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�سل�سلة كتاب 
تعز الثقافية

�شل�شلة تعنى بن�شر اآفاق املعرفة

عا�شمة  تعز  اإعالن  مع  امل�شروع  هذا  ياأتي 
عامة  العربية  املكتبة  ويرفد   ، لليمن  ثقافية 
الكتب  اليمنية خا�شة مبختارات من  واملكتبة 
وللتعريف  مكتبتنا  اإليها  تفتقر  التي  املختلفة 
اإبداعية  وكتابات  درا�شات  من  الإبداع  بعامل 
العربي  القارئ  متناول  يف  لتكون  اليمن  يف 
العتمة  جدار  يف  لل�شوء  نافذة  اإنها   ، عمومًا 

وج�شر للتوا�شل اخلالق يف عامل املعرفة.

الإ�سراف ا لعام
اأ. �شوقي اأحمد هائل �شعيد

اللجنة الإ�سرافية
اأ. عبد الباري طاهر
اأ. حممد لطف غالب

اأ. عزالدين �شعيد الأ�شبحي

للتوا�سل

اجلمهورية اليمنية - تعز 
�ص.ب. 4535 
بريد اإلكرتوين:

yfcataiz@gmail.com 

�سكر خا�ص لل�سركاء

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة األولى 2014 ، تعز

رقم اإليداع: )666(

- ثمن الن�شخة يف اليمن 500 ريال ميني
-يف البلدان العربية 5 دولرات اأمريكية

روابي للطباعة ، �سنعاء 444418 1 967+

مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�سان
Human Rights Information

Training Center &
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إهداء

إىل روح والديت الغالية ..
إىل والدي وأوالدي ..
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شكر وتقدير
 

أتقدم بالشكر والتقدير وعظيم اإلمتنان لوالدي العزيز وأبنائي ملا قدموه يل من دعٍم 
على  املشرف  الليث  رضوان  أ.د.  الفاضل  وألستاذي  العلمي.  للبحث  ألتفرغ  وتنازالت 
الرسالة. وأتقدم بالشكر والتقدير لزميلي د. عبد السالم الربيدي الذي صحح الرسالة من 
الناحية اللغوية. وأتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي أ.د. حممود الشعيب. وأ. صربي سليم 
قسم  رئيس  رايشموت  ستيفان  وأ.د.  األوسط.  الشرق  للدراسات  اليمنية  الكلية  رئيس 
 RUHR الدراسات اإلستشراقية والعلوم اإلسالمية ، كلية العلوم اإلنسانية ، جامعة
، جامعة  اإلنسانية  العلوم  ، كلية  التاريخ  قسم  رئيس  نيكوالس جاسرب  وأ.د.   ، األملانية 
RUHR ، والزميلة د. ملياء يعقوب ، ود. حممد سعيد ، وأ. زينة الرتب ، وأ. عادل 
املريسي ، وأ. عبده القدسي مدير مكتبة كلية األداب ، وأ. حممد لطف ، وأ. عز الدين 

األصبحي ولكل من أسهم يف أجناز هذا العمل.
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المقدمة: 
كان لليمنيني دوٌر بارز يف الفتوحات اإلسالمية بعد النداء الذي وجهه إليهم 
اخلليفة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ، وخرجوا من اليمن وانضموا إىل جيوش الفتح، 
شاركوا يف اجلهاد ونشر اإلسالم. بعد الفتح استقروا يف البالد املفتوحة ، وعملوا مثل 
باقي املسلمني على نشر الدين ، وتعاليمه ألهل البالد املفتوحة ، مث شاركوا يف إدارة 
الدولة اإلسالمية مسامهني  يف جماالت العمل املختلفة ، من هؤالء اليمنيني املعافريون، 
الفتوحات ، ومن مث نشر اإلسالم  املسلمني يف  الذين أسهموا إىل جانب إخواهنم 
الرسالة  تناولت هذه  الغرب ، لذلك  املفتوحة من ناحية  البالد  وحضارته يف أقصى 
القرن اخلامس اهلجري«. والذي  الفتح حىت  املعافريون يف األندلس منذ  موضوع » 
شجع على أختيار هذا العنوان عدم وجود دراسات سابقة -حسب علمي- تناولت 
هذا املوضوع إمنا وجدت دراسات تشمل اليمنيني عامًة يف األندلس واملعلومات عن 

املعافريني فيها  مل تتعد أسطراً ومن هذه الرسائل العلمية:

الفتح حىت  العربية يف األندلس ، منذ  القبائل  - مصطفى أيب ضيف أمحد: 
قيام اإلمارة. وقد مشلت الرسالة احلديث عن كل القبائل العربية اليت دخلت 
األندلس زمن الفتح وذكر املعافر مبا اليتعدى األسطر وكذلك طريف بن 

مالك ودوره يف الفتح. 
اليمنية يف األندلس ، من الفتح حىت قيام  - حممد فخري الوصيف: العرب 
ومناطق  األندلس  فتح  يف  اليمنيني  دور  على  فيها  الرتكيز  وكان  اإلمارة. 
امللك  عبد  عن  املعلومات  من  القليل  وذكرت  األندلس.  يف  استقرارهم 

املعافري وطريف بن مالك املعافري ودورمها يف الفتح.
- عبد الرب الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، من الفتح حىت سقوط الدولة 
الباحث على  اليمنيني وركز  بالبحث كل  الرسالة تشمل  العامرية. وكانت 

اجليش والتجهيزات العسكرية وأنواع األسلحة اليت استعملها املسلمون.
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وترجع أمهية الدراسة إىل ابراز دور املعافريني يف اإلسالم ، من حيث املشاركة يف 
اجلهاد وفتح البالد للدين اجلديد ، ومن مث مسامهاهتم يف اجملال السياسي واإلداري ، 
وإسهاماهتم يف اجملاالت العلمية خاصة يف بالد األندلس ، رغم أن املعافريني استقروا 
يف مصر واملغرب إال أن زمخهم السياسي والعلمي يف األندلس أكرب ، رمبا ألهنا أخر 
بالد  أقصى  األندلس  لتكون  فرنسا  جنوب  متاماً  توقفت  أن  بعد   ، الفتح  حمطات 
املسلمني من ناحية الغرب ، وقد حلق الكثري من املعافريني بإخواهنم يف األندلس بعد 
الفتح كما سيأيت توضيح ذلك. لذلك تناولت الدراسة املعافريني يف األندلس ليكون 

أكثر عمقاً وتركيزاً كلما حتددت أبعاده الزمنية واملكانية. 
اختيار  يف  أثر كبري  هلا  عنهم  التارخيية  املصادر  يف  املعلومات  لوفرة  وقد كان 
املوضوع ، ومدته منذ الفتح حىت القرن اخلامس ، ألن املعافريني شاركوا يف الفتح ومن 
مث مل يظهر دورهم جلياً يف احلياة السياسة واإلدارية إال يف القرنيني الرابع واخلامس ، 
أما إسهاماهتم يف اجملال العلمي فقد استمرت طوال املدة املعنية بالبحث وحىت القرن 

السادس.
قبيلة مينية على حساب أخرى أو نوعاً  إبراز دور  الرسالة  مل يكن اهلدف من 
من العصبية ، وإمنا حماولة لرسم الطريق الذي سلكه هؤالء املسلمون من اليمن حىت 
األندلس وما قاموا به يف سبيل دينهم ، على أساس أهنم شرحية يف اجملتمع اإلسالمي 

، ومن خالل ذك نستطيع استجالء دور اليمنيني عامة يف بناء الدولة اإلسالمية.
ومن أهداف الرسالة معرفة مناطق انتشار املعافريني يف األندلس ، والدور الذي 
قاموا به يف احلياة األندلسية ، واختالطهم بأهل البالد ، وإسهامهم يف تكوين جمتمع 
جديد له ميزاته وطابعه اخلاص ، وهي حماولة لرفد املكتبة العربية واإلسالمية مبعلومات 
علمية قيمة عن دور املعافريني ومناطق انتشارهم فيها ، وأن تسهم ولو قلياًل يف تسليط 
الضوء على تاريخ املسلمني يف األندلس ، ذلك التاريخ الذي مازال حباجة إىل جهٍد 
كبري من قبل الباحثني ، يف عمل دراسات متنوعة عن تاريخ املسلمني يف األندلس 
، وأخذ العظة والعربة من هؤالء املسلمني الذين استطاعوا رفع راية اإلسالم يف بالٍد 
بعيدة ، مقدمني صورة زاهية عن دينهم ، وأثبتوا وجودهم باإلخالص ، والعمل اجلاد 
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، وقوة اإلميان ، األمر الذي حتتاجه أمتنا اإلسالمية لتنهض من سباهتا وتعيد أجمادها 
من جديد ، وتسهم يف بناء حضارة إنسانية يفتقر إليها العامل املادي الذي نعيشه اليوم 

، وعلى ذلك فإن موضوع الرسالة يتناول املعافريني بيوتاً وأفراداً يف األندلس.
وأّما املنهج املتبع يف الرسالة فهو املنهج التارخيي ، القائم على مجع املعلومات 
املتناثرة اما بطريقة مباشرة أو عن طريق إستقراء وحتليل النصوص ، وتصحيح بعض 
بدأه  ما  واستكمال   ، والروايات  النصوص  لبعض  فهم خاطئ  الناجتة عن  األخطاء 
الباحثون يف جمال الدراسات حول املسلمني يف األندلس ، وحىت تتضح الصورة بشكل 

أكرب قمنا بتقسيم الرسالة إىل سبعة فصول:
الفصل األول)المعافريون قبل فتح األندلس(: وهو متهيد ومدخل من خالله 
يف  دخوهلم  مث  ومن   ، اليمن  يف  واملوقع  النسب  حيث  من  باملعافريني  التعريف  يتم 
، مث  املنورة  املدينة  إىل  الفتح ووصوهلم  اليمن زمن  ، وطريقة خروجهم من  اإلسالم 
خروجهم يف فتح بالد الشام ، ومن مث دخوهلم مصر واستقرار الكثري منهم هناك ، 
واملناطق اليت استقروا فيها مبصر ، وأخرياً خروجهم إىل املغرب وأيضاً مناطق استقرارهم 

فيه. 
الفصل الثاني )دور المعافريين في فتح األندلس ومناطق استقرارهم فيها(: 
يبدأ باحلديث عن األندلس “اسبانيا” وكيف كان الوضع فيها قبل دخول املسلمني 
واخلطوات اليت اختذها القائد موسى بن نصري قبل الفتح ، لضمان سالمة املسلمني 
، وأن فتح األندلس مل يكن جمرد ضربة حظ أو غارة من أجل الغنائم ، وإمنا فتحاً 
منظماً سبقته سرية استطالعية بقيادة طريف بن مالك املعافري ، تلك اليت أكدت 
سالمة طريق العبور وكانت إيذاناً بدخول املسلمني األندلس ، ومن مث مراحل الفتح 
يف األندلس ، ومشاركة املعافريني الفعالة يف فتح املناطق اجلنوبية من األندلس ، ودور 
القائدين طريف بن مالك املعافري وعبد امللك املعافري يف تويل قيادة قاعديت الدفاع 
اجلنوبية الشرقية والغربية ، كما يتضمن الفصل الثاين ذكر املعافريني الذين دخلوا زمن 
الفتح يف طالعيت طارق بن زياد وموسى بن نصري ، اليت ُعرف أصحاهبا بالبلديني ، 
وطالعة بلج بن بشر القشريي بعد الفتح وهي اليت عرفت بطالعة الشاميني ، ومناطق 
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استقرار املعافريني اليت كانت غالباً يف اجلنوب ، واليت مل تؤثر على سكان البالد ، فلم 
يتم اغتصاب األرض ، وإمنا سكن هؤالء املسلمون يف مناطق خالية كانت للدولة ، 
أو يف املناطق املقفرة ، اليت ما لبثت أن حتولت إىل أحياء عامرة تنافس على سكناها 
اجلميع ، وحىت أهل البالد فضلوا االختالط باملسلمني وجماورهتم يف مناطقهم اجلديدة.

الدولة  سقوط  حتى  الفتح  منذ  السياسي  المعافريين  الثالث)دور  الفصل 
العامرية 399هـ/1008م(: تناول حبث دور املعافريني السياسي حىت سقوط الدولة 
العامرية ، يف هناية القرن الرابع ، ويف عصر الوالة واإلمارة حيث مل يكن للمعافريني 
دور يذكر يف األحداث السياسية ، سوى مشاركتهم يف بعض حماوالت التمرد على 
عبد الرمحن الداخل ، أو تصديهم لبعض حماوالت التمرد أيام الناصر ، باإلضافة إىل 
مشاركة طالوت املعافري يف ثورة الربض ضد احلكم الربضي ، فليس هناك الكثري من 
املعلومات حول املعافريني يف هذه املدة ، واألرجح أنه ال توجد معلومات عنهم يف 
عصر الوالة واإلمارة ، أما يف عصر اخلالفة فقد برز دور املعافريني متمثاًل يف أسرة 
بين عامر وعلى رأسهم كبري البيت العامري حممد بن أيب عامر املعافري ، الذي توىل 
احلجابة يف الدولة ، وابناؤه من بعده ، الذين سيطروا على البالد ألكثر من ثالثني 
عاماً ، وليكون املنصور بن أيب عامر واحداً من أشهر حكام األندلس املسلمني ، 
وانتهت هذه احلقبة مبقتل عبد الرمحن شنجول وسقوط الدولة العامرية سنة 399هـ . 
الفصل الرابع)دور المعافريين السياسي في عصر ملوك الطوائف(: يتمحور حول 
دور املعافريني السياسي يف القرن اخلامس ، يستهل ذلك بعرض خمتصر لسقوط الدولة 
األموية وأسباب ذلك ، والتعرض لدور املعافريني متمثاًل يف أسرة بين عامر ، وتأثريهم سلباً 
أو إجياباً على سقوط دولة بين أمية مطلع القرن اخلامس اهلجري ، وانتقال فتيان الدولة 
العامرية إىل الواليات الشرقية ، وتأسيس إمارة بلنسية وتنصيب حفيد املنصور عبد العزيز 
بن عبد الرمحن بن أيب عامر املعافري أمرياً عليها؛ وابناؤه من بعده حىت سقوطها يف يد 
القادرذي النون. الذي سلم طليطلة للنصارى وحاول أخذ بلنسية بداًل منها ، اليت استمر 
حكم العامريني فيها ستني سنة ، ولكن القاضي ابن جحاف املعافري ثار عليه وقتله ، 
وتوىل حكم بلنسية حىت دخلها الكنبيطور وأحرقه فيما عرف »بنكبة القاضي« ، الذي 

مبصرعه كانت هناية دور املعافريني السياسي يف األندلس وذلك سنة 488هـ/1095م.
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الفصل الخامس)الدور اإلداري للمعافريين(: حيث تناول مسامهة املعافريني 
و أفراد تولوا مناصب مهمة يف الدولة ، ابتداًء من احلجاب من أسرة بين عامر ، مث 
األسرات  القضاء يف بعض  تويل منصب  تكرر  أنه  ، وكيف  والقضاة  والوزراء  الوالة 
مرات عديدة ، مثل أسرة بين مفوز وبين شراحيل وبين جحاف ، وكذلك وظائف مثل 

الشرطة ، والسكة اليت توالها حممد بن أيب عامر املعافري قبل توليه احلجابة. 
اليت  الشرعية(:  العلوم  مجال  في  المعافريين  السادس)إسهامات  الفصل 
متثلت يف علماء بارزين يف جمال علم القراءات والتفسري واحلديث والفقه ، ومت مجع 
مطلع  حىت  األندلس  املسلمني  دخول  منذ   ، الوفاة  تاريخ  وترتيبها حسب  الرتاجم 
القرن السادس ، وكان اخلروج قلياًل عن املدة الزمنية املقررة للبحث ضرورياً حىت ال 
يتم برت املعلومات ، ألن بعض العلماء عاشوا يف القرن اخلامس وماتوا يف مطلع القرن 
السادس ، أو يف منتصفه ، وكذلك إليضاح الصورة بأن إسهامات املعافريني يف احلركة 
العلمية استمرت حىت بعد زوال سيطرهتم السياسية ، وأن احلركة العلمية يف األندلس 

مل تضعف إال بسيطرة النصارى على املدن اإلسالمية ، وخروج املسلمني منها.
اللغوية واألدبية(:  العلوم  المعافريين في مجال  السابع )إسهامات  الفصل 
وهو تابع للفصل السادس من حيث احلديث عن إسهامات املعافريني يف اجملال العلمي 
، ولكن يف جمال العلوم اللغوية واألدبية ، ابتداًء بعلوم اللغة العربية ، من حنو وصرف 
وشعر وبالغة ، ومن برعوا فيها من املعافريني ، وكذلك بعض العلوم اإلنسانية ، منها 
األدب والتاريخ ، واخلط العريب ، وأخرياً موقف احلاجب املنصور من العلوم الفلسفية ، 
وحماولة تفسري ما حصل من تشدد على الفالسفة يف عهد املنصور ، وإيضاح الصورة 
قدر اإلمكان بأن احلركة العلمية يف األندلس يف العصر اإلسالمي كانت نواًة للنهضة 
العلمية اليت عمت أوروبا فيما بعد ، وأن املسلمني أسسوا حضارة إنسانية ، اجتمع 
فيها أخالط من الناس من ديانات خمتلفة ، يف ظل احلكم اإلسالمي ، الذي اتسم 
بالعدل واحرتام احلريات ، ونبذ العصبيات سواًء بني املسلمني وغري املسلمني ، أو بني 
املسلمني أنفسهم ، وظهر ذلك أمجل ما يكون يف عهد املنصور بن أيب عامر املعافري 
، والوضع مل يبدأ يف االختالل إال بضعف الدولة اإلسالمية ، وقد بدأ ذلك يف القرن 
اخلامس اهلجري ، حني عمت الفرقة والنزاع والعصبيات بني املسلمني أنفسهم ، وبني 
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املسلمني وغري املسلمني ، حىت انتهى ذلك خبروج املسلمني من األندلس. واجلدير 
العلمية يف األندلس مل ينتهي يف القرن اخلامس  بالذكر أن دور املعافريني يف احلركة 
وإمنا امتد ملدة أطول يف القرنني السادس والسابع ودورهم يف احلركة العلمية سيكون 
حمور أطروحيت لنيل درجة الدكتوراه ، وهو موضوع بعنوان » دور املعافريني يف احلركة 
العلمية يف األندلس منذ الفتح وحىت القرن السابع اهلجري / الثامن حىت الثالث عشر 
امليالدي« وهو حبث لنيل درجة الدكتوراه من كلية اآلداب جامعة صنعاء. وأحاول 
فيه جاهدًة إبراز دور املعافريني يف احلركة العلمية يف األندلس منذ الفتح وحىت خروج 
األندلس  املعافريني يف  الدراستني قد غطت موضوع  فتكون   ، تقريباً  منها  املسلمني 

بالكامل وأرجو من اهلل التوفيق يف ذلك.
وتنتهي الرسالة خبالصة ألهم النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة. وبعض 
املالحق اليت البد منها ، مثل جدول بغزوات املنصور ، رتبناه حسب السنني لتقدمي 
صورة واضحة عن هذه الغزوات ، اليت استمرت ألكثر من مخس وعشرين سنة ،و 
جدول بغزوات املظفر عبد امللك ، وشجرات النسب لبيوت املعافريني يف األندلس 
، وبعض اخلرائط ، وأضفنا جدواًل آخر بأمساء العلماء املعافريني ، منذ الفتح حىت 
هناية القرن السادس ، مرتبني حسب سين الوفاة لتسهيل مهمة القارئ يف اإلطالع 
والعودة إىل املصادر. وأخرياً قائمة املصادر واملراجع العربية وغري العربية ، والرسائل 

اجلامعية والدوريات اليت استعنت هبا يف مجع املعلومات. 
أرجوا من اهلل العلي القدير أن أكون قد وفقت يف أعداد الرسالة ، وإن كنت قد 
اصبت يف هذا العمل فهوا بتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل وإن أخطأت فمن نفسي.

الصعوبات التي واجهتني في العمل: 

- مل أمتكن من العثور على بعض املصادر األساسية للبحث يف اليمن ولكنين 
ختطيت هذه الصعوبة بعد حصويل على منحة دراسية ملدة فصل دراسي يف 

جامعة الرور األملانية مما مكنين من إستيفاء النقص.
- أيضاً فرض شهادة التوفل يف اللغة اإلجنليزية مما اضطرين لدراسة اللغة إىل 
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وشتت  العمل  إجناز  سرعة  أعاق  الذي  األمر  الرسالة  يف  العمل  جانب 
جهودي.

- بسبب األوضاع يف البالد وإغالق مكتبة كلية اآلداب ملدة طويلة حرمت 
من العودة إىل 50% من مصادر البحث إذ أهنا موجودة يف مكتبات أخرى 

ولكن بطبعات خمتلفة األمر الذي عطل املراجعة النهائية للرسالة.
معلومات عن  من عدم وجود  والتأكد  املسيحية  احلوليات  على  اإلطالع   -
الربوفسور نيكوالس  الصعوبة مبساعدة  فيها ، وقد أجتزت هذه  املعافريني 

جاسرب رئيس قسم التاريخ جبامعة الرور األملانية.
- اإلضرابات املستمرة يف نيابة الدراسات العليا عطلت إجناز معاملة تشكيل 

اللجنة مدًة طويلة.
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النسب:
يعود نسب املعافريني إىل املعافر األكرب بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرة 
بن أدد ، كما ورد يف اإلكليل1 وهو كتاب النسب لليمنيني . ومل تكتمل السلسلة فيه 
وبالعودة إىل شجرة النسب2 نرى السلسلة الناقصة تكتمل يف شجرة النسب للكليب. 
فيكون نسب املعافريني يعود إىل املعافر بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد 

بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ3.   
وهناك روايتان حتيُل نسب املعافريني إىل محري الرواية األوىل لوهب بن منبه4 ، 
برواية يذكر فيها  أن رجاًل كان يتيماً من محري كان امسه يعفر كلما ُسِئل عنه قيل: 

أصبح الولد معافراً للملك ، ويورد ابن منبه بيتاً يف ذلك:
إذا أنت عرفت األمور بقدرٍة   ***   بلغت معايل األقدمني مقاوال

بن  يعفر  باملعافر  لذلك  وعرف   ، يعفر  األول  وأمسه  الرجل  لقب  هنا  واملعافر 
سكسك بن وائل بن محري ، وكان تداول هذا االسم كثرياً يف ذلك الزمن ، فإن كانت 
الرواية صحيحة فهي ترمي إىل رجٍل من محري ، ومن هنا حصل اخللط بينه وبني املعافر 
بن يعفر بن مالك بن احلارث  ووهب بن منبه الوحيد- حسب إطالعي - الذي 

أورد هذه الرواية.
أما الرواية الثانية فهي تنسب املعافريني إىل إحدى قبائل اهلميسع بن محري ولكن 

1. اهلمداين ، احلسن بن أمحد بن يعقوب )ت350هـ/986م(: األكليل ، ج1 ، ص131 ، حتقيق/ حممد األكوع ، 
وزارة الثقافة ، صنعاء ، 2004م.

2. ابن الكليب ، هشام بن حممد بن السائب )ت204هـ/ 819م(: مجهرة أنساب العرب ،ج3 ، ص5 ، حتقيق/ 
حممود فردوس عبد العظيم ، قراءة: رياض عبد احلميد مراد ، دار اليقظة ، سوريا ، د ط ، د ت.

3. املصدر نفسه ، ج3 ، ص5. ابن حزم ، علي بن حممد بن سعيد)ت 456هـ/ 1063م(:مجهرة انساب العرب ، 
ص418 ، حتقيق/عبد السالم هارون ، ط1 ، 1962م ، دار املعارف ، مصر. السمعاين ، عبد الكرمي بن حممد بن 
منصور)ت 562هـ/ 1166م(: األنساب  ، ج4 ، ص409 ، تقدمي: عبد اهلل عمر البارودي ، ط1 ، 1988م  ، 

دار اجلنان. ابن األثري ، علي بن حممد بن حممد)ت630هـ/1232م(: اللباب يف هتذيب األنساب  ،ج3 ، ص154 
، القاهرة  ، 1357هـ.

4. )ت114هـ/732م(: كتاب التيجان يف ملوك محري ، ص72-73 ، حتقيق/ مركز الدراسات والبحوث اليمين ، 
ط1 ، 1347هـ ، مركز الدراسات والبحوث ، صنعاء.
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دون ذكر سلسلة النسب1. ويف موضع آخر من الكتاب يذكر أن آل ذي معافر من 
محري ، وليس واضحاً من ذلك إذا كانوا هم املعافريون أنفسهم أم بطٌن من محري2. 

منذ   ، احلمرييني  نفوذ  ضمن  املعافر  وقوع  بسبب  حصل  اخللط  أن  ويرجح 
استيالئهم على أراضي دولة قتبان ، ومن ضمنها املعافر يف النصف األخري من القرن 
األول قبل امليالد3. ووفد املعافر إىل الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم كان ضمن 
وفود محري مؤكداً تبعية املعافر السياسية حلمري. أما نسب املعافريني فاألرجح كما ورد 

أهنم يتسبون لكهالن وليس محري.
الموقع: 

املعافر قبيلة وخمالف4 ، تقع جنوب غرب اليمن. وحتديداً ما بني اجلند وزبيد5 ، 

1. ابن رسول ، أبو الفتح عمر بن يوسف)ت696هـ/ 1296م(: طرفة األصحاب يف معرفة األنساب ، ص13 ، 
حتقيق/ ك.و. سرتستني ، مطبعة الرتقي ، دمشق ، 1949م.

2. ابن رسول: طرفة األصحاب ، ص55.
3. أبو الغيث ، عبد اهلل: االزدهار والتواصل احلضاري القدمي يف منطقة تعز)املعافر( بني الشواهد األثرية والتحليالت 
التارخيية ، املؤمتر العلمي األول ، ج1 ، مايو2009م ، تعز ، ص56. عبد احلكيم شاهر: املعافر دراسة من خالل 

املصادر التارخيية واألثرية ، جملة املؤمتر ، ج1 ، ص93.
4. ابن خرداذبة ، عبيد اهلل بن عبد اهلل )ت300هـ/912م(: املسالك واملمالك ، ص248  ،140 ، مطبعة بريل 
، ليدن ،1889م . ابن دريد ، أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي) ت321هـ/ 933م(: كتاب اإلشتقاق 
، ص531 ، حتقيق/ عبد السالم هارون ، ط2 ، 1979م ، مكتبة املثىن ، بغداد.اهلمداين: صفة جزيرة العرب ، 
ص117- 118 ، حتقيق/ حممد األكوع ، ط1 ، 1990م ، مكتبة اإلرشاد ، صنعاء. البغدادي ، عبد املؤمن 

بن عبد احلق)ت739هـ/1338م(: مراصد اإلطالع على األمكنة والبقاع ، ج3 ، ص1287 ، حتقيق/علي حممد 
البجاوي ، ط1 ، 1374هـ/1955م ، دار إحياء الكتب العربية ، البايب احلليب ، القاهرة. البكري ، عبد اهلل بن عبد 
العزيز)ت487هـ/1094م(: معجم ما استعجم ، من أمساء البالد واملواضع ، ج3 ، ص1241 ، حتقيق/ مصطفى 
السقا ، ط3 ، 1983م ، عامل الكتب ، بريوت. املقدسي ، حممد بن أمحد بن البنا )ت380هـ/990م(: أحسن 

التقاسيم يف معرفة األقاليم ، ص86 ، وضع املقدمة والفهارس: حممد خمزوم ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 
،1987م. ياقوت ، بن عبد اهلل احلموي)ت626هـ/1228م(: معجم البلدان ، ج5 ، ص153 ، ط2 ، دار 

الصادر ، بريوت. املوسوعة اليمنية ، ج4 ، ص2740 ، ط2 ، 2003م ، مؤسسة العفيف الثقافية ، صنعاء. الوائلي 
، عبد احلكيم: موسوعة قبائل العرب ، ج5 ، ص2204 ، ط1 ، 2003م ، دار أسامة. عبد الغين علي سعيد: 

مدينة السواء دراسة تارخيية أثرية ، ص15 ، وزارة الثقافة ، صنعاء. األكوع ، حممد علي: البلدان اليمنية عند ياقوت 
احلموي  ، ص250 ، مجع وحتقيق/ إمساعيل بن علي األكوع ، ط3 ، 2009م ، مكتبة اجليل ، صنعاء. املقحفي ، 

إبراهيم أمحد: معجم املدن والقبائل اليمنية ، ص394 ، دار الكلمة ، صنعاء.  
5. احلمريي ، حممد بن عبد املنعم)ت900هـ/1494م(: الروض املعطار يف خرب األقطار ، ص284 ، حتقيق/ 

إحسان عباس ،  ط2 ، 1984م ، مطبعة هيدلربغ ، بريوت.
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وجيمع املخالف اجلؤة ، جبا ، صرب ، ذخر ، برداد ، صحارة ، الضباب ، العشيش ، 
رسيان ، تباشعة1 ، ومدينة السواء هي حاضرة املعافر يف اليمن القدمي ، وموزع ميناء 

املعافر على البحر األمحر2.
وظل اسم املعافر متداوالً حىت القرن الثامن اهلجري3 ، مث حل حملة اسم احلجرية4. 
وبعد أن كان اسم املعافر يطلق على كل البالد الوقعة جنوب غرب اليمن ، مل يبق 
منه غري قرية يف عزلة بين محاد5 ، ومل تذكر املصادر التارخيية اليت أطلعنا عليها سبب 

اختفاء اسم املعافر وملاذا حل حمله اسم  احلجرية.
دخولهم في اإلسالم: 

املعلومات عن املعافر قبل اإلسالم قليلة ومقتضبة ، ومصادر تاريخ اليمن يف هذه 
املدة قليلة ، ومبا أن املعافر كانت تابعة حلمري ، فإنه كان جارياً عليها ما جرى على 
محري من عبادة األوثان ، قبل التحول إىل اليهودية والنصرانية ، فقد أدخل عليهم رجٌل 
من ذي رعني يقال له معد يكرب صنم »نسرا« يف موضٍع يسمى »بلخع« ، وكانت 

تعبده محري ومن واالها6.
وقبل ظهور اإلسالم كانت اليهودية ، والنصرانية7 على املذهب امللكاين8 ، الذي 

تدين به بيزنطة واحلبشة ، هي السائدة بني أهل محري ومنهم املعافر9. 
1. اهلمداين: الصفة ، ص118. 

2. عبد الغين: مدينة السواء دراسة تارخيية أثرية ، ص15. مهيوب غالب كليب: املعافر بني اخلرب واألثر ، جملة املؤمتر ،ج1 ، 
ص111.  عبد الغين: مدينة السواء وأمهيتها يف التاريخ القدمي ، جملة املؤمتر ، ج1 ، ص141. 

3. املوسوعة اليمنية ، ج4 ، ص2740. الوائلي: موسوعة قبائل العرب ، ج5  ، ص2204.
4. املوسوعة اليمنية ، ج4 ، ص2741.  عبد الغين علي سعيد: تاريخ مدينة السواء ، ص20.

5. عبد الغين علي سعيد: تاريخ مدينة السواء ، ص20. عبد احلكيم شاهر: املعافر دراسة من خالل املصادر التارخيية واألثرية ، 
جملة املؤمتر ، ج1 ، ص91.

6. ابن الكليب: األصنام ، ص57 ، حتقيق/ أمحد زكي ، الدار القومية ، القاهرة ، 1924م.
7. ابن منبه: التيجان ، ص307. األب جرجس داود: أديان العرب قبل اإلسالم ووجهها احلضاري واالجتماعي ، 

ص229-300 ، ط2 ، 1988م ، املؤسسة اجلامعية ، بريوت.
8. الشجاع ، عبد الرمحن عبد الواحد: تاريخ اليمن يف اإلسالم حىت هناية القرن الربع اهلجري ، ص24 ، ط1 ، 

1996م ، دار الفكر املعاصر ، صنعاء. 
9. ابن اجلوزي ، أبو الفرج عبد الرمحن )ت597هـ/1200م(: الوفا بأحوال املصطفى ، ج2 ، ص475 ، تصحيح: 
حممد زهري النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض. ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل)ت477هـ/1372م(: السريةالنبوية ،= 
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ودخل اإلسالم اليمن بعدة طرق ، فقد مسع اليمنيون باإلسالم منذ أيامه األوىل 
يف مكة ، ولعبت القوافل التجارية وقوافل احلج دوراً كبرياً يف نقل أخبار الدين اجلديد. 
فقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم  يعرض دعوته على القبائل يف موسم احلج ، 
وال نستبعد هنا أن أخبار الدين اجلديد قد وصلت إىل املعافريني ، وإن مل تتحدث عن 

ذلك املصادر التارخيية اليت أطلعنا عليها.
العام 7هـ/ 628م ، أختذ الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وسيلة  ومنذ مطلع 
الدعوة عرب الدعاة والرسل ، املوجهني إىل زعماء وملوك البلدان اجملاورة ، وكانت محري 
أوىل القبائل اليمنية املعنية هبذه الرسائل ، فهي قوة كبرية وعريقة وصاحبة السيادة يف 

تاريخ اليمن قبل اإلسالم.
وأول رسول إىل محري هو املهاجر بن أيب أمية يف السنة السابعة للهجرة ، وقابل 
اهلل عليه وسلم   النيب صلى  أرسل  نقاش ، مث  بينهما  الكالل ودار  بن عبد  احلارث 
كتباً ُأخرى يدعوهم فيه لإلسالم1 ، وتُوَِج ذلك العمل الدعوي بإسالم أكابر محري 
وشيوخها على يد مالك بن مرارة الرهاوي يف السنة 9هـ/630م ، ألن الكتاب الذي 
بعث به النيب صلى اهلل عليه وسلم  إليهم تضمن اجلزية وهي مل تفرض إال يف العام 

الثامن أو التاسع اهلجري2.
وصلت البشرى للنيب صلى اهلل عليه وسلم  بإسالم ملوك محري مع مالك بن 
مرارة الرهاوي ، يف رمضان من السنة 9هـ/ 630م حال مقدم النيب صلى اهلل عليه 
وسلم  من غزوة تبوك3. فأستبشر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وكتب إليهم » من 
حممد رسول اهلل النيب إىل احلارث بن عبد الكالل ، وإىل نعيم بن عبد الكالل ، وإىل 
النعمان قيل ذي رعني ومعافر ومهدان ، أما بعد ذلكم: فإين أمحد اهلل الذي ال إله إال 
هو. أما بعد: فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا باملدينة ،  فبلَّغ 

=ج4 ، ص 145- 146 ، حتقيق/ مصطفى عبد الواحد ، دار املعرفة ، بريوت ، 1983م.
1.  الشجاع: تاريخ اليمن يف اإلسالم ، ص66.

2. املصدر نفسه ، ص56.
3. ابن كثري: البداية والنهاية ، ج5 ، ص88.
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ما أرسلتم به ، وخرب ما قبلكم ، وأنبأنا بإسالمكم........«1. ذكر هذا النص املعافر 
ضمن قبائل محري ، فكان إسالمهم مع محري يف نفس املدة2.

للمعافر دوٌر فيها؛ فلم تكن هناك  الردة مل يكن  بالفتنة وحروب  يتعلق  وفيما 
إشارة هلم يف املصادر التارخيية - على حد علمي - فيما يتعلق مبشاركتهم يف حروب 

الردة3. 
مشاركتهم في الفتوح: 

بعد القضاء على حركة الردة أمجع الصحابة على إكمال ما بدأه الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم وهو الدعوة لإلسالم ، واجلهاد يف سبيل إزالة العقبات اليت تقف عائقاً 

أمام انتشار اإلسالم.
وهلذه الغاية النبيلة وعلى هذا األساس بدأ اخلليفة أبو بكر رضي اهلل عنه بعد 
عودته من موسم احلج4 يشاور الصحابة يف  إرسال الرسل إىل القبائل ، ويدعو الناس 

للجهاد ، وكان ذلك يف ربيع األول سنة 12هـ/ مايو سنة  633م . 
اليمن.  ملوك  إىل  ، كتب  الناس  يف  عنه  اهلل  بكر رضي  أبو  أن خطب  وبعد 
وكانت الكتب على نسخة واحدة وهي: »بسم اهلل الرمحن الرحيم: أما بعد فإين أمحد 
اهلل الذي ال إله إال هو وأصلى على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم  وقد عزمت أن 

أوجهكم إىل بالد الشام....«5.  

1. ابن هشام: السرية ، ج4 ، ص455. البالذري ، أمحد بن حيىي بن جابر)ت279هـ/903م(: فتوح البلدان 
، ص75 ، دار ومكتبة اهلالل ، بريوت ، 1988م. ابن اجلوزي: الوفا ،ج2 ، ص474. النويري ، أمحد بن عبد 

الواهب)ت733هـ/1332م(: هناية اإلرب يف فنون األدب ، ج16 ، ص18- 19 ، مطابع كوستاتسوماس ، القاهرة 
، دط ، دت. ابن سيد الناس ، حممد بن حممد بن أمحد)ت734هـ/ 1333م(: عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل 
والسري ، ج2 ، ص257- 258 ، حتقيق/ عزت زينهم ، سليمان القاطوين ، ط 1 ، 2009م ، مكتبة جزيرة الورد ، 

القاهرة ، مكتبة اإلميان ، املنصورة. ابن كثري ، البداية والنهاية ، ج5 ، ص88. 
2. ابن اجلوزي: الوفا ، ج2 ، ص474.

3. الشجاع: تاريخ اليمن يف اإلسالم ، ص94. 
4. ابن الطقطقا: حممد بن علي بن طباطبا )ت709هـ/ 922م(: الفخري يف اآلداب السلطانية والدولة اإلسالمية ، 

ص75 ، دار الصادر ، بريوت ، دط ، دت.
5. الواقدي: أبو عبد اهلل حممد بن عمر)ت207هـ/ 822م(: فتوح الشام ، ص5-6 ، دار اجليل ، بريوت ، د ط، د ت.
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وكان البد من فتح البالد أواًل وإزالة القوى السياسية املتمثلة يف الدولة البيزنطية 
من بالد الشام ، حىت يتمكن الدعاة من القيام بعملهم ، ونشر الدعوة بني أهل البالد 

املفتوحة. 
إذ ال ينتهي العمل اجلهادي بالفتح ، وإمنا بتشييد املساجد ، وإقامة احللقات 
العلمية ، فاإلسالم مل ينتشر بالقوة وال بالسيف ، وإمنا بالعمل اجلاد ، وحسن املعاملة 
، وباألخالق السامية واآلداب اإلسالمية الرفيعة اليت حتلى هبا جنود الفتح ، فكانت 
ميزهتم على اخللق وتفوقهم ، اليت بسببها سادوا العامل وأسسوا دولة و حضارة عظيمة. 
ودوافع املسلمني للجهاد واضحة متاماً إال عن أعني املغرضني ، الذين حياولون 
املسلمني من  الدافع يف خروج  فتارًة يكون   ، الفتوحات اإلسالمية ودوافعها  تشويه 
، وتارًة أخرى يكون  األموال يف بالدهم1  القحط واجلفاف وقلة  العربية هو  اجلزيرة 
الدافع هو النزاعات واحلروب الداخلية2. وعندما نبحث هذين الدافعني حال خروج 
اليمنيني من بالدهم زمن الفتح ، واليمنيني شكلوا اجلزء األكرب من اجليش الذي أجته 
مشااًل لفتح بالد الشام يف عهد اخلليفة أيب بكر رضي اهلل عنه ال جندمها ، فلم يكن 
باليمن حروب داخلية أو نزاعات أجربهتم على ترك بالدهم ، ومل نسمع بقحٍط أو 

جماعة دعتهم للخروج حبثاً عن أرٍض جديدة أفضل من أرضهم3.
فاليمن ختتلف عن باقي اجلزيرة العربية ، فهي أراضٍي زراعية كثرية اخلريات ، وكان 
اليمنيون يعملون يف جماالت زراعيٍة و صناعيٍة وجتارية4 ، ولعب اليمنيون بكل ذكاء 
البضائع من  نقل  القدمي ، وكانت مهمتهم  العامل  بلدان  التجاري بني  الوسيط  دور 

خمتلف البلدان شرقاً وغربًا5.

1. زيدان ، جورجي: تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج2 ، ص21 ، مراجعة: حسني مؤنس ، دار اهلالل ، د ط ، د ت. 
2. موس ، سانت ل.ب: ميالد العصور الوسطى ، ترمجة: عبد العزيز توفيق جاويد ، مراجعة: السيد الباز العريين ، 

عامل الكتب ، القاهرة ،1967م. ديورانت ، ويل وايريل: قصة احلضارة ، ج13 ، ص71 ، ترمجة: حممد بدران ، دار 
اجليل ، بريوت ، املنظمة العربية ، تونس ، دط  ، دت. 

3. ديورانت: قصة احلضارة ، ج13 ، ص73.
4. اهلمداين: الصفة ، ص90- 94.

5. الشجاع: تاريخ اليمن يف اإلسالم ، ص45. 
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فليس هناك من دافع خلروج اليمنيني من بالدهم إال دافع اجلهاد والرغبة يف نشر 
اإلسالم ، واإلحساس باملسؤولية  جتاه دين اهلل سبحانه وتعاىل ، فليس من فضٍل بعد 
الشهادتني وإقامة الصالة إال اجلهاد يف سبيل اهلل ، وكان واجباً عليهم السعي يف هذا 
السبيل واملسامهة يف نشر الدين يف أصقاع األرض ، وإزالة العقبات يف سبيل ذلك ، 

وإيصال اخلري العميم الذي وصل إليهم إىل غريهم من البشر.
وكان رسول اخلليفة أيب بكر إىل أهل اليمن خادم النيب صلى اهلل عليه وسلم أنس 
بن مالك ، الذي قال: » أتيت أهل اليمن جناحاً جناحاً ، وقبيلًة قبيلة؛ أقرأ عليهم 
كتاب أيب بكر فإذا فرغت من قراءته قلت: احلمد هلل و أشهد أن ال إله إال اهلل وأن 
حممداً رسول اهلل ، بسم اهلل الرمحن الرحيم ، أما بعد: فإين رسول خليفة رسول اهلل  
ورسول املسلمني إليكم ، أال وإين قد تركتهم معسكرين ، مل مينعهم من الشخوص 
إىل عدوهم إال انتظاركم ، فعجلوا إىل إخوانكم رمحة اهلل عليكم أيها املسلمون ، قال: 
فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب و يسمع مين هذا القول حيسن الرد علي ويقول: 
حنن سائرون ، وكأنا قد فعلنا ، حىت انتهيت إىل ذي الكالع احلمريي ، فلما قرأت 
عليه الكتاب وقلت هذا املقال دعا بفرسه وسالحه ، وهنض يف قومه من ساعته ومل 
يؤخر ذلك وأمر العسكر فما برحنا حىت عسكر ، وعسكر معه مجوع كثرية من أهل 
اليمن وسارعوا ، فلما اجتمعوا إليه  قام فيهم فحمد اهلل عز وجل ، وخطب فيهم 
وحثهم على اجلهاد ونفر بعدد من أهل اليمن وقدموا على أيب بكر الصديق يف املدينة 

 .1«
وعاد أنس بن مالك حيمل األخبار السارة للخليفة بقدوم أهل اليمن وبعد أيام 
قليلة أقبلوا بأهلهم وذراريهم. وكان غريباً اخلروج بالنساء واألطفال؛ فلو كان تأسياً 
بالرسول الكرمي ملا محلوا معهم أهلهم بالكامل وأمواهلم فالرسول صلى اهلل عليه وسلم 
كان حيمل واحدة فقط من زوجاته كل مرة وكان العرب يف اجلاهلية حيملون نساءهم 
بعد  بالدهم  إىل  يعودوا  مل  اليمنيني  لكن  للقتال.  ليحمسوهم  احلرب  إىل  وأطفاهلم 

1. األزدي ، حممد بن عبد اهلل)ت170هـ/786م(: فتوح الشام ، ص89-90 ، حتقيق/ عصام مصطفى عقلة ، 
يوسف أمحد بن ياسني ، تقدمي: عبد العزيز الدوري ، مؤسسة محادة ، األردن ، 2004م.
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هناية املعارك ، وإمنا محلوا نساَءهم وأمواهلم لعلمهم أهنم لن يعودوا إىل اليمن1 ، وأن 
واجبهم لن ينتهي بانتهاء العمليات احلربية ، وإمنا يبدأ دورهم بعد ذاك يف بناء مدن 
جديدة لإلسالم يف البالد املفتوحة ، فلذلك محلوا معهم كل شيء حىت ال  يضطروا 
للعودة ، »وعندما علم أهل املدينة بوصول أهل اليمن ، أظهروا زينتهم وعددهم ، 
ونشروا األعالم اإلسالمية واأللوية احملمدية ، استقبااًل ألهل اليمن ، وأطلت الكتائب 
، واملواكب الواحدة تلو األخرى ، قومٌ  يف إثر قوم ، وقبيلة يف إثر قبيلة ، بالدروع 
الداودية ، والبيض العادية ، والسيوف اهلمدانية ، وأمامهم ذي الكالع احلمريي«2. 
هذا الوصف ال يدل على قوٍم هاربني من حروب أو جماعات وخطاب اخلليفة 
أيب بكر الصديق ورسوله أنس بن مالك مل يكن فيه إجباٌر هلم بل خرجوا بإختيارهم 

حيدوهم الشوق لنصرة اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل. 
استقرت القبائل اليمنية خارج املدينة املنورة ، كل قبيلة على حدة ، وملا طال هبم 
املقام متلمل اليمنيون من مقامهم فاملدينة ختتلف عن بالدهم ألهنا قليلة املاء واملوارد 
ال تستطيع استضافة هذا العدد ملدةٍ طويلة. فذهب مجٌع من اليمنيني وعلى رأسهم 
قيس بن مكشوح املرادي  إىل اخلليفة وقالوا له: »ما تنتظر ببعث هذه اجلنود؟ فقال 
أبو بكر رضي اهلل عنه: ما كنا ننتظر إال قدومكم ، فقالوا: فقد قدمنا ، فأبعث الناس 

األول فاألول ، فإن هذه البلدة ليست ببلدة خٍف وال كراع«3.
فكان اخلليفة أبو بكر الصديق مع توايل الفرق يرسل األول فاألول ، مدداً ودعماً 
جليش املسلمني يف بالد الشام ، وهكذا بدأت اجليوش اإلسالمية بالتحرك مشااًل ، وما 
يهمنا هو أن املعافريني حتركوا مع هذه اجليوش مشااًل مع باقي إخواهنم وإن مل تتحدث 

عنهم املصادر التارخيية بشكل حمدد..

1. الشجاع: تاريخ اليمن يف اإلسالم ، ص109. 
2. الواقدي: فتوح الشام ، ص6. 

3. األزدي: فتوح الشام ، ص90. الواقدي: فتوح الشام ، ص7. 
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فتح الشام: 
مل تكن هناك إحصاءات دقيقة للمشاركني يف فتوح الشام ، إال أن تعداد اجليش 
ملا اكتمل يف الشام بلغ 46 ألفًا1 ، وذكر ابن العدمي2 ، أن بعض ابناء قبيلة محري ، 
ومن ولد كهالن استقروا يف حلب و الشام ، ولكن ال جند أمساء حمددة هلم. ويبدو 
أن االهتمام كان منصباً على تدوين وقائع املعارك ، وليس أمساء املشاركني فيها ، فلم 

يكن املسلمون مهتمني بتخليد أمسائهم وذكر مآثرهم.
وبسبب  انتشار طاعون عمواس3 ، كان الناس ميوتون باملئات يومياً ، حىت قيل 
إن الوفيات جتاوزت 25الفاً ، فأنشغل الناس عن اإلحصاء4 ، ومات بالوباء عدد من 

الصحابة أمثال أيب عبيدة عامر بن اجلراح ، ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما .
وأياً كانت األسباب الواقفة وراء اختفاء أمساء املعافريني يف مصادر فتح الشام ، 
وكذلك العراق وفقاً للمصادر املتوفرة لدي ، فإن هناك تفسرياً واحداً هلذه املسألة وهو 
أن اجلماعات اليت خرجت من اليمن ، واليت تضمنت بيوتاً من املعافر وصلت املدينة 

بعد فتح العراق اجلنويب5.      
وكانت رسالة اخلليفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه إىل أهل اليمن حمددة ، 
يدعوهم فيها لفتح الشام ، بعد مشاورة الصحابة رضوان اهلل عنهم يف ربيع األول سنة 
12هـ/ مايو سنة 633م6 ، وعلى ذلك فإن أغلب من شاركوا يف فتح العراق من مضر 
وربيعة ، ومن شاركوا يف فتح الشام جلهم من اليمن7 ، وهذا يفسر وجهة املعافريني 

من املدينة مشااًل ، مث إىل مصر غرباً.
1. ابن الطقطقا: الفخري ، ص76. 

