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 :الممخص
تطرقنا في البحث إلى بعض االجراءات العقابية المتبعة في االندلس بحق 
المعزول عن الميام التي كان مكمف بيا سواء كانوا والة أم خمفاء أم 

دولة، وتتمثل ىذه اإلجراءات بالسجن والتعذيب، إذ تعرض الكثير  رجاالت
من المعزولين الى السجن والتعذيب بأعذار عدة فمنيم من اتيم بالخيانة 
ومنيم من اتيم بالفساد االداري واختالس االموال، وقد اختمفت انواع 
وأشكال التعذيب فمنيا كانت نفسية ومعنوية واخرى جسدية، وقد اوكمت 

ة التعذيب إلى رجال اشداء ذو اجساد بال قموب وىذا ما اثر عمى ميم
 نفسية السجناء وجعل قسمًا منيم يضرب عن الطعام في سجنو.
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Abstract: 

 Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and 

blessings be upon our master Muhammad and his family 

and companions,After the completion of this research, 

which God helped me to accomplish, which touched 

upon some of the punitive measures followed in 

Andalusia against those who were isolated from the tasks 

that were assigned to them whether they were governors 

or successors or state men, These procedures are 

represented by imprisonment and torture, as many of the 

isolated persons were subjected to imprisonment and 

torture with several excuses.Some of them were accused 

of treason and some of them were accused of 

administrative corruption and embezzlement of 

funds.There were different types and forms of torture, 

some of which were psychological, moral and 

physical.The torture was entrusted to tough men with 

bodies without hearts.This affected the psyche of 

prisoners and made some of them go on hunger strike in 

prison. 
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 المقدمــة

العقابية في الدولة من أجل ردع الجناة  تيعد السجن والتعذيب من أحدى اإلجراءا
ومعاقبتيم عمى جرميم الذي ارتكبوه، ولم تختمف بالد األندلس عن سائر البالد العربية في 
اتباه ىذه العقوبة، وليس بالضرورة إن كل من يدخل السجن ىو مذنب ويستحق العقوبة من 

صراع السياسي والمنافسة وجية النظرة الشرعية، بل أن الكثير منيم دخل السجن بسبب ال
السياسة ومن أجل االستحواذ عمى الحكم، وقد تعرض العديد من الوالة والخمفاء ورجاالت 

وقد جاء ىذا البحث لتعرف عمى بعض حاالت السجن والتعذيب . الدولة لمسجن في اأَلندلس
التي حدثت في األندلس من الفتح حتى نياية عصر الخالفة، وقد قسمت ىذا البحث إلى 
محورين تناولت في المحور األول الحبس أو السجن والذي شمل الوالة والخمفاء بعد عزليم 

ن التعذيب في السجون، وكان عمى نوعين وكذلك رجاالت الدولة، أما المحور الثاني فقد تضم
الخاتمة التي أودعت فييا ما توصمت التعذيب المعنوي والنفسي ثم التعذيب البدني ثم جاءت 

 .أن يوفقنا جميعًا لمرضاتو إليو من نتائج سائاًل المولى 
 اإلجراءات المتخذة بعد العزل في األندلس:

ق من يعزل من منصبو في اأَلندلس سواء لقد تنوعت اإلجراءات التي تم اتخاذىا بح   
أكانوا رأس اليرم في السطمة من والة وخمفاء أم من رجاالت الدولة، فمنيم من سجن وعذب 
ومنيم من نفي خارج البالد ومنيم من قتل كل منيم حسب ظرفو وزمانو وىذا ما سأفّصمو 

 كآتي:
 أواًل: الحبس أو السجن:

ابية في الدولة من أجل ردع الجناة ومعاقبتيم عمى العق تويعد السجن أحد اإلجراءا   
جرميم الذي ارتكبوه، وليس بالضرورة إن كل من يدخل السجن ىو مذنب ويستحق العقوبة من 
وجية النظرة الشرعية، بل أن الكثير منيم دخل السجن بسبب الصراع السياسي والمنافسة 

يد من الوالة والخمفاء ورجاالت السياسة ومن أجل االستحواذ عمى الحكم، وقد تعرض العد
 الدولة لمسجن في األَندلس.

 أواًل: سجن الوالة والخمفاء بعد عزليم:
لم يقتصر السجن عمى بعض رجال الدولة من أصحاب المناصب بعد عزليم بل    

شمل بعض الوالة والخمفاء ِإذ تعرض الكثير منيم لمسجن بعد العزل ومن ىؤالء الذين سجنوا 
 م: بعد العزل ى
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ه/ ٕٗٔ -ٖٕٔالوالي عبدالممك بن قطن الفيري في واليتو الثانية )  -ٔ
 م(: ٔٗٚ-ٓٗٚ

كان عبدالممك بن قطن من أول والة اأَلندلس الذين تعرضوا لمسجن بعد العزل، ِإذ    
حاصره الشاميون اتباع بمج بن بشر القشيري والذين كانوا ناقمين عميو بسبب سوء سياستو 
وتفرقتو بين الشاميين واليمنيين وطمبو من الشامين الخروج من األَندلس، وفق االتفاق المبرم 

عندما كان بمج بن بشر وَأتباعو محاصرين بسبتة من قبل البربر وطمبوا من والي  بينيم، ِإذ
اأَلندلس عبدالممك بن قطن السماح ليم بالعبور رفض ذلك وبشده وقد أوشكوا عمى اليالك، 
غير أن ثورة البربر التي امتدت من المغرب ِإلى اأَلندلس اضطرتو لمسماح ليم بالعبور من 

ورة، وشارطيم عمى َأن يخرجوا منيا بعد القضاء عمى ثورة البربر وقد تعيد َأجل إخماد تمك الث
بنقميم بمراكب دفعة واحدة من دون تعريضيم لخطر البربر، وقد أخذ عشرة رىائن منيم من 

، وبعد أن أخمدت ثورة البربر طمب الوالي (ٔ)تنفيذ ذلك االتفاق ونقميم ِإلى الجزيرة الخضراء
اعو الشامين الخروج من اأَلندلس إاّل َأنيم لم يكونوا مستعدين لذلك وقد عبدالممك من بمج واتب

عمييا، ونتيجة إللحاح الوالي  ءأغرتيم بالد اأَلندلس وأخذ بمج بن بشر يفكر باالستيال
واعتقموه من قصره وأودعوه في السجن  عبدالممك بن قطن عمييم بالخروج فقد ثاروا عميو

 .(ٕ)وأوكموا لبمج والية األَندلس
ومما تجدر اإلشارة إليو أن أىل األندلس لم يساندوا والييم وىو يالقي مصيره المحتوم    

بيد الشاميين، ولعل السبب بذلك يعود ِإلى سماحو بعبور الشاميين ِإلى اأَلندلس عمى الرغم من 
 معارضتيم لو بيذا األمر فتخموا عنو.  

