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جاءت صفحات البحث لتسلط الضوء على ظاهرة سیاسیة كان لها تأثیر على الوجود 

االسبانیة ضد العربي اإلسالمي في األندلس إال وهي استعانة القوى اإلسالمیة بالممالك 

دینة طلیطلة ضد الخالفة وقد قسم البحث إلى أربعة محاور تناولنا في المحور األول تمرد م

والمحور الثاني تناولنا فیه تمرد بني إسحاق ضد الخالفة، والمحور الثالث  ،الحكومة المركزیة

ع بین القائد اتطرقنا فیه لتمرد التجیبیین أیضا ضد الخالفة أما المحور الرابع فخصصناه للصر 

  .والمنصور بن أبي عامر ولجوء القائد غالب لالستعانة بالنصارى ،غالب بن عبد الرحمن

  

RESEARCH SUMMAR: 

The pages of this searchto highlight on the policy  phenomenon that effect 

on the Arab Islamic presence in Andalusia which is dependency of Islamic leaders 

on Spanish kingdom against central government during the period of  ALkelafa. 

This article is divided into main four parts or axis the first one deal with the mutiny 

of  tolytela city against ALkelafa and second axis revealed to mutiny of  bny eshak 

against ALkelafa, the third axis took about mutiny of tajebeen against ALkelafa, in 

the fourth parts we deal with fight between the leader kalib bin abd ALRhman and 

ALmansor ibn bny amer and refuging of leader kalib to get help from Andalusia. 
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ســلط الضــوء بــالتركیز علــى موضــوع خطیــر جــدا أال وهــو اســتعانة نهــذه المــرة أن  أردنــا

وتأثیراتهـــا علـــى  العالقـــة تلـــكالقـــوى اإلســـالمیة بالممالـــك االســـبانیة، لكـــي نتعـــرف علـــى طبیعـــة 
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ـــى العلـــل واألســـباب التـــي أدت إلـــى هـــذا  الوجـــود العربـــي اإلســـالمي فـــي األنـــدلس والوصـــول إل

  االنحراف السیاسي لدى هذه القوى اإلسالمیة.

فهـي  ؛ومن هنا تنبع أهمیة دراسة موضوع استعانة القوى اإلسالمیة بالممالك االسـبانیة

  .السیاسي في التاریخ األندلسي تسلط الضوء على مظاهر القوه والضعف

ت عنها تلك االستعانة من إن دراستنا لهذا الموضوع تعطینا النتائج التي تمخض

حول الوجود العربي اإلسالمي في األندلس وتقصیر مدة وجود المسلمین والحكم  تداعیات

 / ه٨٩٧- ه٩٢اإلسالمي لهذه البقعة من األرض وتقویض دولة إسالمیة قامت واستمرت منذ 

إذ كانت تمثل حلقة مهمة من حلقات التاریخ اإلسالمي وكانت أنموذجا حیا  م ١٤٩٢- ٧١٠

فلقد أثرى المسلمون اسبانیا سیاسیا وحضاریا ثراء ال  ،ظمة اإلسالم وسمو تاریخه وحضارتهلع

الجزیرة األیبیریة إلى مركز ثقل سیاسي وحضاري على قدر عال ورفیع ه مثیل له وأحالوا شب

غدت األندلس في عهود تقدمها وقوتها قبلة لطلبة العلم إذ أصبحت مركز إشعاع المكانة ف

حضاري وفكري یفیض على جانبیة وقوة عسكریة یحسب لها ألف حساب وقد تم تقسیم البحث 

والمحور الثاني  خالفة،إلى أربع محاور تناولنا في المحور األول تمرد مدینة طلیطلة ضد ال

والمحور الثالث تطرقنا فیه لتمرد التجیبیین أیضا  ،اق ضد الخالفةتناولنا فیه تمرد بني إسح

أما المحور الرابع فخصصناه للصراع بین القائد غالب بن عبد الرحمن  ،ضد الخالفة

  والمنصور بن أبي عامر ولجوء القائد غالب لالستعانة بالنصارى.

  )١٠٠٨-٩٢٨/٣٩٩-٣١٦ام   ا (ظة 

أو  :ط  د:  

ترفض الخضوع إلى السلطة من المدن التي تعج بالعصیان و  )١(كانت مدینة طلیطلة

، ) الحكمم٩٦١- ٩١٢/ه٣٥٠-٣٠٠()٢(، وما أن تسلم األمیر عبد الرحمن الثالثالمركزیة

، قناع السیاسي أم باستعمال القوةحتى حاول أن یسترجع السیطرة على هذه المدینة سواء باإل

، وأول وسیلة استعملها األمیر عبد لها تخضع إلرادة السلطة المركزیةالخیار العسكري وجع أي

، وحثهم على االلتزام بالطاعة لتي أراد بها كسب ود أهل المدینةالرحمن هي لغة الحوار ا

واالنضمام إلى صف الجماعة فأرسل إلیهم وفدًا من العلماء بهذا الخصوص، إال أنهم جابهوا 

لیون مملكة بعنفه وكبریاء رافضین ما ترمي إلیه ومستندین بذلك إلى مؤازرة ملك  المحاولة

 لیفة؛ وبسبب موقفهم هذا قرر الخلزرع الفتنة وعوامل الفرقة لهم، الذي كان یتحین أیة فرصة
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، الحصار حولها ، وضربم٩٣٠/ه٣١٨، فقاد جیشًا ضخمًا سنة عبد الرحمن استخدام القوة

وذلك  بسبب األوضاع  ؛، ولم یتحرك ملك لیون لنجدتهاراضي الزراعیةما حولها من األ دمرو 

مملكة الداخلیة للمملكة إذ كانت تعاني من نزاع أسري بین أبناء اردونیو الثاني حول عرش 

  .)٣(لیون

آخر  ، تاركًا جزءاً بعض قواته بعد أسبوعین من الحصارانسحب الخلیفة عبد الرحمن ب

اعادتها الى قرر  ، وقدم ٩٣٠/ه٣٢٠، ثم عاد إلیها سنة من جیشه إلتمام مهمة الحصار

 )تولى عرش المملكةالذي (، وفي هذه األثناء تحرك رامیرو ملك لیون سلطة الخالفة بالقوة

 ،ٕانقـاذهم، مما هم فیه من الحصاراستجابة لنداء أهل طلیطلة ببعض قواته إلنجاد حلفاءه و 

مهمة لصالحه باالستیالء على بعض المستغًال هذه  )٤(استولى على حصن مجریط وفي طریقه

من  كن جیش الخالفة، إذ تملفشل، إال أن محاولته باءت بالمناطق األندلسیة واستمر بالتقدما

، مما اضطره إلى ترك المدینة لمصیرها وبذلك فقد ى مدینة طلیطلةصده قبل أن یصل إل

، مما اضطرهم في آخر األمر وأمام ضغط وا یعتمدون ویعولون علیهالذي كانالسند  لمتمردینا

الحصار إلى اإلذعان والتسلیم للخلیفة عبد الرحمن، فدخل الخلیفة المدینة ظافرًا منتصرًا في 

  .)٥(لمنع أهلها من العصیان مستقبالمر بهدم أسوار المدینة م وأ٩٣٠/ه٣٢٠شهر رجب سنة 

 :من نتائج هذا التمرد -

 فرصة للعدو المتمثل بالممالك النصرانیة في التدخل في الشؤون الداخلیة ووطءإعطاء  -١

ك من اجل إضعاف الوحدة ارض اإلسالم في األندلس، إذ كانوا یتحینون الفرص لذل

، وتشجیع ومساندة كل من سلمین بخلق جو من الفتنة والنزاع، وتفریق الماإلسالمیة

ما نالحظه من مساندة ملك لیون رامیرو تسول له نفسه التمرد ضد الخالفة، وهذا 

الثاني المتمردین في طلیطلة وحثهم على الصمود حتى انه تحرك بجیشه لمساندة 

 .)٦(لحصار المنفذ من قبل جیش الخالفةالمتمردین ومحاولة فك ا

بل من الطبیعي أن في كل حملة عسكریة كانت هناك خسائر مادیة وبشریة من ق -٢

االفادة من هذه اإلمكانیات والطاقات في الحفاظ على ، كان من األولى الطرفین

 .)٧(دم استخدامها للتناحر فیما بینهمالبالد، وزیادة قوتها وصمودها أمام أعدائها وع

سنة  )٨(خســـارة حصن مجریط الذي تم إنشاؤه من قبل األمیر محمد بن عبد اهللا -٣

 .)٩(ملك لیونم إذ استولى علیه ال ٨٢١ /ه٢٠٦
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، مما افقدها أفضل مستقبالً طلیطلة المنیعة؛ لمنع أهلها من القیام بالتمرد هدم أسوار  -٤

  .)١٠(دفاعاتها أمام األخطار الخارجیة في المستقبل

  ا  د أ : م)١١(:    

