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 ممخص: ال

وىو الشبة  ،سلميفي التاريخ اإل ليا مثيًل يتناول ىذا البحث حالة لم نجد 
المستنصر الخمقي بين مجموعة من األفراد وبين الخميفة ىشام المؤيد باهلل بن الحكم 

اء من أعضاء  والحكم، سو سمطةستغمو بعض الطامحين لماباهلل، وىو األمر الذي 
صراعات وتحوالت لى إىذا األمر أدى . األندلسأو مموك الطوائف في  األمويالبيت 
، وىو ما سيتضح من خلل مبحثين ةفي المشيد السياسي لتمك الفتر  ةميم ةسياسي

والثاني: يتناول الدعوة . من خلفة ىشام حتى وفاتو ةول: يتناول الفترة الممتداأل ،ماى
 .األندلسلمخميفة ىشام المزعوم وتبعاتيا السياسية في 
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Abstract:  
This study deals with unusual case that cannot be found in any 

stage of the Islamic history. This was the physical match between 

some people and the Caliph, Hisham al-muayad billah b. al-Hakam al-

mustanser billah. This matter unfortunately, had been used by some 

political ambitious for rule and power, whether from among members 

of Umayyad house or by some princes of the independent kingdoms in 

Alandlous. As a result, this led to serious conflicts and deep political 

changes in the scene of that period. This will be illustrated thought-out 

the two parts of the study. The first, will give a background of the 

extended period of Caliph Hisham up to his death, and the second, 

will deal with the call to the alleges of Caliph’s Hisham and the 

political consequences of that in Alandalous.    
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 مقدمة:ال

بكثير  األندلستناولت تاريخ  يالت جنبيةالعربية منيا واأل الدراسات يكثيرة ى  
نو إم اإلسلمي، إال خلل فترة الحكفييا من العمق والتحميل بمختمف جوانب الحياة 

ليا  ينتبوأن تغيب بعض التفتصيل أو األحداث التي قد ال  احيانً من الطبيعي أ
تاب، ومن ىذه التفاصيل الصغيرة التي كان ليا األثر في تشكل جزء ميم من الكُ 

ىو مسألة  األمويفي فترة زمن الحكم  األندلسفي  السياسيةلمحياة  مةالكام الصورة
ى إلقاء الضوء عمى ىذه لإلذلك يسعى ىذا البحث . ؤيد باهللشبياء الخميفة ىشام الم

مؤيد ىشام الالخميفة وفاة  بعدوأزمة الحكم  المشيد السياسينعكاساتيا عل االمسألة و 
 . مٕٔٓٔ/هٖٓٗباهلل بن الحكم المستنصر سنة 

شارات ا أتت كإولكني ،ىذا الموضوع إلىىناك بعض الدراسات التي أشارت 
شارة ما تم اإلأشمل وأعمق، وأن جل  ىخر آ ةسياسي لمواضيع دراساتفي ضوء  عابرة
في ىذه الدراسات ىي الواقعة التي تختص بخمف الحصري شبية الخميفة ىشام  وإلي

أما في المصادر . المؤيد الذى استخدمو ابن عباد فى تحقيق مطامعو السياسية
فى بعض  ةمتناثر نتف وشذرات  فقد أتت المعمومات عمى ىيئة ،التاريخية األولية

وابن الخطيب  ،البيان المغربوابن عذارى فى  ،المصادر كابن حزم فى نقط العروس
 فى سير أعلم النبلء. يوالذىب ،األعلم أعمالفى 

فى  مثيًل حول قضية لم نجد ليا تتمركز فكرة ىذه الدراسة فإن  ،عمى أية حال
بين مجموعة من األشخاص وبين الخميفة ىشام  الشبو الخمقي، وىى اإلسلميالتاريخ 
من أعضاء  ءاالطامحين لمسمطة والحكم سو مر الذي استغمو بعض وىو األ، المؤيد
صراعات وتحوالت سياسية خطيرة في  إلىوالتي أدت  أو مموك الطوائف األمويالبيت 

  ،ينحثتأتى فى مب والتىوىو ما سيتضح فى ىذه الدراسة اسي لتمك الفترة، يالمشيد الس
الدعوة لمخميفة ؛ والمبحث الثانى: الوفاة إلىمن الخلفة ىشام المؤيد  :المبحث األول

 .ةالسياسي ىشام المؤيد المزعوم وتبعاتيا
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 المبحث األول

 الوفاة إلىىشام المؤيد من الخالفة 

المستنصر باهلل بن  الحكم بيو الخميفةأ إلىنتسب الخميفة ىشام المؤيد باهلل ي        
م(، وىو تاسع أمراء الدولة ٜ٘ٚ-ٜ٘ٔ-هٖٙٙ-ٕٖٓ) األمويالرحمن الناصر  عبد

، والذي تولى الحكم بعد أبيو عبدالرحمن الناصر في رمضان األندلسة في األموي
متداد لفترة اكان  المستنصر زمن نأ تجمع المصادر التاريخية عمىوتكاد   (ٔ)ه.ٖٓ٘
عمى سبيل المثال يصف ما بن الخطيب احتى أن  األندلسفي  ةاألمويه الدولة زىو 

ليو افي زمنو من رقي ورخاء و  األندلس ووصمت إلي نتيت ازدىار وتحضر بالقول "وا 
  (ٕ)ثار الباقية، والحسنات الراقية."، واآلة، والعمم واألصالةلوالجل ةاألبي

الرحمن عام  ا عبدصر باهلل سوى ولدين ىمالحكم المستن لم ينجب الخميفة
حيث  ،العمركبر لم يطل بو األ وبنان إ، إال مٜ٘ٙ/هٖٗ٘وىشام سنة  مٕٜٙ/هٖٔ٘

الخميفة المستنصر دخل  مٜٗٚ/هٖٗٙأن منذ عام إلىوتشير المصادر  (ٖ). اتوفي صغيرً 
عمى أخذ بيعة والية العيد البنو ىشام  اباهلل في نوبات مرضية متتالية، مما جعمو حريصً 

ولكن عمى  (ٗ). مٜ٘ٚ/ىـ ٖ٘ٙ سنة جمادى اآلخرة من في حياتو، وىو ما تم في أول
ن بيعة والية العيد تمت أ إلىالرغم من أن المصادر التاريخية ومنيا ابن الخطيب تشير 

 يبدو أن ن ذلك لم يمنع عمى ما إال إ (٘)بحضور ومباركة المئات من كبار العمماء والفقياء
يين ومنيم القاضي محمد بن األندلسا من بعض الفقياء والقضاة يمقى ىذا االختيار انتقادً 

الذي  -ىشام-صغر سن ولي العيد إلى(، ويبدو أن ذلك يعود مٜٚٚ/هٖٚٙ)ت السميم
  (ٙ). لتولي إدارة شئون الدولة ااوز الحادية عشر وعدم نضجو عقميً لم يكن يتج

كان النفوذ في قصر الخلفة يتقاسمو فريقان متنافسان وىما  ،في ذلك الوقت
لخاص لمخلفة ومدبري القصر من الذين كانوا يشكمون الحرس ا (ٚ)الفتيان الصقالبو،
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صاحب الشرطة  وومع (ٜ)جعفر بن عثمان المصحفي(ٛ)خرى الحاجبأ ةومن جي ةجي
 ةوثيق ةن أبي عامر الذي كانت تربطو علقالمتولي لشئون الخميفة وأملكو محمد بو 

 (ٓٔ).صبح البشكنسية لدى الخميفة ةوصاحبة الكممة المقدر  بأم ولي العيد الصغير

 ٖٙٙصفر  ٖتوفي الحكم المستنصر باهلل في  حيث لم يدم األمر طويًل   
و وبمؤامرة من فتيان أن إلىوتشير المصادر . ي عيده الصغيرول ا، تاركً مٜٙٚ/ىـ

قصر  صقالبةا كبيرً  (ٔٔ)فائق وجؤذر القصر الصقالبة، وبخاصو الفتيان الصقمبيان
 خطتيما تقوم عمى، حيث كانت وفاة الحكم المستنصر خبركتمان  إلى سعوا الخلفة

وتولية عمو المغيرة بن عبد الرحمن الناصر لدين اهلل  ،المؤيد ىشامتنحية ولّي العيد 
 الحاجب ستدعاءاب -فائق وجوذر -الصقمبيان الفتيان قام ،ليذا السبب (ٕٔ).منو بداًل 

تولية وميميما ل وأنبآه بخبر وفاة الخميفة، (مٕٜٛ/ىـٕٖٚ)ت جعفر بن عثمان المصحفي
يبمغ باستحسان رأييما لخشيتو من نفوذ الصقالبة الذين  تظاىر المصحفي ف. المغيرة

ما أن انصرف حتى استدعى كبار رجال الدولة ولكن . عددىم زىاء األلف في القصر
وعرض عمييم  ،والعرب وكان منيم محمد بن أبي عامر البربروشيعتو من زعماء 

 تموىو ما عمى قتل المغيرة  في نياية األمر استقر المجتمعونف. مخطط الصقالبة
ولي ستقر الحكم لوبذلك ا. د بن أبي عامرذات الميمو بحضور وأشراف محمفي  بالفعل
مسيطرة عمى خمًفا ألبيو الراحل، وانتيت محاولة الصقالبة ل المؤيد باهلل ىشامالعيد 
 (ٖٔ). الخلفة

وصية عمى ولدىا ىشام وىو في سن الثانية  يةسصبح البشكنأصبحت  ،بذلك
الحاجب  يدي رجمين وىمافي فكانت في حقيقة األمر  ،أما السمطة الفعمية (ٗٔ)،عشر

 ةتمكن بعد فترة وجيز الذي  (٘ٔ)،جعفر المصحفي وقائد الشرطة محمد بن أبي عامر
 (ٙٔ)ومن قصاء الحاجب جعفر المصحفي ليصبح ىو الحاجب بداًل من التخمص وا  

 القوي قائد الجيشب اخرين بدً أبي عامر أن يتخمص من منافسيو اآلستطاع بن اكذلك 
األمر سيد  في نيايو وليصبح ىو (ٛٔ)،القصر نتياًء بصقالبةاو  (ٚٔ)غالب الناصري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 03 

ن ذلك لم يعجب أم الخميفة صبح التي سعت لمحد من تفرد إإال . المشيد السياسي
وتأليب العوام وأعيان المغرب ونفوذ ابن ابي عامر المنصور وذلك من خلل تجيش 

ضد بن عامر وىو األمر الذي لم يفمح في نياية المطاف، والذي انتيى  األندلسو 
منعو من نفسو حيث  الخميفة ىشامو أم الخميفة  بالحجر عمىبقيام أبن أبي عامر 

ن خرج ألبس ثوًبا يخفي شخصيتو  واالختلط بالناس أو الخروج من قصره إال بإذنو، وا 
  (ٜٔ). تراب منوومن حولو جند كثيف يمنع أحد من رؤيتو أو االق

طوال حياة محمد بن أبي  (ٕٓ)حالة ىشام كخميفة مسموب اإلرادة استمرت
لحجابة وكافة الذي خمف أباه في ا (ٕٕ)عبد الممكومن بعده ابنو  (ٕٔ)،المنصور عامر

الذي وصل ألبعد من  ،(ٖٕ)عبد الرحمن شنجولومن بعدىما ابنو الثاني . مناصبو
 ،ضغط شنجول عمى ىشام ليعمنو ولًيا لعيده مٛٓٓٔ/ىــ ٜٜٖاألول ذلك، ففي ربيع 

. (ٕٗ)من خلل مرسوم خلفي بالفعل خاصة وأن ىشام لم يكن لو ولد، وىو ما تم لو
 العمل ، فقد أثار ىذاوبخاصو أىل قرطبة ييناألندلسالكثيرين من العوام  إلى ةباإلضاف

أسرتيم الشرعية عمى  في ذلك، إنياء لوالية رءواحفيظة أمراء بني أمية الذين  اأـيضً 
ول بدالرحمن بن شنجع مستغمين قيامو  ةفترة طويم وبذلك لم تمضِ . األندلسحكم 

 ميراأل في قرطبة والشمالية، حتى ثار عمي ةسبانيبإرسال قواتو لغزو الممالك اإل
بني كان يبغض  يالذ محمد بن ىشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر األموي
بعد أن  -ىشام بن عبد الجبار -منذ قيام عبدالممك بن المنصور بقتل أبيو عامر،

وقد  (ٕ٘). مٛٓٓٔ/ه ٜٜٖجمادى اآلخرة  ٙٔفي  بتدبير انقلب عمى الحكم تيموا
التي كانت بمثابة  (ٕٙ)،ءقتحام مدينة الزاىر قتل والي قرطبة واىذه الثورة عن  أسفرت

 (ٕٚ). تم قتل وصمب عبدالرحمن شنجولالعاصمة اإلدارية لمدولة العامرية، حيث 

إجبار ىشام ب وبدعم من أمراء بني أميو تمى ذلك قيام محمد بن ىشام  
 اعوضً  خميفةوأعمن نفسو عمى خمع نفسو  ، بعد توبيخو الستسلمو لبني عامر،المؤيد
   (ٕٛ). نفسو بالميدي باهلل حيث لقب ،عنو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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بعض منازل  إلىثم نقمو  محمد الميدي باهلل ىشام المؤيد باهلل في القصر أواًل  سجن
ستغلل حق ىشام المؤيد الشرعي االطريق أمام خصومو السياسيين في ولكي يقطع  ،قرطبة

وفاة  مٛٓٓٔ/ىـٜٜٖاستغل الميدي باهلل في شعبان  نتزاع الحكم منو،اوبالتالي  ،في الحكم
ىشام  شديد الشبو بيشام المؤيد باهلل، فأعمن وفاة الخميفة السابق انصراني   وقيل ييودي رجل

وأعقب ذلك فترة من  (ٜٕ). من الوزراء والفقياء شيدوا بوفاة ىشام االمؤيد وأحضر عددً 
ده، ىشام بن نقمب عمى الميدي ولي عياا فسرعان م الفوضى والنزاع بين أمراء بني أمية،

ض العامريين الذي اضطيدىم ، بدعم ومسانده من البربر وبعاألمويسميمان بن الناصر 
واتو بسكان نتقام وبطش وتنكيل الميدي وقان االنقلب فشل، حيث أعقبة إإال  ،الميدي

 . ونساًء عمى موقفيم من االنقلب قرطبة من البربر رجًل 

حول  من الميدي، سرعان ما التف البربر اا، وأنتقامً ت سريعً الوق لم يمض
، كونت (ٖٓ)تحالف مع سانشو غارسيا خر ىو سميمان بن الحكم الذيآأمير أموي 

سقاط الميدي في قرطبة في مقابل أن يتنازل ىشام بالعديد من القلع إل (ٖٔ)قشتالو،
في مقابل ذلك وفي محاولة يائسو لصد ىذا التحالف، أعمن . الحدودية لصالح الكونت

كثر من تابع لو، وأنو أخفاه الميدي أن الخميفة ىشام المؤيد حي يرزق وأنو ليس أ
، في حين كانت لو ةالعام ةأن محاولتو فشمت في أستمالإال . عمية من أن يغتال اخوفً 

قوات سميمان بن الحكم وقوات قشتالو تتقدم صوب قرطبة، حيث نجحت في دخوليا 
الحكم حيث لقب  إلىوبذلك صعد سميمان بن الحكم . ايا ميزومً وىروب الميدي من

 (ٕٖ). مٜٓٓٔ/هٓٓٗنفسو بسميمان المستعين وذلك في ربيع األول سنة 

ودخول قرطبة مره  نجح الميدي باهلل بقواتو في استعادة ممكو ولكن سرعان ما      
 إرمنغول األولوشقيقو  (ٖٗ)كونت برشمونة (ٖٖ)ريموند بورلمستعيًنا بحميفيو  أخرى

 مجموعة من القلع عن خيرلأل ول عن أن يتنازلألا، وذلك بعد أن وافق كونت أورقمة
  (ٖ٘). سلمية القريبو من برشمونواإل الثغريو

مره أخرى لم تيدأ األمور عند ىذا الحد، فقد أعاد البربر تنظيم صفوفيم، واشتبكوا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%84
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اضطر مما (ٖٙ)بيم، ألحقوا اليزيمةحيث  شمال قرطبة قوات الميدي باهلل وحمفائومع 
عنو  بعد أن تخمى، والتحصن بيا قرطبة إلىالميدي باهلل عمى إثر ىزيمتو للنسحاب 

الميدي قد دفعت  واستيتار رعونة واستبدادالخناق عمى قرطبة و يبدو أن تضيق و . حمفاؤه
 ٛفي  ومن معو من الفتيان العامريين (ٖٚ)زين وىو الفتى واضح العامريأحد قادتو البار 

ىاجموه في قصره واحتّزوا ن ينقمبوا عمى الميدي حيث أل، مٜٓٓٔ/ىـ ٓٓٗذي الحجة 
 (ٖٛ). ونّصبوه خميفة من جديدرأسو وأخرجوا ىشام المؤيد باهلل من محبسو 

ينيي حالة االضطراب وتوحيد  يستجمع قواه وأن حاول ىشام المؤيد باهلل أن
وقائدىم سميمان  البربر إلىبأن بعث برأس الميدي باهلل وذلك الصفوف مجدًدا، 

نيم رفضوا وتمّسكوا بتولية سميمان المستعين إطاعتو، إال  إلىيدعوىم المستعين باهلل 
 مدينة الزىراء، فياجموا ةىذه المر  لم يجد البربر ُبد ا من القتال وحدىمو  (ٜٖ)،باهلل

مر احتلليم لممدينة حتى أواخر ، واستمٓٔٓٔ/هٔٓٗوخربوىا في ربيع األول 
 (ٔٗ)،ومالقة غرناطةوأحواز  (ٓٗ)قرطبة أرباضشعبان، واتخذوىا قاعدة لمياجمة 

