
iBNÜ'I-MUKRT el-iSFAHANT 

Ca'fer et-Tahavi gibi alimlerden hadis tah
sil etti. Kendisinden de yaşça daha büyük 
olan hadis hafızları Ebu İshak İbn Hamza 
ve Ebü'ş-Şeyh ile İbn Merduye, Ebu Bekir 
Muhammed b. Ahmed ez-Zekvani, Ebu 
Said Muhammed b. Ali en-Nakkaş. Mu

hammed b. Abdülvahid b. Ubeydullah b. 
Şehriyar ve Muhammed b. Ömer el-Bak
kal faydalandı. Ebu Nuaym el-İsfahani, 

Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani 
ve İbn Nukta gibi muhaddisler tarafından 
"sika. me'mun" olarak nitelendirilen İb
nü'l-Mukri, Kur'an öğretimine önem ve
ren bir aileden gelmekte olup Tah avi. Ebu 
Ya'la ve Mufaddal b. Muhammed el-Ce
nedi'nin eserlerinin günümüze ulaşma
sında rolü olmuştur. Mufaddal b. Fedale'
nin bir eserinin orüinal nüshasını bulmak 
için yetmiş merhalelikyol katettiği, çeşitli 
alimlerden faydalanmak üzere Kudüs'e 
on defa. hacca dört defa gittiği ve Mek
ke'de yirmi beş ay kaldfğı belirtilmektedir. 
Fıkıh usulünde Ahmed b. Hanbel'in ve 
Ebu Zür'a er-Razi'nin usulünü benimse

yen İbnü'l-Mukri tasawufa meyletmiş. 
Sahib b . Abbad'ın kütüphanesinde bir 
müddet hafız-ı kütübolarak çalışmıştır. 
İbnü'l-Mukri Şewal381'de (Aralık 991) 
İsfahan'da vefat etti. 

Ese rleri. 1. Mu'cemü 'ş-şüyul] . Kay
naklarda el-Mu'cemü'l-kebir adıyla zik
redilen eser muhtemelen bu kitaptır. İb
nü'l-Mukri'nin hocalarından 700'ü aş
kın kimsenin alfabetik olarak sıralandığı, 

Sem'ani. İbn Nukta ve Ebu Nuaym gibi 
alimierin istifade ettiği eserin bir nüsha
sı Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de kayıtlıdır(nr. 

27) z. Cüz' fihi eJ:ıQdi§ü Nafi' b. Ebi 
Nil'aym (Müsnedü Na.fi' b. Eb! Nu'aym 
el-~arf). Yirmi sekiz rivayetin yer aldığı ri
sale Ebü'l-Fazl el-Huveyni el-Eseri tarafın
dan yayım lanmıştır (Tan ta ı4ı ı ; ı 99ı ). 3. 
er-Rul]şa fi ta~bili'l-yed (Takbflü 'l-yed) 
(nşr. Ebu Abdullah Mahmud b. Muham

med el -Haddad, Riyad ı408/ ı 988) . 4. el
Erba'un (Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua, m 8ı, vr. ı 36-ı54) . S. Müsnedü Ebi 
Ijanife (Teh;;:fbü Müsnedi'l-imam Ebi f:la
n!fe) (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 507/ · 
ı 5). 6. Fera'id (Feua'id) . Eserin birinci cü
zü ile (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua, 
nr. 78, vr. 98- ı ı 7) on üçüncü cüzü (aynı kü
tüphane,Mecmua,nr. ıo5 , vr. ı 74-ı93)gü

nümüze ulaşmıştır. 7. el-Müntel]ab min 
gara'ibi eJ:ıQdi§i Malik b. Enes (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 87, vr. ı 30-
1 36) 8. el-Cüz' fihi min f:ıadi§ih. Müel
lifin hadislerinden seçmeler olup bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır (Mecmua, nr. 87, vr. 16-21). Kay-
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naklarda İbnü'l-Mukri'nin eş-Şema'il adlı 
bir eserinin bulunduğu da kaydedilmek
tedir. 
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liJ ALi OsMAN KoçKuzu 

İBNÜ;l-MUKRİ el-YEMEM 
( ~f 1.5_;..,Jf .y f) 

Ebu Muhammed Şerefüdd!n İsmall 
b. Eb! Bekr b. Abdiilah 

eş-Şaverl eş-Şerd el-Yemen! 
(ö. 837 /1433) 