هو أحد أقرباء الخلیفة عبد الرحمن الناصر، وعلى ما یبدو أن  )١٢(إن أمیة بن اسحق

  .)١٣(حقبةأمیة هذا كان والیًا على مدینة شنترین في تلك ال

على سلطة  تمرد، والإذ أعلن أمیة العصیان م ٩٣٨/ه٣٢٧حدث هذا التمرد سنة 

، فأمر اصرمثلة بالخلیفة عبد الرحمن النوتحالف مع ملك لیون ضد الخالفة المت )١٤(خالفةال

ن یقوم برصد أ )١٦(الذي كان مقیمًا في بطلیموس )١٥(الخلیفة القائد أحمد بن محمد بن الیاس

، وكان سبب هذا التمرد هو قتل الخلیفة عبد الرحمن ألخ أمیة )١٧(تحركات أمیة بن اسحق

بما كانت ، ویبدو أن سبب قتله أن الخلیفة علم )١٨(والذي یدعى أحمد إذ كان وزیرًا لدى الخلیفة

عندما ، ن واالستقالل والتمرد على السلطةعلیه نیة هذا الوزیر من أطماع والرغبة في العصیا

  .)١٩(عینه الخلیفة حاكمًا للثغر

، إذ یكلف الخالفة تسییر جیوشها إلیه لم یدم أمر التمرد الذي قام به أمیة طویًال ولم

، إذ الذین یدینون بالطاعة للخالفة نةكانت نهایته على ید أحد الزعماء المحلیین في المدی

، وعند خروج أمیة خارج المدینة للصید )٢٠(نتزع زعامة مدینة شنترین مستغالً استطاع أن ی

، بب ما كان علیه موقفه من الخالفة؛ بسندة أهلها من الدخول إلى المدینةعودته منعه بمسا

ء أمیة إلى الملك ، فبعد لجو )٢١(یهجاللقة فاتخذه رذمیر وزیرًا لدفألتجا أمیة إلى رذمیر ملك ال

على مناطق االختراق في بالد المسلمین وتعریفه بالمسالك في التعرف  افاد منه، فقد رذمیر

ق ، والمناطالطرق وأقربها وأسهل األراضي اإلسالمیة بأقل الخسائر التي تمكنه من التوغل في

  .)٢٣(األمان من الخلیفة فأمنه وأكرمه لكنه فیما بعد طلب )٢٢(التي تكون فیها المقاومة ضعیفة

ومما یستشف من هذا التمرد أن أمیة بن اسحق لم یكن له عدد كبیر من المؤیدین من 

أهل شنترین، وٕانهم لم یكونوا راغبین بالخروج عن سلطة الخالفة، والدلیل على ذلك أنهم منعوه 

كن یعول على نصرة أهل ، ویكشف أیضا أن أمیة لم ین الدخول للمدینة بعد خروجه منهام

المدینة له، بقدر ما كان یعول على نصرة ملك لیون له فلما لم تأته هذه النصرة ضاع منه 

   .ملكه
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فقد كانت بذور ، لتي تعج بعوامل الخالف واالنشقاقكان الثغر األعلى من المناطق ا

، ویعملون ینون الفرص لالنتقام من المسلمینیغذونها ویتح، وكان النصارى الفتنة تنمو وتكبر

، فلقد ظهرت في المنطقة الشمالیة فتنة خطیرة ایة الفتن واالضطرابات ویشجعونهاعلى رع

متمثلة ببني هاشم التیجیبي أصحاب سرقسطة الذین كانوا على خالف مع الخالفة ولدیهم 

، الناصر في إخضاع الوالة المحلیینلرحمن أطماع في االستقالل رافضین سیاسة الخلیفة عبد ا

مكانیة التآمر ، مما یعطیها إد منطقتهم بین الممالك االسبانیةومما كان یساعد هؤالء هو وجو 

  .)٢٥(والخروج عن الطاعة

 والواقع أن الخلیفة قد تعامل مع هذه المناطق بحذر شدید، فقد كان یقبل منهـــــــــــــا الحد

فهي خط  ،لك االسبـــــانیة (النصرانیة)؛ ألنها منـــــــــــــــاطق محــاذیة للمــــاـاعة والوالءاألدنى للطــــــــ

، وبعض انها هم من المولدین والمستعربین، كما أن اغلب سكالدفاع األول عن األندلس

جیرانهم لف مع ، وهذا كله من اجل أن ال ینجرف هؤالء للتحا)٢٦(حكامها من اإلسبان المسلمین

انب تحملها ثقل ، وبذلك تكون الخالفة قد خسرت خط الدفاع األول إلى جالنصارى ضد الدولة

  .مجابهة أخرى ضدها

م  ٩٢٤ه/٣١٢سنة  تولى أمر سرقسطة هاشم بن محمد بن عبد الرحمن التیجیبي

وأعلن ، ره األمیر عبد الرحمن على والیته، وقد اقمحمد بن عبد الرحمن خلفًا لوالده أبو یحیى

تولى بدًال عنه ابنه محمد  )٢٧(ه٣١٨، ولما توفي سنة اعة لألمیر واشترك معه في غزواتهالط

، إال أنه وافق فیما بعد على عبد الرحمن الناصر في بادئ األمربن هاشم ولم یقره الخلیفة 

  .)٢٨(م ٨٣٤ه/٣١٩تولیة سرقسطة واقره علیها سنة 

  :تحالف محمد بن هشام مع ملك لیون  - أ

، وا  والخلیفة عبد الرحمن الناصراضطرمت نار الحرب بین ملك لیون (رامیر  عندما

وجد التجیبیون الفرصة سانحة لتحقیق مشروعهم في االنفصال عن جسد الخالفة، فعقد محمد 

، وقد دخل في هذا السلم المعقود مع الخلیفة بن هشام تحالفًا مع رامیروا ملك لیون ناقضین

، وقد تعهد محمد بن هشام تجیبي أحد أقرباء محمد بن هشامالالتحالف مطرف بن منذر 

ى الخلیفة عبد الرحمن االعتراف بالطاعة لرامیروا ملك لیون مقابل مساندته إیاه في الخروج عل

  .)٢٩(وخلع طاعته



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )٦ ( 

 

، إذ نرى أن هؤالء یقبلون بالطاعة شة واالستغرابثیر الدهتإن مثل هذا الموقف 

والتعاون مع أمرائهم من ، ویرفضون الطاعة لملوك النصارى مع الذل والمهانة والخضوع

دموا لهم العون والنصرة محبة ، وهم یدركون أن ملوك النصارى أیًا كان هؤالء لن یقالمسلمین

؛ ح التنازع والتقاتل بین المسلمین، وٕانما یقدمون العون لتعزیز رو بهم، أو حرصًا على سلطانهم

  أهدافهم المنشودة لممالكهم التي یحكمونه.وذلك لتحقیق 

   قضاء الخلیفة على تمرد التیجبیین:   -  ب

رأى الخلیفة عبد الرحمن أن أول أمر یجب أن یقوم به إلعادة السیطرة على مدینة 

التیجیبي المعروف  ، وكان علیها مطرف بن منذر)٣٠(، هو السیطرة على قلعة أیوبقسطةسر 

، ودعاه إلى فة عبد الرحمن وضرب علیها الحصاربقیادة الخلی، فسار الجیش (بابي شویرب)

وفي هذه األثناء أرسل رامیرود فرقة من  أنه رفض االستجابة لطلب الخلیفة،الطاعة إال 

بالقوات  الفرسان إلنجاد حلفاءهم التیجیبین، فهاجم الخلیفة القلعة وتمكن من إلحاق الهزیمة

  .)٣٢(بني تجیب تمردوله قلعة أیوب أول صدع في ، فكان دخ)٣١(المتحالفة ودخول القلعة

إلى مدینة  م ٩٣٦/ه٣٢٥الخلیفة عبد الرحمن سنة جیش الخالفة وعلى رأسه سار 

، حتى اضطر محمد بن هاشم ا الحصار واستمر حصارها أشهر عدة، وضرب علیهسرقسطة

الخالفة إلى ت قوات ، ودخلجاب الخلیفة عبد الرحمن إلى طلبهإلى طلب األمان والصلح فاست

، وقد اشترط في عهد األمان أن یقدم محمد بن هشام رهائن من أبناءه وٕاخوته مدینة سرقسطة

، وتأكید لطاعته الة المشركینامحمد بن هشام من مو  إلى أن یظهر للخلیفة عبد الرحمن براءة

رامیرو  بین ، وهكذا تمكن الخلیفة عبد الرحمن من تمزیق شمل هذا التحالف الخطیر)٣٣(للخلیفة

  .)٣٤(لسلطانه من البالد الشمال الشرقيمناطق وان یخضع  ،ومحمد بن هشام

  وكان من نتائج هذا التمرد والتحالف الخطیر:

محمد بن  قیام رامیروا ملك لیون باالستیالء على بعض الحصون وتسلیمها للمتمرد -١

، فضًال البالدلعدو فرصة للتدخل في شؤون ، تبعًا لبنود التحالف وبهذا أعطى لهشام

 .)٣٥(ذه الحصون من خسائر مادیة وبشریةعن ما تكبدته ه

، وهو تحالف ملكة نافار وطوطةقیام تحالف ثالثي بین محمد ورامیرو ملك لیون  -٢

 .)٣٦(لیفة عبد الرحمن الناصرشمالي ضد الخ

 .)٣٧(لفاءهم في غزو األراضي اإلسالمیةإعطاء فرصة لإلفرنج أصحاب برشلونة وح -٣
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، فكانت خسائر سرقسطة من الفرسان ة والعسكریة التي تكبدها الطرفینالمادیالخسائر  -٤

كبیرة ولم تفصح لنا المصادر عن حجم هذه الخسائر في حین تذكر، أن النصارى 

 .)٣٨(ه فارساً ٤٥٠مد بن هشام قد خسروا المساندین لمح

يراا ا    د ::   

یة التاریخیة التمرد ال بد لنا من التعرف على هذه الشخصقبل الحدیث عن تفاصیل 

الحاجب المنصور محمد بن أبي ، والذي أعلن تمرده على سلطة العسكریة األندلسیة

  .)٣٩(عامر

، تولى قیادة )٤٠(هو الوزیر القائد األعلى أبو تمام غالب بن محمد بن عبد الرحمن

، وله بصمات في فذًا، فتح العدید من المناطققائٌد ، فكان الجیش للخلیفة عبد الرحمن الناصر

  .)٤١(وضد النصارى األعمال العسكریة ضد الخارجین عن طاعة الخالفة

كما كلف  )٤٢(ه)٣٦٦- ٣٥٠كم المستنصر (استمر قائدًا للجیش في عهد الخلیفة الح

  .)٤٣(وزارة فأصبح یعرف بالوزیر القائدبأمور ال

غزواته بأن قلده سیفین من ذخائر سیوفه ولقد شرفه الخلیفة قبل خروجه إلحدى 

ق علیه تسمیة أو لقب مذهبین حلیتا، غمدیهما أثقل حلیة كما خلع علیه كسوة خاصة وأطل

، كما منحه فرسًا أشهب التسمیة علیه من سماته المتقدمة ) وأمر بإقرار هذه(ذي السیفین

ه من خدمات جلیلة ، وهذا كله یدل على مدى مكانته وما كان یقدم)٤٤(مسرج من خاصته

  .ربیة اإلسالمیة في األندلس آنذاكللدولة الع

لجیوش التي سیرها لمواجهة اسند إلیه الخلیفة الحكم المستنصر قیادة عدد من ا

م لصد الغارات  ٩٧٦ه/٣٦٦، كما اشترك مع محمد بن أبي عامر في غزواته سنة )٤٥(أعداءه

  .)٤٦(القشتالیة

  أبي عامر( الصراع بین غالب والمنصور )تمرد غالب الناصري ضد محمد بن   -أ 

سیة والعسكریة في الدولة إن شخصیة مثل غالب كقائد فذ وقدیر له مكانته السیا 

، والبد من وجود أسبابا تجعلها تعلن العصیان والتمرد، على الرغم من كل ما سبق ذكره العربیة

  .لة العربیة اإلسالمیة في األندلسعن جهوده في حمایة الدو 

لخالف بین المنصور وغالب صهره من ابرز األسباب التي كانت وراء حدوث ا ولعل

  :هي
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ة، فبدأ بالتخلص من رموز السلطة، حتى تخلو تسلط المنصور ومحاولته التفرد بالسلط -١

ـل یعم )٤٧(ــل جعفر ألمصحفيلى التخلص من الصقالبة بأن جع، فعمل عله الساحة

، ثم اخذ )٤٩(اسة ضرب خصومه احدهم باآلخرفاتبع سی )٤٨(ـصرعلى إخـــراجهم من الق

لمصحفي حتى أصبح حاجبًا فقط، ولیس له من النفوذ بسحب البساط من تحت أقدام ا

، وبقي في السجن حتى توفي من زجه في السجن واستصفى أمواله ثم تمكن )٥٠(شيء

، ولقد استعان بصهره غالب بن عبد الرحمن في التخلص من جعفر )٥١(فیه

 .)٥٢(المصحفي

إن غالب لم یكن مستصوبًا عزل محمد أبي عامر للخلیفة هشام المؤید وسیطرته على  -٢

ومحجورًا علیه  )٥٤(، فقد احزنه أن یرى حفید مواله محاطًا كاألسیر)٥٣(زمام األمور

فأثار ذلك حساسیة غالب وتركت لدیه  )٥٥(ولیس له من السلطة إال رسم الخالفة

السیما وأن ابن أبي عامر أخذ یطوي الدولة  )٥٦(م الثقةانطباعًا وشعورًا بالحذر وعد

 .)٥٧(طیًا بین یدیه

، لكي یتمكن من التفرد بالساحة دأ یعمل على التخلص من صهره غالبإن المنصور ب -٣

، )٥٨(وال سیما وأنه أخذ ینافسه وأنه الخصم القوي الوحید أمامه فأدرك غالب هذا األمر

وزیرًا وجعله قائدًا  )٥٩(مر لجعفر بن علي بن حمدونوال سیما بعد استدعاء ابن أبي عا

 .)٦٠(لجیش الحضرة

التي  )٦١(كان لصبح أم هشــــام دورًا في إیغار قلب غالب وتألیبه على ابن أبي عامر -٤

 .)٦٢(الخلیفة هشام بدأت تتضجر من تسلط ابن أبي عامر وحجره على ابنها

  عامر:أبي محاولة غالب الناصري التخلص من محمد بن   - ب 

لقد وصل األمر بین الطرفین إلى درجة أنه البد من انفجار الخالف بین غالب 

، وأضحت المواجهة بینهما قاب األكثر قوة في األندلس آنذاك الناصري ومحمد بن ابي عامر

، اخذ )٦٣(م ٩٧٩/  ه٣٦٩قوسین أو أدنى فبینما كان المنصور خارجًا في إحدى غزواته سنة 

 )٦٤(، إذ دعاه إلى ولیمة أقامها بمدینة انتیسةبن أبي عامر للفتك بهر لخدیعة الغالب یدب

، ولما ذهب ابن أبي عامر الیه جرى بینهما )٦٥(لغرض الخالص منه وعزم علیه في حضورها

( یا كلب أنت الذي أفسدت : شتم والسب على ابن عامر، وقال لهغالب بال نقاش حاد فنزل

ض الناس الموجودین ) وسل سیفه وضربه، إال أن بعالدولة الدولة وخربت القالع وتحكمت في



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٩ ( 

 

، فرمى بنفسه من ربته فأصاب ابن أبي عامر شجه فقطغالب فلم تكتمل ض ةقد تصدوا لضرب

ألنه كان أكثر فروسیة منه  ؛مكن غالب من االنقضاض علیه وقتلهرأس القلعة خوفًا من أن یت

 وجد شیئاً هذه السقطة الممیتة إذ قدر اهللا أنه  ، ومنة القتل، فقدر اهللا نجاته من محاولوأقوى

، )٦٦() اثناء سقوطه، فحال دون هالكه فحمله أصحابه وعالجوه إلى أن برئنتوء في القلعة(

فكان من حسن حظ ابن أبي عامر النجاة من هذا الفخ والمأزق الخطیر، بما فیه من إصابات 

، فغادر محمد بن أبي عامر إلى مدینة )٦٧(ثم عاد إلى قرطبة وقد اشتدت العداوة بین الطرفین

ا بین ووزعه )٦٩(، وعلى جمیع أموالهغالب موجودة فیها فاستولى علیها ، إذ دار)٦٨(سالم

  .الجیش ولم یأخذ منها شیئاً 

   :استعانة غالب الناصري بملوك بالنصارى  -ج 

وله نه كان قائدًا بارزًا ؛ ألعلى غالب وٕازاحتهلم یكن من السهل على أحد التغلب 

الجیش الذي ، ولو انه أعلن رغبته في تخلیص الخلیفة من الطغیان ألنضم إلیه اغلب مكانته

، وهذا أمر لم یكن یجهله ابن أبي عامر لذلك نرى أن ابن أبي عامر كان رجاله یحبون غالب

رئ ، تداركًا ألي طااستقدمه إلى األندلسقد استقطب جعفر بن حمدون مع قواته من المغرب و 

؛ ألنه كان یرى فیه الشخص القادر على قاق قد یحدث داخل الجیش، ولیكون ندًا لغالبأو انش

