
مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٠ ( 

 

) ا   ما  ما  ى اا مھ٤٢٢-٣٩٩ا(              

  إ                                                      إاد  .أ .

  اا ارات  -امر    اداب –   امر 

  

 ا  

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

العربي اإلسالمي في األندلس أال وهي ظاهرة استعانة القوى اإلسالمیة بالممالك االسبانیة ضد 

بعضهم البعض في فترة الفتنة الكبرى وقد قسم البحث إلى أربعة محاور المحور األول تحدثنا 

لفتنة الكبرى والمحور الثاني تناولنا فیه الصراع بین المهدي والمستعین فیه عن بدایة ا

واستعانتهم باألسبان والمحور الثالث عن عودة هشام المؤید إلى الخالفة والمحور الرابع عودة 

  سلیمان للخالفة للمرة الثانیة واالستعانة بالممالك االسبانیة.

  

Abstract  

The pages of this search to highlight on the policy phenomenon that effect 

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

by Spanish Kingdom against their them at period of a large sedition this article is 

divided into four axis, first one deal with the beginning of  sedition and the second 

axis took about the fight between  ALmadi  and ALmustaeenand their dependent 

on Spanish and the third axis to take the coming back of hisham ALmo’aed to 

ALkelafa and the fourth and last axis deal with coming back of sulyman to 

ALkelafa for second time and get help from Spanish kingdom. 

 

ا:  

سلط الضوء بالتركیز على موضوع خطیر جدا أال وهو استعانة نهذه المرة أن  أردنا

وتأثیراتها على  لكي نتعرف على طبیعة تلك العالقة، وى اإلسالمیة بالممالك االسبانیةالق

الوجود العربي اإلسالمي في األندلس والوصول إلى العلل واألسباب التي أدت إلى هذا 

  االنحراف السیاسي لدى هذه القوى اإلسالمیة.
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ومن هنا تنبع أهمیة دراسة موضوع استعانة القوى اإلسالمیة بالممالك االسبانیة فهي 

  .خ السیاسي األندلسيیتسلط الضوء على مظاهر القوه والضعف في التار 

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

ه ٨٩٧ - ه٩٢اإلسالمي لهذه البقعة من األرض وتقویض دولة إسالمیة قامت واستمرت منذ 

ظمة اإلسالم إذ كانت تمثل حلقة مهمة من حلقات التاریخ اإلسالمي وكانت أنموذجا حیا لع

فلقد أثرى المسلمون اسبانیا سیاسیا وحضاریا ثراء ال مثیل له وأحالوا  ،وسمو تاریخه وحضارته

شبة الجزیرة األیبیریة إلى مركز ثقل سیاسي وحضاري على قدر عالي ورفیع المكانة فغدت 

إذ أصبحت مركز إشعاع حضاري وفكري  تقدمها وقوتها قبلة لطلبة العلم ندلس في عهوداأل

وقد تم تقسیم البحث إلى أربعة  یفیض على جانبیة وقوة عسكریة یحسب لها ألف حساب.

محاور المحور األول تحدثنا فیه عن بدایة الفتنة الكبرى والمحور الثاني تناولنا فیه الصراع 

عین واستعانتهم باألسبان والمحور الثالث عن عودة هشام المؤید إلى بین المهدي والمست

  .الخالفة والمحور الرابع عودة سلیمان للخالفة  للمرة الثانیة واالستعانة بالممالك االسبانیة

: ىاوا ا :  

التي تعرف لدى األندلسیون مرت البالد بمرحلة عصیبة وصعبة إال وهي مرحلة الفتنة 

البربریة في تلك الحقبة  ؛ وذلك لضخامة الدور الذي قامت بها العناصر)الفتنة البربریةم (بأس

، ووالیة أخیه عبد )١(، وقد ابتدأت هذه الفتنة بعد وفاة الحاجب عبد الملك المظفرالزمنیة

، وأقدم على ما لم یقدم علیه والده وأخیه ، إذ تمادى األخیر في غیه وجرأته)٢(الرحمن شنجول

بانتزاعه والیة العهد من هشام المؤید مما أثار سخط العامة علیــــه وسخط بني أمیـــة الذین 

  .)٣(أغضبهم خروج األمر من بین أیدیهم

، دور في تأجیج الثورة على عبد الرحمن لنقمتها ) أم عبد الملكولقد كان (للذلفاء

إلعالن الثورة )٤(ن هشام (المهدي)، فاتفقت مع محمد بنها تتهمه بقتل ابنها عبد الملكعلیه؛ أل

؛ إلتمام أمره من أموال واألخذ بثأر ولدها من عبد الرحمن وقدمت إلیه العون بما یحتاجه

؛ )٥(فكانت هذه فرصة ذهبیة لمحمد بن عبد الجبار السیما وأنه كان یخطط لألمر قبل ذلك

نقضاض على العامریین مع ؛ لمحاولته االعلى ید الحاجب عبد الملك المظفر للثأر لمقتل والده

  .)٦(بن القطاع وزیر عبد الملك المظفرالوزیر عیسى بن سعید المعروف با
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إلى غزوته فأعلن استغل محمد بن هشام فرصة خروج الحاجب عبد الرحمن شنجول 

حصول على التنازل منه عن ، وتمكن من خلع الخلیفة هشام المؤید واله٣٩٩الثورة سنة 

، وبذلك تربع محمد بن هشام على كرسي )٧(ي باهللا وملك قرطبةسمى بالمهد، وتالخالفة

عي االسمیة وسلطة الحاجب الخالفة وانقضى عهد السلطة الثنائیة المتمثلة بسلطة الخلیفة الشر 

  .)٨(الفعلیة، لتظهر سلطة جدیدة موحدة

لقد استقبل الشعب القرطبي اعتالء الخلیفة الجدید عرش الخالفة باالستبشار والسرور 

  .)٩(فرطوا في إقامة الحفالت والوالئموالرضي وأ

وقد ظنوا أنهم تحولوا إلى حال أحسن وأفضل مما هم علیه في النظام العامري من 

غیر أن یعلموا أنهم قد استقبلوا وضعًا صعبًا ملیئًا باألحداث الجسام والمؤلمة فلم یكن الخلیفة 

، فما أن أصبحت )١٠(تؤهله لقیادة دفة البالدالجدید رجل الساعة ولم یكن ذو قدرة قیادیة عالیة 

  .)١١(األمور لصالح المهدي حتى اظهر من الفساد أكثر مما عمل شنجول

تمكن أتباع الخلیفة الجدید من إلقاء القبض على عبد الرحمن شنجول الذي انفض 

، واقتید إلى الخلیفة الجدید فأمر دما وصلهم خبر ثورة محمد بن هشامجیشه من حوله عن

  .)١٢()(الدولة العامریة بذلك انتهت مدة الحجابة العامریةبإعدامه، و 

جوًا من عمد الخلیفة الجدید إلى إتباع سیاسة تسببت في إثارة الفوضى والفتنة وخلفت 

یالت على البالد ومن هذه ، وقادت إلى حدوث صراعات جرت الو االضطراب وعدم االستقرار

  :السیاسة

العامریین وأتباعهم ونفاهم إلى أطراف البالد، وبالغ في ألقى القبض على كثیر من  -١

ناس ترحموا على أیام العامریین (الدولة عملیات انتهاكهم وٕانتهاب أموالهم حتى أن ال

 .)١٣()العامریة

، أقالهم وقطع أرزاقهم وأضحوا عنصرًا من ل ما یقارب عن سبعة آالف من جندهقام بعز  -٢

 .)١٤(عناصر التوتر والشغب والفوضى

بأن ، وعاملهم بقسوة ووحشیة حتى وصل به األمر إلى إعالن أساء التصرف مع البربر  -٣

، أهل قرطبة في قتل من قدروا علیه ، فسارع ضعاف النفوس منمن قتل بربریًا فسینال جائزة

، ومسلم بن عبد اهللا البرزاليدسنار أمثال ( حتى قتل أناس صالحین ولهم آثار حسنة
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هم وهتكت أعراضهم ووصل الحال إلى أن أقوام من أهل خراسان وأهل الحسیني)، فسلبت أموال

 .)١٥(الشام تعرضوا لهذا الفتك على أنهم بربر

، أهل األندلس ت الخلیفة الجدید محمد بن هشام (المهدي)لقد أثارت تصرفا

ر وابغضوها، فقرروا محاولة اإلطاحة به فتوجهوا إلى هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناص

یمان الذي وهو والد سل )١٦(ه٣٩٩فة، وتلقب بالرشید وذلك سنة تفوا حوله وبایعوه بالخالوال

  .)١٧(جعله ابن عبد الجبار (المهدي) ولیًا للعهد ثم سجنه

ابن عبد ؛ لیخلع الطرفین جرت مراسالت فیما بینهم وقبل أن یتم اللقاء العسكري بین

، فجرى اللقاء بین أصحابه الذین التفوا حولهض وجمع المهدي) من الخالفة إال أنه رفالجبار (

د إلى عبد الجبار الذي أمر الطرفین إال أن تخاذل أصحاب الرشید أدى إلى وقوعه أسیرًا فاقتی