2. عمر بن أمحد بن أيب جرادة )ت660هـ/1261م(: بغية الطلب يف تاريخ حلب ، ج1 ، ص566 ، حتقيق/ 
سهيل زكار ، مؤسسة البالغة ، بريوت ، دمشق  ،1408هـ ، 1988م.

3. عمواس: قرية من قرى الشام بني الرملة وبيت املقدس. البالذري: الفتوح ، ص111. احلمريي: الروض ، ص415. 
4. احلمريي: الروض ، ص415.

5. وهي املنطقة العراقية اليت سكنها عرب املناذرة املوالني للفرس وكان اجليش املوجه لقتال املسلمني مشرتكاً من العرب 
والفرس يف معركة ذات السالسل يف حمرم سنة 12هـ/ مارس سنة 633م )الشجاع: دراسات يف عهد النبوة واخلالفة 

الراشدة ، ص346 ، ط1 ، 1419هـ ، 1999م ، دار الفكر املعاصر ، صنعاء(. 
6. األزدي: فتوح الشام ، ص88 .

7. املصدر نفسه ، ص6-5. الشجاع: دراسات يف عهد النبوة واخلالفة ، ص349.
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فتح مصر: 
بعد استكمال فتح الشام كان ال بد من االمتداد الطبيعي للفتوحات حبيث تتجه 
غرباً حنو مصر ، فقاد عمرو بن العاص رضي اهلل عنه محلة حنوها ، لنشر اإلسالم ، 

والقضاء على سيطرة البيزنطيني ، ومن فر إليها من جنودهم بعد فتح الشام.
وهناك روايٌة مفادها أن عمراً توجه إىل مصر قبل أن يأذن له اخلليفة عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه1 ، وال نرجح هذه الرواية ، فكيف يتوجه عمرو بن العاص 
مباشرًة دون إذن اخلليفة ، وهو أمٌر مل يعتده قادة الفتح ، كما أن هناك رواية تؤكد 
أن اخلليفة عمر أرسل إىل عمرو بن العاص بعد فتح الشام مباشرًة ، وهو ال يزال يف 
»إيليا«2 ، يأمره بتجميع العسكر والتوجه إىل مصر3 ، ومما يؤكد ذلك سرعة وصول 

املدد؛ الذي أرسله اخلليفة وهو 12ألف مقاتل وأمره بفتح اإلسكندرية4.
اجتاز عمرو بن العاص ارض فلسطني إىل مصر عرب منطقة العريش5 ، ودخل 
ارض مصر سنة 19هـ/640م ، بعد قتال شديد مع احلامية الرومية ، ومت الفتح هنائياً 

سنة 21هـ/ 642م ، بدخول اإلسكندرية عنوة 6.
وعلى خالف فتح الشام تذكر املصادر قاده من املعافر شاركوا يف الفتح ، وكانوا 
مع عمرو بن العاص ، أمثال مالك بن عبد امللك املعافري ، وعبيد بن عمرو املعافري7 
، وبعد انتهاء الفتح استقر الكثري من املعافريني مبصر حىت قيل أن عامة املعافر مبصر8. 

1. البالذري: الفتوح ، ص210.
2. االسم القدمي لفلسطني  قبل الفتح )العويسي ، عبد الفتاح: تقدمي بيت املقدس ، ص44 ، ترمجة: فؤاد خليل ، 

مراجعة: أمحد سعيد حممد وآخرون ، ط3 ، 2008م ، دار مؤسسة فلسطني ، دمشق(.
3. ابن عبد احكم ، عبد الرمحن بن عبد اهلل)ت275هـ/871م(: فتوح مصر وأخبارها ، ص57 ، ط2 ، 1419هـ ، 

1999م ، مكتبة مدبويل ، القاهرة.
4. املصدر نفسه ، ص61. ابن إياس ، حممد بن أمحد)ت930هـ/ 1523م(: بدائع الزهور ووقائع الدهور ، ج1 ، 

ص94 ، حتقيق/ حممد مصطفى ، ط1 ، 1395هـ ، 1975م ، فرانز شتاينر ، فيسبادن.
5. الكندي ، حممد بن يوسف )350هـ/961م(: كتاب الوالة والقضاة ، ص8 ، تصحيح: دفن كست ، ط2 ، 

باألوفست ، مكتبة املثىن ، بغداد.
6. البالذري: الفتوح ، ص213. ابن تغرى بردى ، مجال الدين أبو احملاسن )ت874هـ/1469م(: النجوم الزاهرة يف 

ملوك مصر والقاهرة ، ج1 ، ص20 ،  املؤسسة املصرية ، مطبع كستاتسوماس ، القاهرة. 
7. ابن عبد احلكم: فتوح مصر ، ص108.

8. ابن خلكان ، أمحد بن أيب بكر )ت681هـ/ 1282م(: وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان ، ج3 ، ص177- 216- 318 
، حتقيق/ إحسان عباس ، دار الصادر ، بريوت ، دط ، دت.
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وهناك رواية عن وهب بن منبه1: »قال أبو حممد: لقيت ابن سعد وهو من أهل 
مصر ووالة املعافر وذلك إن عمرو بن العاص افتتح مصر بعسكر من املعافر يف 7 
اآلف ، مل يكن معه أحد خال كلب ألف رجل ، وهبرة ألف رجل« وهذه الرواية فيها 
مبالغة دون شك ، إذا علمنا أن جيش عمرو بن العاص مل يزد تعداده عن 15500 

جندي2 ، ولكنه من الوارد كثرياً كثرة املعافريني مبصر زمن الفتح وبعده.
استقرار المعافريين في مصر:

بتزايد أعداد الوافدين من جند الفتح وأهلهم ، كان البد من توزيعهم ، وعمل 
خطط هلم ، ليعلم كل قوٍم مكاهنم وأراضيهم ، ويف ذلك قال ابن عبد احلكم3: »وكان 
على كل قبيلة من قبائل العرب رجل وكان على املعافر رجٌل يقال له احلسن يصبح كل 
يوم فيدور يف اجملالس ويقول: هل ولد الليلة فيكم مولود؟ وهل نزل بكم نازل؟ فيقال 
له: ولد لفالن غالم ، ولفالن جارية ، فيقول مسوهم ، فيكتب ، ويقال: نزل هبا رجل 
من أهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله فإذا فرغ  من القبائل أتى الديوان«، وهذه الرواية 

تدل على أن جمموعات أخرى من املعافريني انتقلت إىل مصر بعد الفتح.
وملا ازدادت أعداد الوافدين جرى توزيعهم ، واختطت املعافر يف موضٍع جماور 
لعمرو بن العاص ، ولكنهم طلبوا منه نقلهم ملا آذاهم البعوض ففعل ، وأحل أصحابه 
من قريش مكاهنم ، وجنادة بن شريح بن عامر بن ماتع بن جشم ممن توىل أمر ربع 
للمعافر  ، وكان  اتريب وسخا ومنوف5  ، وكانت خططهم مبصر يف  املعافر مبصر4 
مبصر 13 بطنًا6 ، وال نستطيع اجلزم إذا ما كان تعداد املعافريني مبصر أكثر منهم يف 
األندلس ، فمثل هذا الرأي حيتاج لدراسة منفصلة عنهم يف مصر ، علماً بأنه مل تكن 

هناك إحصاءات دقيقة هلم يف مصر أو يف األندلس .

1. التيجان: ص83. 
2. الكندي: الوالة ، ص9.
3. فتوح مصر ، ص 108.

4. ابن الكليب: اجلمهرة ، ج1 ، ص374. 
5. ابن عبد احلكم: فتوح مصر ، ص124. 

6. الربي ، عبد اهلل خورشيد: القبائل العربية يف مصر ، ص166-167 ، دار الكاتب العريب ، القاهرة ، 1967م. 
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رجال المعافر في مصر: 
1. بنو موهب: وجدنا منهم عبد الرمحن بن موهب املعافري1 ، وأبو عشانة حي 
بن يؤمن بن جبيل املوهيب املعافري وهو من أشهر احملدثني مبصر تويف سنة 118هـ/ 

736م 2.
2. بنو كاسر المدى: كاسر املدى هو قرة عبد الرمحن بن حيو ئيل بن ناشرة 
املعافري ، أُطلق عليه هذا اللقب ملا كسر مدى هشام بن عبد امللك سنة 117هـ3 ، 
من أشهر احملدثني مبصر تويف سنة 127هـ/ 744م 4. وأبوه هو من أوكل إليه عمرو 

بن العاص تقسيم اخلطط بعد الفتح5.
3. بنو خليف: منهم صل بن عوف أشرف أهل مصر يف وفد عتبة بن أيب 

سفيان على أخيه معاوية اخلليفة سنة 43هـ/ 663م 6.
4. بنو شعبان: كانت متر هبم العني اليت تسقي املعافر7.

املعافر يف  القاص إهنا بطن من  القبيلة املذكورة يف شعر سعيد  5. بشر: هي 
مصر8. 

1. الكندي: الوالة ، ص44.
2. ابن عبد احلكم: فتوح مصر ، ص254. الكندي: الوالة ، ص44. ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد )ت 
354هـ/965م(: مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ، ص197 ، حتقيق/ مرزوق علي إبراهيم ، ط1 
، 1408هـ ، 1987م ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت. السمعاين ، عبد الكرمي حممد بن منصور )ت562هـ/ 
1166م(: األنساب ، ج5 ، ص334 ، تقدمي: عبد اهلل البارودي ، ط1 ، 1408هـ ، 1988م ، دار اجلنان ، 

بريوت. احلسيين ، حممد بن علي )ت765هـ/ 1363م(: اإلكمال ، ص188 ، حتقيق/ عبد املعطي قلعجي ، ط1 ، 
1409هـ ، 1989م ، جامعة الدراسات اإلسالمية ، كراتشي ، باكستان.  

3. ابن حبان: مشاهري علماء األمصار ، ص300.
4. املصدر نفسه ، ص301. السمعاين: األنساب ، ج5  ، ص334. الذهيب ، حممد بن أمحد بن عثمان )ت 

748هـ/ 1347م(: الكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة ،ج2 ، ص399 ، حتقيق/ عزت علي عيد عطية ، 
موسى حممد علي موشي ، ط1 ، 1392هـ ، 1972م ، دار الكتب احلديثة.  

5. الكندي: الوالة ، ص12. املقريزي ، أمحد بن علي )ت 845هـ/ 1441م(: اخلطط ، ج1 ، ص557 ، بقلم: 
مصطفى زيادة ، طبعة بوالق ، 1270هـ ، دار التحرير. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج1  ، ص65. 

6. املصدر نفسه ، ص36.
7. املصدر نفسه ، ص255.
8. املصدر نفسه ، ص36.
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6. قرافة: بطٌن من املعافر ومها فرقتان ، الكربى بظاهر مصر ، والصغرى بظاهر 
القاهرة ، وهبا قرب اإلمام الشافعي1.  

7. بنو سريع: منهم ماتع بن مالك بن متعان بن زرعة بن ملكان2 ، كان هلم 
مسجد يف القرافة يقال له املسجد العتيق3 ، ومن أشهرهم حي بن هاىنء أبو قابيل ، 
قدم اليمن زمن معاوية ، وغزا رودس مع جنادة بن أمية ، ودخل املغرب غازياً جماهداً 

مع حسان بن النعمان تويف سنة 128هـ/ 745م4.       
8. األحمور: خطة يف املعافر ، ذكرها سعيد القاص يف القصيدة نفسها اليت 

ذكر فيها بين بشر5.
املعافري احملدث تويف سنة 169هـ/  نافع  كان منهم عقبة بن  9. األعموق: 

811م  باإلسكندرية6.
الفرج هنر بن  أبو  املعافر ، منهم  كان هلم مسجد يف خطة  10. األهجور: 

منصور كان حيدث يف مسجد األهجور ، تويف سنة 148هـ/ 765م7.
11. ثوجم: منهم عمرو بن مرة وهو من رجال القرن األول8.

12. فوى: منهم سفيان بن هاىنء بن جبري بن عمرو الفوى املعافري9.
13. بنو كمونة: منهم سفيان بن جبري بن هاىنء الكموين املعافري تويف سنة 

298هـ/ 910م 10.
1. ابن خلكان: الوفيات ، ج3 ، ص318. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة  ، ج1 ، ص36.  

2. ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج1 ، ص 374.
3. املقريزي: اخلطط  ، ج1  ، ص537 .

4. الكندي: الوالة ، ص164.  السمعاين: األنساب ، ج5 ، ص334. الصفدي ، خليل الدين أيبك )ت764هـ/ 1362م(: الوايف 
بالوفيات ، ج13 ، ص233 ، ط2 ، 1411هـ ، 1991م ، فرانز شتاينر ، فيسبادن . ابن حجر ، أمحد بن علي العسقالين )ت 

852هـ/ 1448م(: تقريب التهذيب ، ص185 ، مقابلة: حممد عوامة ، ط4 ، 1412هـ ، 1992م ، دار الرشيد ، حلب ، سوريا. 
5. املصدر نفسه ، ص255.

6. السمعاين: األنساب ،ج1 ، ص191.
7. املصدر نفسه ، ج 1 ، ص231.
8. املصدر نفسه ، ج1 ، ص516.
9. املصدر نفسه ، ج4 ، ص409.

10. املصدر نفسه ، ج5 ، ص95. 
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وقد أندمج املعافريون يف مصر وسامهوا يف احلياة السياسية والعلمية ، وكان هلم 
موقف صلب ضد اخلليفة األموي مروان بن احلكم ، إذ رفضوا البيعة له بعد أن بايعوا 
عبد اهلل بن الزبري ، وملا دخل مروان بن احلكم مصر سنة 65هـ/684م ، وبنا الدار 
البيضاء ، بايعه كل الناس ماعدا نفر من املعافر ، حبجة أن يف أعناقهم بيعة إلبن 
الزبري ، وجرى يف الصلح بينهم وبني اخلليفة مروان ، عبد الرمحن بن موهب املعافري 
، وعباس بن سعيد بن حناطة ، إال أهنم رفضوا البيعة ، فأمر هبم اخلليفة فضربت 

أعناقهم وكانوا حواىل الثمانني رجاًل1.
ومن املعافريني من توىل مناصب يف الدولة مثل عسامة بن عمرو املعافري الذي 
توىل والية سنة 168هـ/784م2 ، وقتل أخوه ويدعى بكار بن عمرو بن عسامة  وهو 
حيارب دحية بن مصعب سنة 186هـ/784م ، وابنه حممد بن عسامة الذي توىل 
الشرطة ألربعٍة من أمراء مصر من سنة 190هـ/805م ، وحىت سنة 201هـ/816م3 
، وأبو بكر بن جنادة املعافري الذي ويل اإلسكندرية سنة 199هـ/ 814م4 ، وحممد 

بن عتبة بن يعفر املعافري صاحب شرطة الفسطاط5.
عياش  وأبو   ، يؤمن  بن  حي  عشانة  أبو  املعافريني  مصر  علماء  مشاهري  ومن 
املعافري ،  ومها من رواة احلديث6 ، وعبد الرمحن بن حيوئيل بن ناشرة ، وقد أشري 
إليه يف احلديث عن بطون املعافر ، وكان منهم تابعيني مشهورين مثل الوليد بن املغرية 
املعافري تويف سنة 172هـ/ 788م7 ، ومن أعيان مذهب مالك سعيد بن عبد اهلل بن 
سعد املعافري تويف باإلسكندرية سنة 193هـ/ 808م8 ، والشيخ أبو احلسن الصغري9، 

1. الكندي: الوالة ، ص 44- 45.
2. املصدر نفسه ، ص128. 

3. املصدر نفسه ، ص142- 152.
4. املصدر نفسه ، ص135.

5. املصدر نفسه ، ص172. 
6. الذهيب: الكاشف ، ج3 ، ص364. 

7. ابن إياس: بدائع الزهور ، ج1 ، ص137.
8. ابن فرحون ، إبراهيم بن علي )ت799هـ/ 1369م(: الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب ، ص123 ، دار 

الكتب العلمية ، بريوت دط  ، دت. 
9. املصدر نفسه ، ص158.
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ومنهم أيضاً العلم الشهري وكاتب سرية الرسول أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري 
الذي رحل إىل مصر وأقام هبا حىت وفاته سنة 213هـ/ 833م1.

فتح بالد المغرب: 
املقصود هبا البالد الواقعة إىل الغرب من مصر وحىت البحر احمليط ، واملعروفة - 

حاليًا- بشمال إفريقية.
كان امتداد الفتح اإلسالمي يف إفريقية مث املغرب مسألة حمتومة وضرورية لسببني 
األول متابعة الفتوحات من ناحية الغرب ، والثاين القضاء على ما تبقى من الروم يف 
إفريقية2 ، وعندما فتح املسلمون درة التاج البيزنطي وهي مصر ، أدرك البيزنطيون أن 
املسلمني لن يتوقفوا عند حدود مصر ، لنشر دينهم ، حىت أن اإلمرباطور قسطنطني 
الثاين خليفة هرقل ترك العاصمة القسطنطينية سنة 42هـ/ 662م ، وأقام يف روما، 
البنت«3،  قبل  األم  و«حلماية  اإلمرباطورية   من  الغربية  األجزاء  على  يشرف  حىت 

ليحمي روما فهي أهم من القسطنطينية. 
وبدأت محالت املسلمني لفتح إفريقية بعد فتح مصر مباشرة ، بقيادة عمرو بن 
العاص وأفتتح طرابلس الغرب سنة 22هـ/ 642م ، وطلب من اخلليفة اإلذن بدخول 
مشال إفريقية ، ولكن اخلليفة رفض ، خوفاً على املسلمني من الضياع يف بالٍد واسعٍة، 
أيضاً  ، وهم يف حاجٍة  الرتاجع  أو  العودة  واختبارها ، يف حالة  تأمني طرقهم  دون 
لتوطيد أقدامهم يف البالد املفتوحة ، وهذا املوقف سيتكرر فيما بعد يف فتح األندلس، 
بأن يرتدد اخلليفة يف إعطاء األمر مبتابعة العمليات اجلهادية خوفاً على حياة اجلنود 

املسلمني ، فحياة املسلمني أهم من مواصلة الفتوحات.
وهذا يفند آراء املستشرقني4 الذين زعموا أن املسلمني إمنا خرجوا من بالدهم 

1. ابن هشام: السرية ،ج1 ، ص14.
2. الشجاع: دراسات يف عهد النبوة واخلالفة ، ص359.

3. العبادي ، أمحد خمتار: تاريخ املغرب واألندلس ، ص36 ، دار النهضة العربية ، بريوت ، دط ، دت.
4. زيدان: تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج2 ، ص21. ديورانت: قصة احلضارة ، ج13 ، ص71- 73. موس: ميالد 

العصور الوسطى ، ص252-247.
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طلباً للغنائم ، وهروباً من نزاعاهتم الداخلية ، وهذا الرتدد من قبل اخلليفة ال يدل على 
أهنم كانوا يف عجلة من أمرهم ملواصلة الفتوحات ، وال طامعني يف مكاسب مادية 

لبلدان ال يعلمون عنها شيئاً.
وبعد مقتل اخلليفة عمر رضي اهلل عنه سنة 24هـ/644م ، قام اخلليفة عثمان 
رضي اهلل عنه بإرسال أخيه من الرضاعة عبد اهلل بن أيب السرح على رأس محلة قوية 
اجتاز هبا طرابلس سنة 27هـ/647م ، والتقى بالبيزنطيني يف مكان يسمى سبيطلة ، 
وكان البيزنطيون بقيادة حاكم إفريقية جرجييوس ، وأنتصر املسلمون يف هذه املعركة ، 
مث حدثت غزوة ذات الصواري البحرية سنة 34هـ/ 654م ، اليت التقى فيها املسلمون 
البحر من ناحية اإلسكندرية باإلمرباطور قسطنطني بن هرقل ومعه ألف مركب  يف 
الروم ، وتفاصيل فتح املغرب ليست جمال  واملسلمون يف مائيت مركب ، وهزم فيها 
الدراسة هنا ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن الفتح مت على مراحل ، وأستغرق وقتاً 

طوياًل ، وقد تعدد قادة الفتح على النحو اآليت: 
1. عمرو بن العاص سنة 24هـ/644م.

2. عبد اهلل بن أيب السرح سنة 27هـ/ 647م.
3. معاوية بن حديج الكندي سنة 45هـ/ 665م. 

4. عقبة بن نافع سنة 50هـ/ 670م.
5. املهاجر بن أيب دينار سنة 55هـ/ 674م.

6. عقبة بن نافع ، املرة الثانية سنة 62هـ/ 674م ، حىت استشهد يف بلدة هتوده 
ستة 64هـ/ 683م.

7. حسان بن النعمان الغساين ، وخاض املعركة ضد الكاهنة سنة 75هـ/ 694م.
8. موسى بن نصري سنة 86هـ/ 705م.

وموسى بن نصري هو من مت على يديه إمتام الفتح هنائياً ، وهو من أحسن اصطناع 
الرببر ، وعلمهم تعاليم دينهم ، ووطد نفوذ املسلمني يف املغرب حىت البحر احمليط. 
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والفتوحات يف بالد املغرب استغرقت وقتاً طوياًل حوايل 70 سنة ، وهي مدة 
طويلٌة جداً إذا ما قورنت بالفتوحات شرقاً يف األراضي الفارسية1 ، وتغري قادة الفتح 
مراٍت عديدة ، واألرجح يف سبب جناح موسى بن نصري ، وسيطرته التامة على بالد 
املغرب هو عالقته اجليدة مع الرببر ، واهتمامه بتعليمهم مبادئ اإلسالم ، مما جعلهم 
الرببر والءهم وإخالصهم لإلسالم من  وأثبت  اإلسالمية.  والدولة  اجملتمع  جزًء من 

خالل دورهم الكبري يف فتح األندلس.
ودائماً ما لعبت العقيدة ومبادؤها السمحة الدور احلاسم يف تثبيت أركان الدولة 
يف املناطق املفتوحة ، لذلك كانت أمهية الدعاة واملعلمني ، الذين يعملون على غرس 
العقيدة يف نفوس املسلمني اجلدد ، وهم بذلك أقدر من محلة السيوف على الدعوة 
، فاإلسالم مل ينتشر فعلياً بالفتح وإمنا زالت القوى اليت تقف عائقاً يف وجهه ، أما 
انتشار اإلسالم الفعلي فقد كان بعد عمل الدعاة والعلماء ، وبنظام املسلمني العادل 
بني الناس ، وال ننسى أن جنود الفتح كانوا خري مثل وقدوة للمسلمني ، مما جذب 
سكان البالد املفتوحة هلؤالء الوافدين اجلدد وشجعهم على اعتناق اإلسالم ، ومن مث 

املشاركة يف الفتوحات فيما بعد ، كما سيأيت يف فتح األندلس.
وبالنسبة للمعافريني فقد خرجت مجوٌع منهم من مصر إىل املغرب مع جيوش 
الفتح ، وليست هناك إحصاءات دقيقة للخارجني من مصر ، ألن الفتح أستغرق وقتاً 
طوياًل ، وتوالت احلمالت ودفعات اجليش إىل املغرب ، فلم يكن ممكناً تتبع األمساء 

إال ما ندر ، ومن هؤالء حيوه بن ناشرة املعافري من أوائل اخلارجني إىل املغرب2.
استقرار المعافريين بالمغرب: 

بعد الفتح استقر عدد من املعافريني يف املغرب ، فاملصادر تذكر بيوتاً هلم يف 
برقة ونواحي تونس ، وجبل نفوسة ، ويف مدينة القريوان عند باب نافع3 ، ومن أشهر 

1. العبادي: تاريخ املغرب واألندلس ، ص46.
2. ابن خلكان: الوفيات ، ج3 ، ص130.

3. احلمريي: الروض ، ص542. امللصي ، أمحد عبد اهلل: دور القبائل اليمنية يف احلياة السياسية يف بالد املغرب منذ 
الفتح حىت قيام الدولة الفاطمية ، ص149- 150 ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة املنصورة ، مصر. 
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بيوت املعافريني بالقريوان بيت زياد بن أنعم املعافري1 ، الذي أبتىن داراً ومسجداً له 
يف القريوان ، وابنه عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ، وهو أول مولود للمسلمني أثناء فتح 
املغرب ، وعبد الرمحُن هذا من أهل العلم توىل القضاء ببلده وكانت له رحلة إىل املشرق 
، لقي اخلليفة أبا جعفر املنصور ، الذي استبقاه عنده زمناً ، مث أستأذنه يف العودة إىل 

القريوان ، وعبد الرمحن هو القائل: 
ذكرت القريوان فهاج شوقي   ***   وأين القريوان من العراِق 

الناس  ليعلموا  الفتح  املغرب زمن  ، دخلوا  وفقهاٌء  علماٌء  باملغرب  املعافر  ومن 
مبادئ اإلسالم ، وأحكام الفقه و الصالة ، ومن هؤالء تابعيان اثنان ، كانا مع العشرة 
الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إىل مشال إفريقية عندما كان والياً على املدينة املنورة 
لتعليم الرببر ومها أبو عبد الرمحن احلبلي ، الذي بين على يديه مسجد الرباطي يف 
القريوان ، تويف سنة 100هـ/ 718م2 ، وموهب بن حيب املعافري ، أرسله إمساعيل 
بن أيب املهاجر ، فقد كانت اخلمر حالاًل عندهم حىت قدم هؤالء التابعيون فبينوا هلم 

احلالل واحلرام3.
ومن أوائل التابعيني أبو كريب املعافري ، الذي وضع أسس علم الفقه بإفريقية4 ، 
وسعيد بن لبيد املعافري5 ، وقابيل بن هانئ بن النضر بن مينع املعافري من بين سريع 
الذي ذكرناه يف احلديث عن املعافريني مبصر ، غزا مع جنادة بن أمية جزيرة رودس ، 
ودخل املغرب مع القائد حسان بن النعمان وتويف سنة 128هـ/745م6 ، وممن سكن 
تونس خالد بن أيب عمران املعافري ، وشرحبيل بن شريك7 ، وأبو مصعب مشرح بن 

1. الرقيق القريواين ، إبراهيم بن القاسم )ت بعد 417هـ/ 1026م(: تاريخ إفريقية واملغرب ، ص24 ، حتقيق/ حممد 
زينهم حممد عزب ، ط1 ، 1414هـ ، 1994م ، دار الفرجاين. ابن أيب دينار ، حممد بن القاسم الرعيين )ت1110هـ/ 
1698م(: املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس ، ص31 ، ط3 ، 1993م ، دار املسرية ، لبنان ، مؤسسة سعيدان ، تونس.

2. املصدر نفسه: تاريخ إفريقية ، ص24. احلجي ، عبد الرمحن بن علي: التاريخ األندلسي من الفتح حىت سقوط 
غرناطة ، ص152 ، ط1 ، 1976م ، دارالقلم ، دمشق ، بريوت ، دار القلم ، الكويت ، الرياض.

3. املصدر نفسه: تاريخ إفريقية ، ص23- 24. 
4. املصدر نفسه ، ص 24.
5. املصدر نفسه ، ص24. 

6. السمعاين: األنساب ، ج5 ، ص334. ابن حجر: التقريب ، ص185.
7. خليفة بن خياط ، أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري )ت240هـ/ 854م(  كتاب الطبقات ، ص295 ، 

رواية: موسى بن زكريا التسرتي ، حتقيق/ أكرم ضياء العمري ، مطبعة العاين ، دط ، دت.
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هاعان املعافري1 ، وأبو روح عبد اهلل بن يزيد املعافري ، الذي مات يف خالفة هشام 
بن عبد امللك2 ، وأبو قابيل حي بن عبد اهلل املعافري ، تويف سنة 127هـ/ 744م3، 

وعمران بن عبد احملدث4.
ومن أشهر املعافريني باملغرب زعيم اخلوارج األباظية أيام اخلليفة أبو جعفر املنصور 
وهو أبو اخلطاب عبد األعلى بن السمح بن مالك املعافري ، الذي قتله وايل مصر 
حممد بن األشعث يف محلٍة شنها عليه5 ، وشجرة بن عيسى املعافري من أعيان مذهب 
األمام مالك حمدٌث توىل القضاء يف تونس يف أيام سحنون الذي واله بنفسه لعلمه 

وفضله وتويف سنة 262هـ/ 875م.
ومن املعافريني املتأخرين علي بن حممد بن خلف املعافري ، أبو احلسن املعروف 
بابن القابس ، الذي أصبح من رجال إفريقية ، له الكثري من املؤلفات ، رحل إىل 
املشرق سنة 352هـ/ 963م ، تويف سنة 403هـ/ 1012م ، ودفن بالقريوان  يف 
مكان يسمى باب تونس ، وقد بلغ الثمانني من العمر6 ، واستقر كثرٌي من املعافريني 
باملغرب ، ومل يرحلوا إىل األندلس زمن الفتح ، متاماً مثلما الذين استقروا يف مصر ، 
وكان هلم دور يف احلياة العلمية يف بالد املغرب ، سامهوا يف نشر اإلسالم ، وتعليم 
الدينية والقضاء وقد نقلوا ختصصهم هذا  الناس ، وغالباً هم من املشتغلني بالعلوم 

معهم إىل األندلس. 

1. ابن خياط: الطبقات ، ص293 .
2. املصدر نفسه ، ص295. 

3. املصدر نفسه ، ص294. الصفدي: الوفيات ، ج13 ، ص233. 
4. الذهيب: الكاشف ، ج2 ، ص350.

5. الرقيق القريواين: تاريخ إفريقية ، ص25.
6. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص199. ابن خلكان: الوفيات ، ج3 ، ص320- 321. احلنبلي ، عماد الدين 

عبد احلي )ت1089هـ/ 1678م(: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، ج2 ، ص168 ، دار الفكر ، دط ، دت. 
كحالة ، عمر رضى: معجم املؤلفني ، ج7 ، ص194- 195 ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، دط ، دت.
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بعد أن أصبح موسى بن نصري والياً إلفريقية ، عني مواله طارقاً بن زياد عاماًل على 
طنجة Tangier، ومسئواًل عن احلامية العسكرية فيها ، أما سبتة  Ceuta فقد 
ظلت بيد رجٍل يدعى يوليان  julian  آخر حاكم بيزنطي يف مشال إفريقية1، الذي 
عقد صلحاً مع املسلمني أقر مبوجبه حاكماً على سبته ، وبذلك وصلت الفتوحات 
اإلسالمية إىل أقصى حد من ناحية الغرب ، فلم يعد أمام املسلمني إال االجتاه مشااًل 
أو جنوباً ، وكان لبعض املستشرقني رأٌي يف سبب توجه املسلمني مشااًل، وهو طمعهم 
يف األراضي اخلصبة والغنائم2 ، واألحداث التارخيية تؤكد عكس ذلك، فاملسلمون مل 

يعلموا شيئاً عن األندلس قبل الفتح ، وسيظهر ذلك جلياً من ختوفهم يف دخوهلا. 
أما بالنسبة لألراضي الواقعة إىل اجلنوب من بالد املغرب فهي صحراُء ممتدة ليس 
فيها كثافة سكان ، وال قوة سياسية ، أو دولة كما هو احلال يف بالد الفرس أو الروم 
حيث وقفت الدولة عقبة يف وجه انتشار اإلسالم ، وكان هذا هو احلال يف األندلس 
فالبد من زوال القوة السياسية املتمثلة يف دولة القوط حىت تصبح الطريق ممهدة أمام 
الدعاة املسلمني لنشر الدعوة ، واألندلس كانت الطريق الطبيعي للقوى اإلسالمية إذا 

ما حاولت تطويق الدولة البيزنطية وااللتفاف عليها من ناحية الغرب3.
 ، يوليان  األندلس مت عن حتريض من وايل سبتة  فتح  أن  مفادها  وهناك رواية 
الذي كان حاقداً على لذريق  Rodrigo ملك اسبانيا فزود املسلمني باملعلومات 
عنها ووعدهم باملساعدة إن هم قرروا دخول األندلس4 ، وال نرجح أن يكون دخول 
املسلمني األندلس كان بناًء على معلومات يوليان ، اليت رمبا حفزت القائد موسى بن 
نصري للنظر يف موضوع الفتح ، لكنه مل يكن هبذه السذاجة حىت يركن إىل معلومات 

يوليان. 

1. البكري ، أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز )ت487هـ/ 1094م(: املسالك واملمالك ، املغرب يف ذكر بالد إفريقية 
واملغرب ، ص103- 104 ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة . املقري: نفح الطيب ،ج1 ، ص229.

2. بروفنسال ، ليفي: تاريخ اسبانيا اإلسالمية ، ص ، ترمجة: علي عبد الرؤوف البميب وآخرون ، مراجعة: صالح 
فضل ، ط3 ، 1967م ، مدريد. موس:  ميالد العصور الوسطى ، ص225.

3. العبادي: تاريخ املغرب واألندلس ، ص35.
4. جمهول: أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها واحلروب الواقعة بينهم ، ص4 ، مدريد ، 1867م ، مكتبة 

املثىن ، بغداد. 
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قرر  وعندها   ، األندلس  ناحية  اجتهت  قد  األنظار  فإن  األسباب  وأياً كانت 
املسلمون أن خيوضوا حبراً إىل أرٍض غريبة ، شاء القدر أن يشرق تارخيها املظلم بنور 

اإلسالم ، وأن تصبح أرضها مهد حضارٍة الزالت مصدر إهلام الشعراء واملفكرين.
األندلس »التسمية والموقع«: 

تعددت اآلراء يف أصل التسمية ، فذكر أهنا مسيت باألندلس نسبة إىل األندلس 
بن طوبال بن يافث بن نوح ألنه نزهلا ، و نزل أخوه سبت العدوة املقابلة ومسيت نسبًة 

إليه سبته1.
اليت   Vandals الوندال التسمية أشتق من أسم قبائل  ورأٌي آخر بأن أصل 
تعود إىل أصل جرماين ، احتلت اجلزيرة حوايل القرن الثالث امليالدي ، ومسيت بامسها  

.2 Vandalusia
اسبانيا  أو   Hispania هسبانيا  لفظ  أطلقوا  فقد  املسيحيون  املؤرخون  أما 
 Spania على كل أراضي شبه اجلزيرة األيبريية سواًء اخلاضعة للعرب أو للمسيحيني3. 
تسمية  املسلمون  وأستخدم  اسبانيا.  الفتح كان  قبل  اجلزيرة  أسم  أن  واألرجح 
على  التسمية  هذه  وغلبت   Vndals  وندال لفظ  من  اشتقت  اليت   ، األندلس 
املناطق اخلاضعة للمسلمني ، حىت أن بعض املؤرخني املسلمني أستخدم لفظ إشبانيا 

Ishpaniya للداللة على مناطق الربتغال وقشتالة ونربة وأرغون4.
الغريب  القارة األوروبية ، تفصلها من الشمال  وتقع األندلس يف جنوب غرب 
 ، Pirineos باالسبانية ، Pyrnenees عن جنوب فرنسا سلسلة جبال الربتات
ويفصلها من اجلنوب عن مشال إفريقية ممر مائي كان يعرف بالزقاق وبعد الفتح مبضيق 

1. املقري ، أمحد بن حممد التلمساين )ت1041هـ/ 1631م(: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين اخلطيب ، ج1 ، ص127حتقيق/ يوسف الشيخ البقاعي ، ط 1 ، 1986م ، دار الفكر ، بريوت.

2. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص37. 
3. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص78.
4. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص78 .
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جبل طارق1 ، عرضه 12 مياًل ، وهو الذي يفصل بني البحرين مانطس وأقيانس2، 
احلدودية  املنطقة  عدا  ما  باملياه  حماطة  األندلس  األيبريية  اجلزيرة  شبه  تكون  وبذلك 
مع فرنسا اليت يبلغ ثالث مراحل وهو احلد األصغر من حدود األندلس3 ، وطول 
الزقاق أو املضيق 40 مياًل وهو عرض األندلس ، ويبلغ عرضها عند مدينة طليطلة 

Toledo مسرية ستة عشر يومًا4.  
أما عن سواحلها فإن لألندلس السواحل الشمالية والشمالية الغربية على البحر 
احمليط ، عند خليج بسقاية Biscay ، وهلا سواحل غربية على البحر احمليط مباشرة، 
الذي عرف أيضاً ببحر الظلمات5 ، أما سواحلها الشرقية فمطلة على حبر الزقاق أو 

حبر مانطس وهلا فيه العديد من اجلزر6.
ومل يكن هناك طريق بني األندلس وفرنسا )األرض الكبرية( حىت شقها ملك من 
ملوك اليونان باحلديد والنار واخلل عرب جبال الربت ، حىت تتمكن اخليول والعربات 

من اخرتاق اجلبال7.
األندلس قبل الفتح: 

الغربيني  القوط  حكم  حتت  املسلمني كانت  قبل  من  األندلس  فتح  قبل 
Visigoths الذين سيطروا على األندلس أوائل القرن اخلامس امليالدي، بعد طرد 

1. ابن الشباط ، حممد بن علي بن حممد املصري)ت681هـ/ 1282م(: صلة السمط ومسة املرط ، ملحق بكتاب 
األكتفاء البن الكردبوس ، حتقيق: أمحد خمتار العبادي ، معهد الدراسات اإلسالمية ، مدريد ، 1971م. املراكشي 

، عبد الواحد بن حممد بن علي )ت620هـ/ 1708م(: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، ص27 ، حتقيق/ حممد 
سعيد العريان ، ط3  ، 1963 ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ، القاهرة.

2. البحر البيض املتوسط  واحمليط األطلسي )احلمريي: الروض ، ص567(. 
3. املراكشي: املعجب ، ص27.

4. املقري: النفح ، ج1 ، ص129.
5. وهو حبر أقيانوس أو البحر احمليط )املسعودي ،علي بن احلسني )ت364هـ/ 957م(: التنبيه واإلشراف ، ص59 ، 

دار الرتاث ، بريوت ، 1968(.
6. من أشهر اجلزر التابعة لألندلس يف هذه السواحل جزيرتا ميورقة mallorca ومنورقة menorca )احلمريي: 

الروض ، ص567- 568. اإلدريسي ، حممد بن عبد اهلل بن إدريس)ت560هـ/ 1164م(: نزهة املشتاق يف اخرتاق 
 .www.al-mostafa. com. )270(اآلفاق ، ص

7. املقري: النفح ، ج1 ، ص129.
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الوندال Vandals الذين سيطروا على األندلس منذ القرن الثالث امليالدي ، ومن 
حكم  من  األخرية  سنة  والثالثني   ، األرجح  على  األندلس  تسمية  جاءت  أمسهم 
القوط عمتها الفوضى ، والصدامات الدموية على العرش ، ومؤامرات النبالء ورجال 

اإلكلرييوس من أجل زيادة مكاسبهم املادية1.
يعني  وامللك  النبالء.  طبقة  أعالها  إىل طبقات  مقسماً  االسباين  اجملتمع  وكان 
باالنتخاب ال بالوراثة ، تليها طبقة رجال الدين ، وهلم تأثري عظيم ، وسيطرة كبرية 
وطبقة   ، بالضرائب  مثقلة  الشعب  من  متوسطة  طبقة  تليها   ، والدولة  اجملتمع  على 
دنيا وهم أكثر عدداً ، وهم مرتبطون باألرض ، وينتقلون معها إذا بيعت. أما آخر 
الطبقات فهم اليهود ، وكان عددهم كبرياً يف اسبانيا ، وقد كانوا مكروهني بسبب 
اختالف عقيدهتم ، وأزداد حقدهم على حكم القوط ملا مسعوا من ابناء ملتهم يف 

مشال إفريقية عن تسامح املسلمني ، وما ينعمون به من حرية.
عهد  ففي   ، االجتماعية  احلالة  من  ارتباكاً  بأقل  السياسية  األوضاع  تكن  ومل 
امللك أخيكا Egica الذي توىل احلكم منذ سنة 68هـ/687م حىت 83هـ/702م.

عقدت يف عهده ثالث جمامع دينية2 ، وهو أمر نادر احلدوث ، وذلك لكثرة األزمات 
واملشاكل العالقة. آخرها سنة75هـ/  694م ، عقد حملاكمة اليهود الذين تآمروا مع 
ابناء ملتهم يف املغرب إلسقاط الدولة القوطية يف اسبانيا واالستنجاد بالعرب3 ، وكان 
من نتائج هذا اجملمع صدور أحكام قاسية على اليهود ، مما زاد حقدهم على القوط، 

وبرر موقفهم املؤيد لدخول املسلمني اسبانيا.
ويف عام74هـ/693م أشرك امللك أخيكا ابنه غيطشة Witiza يف احلكم، وبعد 
مخس سنوات أصبح غيطشة احلاكم الفعلي للبالد حىت وفاة أبيه سنة 83هـ/702م 
متجاهاًل طريقة االنتخاب الشرعية يف احلكم ، بل عني ابنه وقلة  Wkhila ولياً 

للعهد.

1. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص44.
2. املصدر نفسه ، ص46.

3. العبادي: تاريخ املغرب واألندلس ، ص51.
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وعندما مات غيطشة سنة 90/ 708م كان ابنه وقلة مقيماً يف إحدى واليات 
الشمال فحاول العودة إىل طليطلة ، لكنه مل يستطع دخوهلا ، وفشلت حماوالت أمه 
يف ضبط امللك له وألخوته1 ، ألن قائد اخليل املسمى لوذريق  Rodrigo أستمال 
ابناء  وبني  بينه  ودارت   ، قرطبة2  معه حيكم يف  مبن  وصار  الدين  رجال  من  طائفة 
غيطشة معارك انتهت بانتصاره3 ، وتصاحلوا معه على أن يكونوا قواداً يف جيشه4 ، 
وتوىل لوذريق احلكم سنة 77هـ/ 696م ، ودام حكمه 15 سنة حىت دخول املسلمني 

األندلس5.
قبيل دخول  واجتماعياً  سياسياً  اسبانيا عانت ضعفاً  أن  العرض جند  من هذا 
 ، املسلمني6  تفوق  سبب  ذلك كان  أن  على  املستشرقني  بعض  وأكد   ، املسلمني 
واحلقيقة غري ذلك فاجليش الذي تقدم به لوذريق حلرب املسلمني كان ضخماً ال ينم 
إىل طبقات متناحرة ،  عن ضعٍف عسكري أو مادي. ولكن اجملتمع كان منقسماً 
واجليش الكبري عظيم التجهيزات كان يفتقر إىل وحدة الصف ، وكان مزعزع الوالء ، 
وعامة الناس كانت حاقدًة على الطبقة احلاكمة خاصة اليهود. ، هذه األسباب كان 
هلا مفعول السحر يف ضعف املقاومة ، أما املسلمون على قلتهم ، يف أرٍض غريبٍة 
عليهم ، فقد كانوا صفاً واحداً ، جتمعهم العقيدة واإلميان ، ونبل اهلدف ، ورغبة 

خالصة يف اجلهاد ونشر اإلسالم ، وهذا ما عزز موقفهم يف املعركة احلامسة.
دخول المعافريين األندلس:

بعد أن قرر موسى بن نصري فتح األندلس ، أرسل إىل اخلليفة الوليد بن عبد 
امللك ، يستأذنه يف فتح األندلس ، فكان رد اخلليفة واضحاً ، أن يرسل السرايا أواًل 

1. احلمريي: الروض ، ص34.  
2. املصدر نفسه ، ص34. املقري: النفح ، ج1 ، ص245.

3. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية  ، ص46.
4. املقري: النفح ، ج1 ، ص245. 

5. احلمريي: الروض ، ص34. 
6. موس: ميالد العصور الوسطى ، ص256. رالف لنتون: شجرة احلضارة ، ص348 ، ترمجة: أمحد فخري ، مكتبة 

أجنلو املصرية ، مؤسسة فرانكلني ، دط  ، دت.
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ليخترب الطريق1 ، وأن يتأكد من معلومات يوليان ، وأن ال يغرر باملسلمني يف بلٍد 
غريب ، يفصلها حبٌر عن بالد املسلمني ، وقواعدهم يف مشال إفريقية ، وحاول موسى 
إقناعه بأنه ليس حبراً وإمنا ممر مائي ، خليج صغري ، ولكنه رفض حىت يتأكد موسى 

بإرسال السرايا أواًل2.
وهناك روايٌة تفيد بأن موسى بن نصري مل يفكر بإرسال سرايا قبل أن يعرب يوليان 
بنفسه على رأس ثلٍة من العسكر ، وعاد بالغنائم ساملاً ليثبت ملوسى صدق كالمه3 ، وأن 
تأمني احلدود كان ضعيفاً ، و ليس فقط ما كان بينه و بني لوذريق من ثأر ، هو ما جعله 
يغري موسى بن نصري بالعبور ، وبناًء على أمر اخلليفة أرسل أول سرية قبل الفتح4 ، بقيادة 
طريف بن مالك ، وكنيته أبو زرعة5 ، ليكون طريفاً هذا ومن معه من أوائل الداخلني إىل 
األندلس ، وسترتتب على سريته الكثري من النتائج ، فموسى بن نصري ومن ورائه اخلليفة ، 

يتطلعان إىل األخبار اليت سريجع هبا ، وعليه سيقرران إمكانية الفتح من عدمه.  
أنه ميين من  فابن خلدون6: يذكر  املؤرخني يف نسب طريف ،  واختلفت آراء 
خنع ، أما احلمريي7 فينسبه للرببر تارة ، وأنه عريب معافري تارة أخرى ، واملقري8 أورد 

1. ابن الكردبوس ، أبو مروان عبد امللك التوزري )عاش أواخر القرن السادس اهلجري(: تاريخ األندلس البن 
الكردبوس املعروف بكتاب االكتفاء بتاريخ اخللفاء ، ص45 ، حتقيق/ أمحد خمتار العبادي ، معهد الدراسات 

اإلسالمية ، مدريد ، 1971م . احلمريي: الروض ، ص 35 ، 392. املقري: نفح الطيب ، ج1 ، ص242.
2. جمهول: أخبار جمموعة ، ص5.

3. ابن الكردبوس: االكتفاء ، ص45. مونتغمري وات: يف تاريخ اسبانيا اإلسالمية ، مع فصل يف األدب ، ص28 ، 
بقلم: بيري كاكيا ، ترمجة: حممد رضا املصري ، ط2 ، 1998م ، شركة املطبوعات ، بريوت.

4. كان أول من دخل األندلس من املسلمني زمن اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، ومها عبد اهلل بن نافع بن 
عبد القيس وعبد اهلل بن احلصني الفهريان من جهة البحر سنة 27هـ/648م )ابن عبد الرب ، أبو عمر يوسف بن عبد 

اهلل )463هـ/ 1070م(: القصد واألمم يف التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ، ص54 ، حتقيق/ إبراهيم األبياري 
، ط1 ، 1405هـ ، 1985م ، دار الكاتب العريب. ابن عذارى ، أمحد بن حممد )كان حياً يف 711هـ/1371م(: 
البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ج2 ، ص4 ، حتقيق/ ج س كوالن ، ليفي بروفنسال ، ط3 ، 1983م ، 

دار الثقافة ، بريوت . ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، ج1 ، ص84. ابن أيب دينار: املؤنس ، ص38(.  
5. جمهول: ذكر بالد األندلس ، 98.

6. عبد الرمحن بن حممد )ت808هـ/ 1406م(: العرب و ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن 
عاصرهم من ذوي السطان األكرب ،ج4 ، ص254 ، دار الكاتب العريب ، بريوت ، 1968م.

