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 الكـريم  عبـد  بـن  حممـد  بن حممد الكرم أبي بن علي عز الدين احلسن أبوهو 

 هــ ٥٥٥ سـنة  بـاجلزيرة  ولـد ، )١(اجلـزري  األثـري  بـابن  املعروف الشيباني، الواحد عبد بنا
 مـن  هبـا  ومسـع  املوصـل  وسـكن ) ٣(وأخويـه  والده مع )٢(املوصل إىل سار ثم هبا، ونشأ
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 هبـا  ومسـع  مـراراً  بغـداد  غـريه، زار و )١(الطوسـي  اخلطيب أمحد ا عبد الفضل أبي
 الوهاب عبد أمحد وأبي )٢(الشافعي الفقيه صدقة بن يعيش القاسم أبي الشيخني من
 مجاعة، من هناك ومسع والقدس الشام إىل رحل ثم وغريمها، )٣(الصو  علي بنا
 بيتـه  وكـان ، والتصـنيف  العلـم    النظـر  علـى  منقطعـاً  بيتـه  ولـزم  املوصـل  إىل عـاد  ثم

  . هـ٦٣٠، وتو  فيها سنة عليها والواردين املوصل ألهل الفضل جممع
 للتـواريخ  وحافظـاً  بـه،  يتعلـق  ومـا  ومعرفتـه  احلديث حفظ   إماماً ابن األثري كان
  . )٤(ووقائعهم وأيامهم وأخبارهم العرب بأنساب وخبرياً، واملتأخرة املتقدمة

  

 
  آداب السياسة  -١
  أسد الغابة   معرفة الصحابة  -٢
  الباهر   الدولة األتابيكية  -٣ 
  حتفة العجائب وطرفة الغرائب   التاريخ  -٤
  اجلامع الكبري   علم البيان  -٥
  لكامل   التاريخ ا -٦
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  كتاب اجلهاد -٧
   )١(اللباب   هتذيب األنساب -٨
  

 
يعد ابن األثري من املؤرخني البارزين   القرن السابع اهلجري، وكتابه الكامل   
ه التاريخ موسوعة تارخيية شاملة ألحداث العامل اإلسالمي حتى أيامه، ذكر   مقدمت

 اً  أزل مل: (...سبب تأليفه الكتاب قـائال فيهـا،  مـا  ومعرفـة  التـواريخ  كتـب  ملطالعـة  حمبـ 
 واآلداب املعـــارف إىل مـــائال وخافيهـــا، حوادثهـــا مـــن اجللـــي علـــى لالطـــالع مـــؤثراً

ا مطاويها،   املودعة والتجارب لتـها  فلم يكـاد  الغـرض،  حتصـيل    متباينـةً  رأيتـها  تأم 
ــة جــوهر ــ هبــا املعرف ــد مطــول بــني فمــن العــرض، إىل تحيليس  الطــرق استقصــى ق

ا بكثري أخلّ قد وخمتصر والروايات، العظـيم  كلّهـم  تـرك  فقـد  ذلـك  ومـع  آت، هو مم 
، كما عاب على التـواريخ السـابقة بـأن كـال     )٢()الكائنات من واملشهور احلادثات، من

 قد والغربي الغرب، رأخبا بذكر أخلّ قد منهم والشرقي: (منهم قد أرخ لناحيته فقال
 حيتـاج  وقتـه  إىل متصـال  تارخيـاً  يطـالع  أن أراد إذا الطالب فكان الشرق؛ أحوال أمهل
ة وكتب كثرية جملدات إىل ثـم قـال  )٣()واإلمـالل  اإلخـالل  مـن  فيهـا  مـا  مع متعدد ، :
ا( فلم كذلك األمر رأيت والغـرب  الشـرق  ملـوك  ألخبـار  جامع تاريخ تأليف   شرعت 
 والكائنـات  بـاحلوادث  فيـه  وآتي النسيان، خوف أراجعه يل تذكرة ليكون ما،بينه وما
، ومـن هنـا جـاء اهتمامـه     )٤()هذا وقتنا إىل بعضاً بعضها يتلو متتابعةً الزمان، أول من

اً مبا قطعه على نفسه، فضم كتابـه معلومـات    نبتاريخ املغرب واألندلس، وقد كان وفي
األندلس امتدت حتى عصره، ومن هنا جـاءت  مهمة مشلت حقبة طويلة من تاريخ 
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فكرة هذا الكتاب، إذ أن أخبار األنـدلس موزعـة بـني ثنايـا الكتـاب وحسـب تسلسـل        
احلوادث، وهو املنهج الذي اتبعه ابن األثري، مما جعل تلك األخبار متوارية بـني الكـم   

واملشرق، ها الكتاب وال سيما أخبار العراق اهلائل من األحداث والروايات اليت ضم
ومما ساهم   ذلك أيضاً أن قسماً كـبرياً مـن تلـك األحـداث مل يضـع هلـا ابـن األثـري         

  ).  ذكر عدة حوادث(عناوين مستقلة بل أدرجها حتت عنوان عام أمساه
وقد جرت أوىل حماوالت مجع املادة اخلاصة عند ابن األثري من قبل تقي الدين 

دلس عنـد كـل مـن ابـن األثـري وابـن       الدوري، فعمل على مجع حـوادث وأخبـار األنـ   
خلكان، وجهده   ذلك لطيف ومهم، إال أنه مل يعمل على حتقيق تلـك النصـوص   
ــض األحــداث         ــة فضــال عــن أن بع ــات األندلســية واملغربي ــها بالرواي ــق مقارنت عــن طري

  .  ، مما دفعنا اىل القيام هبذا العمل)١(املوجوده قد سقطت من كتابه
  

 
) هــ ٣١٠ت (مل يذكر ابن األثري   مقدمة كتابه أي مصدر صراحة سـوى الطـربي  

فه  الـذي  الكـبري  بالتـاريخ  فابتـدأت : (ثم أمجل اإلشارة إىل املصادر األخرى، قـال  صـن 
ا ... عليـه  الكافـة  عنـد  املعـول  الكتـاب  هـو  إذ الطـربي  جعفر أبو اإلمام فلمـ  منـه  فرغـت 

تـاريخ  مـن  نقلتـه  مـا  إىل منـها  وأضـفت  فطالعتـها  املشـهورة  التـواريخ  مـن  غريه وأخذت 
 مـن  إالّ أنقـل  مل أنـي  علـى ... موضـعه  منـها  شيء كلّ ووضعت فيه، ليس ما الطربي
ــن املشــهورة، والكتــب املــذكورة، التــواريخ علــم ممة نقلــوه، فيمــا بصــدقهم ي مــا وصــح 
  . )٢()والآليل احلصباء جيمع نكم وال الليايل، ظلماء   كاخلابط أكن ومل دونوه،

وعند ذكره ألحداث األندلس مل يشر صراحة إال إىل مصدر واحد وهو ابن أبي 
الفياض، وذلك   معرض حديثه عن حماولة بين عباد   إشبيلية اكتساب الشرعية 

   ثـم (...  احلكم عن طريق اظهار شخص قالوا هو هشام املؤيـد، إذ قـال ابـن األثـري    
                                                             


 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 بـن  بـاديس  مـع  إمساعيـل  ابنـه  وعلـيهم  عبـاد  ابـن  عسـكر  التقـى  الثـني وث إحـدى  سنة
 إال تقدم، فيما العلويني أخبار عند ذكرناه ما على العلوي، إدريس وعسكر حبوس،

 القاسـم  أبـو  القاضـي  أبـوه  بعـده  مـات  ثـم  إمساعيل، فقتل شديداً، قتاالً اقتتلوا أهنم
، با باملعتضد ولقب حممد، بن عباد عمرو أبو ابنه بعده وويل وثالثني، ثالث سنة

  . )١(...)الفياض أبي ابن قول هذا. املؤيد موت وأظهر ويل، ما فضبط
 حممـد  بن سعيد بن أمحدأبو بكر : وابن أبي الفياض ذكره ابن بشكوال بقوله

 بـن  يوسـف  مـن  بأسـتجة  مسـع  املريـة،  وسـكن  أسـتجة  مـن  أصله ،الفياض أبي بنا
 أبـي  بـن  واملهلـب  عفيـف،  بـن  عمـر  وأبي لمنكي،الط عم أبي من وباملرية عمروس،

هـ بعد أن بلـغ الثمـانني مـن    ٤٥٩سنة وتو  .والتاريخ اخلرب   تأليف وله. وغريهم صفرة
، والكتاب )٣(، وأشار بعض املؤرخني إىل أن له تاريخ يسمى العرب أخذوا عنه)٢(عمره

 عنـه، وهـو يضـم    وبعض نقوالت املؤرخني)٤(ضائع ومل يبق منه اآلن إال قطعة صغرية 
القــديم ثــم دخــول املســلمني إىل  األنــدلس ثــم نبــذة عـن تارخيهــا مقدمـة جغرافيــة عــن  
وحيـوي بـني طياتـه فضـال عـن األحـداث التارخييـة العديـد مــن          ،األنـدلس حتـى أيامـه   

، والراجح أن ابن األثري كان قد اطلع على )٥(األمور الثقافية املتعلقة باتمع األندلسي
  . عنه ما يتعلق بأحداث األندلسالكتاب وأخذ 

مل يذكر ابن األثري املصادر األندلسية األخرى اليت اعتمدها ولكنه كان ينوه إليها 
فـتح األنـدلس نقـل     بني احلني واآلخر دون التصريح بامسها، فمثال عندما تكلـم عـن  
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لّ معلوماته قَ تَ بـو جعفـر   هذا مجيعـه ذكـره أ  : (إذ قال أوالً عن تاريخ الطربي إال أنه اس
قتصـر فيـه علـى هـذا          فتح األندلس، ومبثل ذلك اإلقلـيم العظـيم والفـتح املـبني ال ي  

 تعــاىل، مــن تصــانيف  القــدر، وأنــا أذكــر فتحهــا علــى وجــه أمت مــن هــذا إن شــاء ا
هــ عـن الطـربي    ٩٣وعندما أورد خرب فتح طليطلـة سـنة   ،)١()أهلها، إذ هم أعلم ببالدهم

 األنـدلس  فـتح  مـن  وتسـعني  اثنـتني  سـنة    ذكرت وقد ذا،ه على يزد مل: قلت: (قال
 أبـا  أن إال إعادتـه؛  إىل حاجـة  فـال  كفايـة  فيـه  مـا  طارق إىل نصري بن موسى ودخول
، طليطلـة  مدينـة  ففـتح  باألنـدلس  وهـو  طارقـاً  رسـي  الـذي  هـو  موسى أن ذكر قد جعفر
رب وفـاة اخلليفـة   وذكر   خـ  ،)٢()ذكره تقدم ما توارخيهم   األندلس أهل ذكره والذي

 بعــد ويل خليفـة  أول نــهأ األنـدلس  أهــل ويقـول : (هــ قــائال ٣٥٠الناصـر لـدين ا ســنة   
، كما أشار إىل اعتماده على مصادر أخـرى غـري كتـاب ابـن أبـي الفيـاض       )٣(...)جده
  . )٤(...)خربه يظهر مل املؤيد نأ غريه وقال املؤيد،   الفياض أبي ابن قول هذا: (بقوله

مراجعة النصوص األندلسية عند ابن األثـري ومقارنتـها مـع مـا ورد        ومن خالل
إن مـن بـني مصـادره كتـاب املقتـبس        : املصادر األندلسـية الـيت سـبقته ميكـن القـول     

، فمثال عـن أخبـار أسـبانيا قبـل اإلسـالم      )هـ٤٦٧ت (أخبار أهل األندلس البن حيان
ذكره ابن حيـان، فقـد نقـل املقـري     وعدد ملوكهم وأمسائهم تكاد تتطابق مادته مع ما 

ــان ابــن قــال: (قــول ابــن حيــان عــن ذلــك بقولــه أن العجــم رواة ذكــر: املقتــبس   حي 
 حراثتـه،  أيـام  لـه  بفـدنٍ  األرض حيـرث  وهـو  املـذكور  بإشبان وقف السالم عليه اخلضر
 أنـت  فـإذا  سـلطان،  ويعليك زمان، حيظيك وسوف شانٍ، لذو إنّك ياإشبان، :له فقال
 قـد  إشـبان  هـذا  وكان: (، أما ابن األثري فقال)٥(...)األنبياء بذرية فارفق إيليا على غلبت
 وتعلـو،  ومتلـك  حتظـى  سـوف  إشـبان  يـا : لـه  فقال األرض حيرث وهو اخلضر عليه وقف
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، كمـا تتطـابق روايتـه عـن ثـورة العـرب         )١(...)األنبيـاء  بذريـة  فارفق إيلياء ملكت فإذا
ــل األخــري بعــدها إىل اســتخدام  هـــ علــى عبــد ا١٥٦إشــبيلية ســنة ي لــرمحن الــداخل وم

، وعن أحداث ماردة والثورة اليت )٢(املقري عنه د، مع رواية ابن حيان اليت نقلهاالعبي
هــ ذكـر ابـن األثـري تفاصـيل مهمـة عـن        ٢٢٥هـ إىل سـنة  ٢١٣قامت فيها للمدة من سنة

ــبس    ــن حيــان   املقت ــك الثــورة مل جنــدها إال عنــد اب ــرج )٣(تل ــه، و   ممــا ي ــها عن ح نقل
: هـ أورد خربين مل نعثر عليهما إال عند ابن حيـان   املقتـبس ومهـا   ٢٣٥أحداث سنة

هـــ ذكــر بنــاء األمــري  ٢٦٦، و  ســنة )٤(مــوت ردمــري بــن أذفــونس والشــاعر أبــو الســول 
حممــد بــن عبــد الــرمحن اســطوالً لغــزو جليقيــة مــن البحــر إال أن الســفن غــرق          

د كل من ابن حيان وابن األثري متشاهبتني ممـا يـرجح   معظمها، وقد جاءت الرواية عن
، كمـا ذكـر ابـن األثـري تفاصـيل مهمـة عـن مقتـل اخلليفـة األمـوي           )٥(نقل األخري عنـه 

سليمان املستعني على يد علي بن محود وقد ذكر الرواية نفسها ابن بسـام نقـال عـن    
الـراجح أن يكـون   ابن حيان، وعلى الرغم من اختصار ابن بسام الرواية، إال أنه من 

  . )٦(ابن األثري قد أخذها مباشرة عن ابن حيان
ويبدو أن ابن األثري قد اطلـع أيضـاً علـى كتـاب أخبـار جمموعـة ملؤلـف جمهـول         

 )٧(هـ ذكر خرب خروج الرببر   مدينة مورور٢٠٠، ففي سنة )ت القرن الرابع اهلجري(
دلسـية األخـرى الـيت بـني     ومل جند هذا اخلـرب عنـد ابـن حيـان فضـال عـن املصـادر األن       

أيدينا، وجاءت روايته مشاهبة لرواية صاحب كتاب أخبار جمموعة، وهـو مـا يـرجح    
  . احتمال أخذها عنه
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ومن املصادر األندلسية األخـرى الـيت ميكننـا أن نُـرجح أن ابـن األثـري أخـذ عنـها         
دلل ، وميكننا أن نـ )هـ٤٨٨ت(لتشابه الروايات بينهما، كتاب جذوة املقتبس للحميدي

على ذلك بأكثر من موضع، ففي ترمجته حملمد بن أبي عامر تكاد تتطابق روايته مـع  
، كذلك ما ذكر عن أسر حممد بن أبي عامر غرسـيه  )١(ما ذكره احلميدي   اجلذوة

الربعـي   ملك البشكنس وموافقة ذلك قصيدة امتـدح فيهـا الشـاعر صـاعد بـن احلسـن      
احلميدي والضيب وذكرها ابـن األثـري    للمنصور، فقد جاءت هذه القصة عند كل من

ــة غريبــة باألنــدلس (بــنفس التفاصــيل حتــت عنــوان  ــاة  )٢()ذكــر حادث ، وكــذلك عــن وف
هــ فيمـا ذهبـت    ٣٩٢ابن أبي عامر فذهبت بعض املصادر األندلسـية إىل أنـه تـو  سـنة    

قـد   ، فلعلـه كـان  )٣(روايتـه هنـا روايـة احلميـدي    ، فطابقـت  هـ٣٩٣أخرى إىل أنه تو  سنة
  .  اطلع عليها

ولعل من املصادر اليت اطلع عليها كتاب أخبار املهدي بن تومرت ألبي بكـر بـن   
، فقـد تطابقـت اثنـتني    )القرن السادس اهلجري: ت(علي الصنهاجي املعروف بالبيذق

من روايات ابن األثري بشأن الدولة املوحدية مع ما ذكره البيذق ومل جندها   غريه من 
رة لدينا، أوهلا أن ابن األثـري أشـار إىل احلـرب بـني املـرابطني واملوحـدين       املصادر املتوف

 مشـرف،  عـال  جبـل  وهو النواظر،   املؤمن عبد كان وثالثني اثنتني سنة و : (وقال
 يكــن ومل ويتطــاردون، يرتامــون قــوم الطــائفتني مــن خيــرج وكــان الوطــأة،   وتاشــفني
ذلــك البيــذق إال أنــه جعلــها   ســنة  وقــد ذكــر )النــواظر عــام ويســمى لقــاء، بينــهما
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  . )٢(، كما تطابقت روايتيهما بشأن فتح املوحدين ملدينة فاس)١(هـ٥٣٦
ومما هو جـدير بالـذكر هنـا أنـه ال ميكـن البـت   مسـألة اعتمـاد ابـن األثـري علـى            

كتـب عـن التـاريخ    ال إليها صـراحة، فضـال عـن أن العديـد    املصادر أعاله ألنه مل يشر 
ضــاعت أو ضـاع معظمهــا مثــل كتـاب التــاريخ لعبــد امللـك بــن حبيــب     األندلسـي قــد 

وكتاب أخبار ملوك األندلس ألمحد بن حممد بن موسى الرازي )هـ٢٣٨ت (السلمي
وكتـاب  )هــ ٣٧٠ت (وكتاب تاريخ إفريقية واألندلس لعريب بن سعد القرطيب)هـ٣٤٤ت(

بن حسني بن  اآلنف الذكر ومؤلفات حيان بن خلف)هـ٤٥٩ت (العرب البن أبي فياض
، وقد ال جنانب الصواب إذا قلنا أن معظم الروايات   املصادر أعاله )هـ٤٦٩ت(حيان

تتشابه العتماد املتأخرين منهم على السابقني هلـم، مـا جيعـل اعتمـاد أسـلوب مقارنـة       
الروايات املتشاهبة غري دقيق مع ضياع العديد منها، وهو ما دفعنا إىل الرتجـيح فقـط،   

يضاً جعلنا نرجح أن ابن األثري أخذ رواية أندلسـية مـن مصـدر مشـرقي،     وهذا األمر أ
هــ إذ مل يشـر إىل   ٣٢٧وهي عن دور أمية بن إسحاق املرواني   معركـة اخلنـدق سـنة   

ذلك ابن حيان واملصادر األندلسية األخرى اليت بني أيدينا قبل ابـن األثـري، والـراجح    
ــك  أن مصــدرها هــو املســعودي الــذي أشــار إىل دور أ  ميــة بــن إســحاق وحتالفــه مــع مل

  .  )٣(اجلاللقة
   

 
على الرغم من غلبة الطابع املشرقي على روايات وأخبار كتاب الكامل   التاريخ 
ــاريخ األندلســي امتــدت مــن       ــه غطــى حقبــة زمنيــة مهمــة مــن الت البــن األثــري، إال أن

 حتـى سـنة   )٤(هــ ٢٧إىل سـنة )حسب كالمـه (ع بداياهتاالبواكري األوىل للفتح واليت أرج
ذكر فيها وفاة يعقوب املنصور املوحدي وواليـة ابنـه حممـد الناصـر الـذي       اليت هـ٥٩٥
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ره إىل األنـدلس احتياطـاً مـن الفـرنج     وهـو آخـر خـرب    )١(أرسل جيشاً من العرب وسي ،
  .  ذكره عن األندلس

املدة اليت غطتـها وضـياع كتابـات    وتأتي أمهية معلوماته بالدرجة األوىل من طول 
العديد من املؤلفات اليت تسنا البن األثري النقل عنها، مما جيعله املصدر الوحيد تقريباً 
اليت وصلت إلينا عـن طريقـه، وخـالل جردنـا لتلـك الروايـات الـيت يكـاد ابـن األثـري           

اً بالتفاصيل، ينفرد هبا عن سابقيه من املصادر سواء األندلسية منها أم غريها، وأحيان
  : وأخرى بشكل كامل، نذكر منها على سبيل التدليل

إنه حفظ لنا قائمة طويلة من أمساء ملوك األندلس القديم ابتداء من األفارقة  -١
مل جندها عند غريه من املصادر  )٢(ثم الرومان ثم القوط وحتى الفتح اإلسالمي

ع أغلـب معلوماهتـا عـن    قبله، ولعله اسـتقاها مـن املصـادر األندلسـية الـيت ضـا      
تلك احلقبة مثل الرازي وابن أبي الفياض وابن حيـان والـيت نـرى صـداها       

  . املصادر املتأخرة مثل ابن عذاري واملقري
 الـرمحن  عبد على الغساني النعمان بن رزقمتيز ابن األثري باإلشارة إىل ثورة  -٢

يت بـني أيـدينا إال   هـ، ومل جند ذكـر هلـذه الثـورة   املصـادر الـ     ١٤٣الدخل سنة
  . )٣(إشارة مقتضبة   كتاب أخبار جمموعة

عـذاري أن العـالء بـن مغيـث     مل ترد عند ابن القوطية ومؤلـف جمهـول وابـن    -٣
فريقية إىل األندلس وقام بالثورة على عبد الرمحن وهو ما ذهب إليه قدم من إ

األنـدلس   ابن األثري، وإمنا أشاروا إىل أن العالء كان من سكان باجة   غرب
  .  )٥(، وقد تابع ابن خلدون ابن األثري   هذه الرواية)٤(وكانت له رياسة هناك

هـ، أورد ١٤٨عن ثورة سعيد اليحصيب على األمري عبد الرمحن الداخل سنة -٤
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ابن األثري تفاصيل مهمة مل جنـدها   كتـاب أخبـار جمموعـة ملؤلـف جمهـول       
  . )١(لرواية أيضاًوالبيان املغرب البن عذاري اللذان ذكرا ا

متيز ابن األثري باإلشارة إىل ثورة عبد ا بن خراشة األسدي على األمري عبد  -٥
ان سنة  ٢(هـ١٤٨الرمحن الداخل بكورة جي( .  

متيــز ابــن األثــري باإلشــارة إىل ثــورة غيــاث بــن املســري األســدي علــى األمــري عبــد     - ٦
ــك املصــا  ١٥٠الــرمحن الــداخل ســنة  ــيت بــني  هـــ، ومل تشــر إىل ذل در األندلســية ال

  .)٣(أيدينا
هـ، أورد ابن ١٥٦عن عصيان أهل إشبيلية على األمري عبد الرمحن الداخل سنة - ٧

  .)٤(األثري تفاصيل أكثر مما جاء   املصادر األندلسية األخرى اليت أشارت إليها
هـ، وقد ذكر ١٥٦أورد خرب سخط عبد الرمحن الداخل على مواله بدر سنة  -٨

لــك اخلــرب املقــري نقــال عــن صــاحب كتــاب املســهب عبــد ا بــن   تفاصــيل ذ
كـان حيـاً سـنة    (إبراهيم احلجـاري الـذي ابتـدأه مـن فـتح األنـدلس حتـى أيامـه        

  . ولعل ابن األثري نقلها عنه) ٥()هـ٥٣٠
هـ خبصوص هجوم شاملان على األندلس واتصـاله بسـليمان األعرابـي    ١٥٧  سنة  - ٩

بـني املصـادر األخـرى بـالقول إىل أن ابنـا       من األثري واحلسني األنصاري، انفرد ابن
  . )٦(سليمان األعرابي مطروح وعيشون مها اللذان استنقذا أبامها من أيدي شارملان

  . )٦(شارملان
ــرمحن الصــقليب ســنة     -١٠ ــورة عبــد ال ـــ١٦١أورد تفاصــيل عــن ث مل جنــدها    ،ه
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  . )١(املصادر األندلسية اليت بني أيدينا
رببر يدعى عبـاس الرببـري علـى األمـري عبـد الـرمحن       أشار إىل ثورة رجل من ال - ١١

  . )٢(مل جند له ذكر   املصادر اليت بني أيدينا قبل ابن األثريهـ، ١٦٢سنة 
هـ إىل عزم األمري عبد الرمحن غزو العباسيني ثم ترك ذلك ١٦٣أشار   سنة -١٢

  . )٣(بسبب ثورة األنصاري بسرقسطة
وحروب بني الفريقني    برية شنت بربرو بلنسية بربر بني تنةف ذكر حدوث -١٣

  . )٤(هـ ومل نعثر على ذلك   املصادر األندلسية اليت بني أيدينا قبله١٦٤سنة 
هــ ومل جنـد   ١٧٩هــ وسـنة  ١٧٦ذكر غزوة جليش اإلمارة إىل ألبـة والقـالع سـنة     -١٤

  . )٥(ذلك   املصادر األندلسية اليت بني أيدينا
حزم بن وهب لألمري احلكم   باجة سنة أشار إىل خمالفة شخص يدعى  -١٥

  . )٦(هـ، وقد ذكر ابن حيان ذلك بشكل خمتصر ومل يشر إليها ابن عذاري١٩١
ر إليه األمري احلكـم  ٢٠٣أشار خروج رجل يعرف بالولد   باجة سنة  -١٦ هـ فسي

٧(ده، وقد ذكر ابن حيان احلادثة بشكل خمتلفمن قي( .  
هــ، فيمـا ذكـر ابـن     ٢٢٥-هــ ٢١٣للسـنوات مـن   مجع ابن األثري أحـداث مـاردة  -١٧

حيان أخبارها بصورة متفرقة، واختصر ابـن القوطيـة أحـداث تلـك السـنوات      
بإشارة عابرة إىل ثورة حممود بن عبد اجلبار وأخته مجيلة، وكذلك صـاحب  

  .  )٨(أخبار جمموعة، فيما اختصرها أيضاً ابن عذاري
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ألمـري عبـد الـرمحن بـن احلكـم غـزا       مل تذكر املصـادر الـيت بـني أيـدينا أن ا     -١٨
  . )١(هـ، وهو ما أشار إليه ابن األثري٢١٤باجة سنة 

هـ وأمساها مبلحمـة العـراس، ومل جنـد    ٢١٩أورد خرب قيام فتنة بطليطلة سنة  -١٩
  . )٢(ذلك   املصادر اليت بني أيدينا

ل هـ خربين أحدمها قيام ثورة بتاكرنا، واآلخر إرسا٢٣٥ذكر   حوادث سنة -٢٠
األمري عبد الرمحن بن احلكم ابنه املنذر على رأس جيش إىل ألبة، ومل جند 

  . )٣(ذلك   املصادر اليت بني أيدينا
هـ ذكر خرب غزوة قام هبا املسلمون إىل برشلونة، ومل جند ذلك ٢٣٦  سنة  -٢١

  . )٤(عند ابن حيان وابن عذاري
ـ، ومل يشر إىل ذلك ابـن  ه٢٤٥أشار إىل أن عامل طرسونة غزا بنبلونة سنة  -٢٢

  . )٥(حيان وابن عذاري
هـــ، ومل جنــد ذلــك عنــد ابــن ٢٤٧ذكــر غــزوة للمســلمني إىل برشــلونة ســنة  -٢٣

  . )٦(حيان وابن عذاري وذكرها املقري بشكل خمتصر
هــ فيهـا تفاصـيل    ٢٦٠هــ و  ٢٥٩رواية ابن األثـري عـن ثـورة أهـل طليطلـة سـنة        -٢٤

فيها اضطراب بسبب ما أصاب النسـخة   مهمة وأكملت رواية ابن حيان اليت
  . )٧(من خرم، أما ابن عذاري فقد اختصر الروايتني

مل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل عصيان أهل تاكرنا علـى األمـري حممـد     -٢٥
  . )٨(هـ وانفرد هبا ابن األثري٢٦١بن عبد الرمحن سنة ا
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ــت بــني إمساعيــل بــن موســى صــاحب الردة    -٢٦ ــك  أشــار إىل حــرب وقع ومل
مل يذكر ابن عذاري هذا اخلـرب، كمـا أن   هـ وهزمية األخري، و٢٧٠برشلونة سنة 

العذري الذي حتدث عن إمساعيل بن موسى وحروبـه وصـراعه مـع املخـالفني     
       .)١(له ومع حكومة قرطبة مل يشر إىل ذلك

هــ إىل إرسـال األمـري حممـد بـن عبـد       ٢٧٢أشار ابن األثري   أحداث سنة  -٢٧
جيشاً حملاربة ابـن حفصـون، ومل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا قبـل          الرمحن

  . )٢(األثري إىل ذلك
٢٨-         ٣٠٠(مما يالحظ علـى ابـن األثـري أن أخبـاره عـن اخلليفـة الناصـر لـدين ا-

قليلة إذا ما قورنت بسابقتها وطول املدة اليت قضاها الناصر   احلكـم،  )هـ٣٥٠
غمز له، فهو عندما حتدث عن ثـورة أهـل   ويبدو من بعض كالمه عنه أن فيه 

د  بـن  الـرمحن  عبـد  ظفـر  وفيهـا : (هــ قـال  ٣١٥طليطلة سـنة   عبـد  بـن  حممـ ا 
 حصـرها  قـد  وكـان  طُليطُلة بأهل األندلس، صاحب األموي، ا لدين الناصر
ة ــا فيهــا، عليــه كــان خلــالف مــد  عماراهتــا مــن كــثرياً أخــرب هبــم ظفــر فلّم

، فضال عن أن أخباره عن الناصر غـري  )٣()إسالم ردا حينئذ وكانت وشعثها،
، )٤(هــ ٣١٨دقيقة، فثورة أهل طليطلة هذه اليت غمـز فيهـا الناصـر كانـت سـنة      

هـــ، فيمــا اتفقــت معظــم  ٣٢٥كمــا جعــل مقتــل القاضــي ابــن اجلحــاف ســنة   
ورمبا تأثر ابن  ،)٥(هـ٣٢٧املصادر األندلسية على أنه قتل   معركة اخلندق سنة 

موقفه هذا مبوقف ابن حزم األندلسي السليب من الناصر الذي وصفه  األثري  
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  . )١(بأنه كان جماهراً للمعاصي متهاوناً بالدماء
عـن غـزوات حممـد بـن أبـي عـامر       ومن الغريب أن ابـن األثـري مل يتحـدث     -٢٩

ة، وقد أشار هو إىل أن ابن أبي عامر كانت له اثنتني ومخسني ما بني العديد
ــها خــالل    صــائفة وشــاتية،  ــذي أشــار إىل أحــداث أقــل شــأناً من ــت ال   الوق

  . القرنني الثاني والثالث اهلجريني، ولعله مل حيصل على معلومات وافية عنها
ــاد الصــنهاجي  ٣٧٣ذكــر   أحــداث ســنة   -٣٠  إىل هـــ غــزوة أوالد زيــري بــن من

جليقية ملفردهم وهزميتهم النصارى هناك، فعظمت مكانتهم عند ابن أبي عامر 
هبم، ومل جند ذلك   املصادر اليت بني أيدينا قبل ابن األثريوق ٢(ر( .  
هــ،  ٤٢٢هـ حتى سـنة  ٣٩٩  أحداث الفتنة اليت وقعت باألندلس من سنة  -٣١

أورد ابن األثري تفاصـيل مهمـة مل جنـدها أحيانـاً   املصـادر الـيت سـبقته، وال        
عضها، منها مثال عند غنى للباحث   التاريخ األندلسي عنها، وقد انفرد   ب

حديثــه عـــن واليــة القاســـم بـــن محــود ذكـــر تقربــه إىل العـــامريني وأعطـــاهم     
  . )٣(الواليات، وهو ما مل تشر إليه املصادر األندلسية اليت بني أيدينا

رواية ابن األثري عن ابتداء أمر املرابطني اختلفت عـن بقيـة الروايـات الـيت بـني       - ٣٢
جلـدايل الـذي ذهـب إىل احلـج وطلـب عنـد عودتـه مـن         إن الزعيم ا: أيدينا، إذ قال

الفقيه أبي عمران الفاسي أن يرسل معه من يعلم قومـه اإلسـالم امسـه جـوهر،     
وهو عند املصادر األخرى حييى بن إبراهيم اجلدايل، وورد اسم جـوهر   املصـادر   

   .)٤(...األخرى أنه فقيه جدايل أنكر على عبد ا بن ياسني أمور فثار ضده
خرب ابن األثري عن قتل املعتمد بن عباد للوفـد الـذي أرسـله الفونسـو السـادس       - ٣٣

   .)٥(املصادر األخرى قبله هـ فيه تفاصيل مل جندها عند غريه من٤٧٨سنة
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جعل ابن األثري استيالء يوسف بن تاشفني علـى غرناطـة   جـوازه الثـاني      -٣٤
سـية األخـرى إىل أن   بعد رجوعه من حصن لييط، فيما ذهبت املصـادر األندل 
  . )١(هـ٤٨٣ابن تاشفني استوىل على غرناطة عند جوازه الثالث سنة 

ان فهزمـه   )الفونسـو السـادس  (هـ هاجم اذفـونش ٤٨٥أشار إىل أنه   سنة  -٣٥ جيـ
املرابطون ومل ينج إال أذفـونش   نفـر يسـري، ومل جنـد ذلـك   املصـادر الـيت        

  . )٢(بني أيدينا
لزينـب النفزاويـة زوجـة يوسـف بـن تاشـفني، مل        ذكـر قصـة طريفـة حـدثت     -٣٦

  . )٣(نعثر عليها   املصادر اليت بني أيدينا
كان ابن األثري متحامال على يوسف بن تاشفني بسبب ما فعله باملعتمد بن  -٣٧

ــال  ــاد إذ ق ــاد، بــن باملعتمــد فعلــه   تاشــفني بــن يوســف أســاء ولقــد: (عب  عب
   عليه ا سلط جرم فال، مركب بحأق املذكورة احلالة على بسجنه وارتكب
  . )٤()وزاد عليه األخذ   أربى من عقابه

هــ ذكـر ابـن األثـري تفاصـيل      ٥١٣عن ثـورة أهـل قرطبـة علـى املـرابطني سـنة        -٣٨
  .)٥(مهمة مل ترد   املصادر األخرى اليت بني أيدينا

علي بـن  أشار ابن األثري إىل توبيخ املهدي بن تومرت ألخت أمري املسلمني  -٣٩
يوسف بن تاشفني   مراكش ألهنا كانت تُسمل جند ذلك   ور عن وجهها، ف

  .  )٦(املصادر اليت بني أيدينا قبله
ذكر ابن األثري تفاصيل مهمة عن قتل املهدي بـن تـومرت ألهـل تينملـل مل      -٤٠
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  . )١(جندها   املصادر اليت بني أيدينا قبله
التمييز اليت قام هبا ابن تومرت وأسباهبا ذكر ابن األثري تفاصيل عن حركة  -٤١

  . )٢(بشكل أكثر صراحة وحترراً من املصادر املغربية
مل وأشار إىل وقعة حدثت بني املرابطني وابـن تـومرت بعـد قيامـه بـالتمييز،       -٤٢

   .)٣(جند هلا ذكر   املصادر األخرى اليت بني أيدينا قبله
فيها تفاصـيل    هـ٥٣٨دينة تلمسان سنة رواية ابن األثري عن فتح املوحدين مل -٤٣

  . )٤(عند البيذق وابن عذاري وابن أبي زرع مهمة مل جندها
هــ  ٥٤٣ذكر تفاصيل مهمـة عـن حركـة قبائـل دكالـة علـى املوحـدين سـنيت          -٤٤
  . )٥(هـ، وقد أشار إليها البيذق بشكل خمتصر٥٤٤و
 جنــدها   هـــ مل٥٢٩ذكـر ابــن األثــري تفاصـيل مهمــة عــن وقعــة أفراغـة ســنة     -٤٥

  . )٦(املصادر اليت بني أيدينا قبله
هــ، ومل جنـد   ٥٤٠أشار إىل سـقوط عـدد مـن احلواضـر غـرب األنـدلس سـنة         -٤٦

  . )٧(ذلك   املصادر األخرى اليت بني أيدينا قبله
هـــ، ومل جنـد ذلــك    ٥٤٣أشـار إىل ســقوط طرطوشـة والردة وأفراغــة سـنة     -٤٧

  . )٨(لهاملصادر األخرى اليت بني أيدينا قب
قرطبة وارتداده عنها سنة )السليطني(أشار ابن األثري إىل مهامجة الفونسو السابع - ٤٨

هـ، ومل تشر إليها املصـادر الـيت بـني أيـدينا، وذكـر ذلـك ابـن خلـدون بشـكل          ٥٤٥
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ــدلس مل يشــر        ــاب األوســع عــن األن ــان صــاحب الكت ــب أن عن  مقتضــب، والغري
   .)١(إليها

 ذكــر مــا جــرى بــني املوحــدين وابــن مــردنيش    يكــاد ابــن األثــري ينفــرد   -٤٩
  . )٢(هـ، إذ مل جند ذلك   املصادر اليت بني أيدينا٥٤٦غرناطة واملرية سنة

رواية ابن األثري عن نقل عبـد املـؤمن السـلطة   الدولـة املوحديـة إىل أوالده       -٥٠
رض املصادر  املغربية كانت بصيغة اهتامه إياه بأهنا مؤامرة وتدبري منه، فيما تَع

ذلك أن أشياخ املوحدين هم مـن فرضـوا عليـه، وروايـة ابـن األثـري هنـا مهمـة         
  . )٣(بشأن نظام احلكم   الدولة املوحدية

هــ أشـار إىل أن يوسـف بـن عبـد املـؤمن تـو  دون عهـد         ٥٨٠  أحداث سنة -٥١
ألحد من أوالده فيما أشارت املصادر األخرى إىل أنـه كـان قـد عهـد إىل ابنـه      

  . )٤(املنصور يعقوب
ــك قشــتالة الفونســو الثــامن إىل املنصــور املوحــدي      -٥٢ ذكــر تفاصــيل رســالة مل

  . )٥(هـ ومل جندها   املصادر األخرى قبله٥٩١سنة
ذكـر تفاصـيل عـن حالـة األسـى واجلـزع واحلـزن الـيت أصـابت الفونسـو الثــامن            - ٥٣

ر األخرى اليت هـ، ومل جند ذلك   املصاد٥٩١بسبب هزميته   معركة األرك سنة 
  . )٦(بني أيدينا

  

 
  : بعد االعتماد على ا كان اعتمادنا على ثالث نسخ   مراجعة النصوص وهي

الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتـاب العربـي، مراجعـة خنبـة مـن العلمـاء،        -١
  . أجزاء)٩(، م١٩٦٧بريوت، 
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يـة، حتقيــق أبــو الفــدا عبــد ا  الطبعـة األوىل الصــادرة عــن دار الكتــب العلم  -٢
  .   جزءاً)١١(م، ١٩٨٧القاضي، بريوت، 

الطبعــة األوىل الصــادرة عــن دار الكتــاب العربــي، حتقيــق عمــر عبــد الســالم    -٢
  . أجزاء)١٠(م، ١٩٩٧تدمريي، بريوت، 

واألمانة العلمية حتمت علينا االحتفاظ بالنص األصلي   املنت كمـا أورده املؤلـف،   
ــث تتبعنــا كــ  ــاريخ األندلســي وأثبتنــاه   املــنت مــع ذكــر الســنوات     حي ل مــا لــه عالقــة بالت

إذ قمنا مبقارنة  ،والعناوين الرئيسة الواردة   الكتاب كما هي، واقتصر عملنا   اهلامش
الروايات واألخبار مبا جاء عند األندلسيني واملغاربة وما فيها مـن زيـادة أثبتنـاه ومـا فيهـا مـن       

ومـا انفـرد بـه ابـن األثـري نبـهنا إليـه، واجتهـدنا جهـد املُقـل   تتبعهـا،            نقصان أشرنا إليه 
وحتقيق اإلعالم واألماكن وشرحها وتصحيح املُصحف منها باالسـتعانة باملصـادر األخـرى،    
وحنن ال ندعي الكمال   ذلـك، فمـا كـان مـن تقصـري فهـو منـا، ومـا كـان مـن صـواب            

  .تفيدين، أن نُحشر   زمرة الصاحلنيفمن ا تعاىل وتوفيقه، وحسبنا دعاء املس
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 ســنة إفريقيـة  بغـزو  )٢(عثمــان أمـره  قـد  وكــان مصـر،  جنـد  مــن )١(ا عبـد  كـان ...
 بـن  نـافع  بـن  ا بـد وع  القـيس  عبـد  بـن  نـافع  بـن  ا عبـد  وأمـر  ...،وعشرين مخس
 بـن  ا عبـد  مـع  باالجتمـاع  وأمرمهـا  األنـدلس،  إىل وسـرحهما  جنـد  علـى  )٣(احلرث
 فخرجوا. عملهما إىل ويسريان عمله   ا عبد يقيم ثم، إفريقية صاحب على سعد
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 عشـرة  عـدهتم  كـثري  جيش   وكانوا إفريقية، أرض ووطئوا مصر أرض قطعوا حتى
 دخول على يقدموا ومل يؤدونه مال على أهلها فصاحلهم املسلمني، شجعان من آالف
  .أهلها لكثرة فيها والتوغل إفريقية
  

 
 بن نافع بن ا وعبد احلصني بن نافع بن ا عبد عثمان مرأ إفريقية افتتحت ملا
 مـن  إىل عثمـان  وكتـب  البحـر،  قبـل  مـن  فأتياهـا  األندلس، إىل يسريا أن القيس عبد

  .األندلس قبل من تفتح إمنا )١(القسطنطينية فإن بعد أما: معهما انتدب
 مثـل  املسـلمني  سـلطان    وزاد املسـلمني  علـى  ا ففـتح  الرببر، ومعهم فخرجوا

 بـن  ا عبـد  عملـه    تـرك  إفريقيـة  عن) ٢(سعد بن ا عبد عثمان عزل وملا ،إفريقية
  . )٣(مصر إىل ا عبد ورجع، عليها فكان القيس عبد بن نافع
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 له فأهدى) ٢(يليان امسه الروم من بطريق فلقيه )١(طنجة على نزل حتى سار ثم... 
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 عـن  فسـأله ، عليـه  األمـر  مفعظّ األندلس عن سأله ثم حكمه، على ونزل حسنة هدية
 مل كفار وهم، األدنى بالسوس وهم ا، إال عددهم يعلم ال كثريون مه: فقال الرببر،
  ... )١(شديد بأس وهلم النصرانية   يدخلوا
  

 
 
 ألفـاً،  عشـر  اثين   األندلس) ٣(نصري بن موسى موىل )٢(زياد بن طارق غزا وفيها
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 عجم ملوك وهم، )٢(أصبهان أهل من وكان ،)١(اذرينوق وامسه األندلس، ملك فلقي
 سـنة  األنـدلس  وفـتح  األذرينـوق  وزحـف  معـه،  مـن  جبميـع  طـارق  له فزحف األندلس،
  .وتسعني اثنتني

 العظــيم اإلقلــيم ذلــك ومبثــل، )٣(األنــدلس فــتح   جعفــر أبــو ذكــره مجيعــه هــذا
 هـذا  مـن  متأ وجـه  علـى  فتحها أذكر وأنا القدر، هذا على فيه يقتصر ال املبني والفتح
  .ببالدهم أعلم هم إذ أهلها تصانيف من تعاىل ا شاء إن

 البلــد فســمي معجمــه، بشــني، )٤(باألنــدلش يعرفــون قــوم ســكنها مــن أول: قــالوا
 باسـم  شـبانية أ األنـدلس  يسـمون  والنصـارى  مهملـة،  بسـني  ذلـك  بعـد  برِعـ  ثم هبم،
 األول الزمـان    هبـا  كـان  ملـك  باسـم : وقيـل ، )٥(شـبانس أ لـه  يقـال  فيهـا  صـلب  رجل
 بن بأندلس مسيت: وقيل. وسميبطل عند امسها هو وهذا طيطس، بن إشبان امسه
 قـوم  الطوفـان  بعد األندلس سكن من أول: قيل، )٦(عمرها من أول وهو نوح بن يافث
 ا حـبس  ثـم  جموسـاً،  وكـانوا  طويال دهراً ملكها وتداولوا فعمروها باألندلس يعرفون
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 فخلـت  الفـرار،  أطـاق  مـن  منـها  وفـر  أكثـرهم  فهلـك  القحط ليهمع وتواىل املطر عنهم
 أجالهـم  منـهم  قـوم  إليهـا  فـدخل  األفارقـة،  لعمارهتا ا ابتعث ثم سنة مائة األندلس
   فحملـها  أهلـها،  يفنـى  كاد حتى بالده على تواىل لقحط منهم ختففاً إفريقية ملك
 بالدهـا  أخصـبت  قـد  األندلس ورأوا، )١(سدقا جبزيرة فأرسوا عنده من أمري مع السفن
 ديـن  على وهم، أمرهم يضبطون ملوكاً هلم ونصبوا روهاوعم فسكنوها أهنارها وجرت
 وســكنوها بنوهــا إشــبيلية أرض مــن اخلــراب طالقــة مملكتــهم دار وكانــت قبلــهم، مــن

  .)٢(ملكاً عشر أحد فيها منهم ملك سنة، ومخسني مائة على تزيد مدة وأقاموا
 ومـزقهم  فغـزاهم ، )٣(طـيطس  بن إشبان وملكهم رومة، عجم معليه ا أرسل ثم
 إشـبيلية،  وهـي  إشبانية، عليهم فابتنى فيها حتصنوا وقد بطالقة وحاصرهم فيهم وقتل

 وقتـل  فيـه  ما فغنم املقدس بني وغزا وجترب، وعتا مجوعه وكثرت مملكته، ارد واختذها
 بـن  سـليمان  مائـدة  أيضـاً  نموغـ  وغريهـا،  إشـبيلية  إىل منه املرمر ونقل ألف، مائة فيه

 قليلة أيضاً وغنم افتتحها، ملا يطلةلط من طارق غنمها اليت وهي السالم، عليه داود،
  .)٤(مباردة لقي الذي واحلجر الذهب
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 إشـبان  يـا : لـه  فقـال  األرض حيـرث  وهـو  اخلضـر  عليـه  وقـف  قـد  إشـبان  هذا وكان
 مـين؟  أتسخر: فقال. نبياءاأل بذرية فارفق إيلياء ملكت فإذا وتعلو، ومتلك حتظى سوف
 فنظـر . تـرى  كمـا  هذه عصاك جعل من فيك جعله قد: فقال امللك؟ مثلي ينال كيف
 فـداخل  بقولـه،  إشـبان  وثـق  وقـد  اخلضـر،  عنه وذهب فارتاع أورقت، قد هي فإذا إليه

ــارتقى النــاس ــى ف ــك حت ــاً مل ــان عظيمــاً، ملك ــك ودام ســنة، عشــرين ملكــه وك  مل
  .)١(ملكاً ومخسون مخسة منهم لكم أن إىل بعده اإلشبانيني
 بـن  طـويش  وملكهـم ، )٢(البشـنوليات  دعونيـ  ةأمـ  رومة عجم من عليهم دخل ثم
 وكانـت  ملكهـا،  علـى  لواوواسـت  عليهـا  فغلبـوا  املسـيح  ا بعـث  حـني  وذلـك ، )٣(نيطة
  .)٤(ملكاً وعشرون سبعة منهم وملك مملكتهم، دار ماردة مدينة
 مـن  فاقتطعوهـا  األنـدلس  على فغلبوا هلم ملك عم )٥(القوط ةأم عليهم دخلت ثم
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األنـدلس  شـرق  إيطاليـة  ناحيـة  مـن  ظهـورهم  ابتـداء  وكـان  رومة، صاحب عن يومئذ ،
 قيصـر،  قليوذيـوس  أيـام    وذلـك ، الناحيـة  تلـك  مـن  )١(دونيـة جم بـالد  على فأغارت
 طنيقسطن أيام إىل بعدها يظهروا ومل فيهم وقتل وهزمهم إليهم فخرج القياصرة، ثالث
 دولـة  ثلث إىل خربهم وانقطع له يثبتوا فلم جيشاً إليهم رفسي الغارة، وأعادوا )٢(األكرب
 إىل فسـار  األوثـان،  يعبـد  وكـان  لـذريق،  امسـه  أمري أنفسهم على قدموا فإهنم قيصر،
 أصحابه فتخاذل سريته، سوء منه فظهر ألوثانه، السجود على النصارى ليحمل رومة
 أخاه، فهزم جيشاً، إليه فبعث رومة بصاحب فاستعان حاربوه،و أخيه إىل ومالوا عنه
 وبعـده  اقـريط،  بعـده  ويل ثـم  سـنة،  عشـرة  ثالث واليته وكانت النصارى، بدين ودان
 مائـة  أصـحابه  من فجمع األوثان، عبادة إىل عادوا قد وكانوا وغديش، وبعده ملريق،أ

  .قتلوهو فهزموه جيشاً الروم ملك إليه فسري رومة، إىل وسار ألف
ثم بعده الريق، وكان زنديقاً شجاعاً، فسار ليأخذ بثـأر وغـديس ومـن قتـل معـه،      
ونازل رومية وحاصرها، وضـيق علـى أهلـها، ودخلـها عنـوة وغـنم أمـواهلم، ثـم مجـع          
أســطول البحــر وســار إىل صــقلية ليفتحهــا ويغــنم مــا فيهــا، فغــرق أكثــر أصــحابه      

  . البحر، وهو فيمن غرق
 جمـاوراً  غـاليس  ببلـد  وأقـام  إيطاليـة  بلـد  عـن  وخـرج  سـنني  ست طلوفأ بعده ثم
  .)٣(برشلونة إىل منها انتقل ثم األندلس، أقصى
 ثم سنة، وثالثني ثالثاً بوردزاريش ثم والياً، بعده ثم، سنني ثالث أخوه بعده ثم

                                                             




 
 

  






 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 عشـرة  سـبع  أوريـق  بعـده  ثـم  سـنة،  عشـرة  ثالث لذريق أخوه بعده ثم طرمشند، ابنه
 ثـم  سـنتني،  مليـق أ ثـم  عشليق، ثم سنة، وعشرين ثالثاً بطلوشة ريقال بعده ثم سنة،

 ثـم ، أشهر وثالث سنة طودتقليس بعده ثم أشهر، ومخسة سنة عشرة سبع توذيوش
 ثـالث  ليوبـا  بعـده  ثـم ، سـنة  عشـرة  مخس اطلنجة بعده ثم سنني، مخس اثله بعده

 ليكـون  نزهلـا و ملـك  دار )١(طليطلـة  اختـذ  مـن  أول وهـو سنني، ثم بعـده أخـوه لويلـد،    
 عن خرج من حيارب يزل فلم قريب، عن طاعته عن خرج من ليحارب مللكه متوسطاً
ــه  وأكثــر وأتقنــها )٢(رقوبــل مدينــة وبنــى األنــدلس مجيــع علــى احتــوى حتــى طاعت

 )٤(البشقنس بالد وغزا، )٣(ولده باسم ومساها طليطلة، من القرب على وهو بساتينها،
ــى ــم، حتـــ ــك إىل وخطـــــب أذهلـــ ــرنج ملـــ ــه الفـــ ــده ابنتـــ ــدأ لولـــ ــه رمنجلـــ            فزوجـــ
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 وحصـرمها  أبـوه  إليـه  فسـار  ففعـل،  والـده،  عصـيان  لـه  فحسـنت ، )١(إشبيلية وأسكنه
مات أن إىل وسجنه عنوة أخذه أن إىل مقامه وطال عليه قوضي.  

 سـرية  وغـري  األسـاقفة  فجمـع  السرية، حسن وكان ركرد، ابنه لويلد بعد ملك ثم
 ثيـاب  لـبس  قـد  عفيفـاً  تقيـاً  وكـان  أسـقفاً،  مثانني حنو وكانوا ، إليهم البالد وسلم أبيه

 بعـده  ثـم . )٣(آش وادي مدينة بإزاء )٢(بالوزقة املعروفة الكنيسة بنى الذي وهو الرهبان،
 بعده وملك فقتله، برتيق له يقال القوط من رجل فاغتاله أبيه، كسرية فسار ليوبا ابنه
 مـن  رجـل  عليـه  فثـار  فاسـقاً،  طاغيـاً  جمرماً وكان، األندلس أهل رضا هذا بغري برتيق

  .فقتله خاصته
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 تسـع  واليته وكانت سيسيفوط، بعده ملك ثم سنتني، غندمار بعده من ملك ثم
 أشـهر،  ثالثـة  عمـره  صـغرياً  وكـان  ركريـد،  ابنه بعده ثم السرية، حسن وكان سنني،
 شـنند س بعـده  ثـم  مشـكوراً،  وكـان  البعـث،  عند ملكه وكان شنتله، ملك ثم ومات،
 بعـده  ثـم  أعـوام،  أربعـة  خنـدس  بعـده  ثـم  أعوام، ستة خنتلة بعده ثم سنني، مخس
  .سنني سبع أروى بعده ثم أعوام، مثانية بنبان

  .)١(اجلوع لشدة خترب األندلس بالد كادت حتى شديد قحط دولته   وكان
 ابنــه بعــده ملــك ثــم مــذموماً، جــائراً وكــان ســنة، عشــرة مخــس بقــهأ بعــده ثــم
 العريكة لني السرية حسن وكان للهجرة، وسبعني سبع سنة واليته وكانت ،)٢(غيطشه
  .)٣(أرباهبا إىل األموال وأدى أبيه سجن   كان حمبوس كل وأطلق
 لـه  يقـال  برجـل  وتراضـوا  األنـدلس  أهـل  هبمـا  يـرض  فلـم  ولـدين  وخلف تو  ثم
 يبعثون إهنم األندلس ملوك عادة وكانت امللك، بيت من وليس شجاعاً وكان رذريق،
 غريهـم  خيدمـه  ال امللـك  خدمـة    يكونون طليطلة مدينة إىل واإلناث الذكور أوالدهم
 رذريـق  ويل فلمـا  جتهيـزهم،  وتوىل بعضاً بعضهم أنكح احللم بلغوا فإذا بذلك، يتأدبون
ــه، ابنــةً وغريمهــا، )٥(وســبتة )٤(اخلضــراء اجلزيــرة صــاحب وهــو يوليــان، إليــه أرســل  ل
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 بن موسى إىل فكتب ذلك، فأغضبه أبيها، إىل فكتبت ها،ضّوافت رذريق فاستحسنها
 إليـه،  فسـار  إليه، واستدعاه بالطاعة )٢(إفريقية على )١(امللك عبد بن الوليد عامل نصري
 لـه  وصـف  ثـم  بـه،  يـرض  مبـا  وألصـحابه  لـه  العهـود  عليـه  وأخـذ  مدائنه يوليان فأدخله
  .)٣(تسعني سنة آخر وذلك إليها، ودعاه األندلس

: الوليد إليه فكتب. يوليان إليه دعاه وما عليه ا فتح مبا الوليد إىل وسىم فكتب
 ليس إنه: موسى إليه فكتب. األهوال شديد حبر   باملسلمني تغرر وال بالسرايا خضها
 وإن بالسـرايا  اختربهـا  أن الوليـد  إليـه  فكتـب . وراءه ما يبني خليج هو وإمنا متسع ببحر
  .حكيت ما على األمر كان

، فـرس  مائـة  ومعهـم  رجـل  أربعمائـة    )٤(طريـف  له يقال مواليه من رجال عثفب
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 ثم فيها، لنزوله طريف جزيرة فسميت باألندلس جزيرة   فخرج سفائن أربع   فسار
 إحـدى  سـنة  رمضـان    سـاملاً  ورجـع  كثرية غنيمةً فأصاب اخلضراء اجلزيرة على أغار

  .)١(غزوال إىل تسرعوا ذلك الناس رأى فلما. وتسعني
 زيـاد  بـن  طـارق  لـه  يقـال  جيوشـه  مقـدمات  علـى  كـان  له موىل دعا موسى إن ثم
   فساروا ،)٢(العرب وأقلهم واملوايل الرببر أكثرهم املسلمني من آالف سبعة   فبعثه

 إىل طارق جبل اجلبل فسمي فنزله، بالرب متصل هوجبل منيف و إىل وقصد البحر،
 جبـل  ومسـاه  اجلبـل  هذا على مدينة ببناء أمر البالد )٤(املؤمن عبد ملك وملا ،)٣(اليوم
  .)٦(األول على األلسنة وجرت االسم هذا له يثبت فلم، )٥(الفتح

 ركـب  وملـا . اهلجـرة  مـن  وتسـعني  اثنـتني  سنة رجب   فيه طارق حلول وكان   
)الـنيب  فـرأى  عينـه  غلبتـه  البحـر  طـارق   تقلــدوا قـد  واألنصـار  املهـاجرون  ومعـه  (
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)النيب له فقال القسي، واونكب السيوف  بـالرفق  وأمـره . لشـأنك  تقـدم  ياطارق: (
)الــنيب فــرأى طــارق فنظــر بالعهــد، والوفــاء باملســلمني  دخلــوا قــد وأصــحابه، (
 يشـك  ومل نفسـه  وقويـت  أصـحابه  وبشـر  مستبشراً نومه من فاستيقظ أمامه، األندلس

  .)١(الظفر  
 اخلضــراء اجلزيــرة وفــتح الصــحراء إىل نــزل باجلبــل طــارق أصــحاب تكامــل فلمــا
 حيـدثهم  وكـان  بـاحلوادث  عاملـاً  وكـان  زوج يل كـان  إني: له فقالت، عجوزاً هبا فأصاب
   نأو اهلامـة،  ضـخم  أنـه  نعتـه  مـن  ووصـف  عليـه،  فيغلـب  بلـدهم  يـدخل  أمـري  عن

ــه طــارق فكشــف شــعر؛ عليهــا شــامة اليســرى كتفــه ــإذا ثوب ، ذكــرت كمــا الشــامة ف
 اجلزيــرة وافتــتح الصــحراء إىل اجلبــل مــن ونــزل. معــه ومــن هــو أيضــاً طــارق فاستبشـر 
  .)٢(اجلبل   الذي احلصن وفارق وغريها اخلضراء
 منها فرجع، غزاته   غائباً وكان عليه، ذلك عظم بالده طارق غزو ذريقر بلغ وملا

 اخلـرب  طارقـاً  بلـغ  فلمـا  ،)٣(ألـف  مائـة  بلـغ  يقال مجعاً له فجمع بالده دخل قد طارقو
 لـه  طاقـة  ال مبا األندلس ملك إليه زحف وأنه فتح مبا وخيربه يستمده موسى إىل كتب
 يـدهلم  يوليـان  ومعهـم  ألفـاً  رشـ ع اثين املسلمون فتكامل آالف، خبمسة إليه فبعث. به

 هنـر  علـى  فـالتقوا  جنـده،    رذريـق  فأتـاهم . األخبـار  هلـم  ويتجسـس  البالد عورة على
 واتصـلت ، وتسـعني  اثنـتني  سـنة  رمضـان  مـن  بقيتـا  لليلـتني  )٥(شذونة أعمال من )٤(لكة

 وغريمهـا  قبلـه  كـان  الـذي  )٦(امللك ولدا وميسرته ميمنته على وكان أيام، مثانية احلرب
                                                             

 
 


 


 


  


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 امـتألت  إذا املسـلمني  إن: وقـالوا  لرذريـق،  بغضاً اهلزمية على قوافوات امللوك، أبناء من
 ومـن  رذريق ا وهزم فاهنزموا. )١(لنا امللك وبقي بالدهم إىل عادوا الغنيمة من أيديهم
 فلقيـه  هلـم،  متبعـاً  )٣( إسـتجة  مدينـة  إىل طـارق  وسـار  ،)٢(النهر   رذريق وغرق معه،
 األنـدلس  أهـل  اهنـزم  ثـم  شـديداً،  قتاالً فقاتلوه كثري، خلق املنهزمني من ومعهم أهلها
 جةتإسـ  مدينة وبني بينها عني على طارق ونزل. )٤(مثلها حرباً بعدها املسلمون يلق ومل
  .)٦(اآلن إىل طارق عني فسميت )٥(أميال أربعة

 يظنـون  وكـانوا  الرعـب،  قلـوهبم    ا قـذف  اهلزميتني هباتني القوط مسعت وملا
 هـو  يأكلـهم  أنـه  أومههـم  قـد  طريف وكان، طليطلة إىل فهربوا طريف، فعل يفعل أنه
 من فرغت قد: يوليان له قال األندلس مدائن وأخلوا طلةيلطل دخلوا فلما. )٧(معه ومن
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 إسـتجة  مدينـة  مـن  جيوشـه  ففـرق . )١(يطلـة لط إىل أنـت  وسـر  جيوشك ففرق األندلس
 إىل وجيشـاً  ،)٤(مالقـة  إىل وجيشـاً ، )٣(غرناطـة  إىل وجيشاً، )٢(قرطبة إىل جيشاً وبعث
ان وسار، )٥(تدمري يريد طليطلة، فأمـا اجلـيش الـذي سـار     )٦(هو ومعظم اجليش إىل جي 
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  .)١(لكوهوم البلد منها فدخلوا سورها   ثغرة على راعٍ دهلم فإهنم قرطبة إىل
 وكـان  مسيـت،  وبـه  تـدمري  وامسـه  صـاحبها،  فلقـيهم  تـدمري  قصـدوا  الـذين  وأما
 مـن  فقتـل  اهنـزم  ثـم  شـديداً  قتـاالً  فقاتلـهم  كثيـف،  جيش معه وكان أرويولة، امسها
 ،)٢(هـا علي املسـلمني  صـاحل  ثـم  السالح فلبسن النساء تدمري فأمر كثري، خلق أصحابه
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  .)١(البالد من إليه قصدوا ما اجليوش سائر وفتح
 مــن رجــاالً معهــم وتــرك اليهــود إليهــا ضــم فارغــة طليطلــة رأى فلمــا طــارق وأمــا
 إىل طـارق  بفـج  فسمي فيه فج من اجلبل فقطع )٢(احلجارة وادي إىل هو وسار أصحابه
 مائــدة وجــد اوفيهــ ،)٣(املائــدة مدينــة تســمى اجلبــل خلــف مدينــة إىل وانتــهى. اليــوم

 مكللـة  منها وأرجلها حافاهتا خضر زبرجد من وهي السالم، عليه داود، بن سليمان
 إىل مضى ثم. )٤(رجال وستون ثالمثائة هلا وكان ذلك، وغري والياقوت واملرجان باللؤلؤ
  .وتسعني ثالث سنة   طليطلة إىل ورجع منها فغنم )٥(ماية مدينة
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 وانصـرف  )٢(سـرتقة إ مدينـة  إىل انتـهى  حتـى  هافخرق )١(جليقية أرض اقتحم: وقيل
 املـدن  تلـك  فـتح  مـن  فـراغهم  بعـد  إستجة من وجهها اليت جيوشه ووافته طليطلة إىل
  .)٣(إليها رهمسي اليت

 كـثري،  مجـع    وتسـعني  ثـالث  سـنة  رمضـان    األنـدلس  نصـري  بن موسى ودخل
 قيـل  اخلضراء اجلزيرة ونزل األندلس إىل عرب فلما فحسده، طارق صنعه ما بلغه قد وكان
 طريقـه  نمـ  اشـرف  طريق على ندلك حنن: األدالء له فقال فأبى، طارق، طريق تسلك: له