البربر، قرر التنازل ولخشية ىشام المؤيد باهلل من تحالف كونت قشتالة مع خصومو 
ن ذلك لم يمنع في نياية المطاف إإال (ٕٗ). عن نحو المائتي حصن لكونت قشتالة

 األمرأن ينتيي  مٕٔٓٔ/ىـٖٓٗفي شوال و وبعد سنتين من الحصار والقتال المتقطع 
سميمان المستعين باهلل لممرة الثانية عمى  جموسار البربر واستباحتيم قرطبة، و بانتص

حيث  ،وكان أول عمل قام بو ىو استدعاء الخميفة ىشام المؤيد(ٖٗ)،كرسي الخلفة
 وأعطيت صفقة يمينك؛ فنقضت عيدك"؛ لو:"كنت تبرأت لى من الخلفة، وبخو قائًل 

   (ٗٗ). فاعتذر لو ىشام ثم تبرأ من الخلفة وخمع نفسو لصالح سميمان المستعين

ل بأن فقيىشام المؤيد باهلل  حول نياية اوقد حاول البعض أن يثير خلفً 
وقال آخرون بأنو فّر  سميمان المستعين باهلل حبسو لفترة ثم قتمو ابنو محمد بن سميمان،

أمر ىشام  يوالراجح ف(ٙٗ)،توحتى وفا وعاش متخفًيا ذليًل  (٘ٗ) المرية إلىمن سجنو 
 ٛٔ/هٖٓٗ ذى القعدة٘ٔ يى يد محمد بن سميمان بن الحكم فالمؤيد أنو قتل عم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 (ٛٗ). ولم يعقب ،(ٚٗ)مٖٔٓٔمايو 

 

 المبحث الثانى

 فة ىشام المؤيد المزعوم وتبعاتياالدعوة لمخمي

 باهلل وبين الخميفة ىشام المؤيد (ٜٗ)بين مجموعة من األشخاص الشبوكانت مسألة 
األوضاع السياسية متد أثرىا العميق عمى كثير من اولغز قضية خطيرة  بن الحكم المستنصر

دعا محمد  يفيذا التشابو الكبير ىو الذ. أبو بعد وفاتو حياة ىشام المؤيد يف سواءً  األندلسب
نما ولم يكن قد مات فعمي   (ٓ٘)مٛٓٓٔ/هٜٜٖالميدى أن يعمن وفاة ىشام المؤيد سنة  ا، وا 

كان شديد الشبو بيشام المؤيد قد مات فى ىذا  اا أو ييودي  ا نصراني  حممو عمى ذلك أن شخصً 
. المؤيد االخلفة دون أن يقتل ىشامً  كرسي إلىيصل  يلتاريخ، فاستغل الواقعة لصالحو كا

 ودفن، تومن الوزراء والفقياء شيدوا بوفا افأعمن وفاة الخميفة السابق ىشام المؤيد وأحضر عددً 
فى مقابر  مٛٓٓٔ/هٜٜٖىذا الخميفة المزعوم فى السابع والعشرين من شعبان سنة 

إحدى دور  يالحقيقى ف المؤيد اأخفى ىشامً كان قد الميدى  امحمدً المسممين، فى حين أن 
 (ٖ٘). قصر أحد وزرائو يوقيل ف(ٕ٘)،قصر الخلفة يوقيل ف(ٔ٘) قرطبة،

حضرىا ابن حزم قد ابتدعيا محمد الميدى  يىذه الحادثة التكانت 
 وفيوجماعة من الفقياء والقضاة وكبار رجال الدولة  (٘٘)بنفسو ىو ووالده (ٗ٘)ياألندلس

م بن الجفمى لحضور دفن المؤيَّد ىشا (ٙ٘)أندرنا" :ذلك أشار ابن حزم صراحة بقولو
وفيو شخص مكفَّن، وقد شاىد غسمو رجلن شيخان  االحكم فرأيت أنا وغيري نعشً 

حكمان من حكَّام المسممين من عدول القضاة، وخارج البيت أبي رحمو اهلل تعالى 
 ان النَّاس، ثم لم نمبث إال شيورً وجماعٌة من عظماء البمد، ثم صمَّينا عميو في ألوف م

وغيري وجمست بين يديو،  نحو التِّسعة حتى ظير حي ا وبويع بالخلفة، ودخمت إليو أنا
وبقي كذلك ثلثة أعواٍم غير شيرين وأيَّام، حتَّى لقد أدَّى ذلك إلى توسوس جماعٍة ليم 
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 (ٚ٘)".عقوٌل في ظاىر األمر، إلى أن ادَّعوا حياتو
 :لييا وىيإبق بعض األمور التي يجب اإلشارة ويتضح من النص السا

ا بل يفة المزعوم لم يكن سرً وفاة الخم ن ما افتعمو محمد الميدى بشأن إعلنإ -أواًل 
بل وتحت سمع وبصر بعض الوزراء  ،وبشيادة بعض عدول القضاة اكان جيرً 

 وكبار رجال الدولة كأحمد بن حزم الوزير.
عية وحضرىا اآلالف من ينت طبن صلة الجنازة عمى الخميفة المزعوم كاإ -اثانيً 

، مما يؤكد المزعوم عمى الخميفة، وىو ما يفيد أن العامة والخاصة صمت الناس
 أن المسألة المفتعمة انطمت عمى الناس ولو إلى حين.

يور ىشام المؤيد الحقيقى  بعد تسعة أشير من إعلن وفاتو والصلة أن ظ -اثالثً 
ن كان سوسة خطيرة عند بعض أصحاب العقولعميو أحدث ربكة كبيرة وو  ؛ وا 

د وأكد ذلك بدخولو عميو ىو وغيره ابن حزم نفسو تيقن حقيقة حياة ىشام المؤي
 .مٕٔٓٔ/هٖٓٗحتى توفى الوفاة الحقيقية فى العام 

لقد كانت ىذه المحاولة التى قام بيا محمد الميدى فاتحة  ،عمى أية حال
المؤيد لم يمت،  اأن ىشامً  األندلسلسمسة من المحاوالت التى ادعى فييا بعض حكام 

وتشكك األمر الذى تسبب فى فتن  اواحد منيم يعمن أنو ال يزال حيً  ومن ثم راح كل
"لقد أدَّى ذلك إلى توسوس جماعٍة ليم  :فى قولوبوضوح ابن حزم  إلييا أشار وحيره

ومن ثم فيذه المحاوالت كميا كانت  (ٛ٘)."عقوٌل في ظاىر األمر، إلى أن ادَّعوا حياتو
لخمفاء مزعومين شديدى الشبو بيشام المؤيد، ولم يكن منيم أحد ىو ىشام المؤيد 

لى إ -ىذه الحيمو إلىلجأ -محاولو كل طامع لمسمطةليعود والسبب فى ذلك  الحقيقى،
إضفاء الشرعية الدينية عمى نفسو وعمى مممكتو من خلل اليروب من فخ "البيعة 

ريعة والخروج عمى الحاكم الشرعي" وىو ما سوف يفقده الغطاء الشرعي لحكمو الش
  (ٜ٘). ورجال العمم والدين عمى حد سواء العوامأمام 

، وعن ما أحدثتو من تغييرات ث عن ىذه المحاوالتويمكننا تفصيل الحدي



 د. راكان ذعار المطيري   أشباه الخميفة ىشام المؤيد باهلل وأثرىم في أزمة الحكم فى األندلس في عصر مموك الطوائف 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 02 

  :عمى النحو التالىفى عصر مموك الطوائف وقبمو بقميل  األندلسفى  ميموسياسية 

والد سميمان المستعين لحياة ىشام المؤيد سنة  (ٓٙ): ادعاء الحكمالمحاولة األولى
 :  م2223/ه323

بشيادة من عايش  وفاة حقيقية مٕٔٓٔ/هٖٓٗتوفى ىشام المؤيد فى العام 
د ظل أمر ورغم ذلك فق (ٔٙ)ومن جاء بعدىم ونقل عنيم، األندلساألحداث من مؤرخى 

ومن ناحية أخرى حاول  (ٕٙ)كابن حيان المؤرخ الشيير،ى البعض عم اضبابيً وفاتو 
الذي  كعمى بن حمود والعمويين (ٖٙ)،كالحكم بن سميمان يناألمويبعض الزعماء 

كزىير  والصقالبة (ٗٙ)،وقتل المستعين م٘ٔٓٔ/هٙٓٗاستولى عمى قرطبة سنة 
 (ٙٙ)الرجل القوي في أشبيمية والعرب كابن عباد ،(٘ٙ)حاكم ألمرية-العامرى الصقمبى

فيذا . ، رغم تيقنيم من وفاة ىشام المؤيدالضبابية لصالحيمو  التشكك استغلل حالة
الشيخ والزعيم األموى الحكم والد سميمان المستعين لما وجد أن الخلفة قد آلت إلى 

أعمن بعد  ،مٙٔٓٔ/هٚٓٗعمى بن حمود العموى ودخل قصر الخلفة فى محرم 
نو حى يرزق المؤيد لم يقتل، اقسمو باهلل أن ىشامً  ، وال شك أن ىذا الشيخ (ٚٙ)وا 

أن من والزعيم األموى كان ييدف من دعوتو ىذه تفويت الفرصة عمى عمى بن حمود 
 ،األندلس، وذلك فى إطار الحرص عمى أموية الدولة اإلسلمية فى يعمن نفسو خميفة

 :بحياة ىشام المؤيد من اآلتى عواهوليس أدل عمى بطلن د
بأن (ٛٙ)بن حمود وخيران العامرى اأن ابنو سميمان المستعين بن الحكم أخبر عميً  -أواًل 

وعرض عمييما قبره، فتم استخراج جثمان ىشام وشيد من كان  ،المؤيد قتل اىشامً 
نما قتل بالخنق وتم  ،بالقصر أنو الخميفة ىشام المؤيد، وظير أنو لم يقتل بسلح وا 

ودفن بجوار أبيو الحكم المستنصر،  ،تجييزه إلى أىمو، وتم دعوة الناس لمصلة عميو
 (ٜٙ). بضرب عنق سميمان المستعين وذويو ثم أمر ابن حمود

لما تجاسر أحد  مٙٔٓٔ/هٚٓٗحتى العام  اا المؤيد لو كان حيً أن ىشامً  -اثانيً 
أن يقيم خميفة  (ٓٚ)حاكم دانية والجزائر الشرقية،، زعماء الصقالبة وىو مجاىد العامرى
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بو بأمير المؤمنين ، ولقمٗٔٓٔ/ه٘ٓٗفى سنة  (ٔٚ)فى مممكتو يعرف بالفقيو المعيطى
 (ٕٚ). المنتصر باهلل

ومن ثم  ،أن الحكم والد سميمان المستعين كان قد بمغ السبعين أو ما يربو عمييا -اثالثً 
لم يعد لديو الكثير ليخسره  فل شك أنو لما رأى ابنيو سميمان وعبدالرحمن قتل أمامو

لى القاعدة الشرعية إسيربك خطط عمي بن حمود أستناًد  أن مثل ىذا االدعاء امدركً 
 (ٖٚ). بعدم جواز مبايعة خميفة في ظل وجود خميفة شرعي عمى قيد الحياة

بن حمود بعد أن قتل ابنى الحكم سميمان وعبدالرحمن  ان عميً إ ،الجدير بالذكر
المؤيد حى  اأن ىشامً  ءهادعا قبل أن ينتشرعاجل والدىما الحكم فأمر الجلد بقتمو 

 :تحت تاثير أمرين امندفعً ، ولعمو بعممو ىذا كان يرزق
عامة إن تسرب خبر بأن  األندلسمن إثارة فتنة فى قرطبة خاصة و  خوفو :األول

ن لم يكن ذلك صحيحً المؤيد ح اىشامً   . اى يرزق حتى وا 
ما يدعيو  عمى ااعتمادً  األندلسأن ابن حمود كان قد تأقمم عمى كونو خميفة ب الثانى:

 وواله طمب دمو والية العيد إليو،مراسمة ىشام المؤيد لو قبل وفاتو وتصيير  من
عمى القرشية ومحركا لمطوائل  احفاظً "وأوصى لو بالخلفة من بعده  ،ما قتل إذا

  (ٗٚ)".الطالبية عمى حد قول ابن حيان
  نتائج ادعاء الحكم والد سميمان المستعين لحياة ىشام المؤيد: 

يمان المستعين بحياة ىشام ترتب عمى إبطال ابن حمود لدعوى الحكم والد سم
ثنين لسبع يوم اإلى باب السدة من قصر قرطبة ، أن بويع لعمى بن حمود بالخلفة فالمؤيد

حيث  ،فى اليوم الذى أدرك فيو بثأر ىشام المؤيد ،مٙٔٓٔ/هٚٓٗبقين من المحرم سنة 
وقد جمس ابن حمود بنفسو لمظالم  (٘ٚ)حد عن بيعتو عمى حد قول ابن حيان،لم يتخمف أ

ىل فانتشر أ ،وأقام الحدود بنفسو ،ادرلصالناس مفتوح الباب مرفوع الحجاب لموارد وا
عمييم حتى  ، وخضع البربر البن حمود لسطوتووسمكت السبل ورخا السعرقرطبة 

 (ٙٚ)برابر أطوع خمق اهلل لمن أخافيم".: "وتبين أن الوصفيم ابن حيان بقولو
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بعد ثمانية أشير تغير ف ن حسن العشرة مع أىالى قرطبة لم تدم طويًل إإال 
ومعو خيران (ٚٚ)عبدالرحمن المرتضى بخروجابن حمود عمييم ال سيما بعد أن سمع 

الذين أظيروا التأييد  فعزم عمى إبادة أىل قرطبة. األندلسعميو بشرق  العامري
خلئيا، لممرتضى صب عمى أىل قرطبة وانصرف إلى حزبو البربرى فآثره وبذلك  وا 

األمر الذى غير القموب  (ٛٚ)لمغارم وانتزع سلحيم وىدم دورىم،من التنكيل وا اضروبً 
وىو ما دفع بالقتل عمى يد بعض الصقالبة وىو بحمام القصر،  اأخيرً  عميو وانتيى أمره
 إلىالذي قدم مية يصاحب إشب (ٓٛ)أخيو القاسم لمراسمة (ٜٚ)زناتة البربر من قبائل

وصف  وقد. ميو وأمر بدفنو فى سبتة فدفن بياقرطبة وأخرج إليو جسد أخيو فصمى ع
عمى بن حمود السخاء والشجاعة  ى"كان األغمب عم: ابن حيان عمى بن حمود بقولو

 (ٔٛ)والمعرفة وبراءتو من الخير جممة".عمى عطولو من الفيم 

لمستعين اآلنف الذكر أن وقع ومن جممة نتائج ادعاء الحكم والد سميمان ا
إذ إن خيران العامرى كان يظن فى بداية  ؛بين خيران العامرى وعمى بن حمود خلف

ه لتمرير ، وأنو سيتخذه ألعوبة فى يدالمؤيد ال يزال عمى قيد الحياة ااألمر أن ىشامً 
نو لما تيقن من وفاة ىشام المؤيد بعد دخولو قرطبة إإال (ٕٛ)مشاريعو وخططو التوسعية،

وأن ىذا  ،مع عمى بن حمود ومشاىدتو جثمان ىشام وشيادة من بالقصر عمى وفاتو
بن  يحيث خشى سطوة عم ،رطبةالجثمان ىو جثمان ىشام عندئذ غادر خيران ق

معظم الزعماء حيث يحتشد  األندلسومن ثم أعمن الخلف وسار إلى شرق  ،حمود
منيم ىو عبدالرحمن وأعاد الدعوة لبنى أمية فى شخص جديد  (ٖٛ)العامريين وأنصارىم،

 (ٗٛ). ىذه المحاولة فشمت وقتل المرتضى نإالمرتضى، إال 

لخمف الحصرى م( 2230ىـ/ 300)المتوفي سنة : مبايعة ابن عباد المحاولة الثانية
 :م2203/ه303 سنة عمى أنو ىشام المؤيد

جاءت المحاولة الثانية من محاوالت استغلل أحد األشخاص شديدى الشبو 
عمى يد أحد القضاة  -رغم موتو-بيشام المؤيد لمترويج لخلفة ىشام المؤيد من جديد 
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 (٘ٛ)حاكميا،شبيمية ثم بن عباد المخمى قاضى إىذه المرة وىو محمد بن إسماعيل 
كان يعمل  الذي شبيٍو لو في الَخْمق ىو خمف الحصريقترن ِذْكُر ىشام المؤيَّد باحيث 
وىو محتاٌل بويع بالخلفة (ٚٛ)،وقيل الخضري والحضري (ٙٛ)فى مصنع لمحمفا، احصريً 
، عمى أنَّو ىشام المؤيد باهلل، وذلك بعد اثنتين وعشرين سنة من موت األندلسفي 

ىشام المؤيَّد، وكانت النَّاس في فتنٍة فبويع خمف عمى أنو ىشام المؤيَّد، وُخطب لو 
شبيمية األندلسعمى المنابر ب  (ٜٔ). وغيرىا (ٜٓ)وقرمونة(ٜٛ)وطميطمة (ٛٛ)فى قرطبة وا 

وىو من بيت  (ٕٜ) إشبيمية محمَّد بن إسماعيل )ابن عبَّاد(وخلصة ذلك أنَّ قاضي 
لى غطاء شرعي يكسو بو إوكان في أمس الحاجة  كان قد انفرد بإمارتياعربي أصيل 

 اىشامً  بأن :لذلك عندما وصل اليو الخبر. سعيومطامعو وطموحاتو السياسية التو 
نَّما اختفى فار   أشيع بينىـ كما ٖٓٗ، وأنَّو لم ُيقتل سنة االمؤيَّد مازال حي    االنَّاس، وا 

