِل ِمشيِت

 ولني وأضحى حائن العصبه ملَّا  ته مشاتات السيوِف بهأحزن قد

 يردع الدرع حديه وال اليلَبه ال  من حساٍم لدى اهليجاِء منصلٍت كم

ِه ينهلُّ  مزناً بأعلى مزنه سكبه كأن  قطر املنايا من مضارِب

 كف النسيم إذا ما ميلوا شطبه  اجلدول السيال جيذبه كأنه

  : ال من قصيدةوق

 باحلمِد والذكرى نوشعها وحنن  العدلَ أبراداً مفوفةً ألبستنا

 حجةُ صدٍق ليس يدفعها وتلك  ذُم الزمانُ فأبداكم لنحمده

كما وشق خفاياه فلحت بجقعها  حرعن جبهِة الغراء ب ينشق  

  : وقال يف محام

 أُلبست ساحاته ديباجا قد  تلهي العيونَ رقومه فكأنها
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 الغضا والوابلَ الثجاجا نار  أضداده فترى ا جمموعةٌ

 بذاك العاشق املهتاجا حيكي  منسكب الدموِع كأنما حران

تِحيبه وثار عجاجا  بسيطةُ أرضه من مرمٍر د فجرى الزجاج  

ما وجلتماَء وإنه الستمساو  علَتج رات زجاجامكانَ الني 

 فترى هلا السمك املكلَّل تاجا  على عمٍد جلني عرائساً قامت

  : وقال يف سوسنة أُودعت شقيقةً

 قانيةَ البرِد شقيقةً  بيضاُء قد أُودعت سوسنةٌ

  كالربقِع انشق عن اخلد  ينشق عن أمحٍر أبيضها

  : وقال أيضاً

  له كُنهليس لغريه  يف نفسه فاتن مفتِتٍن

 السحر بِه عنه فانعكس  على مرآِتِه حلظه جالَ

 من عرٍق لؤلؤها منه  احلمام يف حليٍة أبرزه

 يسلْين أحد من هو فال  حييا به الوجد وذاك امسه

 مثله يا بدر أو كُنه كن  قد قلت للبدِر امتحاناً له

  : وله

اسبين الن اقلِم والعشيف أعظم احلرب من أَخبار من عشقوا  هميف الس  

 شهدت وغًى أنصارها احلدق حتى  موقٍف للوغى صعٍب سلمت به كم

  ابن مطرف
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  : من شعره. أبو احلسن مطرف بن مطرف، من أهل غرناطة

  أمسيت فيه حليف اُألسِد واألجِم  ومهمٍه كمدى اآلماِل متسٍع

ظالٍم كاد يكتمين فخضت مكتتم  حبر يف سر ين خربكأن 

  : منها يف املديح

 قد قعدت للسفِْر مل تقم بيضاَء  حصن ينبول لإلسالم أي يٍد يف

 تدبري منتصٍر هللا منتقم  أحنى على البيد حمزوم املشلِّ بدا

 الثغوِر مبعسوٍل وال شبم من  الثغور فلم ينهج على ظمأ حلَّ

  : هذا من قول أيب متام

  برد الثغور وعن سلساهلا احلَصِب  ر الثغور املستطابة عنح عداك

  : رجع

 رميٍة بفؤاد الشرِك مل ترم من  واللَّيل يدعو فرقَه ِفرقاً وبات

 من جهة النعمى إىل الشام مييلُ  ومهد األرض حتى كاد قاطبها

  على السروج فأغنتهم عن احلزم  بأضلعها األفخاذَ والتصقت شدوا

  : هذا من قول أيب الطيب

 أفخاذهم هلا حزم فإن  أو ركبوا اخليلَ غري مسرجٍة

  : رجع

 النفوس مبفلوٍل ومنحطم من  حيث املنايا شهود تقتضي علناً

مبتسم بكلِّ  تقرع بأساً يف معاقدها واهلام باٍك دماً يف كف 

  : ومن شعره أيضاً



 
ابن األبارتحفة القادم  89  

   يصنعحمكمةً يف كلِّ ما  للهوى إن له آيةً يا

  بكى هلا من طَرٍف أدمع  شبها يف طَرٍف لوعةً إن

 وهو جبفين دميةٌ تهمع  لقليب شرر حمرق فهو

  : من قول أيب احلسني ابن سراج

 طرفا غُصٍن أخضر مها  فؤادي وجفين معاً كأنَّ

 من جانٍب آخر تقطَّر  إذا اضطرم النار يف جانٍب

  : وله

 وصورا من أحسن الصور قدماً  فؤاد احمببٍة هام ال وكم

  شقت على النصف كانت شقة القمر  البدر يف تدويرها فإذا كأنها

  : وقال يف سهل بن مالك

 واللَّيلُ ليلُ حاطب  سهالً فقالوا وصفوا

  والفتى سهلٌ سهيلُ  العلم الثريا إنما

  : فقال سهل راداً عليه

 عمري حسدوهل أي  سهالً فقلنا حسدوا

 وجدوه وكبرياً  صغروا االسم افتراًء

  : ورد عليه ابن مرج الكحل

 حقّاً سهيلُ فأنا  دعوين بسهيٍل إن

 بين الزنيِة ويلُ يا  قد دهاكم من طلوعي

  : أشار إىل قول أيب الطيب
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م وأنا سهيلٌ وتنكرمبوِت أوالد الزناء  مو طلعت  

  : هومن شعر مطرف وهي من غُرر

  وأتى احملدثون مثلي فزادوا  سنها مجيلٌ قدمياً سنةٌ

  ابن عذرة

من أهل اجلزيرة اخلضراء، صدر يف نبهائها، وكان خطيباً مفوهاً، تويف سنة : أبو القاسم عبد الرمحن بن عمر بن عذرة األنصاري القاضي

  .ست وستمائة

أبو بكر وأبو احلكم عبد : كم الكاتب أنه وقف على قرب أبيه أيب حفص، ومعه أخواهحدثين ابن أخيه أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب احل

  : الرحيم، فقال أبو القاسم

  رب العباِد ورب اجلُوِد والكَرِم  أيها الواقف استغفر ملُودِعِه يا

  : وقال أبو بكر

 ِمنفسك إحدى هذه الرم وعد  واحذر هجوم املنايا واستعد هلا

  : وقال أبو احلكم

  فكم أبادت وكم أفنت من اُألمِم  وال تغرنك الدنيا وزينتها

  : وهي طويلة ومنها

  مبا عِملْت فخفف من موقِف الندم  بأنك مسؤول ومرن واعلم

  ابن سفر

ا يكتبونه بالصاد، وكان بإشبيلية وهو من ناحية املرية، قال أبو احلسني أو أبو عبد اهللا حممد بن سفَر األديب منسوب إىل جده، وأصحابن

  : يف املد واجلزر بوادي إشبيلية وأبدع يف ما اخترع

قميصه شق عليه جيب النسيم  هه يطلب ثارمن شطَّي فانساب  

احلمام بأيكها وتضاحكت قرءاً  وزه همن احلياء إزار فضم 
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  : وقال أيضاً

فتيٍةلو شاهدت قعيناك زور   هراحرور مالس ج م أبدى  

 ميد لكأس راٍح راحه كلٌّ  استداروا حتت ظلّ ِشراعه وقد

 احلنانَ على بنيه جناحه مد  خوف العواصف طائراً حلِسبته

  النجاري

  .أبو زيد عبد الرمحن املعروف بالنجاري

  : له

 كنت أرجوك مع اِهللا قد  قد صرت أرجو اهللا ِمن بعدما

    

  ما يغفلُ اهللا عن الالَّهي  الهياً يلهو بكلِّ الورى يا

أنشدين أبو زيد هذا ببياسة، وحكى أنه خرج مع أيب حبر صفوان مبرسية يطوفان على : وأنشدين أبو احلجاج ابن إبراهيم بتونس قال

  : نجاريضفة رها، فوقفا على الدوالب املالصق للقصر، فقال ال

  وما كلُّ من يبكي إذا ما بكى يسلي  تبكي فيسلي بكاؤها وباكيٍة

  : فقال أبو حبر

  يثري سروراً يف جوانح ذي خبِل  بكاها من سروٍر فدمعها كأنَّ

  : فقال النجاري

  سريعاً وإن كانت تدور على ِرسل  عجبا ينهلُّ واكف دمعها فيا

  : فقال أبو حبر

  سريعاً وتمشي يف السماِء على مهِل  لسحاب الغر ترسلُ دمعهاا كذاك

  : فقال النجاري
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  فخيلتها من عربة الصب تستملي  منها املاُء من كلِّ جانٍب تسلسلَ

  : فقال أبو حبر

  إليها فلم تكتم وضاقت عن احلمِل  كأنَّ السحاب الغر ألقت بسرها

  ي اإلشبيليالبكْر

قدم على شرق األندلس يف أول هذه املائة . أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عمار البكري من أهل إشبيلية، ومن أقارب أيب عبيد البكري

  : ومن شعره. ومسع منه ببلنسية بعض شعره شيخنا القاضي أبو اخلطاب ابن واجب مثَّ عاد إىل بلده وبه تويف. السابعة

لَّتعلى ا سِر  ألعداِء منه صوارمومٍة عن قيصر مناِسب قطعت  

الفضاُء حبمِلها وكتائب ِر  ضاقيةٌ ِمن ِحما ملتون برئت 

  : وأول هذه األبيات

الح ملبصِر طلعت مفيِس اجلوهِر  كبدِر التعن ن غيداُء تبسم 

دامٍة وتنفَّستم فكأنَّ نفح  ها مبسٍك أذْف ِشيبتِرروائح 

ٍم عجبتاملَحجِر  لراميِة القلوب بأسه من ِقِسي قفَوأبداً ت 

فقابلت باحالص كما وضح سفرت  ِر بدرر أرٍض نيماِء ببدالس 

  : ومنه

  لزياريت تمشي على استحياِء  بساحرِة اجلفون وقد أتت أهالً

خافت ا فتلفَّعتشايونَ وع  حذَر رِة الظَّلماِءالرقيب ببد 

 وهن كواكب اجلَوزاِء قمر  بني ِلداا فكأنها وأتتك

  : وقال يف أعور غَمت حدقته السليمة حمرةٌ إالَّ يسري بياٍض كاخلطِّ الدائر ا؛ وقاله ارجتاالً

  ال تعرف السهد من الغمِض  تر عيين مثلَ عٍني غدت مل
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هر بتفري فازتالد قهايد  بيضوم سودمن كلِّ م 

 ناكسةَ الرأس إىل األرِض  وأبقِت األيام أُختاً هلا

 طُوقت بالسوسِن الغض قد  من حمرٍة وردةٌ كأنها

  : وقال يف صديق كان يداجيه

 تصنع مظلوٍم يِذلُّ لظاِمل  ِحقداً ويف حركاته ومستبطٍن

 والحظَين خوفاً بطرٍف مساِمل  إليناسي ِحبيلِة فاتٍك تصدى

راألراقِم  عن كشِف العداوة جاهداً تست هموض ديف الر كما كمنت  

  : ومن شعره يصف إشبيلية من قصيدة

 وحقِّك منها آيةً عجبا تبصر  فديتك طرفاً يف حماسِنها أجلْ

 لَّهبامصانع حتملُ األنداَء وال  تكنفه من جانبيه معاً قُطر

هرعلى ز جر ا  الوجوه كأنَّ البدرذَبا حيطاالبيِض من أنواِرِه ع 

 منه الصبا هنديةً قُضبا ز  كاجلو راق العني بهجته والنهر

تراه ٍة حيناً فإنْ طلعتبا  من فضذَه هحى أبصرتالض عليه مشس  

  مساًء يرينا يف الدجى شهباأمسى   وراق فلوال أنه نهر صفا

 زرقاُء حتسب فيها زهرها حببا  اجلو مرآةٌ به صقلت كأنما

 الشمس يف حافاا طُنبا ومدِت  روضةُ احلَزِن حلَّى القطر لَبتها ما

 احلسِن يف أرجاِئِه طَربا حدائق  بأج مرأًى منه إنْ رقصت يوماً
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نسب "ني اخلطيب أيب الربيع ابن سامل مكاتبات، ووجه إليه الكتاب خماطبة ومراجعة يف استدعاء كتاب البالذري وكانت بينه وب

  .فجاوبه أبو الربيع بأبيات" األشراف

  : ومن أبيات البكري

  قد راق منظرها وطاب ثناها  إيلَّ أبا الربيع صحيفةً ابعثْ

 صبو إىل رؤياهات فنفوسنا  تِصخ أمساعنا حلديثها مهما

    

 يذكِّرك الردى مثْواها رمماً  أضحت حتدثُ عن أُناٍس أصبحوا

ٍة أَظِْفرِضنصاها كيمني  يدي منها بِعلِْق مبع موسى أُظفرت 

 عن عني النيب عماها فأزاح  كالقميِص أتى النيب مبشراً أو

  : فأجاب أبو الربيع بأبياٍت منها

 نضرةَ أُنسِه وثَناها وأعاد   النفِس املَشوِق مناهاإىل أهدى

 نظائر فاقِت األشباها حيوي  ِطرس أتى واد بعض حداِتِه

 طابت مذاقتها وطاب شذاها  ا ودي سالفاً مزةً حيى

  : ومنها

 العال آحادها وثُناها سمِت  تبغي احلديثَ عن األىل درجت على

 املساعي يف الورى أحياها حسن  السنونَ حياتها لكنما طوِت

 الكراِم وقد سبقت مداها ِسير  راعي خلٍة مستدعياً لبيك

 وافقت بك رميةٌ مرماها بل  يعدك التوفيق فيما رمته مل

سري هما استنطقت ِد اليت ترعاها عن  األوائِل خريِة انس 
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 منه قبلةً ترضاها تعتام  انفراٍد دفتراجلليس على  نعم

 يعاين خلَّةً أخفاها ومىت  مفشياً سر الصديِق ولو جفا ال

 يقن احليا وتناهى إقصاءه  إذا أدنيته ومىت تشأ يدنو

 األماين حسنه وكفاها حسب  كما أحببت ِعلْق مِضنٍة خذه

  .لكتابوهي أبيات طويلة؛ فوجه إليه أبو الربيع با

يف أبياته بظاء مثَّ إنه تذكَّر ذلك بعد إنفاذها فكتب إىل أيب الربيع ابن " املَِضنة: "وكان أبو حممد قد كتب قوله: قال الشيخ أبو الربيع

  : سامل

  قَلَمي فأصبح بالصواب ضنينا  قلْ للفقيه أيب الربيع وقد جرى

رشٍة ابِضنظاَء كلِّ م ه كفِّي فاستحال ظَنيناشا  بفضلكلَت 

  : فكتب إليه

  ليس الصديق على الصديِق ضنينا  حسن بإخواِن الصفاِء ظُنونا

 تلفى بالصواِب ضنينا حاشاك  دار يف خلَدي سوى غَلٍَط جرى ما

 أتت حتى بشرت النونا ملَّا  بشرت مشال كلِّ مِضنٍة ولقد

  : أنشدين أبو حممد ابن عمار مبرسية يف البس ثوٍب أصفر: مد عبد اهللا بن عبد الرمحن األزدي بتونس، قالوأنشدين أبو حم

لعيين نار ين كالمها  لقليب نوريقادين ِلح 

تٍرب أُلِْبس زين  للحسِن ثوبزين ي أي مرآه 

  قميص تٍرب على جلني  تنكروه فغري ِبدٍع ال

  ابن أبي قُوة
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  .حلسن علي بن أمحد أيب قُوة األزدي، من أهل دانية، سكن مراكش، وا تويف سنة مثان وستمائةأبو ا