-ٕٗٚه/ ٕٛٔ-ٕ٘ٔالوالي أبو الخطار الحسام بن ضرار الكمبي) -ٕ
 م(: ٘ٗٚ

كان َأىل األَندلس قد ضاقوا ذرعا من الفتن والنزاعات القبمية والحروب اأَلىمية في ما    
خيًرا بوالييم الجديد أبي الخطار لما شيدوا منو سياسة عادلو والمساواة بين  ابينيم، فاستبشرو 

، (ٖ)جميع القبائل في اأَلندلس وقضاءه عمى الفتن فضاًل عن تفريقو لجند الشاميين في الكور
ِإاّل أن ىذه السياسة العادلة لم تدم طوياًل فقد أظير أبو الخطار تحيزًا ِإلى قبيمتو وذلك عندما 

زاع بين رجمين شامي وكمبي فشكى الكمبي ِإلى أبي الخطار خصمو الشامي من قبيمة حدث ن
كنانو فأنحاز أبو الخطار في حكمو ِإلى الكمبي فحز ذلك بقمب الرجل الكناني فتوجو نحو 
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الصميل بن حاتم كبير المضرية في اأَلندلس فنقل لو خبر أبي الخطار في حكمو ألبن قبيمتو 
لوالي أبي الخطار من أجل استعادة حق الكناني فدار الحديث بينيم فتوجو الصميل إلى ا

، فخرج (ٗ)وتعالت أصواتيم و تمقى الصميل اإلىانة والضرب عمى يد الوالي أبي الخطار
أقم  »الصميل والغضب مخيًما عمى وجيو، وقد شاىد أحد الحرس عمامتو قد مالت فقال لو: 

، وكانت نفسو تحدثو (٘)«َكاَن ِلي َقْوٌم َفَسُيِقيُموَنَيا ِإنْ  »فقال لو:  «عمامتك يا أبا الجوشن
الصميل بقومو واتباعو واخبرىم بما حدث معو عمى يد أبي  عباالنتقام من أبي الخطار، فاجتم

، كان الصميل يسعى ِإلى التخمص من أبي الخطار (ٙ)الخطار فعاىدوه عمى الحرب معو
خراجيم من اأَلندلس فكتبوا  ِإلى ثوابو بن سالمة الجذامي فالتحق بيم مع قبيمتو واليمانية وا 

عنيا مما سبب خسارة أبي  نولتقى الطرفان في معركة تقاعس الكثير من اليمانيي( ٚ)وقبيمة لخم
وعمى رأسيم  د، ثم قام اتباعو في ما بع(ٛ)الخطار ووقوعو أسيرًا بيد الصميل ومن ثم سجنو

خراج أبي الخطار واليروب بو لياًل من  عبدالرحمن بن نعيم الكمبي بمياجمة السجن وا 
 .(ٓٔ)م(ٜٗٚه/ ٖٓٔوبقى بين قومو حتى قتل في معركة شقنده سنة )  (ٜ)قرطبة
 
  
م( بعد عزلو ٜٓٓٔ-ٜٜٚه/ ٜٜٖ-ٖٙٙسجن الخميفة ىشام المؤيد )  -ٖ

 عن خالفتو األولى:     
 (ٔٔ)تولى ىشام المؤيد الخالفة وكان صغير السن لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره   

وىذا ما أتاح لحاجبو المنصور محمد بن َأبي عامر من التحكم بأمور الخالفة بعد أن قضى 
عمى جميع منافسيو من الرجال النافذين في الدولة، فكانت حياة الخميفة ىشام المؤيد عبارة عن 

، إذ قام الحاجب المنصور ببناء سور  حول قصر الخالفة ثم حفر خندًقا سجن في قصره
حول ىذا السور و أوكل لجنده المخمصين حراسة القصر لياًل نيارا من أجل منع الخميفة ىشام 
المؤيد من الخروج، كما جعل حرسا عمى أبواب القصر لمنع من يريد الدخول إلى الخميفة إاّل 

، كما قام المنصور بتعين أشخاص يثق بيم لتولي شؤون القصر (ٕٔ)من كان يحمل أذًنا منو
خباره بكل التحركات التي يقوم بيا الخميفة ىشام المؤيد، وبذلك أصبح الخميفة ىشام رىينو  وا 

، ولم يبق لو من (ٖٔ)بيد الحاجب المنصور إذ لم يعد يستِطع أن ينفذ لو أمرًا حتى داخل قصره
، (ٗٔ)ش اسمو عمى السكة والطراز والدعوة لو في الخطبالخالفة سوى اسميا، إذ كان ينق
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فمم يزل متغمبًا عميو، ال يظير، وال ينفذ لو  »عمى تسمط المنصور بقولو:  (٘ٔ)وعمق الضبي
أمر، وتغمب عميو أبو عامر محمد بن أبي عامر الممقب بالمنصور فكان يتولى جميع 

ومع كل ىذا الحجز و الحبس عمى الخميفة ىشام المؤيد كان الحاجب  ،«األمور إلى أن مات
المنصور يظير لمناس أن األوامر التي تصدر بشؤون الدولة ىي صادرة من الخميفة ىشام 
المؤيد لتجنب غضب الناس عميو، فضاًل عن تصفية كل من يخشى منو من أفراد البيت 

 الشاعر بقولو: األموي وشرد بعضيم وأسكنيم الباديو إذ وصفيم 
 َأبني ُأمية اين اقمـــار الدجى                 

 منكـــــم واين نجوميا والكواكب                                            
 غابت ُأسود منكم عن غابيا                

 (ٙٔ)فمذلك حاز الممك ىـذا الثعمب                                          
بعد وفاة الحاجب المنصور تولى ولده عبدالممك المظفر الحجابة من بعده وقد سار    

، وتولى من بعده أخوه عبدالرحمن (ٚٔ)عمى خطى والده في الحجر عمى الخميفة ىشام المؤيد
وىذا ما  (ٜٔ)، ثم أقدم عمى انتزاع والية العيد منو(ٛٔ)شنجول واستمر في الحجر عمى الخميفة

فاقتحموا قرطبة ونيبوا  يثورون عميو بزعامة محمد بن عبد الجبار الميديجعل َأىل قرطبة 
األسواق وأطمقوا سراح السجناء فمما رأى الخميفة ىشام عجزه وعجز العامرين بالدفاع عنو 
َأرسل إلى محمد بن ىشام يطمب منو عدم اقتحام القصر مقابل منحو والية العيد من بعده إاّل 

وتولى  (ٕٓ)لك وطمب من الخميفة ىشام خمع نفسو فأجاب طمبوَأن محمد بن ىشام رفض ذ
محمد بن ىشام َأمر الخالفة وقام بإخفاء وسجن ىشام المؤيد، إذ َأخرجو من قصره وَأسكنو 
ببعض دور الممك وجرده من جواريو وفتيانو ودوابيم باستثناء امرأة واحدة من حضياتو ترافقيا 