7. احلمريي: الروض ، ص35.
8. النفح ، ج1 ، ص242.
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روايتني ، إن طريفاً ميين معافري ، وأن أبا زرعة هو رجٌل آخر دخل األندلس بعد 
طريف يف 1000رجل من الرببر ، وينفي الرازي1 هذه الرواية ويرجح أن طريفاً معافري 
وكنيته أبو زرعة ، أما ابن الكردبوس2 فذكر أنه معافري وكنيته أبو زرعة ، واألرجح أن 
طريفاً ميين معافري ، إلتفاق عدٍد من املصادر3 على هذا الرأي. ومحلة هبذه األمهية 
واخلطورة على املسلمني يستطلعون فيها حبراً وأرضاً مل يسبق هلم نزوهلا تستلزم قائداً 
موثوقاً من قبل موسى بن نصري ، فنتائج مهمته ستحدد مصري اجليش وعملية الفتح 

بكاملها ، حىت أفراد السرية كانوا على قدٍر كبري من التأهيل والتدريب4.
أرسل موسى طريفاً يف 400 راجل ومائة فارس ، وأربعة مراكب حىت نزل منطقة 
تعرف جبزيرة األندلس5 ، يف رمضان سنة 91هـ/ 710م ، وهي يف أول اجملاز املسمى 
بالزقاق ، وهي مدينة صغرية عليها سور من تراب يشقها هنر صغري ، يفصل بينها 

وبني اجلزيرة اخلضراء  Algecitas مسافة 18مياًل6.
وحال نزوهلم اجلزيرة هرب أهلها ظناً منهم أهنم من القراصنة أو اللصوص ، فقد اعتادوا 
مبا  يرحلون  مث  ومن  ينهبون وخيربون   ، واللصوص  القراصنة  على هجمات  وقٍت آلخر  من 
غنموا، ومل خييب طريٌف ظنهم ، فلم يبُد عليه ومن معه أكثر من ذلك ، وذكرت املصادر 
أن طريفاً ومن معه أحرقوا كنيسة وأصابوا سبياً ورحلوا7 ، وذكر طريف فيما بعد أنه كان ينفذ 
تعليمات قائده موسى بن نصري8 ، الذي سعى بذلك إىل التضليل ، وعدم لفت األنظار إىل 
حقيقة الغرض من وراء احلملة ، كما أن املعلومات حول هذه احلادثة قليلة ، وهذا هو التفسري 

املقبول ألن اإلغارة والتخريب عمٌل يتناىف مع ما درج عليه املسلمون وأخالق اجملاهدين.  

1. املقري نقاًل عن الرازي: النفح ، ج1 ، ص242.
2. ابن الكردبوس: اإلكتفاء ، ص45. ابن الشباط: صلة السمط ، ص167.

3. ابن الكردبوس: االكتفاء ، ص45. احلمريي: الروض ، ص35. املقري نقاًل عن الرازي: النفح ، ج1 ، ص242.
4. مصطفى أبو ضيف أمحد: القبائل العربية يف األندلس ، ص33 ، دار االنشر املغربية ، الدار البيضاء  ،1985م . 

الصنوي ، عبد الرب: اليمنيون يف األندلس ، ص86 ، وزارة الثقافة ، صنعاء ، 2004م.
5. جمهول: أخبار جمموعة ، ص6.
6. احلمريي: الروض ، ص392.

7. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص98. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص 4 . احلمريي: الروض ، ص392 . 
املقري: النفح ، ج1 ، ص242. 

8. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص4.
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وفعاًل مل يشك سكان اجلزيرة بشيء ، ومل تتخذ أي إجراءات حلماية الساحل ، 
اعتقاداً منهم أن هؤالء القراصنة حصلوا على غنيمتهم ورحلوا ، وهذا كان له عظيم 
األثر ، وأكسب املسلمني عنصر املفاجأة ومكنهم من العبور املوفق للعدوة ، وعاد 
طريف حمماًل باألخبار والغنائم ، فأرسل موسى بن نصري إىل اخلليفة يعلمه بسالمة 
الطريق ، وأن ما يفصل األندلس عن بر العدوة سوى مضيق صغري يبني للناظر ما 

خلفه1. 
كل هذه الرتتيبات تدل على أن فتح األندلس جاء بعد عمل إجراءات السالمة، 
وأن املسلمني مل يندفعوا يف الفتح ، وأنه مل يكن عملية ارجتالية أو غارة ، وإمنا كان 
فتحاً منظمًا2 ، ومل تذكر املصادر أمساء من شاركوا طريفاً احلملة االستطالعية ، فال 
نعلم الكثري عنهم ، أو أن كان بينهم معافريني ، وقد مسيت جزيرة األندلس اليت نزل 
هبا طريف  بعد الفتح »جزيرة طريف« Tariffa نسبًة إليه ، وكان امسها يف املاضي 

.Mellaria3 ميالرية
المعافريون في طالعة طارق بن زياد:

بعد عودة طريف مع أفراد محلته إىل طنجة ساملني ، أمر موسى بن نصري عامله 
على طنجة طارق بن زياد أن يعرب مع عسكره املضيق ، سنة 92هـ/ 711م ، فعرب 
يف 7 أالف من جنده أكثرهم من الرببر4 ، يف سبع سفٍن5 ، أحبر من سبته إذ كان 
الطبيعي أن خيرج من مدينته طنجه ولكن أختار سبته للتمويه ، بعد أن زاد األسبان 

تعداد احلامية على الساحل املواجه لطنجة ، وأمهلوا الساحل املطل على سبتة.
1. احلمريي: الروض ، ص392.

2. موس: ميالد العصور الوسطى ، ص247. ادوارد بروي ، وآخرون: القرون الوسطى ، ق1 ، ص113 ، ترمجة: 
يوسف داغر ، فريد م داغر ، ط3 ، 1994م ، منشورات عويدات ، بريوت ، باريس.

3. جمهول: أخبار جمموعة ، ص16. وال زالت تعرف حىت اليوم باسم جزيرة طريف ويف اخلرائط غري العربية رأس 
طريف campe tarifa )با مطرف ، حممد عبد القادر: اجلامع ، ص285 ، ط1 ، 1424هـ ، 2003م ، اهليئة 

العامة للكتاب ، صنعاء(.
4. ابن قتيبة: قصة األندلس ، ص145. ابن القوطية ، حممد بن عمر )ت367هـ/ 977م(: إفتتاح األندلس ، 

ص76 ، حتقيق/ عبد اهلل أنيس الطباع ، راجعة: عمر فاروق الطباع ، ط1 ، 1415هـ ،1994م ، مؤسسة املعارف ، 
بريوت. ابن عبد الرب: القصد واألمم ، ص54. املقري: النفح ، ج1 ، ص229.

5. ابن خياط: الطبقات ، ج2 ، ص78. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص145.
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وحال نزول طارق إىل األرض صعد اجلبل الذي مسي فيما بعد بامسه يف اخلامس 
من رجب 92هـ/ التاسع والعشرين من أبريل 711م ، مث طلب املدد من موسى فأرسل 
له: »إن األمم قد تداعت علينا من كل جانب فالغوث الغوث«1 ، فأرسل له موسى 
5 أالف جندي بقيادة طريف بن مالك2. وكان لوصوله قبل املعركة احلامسة دوٌر كبري 

يف حسم النتيجة لصاحل املسلمني.
 ،Pamplona3 أما على اجلانب االسباين كان لوذريق يف الغزو مشااًل يف بنبلونة
مستخلفاً مكانه قائداً له يدعى تدمري Todmyr ، الذي فوجئ بقدوم املسلمني 
إىل بالده فاضطرب حاله وأرتبك ، رمبا لسرعة وصوهلم وعدم قدرته على مواجهتهم، 
مما أدى إىل إرساله رسالًة إىل سيده خيربه خبطورة موقفه يقول فيها: »إنه قد نزل بأرضنا 

قوٌم ال ندري من السماء هم أم من األرض«4.
من العسكر ،  ألفاً  الرسالة ، عدل لوذريق طريقة وعاد يف 70  وحال وصول 
جمهزين بالعدة والعتاد والسالح ، والعجالت جتر األمتعة واألموال وكان واضحاً عليهم 
الثقة بالنصر5 ، وهبذا ال جند األسبان يف حالٍة من الضعف ، فاستعداداهتم أكرب من 
املسلمني بكثري ، وهم أصحاب األرض ، يعرفون دروهبا ومسالكها ، ونقاط الضعف 

والقوة يف أرض املعركة.
:Sidonia وقعة شذونة

بعد استقرار عسكر املسلمني على جبل طارق ، أرسل طارق أحد قواده وهو عبد 
امللك بن عامر املعافري الفتتاح حصن قرطاجنة Torre de Cartagena6، ويف 
نفس الوقت سيطرت قوات املسلمني على املناطق احمليطة باملضيق وتوىل عبد امللك 

1. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة  ،ج2 ، ص118. محادة ، حممد ماهر: الوثائق السياسية يف األندلس ومشال إفريقية ، 
ص230 ، ط1 ، 1400هـ ،1980م ، مؤسسة الرسالة بريوت. 

2. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص268.
3. جمهول: أخبار جمموعة ، ص6.

4. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص146. املقري: النفح ،ج1 ، ص230.
5. ابن خياط: الطبقات ، ج2 ، ص78. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص146. املقري: النفح ، ج1 ، ص230.
6. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص77. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص9. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص447. 
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املعافري السيطرة على اجلزيرة اخلضراء ، اليت أراد طارق النزول فيها من البداية كوهنا 
فيها مما جعله يعدل وينزل يف مكان  مقابلًة ملدينة سبته ، لكنه فوجئ حبامية قوية 
صخري عرف فيما بعد جببل طارق ، وبذلك أصبح للمسلمني قاعدة محاية يف اجلزيرة 

اخلضراء ، على الناحية اجلنوبية الشرقية من اجلزيرة.
الثانية فقد أمَّنها قائٌد آخر هو طريف بن مالك املعافري ، على  القاعدة  أما 
الناحية اجلنوبية الغربية من اجلزيرة ، وكان هلذه القاعدة دوٌر كبري يف التصدي لألسبان 
املعركة احلامسة يف شذونة ، فقد وصل طريف مع جيشه املكون من 5 أالف  قبل 
جندي ، وتصدى لقائد لوذريق يف احلمالت االستطالعية املدعو تدمري1 ، الذي أرسل 
بدوره الكثري من قواده ملواجهة املسلمني ، منهم ابن أخته بنج Banj  باألسبانية 

Bancho أو Sancho الذي قتل يف إحدى املواجهات2.
ويف شذونة التقى املسلمون باجليش القوطي بقيادة لوذريق ، وقد كان انتصارهم 
فيها ميثل النصر الفعلي للمسلمني ، حىت أن املعارك اليت تلتها ال تتعدى أن تكون 
مناوشات إذا ما قورنت  بواقعة شذونة ، وأخذت هذه الواقعة عدة تسميات مثل 
rio Barbate ، واستمرت  الربباط  أو وادي   Guadalete معركة وادي لكة 
لثمانية أيام منذ األحد 28رمضان - 19يونيو ، حىت األحد 5شوال سنة 92هـ/ 
26 يونيو 710م3 ، واألرجح أن املعركة امتدت على كل الكورة ومشلت عدة مناطق 

لذلك كثرت التسميات4. 
أما من ناحية األسبان فقد أعد لوذريق عدته بالتعاون مع ابناء امللك السابق 
غيطشة ، إلخراج املسلمني من األندلس ، فجعل على ميمنته أبة ، وعلى ميسرته 
ششربت ومها ابناء امللك السابق غيطشة5 ، غري أن هذين القائدين اتفقا مع املسلمني 

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص230.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص8.

3. ابن القوطية وصاحب أخبار جمموعة مل حيددا زمن املعركة. ابن األثري ، حممد بن حممد بن عبد الكرمي )630هـ/ 
1232م(: الكامل يف التاريخ ، ج4 ، ص268 ، مراجعة: حممد يوسف الدقاق ، ط1 ، 1407هـ ، 1987م ، دار 

الكتب العلمية ، بريوت. احلمريي: الروض ، ص 511. املقري: النفح ، ج1 ، 248. 
4. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص93.

5. جمهول: أخبار جمموعة ، ص 8. ابن األثري: الكامل ، ج4 ، ص268.
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على التظاهر باهلزمية يف املعركة ، هبدف إضعاف جبهة لوذريق حىت يهزم انتقاما منه 
الغتصابه عرشهم ، ومت تنفيذ االتفاق ، مما جعل املقاومة تنحصر يف قلب اجليش مع 
لوذريق الذي ما لبث أن أهنزم وفر من أرض املعركة ، واختلفت اآلراء يف هنايته فقيل 

ظفر به املسلمون وأن طارقاً أحتز رأسه1 ، وقيل قتل بعد معركة شذونة2.
ويذكر أن عظام القتلى بقيت دهراً على تلك األرض3 ، وأن املسلمون غنموا غنائم 
عظيمة4 ، وقد كان هذا االنتصار فاحتة خرٍي على املسلمني ، إذ توالت االنتصارات 
، وفتحت املدن ، واحدًة تلو األخرى ، فتلت شذونة قرمونة Caramona ، مث 
قاتلوا أهل  أهلها على اجلزية5 ، مث  الصلح مع  امللوك ومت  Sevilla مدينة  اشبيلية 
أستجة ، وتوجهوا إىل طليطلة ، وأجته جزء من اجليش بقيادة مغيث الرومي إىل قرطبة 

بعد  فرار نبالئها ومل يبقوا فيها إال 400 فارس6.
ومتثلت مشاركة املعافريني الفعالة يف الفتح بدور القائدين عبد امللك املعافري ، 
وطريف بن مالك املعافري ، حيث ساهم عبد امللك املعافري بعد تأمني القاعدة يف 
اجلزيرة اخلضراء وفتح حصن قرطاجنة وفتح قرطبة ويف ذلك يقول الشاعر حممد بن 

حسان7:    
    وكل عدٍو وأنت هتزم عرشه   ***   وكـل فتـــــوح عنك يفتح بابه
    برأيـك عبد املليك الذي له   ***   حال فــتح قرطـــــبة وانتهابـهـــا

1. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص147.
2. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص99. وهبزمية لوذريق واختفائه انتهى حكم القوط يف األندلس الذي دام 342 

سنة وعدد ملوكهم 36 ملكاً )جمهول: ذكر بالد األندلس ،  ص98- 99. ابن األثري: الكامل ، ج4 ، ص268. 
ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص9-8(.

3. املقري: النفح ،ج1 ، ص248.
4. ابن خياط: الطبقات ،ج2 ، ص78. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ، ج2 ، ص82. املقري: النفح ، ج1 ، ص135.
5. مؤلف جمهول: الرسالة الشريفية إىل األقطار األندلسية ، ملحق بكتاب افتتاح األندلس البن القوطية ، حتقيق/ عبد 

اهلل أنيس الطباع ، مراجعة: عمر فاروق الطباع ، ط1 ، 1994م ، مؤسسة املعارف ، بريوت .
6. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص9-10. املقري: النفح ، ج1 ، ص249.

7. ابن اخلطيب الغرناطي ، لسان الدين حممد بن عبد اهلل )ت776هـ/ 1374م(: اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، ج2 ، 
ص102 ، حتقيق/ عبد اهلل عنان ، ط1 ، 1974م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة.
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أما طريف قائد القاعدة الثانية فلم تذكر املصادر عنه شيئاً بعد معركة شذونة ، 
وال أين استقر باألندلس ، إال أن املراكشي1 ذكر أحد أحفاده وهو سهيل بن حممد 
بن سهيل بن حممد بن سهيل بن عيشون بن عمر بن عيشون بن عامر بن ذي جنيل 
بالناس جبامع مرسية ، وكانت  العلم توىل الصالة  بن طريف ، وهو رجٌل من أهل 
بلده األصل شاطبة ، وتويف سنة 610هـ/1213م ، وهذا كل ما حصلنا عليه من 
معلومات عن طريف وذريته يف األندلس ، ويبدو أن عبد امللك تكرر ذكره يف املصادر 
لدوره الكبري يف الفتح2 ، وأيضاً كونه جد احلاجب املنصور ، واعتادت كتب  نظراً 

التاريخ أن تذكر أنساب احلكام املشهورين.
 المعافريون في طالعة موسى:

قبل وصول طارق إىل طليطلة ، وصلت طالعة موسى بن نصري اليت أختارت 
طريًقاً غري الذي سلكه طارٌق3 ، ليس حسدًا4 ، أو حماولًة إلثبات نفسه5 ، فهو قائد 
عظيم يف غىًن عن التعريف ، لكنها خطٌة حمكمٌة تليق به ، ألنه بذلك اجتاز مناطق 
وطرقاً أخرى مل جيتزها طارق ، فتم تأمني املسلمني من ناحية اجلنوب ، قبل التوغل 
مشااًل يف الفتوحات. كما أن دخول موسى كان عن رغبٍة ملحة من طارق ، فهو من 
طلب مدداً سريعاً ، وتوجه إليه موسى بكل جيشه الذي بلغ 18ألفًا6 ، ألنه أدرك 
خطورة وضع اجليش بعد معركة شذونة ، فقد تشتد املقاومة بعد توغل املسلمني يف 
األراضي املفتوحة ، وهذا يفسر سرعة وصوله ، وقد شّكل العرب جانباً كبرياً من جيش 

موسى على خالف من دخلوا مع طارق الذين كان أغلبهم  من الرببر.

1. املراكشي ، أبو عبد اهلل حممد بن عبد امللك األنصاري)ت773هـ/1372م(: الذيل والتكملة لكتايب املوصول 
والصلة ، حتقيق/ إحسان عباس ، ط1 ، 1973م ، دار الثقافة ، بريوت.

2. ابن خلدون: العرب ، ج 4 ، ق1 ، ص318.
3. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص76.

4. ابن الكردبوس: اإلكتفاء ، ص49.
5. جمهول: أخبار جمموعة ، ص15. املقري: النفح ، ج1 ، ص229.

6. جمهول: أخبار جمموعة ، ص15.
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عرب موسى املضيق يف شهر رمضان سنة 93هـ/ يونيه 711م1 ، والتقى مع طارق 
عند هنر التاجو Tajo بالقرب من طليطلة ، وقضيا فصل الشتاء هناك سنة 93هـ/ 
711م2 ، مث تابع القائدان سريمها حنو جبال الربت أو الربانس Pirinios يف أقصى 
الشمال ، واملدن تتساقط يف أيديهما تباعًا3 ، بتعاوٍن وتنسيق متبادل بني قادة الفتح، 
وهذه ميزة الفاحتني املسلمني ، فكما كان االنقسام يف صفوف اجليش القوطي سبب 
اهلزمية ، فقد كان التعاون وصدق العزمية ووحدة الصف أهم العوامل يف نصر املسلمني، 
وقد ُعِرَف الداخلون إىل ألندلس يف طالعيت طارق وموسى من العرب عرفوا بالبلديني، 

وغالبيتهم من أهل احلجاز واليمن4 ، وهم أول من استقر باألندلس من العرب. 
من املعافريني الداخلني إىل األندلس مع موسى ، أبو عبد الرمحن بن يزيد احلبلي 
املعافري5 ، وقال ابن الكردبوس6 البجلي والصحيح هو احلبلي. وهو تابعي ُبين على 
يديه مسجد الرباطي يف القريوان7 ، وهو من العشرة التابعيني الذين أرسلهم عمر بن 
عبد العزيز لتعليم الرببر. وقد شهد الفتح مع موسى بن نصري حىت انتهى إىل قرقشونة 

.8 Carcasona
وهو الوحيد الذي مل يأخذ من غنائم فتح قرطبة9 ، وتوىل مع حنش الصنعاين 
تأسيس جامع قرطبة وجتديد بنائه ، وتقومي حمرابه10 ، ونرجح أنه عاد إىل املغرب بعد 
الفتح ، ومات هناك بعد ال 100هـ/ 718م11 ، ألن املقري12 أورد روايتني بأنه مات 

بعد فتح حصن قرقشونة يف األندلس ، أو أنه عاد إىل املغرب ومات هبا بعد املائة.
1. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص187.

2. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص100. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص110. 
3. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ، ج2 ، ص84.

4. املقري: نفح الطيب ،ج1 ، ص279.
5. الرقيق القريواين: تاريخ إفريقية واملغرب ، ص22. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص188. املقري: النفح ، ج1 ، ص265.

6. اإلكتفاء ، ص49.
7. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص188.

8. املقري: النفح ، ج1 ، ص265.
9. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص148. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص188.

10. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص194- 195. 
11. الرقيق القريواين: تاريخ إفريقية واملغرب ، ص22. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص195.

12. املقري: النفح ،ج1 ، ص265.
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وممن شهد الفتح حممد بن حبيب املعافري ، وهو رسول موسى بن نصري إىل 
اخلليفة الوليد بن عبد امللك ، وكان معه النعمان بن عبد اهلل بن النعمان احلضرمي 
بعد  فسأهلما  عليه  إذ دخال  الوليد  اخلليفة  مع  ، وهلما قصة  الفتح  قبل  برقة  سكن 
األخبار السارة عن الفتح عن حوائجهما فيقضيها ، فسئل حممد بن حبيب املعافري 
عن حوائجه فقضيت ، أما النعمان فقال: »حاجيت أن تردين إىل ثغري وال تسألين عن 
شيء« فأذن له وعاد وأستشهد يف أقصى ثغور األندلس1 ، ومعاذ بن سابق املعافري 
الذي أستقر باجلزيرة اخلضراء فقيه من أهل العلم ، من ذريته الفقيه أشعب بن حممود 

بن سابق املعافري2.
وعلى العموم فأن جمموع من دخل األندلس مع طارق وموسى هو 30 ألفاً عرباً 
وبربر ، وبعد معركة شذونة تسامع الناس يف بر العدوة بالفتح والنصر العظيم والغنائم 
السياسية يف  األندلس من كل وْجهه3 ، وقد كانت األحداث  فأقبلوا إىل   ، الوفرية 
املشرق سبباً يف هجرة العرب إىل األندلس ، فالكلبيون الذين هاجروا بعد فشل ثورة 
عبد اهلل بن الزبري ، انتقلوا من مصر إىل األندلس ، وبعد سقوط اخلالفة األموية هرب 
من بقي من بين أمية وأنصارهم إىل األندلس ، وملا بلغ الوليد خرب الفتح ، طلب من 
موسى وطارق العودة إىل دمشق ، أما من ناحية موسى فأقام سنته تلك وأشهراً من 
سنة 94هـ/ 712م ، مث خرج إىل اخلليفة ، وأقام ابنه عبد العزيز مكانه ، وأخذ معه 

السبايا اإلفرنج وابناء امللوك ، والذهب واألموال العظيمة4.
ملا وصل فلسطني التقى ويل العهد سليمان بن عبد امللك ، الذي طلب إليه 
الرتيث ، ألن اخلليفة مريض جداً ، حىت تكون الغنائم له يف حالة موت اخلليفة ، لكنه 

1. ابن الفرضي ، عبد اهلل بن يوسف )ت403هـ/ 1012م(: تاريخ علماء األندلس ، ج2 ، ص158- 159 ، 
كتبه: أمحد بن أمحد الصديف ، 599هـ ، الدار املصرية ، 1966م. احلميدي ، حممد بن أيب نصر الفتوح بن عبد اهلل  
)ت488هـ/ 1095م(: جذوة املقتبس يف ذكر رجال األندلس ، ص358 ، الدار املصرية ، 1966م. الضيب ، أمحد 

بن حيىي بن أمحد بن عمرية )ت599هـ/ 1202م(: بغية امللتمس يف ذكر والة األندلس ، ص478 ، دار الكتاب 
العريب ، 1967م. 

2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص173.
3. مؤنس ، حسني: فجر األندلس ، ص186 ، ط1 ، 2002م ، دار املناهل ، بريوت.

4. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ، ج2 ، ص86. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص188.
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رفض وواصل املسري حىت دمشق فوصل واخلليفة حيتضر وما لبث أن مات ، فلما توىل 
سليمان األمر أضطهد موسى ، وأهتمه باختالس األموال ، وحبسه وغرمه مااًل كثريًا1 

، أما طارق فال نعلم عنه شيئاً بعد عودته إىل املشرق مع موسى.
وخبروج موسى بن نصري وطارق بن زياد من األندلس وتويل عبد العزيز بن موسى 
ينتهي زمن الفتح ويبدأ عصر الوالة. وعبد العزيز مل يلبث يف واليته غري شهور قليلة ، 
حىت  قتل وهو قائم يصلي باملسجد2 ، ليتوىل بعده سلسلة طويلة من الوالة منذ سنة 
94هـ/ 712م ، حىت سنة 138هـ/ 755م3. ويف هذه املدة كانت األندلس والية 
تابعة للخالفة األموية بدمشق حىت سنة 132هـ/749م عندما سقطت الدولة األموية 
واستقرار القبائل اليمنية يف األندلس كان مرتبطاً بشكل أساسي خبط سري الفتوحات 
يف طالعة طارق وموسى ، ومل يكونوا يعرفون شيئاً عن التقسيمات االسبانية4 ، وكان 
استقراراً سريعاً عفوياً ، حىت أهنم أطلقوا أمساء بسيطة على مواقعهم مثل جزء اللخميني 

وجزء البكريني وكلمات ربع ومنازل ، لإلشارة إىل اجلماعات.
وكانت كل مجاعة تستقر غالباً يف املناطق اليت شاركت يف فتحها ، وهذا كان 
األسهل واألسرع ، فلم تكن هناك عمليات حسابية أو تفضيل للمناطق حسب غناها 
أو خصوبتها5 ، فالكثري من بين جتيب شاركوا يف فتح سرقسطة Zaragoza والكثري 
 Huesca من مدن الشمال وهو ما دعاهم لألستقرار يف تلك األحناء ماعدا وشقة
اليت كان معظم سكاهنا من النصارى6 ، كما كان لبين خلم دور يف التصدي لثورة 
بالي مما حدى هبم لالستقرار يف مناطق الشمال7 ، أما املعافريون فكانت إسهاماهتم 

1. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص78.
2. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ،ج2 ، ص103. جمهول: أخبار جمموعة ، ص21.

3. املصدر نفسه ، ج2 ، ص110. قصة فتح األندلس ، ص181. جمهول: أخبار جمموعة ، ص21. جمهول: ذكر 
بالد األندلس ، ص101- 102. مؤنس: فجر األندلس ، ص186.

4. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص25.
5. كوالن ، ج. س: دائرة املعارف اإلسالمية ، ص90 ، ترمجة: إبراهيم خورشيد وآخرون ، ط1 ، 1980م ، دار 

الكتاب البناين ، بريوت ، دار الكتاب املصري ، القاهرة.
6. أستمر حصار وشقة 7سنوات وعلى ذلك مل يدخلها املسلمون ومل يستقروا فيها بل يف أحوزها لطول مدة احلصار 

وعلى ذلك فسكان وشقة من النصارى. )احلمريي: الروض ، ص612(.
7. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص112.
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يف الفتح يف املناطق اجلنوبية من شبه اجلزيرة ، فهم من أوائل الداخلني ويف ذلك يقول 
بروفنسال1: »عبد امللك املعافري إنه من العرب القالئل الذين رافقوا طارق بن زياد 
، ومن الذين برزوا يف عملية فتح قرطاجنة أو كراتية سنة 92هـ/ 710م ، قبل اللقاء 
 ، Torrox احلاسم على ضفاف هنر الربباط ، وعلى ذلك تلقى أقطاعية يف طٌُرش

على ضفاف هنر وادي يارة 2 ، مشال شرق اجلزيرة اخلضراء«. 
وعلى ذلك يرجح أن املعافريني الذين دخلوا األندلس زمن الفتح استقروا يف املدن 
والكور حسب مشاركتهم يف الفتح ، و كانوا خيرجون للجهاد ويعودون إىل مدهنم3 ، 
وكانت األراضي اليت تقطع للمسلمني ليست لسكان البالد املفتوحة ، فلم يغتصب 
املسلمون أراضي السكان4 ، ومت التخميس حبضور التابعيني مع موسى بن نصري ومها 

حنش الصنعاين وعبد الرمحن احلبلي املعافري وابن رباح5.
يذكر ابن حزم6 أن عبد امللك وابناؤه وأحفاده من بعده استقروا يف اجلزيرة اخلضراء 
، وآل جحاف استقروا ببلنسية ، واشتهروا بكوهنم قضاًة ، وشاركوا يف احلياة السياسية 
يف عهد ملوك الطوائف ، واستقر بنو مفوز يف بينة وكانوا بيت علم ، ومل يضطلعوا 
بأمور السياسة ، واستقر بنو منخل جبيان ومل أجد ذكراً هلم أو أي معلوماٍت عنهم 
يف املصادر اليت أطلعت عليها سوى ما ذكره ابن حزم ، وذكر أيضاً أن بيوت املعافر 

تفرقت باألندلس ومل تكن هلم دار مجاعة7 ، وكانت مناطق استقرارهم يف اجلنوب.

1. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص447.
2. هنر الوادي الكبري. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ص72 .

3. ذو النون طه ، عبد الواحد: تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ، ص65 ، ط1 ، 2004م ، دار املدار اإلسالمي ، ليبيا.
4. املسلمون سكنوا مقاطعات مل تأخذ بأسباب احلضارة والتطور وما لبث سكان البالد األصليني أن وفدو عليها 

ألهنا أصبحت مدناً عامرة )أدوارد بروي: القرون الوسطى ، ق1 ، ص113(.
5. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص190.

6. اجلمهرة ، ص418.
7. ابن حزم: اجلمهرة ، ص418.
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المعافريون في طالعة بلج:
حصلت الفتنة باملغرب واألندلس نتيجة سياسة الدولة األموية ، اليت اتسمت 
بسيادة العنصر العريب. وقد بدأت هذه الفتنة باملغرب سنة 122هـ/ 739م. قام هبا 
الرببر ، يقودهم ميسرة املطغري ، ولقب باحلقري أو احلقور ، وقد استطاع أن يهزم 
اجليش العريب يف أحواز طنجة سنة 122هـ/ 739م ، لكنه أساء السرية ، فأجتمع 
عليه مجاعته وقتلوه ، وولوا مكانه خالد بن محيد الزنايت ، واستطاع هذا القائد أن يهزم 
العرب هزمية أخرى بالقرب من طنجة سنة 122هـ/739م ، وقد مسيت املعركة » غزوة 

األشراف« ملقتل العديد من أشراف العرب فيها .
حينها غضب اخلليفة هشام بن عبد امللك غضباً شديداً حىت هدد بقوله »واهلل 
ألغضنب هلم غضبة عربية وألبعثن هلم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي«1 ، وأضاف 
قائاًل »واهلل ال تركت حصناً بربرياً إال جعلت جنبه خيمة قيسي أو متيمي«2 ، وقد 
وىف اخلليفة بقسمه وأرسل جيشاً كبرياً من العرب أكثرهم شاميون ، بقيادة كلثوم بن 
عايض القشريي ، وكان معه ابن أخيه بلج بن بشر القشريي ، وهذه هي الطالعة 
العربية الثانية بعد طالعة طارق وموسى يف فتح األندلس ، وملا وصل كلثوم إىل وادي 
سبو باملغرب مجع من عرب الشام ومصر30 ألفًا3 ، أما اجليش بالكامل فقرابة 70 

ألفاً مع من أنضم إليه من عرب برقة وطرابلس4.
وعندما وصل اجليش الشامي مل يلق ترحيباً من العرب احلجازيني ، الذين تركوا 
بالدهم والتحقوا جبيوش اجلهاد بعد موقعة احلرة سنة 63هـ/682م ، حيث فضلوا 

املغرب بعيداً عن األمويني وحلفائهم الشاميني ، وما سببوه هلم من اضطهاد.
الذين  واحلجازيني  الشاميني  بني  اخلالفات  املغرب جتددت  الشاميني  وبدخول 
اليت  األرض  يف  هلم  اجلدد  الوافدين  هؤالء  مشاركة  من  ختوفوا  وقد  بلديني  أصبحوا 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج1 ، ص54.
2. الرقيق القريواين: تاريخ أفريقية واملغرب ، ص68.

3. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص81 . ابن عذارى: البيان املغرب ، ج1 ، ص55.
4. جمهول: أخبار جمموعة ، ص31.
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استقروا فيها ، وتأكد هلم ذلك عندما قال القائد كلثوم حال وصوهلم: »يا أهل إفريقية 
ال تغلقوا أبوابكم حىت يعرف أهل الشام  منازهلم«1. 

ونتيجة الصراع ختلى احلجازيون عن الشاميني يف املعركة ، فهزموا وقتل قائدهم 
كلثوم يف هناية سنة 122هـ/ 739م2 ، وتراجع من تبقى من اجليش مع ابن أخ كلثوم 
بلج وحتصنوا يف سبتة ، وكانوا 9 أالٍف ، مع قليل من جند مصر ، وكادوا يهلكون 
جوعاً بسبب احلصار ، واستنجدوا بعرب األندلس ، الذين رفضوا مساعدهتم ألهنم 
أيضاً حجازيون ووايل األندلس عبد امللك بن قطن الفهري ، من أهايل املدينة املنورة، 
لكن سرعان ما انتقلت أخبار انتصارات الرببر على العرب يف املغرب إىل األندلس، 

فثار الرببر يف األندلس مطالبني باملساواة مع العرب3.
فما كان من عبد امللك بن قطن إال أن استعان بقوة الفرسان الشاميني احملاصرين 
يف سبتة ، على شرط أن يعودوا إىل املغرب بعد إمخاد ثورة الرببر ، وحدد هلم املدة بعاٍم 
واحد ، فوافقوا لسوء أحواهلم يف سبتة ، وانتقلوا لألندلس مطلع عام 123هـ/740م، 
ودارت معارك بينهم وبني الرببر يف كورة شذونة ، تغلب فيها جند الشام ، وتكرر 
األمر يف قرطبة ، واضطروهم لالنسحاب ، مث انتقلت املواجهة إىل طليطلة ، ومتكن 

بلج مبن معه من هزميتهم يف طليطلة4.
وطالبهم عبد امللك بن قطن بالوفاء بوعدهم والعودة إىل املغرب ، فثاروا عليه 
وقتلوه ، وولوا مكانه صاحبهم بلج يف ذي القعدة سنة 123هـ/ أغسطس 740م 5 ، 
وثار احلجازيون لقتل واليهم وقتلوا بلج ، ودارت حرب عنيفة بني الطرفني سنة122هـ 
حىت أواخر سنة 123هـ/740م ، وىل الفريقان حينها والياً ارتضياه من أعيان الشام 
أرسله وايل إفريقية حنظلة بن صفوان الكليب ، وهو أبو اخلطار احلسم بن ضرار الكليب، 

1. الرقيق القريواين: تاريخ إفريقية واملغرب ، ص65.
2. ابن األثري: الكامل ، ج4 ، ص457.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص30 .
4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص31-30.
5. ابن األثري: الكامل ،ج4 ، ص459.
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من أصل ميين1 ، وأبو اخلطار هو من جنح يف إرضاء القبائل العربية يف األندلس البلدية 
والشامية ، بسبب اعتداله بداية األمر ، ومسي عسكره »عسكر العافية«2 ، وهو من 
وزع اجلند الشاميني على املدن والكور األندلسية ،  فأنزل جند مصر يف كورة باجة 
Niebla واشبيلية3 ،  لبلة  Todmyr ، وجند محص يف كوريت  beja وتدمري 
وجند فلسطني يف كورة شذونة واجلزيرة4 ، وجند األردن يف كورة رية5 ، وجند دمشق 
يف كورة ألبرية Elvira6 ، وأنزل جند قنسرين يف كورة جيان7 ، وأبقى اجلند البلديني 
على ما بأيديهم من األموال وهبذا التقسيم نعلم مناطق استقرار الطالعة الثانية من 
العرب يف األندلس اليت عرفت بطالعة بلج ، وكان الكثري من املعافريني مع جند مصر 
ألن عامتهم مبصر واستقروا بباجة ، ومنهم عمرو بن شراحيل املعافري القاضي الذي 

استقر بقرطبة فيما بعد8 ، ومن نسله حممد بن بشري املعافري9.
ومن املناطق اليت استقر هبا معافريون من طالعة بلج منطقة جنوب أشبيلية اليت 
عرفت »بكنتش معافر«10 ، ويرى عبد الواحد ذو النون طه11 أن هذه املنطقة سكنتها 
مجاعة معافرية انتقلت بعد الفتح ، وأقطعت هلم أرض من مخس اخلالفة ، بسبب 
 ،Quintus الالتينية  للكلمة  حتريف  هي  وكلمة كنتش   ، هلم  البلديني  معارضة 
وباألسبانية Quinto، واليت تستعمل للداللة على اخلمس من املمتلكات أو املزارع، 

1. جمهول: أخبار جمموعة ، ص45. 
2. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص33. املقري: النفح ، ج1 ، ص227.

3. ابن األبار ، حممد بن عبد اهلل بن سعيد )ت 658هـ/ 1260م(: احللة السرياء ،ج1 ، ص61 ، حتقيق/ حسني 
مؤنس ، ط1 ، 1963م ، الشركة العربية ، القاهرة. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص33. ابن خلدون: العرب ، ج4، 

ص259. املقري: النفح ،ج1 ، ص226. 
4. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص33. 

5. املصدر نفسه ، ج2 ، ص33. املقري: النفح ،ج2 ، ص227.
6. املصدر نفسه ، ج1 ، ص62. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج1 ، ص109. املقري: النفح ، ج1 ، ص226. 

7. املصدر نفسه ، ج1 ، ص62. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص33.  
8. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص107.

9. بن األبار: التكملة لكتاب الصلة ،ج1 ، ص284-285 ، حتقيق/عبد السالم اهلراس ، دار الفكر ، لبنان ، 
1415هـ ، 1995. 

10. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص110.
11. تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ، ص70.



61

ومما يدل على أن املنطقة عرفت بـ “مخس املعافر” ، ومن كانوا مع جند فلسطني 
من املعافريني استقروا يف كورة شذونة ، ومنهم قاسم بن إمساعيل بن يونس املعافري 
وابنه إبراهيم. وكان للمعافريني يف شذونة مسامهة يف التصدي لثورة العالء بن مغيث 
اليحصيب سنة 146هـ/ 763م  مع قبائل أخرى مثل خوالن وخلم1 ، وقد استقر 
املعافريون من جند دمشق يف البرية ومنهم عقبة بن نعيم الذي استقر يف قرية شكنب 
من إقليم تاجرة اجلمل من أعمال لوشة Loja ، ومن أحفاده عبد الرمحن بن حممد 

بن عبد اهلل املعافري من أعيان القرن اخلامس2.  
 ، اجلنوبية  املناطق  يف  الفتح كانت  يف  املعافريني  مشاركة  أن  ماسبق  وخالصة 
وأشهر قوادهم عبد امللك املعافري ، وطريف بن مالك ، وشارك املعافريون الداخلون 
مع موسى يف الفتح ، وكان منهم دعاة مثل التابعي أبو عبد الرمحن املعافري ، أما 
من دخلوا يف طالعة بلج بن بشر فلم يشاركوا يف الفتح ألهنم دخلوا متأخرين حوايل 
سنة 123هـ/ 740م ، وكان أكثرهم مع جند مصر ، وقد كان اجليش العريب يف فتح 
األندلس موحداً يف ظاهره ، قبلياً يف تكوينه3 ، وحال دخوهلم األندلس كانوا عبارة عن 
مجاعات متثل كل مجاعة قبيلة من القبائل ، ومنهم املعافر ، وحاول العرب التمسك 
بقبائلهم والتميز بالعمائر ، حىت أن الفرق العسكرية كانت كل واحدة متثل قبيلة معينة 
، حىت جاء املنصور بن أيب عامر وعمل على تفريقهم ، وجعل لكل قائد جنداً خمتلفني 

من كل قبيلة فانتهت العصبية يف األندلس4.
وقد انتشر املعافريون ، الذين استقروا يف جنوب األندلس بغية طلب العلم ، حبثاً 
عن الوظائف العالية ، ومن هؤالء أسرة بين عامر5؛ ولذلك ُعِرَف املعافريون بأمسائهم 
األصلية طوراً ، ونسبوا إىل املدن اليت استوطنوها أطواراً أخرى؛ فكان منهم من ُيسمى 

بـ»البلنسي« وبـ»الطلمنكي« وبـ»املالقي«.  

1. احلمريي: الروض ، ص75. صفة جزيرة األندلس ، ص66 ، حتقيق/ ليفي بروفنسال.
2. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص18 ، ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص524. 

3. الوصيف ، حممد فخري: العرب اليمنية يف األندلس ، من الفتح وحىت قيام اإلمارة ، ص290 ، رسالة املاجستري ، 
كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، 1985م.

4. املقري: النفح ، ج1 ، ص279.
5. دوزي: مسلمي أسباين  ، ج2 ، ص73. 
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منذ الفتح اإلسالمي سنة 92هـ/ 711م حىت هناية القرن اخلامس اهلجري مر حكم 
املسلمني باألندلس بعدة عصور كما اصطلح على تسميتها املؤرخون ، وهي: عصر الوالة 
وميتد منذ الفتح حىت قيام الدولة سنة 138هـ/755م ، مث عصر الدولة األموية. وهو أزهى 
اإلمارة من سنة 138هـ/  مرحلتني: عصر  إىل  وينقسم   ، األندلس  املسلمني يف  عصور 
755م حىت سنة 300هـ/ 912م حني أعلن عبد الرمحن الثالث نفسه خليفة ، واملرحلة 
الثانية  هي زمن اخلالفة منذ عهد اخلليفة عبد الرمحن الثالث حىت سقوط الدولة األموية سنة 
422هـ/ 1031م ، يليه عصر ملوك الطوائف ، الذي أمتد منذ سقوط الدولة األموية حىت 
سنة 479هـ/ 1089م وفيه تفككت األندلس إىل دويالت وانتهى هذا العصر بدخول 
املرابطني املغرب ، وانتصار املسلمني على االسبان يف معركة الزالقة 479هـ/ 1089م ، 
وأخرياً يأيت عصر السيطرة املغربية ، وفيه حتولت األندلس إىل والية تابعة للمغرب يف عصر 

املرابطني ، منذ دخول األمري يوسف بن تاشفني األندلس 479هـ/ 1089م . 
عرف  وما   ، عامر  بين  سيطرة  يف  األندلس  يف  السياسي  املعافريني  دور  ويتمثل 
بالدولة العامرية ، مث إمارهتم يف بلنسية يف عصر ملوك الطوائف ، أما املشاركة السياسية 
الفردية فتستدعي تتبع أخبارهم منذ الفتح حىت القرن اخلامس حيث تنتهي مشاركتهم يف 

األحداث السياسية.
عصر الوالة:

أشتهر عصر الوالة بالغزوات خارج حدود األندلس يف جنوب فرنسا. وكانت 
األندلس إقليماً تابعاً للخالفة األموية بدمشق ، احلكم فيه غري وراثي يعني واليها من 
قبل وايل مشال إفريقية يف معظم األحيان1 ، وعرف هذا العصر بكثرة األضطرابات 
الداخلية وخصوصاً خالل ثورة الرببر. برز يف هذا العصر الكثري من الوالة اليمنيني ، 
فبعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصري ، توىل األندلس ابن عمته أيوب بن حبيب 
اللخمي97هـ/ 715م ، الذي مل تستمر واليته أكثر من ستة أشهر ، وهو من بىن 

قلعة أيوب Calatayoud ونقل العاصمة من أشبيلية إىل قرطبة 2. 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2  ، ص4.
2. ابن قتيبة: قصة فتح األندلس ، ص181. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص119.
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خلفه احلر بن عبد الرمحن الثقفي ، الذي استمرت واليته حىت سنة 100هـ/ 
718م ، ومل تذكر املصادر التارخيية اليت اطلعنا عليها أعمال احلر خالل مدة واليته، 
على  والياً  اخلوالين  مالك  بن  السمح  العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  وفاته عني  وبعد 
األندلس ، ومن أهم أعماله عبور جبال الربتات وغزو جنوب فرنسا1؛ وهي األرض 
املمتدة خلف جبال الربتات وتعرف باألرض الكبرية  Tere major أو بالد الغال 
 Caul، وأسُتشهد السمح يف أحدى املعارك ضد الدوق يودو Yudo يف دوقية 
أكيتانيا Aquitania  سنة 102هـ/ 720م 2 ، وتوىل بعد السمح واٍل آخر هو 
عنبسة بن سحيم الكليب ، وتابع اجلهاد يف جنوب فرنسا حىت أسُتشهد سنة 107هـ/ 
725م ، ودامت واليته سنتني وتسعة أشهر3 ، وتوىل بعده حيىي بن سالمة الكليب ، 

بأمٍر من وايل إفريقية بشر بن صفوان ، ودامت مدة حيىي سنة وثالثة أشهر4.
وتوقفت حركة الفتوحات يف جنوب فرنسا ، مابني سنة 107هـ/ 725م حىت 
استقرار  عدم  هو  التوقف  هذا  وراء  السبب  أن  واألرجح   ، 731م  113هـ/  سنة 
األوضاع داخل األندلس ، وتغيري الوالة املستمر ، ففي سنة 109هـ/ 727م ُعزل وايل 
مشال إفريقية بشر بن صفوان ، وعني مكانه عبيدة بن عبد الرمحن السلمي ، الذي 
قام بدوره بعزل عمال بشر ، وعني على األندلس عثمان بن أيب نسعة سنة 110هـ/ 
228م ، الذي مل تدم مدته أكثر من ستة أشهر ، ويف سنة 111هـ/ 729م قدم على 
األندلس واٍل جديد حذيفة بن األحوص القيسي وهو اآلخر مل تزد واليته عن ستة 
أشهر ، وخلفه اهليثم بن عبيد اهلل الكناين سنة 112هـ/ 730م ، مث توىل األندلس 
عبد الرمحن الغافقي  نسبة إىل قبيلة غافق اليمنية  سنة112هـ/ 730م ، وقد أمضى 
واليته جماهداً يف جنوب فرنسا حىت اسُتشهد يف معركة بالط الشهداء ، أمام شارل 

مارتل يف رمضان سنة 114هـ/732م.

1. ابن األثري: الكامل ،ج5 ، ص120.
2. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص60.

3. ابن قتيبة: قصة األندلس ، ص181.
4. املصدر نفسه ، ص181.
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وكانت األندلس بعد استشهاد الغافقي تدار من املغرب ، حىت توالها عقبة بن 
احلجاج السلويل ، الذي عني بأمر وايل إفريقية عبيد اهلل بن احلبحاب1.