  : وله قصيدة يهنئ فيها بفتح قَفْصة، منها يف املهنى قوله

غالب كخمذولُ عند  فصلُ القضيِة أنَّ حزب مهالكفاِح وحزب 

هملْ ذكَّرتساحلساِب فلم ي خلليِل خليلُهناك عن ا منهم  يوم 

  : منها

على البغاِث تصول  الفريسةَ وهي منه مبخلٍب ترك إنَّ الصقور  

الصفر بني ضلوعه كتبت يرى يف سفكه التأويل سطراً  يراع 

 جفن بالسرور كحيل والدين  ثغر بالبشائر باسم فالثغر

  : ومنها

دى ادوالبسالةُ والن يشهد  ك لإلما واحللمم سليلأن 

 اإلسالم وهو عليل وشفيتم  اإلميان بعد مماتِه أحييتم

  مل يعرِف التحرمي والتحليل  بيانكم ونور هداكم لوال

  : وقال يرثي أبا القاسم ابن حبيش اخلطيب بقوله

 عيونٌ بعدها وعيونُ طُمست  سرحةَ العلم اليت ملا ذوت يا

 مل تعاوده لياٍل جونُ من  ما كنت إالَّ الشمس يجهلُ قدرها

 املصائِب ما عداك ونُ كلُّ  إيٍه مثالَ الطالبني وظلَّهم

  : ومنها

 لتشغف فيك حور ِعني إالَّ  أيها الروح املقدس مل تِفظْ يا

  جلميع أشتاِت العلوِم ضمني  ِهللا نعشك يوم محلك إنه
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 من بعده هارونُ وثناءه  موسى يناجي ربه فكأنه

  : ومنها

 فلها عليه زفرةٌ وأنني  املنابر باكيات بعده هذي

  عيدانها قد عدنَ وهي غُصون  طَربت به حتى ترى ولطاملا

    

  كالسيف فيه مع املضاِء اللني  يف حق رفيق بالورى غضبانُ

  ابن بدرون

يف شرح " كمامة الزهر وصدفة الدرر"هل ِشلْب، ويكىن أبا احلسني؛ وهو مؤلف أبو القاسم عبد امللك بن بدرون احلضرمي، من أ

  .قصيدة أيب حممد ابن عبدون اليابري اليت يرثي ا املتوكل

  : وله

 أَِنفوا دون اللُّحود لُحود وإن  األعادي منك أنَّ سروجهم ليهِن

  ك جيدوإن رفعوا رأساً فرحم  وضعوا كفّاً فسيفُك ساعد فإنْ

  الكانمي

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن شكلة الذكواين الكامني، وزادين أبو عبد اهللا الصفار أنه سلمي ذكواين من قرية من قرى السودان بكامن 

ش وأقرأ  وكان لونه غربيباً، وأمره غريباً، قدم على املغرب قبل الستمائة، وسكن مراك- وكامن بلد مما يلي صعيد مصر -تسمى بلمة 

  .وبلغين أنه دخل األندلس، وكان شاعراً حمسناً، قرأ املقامات، وتويف سنة مثان، أو تسع، وستمائة مبراكش. ا اآلداب

  : ومن قوله

  ألنين ال أرى من خاف من هاِج  كم سائٍل مل ال جو فقلت له

 هاجيلؤم لئاِم اخللِق من وليس  يكره الذم إالَّ كلُّ ذي أنٍف ال

  : وله يتعصب لبعض األلوان
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 تشاهد فضالً غري مردوِد حتى  تشهدنَّ لغربيٍب وال يقٍَق ال

 مهما جترد من أخالقه السود  لوٍن ينالُ احلر سؤدده بكلِّ

اسوالن بني العود والعوِد لكن  لفظٌ كلفِظ العود مشترك حرجي 

 مطَّرح فوق القراميد واجلص  بأهترى املسك حق العاج خي أما

  حتى اصطفاه كليماً خري معبود  يباِل ابن عمراٍن بأُدمتِه ومل

وكان أبو زيد : وأنشدين أبو القاسم ابن علَيم قال أنشدين أبو زيد الفازازي أليب إسحاق هذا إثر خروجه من عنده وقد أتاه زائراً قال

  : ه ذين البيتنيالفازازي يفضله على شعراء عصر

 هجوع اخللق واملوت يقظانُ ففيم  أيف املوت شك يا أخي وهو برهانُ

  ويف األرض أشراك ويف اجلو ِعقْبانُ  سلو الطري تلْقط حبها أتسلو

  : ومن شعره

 نماين إىل ذكواا مضر فقد  وإن ألبستين العجم حلّتها إني

  إن كان باطنها الصمصامةُ الذَّكَر  غماد حالكهايسؤك من األ فال

  ابن ثعلبة

  : أبو بكر حممد بن ثعلبة الكاتب من أهل غرناطة، له، ونقلته من خطه

رويها على  طيور رجائي وهي ظامئةٌ حامتشريعِة قُرٍب منك ت 

 بذكركم ما زال يغريها سجعاً  هلا العذب من لُقياك إنَّ هلا فابذُل

  يا ابن الكرام فقد هيضت خوافيها  هلا من جناِح الفضِل قادمةً شوِر

 النجاح فال تقطع ترجيها ترجو  إليك أبا العباس مأربيت راحت

سوى كفَّيك من صنع مؤباريها هي  ومل ت وأنت اليوم الِقسي 
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 لُ يعروهافإنْ مننت فليس املَطْ  ويف التداعي إىل نجواك أي منى

 جود العال بالوصل يرضيها فإنَّ  ا أملَ املُشتاق منك ِرضاً سوغ

 إالَّ بدائع من يمناك تهديها  وال رغبةٌ يف نيل طائلٍة هذا

 ِبت باألفكار أجنيها فطاملا  بناينَ يف جمىن أزاهرها أِجلْ

  أن سوف تحويهابغييت فأيقنت  وجدت ملعىن العيش لفظَ عالً وقد

 أودى وتبين عالً هدت مبانيها  زلت تحيي هلا من رومها أمالً ال

  : وله

 تكتنفه الريب مل  ِحماهم شادنٌ ويف

تِرعت يل أحلاظه  بى فأشراهلو كأس  

ال  إالَّ فضلةً أهيف بعيها الكُتتد 

 ا معذَّب وهو  حاِملُها عذّبين

وماً صحبة أيب حبر صفوان بن إدريس ومجاعٍة يف مرسية فقعدوا على صهريج ماٍء حيف به أدواح مزهرةٌ وسقيط نوِرها على املاء وخرج ي

  : واقع، فقال ابن ثعلبة

 من قويل خليلي أبا حبِر بأعذب  أبا حبٍر وما قَرقَف اللمى خليلي

أِجز مأموٍر قسيماً نظمته لْ على جمر  غريهِرتأملَى الزى املياه ح  

  : فقال أبو حبر

 باخلضراِء واألجنُم الزهِر كعهدك  تأملْ على جمرى املياه حلى الزهِر

    

 بآداب الفقيه أيب بكر سروراً  ضحكت لليامسني مباسم وقد
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سامعمن اآلس النضِري م توأصغ  ر الشعِر لتسمعوما تتلوه من س 

  ابن أبي البقاء

أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سليمان األنصاري األستاذ من أهل بلنسية ويعرف بابن أيب البقاء وأصله من سرقُسطة، وتعلّم فربع يف 

  : قال من مرثية: العربية وعلّم واعتىن بتقييد اآلثار، وكان شاعراً جموداً مقطّعاً ومقصداً، وتويف سنة عشر وستمائة

 وإن قال قوم إنه عسلُ صاب   أنَّ ريقَهاعلّمتين اللَّيايل قد

 وعيش األماين بردها خِضلُ به  الَّذي كانت اآلمالُ مشِرقةً إنَّ

ى أصابِحج اللَّيايل منه قُطْب لُ  صرفا السب قد أعيت بهيا من رأى الش  

لَماً وهدرفَها  يا  للحلم طوداً شاخماً عاحليلُلليايلَ تشكو ص 

 توِسعها إشراقَها اُألصلُ فكيف  وجه الدجى عن نور جته وضاق

  : وقال أيضاً

ِحماِم أنَّ  خاٍف على بصِري الغراِم غري الفراق يوم يوم 

راتعن نظراٍت عب دتص  شيجحيول دون الكالِم ون 

 تودي برسم سالِم ونفوس  تراق باسم دموٍع ودماٌء

ربتقامي  دك اللَّيايل حيايتبع شأوشاِل لوعيت وس غري  

حضر أبو حبر ليلةً مبرسية، وا مجاعة من الطلبة : قلت. أنشدين لنفسه: وله، أنشدنيها صهره أبو احلسن علي بن أمحد املكناسي، قال

ما متلُّون من كالم : فقال أبو حبر. ةووجوه الناس، ومعهم طالب بلنسي، فتباسطوا إىل أن عرضوا عليه أن ينشدهم، فأنشد هذه القصيد

هي لألستاذ ابن أيب البقاء؛ فخزي أبو حبر : هذا نفَسه وهذا مرتعه، فقال له: وال بد، هذا كالم مهيار؟ فقال: مهيار؟ فقال له البلنسي

  : ووجم

  وطويتم غري ما يف مضمري  ِنمتم عن ليِل ِحلِْف السهِر
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 البني سوى مصطِرب دعوِة   إىلالبني فلم جينح ودعا

 وجدنا من أليم الذِّكَِر ما  شعري هل وجدتم بعدنا ليت

 بابلي يعتري وغرام  لوعةٌ جنديةٌ تطْرقُنا

 جوى أضرم نار الِفكَِر من  هيج ما هيجه وهوى

 أعملت غَض البصِر بعدكم  أبصرت شيئاً حسناً كلّما

 تِشنها وصمةٌ من كَدِر مل  حت مودةٌاطُِّر فعالم

 الواشي حبسِن النظِر قولةَ  من حق الوفا أن تصِرفوا كان

 فهو إحدى الكُبر وخضوعي  ووجدي وغرامي يف اهلوى ال

 تنسى محكمات السور كيف  نسينا سورةً من عهدكم ما

وى سببزرإىل يانِع ذاك ال أو  هل إىل عودِة حمس 

 الرجتاِع الفائتاِت اُألخر  لو وجدنا سبباً وبودي

 النضرةَ ذاوي العمر يرجع  ذوت رحيانةُ العيِش وهل قد

كلَّما علَّلنا ونسيم  حر صدإغفاءةَ نوم الس 

 أراين مثلَها يف أُقُر لو  على ظٍيب سقاين ِبمنى ما

 ي للضنني املوِسريا لَقوم  العام وال نلقاكم ينصلُ

 جنيتم فهو حكْم القَدر ما  وعلى هذا فال عتب على

  : وله

 التصايب أو أطعت التكرما عصيت  سلوا فتياِت احلي عني فربما
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 أنْ غنى احلمام ورنما ويهتاج  يشوق احلي بان خليطُه تقول

 النجم والظلماِء ثوباً موشما نم  إىل الذَّلفاء واللَّيلُ البس ويسري

هشغلين عن وابِل الربِق رعدأي  ما وأبتاعرجاً مرهاِن ظنبالب 

 ترين باملكرمات متيما أمل  سائلي عن جلِّ مهّي وِهميت أيا

 فها أُدِرك العلياَء إالَّ توهما  مل أُرشح للفضائِل يافعاً إذا

 من ال يكون هلا ابنما ووالدها  ا العاليتعاطى أن يكون أخ وهل

 يلَذُّ وإن سوغت صاباً وعلْقما  اد إالَّ كفُّك النفس عن هوى وما

كيه ورمونَ اللَّيِل بالعيِس إنما  جهبالعيس أس ضفار طبإذا ناب خ  

 بماصدوق ووعد البرق ِكذْب ور  رونق كالربِق لكن رعده وذي

    

 له كُن للمكارِم سلَّما وقلت  عقدت جناديِه حللِّ متائمي

 والةُ الود حني تبسما وسر  وساَء األعادي إذ بكت شفراته

  : ومن شعره ميدح

 وحييا من اآلفاِق ما مل يكن حييا  هذا السعِد تبتهج الدنيا إلقباِل

األرِض من بعِد مو نا ناشراً حيا أيا  اكذاك انتشارالد تيمن رأَى م 

  : وقوله

 بأحناِء الضلوِع بالبال أثار  وكم باملصلَّى والكنيسِة من هوى

 على ألفاِظ قَس بالبال تزيد  سحباناً فصاحةَ منطٍق يفوقون
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 جديِد اِد لن يقْبال بال ثياب  ا أَخوا صدٍق جديد لديهما

 وأَبيك اخلري ما قابال بال فال  اِد على النوىسألتهما حفظَ الود

  ابن فرسان

من أهل وادي آش، وأخذ مبالقة عن أيب القاسم السهيلي، مثَّ حلق بإفريقية فكتب ليحىي : أبو حممد عبد الرب بن فرسان الغساين الكاتب

ابته يف بعض الوقائع جراحةٌ انتقضت به فهلك بن إسحاق بن غانية وحضر معه حروبه، وكان من رجاالت وقته براعةً وشجاعة، وأص

  .منها سنة إحدى عشرة وستمائة، قبل وفاة خمدومه بأزيد من عشرين سنة، فلم يسد عنده أحد مسده بعد ذلك

  : ومن قوله

 وإن مل تشك يا ساجعاً ظَما وسقياً  مخِضالً ذاك اجلناح املُنمنما ندى

نهأِعد عأحلاناً على سرٍب مععِجما  مِب مرتاحاً على القُضم طارحي  

رفَّها فَِطرمقصوِص اجلناِح م ما  غرينعغَ أشتاِت احلُبوِب مسوم 

 ليت أفراخي معي كُن نوما أال  وأفراخاً بوكِرك نوماً مخلى

  : وقال

 كاسف وحشاك خاِفق ووجهك  يا ليلُ دمعك مستهلٌّ أال

إلْفي أفارقَك فراق ه  األنيسعاهدم فقد يبكي املُفارق 

ى أطلْتاملُعن ِدكسهعلى م  وبعض الطُّوِل للعاداِت خارق 

وغابت زاهرات لك أجنم  مشيباً يف املفارق وقد ظهرت  

 الفجر تطلعه املشارق لعلَّ  ركْب الدجى حثِْحثْ قليالً فيا

  : وقال

  خلوِض هوٍل أو خرِق دو  من مفرقي عدوي يضب
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 مشٍس بكلِّ جو طلوع  اللَّيلَ منه صبحاً وصير

  : وقال

 الشبا رهن الصدا بدمائِه وأن  حزناً أنَّ الزجاج صقيلةٌ كفى

  ومل يعد رخ الدسِت بيت ِبنائه  بياذيق اجلوانِب فرزنت وأنَّ

  : أنشدنا لنفسه: وأنشدنيه األستاذ أبو عبد اهللا حممد بن عبد اجلبار قال: قال

  من العوائِق سدت دوا الطُّرق  بني احلجاِز وبني الغرب قاطعةٌ

 ودوم البحِر والغرق واهلَيبون  عوف وزغْب ودباب وساملها

  : وله يف صدر رسالة يخاطب ا عليالً

ززار بقلبهمن مل ي ستنصراً  ر خبطاهِه مبرب لك يف املُِلم 

  يف حرِب أنصاِر اخلُلوِص وركْبه  يدعو وقد يجدي الدعاُء مجهزاً

 تألَّم من زيارِة غبه كانت  يا غائباً تاقت إليه حماِفلٌ

 عليك مبوِجٍع من خطْبه دهر  ال دام هذا البعد بعد وال اعتدى

 الشفاء قواطع من غربه بيد  حسام ضنى عراك وفُلِّلت ونبا

  ابن جعفر السكوني

أبو احلسني عبيد اهللا بن حممد بن جعفر السكوين، من أهل إشبيلية، وهو ابن عم اهليثم بن أمحد الشاعر اإلشبيلي، وكان أبو احلسني 

  : ومن شعره. أعور هجاء

  قلتي مستطيِل اللحِظ فتاِكمن م  النجاةُ وقليب بني أشراِك كيف

 غري اجلفوِن ولكن يا له شاِك  السالِح ومل حيمل مثقَّفةً شاكي

 بالئي من املشكو والشاكي ويا  معاطفُه من ثقِْل مئزره تشكو
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  :  مكانه، فقالوله وقد دخل عليه بعض أصحابه بطبق يامسني وأخربه أنه بعث يف حمبوبه فلم يصل إليه، ووجه ذلك الطبق