 (ٜٗ)ويعمره ويتقوت من العمل بالحمفاء،يؤذن فيو  (ٖٜ)،وىو منزٍو في مسجد بقمعة رباح

، فأتى بو إلى اشبو ىشامً ذىب إليو، فوجده ي (ٜ٘)،مٖٗٓٔ/هٕٙٗوكان ذلك سنة 
وقال: ىذا إشبيمية، واستحضر بعض عبيد ىشاٍم المؤيَّد، وعرضو عمييم، فقام أحُدىم 

يا أىل »يصيح:  اموالي! وقبَّل قدمو، فألبسو ابن عبَّاد كسوة الخلفة، وأمر مناديً 
ىذا موالكم أمير المؤمنين ىشام قد صيره . إشبيمية اشكروا اهلل عمى ما أنعم بو عميكم

ويكمل  (ٜٙ)،«فتسابق النَّاس لرؤية الخميفة ونقل الخلفة من قرطبة إلى بمدكماهلل إليكم 
ومن أبى أن يشيد حلَّ بو البلء، فقوي بو أمره وانتعشت " عذاري المشيد فيقول بنا

 األندلسدولتو، وانقطعت أطماع مموك الطَّوائف عنيا، وكتب ابن عبَّاد إلى مموك 
وعشرين سنة، ُيخطب لو عمى  اوأقام نيفً . يرغِّبيم في طاعة المؤيَّد ىشاٍم المزعوم

ابو من آل عبَّاد يحكمون البلد المنابر وُيدعى بأمير المؤمنين  (ٜٚ)."وحجَّ
مشيد إقبال ابن عباد عمى خمف الحصرى  فيصف لنا ،ابن القطانأما 

لباسو الكسوة الخلفية بقولو:"  ،استقر فى قرية من قرى إشبيمية المشبو بيشام المؤيد وا 
 ميو القاضى محمد؛ فخرج عيؤذن فى مسجدىا ويعمره ويتقوت من العمل فى الحمفاء

وولده وجميع خاصتو وعبيده، ومعو أثواب الخمفاء وملبسيم وزييم سماعيل بن إ
يعمل بيده فى  وىو خارج المسجد من القرية، الرجل،ولم يشعر  ومراكبيم،
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وقبموا  وترجل القاضى وابنو ومن معيما، إذ بالقوم قد غشوه وأحاطوا بو، حمفاء،
:"لست بالذى تعنون وال بالذى ولوجعل يق فبيت الرجل لما عاين، األرض بين يديو؛

 إلى أن أقاموه من مكانو، سوى التضرع والرغبة، اتطمبون"وىم ال يردون عميو شيئً 
وجردوه من حمفائو، وألبسوه الكسوة الخلفية ووضعوا القلنس عمى رأسو وأركبوه 

ودخموا بو ، ناس بيشامشبو ال.وكان الرجل أومشى القاضى وجميع من معو أمامو
وفى الغد دخل عميو الناس يبايعونو بالخلفة العامة والخاصة عمى  (ٜٛ) ..."المدينة
، وجمس الرجل المشبو بيشام المؤيد وبينو وبينيم ستر مسدول يتكمم من ورائو السواء،

 ،ويقول إنو صير امر حجابتو إلى القاضى ابن عباد، وشيد بذلك الناس وأرباب الدولة
ومنيم من يفرق  ،مقتواًل فمنيم من يصبح  ،األليمومن أبى أن يشيد حاق بو العذاب 

 (ٜٜ). فى بمده
ويبدو أن من االسباب التي دفعت ابن عباد الستغلل ىذا الشبو ودعوتو بظيور 

 ىي: ىخميفة ىشام المؤيد باهلل مرة أخر ال
وروت روايات سخيفة  ظمت تنفى وفاتو،أن طائفة من شيعة ىشام المؤيد بقرطبة  -ٔ

 ،األندلسدعت أنو خرج لممشرق فقضى كل المناسك ثم عاد إلى ا  و  فى ذلك،
بل أن حتى بعض أىالي أشبيمية شيدوا أن ىذا  (ٓٓٔ)ه،ٕٙٗوظير فى العام 

بذلك تقاطعت المصالح، فمن ناحية،  (ٔٓٔ). الحصري ىو الخميفة ىشام المؤيد باهلل
 نزوالً  المزعوم ىذا اليشام إذ ىو لم يبايع ،خشي ابن عباد من شغب أىالي أشبيمية

من  والحماس ى ابن عباد ىذا التأييداستغل القاضومن ناحية أخرى، . عند رغبتيم
في تحقيق طموحاتو السياسية التوسعيو من خلل  شيعة ىشام المؤيد فى قرطبة

قامة خميفة أموي في مممكتو  . مبايعة وا 
بالخلفة ؛ فالخميفة الشرعي قد ظير، ومن  الحموديين خصومو من دحًضا لدعوى -ٕ

 (ٕٓٔ). ثم فل حاجة لوجود الحموديين الذين أعمنوا أحقيتيم بالخلفة
راد قتمو واالستيلء عمى عباد وأاستحال عمى ابن  (ٖٓٔ)أن يحيي بن عمى بن حمود -ٖ

دفع ابن عباد إلى استقدام  افكان ذلك سببً  ؛ىدد قرطبة وكذلك، قاعدة ممكوإشبيمية 
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وفي ىذا تقول المصادر" أنَّ أىل إشبيمية ومن كان  لدفع خطره شام المؤيدشبيو ى
عمى رأييم من أىل تمك البلد لما ضيق عمييم يحيى بن عمي الحمودي الحسني 

، وأنَّيم ظفروا بو  اوخافوا أمَرُه أظيروا أنَّ ىشامً والي قرطبة وقتيا  المؤيَّد حيٌّ
، حيث مٛ٘ٓٔ/هٓ٘ٗوه، وأظيروا دعوتو، وبقي األمر كذلك إلى نحو سنة فبايع

أظيروا موَت ىشاٍم المؤيَّد الذي ذكروا أنَّو وصل إلييم، وحصل عندىم، وانقطعت 
 (ٗٓٔ).الخطبة لبني أمية من جميع األقطار"

إضفاء ابن عباد لمشرعية السياسية عمى نفسو في تدبيره وحكمو إلشبيمية؛ فيو  -ٗ
من  مرفي حقيقة األيممك  بأمر الخميفة الشرعي لألندلس كميا، الذي ال يتوسَّع

نما األمر والتدبير البن عباد، أنو موجود ما افترضنا جداًل  إذا ،أمره شيًئا ، وا 
وخاصة الوزير ابن  مموك الطوائفوالحقيقة أن ىذا لم يكن خافًيا عمى 

 .حاكم قرطبة جيور
ىم في ، وقد سامبايعة أىل قمعة رباح لخمف الحصرى عمى أنو ىشام المؤيد -٘

لم يكن  انطلء ىذه الحيل عمى أىالي قمعة رباح أن نسب خمف الحصري أساسً ا
 الخروج والثورة إلىىذه المبايعة والحماسة ليشام دفعتيم  (٘ٓٔ). عندىم امعروفً 

لرفضو الرضوخ  (ٙٓٔ) ،ذى النون صاحب طميطمة دحمان عمى إسماعيل بن
 بأن يجمع اعيل ذي النونوىو ما دفع إسم. بيم بمبايعة ىشام المؤيد المزعوملمطم
المزعوم من  اا حتى رضخوا لو وأخرجوا ىشامً ديدً ا شحاصرىم حصارً يو  جيشو

  (ٚٓٔ). السكينو ولطاعة حاكميم أمير طميطمة إلىبمدىم وعادوا 
 ةأشبيمية لم يكن ليفوت ىذه الفرص بن عباد صاحبامن ىنا يتضح لنا أن 

ع قناإما نجح في  إذا رأى وأنوبغض النظر عن صدق االدعاء وشخصية الرجل، 
مر عميو ن بأنو ىشام فإن ذلك سوف يسيل األخريالعامة وكذلك أمراء الممالك اآل

 (ٛٓٔ)البربر. مومن ورائي الحموديونىو لمقاومة خصومو من يقوده  قوي لتكوين تحالف
  

http://www.islamstory.com/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
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 نتائج الدعوة بالخالفة لخمف الحصرى: 

 في غاية األىميةعدة نتائج  إلىبالخلفة لخمف الحصرى  أدت ىذه الدعوة
 منيا: األندلسفى 

 إلىبإشبيمية، أرسل رسمو  البيعة لممدعوِّ ىشام المؤيد بعد أن أخذ القاضي ابن عباد -أواًل 
فبايعو عبد  والنزول عمى حكم الخميفة الشرعي،يطمب منيم أخذ البيعة  األندلسأمراء 

صاحب  مجاىد العامريالموفق و  (ٜٓٔ)صاحب بمنسية أبي عامرالمنصور بن العزيز بن 
محمد بن و  (ٕٔٔ)،صاحب طرطوشةلبيب الصقمبى و  (ٔٔٔ)،الشرقية والجزائر (ٓٔٔ)دانية

بن  أبو الحزم ،البيعةىذه  إلىكذلك انضم  (ٖٔٔ). ابن برزال أمير قرمونةعبداهلل 
تحت تأثير  ولكن المبايعةو  بيذه الدعوة ا، الذي لم يكن مقتنعً أمير قرطبة (ٗٔٔ)جيور

قتناعو بضرورة اوكذلك  ،من ناحية وخوفو من أن يثوروا عمية ،حماسة أىل قرطبة لياو 
توحيد صفوف العرب والصقالبة تحت راية واحده لمواجية البربر الذين كانوا ييددون 

  (٘ٔٔ). قرطبة

ييدف  اا صقمبي  ا عربيً ا أندلسي  شكل حمفً أن ي في النياية من ابن عباد وبذلك نجح
حمل السلح ضد يحيي بن عمى بن حمود  إلى، ويدعو التكتل أمام الحزب البربرى إلى

  (ٙٔٔ).من ابن عباد ودعوتو انتقامً ا ما حوليا ان يحاصر إشبيمية مخربً الذى كا
ىشام المزعوم أن وقعت  إلىكان من جممة نتائج ىذه المحاولة العبادية بالدعوة  -اثانيً 

أعمن الحموديون خلفتيم من جديد ووجدوا ية، حيث األندلست فى حكم المدن تغييرا
وتفصيل ذلك أن يحيي بن عمى بن حمود . من البرابرة حكام غرناطة انصيرً و  اعونً 

كان القتل من حظو ىو عمى يد  ،الذى خطط لقتل ابن عباد واالستيلء عمى إشبيمية
اعيل بن عباد سمإبنو ا بقيادة قرمونة في معركة ليمية خاطفة خارج أسوار ابن عباد

، عام مٖ٘ٓٔ/هٕٚٗمحمد بن عبداهلل ابن برزال أمير قرمونو المخموع وذلك سنة و 
في حين  ،اثانيً عمى قرمونو  ممكوستعاد بن برزال اوبذلك . بعد الدعوة ليشام المزعوم

 إلىعبر من سبتو  الذي أخيو إدريس إلىوصل خبر مصرع يحيي 
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 كل من بايعووقد  ،بالخلفة وتمقب بالمتأيد باهلل حيث نودي(ٚٔٔ)مالقة
 زىير حاكم المرية عمى ما ستضح بعد قميل. وكذلك (ٜٔٔ)حاكم غرناطة،(ٛٔٔ)حبوس

عن زىير العامرى أمير المرية  وعمى رأسيمبعض الفتيان العامريين امتناع  -اثالثً 
ابن عباد من الدعوة طبقو القيام بما  كان فى ذىنوألنو ،(ٕٓٔ)مبايعة ىشام المزعوم

بالدعوة بالخلفة لسقاء كان وىو ما سنراه بعد قميل فى محاولتو  ،لشبيو ىشام المؤيد
عن قبول محاولة ابن عباد، بل إنو رأيناه يمتنع  ولذلك. شديد الشبو بيشام المؤيد

اجم فييا ابن عباد أىل قرطبة ى إلىإذ كتب رقعة  ،ممة شعواء ضد ابن عبادشن ح
وأشد ىذه العصابة المشؤومة ابن عباد، الذي سل سيف الفتنة ": يياومما جاء ف

وانتزى ببطنتو أشرا، ومشى في  ،والبغي، من قرابو، وأثار بعير الظمم من مبركو
اإلسلم في  األرض مرحا، وظن أن يخرق األرض ويبمغ الجبال طوال؛ فغزا أىل

عقر دارىم، وأسقط عن نفسو حرمو اهلل فييم، وأذىب ذمتو، وبنى أمره عمى دعامة 
زيت، وأتى لشأنو من ظير بيت، واستعار اسم الشييد ىشام المؤيد باهلل لغير أىمو، 

من ليس من شكمو؛ فضاعف السيئة، وجاىر بالمعصية، وأتبع الرسم  إلىوعزاه 
واعترض عمى منكريو بكيانة  تمثيل في اسم كاذب؛لناس فيو الالداثر، وجعل حظ ا

شق وسطيح، وآيات طسم وجديس، واحتج بكتب الجفر، ودان بالتناسخ؛ وأضاف 
ىذه الغرائب قراع أسماع األغمار بيا، يرييم وجدوه االستبصار، فضل عمن  إلى

في تدرج في طبقات المعرفة، وجرى عمى وتيرة الدراية، وسبقت لو قدم صدق 
فأوجع قموب المسممين بالمسان واليد، يحكم كيف  ثم رفع السوط لمسيف،. الرواية

شاء في أبشارىم، وصارفيم صرف الدينار بالدراىم في أمواليم؛ ال تتخمل الموعظة 
قمبو، وال تقرع التذكرة سمعو، فتارة يأخذ النصارى والييود بذنب التوراة واإلنجيل، 

ه وكان من نتيجة ىذ (ٕٔٔ) ".يكونوأخرى يقول لممسممين توبوا مما عسى أن 
لم يخطب باسم  إذازىير العامرى يتوعده  إلى االمعارضة أن سير ابن عباد جيشً 

حيث خرجا بحبوس الصنياجى أمير غرناطة  ستنجادلل زىير مما اضطرىشام 
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 (ٕٕٔ). إشبيمية دون قتال إلىالتقيقر والعودة فاضطر ابن عباد إلى  بقواتيما مما
الخميفة ىشام المؤيد، وأعمنوه إماًما لمجماعة في  إلىمالت نفوس أىل قرطبة  -ارابعً 

في بادئ األمر، وكادت أن تقوم ثورة صاحب قرطبة  ، ورفض ابن جيوراألندلس
ة ما يدَّعيو ابن عباد، وزوَّر شيادتو،  ضدَّه في قرطبة، فأرسل رسمو لموقوف عمى صحَّ

عن قرطبة، ولُيْرِضَي أىل قرطبة  ليدفع الحموديين (ٖٕٔ)،وأثبت صحَّة دعوى ابن عباد
ويدفعيم عنو، وأخذ ابن جيور البيعة ليشام المؤيد المزعوم، وخطب لو في مساجد 

ن رغبة ابن عباد بأن يقيم ىو وىشام المزعوم بقصر إإال  (ٕٗٔ). قرطبة وجامعيا
فيو أمر لم يكن أن يتخمى ابن جيور عن حكمو،  افعميً  الخلفة بقرطبة، وىو ما يعني

لذلك سعى ابن جيور ونجح في إقناع أىل قرطبة بأن الخميفة . األخير بوليقبل 
، وبذلك أبطل ذكر اسم الخميفة المزعوم من اا أفقً مدعيً  محتااًل المزعوم لم يكن إال 

 بأن يتجو بجيشو صوب ابن عباد،ىذا األمر بدوره دفع  (ٕ٘ٔ). اإلمامة
 نإال إ م(،ٖٙٓٔىـ/ٕٚٗالحصار أوائل ) عمييا فرضحيث  إلسقاطيا بالقوَّة، قرطبة

 إلىضطر ابن عباد في النياية امما  قتحامياامناعو وتحصين المدينو منعتو من 
  (ٕٙٔ). خالي الوفاض إشبيمية إلىاالنسحاب والعودة 

وىو األمر  ،بين مموك الطوائف الصراع حتداما يبت فأن ىذه الدعوة تسب -اخامسً 
 عمى سبيل المثال ابن حزم، ومن ثم رأينا العمماء ستيجانامتعاض و ا إلىالذي أدى 

أيام يسمون فضيحة! أربعة رجال في مسافة ثلثة "  :يعبر عن ىذه الواقعة بقولو
والثاني  بإشبيمية عمى أنو المؤيد باهللي ؛ أحدىم خمف الحصر أمير المؤمنين في وقت

بن  والثالث محمد بن إدريس بن عمي لقاسم اإلدريسي بالجزيرة الخضراء،محمد بن ا
فيذه أخموقة لم . ، والرابع إدريس بن يحيى بن عمي بن حمود بشنترينحمود بمالقة

 ع بمثميا! وخطب لخمف عمى المنابر، وسفكت الدماء، وتصادمت الجيوش،يسم
 (ٕٚٔ)".وابن عباد القاضي كالوزير بين يديو م في األمر نيفا وعشرين سنة،فأقا
استغلل مموك الطوائف ليذه الدعوة لتحقيق مصالحيم الخاصة والتوسع عمى  :اسادسً 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13064
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كان أحد من صاحب طميطمة  ذي النون إسماعيل فيذا المأمون بن ،حساب جيرانيم
 في زمنالمزعوم  دخل في طاعة ىشام المؤيد باهللن يدفعتيم تقاطع المصالح ال

صاحب  وذلك طمًعا في نصرتو ضد عدوِّه سميمان بن ىود ،المعتضد بن عباد
. ارة عمى أراضى طميطمةسرقسطة الذى كان قد تحالف مع فرناندو ممك قشتالة لإلغ

وُأخذت  وعده بالتناصر والتظافر ضد خصمو،وبالفعل َقِبَل المعتضد األمر و  (ٕٛٔ)
ولكن يبدو  وُأعمن لو بالدعاء عمى المنابر، البيعة ليشام المؤيد المزعوم في ُطَمْيِطَمة،

ذىب بو الطمع " لم يتحقق، حيث يصف ابن عذاري ذلك بقولو المأمون ما أراده أن
الخائب كل مذىب، وغرَّه األمل واتَّبع الباطل، واشتغل عنو المعتضد بحروبو ضد ابن 