مسيت املعركة بالط الشهداء لكثرة الشهداء فيها ، وهي أقصى حدود فتوحات 
املسلمني من ناحية الغرب ، وعلق عليها املستشرقون فيما بعد أمهية كبرية على هذه 
املعركة ، فبعدها توقف املد اإلسالمي يف أوروبا ، وأن املسلمني لو تابعوا بعدها اجلهاد 
كان اإلسالم سيغطي أوروبا ، وهو ما أرعبهم حقيقًة وليس الفتح ، ومل أجد ذكراً يف 
املصادر التارخيية للمعافريني ، يف الفتوحات جنوب فرنسا ، واملصادر التارخيية هتتم 
بذكر القواد ال األفراد ، لذلك ال ميكن اجلزم بعدم مشاركتهم يف الفتوحات جنوب 
فرنسا ، ولكن مل يكن من املعافر قادة بارزين يف املعارك ، وعموماً كانت مشاركة 

املعافريني واضحة يف الفتوحات يف املناطق اجلنوبية من األندلس.
الفتن الداخلية في األندلس في عصر الوالة:

أواًل: فتنة البربر:
أن  الثاين؛ وذكرنا  الفصل  واألندلس يف  املغرب  الداخلية يف  الفتنة  حتدثنا عن 
السبب فيها كان سياسة الدولة األموية اليت أتسمت بسيادة العنصر العريب ، فقد 
محل العرب معهم عصبيتهم القبلية اليت قسمتهم إىل قيسية ومضرية ، باإلضافة إىل 
الرببر الذين شكلوا اجلانب األكرب من جنود فتح األندلس ، كما كانوا اجلزء األكرب 

من املستقرين بعد الفتح2.
وبدأت الفتنة أول األمر يف املغرب ، حيث أرسل اخلليفة هشام بن عبد امللك  
105هـ/ 732م على إثرها جيشاً كبرياً بقيادة كلثوم بن عياض القشريي الذي قتل 
وأنسحب ما تبقى من جيشه مع ابن أخيه بلج إىل سبتة وحوصروا فيها حصاراً شديداً 
، ومل يساعده وايل األندلس عبد امللك بن قطن الفهري حىت أنتقلت عدوى الفتنة إىل 
األندلس ، حيث ثار الرببر طالبني املساواة مع العرب ، فطلب واليها مساعدة اجلند 

1. ابن قتيبة: قصة األندلس ، ص181. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج1 ، ص49- 50.
2. القامسي ، جاسم حممد: تاريخ احلضارة العربية يف األندلس ، ص15 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، 2000م.
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الشاميني احملاصرين يف سبتة سنة 123هـ/ 740م ، الذين أسهموا يف إمخاد الثورة 
باألندلس ، ومن املعافريني الذين كانوا يف طالعة بلج ، عمرو بن شراحيل املعافري 
من جند مصر1 ، وعقبة بن نعيم املعافري الذي استقر فيما بعد يف قرية شكنب من 

أعمال لوشة2.
ثانياً: الفتنة بين القيسية و اليمنية: 

بعد إمخاد ثورة الرببر سرعان ما ظهرت فتنة جديدة يف األندلس؛ وهي الفتنة 
بني القيسية واليمنية ، أو القيسية والعدنانية ، وهي حروب عصبية قبلية ، كان زعيم 
بن  الصميل  املضرية  ، وزعيم  الكليب  بن ضرار  اخلطار  أبا  نفسه  الوايل  فيها  اليمنية 
حامت حفيد مشر بن ذي اجلوشن قاتل احلسني يف كربالء ، والصميل من الداخلني 
بلدة شقندة  عند  معركة كبرية  الفتنة كانت  ونتيجة   ، بلج3  طالعة  األندلس يف  إىل 
أبو اخلطار من والية  اليمنيون وعزل  الواقعة جنوب قرطبة. ُهزم فيها   Secunda
األندلس وويل بداًل منه ثوابة بن سالمة اجلذامي ،الذي متيز بقوة شخصيته وشجاعته، 
فخاف منه الصميل فعزله وعني والياً حمايداً من القيسية هو يوسف الفهري4 ، وهو 
الوايل الذي دخل يف أيامه أمري األندلس وابن اخللفاء عبد الرمحن بن معاوية؛ الذي 
أهنى عصر الوالة ، ليبدأ على يديه عصر الدولة األموية ، اليت قدر هلا أن تستمر أكثر 
من مثيلتها يف الشرق. وكما كان ختلي اليمنية عن مروان بن حممد عاماًل يف هزميته 
وضياع دولته ، كان وقوفهم إىل جانب عبد الرمحن بن معاوية وإدخاله إىل األندلس 

عاماًل مهماً يف تأسيس دولة األمويني من جديد يف األندلس.
الفتنة فلم تذكر املصادر من ذلك شيئاً،  للمعافريني وموقفهم من  بالنسبة  أما 
واألرجح واملنطقي أهنم وقفوا مع القبائل اليمنية ، ألهنا حرٌب عصبية ، فحىت لو مل 
مع  الوقوف  عليهم  يتوجب  لذلك  أعداء  سيعتربهم  اخلصم  فإن  املشاركة  يف  يرغبوا 

عصبتهم .

1. ابن األبار: التكملة ،ج1 ، ص285-284.
2. املصدر نفسه ، ج3 ، ص18. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص524.

3. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص15-14.
4. جمهول: أخبار جمموعة ، ص57. ابن األبار: احللة السرياء ، ج1 ، ص63. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص15.
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عصر الدولة األموية:
والثاين   ، مستقلة  إمارة  األموية  الدولة  األول حني كانت  عصرين  إىل  ينقسم 

عندما تلقب عبد الرمحن الثالث الناصر بلقب خليفة وتسمى أمري املؤمنني1.
أواًل: عصر اإلمارة:

يبدأ بدخول عبد الرمحن الداخل إىل األندلس ، فبعد سقوط الدولة األموية سنة 
132هـ/749م ، الحق العباسيون من تبقى من األمويني بعد مذحبة هنر أيب فطرس 
، وكان من الناجني األمري عبد الرمحن بن معاوية الذي وصل إىل املغرب ، وحاول أن 
ينشيء دولة هناك لكنه فشل ، فلم يبق أمامه سوى األندلس ، وكانت الفتنة ال تزال 
مشتعلة بني القيسية واليمنية ، فأرسل مواله بدراً ليمهد لدخوله ويدعو له ، وبدأ بدر 
بدعوة القيسية لكنه يئَس منهم ، فتحول إىل القبائل اليمنية ، الذين رحبوا بدخول 

عبد الرمحن انتقاماً من القيسية2.
عرب عبد الرمحن املضيق وتوجه حنو قرطبة ، وكانت معركته الكبرية مع الصميل 
بن حامت ويوسف الفهري يف وقفة عيد األضحى 9 ذي احلجة 138هـ/ 29 أبريل 
755م ، ومسيت بيوم املصارة Alameda ، ودعم اليمنيون عبد الرمحن الداخل 
، لكنهم نقموا عليه ملا منعهم من هنب قرطبة ، وهم يريدون االنتقام من يوسف 
التمرد يف عهد عبد  بالعديد من حركات  اليمنيون  قام  لذلك  الفهري ومن معه3 ، 
الرمحن الداخل ، لكن ليس الكل فبعض القبائل كانت تتمرد ، والبعض اآلخر يساند 
األمري يف قمعها ، واألخبار  قليلة عن املعافريني ، إال أهنم شاركوا يف كورة شذونة 
، يف التمرد مع قبائل خلم وخوالن يف ثورة العالء بن مغيث اليحصيب سنة 146هـ/ 
763م 4 ، وتويف الداخل عبد الرمحن سنة 172هـ/ 788م بعد أن حكم 39 سنة 
ليحل حملة يف حكم البالد ولده هشام الذي مل يكن أكرب ابنائه ، لكنه أختاره لقوة 

شخصيته ومتيزه بني أخوته5.

1. املقري: النفح ،ج1 ، ص316.
2. ابن األثري: الكامل ،ج5 ، ص122-121.

3. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص108. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص140.
4. احلمريي: الروض ،ص75. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص145-144.

5. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص281-280.



72

ثورة الربض:
الذي كان   ، احلكم  ابنه  احلكم  توىل  796م  180هـ/  سنة  هشام  وفاة  بعد 
خمتلفاً عن والده ، صارماً وحازماً ، وهو من أشهر حكام األندلس ، ومن أخطر ما 
واجهه من األزمات يف حكمه ، بل كاد أن يتسبب يف ضياع دولته هو ثورة الربض، 
حىت عرف هو نفسه باحلكم الربضي ، والربض حي ظهر على الضفة اليسرى من 
هنر الوادي الكبري بقرطبة ، وقد امتد حىت بلدة شقندة بسبب تزايد عدد السكان 
فاتصل  القدمي  الروماين  اجلسر  بناء  هشام  األمري  أعاد  وقد   ، قرطبة  إىل  والوافدين 
الربض بقرطبة ، وكان السكان خليطاً من احلرفيني وصغار التجار وكذلك القرطبيني 
ممن يعملون أو َيْدُرُسوَن يف املسجد ، أو يعملون يف احملجة العظمى1 ، باإلضافة إىل 

تالميذ مالك بن أنس الذين فضلوا ُسكىن الربض2.
وما لبث الربض أن حتول إىل مركز معارضة داخل قرطبة ، نتيجة خمالطة الفقهاء 
لعناصر الشغب والساخطني خاصة املولدين ، ومن ينقمون على األمري احلكم تصرفاته 
بعد قتله أعيان قرطبة3 ، وكان احلكم يستشعر الكره والسخط ، حىت أن الغوغاء كانوا 
ينادونه بعد انقضاء الصالة يا خممور4 ، فعمد لتحصني أبواب القصر ، وأستكثر من 

احلرس واألجناد حتسباً ألي مترد حمتمل5. 
من  املزيد  يف  ورغبتهم   ، املولدين  أوضاع  الربض سوء  ثورة  أسباب  ومن      
احلقوق واحلريات ، أما السبب املباشر الذي أشعل الثورة فهو أن جندياً من حرس 
األمري أستبطأ حداداً يف الربض كان يصلح سيفه ، ودار بينهما جدال قتل على إثره 
احلداد، فثار أهل الربض وقتلوا احلارس وأغلقوا املتاجر ، واجتهوا إىل القصر يريدون قتل 

1. ساحة وطريق يف سوق قرطبة ، وقد أمر احلكم املستنصر صاحب شرطته أمحد بن نصر سنة 361هـ/971م بتوسيع 
الطريق لتسهيل عبور الناس ذهاباً وإياباً )ابن حيان ، أبو مروان حيان بن خلف بن حسني القرطيب )ت469هـ / 

1076م(: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص71 ، حتقيق/ عبد الرمحن احلجي ، دار الثقافة ، بريوت ، د ط ، د ت(.
2. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص141. العبادي: تاريخ املغرب واألندلس ، ص121.

3. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص101- 102. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص413.
4. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص413- 414.

5. املقري: النفح ، ج1 ، ص325.
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احلكم1 ، الذي قاتلهم وهزمهم وشتتهم وأستباح الربض ثالثة أيام ، مث أجالهم منه 
إىل خارج األندلس عقوبًة هلم ، وكتب احلكم خطاباً إىل عماله يفصل فيه األحداث2 
،  مث هدم الربض ومنع أن يعمر ، وظل على حاله حىت دخل الروم قرطبة يف 23 
شوال  633هـ/ 2 يونيو 1235م3 ، وندم احلكم بعد وقعة الربض ، اليت كان هلا 
أثٌر على املدى البعيد ، فقد تعلم حكام األندلس املسلمون احرتام حقوق رعاياهم 

على اختالفهم4.
طالوت بن عبد الجبار المعافري وموقفه من ثورة الربض: 

كان من أشد الناس حتريضاً على احلكم الفقهاء الذين اختلطوا بسكان الربض ، 
ومسعوا منهم شكواهم ومظاملهم5 ، ومن هؤالء الفقهاء طالوت بن عبد اجلبار املعافري 
، وهو من أهل الربض ومسكنه بالقرب من املسجد واملقربة املنسوبان إليه6 ،وهو من 

تالميذ مالك بن أنس ، رحل إىل املدينة املنورة ، ومسع منه وروى عنه باألندلس7.
وبعد وقعة الربض الحق احلكم كل املشاركني يف التمرد واحملرضني عليه ، وعلى 
رأسهم طالوت املعافري ، وحيىي بن حيىي الليثي ، وهو من تالميذ أنس أيضاً ، وكانت 
غاية الفقهاء  خلع احلكم ، وإقامة أخيه املنذر بداًل منه ، فغضب عليهم احلكم 
هلم ، فاختفى طالوت يف دار رجل يهودي من  ونفاهم إىل خارج األندلس عقاباً 
قرطبة8 ، ومكث عنده متخفياً سنة كاملة ، وملا طال عليه املقام يف دار اليهودي ، 
استدعاه وشكره على حسن ضيافته ، وقال له: »قد عزمت غداً على اخلروج وقصد 
دار أيب بسام وزير احلكم ، ألنه قرأ علي ، ويل عليه حق التعليم وقد بلغين أن له 

1. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص413- 414. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص143.
2. محادة: الوثائق السياسية ، ص140- 141.

3. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص102. ابن األبار: احللة السرياء ،ج1 ، ص43- 44. ابن خلدون: العرب ، ج4 ، 
ص274. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص140- 141.

4. ابن األبار: احللة السرياء ، ج1 ، ص47. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص242.
5. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص143.

6. ابن األبار: التكملة  ،ج1 ، ص276. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص104.
7. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص104. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص276. املراكشي: املعجب  ، ص45.

8. املراكشي: املعجب ، ص44- 45.
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جاهاً عند هذا الرجل فعسى هو يشفع يل عنده فيؤمنين ويدعين يف بلدي« ، فقال 
اليهودي: »يا موالي ال تفعل ، فما آمنهم عليك« وجعل حيلف له بكل ميني يعتقده 
أنه لو أقام عنده بقية عمره ما أمّله ذلك وال أثقل عليه ، لكن طالوت أصر على 

اخلروج فرتكه لرأيه1.
لياًل فسأله: »أين كنت؟ قال: عند رجل من  أبو بسام  بالوزير  التقى طالوت 
اليهود ، فأمنه وقال: أبقاه اهلل ، وقال: األمري نادم على ما كان منه ، وبات عنده، ويف 
الصباح قصد أبو بسام القصر بعد أن وكل عليه من حيرسه ، فلما وصل إىل اخلليفة 
قال: كيف رأيك يف كبش سليم على مذوده2 اليوم سنة ، فقال احلكم له: اللحم 
املشبع ثقيل ، واللحم الصحراوي أخف وأعذب ، قال أبو بسام: غري هذا أريد ، 

طالوت عندي ، قال احلكم: وأين ظفرت به؟ قال: أتى لطفي عليه«3.
فُأحضر الشيخ إىل بالط احلكم والعسكر جيرونه ، فلما مثل بني يديه قال له:«يا 
طالوت أخربين لو أن أباك أو ابنك مالك هذا القصر أكان يزيدك يف الرب واإلكرام 
على ما كنت أفعله بك ، هل أوردت قط علي حاجة لنفسك أو لغريك إال سارعت 
إىل إسعافك فيها ، أمل أعدك يف علتك مرات ، أمل تتوف زوجتك فقصدتك إىل بابك 
ومشيت يف جنازهتا راجاًل من الربض ، مث انصرفت معك راجاًل حىت أدخلتك منزلك، 
فما بلغ بك؟ وأي عندك إن مل ترَض إال بسفك دمي وهتك سرتي وإباحة حرميت، 
قال طالوت: ما أجد لنفسي يف هذا الوقت مقااًل خرياً يل من الصدق ، انقضتك اهلل 
فلم ينفعك عندي كل ما صنعته يف نسيا ، فأخذت احلكم وجهًة مث قال: واهلل لقد 
بعثت فيك وما يف األرض عقاب إال وقد مثلته بني يدي ألوقعه لك ، فأنا أعلمك 
أن الذي أبغضتين له قد صرفين عنك ، فانصرف يف حفظ اهلل آمناً ، واهلل ال تركت 

برك وما كنت عليه يف جانبك حيايت إن شاء اهلل فليت الذي كان مل يكن«4.

1. املراكشي: املعجب ، ص46.
2. مبعىن املطاردة أو املالحقة )ابن منظور ، حممد بن مكرم بن علي األنصاري)ت711هـ/ 1311م(: لسان العرب ، ج3 ، 

ص168 ، ط3 ، 1994م ، دار الصادر ، بريوت(.
3. ابن القوطية: افتتح األندلس ، ص103- 104.

4. املصدر نفسه ، ص104.
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قال له:» لو مل يكن كان خرياً لك ، مث قال له: أين ظفر بك أبو بسام؟ قال 
طالوت: واهلل ما ظفر يب ، أنا ظفرّته بنفسي ، وقصدته لوصلٍة كانت بيين وبينه ، 
قال له: فأين كنت عامك هذا؟ قال طالوت: عند رجل من اليهود ، فقال احلكم 
للوزير: يا أبا بسام رجُل من اليهود حفظ منه حمله من الدين والعلم وخاطر بنفسه 
وماله وولده معي ، وأردت أن تنشبين يف ما أنا نادم عليه ، مث قال أليب بسام: أخرج 
عين واهلل ال رأيت لك وجهاً أبداً«1 ، وأمر برفع فراشه وعزله ومل تزل ورثته يف ارتكاس 
بسبب صنيعه مع طالوت املعافري ، أما طالوت فقد بقي مربوراً حمفوظاً حىت مات 

وحضر احلكم جنازته. 
وأصبحت قصة طالوت املعافري واليهودي مضرب املثل يف الوفاء واإلخالص، 
السيما وأهنا بني رجلني من دينني خمتلفني ، وهذا يدل على ما بلغه املسلمون يف 
األندلس من حسن معاملة أهل الذمة ، فلم خيف اليهودي على نفسه وماله وأهله 
بطش األمري ، وآوى فاراً يف بيته ألكثر من سنة ، وكان خياطبه »يا موالي« تعظيماً 
لشأنه. وإنصاف األمري احلكم لطالوت املعافري ومعاقبته للواشي أبو بسام2 ، برغم أن 
طالوت كان خارجاً عن الطاعة ، وأبو بسام وزيره إال أن ذلك مل يعِفه من العقاب، 
واألرجح أن احلكم بعد مضي سنة على حادثة الربض قد ندم على ما تقدم ، فلما 
ظهر طالوت أحب أن يكفر عما فعل وذلك كان أحد أسباب عفوه عن طالوت ، 

وأيضاً حسن رد طالوت على أسئلة احلكم كان سبباً يف جناته من العقاب .
تويف احلكم يف أواخر سنة 206هـ/ 821م ، تاركاً البنه عبد الرمحن الثاين دولة 
متماسكة ، مما جعله من أعظم حكام األندلس3 ، لكن بعد وفاته سنة 238هـ/852م، 
دخلت األندلس يف حقبة مضطربة ألكثر من 62سنة حكم خالهلا ثالثة أمراء هم:

1. ابن القوطية: افتتح األندلس ، ص104.
2. القاضي عياض ، أبو الفضل بن موسى السبيت )ت544هـ/ 1149م(: ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة 

أعالم مذهب مالك ، ج1 ، ص505 ، حتقيق/ أمحد بكري حممود ، دار مكتبة احلياة ، بريوت ، دار مكتبة الفكر ، 
طرابلس ، ليبيا ، د ط ، د ت. اخلالدي ، خالد يونس: اليهود حتت حكم املسلمني يف األندلس ، ص356 ، ط1 ، 

2002م ، دائرة الثقافة ، الشارقة. 
3. ابن األبار: احللة  ،ج1 ، ص113. املقري: النفح ،ج1 ، ص329.
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حممد بن عبد الرمحن  238-273هـ/ 852 - 886 م1.. 1
املنذر بن حممد 273- 275هـ/ 886 - 888م.. 2
عبد اهلل بن حممد 275- 300هـ/ 888 - 912م2. . 3

ثورة ابن حفصون:
تعد هذه الثورة من أشد الثورات يف عصر الدولة األموية ، وابن حفصون من 
املولدين3 اعتنقت أسرته اإلسالم ، أيام جده يف عهد احلكم الربضي ، وأصله من 
أرشذونة بكورة رية4 ، وهرب عمر بن حفصون يف صغره إىل املغرب بعد أن قتل جاره 
، مث عاد إىل األندلس ملا مسع بأحوال املولدين ، وأستقر مبوطنه يف كورة رية ، ومجع 
حوله عدداً من املولدين واستوىل على حصن ببشرتBobstro 5 ، وقد عاصر ابن 
حفصون أربعة من حكام األندلس بدءاً من حممد بن عبد الرمحن حىت عبد الرمحن 

الناصر الذي أستطاع القضاء على ثورته واستوىل على قلعة ببشرت.
 أما ابن حفصون فقد مرض وتوىل ابناؤه جعفر وسليمان وحفص األمر له يف 
مدة مرضه ، وألهنم كانوا ضعافاً مل حيسنوا التدبري ألبيهم فقد عجل ذلك هبزميته ، 

ومات ابن حفصون مرتداً إىل النصرانية 305هـ/ 917م6.
وقد كانت مشاركة املعافريني السياسية يف عصر األمارة قليلة ، ولعلها تنحصر 
يف مشاركتهم يف ثورة العالء بن مغيث اليحصيب ، إىل جانب دور طالوت بن عبد 
اجلبار املعافري يف ثورة الربض ، وكذلك يف مسامهتهم يف التصدي لثورة ابن حفصون 

، وباختاذ الناصر لنفسه لقب خليفة انتهى عصر اإلمارة. 

1. ابن األبار: احللة  ،ج1 ، ص119. املقري: النفح ، ج1 ، ص335.
2. املصدر نفسه ،ج1 ، ص119 .

3. املولدون هم من نشئوا بني العرب وتأدبوا بآداهبم )ابن منظور: لسان العرب ،ج3 ، ص469(.
4. ابن حوقل ، أبو القاسم بن حوقل النصييب )ت القرن العاشر اهلجري(: صورة األرض ، ص106 ، دار مكتبة 

احلياة ، بريوت  ،1979م.
5. ابن األثري: الكامل ، ج6 ، ص477.

6. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص105. ابن حيان: املقتبس ، ص132 ، نشره وحققه: ب. شامليتا وآخرون ، 
املعهد اإلسباين العريب للثقافة ، مدريد ، 1979م ، بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص286.



77

ثانياً: عصر الخالفة:
اعلن عبد الرمحن الناصر نفسه خليفة وتلقب بأمري املؤمنني سنة 316هـ/ 929م، 
وكان عهده طوياًل فقد توىل احلكم وهو ابن 23 سنة وحكم 50 سنة ، ومل حيكم 
األندلس أحٌد من املسلمني أكثر منه1 ، وتوىل ابنه احلكم بعده وقد جتاوز اخلامسة 
واألربعني من عمره ، وكان خبرياً يف شئون احلكم لتمرسه على ذلك يف عهد أبيه ، 
وأسندت إليه الكثري من املهام واألعمال ، منها اإلشراف على بناء الزاهرة2 ، وأشتهر 
حببه للعلم ، وقد كان مولعاً جبمع الكتب النادرة  اليت كان حيتفظ هبا يف مكتبة القصر 
امللكية يف الزهراء3. ويف عهد احلكم وفد على قرطبة شاٌب ميين ، كان غرضه طلب 
العلم ، لكن طموحه الذي مل يعرف حدوداً جعل منه أعظم رجال األندلس ، حىت 

أثار إعجاب أعدائه قبل أصدقائه ، ذلك هو حممد بن أيب عامر املعافري.

الحاجب محمد بن أبي عامر المعافري:
نسبه و مولده:

هو أبو عامر حممد بن عبد اهلل بن عامر بن أيب عامر حممد بن الوليد بن يزيد 
بن عبد امللك املعافري الداخل إىل األندلس مع طارق بن زياد4. ولد باجلزيرة اخلضراء 

1. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص197. املقري: النفح ، ج1 ، ص337. محادة: الوثائق السياسية ، ص161.
2. املقري: النفح ، ج2 ، ص100.

3. املصدر نفسه ، ج1 ، ص365. ابن األبار: احللة ،ج1 ، ص201- 202.
4. أنظر ترمجته: مؤلف: ذكر بالد األندلس ، ص175. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص78. ابن بسام: الذخرية 

، ق4 ، م1 ، ص56. ابن سعيد املغريب ، علي بن موسى)ت562هـ/1166م(: املغرب يف حلى املغرب ،ج1 ، 
ص199 ، حتقيق/ شوقي ضيف ، ط 2 ، 1964م ، دار املعارف ، مصر/ الضيب: امللتمس ، ص115. املراكشي 
، املعجب ، ص72. ابن األبار: التكملة ،ج2 ، ص232. احللة ، ج1 ، ص275. ابن عذارى: البيان ، ج2 ، 
ص256. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث381- 400هـ( ، ص291. النباهي ، أبو احلسن عبد اهلل بن حسن 
)ولد 713هـ/1313م(: املراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا املعروف بتاريخ قضاة األندلس ، ص80- 81 

حتقيق/ جلنة الرتاث ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، 1980م. ابن اخلطيب: أعمال األعالم فيمن بويع فبل اإلحتالم 
من ملوك اإلسالم ، ص59. حتقيق/ ليفي بروفنسال ، ط2 ، 1956م ، دار املكشوف ، لبنان. ابن خلدون: العرب ، 

ج4 ، ق1 ، ص318. املقري: النفح ، ج1 ، ص82 ، احلنبلي: شذرات الذهب ، ج3 ، ص143.
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يف قرية طرش ، على هنر وادي يارة Guadiaro سنة 328هـ/ 940م1. والده أبو 
حفص عبد اهلل بن أيب عامر املعافري ، من أهل العلم والدين مات يف رحلة العودة من 
احلج ، ودفن يف مدينة طرابلس باملغرب هناية حكم الناصر2 ، وأمه بريهة بنت حيىي 
بن زكريا التميمي املعروف بابن الربطال3 ، وهي أمه وأم شقيقه حيىي4 ، وخاله حممد 
بن زكريا قاضي قرطبة بعد ابن زرب5 ، وجدته أم أبيه بنت الوزير حيىي بن اسحق وزير 

اخلليفة الناصر وطبيبه اخلاص6.
 نشأته: 

نشأ حممد ابن أيب عامر يف بيت علم ودين ، جده أبو عامر حممد بن الوليد 
كان أحد موظفي الدولة يف قرطبة7. توىل أعمامه وأخواله اإلشراف عليه بعد موت 
والده ، وأحرز تقدماً ملحوظاً يف طلب العلم والفقه واألدب ، رحل إىل قرطبة لطلب 
العلم وهو يف العشرينيات من عمره ، من أشهر معلميه: أبو علي القايل ، البغدادي 
وأبو بكر بن معاوية القرشي ، وأبو بكر ابن القوطية8 ، الذي أشرف عليه يف تعلم 

اللغة العربية والبالغة. 
حداثته  يف  قصصه  ومن   ، اهلمة9  عايل  طموحاً  ذكياً  طالباً  بأنه كان  ُوِصَف 
بن  ابن عمه عمرو  ومعه  بقرطبة  الناعورة  متنزٍه جبهة  أصحابه يف  مع  يوماً  أنه كان 
عسكالجة10 ، وأبو احلسن املالقي ، وأبو موسى ابن عزرون ، والكاتب ابن املارعزي ، 
وكان ابن أيب عامر يتكلم مبا يتكلم به دائماً من أنه ال بد أن ميلك األندلس ، ويقود 

1. املراكشي: املعجب ، ص72.
2. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص232. ابن عذارى: البيان ، ج2 ، ص256. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج2 ، ص103.

3. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص78. املراكشي: املعجب ، ص84. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص275.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص356.

5. النباهي: املراقبة العليا ، ص84.
6. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص257.

7. املصدر نفسه ، ج2 ، ص257.
8. املصدر نفسه ، ج2 ، ص257 بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص447. 

9. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص73.
10. يف أغلب الروايات أمسه عمرو بن عبد اهلل ما عدا رواية واحدة تذكر أن أمسه عبد اهلل بن عمرو

 )ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص277(. 
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العسكر ، وينفذ حكمه يف مجيع األندلس ، فضحكوا ، فقال: »متنوا علي!« فقال 
كل واحد منهم: ابن عمه عمرو: »أمتىن أن توليين املدينة نضرب ظهور اجلناة ونفتحها 

مثل هذه الشاردة«1. 
قال ابن املارعزي: »أشتهي أن توليين أحكام السوق«2 ، وقال أبو احلسن املالقي: 
»أمتىن أن توليين القضاء جبهيت ، فأين أحب التني حىت أتشفى من أكل التني!«3 ، 
وكان ممن حضر يف ذلك اليوم ابن عزرون فقال له ابن أيب عامر: »متنَّ أنت؟« فأمسعه 
كالماً قبيحاً ، حيث مل يعجبه طموح املعافري ، ويف رواية عن املراكشي4 أنه قال 
»يطاف يب أسواق قرطبة ووجهي إىل ذنب محار وأنا مطلي بالعسل ليجتمع علي 
الذباب والنحل« ، فلما صار األمر البن أيب عامر ، أعطى كاًل منهم ما متىن وغرم 

ابن عزرون مااًل كثرياً حىت فقر لقبح مقاله وسوء تدبريه5.
وله قصة أخرى مع قريٍب له أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق التميمي ، ومفادها 
أنه كان ينزل عنده يف حجرٍة فوق بيته يف قرطبة ، وأنه دخل عليه آخر الليل وكان يف 
مكانه مل يتغري عنه ومل ينم ، فسأله عن سبب عدم نومه؟ فقال: »فكرٌة عجيبة! فقال 
التميمي: ماذا تفكر؟ قال: فكرة إذا أفضى إيل األمر ومات حممد بن بشري القاضي 
مبن استبدله؟ ومن الذي يقوم مقامه؟ فجلت األندلس خباطري ، فلم أجد إال رجاًل 
واحداً ، قلت: حممد بن سليم؟ قال: هو واهلل لشد ما اتفق خاطري وخاطرك«6 ، 
فكان ابن أيب عامر مشغواًل بأمور الدولة حىت قبل توليها ، وأصبحت هذه األفكار 
ومسائل احلكم حلمه وشغله الشاغل ، وهاجسه الوحيد ، الذي عمل على حتقيقه 

بكل ذكاٍء ومهارة.

1. النباهي: املراقبة العليا ، ص81.
2. املصدر نفسه ، ص81.

3. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص78.
4. املعجب ، ص74.

5. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص78.
6. املراكشي: املعجب ، ص73.
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تدرج محمد بن أبي عامر في الوظائف:
ليس غريباً ما وصل إليه ابن أيب عامر ، فقد شغله أمر البالد وتدبري أحواهلا منذ 
صغره ، وكان حلم الرياسة يراوده ويسيطر على تفكريه ويسري كل حتركاته ، وملا أمت 
دراسته فتح مكتباً جبوار باب القصر ليكتب الرقاع للناس الداخلني  إىل اخلليفة لكي 
يسألوه عن حوائجهم1 ، مث شغل وظيفًة صغرية يف حمكمة قرطبة عند القاضي ابن 
السليم2 ، الذي كان يكره ابن أيب عامر وأفكاره ، فسأل جعفر املصحفي وهو مؤدب 

اخلليفة احلكم ، أن يرى وظيفًة البن أيب عامر عنده ليتخلص منه3. 
وهذه كانت خطوة ابن أيب عامر األوىل داخل القصر ، وملا تعرَّف اخلليفة احلكم 
عليه ، أعجب به فواله قضاء كورة رية Rejo ، وملا ملس فيه اخلليفة من الذكاء 
والنباهة وحسن اإلدارة أوكل إليه إدارة أمالك ابنه عبد الرمحن أيب الوليد ، فتحرك حاله 
يف الدولة4 ، وقد شاءت األقدار أن يتوىف ابنه عبد الرمحن وهو ابن مخس سنوات ، 
فيوكل إليه اخلليفة إدارة شئون أمالك السيدة صبح أم ولده هشام وهي إحدى جواريه، 

وهي بشكنسية األصل وقد كانت أثريًة عنده.
ومل يثر ابن أيب عامر إعجاب السيدة صبح فقط بل مجيع احلرمي يف القصر ، 
وكان يدهشها دائماً هبداياه ودماثته ، ولباقته ، وحسن خدمته ، وقد أمجعت املصادر 
العربية5على ذلك ، خبالف ما ذكره بروفنسال وستانلي6 من أن أم هشام  التارخيية 
السيدة صبح كانت جتمعها عالقة غري شرعية بابن أيب عامر ، وهي رواية ليس هلا 
أساس من الصحة ، وقد بلغ املؤرخون املسلمون درجًة عالية من الرقي والفهم ومسو 
األفق ليتفهموا نوع العالقة اليت مجعت بينهما ، وإعجاب أم اخلليفة بابن أيب عامر 

1. املقري: النفح ،ج1 ، ص83.
2. اخلشين: القضاة ، ص207.

3. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص74.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص237.

5. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص268. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2، 
ص237. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج2 ، ص103.

6. اسبانيا اإلسالمية ، ص453. ستانلي لني بول: قصة العرب يف اسبانيا ، ص140 ، ترمجة: علي اجلارم بك ، ط9 
، دار املعارف ، مصر.
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أمر طبيعي فقد أحسن خدمتها وخدمة ابنها ، ونال رضاها حبسن أفعاله وكرمه وتفوق 
بذلك على احلاجب جعفر املصحفي مؤدب ولدها ، الذي أدخل ابن أيب عامر إىل 

القصر وزكاه عندها.
وترقى ابن أيب عامر بسرعة مدهشة ، فويل الشرطة الوسطى واملواريث والسكة؛ 
وهي األرفع بني اخلطط ، يف 7حمرم 358هـ/1 ديسمرب968م1. وقرن ابن أيب عامر 
هذه الوظائف بقضاء كورة أشبيلية ولبله Niebla. ويل قضائها يف يوم األربعاء 12 
ذي احلجة 358هـ/ 28 أكتوبر 968م2. وبعد موت ابن اخلليفة عبد الرمحن ، توىل 
ابن أيب عامر وكالة ابنه الثاين هشام يف 4رمضان 359هـ/ 12 يوليو 969م3 ، وهكذا 
بلغ ابن أيب عامر ال31 من عمره ، وهو يشغل مخس وظائف  يف الدولة باإلضافة 
إىل وكالة هشام وأمه. األمر الذي أغرى حساده للوشاية به عند اخلليفة بأنه خيتلس 
املال من بيت املال ، وصدف فعاًل أن ابن أيب عامر أخذ مااًل من بيت املال وذلك 
لتدبري بعض شؤونه على أمل أن يردها قبل أن ُيشعر على فقداهنا ، لكن احلكم أراد 
جرد بيت املال ، فأسرع ابن أيب عامر للوزير ابن حدير وصارحه حبرج موقفه فساعده 
ابن حدير وملا مت اجلرد كانت األموال سليمة فتأكد للحكم حسن ظنه بابن أيب عامر 

ومل يقبل عنه كالماً بعد ذلك4.
وضمن ابن أيب عامر مكانته يف القصر ، لكن طموحه اقتضى أن يبين عالقات 
مع قواد اجليش فهو يطمح للرياسة ، وهذا ال يكون بدون جيش وقواد يسمعون له 
ويطيعون ، وهو بعد ال يعلم شيئاً عن اجليش وال قواده وكانت األوضاع يف بالد املغرب 

مواتية ليختلط بقادة اجليش.
بدأت األحداث يف املغرب بتمرد احلسن بن قنون بن إدريس احلسيين آخر ملوك 
األدارسة باملغرب الذي خلع والئه للحكم وأعان بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي 

1. ابن حيان: املقتبس يف أخبار بلد األندلس ، ص41. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن عذارى: 
البيان املغرب ،ج2 ، ص239. ابن حوقل: صورة األرض ، ص108.

2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص239.
3. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص239.

4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص . دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص75- 76.
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القاسم  بن  قائده حممد  احلكم  فأرسل   ، الفاطمي  امساعيل  بن  للمعد  الدعوة  على 
الذي جاز إىل سبته يف ربيع األول سنة 362هـ/ ديسمرب 962م والتقى بابن قنون يف 
موضع يسمى فحص بين مصرخ ، وقتل حممد بن القاسم وفر باقي جيشه إىل سبته1 
، فأرسل احلكم قائده العجوز غالب ملهارته العسكرية2 ، وجنح غالب يف مهمته لكنه 
أنفق الكثري من األموال جلذب الرببر وتأليبهم على ابن قنون ، الذي حاصره عند 
حجر النسر قرب سبته ، فأرسل احلكم ابن أيب عامر ومعه صاحب الشرطة الصغرى 
مؤمتنني ، ليشرفا على إنفاق األموال وأن ال يتم إنفاق إال بعد مشورهتما ، واستغل 
ابن أيب عامر موقفه جلذب القادة إليه خصوصاً غالب وعمل مبهارة عاليه على تنفيذ 
أوامر اخلليفة ويف نفس الوقت اسرتضاء غالب وباقي القادة ، وملا عاد إىل قرطبة أخرب 

اخلليفة بكل التفاصيل وكان راضياً عنه وأثىن على جمهوده3. 
ووىل غالب على املغرب األخوان جعفر وحيىي بن محدون ، أما ابن قنون فقد 
ُهزم ومحل إىل قرطبة ، وخرج احلكم وأهل املدينة الستقبال اجليش املنتصر يف 1حمرم 
إقامة احلسن بن قنون إذ سرعان ما أجاله  364هـ/ 21سبتمرب 974م ، ومل تدم 
احلكم مبشورة جعفر املصحفي إىل املغرب للتخلص من نفقته سنة 365هـ/975م ، 

وهو األمر الذي أغَرى ابن قنون بأن يعاود التمرد أيام اخلليفة هشام4.
أصبح ابن أيب عامر مؤمتناً على األموال بعد حرب العدوة وحمل ثقة اخلليفة ، 
فقد أرسل له اخلليفة بعد ذلك وهو قاضي العدوة أموااًل طائلة لينفقها على طنجة 
لضمان والء أهلها ، وكان نص رسالته البن أيب عامر »وما يشك أمري املؤمنني يف 
مناصحتك وأجتهادك وشكرك للنعمة بك واملشتملة عليك واهلل املستعان«5 ، ويف 

1. ابن أيب الزرع ، أبو احلسن بن عبد اهلل )ت741هـ/ 1340م(: األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك 
املغرب و تاريخ مدينة فاس ، ص91 ، دار املنصور ، الرباط ، 1972م. السالوي ، أبو العباس أمحد بن= =خالد 

بن حممد )ت 1315هـ/1897م(: األستقصا ألخبار دول املغرب األقصى ،ج1 ، ص257 ، حتقيق/ جعفر وحممد 
الناصري ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، 1997م.

2. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص102.
3. املصدر نفسه ، ص106- 107. دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص77.

4. ابن أيب الزرع: روض القرطاس ، ص93.
5. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص123.
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مرض احلكم بدأت ممالك الشمال هتاجم كور املسلمني يف الشرق ، فأرسل احلكم 
املستنصر قائد البحر حممد بن رحماس إىل كور الشرق ، وصاحب الشرطة العليا أمحد 
بن حممد بن سعد اجلعفري إىل شنرتين ، وابن أيب عامر صاحب الشرطة الوسطى إىل 

كور الوسط والغرب1.
مرض الحكم ووالية العهد البنه هشام:

بدأت صحة احلكم تتدهور وكان قلقاً على مسألة والية العهد البنه هشام ، 
فجمع كبار رجال الدولة ومنهم ابن أيب عامر ، وأعلن البيعة لولده هشام وكتب إىل 
كل الكور كتاب البيعة وتوىل توزيع الكتاب ابن أيب عامر والكاتب ميسور اجلعفري2، 
ورأى البعض أن احلكم غلبت عليه عاطفته وحبه لولده حىت يقدمه على إخوته وهو 
طفل صغري ابن عشر سنني ، وإخوته الثالثة عبد العزيز واألصبغ واملغرية ، كانوا أجدر 
وأحق ، وقد كانت العلة تزداد عليه وقد ال يكون موجوداً ليشرف على ابنه حىت يكرب 

، بل إنه كان خائفاً من املوت قبل أن يثبت حق ولده يف احلكم3.
واألرجح أن احلكم كان يثق خباصته وعلى رأسهم ابن أيب عامر الذي أصبح 
وزيراً متنفذًا4 واحلاجب املصحفي ، وكان متأكداً أهنما لن يتخليا عن ولده كما أن ابن 
أيب عامر ليس من األسرة احلاكمة فهو مييٌن من املعافر ، واملصحفي من أصوٍل بربرية 
وليس هلما مصلحة يف خلع ولده وتولية غريه مما قد يقلب حاهلما ويغري مكانتهما يف 
القصر ، ويف مرض احلكم توىل تدبري أمور الدولة حاجبه جعفر وهو من أعاد احلسن 
بن قنون إىل املغرب ليقلل النفقات ، وأعاد اجلند من العدوة املغربية وعلى رأسهم الوزير 
حيىي بن حممد التجييب إىل األندلس ، ومما دفعه أيضاً الستعادة جند املغرب أن ممالك 
الشمال بدأت تتحني الفرصة لالنقضاض على مشال البالد مستغلًة مرض اخلليفة5 ، 
أما ابن أيب عامر فقد زادت مسؤولياته ففي مجاد اآلخر سنة 361هـ/ 371م جعله 

1.ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص216.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص266.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق 4 ، م 1 ، ص57- 58. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص44.
4. ابن الكردبوس: اإلكتفاء ، ص63.

5. ابن أيب الزرع: روض القرطاس ، ص93.
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احلكم قاضي قضاة الغرب من بر العدوة ، ويف علته كان ينظر يف أمر احلشم1 ، مما 
جعله مطلعاً على األوضاع داخل القصر يف هذه املدة احلرجة ، وهذا ما هيأ له اجلو 

ليكون له دور فيما بعد يف تنفيذ وصية احلكم.
وفاة الحكم و مبايعة الطفل هشام: 

مات احلكم يوم األحد 3 صفر 366هـ/ 2 أكتوبر976م ، يف وجود خادميه 
جؤذر وفائق ومها من الصقالبة وبرغم كوهنما مملوكني إال أهنما حظيا مبكانة مرموقة يف 
القصر ، وعرف فائق بالنظامي صاحب الربد و الطراز2 ، وجؤذر صاحب الصاغة 
والبيازرة3 وخبري تربية الصقور ، وكان هلما عسكر كثري من الصقالبة يأمترون بأمرمها مما 
زاد يف قوهتما4 ، وحاول الصقلبيان جؤذر وفائق إخفاء نبأ موت اخلليفة ، لتخوفهما 
من مبايعة هشام ، ألن األمر سيئول للحاجب جعفر وابن أيب عامر ، وبدعم أم 
اخلليفة البن أيب عامر ستضيع مكانتهما يف القصر ، فقررا خلع هشام و تولية املغرية 
أخا احلكم ، وأشار جؤذر بقتل احلاجب جعفر ، لكنَّ فائقاً فضَّل إشراكه يف األمر5، 
ليعلمهم مبوت اخلليفة،  بالباب  الناس  وملا علم جعفر تظاهر باملوافقة ، وبدأ جيمع 
وعندما اجتمع بابن أيب عامر وموظفي القصر وبعٍض من بين أمية ، أعلمهم مبا ينوي 

عليه الفتيان الصقالبة وأن األمر إذا رجع للمغرية سيتم استبداهلم مجيعًا6.
فأشار احلاضرون بقتل املغرية قبل أن يصله نبأ موت أخيه ، فانتدب احلاجب 
جعفر حممد بن أيب عامر للمهمة ليكون على رأس اجلند ، وتوجه ابن أيب عامر إىل 
بيت املغرية ومل يكن قد علم بعد مبا يدبر يف القصر ، فتوسل إىل حممد بن أيب عامر أن 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص239.
2. الطراز: هو ما يوضع على أثواب امللوك من عالمات من الذهب وغرية ، بألوان مغايرة للون الثياب لتكون عالمة 

على الثياب امللكية )ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ، ص228 ، حتقيق/ حامد أمحد طاهر ، ط1 ، 2004م ، دار 
الفجر ، القاهرة(. وصاحب الطراز هو املسئول عن ذلك ، ويف األندلس كانت هنالك دار تعرف بدار الطراز)اجلواليقي 

، موهوب بن أمحد بن حممد)ت540هـ/ 1145(: املعرب يف الكالم األعجمي على حروف املعجم ، د.ف عبد 
الرحيم ، ط1 ، 1990م ، دار القلم ، دمشق. ابن األزرق ، حممد بن علي بن حممد)ت 896هـ/1490م(: بدائع 

السلك يف طبائع امللك ، ج2 ، ص225 ، حتقيق/ علي سامي النشار ، ط1 ، وزارة اإلعالم ، العراق(.
3. وهو املسئول عن تربية الطيور اجلارحة ورعايتها واإلشراف عليها)طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ، ج1 ، ص331(. 

4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص259 بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص450.
5. دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص86.

6. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص259.
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ال يقتله فهو ال يريد اخلالفة وعلى كامل االستعداد ملبايعة ابن أخيه والسمع والطاعة 
، فاسقط يف يد ابن أيب عامر ، وأرسل إىل جعفر رسواًل ، خيربه بنوايا املغرية ، إال أن 
جعفراً رفض وهدد  ابن أيب عامر إن مل ينفذ األوامر أن يتنحى ، وسريسل أحداً غريه 
، فدخل العسكر وأجهزوا على املغرية ، وابن أيب عامر يف الباب ، وأشيع بني الناس 

أنه قتل نفسه حىت ال يبايع ابن أخيه ، وكان عمره  يوم قتل 28 عاماً 1.
كان ابن أيب عامر يوم قتل املغرية ال يزال شاباً عمره 38 عاماً ، يواجه ألول مرة 
موقفاً يستدعي القتل ، رغم أنه حاول أن يثين جعفرا عن قراره ، إال انه رضخ لألمر 
، حىت لو مل يشارك فيه ، وهذا كان من أسباب حقده على جعفر بعد ذلك ، ومل 
يدرك ابن أيب عامر بعد ما ستجلبه عليه الرياسة ، وأنه سيضطر يف يوم من األيام لقتل 

أناٍس أشد قرابة له ليحافظ على ملكه .
متت مبايعة هشام علناً ، صباح يوم االثنني 4 صفر366هـ/ 3 أكتوبر 976م 
، وأخذ البيعَة هلشام حممد بن أيب عامر ، ومن أوائل املبايعني علماء وفقهاء األندلس 
وكبار رجال الدولة ، وذكر ابن اخلطيب يف كتابه أعمال األعالم2 قائمًة طويلة بأمساء 
اجتماع  على  يدل  هذا  الصغري.  للخليفة  وبايعوا  ممن شهدوا  األندلس  رجال  كبار 
الكلمة عليه وثقة العامة مبدبري دولته ، وبدأ ابن أيب عامر يسيطر على مقاليد احلكم 
مع أن احلاجب حىت اآلن هو جعفر ، وأول أعمال ابن أيب عامر هو إسقاط ضريبة 
زيت الزيتون ، وكان الناس مكرهني عليها ، فقد ُنِسَب الفضل له3 ، وكانت هذه 
من تقاليد األمويني يف األندلس ، فكلما توىل حاكم جديد يستهل حكمه بإسقاط 

الضرائب ليحظى بقلوب العامة4.

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص58.  ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص259.
2. ص57-48.

3. ابن عذارى البيان املغرب ،ج2 ، ص260.
4. السامعي ، إمساعيل: تاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي ، ص77 ، ط1 ، 2007م ، مكتبة أقراء ، قسطنطينة ، اجلزائر.
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تخلص ابن أبي عامر من منافسيه: 
مل تزل العالقات بني ابن أيب عامر وجعفر حسنة ، حىت رأى ابن أيب عامر ضرورة 
التخلص من منافسيه ، ومل يكن هو أصاًل حاكماً وال من األسرة احلاكمة ، فهو ال 
يستطيع صرف أحٍد من اخلدمة ، أو حيصل على مساعدة يف هذا الشأن  فلجأ إىل 

حسن تدبريه ، وضرب خصومه وحدا بواحد ليتخلص منهم .

 1. الصقالبة: 
أستغل ابن أيب عامر عالقته جبعفر فأخذ حيرضه على الصقالبة فائق وجؤذر ، 
فأصبح جعفر يراقب تصرفات الفتيني وال يثق هبما ، وكان للفتيني باب بالقصر هو 
»باب احلديد« ملن أراد أن يدخل عليهما ، فأمر املصحفي بسده باحلجر ، وأصبح 
دخوهلما وخروجهما ومن يدخل عندمها من »باب السدة« حىت يراقبهما ، مث أن 
جؤذراً إستأذن من اخلدمة ومل يعتقد أن املصحفي سيعفيه ، لكنه أعفاه ، وعني بدله 

الفىت سكر ، وخرج الفتيان فائق وجؤذر من القصر1.
لقتل هشام وتولية حفيد  دبر مؤامرة  القصر حىت  املقام جبؤذر خارج  ومل يطل 
الناصر عبد الرمحن سنة 367هـ/ 977م ، لكن مؤامرته كشفت من قبل حممد بن 
أيب عامر ، الذي وبخ الوزير زياد بن أفلح على إمهاله سالمة اخلليفة ، فأشار ابن 
ليساحمه ابن أيب  أفلح بصلب جؤذر ليكون عربة ملن حياول الغدر باخلليفة ، وأيضاً 
عامر فصلب جؤذر2 ، أما الفىت فائق فقد نفي إىل جزر البليار فلم يعد أحٌد يثق به3 
، الحق ابن أيب عامر من بقي من الصقالبة ، أتباع فائق وجؤذر ، وصادر أمواهلم ، 
وكانوا أكثر من 800 صقليب ، ومل يعد هلم شأن وال ذكر بعد أن كانوا قوة ال يستهان 

هبا أيام احلكم4. 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص262.

2. ابن األبار: احللة  ، ج2 ، ص278- 279.
3. دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص91.