  .بن أبي عامر في الفروسیة، وال سیما وأن غالب كان یفوق ا)٧٠(الوقوف بوجه غالب

وبالرغم من كل ما كان یتمتع به غالب من مكانة ومحبة من قبل الجیش، فإنه یقع 

لحیاته الجهادیة ولحیاة دامت ثمانین عامًا حافلة في  في خطأ فادح كان یمثل أسوء خاتمة

) لمواجهة ابن الممالك االسبانیة، فقد توجه لالستعانة بالنصارى ()٧١(الجهاد والدفاع عن البالد

فاستعان بملك قشتالة غرسیة بن فردلند وبملك شانجة الثاني المعروف بابركة  )٧٢(أبي عامر

، وهنا استغل رامیرو ء من جندهالنجدة فأمده رامیرو بجز ، وطلب منهم )٧٣(من أمراء البشكنس

، وان أن یكون في موقف المستنجد بهفرصة وجود الفارس الكبیر الذي أذله وأذاقه المر واله

ما یصبو إلیه  ، بینهما یكسب منه رامیرو)٧٤(ولعله كان یأمل أن تكون هذه بدایة لتحالف طویل

مي واالنتقام والثأر من من أطماع توسعیة وتحقیق مآربه الدنیئة في تفكیك الصف اإلسال

  .المسلمین
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   :اللقاء بین غالب الناصري ومحمد بن ابي عامر  -د 

، وسار به لمالقاة غالب ترافقه في ذلك قوات جهز ابن أبي عامر جیشًا من قرطبة

  .)٧٥(مدونالقائد المغربي األندلسي جعفر بن ح

، إذ أرسل شانجة ابنه األمیر رذمیر على )٧٦(أما غالب فكانت ترافقه قوات النصارى

، والتقى الجمعان فكانت الغلبة في بادئ األمر لصالح )٧٧(رأس جیش لنصرة حلیفهم غالب

، الذي )٧٨(أبي عامر ولم یتبق سوى قلب الجیشغالب إذ تمكن من كسر جناحي جیش ابن 

عجائب  ، وهنا أدرك ابن أبي عامر أن الهزیمة قد حلت به إال أنعامر بنفسهیقوده ابن أبي 

، فقد أدركت المنیة غالب بن عبد الرحمن عن عمر یناهز الثمانین القدر تقلب األمور لصالحه

  .)٧٩(سنة 

ن الــذي قتلــه شــخص ، وأنــه قــد وجــد مقتــوًال فــي مجــال الخیــل، ا)٨٠(ویــذكر ابــن عــذاري

قطًا میتـًا ال حـراك یـذكر أنـه وجـده سـا )٨٢(فـي حـین یـذكر ابـن الخطیـب )٨١(یدعى قریوس سـرجه

  ، وفرسه یعلك بلجامه.فیه قرب فرسه

أنـه فــي آخـر لقــاء لـه ضــد ابـن أبــي عـامر انــه رفـع یدیــه إلـى الســماء  ،وممـا یـروي عنــه

(اللهــم أن كنــت تعلــم أن بقــائي أصــلح للمســلمین وأعــود علــیهم مــن بقــاء محمــد بــن أبـــي : وقــال

ي وأرحنـــي) فكــان بــــــــذلك منـــــي فانصـــــره علــ ىان هـــو أولــ، وان كـــهـه وانصــرني علیــفأهلكــعــامر 

، وقیــل )٨٤(م ٩٨٠ه/٣٧٠؛ وكـــــــانت وفاتــه ســنة )٨٣(ـرمـــد بــن أبــــي عامـــم اهللا بــه لمحكــدعــــاء ح

  .)٨٥(م ٩٨١ه/٣٧١

أراد الخالء  ویذكر أنه قبل  وفاته قاد فرسه إلى خارج ساحة المعركة فظن الناس انه

فلما طال غیابة وذهب بعض جنوده للبحث عنه وجدوه ملقى وقد فارق الحیاة وال اثر فیه من 

ة بعد أن كان النصر وشیك وبوفاته تفرق جیشه ودارت علیهم الهزیم )٨٦(ضربة أو رمیه

  .)٨٨(رامیرو بن الملك شانجة )٨٧(، وقد قتل في هذه المعركة التي عرفت بغزاة النصرلصالحهم

   :ومن نتائج هذا الصراع

خسارة قائد من القادة األفذاذ الذي كانت له بصمات واضحة في الجهود العسكریة   -١

 .)٨٩(لة العربیة اإلسالمیة في األندلسللدفاع والحفاظ على الدو 

داخلیة للدولة العربیة فتح مجاًال آخر لملوك األسبان بالتدخل في الشؤون ال  -٢

 .)٩٠(اإلسالمیة
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ن بكال ، أما الخاسر فهم المسلمو العدو الخارجي من هذا الصراع وأمثاله هوأن الرابح  - ٣

الم الذین وقعوا في ساحة ؛ ألنهم دفعوا ثمن هذا الصراع من رجال اإلسالطرفین

  .)٩١(بي على الجبهة الداخلیة وٕاضعافها، فضًال عن انعكاسه السلالمعركة

ا:  

اعطت هذه الممالك فرصه في  النصرانیةبالممالك إن استعانة القوى اإلسالمیة  

ك التدخل في الشؤون الداخلیة ووطء ارض اإلسالم في األندلس، إذ كانوا یتحینون الفرص لذل

، وذلك بخلق جو من الفتنة والنزاع ، وتفریق المسلمینمن اجل إضعاف الوحدة اإلسالمیة

ا نالحظه من مساندة ملك وتشجیع ومساندة كل من تسول له نفسه الثورة ضد الخالفة، وهذا م

لیون رامیرو الثاني للثوار في طلیطلة وحثهم على الصمود حتى انه تحرك بجیشه لمساندة 

  .لحصار المنفذ من قبل جیش الخالفةالثوار ومحاولة فك ا

من الطبیعي أن في كل حملة عسكریة كانت هناك خسائر مادیة وبشریة من قبل 

الفادة من هذه اإلمكانیات والطاقات في الحفاظ على الطرفین المسلمین، كان من األولى ا

،  فضال عن للتناحر فیما بینهمالبالد، وزیادة قوتها وصمودها أمام أعداءها وعدم استخدامها 

  .ه٢٠٦خســـارة حصن مجریط الذي تم إنشاؤه من قبل األمیر محمد بن عبد اهللا سنة 

ختراق في بالد المسلمین وتعریفه مناطق اال ثوار  بتقدیم المعلومات للعدو عنقیام ال

، قل الخسائر وأسهل  الطرق وأقربهابالمسالك التي تمكنه من التوغل في األراضي اإلسالمیة بأ

  .والمناطق التي تكون فیها المقاومة ضعیفة
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:اا   

وعلیه  على نهر تاجة ، وموضع قرارهم وهيالقوطیین، وكانت قاعدة الملوك طلیطلة: مدینة كبیرة )١(

 ،١ ، طالبلدان ،ه)٢٩٢ ، احمد بن اسحق (تقنطرة منیعة، ولها نهر عظیم یقال له دویر، الیعقوبي

، ه)٤٨٧ (ت عبداهللا بن عبدالعزیز ،؛ البكري١٩٤ ص م) ٢٠٠٢ بیروت، علمیة،(دار الكتب ال

؛ ٨٨-٨٦ م)، ص١٩٦٨ بیروت، (دار الرشاد، ١ ط عبدالرحمن الحجي، جغرافیة االندلس تح:

 ط احسان عباس، تح: ،معجم البلدانه) ٦٢٦ (ت داهللا یاقوتشهاب الدین ابو عب ،یاقوت الحموي

ل بن ؛ أبو الفداء ،عماد الدین اسماعی٤٥ ، ص٤ م) ج ١٩٩٣ بیروت، (دار الغرب االسالمي، ١

؛ ابن ١٧٧ م) ص ١٨٣٠ باریس، (دار الطباعة السلطانیة، د.ط ،، تقویم البلدانه)٧٣٢ (ت محمد

 بیروت، ،(دار الجیل١ مراصد االطالع، ط ،ه)٧٣٩ عبدالمؤمن (تعبد الحق، صفي الدین 

 .٨٩٢ ، ص٢ ج ه)١٤٢٨

، ولقب بالناصر تولى االمارة بعد د اهللا بن محمد كنیته أبو المطرفعبد الرحمن بن محمد بن عب )٢(

ًا وتمكن من توحید البالد ، واستمر حكمه خمسین عام، وهو من اعلن  الخالفةعبد اهللاجده األمیر 

(دار  ١ ط روحیة السویفي، تح: ،ه)٤٠٣ (ت ابو الولید محمد ،والقضاء على الثوار، ابن الفرضي

؛ ابن اآلبار، ابو عبداهللا بن محمد ١٤ ، صم) تاریخ علماء االندلس ١٩٩٧ یروت،ب الكتب العلمیة،

، ١ ج م) ١٩٦٣ ،ة، القاهر العربیة(الشركة  ١ ط حسین مؤنس، الحلة السیراء، تح: ،ه)٦٥٨ (ت

 ٣ ط لیفي بروفنسال، تح: ، البیان المغرب،ه)٧١٢ ابو العباس محمد (ت ،؛ ابن عذاري١٩٧ ص

 ط د. ،المختصر في اخبار البشر ،؛ ابو الفداء١٥٦ ، ص٢ م) ج ١٩٨٣ روت،بی ،(دار الثقافة

، ه)١٠٤١ بن محمد (تاحمد  ؛ المقري،١٢٩ ، ص٣ ج ت) د. ،(دار الكتاب اللبناني، بیروت

 ، ص٢ ، جم) ١٩٨٦ بیروت، (دار االفاق الجدیدة، ط د. مصطفى السقا، ازهار الریاض تح:

٢٥٨. 

