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 الثامنةمحتوى المحاضرة 

 

 م(985ــ788هـ/375ــ172ــ إمارة األدارسة)
بن اإلمام علي بن ابي طالب))رضي هللا ينتسب األدارسة الى إدريس بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن     

بصحبة مواله راشد باتجاه بالج المغرب  (م785هـ/169 )عنه(( ، الذي فر من موقعة فخ بالقرب من مكة سنة
العربي التي وصلها بمساعدة من واضح صاحب بريد مصر. إذ حمله على البريد الى المغرب ، ولحق ادريس 

، وفيها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد ،  (هـ172 )ل بمدينة وليلى سنةبالمغرب األقصى هو ومواله راشد ونز 
 أمير قبيلة أوربة وزعيمها ، فأجاره وجمع البربر على القيام بدعوته . 

واجتمعت عليه قبائل زواغة ولواتة وسدراته وغياثه ونفزه ومكناسة وغمارة ومن باقي قبائل البربر بالمغرب 
وا بأمره ، وخطب بالناس يوم بويع فقاتل: بعد حمد هللا والصالة على نبيه ، ال تمدن األعناق األقصى ، فبايعوه وقام

 الى غيرنا ، فأن الذي تجدونه عندنا من الحق ال تجدونه عند غيرنا .
وأول خطوة اتخذها إدريس بعد بيعة تلك القبائل ، تكوين جيش منهم يمكنه من تحقيق األهداف التي وضعها     
بالزحف بعد ذلك الى منطقة تامسنا لمحاربة البرغواطيين ، إذ كان أغلب سكان تلك النواحي على دين  ، وبدأ

 اليهودية والنصرانية فأسلموا على يديه .
زحف الى تلمسان ، إذ بايعه أميرها محمد بن خزر فأعطاه الطاعة وبذل له  (م789هـ/173 )وفي سنة   

ها مسجدًا ثم رجع الى مدينة وليلى إذ دس إليه السم بواسطة سليمان بن جرير إدريس األمان ولسائر زناتة ، وبنى ب
 م ، ودفن في مدينة وليلى.793هـ/177الشماخ ، فتوفى سنة 

 
 : إدريس الثاني

لقد ترك إدريس بن عبد هللا زوجته حاماًل ، وبعد وفاته وضعت ولدًا أسمه إدريس الثاني. وكانت زوجته     
قبائل البربر التي نزل عندهم . وبعد والة إدريس الثاني تولى تربيته ورعايته مولى أبيه راشد  تدعى كنزة ، وهي من

 م .804هـ/188حتى بويع باإلمارة سنة 
 ويذكر أن مبايعته جرت في مسجد مدينة وليلى ، وهو ابن إحدى عشرة سنة . 

  . العبدي أبو خالد بن يزيد بن الياسوبعد أن اغتيل راشد الذي رعى إدريس الثاني ، تعهد بكفالته ورعايته 
وقد وفدت على إدريس الثاني قبائل العرب من أفريقية واألندلس ، ويقدر ابن خلدون عددهم ، بخمسمائة فارس  

أغلبهم من القيسيين واألزد والخزرج ومدلج وبني يحصب وبايعته القبائل المغربية جميعها من زناتة وأوربة وصنهاجة 
 وغمارة .
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ولما يتمتع به إدريس الثاني من مكانة كونه من آل بيت محمد))صلى هللا عليه وسلم(( فقد استماله هذه     
. ولذلك تمكن من استجماع قوته العسكرية واستكمالها وتعبئتها بجيش  القبائل لكونه أوفر حظًا عندهم من الخوارج

 قوي مكنته من توطيد حكمه وتحقيق األمن في بالد المغرب .
 

 :ــا وقد تميز عهد إدريس الثاني بخصائص هيهذ
ــ تقريبه للعناصر العربية المشرقية ، إذ اتخذ من الذين وفدوا عليه من القيروان بطانة له ، يقول ابن خلدون: 1

"وكانوا بطانة وحاشية واستفحل بهم سلطانه ، هذا وقد استوزر منهم مصعب بن عيسى األزدي المسمى بالملجوم ، 
 بن مالك المخزومي كاتبًا ، وعامر القيسي قاضيا" .وعبد هللا 

ــ عمل على تأمين حدود إمارته والسيما مع األغالبة ، إذ صالح األمير إبراهيم بن األغلب وطلب وده في أن 2
يخلي بينه وبين المغرب األقصى ، واستجاب ابن األغلب لطلبه ، إذ تيقن أن لألدارسة األثر الكبير في تثبيت 

بين قبائل المغرب المحلية ولهم الدور في خدمة الدين اإلسالمي من خالل دعم المسيرة العلمية ونشر علوم اإلسالم 
 الدين عبر تشجيع األمراء األدارسة للعلماء واألدباء ، واشتهارهم باالشتغال بعلوم الدين والشريعة اإلسالمية .