وفي رجل يشبو الخميفة المخموع قيل: إنو ييودي َأو خادمتان، وحدث َأن في ذلك الوقت قد ت
نصراني فجيء بجثتو إلى القصر وزعم َأنو ىشام المؤيد وقد َأعمن الخميفة الميدي وفاتو 
وَأحضر الوزراء والفقياء ومنيم القاضي ابن ذكوان ليشيدوا عمى وفاتو، ثم أمر بدفنو بمدافن 

 .(ٕٔ) م(ٜٓٓٔىـ/ ٜٜٖالقصر في سنة )
دق المروانيون ىذه اأَلكذوبة وَأخذوا يطمقون الشائعات في عدم صحة وفاة لم يص   

ىشام المؤيد، وحتى يقضي الخميفة محمد الميدي عمى ىذه الشائعات قام بسجن بعضيم 
وكان من بينيم سميمان بن ىشام وىو رجل كبير السن سبق لمميدي َأن عينو وليًا لمعيد كما 
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ر منيم من الجيش فأصبحوا عنصًرا من عناصر التوتر سجن بعض زعماء العرب وسرح الكثي
والشغب، كما َأنو كسب عداء العامريين لو، إذ إنو سرح منيم نحو سبعة آالف جندي فاتجيوا 
إلى شرق اأَلندلس واستقام ليم اأَلمر ىناك، وكذلك َأعمن عن بغضو ومناصبتو العداء 

 .(ٕٕ)لمبربر
ه/ ٔٗٗ-ٖٔٗالثانية )  سجن الخميفة القاسم بن حمود في خالفتو  -ٗ
 م(:ٖٓٓٔ-ٕٓٓٔ

دخل القاسم بن حمود إلى قرطبة بطمب من البربر الذين بايعوه بالخالفة لممرة الثانية 
وقد امتاز حكمو في خالفتو الثانية بتسمط البربر عمى شؤون الدولة  (ٖٕ)وتمقب بالمعتمي

واستبدوا بالسمطان، وضايقوا َأىل قرطبة وعامموىم بقسوة فضاًل عن نيب اأَلسواق ونتيجة ىذه 
األوضاع المأساوية التي عاشيا َأىل قرطبة عمى يد البربر أنصار القاسم بن حمود الذي دخل 

وا عمى القاسم والبربر وحاصروه في قصره أياما عدة حتى أجبروه قرطبة بفضميم، فأنيم ثار 
عمى المغادرة ِإلى الربض الغربي من قرطبة وأغمقوا أبواب قرطبة بوجييم خمسين يومًا ثم 

، فتفرق البربر (ٕٗ)اشتبك َأىل قرطبة مع البربر وقاتموىم قتااًل مروًعا وألحقوا بيم ىزيمة شنعاء
َأما القاسم فتوجو صوب إشبيمية التي بيا ولداه محمد والحسن،  (ٕ٘)المنيزمون كل جماعة ببمد

، ولعل السبب (ٕٙ)فمما عمم َأىل إشبيمية بقدومو أغمقوا أبواب المدينة بوجيو وأخرجوا ولديو منيا
َأن القاسم بن حمود  (ٕٛ)ويذكر لسان الدين بن الخطيب (ٕٚ)في ذلك ىو كره َأىل إشبيمية لمبربر

إخالء ألف دار لمبربر فعظم عمييم ىذا اأَلمر لذلك اغمقوا األبواب  طمب من َأىل إشبيمية
ولديو، وبعد ذلك توجو القاسم نحو شيريش واستقر بيا وعندما عمم يحيى بن  ابوجيو واخرجو 

عمي بذلك توجو نحو شيريش فأسر عمو القاسم وولديو وحمميم إلى مالقو وأودعيم السجن 
 . (ٜٕ)م(ٖٓٔه/ٗٔٗحتى قتل خنًقا في سجنو سنة )

 ب: سجن رجاالت الدولة بعد عزليم:       
 (:مٜٚٚه/ ٖٚٙأواًل: عزل وسجن الحاجب عثمان المصحفي سنة )

لم تستمر حجابة جعفر بن عثمان المصحفي لمخميفة ىشام المؤيد سوى ستة أشير،    
ِإذ تمكن المنصور محمد بن َأبي عامر من اإليقاع بو وعزلو عن الحجابة بمرسوم صدر من 

م( ينص عمى عزل  المصحفي فقبض محمد بن َأبي ٜٛٚه/ٖٚٙالخميفة ىشام المؤيد سنة)
محاكمتو بتيمة اختالس األموال َأمام مجمس الوزراء الذي  عامر عميو وأودعو بالسجن وتمت
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وقد تردد المصحفي ِإلى ىذا المجمس عدة  (ٖٓ)عقد ليذا اأَلمر برئاسة محمد بن َأبي عامر
مرات  من َأجل المحاكمة وقد أحضر في آخر مرة وكان متعبا منزعًجا أَلن الموكل بإحضاره 

سنو قد أضناه وقصر في خطاه فقال لو المصحفي:  كان يأمره باإلسراع بالمشي، إاّل َأن كبر
فأغمى  ليَت أّن الموت بيع رفقًا بي فستدرك ما تحّبو وتشتييو، وترى ما كنت ترتجيو، ويا »

، وكان المصحفي يستعطف المنصور بالرسائل الشعرية من أجل أن يعفو (ٖٔ)«اهلل سومو
 عميو إذ َأرسل إليو قائاًل:

 رم ىبني أسأت فأين الفضل والك
 إذ قادني نحوك اإلذعان والندم                                       

 يا خير من مدت األيدي إليو أما 
 (ٕٖ)ترثي لشيخ نعاه عندك القمم                                      

لكن المنصور كان يجابو ىذا االستعطاف بزيادة التعذيب واإلىانة وىذا يدل عمى حقده 
عميو، وقد تفنن المنصور بعذاب المصحفي لسنوات طويمة فتارة يسجنو وتارة أخرى يتركو وفي 

معو في غزواتو مكباًل ليس معو ماء وال زاد حتى َأنو شوىد يأكل دقيقا  يذىبعدة مرات 
وكان جعفر المصحفي في سجنو من أخور الناس وأذليم  (ٖٖ)ليسد بو رمقومخموًطا بالماء 

وذلك من شدة العذاب الذي يالقيو فقد كان شاعرُا جزال أذكت المحنة شاعريتو فصدر عنو 
 الكثير من القصائد من اعذبيا مطمع قولو يستريح من كربتو:

        َصَبرُت عمى األّياِم لّما توّلِت       
 وألزمُت نفسي صبرىا فاستمّرتِ                                          

      رافو ـــيَف اعتــبًا لِمَقمِب كــَفَوا عجَ       
 ولمّنفِس بعد العّز كيف استذّلتِ                                          

    وما الّنفس إاّل حيُث َيجَعُميا الَفَتى      
اّل تسّمتِ                                            فإْن َطِمَعت تَاَقْت وا 

      وَكانْت عمى األّياِم نفسي عزيزًة     
     فمّما رأت َصْبري عمى الذُّلِّ َذلَّتِ                                       

 َفُقمُت ليا: يا نفُس موتي كريمةً  
 .(ٖٗ) فقد كانت الدُّنيا لنا ُثمَّ ولَّتِ                                      
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َأن سبب دخول عثمان المصحفي ليذا السجن دعوة رجل  (ٖ٘)ويروي لنا ابن عذاري  
ظممو وسجنو في زمن الخميفة عبدالرحمن الناصر فدعى عميو ىذا الرجل المظموم  َأن يميتو 
اهلل في سجن ضيق، وبسجن المصحفي تحققت دعوة ذلك الرجل ويقول المصحفي وىو في 

من عفو محمد بن أبي عامر ولما يأس المصحفي  «ولم أزل ارتقب ذلك في السجن »سجنو: 
وأنشد  (ٖٙ)طمب منو أن سمح لو بوداع َأىمو وداع الفرقة وقال ليم لستم تروني بعدىا حًيا

 قائاًل:
          اً ـــبــــان تقمــاَل تأمنن من الزَّمَ         

 مبـــــتقــو يـــــَأىمــــان بــــــِإن الزَّمَ                                          
           َوَلَقد َأرَاِني والميوث تخافني       

 فأخافني من بعد َذاك الثَّْعَمبُ                                           
       حسب اْلَكِريم مذلة ونقيصة        

 بــــمـــــيم يطْ ــــى لئــــــَـــ زَال ِإلــــــَأال ي                                         
ذا َأَتت أعجوبة فاصبر َلَيا                   َواِ 

 .(ٖٚ)فالدىر َيْأِتي بعد َما ُىَو أعجبُ                                         
 

 ثانيًا: سجن الوزراء بعد عزليم:
تعد الدوافع السياسية السبب األساس في سجن الكثير من الوزراء بعد عزليم إذ كانت    

تحاك ليم الدسائس في أغمب األحيان لدى الحكام مما يتسبب في عزليم وسجنيم، ومن 
 الوزراء الذين تعرضوا لمسجن بعد العزل ىم:

سف الفيري الصميل بن حاتم الذي سجنو األمير عبدالرحمن الداخل بعد ىروب يو  -
من قرطبة ِإلى طميطمة ونقضو لمعيد والصمح الذي وقع بينيم الذي منحيم األمير عبدالرحمن 
الداخل بموجبو األمان ودخموا قرطبة إاّل أن يوسف الفيري أخذت تسّول لو نفسو بالخروج من 

عادة نفوذه وواليتو، فتيم األمير عبدالرحمن الد اخل قرطبة والتمرد عمى األمير الداخل وا 
الصميل بن حاتم وزير يوسف الفيري بالتخطيط لذلك اأَلمر فقبض عميو وأودعو السجن ثم 

   .(ٖٛ) قتمو في ما بعد
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ه/ ٖٕٚوكذلك سجن األمير المنذر بن محمد وزير َأبيو ىشام بن عبدالعزيز سنة)  -
بسبب العداوة بينو وبين الوزراء الذين سعوا إلى عزلو بتحريض وتأليب قمب  (ٜٖ) م(ٙٛٛ

 .(ٓٗ)األمير عميو حتى عزلو واودعو السجن
كما عزل وسجن الوزير محمد بن إبراىيم الحجاج وىو أحد وزراء اأَلمير عبد الرحمن  -

م( وىو من َأىل قرمونة وسبب في عزلو ٖٜٔه/ ٖٔٓالناصر لدين اهلل  تولى الوزارة سنة ) 
األمير عبدالرحمن اتيامو بالتآمر مع حبيب بن عمر والي قرمونة الذي خرج عن سمطان 

الناصر فخرج إليو األمير الناصر بصحبة الوزير محمد بن إبراىيم وفرض الحصار عمى 
قرمونة عند إذ كشف خيانة وزيره فسجنو ثم أطمق سراحو في ما بعد ولم يمبث بعد ذلك إاّل 

 (ٔٗ) م(ٜٗٔه/ ٕٖٓالقميل إذ توفى سنة ) 
 ثالثًا: سجن الكاتب عبدالممك بن ادريس الجزري:

يعد عبدالممك بن ادريس من أبرز أدباء األَندلس وشعرائيا إذ كان كثير الشعر غزير    
وقد كان كاتبًا لمحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وقد حدث خالف بينو وبين  (ٕٗ)المادة

ك المنصور بأبيات من مثم استعطف عبدالم (ٖٗ)المنصور فعزلو وسجنو في مدينة طرطوشو
 الشعر قال فييا :

 عجــبت مــن عفو أبي عــامــر         
 البــــــد أن تـــــتبعو مـــــــــــــــــــنـــــــــــو                            

 كـــذلك اهلل إذا مـا عــفــا         
 عــــــــــــــــن عبــــــد أدخمو الجنة                            
طمق سراحو وأعاد لو َأمولو التي كان قد صادرىا بعد فرق قمب المنصور  عميو وأَ 

وكان سجنو في قالع وابراج تمك المدينة إذ وصف الجزري أوضاع السجن في تمك  (ٗٗ)سجنو
 القالع الشاىقة بَأبيتا من الشعر:

 في رأس اجرد شاىٍق الذي          
 لمؤمل من مبصر هما بعد                                  

 ليو كل أجرد ناعب        ييوي إ
  (٘ٗ)وتيب فيو كل ريح صرصر                                

 رابًعا: سجن الخازن يحيى بن الحكم الغزال:  
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-ٕٕٛه/ ٖٕٛ -ٕٙٓعزل الغزال وسجن عمى يد األمير عبدالرحمن األوسط )   
م( كونو تصرف في مستودعات الحبوب أيام القحط التي أصابت اأَلندلس من دون أذن ٕ٘ٛ

 .(ٙٗ)األمير، فأستعطف اأَلمير بقصيده قد مدحو بيا فعفى عنو األمير وأطمق سراحو
كما قام الخميفة الحكم المستنصر بعزل الخازن محمد بن أحمد  وسجنو في شير      

م( بسبب سوء ِإداراتو وظل في سجنو حتى عفى عنو في ما بعد ٜٗٚه/ ٖٗٙمحرم سنة ) 
 .(ٚٗ)وأطمق سراحو