4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص61. املقري: النفح ، ج1 ، ص379.
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2. الحاجب جعفر:
كنيته أبو احلسن جعفر بن عثمان بن نصر بن مفوز بن عبد اهلل بن كسيلة ، 
من بربر بلنسية1 ، كان من أهل العلم واألدب ، وكان شاعراً مرهفاً من أشهر شعراء 
األندلس2 ، وقد كان والده مؤدب احلكم الثاين ومستخدماً لدى الناصر3 ، أما احلكم 
فأستعمل جعفر املصحفي منذ بداية حكمه ، وتدرج عنده يف املناصب ، وكان احلكم 
الدولة ، وحرص املصحفي على األموال كان سبب  لنفقات  يثق به وحبسن تدبريه 
رضى احلكم عنه ، وسبب كره أم اخلليفة له وتفوق ابن أيب عامر عليه عندها ، وعند 
العامة ، وبعد القضاء على الصقالبة ، أخذ ابن أيب عامر يتحني الفرصة للتخلص من 

احلاجب أخطر منافسيه ، وذلك بإظهار عيوبه وأخطائه ألم اخلليفة . 
وحانت الفرصة البن أيب عامر بعد موت احلكم ، فقد ثار النصارى وخرجوا على 
أهل الثغور ، فبدأت الشكاوى يف جملس احلاجب تزداد ، لكنه جتاهلها وآثر السالمة، 
بل وأمر أهل قلعة رباح هبدم سد هنر آنه Guadiana ، لعمقه ، ليلتمس بذلك رد 
هجمات النصارى ، ومل حياول أكثر من ذلك فكان ذلك من أعظم أخطائه4 ، فجرد 
ابن أيب عامر احلماسة وأشار على احلاجب بأن خيرج اجليش ، ومجع معه رأي الوزراء 
، واختار الرجال ، وجهز العدد والعدة ، وخرج باجليش إىل جليقية ، ونزل حصن 
احلامة Alhama ، وعاد بعد 52يوماً ، وكانت هذه أول غزوات ابن أيب عامر ، 
وقد أُعجب به اجلند لكرمه وحسن طباعه ، ونال إعجاب أم اخلليفة ،  فقد محى 
دولة ابنها من العدوان ، وزاد من كراهيتها للمصحفي لتخاذله5. واختذ ابن أيب عامر 
خطوة أخرى للتخلص من املصحفي ، فسعى إىل التعاون مع غالب صاحب مدينة 

1. انظر ترمجته: احلميدي: جذوة املقتبس ، ج4 ، ص187. الضيب: امللتمس ، ص257. الفتح بن خاقان: أبو 
نصر الفتوح بن حممد بن عبيد اهلل)ت529هـ/ 1135م(: مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس ، 

 ص153، حتقيق/ حممد علي شوابكة ، ط1 ، 1983م ، دار عمار ، مؤسسة الرسالة ، بريوت
. املراكشي: املعجب ، ص62. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص254. املقري: النفح ، ج1 ، ص386.

2. ابن الكتاين: أبو عبد اهلل حممد بن الطبيب)ت420هـ/ 1029م(: كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس ، 
ص286 ، حتقيق/ إحسان عباس ، ط3 ، 1986م ، دار الشروق ، بريوت.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص253.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص62. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص259.

5. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص63.
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سامل Medinacelim ، شيخ املوايل1 ، الذي سبق أن التقاه يف املغرب يف حرب 
احلسن بن قنون ، وكان غالب قد كره املصحفي ملا أبداه من تثاقل يف محاية الثغور.

وبدأ ابن أيب عامر خيدم غالب داخل القصر عند احلرم ويزيد حظوته ، وكانت 
النتيجة أن ويل غالب الوزارة وتدبري جيش الثغور ، وابن أيب عامر توىل جيش احلضرة ، 
مث خرج ابن أيب عامر لغزوته الثانية ، والتقى بغالب ودبرا اإليقاع باملصحفي ، وعندما 
عاد من الغزو استغل ابن أيب عامر أن ابن املصحفي عثمان صاحب املدينة2 أساء 
السرية ، فخلعه من منصبه ، وضبط ابن أيب عامر املدينة حىت أدرك الناس تغري احلال 
بعد ما ملسوه من فساد حممد ابن املصحفي ، وابن أخيه حممد الذي توىل الشرطة 
العليا والوسطى ومل يقم هبا أيضاً حق قيام ، فلما توالها ابن أيب عامر أحسن إدارهتا3. 
بدأ املصحفي يشعر بتدبري ابن أيب عامر ضده فحاول استمالته ، وكذلك غالب 
فقد حاول طلب ابنته أمساء البنه عثمان ، لكن ابن أيب عامر سبقه وطلبها لنفسه 
أغسطس  الزفاف يف حمرم سنة 367هـ/  ومت   ، املصحفي4  ابن  على  غالب  ففضله 
977م يف الزهراء ، وجهزها اخلليفة هشام املؤيد ، وأقيم حفل الزفاف يف قصر الزهراء 
، تكرمياً البن أيب عامر ، وكان دخوله هبا ليلة عيد النريوز ، وهو من أفخم أعراس 
األندلس ، وبعد الزفاف وىل اخلليفة غالباً احلجابة مع جعفر مشاركاً ، أما ابن أيب 
عامر فتوىل الوزارتني ، وأرسل جعفر للخليفة رسالًة فيها الكثري من التملق واالسرتضاء 

وقد أيقن حبلول نكبته5. 
مل يكاشف ابن أيب عامر العداء للمصحفي ، وبدأ احلاجب يشعر بالناس هتجره 
، وأصبح يغدو ويروح إىل القصر وليس يف يده من احلجابة إال امسها وكل األمور يف يد 
ابن أيب عامر ، غري أن الكتمان مل يطل لدى  ابن أيب عامر فقد ثارت ثائرته وكاشف 
املصحفي وأهله العداء بعد أن عاد من غزوته الثالثة ، إذ أنه ملا عاد من الغزو حاماًل 

1. ابن األبار: احللة  ، ج1 ، ص259.
2. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص81.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص64. ابن األبار: احللة ،ج1 ، ص259.
4. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص65.

5. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص65. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص259. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص267.
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رؤوس النصارى إىل احلضرة ، ليظهر نفسه للخليفة وأهل قرطبة ، بادره ابن أخي جعفر 
املصحفي هشام صاحب خطة اخليل والوزارة باألمر برمي تلك الرؤوس يف النهر ، 
فقرر ابن أيب عامر التخلص منهم مجيعاً وتدمريهم1 ، فأوغر صدر اخلليفة وأمه على 
جعفر وأهله وأعلمهم بسوء تدبريهم وأخذهم األموال ، فأدى ذلك إىل خلع جعفر 

من احلجابة يوم االثنني 13شعبان 367هـ/ 25فرباير 977م2. 
التهم  باألموال إىل جانب كثرة  ابن أيب عامر  تغري حال املصحفي فقد طالبه 
املوجهة إليه ، ومما زاد األمر سوءاً عليه أن حبس ابن أخيه هشام مث قتل يف املطبق3 
، وكان كل يوم حُيمل إىل القصر يسأل عن األموال ويُطَالب هبا ، حىت باع داره يف 
الرصافة اليت كانت من أعظم قصور قرطبة4 ، وكان ابن أيب عامر حيمله معه يف غزواته 
إذالاًل له وتعنتاً عليه ، حىت عجز عن ذلك وضعفت قوته ، ومل يعد يقدر على السفر 
، فحبسه يف سجن املطبق بالزهراء حىت مات وسلمت جثته إىل أهله سنة 372هـ/ 
982م ، والرسائل املتبادلة بني ابن أيب عامر واملصحفي شعراً ونثراً من أمجل وأشهر 

شعر األندلس ومنها ملا أرسل له رجاَء أن يطلقه من حمبسه5:
    هبــــين أســــــأت فأيــــــــن العفــــــــو والكــــــــرُم   ***  إذ قادين حنوك اإلذعان والنــدم 
    يا خري مـــن ُمـــــدت األيــــــدي إليــــــه أمــــا  ***   ترثى لشيخ رمـــاه عنــــدك القلم
    بالغت بالسخط فاصفح صفح مقتدٍر  ***   إن امللوك إذا ما اسرُتمحوا رمحوا

ورد عليه ابن أيب عامر بأبيات لعبد امللك اجلزري6: 
   يــا جـــــــــــاهــــــــاًل زلـــــــــــــــت بــــــــــــك القــــــــــــــــــدُم   ***  تبغي التكــــرم ملــــا فاتــــــك الكـــرُم
   أغــريــــــــــــــت يب ملـــكــــــــــــاً لـــــــــــــــوال تثبــــــــــــــــــــــتُه  ***  ما جاز يل عنده نطٌق وال كـــــلُم

1. ابن األبار: احللة ،ج1 ، ص258.
2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص66. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص267.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص267.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص66.

5. املقري: النفح ، ج2 ، ص132.

6. املصدر نفسه ، ج2 ، ص132.
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   فايئس من العيش إذا قد صرت يف طَبٍق  ***  إن امللوك إذا ما استُنقموا نقمــوا
   نفســــي إذا سخطــــت ليســــــت براضــــــــــــيٍة  ***   ولو تشفع فيك الُعرُب والعجُم

ومل يكن ما حل جبعفر املصحفي نتيجة مكيدة أو تآمر من ابن أيب عامر ، وإمنا 
عمل على أظهار عيوبه ومساوئه هو وأهله ألم اخلليفة مما أدى إىل سقوطه ، فمن أخطاء 
املصحفي إجباره ابن أيب عامر على قتل املغرية ، وكذلك تقاعسه عن محاية الثغور ، مث 
تكربه وترفعه بعد أن أصبح حاجب اخلليفة ، وصرفه األموال ، وتعيني أهله يف مناصب 
هم ليسوا أهاًل هلا ، خصوصاً بعد أن أساءوا السرية1 ونـَفَّروا العامة منهم ، كما أن خبل 
املصحفي قد أبعد عنه قواده وموظفيه ، هو ما دفعهم إىل أن يفضلوا ابن أيب عامر عليه، 

وفوق ذلك فقد كان ملوقف أم اخلليفة منه أكرب األثر يف خلعه من منصبه. 
3. الوزير غالب: 

بعد أن ختلص ابن أيب عامر من جعفر املصحفي ، أراد أن يتخلص من صهره 
غالب ، الذي أصبح قوًة ال يستهان هبا يف الشمال ، لكنه مل يفعل ذلك بنفسه وإمنا 
استعان على ذلك بالقائد جعفر بن محدون ، الذي أوكل إليه احلكم املستنصر حكم 
املغرب مع أخيه حيىي ، بعد القضاء على ثورة احلسن بن قنون سنة 364هـ/ 974م2.

وكان جعفر هذا باملغرب حىت استدعاه احلاجب ابن أيب عامر فعرب مع جنده 
الرببر إىل األندلس ، وترك املغرب ألخيه حيىي ، وأغدق عليه ابن أيب عامر ، وجعل 
اجليش الذي يف الثغور مسؤولية غالب وجيش العاصمة أي احلضرة مسؤوليته هو ، 
فلم يرض غالب عن ذلك ، وأيضاً مل يكن موافقاً على معاملة ابن أيب عامر السيئة 

للحاجب السابق فبدأت العالقة بينهما تسوء3. 
ومما زاد األمر سوءاً مالحظته حلرص ابن أيب عامر يف أن يشارك غالباً احلروب 
يف الشمال ليكسب حمبة الناس جبهاد النصارى ، وقد حصلت مشادة قوية بينهما 

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص59.
2. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص444. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص79.

3. املقري: النفح ، ج1 ، ص379.
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حني التقيا يف الشمال يف حصن أنتيسة Antienza ، ورفع غالب سيفه ليقتل ابن 
أيب عامر ، فأصابه جبراٍح يف يده ، وهرب ابن أيب عامر وقفز بفرسه من القلعة وجنا 
بأعجوبة من املكيدة1 ، وعلم غالب أنه سيعود لالنتقام جبيٍش كبري هذه املرة مع جعفر 
بن محدون ، فاستعان مبلوك دول الشمال األسبان ، ويف املعركة أظهر غالب شجاعًة 
كبرية رغم كرب سنه ، وكانت املفاجأة حني سقط غالب عن فرسه ميتاً يف املعركة ، ومل 
يُعلم سبب وفاته ، فلم يكن يف جسمه جراح ، وقد بلغ من العمر 80 سنة ، وكان 

ذلك سنة 371هـ/ 981م2.
4. جعفر بن حمدون:

بعد أن ختلص من غالب ، جاء دور قائد جند املغرب جعفر بن محدون ، الذي 
قتله مبعونٍة من ابن ذي النون وابن جهور وابن عبد الودود أولياء الدولة من العرب، 
الطريق ، وقد كان ذلك  يقتله يف  إليه من  ، وأرسل  الليايل مخراً  وأسقاه يف إحدى 
الرسول أبا األحوص معن بن عبد العزيز التجييب ، مع طائفة من األندلسيني3 ، مث 

قتل األحوص التجييب بعد ذلك.
اتخاذ ابن أبي عامر لقب المنصور:

بالقضاء على جعفر بن محدون ، ختلص حممد بن أيب عامر من خصومه ومنافسيه 
،  وصارت مقاليد األمور بيده وحتت سيطرته ، بعد أن هّيأ لنفسه ما ميكنه من ذلك 
، مثل بناء مدينته الزاهرة ، وجتنيد العسكر ، وفرض سيطرته يف الشمال واجلنوب ،  
لك ، فكانت 

ُ
تلقب باملنصور ، وُدعي له على املنابر بلقبه اجلديد استيفاًء لرسوم امل

سنة  من  ابتداًء  عامر«  أيب  ابن  حممد  املنصور  احلاجب  »من  بامسه:  تُرسل  الكتب 
371هـ/ 981م4 ، وبذلك ساوى اخلليفة باملراتب ماعدا االسم5 ، فكان يدرك خطورة 
التعدي على مكانة اخلليفة ، وأنه مهما فعل فال جيب املساس مبكانة خليفة املسلمني 

فالعامة واخلاصة لن تسكت عن ذلك ، وستثور عليه وتدمره إذا ما حاول ذلك. 
1. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص62.

2. املصدر نفسه ، ص62- 63.
3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص272. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص65.

4. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص181. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص279.  ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص65. 
5. املقري: النفح ، ج2 ، ص113.
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المغرب تحت سيطرة المنصور: 
كان املنصور يعلم ضرورة بقاء املغرب حتت السيادة األندلسية ، لتكون درعاً هلا 
أمام خطر الفاطميني يف الشرق ، وقد اختذ خطوات يف هذا السبيل منذ بداية محكه 
إذ ضبط مدينة فاس وقلدها من رجاله األفذاذ وأكرمهم باملال ، وجذب ملوك زناتة 
باخلُلع واهلدايا ، ويف سنة 369هـ/ 979م خرج خزرون بن فلفول من زناته ، واستوىل 
على سجلماسة اليت كانت بأيدي الفاطميني وقتل زعيمها املسمى املعتز باهلل سنة 
376هـ/ 986م ، وأرسل رأسه للخليفة هشام مع أنباء الفتح وُعلق الرأس على باب 
السدة ، وُنسب الفضل يف ذلك للحاجب املنصور تيمناً حبجابته ، ووىل خزرون على 

سجلماسة وابنه من بعده1.
ثورة الحسن بن قنون:

وعلى الرغم من سياسة املنصور الناجحة يف املغرب إال أن كثرياً من حماوالت 
التمرد قامت ضده ، ومن أمهها مترد احلسن بن قنون ، الذي أعاده جعفر إىل املغرب 
سنة 365هـ/ 975م ، فتوجه إىل مصر ، ونزل عند نزار بن معد العبيدي ، حىت 
إليه نزار باملغرب ، يف حكم هشام املؤيد ، وكتب  سنة 373هـ/ 983م2 ، فعهد 
إىل  بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي ليقويه باجلنود ، فأمده بـ 3 آالف فارس ، 
فدخل ابن قنون املغرب و أطاعته الرببر ، وعلم املنصور فأرسل له على الفور ابن عمه 
أبا احلكم عمرو بن عسكالجة ، مث أرسل له املدد بقيادة ابنه عبد امللك ، وساعده 

خزرون بن فلفول ومقاتل وزيري ابناء عطية املغراوي على حرب احلسن بن قنون3.
طلب احلسن األمان وأن يعود إىل قرطبة ، فأعطاه أبو احلكم عمرو بن عسكالجة 
األمان ، وأخرب املنصور بذلك الذي أمره بسرعة نقل احلسن إىل قرطبة ، وقد يئس منه 
بعد أن مترد على الدولة للمرة الثانية ، فما أن عرب العدوة حىت أرسل املنصور من يقتله 
ويدفن جثته وحيمل رأسه إىل قرطبة يف مجادى األوىل سنة 375هـ/ سبتمرب 985م ، 

1. السالوي: اإلستقصا ، ج1 ، ص183. العبادي: املغرب واألندلس ، ص234.
2. املصدر نفسه ، ج1 ، ص259.
3. املصدر نفسه ، ج1 ، ص264 
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دون أن يكرتث املنصور للوعد الذي قطعه ابن عمه عسكالجة1. 
له ولوعده ، وقد بلغ  أعترب عسكالجة قتل املنصور للحسن بن قنون احتقاراً 
شأناً عظيماً ، فمنذ تويل املنصور األمر ، واله الشرطة العليا ، وبعد بناء الزاهرة واله 
املدينة وأصبح يعرف بـ »صاحب املدينتني«2 ، فبدأ يثري الناس على املنصور وابنه ألنه 
أحتكر األمر دون اخلليفة ، فما كان من املنصور إال أن قتله ، الستفحال خطره يف 
مجادى اآلخرة 375هـ/ أكتوبر 985م ، أي بعد شهر واحد من مقتل احلسن بن 

قنون ، وعني املنصور على املغرب الوزير حسن بن أمحد بن عبد الودود السلمي3.
ثورة أبي البهار: 

وهو عم منصور بن بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجي ، الذي خلع طاعة 
الفاطميني ، ومال إىل األمويني يف األندلس ، واستوىل على املهدية وتونس ، وبعث 
إىل املنصور بن أيب عامر بكتاب البيعة للخليفة هشام املؤيد ، سنة 377هـ/ 987م، 
فأرسل له املنصور اهلدايا ، ومن املال 40ألفاً ، وأقره على ما بيده من البالد ، فلما 
قبض أبو البهار املال ، بقي على بيعته شهرين ، مث عاد إىل طاعة الفاطميني ، فغضب 
املنصور وأرسل إىل زيري بن عطية فخرج من فاس جبيش كبري ومن قبائل زناتة ما ال 
حيصى من العسكر ، فهرب أبو البهار وعادت املغرب حتت سيادة املنصور وأرسل له 

زيري األموال والغنائم4.
ثورة زيري بن عطية المغراوي :

ابن  خرج  ملا  أنه  وذلك   ، املغرب  بالد  يف  املنصور  واجهت  ثورة  أخطر  هي 
عسكالجة من املغرب عني عليها الوزير حسن بن أمحد بن عبد الودود ، وأمره أن 
حيسن معاملة ابناء عطية املغراوي ، لوقوفهم معه يف حرب احلسن بن قنون ، لكن 
مقاتل بن عطية مات فتوىل رياسة باديته من بعده أخوه زيري ، الذي حرص على 

1. ابن أيب الزرع: روض القرطاس ،93- 94. السالوي: اإلستقصا ، ج1 ، ص260.
2. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص277.

3. السالوي: اإلستقصا ، ج1 ، ص264.
4. املصدر نفسه ، ج1 ، ص266.
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إظهار الوالء والطاعة للمنصور ، وساعده على حرب أيب البهار ، وصاحب الوزير 
الوزير حسناً يف املعركة ، فعني  اليفرين ، مث قتل  ابن يعلى  حسن وخرج معه حلرب 
املنصور زيري بن عطية على املغرب ومدينة فاس سنة 381هـ/ 991م ، وكان زيري 
يرسل اهلدايا العجيبة من الطيور النادرة والوحوش للمنصور ، وأرسل له زرافة ، لكنها 
ماتت يف الطريق ، فأرسل جلدها حمشواً ، لكن بعد آخر زيارة لزيري إىل األندلس ، 
سنة 386هـ/ 996م ،عاد إىل املغرب ، وما أن وطأ بقدمه طنجة حىت قال: »اآلن 

علمت أنك يل« وأعلن الثورة على املنصور1.
وسبب ثورة زيري أنه أستقل عطاء املنصور له ، وكره لقب وزير الذي منحه إياه 
يف حني أنه يستطيع أن ميلك املغرب ، كما أنه ال يوافق على الطريقة اليت حيتكر فيها 
املنصوراحُلكم وحجبه هلشام املؤيد ، فرفع شعاره يف املعركة »يا هشام يا منصور« أي 
أنه يرفض طاعة املنصور وليس طاعة اخلليفة هشام ، وبدأ املنصور حربه عليه بأن 
بقيادة مملوكه  خلعه من منصب الوزير ، وقطع راتبه ، وتربأ منه ، وأرسل له جيشاً 
واضح الصقليب ، قائد ثغر مدينة سامل سنة 387هـ/ 997م ، وأجتمع لواضح عدد 
من الرببر واملوالني للمنصور ، لكنه هزم ، وأمام هذا الفشل حشد املنصور جيوش 
األندلس وسار معها حىت اجلزيرة اخلضراء ، وهناك أوكل قيادة اجليوش البنه عبد امللك 

، وبقي يف اجلزيرة اخلضراء يراقب2.
وأحس زيري باخلطر فطلب املعونة من قبائل زناته ، ونشبت املعركة بينه وبني عبد 
امللك بالقرب من طنجة ، ومل حتسم النتيجة لصاحل أٍي من الطرفني ، ويتعرض زيري 
حملاولة اغتيال ، ومل تؤكد املصادر اجلهة اليت حاولت ذلك ، فهناك روايتان: األوىل بأن 
رجاًل أمسه كافور بن سالم طعنه ليثأر ملقتل أخيه3 ، والرواية األخرى أن الذي طعنه 
هو ابن عمه اخلري بن مقاتل4 ، وأياً كان األمر فقد أسرع إىل معسكر عبد امللك من 
يبشره باخلرب5 ، أستغل عبد امللك حالة اهلرج يف معسكر زيري ، وكر عليهم واستوىل 

1. ابن أيب الزرع: روض القرطاس ، ص102.
2. املقري: النفح ، ج1 ، ص381.

3. دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص142.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص282.

5. املصدر نفسه ، ج2 ، ص282.
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على فاس وتدال وسجلماسة ، ودان له املغرب ، مث ترك واضحاً الصقليب حاكماً على 
املغرب من قبل الدولة األموية سنة 389هـ/ 999م ، وعاد عبد امللك إىل األندلس1.

أما زيري بن عطية فقد نقل جرحياً إىل الصحراء حىت شفي ، وحاول أن جيمع 
391هـ/  سنة  ومات  عليه  أنقض  جرحه  أن  إال   ، وزناته  مغراوة  قبائل  من  جيشاً 
1001م ، واختذ ولده من بعده سياسًة خمتلفة ، فصاحل املنصور ، وترك احلرب2 ، 
وبإمخاد ثورة زيري انتهت عمليات املنصور يف بالد املغرب ، اليت استمرت حىت هناية 

حكمه تقريباً .
الخالف بين المنصور وأم الخليفة:   

كان من أسباب جناح املنصور وتقدمه رضا أم اخلليفة السيدة صبح عنه ، غري 
أن رضاها حتول مع األيام إىل سخط وحقد ، فقد تغري حال املنصور وأصبح اآلمر 
الناهي يف الدولة ، وأضحى ابنها اخلليفة جمرد شبح يدعى له على املنابر ، ويوضع 
خامته على الرسائل فقط ، وتغري مفهوم احلجابة يف هذه املدة يف األندلس عما كان 
عليه يف الدولة األموية والعباسية ، من أن حيجب السلطان عن العامة ، أما يف دولة 
بين أمية يف األندلس فقد حجبت اخلليفة عن العامة واخلاصة ، وبداًل من أن يكون 

احلاجب وسيطاً بينه وبني الوزراء ، أصبحت وظيفة احلاجب رفيعة املستوى3. 
وقد تعدى املنصور مرتبة احلاجب ليصبح سلطانًا4 ، وليشرف على كل األمور 
املدنية والعسكرية ، وبذلك أصبحت خطة احلجابة أرفع اخلطط ، وغاية ما يرجو كل 
رجٍل يف الدولة5 ، وهذا ما أضعف مكانة اخلليفة وأهله ، وأصبحت هناك منافسة 
بني القصر الشامي والعامري ، ومل يعد لبين أمية شأن يذكر ، وكان املنصور يستطيع 
مالحقة أيًاّ كان من بين أمية ، أذا رأى فيه خطراً عليه ، وذلك بتغليف أعماله جتاه 
بعض بين أمية بأنه يقوم حبماية اخلليفة والدولة من اخلارجني عليها ، ومن ذلك ملا ظفر 

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص381.

2. املصدر نفسه ، ج2 ، ص381.

3. ابن خلدون: املقدمة ، ص356.
4. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ،ج1 ، ص199.

5. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس  ، ص70.
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بعبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن أمية بن احلكم الربضي ، الذي تآمر 
مع ابنه عبد اهلل ضده ، فعندما فشلت احملاولة هرب إىل بالد الروم ، فالحقه املنصور 
وحبسه يف املطبق ، وظل هناك حىت مات املنصور ، فأخرجه عبد امللك وعفا عنه1 ، 
ومات غازياً مع عبد امللك يف غزوته األوىل سنة 393هـ/ 1002م ، يف مدينة الردة 
Lerida ، ومروان بن عبد الرمحن الناصر الذي عرف بالطليق سجن مدة طويلة ، 
مث أطلق فسمي بـ»الطليق2«. كذلك عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الناصر 
والد اخلليفة املستكفي ، الذي قتله املنصور ألنه طلب اخلالفة لنفسه مبساعدة الفتيني 
فائق وجؤذر3 ، ومما زاد األمر سوءاً أنه ملا ابتىن املنصور الزاهرة نقل إليها السالح واملال 
والدواوين سنة 370هـ/ 980م4 ، ومل يعد أحٌد يذهب إىل مقر اخلليفة يف الزهراء ، 
وأصبح ال جيالس اخلليفة إال اجلواري5 ، وأشاع الناس أن املنصور ينوي خلع اخلليفة 

واالستبداد باحلكم .
واستغلت السيدة صبح انشغال املنصور حبرب زيري بن عطية ، فحاولت هتريب 
لتحارب  لتحشد جيشاً  املغرب.  إىل  رائق  الفىت  أخيها  مبعونة   ، الزهراء  األموال من 
املنصور. أكتشف املنصور ذلك واستطاع أعادة األموال قبل أن تعرب العدوة ، وحتسباً 
ألي حماولة أخرى من أم اخلليفة ، مجع كبار رجال الدولة وشاورهم يف ضرورة نقل 
األموال من الزهراء لتكون يف عهدته ، ألن اخلليفة مشغوٌل بالعبادة فوافق اجلميع على 

اقرتاحه6.
دامهت املنصور علٌة مفاجئة ، فكشف أعداؤه عن وجوههم. وأرسلوا إىل حاشية 
اخلليفة هشام لينقلبوا على املنصور ، لكن ابنه عبد امللك مجع ألفي فارس من الفتيان 
العامريني ، واجته إىل الزهراء يوم الثالثاء 3 مجادى األوىل386هـ/ 25 مايو996م ، 
وواجه الوزراء مبا حصل ألبيه فاعرتفوا بفضله ، وأراد أن يدخل على هشام وخيربه ، 

1. ابن األبار: احللة  ،ج1 ، 219.
2. املصدر نفسه ، ج2 ، ص235. احللة ، ج1 ، ص 220.

3. املصدر نفسه ، ج2 ، ص278- 279. املراكشي: املعجب ، ص107. املقري: النفح ، ج1 ، ص420.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص275.

5. الذهيب: العرب ،ج3 ، ص56.
6. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص71.
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فكره ذلك وامتنع ، وانصاع اجلميع لنقل األموال من الزهراء ، واستمر ذلك ثالثة أيام، 
ما عدا األموال اليت يف جوف القصر ، فقد دافعت عنها أم اخلليفة ورمت املنصور وابنه 
عبد امللك بأفظع التهم ، وعبد امللك ساكت ال يتكلم ، فمهما بلغت قوة أبيه فهي أم 
اخلليفة ، وال ميكنه أن يتعدى حدوده مهما حصل ، وعاد إىل أبيه باملال يف الزاهرة1.

ومن باب احلرص حىت ال تتكرر مثل هذه احلوادث ، فرق املنصور خدم قصر 
اخلليفة ، وأبدهلم مبن له هيبة وأمانة ، وشدد املراقبة على اخلليفة وأمه ، مث اجتمع 
باخلليفة هشام 387هـ/ 997م ، وأعرتف له اخلليفة بفضله وحسن اضطالعه بأمور 
الدولة ، وأخرجه املنصور يف موكٍب ، كان حديث الناس والكتب ، ملا فيه من البذخ 
 ، الذؤابة3  بيده ساداًل  القضيب2  واخلليفة حيمل   ، املوكب  الثياب وضخامة  ومجال 
البساً زي اخلالفة. وإىل جانبه املنصور يسايره ، بينما عبد امللك ابن املنصور راجاًل 

ميشي ويسري اجليش أمامه ، وكان يف املوكب طوائف الغلمان والفتيان العامرية4. 
فلم تعد هناك حجة ألم اخلليفة وال لغريها ، للخروج على املنصور5 ،ألنه أثبت 
من خالل فعله ذاك أنه مازال حاجباً ، مل يتعد حدوده ويعلم متاماً مكانة اخلليفة ، 
اليت هي مبكانة الروح من اجلسد6 ، ومل يُعلم عن املنصور أنه رفض طلباً للخليفة ، أو 
أنه تواىن عن السمع والطاعة له7 ، وكان اخلليفة هشام يثق فيه كثرياً ، واألرجح أنه 
أعتاد على أن تكون مقاليد األمور بيد املنصور منذ صغره ، وهو أكرب منه سناً وعلماً 

وأنه لن يقوم بالدولة مثل املنصور.

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص72- 73.
2. السيف الطيف الدقيق )ابن منظور: لسان العرب ، ج1 ، ص679(.

3. أي يف عز وشرف وعلو مرتبة من قومه )املصدر نفسه ، ج1 ، ص379(.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص73.

5. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص184- 185.
6. الطرطوشي ، حممد بن الوليد بن حممد )ت520هـ/ 1126(: سراج امللوك ، ج1 ،ص162 ، حتقيق/ جعفر 

البيايت ، ط 1 ، 1990م ، رياض الريس.

7. الفتح بن خاقان: املطمح ، ص388.
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غزوات المنصور في بالد النصارى:  
طوال حكم املنصور الذي أمتد 25 عاماً ظل  يغزو غزوتني يف السنة يف فصلي 
الربيع واخلريف ، وقد أختلف املؤرخون يف عدد غزواته لكنهم أمجعوا على أهنا ما بني 
50 إىل 57 غزوة1 ، وذكرها مرتبة مؤلف جمهول يف كتابه2 ، لكن دون ذكر التواريخ، 
وتعددت وجهاته يف الغزو مثل قطالونيا  وقشتالة  Castilla وليون Leon  ونربة

 Navarra ، وهناك رأٌي لبعض الباحثني3 يرى بأن غزوات املنصور كانت لينال 
حكمه شرعية ويكسب شعبية الناس ، كما حصل بعد مقتل احلسن بن قنون ، عندما 
ثار عليه الناس فشغلهم باخلروج إىل الغزو ، وهذا رأي مبالغ فيه فإذا كان املنصور 
يسعى للشعبية وكسب الشرعية ، فهو لن حيتاج إىل نصف عدد هذه الغزوات ، فقد 
كان يكفيه أن يغزو مرًة كل سنة ، وهناك رأٌي يذهب إىل أن قوة الدولة يف عهد 
املنصور كانت ظاهرية فقط ، وأن غزواته شكلية واحلجة يف ذلك أنه مل يقتطع أراضٍي 
املنصور  الرأي ملعرفة أسباب خروج  الشمال4 ، وقد جتوهل هذا  جديدة من ممالك 
جهداً  تأُل  مل  الشمال  وممالك   ، جديدة  أراضي  الحتالل  خيرج  يكن  فلم  للغزو، 
منذ مرض احلكم املستنصر يف أن تغري على مدن الشمال والثغر األعلى5 ، وكانت 
جماهبتهم ضرورة واجبة ، بل إن التهاون يف ذلك كان سبب أفول جنم احلاجب السابق 
جعفر ، كما أن أياً من املصادر التارخيية املتوفرة وهي األقرب زمنياً إىل عصر احلاجب 
مل تصف غزوات املنصور بأهنا لكسب الشرعية أو اجملد ، بل ما تذكره هو أنه قام مبا 
جيب حلماية ثغور املسلمني من غارات النصارى وحفظ الدولة ، وقد ترحم الناس على 
عهده بعد ما أصاب البالد من الضعف يف عهد ملوك الطوائف كما سيأيت الحقاً.

1. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص185. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ،ج1 ، ص199. ابن األبار: احللة ، ج1 ، 
ص269. املراكشي: املعجب ، ص83. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص301. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج2 ، ص104..

ابن خلدون: العرب ، ج4 ، ق1 ، ص319.
2. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص185- 194.

3. بعٌض ممن تناول غزوات املنصور بالبحث طرح هذا الرأي: دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص125. العبادي: يف 
تاريخ املغرب واألندلس ، ص231. محادة: الوثائق السياسية ، ص53. الشرقي ، منرية عبد الرمحن الشرقي: علماء 

األندلس يف القرنني الرابع واخلامس ، ص52- 53 ، مكتبة امللك فهد ، الرياض ، 2002م.
4. منرية: علماء األندلس ، ص53.

5. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص217-216- 218.
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وعالوة على ذلك فإن إغفال الوازع الديين وروح املسؤولية لدى املنصور جتاه 
بلده ودينه إجحاف كبرٌي واملالحظ أن لكل غزوة من غزواته سبب مباشر: إما لصد 
هجوٍم على املدن اإلسالمية ، أو إلمخاد مترد وعصيان ، أو لعقاب من امتنع عن دفع 
اجلزية ، أو من أجل إنقاذ األسرى املسلمني ، ويذكر أن املنصور كان يف أغلب غزواته 
يعاين مرض النقرس ، وقد خط مصحفاً خبط يده حيمله معه يف أسفاره ليقرأ فيه ، 
وكان خدمه جيمعون ما يعلق من تراب يف ثيابه يف كل غزوة ليكون معه يف أكفانه 
اليت جهزها من دخل أرضه ببلدة طُرش وليس من أموال الدولة1 ، وكان املنصور يفكر 
كثرياً يف آخرته ويتمىن أن ميوت غازياً ، ومل نعلم عنه من زالت امللوك إال أنه شرب 

النبيذ ، لكنه مل يكن مدمناً عليه وتاب عنه يف سنينه األخرية2. 
واملصادر التارخيية مقلة يف أخبار محالته فال ميكن تتبعها بالتفصيل ، غري أن 
بعض غزواته مهمة وال ميكن إغفاهلا ومنها غزوته األوىل اليت تلت موت احلكم مباشرًة 
اجليش  يقود  أن  املنصور  وقرر  اجليش  إرسال  عن  املصحفي  احلاجب  تقاعس  حني 
الشمالية يف جليقية يف  الثغور  واملعتدين على  الطاعة  اخلارجني على  ليؤدب  بنفسه 
رجب سنة 366هـ/ فرباير 976م ، وكان أن عاد إىل قرطبة بعد 52 يومًا3 ، وتأكد 
للمنصور بعد الغزوة األوىل أنه من الضروري متابعة الغزو مشااًل ، حىت يتأكد النصارى 
يف الشمال أن الدولة ما زالت قويًة ، وأنه ال مفر هلم من الطاعة ودفع اجلزية ، ولذلك 
خرج يف غزوته الثانية يف صائفة يوم عيد الفطر من نفس السنة وهي اليت اجتمع فيها 
الثالثة فقد  بغالب وحتالفا ضد احلاجب جعفر واقتحما معاً حصن مولة أما غزوته 
خرج فيها مع صهره غالب إىل طليطلة يف غرة صفر من سنة 367هـ/ أكتوبر977م4، 
وغزوته الرابعة دخل مسورة  Zamora عنوة سنة 371هـ/981م5 ، وكان املنصور 
يضطر إىل اخلروج والغزو يف جبهاٍت متعددة ، ألن ممالك الشمال تتمرد تباعاً ويف 

أوقاٍت خمتلفة.

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص391- 392.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص288- 289.

3. املصدر نفسه ،ج2 ، ص264- 265. 
4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص267.

5. ابن اخلطيب: أعمال األعمال ، ص67.
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أما غزوته يف قشتالة سنة 379هـ/ 989م1 ، فقد كان حينها يشك يف ولده 
عبد اهلل أنه يتآمر عليه مع وايل سرقسطة عبد الرمحن التجييب وعبد اهلل بن عبد العزيز 
األموي حاكم طليطلة ، وقد حاول املنصور اسرتضاء ولده قبل الغزو ، واستدعاه إىل 
معسكره ، أما عبد الرمحن فعزله وقتله ، بعد زيادة الشكاوى ضده من أهل الثغر، 
الثاين  العزيز من حكم طليطلة ، فهرب وجلأ إىل برمودو  وصرف عبد اهلل بن عبد 

BERNUDO ملك ليون ، الذي سلمه للمنصور فسجنه يف املطبق2.
وملا وصل املنصور شانت أشتبني فر ابنه عبد اهلل يف ستة رجال ، وحلق بعدو أبيه 
غرسية بن فردلند ، فهاجم املنصور قومس غرسية ، وهدده مبواصلة اهلجوم على بالده 
أذا مل يسلمه ولده ، وفتح وخشمة عنوة ، وأسكنها املسلمني ، فذعر غرسية وسلمه 
ولده ، وتقدم اخلادم سعد ليستلم عبد اهلل ، وأمنه حىت ابتعد عن معسكر العدو ، مث 
تركه للجند املوكلني بقتله  بأمر أبيه ، ومل يبد عبد اهلل اخلوف حىت يف حلظاته األخرية، 
قتل يوم األربعاء 14 مجاد أخر 380هـ/ 13 سبتمرب990م ، وعمره 23 عاماً ، ومحل 
رأسه إىل اخلليفة هشام مع كتاب الفتح ، ازداد الناس مهابًة للمنصور بعد حادثة مقتل 
ولده ، وأيقنوا أنه لن يتهاون يف القضاء على كل من حياول التآمر عليه ، أما املنصور 
فمن أسباب عدم هتاونه مع ابنه عبد اهلل هو أنه كان يشك يف حقيقة نسبه له ، وكان 

يشك دائماً بأنه سيحاول قتله إذا ما حانت له الفرصة3.
وبعد عودتة من الغزو يف قشتالة وبالد البشكنس سنة381هـ/991م رشح ابنه 
عبد امللك للوالية ، وابنه عبد الرمحن للوزارة ، وترك لقب احلجابة البنه عبد امللك، 
واكتفى بلقب املنصور4. والسبب يف توليتهم املبكرة هي رغبة املنصور يف تثبيت ابنائه، 
ومراقبتهم عن كثب ، وتدريبهم على القيام بأمور الدولة ، وتصحيح أخطائهم وتقومي 

سلوكهم ، مما سيؤهلهم فيما بعد لتويل األمر بعده واحملافظة على البالد.

1. يذكر ابن عذارى أهنا غزوته ال45 وهذا بعيد ، ألننا يف العام 13 من حكمه فال ميكن أن يكون غزا كل هذه الغزوات ، 
واألقرب أنه غزوته ال34 كما ذكر مؤلف جمهول ، للمزيد أنظر: البيان املغرب ، ج2 ، 283. ذكر بالد األندلس ، ص189.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص281-282. مصطفى أبو ضيف أمحد: القبائل العربية يف األندلس ، ص378.

3. املصدر نفسه ، ج2 ، ص285.

4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص293.
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:Santiago غزوة شنت ياقب
اغتنم برميدو ملك جليقية فرصة انشغال املنصور باحلرب يف املغرب مع زيري بن 
عطية املغراوي فقطع اجلزية ، فخرج املنصور لتأديبه وإظهار هيبته ألهل الشمال وأيضا 
ألهل املغرب ، وكان خروجه من قرطبة يوم السبت 24 مجاد اآلخر 387هـ/ 4يوليو 
997م ، وهي غزوته ال48 1 ، وملا وصل مدينة غليسية اجتمع له من القوامس الذين 
ال زالوا متمسكني بالطاعة ، وقد تقدم املنصور يف إنشاء أسطول كبري يف قصر أيب 
دانس AL CACER DO SAL  على الساحل الغريب لألندلس2 ، وجهز 
األسطول بالعتاد والرجال ليكونوا دعماً له وليزودوه باملرية ، وكانت الطريق إىل شنت 
ياقب طويلة ووعرة ، حىت أنه أضطر يف أحد اجلبال أن يستعني بالفعلة3 ليصنعوا له 
ثغرة باجلبال ليتمكن من املرور4 ، وكان أول ما فُتح هو حصن شنت بالية ، وافتتحوا 
الكثري من املناطق قبل دخول شنت ياقب مثل جبل مراسية ودير سنت برية وأنبة5. 
وصل املنصور شنت ياقب ، وهي أشهر مزار يف اسبانيا النصرانية ، ترتفع عن سطح 
الكعبة لدى  البحر 760 قدمًا6 ، وقد وصف املؤرخون املسلمون كنيستها بأهنا مبثابة 
املسلمني ، وكانوا حيجون إليها من كل أوروبا ، ويعتقد أن القرب والضريح ليعقوب احلواري 
األربعاء  ليلة  إليها  املنصور  وصول  وكان   ، السالم7  عليه  لعيسى  احلواريني  أقرب  وهو 
3شعبان 387هـ/ 13يوليو997م ، وهي خالية من السكان ، فحاز املسلمون الغنائم 
وهدموا األسوار والكنيسة ووكل املنصور بقرب يعقوب احلواري من حيرسه ، ومكث املنصور 
يف شنت ياقب أسبوعاً مث غادرها يوم الثالثاء ووصلت فرٌق من جيشه إىل جزيرة شنت 

منكش وهي آخر البالد على البحر احمليط حيث مل يبلغها مسلم قبل ذلك8.

1. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص193- 194. املقري: النفح ، ج1 ، ص398.
2. احلمريي: صفة جزيرة األندلس ، ص106.

3. وهم من يعملون يف احلفر أو الطني)ابن منظور: لسان العرب ، ج11 ، ص528(.
4. املقري: النفح ، ج1 ، ص398

5. ابن عذارى : البيان املغرب ، ج2 ، ص295. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص141
6. الشنتناوي ، أمحد وآخرون: دائرة املعارف اإلسالمية ، ج13 ، ص392- 393 ، مراجعة: حممد مهدي عالم ، د ط ، د ت.

7. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص294. املقري: النفح ، ج1 ، ص397. 
8. املقري: النفح ، ج1 ، ص399.
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أعمال  ياقب. وكانت من أكرب  بعد غزوة شنت  اآلفاق  املنصور  بلغت شهرة 
املنصور واألكثر شهرة يف حياته ، إال أنه أخطأ عندما هدم الكنيسة ، فاإلسالم ال 
جييز املساس بالكنائس واملعابد السيما أن الغرض من احلملة كان تأديب اخلارجني 
قبل يف غزوات  من  الكنائس  نسمع هبدم  ، ومل  اجلزية  دفع  والرافضني  الطاعة  على 
املسلمني ، وحني احرتقت كنيسٌة يف محلة طريف بن مالك املعافري يف أول دخول 
املسلمني األندلس ، مل توضح املصادر سبب احلريق ، وكانت كنيسة صغرية يف جزيرة 
طريف ، ودائماً ما حتصل أخطاٌء يف املعارك ، ومل تثر ضجة حول احلدث كما حصل 
بعد هدم كنيسة شانت ياقب ، ألمهيتها عند النصارى ، وكانت هذه جرأة كبرية من 
املنصور ، ولعل مما دفعه لذلك أنه كان يقاتل يف اجلنوب يف املغرب وممالك الشمال 
أذاها على الثغور الشمالية للبالد ، فاضطر املنصور الستخدام القوة  ال تكف أبداً 

الشديدة يف التعامل معهم وسدد هذه الضربة املوجعة هلم يف صميم مقدساهتم.
اليت  ونواقيسها  الكنيسة  أبواب  ، حمملني  قرطبة  إىل  النصارى  أسرى  وقد محل 
استخدمت يف توسعة اجلامع1 ، الذي مل يكن قد فرغ منه بعد ، ومن عجائب تقلب 
هذه  املسلمون  أسرى  ، حيمل  احلدث  هذا  من  سنة  مائة  من  أكثر  بعد  أنه  األيام 
تعليقها يف كنيسة شنت  ليعاد   ، ياقب  النواقيس واألبواب ويعودون هبا إىل شانت 
ياقب بعد أن أقيمت الكاتدرائية على أساس الكنيسة ، اليت خرهبا املنصور ، وذلك 

يف عهد امللك الفونسو الرابع ، يف الربع األخري من القرن احلادي عشر2.
اإلعفاء من التجنيد وآثاره على الدولة: 

أصدراملنصور أمراً بإعفاء الناس من الغزو يف سنة 388هـ/ 998م ، وهو قراٌر 
يدل على القوة وإمكانية الدولة من حيث العدد والعدة ، فهو يف حالة غزو مستمر 
ومع ذلك يعفي الناس من اخلروج مكتفياً مبا لديه ، فقد جند خالل فرتة حكمه عدداً 
عظيماً من الرببر؛ فاستغىن هبم عن العامة ، وكان جيزل هلم العطاء ويدفع هلم الرواتب، 

وكان والؤهم للمنصور وليس للدولة3.
1. دورثي لودر: اسبانيا ، ص55.

2. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص141.
3. الفتح بن خاقان: املطمح ، ص389. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص81. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص68.



103

وقد قام املنصور بعمل عظيم عندما َعِمَل على إزالة الفوارق الدينية والعصبية 
بني أفراد اجليش؛ وعندما الحظ ، بداية األمر أن اجليش كان متفرقاً إىل فرق حسب 
القبيلة ، فعمد إىل تولية كل قائد فرقة وجعل الفرق خليطاً من القبائل املختلفة حبيث 
تزول روح العصبية القبلية بني افراد اجليش1 ، ومن النتائج املثمرة لقرار إلغاء التجنيد 
أن السكان تفرغوا ألعماهلم ومصاحلهم فازدهرت التجارة والصناعة والزراعة ، وتفرغ 
الناس ألشغاهلم بعد أن كانوا جمربين على اخلروج للغزو مرة أو مرتني يف السنة على 

األقل2.
قام مع  فمرًة   ، املعاملة  والعامة يف  وفتيانه  يفرق بني خاصته  املنصور ال  وكان 
رجٍل من العامة ضد أخص فتيانه عبد الرمحن بن فطيس الصقليب وحوله إىل صاحب 

املظامل، مما جعل الناس تدرك طبيعة املنصور اليت ترفض العصبية3.
نتائج غزوات المنصور:

ترتب على هذه الغزوات الكثري من النتائج ، سواًء يف عهد املنصور أو حىت بعد 
موته وزوال دولة بين عامر ، ومن ذلك أّن توقف الغزو بعد زوال الدولة العامرية ترك 
فراغاً يف جسم الدولة ، وجعل األندلسيني مستهدفني من قبل ممالك الشمال ، الذين 
يتحينون الفرص دائماً إذا ما ملسوا ضعف الدولة اإلسالمية لينقضوا عليها ، أما يف 
زمن املنصور فكان نتاج تلك الغزوات مثمراً من حيث استتباب األمن يف البالد ، 
وضمان سالمة الدولة ، فكان هذا آخر ما يشغل بال العامة واخلاصة ، األمر الذي 

أفتقر إليه األندلسيون بعد زوال الدولة العامرية.  
ومن نتائج غزوات املنصور كثرة الغنائم والسيب ، وقلة أسعارها يف السوق ، فلم 
يعد أحد يتزوج باحلرائر لرخص مثن بنات الروم ، فأصبح اآلباء يغالون يف جتهيز بناهتم 

لريغبوا يف زواجهن ولوال ذلك ما تزوجت واحدة4.

1. املقري: النفح ،ج1 ، ص279.
2. الطييب: تاريخ املغرب و األندلس ، ج2 ، ص51.

3. املقري: النفح ، ج1 ، ص393- 394.
4. املراكشي: املعجب ، ص83.