  وقد صح يف خاطري منذ حني  إىل اليأِس من وصلِه أشار

 على الِورِد للعاشقني فدلَّت  شاء أرسلها وردةً ولو

 على خده واجلبني يدلُّ  أنَّ هذا وهذا معاً على

    

قفا نبك من ذكرى : "ئ القيس اليت أوهلافأول ما وقعت عينه على قصيدة امر" األشعار الستة"ومن شعره وقد تناول من يد معذٍِّر 

  : فقال يصفه مذيالً بأعجازها أبياتاً منها" حبيب وعرفان

  كخطِّ زبوٍر يف عسيِب مياِن  صلٍَف خطَّ العذار خبده وذي

حاله فقلت هفشجاين ملن  له مستفهماً كُن طللٌ أبصرته 

 نك فانمن الدنيا فإ متتع  ومل ميلك عزاًء لنفسه فقال

 ظباِء احللَِّب العدواِن كتيِس  كان إالَّ برهةً ورأيته فما

وكان شيخنا أبو الربيع ابن سامل كثرياً ما ينشدنا . وهذا من مليح التضمني ونبيل التذييل، وقد كان عند أيب حبر منه ما يستحسن

بن زرقون عنه، وكان صاحب أنزال الدور ببطليوس قد عين مستملحاً قول أيب حممد ابن عبدون، ويقول أنشدنا القاضي أبو عبد اهللا ا

  : له داراً واهية البناء، فكتب إىل املتوكل أيب حممد ابن األفطس

  مسو حباِب املاِء حاالً على حال  سامياً من جانبيه إىل العال أيا

 لسلمى عافيات بذي خال ديار  دار حلَّ فيها كأا لعبدك

 عم صباحاً أيها الطلل البايل أال   من دثورهاهلا ملا رأى يقول

ى يهذي وليس بفعال فإن  صاحب األنزاِل منها بفاصٍل فمرالفت 

  : ومن شعره
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ه  سحقاً لوجه ابن أدهمفإن اهلم جيلب 

 اشتكى وتألَّم إالَّ  وما استبان خللٍق

فيه وجه أن يتكلم  ترى الشؤم يكاد 

  : وله من أبيات

  تدعى وال تسبقن الراء باأللف  يا ولد الفخار أنت كمافأنت 

  ابن أبي خالد الكاتب

أبو عمر يزيد بن عبد اهللا بن أيب خالد اللخمي الكاتب، من أهل إشبيلية، صدر يف نبهائها وأدبائها، وممن له قدر يف منجبيها وجنبائها، 

  . ا سنة اثنيت عشرة وستمائة، رمحه اهللاوإىل سلفه ينسب املعقل املعروف حبجر أيب خالد، وتويف

  : وله يف فتح املهدية

 ذُِخرت عظائمه خلِري معظَِّم  غادر الشعراُء من متردم كم

 له خبوارٍق مل تعلم جاءت  ملذخوِر الفتوح فإا تبعاً

  رفعت إىل الريموِك صوت املنتمي  كلِّ ساميِة املنال إذا انتمت من

 ففازت باحمللِّ األكرم كرمت  هرواِن بنسبٍةيف الن وتوسطت

  : وله من قصيدة يهنئ بفتح ميورقة، هي بإجادته ناطقة

 ال يرجو له متيمما فأدبر  يم قابلْته بوارحاً وِغربان

 كلح اليوم العماس تبسما إذا  كَِمي يف اللِّقاء مدجج بكل

 بروق البيض كالوشي معلَما وأبدت  سحائب جون أرعدت بصليلها

 حتكي السماَء وأجنُما أسنتها  ويا حسن ما تبدو خالل دروعها

  كما ضم روض احلَزن غُصناً وأرقما  عانقت سمر الذَّوابل سمرها وقد
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 بني املاء واجلو عوما طوائر  للجواري املُنشآِت وحسنها ويا

 رأيت به روضاً ونوراً مكمما   هلاانتشرت يف اجلو أجنحةٌ إذا

 له كفّاً خضيباً ومعصما فمدت  مل تِهجه الريح جاء مصافحاً وإن

 وجٍل يف املاء كي ترِوي الظما على  كاحلياِت مدت رؤوسها جماذيف

 بقبٍض وبسٍط يسبق العني والفما  أسرعت عداً أناملُ حاسٍب كما

 صِبغت من عندٍم أو بكت دما فهل  ب يف أجفاِن أكحلَ أوطٍفهي اهلُد

  : أجاد ما أراد يف هذا الوصف، وإن نظر إىل فعل أيب عبد اهللا ابن احلداد يصف أسطول املعتصم بن صمادح

 مست حنوهم هلا أجياد أن  هام صرف الردى اِم األعادي

 ها سهادمثل خائفي دأبها  بشرعها كعيوٍن وتراءت

 باٍك لدمعه إسعاد هدب  ذات هدٍب من ااديِف حاٍك

فوقها من البيِض نار ممماد كُلُّ  حمن أُرسلت عليه ر 

 أِلف خطّها على البحر صاد  اخلَطّ يف يدي كلِّ ِذمر ومن

  : وما أحسن قول شيخنا أيب احلسن ابن حريق يف هذا املعىن من قصيد أنشدنيه

جوفَها ماوكأن عهد نوٍح خشيةَ الطُّوفاِن من  سكن األراقم 

 كُلِّ خرٍت حيةٌ بلسان من  فإذا رأين املاء يطفح نضنضت

    

  : ومل يسبقهم باإلحسان، وإن كان سبقهم بالزمان، علي بن حممد اإليادي التونسي يف قوله

 ا تتعِبالرياح هلا وملّ شأْو  جوانبها جمادف أتعبت شرعوا

  طوراً وجتتمع اجتماع الربرب  تنضاع من كَثٍب كما نفر القطا
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بينها فكأنه والبحر ب عقرباً من عقرب ليلٌ  جيمعقَري 

  : وله من هذه القصيدة الفريدة يف ذكر الشراع

 الرياِح وراحةَ املُتطرِب طوع  جناح يستعار يطريها وهلا

 كلِّ لُج زاخٍر معلولب يف   العباِب مطارها حدب يعلو

 عريان منسرح الذؤابة شؤذب  بآخر يف اهلواِء منصب يسمو

 لو رام يركبها القطا مل يركب  يترتّل املالّح منه ذُؤابةً

 إالَّ أنه مل يشهب للسمع  رام استراقةَ مقْعد وكأمنا

 جوانبها بأعنِف مركب كبوار  جن ابن داوٍد هم وكأمنا

 بألسِن مارٍج متلهب منها  جواهم بينهم فتقاذفوا سجروا

  من سجنه انصلت انصالت الكوكب  كلِّ مسجوِر احلريق إذا انربى من

 يكر على ظالٍم غيهب صبح  يقدمه الدخانُ كأنه عريانُ

  : ومن أوهلا

ستغربوزمانه امل وحبسنه  بأسطول اإلمام حممٍد أعجب 

منظٍر لبست أحسن لعِني الناظِر املتعجب يبدو  به األمواج 

  إشراف صدِر األجدل املتنصب  كلِّ مشرفٍة على ما قابلت من

  : ومنها

 الرهاِن وتستقلُّ مبوكب يوم  جوفاء حتمل موكباً يف جوفها

  .وهي طويلة من غرر القصائد

وقال أبو عمر القسطلي :  
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  يطري م إىل الغول ابن ماِء  بين سبيٍلاملوج دونَ  وحال

من صباٍح أغر له جناح  رفرفنٍح من مساِء يج فوق 

  : أخذه أبو إسحاق ابن خفاجة فقال

  يطري من الصباح ا جناح  وجاريٍة ركبت ا ظالماً

  : وقد عملت أنا يف ذلك املعىن

  ا شب أهلُ الناِر تطفئهتطفو ِلم  حبذا من بناِت املاِء ساحبةٌ يا

 البيِض لألشراِك ترزؤه محائِم  الريح ِغرباناً بأجنحِة ال تطريها

 فما لراكبه بالقاِر يهنؤه  كل أدهم ال يلفى به جرب من

عتهرعى غُراباً وللفتخاء سدي  ؤجؤهماٍء وللشاهِني ج وهو ابن  

  ابن نوح الغافقي

 حممد بن حممد بن نوح الغافقي، من أهل بلنسية وقاضيها ودار سلفه سرقُسطة، وتويف مصروفاً مبراكش سنة أربع عشرة أبو القاسم

  : وستمائة، له شعر حسن منه قوله يف فتح املهدية من أبيات

 كان معتقداً يف برجها األسدا من  أنزل القَسر من أعلى ذوائبها قد

 على جمانيق توهي العقلَ واجلَلدا  مالثواةُ لقد ضلَّت حلومه حيثُ

  حقداً على واكفاِت السحِب أو حردا  األرض كانت قبلُ واجدةً كأنما

 قدمياً عليها أمطرت بردا كانت  فأمطرن أحجار العذاِب مبا

  : أنشدنا لنفسه: وأنشدنا أخوه أبو احلسن، قال

 بس العظمهمال مشتمالً  تغبطن كلَّ موفوِر الِغىن ال

  حيويه من أكياسه املُفعمه  ال بسبٍب إالَّ مبا يلمز
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 يف آياته املُحكمه وقال  قد أخرب عن أمثاله فاهللا

 لينبذنَّ يف احلُطمه كالّ  أنَّ ماله أخلده حيسب

  : وكتب إليه أبو بكر ابن صقالب وهو إذ ذاك يتوىل قضاء املرية، أنشدنيها أيضاً أخوه أبو احلسن

 ود رطب املكاسِر لَدنُ لك  أبا القاسم ابن نوٍح بقليب اي

 ما تنازح اِخللُّ فادنُ وإذا  أعرض املُحب فأقبلْ فإذا

 عليه ناس ومدنُ غَبطتها  احتازِت املريةُ ندباً لقد

 منه وللسيادة ِخدن يلَ  مشرفاً مشرقاً على كلِّ فضٍل

نُ  باٍتإذ سامها إيلَّ ِه قلتدمحلها بوازلُ ب ِطقمل ي 

 كوثر وداري عدنُ موردي  واهللا يف جوار يزيٍد أنا

  ابن المرخي

    

 خباء معجمة بعد -أبو بكر حممد بن علي بن حممد بن عبد امللك بن عبد العزيز اللخمي الكاتب من أهل إشبيلية ويعرف بابن املُرخي 

باً، وأما جده أبو بكر فنظري ابن أيب اِخلصال يف بالغته وبيانه، وبيته عريق يف النباهة والكتابة ومل أدرك  كان أبوه أبو احلكم كات-الراء 

ومن قوله يف ". كتاب حلية األديب يف اختصار الغريب املصنف"له كتاب يف اخليل و. وتويف سنة ست عشرة وستمائة. أبا بكر املتأخر

  : س ابن سيد املعروف باللصقصيدة خياطب ا أستاذه أبا العبا

غضاً وال كَسال سأهجرى  العلم ال به وسال حتبيقالَ ارعوى عن ح 

 ال ميثَّلَ شوقي حيثما مثال كي  وال أمر ببيٍت فيه مسكنه

  فلست عن غري ذاك العذِب معتزال  ظمئت وكان العذب ممتنعاً إذا

 فسي مما تكره النهالن فإنَّ  طُردت قَِصياً عن حياضكم إذا
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 عندي زعيم القوِم من جِهال فاليوم  قد كان عندي زعيم القوم عاملهم

 يزيد انتقاصاً كلَّما كمال إالَّ  إن رأيت الَّذي يزداد معرفةً ما

 أنَّ اجلواد على العالَِّت ما وأال  الصدِق يف قويل وجتربيت وآيةُ

  .ى غري الروي، فجاوبه عنها أبو احلسن ابن يزيد مبثلها إذ أمسك أبو بكر عن ااوبةوجاوبه أبو العباس بقصيدة عل

  الربضي القرطبي

كتب للوالة مثَّ قعد عن . أبو جعفر أمحد بن عبد الرمحن اللخمي الكاتب من أهل قُرطُبة، ويعرف بالربضي لسكناه بالربض الشرقي منها

  .على التعيش من غلتها إىل أن تويف يف أول شوال سنة ست عشرة وستمائةاخلدمة والتزم عمارة أرض له مقتصراً 

  : له يف صباه وقد عوتب على شرب اخلمر

  صلَف الرقيِع وال اماك الالهي  املدامة ما أُريد بشرا وأيب

 كعهدي مل حيلْ إالَّ هي شيٌء  يبق من عصِر الشباِب وطيبِه مل

 للناِس ال ِهللا فتركتها  ائهاكنت أشرا لغِري وف إنْ

وهذه األبيات قد أنشدنيها بعض األعالم أليب القاسم عامر بن هشام وإنما هي أليب جعفر هذا أنشدنيها صاحبنا أبو احلسن حازم بن 

ورواها . شدنا الربضيأن: أنشدين أبو احلسن ابن أيب القاسم ابن بقي وأبو عبد اهللا بن أيب احلسن ابن قطرال، قاال: حممد األديب، قال

  .أيضاً بعض أصحابنا وأنشدناها أليب سليمان داود بن أمحد املالقي الطبيب إنشاداً عنه

  : وأنشدته عن أيب القاسم ابن الطيلسان عنه: وله يف فوارة رخام كلَّفه وصفها وايل قُرطُبة حينئٍذ فقال

 ن فيهاصرف احلياِة م متج  ما شغلَ الطَّرف مثلُ فائرٍة

ذٍل أشِرفيف ج ا واحلباب  ظِْهرهوخيْفيها ي نهسح 

 ختطئها العني إذ توافيها  تكاد من رقٍَّة تضمنها

  زهراُء قد ذاب نصفها فيها  درةٌ منعمةٌ كأنها

  : وله أيضاً
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 بأعِني كاسِه فبكى  ضِحك املشيب براسه

 ببؤسِه وبباسِهنُ   رجلٌ تخونه الزما

 اجلموِح بناسِه طلق  على غُلَوائِه فجرى

 من ياسِه لرجائِه  بأوفِر حظِِّه أخذاً

  ابن صقالب

وكان غَِزالً ماجناً صاحب إبداع، يف قواٍف . أبو بكر يزيد بن حممد بن صقالب الكاتب، من أهل املرية، وعاملها بعد أبيه أيب عبد اهللا

  .تويف سنة تسع عشرة وستمائةوأسجاع، مع سراوة وسخاوة، 

  : له

ه هلفلقد طالت شكايت كيِه وال  القَِصيشار يبقُرِب الد طبيب 

 حبرٍف فيحكيها وحتكيه حرفاً  طارحته محام األيِك نغمتها قد

حِب عربتهعرباِت الس فتبكيها وتبكيه إذا  وساجلت تفيض 

  : وله

 فأنت الَّذي تثْىن عليه اخلناصر  ٍةعقدت كف على ذي مروء إذا

 الَّذي تثْين عليه األعاصر فأنت  وإن أثنِت األعصار يوماً على امرٍئ

  : وله يف طريقة التجنيس

 من العتب وأوصابه ودع  بالرضا واجنح ألسبابِه ِدنْ

 حلْوه إن كان أو صابه يف  احلُر وأقسم به وقاسِم

 قاله اِخللُّ وأوصى به ما  حافظْ علىواربط على العهد و

  : ومن غزلياته
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  من يديه ومقلتيه رحيقا  فتنٍة أدار علينا وأخي

    