  .)٤(غمه قد وكان بذلك، فسر عظيم، بفتح يوليان ووعده بعد، تفتح مل ومدائن
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، )٢(قرمونـة  مدينـة  إىل سـار  ثـم ، عنوة فافتتحها )١(السليم ابن مدينة إىل به فساروا
 املنهزمني احلال على فأتوهم، وخاصته يوليان إليها فقدم، األندلس مدن أحصن وهي
ــأدخلوهم الســالح معهــم ــيهم موســى فأرســل مدينتــهم، ف ــيال، هلــم ففتحوهــا اخليــل إل  ل
 مــدائن أعظــم مــن وهــي، إشــبيلية إىل موســى ســار ثــم ،)٣(وملكوهــا املســلمون فدخلــها
 موســى فأنزهلــا هبــا، مــن وهــرب وفتحهــا أشــهراً فحصــرها آثــاراً، وأعزهــا بنيانــاً األنــدلس
 قتـاالً  فقـاتلوه  إليـه  خرجـوا  أهلـها  كان وقد ،فحصرها  )٥( ماردة مدينة إىل وسار، )٤(اليهود

 أصـبحوا  فلمـا  الكفـار،  يـرهم  فلـم  الصـخر،  مقـاطع    لـيال  موسـى  هلـم  فكمن شديداً،
 وأحـدقوا  الكمـني  مـن  علـيهم  فخرجـوا  عـادهتم  علـى  املسـلمني  إىل فخرجوا إليهم زحف
 املدينــة، فـدخل ، منــهم جنـا  مــن وجنـا  ذريعــاً قـتال  وقتلــوهم البلـد  وبــني بينـهم  وحــالوا هبـم 

ــت ــة إلــيهم وزحــف وقاتلــهم، شــهراً،أ هبــا فحصــرهم حصــينة، وكان ــوا عملــها بدباب  ونقب
 إىل الشــهداء بــرج فســمي الــربج، عنــد فقتلــوهم املســلمني، علــى أهلــها فخــرج ســورها،
 مجيـع  أن علـى ، صـلحاً  الفطـر  يـوم  وتسـعني  أربـع  ةسـن  رمضـان  آخـر  افتتحهـا  ثـم  اليوم،
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ــوال ــوال الكمـــني يـــوم القتلـــى أمـ ــاربني وأمـ ــوال جليقيـــة إىل اهلـ ــائس وأمـ ــايوحل الكنـ  هـ
  .)١(للمسلمني
 رفســي املســلمني، مــن هبــا مــن فقتلــوا وقصــدوها اجتمعــوا إشــبيلية أهــل إن ثــم
 أهلـها  مـن  هبـا  مـن  وقتـل  عنـوة  وملكها فحصرها جبيش )٢(العزيز عبد ابنه إليها موسى
  .)٥(إشبيلية إىل وعاد فملكها )٤(وباجة )٣(لبلة إىل عنها وسار

 فلقيـه  طـارق  إليـه  فخـرج  طليطلـة،  يريـد  لشـوا    مـاردة  مدينـة  من موسى وسار
 مــن كــان مــا علــى ووخبــه رأســه علــى بالســوط موســى فضــربه إليــه نــزل أبصــره فلمــا
 وقد هبا فأتاه أيضاً، واملائدة غنم ما منه فطلب طليطلة، مدينة إىل به سار ثم، خالفه
 فعمــل وجــدهتا، كــذلك يل، علــم ال: فقــال عنــها فســأله أرجلــها، مــن رجــال انتــزع
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  .)١(ذهب من عوضها
 إىل فانتــهى الفــرنج بــالد   وأوغــل فافتتحهـا  ومدائنــها )٢(سرقســطة إىل موســى وسـار 

 يـابين : بـالنقر  تـوب مك فيـه  قائمـاً  صـنماً  فيها فأصاب آثار، ذات سهلة وأرض كبرية مفازة
 ترجعـون  أنكـم  أخربتكم ؟ترجعون ماذا إىل سألتم وإن، فارجعوا منتهاكم هاهنا إمساعيل

  . )٣(فرجع فعلتم وقد بعض، أعناق بعضكم يضرب حتى بينكم فيما اإلختالف إىل
 فساءه إليه، والقفول األندلس عن باخلروج يأمره ذلك أثناء   الوليد رسول ووافاه
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 ويهـدم  ويسـيب  يقتـل  الصـنم  ناحية غري   العدو بالد يقصد وهو ولالرس ومطل ذلك
   وهـو ، )٢(األخضـر  البحـر  علـى  )١(بالي صخرة بلغ حتى النواقيس ويكسر الكنائس

 وكـان  وأخرجه، بغلته بعنان ذخوأ يستحثه للوليد آخر رسول عليه فقدم وظهور، قوة
 ووافـاه  موسـى،  بفـج  املعـروف  الفـج  علـى  وخـرج ، جبليقية )٣(كلُ مبدينة الرسول موافاة
  .)٤(مجيعاً ومضيا معه األعلى الثغر من طارق

 إىل البحـر  عـرب  فلمـا ، موسـى  بـن  العزيـز  عبـد  ابنـه  األندلس على موسى واستخلف
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 إفريقيـة  علـى  واسـتخلف  امللك، عبد ابنه واالمها وما طنجة وعلى عليها استخلف سبتة
 األنـدلس  مـن  غنمت اليت األموال ومحل امالش إىل وسار، ا عبد الكبري ابنه وأعماهلا
 نفــيس ومـن  وأعيــاهنم القـوط  ملــوك بنـات  مــن بكـر  ألــف ثالثـون  ومعــه واملائـدة  والـذخائر 
 واسـتخلف  امللـك،  عبـد  بـن  الوليـد  مات وقد الشام، فورد حيصى، ال ما واألمتعة اجلوهر
 أعمالـه  مجيـع  عـن  فعزلـه ، نصري بن موسى عن منحرفاً وكان، )١(امللك عبد بن سليمان
  .)٢(معونته   العرب يسأل أن احتاج حتى وأغرمه وحبسه وأقصاه

 فـتح  الـذي  هـو  أنه وادعى إليه كتب قد وكان، حي والوليد الشام قدم إنه: وقيل
 املائـدة،  وعـرض  معـه  مـا  عليـه  عـرض  عنده حضر فلما املائدة، خرب وأخربه األندلس

 عــن سـله : للوليـد  طـارق  فقـال . موسـى  فكذبـه . غنمتـها  أنـا : طـارق  فقـال  طـارق،  ومعـه 
 هلذا أخفاها أنه وذكر طارق فأظهرها علم، عنده يكن فلم عنها فسأله. املعدومة رجلها
 أرسـل  حتـى  وضـربه  حبسـه  كـان  ألنه هذا فعل وإمنا طارق صدق الوليد فعلم. السبب
  .)٣(حيبسه مل وقيل فأخرجه، الوليد

 منـهم  ملـك  ويل إذا بيـت  هممملكتـ    كـان  األنـدلس  بالد الروم دخلت وملا: قالوا
 فــتح أراد رذريــق ملــك فلمــا كفعلــهم، فعلــوا القــوط ملكــت فلمــا قفــال، عليــه أقفــل
 البيـت    فـرأى  األقفال وفتح منهم يقبل فلم ذلك عن البالد أهل أكابر فنهاه األقفال
 هـذا  فـتح  إذا: كتـاب  وفيـه  شـهب،  خيـول  علـى  احلمـر  العمـائم  وعلـيهم  العـرب  صور
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  .)١(السنة تلك األندلس ففتحت. البلد هذا القوم ءهؤال دخل البيت
ــذكر األنــدلس، فــتح   كــاف القــدر فهــذا  أوقــات عنــه األنــدلس أخبــار بــاقي ون
  .تعاىل ا شاء إن شرطنا ما على حدوثها
  

 
 )٣(صـــقلية جزيـــرة عـــدا مـــا اجلزائـــر أكـــرب مـــن وهـــي الـــروم، حبـــر   اجلزيـــرة هــذه 

 عسـكره  مـن  طائفـة  رسي األندلس بالد موسى فتح وملا الفواكه، كثرية وهي ،)٤(وأقريطش
 مـن  هلـم  مـا  إىل النصارى وعمد فدخلوها، وتسعني اثنتني سنة اجلزيرة هذه إىل البحر  
 للبيعـة  بنـوه  سـقف    أمواهلم وجعلوا هلم الذي ءاملينا   اجلميع فألقوا وفضة ذهب آنية

 يوصــف، وال حيــد ال مــا فيهــا املســلمون وغــنم األول، الســقف حتــت هلــم الــيت العظمــى
 شـيء    رجلـه  فعلقـت  ءاملينـا    اغتسـل  املسلمني من رجال أن فاتفق. )٥(الغلول وأكثروا

 مـن  رجـل  دخـل  ثـم  فيـه،  مـا  مجيـع  املسـلمون  أخـذ و فضـة،  مـن  صـفحة  فـإذا  فأخرجـه 
 وانكسـر  السـقف    ووقع هفأخطأ بسهم فرماه محام إىل فنظر الكنيسة تلك إىل املسلمني

 بعضـهم  فكـان  غلـوالً،  املسـلمون  وازداد اجلميع، وأخذوا الدنانري من شيء منه فنزل لوح
 خـرج  فـإذا  الطريـق،    ويلقيهـا  عليها وخييط دنانري فيمأله جوفها   ما ويرمي اهلرة يذبح
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   .ذهباً وميأله اجلفن على سيفه قائم يضع وكان أخذها،
 آخــرهم، عــن فغرقــوا غـرقهم،  اللــهم: يقــول ئالقــا مسعـوا  البحــر   ركبــوا فلمـا 
  .)١(أوساطهم على والدنانري الغرقى أكثر فوجدوا
 عبيـدة  أبـي  بـن  حبيـب  بـن  الـرمحن  عبـد  غزاهـا  ومائـة  وثالثني مخس سنة و 
 وبقيـت  منـهم  فأخـذت  ،)٣( اجلزية على صاحلوه ثم ذريعاً قتال هبا من فقتل )٢(الفهري
  .لروما فعمرها أحد، بعده يغزها ومل

 ،)٤(العلـوي  القـائم  بـن  املنصـور  إليهـا  أخـرج  وثالمثائة وعشرين ثالث سنة كانت فلما
ــة، صــاحب ــة مــن أســطوالً إفريقي ــوة فمــروا )٥(املهدي ــوا املدينــة ففتحــوا )٦(جبن  بأهــل وأوقع
  .)٧(مافيها وغنموا جنوة وأخربوا كثرية مراكب وأحرقوا فيها وسبوا سردانية
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   صـاحبها  وكان ،)٢(دانية من )١(العامري جماهد اغزاه وأربعمائة ست سنة و 
 فسـمع  والذريـة،  النسـاء  وسـبى  فـأكثر  وقتـل  ففتحهـا  مركبـاً،  وعشـرين  مائـة    البحر
 واهنزم فاقتتلوا، عظيم مجع   الكبري الرب من إليه وساروا فجمعوا الروم ملوك بذلك

. دجماه أخو أسرو )٣(مراكبهم بعض وأخذت سردانية، جزيرة من وأخرجوا املسلمون
  .)٤(ذلك بعد تغز ومل دانية إىل بقي مبن ورجع، جماهد بن علي وابنه. دجماه

                                                             





  

 








 
 














 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .جيب كما تعرف مل تفرقت وإذا لقلتها، هاهنا أخبارها مجيع ذكرنا وإمنا
  

 
 
 فسـار  رقطـا  مواله على نصري بن موسى غضب السنة هذه و : )١(جعفر أبو قال

 موسـى  وعـرب  موسـى،  بـن  ا عبـد  ابنه إفريقية على واستخلف منها، رجب   إليه
 إىل رهوســـي عــذره  وقبــل  عنـــه فرضــي  وترضــاه،  فتلقـــاه آالف، عشــرة    طــارق  إىل

 ففتحهـا  يومـاً،  عشـرين  على قرطبة من وهي األندلس، بالد عظام من وهي طليطلة،
 واجلـوهر،  الـذهب  مـن  فيهـا  ومـا  لسـالم، ا عليـه  داود، بـن  سـليمان  مائدة فها وأصاب
٢(به أعلم وا(.  

 األنـدلس  فـتح  مـن  وتسـعني  اثنـتني  سـنة    ذكـرت  وقـد ، هـذا  على يزد مل: قلت
 أبـا  أن إال إعادتـه؛  إىل حاجـة  فـال  كفايـة  فيـه  مـا  طارق إىل نصري بن موسى ودخول
، ليطلـة ط مدينـة  ففـتح  باألنـدلس  وهـو  طارقـاً  رسـي  الـذي  هـو  موسى أن ذكر قد جعفر
  .ذكره تقدم ما توارخيهم   األندلس أهل ذكره والذي
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 إىل عـوده  عنـد  ذكرنـا،  كمـا  األنـدلس،  علـى  اسـتعمله  أبـاه  أن قتلـه  سبب وكان
 يه،أب بعد بقت مدائن إمارته   وافتتح ثغورها، ومحى أمورها وسدد فضبطها الشام،
 علـى  فحملتـه  عليـه  وغلبـت  عنده فحظيت، )١(رذريق امرأة وتزوج فاضال، خرياً وكان
. رذريـق  لزوجهـا  يفعـل  كـان  كما عليه دخلوا إذا له بالسجود ورعيته أصحابه يأخذ أن
 الـذي  لسـه  قصري باب ففتح أمر حتى به تزل فلم. ديننا   ليس ذلك إن: هلا فقال
 فرضـيت  كـالراكع،  فيصـرب  رأسـه  طأطـأ  منـه  دخـل  اإذ أحدهم فكان فيه، جيلس كان
 تاجـاً  لـك  أعمـل  أن وبقـي  بامللوك حلقت اآلن: له فقالت عندها، كالسجود فصار به،
 للمسلمني ذلك فشفانك. فعل حتى به تزل فلم فأبى، واللؤلؤ، الذهب من عندي مما

 إن: وقيـل  .)٢(وتسـعني  سبع سنة آخر   فتقلوه عليه فثاروا للباب وفطنوا تنصر، فقيل
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، نصـري  بن موسى والده على سخطه عند قتله   اجلند إىل بعث امللك عبد بن سليمان
ــرأ وقــد الصــبح فصــلى احملــراب   وهــو عليــه فــدخلوا  فضــربوه الواقعــة وســورة الفاحتــة ق
 أبيـه،  علـى  سـليمان  فعرضـه  سـليمان،  إىل روهفسـي  رأسـه  وأخذوا واحدة ضربة بالسيوف
 مـن  يعـدوهنا  وكانوا. قواماً صواماً وا قتلتموه قدو الشهادة له يئاًهن: وقال للمصيبة فتجلد
  .)١(آخرها   وتسعني مثان سنة الرواية هذه على قتله وكان. سليمان تزالّ
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 عليهـا  واليـاً  فأقـام  ،)١(الثقفـي  الـرمحن  عبـد  بن احلر األندلس وىل سليمان إن ثم
 عبـد  قتـل  مـن  ذكره أردنا ما آخر هذا، فعزله )٢(العزيز عبد بن عمر استخلف أن إىل

  .االختصار سبيل على العزيز
 مـع  مكـة  بطريـق  موتـه  وكـان  األنـدلس،  فـتح  الـذي  نصـري  بـن  موسـى  مات وفيها
  .)٣(امللك عبد بن سليمان
  

 
 )٤(خمـزوم  بـين  مـوىل  ا عبـد  بـن  إمساعيل العزيز عبد بن عمر استعمل وفيها

 رأى قـد  وكـان  األنـدلس،  علـى  )٥(اخلوالني مالك بن السمح واستعمل إفريقية، على
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  .فاستعمله امللك عبد بن الوليد عند وديانةً أمانةً منه
  

 
 
   الفــرنج بلـد  األنــدلس عامـل  )١(الكلــيب سـحيم  بــن نبسـة ع غــزا السـنة  هـذه   
 وعلـى ، أعماهلـا  نصـف  علـى  فصـاحلوه  أهلـها،  صـر وح )٢(قرقسونة مدينة ونازل، كثري

 ويلتزمــوا، اجلزيــة يعطــوا وأن، وأســالهبم املســلمني أســرى مــن املدينــة   مــا مجيــع
 عنبسـة  عنـهم  فعاد، ساملوه من ساملةمو املسلمون حاربه من حماربة من الذمة بأحكام
 وملـا  شـهر، أ وأربعـة  سـنني  أربـع  واليتـه  وكانت أيضاً، ومائة سبع سنة شعبان   وتو 
 سـنة  القعدة ذي   )١( الكليب سلمة بن حييى )٣(صفوان بن بشر عليهم استعمل مات
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  .)٢(أيضاً سبع
  

  

 
 رجـع  ثـم  كثرياً شيئاً فغنم صقلية جزيرة إفريقية عامل صفوان بن بشر غزا وفيها

 عبـد  بـن  عبيـدة  هبعـد  هشام فاستعمل ،)٣(سنتها من هبا وتو  القريوان إىل غزاته من
 األنـدلس  عن الكليب سلمة بن حييى عبيدة فعزل ،)٤(السلمي األغر أبي بن الرمحن
 عشـر  سـنة  األول ربيـع    األنـدلس  فقـدم  األشـجعي،  األحوص بن حذيفة واستعمل
  .)٥(يماخلثع سعةل أبي بن عثمان ووليها عزل، ثم هرشأ ستة عليها والياً فبقي ومائة،
  

 
 األندلس عن سعةل بن عثمان إفريقية، عامل الرمحن، عبد بن عبيدة عزل وفيها
 ومائـة،  عشـرة  إحـدى  سنة رماحمل   وقدمها الكناني، عبيد بن اهليثم بعده واستعمل
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  .)١(أشهر عشرة واليته فكانت السنة، من احلجة ذي   وتو 
  

 
 عبـد  بـن  حممـد  أمريهم اهليثم موت بعد أنفسهم على ألندلسا أهل استعمل وفيها

  .)٣(الغافقي ا عبد بن الرمحن عبد بعده وويل ،)٢(شهرين فبقي األشجعي، امللك
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١ 
 ا عبـد  بن الرمحن عبد غزا  - ومائة عشرة ثالث سنة وهي - السنة هذه  
 عبد بن هشام وكان السلمي، الرمحن عبد بن عبيدة قبل من األندلس أمري الغافقي
، إفريقيـة  قدم فلما ومائة، عشر سنة واألندلس إفريقية على عبيدة استعمل قد امللك
 الشتاء عليه هجم حتى هناك وأقام، ليةقبص غازياً )٢(احلريثي احلارث بن رياملستن رأى
 لـه  عقوبـة  عبيـدة  فحبسـه ، مركبـه    املسـتنرب  وسـلم  معـه  مـن  فغـرق ، راجعاً قفل ثم

  .)٣(بالقريوان رهوشه وجلده
 وأوغـل  إفرجنـة  فغـزا  ا، عبد بن الرمحن عبد األندلس على استعمل عبيدة إن ثم

 والياقوت بالدر مفصصة ذهب من رجل أصاب فيما وكان كثرية، غنائم وغنم أرضهم  
 فكتـب  شـديداً،  غضـباً  فغضـب  عبيـدة،  ذلـك  فبلـغ . النـاس    وقسمها فكسرها والزمرد،

 لو واألرض السموات فإن بعد أما: صاحلاً رجال وكان الرمحن، عبد فأجابه يتهدده، إليه
: وقيل السنة، هذه الفرنج ببالد غازياً خرج ثم. خمرجاً منها للمتقني ا جلعل رتقاً كانتا
   .)٤(شهداء معه ومن هو فقتل ح،الصحي وهو عشرة، أربع سنة
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 والـدواب  ولعبيد واإلماء اهلدايا من ومعه الشام إىل إفريقية من سار عبيدة إن ثم
 اسـتعمل  قد وكان، وعزله ذلك إىل فأجابه هشاماً، فىعواست كثري، شيء ذلك وغري
  .)١(قطن بن امللك عبد الرمحن عبد قتل بعد األندلس على

 
  .)٢( ساملاً دوعا البشكنس أرض األندلس عامل قطن بن امللك عبد غزا وفيها

  

 
ــا ــن ا عبــد اســتعمل وفيه ــن عطيــة )٣(احلبحــاب ب  علــى )٤(القيســي احلجــاج ب
 وكان، قطن بن امللك عبد وعزل السنة هذه من شوال   ووليها إليها فسار األندلس،

 عبيدا ويل بل: وقيل، وغريمها )٥(والبتة جليقية افتتح الذي وهو غزاة، سنة كل له
  .أصح وهذا هناك، أخباره وسرتد عشرة، سبع سنة ةإفريقي احلبحاب بنا
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 بـن  ا عبيـد  سواألنـدل  ةإفريقيـ  علـى  امللـك  عبـد  بـن  هشـام  اسـتعمل  السنة هذه  
 إىل روسـا  ولـده  عليهـا  فاسـتخلف  مصـر،  علـى  واليـاً  وكـان  إليهـا،  باملسـري  وأمره احلبحاب
 ابنــه  طنجــة  علــى  واســتعمل ، احلجــاج  بــن عقبــة  األنــدلس  علــى  تعملســ وا إفريقيــة،
 السوس فبلغ، املغرب إىل غازياً نافع بن عقبة بن عبيدة أبي بن حبيب وبعث إمساعيل،
 أمـراً  والسـيب  الغنائم من وأصاب عليه، ظهر إال أحد يقاتله فلم نالسودا وأرض األقصى
 واحـدة  لكل ليس الرببر من جاريتني السيب   وأصاب رعباً، منه املغرب فملئ عظيماً،
 زيـرة ج إىل عشـرة  سـبع  سـنة  البحـر    جيشـاً  روسـي . سـاملاً  ورجع واحد، ثدي غري منهما
 ســنة صـقلية  جزيـرة  إىل غازبــاً رهسـي  ثـم . دواوعــا وغنمـوا  وهنبـوا  منــها ففتحـوا  ردانية،سـ ال

 عبـد  وجـه  بأرضـها  نـزل  فلمـا ، حبيـب  بـن  الـرمحن  عبـد  ابنـه  ومعه ومائة وعشرين اثنتني
 مثلـه،  يـر  مل ظفـراً  فظفـر ، الـرمحن  عبـد  هزمـه  إال أحـد  يلقـه  فلـم  اخليـل  على الرمحن
ــى ــزل حت ــى ن ــة عل ــن وهــي ،)١(سرقوســة مدين ــدن أعظــم م ــاتلوه صــقلية، م ــزمهم فق  فه

 أن إىل بصقلية املقام على حبيب وعزم، أبيه إىل وعاد، اجلزية على فصاحلوه، وحصرهم
  .)٢(إفريقية إىل تدعيهسي احلبحاب ابن كتاب فأتاه مجيعاً، ميلكها

 بـن  عمـر  معـه  وجعـل  إمساعيـل  ابنـه  طنجة على استعمل أنه ذلك سبب وكان
 أهنـم  وزعـم  الرببـر،  ميمسـل  خيمـس  أن وأراد وتعـدى  السرية فأساء، املرادي ا عبد
 حبيـب  مبسـري  الرببـر  مسع فلما ،)٣(قبله أحد يرتكبه مل شيء وذلك للمسلمني،  ء
 احلبحــاب ابــن علــى الصــلح ونقضــوا طمعــوا بالعســاكر صــقلية إىل عبيــدة أبــي بــنا

 الرببـر  مـن  بطنجـة  مـن  وقـدم ، الـبالء  وعظـم  وكافرهـا،  لمهاسـ م بأسرها عليه وتداعت
ــ ســقاءال )٤(ميســرة أنفســهم علــى ــد مث ــاً وكــان -)٥(وريغامل  -)١(وســقاء صــفرياً خارجي
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 ميسـرة  وبـايعوا  طنجة على واستولوا فقتلوه ا عبد بن عمر فقاتلهم طنجة، وقصدوا
  .طنجة بنواحي أمره وقوي الرببر من مجعه وكثر املؤمنني بأمري وخوطب باخلالفة

 ابــن فأرســل، )٢(اخلــوارج مقالــة فــأظهروا بإفريقيــة مجاعــة الوقــت ذلــك   وظهــر
 قد كان أمره ألن اءقالس ميسرة لقتال إليه يتسدعيه بصقلية وهو حبيب إىل احلبحاب
  .إفريقية إىل فعاد عظم،

 وصـل  فلمـا  ميسـرة،  إىل جيش   حبيب بن خالد رسي قد احلبحاب ابن وكان
 واقتتلـوا  طنجـة  بنـواحي  وميسـرة  خالـد  والتقـى  أثـره،    رهسـي  عبيدة أبي بن حبيب
 وكـانوا ، سـريته  الرببـر  فـأنكرت  طنجـة،  إىل ميسـرة  وعاد مبثله، يسمع مل شديداً قتاالً
 بـن  خالـد  التقـى  ثـم  ،)٣(الزنـاتي  محيـد  بن خالد أمرهم وولوا فقتلوه باخلالفة، بايعوه
 قتـال  بينـهم  وكـان ، هشـام  وعسـكر  العـرب  ومعـه  حبيـب  بـن  خبالـد  الرببر ومعه محيد

 بـن  خالـد  وكـره ، فـاهنزموا  الرببـر  مـن  كمـني  علـيهم  وظهر، العرب فيه صربت يددش
  .)٤(عهميمج فقتلوا معه فصربوا الرببر من يهزم أن حبيب

 وانتقضت األشراف، غزوة فسميت وفرساهنا، العرب محاة الوقعة هذه   وقتل
 احلجـاج  بـن  عقبـة  بـأمريهم  فثـاروا  اخلـرب  األنـدلس  أهل وبلغ الناس، أمر وخرج البالد
 اخلـرب  وبلـغ  احلبحـاب،  ابـن  علـى  األمـور  فاختلطت قطن، بن امللك عبد وولوا فعزلوه
 أوهلـم  يكـون  جيشـاً  روأسـي  غضـبة  للعـرب  ألغضـنب : فقـال  امللـك،  عبـد  بن هشام إىل

   إليـه  فسـار  باحلضـور،  يـأمره  احلبحـاب  ابـن  إىل كتـب  ثـم  عنـدي؛  وآخـرهم  عندهم
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ــالث ســنة مجــادى ــة، وعشــرين ث ــوم عوضــه هشــام واســتعمل ومائ ــن كلث ــاض ب  عي
 باملسـري  طريقـه  علـى  اليت البالد سائر إىل وكتب كثيفاً، جيشاً معه روسي )١(يالقشري
 أهلـها  ولقـي  القـريوان  إىل فوصـل  ،)٢(بشر بن بلج مقدمته وعلى إفريقية فوصل معه،
 أهلـها  فكتـب  منـازهلم،    معـه  الـذي  العسكر ينزل أن وأراد عليهم، والتكبري باجلفاء
ــي بــن حبيــب إىل ــ وهــو عبيــدة، أب  بلجــاً إليــه يشــكون الرببــر، مواقــف )٣(انبتلمس

 عـن  فارحـل  وكيـت  كيـت  فعـل  بلجـاً  إن: له يقول كلثوم إىل حبيب فكتب وكلثوماً،
  .إليك اخليل أعنة رددنا وإال البلد

 وسـبه  حببيـب  فاسـتخف  بشـر،  بن بلج مقدمته وعلى حبيب إىل وسار كلثوم فاعتذر
 مـن  الرببـر  إلـيهم  وتقـدم  الرببـر،  لاقتـ  علـى  واجتمعـوا  اصطلحوا ثم منازعة بينهما وجرى
 وتقدم منه، يقبلوا فلم للخيالة، واخليالة للرجالة الرجالة اجعلوا: حبيب هلم فقال طنجة،
 ونشـب  ذلـك  الناس ووهن منهزماً، كلثوم فعاد فهزموه، الرببر رجالة فقاتله باخليل، كلثوم
 فقتـل  علـيهم،  الرببـر  ثـر وك القتـال  واشـتد  رجالتـها  وثبتـت  الرببر خيالة وانكشفت القتال،
  . وتفرقوا العرب واهنزمت العرب، ووجوه عبيدة أبي بن وحبيب عياض بن كلثوم

 حبيـب  بـن  الـرمحن  دوعبـ  بشـر  بـن  بلج ومعهم األندلس إىل الشام أهل فمضى
  .القريوان إىل بعضهم وعاد عبيدة، أبي بنا

 الفـزاري  أيـوب  بـن  عكاشـة  له يقال إنسان ظهر الوقعة هبذه العرب ضعفت فلما
 القـريوان  مـن  جـيش  إليـه  فسـار  ،)٥(الصـفرية  اخلـوارج  رأي علـى  وهـو  ،)٤(قابس مبدينة
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 عكاشـة  فـاهنزم  آخر عسكر إليه فخرج القريوان، عسكر فاهنزم شديداً، قتاالً فاقتتلوا
  .)١(الرمل ببالد عكاشة وحلق أصحابه، من كثري وقتل شديد قتال بعد

 بـن  حنظلـة  إفريقيـة  علـى  أمـرياً  بعـث  ومكلثـ  قتـل  امللـك  عبـد  بـن  هشام بلغ فلما
ــيب صــفوان  ميكــث فلــم ومائــة، وعشــرين أربــع ســنة اآلخــر ربيــع   فوصــلها، )٢(الكل
 الرببـر،  مـن  عظـيم  مجـع    اخلـارجي  عكاشـة  إليـه  زحـف  حتـى  يسـرياً  إال بالقريوان
 ثــم اهلــواري يزيــد بــن الواحــد عبــد وأعانــه بثــأره ليأخــذ حشــدهم اهنــزم حــني وكــان

 فلمـا  جهـتني،  مـن  القـريوان  ليقصـدوا  وافرتقـا  كـثري  عـدد    صفرياً، كانو، املدغمي
 وقتل عكاشة واهنزم شديداً، قتاالً واقتتلوا مفرداً ولقيه حنظلة إليه خرج عكاشة قرب
 روسي الواحد، عبد من عليها خوفاً القريوان إىل حنظلة وعاد حيصى، ال ما الرببر من
 شــعرياً جيــدوا مل قــاربوه فلمــا إليــه، فســاروا فــاً،أل أربعــون عــدهتم كثيفــاً جيشــاً إليــه

 وعـادوا  الواحـد  عبد من فاهنزموا الغد من لقوه ثم حنطةً، فأطعموها دواهبم يطعمونه
  .)٣(احلنطة بسبب دواهبم وهلكت القريوان، إىل

 الواحـد  عبـد  وسـار  فـرس،  ألـف  عشـرون  منهم هلك قد وإذا نظروا وصلوها فلما
 ثالمثائـة  معـه  اجتمـع  وقـد  باألصنام، يعرف مبوضع القريوان من أميال ثالثة على فنزل
 فكثــر واملــال، الســالح فــيهم وفــرق بــالقريوان مــن كــل حنظلــة فحشــد مقاتــل، ألــف

 واصـطفوا  القـريوان  من حنظلة إليهم خرج الواحد عبد من اخلوارج دنا فلما مجعة،
 ويـذكروهنم  اخلـوارج  وقتـال  اجلهاد على حيثوهنم القريوان أهل   العلماء وقام للقتال،

 فكسـر  القتـل،  مـن  وبالرجـال  االسـرتقاق  مـن  اءبنـ وباأل السـيب  مـن  بالنسـاء  يفعلونـه  ما
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 علـى  ومحلوا الناس فحمي حيرضنهم، اؤهمسن إليهم وخرج وفهم،يس أجفان الناس
ــة اخلــوارج ــت واحــدة محل ــبعض، بعضــهم وثب ــزام فاشــتد ل ــر الل  وصــرب الزحــام وكث
 الرببـر    القتـل  وكثـر ، العـرب  ونصـر  والرببـر  اخلوارج زمه تعاىل ا إن ثم الفريقان،
 رأسه محل حتى قتل قد الواحد عبد أن يعلموا ومل يقتلون، )١(جلوالء إىل وتبعوهم

  .سجداً  الناس فخر حنظلة، إىل
 القتلـى،  بإحصـاء  أمـر  حنظلـة  فـإن  القتلة، هذه من أكثر باملغرب يقتل مل: فقيل

 ومثـانني  ألـف  مائـة  القتلـى  عدة فكانت بالقصب، معدوه حتى ذلك عن الناس فعجز
 وكتـب  فقتلـه،  حنظلـة  إىل ومحـل  آخر مبكان أخرى طائفة مع عكاشة أسر ثم ألفاً،
 إىل غـزوة  مـا : يقـول  )٢(سـعد  بـن  الليث وكان بالفتح، امللك عبد بن هشام إىل حنظلة
  .)٣(باألصنام العرب غزوة من بدر غزوة بعد أشد اآلن

  

 
و  هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشريي الذي كان هشام بعثه   أهل : قال

  . )٤(الشام إىل إفريقية حيث وقعت فتنة الرببر
 
 
 بـه  ثـار  بـل : فقيـل  ،األنـدلس  أمـري  السـلويل  احلجـاج  بن عقبة تو  السنة هذه  
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 وكانـت ، الثانيـة  واليتـه  وهي، )١(قطن بن امللك عبد بعده وولوا فخلعوه األندلس أهل
 سـبع  سـنة  ذكرنـاه  مـا  بإفريقية فعلت قد الرببر وكانت، السنة هذه من صفر   واليته
 األمر معه من وعلى عليه ضاق حتى العبسي بشر بن بلج حصروا وقد، ومائة عشرة
 يطلـب  قطـن  بـن  امللك عبد إىل فأرسل، السنة هذه إىل صابرون همو احلصر، واشتد
 عليـه  أنـزل  مـا  وذكـر  األندلس، إىل معه ومن هو فيها جيوز مراكب إليه يرسل أن منه
 ووعــدهم األنــدلس إدخــاهلم مــن امللــك عبــد عفــامتن. دواهبــم أكلــوا وأهنــم الشــدة مــن

  .)٢(يفعل فلم، إليهم املدد بإرسال
 ،معـه  ومـن  بلـج  إدخـال  إىل امللـك  عبد طرضفا، باألندلس تقوي الرببر أن فاتفق

 أخـاف : فقـال  ذلـك،  مـن  فخوفـوه  بلج جواز   أصحابه استشار امللك عبد إن: وقيل
ــؤمنني أمــري ــدي، أهلكــت: يقــول أن امل ــيهم وشــرط أجــازهمف جن  ســنة يقيمــوا أن عل

  .وأجازهم رهائنهم وأخذ ذلك، إىل فأجابوه إفريقية، إىل ويرجعوا
 لشدة والعري. والفقر. احلال سوء من هبم ما واملسلمون هو رأى إليه والصو فلما
 فقـاتلوهم  بشـدونة  الرببر من مجعاً وقصدوا إليهم، وأحسنوا فكسوهم عليهم، احلصار
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 أصحاب أحوال فصلحت وسالحهم، ودواهبم ماهلم وغنموا فأهلكوهم بالرببر فظفروا
  .يركبوهنا دواب هلم وصار بلج

ــن لــبلج وقــال قرطبــة إىل قطــن بــن كامللــ عبــد ورجــع  مــن ليخرجــوا معــه وم
ــدلس، ــك، إىل فأجــابوه األن ــوا ذل ــه فطلب ــا يســريون بمراكــ من ــرة غــري مــن فيه  اجلزي
 مراكـب  يل لـيس : وقـال  امللـك  عبد فامتنع. حصروهم الذين الرببر يلقوا لئال اخلضراء

 فيهـا  هـم  الـيت  اجلهة نقصد وال الرببر إىل نتعرض نرجع ال إننا: فقالوا. اجلزيرة   إال
ــا أن خنــاف ألننــا ــأحل. بالدهــم   يقتلون ــك رأوا فلمــا العــود،   علــيهم ف ــاروا ذل ــه ث  ب

  .السنة هذه من القعدة ذي أوائل وذلك القصر، من وأخرجوه به فظفروا وقاتلوه،
 داره من فأخرجه امللك، عبد بقتل أصحابه عليه أشار امللك بعبد بلج ظفر فلما
 تسـعني  امللـك  عبـد  رمـ ع وكـان  ،)١(األندلس وويل وصلبه، فقتله سنة لكرب فرخ وكأنه
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 هرهبما وكان بسرقسطة، واآلخر مباردة أحدمها فلحق، وأمية قطن ابناه وهرب سنة،
  .تعاىل ا شاء إن نذكره ما فعال قتل فلما أبيهما، قتل قبل

  

 
 
 عبـد  ابـين ، وقطـن . وأميـة . بلـج  بـني  شـديدة  حـرب  باألنـدلس  كـان  السنة هذه  
 أبومها قتل فلما، ذكرناه كما قرطبة، من هربا ملا أهنما سببها وكان قطن؛ بن امللك

 لــفأ مائــة كــانوا: قيــل، كــثري مجــع معهمــا فــاجتمع والرببــر، الــبالد بأهــل اسـتنجدا 
 وجـرح  شديداً، االًتق اواقتتلو والتقوا إليهم، فسار معه والذين بلج هبم فسمع مقاتل،
 وعـاد ، فـأكثر  منهم وقتل معهم ومن. والرببر. امللك عبد بابين ظفر ثم جراحات، بلج
 وكانت، فيه اليت اجلراحات من ومات أيام، سبعة فبقي منصوراً، مظفراً قرطبة إىل
  .)١(شهراً عشر أحد واليته وكانت لسنة،ا هذه من شوال   وفاته
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 عبـد  بـن  هشـام  ألن، )١(العجلـي  سـالمة  بـن  ثعلبة عليهم أصحابه قدم مات فلما
 وثـارت  بـاألمر،  فقـام  ثعلبـة،  األمريفـ  حـدث  وكلثوم. ببلج حدث إن: إليهم عهد امللك
 وأتـى  رجـل  ألـف  منـهم  وأسـر  فـأكثر  فـيهم  فقتل فغزاهم ماردة، بناحية الرببر أيامه  
  .)٢(قرطبة إىل هبم
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ــو قــدم الســنة هــذه   ــيب ضــرار بــن حســام اخلطــار أب ــدلس )١(الكل    أمــرياً األن
 فيـه  وعـرض  شـعراً  قـال  قـد  قـيس  مـن  األنـدلس  والة تبايع ملا اخلطار أبو وكان، رجب
 مع نيالقيسي وقيام احلكم بن مروان مع فيه كلب بالء من كان وما )٢(راهط مرج بيوم

  :الشعر ومن مروان، على الفهري قيس بن الضحاك
 

 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

  
   هشام وكان، كلب من رجل أنه ملعأف سأل عنه امللك عبد بن هشام شعره بلغ فلما

 فكتـب  ئـة، اوم وعشـرين  أربـع  سـنة  الكلـيب  صـفوان  بـن  لـة ظحن إفريقية على استعمل قد
 مجعـة  يـوم  قرطبـة  فـدخل  إليهـا،  وسـريه  فـواله ، األنـدلس  اخلطـار  أبـا  يـويل  أن هشام إليه
، أسـرهم  ذكـر  تقـدم  الـذين  الرببـر،  مـن  فلـ األ ضـر حأ قـد  أمريهـا  سـالمة  بن ثعلبة أىفر

 وكـان  ؛)٤(حليـاهتم  سـبباً  واليتـه  فكانـت  إليه، األسرى دفع اخلطار أبو خلد فلما ليقتلهم،
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 أبـو  يـزل  فلم الشام، إىل سالمة بن ثعلبة مع اخلروج اأرادو قد باألندلس الذين الشام أهل
 بالشـام،  منـازهلم  شـبه  إىل قـوم  كـل  فـأنزل  ،اأقـامو  حتـى  يسـتميلهم و إليهم حيسن اخلطار
 علـيهم  ضـاقت  قرطبـة  ألن البالد   فرقهم إمنا هإن:وقيل .أقاموا بلداهنم ًيشبه بلدا رأوا فلما

  .ومائة وثالثني تسع سنة أخبارهم بعض ذكرنا وقد ؛)١(ففرقهم
 

 
 
  .أمريهم ضرار بن احلسام اخلطار أبا األندلس أهل خلع السنة هذه و 

، ةياملضـر  علـى  لليمانيـة  العصـبية  أظهـر  أمـرياً  األنـدلس  قـدم  ملـا  أنه ذلك وسبب
 الكناني فاستعان، غسان من ورجل كنانة من رجل اختصم أنه األيام بعض   فاتفق

 أبـو  لـه  فاسغلظ اخلطار، أبا فيه فكلم ،)٢(الضبابي ناجلوش ذي بن حامت بن بالصميل
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 خـرج  لمـا ف عمامتـه،  فمالـت  قفـاه،  وضـرب  فـأقيم  به فأمر الصميل، فأجابه اخلطار،
  .فسيقيموهنا قوم يل كان إن: فقال! مالت عمامتك نرى: له قيل

 بنفسه فيها شرف بلج مع األندلس دخل فلما مضر، أشراف من الصميل وكان
: فقـال .لك تبع حنن: له فقالوا وأعلمهم، قومه مجع -ذكرناه ما له جرى فلما -وأوليته
 مبـن  واسـتعن  افعـل : أصـحابه  بعـض  لـه  فقـال . األنـدلس  مـن  اخلطار أبا أخرج أن أريد
 الصـميل  ظراينـ  وكان قيس، أشراف من وكان القيسي، عطاء بأبي تسعن وال شئت
 حتركه فإنه به أمرك وتشد عطاء أبا تأتي أنك الرأي: غريه له وقال .سدهحيو الرياسة  

 يريـد،  مـا  فيـك  ليبلـغ  عليـك  وأعانـه  اخلطار أبي إىل مال تركته وإن، وينصرك احلمية
  .معد عن فضال اليمن بأهل عليه تستعني أن أيضاً والرأي

 فعظمـه  إسـتجة،  مدينـة  يسـكن  وكان عطاء، أبي إىل ليلته من وسار ذلك ففعل
 ولــبس فرســه فركــب قــام حتــى يكلمــه مــهفاعل قدومــه، ســبب عــن وســأله عطــاء أبـو 

 باتباعـه،  وأصـحابه  أهلـه  وأمـر  معـك،  فأنـا  شئت حيث اآلن اهنض: له وقال سالحه
 أبـو  وكان قومه،   مطاعاً وكان ،)٢(احلداني سالمة بن ثوابة وهبا ،)١(مرو إىل فساروا
 إىل الصـميل  فـدعاه  عليـه،  ففسـد  عزله ثم وغريها، إشبيلية على عملهتاس قد اخلطار
 قومـه  ودعـا  نصـره  إىل فأجـاب  أمـرياً،  صـار  اخلطـار  أبـا  أخرجـوا  إذا أنـه  ووعـده  نصره
  .شدونة إىل فساروا فأجابوه

 رجب   واقتتلوا فالتقوا إنساناً، هبا واستخلف قرطبة من اخلطار أبو يهملإ وسار
 أشـد  أصحابه وقتل اخلطار أبي على اهلزمية وقعت ثم الفريقان وصرب السنة، هذه من
 خليفة منها خرجأف، قطن بن امللك عبد بن أمية بقرطبة وكان، اخلطار أبو سرأو قتل
  .فيها هلما وجد ما بوانته اخلطار أبي
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 واستقر فملكاها، قرطبة إىل والصميل. سالمة بن ثوابة سار اخلطار أبو اهنزم وملا
 مـن  اخلطـار  أبـا  وأخـرج  )١(الكلـيب  حسـان  بـن  الـرمحن  عبـد  بـه  فثار، اإلمارة   ثوابة

 وخـرج  قرطبـة،  إىل هبم وأقبل كثري، خلق له فاجتمع اليمانية، فاستجاش السجن،
 نـادى  الطائفتـان  تقاتـل  فلمـا . الصـميل  مـع  واملضـربة  اليمانيـة  من معه فيمن ثوابة إليه
 وقـد  اخلطـار  أبـي  علـى  للحـرب  تتعرضون مبالك ما! اليمانية معشر يا: مضر من رجل

 كنــتم لقــد منــا األمــري أن وولــ الــيمن، مـن  فإنــه - ثوابــة يعــين -مــنكم األمــري جعلنـا 
 .للعامـة  العافيـة    ورغبـة  الـدماء  مـن  حترجاً إال هذا تقول وما لنا، قتاهلم   تعتذرون

 فرتكـوا  قومنـا؟  نقاتـل  بالنـا  فما منا األمري وا، قصد: واقال كالمه الناس مسع لماف
، )٢(قرطبــة إىل ثوابـة  عورجــ اجـة، بب فلحـق  اخلطــار أبـو  فهـرب  النــاس، وافـرتق  القتـال 
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  . )١(العافية عسكر العسكر ذلك فسمي
  
 
 
ــذه و  ــو  الســنة ه ــة ت ــدلس، أمــري ســالمة بــن ثواب ــت األن  ســنتني واليتــه وكان
 واليمانيـة  منـهم،  مرياأل يكون أن أرادت فاملضرية، الناس اختلف تو  فلما وشهوراً،
 فأشار الفتنة الصميل فخاف، )٢(أمري بغري فبقوا منهم، األمري يكون أن كذلك أرادت
ــذلك، كلــهم فرضــوا قــريش، مــن الــوايل يكــون بــأن  عبــد بــن يوســف هلــم فاختــار ب

 مــن النــاس عليــه اجتمــع مبــا إليــه فكتبــوا ،)٣(لبريةابــ يومئــذ وكــان الفهــري، الــرمحن
 فأجـاب . عليـك  ذلـك  إثـم  ويكـون  الفتنـة  وقعـت  تفعل مل إن: له وافقال. فامتنع تأمريه،
  .الناس وأطاعه فدخلها قرطبة إىل وسار حينئذ
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 أن الصـميل  أراد إمنـا : فقـال  يوسف ووالية ثوابة موت اخلطار أبي إىل انتهى فلما
   .ومضر اليمن بني الفتنة ثارت حتى الناس   وسعى مضر؛ إىل األمر يصري

 أبــو روســا منزلــه، إىل وعــاد بقرطبــة اإلمــارة قصــر فــارق ذلــك يوســف رأى فلمــا
ــت ،)١(شــقندة إىل اخلطــار ــه فاجتمع ــة، إلي ــت اليماني  الصــميل إىل املضــرية واجتمع
 احلـرب  أجلـت  ثـم ، منـه  أعظـم  دلسنـ باأل يكـن  مل قتاالً كثرية أياماً واقتتلوا وتزاحفوا

 فـدل  للصـميل،  كانت رحى   فاسترت منهزماً اخلطار أبو ومضى اليمانية، هزمية عن
 اددواز القصــر، ىلإ الـرمحن  عبـد  بـن  يوسـف  ورجــع وقتلـه،  الصـميل  فأخـذه  عليـه، 

  .)٢(الصميل إىل واحلكم ليوسف اإلمارة اسم وكان شرفاً، الصميل
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 فلـم ، )١( أربونـة  مبدينـة  اللخمـي  علقمـة  بـن  الـرمحن  عبـد  يوسـف  على خرج ثم
  .)٢(يوسف إىل رأسه ومحل قتل حتى قليال إال يلبث

 الذمـة؛  بأهـل  اسـتعان  ألنـه  ذلك له قيل فإمنا بالذمي؛ املعروف عذره عليه وخرج
 أبـواب  مـن  عـامر  مقـربة  إليـه  تنسـب  الـذي  وهـو  ،)٣(عمرو بن عامر فيوس إليه فوجه
 فقتلــه فقاتلــه الــرمحن عبــد يوســف إليــه فســار مفلــوالً، وعــاد بــه يظفــر فلــم، قرطبــة
  .)٤(عسكره واستباح

 تسع سنة وسنذكرها اخلالف، بعض وفيها أخرى هةج من ةاحلادث هذه وردت وقد   
  .األندلس األموي الرمحن عبد دخول عند ومائة وثالثني
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 )٢(حممـد  بـن  مـروان  مـع  )١(امللـك  عبـد  بـن  هشـام  بـن  معاويـة  بـن  حييى قتل وفيها
  . األندلس ىلإ الداخل الرمحن عبد أخو وحييى، )٣(بالزاب

  

 
 
 ودعـا  الزهـري  ا عبـد  بن رواحة بن )٤(احلباب األندلس   خرج السنة هذه و 

 -)٥(قرطبـة  أمـري  وهو - الصميل إىل فسار اليمانية، من مجع إليه واجتمع نفسه إىل
 فلـم  - األنـدلس  أمـري - الفهـري  يوسـف  الصـميل  فاسـتمد  ؛عليـه  وضـيق  هبا فحصره
 هالكه واختار الصميل كره قد يوسف وألن األندلس على واجلوع الغالء ايلولت يفعل

  .)٦(منه ليسرتيح
 الصـميل  علـى  احلبـاب  مـع  واجتمـع  مجعـاً  ومجـع  العبـدري  عـامر  أيضاً هبا وثار
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  .)١(العباس بين بدعوة وقاما
 نصـرته  إىل فسـارعوا  يسـتمدهم،  قومـه  إىل كتـب  الصـميل  علـى  احلصـار  اشتد فلما
 وفارقهـا،  سرقسـطة  عـن  الصـميل  سـار  بقـرهبم  احلباب مسع فلما إليه، وساروا واجتمعوا

  .)٢(طيلطلة على الصميل الفهري يوسف واستعمل وملكها، إليها احلباب فعاد
  

 
 
  .عنها نصري بن موسى وعزل األندلس فتح وتسعني اثنتني سنة   ذكرنا قد
 ومحـى  وضـبطها  العزيز عبد ابنه عليها استخلف شاملا إىل وسار عنها عزل فلما
 سبع سنة إىل أمرياً وبقي - فاضال خرياً وكان -كثرية مدائن واليته   وافتتح ثغورها

  .قتله سبب تقدم وقد. هبا فقتل وتسعني، مثانٍ: وقيل وتسعني،
 أيـوب  علـى  اتفقـوا  ثـم  والٍ، جيمعهـم  ال أشـهر  ستة األندلس أهل بقي قتل افلم

 لصالحه، هبم يصلي فكان نصري، بن موسى أخت ابن وهو )٣(اللخمي حبيب بنا
  .وتسعني مثان سنة وقيل، وتسعني تسع سنة أول   إمارة دار وجعلها قرطبة إىل وحتول
 الثقفـي،  الـرمحن  عبـد  بـن  احلـر  بعـده  اسـتعمل  امللـك  عبـد  بـن  سـليمان  إن ثم
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  .)١(أشهر وتسعة سنتني عليها والياً فأقام وتسعني، مثان سنة فقدمها
 مالـك  بـن  السـمح  األنـدلس  على استعمل اخلالفة العزيز عبد بن عمر ويل فلما
 ويكتـب  اخلمـس  منـه  ويأخـذ  عنـوة  كـان  مـا  منها وخيرج أرضها زميي أن وأمره اخلوالني

 فقـدمها . املسـلمني  عـن  النقطـاعهم  منـها  أهلـها  إقفـال  رأيـه  وكـان  األندلس، بصفة إليه
 احلـرب  دار مـن  انصـرافه  عنـد  وقتل عمر، أمره ما وفعل رمضان   مائة سنة السمح
  .)٢(ألهلها ودعا ، وتركهم عنها أهلها نقل   لعمر بدا قد وكان ومائة، اثنتني سنة

 شعبان    تو ومائة، ثالث سنة الكليب سحيم بن عنبسة السمح بعد وليها ثم
  .)٣(اإلفرنج غزوة من انصرافه عند ومائة سبع سنة

 والياً عليها فبقي سبع، سنة القعدة ذي   الكليب سلمى بن حييى بعده وليها ثم
  . )٤(أشهر وستة سنتني
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 عليها والياً فبقي ومائة عشر سنة األشجعي األبرص بن حذيفة األندلس دخل ثم
  . )١(عزل ثم أشهر، ستة

 سنة آخر وعزل ومائة عشر سنة فقدمها اخلثعمي، نسعة أبي بن ثمانع وليها ثم
  .)٢(أشهر مخسة واليته وكانت أيضاً، ومائة عشر

 ومائـة،  عشـرة  إحـدى  سـنة  مراحملـ    فقـدمها  الكنـاني،  عبيد بن اهليثم وليها ثم
 على األندلس أهل فقدم ،)٣(احلجة ذي   تو  ثم وأياماً أشهر عشرة عليها واليا فأقام

 عبــد بعـده  وويل ،)٤(شـهرين  واليتـه  وكانـت  األشــجعي، ا عبـد  بـن  حممـد  أنفسـهم 
 أرض   واستشـهد  ومائـة،  عشـرة  اثـنيت  سـنة  صفر   الغافقي ا عبد بن الرمحن
  .)٥(ومائة عشرة أربع سنة رمضان   العدو

  
  .وعزل سنتني عليها فأقام الفهري، قطن بن امللك عبد وليها ثم
 فوليهـا  ومائـة،  عشـرة  سـت  سـنة  دخلـها  السـلويل،  احلجـاج  بـن  عقبـة  بعـده  وليهـا  ثم
 واليته وهي قطن، بن امللك عبد بعده فولوه فخلعوه به األندلس أهل وثار سنني، مخس
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  .)١(امللك عبد األندلس أهل فوىل تو ، أنه األندلس مؤرخي بعض ذكر وقد الثانية،
 بـداره،  وحلـق  امللـك  عبـد  فهـرب  أصحابه، بايعه القشريي، بشر نب بلج وليها ثم
 علـى  اليمن ثارت ثم بسرقسطة، واآلخر مباردة أحدمها فلحق وأمية قطن ابناه وهرب
 وكان وصلب، فقتل به أمر فسادهم خشي فلما قطن، بن امللك عبد قتل وسألوه بلج
 إليهمـا  فـاجتمع  أربونـة،  إىل مـاردة  مـن  حشدا قتله ابنيه بلغ فلما سنة، تسعني عمره
 معـه  فـيمن  فلقـيهم  بلـج  إلـيهم  فخـرج  بقرطبـة،  معه ومن بلج إىل زحفواو ألف، مائة
  .)٢( يسرية أيام بعد فمات قرطبة إىل ورجع فهزمهما، قرطبة بقرب الشام أهل من

 الرببـر  وقعة   عياض بن كلثوم مهع مع كان أنه األندلس بلج قدوم سبب وكان
 عبد فأجازه األندلس، إىل سار عمه قتل فلما ذكرها، تقدم وقد وعشرين، ثالث سنة
  .قتله سبب وكان إليها، قطن بن امللك
 أن إىل فأقام )٣( العاملي سالمة بن ثعلبة مكانه األندلس على الشام أهل وىل ثم
ــو قــدم ــاً اخلطــار أب ــة، وعشــرين مخــس ســنة األنــدلس علــى والي ــه فــدان ومائ  أهــل ل

 إلـيهم  وأحسـن  فآمنـهم  كامللـ  عبـد  وابنـا . نسـعة  أبـي  وابن. ثعلبة إليه وأقبل األندلس،
 حتملـهم  فلـم  عنـده،  الشـام  أهـل  وكثـر  - وكـرم  رأي ذا شجاعاً وكان - أمره واستقام
 وأنزل دمشق، مساهاو هبا لشبهها إلبرية دمشق أهل فانزل البالد،   ففرقهم قرطبة،
 قنسـرين،  ومساهـا  انجبيـ  قنسـرين  أهـل  وأنزل محص، ومساها بيليةشإ محص أهل
 فلسطني، ومساها بشذونة فلسطني أهل وأنزل األردن، ومساها ريةب األردن أهل وأنزل
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  .)١( هبا لشبهها مصر ومساها بتدمري مصر أهل وأنزل
 مضـر  مـع  عليـه  حـامت  بـن  الصـميل  لتألـب  سـبباً  ذلـك  وكان ليمانية،ا تعصب ثم
  .ومائة وعشرين سبع سنة الفتنة هذه وقامت. وخلعه وحربه

 أمـداد    األنـدلس  قـدم  قـد  اجلوشـن  ذي بـن  مشـر  بـن  حـامت  بـن  الصميل وكان
 فشــتم اجلنــد وعنـده  يومــاً بــه فـأمر  منــه يضــع أن اخلطـار  أبــو فــأراد هبـا،  فــرأس الشـام 
: فقـال  مائلة؟ عمامتك بال ما: احلجاب بعض له فقال مائلة، وعمامته فخرج وأهني،

 لـك  حنـن : فقـالوا . لقـي  مـا  إلـيهم  فشـكا  قومه إىل وبعث فسيقيموهنا، قوم يل كان إن
 علــيهم فوفــد فلســطني، أهـل  مــن وهــو اجلــذامي، سـالمة  بــن ثوابــة إىل وكتبــوا بـع، ت

  .)٣(وجذام )٢(خلم وتبعهم وأجاهبم
 اخلطـار  أبـو  وأسـر  أصـحابه  فـاهنزم  فقاتلوه إليهم، فسار اخلطار أبي إىل ذلك فبلغ
 تـو ،  ثـم  سـنتني  األنـدلس  ثوابة فويل قيوده،   اخلطار وأبو قرطبة قصر ثوابة ودخل
ــت الصــميل، ورأســهم مضــر وامتنعــت اخلطــار، أبــي ادةعــإ الــيمن أهــل دفــأرا  فافرتق

 سـبع  سـنة  هذا من أبسط تقدم وقد ،أمري بغي أشهر أربعة األندلس فأقامت الكلمة،
  .ومائة وعشرين
 فلمـا ، لألحكـام  )٤(اللخمـي  كـثري  بـن  الـرمحن  عبـد  قـدموا  أمـري  بغـري  بقوا فلما
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 عبيــدة أبــي بــن حبيــب بــن الــرمحن عبــد نبــ يوســف علــى رأيهــم اتفــق األمــر تفــاقم
 األمـر  يـرد  ثـم  سـنة  يلـي  أن األمـر  فاستقر وعشرين، تسع سنة يوسف فوليها الفهري،

  .قومهم من أحبوا من فيولون اليمن إىل
 منــهم، رجــال يولــوا أن يريــدون همربأســ الــيمن أهــل أقبــل الســنة انقضــت فلمــا
 أبـو  قتـل  وفيهـا  املشـهورة،  قندةشـ  وقعة فهي كثرياً، خلقاً منهم فقتل الصميل فبيتهم
 بالشـعور،  جتـاذبوا  ثم تكسرت، حتى وبالسيوف تقطعت حتى بالرماح واقتتلوا اخلطار
  .أحد يعرتضه ومل يوسف على الناس واجتمع ثالثني، سنة ذلك وكان

  .)١( ومائة وعشرين سبع سنة ذكره تقدم وقد ذكرنا، ما غري قيل وقد
 ســت سـنة  إىل وتضعضـعت  عنـها  أهلـها  وجــال األنـدلس  علـى  القحـط  تـواىل  ثـم 
 سرقسـطة،  مبدينـة  العبـدري  وعـامر  ريهـ الف معبـد  بن متيم اجتمع وفيها ومائة، وثالثني

 وبقــي ،)٢(فقتلــهما فحارهبمــا الفهــري يوســف إليهمــا ســار ثــم الصــميل، وحارهبمــا
  .هشام بن معاوية بن الرمحن عبد عليها غلب أن إىل األندلس على يوسف
 متفرقـاً،  هـذا  مـن  أبسط تقدم وقد االختصار، على األندلس والة من ذكرناه ما هذا

  . متفرقة وردت ألهنا ببعض األندلس أخبار بعض ليتصل متتابعاً هاهنا أوردناه وإمنا
  
 

 دولـة ال ظهـرت  ملـا  أنـه  عنـه  حيكى فإنه الغرب إىل الرمحن عبد مسري سبب وأما
 وكان األرض،   جنا من منهم فر شيعتهم ومن قتل من أمية بين من وقتل اسيةبالع
 بـدر  مـواله  هـو  وأقـام  فلسطني إىل منها ففر ،)٣(الزيتون بذات معاوية بن الرمحن عبد
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 أبــي بنــهر بنــا نكــث ثــم األمــان أعطينــا ملــا: قــال أنــه عنــه فحكــي األخبــار، يتجســس
 منزيل إىل فرجعت -الناس من منتبذاً وكنت - اخلرب ناأتا )٢(دماؤنا وأبيحت )١(فطرس

 علــى قريــة إىل صــرت حتــى خائفــاً وخرجــت وأهلــي يصــلحين فيمــا ونظــرت يســاًآ
 يـدي،  بـني  يلعـب  سليمان وولدي هبا يوم ذات أنا فبينا وغياض، شجر ذات الفرات
 فزعـاً  باكيـاً  البيـت  بـاب  مـن  الصيب دخل ثم عين فخرج سنني، أربع ابن يومئذ وهو

ــق وهــو أدفعــه وجعلــت بــي، فتعلــق  نــزل قــد بــاخلوف وإذْ ألنظــر فخرجــت بــي، يتعل
 النجـاء : يل يقـول  السـن  حـديث  يل وأخ عليهـا،  منحطـة  السود بالرايات وإذا بالقرية،
 وأعلمــت وأخــي يســبنف وجنــوت معــي دنــانري فأخــذت! املســودة رايــات فهــذه! النجــاء
 فلــم بالقريــة اخليــل وأحاطــت اً،ربــد مــوالي يلحقــنين أن فــأمرهتن مبتــوجهي تياأخــو
 فـدلّ  يصلحين، وما دواب يل فاشرتى تهروأم معار  من رجال فأتيت أثراً، يل جيدوا
أرجلنـا  علـى  فخرجنـا  يطلـبين،  خيلـه    فأقبـل  العامـل،  لـه  عبـد  علي واخليـل  ابـاً هر 

 أنـا  فأمـا . فسـبحنا  الفـرات  إىل اخليـل  فسـبقنا  الفـرات  علـى  بسـاتني    فدخلنا تبصرنا
 نصف   السباحة عن عجز فإنه أخي وأما. أرجع وال باألمان ينادوننا واخليل فنجوت

                                                             



 


 










  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 سنة، عشرة ثالث ابن وهو إليه، أنظر وأنا فقتلوه وأخذوه باألمان إليهم فرجع الفرات
 الطلـب  انقطـع  حتـى  أشـبة  غيضة   فتواريت لوجهي ومضيت، ثكال فيه فاحتملت
  .فريقيةإ فبلغت املغرب فقصدت وخرجت عين،
 إفريقيـة  بلغ فلما وجوهر، له نفقة ومعه مواله بدراً أحلقته األصبغ أم أخته إن ثم

 أمـري  يوسـف  والـد  هـو :  قيـل  ،)١(الفهـري  عبيـدة  أبـي  بن حبيب بن الرمحن عبد جلّ
 فـأتى  منـه  فهـرب  عليه، واشتد، طلبه   إفريقية عامل الرمحن عبد وكان األندلس،
 مـن  هـرب  ثـم  ،)٣(ذكرهـا  يطـول  شـدة  عنـدهم  فلقي -برالرب من قبيل وهم -)٢(مكناسة
  .)٥(معه وبدر ،)٤(أخواله وهم اوة،زنف فأتى عندهم

 تـدبري    وأخـذ ، فـيهم  واطمـأن  قبولـه  فأحسـنوا  )٦(الزنـاتيني  مـن  قومـاً  أتـى : وقيل
 ووجـه  نفسـه،  إىل ويـدعوهم  بقدومـه  يعلمهـم  األنـدلس  أهـل  مـن  األمويني إىل املكاتبة
  .الفهري الرمحن عبد بن يوسف حينئذ األندلس وأمري م،إليه مواله بدراً
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 لـه  ووجهـوا  فأجـابوه  إليـه،  ودعـاهم  الـرمحن  عبـد  حـال  وأعلمهم إليهم بدر فسار
 ،)٢( األمشــط أبــي بــن اكرشــو األصــفر، بــن ووهــب ،)١(علقمــة بــن مثامــة فيــه مركبــاً
 )٣(املنكـب    فأرسـى ، األنـدلس  إىل ورجعـوا  وأخـذوه  له طاعتهم وأبلغوه إليه فوصلوا

 أهــل مــن رؤســائهم مــن مجاعــة فأتــاه، ومائــة وثالثــني مثــان ســنة األول ربيــع شــهر  
 الفهـري،  فسـ ويو. الصـميل  علـى  حنقـة  الـيمن  أهـل  نفـوس  أيضـاً  وكانـت  إشبيلية،

، ثم أتى شذونة فبايعـه  )٤(عاملها عيسى بن مساور فبايعه رية كورة إىل انتقل ثم. فأتوه
 ثـم . عاملـها  )٧(شـجرة  بـن  إبراهيم فبايعه )٦(م أتى موزور، ث)٥(غياث بن علقمة اللخمي

