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 (ھ299-293الحاجب عبدالملك المظفر ودوره السياسي واإلداري والعسكري)
  

 د. إسماعيل مجبل حمد      
 جامعة االنبارـــــ مركز الدراسات اإلستراتيجية                                     

 صستخلالم
لها بصمة ودور سياسي  في هذا البحث الضوء على شخصية تاريخية كان سلطت 

لة  ابن الحاجب أال وهو الحاجب عبدالملك المظفر سيف الدو ، داري في األندلس وعسكري وا  
: تناولت في المبحث مباحث  ةوقد تم تقسيم البحث إلى ثالث ،بي عامرالمنصور محمد بن أ

 .السلطة  ، وعملية توّليهوالده للقيادة  سيرته ، وهيئةو  ، يتهوتعريفًا بشخصاألول : اسمه ، 
 . اإلداريةه أحوال البالد في عهده وسياسته ، في : فتناولتأما المبحث الثاني 
 فيه إلى سياسته الخارجية تجاه المغرب والممالك االسبانية . ، فتطرقتأما المبحث الثالث 

 
    

Abstract:                                                                                              
  

              Highlighted in this research highlights the Personal historical had 

an imprint political, military and administrative role in Andalusia, namely 

Al-hajeb Abdul- Malik Muzaffar Sayf al-Dawla son Mansour Mohammed 

Ben aby  amer, has been divided into three sections: dealt with in the first 

part: his name, and the definition of his personality , and his biography, 

and his father's prepare for leadership, and the process of coming to 

power. The second topic: grabbed the conditions of the country during his 

reign and his policies, and administrative. The third section, in which she 

dealt with the foreign policy towards Morocco and the Spanish kingdoms. 
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 المقدمة
 

تاريخ األندلس زاخر باألحداث والشخصيات التاريخية التـي رفـدت هـذا التـاريخ باألحـداث  
الحاجب عبدالملك  : ومن هذه الشخصيات، وكانت لها بصمات واضحة تذكر على مدى التاريخ 

جـاء ، مباحـث  ةإلـى ثالثـوتـم تقسـيم البحـث ، في هذا البحث دراسة عن عهـده  ، فتناولت المظفر
وما تضمنته هذه الوصية ، ووصية والده له ، وشخصيته  ، الحديث في المبحث األول عن سيرته

فيـــه أحـــوال الـــبالد فـــي عهـــده مـــن رفاهيـــة  ، أمـــا المبحـــث الثـــاني فتناولـــت وكيـــف تـــولى الســـلطة، 
سياسـته تجـاه المغـرب  ، فتطرقـت فيـه إلـى أمـا المبحـث الثالـث ، اإلداريـةواستقرار وهيبة وسياسـته 

 والممالك االسبانية .
 المبحث األول               

 ونشأته : اسمه 
بو مروان عبدالملك بن محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن عامر بن الوليد بن يزيد بن أ       

وقد وصف لسان ،  (2)مه الذلفاء ، وأ (3)في قرطبة  ھ263ولد عبدالملك سنة ،  (1)عبدالملك المعافري
بيه )كان عبدالملك أسعد مولود ولد باألندلس على نفسه وأ :أمر نشأته بقوله(3)الدين ابن الخطيب

 .وغيرهما(
 

 تهيئته للقيادة :
ية دارية والعسكر على تهيئته للقيادة اإل( 5)عمل والده الحاجب المنصور محمد بن ابي عامر        

عن خطة الحجابة تنازل لولده عبدالملك  أنهبيل تحقيق ذلك للبالد من بعده ، فنجد أول خطوة في س
وهو اليزال فتى لم ،  ھ281وذلك سنة ، خرى كان يتقلدها المنصور خطط أ فضالً والقيادة العليا 
 . (6)من عمره ةعشر  يتجاوز الثامنة

اصطحبه في موكبه الذي ضم سائر  ذإ، يصطحبه معه في مواكبه  -أيضاً  -أخذ المنصور        
من  وغايته،  (8)طبةقر في قصر  (7)(ھ302-266هشام المؤيد) لمقابلة الخليفة ماء الدولة متوجهاً عظ

، وتهيئته كي يكون لديه أفق سياسي ، سيع مدارك عبدالملك واطالعه على أمور السياسة تو ذلك 
 ذا ما تسلم السلطة من بعد والده .إ، وخلفية إدارية 

ففي سنة ، وفي مجال تهيئة المنصور البنه عبدالملك من الناحية العسكرية في قيادة الجيوش      
 كارهاً  بي عامرمحمد بن أ لطاعة للمنصوره والء انقض (10)علن زيري بن عطية المغراوي أ (9) ھ286
رسله أري بن عطية من هزيمة الجيش الذي وقد تمكن زي، الخليفة هشام المؤيد حجزه على  عليه

فقرر التوجه ، لى تمرد زيري بقيادة الفتى واضح العامري للقضاء ع بي عامرمحمد بن أ المنصور
اختار رسل هذه المرة جيشًا إلى المغرب ، لمباشرة حربه ضد زيري فأ (11)لى الجزيرة الخضراء بنفسه إ
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لى أبيه وكتب ا (12)اس ودخل مدينة ف (13)تمرد زيري فتمكن من القضاء على ، عبدالملك  نهاب لقيادته
 على المغرب ، وأمره بحسن السيرة صبح عبدالملك والياً بالفتح ، فرد عليه والده بعهده على المغرب فأ
هلها من بما لم يعهده أقامة العدل فيها ، وتمكن من إله  والعدل بين الناس ، فاتخذ من مدينة فاس مقراً 

ى بن سعيد، ن استبدله والده بصاحب الشرطة عيسإلى أ، واستمرت واليته للمغرب ستة أشهر د قبله أح
التي  (15)خيرة في عدة غزوات ومنها غزوته األ -يضاً أ -وقد أشركه  (13)ندلس فعاد عبدالملك إلى األ

 . (16)في مدينة سالم  ھ293منها سنة  توفي بعد عودته
 

 سيرته وشخصيته : 
فقد وصفه  ،  عادالً  قد كان رجالً حلة القادمة ، فتمتع الحاجب عبدالملك بصفات أّهلته للمر          
تت ذلك عند واليته للمغرب ثبكان يظهر العدل ويحمي الشرع ( ، أول تجربة أبقوله :)و  (17)ابن عذاري

نص لوهذا ما يتضح في ا، وكل الية والده والية المغرب بعد قضائه على تمرد زيري بن عطية عندما أ
 ( .    لم يعهدوه من أحد قبله بقوله:) وعدل فيها عدالً  (18)ورده لنا السالويالذي أ

بتهم في االلتزام بعهده ، فضاًل عن بره ث، وأبيه الناس بأ برّ : إذ كان أالبر  ومن صفاته :         
اقرة الخمر إال أنه تواجهنا عوعلى الرغم من انغراقه باللذات وم،  (19)قربائه بوالدته وصلته ألهله وأ

كثير البكاء على ما يقترفه  ،لخالقه للصالحين ومراقباً  محباً  هنال وهي كو أيته صشخ خرى منصفحة أ
 .(30)من ذنوب 
هلل وفي ذلك يذكر لنا  وال يقسم على شئ تعظيماً ، نه كان اليحلف باهلل ومن صفاته األخرى أ        

 لبتةيحلف باهلل ا بقوله:) كان عبدالملك لصحة عقدة مع قلة عقله ال (31)لسان الدين بن الخطيب
من ذلك في وعيد، فلما مر بسمعه أنكره وأمره  يميناً  هلل ، كتب عنه الكاتب يوماً  واليحلف به تعظيماً 

 (.اليمين وقال للكاتب: متى عهدتني حالفاً بمحو 
ما شجاعته فقد كان ،أ منه ورقة وال يعتذر حياءاً ،  فال يرد سائالً ، كان ذا حياء وكرم أنه كما       

 حد الشعراء صفاته هذه قائال:إذ وصف أ (33)في غاية بعيده 
 (32)شجع من ليث بخفان خادر فتى هو أحيى من فتاة حييٍة           وأ

إال اء والعلماء كما كان في عهد أبيه ، إن عبدالملك على الرغم من أن مجالسه لم يرتدها األدب        
 . (33)بيه عايته لهم وألوالدهم كما كان في عهد ألم يدخر وسعًا في ر  نهأ
 

 السلطة : توليه
ولم تفلح جهود األطباء في نجاح ، اشتد به المرض  خيرةفي غزوة المنصور بن أبي عامر األ        
عليه وصيته التي وضح فيها ملى ، فاستدعى ابنه عبدالملك فأيقن بالوفاة وأ ، أجله ، فأدرك دنو   شفائه
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ثناء معترك حياته المتراكمة أ وذلك من خالل خبرته، نهجها  المسير على التي يجب عليه السياسة
(35) . 

 :ومما تضمنته هذه الوصية من توصيات 
، واستكثرت لك وخرجها  : )غايرت لك بين دخل المملكة بقولـــــه اهوصفيما يخص خزينة الدولة أ  -1

فال تطلق يدك في ، ى ما ينوبك لجيشك ونفقتك وخلفت لك جباية تزيد عل، وعددها ، طعمتها من أ
جل استمرار إذ نصحه أن اليطلق يده في اإلنفاق وأن تكون نفقاته محسوبة بدقة أل (36)االنفاق( 

ثقال كاهل الخزينة يؤدي إن أي هدر غير محسوب ، وأحياة الدولة  لى حدوث ثورات وتمردات ، وا 
 .( 37) رباك في داخل البالد ، مما يؤدي إلى إداخلية 

والرعية قد  ليك ،:) فاقصد في أمرك واستثبت فيما يرفع أهل السعاية إقائالً  وأوصاه بالرعية -3
، أوصاه أن  (38)(، وتسكن إلى لين الجنبةن تأمــن البادرة ، وأعظم مناها أاستقصيت لك تقويمها 

ن اليجعل بينه وبين الرعية ما يحجبه وأ، ن يتخذ أي قرار يتيقن كل ما يرفع إليه من أمر قبل أ
 . (39)عنهم ويمنعه من التعرف على مظالمهم 

أن ال يأمن من و ، يحسن معاملته أن و ، نصح ابنه عبدالملك االهتمام بالخليفة هشام المؤيد  -2
نه ال ، وأ) وصاحب القصر قد علمت مذهبه : قائالً  (20)ويحذره منهم ، المحيطة بالخليفة  الحاشية

 ، فال تنم عن هذه الطائفةواآلفه ممن يتواله ويلتمس الثوب باسمه ، له شئ تكرهه ب  ك من ق  يأتي
( 000تم وجهمع قيامك بأسباب صاحب القصر على أ 000ها سوء ظن تهمه ترع عن الو  ، جملةً 