 ط د. ، المقتبس من انباء االندلس، تح: شالمیتا،ه)٤٦٩ (ت ابو مروان حیان بن خلف ،ابن حیان )٣(

-٢٠٦ ص ،٢ ؛ ابن عذاري، البیان، ج٣١٨- ٣١٧ ص م) ١٩٧٩ مدرید، (المعهد االسباني،

 م) ١٩٩٧ القاهره، (مكتبة الخانجي، ١ ط دولة االسالم في االندلس، ،؛ عنان، محمد عبداهللا٢٠٧

 .٤٠١ القسم االول، ص –العصر االول

: وهو حصن في الثغر الجنوبي من االندلس، وهو منیع انشأه األمیر محمد بن عبد الرحمن مجریط )٤(

لدفاعیة بین االندلس ومملكة لیون، ون اه على ضفة نهر فنشاوس، ضمن مقاطعة الحص٢٤٦سنة 

(المجلس  ط د. ایمیلیو جولیت، االندلس في اقتباس االنوار، تح:ه) ٥٤٢ (ت ابو محمد ،الرشاطي

، صفة جزیرة ه)٧١٠ (ت محمد ابو عبداهللا ؛ الحمیري،٥٧ ص )ت د. مكان، ال االعلى لالبحاث،

، دولة االسالم في االندلس عنان؛ ١٨٠- ١٧٩ ص م) ١٩٨٨ بیروت، لجیل،(دارا ٣ ، طاالندلس

 .٢هامش رقم  ٤٠١ القسم االول، ص –العصر االول
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؛ ٢٠٧-٢٠٦ ، ص٢ ي، البیان، ج؛ ابن عذار ٣١٨-٣١٧ ، المقتبس، تح: شالمتیا صنابن حیا )٥(

 .٤٠١ ، صالقسم األول –االسالم في االندلس العصر األول ، دولةعنان

 .٤٠١ ، صالقسم األول –االسالم في االندلس العصر األول عنان، دولة )٦(

 .٤٠١ القسم األول، ص –عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٧(

 سنة، ٣٤ه)، ودام حكمه ٢٧٣  (ت، كنیته أبو عبد اهللالحكم بن هشاممحمد بن عبد الرحمن بن  )٨(

 ١ ط روحیه السویفي، ، تح:،جذوة المقتبسه)٤٨٨ (ت بن ابي نصر ، ابو عبداهللا محمدالحمیدي

بغیة  ه)٥٩٩ حمد بن یحیى (ت، ا؛ الضبي١٧ ص م) ١٩٩٧ بیروت، (دار الكتب العلمیه،

؛ ابن اآلبار، ٢٠ م) ص ١٩٩٧ بیروت، (دار الكتب العلمیه، ١ ط ، تح: روحیه السویفي،الملتمس

 مس الدین محمد؛ الذهبي، ش١٢٠ ، ص٢ ، ج؛ ابن عذاري، البیان١٩٧ ، ص١ ة السیراء، جالحل

 .٢٦٢ ، ص٨ ج م) ١٩٨٥ (مؤسسة الرساله، القاهره، ٣ النبالء، ط ،اعالمسیر  ،ه)٨٤٧ (ت

 القسم الثاني، ص-، العصر االولدولة االسالم ؛عنان،١٧٩ ص صفة جزیرة االندلس، الحمیري، )٩(

٤٠١. 

  القسم –ندلس العصر االول، دولة االسالم في اال؛ عنان٢٠٧ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )١٠(

  .٤٠١ ، صالثاني

 ،ه ٥٤٣مدینة متصلة باعمال باجة وتقع غرب قرطبة على نهر باجة ملكها االفرنج سنة  شنترین: )١١(

 بیروت، (دار صادر، ٢ ط ،، معجم البلدانه)٦٢٦ (ت عبداهللا شهاب الدین ابو یاقوت الحموي،

 .٣٦٧ ص ،٣ ج )١٩٩٥

        لعاص بن أمیة ابن أمیة بن اسحق بن الولید بن عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم بن أبي ا )١٢(

 .٣٤٥ : شالمینا، ص، تح، المقتبسحیان

 ١ ط ،عمر عبدالسالم الكامل في التاریخ، تح:ه) ٦٣٠ ابي الحسن علي بن محمد (ت ابن االثیر، )١٣(

 .٨١ ، ص٧ ج م) ١٩٩٧ بیروت، (دار الكتاب،

 ط العبر، د.ه) ٨٠٨( عبدالرحمن المغربي ؛ ابن خلدون،٨١ ، ص٧ ابن االثیر، الكامل، ج )١٤(

  ه).٣٢٥؛ (ویذكر حدوث التمرد سنة ١٨٠ ، ص٤ ج م) ١٩٧٩ بیروت، (مؤسسة جمال،

 تح: شالمیتا، المقتبس، ابن حیان، العسكریین، قادتة من وزراء الخلیفه عبد الرحمن الناصر واحد )١٥(

 .٤٥٠ ،٣٩٠ ص

ة ماردة ثالثون بعد عن مدین، وتة تقع في الشمال الغربي من قرطبةبطلیموس: مدینة من كورة مارد )١٦(

 ، وهي مدینة بناها وعمرها عبد الرحمن بن مروان الجلیقي، البكري، جغرافیة االندلس، صمیالً 

اختصار اقتباس  ،ه)٢٨٠ (ت ابي محمد ؛ ابن الخراط،١٣٠ ؛ الرشاطي، اقتباس االنوار، ص١٢١

 .١١٣ ص ت)، د. مكان، ال ، المجلس االعلى لالبحاث،االنوار

 .١١٣ القسم الثاني، ص–في االندلس العصر األول عنان، دولة االسالم )١٧(

 .٨١ ، ص٧ ؛ ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ج٤٣١ ابن حیان، المقتبس، تح: شالمیتا، ص )١٨(



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )١٤ ( 

 

 .٤٠٨ القسم الثاني، ص–االسالم في االندلس العصر األول عنان، دولة )١٩(

 .٤٠٩ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٢٠(

 .٨١ ، ص٧ االثیر، الكامل في التاریخ، جابن  )٢١(

  .٨١ ، ص٧ ؛ ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ج٤٣٤ ابن حیان، المقتبس، تح: شالمیتا، ص )٢٢(

  .٨١ ، ص٧ ، ج، الكامل في التاریخابن االثیر )٢٣(

سرقسطة: وهي قاعدة الثغر األعلى، وهي مدینة ذات فواكه وخضر، تقع على نهر ابرة ومحاذیة  )٢٤(

 .١٩٤ مالها تقع تطیلة، الیعقوبي، البلدان، صألرض الشرك ش

 .٤٠٥ القسم الثاني، ص–، العصر االول، دولة االسالم في االندلسعنان )٢٥(

 ص ت) د. بیروت، (دار النهضه، ط ، د.تاریخ الدولة العربیة في االندلس نعني، عبدالمجید، )٢٦(

٣٣٤. 