  .قرطبة إىل ضوهن ،)٨(حييى بن حييى الصباح أبو فبايعه إشبيلية أتى
 وهـو  اخلـرب  فاتـاه  طليطلـة،  بنـواحي  قرطبـة  عـن  غائبـاً  وكان يوسف إىل خربه فبلغ
  .قرطبة حنو الرمحن عبد فسار قرطبة، إىل راجع

 يوم أحدمها يومني، حنو فخادعه، الصلح   سفويو هو تراسل قرطبة أتى فلما
 إعـداد  علـى  وأقبـل  م،رتابـ  قـد  الصـلح  أن يوسـف  أصـحاب  من أحد يشك ومل عرفة
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 ورجله، خيله مرتب الرمحن وعبد األضحى، يوم السماط على الناس لياكله الطعام
 أن إىل الفريقـان  وصـرب  األضـحى،  ليلـة  القتـال  ونشـب  لـيال،  أصـحابه    النـهر  وعرب
 رأوه فلمـا  يهـرب،  أنـه  النـاس  يظـن  لئال بغل على الرمحن عبد وركب النهار، تفعار

 الصـميل  وبقـي  واهنـزم،  يوسـف  أصـحاب    القتل وأسرع نفوسهم، سكنت كذلك
 أتـى  يوسف اهنزم وملا، الرمحن عبد فظفر اهنزموا، ثم عشريته من عصابة مع يقاتل
 ودخلـه  عـودة  علـى  القصر من يوسف حشم فأخرج قرطبة الرمحن عبد وأتى ماردة،
  .ذلك بعد

 وملك فدخلها قرطبة إىل خالفه يوسف به أحس فلما يوسف، طلب   سار ثم
  .)١(شوذر مبدينة حلق الصميل وكان، إلبرية مبدينة وحلق وماله أهله مجيع فأخذ قصرها

 عزم جيده مل فلما هبا، حلاقه   طمعاً قرطبة إىل فرجع اخلرب الرمحن عبد وورد
 هلمـا  وجتمـع  بيوسـف  حلـق  قـد  الصـميل  وكـان  إلـبرية،  إىل فسـار  إليه، وضالنه على
 معه ومن هو بأمان يوسف ينزل أن على فاصطلحوا الصلح،   فرتاسلوا مجع، هناك
 وعبـد  حممـداً،  األسـود  أبا: ابنيه يوسف ورهنه، بقرطبة الرمحن عبد مع يسكن وأن

  :متثل قرطبة دخل فلما الرمحن، عبد مع يوسف وسار ؛ الرمحن
 

 
  

   ألـف  مثـانني  فيـه  وأنفق اجلامع واملسجد القصر نىبو بقرطبة الرمحن عبد واستقر
، )٣(بيتـه  أهـل  من مجاعة ووافاه اجلماعات، مساجد وبين ،)٢(متامه قبل ومات دينار،
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  .)١(للمنصور يدعو وكان
: وقيـل ،  )٢( وثالثـني  تسـع  سـنة  كان الرمحن عبد ولدخ أن جعفر أبو ذكر وقد

  .ذكرنا ما على وثالثني، مثان سنة
 مـن  لـه  قصـدنا  الـذي  عـن  خنـرج  لـئال  األنـدلس  دخولـه  ذكر   كاف القدر وهذا
  .االختصار

  
 
 
ــذه   ــذي، الفهــري يوســف نكــث الســنة ه ــدلس، أمــري كــان ال ــع األن هــد د  عب
  .األموي الرمحن
 أمالكه،   وينازعه يهينه من عليه يضع كان الرمحن عبد أن ذلك سبب وكان
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 واجتمـع  مـاردة  فقصـد  منـه  يـراد  ملـا  ففطـن  ،)١( هبا يعمل ال الشريعة حجة أظهر فإذا
 إىل حنـوه  قرطبـة  من الرمحن عبد وخرج الرمحن، عبد حنو فسار ألفاً، عشرون عليه

  .املدور حصن
 واليـاً  وكـان  ،)٢(مـروان  بـن  عمـر  بـن  امللـك  عبـد  إىل يسـري  أن رأى يوسـف  نإ ثم
 وخرجـا  حنوهـا؛  فسـار  املدور، على وكان امللك، عبد بن عمر ابنه وإىل إشبيلية على
 منـهم  وقتـل  يوسـف  أصحاب واهنزم الفريقان فصرب شديداً، قتاالً تالتفاق فلقياه، إليه
 من رجب   أصحابه بعض فقتله، بالدال   مرتدداً وبقي يوسف وهرب ،كثري خلق
 ؛بقرطبة فنصبه الرمحن، عبد إىل رأسه ومحل طليطلة بنواحي وأربعني اثنتني سنة
 رأس مـع  رأسـه  ونصـب  رهينـةً،  عنـده  كـان  الـذي  يوسـف  بن الرمحن عبد ابنه وقتل
  .ذكره أتييوس، رهينةً األموي الرمحن عبد عند يوسف بن األسود أبو وبقي، )٣(أبيه
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 عبـد  األمـري  فـدعاه  معـه،  يهـرب  مل قرطبـة  مـن  يوسـف  فـر  ملـا  فإنـه  لصميلا وأما
. ختـرب  أن بـد  ال: فقـال  خـربه،  أعـرف  وال بأمره يعلمين مل: فقال عنه، وسأله نالرمح
 مـن  هربـا  فلما. يوسف ابين مع فسجنه ؛)١( عنه رفعتهما ما ميقد حتت كان لو: فقال

 مشـيخة  ذلـك  بعـد  إليـه  أدخل ثم السجن،   فبقي والفرار اهلرب من أنف السجن
 مـا  أنـك  علمنـا  قـد  جوشـن  أبـا  يـا : فقـالوا ، )٢(ونقـل  كـأس  وعنـده  ميتـاً  فوجدوه مضر
  .)٤)(٣(فدفنوه أهله إىل فعود! سقيت ولكن شربت
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 أشـجع  وكـان  -  تدويليـة  ابنـه  بعـده  وملـك  جليقيـة  ملـك  أذفنش هلك السنة هذه  
 ملـك  وملا. )١(سنة عشرة مثاني أبيه ملك وكان ـ  له طاًوضب للملك سياسة وأحسن أبيه من
ــوي ابنــه ــره ق ــبالد ثغــور مــن املســلمني وأخــرج انهطســل وعظــم أم ــك ال ــة ومل ــك مدين . ل

  .األندلس من هذه وكل ؛)٧(وفشتيالة .)٦(وشقويبة. )٥(وأيلة.)٤( ومشورة.)٣(وشلمنقة.)٢(وبرطقال
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 على رزق وكان الرمحن، عبد على الغساني النعمان بن رزق دلسباألن ثار وفيها
 مدينـة  ودخـل  فملكهـا  شـذونة  إىل فسـار  عظـيم،  خلق إليه فاجتمع، اخلضراء اجلزيرة

 بتسلم إليه فتقربوا هبا، من على وضيق فيها فحصره الرمحن عبد وعاجله بيلية،شإ
  .)١( عنهم ورجع فأمنهم، فقتله إليه رزق

  

 
 الرمحن عبد بن ويوسف عمرو، بين من وهو الفهري، عذرة بن هشام ثار وفيها
 عبـد  إليـه  رافسـ  فيهـا،  مـن  فاتبعـه  األموي، الرمحن عبد األمري على بطليطلة الفهري
 رهينـةً،  أفلـح  ابنـه  وأعطـاه  الصـلح  إىل فمـال  احلصـار،  عليـه  وشـدد  فحاصره الرمحن
 إليـه  فعـاد ، الـرمحن  عبـد  وخلـع  هشـام  فرجع، قرطبة إىل ورجع الرمحن عبد فأخذه
 ابنـه  أفلح فقتل حلصانتها، فيها يؤثر فلم، نيقاا عليه ونصب وحاصره الرمحن عبد
  .)٢(هبشام يظفر ومل قرطبة إىل ورحل املنجنيق   رأسه ورمى
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ــالء ســار وفيهــا ــث بــن الع  مــن بناحيــة مدينــة إىل )١(إفريقيــة مــن اليحصــيب مغي
 خلـق  إليـه  واجتمـع ، للمنصـور  وخطـب  العباسـية  بالدولـة  وقام السواد ولبس األندلس
 حتاربـا  ثـم  إشـبيلية،  بنـواحي  فالتقيـا  األمـوي،  الـرمحن  عبـد  األمري إليه فخرج كثري،
 العـالء،  قتـل و آالف، سـبعة  املعركـة    منـهم  وقتـل  وأصـحابه،  العالء فاهنزم أياماً،
 القــريوان إىل أصــحابه مشــاهري مــن مجاعــة ورؤوس رأســه حبمــل التجــار بعــض وأمــر

 هبا وكان فوصلت، مكة إىل شيء منها محل ثم ذلك، ففعل سراً، بالسوق وإلقائها
  .)٢(للعالء املنصور كتبه وكتاب أسود لواء الرؤوس مع وكان املنصور،
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 علقمـة  بـن  ومتـام  بدراً، مواله األندلس صاحب األموي الرمحن عبد أغزى وفيها
ــ ثــم عليــه، وضــيقا ،)١(عــذرة بــن هاشــم وهبــا طليطلــة، الوليــد بــن وحيــاة هــو راهأس 
 إىل هبـم  وأتيـا  ،)٣(اخلطـاب  بـن  عمـر  بـن  ا عبيد بن محزة بن وعثمان )٢(اليحصيب

 وهـم  ريمـ احل ركبـوا أ وقـد  وحلـاهم  رؤوسهم حلقت وقد صوف جباب   الرمحن عبد
  .)٤(بقرطبة صلبوا ثم، السالسل  

ــدم وفيهــا ــرمحن عبــد رســول ق ــذي ال ــده إحضــار   الشــام إىل أرســله ال ــرب ول  األك
، هشــام هولــد باألنــدلس الــرمحن لعبــد ولـد  قــد وكــان )٥( معــه وســليمان فحضــر سـليمان 
 فيما ذكرهن ما أوجبا وغل حقد بينهما فحصل سليمان، على الرمحن عبد األمري فقدمه
  .بعد
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  .)١(لبلة مبدينة باألندلس باملطري املعروف اليحصيب سعيد خرج السنة هذه  

 وقـد  العالء، مع اليمانية أصحابه من قتل من فتذكر يوماً سكر أنه ذلك وسبب
 ما: قال ثم حله فأراد، به فأخرب نهع فسأل معقوداً رآه صحا فلما، لواء فعقد، ذكرناه
 إليـه  اليمانيـة  فاجتمعـت  اخلـالف،    وشـرع ! شيء؟ بغري أحله ثم لواء ألعقد كنت
   األنـدلس  صـاحب  الـرمحن  عبد فبادره مجعه، وكثر عليها وتغلب إشبيلية وقصد

، األول ربيـع  مـن  خلـت  ليلـة  عشـرة  إلحـدى )٢(زعواق قلعة   املطري فامتنع مجوعه،
  .إليه الوصول من اخلالف أهل ومنع عليه وضيق فيها الرمحن دعب فحصره

 شـذونة،  مبدينـة  وكـان  اللخمـي،  علقمـة  بـن  غيـاث  اخلالف على وافقه قد وكان
  .كثري مجع   وهم، طريامل إمداد يريدون القبائل رؤساء من مجاعةٌ إليه انضاف وقد

 وبني بينهم الفح جيش،   مواله بدراً إليهم رسي ذلك الرمحن عبد مسع فلما
 فخرج بعضهم، ففارقه بالقتل، رجاله وقلت عليه احلصار فطال املطري، إىل الوصول
  .الرمحن عبد إىل رأسه ومحل فقتل وقاتل القلعة من يوماً

 أهلـها  فأرسـل ، علـيهم  احلصـار  فـدام  مـروان،  بـن  خليفـة  عليهم القلعة أهل فقدم
 وآمنـهم،  ذلـك  إىل فأجـاهبم ، خليفـة  إليـه  ليسـلموا  الـرمحن  عبـد  من األمان يطلبون
  . )٣(معه ومن خليفة وقتل احلصن فخرب وخليفة، احلصن إليه فسلموا
 وضــيق فحصــرهم اخلــالف، علــى للمطــري موافقــاً وكــان غيــاث، إىل انتقــل ثــم
، عليهم قبض فإنه لدولته، كراهتهم يعرف كان نفراً إال فآمنهم األمان فطلبوا عليهم،
ــاد ــا ،)٤(قرطبـــــة إىل وعـــ ــاد فلمـــ ــا عـــ ــة بـــــن ا عبـــــد عليـــــه خـــــرج إليهـــ            خراشـــ
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 عبـد  إليـه  رفسـي  قرطبـة،  على فأغار مجوع، إليه فاجتمعت ، انجي بكورة )١(األسدي
  .له ووفى الرمحن عبد له فبذله األمان، فطلب مجعه، فتفرق جيشاً، الرمحن

  

 
 فجـاوز  العـدو  بـالد  إىل مـواله  راًبـد  األنـدلس  صـاحب  الـرمحن  عبـد  أغزى وفيها

  . )٣( جزيتها وأخذ )٢(إليه
 فأنفـذ ، اخلـالف  إىل فـدعا  فعزلـه  إشـبيلية  علـى  حييى بن ىحي الصباح أبو وكان

  .)٤(فقتله عنده حضر حتى وخدعه الرمحن عبد إليه
 

 لعبــد العمــال فجمــع، بنائحــة األســدي املســري بــن غيــاث باألنــدلس خــرج وفيهــا
 غيـاث  وقتـل  معـه  ومـن  غياث فاهنزم فواقعه، ياث،غ إىل وسار كثرياً مجعاً الرمحن
  .)٥(بقرطبة الرمحن عبد إىل برأسه وبعث
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 الصـبيان،  يعلـم  كـان  مكناسـة  بربـر  مـن  رجـل  األنـدلس  مـن  الشـرق    ثار وفيها
 ولـد  من أنه وادعى فاطمة، تسمى هأم وكانت ،)٢(الواحد عبد بن شقنا امسه وكان
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 بـن  ا بعبـد  وتسـمى ، السـالم  عليـه  احلسـني،  ولـد  مـن  ثـم  السـالم،  عليهـا  فاطمة،
 أمـره،  وعظـم  الرببـر،  مـن  كـثري  خلـق  عليـه  واجتمـع  ،)١(بريـة  شـنت  وسـكن  حممد،
 انبسـط،  أمـن  إذا فكـان  ال،اجلب   وراغ له يقف فلم األموي الرمحن عبد إىل وسار
  .طلبه يصعب حبيث اجلبال صعد خاف وإذا

 حبيـب  فاستعمل ،)٢(امللك عبد بن حبيب طليطلة على الرمحن عبد فاستعمل
 وأمـره  عفـان  بـن  عثمـان  بـن  أبـان  بـن  مـروان  بـن  عثمـان  بـن  سـليمان  برية شنت على
 وطـار  ره،أمـ  واشـتد  ، فقتلـه  سـليمان  وأخـذ  بريـة  شـنت  إىل شقنا فنزل. شقنا بطلب
  .األرض   وأفسد )٣(قورية ناحية على وغلب ذكره

 فلـم ،  بنفسـه  ومائـة  ومخسـني  اثنـتني  سـنة    فغـزاه  األمـوي  الـرمحن  عبد فعاد
 فهـرب ، مـواله  بـدراً  ومخسـني  ثـالث  سـنة  إليه روسي عنه فعاد أمره، فأعياه له يثبت
 أربــع ســنة بنفســه األمــوي الــرمحن عبــد غــزاه ثــم، )٤(طرانيشــ حصــنه وأخلــى شـقنا 

 عثمـان  أبـا  ومخسـني  مخـس  سنة إليه رسي ثم شقنا، له يثبت فلم ومائة، ومخسني
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 شـقنا  وغنم ا، عبيد فهرب جنده، عليه وأفسد شقنا فخدعه عثمان، بن ا عبيد
  .العسكر   كانوا أمية بين من مجاعة وقتل عسكره
 إىل ا عبيـد  عسـكر  غـنم  أن بعـد  شـقنا  سـار  أيضـاً  ومخسـني  مخـس  سنة و 
 حتـى  شـقنا  بـه  فمكـر  الـرمحن،  لعبـد  عامل وبه مبدائن، املعروف )١(اهلواريني حصن
  .معه كان ما ومجيع وسالحه خيله وأخذ شقنا فقتله إليه، خرج

  

 
 
 شــقنا، حــرب إىل ،األنــدلس صــاحب األمـوي،  الــرمحن عبــد ســار الســنة هـذه   
 قــد وكــان كعادتــه، املفــازة إىل فهــرب عليــه، وضــيق فحصــره شــيطران، حصــن وقصــد

. )٢(الغفار عبد مع إشبيلية أهل خبروج خيربه كتابه فأتاه سليمان، ابنه قرطبة على استخلف
 معهمـا،  اليمانيـة  مـن  هبـا  مـن  واتفـق ، عليـه  وعصياهنم، طاعته عن )٣(مالبس بن وحيوة
 فقـدم  وكثـرهتم،  اجتمـاعهم  مـن  مسـع  مـا  وهالـه  قرطبة، يدخل ومل نالرمح عبد فرجع
  .له كاملدد خلفه الرمحن عبد وبقي،مروان آل شهاب وكان،عمر بن امللك عبد عمه ابن

ــارب فلمــا ــد ق ــك عب ــدم إشــبيلية أهــل املل ــه ق ــة ابن ــرآهم حــاهلم، ليعــرف أمي  ف
 ومجـع  عنقـه،  وضـرب  الـوهن،  إظهـار  علـى  أبـوه  فالمه أبيه، إىل فرجع مستيقظني،

 على وحنسد الصقع، هذا أقصى إىل املشرق من طردنا: هلم وقال وخاصته، بيته أهل
  .الظفر أو أوىل فاملوت السيوف، جفون اكسروا الرمق؛ تبقي لقمة

ــوا ــديهم، بــني ومحــل، ففعل ــة فهــزم أي ــم إشــبيلية، وأهــل اليماني  بعــدها تقــم فل
  .امللك عبد وجرح قائمة، لليمانية
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 وقـد  دمـاً،  يقطـر  وسـيفه  دمـاً،  جيـري  وجرحـه  فأتاه الرمحن، عبد إىل اخلرب وبلغ
 أنكحت قد عم إبن يا: وقال خرياً، وجزاه عينيه، بني فقبله سيفه، بقائم يده لصقت
 وأوالدك كذا، وأعطيتك وكذا، كذا وأعطيتها فالنة، ابنتك هشاماً عهدي وويل ابين
  .)١(الوزارة ووليتكم، وإياهم وأقطعتك كذا،

: لـه  وقـال  املنصـور،  خطبـة  بقطـع  الـرمحن  عبـد  ألـزم  الـذي  هـو  امللـك  دعبـ  وهذا
 عبـد  وكـان  .)٢( فقطعهـا  أشـهر،  عشـرة  لـه  خطـب  قـد  وكـان ! نفسي قتلت وإال تقطعها
 ومائـة  ومخسـني  سـبع  سنة كانت فلما. القتل من سلما قد مالبس بن وحيوة. الغفار
 وحيـوة . الغفـار  عبـد  مـع  كـان  ممـن  كـثرياً  خلقـاً  فقتـل  إشبيلية، إىل الرمحن عبد سار
  .)٤(العبيد اقتناء إىل الرمحن عبد مال، العرب )٣(شوغ، الوقعة هذه وبسبب. ورجع

  

 
 يـرع  ومل، عليـه  إداللـه  لفـرط  بـدرٍ  مـواله  علـى  األموي الرمحن عبد سخط وفيها

 إىل ونفاه، نعمته وسلبه، ماله فأخذ مناصحته، وصدق صحبته، وطول خدمته حق
  .)٥(هلك أن إىل به فبقي الثغر،
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، املسـلمني  بـالد  إىل اإلفرنج ملك )١(قارله الكليب يقظان بن سليمان أخرج وفيها

 حييى بن احلسني إليها فسبقه سرقسطة، إىل معه وسار بالطريق، ولقيه، األندلس من
 سـليمان،  اإلفـرنج  ملـك  قارلـه  فـاهتم  ،هبـا  وامتنع عبادة، بن سعد ولد من األنصاري
 هجـم  واطمـأن  املسـلمني  بـالد  مـن  أبعـد  فلما، )٢(بالده إىل معه وأخذه عليه، فقبض
 إىل بـه  ورجعـا  أبامهـا،  فاسـتنقذا  أصـحاهبما،    سـليمان  ابنـا  وعيشون مطروح عليه

  .)٣(الرمحن عبد خالف على ووافقوا احلسني، مع ودخلوا سرقسطة،
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 الرببر وقصد، قورية مدينة األندلس، صاحب الرمحن، عبد غزا السنة هذه و 
 حتى شقنا، واتبع أعياهنم، من خلقاً منهم فقتل شقنا إىل عامله أسلموا كانوا الذين
  .)٢(ففاته والدرب، )١(األبيض القصر جاوز

  .)٣(شيالون بعده وملك سنني، ست ملكه وكان جليقية، ملك أورايل مات وفيها
  
 
 

 الــرمحن، عبــد إليـه  رفســي بريــة، شـنت  نــواحي   انتشــر قـد  شــقنا كــان وفيهـا 
  .)٤(عنه اجليش فعاد كعادته اجلبال وصعد مكانه، ففارق جيشاً، األندلس، صاحب
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 ومتام عثمان، بن ا عبيد عثمان أبا باألندلس األموي الرمحن عبد سلأر وفيها

 عنه، فقفال أمره، وأعيامها شبطران، حبصن شهوراً فحاصراه شقنا، إىل علقمة، بن
 راكباً برية شنت قرى من قرية إىل شبطران من خرج عنه، عودمها بعد شقنا، إن ثم

 أصحابه، من ومها ،)١(خزيم وأبو عنم أبو فاغتاله، اخلالصة تسمى اليت بغلته على
  .)٢(هشر من الناس فاسرتاح رأسه، ومعهما، الرمحن بعبد وحلقا فقتاله،

                       
 
 
، الفهــري حبيــب بــن الــرمحن عبــد عــرب ســتني، ســنة وقيــل الســنة، هــذه و 
 األنـدلس  إىل إفريقيـة  مـن  وشـقرته،  وزرقتـه  لطولـه  بـه  مسي وإمنا، صقليببال املعروف
 تـدمري،  سـاحل    عبـوره  وكـان  العباسـية،  للدولـة  الطاعة   ليدخلوا، )٣(هلم حمارباً
 والـدعاء  األموي، الرمحن عبد وحماربة أمره،   بالدخول يقظان بن سليمان وكاتب
  .)٤(املهدي طاعة إىل

 مــن معــه فــيمن بلــده وقصــد عليــه، فاغتــاظ جيبــه، فلــم ،)٥(بربشــلونة ســليمان وكــان
   حنـوه  األمـوي  الـرمحن  عبـد  وسـار  تـدمري،  إىل الصـقليب  فعـاد  سليمان، فهزمه الرببر،
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 جـبال  الصـقليب  فقصـد  اهلـرب،    الصقليب على تضييقاً السفن وأحرق والعدة، العدد
 الرببـر،  مـن  رجـل  فاغتاله برأسه، أتاه ملن دينار ألف األموي فبذل ،)١(بلنسية بناحية منيعاً
 وسـتني  اثنتني سنة قتله وكان دينار، ألف فأعطاه الرمحن، عبد إىل رأسه ومحل فقتله،
  .)٢(ومائة

  

 
 
 دحيــة إىل عيســى بــن شــهيد األنــدلس، صــاحب الــرمحن، عبــد أرســل وفيهــا
 إىل مــواله بــدراً روســي، )٣(فقتلــه، إلــبرية حصــون بعــض   عاصــياً وكــان، الغســاني
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 بــن مثامــة أيضــاً روســي ،)٢( فقتلــه، عصــى قــد وكــان، )١(الربلســي شــجرة بــن إبــراهيم
 فقتله العصيان، أظهر وقد الرببر، من مجع   وهو، )٤(الرببري العباس إىل )٣(علقمة
  .)٥(مجوعه قوفر أيضاً

 وكـان ، السـلمي  القائد إىل )٦(يالقرش امللك عبد بن حبيب مع جيشاً رسي وفيها
 القنطـرة  بـاب  وقصـد  ، ليلـة  فشـرب  األنـدلس،  أمـري  الـرمحن  عبد عند املنزلة حسن
ــه، ســكر علــى ليفتحــه ــاد، احلــرس، فمنعــه من ــرب، خــاف صــحا فلمــا فع  إىل فه
 بإنفـاذ  الـرمحن  عبـد  فعاجلـه  والشـر،  اخلـالف  يريـد  ممـن  كـثري  إليـه  فاجتمع طليطلة،
 الرباز، طلب لميالس إن ثم وحصره، فيه، حتصن قد موضع   فنازله إليه، اجليوش

  .)٧(مجيعاً ماتا ثم صريعني، فوقعا ضربتني فاختلفا أسود، مملوك إليه فربز
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 الشـام  إىل للخروج التجهز األندلس، صاحب األموي، الرمحن عبد أظهر وفيها
 يقظــان، بــن ســليمان عليــه فعصــى منــهم، ثــأره وأخــذ اســية،العب الدولــة حملــو بزعمــه

 واشــتد،  بسرقســطة األنصــاري عثمــان بــن ســعد بــن ســعيد بــن حييــى بــن واحلســني
  .)١(عليه عزم كان ما فرتك أمرمها،

  

 
 ثعلبـة  إليهـا  رسـي  قـد  كان أن بعد سرقسطة، إىل األموي الرمحن عبد سار وفيها

 اجتمعـا  قـد  حييـى  بن واحلسني، يقظان بن سليمان وكان، كثيف عسكر   عبيد بن
 شـديداً،  قتـاالً  ثعلبـة  فقاتلهما هبا، ومها ذكرنا، كما الرمحن، عبد طاعة خلع على
 عليـه،  وقـبض  إليه، فخرج غرته، سليمان فاغتنم خميمه، إىل عاد األيام بعض و 

 البلـد  بتسـليم  ووعده إلفرنج،ا ملك قارله سليمان واستدعى، عسكره وتفرق وأخذه،
 وهـو  بـالده،  إىل وعـاد  فأخـذه  ثعلبـة،  غـري  بيده يصح مل إليه وصل فلما إليه، وثعلبة
 مـن  طلبـه  نمـ  وضـع  ثـم  مـدة،  الرمحن عبد فأمهله، الفداء عظيم به يأخذ أنه يظن
  .)٢(فأطلقوه، جنالفر

 اجلهـات    أوالده قوفـر  سرقسـطة،  إىل الـرمحن  عبـد  سار السنة هذه كان فلما
 وكـان  إليهـا،  الـرمحن  عبـد  فسـبقهم  بسرقسـطة،  جيتمعـون  ثم خمالف، كل ليدفعوا
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 الـرمحن  عبـد  فوافـاه ، بسرقسطة وانفرد يقظان، بن سليمان قتل قد حييى بن احلسني
  .شديداً تضييقاً أهلها على فضيق ذلك، أثر على

 ةطاعــ عــن وأخــربوه، خــالفهم كــان مــن كــل ومعهــم النــواحي، مــن أوالده وأتــاه
 وصـاحله،  ، الرمحن عبد فأجابه، للطاعة وأذعن الصلح،   احلسني فرغب، غريهم
 وسـبى  وهنـب  فـدوخها، ،  الفـرنج  بالد وغزا، )١(عنه ورجع رهينة، سعيداً ابنه وأخذ
ــغ ــهرة وبل ــتح ،)٢(قل ــة وف ــالع وهــدم ،)٣(فكــرية مدين ــك ق ــة، تل ــالد إىل وســار الناحي  ب

 بـن  ملـدوثون  إىل تقـدم  ثـم  فافتتحـه،  األقـرع،  مـثمني  حصـن  علـى  ونـزل  البشكنس،
 وخرهبا عنوة فملكوها فيها، وقاتلوهم جبلها، الناس وقصد قلعته، وحصر، )٤(طاللأ
  .  )٥(قرطبة إىل رجع ثم

 بينـهم  وجـرى ، األنـدلس  مـن  بريـة  شـنت  وبربـر  بلنسـية  بربر بني تنةف ثارت وفيها
  .)٦(مشهورة هموقائع وكانت الطائفتني، من كثرية خلق فيها قتل كثرية حروب
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 عبد إليه رفسي الرمحن، عبد مع فنكث بسرقسطة، حييى بن احلسني غدر وفيها
 مــن مجاعــة فأســر فــاقتتلوا، كثيــف، جنــد   علقمــة بــن مثامــة بــن غالــب الــرمحن
 وأقـام  م،فقتلـه ، الـرمحن  عبـد  األمـري  إىل رهمفسي حييى، ابنه فيهم احلسني أصحاب

 سـت  سـنة  سـار  الـرمحن  عبـد  األمـري  إن ثـم  حيصـره؛  احلسـني  علـى  علقمـة  بـن  مثامة
 سـتة  اـانيق  عليهـا  ونصـب  وضـايقها، ، فحصـرها  بنفسه، سرقسطة إىل ومائة وستني
 منـها  سرقسـطة  أهـل  ونفى قتلة، أقبح احلسني وقتل عنوة، فملكها منجنيقاً، وثالثني
  .)١(إليها ردهم ثم، منه تقدمت ليمني

  

  

 
 
 بـن  الوليد بن املغرية أخيه ابن األندلس صاحب األموي الرمحن عبد قتل وفيها
 خلعه على اجتمعوا ألهنم جبلة، بن ومسرة الصميل، بن وهذيل هشام، بن معاوية
  .)٢(هبم فتقرب القشريي، محيد بن العالء مع
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ــذه   ــار الســنة ه ــو ث  الفهــري الــرمحن عبــد بــن يوســف بــن حممــد األســود أب

 هـرب  حـني  من بقرطبة الرمحن عبد سجن   كان أنه: حديثه من وكان باألندلس،
   وتعـامى  األسـود،  أبـو  وحـبس  ،)١(تقـدم  مـا  علـى  الـرمحن،  عبد أخوه وقتل أبوه،

 حتـى ، طـويال  دهـراً  وبقـي ، لشـيء  عينـه  يطـرف  وال ن،العميا حياكي فصار احلبس،
  .ذلك األموي الرمحن عبد األمري عند صح

، املسـجونون  منـه  خيـرج  األعظـم  النـهر  إىل يفضـي  سـرداب  السـجن  أقصـى    وكان
 رجـع  فـإذا ، لعمـاه  األسود أبا يهملون املوكلون وكان، وغريه غسل من حوائجهم فيقضون

 النـهر،  شـاطئ  على حيادثه له موىل وكان موضعه؟ على األعمى يدل من: يقول النهر من
 النـهر  فعرب ينتظره، ومواله يوماً فخرج عليها، حيمله خبيل يأتيه أن فواعده عليه، ينكر وال

 عبـد  قتال إىل هبم فرجع كثري، خلق له فاجتمع بطليطلة، وحلق اخليل، وركب سباحة،
 أبـو  اهنـزم  ثـم ، القتـال  واشتد ،)٢(ةبقسطلون األمحر الوادي على فالتقيا األموي، الرمحن
 يقتـل  األمـوي  واتبعـه  النـهر،    تـردى  مـن  سـوى  آالف أربعـة  أصحابه من وقتل األسود،

 تسـع  سـنة    األمـوي،  قتـال  إىل وعـاد  مجـع،  ثـم ، )٣(الربـاح  قلعـة  جاوز حتى حلق، من
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 كثـر أ وقتـل  عيالـه،  فأخذ معهم، وهو أصحابه، اهنزم األموي مبقدمة أحس فلما وستني،
  .)١(طليطلة أعمال من بقرية فهلك سبعني، سنة إىل وبقي رجاله،
  .)٢(فقتله أمان بغري إليه فجاء األمري، فغزاه مجعاً، ومجع قاسم، أخوه بعده وقام

   

 
 
  .)٣(فيهم وقتل فأذهلم نفزة، بربابر األندلس صاحب األموي الرمحن عبد أوقع وفيها
 عليـه  وأخـرج  كنيسـة،  موضعه وكان قرطبة، جامع ببناء الرمحن عبد أمر فيهاو
  .)٤(دينار ألف مائة
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 األنـدلس،  صاحب امللك، عبد بن هشام بن معاوية بن الرمحن عبد مات وفيها

 بـأرض  مولـده  وكـان ، أصـح  وهـو  ومائـة،  وسـبعني  اثنـتني  سـنة  وقيـل  اآلخـر،  ربيع  
ــالث ســنة ،)١(تــدمر ناحيــة مــن بالعليــاء: قيــلو دمشــق، ــه وكــان ومائــة، عشــرة ث  موت
 مبدينـة  هشـام  وكـان  هشـام،  ابنه إىل عهد وكان ،)٢(ا عبد ابنه عليه وصلى بقرطبة،
 واليـاً  بطليطلـة  األكـرب،  وهـو  الـرمحن،  عبـد  بـن  سليمان ابنه وكانا، عليه والياً ماردة
 البيعـة  وأخـذ  بالبلنسـي،  املعـروف  ا عبـد  وحضرها، أبيهم موت حيضرا لمفا، عليه
  .)٣(قرطبة إىل فسار وباإلمارة، أبيه بنعي إليه وكتب هشام، ألخيه
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 املطرف، أبا كنيته وكانتوأشهراً،  سنة وثالثني ثالثاً الرمحن عبد دولة وكانت
 بنـات،  وتسـع  اذكـر  عشـر  أحد: الولد من له وكان زيد، أبا: وقيل سليمان، أبا: وقيل
  .)١(إفريقية سيب من بربرية هأم وكانت

ــل العارضــني، خفيــف أصــهب، وكــان ــه أعــور، اجلســم، حنيــف القامــة، طوي  ل
 طلب   النهضة سريعاً، حازماً، عاملاً، حليماً، شاعراً، لسن فصيحاً وكان ضفريتان،
 غـريه،  إىل األمـور  يكل وال دعة، إىل يسكن وال راحة، إىل خيلد ال عليه، اخلارجني

اً، جـواد اً، سخي احلذر، شديد الغور، بعيد مقداماً شجاعاً برأيه، األمور   ينفرد وال
  .)٢(اململكة وضبط وشدته،، حزمه   باملنصور يقاس وكان ، البياض لبس يكثر

 سـكنها  وملـا  بالشـام،  الرصـافة  بنى حيث هشام جبده تشبهاً بقرطبة الرصافة وبنى
  :فقال فردة،من خنلة فيها رأى
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  ، مـروان  بـن  عمـر  بـن  امللـك  عبـد : املشـهورين  فمن املشرق، من أمية بنو وقصده
 مـا  علـى ، باألنـدلس  العباسـية  الدعوة قطع سبب كان الذي وهو أمية، بين قعدد وهو
  .له ولداً عشر أحد معه وكان ،)٢(تقدم

  

 
 كـان  سـليمان  فـإن  ولـده،  أكـرب  يكـن  ومل م،هشا ابنه إىل عهد قد الرمحن عبد كان

  .)٤(إليه عهد فلهذا األمر، هبذا واالضطالع الشهامة، فيه يتوسم كان مناوإ منه، أكرب
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 سـليمان،  أخـوه  وكـان ا، أمرهـ    ونـاظراً  اهل متولياً، مباردة هو كان أبوه تو  وملا
 علـى  هشـاماً  هأخـا  وحيسـد  لنفسـه،  األمـر  يـروم  وكـان  طليطلـة،  مبدينـة  منـه،  أكرب وهو

 املعــروف ا عبـد  أخـوه  وكـان  والعصـيان؛  الغـش  لــه وأضـمر  عليـه،  لـه  والـده  تقـديم 
   .والده عند بقرطبة حاضراً بالبلنسي
 وكتـب  والـده،  علـى  صـلى  أن بعد هشام، ألخيه البيعة ا عبد جدد تو  فلما

 فدخلـها  قرطبـة،  إىل سـاعته  من فسار له، والبيعة والده، موت يعرفه هشام أخيه إىل
 و  لطاعتـه،  مظهـراً  داره، إىل ا عبـد  وخـرج  امللـك،  علـى  واسـتوىل  أيام، ستة  

  .تعاىل ا شاء إن منه كان ما وسنذكر ،)١(اهذ غري نفسه
  

 
 
، سـليمان  خرج الصحيح، وهو ومائة، وسبعني ثالث سنة وقيل السنة، هذه  
 أخيهمـا  طاعـة  عـن ، األنـدلس  أمـري  هشام، بن معاوية بن الرمحن عبد ابنا ا وعبد
 امللـك  لـه  اسـتقر  فلمـا  ذكرنـاه،  كما أبيه، بعد ملك قد هشام وكان باألندلس، هشام
 يرض فلم ويقدمه، ويربه يؤثره هشام وكان بالبلنسي، املعروف ا عبد أخوه معه كان
  .أمره   شاركةبامل إال ا عبد

 بطليطلـة،  وهـو  سـليمان،  أخيـه  إىل هاربـاً  فمضى هشام، أخيه من خاف إنه ثم
 هشـام  فجمـع ، يلحقـوه  فلـم  لـريدوه  أثـره    مجعـاً  هشـام  أخرج قرطبة من خرج فلما

 خلقـاً  وحشـد  مجع قد سليمان وكان اهب أخويه فحضر طليطلة، إىل وسار عساكره،
 ا عبــد وأخــاه ابنــه وتــرك طليطلــة مــن انســليم ســار هشــام حصــرمها فلمــاثرياً، كــ

 وال يتحـرك،  فلـم  احلـال،  هشـام  فعلـم ا، ليملكهـ  قرطبـة  إىل هـو  وسـار  البلد، حيفظان
  .حيصرها أقام بل طليطلة فارق

 مقـاتلني  قرطبـة  أهـل  إليـه  وخـرج ا، فدخلـه  شـقندة،  إىل فوصـل  سـليمان،  وسار
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  .أنفسهم عن ودافعني
 قاربـه  فلما ، اجليش من قطعة   ،)١(امللك يدعم ابنه أثره   رسي هشاماً إن ثم
 فحاربـه، ، هلشـام  هبـا  الـوايل  إليـه  فخـرج  مـاردة،  مدينـة  فقصـد  اًهاربـ  سـليمان  مضى
 وقد اعنه عاد ثم هلا حماصراً وأياماً شهرين طليطلة على هشام وبقي سليمان، فاهنزم
  .إليه وأحسن رمهفأك أمان، بغري ا عبد أخوه فأتاه قرطبة، إىل وسار، أشجارها قطع

 إىل كثيــف جــيش   معاويــة ابنــه هشــام رســي وســبعني أربــع ســنة دخلــت فلمــا
 وبلغـوا  اهبـ  ومـن  أهلـها  ودوخوا تدمري، أعمال وخربوا فحاربه، سليمان، وهبا تدمري،
 بتلك فاعتصم بلنسية، بناحية الربابر إىل فلجأ اًهارب تدمري من سليمان فخرج البحر،
  .قرطبة إىل معاوية فعاد ،املسلك الوعرة الناحية
 وأموالـه  وأوالده أهلـه  سـليمان  يأخـذ  أن وسـليمان  هشـام  بـني  اسـتقر  احلال أن ثم
 الرمحن، عبد أبيه تركة عن مصاحلة دينار ألف ستني هشام وأعطاه األندلس، ويفارق
  .)٢(اهب فأقام الربابر بلد إىل فسار
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 مـن ، بشـاغنت  األنصـاري  حييـى  بـن  احلسـني  بـن  سـعيد  أيضـاً  باألنـدلس  خـرج  وفيها

 تقـدم،  كمـا ، أبـوه  قتـل  حني إليها التجأ قد وكان األندلس؛ شرق   ،)١(طرطوشة أقاليم
 وأخـرج  طرطوشـة،  مدينة وملك كثري خلق له فاجتمع هلم، وتعصب اليمانية، إىل ودعا
 مضـر،  ووافقتـه  هشـام،  بـدعوة  وقـام ، )٢(فرتـون  بن موسى فعارضه القيسي، يوسف عامله
 للحسني موىل عليه فخرج افملكه سرقسطة إىل موسى وسار وقتل، سعيد فاهنزم فاقتتال

  .)٣(موسى وقتل فقاتله كثري مجع   جحدر امسه حييى بنا
 مجـع  معـه  وخـرج  برشـلونة،  مبدينـة  يقظـان  بـن  سـليمان  بـن  مطروح أيضاً وخرج

 وقــوي الناحيـة،  تلـك  علـى  بوتغلـ ، )٤(ةوشــق ومدينـة  سرقسـطة  مدينـة  فملـك  كـثري، 
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  .)١(ا وعبد سليمان أخويه مبحاربة مشغوالً هشام وكان أمره،
  

 
 قلوريـة  ينبرمند بعده وويل األندلس، بالد من جليقية، ملك مورقاط مات وفيها
 ابـن  ملـك  وكـان  امللـك،    أخيـه  ابـن  وجعـل  وترهـب،  امللـك،  مـن  تـربأ  ثم القس،
  .)٢(ومائة وسبعني مخس سنة أخيه
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 وعبـد  سـليمان  أخويـه  من األندلس، صاحب الرمحن، عبد بن هشام فرغ وفيها

،بـن  سـليمان  بـن  ملطـروح  انتدب منهما سره خال فلما األندلس، عن وأجالمها ا 
 فسـاروا  عثمـان،  بن ا عبيد عثمان أبا يهمعل وجعل اًكثيف جيشاً إليه رفسي يقظان،
 عنـه،  عثمـان  أبـو  فرجـع  بـه،  يظفـروا  فلـم  اهبـ  فحصروه بسرقسطة، وهو مطروح، إىل
 سرقســطة أهــل علــى ســراياه وبــث سرقســطة، مــن بــالقرب ،)١(طرســونة حبصــن ونــزل
  .املرية عنهم ومينعون يغريون
 علـى  البـازي  فأرسـل  يتصيد، النهار، آخر، األيام بعض   خرج مطروحاً إن ثم
 عـن  هبمـا  انفـرد  قـد  لـه  صـاحبان  ومعـه  بيـده،  ليذحبـه  مطـروح  فنـزل  فاقتنصه، طائر،

 أهلـها  فكاتبـه  سرقسـطة،  إىل فسـار  عثمان، أبا به وأتيا رأسه واحتزا فقتاله أصحابه،
  .)٢(هشام إىل مطروح رأس وأرسل افنزهل إليها وسار منهم، فقبل بالطاعة،
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 الفــرنج، بـالد  إىل هبــم وسـار  اجلـيش،  أخــذ مطـروح  مــن فـرغ  ملـا  عثمــان أبـا  إن مثـ 
  .)١(عليه ا وفتح اكثري خلقاً منهم وقتل هبم، فظفر العدو، فلقيه والقالع، ة،بأل فقصد

 وهو ملكهم فلقي جليقية، إىل جيش   خبت بن يوسف أيضاً هشام رسي وفيها
  .)٢(كثري عامل منهم وقتل اجلاللقة، واهنزمت اشديد قتاالً فاقتتلوا الكبري، برمند

  .)٣(فآمنهم األمري طاعة إىل طليطلة أهل انقاد وفيها
 حيـاة  مسـجوناً  فبقـي  عنـه،  بلغـه  لشـيء  امللـك  عبد ابنه أيضاً هشام سجن وفيها

  .)٤(ومائة وتسعني مثان سنة حمبوساً فتو  أخيه، والية وبعض أبيه
  

 
 
 بـالد  األنـدلس،  صـاحب  جبـيش  الواحـد  عبـد  بـن  امللـك  عبـد  غزا السنة هذه  
  .)٥(وسلم م،نفغ والقالع، ة،بأل فبلغ الفرنج،
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 اهبـ  وأقـام  افضـبطه  اإليهـ  رهوسـي  طليطلـة،  علـى  احلكـم  ابنه هشام استعمل وفيها
  .)١(أبيه بعد األندلس ويل الذي وهو احلكم، بن الرمحن عبد ابنه هبا له وولد

  

 
 
 امللـك  عبـد  علـيهم  واسـتعمل  اكثيفـ  جيشـاً  األندلس، صاحب هشام، رسي وفيها

 فبـدأ  ،)٣(وجرنـدة  ،)٢(أربونـة  فبلغوا العدو، بالد فدخلوا مغيث، بنا الواحد عبد بنا
 علـى  وأشـرف  اوأبراجهـ  أسوارها وهدم ارجاهل فقتل الفرنج، حامية هبا وكان جبرندة،
 أرض ووطــئ بالدهــم،   وأوغــل ذلــك، مثــل ففعــل أربونــة إىل عنــها فرحــل افتحهــ

 احلصــون، خيــرب شــهوراً الــبالد وجــاس مقاتليهــا وقتــل احرميهــ فاســتباح ،)٤(شـرطانية 
 معه ساملاً ورجع بالدهم،   وأوغل اهارب يديه بني من العدو أجفل قد ،نمويغ وحيرق
  .)٥(باألندلس املسلمني مغازي أشهر من وهي تعاىل، ا إال علمهي ال ما الغنائم من
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 بـن  الواحـد  عبـد  بـن  الكـريم  عبـد  مـع  عسـكراً  األنـدلس  صاحب هشام رسي فيها
  . وسلم نمفغ ع،والقال ةبلأ فغزا الفرنج، بالد إىل مغيث

اجلاللقـة،  بـالد  إىل الواحـد  عبـد  بـن  امللـك  عبـد  أخيـه  مـع  آخـر  شـاً جي أيضاً روسي 
 فنـاهلم  هبـم،  الدليل ضلّ املسلمون قفل فلما. نموغ وكنائسه، أدفنش ملكهم دار فخرب
 ســلموا ثـم  آالهتــم، وتلفـت  ، دواهبــم ونفقـت  كــثري، بشـر  منــهم ومـات  شــديدة، مشـقة 
  .)١(وعادوا
  

  

 
ــدلس، اتــكرتا فتنــة هاجــت وفيهــا  الفســاد، وأظهــروا الطاعــة، بربرهــا وخلــع باألن
 القادر عبد عليهم كثيفاً جنداً إليهم هشام رفسي الطريق، وقطعوا البالد، على وأغاروا
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 فيهـا  مـن  قتـال  وتـابعوا  فقصـدوها  سفيان، أبي بن معاوية موىل ا، عبد بن أبان بنا
 كورة وبقيت القبائل، سائر   دخلف منهم بقي من وفراً، وسبي قتال أبادوهم أن إىل
  .)١(سنني سبع الناس من خالية وجباهلا اتتاكر

  

 
 
 بن الواحد عبد بن امللك عبد عليهم كثيفاً جيشاً األندلس صاحب هشام رسي وفيها
 اجلاللقـة،  ملـك  ذفـونش، أ وكـان ، سـرتقة إ إىل انتـهوا  حتى فساروا جليقية، إىل مغيث،

 وأهـل  اـوس،  مـن  يلـيهم  ومن جريانه، وهم، البشكنس ملك هوأمد وحشد، مجع قد
 لـه،  هيبـة  أذفـونش  فرجـع  امللـك،  عبد عليه فأقدم عظيم، مجع   فصار النواحي، تلك

 افيهـ  وأوغـل  بالدهـم،  فدوخ منهم، ختلف من كل ويهلك أثرهم، يقفو امللك عبد وتبعهم
  .)٢(ساملاً ورجع أذفونش، حريم وهتك وخيرب، ويقتل، ،منيغ فيها وأقام
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 مـن  ميعـاد  على أيضاً فدخلوا أخرى، ناحية من آخر جيشاً هشام رسي قد وكان
 اعرتضــهم العــدو بــالد مــن اخلــروج أرادوا فلمــا اونمــوغ اوهنبــو افــأخربو امللــك، عبــد
 سـاملني  وعـادوا  اوسـلمو  اختلصو ثم املسلمني من نفراً وقتل منهم، فنال للفرنج عسكر
  .)١(منهم قتل من سوى

  

 
 
 مروان، بن امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرمحن عبد بن هشام مات وفيها
 وقيل أيام، ومثانية أشهر وسبعة سنني سبع إمارته وكانت صفر،   األندلس، صاحب
 وكنيته أشهر، وأربعة سنة وثالثني عاًتس عمره وكان أشهر، سبعة وقيل أشهر، تسعة
  .ولد أم هأم وكانت الوليد؛ أبو

 وكـان  بـنني؛  مخسـة  وخلـف  ل،وحـ  بعينيـه  حبمـرة،  مشـرباً  أشـهل،  أبيض كان
علـى  شديداً والصالح، اخلري ألهل حمباً اًخري وعدل، وشجاعة رأي ذا اًحازم عامال 

  .اجلهاد   راغباً األعداء،
 نبيـه  وسـنة  ا كتـاب  علـى  الصـدقة  يأخـذ  مصـدقاً  خرجأ أنه عمله أحسن ومن

 فراغـه  قبـل  مـات  قـد  أبـوه  وكـان  قرطبـة،  مبدينـة  اجلامع بناء متم الذي وهو واليته، أيام
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 رجـال  أن الكفـر  وذل أيامـه    اإلسـالم  عـز  مـن  وبلـغ  معـه،  مساجد عدة وبنى منه،
 فلـم  لـك، ذ فطلـب  تركتـه،  مـن  مسـلمني  مـن  أسـري  يفـك  أن فأوصى أيامه،   مات
  .املسلمني وقوة العدو لضعف ويفك يشرتي أسري الكفار دار   يوجد

   يشـبه  كـان  قـالوا  حتـى  وبـالغوا  اًكـثري  األنـدلس  أهـل  ذكرهـا  قـد  كـثرية  ومناقبه
  .)١(ا رمحه العزيز، عبد بن بعمر سريته
  

 
 مـن  أول وهـو  اًحازمـ  اًصـارم  احلكـم  نوكـا  احلكـم،  ابنـه  بعده استخلف مات وملا
  .)٤(باجلبابرة وتشبه ،)٣(ببابه اخليل وارتبط، باألندلس املماليك من استكثر
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 سليمان اهعم عليه خرج ويل وملا اًشاعر اًفصيح وكان بنفسه، األمور يباشر وكان
 تـوىل ف األنـدلس،  إىل البلنسـي  ا عبـد  فعـرب  الغربيـة،  العدوة بر   اوكان ا، وعبد

 احلكــم، علــى النــاس يؤلبــان وأقــبال، بطنجــة وكــان ســليمان، أخــوه وتبعــه، بلنســية
  .للحكم والظفر مدة فتحاربوا الفتنة، ويثريان
 فأقـام  ا عبـد  وأمـا  ومائـة،  ومثـانني  أربع سنة فقتله سليمان، هبعم ظفر احلكم إن مث

 ذلـك،  إىل جابـه فأ الصـلح،    احلكـم  فراسـل  وخـاف،  الفتنـة،  عـن  كـف  وقد ببلنسية،
  .)١(الفتنة وسكنت بأخواته، ا عبد أوالد وزوج ومثانني، ست سنة بينهما الصلح فوقع

                                                                                                                                                      
 





  






















   
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــا ــهعم مــع بالفتنــة احلكــم اشــتغل ومل  بــالد فقصــدوا الفرصــة، الفــرنج نماغتــ ي
 وتــأخرت،  اإليهــ أصــحاهبم ونقلــوا اًدار واختــذوها برشــلونة مدينــة وأخــذوا اإلســالم،
  .)١(ومائة ومثانني مخس سنة أخذها وكان ا،عنه املسلمني عساكر
  

 
 مغيـث  بـن  الكريم عبد مع جيشاً األندلس، صاحب، احلكم رسي السنة هذه  
 الـبالد،  وحيرقـون  ويقتلـون،  ينـهبون،  السـرايا  وبـث  الـبالد،  فـدخل  الفـرنج،  بالد إىل
جعلوا قد الفرنج وكان عنه، رجز قد املاء كان البحر من خليجاً فجازوا سرية، روسي 

ــك وراء وأهلــيهم أمــواهلم ــيج، ذل ــاً اخلل ــرب أن يقــدر ال أحــداً أن منــهم ظن ــيهم، يع  إل
 وقتلوا الرجال وأسروا ماهلم، مجيع املسلمون مفغن حساهبم،   يكن مل ما فجاءهم
  .الكريم عبد إىل ساملني وعادوا احلريم، وسبوا افأكثرو منهم

بالد من كثرياً بوافخر أخرى، طائفة روسي  وأسـروا  اأهلـه  أمـوال  موغـن  ة،فرنسـي 
 إىل املسـلمني  سـبقوا  قـد  الفـرنج  ملوك من مجاعة أن األسرى بعض فأخربه الرجال،

تعبئـة،  على وسار، عساكره الكريم عبد فجمع طريقهم، على املسلك وعر واد  وجـد 
 فـاهنزموا  فيهم، فالسي فوضعوا املسلمون، خالطهم وقد إال الكفار يشعر فلم السري،
  .)٢(معه ومن هو ساملاً وعاد ، معهم ما وغنم
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 الثغـر  ناحية   احلجاج بأبي املعروف ،)١(مرزوق بن هبلول خالف السنة هذه و 

 عبـد  بـن  ا عبـد  فيهـا  هبلول على فقدم اوملكه سرقسطة ودخل األندلس، بالد من
  .الفرنج إىل متوجهاً وكان بالبلنسي، ويعرف احلكم، صاحبها عم الرمحن،

ــا وخـــالف ــر بطليطلـــة، )٢(محيـــد بـــن عبيـــدة فيهـ ــروس القائـــد احلكـــم وأمـ          عمـ
 قوضي، قتاهلم يكثر فكان طليطلة أهل حيارب ،أن)٤(طلبرية مبدينة وهو، )٣(يوسف بنا
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 خمشـي،  ببين يعرفون طليطلة أهل من جاالًر كاتب يوسف بن عمروس إن ثم عليهم؛
 رفسـي  عمـروس،  إىل رأسـه  ومحلـوا  وقتلـوه،  محيـد  بـن  عبيـدة  علـى  فوثبوا واستماهلم،

 طلبرية مبدينة الذين الرببر وبني بينهم وكان عنده، خمشي بين وأنزل احلكم، إىل الرأس
 احلكـم  إىل يـدة عب رأس مع رؤوسهم عمروس رفسي، فقتلوهم عليهم الرببر فتسور، ولحذُ

، ثم إن عمروس أعمل جهده   استجالب أهل طليطلة مبكاتبتـهم حتـى   )١(اخلرب وأخربه
أدخلوه املدينة فلما متكن منها بنى القصر على باب جسـرها فأحكمـه، وأتقـن أمـره، ثـم      
   ســعى   قتــل رجــال طليطلــة، وقطــع شــرهم، وحســم دائهــم، توطيــداً للمملكــة، فأعــد

 نه يذبح فيه البقر وأمر أن يكون دخول الناس على باب وخـروجهم للكيد صنيعاً، أظهر أ
 سـبع  منـهم  قتـل  حتـى  فقتلـوه،  آخر موضع إىل به لَدع منهم دخل فمن آخر، باب من
  .)٢(الناحية تلك فاستقامت، رجل مائة

  

 
 مـن  نـدلس األ بـالد  إىل، األندلس صاحب الرمحن، عبد بن سليمان جاز وفيها
 البالد، صاحب الرمحن، عبد بن هشام بن احلكم أخيه بن حلرب وتعرض الشرق،
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 الشـقاق  أهـل  مـن  كـثري  سـليمان  إىل اجتمـع  وقد كثرية، جيوش   احلكم إليه فسار
 عســكر واتبعــه ســليمان فــاهنزم احلــرب، واشـتدت  واقتــتال فالتقيــا الفتنــة، يريــد ومـن 

 واعتصـم  سـليمان،  فيهـا  فـاهنزم  احلجـة،  ذي   ثانيـة  بينـهم  احلـرب  وعـادت  احلكم،
  .احلكم فعاد واجلبال، بالوعر
 احلكـم،  إلـيهم  فسـار  إسـتجة،  جانـب  إىل وأقبـل  برابـر،  فجمـع  سـليمان  عاد ثم
 واحتمـى  سـليمان،  فـاهنزم  القتـال،  واشـتد  ومائـة،  ومثـانني  ثالث سنة واقتتلوا فالتقوا
  .)٢)(١(ريشف ناحية إىل منهزماً سليمان وعاد احلكم، فحصره بقرية،

 كـثري  بوخـر  القبلـي،  ربضـها  مـن  كثري فغرق ،)٣(عظيم سيل بقرطبة كان وفيها
  .)٤(شقندة السيل لغبو منه،

  

 
 
 هبلـول  وبـني  عمران أبو له يقال كبري قائد بني وحرب فتنة باألندلس كانت وفيها

 فاهنزم عمران، أبي مع البلنسي ا عبد وكان األندلس، أعيان من وهو مرزوق، بنا
  .)٥(منهم كثري وقتل هبلول، أصحاب
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 األنـدلس،  مـن  )١(أشـقة  مدينـة  إىل البلنسـي  الرمحن عبد بن ا عبد سار وفيها

 افيه وحاصرهم مرزوق، بن هبلول إليهم فسار العرب، ومع عمران، أبي مع هبا فنزل
 بلنسـية  مدينـة  إىل ا عبـد  وسـار  أشـقة،  مدينـة  هبلـول  ودخـل  عنهم، لعربا فتفرق
  .)٢(هبا فأقام

  

 
 عبـد  بـن  سـليمان  هعمـ  إىل وسـار  عساكره، األندلس صاحب احلكم مجع وفيها
 من طائفة فتبعه، ماردة وقصد سليمان، فاهنزم فقاتله،، فريش بناحية وهو الرمحن،
 وكتـب  قرطبـة،  إىل برأسـه  وبعث قتله، احلكم عند حضر فلما فأسروه كماحل عسكر
  .)٣(بقرطبة عنده فحضروا واستدعاهم، أمان، كتاب بسرقسطة وهم سليمان أوالد إىل

 املسـلمني،  مـن  وأخـذوها  باألنـدلس،  برشـلونة  مدينة ا، لعنهم الفرنج، ملك وفيها
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 اشـتغال  إياهـا  ملكهم سبب وكان،  رائهمو إىل املسلمون وتأخر اإليه ثغورهم محاة ونقلوا
  .تقدم ما على )١(وسليمان ا عبد هيعم مبحاربة األندلس صاحب احلكم
  

 
 
 عبد هوعم األندلس، أمري الرمحن، عبد بن هشام بن احلكم اتفق السنة هذه  
سيالبلن الرمحن عبد بن ا.  