(21)  
:)  يستعين بها على نوائب الدهر قائالً  ، لدى والدته مخزونةكثيرة  مواالً ذكر له والده أنه ترك له أ -3

 .(23)( 000تنزل بك  جةٍ وعدة لحا، والدتك هو ذخيرة مملكتك  والمال المخزون عند
للنيل من دولتهم :  كي ال يجد منافسيهم مجاالً  أوصاه أن يحسن معاملته مع أخيه ، وعالقته به ؛ -5

خرجت له عن حقه من  ني قدأ جور دالرحمن قد صيرت له في حياتي ما أخوك عب:) وأ فقال له
 ، وقد كفيتك الحيرة فيهويجلب الفاقرة على دولتي 000لئال يجد العدو مسعى بينكما 000ميراثي 

 .(22)فاكفني الحيف منك عليه ( 
، ما طاوعتك بنانك  ن تضع يدك في يد مروانيّ ، بقوله :) إياك أ ميةأوصاه بالحذر من بني أ -6

 .(23)ليهم ( فإني أعرف ذنبي إ
ا ذا م، كي يتمكن من احتواء األحداث إلى قرطبة المنصور ابنه عبدالملك بالعودة إ مرأ        

ولما وصل خبر وفاة المنصور سنة ،  (25)لى قرطبة حصل شئ في حال وصول خبر وفاته إ
، ليه وفاة والده ونعى إ، لى الخليفة هشام المؤيد ، إلى عبدالملك بادر بالتوجه إ(26) ھ293

،  نص المرسوم في المسجد الجامع لي  وت  ، بيه ًا بتوّليه إدارة البالد خلفًا ألواستصدر منه مرسوم
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، مور البالد ك تدبير أوبذلك تولى  الحاجب عبدالمل، لى جهات البالد بالخبر وصدرت الكتب إ
 . (27)والعشرين وقد بلغ عمره حينها الثامنة

، وبعض الناقمين تمرد الفتيان المروانيين بالقصر ي هول مشكلة واجهت الحاجب عبدالملك أ    
، وتحول السلطة إلى ن فرصة وفاة المنصور ، مستغليخرى على الحكم العامري من العناصر األ

واسترجاع ، والتخلص منه ، هدافهم في القضاء على الحكم العامري ، محاولين تحقيق أ إبنه
فضرب بيد من ، لذلك  جب عبدالملك كان متيقظاً ن الحا، إال أمكانتهم السياسية واالجتماعية 

، فيئ س  (28)لى مدينة سبتة ، ونفى القائمين بها إوقضى على هذه الفتنة ، حديد على الخارجين 
 .(29)وعم االستقرار في البالد ، وسادت الطاعة ، عداء األ
 
 

 المبحث الثاني
 

 حوال البالد في عهــــــــــده :أ
من الناحية السياسية  كان الحاجب عبدالملك قد اكتسب أكثر صفاته من أبيه            

سدس  سقط، فأول عمل قام به أن أدارته للبالد ، فسار على نهج أبيه في إوالعسكرية واالدارية 
، وبلغت (30)واستبشروا به خيرًا ، الناس  الجباية عن الرعية في جميع أنحاء األندلس فأحبه

، قبل الناس على النعم ، فأوالرخاء االقتصادي ، والزينة ، ه غاية الكمال ندلس في عهداأل
ال الناس في عهده من النعمة ، حو ًا ألتصوير في ذلك  (31)بار ، وينقل لنا ابن األعيش الرغيد لوا

( 000، وكان على أهلها أسعد مولوديامه نهاية الكمال وبلغت األندلس في أ 000بقوله :) 
ه نظر ننجمين فارس البصري في عهد الحكم ، إن زعيم الم) أ (33)بار وابن األويروي ابن بسام 

وعلى بيه وذلك أنه قال: لم يولد قط باألندلس مولود أسعد منه على أ 000في مولد عبدالملك 
لك ما أراها ذ ه، وا  نها ماتزال بخير حياته وأ 00000نفسه وحاشيته ، نعم ، وعلى أهل االندلس 

 بالضد(.  إال
، مما وعلى الناس ، باالنفاق والبذخ على خاصته  خذ الحاجب عبدالملك بإطالق يدهأ         
مراقبة  رة أدرك أن عليهنه بعد مدة يسي، إال أحدث بعض النقص في مخزون المال في الخزينة أ

ح في األحوال صالعادة اإلرجال حكومته ، مما كان لهذه السياسة من أثر في إ اتقنفقاته ونف
 .(32)حوال المالية وتحسن األ

بع سنوات تسمى بالسبع العروس لما ندلس والتي دامت سكانت أيام عهده في حكم األ       
، لى عفاف ، وفي عهده سكن الناس منه إ (33)وسرور تحمله في طياتها من أفراح وبهجة

ورده لسان الدين أ ، وهذا ما يوضحه لنا النص الذيفي عهده به نعم عليهم شاكرين اهلل على ما أ
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وتوٍق في بعد ، ونقى سريره  )وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة ،، إذ قال :  (35)بن الخطيب 
، وتناهوا في ثروا الكنوز ، واستأفباحوا بالنعم  ، أطمانوا بها إلى جنبه في السر والعالنية ،همته 

، وغالوا في الفرش واألقنية وانتداء القصور ، صول ، وتحاسدوا في اقتناء األحوال والمكاسب األ
 . (000، واستفرهوا المراكب والغلمان

لى لم يكن الحاجب عبدالملك كأبيه مولعًا باألدب ومجالسة الشعراء ، بل كان مائاًل إ         
دراكًا منه ألنه مع ذلك أال ، إ(36)مجالسة العجم والبربر  ، همية االزدهار الثقافي والعلمي ، وا 

فقد ، هوائه ورغباته ، فال تقف مسؤلياته عند حدود أوانطالقًا من كونه رجل الدولة المسؤول عنها 
هل العلم والمعرفة ، إذ سار على نهج أبيه في االهتمام بسائر طبقات أهله اهتم برعاية العلم وأ

الحضارة ، ولم يشعر الناس في زمنه أن وصرف مرتباتهم ، هم ل عطاياالجزال واستمر في إ
 . (37)قد افتقدت الرعاية والحماية واالهتمام األندلسية
هشام المؤيد كما كان يفعل والده  جب عبدالملك في الحجر على الخليفةلم يستمر الحا         
خذ سب ثقته ، وأفقد اكت ، تجاه حجر الخليفة ، فاتبع سياسة أقل حدة من سياسة أبيهالمنصور 

 ، وخفف الحراسةالحاجب عبدالملك الخليفة على سجيته في قصره وقد ترك ، في قصره  هيزور 
ن آثر االحتجاب عن الناس من تلقاء نفسه داخل ، فما كان من الخليف ، هشام المؤيد إال أ عليه

هشام المؤيد  صطحبه الحاجب عبدالملك في بعض األيام للنزهة ، فترك الخليفةوكان ي، قصره 
 .(38)مور كيفما يشاء وتصريف األاجب عبدالملك إدارة البالد للح
  

 هيبـــة الدولـــــة :
ثمار سياسة  ا منهذكان و ، على مستوياتها ألى إلدولة في عهده من القوة والهيبة بلغت ا        
فروض الطاعة  ن ملوك الممالك االسبانية يقدمون لهأفنجد   ة ،للبالد من هيب هوما صنع، والده 
ذفونش ، وهذا ما نلحظه في غزوته األولى ، إذ أرسل ملك القوط أركون معه في غزواته ، ويشت
وهذا ، وصاحب قشتالة ، رسله  شانجه بن غرسية زعيم الجاللقة ، فضاًل عما أ من جيشه اً فرسان

ثر هيبة ، وكان من أ (39)هيبًة منه ومن دولته ، ن ينقضوه مبرم معه دون أبموجب االتفاق ال
مير قشتالة الكونت احتكم إليه أ ھ293في سنة ك ودولته في نفوس ملوك النصارى أنه لعبدالم

وكان محور الخالف يدور  كونثالث الوصي على )الطفل( ملك ليونشانجة بن غرسية ومنديث 
، حول الوصاية على الصبي ملك ليون ، بين شانجة وهو خال الصبي وبين منديث كونثالث 

للفصل  جب عبدالملك انتدب قاضي النصارى أصبغ بن سلمةالحافلما احتكم الطرفان لدى 
 .     ( 50)فقضى بالوصاية لمنديث كونثالث  ا ،بينهم
     

 الملوكية : األلقاب السلطانية واألبهة
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، إذ استكثر من (51) ن إلى األبهة الملوكيةكان الحاجب عبدالملك كوالده المنصور يسموا        
هر بها الحاجب عبدالملك عند التي ظ تلك األبهة (53)وصف لنا ابن بسام  وقد األبهة الملوكية ،

) انهمك في طلب االآلت الملوكية حتى حتى جلب  ھ299لقتال شانجة بن غرسية سنة خروجه
واستكثر فيها العدة  000، وتأنق في مراكبه وأصحابه بالحلية التامةليه من ذلك كل علق خطير إ

فضية  ولبوس درعٍ ، فخم تلك المراكب المسلسلة ن مقربانة المنسوبة بأبرز على جواد مف، والعدد 
مرصعة الطرف بدٍر فاخر ، ددة الرأس حم، الشكل  ، وعلى رأسه خوذة مثمنةبالذهب  مطرزة

 غلب غزواته .وكان يظهر بهذه األبهة في أ واسطته حجر ياقوت أحمر مرتفع القيمة( ،
 مقاليد ؛ وذلك لتوليهسيف الدولة : قب الحاجب عبدالملك لب بها التي لق   لقابومن األ      

، ومن األلقاب (52)بل الخليفة هشام المؤيد من ق   ، وصدور مرسوم الوالية له ،بيه السلطة بعد أ
بعد غزوته الخامسة المعروفة  ن يسمى به، وقد حصل علية ورغب أ المظفر: خرى هو لقب األ

 مر عند ذلك، ولم يتوقف األصدار مرسوم بذلك إ هفة وطلب منلى الخليبغزوة قلونية ، إذ توجه إ
ن ، وأب بذي الوزارتين ويلق  ، صفة الوزارة  ينعم على ابنه الغالم محمد بمنحة ن، بل طلب منه أ

،  ذلك فوافق الخليفة على، جده  كنى بأبي عامر ، كنيةن ي  ، وأيعلي مرتبته على سائر الوزراء 
يعرف بالحاجب المظفر سيف صبح الحاجب عبدالملك ، فأ(53)سوم بهذا الخصوص ر صدر الموأ