 خامسًا: سجن القاضي ابن الوافد أبو بكر يحيى بن عبدالرحمن: 
لمبربر ودخوليم الى قرطبة فعندما دخل سميمان كان ابن الوافد من اشد المعارضين 

م( عزلو وأمر بقتمو صمبًا فتدخل الفقياء ٜٓٓٔه/ ٓٓٗالمستعين والبربر الى قرطبة سنة ) 
ه/ ٗٓٗبيذا اأَلمر فخفف المستعين عنو الحكم بالسجن وبقى في سجنو حتى وفاتو سنة ) 

 .(ٛٗ)م(ٖٔٓٔ
 وبعده:ثالثًا: االجراءات العقابية قبل السجن 

إن بعض من كان يقع عميو العزل كان يتعرض إلى إجراءات عقابية منيا ما يكون    
قبل إيداعو السجن وىي تكون إجراءات عقابية معنويو ونفسية في اذاللو وكسر ىيبتو ومكانتو 
بين الناس، ومنيا ما تكون ما تكون بعد زجو في السجن من خالل تعريضو لمتنكيل والتعذيب 

  البدني.  
 أواًل: التعذيب المعنوي والنفسي:

إن التعذيب المعنوي والنفسي كان يتمثل بتقيد السجناء والتشيير بيم باألسواق وبين      
عامة الناس مثل ما حدث مع الشاعر المشيور يحيى بن الحكم الغزال الذي كان موكل ِإليو 

ن اأَلوسط، وقد اتيم بتبديد ميمة جمع اأَلعشار من الحبوب وخزنيا في عيد اأَلمير عبدالرحم
َأموال اإِلمارة وبيع الحبوب لذلك عزل عن وظيفتو وقبض عميو ونقل ِإلى السجن وىو مقيد 

، وكذلك عندما َأراد اأَلمير المنذر التخمص من الوزير ىشام بن (ٜٗ)أمام َمْرأى عامة الناس
 »بقولو:  (ٓ٘)د المغربيعبدالعزيز أمر بتكبيمو ونقمو الى السجن أمام الناس ويصفو ابن سعي

 .           «سجنو وأثقمو بالحديد
وحدث ذلك اأَلمر أيًضا في عيد الحاجب المنصور محمد بن َأبي عامر مع عبداهلل     

بن عبدالعزيز المرواني صاحب طميطمة عندما عزلو المنصور وتمكن منو ألنو كان أحد 
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الممك منو وذلك بمساندة عبداهلل بن المنصور من َأجل  عالخارجين عميو والمدبرين النتزا
الخروج عمى والده واإلطاحة بو، فأمر المنصور بتقييده والطواف بو بين الناس محمواًل عمى 

ىذا عبداهلل بن  »جمل من أجل التشيير بو واإلذالل، ولذلك جعل أمامو منادًيا ينادي: 
ثم سجنو المنصور في المطبق  (ٔ٘)«عدوىم عبدالعزيز، المفارق لجماعة المسممين النازع

وبقى في سجنو حتى وفاة المنصور فأطمق سراحو عبدالممك المظفر عندما تولى الحجابة  بعد 
َأبيو، ولم تطل حياة عبداهلل بن عبد العزيز كثيرًا إذ توفى غازًيا مع عبدالممك المظفر بمدينة 

المظفر العقاب نفسو مع فتاه اأَلكبر ، واستعمل عبدالممك (ٕ٘) م(ٕٓٓٔه/ ٖٜٖإلردة سنة ) 
طرفة الصقمبي عندما وجده يتصرف بأمور الدولة من دون عممو فضاًل عن شكاوى الناس 

وعندما أقبل عدل  منو، فقرر المظفر االيقاع بو إذ دعاه إلى مجمسو أثناء غزوتو ِإلى سرقسطة
ساحل عمى بغل ورجاله بو عن مجمس المظفر من دون عممو فقيد بقيد ثقيل وحمل بو نحو ال

في ناحيو امام جميع الناس، فكان قد دخل سرقسطة أميًرا مبجاًل وخرج منيا أسيًرا ذلياًل مقيًدا 
   .(ٖ٘)م(ٚٓٓٔه/ ٜٖٛثم أودع في السجن وَأمر المظفر بقتمو سنة )

 ثانيًا: التعذيب البدني: 
كان تعذيب السجناء والتشيير بالسجناء والتعذيب النفسي يحدث بعد القبض عمييم    

وحتى ايداعيم السجن ولكن بعد دخوليم ِإلى السجن تبدأ مرحمة آخرى من التعذيب وىي 
التعذيب البدني إذ توجد آالت في السجن من أجل تعذيب السجناء وتدعى ) العصافير(، كما 

ذيب يطمق عمى كل منيم أسم ) الضاغط( ، وكان ىنالك رجال يوجد رجال اختصوا بالتع
اشتيروا بالقسوة منيم الضاغط) ُعميرا( الذي كان مسؤواًل عن تعذيب السجناء الذين ُسِخَط 
عمييم في عيد األمير محمد بن عبدالرحمن الثاني وقد وصفو الشاعر يحيى بن حكم الغزال 

 بقولو:
 عــــنــــك            فـــــكأني بُعــــــمــير       

 قــــــد ســــــــلَّ الحشـــاشـــة                                         
 أنــــــت واهلل كـــمــا حــــــــا                 

 (ٗ٘)مــــــت عــــــمى النـــــــار الــــفراشـة                                    
مد بن َأبي عامر فقد سمط عمى الحاجب عثمان المصحفي واثق َأما المنصور مح   

الضاغط يضيق عميو في سجنو وكان يحضره في كل مرة ِإلى مجمس الوزراء من َأجل 
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يا بني رفقا؛ فستدرك ما  »محاكمتو وكان شديد القسوة معو حتى أن المصحفي كان يقول لو: 
 . (٘٘) «تريد! ويا ليت أن الموت بيع، فأغمى اهلل سومو!