 علــى وخـاف  عليـه،  عظــم سـليمان  أخيـه  بقتــل مسـع  ملـا  ا عبــد أن ذلـك  وسـبب 
 املساملة، يطلب احلكم إىل وأرسل، فتنة إلثارة يتحرك ومل ايفارقه ومل بلنسية ولزم نفسه،

 املسـاملة،  عليـه  يعـرض  إليه وكتب رسال إليه أرسل احلكم بل وقيل طاعته،   والدخول
 واســتقرت االتفــاق، إىل ا عبــد فأجــاب وألوالده، لواســعة،ا األرزاق لــه وبــذل ويؤمنــه،
 جوزو العلمــاء؛ مــن وغــريه مالــك، صــاحب ،)٢(حييـى  بــن حييــى يــد علــى بينــهم القاعـدة 
ــ أوالد مــن أخواتــه احلكــم عبــد هعم ،عبــد إليــه وســار ا ،وعظــم احلكــم، فأكرمــه ا 
  .)٣(ةالسني والصالت الواسعة األرزاق وألوالده له وأجرى حمله،
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 ومثــانني ســبع ســنة الصـلح  واســتقر الســنة، هــذه كانـت  الصــلح   املراســلة إن وقيـل 
  .)١(ومائة

  

 
  .فقيهاً وكان باألندلس، )٢(الزاهد علي بن شقران تو  ...وفيها

  

 
 
ــذه   ــك الســنة ه ــرنج مل ــدلس؛ تطيلــة ينــةمد الف ــك وســبب باألن  احلكــم أن ذل
ــدلس صــاحب ــدلس ثغــور علــى اســتعمل األن ــداً األن ــاده مــن كــبرياً قائ  امســه، أجن
 احلكـم  مـن  اهنـزم  قـد  وكـان ، تطيلة على يوسف ابنه فاستعمل يوسف، بن عمروس
ــت أهــل ــدلس مــن البي ــو األن ــوة أول ــالتحقوا طاعتــه، عــن خرجــوا ألهنــم وبــأس، ق  ف

 افحصـروه  تطيلـة  مدينـة  إىل وتقـدموا ، شـوكتهم  واشـتدت ، مـرهم أ فقوي باملشركني،
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  .)١(قيس بصخرة وسجنوه، عمروس بن يوسف أمريها فأسروا املسلمني، من وملكوها
ــن عمــروس واســتقر ــة يوســف ب ــا سرقســطة مبدين ــار، مــن ليحفظه  ومجــع الكف
ــع رهاوســي العســاكر، ــن م ــه، عــم اب ــهم، املشــركني، فلقــي ل ــض وقاتل ــم، فف  مجعه
، قــيس صــخرة إىل اجلــيش وســار منكــوبني، البــاقون وجنــا أكثــرهم، وقتــل ،وهــزمهم

ــ فحصــروها ــاهلم ملــا، منــهم منعهــا علــى املشــركون يقــدر ومل اوافتتحوه ــوهن مــن ن  ال
 إىل روهوسـي  الثغـر،  أمـري  عمـروس  بـن  يوسـف  خلصـوا  املسـلمون  فتحها وملا باهلزمية؛
 أمـرياً  الثغـر    وأقـام  ،فـيهم  صـوته  وبعـد ، املشـركني  عنـد  عمـروس  أمـر  وعظـم  أبيه؛
  .)٢(عليه
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 وكانـت ،  اللـذات    واالهنماك اخلمر بشرب تظاهر واليته صدر   احلكم كان
 راوي الليثـي،  حييـى  بـن  حييـى : منـهم  والـورع،  العلم   فضالء وهبا علم، دار قرطبة
 باحلجــارة، ورمجــوه فعلــه، وأنكــروا قرطبــة، أهــل فثــار وغــريه، عنــه، )٢(مالــك موطــأ
  .احلال وسكن اجلند من حضر مبن منهم فامتنع قتله، دوااوأر

 القاسـم  بـن  حممـد  عنـد  وحضـروا  اوفقهاؤهـ  قرطبـة  أهـل  وجـوه  اجتمـع  أيـام  بعـد  ثم
 أن وعرفـوه  البلـد،  أهـل  علـى  البيعة له وأخذوا ،)٣(محزة بن هشام عم، املرواني القرشي
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ــة فاســتنظر، كافــة ارتضــوه قــد النــاس ــه، لــريى ليل  وتعــاىل، ســبحانه ا، ويســتخري رأي
 احلكـم  فطلـب  بيعته، على أنه وأعلمه احلال، على وأطلعه احلكم، عند فحضر افانصرفو
 وأخفـى  داره،   قبـة    وأجلسـه  احلكـم،  ثقـات  بعض معه فأخذ عنده، احلال تصحيح
 علــى املخافــة فــأراهم ألن أم أمــرهم تقلــد هــل منــه يســتعملون القــوم عنــده وحضــر أمـره، 
 مـن  مجيـع  له فذكروا معهم، ومن أمسائهم تعداد وسأهلم عليهم، اخلطب وعظم نفسه،
: القاسـم  بـن  حممـد  هلم فقال أمساءهم؛ يكتب احلكم وصاحب البلد، أعيان من معهم
  .اجلامع املسجد   ا، شاء إن اجلمعة، يوم األمر هذا يكون

 اخلمـيس،  يـوم  ذلـك  وكان ال،احل جلية فأعلماه صاحبه، مع احلكم إىل ومشى
 بعـد  هبـم،  أمـر  ثـم  آخـرهم،  عن املذكورين اجلماعة حبس حتى الليل عليه أتى فما
 ،)٢(حييى بن حييى أخو: منهم )١(رجال وسبعني اثنني وكانوا، قصره عند فصلبوا أيام،
  .)٤(للحكم الناس عداوة فتمكنت اًشنيع يوماً يومهم وكان ،)٣(كعب أبي وابن
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 دخولـه  وكـان  سـنة؛  وتسعون ثالث وعمره باألندلس عيسى بن يدهش تو  وفيها
  .اهلاء وفتح املعجمة، الشني بضم يدهش .)١(معاوية بن الرمحن عبد مع األندلس

  

 
 
 بأهـل ، األنـدلس  صـاحب ، األمـوي  هشـام  بـن  احلكـم  مـري األ أوقـع  السـنة  هذه  
  .أهلها أعيان من رجل آالف مخسة على يزيد ما منهم فقتل طليطلة،

 بعـد  مـرة  وخلعـوهم  األمـراء،    طمعـوا  قـد  كـانوا  طليطلـة  أهـل  أن ذلك وسبب
 أمـراءهم  يطيعـون  يكونـوا  فلـم  أمـواهلم،  وكثرة بلدهم حبصانة نفوسهم وقويت أخرى،
 ذلك   فاستعان هبم، الظفر   احليلة أعمل شأهنم احلكم أعيا فلما مرضية، طاعة

 األعلـى،  بـالثغر  الوقـت  هـذا    ظهـر  قـد  وكان ، لدباملو املعروف يوسف بن بعمروس
 مدينـة  أهـل  مـن  وكـان  السـبب،  هبـذا  إليـه  فاطمـأن  إليـه،  ودعـا  احلكـم،  طاعة فأظهر
 علـى  وأطلعـه  إكرامـه،    وبـالغ  احلكـم،  فأكرمـه  عنـده،  فحضـر  فاستحضره ، وشقة
 أهلـها  إىل وكتـب  طليطلـة،  فـواله  علـيهم،  التـدبري  علـى  وواطـأه  طليطلة أهل   عزمه
 ممـن  وأعفيـتكم  إليـه،  قلـوبكم  لتطمـئن  مـنكم،  وهـو  اًفالنـ  لكم اخرتت قد إني: يقول

  .فيكم رأينا مجيل ولتعرفوا اوموالين عمالنا من تكرهون
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 وأحسن ، إليه واطمأنوا اأهله به فأنس طليطلة، ودخل إليهم، عمروس فمضى
 بغـض  علـى  موافقتـهم  هلـم  أظهـر  أن احليلـة  مـن  عليهم عمل ما أول وكان عشرهتم،

 الشـر  سـبب  إن: هلم قال ثم يفعله؛ مبا ووثقوا إليه، فمالوا طاعتهم، وخلع أمية، بين
 أعتـزل  بنـاء  أبـين  أن رأيـت  وقـد  بكـم،  اختالطهم هو امنإ األمري أصحاب وبني بينكم
  .أراد ما البلد وسط   فبنى ذلك، إىل فأجابوه بكم؛ رفقاً السلطان وأصحاب أنا فيه

 سـراً  األعلـى  الثغـر  علـى  له عامل إىل احلكم األمري كتب مدة لذلك مضى فلما
 ففعـل  والعسـاكر،  النجـدة  وطلـب  الكفـرة،  جيـوش  من يستغيث إليه يرسل أن يأمره

 عبــد ابنــه علــيهم ســتعملوا ناحيــة، كــل مــن اجليــوش احلكــم فحشــد ذلــك العامــل
وحشد معه قـواده ووزراءه، فسـار اجلـيش واجتـاز مبدينـة طليطلـة ومل يعـرض         الرمحن

 قد الكفرة عساكر أن العامل ذلك من اخلرب اعنده وهو فأتاه عبد الرمحن لدخوهلا، 
 قرطبة، إىل العود على الرمحن عبد وعزم العسكر، فتفرق اشره ا وكفى تفرقت،
 وإنـه ،  جـانيب  إىل احلكـم  ولـد  نـزول  ترون قد: طليطلة ألهل ذلك عند عمروس فقال

 فخـرج  وحـدي؛  إليـه  سرت وإال لذلك نشطتم فإن حقه، وقضاء إليه اخلروج يلزمين
  .إليهم وأحسن، الرمحن عبد فأكرمهم طليطلة، أهل وجوه معه

 فأتاه عمروس، إىل لطيف كتاب ومعه له، خادماً ولده مع أرسل قد احلكم وكان
 الكتـاب  عمـروس  قـرأ  فلما حيادثه، أن غري من إليه الكتاب وسلم حه،فوصا دم،اخلا
 عبـد  يسألوا بأن أهلها أعيان إىل فأشار طليطلة، أهل على احليلة تكون كيف فيه رأى

 فظنـوه  وقـوهتم،  ومنعتـهم،  كثـرهتم،  عسـكره  وأهـل  هو لريى إليهم الدخول الرمحن
 داره،   عمـروس  مـع  ونـزل  لبلـد، ا الـرمحن  عبـد  وأدخلـوا  ذلك، ففعلوا ينصحهم،

  .عليه يسلمون أرساالً طليطلة أهل وأتاه
   وشـرع  عظيمـة،  وليمـة  هلـم  يتخـذ  أن يريـد  الـرمحن  عبـد  أن عمروس وأشاع
 وخيرجـون  بـاب،  مـن  يـدخلون  أن معهم وقرر ذكره، يوماً وواعدهم لذلك، االستعداد

  .ذلك ففعلوا الزحام، ليقل آخر من
 ومحلـوا  أخـذوا  فـوج،  دخـل  كلمـا  فكـان  اًأفواجـ  النـاس  أتاه راملذكو اليوم كان فلما

 فلمـا  عليهـا؛  رقـاهبم  فضـربت  القصـر،  ذلـك    كـبرية  حفرة على اجلند من مجاعة إىل
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 هـذا  مـن  يـدخلون  إهنـم : فقيـل  النـاس؟  أيـن : فقـال  اأحـد  ير فلم بعضهم أتى النهار تعاىل
 وصـاح،  احلـال،  وعلـم  د،أحـ  منـهم  لقـيين  مـا : فقال اآلخر، الباب من وخيرجون الباب،
 ابعـده  رقـاهبم  فـذلت  منـهم،  بقـي  مـن  جنـاة  سـبب  فكـان  أصـحاهبم،  هالك الناس وأعلم

 ،)١(مصـيبتهم  اجنـربت  ثـم  الـرمحن،  عبـد  ولـده  وأيـام  احلكـم  أيـام  بقيـة  طاعتـهم  وحسـنت 
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  .نذكره ما على باخللع عاجلوه حممد ابنه وويل الرمحن عبد هلك فلما اوكثرو
  

 
 علـى  األنـدلس،  مـن  مـاردة  مدينة أهل ووافقه، )١(ا عبد بن أصبغ عصى وفيها
 هـو  فبيمنـا ا، وحاصـره  إليهـا  فسـار ، بـاحلكم  اخلـرب  واتصـل ، عاملـه  وأخرجوا، احلكم
 اًمبـادر  فرجـع ، لـه  العصـيان  أعلنـوا  أهنـم  قرطبـة  أهـل  عـن  اخلـرب  أتاه احلصار   جمد
 منكسـني،  فصلبهم الفتنة، أثاروا الذين عن وكشف أيام، ثالثة   قرطبة إىل فوصل
  .له كراهيتهم واشتدت بذلك، الباقون فارتدع مجاعة، أعناق وضرب
 أمر فضعف، وتسعني اثنتني سنة إىل يعصون ومرة يطيعون، تارة مادرة أهل يزل ومل
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 وثقاتـه  مـاردة  أهـل  عيانأ من مجاعة واستمال إليه، اجليوش إرسال تابع احلكم ألن أصبغ
 نفسـه،  وضـعفت  أصـبغ،  رفتحيـ  أخـوه،  حتى صبغ،أ وفارقوا إليه، فمالوا أصحابه، من

ــه األمــان يطلــب فأرســل ــارق احلكــم، فأمن ــام احلكــم، عنــد وحضــر مــاردة، فف ــده وأق   عن
  .)١(بقرطبة

  

 
 مدينـة  إىل ليسـري  مجوعـه  ومجـع ، باألنـدلس  الفرنج ملك لذريق جتهز السنة هذه  
 الـرمحن  عبـد  ولـده  مـع  وسـريها  العساكر فجمع، احلكم ذلك فبلغ اليحصره )٣(طرطوشة
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 أطـراف    الفـرنج  فلقـوا  افسـارو ، املتطوعـة  مـن  كـثري  وتبعهم عظيم، جيش   فاجتمعوا
 جهـده،  الطـائفتني  مـن  كـل  وبـذل  فـاقتتلوا  اًشـيئ  املسـلمني  بالد من ينالوا أن قبل بالدهم
 القتــل وكثــر الكفــار، فــاهنزم املســلمني، علــى نصــره تعــاىل ا فــأنزل ، وســعه فدواســتن
  .)١(نيمنغا ظافرين املسلمون وعاد وأثقاهلم، أمواهلم وهنبت واألسر، فيهم،
  

 
ــذه   ــن حــزم خــالف الســنة ه ــة وهــب ب  وقصــدوا، غــريه ووافقــه، باجــة بناحي
 خـربه  احلكم مسع فلما ،)٢(النبطي – كتبه   -اً حزم يسمي احلكم وكان، لشبونة

                                                                                                                                                      


 


 


  






 







  







 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

األشجار وقطع ، معه ومن فأذله كثري، مجع   هشاماً ابنه إليه رسي  علـيهم،  قوضـي 
  .)١(فأمنه األمان لطلب أذعنوا حتى

  

 
 

 فقيهـاً  وكـان  مالـك،  أصـحاب  مـن  وهـو  األندلسـي  زيـاد  بـن  صـقالب  تـو   وفيهـا 
  .)٢(زاهداً

  

 
 
 األنـدلس،  أمـري  هشـام،  بـن  احلكـم  علـى  اخلـالف  ماردة أهل عاود السنة هذه  
 وتقاتلـهم  تـرتدد  وجيوشـه  سـراياه  تـزل  ومل وقاتلـهم،  إليهم، بنفسه فسار عليه، وعصوا
  .ومائة وتسعني ست وسنة مخس، وسنة السنة، هذه

 والسـيب،  والنـهب  والقتـل،  بالغـارة،  وقصـدوها  املسـلمني،  ثغـور    الفرنج وطمع
 أهل على األمر بشدة اخلرب فأتاه للفرنج، يتفرغ فلم ماردة، بأهل مشغوالً احلكم وكان
، واغوثـاه : فنـادت  سـبية،  أخذت مسلمة امرأة أن ومسع منهم، العدو بلغ وما الثغر،

 سـنة  الفرنج بلد إىل وسار وحشد واستعد عسكره ومجع، عليه األمر ظمفع! حكم يا
 اوهنبه البالد، وخرب حصون، عدة وافتتح بالدهم،   وأثخن ومائة، وتسعني ست
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 املرأة، تلك هبا كانت اليت الناحية وقصد األموال، وهنب احلريم، وسبى، الرجال وقتل
 املــرأة تلــك ختلــيص   الوصــية   لغوبــا أســراهم، بــه يفــادون مبــا األســرى مــن هلــم فــأمر

 هـل : الثغـور  ألهـل  قـال  غزاتـه  مـن  فـرغ  فلمـا  األسـرى؛  بـاقي  وقتـل  األسر، من فتخلصت
  .)١(مظفراً قرطبة إىل وعاد اًخري عليه واثنوا له، ودعوا نعم،: فقالوا احلكم؟ أغاثكم
  

 
 
 يضـبط  مبا ويتعللون، األيام يطوون الناس وكان د،شدي غالء باألندلس كان وفيها
    .)٢(النفس
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 بــن احلكـم  أن وسـببها  بـالربض؛  املعروفـة  الوقعــة بقرطبـة  كانـت  )٣(السـنة  هـذه   
 ممـا  ذلك وغري والشرب، والصيد، باللهو، التشاغل كثري كان اصاحبه األموي، هشام

 جلنده يتعرضون وصاروا اأهله فكرهه قرطبة، أعيان من مجاعة قتل قد وكان جيانسه؛
: األذان انقضــاء عنــد ينــادون كــانوا أهنــم بالغوغــاء األمــر بلــغ أن إىل والســب، بــاألذى
 فشـرع  ؛)٤(بـاألكف  عليـه  وصفقوا بالقول بعضهم وشافهه الصالة؛ ياخممور، الصالة

 واسـتكثر  بابـه،  علـى  اخليـل  وارتـبط  اخنادقهـ  وحفر اأسواره وعمارة قرطبة حتصني  
 أهــل حقـد    ذلـك  فـزاد ، بالسـالح  قصـره  بـاب  يفـارقون  ال مجعـاً  ورتـب  املماليـك، 
  .)٥(منهم لالنتقام ذلك يفعل أنه وتيقنوا قرطبة،
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 ثـم  ذلك، فكرهوا ،)١(حرص غري من سنة، كل األطعمة، عشر عليهم وضع ثم
 الـربض،  أهل لذلك فهاج ،)٢(وصلبهم فقتلهم، ،اسفهائه رؤساء من عشرة إىل عمد

 اململوك فأخذ فمطله، ليصقله، صقيل إىل سيفاً سلم له مملوكاً أن ذلك إىل وانضاف
 هــذه مــن رمضــان   وذلــك ،)٣(قتلــه أن إىل بــه الصــقيل يضــرب يــزل فلــم الســيف،
  .السنة

ــن أول فكــان ــالح شــهر م ــربض، أهــل الس ــربض أهــل واجتمــع ال  مجــيعهم ال
 واألسـلحة،  اخليـل  احلكـم  قوفـر  بالقصر، والعبيد واألمويون اجلند واجتمع ،بالسالح
 وأحـاطوا  الـربض،  أهـل  فغلبهم ، الطائفتني بني القتال ووقع كتائب، أصحابه وجعل
 النـاس،  وحـرض  وركـب  سـالحه،  ولـبس  ،)٤(القصر أعلى من احلكم فنزل بقصره،
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  .شديداً قتاالً يديه بني فقاتلوا
 مـن  قطعـة  ومعـه  منـها  وخـرج  ثلمـة،  السـور    فـثلم  ا، بيدع هعم ابن أمر ثم
   النـار  فأضـرموا  ، هبـم  يعلمـوا  ومل ظهـورهم،  وراء مـن  الربض أهل وأتى اجليش،
 والـدور،  املنـازل    وجدوا من وأخرجوا عظيمة، مقتلة وقتلوا أهله، واهنزم الربض،

 منكســني، صـلبهم و فقتلـهم،  وجـوههم،  مـن  ثالمثائـة  األسـرى  مـن  فـانتقى  فأسـروهم، 
  .)١(أيام ثالثة قرطبة أرباض   واخلراب واحلريق والقتل النهب وأقام
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 عنـده  يكـن  ومل، املغيـث  عبـد  بن الواحد عبد بن الكريم عبد احلكم استشار ثم
 فقبـل  بالقتـل،  غـريه  وأشـار  والعفـو،  عنـهم،  بالصـفح  عليـه  فأشار قربه،   يوازيه من
 قتلنـاه  أيـام  ثالثة بعد الربض أهل من بقي من أنه على باألمان، فنودي وأمر ،)١(قوله

 والـذلول  الصـعب  علـى  وحتملـوا  اًمسـتخفي  منـهم  ذلـك  بعـد  بقي من فخرج وصلبناه؛
 هلـم  وقعـد  أمـواهلم،  مـن  خـف  ومـا ، وأوالدهـم  بنسـائهم  قرطبـة  حضـرة  مـن  خارجني
 لثالثـة ا األيـام  انقضت فلما، قتلوه عليهم امتنع ومن ينهبون، باملراصد والفسقة اجلند
 الـربض  هبـدم  وأمر ، مكان إىل ومجعهن الناس، حرم عن األيدي بكف احلكم أمر

  .)٢(القبلي
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   حمبوساً امشه بن معاوية بن الرمحن عبد األمري ابن أمية موىل )١( بزيع وكان
 اجلنـد  غلبـوا  قـد  قرطبـة  أهـل  رأى فلمـا  ثقيـل،  قيـد  رجليه   بقرطبة، )٢(الدم حبس
 وأطلقـوه،  إلـيهم،  يعـود  أن سـلم  إن العهود عليه فأخذوا له، يفرجوا أن احلرس سأل
 إىل عـاد  الـربض  أهـل  اهنـزم  فلما مثله، اجليش   يكن مل شديداً قتاالً فقاتل فخرج

 هـذه  بعضـهم  ذكـر  وقـد  ،)٣(إليـه  وأحسـن  فأطلقـه  احلكـم،  إىل خـربه  فانتهى السجن،
  .)٤(ومائتني اثنتني سنة الوقعة
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 إىل مغيـث  بـن  الكـريم  عبـد  مـع  جيشاً األندلس أمري احلكم جهز السنة هذه و 
 افخرهب بالدهم، وتوسط بأرضهم، دخل حتى بالعساكر فسار باألندلس، الفرنج بالد
 خـزائن  فاسـتنفد  غريه، إىل وصل موضعاً أهلك كلما احصوهن من عدة وهدم وهنبها
  .ملوكهم

ــبالدهم املســلمني فعــل ملكهــم رأى فلمــا ــب ب ــك مجيــع ملــوك كات  النــواحي تل
 عظيمـة  مجـوع    فأقبـل  أوب، كـل  مـن  النصـرانية  إليـه  فاجتمعـت  هبم، مستنصراً

 يريـدون  املسـلمون  أيـام،  عـدة  شديداً قتاالً فاقتتلوا هنر، بينهم املسلمني، عسكر بإزاء
 عـن  تـأخروا  ذلـك  املسـلمون  رأى فلمـا  ،ذلك من املسلمني مينعون وهم النهر، يعربون
ــهر، ــرب الن ــيهم، املشــركون فع ــاقتتلوا إل ــال، أعظــم ف ــاهنزم قت ــهر، إىل املشــركون ف  الن
 وملوكهم )١( كنودهم من مجاعة وأسر سلم، النهر عرب فمن واألسر، السيف فأخذهم
 فبقـوا  جـوازه،  مـن  املسلمني مينعون النهر، جانب ولزمواً الفرنج وعاد، )٢(صتهمموقما

ــذر النــهر، وزاد األمطــار، فجــاءت ، يــوم كــل يقتتلــون اًيومــ عشــر ثالثــة كــذلك  وتع
  .)٣(احلجة ذي سابع عنهم الكريم عبد فقفل جوازه،
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 ومعـه  ، األنـدلس  مـن  مـورور،  بناحيـة  الرببـر  مـن  خـارجي  خـرج  السنة هذه و 
 من استدعىو خربه، احلكم فأخفى خبربه، احلكم إىل العامل كتاب فوصل مجاعة،
 اخلارجي هذا إىل ساعتك من سر: له وقال اًسر بذلك فأخربه قواده، من قائداً ساعته
  .تعود أن إىل هذا مكاني قاعد وأنا عوضه، فرأسك وإال برأسه، فأتين

 كــثري، باحتيــاط عنــه فــأخرب عنــه، ســأل قاربــه فلمــا اخلــارجي، إىل القائــد فســار
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 نفسـه  فحمـل  ، عوضـه  فرأسـك  وإال لته،قت إن: احلكم قول ذكر ثم شديد، واحرتاز
 عنـد  رأسـه  وأحضـر  ، وقتلـه  عليـه،  دخـل  حتى احليلة، فأعمل املخاطرة سبيل على

 أحسـن  رأى فلمـا ، أيـام  أربعـة  غيبتـه  وكانـت  منـه،  يتغري مل ذلك مبكانه فرآه احلكم،
  .)١(حمله وأعلى ووصله القائد، ذلك إىل

  .ثانية راء وآخره الثانية الواو سكونو الراء وضم الواو وسكون امليم بفتح )مورور(
   

 
 
 جيشـاً  إليـه  رفسي اصاحبه على وخالف بالولد، يعرف رجل باألندلس ظهر وفيها
  .)٢(دوقي فملكوها عليه، فضيقوا اعليه استوىل وكان باجة، مبدينة فحصروه
  

 
 
 ألربع، األندلس صاحب، الرمحن عبد بن هشام بن احلكم مات السنة هذه و 
 اثنـتني  عمـره  وكـان  ومائـة،  مثـانني  سـنة  صـفر    بيعتـه  وكانـت  احلجـة،  ذي من بقني

اً، حنيفـ  أمسـر،  طـويال  وكـان  ،)٤(ولـد  ألم وهو العاص، أبو وكنيته ،)٣(سنة ومخسني
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 األجنـاد  باألنـدلس  جنـد  مـن  أول وهـو  جيـد،  شـعر  ولـه  )١( اًذكـر  عشـر  تسعة له وكان
 اخليـول  وارتـبط  واحلواشـي،  احلشـم  مـن  واسـتكثر ، والعدد األسلحة ومجع املرتزقني،

 فبلغـت  ، املرتزقـة    وجعلـهم  املماليك، واختذ أحواله،   اجلبابرة وشابه بابه، على
 يومـاً  وكـانوا  ألسـنتهم،  لعجمـة  اخلـرس  يسـمون  وكـانوا  مملـوك،  آالف مخسـة  عدهتم

  .قصره باب ىعل
 ثقـات  مـن  نفـر  لـه  وكـان  وبعـد،  منـها  قـرب  مـا  بنفسـه،  األمـور  علـى  يطلـع  وكان
 اًشـجاع  وكـان ، املظلوم وينصف املظامل، عنهم فريد الناس، بأحوال طالعونهي أصحابه
  .)٢(العلم وأهل الفقهاء يقرب وكان باألندلس، امللك لعقبه وطأ الذي وهو مهيباً اًمقدام
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، املطـرف  أبـا  ويكنـى  الـرمحن  عبد ابنه بعده بامللك قام هشام بن احلكم مات ملا
 يتوالهـا  احلكـم  أبـوه  كان أيام بطليطلة، ولد ،)٢(والده كنبِ وكان ،)١(حالوة هأم واسم
  .)٣(أبيه خبط ذلك وجد أشهر لسبعة ولد، هشام ألبيه

 ا عبـد  أبيـه  عـم  عليـه  جخـر  ويل فلمـا  ،)٤(الوجـه  حسـن  اًوسـيم  اًجسـيم  وكان
ــه فتجهــز قرطبــة، يريــد بلنســية مــن وخــرج احلكــم، مبــوت وطمــع البلنســي،  عبــد ل
 ثـم  بلنسـية،  إىل فرجـع  نفسـه،  وضـعفت ، خـاف  ا عبـد  ذلـك  بلـغ  فلمـا  الرمحن،

  .شره الطرف ذلك ا ووقى سريعاً ذلك أثناء   مات
 اإلمــارة وخلصــت ،)٥(بقرطبــة إليــه وأهلــه أوالده الــرمحن عبــد نقــل مــات فلمــا
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  .الرمحن عبد بن هشام لولد باألندلس
  

 
 
 )١(البصـرة  جبنـد  األنـدلس،  صاحب احلكم، بن الرمحن عبد وقع السنة هذه و 
  .)٢(بالس بوقعة املعروفة الوقعة وهيا، وأهله
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 الذمـة،  أهـل  أبناء ظلم أنه ربيع امسه ملعا عن بلغه قد كان احلكم أن سببها وكان
 بصـلب  النـاس  مسـع  الـرمحن  عبد ابنه وويل تو  فلما وفاته، قبل وصلبه عليه، فقبض
 أهنـا  منهم ظناً اهب ظلمهم كان اليت األموال يطلبون النواحي من قرطبة إىل فأقبلوا ربيع،
 الرمحن عبد إليهم فبعث البووتأ فيه، وإحلاحاً طلباً أكثرهم )١(إلبرية أهل وكان إليهم، ترد
 اجلنــد، مــن مجــع إلــيهم فخــرج أتــاهم، نمــ ودفعــوا ايقبلــو فلــم ويســكتهم، يفــرقهم مــن

 وجنـا  اًذريع قتال وقتلوا معهم، ومن إلبرية جند فاهنزم فقاتلوهم، الرمحن، عبد وأصحاب
  .)٢(منهم كثرياً فقتلوا ذلك، بعد طلبوا ثم منهزمني، الباقون
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 وكـان  ،)٢(بلورقـة  فـاقتتلوا  ،)١(واليمانيـة  املضـرية  مـن  فتنـة  تدمري مبدينة ثارت وفيها
 بينهم احلرب ودامت، رجل آالف ثالثة منهم قتل ،)٣(املضارة بيوم تعرف وقعة بينهم
 مجيع   رهوسي ،)٤(خالد بن ا عبد بن حييى ومنعهم، بكفهم، فوكل سنني، سبع
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 رجعـوا  عنـهم  عـاد  وإذا القتـال،  كواوتر تفرقوا حييى بقرب أحسوا إذا فكانوا اجليش،
  .)١(أمرهم عيي حتى والقتال الفتنة إىل

 بعـض    )٢(داملـُ  وبلـغ  كـثري،  خلق فيها ذهب شديدة جماعة باألندلس كان وفيها
  .)٣(ديناراً ثالثني البالد

  .)٤(راء ثم نقطتان حتتها والياء املهملة والدال نقطتان فوقها بالتاء تدمري
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، املشـركني  بـالد  إىل جيشاً األندلس صاحب احلكم بن الرمحن عبد رسي وفيها
 والقـالع،  ألبـة  إىل فسـاروا  مغيـث،  بـن  الواحـد  عبـد  بـن  الكـريم  عبد عليه واستعمل
 بعضها وصاحله ابعضه ففتحوا احلصون، من عدة وحصروا اوأحرقوه ألبة بالد فنهبوا
 مـن  ذواقواسـتن  القـدر،  جليلـة  أمـواالً  مغـن ف املسلمني، من األسرى وإطالق مال على

  .)١(ساملني وعادوا اآلخرة، مجادى   ذلك فكان اًكثري وسبيهم املسلمني أسارى
 بلنسـية  صـاحب  بالبلنسـي  املعـروف  األمـوي  الرمحن عبد بن ا عبد تو  وفيها

  .)٢(كثري هشام بن احلكم أخيه بنا أخبار مع أخباره من تقدم وقد، األندلس من
  

 
 
 أهــل مــن اإلســكندرية علــى تغلــب كــان مــن )٣(ا عبــد أخــرج الســنة هــذه و 
 فتنـة    والنـاس  مجـع،    األنـدلس  مـن  مراكب   أقلوا قد وكانوا بأمان، األندلس
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 الـوا يو فلـم  حفـص،  أبـا  يـدعى  ورئيسـهم  باإلسكندرية، فأرسلوا، وغريه )١(السري بنا
ــؤذهنم فأرســل طــاهر، ابــن قــدم حتــى هبــا  الطاعــة،   يــدخلوا مل هــم إن بــاحلرب ي

 من ليست اليت الروم أطراف بعض إىل عنها يرحتلوا أن على األمان وسألوه فأجابوه،
، إقــريطش  جبزيــرة  ونزلــوا  افرحلــو ، )٢(ذلــك  علــى  األمــان  فأعطــاهم  اإلســالم،  بــالد

  . )٣(لواوتناس فأعقبوا اهب وأقاموا اواستوطنوه
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ــذه و  ــرمحن عبــد رســي الســنة ه ــن ال ــالد إىل كــبرية ســرية احلكــم ب ــرنج ب  الف
 فيها وتردد العدو، بالد ودخل فسار البلنسي، بابن املعروف ا عبيد عليها واستعمل
 اقتتلوفـا  األول، ربيـع    األعـداء  اجليوش ولقي واألسر، والقتل، والسيب، بالغارات،
  .)١(عظيماً فتحاً وكان فيهم، القتل وكثر املشركون، فاهنزم

 العـدو،  أرض مـن  القلعـة  حصـن  اًأيضـ  الـرمحن  عبد رهسي، عسكر افتتح وفيها
  .)٢(رمضان شهر منتصف بالغارات فيها وتردد

  .)٣(انجبي اجلامع املسجد ببناء الرمحن عبد أمر وفيها
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 اليمانيـة  مقـدم  إبـراهيم  بـن  حممـد  اخالشـم  أبـي  رهائن الرمحن عبد أخذ وفيها
 رأى فلمـا  الفتنـة،  ودامت اينزجرو فلم واليمانية، املضرية بني الفتنة ليسكن بتدمري،
 ينزلـه  منـزالً  )١(مرسـية  وجيعـل ، منـها  ينقـل  أن بتـدمري  العامـل  أمـر  ذلك الرمحن عبد

ــت؛ ذلــك مــن الــبالد تلــك قاعــدة هــي مرســية وصــارت ذلــك، ففعــل العمــال،  الوق
 اًجيشـ  إلـيهم  الـرمحن  عبـد  رفسي ومائتني، عشرة ثالث سنة إىل بينهم الفتنة ودامت
ــأذ ــو عنف ــد وأطــاع الشــماخ، أب ــرمحن، عب ــه، وســار ال ــة مــن وصــار إلي ــواده مجل  ق

  .)٢(تدمري ناحية من الفتنة وانقطعت وأصحابه،
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 قـد  اجلنـد  مـن  مجاعـة  دفقصـ  طوريل، األندلس من )١(تاكرنا بأعمال خرج وفيها

 فسـار  معهـم،  ومـا  وسـالحهم  دواهبـم  واخذ فقتلهم، ممتازين، تاكرنا قرى ببعض نزلوا
  . )٢(اعامله إليه

  

 
 إىل فوصـلوا  املشركني، بلد إىل جيشاً األندلس صاحب الرمحن عبد رسي وفيها
 شـهرين  اجلـيش  فأقـام  ، األول ربيع   أهلها وقاتل ،)٣(جرندة إىل ساروا ثم، برشلونة
  .)٤(وخيربون ينهبون
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 األســوار أكثــر فخربــت باألنــدلس، متتابعــة وأمطــار عظيمــة، ســيول كانــت وفيهـا 
  .)١(وأحكمت عمارهتا جددت ثم سرقسطة، قنطرة وخربت األندلس، ثغر مبدائن

  .اءواهل والنون والواو والالم املعجمة والشني والراء املوحدة بالباء برشلونة
  

 
 إلـيهم  رفسـي  عنـدهم،  الفتنـة  فثـارت  عاملـهم،  األنـدلس  من ماردة أهل قتل وفيها

 وأخـذت  الطاعـة،  فعـاودوا  وأشـجارهم،  زرعهـم  وفسد فحصرهم، اًجيش الرمحن عبد
  .املدينة سور خربوا أن بعد اجليش وعاد رهائنهم،
   أهلـها  يطمـع  لـئال  النهر إىل السور حجارة بنقل إليهم الرمحن عبد أرسل ثم

 بنــاء وجـددوا  علــيهم، العامـل  وأســروا العصـيان،  إىل عــادوا ذلـك  رأوا فلمــا عمارتـه، 
  .)٣(وأتقنوه السور
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 جيوشـه    األنـدلس،  صـاحب  الرمحن، عبد سار عشرة أربع سنة دخلت فلما
 الـذي  عامـل لبا همرهائنـ  وافتكـوا  اأهلـه  راسله بارزها فلما اأهله رهائن ومعه ماردة، إىل

  .)١(عنهم ورحل بلدهم وأفسد وحصرهم، وغريه، أسروه
 ودام اعليهـ  وضـيقوا  افحصـروه  ومـائتني،  عشـرة  سـبع  سـنة  جيشـاً  إلـيهم  رسي ثم
  .)٢(عنهم رحلوا ثم احلصار،
ــت فلمــا ــاني ســنة دخل ــا رســي عشــرة مث ــ اًجيشــ إليه ــا اففتحه  الشــر أهــل وفارقه
 فحصـره ، )٤( املـاردي  اجلبار عبد بن حممود مسها إنسان أهلها من وكان ،)٣(والفساد
 وقتلـوا  فهزمـوه ، القتـال  وصـدقوه  اجلنـد،  مـن  كـثري  مجـع    احلكم بن الرمحن عبد
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  .وتشريداً وأسراً قتال فأفنوهم اجلبل،   اخليل وتبعتهم رجاله، من كثرياً
 منـت  إىل أصـحابه  مـن  معـه  سـلم  فـيمن   املاردي اجلبار عبد بن حممود ومضى

 عنه هاربني فمضوا ،)٢( ومائتني عشرين سنة جيشاً الرمحن عبد إليه رفسي ،)١(سالوط
ــع   قــبلْح إىل عنــه ــه اآلخــر ربي ــهم   ســرية فأرســل امن ــهم، طلب  حممــود، فقاتل

 رمحنلا عبد أصحاب من مجع فلقيهم لوجهتهم، ومضوا معهم، ما موغن فهزمهم،
ــاتلوهم مصــادفة، ــم فق ــض، عــن بعضــهم كــف ث ــي اوســارو بع  أخــرى، ســرية همفلق
  .فيها ما حممود منوغ السرية، فاهنزمت فقاتلوهم،
، دواب مـن  فيهـا  مـا  وأخـذ  اوملكهـ  عليهـا  فهجم ،)٣(مينة مدينة أتى حتى وسار
 هبـا  فأقـاموا  هلـم،  قلعـة  علـى  فاسـتولوا  املشـركني،  بـالد  إىل فوصلوا اوفارقوه وطعام،
 وقتل احلصن، فملك، الفرنج ملك )٤(أذفونس فحصرهم أشهر، ثالثةو أعوام مخسة
 مـن  وانصـرف  رجـب،    ومـائتني  وعشـرين  مخـس  سـنة  وذلـك  معـه،  ومن حمموداً

  .)٥(فيها
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ــت باجــة، مدينــة إىل األنــدلس صــاحب األمــوي الــرمحن عبــد ســار وفيهــا  وكان
  .)١(عنوة فملكها اآلن، إىل منصور فتنة حني من عليه عاصية

 عبـد  صـاحبها  علـى  األنـدلس،  مـن ، طليطلـة  مبدينـة  رابالض هاشم خالف وفيها
 قرطبـة،  إىل فسـار  ابأهلـه  احلكـم  أوقع ملا طليطلة من خرج من هاشم وكان الرمحن،

 وادي إىل هبـم  فسـار  وغريهم الشر أهل إليه فاجتمع طليطلة، إىل سار اآلن كان فلما
 مجـع  له اجتمعو شوكته، واشتدت امسه، فطار وغريهم، الرببر على وأغار )٢(حنوييه
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  .)١(برية شنت بأهل وأوقع عظيم،
 اًجيشـ  السـنة  هـذه  الـرمحن  عبـد  إليه رفسي كثرية، وقعات الرببر وبني بينه وكان
 وغلـب  كـذلك،  مشـ ها وبقـي  األخـرى،  علـى  الطـائفتني  إحـدى  تستظهر فلم فقاتلوه،
ــيخ غــارة وأخــذت ،)٢(العجــوز بركــة وجــاوز مواضــع، عــدة علــى  عبــد إليــه رفســي ه،لَ
 حصـن  مـن  بـالقرب  هاشـم  فلقـيهم  ومـائتني،  عشـرة  سـت  سـنة  كثيفاً جيشاً رمحنلا

 هاشم، اهنزم ثم أيام، عدة ودامت، بينهم احلرب فاشتدت ،)٣(رورية مبجاورة مسسطا
 النــاس ا وكفـى  الفـنت،  وطـاليب  والشـر  الطمـع  أهـل  مـن  معـه  ممـن  وكـثري  هـو  وقتـل 
  .)٤(شرهم
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 جيشـاً  األنـدلس،  صـاحب  األمـوي،  احلكـم  بن الرمحن عبد رسي السنة هذه  

 وخرجوا احلكم، خالفوا قد وكانوا افحصره طليطلة، مدينة إىل )١(احلكم بن أمية مع
 إىل يـذعنوا  فلـم  زروعهـم،  وأهلك، أشجارهم وقطع حصرهم،   واشتد الطاعة، عن

 أبـي  بفتـى  املعـروف ، ميسـرة  علـيهم  جيشـاً  )٢(باحر بقلعة وأنزل عنهم، فرحل الطاعة،
 فرصـة  جيـدون  لعلـهم  طليطلـة،  أهـل  مـن  كـثري  مجـع  خرج منه أبعدوا فلما ،)٣(أيوب
 فجعـل  اخلـرب،  بلغه قد ميسرة وكان اًغرض أصحابه ومن منه فينالوا ميسرة من وغفلة
 الكمـني  خـرج  للغـارة  ربـاح،  قلعـة  إىل طليطلـة  أهـل  وصـل  فلمـا  مواضع،   الكمني
 منـهم  سـلم  مـن  وعـاد  القتـل،  وأكثـروا  فـيهم،  السـيف  ووضـعوا  جوانبـهم،  من عليهم
 كثرهتا رأى فلما ميسرة، إىل ومحلت القتلى، رؤوس ومجعت طليطلة، إىل منهزماً
  .)٤(يسرية أيام بعد فمات اًشديد اًغم نفسه   ووجد لذلك، وارتاع عليه، عظمت
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 أهلـها  مـن  قتـل ، العـراس  مبلحمـة  رفتعـ  كـبرية،  فتنـة  بطليطلـة  كـان  أيضـاً  وفيها
  .)١(كثري

  

 
 
 فلـم  افقاتلوه طليطلة، إىل جيشاً األندلس ملك الرمحن عبد رسي السنة هذه  
  .)٢(هبا يظفروا
  

 
 
 األمـوي،  هشـام  بـن  احلكـم  بن الرمحن عبد على لةطليط أهل عصيان ذكرنا قد
 ســنة كــان فلمــا مــرة، بعــد مــرة حماصــرهتا إىل اجليــوش وإنفــاذ األنــدلس، صــاحب
 لعبـد  عسـكر  وهبـا ، ربـاح  قلعـة  إىل أهلـها  مـن  مجاعـة  خـرج  ائتنيمو وعشرين إحدى

 وقطعـوا  اأهلـه  وعلـى  اعليهـ  وضـيقوا  لـة، طليط حصـر  على كلهم فاجتمعوا الرمحن،
 اثنتني سنة دخلت أن إىل كذلك فبقوا، حماصرهتم   واشتدوا مرافقهم يباق عنهم

  .)٣(وعشرين

                                                             
 




 





 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

هبـم  بلـغ  وقـد  أهلـها  فـرأى  اًأيضـ  إليهـا  احلكم بن الوليد أخاه الرمحن عبد رفسي 
 فافتتحهـا  ، والـدفع  القتال عن وضعفوا احلصار، طول عليهم واشتد، مبلغ كل اجلهد
 بــاب علــى القصــر بتجديـد  وأمــر رجــب، مـن  خلــون لثمــان السـبت  يــوم وعنــوة قهـراً 

ــذي احلصــن ــالث ســنة مــن شــعبان آخــر إىل هبــا وأقــام احلكــم، أيــام هــدم كــان ال  ث
  .)١(وسكنوا أهلها قواعد استقرت حتى ومائتني، وعشرين
  

 
 
 ألبـة،  ىلإ جيشـاً  األنـدلس  صـاحب  احلكم بن الرمحن عبد رسي السنة هذه و 
 وسـبوا  أهلـه،  وقتلـوا  فيـه،  مـا  وغمنـوا  وره،صـ وح ،)٢(الغرات حصن فنزلوا والقالع،
  .)٣(وعادوا يةروالذ النساء
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 بــالد إىل البلنســي ابــن املعــروف )١(ا عبــد الــرمحن عبــد رســي الســنة هــذه و 
 بينـهم  وكـان  ، مجعهـم    إليـه  املشـركون  فخـرج  والقـالع،  ألبـة  إىل فوصلوا العدو،
 ومجعـت  حيصـى،  ال مـا  منـهم  وقتـل  املشـركون  فـاهنزم  عظيم، وقتال، شديدة حرب
  .)٢(يقابله من يرى ال الفارس كان حتى اًأكداس الرؤوس
، األنـدلس  مـن  )٣(سـامل  مدينـة  علـى  الغـارة  وأراد، عسـكره    لـذريق  خرج وفيها

 القتل وكثر لذريق فاهنزم وقاتله، فلقيه رار،ج عسكر   )٤(موسى بن تونرف إليه فسار
 املسـلمني،  ثغـور  بـإزاء  ألبـة  أهـل  بنـاه  كان الذي احلصن إىل فرتون وسار عسكره،  

  .)٥(وهدمه وافتتحه فحصره،
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   كنياملشـر  بـالد  إىل كـثري  جيش   األندلس صاحب الرمحن عبد سار وفيها
 ب،خيـر  أرضـهم    وجـال  حصـون،  عـدة  منـها  فـافتتح  جليقية، بالد فدخل شعبان،
  . )١(قرطبة إىل عاد ثم الغزاة، هذه   املقام وأطال ويسيب، ويقتل،م، ويغن

  

 
 
 نيبـ  كـان  فلمـا  العـدو،  أرض إىل جيشـاً  األنـدلس  صـاحب  الرمحن عبد رسي وفيها
 فلمــا كلــه، الليــل وقــاتلوهم بالعســكر، وأحــاطوا علــيهم، الــروم جتمعــت وشــرطانية أربونــة

   موسـى  بـن  موسـى  وأبلـى  عدوهم، وهزم املسلمني على نصره تعاىل ا أنزل أصبحوا
 ،)٢(موفق بن جرير وبني بينه وجرى العسكر، مقدمة على وكاناً، عظيم الءب وةغزال هذه
  .)٣(الرمحن عبد طاعة عن موسى خلروج سبباً فكان شراً، ضأي الدولة أكابر من وهو
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  .)١(سنة وستني اثنتني إمارته وكانت باألندلس، الروم ملك شأذفون تو  وفيها
 ياء ثم نون وبعدها املهملة الطاء وفتح الراء وسكون املعجمة الشني بفتح شرطانية

  .هاء ثم حتتانية
  

 
 
 عبـد  عسـكر  وبـني  تطيلة عامل موسى بن موسى بني حرب كانت السنة هذه  
  .يزيغ بن احلارث عليهم واملقدم األندلس، أمري الرمحن

 وهــو الــرمحن، عبــد قــواد أعيــان مــن كــان موســى بــن موســى أن ذلــك وســبب
 وقـد  وعشـرين،  سـبع  سـنة  اسـد حت القـواد  وبـني  بينـه  فجرى تطيلة، مدينة على العامل
 واسـتعمل  اًجيشـ  إليـه  رفسـي  الـرمحن،  عبـد  علـى  موسى بن موسى فعصى ذكرناه،
 أصــحاب مــن كــثري فقتــل ،)٢(برجــة عنــد فــاقتتلوا والقــواد، يزيــغ بــن احلــارث علــيهم
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 موسى بن ألب ابنه موسى رفسي، سرقسطة إىل احلارث وعاد له، عم ابن وقتل موسى،
 فطلبـه،  أبيه إىل وتقدم موسى، ابن وقتل افملكه وحصرها اإليه ارثاحل فعاد برجة، إىل

 احلـارث  وبقـي  )١(بـيط رأ إىل موسـى  فانتقـل ا، عنـه  خيـرج  أن على موسى فصاحله فحضر،
 من وهو ،)٢(غرسية إىل موسى فأرسل اهب موسى فحصر بيط،رأ إىل سار ثم اًأيام يتطلبه
 طريقـه،    كمـاين  لـه  وجعال واجتمعا احلارث، على واتفقا املشركني، األندلسيني ملوك
 النـهر  احلـارث  جـاء  فلمـا  هنـاك،  هنـر  على بلمسة له يقال مبوضع والرجال اخليل له واختذ
ــت شــديد، قتــال معــه وجــرى بــه، وأحــدقوا عليــه، الكمنــاء خــرج  عظيمــة، وقعــة وكان
  .الوقعة هذه   أسر ثم ه،يعين فلقت وجهه   ضربة هتوأصاب

 اًكــبري عســكراً فجهــز عليــه، عظــم الوقعــة هــذه خــرب الــرمحن عبــد مســع فلمــا
ــه واســتعمل ــه علي  تســع ســنة مــن رمضــان شــهر   موســى إىل رهوســي حممــد، ابن
 املشـركني،  مـن  كـثري  جبمع عندها فأوقع بنبلونة، إىل حممد وتقدم ومائتني، وعشرين
  .املشركني من وكثري غرسية فيها وقتل

 إىل رهموسـي  كـبرياً  جيشـاً  فجهـز  ،الـرمحن  عبـد  علـى  اخلـالف  إىل موسـى  عاد ثم
 وواله رهينـة،  إمساعيـل  ابنه وأعطى اإليه فأجيب املساملة، طلب ذلك رأى فلما موسى،
 واسـتقر  خيافـه،  مـن  كـلّ  وأخـرج  افوصـله  إليهـا  موسـى  فسـار  تطيلة، مدينة الرمحن عبد
  .)٣(فيها
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ــالد أقاصــي مــن )١(اــوس خــرج الســنة هــذه   ــالد إىل البحــر   األنــدلس ب  ب

 فأقـاموا ، )٢(أشـبونة  عنـد  وعشـرين،  تسـع  سنة احلجة ذي   ظهورهم وكان املسلمني،
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 شـدونة،  إىل ثـم  قـادس  إىل ساروا ثم وقائع، هبا املسلمني وبني بينهم اًيوم عشر ثالثة
  .)١(ائعوق هبا املسلمني وبني بينهم فكان

 فخـرج  امنـه  )٢(فرسـخاً  عشـر  اثين على فنزلوا احملرم، ثامن إشبيلية إىل ساروا ثم
 كــثري وقتــل احملــرم، عشــر ثــاني املســلمون فــاهنزم افــالتقو املســلمني، مــن كــثري إلــيهم
 فـاهنزم  وقـاتلوهم،  إلـيهم،  أهلـها  فخـرج  إشـبيلية،  مـن  )٣(مـيلني  علـى  نزلـوا  ثم منهم،

 عـن  السـيف  اـوس  ترفـع  ومل فـيهم،  واألسـر  القتل وكثر ،احملرم عشر رابع املسلمون
  .مراكبهم إىل وعادوا وليلة يوماً به وأقاموا إشبيلية حاجز ودخلوا دابة، عن وال أحد،

 إلـيهم  فتبـادر  القـواد،  مـن  عـدة  مـع  الـبالد،  صاحب، الرمحن عبد عسكر وأقام
 حتى اواهنزمو جالر سبعون املشركني من فقتل وقاتلوهم، املسلمون، فثبت اوس،
 آخـر  جيشـاً  رفسـي  الـرمحن،  عبـد  فسـمع ، عنـهم  املسلمون وأحجم مراكبهم، دخلوا
 ربيـع  ثـاني  العسـكر  فتـبعهم  عنـهم،  اوس فرجع اًشديد قتاالً اوس فقاتلوا غريهم،
 جانب، كل من اوس لقتال وهنضوا ناحية، كل من املدد وأتاهم وقاتلوهم، األول،
 منـهم  كـثري  فرتجـل  اثبتـو  ثم ينهزمون، املسلمون فكاد وقاتلوهم، ساو إليهم فخرج
 ما فأخذوا مراكب، أربعة منهم وأخذوا رجل، مائة مخس حنو وقتل، اوس فاهنزم
  .مراكبهم   ألهنم اوس، إىل يصلون ال أياماً وبقوا اواحرقوه افيه
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 قريـب  جزيـرة  ىلإ اـوس  نـزل  ثـم ، سـبياً  فأصـابوا  ،)١(لبلـة  إىل اوس خرج ثم
 ودخلـوا  املسـلمون،  فحمـي  الغنيمـة،  مـن  معهـم  كـان  مـا  وقسموا فنزلوها ،)٢(قوريس
 فغمنـوا  شـدونة  فطرقـوا  اوس، رحل ثم رجلني، اوس من فقتلوا النهر،   إليهم
  .يومني وأقاموا اًوسبي طعمة
 أحـس  فلما إشبيلية، إىل األندلس، صاحب الرمحن، لعبد مراكب وصلت ثم
 ثـم  باجـة،  إىل مضـوا  ثـم . بأكشـونية  حلقـوا  ثـم  اوسبو افأغارو بلبلة، حلقوا وسا هبا

  .)٣(الناس فسكن البالد عن خربهم فانقطع اسارو ثم أشبونة، مدينة إىل انتقلوا
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 إشـبيلية  إىل اـوس  خـروج  وأربعـني  سـت  سـنة  العـرب  مؤرخي بعض ذكر وقد
 هـي  أم - وقتـها    اختلفـوا  وقـد  - هـذه  أهـي  أعلمـه  فال ثم هبذه شبيهة وهي اًأيض
 شـيئاً  منهما واحدة كل   نأل هناك ذكرهتا وقد هي، هي تكون أن أقرب وما اغريه
  .)١(األخرى   ليس

  
 
 
 اوأسـرو  اوقتلـو  جليقيـة  فقصدوا املشركني، بالد إىل للمسلمني جيش سار وفيها
 اأهلــه فخــاف، باــانيق ورموهــا فحصــروها، ليــون مدينــة إىل ووصــلوا اوغمنــو اوســبو
 ومل، البـاقي  وأخربـوا  اأرادو ما منهم املسلمون مفغن هاربني، وخرجوا فيها مبا فرتكوها
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 فيـه  ثلمـوا  وقـد  اًذراعـ  عشـر  سبعة عرضه ألن اومضو فرتكوها اسوره هدم على يقدروا
  .)١(كثرية ثلماً

  
 

 
ــا ــد علــى وخــالف باألنــدلس، موســى غــدر وفيه ــن الــرمحن عب  أمــري احلكــم ب
 ابنـه  مـع  جيشـاً  الـرمحن  عبـد  إليـه  روسـي  وأطاعـه؛  وافقه، قد كان أن بعد األندلس،
  .)٢(حممد

 اثنـتني  سـنة  ابتـداؤه  وكـان  عظـيم،  وقحـط  شـديدة،  جماعـة  باألنـدلس  كـان  وفيها
 يـزرع  ومل األشـجار،  ويبسـت  والـدواب،  دمـيني اآل مـن  كثري خلق فيه فهلك وثالثني،
 النــاس عـن  وزال وزرعـوا  افسـقو  ، يستسـقون  الســنة هـذه  النـاس  فخـرج  اًشـيئ  النـاس 
  .)٣(القحط
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 حملاربـة  تـدمري،  بنـواحي ، بالطبلي املعروف، وليد بن عباس خرج السنة هذه و 
 فوطئ سابق، بن عيسى بن حممد امسه رجال أنفسهم على وقدموا جتمعواا مجع
  .)١(وعاد وأصلحهم هبم، وأوقع بلدهم، عباس

 الـرمحن،  عبـد  جـيش  إلـيهم  فسـار  الرببـر،  مـن  يلـيهم  ومن تاكرنا أهل ثار وفيها
  .)٢(فيهم النكاية وأعظم هبم، وأوقع فقاتلهم؛ األندلس، صاحب
  .)٣(ألبه فبلغوا الروم، لغزو كثيف جيش   املنذر ابنه رمحنلا عبد رسي وفيها
 بوخـر  ستجة،إ جسر فخرب األندلس، بالد   رجب،   عظيم سيل كان وفيها
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 وصـار  قرية، عشرة مثاني تاجة هنر بوخر قرية، عشرة ست إشبيلية هنر وغرق األرحاء،
  .)١(واحد شهر   البالد مجيع   وقع عظيماً حدثاً هذا وكان ميال ثالثني عرضه

  .)٢(أعوام مثانية واليته وكانت رجب،   أذفونس بن ردمري هلك وفيها
  .)٣(بسرقسطة علي بن يعمر بن سعيد الشاعر السول أبو هلك وفيها

  
 
 
 كـثري،  مجـع  إليـه  واجتمـع  اجلزيـرة،  جببـال  باألندلس الرببري حبيب خرج وفيها
  .)٤(فتفرقوا فهزمهم، فقاتلهم، الرمحن، عبد من جيش إليهم فسار اتطالوواس افأغارو
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 مجـاً  وأسـروا  افـأكثرو  اأهلـه  من فقتلوا برشلونة، بالد باألندلس جيش غزا وفيها
  .)١(ساملني وعادوا اوغمنو اًغفري

  

 
 
 غـري  علـى  القـرآن  وتـأول  النبـوة،  عـى واد الثغـور  بناحيـة  باألنـدلس  رجل قام وفيها
 الشـعر  قـص  عـن  ينـهى  كـان  أنـه  شـرائعه  مـن  فكـان  الغوغـاء،  مـن  قـوم  فتبعه تأويله،
 مـن  بـه  خاطبـه  مـا  أول وكـان  به، فأتي البلد، ذلك عامل إليه فبعث األظافر، وتقليم
  .)٢(فصلبه فامتنع بالتوبة، العامل فأمره أتباعه، إىل دعاه

 كـان  عظيمـة  وقعـة  بينـهم  فكانـت  املشركني، بالد إىل املسلمني جيوش سارت وفيها
  .)٣(باألندلس مشهورة وهي البيضاء، بوقعة املعروفة الوقعة وهي للمسلمني، فيها الظفر
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 بـن  معاويـة  بـن  نالـرمح  عبـد  بـن  هشـام  بـن  احلكـم  بـن  الرمحن عبد تو  وفيها

 وسـبعني  سـت  سـنة  مولـده  وكـان  اآلخـر،  ربيـع    األنـدلس،  صاحب األموي، هشام
  .أشهر وثالثة سنة وثالثني إحدى وواليته ومائة،

ــة، عظــيم أعــني، أقنــى، طــويال أمســر وكــان ــاء خمضــباً اللحي  وخلــف، باحلن
ــ وكــاناً، ذكــور ولــداً وأربعــني مخســة  عشــق مــن مجلــة   معــدود وهــو اًشــاعر اًأديب
 بعلــوم عاملــاً وكــان ، اهبــ وشــهر ،)١(طــروب امسهــا لــه جاريــة يعشــق وكــان جواريــه،
 وكثــرت وســكون، عافيــة أيــام أيامــه ،وغريهــم الفالســفة علــوم مــن وغريهــا الشــريعة
 وزاد الطـرق،  وبنى كثرية، ومنتزهات اًقصور واخرتع اهلمة بعيد وكان عنده، األموال

 جوامــع وبنـى  ابنـه،  وأمتــه زخرفتـه،  يسـتتم  أن لقبـ  وتــو  رواقـني،  بقرطبـة  اجلـامع   
  .)٢(باألندلس كثرية
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 بقرطبـة،  اجلـامع  بنـاء  وأمت والـده،  سـرية  على فجرى حممد، ابنه ملك مات وملا
 امللـك  أهبـة  أقـام  مـن  أول وهـو  ،)٢(ذكـور  كلهم ولد مائة له وولد ،)١(هبرت تسمى وأمه

 عبد بن بالوليد يشبه فكان مة،للعا التبذل عن وعال اململكة، رسوم ورتب باألندلس،
، إليـه  وأدخلـه  قرطبـة،  إىل العـذب  املـاء  جلـب  مـن  أول وهو ،)٣(امللك أهبة   امللك
  .)٤(الناس يرده كبرياً مصنعاً ملاءا لضفل وجعل
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 وكـان  رباح، قلعة إىل احلكم أخيه مع جيشاً الرمحن عبد بن حممد رسي وفيها

 مـن  وأعـاد  اسـوره  احلكم وأصلح اأهله من كثرياً وقتلوا اسوره خربوا قد ليطلةط أهل
ا، وشـعثه  نواحيهـا    فأفسـد  طليطلـة  إىل وتقـدم  احاهلـ  وأصـلح  اإليهـ  أهلها من فارقها
مـن  اجلنـود  علـيهم  خرجـت  قاربوهـا  فلما طليطلة، إىل آخر جيشاً أيضاً حممد روسي 

  .)١(فيه نم أكثر وأصيب العسكر، فاهنزم املكامن،
  

 
 
  .شديدة حرب والفرنج املسلمني بني كان احملرم،   السنة، هذه و 

 بـن  حممـد  علـى  اخلـالف  مـن  ذكرنا ما على كانوا طليطلة أهل أن ذلك وسبب
 حممـد  سـار  اآلن كـان  فلمـا  قبلـه،  مـن  أبيه وعلى األندلس، صاحب الرمحن، عبد
 يسـتمدونه  جليقيـة  ملـك  إىل أرسلوا بذلك أهلها مسع فلما طليطلة، إىل جيوشه  
  .الكثرية بالعساكر فأمداهم بشكنس ملك وإىل

 هلم كمن وقد أصحابه، عبأ طليطلة، قارب قد وكان بذلك، حممد مسع فلما
 أهـل  رأى مـا فل العسـكر،  من قلة   إليهم هو وتقدم ،)٢(سليط وادي بناحية الكمناء
 فلمـا  فـيهم،  وطمعـوا  قتـاهلم،  إىل فسارعوا عددهم، بقلة الفرنج أعلموا ذلك طليطلة
 املشـركني،  علـى  جهـة  كـل  مـن  الكمنـاء  خرجـت  القتـال،  وانتشب اجلمعان، تراءى
 فرقت رأس آالف مثانية الرؤوس من ومجع حيصى، ال ما منهم فقتل طليطلة، وأهل
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 قتيــل، ألــف عشــرون الطــائفتني مــن القتلــى ةعــد أن طليطلــة أهــل فــذكر الــبالد،  
  .)١(طويال دهراً سليط وادي على القتلى وبقيت
  

 
 
 النواحي، وتلك رباح، بقلعة الرجال من األندلس، صاحب حممد، أكثر وفيها
 بالدهم فدخلوا موسى، إىل الفرنج غزو إىل اجليوش روسي طليطلة، أهل على ليقفوا
  .)٢(وعادوا حصوهنا بعض وافتتحوا والقالع، ألبة إىل ووصلوا
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 فـدخلوا  ، املشركني بلد إىل جيشاً باألندلس الرمحن عبد بن حممد رسي وفيها

 وافتتحــوا اًكــثري فغمنــوا اأعماهلــ وراء مــا إىل وجازهــا قالعهــا وحــارب برشــلونة، إىل
  .)١(برشلونة حصون آخر من وهو ، طراجة يسمى برشلونة أعمال من حصناً
  

 
 العريف، ا عبد بن مسعود وعليها لبريةط إىل جبمعهم طليطلة أهل خرج وفيها
 وقتـل  طليطلـة،  أهـل  فـاهنزم  فقاتلـهم،  فلقـيهم،  اجلنـود،  نمـ  معـه  فيمن إليهم فخرج

  .)٢(رأس مائة سبع قرطبة إىل ومحل أكثرهم،
  .)٣(العلماء من وكان األندلسي، شهيد بن عيسى بن شهيد تو  وفيها  

  

 
 
 اإلسـالم،  بالد إىل مراكب،   األندلس، بالد من اوس خرج السنة هذه  
 قتـاهلم،  إىل العساكر بإخراج اإلسالم، بالد صاحب الرمحن، عبد بن حممد فأمر

 إىل عــادت ثـم  ،)٤(بنـاكور  فحلـت  العـدوة،  إىل جــازت ثـم  اجلـامع،  املسـجد  وأحرقـت 
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  .)١(أريوالة حصن ودخلوا تدمري، أهل فاهنزم األندلس،
 اانصـرفو  ثـم  كـثرياً  والسـيب  النهب من وأصابوا اوأغارو إفرجنة، حائط إىل تقدموا ثم
 مركبني وأخذوا الكفار، مراكب من مركبني فأحرقوا فقاتلوهم، ،حممد مراكب فلقيتهم
 مجاعـة  فاستشهد القتال،   وجدوا، ذلك عند الكفرة فحمي افيهم ما فغمنوا آخرين،
 فأصــابوا بنبلونــة، مدينــة إىل وصــلت حتــى اــوس مراكــب ومضــت املســلمني، مــن

  .)٢(دينار ألف بتسعني منهم نفسه تدىففا الفرجني، غرسية صاحبها
 ثـم  أهلـه،  وسـبى  بيلسـان  حصـن  فـافتتح  بنبلونـة،  إىل طرسـونة  عامـل  غـزا  وفيها
  .)٣(مجاعة فيها استشهد وقعة الثاني اليوم   املسلمني على كانت
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 عظيمـة،  جيـوش    األنـدلس،  صـاحب  الـرمحن،  عبـد  بـن  حممـد  سـار  وفيها

 فـأكثر،  فيهـا  وقتـل  اوهنبـه  اوخرهبـ  اودوخهـ  ادهـ بال فوطئ بنبلونة بلد إىل كثرية وأهبة
 فرتـون  فيه وأصاب ،)٣(القشتل وحصن ،)٢(فاحلسن وحصن ،)١(فريوس حصن وافتتح

 مات ملا عمره وكان بلده، إىل أطلقه ثم سنة، عشرين بقرطبة فحبسه ،)٤(غرسية بنا
  .)٦(يوماً وثالثني اثنني بنبلونة حممد مقام وكان ،)٥(سنة وتسعني ستاً
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 فأوقعوا ، للفرنج وهي برشلونة، مدينة إىل باألندلس للمسلمني جيش سار وفيها

ــك صــاحبها فراســل ابأهلــه ــرنج مل ــه فأرســل يســتمده، الف ــ جيشــاً إلي  وأرســل اًكثيف
ــاالً وقــاتلوا برشــلونة، فنــازلوا املــدد، فأتــاهم يســتمدون، املســلمون  لكــوافم شــديداً قت
ــراج مــن وبــرجني اأرباضــه ــة، أب ــق هبــا املشــركني مــن فقتــل املدين  وســلم كــثري، خل

  .)١(غمنوا وقد وعادوا املسلمون،
  

 
 
 إىل تطاولوا قد املشركون وكان ،)٢(تروجة ذي إىل األندلس   سرية سارت وفيها

  .)٣(منهم كثرياً وقتلوا املشركني، من وافأصاب السرية، فلقيتهم اجلانب ذلك
  

 
 
 من والقالع ألبة املدينة إىل ابنه مع جيشاً األندلس، صاحب حممد، رسي وفيها

  .)٤(منيعة حصوناً هبا وافتتحت ت،موغن الثغر، ذلك   اخليل فجالت الفرنج، بلد
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 جيشـاً  األنـدلس،  حباصـ  األمـوي،  الرمحن عبد بن حممد رسي السنة هذه  
ــذر ابنــه مــع ــالد إىل املن ، املالحــة وقصــدوا افســارو، اآلخــرة مجــادى   املشــركني ب

 والنهب، باخلراب بلدهم املسلمون عم فلما والقالع، ألبة بناحية لذريق أموال وكانت
 تعرف وبه ،)١(املركوين فج له يقال مبوضع فالتقوا يريدهم، وسار عساكره، لذريق مجع
 بـالقرب  هبضـبة  واجتمعـوا  ايبعـدو  مل أهنم إال املشركون، فاهنزم افاقتتلو الغزاة، هذه
 الفرنج فوىل القتال، واشتد ، عليهم ومحلوا املسلمون، فتتبعهم املعركة، موضع من

  .ويأسرون يقتلون املسلمون وتبعهم شيء، على يلوون ال منهزمني
 املشـركني  رؤوس مـن  اخـذ  مـا  عـدد  وكـان  رجـب،  عشر ثاني الوقعة هذه وكانت

  .)٣(املسلمون وعاد عظيماً فتحاً وكان ،)٢(رأساً وتسعني واثنتني مائة وأربع ألفني
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، العـدو  بـالد  إىل جيشـاً  األنـدلس  صـاحب  الـرمحن  عبـد  بـن  حممـد  رسي وفيها
 اجلـيش  قفـل  ثـم  اًكـثري  عـدداً  أهلـها  مـن  وقتلوا )١(يهما ومدينة والقالع، ألبة، فقصدوا
  .)٢(ساملني
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 حصـون  فـافتتحوا  املشـركني،  بـالد  إىل األنـدلس  مـن  املسـلمني  جيش سار وفيها

  . )٢( أسوارها أكثر لىع وغلب بثَفو وحاصروا ،)١(رنيقجِ
  

 
 
 الـرمحن،  عبد بن حممد على اخلالف األندلس بالد من ماردة أهل عاود وفيها
 كثري وتفرق هبم، فظفر أبيه، على قدمياً خالفوا أهنم ذلك وسبب األندلس، صاحب

 والعصـيان،  اخلـالف  إىل فعـادوا  فارقهـا،  كـان  من إليها جتمع اآلن كان فلما اأهله من
 فنقلـهم  والطاعة، التسليم إىل فانقادوا عليهم، وضيق وحصرهم، إليهم، حممد فسار

 العمال يسكنه كان الذي املوضع هبا وحصن ماردة، سور وهدم قرطبة، إىل وأمواهلم
  .)٣(غريهم دون
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 مكانـــه وويل األنـــدلس، مـــن جليقيـــة صــاحب  ردمـــري، بـــن أردون هلـــك وفيهــا 
  .)١(سنة عشرة اثنيت ابن وهو نش،أدفو