  .)١٨(بقتله

 : مي واا  اعا:  

مهدي، انسحب بعد مقتل هشام بن سلیمان الملقب بالرشید على ید ابن عبد الجبار ال

ن عبد ، وكان معهم سلیمان بن الحكم ببه إلى ارمالط (وهي من ضواحي قرطبة)أصحا

، وهكذا )١٩() المقتول فبایعه أصحاب عمه ولقبوه بالمستعینالرحمن، وهو ابن أخ هشام (الرشید

ؤید انقسمت البالد إلى قسمین قسم یدعو لمحمد بن عبد الجبار المهدي ، وقسم آخر یدعو وی

  .)٢٠(ومعه البربرسلیمان المستعین 

   :االستعانة باألسبان والثمن الغالي   - أ

قادرین على المستعین) ومن معه من البربر بأنهم غیر ( وجد سلیمان بن الحكم

؛ لذلك كانوا یرون البد من وجود قوة ساندة لهم في تحقیق مجابهة المهدي وقواته

ن في الشمال ، ففكر البربر ومعهم سلیمان المستعین إلى التوجه إلى األسبا)٢١(مشروعهم

، فتفاوضوا )٢٢(سانشو بن غرسیه بن فردلند) أمیر قشتالة( وطلب االستعانة منهم، فتوجهوا نحو

وبإمدادهم بالجند مقابل التنازل له عن عدد كبیر  )٢٣(عه على أن یساندهم في دخول قرطبةم

، وهذا أن دل على شيء )٢٤(من الحصون والقالع والمدن التي یحددها في المناطق الثغریة

الخلقي ونسیان فأنه یعطینا صورة عما وصل إلیه وضع بعض القادة المسلمین من التدني 

لسابقون في الحفاظ على هذه األراضي ، والتضحیة بكل الجهود التي بذلها االمبادئ اإلسالمیة

وتوسیعها، فیعمل هؤالء بالتضحیة بها مقابل الوصول إلى الحكم دون المباالة بضیاع تلك 
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ین بمصیر المسلمین ، وما قد یجر ذلك إلى خسارة مناطق أخرى كما أنهم غیر مبالالمناطق

  .یه هذا المصیر من دمار وذل وهوان، وما سیؤول إلالقاطنین فیها

ي الوقت نفسه أیضا فكر المهدي باالستعانة باألسبان فأتجه إلى ملك قشتالة ف

ن وهنا بدأ ملك قشتالة یواز  )٢٥(وصادف أن التقى وفد سلیمان، ووفد المهدي عند ملك قشتالة

، ویرى من هو الذي یقدم تنازالت أكثر من الثاني ویمنحه بین الطرفین ویفرض شروطه علیهم

فرجحت كفة البربر وسلیمان المستعین فقد اتفقوا معه على أن یمنحوه ما یطلب مما ال یملك 

  .)٢٦(العون له مقابل مساندته لهم ما أحب من مدائن الثغر فرد طلب المهدي في تقدیم

العمل على مقاومة مشاریع البربر  )٢٧(وفي خطوة لمضایقة البربر حاول الفتى واضح

في سائر الثغور محذرًا من تقدیم العون أو  ونادى )٢٨(وعرقلة وصول المؤن والعون إلیهم

، فضاق األمر یهم من الطعام فقد أحل ماله ودمهالمؤونة إلى البربر وأن من حمــــــل شیئًا إل

، ولم ینقذهم من هذه الضائقة سوى اللجوء إلى حلیفهم )٢٩(بالبربر حتى أكلوا حشائش األرض

، وهذا ما یوضحه لنا ابن )٣٠(مؤن وأقواتسانشو بن غرسیه الذي أمدهم بما طلبوه من مال و 

، وألف الدقیق والعقاقیر وأنواع المأكل ثم أرسل إلى البربر ألف عجلة من(: بقوله)٣١(عذارى

فعاش البربر بذلك وقویت ثور وخمسة آالف شاه وجمیع ما یصلحهم حتى الفحم والعسل ... 

  .نفوسهم)

ى یرافقه البربر، فلما وصلوا ثم سار ملك قشتالة بنفسه في جیش كثیف من النصار 

فنهض لقتالهم  وقد  )٣٢(إلى مدینة سالم أرسلوا إلى واضح یرغبونه بالصلح إال أنه رفض ذلك

بلیق) ثم أرسل إلیه قوات بقیادة األمر بقوات بقیادة غالم واضح ( أمده المهدي أول

ت المتحالفة والقوا، وحدث اللقاء بین الطرفین بین قوات الفتى واضح )غالم المهديقیصر(

، فدارت )٣٤(على مقربة من قلعة عبد السالم)٣٣() في مكان یدعى شرنبه(البربر وملك قشتالة

ة بما فیه من مـــــــــال الدائرة على الفتى واضح فخسر المعركة، واستولى البربر على معسكر 

ه من وأتجه الفتى واضح بمن نجى مع )٣٥(ه٤٠٠، وقد حدثت هذه المعركة سنة وسالح

  .)٣٦(المعركة إلى قرطبة وكان عددهم ما یقرب من أربعمائة رجل

  :موقعة قنیتش  -  ب

، أدرك المهدي مدى خطورة الموقف لقاءه مع البربربعد خسارة الفتى واضح في 

، فقام بحفر خندق حول قرطبة عند )٣٧(وصعوبته فعمل على إجراء التحصینات الالزمة لقرطبة
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وات ، وقد عسكرت القالجیش المتحالف (البربر وملك قشتالة)، فخرج للقاء )٣٨(مخرج كل ربض

، فجرى اللقاء بین الطرفین وجرت معركة عنیفة تمكنت القوات المتحالفة عند سفح جبل قنیتش

إن  )٤٠(وقتل منهم عدد كبیر ویذكر ابن بسام: )٣٩(المتحالفة من إلحاق الهزیمة بقوات المهدي

إن من  )٤١(، في حین یذكر ابن عذارى وابن الخطیب:القتلى فیها بلغ عشرة آالف قتیل عدد

  .هل قرطبة أكثر من ثالثین ألف شخصقتل من أ

لقد كان من نتیجة هذه المعركة انهیار القوات األندلسیة التقلیدیة، ولم تقم لها بعد ذلك 

ة وذادت عن زات وانتصارات مجیدقائمة، تلك القوة العسكریة التي قدمت تضحیات وحققت انجا

، ولم یتمكن ممن جاءوا أو تولوا األمر فیما بعد أن ینشئوا قوة عسكریة األندلس لسنوات طویلة

  .)٤٢(نة في األندلس كما كان في السابقلها مكا

فلما رأى ما تعرض إلیه من  أما المهدي )٤٣(فر واضح بمن معه إلى منطقة الثغر

هر هشام المؤید وأدعى بأنه ة لكسب الوقت واألمر لصالحه ، فاظ، ففكر في حیلة جدیدخسارة

، لیفاوض البربر في )٤٤(، محاولة منه لقلب األمور لصالحه وأرسل القاضي ابن ذكواننائبه

، عند ذاك أن یكون خلیفتهم سلیمان المستعینهذا اإلدعاء فرفضوا ما عرض علیهم وأصروا 

ثم خرج أهل قرطبة إلى  )٤٦(وتوجه إلى مدینة طلیطلة )٤٥(ر المهدي الخروج من قرطبة هارباً قر 

مستعین إلى قصر الخالفة فدخل سلیمان ال )٤٧(فأحسن لقاءهم ثم رجعوا إلى قرطبةالمستعین 

  .)٤٨(، وبایعه الناس بالخالفة ه٤٠٠سنة 

اءه بحفاوة وترحیب وأكرمت ووصل أمیر قشتالة إلى قرطبة واستقبل من قبل حلف

، وما أن استقر مقامه حتى بدأ یطالب حلفاءه باإلیفاء لهدایا له وألصحابهضیافته، وقدموا ا

، وأن یسلموه المدن والحصون التي موجب االتفاق المبرم بین الطرفینبالتزاماتهم تجاهه ب

، فأخبروه أن تلك الحصون والمدن لیست تحت مها له بموجب االتفاقیةاشترط علیهم تسلی

، فخرج من تحت حكمهم أعطوه ما اتفقوا علیه ا ما أصبحتسلطانهم في الوقت الحاضر فإذ

ة مقاتل في ربض یدعى منیة قرطبة عائدًا إلى بالده تاركًا بعض قواته البالغ عددها مائ

  .)٤٩(العقاب

   :ومن نتائج هذه االستعانة

إعطاء فرصة جدیدة للقوات االسبانیة لألخذ بثأرها من المسلمین فلقد قتل النصارى من  -١

 .)٥٠(قرطبة أكثر من ثالثین ألف شخصهل أ



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٦ ( 

 

عدة عسكریة لجیشه في ، ووضع قاقشتالة فرصة ذهبیة في دخول قرطبةإعطاء ملك  -٢

 .)٥١(أرض األندلس

 .)٥٢(ء ذهبوا ضحیة من جراء هذا الصراعخسارة المسلمین العدید من األئمة العلما -٣

وأنه هلك فیها من أنه أصیب في هذه المعركة أكثر من ستین مؤدبًا  )٥٣(یذكر ابن بسام -٤

