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 د. إمساعيل جمبل محد                                                 

                                      جامعة االنبار ــ مركز الدراسات االسرتاتيجية

 المستخلص
سمطت في ىذا البحث الضوء عمى شخصية تاريخية كان ليا بصمة ودور سياسي    

داري في األندلس ، أال وىو الحاجب عبدالممك المظفر سيف الدولة  ابن الحاجب  وعسكري وا 
المنصور دمحم بن أبي عامر، وقد تم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث : تناولت في المبحث 

 تو ، وسيرتو ، وىيئة والده لمقيادة ، وعممية توّليو السمطة .األول : اسمو ، وتعريفًا بشخصي
 أما المبحث الثاني : فتناولت فيو أحوال البالد في عيده وسياستو ، اإلدارية .

 أما المبحث الثالث ، فتطرقت فيو إلى سياستو الخارجية تجاه المغرب والممالك االسبانية .
 

    

Abstract: 

               Highlighted in this research highlights the Personal historical 

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

namely 

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

Mohammed Ben aby  amer, has been divided into three sections: dealt 

with in the first part: his name, and the definition of his personality , 

and his biography, and his father's prepare for leadership, and the 

process of coming to power. The second topic: grabbed the conditions 

of the country during his reign and his policies, and administrative. The 

third section, in which she dealt with the foreign policy towards 

Morocco and the Spanish kingdoms.                    
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     المقدمة

اريخ تاريخ األندلس زاخر باألحداث والشخصيات التاريخية التي رفدت ىذا الت 
باألحداث وكانت ليا بصمات واضحة تذكر عمى مدى التاريخ ، ومن ىذه الشخصيات : 
الحاجب عبدالممك المظفر ، فتناولت في ىذا البحث دراسة عن عيده ، وتم تقسيم البحث إلى 
ثالثة مباحث ، جاء الحديث في المبحث األول عن سيرتو ، وشخصيتو ، ووصية والده لو ، 

وصية ، وكيف تولى السمطة ، أما المبحث الثاني فتناولت فيو أحوال وما تضمنتو ىذه ال
البالد في عيده من رفاىية واستقرار وىيبة وسياستو اإلدارية ، أما المبحث الثالث ، فتطرقت 

 فيو إلى سياستو تجاه المغرب والممالك االسبانية .
 اسمو ونشأتو : : المبحث األول

أبو مروان عبدالممك بن دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا بن عامر بن الوليد بن يزيد        
، وقد  (3)، وأمو الذلفاء  (2)في قرطبة  ھ364، ولد عبدالممك سنة  (1)بن عبدالممك المعافري 

لس أمر نشأتو بقولو: )كان عبدالممك أسعد مولود ولد باألند(4)وصف لسان الدين ابن الخطيب
 عمى نفسو وأبيو وغيرىما(.

 تييئتو للقيادة :
عمى تييئتو لمقيادة اإلدارية ( 5)عمل والده الحاجب المنصور دمحم بن ابي عامر        

والعسكرية لمبالد من بعده ، فنجد أول خطوة في سبيل تحقيق ذلك أنو تنازل لولده عبدالممك 
كان يتقمدىا المنصور ، وذلك سنة عن خطة الحجابة والقيادة العميا فضاًل خطط أخرى 

 . (6)، وىو اليزال فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ھ381
يصطحبو معو في مواكبو ، إذ اصطحبو في موكبو الذي  -أيضاً  -أخذ المنصور        

في قصر  (7)(ھ483-366ضم سائر عظماء الدولة متوجيًا لمقابمة الخميفة ىشام المؤيد)
تو من ذلك توسيع مدارك عبدالممك واطالعو عمى أمور السياسة ، وتييئتو ، وغاي (8)قرطبة

 كي يكون لديو أفق سياسي ، وخمفية إدارية ، إذا ما تسمم السمطة من بعد والده .
وفي مجال تييئة المنصور البنو عبدالممك من الناحية العسكرية في قيادة الجيوش ، ففي      
نقضو والء الطاعة لممنصور دمحم بن أبي  (18)أعمن زيري بن عطية المغراوي  (9) ھ386سنة 

عامر كارىًا عميو حجزه عمى الخميفة ىشام المؤيد ، وقد تمكن زيري بن عطية من ىزيمة 
الجيش الذي أرسمو المنصور دمحم بن أبي عامر بقيادة الفتى واضح العامري لمقضاء عمى 
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لمباشرة حربو ضد زيري فأرسل  (11)و إلى الجزيرة الخضراء تمرد زيري ، فقرر التوجو بنفس
ىذه المرة جيشًا إلى المغرب ، اختار لقيادتو ابنو عبدالممك ، فتمكن من القضاء عمى تمرد 

وكتب الى أبيو بالفتح ، فرد عميو والده بعيده عمى المغرب  (13)ودخل مدينة فاس  (12)زيري 
، وأمره بحسن السيرة والعدل بين الناس ، فاتخذ من فأصبح عبدالممك واليًا عمى المغرب 

مدينة فاس مقرًا لو ، وتمكن من إقامة العدل فييا بما لم يعيده أىميا من أحد قبمو ، واستمرت 
واليتو لممغرب ستة أشير إلى أن استبدلو والده بصاحب الشرطة عيسى بن سعيد، فعاد 

 (15)في عدة غزوات ومنيا غزوتو األخيرة  -أيضاً  -وقد أشركو  (14)عبدالممك إلى األندلس 
 . (16)في مدينة سالم  ھ392التي توفي بعد عودتو منيا سنة 

 سيرتو وشخصيتو : 
تمتع الحاجب عبدالممك بصفات أّىمتو لممرحمة القادمة ، فقد كان رجاًل عاداًل ،  فقد          

، أول تجربة أثبتت ذلك  بقولو :)وكان يظير العدل ويحمي الشرع ( (17)وصفو ابن عذاري 
عند واليتو لممغرب عندما أوكل الية والده والية المغرب بعد قضائو عمى تمرد زيري بن عطية 

بقولو:) وعدل فييا عداًل لم يعيدوه من  (18)، وىذا ما يتضح في النص الذي أورده لنا السالوي 
 أحد قبمو( .    

بأبيو ، وأثبتيم في االلتزام بعيده ، فضاًل  ومن صفاتو : البر : إذ كان أبّر الناس         
، وعمى الرغم من انغراقو بالمذات ومعاقرة الخمر إال  (19)عن بره بوالدتو وصمتو ألىمو وأقربائو 

أنو تواجينا صفحة أخرى من شخصيتو أال وىي كونو محبًا لمصالحين ومراقبًا لخالقو، كثير 
 .(28)البكاء عمى ما يقترفو من ذنوب 

ومن صفاتو األخرى أنو كان اليحمف باهلل ، وال يقسم عمى شئ تعظيمًا هلل وفي ذلك         
بقولو:) كان عبدالممك لصحة عقدة مع قمة عقمو ال  (21)يذكر لنا لسان الدين بن الخطيب

يحمف باهلل البتة واليحمف بو تعظيمًا هلل ، كتب عنو الكاتب يومًا يمينًا من ذلك في وعيد، فمما 
 ر بسمعو أنكره وأمره بمحو اليمين وقال لمكاتب: متى عيدتني حالفًا(.م

كما أنو كان ذا حياء وكرم ، فال يرد سائاًل ، وال يعتذر حياءًا منو ورقة ،أما شجاعتو       
 إذ وصف أحد الشعراء صفاتو ىذه قائال: (22)فقد كان في غاية بعيده 

 (23)ع من ليث بخفان خادر فتى ىو أحيى من فتاة حييٍة           وأشج
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إن عبدالممك عمى الرغم من أن مجالسو لم يرتدىا األدباء والعمماء كما كان في عيد         
 . (24)أبيو ، إال أنو لم يدخر وسعًا في رعايتو ليم وألوالدىم كما كان في عيد أبيو 

 توليو السلطة :
المرض ، ولم تفمح جيود األطباء  في غزوة المنصور بن أبي عامر األخيرة اشتد بو        

في نجاح شفائو ، فأدرك دنوَّ أجمو ، وأيقن بالوفاة ، فاستدعى ابنو عبدالممك فأممى عميو 
وصيتو التي وضح فييا السياسة التي يجب عميو المسير عمى نيجيا ، وذلك من خالل 

 . (25)خبرتو المتراكمة أثناء معترك حياتو 
 توصيات :ومما تضمنتو ىذه الوصية من 

فيما يخص خزينة الدولة أوصاه بقولـــــو : )غايرت لك بين دخل المممكة وخرجيا ،   -1
واستكثرت لك من أطعمتيا ، وعددىا ، وخمفت لك جباية تزيد عمى ما ينوبك لجيشك ونفقتك 

يده في اإلنفاق وأن تكون نفقاتو  إذ نصحو أن اليطمق (26)، فال تطمق يدك في االنفاق( 
ثقال كاىل الخزينة  محسوبة بدقة ألجل استمرار حياة الدولة ، وأن أي ىدر غير محسوب ، وا 

 .( 27) يؤدي إلى حدوث ثورات وتمردات داخمية ، مما يؤدي إلى إرباك في داخل البالد 
عاية إليك ، وأوصاه بالرعية قائاًل:) فاقصد في أمرك واستثبت فيما يرفع أىل الس -2

والرعية قد استقصيت لك تقويميا ، وأعظم مناىا أن تأمــن البادرة ، وتسكن إلى لين 
، أوصاه أن يتيقن كل ما يرفع إليو من أمر قبل أن يتخذ أي قرار ، وأن اليجعل  (28)الجنبة(

 . (29)بينو وبين الرعية ما يحجبو عنيم ويمنعو من التعرف عمى مظالميم 
ممك االىتمام بالخميفة ىشام المؤيد ، وأن يحسن معاممتو ، وأن ال نصح ابنو عبدال -3

) وصاحب القصر قد عممت :قائاًل  (38)يأمن من الحاشية المحيطة بالخميفة ، ويحذره منيم 
مذىبو ، وأنو ال يأتيك من ِقَبمو شئ تكرىو ، واآلفو ممن يتواله ويمتمس الثوب باسمو ، فال تنم 

مع قيامك بأسباب صاحب  888وال ترع عنيا سوء ظن تيمو  عن ىذه الطائفة جممًة ،
  (31)( 888القصر عمى أتم وجو