 ومخسـني  إحـدى  سـنة  مـن  علـيهم  تتـابع  شديد، قحط األندلس ببالد كان وفيها
  .)٢(عنهم ا وكشف ومخسني، مخس سنة إىل

  
 
 
 إىل ، األنـدلس  صـاحب  األمـوي،  الـرمحن  عبـد  بـن  حممـد  سار السنة هذه  
 وأخـذ  فأمنـهم،  األمـان  وطلبـوا  عليـه،  خـالفوا  قد أهلها وكان اوحصره فنازهلا طليطلة
  .رهائنهم

 مـن  رجـل  مائـة  سـبع  فيـه  وكـان  ،)٣(سـكيان  حصن إىل طليطلة أهل خرج وفيها
 أحـد  اهنـزم  احلـرب  بينـهم  التحمـت  فلما آالف، عشرة   طليطلة أهل وكان الرببر،
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 اوإمنـ  اهلزميـة،    طليطلـة  أهـل  فتبعـه  ،)١(بحبيـ  بـن  الـرمحن  عبد وهو اأهله مقدمي
 أن فـأراد  طليطلـة،  أهـل  مـن  ريشـة طُ امسـه  آخـر  مقـدم  وبني بينه كانت لعداوة اهنزم
  .)٢(الربقيل قتلوا اهنزموا فلما بذلك، يوهنه

 خمالفـاً  وكـان  الـرمحن،  عبد بن حممد طاعة إىل عمروس بن عمرو عاد وفيها
 تقـدم  ثـم  موسـى  بـين  حصون حممد وحصر )٣(أمشقة مدينة فواله سنني، عدة عليه
  .)٤(وعاد أرضها فوطئ بنبلونة إىل
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 أهل على وأغار برية، بشنت )٢(اهلواري النون ذي بن موسى ظهر السنة هذه و 
 حنــو   إليــه طليطلــة أهــل فخــرج بريــة، شــنت مــن )٣(وليــد حصــن ودخــل طليطلــة،
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 وهـو  أصـحابه،    )١(طريشـة  بـن  حممـد  اهنزم واقتتلوا مبوسى التقوا فلما اًألف عشرين
 عبــد بــن مطــرف معهــم واهنــزم اهلزميــة،   طليطلــة أهــل فتبعــه طليطلــة، أهــل مــن

 املاضـي،  العـام    بالنـاس  اهنـزم  حـني  ملطـرف  مكافـأة  حممـد  ذلك فعمل الرمحن،
  .)٢(حاذره من وهابه النون، ذي بن سىمو وقوي كثري، خلق طليطلة أهل من فقتل

  

 
 الـبالد،  مـن  غريهـا  وعم شديد، غالء واألندلس املغرب وبالد بإفريقية كان وفيها

  .)٣(الناس من كثري فيه هلك عظيم وطاعون وباء وتبعه
  

 
 
 فملكهـا  ،)٥(احلـنش  قلعـة  فقصـد  ،قرطبـة  مـن  )٤(اجلليقـي  مـروان  ابـن  هرب وفيها
 بـه  فضـاق  أشـهر،  ثالثـة  فحصـره  األنـدلس،  صـاحب  حممـد،  إليـه  فسـار  اهبـ  وامتنع
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  .)١(بطليوس مدينة إىل فسار، حممد فأمنه األمان، فطلب دوابه، أكل حتى األمر،
 حممـد،  جـيش  فغـزاهم  رافـع،  بـن  احلـارث  بـن  أسد مع تاكرنا أهل عصى وفيها
  .)٢(الطاعة إىل فعادوا وقاتلهم، األندلس، صاحب
  

 
 
 وكـان  اجلليقـي،  إىل جـيش    املنـذر  ابنـه  األنـدلس  صـاحب  حممـد  رسـي  وفيها

 وكثر فيه، فحوصر ،)٣(كركر حصن ودخل افارقه خربهم مسع مافل بطليوس، مبدينة
  .)٤(شوال   أصحابه   القتل
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 طريقـه  وجعل كثري، جيش   املنذر ابنه األندلس، صاحب حممد، رسي وفيها

 فخـرج  العسكر، من فارس تسعمائة تبعه العدو أرض إىل ماردة جاز فلما ماردة على
 من وقتل فيه، صربوا كثرياً قتاالً فاقتتلوا استظهر، قد املشركني من كثر مجع عليهم

 علـــى املشــركني  مــن  معــه  ومــن  اجلليقــي  ابــن  اســتظهر  ثــم  ،كــثري  عــدد  املشــركني 
  .)١(بالشهادة ا وأكرمهم آخرهم، عن فقتلوهم فيهم السيف فوضعوا، ئةاالتسعم
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   املنـذر  ابنـه  األنـدلس،  صـاحب  الـرمحن،  عبد بن حممد رسي السنة هذه  
 إىل انتقـل  ثـم  اأهلـه  فقاتـل  سرقسـطة،  علـى  طريقـه  وجعل بنبلونة، مدينة إىل جيش
 حصـوهنا  مـن  كـثرياً  فخرب بنبلونة، دخل ثم موسى، بين مواضع مع وجال تطيلة،
  .)١(ساملاً وعاد زروعها وأذهب

 قتـل  عظيمـة  وقعـة  بينـهم  فكـان  جليقيـة،  مدينـة  إىل العـرب  من مجع سار وفيها
  .)٢(كثري الطائفتني من فيها

 

 
 

 إىل ومحلــها قرطبــة، بنــهر مراكــب بإنشــاء الـرمحن  عبــد بــن حممــد أمــر وفيهـا 
 البحر جهة من مانع هلا ليس جليقية إن له قيل أنه عملها سبب وكان احمليط، البحر
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 وكملــت فرغــت، فلمــا املراكـب،  بعمــل فــأمر ســهل، هنـاك  مــن ملكهــا وإن احملـيط، 
 جيتمع ومل تقطعت، املراكب دخلته فلما،  احمليط البحر إىل رهاسي وعدهتا، برجاهلا
  .)١(اليسري إال منها يرجع ومل مركبان، منها

  
 
 
 عبــد بــن حممــد علــى بــاخلالف باألنــدلس )٢(حفصــون ابــن ابتــدر الســنة هــذه  

 مـع  الناحيـة  تلـك  نمـ  جـيش  إليـه  فخـرج  ة،ريـ  بناحية األندلس، صاحب الرمحن،

                                                             



 








 











 
 – 
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 ذكـره،  وشـاع  حفصـون،  بن عمر أمر وقوي األندلس، صاحب فاهنزم فقاتله، اعامله
ــاه ــدلس صــاحب حممــد، رفســي والفســاد، الشــر يريــد مــن وأت    آخــر عــامال، األن

 فأهلكـه،  عمر، مساعدة   أثر له كان من كل املعال فطلب عمر، فصاحله جيش،
  .)١(احيةالن تلك فاستقامت أبعده، من وفيهم

 واألنـدلس،  وإفريقيـة،  اجلزيـرة،  وبـالد  ومصر، بالشام، عظيمة زلزلة كانت وفيها
  .)٢(قوية عظيمة ةهد قبلها وكان

  

 
 
 ابنـه  مـع  جيشـاً  األندلس، صاحب الرمحن، عبد بن حممد رسي السنة هذه  
 وافتتح ابلده وخرب ازرعه فأهلك سرقسطة، مدينة فقصد ه،علي املخالفني إىل املنذر
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 وتقدم زمانه، أهل أشجع من وهو، )٢(الروطي الواحد عبد منه فأخذ ،)١(روطة حصن
 مدينة وقصد بالغارة، اهمفهتك ،)٣(موسى بن مركب بن حممد وبلد تروجة، دير إىل
ــا فكــان وقرطاجــة )٤(الردة ــل فيه ــن إمساعي ــه، ،)٥(موســى ب ــأذ فحارب ــل عنف  إمساعي

ــة، ــرك بالطاع ــه وأعطــى اخلــالف وت ــى رهائن ــك، عل ــة وقصــد ذل ــرة مدين  وهــي )٦(أنق

                                                             





 








 


 
  





 



 







  



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .)١(وعاد حصوناً هنالك فافتتح للمشركني،
  

 
 
 حملمـد  خمالفـاً  وكان األندلس، من الردة مدينة بناء موسى بن إمساعيل ابتدأ وفيها
 الفرجنـي  برشـلونة  صـاحب  مسـع  فلمـا  املاضـي،  العـام    صـاحله  ثـم  األنـدلس،  صاحب
 فـاهنزم  وقاتلـه،  فقصـده  إمساعيـل،  بـه  فسـمع  ذلـك،  مـن  منعـه  يريـد  وسار وحشد مجع

  .)٢(طويال دهراً األرض تلك   القتلى أكثر وبقي أكثرهم، وقتل املشركون،
  

 
 
 مدينـة  إىل املنـذر  ابنـه  مـع  جيشـاً  األندلس، صاحب مد،حم رسي السنة هذه  
 حصـن  وقصـد ا، ذكرن كمااً، خمالف وكان اجلليقي، مروان ابن عنها فزال، بطليوس
  . )٤(بطليوس املنذر فأحرق، به فتحصن )٣(ةرغ أشري
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وهبـا ، سرقسـطة  مدينـة  إىل العزيـز  عبـد  بـن  هاشـم  مـع  جيشاً أيضاً حممد روسي 
 بن عمر معه وكان، اًحممد منها واخرج هاشم فملكها ،)١(موسى بن لب بن حممد
 قرطبـة  إىل عـادوا  فلما، فصاحله األندلس صاحب على خروجه ذكرنا الذي حفصون
 مـا  على )٢(به األندلس صاحب فاهتم اًخمالف بربشرت وقصد حفصون، بن عمر هرب
  .تعاىل ا شاء إن نذكره
  

 
 غـرة،  أشـري  حبصـن  وهـو  اجلليقـي،  مـروان  ابـن  إىل األنـدلس  صاحب رسي وفيها
  .)٣(عليه وضيقوا فحصروه
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١(بربشرت حبصن حفصون بن عمر حماربة إىل آخر جيشاً روسي(.  
  

 
 
 صـاحب  األمـوي،  هشـام  بـن  كماحل بن الرمحن عبد بن حممد تو  السنة هذه  

 أربعـاً  واليتـه  وكانـت  سـنة،  وسـتني  مخـس  مـن  حنـواً  عمـره  وكان صفر، لخس األندلس،
 باحلناء خيضب أوقص،، حبمرة،ربعة أبيض،مشرباً وكان شهراً، عشر وأحد سنة وثالثني
  .)٢(منها متعانياً املشتبهة باألمور فطناً اًذكي وكان اًذكور ولداً وثالثني ثالثة وخلف، والكتم
 ليـال،  لـثالث  أبيـه  مـوت  بعـد  له بويع حممد، بن املنذر ابنه بعده ويل مات وملا
  .)٣(إليهم وأحسن الناس، وأطاعه

  

 
 

 هشــام بــن احلكــم بــن الــرمحن عبــد بـن  حممــد بــن املنــذر تــو  احملــرم   وفيهـا 
 عشـر  وأحـد  واحـدة  سـنة  واليتـه  وكانـت  صفر،   وقيل دلس،األن صاحب، األموي
  .)٤(سنة وأربعني ست من حنواً عمره وكان، أيام وعشرة شهراً
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 ،ورذك ة ست وخلف اللحية، كث اًجعد جدري، أثر بوجهه طويال أمسر وكان
  .)١(الشعر وحيب الشعراء يصل جواداً وكان

 أبـو  وكنيتـه  أخيـه،  مـوت  يـوم  هلـ  بويـع  حممـد،  بن ا عبد أخوه بويع تو  وملا
ــ حممــد، ــا ولــد أم هأم ــت )٢(عشــار امسه ــها قبــل توفي ــتألت أيامــه و  بســنة، ابن  ام
  .)٣(واليته طول كذلك تزل ومل، متغلب جهة كل   وصار بالفنت، األندلس
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 مـن  وكـان  ، األندلسـي  ربيع بن الوضاح بن حممد ا عبد أبو تو  أيضاً وفيها
  .)١(املشهورين العلماء
  

 
  الناصر الرمحن عبد ووالية األندلس صاحب حممد بن ا عبد وفاة ذكر
 عبـد  بـن  هشـام  بـن  احلكـم  بـن  الـرمحن  عبـد  بـن  حممد بن ا عبد  تو وفيها
 نـتني اث عمـره  وكـان  األول، ربيـع    األنـدلس،  صـاحب  األمـوي،  معاويـة  بن الرمحن
 واليتـه  وكانـت  بالسـواد،  خيضـب  ربعة، أزرق، أصهب، أبيض، وكان سنة، وأربعني
 أحـدهم  ،)٢(ذكـراً  ولـداً  عشـر  أحـد  وخلّـف  شـهراً،  عشـر  وأحـد  سنة وعشرين مخساً
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  .الناصر الرمحن عبد والد وهو ،)١(احلدود من حد   قتله املقتول، حممد
ا د،  هـذا  ابنه ابن بعده ويل تو  وملّ د  بـن  الـرمحن  عبـد  هوامسـ  حممـ بـن  حممـ 
 الـداخل  الـرمحن  عبـد  بـن  هشام بن احلكم بن الرمحن عبد بن حممد بن ا عبد
روان بن امللك عبد بن هشام بن معاوية بن األندلس إىل احلكم بن م ،ه األموي وأم أم 
ى ولد ا عمره وكان ،)٢(ةزنم تسم تل ملّ   .يوماً عشرين أبوه قُ

 فلـم  أبيـه،  وأعمـام  أعمامـه  وباحلضـرة  شـاباً،  كـان  ألنّـه  تطرفاملسـ  مـن  واليته وكانت
ي  ،)٣(عليـه  خيتلفوا  حصـون  وامتنـع  قبلـه،  علـيهم  اختلـف  وقـد  كلّهـا،  والـبالد  اإلمـارة  وولـِّ
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تَر  وحصن رية بكورة شـبن  وكـان  بناحيتـه،  الـبالد  صـلحت  حتّـى  ،فحاربـه  )١(ب بطُليطُلـة  مـ 
 أذعنـوا  حتّـى  املخـالفني  يقاتـل  يزل ومل الطاعة، إىل عادوا حتّى فقاتلهم خالفوا، قد أيضاً
 حلــال ومضــى دولتــه،   وأمنــت الــبالد، فاســتقامت ســنة، وعشــرين نيفــاً وأطــاعوه لــه،
  .)٢(سبيله
  

 
 
ــد بــن الــرمحن عبــد ظفــر وفيهــا عبــد بــن حمم لــدين الناصــر ا ا ،األمــوي 
ة حصرها قد وكان طُليطُلة بأهل ندلس،األ صاحب فلّمـا  فيهـا،  عليـه  كان خلالف مد 
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  .)١(إسالم دار حينئذ وكانت وشعثها، عماراهتا من كثرياً أخرب هبم ظفر
  
 
 
 وقتلـوا  فنـهبوا  للمسـلمني،  اليت األندلس بالد إىل الفرنج خرجت السنة هذه  
تل وممن ،)٢(بواوس اف املشهورين من قُ من بن جحبلنسية قاضي )٣(ي.  
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 الـرمحن  عبـد  علـى  ،)٢(شنرتين مبدينة ،)١(إسحاق بن أمية عصى السنة هذه و 
  .األندلس صاحب األموي

 فقتلـه  الـرمحن،  لعبـد  وزيـراً  وكـان  ،)٣(أمحد امسه أخ له كان أنه ذلك وسبب
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 ردمـري  إىل والتجـأ  فيهـا،  عصـى  ذلـك  بلغـه  فلمـا  بشنرتين، أمية وكان الرمحن، عبد
 يتصـيد،  األيـام  بعـض    أميـة  خرج ثم املسلمني، عورات على ودله اجلاللقة، ملك
  .فاستوزره ردمري إىل فسار البلد، دخول من أصحابه فمنعه

 فاهنزمــت الســنة، هــذه وردمــري هــو فــالتقى اجلاللقــة، بــالد الــرمحن عبــد وغــزا
  .الرمحن عبد مهرصوح كثري، خلق منهم وقتل اجلاللقة،
 عظيمـة،  مقتلـة  منهم وقتلوا وباملسلمني، به وظفروا عليه خرجوا اجلاللقة إن ثم
  .)١(والغنيمة اخلزائن   ورغبه املسلمني وخوفه أمية فمنعه، اتباعهم وأراد
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 فـأحلوا  اجلاللقـة،  بـالد  إىل اجليـوش  فجهـز  الوقعـة  هـذه  بعـد  الـرمحن  عبـد  وعاد
 اسـتأمن  أميـة  إن ثـم  ،)١(املسـلمني  مـن  قتلوا ما أضعاف منهم وقتلوا بالغارات، عليهم
  .)٢(فأكرمه الرمحن، عبد إىل
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 مثلـه،  ليعمـ  مل كـبرياً  مركبـاً  األندلس صاحب األموي الرمحن عبد أنشأ وفيها

إىل صـقلية  مـن  رسـول  فيـه  مركبـاً  البحـر    فلقـي  الشرق، بالد إىل أمتعة فيه روسي 
 إىل اليت الكتب وأخذوا فيه، ما وأخذوا األندلسي، املركب أهل عليه فقطع، )١(املعز
 صـاحب  )٢(علـي  بـن  احلسـن  عليـه  واسـتعمل  أسـطوالً  رفعمـ ، املعـز  ذلـك  فبلـغ  املعز،

 مجيع وأحرقوا املرسى، فدخلوا، )٣(املرية إىل فوصلوا س،األندل إىل رهوسي صقلية،
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 وفيـه  اإلسـكندرية،  مـن  عـاد  قـد  وكـان  املركـب،  ذلـك  وأخـذوا  املراكـب،  مـن  فيه ما
 وهنبـوا  فقتلوا الرب إىل األسطول   من وصعد مغنيات، وجوارٍ الرمحن، لعبد أمتعة
  .)١(املهدية إىل ساملني ورجعوا
 فنزلـوا  ، إفريقيـة  بـالد  بعـض  إىل أسـطوالً  رسـي  وياألمـ  الـرمحن  عبـد  عمس وملا
 قتلـوا  وقـد  األنـدلس  إىل ورجعوا مراكبهم، إىل فعادوا املعز عساكر فقصدهتم وهنبوا،

  .)٢(كثري خلق منهم لَتوقُ
  

 
 
 األنــدلس، صـاحب  ا عبــد بـن  حممـد  بــن الـرمحن  عبـد  تــو  السـنة  هـذه   
 أشــهر، وسـتة  ســنة مخسـني  إمارتــه فكانـت  رمضــان،   ا، لـدين  بالناصــر امللقـب 
 اجلسم، عظيم الوجه، حسن ، أشهل أبيض، وكان سنة، وسبعني ثالثاً عمره وكان
 مـن  أول وهو، )٣(الظهر طويل وكان الشرب، يقارب سرجه ركاب كان الساقني، قصري
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 ولـداً  عشـر  أحد وخلف ،)١(املؤمنني بأمري وتسمى اخللفاء، بألقاب األمويني من تلقب
  .)٣(اخلالئف وأبناء باألمري هلم وخيطب خياطبون آبائه من تقدمه من وكان ،)٢(ذكراً

 بلغــه فلمــا ،)٤(ســنة وعشــرون ســبع إمارتــه مــن مضــى أن إىل كــذلك هــو وبقــي
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 أمــر املــؤمنني، بــأمري وخماطبتــهم فريقيــة،بإ العلــويني وظهــور بــالعراق اخللفــاء ضــعف
 األنـدلس  أهـل  ويقـول  املـؤمنني؛  بـأمري  لـه  وخيطب ا، لدين الناصر يلقب أن حينئذ
 ممـن  أحـد  يبلـغ  ومل، مزنـة  امسهـا  ولـد  أم هأمـ  وكانت، جده بعد ويل خليفة أول إنه

 فـإن  ، مصـر  صـاحب  )١(العلـوي  املستنصـر  غـري  اخلالفـة    مدتـه  املؤمنني بأمري تلقب
  .)٢(سنة ستني كانت خالفته
 هوأمـ ، باملستنصـر  وتلقـب  الرمحن، عبد بن احلكم ابنه بعده األمر ويل مات وملا

 شـافعي  وكـان ، ا عبـد  منـهم  أوالد عـدة  الناصـر  وخلـف  ،)٣(مرجانـة  تسـمى  ولد أم
  .)٤(ناسكاً وكان وغريمها، واألخبار بالشعر عاملاً املذهب
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 أبـو  ،)١(البلـوطي  سـعيد  بـن  منـذر  القاضـي  مـات  القعدة، ذي   السنة، هذه  
 ديـن  ذا فصـيحاً،  شـاعراً،  خطيبـاً،  فقيهـاً،  إماماً وكان األندلس، قضاة قاضي احلكم
 بناء من فرغ أن بعد األندلس، صاحب الناصر، الرمحن عبد على يوماً دخل متني،
 يسـبق  مل الـذي  البـديع  والبناء بالذهب، مزخرفة قبة   قعد وقد وقصورها، )٢(الزهراء

                                                                                                                                                      




 





 












  

  
  

   









PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 بنـى  أحـداً  أن بلغكـم  هـل : الناصـر  الـرمحن  عبـد  فقـال  األعيـان،  من مجاعة ومعه إليه،
 والقاضـي  وبـالغوا،  وأثنـوا،  مبثلـه؛  نسـمع  ومل نـر،  مل: اجلماعـة  لـه  فقـال  البنـاء؟  هذا مثل

: وقـال  حليتـه،  علـى  دموعـه  واحنـدرت  القاضـي،  كـى فب الـرمحن،  عبد فاستنطقه مطرق،
أخـزاه  الشيطان، أن أظن كنت ما وا متكنـه  أن وال املبلـغ،  هـذا  منـك  يبلـغ  تعـاىل،  ا 
  .الكافرين منازل أنزلك حتى به، وفضلك ا، آتاك ما مع التمكني، هذا قيادك من

 قـال : فقـال  ن؟الكـافري  منـزل  أنزلين وكيف، تقول ما انظر: الرمحن عبد له فقال
الَ : (تعاىل ا لَـو و أن  كُـوناس  ي ةً  النـ أُمـ  ة د احـ نـا  و جعلْ ن  لَ مـل  فُـر وتهم  بِـالرحمن  يكْ يـ ب ل 

فاً ــقُ س ــن م ،ــة ضّ ف ج ــارِ عمــا و هي ــرون، علَ ظْهي همــوت ي ب ل ــاً و اب وراً أبــر س ــا و هي ــون، علَ تَّكئُ ي 
فاً ر خ ة: (قوله إىل ،)وزُ ر اآلخ و دن ع كبر نيق تَّ لْم٣٥ - ٣٣: الزخرف )ل.  

، مثلـك  املسـلمني    وأكثـر  خرياً، ا جزاك: وقال وبكى، الرمحن عبد فوجم
 اخلــروج وأرادوا النــاس قحــط أنــه: ومنــها جــداً، حســنة كــثرية القاضــي هــذا وأخبــار

 ليت يا: للرسول القاضي فقال ، باخلروج يأمره الرمحن عبد إليه فأرسل لالستسقاء،
 قـد  اآلن، منـه  أخشـع  قـط  رأيتـه  مـا : فقـال  هـذا؟  يومنـا  األمري يصنعه الذي ما شعري
 واعـرتف  وبكـى،  وحليتـه،  رأسـه  علـى  وجعلـه  الـرتاب،  وافرتش الثياب، خشن لبس

: القاضـي  فقـال  ألجلـي؟  اخللـق  هذا تعذب أتراك بيدك، ناصييت هذه: ويقول بذنوبه،
 جبار رحم األرض جبار خشع إذا بسقيانا، ا أذن فقد معك، مطرامل امحل ياغالم

 إليـه  شخصـوا  قـد  النـاس  ورأى املنـرب  صـعد  فلمـا  بالناس، واستسقى فخرج السماء؛
م، سالم: (قال بأبصارهم يكُ تَب علَ م كَ ه على ربكُ فْس ةَ نَ محالر ه لَ أنَّ مع  م نكُ وءاً  مـ سـ 
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ة الَ هج م بِ ن  ابتَ ثُ مـ  ه د عـب  لَح أصـبالبكـاء  النـاس  فضـج  وكررهـا،  اآليـة،  ٥٤: األنعـام  )و 
  .)١(الناس فسقي خطبته ومتم والتوبة،
  

 
 حممـد  بـن  ا عبـد  بن حممد بن الرمحن عبد بن احلكم تو  السنة هذه و 

 مخـس  إمارتـه  وكانـت  دلس،األنـ  صـاحب  األمـوي،  بـا  املستنصر الرمحن عبد بن
 أصـهب  وكـان  أشـهر،  وسـبعة  سـنة  وسـتني  ثالثـاً  وعمـره  أشـهر،  ومخسـة  سنة عشرة
 عاملاً، العلم، ألهل حمباً وكان ،)٢(أفقم اجلسم، ضخم الصوت، عظيم أقنى، أعني،
 هلـم،  مكرمـاً  والعلمـاء،  للكتـب  مجاعـاً ، والتواريخ باألنساب عاملاً املذاهب،   فقيهاً
  .)٣(إليهم وحيسن منهم ليستفيد البعيدة البلدان من أحضرهم ،إليهم حمسناً
 بـا،  املؤيـد  ولقـب  سـنني،  عشـر  ولـه  أبيـه،  بعهـد  هشـام  نهبا بعده ويل تو  وملا
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  .)٢( اإلمارة إىل عاد ثم وحبس، وأخذ ،)١(أيامه   البالد واختلفت
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ــه وســببه  امرعــ أبــي بــن حممــد عــامر أبــو املنصــور لــه حتجــب املؤيــد ويل ملــا أن
، النـاس  عـن  حجبـه  عـامر  أبـو  له حجب فلما ،)٣(والناصر )٢(املظفر وابناه ،)١(املعافري

   وعــدل، املرضـي  القيــام دولتـه  بــأمر وقـام  ،)٤(إليـه  يصــل وال، يـراه  أحــد يكـن  فلـم 
ــة، ــت الرعي ــدنيا وأقبل ــه ال ــالغزو، واشــتغل ،)٥(إلي ــتح ب ــن وف ــالد م ــثرياً، األعــداء ب  ك
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 الفتـى  كواضـح  منـهم  جنـده  أكثـر  وجعـل  والرقيـق،  نـائم بالغ األنـدلس  بـالد  وامتألت
  .)١(بالعامريني يعرفون وكانوا املشهورين، من وغريه

 بـني  مـا  غـزاة  ومخسـني  اثنـتني  فيهـا  غـزا  سـنة،  وعشـرين  ستاً احلال له ا وأدام
 كـثري  العـزم،  قـوي  حازمـاً،  وكان وثالمثائة، وتسعني اثنتني سنة وتو  وشاتية، صائفة
  .)٢(السياسة حسن سان،واإلح العدل

 وهــو إليهـا،  الــدرب فجـاز  غازيــاً، الفـرنج  بــالد دخـل  أنــه: أعمالـه  حماســن فمـن 
 اخلـروج  أراد فلمـا  ويغنم، وخيرب، يسيب، الفرنج بالد   وأوغل جبلني، بني مضيق
   املقـام  يريـد  أنـه  فـأظهر ، املسـلمني  مـن  حيفظونـه  عليـه  وهم الدرب، سدوا قد رآهم

 احلطــب، وأحضـروا  الغـالت،  وزرع املسـاكن  عمــارة   سـكره وع هـو  وشـرع  بالدهـم، 
 الســلم، إىل مـالوا  املقـام  علـى  عزمـه  رأوا فلمـا  إليـه،  حيتـاجون  ومـا  ، واملـرية  والـتنب، 
 لــه فرتكــوا املقـام؛  علــى عــازم أنـا : فقــال بــالده، إىل واجلـواز  الغنــائم تــرك   فراسـلوه 
ــذلوا الصــلح، إىل جيبــهم فلــم الغنــائم،  مــن غنمــه مــا لــه حتمــل دوابو مــاالً، لــه فب
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  .)١(بالده إىل فجاز، الدرب له وفتحوا الصلح، إىل فأجاهبم بالدهم،
 واألدب للعلــم طالبــاً قرطبــة، إىل شــاباً وورد اخلضــراء، اجلزيــرة مــن أصــله وكــان
 حملـه  وعظـم ، املؤيـد  والـدة  صـبح  خبدمـة  تعلـق  ثـم  ومتيـز،  فيها فربع، احلديث ومساع
 خيتـل،  أن امللك على فخيف، صغرياً املؤيد كان ملستنصرا احلاكم مات فلما عندها،
 املقـادير،  وسـاعدته  الـنفس،  قـوي  وكان، اخلوف وزوال البالد، سكون لصبح فضمن
  .)٢(نظام أحسن على األمور وجرت، العساكر فاستمال، باألموال األمراء وأمدته

 ابنـه  بعـده  ويل تـو   فلمـا  محـري،  مـن  بطـن  ،)٤(معافريـاً  وأبـوه  ،)٣(متيمية هأم وكانت
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 فكانـت  وثالمثائـة،  وتسـعني  تسـع  سـنة  وتو  أبيه، كسرية فسار باملظفر، امللقب امللك عبد
  .سنني سبع واليته

 قـد  كـان  بسـكني  قطعهـا  تفاحـة    همس الرمحن عبد أخاه أن موته سبب وكان
 اجلانـب  يلـي  مـا  هـو  وأخـذ  املسـموم،  اجلانـب  يلـي  مـا  أخاه فناول جانبيها، أحد سم

  .)١(فمات منها بيده ما وأكل املظفر، فاطمأن حبضرته، فأكله ح،الصحي
 أبيـه  طريـق  غـري  فسـلك  بالناصـر،  امللقب الرمحن عبد أخوه بعده ويل تو  فلما
 خوفـه  مـن  املؤيـد  إىل دس ثم ذلك، وغري اخلمور، وشرب اون،   وأخذ وأخيه،
ــه ــه مل إن من ــك، ففعــل عهــده، ويل جيعل ــو النــاس فحقــد ذل ــةأم وبن ــه ي ــك، علي  ذل

  .قتل أن إىل أمره   وحتركوا وأبغضوه،
 منـه  وحتصـن  لقائه، على ملكها يقدم فلم اجلاللقة، بالد   وأوغل شاتية، وغزا

 الثلـوج،  وكثـرة  األهنـار،  لزيـادة  اتباعه على الرمحن عبد يقدر ومل اجلبال، رؤوس  
 بـن  حممـد  ظهـور  قـه طري   فبلغـه  موفـوراً،  وخـرج  ،)٢(وطئهـا  الـيت  البالد   فأثخن
 املؤيـد  وأخـذه  عليهـا،  واسـتيالؤه  بقرطبـة،  ا لـدين  الناصـر  بـن  اجلبار عبد بن هشام
 ذلك ليتالفى قرطبة إىل فسار خاصته، إال معه يبق ومل عسكره، عنه فتفرق أسرياً،
 فطـافوا  قرطبـة  إىل رأسـه  ومحلوا فقتلوه هشام بن حممد عسكر إليه فخرج اخلطب،

  .)٣(صلبوه ثم وثالمثائة، وتسعني تسع سنة قتله وكان به؛
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 بـن  اجلبـار  عبـد  بـن  مهشا بن حممد بقرطبة ظهر وثالمثائة وتسعني تسع سنة و 

 وكـان  النـاس،  فبايعـه  رجـال،  عشر اثنا ومعه األموي، ا لدين الناصر الرمحن عبد
ــك بــا، باملهــدي وتلقــب اآلخــرة، مجــادى ســلخ ظهــوره  املؤيــد وأخــذ قرطبــة، ومل
  .مات أنه وأظهر وأخفاه، أخرجه ثم القصر،   معه فحبسه

 هــذه مـن  شـعبان    للنـاس  فـأبرزه  املؤيـد،  يشــبه نصـراني  إنسـان  مـات  قـد  وكـان 
 مقـابر    ودفنـوه  عليـه،  وصـلوا  موتـه،    يشـكوا  فلـم  املؤيـد،  أنـه  هلـم  وذكـر  السنة،
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 املؤيـد  واليـة  مـدة  فكانـت  نفسه، وأكذب ه،نذكر ما على أظهره، إنه ثم ،)١(املسلمني
 اجلبـار  عبـد  ابن على الناس ونقم، أشهر وأربعة سنة وثالثني ثالثاً حبس أن إىل هذه
 وأنـه  باملؤيـد،  فعلـه  ومنـها  نبـاذاً،  فسـموه  قصـره،    النبيـذ  يعمل كان أنه منها أشياء
  .)٣(عليه الناس فانقلب ،)٢(للرببر مبغضاً متلوناً، كذاباً، كان

  
 
 بـن  هشـام  قصـدوا  وأبغضـوه،  اجلبـار،  عبـد  ابـن  مـن  األنـدلس  أهـل  استوحش ملا
 فتلقــب ، وبــايعوه داره مــن فــأخرجوه ا، لــدين الناصــر الــرمحن عبــد بــن ســليمان
 بظـاهرة  واجتمعـوا وثالمثائـة،   وتسـعني  تسع سنة شوال من بقني ألربع وذلك بالرشيد،
 مـن  اجلبـار  عبـد  ابـن  ليخلـع  بينـهم  الرسل وترددت اجلبار، عبد ناب وحصروا قرطبة،
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  .أصحابه ومجيع وأهله يؤمنه أن على امللك
ــم ــن إن ث ــار عبــد اب ــيهم وخــرج أصــحابه مجــع اجلب ــاهنزم، فقاتلــهم إل  هشــام ف

 قـواده،  مـن  عـدة  معـه  وقتـل  اجلبـار،  عبـد  ابـن  فقتلـه  أسـرياً،  هشـام  وأخذ وأصحابه،
  .)١(هشام عم وكان ر،اجلبا عبد ابن أمر واستقر
  
 
 معهم اهنزم أصحابه واهنزم الناصر بن سليمان بن هشام اجلبار عبد ابن قتل وملا
 فبايعـه  املقتـول،  هشـام  أخـي  ابـن  وهـو  الناصـر،  بـن  سـليمان  بـن  احلكـم  بـن  سليمان
 لقـب  ثـم ، بـا  املسـتعني  ولقبوه بيومني، الوقعة بعد الرببر، وأكثرهم ه،عم أصحاب
 معهـم  وسـاروا  وأجندوهم واستنجدوهم فصاحلوهم النصارى إىل وساروا ،)٢(با بالظاهر
 فيهـا،  غـزوا  املشـهورة  الوقعـة  وهي ،)٣(بقنتيج اجلبار عبد وابن هم فاقتتلوا قرطبة، إىل
 سـليمان  ودخـل  قرطبـة،  بقصـر  وحتصـن  اجلبـار،  عبد ابن فاهنزم حيصى، ال ما وقتل
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  .القصر   وحصره البلد،
 وسـليمان  هـو  خيلـع  أنـه  منـه  ظنـاً  املؤيـد  أظهر به نزل ما اجلبار عبد ابن رأى فلما
 أعيـاه  فلمـا . )١(مـات  قـد  املؤيـد  أن منـهم  ظنـاً  أحد يوافقه فلم املؤيد، إىل األمر ويرجع
 النـاس  وبايعـه  القصـر،  سليمان ودخل واختفى، سراً فهرب اهلرب،   لاحتا األمر

 حنـو  بقنتـيج  القتلـى  عـدة  وكـان  أيامـاً؛  بقرطبة وبقي أربعمائة، نةس شوال   باخلالفة
 عــدداً وأســروا وســبوا فنــهبوا قرطبــة علــى والــروم الرببــر وأغــار ألفــاً، وثالثــني مخســة
  .)٢(عظيماً
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   ريالعـام  الفتـى  واضـح  وأتاه طليطلة، إىل سراً سار اجلبار عبد ابن اختفى ملا

 فــالتقوا سـليمان  إلـيهم  فخـرج  قرطبـة،  إىل هبـم  وسـار  النصـارى  لـه  ومجـع  أصـحابه، 
 شـوال  منتصـف  معـه  ومـن  سـليمان  فـاهنزم  قتـال،  أشـد  واقتتلوا ،)١(البقر عقبة بقرب
 وجـدد  قرطبـة  اجلبـار  عبـد  ابـن  ودخـل  ،)٢(شاطبة إىل سليمان ومضى أربعمائة، سنة
  .باالختيار وتصرف لواضح احلجابة وجعل لنفسه البيعة
 مـع  كـانوا  وغريمهـا،  وخريون، عنرب، منهم العامريني، الفتيان من مجاعة إن ثم

 مجلـة    جيعلـهم  وأن طاعتـهم،  قبـول  يطلبـون  اجلبـار  عبـد  ابن إىل فأرسلوا سليمان،
 قرطبـة  دخلـوا  فلمـا ، ليقتلـوه  بـه  مكيـدة  ذلـك  فعلـوا  وإمنـا  ذلك، إىل فأجاهبم رجاله،
 اجتمعوا أربعمائة سنة احلجة ذي تاسع كان فلما قتله، إىل فأجاهبم واضحاً استمالوا

 فأجلسـوه  بـا  املؤيـد  وأخرجـوا ، أسـرياً  اجلبـار  عبـد  ابـن  وأخـذوا  فملكوه، القصر  
 ثـم  عليـه،  ذنوبـه  فعـدد  يديـه،  بـني  اجلبار عبد ابن وأحضروا وبايعوه، اخلالفة جملس
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  .)٢(ولد أم هوأم ،)١(سنة وثالثني ثالثاً عمره وكان قرطبة،   برأسه وطيف قتل،
 بـبعض،  بعضـها  لتعلق قدمناها وإمنا متأخرة، احلوادث هذه نذكر أن ينبغي وكان

  .وتفرق أخباره تؤخر ما املدة طول من له ليس منهم واحد كل وألن
  
 
 
 إخــوة وماكســن وجاللــة زاوي وهــم منــاد، بــن زيــري أوالد انتقــل نةالســ هــذه  
  .)٣(األندلس إىل بلكني،
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 بينـهم،  بـالد  علـى  وقتال حروب محاد أخيهم وبني بينهم وقع أهنم ذلك وسبب
 عـامر  أبـي  بـن  حممـد  فـأنزهلم  قرطبـة،  إىل ومنها طنجة إىل فتوجهوا محاد، فغلبهم
فـأخربوه،  انتقـاهلم،  سبب عن وسأهلم ،وأكرمهم الوظائف عليهم وأجرى هبم، وسر 
. ا ســبيل   جناهــد معــك نكــون أن وأحببنــا غــريك، علــى اخرتنــاك إمنــا: لــه وقــالوا

  .)١(أياماً فأقاموا، ووصلهم ووعدهم منهم، ذلك فاستحسن
 مـن  أردمت مـا  انظـروا : فقـال  الغـزو،  مـن  بـه  وعـدهم  ما إمتام وسألوه عليه دخلوا ثم
 عمنـا،  بين من معنا الذين إال غرينا العدو بالد معنا يدخل ما: فقالوا نعطكم؛ اجلند

 وكـان  دلـيال،  معهـم  وبعـث ، واألمـوال  والسـالح  اخليـل  فأعطـاهم  وموالينـا؛  وصـنهاجة 
 مـن  بـالقرب  بسـتان    وكمنـوا  لـيال،  فـدخلوها  جليقيـة،  أرض فـأتوا  ضـيقاً،  الطريق
 البلـد  مـن  مجاعـة  خـرج  أصـبحوا  فلمـا . أشـجاره  وقطعـوا  بـه  مـن  كـل  وقتلوا املدينة،
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  .ورجعوا مجيعهم وقتلوهم وأخذوهم عليهم فضربوا
 فلمــا ربـوة،  وراء كمنــوا بـذلك  أحســوا فلمـا  أثــرهم،   فركبـوا  العــدو، وتسـامع 

 مسـع  فلمـا  وكـربوا،  سـاقتهم    وضـربوا  وراءهـم،  مـن  علـيهم  خرجوا العدو جاوزهم
 كثرياً، خلقاً فقتلوا اجة،صنه وتبعهم فاهنزموا، كثري، العدد أن ظنوا تكبريهم العدو
 ورأى عـامر،  أبـي  ابـن  عنـد  ذلـك  فعظم قرطبة، إىل وعادوا وسالحهم دواهبم وغنموا
  .)١(بطانته وجعلهم إليهم فأحسن األندلس، جند من يره مل ما شجاعتهم من

  

 
 وقـــالوا اجلهـــاد،   ورغبـــوا حســـدوهم، صـــنهاجة فعـــل األنـــدلس أهـــل رأى ملـــا
 سـائر  مـن  الكـثرية  اجليـوش  فجمـع . للغـزو  هـؤالء  نشـطنا  لقـد : عـامر  أبي بن للمنصور
 أعطــاه رجـال  كـأن  الليـايل،  تلـك  منامــه،   رأى وكـان  اجلهـاد،  إىل وخـرج  األقطـار، 

 اخـرج : لـه  فقال ،)٢(مجعة أبي ابن على فعربه منه، وأكل يده من فأخذه، اجرباألس
 يقـال  األسـرباج  ألن: فقال هذا؟ أخذت أين من: فقال فتحها؛ست فإنك إليون بلد إىل
  .ليون ها: لك قال الرؤيا فملك ،)٣(اهلليون املشرق   له

 فأمــدوهم الفــرنج، أهلــها واســتمد مدائنــهم، أعظــم مــن وهــي ونازهلــا، إليهــا فخــرج
 ،عظيمـاً  صـرباً  صـنهاجة  وصربت فيهم، القتل فكثر وهناراً، ليال واقتتلوا كثرية، جبيوش

 الـرباز،  وطلـب  الصـفوف  بني فجال مثله، هلم يكن مل الفرنج من كبري قومص خرج ثم
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 فطعنـه  صـاحبه،  علـى  منـهما  واحـد  كـل  فحمـل  الصـنهاجي  زيـري  بـن  جاللـة  إليـه  فربز
 إىل الفرجنـي  فسـقط  عاتقـه،  فأبـان  عاتقـه  علـى  بالسـف  وضـربه  الطعنـة  عـن  فمال الفرجني
ــى املســلمون ومحــل األرض، ــا النصــارى، عل ــل بالدهــم، إىل هنزمواف ــهم وقت ــا من  ال م
  .املدينة وملك حيصى

 ألفاً، ثالثون السيب من واجتمع مثلها، ير مل عظيمة غنيمة عامر أبي ابن وغنم
، املغــرب القتلــى فــوق أذن مؤذنــاً وأمــر بعــض، علــى بعضــها فنضــدت بــالقتلى وأمــر

  .)٢(وعساكره وهو ساملاً ورجع ،)١(قامونة مدينة وخرب
  

 
 أبـي  اإلمـام  والـد  باألنـدلس،  النمـري  الرب عبد بن حممد بن عبد ا تو  وفيها

  .)٣(الرب عبد بن عمر
  

 
 
 املؤيـد،  هلشـام  األنـدلس  أمـري  عـامر،  أبـي  بن حممد املنصور رسي السنة هذه  
 وأســروا ديــارهم،   وأوغلــوا وغنمــوا، منــهم فنــالوا للغــزاة، الفــرنج الدبــ إىل عســكراً
 أعظـم  مـن  وكـان  شـاجنة،  لـه  يقال ملوكهم من ملك ابن للفرنج ملك وهو ،)٤(غرسية
 بـن  صاعد العالء أبو له يقال للمنصور، شاعراً أن القدر من وكان وأمنعهم، ملوكهم
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 هـذا  قبـل  وامتدحـه  عنـده،  وأقـام  ،)٢(املوصـل  بـالد  مـن  قصـده  قـد  ،)١(الربعي احلسن
  :منها أبياتاً معه وكتب ،)٣(أيال املنصور إىل العالء أبو أهدى اآلن كان فلما التاريخ،

 
 

 
  

   
 

 
  

    :فيها يقول
 

 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

  
   

 
 

  
   اليـوم    أسـره  فكان غرسية، ذلك سربأ تفاؤالً غرسية األيل الشاعر هذا فسمى

  .)٤(أعجبه ما االتفاق هذا إىل فانظر األيل، فيه أهدى الذي
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، باملنصـور  امللقـب ، املعـافري  عـامر  أبـي  بـن  حممـد  عـامر  أبو تو  السنة هذه  
 وكـان  املؤيـد،  ذكـر  عنـد  ذكـره  تقـدم  وقـد  احلكـم،  نبـ  هشـام  املؤيـد  مـع  األندلس أمري
 لـه  وكانت للعلم، طالباً قرطبة وقدم هبا، مشهور بيت من اخلضراء اجلزيرة من أصله
  .املستنصر أبيه حياة   املؤيد بوالدة فتعلق مهة،

 الفـنت  وإمخـاد  بـأمره،  القيـام  لوالدتـه  املنصور فتكفل صغرياً كان هشام ويل فلما
 الـنفس،  قـوي  شـجاعاً،  شـهماً،  وكـان  أمـره؛  فولتـه  عليه، امللك وإقرار عليه، الثائرة
 وتابع باملنصور، وتلقب أمره، فقوي إليهم، وأحسن العساكر فاستمال التدبري، حسن

  .شيء منها يضطرب فلم معه، البالد وسكنت وغريهم، الفرنج إىل الغزوات
 ذكـر  العلمـاء  أكثـر  دوقـ  وينـاظرهم،  جمالسـتهم  يكثـر ، للعلماء حمباً عاملاً، وكان
 يرجـع،  فلـم ، الغـزو  إىل متوجهاً كان مرض وملا كثرية، تصانيف هلا وصنفوا مناقبه،
 مجـع  قـد  وكـان  ،)٢(سـامل  مبدينة فتو  مثقل، وهو وعاد منهم فنال العدو بالد ودخل
  .)٣(به تربكاً كفنه   جيعل أن فأمر صاحلاً، شيئاً غزواته   درعه على وقع الذي الغبار

                                                                                                                                                      


  







 
 

 
 

  
   

 
  

   



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 الناس وأمن لنضارهتا، أعياداً أيام وكانت عادالً، والسرية، االعتقاد حسن نوكا
 املظفـر  ابنـه  بعـده  ويل مـات  وملا متيمية، هأم وكانت جيد، شعر وله. ا رمحة فيها،
  .أبيه جمرى فجرى امللك، عبد مروان أبو

  

 
 حمــدث وهــو ملــالكي،ا الفقيــه األندلســي خملــد بــن بكــر بــن الوليــد ...تــو  اهــوفي
  .)١(مشهور
  

 
 
 وامسـه  خالفتـه،  إىل أعيـد  السنة هذه كان فلما وحبسه، خلعه سبب ذكرنا قد
 احلكم وكان احلجة، ذي تاسع عوده وكان الناصر، الرمحن عبد بن احلكم بن هشام
 وكتـب  ومناهم، فوعدهم إليه، قرطبة أهل وأدخل، العامري ضحوا إىل هذه دولته  
 ودعاهم الناصر، الرمحن عبد بن سليمان بن احلكم بن سليمان مع الذين الرببر إىل
 باحلـذر  قرطبـة  وأهـل  أجنـاده  فـأمر  ذلـك،  إىل جييبـوه  فلـم  ببيعتـه،  والوفاء طاعته، إىل

  . الناس فأحبه واالحتياط،
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 بقرطبـة  ليكـون  وواعدوه سليمان، كاتبوا قد بقرطبة ألموينيا من نفراً أن إليه نقل ثم
 كـان  فلمـا  وحبسـهم،  فأخـذهم  البلـد،  إليـه  ليسـلموا  احلجـة  ذي مـن  والعشرين السابع  

 فعـاد  املؤيـد،  مـع  إلـيهم  وخرجـوا  قرطبـة  وأهـل  اجلند فركب قرطبة، إىل الرببر قدم امليعاد
  .شيء على يتفقوا فلم بينهم سلالر وترددت يلحقوهم، فلم عساكره، وتبعتهم الرببر

 كـان  حصـون  تسـليم  له وبذلوا يستمدونه، الفرنج ملك راسلوا والرببر سليمان إن ثم
 احلــال، يعرفــه املؤيــد إىل الفــرنج ملــك فأرســل منــهم، فتحهــا قــد عــامر أبــي بــن املنصــور
   قرطبــة أهــل فاستشــار. بالعســاكر ســليمان ميــد لــئال احلصــون هــذه تســليم منــه ويطلــب
 سـنة  احملرم   الصلح واستقر سليمان، ينجدوا أن من خوفاً إليه بتسليمها فأشاروا ،ذلك
   قرطبـة  مـن  قريبـاً  فنزلـوا  رحلـوا،  الفـرنج  إجنـاد  مـن  الرببـر  أيـس  فلمـا . وأربعمائة إحدى
  .البالد وخربوا ومشاالً، مييناً تغري خيلهم وجعلت وأربعمائة، إحدى سنة صفر

 ثـم  الكـبري،  السـور  أمـام  قرطبـة  على وخندقاً سوراً العامري وواضح املؤيد وعمل
 وحصـرها،  الزهـراء  إىل فانتقـل  ميلكهـا،  فلـم  يومـاً  وأربعني مخسة قرطبة سليمان نزل
 موكل هو الذي الباب إليه سلم حبفظها املوكلني بعض إن ثم. أيام ثالثة هبا من وقاتل

 وقتل عنوة، البلد ملكواو أزالوهم، حتى عليه من وقاتلوا السور الرببر فصعد حبفظه،
 الرببـر  فأخـذهم  باجلـامع،  النـاس  واجتمع اجلبل، أهله وصعد اجلند، من به من أكثر

 فـاحرتق  والـديار،  والقصـر  اجلـامع    النـار  وألقـوا  والصـبيان،  النسـاء  حتـى  وذحبوهم،
  .األموال وهنبت ذلك أكثر

 عليه ويشري سراً، قرطبة عن االنتقال يريد أنه يعرفه سليمان كاتب واضحاً إن ثم
 األمـر  واشـتد ، وقتلـه  عليـه  فقـبض  املؤيـد،  إىل اخلـرب  ومنـى  عنـها،  مسـريه  بعد مبنازلتها
 الرببـر  عنـد  األقـوات  وكانـت ، املـوت  وكثـر  األقـوات،  وقلـت  اخلطب، وعظم، بقرطبة
 كـل  املؤيـد  وقتـل  قرطبـة،  أهـل  وجال، البالد خربوا قد كانوا ألهنم بالبلد، منها أقل
  .يمانسل إىل مال من

 و  علـيهم،  وضـيقوا  قرطبـة،  ألهل والقتال احلصار الزموا وسليمان الرببر إن ثم
 أهلـها،  وبايعـه  اجلبـار،  عبـد  بـن  حممـد  بـن  عبيـد ا  بطليطلـة  ظهر احلصار هذا مدة
وأخـذ  الطاعـة،  إىل فعـادوا  فحصـروهم،  جيشـاً،  املؤيـد  إليهم رفسي  أسـرياً،  عبيـد ا 
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  .)١(بعمائةوأر إحدى سنة شعبان   وقتل
 النهر   وغرق كثري، خلق منهم فقتل الرببر األيام بعض   قاتلوا قرطبة أهل إن ثم
 فحماهـا،  جيشـاً  إليها املؤيد فأرسل فحصروها، إشبيلية إىل وساروا عنها، فرحلوا مثلهم،
 فأجـابوه  إليـه،  يـدعوهم  وغريهـا  بسرقسـطة  املؤيـد  نائـب  سـليمان  وراسـل  عنها، الرببر ومنع

 فيهـا،  مـا  وغنمـوا  فملكوهـا،  ربـاح،  قلعـة  إىل إشبيلية عن وسليمان الرببر فسار ،وأطاعوه
 مـن  وعسـاكرها  أهلـها  مـن  كـثري  خرج وقد فحصروها، قرطبة إىل عادوا ثم داراً، واختذوها
   وجـدوا  مـن  وقتلـوا  وقهـراً،  عنوة سليمان وملكها عليها، القتال واشتد واخلوف، اجلوع

  .لكثرهتم القتلى حتص فلم وه،وأحرق البلد وهنبوا الطرق،
 يســمع مل مـا  ذلـك  مــن قرطبـة  أهـل  فنــال حتـرق،  مل الـيت  الــدور   الرببـر  ونـزل 

 منتصـف  قرطبـة  سليمان ودخل سليمان، إىل ومحل القصر من املؤيد وأخرج مبثله،
  .)٢(هبا له وبويع وأربعمائة ثالث سنة شوال
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 األنـدلس  شرق إىل جخر ثم طويلة؛ أقاصيص سليمان مع له جرى املؤيد إن ثم
  .ا رمحه مظلوماً، )١(الفرضي بن الوليد أبو احلصر هذا   قتل ممن وكان. عنده من

  

 
 
 الناصـر  الـرمحن  عبـد  بـن  سـليمان  بـن  احلكـم  بـن  سـليمان  ملـك  السـنة  هذه  
 سـنة  ذكرنـاه  مـا  علـى  شـوال،  منتصـف  واليتـه،  غـري  وهذه، املستعني ولقب األموي،
  :متمثال فأنشد عليه، يسلمون إليه قرطبة أهل وخرج الناس وبايعه )٢(أربعمائة

                                                                                                                                                      





  


















  








PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
  

   
 

 
  

   تقـدم  وقد حتد، ال كثرية دماء أيامه   وأريق ،)٢(بليغاً شاعراً أديباً سليمان وكان
 خالفهـم،  علـى  يقـدر  ال دولته   احلاكمني هم الرببر وكان أربعمائة، سنة ذلك ذكر
  .ذلك ذكر تقدم وقد ملكوه، حتى معه قاموا الذين وهم جنده، عامة كانوا ألهنم

  

 
 األندلســي الفرضــي بــابن املعــروف حممــد، بــن عبــد ا الوليــد أبــو قتــل وفيهــا
  .)٣(الرببر قتله بقرطبة،

  

 
 
 بــن ميمــون بــن العــيش أبــى بــن محــود بــن علــي األنــدلس ويل الســنة هــذه و 
 احلسـن  بـن  بـد ا ع بـن  إدريـس  بـن  إدريس بن عمر بن عبد ا بن يلع بن أمحد

 مـع  ذلـك  غـري  نسـبه    وقيـل  السـالم،  عليـه  ،)٤(طالـب  أبـي  بن علي بن احلسن بنا
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  .السالم يهلع، علي املؤمنني أمري إىل نسبه صحة على اتفاق
 بــن ســليمان بواليــة راضــياً يكــن مل )١(العــامري خــريان الفتــى أن ذلــك ســبب وكــان
 سـليمان  ملـك  فلمـا  ،)٢(قبـل  ذكرنـاه  مـا  علـى  املؤيد أصحاب من كان ألنه األموي احلكم
 وواقعهــم، الرببــر فتــبعهم، العــامريني الفتيــان مــن كــثرية مجاعــة   خــريان اهنــزم قرطبــة
 قـام  فـارقوه  فلما ميت، أنه على وترك، جراحات عدة خريان وجرح بينهم، القتال فاشتد
 منـها  وخـرج  مـاالً،  وأعطـاه  فـربأ،  وعاجلـه  بقرطبـة  داره إىل الرببـر  من رجل فأخذه ميشي،
 وملـك  الرببر، من هناك من وقاتل نفسه، وقويت مجعه، فكثر األندلس، شرق إىل سراً

  .)٣(شأنه وعظم أمره فغلظ له، ااورة البالد عن الرببر وأزال األجناد، إليه واجتمع املرية،
 هلـا،  مالكـاً  اـاز  عـدوة  األنـدلس  وبـني  بينـه  سـبتة،  مبدينـة  محود بن علي وكان

 وسبب ااز، وبينهما عليها، مستولياً اخلضراء باجلزيرة محود بن القاسم أخوه وكان
 املغاربـة،  علـى  فقودمهـا  احلكـم،  بـن  سليمان أصحاب مجلة من كانا أهنما ملكهما

 لـه  وخيطب فيها، ويرغب املؤيد، دولة إىل مييل خريان وكان ،)٤(البالد هذه والمها ثم
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 القصـر،  مـن  فقـد  حيـث  حياتـه  يظـن  كـان  هألنـ  عليهـا  اسـتوىل  اليت بالده منابر على
 إىل فكتـب  االخـتالف،  مـن  رأى ملـا  األندلس ملك   طمع محود بن لعلي فحدث
 فـدعا  قتـل،  هـو  إن بثـأره  واألخـذ  العهد بوالية له كتب كان املؤيد أن له يذكر خريان
  .)١(العهد بوالية محود بن لعلي

 منـهم  مجاعة فوافقه. انسليم على باخلروج ويأمرهم الناس، يكاتب خريان وكان
 ليعـرب  بسـبتة،  وهو محود، بن علي وكاتبوا مبالقة، وهو ،)٢(املؤيد وزير فتوح بن عامر
 وأربعمائـة،  مخـس  سـنة    مالقـة  إىل فعـرب  قرطبـة،  إىل ويسـريوا  معـه  ليقومـوا  إليهم
 ومـن  خـريان  وسـار  العهـد  بواليـة  لـه  ودعـا  إليـه،  وسـلمها  فتوح، بن عامر عنها فخرج
 وأربعمائـة،  سـت  سـنة  ومالقـة،  املرية بني ما وهي ،)٣(باملنكب فاجتمعوا يه،إل أجابه
 وافقهـم،  مـن  ومجعـوا  فتجهـزوا  قرطبـة،  لقصـد  يتجهـزون  وعـادوا  يفعلونـه،  ما وقرروا
  .األموي املؤيد طاعة على علياً وبايعوا قرطبة إىل وساروا

 والرببـر  ليمانس فخرج قرطبة، إىل معهم وسار أمريها، وافقهم غرناطة بلغوا فلما
 فـاهنزم  بينـهم،  القتـال  ونشـب  قرطبـة،  مـن  فراسـخ  عشرة على واقتتلوا فالتقوا إليهم،
 بـن  علـي  إىل فحمـل ، أسرياً سليمان وأخذ كثري، خلق منهم وقتل والرببر، سليمان
 بن علي ودخل الناصر، الرمحن عبد بن سليمان بن احلكم وأبوه أخوه ومعه دومح
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 جيـدوا  أن   طمعـاً  القصـر  إىل وغـريه  خريان ودخل سبع سنة احملرم   قرطبة محود
 وأحضـروا  النـاس،  له ومجعوا فنبشوه، مدفوناً شخصاً ورأوا جيدوه، فلم حياً، املؤيد
 سـن  لـه  كـان  ألنـه  أسـنانه  وفـتش  ففتشـه،  عليـه،  وعرضـوه  ربـاهم  الـذين  فتيانـه  بعض
 أنفسـهم  علـى  وفـاً خ املؤيـد  أنه على وغريه هو فأمجع الفتى، ذلك يعرفها كان سوداء
 فأخـذ  ،حـي  املؤيـد  أن يعلـم  الفتـى  ذلـك  وكـان  املؤيد، أنه خريان فأخربوا علي، من
  .وأخاه أباه وقتل سبع، سنة احملرم سابع وقتله سليمان محود بن علي

 وا: فقـال  املؤيـد؛  قتلـتم  ياشيخ: له قال محود بن علي يدي بني أبوه حضر وملا
 يتدنس مل منقبضاً صاحلاً شيخاً وكان قتله،   أسرع ذفحينئ ؛)١(حلي وإنه قتلناه، ما

 بيعته، إىل الناس ودعا قرطبة، على محود بن علي واستوىل. ابنه أحوال من بشيء
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  .)١(ا على املتوكل ولقب امللك، له واجتمع فبويع،
 فلـم  املؤيـد  جيـد  أن طامعـاً  كـان  أنـه  منها ألشياء عليه اخلالف أظهر خريان إن ثم
  .)٢(عليه اخلالف وأظهر قرطبة عن فخرج قتله يريد علياً أن إليه نقل أنه نهاوم جيده،

  
 
 بـن  الـرمحن  عبـد  علـى  فـدل  أميـة،  بـين  عن يسأل أرسل علياً خريان خالف امل
 قرطبـة  مـن  خرج قد وكان ،)٣(األموي الناصر الرمحن عبد بن امللك عبد بن حممد

 وغـريه،  خـريان  فبايعـه  أميـة،  بـين  مـن  بقـي  من أصلح وكان ان،جبي ونزل مستخفياً،
 والثغــر سرقســطة أمــري )٤(التجــييب حييــى بــن منــذر خــريان وراســل املرتضــى، ولقبــوه
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 إىل كلـهم  فأجـابوا  ،)١(والبنـت  وطرطوشـة،  وبلنسـية،  شـاطبة،  أهـل  وراسـل  األعلـى، 
 مبوضـع  تمعـوا واج األنـدلس،  أكثر عليه فاتفق محود، بن علي على واخلالف بيعته،
 وجعلـوا  والشـيوخ،  الفقهـاء  ومعهـم  وأربعمائة، مثان سنة األضحى   بالرياحني يعرف
  .غرناطة على والنزول صنهاجة إىل معه وساروا بيعته، على وأصفقوا شورى، اخلالفة

ــى املرتضــى وأقبــل ــر وشــاطبة، بلنســية، أهــل عل ــاء وأظه ــذر اجلف ــن ملن ــى ب  حيي
 وصـل  حتـى  وسار منهما، كان ما على فندما يهما،عل يقبل ومل وخلريان، التجييب،

 أهــل فغلبــهم شــديداً، قتــاالً أيامــاً وقاتلوهــا عليهــا، ونــزل إليهــا، فوصــل غرناطــة، إىل
 واتبعتـهم  وعسـكره،  املرتضـى  واهنـزم  الصـنهاجي،  زيـري  بـن  زاوي وأمريهـم  غرناطة،
 وهـو  ،)٢(سـنة  أربعـون  وعمره اهلزمية هذه   املرتضى وقتل ويأسرون، يقتلون صنهاجة
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 خوطــب أن إىل هبــا وأقــام البنــت، إىل هشــام أخــوه وســار، هشــام أخيــه مــن أصــغر
 مـرة  والعامريني خريان بالد يقصد اهلزمية هذه بعد محود بن علي يزل ومل باخلالفة،

  .أخرى بعد
  

 
 إىل ريللمسـ  محـود  بـن  علـي  جتهـز  وأربعمائـة  مثـان  سـنة  القعـدة  ذي   كان فلما

ــ بــرزت منــه والعشــرون الثــامن كــان فلمــا خــريان، عســكر مــن هبــا مــن لقتــال انجي 
 احلمـام  فـدخل ، خروجـه  ينتظـرون  ووقفـوا  والطبـول  بـالبنود  قرطبـة  ظـاهر  إىل العساكر
 عليـه،  فـدخلوا  أمـره،  عـن  حبثوا انتظاره الناس على طال فلما فقتلوه، غلمانه، ومعه
  .)١(لبلدا إىل العسكر فعاد مقتوالً، فرأوه

، أعـني  أمسـر،  وكـان ، )٢(ا لـدين  صـر النا وقيـل ، ا علـى  املتوكل لقبه وكان
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 وكـان ، السـرية  حسـن  عادالً، عازماً، حازماً، القامة، طويل اجلسم، خفيف أكحل،
 أيامـه،  تطـل  فلـم  الرببـر،  أخـذها  الـيت  أمـواهلم  قرطبة أهل إىل يعيد أن على عزم قد

  .)١(عليه العطاء وجيزر املدح، حيب وكان
 علـي  عمـر  وكـان  ،)٢(أعـوام  بعـدة  علي من أكرب وهو القاسم، أخوه بعده ويل ثم
 وكانـت  احلسن، أبو وكنيته ،)٣(قرشية هوأم وإدريس، حييى، بنوه سنة؛ وأربعني مثانياً
  .)٤(أشهر وتسعة سنة واليته

  

 
 أخـاه  النـاس  بايع قتل فلما وأربعمائة، سبع ةسن محود بن علي أخيه قتل ذكرنا قد
 وأقطـع ، واسـتماهلم  العـامريني  كاتـب  ملكـه،  واسـتقر  ويل، فلمـا  املـأمون،  ولقب القاسم،
 بـه،  واجتمـع  إليـه  فلجـأ  واسـتعطفه،  خـريان  وكاتب ،)٥(وبياسة رباح، وقلعة ان،جي زهرياً
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  عشـــرة اثـــنيت ســـنة ىلإ وغريهــا  لقرطبـــة مالكـــاً القاســـم وبقــي  .املريـــة إىل عنـــه عـــاد ثــم 
  .)١(وأربعمائة
 يظهـر  مل أنه إال يتشيع وكان معه، الناس فأمن العافية، حيب ليناً، وادعاً، وكان