 .الناس خلق كثیر

، وشل حركتها من قبل محمد بن یة التقلیدیة التي كان قد أضعفهاانهیار القوات األندلس - ٥

أبي عامر وبعد هذه المعركة لم تقم لتلك القوات قائمة، ولم یتمكن ممن تولوا األمر فیما بعد 

  .)٥٤(إنشاءها من جدید بمثل ما كانت علیه في سابق عهدهامن إعادة 

  :استعانة المهدي باألسبان -ج

قد انظم إلیه الفتى ، و أو یستجمع القواتأخذ المهدي ینظم أموره في مدینة طلیطلة 

، إذ أن أغلب أهل الثغر والعدید من المناطق المختلفة ماعدا والیـــــــات واضح بمن معه

  .)٥٥(ــــع لطــــاعة سلیمان المستعینوالءها للمهدي ولم تنظم وتخضالجنوب، كــــان 

ولما علم سلیمان المستعین بما یدبره المهدي والفتى واضح قرر الخروج بالجیش 

للرضوخ لطاعته واالعتراف إلفساد ما یخططون له وٕاقناع أهل المناطق التابعة للمهدي 

لطاعة فرفضوا ذلك ثم تركهم دون أن یستعمل ، فتوجه نحو طلیطلة ودعى أهلها إلى ابخالفته

، ورحل إلى مدینة سالم إلى الطاعة من دون أن یسيء إلیهممعهم القوة راجیًا انصیاعهم 

، وبذلك فشلت مساعیه في تحقیق ما یصبو ت الشتاء فاقفل راجعًا إلى قرطبةفتداركه وق

  .)٥٦(إلیه

الوقوف بوجه البربر وسلیمان أدرك المهدي والفتى واضح أنهم غیر قادرین على 

ة ، وهنا قررا التوجه إلى الممالك األسبانیة لالستعانین وقوات النصارى المتحالفة معهمالمستع

 )٥٧(؛ لیساندوهم في استعادة سلطاتهم في قرطبة والعودة إلى الحكمبهم وطلب المساعدة منهم

ى هذا األمر من ب علضاربین عرض الحائط المبادئ اإلسالمیة وغیر مبالین بما سیترت

، وخسائر یجرونها على المسلمین سواء كانت تلك الخسائر مادیة أم مجازفات ومخاطرات

معنویة أو بشریة، وغیر ذلك واضعین نصب أعینهم فقط مصالحهم الشخصیة وثاراتهم فیما 

  .مسلمین والنتائج المرتبة على ذلكبینهم دون النظر إلى ما سیؤول إلیه حال ال



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٥٧ ( 

 

إلعفاء فأرسل إلیه یطلب منه ا  ـ واضح یدبر الحیلة على سلیمان المستعین بدأ الفتى

، وقد عمل ذلك لكسب ان بالنظر في سائر الثغور، فكتب إلیه سلیممن الخدمة لیتفرغ للعبادة

  .)٥٨(اطمئنان سلیمان إلیه لینفذ خطته في االستعانة باإلفرنج 

لكنه لم یكتف  )٥٩(أسوة بخصومه سار الفتى واضح إلى التماس المساعدة من النصارى

اریل ، بل استعان باثنین إذ أتجه إلى ریموند بانة بملك واحد فقط كما فعل خصومهباالستع

، وارمقند أمیر اورقلة واتفق معهم على أن یمداه بجیش لمقاتلة البربر في صاحب برشلونة

وهذه الشروط  )٦١(لیها، وقد فرض علیه الجانب النصراني شروطًا باهظة وقد وافق ع)٦٠(قرطبة

  :هي

 .للقوات اإلفرنجیة الطعام والمؤن أن یقدم المسلمون -١

 أن یدفع لكل أمیر مائة دینار یومیًا . -٢

 .)٦٢(أن یتنازل لهم عن مدینة سالم -٣

أن كل ما یستولي علیه النصــــــارى من عسكر البربر من ســـــالح یكون خالصًا لهم، وأن  -٤

 .)٦٣(حالل لهم ال یحول أحد بینها وبینهم نساء البربر ودماءهم وأموالهم

األمر في تلك إن هذا األمر یشیر إلى مدى الدناءة والخسة التي وصل إلیها أصحاب 

تاجرون بأموال وأعراض . إذ أخذوا یمع المبادئ األخالقیة اإلسالمیة ، بما یتنافىالمدة

، أال وهي جل نزوات دنیویةي استباحتها من ا، ویطلقون أیدي األعداء ف)من البربرالمسلمین (

مین الحصول على السلطة، كما أن هذا االنحطاط قد زاد من أطماع األعداء في المسل

ونهم ، فضًال عن ذلك أن هؤالء األشخاص ال یكن لهم األعداء االحترام ویحتقر واالستهانة بهم

  .منهم متى ما انتفت الحاجة إلیهم ، إذ یتخلصونعلى الرغم من استفادته منهم

خالءها بمن كان فیها من سار النصارى فورًا إلى مدینة سالم فاحتلوها بعد أن تم إ

، ثم تقدموا )٦٤(، تنفیذًا لبنود االتفـــــــــاق وما أن دخلـــــوها حتى حولوا مسجدها إلى كنیسةالمسلمین

اضح فوصلوا إلى مدینة سرقسطة فتعرضت المدینة وأهلها إلى الدمار والخراب، ثم سار بهم و 

، وما أن وصلوا حتى إلى قوات المهدي المتواجدة هناك متجهًا إلى مدینة طلیطلة لالنضمام

، والتقى قرطبة بقواته من البربر للقائهم سار الجیش المتحالف صوب قرطبة فخرج سلیمان من

، وكان )٦٦(ه٤٠٠وذلك في منتصف شوال سنة  )٦٥(الجمعان في موضع یعرف عقبة الثغر



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٥٨ ( 

 

هدي ما یقارب ثالثون ألف مقاتل مسلم ، وتعداد النصارى المتجحفلة معه ما تعداد جیش الم

  .)٦٧(ل مسیحيیقارب تسعة آالف مقات

، وجعلوا سلیمان في مین المقدمة بقیادة زاوي بن زیريانقسم جیش سلیمان إلى قس

  .)٦٨(كانالمؤخرة ومعه جمــــــع من المغـــــــــاربة وطلبوا منه أال یترك مكانة في أي موقف 

جرت المعركة بین الطرفین وعمل البربر خطة وحیلة لتطویق القوات اإلفرنجیة، 

، فاعتقد سلیمان أن الدائرة كانت علیهم من مها فشكل هذا خرقًا لصفوف البربرفانسحبوا أما

ساحة ، فهرب من ر لاللتفات على القوات اإلفرنجیةغیر أن یعلم إنها خطة وحیلة دبرها البرب

، وقد تمكن البربر من إلحاق الهزیمة باالفرنجة وقتل األمیر ولحقه جند المغاربةالمعركة 

، وبذلك خسر  )٦٩(، ولما علم البربر بهزیمة سلیمان بقواته ارتدوا نحو الزهراءارمقند)ارمنجو (

د تنسیق بین مقدمة الجیش ، وكان سبب الخسارة عدم وجو )٧٠(سلیمان والبربر المعركة

، فلو یمان نتیجة جهله بالخطط العسكریةفت مؤخرة الجیش بسبب هروب سل، إذ انكشومؤخرته

، إذ نرى أن البربر على )٧١(ل ألوامرهم لكان النصر حلیفًا لهأنه أدرك حقیقة خطة قواده وامتث

طرهم ، لكن هروب سلیمان اضته قد كبدوا اإلفرنج خسائر كبیرةالرغم من هروب سلیمان بقوا

  .راءلالنسحاب إلى مدینة الزه

، وانسحب البربر من مدینة الزهراء )٧٢(قد انسحب بقواته إلى مدینة شاطبةأما سلیمان ف

، ودخل المهدي والفتى واضح ومن معهما من اإلفرنج إلى قرطبة )٧٣(وتوجهوا نحو الجنوب

  .)٧٤(البیعة لنفسه وجعل الحجابة لواضحوجدد 

، وتمكن البربر ه٤٠٠سنة  التقى معهم في وادي آرهثم مضى المهدي یتعقب البربر و 

، وقتل من من الثأر لخسارتهم في وقعة البقر، وحصل البربر على غنائم كثیرةهذه المرة 

  .)٧٥(اإلفرنج أكثر من ثالثة آالف وغرق منهم في الوادي خلق كثیر

ما عادوا إلى قرطبة كانوا ، أما اإلفرنج فعندلمهدي إلى قرطبة بعد هذه الخسارةعاد ا

لخروج ، ثم طلب المهدي من اإلفرنج ا)٧٦(نوا بالقتل والفتك بكل من یشبه البربر، فأمعغاضبین

، إال أنهم رفضوا ذلك محتجین بالخسائر الفادحة التي تكبدوها معه لقتال البربر مرة أخرى

  .)٧٧(وقرروا العودة إلى بالدهم

واضطر إلى ، إال أنه تراجع خوفًا من مواجهتهمخرج المهدي بمن معه لقتال البربر 

  .)٧٨(حفر خندق حول مدینة قرطبة والتحصن بها



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٥٩ ( 

 