104

غزواته  أحد  يف  أنه  حىت  النصارى  قلوب  يف  عظيمة  املنصور  هيبة  وأصبحت 
نسي بعض جنده رايتهم مركوزة على جبل ، بقرب إحدى مدن الروم فأقامت أياماً 
مل جيرؤ أحد على نزعها خوفاً من عودة املنصور جبنده ، ومن أشهر مآثره أنه ملا كان 
يف الغزو مرًة سلك شعباً ضيقاً بني جبلني ودخل أرض العدو ، ومل يعرتضه أحد حىت 
أوغل أياماً ، فثار النصارى وأقفلوا عليه مدخل الشعب وكان الوقت بداية الشتاء ، 
فأصبح موقف املنصور وجيشه خطرياً ، فاختار احليلة وعاد باجلند إىل الوراء ، واختار 
من البالد منزاًل وعسكر فيه ، وأمر اجلند ببناء مساكن وأن يبدأوا بفالحة األرض ، 
وأرسلهم جلمع ما ميكن استعداداً للمقام ، فذعر سكان املنطقة ، وأرسلوا له طلباً يف 
أن يقبل بالصلح ، وأن يعود من حيث أتى ، فأخربهم أهنم ماكثون ألن اجلند ملوا من 
كثرة اخلروج للغزو فكلما عادوا إىل قرطبة خرجوا ثانية ، فقرر املقام يف بالد الشمال ، 
فحاولوا إقناعه لكنه تذرع بعدم توفر املرية فأعطوه مرية ، مث احتج أنه ال جيد ما حيمل 
عليه الغنائم ، فحملوا معه غنائمه ، وأخرياً تذرع أن الطريق مقفلة باحلجارة وجثث 
النصارى اليت كدسها هو ، ففتحوا له الطريق وكانت هذه من دواهيه وحسن تدبريه ، 

فخرج من املوقف احلرج واحلصار ساملاً غامناً مع جيشه1.
وخرج مرًة للغزو ملا علم أن يف بلد غارسيا صاحب البشكنس أسرية مسلمة يف 
أحد األديرة فغزا ذلك البلد وأعاد املرأة املسلمة إىل أهلها2 ، وكان املنصور يشكو علة 
النقرس يف أغلب غزواته حىت اضطر إىل أن يعاجلها بالكي يف يديه ورجليه ، فاستدعى 
الطبيب إىل جملسه ، وأجلسه يف ركن خفي فكان يعاجله وهو يلتقي بالناس دون أن 
يشعر أحد مبا يفعله الطبيب حىت انتشرت رائحة اجللد احملرتق3 ، ومن هنا يتضح أن 
املنصور مل يكن يغزو للفت األنظار إليه أو ليكتسب حكمه الشرعية وإمنا كان يغزو 
حسب ما تقتضيه الضرورات حلماية البالد ، وفرض السيادة األندلسية يف الشمال 

ويف اجلنوب. 

1. املقري: النفح ، ج2 ، ص127- 128.
2. الفتح بن خاقان: املطمح ، ص390.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص300- 301. املقري: النفح ، ج1 ، ص403. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص152.



105

وفاة المنصور:
يف آخر غزوات املنصور إىل قشتالة يف شهر صفر سنة 392هـ/ ديسمرب 1001م 
اشتدت عليه علته. وهو يف حرب شاجنة بن غارسيا ، ومل يعد يستطيع امتطاء فرسه ، 
فحمل على أعناق الرجال يف موكبه ورجاله وعسكره من حوله ، وجاريتان من جواريه 
ختدمانه ، وظل على ذلك 14يوماً من السري حىت وصل مدينة سامل ، وقد هجر 
األطباء وأيقن املوت وعدم جدوى العالج ، وطلب حضور ابنه عبد امللك وخال به 
وأوصاه وصيته املشهورة اليت وردت يف العديد من املصادر1 ، وعبد امللك يبكي فأنكر 

عليه ذلك وقال: »هذا أول العجز والفشل«2. 
وكانت من مجلة الوصايا أن خيرج من فوره إىل قرطبة وال ينتظر حىت ميوت ، وأن 
يستخلف أخاه عبد الرمحن على العسكر ، وحذره من الوثوق بأحٍد من بين أمية ، 
وحذره أشد التحذير بأن ال خيرج عن طاعة ويل األمر رغم ما علم عنه من ضعف 
وجهل ، وأن ال حينث ميينه له أبدًا3 ، وأن يبقي املال الذي لدى والدته ، وأن ال 
يستعمله إال لضرورة ، وإذا حلت فتنة بالبالد مل يقدر عليها أو ثار عليه العامة أن 
يرحل إىل الثغور اليت حصنها له أبوه وأن ال يلقي بنفسه وأهله لتهلكة4 ، خرج عبد 
امللك من فوره إىل قرطبة ، وارتاح املنصور بعد أن أوصى ولده وأمر أن تدخل عليه 
مجاعة من رجاله وغلمانه فأوصاهم ، وكان منهم املؤرخ خلف بن حسني والد املؤرخ 

ابن حيان القرطيب.

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص76- 77. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص81- 82. محادة: الوثائق 
السياسية ، ص 222- 223- 224.

2. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص74- 75.
3. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص76- 77. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص202. ابن اخلطيب: 

أعمال األعالم ، ص81. 
4. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص77.
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مات املنصور ليلة االثنني 27رمضان 392هـ/ 10 أغسطس 1002م1 ، وعمره 
62 عاماً ، وذكرت إحدى احلوليات املسيحية نبأ وفاة املنصور جبملة واضحة بليغة 
»يف سنة 1002م مات املنصور وذهب إىل اجلحيم«2 ، دفن املنصور مبدينة سامل 

حسب وصيته ، وعلى مشهد قربه نقشت هذه األبيات: 
آثاره تنبيـــــك عن أخباره  ***  حىت كأنـــك بالعـــــــيان تــــراه   

تاهلل ما يأيت الزمان مبثله  ***  أبداً وال حيمي الثغور سواه3   
ويذكر بروفنسال ودورثي4 أن املنصور تعرض للهزمية يف آخر غزواته يف منطقة 
مت  وأنه   ،  Doura دويرة  هنر  من  بالقرب   Calatanazarالنسور بقلعة  تعرف 
ومت   ، الظالم  جنح  الفرار حتت  يف  املنصور  وجنح   ، املسلمني  آالف  على  القضاء 
االستيالء على معسكر املسلمني ، وحزن املنصور حزناً شديداً ، ومات بسبب ذلك 
عندما وصل إىل مدينة سامل ، لكن مل أجد هذه الرواية يف املصادر العربية - اليت 
أطلعت عليها - كما أن املصادر التارخيية ذكرت أن املنصور مل يهزم يف أي من غزواته 
اليت جتاوزت اخلمسني ، وكان سبب عودته من الغزوة األخرية هو اشتداد املرض عليه، 

وقد كان مريضاً بالنقرس لسنوات كما ذكرنا آنفاً. 
ومن الطبيعي أن من دوََّن أخبار غزوات املنصور من النصارى يف ذلك الزمن 
حياول إظهار املنصور يف موقف املنهزم بعد ما القوه منه من هزائم متوالية ، إال أن 
املستشرقني واملؤرخني يف العصر احلديث رغم مآخذهم عليه ، مل ينكروا متيزه ، وأشادو 
بذكائه وحسن إدارته ، وما وصلت إليه األندلس من قوة ومنعٍة يف عهده ، ويصفه 
كوالن Colan5 أنه أعظم من حكم األندلس ، ويعدُّه بسمارك القرن العاشر ، 

1. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص194. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص73 ، 75. ابن سعيد: املغرب يف حلى 
املغرب ، ج1 ، ص201. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص301. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج2 ، ص107. 

2. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص146. ستانلي لني بول: قصة العرب يف اسبانيا ، ص149.
3. النباهي ، املراقبة العليا ، ص81. ابن اخلطيب: اإلحاطة ،ج2 ، ص107. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، 381- 400هـ ، ص291.

4. اسبانيا اإلسالمية ، ص474- 475.  دورثي لودر: اسبانيا ، ص55.
5. األندلس ، ص28.
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أما ستانلي1 فيسميه »احلاجب العظيم« ، وأنه يستحق أن يلقب باملنصور2 ، وأما 
املستشرق اهلولندي دوزي3 فيشيد بعدالة املنصور ومساواته بني املسلمني والنصارى ، 

واحرتامه حلرياهتم ، ويرى أنه من قضى على العصبيات يف األندلس.
كانت سرية املنصور مثرية لإلعجاب ، فقد كان عظيم الطموح بعيد األمل ، 
عمل بكل جهد وذكاء ليصل إىل أهدافه ، وزاد على ذلك علماً وأدباً. وال ميكن أن 
نغفل حبه لبلده ، ورغبته يف رفع راية اإلسالم ، وتفانيه يف خدمة اخلليفة ، ومتسكه 

بطاعة ويل األمر ، رغم ما كان عليه من ضعف. 
أعمال المنصور العمرانية: 

تربز عظمة امللوك على مر العصور فيما خيلفونه من عمارة على األرض ، وكأهنا 
املعركة  امللك يف اإلدارة وقوته يف ساحة  بلغت جدارة  الغابر ، فمهما  شواهد اجملد 
، فإننا ال نستطيع أن نستشعر ذلك بقدر تلمس اآلثار املادية من قصور ومساجد 
لنا وللعامل  العامل ، وهذا ما خلفه  وأسوار ، وإن كان من شيدوها قد غادروا هذا 
املسلمون يف األندلس حىت بعد أن خرجوا منها ، فهي الزالت باقية لتشهد على ما 

بلغه املسلمون من تطور يف جمال فن العمارة.  
وأعمال املنصور يف هذا اجملال متنوعة ، ومن اجنازاته بناء القناطر على األهنار 
لتسهيل التنقل بينها وتيسري أمر محل األمتعة ، ومن ذلك جتديد قنطرة هنر قرطبة يف 
سنة 389هـ/ 998م ، وبناء قنطرة أستجه على هنر شنيل Genil ، أحد فروع هنر 

الوادي الكبري4.

1. قصة العرب يف اسبانيا ، ص136.
2. املصدر نفسه ، ص148.

3. مسلمي اسبانية ، ج2 ، ص114.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص288. املقري: النفح ، ج1 ، ص392.
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مدينة الزاهرة:
هي مدينة متصلة بقرطبة يف منطقة تسمى آلش Elche ، وابتدأ املنصور بنائها 
سنة 368هـ/ 978م ، وانتهى البناء سنة 370هـ/ 980م1 ، ومسا بذلك إىل مرتبة 
امللوك يف بناء القصور واملدن ، وانتقل لإلقامة فيها مع أهله ورجال دولته ، وتنافس 
الناس على السكن فيها ، ونقل الدواوين واألعمال ، وكانت اجلبايات تصل إليها من 
كل البالد ، واتسعت حىت اتصلت بقرطبة ، وكان املسئول عنها صاحب املدينتني 
عمرو بن عبد اهلل املعروف بعسكالجة ، وأحاطها املنصور بالعسكر واحلرس ، وكان 
متنزهاهتا وقصورها  ، وكانت  ترس2  ألف  الزهراء 12  يف كل سنة يصنع هلا وملدينة 

ونوافريها ومبانيها مما تغىن به الشعراء ، قال ابن حيان:
وما شدت بيتاً يل ولكن زيادة  ***  على ما بنا عبد املليك وعامر  

رفـــــعنا املعاىل بالعــــــواىل بســـــــالة  ***  وأورثنـــــاها يف القــــــــدمي معـــــــــافر3   
وقال شاعر املنصور أبو املطرف بن أيب احلبحاب  يصف املنية العامرية:

ال يوم كاليـــوم يف أيامـــنا األول  ***  بالعـــــــــامــــــــرية ذات املـــــــــاء والظــــــــل  
هواؤها يف مجيع الدهر معتدل  ***  طيب وان حل فصل غري معتدل4  

العامرية   ، فبعد سقوط الدولة  الزاهرة رغم روعتها أكثر من 30 عاماً  مل تدم 
هدمت يف عهد هشام بن عبد اجلبار5 ، ومل يبق من مآثرها وبنياهنا شيء. ومعلوماتنا 
عنها من ما تناقله املؤرخون الذين راؤها ، ألن هدمها كان متعمداً بغرض طمس مآثر 
العامريني بعد سقوط دولتهم ، وقد وصف املؤرخون خراهبا بالكثري من األسف ، فلم 

يبق فيها حجر على حجر ، واختفت من الوجود كأن مل تكن6.

1. احلمريي: الروض ، ص283. صفة جزيرة األندلس ، ص53- 54.
2. املقري: النفح ، ج2 ، ص119. الرتس: هو سالٌح يتوقى به ، ومجعه أتراس وتروس)ابن منظور: لسان العرب ، ج6 ، ص32(.

3. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص201.
4. املقري: النفح ، ج2 ، ص117.
5. املصدر نفسه ، ج1 ،ص282.

  . 6. الفتح بن خاقان: املطمح ، ص395. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص52. احلمريي: صفة جزيرة األندلس ، ص54
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توسعة جامع قرطبة:
تـَُعْد التوسعة األخرية للمسجد اجلامع بقرطبة ثاين أهم عمٍل عمراين للمنصور؛ 
الفن  فيه  وأمتزج   ، واخلالفة1  اإلمارة  عصري  يف  اإلسالمية  العمارة  فن  مثل  الذي 
اإلسالمي واالسباين ، وهو أعظم آثار املسلمني الباقية يف األندلس. واستمر العمل 
والتوسعات فيه من القرن الثاين اهلجري/ الثامن امليالدي ، حىت القرن الرابع اهلجري/ 

العاشر امليالدي2.
وكان البدء ببناء املسجد يف عهد  عبد الرمحن الداخل سنة 169هـ/ 785م ، 
وبلغت النفقات 80 ألف دينار3. وقد قام بأول توسعة للمسجد عبد الرمحن الثاين 
األوسط  سنة 234هـ/ 848م4. وكانت الزيادة الثانية يف عهد اخلليفة عبد الرمحن 
فأبتدأ  الثالثة يف عهد احلكم املستنصر  الزيادة  الناصر سنة 346هـ/ 957م5. وأما 

العمل فيها سنة 350هـ/961م ، وانتهى سنة 355هـ/965م.
وهناك رأي يذهب إىل أن املنصور شرع يف الزيادة ليشغل الناس بعد أن هاجوا 
عليه بسبب قتله احلسن بن قنون6 ، وهو رأي غري دقيق  فالتوسعة متت بعد مقتل 
التوسعة يف سنة 377هـ/ 987م ، وانتهت سنة  احلسن مبدة طويلة ، فقد بدأت 
380هـ/ 990م7 ، وهناك رواية تشري إىل أهنا بدأت سنة 381هـ/ 991م ، وانتهت 

سنة 384هـ/ 994م8.
والسبب يف التوسعة زيادة السكان والوافدين إىل قرطبة وبذلك مل يعد اجلامع 
يتسع للناس. وقد كانت الزيادة من الشرق إىل الغرب 128 ذراعاً ، وبالعرض من 

1. سري توماس آرنولد: تراث اإلسالم ، ص29 ، ترمجة: جرجس فتح اهلل ، ط 3 ، 1978م ، دار الطليعة.
2. السيد عبد العزيز سامل: يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، ص161 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، 1985م. 

كوالن: األندلس ، ص164.
3. ابن األثري: الكامل ، ج5 ، ص124. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص229. املقري: النفح ، ج1 ، ص315.

4. العبادي: يف تاريخ املغرب واألندلس. كوالن: األندلس ، ص156- 157.
5. محادة: الوثائق السياسية ، ص175.

6. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص123.
7. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج2 ، ص229. كوالن: األندلس ، ص162. سامل: حضارة اإلسالم يف األندلس ، ص165.

8. جمهول: ذكر بالد األندلس ، ص182.
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القبلة إىل اجلوف 105 أذرع1. من أول املسجد إىل آخره ، مضيفاً 8 أروقة ، وهي 
زيادة ال تقل أمهيًة عن الزيادات السابقة ، غري أن املسجد فقد تناسقه؛ إذ أصبح 
الرواق األوسط الذي يشمل حمور بيت الصالة متطرفاً بعد أن كان يف الوسط ، وقد 

أهتم املنصور بقوة البناء أكثر من الناحية الزخرفية2.
ومل يكن املنصور مدمراً كما وصفته بعض الروايات يف غزواته3 ، بل عمر الكثري 
من املدن وكان يعيد بناء ما هتدم من أسوار املدن يف غزواته ، إال أن املنصور ندم 
يف آخر أيامه على إعمار املنطقة اخلالية4 ما بني ثغور املسلمني وممالك النصارى ، 
فقد كان املسافر يقطع أياماً طويلة ال جيد ماًء وال مكاناً للراحة فال يصل إال منهكاً 
، ولكن يف عهد املنصور أصبحت املمرات سالكه والطريق ممهدًة لعبور اجليوش ، 
وامتدت القرى واحلوانيت على الطرقات ، وهذا ما أقلق املنصور5 وكأنه أستشعر ما 
أعداء  العامرة  الطرق  هذه  ستعني  وكيف   ، من ضعف  املسلمني  حال  إليه  سيئول 

املسلمني يف غزو بالدهم.
المظفر عبد الملك بن أبي عامر المعافري: 

هو أبو مروان املظفر باهلل بن املنصور حممد بن أيب عامر بن الوليد بن يزيد بن 
عبد امللك املعافري ، ويل احلجابة بعد موت أبيه يوم االثنني 27 رمضان 392هـ/ 10 
أغسطس 1001م6 ، يف نفس يوم موت أبيه ، الذي أمره مبغادرة مدينة سامل والعودة 
إىل قرطبة ليسيطر على املوقف ، ألن احلاجب املنصور أدرك أن وفاته ستثري البلبلة 
يف صفوف معارضيه ، وقد يثورون على ولده قبل أن يتوىل احلجابة رمسياً ، وحال 
وصول عبد امللك إىل قرطبة كانت الفتنة قائمة ، والفتيان يف حالة هياج ال يعلمون ما 
سيكون مصريهم بعد موت سيدهم ، ويظن معارضو أبيه أنه مبوت املنصور ستنتهي 

1. احلمريي: الروض ، ص458.
2. سامل: حضارة اإلسالم يف األندلس ، ص165.

3. دوزي: مسلمي اسبانيا ،ج2 ، ص125.
4. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص77.

5. ابن الكردبوس: اإلكتفاء ، ص64 ، 65.
6. املراكشي: املعجب ، ص85. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص3. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص83. 
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سلطة بين عامر ، لكن احلاجب اجلديد سر أبيه أمخد الفتنة ، وقرأ على املأل كتابه 
بوالية العهد ، وبذلك أصبح احلاجب الشرعي رمسياً ، وبعث بنسخ من الكتاب إىل 
كافة أقطار األندلس ، يعلن وفاة أبيه وإحالة األمر له فلم يرد أحٌد طاعته ، وأول 
للعامة  العامة ، وتأكد  لقلوب  اجلباية ، مما قربه  به كان أسقاط  سدس  قام  عمٍل 
واخلاصة ، وكذلك للمعارضني أن احلكم أصبح مورثاً يف بين عامر ، وأن دولتهم لن 

تنتهي مبوت املنصور1.
ودام حكم عبد امللك سبع سنوات حىت وفاته ، وكان عبد امللك شديد الشبه 
بأبيه يف حسن تدبريه وذكائه ، وعدله وحب الناس له ، وزاد على أبيه حياءُّ عرف به 
بني الناس ، وشبه املؤرخون سنني حكمه بسابع العروس الذي وصلت فيه األندلس 
منتهى الكمال حسب رواية املقري2 ، وكانت األوضاع املضطربة يف احلضرة سبب 
تأخر عبد امللك يف اخلروج للغزو ، على عادة أبيه ، ألنه أراد أن يتأكد من استقرار 
الوضع الداخلي قبل اخلروج إىل الثغر ، وهو األمر الذي أغفله أخوه من بعده فجر 
عليه هالكه ، وكانت األنباء الواردة من الشمال مزعجة للغاية ، وعبد امللك يتحني 

الفرصة املناسبة للخروج. 
غزوات عبد الملك في ممالك النصارى:

بلغ تعداد غزواته سبعاً ، يف كل سنة من حكمه غزوة تقريباً ، كانت أوالها ضد 
ملك الفرنج أذفونش بن أردن يف رجب سنة 393هـ/ 1002م ، وهزم فيها النصارى 

وفتح فيها 6 حصون عنوة ، و85 حصناً أخاله العدو قبل وصول املسلمني.
وحققت احلملة األوىل لعبد امللك أهم هدف هلا وهو إيضاح الصورة ملمالك 
الشمال أن الوضع لن يتغري مبوت املنصور ، واألهم من ذلك أن احلاجب اجلديد ال 
يقل قوة عن سابقه وأثبت عبد امللك ذلك فلم يهزم يف أٍي من غزواته. إال أن عبد 
امللك أثبت قوته أكثر من جناحه يف كل غزواته ، ففي سنة 394هـ/ 1003م، أحتكم 

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص78. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص3. ابن اخلطيب: أعمال 
األعالم ، ص84. الذهيب: تاريخ اإلسالم)حوادث 381- 400هـ( ، ص375. 

2. املقري: النفح ، ج1 ، ص407.
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إليه ملوك النصارى ، لينظر يف خالفاهتم وحيكم بينهم ، وهم يسمعون له ، وتلك 
سابقة لعبد امللك يف أن حيتكم إليه من يفرتض أن يكونوا أعداءه ، وقد مسا بذلك 
إىل مكانة رفيعة ، بأن يثق أعدؤه فيه ويلجئون إليه يف حل مشكالهتم ، ويقرون ما 

يشري به عليهم1.
ويف سنة 396هـ/ 1005م ، وصل رسول الروم من القسطنطينية حيمل رسالًة 
إىل احلاجب عبد امللك ، وهو يف مدينة سامل يف طريقه للغزو ، وكان فحوى الرسالة 
أنه طلب استمرار العالقات على ما كانت عليه يف عهد ملوك بين أمية ، وسلم عبد 
امللك اهلدايا وأسرى املسلمني الذين قبض عليهم الروم يف جزر بالدهم ، وكان كتاب 
ملك الروم مكتوباً بالذهب ، على رسم ملوك الروم تعظيماً ملنزلة احلاجب عبد امللك. 

وقد قال الشاعر صاعد يف ذلك:
زلزلت باملرهفات صاحب قسطنطني  ***   حـــــــــىت اتقـــــــاك بالكـــــــــــتِب  

يطلــــــــب فيـــــــــــــها رضـــــــــــــــــــاك جمتـــــــــهداً  ***   من قبل أن يتقيك باهلرِب2  
العدوة ، وأغدق عليهم  الرببر من  امللك سياسة والده يف اصطناع  واتبع عبد 
األموال واملرتبات ، وكان هذا فيما بعد سبب ثورهتم على هشام بن عبد اجلبار ، بعد 

أن أساء إليهم و طرد عدداً كبرياً منهم من اخلدمة ، فيما عرف بفتنة الرببر3.
وأعتاد العامة على كثرة السيب يف غزوات املنصور ، ورخص السبايا يف أسواق 
النخاسة ، وهذا مما أخذوه على عبد امللك لقلة الغنائم والسيب يف غزواته ، وكثرياً ما 
َعرض به النخاسون يف سوق الرقيق بقوهلم: »مات اجلالب مات اجلالب« ، أي 
املنصور والده ، فلما وصلت هذه األخبار لعبد امللك ، زجر العامة على جشعهم ، 
واألرجح أن عدم رضاهم كان بسبب ما وصل إليه العامريون من مكانة رفيعة ، وغىًن 

فاحش ، وأمالك واسعة يضاهون هبا امللوك4.

1. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص87. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص10.
2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص86.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص51. الطييب: تاريخ املغرب واألندلس ، ج2 ، ص52.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص13.
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أما عن الوضع يف املغرب فقد أرسل أليه املعز بن زيري بن عطية املغراوي ، ملك 
مغراوة بأنه قد أسرتجع فاس واملغرب بعد موت أبيه ، وقرر املساملة ، فكتب له عبد 
امللك يقره على املغرب ، وعموماً كانت األوضاع مستتبة يف املغرب يف حكم عبد 

امللك1.
ومل يتغري حال اخلليفة هشام يف عهد عبد امللك عن أبيه املنصور ، وكان خيرجه 
من قصره متخفياً مع بعض حرمه ، بعد أن خيلي الطرقات ، مث يعود إىل قصره ، 
وبدأت تشاع حوله القصص بأنه غريب األطوار ، واألرجح أنه أعتاد على االحتجاب 

من الرعية.
ويف عصر ملوك الطوائف حاول بعض ملوك الطوائف تقليد ذلك باالحتجاب 
منهم أن ذلك يزيد من هيبة  الناس من وراء ستار ، اعتقاداً  الرعية ، وخماطبة  عن 
اخلليفة2 ، غري أن ذلك مل يكن ذا جدوى ، فمع تغري الوضع مل يعد هناك حجاب 
على نفس مستوى املنصور وابنه من حيث هيبة الدولة. ومما زاد يف تثبيت األمر لعبد 
امللك أنه حرص على تنفيذ وصية والده خبصوص السمع والطاعة والوالء للخليفة3.

اتخاذ عبد الملك لقب المظفر باهلل: 
بعد غزوة عبد امللك اخلامسة يف قلونية سنة 397هـ/ 1006م ، التمس احلاجب 
، فقد أمت مخس سنوات وثالثة أشهر يف خدمة  لدى اخلليفة هشام أن مينحه لقباً 
عبد  واختار   ، النصارى  حتالف  فيها  هزم  أخرها  ناجحة  غزوات  ومخس   ، اخلليفة 
امللك لنفسه لقباً أحب أن يتسمى به وأن يستخدم يف املكاتبات الرمسية وهو املظفر 
واحتفظ بكنيته »أبو مروان« ، كما سأل اخلليفة رفع درجة ولده حممد من وزير إىل 

ذي الوزارتني ، لريتقي بذلك درجة عن باقي الوزراء4.

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص407. 
2. ابن األبار: احللة السرياء ، ج2 ، 28.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص82.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص15- 16.
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وقد استجاب اخلليفة هلذا الطلب وكتب كتاباً رمسياً بذلك ، وأرسل به إىل أقطار 
املخاطبات  ابنه حممد كنية جده أيب عامر يف  أن منح  األندلس ، وزاد على ذلك 
الرمسية1 ، وقد أورد ابن اخلطيب نص الكتاب؛ وجممل ما فيه منح عبد امللك اللقب 
»املظفر سيف الدولة«2 ، وكان يكتب له يف الرسائل« املظفر سيف الدولة أيب مروان 
عبد امللك بن املنصور« وهو بذلك أول من محل لقبني من حكام األندلس ، مث تشبه 

به ملوك الطوائف بعد ذلك3. 
وبرغم التشابه الكبري بني املظفر وأبيه املنصور ، فإنه أختلف عنه يف نواٍح ، فقد 
كان أبوه ذا علم توىل القضاء بداية حياته ، وكان يهوى جمالسة العلماء ، وهذه ميزة 
للمنصور الذي  مجع بني القوة وحب العلم ، إىل جانب الشجاعة يف ساحة املعركة 
، فبلغ بذلك مبلغ العظماء ، ويف ميدان السياسة قلما جند حاكماً على درجٍة عالية 
من العلم ، وعبد امللك مل يكن حمباً لذلك وال يهوى خمالطة العلماء ، وكان من دأبه 
أنه يفضل الرببر والعجم عليهم ، إال أنه مع ذلك احتفظ خباصة أبيه من العلماء 

والشعراء، وكرمهم حفظاً لصنيع والده4. 
وفاة المظفر عبد الملكً:

بن  السابعة إىل مدينة سامل ، حلرب شاجنة بن غرسيه  املظفر يف غزوته  خرج 
فرذلند ملك قشتالة سنة 398هـ/ 1007م ، وهي »غزوة العلة« ومسيت هبذا االسم 
ألن املظفر مرض فيها فجأة5 ، إذ دامهه املرض يف مدينة سامل ، فعاد إىل قرطبة ، 

وتويف يف 17 صفر/ 14 نوفمرب من نفس السنة ، وكان عمره 36سنة6.
وفاة املظفر حييط هبا الغموض ، وقد أثار مرضه حرية أطبائه ، ألهنم شخصوا 
سبب الوفاة أهنا ذحبة قلبية ، واملظفر ال يزال شاباً يف الثالثينيات من عمره ، مما أورد 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص16.
2. أعمال األعالم ، ص88- 89.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص17.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ،م1 ، ص79. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص 212.

5. ابن عذارى: البني املغرب ، ج3 ، ص23. الذهيب: تاريخ اإلسالم ،)حوادث381- 400هـ ، ص375(.
6. الذهيب: تاريخ اإلسالم )حوادث 381- 400هـ( ، ص375.
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الشك يف أنه مات مسموماً بأمر أخيه عبد الرمحن1 ، وهكذا مات املظفر ميتة حييط 
هبا الغموض ، ويصف املقري2 وفاته بقوله: »مبوته كان آخر سعد األندلس«.

عبد الرحمن »شنجول« بن أبي عامر:
بعد موت عبد امللك قام باألمر بعده أخوه عبد الرمحن. الذي عرف بشنجول ، 
وكانت أمه تدعوه هبذا االسم حمبًة ألبيها شاجنة ، وكان شديد الشبه جبده ، وما أن 
توىل األمر حىت جلس يف جملس أخيه ، وأنفق أموااًل كثرية يف ذلك اليوم ليستجلب 
حب الناس له ، مث خرج إىل قصر اخلليفة ، الذي عزاه ملوت أخيه ، وقلده احلجابة ، 

وكتب له خبطه مرسوماً ، وتسمى شنجول املأمون ، وتلقب »ناصر الدولة«. 
ومل يدم حكمه أكثر من أربعة أشهر ، وقد كان هذا الرجل عكس أبيه وأخيه ، 
حىت وصف بأنه حنٌس على نفسه وعلى األندلس3 ، إذ أساء السرية وجاهر بشرب 
اخلمر واللهو ، فكرهه الناس ، وكانت أم املظفر عبد امللك »الذلفاء« تعتقد بشدة 
أنه من دبر لقتل ولدها رغم حماوالته كسب ودها واإلحسان إليها ، وكان أن  تآمرت 
عليه مع فىًت صقليب لبين مروان يدعى »بشرى« ، الذي أبلغ  سراً حممد بن هشام 
بن عبد اجلبار ابن أمري املؤمنني الناصر لدين اهلل  وهو املعروف عنه طموحه للخالفة 
، وساعده يف ذلك سليمان بن هشام ، ووعدت الذلفاء بالكثري من األموال مقابل 

الثأر ملقتل ولدها عبد امللك4. 
شنجول ووالية العهد: 

كانت كراهية شنجول سريًة حىت أعلن والية العهد لنفسه ، وطلب ذلك رمسياً من 
اخلليفة هشام ، الذي مل ميلك سوى املوافقة على طلبه ، وجعله يكتب بذلك وثيقة، 
عرفت بـ »وثيقة العهد«5 ، ومت لشنجول ما أراد ، وجتمع له من أهل البيت األموي، 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص37.
2. النفح ، ج1 ، ص389.

3. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص213.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص52. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص511.

5. راجع نص الوثيقة: ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص44- 45. ابن  اخلطيب: أعمال األعالم ، ص91- 92. 
املقري: النفح ، ج1 ، ص 407- 408- 409.
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وبطون قريش من هنئوه ظاهراً ، وأضمروا له غري ذلك ، وقلد عبد الرمحن شنجول ابنه 
عبد العزيز خطة احلجابة ، وأعطاه لقب سيف الدولة الذي كان لعمه املظفر1.

وجرَّت هذه الوثيقة على شنجول عواقب وخيمة ، فلم يتقبل أحٌد مسألة خروج 
والية العهد عن بين أمية ، وحتول األمر من املضرية إىل اليمنية2 ، ورأوا أن اخلالفة البد 
أن تبقى يف قريش ، وكانت هذه أحد حماذير املنصور البنه عبد امللك بأن ال يتجرأ 
على اخلالفة ، وال يعصي ويل األمر ، كما أن عبد الرمحن ليس جبدارة أبيه وأخيه ، ومل 
يكن قد مضى على توليه األمر شهوٌر قليلة ، يف حني أن أباه املنصور وأخاه املظفر 
دائيبني يف عمٍل جاد وغزو متواصل وسهٍر على مصاحل األمة وطاعة  انتظرا أعواماً 

اخلليفة حىت طلبا ألقاباً يستحقاهنا جزاء عملهما.
وقد عزز سوء تدبري احلاجب اجلديد بيعة حممد بن هشام بن عبد اجلبار ، الذي 
بدأ حيرض الناس على شنجول ، ويشيع بني الناس بأنه سيثور على شنجول ويعيد 

األمر إىل بين أمية ، فأصبح الناس يف حالة ترقب لسقوط شنجول3.
مل يطل األمد حىت خرج شنجول للغزو على عادة أبيه وأخيه ، إال أن خروجه 
كان خطًأ يف ظل تلك الظروف ، فاألوضاع مل تكن مستقرة وهو جديد يف احلكم 
، وقد قام بعمٍل جريء عندما أخذ البيعة لنفسه ، ومل يأخذ احلكمة من سرية أخيه 
عبد امللك الذي تريث قلياًل قبل اخلروج للغزو حىت تستقر األوضاع له يف احلضرة ، 
لذلك ما أن وصل إىل الثغر حىت نشبت الثورة يف قرطبة 16 مجادى اآلخرة 399هـ/ 
16 فرباير 1008م ، وقتل صاحب املدينة عبد اهلل بن عمرو ، وُكسر سجن املدينة 
املدينة. وملا رأى اخلليفة تأخر أهل  الفوضى  اللصوص وأهل اجلرائم وعمت  فخرج 
الزاهرة عن نصرته راسل حممد بن هشام ووعده بأنه مستعد أن ينحي بين عامر عن 
احلجابة ويوليه، لكن ابن عبد اجلبار رفض ومل يقبل إال خبلعه ، وأخذ مكانه ، وتسمى 

بـ»املهدي« بعد خلع هشام ، الذي حكم حكماً صورياً ألكثر من 33 عامًا4. 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص47.
2. املقري: النفح ، ج1 ، ص409.

3. ابن خلدون: العرب ، ج4 ، ق1 ، ص323.
4. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 381- 400هـ ، ص373(. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص55- 56- 57.
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مقتل عبد الرحمن شنجول ونهاية دولة بني عامر:
وصلت األخبار لعبد الرمحن شنجول وهو يف طليطلة ، فرجع يريد إمخاد الثورة، 
وما أن أقرتب من قرطبة حىت كان معظم جنده قد ختلوا عنه ، فنزل يف قلعة رباح 
العهد ، وكتب بذلك إىل طليطلة وما  الرتاجع عن والية  Calatrava ، وحاول 
بعدها من املدن مشااًل ، ألن قرطبة وما حوهلا أصبحت البن عبد اجلبار ، ومل يبق 
وابن غومس   ، العامريني  أبيه  فتيان  الصقليب من  إال واضح  ممن وقف مع شنجول 
الذي أشار عليه أن يرحل ، والعجيب أن نصيحة ابن غومس كانت مشاهبه لنصيحة 
املنصور البنه عبد امللك عند توليه احلجابة أن يرحل عند اخلطر ، ومل يستمع شنجول 
لنصيحة ابن غومس ، وأغراه من كان معه بالعودة إىل قرطبة وحماربة ابن عبد اجلبار ، 

ومل يرتكه ابن غومس رغم علمه مبا ستكون عليه هناية شنجول1.
وسار مع حرمه دون احتجاب ، حىت شارف منزل أرمالط األدىن من قرطبة، ومل 
يعد معه أحد من الرجال ، فأدخل النساء قصره بأرمالط ، وودعهن والصراخ يتبعه ، 
وخرج هارباً ومل يكن معه إال الغومس شاجنة بن غومس ودخل ديراً ، فلما علم ابن 
عبد اجلبار مبكانه أرسل حاجبه ابن ذرى من موايل احلكم يف خيل كثري ، وقبض عليه 
وعلى ابن غومس ، وسيقت نساؤه وهن حوايل سبعني جارية إىل قرطبة ، وقتل ابن 
ذرى شنجول بعد أن قبل األرض بني يديه. ضربه بالسيف ضربتني ، لكنه مل ميت 
فذحبه ذحباً ، وقتل معه ابن غومس ، ونقلت جثة شنجول إىل قرطبة ، حيث حنطت، 

وعلقت على باب السدة ، وإىل جانبها رأس ابن غومس2.
اخلالفة  عصر  يف  السياسي  املعافريني  دور  انتهى  شنجول  الرمحن  عبد  ومبقتل 
متمثاًل يف أسرة بين عامر ، ودولتهم اليت دامت 33 سنة ، أما مدينتهم الزاهرة فقد 
أمر املهدي بن عبد اجلبار هبدمها ، وتفرق من بقي من بين عامر وخرجت الذلفاء 
وحفيدها حممد بن عبد امللك من الزاهرة ، وهنبت دور العامريني مجيعًا3 ، وأطلق ابن 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص70.
2. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، 213. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج3 ، ص64. الذهيب: تاريخ اإلسالم 

)حوادث 381- 400هـ( ، ص375.. ابن خلدون: العرب ، ج4 ، ق1 ، ص323. املقري: النفح ، ج1 ، ص409.
3. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج3 ، ص 62.
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عبد اجلبار نساء البيت العامري ، أما اإلماء فأخذ لنفسه ما يريد ووزع الباقي على 
وزرائه1 ، وبقي ابناء البيت العامري يف شتات وضياع ، حىت مل مشلهم وقام بشؤوهنم ، 
وواساهم يف نكبتهم عبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب عامر صاحب دويلة بين عامر 
يف بلنسية يف عصر ملوك الطوائف ، اليت قدر هلا أن تدوم أكثر من دولتهم األوىل 

يف عصر اخلالفة.   
  

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص63.
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سقوط الدولة األموية:
مل ينه مقتل عبد الرمحن شنجول أزمة اخلالفة ، فهشام بن عبد اجلبار بن عبد 
الرمحن بن الناصر امللقب باملهدي ، مل يكن على قدر املسؤولية ، وال حمبوباً أو مرغوباً 

فيه ، بل إن مما جعل األمور تزداد سوءاً جمونه وطيشه  فكرهته العامة1.
ومن أفعال املهدي اليت استجلبت عليه املعارضني إخفاء اخلليفة هشام املؤيد 
وإعالن وفاته يف 27 شعبان 399هـ/ 26 أبريل 1008م ، وصرف 7آالف من اجلند 
الرببر الذين طاملا أحسن إليهم بنو عامر ، وأمهل الفتيان العامرية؛ واستبدهلم؛ وهم من 
خرية رجال الدولة ، وقد كانوا أكرب عوٍن للمنصور وأوالده ، لكن املهدي مل يعرف 
فضلهم ، فرحل أغلبهم إىل شرق األندلس2 ، ماعدا الفىت واضح صاحب طليطلة ، 

الذي دخل يف طاعة املهدي3. 
دخلت البالد يف حال من الفوضى والصراعات بسبب جماهرة املهدي ببغضه 
للرببر ، فانقسم الناس إىل قسمني ، الرببر ويقودهم هشام بن سليمان بن عبد الرمحن 
الناصر ، والعامة بقيادة املهدي الذي استهان بقوة الرببر ، ومحل على هشام وقتله 
وفرق مجوع الرببر ، وكان ابن أخ هشام بن سليمان من ضمن الفارين من قرطبة ، 
فاجتمع له الرببر ، وعقدوا له اخلالفة وتسمى املستعني باهلل ، يف شوال سنة 399هـ/ 

يونيو 1008م.
ومل يتورع املتنازعون على السلطة من االستعانة بالنصارى ، فقد أرسل املستعني 
إىل شاجنه بن غرسية بن فرذلند يطلب منه املدد ويساعده على دخول قرطبة ، وساعده 
شاجنه فهزم املهدي أمام حتالف الرببر والنصارى ، وحاول السيطرة على املوقف فأخرج 
هشام املؤيد لعل خروجه يطفئ الثورة ، لكن دون جدوى ، وتظاهر بالسمع والطاعة 
للمستعني ، مث فر إىل طليطلة ، وقتل النصارى من املسلمني أهل قرطبة 30ألفاً يف 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص50. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص169. 
2. املصدر نفسه ، ج3 ، ص51.

3. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص112.
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املعركة ضد املهدي ، وكانت هذه أول ثارات النصارى على املسلمني1.
ملا وصل املهدي إىل طليطلة استعان بواضح الصقليب ، وعقد حلفاً مع الفرنج 
وأن يتنازل هلم عن مدينة سامل مقابل تعاوهنم معه ، كما وعدهم باملال والنفقة على 
اجليش ، وعاد إىل قرطبة ، ليهرب منها املستعني هذه املرة إىل شاطبة ، وقام أهل قرطبة 

على من تبقى من الرببر وانتهبوا دورهم ، وقتلوا من وجدوه يف طريقهم2.
وجدد املهدي البيعة لنفسه ، وفرض األموال على أهل قرطبة ، ليدفع حللفائه 
النصارى ، وحاول مالحقة الرببر مبساعدة النصارى وواضح الصقليب ، لكنه هزم هذه 
املرة ، فقرر واضح التخلص منه ، وأعاد هشام املؤيد إىل احلكم وعني نفسه حاجباً له 
، وبعث برأس املهدي إىل سليمان املستعني ، ليدخل يف الطاعة لكنه رفض وحاصر 
الرببر قرطبة ، ودخلوها يوم االثنني 27 شوال 403هـ/ 11 مايو 1012م ، وقتل 
اخلليفة هشام املؤيد يف 5 ذي القعدة 403هـ/ 19 مايو 1012م ، رغم حماولة من 

بقي من الغلمان والفتيان العامريني محايته3.
وظلت الشائعات منتشرة أن هشام املؤيد مازال حياً ، حىت أن الفتيني خريان 
وزهري العامريني ، عاونا علي بن محود على العبور إىل األندلس حلرب املستعني ، ممنيني 
نفسيهما بأهنما سيعثران على هشام ويعيدان األمر إليه ، لكنهما مل جيداه وتأكد هلما 
أنه قتل فعاًل فغادرا إىل شرق األندلس مثل من غادر من الفتيان ، أما املستعني فقد 

قتل على يد علي بن محود سنة 407هـ/ 1016م4.
سيطر بنو محود على قرطبة 407هـ/ 1016م5 مث أنقلب عليه أهلها ومن معهم 
من الرببر وأعادوا األمر إىل بين أمية ، وولوا عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار ، 
ولقب بـالظافر باهلل6 سنة 414هـ/ 1023م وكان من فضالء الناصريني ، إال أنه قتل 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص51. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص113.
2. املصدر نفسه ، ج3 ، ص94- 95.

3. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص119- 120.
4. املصدر نفسه ، ص121 ، 130.

5. املراكشي: املعجب ، ص90. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص120.  املقري: النفح ، ج1 ،  ص413.
6. ويف البيان املغرب البن عذارى املستظهر باهلل ، ج3 ، ص135.
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بعد شهرين من واليته على يد ابن عمه حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد 
الرمحن الناصر امللقب بـ»املستكفي« الذي قتل املنصور بن أيب عامر والده ملا طلب 
اخلالفة لنفسه ، وهو والد األديبة والدة ، ومل تدم خالفته طوياًل إذ خلع سنة 416هـ/ 
1025م1 ، وسبب ذلك عودة حيىي بن علي بن محود ، ودخل قرطبة وبقي فيها سنة 
حىت قتله ابن عباد صاحب أشبيلية ، ليحكم آخر األمويني ، وهو هشام بن حممد 
بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر الذي قتل سنة 420هـ/ 1029م2 ، واجتمع 
أهل قرطبة على أيب احلزم بن جهور ، الذي أجلى بين أمية عن قرطبة ، وانتهت دولة 

األمويني يف األندلس وبدأت البالد مرحلة جديدة عرفت بعصر ملوك الطوائف3.
 

أسباب سقوط الخالفة:
تزامن اهنيار اخلالفة األموية مع سقوط دولة بين عامر ، ومحَّل بعض املؤرخني 

السلطة العامرية مسئولية ضياع اخلالفة ، لعدة أسباب هي:
1. زيادة النشاط اجلهادي منذ عهد الناصر عبد الرمحن حىت عهد املظفر عبد 

امللك4 الذي أضعف اقتصاد البالد. 
2. ترك احلكم املستنصر والية العهد لصيب صغري متجاهاًل كبار بين أمية ، مما 

جعل احلجاب يتنافسون على إدارة البالد5. 
3. تسلط املنصور ابن أيب عامر على اخلليفة جعل العامة تستهني مبركز اخلليفة6. 

1. املراكشي: املعجب ، ص107. املقري: النفح ، ج1 ، ص420.
2. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص137- 138.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص150. املقري: النفح ، ج1 ، ص420.
4. خالف ، حممد عبد الوهاب: رؤية جديدة ألسباب سقوط اخلالفة األموية يف األندلس ، اجمللة العربية للعلوم 

اإلنسانية ، الكويت ، العدد6 ، م2 ، ص26- 27.
5. ابن بسام الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص57- 58.

6. خالف: أسباب سقوط اخلالفة ، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد6 ، م2 ، ص27. يوسف أشباخ: تاريخ األندلس يف 
عهد املرابطني واملوحدين ، ج1 ، ص46 ، ترمجة: حممد عبداهلل عنان ، ط1 ،  1996م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة.
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4. زيادة خطر ممالك الشمال بعد اهنيار الدولة العامرية ، ومساعدهتم لألطراف 
املتناحرة على السلطة1.

 أما بالنسبة لزيادة النشاط اجلهادي ودوره ي اضعاف اقتصاد البالد فإن ذلك 
ال يعد سبباً حقيقياً ، فلم تشُك البالد من أزمة مالية كبرية بسبب الغزو ، بل عاشت 
األندلس أزهى عصورها التارخيية ، وإصدار املنصور مرسوماً يعفي الناس من التجنيد 
اإلجباري ، مكنهم من متابعة أعماهلم ونشاطاهتم ، مكتفياً بالعسكر الذين جندهم 
من الرببر والصقالبة ، وكان بنو عامر حيسنون اصطناع اجلند فلما توىل املهدي اخلالفة 

أساء إىل اجلند الرببر وطردهم ، وأمهل الفتيان فخسر بذلك أهم درع محاية للدولة.
أما قرار احلكم بتنصيب ولده فقد يكون  خطًأ يف األصل ، لكن املنصور مل 
يكن السبب فيه ، كما أن احلكم كان يثق كثرياً حبسن تدبري خاصته ، وأن ابنه ودولته 
ستكون يف أيٍد أمينه حىت يكرب. ومل حتصل معارضة ملبايعة هشام املؤيد سنة 366هـ/ 

976م إال بعد ذلك بأكثر من 30 عاماً.
واملنصور حجب اخلليفة هشام ولكنه مل خيرج عن الطاعة ال هو وال ولده عبد 
امللك ، وحافظ على هيبة الدولة ، ويوم حاول ولده عبد الرمحن أخذ البيعة لنفسه 
فليس  العامرية  الدولة  بعد سقوط  الشمال  ممالك  هيجان  أما   ، هنايته  تلك  كانت 
امللك ، وإمنا هي عادٌة لدى  املتكررة ومن بعده ولده عبد  املنصور ومحالته  بسبب 
ممالك الشمال اليت تكرر منها االنقضاض على ثغور املسلمني كلما ملست ضعفاً ، 
ورأينا ذلك أثناء مرض احلكم ، وكانت محالت املنصور وولده ضرورية إلثبات قوة 

املسلمني ، واحلفاظ على ممتلكات الدولة.
واألرجح يف سبب سقوط اخلالفة أنه مباشرة وبعد زوال سيطرة العامريني ، مل 
امللك ،  املنصور وولده عبد  الذي تركه  الفراغ  قائٌد قوي يستطيع ملء  يتولَّ احلكم 
واخلليفة هشام املؤيد كان يعلم متاماً قدرهتما وأنه حىت لو حاول أن حيكم بنفسه ملا 
أستطاع أن يصل بالبالد إىل ما وصلت إليه يف عهدمها ، حىت من ثاروا على عبد 
الرمحن شنجول بعد تفاقم األحداث زمن الفتنه ترمحوا على بين عامر ، وأن األمور 

1. خالف: أسباب سقوط اخلالفة ، جملة العلوم اإلنسانية ، العدد6 ، م2 ، ص26.
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مل تكن لتسوء أكثر من ما هي عليه بعدما سقطت الدولة العامرية ، وعبد الرمحن 
شنجول مل تطل مدته يف احلكم ، وكان خطأه هو خمالفة وصية والده وطلب اخلالفة 
، وقد حاول املشي على خطى والده فيما يتعلق بالغزو ومحاية الثغور ، لكنه أخطأ 
بتعجله للخروج قبل استتباب األمر له يف قرطبة ، ومل يكن من ختلص منه بأفضل منه 

على كل األحوال.
متناحرة على احلكم ، ومل جيدوا  فرقاً  املسلمون  الثغور أصبح  وبداًل من محاية 
حرجاً من طلب العون من نصارى ممالك الشمال ، والتنازل هلم عن األرض واملال 
، يف مقابل مساعدهتم لقتال إخواهنم طمعاً يف اخلالفة ، وهذا ما أدى إىل سقوط 

األندلس يف أيدي النصارى.
الفتيان العامريون في دول الطوائف شرق األندلس:

هم فتيان احلاجب املنصور الذين جلبهم إىل القصر أطفااًل صغاراً ، وبرعوا يف 
خدمة امللوك وكان والؤهم البن أيب عامر وابنائه من بعده ، وقد ترقوا يف املناصب 
، وأصبحوا قوًة ال يستهان هبا ، وبلغ عددهم ملا مات املنصور 105001 ، ولعب 
هؤالء الفتيان دوراً بارزاً يف احلياة السياسية يف مطلع القرن اخلامس ، وبعد أن انقسمت 
األندلس إىل ممالك صغرية وأختذ ملوكها ألقاب اخلالفة الفضفاضة ، كما قال الشاعر  

يصف وضع األندلس يف عهد ملوك الطوائف:
ممـــــــا يزهـــدين يف أرِض أندلـٍس   ***   أمســـــاء معتضــــــٍد فيـــــــها ومعتـــــــــــمِد  

ألقاُب مملكٍة يف غري موضعها   ***   كاهلر حيكي انتفاخاً صورة األسِد2  
لتكون  األندلس  شرق  إىل  العامريون  الفتيان  هرب  العامرية  الدولة  وبسقوط 
قاعدهتم فيها ، ويؤسسوا هلم دويالت هناك ، فكان الفىت واضح حاكم املغرب أيام 

املنصور ، مث وايل طليطلة إبان سقوط الدولة العامرية.