، ول من اجتمع له لقبان من حكام االندلس ، فكان أبي مروان عبدالملك المنصور الدولة أ
 .(55)الكتب الرسمية بذلك فأصبح يخاطب في 

 
 استراتيجية )سياسة( االستيطان :

اء غزواته لألراضي النصرانية سياسة جديدة في مسك اتبع الحاجب عبدالملك أثن           
، نجده ن يكتفي بغزوها وتدميرها كما كان يفعل من سبقه ، فبداًل من أرض والحفاظ عليها األ

لى حدود ، أال وهي ضمها إسالفه من الحكام يتبع استراتيجية جديدة  مغايرة لمن سبقه من أ
عندما تمكن من االستيالء على  ھ292ولى سنة األان المسلمين فيها ، ففي غزوته سك، وا  دولته 

، وال يهدموا بناًء لما   يحرقوا منزالً الّ ، أمر قواته أ (56)ال وهو حصن ممقصرإحدى الحصون أ
إيجابيًا على األرض  مردوداً  ، جاعاًل النتصاراتهسكان المسلمين في هذا الحصن عزم عليه من إ
ولما اكتملت عمارته نادى في ، ثناء القتال لحقه الضرر أ، وما صالح ما تهدم منه وأمر جنده بإ

ن له اد ورغب في السكن في هذا الحصن فإر ، من أ لهم عرضًا مغريًا وسخياً  المسلمين مقدماً 
فرغب في البقاء عدد كبير ، رض زراعية ، فضاًل عن منزل وأ شهريًا ثابتًا مقداره دينارين مرتباً 
، عماره وتحصينه لحاجب عبدالملك في أمر هذا الحصن من إ، فاكتمل بذلك ما أراده امنهم 

قامة كلمة اهلل فيه  -ما يبدو -ن سياسة االستيطان التي اتبعها الحاجب عبدالملك على، إ (57) وا 
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،  خراً متأ ن هذه الخطوة جاء تطبيقها، كما أخرى ًا في غزواته األذ لم نجد لها تطبيقلم تستمر ، إ
 الوقت بكثير ممن سبقه من الحكام.هذه السياسة قبل هذا  فترض تطبيقذ كان من المإ
 

 داري : الجــــانب اإل
ظم الدولة بقى على نت الحاجب عبدالملك على الصعيد اإلداري أنه أجراءات من إكان        

كمل ، وفي أفضل حالها ؛ ألنها كانت في أ بيهفي زمن أدارية كما كان وقوانينها وهيكلتها اإل
لى ول أمره في الشراب واللهو ، اعتمد في تدبير شؤون الدولة ع، والنهماكه في أ (58) فعالية

 (59)وخيران ، وواضح ، ومجاهد  ، وزهير فة ،ر  ط   : مثال، أكابر الفتيان العامريين خاصته من أ
عيسى بن سعيد اليحصبي  ، كما فوض الحاجب عبدالملك في أول واليته أمره إلى أبي اإلصبع

، وعلمه بمقدرته خالصه ، ثقًة منه بإسائر الصالحيات والسلطات العليا  ومنحه، بيه وزير أ (60)
وازداد حسن ظنه به لما أبداه عيسى من كفاءٍة ، وبراعة وحزم في تدبير  وكفاءته اإلدارية ،
 .(61)من والنظام األمور وحفظ األ

 ، ويحسدونه، الحاجب  عند ون ينقمون على عيسى لما بلغ من مكانةٍ يأخذ الفتيان العامر        
زاحته عن طريقهم ، فأسندوا منافسته إلى طرفة به  ، واالطاحةويعملون ما وسعوا للنيل منه  ، وا 
، وقد بذل طرفة الصقلي جهودًا مضنية بين طرفة الصقلي وعيسى  زعيمهم ، فالتهبت المنافسة

، ولم تزل  (63)كي يزعزع ثقة الحاجب به في إفساد األجواء بين عيسى والحاجب عبدالملك ، 
وتزداد حظوته لديه حتى ، خذ الحاجب عبدالملك يؤثره ، وأ فع في الدولةتتسمو وتر  حال طرفة

، واجتمعت السلطة بيده ،  حتى أصبح مور لوزير عيسى وحل محله في تدبير األتغلب على ا
فراشه من شدة المرض ،  ولزم ھ296ال بعلمه ، ولما مرض الحاجب عبدالملك سنة ًا إمر الينفذ أ

لحاجب مور من دون علم ا، وأمضى كثيرًا من األفانفرد بالتدبير لوحده  استغل طرفة هذه الفرصة
كما هابه الجند ، حتى هابه كل من في القصر ، هي في كل شئ فأصبح اآلمر النا عبدالملك ،

ب معه ، واصطح ھ296نة ، ولما شفي الحاجب عبدالملك من علته قرر الخروج في غزوته س
ئل فاستغل الوزير ليكتب له الرسا احب طرفةص (62)دريس الكاتبالوزير عيسى وعبدالملك بن إ

 .(63)ومشاريعه  ع الحاجب عبدالملك بسوء مسلك طرفةفتمكن من اقنا عيسى هذه الفرصة
  
 الصقــلي : االطـــــــاحة بطــــرفة -1

لحاجب عبدالملك في غزوته كان قد أخرج طرفة في عسكر في الوقت الذي خرج فيه ا         
، وقبل خروج (66)تمام مهمته بعد إ (65) ، واتفق معه على اللقاء في سرقسطةندلس إلى شرقي األ

لى ذلك ابه الحاجب إجطرفة في مهمته سأل الحاجب عبدالملك أن يخرج معه الوزير عيسى فأ
 هم  ي نفسه ، إال أن عيسى أدرك غاية طرفة ، وما أ، إذ أسر ذلك فيقاع بعيسى نت غايته اإلوكا
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يقنعه بعدم رغبته بالذهاب مع طرفة ، إال أن راد االنفراد بالحاجب عبدالملك لمن بالغدر به ، فأ
 ، فاستعان عيسى بصاحب مدينة الزاهرةلى الحاجب عبدالملك طرفة لم يعطه فرصه للوصول إ

عفى ح للحاجب غاية طرفة معه ، فتم له ذلك ، فأبأن يوض -وكان من المقربين لعبدالملك  -
 .(67)واصطحبه معه  فةالحاجب عبدالملك الوزير عيسى من صحبه طر 

عندما وصل الحاجب عبدالملك إلى سرقسطة كانت نفسه قد تغيرت على طرفة ، وقرر        
،  طرفةل فيه الحاجب عبدالملك إلى سرقسطة ، دخل الذي دخنفسه اليوم ، وفي يقاع به اإل

بهته ، ولم يعلم ما ينتظره من مصير جب عبدالملك وهو في كامل هيأته وألى قصر الحاإوتقدم 
، وتم تقييده وأ خرج إلى ع من دخول مجلس الحاجب عبدالملك ن  م   ، ولما دخل طرفة وسوء عاقبة

على بغل ، فعجب الناس  و يقابله محموالً دون أن يراه الحاجب عبدالملك أ (68) الجزائر الشرقية
 ، ال ساعة، فلم يكن بين دخوله إلى سرقسطة أميرًا وخروجه منها مقيدًا إمن سرعة تبدل حاله 
بدالملك بسجن صاحبه عبدالملك بن إدريس مر الحاجب ع، كما أ (69)وتمت تصفيته وقتله 

معتقاًل في برج وظل هناك  (71) ، ويقال إنه حمل إلى طرطوشة (70) الجزيري في مطبق الزاهرة
وقد سئل ، من الوزير عيسى  ودفعٍ  مرٍ إلى أن أ دخل عليه من قتله في سجنه بأ (73) براجهامن أ

، دققت ال كالفروج في يدي هولة قتله إذ قال:) ما كان الشقي إالذي قتله في محبسه فوصف س
ان مقتله سنة وك،  (72)سود( ، فعجبت من جهل هذا األن نفخ في وجهي عنقه بركبتي فما زاد أ

 .(73) ھ293
 
 حباط مؤامـــــــرة الوزير عيسى بن سعيد:     إ -3

واسترد ، الرجل المقرب من الحاجب عبدالملك  ، أضحى عيسى بعد خالصه من طرفة         
، وفوضه أمر واليته وواله واستمر وزيرًا لديه ، وارتفع شأنه ،  (75)كامل حظوته وسلطانه 

 . (76) ، حتى هابه جميع رجال الدولةوعلى كافة رجاله ،  الدولةاإلشراف على أمور 
خت ، إذ تزوج ابنه المعروف بأبي عامر من أ بي عامرة ابن أصاهر هذا الوزير عائل        

 . (77) ھ296سنة  ، وتمت هذه المصاهرةمن بنات المنصور ، الحاجب عبدالملك الصغرى 
ذ ، إسى من قبل حساده لدى الحاجب عبدالملك مبلغًا بلغت السعاية والوشاية حول عي        

ن هذا والحاجب عبدالملك متمسك به لمعرفته برجاحته ، زالته ، والساعين إلى إكثر حساده  ، وا 
 ، وكان من بين الساعين ضد عيسى والذين يتربصون به الدوائر (78)ال كيد حساد الكالم ما هو إ

جواري التي هام حدى النه شجع ولدها على الزواج من إ؛ الالذلفاء والدة الحاجب عبدالملك  :
 .(79) مرلك األذ كانت الذلفاء تعارض ذالحاجب عبدالملك إعجابًا بحسنها ، إ

عداء عيسى في مواصلة الوشاية حول عيسى حتى وصلت مبلغها ووجدت لها لم يخمد أ         
ط لتحقيق يخطبدوره فقام بالت ، فأحس عيسى بذلك ، لذلك بدأصدى في نفس الحاجب عبدالملك 
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محل  ؛ لتقليده الخالفةانقالب في الحكم بالتعاون مع هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر 
زاحة العامريين من السلطة ،الخ محاواًل تدبير عملية اغتيال للحاجب  ليفة هشام المؤيد، وا 

عمــــــــل الحيلة في استدراج الحــاجب عبدالملك ، وأرجااًل لتنفيذها  ، وأعــــــــد لهذه المهمةعبدالملك 
ن هذه الخطة أال ، إجل تنفيذ عملية االغتيال ؛ أل (80) بأن دعـــــــــاه إلــــى حضور حفلة خاصة

،  ، ووصل خبرها إلى الحاجب عبدالملك قبل أن يحين موعد الدعوةذ تم كشفها ، إباءت بالفشل 
حد ظيف الفتى الكبير مولى بن أبي عامر ، إذ أخبره أطريق نمر عن ووصل الخبر أول األ