وكذلك من تولى التعذيب  نجاح الضاغط الذي كمفو الخميفة المستظير باهلل    
م( بمحاسبة وزرائو الذين سجنيم وأمر بإخراج ما ٖٕٓٔه/ٗٔٗعبدالرحمن بن ىشام) 

، ويبدو أن اختيار المسؤولين عن التعذيب يتم بعناية فائقة إذ يختار ليذا األمر (ٙ٘)بأيدييم
 موب.   رجااًل ذوي أجساد بال ق

 ثالثًا: اضراب السجناء عن تناول الطعام او منعو عنيم: 
كان بعض السجناء يضربون عن تناول الطعام المقدم إلييم نتيجة الظروف القاسية    

التي كانوا يعانون منيا وحالتيم المعنوية السيئة وشعورىم بالظمم الواقع عمييم ومن ىؤالء 
عام  القاضي يحيى بن عبدالرحمن بن الوافد الذي سجن السجناء الذين امتنعوا عن تناول الط

في سجن المطبق في قرطبة إّباَن عصر الفتنة البربرية ألنو كان معارضًا لمبربر ودخوليم ِإلى 
قرطبة فأمتنع عن تناول الطعام المقدم إليو في سجنو حتى اعتل جسده وفارق الحياة سنة 

َواْمتنع من أكل َطَعامو ِإَلى َأن  »بقولو:  (ٛ٘)ويصفو ابن سعيد المغربي (ٚ٘) م(ٖٔٓٔه/ٗٓٗ)
تحيمت موالة َلُو ِفي ِإيَصال قوت ترمق ِبِو واشتدت ِبِو اْلعمَّة ِإَلى َأن اْنَكَشَف لمنَّاس َموتو 

 .«َغَداة َيْوم اأْلََحد أَلْرَبع عشَرة خمت من ِذي اْلقعَدة سنة َأربع َوَأْرَبعِماَئة
ن َأبي عامر َأمر بمنع الطعام عن الحاجب عثمان ويروى َأن المنصور محمد ب   

وقيل: إنو مات  (ٜ٘)المصحفي الذي أودعو في سجن مطبق بالزىراء حتى مات جوعًا وىزاالً 
ه/ ٙٔٗ-ٗٔٗ، وعندما عزل الخميفة المستكفي باهلل محمد بن عبدالرحمن)(ٓٙ)خنًقا في سجنو

قام بو ثالثة أيام قبل نفيو ال م( في عيد الفتنة البربرية اودع في السجن وأَ ٕ٘ٓٔ-ٖٕٓٔ
 .(ٔٙ)يصل إليو طعام وال شراب

 النتائج
 بعد إكمال ىذا البحث أحمد اهلل الذي وفقني إلنجازه وقد توصمت فيو لمنتائج االتية:

  لقد تعرض العديد من الوالة في األندلس إلى العزل ثم السجن وأن السبب الجوىري
من أجل تولي حكم األندلس مثل ما حصل مع لذلك العزل والسجن ىو الصراعات القبمية 

 الوالي عبدالممك بن قطن الفيري والوالي أبو الخطار ضرار بن الحسام الكمبي.
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  لم يتعرض أمراء وخمفاء الدولة األموية في األندلس الذين سبقوا الخميفة ىشام المؤيد
توالي ىشام المؤيد إلى العزل أو السجن نتيجة قوتيم وحسن حكميم وتدبيرىم لألمور لكن بعد 

الخالفة وىو صغير السن كانت بداية النياية لمدولة األموية في األندلس، إذ تمكن الحاجب 
محمد بن أبي عامر من السيطرة عمى مقاليد الخالفة ثم جاء أوالده من بعده وساروا عمى 

نة خطاه في التسمط، مما جعل أىل األندلس يثورون عمى الحجابة العامرية ثم عمت الفت
البربرية في البالد و أن جميع من تولى منصب الخالفة في عيد الفتنة البربرية تعرض لمعزل 

 أو القتل.
  تعرض الكثير من رجاالت الدولة لمسجن بعد العزل أمثال الحاجب عثمان المصحفي

 والقاضي ابن الوافد وغيرىم.
  تنوعت أساليب التعذيب في السجون، إذ كانت ىذه األساليب تؤثر عمى نفسية

        السجناء مما جعمتيم يضربون عن الطعام فمات الكثير من جعوًا وىزاًل.   
  االحاالت

 

                                                 
مجيول المؤلف، أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر امرائيا رحميم اهلل والحرب الواقعة بيا بينيم، تح:  ((ٔ

؛ ابن عذاري، أبو عبد اهلل محمد بن ٖٗم(، صٜٜٛٔ)القاىرة، دار الكتاب المصري، ، ٕإبراىيم األبياري، ط
م(، البيان المغرب في اخبار األندلس والمغرب، تح: ج. س. كوالن. إ. ليفي ٜٕ٘ٔه/ٜ٘ٙمحمد)ت

 .ٖٔص -ٖٓ، صٕم(، جٖٜٛٔ، )لبنان، بيروت، دار الثقافة، ٕبروفنسال، ط
ألثير، ابن اأَلثير، أبو الحسن عمي بن ابي الكرم محمد ؛ بن اٗٗمجيول، أخبار مجموعة، ص ((ٕ

، )بيروت، دار الكتاب ٔم (، الكامل في التأريخ، تح: عبد السالم تدميري، طٕٖٕٔه/ٖٓٙالجزري)ت:
؛ المقري، شياب الدين أحمد بن ٕٖ، صٕ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٕٗٚ، ص ٗم(،جٜٜٚٔالعربي،

من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرىا لسان الدين ابن  م( نفح الطيبٖٔٙٔه/ٔٗٓٔمحمد)ت:
 .ٖٕٙ، صٔم(، جٜٜٚٔ، ) لبنان، بيروت، دار صادر،ٔالخطيب، تح: احسان عباس،ط

، )لبنان، ٕ؛ طقوش، محمد سييل، تأريخ المسممين في اأَلندلس، طٛٗجيول، أخبار مجموعة، صم ((ٖ
 .ٕٜص-ٜٔم(، صٕٓٔٓبيروت، دار النفائس، 

؛ المقري،  نفح ٖٗ، صٕ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٙٚ، ص٘ثير، الكامل في التأريخ، جابن األ ((ٗ
  ٖٕٚ، صٔالطيب، ج
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م(، ٘ٓٗٔه/ ٛٓٛ؛ ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد )تٙٚ، ص٘ابن األثير، الكامل في التأريخ، ج ((5
السمطان االكبر، تح: خميل  العبر وديوان المبتدأ والخبر في تأريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي

 . ٖ٘ٔ، صٗم(، جٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، )بيروت، دار الفكر، ٕشحادة، ط
 .ٖٕٚ، صٔ؛ المقري، نفح الطيب، جٖ٘ٔ، صٗابن خمدون، العبر، ج ((ٙ
 . ٖ٘ص-ٖٗ، صٕ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٙٚ، ص٘أبن األثير، الكامل في التأريخ، ج ((ٚ
من الفتح إلى بداية  دولة اإلسالم محمد عبداهلل، ؛ عنان،ٙٚ، ص٘التأريخ، جأبن األثير، الكامل في  ((ٛ