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص301. 
2. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص144.



127

وبدأ دورهم السياسي يف الظهور بعد مقتل عبد الرمحن شنجول ، عندما حلت 
الفوضى ، والفىت واضح هو من أوقع باملهدي وقتله ليعيد هشام املؤيد إىل احلكم 
وليصبح هو حاجبه ، والفىت خريان وزهري مها من أغريا علي بن محود بدخول األندلس 
، طمعاً يف أن جيدا هشام املؤيد ليعيداه إىل احلكم ، وهؤالء الفتيان هم صنيعة املنصور 
وولده عبد امللك ، وكان هلم أثر بالغ يف األحداث السياسية يف شرق األندلس وهم 
من أعادوا العامرين للحكم يف بلنسية ، وقد وصف املؤرخون الفتيان العامريني وهم 
الطوائف1 ، وهذا يدل على  تبقى من دولة بين عامر ، أهنم أعظم ملوك  آخر ما 
ما بلغه بنو عامر ، يف مدة سيطرهتم على األندلس من قوة ومنعة وحسن تدريب 

ألتباعهم.
إليه يف أحداث  العامريني واضح الصقليب ، وقد سبقت اإلشارة  الفتيان  وأهم 
ثورة الرببر ، وحماولته رد األمر إىل هشام املؤيد2 ، والفىت خريان الذي أعان علي بن 
محود على دخول األندلس ، لكن خطته فشلت مبوت هشام ، فقرر الرحيل إىل شرق 
األندلس ، مع الفىت زهري ، واستوىل خريان على مدينة املرية3 ، وبىن هلا سورًا4 ، و تويف 
خريان سنة 418هـ/ 1027م ، ليحكم بعده الفىت زهري وامتدت مملكته إىل شاطبة 
، وقرطبة وما حوهلا5 ، مث نشب اخلالف بينه وبني باديس بن حبوس صاحب غرناطة

 Granada، ومل يتوقع زهري مدى قوة باديس ، الذي هزمه يف املعركة ، وقتل سنة 
429هـ/1037م ، وكان حكمه للمرية أكثر من عشر سنوات6.

1. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص80. املقري: النفح ، ج1 ، ص423.
2. املراكشي: املعجب ، ص89. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص177.

3. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص194. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص130.
4. احلمريي: الروض ، ص538. 

5. العذري: ترصيع األخبار ، ص83. ابن اخلطيب: األعالم ، ص216. أبوالفظل ، حممد أمحد: تاريخ مدينة املرية 
األندلسية يف العصر اإلسالمي دراسة يف التاريخ السياسي واحلضاري ، ص92 ،  دار املعرفة ، اإلسكندرية ، 1996م.
6. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ،ج2 ، ص194. املراكشي: املعجب ، ص127 ، ابن عذارى: البيان املغرب 

، ج3 ، ص166. شكيب أرسالن: احللل السندسية يف األخبار واآلثار األندلسية ، ج3 ، ص421 ، دار مكتبة 
احلياة ، بريوت ، د ط ، د ت.
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ومن أهم فتيان املنصور جماهد العامري ، امللقب »املوفق أبو اجليش«1 ، وصار 
من موايل ولده عبد الرمحن شنجول ، وجماهد يوصف بأنه من أهل العلم واألدب ، 
هرب من األندلس زمن الفتنة ، سنة 407هـ/ 1016م ، إىل اجلزائر ، مث استوىل على 

جزيرة دانية ، وجعلها عاصمته ، وأخذ بعدها جزيريت ميورقة ومنورقة2. 
أصبح جماهد عظيم املنزلة ، وكان له مصادمات مع عبد العزيز بن أيب عامر ، 
حفيد املنصور صاحب بلنسية ، وله غزوات مشهورة ضد النصارى ، من أمهها معركة 
العامريني بشرق األندلس3 ،  الفتيان  جزيرة سردينية الكربى ، وتوىل جماهد مشيخة 
وكان حيب العلماء ويقرهبم منه مثل ابن سيده ، وإدريس بن اليمان ، وتويف جماهد 

العامري سنة 436هـ/ 1044م4.
توىل بعد جماهد ابنه علي »إقبال الدولة« ، الذي أسره الروم يف صغره ، يف معركة 
سردينية ، يف مدة أسره رشح أبوه أخاه األصغر حسن »سعد الدولة« ، وبعد إطالق 
سراح علي أعاد الوالية له ، فتآمر عليه حسن مع زوج أخته املعتمد بن عباد ، لكن 
املؤامرة فشلت ، وهرب حسن إىل بلنسية ، عند زوج أخته عبد العزيز بن أيب عامر ، 
ومات هناك ، أما علي إقبال الدولة فحكم بدانية حىت أخرجه منها املقتدر أمحد بن 
سليمان بن هود صاحب سرقسطة ، سنة 468هـ/ 1075م ، وبذلك فقد دامت 

دولة جماهد العامري وولده إقبال الدولة 60 سنة5.
والفتيان مبارك ومظفر العامريان اللذان كانا على السقاية يف بلنسية ، مث توليا 
، واشرتكا يف كل شيء ، وكانا ال يفرتقان إال يف احلرم ، وتقدم مبارك  احلكم معاً 
يف اخلطبة وحفظ  رسوم اإلمارة ، لدماثته وحسن مقاله ، وقاما ببناء سور للمدينة 
حلمايتها ، ومات مبارك حني سقط عن ظهر حصانه فوق القنطرة ، وضعف أمر 
مظفر فطرده أهل بلنسية فذهب إىل شاطبة ، وتوىل املدينة فىت آخر هو الفىت لبيب، 

1. احلميدي: اجلذوة ، ج9 ، ص352.
2. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ،ج2 ، ص401.

3. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص194.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص155.

5. املراكشي: املعجب ، ص127. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص157



129

لكنهم كرهوا سريته فهرب منهم إىل طرطوشة والتجأ إىل الفرنج ، وبلغت الفوضى ، 
أوجها واجتمع رأي الفتيان العامريني على رد األمر لواحد من ابناء البيت العامري1، 
بنبذ  الطوائف ، واكتفت  العامريني يف زمن ملوك  التارخيية مقلة يف أخبار  واملصادر 

بسيطة متضمنًة تواريخ توليهم ، وزمن الوفاة ملن تولوا احلكم منهم.
دويلة بني عامر في بلنسية:

أصبحت بلنسية من القواعد املهمة شرق األندلس ، بعد انفراط وحدة البالد2، 
وأجتمع رأي الفتيان العامريني على رد األمر ألحد العامريني ، ومل يبق بعد الفتنة إال 

اثنان حممد بن عبد امللك املظفر ، وعبد العزيز بن عبد الرمحن شنجول وأبناؤه.
1. محمد بن عبد الملك بن المظفر بن أبي عامر المعافري:

وردت رواية لدى ابن حزم3 أن املظفر مل يكن له أوالد ، وعاد يف كتابه طوق 
احلمامة4 ليذكر قصة زواجه من ابنة اجلنايين »خيال« ، واألرجح أهنا أم ولده حممد5 ، 
وقد ذكر ابن عذارى قصة خروجه من الزاهرة مع جدته الذلفاء أيام الفتنة ، وكان عمره 
سبع سنني6 ، وكان له دار بقرطبة مطلة على الدرب املفضي إىل موقع قصر الزاهرة7.

باملال  أبيه وجده مستعيناً  العلم واألدب ، حاول اسرتداد ملك  وهو من أهل 
الذي خبأه جده املنصور عند جدته الذلفاء ، ودعاه الفىت خريان إىل املرية ، ليتقوى 
أريولة ومرسية ، لكن  الفىت خريان  إليه ، فملكه  العامري ، فذهب  به على جماهد 
العالقات ساءت بينهما فهرب حممد إىل غرب األندلس وأستقر حبصن دارة ، ومات 

1. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص299. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص157. ابن 
اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص292. 

2. مطلوب ، ناطق صاحل: تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ، ص237 ، ط1 ، 2004م ، دار املدار اإلسالمي ، ليبيا.
3. اجلمهرة ، ص418.

4. ابن حزم: طوق احلمامة يف األلفة واألآلف ، ص62 ، حتقيق/ نزار وجيه فلوح ، مراجعة: ياسني  األيويب ، ط 1 ، 
2001م ، املكتبة العصرية ، بريوت.

5. املصدر نفسه ، ص47.
6. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص164.

7. ابن حزم: طوق احلمامة ، ص143.
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من  ، وحطم كمية كبرية  سنة  وعمره 27  اجلدري  ، مبرض  سنة421هـ/ 1030م 
اجلوهر قبل موته حىت ال يستعملها أحد بعده1.

2. عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول بن أبي عامر المعافري:  
ولد عبد العزيز سنة 397هـ/1006م ، وهو امللقب بـ»ذي الوزارتني« يف عهد 
أبيه شنجول2 ، وهو من وقع اختيار الفتيان العامريني عليه ، ألن حممداً كان غائباً يف 
املرية ، أما عبد العزيز فكان يقيم يف محى املنذر بن حيىي صاحب سرقسطة3 ، وخطط 
الفتيان العامريون إلخراجه سراً ، ومت استقباله يف بلنسية وبويع سنة411هـ/ 1012م 
وعمره 15 سنة4 ، وقلدوه الرياسة ولقبوه باملنصور تأسياً جبده حممد بن أيب عامر ، 
وأرسل هدية حسنة للخليفة بقرطبة القاسم بن محود وذكره مبا كان ألسالفه ، فاعرتف 

به ومساه »املؤمتن ذا السابقتني«5.
فرناندو  ، السيما  النصارى  مبلوك  عالقات حسنة  العزيز  عبد  للمنصور  وكان 
األول ملك قشتالة ، وأعانه على حرب جماهد العامري ، الذي بايعه مث انقلب عليه6، 
وبسبب عالقاته احلسنة مع ملوك النصارى ، مل تصل محالهتم املخربة إىل بلنسية ، 
اليت اجتاحت املدن األندلسية يف القرن اخلامس اهلجري ، واألرجح أن قرابته له من 
ناحية جدته ، ابنة شاجنه بن غرسية ، جعلته بعيداً عن أيدي النصارى احلاقدين على 

املسلمني7.
أما حرب املنصور عبد العزيز ضد جماهد العامري فهي بسبب زيادة نفوذ املنصور 
أيدي  عظيمه كانت حتت  أموال  على  ، وحصوله  املرية  على  واستيالئه  العزيز  عبد 

1. ابن حزم: طوق احلمامة ، ص143. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص194.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ،ج3 ، ص16.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص249.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص301.

5. ابن بسام: الذخرية ، ق3 ، م1 ، ص249. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص164- 165.
6. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص195. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص195. عنان: دول 

الطوائف ، ص222.
7. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص195.
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الطوائف1 ، واملنصور وقتها منشغٌل  العامريني ، وأصبح حيكم أعظم ممالك  الفتيان 
مع صهره معن بن حيىي بن صمادح التجييب يف تدبري شئون املرية ، حني جاءه خرب 
خروج جماهٍد عليه ، وثارت عليه حصون شاطبة ولورقة  Lorca وشوذر ، فاستعان 
بالنصارى حلرب جماهد ، لكن صهره ابن صمادح استغل حرج موقفه واستقل باملرية2، 
قتله ، وسقط عن  العامريني  الفتيان  املنصور منها فتوجه إىل شاطبة وحاول  وأخرج 
فرسه وهرب تاركاً ثيابه والغلمان اهنالوا عليها طعناً بالسكاكني ظناً منهم أنه املنصور3.

خسر املنصور املرية ولكن حكمه مستقٌر عموماً يف بلنسية ، وأحسن السرية ، 
ومجع شتات أهله ، وواساهم يف نكبتهم بزوال دولة أبيه وجده ، واألرجح أنه أهتم 
بأهله أكثر من اجلند ، فأثار ذلك غريهتم ، فكان هذا من أسباب ضعف دولته ، ألن 
قوة القائد تكون من اجتماع اجلند له ، ووالئهم وتفانيهم يف طاعته ، وهو بذلك يعيد 

أخطاء من سبقوه حني أمهل جنده4.
طالت مدة حكم املنصور 40 سنة ، وهو ثاين حاكم مسلم بعد عبد الرمحن 
الناصر يف طول مدة حكمه ، واجتمع خلدمته أربعة من أشهر كتاب األندلس عرفوا 
بني الناس بـ »الطبائع األربع« وهم ابن طالوت ، وابن عباس ، وابن عبد العزيز ، وابن 
التاكروين املختص بكتابة رسائله5. تويف املنصور عبد العزيز يف ذي احلجة 452هـ/ 

يناير 1060م ، وتوىل بعده ابنه عبد امللك6.
3. عبد الملك بن المنصور عبد العزيز بن أبي عامر:  

هو أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب عامر املعافري كان 
صغرياً يوم موت أبيه ، ومل يعهد إليه أبوه بوالية العهد ، لكن رجال أبيه اجتمعوا له 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص167.
2. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص195. عنان: دول الطوائف ، ص222.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص302.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص251.

5. املصدر نفسه ، ق4 ، م1 ، ص251. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص166.
6. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص302.
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ونصبوه1 يوم موت أبيه2 ، وأخذت له البيعة يف بلنسية وشاطبة ، ولقب باملظفر ، قال 
املراكشي3: »أبو مروان أحق ملوك األندلس بالتقدم لشرف بيته«.  

وقبل أقل من مائة سنة استنكر الكثريون على املنصور بن أيب عامر أن ميلك 
األندلس ، ألنه من أسرة أقل مكانة ، وليس من قريش ، مع عظم مكانته وعجيب 
أفعاله ، أما ابنه عبد الرمحن شنجول فكان سعيه يف طلب والية العهد سبباً لقتله ، 
ألن العامة واخلاصة مل تتقبل بعد أن خترج والية األمر عن قريش ، واآلن جاء من 
أحفاده من هو أقلهم شئناً ، وأضعفهم جنداً ، وأصغرهم سناً وعقاًل ، ُيشهد له أنه 
األحق حبكم األندلس ، وهذا من سخرية القدر ، فقد ضعف حكم املسلمني يف 
األندلس ، وتوىل حكم الدويالت أخالط من الناس ، فمن الطبيعي أن يعود احلنني 

لأليام الغابرة ، وتتجلى عظمة املاضي ، وما كانت عليه البالد يف عهد بين عامر.
ولصغر سن عبد امللك توىل إدارة دولته وزير أبيه ابن روبش ، أبو عبد اهلل حممد 
بن عبد العزيز4 ، وكان ابن روبش يراعي عالقة املصاهرة بني عبد امللك ووالد زوجته 
املأمون ذي النون5 ، الذي أعان عبد امللك على محاية بالده ، وانتقل ببعض قواته إىل 

قلعة قونقة ، القريبة من بلنسية ، مث أدخل قواته إىل بلنسية حلمايتها6.
وخرج ملك قشتالة فرناندو األول بقواته مطلع سنة 457هـ/ 1065م ، متجهاً 
إىل سرقسطة ، ملعاقبة أمريها املقتدر بن هود عن عدم دفع اجلزية ، وبسبب اعتدائهم 
ما  بلنسية خمرباً كل  إىل  ، وواصل طريقه من سرقسطة  النصارى يف سرقسطة  على 
يعرتض طريقه ، وحاصر بلنسية ، واستعد عبد امللك للدفاع عن املدينة ، فتظاهر 
القشتاليون بالرتاجع إىل بلدة تسمى »بطرنة«7 ، فخرج عبد امللك وأهل املدينة يف 

1. املعجب ، ص125.
2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص249. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص165 ، ابن اخلطيب: أعمال 

األعالم ، ص195.
3. املعجب ، ص125.

4. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص300. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص165.
5. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص196.

6. ابن بسام: الذخرية ،ق4 ، م1 ، ص250.
7. عنان: دول الطوائف ، ص24.
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العيد لالحتفال بالنصر ، فوثب عليهم القشتاليون ، وقتلوا  أهبى حللهم وكأنه يوم 
كثرياً منهم وعاد عبد امللك بصعوبة إىل املدينة ومسيت هذه الوقعة »بطرنة« ، وعاد 
بسيادة  إقراره  رغم   ، النون  ذو  املأمون  لنجدته صهره  وهرع   ، حملاصرته  القشتاليون 
فرناندو األول ، وكان يدفع له جزية ، واألرجح أنه ساعد عبد امللك ليستويل على 
بلنسية1 ، وأسر عبد امللك وكاد يقتله ، لوال أن تشفعت له زوجته ابنة املأمون ، فنقله 
إىل حصٍن بأقليش ، يوم اجلمعة 8 ذي احلجة 457هـ/ 11 نوفمرب 1064م ، وترك 

املأمون على بلنسية الوزير ابن روبش2.
علق املؤرخون على هزمية عبد امللك أمام القشتاليني ، وعلى موقف أهل األندلس 
العدو  للقاء  ، عندما خرجوا  والتخاذل واالستهتار  الضعف  الكثري من  أبدوا  الذين 

بثياب الزينة ، فكانت وقعة بطرنة اليت قيل فيها الشعر ومنها هذه األبيات:
لبسوا احلديد إىل الوغى ولبستم    ***     ُحلل احلرير عليكم ألوانا
ما كان أقبحهم وأحسنكم هبا    ***     لو مل يكن ببطرنة ما كانا3

وسبب ضعف عبد امللك صغر سنه ، وقلة خربته يوم توىل احلكم. ومل يكن 
جنده خملصني له ، وكانوا يكرهون والده الذي مل يعمل على كسب مودهتم بالعطاء4 ، 
بل كان جل مهه رعاية أهله العامريني ، لذلك مل يكن لعبد امللك حليٌف سوى صهره 
الذي انقلب عليه ، باإلضافة إىل سوء سلوكه وولعه بالشرب ، فاجتمعت األسباب 

على سقوطه5. 

1. عنان: دول الطوائف ، ص225.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص165 ، 303. املقري: النفح ، ج1 ، 422. عنان: دول الطوائف ، 

ص224. يوسف أشباخ: األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ، ج1 ، ص53.
3. شكيب أرسالن: اخلالصة ، ص58- 59.
4. ابن بسام: الذخرية ، ق3 ، م1 ، ص250.

5. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج2 ، ص195.
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4. محمد بن عبد العزيز بن أبي عامر:
مل يستتب األمر طوياًل للوزير ابن روبش يف بلنسية ، إذ ثار عليه أبو بكر حممد 
بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب عامر املعافري. وهو االبن الثاين لعبد 
العزيز املنصور ، وعلى عكس أخيه عبد امللك ضبط األمور ببلنسية1 ، وجدد أسوارها، 
واستفاد من خطأ أبيه وأخيه وأوىل اجلند كل رعايته ، وأجزل هلم العطاء واملرتبات ، 

فأمن جانبهم ، وحُسَنْت طاعتهم. وكان فقيهاً عاملاً ومفتياً قبل تويل حكم بلنسية.
ويف سنة 477هـ/ 1084م زوج ابنته من األمري أيب جعفر أمحد املؤمتن بن هود، 
ومحلها إليه يف شهر رمضان من نفس السنة ، وتويف حممد بن عبد العزيز بعد زفاف 
ابنته بشهور يف صفر سنة 478هـ/ يونيو 1058م ، بعد أن حكم عشر سنني ، 

وتوىل بعده ابنه بوصيته2. 
5. عثمان بن محمد بن أبي عامر:  

هو أبو عمرو عثمان بن أيب بكر حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حممد بن 
أيب عامر املعافري توىل إمارة بلنسية بوصيٍة من أبيه. بويع يوم اجلمعة 9 صفر 478هـ/ 
6 يونيو 1085م ، ومل حيكم طوياًل ، فعندما سلم القادر ذو النون طليطلة ألذفونش، 
نزل بلنسية ، باتفاق مع أذفونش على أن يأخذ القادر بلنسية بعد تسليم طليطلة ، 
ونفذ أذفونش االتفاق بالقوة وُخلع أبو عمرو عثمان ، وسلمت املدينة للقادر3. وبقي 
القادر يف بلنسية حىت ثار عليه أبو أمحد جعفر بن جحاف ، وكان حكم أيب عمرو 

عثمان بن عبد العزيز 9 أشهر4.
ابناء  وحكم  باألندلس.  العامريني  حكم  ينتهي  وخبلعه   ، العامريني  آخر  وهو 
العامريني يف بلنسية مدًة أطول من ما حكم املنصور وأوالده ، يف عهد بين أمية ، 
فمدة الدولة العامرية 33 سنة ، بينما استمرت أمارة بلنسية أكثر من 60 سنة ، وكانوا 

1. عنان: دول الطوائف ، ص225.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص303- 304.

3. املقري: النفح ، ج1 ، ص422.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص304.
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يف بلنسية أمراء حيكمون ويورثون احلكم البنائهم ، أما دولتهم األوىل فكانوا حجاباً 
حيكمون باسم اخلليفة.

القاضي ابن جحاف حاكم بلنسية: 
هو القاضي أبو أمحد جعفر بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد الرمحن بن جحاف 
بن مين بن سعيد املعافري البلنسي1 استقر أجداده ببلنسية بعد الفتح2 وهو من بيت 
علم ودين ، اشتهر بنو جحاف كوهنم قضاة بلنسية ، ومنهم القاضي عبد الرمحن بن 
جحاف قاضي بلنسية أيام احلكم املستنصر3. وجعفر هو أول من قرأ صحيح مسلم 
على أيب العباس العذري سنة 465هـ/ 1072م ، وتعلم على يد أيب عمرو بن عبد 

الرب ، ومسع احلديث من أيب العباس العدوي4.
توىل جعفر بن جحاف قضاء بلنسية بعد ابن عم أبيه القاضي أىب املطرف عبد 
الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن املعافري5 ، مث ثار القاضي جحاف على القادر ذي 
النون ، ملا حتالف مع أذفونش وخلع  أبا عمرو عثمان بن أيب عامر ، وكان أهل بلنسية 
يف ذعٍر من أن يسلم بلنسية للنصارى كما فعل بطليطلة ، فتحالف أهل املدينة مع 
القاضي جحاف ، واستعان القاضي جحاف مبحمد بن عائشة قائد جند يوسف بن 

تاشفني يف املغرب ، الذي ساعده باجلند املرابطني وخرج إىل الناس هبم6. 
رمضان 485هـ/ 28  الثالثاء 23  ليلة  القادر  على  القاضي جحاف  ودخل 
أكتوبر1092م ، وقتله فىًت من بين احلديدي انتقاما لسيده الذي قتله القادر بطليطلة7، 
وبويع صباح اليوم الثاين ودخل القصر وحتفظ على ما كان به من أموال وأثاث وذخرية 
امللوك8 ، وقام القاضي بأعمال بلنسية وأرسل له الكنبيطور يهنئه بقتل القادر وأخذه 
بلنسية ويطلب منه املرية املخزنة ببلنسية ولكنه رفض فتوعده الكنبيطور باالنتقام منه.

1. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص194.
2. ابن حزم: اجلمهرة ، ص418.

3. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص194. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص235.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص305.

5. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص194.
6. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص203.

7. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص32.
8. املصدر نفسه ،ج3 ، 305.
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لألمري  بلنسية  أهل  فأرسل  الكنبيطور  خطر  ازداد  486هـ/1093م  سنة  ويف 
يوسف بن تاشفني يطلبون املساعدة ، فأمر ابن تاشفني قواده باألندلس بالتوّجه إىل 
بلنسية ، وجتمع املرابطون وبعض املتطوعني يف شاطبة ، ووصلت األنباء إىل الكنبيطور 
، فلم يتحرك من مكانه وقسم اجليش إىل فرقتني وهاجم املسلمني ، وشتتهم ، وذعر 

أهل بلنسية من النتيجة السيئة للمعركة1.
نتائج  ابن تاشفني على  اللمتوين إىل اطالع  إبراهيم  أبو بكر بن  وبادر األمري 
املعركة ، وأخرياً أنصرف باجليش عن بلنسية ، بعد أن أصبح البقاء فيها يشكل خطراً 
عظيماً ، وجيش الكنبيطور مرابٌط أمام األسوار ، والرتاجع أسلم حىت حيصل على مدد 
سواًء من األمري يوسف بن تاشفني ، أو من ملوك الطوائف باألندلس. أما الكنبيطور 
فقد ازداد حقده على البلنسيني لطول بقائه خلف األسوار ، وعدم رضوخ القاضي 

جحاف له ، فاختار أن حياصر املدينة بكل شدة حىت تستسلم.  
هجوم الكنبيطور على بلنسية:

املصادر التارخيية العربية مقلٌة يف أخبار الكنبيطور ، وامسه رودرجيو دياز فيفار
الكنبيطور  بالسيد  العرب  عند  وعرف   ،  Rodrigo Diaz de Vivar 2

الذي   ، أذفونش4  أكثر على  الرتكيز  الكبري3 ، وكان  القائد  أي   Campeador
استوىل على طليطلة5 ، ويصفه النصارى يف ذلك الزمن بالفارس البطل الذي تصدى 
للمسلمني وحيكت حوله األساطري6 ، لكنه ال يعدو أن يكون أكثر من سفاح ال 
هم له إال مجع املال ، دون اعتبار للمثل الدينية ، وملا تويف شاجنه بن غرسية ، توىل 
العرش أذفونش أو ألفونسو السادس ، وأنتقل رودرجيو إىل خدمته7 ، وقاد محالت 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص33. 
2. ابن األبار: احللة ، ج2 ، ص125.

3. دورثي لودر: اسبانيا ، ص64. يوسف أشباخ: األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ، ج1 ، ص111.
4. بروفنسال: اإلسالم يف املغرب واألندلس ، ص20 ، ترمجة: سيد حممود عبد العزيز سامل ،  حممد حلمي ، مراجعة: 

لطفي عبد البديع ، دار النهضة ، القاهرة ، د ط ، د ت.
5. الذهيب: العرب ، ج3 ، ص289.

6. استانلي لني بول: قصة العرب يف اسبانيا ، ص172.دورثي لودر: اسبانيا ، ص64.
7. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص369.
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عديدة على ملوك الطوائف ، وكان يساعد ملكاً ضد آخر مقابل املال ، سواًء كان 
مسلماً أو نصرانيًا1. 

تويف  الذي   ، سرقسطة  صاحب  هود  بن  املقتدر  خدمة  يف  الكنبيطور  وكان 
سنة 474هـ/ 1081م ، وقسم مملكته بني ولديه يوسف املؤمتن ، واملنذر ، فالتحق 

الكنبيطور خبدمة املؤمتن ، حىت مات فاستمر يف خدمة ابنه أمحد املستعني.
وملا سقطت طليطلة بيد أذفونش طلب القادر ذي النون املساعدة من املستعني، 
وقد أخرج من طليطلة إىل بلنسية ، وكان قد أشرتط على أذفونش أن يسلم طليطلة 
ويأخذ عوضاً عنها بلنسية ، وطلب املساعدات لذلك ، فخرج الكنبيطور مع املستعني 

لنجدة القادر ، وكان املستعني يطمح أيضاً لالستيالء على بلنسية. 
 ، املستعني  دون علم  ليتحالف معه سراً  الكنبيطور سراً  فقد راسل  القادر  أما 
من  املال  يستلم  والكنبيطور   ، باملال  يبعث  واملستعني   ، واملال  باهلدايا  إليه  وبعث 
الطرفني ، ومياطل املستعني حبجة أن القادر يف محاية أذفونش ، والبد من أخذ اإلذن 

منه أواًل قبل دخول بلنسية ، وحيذر القادر سراً أن ال يسلم املدينة.
بالد  لغزو  مساعدات  منه  ليطلب  قشتالة  أذفونش يف  إىل  الكنبيطور  ويذهب 
 ، املسلمني  من  بالكامل  األندلس  شرق  اخذ  على  قادر  أنه  له  ويؤكد   ، الكفرة 
وحصل على وثيقة من أخيه تضمن له حكماً وراثياً للمناطق اليت سيستويل عليها من 
املسلمني، وأصبح يعرف بالسيد الكنبيطور ، وعاد من قشتالة بـ 7000 آالف مقاتل 
من املرتزقة ، وأجته إىل بلنسية ، يف حني أرسل له القادر األموال ووضع نفسه حتت 
محايته، لكن أذفونش تغري على أخيه الكنبيطور ، وقبض على زوجته وأوالده ، وأراد 
أن حيصل هو على بلنسية ، واستعان جبمهورييت جنوة وبيزا لتعاونه باألساطيل ليحاصر 

بلنسية من ناحية البحر ، لكنه تراجع وعاد إىل قشتالة ملا رأى قوة أخيه.

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص423.
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أما املستعني فقد تراجع عن رغبته يف السيطرة على بلنسية ، ملا خسر مساندة 
القادر  ليتخلصوا من  القاضي جحاف  الناس على  بلنسية اجتمع  الكنبيطور ، ويف 
املتواطئ على البالد مع عدوهم الكنبيطور ، فتخلصوا منه وأصبح أمر املدينة للقاضي 

جحاف.
حصار بلنسية:  

ملا وصل الكنبيطور إىل الكدية خارج بلنسية طلب من ابن جحاف أن ينزل يف 
مناطق حول بلنسية من مجيع اجلهات ، وطلب منه تسليم ابنه رهينة ، فرفض جحاف 
، وقرر املقاومة ، وأرسل إىل املرابطني وبالتحديد حممد ابن عائشة ليعينه مرة أخرى1 
، رغم أنه استثقل وجود املرابطني لكن مل يكن بيده حيلة2 ، وأنفذ إليه ابن عائشة 3 
مائة فارس ، وأرسل إىل املستيعن صاحب سرقسطة الذي كان ينوي االستيالء على 
بلنسية ، ويزود الكنبيطور باألموال واملرية3 ، حىت أذفونش ملك قشتالة لعلمه بسوء 

العالقات بينه وبني أخيه الكنبيطور ، لكن اجلميع تأخر باملدد.
 ، املرابطني  أن خيرج  عليه  بأن عرض  ابن جحاف  استمالة  الكنبيطور  وحاول 
ويستبد باألمر لنفسه ، ويكون مقام القادر ، وأنه سيساعده وحيميه ، وهناك رواية 
تقول أن القاضي جحاف وافق على عرض الكنبيطور4. وحنن ال نرجح هذه الرواية 
ألن سبب قتل القادر هو حتالفه مع الكنبيطور ، وإذا كانت الرواية صحيحة فلماذا 

دافع أهل املدينة عن القاضي وقد خاهنم وانضم للكنبيطور.
وكان حصار بلنسية أشد حصار عرفته األندلس يف تارخيها ، فشتان بني دخول 
املسلمني األندلس زمن الفتح وما فعله النصارى باملسلمني ملا سقطت املدن اإلسالمية 

يف أيديهم بعد ضعف احلكم اإلسالمي5.

1. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص372.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص34.

3. املصدر نفسه ، ج4 ، ص31.

4. املصدر نفسه ، ج4 ، ص33.
5. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص375.
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وقطع الكنبيطور عن بلنسية كل املرافق ، ونصب املنجنيق ونقب األسوار وعدم 
الناس الطعام واألقوات »وكان أشد ثقاف عرفته البالد«1 ، وقد وردت روايات تبني 
حجم املأساة اليت حلت بناس منها مثاًل »أن رطل القمح يف شهر ربيع األول من 
سنة 487هـ/ إبريل 1094م مبثقال2 ونصف ، ورطل الشعري مبثقال ، ورطل زريعة 
الكتان ستة أمثان مثقال ، وأوقية اجلنب ثالثة دراهم ، وأوقية البصل بدرهم ، ورطل 
البقل مخسة دراهم ، وبيضة دجاجة بثالثة دراهم ، ورطل اللحم البغلي بستة دنانري 

، ورطل اجللد البقري خبمسة دراهم«3.
ويف شهر ربيع الثاين 487هـ/ 1094م ازداد األمر سوءاً ، وتساوى يف ذلك 
األغنياء والفقراء ، وأمر القاضي ابن جحاف باقتحام الدور حبثاً عن الطعام ، وأعاد 
الكرة يف طلب املساعدة من املقتدر بن هود ، ورغبه باملال والبالد واألجر يف إنقاذ 
املسلمني ، وهذا دليل على أن ابن جحاف ما كان يرغب إال يف حفظ بالده بلنسية 
من دخول النصارى ، ومل يكن يطمع باحلكم ، فهو مستعد للتنازل عنها البن هود ، 

ألن ابن هود مسلم وهو أفضل من أن تقع يف يد الكنبيطور. 
ومضى شهر آخر والغالء يرتفع حىت أكل الناس اجللود والصمغ وعرق السوس 
، واألفقر حااًل أكلوا الفئران والقطط ، وجيف بين آدم ، وأمر الكنبيطور بإحراق كل 
من حياول اخلروج من املدينة ، وازداد عدد املتوفني يوماً بعد يوم ، ومن حاول اخلروج 

قُتل أو ُحرق ، وعلقت جثته على الصوامع واألشجار4.
ومل يبق شيء يف املدينة ، ويئس الناس من وصول النجدة ، سواًء من املغرب ، أو 
من ابن هود ، فاجتمعوا إىل الفقيه ابن الوليد الوقشي ليتكلم مع ابن جحاف ليسلم 
املدينة ، لكن بشرط حفظ حياته وسالمة أهله وماله ، وخرج الرسول من املدينة إىل 

1. ثقاف: اخلصام واجلالد ، من الشدة يف احلرب )الزبيدي ، السيد حممد مرتضى الزبيدي)ت 1205هـ/179م(: 
تاج العروس من جواهر القاموس ، ج12 ، ص103 ، حتقيق/ علي شريي ، دار الفكر ، بريوت ، 1994م(.

2. وزن الذرَّة وهو نوع من األوزان ، ووزنة املثقال املتعامل هبا يف البيع والشراء تساوي درهم وثالثة أسباع الدرهم)ابن 
منظور: لسان العرب ، ج11 ، ص87(.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، 38.
4. املصدر نفسه ، ج4 ، 39. ستانلي لني بول: قصة العرب يف اسبانيا ، ص181.
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الكنبيطور. ويومها خرج الناس وهبطت األسعار قلياًل ، مث خرج القاضي جحاف يوم 
اخلميس من نفس الشهر ليضع شروط التسليم وهي كالتايل:

1. تبقى ضاحية الكدية بيد الكنبيطور.
2. يرتد اجليش القشتايل إىل اجلبال.

على حياته ،  أماناً  ، ويُعطى  للمدينة وحاكمها  قاضياً  ابن جحاف  يبقى   .3
الكنبيطور اإلشراف  املدينة ويتوىل مندوب  يؤّمن أهل  وماله ، وأهله ، وأن 

على حتصيل الضرائب.
4. يسلم ابن جحاف أموال القادر بن ذي النون كاملة.

5. ُتدفع األموال للسيد الكنبيطور كما كانت مقررة يف السابق على شكل جزية.
6. حتتل املدينة حامية من النصارى املعاهدين الذي يعيشون بني املسلمني1.

كانت كل الشروط تضمن مصاحل الكنبيطور حىت شرط خروج اجليش من املدينة 
مل يُنفذ2 ، وأخذ على ابن جحاف أن يسلم أموال القادر بن ذي النون ، وما أن 
فُتحت املدينة حىت دخل رجال الكنبيطور ، وملكوا األبواب واألبراج ، وتسابق الباعة 
إىل موضع احمللة لبيع اخلبز والفواكه ، وخرج أهل البلد البتياع الطعام وانبسطت األزمة 
حىت دخل شهر شعبان/ ديسمرب ، وشاع أن جند املسلمني مبرسية يتجمعون ملساعدة 
أهل بلنسية ، فأعلن الكنبيطور: »أنه مىت نزلت علينا حملة املسلمني أمضينا السيف 
على أهل بلنسية ، وإنه من وجد عنده شيء من آالت احلديد فماله ودمه حالل« ، 
فتخلص الناس من كل شيء مصنوع من احلديد حىت اإلبر واملسامري ووضعوها على 

باب القصر3.

1. محادة: الوثائق السياسية ، ص247- 248.
2. مطلوب: تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ، ص237.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص39.
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وكان يتم قتل كل من حياول التصدي لعسكر الكنبيطور واستمر الوضع حىت 
دخول شهر رمضان/ يناير 487هـ/ 1095م ، عندما دخل الكنبيطور القصر وألقى 

خطاباً وعد فيه أهل املدينة بالعدل ، لكنه احتل أكثر دور املدينة وضياعها.
من  تقرتب  األندلسيني  من  هلم  اجتمع  ومن  املرابطني  جيش  طالئع  وبدأت 
طليطلة. واجتمع رأي رجال األندلس على جندة بلنسية ملا أحاق ببلداهنم من خطر، 
فبعد احتالل الكنبيطور بلنسية ، أصبحت املدينة مركزاً له ، يشن منه الغارات على 
املدن اإلسالمية. ووصلت مجوع األمري حممد بن تاشفني إىل احمللة بالقرب من بلنسية، 
وبدأ العسكر يتجمع له وممن اجتمع له من رجال األندلس )تأييد الدولة( صاحب 
الردة Lerida ، و)سيد الدولة( صاحب طرطوشة Tortosa، و)حسام الدولة( 
صاحب شنت مرية Santa Maria ، و)نظام الدولة( صاحب البونت ، ونالحظ 
أن هؤالء اجلكام أفعاهلم التتفق وألقاهبم ، وأيضاً الشنياطي من الثغر ، وبن ياسني 

صاحب شربب ، وابن ميلول صاحب حصن األشرف1.
ويف بداية شهر شوال صلى الناس مبنزل عطاء على ساقية هوارة ، وكان معهم 
نصارى معاهدين من مدينة بلنسية يلتمسون رضي املسلمني بعد أن استشعروا نصرهم 
وغلبتهم على الكنبيطور ، الذي حاول طلب املساعدة من أخيه أذفونش2 ، وابن 
ردمري ملك أرغون حلق بالكنبيطور لنصرته واستعمل احليلة وخرج يف مجٍع من النصارى 
فارتبك   ، أخرى  من جهٍة  فاجأهم  ولكنه  الكنبيطور  أنه  ظانني   ، املسلمني  لشغل 
عسكر املسلمني ودمهتهم خيل الكنبيطور ، فانفض جند املسلمني من حول األمري 

حممد بن تاشفني ، وهُنبت احمللة من قبل جند الكنبيطور.
مث رجع إىل املدينة ودخل القصر ومجع كبارها ومنهم ابن جحاف وخطب فيهم، 
وعرض باملرابطني وبكثرهتم ، وإهنم مل يقدروا عليه ، وهدد القوم بعبارٍة واضحة »انظروا 
إيل يف سبعمائة ألف مثقال وإال هلكتم وأحلت السيف عليكم« ، مث خرج من القصر 
وبقي الرجال ومنهم ابن جحاف أسرى داخله وُغلقت عليهم األبواب ، فانتشر الذعر 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص35.
2. املصدر نفسه ،ج4 ، ص35.
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وعاد وزير الكنبيطور اليهودي وقال هلم »مل أزل ُأالطفه حىت قاطعته عليكم مبائيت 
ألف مثقال فبادروا بتوزيعها وافدوا أنفسكم منه«1 ، فتشاور أغنياء املدينة واشتدت 
احملنة هبم حىت جيمعوا له األموال. واألرجح أن الكنبيطور فعل ذلك ليضغط على كبار 
رجال بلنسية ، ليستنزف أمواهلم حىت يرتكهم من غري حوٍل وال قوة لتتم سيطرته على 

املدينة.
نكبة القاضي ابن جحاف:

ملا دخل الكنبيطور بلنسية كان من ضمن شروط التسليم أن يسلم ابن جحاف 
أموال القادر ذي النون؛ وقد مجع عليه شهوداً من النصارى واملسلمني ، واستحلفه يف 
حضورهم ، إن كان أخفى من أموايل القادر شيئاً فإن ذلك سيكون وبااًل عليه وأنه 
سوف يهدر ماله ودمه. وقد كانت تلك حيلة من الكنبيطور؛ إذ مل يلبث أن أخرج 
أن القاضي جحاف اختصها من أموال القادر ، ومل يسلمها  أموااًل وذخائر مدعياً 
حسب الشرط ، وطالبه أيضاً بأمواٍل أخرى للقادر ، وكان القاضي قد خسر أمواله 

كسائر أهل بلنسية. 
وقبض الكنبيطور على ابن جحاف بتهمة إخفاء أموال القادر ، وعلى أهل بيته 
وتعرض للتعذيب2 ، مث أمر بإضرام نار عظيمة لفحت وجوه الناس يف الساحة ، وسيق 
ابن جحاف يف قيوده ، وأهله وبنوه معه ومُجع أهل املدينة من املسلمني والنصارى مث 
قال الكنبيطور: »ما جزاء من قتل أمريه عندكم يف شرعكم؟« فصمت الناس ومل جُيب 
أحد ، فقال: »جزاءه عندنا اإلحراق بالنار« ، وأمر به فحفرت له حفرة وضع فيها 
وسوي عليه الرتاب ، وضمت عليه النار فلما أحس القاضي بالنار قال: »بسم اهلل 

الرمحن الرحيم« مث ضمها إليه وما بُعد من احلطب بيديه ليموت بسرعة3.
والبنات  النساء  إحراق  مث   ، الذكور  القاضي  أوالد  بإحراق  الكنبيطور  وأمر 
واألطفال، لوال أن تشفع فيهم أهل املدينة مسلمني ونصارى بأن يعتقهم ، والزالت 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص40.
2. املصدر نفسه ، ج3 ، 306.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق3 ، م1 ، 99. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، ص37.
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 ،Rahbatalcadi »الساحة اليت ُأحرق فيها القاضي تُعرف بامسه »رحبة القاضي
وكان امسها سابقاً بوجلة 1Huelga. وال نعلم مصري كل ابناء القاضي ، غري أن ابنه 
أمحد توىل قضاء بلنسية مرتني ، وتويف سنة 547هـ/ 1152م ، وعمره 70 سنة، 
أنه جنا يوم احلريق لصغر سنه ، ففي سنة 488هـ/ 1095م مل يكن قد  واألرجح 
جتاوز 11 سنة من العمر2. ومبصرع القاضي جحاف ينتهي دور املعافريني السياسي 

يف األندلس بنهاية القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عشر امليالدي.
وقد كان حرق القاضي جحاف وأوالده من اجلرائم الشنيعة اليت ارتكبها النصارى 
حبق املسلمني بعد ضعف احلكم اإلسالمي ، وعودة سيطرهتم على البالد. وإعدامه 
حرقاً من أكثر اجلرائم اليت أدهشت املؤرخني املسلمني3 الذي عربوا عنها بكل أسف 

يف مدوناهتم وكتبهم فهم مل يألفوا هذه البشاعة والقسوة من قبل.
تذبذب  ُيالحظ  ، كما  الفتح  زمن  املسلمون  به  قام  عما  خيتلف كلياً  وهذا 
موقف النصارى فهم يعينون إخواهنم يف الدين على املسلمني ، وعندما يشعرون بقوة 

املسلمني يعودون للمساملة ، وكان هذا جلياً يف أحداث بلنسية. 
يونيو  اآلخرة سنة 488هـ/  ابن جحاف يف مجادى  نكبة  بعد  بلنسية  وظلت 
1095م حتت حكم الكنبيطور حىت وفاته سنة 492هـ/1098م ، فحكمت بعده 
السادس  أذفونش  دخلها  ، حىت  عنها  الدفاع  وتولت   ،  Ximena مخينا  زوجته 
سنة 492هـ/1098م وقرر إخالءها وتدمريها ، غري أن املرابطني دخلوها يف نفس 
السنة بقيادة مزديل بن يلنكان ابن عم األمري يوسف بن تاشفني واستولوا عليها سنة 
494هـ/1100م4 ، وعادت بذلك بلنسية إىل املسلمني حىت سقطت بأيدي األسبان 

سنة 636هـ/1225م وتسلمها جقوم ملك أرغون5.       

1. ابن األبار: احللة السرياء ، ج2 ، ص126. يوسف أشباخ: األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ، ج1 ، ص114.
2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص52- 53.املراكشي: الذيل ، ج1 ، ق1 ، ص84.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق3 ، م1 ، ص98- 99. ابن األبار: احللة ، ج2 ، ص126.  التكملة ، ج1 ، 
ص149. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج4 ، 37.

4. مطلوب: تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس ، ص237.
5. شكيب أرسالن: اخلالصة ، ص62.
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مما ال شك فيه أن التطور احلضاري ومنو الدول مرتبٌط بقوة النظام. وقد كان 
مما متيَّز به النظام اإلداري يف الدولة اإلسالمية مبدأ أختيار الرجل املناسب يف املكان 
املناسب. ويف األندلس مل خيتلف نظام الدولة عما كان سارياً عليه يف املشرق ، إال 
أن األندلس كانت دائماً تتميز بطابعها اخلاص ، للتنوع الواضح يف السكان واللغات 
والعادات والتقاليد ، وكان على الدولة وضع هذا التنوع بعني االعتبار ، عند وضع 
اجلميع.  على  والنظام  العدل  تطبيق  يتم  حبيث   ، والنظام  العدل  وحتقيق   ، القوانني 
وامتزجت فئات اجملتمع األندلسي مع تفوق العنصر العريب حبكم أن الدولة واألسرة 
احلاكمة عربية ، ولغة الدولة الرمسية هي العربية ، وكان على املوظفني يف الدولة أن 

جييدوها كتابًة ونطقاً على اختالف مستوياهتم الوظيفية1. 
العرب على حاهلم يف األندلس مع كثرة املصاهرات ، ودخول الكثري  ومل يبق 
عن غريه من  األندلسي خمتلفاً  اجملتمع  ، وأصبح  الدين اإلسالمي2  األسبان يف  من 
اجملتمعات اإلسالمية ، فاختالط األجناس يف ظل دولٍة إسالمية ونظام رباين خلق نوعاً 
من التسامح  واملساواة. وهذا ال يعين  أن بقية العامل اإلسالمي يفتقر لذلك ، لكن  
كانت الصورة أوضح وأكمل يف األندلس ، وقد كان تطبيق النظام جارياً على اجلميع 
بكل عدل ، ولعبت املساواة وقيم احلرية الدينية وعدم رضوخ العلماء لرغبات احلكام 

دوراً يف جعل دولة املسلمني يف األندلس لوحة متناسقة األلوان .
كما لعب اختيار املوظفني حسب الكفاءة والقدرة واملكانة العلمية دوراً فعااًل يف 
قوة النظام وفاعليته ، ويف دولة بين أمية كان الكثري من املوظفني الكبار يف الدولة ليسوا 
من األسرة احلاكمة ، وكان يتم اختيارهم بعناية. واشتهر املعافريون يف األندلس حببهم 
للعلم واهتمامهم بالعلوم الدينية والشرعية3 ، وكذلك علوم اللغة العربية ، وقد كان إتقان 
اللغة العربية من أهم شروط العمل يف الوظائف ، حىت من كانوا من غري املسلمني كان 
هلم حق العمل يف الوظائف إذا ما أتقنوا اللغة العربية ، وجرى على ذلك اختيار الكثري 

من املعافريني لشغل مناصب إدارية يف الدولة لكفاءهتم العلمية ، من هذه الوظائف:

1. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص27.
2. ربروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص79- 80.