  .فيها أخيه بنا حييى فخالفه إشبيلية، إىل قرطبة عن فسار ،)٢(ذلك من شيئاً
  

 
 
 مـن  علـي  بـن  حييـى  أخيـه  ابن سار إشبيلية إىل قرطبة عن محود بن القاسم سار ملا
 فأجـابوه،  بيعتـه،  إىل النـاس  دعـا  بقرطبة كنمت فلما مانع، بغري فدخلها قرطبة، إىل مالقة
 بـاملعتلي،  ولقـب  وأربعمائـة،  عشـرة  اثـنيت  سـنة  من األوىل مجادى مستهل البيعة فكانت
 القعـدة  ذي إىل باخلالفة له يدعى بإشبيلية القاسم هوعم باخلالفة، له يدعى بقرطبة وبقي
  .)٣(مالقة إىل قرطبة عن حييى فسار. وأربعمائة عشرة ثالث سنة
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ــ إىل اخلــرب ووصــل فركــب ه،عم الســري   وجــد إىل وصــل أن إىل وهنــاراً لــيال 
 بإشـبيلية،  قامـه م مـدة  وكان، عشرة، ثالثة سنة القعدة ذي عشر ثامن فدخلها قرطبة
 ثــم ،)١(شــهوراً بقرطبــة القاســم وبقــي هبــم، وقــوي لرببــرا مــن العســاكر اســتمال قــد

 وغلــب، اخلضــراء اجلزيــرة إىل علــي بــن حييــى أخيــه ابــن وســار هبــا، أمــره اضــطرب
 علـى  سـبتة،  صـاحب  علـي،  بـن  إدريـس  أخـوه  وغلـب  وماله، هعم أهل وهبا عليها،
 فلمـا  باألنـدلس،  خيـاف  مـا  رأى إن إليهـا  يلجـأ  الـيت  القاسـم  عدة كانت وهي طنجة،
 أمـواهلم،  فأخـذوا  قرطبـة  علـى  الرببـر  وتسـلط  النـاس،  فيه طمع بالده أخيه ابنا ملك

 قتـاالً  فـاقتتلوا  عشـرة،  أربـع  سـنة  األوىل مجـادى  عاشـر  قتالـه  إىل وبرزوا أهلها فاجتمع
 مـن  األوىل مجـادى  منتصـف  إىل بعضـاً  بعضـهم  وأمـن  احلـرب،  سـكنت  ثم شديداً،
  .الرببر مع وباطنه معهم، وأنه قرطبة، لأله التودد يظهر بالقصر والقاسم السنة،
 فرغـوا  فلمـا  اجلمعـة،  النـاس  صـلى  اآلخـرة  مجـادى  منتصـف  اجلمعة يوم كان فلما
 اإلمـارة،  قصـر  ودخلوا البلد وحفظوا السالح، ولبسوا فاجتمعوا! السالح! السالح: تنادوا
 أكثـر  وكـانوا  علـيهم،  وضـيقوا  البلد أهل وقاتلوا الرببر، معه واجتمع القاسم، عنها فخرج
 وسـألوا  قرطبـة،  أهـل  فخـاف  متصـل،  والقتال يوماً ومخسني نيفاً كذلك فبقوا أهله، من
، يقتلـوهم  أن إال فـأبوا  وأهلـيهم،  أنفسـهم  علـى  ويؤمنـوهم  الطريق هلم يفتحوا أن   الرببر

ــال، علــى حينئــذ فصــربوا ــد مــن وخرجــوا القت ــاني البل ــاتلوهم شــعبان، عشــر ث ــال وق  قت
ــن{ الرببــر، علــى ا فنصــرهم مســتقتل، مو ــب ــلِ عاقَ ــا بِمثْ م ــب وقع ــه ــم بِ ــي ثُ غب ــه لَيع 
نَّهرصنلَي عليه فاستولوا ببلد منهم طائفة كل وحلق عظيمة، هزمية الرببر واهنزم، )٢(}اللَّه.  
 دار ألـف  إخـالء    أهلـها  إىل وكتـب  إشـبيلية،  إىل سار فإنه محود بن القاسم وأما
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 أهلـها،  هبمـا  فثار ،)١()واحلسن حممد هابنا(هبا وكان عليهم، ذلك فعظم الرببر، اليسكنه
 شـيوخهم  مـن  ثالثة أنفسهم على وقدموا البلد، وضبطوا معهما، ومن عنهم فأخرجومها
 بـن  وحممـد  اللخمـي،  عبـاد  بن إمساعيل بن حممد القاسم أبو القاضي: وهم وكربائهم

 البلـد  أمـر  يـدبرون  وكـانوا  ،)٣(الزبيـدي  احلسـن  بـن  حممـد  بـن  وحممـد  ،)٢(هلـاني اإل يريم
  .والناس
 فــامتنع أمـورهم،  بتـدبري  ينفـرد  أن عبــاد ابـن  وسـألوا  والزبيـدي،  يــريم ابـن  اجتمـع  ثـم 
  .البلد وحفظ بالتدبري ذلك،وانفرد إىل أجاهبم بامتناعه البلد على خاف عليه،فلما وأحلوا

 إليـه  فزحـف  ،)٤(بشريش زلن إنه ثم البالد، تلك   سار ذلك القاسم رأى فلما
 فحبسـه ، أسـرياً  أخـذوه  ثـم  فحصـروه  الرببـر،  مـن  مجـع  ومعـه  علي، أخيه ابن حييى
 قتلـه،  ملـك  فلمـا ، إدريـس  أخـوه  وملـك  حييـى،  تو  أن إىل حبسه   فبقي، حييى
  .فدفنه اخلضراء، باجلزيرة وهو حممد، ابنه إىل ومحل أنفه، حتف مات بل: وقيل

 أخيـه،  ابـن  أسـره  أن إىل باخلالفـة  تسـمى  مـذ  بقرطبـة  القاسم والية مدة وكانت
ــوام، ســتة ــت حمبوســاً وبقــي أع ــني إحــدى ســنة قتــل أن إىل ســنة عشــرة س  وثالث

 بنـت  أمـرية  همـا أم واحلسـن،  حممـد  الولـد  مـن  ولـه  سـنة،  مثانون له وكان وأربعمائة،
 بـن ا إدريـس  بن القاسم بن حممد بن إبراهيم بن ونتبق املعروف القاسم بن )٥(احلسن
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 أمسـر،  وكان ،)١(السالم عليه طالب، أبي بن علي بن احلسن بن احلسن بن إدريس
  .)٢(العارضني خفيف طويال، اللون، مصفر أكحل، أعني،
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 أهل رأي اتفق ذكرناه، ما على قرطبة، أهل من علي بن والقاسم الرببر اهنزم ملا
 عبـد  بـن  اجلبـار  عبـد  بـن  هشـام  بـن  الـرمحن  عبـد  فاختاروا أمية، بين رد على قرطبة

 عشـرة  أربـع  سـنة  مـن  رمضـان  عشـر  ثالث باخلالفة فبايعوه ،)٢(األموي الناصر الرمحن
 واليته فكانت با، باملستظهر وتلقب سنة، وعشرون اثنتان حينئذ وعمره وأربعمائة،

  .وقتل يوماً عشر وسبعة واحداً شهراً
 سـليمان  إىل مليلـهم  فسـجنهم  قرطبـة  أعيان من مجاعة أخذ أنه قتله سبب وكان

 وأخذ الناصر، الرمحن عبد بن امللك عبد بن حممد بن الرمحن عبد املرتضى بنا
 وغـريه،  الشـرطة  صـاحب  فأجـاهبم  الناس، وألبوا سجن،لا من عليه فسعوا أمواهلم،
  .فيه من فأخرجوا السجن وقصدوا واجتمعوا
 األمـوي  الـرمحن  عبـد  بـن  حممـد  الـرمحن  عبد أبو ذلك لىع وافقهم ممن وكان

 وكنيتـه ، يعقـب  ومل، )٣(القعـدة  ذي   فقتلـوه  باملسـتظهر،  فظفـروا  كثرية، مجاعة  
                                                             


 









 








 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 الصـدر،  رحـب  الكفـني،  نثشـ  أعـني،  أشـقر،  أبـيض  وكـان  ولـد،  أم هوأم املطرف، أبو
 بـن  علي حممد أبا زيرهو وكان، )١(جيد شعر له الطبع، رقيق بليغاً، خطيباً، أديباً، وكان
   ،)٢(حزم بن سعيد بن أمحد
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  .)١(أيام بعشرة قتله قبل مات قد املرتضى بن سليمان وكان
 

 

 بـن  عبيـد ا  بـن  الـرمحن  عبـد  بـن  حممـد  بقرطبة الناس بايع املستظهر قتل ملا
 وأربعمائـة،  عشرة أربع ةسن القعدة ذي   األموي، الرمحن عبد أبو وكنيته الناصر،
 وبطنـه،  فرجـه  يعـدو  ال همهـ  وكـان  ،)٣(بـا  املسـتكفي  ولقبـوه  باخلالفـة،  لـه  وخطبـوا 
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 أهـل  عليـه  وثـار  وأيامـاً،  شهراً عشر ستة هبا وبقي سوامها،   فكر وال هم له وليس
 ومعـه  قرطبـة  عـن  وخـرج  فخلعـوه  ،)١(وأربعمائـة  عشرة ست سنة األول ربيع   قرطبة

ــة ــة أعمــال إىل صــار حتــى أصــحابه، مــن مجاع  بعــض منــه فضــجر ســامل، مدين
 ربيـع    فمـات  فأكلـها  ،)٢(البـيش  مـن  شيئاً فيها وعمل، دجاجة له فشوى أصحابه،
  .)٣(السنة هذه من اآلخر

 أزرق، أشـقر،  ربعـةً،  وكـان  ،)٤(ذكرهـا  يقـبح  أخبـار  ولـه  التخلف، غاية   وكان
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 أهـل  أعـاد  تـو   وملـا . )١(سـنة  سـني مخ حنـو  عمـره  وكـان  اجلسـم،  ضخم الوجه، مدور
  .هبا العلوي محود بن علي بن حييى با املعتلي دعوة قرطبة

  

 
 سـعى  موتـه،  خـرب  قرطبـة  أهـل  عنـد  وصـح  األمـوي،  الـرمحن  عبـد  أبـو  مـات  ملا
 مبالقة وكان، اخلالفة إىل ليعيدوه العلوي محود بن علي بن ليحيى أهلها بعض معهم
 سـنة  رمضـان    لـه  وخطبـوا ، باخلالفـة  وخـاطبوه  إليه فكتبوا باخلالفة، لنفسه خيطب
 عطـاف  بـن  الـرمحن  عبـد  إلـيهم  وأرسـل  ذلـك،  إىل فأجـاهبم  وأربعمائـة،  عشرة ست

 سنة حمرم إىل فيها الرمحن عبد فبقي باختياره، هو حيضر ومل عليهم، والياً اليفرني
 جـيش    منـها،  األول ربيـع    العامريـان،  وخـريان  جماهـد  إليه فسار ،)٢(عشرة سبع

 أصــحابه مــن وقتلــوا فــأخرجوه، الــرمحن بعبــد أهلــها ثــار قرطبــة قــاربوا فلمــا كــثري،
  .الباقون وجنا كثرية، مجاعة
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 منــهما واحــد كــل فخــاف اختلفــا، ثــم شــهر، حنــو هبــا وجماهــد خــريان وأقــام
 املريـة،  إىل السـنة  مـن  اآلخـر  ربيـع  مـن  بقـني  لسـبع  قرطبـة  عـن  خريان فعاد صاحبه،
 بعـده  املريـة  وصـارت ، عشـرة  تسـع  سـنة  وقيـل  وتـو ،  عشـرة  مثاني سنة إىل هبا وبقي

 على وأخوه )١(الرببري الصنهاجي ماكسن بن حبوس فخالف العامري، زهري لصاحبه
 خطبـة  وقطعـت  دانيـة،  إىل سـار  ثـم  مـدة  جماهـد  وبقي العلوي، علي بن حييى طاعة
 وبقـي  ا، شـاء  إن بعـد  فيمـا  نـذكره  مـا  على األمويني، ةخطب وأعيدت منها، حييى
 احلصـون  من بأيديهم ما إليه وسلموا طاعته، على الرببر واتفق بالعساكر، عليها يرتدد

  .مدة كذلك وبقي شأنه وعظم فقوي واملدن،
 يومـاً  اخلرب فأتاه أخذها،   طامعاً إلشبيلية حماصراً هبا فأقام قرمونة إىل سار ثم

 قرمونـة،  نواحي إىل عباد بن القاسم أبو القاضي أخرجها قد إشبيلية ألهل خيال أن
 احملـرم    وذلـك  قتـل،  أن مـن  بأسـرع  يكـن  فلـم  لـه،  كمنوا وقد ولقيهم إليهم فركب
 وكـان  ولـد،  يألمـ  وإدريـس  احلسن الولد من وخلف ،)٢(وأربعمائة وعشرين سبع سنة

                                                             


– 













 


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 وكـان  لينـاً،  هينـاً،  وقـوراً،  ،)١(السـاقني  قصـري ، الظهـر  طويـل  أكحـل،  أعني، أمسر،
  .)٢(بربرية هوأم سنة، وأربعني اثنتني عمره

  

 
 
، العلــويني مــن وغريهــم أخيــه، وأوالد أوالده، أخبــار مــن كــان مــا هنــا هــا نـذكر 
  .ببعض بعضه وليأخذ الكالم، ينقطع لئال متتابعاً،
 بــابن املعــروف موســى أبــي بــن أمحــد جعفــر أبــو رجــع علــي بــن حييــى قتــل ملــا
 دار وهــي مالقــة، فأتيــا العلــويني، دولــة مــدبرا ومهــا الصــقليب، اخلــادم وجنــا ،)٣(بقيــة

 إىل فـأتى  وطلبـاه  وطنجـة،  سـبتة  لـه  وكـان  علـي،  بـن  إدريـس  أخـاه  فخاطبا مملكتهم،
 فأجاهبما، بسبتة كانهم املقتول حييى بن حسن جيعل أن على باخلالفة وبايعاه مالقة،
 إدريــس وتلقــب وطنجــة، ســبتة إىل وجنــا حييــى بــن حســن وســار فبايعــاه، ذلـك،  إىل

  .وأربعمائة وثالثني إحدى أو ثالثني، سنة إىل كذلك فبقي با، باملتأيد
تلك على ليتغلب عسكر   إمساعيل ولده )٤(عباد بن القاسم أبو القاضي رفسي 
ــبالد، ــة فأخــذ ال  إىل صــاحبها فأرســل ســتجة،إو ،)٦(ونةبشــأ أيضــاً ذوأخــ ،)٥(قرمون
 بنفسـه،  صنهاجة صاحب فأتاه صنهاجة، صاحب حبوس، بن باديس وإىل إدريس،
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بـن  إمساعيـل  علـى  جيسـروا  فلـم ، دولتـه  مـدبر  بقيـة  ابـن  يقـوده  بعسـكر  إدريس هوأمد 
 وقـد  فأدركهم الطريق، صنهاجة على ليأخذ جمداً إمساعيل فسار عنه، فعادوا عباد،

 وقـاتلوا  فعـادوا،  ردهـم  مـن  صـنهاجة  فأرسلت بساعة، ذلك قبل إدريس عسكر ارقهمف
 إىل رأسـه  ومحل فقتل وأسلموه، اهنزموا أن أصحابه يلبث فلم عباد، بن إمساعيل
  .إدريس

 وهــو بــه حيتمــي جبــل إىل مالقــة عــن وانتقــل بــاهلالك، أيقــن قــد إدريــس وكــان
ــريض ــا ،)١(م ــاه فلم ــرأس أت ــاش ال ــومني، بعــده ع ــاتو ي ــرك م ــن وت ــد م  حييــى، الول

 واحلسن حممداً هعم ابين حبس قد املقتول علي بن حييى وكان وحسناً، وحممداً،
 ودعـا  ،)٢(هبمـا  املوكـل  أخرجهمـا  إدريس مات فلما باجلزيرة، محود بن القاسم ابين
 حممد فملك إليهم، أبيهما مليل الناس قبل خاصة السودان فبايعهما إليهما، الناس

  .باخلالفة يتسم ملو اجلزيرة،
 أقـام  قـد  بقيـة  ابـن  وكـان . )٣(وحج الدنيا وترك تنسك فإنه القاسم بن احلسن وأما

 هــو سـبتة  مـن  الصـقليب  جنــا إليهـا  فسـار  مبالقـة،  والـده  مــوت بعـد  )٤(إدريـس  بـن  حييـى 
 حتـى  بقيـة  ابـن  فاسـتماال  وجنـا،  احلسن ودخلها بقية، ابن فهرب، حييى بن واحلسن
ــ ابـن  تـل وق احلسـن،  فقتلـه  حضـر،  باخلالفــة، النـاس  وبايعـه ، إدريـس  بـن  حييـى  هعم 
 لـه  نائبـاً  املستنصـر  احلسـن  مـع  وتـرك  سـبتة،  إىل جنـا  ورجـع  ،)٥(بـا  باملستنصر ولقب
 وثالثـني  أربع سنة مات ثم سنتني، من حنواً كذلك حسن فبقي ،)٦(بالشطيفي يعرف
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 فلمـا  حييـى،  خيهـا أ علـى  أسـفاً  مستـه  إدريـس  هعمـ  ابنـة  زوجته إن فقيل وأربعمائة،
 مالقـة،  إىل سـتبة  مـن  جنـا  وسـار  حييـى،  بـن  إدريـس  الشـطيفي  اعتقل املستنصر مات
 ذلـك،  علـى  الرببـر  وأظهـر  لنفسـه،  الـبالد  يضـبط  وأن العلويني، أمر حمو على وعزم
 وبــايعوه  حييــى، بــن  إدريــس وأخرجــوا  )١(الشــطيفي وقتلــوا  فقتلــوه، عنــدهم،  فعظــم

 مائــة خبمــس مجاعــة كــل يتصــدق الصــدقة كــثري وكــان بالعــايل، وتســمى، باخلالفــة
  .أمالكهم عليهم وأعاد وطنه، عن مطرود كل ورد دينار،

 حيجـب  وال ال،رذاأل يصـحب  كـان  أنه إال جيد شعر له اللقاء، حسن متأدباً، وكان
 عـدة  صـنهاجة  منـه  فأخـذ  أعطـاه،  بـالده  من حصناً منهم طلب من وكل ،)٢(عنهم نساءه

 إلـيهم  فسـلمه  ليقتلـوه،  عفـان  بـن  موسـى  أبيـه  صاحب أمره برومد وزيره وطلبوا حصون،
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 حصـن    علـي  بـن  إدريـس  ابـين  واحلسـن  حممـداً  هعمـ  ابـين  اعتقـل  قد وكان. )١(فقتلوه
 بـن  حممـد  هعمـ  ابـن  وبـايع  عليـه  خـالف ، آرائـه  اضـطراب  يرشأب ثقته رأى فلما، يرشأ

 فجـاء  حممـداً  بـوا وطل السـودان،  مـن  عنـده  مـن  حييـى  بـن  بإدريس وثار علي، بن إدريس
 حممـد،  فاعتقلـه  وأربعمائـة،  وثالثـني  اثنـتني  سـنة  له وبايع األمر، إدريس إليه فسلم إليهم
  .السامي ولقبه عهده، احلسن أخاه ووىل باملهدي، وتلقب

 بإدريس املوكل فراسلوا وخافوه، الرببر فهابه وجرأة، شجاعة املهدي من وظهرت
 وطنجــة بســبتة لــه وخطــب لــه، وبــايع هوأخرجــ إخراجــه، إىل فأجــاهبم حييــى، بــنا

  .وأربعني ست سنة تو  أن إىل وبقي باخلالفة،
 إىل العـدوة  إىل فسـار  عنه، فنفاه أنكره، ما السامي أخيه من رأى املهدي إن ثم
  .فبايعوه ويعظموهنم، للعلويني ينقادون وأهلها ،)٢(غمارة جبال
 باخلالفة، وبايعوه إليه معواواجت باجلزيرة، القاسم بن حممد خاطبوا الرببر إن ثم
 يسـمى  كلـهم  أربعـة  والفضيحة، األخلوقة غاية   األمر فصار أيضاً، باملهدي وتسمى
 وعـاد  عنه، الربابر فرجعت فرسخاً، ثالثون مقدارها األرض من رقعة   املؤمنني أمري
 قـي وب باخلالفـة،  يتسـم  ومل القاسـم،  ابنـه  اجلزيرة فويل أيام، بعد فمات اجلزيرة، إىل

 حييـى  بـن  إدريـس  وكـان  وأربعـني،  مخـس  سـنة  مات أن إىل مبالقة إدريس بن حممد
 قصـد  علي بن إدريس بن حممد تو  فلما بتاكرنا، )٣(يفرن بين عند بالعايل املعروف
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  .)١(صنهاجة إىل انتقلت ثم فملكها، مالقة حييى بن إدريس
  

 
 علـى ،  وأربعمائـة  عشـرة  سبع سنة قرطبة عن لعلويا علي بن حييى دعوة قطعت ملا
ــا ــاه م ــل، ذكرن ــها أمجــع قب ــى أهل ــع عل ــويني خل ــهم العل ــر، إىل مليل ــادة الربب ــة وإع  اخلالف

 ،)٢(جهـور  بـن  حممـد  بـن  جهور احلزم أبا ذلك   رأسهم وكان أمية، بين إىل باألندلس
 بـن  هشـام  بكـر  أبـا  ايعوافبـ  معهـم،  فـاتفقوا  هـذا،    هنـاك  واملتغلـبني  الثغـور  أهـل  فراسـلوا 
 قتـل  مـذ  بالبنـت  مقيمـاً  وكـان  األمـوي،  الناصـر  الـرمحن  عبـد  بـن  امللـك  عبد بن حممد
 أسـن  وكـان  بـا،  باملعتـد  وتلقب عشرة، مثاني سنة األول ربيع   فبايعوه املرتضى، أخوه
 مـن  شـديد  واضـطراب  فـنت  هنـاك  له وجرى فيها، فرتدد الثغور إىل وهنض املرتضى، من

 ثـامن  ودخلـها  إليهـا  فسـار  امللـك  دار قرطبـة  إىل يسري أن على أمرهم اتفق أن إىل ءالرؤسا
  .)٣(وعشرين اثنتني سنة احلجة ذي ثاني خلع حتى هبا وبقي عشرين سنة احلجة ذي
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 ، رئاسـة  قـديم  لـه  يكـن  مل القـزاز  سـعيداً  عاصـم  أبـا  وزيره أن هخلع سبب وكان
 يصـل  وكـان  وغريهم، التجار أموال أخذ إىل ويتسبب املتقدمني، الوزراء خيالف وكان
 فلمـا  قتلـه،  مـن  عليـه  فوضـعوا  قرطبـة،  أهل عنه فنفر ويقرهبم، إليهم وحيسن الرببر،
 عبــد بــن أميــة قــام هشــام خلــع فلمــا. )١(بســببه فخلعــوه هشــام مــن استوحشــوا قتلــوه
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ــد بــن هشــام بــن الــرمحن ــار عب ــن اجلب  مــن مجاعــة مــع القصــور وتســور الناصــر، ب
: قرطبة أهل بعض له فقال كثري، الناس سواد من فبايعه نفسه، إىل عاود األحداث،

 بـايعوني : فقـال  عـنكم؛  ولـت  قـد  السـعادة  فـإن  الفتنـة،  هـذه    تقتل أن عليك خنشى
 يأمروهنمــا بــا املعتــد وإىل إليــه وأعيــاهنم قرطبــة أهــل فأنفــذ. )١(غــداً واقتلــوني اليــوم

 جببــل الشــور بــن حممــد حصــن إىل وخــرج أهلــه املعتــد فــودع قرطبــة، عــن بــاخلروج
 وأخرجــوا فقتلــوه )٢(الشــور بـن  مبحمــد احلصــن أهــل غـدر  أن إىل معــه فبقــي، قرطبـة 
 بن سليمان إىل وسار ليال منه اخلروج   فاحتال، فيه حبسوه آخر حصن إىل املعتد
 ودفـن  وعشـرين،  مثـان  سنة صفر   مات أن إىل عنده وبقي فأكرمه ،)٣(اجلذامي هود
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  .)١(باألندلس أمية بين ملوك آخر وهو ردة،ال بناحية
 يبقى ال أن واألرباض باألسواق قرطبة أهل فنادى بقرطبة، اختفى فإنه أمية وأما

 وانقطـع  خـرج،  فـيمن  أميـة  فخرج ،)٢(أحد عنده يرتكهم وال هبا، أمية بين من أحد
 قرطبـة  وخشي إليه فأرسل يسكنها، أن   طمعاً فعاد إليها، العود أراد ثم مدة، خربه
، )٣(وعشـرين  أربـع  سـنة  اآلخـرة  مجـادى    وذلك ب،وغي قتل وقيل عنها، منعه من
  .نذكره ما على البالد، وافرتقت وانتشر اجلماعة عقد احنل ثم

  

 
 علـى  إنسـان  كـل  فتغلـب  والرؤسـاء،  األطـراف  أصـحاب  اقتسـمه  األندلس إن ثم
 فطمع املسلمني على شيء أضر ذلك وكان ف،الطوائ ملوك مثل فصاروا منه، شيء
 أمـري  ملكـه  أن إىل )٤(اجتمـاع  هلـم  يكـن  ومل فـيهم،  ا، خذله الكافر، العدو بسببه

  .ا شاء إن نذكره ما على تاشفني، بن يوسف املسلمني
 ذكـره،  املقـدم  جهـور،  بـن  حممـد  بن جهور احلزم أبو عليها فاستوىل قرطبة فأما
 يـدخل  ومل والعقـل،  بالـدهاء  موصوفاً الرئاسة، قديم العامرية، الدولة وزراء من وكان
 وأمكنتـه  اجلـو،  لـه  خـال  فلمـا ، عنـها  يتصـاون  كـان  بـل  هـذا  قبـل  الفنت من شيء  
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 ظـاهراً،  اإلمـارة  رتبـة  إىل يتنقـل  ومل، حبمايتـها  وقـام  أمرها فتوىل عليها وثب الفرصة،
 يسـتحقه،  مـن  جيـيء  أن إىل لـد للب حـامٍ  أنـه  وأظهـر  إليـه،  يسـبق  مل تـدبرياً  دبرهـا  بل

 اإلمـارة،  قصـور  أبواب على واحلشم البوابني ورتب، إليه فيسلمه الناس، عليه ويتفق
 رجـالٍ  بأيـدي  السـلطانية  األمـوال  مـن  يرتفـع  مـا  وجعـل  إليها، داره عن هو يتحول ومل
 ربـح  أرزاقهـم  وجعـل  جنـداً،  األسـواق  أهـل  روصي عليهم، املشرف وهو لذلك، رتبهم
 وكـان  علـيهم،  باقيـاً  املـال  ورأس هلـم،  الـربح  فيكون عليهم، ديناً بأيديهم كونت أموال

 فكـان  علـيهم،  السـالح  وفـرق  هلـا،  حفظهـم  كيف لينظر املتفرقة األوقات   يتعهدهم
  .إليه احتاج إن حضوره يعجل حتى سالحه يفارقه ال أحدهم

 قـــةطري علـــى األفـــراح وحيضـــر املرضـــى، ويعـــود اجلنـــائز، يشـــهد جهـــور وكـــان
 النـاس  نوأمـ  اجلانـب،  مأمون وكان امللوك، تدبري األمر يدبر ذلك مع وهو الصاحلني،

 وقـام  وأربعمائـة،  وثالثـني  مخـس  سـنة  صـفر    مـات  أن إىل كذلك وبقي أيامه،  
 فغلـب  مـات،  أن إىل التـدبري  هـذا  علـى  جهـور  بـن  حممد الوليد أبو ابنه بعده بأمرها
  .)١(هبا مات أن إىل فدبرها طليطلة، حبصا باملأمون، امللقب األمري عليها

 عبـاد  بـن  إمساعيـل  بـن  حممـد  القاسـم  أبـو  القاضي عليها فاستوىل إشبيلية وأما
 بـن  حييى دولة   ذلك سبب ذكرنا وقد املنذر، بن النعمان ولد من وهو ،)٢(اللخمي
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 قد وكان ،)١(احلكم بن هشام املؤيد أمر ظهر الوقت هذا و . هذا قبل محود بن علي
 صـاحبها  فخافـه  املريـة،  إىل منـها  سـار  ثـم  مبالقـة،  ظهوره وكان خربه، وانقطع اختفى
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 صـاحبه  إلـيهم  فسـار  أهلها، فأطاعه رباح، قلعة فقصد منها، فأخرجه )١(العامري زهري
ــل ــن إمساعي ــون ذي ب ــه، عــن فضــعفوا، وحــارهبم الن ــأخرجوه، مقاومت  فاســتدعاه ف
 وقـام  أمـره،  وأذاع بإشـبيلية،  إليـه  بـاد ع بـن  إمساعيـل  بـن  حممد القاسم أبو القاضي
، ونواحيها بلنسية صاحب ذلك إىل فأجابه، طاعته   األندلس رؤساء وكان بنصره،
 خبالفتــه، وأقــروا، طرطوشــة وصــاحب واجلزائــر، دانيــة وصــاحب قرطبــة، وصــاحب
  .وأربعمائة وعشرين تسع سنة احملرم   بقرطبة بيعته وجددت له، وخطبوا
 فاسـتنجد  للمؤيـد،  خيطـب  مل ألنـه  العامري زهري إىل جيشاً ريس عباد ابن إن ثم
 فعـادت  جبيشـه،  إليـه  فسـار  غرناطـة،  صـاحب  )٢(الصـنهاجي  ماكسن بن حبوس زهري

 حبـوس  وعـاد  بياسة،   زهري وأقام قتال، العسكرين بني يكن ومل عباد، ابن عساكر
 هـو  واجتمـع  ،)٣(بـاديس  ابنه بعده وويل السنة، هذه من رمضان   فمات مالقة، إىل

 زهـري  فقتـل  واقتـتال،  قاعدة، بينهما تستقر فلم، وحبوس زهري كان كما ليتفقا وزهري
  .وعشرين تسع سنة أواخر أصحابه من كثري ومجع
 مـع  إمساعيـل  ابنـه  وعلـيهم  عبـاد  ابـن  عسـكر  التقـى  وثالثـني  إحـدى  سـنة    ثم
 فيما العلويني رأخبا عند ذكرناه ما على العلوي، إدريس وعسكر حبوس، بن باديس
 أبو القاضي أبوه بعده مات ثم إمساعيل، فقتل شديداً، قتاالً اقتتلوا أهنم إال تقدم،
ــالث ســنة القاســم  ولقــب حممــد، بــن عبــاد عمــرو أبــو ابنــه بعــده وويل وثالثــني، ث
  .املؤيد موت وأظهر ويل، ما فضبط ،)٤(با باملعتضد
 منـذ  خـربه  يظهـر  مل املؤيـد  إن: غـريه  وقال املؤيد،   )٥(الفياض أبي ابن قول هذا
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عدمـن  هـذا  كـان  وإمنا سليمان، وقتله إليها، محود بن علي دخول عند قرطبة من م 
 النـاس  تصـديق  ثم املؤيد، حال اختفاء من وأعجب ومكره، وحيله عباد ابن متويهات
 بعشـرين  املؤيـد  مـوت  بعـد  ظهـر  حضـرياً  إنساناً أن حياته، من به أخرب فيما عباد ابن
   األندلس بالد مجيع منابر على له وخطب، باخلالفة فبويع، املؤيد أنه وادعى سنة
  .)١( أمره   العساكر واجتمعت بسببه، الدماء وسفكت متفرقة، أوقات
 إليهـا،  انضـاف  ومـا  إشـبيلية  بأمر واستقل املؤيد، هشام موت عباد ابن أظهر وملا
 إحدى سنة اآلخرة مجادى من لتاخ لليلتني حلقته ذحبة من مات أن إن كذلك بقي

 أبــي القاضــي ابــن عبــاد بــن حممــد القاســم أبــو ابنــه بعــده وويل وأربعمائــة، وســتني
 مـن  كثرياً وملك سلطانه، ومشخ ملكه، فاتسع ،)٢(ا على باملعتمد ولقب القاسم،
 إىل هلـا  ملكـه  خـرب  فبلـغ ، با الظافر ابنه عليها ووىل أيضاً، قرطبة وملك األندلس،

 )٣(عكاشة بن جرير له فضمن عليها، فحسده طليطلة، صاحب النون، ذي بن يىحي
  .الفرصة ينتهز وهو ذلك   يسعى هبا وأقام قرطبة إىل وسار له، ملكها جيعل أن

 جريـر  فثـار  وبـرق،  ورعد شديدة ريح ومعه عظيم مطر جاء الليايل بعض   أن فاتفق
 إىل البـاب  صـاحب  فـدخل  ميانعـه،  مـن  جيـد  فلـم  اإلمـارة،  قصـر  إىل ووصـل  معه، فيمن
 علـيهم،  ومحـل  السن، صغري وكان، واحلرس العبيد من معه مبن فخرج وأعلمه، الظافر
 وقتلـه،  يقاتلـه  مـن  بعـض  فوثـب  فسـقط،  كراتـه  بعض   عثر إنه ثم الباب، عن ودفعهم
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 أصــحابه جبريــر وتالحــق ملــك، قــد والقصــر إالّ البلــد وأهــل األجنــاد إىل اخلــرب يبلــغ ومل
 فأبصـره  قرطبـة،  أهـل  بعـض  عليـه  فمـر  عرياناً، األرض على ملقى الظافر وترك ياعه،وأش
  :يتمثل ذكره إذا أبوه وكان عليه، وألقاه رداءه فنزع احلال، تلك على

 
 

 
  

   فيهـا،  )١(املـأمون  ولـده  وترك ملكها، عاد حتى أخذها،   يسعى املعتمد يزل ومل
 بعــد فيهــا وقتــل تاشــفني، بــن يوســف املســلمني أمــري جــيش أخــذها حتــى هبــا فأقــام

 مـن  إشـبيلية  وأخـذت ، ومثـانني  أربـع  سنة تعاىل ا شاء إن ذكرها يأتي كثرية حروب
 رمحه هبا، مات أن إىل )٢(اغمات   حمبوساً وبقي املذكورة، السنة   املعتمد أبيه
،وأبـوه،  ،)٥(واملعتـد  ،)٤(والراضي واملأمون، ،)٣(الرشيد مجيعهم الدهوأو هو وكان ا 
  .)٦(شعراء فضالء علماء وجده
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 بعـده  انتقلـت  ثـم  باملنصـور،  وتلقـب  ،)١(العـامري  الفتـى  سابور هبا فقام بطليوس وأما
 بربـر  مـن  هأصـلُ  ،)٢(األفطـس  بـابن  املعـروف  سـلمة،  بـن  عبد ا بن حممد بكر أبي إىل

ــه مكناســة، ــو لكن لــوه د ــدلس، أب ــوا هبــا، ونشــأوا باألن ــق وختلق ــها، ختل  إىل وانتســبوا أهل
 )٤(حممد بن عمر حممد أبي ابنه إىل بعده صارت تو  فلما امللك، وشاكلهم، )٣(جتيب
 علـى  املسـلمني  أمري تغلب عند له ولدين مع صرباً وقتل، املغرب أقصى إىل ملكه واتسع

  .)٥(األندلس
 إىل رئاسـته  وصـارت  ،)٧(مدتـه  تطـل  فلـم  ،)٦(يعـيش  ابـن  هابأمر فقام طليطلة وأما
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 حبـول  الظـافر  ولقبـه  النـون،  ذي بـن  مطـرف  بـن  عـامر  بـن  الرمحن عبد بن إمساعيل
،إمساعيـل  مولـد  وكـان  أهلـها،  بـآداب  وتـأدب  باألنـدلس،  وولـد  الرببر من وأصله ا 
 ولـه  بـاألدب،  اًعاملـ  وكان وأربعمائة، وثالثني مخس سنة وتو  وثالمثائة، تسعني سنة
  .واألخبار اآلداب   كتاباً وصنف جيد، شعر

 ومصـانعتهم  الفـرنج  مهـاداة  وأكثر واون، باخلالعة فاشتغل حييى ابنه بعده وويل
 شـيئاً  حصـونه  تأخـذ  الفـرنج  تزل ومل الرعية، أموال إىل يده وامتدت باللعب، ليتلذذ
ــد ــى شــيء، بع ــة أخــذت حت ــة،وأربعم وســبعني ســبع ســنة   طليطل  هــو وصــار ائ

 الرئيس يقول وفيه، )٢(األحنف )١(جحاف ابن القاضي قتله أن إىل هبا وأقام ببلنسية،
  :)٣(طاهر بن حممد الرمحن عبد أبو
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   وويل تـو   ثـم  التجييب، حييى بن منذر بيد فكان األعلى والثغر )٢(سرقسطة وأما

 اجلـذامي  هـود  بـن  حممـد  بـن  أمحـد  بـن  لسـليمان  بعـده  صارت ثم حييى، ابنه بعده
 مشـهورة  وقعة وله الردة، مدينة على منذر قواد من وكان با، باملستعني يلقب وكان
  .)٣(وأربعمائة وثالثني أربع سنة بطليطلة بالفرنج
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 املـؤمتن،  أمحـد  بـن  يوسـف  ابنـه  بعـده  وويل با، املقتدر ابنه بعده وويل و ت ثم
 امللـك  عبـد  ابنـه  بعده ويل ثم جده، لقب على با املستعني أمحد ابنه بعده ويل ثم

 رأس علـى  دولتـهم  انقرضـت  وعليـه ، بـا  املستنصـر  ابنـه  بعـده  ويل ثم الدولة، عماد
  .تاشفني البن مجيعاً بالدهم فصارت ،)١(مائة اخلمس
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 قيم وهو جداً، فقري وهو ومخسمائة، تسعني سنة بدمشق أوالدهم بعض ورأيت
  .الدهور تغريه وال يزول، ال من فسبحان الربوة،
  .)١(العامري الفتى لبيب فوليها طرطوشة وأما
 حممد بن الرمحن عبد بن العزيز عبد احلسن أبو املنصور هبا فكان بلنسية وأما

 ابنـه  وبعده إليها، كان وما املرية إليه انضاف ثم. )٢(املعافري عامر بيأ بن املنصور بنا
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 وأخـذ  النـون،  ذي بـن  إمساعيـل  بن املأمون صهره به غدر أن إىل فيها ودام حممد،
 املريـة،  إىل فـانتزح  وأربعمائـة،  ومخسـني  سـبع  سـنة  احلجـة  ذي   بلنسية رئاسة منه
  .تعاىل ا شاء إن نذكره ما على، لعخ أن إىل هبا وأقام

 فلمـا ، باألنـدلس  ومولـده  بربـري،  وأصـله  رزيـن،  بـن  عبود فملكها )١(السهلة وأما
 ومنه الدولة، عز ابنه بعده ويل ثم شاعراً، أديباً وكان امللك، عبد ابنه بعده ويل هلك
  .)٢(امللثمون ملكها

 من إليه وسار العامري؛ جماهد احلسن أبي املوفق بيد فكانت واجلزائر دانية وأما
 شـبه  جماهـد  فأقامـه  كـثري،  خلـق  ومعـه  )٣(املعيطـي  عبـد ا  حممـد  أبو الفقيه قرطبة
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 فأقــام وأربعمائــة، مخــس ســنة اآلخــرة مجــادى   وبايعــه رأيــه، عنــه يصــدر خليفــة
   وجماهـد  هو سار ثم أشهر، مخسة حنو إليه انضم ومن جماهد مع بدانية املعيطي
  .)٣(ويابسة بالنون، )٢(ومنورقة بالياء، )١(ميورقة وهي البحر،   اليت اجلزائر إىل البحر
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 كبري بني مركباً وعشرين مائة   سردانية إىل جماهداً ذلك بعد املعيطي بعث ثم
 وقتـل  وأربعمائـة،  وأربعـني  ست سنة األول ربيع   ففتحها فارس، ألف ومعه وصغري
 آخر   الرب من لروموا الفرنج إليه فسار مثلهم، وسبى النصارى، من كثرياً خلقاً هبا
   جماهد فغاص تو ، قد واملعيطي األندلس إىل ورجع منها، فأخرجوه السنة، هذه
 أهـل  مـن  مجيعـاً  وكانـا  جماهـد،  بـن  علـي  ابنـه  بعـده  وويل تـو ،  أن إىل الفنت تلك
 مـات  ثـم  وأدانيهـا،  الـبالد  أقاصـي  مـن  وجلبـاهم ، إليهم واإلحسان ألهله واحملبة العلم
 وسـائر  دانيـة  إن ثـم . )١(وجـده  أبيـه  مثـل  يكـن  ومل عامر، أبو ابنه بعده فويل علي ابنه
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 رمضـان  شـهر    هود بن سليمان بن أمحد با املقتدر إىل صارت جماهد بين بالد
  .)١(وأربعمائة وسبعني مثان سنة

، منــهم الــرمحن عبــد ألبــي رئاســتها واســتقامت طــاهر، بنــو فوليهــا مرســية وأمــا
 وزيـره  يـد  علـى  عبـاد  بـن  املعتمـد  منـه  أخـذها  أن إىل رئاسته تودام بالرئيس، املدعو
 عسكراً إليه فوجه، فيها املعتمد على عصى ملكها فلما، )٢(املهري عمار بن بكر أبي

 حتـى  عليـه  وضـيقوا  فحصـروه  القشريي، رشيق بن الرمحن عبد حممد أبو مقدمهم
   دخـل  أن إىل املعتمـد،  علـى  أيضـاً  فيهـا  عصـى  القشـريي  دخلها فلما منها، هرب
 سنة هبا مات أن إىل بلنسية مبدينة طاهر بن الرمحن عبد أبو وبقي ،)٣(امللثمني طاعة

                                                                                                                                                      









  
 

  
  

  


 



  

  







PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .)١(سنة تسعني على نيف وقد مبرسية، ودفن ومخسمائة، سبع
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 العامري، زهري بعده ووليها ذكرنا، كما وتو  العامري، خريان فملكها املرية وأما
 تقـدم،  كمـا  قتل، أن إىل ودام طليطلة، عمل رجياو ما إىل شاطبة، إىل ملكه واتسع

 بـن  املنصـور  بن الرمحن عبد ابن العزيز عبد احلسن أبي املنصور إىل مملكته وصارت
 حممـد  ابنـه  أقـام  ببلنسـية  العزيـز  عبـد  تـو   فلمـا  حممـد،  ابنه بعده فويل عامر، أبي

 وأخـذها  لنـون ا ذي بـن  حييـى  املـأمون  فيهـا  الفرصـة  فانتـهز  بلنسـية،  يـدبر  وهـو  باملرية،
 معـن  املعتصـم  األحـوص  أبـو  الوزارتني ذو صهره منه أخذها أن إىل باملرية وبقي منه،
 سـنة  تـو   أن إىل وغريهـا  وجيـان،  وبياسـة،  لورقة، له ودانت التجييب، صمادح بنا

 سـنة،  عشـرة  أربـع  ابـن  وهو معن بن حممد حييى أبو ابنه بعده وويل، وأربعني ثالث
 حييـى  أبـو  فبقـي  وأربعـني،  سـت  سـنة  تـو   أن إىل حممـد  بـن  عتبـة  أبـو  مهع فكفله

  .جياورها وما املرية غري له يبق ومل عنه، البعيدة بالده وأخذت لصغره، مستضعفاً
 ذكـره،  واشـتهر  صـيته،  فامتـد  األخـالق،  ومكـارم  بـالعلوم،  نفسه أخذ كرب فلما
 فمـرض  ثمني،املل جيش نازله أن إىل هبا ودام امللوك، بأكابر والتحق سلطانه، وعظم
 نغـص : فقـال  وجلبـة،  صـياحاً  يومـاً  فسـمع  قصـره،  حتـت  القتـال  وكان ذلك، أثناء  

 سـنة  األول ربيـع  مـن  بقـني  لثمـان  ذلـك  مرضه   وتو ! املوت حتى شيء كل علينا
 مملكـة  قاعـدة  جبايـة،  إىل مركـب    البحـر  وأهله أوالده ودخل وأربعمائة، ومثانني أربع
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  .)٢(معها وما املرية امللثمون وملك، إفريقية من )١(محاد بين
 هلـم  خيطب العلويني مملكة   تزل فلم ،)٣(محود بن علي بنو فملكها مالقة وأما

، وأربعــني ســبع سـنة  غرناطــة صــاحب حبـوس  بــن إدريــس منـهم  أخــذها أن إىل فيهـا 
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  .باألندلس العلويني أمر وانقضى
 وعشرين تسع سنة مات ثم الصنهاجي، ماكسن بن حبوس فملكها غرناطة وأما
 بلكني، بن ا عبد أخيه ابن بعده ويل تو  فلما باديس، ابنه بعده وويل وأربعمائة،

 وانقرضـت  ،)١(وأربعمائـة  ومثـانني  أربـع  سنة رجب   امللثمون منه ملكها أن إىل وبقي
 يوسـف  املسـلمني  أمـري  وملكهم للملثمني، مجيعها األندلس وصارت مجيعهم، دول
 باألنـدلس؛  املسلمني بالد آخر إىل األقصى املغرب من مملكته واتصلت تاشفني، بنا

  .وأربعمائة سبع سنة إىل نعود
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 مع وحديثه األندلسي، الشاعر األديب، ،)١(كليب بن أمحد تو  السنة هذه و 
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  :هفي فقال يهواه، وكان مشهور، )١(سعيد بن أمحد بن أسلم
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    .هواه من كمداً ومات

 ديـب األ شـهيد  بـن  أمحد بن امللك عبد بن أمحد منها األوىل مجادى   وتو 
  :شعره ومن ،)١(األندلسي

 
 

  
   

 
  

    :أيضاً وله
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، )١(محـري  إىل ينسـبون  قبائـل  عـدة  وهـم  امللـثمني،  أمـر  ابتداء كان السنة هذه  
 )٤(وجدالــة ،)٣(تاشــفني بــن يوســف بــن علـي  ســلمنيامل أمــري ومنــها ،)٢(ملتونــة: أشـهرها 
  .)٥(وملطة

 رهمفسـي  عنـه،  ا رضي الصديق، بكر أبي أيام اليمن، من مسريهم أول وكان
 مــع وتوجهــوا نصــري، بــن موســى مــع املغــرب ودخلــوا مصــر، إىل وانتقلــوا الشــام إىل
  .)٦(الغاية هذه إىل واستوطنوها الصحراء فدخلوا االنفراد، فأحبوا طنجة، إىل طارق
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 إىل جدالـة  قبيلـة  مـن  اجلـوهر،  امسـه  منـهم،  رجل توجه )١(السنة هذه كان فلما
 وعنــده بــالقرياون، بفقيــه فمــر وأهلــه، للــدين حمبــاً وكــان للحــج، طالبــاً ،)٢(إفريقيــة
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 اجلــوهر فأصـغى  الظـن،  غالـب    )١(الفاسـي  عمـران  أبـو  هـو : قيـل  يتفقهـون،  مجاعـة 
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  .حاهلم وأعجبه إليه،
 غـري  شـيء  هـذا  مـن  الصـحراء    عنـدنا  مـا : للفقيـه  قـال  احلـج  من فانصر فلما

! اإلســالم شـرائع  يعلمهـم  مــن معـي  فابعـث  اخلاصــة، بعـض    والصـالة  الشـهادتني، 
 شـهماً،  صـاحلاً،  فقيهـاً،  وكـان ، الكزويل ياسني بن ا عبد امسه رجال معه فأرسل
 ا عبد مجل بزمام أخذو مجله، عن اجلوهر فنزل ملتونة، قبيلة أتيا حتى معه فسار
 وسـألوه  بالسـالمة،  يهنئونـه  اجلـوهر  إىل فـأقبلوا  اإلسـالم،  لشريعة تعظيماً ياسني، بنا

 يعلمكم جاء قد وسلم، عليه ا صلى ا، رسول سنة حامل هذا: فقال الفقيه عن
 اإلسـالم،  شريعة لنا تذكر: وقالوا وأنزلومها، هبما، فرحبوا. اإلسالم دين   يلزم ما

 فهـو  والزكـاة،  الصـالة،  مـن  ذكـرت  مـا  أمـا : فقـالوا  وفرائضـه،  اإلسالم عقائد فعرفهم
 فأمر يرجم، أو جيلد، زنى ومن يقطع، سرق ومن يقتل، قتل من قولك وأما قريب،

  .غرينا إىل اذهب نلتزمه، ال
 هذه   اجلمل هلذا يكون وأن بد ال: فقال كبري شيخ إليهما فنظر عنهم، فرحال
 اجلــوهر، قبيــل جدالــة، إىل والفقيــه اجلــوهر فانتــهى. العــامل   يــذكر شــأن الصــحراء
 مـن  فمنـهم  الشـريعة،  حكـم  إىل جياوروهنم الذين والقبائل ياسني بن ا عبد فدعاهم
  .وعصى أعرض من ومنهم أطاع،
 وجـب  قـد : أطاعوا للذين ياسني ابن فقال وجتمعوا، حتيزوا، هلم املخالفني إن ثم
 واســتعدوا، اإلســالم شــرائع وأنكــروا احلــق، خــالفوا الــذين الءهــؤ تقــاتلوا أن علــيكم
 ال،: فقال! األمري أنت: اجلوهر فقال. أمرياً عليكم وقدموا راية، لكم فأقيموا لقتالكم،

 تسـلط  هـذا  فعلـت  لـو : اجلـوهر  فقـال . األمـري  أنـت  ولكـن  الشـريعة،  أمانة حامل أنا إمنا
 أبا ذلك نويل أن الرأي: ياسني ابن له فقال. علي ذلك وزر ويكون الناس، على قبيلي
   مطــاع الطريقـة،  ورشــكم سـيد،  رجــل وهـو  وكبريهــا، ملتونـة  رأس عمــر، بـن  بكـر 
  .هبم فنتقوى ، قبيلته وتبعه الرئاسة، حلب لنا يستجيب فهو قومه،

 ومسـاه  البيعـة،  لـه  فعقـدوا  فأجـاب،  عليـه،  ذلك وعرضا عمر، بن بكر أبا فأتيا
 إسـالمه،  حسـن  مـن  إلـيهم  ومجعـوا  جدالـة،  إىل وعـادوا  ،املسلمني أمري ياسني ابن

 وجتمـع  مـرابطني،  ومسـاهم  ا، سـبيل    اجلهـاد  علـى  ياسني بن ا عبد وحرضهم
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 عمـر  بـن  بكـر  وأبـو  ياسـني  ابـن  اسـتعان  بل املرابطون يقاتلهم فلم خالفهم، من عليهم
 منهم حصلوا تىح وقربوهم فاستمالوهم قبائلهم، من باملصلحني األشرار أولئك على
 علــيهم، وخنــدقوا مكــان،   فرتكــوهم والفســاد، البغــي أهــل مــن رجــل ألفــي حنــو

 قبائـل  أكثـر  هلـم  دانـت  فحينئـذ  فقتلـوهم،  قـوم،  بعـد  قوماً أخرجوهم ثم، وحفظوهم
  .املرابطني شوكة فقويت وهابوهم،، الصحراء
 اسـتبد  وملـا  يتفقهـون،  مـن  مجاعـة  عنده صار وقد بالعلم، مشتغل ا وعبد هذا
 احلسـد،  تداخلـه  لـه  حكـم  ال وبقـي  اجلـدايل  اجلـوهر  عن عمر بن بكر وأبو هو باألمر
 نقـل  مـا  عليـه  وثبـت ، جملـس  لـه  وعقـد  منـه  بـذلك  فعلم األمر، فساد   سراً وشرع
 احلـق،  أهـل  حماربـة  وأرد العصـا،  وشـق  البيعـة،  نكث ألنه بالقتل عليه فحكم عنه،
 فاجتمعـت . تعـاىل  ا للقـاء  طلبـاً  بالقتـل  رالسـرو  وأظهر ركعتني، صلى أن بعد فقتل
  .قتلوه خالفهم ومن، طاعتهم على القبائل

 ضـعفاءهم  ياسـني  ابـن  فـأمر  بالدهـم،  قحطـت  وأربعمائـة  مخسـني  سنة كان فلما
ــاخلروج ــاة، وأخــذ )١(الســوس إىل ب ــهم فخــرج الزك ــدموا رجــل، تســعمائة حنــو من  فق

  .وعادوا قدر له شيئاً هلم فجمعوا الزكاة، وطلبوا ،)٢(سجلماسة
 األنــدلس إىل والعبــور احلــق، كلمــة إظهــار وأرادوا علــيهم، ضــاقت الصــحراء إن ثــم
 وقـاتلوهم،  السـوس  أهـل  هلـم  فجمـع  األقصـى،  السـوس  إىل فخرجـوا  الكفـار،  ليجاهدوا
 جيشـاً  فجمـع  عمـر  بـن  بكـر  أبـو  فعـاد  الفقيه، ياسني بن ا عبد وقتل املرابطون، فاهنزم
 ألــف عشــر اثنـا  وزناتــة الســوس بـالد  مــن فــاجتمع، راكـب  لفــيأ   الســوس إىل وخـرج 
، اإلسـالم  أعـداء  وجناهـد  األنـدلس  إىل لنجوز الطريق لنا افتحوا: وقال إليهم فأرسل فارس
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 فانصـرنا،  احلـق  علـى  كنـا  إن اللـهم : وقـال  تعـاىل،  ا ودعـا  بكـر،  أبو فصلى ذلك، فأبوا
 تعـاىل،  ا فنصـرهم  القتـال،  وأصـحابه  هـو  وصـدق  قاتلـهم  ثم. الدنيا هذه من فأرحنا وإال
 وأسـالهبم،  أمـواهلم  املرابطـون  وغـنم  فـيهم،  القتـل  وأكثـر  معهـم  ومـن  السوس أهل وهزم
 أهلـها  مـن  وطلبـوا  عليهـا،  فنزلـوا  سجلماسـة  إىل وسـاروا  أصـحابه،  ونفـوس  نفسه وقويت
 دخلـوا و وقتلـوه،  فهزمـوه  فقاتلـهم  سجلماسـة  صاحب إليهم وسار عليهم، فامتنعوا الزكاة،

  .وأربعمائة ومخسني ثالث سنة ذلك وكان، عليها واستولوا سجلماسة
  

 
ــ  تاشــفني بــن يوســف عليهــا اســتعمل سجلماســة عمــر بــن بكــر أبــو ملــك امل

 السرية يوسف فأحسن الصحراء، إىل ورجع األقربني، هعم بين من وهو اللمتموني،
 بـن  بكـر  أبـو  عـاد  ثـم  مدة، بالصحراء فأقام الزكاة، سوى منهم يأخذ ومل الرعية،  

 ابن عليها واستخلف له، والنهي واألمر واخلطبة سنة، هبا فأقام سجلماسة، إىل عمر
 املـرابطني  مـن  جيشـاً  تاشفني بن يوسف مع وجهز عمر، بن إبراهيم بن بكر أبا أخيه
  .يديه على ففتح السوس إىل

 سنة إىل كذلك وبقوا، )٢(جمرباً داهية، حازماً، خرياً، ديناً، رجل يوسف وكان
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 طوائـف  فاجتمعـت  ،)١(بالصـحراء  عمـر  بـن  بكـر  أبـو  وتـو  ، وأربعمائـة  وستني اثنتني
 وكانـت  املسـلمني،  أمـري  ولقبـوه  علـيهم،  وملكـوه  تاشـفني،  بـن  يوسـف  على املرابطني
 مذمومـة،  رديـة،  دولـة  وهـي  الفنت، أيام   ثاروا الذين )٢(لزناتة املغرب بالد   الدولة
 السـنة،  هنـج  علـى  وطائفتـه  املسـلمني  أمـري  وكـان ، ديانة وال سياسة ال السرية، سيئة
 وبلـداً  حصـناً،  حصـناً  وافتتحها إليها فسار املغرب، أهل به فاستغاث، الشريعة واتباع
  .أحواهلم وصلحت الرعايا، فأحبه سعي، بأيسر بلداً

 وهـو  فيـه،  عمـارة  ال صفصـف،  قـاع  وهـو  ،)٣(مـراكش  مدينة موضع قصد إنه ثم
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 املصـامدة  جبـال  حتـت  ومراكش فريقية،إ   كالقرياون املغرب بالد   متوسط موضع
 ليقوى مراكش مدينة هناك فاختط معقال، وأمنعهم قوة، املغرب أهل أشد هم الذين
 بفتنـة،  أحد يتحرك فلم ،)١(مقراً واختذها بفتنة، مهوا إن اجلبال تلك أهل قمع على
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  .عساكره وكثرت وغريها، ،)١(وسال وطنجة، سبتة، مثل بااز تصلةامل البالد وملك
 أن قبـل  وكـانوا  لثـامهم،  حينئـذ  وضـيقوا  وغريهـم،  ملتونة قبيلة مجاعة وخرجت

ــربد، احلــر مــن الصــحراء   يتلثمــون ميلكــوا  علــى والغالــب العــرب، يفعــل كمــا وال
  .اللثام ضيقوا البالد ملكوا فلما السمرة، ألواهنم

 هلم، عدو على مغريين خرجوا ملتونة من طائفة أن هلم )٢(اللثام سبب كان وقيل
 حتقـق  فلمـا  والنساء، والصبيان املشايخ، إال هبا يكن ومل بيوهتم، إىل العدو فخالفهم
 ال حتى ويضيقنه، ،ويتلثمن، الرجال ثياب يلبسن أن النساء أمروا العدو أنه املشايخ
واسـتدار  أمـامهن،  والصـبيان  املشـايخ  وتقـدم  ذلـك،  ففعلـن . السـالح  ويلبسـن ، يعرفن 
 هـؤالء : فقـال  رجـاالً،  فظنـه  عظيمـاً،  مجعـاً  رأى العـدو  أشـرف  فلما بالبيوت، النساء
 اتبعونـا  فـإن  ومنضـي،  الـنعم  نسـوق  أن والرأي املوت، قتال عنهن يقاتلون حرمهم عند

  .حرميهم عن خارجاً قاتلناهم
 بينهم العدو فبقي احلي، رجال أقبل قد إذ املراعي من النعم مجع   هم فبينما

 الوقت ذلك فمن أكثر، النساء قتل من وكان فأكثروا، العدو من فقتلوا النساء، وبني
 وال لــيال يزيلونــه فــال الشــاب، مــن الشــيخ يعــرف فــال يالزمونــه، ســنة اللثــام جعلــوا
  :اللثام   لقي ومما هناراً،
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 بـــالد مـــن طليطلـــة مدينــة  علـــى ا، لعنـــهم الفــرنج،  اســـتوىل الســـنة هــذه   

  .صنهاوأح البالد أكرب من وهي املسلمني، من وأخذوها األندلس،
 وعظـم  شـأنه،  قـوي  قـد  كـان  باألندلس، الفرنج ملك األذفونش، أن ذلك وسبب

ــالد تفرقــت مــذ عســاكره، وكثــرت ملكــه، ــك، بيــد بلــد كــل وصــار األنــدلس، ب  مل
  .ثغورهم من كثرياً وأخذوا فيهم، الفرنج طمع فحينئذ الطوائف، ملوك مثل فصاروا

 النـون،  ذي بـن  حييـى  بـن  موناملـأ  بـن  بـا  القـادر  صـاحبها  ذلك قبل خدم قد وكان
 األذفـونش  مجـع  اآلن كـان  فلمـا . ملكـه  إىل الطريـق  وكيـف  ،)١(البلد يؤتى أين من وعرف
 إىل قوة فازداد القادر، من وأخذها سنني، سبع فحصرها طليطلة مدينة إىل وسار عساكره
  .)٢(قوته
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 نمـ  األنـدلس  ملـوك  أعظـم  عبـاد  بـن  حممـد  ا عبـد  أبو ا على املعتمد وكان
 األذفـونش  إىل يـؤدي  وكـان  وإشـبيلية،  قرطبـة : مثل البالد أكثر ميلك وكان املسلمني،
 عادته، على الضريبة املعتمد إليه أرسل طليطلة األذفونش ملك فلما. سنة كل ضريبة
 قرطبـة  مدينـة  إىل يسـري  أنـه  ويتوعده يتهدده إليه فأرسل ،)١(منه يقبلها ومل عليه فردها
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 للمسلمني، السهل ويبقي اجلبل،   اليت احلصون مجيع إليه يسلم أن إال ويتملكها
 وفـرق  عبـاد،  بـن  حممـد  فأنزلـه  فارس، مخسمائة كانوا كثري مجع   الرسول وكان

 وأحضـر  يقتلـه،  أن رجـل  منـهم  عنـده  مـن  كـل  أمـر  ثـم  عسـكره،  قواد على أصحابه
 إىل فعــادوا نفــر، ثالثــة اجلماعــة مــن وســلم عينــاه، خرجــت حتــى وصــفعه الرســول
 عـاد  اخلـرب  بلغـه  فلما ليحاصرها، قرطبة إىل متوجهاً وكان ،)١(اخلرب فأخربوه األذفونش

  .إشبيلية إىل املعتمد ورحل احلصار، آالت ليجمع طليطلة إىل
 
 
، األذفـونش  برسـول  عبـاد  بـن  املعتمـد  فعلـه  ومـا  طليطلـة،  الفـرنج  ملـك  تقـدم  قد
 مبـا  قرطبـة  مشـايخ  ومسـع  إليهـا،  عـاد  فلمـا . إشـبيلية  إىل املعتمـد  وعـود  الفرنج، ملك

 علـى  بـالفرنج  ملـوكهم  بعـض  واسـتعانة  املسـلمني،  وضـعف  الفرنج، قوة ورأوا جرى،
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 إال منـها  يبـق  ومل الفـرنج،  عليهـا  غلب قد األندلس بالد هذه: وقالوا اجتمعوا بعض،
  .كانت كما نصرانية عادت نرى ما على األحوال استمرت وإن القليل،

 مـا  إىل تنظـر  أال: لـه  فقـالوا ، )١(أدهـم  بن حممد بن ا عبد القاضي إىل وساروا
 رأينـا  وقـد ، يأخـذوهنا  كـانوا  أن بعد اجلزية وعطائهم والذلة، غارالص من املسلمون فيه
 فــإذا هلــم، ونبـذل  ريقيــةإف عـرب  إىل نكتــب: قـالوا  هــو؟ مـا : قــال. عليـك  نعرضــه رأيـاً 

 خنـاف، : قـال . ا سـبيل    جماهـدين  معهـم  وخرجنا أموالنا، قامسناهم إلينا وصلوا
 بكـم،  ونءويبـد  الفـرنج  ويرتكـون  بإفريقيـة،  فعلـوا  كمـا  بالدنا، خيربون إلينا وصلوا إذا

  .إلينا وأقرب منهم أصلح واملرابطون
  .قواده بعض ويرسل إلينا، ليعرب إليه وارغب املسلمني، أمري فكاتب: له قالوا
 مـا  أدهـم  ابن القاضي عليه فعرض ذلك،   وهم عباد، بن املعتمد عليهم وقدم

 يـربيء  أن أراد وإمنـا  فـامتنع،  ذلك،   إليه رسويل أنت: عباد ابن له فقال فيه، كانوا
 تاشـفني،  بـن  يوسـف  املسـلمني  أمـري  إىل فسـار  املعتمـد،  عليـه  فأحل هتمة، من نفسه
  .)٢(األذفونش من اخلوف من املسلمون فيه ما وأعلمه رسالة،ال فأبلغه
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 األنــدلس، إىل العســاكر بعبــور أمــر احلــال ففــي ســبتة، مبدينــة املســلمني أمــري وكــان
 فلما بعضاً، بعضها تتلو إليه فأقبلت عساكره، من بقي من طلب   مراكش إىل وأرسل
 عساكره مجع قد إشبيلية،وكانب عباد بن باملعتمد وسار،فاجتمع البحر عرب عنده تكاملت
  .األندلس بالد سائر من املتطوعة وقصده. كثري عسكر قرطبة أهل من وخرج أيضاً،