، إال أن الحاجب لم يصدق الخبر عدهم الوزير عيسى للفتك بالحاجب عبدالملك الرجال الذين أ
، حتى جاءه الخبر من صاحب ممن يبغض الوزير عيسى  األمر ألنه خاف أن تكون سعاية ولأ

لقاء الوزير  شاهد بن القارح الذي، ويدعى اجال حد الر المظالم أبي حاتم بن ذكوان الذي أخبره أ
وار الذي دار بينهما حول المؤامرة التي يخططون لها وسمع الح ، عيسى مع هشام بن عبدالجبار

 . (81)بي حاتم بن ذكوان حاجب عبدالملك صحة الخبر لثقته بأكد لل، عندئذ تأ
خرى نقاًل عن ابن حيان حول معرفة الحاجب عبدالملك رواية أ (83)ويروي ابن عذاري           

لى بمؤامرة الوزير عيسى ومن معه أن أبا حاتم بن ذكوان لما نما إليه خبر المؤامرة لم يذهب إ
نما ذكر األمر إالحاجب عبدالملك مباشرًة  لى رجل لم يفصح ويخبره عن تدبير الوزير عيسى ، وا 

الخبر ى الذلفاء والدة الحاجب عبدالملك ، فلما سمع لد ، وكان محل ثقةابن عذاري عن اسمه 
ن وراء حجاب ، وكان يخاطبها م، مر من ابن ذكوان قام من فوره إلى والدة الحاجب فأخبرها باأل

عندئذ لم يشك ، خبرته بما يدبره الوزير عيسى ضده ، وعزمت عليه في قتله فدخلت على ابنها فأ
 في صحة الخبر.   

 عبدالملك للوزير عيسى :                      تصفية  الحاجب  -2
للحاجب عبدالملك صحة خبر المؤامرة التي يدبرها ن ثبت بالدليل القاطع بعد أ              

، وأعد األمر للفتك به ، لى مجلس شراب فاستدعاه إمر الوزير عيسى ، قرر أن يبادئه باأل
إلى  فحث الوزير عيسى الخطى متوجهاً ،  لى مجلسهفأرسل رسواًل إلى الوزير عيسى يدعوه إ

 واالستبشار دخل على الحاجب عبدالملك استقبله بالحفاوة فلما، ن يعلم ما يدبر له حتفه دون أ
ملك يعاتبه  والوزير خذ الحاجب عبدالله من مصير ، ولما دارت الكؤوس أ مروهو يخفي ما يض

الحاجب عبدالملك ما في قلبه فأدرك الوزير دح ن قعيسى يعتقد أن الخمر قد أثرت عليه إلى أ
ن الحاجب استشاط عيسى الشر وما قد أحيط به ، فأخذ يستعطف الحاجب عبدالملك إال أ

مر باالجهاز عليه وقطع رأسه ، كما أمر بقتل صاحبيه الذين ، وأغضبًا فاستل سيفه وضربه 
وكان مقتل الوزير سنة ،  (82)، وأمر برفع رأسه على باب الزاهرةوابن فتح  : ابن خليفةمعه 
مر عيسى وسرعة ًا في أشعر  (85) نشد اللغوي ابو العالء صاعد البغدادي ، وقد أ(83) ھ297

 انقالب حاله جاء فيه :
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 ياتها عبراتحدث الناس من آ                 فتلك هامته في الجو ناطقًة      
 (86)ليس يقرأ مكتوبًا وال سطرامكتوبة الوجه بالهندي يقرؤه                      من 

       
كما تم القبض على ، بناءه أمر الحاجب عبدالملك باستصفاء أموال الوزير عيسى وسجن أ      

ل عم ، وعلى أثر هذه الحادثة (87)نه قتل هناك ، وقيل أهشام بن عبدالجبار وزج في السجن 
لطة الوزراء والكتاب ومراقبتهم بيده والحد من نفوذ وس الحاجب عبدالملك على جمع السلطة

، فتحسنت األحوال موال ، وأصلح ما تم إسرافه من األومحاسبتهم تاركًا مجالس اللهو والشرب 
 . (88) المالية للدولة

 
 

 المبحث الثالث
 في عهد الحاجب عبدالملك السياسة الخارجية

 
 سياسته تجاه المغرب : -1

أبيه المنصور الحازمة نحو عدوه في المغرب في  ملك سياسةاتبع الحاجب عبدال            
حكام السيطرة ، وخاصة على المغرب االقصى  تأييد قبائل زناتة ومغراوة واإلبقاء على والئهم له وا 

ولكي يحصل على ثقة ، وذلك من خالل اكتساب محبة قبائل البربر  المناطق الساحلية ؛
ره حاكمًا على المغرب ، إذ سبق وأن أقره قوأد العهد للمعز بن زيري بن عطية ، الزناتيين جدّ 

بعد وفاة والده زيري بن عطية ،  ھ291قصى سنة والده المنصور بن أبي عامر وواله المغرب األ
وكتب له الحاجب عبدالملك  ، ودعى له على المنابر ، علن المعز طاعته للحاجب عبدالملكفأ
م المعز ابنه معنصر ، وقد  (89) ھ292ة قطار المغرب سنذلك العهد على سائر ما يملكه من أب

،  (90)خياًل ومااًل  ، وأن يؤدي للحاجب عبدالملك في كل سنةتوثيقًا لطاعته  رهينًة بقرطبة
من ، وبذلك عاش المغرب األقصى خالل عهده بأفاستمر المعز في طاعته للحاجب عبدالملك 

 .(91) واستقرار
مل الحاجب عبدالملك على اكتساب بعض زعماء فقد ع، مر عند المعز لم يتوقف األ       

وكان على رأس هؤالء ، حاطهم بتكريمه ، وأندلس ، فدعاهم إلى األالزيريين من قبائل صنهاجه 
 .(93) منحه الحاجب عبدالملك خطة الوزارةزاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي الذي 
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 العالقات الدبلوماسية : 
عبدالملك هي العالقات الدبلوماسية من عالقات الصداقة التي جرت في عهد الحاجب          

، ورغب بسيل الثاني ود الحاجب عبدالملك  ذ خطب قيصر القسطنطينيةمع الدولة البيزنطية ، إ
لى الحاجب عبدالملك بكتاب في عقد عالقات مودة وصداقة بين الدولتين ، إذ أرسل القيصر إ

انت قائمة في السابق في عهد بين الطرفين والتي ك ه استئناف عالقات المودة والصداقةيطلب في
، ومعه بالذهب  اً مكتوب اً رسل القيصر رسوله وهو يحمل كتابأمراء وخلفاء الدولة األموية ، فأ

طراف الجزائر هدية إلى الحاجب عبدالملك وعدد من األسرى المسلمين الذين تم أسرهم في أ
السفير  ووافق على طلب القيصر وصرف، لقيصر ، فسر الحاجب عبدالملك بذلك ل التابعة

 .    (92)جمل صرف بأ
 

 سبانية :سياسته تجاه الممالك اإل
، وأال بيه في متابعة غزو الممالك االسبانية ن يسير على نهج أاعتزم الحاجب عبدالملك         

، غيرت ن الظروف تتذوق طعم السلم والراحة ، واعتقدت هذه الممالك االسبانية أ يترك لها فرصة
وفاة خبر الممالك فقد استقبلت هذه ،  (93)حدتها ووطأتها  خطار غزوات المسلمين قلتوأن أ

، ذالل وهزائم والسرور لما لقيته على يديه من إ بي عامر بالفرحد بن أالحاجب المنصور محم
ظهار أي ردة لت حكامها بعد وفاته يترددون في إوالتي جع، في نفوسهم  يبةولما أوقعه من ه

وم تقأن ندلس ذلك عندما يحصل تغير في سلطة األ قبل ، إذ اعتادت الممالك االسبانيةفعل 
ية عن القيام بأ حجم بعضهم، إال أنه في هذه المرة أندلس األفي  بمهاجمة حدود البالد االسالمية

من  ، كما أن الذي تولى السلطةفي صدورهم  كه الحاجب المنصور من هيبة، لما تر ردة فعل 
 .(95)بعده هو ابنه عبدالملك الذي اليقل مقدرة وكفاءة عن والده 

 
 غزواتــــــــــــــــه  :

ذ ال بد سبانية ، إه الموادعة والسكون من قبل الممالك اإللم يكتف الحاجب عبدالملك بهذ        
، والواقع أن الحاجب عبدالملك أدرك مثلما ندلس يجتمعون فيه ويهاجمون حدود األوم يأتي ين أ
بصورة بالغزوات ، يقومـــــــون بها ندلس ام األكالصوافي والشواتي باتت قدرًا لحن أسالفه درك أأ

ودها ، وبمعـــــــــزل عن مرددو مبـــــررات لها ك أسباب أذا كانت هنابغض النظـــــر عما إ مستمرة
ومن هذا المنطلق لم تمض ،  (96)عدادها ماليًا وبشريًا اإلقليمي والمالي والتكاليف المرهقة إل

 . (97) واالستعداد لغزوته االولى شهر قالئل على توليه الحكم حتى أخذ األهبةأ
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 ولى( :غزوة إمارة برشلونة )األ-1
ردًا على  كانت أولى غزواته إلى بالد االفرنج متوجهًا إلى برشلونة ھ292في سنة            

جاهله المعاهده المعقودة في عهد أبيه الحاجب المنصور بن أبي عامر ، إذ اعتداءات حاكمها وت
خرج  اجب عبدالملك استعداداته العسكريةكمل الح، وبعد أن أ (98)ندلس أخذ يتعرض لحدود األ

افاه هناك وفد من فرسان النصارى أرسلهم و ، (99)لى مدينة سالمصل إوعندما و ، بكامل هيبته 
رسلهم شانجة بن غرسيه زعيم الجاللقة ، وآخرون أ ملك القوط أذفونش المعروف بابن البربرية

على مانصته المعــــاهدة  وحضر هؤالء للقتال مع الحاجب عبدالملك بناءاً  وصاحب قشتالة ،
وحدثت معركة شديدة المراس بين  ، ثم سار إلى إمارة برشلونة ، (100)بين الطرفين  المبرمة

، واستولى المسلمون على العديد من الحصون والغنائم  الطرفين انتهت بهزيمة قوات برشلونة ،
وتدمير البيوت لما عزم عليه من إسكان المسلمين في هذه  دمــــــــــــدم هــــــــــر الحاجب بعـــــــموأ
 . (101)رض األ

اها إلى الخليفة هشام المؤيد حد، إرسل الحاجب عبدالملك برسالتين للتبشير بالفتح أ         
رأسًا وعدد  5570، وقد بلغت الغنائم من السبي  لتقرأ على المسلمين كافة في قرطبة واألخرى