(مطبعه مدرید  ط د. االهوائي،عبدالعزیز  ترصیع االخبار، تح:ه) ٤٧٨ (ت احمد بن عمر العذري، )٢٧(

؛ عنان، دولة االسالم في االندلس العصر ٤٤، ٤٣، ٤٢ ص )١٩٦٥ مدرید، للدراسات االسالمیة،

 .٤٠٥ القسم الثاني، ص–األول

 .٤٤ العذري، ترصیع االخبار، ص )٢٨(

 .٤٠٢ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٢٩(

ذات اشجار وانهار  القدر بالثغر االندلسي، وهي من اعمال سرقسطة وهي: مدینة عظیمة قلعة ایوب )٣٠(

  .٣٩٠ ، ص٤ ، الیعقوبي، معجم البلدان جولها عدة حصون

 م) ص ٢٠٠٥ بیروت، (دار النفائس، ١ ط محمد سهیل، تاریخ المسلمین في االندلس، طقوش، )٣١(

 .٤٠٧ القسم الثاني، ص–االسالم في االندلس العصر االول ؛ عنان، دولة٣٣١

 .٤٠٨ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر االول )٣٢(

-٤٤ ؛ العذري، ترصیع االخبار، ص٣٩٦، ٣٩٣، ٣٥٧ ابن حیان، المقتبس، تح: شالمیتا، ص )٣٣(

 .٤٠٦ القسم الثاني، ص–السالم في االندلس العصر االول؛ عنان، دولة ا٤٥

 .٤١٣ قسم الثاني، صال–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر االول )٣٤(

 .٤٠٦ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٣٥(

 .٤٠٦ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٣٦(

 .٤٠٦ القسم الثاني، ص–االسالم في االندلس العصر األول عنان، دولة )٣٧(

 .٤٠٨ الثاني، صالقسم –عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول )٣٨(

الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر: هو محمد بن عبد اهللا المعافري، كنیته أبو عامر كان  )٣٩(

بة فحجب على شخصیة ذات همة عالیة وطموحة، تمكن من التدرج بالمناصب حتى تولى الحجا

لدولة ، وتفرد بالسلطة لوحده وشكل ما یسمى بالدولة العامریة داخل جسد االخلیفة هشام المؤید
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 المغرب في حلى المغرب، تح: ه)٦٨٥ (ت ه)، ابن سعید، علي بن موسى٣٩٣ االمویة (ت

الذهبي، العبر في خبر  ؛١٩٩ ، ص١ ج م) ١٩٥٥ ،ةالقاهر  (دار المعارف، ٣ ط شوقي ضیف،

؛ ابن ٣٨٥ ، ص٢ ج ت) د. بیروت، (دار الكتب العلمیة، ط د. هاجر محمد، ابو تح: من غبر،

 ،القاهرة ،لمطبعه( ط د. ذهب،من في اخبار شذرات الذهب )،ه١٠٨٩ (ت عبدالحي ،العماد الحنبلي

 .١٤٤ ، ص٢ ج ه)١٣٥٠

 .٢٢١، ٢١٩، ١٤٣، تح: عبدالرحمن علي الحجي، ص، المقتبسابن حیان )٤٠(

 .٢٢١، ٢١٨، ٢١٤ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٤١(

خمسة عشر سنة،  الحكم المستنصر: هو الحكم بن عبد الرحمن، كنیته أبو المطرف، دام حكمه )٤٢(

سنة، ابن الفرضي، تاریخ  ٤٧وخمسة اشهر وثالث أیام ولقب بالمستنصر، تولى الخالفة وعمره 

-٢١ ؛ الضبي، بغیة الملتمس، ص١٩؛ الحمیدي، جذوة المقتبس، ص ١٥ علماء االندلس، ص

 .٢٢٣ ص ،٢؛ ابن عذاري، البیان، ج ٢٠٦- ٢٠٠ ، ص٢ ؛ ابن اآلبار، الحلة السیراء، ج٢٣

 ج البیان، ؛ ابن عذاري،١٩٤ ،١٨١ ،١٤٥ ،١٤١ ،١٣٤ حیان، المقتبس، تح الحجي، صابن  )٤٣(

 .٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٢٨ ص ،٢

 .٢١٩ابن حیان، المقتبس، تح الحجي، ص  )٤٤(

 .٢٤٩ ، ص٢ ؛ ابن عذاري، البیان، ج٢١٩، ٢١٨ ، ص، المقتبس، تح الحجيابن حیان )٤٥(

؛ لسان الدین ابن ٢٦٧-٢٦٥ ، ص٢ البیان، ج؛ ابن عذاري، ٧٤ العذري، ترصیع االخبار، ص )٤٦(

(دار الكتب  ١ ط سید كسروي، ، تح:، اعمال االعالمه)٧٧٦ ابو عبداهللا محمد (ت الخطیب،

 تح: ؛ المقري، نفح الطیب من غصن االندلس الرطیب،٦٣ ، ص٢ ج م) ٢٠٠٣ بیروت، العلمیه،

 .٣٣٩ ، ص١ م) ج ١٩٨٦ بیروت، (دار صادر، ط د. احسان عباس،

فر بن عثمان بن نصر، عمل مؤدبًا ألبناء الخلیف عبد الرحمن الناصر، ثم ارتقى في عهد جع )٤٧(

ابو  ،الفتح بن خاقان ؛١٦٤لمقتبس، ص الخلیفة الحكم إلى الوزراة ثم الحجابة، الحمیدي، جذوة ا

 ١ ط محمد علي، تح: مطمح االنفس ومسح التأنس في ملح اهل االندلس،ه) ٥٢٩ نصر (ت

 ، ص٢ ؛ ابن اآلبار، الحلة السیراء، ج١٦٣- ١٦١ م)، ص ١٩٨٣ بیروت، الرساله،(مؤسسة 

 .٢٥٤ ، ص٢ ؛ ابن عذاري، البیان، ج٢٥٧

؛ المقري، نفح الطیب، ١٧٧ ، ص٤ ؛ ابن خلدون، العبر، ج٢٦٢ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٤٨(

 .٣٩٧ ، ص١ ج

جعفر واستخدم جعفر بن  فقد استخدم جعفر المصحفي ضد الصقالبة وغالب بن عبد الرحمن ضد )٤٩(

 ، ص٤ ، العبر، ج، ابن خلدونحمدون ضد غالب، وهكذا حتى اصبح المسیطر الذي ال منافس له

 .٣٩٧ ، ص١ ؛ المقري، نفح الطیب، ج١٧٧

 .٦٣ ، ص، مطمح االنفسالفتح بن خاقان )٥٠(



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )١٦ ( 

 

، الثانيالقسم –؛ عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول٢٧٠ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٥١(

 .٤٧٩ ص

 .٣٣٩ ، ص١ ؛ المقري، نفح الطیب، ج٦٤ ، ص٢ ، جملسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعال )٥٢(

هشام المؤید: هو هشام بن الحكم بن عبدالرحمن بن عبد اهللا ولي الخالفة بعد أبیه، وهو صغیر  )٥٣(

وابناءه،  السن فاستولى على تدبیر المملكة حجابة جعفر المصحفي ومن بعده محمد بن أبي عامر

؛ الضبي، بغیة ٢١، ص ، جذوة المقتبس؛ الحمیدي١٥ ابن الفرضي، تاریخ علماء االندلس، ص

 ، ص١٧ ؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج٢٦٢ ، ص٢ ؛ ابن عذاري، البیان، ج٢٤الملتمس، ص 

١٢٣. 

 (الهیئه المصریه، مصر، ط د. حسن حبشي، :دوزي، رینهرت، المسلمون في االندلس، ترجمة )٥٤(

 .١١٢ ، ص٢ ج م) ١٩٩٤

 ١ المؤنس في اخبار افریقیة وتونس، ط ،ه)١١٠ ابن ابي دینار، ابي عبداهللا الشیخ محمد (ت )٥٥(

الذخیرة  ،ه)٥٤٢ ابو الحسن علي (ت ؛ ابن بسام،٩٧ ص ه)١٢٨٦ تونس، التونسیه، ة(المطبع

؛ ابن ٧٨ ، ص١ ، مج٤ ق م) ١٩٧٩ بیروت، ،ة(دار الثقاف ١ ط في محاسن اهل الجزیرة،

 قطعة من كتاب االكتفاء في اخبار الخلفاء، تح:ه) ٥٧٦(ت بعد  ابو مروان عبدالملك الكردبوس،

 ؛ ابن عذاري، البیان، ج٦٢ ص م) ١٩٧١ مدرید، (معهد الدراسات االسالمیه، ط د. احمد مختار،

 .١٨٥ ، ص٢ ؛ الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج٢٧٩ ، ص٢

 .٣٦٧ ندلس، صطقوش، تاریخ المسلمین في اال )٥٦(

؛ ٦٥ ، ص٢ ، ج، اعمال االعالم؛ لسان الدین ابن الخطیب٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٥٧(

 .٤٨٦ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم في االندلس العصر األول

؛ ٦٥ ، ص٢ ؛ لسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعالم، ج٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٥٨(

؛ لین بول، استانلي، قصة ٤٨٦ ، صم الثانيالقس–االسالم في االندلس العصر األول عنان، دولة

 .١٤٢ ت) ص د. مصر، (مطبعة المعارف، ط د. ترجمة علي الجارم، العرب في اسبانیا،

جعفر بن علي بن حمدون المعروف باالندلسي، استقدمه بن أبي عامر من العدوة، فعبر هذا مع  )٥٩(

دلس، وكان تعدادهم نحو ستمائة، فاستقام به امر ابن أبي عامر وتخلص جیشه من البربر إلى االن

 .٢٧٨ ، ص٢ ، البیان، ج، ابن عذاريمنه بعد ان انتفت حاجتة

 .١٤٧ ، ص٤ ؛ ابن خلدون، العبر، ج٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٦٠(