 . ٕٛٔص -ٕٚٔ، صٔ، جم(ٜٜٚٔ، )القاىرة، مكتبة الخانجي، ٗعيد الناصر، ط
، (ت.د، المشرق دار، حمب)؛ الصوفي، تأريخ العرب في إسبانيا،ٛ٘مجيول، أخبار مجموعة، ص ((ٜ
 .ٕٕٛص -ٕٔٛص
 .ٖٙ، صٕلمغرب، جابن عذاري، البيان ا ((ٓٔ
 .ٖٕ٘،صٕ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٜٖٗ، صٚابن األثير، الكامل في التأريخ، ج ((ٔٔ
 .ٔٛٔ، صٔ،ج(ٖٜٛٔبالد اأَلندلس، تح: لويس مولينا، )مدريد، مجيول، ذكر  ((ٕٔ
 .ٓٛ٘، صٔ؛ المقري، نفح الطيب،جٕٙٚ، صٕابن عذاري، البيان المغرب، ج ((ٖٔ
 ىـٜٔ٘بعد ت ) عبدالممك بن محمد التوزري ؛ ابن الكردبوس،ٓٛٔ، صٔأَلندلس،جمجيول، ذكر بالد ا ((ٗٔ

 االكتفاء في أخبار    ،م(ٜٜٔٔ/ٜ٘ٔٔ/ هٜ٘٘وقبل 
م(، ٕٛٓٓ، )الرياض، الجامعة اإلسالمية، عمادة البحث العممي، ٔالخمفاء، تح: صالح عبدهلل الغامدي،ط

 .ٜٛٔ، صٗ؛ ابن خمدون، العبر،جٕٓٔٔ، صٕج
في تاريخ رجال أىل  بغية الملتمس(، ٕٕٓٔه/ٜٜ٘الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة )ت: (٘ٔ)

  .ٕٔص ،م(.ٜٚٙٔاأَلندلس، )القاىرة، دار الكتاب العربي، 
 .ٜٔ٘، صٔجالمقري، نفح الطيب، ( 16)

محمد بن فتوح بن عبداهلل بن فتوح بن  ؛ الحميدي،ٜ٘ٔ، صٔر بالد اأَلندلس،جمجيول، ذك ((ٚٔ
في ذكر والة اأَلندلس، ) القاىرة، الدار المصرية لمتأليف والنشر،  ، جذوة المقتبس(مٜٜٛ/ىـٛٛٗيد)تحم

 .ٚٔ، صم(ٜٙٙٔ
 .ٕٗٗ، صٔجالمقري، نفح الطيب، ( ٛٔ)

 .ٕٗٗ، صٔجالمقري، نفح الطيب، ؛ ٕٗ، صٖ( أبن عذاري، البيان المغرب، جٜٔ)
م(، نياية األرب في فنون ٕٖٖٔه/ٖٖٚالنويري، أحمد بن عبدالوىاب بن محمد شياب الدين)ت:  ((20

 .ٖٔٗص -ٕٔٗ، صٖٕه(،جٖٕٗٔ، )القاىرة، دار الكتب والوثائق القومية، ٔاالدب، ط
؛ لسان الدين بن الخطيب، ، محمد بن عبداهلل بن ٚٚ، صٖ، البيان المغرب، جابن عذاري ((ٕٔ

م(، أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من مموك اإلسالم وما يتعمق بذلك من ٖٗٚٔه/ٙٚٚسعيد)ت:
 السيد عبد العزيز ؛ سالم،ٙٓٔ، صٕ، ج)بيروت، دار الكتب العممية، د.ت(الكالم، تح: سيد كسروي حسن، 
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-دار المعارف  -بيروت) في األندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة بقرطبة، يخ المسممين وآثارىمتأر 
 .ٖٛٗ(، صمٕٜٙٔ

 .ٜٜٖ؛ طقوش، تأريخ المسممين في اأَلندلس، صٛٚ، صٖابن عذاري و البيان المغرب، ج ((ٕٕ
؛ لسان الدين ابن الخطيب، أعمال ٚٗ؛ المراكشي، المعجب، صٖٕ، صٔالحميدي، جذوة المقتبس، ج ((ٖٕ

 .ٕٚٔاألعالم، ص
في تمخيص أخبار المغرب  المعجب م(،ٜٕٗٔه/ٚٗٙعبدالواحد بن عمي محيي الدين)ت:  المراكشي، ((ٕٗ

)بيروت، المكتبة  ،ٔمن لدن فتح األندلس إلى آخر عصور الموحدين، تح: صالح الدين اليواري، ط
، ٖٕ؛ النويري، نياية األرب، جٖٖٔ، صٖابن عذاري، البيان المغرب، ج؛ ٚٗ، صم(ٕٙٓٓالعصرية، 

 .ٖٓٙ؛ سالم، تأريخ المسممين وآثارىم، صٖٖٗص
؛ ابن ٚٗ؛ المراكشي، المعجب، صٖٕ؛ الحميدي، جذوة المقتبس، صٕٛ، صالضبي، بغية الممتمس ((ٕ٘

  .ٜٚٔ، صٗخمدون، العبر، ج
 ٖٖٗ، صٖٕ؛ النويري، نياية األرب،جٚٗ؛ المراكشي، المعجب، صٖٕالحميدي، جذوة المقتبس، ص ((ٕٙ
. 

 .ٖٗٔ، صٖابن عذاري، البيان المغرب، ج ((ٕٚ
 .ٕٚٔ، صٕأعمال األعالم، ج ((ٕٛ

 .ٖٖٗ، صٖٕالنويري، نياية األرب، ج(ٜٕ) 
م(، مطمح االنفس ومسرح ٔٙٗٔىـ/ٙٙٛأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم، )تابن خاقان، (ٖٓ) 

؛ ٖٙٔم(، صٖٜٛٔالتأنس في ممح أىل اأَلندلس، تحقيق محمد عمي شوابكة، مؤسسة الرسالة، )بيروت، 
م(، المغرب في حمى المغرب، ٕٙٛٔه/ ٘ٛٙابن سعيد المغربي، أبو الحسن عمي بن موسى األندلسي )ت

، ٕ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٜٕٕم(، صٜ٘٘ٔ، القاىرة، دار المعارف، ٕتح: شوقي ضيف، )ط
 .ٕٚٙص
 .ٖٙٔص ،طمح االنفسمابن خاقان،  ((ٖٔ
م(، الذخيرة في محاسن َأىل الجزيرة، تح: ٚٗٔٔه/ٕٗ٘، َأبو الحسن عمي الشنتريني )تبسامابن  ((ٕٖ

، ٔ؛ المقري، نفح الطيب، جٜٙ، صٚم(، جٜٜٚٔ، تونس، الدار العربية لمكتاب، ٔإحسان عباس، )ط
 .ٚٓٗص
م(، الحمة ٕٛ٘ٔه/ ٛ٘ٙ؛ ابن األّبار، محمد بن عبداهلل بن أبي بكر )تٙٙ، صٚسام، الذخيرة، جبن با( (ٖٖ

؛ ابن عذاري، البيان ٜٕ٘م(، صٜٛ٘ٔ، )القاىرة، دار المعارف، ٕالسيراء، تح: حسين مؤنس، ط
  .ٕٛٙ، صٕالمغرب،ج