مخلصة تساعد األدارسة على الرغم من ميل زعيمها ــ كسب ود قبائل المغرب لدرجة أن قبيلة أوربة ، ظلت 3
 إسحاق بن محمود األوربي الى األغالبة ، وتآمره معهم ضد إدريس الثاني .

ــ تمكن من مواجهة الخوارج ، فقد حارب صفرية المغرب وقضى على دعوتهم فأمتد حكمه من السوس 4
 األقصى الى وادي شلف .

 :ــ بناؤه مدينة فاس5
الوفود على إدريس الثاني من القيروان واألندلس ، ضاقت مدينة وليلى بالسكان ولذلك عزم  تلما كثر     

 إدريس الثاني على إختيار موضع جديد يؤسس فيه مدينة جديدة يسكنها هو وخاصته من قومه .
قرب الى شرع ببناء مدينته ، وقد وردة روايات مختلفة في تسميتها باسم فاس ، إال ان األ (هـ192 )وفي سنة   

الصحة هو ما ذكره ابن ابي زرع من أن مدينة قديمة كانت تقوم في هذا الموضع ، اندرست قبل مئات السنين وكان 
 اسمها )ساف( فقلب االسم بعد تمام بناء المدينة فعرفت باسم فاس . 

الغروس واألشجار ، ثم ولما تم بناؤها أمر باالنتقال إليها ، إذ وزع عليهم األراضي وَأمرهم ببناء الدور وغرس 
أقام سورها ، ومدينة فاس تنقسم الى قسمين ، عرفت األولى ))بعدوة األندلسيين(( نسبة إلى األقوام التي وفدت على 
إدريس الثاني من األندلس بعد حادثة الربض . وسميت الثانية ))بعدوة القرويين(( نسبة للقبائل التي وفدت عليه من 

 مدينة القيروان .
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د شابهت مدينة فاس مدينة بغداد ، من حيث كونها مدينتين يفصل بينهما وادي فاس ، إذ أن بغداد تقسم هذا وق
 الى الكرخ والرصافة ، وبفصل بين الكرخ والرصافة نهر دجلة .

وقد احيط بمدينة فاس بعدوتيها األندلسية والقيروانية ، سوٌر فتحت فيه عدة أبواب ، ففي عدوة األندلسيين ، 
: باب القبلة وباب الخوخة وباب أبو سيفين ، وباب جراوة . أما أبواب سور القرويين فأهمها: باب أفريقية ، ابواب

 وباب القلعة ، وباب الحديد ، وباب الفرج .
وقد أورد البلدانيون معلومات مهمة عن مدينة فاس ، إذ يقول اليعقوبي أنها: "مدينة جليلة يشقها نهر وهي 

ران مختلفان" ، ويصفها البكري بقوله: "أنهما مدينتان مسورتان مقترنتان مسورتان بينهما نهر مطرد جانبان يليهما أمي
 وعدوة القرويين غرب عدوة األندلسيين" .

أما اإلدريسي فيذكر : " انها مدينتان بينهما نهر والمدينة الشمالية تسمى القرويين وتسمى الجنوبية     
 األندلسيين" .

الثاني كان يخشى أن تدبر ضده المؤامرات من قبل قبائل البربر في مدينة وليلى بسبب تقريبه  ويبدو أن إدريس
 العرب الذين وفدوا عليه من القيروان واستيزارهم في الوظائف اإلدارية والعسكرية .  

لقد كان لبناء مدينة فاس أثر كبير في دعم إمارة األدارسة وإرساء دعائمها من الناحية السياسية والعسكرية     
، إذ اتخذها منطلقًا لجيوشه التي أعدها لمواجهة الخارجين على سلطة اإلمارة من جهة ، والبربر الوثنيين من جهة 

غزو قبيلة نفزة في مدينة تلمسان ومحاربة الخوارج  أخرى ، السيما في مناطق نفيس وبالد المصامدة ، وكذلك
 الصفرية .

نشأت مدينة فاس لتكون عاصمة لدولة األدارسة وعاصمة للمغرب األقصى ، فلم تكن مقرًا للحكم فقط وإنما 
 .كانت مدينة ملكية لمن جاء بعد إدريس من ابنائه وأحفاده ، حتى صارت كبغداد،  بل وقيل عنها بـ"بغداد المغرب" 

 
 
 

 : اإلمارة بعد إدريس الثاني
، وقيل انه مات مسمومًا . وقد ترك معقبًا اثنى عشر ولدًا ذكرًا ، وعهد (هـ 213 )توفى إدريس الثاني سنة    

 بأمر البالد الى ابنه األكبر محمد .
ص هو لنفسه مدينة وبإشارة من جدته )كنزة( َقسَم األمير محمد بن إدريس الثاني ، إدارة اإلمارة بين إخوته واخت

 فاس حاضرة المغرب التي سارت مركزًا سياسيًا احتل شهرة مرموقة في جميع انحاء العالم اإلسالمي .
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وبسبب تقسيمها بين ابناء إدريس ، لم تهدأ أوضاع اإلمارة العامة ، ولم يدم عزها سوى ربع قرن ، وتعد فترة 
إدريس ، الذي شهدة في عهده مدينة فاس ازدهارا  هـ( وابنه يحيى بن محمد بن221حكم محمد بن إدريس )ت