ذكر لو والده أنو ترك لو أموااًل كثيرة مخزونة لدى والدتو ، يستعين بيا عمى نوائب  -4
( 888الدىر قائاًل :) والمال المخزون عند والدتك ىو ذخيرة مممكتك ، وعدة لحاجٍة تنزل بك 

(32). 
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ن يحسن معاممتو مع أخيو ، وعالقتو بو ؛ كي ال يجد منافسييم مجااًل لمنيل أوصاه أ -5
من دولتيم : فقال لو :) وأخوك عبدالرحمن قد صيرت لو في حياتي ما أرجو أني قد خرجت 

ويجمب الفاقرة عمى دولتي ، 888لئال يجد العدو مسعى بينكما 888لو عن حقو من ميراثي 
 .(33)الحيف منك عميو ( وقد كفيتك الحيرة فيو فاكفني 

أوصاه بالحذر من بني أمية ، بقولو :) إياك أن تضع يدك في يد مروانّي ما طاوعتك  -6
 .(34)بنانك ، فإني أعرف ذنبي إلييم ( 

أمر المنصور ابنو عبدالممك بالعودة إلى قرطبة ، كي يتمكن من احتواء األحداث إذا         
، ولما وصل خبر وفاة المنصور  (35)قرطبة  ما حصل شئ في حال وصول خبر وفاتو إلى

، إلى عبدالممك بادر بالتوجو إلى الخميفة ىشام المؤيد ، ونعى إليو وفاة والده (36) ھ392سنة 
، واستصدر منو مرسومًا بتوّليو إدارة البالد خمفًا ألبيو ، وُتمَي نص المرسوم في المسجد 

، وبذلك تولى  الحاجب عبدالممك تدبير  الجامع ، وصدرت الكتب إلى جيات البالد بالخبر
 . (37)أمور البالد ، وقد بمغ عمره حينيا الثامنة والعشرين

أول مشكمة واجيت الحاجب عبدالممك ىي تمرد الفتيان المروانيين بالقصر ، وبعض     
الناقمين من العناصر األخرى عمى الحكم العامري ، مستغمين فرصة وفاة المنصور ، وتحول 

ة إلى إبنو ، محاولين تحقيق أىدافيم في القضاء عمى الحكم العامري ، والتخمص منو ، السمط
واسترجاع مكانتيم السياسية واالجتماعية ، إال أن الحاجب عبدالممك كان متيقظًا لذلك ، 
فضرب بيد من حديد عمى الخارجين ، وقضى عمى ىذه الفتنة ، ونفى القائمين بيا إلى مدينة 

 .(39)يِئس األعداء ، وسادت الطاعة ، وعم االستقرار في البالد ، ف (38)سبتة 
 

 أحوال البالد في عيــــــــــده : : المبحث الثاني
كان الحاجب عبدالممك قد اكتسب أكثر صفاتو من أبيو من الناحية السياسية والعسكرية       

واالدارية ، فسار عمى نيج أبيو في إدارتو لمبالد ، فأول عمل قام بو أن أسقط سدس الجباية 
، وبمغت األندلس (48)عن الرعية في جميع أنحاء األندلس فأحبو الناس ، واستبشروا بو خيرًا 

عيده غاية الكمال ، والزينة ، والرخاء االقتصادي ، فأقبل الناس عمى النعم ، والعيش  في
في ذلك تصويرًا ألحوال الناس في عيده من النعمة ، بقولو  (41)الرغيد ، وينقل لنا ابن األبار 
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( ويروي 888وبمغت األندلس في أيامو نياية الكمال ، وكان عمى أىميا أسعد مولود 888:) 
) أن زعيم المنجمين فارس البصري في عيد الحكم ، إنو نظر في  (42)سام وابن األبار ابن ب

وذلك أنو قال: لم يولد قط باألندلس مولود أسعد منو عمى أبيو وعمى  888مولد عبدالممك 
ذ ىمك ما  88888نفسو وحاشيتو ، نعم ، وعمى أىل االندلس  وأنيا ماتزال بخير حياتو ، وا 

 . أراىا إال بالضد(
أخذ الحاجب عبدالممك بإطالق يده باالنفاق والبذخ عمى خاصتو ، وعمى الناس ،          

مما أحدث بعض النقص في مخزون المال في الخزينة ، إال أنو بعد مدة يسيرة أدرك أن عميو 
مراقبة نفقاتو ونفقات رجال حكومتو ، مما كان ليذه السياسة من أثر في إعادة اإلصالح في 

 .(43)المالية وتحسن األحوال  األحوال
كانت أيام عيده في حكم األندلس والتي دامت سبع سنوات تسمى بالسبع العروس لما        

، وفي عيده سكن الناس منو إلى عفاف ،  (44)تحممو في طياتيا من أفراح وبيجة وسرور
ي أورده لسان شاكرين هللا عمى ما أنعم عمييم بو في عيده ، وىذا ما يوضحو لنا النص الذ

، إذ قال : )وسكن الناس منو إلى عفاف ونزاىة ، ونقى سريره ، وتوٍق  (45)الدين بن الخطيب 
في بعد ىمتو ، أطمانوا بيا إلى جنبو في السر والعالنية ، فباحوا بالنعم ، واستأثروا الكنوز ، 

قصور ، وغالوا في وتناىوا في األحوال والمكاسب ، وتحاسدوا في اقتناء األصول ، وانتداء ال
 ( .888الفرش واألقنية ، واستفرىوا المراكب والغممان

لم يكن الحاجب عبدالممك كأبيو مولعًا باألدب ومجالسة الشعراء ، بل كان مائاًل إلى          
دراكًا منو ألىمية االزدىار الثقافي والعممي ، (46)مجالسة العجم والبربر  ، إال أنو مع ذلك ، وا 

من كونو رجل الدولة المسؤول عنيا ، فال تقف مسؤلياتو عند حدود أىوائو ورغباتو ، وانطالقًا 
فقد اىتم برعاية العمم وأىمو ، إذ سار عمى نيج أبيو في االىتمام بسائر طبقات أىل العمم 
والمعرفة واستمر في إجزال العطايا ليم ، وصرف مرتباتيم ، ولم يشعر الناس في زمنو أن 

 . (47)سية قد افتقدت الرعاية والحماية واالىتمامالحضارة األندل
لم يستمر الحاجب عبدالممك في الحجر عمى الخميفة ىشام المؤيد كما كان يفعل          

والده المنصور ، فاتبع سياسة أقل حدة من سياسة أبيو تجاه حجر الخميفة ، فقد اكتسب ثقتو 
ك الخميفة عمى سجيتو في قصره ، وخفف ، وأخذ يزوره في قصره ، وقد ترك الحاجب عبدالمم

الحراسة عميو ، فما كان من الخميف ، ىشام المؤيد إال أن آثر االحتجاب عن الناس من 
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تمقاء نفسو داخل قصره ، وكان يصطحبو الحاجب عبدالممك في بعض األيام لمنزىة ، فترك 
 .(48)كيفما يشاء الخميفة ىشام المؤيد لمحاجب عبدالممك إدارة البالد وتصريف األمور 

 ىيبـــة الدولـــــة : 
بمغت الدولة في عيده من القوة والييبة إلى أعمى مستوياتيا ، وكان ىذا من ثمار         

سياسة والده ، وما صنعو لمبالد من ىيبة ،  فنجد أن مموك الممالك االسبانية يقدمون لو 
نمحظو في غزوتو األولى ، إذ أرسل فروض الطاعة ، ويشتركون معو في غزواتو ، وىذا ما 

ممك القوط أذفونش فرسانًا من جيشو ، فضاًل عما أرسمو  شانجو بن غرسية زعيم الجاللقة ، 
وصاحب قشتالة ، وىذا بموجب االتفاق المبرم معو دون أن ينقضوه ، ىيبًة منو ومن دولتو 

 ھ394أنو في سنة  ، وكان من أثر ىيبة عبدالممك ودولتو في نفوس مموك النصارى  (49)
احتكم إليو أمير قشتالة الكونت شانجة بن غرسية ومنديث كونثالث الوصي عمى )الطفل( 
ممك ليون وكان محور الخالف يدور حول الوصاية عمى الصبي ممك ليون ، بين شانجة وىو 
خال الصبي وبين منديث كونثالث ، فمما احتكم الطرفان لدى الحاجب عبدالممك انتدب 

 .     ( 58)نصارى أصبغ بن سممة لمفصل بينيما ، فقضى بالوصاية لمنديث كونثالث قاضي ال
 األلقاب السلطانية واألبية الملوكية :

، إذ استكثر (51)كان الحاجب عبدالممك كوالده المنصور يسموان إلى األبية المموكية         
التي ظير بيا الحاجب تمك األبية  (52)من األبية المموكية ، وقد وصف لنا ابن بسام 
) انيمك في طمب االآلت المموكية  ھ399عبدالممك عند خروجو لقتال شانجة بن غرسية سنة

حتى حتى جمب إليو من ذلك كل عمق خطير ، وتأنق في مراكبو وأصحابو بالحمية 
واستكثر فييا العدة والعدد ، فبرز عمى جواد من مقربانة المنسوبة بأفخم تمك  888التامة
كب المسمسمة ، ولبوس درٍع فضية مطرزة بالذىب ، وعمى رأسو خوذة مثمنة الشكل ، المرا

محددة الرأس ، مرصعة الطرف بدٍر فاخر واسطتو حجر ياقوت أحمر مرتفع القيمة( ، وكان 
 يظير بيذه األبية في أغمب غزواتو .