، أسرع إلى معسكر علم بما حققه البربر من انتصاراتأما سلیمان المستعین فلما 

  .)٧٩(بالزحف نحو قرطبة الستعادة الحكمالبربر بمن معه من القوات وبدأ 

   :النتائج

، والتي أصبحت فارغة مما طبیة بالمصاریف التي ال مبرر لهاإثقال كاهل الخزینة القر  -١

 .)٨٠(ل من أهل قرطبة؛ لسد نفقات جیشهاضطر المهدي إلى جمع األموا

دینارین لكل ( ساندة والمبالغ الباهظة والمكلفةتقدیم األموال والمؤن إلى جیوش االفرنج الم -٢

یقدمون للمسلمین )، فبعد أن كان النصارى یوم ومائة دینار لكل أمیر یومیاً جندي في كل 

، انقلب الحال فأصبح المسلمون هم الذین یتوددون لهم ویعطونهم األموال زیة واألموالالج

 . )٨١(ویطلبون مساعدتهم

، وتقدیمها ى بدون أي جهد أو خسارة من قبلهمخسارة مدینة سالم وتسلیمها إلى النصار  -٣

 .)٨٢(لهم على طبق من ذهب مقابل وقوفهم إلى جانب المهدي ضد البربر وسلیمان المستعین

، فقد تأذى أهلها تعرض البالد إلى الدمار والخراب، فمثًال تعرضت سرقسطة إلى األذى -٤

 .)٨٣(وأصابهم الدمار عند قدوم جیش النصارى إلیها في طریقهم لمساندة المهدي

تعرض المسلمون إلى االنتهاكات یندى لها الجبین من قبل القوات النصرانیة من دون أن  -٥

، حتى وأن كانت في األعراض، فعلى المحاسبة طبقًا لبنود االتفاق أویتعرضوا إلى المسائلة 

، شخاص إلى االعتداء من قبل العلوج، فقد أخذها أحدهمسبیل المثال تعرضت بنت أحد األ

، فلم ینصفه ولم یحرك ساكنًا ومنعه في جمیلة فرفع شكواه إلى الفتى واضحوكانت حسنة 

، وبذلك خسر ماله ها اخذ منه العلوج المال وقتلوهءالكالم عن هذا األمر، ولما حاول افتدا

 ، ومن هذه الحوادث وأشكالها كثیر، وهذه من نتائج االستعانة بالقوى األجنبیة)٨٤(ونفسه وابنته

 .وتمكینها من دخول بالد المسلمین

علنًا دون أن ینكره  )(استخفاف النصارى بأهل قرطبة وتعرضهم بالسب لرسول اهللا  - ٦

 .)٨٥(أحد علیهم

ا إ ا  دة ::   

، غیر عالم بما كان یخبأ له ى قرطبة انغمس في ملذاته وشهواتهبعد عودة المهدي إل

، فلقد اتحدت جهود الفتیان العامریین من وما تحاك له في الخفاء من مؤامرةالقدر من مصیر 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٦٠ ( 

 

وٕاعادة  اإلطاحة بالمهدي، للعمل على هود الفتى واضحعنبر وخیران) مع جالصقالبة (

  .)٨٦(الخالفة إلى هشام المؤید

ي طلبًا لألمان معلنین له ، فراسلوا المهدلفتیان من أتباع سلیمان المستعینوكان هذان ا

، فقد كانا فوافق على ذلك محسنًا الظن بهما ،با منه أن یسمح لهما بدخول قرطبة، وطلالطاعة

بهشام المؤید أوًال وبابن ؛ لما عمله قدًا على المهديإذ كانا یحمالن حیظهران عكس ما یبطنان 

  .)٨٧(عامر (شنجول) ثانیًا وأخذه البیعة لنفسه

، وقد اجتمع )٨٨(وكثرة األخطاء التي كان یقع فیها؛ لتصرفاته أما واضح فقد نقم علیه

السیطرة علیه وقبضوا  ه في القصر، وتمكنوا من٤٠٠هؤالء في التاسع من ذي الحجة سنة 

، واجلسوا هشام المؤید على كرسي الخالفة وجيء بالمهدي بین یدیه فذكروا علیه المهديعلى 

، وبذلك عاد هشام المؤید إلى طع رأسه والقي جسده من على السطحثم قتل وق )٨٩(ذنوبه

والسیما ، )٩٠(الخالفة وتم تجدید البیعة له وعین الفتى واضح الذي تولى تدبیر األمور حاجبًا له

  .، وهو بحاجة لمن یدبر له األمور لخلیفة كان ضعیف الشخصیةوأن هذا ا

 :رامة ا  ن دة:   

األوضاع وحدوث االنفراج  لم تؤد عودة هشام المؤید إلى الخالفة إلى استتباب

، لیمان المستعین هذا الوضع الجدید، فلقد رفض الجانب المقابل المتمثل بالبربر وسالسیاسي

، وقد دعا هشام المؤید البربر إلى الطاعة فرفضوا الخالفةواالعتراف بعودة هشام المؤید إلى 

  .)٩١(وأعلنوا تمسكهم بخلیفتهم سلیمان المستعین

 ،عین لم یكن حبًا به وٕاخالصًا لهوعلى مایبدو أن البربر بإصرارهم على سلیمان المست

  .)٩٢(السابق في عهد المهدي ، لما فعلوه بهم فيوٕانما لكراهیتهم ألهل قرطبة

ارباض قرطبة  ، وتعرضت)٩٣(ظل البربر وسلیمان یجوبون البالد نهبًا وتخریبًا ودماراً 

، فضج أهل قرطبة ألفعالهم هذه وامتألت نفوسهم حقدًا على البربر ورغبوا إلى النهب والتخریب

في االنتقام منهم والخالص من شرهم وقد تمكن البربر من السیــــــطرة على منــــــاطق عدة 

طق لهم بالطاعة وبخالفة ، واعترفت هذه المنا)٩٦(والجزیرة الخضراء )٩٥(ومالقة )٩٤(كجیــــــان

  .)٩٧(المستعین

  

  



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٦١ ( 

 

   :التسابق في طلب االستعانة  - أ

، فاتجهوا إلى الحصول على مساندة ومعونة خارجیةحاول سلیمان المستعین والبربر 

، من اجل تحقیق مصالحهم الشخصیة وٕاشباع رغبتهم غرسیه أمیر قشتالة للمرة الثانیةشانجة 

مباالة للمصلحة العلیا في النفوذ والسلطان من دون أدنى اعتبارات دینیة أو أخالقیة ومن دون 

ن النظر إلى ما ، وٕانما كان جل اهتمامهم بمصالحهم الذاتیة دو م في األندلسلدولة اإلسال

  .)٩٨(سیؤول إلیه األمر، وما سوف یخسره المسلمون

، وطلبوا منه المساعدة بشكل ان المستعین والبربر أمیر قشتالةوبالفعل راسل سلیم

لیمه الحصون التي افتتحها الخلیفة الحكم المستنصر رسمي عارضین علیه التنازل له وتس

 ، مقابل)٩٩(أبي عامر وابنه عبد الملك المظفر، والحاجب المنصور محمد بن ه)٣٦٦-٣٥٠(

-٣٦٦طبة، وخلع الخلیفة هشام المؤید (أن یقدم لهم المساعدة في استعادة السیطرة على قر 

  .)١٠٠(ه)٤٠٣

أنه  )١٠١(، فیذكر ابن األثیر:لموقف لصالحهشتالة استغالل هذا احاول شانجة أمیر ق

، البربر، طالبًا منه تسلیم الحصونأرسل إلى المؤید یعلمه بما طلب منه سلیمان المستعین و 

تاجونه من مساندة  وقد ذكرها له وأن لم یفعل ذلك فأنه سوف یقوم بإمداد سلیمان والبربر بما یح

  .ویكون ندًا له

، ذاكرًا ابن خلدون: أن ي شكل آخریذكران الخبر ف )١٠٢(بینما ابن خلدون والمقري

بعد أن علموا بمساعي سلیمان ( واضح هم الذین أرسلوا إلى شانجة الخلیفة هشام المؤید والفتى

یتنازلوا له عما  المستعین والبربر لدیه) یطلبون منه عدم مساندة سلیمان المستعین مقابل أن

  .یرید من الحصون

، أنه ال مناص من القبول بشروط ملك قشتالة بعد أن والفتى واضحرأى هشام المؤید 

فأرسل  )١٠٣(التحالف معه ضدهمو استشاروا أهل قرطبة خوفًا من أن یقوم شانجة بإنجاد سلیمان 

، وفدًا إلى قرطبة إلجراء المكاتبة في تسلیم ما اشترط علیهم تسلیمه له من شانجةملك قشتالة 

، وقرأت على والقضاء وتم كتابة وثیقة التسلیملس من الفقهاء حصون، فتم في قرطبة عقد مج

، ، وقد شهد على ذلك كل من حضر)١٠٤(الناس في حضـــور الخلیفة هشام المؤید وواضح

وبهذا حصل ملك قشتالة على جمیع الحصون التي تم االستیالء علیها في عهد الخلیفة الحكم 