، وبعد أن أتم ما أراد من حصنًا  85والتي دمرت ، ستة حصون  الحصون التي فتحت عنوة
 .(103)الفرح واالستبشار واستقبله الناس ب اجعًا إلى قرطبةقفل ر مته أمه
 
 (:غزوة قشتالة )الغزوة الثانية-3

توجه الحاجب عبدالملك إلى أراضي قشتالة ، وتوغل في أرضها إال  ھ293في سنة           
إثر  ، وعاد الحاجب عبدالملك إلى قرطبة ، وعلىبن غرسيه لم يتعرض له  أن صاحبها شانجة

 ه فقبل من، من الحاجب عبدالملك  إلى قرطبة طالبًا المصالحةبوفد يترأسه بنفسه  ذلك قدم شانجة
 .(102)خرى د الممالك اإلسبانية األغزواته ضن يسانده في ، واتفق معه أذلك 

 
 ( :غزوة جليقية )الغزوة الثالثة-2

، واشترك معه شانجة بقواته  يةج بغزوته هذه المره قاصدًا جليقخر  ھ295في سنة              
جانبه شانجة ، ثم توغل في أراضي جليقية  لى، وا   راضي مملكة ليونفعاث الحاجب عبدالملك بأ

م يتمكن من فتحها لمناعتها فعاد فنازلها فل، منع المعاقل حتى وصل إلى بلدة ليونة وهي من أ
 . (103)دراجه محماًل بالغنائم والسبي أ
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 ( :)الغزوة الرابعةغزوة بنبلونة -3
بالد البشكنس وكانت نيته الوصول إلى لى توجه بغزوته إ ھ296 في سنة             

، ومنها  (106)لى بربشر ، ثم إ (105) عاصمتها بنبلونة ، فسار إلى مدينة سرقسطة ثم إلى وشقة
راجعًا إلى قفل ، ثم أحرق وهدم وسبى وقتل راضيهم فأ، فأخذ يجول في أرض العدو دخل إلى أ

نجازات والمكاسب مثل سابقتها كما كان وعلى ما يبدو أن غزوته هذه لم تحقق من اإل قرطبة
سباب ذلك الحاجب عبدالملك في كتاب الفتح أ فبين ،لذلك تكلموا في قصرها  مل العامة ،يأ

 . (107)القصور 
 
 ( :غزوة قلونية أو غزوة النصر ) الغزوة الخامسة-5

، وفي بن غرسيه  توجه الحاجب عبدالملك نحو قشتالة لقتال شانجة ھ297ة في سن            
ن الحاجب عبدالملك ، إال أمع بعضها ضد المسلمين  هذه الغزوة اتحدت قوات الممالك اإلسبانية

، وعلى إثر هذا  (108) ، وأرسل بكتاب الفتح إلى قرطبةتمكن من تحقيق االنتصار عليهم 
هشام المؤيد  ر وصدر مرسوم بذلك من قبل الخليفةدالملك بالمظفب الحاجب عبلق  االنتصار 

 . (109)بمنحه هذا اللقب 
 
 : غزوته السادسة-6

وكانت غزوته ، خرج الحاجب عبدالملك نحو حصن شنت مرتين  ھ298فــــــــــي سنة          
 .  (110) ـــــــــــــاد أدراجه إلى قرطبةثم عــ، وتمكـــــــن من فتح هذا الحصــــــــن ، فــــي فصــــل الشتاء 

 
 ( :ــــــة )الغزوة السابعة واالخيرةغـــــــــــــزوة العل-7

ان قاصدًا وك ھ298يقودها الحاجب عبدالملك وذلك سنة  كانت هذه الغزوة آخر حملة           
ينة سالم حتى مد لى، وما أن وصل إبن غرسيه  فيها دخول أراضي قشتالة ومحاربة ملكها شانجة

أصابته علة صدته عن الدخول إلى أراضي مملكة قشتالة وتحقيق هدفه ، فتفرق عنه أكثر 
ن شعر بنوع من التحسن منتصف هذه ، وما أ(111) ھ299سنة  لى قرطبةالمتطوعين ، فعاد إ

حتى وافاه  (113) سنة حاول النهوض من جديد بغزوته إال أن المرض داهمه بشدة هذه المرةال
، وقيل إنه قتل مسمومًا بتدبير  (112) ھ299 في مرضه هذا بذبحٍة صدرية في هذه السنة جلاأل

، وفي رواية أخرى  (113)حد خدمه ، إذ احتيل عليه بشراب مسموم بيد أخيه عبدالرحمن من أ
 حد جانبيها فناولقد سم أقطعها بسكين  ه بتفاحةسم   أن أخاه (115)ثيرحول وفاته يرويها ابن األ

ن جانب المسموم وأكل الجانب السليم ، وقد وافاه األجل ولم يكن  قد جاوز الرابعة والثالثيخاه الأ
 .    (117)ه عبدالرحمن شنجول وتولى من بعده الحجابة أخا (116)من عمره 
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 الخاتمة :
شهدت ، ولم يكن يقل شأنًا عن والده ، إذ كان الحاجب عبدالملك قائدًا من الطراز االول         

ط عقد وحدة ر فمن بعده انفللدولة آنذاك ، مان استقرارًا ورفاهية ، فكان صمام األالبالد في عهده 
وقد اتبع الحاجب عبدالملك سياسة  وجرت على البالد آهات وحسرات ودمار وخراب ، ، البالد

، وحاول اتباع عداءه ولبالده هيبة في نفوس أت له وكان،  أبيه في قتاله للمالك االسبانية
، إال أن هذه  كان المسلمين في المناطق المفتوحةسإال وهي استراتيجية جديدة أثناء غزواته أ

رض اتباعها قبل هذا الوقت تذ كان من المف، إ ؛ ألنها جاءت متاخرة لم تفلح بشكل جيد السياسة
 ، خرىيستمر في هذه السياسة في غزواته األ ، كما أنه لمممن سبقه من الحكام بزمن طويل 

وتنافسوا فيما بينهم في المكاسب والنعم ، ولم يتهاون في ، عاشت البالد في عهده في خيرات 
   .سرة العامريةكل من تسول له نفسه اإلطاحة باألحديد على  الضرب بيد من

 
 

 الهوامش:
  ، )دار الثقافة ،1هل الجزيرة ، طالذخيرة في محاسن أ( ھ533بو الحسن علي الشنتريني )تابن بسام ، أ (1)

بو عبداهلل محمد بن عبيد القضاعي أ بار ،؛ ابن األ 65ص ، 3مج ،3، ق م(1997بيروت ، 
، 1ج م(1962، ،)الشركة العربية ، القاهرة1: حسين مؤنس ، طتح الحلة السيراء ، (،  ھ658)ت
ندلس خبار األالمغرب في أ البيان (، ھ713)ت بو العباس محمد بن احمدأ ؛ ابن عذاري ،368ص

؛ ابن  2،5، ص2، ج م(1982،بيروت ، )دار الثقافة2ط ، والمغرب، تح: كوالن وليفي بروفنسال
 : تح من الفتح حتى السقوط ، ندلستاريخ األ (،ھ1327براهيم )تاسماعيل بن إ مير المؤمنين ،أ
 .57،59ص م(،3007،،)مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة 1ط نور محمود زناتي ،أ

ولها  قرطبة : هي مدينة باألندلس عظيمة وسط البالد وهي عاصمة الدولة وهي حصينة بسور من الحجارة  (3)
 (ھ636)ت بوعبداهلل ياقوت بن عبداهللكبير، ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبابان على طريق الوادي ال

بو عبداهلل محمد بن ، أ ؛ الحميري233ص ،3ج ، م(1995بيروت، ، دارصادر ،)1معجم البلدان ،ط
،  حسان عباس، الروض المعطار في خبر األقطار، تح: إ (ھ710عبداهلل بن عبدالمنعم)ت بعد 

 . 356م(،ص1980،بيروت،سة ناصر للثقافةد.ط)مؤس
العصر  ، م(1997، الخانجي ،القاهرة ،)مكتبة 3لس ، طند، دولة اإلسالم في األ عنان ، محمد عبداهلل (2)

 .608االول القسم الثاني،ص
فيمن عالم عمال األأ ( ،ھ776بو عبداهلل محمد بن عبداهلل الغرناطي)الوزير ألسان الدين ابن الخطيب ،   (3)

،)دار 1ط تح: سيد كسروي ، ،بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم وما يتعلق في ذلك من الكالم 
 .80ص ، 3 ج م(3003العلمية ، بيروت، الكتب 
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ب االدارية وتمكن من تولي الحجابة هو محمد بن عبداهلل بن عامر بن الوليد المعافري ، تقلب في المناص (5)
هشام المؤيد الصبي ولم يبق  له سوى رسم الخالفة ،  حاجرًا على الخليفة بيده وجمع زمام أمور الدولة

القضاء على منافسيه الواحد تلو اآلخر، لحاجب المنصور الذي استطاع د امور فكانت بيأما تدبير األ
بو ابن الكردبوس، أ ؛ 356،ص3البيان ،ج ، ابن عذاري ؛ 368ص ،1ج بار، الحلة السيراء ،ابن األ

حمد مختار : أخبار الخلفاء، تح في أقطعة من كتاب االكتفاء  ، (ھ576) مروان عبدالملك التوزي
(، ھ738شمس الدين )ت ، الذهبي ؛ م(1971،مدريد ، الدراسات االسالمية د.ط،)معهد العبادي ،

 د.ت( ، بيروت ، )دار الكتب العلمية ، د.ط بي المهاجر محمد سعيد،أ تح: العبر في خبر من غبر ،
يام خبر في أوال العبر في ديوان المبتدأ (ھ808عبدالرحمن المغربي)ت ابن خلدون، ؛ 185ص ،3ج ،

 ،)دار الكتب العلمية،1ط كبر،ومن عاصرهم من ذوي السلطان األ والبربرالعرب والعجم 
نفح الطيب من  (،ھ1031حمد بن محمد التلمساني)ت؛المقري، أ 177،ص3م( ،ج1993بيروت،

 .م(1986بيروت، )دار صادر، د.ط، ، ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبغصن األ
؛ 312، ص1؛ ابن سعيد ، المغرب في حلى المغرب ، ج136-135، ص1مج، 1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (6)

القسم الثاني ، –سالم ، العصر األول ؛ عنان ، دولة اإل22-21، ص2ان ، جابن عذاري ، البي
 .25؛ جاسم، ابن عبد البر وجهوده في التاريخ، ص565ص