 (ٜٕٔ)".ل من ابن عباد أي شيء، وعاد من بيعتو بخفي حنين، ولم يناألفطس
العديد  من إقتتال ودمار وخراب وتشريد في ما نتج عن ىذه الدعوى المزعومو -اسابعً 

"وزاد األمر عبر عنو ابن حزم بوضوح بقولو: األمر الذي ىوو ممالك الطوائف من 
ىشام المؤيد( عمى )أى من موت  حتَّى أظيروا بعد ثلث وعشرين سنة من موتو

الحصري[ قالوا ىو ىذا، وسفكت بذلك الدِّماء وىتكت  ا]يريد خمفً  االحقيقة إنسانً 
 (ٖٓٔ).األستار وأخميت الدِّيار وأثيرت الفتن"

: مبايعة زىير العامرى لسقاء يشبو ىشام المؤيد عمى أنو ىو سنة المحاولة الثالثة
 ونتائج ذلك: م2203/ه303

استدعى أبو  ،مٖٓٓٔ/هٕٕٗسنة  األندلسة فى األمويعقب سقوط الخلفة 
مكث بيا قرابة خمسة قرطبة، التى  إلىالعامرى من المرية  ابن جيور زىيرً االحزم 

القعدة  يمن ذ ٓٔم حتى ٖٗٓٔيوليو٘ٔه/ٕ٘ٗن شعبا ٕ٘من عشر شير ونصف 
محاولة  إلىوفى تمك األثناء سعى زىير العامرى  (ٖٔٔ)م،ٖ٘ٓٔ أكتوبر ٔٔه/ٕٙٗ

سند شرعى يدفع عنو خطر مموك  إلىتأكيد شرعية حكمو عمى مناطق نفوذه باالستناد 
فاستقدم سقاًء يشبو ىشام  وليذا السبب قام. وخطر الحموديين خاصة ،وائف عامةالط

، وظل يموه وبايعو بالخلفة المرية، وأنو يقيم معو فى ،زعم أنو عثر عميوحيث المؤيد 



 د. راكان ذعار المطيري   أشباه الخميفة ىشام المؤيد باهلل وأثرىم في أزمة الحكم فى األندلس في عصر مموك الطوائف 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 32 

  (ٕٖٔ). مٖٗٓٔ ه/ٕٙٗ فى سنةوذلك  اعمى الناس زمنً 

ن محاولة زىير العامرى ىذه التى أعمنيا فى قرطبة فترة إ ،الجدير بالذكر
مع ابن عباد  حينئذ وذلك الرتباطو ،من ابن جيور أمير قرطبة مقامو بيا لم تمق قبوالً 

بتحالف عربى أندلسى صقمبى ضد التحالف البربرى كما سبق وأن أشرنا، لذا كان 
وىو ما  ،مممكتو المرية إلىمغادرة قرطبة  إلىالعامرى  اعمى ابن جيور أن يجبر زىيرً 

وفى  ،تم بالفعل ال سيما بعد استغللو لقرطبة وأىميا فى مياجمة ابن عباد من ناحية
 المماثمة البن عباد من ناحية أخرى. وموالمزع نشر دعوتو

 إلىالعامرى كلىما  ودعوى زىير ،د أدت دعوى ابن عبادلق ،عمى أية حال
ليشام  د فظل عمى ما أقدم عميو من الدعوةفأما ابن عبا األندلسإحداث ربكة وفتنة ب

 بن عباد الذي مات في أيام المعتضدحتى  مٖٗٓٔ/هٕٙٗالمؤيد المزعوم من العام 
 (ٖٖٔ)."مٜ٘ٓٔ/ىـٔ٘ٗأن أحكم أمره، ثمَّ أظير ذلك سنة  إلىأخفى موَتو "

أما زىير العامرى فمم تستمر دعوتو لمسقاء شبيو ىشام المؤيد سوى أشير 
الكامل من الدعوة  إذ إنو فى نفس العام الذى أعمن فيو دعوتو نراه يعمن تحولو ،قميمة

 (ٖٗٔ)وىو إدريس بن عمى بن حمود، ى حمودمبايعة أحد أمراء بن إلى، ليشام المزعوم
أىالى قرطبة  إلىيجوم شرس عمى ابن عباد فى رقعة وجييا وأسبق محاولتو ىذه ب

دريس بن عمى بن حمود وكتب ألىل قرطبة ما إلثم أعمن مبايعتو ،كما ذكرنا آنفا
وكتابي ىذا إليكم وقد اتفقت الكممة في وضع رأس اإلمارة عمى كاىمو، ونصل نصو: " 

اإلمامة في نصابو؛ وأعدنا الحق إلى أىمو، وأصفقنا عمى بيعو رضى واتفاق وطاعة 
وطيرنا المنابر من دنس تمك  - أيده اهلل -لعبد اهلل أمير المؤمنين إدريس المتأيد باهلل 

الدعوة المستعارة، وىتفنا بيا ىتف التباشر، وقامت بيا الخطباء عمى المنابر، وانجمت 
تعالى  -بفضمو  -بح، وأقمعت الظممة عن وضح الشمس، وأزاح الغيابة عن فمق الص

 (ٖ٘ٔ) ".غصة الشك، وشجى اإلفك
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وىو ما نجد  ،لمحمودييندفع زىير العامرى أن يعمن مبايعتو  يالذ أما السبب
وتحالفو مع  ،أعمنو ابن عباد يألول لممبايعة ليشام المزعوم الذرفضو ا يإجابتو ف

ا معو ضد ابن عباد الذى سير حاكم قرمونة ليقف حبوس حاكم غرناطة وابن برزال
فمما فشمت محاولة ابن . إلى المرية إلجبار زىير عمى المبايعة ليشام المزعوم اجيشً 

وكان عمى زىير أن يأخذ  ،ا بين زىير وحبوسعباد وعاد بجيشة ظل التحالف قائمً 
مع إدريس  احموديين وتحديدً ولما كانت كفة حبوس مع ال ،كفة حبوس بشأن الخلفة

ومن ثم أمر بالخطبة  غير رأى حبوس، ابن حمود فمم يكن لزىير أن يرى رأيً  يبن عم
 (ٖٙٔ). لرغبة حميفو حبوس استجابةً  مٖ٘ٓٔ/هٕٚٗالمرية سنة  يإلدريس ف

ستغلل مسألة أشباه الخميفة ىشام المؤيد باهلل اخر محاوالت آنتيت اوبذلك 
 لى مطامعيم السياسية.إلموصول  األندلسوالحكم في  سمطةلمن قبل الطامحين ا
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 :الخاتمة

 فقد أكدت الدراسة عمى عدة نتائج منيا: ،وفى النياية

 النفوذ في قصر الخلفة كان يتقاسمو فريقان متنافسان وىما الفتيان الصقالبو،أن  -ٔ
الذين كانوا يشكمون الحرس الخاص لمخلفة ومدبري القصر من جيو ومن جيو 

جعفر بن عثمان المصحفي ومعو صاحب الشرطة والمتولي لشئون أخرى الحاجب 
 الخميفة وأملكو محمد بن أبي عامر.

أن السمطة الفعمية عقب وفاة المستنصر كانت في حقيقة األمر في يدي رجمين  -ٕ
وىما الحاجب جعفر المصحفي وقائد الشرطة محمد بن أبي عامر، الذي تمكن 

لحاجب جعفر المصحفي ليصبح ىو بعد فترة وجيزه من التخمص وأقصاء ا
 منو. الحاجب بداًل 

استمرت حالة ىشام كخميفة مسموب اإلرادة طوال حياة محمد بن أبي عامر  -ٖ
. الذي خمف أباه في الحجابة وكافة مناصبو عبد الممكالمنصور، ومن بعده ابنو 
 .عبد الرحمن شنجولومن بعدىما ابنو الثاني 

وقع بين المؤرخين حول نياية ىشام المؤيد باهلل فقيل بأن سميمان  اأن خلفً  -ٗ
حبسو لفترة ثم قتمو ابنو محمد بن سميمان، وقال آخرون بأنو فّر من  المستعين باهلل
حتى وفاتو، والراجح فى أمر ىشام المؤيد  وعاش متخفًيا ذليًل  المريةسجنو إلى 

مايو  ٛٔه/ٖٓٗذى القعدة ٘ٔسميمان بن الحكم فى أنو قتل عمى يد محمد بن 
 م.ٖٔٓٔ

أن التشابو الكبير بين ىشام المؤيد وأحد النصارى أو الييود ىو الذى دعا محمد  -٘
 .ام ولم يكن قد مات فعميً ٛٓٓٔه/ٜٜٖالميدى أن يعمن وفاة ىشام المؤيد سنة 

المحاوالت نت فاتحة لسمسة من أن ىذه المحاولة التى قام بيا محمد الميدى كا -ٙ
 المؤيد لم يمت، ومن ثم راح كل اىشامً  أن األندلسادعى فييا بعض حكام  يالت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 فتن وتشكك وحيره. يا األمر الذى تسبب فواحد منيم يعمن أنو ال يزال حيً 
أدى إلى  -بخصوص حياة ىشام المؤيد-أن ادعاء الحكم والد سميمان المستعين  -ٚ

حيث خشى خيران من سطوة  ،حمودبن  يوعم يوقوع خلف بين خيران العامر 
وأعاد الدعوة لبنى  األندلسومن ثم أعمن الخلف وسار إلى شرق  ،بن حمود يعم

ن ىذه المحاولة فشمت إمنيم ىو عبدالرحمن المرتضى، إال أمية فى شخص جديد 
 وقتل المرتضى.

أعمنيا ابن عباد  يعمى أنو ىشام المؤيد والت يأن الدعوة بالخلفة لخمف الحصر  -ٛ
 إلىألمر الذي أدى حتدام الصراع بين مموك الطوائف، وىو ااتسببت فى 

ستيجان العمماء،ا كما أدت إلى استغلل مموك الطوائف ليذه الدعوة  متعاض وا 
 لتحقيق مصالحيم الخاصة والتوسع عمى حساب جيرانيم.
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 اليوامش
تمقب الحكم بالمستنصر باهلل، وكان يوم تولَّى في نحو السابعة واألربعين من عمره، وكان أبوه  (ٔ)

ُبو ويعتمد عميو في كثير من األمور؛ فكان ذا خبرة بشئون الُحكم  عبدالرحمن الناصر ُيَقرِّ
ذكر أوقات األمراء، رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان  :انظر: ابن حزم الظاىرى. والسياسة

 .ٜٗٔ/ٕم، ٖٜٛٔ، ٔط س، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت،عبا
األعلم فيمن بويع قبل االحتلم من مموك األسلم وما يتعمق بذلك من  أعمالابن الخطيب:  (ٕ)

مطبوعات معيـد العموم . ٕج. المعروف بتاريخ أسبانيا اإلسلمية، تحقيق ليفى بروفنسال. الكلم
 .ٖٗص ٕج. مٖٜٗٔىــ/ٖٖ٘ٔالمغربية،العميا 

والمغرب، تحقيق كوالن وليفى بروفنسال، دار  األندلسفى أخبار ابن عذارى: البيان المغرب  (ٖ)
 .ٖٕ٘، ص ٕج  ،مٜٓٛٔىــ/ٓٓٗٔ،ٕالثقافة، بيروت، ط

والمغرب، تحقيق كوالن وليفى بروفنسال، دار  األندلسفى أخبار ابن عذارى: البيان المغرب  (ٗ)
 .ٜٕٗ،ٕٛٗ/ٕ، مٜٓٛٔىــ/ٓٓٗٔ،ٕالثقافة، بيروت، ط

 .ٓ٘-٘ٗ.ص ٕج. األعلم أعمال ابن الخطيب: (٘)
ة األمويبين سقوط الدولة العامرية ونياية الخلفة  األندلس إبراىيم عبدالمنعم أبو العل سلمة: (ٙ)

 .ٕٜص م،ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔاإلسكندرية،  ه، أطروحة دكتوراة، آدابٕٕٗ-هٜٜٖ
وأطمق الجغرافيون العرب ىذا المصطمح عمى الشعوب السلفية والبمغار والقوقاز والمناطق القريبة  (ٚ)

أو الينداوربي الذين امتازت حضارتيم بالمستويات المتدنية  من نير فولكا وىم من الجنس اآلري
وفي األسبانية أطمق عمى كل عبد  العاشر الميلدي،مقارنة مع الحضارات المعاصرة ليم حتى القرن 
الصقمبي والصقالبة وتوسعوا في ىذه التسمية فأطمقوىا  أبيض من السلف صقمب ومنيا اشتقت كممة

عمى كل من يجمب من أية دولة نصرانية أصحاب البشرة البيضاء كما أطمق عمييم الخرس وذلك 
وتجمع الكثير من المصادر والمراجع عمى أن أصول  .لعجم السنتيم وعدم إجادتيم المغة العربية

، وىي بلد اإلى بحر األدرياتي غربً  ابحر قزوين شرقً   الصقالبة ترجع إلى البمدان الواقعة عمى امتداد
البمغار، إذ كانوا غالًبا ما يقعون تحت طائمة األسر أو البيع فيتم إرساليم إلى المدن المتحضرة التي 

المعيد  الصقالبة فى أسبانيا، ،العباديأحمد مختار  انظر:. ئجة لتجارة العبيدتمتمك األسواق الرا
 .ٖٓ-ٚم، صٖٜ٘ٔىـ/ٖٖٚٔلمدراسات اإلسلمية بمدريد،  المصري

منذ عصر اإلمارة، ويشبو فى عصرنا الحالى رئيس الوزراء إذ إن  األندلسمنصب عرفتو  (ٛ)
انظر: ابن . الحاجب كان ىو المسئول عن نقل كلم الوزراء لمخميفة، والتردد بينيم وبين الخميفة

 .ٛٙٔ، ٚٙٔالمقدمة، دار ابن خمدون، اإلسكندرية، )د.ت(، ص  خمدون:
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، وقد كان بمنسية بربرهلل بن كسيمة إلى ينتمي جعفر بن عثمان بن نصر بن قوي بن عبد ا (ٜ)
عثمان أبي جعفر ُمؤّدًبا لولي عيده الحكم، لذا  قد اختار عبد الرحمن الناصر لدين اهللالخميفة 

ثم اختاره الناصر ليكون والًيا . كان جعفر مقّرب لدى الحكم، الذي اختاره ليكون كاتبو الخاص
فة لمحكم، جعمو وزيره، وأبقاه كاتًبا خاًصا لو، وضم إليو منصب ولما آلت الخل. لجزيرة ميورقة

جعفر بن عبد الرحمن الصقمبي، ثم  الحاجبصاحب الشرطة بعد فترة، ثم جعمو حاجبو بعد وفاة 
المسئول األول عن تسيير أمور البلد في العامين اآلخيرين من حياة الحكم المستنصر  أصبح

كما جعمو الخميفة ىشام المؤيد حاجبو في . باهلل، المذين قضاىما في نوبات متتابعة من المرض
أنظر: ابن خاقان: . أول خلفتو، وعّين عدًدا من أبناء جعفر وأبناء أخيو في مناصب رفيعة

م، ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔنفس، تحقيق مديحة الشرقاوى، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، مطمح األ
، ٕوما بعدىا؛ ابن اآلبار:الحمة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاىـرة، ط ٙ٘ص

تحقيق إحسان  الرطيب، األندلسالمقرى: نفح الطيب من غصن  ؛ٕٚٙ-ٕٚ٘/ٔم،ٜ٘ٛٔ
، األندلسدولة اإلسلم فى  ؛ محمد عبداهلل عنان:ٕٙٛ-ٕٔٛ/ٔم، ٜٛٙٔعباس، دار صادر، 

 .ٜٕ٘-ٔٔ٘/ٔم،ٖٜٗٔىــ/ٕٖٙٔ،ٔمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاىـرة، ط
جارية الخميفة  -ومعناىا باإلسبانية الفجر أو الصباح الباكر-صبح البشكنسية أو صبيحة أو أورورا  (ٓٔ)

كجارية في بلط  البشكنجية، ظيرت صبح وىشاموأم ولديو عبد الرحمن  الحكم المستنصر باهلل
الخلفة في أوائل عيد الخميفة الحكم المستنصر باهلل، وقد شغف بيا الحكم وحظيت عنده واستأثرت 

الذي توفي طفل  ىـٖٔ٘لديو بالنفوذ والرأي، خاصة بعدما أنجبت لو ابنو األول عبد الرحمن عام 
كما كانت كممة صبح مسموعة في تعيين الوزراء ورجال الدولة والبطانة . ىشامومن بعده ولده 

وتنصيبو في ميام  محمد بن أبي عامروكان لصبح الدور األكبر في تقديم  وأغمب شؤون الدولة 
: : ابن عذارىأنظر. مٜٜٜىـ/ٜٖٛوتوفيت صبح أم المؤيد ىشام سنة  كبيرة بعد إعجابيا بذكائو،

وما  ٕٔ٘/ٔ،األندلس؛ محمد عبداهلل عنان: دولة اإلسلم فى وما بعدىا ٕٔ٘/ٕالمغرب، البيان 
تراجم إسلمية مشرقية وأندلسية، مكتبة الخانجى باالشتراك مع مكتبة  :؛ عنانبعدىا

ى من الفتح األندلس: المرأة فى المجتمع ؛ راوية عبدالحميدٕٔٔ-ٜٜٔم، صٕٓٓٓاألسرة،
 .ٕٕٔ-ٚٔٔم، صٕٙٓٓ، ٔلألندلس حتى سقوط قرطبة، دار عين، القاىرة، ط اإلسلمي