وهي ، )١٠٥(ه عبد الملك المظفرامر وابنه) والحاجب محمد بن أبي ع٣٦٦- ٣٥٠المستنصر (
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جهد  ، وبذلك حصل أمیر قشتالة على هذه المناطق من دون)١٠٦(ما یزید على مائتین حصن

، وحصل على ما لو حاولوا وبذلوا سنوات عدة فأنه لن أو خسارة جندي واحد من جیشه

فهاء لم وبسفاهة السیستطیع الحصول علیها، وبذلك ذهبت جهود السابقین هباًء منثورًا بخطة ق

 ، فخسرت األندلس خط دفاعها األول وتركت حدودهامن اجل الحصول على ملك زائل

  .)١٠٧(الشمالیة مفتوحة لغزوات النصارى

فقد ، اإلفرنج)مساعدة النصارى (ل على أما بالنسبة للبربر فأنهم لما یأسوا من الحصو 

، ناطق المحیطة بها یمینًا وشماالً ، وبدأوا یغیرون على المه٤٠١قرروا محاصرة قرطبة سنة 

اضح مما اجبر الخلیفة هشام المؤید والفتى و  )١٠٨(فخربوا البالد والحقوا بها الدمار والتخریب

  .)١٠٩(إلى عمل خندق أمام سور قرطبة؛ لحمایتها من هجمات البربر

، فأخذ یكاتب سلیمان یواجه وضع صعب وحالة میؤوس منها شعر الفتى واضح بأن

 علیه بمنازلة قرطبة بعد أن یخرج منها فارًا إلى الثغر ولما علم الخلیفة والجند بأمرهویشیر 

  .)١١٠(قبضوا علیه وقتلوه ونهبت أمواله

، والتمس هشام المؤید )١١١(ارهم لقرطبة وضیقوا علیها الخناقاستمر البربر في حص

بسبب عجزهم عن ذلك  ؛هؤالء اعتذروا عن تقدیم المساعدةالمساعدة من أهل الثغور إال إن 

ملك قشتالة أو التفاوض مع وقد نصحوا الخلیفة هشام المؤید وأتباعه أما بطلب المساعدة من 

  .)١١٢(البربر

، بأن أرسلوا إلى ه بأسم الخلیفة هشام المؤید٤٠٣ة بذل أهل قرطبة محاولة سن

د على أن یكون ولیًا سلیمان كتابًا یدعونه فیه إلى إخماد الفتنة واالعتراف بخالفة هشام المؤی

، ولما وصل الكتاب إلى سلیمان رفض هذا المقترح دبر أمره والقائم بأعباء الخالفةلعهده وم

أما هشام فال یستحق أنا هو أمیر المؤمنین و العتراف بخالفة هشام المؤید وقال: (رافضًا ا

...  امًا قطما بایعت هش(:ذلك) وأیده في ذلك أصحابه البربر، وقام بتمزیق الكتاب وقال

  .)١١٣()وبایعني هو طائعًا غیر مكره

، وجرت مناوشات بین الطرفین تأذى فیها الطرفین إال أنه اشتد األمر على أهل قرطبة

، فخرج القاضي ابن ذكوان مع جماعة من ألمانفي النهایة اضطر أهل قرطبة إلى طلب ا

ه ٤٠٣فدخلها سلیمان والبربر سنة الفقهاء وطلبوا األمان للمدینة من سلیمان فأجابهم إلى ذلك 

  .)١١٤(یخ وامرأة وارتكبوا أبشع الجرائم، ولم یفرقوا بین طفل وشوقتل البربر العدید من سكانها
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أما هشام المؤید فقد عاتبه سلیمان ووبخه على نقضه عهده له بعد تنازله أول مرة عن 

لثانیة وتلقب ان خلیفة للمرة ا، وخلع نفسه فأصبح سلیمفة فأجبره هذه المرة على التنازلالخال

یذكر أنه  )١١٦(في مصیر هشام المؤید فابن األثیر، وتختلف الروایات )١١٥(باأللقاب السلطانیة

، وقد هلك بعد  دخول سلیمان إلى قرطبة یذكر أنه)١١٧(وابن الخطیب خرج إلى شرق األندلس

  ه.٤٠٣سنة قتله محمد بن سلیمان ابن الخلیفة الجدید خنقًا دون علم والده 

ا:                       

  :الصراع بین المهدي والمستعین

إعطاء فرصة جدیدة للقوات االسبانیة لألخذ بثأرها من المسلمین فلقد قتل النصارى 

قشتالة فرصة ذهبیة في دخول من أهل قرطبة أكثر من ثالثین ألف شخص كما ومنحت ملك 

أرض األندلس ولقد خسر المسلمون العدید من ، ووضع قاعدة عسكریة لجیشه في قرطبة

  .القوات األندلسیة األئمة العلماء ذهبوا ضحیة من جراء هذا الصراع، كما انهارت

  :استعانة المهدي باألسبان

، والتي أصبحت فارغة مما طبیة بالمصاریف التي ال مبرر لهاإثقال كاهل الخزینة القر 

؛ لسد نفقات جیشه وتقدیم األموال والمؤن إلى قرطبةدي إلى جمع األموال من أهل اضطر المه

یوم ومائة دینار دینارین لكل جندي في كل ندة والمبالغ الباهظة والمكلفة (المسا اإلفرنججیوش 

، انقلب الحال یقدمون للمسلمین الجزیة واألموال)، فبعد أن كان النصارى لكل أمیر یومیاً 

  .یعطونهم األموال ویطلبون مساعدتهمفأصبح المسلمون هم الذین یتوددون لهم و 

، وتقدیمها ى بدون أي جهد أو خسارة من قبلهمخسارة مدینة سالم وتسلیمها إلى النصار 

  .لهم على طبق من ذهب مقابل وقوفهم إلى جانب المهدي ضد البربر وسلیمان المستعین

تأذى ، فقد البالد إلى الدمار والخراب، فمثًال تعرضت سرقسطة إلى األذى تعرضت

أهلها وأصابهم الدمار عند قدوم جیش النصارى إلیها في طریقهم لمساندة المهدي ولم یقف 

عند ذلك فقد تعرض المسلمون إلى االنتهاكات یندى لها الجبین من قبل القوات  األمر

، حتى وأن كانت أو المحاسبة طبقًا لبنود االتفاقالنصرانیة من دون أن یتعرضوا إلى المسائلة 

شخاص إلى االعتداء من قبل العلوج، عراض، فعلى سبیل المثال تعرضت بنت أحد األفي األ

، وكانت حسنة جمیلة فرفع شكواه إلى الفتى واضح ، فلم ینصفه ولم یحرك فقد أخذها أحدهم

، ءها اخذ منه العلوج المال وقتلوهساكنًا ومنعه في الكالم عن هذا األمر، ولما حاول افتدا
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، وهذه من نتائج االستعانة ه ومن هذه الحوادث وأشكالها كثیرفسه وابنتوبذلك خسر ماله ون

  .المسلمینبالقوى األجنبیة وتمكینها من دخول بالد 

علنًا دون أن ینكره  )(استخفاف النصارى بأهل قرطبة وتعرضهم بالسب لرسول اهللا 

  .أحد علیهم

:اا   

 ، تولى الحجابة بعد والدهعبدالملك بن محمد بن أبي عامر ، أبو مروان المظفر باهللالحاجب عبدالملك) ١(

احمد بن یحیى بن احمد ، ه، الضبي٣٩٩ودامت حجابته إلى وفاته سنة  ه وكانت أیامه أیام سعد ٣٢٩سنة 

( دار الكتب ١ط روحیة السویفي، ، تح:في تاریخ رجال األندلس، بغیة الملتمس)، هـ٥٩٩بن عمیره (ت

 ه)،٦٥٨؛ ابن االبار، أبو عبد اهللا بن محــمد بن عبید القضاعي (ت٣٢٦صم)،١٩٩٧، ، بیروتالعلمیة

أبو ، عذاري؛ ابن ٢٧٠، ص١جم) ١٩٦٣، القاهرة ، ، (الشركة العربیة١تح: حسین مؤنس، ط، الحلة السیراء

، المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تح: لیفي بروفنسالالبیان  )، هـ٧١٢العباس محمد بن احمد (ت

 .٣، ص٣ج م)١٩٨٣، (دار الثقافة، بیروت٢ط

: هو عبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر الملقب بالناصر، ویعرف بشنجول الحاجب عبدالرحمن شنجول )٢(

ه، الضبي، بغیة ٣٩٩هشام سنة  محمد بن ، توفي مقتوًال على یدى جده من قبل أمه شانجه النصرانينسبة إل

 .٣٨، ص٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٢٧٠، ص١حلة السیراء، ج؛ ابن االبار، ال٣١٠- ٣٠٩الملتمس، ص

  )، االكتفاء في أخبار الخلفاء،هـ٥٧٦ت بعد ( أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزي ،ابن الكردبوس )٣(

 بطرس،  ،لبستاني؛ ا٦٧صم) ١٩٧١،(معهد الدراسات اإلسالمیة، مدرید د.ط  ،تح: احمد مختار العبادي