Şafii fakihi, edip ve şai r. 
_j 

Genellikle kabul edilen rivayete göre 
754 ( 1353) yılında, Yemen'in Kızıldeniz sa
h ilinde bulunan Şerce bölgesindeki Eb
yatü Hüseyin'de dünyaya geldi ve orada 
yetişti. Doğumu için 755 (1354) ve 765 
( 1363) yılları da verilmektedir. Beni Şaver 
kabilesine mensuptur. İlk öğrenimini böl
genin hocalarından gördükten sonra 782'
de (1380) Zebid'e gitti. Ebu Abdullah Ce
maleddin Muhammed b. Abdullah er-Rey
mi'den fıkıh. Muhammed b. Zekeriyya ve 
Siracüddin Abdüllatlf b. Ebu Bekir eş-Şer
ci gibi alimlerden Arap dili ve edebiyatı 
okudu. Fıkıh, fıkıh usulü, mantık ve Arap 
dilinde uzmaniaşarak bölgenin önde ge
len alimleri arasında yer aldı. ilmi müna
kaşalarda büyük başarı gösterdiği, özel
likle Muhyiddin İbnü'l-Arabi taraftarları 
ile yaptığı tartışmalarda ortaya koyduğu 
görüşlerinin takdir topladığı kaydedilmek

tedir. Arap edebiyatının nazım ve nesrin
de usta olan İbnü'l-Mukri'nin, şiirlerinde 
başta cinas olmak üzere edebi sanatların 
bütün inceliklerini ustalıkla kullandığı için 
bu hususta Mütenebbi'den üstün olduc 
ğu söylenmiştir. 

İbnü'l-Mukri, ResOli Devleti'nin hüküm

dan el-Melikü'l-Eşref İsmail tarafından 

önce Taiz'deki Mücahidiyye Medresesi'ne. 
ardından Zebid'deki Nizamiyye Medrese
si 'ne müderris tayin edildi . O dönemde 
kendisine idari ve siyasi bazı görevler de 
verildi ; Mehalib'e emir ve arkasından Mı
sı r'a elçi olarak gönderildi. Ayrıca çeşitli 
yerlerde kadılık yaptı. 808 ( 1406) yılında 
hac maksadıyla gittiği Mekke'de Şerif 
Bedreddin Hasan b. Aclan ile görüşüp 
kendisi için yazdığ ı kasideyi sunduktan 
sonra Halye (Yemen) Emiri Musa b. Hara

mi'nin barış teklifini ileten İbnü'l-Mukri, 
hem bu teklifin kabul edilmesini sağladı 
hem de 30.000 dirhemle ödüllendirildi 
(kaside için bk. ibn Tağriberd!, V, 95-97) . 
837 yılı Safer ayı sonunda (Ekim 1433) Ze
bid'de vefat etti. 

Eserle ri. 1. İrşadü '1-gavi ila ({L) me
saliki'l-Ijavi (Kahire ı 302, ı 320) Abdül
gaffar b. Abdülkerim el-Kazvini'nin el
Ijavi'ş-şagir adlı kitabının muhtasarı 

olup Şafii fıkhının önemli eserlerinden 
Mul]taşarü'l-Ijavi'ş-şagir olarak da bi
linmektedir. İbnü'l-Mukri bu eserinde ken
di görü.şlerine de yer vermiş, zaman za

man kısa açıklamalarda bulunmuştur. Sı bt 
İbnü'l-Acemi ve Ebü'l-Fazl Şehabeddin İb
nü's-Sayrafi'nin manzum hale getirdiğiİr
şadü'l-gavi üzerine bizzat müellif (aş . b k.), 

ayrıca Kemaleddin İbn Ebu Şerif el-Mak
disi (el-İs'ad bi-şerJ:ıi'l-İrşad), Şemseddin 
Muhammed b. Abdülmün'im el-Cevceri 
ve Muslihuddin Mehmed Lari tarafından 
birer, İbn Hacer eı-Heytemi tarafından 
biri küçük ( el-İmdadf! şerJ:ıi 'L-İrşad), diğe
ri büyük (FetJ:ıu 'l-ceuad bi-[{L] şerJ:ıi'l-İr
şad) iki şerh kaleme alınmıştır. Eser ay
rıca Ahmed b. Muhammed el-Kastallani 
tarafından telhis edilmiştir. z. İl]ldşü'n
navi ti İrşadi'l-gavi ila mesaiiki'I-lfa
vi (Kitabü't-Temşiye bi-şerJ:ıi İrşadi 'l-gauı 