كانت زعامة الصقالبة بيد فائق النظامي صاحب البرد والطراز، وجوذر صاحب الصاغة  (ٔٔ)
لييما كان أيضً  انظر: محمد عبداهلل عنان: . أمر الغممان الفحول خارج القصر اوالبيازرة، وا 
 م.ٖٜ٘ٔ،ٕٚٔوفي الدولة، مجمة الرسالة،العدد  الصقالبة في الرواية العربية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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في الذخيرة  ومن المؤىمين لتولي الخلفة، ووردت عبارة البن بسام فتى بني أمية كان المغيرة (ٕٔ)
تُفيد بأنو كان يتأىَّب للنقلب عمى ابن أخيو، قال: "وكان فتى القوم كرًما ورجمة، وممن ُأشير 

: الذخيرة في محاسن أىـل انظر: ابن بسام. لو أىبتو"، فأخذ نحوه باألمر بأسباب باطنة
 .ٛ٘ص . ٚم،ج ٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔالجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 

دولة اإلسلم فى  :محمد عبداهلل عنان؛ وانظر: ٜٕ٘/ٕابن عذاري: البيان المغرب، (ٖٔ)
 .ٛٔ٘،ٚٔ٘/ٔ،األندلس

ذكر ابن عذاري أنو بمغ إحدى ىشام عند تولي الخلفة، فختمف المؤرخون عمى عمر الخميفة ا (ٗٔ)
، في حين ذكر ابن األثير أنو تولَّى ٖٕ٘/ٕالبيان المغرب،  انظر:. عشرة سنة وثمانية أشير
دار الفكر العربي، بيروت،  انظر: الكامل فى التاريخ،. وىو ابن عشر سنين

األعلم  أعمال انظر:. طيب؛ وبمثل قول ابن األثير ذىب ابن الخٜٖٙ/ٚ م،ٕٜٛٔىـ/ٕٓٗٔ
انظر: ابن حزم: رسالة فى . ، وذىب البعض إلى أنو تولى وىو ابن عشر سنين وأشيرٗٗص

فى تمخيص المعجب  :؛ المراكشىٜٙٔ/ٕوذكر رجاليا، رسائل ابن حزم،  األندلسفضل 
أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، ومحمد العربى، مطبعة االستقامة، القاىـرة، 

أنظر: العبر وديوان المبتدأ . ؛ وذكر ابن خمدون أنو ناىز الحممٕٔ، صمٜٜٗٔىــ/ٖٛٙٔ،ٔط
فى العرب والعجم والبربر ومن عاصرىـم من ذوى السمطان األكبر، مؤسسة األعممى  والخبر

. ؛ وقال المقري إنو تولى وىو ابن تسع سنينٙٚٔ/ٗم،ٜٔٚٔىــ/ٜٖٔٔبيروت، ات،لممطبوع
 .ٜٖٙ/ٔأنظر: نفح الطيب 

ولد أبو عامر محمد بن أبي حفص عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عامر بن أبي عامر  (٘ٔ)
في بيت  الجزيرة الخضراءىـ في  ٕٖٚعام . المعافريمحمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الممك 

بوه عبد اهلل من طلب العمم المعروفين، وقد مات في رحمة كان أ. من أعيان تمك المدينة
؛ ابن ٚٓٔ،ٛٙ/ٕ: ابن حزم: رسائل ابن حزم،انظر. طرابمسودفن في  الحجعودتو من 

، األندلسالضبى: بغية الممتمس فى تاريخ رجال أىـل  وما بعدىا؛ ٕٛٙ/ٔاألبار:الحمة السيراء،
، نشر ليفى بروفنسال، دار األندلسالنباىى: تاريخ قضاة  ؛٘ٔم،صٜٚٙٔدار الكتاب العربى،

 .ٜٛٔ/ٔالمقرى:نفح الطيب، ؛ٚٗٔ/ٗ؛ابن خمدون: العبر،ٓٛص م،ٜٛٗٔ،المصريالكتاب 
ليفى بروفنسال: تاريخ أسبانيا اإلسلمية من الفتح إلى سقوط الخلفة القرطبيةـ ترجمة عمى  (ٙٔ)

 .ٖٛصٔالمجمد الثانى جم، ٕٕٓٓالقاىرة، عبدالرؤوف البمبى وآخرين، المجمس األعمى لمثقافة،
وشيخ  والثغر األدنى مدينة سالمذو السيفين أبو تمام غالب بن عبد الرحمن الناصري صاحب  (ٚٔ)

بزواج محمد من  محمد بن أبي عامروصير . األندلسموالي بني أمية وفارس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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، كما كان من نصحاء عبد الرحمن الناصر لدين اهللكان غالب من موالي الخميفة . ابنتو أسماء
أسند إليو الحكم القيادة العامة عام . ومستشاريو المقربين الحكم المستنصر باهللابنو الخميفة 

وسّماه  مذىبينىـ، قّمده الحكم سيفين ٖٗٙوبعد انتصاره في معركة حصن غرماج عام . ىـٖٔٙ
ىـ، لم يبق ٖٚٙ"ذي السيفين، وبعد أن أطاح ابن أبي عامر بجعفر المصحفي في شعبان 

ىناك من شخصية تنازعو المكانة سوى صيره غالب، وىو ما أدركو غالب فداىن صيره، 
إحدى  أنتيسةإحدى الحملت عمى قشتالة إلى وليمة في  ودعاه ابن أبي عامر وىو عائد من

مدن الثغر األدنى التي تحت سيطرتين وحاول الفتك بو غير أن ابن أبي عامر نجا بعد أن 
عامر إلى قرطبة وىو يضمر التجييز لقتال غالب، الذي غادر ابن أبي . أصيب إصابة خفيفة

، وسرعان ما اشتبكت قوات غالب ومحمد بن راميرو الثالث ممك ليوناستعان بقوات من لدن 
أبي عامر في معركة بالقرب من أنتيسة كادت أن تنتيي بانتصار قوات غالب، لوال سقوطو 

م، وُحممت رأسو البن أبي ٜٔٛأغسطس  ٜىـ/ ٖٔٚمحرم  ٗده في صريًعا من عمى جوا
 وما بعدىا. ٕٔ٘/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  محمد عبداهلل عنان: :انظر. عامر

 .ٜٜٕ-ٜٕ٘ص . ٕج. ابن عذاري: البيان المغرب (ٛٔ)
دولة اإلسلم فى  :وانظر: محمد عبداهلل عنان ؛ٜٖٚ/ٔالمقرى: نفح الطيب، (ٜٔ)

 .ٗٗ٘،ٖٓ٘-ٕٛ٘/ٔ،األندلس
: جميرة أنساب انظر. كان ُمتغمًبا عميو، ال أمر وال نيي :المؤيد بقولو اوصف ابن حزم ىشامً  (ٕٓ)

 .ٓٓٔ، صتحقيق عبدالسلم ىـارون، دار المعارف، القاىـرة العرب،
تنفس النصارى الصعداء عقب وفاتو حتى قال أحدىم وىو يدون فى حولياتو " فى  (ٕٔ)

 Dozy , Recherchés sur L.Histoire et :م مات المنصور ودفن فى الجحيم.أنظرٕٓٓٔسنة

la Litterature de L.Espagne pendant le moyen age, parise-leyde, troisieme 

edition, 1881,T.1,p.193 :ليفى بروفنسال: الحضارة العربية فى أسبانيا، ترجمة  ؛وانظر
 .ٕٚم، صٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ،ٕك دار المعارف، القاىرة، الطاىر مكى،

 -ىـ  ٖٗٙالمعافريالحاجب المظفر باهلل سيف الدولة أبو مروان عبد الممك بن محمد بن أبي عامر  (ٕٕ)
في عيد الخميفة  األندلسة في األمويلمخلفة ي ، والحاكم الفعمىشام المؤيد باهللالخميفة  حاجب ىـ ٜٜٖ

 ابن الخطيب: بعدىا؛ وماٖ/ٖابن عذارى: البيان المغرب،. الحاجب المنصورخمًفا ألبيو  ىشام المؤيد باهلل
األعلم فيمن ولى قبل االحتلم المعروف بتاريخ أسبانيا اإلسلمية، تحقيق ليفى بروفنسال،  أعمال

 .ٖٕٗ/ٔالمقرى: نفح الطيب، وما بعدىا، ٗٛ/ٕم،ٖٜٗٔىــ/ٖٖ٘ٔمطبوعات معيـد العموم العميا المغربية،
لحمة السيراء، ا :: ابن األبارانظر. لقب بالمأمون وبالناصر، وتولى الحجابة بعد أخيو المظفر (ٖٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AB%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8_(%D9%84%D9%82%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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 ؛ٜٗٔ/ٗابن خمدون: العبر،  :وانظر ؛ٜٗاألعلم، ص أعمالابن الخطيب: ؛ ٕٔٚ،ٕٓٚ/ٔ
 .ٕٗٗ/ٔنفح الطيب،  :المقرى

وما ٜٓ/ٕاألعلم، أعمالوما بعدىا؛ وانظر: ابن الخطيب:  ٖٛ/ٖابن عذارى: البيان المغرب، (ٕٗ)
السيد عبدالعزيز سالم:  ؛ٕ٘ٙ-ٙٔٙ/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  :؛ محمد عبداهلل عنانبعدىا

سعد  ؛ٖٖٗص ة، اإلسكندرية،، مكتبة شباب الجامعاألندلستاريخ المسممين وآثارىم فى 
أطروحة دكتوراة، آداب عين  ،األندلسة فى األمويوسقوط الخلفة  انييار إبراىيم:
 .ٕٓٔص م،ٕٗٔٓه/ٖ٘ٗٔشمس،

 .ٖٓٙ/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  :محمد عبداهلل عنان (ٕ٘)
سميت ىذه المدينة باسم جاريتو الزىراء، وكان يحبيا حًبا مفرًطا أسسيا محمد بن عامر المنصور و  (ٕٙ)

 .ٖٕ٘/ٔنفح الطيب،  :: المقرىانظر. وبنى ليا مدينة باسميا تحت جبل العروس شمال قرطبة
 :؛ وانظرٜٗاألعلم، ص أعمالطيب: ابن الخ؛ ٕٔٚ،ٕٓٚ/ٔالحمة السيراء،  :بارابن اآل (ٕٚ)

 .ٕٗٗ/ٔنفح الطيب،  :المقرى ؛ٜٗٔ/ٗابن خمدون: العبر، 
سنة  ولد محمد الميدى. ٖٗٙ-ٕٖٙ/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  :محمد عبداهلل عنان (ٕٛ)

ا، حيث قتل م، وكانت مدة واليتو ستة عشر شيرً ٛٓٓٔىـ/ٜٜٖم، تولى الخلفة سنة ٜٙٚىـ/ٖٙٙ
ابن حزم، ذكر أوقات األمراء، رسائل  انظرم ٜٓٓٔىـ/ٓٓٗعمى يد العبيد مع واضح الصقمبى سنة 

ٕ/ٜٔٙ،ٜٔٚ. 
 .ٗٗٙ/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  :محمد عبداهلل عنان (ٜٕ)
تمّرد عمى والده . زوجتو آفا الريباغورثيةمن  غارسيا فرنانديث كونت قشتالةسانشو ىو ابن  (ٖٓ)

الكونتية بين الوالد وابنو، ولم تتحد مجدًدا إال بعد ، مما أدى لتقسيم الحاجب المنصوربدعم من 
غارسيا وابن خاليما  غارسيا غوميثتحالف سانشو مع نسيبو . خمسة أعوام بوفاة والده
في  معركة صخرة جربيرةبقيادة سانشو ضد المنصور، وانيزموا في  سانشيث الثاني ممك نافارا

شّن المنصور حممة . ، لكنو استطاع إيقاف الزحف القرطبي بعد ذلك بشيرينٓٓٓٔيوليو 
اختمفت . معركة قمعة النسورعندما تقاتل في  ٕٓٓٔأخرى بعد ذلك عمى سانشو في عام 

حكم . الفريقان في تأريخ نتيجة المعركة، إال أن المنصور توفي نتيجة جراحو في تمك المعركة
لينيي تواجد  يباغورثاكونتية ر ، دخل ٓٔٓٔوفي عام . عاًما أخرى ٘ٔسانشو بعد ذلك 

، خمفو ابنو ٚٔٓٔوبعد وفاتو عام . المسممين بيا بعد أن تنازلت عنيا عمتو الكونتيسة تودا
 Amadó, Ramón Ruiz. "Castile and Aragon." The Catholic: انظر. غارسيا

EncyclopediaVol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. 21   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%BA%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AB_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AB_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.newadvent.org/cathen/03410b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/03410b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/03410b.htm
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 May 2015 واي باك مشينعمى موقع  ٕٚٔٓيوليو  14 نسخة محفوظة. 
صفة  :: الحميرىانظر. ية تقع إلى الشمال من جبل الشاراتاألندلس عمالمن األ :َقشَتاَلة (ٖٔ)

، تحقيق ليفى بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، األندلسجزيرة 
 .ٔٙٔص م،ٖٜٚٔالقاىـرة،

 .ٕٛٗ/ٔالمقرى: نفح الطيب، (ٕٖ)
، ٚٔٓٔو ٕٜٜبين عامي  وأوسونا وجرندة كونت برشمونةىو ( م ٕٜٚ-ٚٔٓٔ(ريموند بورل (ٖٖ)

خلفة عاصر . ٜٛٛوزوجتو ليتغرادا، وقد ساعد والده في الحكم منذ عام  بورل الثانيكان ابن 
تعرَّض ريموند لعدٍد من . واحتكَّ معيم األندلسالمسممين في  مموك الطوائفوبداية عيد  قرطبة

، األندلسحاكم قرطبة و  محمد بن أبي عامرم من طرف ٕٓٓٔو ٓٓٓٔالغارات بين عامي 
ابن عامر قتل فيما بعد أثناء معركة قمعة النسور التي كان يقاتل فييا مممكتي نافار إال إنَّ 
، إال إنَّ ابن محمد الردةعمى  ٖٓٓٔوقد انتيز ريموند ىذه الفرصة، فأغار في عام . وليون
ة، حتى ىزم عمى يد تحالٍف لممالك سرعان ما ردَّ بيجوٍم جديد عمى برشمون عبد الممكي العامر 

توفي ريموند بورل في . النصرانية في معركة تورة، وكذلك في معركة المسة بعدىا بفترٍة قصيرة
تحت وصاية والدتو  برانجيو ريموند األول، وخمفو في حكم كونتية برشمونة ابنو ٚٔٓٔعام 

 .Erdmann, Carl (1977). The Origin of the Idea of Crusade أنظر:.إرمسيند

Princeton:     Princeton University Press . صفحات ٜٜ–ٔٓٓ . 
أسس مدينة برشمونة في المكان الذي توجد  حنبعلوالد  حممقار برقاتقول بعض األساطير أن  (ٖٗ)

أو  امن المنطقة حصنً  الرومانفي القرن الخامس عشر قبل الميلد اتخذ . فيو برشمونة اليوم
 القوط الغربيينالميلدي سيطروا عمى المنطقة  القرن الخامسفي أوائل . لجيوش الدولة امخيمً 

بن  لويسالمياجرين لشبو جزيرة أيبيريا ثم فتحيا المسممون في القرن الثامن الميلدي إال إن 
 لشبو الجزيرة اإليبيريةوفي بداية الفتح اإلسلمي . ٔٓٛاستطاع أن يفتح المدينة عام  شارلمان
ولم تتمكن  اإلمبراطورية البيزنطيةأو  مممكة فرنساتحظى بدعم من  كونتية برشمونةكانت 

يا ألنو ولكن في عيد الحاجب المنصور قرر اليجوم عمي. عمى التوغل فييا ةاألمويالخلفة 
 Gaspar Feliu i :أنظر.كان مشغوال في معارك أخرى لوثير ممك فرنساكان متيقن أن 

Montfort, La presa de Barcelona per Almansor: història i mitificació 
 .واي باك مشينعمى موقع  ٕٙٔٓمارس  ٖٓ نسخة محفوظة

 .ٖٛ/ٖوانظر: ابن عذارى: البيان المغرب، ؛ٖٔٚ/ٚالكامل، ابن األثير: (ٖ٘)
 .ٖٛ/ٖالمغرب،ابن عذارى: البيان  (ٖٙ)

https://web.archive.org/web/20170714162530/http:/newadvent.org/cathen/03410b.htm
https://web.archive.org/web/20170714162530/http:/newadvent.org/cathen/03410b.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1017
https://ar.wikipedia.org/wiki/1017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/801
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.iec.cat/butlleti/pdf/116_butlleti_feliu.pdf
http://www.iec.cat/butlleti/pdf/116_butlleti_feliu.pdf
https://web.archive.org/web/20160303194202/http:/www.iec.cat/butlleti/pdf/116_butlleti_feliu.pdf
https://web.archive.org/web/20160303194202/http:/www.iec.cat/butlleti/pdf/116_butlleti_feliu.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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. ميما فى عيد المنصور بن أبى عامر وابنو عبدالممك اقادة العامريين الذين لعبوا دورً أحد  (ٖٚ)
 .ٕٕٛ،ٕٔٛ/ٕ:ابن عذارى:البيان المغرب،انظر

 .ٜٕٗ، ص ٖٕالنويري، شياب الدين، نياية األرب في فنون األدب، ج  (ٖٛ)
، مٜٜٛٔترجمة حسن حبشى، اليـيئة العامة لمكتاب، القاىرة، ،األندلسالمسممون فى  :دوزى (ٜٖ)
ٕ/ٔٚٗ. 
 .٘ٙٗ،ٙٙٗ،ٛ٘ٗ/ٔنفح الطيب،  :: المقرىانظرلممزيد . أى ضواحييا  :أرباض قرطبة (ٓٗ)
مدينة عمى شاطىء البحر  :وَماَلقة. ٓ٘ٙ/ٔ،األندلسدولة اإلسلم فى  :محمد عبداهلل عنان (ٔٗ)

كثيرة الديار بيا شجر التين من جميع جياتيا، وىو من أحسن التين وأطيبو وأجوده، بينيا وبين 
 .ٛٚٔ،ٜٚٔ، صاألندلسصفة جزيرة  :: الحميرىانظر ُأرشذونة ثمانية وعشرون ميًل 