 إىل وكتـب  طليطلـة،  مـن  وسـار  فرسـانه  فجمـع  األذفـونش،  إىل األخبـار  ووصلت
 عنـده  مـا  ويصـف  القول، له يغلظ املسلمني، أدباء بعض به كتبه كتاباً املسلمني أمري
  .الكتاب   الكاتب وبالغ والعدد، دوالعد القوة من

 فكتـب ، مفلقـاً  كاتبـاً  وكـان  جييبـه،  أن )١(القصـرية  بن بكر أبا املسلمني أمري فأمر
 األذفونش كتاب أحضر طويل، كتاب هذا: قال املسلمني أمري على قرأه فلما فأجاد،
  .)٢(له سرتاً يكون الذي ظهره   واكتب
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 وحزم، عزم له برجل بلي أنه وعلم لذلك، ارتاع األذفونش إىل الكتاب عاد فلما
 ينقـر  وهـو  صـغري،  طبل يديه وبني فيل، راكب كأنه منامه   فرأى استعداداً، فازداد
 عاملـاً  مسـلماً،  رجـال  فأحضـر ، تأويلـها  يعرفـوا  فلـم  القسيسني، على رؤياه فقص فيه،
 الرؤيـا  هـذه  ويـل تأ: فقال يعفه، فلم تعبريها، من فاستعفاه عليه، فقصها الرؤيا، بتعبري
لَـــم: "تعـــاىل قولـــه وهـــو العزيـــز، ا كتـــاب مـــن ــف تَـــر أَ يـ ــلَ كَ فَعـ ــك بـابِ ر ــح بِأَصـ 
يلِ ف ا: "تعاىل وقوله ،)١()"١(الْ ذَ ر  فَإِ قـ ي  نُ اقُورِ  فـ ٨(النـ( كل ذ  فَـذَ ئـموي  م و يـ  ري سـلَـى )٩(عع 

رِين اف ر الْكَ ي ري غَ سجتمعه الذي اجليش هذا هالك ويقتضي، )٢()"١٠(ي.  
 هبـذا : لـه  وقـال  ،)٣(راملعبـ  ذلـك  فأحضر فأعجبته، كثرته رأى جيشه اجتمع مالف
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: املسـلمني  لـبعض  وقـال  ر،املعبـ  فانصـرف . كتـابكم  صاحب حممد، إله ألقى اجليش
 ثـالث " وسـلم  عليـه  ا صلى ا رسول قول وذكر معه، من وكل هالك امللك هذا

  .)١("بنفسه املرء وإعجاب: "وفيه، احلديث" مهلكات
 بلـد  مـن ، الزالقـة  هلـا  يقال أرضاً أتوا حتى عباد، بن واملعتمد املسلمني، أمري وسار
ــوس، ــى بطلي ــونش وأت ــزل األذف ــه موضــعاً فن ــهم بين ــة وبين ــيال، عشــر مثاني  ألمــري فقيــل م
 لمنياملسـ  أمـري  إليـه  فأرسـل . دونـك  نفسـه  يبذل وال، ينصح مل رمبا عباد ابن إن: املسلمني
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 حلـف    خيامـه  األذفـونش  ضـرب  وقـد  وسـار،  ذلـك،  ففعـل  املقدمـة،    يكون أن يأمره
 الـذي  اجلبـل  وراء املسـلمني  أمـري  وينـزل  يـرتاءون،  آخـر،  جبـل  سـفح    واملعتمد جبل،
  .يراه الذي إال ليس املسلمني عساكر أن األذفونش وظن املعتمد، عنده

 املعتمـد  إىل األذفـونش  وأرسـل ، لغلـب ا فتيقنـوا  ،)١(ألفاً مخسني   الفرنج وكان
 يوم اللقاء فيكون، األحد وبعده، اجلمعة غداً: فقال امللك، وقصده القتال، ميقات  

 اجلمعـة  ليلـة  وركب ،)٢(هذا على األمر واستقر تعب، حال على وصلنا فقد االثنني،
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 خـيم امل ذلـك  أن منه وظناً غدراً، اجلمعة، بكرة املعتمد جيش جبيشه وصبح سحراً،
  .اهلزمية على فأشرفوا املسلمون، فصرب بينهم القتال فوقع املسلمني، عسكر مجيع هو

: فقــال للحــرب، الفــرنج مبجــيء يعلمــه املســلمني أمــري إىل أرســل قــد املعتمــد وكــان
 إىل املسـلمني  أمـري  وصـل  القتـال    هـم  فبينمـا  إليهـا،  فسار الفرنج، خيام إىل امحلوني

 اهنزمـوا،  أن يتمـالكوا  مل ذلـك  الفـرنج  رأى فلمـا  فيهـا،  مـن  وقتل فنهبها، الفرنج، خيام
 أيـديهم،  بـني  مـن  املسـلمني  أمـري  ولقـيهم ، خلفهـم  مـن  املعتمد وتبعهم السيف، وأخذهم
 وجعــل ،)١(يســري نفــر   األذفــونش وجنــا أحــد، منــهم يفلــت فلــم الســيف، فــيهم ووضــع

  .فأحرقوها جيفت أن إىل اعليه يؤذنون فكانوا كثرية، كوماً القتلى رؤوس من املسلمون
 وســبعني، تســع سـنة  رمضــان شــهر مـن  األول العشــر   اجلمعــة يـوم  الوقعــة وكانـت 

 الفـرنج  مـن  يرجع ومل. شجاعته اليوم ذلك وظهرت وجهه،   جراحات املعتمد وأصاب
 وغـري  ودواب وسـالح  مال من هلم ما كل املسلمون وغنم فارس، ثالمثائة غري بالدهم إىل
  .ذلك

 إىل وعـرب  اخلضـراء،  اجلزيـرة  إىل املسـلمني  أمـري  ورجـع  إشـبيلية،  إىل عبـاد  ابن وعاد
 معـه  وحضـر  األندلس، إىل وعاد ،)٢(املقبل العام إىل هبا فأقام مراكش، إىل وسار سبتة،
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   غرناطــة، صــاحب الصــنهاجي، بلكــني بــن ا وعبــد عســكره،   عبــاد بــن املعتمــد
 حصـراً  فحصـروه  الفرنج، بيد منيع حصن هوو ،)١(ليط على نزلوا حتى وساروا عسكره،
 ملـا  الفرنج من أحد إليهم خيرج ومل مدة، بعد عنه فرحلوا، فتحه على يقدروا فلم شديداً
غرناطـة،   إىل املسلمني أمري وعاد إشبيلية، إىل عباد ابن فعاد ،)٢(املاضي العام   أصاهبم
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 منــه غرناطــة وأخــذ مني،املســل أمــري بــه فغــدر بلكــني، بــن ا عبــد ومعــه طريقــه، وهــي
 باألنـدلس،  قبلـه  ملـك  حيـوه  مل مـا  والـذخائر  األمـوال  من قصوره   فرأى منها، وأخرجه
 ومـن  دينـار،  مبائـة  جـوهر  كـل  قومـت ، جـوهرة  أربعمائـة  فيهـا  سبحة وجده ما مجلة ومن

 عبـد  معـه  وأخـذ  وغريهـا،  والعـدد  الثيـاب  مـن  ذلـك  غـري  إىل جليلـة،  قيمة له ما اجلواهر
،ــين متيمــاً اهوأخــ ا ــت مــراكش، إىل بلكــني اب ــا أول غرناطــة فكان ــالد مــن ملكــه م  ب

  .)١(األندلس
 منـهم  عـاد  مـن  وعـود  األنـدلس،  إىل صنهاجة دخول سبب تقدم فيما ذكرنا وقد

ــة، املعــز إىل ــهم بقــي مــن آخــر وكــان بإفريقي ــدلس من ــذا ا عبــد باألن  وأخــذت، ه
  .العدوة إىل ورحل مدينته،
 السـوس،  بـالد  مـن  يطعه مل كان من أطاعه مراكش إىل لمنياملس أمري رجع وملا
 حتـى  بواجبـة  طاعتـه  لـيس  إنـه  األنـدلس  علمـاء  لـه  وقـال  ،)٣(مهـدي  وقلعـة  ،)٢(وورغة
 )٤(ا بــأمر املقتــدي اخلليفــة إىل فأرســل بــالبالد، منــه تقليــد ويأتيــه للخليفــة، خيطــب
  .)٦(الدين وناصر، )٥(سلمنيامل بأمري ولقب والتقليد، واألعالم، اخللع، فأتاه ببغداد،
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 ومالـك  كزولـة  قبيلة سيد الكزويل، إبراهيم بن حممد امسه إنسان باملغرب كان
 بـن  يوسـف  املسـلمني  أمـري  وبـني  وبينـه  كـثرية،  قبيلـة  وهي شامخ، جبل وهو جبلها،
 إبـراهيم  بـن  حممـد  إىل يوسـف  أرسـل  السـنة  هـذه  كـان  فلما واجتماع، مودة تاشفني
 إىل فعــاد نفســه، علــى خافــه قاربــه فلمـا  حممــد، إليــه فركــب بــه، االجتمــاع يطلـب 
 ومل اخلـري،  إال بـه  أراد ما أنه له وحلف، يوسف إليه فكتب لنفسه، واحتاط جبله،
  .إليه حممد يركن فلم. بغدر نفسه حيدث

 هـو  إن أخـرى،  دينـار  مائـة  لـه  وضـمن  دينـار،  مائة وأعطاه ماً،احج يوسف فدعا
 مسمومة، مشاريط ومعه احلجام، فسار. قتله على واحتال إبراهيم بن حممد إىل سار

 حممـد،  مسـاكن  مـن  بـالقرب  لصـناعته  ينـادي  خـرج  الغـد  كـان  فلمـا  اجلبـل،  فصعد
 أراه: قـال ف غريـب،  إنـه : فقيـل  بلـدنا؟  مـن  احلجـام  هذا: فقال الصوت، حممد فسمع
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 آخـر  حجامـاً  فاسـتدعى  عنـده،  فأحضر. به ائتوني بذلك، ارتبت وقد الصياح، يكثر
 فمات، وحجم فأمسك الغريب، احلجام فامتنع معه، اليت مبشاريطه حيجمه أن وأمره

  .فطنته من الناس وتعجب
 فاستمال إليه، يوصله أذى   السعي   وجلّ غيظه، ازداد يوسف ذلك بلغ فلما

 مســموم، عسـل  مـن  جـراراً  إلـيهم  فأرسـل  إليــه، فمـالوا  حممـد،  أصـحاب  مـن  قومـاً 
 مـا  أحسـن  عسـل  مـن  جـرار  معهـم  قـوم  إلينـا  وصـل  قـد : وقـالوا  حممـد  عند فحضروا
 وأمـر  خبـز،  بإحضـار  أمـر  رآه فلمـا  يديـه،  بـني  وأحضـروها  بـه،  إحتافك وأردنا يكون،
 فلـم  أكلـه،  مـن  فوهواسـتع  فـامتنعوا،  منـه،  يـأكلوا  أن العسل إليه أهدوا الذين أولئك
  .آخرهم عن فماتوا فأكلوا، بالسيف، قتل يأكل مل من: وقال منهم، يقبل

 ا يظفــرك فلـم  وجــه، بكـل  قتلـي  أردت قــد إنـك : تاشـفني  بــن يوسـف  إىل فكتـب 
 وهو اجلبل، هذا غري يعطين ومل بأسره، املغرب ا أعطاك شرك،فقد عن فكف بذلك،

 رأى فلما .وجل عز ا، أعطاك مبا تقنع فلم األسود، الثور   البيضاء كالشامة بالدك  
 عنــه أعــرض جبلــه حلصــانة شــيء أمــره   ميكنــه ال وأنــه انكشــف قــد ســره أن يوســف
  .)١(وتركه

  

 
 
 بالد صاحب تاشفني، بن سفيو املسلمني أمري ملك رجب،   السنة، هذه  
 املعتمد على وقبض، وإشبيلية قرطبة: املسلمني بيد هو ما األندلس بالد من املغرب،

  .األندلس من غريها وملك صاحبها، عباد بنا
 هـارون  بـن  حممـد  األمـني  حبادثـة  شـبيهة  حادثـة  )٢(املعتمـد  بن للرشيد جرى ولقد
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 عنـد  يومـاً  كنـت : دانيـة  مدينـة  من ،)٢(الداني اللبانة بن عيسى بكر أبو قال. )١(الرشيد
ــن الرشــيد ــس   املعتمــد ب ــالث ســنة أنســه جمل ــة، ومثــانني ث  ذكــر فجــرى وأربعمائ
 ذكرناهـا  فلمـا  الزالقـة،  وقعـة    أخذها ذكرنا وقد هلا، املسلمني أمري وملك غرناطة،
 برتاخـي  ومللكـه  بالـدوام،  لقصـره  فـدعونا  قصـرها،  وذكـر  واسـرتجع،  وتلـهف،  تفجع،
  :فغنى بالغناء اإلشبيلي بكر أبا ذلك عند فأمر. ماأليا

              
 

  
    :فغين ستارته من بالغناء أمر ثم. أسرته وجتهمت مسرته، فاستحالت

           
 

  
    :فغنت بالغناء، أخرى مغنية وأمر وتغريه، وجهه اربداد واشتد ره،تطي فتأكد
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    :فقلت قمت بأن احلال فتالفيت: اللبانة ابن قال
                              

 
                                     

               
 

                       
                 

 
                               

     
 

                   
                    

 
                           

   فيمـا  وقعـت  أنـي  على. أنسه بعض عليه وأعدت نفسه، من بسطت قد فلعمري
  :فغين بالغناء ذلك إثر وأمر. كالبيت البيت بقويل الكل فيه وقع

 
 

  
   

 هبا، وأقام سبتة، إىل راكشم من سار )٣(األندلس ملك املسلمني أمري أراد فلما
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مدينـة  فـأتوا  اخللـيج  فعـربوا  األنـدلس،  إىل وغـريه  بكـر  أبي بن سري مع العساكر روسي 
 ،)١(منـها  طـاهر  بـن  الـرمحن  عبـد  أبـا  صـاحبها  وأخرجوا وأعماهلا، فملكوها مرسية،
  .)٢(فملكومها دانية ومدينة شاطبة مدينة إىل وساروا

ــت  فلمــا ســنني، ســبع حصــروها أن بعــد اً،قــدمي الفــرنج ملكهــا قــد بلنســية وكان
 فصـارت  وسـكنوها،  وعمروهـا  أيضاً، املسلمون فملكها فارقوها، الزالقة بوقعة مسعوا
  .)٣(للمرابطني اآلن
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 صـاحبها  وهبـا  إشـبيلية،  مدينـة  فقصـدوا ، الزالقـة  نوبـة  غرناطـة  ملكـوا  قد وكانوا
 مـن  وظهـر ، شـديداً  الًقتا أهلها فقاتل عليه، وضيقوا، هبا فحصروه عباد، بن املعتمد
 مــا غـريه  مــن يشـاهد  مل مــا بلـده  عــن دفاعـه  وحســن بأسـه،  وشــدة املعتمـد،  شـجاعة 
 بشـجاعته،  فيسلم منها، خالصه يرجى ال اليت املواقف   نفسه يلقي فكان يقاربه،
  .)١(العدة تغن مل، دةملا نفدت إذا ولكن، نفسه وشدة
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 أن فخــافوا األنــدلس، دبــال املــرابطني عســاكر بقصــد مسعــوا قــد الفــرنج وكانــت
 على ويعينوه املعتمد، ليساعدوا وساروا فأكثروا، فجمعوا بالدهم، يقصدوا ثم ميلكوها

 وتوجـه  إشبيلية ففارق مبسريهم، املرابطني، مقدم بكر، أبي بن سري فسمع املرابطني،
 يـزل  ومل فحصـرها،  إشبيلية إىل وعاد ،)١(وهزمهم، وقاتلهم فلقيهم، الفرنج، لقاء إىل

 احلرب فعظم السنة، هذه من رجب من العشرين إىل مستمراً والقتال دائماً، احلصار
 وهنــب واديــه، مــن املرابطــون ودخلــه البلــد، أهــل علــى األمــر واشــتد ،)٢(اليــوم ذلــك
 مـن  فخرجـوا  ثيـاهبم،  النـاس  وسلبوا ،)٣(لبد وال سبد على بقواي ومل فيه، ما مجيع

 فأخـذ  ،)٤(احلرمات وانتهكت املخدرات، بيتوس بأيديهم، عوراهتم يسرتون مساكنهم
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 فلـم  مـاهلم،  مجيـع  استأصـلوا  أن بعـد  واإلنـاث،  الـذكور  أوالده ومعه أسرياً، املعتمد
  .زاد ةلغَب لكهمم من يصحبهم
 بـه  واستحلفهم والعهد، األمان نسخة وكتب بأمان، البلد سلم املعتمد إن: وقيل
 مل إشـبيلية  إليهم سلم فلما. بأسبابه تعلقي ما ومجيع وعبيده، وماله، وأهله، لنفسه،
  ،تأغمـا  مدينة إىل وأهله املعتمد ريوس ،)١(غنيمة وماهلم أسراء، وأخذوهم له، يفوا

 يفعلـها  وال قبلـه،  ممـن  أحـد  يسلكها مل أفعاالً هبم املسلمني أمري وفعل فيها، فحبسوا
 جيـر  فلـم  سـجنهم  هأنـ  وذلك الرذيلة، هبذه لنفسه رضي من إال بعده، يأتي ممن أحد
 علـى  ينفقوهنـا  بـأجرة  للنـاس  يغـزلن  املعتمـد  بنـات  كانـت  حتـى  هبم، يقوم ما عليهم

 هبـذا  املسـلمني  أمـري  فأبان وفاته، ذكر عند ترد أبيات   املعتمد ذلك وذكر أنفسهم،
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  .)١(قدرة ولؤم نفس صغر عن الفعل
 ملعتمدا ذكر من وسريد مراكش، من بالقرب جبل سفح   مدينة هذه وأغمات

  .حمله به يعرف ما ومثانني، مثان سنة موته، عند
 دخويل عند أبياتاً وقلت بأغمات، أسره بعد املعتمد زرت: اللبانة بن بكر أبو قال
  :منها إليه،
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   رشفات من وأشهى الرقيب، تغفال من ألذّ خماطبات وبينه بيين وجرت: قال
  .صباح على فجر من السماح، على وأدل احلبيب،
  :ذلك   فقال صرباً، يديه بني )٣(ويزيد )٢(الفتح ولداه قتل وأهله املعتمد أخذ وملا

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

                      
 

      
   له، يتوجعون والنظم، بالنثر ،حمبوس وهو البالد، فضالء يكاتبه املعتمد وكان

 أبـي  بـن  اجلبـار  عبـد  قالـه  مـا  ذلـك  فمـن  منكوب، مثله حيث وأهله، الزمان ويذمون
  :أغمات إىل إشبيلية عن مسريهم يذكر إليه وكتبه ،)٥(محديس بن بكر
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    :أيضاً حادثته   اللبانة ابن شاعره وقال
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
  ــا ــدلس، ملــوك املســلمني أمــري عســكر استقصــى ومل  مجــع بالدهــم، وأخــذ األن

ا الْملُوكَ إِن" فيها وفرقهم الغرب، بالد إىل وسريهم ملوكهم ذَ خلُـوا  إِ ةً  د يـر ا  قَ وهد فْسـ  أَ
ة وجعلُوا ز ع ا أَ هلةً أَه لَّ ذ   .)٣("أَ
 معـن  بـن  حممـد  صاحبها وكان فنازهلا، املرية إىل سار إشبيلية من سري فرغ وملا

  . باملرابطني نبايل فال بإشبيلية املعتمد دام ما: لولده فقال صمادح، بنا
 وكمـداً،  غمـاً  األيـام  تلـك    مـات  للمعتمـد،  جرى وما ،هلا مبلكهم مسع فلما

 بين بالد وقصدوا ماهلم، كل ومعهم مراكب،   وأهله احلاجب ولده سار مات فلما
  .)٤(إليهم فأحسنوا محاد،
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 فلمـا ، املعتمـد  علـى  سـري  أعـان  ممـن  بطليوس، صاحب األفطس، بن عمر وكان
 وأخـذ  فغلبـه،  وحاربـه،  سـري،  يهإل فسار بلده، إىل األفطس ابن رجع إشبيلية فتحت
: قتلـه  أرادوا حـني  عمـر  فقـال  فقتلـهما،  الفضـل،  وولـده  هـو  أسـرياً  وأخـذه  منه، بلده

 بعــده، هــو وقتــل قبلــه، ولــده فقتــل! صــحيفيت   ليكــون للقتــل قبلــي ولــدي قــدموا
  .)١(وأمواهلم ذخائرهم على سري واحتوى
 شـرق  وهي بالدهم، ديقص مل فإنه هود، بين سوى األندلس ملوك من يرتك ومل
 الـذين  الشـجعان  مـن  وهـو  هـود،  بـن  بـا  املسـتعني  حينئـذ  صـاحبها  وكـان  األندلس،
 يكفيـه  ما عنده وترك احلصار،   إليه حيتاج ما كل أعد قد وكان هبم، املثل يضرب
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 يهـادي  يـزل  ومل ختافـه،  رعيتـه  وكانـت ، حصينة قلعة وكانت روطة، مبدينة سنني عدة
 مراسـلته،  ويكثـر  ويواصـله،  وميلكهـا،  األنـدلس  بـالد  يقصـد  أن قبـل  املسـلمني،  أمـري 
 لـبالد  التعـرض  برتك موته عند يوسف بن علي ابنه أوصى إنه حتى ذلك، له فرعى
  .)١(شجعان فإهنم العدو، وبني بينك اتركهم: وقال هود، بين

  

 
 
 األندلس، من انجي بالد وغزا ومجوعه، عساكره، أذفونش مجع السنة ذهه  
 إن ثـم  املسلمني، على أوالً اهلزمية فكانت احلرب، واشتدت، وقاتلوه املسلمون فلقيه
إال يـنج  ومل فـيهم،  القتـل  وأكثـروا  فهزمـوهم،  الفـرنج،  علـى  الكـرة  هلم رد تعاىل ا 

 وأكثـر  الزالقـة،  بعـد  الوقـائع،  أشـهر  مـن  عـة الوق هـذه  وكانت يسري، نفر   األذفونش
  .)٢(أشعارهم   ذكرها الشعراء
 
 
 مســجوناً األنـدلس،  صـاحب  كـان  الـذي  عبــاد، بـن  املعتمـد  تـو   السـنة  هـذه   

 مثــاننيو أربــع ســنة منــه بــالده أخــذت كيــف ذكرنــا وقــد املغــرب، بلــد مــن بأغمــات،
 وعلمـاً،  كرمـاً،  الـدنيا  حماسن من وكان وتو ، اآلن، إىل مسجوناً فبقي وأربعمائة،

                                                             








  


  


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .)١(مدونة وآثاره مشهورة، وأخباره تامة، ورئاسة وشجاعة،
  :وحبس ملكه أخذ ملا قاله ما فمنها حسنة، أشعار وله
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    :رجله   القيد يصف قصيدة وله
 

 
  

   
 

  
    :عيد يوم   وقال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   يناهلـا  جلـدوى  ال فيمدحـه  مسـجون،  وهـو  يأتيـه  اللبانـة  بـن  بكـر  أبو شاعره وكان

 عيد، يوم قربه، على فوقف أتاه، تو  فلما. إليه القديم وإحسانه حلقه رعاية بل منه،
  :عال بصوت وأنشد أهليهم، قبور عند والناس
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   أخــذنا ولــو. يبكــون عليــه كلــهم النــاس فــاجتمع ،)١(القصــيدة إمتــام   وأخــذ
  .)٢(هذا عند فلنقف األمر، لطال وحماسنه مناقبه تفصيل
  

 
 يـد مح بـن  ا عبـد  بـن  فتـوح  نصـر  أبـي  بـن  حممـد  ا عبـد  وأبـو ... وفيها تو 

 ومصـر،  ببلـده،  احلـديث  ومسـع  وأربعمائـة،  العشـرين  قبـل  ولد األندلسي، احلميدي
   وتـو   فاضال، ثقة وكان الصحيحني، بني اجلمع مصنف وهو والعراق، واحلجاز،

  .)٣(الناس هبا فانتفع كتبه ووقف احلجة، ذي
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 وكان واألندلس، الغرب ملك تاشفني، بن يوسف املسلمني أمري تو  سنةال هذه  
 رأيهم، عن ويصدر ويكرمهم، والعلم، الدين أهل إىل مييل عادالً، خرياً، السرية، حسن
 أن ينبغـي : لـه  فقـالوا  إلـيهم،  وأحسـن  الفقهـاء  مجـع  ذكرناه، ما على األندلس، ملك وملا

 املســتظهر اخلليفــة إىل فأرســل الكافــة، لــىع طاعتــك لتجــب اخلليفــة مــن واليتــك تكــون
،فـتح  مـا  يـذكر  كتابـاً  معـه  وكتـب  كـثرية،  هديـة  ومعه رسوالً املؤمنني، أمري با مـن  ا 
 لـه  فكتـب  الـبالد،  بواليـة  تقليـداً  ويطلـب  اإلسـالم،  نصـرة  مـن  اعتمده وما الفرنج، بالد
 بـذلك  فسـر  اخللـع،  إليـه  وسـريت  املسلمني، أمري ولقب أراد، مبا اخلالفة ديوان من تقليد
 ســنة إىل ملكــه علــى وبقــي للمــرابطني، مــراكش مدينــة بنــى الــذي وهــو كــثرياً، ســروراً

ــو  ،)١(مخســمائة ــك فت ــده ومل ــبالد بع ــده ال ــن علــي ول  أمــري أيضــاً وتلقــب يوســف، ب
 خشـع  أحدهم وعظه إذا وكان إشارهتم، عند والوقوف العلماء إكرام   فازداد املسلمني،

  .)٢(عليه ذلك وظهر هلا، قلبه والن ملوعظة،ا استماع عند
 والـدين،  العلـم  أهـل  حيـب  خـرياً،  ديناً، كرمياً، حليماً، تاشفني بن يوسف وكان
 أن ذلـك  فمـن  العظـام،  الـذنوب  عـن  والصـفح  العفـو  حيـب  وكان بالده،   وحيكمهم
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 يعمـل  عمـال  اآلخـر  ومتنـى  هبـا،  جريتّ دينار ألف أحدهم فتمنى اجتمعوا، نفر ثالثة
 وهلـا  النسـاء،  أحسـن  مـن  وكانـت  النفزاوية، زوجته اآلخر ومتنى املسلمني، ألمري فيه

 واستعمل دينار، ألف املال متمين وأعطى فأحضرهم، اخلرب، فبلغه بالده،   احلكم
 إليـه؟  تصـل  ال الـذي  هذا على محلك ما! جاهل يا: زوجته متنى للذي وقال اآلخر،

 ثـم  واحـداً،  طعامـاً  يـوم  كـل  إليـه  حتمـل  أيـام  الثـة ث خيمة   فرتكته إليها، أرسله ثم
 شيء النساء كل: فقالت واحداً، طعاماً: قال األيام؟ هذه أكلت ما: له وقالت أحضرته
  .)١(وأطلقته وكسوة مبال له فأمرت. واحد
  

 
 
 اإلسالم بالد إىل باألندلس، لةطليط صاحب الفرجني، أذفونش خرج السنة هذه  
 فيهـا  طمعـه  قـوي  قـد  وكـان  فأكثر، وحشد ومجع عليها، واالستيالء ملكها، يطلب هبا،
 بـن  يوسف بن علي املسلمني أمري فسمع تاشفني، بن يوسف املسلمني أمري موت بسبب
 وكـان  القتـال،  واشـتد  فـاقتتلوا،  فلقيـه،  ومجوعـه،  عسـاكره    إليـه  فسـار  اخلرب، تاشفني

 وســبى كــثري، بشــر منــهم وأســر ذريعــاً، قــتال وقتلــوا الفــرنج، واهنــزم للمســلمني، لظفــرا
 مـن  وامتنعوا ذلك، بعد الفرنج، فخرج األحصاء، من خيرج ما أمواهلم من وغنم منهم،
  .)٢(عنها وذاباً هلا، حامياً البالد   أن وعلم حينئذ أذفونش وذلّ بالده، قصد

                                                             
  











  
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 
ــو  وفيهــا  األندلســي، حممــد أبــو هبلــول بــن حممــد بــن حييــى بــن ا عبــد ت

 إىل وســار  مخســمائة، ســنة حنــو العــراق  ورد فاضــال، فقيهــاً، وكــان السرقســطي،
  :فمنه حسن، شعر وله ،)٢(هبا فمات ،)١(الروذ مرو فسكن خراسان،

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

    

 
 
 علي املسلمني أمري عسكر بين فتنة كانت عشرة، أربع سنة وقيل السنة، هذه  

  .قرطبة أهل وبني يوسف بنا
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 يـوم  كـان  فلمـا  رواد، بـن  حييى بكر أبا عليها استعمل املسلمني أمري أن: وسببها
ــرجني، النــاس خــرج األضــحى ــد فمــد متف ــد مــن عب ــي عبي ــده بكــر أب ــرأة إىل ي  ام
 فتنــة البلــد أهــل وبــني العبيــد بــني فوقــع فأغاثوهــا، باملســلمني، فاســتغاثت فأمســكها،
 الليـل،  فـأدركهم ، سـاق  علـى  قائمـة  بينـهم  واحلـرب  النـهار،  مجيـع  ودامـت  عظيمـة، 
: فقـالوا  واألعيـان،  الفقهـاء  إليـه  فـاجتمع  بكـر،  أبـي  األمـري  إىل اخلـرب  فوصـل  فتفرقوا،
 منـه،  وغضـب  ذلـك،  فـأنكر  الفتنة، أثاروا الذين العبيد من واحداً تقتل أن املصلحة
ــال يريــد والعــدد الســالح وأظهــر الغــد، مــن وأصــبح  الفقهــاء فركــب البلــد، أهــل قت
 وتسلقوا فحصروه، بالقصر، وحتصن فهزموه، وقاتلوه البلد، أهل من والشبان واألعيان
 املـرابطني،  دور مجيـع  وأحرقـوا  القصـر،  فنـهبوا  وتعب، مشقة بعد منهم فهرب إليه،
  .صورة أقبح على البلد من وأخرجوهم أمواهلم، وهنبوا

 مــن  العســاكر  ومجــع واســتعظمه،  ذلــك فكــره  املســلمني  بــأمري اخلــرب  واتصــل
 سـنة  إلـيهم  فعـرب  عظـيم،  مجـع  منهم له فاجتمع وغريهم، والرببر، وزناتة، صنهاجة،
 حيمي أن يريد من قتال أهلها فقاتله قرطبة، مدينة وحصر ومخسمائة، عشرة مخس
 وسـعوا  بينـهم،  السفراء دخل قتاهلم ةشد املسلمني أمري رأى فلما وماله، وحرميه دمه
ــك إىل فأجــاهبم الصــلح،    مــن هنبــوه مــا املــرابطني قرطبــة أهــل يغــرم أن علــى ذل

  .)١(قتاهلم عن وعاد ذلك، على القاعدة واستقرت أمواهلم،
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 بــن ا عبــد بــن حممــد ا عبــد أبــي املهــدي أمــر تــداءاب كــان الســنة هــذه  
 السـوس،  جبـل    هبرغـة  تعـرف  املصامدة، من وقبيلته ،)١(احلسين العلوي، تومرت
 وأمـر  أمـره  ونـذكر  نصري، بن موسى مع املسلمون فتحه ملا به نزلوا املغرب، بالد من
  .بعضاً دثةاحلا بعض لنتبع املغرب ملك من فرغ أن إىل السنة هذه املؤمن عبد

 وكـان  العلـم،  طلـب    الشـرق  بـالد  إىل شـبيبته    رحـل  قـد  تـومرت  ابن وكان
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 متحققاً والفقه، الدين بأصويل عارفاً للحديث، حافظاً بالشريعة، عاملاً فاضال، فقيهاً،
 ،)١(بـالغزايل  واجتمع العراق، إىل سفره   ووصل ناسكاً، ورعاً، وكان العربية، بعلم
 حـديث  لـه  جـرى  إنـه  وقيـل  باإلسكندرية، )٣(الطرطوشي بكر بأبي عواجتم ،)٢(والكيا
   يتمشـى  ال هـذا  إن: الغـزايل  لـه  فقـال  التملـك،  مـن  باملغرب فعله فيما الغزايل مع
  .ألمثالنا وقوعه ميكن وال، البالد هذه

 هنـاك  مـن  فحـج  ،)٤(بـه  جيتمع مل أنه والصحيح، املغرب مؤرخي بعض قال كذا
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 وألزم، املركب   املنكر رغي مغرباً، اإلسكندرية، من البحر ركب اومل املغرب، إىل وعاد
 حينئــذ وســلطاهنا ،)٢(املهديـة  إىل انتــهى حتـى  ،)١(القــرآن وقـراءة  الصــالة، بإقامـة  بــه مـن 
 لـه  وليس السبت، مسجد قبلي مبسجد فنزل، ومخسمائة مخس سنة ،)٣(متيم بن حييى
 إذا وكـان  العلوم، أنواع عليه يقرءون دوهفقص البلد، أهل به وتسامع وعصاً، ركوة، سوى
 الفقهاء، من مجاعة مع حييى األمري أحضره منه ذلك كثر فلما وأزاله، غريه منكر به مر
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  .)١(الدعاء وسأله واحرتمه، أكرمه كالمه ومسع مسته رأى فلما
 إىل وسـار  مـدة،  الصـاحلني،  مـن  مجاعـة  مـع  )٢(باملنسـتري  وأقام املدينة عن ورحل

 فلقيه ماللة، امسها منها بالقرب قرية إىل منها فأخرج ذلك، مثل فيها ففعل )٣(جباية
 والقيام التقدم، فيه تفرس ما والنهضة النجابة من فيه فرأى، علي بن املؤمن عبد هبا

 سـليم،  بـين  مـن  ثـم  عـيالن،  قـيس  من أنه فأخربه وقبيلته، امسه عن فسأله باألمر،
 إن: "قـال  حـني  وسـلم،  عليـه  ا صلى نيب،ال به بشر الذي هذا:  تومرت ابن فقال
قــيس؟ أي مـن : فقيـل ، "قــيس مـن  برجـل ، الزمـان  آخــر   الـدين،  هـذا  ينصـر  ا 
 املـؤمن  عبد مولد وكان ، بلقائه وسر املؤمن بعبد فاستبشر. )٤("سليم بين من: "فقال

                                                             



 


 


  












 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 لـوا نز، )٤(كـومرة  مـن  قبيـل  ،)٣(عائـذ  وهـو  ،)٢(تلمسـان  أعمـال  من ،)١(تاجرة مدينة  
  .)٥(ومائة مثانني سنة اإلقليم بذلك
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 وصل أن إىل طريقه   املنكر عن والنهي باملعروف لألمر مالزماً املهدي يزل ومل
 املنكـرات  مـن  فيهـا  فـرأى  تاشـفني،  بـن  يوسـف  املسـلمني  أمـري  مملكة دار مراكش إىل

 باعــه،أت فكثــر املنكـر،  عــن وهنيـه  بــاملعروف أمــره   فـزاد  طريقــه،   عاينـه  ممــا أكثـر 
 أمـري  أخـت  رأى إذ طريقه،   األيام بعض   هو فبينما فيه، الناس ظنون وحسنت
 وكانـت  مسفرات، وهن كثرية، عدة احلسان اجلواري من ومعها موكبها،   املسلمني

 النسـاء  رأى فحـني  الرجـال،  ويتلـثم  وجـوههن،  عـن  نسـاؤهم  يسـفر  امللثمني عادة هذه
 فسـقطت  دواهبـن،  وأصحابه هو وضرب هنوجوه بسرت وأمرهن عليهن، أنكر كذلك
، )١(يوسـف  بـن  علـي  املسـلمني  أمـري  إىل أمـره  فرفـع  دابتـها،  عـن  املسلمني أمري أخت

 وأمر املسلمني، أمري فبكى وخيوفه، يعظه فأخذ ، ليناظروه الفقهاء وأحضر فأحضره،
  .فعله الذي   أدلته لقوة له يقوم من فيهم يكن فلم الفقهاء، يناظره أن

 أمـري  يـا : فقال ،)٢(وهيب بن مالك له يقال وزرائه بعض املسلمني أمري ندع وكان
 إثـارة  يريـد  وإمنـا  املنكـر،  عـن  والنـهي  بـاملعروف  األمـر  يريـد  ال وا هـذا  إن املسلمني،

 مل إن: فقـال  ذلك، يفعل فلم. دمه وقلدني فاقتله النواحي، بعض على والغلبة فتنة،
 فمنعه حبسه، فأراد. تالفيه ميكن ال شراً أثار الوإ السجن،   وخلده فاحبسه، تقتله

                                                                                                                                                      


 





 

 







 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 فسـار  ،)١(مـراكش  من خراجهبإ فأمر عثمان، بن بيان يسمى امللثمني أكابر من رجل
 هرغـة  قبيلـة  فيـه  الـذي  بالسـوس  التحـق  حتـى  فيه، فسار باجلبل، وحلق أغمات، إىل

  .)٢(حوله واجتمعوا فأتوه، عشرة، أربع سنة املصامدة من وغريهم
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 وجعـل  يديـه،  بـني  أعياهنم وحضر عليه، فوفدوا النواحي، تلك أهل به وتسامع
 حـدث  ومـا  منـها،  غـري  ومـا  اإلسالم، شرائع هلم ويذكر ا، بأيام ويذكرهم يعظهم،

 بـل  الباطـل،  التبـاعهم  الـدول  هـذه  مـن  دولـة  طاعـة  جيـب  ال وأنـه  والفساد، الظلم من
 هرغــة وتابعتــه ســنة، حنــو ذلــك علــى فأقــام فيــه، هــم عمــا ومــنعهم قتــاهلم، الواجــب
 بشـر  وسـلم،  عليـه  ا صـلى  الـنيب  أن وأعلمهـم  ،)١(املوحـدين  أتباعه ومسى قبيلته،
 فقـام  ،)٢(األقصى املغرب منه خيرج الذي مكانه وأن عدالً، األرض ميأل الذي باملهدي
 املهـدي،  فأنـت  فيـك  إال هـذا  يوجد ال فقالوا املؤمن، عبد أحدهم، رجال عشرة إليه

  .)٣(ذلك على فبايعوه
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 فلمـا  إليـه،  وسـريهم  أصـحابه  مـن  جيشاً فجهز املسلمني، أمري إىل خربه فانتهى
 علـيكم  وأخـاف  ، يريـدونين  هـؤالء  إن: ألصـحابه  قال فيه هو الذي )١(اجلبل من قربوا
 توفيان ابن له فقال. أنتم لتسلموا البالد هذه غري إىل بنفسي أخرج أن فالرأي منهم،
 تنصـرون،  السـماء  مـن  بـل  ال،: فقـال  السماء؟ من شيئاً افخت هل: هرغة مشايخ من
 أبشروا: املهدي فقال قبيلته، مجيع ووافقه. األرض   من كل فليأتنا: توفيان ابن فقال

 مــن فنزلــوا. أرضــهم وترثــون دولتــهم، تستأصـلون  قليــل وبعــد الشــرذمة، هبــذه بالنصـر 
   ظنـهم  وقـوي  ، هبمأسـال  وأخـذوا  فهزمـوهم،  املسلمني، أمري جيش ولقوا اجلبل،
  .)٢(هلم ذكر كما ظفروا حيث املهدي، صدق

ــت ــواج إليــه وأقبل ــل، أف ــيت احللــل مــن القبائ ــه، ال ــاً، شــرقاً حول ــايعوه وغرب ، وب
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 وأتـاه ، إلـيهم  واطمـأن  علـيهم،  فأقبـل  القبائـل،  أقـوى  مـن  وهي هنتانة، قبيلة وأطاعته
 ،)١(واسـتوطنه  ملل تني جبل إىل فتوجه إليهم، وطلبوه بطاعتهم، ملل تني أهل رسل
 مـع  بعضـهم  األدب طريـق  هلم وهنج العقيدة،   وكتاباً التوحيد،   كتاباً هلم وألف
 قتـال  علـى  حيرضـهم  وهـو  الثمن، القليل الثياب، من القصري على واالقتصار بعض،
  .)٢(أظهرهم بني من األشرار وإخراج عدوهم،
 معـه  ممـن  ومجع فيه يصلي انفك املدينة، خارج مسجداً له وبنى ملل بتني وأقام
 وحصــانة اجلبــل، أهــل كثــرة رأى فلمــا اآلخــرة، العشــاء بعــد البلــد ويــدخل عنــده،
 عـدة  ذلـك  ففعلـوا  سـالح،  بغـري  حيضـروا  أن فـأمرهم  عنـه،  يرجعـوا  أن خاف املدينة،
ــك   فقتلــوهم غــارون وهــم علــيهم فخرجــوا يقتلــوهم، أن أصــحابه أمــر ثــم أيــام،  ذل

 عـدة  فكان األموال، وهنب احلريم وسبى وأكثر، فيها فقتل ةاملدين دخل ثم املسجد،
 املدينـة  علـى  وبنـى  أصـحابه،  بـني  واألرض املسـاكن  وقسـم ، ألفاً عشر مخسة القتلى
  .)٣(عال جبل رأس على وقلعة سوراً،
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 جبـل  فـال  صـعب،  إليـه  والطريق وزروع، وأشجار، جارية، أهنار ملل تني جبل و 
 شـقراً  أوالدهـم  مـن  كـثري  فـرأى  نظـر،  ملـل  تـني  أهـل  خـاف  ملـا  إنه: وقيل ،)١(منه أحصن
 املماليـك  مـن  كـثرية  عـدة  املسـلمني  ألمـري  وكـان  السـمرة،  اآلبـاء  على يغلب والذي زرقاً،
 مـرة،  عـام  كـل    اجلبـل  يصـعدون  وكـانوا  الشـقرة،  ألـواهنم  علـى  ويغلب والروم، الفرنج

 بيـوت  يسـكنون  فكـانوا  طان،السـل  جهـة  مـن  هلـم  املقررة األموال من فيه هلم ما ويأخذون
 مســر أراكــم مــايل: ســأهلم أوالدهــم املهــدي رأى فلمــا منــها، أصــحاهبا وخيرجــون أهلــه،
 فقـبح  املسـلمني،  أمـري  مماليـك  مـع  خـربهم  فـأخربوه  زرقـاً؟  شـقراً،  أوالدكـم  وأرى األلوان،
ــى الصــرب ــذا، عل ــيهم، وأزرى ه ــر وعظــم عل ــدهم، األم ــالوا عن ــه فق ــة فكيــف: ل    احليل

 وتفرقـوا  املعتـاد،  الوقـت    عندكم حضروا إذا: فقال قوة؟ هبم لنا وليس منهم، اخلالص
 يـرام  ال فإنـه  جـبلكم،  واحفظـوا  فيقتلـه،  نزيلـه  إىل مـنكم  رجل كل فليقم مساكنهم،  
 املهـدي،  هلـم  قـرر  مـا  علـى  فقتلـوهم  العبيـد،  أولئـك  حضـر  حتى فصربوا. عليه يقدر وال
 مـا  وسـدوا  اجلبـل،    فـامتنعوا  املسـلمني،  أمـري  من نفوسهم على خافوا ذلك فعلوا فلما
  .)٢(بذلك املهدي نفس فقويت إليهم، يسلك طريق من فيه

ــم ــيهم أرســل املســلمني أمــري إن ث ــاً، جيشــاً إل ــل،   فحصــروهم قوي  وضــيقوا اجلب
 اخلبــز صــار حتــى األقــوات، املهــدي أصـحاب  عنــد فقلــت املــرية، عنــهم ومنعــوا علـيهم، 
 واحـد  كـل  قـوت  فكان يكفيهم، ما احلساء من يوم كل هلم يطبخ وكان عندهم، معدوماً
 اليــوم، ذلــك بــه قنــع عليهــا علــق فمــا وخيرجهــا، احلســاء ذلــك   يــده يغمــس أن منــهم
 بـذلك  اخلـرب  فبلـغ  املسلمني، أمري مع احلال إصالح وأرادوا ل،لم تني أهل أعيان فاجتمع
 البلـه،  يظهـر  ،)٣(الونشريشـي  ا عبـد  أبـو  لـه  يقـال  إنسـان  معه وكان، تومرت بن املهدي
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 ومـع  معتـوه،  كأنـه  وهـو  صـدره،  على جيري وبزاقه والعلم، القرآن من بشيء املعرفة وعدم
  .يظهر سوف الرجل هذا   سراً  إن: ويقول ، ويكرمه يقربه، فاملهدي هذا

 ذلك أحد يعلم ال حبيث السر   والعلم بالقرآن االشتغال يلزم الونشريشي وكان
 لصـالة  يومـاً  خـرج  ، اجلبـل  أهـل  مـن  املهدي وخاف عشرة تسع سنة كان فلما منه،

 ال أنـه  فـأظهر  الـريح،  طيـب  الثيـاب،  حسـن  إنساناً حمرابه جانب إىل فرأى الصبح،
 أمـرك  إن: املهـدي  لـه  فقـال ! الونشريشـي  ا عبد أبو أنا: فقال هذا؟ من: وقال يعرفه،
 هـذا  إن: فقـال  فحضـروا،  النـاس    نـادى  صـالته  مـن  فـرغ  فلمـا  صـلى،  ثـم ! لعجب
 فقـال  عرفـوه،  النـهار  أضـاء  فلما. أمره وحققوا فانظروه،، الونشريشي أنه يزعم الرجل
 قلــيب، فغســل الســماء، مــن ملــك الليلــة أتــاني إنــين: قــال قصــتك؟ مــا: املهــدي لــه

 حبضــرة املهــدي فبكــى. واألحاديــث العلــوم مــن وغــريه واملوطــأ، القــرآن، ا وعلمــين
  .افعل: فقال منتحنك، حنن: له قال ثم الناس،

 مـن  وغـريه  املوطأ، وكذلك سئل، موضع أي من حسنة قراءة القرآن يقرأ وابتدأ
  .)١(واستعظموه ذلك، من الناس فعجب واألصول، الفقه كتب
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 النـار،  أهـل  مـن  اجلنـة  أهـل  بـه  أعرف نوراً أعطاني قد تعاىل ا إن: هلم قال ثم
 إىل مالئكـة  تعـاىل  ا أنـزل  وقـد  اجلنـة،  أهـل  وترتكـوا  النـار،  أهـل  تقتلوا أن وآمركم
  .بصدقي يشهدون الفالني املكان   اليت البئر

 رأسـها،  عند املهدي وصلى، البئر تلك إىل، يبكون وهم معه والناس، املهدي فسار
: هبـا  مـن  فقـال  وكيـت،  كيـت  زعـم  قـد  الونشريشـي  ا عبد أبا إن ا، مالئكة يا: وقال
: املهـدي  قال البئر، من ذلك قيل فلما بذلك، يشهدون رجاالً فيها وضع قد وكان! صدق
 أو جناسـة،  فيها يقع لئال تطم أن واملصلحة املالئكة، إليها نزل قد مقدسة مطهرة هذه إن
 باحلضـور  اجلبل أهل   نادى ثم ،)١(طمها ما والرتاب احلجارة من فيها فألقوا جيوز، ال ما
 خيــاف الــذي الرجــل إىل يعمــد الونشريشــي فكــان تمييــز،لل فحضــروا املكــان، ذلــك إىل

 ال ومـن  الغر، الشاب وإىل مقتوالً، اجلبل من فيلقى النار، أهل من هذا: فيقول ناحيته،
 فلما. ألفاً سبعني القتلى عدة فكان ميينه، على فيرتك اجلنة، أهل من هذا: فيقول خيشى،
  .أمره واستقام وأصحابه نفسه على أمن ذلك من فرغ

 منـهم  ومسعـت  التمييـز،    يـذكرون  املغاربـة  فضالء من مجاعة مسعت هكذا
 أحضـر  اجلبـل،  أهـل    والفسـاد  الشـر  أهـل  كثـرة  رأى ملـا  تـومرت  ابـن  إن: يقول من

 بـاملعروف  بـاألمر  إال يقـوى  وال ديـن،  لكـم  يصـح  ال إنكـم : هلـم  وقـال  القبائل، شيوخ
 أهـل  مـن  عنـدكم  مـا  كـل  عن وافاحبث بينكم، من املفسد وإخراج املنكر، عن والنهي
 إيل وارفعوهـا  أمسـاءهم  فـاكتبوا  وإال انتـهوا،  فـإن  ذلـك،  عـن  فاهنوهم والفساد، الشر
 بـذلك  أمـرهم  ثـم  قبيلـة،  كـل  مـن  أمساءهم له وكتبوا ذلك، ففعلوا. أمرهم   ألنظر
 عنده، فأثبتها األمساء من تكرر ما منها فأخذه املكتوبات مجع ثم وثالثة، ثانية، مرة
 املعـروف  الونشريشـي  إىل ودفعهـا  كتبـها،  الـيت  األمسـاء  ورفع، قاطبة الناس مجع ثم

 ومـن  الشـمال،  جهـة    املفسـدين  أولئـك  وجيعـل  القبائل، يعرض أن وأمره، بالبشري
                                                                                                                                                      


 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

، الونشريشـي  مشـال  علـى  مـن  يكتـف  أن وأمر ذلك، ففعل اليمني، جهة   عداهم
 يقتلـــوا أن قبيلـــة كـــل أمـــرو قتلـــهم، وجـــب قـــد أشـــقياء هـــؤالء إن: وقـــال فكتفــوا، 
  .)١(التمييز يوم فكان آخرهم عن فقتلوا أشقياءهم،
 ، صــادقة نيــات علــى البــاقني أصــحابه رأى التمييــز، مــن تــومرت ابــن فــرغ وملــا
 مجع وهبا أغمات، جبال إىل وسريهم جيشاً منهم فجهز طاعته، على متفقة وقلوب
 ا عبـد  أبـو  أمريهـم  وكـان  تـومرت،  ابـن  أصـحاب  فـاهنزم  فقـاتلوهم،  املـرابطني،  من

 وسكن أصحابه، أكرب من وهو اهلنتاتي، عمر وجرح كثري، منهم وقتل الونشريشي،
 ميلـك  حتـى  ميـوت  وال ميـت،  مل إنه أما: الونشريشي فقال! مات: فقالوا ونبضه، حسه
 ابن إىل منهزمني وعادوا به، فافتتنوا إليه، قوته وعادت عينيه، فتح ساعة فبعد. البالد
  .)٢(صربهم على وشكرهم فوعظهم، ت،تومر

 عســكراً رأوا فــإذا املســلمني، بــالد أطــراف   الســرايا يرســل بعــدها يــزل مل ثــم
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 أيـت  يسـمون  فـاألوىل  مراتـب،  أصـحابه  رتـب  قـد  املهـدي  وكـان . فـأمنوا  باجلبل تعلقوا
 وهم، وغريمها، اهلنتاتي حفص أبو ثم املؤمن، عبد وأوهلم عشرة، أهل يعين عشرة
 مخسـني،  أيـت : والثانيـة  متابعته، إىل والسابقون، عنده الثقة وأهل، ابهأصح أشرف
: والثالثة القبائل، رؤساء من مجاعة وهم الطبقة، تلك دون وهم مخسني، أهل يعين
ــت ــين ســبعني، أي ــيت دون وهــم ســبعني، أهــل يع ــها، ال ــة ومســي قبل  أصــحابه عام

 أصـحابه  يعنـى  فإمنـا  رهمأخبـا    املوحـدون  ذكـر  فـإذا  موحـدين،  طاعته   والداخلني
  .)١(بعده املؤمن عبد وأصحاب
 كثيفـاً  جيشاً املهدي فجهز وعشرين، أربع سنة إىل يعلو تومرت ابن أمر يزل ومل
 عبــد معهــم روسـي ، الونشريشــي علـيهم  وجعــل رجالـة،  أكثــرهم ألفـاً،  أربعــني يبلغـون 
 املسـلمني  ريأمـ  وهبـا  عليهـا،  وضـيقوا  فحصـروها،  مـراكش  إىل وسـاروا  فنزلوا املؤمن،
 متـويل  إىل املسـلمني  أمري فأرسل يوماً، عشرين عليها احلصار فبقي يوسف، بن علي

 قــارب فلمــا وسـار،  كــثرياً جيشـاً  فجمــع اجليـوش،  ومعــه حيضـر  أن يــأمره سجلماسـة 
 واشـتد  فـاقتتلوا،  منـها،  أقبـل  الـيت  اجلهـة  غـري  من مراكش أهل خرج املهدي عسكر
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 إىل فـاجتمعوا  أمريهـم،  الونشريشـي  فقتـل  هـدي، امل أصـحاب    القتل وكثر القتال،
  .عليهم أمرياً وجعلوه املؤمن عبد

 الظهــر اخلــوف، صــالة املــؤمن عبــد وصـلى  النــهار، عامــة بينــهم القتــال يـزل  ومل
 كثــرة املصــامدة رأى فلمــا ذلـك،  قبــل بــاملغرب تصـل  ومل قائمــة، واحلــرب والعصـر، 
 عنـدهم  يسـمى  والبسـتان  هنـاك،  بريك بستان إىل ظهورهم أسندوا وقوهتم، املرابطني،
 واحـدة  جهـة  مـن  يقـاتلون  وصـاروا  الـبحرية،  وعـام  البحرية، وقعة قيل فلهذا البحرية،

 دفنـه  الونشريشـي  قتـل  وحـني  أكثـرهم،  املصامدة من قتل وقد، الليل أدركهم أن إىل
 اوملــ ،)١(املالئكــة رفعتــه: فقــالوا القتلــى،   يــروه فلــم، املصــامدة فطلبــه املــؤمن، عبــد
  .)٢(اجلبل إىل القتلى من سلم ومن املؤمن عبد سار الليل جنهم

  

 
 اهلزميـة  خـرب  بلغـه  فلما شديداً، مرضاً مرض مراكش حصار إىل اجليش رسي ملا
 األمـر  أحـد،  مـات  مـا : فقـال  سـامل،  هـو : فقيل املؤمن، عبد عن وسأل مرضه، اشتد
 إليـه،  األمـر  وتسـليم  وتقدميـه،  باتباعـه،  أصـحابه  ووصى. لبالدا يفتح الذي وهو قائم،
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  .)١(املؤمنني أمري ولقبه له، واالنقياد
 ومخسـني  مخسـاً : وقيـل  سـنة،  ومخسـني  إحـدى  عمـره  وكـان  املهدي، مات ثم
 يتـألف  هبـا  وأقـام  ملـل،  تـني  إىل املـؤمن  عبـد  وعـاد  سـنة،  عشـرين  واليته ومدة سنة،

 إىل اهلزاهـز،    ثابتـاً ، احلـروب    مقداماً جواداً نوكا الناس، إىل وحيسن القلوب،
 ميشي وجعل كثري، جيش   وسار فتجهز ومخسمائة، وعشرين مثان سنة دخلت أن
 وسـائر  وفتحهـا  فقهـرهم،  وقاتلوه، أهلها، فمانعه ،)٢(تادلة إىل وصل أن إىل اجلبل مع

  .)٣(اجلبل صنهاجة هوأطاعت عليه، امتنع ما يفتح اجلبال   ومشى تليها اليت البالد
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ــد املســلمني أمــري وكــان ــه عهــده ويل جعــل ق ــات، ســري، ابن  أمــري فأحضــر فم
 ويل جعلـه  عنـده  حضـر  فلمـا  عليهـا،  أمرياً وكان األندلس، من تاشفني ابنه املسلمني
 عبـد  قبالة الصحراء   ميشي وصار جيشاً، معه وجعل ،)١(وثالثني إحدى سنة عهده
  .اجلبال   املؤمن

 مشـرف،  عـال  جبـل  وهـو  النـواظر،    املـؤمن  عبـد  كـان  وثالثني ثنتنيا سنة و 
 يكــن ومل ويتطــاردون، يرتامــون قــوم الطــائفتني مــن خيــرج وكــان الوطــأة،   وتاشــفني
  .)٢(النواظر عام ويسمى لقاء، بينهما
 انتـهى  حتى الشعراء،   اجلبل، مع املؤمن، عبد توجه وثالثني ثالث سنة و 

ــل إىل ــني صــلبة، أرض   لفنــز كرناطــة، جب    قبالتــه، تاشــفني ونــزل شــجر، ب
 ال كـثرية  أيامـاً  األمطـار  فتوالـت  شاتياً، الفصل وكان فيها، نبات ال أرض   الوطأة،
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 قـوائم  فيهـا  تسـوخ  الوحـل،  كـثرية  وأصـحابه  تاشفني فيها اليت األرض فصارت تقلع،
 فأوقـدوا  عنـهم،  الطـرق  وتقطعت فيها، املشي عن الرجل ويعجز صدورها، إىل اخليل

  .)١(حال وسوء وبرداً جوعاً وهلكوا ، سروجهم وقرابيس رماحهم،
 بشـيء،  يبـالون  ال اجلبـل،    صـلبة  خشنة أرض   وأصحابه املؤمن عبد وكان
 أعمـال  مـن  )٢(وجرة إىل جيشاً املؤمن عبد رسي الوقت ذلك و  إليهم، متصلة واملرية

 خربهم فبلغ مخسني، أيت من وهو و،رق بن حممد ا عبد أبو ومقدمهم تلمسان،
 فالتقوا امللثمني، من جيش   فخرج تلمسان، متويل فانوا، بن حييى بن حممد إىل

 وكثري حييى بن حممد وقتل املؤمن، عبد جيش فهزمهم اخلمر، خبندق يعرف مبوضع
 إىل جيشــه جبميــع املــؤمن عبــد فتوجــه ،)٣(ورجعــوا معهــم مــا وغنمــوا أصــحابه، مــن

  .مدة عندهم وأقام قبيلة، بعد قبيلة اعوهفأط غمارة،
 املـؤمن  عبـد  يـزل  فلـم  الصـحاري،    حياذيـه  وتاشـفني  اجلبـال،    ميشي برح وما
 مبـراكش  يوسـف  بـن  علـي  املسـلمني  أمـري  فتـو   ،)٤(وثالثـني  مخـس  سـنة  إىل كذلك
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ــك ــؤمن عبــد طمــع فقــوي تاشــفني، ابنــه بعــده ومل  ينــزل مل أنــه إال الــبالد،   امل
  .الصحراء
   خيامـه  وضـرب  فنازهلا، تلمسان، إىل املؤمن عبد توجه وثالثني مثان سنة و 
 مناوشـة،  بينـهم  وكـان  البلـد،  مـن  اآلخـر  اجلانـب  علـى  تاشـفني  ونـزل  بأعالهـا،  جبل
 ووجـه  تاجرة، جبل إىل عنها املؤمن عبد فرحل وثالثني، تسع سنة إىل كذلك فبقوا
 فيهـا،  وجيشه هو وحصل بغتة، هامجهاف وهران، مدينة إىل اهلنتاتي عمر مع جيشاً
 علـى  وهران، بظاهر تاشفني ونزل عمر، منها فخرج إليها، فسار تاشفني بذلك فسمع
 ليلة وهي منه، وعشرين سبع ليلة فجاءت وثالثني، تسع سنة رمضان شهر   البحر،
 فيهـا  جيتمع ثنية وبأعالها البحر، على مطلة ربوة وهران وبظاهر املغرب، أهل يعظمها

 أصـحابه  مـن  يسـري  نفـر    تاشـفني  إليـه  فسـار  عنـدهم،  معظـم  موضع وهو املتعبدون،
 مــع املوضـع  ذلـك  حبضـور  التــربك وقصـد  معـه،  الـذين  النفــر إال بـه  يعلـم  مل متخفيـاً، 
 جبميـع  لوقتـه  فسار اهلنتاتي، حييى بن عمر إىل اخلرب فبلغ الصاحلني، اجلماعة أولئك
 نفسه على تاشفني خاف فلما الربوة، وملكوا ،به وأحاطوا املتعبد، ذلك إىل عسكره

 علـى  عـال  جـرف  مـن  فسـقط  البحـر،  جهـة  إىل عليـه  ومحل فرسه ركب يأخذوه أن
  .)١(معه كان من كل وقتل خشبة، على جثته ورفعت فهلك، احلجارة

 كـل  مـن  فيه كبري بستان فيه وله رابية، على هناك حصناً قصد تاشفني إن وقيل
 ذلــك إىل ســرية رســي املــؤمن، عبــد عســكر مقــدم هلنتــاتي،ا عمــر أن فــاتفق الثمــار،
 بابـه    النـار  فـألقوا  فيـه،  تاشـفني  أن يعلمـوا  ومل فيـه،  مـن  بضعف يعلمهم احلصن،
 إىل احلصـن  داخـل  مـن  الفـرس  فوثب فرسه، فركب اهلرب، تاشفني فأراد فاحرتق،
ــأرادوا فــاعرتف، تاشــفني، فأخــذ النــار،   فســقط الســور، خــارج  عبــد إىل محلــه ف
 معـه،  من كل وقتل، )٢(فصلب اندقت، قد كانت رقبته ألن احلال   فمات املؤمن،
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  .)١(يوسف بن علي بن إسحاق أخوه بعده وملك. مجاعة هلم يعد ومل عسكره وتفرق
 جبميـع  يومـه    تـاجرة  من فجاء باخلرب، املؤمن عبد إىل عمر أرسل تاشفني قتل وملا
 عبـد  وصـل  فلمـا  وهـران،  مبدينة بعضهم واحتمى املسلمني، أمري عسكر وتفرق عسكره،
 مـدينتان  ومهـا  تلمسـان،  إىل سـار  ثـم . )٢(حيصـى  ال مـا  فيهـا  وقتل بالسيف، دخلها املؤمن
 وهي ،)٤(أقادير واألخرى املسلمني، عسكر وهبا ،)٣(تاهرت إحدامها فرس، شوط بينهما
  .)٥(للقتال أهلها وتأهب أبواهبا، وغلقت أقادير، فامتنعت قديم، بناء
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 مدينـة  إىل بعسـكره  منـها  فهـرب  الصـحراوية،  بـن  حييـى  فيها فكان تاهرت، وأما
 باخلضـوع  أهلـها  ولقيـه  العسـكر،  منـها  فـر  ملـا  فدخلـها  إليهـا،  املؤمن عبد وجاء فاس،

 أمرهـا،  ورتـب  عسـكره،  ودخلـها  أكثـرهم،  وقتـل  ذلـك،  منهم يقبل فلم واالستكانة،
 أربعـني  سنة فاس مدينة إىل وسار حيصرها، جيشاً أقادير على وجعل ،)١( عنها ورحل
 الصـحراوية،  بـن  حييـى  وفيهـا  أشـهر،  تسـعة  وحصـرها  عليهـا،  مطـل  جبل على فنزل

 يـدخل  هنـر  إىل عمـد  املـؤمن  عبـد  مقـام  طـال  فلما تلمسان، من فروا الذين وعسكره
 حبـرية  وصـار  البلـد،  دخـول  مـن  فمنعـه  ذلـك،  وغـري  والرتاب باألخشاب فسكره البلد
 وكـل  البلـد،  سـور  فخرب واحدة دفعة املاء فجاء السكر، هدم ثم السفن، فيها تسري
 السور، خارج أهله فقاتله البلد، يدخل أن املؤمن عبد وأراد البلد، من النهر جياور ما

  .دخوله من قدره ما عليه فتعذر
 فاتفق ، أعماهلا مجيع وعلى عليها عامال انياجلي خيار بن ا عبد بفاس وكان

ــؤمن عبــد وكــاتبوا البلــد، أعيــان مــن عــةومجا هــو  فــاس، ألهــل األمــان طلــب   امل
 بــن  حييــى وهــرب عســكره، فدخلــها أبوهبــا، مــن  بابــاً لــه ففتحــوا إليــه، فأجــاهبم