ذلك لتوليو مقاليد ومن األلقاب التي لقِّب بيا الحاجب عبدالممك لقب : سيف الدولة ؛ و       
، ومن (53)السمطة بعد أبيو ، وصدور مرسوم الوالية لو ، من ِقبل الخميفة ىشام المؤيد 

األلقاب األخرى ىو لقب : المظفر ، وقد حصل عمية ورغب أن يسمى بو بعد غزوتو 
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الخامسة المعروفة بغزوة قمونية ، إذ توجو إلى الخميفة وطمب منو إصدار مرسوم بذلك ، ولم 
توقف األمر عند ذلك ، بل طمب منو أن ينعم عمى ابنو الغالم دمحم بمنحة صفة الوزارة ، ي

ويمقَّب بذي الوزارتين ، وأن يعمي مرتبتو عمى سائر الوزراء ، وأن ُيكنى بأبي عامر ، كنية 
، فأصبح الحاجب (54)جده ، فوافق الخميفة عمى ذلك ، وأصدر المرسوم بيذا الخصوص 

بالحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان عبدالممك المنصور ، فكان أول عبدالممك يعرف 
 .(55)من اجتمع لو لقبان من حكام االندلس ، فأصبح يخاطب في الكتب الرسمية بذلك 

 استراتيجية )سياسة( االستيطان :
اتبع الحاجب عبدالممك أثناء غزواتو لألراضي النصرانية سياسة جديدة في مسك            

رض والحفاظ عمييا ، فبداًل من أن يكتفي بغزوىا وتدميرىا كما كان يفعل من سبقو ، نجده األ
يتبع استراتيجية جديدة  مغايرة لمن سبقو من أسالفو من الحكام ، أال وىي ضميا إلى حدود 

سكان المسممين فييا ، ففي غزوتو األولى سنة  عندما تمكن من االستيالء  ھ393دولتو ، وا 
، أمر قواتو أاّل يحرقوا منزاًل ، وال ييدموا  (56)لحصون أال وىو حصن ممقصرعمى إحدى ا

بناًء لما عزم عميو من إسكان المسممين في ىذا الحصن ، جاعاًل النتصاراتو مردودًا إيجابيًا 
عمى األرض وأمر جنده بإصالح ما تيدم منو ، وما لحقو الضرر أثناء القتال ، ولما اكتممت 

المسممين مقدمًا ليم عرضًا مغريًا وسخيًا ، من أراد ورغب في السكن في  عمارتو نادى في
ىذا الحصن فإن لو مرتبًا شيريًا ثابتًا مقداره دينارين ، فضاًل عن منزل وأرض زراعية ، 
فرغب في البقاء عدد كبير منيم ، فاكتمل بذلك ما أراده الحاجب عبدالممك في أمر ىذا 

قامة كممة هللا فيو الحصن من إعماره وتحصينو ،  ، إن سياسة االستيطان التي اتبعيا  (57)وا 
لم تستمر ، إذ لم نجد ليا تطبيقًا في غزواتو األخرى ،  -ما يبدو -الحاجب عبدالممك عمى

كما أن ىذه الخطوة جاء تطبيقيا متأخرًا ، إذ كان من المفترض تطبيق ىذه السياسة قبل ىذا 
 الوقت بكثير ممن سبقو من الحكام.

 الجــــانب اإلداري : 
كانت من إجراءات الحاجب عبدالممك عمى الصعيد اإلداري أنو أبقى عمى نظم الدولة         

وقوانينيا وىيكمتيا اإلدارية كما كان في زمن أبيو ؛ ألنيا كانت في أفضل حاليا ، وفي أكمل 
تدبير شؤون الدولة عمى ، والنيماكو في أول أمره في الشراب والميو ، اعتمد في  (58)فعالية 

خاصتو من أكابر الفتيان العامريين ، أمثال : َطَرفة ، وزىير ، ومجاىد ، وواضح ، وخيران 
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، كما فوض الحاجب عبدالممك في أول واليتو أمره إلى أبي اإلصبع عيسى بن سعيد  (59)
بإخالصو ،  وزير أبيو ، ومنحو سائر الصالحيات والسمطات العميا ، ثقًة منو (68)اليحصبي 

وعممو بمقدرتو وكفاءتو اإلدارية ، وازداد حسن ظنو بو لما أبداه عيسى من كفاءٍة ، وبراعة 
 .(61)وحزم في تدبير األمور وحفع األمن والنظام 

أخذ الفتيان العامريون ينقمون عمى عيسى لما بمغ من مكانٍة عند الحاجب ، ويحسدونو        
زاحتو عن طريقيم ، فأسندوا منافستو إلى ، ويعممون ما وسعوا لمنيل منو  ، واالطاحة بو ، وا 

طرفة زعيميم ، فالتيبت المنافسة بين طرفة الصقمي وعيسى ، وقد بذل طرفة الصقمي جيودًا 
،  (62)مضنية في إفساد األجواء بين عيسى والحاجب عبدالممك ، كي يزعزع ثقة الحاجب بو 

ة ، وأخذ الحاجب عبدالممك يؤثره ، وتزداد حظوتو ولم تزل حال طرفة تسمو وترتفع في الدول
لديو حتى تغمب عمى الوزير عيسى وحل محمو في تدبير األمور ، واجتمعت السمطة بيده ،  

ولزم فراشو من  ھ396حتى أصبح الينفذ أمرًا إال بعممو ، ولما مرض الحاجب عبدالممك سنة 
ر لوحده ، وأمضى كثيرًا من األمور من شدة المرض ، استغل طرفة ىذه الفرصة فانفرد بالتدبي

دون عمم الحاجب عبدالممك ، فأصبح اآلمر الناىي في كل شئ ، حتى ىابو كل من في 
القصر ، كما ىابو الجند ، ولما شفي الحاجب عبدالممك من عمتو قرر الخروج في غزوتو 

طرفة  صاحب (63)، واصطحب معو الوزير عيسى وعبدالممك بن إدريس الكاتب ھ396سنة 
ليكتب لو الرسائل فاستغل الوزير عيسى ىذه الفرصة فتمكن من اقناع الحاجب عبدالممك 

 .(64)بسوء مسمك طرفة ومشاريعو 
 االطـــــــاحة بطــــرفة الصقــمي : -1

في الوقت الذي خرج فيو الحاجب عبدالممك في غزوتو كان قد أخرج طرفة في          
، (66)بعد إتمام ميمتو  (65)فق معو عمى المقاء في سرقسطة عسكر إلى شرقي األندلس ، وات

وقبل خروج طرفة في ميمتو سأل الحاجب عبدالممك أن يخرج معو الوزير عيسى فأجابو 
الحاجب إلى ذلك وكانت غايتو اإليقاع بعيسى ، إذ أسر ذلك في نفسو ، إال أن عيسى أدرك 
غاية طرفة ، وما أىمَّ من بالغدر بو ، فأراد االنفراد بالحاجب عبدالممك ليقنعو بعدم رغبتو 

طرفة ، إال أن طرفة لم يعطو فرصو لموصول إلى الحاجب عبدالممك ، فاستعان بالذىاب مع 
بأن يوضح لمحاجب غاية  -وكان من المقربين لعبدالممك  -عيسى بصاحب مدينة الزاىرة 
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طرفة معو ، فتم لو ذلك ، فأعفى الحاجب عبدالممك الوزير عيسى من صحبو طرفة 
 .(67)واصطحبو معو 

جب عبدالممك إلى سرقسطة كانت نفسو قد تغيرت عمى طرفة ، عندما وصل الحا       
وقرر اإليقاع بو ، وفي اليوم نفسو الذي دخل فيو الحاجب عبدالممك إلى سرقسطة ، دخل 
طرفة ، وتقدم إلى قصر الحاجب عبدالممك وىو في كامل ىيأتو وأبيتو ، ولم يعمم ما ينتظره 

من دخول مجمس الحاجب عبدالممك ، وتم من مصير وسوء عاقبة ، ولما دخل طرفة ُمِنع 
دون أن يراه الحاجب عبدالممك أو يقابمو محمواًل عمى  (68)تقييده وُأخرج إلى الجزائر الشرقية 

بغل ، فعجب الناس من سرعة تبدل حالو ، فمم يكن بين دخولو إلى سرقسطة أميرًا وخروجو 
أمر الحاجب عبدالممك بسجن صاحبو ، كما  (69)منيا مقيدًا إال ساعة ، وتمت تصفيتو وقتمو 

وظل  (71)، ويقال إنو حمل إلى طرطوشة  (78)عبدالممك بن إدريس الجزيري في مطبق الزاىرة 
إلى أن ُأدخل عميو من قتمو في سجنو بأمٍر ودفٍع من  (72) ىناك معتقاًل في برج من أبراجيا

إذ قال:) ما كان الشقي الوزير عيسى ، وقد سئل الذي قتمو في محبسو فوصف سيولة قتمو 
إال كالفروج في يدي ، دققت عنقو بركبتي فما زاد أن نفخ في وجيي ، فعجبت من جيل ىذا 

 .(74) ھ394، وكان مقتمو سنة  (73)األسود( 
 إحباط مؤامـــــــرة الوزير عيسى بن سعيد:      -2

دالممك ، أضحى عيسى بعد خالصو من طرفة ، الرجل المقرب من الحاجب عب         
، وارتفع شأنو ، واستمر وزيرًا لديو ، وفوضو أمر واليتو  (75)واسترد كامل حظوتو وسمطانو 

 . (76)وواله اإلشراف عمى أمور الدولة ، وعمى كافة رجالو ، حتى ىابو جميع رجال الدولة 
صاىر ىذا الوزير عائمة ابن أبي عامر ، إذ تزوج ابنو المعروف بأبي عامر من         

أخت الحاجب عبدالممك الصغرى ، من بنات المنصور ، وتمت ىذه المصاىرة سنة 
ھ396

(77) . 
بمغت السعاية والوشاية حول عيسى من قبل حساده لدى الحاجب عبدالممك مبمغًا ،         

ن  إذ كثر حساده ، والساعين إلى إزالتو ، والحاجب عبدالممك متمسك بو لمعرفتو برجاحتو ، وا 
، وكان من بين الساعين ضد عيسى والذين يتربصون بو  (78)ما ىو إال كيد حساد  ىذا الكالم

الدوائر : الذلفاء والدة الحاجب عبدالممك ؛ النو شجع ولدىا عمى الزواج من إحدى الجواري 
 .(79) التي ىام الحاجب عبدالممك إعجابًا بحسنيا ، إذ كانت الذلفاء تعارض ذلك األمر
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داء عيسى في مواصمة الوشاية حول عيسى حتى وصمت مبمغيا ووجدت لم يخمد أع         
ليا صدى في نفس الحاجب عبدالممك ، فأحس عيسى بذلك ، لذلك بدأ بدوره فقام بالتخطيط 
لتحقيق انقالب في الحكم بالتعاون مع ىشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر ؛ لتقميده 

ز  احة العامريين من السمطة ، محاواًل تدبير عممية اغتيال الخالفة محل الخميفة ىشام المؤيد، وا 
لمحاجب عبدالممك ، وأعــــــــد ليذه الميمة رجااًل لتنفيذىا ، وأعمــــــــل الحيمة في استدراج 

؛ ألجل تنفيذ عممية االغتيال ،  (88)الحــاجب عبدالممك بأن دعـــــــــاه إلــــى حضور حفمة خاصة 
باءت بالفشل ، إذ تم كشفيا ، ووصل خبرىا إلى الحاجب عبدالممك قبل  إال أن ىذه الخطة