م)،  ٢٠٠٠ لیبیا، ،ة(دار الكتب الوطنی ١ ط السامرائي، ابراهیم واخرون، تاریخ العرب وحضارتهم، )٦١(

 .١٩٦ ص

 ج م) ٢٠١١ ،ةالقاهر  (مؤسسة اقرأ، ١ السرجاني، راغب، قصة االندلس من الفتح إلى السقوط، ط )٦٢(

  .٢٦٣ ، ص١
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) ١٧ ( 

 

 .٧٦ العذري، ترصیع االخبار، ص )٦٣(

انتیسة: مدینة تقع إلى الغرب من مدینة سالم وهي إحدى مدن الثغر، عنان، دولة االسالم، العصر  )٦٤(

 .١هامش رقم  ٤٨٦ صالقسم الثاني، –األول 

؛ ٦٥ ، ص٢ ؛ لسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعالم، ج٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٦٥(

، العصر ، دولة االسالم؛ عنان٢٦٣ ، ص١ السرجاني، قصة االندلس من الفتح إلى السقوط، ج

 .٤٨٦ القسم الثاني، ص–األول 

؛ السرجاني، ١٩٦ العرب وحضارتهم، ص؛ السامرائي، تاریخ ٩٢ ، ص١ المقري، نفح الطیب، ج )٦٦(

 .٣٦٨ ؛ طقوش، تاریخ المسلمین، ص٢٦٣ قصة االندلس من الفتح إلى السقوط، ص

 .٢٦٣ السرجاني، قصة االندلس من الفتح إلى السقوط، ص )٦٧(

، ولها سور عظیم ورستاق واسع، ابن حوقل، صورة : مدینة جلیلة في وطأة من األرضمدینة سالم )٦٨(

؛ ارسالن، ٥٥٣ ، ص٢ سي، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، ج؛ االدری١١٧ االرض، ص

 ١٩٩٧ بیروت، (دار الكتب العلمیه، ط شكیب، الحلل السندسیة في األخبار واآلثار االندلسیة، د.

 .١٠٤، ٥٤ ، ص١ ج م)

؛ ٦٥ ، ص٢ ، اعمال االعالم، ج؛ لسان الدین ابن الخطیب٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٦٩(

الخالفة  ؛ الهاشمي، عبدالمنعم،٤٨٦ القسم الثاني، ص–االسالم، العصر األولعنان، دولة 

 .٥٣٤ ص م) ٢٠٠٧ بیروت، (دار ابن حزم، ١ االندلسیة، ط

؛ مونتعمري ١١٢ ، ص٢ ، ج، المسلمون في االندلس؛ دوزي٢٧٨ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٧٠(

 م) ١٩٩٨ بیروت، المطبوعات،(شركة  ٢ ط ، ترجمة محمد رضا،ا االسالمیةوات، تاریخ اسبانی

 .٩٤ ص

 .٢٦٣ ، ص٢ السرجاني، قصة االندلس، ج )٧١(

 .٣٦٨ ، تاریخ المسلمین، ص؛ طقوش٩٢ ، ص١ الجیوسي، تاریخ الحضارة العربیة، ج )٧٢(

سلمى، تاریخ الحضارة  ؛ الجیوسي،٥٣٩ القسم الثاني، ص–عنان، دولة االسالم، العصر األول  )٧٣(

؛ السرجاني، قصة ٩٢ ، ص١ م)، ج ١٩٩٧ بیروت، العربیه،(مركز دراسات الوحده  ٢ ط العربیة،

 .٢٦٣ ، ص٢ االندلس، ج

 .٢٦٣ ، ص٢ ، ج، قصة االندلسالسرجاني )٧٤(

 .٢٦٣ ، ص٢ السرجاني، قصة االندلس، ج )٧٥(

- ٦٥ ، ص٢ ، جمال االعالم، اع؛ لسان الدین ابن الخطیب٢٧٩ ، ص٢ ، جابن عذاري، البیان )٧٦(

 .٥٣٨ القسم الثاني، ص–، العصر األول ؛ عنان، دولة االسالم٦٧

 .٩٢ ، ص١ ، جالجیوسي، تاریخ الحضارة العربیة )٧٧(

–؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٦٥ ، ص٢ ، جلسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعالم )٧٨(

 .٢٦٤ ص ،١ ج قصة االندلس، السرجاني، ؛٥٣٨ القسم الثاني، ص



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )١٨ ( 

 

- ٦٥ ، ص٢ اعمال االعالم، ج، ؛ لسان الدین ابن الخطیب٢٧٩ ، ص٢ ، جابن عذاري، البیان )٧٩(

 .٥٣٩- ٥٣٨ القسم الثاني، ص –؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٦٧

 .٢٧٩ ، ص٢ البیان، ج )٨٠(

  لم اعثر له على ترجمة. )٨١(

  .٦٧ ص ،٢ ، جأعمال األعالم )٨٢(

  .٦٦ ص ،٢ ج ابن الخطیب، أعمال األعالم، )٨٣(

  .٧٧ ، ص، ترصیع األخبارالعذري )٨٤(

  .٢١٦ ، ص١ ابن اآلبار، الحلة السیراء، ج )٨٥(

 ص ،١ السرجاني، قصة االندلس ج ؛٥٣٩ القسم الثاني ص –دولة االسالم العصر االول عنان، )٨٦(

٢٦٤.  

  .٩٤ ص تاریخ اسبانیا، ؛ مونتغمري،٧٧ ص ترصیع االخبار، العذري، )٨٧(

  .٥٣٩ ص القسم الثاني، - دولة االسالم العصر االول عنان، )٨٨(

؛ ٧٧ ي، ترصیع االخبار، ص؛ العذر ٢٢١، ٢١٩، ١٤٣ ابن حیان، المقتبس، تح: الحجي، ص )٨٩(

  .٢٢١، ٢١٨، ٢١٤ ، ص٢ ؛ ابن عذاري، البیان، ج٢١٦ ، ص١ ابن األبار، الحلة السیراء، ج

 .٦٥ ، ص٢ ؛ لسان الدین ابن الخطیب، أعمال االعالم، ج٢٧٩ ، ص٢ ابن عذاري، البیان، ج )٩٠(

  .٥٣٩ القسم الثاني، ص –عنان، دولة االسالم، العصر األول )٩١(

  

ادر واا: 

الحلة السیراء، تح: حسین ، م)١٢٥٩هـ /٦٥٨ ابن اآلبار، أبو عبد اهللا بن محــمد بن عبید القضاعي (ت - ١

  م). ١٩٦٣، القاهرة ،، ( الشركة العربیة١ ، طمؤنس

الكامل في التاریخ، تح: عمر ، م) ١٢٣٢هـ /٦٣٠ ، أبي الحسن علي بن محمد الجزري (تابن األثیر - ٢

 م). ١٩٩٧، الكتاب، بیروت، (دار ١ ، طعبد السالم تدمري

نزهة ، م) ١١٦٤هـ /٥٦٠، أبو عبد اهللا محمد بن محـــمد بن عبد اهللا بن إدریس الحموي (اإلدریسي - ٣

  .ه)١٤٠٩عالم الكتب، بیروت، ( ١ ، طمشتاق في اختراق اآلفاقال

 ١ ، طالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، م) ١١٤٧هـ /٥٤٢ ، أبو الحسن علي الشنتبریني (تابن بسام - ٤

  م).     ١٩٧٩، بیروت، (دار الثقافة

: عبد دلس، تحجغرافیـة األن، م) ١٠٩٤هـ /٤٨٧ ، عبد اهللا بن عبد العزیز محمد أیوب (تالبكري - ٥

  م). ١٩٦٨، دار الرشاد، بیروت( ١ الرحمـــن علي ألحجي، ط
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جذوة  ،م) ١٠٩٥هـ/٤٨٨ (ت الحمیدي، أبو عبد اهللا محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اهللا االزدي - ٦

 ١٩٩٧(دار الكتب العلمیة، بیروت،  ١ المقتبس في تاریخ علماء األندلس، تح: روحیة السویفي، ط

  م).

صفة جزیرة ، م) ١٣١٠هـ /٧١٠الحمیري، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنـعم (ت بعد  - ٧

  م). ١٩٨٨بیروت، (دار الجیل،  ٣ ، طألقطاراألندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر ا

(دار مكتبة  ط صورة األرض، د.، م) ٩٧٧هـ /٣٦٧ ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل التصیبي (ت - ٨

  م). ١٩٣٨صادر، بیروت، 

المقتبس من أنباء أهل ، م) ١٠٧٦هـ/٤٦٩ ابن حیان، أبو مروان حیان بن خلف بن حسین (ت - ٩

  م). ١٩٧٩(المعهد األسباني، مدرید،  ط األندلس، تح: شالمیتا، د.