 .ٕٓ٘، ص ٖٕالنويري، نياية األرب، ج  (ٕٗ)
وانظر:  ؛ٜٙٔ/ٕى، األندلسرسائل ابن حزم  ،األندلسوأياميم بابن حزم، ذكر أوقات األمراء  (ٖٗ)

 .ٚ/ٕابن األبار:الحمة السيراء،
عبدالقادر  ؛ٜٔٔ/ٕاألعلم، أعمال: ابن الخطيب ؛ٖٔٔ/ٖالبيان المغرب، ابن عذارى:  (ٗٗ)

 دار الكتب العممية، وموقفيم من فتنة القرن الخامس اليجرى، األندلسبوبايو: البربر فى 
 .ٖٛٔص م،ٕٔٔٓبيروت،

إحدى مدن كورة البيرة وىى باب الشرق ومفتاح التجارة، ومرسى لمسفن وما يقوم بو : المرية (٘ٗ)
 .ٗٛٔ،ٖٛٔ، صاألندلسصفة جزيرة  :: الحميرىانظر. األسطول

 المصري، تحقيق إبراىـيم اإلبيارى، دار الكتاب األندلسفي تاريخ عمماء جذوة المقتبس  الحميدى: (ٙٗ)
: الذخيرة فى ابن بسام وانظر: ؛ٕٔ، صمٜٜٛٔىـ/ٓٔٗٔ،ٕبيروت، ط –، القاىـرة المبنانيو 

ابن  ؛ٖٔٔ/ٖالبيان المغرب، ؛ ابن عذارى: ٔٗص ٔمجمد  ٔمحاسن أىل الجزيرة، قسم 
: دولة اإلسلم فى ؛ محمد عبداهلل عنانٕٓٔ،ٜٔٔص األعلم، أعمال: الخطيب
 وموقفيم من فتنة القرن الخامس اليجرى، األندلس؛عبدالقادر بوبايو: البربر فى ٖ٘ٙ/ٔ،األندلس

 .ٖٛٔص
؛عبدالقادر ٜٔٔص األعلم، أعمالابن الخطيب:  ؛ٖٔٔ/ٖابن عذارى: البيان المغرب،  (ٚٗ)

 .ٖٗٔ،ٕٗٔص وموقفيم من فتنة القرن الخامس اليجرى، األندلسبوبايو: البربر فى 
 .ٚٔجذوة المقتبس، ص الحميدى: (ٛٗ)
، ومنيم االذى دفن فى عيد محمد الميدى كما أشرنا سابقً  الييوديأو  النصرانيمنيم الرجل  (ٜٗ)
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خمف الحصرى الذى استغمو ابن عباد حاكم إشبيمية، والسقاء الذى استغمو زىير العامرى حاكم 
 .المرية كما سيضح

تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية، ابن حزم:الفصل فى الممل واألىواء والنحل،  (ٓ٘)
الوافى بالوفيات، فرانز ستايز  وانظر:الصفدى: ؛ٙٚ/ٔم،ٜٜٙٔىــ/ٙٔٗٔ،ٔبيروت، ط

: دولة اإلسلم فى ؛ محمد عبداهلل عنانٕٗٓ/ ٕٚم،ٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔشتوتفارت، 
 .ٗٗٙ/ٔ،األندلس

المسممون فى  :دوزى ؛ٕٕ٘/ٛالكامل، وانظر: ابن األثير: ؛ٚٚ/ٖابن عذارى: البيان المغرب، (ٔ٘)
 .ٔٚٔ/ٕم،ٜٜٗٔترجمة حسن حبشى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  ،األندلس

 : من نصوص المتين، جمع وتحقيق عبداهلل جمال الدين،المجمس األعمى لمثقافة،ابن حيان (ٕ٘)
 .ٖٓم، صٕٓٓٓالقاىرة،

 .ٔٚٔ/ٕ،األندلسالمسممون فى  :دوزى (ٖ٘)
أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خمف بن معدان بن سفيان بن  (ٗ٘)

 أغسطس ٘ٔ-مٜٜٗنوفمبر ٚـ/هٙ٘ٗشعبان ٕٛ-ه ٖٗٛرمضان ٖٓي القرطبي )األندلسيزيد 
، وىو إمام ريالطبتصنيًفا وتأليًفا بعد  اإلسلموأكبر عمماء  األندلس(، من أكبر عمماء مٗٙٓٔ
 :انظرلمزيد من التفاصيل عنو . بعد زوالو في المشرق المذىب، محيي ظاىري فقيو. حافظ

تحقيق شعيب األرناقوط ومحمد نعيم العرقسوسى، مؤسسة الرسالة،  الذىبي، سير أعلم النبلء،
األدباء، تحقيق أحمد فريد ؛ ياقوت الحموى، معجم ٖٕٔ-ٗٛٔ/ ٛٔ، مٜٜٛٔىــ/ٜٔٗٔ،ٔٔط

عبد الكريم خميفة، ابن  ؛ٕٓٗ/ٕٔالرفاعى، دار المأمون ومكتبة القراء والثقافة األدبية، )د.ت(، 
 ؛ عبد المطيف شرارة، ٘ٔ،ٗٔعمان، ص –ي، دار العربية ومكتبة األقصى، بيروت األندلسحزم 

 .ٖٚ،ٖٙت(، صبيروت،)د. ابن حزم رائد الفكر العممى،منشورات المكتب التجارى،
 " ابن حيانىو الوزير أحمد بن سعيد أحد مشاىير ىذه األسرة ومؤسس ممكيا حتى قال عنو  (٘٘)

ىو الذي بنى بيت نفسو في آخر الدىر برأس رابية … الوزير المعقل في زمانو الراجح في ميزانو 
وعمده بالخلل الفاضمة من الرجاحة والمعرفة والدىاء والرجولة "، وقد كان ليذه الصفات إلى جانب 

 ٖٔٛنة وعمق والئو ألمرائو وخمفائو دور ىام في استوزار المنصور لو س األموياتجاىو لمحزب 
م، وبمغ من شدة ثقتو بو أنو كان يستخمفو عمى المممكة أوقات مغيبو عنيا، وصير خاتمو  ٜٜٔىـ/

ي، األندلسإحسان عباس، تاريخ األدب  ؛ٓٚٔص ٔمجمد ٔابن بسام، الذخيرة، قسمأنظر: . في يده
 .ٕٛٗ،ٕٚٗم، ص ٜٓٙٔ، ٔعصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت، ط

 .ٜٓٔأخرجو، ومعنى أندرنا أى أخرجنا.أنظر: المعجم الوسيط،ص أندر الشىء: أى (ٙ٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1064
https://ar.wikipedia.org/wiki/1064
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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وانظر: الصفدى: أعيان العصر وأعوان  ؛ ٙٚ/ٔابن حزم: الفصل فى الممل واألىواء والنحل، (ٚ٘)
؛ الصفدى: ٜٔ/ٕالنصر، عمق عميو عمرو محمد عبدالحميد، دار الكتب العممية، بيروت،

 .ٕٗٓ/ٕٚالوافى بالوفيات، 
 .ٙٚ/ٔ: الفصل فى الممل واألىواء والنحل،ابن حزم (ٛ٘)
من محددات االسلم ىي عدم جواز الخروج عمى اإلمام أو الحاكم لقولو صمى اهلل عميو  (ٜ٘)

وسمم"من خرج من الطاعو وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاىمية." صحيح اإلمام مسمم، بن 
بيروت . دار إحياء التراث العربي. عبدالباقيتحقيق: محمد فؤاد . الحجاج القشيري النيسابوري

لممزيد . ٙٚٗٔ:ٛٗٛٔ/ٗ٘،ٖ٘وجوب ملزمة الجماعة ج  ٖٔاإلمارة ب ٖٖك . هٖٕٗٔ
البيعة في االسلم: . : أحمد محمود آل محمودانظرمن التفاصيل عن البعية في االسلم 
 .ٕٔٓٓدار البيارق.البحرين.. تاريخيا وأقساميا بين النظرية والتطبيق.

: ابن حزم: انظر. األندلسبن سميمان بن عبد الرحمن الناصر أول خميفة أموى فى ا ىو (ٓٙ)
 .ٕٓٔ-ٓٓٔجميرة أنساب العرب،ص

 :ابن الخطيب ؛ٕٔوانظر: الحميدى: جذوة المقتبس،ص ؛ٜٙٔ/ٕرسائل ابن حزم،  :ابن حزم (ٔٙ)
 .ٜٔٔ/ٕاألعلم،  أعمال

 .ٕٚص : نصوص من المتين،انظر (ٕٙ)
أحد أحفاد عبدالرحمن الناصر، وقتل ىو وابنيو عمى يد عمى بن حمود فى قرطبة عام ىو  (ٖٙ)

 .ٕٛ،ٜٕ: من نصوص المتين، صانظر. هٚٓٗ
، األندلسىـ( سادس خمفاء ٛٓٗ -ىـ ٖٖ٘ىو الناصر لدين اهلل أبو الحسن عمي بن حمود) (ٗٙ)

. وقتمو سميمان المستعين باهللآلت إليو الخلفة بعد أن ثار عمى الخميفة  ،بني حمودوأول حكام 
دارسة بالغرب في القرن الثاني أسسوا دولة اآلالعمويين الذين  إلىوتعود أصول بني حمود 

 .ٓ٘ص جميرة أنساب العرب، : ابن حزم:انظر. ىجري
 ألمريةالتي ضمت  ممالك الطوائفإحدى  ألمرية أبو القاسم زىير الصقمبي عماد الدولة حاكم  (٘ٙ)

مقتمو في شوال  ، وحتىىـ ٜٔٗفي جمادى اآلخرة  لخيران الصقمبييما خمًفا أعمالو  ومرسية
 .ٛٔ٘/ٔاإلحاطة، وانظرك ابن الخطيب: ؛ٜٙ/ٖأنظر: ابن عذارى:البيان المغرب،.ىـ ٜٕٗ

م( مؤسس ٕٗٓٔىـ/ ٖٖٗذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عبَّاد )المتوفي سنة  (ٙٙ)
، وقد برع أبوه أبو الوليد إسماعيل في إشبيمية، وأول حكاميم في األندلسفي  بني عبَّادسللة 
ى قضاء إشبيمية، وىي المينة التي ورثيا ابنو أبو القاسم محمد، فتولَّى قضاء ، فتولَّ الفقوعموم 

المدينة لفترٍة من الزمن، وقد عرف بثرائو الكبير، فُروي أنو امتمك ثمث أراضي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/429_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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ويعتبر أبو القاسم مؤسس سللة بني عبَّاد الفعمي، وقد ُعِرَف بالحزم والقوة، وكانت . إشبيمية
كما ورث أزمة ىشام المؤيد .الحكم عنو المعتضدده، وبعد وفاتو ورث ابنو إشبيمية قويَّة في عي

 وانظرك ابن الخطيب: ؛ٖٗٔ/ٖى:البيان المغرب،: ابن عذار انظر. المزعوم التى أعمنيا والده
اإلحاطة فى أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبداهلل عنان، دار المعارف 

وينتسب مموك بنى عباد إلى النعمان بن المنذر المخمى . ٕٛٔ/ٔم،ٜ٘٘ٔىــ/ٖ٘ٚٔبمصر،
من أجدادىم ىو نعيم وابنو عطاف، وكانا فى  األندلسآخر مموك الحيرة، وأول من دخل 

 أنظر:ابن خمكان:. واستوطنا شبيمية األندلساألصل من أىل بمدة العريش المصرية ثم دخل 
وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،  األعيانوفيات 
 .ٕٔٔ/ٗم،ٜٛٚٔىــ/ٜٖٛٔبيروت،

؛ ٕٛ/ٖرة،يق محمد زينيم، دار المعارف،القاىالمختصر فى أخبار البشر، تحق أبو الفدا: (ٚٙ)
 .ٕٜٔ/ٕ، األندلسالمسممون فى  :دوزى وانظر:

، فولي ألمرية العامريين، نشأ خيران في كنف مموك الطوائففي عيد  ومرسية ألمريةىو حاكم  (ٛٙ)
، ثم تدرج في المناصب في قصورىم حتى غدا من كبار الفتيان العامريين لمحاجب المنصور

عبد الرحمن ىـ بعد مقتل ٜٜٖولما حّمت النكبة بالعامريين عام . الحاجب المظفرفي زمن 
ى ، وظل فييا إلى أن عاد إلشاطبة، فّر خيران مع عدد من الفتيان العامرييين إلى شنجول
ىـ، في المؤامرة  ٓٓٗذي الحجة  ٛالثانية، وشارك في  محمد الميدي باهللفي والية  قرطبة

وعندما . إلى عرش الخلفة ىشام المؤيد باهللالتي أطاحت برقبة الميدي باهلل وأعادت الخميفة 
ىـ، فّر خيران  ٖٓٗبالخميفة المؤيد باهلل عام  البربروحمفاؤه من  سميمان المستعين باهللأطاح 

واستولى عمييا، ثم استولى  أريولةإلى  ، حيث سار أواًل األندلسمرة أخرى، ولكن إلى شرقي 
ىتم خيران بألمرية التي . ىـ ٘ٓٗمن يد أفمح الصقمبي في محرم  ألمرية، ثم انتزع مرسيةعمى 

ىـ، ومّدد سور المدينة من الجبل إلى  ٓٔٗجعميا قاعدة لحكمو، فزاد في بناء مسجدىا عام 
يما إلى أن توفي في جمادى اآلخرة أعمالومرسية و  البحر، وقد ظل خيران حاكًما عمى ألمرية

من كتاب ترصيع األخبار،  األندلس: نصوص عن العذري .ىـ، وخمفو زىير الصقمبي ٜٔٗ
ابن  ؛ٖٛم،صٜ٘ٙٔتحقيق عبدالعزيز األىـوانى، مطبعة معيـد الدراسات اإلسلمية بمدريد،

 وما بعدىا. ٜٙ/ٖعذارى: البيان المغرب،
 .ٕٛ،ٜٕالمتين، ص : من نصوصانظر (ٜٙ)
مموك في عيد  دانية والجزائر الشرقيةىو الموفق باهلل أبو الجيوش مجاىد العامري حاكم  (ٓٚ)

اختمفت الروايات حول أصول مجاىد فقيل أنو من فحول الموالي أو الفتيان . الطوائف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
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 اوقيل في رواية أخرى أن مجاىدً . ر بن أبي عامرالمنصو العامريين، وأنو نشأ وتربى في عيد 
بل واختمفت في اسمو فالبعض ذكر . صقمبًيا، وقيل أنو كان لعبد الرحمن الناصركان مولى 

اعتنى مجاىد . أنو مجاىد بن يوسف بن عمي، والبعض جعل اسمو مجاىد بن عبد اهلل
كأبي عمرو فقصده عمماء عصره . ولم يحظ عنده الشعر والشعراء ،والمغة بعموم القرآنالعامري 

كما . ميورقةالذي واله مجاىد  وأبي العباس بن رشيق وابن سيده وابن عبد البر بن سعيد الداني
وقد اتخذ  ، مما يدل عمى تمكنو منو.عمم العروضأن مجاىًدا ألف كتاًبا في  الحميديذكر 

كما عني بتجديد دار صناعة السفن في . في دولتو المسيحيينمجاىد سياسة التسامح مع 
دانية، وضاعف طاقتيا، واستكثر من السفن والمعدات الحربية، مما مكنو من التوسع في 

الحمة  ابن األبار: ؛ٖٗ٘-ٕٖ٘ص : الحميدى: جذوة المقتبس،انظر .فتوحاتو البحرية
ديوان المبتدأ والخبر، ابن خمدون: العبر و  ؛ٕٚٔشى:المعجب، صالمراك ؛ٚٔٔ/ٕالسيراء،

 وما بعدىا.ٜٔٔص ؛عنان:دول الطوائف،ٕٚ/ٗنفح الطيب، ؛ المقرى:ٖٗ٘،ٖٖ٘/ٗ
.عنو بالتفصيل األندلسىو أبو بكر محمد بن عبيداهلل المعيطى القرشى أحد فقياء المالكية ب (ٔٚ)

 .ٕٖٔجذوة المقتبس،ص: الحميدى : انظر
ابن  ؛ٖٜ٘ترجمة  الصمة،: ابن بشكوال: وانظر ؛ٕٛص من نصوص المتين،: حيان ابن (ٕٚ)

؛ ابن الخطيب: ٙٙٗ/ٖٕنياية األرب، : ؛ النويرىٙٔٔ،٘ٔٔ/ٖالبيان المغرب،  :عذارى
مؤسسة الثقافة  ،األندلس: فى تاريخ المغرب و العبادي؛ أحمد مختار ٕٕٓ/ٕاألعلم،  أعمال

)دويلت  األندلسدراسات فى تاريخ : مد محمد إسماعيل؛ أحٕٛٚاإلسكندرية، ص الجامعية،
عصر دويلت الطوائف(، مركز اإلسكندرية لمكتاب،  األندلسالصقالبة العامريين فى شرق 

 .ٜٕٔ،ٕٛٔم،صٕٚٓٓاإلسكندرية، 
بويع لخميفتين فاقتموا اآلخر  إذاعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عمية وسمم " (ٖٚ)

 . ٓٛٗص  ٖج. بويع لخميفتين إذاباب  ٖٗٗٗ. صحيح مسمم. وقيل الثاني منيما. منيا"
عنان:  ؛وما بعدىا ٗٔٔ/ٖ البيان المغرب، :؛ ابن عذارىٕٛ: من نصوص المتين، صانظر (ٗٚ)

 .ٜ٘ٙ/ٔ، األندلسدولة اإلسلم فى 
 .ٖٛ: من نصوص المتين، صانظر (٘ٚ)
 .ٜٖ: من نصوص المتين، صانظر (ٙٚ)
ه عمى مسرح ٚٓٗكان ظيوره سنة . ن عبد الممك بن عبدالرحمن الناصرعبد الرحمن ب ىو (ٚٚ)