 .ٚ٘ٔابن خاقان، مطمح االنفس، ص ((ٖٗ



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٕٚ٘ٗ ) 
 

                                                                                                                                        
؛ وينظر: دبور، محمد عمي، السجون والسجناء باأَلندلس في عيد بني ٕٓٚ، صٕالبيان المغرب، ج ((ٖ٘

 .ٖٚٔ، صٕ٘ٔٓ، ٛأمية ومموك الطوائف، مجمة العموم اإلنسانية واإلدارية، العدد
 ٓٚ، صٕابن عذاري، البيان المغرب،ج ((ٖٙ
 .ٕٚٙابن األّبار، الحمة السيراء، ص ((ٖٚ
، ٖ؛ المقري، نفح الطيب، جٛٙ؛ ابن األّبار، الحمة السيراء، صٕٜمجموعة، صمجيول، أخبار  ((ٖٛ
 .ٖ٘ص
 .٘ٔٔ، صٕابن عذاري، البيان المغرب، ج ((ٜٖ
 .ٓٗٔص -ٖٛٔ، صٔ؛ ابن األّبار، الحمة السيراء، جٕ٘ٔ، صٔمجيول، ذكر بالد اأَلندلس، ج(ٓٗ)  

عبدالحميد حسين، تأريخ الوزراء في ؛ السامرائي، أسامة ٖٔٔ، صٕابن عذاري، البيان المغرب، ج ((ٔٗ
 .ٕٓٛ، )بيروت، دار الكتب العممية، د.ت(، صٔاألندلس، ط

، تح: ريخ أئمة األندلسأفي ت (، الصمةٕٛٔٔه/ٛٚ٘)ت:أبو القاسم خمف بن عبد الممك ابن بشكوال، ((ٕٗ
 .ٖٓٗص -ٜٖٖم(، صٜ٘٘ٔ، مكتبة الخانجي، )ٕ،  طالسيد عزت العطار الحسيني

مدينة باأَلندلس تتصل بكورة بمنسية وىي شرقي بمنسية وقرطبة قريبة من البحر في سفح طرطوشة:  ((ٖٗ
جبل، وليا سور حصين، وبيا أسواق وعمارات وضياع وفعمة وليا والية واسعة وبالد كثيرة تعّد في جممتيا 

عمى جميع  وكذلك ٖٗ٘فرنج عمييا في سنة تحّميا التجار وتسافر منيا إلى سائر األمصار، واستولى اإل
،) بيروت، دار ٕم( معجم البمدان، طٕٕٛٔه/ٕٕٙ. ياقوت الحموي، شياب الدين ابو عبد اهلل )ت: حصونيا
؛ الحميري، أبو عبد اهلل محمد بن عبداهلل بن عبد المنعم ٖٓ، صٗم(، جٜٜ٘ٔصادر، 

دار  ، ) بيروت، مطابعٕم(، الروض المعطار في خبر األقطار، تح: احسان عباس،طٜٗٗٔه/ٜٓٓ)ت:
 .ٜٖٔم(، صٜٓٛٔالسراج،

؛ الزبدة، ٕٖٗ، صٗ(، جٜٗٛٔ، ) بيروت، دار العمم لممالين، ٕفروخ، عمر، تأريخ األدب العربي، ط ((ٗٗ
ماجد نمره، محنة العمماء في اأَلندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، ) كمية اآلداب، الجامعة اإلسالمية في 

 .ٙٔٔم(، صٕٗٔٓغزة، 
 .ٜٖٔلمعطار، صالحميري، الروض ا ((٘ٗ
الصوفي، خالد،  تأريخ العرب في اأَلندلس عصر اإلمارة من عبدالرحمن الداخل الى عبدالرحمن  ((ٙٗ

 .ٜٕٕص -ٕٕٛم(، ص ٜٓٛٔ، )جامعة قاريونس، ٕالناصر،  ط
، من أنباء أىل اأَلندلس ، المقتبس(مٙٚٓٔ /ىـٜٙٗبو مروان حيان خمف بن حسين )تابن حيان، أ ((ٚٗ

 .ٗٗٔ؛ دبور ، السجون، صٖ٘ٔ(، صٜ٘ٙٔالحجي،) بيروت، دار الثقافة، تح، عبدالرحمن 
م(، تاريخ قضاة اأَلندلس ٜٖٓٔىـ/ٖٜٚالنباىي، أبو الحسن عمي بن عبد اهلل بن محمد، )ت قبل  ((ٛٗ

، )بيروت،  ٘المسمى المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تحقيق لجنة من إحياء التراث العربي، ط
قاضي عياض، ؛ الٖٖٔ،ٖ؛ ابن عذاري، البيان المغرب، جٜٛص -ٛٛم(، صٖٜٛٔدار اآلفاق الجديدة، 
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عبد القادر ، تح: وتقريب المسالك ترتيب المدارك (مٜٗٔٔ/ىـٗٗ٘:تأبو الفضل بن موسى اليحصبي)
 . ٓٛٔص -ٜٚٔ، صٚم(، جٜٓٚٔ، المحمدية –مطبعة فضالة  ، )المغرب، ٔ، طالصحراوي

م(، المطرب من اشعار َأىل ٖٕ٘ٔه/ٖٖٙابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن اأَلندلسي )ت ((ٜٗ
؛ ٖٙٔ، صم(ٜ٘٘ٔه/ٖٗٚٔالمغرب، تح: إبراىيم اأَلبياري وآخرون )لبنان، بيروت، دار العمم لمنشر، 

 .ٜٕٕص -ٕٕٛالصوفي، تأريخ العرب في اأَلندلس، ص
 .ٖ٘، صٔالمغرب في حمى المغرب، ج ((ٓ٘
 .ٕٙٔ؛ دبور، السجون والسجناء، صٕٕٓص-ٜٕٔ، صٔابن األّبار، الحمة السيراء، ج ((ٔ٘
 .ّٕٕٓبار، الحمة السيراء، صابن األ ((ٕ٘
 .ٕٙص -ٕٗ، صٖابن عذاري، البيان المغرب، ج ((ٖ٘
 . ٙٛٔص -٘ٛٔابن حيان، المقتبس، تح: الحجي، ص ((ٗ٘
  .ٕٛٙ، صٕابن عذاري، البيان المغرب، ج ((٘٘
 .ٕ٘، صٔابن بسام، الذخيرة، ج ((ٙ٘
 .ٜٛص-ٛٛالنباىي، المراقب العميا، ص ((ٚ٘
 .ٚ٘ٔ، صٔالمغرب في حمى المغرب، ج ((ٛ٘
 .ٜٕالمراكشي، المعجب، ص ((ٜ٘
 .ٜٕ٘ابن األّبار، الحمة السيراء، ص  ((ٓٙ
 .ٓ٘المراكشي، المعجب، ص ((ٔٙ
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