 .٥ص م)١٩٨٧(دار مارون،المكان، د.ط معارك العرب في األندلس،

، ولي الخالفة عبد الجبار بن عبدالرحمن الناصر، كنیته أبو الولید ولقبه المهدي محمد بن هشام بن )٤(

أبو ، ه، الحمیدي٤٠٠، والثانیة بعد سلیمان بن الحكم، قتل سنة  ه٣٩٩مرتین یوم خلع هشام المؤید سنة 

في تاریخ علماء األندلس، تح: جذوة المقتبس  )هـ٧١٠هللا بن عبد المنـعم (ت بعد محمد بن عبد اعبد اهللا 

؛ ابن ٢٤ص ،غیة الملتمس، ب؛ الضبي٢٢، صم)١٩٩٧، بیروت ،(دار الكتب العلمیة١روحیة السویفي، ط

ید بن احمد أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سع، ؛ لسان الدین ابن الخطیب٥٠، ص٣ج ،عذاري، البیان

ل االحتالم من ملوك اإلسالم ، تح: سید كسروي حسن، أعمال األعالم فیمن بویع قب)، هـ٧٧٦السلماني (ت

  .١٠٩- ١٠٢، ص٢، جم)٢٠٠٣، (دار الكتب العلمیة، بیروت١ط

 .١٠٣، ص٢؛ لسان الدین ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ج٥١، ص٣)ابن عذاري ، البیان ، ج٥(

(دار الثقافة، ١في محاسن أهل الجزیرة، ط الذخیرة هـ )، ٥٤٢أبو الحسن علي الشنتبریني (ت، ابن بسام )٦(

المغرب في )، هـ٦٨٥علي بن موسى المغربي(ت، ؛ ابن سعید١٢٦- ١٢٥، ص١، مج١، قم)١٩٧٩، بیروت

، ، البیان؛ ابن عذاري٢١٣، ص١ج)١٩٥٥، ( دار المعارف، القاهرة ٣، طتح: شوقي ضیف، حلى المغرب



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٦٥ ( 

 

، (مكتبة الخانجي، ٣في األندلس ، طدولة اإلسالم ؛ عنان ، محمد عبداهللا ، دولة االسالم ٣٣-٣١ص ،٣ج

لیث مسعود،  ؛ جاسم،٥٦٥، صالقسم الثاني –عصر األول، الالقسم الثاني –، العصر األولم) ١٩٦٠،القاهرة

 .٣٥، صم)١٩٨٨(دار الوفاء، القاهرة،١،طابن عبد البر وجهوده في التاریخ

أبي الحسن علي بن  ،؛ ابن االثیر٢٤؛ الضبي، بغیة الملتمس، ص٢٢الحمیدي، جذوة المقتبس، ص )٧(

، عمر عبد السالم تدمري، ط، (دار الكتاب، بیروت: ، تحالكامل في التاریخ )،هـ٦٣٠(تمحمد الجزري

شمس الدین محمد بن احمد  ،؛ الذهبي٦٠، ٥٥، ص٣؛ ابن عذاري، البیان، ج٣٧٠، ص٧جم)١٩٩٧

؛ لسان ١٢٨- ١٢٧ص، ١٧ج م) ١٩٨٥،القاهرة ،( موسوعة الرسالة٣ط ،سیر اعالم النبالء )،ه٨٤٧(ت

 العبرهـ )،٨٠٨عبد الرحمن المغربي (ت، ؛ ابن خلدون١٠٤ص، ٢ج اعمال االعالم ، ،الدین ابن الخطیب

د.ط،  ،األكبرمن عاصرهم من ذوي السلطان العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر و 

 .١٤٩، ص٤، جم)١٩٧٩(مؤسسة جمال، بیروت،

 .٦٤٢، صالقسم الثاني –العصر األول، عنان، دولة االسالم )٨(

  .١٠٥، ص٢،  جاعمال االعالم ،لسان الدین ابن الخطیب )٩(

قصة األندلس راغب،  ،؛ السرجاني٦٤٣-٦٤٢، صالقسم الثاني –، العصر األولعنان، دولة االسالم )١٠(

 .٢٩٤، ص١جم)٢٠١١القاهرة،  ،(مؤسسة اقرأ١الفتح إلى السقوط، طمن 

 .١٢٩، ص١٧، جاعالم النبالء ، سیرالذهبي )١١(

 .١٥٠، ص٤، جابن خلدون، العبر )١٢(

 .٢٩٤، ص١، ج؛ السرجاني، قصة االندلس١٥٠، ص٤ابن خلدون ، العبر، ج )١٣(

 .٦٤٥، صالقسم الثاني –العصر األول؛ عنان، دولة االسالم، ٧٨، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )١٤(

 .٨١، ص٣، جابن عذاري، البیان )١٥(

؛ ابن االثیر، الكامل في التاریخ، ٢٤؛ الضبي، بغیة الملتمس، ص٢٢الحمیدي، جذوة المقتبس، ص )١٦(

 تح: ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب )، هـ٦٤٧( ت عبد الواحد، ؛ المراكشي٣٧١-٣٧٠، ص٧ج

 .٧٨، ص٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٣٩ص م)٢٠٠٦، (المكتبة العصریة، بیروت١ط صالح الدین الهواري،

(دار ١تاریخ المسلمین في األندلس، ط ، محمد سهیل،؛ طقوش٧٩- ٧٨، ص٣) ابن عذاري، البیان، ج١٧(

 .٦٤٥، صالقسم الثاني –؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٣٩٨، صم)٢٠٠٥، النفائس، بیروت

؛ ٣٩كشي، المعجب، ص؛ المرا٢٤، ص؛ الضبي، بغیة الملتمس٢٢المقتبس، ص ) الحمیدي، جذوة١٨(

 .١٠٧،ص٢ج ،اعمال االعالم ،لسان الدین ابن الخطیب

 .٨٤، ٥١، ص٣، ج؛ ابن عذاري، البیان١٠٧، ص٢اعمال االعالم، ج ،لسان الدین ابن الخطیب )١٩(

 .٤٠٠، صطقوش، تاریخ المسلمین )٢٠(

 .٢٩٥، ص١ج ،السرجاني، قصة االندلس )٢١(
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، ٧الكامل في التاریخ، ج ،؛ ابن االثیر ٤٠ص؛ المراكشي، المعجب ،٢٢، ص، جذوة المقتبسالحمیدي )٢٢(

؛ ١٠٧، ص٢ج اعمال االعالم ،؛ لسان الدین ابن الخطیب٨٦، ٥١ص ،٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٣٧١ص

 .١٥٠، ص٤، جابن خلدون، العبر

 .١٠٧، ص٢،  جماعمال االعال ،لسان الدین ابن الخطیب )٢٣(

 .٨٦، ص٣، البیان، جابن عذاري )٢٤(

ًال عن المؤرخ ابراهیم بن ویذكره هنا بأسم ابن مامه النصراني نق( ٨٦، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٢٥(

 ).القاسم

 .٩٠، محنة العرب في االندلس، ص.؛ حومد٨٦، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٢٦(

 محنة العرب في األندلس، اسعد، ،د، حوملحدود الشمالیةالعامریین وقائد اوهو أحد الفتیان  )٢٧(

 .٩٠، ص م)١٩٨٨(المؤسسة العربیة للنشر،بیروت،٢ط

 .٤٠١، ص؛ طقوش ، تاریخ المسلمین٩٠حومد، محنة العرب، ص )٢٨(

 .٨٦، ص٣، جابن عذاري، البیان )٢٩(

م، ، دولة االسالعنان؛ ٩٠؛ حومد، محنة العرب في األندلس، ص٨٦، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٣٠(

 .٦٤٦، صالقسم الثاني –العصر األول

 .٨٦، ص٣، جابن عذاري، البیان )٣١(

 .٨٧-٨٦، ص٣، جابن عذاري، البیان )٣٢(

 .شرنبة: لم اعثر لها على ترجمة )٣٣(

 .قلعة عبد السالم: لم أعثر لها على ترجمة )٣٤(

؛ حومد، محنة العرب ١٠٧، ص٢، جاالعالم؛ ابن الخطیب، اعمال ٨٧، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٣٥(

  .٦٤٦، صالقسم الثاني –؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٩٠في االندلس، ص

 .٦٤٦، صالقسم الثاني –؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٨٧، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٣٦(

 .٤٠٠، صطقوش، تاریخ المسلمین )٣٧(

 .٨٨، ٨٧ص، ٣، جابن عذاري، البیان )٣٨(

؛ عنان، دولة االسالم، العصر ٤٠١؛ طقوش، تاریخ المسلمین، ص١٥٠، ص٤ابن خلدون، العبر، ج )٣٩(

 .٦٤٧-٦٤٦، صالقسم الثاني –األول

 .٤٣، ص١، مج١، قالذخیرة )٤٠(

 .١٠٧، ص٢، ج؛ اعمال االعالم٥١، ص٣ج ،البیان )٤١(

 .٤٠٩ص م)٢٠٠٤،، القاهرةاألسرةتبة د.ط(مك ،مؤنس، حسین، معالم تاریخ االندلس )٤٢(

؛ عنان، دولة االسالم، العصر ٤٠١طقوش، تاریخ المسلمین، ص ؛٩١، ص٣، جابن عذاري، البیان )٤٣(