 خديه بالعيون عقيقا در  عيوننا فصبغنا عاينته

 على املُدامة ريقا فانتقلنا  النقلَ لَثْمنا ِمرشفيِه جعل

 على العتيق عتيقا فشربنا  هذه وهذا عتيق عتقت

 الكأس واللَّمى أن أُفيقا وأىب  النقلُ والشراب مجيعاً أسكر

  عدت يف حريِة اخلُمار غَريقا  قلت قد صحوت قليالً كلما

 مذ تعشقْته سلكت الطَّريقا  أكُن شاعر الطَّريقة لكن مل

 قيقامن الرقيِق ر فغزلنا  يد اهلوى يف القوايف حكّمتنا

  : وله: وهذه القطعة أنشدنيها قدمياً بعض أصحابنا عنه

اس من يبقى من اللؤم عرضهوإن  من الن عليه جديد زانه ثوب 

 لكان ا طلق اجلبني جيود  جواد النفِس لو سيلَ نفسه ومنهم

 وآثارها يف العاملني شهود  الَّذي تبقى مآثر جمدِه فذاك

 مات فاألمداح فيه خلود وإن  الدةٌ بهفإن عاش فاآلمالُ خ

  : وقال أيضاً

 حبٍر ال وال بنت راقِم غزارةَ  ورياٍض من ضمريك ما درت أما

 خلعت فيها جلود أراقم وقد  رقمت كف الغمامِة بردها وال

 اجلاري ا كف راقم وللقلِم  فللخاطِر السياِل فيها سحابةٌ
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 على رمٍق ال يستلني لناقم  عرفَهاأنعمتين إذ تنسمت  لقد

 إثره شهد الرضى بالعالقم على  جاد يوماً بالرضى فهو مازج وإن

اجلوى عن جوانٍح مسحت را ح  ةُ واقمرما حتويه ح فِضع توح  

  : وقال أيضاً

 واملعايل بالعوايل  صب وابن صب أنا

 قد املعايل ما  وجناين وبناين

  ه مدى العمر معا يل  هما إن فسح اللَّف

  : وله أيضاً

 جبهلهم عليِه فعابوه  رأوا ممن حيبهم حنوالً

 أخذ الضنا من شفرتيِه إذا  وأمضى ما يكونُ السيف قطعاً

  ابن غياث

 من أهل شريش، كان -ف ثاء مثلثة  بالغني املعجمة والياء املثناة من حتت املشددة وبعد األل-أبو عمرو حممد بن عبيد اهللا بن غياث 

  : شاعراً مطبوعاً، تويف أول سنة تسع عشرة وستمائة، قال من أبيات

ثَريه وكَوظَما  الريِق إالَّ أنه قد نرفوق العقيق د  

 بثغِر خاطري توهما إالَّ  ومل أذُق رحيقَه أسكرين

  : منها

  تقدمابالغيب قد فودنا  مل تكن معرفةٌ تقدمت إن

  أتعب منه البني شخصاً كرما  وقفةً بالشوِق فيما بيننا يا

تىب مع الصبا أهدبه عهد اِحلمى  لنا منه الر فاً تذكّرترع  
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  : وقال يف الشيب وأجاد

 بعشر األربعني إىل الصبا وقيد  صبوت وهل عار على احلُر إن صبا

 شاء باألعمال أن يتقربا ملن   قربةٌأنَّ حب احلُسن يف اهللا يرى

 بدر قد جتلَّلَ غيهبا أينكَر  مشيب قلت واعجبا لكم وقالوا

 كُميت الصبا مما جرى عاد أشهبا  بشيٍب ما ترون وإنما وليس

  : وله

  واندب دياراً عليها الشوق قد عكفا  دموعك إنَّ البني قد أِزفا نه

 عني ولو أنَّ يف إنساا قُذفا  ضو ال حتس بهوغوِدر ِن بانوا

فارق قَتهفُر كالصدفا فما  حبيباً وإن ساَءت ى فارقحت مسا الدر 

  : وله

 دار األحبِة تعرف ولعلَّها  اجلفونُ ألي شيٍء تذرف هذي

 ألقى عليها يوسف أقميصه  من أين تعرفها وقد عِميت أسى

   :وله

 فضوُء الصباِح الحا حطَّ  يا سارياً من خياِم جنٍد

 من نشِره البطاحا مألت  لقد حتملت عرف طيٍب

با وفاحا  من أجِل ساكنيه لكنالص نسيم رق 

 إىل أهلها انتزاحا يشكو  إيٍه ودون القباِب قليب

 يِطق باهلوى براحا فلم  ركبهم مقيماً غادره
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 ليته مات فاستراحا يا  مها وال يلفال لل ضاع

 تعريه للسرى جناحا  الورق إذ بكته أوليتها

 حبهم جراحا أثخنه  شكا ما به إليهم ملا

 ما يشتكيه باحا لسانُ  يبح باهلوى ولكن ومل

 حنوه رياحا قدودهم  بأرماحهم وهزوا رموا

    

  الصباحانقِّبوا حتتها قد  دروع ليٍل واستألموها

 غنج أحلاظهم صفاحا من  البيض وانتضوها وأعملوا

  وما شربنا يف احلي راحا  صاِح ما بالنا سكرنا يا

  ابن طملوس

من أهل جزيرة شقر من عمل بلنسية، كان أحد علمائها األماثل، وآخر املتحققني بعلوم : أبو احلجاج يوسف بن حممد بن طملوس

  : ومن شعره. ستمائةتويف سنة عشرين و. األوائل

بعد عبوسها بسمت امبه األي  للتاِس وبشراً عيونُ الن 

بينها جبلُ امللوِك الراسي ما  أرجاؤهم ملا رسا ومتهدت 

 أيقاس نور الشمِس بالنرباِس  أين الصبح من ألالئِه هيهاِت

مهَّاته وِهباته ملك ى والباس  أبتدمن أن جتارى يف الن  

  : وقال أيضاً

  صوب احليا سكباً على سكِب  على اجلزع بوادي احلمى جاد

 املسرى إىل الغرب طيبةَ  حيثُ الصبا يهدي نسيم الرىب
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 رياها من الركب موقع  متر بالركِب سحرياً فيا

 ضلّ عن السرب غُزيلٌ  الفَرِد من لَعلَع وبالكثيب

 فيا وحيي من قليب قليب  أفلت مني واغتدى قانصاً

على إثره فسرت أشتد  دهشيف ذلك الشعب أن 

 بال قلٍب وال لب يسعى  هل رأت عيناك من ناشٍد يا

جتري على الصب  به من ملٍك جائٍر أحبب أحكامه 

 الصبا بالغصِن الرطب ِلعب  من مخِر الصبا نشوةٌ يثنيه

 عينيك على قليب سلّطت  يا جائر اللحِظ على صبه

  : ومن قوله

كاس واحداً لعمرقلبه مما ابتلينا به ِخلْوا غدا  ما تلقى من الن 

 مهجةٌ إالَّ تذوب له شجوا فال  اهلوى حتم علينا مقدر كأنَّ

 عِدم العذَّالُ مذ عمِت الشكوى لقد  أال صاحب يلْحى على الغي صاحباً

  ع العبدريأبو الربي

أبو الربيع سليمان بن أمحد بن علي بن أيب غالب العبدري الكاتب، من أهل دانية وسكن مراكش بعد جتوله ببالد األندلس، وكان جده 

حني وويل أبو العباس منهم قضاء مالقة وامتحن يف قصة علي اجلزيري الثائر . علي وأبوه أمحد وأخواه حممد وحيىي شعراء ولبيتهم نباهة

اشتد الطلب عليه وقد خيب من كان جيلس إليه، وقيل إنه أطلق أخاه من السجن مبالقة بألف دينار رشوةً فأُسلم إىل صاحب الشرطة 

فضربه ألف سوط فهلك قبل استيفائها، وأُمر به فصلب بإزاء جذع اجلزيري، وذلك يف سنة ست ومثانني ومخسمائة، فقال ابنه أبو 

  : يهالربيع هذا يرث

 بِه أيدي الزمان تصرفا عبثت  من رأى بدر الدجى ِلتمامِه يا
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ولَقد أقلَّه إليِه يوم فا  نظرتهمن سناٍن أُر ضرِح عكالرم  

ِهدج هشخص ربه ليست ألْطَفا فإذا  التراب به قد كان منه 

 و منهم فاستوِقفاالَّذي ه علِْو  وكأنه رام اللِّحاق بعامل ال

 هنالك رقَّةً وتعطُّفا فثوى  وشجاه نوح الباكياِت ِلفَقْده

  : وقال فيه أيضاً

 أن يقول أسى يا ليته قربا أو  جهالً ملثلك أن يبكي ملا قدرا

 كلُّ أهِل األرِض ما قدرا ورامها  ملْ تقدر عليه ميتةٌ سبقت لو

تك أن قاموا بأعظُم فاضفونثرا وقد  ِهجتوان معنها اللَّح تطاير 

  ينكِّس الطَّرف عنها كلُّ من نظرا  إىل ِجذٍْع ِبموثقٍَة وأوثَقوه

لها ضاقتا كانَ محمم جرا  به األرضض هِشلْو تمن األيادي فمج 

زوع ظى بِه كَفنحوالقمرا فما  إذ ذاك أنْ ي مسبلَ إالَّ الشرست 

 هلُن ودمعي مزنةٌ وثَرى قليب  تضح أعظُمه يوماً وال ظَِمئت مل

  : منها

ضتمان مرا  وليلٍة من خطيئاِت الزهوالس معفيها األسى والد حالفْت  

 ِرجل أمحد حيكي حيةً ذَكرا يف  ا الكَبلُ إذ عنى فأسمعين غنى

 عِهدتك تكْرى قبلها سحرا فما  من وسٍنأمحد بن علي هب  يا

بِه تاقهجى واملُصلَّى حتت غَيرا إىل  الدوِتالوتك اآلياِت والس 
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ضيُء بِه قدفيه ِسراجاً نست كرا  كنتتك اعأنوار تبى إذا ما خحت  

  : وقال وقد أنزل من عوده ودفنه

 لَهجرت طُعمك واملناما أيب  خليلي لو ترى يف محص دفْين

 مغمد منه حساما كأني  بستٍر من ضريٍح أُواريه

 عشيةَ قُمت أدِفنه غَماما  محاجري ودقَت لديِه كأنَّ

  : وقال وقد توفّيت والدته

 عالً ماتت على إثِْره الِعرس مبيِت  طوى القَمريِن الترب عن أعني الورى

حِت الغبمافأصراُء خضراَء منهبآيِة  ب مسوالش ما قد حلَّها البدر 

  : وقال يصف خيالناً

 للجنوِن وِللْفُتوِن دواٍع  من خدي سليمى وِلأللباِب

 رد احلديثَ إىل يقِني أال  وما اخليالنُ أبصر من رآها

اجلُفوِن متثَّلُ  فوق صفحِتها صقالٌ ولكن داقفيه أح 

  : شكوى الزمنوله يف 

والبلوى ضروب أخي عوفيت  وتارة تأيت اختصاصا تعم 

 أطالل هنٍد والِعراصا ودع  فخذْ حبظِّك من مهومي تعالَ

انتقاصا ودهراً  وباِك أخاك دنيا قد تولَّت العمر ينهك 

 وال أدركت يف ثأٍر قصاصا  أيت نفسي يف املعايل وما

  رِزقْت إذا انقضى منه اخلالصا  حمضاًالعيش إذ مل يقْض  فليت

  : وله يصف ناراً
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 بني معصفٍر ومورِد ختتالُ  نعمت بناِر فحٍم أصبحت ولقد

  أو مثِل أصداغ اجلواري اخلرِد  إالَّ بقايا كالدجى مسودةً

 أُريق على سبائِك عسجِد حرب  يبدو لعيين منهما فكأمنا

  ابن أصبغ

 بن عيسى بن حممد بن أصبغ األزدي، من أهل قُرطُبة ويف بيوتاا األصيلة ويعرفون ببين املناصف، وويل أبو إسحاق أبو إسحاق إبراهيم

ِحبتها صمثَّ . هذا قضاء دانية، وصرف عنها أول الفتنة املنبعثة باألندلس صدر سنة إحدى وعشرين وستمائة، وسكن بلنسية أشهراً و

للخليل، " كتاب العني"وله يف ترتيب حروف . ضاء سجلماسة إىل أن تويف ا سنة سبع وعشرين وستمائةانتقل عنها وويل بعد ذلك ق

  : وهو أحسن ما قيل فيه على كثرته

 قائدةً كريب غوايةً  حلْو هوى خضته عذَّبين

تبضلوٍع ص زاجرةً طيب ساحرةً  جالبةً شوق 

  ليبثناياه رضا ذوب  تيمين ظَبيها دوسية

 إحساا يريب واضحةً  فاه بال مانٍع ناولين

  : ومن شعره

  أنى اهتديت وسجف اللَّيل مسدولُ  زارين وهناً فقلت له وزائٍر

 منها لدى السارين قنديلُ أضاء  آنست ناراً من جواحنكم فقال

ى وليس هلا فقلتى معناهلو مقبولُ  نار فما ذا منك يبني نور 

 أنا اخليالُ ونار احلب ختييلُ  ِنسبتنا من ذاك واحدةٌ قالف

  ابن يخلفتن
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ولد بقُرطُبة ونشأ ا، وجتول ببالد األندلس والعدوة، وكتب هو وأخوه أبو عبد اهللا : أبو زيد عبد الرمحن بن يخلَفْنت بن أمحد الفازازي

  . من مفاخر وقتهماكبريه ألمراء املغرب، وبلغا الرتبة العالية، وكانا

  .وأبو عبد اهللا مقلٌّ من الشعر، وتويف بقُرطُبة قاضياً سنة إحدى وعشرين وستمائة

  .وكانت وفاته مبراكش سنة سبع وعشرين وستمائة. وأما أبو زيد فمكثر، وشعره مدون

  : ومما عزي يل أنه من شعره يف احلض على احلج والزيارة

اسقد رحلوا وأنت  النقيمعوا  مود حمروم بحجوأنت م 

 يف نيل املُىن مقْسوم وهواك  العزميةَ فاستقلَّت عيسهم صدقوا

 اهلالك وما أراك تقوم فيها  غَطَّتك من آذي ذَنبك موجةٌ

 عن غري معذرٍة وأنت ملوم  وتالم يف ترِك احلجاز فتنثين

كلَّ إساءة أحِسن هالًم  فقد فارقت لومعفأنت بِعلْمه م 

 النيب وال أراك تقوم حنو  أنت يف السفْر الذين تقدموا ال

 تقعد حنوه وتقوم بادرت  بدا لك ِدرهم يف جلَّق وإذا

 فالعرب خاضعةٌ له والروم  أراد اهللا تبليغَ امرٍئ وإذا

 بلٌ وهمومبال واآلخرون  الناس إالَّ الراحلون لربهم ما

  يف قَصِد رب الناِس وهو كرمي  خلْق أألم من محاذِر عيلٍة ال

    

  : وذكر له

  وفارغَ القلب من وجٍد ومن حرق  نائم الطَّرف عن سهٍد وعن أرِق يا

  .بكماهلا، وهي من جيد كالمه يف النسيب

  ابن حمادو
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 الصنهاجي من أهل قلعة محاد، وكان بشرق األندلس يف أول هذه -الدال املهملة واو  باحلاء املهملة وبعد -حممد بن علي بن محادو 

  : ومن شعره. املائة السابعة، مثَّ ويل قضاء اجلزيرة اخلضراء وقضاء سال بعد ذلك، وتويف سنة سبع وعشرين وستمائة

  لواعج بني جاحنيت تذكو  عبد اإلله إليك أشكو أبا

دتعق  نيهاعن الديار وساك بوفر وفُلْك بيننا فَلك 

 أحبٍة ِملْك وملْك فراق  يعِدل لعمر اهللا عندي ومل

  : وقال يهنئ باسترجاع بالد إفريقية والظهور على حيىي بن إسحاق

هلا يف كلِّ يوٍم تالحق فتوح  الرهاِن السوابق يوم كما استبقت  

  ا نسق املعطوف بالواو ناِسقكم  وما بني الزمانيِن مهلةٌ جتيُء

مثلما بشائر تعلوها تباشري  تبلَّج بارق أو تألَّق بحص 

 مخائلُ يندى زهرها وحدائق  بالد اِهللا فهي نضارةً وراقت

 فتوِح العاملني مغالق مجيع  فليكن فتح وإالَّ فإنما كذا

 بن كعٍب مل يغن مخاِرق أُبي  قرأ القرآنَ يف غَسِق الدجى إذا

  غالب األنصاري

أبو متام غالب بن حممد بن إمساعيل األنصاري، من أهل بلنسية، ومعدود يف أدبائها، وكان حيترف بالتجارة وأحياناً بالوراقة، وصحب أبا 