 ١٩٦٥(دار الثقافة، بیروت،  ط ، د.: عبد الرحمن علي ألحجيالمقتبس من أنباء أهل األندلس، تح -١٠

 م).

(المجلس  ط د. اختصار اقتباس األنوار،، ه)٢٨٠ (ت أبي محمد بن الخراط ابن الخراط االشبیلي، -١١

 ت).  د. ال مكان، األعلى لألبحاث،

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب ، م) ١٤٠٥/هـ ٨٠٨ ابن خلدون، عبد الرحمن المغربي (ت -١٢

  م). ١٩٧٩ ط، (مؤسسة جمال، بیروت، د. ،من عاصرهم من ذوي السلطان األكبروالعجم والبربر و 

المؤنس في أخبار ، )ه١١١٠ (ت العالمة أبي عبداهللا الشیخ محمد بن أبي القاسم ابن أبي دینار، -١٣

  ه).١٢٨٦ تونس، ،التونسیة(المطبعة  ١ ط افریقیة وتونس،

(موسوعة  ٣ سیر أعالم النبالء، ط، م) ١٤٤٣هـ/٨٤٧ الذهبي، شمس الدین محمد بن احمد (ت -١٤

  م). ١٩٨٥القاهرة،  الرسالة،

 ت). ، بیروت، د.دار الكتب العلمیة( ط العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد بن سعید، د. -١٥

  ).ه٥٤٢بو محمد (أ الرشاطي، -١٦

  ت). مكان، د. ال ،ط (المجلس األعلى لألبحاث د. ، تح: ایمیلیوا جولیت،اقتباس األنواراألندلس في  -١٧

، تح: شوقي المغرب في حلى المغرب، م) ١٢٨٦هـ/٦٨٥ (ت ابن سعید، علي بن موسى المغربي -١٨

  ).١٩٥٥(دار المعارف، القاهرة،  ٣ ، طضیف

بغیة الملتمس في تاریخ رجال ، م) ١٢٠٢هـ/٥٩٩ الضبي، احمد بن یحیى بن احمد بن عمیره (ت -١٩

  م). ١٩٩٧، بیروت، دار الكتب العلمیة( ١ األندلس، تح: ط

طالع على أسماء األمكنة مراصد اال، م) ١٣٣٨هـ/٧٣٩ (ت ابن عبد الحق، صفي الدین عبد المؤمن -٢٠

  ه).١٤٨٢، (دار الجیل، بیروت ١ ، طوالبقاع

المغرب في أخبار األندلس البیان ، م) ١٣١٢هـ/٧١٢ ، أبو العباس محمد بن احمد (تابن عذارى -٢١

  م). ١٩٨٣(دار الثقافة، بیروت،  ٢ ، تح: لیفي بروفنسال، طوالمغرب
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  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (

 

 )٢٠ ( 

 

 ١٩٨٣(دار الثقافة، بیروت،  ٣ البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تح: لیفي بروفنسال، ط -٢٢

 م).

وتنویع اآلثار (نصوص عن  ترصیع األخبار، م) ١٠٨٥هـ/٤٧٨ العذري، احمد بن عمر بن انس (ت -٢٣

م).                                                               ١٩٦٥، مدرید، مطبعة مدرید للدراسات اإلسالمیة( ط : عبد العزیز االهوائي د.األندلس) تح

 ط ، د.ات الذهب في أخبار من ذهبشذر ، م) ١٦٧٤هـ/١٠٨٩ ، عبد الحي (تابن العماد الحنبلي -٢٤

  هـ).١٣٥٠، ، القاهرةةال مطبع(

، م) ١١٣٤هـ/٥٢٩ ، أبو نصر الفتح بن خاقان بن محمد بن عبد اهللا القیسي (تالفتح بن خاقان -٢٥

(مؤسـسة الرسالة،  ١ مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس، تح: محمد علي شوابكة، ط

  م). ١٩٨٣بیروت، 

 ط تقویم البلدان، د.، م) ١٣٣١هـ/٧٣٢(ت  صاحب حماهأبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن محمد  -٢٦

 م). ١٨٣٠، باریس، دار الطباعة السلطانیة(

  ت). ، د.دار الكتاب اللبناني، بیروت( ط كتاب المختصر في أخبار البشر، د. -٢٧

: ، تحتاریخ علماء األندلس، م) ١٠١٢هـ/٤٠٣ ابن الفرضي، أبو الولید محمد بن یوسف االزدي (ت -٢٨

  م). ١٩٩٧(دار الكتب العلمیة، بیروت،  ١ السویفي، طروحیه 

قطعة من ، م) ١١٨٠هـ/٥٧٦(ت بعد  ابن الكردبوس، أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزي -٢٩

(معهد الدراسات اإلسالمیة، مدرید،  ط كتاب االكتفاء في أخبار الخلفاء، تح: احمد مختار العبادي، د.

  م) . ١٩٧١

 / هـ٧٧٦ ، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعید بن احمد السلماني (تبلسان الدین ابن الخطی -٣٠

  هـ).١٣٧٤

(دار الكتب  ١ ، تح: سید كسروي حسن، طیع قبل االحتالم من ملوك اإلسالمأعمال األعالم فیمن بو  -٣١

 م). ٢٠٠٣، بیروت، العلمیة

األندلس الرطیب،  نفح الطیب من غص، م) ١٦٣١هـ/١٠٤١ المقري، احمد بن محمد التلمساني (ت -٣٢

  م). ١٩٨٦(دار صادر، بیروت،  ط ، د.تح: إحسان عباس

 القاهرة، التألیف، ةلجن(مطبعه ا ط د. ،ار القاضي عیاض ،تح: مصطفى السقاأزهار الریاض في أخب -٣٣

  م). ١٩٣٩

تاریخ ، م) ١٣٩٠هـ/٧٩٣ النباهي، الشیخ أبو الحسن بن عبد اهللا بن الحسن النباهي المالقي (ت -٣٤

، (دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ٥ )، طلعلیا فیمن یستحق القضاء والفتیااألندلس (المرقبة اقضاة 

  م). ١٩٨٣

معجم ، م) ١٢٢٨هـ/٦٢٦ یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي (ت -٣٥

 م). ١٩٩٣ (دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ١ ، طاألدباء، تح: أحسان عباس
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  م). ١٩٩٥(دار صادر، بیروت،  ٣ ان، طمعجم البلد -٣٦

(دار الكتب  ١ البلدان، ط، م) ٩٠٤هـ/٢٩٢ الیعقوبي، احمد بن إسحاق بن جعفر البغدادي (ت -٣٧

  م). ٢٠٠٢العلمیة، بیروت، 

  

  

ا اا:  

، دار الكتب العلمیة( ط ، د.یة في األخبار واآلثار األندلسیةالحلل السندس ارسالن، األمیر شكیب. - ١

 م). ١٩٩٧ بیروت،

(مركز دراسات الوحدة  ٢ ط الحضارة العربیة اإلسالمیة في األندلس،، ، سلمى الخضراءالجیوسي - ٢

  .م) ١٩٩٩ بیروت، العربیة،

 مصر، (الهیئة المصریة للكتاب، ط د. ترجمة حسن حبشي، المسلمون في األندلس، دوزي، رینهرت. - ٣

  م). ١٩٩٤

 ،(دار الكتب الوطنیة، لیبیا ١ ط العرب وحضارتهم في األندلس،تاریخ  السامرائي، إبراهیم وآخرون. - ٤

  م). ٢٠٠٠

  م). ٢٠١١القاهرة،  ،(مؤسسة اقرأ ١ قصة األندلس من الفتح إلى السقوط، ط السرجاني، راغب. - ٥

  م). ٢٠٠٥(دار النفائس، بیروت،  ١ تاریخ المسلمین في األندلس، ط طقوش، محمد سهیل. - ٦

م) العصر  ١٩٩٧، (مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤ ، طإلسالم في األندلسدولة ا ، محمد عبد اهللا.عنان - ٧

  القسم األول. –األول

  القسم الثاني. –م) العصر األول ١٩٦٠، (مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣ دولة اإلسالم في األندلس، ط - ٨

 مصر، ،(مطبعة المعارف ط د. ترجمة علي الجارم بك، قصة العرب في اسبانیا، لین بول، استانلي. - ٩

  ت). د.

 (شركة المطبوعات، بیروت، ٢ ط تاریخ اسبانیا اإلسالمیة، ترجمة محمد رضا، مونتغمري، وات. -١٠

  م). ١٩٩٨

  .ت) (دار النهضة، بیروت، د. ط تاریخ الدولة العربیة في األندلس، د. ، عبد المجید.نعني -١١

  م). ٢٠٠٧ (دار ابن حزم، بیروت، ١ الخالفة األندلسیة، ط ، عبد المنعم.الهاشمي -١٢