f1 mesaliki'l-f:lauf} . Müellifin bir önceki 
eserine yazdığı iki ciltlik şerhtir. Şafii 
mezhebinin altmış beş temel kaynağın
dan istifade ile hazırlanmış olan eser 
90.000 civarında meseleyi ihtiva etmek
tedir. Bilhassa Afrika ile Yemen'de ders 
kitabı olarak okutulan İl]ldşü'n-navi bir
çok defa yayımlanmıştır (nşr. Abdülaz!z 
AtıyyeZelat, 1-IV, Kahire 1409-I4ı I/ı989-
l 99 ı; n ş r. Mahmud Abdülmütecell! Hall
fe, I-lll, Kahire 1409/1988, Ahmed Osman 
Muhammed eş-Şaşl es-Somali' nin et-Ta'
lfk'i ile birlikte). 3. Ravzü'Halib. Neve

vi'nin Ravzatü'Hdlibin'inin ihtisarı olup 
Zekeriyya el-Ensari'nin Esne'l-metalib 
adlı şerhiyle birlikte dört cilt halinde ba
sılmıştır (Kahire 131 3) . Bu şerheAbdullah 
b . ömer Ba Mahreme bir haşiye, Rav
zü't-talib'e de İbnü'I-Mukri'nin talebesi 



Feta (el- ilham /ima fi 'r-Rauzi mine 'l-eu
ham) ve Şemseddin Muhammed b. Ab
durrahman İbn Sul e ed-Dimyatl ( Şerf:ıu 'r
Rauz) birer şerh yazmıştır. 4. 'Unvônü'ş

şereii'l-vôfi fi 'ilmi'l-fı]fh ve'l- 'arui ve't
tôril]. ve'n-naJ:ıv v:e'l-]favati (Haydara
bad-Dekken ı 272, H alep ı 294; Kah i re 
1272, 1318; Ka lküta 1294; Taiz-Dımaşk 
ı 987). Aslında bir fıkıh kitabı olmakla bir
likte satır başları. ortaları ve sonlarında
ki harf ya da kelimeler aynı zamanda bi
rer sütun içinde yukarıdan aşağıya sıra
landığı takdirde aruz. tarih. nahiv ve. ka
fiye alanında dört ayrı eser oluşturmak
tadır. İbnü 'I-Mukrl. ei-Melikü'I-Eşref'e tak
dim etmek üzere hazırladığı bu kitabı. 
tamamlanmasından önce sultanın vefatı 
sebebiyle yerine geç.en oğlu ei-Melikü'n
Nasır Ahmed'e sunmuştur. Sultanın ilti
fatını ve bölge alimlerinin takdirini kaza
nan eser. İbn Kadi Şühbe tarafından Ebu 
İshak eş-Şirazl'nin et-Tenbih'i ile aynı de
ğerde sayılmıştır. Son olarak Abdullah İb
rahim ei-Ensarl'nin yaptığı tahkikli neşir
de (Devha 1396/ 1976, 1400/ 1980). renk
lendirme yardımıyla ana metni ve diğer 
eserleri belirginleştiren ve kitabın bu 
özelliğini ön plana çıkaran bir basım tek
niği uygulanmıştır. s. el-Cevahirü '1-lô 
mi'a ii tecnisi'l-ierô'idi'l-cômi'a li'l
me'ôni'r-rô'i'a (el-Bedl'iyye). izzeddin Ali 
b. Hüseyin b. Ali ei-Mevsıll ve Safiyyüddin 

ei-Hilll gibi bazı şair! erin bedliyyatı tarzın
daki bu eser ei-Melikü'n-Nasır Ahmed'in 
emriyle hazırlanmıştır. 144 beyitte 1 SO 
bediT sanatın ortaya konduğu kitabın bir
çok kütüphanede yazma nüshası vardır 
(Süleymaniye Ktp ., Halet Efendi, nr. 814, 