بيه وهو صبي  ، ولي الخالفة بعد أمحمد بن عبداهلل شام بن الحكم بن عبدالرحمن بنهشام المؤيد: هو ه   (7)
 بناءه ،وأ بي عامرمصحفي ومن بعده المنصور محمد بن أفاستولى على تدبير الدولة حجابة جعفر ال

 تح: روحية ، ندلس(، تاريخ علماء األھ302زدي )تابن الفرضي ، أبو الوليد محمد بن يوسف األ
بي أبو عبداهلل محمد بن أ ، ؛ الحميدي15ص م(،1997بيروت، ، )دار الكتب العلمية1ط ، السويفي

 ، السويفي روحية ندلس،  تح:جذوة المقتبس في تاريخ علماء األ ، (ھ388) نصر فتوح عبداهلل
الدين اسماعيل بن  عماد بو الفداء ،؛ أ31ص ، م(1997بيروت، ، )دار الكتب العلمية1ط

 ، د.ت( ، بيروت الكتاب اللبناني،)دار  ، خبار البشر ، د.ط(، كتاب المختصر في أھ723محمد)ت
 .371ص ،8(،ج1985، المك ،)مؤسسة الرسالة 2ط ، عالم النبالء، سير أ ؛ الذهبي23ص ،3ج

 .72ص ،1ق ،3، مج ابن بسام، الذخيرة (8)
بي عامر وقيادة عبدالملك جيشًا لمقاتلته رد زيري بن عطية على المنصور بن أن تاريخ تميذكر ابن عذاري أ (9)

 ھ286تذكر التاريخ سنة ابن خلدون،السالوي ( خرى )ابن عذاري ،، بينما المصادر األ ھ275سنة 
ن ، إذ إن التاريخ الذي ورد عند ابن عذاري فيه خطأ صح وعلى ما يبدو أوعلى األرجح هو األ

ن والدته سنة إذا علمنا أ 13ال وهو عمر ذا التاريخ ما يؤهله لقيادة جيش أعبدالملك لم يكن في ه
 .ھ283ندلس سنة ور حدثت بعد اللقاء بينهما في األن الوحشة بين زيري والمنص، كما أھ263كانت 

 فقام في المغرب بالدعوة للخليفة ھ268 ، ملك زناتة بن خزر المغراوي هو زيري بن عطية بن عبداهلل (10)
حمد العباس شهاب الدين ألسالوي ، أبو ، اارسة دحاجبه المنصور بعد انقراض دولة األهشام المؤيد و 
)دار الكتاب  د.ط محمد الناصري، قصى، تح :( ، االستقصا ألخبار المغرب األھ1215بن خالد )ت

 . 365ص ،1ج ، د.ت( ، المك ،
 منيعة حصينة بينها وبين قلشانة أربعة وستون مياًل وهي على ربوة مشرفة الجزيرة الخضراء: هي كمدينة (11)

 .332ص الروض المعطار، ، الحميري ، الحجارةا سور من على البحر وله
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، االستقصا  السالوي ؛360ص ،6ابن خلدون ، العبر ، ج ؛381ص ، 3ابن عذاري ، البيان ، ج (13)
)فيديرانت، 1ط عبدالقادر بوباية ، : تح ؛ مؤلف مجهول، مفاخر البربر،371-369،ص1،ج

 .137، 130ص م( ،3005الرباط،
 جمل مدنها ، ياقوت الحموي ،على بر المغرب وهي حاضرة البحر وأكبيرة  فاس : وهي مدينة مشهورة (12)

مراصد اإلطالع  ، (ھ729ابن عبدالحق ، صفي الدين عبدالمؤمن )ت ؛320ص ،3معجم البلدان ،ج
 .1013،ص2(جھ1313)دار الجيل ،  بيروت،1والبقاع ، ط على أسماء األمكنة

 ؛ مؤلف مجهول، مفاخر البربر، 373،ص1؛ السالوي، االستقصا ،ج 190،ص3عبر ، جابن خلدون ، ال (13)
 .558ص القسم الثاني ، –سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل ؛ 131ص

 .566-565صالقسم الثاني ، –سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل (15)
 (،ھ620بي الكرم الشيباني)تأبو الحسن علي بن أ ثير ،ابن األ  ؛ 123الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (16)

  ، ص7ج م(1997)دارالكتاب العربي ،بيروت ،1ط تح: عمر عبدالسالم تدمري، الكامل في التاريخ ،
)دار فرانز 2ط ، (، الوافي بالوفياتھ763يبك )تالصفدي ، صالح الدين خليل أ ؛ 520-521

بو الحسن بن عبداهلل شيخ أال النباهي ، ؛ 213ص ،2ج ، م(1973المك، شتاير،
)دار  5ء والفتيا( ، طالعليا فيمن يستحق القضا قضاة األندلس ) المرقبة (،تاريخھ792المالقي)ت

(، شذرات الذهب في ھ1089م(؛ ابن العماد الحنبلي، عبدالحي )ت1982، بيروت،االفاق الجديدة
 .133،ص3(جھ1250، ار من ذهب ، د. ط ) مطبعة ، القاهرةخبأ

 .2، ص2البيان ، ج  ( 17)
 .  373ص ،1االستقصا ،ج  ( 18)
 .83، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ،؛ 2، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (19)
 .2، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ( 30)
 .83، ص3عالم ، جعمال األأ ( لسان الدين ابن الخطيب ،31)
؛ عنان ، 83، ص3عالم ،  جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ،؛ 2 ، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (33)

 .608صالقسم الثاني ، –سالم ، العصر األول دولة اإل
 .83، ص3عالم ،  جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، (32)
شوقي ضيف ،  : المغرب في حلى المغرب ، تح ، (ھ685علي بن موسى المغربي)ت سعيد ،ابن  (33)

القسم –سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل؛ 312ص ،1م(ج1955،ارف ، القاهرة )دار المع2ط
 . 630صالثاني ، 

جيد، تاريخ الدولة العربية ؛ نعني ،عبدالم566صالقسم الثاني ،  –سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل (35)
 .369د.ت(،ص بيروت، ،)دار النهضة  ط د. ندلس،في األ

 .77، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ 76ص ،1مج ، 3ق ، ابن بسام، الذخيرة (36)
 .371نعني ،  تاريخ الدولة،ص (37)
 .77، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ 76ص ،1مج ، 3ق ، ابن بسام، الذخيرة ( (38)
 .371نعني ،  تاريخ الدولة،ص (39)
 .371اريخ الدولة،صنعني ،  ت (20)
 .77، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ 76ص ،1مج ،3ق ، ابن بسام، الذخيرة (21)
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 .77، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ 76ص ،1مج ، 3ق ، ابن بسام، الذخيرة (23)
 .77، ص3عالم ، جعمال األأ الخطيب ،لسان الدين ابن  ؛ 76ص ،1مج ، 3ق ، ابن بسام، الذخيرة (22)
 .77، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ 76ص ،1مج ، 3ق ، ابن بسام، الذخيرة (23)
 .370ص نعني، تاريخ الدولة ، ؛93،ص2ج ، نفح الطيب المقري ، (25)
لسان الدين ابن  ؛2،ص2،جالبيان  ؛ ابن عذاري ،303،ص3،ج سعيد ، المغرب في حلى المغرب ابن  (26)

 .61، ص3ج ، (3002، بيروت ، )دار الكتب العلمية1، اإلحاطة في أخبار غرناطة ، ط الخطيب
المراكشي  ؛ 521-520ص ،7ثير، الكامل في التاريخ، جبن األ؛ ا 78،ص1،مج3ق ، ابن بسام، الذخيرة (27)

: صالح الدين الهواري، تحخبار المغرب، ( ، المعجب في تلخيص أھ637، عبدالواحد بن علي)ت
عالم ، عمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛28ص ، م(3006، بيروت ،)المكتبة العصرية 1ط
 .93،ص2المقري، نفح الطيب ،ج ؛80ص ،3ج

 ضفة البحر الرومي وهي مدينة مسورةللجزيرة الخضراء وهي على  بته : مدينة حصينة مواجهةمدينة س (28)
 د.ط ، المسالك والممالك ، (ھ380بو القاسم عبداهلل)تابن خرداذبه، أ غرب ،جهة عدوة الم تقع على

(، المسالك ھ387يوب)كري ، عبداهلل بن عبدالعزيز محمد أم( ؛ الب1889)دار صادر، بيروت،
 ؛ 779ص ،3، ج م(3002بيروت،  ، ) دار الكتب العلمية1جمال طلبه ، ط : تح والممالك ،

،  ، نزهةالمشتاق في اختراق االفاق (ھ560دريس )بن عبداهلل بن إ أبو عبداهلل محمددريسي ،إلا
 . 538،ص3(جھ1309، بيروت ،)عالم الكتب ،1ط

 .313،ص3سعيد،المغرب في حلى المغرب،ج ابن ؛ 77ص ،1مج ،3ق ، ابن بسام، الذخيرة (29)
 .2، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛ 77ص ،1مج ،3ق ، ، الذخيرة ابن بسام ( (30)
 .370ص ،1السيراء ،ج الحلة (31)
 .370،ص1السيراء ،ج ؛ الحلة 79، ص1، مج3الذخيرة ، ق (33)
 . 83، ص3عالم ، جعمال األأ لسان الدين ابن الخطيب ، ؛ (32)
 .332،ص1نفح الطيب،ج المقري ، (33)
 .81-80، ص3عالم ، جعمال األأ (35)
 . 312،ص1المغرب في حلى المغرب،ج ، ابن سعيد ؛ 80-79،ص1مج ،3ق ،ابن بسام،الذخيرة  (36)
؛نعني 312،ص1مغرب،جالمغرب في حلى ال ، ابن سعيد ،80-79،ص1مج ،3ق ،الذخيرة  ، ابن بسام (37)

 .372ص ،، تاريخ الدولة 
 ندلس ،ز، تاريخ المسلمين وآثارهم في األسالم،عبدالعزي؛ 82-83، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (38)

 .228ص م(،1963،القاهرة  ، )دار المعارف1ط
 .  5ص، 2ابن عذاري ، البيان ، ج (39)
عنان  ؛ 82، ص3عالم ، جعمال األأ؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، 10، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (50)

 .611صالقسم الثاني ، –سالم ، العصر األول ، دولة اإل
 .612، ص القسم الثاني–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل  (51)
 .5، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛ 80، ص1، مج3(  الذخيرة ، ق53)
 .80ص ،3عالم ، جعمال األأان الدين  ابن الخطيب ، ؛ لس2، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (52)
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-82ص ،3عالم ، جعمال األأ؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، 17-15، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (53)
83. 