د قرأ عليه شيخنا أبو الربيع ابن احلسني ابن جبري وغريه من األدباء، ومسع احلديث وكتب كثرياً مع فهم، وضرب يف النظم بسهم، وق

أنشدين كثرياً وانتفعت بنقده ومتييزه، وأنشدين لنفسه يعاتب . سامل بعض شعر ابن جبري، وتويف يف احملرم سنة تسع وعشرين وستمائة

  : أحد إخوانه

 والنفس حتى ملَّها ورعاييت  بذلت له مصونَ موديت وأٍخ

ِح ال نظراً هلا  نفسي يف اتباع سبيلِه أجهدتصنظراً له يف الن  
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بطاعيت ورأيت هسي إن أسِة أو هلا إياه  أنكان على السوي 

 إذ أطعت له األوامر كلَّها يب  إيلَّ إذا نصحت تأسياً أصغى

 الحت له طرق اهلدى فاحتلها  به مستغرق يف وجده فإذا

  الوداد وعلَّهاكان ألها قد  قطيعةَ واصٍل يف صحبٍة يبغي

 الوفاُء على اإلباء فسلَّها غلب  جتيش النفس تبغي سلوةً فإذا

 واحلر يقبل مثلها لنصيحٍة  أبا إسحاق دعوةَ مرشٍد إيٍه

 تروم لدى القضية عدهلا فيمن  التفاتاً وادركها غلطةً أعِد

 لهاحزنَ البقاِع وحنن نؤثر سه  اللجاج بأن حتلَّ خمالفاً ودِع

ارةٌ والنفسجهلها بالسوِء  إن طاوعتها أم أن تطاوع فاحذر 

 التقي إذا تناسى ختلها نفس  فلربما جذبت إىل حسراتِه

 يسطِع العذالُ يوماً عذهلا مل  مل تزعه عن املكارم نفسه من

 وليت فلم يقدر هنالك عزهلا  وإذا توىل املرء غاية شهوٍة

ةًهذا  ومتاعمد هِر أقصرذو املروءِة أهلها من  الد أن يقابح 

فحكى أبو متام ابن صاحب األحكام أن أبا احلصني ابن " مستصفى الغزايل"وكان أبو حممد ابن باديس يناظر عليه يف ذلك التاريخ يف 

  : أيب الفتح كان ممن حيضر ذلك التناظر، فغاب عنه يوماً فكتب إليه ابن باديس

 العال تستبد به   يف املعايليا واحداً

 ما منك بد موالي  إن القراءة نادت

  : فراجعه أبو متام بأبياٍت أوهلا
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يكلب نيا م عالؤه  لبيك دحال ي 

ومن إذا حلَّ شك  فقوله درال ي 

  ابن جهور

ائها، من شعره وقد رأى امرأة سافرةً فغطت وجهها بكفّها أبو بكر حممد بن حممد بن جهور األزدي من أهل مرسية، وأحد نبهائها وأدب

  : املخضوب

 بالكف واملعصِم فاحتجبت  كالظيب يف ِسربِه فاجأتها

  فأقصرت عن لومها لُومي  بدا الوشي بأطرافها وقد

 طوق البالّر بالعندِم من  قالوا وقد دلَّههم حبها

أمنلُها بالدِم ضبتفاخت  جرت من مقليت دمعةٌ قلت 

    

  : ومن قوله وقد مر وهو جبزيرة شقر بأرٍض محراء البن مرج الكُحل غري صاحلة للعمارة فقال يداعبه

 كان أحوج هذي األرض للكُحِل ما  مرج كُحٍل ومن هذي املروج له يا

 فال تكن طِمعاً يف رزقها العجِل  ما محرةُ األرض عن طيٍب وعن كرٍم

صاحبها لكن ها أخالقفما تفارقها كيفية اخلجل  شيمت 

  : فجاوبه

  ما كان أحوج هذي األرض للكحل  قائالً إذ رأى مرجي ومحرته يا

  يف الفتح بيض ظُىب أجدادي اُألول  الدماُء اليت للروم قد سفكت تلك

 محرة اخلد أو إخالفه أملي يف  إذ حكت من قد كلفت به أحببتها

  ن إدريس التجيبياب
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أبو عمرو إبراهيم بن إدريس القاضي التجييب من أهل مرسية وهو أخو أيب حبر صفوان بن إدريس وويل قضاء بلده واخلطبة جبامعه، 

  : وتويف رمحه اهللا تعاىل أول سنة ثالثني وستمائة، ومن شعره

 به شنباً على ثغِر يبدو  حبسن الطلّ يف الزهِر قسماً

 انثناء العطف كالكسِر فأرى  ذا ثىن غُصناًبالنسيم إ أو

 باألجياِد والشذِر فأتتك  بالغصون تكلَّلت زهراً أو

  أمِر اهلوى فقضى اهلوى أمري  استعنت على التألُِّم يف لقد

 الدجى طوق من الفجِر وعلى  ومطوٍق طارحته شجين

 عن اخلمِرالندى عوضاً  شرب  بعطٍف مائٍس مثٍل يشدو

ى  من طرٍب له فإذا يهتزرمى بدراهِم الزهِر غن 

يطرفه فحسبت من شعري فيجود  عبد احلق ما أنشدت 

  : منها

حماسنها وإليكم يف األسالِك للنحِر  راقت واحلسن  

 منه فجاء بالسحِر فاشتق  أعملت فيها خاطري سحراً

  : وله من قصيدة ميدح فيها

مما نأىالص ِشي بقروارِم أن ت  ا لكنه كظُبامزع نعلى م 

 النفوس له على نياا أنَّ  أخلصت للرمحن نيةَ عاٍمل

ا  تقوى اِهللا ِشكَّتك اليت وجعلتشكا نهوم رالر قلوب نزلت  

  : ومنها

  كادت متيد األرض من وطآا  أوطأت أرض املُشركني كتائباً
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 رياح النصِر يف راياا هبت  يطفح موجه جرياً إذا البحِرك

 اآلساد يف أمجاا واا  تروم الشهب يف أبراجها جاءت

  : ومنها

  حتى وضعت السيف يف صفَحاا  كان غَر الروم صفحك قادراً قد

 جلوِد رد عفاامل تِطق با إذ  ظَنوك ال تسطيع دفْع كُماا

 مثلَ اجلياِد زهت حبسِن ِشياِتها  بك األيام وهي جديدةٌ تزهى

لمها فاساللَّيايل إن حوطُ  على مرا لتاِعقْداً منك يف لَب 

  أبو الربيع ابن سالم

بلنسية، علم األعالم، واللعوب يف جده بأطراف أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل بن حسان احلمريي الكالعي اخلطيب من أهل 

 رمحه اهللا -ولد يف شهر رمضان سنة مخس وستني ومخسمائة، واستشهد . الكالم، الَّذي فاز باجلنة يوم فاد، وأفاد علوم السنة يف ما أفاد

لذي احلجة سنة أربع وثالثني  مقبالً غري مدبر يف وقعة أنيشة على ثالثة فراسخ من بلنسية ضحى يوم اخلميس املويف عشرين -

وكان بقية أعالم احلديث ببلنسية، عين أمتّ عناية بالتقييد والرواية، وكان إماماً يف صناعة احلديث بصرياً به حافظاً حافالً عارفاً . وستمائة

.  من تأخر من زمانه وعاصرهباجلرح والتعديل، ذاكراً للمواليد والوفيات، يتقدم أهل زمانه يف ذلك ويف حفظ أمساء الرجال خصوصاً

وكتب الكثري، وكان اخلطّ الَّذي يكتبه ال نظري له يف اإلتقان والضبط، مع االستبحار يف األدب واالشتهار بالبالغة، فرداً يف إنشاء 

وله . ويل خطابة بلنسية. نربوكان هو املتكلّم عن امللوك يف جمالسهم واملبني عنهم ملا يريدونه يف احملافل على امل. الرسائل جميداً يف النظم

يف أربعة جملّدات، وله كتاب " االكتفاء يف مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم والثالثة اخللفاء"ألّف : تصانيف مفيدة يف عدة فنون

كتاب "و" سريتهكتاب يف أخبار البخاري و"و" الشهاب"يشبه " مصباح الظلم"حافل يف معرفة الصحابة والتابعني مل يكمله، وكتاب 

    : ومن شعره يرثي أبا حبر من كلمة. سوى ما صنف يف احلديث واألدب واخلطب" األربعني

 مصاب القوايف والعال بأيب حبِر  وأيب حبٍر لقد راع خاطري أما

 عليه رائق النظِم والنثِر ويبِك  عليه اد ملَء جفونِه ليبِك
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  اءك يف الروِض األنيِق من الزهِرعز  دوح روٍض كان زهر ِكمامِه ويا

  : ومنها

ٍح من الطيِب بعده ويأسكوعنه من الذكر  عن ر يحي الرسوى ما تؤد  

 غايٍة ناٍء مداها على السفِْر إىل  أبا حبٍر جتهزت غادياً أحقاً

 ما خلَّدت عمراً إىل عمِر نفائِس  قصر املقدار عمرك إنَّ يف فإن

  : وله

  قليب شجا وهواي فيه هيجا  ما فعل الِعذار خبده شجاهأ

 وخيلط بالشقيق بنفْسجا آساً  رابه واحلسن ميزج ورده ما

بأنَّ قليب صائر جلا  ولقد علمتوصةً لصدغيه غَداةَ تكُر  

  : ومنه

 وقالوا ذَنبه غري مغفوِر تسلَّوا  حتلَّى خده ِبِعذاره وملّا

  أو املسك مذروراً على صحن كافوِر  كر العني اللجني منيالًتن وهل

ه وحسيبخد رمايلُ  منه لو تغيٍن والتفاتةُ يعفوِر تغُص 

  : ومنه

  هل يف الَّذي قلتموه من باِس  اكتست بالِعذاِر وجنته قالوا

أكْلَف باآلِس فكيف  بالورد وهو منفرد أسلو إذ شيب 

  : ومنه

  نعم صدقتم وهل يف ذاك من عاِر  التحى واشتكى عينيه قلت هلم قالوا

من ورٍد ونرجسةٌ بنفسج عيض  لتوردةً زينت بأشفاِر حتَو 
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 حبسٍن وأزهار بأزهاِر حسن  ما مر من حسنه شيٌء بال ِعوٍض

  : ومنه

رياض روِس وقَلَّ  كالعروِس إذا جتَلَّتةُ العشاهلا م 

 من سحاِئبه عبوِس جبهٍم  ن زهٍر ضحوِك السن طَلٍْقفم

 سالفة خندريِس معاطفها  حتسب األرواح سقَّت وقضٍب

 فوق موشي نفيِس جترد  مثل هندي صقيٍل وٍر

  وحاكت وشيه أيدي الشموِس  تولَّت نسجه السحب الغوادي

  : ومنه وهو جناس

ليلٌمن أخالَّئي خ بنفس  ى كاحلمِد ماال سريال ير 

 ما يبتغي منهن ماال على  يعدم مماألةَ اللَّيايل مىت

  إذا الزمن املساعد عنك ماال  ما يكونُ إليك ميالً وأكثر

مععليه لسائليه ن كأنْ مل يدِر يف األلفاظ ما ال  وقف  

  : وقال

أرض الر ووم  يا غزاالً غز رومبغي ويي 

 بقتلي يا ظَلوم ِو  يفي أجرك بالغز ما

  : وقال

 يوم ِبنتم أن يصاحب جثماين أبى  أوصيكُم بالقلب خرياً فإنه

ذو ِحفاٍظ وإحساِن بكفِّي  له أين املُقام فقال يل فقلت أيب 

من أحيسن بابة تركرع الصمنذُ أزماِن  يف ش هفين إحسانتكن 
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 فرماين اهللا منه جراِن إذاً  غي لداعية النوىأن أُص أحيسن

فاغتبطْ فقلت يا قلب لك الثاين  له أُكرمت ولو أن يل أمري لكنت  

  : وله يف طريقة أيب الفتح البسيت

 يل وقد جد ِجد العمِر ال آسى ما  لفُؤادي الشهِم أن آسى تعجبوا

 مثالَ نعيِم الدهِر إبئاسا أرى  مل تِعظْين نفسي التعظت بأنْ لو

 تبِق فيها النوى نؤياً وال آسا مل  أربع صحيب بعد ساكنها هاتيك

لَفاً فارجعى  إىل اهللا يا قلباً عتا صآس عنستدى يف الورى إن يفذو الن  

 لياليك ورداً ال وال آسا تبقي  وال يروقُك توريد اخلدوِد فما

 منه يف دار الرضا آسا معوضاً  اب يف الدنيا عساك ترىالص جترِع

  : وله ورسم على مشط ِفضة

 بعد ما قد تروم يا  حملِّي النجوم وى

 النفوس يم ا  ملٍَّة لكَعاٍب كم

تيواه  فيها شهاباً سرح يم ٌليل 

 ظريف كرمي إالَّ  ما صاغين من لُجيٍن

 لعمري عظيم ظُلم  سان بعظٍْماِحل مشطُ

  : وكتبت إليه معمياً بأمساء الطري وكان يعىن بذلك

حاِرب يا دهر أو  إنْ شئت ساِلم يا دهر شئت 

 الربيع ابن ساملْ أبو  وِمجني فصارمي

     : فراجعين بعد أن فكَّها بقوله



 
ابن األبارتحفة القادم  130  

  وصلْ معاناً وصارم  نعم فحارب وساملْ

 فيه الصوارم حتيك  ن الَّذي الاِملج أنا

 للضيم حاسم يزالُ  احلُسام الَّذي ال أنا

ي فاحكمإن ِد  مبا شئتضبع حاكم صحيب 

  ابن محرز الزهري

  .من أهل بلنسية، من أهل الطلب البارع والنباهة يف بلده: أبو بكر حممد بن حممد مب محرز الزهري القاضي

يدة يصف اإلغارة على شنتمِرية وفتح حصن شزالة، وذلك بعد غدر النصارى وإغارم على فَحص اِمليل من نواحي فمن قوله من قص

  : بلنسية

 إىل اجلَبر املسهد بالكسِر وينهض  فليِغر أو فليغر طالب الِوتر كذا

ةُ موجٍع خرجتالقَواسي من ا  ولإلسالِم أن مهلا الص خرتذوبلص  

ملثلها أملت صيخقِْر على  هلا أُذناً تكلّ أُذٍن من الو تمحني ص 

ِغيلَه نفرت ققِْر  هلا كالليِث يطرالع بدا من ظُفِرِه ن ذئاب 

ر  على اسم اهللا حتدوك عزمةٌ فسرتعن العسكِر املَج نابت تكْفيلو است  

 على وعٍد صحيٍح من النصر تسري  ابتهاج الظافرين كأنما عليك

 على أعطافه فَيضةَ البحِر ففضت  دعتك من الوامي ثكالَى ثُغوِرِه

  .وله يف هذه القصيدة حماسن وأجاد فيها ما أراد

  : وكتب إىل أيب الربيع ابن سامل شيخنا، رمحه اهللا

  يا طرس أُبلغت ما توده  سالمي يضوع رنده أبلغْ

 ال يحد حده بصارٍم  أٍخ طال منه كفِّي إىل
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فترمنه مبشريفٍّ ش  أُفرد هدبٍه ِفِرنشعن م 

 فهل أنا اليوم منه جده  ِمن شوِقِه بقَليب أبوه

  : وقال

 واحلادثات حباِل غمِض به  اهللا املُعرس إذ سهرنا سقى

  منها عيش خفِضالعني يِقر  ليلَه واحلالُ رفع قطعنا

املاء فيها كلَّ غصِن نباِت  من بناِت املاِء أو من نضاجع 

أو يروعك منه فاعجب يروقُك  بعِض سيوف بعضها أغماد 

  : ومن قصيدة أليب عبد اهللا ابن أيب البقاء وقد مسع أرجوزيت أيب بكر يف ذلك، يف شكل خباء املاء