Şe h id Ali Paşa, nr 2396; ayrıca bk. Brockel
man n. GALSuppl., ll, 254). Princeton Üni
versitesi Kütüphanesi'nde bir yazması 
bulunan el-Cümanatü 'l-bedi'a fi medJ:ıi 
'alemi'ş-şeri'a adlı eser de b'U kitap ol
malıdır (Hitti vdğr., s. 38-39). 6 . el-Feri
detü '1-cômi'a li 'l-me'ôni'r-rô'i'a. Müel
lifin bir önceki eserine yazdığı şerhtir ( nşr. 
Abdurrahma n Abdullah Ahmed el-Had
ra ml, San'a 1406/1985) . 7. Divan (Mec
mü'u ' l -J<.aç/.i'l-Fazıl Şerefidd1n isma'fl b . 
Ebi Bekr el-Mul):ri) ( Bombay 1 305) Emir
Iere methiye niteliğinde kasidelerden mü
teşekkil olup İbnü 'I-Mukrl'nin bir çağdaşı 
tarafından derlenmiştir. 8. Divanü İb
ni'l~Mukri (nşr. Abdul lah b. İbra him el
Ensarl, Devha 1988) Ahmed b. Ahmed eş
Şercl'nin derlediği bu divan öncekinden 
farklıdır. 9. Lamiyyetü İsmô'il b. Ebi 
Bekr el-Mu]fri. Birçok defa basılan bu 
kaside (Kalküta 1811, Ahmed b. Muham
med el-Yemeni eş-Şirvanl'nin Neff:ıatü '1-
Yemen'i ile birlikte; Bombay 1286/1869, 
ı 297/1 880). çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları bulunan Mu'araiatü Lô
miyyeti'l-'Acem ile aynı eser olmalıdır. 

ibnü'I-Mukri el-Yemeni'nin el-Bedf~yye adl ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Halet Efendi, nr. 814) 
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10. el-Kaşidetü'd-dômiga (Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 3 144, vr. 184b- 1 88•). 186 
beyit olup Muhyiddin İbnü 'I-Arabl'nin 
tasawuf anlayışını ve özellikle vahdet-i 
vücud nazariyesini Hz. Peygamber'e 
şikayet üslubunda eleştirmektedir. 11. 
Tevsi'u beyteyi'l-ljariri. Hariri'nin 
benzeri yazılamayacağı ileri sürülen iki 
beytine benzer olarak hazırlanan elli be
yitlik bir kasidedir (Süleyman iye Ktp., La
leli . nr. 1854; Şeh id Ali Paşa, nr. 2 ı 59) 12. 
e?:-Zeri'a ila naşri'ş-şeri'a. Ömer b. Yu
suf ei-Mahruml'nin el-~tô bi'n-nuri'l
vehbi 'an esrari cevôhiri İbni'l-'Arabi 
adlı eserinde yer alan tasawufi bid'atla
ra reddiye mahiyetinde yazılmış 162 be
yitlik bir kasidedir (Brocke lmann, GAL, ll, 
243; Suppl., Il, 254) 13. ~kidetü İsmô'il 
el-Mukri. Mektebetü camiati'I-Melik Su
ud'da (UsOlüddin, nr. 1 1 39/3) yedi varak
lık bir nüshası vardır. Müellifin çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları bulunan 
diğer eserleri de şunlardır: Kaşidetü '1-
ezkiyô' fi tarikati'l-evliyô', el-Kaşide
tü't-tô'iyye, Risale ii mesô'ili'l-l].ilat, er
Rikazü'l-mul].ammes fimô kile mine'l
evcüh fi'l-ma'i'l-müşemmes, Man?ıl
metü'd-dima' (Dima'ü 'l-f:ıac ue'l-i'timar), 
Esmô'üllôhi'l-J:ıüsnô, Tal].misü'l-Ka
şideti'l-Muçlariyye (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 254-255; Mach -Ormsby, s. 256). 
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liJ SAFFET KösE 

1 
İBNÜ'l-MURAHHAL 

1 

(J>_rJI ~1) 

Ebü'l-Hakem (Ebü'l-Mecd) Malik 
b. Abdirrahman b. el-Murahhal All 
b. Abdirrahman el-Malekı es-Sebtı 

(ö. 699/1300) 

L 
Şair ve edip. 

_j 

17 Muharrem 604'te (13 Temmuz 1207) 
Endülüs'ün güneyindeki Maleka (Malaga) 
şehrinde dünyaya geldi. Mağrib'in Serberi 
Masmude kabilesine mensuptur. Doğum 
yerine nisbetle Maleki, Sebte'de (Ceuta) 
uzun süre yaşadığından Sebtl nisbeleriyle 
anılır . İspanya'nın kuzeydoğusunda yer 
alan Albarracin'e bağlı Santa Maria'dan 
göçe zorlandığı için dedesi Ali b. Abdur
rahman'a "Murahhal" lakabı verilmiş, şair 
de ona izafetle İbnü'l-Murahhal kOnyesiy
le tanınmıştır. 