أن يحين موعد الدعوة ، ووصل الخبر أول األمر عن طريق نظيف الفتى الكبير مولى بن 
أبي عامر ، إذ أخبره أحد الرجال الذين أعدىم الوزير عيسى لمفتك بالحاجب عبدالممك ، إال 

مر ألنو خاف أن تكون سعاية ممن يبغض الوزير عيسى أن الحاجب لم يصدق الخبر أول األ
، حتى جاءه الخبر من صاحب المظالم أبي حاتم بن ذكوان الذي أخبره أحد الرجال ، ويدعى 
ابن القارح الذي شاىد لقاء الوزير عيسى مع ىشام بن عبدالجبار ، وسمع الحوار الذي دار 

كد لمحاجب عبدالممك صحة الخبر لثقتو بينيما حول المؤامرة التي يخططون ليا ، عندئذ تأ
 . (81)بأبي حاتم بن ذكوان 

رواية أخرى نقاًل عن ابن حيان حول معرفة الحاجب  (82)ويروي ابن عذاري           
عبدالممك بمؤامرة الوزير عيسى ومن معو أن أبا حاتم بن ذكوان لما نما إليو خبر المؤامرة لم 

نما ذكر األمر إلى  يذىب إلى الحاجب عبدالممك مباشرةً  ويخبره عن تدبير الوزير عيسى ، وا 
رجل لم يفصح ابن عذاري عن اسمو ، وكان محل ثقة لدى الذلفاء والدة الحاجب عبدالممك ، 
فمما سمع الخبر من ابن ذكوان قام من فوره إلى والدة الحاجب فأخبرىا باألمر ، وكان 

تو بما يدبره الوزير عيسى ضده ، وعزمت يخاطبيا من وراء حجاب ، فدخمت عمى ابنيا فأخبر 
 عميو في قتمو ، عندئذ لم يشك في صحة الخبر.   

 تصفية  الحاجب عبدالممك لموزير عيسى :                       -3
بعد أن ثبت بالدليل القاطع لمحاجب عبدالممك صحة خبر المؤامرة التي يدبرىا               

باألمر فاستدعاه إلى مجمس شراب ، وأعد األمر لمفتك بو ،  الوزير عيسى ، قرر أن يبادئو
فأرسل رسواًل إلى الوزير عيسى يدعوه إلى مجمسو ، فحث الوزير عيسى الخطى متوجيًا إلى 
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حتفو دون أن يعمم ما يدبر لو ، فمما دخل عمى الحاجب عبدالممك استقبمو بالحفاوة 
ا دارت الكؤوس أخذ الحاجب عبدالممك واالستبشار وىو يخفي ما يضمر لو من مصير ، ولم

يعاتبو  والوزير عيسى يعتقد أن الخمر قد أثرت عميو إلى أن قدح الحاجب عبدالممك ما في 
قمبو فأدرك الوزير عيسى الشر وما قد أحيط بو ، فأخذ يستعطف الحاجب عبدالممك إال أن 

طع رأسو ، كما أمر الحاجب استشاط غضبًا فاستل سيفو وضربو ، وأمر باالجياز عميو وق
، وكان  (83)بقتل صاحبيو الذين معو : ابن خميفة وابن فتح ، وأمر برفع رأسو عمى باب الزاىرة

شعرًا في أمر  (85) ، وقد أنشد المغوي ابو العالء صاعد البغدادي (84) ھ397مقتل الوزير سنة 
 عيسى وسرعة انقالب حالو جاء فيو :

 تحدث الناس من آياتيا عبرا                 فتمك ىامتو في الجو ناطقًة      
 (86)مكتوبة الوجو باليندي يقرؤه                      من ليس يقرأ مكتوبًا وال سطرا

أمر الحاجب عبدالممك باستصفاء أموال الوزير عيسى وسجن أبناءه ، كما تم             
، وعمى أثر ىذه  (87)قتل ىناك القبض عمى ىشام بن عبدالجبار وزج في السجن ، وقيل أنو 

الحادثة عمل الحاجب عبدالممك عمى جمع السمطة بيده والحد من نفوذ وسمطة الوزراء 
والكتاب ومراقبتيم ومحاسبتيم تاركًا مجالس الميو والشرب ، وأصمح ما تم إسرافو من األموال 

 . (88)، فتحسنت األحوال المالية لمدولة 
 

 :الخارجية في عهد الحاجب عبدالملكالسياسة : المبحث الثالث

 سياستو تجاه المغرب : -1
اتبع الحاجب عبدالممك سياسة أبيو المنصور الحازمة نحو عدوه في المغرب في             

حكام السيطرة عمى المغرب االقصى ،  تأييد قبائل زناتة ومغراوة واإلبقاء عمى والئيم لو وا 
خالل اكتساب محبة قبائل البربر ، ولكي يحصل عمى وخاصة المناطق الساحمية ؛ وذلك من 

ثقة الزناتيين جّدد العيد لممعز بن زيري بن عطية ، وأقره حاكمًا عمى المغرب ، إذ سبق وأن 
بعد وفاة والده زيري بن  ھ391أقره والده المنصور بن أبي عامر وواله المغرب األقصى سنة 

، ودعى لو عمى المنابر ، وكتب لو الحاجب عطية ، فأعمن المعز طاعتو لمحاجب عبدالممك 
، وقدم المعز   (89) ھ393عبدالممك بذلك العيد عمى سائر ما يممكو من أقطار المغرب سنة 

ابنو معنصر رىينًة بقرطبة توثيقًا لطاعتو ، وأن يؤدي لمحاجب عبدالممك في كل سنة خياًل 
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، وبذلك عاش المغرب األقصى ، فاستمر المعز في طاعتو لمحاجب عبدالممك  (98)ومااًل 
 .(91) خالل عيده بأمن واستقرار

لم يتوقف األمر عند المعز ، فقد عمل الحاجب عبدالممك عمى اكتساب بعض زعماء        
الزيريين من قبائل صنياجو ، فدعاىم إلى األندلس ، وأحاطيم بتكريمو ، وكان عمى رأس 

 .(92)نحو الحاجب عبدالممك خطة الوزارة ىؤالء زاوي بن زيري بن مناد الصنياجي الذي م
 العالقات الدبلوماسية : 

من عالقات الصداقة التي جرت في عيد الحاجب عبدالممك ىي العالقات          
الدبموماسية مع الدولة البيزنطية ، إذ خطب قيصر القسطنطينية بسيل الثاني ود الحاجب 
عبدالممك ، ورغب في عقد عالقات مودة وصداقة بين الدولتين ، إذ أرسل القيصر إلى 

و استئناف عالقات المودة والصداقة بين الطرفين والتي الحاجب عبدالممك بكتاب يطمب في
كانت قائمة في السابق في عيد أمراء وخمفاء الدولة األموية ، فأرسل القيصر رسولو وىو 
يحمل كتابًا مكتوبًا بالذىب ، ومعو ىدية إلى الحاجب عبدالممك وعدد من األسرى المسممين 

مقيصر ، فسر الحاجب عبدالممك بذلك ، ووافق الذين تم أسرىم في أطراف الجزائر التابعة ل
 .    (93)عمى طمب القيصر وصرف السفير بأجمل صرف 

 سياستو تجاه الممالك اإلسبانية :
اعتزم الحاجب عبدالممك ن يسير عمى نيج أبيو في متابعة غزو الممالك االسبانية ،         

ىذه الممالك االسبانية أن الظروف وأال يترك ليا فرصة تذوق طعم السمم والراحة ، واعتقدت 
، فقد استقبمت ىذه الممالك  (94)تغيرت ، وأن أخطار غزوات المسممين قمت حدتيا ووطأتيا 

خبر وفاة الحاجب المنصور دمحم بن أبي عامر بالفرح والسرور لما لقيتو عمى يديو من إذالل 
بعد وفاتو يترددون في وىزائم ، ولما أوقعو من ىيبة في نفوسيم ، والتي جعمت حكاميا 

إظيار أي ردة فعل ، إذ اعتادت الممالك االسبانية قبل ذلك عندما يحصل تغير في سمطة 
األندلس أن تقوم بمياجمة حدود البالد االسالمية في األندلس ، إال أنو في ىذه المرة أحجم 

م ، كما بعضيم عن القيام بأية ردة فعل ، لما تركو الحاجب المنصور من ىيبة في صدورى
 .(95)أن الذي تولى السمطة من بعده ىو ابنو عبدالممك الذي اليقل مقدرة وكفاءة عن والده 

 غزواتــــــــــــــــو  :
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لم يكتف الحاجب عبدالممك بيذه الموادعة والسكون من قبل الممالك اإلسبانية ، إذ ال         
والواقع أن الحاجب عبدالممك أدرك بد أن يأتي يوم يجتمعون فيو ويياجمون حدود األندلس ، 

مثمما أدرك أسالفو أن الصوافي والشواتي باتت قدرًا لحكام األندلس ، يقومـــــــون بيا بالغزوات 
بصورة مستمرة بغض النظـــــر عما إذا كانت ىناك أسباب أو مبـــــررات ليا ، وبمعـــــــــزل عن 

، ومن ىذا المنطمق  (96)ىقة إلعدادىا ماليًا وبشريًا مرددودىا اإلقميمي والمالي والتكاليف المر 
 . (97) لم تمض أشير قالئل عمى توليو الحكم حتى أخذ األىبة واالستعداد لغزوتو االولى

 غزوة إمارة برشمونة )األولى( :-1
كانت أولى غزواتو إلى بالد االفرنج متوجيًا إلى برشمونة ردًا عمى  ھ393في سنة            

ات حاكميا وتجاىمو المعاىده المعقودة في عيد أبيو الحاجب المنصور بن أبي عامر ، اعتداء
، وبعد أن أكمل الحاجب عبدالممك استعداداتو العسكرية  (98)إذ أخذ يتعرض لحدود األندلس 

،وافاه ىناك وفد من فرسان النصارى  (99)خرج بكامل ىيبتو ، وعندما وصل إلى مدينة سالم
ط أذفونش المعروف بابن البربرية ، وآخرون أرسميم شانجة بن غرسيو زعيم أرسميم ممك القو 

الجاللقة وصاحب قشتالة ، وحضر ىؤالء لمقتال مع الحاجب عبدالممك بناءًا عمى مانصتو 
، ثم سار إلى إمارة برشمونة ، وحدثت معركة شديدة  (188)المعــــاىدة المبرمة بين الطرفين 