حاكعليه  أعاليه وأسفله وما ت هِريقومى الندأو به من س   

 متزق من أرداِن أثوابه الوفِْر  حاولوا تطنيبه فبأربٍع وإن

  : وأنشدين األديب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد احلضرمي صاحبنا لنفسه، وسئل وصف مثله والريح تبدده، فقال وأحسن ما أراد

 ذِقنتائج فكِر طَب حا إالَّ  للماِء ما أوتاده ومطنب

ها عبثتبا فكأنبابِة بالفؤاِد العاشِق  بد أيدي الصأيدي الص  

  : وأليب بكر من كلمة

  طلبوا القُرب مهتدين حيارى  إن اهللا مطلقني أسارى

 فجزاهم بأن أقالَ العثارا  إذ حتريوا فرآهم عثروا

الصالةَ إالَّ سكارى يقربون  منهم الصالة وهم ال قُِبلت 

  رة المخزوميابن عمي
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فائدة هذه املائة، والواحد يفي بالفئة، . من أهل جزيرة شقر وسكن بلنسية: أبو املطرف أمحد بن عبد اهللا بن عمرية املخزومي القاضي

كيف الَّذي اعترف بأجماده اجلميع، واتصف باإلبداع فماذا يوصف به البديع، ومعاذ اهللا أن أُحابيه بالتقدمي، ملا له من حق التعليم، 

وسبقُه األشهر، ونطقه الياقوت واجلوهر، حتلَّت به الصحائف واملهارق، وما ختلَّت عنه املغارب واملشارق، فحسيب أن أجهد يف أوصافه، 

  .مثَّ أشهد بعدم إنصافه، هذا على تناول اخلصوص والعموم لذكره، وتناوب املنثور واملنظوم على شكره

  : فمن نسيب قصيدة مدح ا قوله

 احلديث مبثلها عن واِل قلَّ  والياً أمر اجلماِل بسريٍة يا

 سألت يقال قلبك ساِل وإذا  مىت قليب عليك متيم حتى

 ترضيك موجديت على العذاِل  أرضى رضاك عن الوشاة وأنت ال

 عندك غايةُ اإلمجاِل جدواه  حبك مل أؤخره ويف وبيانُ

 ِل الكالم أحار يف األحواِلأه  حرت يف حاٍل لديك ولست من قد

اِل شوقاً  فكري يف وشاحك فانثىن وأجلتإليك جيول يف جو 

أنصفْت هالباِن إذ مل تدع ٍد  غصناِل لَتأَواملي مع عطفك 

    

 متوارياً عن ثغرك املتاليل  ورمحت در العقِد حني وضعته

 ه لالستقباِلأبداً ختلِّص  اللقاء وِفعلُ وعدك سينه كيف

 أِسنةٌ وعواِل للطَّارقني  قومك نارهم ووقودها وكُماةُ

  : وقال من قصيدة أنشدنيها بإشبيلية، إثر نزهة مجعتنا خبارجها، صدر سنة سبع عشرة وستمائة، وأنا اقترحت وصفها عليه، وأوهلا

  ينما كانَ يف عقب الصبا يصبي  غري طرِفك موِهناً يأتيين لو

 الدجى أُدنيه أو يدنيين ثَوب  وقد هجع اخلليطُ فبات يف وافَى

  : ومنها يف الوصف املقترح
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 ببديِع حسٍن جلَّ عن حتسِني  ِحمص إنك يف البالد فريدةٌ يا

 منه حترك كسكوِن فريوق  أحِبب بنهِرك حني يزخر مده

هبقي على ويعودجراً دونه للطِِّنيِح شطَّيه  اجلَزر الَّذي ي 

 لشيٍء حتته مدفوِن خِجلت  اخلريدِة إن تقلَّص ثوا مثل

 يف اِحلني بعد احلِني تعتاده  هو عاشق ذو زفْرة فكأنما

 طواه احللم بالتسكِني غيظاً  مثل ممتلِئ اجلوانح واحلشا أو

  وضوِنحلَق املُضاعِف نسجه املَ  ما نثرت به أيدي الصبا وختالُ

 ااز فسميت بسفِني فيها  به أسراب طٍري آثَروا جتري

 يبذُّ جناحِي الشاهِني عملٌ  حسنها من ذاِت أجنحٍة هلا يا

 منها وترجع صوت كلِّ حروِن  اجلَموح فال يرمي مكانه تثين

 منها بنفسجةً على نسريِن  كُل دمهاِء األدمي ترى ا من

طفتها عها فكأنجسم وأُرهف  جوِن قمررإذا ما عاد كالع 

 بني أصناٍف هلا وفُنوِن ما  ا يف النهِر نرتع للمىن جلنا

  تركت مصونَ ِحماه غري مصوِن  ولرمبا رعنا بنيه بغارٍة

 النزيف ينوء دون معِني فعلَ  إذا ما أبرزت حركاِتها تحكي

 فانظُر إىل أِلٍف تعود كنوِن  ا ِميتةٌ ال كربةٌقَوسته قد

 مشهٍد وى النفوِس قَمِني من  حتى بلغنا شنتبوس ويا له

 فيكونُ قيد نواظٍر وعيوِن  حيثُ القصور البيض يرمق حسنها
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هرتى ترى بجى حتبِني  مجاالً يف الدم بح غريالص معها عمود 

 تزداد حسناً يف اللَّيايل اجلُوِن  لبدور ألنهاالنجوم بل ا فهي

 النغماِت يف التلحِني كتناسِب  أُلِّفَت أجزاؤها فتناسبت قد

ا طابا فما نيسا ُأو كانوِن  الزمان ى من آبى ندأند 

 بري ربوعها يرضيين صوب  العروس مع اخلليج حيالَه فسقَى

 ذكر لذَّات اُألىل تسليين عن  اعةُ لذٍَّةمضت يل ثَم س فلقد

ه وجنيتمن ثَمر املُىن ما شئت  منه فوق ما يكفيين وأخذت 

 ِعلٍق يف الزمان ثَمني بأجلِّ  فتيٍة ظفرت يداي بقُرم يف

 منها مثلَ ما يصفيين أُصفيه  منهم إالَّ صريح مودٍة ما

شعحييين منها  عواأخذُوا بأطراِف احلديِث فَشثُّها يكُؤوساً ح 

 فَِتيق املسِك من داريِن جلبوا  أخبار سيدنا فقُلْ وتذاكروا

  : وقال يصف مثلها بنهر جزيرة شقر، وأنشدنيه

طربديثك إنَّ وصفك يعن  خذْ يف ح ستعذبم هيوِم أُنٍس ذكر 

اِم إنْ واطلباألي إعادته من  مسحت عببذا وأظُنصذلك ي  

هر الَّذي يوميف الن رب قد  أرانا احلسنشأو م طاب منه مورد 

 انتهبنا ما يواري مقِصب ملا  ميشي ويزجي موجه فكأنه

 متشى يف سناه غَيهب صبح  امتطينا زورقاً فيه فقُلْ وقد

 جناحاه إليه فيجِنب ضمت  طَوراً طائراً ولرمبا فتراه
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 يطفُو ذا وهذا يرسب ضداِن  ولنا ِشباك قد جتاذب غَزهلا

سجتدى نالر رِع لكنسج الدطْلَب مل  كنها إذا ما يالبس يعد 

 ا فألجله تتقلَّب حسناً  لنا سمكاً أرادت أن يرى تبدي

 من صفْوه ال تحجب حصباؤه  جمدت من املاِء الَّذي فكأنها

    

 من نهر إيلَّ محبب فألنت  ر شقٍر فيك أدركت املُىن يا

  أني سأشعر يف حالك وأخطب  يهنيك إذ حزت احملاسن كلَّها

  : وله

 قد عاد كالعلَِق وصفاؤه  انظُر إىل الوادي غَدا كدراً

ا أُفقملَّا بد هفكأن  فِق سالتمرةُ الشعليِه ح 

  : ه مما يكتب على قوسول

 تأطُّر قاميت العوجاِء حيكي  انآد معتقَلُ القَنا إالَّ ألنْ ما

 توافيها بأعضِل داِء ِضلَع  تحنو الضلوع على القلوِب وإنين

  : وله وقد أهدى ورداً

 جاءتك مثلَ خدوٍد زاا اخلفر  إليك أبا عبد اإللِه فقد خذها

 تغير هذا دونه الغري لكن  نك قد عذبتأتتك حتكي سجايا م

 يأتيك من ماٍء هلا مطر فسوف  إنْ مشت منها بروق الغيِث المعةً

  : وكتب إيلَّ مع حتفٍة أهداها مكافئاً عن مثلها

 جعلته فارس ِمقْنِبه مبناقٍب  واحد األدِب الَّذي قد زانه يا
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  طَرف القبوِل ملا وهبت ختمت به  رباهلبِة ابتدأت فإنْ تِع بالفضِل

وله ارجتاالً من قصر اإلمارة من بلنسية، وأنا حاضر يف صبيحة بعض اجلمع، وقد حجم صاحب لنا من أهل النظم والنثر وأُحسن إىل 

  : احلجام املخصوص

  وراحةُ ذي القريِض تعود صفرا  أرى من جاَء باملوسى مواسى

إنْ قَص راًفهذا خمفقعرا   ِشعش إن قص نجحوهذا م 

  : وله أيضاً

 منه وفيِه ال ترتاب تزداد  هو ما علمت من األمِري فما الَّذي

 وال يرجو الغىن الكتاب فقراً  يتقي األجناد يف أياِمِه ال

  : وله بعد انفصاله من بلنسية عن وحشٍة يف ذي القعدة سنة مثان وعشرين وستمائة

ماأسرياحلدثاِن حديثُ   بأرجاِء الرجاِء وإن طريقي طارق 

خيفةً وأُحضر نفسي إن تقدمت  زماِن لغض عناٍن أو لعض 

 فوق الذُّرى جبالِن إلمكاِنِه  أيرتلُ حظِّي للحضيِض وقد سرى

 لعيين منهما القمراِن أضاَء  وأخبطُ يف ليِل احلوادِث بعدما

 عزيزاً ِعزةٌ ملكاين وإنَّ  ةًآلمايل حياةً معاد فيحىي

  وإن كن فوق النجم حتت ضماِن  اقترح إنَّ األماينَّ منهما وقالوا

 مل أحفلْ بشرح لساين ضمريي  إذا ناجامها بقَضييت فقلت

  : وله أيضاً

 على نأٍي خيالٌ يطرق منه  سلب الكرى من مقليت فلم جيئ

 إنَّ الغريق مبا يرى يتعلَّق  ارتياحاً للنسيم إذا سرى أهفو
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  : يقتضيه، إثر ما ويل شغل اخلزانة مبراكش" اجلدل"وله خياطب العراقي، وقد بعث إليه يف جزء من كتاب 

طّةً تقلَّدتغل اخلزانِة خها  من شتقلُّد بالفضِل والعلم الئق 

  رقوقد جمعت يف راحتيك املَها  وأرسلت عن جزء كحرٍف مبهرٍق

 سخلٍة عجفاَء أنت تضايق أيف  من له تسع وتسعون نعجةً فيا

  : ومن قصيدة أيضاً يف تغلُّب الروم على بلنسية

 ما لقلبك ال يقر قراره أم  بال دمعك ال يين مدراره ما

 ركائبه وشطَّت داره سارت  بني الضلوع لظاعٍن أللوعٍة

 الدنو وأخفقت أوطاره عدب  للشباِب تقاذفَت أوطانه أم

 مثل حادثة خلَت أعصِاره من  للزماِن أتى خبطٍب فادٍح أم

حبر هعباب من األحزاِن عب  وارتج ارهما بني احلشا زخ 

 طويلٌ ليس ختبو ناره أسف  كلِّ قلٍب منه وجد عنده يف

 ارهحفَّت به يف عقرها كُفَّ  أما بلَنسيةٌ فمثْوى كافٍر

همن املَكروِه حلَّ حصاد بيِد  زرع غداةَ جلَّ ِحصاره العدو 

 إذ خانه أنصاره أنصارها  وعزميةٌ للشرك جعجع باهلُدى

 أو كيف يدرك ثاره آثاره  قلْ كيف تثبت بعد متزيق الِعدا

 للحسِن تجري حتتها أاره  كانَ ذاك اِملصر إالَّ جنةً ما

 بنسيمه أسحاره وتعطَّرت  بِطيِب اِرِه آصالُه ابتط

وتألقت حتوتفي هأوقات  هأرجاؤ أنواره حتوتفت 
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 السماء يزول عنه سراره قَمِر  أما السرار فقد عراه وهل سوى

    

 أظلم بالضالل اره فاآلن  كانَ يشرق باِهلداية ليلُه قد

 على أبصارنا إسفاره أعيا   اخلُطوِب فصبحهودجا به ليلُ

  : وقال

 بود مثلها زائِل إالَّ  عن الدنيا وال تلْقَها نكِّب

رفتخمبا ز حقيق كالعاطِل  إذا حتلَّيتفأنت يف الت  

رهةً حلَّتلها به  ملن أملَ بالطَّائِل لكنحمل ي 

 فيه احلق بالباطِل يغلَب  منصفي من زمٍن جائٍر من

 يأمِن اإلسكات من باقِل مل  كانَ سحبانٌ بِه مفِْصحاً لو

حسبك هحيتاج ن  أنَّ الوغدى باخلُلُِق الفاضِل مارتد 

فتقره يإىل ضد دافتقار الِفعل للفاعِل مثلَ  الض 

  : ومن رسالة له كتب ا معزياً إىل بطَلْيوس

 وأما جاره فعزيز فأَمن  حلق أما طريقُهومل أر مثل ا

 ومأواه املُباح حريز حصني  ما امرؤ آوى إليه فحصنه إذا

 بالصاحلاِت يفوز مصادفُها  معه تظفر مبا شئت من منى فكُن

 ملَوفور الثَّواِب تحوز أداةٌ  ومن خري ما حاز الفتى الصرب إنه

 فنيت للموسرين كُنوز إذا  ى كرتاً يدوم الِغىن بهالتق رأينا
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 تصريح ا ورموز فللخلِق  رأينا من حوادثَ أقبلت وكائن

 ومل يشعر ا وجتوز فتمضي  بالتسليِم ِهللا وحده تقابل

  ابن شلبون

مثَّ وزر حملمد بن يوسف بن هود أول ثورته، سنة مخس أبو احلسن علي بن لُب بن شلبون املعافري، من أهل بلنسية، وكتب لوالا، 

  .وعشرين وستمائة، وكان من األدباء النجباء، وتويف مبراكش سنة تسع وثالثني وستمائة

  : له من قصيدة ميدح ويعتذر عند قدومه مع وفد بلنسية سنة اثنتني وعشرين وستمائة إىل إشبيلية

 لنا الرحمى وأكِّد لنا األمنا دفجد  قد ثُبنا إليك وقد تبنا حنانيك

هكماِس حر اجلاري على النأن جاءوا سراعاً وأبطأنا  هو القَد فال غرو  

 مساويةٌ عادت ِعياذم أَفْنا  مل تكُن باملُرجتني عنايةٌ إذا

 مرةً ِرحباً وآونةً غَبنا ا  فصرفنا تصاريف نجتين ملكنا

 مبا ِنلْنا به اخلري واألمنا فبشرى  خلليفِة شاملٌوإغضاُء ا وأما

  : وله من قصيدة ميدح أيضاً أوهلا

فدوالر ك واألحلاظُ والقدأَوجه  واحلقْف والغصن عفوروالي أم البدر  

 املسك من دارين منَّ له عرف أم  عم اخلافقني أرجيها ورياك

  .والقصيدة طويلة

  : دة يرثي شيخنا أبا الربيعوله من قصي

هصاباخلطوِب دها العالَء م أ  خطببفَار هصابأن يقلَّ م بدمعك 

  : ومنها

 يسيلُ على اجلفوِن مذابه قلب  له محر الدموع يِمدها واسكُب
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 باديةٌ به أوصابه ثَكالنُ  سليمانٌ فشرع حممٍد أودى