 .17، ص2عذاري ، البيان ، جابن  (55)
 . ؛ 3، ص2البيان ، ج ، ابن عذاري ، وهو حصن من حصون ثغر برشلونة حصن ممقصر: (56)
 .  7-6، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (57)
 .373ص ،تاريخ الدولة نعني،   (58)
 .   616القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل (59)
ون ببني الجزيري من صله من قوم يعرفسعيد اليحصبي يعرف بابن القطاع أ االصبغ عيسى بنبو هو أ  (60)

نصر ولما استبد الحكم المست صبح من المقربين لمحمد بن أبي عامر في عهد الخليفةكورة ياغه ، أ
ابن عذاري ،  ؛ 133، ص1، مج1. ابن بسام ، الذخيرة ، قصبح من وزرائه، المنصور بالسلطة أ

)دار العلم للماليين 3ط عالم ،األ ، ؛ الزركلي ، خيرالدين33، ص2ن ، جالبيا
 102،ص5م(،ج1979،بيروت،

 . 616القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل ؛ 33، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج(  61)
 .616القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل ؛ 33، ص2( ابن عذاري ، البيان ، ج63)
أبو مروان عبدالملك بن إدريس الجزيري ، وهو أديب وشاعر ، عمل وزيرًا لدى الحاجب المنصور محمد  (62)

ل ، قتله الحاجب أبي عامر واستمر في منصبه في عهد ابنه عبدالملك وزيرًا وكاتبًا للرسائ نب
. ابن بسام ، الذخيرة ، عصية وغش الدولة ، التهامه لمساندته إياه في أعماله بالم عبدالملك مع طرفة

(، الصلة ،  ھ578بو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود )ت؛ ابن بشكوال ، أ 50، ص 1، مج3ق
ابن سعيد ،  ؛ 533ص ،3،ج م(1989،)دار الكتاب اللبناني بيروت،1ط بياري ،تح: إبراهيم األ

 .35، ص2ان ، جابن عذاري ، البي ؛ 231،ص 1المغرب في حلى المغرب ،ج
 .36-35، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛ 51-50، ص1، مج3( ابن بسام ، الذخيرة ، ق63)
بره ومحاذية الرض ينة ذات فواكه وخضر تقع على نهر أعلى وهي مدسرقسطة: وهي قاعدة الثغر األ (65)

البلدان  (،ھ393سحق بن جعفر البغدادي )أحمد بن إ الشرك وشمالها تقع تطيلة ، اليعقوبي ،
؛  553، ص3جنزهة المشتاق ، دريسي ،؛ اإل 193م( ص3003العلمية ، بيروت، )دار الكتب1،ط

الك األمصار، بصار في مم(، مسالك األھ739حمد بن يحيى بن فيصل )تابن فضل اهلل العمري، أ
 .132،ص5(،جھ1332بوظبي،)المجمع الثقافي ، أ3ط

 . 36-35، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛ 51 ، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (66)
 .51 ، ص1، مج3( ابن بسام ، الذخيرة ، ق67)
 .ر الشرقية : لم أعثر لها على ترجمة الجزائ (68)
 .36، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛ 53 ، ص1، مج3( ابن بسام ، الذخيرة ، ق69)
 . 367-366،ص1ج،  السيراء األبار ، الحلة ؛ ابن 53، ص1، مج3ابن بسام ، ق  (70)
اليعقوبي  ، ن وتقع على نهر المنحدر من سرقسطةلالفرنجيي وهي آخر ثغر من الشرق محاددة :طرطوشة  (71)

د.ط)دار  رض ،(، صورة األھ267،ابن حوقل ، محمد بن حوقل )195ص ، البلدان ،
 ياقوت الحموي، ؛ 723ص ،3نزهة المشتاق ،ج دريسي ،؛ اإل1190ص م(1928صادر،بيروت،

 .883،ص1طالع،جمراصد اإل ، ابن عبدالحق ؛20،ص3ج ، جم البلدانمع
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طمح األنفس ومسرح التأنس في ملح (، مھ539بو نصر الفتح بن خاقان بن محمد )تالفتح بن خاقان، أ (73)
 ؛ 187ص م(1982،بيروت، ، )مؤسسة الرسالة1: محمد علي شوابكة ، ط تح ندلس،أهل األ

 .156،ص3عالم، جالزركلي ، األ
 .53 ، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (72)
؛الضبي ، أحمد بن  533، ص 3ج ،؛ ابن بشكوال ، الصلة 333، ص3المقتبس،جالحميدي ،جذوة  (73)

 ، بياريإبراهيم األ : تح ، ندلس(، بغية الملتمس في رجال األھ599حمد بن عميره)تيحيى بن أ
 .389،ص3م(،ج1989)دارالكتاب اللبناني، بيروت،1ط

 .617القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل (75)
 .37، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (76)
القسم الثاني ، –سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل ؛ 133 ، ص1، مج1بسام ، الذخيرة ، قابن  (77)

 .617ص
 . 39، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (78)
سالم ، عنان ، دولة اإل ؛39، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛135، ص1، مج1ق ابن بسام ، الذخيرة ، (79)

 .618القسم الثاني ، ص–العصر األول 
ابن عذاري ، البيان ، عدادها الوزير عيسى وهي عقيقة مولود رزق بها ابنه عبدالملك ،وهي حفلة أراد إ (80)

 .21، ص2ج
 312،ص 1، المغرب في حلى المغرب ،ج ابن سعيد ؛ 136-135، ص1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (81)

القسم الثاني ، –سالم ، العصر األول ؛ عنان ، دولة اإل 23، 39، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج؛
 .619-618ص

 .23، ص2البيان ، ج  (83)
 .23، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج؛ 138، 137، ص 1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (82)
                            عنان،دولة ؛102،ص5عالم ،ج؛ الزركلي ،األ 23، ص2بيان ، جالابن عذاري ،(83)
 .619القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول اإل
المًا باللغة واألدب سريع من الموصل وكان ع د بن الحسن الربيعي البغدادي أصلهابو العالء صاع (85)

مر ، ابن حزم ، بي عان جلساء الحاجب المنصور محمد بن أحسن الشعر ذا فكاهه في مجلسه ، كان م البديهية
 العلمية، )دار الكتب ، د.ط نساب العرب( ، جمهرة أھ356حمد بن سعيد)تأبو محمد علي بن أ

حمد أ، معجم األدباء ، تح :  ياقوت الحموي ؛ 327ص ،3،ج؛ ابن بشكوال ، الصلة 29م( ، ص3001بيروت،
 ، خبار المغربالمعجب في تلخيص أ ، المراكشي ؛ 381،ص11ج ، )دارالمأمون،مصر،د.ت( د.ط ، الرفاعي

 . 76،ص2نفح الطيب،ج المقري ، ؛ 21ص
 .138، ص1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (86)
 . 25، 23، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛138، ص1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (87)
 .83، ص3عالم ، جعمال األأان الدين  ابن الخطيب ، لس ؛ 26، ص2عذاري ، البيان ، جابن  (88)
مفاخر  ، مؤلف مجهول ؛ 332ص ،1نفح الطيب،ج ؛ المقري ، 36،37، ص7ابن خلدون ، العبر ، ج (89)

 . 121البربر،ص
 .372،ص1؛السالوي ،االستقصا،ج36،37، ص7خلدون ، العبر ، جابن  (90)



 31 

 ، االستقصا السالوي ، ؛ 332ص ،1ج ، نفح الطيب ؛ المقري ،36،37، ص7، العبر ، جخلدون ابن  (91)
 .121ص مفاخر البربر، ، مؤلف مجهول ؛ 372ص ،1ج

 .83، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (93)
 .612ول _القسم الثاني،صلة اإلسالم ، العصر األ؛ عنان ، دو 83، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (92)
 .609عنان ، دولة االسالم ، العصر االول _القسم الثاني،ص (93)
 .377-376ص اريخ الدولة ،تنعني،  (95)
 .378ص ، نعني، تاريخ الدولة (96)
 .609القسم الثاني ، ص–سالم ، العصر األول عنان ، دولة اإل (97)
 .378ص ، ؛ نعني، تاريخ الدولة 3، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (98)
، ابن حوقل،صورة رض ولها سور عظيم ورستاق واسع في وطأة من األ مدينة سالم : مدينة جليلة (99)

 .552ص ، 3نزهة المشتاق،ج دريسي ،؛ اإل117األرض، ص
 .5، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (100)
؛ نعني،  610ول _القسم الثاني،ص، العصر األسالم ؛عنان، دولة اإل 6، 5، ص2ابن عذاري،البيان،ج (101)

 .379تاريخ الدولة،ص
 . 9، 8، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (103)
 .85، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (102)
 .11،13، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج؛86، 85، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (103)
 ياقوت الحموي ،195ص ، البلدانهل العلم ، اليعقوبي ، ة باألندلس تنسب إليها طائفة من أ: بلد وشقة (105)

 .1328،ص2مراصد االطالع،ج ابن عبدالحق، ؛277ص ،5ج ، معجم البلدان ،
، استولى  ندلسبربشتر: وهي مدينة من بالد برطانية باألندلس وهي مدينة عظيمة تقع في شرقي األ (106)

حمد بن استعادتها بإمارة أآلف سبية ، وتم اوحملوا منها غنائم وسبايا سبعة ،  ھ353عليها الروم سنة
معجم  ، خرى، ياقوت الحمويثم عادت بيد الروم مرة أ ھ357سليمان بن هود سنة 

 . 90؛الحميري،الروض المعطار،ص270،ص1البلدان،ج
 .381ص ، تاريخ الدولة ؛ نعني: 12-13، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (107)
 .15-12، ص2عذاري ، البيان ، جابن  ؛ 83، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (108)
، 3عالم ، جعمال األأ؛ لسان الدين  ابن الخطيب ،  17-15  ، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (109)

 .83-28ص
 .32-31  ، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج  (110)
؛ لسان الدين   33-32  ، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج ؛86، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (111)

 .83، ص3عالم ، جعمال األأابن الخطيب ، 
 83، ص3ج عالم ، عمال األأان الدين  ابن الخطيب ، لس؛  27-26، ص2ابن عذاري ، البيان ، ج (113)

. 
ابن عذاري ، البيان ؛ 250، ص7ثير ، الكامل ،  ج ابن األ ؛86، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق( 112)