İbnü'l-Murahhal öğrenimine Maleka'da 
başladı. Burada Ebu Ca'fer İbnü'l-Fah
ham'dan kıraat, Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed el~İsticl ve Kadı Ebu Ab
dullah İbn Asker el-Gassanl'den dini ve 
edebi ilimleri öğrendi. Ayrıca dostluk kur
duğu Ebu Bekir Abdurrahman b. Ali b. 
Dehman, Ebu Amr İbn Salim gibi alim
lerden faydalandı. Daha sonra dönemin 
önemli kültür merkezlerinden olan İşblli
ye'ye (sevilla) giderek Ebü'l-Hasan İbnü'd
Debbac'dan kıraat-i seb'a ve Ebu Ali eş
Şelevbln'den nahiv okudu. Derslerine de
vam ettiği Ebü'l-Kasım İbn Baki'den no
terlik (sınaatü't-tevslk) mesleğini öğrendi. 
Fas'ta ikameti sırasında fakih Ebu Zeyd 
el-Yernasinl'den istifade etti. Şairliğinin 
yanı sıra Arap dili ve edebiyatı ile fıkıh il
minde de derinleşen İbnü'l-Murahhal, Gır
nata (Granada) çevresindeki çeşitli yerle
şim merkezlerinde bir süre kadılık yaptı , 

646'da (1248) İşblliye'nin düşmesinden 
sonra Mağrib'e geçerek Sebte'de ve Fas'
ta hayatını sürdürdü . Bölgenin Merlni 
emirlerinin idaresi altında olduğu bu dö-
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nemde saygı ile karşıtanan şair, Emir Ya'
küb b. Abdülhakk'ın güvenini kazanarak 
onun özel katibi oldu . Kısa bir müddet 
sonra emlrin seçkin nedimleri arasında 
yer aldı. Katiplik görevini Emir Ya'küb:un 
oğulları Ebu Malik Abdülvahid ve Ebu 
Yahya Yusuf devrinde de sürdürdü . En
dülüs ve Mağrib'deki resmi görevleri ya
nında ilim ve edebiyatla da ilgisini devam 
ettiren İbnü'l-Murahhal öğretim faaliyet
lerini aksatmamıştır. Ebu Abdullah İbn 
Abdülmelik el-Merraküşl, Ebu Ca'fer İb
nü'z-Zübeyr, Ahmed b. Abdullah er-Ru
safl, Ebu İshak İbrahim el-Gafiki, Ebü'l
Kasım b. Yusuf et-Tüclbl ve kendisinden 
sema ve kitabet yoluyla icazet alan Ebu 
Hayyan el-Endelüsi onun önemli öğren
cileri arasında yer almaktadır. İbnü'l-Mu
rahhal 17 Receb 699'da (8 Nisan 1300) 
Fas'ta vefat etti ve Fas Mezarlığı'na def
nedildi. 

İbnü'l-Murahhal birkaçı dışında bütün 
eserlerini manzum olarak kaleme almış
tır. KlasikArap şiirinin medih, gazel, zühd, 
hikmet, m izah ve hiciv gibi türlerinde eser 
veren İbnü 'l-Murahhal'in üslubu oldukça 
yumuşak, özellikle dini muhtevalı şiirleri 
son derece etkileyicidir. 622 ( 1 225) yılın
da Emir Abdülvahid'in katipliğini yaptığı 
sırada Endülüs'te hakimiyetlerini kaybet
mekte olan müslümanlara yardım konu
sunu işleyen, bir çeşit cihad çağrısı niteli
ğincieki kasidesi bir cuma günü Karaviy
yln Camii'nde okunduğunda bütün cema
atın etkilendiği, pek çok kişinin cihada ka
tıldığı kaydedilmektedir (İbn Ebu Zer ', s. 

98; Abdullah KennOn, lll, 25-28). 

Onun medih türüncieki şiirleri arasın
da, Merinl Emlri Ya'küb'un Merakeş'i ele 
geçirdiğinde yazdığı kasidesi edebi şahsi
yetini ortaya koyması bakımından önem
lidir (İbn EbO Zer', s. 118-119; Abdullah 
KennOn, lll, 212-2 I 5). Savaş ve kahraman-

, lık gibi konuları ele aldığı bu tür kasidele
rinde sade bir dil kullanan İbnü'l-Murah
hal hamasetten ziyade tabi at tasviriyle 
nesib konusunu işlemiştir. Endülüs şair
lerinde görülen zarif üslupla Abbasi edip
lerine has sert lafızları büyük ustalıkla bir 
arada kullanabilmesi onun önemli bir 
özelliğidir. Hz. Peygamber'in methine dair 
muaşşeratı Endülüs'te bu türün ilk ör
neklerindendir. Gazelleri ise yeterli dere
cede duygusal ve etkileyici değildir. N ük
te ve mizahla ilgili şiirlerinde, bilhassa ka
dınların hile ve kurnazlıklarını zevkli ve 
akıcı bir ifade ile tasvir etmiştir. Hikemi
yat ve zühdiyatında fazilet, takva ve doğ
ruluk gibi konuları dile getiren İbnü'l-Mu
rahhal'in bu şiirlerinde tasawuftan etki
lendiği görülmektedir. 