 .٦٤٧، صالقسم الثاني –األول



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٦٧ ( 

 

، قاضي الجماعة في بداهللا بن هرثمة بن ذكوان االمويالقاضي ابن ذكوان: أبو العباس أحمد بن ع )٤٤(

، بدالملك المظفر وعبدالرحمن شنجولن أبي عامر وأستمر قاضیًا في عهد عقرطبة والة القضاء المنصور ب

أبو  ،ه، ودفن بمقبرة بني العباس، القاضي عیاض٤٢٣الفتنة نفي إلى المریة ثم وهران، توفي سنة  ولما قامت

فة أعالم مذهب مالك، لمعر ) ترتیب المدارك وتقریب المسالك هـ٥٤٤الفضل عیاض بن موسى الیحصبي (ت

؛ ابن بشكوال ١٤٦، ١١٢، ١١١، ص٧، ج، د.ت) (دار مكتبة الحیاة، بیروت ، د.طاحمد بكیر محمود تح:

: سعید الصلة في تاریخ علماء األندلس، تحكتاب  هـ )،٥٧٨أبو القـاسم خلف بن عبد الملك بم مسعود( ت

عبد اهللا بن  ، الشیخ أبو الحسن بن؛ النباهي٤٣- ٤٢، ص١مج٢٠٠٣ ، بیروت،(المكتبة العصریة١احمد، ط

، ٥(المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا )، ط)، تاریخ قضاة االندلس هـ٧٩٣الحسن النباهي المالقي (ت

 .١١٢، صم)١٩٨٣(دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت ، 

لسان الدین ابن  ؛١٢٩، ص١٧، ج؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء٨٩، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٤٥(

 .١٠٧، ص٢، جاالعالم الخطیب، اعمال

؛ ١٥١، ص٤، ج؛ ابن خلدون، العبر١٠٧، ص٢لسان الدین  ابن الخطیب، اعمال االعالم، ج )٤٦(

نفح الطیب من غص األندلس الرطیب، تح: ) نفح الطیب هـ١٠٤١احمد بن محمد التلمساني (ت المقري،

 .٤٢٨، ص١، جم)١٩٨٦، ادر، بیروت( دار ص ، د.طإحسان عباس

 .١٢٩، ص١٧، ج؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء٨٩، ص٣، البیان، جابن عذاري )٤٧(

؛لسان الدین ابن ١٢٩، ص١٧؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج٣٦، ص١، مج١، ق، الذخیرةبسام ابن)٤٨(

 .٩، صندلسي، ابن حزم اال؛ االفغاني١٠٧، ص٢الخطیب، اعمال االعالم، ج

، دولة ؛ عنان٤٠٤-٤٠٣تاریخ المسلمین، ص؛ طقوش، ٩١-٩٠، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٤٩(

 .٦٤٧، صالقسم الثاني –، العصر األولاالسالم

؛ لسان الدین  ابن الخطیب ، ٥١، ص٣؛ ابن عذاري ، البیان ، ج٣٧١، ص٧ابن االثیر ، الكامل ، ج )٥٠(

 .١٠٧، ص٢اعمال االعالم ، ج

؛ عنان، دولة االسالم، ٤٠٤-٤٠٣تاریخ المسلمین ، ص، ؛ طقوش٩١، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٥١(

 .٦٤٧، صالقسم الثاني –العصر األول

 .١٥٠، ٤، ج؛ ابن خلدون، العبر٢٥؛ الضبي، بغیة الملتمس، ص٢٢الحمیدي، جذوة المقتبس، ص )٥٢(

 .٤٤، ص١، مج١، قالذخیرة )٥٣(

 .٤٠٩، صمعالم تاریخ المغرب واالندلس، مؤنس )٥٤(

؛ عنان، دولة االسالم، العصر ٤٠٢ش، تاریخ المسلمین، ص؛ طقو ٩٣، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٥٥(

 .٦٤٧، صالقسم الثاني –األول

، تاریخ المسلمین، ؛ طقوش٩١؛ حومد، محنة العرب في االندلس، ص٩٣، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٥٦(

 .٦٤٨- ٦٤٧، صالقسم الثاني –عنان، دولة االسالم، العصر األول؛ ٤٠٢ص



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٦٨ ( 

 

؛ ٩٣، ص٣؛ ابن عذاري، البیان، ج٢٥؛ الضبي، بغیة الملتمس، ص٢٢، صالحمیدي، جذوة المقتبس )٥٧(

 .٤٢٨، ص١، ج؛ المقري، نفح الطیب١٥١، ص٤ابن خلدون، العبر، ج

؛ ٩٣، ص٣؛ ابن عذاري، البیان، ج٤٠؛ المراكشي، المعجب، ص٢٢الحمیدي، جذوة المقتبس، ص )٥٨(

 .١٥١، ص٤، جابن خلدون، العبر

 .٤٠٣ص ،طقوش، تاریخ المسلمین )٥٩(

 .٩١، صحومد، محنة العرب في االندلس )٦٠(

 .٤٠٣، ص؛ طقوش، تاریخ المسلمین٩١حومد، محنة العرب في االندلس، ص )٦١(

، تاریخ المسلمین، ؛ طقوش٩١ومد، محنة العرب في االندلس، ص؛ ح٩٤، ص٣، جابن عذاري، البیان )٦٢(

 .٤٠٣ص

  .٩٤، ص٣، جابن عذاري، البیان )٦٣(

 .٩٤، ص٣، جالبیان ابن عذاري، )٦٤(

 .١٧٥، ص٢، جحلة على بعد أربع فراسخ من قرطبة، دوزي، المسلمون في االندلسوهي م )٦٥(

، ٧، ج؛ ابن االثیر، الكامل٢٥، بغیة الملتمس، ص؛ الضبي٢٢، صالحمیدي، جذوة المقتبس )٦٦(

؛ ابن ٢٨٤ص، ١٧؛ الذهبي، سیر اعالم النبالء، ج٩٥-٩٤، ص٣؛ ابن عذاري ، البیان، ج٣٧٢- ٣٧١ص

 .٤٢٨، ص١، ج؛ المقري، نفح الطیب١٥١، ص٤خلدون، العبر، ج

 .٩٦، ص٣، جابن عذاري، البیان )٦٧(

 د.ط ترجمة حسن حبشي، ،في األندلس، رینهرت، المسلمون ؛ دوزي٩٤ص، ٣، جابن عذاري، البیان )٦٨(

 .١٧٥، ص٢، ج م)١٩٩٤،مصر ،(الهیئة المصریة للكتاب

ن قرطبة ستة امیال ه وهي تبعد ع٣٢٥بناها الخلیفة عبدالرحمن الناصر سنة  : مدینةمدینة الزهراء )٦٩(

معجم )، هـ٦٢٦، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي (توهي غرب قرطبة، یاقوت الحموي

، أبو عبد اهللا محمد بن محـــمد بن ؛ االدریسي١٦١، ص٣، جم)١٩٩٥، ( دار صادر، بیروت ٣، طالبلدان

، ( عالم الكتب، بیروت١في اختراق اآلفاق، طنزهة المشتاق ،  هـ )٥٦٠اهللا بن إدریس الحموي (  عبد

هـ )، ٧١٠أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنـعم (ت بعد ، میري؛ الح٥٧٩، ص٢، جه) ١٤٠٩

،  م)١٩٨٠، ، تح: إحسان عباس ، د.ط( مؤسسة ناصر للثقافة ، بیروت الروض المعطار في خبر االقطار

  .٢٩٥ص

؛ ابن ٤٠؛ المراكشي، المعجب، ص٤٥، ص١، مج١ن بسام ، ق؛ اب٢٢، ص، جذوة المقتبسالحمیدي )٧٠(

؛ لسان الدین  ابن الخطیب، اعمال ٩٥-٩٤ص ،٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٣٧٢، ص٧ثیر، الكامل، جاال

 . ١٥١، ص٤، جابن خلدون، العبر ؛١٠٨، ص٢االعالم، ج

، ؛ دوزي١٠٨، ص٢، اعمال االعالم ، ج؛ لسان الدین ابن الخطیب٣٧٢، ص٧كامل، ج، الابن االثیر )٧١(

  .١٧٦، ص٢، جالمسلمون في االندلس



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٦٩ ( 

 

، ٣شاطبة: مدینة شرق االندلس وشرق قرطبة، وهي مدینة كبیرة، یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٧٢(

 ، بیروت،د.ط(دار صادر ،وأخبار العباد آثار البالد )، ه٦٨٢زكریا بن محمد (ت، ؛ القزویني٣٠٩ص

على أسماء األمكنة  )، مراصد االطالعهـ٧٣٩صفي الدین عبد المؤمن(ت ،؛ ابن عبد الحق٥٣٩، صد.ت)