 المقري ، ؛ 83، ص3عالم ، جعمال األأان الدين  ابن الخطيب ، لس ؛27، 26، 2ص ،2، ج
 .332،ص2نفح الطيب،ج
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 .27،ص2ابن عذاري ، البيان ، ج( 113)
 .   250، ص 7ابن االثير ، الكامل ،  ج  (115)
 .616ص ول _القسم الثاني،دولة اإلسالم ، العصر األ (116)
ابن عذاري ، البيان ؛ 250، ص7ثير ، الكامل ،  ج ن األاب ؛86، ص1، مج3ابن بسام ، الذخيرة ، ق (117)

 .28،ص2، ج
 

 المصادر والمراجع
 

 م( .1359هـ /658ار،أبو عبد اهلل بن محــمد بن عبيد القضاعي )تبّ ابن األ 
 م( .1962، ) الشركة العربية ، القاهرة ، 1الحلة السيراء ، تح : حسين مؤنس ، ط -1

 م(1323هـ /620الحسن علي بن محمد الجزري )ت وابن األثير ، أب 
، العربـي، )دار الكتـاب 1الكامل في التاريخ ، تح : عمـر عبـد السـالم تـدمري ، ط -4

 م( .1997،  القاهرة
  ( 1163هـ /560اإلدريسي ، أبو عبد اهلل محمد بن محـــمد بن عبد اهلل بن إدريس الحموي. )م 

 ه( .1309الم الكتب  ، بيروت  ، ) ع1نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ، ط -5
 .م(1831/ھ1327)ت براهيمابن أمير المؤمنين ، إسماعيل بن إ  ●     

)مكتبــة 1ط ، د زنــاتينــور مجمــو : أ تــح نــدلس مــن الفــتح حتــى الســقوط ،تــاريخ األ -6
 م(3007،القاهرة ، الثقافة الدينية

 م( .1137هـ /533ابن بسام ، أبو الحسن علي الشنتبريني )ت 
 م(.1979)دار الثقافة ، بيروت ، 1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ط -7

 ، م(.1183هـ /578مسعود) ت نأبو القـاسم خلف بن عبد الملك ب ابن بشكوال 
ـــاب  )،1، ط بيـــارياأل إبـــراهيمالصـــلة فـــي تـــاريخ علمـــاء األنـــدلس، تـــح :  -8 دار الكت

 (.م1989اللبناني،بيروت،
 .م(1085/ھ387يوب)تعبدالعزيز محمد أبكري ،عبداهلل بن ال  ●     

ـــــــــــة  -9 ـــــــــــح : جمـــــــــــال طلب ـــــــــــك، ت ـــــــــــة ا ،)دار 1ط ،المســـــــــــالك والممال ـــــــــــب العلمي لكت
 .م(3002بيروت،

 م(.  1062/ھ356بن سعيد) حمدابن حزم، أبو محمد علي بن أ  ●     
   م(.3001بيروت، نساب العرب،د.ط،)دار الكتب العلمية،جمهرة أ -11

 م( .1095هـ/388، أبو عبد اهلل محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهلل االزدي)ت الحميدي 
ـــة الســـويفي ، ط -11 ـــح : روحي ـــبس فـــي تـــاريخ علمـــاء األنـــدلس ، ت ) دار 1جـــذوة المقت

 م( .1997الكتب العلمية ، بيروت ، 
  م( .1210هـ /710الحميري ، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنـعم )ت بعد 

المعطار فـي خبـر األقطـار ، تـح: إحسـان عبـاس ، د.ط) مؤسسـة ناصـر الروض  -11
 م(.1980للثقافة ، بيروت، 
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) 2صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار ، ط -11
 م( .1988دار الجيل ، بيروت ، 

 ،م(977/ھ267محمد بن حوقل البغدادي) ابن حوقل. 
 .م(1928صادر،بيروت،)دار  د.ط، رض،صورة األ  -14

 م(.913/ھ200بو القاسم عبداهلل بن عبيداهلل)تابن خرداذبة ، أ ●     
 م(.1989)دار صادر ،بيروت، ، ط د. المسالك والممالك، -15

 م( .1305هـ /808ابن خلدون ، عبد الرحمن المغربي )ت 
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن  -16

 (.م1993دار الكتب العلمية،بيروت،، )1ط ذوي السلطان األكبر ،
  م(1332هـ/837حمد )تأالذهبي، شمس الدين محمد بن 

) موســــوعة الرســــالة ،القــــاهرة ، 2ط تح:شــــعيب االرنــــاؤوط، ســــير أعــــالم النــــبالء ، -17
 م( .1985

) دار الكتــب  العبــر فــي خبــر مــن غبــر ، تــح: أبــو هــاجر محمــد بــن ســعيد ، د.ط -18
 ، بيروت ، د.ت( .العلمية 

 م(.1386هـ/685ابن سعيد ، علي بن موسى المغربي)ت 
) دار المعــارف ، القــاهرة ، 2المغــرب فــي حلــى المغــرب ، تــح: شــوقي ضــيف ، ط -19

1955. ) 
 م( .1897/ھ1215حمد بن خالد)أبو العباس شهاب الدين أ ، السالوي ●     

 الناصــري،د.ط)دار الكتاب،المــك،خبــار المغــرب االقصــى،تح:محمد االستقصــا أل -11
 .د.ت(

 م(1263/ھ763يبك)تصالح الدين أ ، الصفدي ●     
 م(.1973دار فرانزشتاير،المك، ،)2ط الوافي بالوفيات، -11

  ، م(.1303هـ/599حمد بن عميره )تأحمد بن يحيى بن أالضبي 
 اب) دار الكتـ1ط ،بيـاريإبـراهيم األبغية الملتمس في تاريخ رجال األنـدلس ، تـح:  -11

 م(.1989، بيروت ،   اللبناني
 م(.1228هـ/729ابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن)ت 

ـــــاع ، ط -11 ـــــى أســـــماء األمكنـــــة والبق )دار الجيـــــل، بيـــــروت ، 1مراصـــــد االطـــــالع عل
 ه( .1283

  م(.1213هـ/713حمد )تأابن عذارى ، أبو العباس محمد بن  
)دار 2: ليفـــي بروفنســـال ، ط البيــان المغـــرب فـــي أخبـــار األنـــدلس والمغـــرب ، تـــح -14

 م(.1982الثقافة ، بيروت ، 
  م(1673/ھ1089عبدالحي) ، ابن العماد الحنبلي . 

 . (ھ1250د.ط،)ال مطبعه،القاهرة، ، خبار من ذهبشذرات الذهب في أ  -15
 م(.1123/ھ539بو نصر الفتح بن خاقان بن محمد)أ الفتح بن خاقان، ●    
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ـــــــأنس -16 ـــــــس ومســـــــرح الت ـــــــح أهـــــــل األ مطمـــــــح األنف ـــــــدلس ،فـــــــي مل ـــــــح ن محمـــــــد  : ت
 م(.1982،)مؤسسة الرساله،بيروت ،1شوابكه،ط

 م(.1221/ھ723،عمادالدين اسماعيل بن محمد)تأبو الفداء  ●     
 م(.1985،المك،،)مؤسسة الرسالة2ط خبار البشر،كتاب المختصر في أ -17

 م(.1013/ھ302ابن الفرضي،ابو الوليد محمد بن يوسف االزدي)  ●      
ـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــويفي،ط -18 ـــــــــــــــــــــاريخ علمـــــــــــــــــــــاء االندلس،تح:روحي ـــــــــــــــــــــب 1ت ،)دار الكت

 م(.1997العلمية،بيروت،
 ، ( . م1238ه/   739حمد بن يحيى بن فيصل )تأ ابن فضل العمري 

 ه( .1332)المجمع الثقافي،أبو ظبي، 1طمسالك األبصار في ممالك األمصار، -19
 م(   .1180هـ/576د ابن الكردبوس، أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزي) ت بع 

قطعة مـن كتـاب االكتفـاء فـي أخبـار الخلفـاء ، تـح: احمـد مختـار العبـادي ، د.ط)  -11
 م( .1971معهد الدراسات اإلسالمية ، مدريد ، 

  ــــــد ــــــن عب ــــــد اهلل محمــــــد ب ــــــو عب ــــــب ، أب ــــــن الخطي ــــــدين اب ــــــن  لســــــان ال ــــــن ســــــعيد ب  حمــــــد الســــــلماني أاهلل ب
 هـ(.1273هـ/776)ت

أعمـال األعــالم فـيمن بويــع قبـل االحــتالم مـن ملــوك اإلسـالم ، تــح : سـيد كســروي  -11
 م(.3002)دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1حسن ، ط

 مؤلف مجهول.    ●    
 م(م3005،)فيديرانت،الرباط،1ط بوبايه، عبدالقادر : مفاخر البربر ، تح -11

 م( .1339هـ/637المراكشي ،عبد الواحد) ت 
) المكتبـة 1صـالح الـدين الهـواري، ط : تـح أخبار المغـرب ،المعجب في تلخيص  -11

 م(.      3006العصرية، بيروت ، 
 م(.1621هـ/1031المقري ، احمد بن محمد التلمساني )ت 

) دار صادر  نفح الطيب من غص األندلس الرطيب ، تح: إحسان عباس ، د.ط -14
 م(.1986، بيروت ، 

  م( .1290هـ/792المالقي )ت الحسن النباهيالنباهي ، الشيخ أبو الحسن بن عبد اهلل بن 
، )دار 5تــاريخ قضــاة األنــدلس )المرقبــة العليــا فــيمن يســتحق القضــاء والفتيــا (، ط -15

 م(.1982اآلفاق الجديدة ، بيروت ، 
 م(.1338هـ/636ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت 

 .)دار المأمون،مصر،د.ت( ، ط د. ،تح: احمد الرفاعي ، معجم االدباء -16
 .م(1995) دار صادر ، بيروت ، 2معجم البلدان ، ط -17

 م(.903/ھ393حمد بن اسحق بن جعفر )ا ، اليعقوبي●    
 م(.3003بيروت، ، ،)دار الكتب العلمية1البلدان، ط -18
 

 لمراجع الحديثةا
 ، م(.1975/ھ1296خيرالدين محمود)ت الزركلي 
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 م(.1979للماليين ،بيروت،،)دار العلم 3ط االعالم ، -19
 ، عبدالعزيز سالم. 

 م(. 1963،)دار المعارف،القاهرة،1ط تاريخ المسلمين وآثارهم في االندلس، -4
 . عنان ، محمد عبد اهلل 

م( 1960، )مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 2دولة اإلسالم في األندلس ، ط -5
 القسم الثاني . –العصر األول 

 عبدالمجيد ، نعني. 
 .(بيروت،د.ت ،د.ط،)دار النهضة  العربية في االندلس، تاريخ الدولة -6

 
 
 
 