بيزيمة قوات برشمونة ، واستولى المسممون عمى العديد من  المراس بين الطرفين انتيت
الحصون والغنائم ، وأمـــــــر الحاجب بعــــــــــدم ىــــــــــــدم وتدمير البيوت لما عزم عميو من إسكان 

 . (181)المسممين في ىذه األرض 
لخميفة ىشام المؤيد أرسل الحاجب عبدالممك برسالتين لمتبشير بالفتح ، إحداىا إلى ا         

رأسًا وعدد  5578واألخرى لتقرأ عمى المسممين كافة في قرطبة ، وقد بمغت الغنائم من السبي 
حصنًا ، وبعد أن أتم ما أراد من  85الحصون التي فتحت عنوة ستة حصون ، والتي دمرت 

 .(182)ميمتو أقفل راجعًا إلى قرطبة واستقبمو الناس بالفرح واالستبشار 
 قشتالة )الغزوة الثانية(: غزوة-2

توجو الحاجب عبدالممك إلى أراضي قشتالة ، وتوغل في أرضيا  ھ394في سنة           
إال أن صاحبيا شانجة بن غرسيو لم يتعرض لو ، وعاد الحاجب عبدالممك إلى قرطبة ، 
وعمى إثر ذلك قدم شانجة بوفد يترأسو بنفسو إلى قرطبة طالبًا المصالحة من الحاجب 
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عبدالممك ، فقبل منو  ذلك ، واتفق معو أن يسانده في غزواتو ضد الممالك اإلسبانية األخرى 
(183). 
 غزوة جميقية )الغزوة الثالثة( :-3

خرج بغزوتو ىذه المره قاصدًا جميقية ، واشترك معو شانجة  ھ395في سنة              
لى جانبو شانجة ، ثم توغل في  بقواتو فعاث الحاجب عبدالممك بأراضي مممكة ليون ، وا 

أراضي جميقية حتى وصل إلى بمدة ليونة وىي من أمنع المعاقل ، فنازليا فمم يتمكن من 
 . (184)فتحيا لمناعتيا فعاد أدراجو محماًل بالغنائم والسبي 

 غزوة بنبمونة )الغزوة الرابعة( :-4
وكانت نيتو الوصول إلى  توجو بغزوتو إلى بالد البشكنس ھ396في سنة              

،  (186)، ثم إلى بربشر  (185)عاصمتيا بنبمونة ، فسار إلى مدينة سرقسطة ثم إلى وشقة 
ومنيا دخل إلى أرض العدو ، فأخذ يجول في أراضييم فأحرق وىدم وسبى وقتل ، ثم أقفل 

ثل سابقتيا راجعًا إلى قرطبة وعمى ما يبدو أن غزوتو ىذه لم تحقق من اإلنجازات والمكاسب م
كما كان يأمل العامة ، لذلك تكمموا في قصرىا ، فبين الحاجب عبدالممك في كتاب الفتح 

 . (187)أسباب ذلك القصور 
 غزوة قمونية أو غزوة النصر ) الغزوة الخامسة( :-5

توجو الحاجب عبدالممك نحو قشتالة لقتال شانجة بن غرسيو ،  ھ397في سنة             
ة اتحدت قوات الممالك اإلسبانية مع بعضيا ضد المسممين ، إال أن الحاجب وفي ىذه الغزو 

، وعمى  (188)عبدالممك تمكن من تحقيق االنتصار عمييم ، وأرسل بكتاب الفتح إلى قرطبة 
إثر ىذا االنتصار لقِّب الحاجب عبدالممك بالمظفر وصدر مرسوم بذلك من قبل الخميفة ىشام 

 . (189)المؤيد بمنحو ىذا المقب 
 غزوتو السادسة :-6

خرج الحاجب عبدالممك نحو حصن شنت مرتين ، وكانت غزوتو  ھ398فــــــــــي سنة          
 .  (118)فــــي فصــــل الشتاء ، وتمكـــــــن من فتح ىذا الحصــــــــن ، ثم عـــــــــــــــاد أدراجو إلى قرطبة 

 زوة السابعة واالخيرة( :غـــــــــــــزوة العمــــــة )الغ-7
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وكان  ھ398كانت ىذه الغزوة آخر حممة يقودىا الحاجب عبدالممك وذلك سنة            
قاصدًا فييا دخول أراضي قشتالة ومحاربة ممكيا شانجة بن غرسيو ، وما أن وصل إلى مدينة 

فتفرق سالم حتى أصابتو عمة صدتو عن الدخول إلى أراضي مممكة قشتالة وتحقيق ىدفو ، 
، وما أن شعر بنوع من التحسن (111) ھ399عنو أكثر المتطوعين ، فعاد إلى قرطبة سنة 

منتصف ىذه السنة حاول النيوض من جديد بغزوتو إال أن المرض داىمو بشدة ىذه المرة 
، وقيل إنو  (113) ھ399حتى وافاه األجل في مرضو ىذا بذبحٍة صدرية في ىذه السنة  (112)

 (114)تدبير من أخيو عبدالرحمن ، إذ احتيل عميو بشراب مسموم بيد أحد خدمو قتل مسمومًا ب
أن أخاه سمَّو بتفاحة قطعيا بسكين قد  (115)، وفي رواية أخرى حول وفاتو يروييا ابن األثير

سم أحد جانبييا فناول أخاه الجانب المسموم وأكل الجانب السميم ، وقد وافاه األجل ولم يكن  
ه عبدالرحمن وتولى من بعده الحجابة أخا (116)بعة والثالثين من عمره قد جاوز الرا

 .    (117)شنجول
 الخاتمة :

كان الحاجب عبدالممك قائدًا من الطراز االول ، ولم يكن يقل شأنًا عن والده ، إذ         
انفرط  شيدت البالد في عيده استقرارًا ورفاىية ، فكان صمام األمان لمدولة آنذاك ، فمن بعده

عقد وحدة البالد ، وجرت عمى البالد آىات وحسرات ودمار وخراب ، وقد اتبع الحاجب 
عبدالممك سياسة أبيو في قتالو لممالك االسبانية ، وكانت لو ولبالده ىيبة في نفوس أعداءه ، 
 وحاول اتباع استراتيجية جديدة أثناء غزواتو أال وىي إسكان المسممين في المناطق المفتوحة ،
إال أن ىذه السياسة لم تفمح بشكل جيد ؛ ألنيا جاءت متاخرة ، إذ كان من المفترض اتباعيا 
قبل ىذا الوقت بزمن طويل ممن سبقو من الحكام ، كما أنو لم يستمر في ىذه السياسة في 
غزواتو األخرى ، عاشت البالد في عيده في خيرات ، وتنافسوا فيما بينيم في المكاسب والنعم 

يتياون في الضرب بيد من حديد عمى كل من تسول لو نفسو اإلطاحة باألسرة ، ولم 
 العامرية.  

 
 الهوامش:

، )دار الثقافة 1( الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ، طھ542( ابن بسام ، أبو الحسن عمي الشنتريني )ت1)
 ھ658، أبو عبدهللا دمحم بن عبيد القضاعي )ت ؛ ابن األبار 65، ص 4، مج4م( ، ق1997،  بيروت ، 

؛ ابن 268، ص1م( ج1963،)الشركة العربية ، القاىرة ،1(،  الحمة السيراء ، تح: حسين مؤنس ، ط
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(، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، تح: كوالن  ھ712عذاري ، أبو العباس دمحم بن احمد )ت
؛ ابن أمير المؤمنين ، اسماعيل بن  3،5، ص3م( ، ج1983يروت ،)دار الثقافة ،ب3وليفي بروفنسال ، ط

،)مكتبة الثقافة 1(، تاريخ األندلس من الفتح حتى السقوط ، تح : أنور محمود زناتي ، طھ1237إبراىيم )ت
 .57،59م(، ص2887الدينية ، القاىرة ،

حصينة بسور من الحجارة  (  قرطبة : ىي مدينة باألندلس عظيمة وسط البالد وىي عاصمة الدولة وىي2)
( ھ626وليا بابان عمى طريق الوادي الكبير، ياقوت الحموي ،شياب الدين أبوعبدهللا ياقوت بن عبدهللا )ت

؛ الحميري ، أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا 324، ص4م( ، ج1995،) دارصادر ، بيروت،1معجم البمدان ،ط
بر األقطار، تح: إحسان عباس ، د.ط)مؤسسة ( ، الروض المعطار في خھ718بن عبدالمنعم)ت بعد 
 . 456م(،ص1988ناصر لمثقافة،بيروت،

م( ، العصر 1997،)مكتبة الخانجي ،القاىرة،  4( عنان ، دمحم عبدهللا ، دولة اإلسالم في األندلس ، ط3)
 .688االول القسم الثاني،ص

( ، أعمال األعالم فيمن ھ776الغرناطي) (  لسان الدين ابن الخطيب ، الوزير أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا4)
،)دار الكتب 1بويع قبل االحتالم من مموك االسالم وما يتعمق في ذلك من الكالم ، تح: سيد كسروي ، ط

 .88، ص 2م( ج 2882العممية ، بيروت، 
الحجابة ( ىو دمحم بن عبدهللا بن عامر بن الوليد المعافري ، تقمب في المناصب االدارية وتمكن من تولي 5)

وجمع زمام أمور الدولة بيده حاجرًا عمى الخميفة ىشام المؤيد الصبي ولم يبِق لو سوى رسم الخالفة ، أما 
تدبير األمور فكانت بيد الحاجب المنصور الذي استطاع القضاء عمى منافسيو الواحد تمو اآلخر، ابن األبار، 

؛ ابن الكردبوس، أبو مروان عبدالممك  256،ص2؛ ابن عذاري ، البيان ،ج 268، ص1الحمة السيراء ، ج
( ، قطعة من كتاب االكتفاء في أخبار الخمفاء، تح : أحمد مختار العبادي ، د.ط،)معيد ھ576التوزي )

(، العبر في خبر من غبر ، تح: ھ748م( ؛ الذىبي ، شمس الدين )ت1971الدراسات االسالمية ،مدريد ،
؛ ابن خمدون،  185، ص2لكتب العممية ، بيروت ، د.ت( ، جأبي المياجر دمحم سعيد، د.ط ، )دار ا

( العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم ھ888عبدالرحمن المغربي)ت
؛المقري، أحمد بن دمحم  177،ص4م( ،ج1992،)دار الكتب العممية، بيروت،1من ذوي السمطان األكبر، ط

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين بن الخطيب ، (، ھ1841التممساني)ت
 م(.1986د.ط، )دار صادر، بيروت،

، 1؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب ، ج126-125، ص1، مج1( ابن بسام ، الذخيرة ، ق6)
سم الثاني ، الق–؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 33-31، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج213ص
 .35؛ جاسم، ابن عبد البر وجيوده في التاريخ، ص565ص
(   ىشام المؤيد: ىو ىشام بن الحكم بن عبدالرحمن بن دمحم بن عبدهللا ، ولي الخالفة بعد أبيو وىو صبي 7)

فاستولى عمى تدبير الدولة حجابة جعفر المصحفي ومن بعده المنصور دمحم بن أبي عامر وأبناءه ، ابن 
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(، تاريخ عمماء األندلس ، تح: روحية السويفي ، ھ483ضي ، أبو الوليد دمحم بن يوسف األزدي )تالفر 
؛ الحميدي ، أبو عبدهللا دمحم بن أبي نصر فتوح عبدهللا 15م(، ص1997)دار الكتب العممية ، بيروت،1ط
كتب العممية ، )دار ال1( ، جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس،  تح: روحية السويفي ، طھ488)

(، كتاب المختصر في أخبار ھ732؛ أبو الفداء ، عماد الدين اسماعيل بن دمحم)ت21م( ، ص1997بيروت،
؛ الذىبي ، سير أعالم النبالء ، 32، ص4البشر ، د.ط ، )دار الكتاب المبناني، بيروت ، د.ت( ، ج

 .271، ص8(،ج1985)مؤسسة الرسالة ، المك ،3ط
 .73، ص1، ق4، مج( ابن بسام، الذخيرة 8)
( يذكر ابن عذاري أن تاريخ تمرد زيري بن عطية عمى المنصور بن أبي عامر وقيادة عبدالممك جيشًا 9)

 ھ386، بينما المصادر األخرى )ابن عذاري ، ابن خمدون،السالوي ( تذكر التاريخ سنة ھ375لمقاتمتو سنة 
عند ابن عذاري فيو خطأ ، إذ إن عبدالممك لم  وعمى األرجح ىو األصح وعمى ما يبدو أن التاريخ الذي ورد

، كما أن ھ364سنة إذا عممنا أن والدتو كانت  12يكن في ىذا التاريخ ما يؤىمو لقيادة جيش أال وىو عمر 
 .ھ382الوحشة بين زيري والمنصور حدثت بعد المقاء بينيما في األندلس سنة 

فقام في المغرب بالدعوة لمخميفة  ھ368، ممك زناتة ( ىو زيري بن عطية بن عبدهللا بن خزر المغراوي 18)
ىشام المؤيد وحاجبو المنصور بعد انقراض دولة األدارسة ، السالوي ، أبو العباس شياب الدين أحمد بن 

( ، االستقصا ألخبار المغرب األقصى، تح : دمحم الناصري، د.ط )دار الكتاب ، المك ، ھ1315خالد )ت
 . 265، ص1د.ت( ، ج

الجزيرة الخضراء: ىي كمدينة منيعة حصينة بينيا وبين قمشانة أربعة وستون مياًل وىي عمى ربوة ( 11)
 .223مشرفة عمى البحر وليا سور من الحجارة ، الحميري ، الروض المعطار، ص

؛ السالوي ، االستقصا 268، ص6؛ ابن خمدون ، العبر ، ج281، ص 2( ابن عذاري ، البيان ، ج12)
)فيديرانت، 1مؤلف مجيول، مفاخر البربر، تح : عبدالقادر بوباية ، ط ؛271-269،ص1،ج

 .127، 128م( ، ص2885الرباط،
( فاس : وىي مدينة مشيورة كبيرة عمى بر المغرب وىي حاضرة البحر وأجمل مدنيا ، ياقوت الحموي ، 13)

د اإلطالع عمى ( ، مراصھ739؛ ابن عبدالحق ، صفي الدين عبدالمؤمن )ت238، ص4معجم البمدان ،ج
 .1814،ص3(جھ1412)دار الجيل ،  بيروت،1أسماء األمكنة والبقاع ، ط

؛ مؤلف مجيول، مفاخر  272،ص1؛ السالوي، االستقصا ،ج 198،ص4( ابن خمدون ، العبر ، ج14)
 .558القسم الثاني ، ص –؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول  121البربر، ص

 .566-565القسم الثاني ، ص–العصر األول  ( عنان ، دولة اإلسالم ،15)
؛   ابن األثير ، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم 132( الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص16)

العربي ،بيروت  )دارالكتاب1(، الكامل في التاريخ ، تح: عمر عبدالسالم تدمري، طھ638الشيباني)ت
(، الوافي بالوفيات ، ھ764؛  الصفدي ، صالح الدين خميل أيبك )ت531-538، ص  7م( ج1997،
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؛ النباىي ، الشيخ أبو الحسن بن عبدهللا  312، ص3م( ، ج1974)دار فرانز شتاير، المك،3ط
)دار االفاق  5، ط (،تاريخ قضاة األندلس ) المرقبة العميا فيمن يستحق القضاء والفتيا(ھ793المالقي)ت

(، شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، ھ1889م(؛ ابن العماد الحنبمي، عبدالحي )ت1983الجديدة، بيروت،
 .144،ص2(جھ1358د. ط ) مطبعة ، القاىرة ،

 .3، ص3(   البيان ، ج17)
 .  272، ص1(   االستقصا ،ج18)
 .82، ص2الخطيب ، أعمال األعالم ، ج؛ لسان الدين ابن 3، ص3(  ابن عذاري ، البيان ، ج19)
 .3، ص3(  ابن عذاري ، البيان ، ج28)
 .82، ص2( لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج21)
؛ 82، ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ،  ج3، ص 3(  ابن عذاري ، البيان ، ج22)

 .688، ص القسم الثاني–عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 
 .82، ص2( لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ،  ج23)
( ، المغرب في حمى المغرب ، تح : شوقي ضيف ، ھ685( ابن سعيد ، عمي بن موسى المغربي)ت24)
القسم الثاني ، –؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 213، ص1م(ج1955)دار المعارف ، القاىرة ،3ط

 . 628ص
؛ نعني ،عبدالمجيد، تاريخ الدولة 566القسم الثاني ، ص –، دولة اإلسالم ، العصر األول  ( عنان25)

 .469العربية في األندلس، د. ط )دار النيضة ، بيروت، د.ت(،ص
 .77، ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 76، ص1، مج 4( ابن بسام، الذخيرة ، ق26)
 .471ص( نعني ،  تاريخ الدولة،27)
، 2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 76، ص1، مج 4( ( ابن بسام، الذخيرة ، ق28)

 .77ص
 .471( نعني ،  تاريخ الدولة،ص29)
 .471( نعني ،  تاريخ الدولة،ص38)
 .77، ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 76، ص1، مج4( ابن بسام، الذخيرة ، ق31)
 .77، ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 76، ص1، مج 4ابن بسام، الذخيرة ، ق( 32)
 .77، ص2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 76، ص1، مج 4( ابن بسام، الذخيرة ، ق33)
 .77، ص2ج؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ،  76، ص1، مج 4( ابن بسام، الذخيرة ، ق34)
 .478؛ نعني، تاريخ الدولة ، ص94،ص3( المقري ، نفح الطيب ، ج35)
؛ لسان الدين 3،ص3؛ ابن عذاري ، البيان ،ج282،ص2( ابن  سعيد ، المغرب في حمى المغرب ،ج36)

 .61، ص2( ، ج2883)دار الكتب العممية ، بيروت ،1ابن الخطيب ، اإلحاطة في أخبار غرناطة ، ط
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؛  531-538، ص7؛ ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج 78،ص1،مج4الذخيرة ، ق ( ابن بسام،37)
( ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تح: صالح الدين اليواري، ھ647المراكشي ، عبدالواحد بن عمي)ت

، 2؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج38م( ، ص2886)المكتبة العصرية ، بيروت ،1ط
 .94،ص3ري، نفح الطيب ،ج؛ المق88ص
( مدينة سبتو : مدينة حصينة مواجية لمجزيرة الخضراء وىي عمى ضفة البحر الرومي وىي مدينة 38)

( ، المسالك والممالك ، د.ط ھ288مسورة تقع عمى جية عدوة المغرب ، ابن خرداذبو، أبو القاسم عبدهللا)ت
(، المسالك والممالك ، تح : ھ487العزيز دمحم أيوب)م( ؛ البكري ، عبدهللا بن عبد1889)دار صادر، بيروت،

؛ اإلدريسي ،أبو عبدهللا دمحم بن  779، ص2م( ، ج2883) دار الكتب العممية ، بيروت، 1جمال طمبو ، ط
،)عالم الكتب ، بيروت 1( ، نزىةالمشتاق في اختراق االفاق ، طھ568عبدهللا بن إدريس )

 . 528،ص2(جھ1489،
 .212،ص2؛ ابن سعيد،المغرب في حمى المغرب،ج 77، ص1، مج4خيرة ، ق( ابن بسام، الذ39)
 .3، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 77، ص1، مج4( ( ابن بسام ، الذخيرة ، ق48)
 .278، ص1( الحمة السيراء ،ج41)
 .278،ص1؛ الحمة السيراء ،ج 79، ص1، مج4( الذخيرة ، ق42)
 . 84، ص2عالم ، ج( ؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األ43)
 .423،ص1( المقري ، نفح الطيب،ج44)
 .81-88، ص2( أعمال األعالم ، ج45)
 . 213،ص1؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب،ج 88-79،ص1، مج4( ابن بسام،الذخيرة ، ق46)
، ابن سعيد ، المغرب في حمى 88-79،ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق47)

 .473تاريخ الدولة ، ص؛نعني ، 213،ص1المغرب،ج
؛ سالم،عبدالعزيز، تاريخ المسممين وآثارىم في األندلس 83-82، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق48)

 .338م(، ص1962)دار المعارف ، القاىرة ،1، ط
 .  5، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج49)
؛  83، ص2ال األعالم ، ج؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعم18، ص3(  ابن عذاري ، البيان ، ج58)