 عمي بن حمودبعد أن تنصل العامري عن بيعة  خيران العامرياألحداث بإيعاز ومساندة من 
 احيً  المؤيد ىشامأن يجد  اوذلك لسببين: أوليما )أنو كان طامعً  ،وخرج من طاعتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
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قد أظيروا  قرطبةوكان أىل . يريد قتمو بن حمود اعميً ..( والثاني ما نـُقـِل إليو من أن .فمم يجده
وأصبح خيران العامري من أشد . التأييد لممرتضى الذي بايعو خيران وعدد كبير من أنصاره

منذر بن يحيى والثغر األعمى  سرقسطةلمؤيدين لممرتضى، إذ قام بإرسال الوفود إلى أمير ا
 األمويلحمميم عمى مبايعة  والبونت وطرطوشة وبمنسية شاطبة، كما راسل أىل التجيبي

أتباع  األمويوصار ليذا  ،عمي بن حمودوقد أجابوه بالموافقة والخروج عمى طاعة . المرتضى
من خارج قرطبة وداخميا إذ إن وجياء قرطبة كانوا قد اجتمعوا في مكان يعرف بالرياحين وأقر 

وبذلك تييأ  م، ٚٔٓٔىـ/ ٛٓٗالفقياء والشيوخ بيعتيم لممرتضى في عيد األضحى من سنة 
، فوقعت بينيما زاوي بن زيريللستيلء عمييا من أميرىا  غرناطةسار بو إلى  الممرتضى جيشً 

 منذر بن يحيىوكانت اليزيمة عمى إثر خلفات بينو وبين . كة أدت إلى ىزيمة المرتضىمعر 
 اعل عميو عيونً وكانت نياية عبد الرحمن المرتضى عمى يد خيران الذي ج. وخيران العامري

، وقد أمن عمى نفسو، فيجموا عميو، وقتموه، وجاءوا وادي آش)لئل يخفي أثره، فمحقوه بقرب 
؛ ٕٔٔ/ٖابن عذارى: البيان المغرب، : م.أنظر ٚٔٓٔ ه/ـ ٛٓٗبرأسو إلى خيران في سنة 

 .ٕ٘ٛ/ٚابن األثير:الكامل،
 .ٜٖ: من نصوص المتين، صانظر (ٛٚ)
 صنياجة، في العصور القديمة، مع ليبياو  المغربو  وتونس الجزائر، استقرت في بربريةقبيمة  (ٜٚ)

وىم أصل العديد من  .اأساسً  الترحالتمد عمى وكانت طريقتيم في الحياة تع ،مصمودةو 
. الوطاسيين، أو بني يفرن، و الزيانيين، و المرينيين، مثل بلد المغربفي  ةالسلالت الحاكم

. لألندلس اإلسلميأسمم الزناتيون في وقت مبكر، في القرن السابع وشكموا قوة كبيرة فى الفتح 
 .ٖ/ٚ: ابن خمدون: العبر،انظر

سمك . بني حمود، وثاني حكام األندلسىـ( ثامن خمفاء ٖٔٗ -ىـ ٖٖٗالقاسم بن حمود ) (ٓٛ)
. المكوسًرا لمسمك أخيو مع أىل قرطبة، فعامميم بالمين وأسقط عنيم بعض القاسم منيًجا مغاي

كما حاول التخمص من سيطرة البربر عمى األمور، بأن اتخذ بطانة من السود، وجعل منيم 
لكنو نجح . ة خيران الصقمبي الذي عاد إلى ألمرية، ولم ينجح في ذلكثم حاول استمال. وزراءه

ابن حزم: جميرة انساب .وقمعة رباحعمى جيان  زىير الصقمبيفي تحييد العامريين بتوليتو 
 .ٕ٘ٔ-ٕٓٔ/ٖالبيان المغرب، ابن عذارى: ؛ٓ٘ص العرب،

 .ٓٗ،ٔٗمن نصوص المتين، ص :أنظر (ٔٛ)
وانظر: ابن عذارى:  ؛ٔٗص ٔمجمد  ٔالجزيرة، قسم ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أىل  (ٕٛ)

 .ٖٓٔ/ٕاألعلم، أعمال :ابن الخطيب ؛ٕٔٔ/ٖالبيان المغرب، 

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B4%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A2%D8%B4
https://www.marefa.org/408_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/1017
https://www.marefa.org/1017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
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)دويلت الصقالبة العامريين فى شرق  األندلسدراسات فى تاريخ  أحمد محمد إسماعيل: (ٖٛ)
 .٘ٗٔعصر دويلت الطوائف(، ص األندلس

: الذخيرة، قسم ؛ ابن بسامٕٚ؛ الضبى: بغية الممتمس، صٕٕجذوة المقتبس، ص :ميدىالح (ٗٛ)
؛ابن ٕٚٔ/ٖالبيان المغرب، ؛ ابن عذارى: ٕٚٗ/ٕالمغرب،  :؛ ابن سعيدٜٜص ٔمجمد  ٔ

 .ٔٙٙ،ٓٙٙ/ٔدولة اإلسلم،  :؛ عنانٖٔٔ/ٕاألعلم،  أعمال: الخطيب
 .ٜٙ/ٖ األندلس؛ وانظر، دوزي، المسممون فى  ٜٚابن حزم، نقط العروس، ص   (٘ٛ)
دراسات فى تاريخ  :العباديأحمد مختار  وانظر: ؛ٗ٘ٔ/ٕاإلعلم، أعمالابن الخطيب:  (ٙٛ)

فى  األندلسنظرات فى تاريخ المغرب و  ؛ صلح الدين محمد نوار:ٕٜص ،األندلسالمغرب و 
 .ٖٜٕم، صٜٜٗٔه/ٗٔٗٔ،،ٔط إلسكندرية،دار الدعوة، ا ،اإلسلميالعصر 

ابن وانظر:  ؛ٛٔ-ٙٔص ٔمجمد  ٕ: الذخيرة فى محاسن أىل الجزيرة، قسم ابن بسام (ٚٛ)
 .ٜٚٔ/ٖعذاري: البيان المغرب 

. عمى النير اليابط إلييا من قرطبة، وليا كورة جميمة، وتطل األندلسمن أعظم مدن  :إشبيمية (ٛٛ)
طيطش أحد الملك اإلشبيميين، وقيل نسبة إلى إشمالى  سميت بذلك نسبة إلى إشبان بن

، العباديتحقيق أحمد مختار  ،األندلسوصف  ابن الشباط: :أنظر. ومعناه المدينة المنبسطة
 .ٓٔٔ،ٔٔٔص ،ٗٔم، مجمدٜٛٙٔم،ٜٚٙٔصحيفة معيـد الدراسات اإلسلمية فى مدريد،

حين دخميا طارق، وقيل  األندلسالممك ب، كانت دار األندلسىى مركز جميع بلد :ُطَميُطَمة (ٜٛ)
: أنظر: الحميرى. حصانتيا ومنعتياإن اسميا باللتينى "توالظو" ومعناه فرح ساكنوىا، وذلك ل

 .ٖ٘ٔ-ٖٓٔص ،األندلسصفة جزيرة 
 .ٓٔٔص ،األندلسوصف  أنظر: ابن الشباط: .مدينة شرق إشبيمية وغرب قرطبة :َقرُموَنة (ٜٓ)
النويرى:  ؛ٕٓٓ،ٜٓٔ/ٖ؛وانظر: ابن عذارى: البيان المغرب، ٕ٘ٛ/ٜاألثير:الكامل، ابن  (ٜٔ)

، مٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔتحقيق حسين نصار، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  نياية األرب،
 .٘ٗٔ/ٕاألعلم، أعمال:؛ ابن الخطيبٙٗٗ،٘ٗٗ/ٖٕ

ذىب المراكشى إلى أن المعتضد بن عباد ىو الذى ادعى أن ىشاًما المؤيد لم يمت، وىو  (ٕٜ)
مخالف لما ذىبت اليو أغمب المصادر، والصحيح أن والده  ىو الذى ادعى أن ىشاًما المؤيد 
لم يمت كما ذكرنا، وكافة المصادر المعاصرة ومن تلىم متفقة عمى ذلك.عن قول المراكشى: 

 .ٜٛص: المعجب، انظر
منتقى فرحة  غالب:تقع بين طميطمة وقرطبة، إلى الغرب من طميطمة.أنظر:ابن قمعة رباح: (ٖٜ)

وسميت بيذا االسم  نسبة إلى رباح، األمير الذي حكميا في ؛  ٜٕٛاألنفس، ص
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القرن الثامن الميلدي، وقيل نسبة لمتابعي عمي بن رباح المخمي الذي اشترك في فتح 
 .األندلس

 .ٗ٘ٔ/ٕاألعلم،  أعمال :الخطيبابن  (ٜٗ)
أنظر: الكامل فى . هٕٚٗذىب ابن األثير إلى أن بيعة شبيو ىشام المزعوم كانت فى العام  (ٜ٘)

 .ٕ٘ٛ/ٜالتاريخ، 
، ٘ٔدار العمم لممليين، بيروت،ط  األعلم، :؛ الزركمىٗ٘ٔ/ٕاألعلم،  أعمال:ابن الخطيب (ٜٙ)

 .ٖٓٔ/ٕ، مٕٕٓٓ
فى حمى المغرب، : المغرب ابن سعيد. وما بعدىا ٜٚٔ/ٖمغرب، البيان ال :ابن عذارى (ٜٚ)

 ؛ٜٗٔ/ٔم،ٜٗٙٔ، ٕتحقيق شوقى ضيف، دار المعارف، القاىـرة، ط
 .ٗ٘ٔ/ٕاألعلم، أعمالنقل عن ابن الخطيب: (ٜٛ)
 .ٕٓٓ/ٖابن عذارى: البيان المغرب، (ٜٜ)
 .ٚٔ،ٙٔص ٕالذخيرة،القسم الثانى،ج ابن بسام: (ٓٓٔ)
 .ٜٛص المعجب، المراكشى: (ٔٓٔ)
 .ٛٔص ٕالقسم الثانى،ج الذخيرة، ابن بسام: (ٕٓٔ)
، األندلسىـ( تاسع خمفاء  ٕٚٗ -ىـ ٖ٘ٛالمعتمي باهلل أبو زكريا يحيى بن عمي بن حمود) (ٖٓٔ)

التي تكونت  ممالك الطوائفإحدى  مممكة مالقة، ومؤسس األندلسب بني حمودوثالث حكام 
، فحاصر وطنجةكان يحيى قد سيطر عمى مالقة إضافة إلى سبتة . األندلسفتنة في أثناء 

والحسن،  ثم ُقتل يحيى في  محمدشريش التي استسممت لو بعد فترة، فأسر عمو وابنيو 
ىـ، وخمفو في ُممكو أخاه ٕٚٗن عباد قرب قرمونة في المحرم إحدى معاركو مع قوات اب

ابن  ؛ٓ٘ص جميرة انساب العرب، ابن حزم: أنظر:.الذي كان والًيا ألخيو عمى سبتة إدريس
 وما بعدىا.ٕٙٙدول الطوائف،ص وما بعدىا، عنان:ٕٕٔ/ٖعذارى: البيان المغرب،

؛ ٛٔص ٕالقسم الثانى،ج بسام:الذخيرة،ابن وانظر . ٜٛٔ/ٖابن عذاري: البيان المغرب  (ٗٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٕ، رسائل، ابن حزمٖ٘ٔاألعلم، ص أعمالابن الخطيب: 

 .ٖٖ، القاىرة، صالحمبي البابيدوزى: مموك الطوائف، ترجمة كامل الكيلنى، مطبعة عيسى  (٘ٓٔ)
 في عصر  بني ذي النونمن  طميطمة الظافر باهلل إسماعيل بن ذي النون أول حكام ىو  (ٙٓٔ)

ىـ، قرر أىالى طميطمة دعوة ابن ذي النون حاكم شنت برية لتولي  ٕٚٗوفى عام . الطوائف
وقونقة  ووادي الحجارة مدينة سالمحكم طميطمة، ليمتد حكم إسماعيل بن ذي النون ليشمل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
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 ٖ٘ٗذي النون عام توفي إسماعيل بن . وغيرىا وقورية وترجالة وطمبيرة ومورة وأقميش ووبذة
 .ٕٚٚ،ٕٙٚ/ٖ:ابن عذارى: البيان المغرب،انظر. ىـ

  . ٖٖمموك الطوائف، ص :دوزى كذلك. ٘ٔ/ٖ،األندلسالمسممون فى  دوزى: (ٚٓٔ)
 .ٙٔ،٘ٔ/ٖ،األندلسالمسممون فى  دوزى: (ٛٓٔ)
قرب ساحل البحر المتوسط عمى بعد أربعة كيمومترات  األندلستقع مدينة بمنسية في شرقي  (ٜٓٔ)

طرطوشة من الشمال، ومرسية من الجنوب، وىي شرقي من الغرب، و  طميطمةمنو، وتحدىا 
. وبينيا وبين تدمير أربعة أيام، ومنيا إلى طرطوشة أربعة أيام أيًضا. ، وشرقي تدميرقرطبة

، وىو االسم الذي (Valencia)وكان موقعيا عند الفتح اإلسلمي مرسى صغيًرا يسمى فالنثيا 
 وما بعدىا.ٚٗص ،األندلسصفة جزيرة  الحميرى: :انظر. أصبح المسممون ينطقونو بمنسية

مدينة حصينة وىى إحدى كور مدينة بمنسية وتقع فى الجنوب الشرقى ليا، تقع عمى  :دانية (ٓٔٔ)
 .ٜٔ، صاألندلس، نصوص عن العذريساحل البحر أنظر: 

 ىى جزر البميار وتضم جزر ميورقة ومنورقة ويابسة وفرمنتيزة. (ٔٔٔ)
؛ ٘٘ٔاألعلم، ص أعمالابن الخطيب: ؛ وانظر:ٜٓٔ/ٖابن عذاري: البيان المغرب،  (ٕٔٔ)

عام  األندلستنة ولبيب ىو مؤسس إمارة طرطوشة عقب ف. ٖٗ: مموك الطوائف، صدوزى
وطرطوشة إحدى مدن الثغر األعمى  ىـ.ٖٖٗليا حتى وفاتو عام  اه، وظل حاكمً ٜٜٖ

 ، وىى آخر حد المسممين من ناحية الشمال.األندلسب
ابن  :وانظر؛ ٛٔ،ٚٔص ٔمجمد  ٕالذخيرة فى محاسن أىل الجزيرة، قسم :ابن بسام (ٖٔٔ)

مموك  دوزى: ؛٘ٔاألعلم، ص أعمال ابن الخطيب: ؛ٜٓٔ/ٖعذاري: البيان المغرب 
وابن برزال ىو محمد بن . ٖٚ/ٖدول الطوائف، محمد عبداهلل عنان: ؛ٖٗالطوائف، ص

حكم مدينة قرمونة . عيد الطوائفثانى حاكم لقرمونة فى  ه(ٖٗٗ-هٗٔٗعبداهلل البرزالى )
أمير  أبي القاسم محمد بن عبَّادومرشانة، وتحالف لفترٍة مع  إستجةوالقرى المحيطة بيا، مثل 

م، وورث الحكم عنو ٕٗٓٔىـ / ٖٗٗتوفي عام . اال إنَّيما تخاصما واقتتل الحقً ، إإشبيمية
دولة بني برزال في  -ياألندلسدراسات في التاريخ  أنظر:حمدى عبدالمنعم: .إسحاقابنو 

 م.ٜٜٓٔمؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،. قرمونة
ولد أبو الحزم جيور بن محمد بن جيور بن عبيد اهلل بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد  (ٗٔٔ)

ىـ ألسرة من أعرق  ٖٗٙالغافر بن يوسف بن بخت بن أبي عبدة في األول من المحرم عام 
كان  عبد الممك بن مروانمولى  يوسف بن بخت األندلسالبيوتات القرطبية، فجده الداخل إلى 

الذي واله  عبد الرحمن الداخل، وكان من أنصار يبمج بن بشر القشير في طالعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%8C_%D9%82%D9%88%D9%86%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%8C_%D9%82%D9%88%D9%86%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%8C_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%8C_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4
https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A9
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
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. لفترة قبل أن ينقمب عميو ويعتقمو ويصادر أموالو لعمي بن حمودتولى أبو الحزم الوزارة . الحجابة
وطردوىم من  قاد أبو الحزم ثورة القرطبيين عمى سيطرة البربر أثناء خلفة عمي بن حمود الثانية،

ىشام بن ىـ، ثم تزعميم في قرارىم برد أمر الخلفة لبني أمية، ومبايعة ٚٔٗبة في المحرم قرط
وبعد مقدم المعتد باهلل من . ىـ ٛٔٗفي ربيع األول  د اهلل بن عبد الرحمن الناصرمحمد بن عبي

ما السيرة، ىـ، حكم المعتد قرطبة لعامين، أساء فيي ٕٓٗإلى قرطبة في أواخر عام  ألبونت
ىـ، وقرر القرطبيون إلغاء  ٕٕٗفغضب أىل قرطبة وقرروا خمعو، ففر منيا في ذو القعدة 

جلء  لم ينفرد . اختارت الجماعة في قرطبة ابن جيور، لمحكم المدينة.عن  يناألمويالخلفة وا 
نما جمع حولو صفوة الزعماء والقادة، يستشيرىم ويتحدث باسميم، ويرجع  أبو الحزم بالرياسة، وا 

 .لمنظام الجميوريإلييم في األمور، ويصدر القرارات باسميم؛ في نظام أقرب ما يكون 
 .ٖ٘ٚ/ٕالحمة السيراء، ؛ ابن األبار:ٜٕ،ٕٛجذوة المقتبس، ص أنظر:الحميدى:

 .ٙٔ/ٖ،األندلسدوزى:المسممون فى  (٘ٔٔ)
 .ٙٔ/ٖ،األندلسدوزى:المسممون فى  (ٙٔٔ)
شاطىء البحر كثيرة الديار بيا شجر التين من جميع جياتيا، وىو من أحسن مدينة عمى  (ٚٔٔ)

صفة جزيرة  :: الحميرىانظر التين وأطيبو وأجوده، بينيا وبين ُأرشذونة ثمانية وعشرون ميًل 
 .ٛٚٔ،ٜٚٔ، صاألندلس

. مموك الطوائففي عيد  غرناطةىو حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنياجي ثاني حكام  (ٛٔٔ)
إلى ممكو، وأتم بناء غرناطة، وأقام علقات صداقة مع جيرانو من زعماء  وجيان قبرةضم حبوس 
عمى يد جيش بني  يحيى المعتمي باهللوحين قتل . صاحب ألمرية زىير الصقمبيالبربر، ومع 

حاكًما  إدريس المتأيد باهللىـ، اعترف حبوس بن ماكسن بأخيو  ٕٚٗعام  قرمونةعباد وىو يياجم 
عمى محاربة  قرمونةصاحب  ومحمد بن عبد اهلل البرزاليثم تعاونا مع زىير الصقمبي . مالقةعمى 

التالي توفي حبوس في العام . ىـ ٕٚٗفي ذي القعدة عام  إشبيميةبني عباد، وىاجموا أحواز 
 .ٖٚٚ/ٔاإلحاطة، ابن الخطيب: :انظر. باديس بن حبوسىـ، وخمفو ابنو  ٕٛٗ

 ؛ٓٗٔ/ٕاألعلم، أعمالوانظر: ابن الخطيب:  ؛ٜٔٔ،ٜٓٔ/ٖابن عذارى: البيان المغرب،  (ٜٔٔ)
 .ٚٔ/ٖ،األندلسالمسممون فى  دوزى:

 .ٚٔ/ٖ،األندلسالمسممون فى  دوزى: وانظر: ؛ٜٓٔ/ٖابن عذارى: البيان المغرب،  (ٕٓٔ)
 .ٔ٘ٙص ٕمجمد  ٔ: الذخيرة، قسم ابن بسام (ٕٔٔ)
 تاريخ مدينة المريةوانظر: السيد عبدالعزيز سالم:  ؛ٖٕدوزى: مموك الطوائف،ص (ٕٕٔ)

 .ٜٙ، صمٜٜٙٔ، ٔاإلسلمية، دار النيـضة العربية، بيروت، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3
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 .ٙٔ/ٖ،األندلسالمسممون فى  وانظر: دوزى: ؛ٛٔص ٕالقسم الثانى،ج ابن بسام:الذخيرة، (ٖٕٔ)
 .ٖ٘ مموك الطوائف، ص :دوزى (ٕٗٔ)
 .ٚٔ/ٖ،األندلسدوزى:المسممون فى  (ٕ٘ٔ)
األعلم،  أعمال وانظر:ابن الخطيب: ؛ٕٔٓ،ٜٜٔ،ٜٛٔ،ٜٓٔ/ٖالمغرب،عذاري:البيان  ابن (ٕٙٔ)

 .٘٘ٔص
 .ٜٛ،ٜٚ/ٕ: نقط العروس، رسائل ابن حزم، انظر (ٕٚٔ)
م، ٖٜٜٔالقاىرة، دار النيضة العربية، ،اإلسلميطميطمة فى عصرىا  محمد بركات البيمى: (ٕٛٔ)

 .٘ٚص
ابن  ؛ٜٕص جذوة المقتبس،الحميدى:  .ٜٕٚ، ٕٛٚ/ٖابن عذاري: البيان المغرب  (ٜٕٔ)

. ٘ٚ، صاإلسلميطميطمة فى عصرىا  :محمد بركات البيمى. ٛٚٔ/ٕاألعلم، أعمالالخطيب: 
المزعوم، فقد واجيت نفس المشكمة كما واجيت اسماعيل بن ذى النون مشكمة بشأن ىشام المؤيد 

دوه المدود سميمان ابنو المأمون من بعده، فصراعات المأمون مع غيره من مموك الطوائف، أمثال ع
صاحب  األفطسالمستعين بن ىود صاحب سرقسطة، والمعتضد بن عباد صاحب أشبيمية وأبن 

بطميوس، كانت تحتاج في نياية المطاف لوقوف عدوه السابق المعتضد بن عباد بجواره، وىو ما لم 
إبراىيم . الخميفة يكن سيتحقق إال باعتراف المأمون بن ذى النون بأن ىشاما المؤيد ال يزال حيا وىو

، أطروحة ماجستير، جامعة أم اإلسلميتاريخ مدينة طميطمة فى العصر  :بن عطية بن ىلل
 .ٓٔٔىـ، صٕٗٗٔالقرى، السعودية، 

 .ٜٚ/ٕ: نقط العروس، رسائل ابن حزم، انظر (ٖٓٔ)
)دويلت الصقالبة العامريين فى شرق  األندلسدراسات فى تاريخ  أحمد محمد إسماعيل: (ٖٔٔ)

 .ٙٙٔص عصر دويلت الطوائف(، األندلس
؛ابن ٜٗٔ/ٔوانظر: ابن سعيد: المغرب،  ؛ٚٔص ٔمجمد  ٕابن بسام: الذخيرة، قسم  (ٕٖٔ)

 .ٗ٘ٔ/ٕاألعلم، أعمال؛ ابن الخطيب: ٜٛٔ/ٖعذارى: البيان المغرب، 
، ٖ، ابن عذاري: البيان المغرب، جٜٗٔ/ٔالمغرب،  :ابن سعيد. ٔ، صٕة، جابن بسام: الذخير  (ٖٖٔ) 

عمى  انظر. ه٘٘ٗيرى بعض المؤرخين أن إظيار موت ىشام المزعوم كان في سنة . وما بعدىاٜٚٔص
 . ٖٔٔ، ص ٗج . األعيانابن خمكان: وفيات . ٜٓ-ٜٛص . سبيل المثال: المراكشي: المعجب

 .ٓٗٔ/ٕاألعلم، أعمالابن الخطيب:  (ٖٗٔ)
 .ٕ٘ٙ،ٔ٘ٙص ٕمجمد  ٔالذخيرة، قسم  :ابن بسام (ٖ٘ٔ)



 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 32 

البيان المغرب،  ابن عذارى: ؛ وانظر:ٕ٘ٙ،ٔ٘ٙص ٕمجمد  ٔالذخيرة، قسم  :ابن بسام (ٖٙٔ)
 .ٓٗٔ/ٕاألعلم، أعمالابن الخطيب:  ؛ٜٔٔ،ٜٓٔ/ٖ

 

 

 المصادر والمراجع

 :المصادر -أوالً 

  م.ٜ٘ٛٔ، ٕالمعارف، القاىـرة، طابن اآلبار:الحمة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، دار 

 م.ٕٜٛٔىـ/ٕٓٗٔ ،بيروت ،دار الفكر العربي ،التاريخ يابن األثير: الكامل ف 

  القاىرة.،دار المعارف ،أخبار البشر، تحقيق محمد زينيم يفأبو الفدا:المختصر 

 بيروت ،دار الثقافة ،تحقيق إحسان عباس ،محاسن أىـل الجزيرة يفالذخيرة  :ابن بسام، 
 .مٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔ

 ٕط ،دار المعارف، القاىـرة ،تحقيق شوقى ضيف ،: المغرب فى حمى المغربابن سعيد ،
 م.ٜٗٙٔ

  صحيفة معيـد الدراسات اإلسلمية العباديتحقيق أحمد مختار  ،األندلسابن الشباط:وصف ،
 م.ٜٛٙٔ،مٜٚٙٔ،فى مدريد

  م.ٜٚٙٔ،دار الكتاب العربى ،األندلسالضبى: بغية الممتمس فى تاريخ رجال أىـل 

 م.ٕٜٜٔىـ/ٕٔٗٔ ،الصفدى:الوافى بالوفيات، فرانز ستايز شتوتفارت 

  الصفدى: أعيان العصر وأعوان النصر، عمق عميو عمرو محمد عبدالحميد، دار الكتب
 بيروت. ،العممية

 ر، المؤسسة العربية لمدراسات والنش ،تحقيق إحسان عباس ،رسائل ابن حزم :ابن حزم الظاىرى
 م.ٖٜٛٔ ،ٔط بيروت،

 القاىـرة. ،دار المعارف ،تحقيق عبدالسلم ىـارون ،ابن حزم: جميرة أنساب العرب 

 :الممل واألىواء والنحل، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية،  يفالفصل  ابن حزم
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 م.ٜٜٙٔىــ/ٙٔٗٔ،ٔبيروت، ط

 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  ،تحقيق ليفى بروفنسال ،األندلس: صفة جزيرة الحميرى
 م.ٖٜٚٔ،القاىـرة

 :تحقيق إبراىـيم اإلبيارى، دار الكتاب األندلسجذوة المقتبس في تاريخ عمماء  الحميدى ،
 م.ٜٜٛٔىـ/ٓٔٗٔ،ٕبيروت، ط –، القاىـرة المبنانيو  المصري

 مى لمثقافة،المجمس األع جمع وتحقيق عبداهلل جمال الدين، ،من نصوص المتين :ابن حيان 
 م.ٕٓٓٓالقاىرة،

 اإلسكندرية، )د.ت(. ،دار ابن خمدون ،ابن خمدون:المقدمة 

  ابن خمدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر فى العرب والعجم والبربر ومن عاصرىـم من ذوى
 م.ٜٔٚٔىــ/ٜٖٔٔبيروت، ،السمطان األكبر، مؤسسة األعممى لممطبوعات

 :األعلم فيمن ولى قبل االحتلم المعروف بتاريخ أسبانيا اإلسلمية أعمال ابن الخطيب، 
 م.ٖٜٗٔىــ/ٖٖ٘ٔ،مطبوعات معيـد العموم العميا المغربية ،تحقيق ليفى بروفنسال

 :دار المعارف  ،تحقيق محمد عبداهلل عنان ،اإلحاطة فى أخبار غرناطة ابن الخطيب
 م.ٜ٘٘ٔىــ/ٖ٘ٚٔبمصر،

 :القاىرة ،تحقيق مديحة الشرقاوى، مكتبة الثقافة الدينية ،مطمح األنفس ابن خاقان، 
 م.ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ

 :دار صادر،  ،تحقيق إحسان عباس ،وأنباء أبناء الزمان األعيانوفيات  ابن خمكان
 م.ٜٛٚٔىــ/ٜٖٛٔ،بيروت

 والمغرب، تحقيق كوالن وليفى بروفنسال، دار  األندلس: البيان المغرب فى أخبار ابن عذارى
 م.ٜٓٛٔىــ/ٓٓٗٔ،ٕالثقافة، بيروت،ط

 مطبعة  ،من كتاب ترصيع األخبار، تحقيق عبدالعزيز األىـوانى األندلس: نصوص عن العذري
 م.ٜ٘ٙٔ،معيـد الدراسات اإلسلمية بمدريد

 مؤسسة الرسالة،  ،رقسوسىالذىبي، سير أعلم النبلء، تحقيق شعيب األرناقوط ومحمد نعيم الع
 م.ٜٜٛٔىــ/ٜٔٗٔ،ٔٔط
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  م.ٜٛٙٔ ،تحقيق إحسان عباس، دار صادر،الرطيب األندلسالمقرى: نفح الطيب من غصن 

 دار إحياء التراث . تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. االمام مسمم، بن الحجاج القشيري النيسابوري
 ه.ٖٕٗٔبيروت . العربي

 تحقيق محمد سعيد العريان، ومحمد العربى ،ر المغرب: المعجب فى تمخيص أخباالمراكشى، 
 م.ٜٜٗٔىــ/ٖٛٙٔ،ٔمطبعة االستقامة، القاىـرة، ط

  م.ٜٛٗٔ ،المصري، نشر ليفى بروفنسال، دار الكتاب األندلسالنباىى: تاريخ قضاة 

 القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافة ،النويرى: نياية األرب، تحقيق حسين نصار، 
 م.ٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔ

  ياقوت الحموى، معجم األدباء، تحقيق أحمد فريد الرفاعى، دار المأمون ومكتبة القراء والثقافة
 األدبية، )د.ت(.

:المراجع -اثانيً   
  لمدراسات اإلسلمية بمدريد،  يالمعيد المصر  أسبانيا، يفالصقالبة  ،العباديأحمد مختار

 .ٖٓ-ٚم، صٖٜ٘ٔىـ/ٖٖٚٔ

 مؤسسة الثقافة الجامعية،اإلسكندرية ،األندلسالمغرب و تاريخ  يف: يأحمد مختار العباد . 

  اإلسكندرية. ،مؤسسة شباب الجامعة،األندلس:دراسات فى تاريخ المغرب و العباديأحمد مختار 

  األندلسشرق  يف)دويلت الصقالبة العامريين  األندلسأحمد محمد إسماعيل:دراسات فى تاريخ 
 م.ٕٚٓٓ ،اإلسكندرية ،اإلسكندرية لمكتابن مركز  عصر دويلت الطوائف(

  ٔة، دار الثقافة، بيروت، طي، عصر سيادة قرطباألندلسإحسان عباس، تاريخ األدب ،
 .مٜٓٙٔ

  دار المعارف أسبانيا، ترجمة الطاىر مكى، يفبروفنسال)ليفى(: الحضارة العربية، 
 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ،ٕالقاىرة،ك

  اإلسلمية من الفتح إلى سقوط الخلفة القرطبيةـ ترجمة عمى بروفنسال)ليفى(: تاريخ أسبانيا
 م.ٕٕٓٓ،القاىرة ،عبدالرؤوف البمبى وآخرين، المجمس األعمى لمثقافة
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 لألندلس حتى سقوط قرطبة اإلسلميى من الفتح األندلس: المرأة فى المجتمع راوية عبدالحميد، 
 م.ٕٙٓٓ ،ٔط ،القاىرة ،دار عين

 م.ٕٕٓٓ، ٘ٔط  بيروت، ،دار العمم لممليين ،األعلم:الزركمى 

  اإلسكندرية. ،، مكتبة شباب الجامعةاألندلسالسيد عبدالعزيز سالم: تاريخ المسممين وآثارىم فى 

 ٔاإلسلمية، دار النيـضة العربية، بيروت، ط السيد عبدالعزيز سالم: تاريخ مدينة المرية ،
 م.ٜٜٙٔ

 دار الدعوة،  ،اإلسلميفى العصر  األندلسالمغرب و  صلح الدين محمد نوار:نظرات فى تاريخ
 م.ٜٜٗٔه/ٗٔٗٔ،،ٔاإلسكندرية،ط

 :مؤسسة شباب . دولة بني برزال في قرمونة -ي األندلسدراسات في التاريخ  حمدى عبدالمنعم
 م.ٜٜٓٔالجامعة، اإلسكندرية،

 م.ٜٜٛٔ،القاىرة ،ترجمة حسن حبشى، اليـيئة العامة لمكتاب ،األندلس يف: المسممون دوزى 

 القاىرة. ،الحمبي البابيمطبعة عيسى  ،ترجمة كامل الكيلنى ،: مموك الطوائفدوزى 

  وموقفيم من فتنة القرن الخامس اليجرى،دار الكتب  األندلسعبدالقادر بوبايو: البربر فى
 م.ٕٔٔٓالعممية،بيروت،

  عمان –األقصى، بيروت ي، دار العربية ومكتبة األندلسعبد الكريم خميفة، ابن حزم . 

 د.ت(،بيروت،منشورات المكتب التجارى،ابن حزم رائد الفكر العممى،عبد المطيف شرارة(. 

 :م.ٖٜٜٔالقاىرة، دار النيضة العربية، ،يطميطمة فى عصرىا اإلسلم محمد بركات البيمى 

 :والنشر، القاىـرة، ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة األندلسدولة اإلسلم فى  محمد عبداهلل عنان
 م.ٖٜٗٔىــ/ٕٖٙٔ،ٔط

 تراجم إسلمية مشرقية وأندلسية، مكتبة الخانجى باالشتراك مع مكتبة محمد عبداهلل عنان :
 م.ٕٓٓٓ،األسرة

 :الرسائل العممية -اثالثً 

 :ة األمويبين سقوط الدولة العامرية ونياية الخلفة  األندلس إبراىيم عبدالمنعم أبو العل سلمة
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 م.ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔ ،أطروحة دكتوراة، آداب اإلسكندرية ،هٕٕٗ-هٜٜٖ

 أطروحة ماجستير ،اإلسلميالعصر  يف: تاريخ مدينة طميطمة إبراىيم بن عطية بن ىلل، 
 ىـ.ٕٗٗٔ ،السعودية ،جامعة أم القرى

 أطروحة دكتوراة، آداب عين  ،األندلس يفة األموي: انييار وسقوط الخلفة سعد إبراىيم
 م.ٕٗٔٓه/ٖ٘ٗٔشمس،

 :الحوليات والمقاالت -ارابعً 

  محمد عبداهلل عنان: الصقالبة في الرواية العربية وفي الدولة، مجمة الرسالة،العدد
 م.ٖٜ٘ٔ،ٕٚٔ

 :المراجع األجنبية -اخامسً 
1-Amadó, Ramón Ruiz. "Castile and Aragon." The Catholic 

EncyclopediaVol. 3. New York: Robert Appleton Company, 1908. 21 

May 2015 واي باك مشينعمى موقع  ٕٚٔٓيوليو  14 نسخة محفوظة. 
2-Erdmann, Carl (1977). The Origin of the Idea of Crusade. Princeton: 

Princeton University Press . 

3-Dozy , Recherchés sur L.Histoire et la Litterature de L.Espagne 

pendant le moyen age, parise-leyde, troisieme edition, 1881,T.1. 

4-Gaspar Feliu i Montfort, La presa de Barcelona per Almansor:          

història i mitificació واي باك مشينعمى موقع  ٕٙٔٓمارس  03 نسخة محفوظة. 
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