Rakiplerini hicvederken kaba ve çirkin 
lafızlara yer vermekten çekinmeyen İb
nü'l-Murahhal dostlarını methederken 
fevkalade ince ve kibar ifadeler kullanır. 
Çağın edebi akımına uyarak bedTI sanat
larla bezediği kısa tasvir! şiirleri de bulu
nan İbnü'l-Murahhal ayrıca kıraat, fera
iz, nahiv, lugat ve aruz gibi çeşitli ilimle
re dair manzumeler yazmış ve Endülüs 
didaktik şiirinin öncülerinden olmuştur. 

Emirler adına sanatlı nesirle yazdığı çok 
sayıdaki resmi mektubundan onun bu 
sahada da başarılı olduğu anlaşılmakta
dır. İbnü'l-Murahhal, Endülüs'te makame 
türü nesir sanatının ilk gerçek temsilcisi 
kabul edilmektedir. 

Eserleri. 1. el-Mu'aşşerô.tü'l-lüzumiy
ye. Hz. Peygamber'in methine dair yirmi 
dokuz kasideden oluşur. Her biri onar be
yitten meydana gelen kasideler kafiye 
harfine göre alfabetik olarak sıralanmış
tır. Şair, her beytin ilk kelimesinin birinci 
ve ikinci harflerinin revi (kafiye harfi) ve 
ondan önceki harf ile aynı, fakat ters di
zilmiş (beyitlerin ilk iki ve son iki harfleri 
aynı, ancak ters sıralanmış) olmasına dik
kat ederek kelime hazinesinin zenginli
ğini, lafızları seçme ve kullanmadaki ma
haretini kanıtlamak istemiştir. Eserin 
adında kullandığı "lüzümiyye" sıfatıyla 
hem !üzüm ma la yelzem, i'nat ve ilti-,; 
zam adlarıyla anılan edebi sanatı icra et- '· 
tiğini vurgulamış, hem de bu konuda şa
heser sayılan Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin Lü
zumü mô. lô. yelzem adlı divanına tel
mihte bulunmuştur. Kitap, şairin biyogra
fisine dair bir mukaddime ile birlikte Hi
lal Nacl tarafından yayımlanmıştır (el
Mevrid, IX/4jBağdad 1401/19811. s. 507-
530). 2. el-Muvatta'e (el-Man?Cımetü 'l 

muvatta'e, Man?Cımetü Faş"i/:ıt Şa'leb, Na?
mü '1-Faş"if:ı). 1340 beyitten ibaret olan bu 
eserde müellif, Sa'leb'in el-Faşi]J. fi'l-lu
ga adlı kitabını urcuze şeklinde nazmet
miş, ayrıca üzerine şerh de yazmıştır (Fas, 
ts. jel-Matbaatü'l-FasiyyeJ). Muhammed 
İbnü't-Tayyib el-Fas! manzumeyi el-Ezhô.
rü'n-nediyye adıyla iki cilthalinde şer
hetmiştir. 3. Risô.letô.n teridetan ii 'aru
zi'd-dubeyt (nşr. Hilal Na d, el-Mevrid, III! 
4jBağdad 1395/1975],s.l45-174) 4.el
Ma]fametü'n-Necdiyye. Ravisi Ebu Avf 
en-Necdi'ye nisbetle bu adla anılan maka
rnede İbnü'l-Murahhal, Endülüs ve Mağ
rib müslümanlarının yaşadığı sıkıntılı gün
leri tasvir etmiştir (nşr. MuhammedMah
mud Cebran , el-Baf;ı.şü'l-'ilm"i, sy. 41 !Ra
bat 14 I 2- !413/1 992-1993 ı. s. 80-92) S. er
Remy bi'Jc]J.aşô. ve'Q_-Q_aİb bi'l-' asô.. Mü
ellifin, İbn Ebü'r-Rebi'in eleştirilerine ver
diği cevaplardan oluşan bir risaledir. Ab-