 .611القسم الثاني ، ص–عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 
 .613القسم الثاني ، ص–(  عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 51)
 .5، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 88، ص1، مج4(  الذخيرة ، ق52)
 .88، ص2ب ، أعمال األعالم ، ج؛ لسان الدين  ابن الخطي3، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج53)
-83، ص2؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج17-15، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج54)

84. 
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 .17، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج55)
 ؛  .4، ص3( حصن ممقصر: وىو حصن من حصون ثغر برشمونة ، ابن عذاري ، البيان ، ج56)
 .  7-6، ص3(  ابن عذاري ، البيان ، ج57)
 .474(   نعني، تاريخ الدولة، ص58)
 .   616القسم الثاني ، ص–( عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 59)
(  ىو أبو االصبغ عيسى بن سعيد اليحصبي يعرف بابن القطاع أصمو من قوم يعرفون ببني الجزيري 68)

ن لدمحم بن أبي عامر في عيد الخميفة الحكم المستنصر ولما استبد من كورة ياغو ، أصبح من المقربي
؛ ابن عذاري ، البيان ،  124، ص1، مج1المنصور بالسمطة أصبح من وزرائو، . ابن بسام ، الذخيرة ، ق

 183،ص5م(،ج1979)دار العمم لمماليين ،بيروت،4؛ الزركمي ، خيرالدين ، األعالم ، ط24، ص3ج
 616القسم الثاني ، ص–؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول  24، ص3لبيان ، ج( ابن عذاري ، ا 61)
. 
 .616القسم الثاني ، ص–؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول  24، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج62)
دمحم  ( أبو مروان عبدالممك بن إدريس الجزيري ، وىو أديب وشاعر ، عمل وزيرًا لدى الحاجب المنصور63)

بن أبي عامر واستمر في منصبو في عيد ابنو عبدالممك وزيرًا وكاتبًا لمرسائل ، قتمو الحاجب عبدالممك مع 
 58، ص 1، مج4طرفة التيامو لمساندتو إياه في أعمالو بالمعصية وغش الدولة ، . ابن بسام ، الذخيرة ، ق

(، الصمة ، تح: إبراىيم األبياري ،  ھ578؛ ابن بشكوال ، أبو القاسم خمف بن عبدالممك بن مسعود )ت
 1؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب ،ج 522، ص2م( ،ج1989،)دار الكتاب المبناني بيروت،1ط

 .25، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 321،ص
 .26-25، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 51-58، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق64)
دة الثغر األعمى وىي مدينة ذات فواكو وخضر تقع عمى نير أبره ومحاذية الرض ( سرقسطة: وىي قاع65)

)دار 1(، البمدان ،طھ292الشرك وشماليا تقع تطيمة ، اليعقوبي ، أحمد بن إسحق بن جعفر البغدادي )
؛ ابن فضل هللا  554، ص2؛ اإلدريسي ، نزىة المشتاق ،ج 194م( ص2882الكتب العممية ، بيروت،

)المجمع الثقافي ، 2(، مسالك األبصار في ممالك األمصار، طھ749حمد بن يحيى بن فيصل )تالعمري، أ
 .123،ص5(،جھ1423أبوظبي،

 . 26-25، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 51، ص 1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق66)
 .51، ص 1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق67)
 عمى ترجمة .( الجزائر الشرقية : لم أعثر ليا 68)
 .26، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 52، ص 1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق69)
 . 267-266،ص1؛ ابن  األبار ، الحمة السيراء ، ج52، ص1، مج4ابن بسام ، ق  (78)
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( طرطوشة : وىي آخر ثغر من الشرق محاددة لالفرنجيين وتقع عمى نير المنحدر من سرقسطة ، 71)
(، صورة األرض ، د.ط)دار ھ367،ابن حوقل ، دمحم بن حوقل )195البمدان ، صاليعقوبي ، 
؛ ياقوت الحموي، معجم  734، ص2؛ اإلدريسي ، نزىة المشتاق ،ج1198م( ص1938صادر،بيروت،

 .884،ص1؛ ابن عبدالحق ، مراصد اإلطالع،ج38،ص4البمدان ، ج
(، مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح ھ529)ت( الفتح بن خاقان، أبو نصر الفتح بن خاقان بن دمحم 72)

؛ الزركمي ،  187م( ص1983، )مؤسسة الرسالة ،بيروت،1أىل األندلس، تح : دمحم عمي شوابكة ، ط
 .156،ص4األعالم، ج

 .52، ص 1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق73)
لضبي ، أحمد بن ؛ا 522، ص 2؛ ابن بشكوال ، الصمة ، ج444، ص2( الحميدي ،جذوة المقتبس،ج74)

(، بغية الممتمس في رجال األندلس ، تح : إبراىيم األبياري ، ھ599يحيى بن أحمد بن عميره)ت
 .489،ص2م(،ج1989)دارالكتاب المبناني، بيروت،1ط
 .617القسم الثاني ، ص–( عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 75)
 .27، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج76)
القسم الثاني ، –؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول  124، ص 1، مج1الذخيرة ، ق ( ابن بسام ،77)

 .617ص
 . 29، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج78)
؛ عنان ، دولة 29، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج125، ص1، مج1( ابن بسام ، الذخيرة ، ق79)

 .618القسم الثاني ، ص–اإلسالم ، العصر األول 
حفمة أراد إعدادىا الوزير عيسى وىي عقيقة مولود رزق بيا ابنو عبدالممك ،ابن عذاري ، البيان ، ( وىي 88)
 .31، ص3ج
،ص 1؛ ابن سعيد ، المغرب في حمى المغرب ،ج 126-125، ص1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (81)

القسم الثاني ، – ؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول 32، 29، ص3؛ابن عذاري ، البيان ، ج 213
 .619-618ص
 .32، ص3البيان ، ج  (82)
 .34، ص3؛ابن عذاري ، البيان ، ج 128، 127، ص 1، مج1ابن بسام ، الذخيرة ، ق (83)
؛عنان،دولة                             183،ص5؛ الزركمي ،األعالم ،ج 34، ص3ابن عذاري ،البيان ، ج(84)

 .619لثاني ، صالقسم ا–اإلسالم ، العصر األول 
( ابو العالء صاعد بن الحسن الربيعي البغدادي أصمو من الموصل وكان عالمًا بالمغة واألدب سريع 85)

البدييية حسن الشعر ذا فكاىو في مجمسو ، كان من جمساء الحاجب المنصور دمحم بن أبي عامر ، ابن حزم 
رب ، د.ط )دار الكتب العممية، ( ، جميرة أنساب العھ456، أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد)ت
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؛ ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، تح :  237، ص2؛ ابن بشكوال ، الصمة،ج 39م( ، ص2881بيروت،
؛ المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار  281،ص11أحمد الرفاعي ، د.ط )دارالمأمون،مصر،د.ت( ، ج

 . 76،ص3؛ المقري ، نفح الطيب،ج 31المغرب ، ص
 .128، ص1، مج1م ، الذخيرة ، ق( ابن بسا86)
 . 35، 34، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج128، ص1، مج1( ابن بسام ، الذخيرة ، ق87)
 .84، ص2؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 36، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج88)
؛ مؤلف مجيول ،  423، ص1؛ المقري ، نفح الطيب،ج 46،47، ص7( ابن خمدون ، العبر ، ج89)

 . 131مفاخر البربر،ص
 .273،ص1؛السالوي ،االستقصا،ج46،47، ص7( ابن خمدون ، العبر ، ج98)
؛ السالوي ،  423، ص1؛ المقري ، نفح الطيب ، ج46،47، ص7( ابن خمدون ، العبر ، ج91)

 .131؛ مؤلف مجيول ، مفاخر البربر، ص 273، ص1االستقصا ، ج
 .82، ص1، مج4، ق ( ابن بسام ، الذخيرة92)
؛ عنان ، دولة اإلسالم ، العصر األول _القسم 82، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق93)

 .613الثاني،ص
 .689( عنان ، دولة االسالم ، العصر االول _القسم الثاني،ص94)
 .477-476( نعني، تاريخ الدولة ، ص95)
 .478( نعني، تاريخ الدولة ، ص96)
 .689القسم الثاني ، ص–إلسالم ، العصر األول ( عنان ، دولة ا97)
 .478؛ نعني، تاريخ الدولة ، ص 4، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج98)
( مدينة سالم : مدينة جميمة في وطأة من األرض وليا سور عظيم ورستاق واسع ، ابن حوقل،صورة 99)

 .553، ص 2؛ اإلدريسي ، نزىة المشتاق،ج117األرض، ص
 .5، ص3عذاري ، البيان ، ج( ابن 188)
؛  618؛عنان، دولة اإلسالم ، العصر األول _القسم الثاني،ص 6، 5، ص3( ابن عذاري،البيان،ج181)

 .479نعني، تاريخ الدولة،ص
 . 9، 8، ص3(  ابن عذاري ، البيان ، ج182)
 .85، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق183)
 .11،12، ص3؛ابن عذاري ، البيان ، ج86، 85، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق184)
، ياقوت 195( وشقة : بمدة باألندلس تنسب إلييا طائفة من أىل العمم ، اليعقوبي ، البمدان ، ص185)

 .1438،ص3؛ ابن عبدالحق، مراصد االطالع،ج377، ص5الحموي ، معجم البمدان ، ج
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مدينة عظيمة تقع في شرقي األندلس ، استولى ( بربشتر: وىي مدينة من بالد برطانية باألندلس وىي 186)
، وحمموا منيا غنائم وسبايا سبعة اآلف سبية ، وتم استعادتيا بإمارة أحمد بن سميمان  ھ452عمييا الروم سنة

ثم عادت بيد الروم مرة أخرى، ياقوت الحموي ، معجم  ھ457بن ىود سنة 
 . 98؛الحميري،الروض المعطار،ص378،ص1البمدان،ج

 .481؛ نعني: تاريخ الدولة ، ص 13-12، ص3بن عذاري ، البيان ، ج( ا187)
 .15-13، ص3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج 84، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق188)
، 2؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج 17-15، ص  3( ابن عذاري ، البيان ، ج189)

 .84-38ص
 .23-21، ص  3، ج(  ابن عذاري ، البيان 118)
؛ لسان الدين   24-23، ص  3؛ ابن عذاري ، البيان ، ج86، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق111)

 .84، ص2ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج
، 2؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعمال األعالم ،  ج 37-36، ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج112)

 . 84ص
؛ ابن عذاري ، 358، ص7؛ ابن األثير ، الكامل ،  ج 86، ص1، مج4يرة ، ق( ابن بسام ، الذخ113)