فُجعت صنسول مالر ه كُتباً  فاًبه ِسريها إطنابظِّم شذرني 

بإمامه وأُصيب ه وحفيظِه  منه حديثُهنتابمن حادٍث ي 

 الكواكب علمه وِنصابه قمم  العايل به مترسالً العاِلم

 مهما يشبه تشابه وسقيمه  فمن املُجلِّي عن طريق صحيحه

 علمت إالَّ إليه ِركابهأُ ما  يعرج طالب العلم الَّذي ومبن

 ويهزها إسهابه أعواده  من ِلذروة ِمنٍرب تزهى به أو

  : ومنها

 الكالم به وقلَّ صوابه كثُر  أم من لصدِر املَحِفل املَشهود إنْ

وضالر هزهر جه  آداباً تأربابع بعإدراكاً ي والبحر 

 الزمانُ بدائٍم إجنابه ليس  ولد الزمانُ وما أتى بنظريه

 الكمالُ فيما يباح إيابه غاب  اجلمالُ فما يتاح طلوعه غار

طَّتاخلَطِّ فيه أسطُراً خ مينه  رماحه بيمنها يكون ِكتاب 

  الغزال

    

 - وباحلمامي -دد الزاي بالغني املعجمة  مش-من أهل مرسية يعرف بالغزال : أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن غالب أبو جعفر احلمريي

 وكان جميداً مكثراً ووقع من شعره إيلَّ قليل، تويف ببلده سنة إحدى وثالثني وستمائة وكنت قد لقيته به يف سنة ست -مشدد امليم 

  : له يف رؤيا أيب حبر صفوان بن إدريس رمحه اهللا تعاىل. وعشرين

  عنى وكلُّ القوم يف دجنة عميمل  اهللا ما أهداه يف كلِّ مشكٍل له
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 الرؤيا إذا انقطع الوحي وآيته  هو إالَّ بالبالغة مرسلٌ فما

ببابك رجلٌ : ظاهر هذا الكالم يقتضي أن أبا حبر رآها، والَّذي حكي يل وهو الصحيح أن املنصور أبا يوسف رأى أباه يف النوم يقول له

 فلما أصبح، وذلك يوم الثامن عشر لذي احلجة عام تسعني ومخسمائة، أخرب -و ما هذا معناه  أ-يعرف بابن إدريس فاقِض حاجته 

بالرؤيا فوجه فيه قاضي اجلماعة أبو القاسم ابن بقي والكاتب أبو الفضل ابن طاهر املعروف بابن حمشوة وبشراه، ويوم االثنني بعده 

  .سئل عن مطالبه فقُضيت وزود بأربعمائة دينار

ذكر أبو املطرف أن إنساناً حدثه أن أبا املنصور رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم، وأن أبا حبر كان عنده ظهرياً، ولوال هذا ما شفع و

وذكروا أن املنصور ملا مسع مدح أيب حبر ورثاءه للحسني أراد اإلحسان إليه، وتسبب بالرؤيا لئال . فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم

  :  عليه الشعراء، وادعى عندها حممد بن إدريس املعروف بابن مرج الكُحل أنه ذلك لتوافق امسي أبويهما، فقال أبو حبر خياطبهيكثر

  ساحمته يف قريضي فادعى نسيب  يا سارقاً جاء يف دعواه بالعجِب

 دعوته للشعر واألدِب كذاك  إىل العرِب العرباء مدعياً ينمى

 للبحر ذي األمواج واحلدِب فالدر  ها املَرج دع للبحر لؤلؤهأي يا

هب ى  أنَّ شعرك شعري حني تسرقُهى أبوك أيب أنأنا أنت أو أن 

أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن : هذا النوع من اهلجاء ال يسمح عند أكثر األدباء، وتركت ألجل اهلجاء من مل أجد له سواه ومنهم

ياين؛ وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن سدية؛ وأبو عبد اهللا حممد الواعظ الكفيف املعروف باملوروري، وسكن دانية مثَّ بلنسية وكان الفر

مشهوراً أذاه؛ وأبو بكر حممد بن علي بن رفاعة الشريشي الطبيب؛ وأبو زكريا حيىي بن خالد الشريشي؛ وأبو سعيد ميمون بن علي 

أبو احملجى عياش بن :  وتويف برباط الفتح سنة سبع وثالثني وستمائة؛ وأبو موسى عيسى بن عبد اهللا الدجي؛ ومنهماملعروف بابن خبازة

  .حوافر، وأبوه من عرب ميورقة وا ولد ونشأ؛ ومن القدماء ابن وازع، غري مسمى، من أهل بياسة وكان يعقد فيها الشروط

  : وأليب جعفر يف جممر نار

  واجلمر يرمي شراراً وهو يستعر  حاته ِبغضاًملئت سا وجممٍر

تشبيه  تشبيهه يوماً فقلت خذوا ال كُلِّفت اخلرب ِر ال يشغلْكُمباخلُب 

اِر صدري والغضا كبدي فمجمرالن  واجلمر ررقليب ودمعي ذلك الش 
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  الزهري

  : ه وعلى جليس له فنفرتمن أهل إشبيلية؛ من قوله يف جارية خرجت علي: أبو املطرف الزهري

 خلتلي بل عمداً لتعذييب خوفاً  يا ظبيةً نفَرت والقلب ِمكْنسها

  عدالً يؤلِّف بني الظيب والذيِب  فابن عبِد احلق أحلفنا لتأمين

  : وقال

تمر ادى بنا كالبدر وانفتلت  اِدن اخلرِقكالغصن والتفتت كالش  

بربوِد احلسِن تسربلتِق   والتحفتطاً من احلَدِمر نِج واشتملتبالغ  

  ابن طلحة

من أهل جزيرة شقر؛ كتب البن هود وجتول ببالد غرب األندلس، مثَّ فارقه وحلق بسبتة، : أبو جعفر أمحد بن حممد بن طلحة األنصاري

  : الَّ على قولهوله شعر كثري مل أقف اآلن إ. فقُتل ا ثامن شوال سنة اثنتني وثالثني وستمائة

هلم بالريِق قوماً ما جنيت صتِن إالَّ  أغصسمن ح رتما قد نفائس 

 تقلَّب يف أثواِب مندِفِن إالَّ  قَتلت غبياً ما برزت له إني

 النوِم أُدرج من ثوبيِه يف كفِن يف  سلَّ غَرب ذكائي حد قافيٍة إن

تاً وهو معت قد احلق كابرفيِه يف العلِن يف  قدنإثبات ما ي السر 

    

تاآلفاِت باهرةً وأبصر هلساٍه ال وال فطِن ال  عين ِسرتست 

منقصةٌ فالزم وتههواست الغي  همنها على وثَِن كأن عاكف 

  تحدى به العيس من مصٍر إىل عدِن  للغضاضِة سلطانٌ على أدٍب ما

  : ن وستمائة لنفسه، وأنشدين أبو احلجاج ابن إبراهيم عنهوأنشدين سنة عشري
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 كلِّ مأثرٍة وفضٍل مبلغي من  لقوٍم أملوا أن يبلغوا عجيب

 فمن هلم مبا أنا أبتغي يئسوا  من بعِض حاصلي الَّذي ال أبتغي

  : وأمر بقتله األمري أبو العباس اليناشيت ألموٍر نقمها عليه منها أنه هجاه فقال

 له حسب وعلم وشاِفعنا  مسعنا باملوفَِّق فارحتلنا

لها وأُخرى ورمتبفضلها أبداً وأمسو  يداً أُقب أعيش  

فأنشدنا لسانُ احلاِل عنه  دي ال يتم الَّ وأمرش 

  الرفَّاء المرسي

احب مقطّعات وتذييالت ِحسان، وكان حلو من أهل مرسية، ويعرف بالرفَّاء، ص: أبو علي احلسن بن عبد الرمحن الكناين األستاذ

  .وتويف ببلده سنة ثالث وثالثني وستمائة. النادرة فَِكهاً ممتعاً

  : وله

 األسى كُلَّما كَلَّما وبان  فأسى كلَّ ما كَلَّما أتى

  شفَى الصب ماُء اللَّمى أَلَّما  الغليلَ ومن بعدما وروى

 فقد ثلَّ ما ثلَّما وزاد  وثلَّم ما شاء من قُرِبه

 ومن بأِس ما سلَّ ما سلَّما  عليه حسام النوى وسلَّ

مشاه وضرى يف حاجلو نار  ما فأحلفَهما ضر رض 

 فرصةً عد ما عدما يرى  وعدمه الصرب من بعده

 ما اعترى وانتمى أنتما إذا  كُفَّا فأصلُ األسى أعينيِه

 وهالَّ إذا عدتما عدتما   صاحبيِه أال عدتماويا

 قَبله قلت ما قُلتما ومن  وقد قلتما أن سيقضي هوى
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خرج أبو علي هذا، وأبو حبٍر صفوان بن إدريس، وأبو عبد اهللا مرج الكحل، إىل مترتهات مرسية، فمروا يف طريقهم مبسجد فجلسوا 

  : االنفصال، كتب أبو حبٍر يف صفحة من حيطانهفيه يسرياً، فلما مهُّوا ب

 ودمت للدين ذا ثُبوِت  قُدست يا بيت يف البيوِت

  : فكتب ابن مرج الكحل

  ويف ركوع ويف قُنوِت  الناس يف سجوٍد يعمرك

  : فكتب أبو علي املذكور

  كنت له موِضع املبيِت  نبا بالغريِب بيت وإن

  :  ابناتوله من أبيات يف

أبكاٍر حباىل شغفت ا عروسا  حبب ي لو بنيتوود  

 للعيون ا مشوسا تراءت  الحت بدوراً يف املقايل إذا

  : ويل فيها من أبيات

 ِسمتاِن من ناٍر ونوِر هلا  مثلجات يف الصدوِر بنفسي

  تزف على األكف مع البكوِر  وهي أبكار عذارى حواملُ

 أَدميها صهب اخلموِر وفوق  الطَّلِح ما تنشق عنه ضبيا

 ويف أَحشائها وهج احلروِر  الطلِّ حني تذاق طعماً كربِد

 وافتك رائقةَ السفوِر إذا  حاالِن بني فٍم وكف هلا

كاألهلَِّة يف لَهاٍة فتغرب  يف ميٍني كالبدوِر وتطلُع 

  ابن هشام األزدي
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 األزدي الكاتب من أهل قُرطُبة، كان من الكتاب البلغاء، وهو أخو أيب القاسم عامر بن هشام، وأبومها أبو الوليد أبو بكر بن هشام

وتويف أبو بكر هذا باجلزيرة . هشام بن عبد اهللا بن هشام أحد حكام قُرطُبة، وهو الَّذي صلَّى على أيب القاسم ابن بشكوال عند وفاته

  : وله يف ليلة أنس. وامسه كنيته، والناس يكنونه أبا حيىي. ثني وستمائةاخلضراء سنة مخس وثال

  وخلَّفَين يف قبضِة الوجِد هالكا  دنا اإلصباح قام مودعي وملَّا

 بياض الفجِر أسود حالكا فعاد  سواد اللَّيِل أبيض ناصعاً وكانَ

  : وله

  لنفِع أو يف حالِة الضرِريف حالِة ا  واِحِدي وهو ال مجع يقاومه يا

 من معِني املاِء منفَِجِر وِمذنٍب  من سبيل لذاِت الظِّلِّ والشجِر هل

 وقد ضلَّ بني الضاِل والسمِر له  حنٍني كأُم اِخلشِف فاقدةً وذي

 قراٍر وطرف العِني يف سفِر ويف  أَكونَ حبيثُ اجلسم يف دعٍة حتى

    

 إذا سحبت ذَيالً على الزهِر ِمسكاً  لينا الصبا بال عوٍضإ تهدي

  وإنْ تجبين على ِشعري فأنت حِري  تِجب داعياً مني فال عجب فإنْ

  : وقال يراجع حممد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب املعروف بابن السماد

 وتحِييناعلينا تحيينا  هبت  ِمن نفَحاِت العوِد عاطرةٌ ِهللا

ها ظمئتيل لواِفح شوقاً فأجرت  عنيرِوينا مقِّينا ويسماٍء ي 

  يا ليت ِشعري مىت يقضى تالَقينا  السالم وهذا الود نعرفُه هذا

 قلب فتى يهواكُم دينا أمسعت  يا داعياً بلساِن الصدِق إنك قد

 منا إىل لبيك آمينا ِغفأَص  للتصايب إذ دعوت لنا دعوتنا
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  ابن مطروح

تويف ا والروم حياصروا يف ذي قعدة سنة مخس وثالثني . أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن مطْروح التجييب القاضي من أهل بلنسية

  .وستمائة

  : ومن شعره يرثي أباه من قصيدٍة

  وفارقت أهلك ال عن ِقلى  دعاك فلبيت داعي الِبلَى

كرمت دى صائبم الرهوس  ال شعوبقْتم فما أخطأت 

 قدر اِهللا أنْ ميطُال أىب  تقاضاك منا الغرمي الَّذي

 أمل يأِْن أنْ نقفُال مجيعاً  ظاعناً هدنا فقده أيا

ه أحنال وإنْ  إىل مورٍد أممل يكن مورداً سلس 

 ملثلي أنْ يذهال وحق  مهما دعوا باِمسِه وأَذهلُ

 به بعد مستعِجال حلاقي  وجِدي على فقِدِه وهونَ

 بد للفرِع أن يذبال فال  جف من شجٍر أصلُه إذا

 العواذلَ والعذَّال وأعصي  ما دمت ذا مقلٍة سأبكيه

ى وأتركدلبيٍد س ال كما  حكماألو اآلِخر نسخي 

  : شيخ أبا عبد اهللا ابن نوٍح من قصيدةوقال القاضي أبو حممد يرثي ال

نادي ناداكحيلُ مالر ادي  إذا أِزفيف قوِد اِحلماِم الغ تفظعن  

اسعوا والنفٍْر أزمنيا كسناً  يف الدِة حادي ظَعاملني وما غري 

 ِتلْو األصِل يف املُعتاِد فالفرع  حنن إالَّ من أرومة هالك هل

 جلواِهٍر أفراِد فمصريها  وإنْ تطاولَ مكثُهااجلسوِم  كلّ
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 عند تغالُِب األضداِد ينحلُّ  العقولُ بأنَّ كلَّ مركٍَّب قضِت

 يؤِذنُ طبعه بفساِد والكونُ  املَبادي يف اُألموِر ايةٌ تتلُو

 على قمر العلى والنادي لَهفي  ولَهفي ال يجري من الردى لَهفي

 وتلبس فيه ثوب حداِد تبكي  نوٍح فالشريعةُ بعدهابن  أودى

 فرداً وجلَّى ِمن ظالِم عناِد  ذب عنها كم أقام لواءها كم

 يدِر كيف تصدع األكباِد مل  مل يِلج أُذُنيِه مؤِلم نعيه من

  : وسئل تذييل هذا البيت

  ملعهوداإذ ال تفارق قليب ا  وإذا ذكرتك مل أجد لك لوعةً

  : فقال

 بقلبك يل لديك شهيدا وكفى  ما غبت عن قليب فديتك حلظةً

لكن هفقدت حظَّ العِني منك  وقي ال يزالُ جديدا فالشمن 

  .وله شعر كثري

  ابن الصابوني

ن القريض املعيد، الَّذي ذهبت أبو بكر حممد بن أمحد ابن الصابوين الصديف من أهل إشبيلية، شاعر عصره ايد، واملبدئ يف حماس

البدائع بذهابه، وختمت األندلس شعراءها به، توجه إىل املشرق فتويف يف طريقه من اإلسكندرية إىل مصر سنة أربع وثالثني وستمائة، 

  : من شعره من مجلة قصيدة

أوصالَ الكُماِة وقد والبيض ِل شحا  تسكندكاألفواِه للج هلا الضرب 

  سوى هلا الطعن مثل األعين النجِل  ل عن قصد الردى كَِمهتإذا املقاِت

 تواتر الطري يف الغدران للنهِل  شروع يف الدروع كما وللشفار
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  : ومنه من قصيدة قاهلا بإشبيلية قبل وفادته على حضرة تونس، وأوهلا