 .٧٧٤، ص٢، ج ه)١٤٨٢، (دار الجیل، بیروت١والبقاع، ط

م، ؛عنان، دولة االسال٩٢؛ حومد، محنة العرب في االندلس، ص٩٥، ص٣، جابن عذاري، البیان )٧٣(

 .٦٤٨، صالقسم الثاني –العصر األول

)، مسالك  ه٧٤٩احمد بن یحیى بن فیصل (تابن فضل العمري،  ؛٣٧٢، ص٧، جابن االثیر، الكامل )٧٤(

 .٤٨٧، ص٢٤،ج ه) ١٤٢٣، (المجمع الثقافي،أبو ظبي١مصار، طفي ممالك األاالبصار 

، ٢، جدوزي، المسلمون في االندلس؛ ٩٨، ص٣؛ ابن عذاري، البیان، ج ٤٠اكشي ، المعجب ، ص)المر ٧٥(

 .١٧٦ص

 .١٧٦، ص٢، جدوزي، المسلمون في االندلس )٧٦(

 .١٧٦، ص٢؛ دوزي ، المسلمون في االندلس ، ج٩٩، ص٣ابن عذاري ، البیان ، ج )٧٧(

 .١٠٩، ص٢؛ لسان الدین  ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ج٩٩، ص٣ابن عذاري ، البیان ، ج )٧٨(

 .٩٢، صالعرب في االندلسحومد، محنة  )٧٩(

 .٩٩، ص٣، جابن عذاري، البیان )٨٠(

، تاریخ المسلمین، ش؛ طقو ٩١، ص؛ حومد، محنة العرب في االندلس٩٤، ص٣ج ،ابن عذاري، البیان )٨١(

 .٦٤٨، صالقسم الثاني –؛ عنان، دولة االسالم، العصر األول٤٠٣ص

 .٩٤، ص٣، جابن عذاري، البیان )٨٢(

 .٩٤، ص٣، جالبیانابن عذاري،  )٨٣(

 .٩٧، ص٣، جابن عذاري، البیان )٨٤(

 .٩٨، ص٣، جابن عذاري، البیان )٨٥(

؛ ٣٧٢، ص٧ر، الكامل ، ج؛ ابن االثی٤٠المراكشي، المعجب، ص ؛٢٢الحمیدي ، جذوة المقتبس، ص )٨٦(

 ؛ابن١١٠، ص٢ال االعالم ، ج؛ لسان الدین  ابن الخطیب ، اعم٩٧-٩٦، ص٣، البیان ، جابن عذاري

 .١٥١، ص٤، جخلدون، العبر

 .٩٧، ص٣، جابن عذاري، البیان ؛٤٥، ص١، مج١، قابن بسام، الذخیرة )٨٧(

 .٦٤٩، صالقسم الثاني –، العصر األولعنان ، دولة االسالم ؛٤٠٤، صطقوش، تاریخ المسلمین )٨٨(

المعجب،  ؛ المراكشي،٣٧٢، ص٧؛ ابن االثیر، الكامل، ج٤٥، ص١، مج١خیرة ، ق، الذابن بسام )٨٩(

 .١٠١-١٠٠، ص٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٤٠ص

ب، ، المعج؛ المراكشي٣٧٢، ص٧؛ ابن االثیر، الكامل، ج٤٥، ص١، مج١خیرة ، ق، الذابن بسام )٩٠(

 .١٥١، ص٤، ج؛ ابن خلدون، العبر٤٠ص

 .١٠١- ١٠٠، ص٣، ج؛ ابن عذاري، البیان٥٨-٥٧، ص٨ابن االثیر، الكامل، ج )٩١(



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

 

 )٧٠ ( 

 

 .٨١، ص٣، جالبیانابن عذاري،  )٩٢(

 .١١٠، ص٢، جلسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعالم ؛٤٠، صالمراكشي، المعجب )٩٣(

، وهي مدینة ینها وبین قرطبة سبعة عشر فرسخاً جیان : مدینة واسعة باالندلس، تتصل بكورة البیرة ب )٩٤(

 ، أبو الفداء،عد حصار طویلعلیها النصارى إال ب، لم یسیطر ب وحصانة ومن أعمالها مدینة بسطةذات خص

 ،(دار الطباعة السلطانیة د.ط ،)، تقویم البلدانهـ٧٣٢عماد الدین إسماعیل بن محمد صاحب حماه( ت 

 .٣٦٤، ص١، ج؛ ابن عبد الحق، مراصد االطالع١٧٧ص م) ١٨٣٠، اریسب

تبعد عن شذونة  البحر، ولها سور من صخور لكورة ریة مدینة على شاطئ البحر مالقة : مدینة تابعة )٩٥(

(المجلس األعلى  د.ط ،اختصار اقتباس األنوار ) ه٢٨٠(ت أبي محمد بن الخراط، عشرون میًال، االشبیلي

اب الروض المعطار في منتخبة من كت ، شبة جزیرة االندلس، الحمیري١٦٠، صد.ت) ،،ال مكانلألبحاث

 .١٧٩- ١٧٧، ص م)١٩٨٨، بیروت ، ( دار الجیل٣خبر األقطار، ط

، وهي على ربوة ة منیعة حصینة بینها وبین قلشانة، أربعة وستون میالً : هي مدینالجزیرة الخضراء )٩٦(

 .٧٣، صسور من الحجارة، الحمیري، صفة جزیرة االندلس مشرفة على البحر، ولها

عنان، دولة االسالم،  ؛٤٠٥، ص؛ طقوش، تاریخ المسلمین١٠٢-١٠٠، ص٣ابن عذاري، البیان، ج )٩٧(

  .٦٥٠، صالقسم الثاني –لالعصر األو 

 ،إلسكندریةا (مركز د.ط ، دراسات في تاریخ وحضارة المغرب واالندلس،أبو مصطفى، كمال السید )٩٨(

  .٧١-٧٠ص م)١٩٩٧اإلسكندریة، 

، ٤؛ ابن خلدون، العبر، ج١٠٣، ص٣؛ ابن عذاري، البیان، ج٥٨، ص ٨ابن االثیر، الكامل، ج )٩٩(

 .٤٢٨ص، ١، ج؛ المقري، نفح الطیب١٥١ص

 .٦٥٠، صالقسم الثاني –عنان، دولة االسالم، العصر األول )١٠٠(

 .٥٨، ص٨، جالكامل )١٠١(

 .٤٢٩-٤٢٨، ص١؛ نفح الطیب ، ج١٥١، ص٤، جالعبر )١٠٢(

، ؛ لسان الدین ابن الخطیب ١٠٣، ص٣، البیان ، ج؛ ابن عذاري٥٨، ص٨ر ، الكامل ، جابن االثی )١٠٣(

 .١١١، ص٢اعمال االعالم ، ج

 .١٠٣، ص٣، جابن عذاري، البیان )١٠٤(

 .١٠٤- ١٠٣، ص٣، البیان ، ج؛ ابن عذاري٥٨، ص٨ابن االثیر، الكامل، ج )١٠٥(

 .١١١، ص٢لسان الدین  ابن الخطیب ، اعمال االعالم ، ج )١٠٦(

 .٦٥١القسم الثاني ، ص–؛عنان ، دولة االسالم ، العصر األول ٤٠٦، تاریخ المسلمین ، صطقوش )١٠٧(

؛ لسان الدین ابن  ١٠٤-١٠٣، ص٣؛ ابن عذاري ، البیان ، ج٥٨، ص٨ابن االثیر ، الكامل ، ج )١٠٨(

 .١١١، ص٢، اعمال االعالم ، جالخطیب

 .٥٨، ص٨، الكامل ، جابن االثیر )١٠٩(



..دأ. اإ                                      

  

 ما  ى اا ما

 ما        ا      إ            
  

) ٧١ ( 

 

؛ لسان الدین ابن  ١٠٥-١٠٤، ص٣یان ، ج؛ ابن عذاري ، الب٥٨، ص٨، جابن االثیر، الكامل )١١٠(

 .١١١، ص٢، جعالمالخطیب، اعمال اال

 .٥٨، ص٨ابن االثیر ، الكامل ، ج )١١١(

؛ عنان، دولة االسالم، ٤٠٧؛ طقوش، تاریخ المسلمین، ص١٠٨، ص٣، جابن عذاري، البیان )١١٢(

 .٦٥٢القسم الثاني ، ص –العصر األول

 .١٠٩، ص٣) ابن عذاري ، البیان ، ج١١٣(

؛ ابن ١١٢، ص٢ل االعالم ، ج، اعماالخطیب؛  لسان الدین ابن ٤٠) المراكشي، المعجب ، ص١١٤(

 .١٥١، ص٤، جخلدون، العبر

، ٣؛ ابن عذاري، البیان، ج٤٠؛  المراكشي، المعجب، ص ٥٩، ص ٨الكامل،  ج  ،ابن االثیر )١١٥(

 .١١٣، ص٢، ج؛ لسان الدین ابن الخطیب، اعمال االعالم١١٣ص

 .٥٩، ص٨، جالكامل )١١٦(

 .١١٥- ١١٤، ص٢اعمال االعالم ، ج )١١٧(

  

  

  

  