واضحًا في جميع ميادينها ، إذ وصفها ابن أبي زرع بقوله: "فكثرت العمارات بها وكثرت األرباض واتصل البناء 
حولها من كل جهة" ، وازدهر عمرانها فبنيت الحمامات العامة والفنادق التجارية للتجارة وبنيت األرباض ورحل إليها 

 اس من الثغور القاصية والدانية .الن
هـ( الذي قيل 292ومن أعظم األمراء األدارسة سلطانًا ، هو يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس الثاني)ت 

 عنه أنه: "كان فقيهًا عارفًا بالحديث ، ولم يبلغ أحد من األدارسة مبلغه في السلطان والدولة" . 
انهزم جيش  (هـ 305 )تعرض الى خطر العبيديين ، ففي سنةوفي عهد يحيى هذا بدأت إمارة األدارسة ت

األدارسة أمام جيش العبيديين ، بقيادة مصالة حبوس الكتامي ، فاضطر يحيى بن إدريس الى طلب الصلح على 
مال يؤديه للعبيديين ومبايعتهم فُجِرَد من أعماله وأمالكه وتركت له فاس ليكون أميرًا عليها ، لكن هذا الصلح لم 

ستمر طوياًل ، ولم يشأ العبيديون أن يتركوا األدارسة ، فقد أقاموا على فاس ريحان الكتامي وهو من كبار قادتهم ، ي
غير أن عهده لم يدم طوياًل ، فبعد ثالثة اشهر من واليته ثار في مدينة فاس الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس 

ويشير ابن خلدون الى أن العبيديين دبروا نهاية إمارة األدارسة المعروف بالحجام واستولى عليها وحكمها عامين ، 
بتمكين موسى بن أبي العافية المكناسي الذي ولوه على نول وبالد تازا وتشجيعه على تصفية أسرة األدارسة وإجالء 

 هـ .375ة بعضهم عن مدينة فاس . وتعقبهم الى مدينة حجر النسر "الحجر" ، واالستيالء على عدوة األندلسيين سن
وفي حجر النسر هذا تعرض األدارسة الى ضغوط الدولة األموية باألندلس . ففي خالفة عبد الرحمن الناصر 

تمكن قائد المنصور بن أبي عامر  (هـ373 )ألحق الجيش األموي بقيادة غالب الهزيمة بالحسن بن كنون ، وفي سنة
مصر ثم عاد فيها متسلمًا للمنصور بن أبي عامر الذي  المدعو عسكالجة من ألحاق الهزيمة بالحسن الذي فر الى

 هـ ، ووضع بذلك نهاية لإلمارة اإلدريسية في بالد المغرب  .375دبر اغتياله سنة 
 

 : أبرز األمراء  األدارسة الذين تولوا حكم اإلمارة
عنه(( وعرف بإدريس ــ إدريس بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب))رضي هللا 1
 م( .793ــ788هـ/177ــ172األول )
 م( .838ــ793هــ/213ــ177ــ إدريس الثاني بن إدريس بن عبد هللا )2
  .م(836ــ828هـ/221ــ213ــ محمد بن إدريس الثاني )3
 م( حكم بالد صنهاجة .828هـ/213ــ عمر بن إدريس الثاني )4
 حكم وليلى وأعمالها .م( 828هـ/213ــ حمزة بن إدريس الثاني )5
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 م( حكم أصيال والعرائش )بالد زواغة( .828هـ/213ــ يحيى بن إدريس الثاني )6
م( حكم أغمات وبلد تغمس وجبال المصامدة وبالد لمطة والسوس 828هـ/213ــ عبد هللا بن إدريس الثاني )7

 األقصى .
 ة حجر النسر وهسكورة .م( حكم سبته وطنجة وقلع828هـ/213ــ القاسم بن إدريس الثاني )8
 م( حكم مكناسة وتادال وبالد فازاز .828هـ/213ــ عيسى بن إدريس الثاني )9

 م( حكم بالد هوارة وفازي وقبائل مكناسة وغياثة .828هـ/213ــ داود بن إدريس الثاني )10
 م(849ــ836هـ/234ــ221ــ علي األول بن محمد الملقب )حيدرة( )11
 يحيى األول .ــ يحيى الثاني بن 12
 ــ علي الثاني بن عمر بن إدريس الثاني .13
 ــ يحيى الثالث بن القاسم بن إدريس الثاني الملقب )العدام( .14
 م( .922ــ904هـ/310ــ292ــ يحيى الرابع بن إدريس بن عمر )15
 م( 925ــ922/ هـ313ــ310)دــ الحسن الحجام بن محم16
 ــ كنون بن محمد .17
 م( .954ــ948هـ/343ــ337العيش أحمد )ــ أبو 18
 م( .974ــ954هـ/364ــ334ــ الحسن بن كنون )19
 
 
 

 