 سم بالنقِصزيادةُ وجٍد تنهك اجل  شخصت لعزِم البِني فاخترمت شخصي

  : يقول فيها

 نلت للرقىب سوى خلَِس اللّص فما  كنت سلطاناً عليها حمكماً وقد

  بنيل املُنى من ذلك البشِر الرخص  اللَّيايل مل تكن قطّ أرخصت كأنَّ

    : ومنها

 فمن أٍمل ومن أمٍل تقصي  برحتين النائبات بعيثها لقد

فيبسطَ  للملك اهلمام شكييت سأقتص مقتص فها يدريل يف ص 

 النامي د أيب حفص حممٍد  زكرياَء املهذِب من أيب أيب

اهللا من قد أطاعه أمري يعصي ويعصي  يطيع هن أمراِهللا م حدود 

  فيصرف وجه الزهِد عن رغبة احلرص  حترص الدنيا لتحظى بوده فكم

 العال من سعيها محكم الرص بناُء  أركانَ املعايل براحٍة يشيد

 خرس الوصاِف أو كِذِب اخلرص إىل  أوصاف احملامِد عنده وتضطر

 الرامي العواملَ يف شخص ويستجمع  الراجي األيادي من يٍد فيستغرق

 بذاك الشق حظِّي أو ِشقْصي ألرضى  كانَ هذا الشق منبت شعبيت وإن

 بعِد مهوى أرِض تونس من محص على  ذكراي تونس آمالً وتؤنسين

 ا من رائٍق حسِن النص جلوت  ستذكرين آفاق أندلٍس مبا

 أن عني الشمِس تلحق بالبخص رأت  خبست بالغمط حقِّي كأنها فقد
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 حنوٍص عندها السهلُ كالنحص بكلّ  إىل ذاك اجلناِب ركائيب وأهوي

مأقس ناللَّيِل عن س حىفرقالقاع من كفَِل الدعص  ِة الض وأهبط خصر 

 رأيت جبني البدِر مكتملَ القرص  أن أرى وجهاً إذا مشت برقَه إىل

من مجعي إن شاء اهللا تعاىل، ويل يف ذلك من كلمة " إمياض الربق"وقد عورضت هذه القصيدة بقصائد يأيت ذكرها مستوىف من كتاب 

  : أوهلا

  وذاك جنيعي يف مخضبها الرخِص  شنِف واخلُرِصقتلي ربةُ ال أجتحد

  : ومنها

من قبل احلرِص وقدماً  حلرصي يف هواها فخانين وفيت اسأصيب الن 

ةٌ عموما عامري أىب  من البلوى خمتص ا غري أن أُلفى احلسن 

  القمصوماذا يف الشفوف ويف تشف  هلا اهللا ماذا يف القالئِد من حلًى

ار ا حتت ليِل ذوائٍبقِض والعقص  حميتريه وختفيه مع الن 

  إذا الوشي زرته على الغصِن والدعص  على بدِر التماِم لثامها تلوثُ

  : ومنها

 الشد والتقريب والوخِد والنص على  اُهللا در املُزن داراً قصيةً سقى

 عن محص النعامى وأستقصي ألُوأس  عن جند صباها معاشر يسائلُ

 إليها ولكن خصه البني بالقَص  كنت موفور اجلناح لطار يب ولو

  حبسمى وما لياليتَ البيض يف محِص  ما أيامي السود أوجهاً فشتانَ

 رها والقضب تاج للرقِص على  ألفت الورق للشدو تنربي حبيثُ

 وحلمي مستقيد ومستعص خلّيو  يد تشبييب قياد شبيبيت ويف
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 عذَلٌ يقصي وال غزلٌ يعصي فال  على أقصى اهلوادِة واهلوى كالنا

  : ومنها

هبكلِّ خالفٍة خالفت كذلك  ألوت بطالنُ القياِس مع النص 

  وللشرف احملِض اكتفاٌء عن احملص  لديه استقرت يف نصاٍب ونصبٍة

 بعلياه ثناًء وال حتصي تشيد  تإليه العلم واحللم فانثن تناهى

 تر أن الفضل ليس من النقِص أمل  اشتبهت حال امللوك وحاله وما

  : ومن شعر ابن الصابوين

ها أَلقتهلا جيشاً سوى الرهِب  إىل اهلرب األعداُء أنفس وما عبيت  

ه خريغِن غايبوأفضلُ الفتح ما وافَى بال تعِب  الكتائب ما مل ي 

  : هومن شعر

  فهل حلظُ وصٍف سميت باحلواجِب  حجبت زج احلواجب سلويت لقد

نسبة وواوات ا  أصداٍغ أقاربدعى بوصف عقارِب لنونات 

 حواها حتم صاٍد لشارِب سالفاً  فٍم من حتت صاٍد لشارٍب وميم

  : ومن شعره يرثي

 ائييومي فيختم باجلهاز حب  كنت آملُ أن يقدر قبله قد

 فيه مدائحي برثائي فختمت  أعِزز بأن عكَس الردى أُمِنييت

  : ومن شعره

 يف وصفيه للعجز باقلُ كأني  خد به املسك باقل وعذبين

 ِفعلي مقلتيك لفاعلُ َألنكِأ  وعذاٍر فوق خدك إنه أما
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  ستفعل أفعالَ السيوف احلمائلُ  خيلَت نفسي إيلَّ بأنه وما

  : ومن شعره

  خلعت يف حبه عذاري  رأيت يف خده عذاراً

    

 ويوجل اللَّيل يف النهاِر  قد كتب احلسن فيه سطراً

  : ومنه

 من عذاره مسك ختامه  الرحيق املختوم من فمه يسقي

  جسمي لفرط الضنى هلا سلك  دمعي لصدره درراً أسبلَ

  حمدة

  . املؤدب من أهل وادي آش، إحدى املتأدبات املتصرفات املتغزالت املتعففات- بالفاء -قي العويف محدة بنت زياد بن ب

أنشدتين محدة بنت زياد العوفية وقد : أنشدين أبو القاسم ابن الرباق قال: حدثت عن أيب الكرم جودي بن عبد الرمحن األديب قال

  : خرجت مترتهة بالرملة فرأت ذا وجه وسيم أعجبها فقالت

أسراري بواِد أباح معواِد به  الدب للحسِن آثار 

 روٍض يطوف بكلِّ واِد ومن  واٍد يطوف بكلِّ روٍض فمن

  سبت عقلي وقد ملكت فؤادي  بني الظباِء مهاةُ رمٍل ومن

 األمر مينعين رقادي وذاك  حلظٌ ترقِّده ألمٍر هلا

 يف ظُلَِم الدآديالبدر  رأيت  سدلَت ذوائبها عليه إذا

 حزٍن تسربلَ باحلداِد فمن  الصبح مات له خليلٌ ختالُ

أنشدنا القاضي أبو حيىي عتبة بن حممد بن عتبة : وأنشدين الكاتبان أبو جعفر ابن عبيد األركشي وأبو إسحاق ابن الفقيه اجلياين قاال

  : اجلراوي حلمدة هذه



 
ابن األبارتحفة القادم  152  

 هلم عندي وعدك من ثاِر وما  أَىب الواشون إالَّ فراقَنا وملا

 محايت عند ذاك وأنصاري وقلَّت  على آذاننا كلَّ غارٍة وشنوا

مهوأدمعي غزوت اِر  من مقلتيكيِف والسيِل والنفَسي بالسومن ن  

  .حي غرناطةوحدثين بعض قرابة األمري أيب عبد اهللا ابن سعد أن هذه األبيات الثالثة ملهجة بنت ابن عبد الرزاق من نوا

  نزهون

وعاصرت محدة هذه أو قاربت عصرها نزهون بنت القليعي، وهو فيما أحسب أبو بكر حممد بن أمحد بن خلف بن عبد امللك بن غالب 

  : كتب إليها أبو بكر ابن سعيد أخو مروان كاتب أيب زكريا ابن غانية. الغساين، غرناطية، وكانت واحدة صنفها يف أدا

هلا ألف نعاشٍق وعشيِق من   شخٍصيا م 

ا أراكذاك الطَّريِق ِس  خلَّيِت للن دس 

  : فأجابته برسالة فيها

هأبا بكٍر حمالً منعت احلبيِب له صدري  حللت وهل غري سواك  

 أهلُ احلق فضلَ أيب بكِر يقدم  كانَ يل كم من حبيب فإمنا وإن

  : وهلا يف قبيح الصورة عرض خلطبتها

 اإلشارة واملرتِع سفيِه  من أنوٍك أصلِع ذيريع

  يروم به الصفع مل يصفِع  الوصالَ مبا لو أتى يروم

 فقٍري إىل برقِع ووجٍه  فقٍري إىل كية برأٍس

  : وهلا

 أُحيسن منها ليلةَ األحِد وما  در لياٍل ما أُحيسنها ِهللا

 فلم تنظر إىل أحِدالرقيِب  عني  كنت حاضرنا فيها وقد غفلت لو
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 جمهلٍَة يف ساِعدي أسِد ورمي  أبصرت مشس الضحى يف عاِتقَي قمٍر

  : وقال فيها املخزومي أستاذها

  وإن كانَ قد أضحى من الصوِن عاريا  وجه نزهوٍن من احلسِن مسحةٌ على

غريها قواصد قصد البحر استقلَّ السواقيا ومن  نزهوٍن توارك 

  : د عليه مستطردةفقالت تر

 نقض عهٍد كرِمي من  كانَ ما قلت حقّاً إن

 إىل كلِّ لُوِم يعزى  ذكري ذميماً فصار

شيٍء وصرت يف صورة املخزومي  أقبح  

  هند

 إليها هند خادم أيب حممد ابن مسلمة الشاطيب الكاتب، حكى يل أبو حممد ابن أيب بكر الداين الطبيب أن الوزير أبا عامر بن ينق كتب

  : من جملس أُنٍس يستدعيها

  نبذوا احملارم غري شرِب السلسِل  عند هل لِك يف زيارة فتيٍة يا

 عوِدِك يف الثقيل األوِل نغماِت  البالبلَ قد شدت فتذكَّروا مسعوا

  : فكتبت اجلواب إليه يف ظهر الرقعة

  األوِلاُألنوِف من الطراِز شم  سيداً حاز العال عن سادٍة يا

  كنت اجلواب مع الرسوِل املقبِل  من اإلسراِع حنوك أنين حسيب

  بنت الحاج

  : وأما حفصة بنت احلاج الركونية من أهل غرناطة فلعلها بقيت بعد محدة، وهي القائلة أبياا املشهورة

  يؤملُ الناس ِرفده  سيد الناِس يا من يا
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امنن بصك يكونُ  علي هدهِر عللد 

    

  احلمد هللا وحده  ميناك فيه ختطّ

  الملحق 

  ابن سهل

كان من األدباء األذكياء الشعراء، مات غريقاً ما ابن خالص وايل سبتة ": حتفة القادم"قال ابن األبار يف : إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي

  .يب الربيع سليمان بن علي الغريغر قبل سنة ست وأربعني وستمائة؛ انتهىيف الغراب الَّذي غرق م يف قدومهم إىل إفريقية مع أ

  الفُرياني

 قال ابن األبار يف - بضم الفاء وفتح الراء وتشديد الياء آخر احلروف وبعد األلف نون -أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الفُرياين 

  : ان داود بن أيب داود يف املواريث وكان أبو بكر ابن زهر يكرهه؛ فقال الفُرياينكان بإشبيلية ناظراً أليب سليم": حتفة القادم"

 ابِن زهٍر ما اسِتخفاِف داوِد ظلم  قد أتلَفَا جودي وموجودي أمراِن

  واغِْفر لداود يا ذا الفضِل واجلُوِد  رب فاجِز ابن زهٍر عن تعسِفِه يا

  ابن خيارة

من شعره، وفيه لزوم، يهجو الطبيب عبد اهللا بن . تويف سنة سبع وثالثني وستمائة: يمون بن علي املعروف بابن خيارةأبو سعيد م

  : حبيب

 يف اإلسالِم جاءت بال حرِب وقائع  ثوى رمقاً بالشرِق حتى ثوى بِه

 استغىن عن الطعن والضرِب حبكمته  جنان جريء دون رمٍح وال ظُباً

 فكم نقلت من ذي حياٍة إىل الترِب  لمني أعدهاشربةٌ للمس له

 زياٍد يف إخاء بين حرِب كدعوى  يف اإلسالم والطب والعال ودعواه
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 حماِة الدين عاد إىل الغرِب بقتِل  وملا قضى يف الشرِق بالطب ما قضى

بين اإلمياِن يف أَعظم الكرِب  فيها عدوان منهما فأندلس قلوب 

 الروِم أوباش تغري على العرِب من  ٍب ما علمت وبعدهحبي فالبن

  عياش بن حوافر

 ولد ا ونشأ؛ كان أخبثهم لساناً وأكثرهم افتناناً، وإنما أخرته لعداده يف - بالياء -أبو احليا عياش بن حوافر، من عرب ميورقة 

  : خنا منه، واستغرابه ملا يصدر عنه، مثل قولهالعامة، حتى يهجو فيجيء بالطامة، وما أنسى تعجب أبا الربيع شي

 خياف لبأس منهم أحد وال  ما يف بين طلحٍة من يرجتَى لندى

 عليهم بتنويِه اهلجاِء يد فلي  حني عاف الناس هجوهم هجوم

  : وقال أيضاً

 رأوا احلرام هلم حالال فقد  يفعولَ إن كانوا قضاةً بنو

  وإنْ سئلوا الندى صاروا ثقاال  وا خفاقاًأُعطوا رشاً كان إذا

  : وقال أيضاً

  ومن سكين ميورقَةَ مستغيثُ  إنين بك من زماين إالهي

 ينشأ ا إالَّ خبيثُ فلم  األرض اليت خبثت تراباً هي

  : على أنه هو القائل يف النسيب

 بيِض واَألسِلتشب بغري ال حرب  القلوِب وبني األعني النجِل بني

  يف العاشقني وعن صفني ال تسِل  املالح فحدثْ عن مالمحهم أما

 غرارته من فارس بطِل على  كلِّ أحور قد أردت لواحظُه من

وا لنا برماٍح من قدودهمنبأسياٍف من املقِل وأجندوها  ع 
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 ِلالقلوب بأفراس من الغز يغزو  األمِري أمري يف كتائبه وابن

  عيسى الدجي

 وهي قرية بشريش، وأحسبه حياً إىل اآلن، أفضى - بضم الدال املهملة مشددة وجيم مشددة -أبو موسى عيسى بن عبد اهللا الدجي 

وقد مسعته بإشبيلية ينشد ما مل أرضه، . به خبثُ لسانه التولّع بالنيِل من جريانه إىل أن ضربه قاضي موضعه، فما اضرب عن مرتعه

  : جت أن أكتبه أو بعضه، على أنه القائلفتحر

  هذا ملعنى غريٍب يف ابنِة العنِب  أتشرب بعد الشيب قلت هلم قالوا

ا السنأسناين فأشر كِري  حرعليها لتقوى ذائب الذهِب أُج 

  : وقال يف بقاٍل أحلى تلمساين

 تيٍس جئت أن أسألَه بوجه  تلمسانُ لنا حليةً أهدت

  وهي على ما حيتوي مسبلَه  وهو بدكّانه تهألفي

 ألمنع الذبانَ أن تدخله  ماذا قال علَّقتها فقلت

  مرج الكحل

شاعر مفلق بديع التوليد، تويف سنة أربع : حممد بن إدريس بن علي أبو عبد اهللا األندلسي الشاعر املعروف مبرج الكحل، قال ابن األبار

    : مهوثالثني وستمائة، من نظ

  مثَلُ الظّلّ الَّذي ميشي معك  الرزق الَّذي تطلبه مثَلُ

 ولّيت عنه تِبعك وإذا  ال تدركه متبعاً أنت

  : ومن نظمه

 حسام بل لديِه يراع لديه  لك اخلري يا موالي ما العبد بامرٍئ

 شجاعويف النظِم النفيِس  جبانٌ  وهل أنا إالَّ مثل حسانَ شيمةً
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