؛ المقري ، نفح  84، ص2؛ لسان الدين  ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ج37، 36، 3، ص3البيان ، ج
 .423،ص3الطيب،ج

 .37،ص3( ابن عذاري ، البيان ، ج114)
 .   358، ص 7( ابن االثير ، الكامل ،  ج 115)
 .616ولة اإلسالم ، العصر األول _القسم الثاني، ص( د116)
؛ ابن عذاري ، 358، ص7؛ ابن األثير ، الكامل ،  ج 86، ص1، مج4( ابن بسام ، الذخيرة ، ق117)

 .38،ص3البيان ، ج
 

 المصادر والمراجع
 ،م( .1259ىـ /658أبو عبد هللا بن محــمد بن عبيد القضاعي )ت ابن األّبار 
 م( .1963، ) الشركة العربية ، القاىرة ، 1، تح : حسين مؤنس ، طالحمة السيراء . 1
 م(1232ىـ /638ابن األثير ، أبو الحسن عمي بن دمحم الجزري )ت 
 م( .1997، )دار الكتاب العربي، القاىرة ، 1الكامل في التاريخ ، تح : عمر عبد السالم تدمري ، ط .2
 م( .1164ىـ /568د هللا بن إدريس الحموي ) اإلدريسي ، أبو عبد هللا دمحم بن محـــمد بن عب●
 ى( .1489) عالم الكتب  ، بيروت  ، 1نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ، ط .3

 م(.1821/ھ1237ابن أمير المؤمنين ، إسماعيل بن إبراىيم )ت  ●     
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،القاىرة  )مكتبة الثقافة الدينية1تاريخ األندلس من الفتح حتى السقوط ، تح : أنور مجمود زناتي ، ط .4
 م(2887،

 م( .1147ىـ /542ابن بسام ، أبو الحسن عمي الشنتبريني )ت●
 م(.1979)دار الثقافة ، بيروت ، 1الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ، ط .5
 م(.1182ىـ /578ابن بشكوال ، أبو القـاسم خمف بن عبد الممك بن مسعود) ت●
 م(.1989،) دار الكتاب المبناني،بيروت،1ي ، طالصمة في تاريخ عمماء األندلس، تح : إبراىيم األبيار  .6

 م(.1885/ھ487البكري ،عبدهللا بن عبدالعزيز دمحم أيوب)ت  ●     
 م(.2883،)دار الكتب العممية بيروت، 1المسالك والممالك، تح : جمال طمبة ، ط .7

 م(.  1863/ھ456ابن حزم، أبو دمحم عمي بن أحمد بن سعيد)  ●     
 م(.  2881العرب،د.ط،)دار الكتب العممية، بيروت،جميرة أنساب  .8
 م( .1895ىـ/488الحميدي ، أبو عبد هللا دمحم بن أبي نصر فتوح بن عبد هللا االزدي)ت●
) دار الكتــب العمميــة ، بيــروت ، 1جـذوة المقتــبس فــي تــاريخ عممـاء األنــدلس ، تــح : روحيــة السـويفي ، ط .9

 م( .1997
 .م(1318ىـ /718بد المنـعم )ت بعد ن عبد هللا بن عالحميري ، أبو عبد هللا دمحم ب●
ـــروت،  .18 ـــاس ، د.ط) مؤسســـة ناصـــر لمثقافـــة ، بي الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر األقطـــار ، تـــح: إحســـان عب

 م(.1988
) دار الجيـل ، بيـروت ، 3صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار ، ط .11

 م( .1988
 م(.977/ھ367ل البغدادي)ابن حوقل، دمحم بن حوق●
 م(.1938صورة األرض، د.ط، )دار صادر،بيروت،  .12

 م(.912/ھ388ابن خرداذبة ، أبو القاسم عبدهللا بن عبيدهللا)ت ●     
 م(.1989المسالك والممالك، د. ط ، )دار صادر ،بيروت، .13
 م( .1485ىـ /888ابن خمدون ، عبد الرحمن المغربي )ت●
ر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرىم مــن ذوي الســمطان األكبــر ، العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــ .14

 م(.1992، )دار الكتب العممية،بيروت،1ط
 م(1443ىـ/847الذىبي، شمس الدين دمحم بن أحمد )ت●
 .م(1985وسوعة الرسالة ،القاىرة ، ) م3سير أعالم النبالء ، تح:شعيب االرناؤوط، ط .15
 العبر في خبر من غبر ، تح: أبو ىاجر دمحم بن سعيد ، د.ط ) دار الكتب العممية ، بيروت ، د.ت( . .16
 م(.1286ىـ/685ابن سعيد ، عمي بن موسى المغربي)ت●
 ( .1955) دار المعارف ، القاىرة ، 3المغرب في حمى المغرب ، تح: شوقي ضيف ، ط .17
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 م( .1897/ھ1315بن خالد)السالوي ، أبو العباس شياب الدين أحمد  ●     
 االستقصا ألخبار المغرب االقصى،تح:دمحم الناصري،د.ط)دار الكتاب،المك، د.ت(. .18

 م(1362/ھ764الصفدي ، صالح الدين أيبك)ت ●     
 م(.1974،) دار فرانزشتاير،المك،3الوافي بالوفيات، ط .19
 م(.1282ىـ/599الضبي ، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره )ت●
) دار الكتــاب المبنــاني  ، بيــروت ، 1مس فــي تــاريخ رجــال األنــدلس ، تــح: إبــراىيم األبيــاري، طبغيــة الممــت .28

 م(.1989
 م(.1338ىـ/739ابن عبد الحق ، صفي الدين عبد المؤمن)ت●
 ى( .1382)دار الجيل، بيروت ، 1مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ، ط .21
 م(. 1312ىـ/712ابن عذارى ، أبو العباس دمحم بن أحمد )ت●
)دار الثقافــــة ، بيــــروت ، 3البيــــان المغــــرب فــــي أخبــــار األنــــدلس والمغــــرب ، تــــح : ليفــــي بروفنســــال ، ط .22

 م(.1983
 م( .1674/ھ1889ابن العماد الحنبمي ، عبدالحي) ●
 ( .ھ1358شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، د.ط،)ال مطبعو،القاىرة،  .23
 م(.1134/ھ529الفتح بن خاقان، أبو نصر الفتح بن خاقان بن دمحم) ●    
،)مؤسسة الرسالو،بيروت 1مطمح األنفس ومسرح التأنس في ممح أىل األندلس ، تح : دمحم شوابكو،ط .24
 م(.1983،

 م(.1331/ھ732أبو الفداء،عمادالدين اسماعيل بن دمحم)ت  ●     
 م(.1985،)مؤسسة الرسالة،المك،3طكتاب المختصر في أخبار البشر،  .25

 م(.1812/ھ483ابن الفرضي،ابو الوليد دمحم بن يوسف االزدي)  ●      
 م(.1997،)دار الكتب العممية،بيروت،1تاريخ عمماء االندلس،تح:روحيو السويفي،ط .26
 م ( .1348ى/   749ابن فضل العمري ، أحمد بن يحيى بن فيصل )ت●
 ى( .1423)المجمع الثقافي،أبو ظبي، 1ر،طمسالك األبصار في ممالك األمصا .27
 .م(1188ىـ/576د ابن الكردبوس، أبو مروان عبد الممك بن الكردبوس التوزي) ت بع●
قطعــة مــن كتــاب االكتفــاء فــي أخبــار الخمفــاء ، تــح: احمــد مختــار العبــادي ، د.ط) معيــد الدراســات  .28

 م( .1971اإلسالمية ، مدريد ، 
ــــــــو ● ــــــــب ، أب ــــــــن الخطي ــــــــدين اب ــــــــن أحمــــــــد الســــــــمماني  لســــــــان ال ــــــــن ســــــــعيد ب ــــــــد  هللا ب ــــــــن عب ــــــــد هللا دمحم ب عب
 ىـ(.1374ىـ/776)ت
)دار 1أعمــال األعــالم فــيمن بويــع قبــل االحــتالم مــن ممــوك اإلســالم ، تــح : ســيد كســروي حســن ، ط .29

 م(.2883الكتب العممية ، بيروت ، 
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 مؤلف مجيول.    ●    
 م(م2885،الرباط،،)فيديرانت1مفاخر البربر ، تح : عبدالقادر بوبايو، ط .38
 م( .1249ىـ/647المراكشي ،عبد الواحد) ت●
) المكتبة العصرية، بيروت ، 1المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تح : صالح الدين اليواري، ط .31

 م(.      2886
 م(.1631ىـ/1841المقري ، احمد بن دمحم التممساني )ت●
د.ط ) دار صـــادر ، بيـــروت ، نفـــح الطيـــب مـــن غـــص األنـــدلس الرطيـــب ، تـــح: إحســـان عبـــاس ،  .32

 م(.1986
 م( .1398ىـ/793النباىي ، الشيخ أبو الحسن بن عبد هللا بن الحسن النباىي المالقي )ت●
، )دار اآلفــاق الجديـــدة ، 5تــاريخ قضــاة األنــدلس )المرقبـــة العميــا فــيمن يســتحق القضـــاء والفتيــا (، ط .33

 م(.1983بيروت ، 
 م(.1228ىـ/626 ياقوت بن عبد هللا الرومي )تياقوت الحموي ، شياب الدين أبو عبد هللا●
 معجم االدباء ، تح: احمد الرفاعي، د. ط ، )دار المأمون،مصر،د.ت(. .34
 م(.1995) دار صادر ، بيروت ، 3معجم البمدان ، ط .35
 م(.984/ھ292اليعقوبي ، احمد بن اسحق بن جعفر )●    
 م(.2882،)دار الكتب العممية ، بيروت،1البمدان، ط .36
 

 المراجع الحديثة
 م(.1975/ھ1396الزركمي ، خيرالدين محمود)ت .37
 م(.1979،)دار العمم لمماليين ،بيروت،4االعالم ، ط .38
،)دار 1تـــاريخ المســـممين وآثـــارىم فـــي االنـــدلس، ط، ســـالم ، عبـــدالعزيز -59

 م(. 1962المعارف،القاىرة،
ـــد هللا  -68 ـــان ، دمحم عب ـــدلس ، ط، عن م( 1968الخـــانجي ، القـــاىرة ، ، )مكتبـــة 3دولـــة اإلســـالم فـــي األن
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