 عبد ورتب طنجة، إىل وسار ومخسمائة، أربعني سنة آخر فتحها وكان الصحراوية،
 حـل  قتـال  وعدة سالحاً عنده ترك من: أهلها   فنودي وأمر فاس، مدينة أمر املؤمن
  .)٢(منهم فأخذه إليه، سالح من عندهم ما البلد   من كل فحمل دمه،
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ــك، مثــل بأهلــها ففعــل مكناســة، إىل رجــع ثــم  الفرســان مــن هبــا مــن وقتــل ذل
  . واألجناد
 وأبراج اانيق، ونصبوا أهلها، قاتلوا فإهنم تلمسان على كان الذي العسكر وأما
 حنـو  احلصار فدام عثمان، الفقيه أهلها على املقدم وكان ،بالدبابات وزحفوا اخلشب،
 املوحــدين وراســلوا منــهم مجاعــة اجتمــع البلــد أهــل علــى األمــر اشــتد فلمــا ســنة،

 إال أهلـه  يشـعر  فلـم  البلد، وأدخلوهم عثمان، الفقيه علم بغري املؤمن، عبد أصحاب
 ال ما األموال من وهنب واحلريم، الذرية وسبيت أهله، أكثر فقتل يأخذهم، والسيف
 عـدة  وكـان  األمثـان،  بـأوكس  بيع يقتل مل ومن قيمته، حتد ال ما اجلوهر ومن حيصى،
 منـها  وسـار ، تلمسـان  حصـر  الـذي  هـو  املـؤمن  عبد إن: وقيل قتيل، ألف مائة القتلى
  .أعلم وا ،)١(فاس إىل

أهلـها  إلـيهم  سـلمها  ثـم  مـدة،  فحصـروها  مكناسـة،  إىل سـرية  املـؤمن  عبد روسي 
  .)٢(هلم فوفوا األمانب

 مجاعـة  عنـده  وحضـر  ،)٤(ففتحهـا  )٣(سـال  مدينـة  إىل فـاس  من املؤمن عبد وسار
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 ســنة ذلـك  وكـان  ، األمــان بـذل  إىل فأجـاهبم  طاعتـه،    فــدخلوا سـبتة،  أعيـان  مـن 
  .)١(وأربعني إحدى
  

 
 مملكـة  كرسـي  وهي راكش،م إىل النواحي،سار وتلك فاس، من املؤمن عبد فرغ امل

 بـن  علـي  بـن  إسـحاق  حينئـذ  صـاحبها  وكـان  وأعظمهـا،  املـدن  أكـرب  مـن  وهـي  امللثمني،
 فضـرب  وأربعني، إحدى سنة عليها نزوله وكان فنازهلا، صيب، وهو تاشفني، بن يوسف
 وبنى جامعاً هبا وبنى ولعسكره، له مدينة عليه وبنى صغري، جبل على غربيها   خيامه
، أصـحابه  من املقاتلني وأحوال أهلها، أحوال ويرى املدينة، على منه يشرف ياًعال بناء له

 خيرجـون  املـرابطني  مـن  هبـا  مـن  فكـان  شـهراً،  عشـر  أحـد  عليها وأقام كثرياً، قتاالً وقاتلها
  .عندهم األقوات وتعذرت أهله، على اجلوع واشتد البلد، بظاهر يقاتلوهنم
 الطبـل  صـوت  مسعـتم  إذا: هلـم  وقـال  ،كميناً هلم وجعل يوماً، إليهم زحف ثم

ــس فــاخرجوا، ــأعلى هــو وجل ــيت املنظــرة ب ــال، يشــاهد بناهــا ال  عســكره، وتقــدم القت
 هلـم،  الـذي  الكمـني  إىل ليتبعـوهم  مـراكش  ألهـل  اهنزمـوا  إهنم ثم وصربوا، وقاتلوا،
 وصاحت سورها، أكثر فهدموا املؤمن، عبد مدينة إىل وصلوا أن إىل امللثمون فتبعهم
 حتـى  اصـربوا : هلـم  فقـال  الكمـني،  ليخرج الطبل بضرب ليأمر املؤمن بعبد مدةاملصا
 الكمـني  وخـرج  فضـرب  بالطبـل  أمـر  أهلـه  أكثر خرج فلما البلد،   طامع كل خيرج

 اهلزميـة  وعـادت  شـاءوا،  كيـف  فقتلوهم امللثمني إىل املنهزمون املصامدة ورجع عليهم،
  .سبحانه ا إال حيصيه ال ما األبواب زمحة   فمات امللثمني، على

 فاتفق سنة، لصغر يوسف بن علي بن إسحاق دولة يدبرون امللثمني شيوخ وكان
 مسـتأمناً  املـؤمن  عبـد  إىل خـرج  بكـر  أبـي  بن ا عبد له يقال مجلتهم من إنساناً أن

 ونصـب  الـبالء،  علـيهم  واشـتد  فـيهم،  الطمـع  فقوي وضعفهم، عوراهتم على وأطلعه
 باجلوع العامة من ومات دواهبم، وأكلوا أقواهتم، وفنيت ألبراج،وا املنجنيقات عليهم
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  .املوتى ريح من البلد فأننت إنسان، ألف مائة على يزيد ما
 إلـيهم  فجاءوا هبم، استنجدوا قد املرابطون كان الفرنج من جيش مبراكش وكان
ــ فأجــاهبم األمــان، يســألون املــؤمن عبــد راســلوا األمــر علــيهم طــال فلمــا جنــدة،  ه،إلي
 بالسـيف،  عسـاكره  فـدخلت  أغمـات،  بـاب  لـه  يقـال  البلـد  أبـواب  مـن  باباً له ففتحوا
 فـأخرجوا  املسـلمني،  أمـري  دار إىل ووصـلوا  ، وجدوا من وقتلوا عنوة، املدينة وملكوا
 يرتعـد  إسـحاق  وجعـل  فقتلـوا،  املـرابطني،  أمـراء  مـن  معـه  من ومجيع إسحاق األمري
 إىل وكان احلاج، بن سري األمري إليه فقام ويبكي، املؤمن لعبد ويدعو البقاء،   رغبة
 الرجـال،  صـرب  اصرب وأمك؟ أبيك على تبكي: وقال وجهه،   فبزق، مكتوفاً جانبه
 حتـى  فضـربوه  باخلشـب  إليـه  املوحـدون  فقـام . بـدين  يدين وال ا خياف ال رجل فهذا

 ســنه، صـغر  علـى  إسـحاق،  وقـدم  بالشـجاعة،  املعـروفني  الشـجعان  مـن  وكـان  قتلـوه، 
 دولتــهم، انقرضــت وبــه املــرابطني ملــوك وآخــر وأربعــني، اثنــتني ســنة عنقــه فضــربت
  .وإسحاق وتاشفني وعلي يوسف: أربعة منهم وويل سنة، سبعني ملكهم مدة وكانت
 عبـد  قتـل  وملـا . ملكـه  واسـتقر  واسـتوطنها  هبـا،  أقـام  مراكش املؤمن عبد فتح وملا
 بعـد  كـان  فلمـا  أهلـها،  مـن  كـثري  تفـى اخ القتـل  فـيهم  فـأكثر  مراكش أهل من املؤمن
 املصـامدة  أصـحابه  فـأراد  فخرجـوا،  أهلـها،  مـن  بقـي  مـن  بأمان فنودي أمر أيام سبعة
 وأمـر  فرتكـوا،  بـه،  ننتفـع  مـن  األسـواق  وأهـل  صـناع،  هـؤالء : وقـال  فمـنعهم،  قتلهم،
 فأحسـن  وزخرفـه  كـبرياً،  جامعاً بالقصر وبنى، فأخرجوهم البلد، من القتلى بإخراج
  .)١(تاشفني بن يوسف املسلمني أمري بناه الذي اجلامع هبدم وأمر عمله،

 احلالة على بسجنه وارتكب عباد، بن باملعتمد فعله   تاشفني بن يوسف أساء ولقد

                                                             


 


 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 عليــه األخــذ   أربـى  مــن عقابـه    عليــه ا ســلط جـرم  فــال ،)١(مركـب  أقــبح املـذكورة 
 ثـم  هلـا،  فـأف  الـدنيا،  سـنة  وهذه ملكه، يزول ال الذي امللك، الدائم احلي فتبارك وزاد،
  .وآله مبحمد نلقاه يوم أيامنا خري وجيعل باحلسنى، أعمالنا خيتم أن ا نسأل أف،

  
 
 دكالــة، إىل امللــثمني مــن املــرابطني بعـض  ســار ومخســمائة وأربعــني ثــالث سـنة   
 إلـيهم،  يلتفت ال املؤمن وعبد مراكش، عمالأ على يغريون وصاروا قبائلها، إليه فاجتمع
 احنشـروا  بـذلك  دكالـة  مسعـت  فلمـا  وأربعـني،  أربـع  سـنة  إلـيهم  سار منهم ذلك كثر فلما
 موصـوفني  وكـانوا  فـارس،  ألـف  وعشـرين  راجـل  ألـف  مـائيت    البحـر  ساحل إىل كلهم

  .بالشجاعة
 فيـه  ذيالـ  املوضـع  وكـان  احلصر، عن خيرج ما اجليوش من املؤمن عبد مع وكان

 سلكه، إذا املؤمن عبد على ليخرجوا كمناء فيه فكمنوا واحلزونة، احلجر كثري دكالة
 ما عليهم فاحنل الكمناء، فيها اليت اجلهة غري من قصدهم أنه له احلسن االتفاق فمن

ــارقوا قــدروه، ــك وف  أكثــرهم، فقتــل البحــر، فــدخلوا الســيف، فأخــذهم املوضــع، ذل
 احلسـناء  اجلارية فبيعت وذراريهم، نساؤهم وسبيت هلم،وأموا وأغنامهم إبلهم وغنمت
 وخافـه  ملكـه،  وثبـت  منصـوراً،  مظفـراً  مـراكش  إىل املـؤمن  عبد وعاد يسرية، بدراهم
  .)٣(بالطاعة له وأذعنوا املغرب، مجيع   الناس
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 جالفرن ملوك من ملك وخرج ومخسمائة، عشرة أربع سنة يعين السنة، هذه  
 مـن  بـالقرب  وهـي  كتنـدة،  إىل انتـهى  حتـى  فسـار ، )٢(ردمـري  ابـن  لـه  يقال باألندلس،
 علـي  املسـلمني  أمري وكان، أهلها على قوضي فحصرها، األندلس، شرق   مرسية،

 املتطوعــة، واألجنــاد املســلمني مــن كــثري جــيش ومعــه بقرطبــة، حينئــذ يوســف بــنا
ــالتقوا ردمــري، ابــن إىل رهمفســي ــوا ف ــال، أشــد واقتتل  هزميــة أردمــري ابــن وهــزمهم القت

 قاضـي  ،)٣(الفـراء  بن ا عبد أبو قتل فيمن وكان املسلمني،   القتل وكثر منكرة،
  .)٤(القضاء   العادلني الدنيا   والزهاد العاملني، العلماء من وكان املرية،
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 املسلمني، على واستطال باألندلس، الفرجني ردمري ابن شأن عظم نةالس هذه  
 وصل حتى وخاضها، اإلسالم، بالد   وجاس الفرنج، من كثرية عساكر   فخرج
 عظـيم  جـيش    املسـلمون  فـاجتمع  والقتل، والسيب النهب وأكثر قرطبة، قريب إىل
 حصـن    منـهم  فتحصـن  طاقـة،  هبـم  لـه  يكـن  فلـم  وقصدوه، الكثرة،   احلد زائد
 القتـل  وكثـر  املسـلمون،  فـاهنزم  ليال، وكبسهم، فحصروه، )١(أرنيسول امسه له منيع
  .)٢(بالده إىل وعاد فيهم،
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 صــاحب )١(الفرجنــي والســليطني هــود بــن بــا املستنصــر اصــطلح الســنة هــذه  
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ــالد مــن لــةطليط ــالد غــزو أدمــن قــد الســليطني وكــان. ســنني عشــر مــدة األنــدلس ب  ب
 فرأى الفرنج، وكثرة جنوده لقلة مقاومته عن املستنصر ضعف حتى وقتاله، املستنصر

 بينـهم،  الرسـل  فرتددت للمعاودة، ويعتدون وجنوده، هو فيها يسرتيح مدة يصاحله أن
 وهو األندلس، من روطة حصن يطنيالسل إىل املستنصر يسلم أن على الصلح فاستقر
 الفــرنج  منــه  وتســلم  واصــطلحوا  القاعــدة فاســتقرت  وأعظمهــا،  احلصــون  أمنــع  مــن

  .)١(أحد قبله يفعلها مل فعلة املستنصر وفعل احلصن،
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 وكان، دلساألن شرق من أفراغة مدينة الفرجني ردمري ابن حصر السنة هذه و 
 عمـرو  بـن  الـزبري  فجهـز  قرطبـة،  مبدينـة  يوسـف  بـن  علي بن تاشفني بن يوسف األمري

  .أفراغة إىل كثرية مرية معه روسي فارس ألفا ومعه قرطبة وايل اللمتوني
 األنـدلس  شـرق  مـن  وبلنسـية  مرسـية  أمـري  املشهور، األمري غانية، بن حييى وكان

 وكـان  فـارس،  مائـة  مخـس    فتجهـز  ف،يوسـ  بـن  علـي  املسلمني ألمري أمرها ووايل
 ومحلوا فاجتمعوا فارس، مائيت   فتجهز الردة، مدينة صاحب عياض بن ا عبد
 غانيـة  وابـن  أمامـه  املـرية  الـزبري  وجعـل  أفراغـة،  مدينة على أشرفوا حتى وساروا املرية
  .معه من مجيع وكذلك بطال شجاعاً وكان غانية، أمام عياض وابن املرية، أمام

ــانو ــارس، ألــف عشــر اثــين   ردمــري ابــن ك ــع فــاحتقر ف  مــن الواصــلني مجي
 إلـيكم،  املسـلمون  أرسلها اليت اهلدية هذه وخذوا اخرجوا: ألصحابه فقال املسلمني،
 علـيهم  محـل  املسـلمني  من قربوا فلما. جيشه من كبرية قطعة ونفذ العجب، وأدركه
 وجـاء  القتـال،  الـتحم و فـيهم،  وقتـل  بعـض،  على بعضهم ورد وكسرهم، عياض ابن
 غانيـة  ابـن  فحمـل  وشـجاعتهم،  بكثـرهتم  مـدلني  مجيعهـا  وعسـاكره  بنفسه ردمري ابن
 الفـرنج،    القتـل  فكثـر  القتـال  وعظـم  بينـهم  األمر واستحر صدورهم   عياض وابن
 الفـرنج،  خيـام  إىل وكـبريهم،  صـغريهم  وأنثـاهم،  ذكرهم أفراغة أهل احلال   وخرج
 مجيـع  فحمـل  بالنهب، النساء واشتغل املخيم،   وجدوا من بقتل الرجال فاشتغل

  .ذلك وغري وسالح وآالت وعدد قوت من املدينة إىل املخيم   ما
 ابـن  فـاهنزم  عسـكره    الـزبري  إلـيهم  وصل إذ القتال   والفرنج املسلمون وبينما

 القليــل، إال منـهم  يسـلم  فلـم  عسـكره  مجيــع علـى  القتـل  واسـتوىل  هاربـاً  ووىل ردمـري 
 بعـد  مفجوعـاً  مـات  أصـحابه  مـن  قتـل  مـا  رأى فلما سرقسطة، مبدينة ردمري ابن وحلق
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ــاً عشــرين  حلــرب جتــرداً وأكثــرهم بأســاً، الفــرنج ملــوك أشــد وكــان اهلزميــة، مــن يوم
 تسـريت  هـال : لـه  وقيـل  وطاء، بغري طارقته على ينام كان صرباً، وأعظمهم املسلمني،

 يعاشــر أن ينبغــي احملــارب الرجــل: قــالف ســبيت؟ الالتــي املســلمني أكــابر بنــات مــن
  .)١(شره املسلمني وكفى منه ا وأراح النساء، ال الرجال
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 علـى  تزيد واليته وكانت الغرب، صاحب يوسف بن علي بن تاشفني تو  وفيها

 ذكرنـا  وقد املؤمن، عبد وقوي امللثمني، أمر وضعف أخوه، بعده وويل ،)١(سنني أربع
  .ومخسمائة عشرة أربع سنة ذلك

  
 
 
 ، وأشــبونة ومــاردة، وباجــة، شــنرتين، مدينــة ا، لعنــهم الفــرنج، ملــك وفيهــا

 فطمـع  فـاختلفوا، ، للمسـلمني  وكانـت  األنـدلس،  بـالد  مـن  هلـا  ااورة املعاقل وسائر
 اإلسـالمية  الـبالد  سائر ملك وتيقن معها متكن قوة هبا وقوي دنامل هذه وأخذ العدو،
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  .)١(نذكره ما وكان ظنه ا فخيب باألندلس،
  
 
 
 مـن  فيهـا  مـا  فملكـوا  األنـدلس،  جزيرة إىل جيشاً املؤمن عبد رسي السنة هذه  
 مجاعـة  إليـه  جـاء  مـراكش  حياصـر  كـان  ملا املؤمن عبد أن ذلك وسبب. سالماإل بالد
 مكتـوب  ومعهم ،)٢(محدين بن حممد بن أمحد جعفر أبو منهم األندلس أعيان من
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ــيت الــبالد أهــل بيعــة يتضــمن ــؤمن لعبــد فيهــا هــم ال  أصــحابه زمــرة   ودخــوهلم امل
 وطيـب  عليـه،  وشـكرهم  منـهم،  ذلـك  املـؤمن  عبـد  فقبـل  ألمـره،  وإقامتهم املوحدين،
 روعمـ  معهـم،  رهوسـي  كثيفـاً  جيشـاً  فجهـز ، الفـرنج  علـى  النصرة منه وطلبوا قلوهبم،

 مدينـــــة وقصــــدوا  األنــــدلس،  إىل األســــطول  فســــار ، البحــــر    رهوســــي  أســــطوالً 
 وملكوهـا  وحبـراً  بـراً  فحصـروها  امللـثمني،  من جيش وهبا هنرها،   إشبيلية،وصعدوا

 وكـان  الـبالد،  علـى  العساكر واستولت فسكنوا الناس منوأ مجاعة فيها وقتل عنوة،
     .)١(هبا من املؤمن لعبد
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، األنــدلس مــن املريــة مدينــة الفــرنج حصــر األوىل، مجــادى   الســنة، هــذه  
 أيضـاً  وملكـوا  ،)١(والنهب هبا القتل وأكثروا عنوة، فملكوها وحبراً، براً عليها وضيقوا
 منهم، ذلك بعد املسلمون استعادها ثم ،)٢(باألندلس وكلها ان،جي ووالية بياسة مدينة
  .تعاىل ا شاء إن نذكره ما على

  

 
 
ــك الســنة هــذه   ــدلسباأل الفــرنج مل  مجيــع معهــا وملكــوا طرطوشــة، مدينــة ن
 إال شـــيء اجلهـــات تلـــك   للمســـلمني يبـــق ومل وأفراغـــة، الردة وحصـــون قالعهـــا
  .)٣(اآلن إىل بأيديهم وبقي بينهم، املسلمني الختالف مجيعه على الفرنج واستوىل
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 وهو وأعماهلا، طليطلة ملك وهو األذوفونش، وهو السليطني، سار ةالسن هذه  
ــوع اجلاللقــة، ملــوك مــن ــرنج، مــن ن ــة، مدينــة إىل فــارس ألــف أربعــني   الف  قرطب

 فجهز مراكش،   وهو املؤمن عبد إىل اخلرب فبلغ وغالء، ضعف   وهي فحصرها،
 فلمـا  قرطبـة،  إىل همونفـذ  يرمـوز  بـن  حييـى  كرياءز أبا مقدمهم وجعل كثرياً، عسكراً
 بأهــل االجتمــاع وأرادوا الوطــاء   الســليطني عســكر يلقــوا أن يقــدروا مل منــها قربــوا
 املتشـعبة،  واملضـايق  الـوعرة  اجلبـال  فسـلكوا  القتال، بعد العاقبة خلطر ليمنعوها قرطبة
 فوصـلوا  السـهل،    أيـام  أربعـة  مسـافة    الـوعر    يومـاً  وعشرين مخسة حنو فساروا
  .قرطبة عن رحل أمرهم وحتحق السليطني رآهم فلما قرطبة، على مطل لجب إىل

 أبطـال  مـن  وهـو  غلبـون،  ابـن  القائـد  ولـد  من السائب الغمر أبو القائد فيها وكان
 وقال يرموز، ابن إىل وصعد لوقته منها خرج الفرنج رحل فلما وأمرائها األندلس أهل
 رأوا الغـد  مـن  أصـبحوا  فلمـا  فيهـا،  واوبـات  ففعلـوا،  البلـد؛  وادخلـوا  عـاجال  انزلوا :له

 أبـو  هلـم  فقـال  املـؤمن،  عبـد  عسكر فيه كان الذي اجلبل رأس على السليطني عسكر
 فـإن  لكـم،  طالباً إال أقلع ما السليطني أن علمت ألني عليكم خفته الذي هذا: الغمر
 كممـن  مراده لنال هناك حلقكم ولو سهلة، طريقاً اجلبل إىل فيه كان الذي املوضع من
 قرطبـة،    طمـع  لـه  يبـق  مل أنـه  علـم  فاتوه قد أهنم السليطني رأى فلما قرطبة، ومن
  .)١(أعلم وا أشهر، ثالثة لقرطبة حصره وكان بالده، إىل عائداً فرحل
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 إىل فــارس، ألــف عشــرين حنــو ،كثيفــاً جيشــاً املــؤمن عبــد رســي الســنة هــذه  
 فكـن  نسـاءهم،  معهـم  روسـي  ،)١(اتيتاهلن حييى أبي بن عمر حفص أبي مع األندلس
 منـهن  قـرب  ومتـى  اخلـدم،  غـري  معهـن  لـيس  السـود،  الـربانس  علـيهن  مفردات يسرن
  .بالسياط ضرب رجل

 وعسـكره،  عمر فحصرها املرابطون، مجع وهبا غرناطة إىل ساروا اخلليج قطعوا فلما
 جبماعتـه،  وأعماهلـا،  آش مدينة صاحب ،)٢(ملحان بن أمحد إليه فجاء عليها، وضيقوا
 صـاحب ، )٤(مـردنيش  بـن ا صـهر  )٣(مهشـك  ابـن  إبـراهيم  وأتـاهم  معـه،  وصاروا ووحدوا،

                                                                                                                                                      





 


 









 








  

 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

املسـارعة  علـى  وحرضـوه  جيشـه،  فكثـر  معـه،  أيضـاً  وصاروا ووحدوا، وأصحابه، ان،جي 
  .يتجهز أن قبل باحلصار ليبغته األندلس، شرق بالد ملك، مردينش ابن إىل

 مـن ، برشلونة ملك إىل فأرسل نفسه، على خاف ذلك مردنيش ابن مسع فلما
   الفرجنـي  إليـه  فسـار  إليه، الوصول على ويستحثه ويستنجده، خيربه، الفرنج، بالد
 وبني وبينها بلقوارة، محة إىل فوصلوا املؤمن، عبد عسكر وسار فارس، آالف عشرة

 وحصـر  فرجـع  الفرنج، صولوب فسمعوا ة،لمرح مردنيش ابن مقر هي اليت مرسية،
 األقـوات،  وعـدمت  بالعسـكر،  الغـالء  فاشتد شهور، عدة، للفرنج وهي املرية، مدينة
  .)١(هبا فأقاموا إشبيلية إىل وعادوا عنها فرحلوا
  

 
 
 الشـرط  وكـان  عهـده،  بواليـة  حممـد  لولـده  بالبيعـة  املؤمن عبد أمر السنة هذه  
 فلمـا  املـؤمن؛  عبـد  بعد األمر عمر يلي أن يتهنتا عمر وبني املؤمن عبد بني والقاعدة
 أمـراء  فأحضـر  إلـيهم،  امللـك  ينقـل  أن أحب أوالده وكثر امللك من املؤمن عبد متكن
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 علـيهم  ووضـع  إلـيهم،  وأحسـن  ووصـلهم  إليـه  هموغري وعبدي عبةزو هالل من العرب
 مـن  عهـد  ويل لنـا  جنعـل  أن نريـد : لـه  ويقولـوا  املـؤمن،  عبد من ليطلبوا هلم يقول من
 لعلـو  يتهنتـا  لعمـر  إكرامـاً  جيبـهم  فلـم  ذلـك،  ففعلـوا  بعـدك،  إليـه  الناس يرجع ولدك
 لـك ذ عمـر  علـم  فلمـا  عمـر؛  حفـص  ألبـي  األمـر  إن: هلـم  وقـال ، املوحدين   منزلته
 بويـع  فحينئـذ  نفسـه،  خلـع  إىل وأجـاب  املـؤمن  عبـد  عنـد  فحضـر  نفسـه،  على خاف
 فأخرج مجيعها، فيها له وخطب بذلك، بالده مجيع إىل وكتب العهد، بوالية حملمد
  .)١(كثرياً شيئاً اليوم ذلك   األموال من املؤمن عبد

 
 حممد أبا ولده فاستعمل البالد، على أوالده املؤمن بدع استعمل السنة هذه  
 وأعماهلـا،  فـاس  علـى  عليـاً  احلسـن  أبـا  ابنـه  واسـتعمل  وأعماهلا؛ جباية على ا عبد

 سـعيد  أبـا  ابنـه  ووىل وأعماهلـا،  تلمسـان  مدينـة  علـى  عمـر  حفـص  أبـا  ابنه واستعمل
  .)٢(غريهم وكذلك ومالقة؛ اخلضراء واجلزيرة سبتة

 الدبال على استعمل قد كان أنه وذلك، عجيباً طريقاً استعماهلم   سلك ولقد
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 عليه عذرتَي وكان، تومرت بن حممد املهدي أصحاب من املشهورين املوحدين شيوخ
ــركهم أوالدهــم، فأخــذ يعــزهلم، أن ــا مهــروا فلمــا العلــوم،   يشــتغلون عنــده وت  فيه

 أنـا  مـا  علـى  بكـم  أسـتعني  نديع تكونوا أن أريد إني: آلبائهم قال هبم قتدىي وصاروا
ــك إىل فأجــابوا فقهــاء؛ علمــاء ألهنــم األعمــال   دكــموالأ ويكــون بصــدده،  وهــم ذل
: هلـم  فقـال  عليه، تمدعي ممن بعضهم عليهم وضع ثم أوالدهم فوىل مسرورون، فرحون
: فقـال  هـو؟  ومـا  فقـالوا . واألدب احلـزم  فيـه  فـارقتم  فعلتمـوه؛  قـد  عظيماً أمراً أرى إني
 العلـم  مـن  فـيهم  مـا  مع شيء منها هلم ليس املؤمنني أمري وأوالد األعمال   دكمأوال

 صدق فعلموا عنده؛ منزلتكم فتسقط هذا   ينظر أن أخاف وأني السياسة، وحسن
. أوالدك السادة البالد على تستعمل أن حنب: وقالوا املؤمن عبد عند فحضروا القائل،
  .)١(بسؤاهلم ذلك فعل حتى به يزالوا فلم أفعل؛ ال فقال

  
 
 
 املــؤمن عبـد  أصـحاب  وملــك باألنـدلس،  امللـثمني  دولــة انقرضـت  السـنة  هـذه   
  .الفرنج من املرية

 اخلضراء زيرةاجل على علي سعيد أبا ابنه استعمل ملا املؤمن عبد أن ذلك وسبب
 بـــدر بــن  ميمـــون وكاتبــه  داراً، واختــذها  مالقـــة، إىل البحــر  ســعيد  أبـــو عــرب  ومالقــة 

 منـه  ذلك سعيد أبو فقبل غرناطة، إليه ويسلم يوحد أن غرناطة، صاحب اللمتوني،
 وأكرمــه، ســعيد، أبــو فتلقــاه وولــده، بأهلــه مالقــة إىل ميمــون فســار غرناطــة، وتســلم
 هلـم  يبـق  ومل )٢(امللـثمني  دولـة  وانقرضت املؤمن عبد يهعل فأقبل مراكش، إىل ووجهه
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  .)١()غانية بن محو(مع ميورقة جزيرة إال
 بأيـدي  وهـي  املريـة،  مدينـة  إىل وسار اجليوش مجع غرناطة سعيد أبو ملك فلما
 وافــاه نازهلــا فلمــا ومخســمائة، وأربعــني اثنــتني ســنة املســلمني مــن أخــذوها الفــرنج،
 وجـاء  وحبـراً،  بـراً  املريـة  فحصـروا  املسـلمني،  مـن  كثري خلق وفيه سبتة من األسطول
 وبنـى  عليهـا،  املشـرف  اجلبـل  علـى  عسـكره  ونزل فيها فحصرهم حصنها، إىل الفرنج
 املدينـة  فصـارت  خنـدقاً،  عليه وعمل البحر، إىل املذكور اجلبل على سوراً سعيد أبو

 ينجـدمها  مـن  ميكـن  وال واخلنـدق،  السـور  هبذا حمصورين الفرنج فيه الذي واحلصن
 و  بالسـليطني،  واملعـروف  باألندلس، الفرنج ملك األذفونش فجمع إليهما، يصل أن
 آالف سـتة    مـردنيش  بـن  سعد بن حممد ومعه الفرنج، من فارس ألف عشر اثين
 فلــم عنــها، املســلمني ودفــع املريــة مدينــة إىل الوصــول ورامــوا املســلمني، مــن فــارس
 بـل ق عـوده    السـليطني  فمات خائبني، مردنيش نواب السليطني فرجع ذلك، يطيقوا
  .طليطلة إىل يصل أن

 علــى األقــوات وقلــت املــرية، فضــاقت أشــهر، ثالثــة املريــة علــى احلصــار ومتــادى
 وتســلم، وأمنــهم إليــه ســعيد أبــو فأجــاهبم احلصــن، ليســلموا األمــان فطلبــوا الفـرنج، 
  .)٢(سنني عشر املرية كهممل فكان بالدهم إىل عائدين البحر   الفرنج ورحل احلصن،
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 علـى  وهـو  طـارق،  جبـل  إىل املغـرب،  صـاحب  املـؤمن،  عبـد  سار السنة هذه  
 هبا وأقام، حصينة مدينة عليه وبنى إليه، ااز فعرب األندلس، يلي مما اخلليج ساحل
  .)١(مراكش إىل وعاد شهور، عدة
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 إىل ، املـؤمن  لعبـد  وهـي  األنـدلس،  بـالد  مـن  غرناطـة  أهل أرسل السنة هذه  
 البلـد؛  إليـه  ليسـلموا  إلـيهم  فاسـتدعوه  مـردنيش  ابن صهر مهشك بنا إبراهيم األمري
 قتـل  علـى  حيرضـه  وممن طاعته،  و املؤمن، عبد أصحاب من وصار د،وح قد وكان
ــن ــارق. مــردنيش اب ــد طاعــة فف ــاد املــؤمن عب ــن موافقــة إىل وع  فــامتنعوا. مــردنيش اب

 فجمــع مالقــة، مبدينــة وهــو املــؤمن عبــد بــن عثمــان ســعيد أبــا اخلــرب فبلــغ ،)١(حبصــنها
 فعلــم أصـحاهبم،  مــن فيهـا  مــن لنصـرة  غرناطـة  إىل وتوجــه عنـده  كــان الـذي  اجلـيش 
 األنـدلس،  بشـرق  الـبالد  ملـك  مـردنيش،  ابـن  فاسـتنجد  ،مهشـك  نب إبراهيم بذلك
 فـاجتمعوا  معه، جندهم الذين الفرنج ومن أصحابه أجناد من فارس ألفي إليه فأرسل

 أبـي  وصـول  قبـل  املـؤمن  عبـد  عسـكر  من بغرناطة ومن هم فالتقوا غرناطة، بضواحي
 واقتتلوا سعيد، أبو وقدم املؤمن، عبد عسكر فاهنزم بينهم القتال فاشتد إليهم، سعيد
 املشـهورين،  والفرسـان  األعيان من طائفة معه وثبت أصحابه، من كثري فاهنزم أيضاً،
  .)٢(مبالقة وحلق سعيد أبو حينئذ واهنزم آخرهم عن قتلوا ىحت األجالد، والرجالة
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 ابنـه  احلـال    إلـيهم  رفسـي  سال، مدينة إىل سار قد وكان اخلرب، املؤمن عبد ومسع
 فجـدوا  املوحـدين،  شـيوخ  مـن  مجاعـة  فـيهم  مقاتـل،  ألـف  عشرين   يوسف يعقوب أبا

 مهشـك،  ابـن  لـيعني  غرناطـة  إىل وجيشـه  بنفسـه  فسـار  مـردنيش  ابـن  ذلـك  فبلـغ  املسري،
 العسـكر  ونزل بظاهرها، الشريعة   مردنيش ابن فنزل كثري، مجع بغرناطة منهم فاجتمع
 ابـن  ونـزل  احلمـراء،  القلعـة  بظـاهر  ،فـارس  ألفـا  وهـم  أوالً مهشـك  ابن به أمد كان الذي

 مـن  قريـب  جبـل  إىل املـؤمن  عبـد  عسكر ووصل معه، مبن احلمراء القلعة بباطن مهشك
 الـذي  العسـكر  واتـ فبي فـارس،  أالف أربعة سرية سريوا ثم أياماً سفحه   فأقاموا غرناطة،
  .آخرهم عن فقتلوهم يركبون، حلقوا فما جهاهتم، من وقاتلوهم، احلمراء القلعة بظاهر

 وابـن  مـردنيش  ابن فعلم غرناطة، بضواحي فنزلوا جبملته، املؤمن عبد عسكر وأقبل
 واســتوىل بــبالدهم، وحلقــوا الثانيــة، الليلــة   ففــروا هبــم، هلــم طاقــة ال أهنــم مهشــك
 إىل سـال  مدينـة  مـن  املـؤمن  عبـد  وعـاد  املـذكورة،  السـنة  بـاقي    غرناطـة  علـى  املوحدون
  .)١(مراكش
  
 
 
 علـي،  بـن  املـؤمن  عبـد  تو  ،)٢(اآلخرة مجادى من العشرين   السنة، هذه  
 سـال،  إىل مـراكش  مـن  سـار  قـد  وكـان  واألنـدلس،  وإفريقيـة،  املغرب، بالد صاحب
  .ومات هبا فمرض

                                                                                                                                                      
  

 
  

  





 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ابين جربت قد: هلم وقال أصحابه، من املوحدين شيوخ مجع املوت حضره وملا
 هبـا،  أوىل وهـو  يوسـف،  ابـين  لـه  يصـلح  وإمنـا  األمـر،  هلـذا  يصـلح  أره ملـ ف حممـداً، 
 املؤمن، عبد موت اووكتم ،)١(املؤمنني بأمري ودعي وبايعوه هبا، ووصاهم هلا، فقدموه
مراكش إىل وصل أن إىل مريض أنه بصورة حمفة   سال من ملوح.  

 حاله مثل على أخيه مع فبقي ألبيه، حاجباً املدة تلك   حفص أبو ابنه وكان
 إىل أبيـه  مقعـد  يقعد مل ويوسف بكذا، أمر املؤمنني أمري: للناس فيقول خيرج أبيه مع
 مـوت  أظهـر  ثـم  لـه،  األمـور  قواعـد  واسـتقرت  البالد، مجيع   له املبايعة كملت أن
 حازمـاً،  عـاقال،  وكـان  ،وشـهوراً  سنة وثالثني ثالثاً واليته فكانت ،)٢(املؤمن عبد أبيه

ــرأي، ســديد ــذل كــثري لألمــور، السياســة حســن ال ــه إال لألمــوال، الب  كــثري كــان أن
  .)٣(الصغري الذنب على املسلمني لدماء السفك

 رؤي ومـن  بالصـالة،  بـالده  سـائر    النـاس  ويلزم ويقويه، الدين أمر يعظم وكان
 وعلـى  الفـروع،    مالـك  مـذهب  علـى  النـاس  ومجـع ، قتـل  صلم غري الصالة وقت
 العلـم  أهـل  جملسـه  علـى  الغالـب  وكـان  األصـول،    )٤(األشـعري  احلسن أبي مذهب
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  .)١(وهلم معهم والكالم، إليهم املرجع والدين،
  

 
 
 والفـرنج،  هـو  قاتف قد األندلس، شرق ملك مردنيش، بن سعد بن حممد كان
 املـؤمن،  عبـد  وفـاة  بعد سيما ال أمره، فاستفحل بعده، وابنه املؤمن عبد على وامتنع
 عمـر  أخيـه  مع الكثرية العساكر املؤمن عبد بن يوسف إليه جهز السنة هذه كان فلما
 وأخــافوا بــالده، مــن مــدينتني وأخــذوا ، وخربوهــا بــالده فجاســوا املــؤمن، عبــد بــنا

  .)٢(األموال وجيبون فيها يتنقلون مدة ببالده واوأقام جنوده، عساكر
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 بشـرق  البالد صاحب ،)١(مردنيش بن سعد بن حممد األمري  تو السنة هذه  

 األمـري  موته عدب يقصدوا أن أوالده ووصى وغريمها، وبلنسية مرسية: وهي األندلس،
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ــبالد وتســلموا واألنــدلس، املغــرب صــاحب املــؤمن، عبــد بــن يعقــوب يوســف أبــا  ال
 مائـة    األنـدلس  إىل اجتاز قد وكان يعقوب، قصدوا مات فلما طاعته،   وتدخلوا

 وســره هبــم، فـرح  يوســف )أبـو ( رآهــم فحـني  مــردنيش، ابـن  مــوت قبـل  مقاتــل ألـف 
 ووصـلهم  أمـرهم،  وعظـم  وأكـرمهم،  ،)١(همأختـ  وتـزوج  بالدهـم  وتسـلم  عليـه،  قدومهم
  .)٢(معه وأقاموا اجلزيلة، لواباألم

  

 
 
 إشبيلية من وسار عساكره املؤمن عبد بن يوسف يعقوب أبو مجع السنة هذه  
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 طليطلـة  مـن  بـالقرب  وهي ،)١( ةوبذ مدينة على ونزل الفرنج، بالد فقصد الغزو، إىل
 مجـع    طليطلـة  ملـك  األذفونش ابن على الفرنج واجتمعت وحصرها، منها، شرقاً
  .املسلمني لقاء على يقدروا فلم كثري،

 مجـع    وهـم  عنـدهم،  األقـوات  وعدمت املسلمني، على اشتد الغالء أن فاتفق
  .   )٢(بيليةإش إىل فعادوا الفرنج، بالد مفارقة إىل فاضطروا كثري،

ــك   وهــو ومخســمائة، وســبعني إحــدى ســنة إىل هبــا يعقــوب أبــو وأقــام  جيهــز ذل
 فيها ظهر وغزوات وقائع عدة فيها وقت،فكان كل   الفرنج بالد غزو إىل ويسريها العساكر

 ويطلب الصفني بني يربز العرب من الفارس وصار ،يوصف ماال الشجاعة من العرب من
  .مراكش إىل يعقوب أبو عاد ثم ،)٣(أحد إليه يربز فال الفرنج، من املشهور الفارس مبارزة
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 وجــاز، األنــدلس بــالد إىل املـؤمن  عبــد بــن يوســف يعقـوب  أبــو ســار الســنة هـذه   
 والراجـل؛  الفـارس  حشـد و مجـع  فإنـه  املغـرب،  عسـاكر  مـن  عظـيم  مجـع    إليها البحر
 فأصابه شهراً، للفرنج، وهي، شنرتين مدينة فحصر البالد، غربي قصد اخلليج عرب فلما
  .)١(األندلس من إشبيلية مدينة إىل تابوت   ومحل األول، ربيع   منه فمات مرض هبا
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 ألحـد  بامللـك  وصـية  غـري  عـن  ومـات  وشهراً، سنة وعشرين اثنتني ملكه مدة وكانت
 يوسـف  أبـي  ولـده  متليـك  علـى  املـؤمن  عبد وأوالد املوحدين قواد رأي فاتفق ،)١(أوالده من
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 يكونـوا  لـئال  أبـوه  فيـه  مـات  الذي الوقت من فملكوه )١(املؤمن عبد بن يوسف بن يعقوب
 اجلهاد، راية وأقام قيام، أحسن ذلك   فقام العدو؛ من لقرهبم كلمتهم جيمع ملك بغري

 لــه فاســتقامت والعــام، اخلــاص   للحــدود مقيمــاً دينــاً وكــان. النــاس   الســرية وأحسـن 
 بالرجـال،  وشـحنها  األنـدلس  ثغـور  ورتـب  أقطارهـا،  سـعة  مـع  بأسـرها  إليـه  وانقـادت  الدولة
  .مراكش إىل وعاد أحواهلا وأصلح بالدها، سائر   املقاتلة ورتب

 النـاس،  مـع  أبيـه  طريـق  مـن  ألـني  قـه يطر وكان السرية، حسن يوسف أبوه وكان
 ومـالوا  النـاس  وأحبـه .  وخاصـته  خدمتـه  أهـل  وهـم  ويشـاورهم،  ويقرهبم العلماء حيب
 أبـوه  كـان  مـا  األمـوال  جبايـة    وسـلك  أبيـه،  علـى  امتنع ما البالد من وأطاعه إليه،

 يـزل  ومل أهلـها،  مـع  فعلـه  حبسـن  الـبالد  لـه  واسـتقامت  غـريه،  إىل يتعده ومل يأخذه،
  .)٢(تعاىل ا رمحه تو ، أن إىل كذلك
  

 
 

 أعيـان  مـن  وهـو  غانية بابن املعروف إسحاق بن علي خرج شعبان،   السنة هذه  
ــثمني ــذين املل ــوك كــانوا ال ــرة صــاحب حينئــذ وهــو املغــرب، مل ــة، جزي ــة إىل ميورق  جباي
ــ املــؤمن عبــد بــن يوســف بوفــاة مســع ملــا أنــه ذلــك وســبب فملكهـا،  فكــان أســطوله رعم 
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 مــن ورجالــه خيلــه وخرجــت جبايــة، ســاحل   فأرســى مجوعــه   وســار قطعــة عشـرين 
 جبايـة  مدينـة  فـدخل  راجـل،  آالف وأربعـة  امللـثمني  مـن  فـارس  مـائيت  حنو فكانوا الشواني
 جيشـاً  فيهـا  يـرتك  ومل مـراكش  إىل بأيـام  ذلك قبل عنها سار واليها أن اتفق ألنه قتال بغري
 نفســه حيــدث أنــه حســاهبم   يكــن ومل امللــثم فجــاء منــه، حيفظهــا عــدو لعــدم ممانعــاً وال

 مجعـه  فكثـر  معـه  وصـاروا  محـاد  بـني  الدولـة  بقايا من مجاعة ووافقه هبا فأرسى بذلك،
 ثلثمائـة  املوحـدين  مـن  ومعـه  طريقـه  مـن  فعـاد  جبايـة  وايل خـربه  فسمع نفسه، وقويت هبم

 هبـم  فسـمع  فـارس،  ألـف  حنـو  هـات اجل تلك   الذين والقبائل العرب من فجمع فارس،
 فانضـاف  سـاعة  وتواقفـوا  فارس، ألف قدر معه صار وقد إليهم فخرج منه، وبقرهبم امللثم
 معـه  ومـن  جبايـة  وايل حينئـذ  فـاهنزم  امللـثم،  إىل جباية وايل مع كانت اليت اجلموع مجيع
 أعمـال  إىل وخـرج  جيشـه  فجمع جباية إىل امللثم وعاد مراكش، إىل وساروا املوحدين من
 املوحـدين  مـن  جـيش  جـاء  أن إىل فحصـرها  )١(اهلـوى  قسنطينة إال مجيعهم فأطاعه جباية
 وعبـد  حييى هبا وكان والبحر الرب   ومخسمائة ومثانني إحدى سنة صفر   مراكش من
قسـنطينة  عـن  فرحـل  بأخيهما وحلقا هاربني منها فخرجا امللثم، إسحق بن علي اأخو ا 
   .إفريقية إىل وسار

 يوسـف  بـن  يعقـوب  إىل وصل جباية وايل أن مراكش من اجليش إرسال سبب انوك
 التـواني  عاقبـة  وخوفـه  عليهـا  امللـثمني  واسـتيالء  ببجايـة  جـرى  مـا  وعرفـه  املغـرب  صـاحب 
ــرب   العســاكر فجهــز ــق   البحــر   األســطول وجهــز فــارس ألــف عشــرين ال  كــثري خل

  .)٢(واستعادوها
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 يوسـف  بـن  يعقـوب  وإرسـال  جبايـة،  امللـثم  إسحق بن علي ملك مثانني سنة ذكرنا قد

 فلمـا  إفريقيـة،  إىل علـي  فسـار  واسـتعادهتا،  العسـاكر  املغـرب،  صـاحب  املؤمن، عبد بنا
 الـذين  الـرتك  إلـيهم  انضـاف و العـرب،  مـن  هنـاك  ومـن  )٢(احيور )١(سليم اجتمع إليها وصل
 مـن  أيضـاً  ودخـل  إليهـا،  وصوله ذكر تقدم وقد ،)٣(قراقوش مع مصر من دخلوا قد كانوا
 مجعهـم،  فكثـر  بوزابـة،  امسـه  الـدين،  صـالح  أخـي  ابن الدين لتقي مملوك مصر أتراك
 املوحـدين،  لدولة كاره وكلهم كثرياً، مبلغاً عدهتم بلغت اجتمعوا فلما، شوكتهم وقويت
 وانقـادوا ، القدميـة  والرياسة اململكة بيت من ألنه امللثم، إسحاق بن علي مجيعهم عواواتب

 إال وغربــاً شــرقاً مجيعهــا فملكوهــا إفريقيــة بــالد وقصــدوا املســلمني، بــأمري ولقبــوه إليــه،
ــإن واملهديــة، تــونس مــدينيت  وضــيق خــوف علــى وحفظومهــا هبمــا، أقــاموا املوحــدين ف
 والنـهب  الفتنـة  يريـد  ومـن  األرض، تلـك    مفسـد  كل لثمامل املفسد إىل وانضاف شدة،
  .األشجار وقطعوا م،راحل وهتكوا والقرى، واحلصون البالد فخربوا، والشر والفساد

 مبدينـة  وهـو  )٤(اهلنتـاتي  ا عبـد  بن الواحد عبد حينئذ إفريقية على الوايل وكان
 اللــثم وقصــد احلــال، يعلمــه مبــراكش وهــو يعقــوب املغــرب ملــك إىل فأرســل تــونس،
 هبـا،  وأحـاط  فنازهلـا  كـثرية،  قـرى  علـى  تشـتمل  تـونس،  بقـرب  وهـي  باشرا، جزيرة
 مــن فيهــا مــا مجيــع هنبــوا العســكر دخلــها فلمــا فأمنــهم، األمــان، منــه هاأهلــ فطلــب
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 إىل األيـدي  وامتـدت  ثيـاهبم،  أخذوا حتى الناس وسلبوا والغالت، والدواب األموال
ــة فقصــدوا هلكــى، وتركــوهم والصــبيان، النســاء ــونس، مدين ــا ت ــاء فأم  فكــانوا األقوي
 النـاس؛  ويسـألون  يسـتعطون  فكـانوا  الضـعفاء  وأمـا  بقـوهتم،  يقوم ما ويعملون خيدمون
 منـهم  املـوتى  فأحصـي  الوبـاء،  فـيهم  ووقـع  الربد فأهلكهم الشتاء، فصل عليهم ودخل
  .بالباقي؟ الظن فما واحد، موضع من هذا ألفاً، عشر اثنيت فكانوا
 الناصـر  لإلمـام  وخطـب  املـؤمن  عبـد  أوالد خطبـة  قطع إفريقية على امللثم وىلاست وملا
 سـنة    وقصـد . السـود  واألعـالم  اخللـع  يطلـب  إليـه  وأرسـل  ،)١(العباسي اخلليفة ا لدين
 املـؤمن  عبـد  ولـد  عساكر من املوحدين أهلها فأخرج فحصرها، قفصة مدينة ومثانني اثنتني

ــثم، إىل وســلموها ــب املل ــداً فيهــا فرت ــثمني مــن جن ــراك، املل  مــع بالرجــال وحصــنها واألت
  .البناء   حصانتها
 عسـاكره  مـن  اختـار  اخلـرب  وصـله  ملـا  فإنـه  املـؤمن  عبـد  بن يوسف بن يعقوب وأما
 وملـا  الـبالد،    القـوت  لقلـة  العسـكر  قلـة  وقصـد  املوحـدين،  مـن  فارس ألف عشرين
 ومخســمائة، مثــاننيو ثــالث ســنة صــفر   وســار واألذى، التخريــب مــن فيهــا جــرى
 علـي  إىل فسـاروا  أخيـه،  ابـن  مـع  فـارس  آالف ستة وأرسل تونس، مدينة إىل فوصل

 مـن  مجاعـة  املوحـدين  مـع  وكـان  فوافـوه، ، بقفصـة  وكـان  ليقـاتلوه،  امللثم إسحق بنا
   ذلك وكان مقدميهم، من مجاعة وقتل املوحدون، فاهنزم عليهم، فخامروا الرتك،
  .ننيومثا ثالث سنة األول ربيع

 خـرج  ثـم  ، السـنة  من رجب نصف إىل تونس مبدينة أقام اخلرب يعقوب بلغ فلما
 مـن  بـالقرب  فـالتقوا  إلـيهم،  فوصـل  واألتـراك،  امللـثم  يطلـب  العسـاكر  مـن  معـه  فـيمن 
 كـادوا  حتـى  القتـل  املوحـدون  فـأكثر  معـه،  ومـن  امللـثم  فاهنزم واقتتلوا، قابس، مدينة

 )٢(قابس إىل يومه من يعقوب ورجع الرب، صدوافق القليل إال منهم ينج فلم يفنوهنم،
 مدينــة إىل وتوجـه  مـراكش،  إىل ومحلـهم  وأوالده قراقـوش  أهـل  منـها  وأخـذ  ففتحهـا 
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 الـرتك  إليـه  فأرسل حوهلا، ما وخرب أشجارها، وقطع أشهر، ثالثة فحصرها )١(قفصة
 تـراك األ وخـرج  ذلـك،  إىل فأجـاهبم  البلـد،  وألهـل  ألنفسهم األمان يطلبون فيها الذين
 العــدو،   ونكايتــهم شــجاعتهم مــن رأى ملــا الثغــور إىل األتــراك روســي ســاملني، منــها
 مثـل  املدينـة  وتـرك  أسـواره،  وهـدم  امللـثمني،  مـن  فيـه  مـن  وقتـل  البلـد  يعقوب وتسلم
 وتقطــع أســوارها ختــرب إهنــا قــال فإنــه تــومرت، بــن املهــدي بــه أنــذر مــا وظهــر قريــة،

 عـاد  إفريقية واستقامت قفصة أمر من يعقوب فرغ فلما ؛)٢(ذلك تقدم وقد أشجارها،
  .)٣(ومخسمائة ومثانني أربع سنة إليها وصوله وكان مراكش، إىل

  

 
 
 بــالد  غــرب الفــرنج،  ملــوك مــن  وهــو ،)٦(الرنــك  ابــن ملــك  )٥(الســنة هــذه  
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، )١(عليهـا  واسـتوىل  باألنـدلس،  املسـلمني  مـدن  كبـار  مـن  وهي شلب دينةم، األندلس
ــذلك اخلــرب فوصــل ــؤمن، عبــد بــن يوســف بــن يعقــوب يوســف أبــي األمــري إىل ب  امل
 وعــرب األنــدلس، إىل وســار الكــثرية العســاكر   فتجهــز واألنــدلس، الغــرب صــاحب
 قتاالً هبا من وقاتل وحصرها، ونازهلا البحر،   عسكره من كثرية طائفة روسي ااز،
  .)٢(بالدهم إىل وعادوا البلد وسلموا فأمنهم األمان وسألوا ذلوا حتى شديداً،
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ففتحـوا  الفـرنج،  بـالد  إىل العـرب  مـن  مجـع  ومعهـم  املوحـدين  مـن  جيشاً روسي 
 فخـافهم  الفرنج،   وفتكوا سنة، بأربعني ذلك قبل ملكوها قد الفرنج كان مدن أربع
 أبـو  وعـاد  سـنني،  مخـس  فصـاحله ، الصـلح  يطلـب  وأرسل ج،الفرن من طليطلة ملك

ــذه مــن وامتنــع ،)١(مــراكش إىل يوســف  وال يرضــوها مل الفــرنج مــن طائفــة اهلدنــة ه
ــار أمكنــهم ــوا اخلــالف، إظه ــوقفني فبق ــت حتــى مت  ومخســمائة، تســعني ســنة دخل
  .تعاىل ا شاء إن هناك، خربهم وسنذكر. فتحركوا

  

 
 
 صـاحب  ، املـؤمن  عبـد  بـن  يعقـوب  يوسـف  أبـو  غزا شعبان،   السنة، هذه  
  . باألندلس الفرنج بالد واألندلس، املغرب بالد

 كتـب  طليطلـة،  مدينـة  ملكـه  ومقـر  هبـا،  الفـرنج  ملك ألفنش أن )٢(ذلك وسبب
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ــاً يعقــوب إىل ــ اللــهم بامســك: نســخته كتاب  أيهــا بعــد أمــا واألرض؛ الســموات اطرف
 أمـري  أنك ثاقب، وذكاء لب ذي وال الزب، عقل ذي كل على خيفى ال فإنه األمري،
 عليـه  هـم  مـا  عليـه  خيفـى  ال مـن  وأنـك  النصـرانية،  امللـة  أمـري  أنـا  كما احلنيفية، امللة

 الراحـات،  علـى  واشـتماهلم  الرعية، وإمهال والتواكل، التخاذل من األندلس رؤساء
ــا ــي اخلســف أســومهم وأن ــديار، وأخل ــذراري، وأســيب ال ــل ال ــالكهول، وأمث ــل ب  وأقت

 وأنـتم  القـدرة،  يـد  أمكنتـك  وقـد  نصـرهتم،  عـن  التخلـف    لـك  عـذر  وال الشباب،
 عنكم، ا خفف واآلن منكم، بواحد منا عشرة قتال عليكم فرض ا أن تعتقدون
 اآلن وحنـن  ،)١(مـنكم  بواحـد  امنـ  اثنني قتال عليكم فرض فقد ضعفاً، فيكم أن وعلم
  .امتناعاً تستطيعون وال دفاعاً، تقدرون وال منا، بواحد منكم عدداً نقاتل
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 ومتطل القتال، ربوة على وأشرفت االحتفال،   أخذت أنك عنك يل حكي ثم
ــاً نفســك ــؤخر رجــال تقــدم عــام، بعــد عام ــك أبطــأ اجلــنب أدري وال أخــرى، وت  أم ب
  .عليك أنزل مبا التكذيب

 الـتقحم  لـك  يسـوغ  مـا  لعلـك  للحـرب  سـبيال  جتـد  ال أنـك  عنـك  يل حكي ثم 
 بــالعهود تــوافيين أن ولــك عنــك، وأعتــذر الراحــة، فيــه مــا لــك أقــول أنــا فهــا فيهــا،

ــك وأجــوز والشــواني، املراكــب   عنــدك مــن جبملــة تتوجــه أن واألميــان واملواثيــق  إلي
 إليك، جاءت عظيمة غنيمةف لك كانت فإن عندك، األماكن أعز   وأبارزك جبمليت
 إمـارة  واسـتحققت  عليـك،  العليـا  يدي كانت يل كانت وإن يديك، بني مثلت وهدية
 غـريه،  رب ال مبنـه  السـعادة  ويوفق اإلرادة، يسهل وا الفئتني، على والتقدم امللتني،

  .)١(خريه إال خري وال
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م  ارجِـع : (اآلية هذه أعاله   كتب يعقوب وقرأه كتابه وصل فلما لَـيهِ م  إِ هن ي أْت نـ  فَلَ
ودن ج ا بِ لَ لَ ب ق  م ا  لَهـ بِهـ  م هن خْـرِج ن لَ ا  و هـن ةً  م لـَّ ذ م  أَ هـو  ونر اغ وأعـاده ، )١()٣٧ النمـل )(صـ 
  .)٢(األندلس إىل ااز وعرب املسلمني من العظيمة العساكر ومجع إليه،

 ومثانني ست سنة الفرنج اتلق ملا يعقوب أن األندلس إىل عبوره سبب كان: وقيل
 اآلن كـان  فلمـا ، ذكرنـاه  كمـا  الصـلح،  تـرض  مل الفـرنج  مـن  طائفـة  بقـي  وصـاحلهم، 
 وسـبوا  فقتلـوا  اإلسـالم،  بـالد  إىل وخرجـوا  الفرنج، من مجعاً الطائفة تلك مجعت
 العساكر، فجمع يعقوب، إىل ذلك فانتهى شديداً، عيثاً فيها وعاثوا وأسروا، وغنموا
ــدلس إىل اــاز وعــرب ــذلك، الفــرنج فســمعت، الفضــاء عنــه يضــيق جــيش   األن  ب

 لكثـرهتم،  بـالظفر  واثقـني  قتاله، على جمدين إليه وأقبلوا ودانيهم، قاصيهم فجمعت
 ،)٣(احلديـد  مبـرج  يعـرف  مبكـان  ريـاح،  قلعـة  عند قرطبة مشايل، شعبان تاسع فالتقوا،
 الفـرنج،  علـى  عـادت  ثـم  سـلمني، امل علـى  أوالً الـدائرة  فكانـت  شـديداً،  قتاالً فاقتتلوا

                                                             



 

 
 


  





 
 


 





 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــلَ( علــيهم املســلمون وانتصــر هزميــة أقــبح فــاهنزموا عجــةَ و مكَل ينــذ ــروا الَّ فَ ى كَ ــفْلَ الس 
ةُ مكَلو ه ي اللَّ ا ه ي ه الْعلْ اللَّ و زِيز ع يم ك٤٠ التوبة)ح.  

 عشـر  ثـة ثال وأسر ،)١(ألفاً وأربعني وستة ألف مائة الفرنج من قتل من عدد وكان
 ألفاً، وأربعون وثالثة ألف مائة اخليام فمن عظيماً، شيئاً منهم املسلمون وغنم ،)٢(ألفاً
 وكان. )٣(ألف مائة احلمري ومن ألف، مائة البغال ومن ألفاً، وأربعون ستة اخليل ومن

 محـل  ما وأحصى السالح؛ سوى له فهو شيئاً غنم من: عسكره   نادى قد يعقوب
  .)٤(ألفاً عشرين حنو املسلمني من وقتل لبس، ألف سبعني على يادةز فكان منه، إليه

 مـن  عنـها  وسـاروا  ريـاح،  قلعـة  أخـذوا  قد فرآهم يوسف، وبأ اتبعهم الفرنج اهنزم وملا

                                                             





 

















 
  





 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .)١(إشبيلية مدينة إىل حيفظوهنا،وعاد وجنداً والياً، فيها وجعل فملكها، واخلوف، الرعب
 أن وأقسـم  محـاراً،  وركـب  صـليبه،  ونكـس  رأسه، حلق اهنزم ملا فإنه ألفنش، وأما

 بذلك اخلرب وبلغ، عظيمة مجوعاً فجمع النصرانية، تنصر حتى بغال وال فرساً يركب ال
 فأتـاه  إكـراه،  غـري  من الناس يستنفر وغريها مراكش الغرب بالد إىل فأرسل يعقوب، إىل
ــة مـــن ــزقني املتطوعـ ــع واملرتـ ــيم، مجـ ــالتقوا عظـ ــع   فـ ــنة األول ربيـ ــتني سـ ــعني اثنـ  وتسـ

 والسـالح  األمـوال  مـن  معهـم  مـا  املسلمون وغنم قبيحة، هزمية الفرنج فاهنزم ومخسمائة،
ــدواب ــها فحصــرها، طليلطــة مدينــة إىل وتوجــه، وغريهــا وال  وقطــع شــديداً، قتــاالً وقاتل
 رجاهلا، فقتل حصون، عدة فيها وفتح البالد، من حوهلا ما على الغارة وشن أشجارها،
 أمـر  وعظـم  حينئـذ،  النصـرانية  فضـعفت  أسوارها، وهدم دورها، بوخر ، حرميها وسبى
  .)٢(هبا فأقام إشبيلية إىل يعقوب وعاد باألندلس، اإلسالم

 واجتمــع وذلـوا،  الفـرنج،  بـالد  إىل عنـها  سـار  وتسـعني  ثـالث  سـنة  دخلـت  فلمـا 
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 مريداً االمتناع على عازماً كان أن بعد إليه فأجاهبم الصلح، يطلبون وأرسلوا ملوكها،
 فعـل  أنـه  امليـورقي  امللـثم  إسـحق  بن علي خرب فأتاه منهم، يفرغ أن إىل اجلهاد ملالزمة
 سنني، مخس مدة وصاحلهم ،)١(عزمه فرتك الشنيعة، األفاعيل من نذكره ما يقيةبإفر
   .)٢(ومخسمائة وتسعني ثالث سنة آخر مراكش إىل وعاد

  

 
 وأقـام  ذكرنـا،  كمـا  األنـدلس،  إىل املغـرب،  حبصـا  يعقوب، يوسف أبو عرب ملا
 امللثم إسحق بن علي طمع فقوي إفريقية، عن أخباره انقطعت سنني، ثالث جماهداً

 الــبالد   جنــوده فانبــث إفريقيــة، قصــد فعــاود العــرب، مــع بالربيــة وكــان امليــورقي،
 من ليةخا وصارت وتغريت، البالد تلك آثار فمحيت فيها، الفساد وأكثروا فخربوها،
  .عروشها على خاوية، األنيس

 إذا أنــه  وأظهــر  باجلهــاد، يعقــوب  الشــتغال  وحماصــرهتا جبايــة  إىل املســري وأراد
 الفـرنج  فصـاحل  بـذلك،  يعقوب إىل اخلرب فوصل املغرب؛ إىل سار جباية على استوىل
 كمـا  ،)٣(الـبالد  مـن  وإخراجـه ، قصـده  على عازماً مراكش إىل وعاد ذكرناه، ما على
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  .ذكرناه وقد ومخسمائة ومثانني إحدى سنة فعل
  

 
 
 يوسـف  أبو تو  ،)١(األوىل مجادى وقيل اآلخر، ربيع عشر ثامن السنة، هذه  
 مبدينـة  واألنـدلس،  املغـرب  صـاحب  املـؤمن،  عبـد  نبـ  يوسـف  يعقوب أبي بن يعقوب
 ومساهـا  لسـال،  حماذيـة  مدينة بنى قد وكان مراكش، من إليها سار قد وكان سال،
 واليتـه  وكانت هبا؛ فتو  يشاهدها، إهليا فسار وأنزهها، البالد أحسن من ،)٢(املهدية
 يتظـاهر  وكـان  ،)٣(سـرية  وحسـن  وديـن،  للعـدو،  جهـاد  ذا وكـان  سـنة،  عشـرة  مخس
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 وكـان  أيامـه،    الظاهريـة  أمـر  فعظـم  ،)١(مالك مذهب عن وأعرض الظاهرية، مبذهب
، حـزم  بـن  حممـد  يبـ أ إىل منسـوبون  )٢( احلزميـة  هلـم  يقـال  كثري خلق منهم باملغرب
 آخـر    ثـم  وانتشـروا،  ظهروا أيامه ففي. باملالكية مغمورون أهنم إال الظاهرية، رئيس
 ا عبد أبو ابنه قام مات وملا، إليهم ومال البالد بعض على الشافعية استقضى أيامه
 وأطاعـه  لـه  امللـك  فاستقام ،)٣(حياته   عهده واله قد أبوه وكان بعده، بامللك مدحم

  .)٤(الفرنج من احتياطاً األندلس إىل رهموسي العرب من مجعاً وجهز الناس،
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