3. ردوزي: اسبانيا اإلسالمية ، ج2 ، ص73.
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الحجابة:
تعرف احلجابة قبل اإلسالم بأهنا حجابة الكعبة وسدانتها وحفظ مفاتيحها. ويف 
الدولة األموية والعباسية أصبحت وظيفة يقوم هبا احلاجب حيث حبجب السلطان عن 
العامة ويغلق بابه دوهنم ، ويفتحه يف مواعيد حمددة ، وينظم دخوهلم حسب األمهية، 

ومل تكن خطة احلاجب لتصل إىل خطة الوزارة.
أما يف األندلس فاحلاجب يف عهد بين أمية أرفع مكانًة من الوزير ، وهو من 
بينه وبني وزرائه. أما يف عهد  العامة واخلاصة ، ويكون وسيطاً  حيجب اخلليفة عن 
الدولة العامرية فقد أحتكر املنصور هذه الوظيفة له والبنائه من بعده ، وأصبحت خطة 

احلجابة أقرب إىل امللوكية منها إىل كوهنا وظيفة يف الدولة1.
وقد توىل حممد بن أيب عامر احلجابة على اخلليفة هشام املؤيد بعد خلع احلاجب 
جعفر يوم االثنني 13 شعبان 367هـ/ 27 مارس 977م ، وبلغت خطة احلجابة يف 
عهده أمسى املراتب وتلقب باملنصور وأصبح ملكاً معرتفاً به ، وكان خياطب بامللك 
والسيد ، مث تنازل عن وظيفة احلاجب البنه عبد امللك سنة 381هـ/ 991م ، واكتفى 

بلقب املنصور2.  
أما احلاجب عبد امللك بن أيب عامر الذي توىل احلجابة يف عهد أبيه وشارك 
والده يف إدارة الدولة وكان من أفظل حكام األندلس فلم يتولَّ بعده من هو خرٌي منه 
حىت خروج املسلمني من األندلس وبعد موته حل حمله أخوه عبد الرمحن بن أيب عامر 
يف يوم 17 صفر399هـ/14 نوفمرب 1008م ، وأخذ لقب »احلاجب األعلى املأمون 
ناصر الدولة« وكان على النقيض من أبيه وأخيه ، وطمع يف والية العهد فثار عليه 
حممد بن عبد اجلبار وقتله بعد أربعة شهور من توليه احلجابة3 ، وهو آخر من توىل 

هذا املنصب من املعافريني. 

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص301.
2. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص293.

3. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص213.
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الوزارة:
وهي أهم اخلطط السلطانية والرتب امللوكية ، ولفظ الوزارة مأخوذ من » املؤازرة« 
أي املساندة واملعاونة ، وهي أيضاً حتمل معىن »الوزر« أي الثقل واملسؤولية الشديدة 
امللقاة على عاتق الوزير أمام اهلل والناس1 ، والوزير رجٌل موثوق يف دينه وعقله ، يشاوره 
اخلليفة يف األمور2 ، قال اهلل سبحانه وتعاىل}و اجعل يل وزيراً من أهلي 29 ،هرون 
أخي 30 ، أشدد به أزري 31{3. وال يكتمل سلطان امللك بدون الوزير4 ، الذي 
حيتاجه يف كل األمور ، سواًء يف تنفيذ أوامره ، أو مشاورته إذا أحتار يف أمره ، وقد 
يقدم له النصح وحيميه من الوقوع يف الزلل. ويف بعض األحيان يزيد الوزير الفاسد 
سيده ضالاًل على ضالٍل. وأول من لقب بالوزير يف دولة املسلمني أبو سلمه حفص 
بن سليمان اخلالل ، وزير أىب العباس السفاح أول اخللفاء العباسيني5 ، وقوة الوزير 
يف الدولة تتوقف على قوة اخلليفة ، فهي إما وزارة تنفيذ لتنفذ أوامر اخلليفة ، أو وزارة 
تفويض يقوم الوزير من خالهلا بوضع القرارات وال يعود للخليفة ، وقد يستبد الوزير 
باألمر كما حصل يف دولة بين العباس ووزرائهم البويهيني عندما سيطروا على الدولة6.

أما يف األندلس فلم يكن لفظ وزير شائعاً كما يف الشرق7 ، وظهر هذا االسم 
يف عهد بين أمية ، وأصبح الوزير جيالس السلطان ، وتعدد الوزراء يف عهد اخلليفة عبد 
الرمحن الناصر ، وكان صاحب الوزارتني أو »ذو الوزارتني« هو من ينوب عن اخلليفة 
مباشرًة يف تدبري كل شئون الدولة ، وكان ابن شهيد أمحد بن عبد امللك بن عمرو 
صاحب الوزارتني يف عهد الناصر8 ، وعموماً فإن أشهر وزراء األمويني من بين جهور 
يف القرن الرابع أبو احلزم بن جهور ، الذي أستبد واستوىل على قرطبة بعد سقوط 

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص296.
2. الكتاين ، عبد احلي: الرتاتيب اإلدارية)نظام احلكومة اإلسالمية( ، ج1. ص17 ، دار الكاتب العريب ، دط ، دت.

3. سورة طه ، آية 29 ، 30 ، 31. 
4. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ، ج1 ، ص414.

5. الكتاين: الرتاتيب اإلدارية ، ج1 ، ص20.
6. ابن األزرق: بدائع السلك ، ج2 ، ص209.

7. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص168.
8. املقري: النفح ، ج1 ، ص119.
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اخلالفة األموية مباشرًة كما سبق ذكره يف الفصل الرابع. ومل يتعد لقب الوزير حىت بعد 
سيطرته على قرطبة1.  وقد تفوقت سلطة احلاجب على سلطة الوزير الذي أصبح 
معنياٌ مبا حتت يده من مسؤوليات ، فقد مت تقسيم الوزارة ليصبح يف الدولة عدة وزراء 
كٌل له مسؤولية حمدده ال يتعداها ، فقلت سلطة الوزير أمام سلطة احلاجب ، وأصبح 
الوزير إما وزير املال أو وزير املظامل أو وزير أهل الثغر. وللوزراء داٌر ومنضدٌة جيتمعون 
عليها يشرف عليهم احلاجب ، وينقل قراراهتم إىل اخلليفة ، وبذلك ارتفعت مكانة 

احلاجب على الوزير يف األندلس2.
وأول من توىل الوزارة من املعافريني حممد بن أيب عامر املعافري يف عهد احلكم 
املستنصر  قبل أن يتوىل احلجابة ، يف عهد احلكم املستنصر ، ويف عهد هشام متت 
ترقيته لتكون له وزارتان يف سنة 367هـ/ 977م3 ، وخرج للغزو مرتني وهو  وزير قبل 

أن يصبح احلاجب.
381هـ/  سنة  أبيه  عهد  يف  عامر  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الوزارة  وتوىل 
991م، وال نعلم الكثري عن أعماله ، وكان ال يزال صغرياً ، واألرجح أنه كان يتبع 
تعليمات أبيه4 ، ووىل عبد الرمحن هذا ولده عبد العزيز الوزارة بعد أن أصبح احلاجب 
، وكان طفاًل صغرياً ، ومنحه لقب »ذي الوزارتني« ليكون أعلى من باقي الوزراء ، 
ويف كل األحوال مل يكن له من الوزارة إال اللقب ، كون القائم هبا والده ، وسرعان ما 

قتل أبوه ، وانتقل إىل بلنسية5.  
ومن املعافريني أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن مالك املعافري 
توىل الوزارة وهو من ولد عقبة بن نعيم الذي دخل األندلس يف طالعة بلج بن بشر 
القشريي. والوزير ابن مالك من أفضل وزراء األندلس يف القرن اخلامس6. كان من 

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص420.

2. ابن خلدون: املقدمة ، ص300.
3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص65.

4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص293.
5. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص16.
6. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص524.
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أهل العلم وعمل اخلري ، وتوىل األشراف على مستخلص اشبيلية وغرناطة ، مث جعله 
األمري يوسف بن تاشفني مسئواًل عن إعمار طرطوشة1.

اجلامع األعظم يف غرناطة. وزيادة سقفه  بناء احلمام جبوف  أعماله  أهم  ومن 
وصحنه ، وأحسن تنظيمه وفرشه ، وجلب له األثاث من قرطبة سنة 516هـ/1122م 
518هـ/  شعبان  منتصف  يف  هبا  ومات  غرناطة  إىل  فنقل  اشبيلية  مبدينة  مرض   ،

1124م ، ودفن مبقربة باب البرية ، ورثاه أبو عبد اهلل بن أيب اخلصال2 فقال:
يــــــا تـــربة حـــــل الوزيـــــــر ضرحيــــــها  ***  سقاك بل صلى عليك اهلل  
وسرى إليك ومنك ذكٌر ساطٌع  ***  كاملســــك عاطــــرٌة به األفواه  

الوالية:
هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، واملتويل مبنزلة الشاهد واملؤمتن ، مطلوٌب 
منه الصدق والعدل مثل احملتسب3 ، وُعرف يف األندلس متويل هذا املنصب باسم 
»صاحب املدينة« يف املشرق بأنه الوايل ، وكان مبتدأ وضع هذه الوظيفة يف الدولة 
العباسية ملن يقيم احلدود يف اجلرائم ، وإقرار أوامر احلكام وتطبيقها4 ، وجتتمع للوايل 
سلطات كربى عند غياب اخلليفة ، وتكون سلطته مطلقة ، وحدوده غامضة ألنه 
وظيفة  بعيد  حٍد  إىل  وتشبه   ، املدينة  وحاكم  الشرطة  سلطات صاحب  بني  جيمع 

احملافظ يف وقتنا احلاضر5.
يذكر املؤرخ ليفي بروفنسال6 أن أحد املعافريني توىل وظيفة وايل يف إحد األقاليم 
يف عهد حممد األول ، ومل يذكر امسه وال إقليم واليته ، ومل جند يف املصادر اليت أطلعنا 

1. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص18.
2. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص526- 527.

3. ابن القيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر بن أيوب)ت751هـ/1350م(: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، ج1 
، ص346 ، حتقيق/ حممد مجيل غازي ، مطبعة املدين ، القاهرة.

4. ابن خلدون: املقدمة ، ص312.
5. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص172.

6. اسبانيا اإلسالمية ، ص447.
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- حسب  املعافريني  من  املنصب  هذا  توىل  من  أجد  ومل   ، الوايل  هلذا  ذكراً  عليها 
إطالعي- سوى عبد الرمحن بن جعفر بن إبراهيم بن أمحد املعافري من أهل لورقة الذي 
سكن مرسية؛ ويوصف بأنه من أهل العلم واألدب وكان أن ُأْسُتْدِعَي لوظيفة كاتب يف 
مراكش مث أستعفي وعاد إىل األندلس فواله املرسيون سنة 539هـ/ 1144م، مث أنه 

طلب اإلعفاء من منصبه فُأعفي ، ووفاته غري مؤكدة واألرجح 550هـ/ 1155م1.
القضاء:

انقطاع الشيء ومتامه2 ، ويقال »قضى احلاكم« ومنه قوله  القضاء يعين  لفظ 
سبحانه وتعاىل }إذا قضى أمرًا{ 3 ، وخطة القضاء من أسين اخلطط ، فال شرف 
بعد اخلالفة واحلكم إال القضاء4 ، لتعلقها بأمور الدين والفصل يف األحكام والعدل. 
القاضي  أمام  املثول  عليه  توجب  لو  احلاكم  ، حىت  بذلك  األندلس  قضاة  واشتهر 
فإنه ال يستطيع االمتناع ، وهذه كانت ميزة األندلسيني يف تطبيق العدل واستقاللية 
القضاء، حىت أن القاضي قد يتعرض للرجم إذا مل حيكم بالعدل5 ، وقد جعل اهلل 
سبحانه وتعاىل القضاة أصحاب السلطان يف األرض لنصرة احلق ، ورد الظلم عن 
الضعفاء ، وثواب هذا العمل يف الدنيا أقرار احلق والعدل ، ويف اآلخرة  الثواب اجلزيل، 

وليس فوق القاضي العادل إال نيب مرسل أو ملٌك مقرب6.
واخلاصة الستقالله عن  العامة  عند  األعمال  أعظم  من  األندلس  والقضاء يف 
اخلالفة. وال يتواله إال من تقلده شرعياً يف املدن الكربى7 ، وال يتوىل مهمة القضاء 
إال من تتوفر فيه شروٌط عدة منها أن يكون عاملاً ، عارفاً بالعلوم الشرعية واللغوية، 
وأن ال يكون أخذ عليه ما ينتقص من دينه و ذمته ونزاهته ، وأن يكون من بيٍت 
كرمي ، وال يكون فقرياً أو قليل الصرب ، وعرف عن القضاة يف العصر اإلسالمي األول 

1. ابن األبار: املعجم ، ص244.
2. النباهي: املراقبة العليا ، ص2. 

3. سورة مرمي ، آية 35.
4. النباهي: املراقبة العليا ، ص2.

5. املقري: النفح ، ج1 ، ص206- 207.
6. الطرطوشي: سراج امللوك ، ج1 ، ص145.

7. املقري: النفح ، ج1 ، ص206. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص71.
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األذى  واحتمال   ، التكليف  قبول  عن  االمتناع  إىل حد  والتعفف  والنزاهة  الصالبة 
بسبب الرفض1 ، ومن مظاهر االحنطاط يف اجملتمع اإلسالمي بعد ذلك هو التهافت 

على منصب القضاء بل حىت حماولة شرائه باملال2.
وقد تنوع القضاة وتدرجت مراتبهم ، وكان األعلى رتبًة هو قاضي اجلماعة3 ، 
وأول من توىل هذا املنصب باألندلس يف مدينة قرطبة عمر بن عبد اهلل أيام األمري 
حممد4 ، ويليه قاضي الشرطة العليا والصغرى ، وصاحب املظامل وله سلطة عظيمة 
ألنه قد ميضي ما يعجز عنه القاضي ويتم اختيار صاحب املظامل من أفاضل الناس5، 
وقاضي الرد الذي حيكم يف القضايا اليت اسرتاب فيها احلاكم وردها إليه ، وقاضي 

السوق الذي حيكم يف ما حيصل يف السوق من مشاكل بني الناس والتجار6.
رجال  مع كبار  ، حىت  التهاون  وعدم  احلدود  تطبيق  األندلسيني  على  وغلب 
الدولة واحلكام ، وال يستطيع احلاكم االمتناع إذا ما استدعاه القاضي ، وقد يتعرض 
القاضي للرجم إذا مل حيكم بالعدل ، ولغري املسلمني قاضٍي مسيحي. امسه »قاضي 
العجم«7 وكان القاضي املسلم على دراية بالقانون القوطي حىت يوفق بني اخلصوم 
من أديان خمتلفة لتطبيق التسامح. ومل تتغري أو تقل هذه احلريات لغري املسلمني إال يف 

عصر املرابطني8.
وشغل الكثري من املعافريني منصب قاٍض ، ملا عرف عنهم من اهتماٍم بالعلوم 
ويف   ، واملغرب  مبصر  املعافريني  القضاة  من  عدد  علينا  مر  وقد  والدينية.  الشرعية 
األندلس كان هناك بيوٌت من املعافر تداول ابناؤها شغل منصب القضاء أجيااًل مثل 
بين شراحيل ، وجدهم حممد الداخل إىل األندلس يف طالعة بلج بن بشر القشريي، 

1. النباهي: املراقبة العليا ، ص5.
2. جرجس فتح اهلل: تراث اإلسالم ، ص443.

3. النباهي: املراقبة العليا ، ص5. املقري: النفح ، ج1 ، ص206.
4. ابن القوطية: إفتتاح األندلس ، ص115.

5. يشبه إىل حٍد بعيد قاضي حمكمة االستئناف يف العصر احلديث)القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص172(. 
6. النباهي: املراقبة العليا ، ص5.
7. دورثي لودر: اسبانيا ، ص51.

8. سامعي: التاريخ االقتصادي و االجتماعي ، ص113 ، 114.
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ابناؤه إىل قرطبة ، وإليهم ينسب  وهو من جند مصر وقد استقر يف باغة مث أنتقل 
املسجد والدرب يف الربض الغريب1.

ومن أشهر القضاة يف بيت شراحيل عمرو بن شراحيل بن حممد املعافري ، ومن 
شيوخه أبو عبد الرمحن احلبلي املعافري ، وقد توىل عمرو القضاء أيام عبد الرمحن بن 
معاوية الداخل بأمٍر منه بعد معاوية بن صاحل احلضرمي ، مث تداول معه القضاء سنًة 
بعد سنة وكان يذكر األمري عبد الرمحن إذا حان وقت التبديل مع القاضي ابن صاحل، 

ومل يكن يأخذ أجراً عن اليوم الذي ال يعمل فيه2. 
وابنه القاضي أبو حممد بن عمرو بن شراحيل املعافري الذي ويل القضاء يف كورة 
جيان وأستجة ، مث ويل قضاء اجلماعة يف قرطبة وسكن يف درب الفضل بن كامل3. 
قضاة  أشهر  من  املعافري  بن شراحيل  عمرو  بن  بن حممد  بشري  بن  وحفيده حممد 
األندلس ، كان يسكن يف باغة ، مث رحل إىل قرطبة لطلب العلم ،  وعمل كاتباً عند 
القاضي مصعب بن عمران اهلمداين قاضي اجلند بقرطبة4 ، ورحل إىل مصر ولقي 

مالك بن أنس ، مث عاد إىل األندلس ، واستقر يف باغة.
فلما مات القاضي مصعب بن عمران أشار على األمري احلكم بن هشام أحد 
خاصته وهو العباس بن عبد امللك أن يويل حممد بن بشري املعافري ، ألنه عمل كاتباً 
عند أخيه إبراهيم بن عبد امللك ، وكان يعلم الكثري عن سعة علمه وفضله ، فأرسل 
احلكم يف طلب حممد بن بشري ، الذي مل يكن يعلم سبب استدعائه ، مث طلب 
مشورة صديٍق له يف قبول التكليف ، فأشار عليه باملوافقة على أن ميلي شروطه ، ومنها 
أن تكون أحكامه ساريًة على اجلميع دون متييز5 ، وتوىل القضاء مرتني عزل يف املرة 
األوىل لشدته ، فعاد إىل ضيعته يف باغة ، مث أرسل احلكم يف طلبه ليعود إىل منصبه، 

1. ابن القوطية: أفتتاح األندلس ، ص106- 107. ابن حيان: املقتبس ، ص41.
2. للمزيد أنظر: ابن حيان ، حممد بن خلف)ت306هـ/ 918م(: أخبار القضاة ، ج3 ، ص216 ، 325 ، 

علم الكتب ، د ط ، د ت. ابن الفرضي: العلماء ، ج1 ، ص318. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص316. 
اخلشين: قضاة قرطبة ، ص61. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص285. 
3. اخلشين: القضاة ، ص61. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص285.

4. ابن القوطية: أفتتاح األندلس ، ص98.
5. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص144.
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فعاد على نفس طريقته يف الشدة ، وكان كلما استعصى عليه حكٌم أو داخلته ريبة 
راسل قضاة مصر ليتأكد من صحة رأيه1. وملا حضرته الوفاة؛ وهو من خرية قضاة 
األندلس حتري األمري يف من سيويل بعده ، وكان يدعو اهلل لياًل أن يوفقه إىل قاضٍي 

على شاكلة حممد بن بشري يرتاح له.
ومات حممد بن بشري سنة 198هـ/813م ، وتوىل القضاء بعده ابنه2 ، سعيد 
بن حممد بن بشري املعافري بأمر احلكم بن هشام؛ الذي كان يأخذ برأيه ويستشريه يف 
قضاة الكور كونه قاضي اجلماعة ، مث عزله احلكم عن القضاء ، فحلف بطالق زوجته 
وغري ذلك من األميان أن ال يعود للقضاء ، لكن األمري أعاده للعمل يف القضاء، 
فأمضى القاضي سعيد أميانه بأن طلق زوجته وأعتق رقيقه ، مث عوض عليه احلكم 

ذلك، وتاريخ وفاته غري معروف3.
وتوىل قضاء اجلماعة بقرطبة حفيده مسرور بن حممد بن سعيد املعافري ، بأمر 
األمري عبد الرمحن بن احلكم ، وقيل أن جده سعيد توىل بعده القضاء  يف تعيينه للمرة 
الثانية ، وال نرجح ذلك ألن من أعاد سعيد يف املرة الثانية احلكم الربضي ، ومسرور 

توىل زمن ابنه عبد الرمحن بن احلكم4.
والقاضي خيامر بن عثمان بن حسان بن خيامر بن عثمان بن عبيد بن أفنان بن وادعة 
بن عمر الشعباين املعافري ، وشعبان بطٌن من املعافر ، ذكرت يف الفصل األول حال احلديث 
الرمحن بن احلكم قضاء اجلماعة  أبو خمارق واله األمري عبد  املعافريني مبصر ، وكنيته  عن 

بقرطبة سنة 220هـ/ 836م ، وكان شدياً صعباً هجاه الغزال بن حيىي بن احلكم بقوله5:
فسبحان من أعطاك بطشاً وقوًة  ***  وسبحان من وىل القضاء خيامر

1. اخلشين: القضاة ، ص73. املقري: النفح ، ج2 ، ص347.
2. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص98. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص144. ابن األبار: التكملة، 

ج1 ، ص284.النباهي: املراقبة العليا ، ص47. 
3. ابن القوطية: افتتح األندلس ، ص75. ابن حيان: املقتبس ، ص41. اخلشين: القضاة ، ص89. 

4. اخلشين: القضاة ، ص102.
5. ابن حيان: املقتبس من أنباء األندلس ، ص63 ، حتقيق/ حممود علي مكي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، د ط ، 

د ت. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص178.
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وأخوه القاضي معاذ بن عثمان املعافري أبو عبد اهلل من أهل جيان الذي توىل 
احلكم  بن  الرمحن  عبد  األمري  قرطبة. واله  اجلماعة سنة 232هـ/ 846م يف  قضاء 

بنفسه بعد موت القاضي حيىي بن حيىي مث عزله بعد 17 شهرًا1.
والقاضي سليمان بن سليمان بن هشام املعافري من أهل مالقة واله األمري حممد 

بن عبد الرمحن بنفسه ، لعلمه ومكانته2.
وأيضاً توىل القضاء حممد بن تليد املعافري الذي توىل القضاء مبدينة سرقسطة ، 
وتوىل حفيده أبو عبد اهلل حممد بن سليمان بن حممد بن تليد املعافري قضاء وشقة ، 
وعرف عنه تعصبه للمولدين3 ، ومات فيها سنة 296هـ/ 908م ، ومن ولده أمحد 

بن حممد بن سليمان املعافري الذي توىل قضاء وشقة بعد عام 340هـ/951م 4.
أيب عامر  بن  اهلل  بن عبد  املعافريني حممد  الثالث من  القرن  أشهر قضاة  ومن 
بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املعافري جد املنصور بن أيب عامر أصله من اجلزيرة 
اخلضراء ، سكن قرطبة استقضاه األمري عبد اهلل على كورة أشبيلية يف ربيع اآلخر سنة 

282هـ/ 895م ، ومازال قاضياً حىت شهر رمضان من سنة 290هـ/ 902م5.
عبد  املؤمنني  أمري  ، واله  بلنسية  أهل  من  املعافري  مين  بن  والقاضي جحاف 
الرمحن الناصر قضاء بلنسية ، وبقي يف منصبه حىت أستشهد يف الغزو عند مدينة شنت 
منكش  Simancas سنة 327هـ/ 938م ، واليت هزم فيها عبد الرمحن الناصر أمام 
جيوش رامريوا الثاين ملك ليون6 ، وتداول ابناء القاضي جحاف وأحفاده من بعده 
قضاء بلنسية أجيااًل عديدة ، ملا عرف عنهم من العلم والفضل ، ومنهم ابنه أبو بكر 

جعفر بن جحاف املعافري توىل أحكام القضاء وتويف سنة 376هـ/986م7.

1. ابن حيان: املقتبس من أنباء أهل األندلس ، ص68. اخلشين: قضاة قرطبة ، ص127.
2. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج6 ، ص225. اخلشين: القضاة ، ص155.

3. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص21.
4. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص265.
5. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص287.

6. ابن الكردبوس: اإلكتفاء ، ص60.
7. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص103- 104.
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وابنه الثاين أبو املطرف عبد الرمحن بن جحاف بن مين بن سعيد املعافري ، توىل 
القضاء أيام احلكم املستنصر ، ودعي إىل قرطبة سنة 351هـ/ 962م ، ليكون مع 

القاضي أيوب بن حسني يف سفارة إىل ابن عم ملك اجلاللقة ألخذ بيعته1. 
ومن مشاهري القضاة حممد بن أيب عامر املعافري احلاجب ، فقد واله احلكم 
املستنصر قضاء كورة أشبيلية ورية يف بداية حياته2 ، مث توىل منصب قاضي القضاة 

على العدوة املغربية قبل توليه احلجابة3.
ابن عبد   ، املعافري  الرمحن بن جحاف  بن عبد  اهلل  عبد  أيضاً  القضاء  وتوىل 
الرمحن وكان ابن حزم األندلسي يعرفه4 ، تويف سنة 400هـ/ 1009م5. وابنه عبد 
الرمحن بن عبد اهلل املعافري توىل قضاء بلنسية ومل يعمر طوياًل بعد وكانت وفاته سنة 

402هـ/ 1011م6.  
وعبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري ولد سنة 306هـ/ 
918م وهو حفيد أبو املطرف عبد الرمحن بن جحاف ، عمل يف القضاء يف عدٍد من 
الكور يف األندلس ، استقضاه اخلليفة هشام بن احلكم يف دولته الثانية ليكون قاضي 
اجلماعة يف قرطبة يوم عرفة سنة 402هـ/ 2يوليو1011م ، حاول االستعفاء كثرياً 
حىت أعفاه يوم اخلميس 22رجب 403هـ/ 8 فرباير1012م ، وتويف يف صفر407هـ/ 

يوليو 1016م ، وقد جتاوز املائة سنة من العمر7.
وعبد اهلل بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن املعافري ولقبه حيدرة. توىل 
القضاء وتويف يف شهر رمضان سنة 418هـ/ أكتوبر 1027م ، وعمره مثانون سنة8.

1. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص6.
2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص200. ابن اخلطيب: 

اإلحاطة ، ج2 ، ص103.
3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص239.

4. ابن حزم: طوق احلمامة ، ص102.
5. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج7 ، ص262. الضيب: امللتمس ، ص346.

6. املصدر نفسه ، ج7 ، ص276.
7. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص314.

8. املصدر نفسه ، ج5 ، ص262.
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أيضاً ابنه عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري وكنيته أبو 
املطرف ولد سنة 384هـ/ 998م. له رحلة إىل املشرق لطلب العلم ، توىل القضاء 
ببلده بلنسية ، وتويف سنة 472هـ/ 1079م وعمره مثانون سنة1 يليه عبد اهلل بن عبد 
الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري الذي روى عن أبيه ، مث واله 
ابن عمه أمحد بن جعفر خطة الرد على املظامل ، أدرك فتنة الكنبيطور2 ، وابنه عبد 
الرمحن الذي تتلمذ على يديه ومسع من جده القاضي أىب املطرف عبد الرمحن ، وأجاز 
له أبو احلس بن النعمة سنة 509هـ/ 1115م3 ، وابنه أيضاً القاضي عبد اهلل بن عبد 

الرمحن توىل القضاء يف بعض الكور وتويف سنة 551هـ/ 1156م4.
ومن نفس البيت جعفر بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن املعافري توىل 
419هـ/  سنة  حياً  ، كان  بـ»حيدرة«  امللقب  اهلل  عبد  القاضي  أخيه  بعد  القضاء 
1023م ، وصل يف هذه السنة على أيب عبد اهلل بن الفخار ، وهو ال يزل قاضياً 

على بلنسية5.
وحفيده الذي حيمل نفس االسم القاضي جعفر بن عبد اهلل بن جعفر املعافري 
وهو األكثر شهرًة يف بيت جحاف لفضله وعلمه ودوره يف التصدي للكنبيطور ، وكان 
موته شهيداً كما تقدم يف الفصل الرابع سنة 488هـ/ 1095م6. ومن ابنائه أمحد بن 
جعفر الذي جنا يوم احلريق لصغر سنه. وقد توىل قضاء بلنسية مرتني وألكثر من 15 
سنة. عرف عنه احللم والتأين ، تويف بعد هناية مدة قضائه يف 12 رمضان 547هـ/ 

11 ديسمرب 1152م وعمره 70 سنة7.
ومن القضاة يف العدوة عبد الرمحن بن حممد املعافري املعروف بابن الفو تعلم 
باألندلس ورحل شرقاً لطلب العلم يف مصر واحلجاز وصقلية. مث عاد ليتوىل القضاء 

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص340.
2. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص246.

3. املصدر نفسه ، ج3 ، ص17.
4. املصدر نفسه ، ج2 ، 262.

5. املصدر نفسه ، ج1 ، ص193.

6. املصدر نفسه ، ج1 ، ص194.
7. املراكشي: الذيل ، ج1 ، ق1 ، ص84.
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يف مدينة سبته وتويف سنة 502هـ/ 1108م1.
وأشهر قضاة األندلس يف زمنه أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل 
بن أمحد بن العريب املعافري املولود سنة 468هـ/ 1075م. عرف عنه حبه لكل العلوم 
، رحل مع والده للحج سنة 485هـ/1092م ، ومسع من العلماء يف مصر والشام 
وبغداد ومكة وتويف والده يف رحلة العودة يف مصر سنة 493هـ/ 1099م ، وعاد 
حممد بن العريب إىل األندلس بعلٍم كثري مل يسبقه إليه أحد ، وتوىل قضاء أشبيلية يف 
نفس السنة ، مث انصرف عن القضاء ليتفرغ لنشر العلم ، وقد وصفه ابن بشكوال2 
بأنه ختام العلماء يف األندلس وتويف سنة 543هـ/ 1148م ، ودفن يف مدينة فاس 

ألنه تويف على مقربٍة منها3.
الرمحن بن جحاف  الرمحن بن جعفر بن عبد  أمحد بن جعفر بن عبد  وأيضاً 
سنة  وتويف   ، بلنسية  ببلده  القضاء  توىل  وقد  بلنسية  شهيد  جحاف  القاضي  ابن 

547هـ/1152م وله من العمر70 سنة4.
والقاضي املعلم أبو احلس طاهر بن حيدرة بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري 
من أهل شاطبة من بيت علم ودين توىل العديد من هذا البيت خطة القضاء ، والعمل 
يف التدريس ، تويف سنة 552هـ/ 1157م5. وتوىل ابنه أبو بكر بن مفوز بن طاهر بن 
مفوز املعافري القضاء وتويف سنة 590هـ/ 1193م ، وعمره 73 سنة6. ومن أسرته 
أيضاً عبد اهلل بن طاهر بن حيدرة بن مفوز املعافري املولود سنة 516هـ/ 1122م 
، الذي مسع من أبيه طاهر وهو ابن أخي طاهر أبا احلسن ، وتوىل قضاء رية ، إىل 

1. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص50.
2. ابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص590.

3. أنظر الرتمجة: املصدر نفسه ، ج9 ، ص590. الضيب: امللتمس ، ص179. النباهي: املرقبة العليا ، ص105 وما بعدها. 
الداودي: طبقات املفسرين ، ج1 ، 180. با خمرمة ، أبو حممد الطيب عبد اهلل بن أمحد )ت947هـ/ 1540م(: قالدة 

النحر يف وفيات أعيان الدهر ، ج2 ، ص580 ، حتقيق/ عبد الرمحن حممد جيالن الصغري ، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، 
صنعاء. املقري: النفح ، ج2 ، ص237. 

4. املراكشي: الذيل ، ج1 ، ق1 ، ص84.
5. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص273. املعجم ، ص95.

6. املصدر نفسه ، ج2 ، ص208. الذهيب: القراء الكبار ، ج2 ، ص600.
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جانب القضاء ببلده شاطبة ، وتويف يف زيارٍة جلزيرة شقرة ، فحمل إىل شاطبة ودفن 
فيها إىل جوار أبيه سنة 567هـ/ 1180م1.

الحسبة:
احلسبة يف األصل وظيفٌة دينية تتوىل مهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر2. 
وظهرت خطة االحتساب يف املشرق مث اتنقلت إىل األندلس. وعرفت يف األندلس 
بوالية السوق واحملتسب صاحب السوق ألنه ميارس عمله دائماً يف السوق ، ليشرف 
على األعمال ، ويكتشف عمليات الغش يف البيع والشراء ، ومدى صحة املعاملة 
بني الناس3. واحملتسب هو املنظم احلقيقي للحياة االقتصادية يف املدينة اإلسالمية ، 
جيري اختيار احملتسب بكل دقة ، شريطة أن يكون على علٍم ودين ألهنا مل خترج عن 
كوهنا وظيفًة دينية4 ، ويعمل احملتسب على أن تطابق أفعال الناس يف السوق مبادئ 

الشريعة اإلسالمية.
وغالباً   ، واألوزان  املكاييل  ومعهم  أعوانه  مع  السوق  احملتسب ميشي يف  وكان 
وعلى  للناس5.  املعاملة  ذلك  على  ليقاس  أمامه  ليشرتي  صبياً  احملتسب  يدس  ما 
ذلك يكون احملتسب أخرب الناس بأحوال املدينة وما يطرأ على حالة الناس ومستوى 
معيشتهم ، وتفيد املصادر اليت أطلعنا عليها أن معافرياٌ واحداً توىل وظيفة احملتسب ، 
وهو أبو طارق بن موسى بن طارق املعافري من بين جحاف ، وتوىل وظيفة احملتسب 

يف مدينة بلنسية بعد 520هـ/ 1126م6.

1. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص269.
2. ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم)ت 1328/728م(: احلسبة يف اإلسالم ، ج1 ، ص9. املكتبة الشاملة 

اإللكرتونية. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ،ج1 ، ص414. ابن القيم اجلوزية: الطرق احلكمية ، ج1 ، ص349. 
السامعي: تاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي ، ص86.

3. النباهي: املراقبة العليا ، ص5. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضرة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، ص55.
4. ناقة ، إبراهيم السيد: تاريخ األندلس االقتصادي »األسواق التجارية والصناعية« يف عصر اخلالفة األموية واخلالفة 

املوحدية ، ص274 ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، 2010م.
5. املقري: النفح ، ج1 ، ص206.

6. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص275. املراكشي: الذيل ،ج4 ، ص147.
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المواريث:
تتعلق حبساب  العلم خمتٌص بقوانني  الفرائض1 ، وهذا  املواريث هو: علم  علم 
الفرائض املتعلقِة بقسمة الرتكة ، وهو من فروع علم الشريعة لتعلقه بالفروض ، رغم 
كونه قواعد حسابية ، وهذا جيعله أيضاً من فروع علم العدد2. واملواريث ما أفرتض 
اهلل على عباده بقرينة ، أي الدليل من الكتاب أو السنة ، وصاحب هذه الوظيفة 
يعتمد كثرياً على مقدرته يف احلساب3. ويف األندلس كان خيتار لوظيفة القيم على 
املواريث رجٌل من أفاضل الناس علماً وديناً ، وأن ال يكون فقرياً ، ألنه سيقوم على 

أموال الناس4.
من املعافريني من توىل هذه الوظيفة ومن أولئك حممد بن أيب عامر املعافري الذي 
توىل املواريث قبل توليه احلجابة ، وذلك سنة 358هـ/ 968م5. وطارق بن موسى 
بن طارق املعافري السالف الذكر توىل املواريث إىل جانب احلسبة والصالة يف بلنسية. 

قتل وهو متوجه للصالة سنة 566هـ/1170م6.
السكة: 

السكة هي النظر يف النقود املتعامل هبا بني الناس وحفظها مما قد يطرأ عليها 
من الغش أو النقص إذا كان التعامل هبا عداً ، والتأكد من عالمة السلطان مدموغة 
عليها ، ويتم ذلك بضرب العملة مبطرقٍة حىت يرتسم النقش الذي يبني نوع العملة 
ومدى جودهتا7 ، وأول دراهم ضربت يف دولة املسلمني كانت يف عهد عبد امللك بن 
مروان سنة 74هـ/ 693م8. ويف األندلس وسكَّت النقود يف عهد األمري عبد الرمحن 

1. املعجم الوسيط ، ص1024 ، جممع اللغة العربية ، ط4 ، 2005م ، مكتبة الشروق ، مصر.
2. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ، ج1 ، ص393.

3. الكتاين: الرتاتيب اإلدارية ،ج2 ، ص308.
4. الشقندي ، إمساعيل بن حممد )ت 629هـ/ 1231م(: فضائل أهل األندلس ، ج1 ، ص53 ، حتقيق/ صالح 

الدين املنجد ، ط1 ، 1968م ، دار الكتب اجلديدة.
5. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60.

6. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص275. املراكشي: الذيل ، ج4 ، ص147.
7. ابن خلدون: املقدمة ، ص284.

8. ابن األزرق: بدائع السلك ، ج1 ، ص264- 265.
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األوسط، وكان التعامل قبل ذلك بالدراهم والدنانري املشرقية أو باملقايضة1.
أما يف عصر اخلالفة فقد أقام اخلليفة عبد الرمحن الناصر داراً لضرب السكة يف 
قرطبة لضرب الدنانري ، وتوىل خطة السكة أمحد بن حممد بن حيدر سنة 336هـ/ 
928م2 ، وهي من أعظم اخلطط يف األندلس3 ، و يشرف عليها احلكام ، ويتعاملون 
مع التقصري يف ذلك بكل حزم ، ونقلت دار السكة سنة 336هـ/ 948م ، من قرطبة 

إىل الزهراء4.
ويف عهد احلكم املستنصر توىل اإلشراف على السكة حممد بن أيب عامر املعافري 
عرفت  عملة  ضربت  احلجابة  عامر  أيب  ابن  تويل  وبعد   ، 968م5  358هـ/  سنة 
بـ»الدينار العامري« ونقش عليها لقبه »املنصور«6 ، ومسى املنصور الدينار بالعامري 
، ويف إحدى  االستعمال  الدنانري شائعة  ، وكانت هذه  أيب عامر7  ابن  جبده  تيمناً 
الروايات خرٌب عن بيع إحدى بنات الروم بسوق قرطبة بـ 20 ديناراً عامرية8 ، وهذا 

دليٌل على أن هذه العملة كانت متداولة.
ليس  وهذا   ، والطراز  السكة  على  املنصور كان  اسم  أن  فيذكر  املقري9  أما 
مستبعداً فاملنصور بلغ مرتبة امللوك ، وكان وضع االسم على السكة والطراز من أهم 

ما حرص عليه امللوك لتأكيد سيطرهتم.

1. ناقة: تاريخ األندلس االقتصادي ، ص317- 318.
2. ابن حيان: املقتبس ، ص 160. ناقة: تاريخ األندلس االقتصادي ، ص317- 318.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن حوقل: صورة األرض ، ص108.
4. ناقة: تاريخ األندلس االقتصادي ، ص320.

5. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص60. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص200. ابن حوقل: 
صورة الروض ، ص108. املقري: النفح ، ج1 ، ص199.

6. املقري: النفح ، ج1 ، ص381.
7. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص356.

8. الذهيب: تاريخ اإلسالم)حوادث 381- 400هـ( ، ص292.
9. النفح: ج1 ، ص381.
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الشرطة:
ليقوم  سفيان  أيب  بن  معاوية  أوجدها  األمويني  عهد  يف  الوظيفة  هذه  ظهرت 
ويف   ، القضاء1  لتتبع  الشرطة  مفهوم  وتطور  الصالة.  وقت  حبراسته  العسكر  هؤالء 
األندلس أصبحت الشرطة منفصلة عن القضاء ، لتصبح الشرطة العليا والوسطى ، 
ويتوىل أصاحبها تنفيذ األحكام دون العودة للقاضي2 ، واألرجح أن صاحب الشرطة 
الوسطى كان يبت يف املسائل اليت تتعلق بأحكام صغرية وليس فيما فيه حد ، ألنه 
يف هذه احلالة سيحتاج إىل حكم قاٍض أو مفٍت يف بعض األحيان ، أما صاحب 
الشرطة العليا أو »صاحب املدينة« الذي كان حيكم يف بعض املسائل دون العودة 
إىل األحكام الشرعية ، فقد كان حيكم بالقتل بعض األحيان على من جيب فيه دون 

العودة إىل السلطان3. 
وصاحب الشرطة العليا يعقد كرسياً له بباب السلطان ، ومل تعَط هذه الوظيفة 
إال لكبار رجال الدولة ، أما وظيفة صاحب الشرطة الوسطى فقد مت استحداثها يف 
عهد عبد الرمحن الناصر ، وهو من قسم الشرطة إىل عليا ووسطى وصغرى ، وكان أول 
من توىل الشرطة الوسطى سعيد بن سعيد بن حدير ، وذلك سنة 316هـ/ 928م4 ، 
وقد شغل حممد بن أيب عامر املعافري وظيفة صاحب الشرطة الوسطى سنة 361هـ/ 
971م5 ، أما الشرطة العليا فمن أشهر من توىل هذا املنصب يف األندلس عمرو بن 
عبد اهلل املعافري املعروف بعسكالجة ابن عم املنصور بن أيب عامر ، وعرف بصاحب 
املدينتني لتوليه أمر مدينيت الزهراء والزاهرة ، عرف بالشدة واحلزم6 ، وأرتاح العامة مع 
عسكالجة أكثر مما كانوا عليه أيام احلاجب السابق جعفر ، حني كانت الشرطة العليا 
يف يد ولده حممد ، الذي أساء السرية فكرهته العامة ، مما سهل مهمة املنصور يف 

التخلص منه ، وتولية ابن عمه عسكالجة7. 
1. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضارة العربية يف العصور الوسطى ، ص57.

2. ابن خلدون: املقدمة ، ص208 ، 312. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص171.
3. املقري: النفح ، ج1 ، ص206.
4. ابن حيان: املقتبس ، ص 252.

5. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص237.
6. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص277. ابن عذارى: البيان ، ج2 ، ص66.

7. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص64 ، ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص259.
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ومن املعافريني من توىل أحكام الشرطة وهو أبو القاسم أمحد بن حممد بن يوسف 
احلكم  اخلليفة  استأدبه   ، والفضل  العلو  أهل  من   ، بالقسطلي  املعروف   ، املعافري 
املستنصر لولده هشام بعد عودته من رحالة إىل املشرق لطلب العلم ، مث واله أحكام 

الشرطة ، وتويف سنة 368هـ/ 978م؛ عندما سقط يف احلمام ومات1.
الجيش:

لطاملا ارتبطت قوة الدولة وسيطرهتا على البالد بقوة اجليش ، فهو يد احلاكم 
اليت تنفذ أوامره وحتمي ملكه ، فبدون اجليش ال تستطيع الدولة فرض سيطرهتا وقمع 

املتمردين والعابثني ومحاية الثغور. 
بدأت  فباجليش  مؤسساهتا.  أهم  اجليش  اإلسالمية كان  الدولة  نشأت  ومنذ 
عمليات الفتح يف مجيع االجتاهات ونشر اإلسالم يف البالد املفتوحة.  ومل تكن هناك 
نظام  هناك  يكن  ومل   ، املتطوعني  من  أغلبه  يف  تشكل  ألنه  للجيش  حمددة  ميزانيٌة 
التجنيد اإلجباري ، مث تطور اجليش ليصبح هناك جنوٌد نظاميون يتقاضون مرتباٍت ، 
ويتم جتهيزهم وتدريبهم ليكونوا يف أمت االستعداد حلماية البالد والثغور ، خاصة بعد 

توسع رقعة الدولة اإلسالمية2.
انتشر  فلما   ، غالباً  العريب  العنصر  اإلسالمي كان  اجليش  تكوين  بداية  ويف 
اإلسالم يف البالد املفتوحة أنضم إىل اجليش مسلمون جدد من الفرس والرتك والرببر 
والصقالبة، واملالحظ يف فتح األندلس أن غالبية اجليش من الرببر أما العرب فقد كانوا 

أقلية. 
يف  النصرانية  للممالك  وجماورهتا  اإلسالم  دار  مركز  عن  األندلس  بعد  وحبكم 
الشمال اليت مل تألوا جهداً يف اإلغارة على حدود املسلمني ، فقد كانت قوة اجليش 
سبب قيام دولة املسلمني ، كما أن ضعف اجليش يف العصور املتأخرة كان سبباً يف 

فنائها ، وعاماًل مهماً من عوامل خروجهم من األندلس.

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص49. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص76.
2. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، ص60.
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ومنذ البداية وقع على عاتق اجليش اإلسالمي يف األندلس مهمة احملافظة على 
الثغور ومتابعة اجلهاد يف جنوب فرنسا ، لكن الفتنة يف عصر الوالة وثورة الرببر مث 
الفتنة بني القيسية واليمنية أثرت على فاعلية اجليش لينشغل لقمع الفتنة يف الداخل.

وتزايد عدد الرببر يف اجليش زمن عبد الرمحن الداخل ملا ملسوه من حسن املعاملة 
عنصراً  الربضي  احلكم  أدخل  مث  األندلسي.  اجليش  يف  عنصر  أهم  الرببر  وقد كان 
جديداً يف اجليش حلمايته أبان ثورة الربض عرفوا باحلشم ، وهم من  الصقالبة  وعرفوا 
ال  قوًة  وأصبحوا   ، املستنصر  احلكم  عهد  حىت  بالفتيان  االهتمام  وظل   ، بالفتيان 
يستهان هبا ، لدرجة أن حاول الفتيان فائق وجؤذر االنقالب على هشام وجعل األمر 

لعمه املغرية ، لكن حممد بن أيب عامر أحبط حماولتهم كما تقدم.
وجرى   ، مكانتهم  لتعزيز  عربية  أمساء  ألنفسهم  يتخذون  الفتيان  هؤالء  وكان 
استخدامهم بكثرة يف القصر ، ويف خارج قرطبة أيضاً ، وعرفوا بـ »احلشم« وكانت 
توجد يف كل مدينة فرقة منهم ، وممن توىل منصب »صاحب احلشم« حممد بن أيب 

عامر املعافري ، أيام احلكم املستنصر1. 
وبعد تويل احلاجب املنصور ولكثرة غزواته أهتم باجليش ، وأواله كل عناية ، 
وعمل على جتنيد الرببر واستكثر منهم ، ومن أشهر املغاربة الذين هاجروا إىل األندلس 
زيري بن مناد الصنهاجي الذي تقلد الوزارة ، وطمع فيما بعُد يف والية املغرب2 ، 
وأصبح أكثر اجلند يف جيش املنصور من الرببر3 ، وقد سار ابنه عبد امللك على هنجه4.

يف  والسخاء  املعاملة  حبسن   ، القواد  اصطناع  يف  فذة  سياسة  للمنصور  كان 
النفقة، مما حبب اجلند والقواد فيه ، على عكس احلاجب السابق ، وبدعم أم اخلليفة 
له باملال والنفوذ أستطاع املنصور السيطرة على اجليش ليصل يف عهده إىل أعلى مراتب 
القوة والتنظيم5 ، ويف سنة 388هـ/998م أصدر املنصور أمراً يقضي بإعفاء الناس 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص239.
2. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص81. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص85.

3. الفتح بن خاقان: املطمح ، ص389.
4. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص68.

5. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص268.
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التجنيد ، ليس يف قرطبة فحسب ولكن يف عموم األندلس ، فلم يعد حباجة  من 
للمتطوعني واكتفى جبنده النظاميني ، وترك للعامة حرية مزاولة أعماهلم أو االلتحاق 

بصفوف اجليش ، مما أنعش االقتصاد األندلسي ، وتفرغ الناس لعملهم1. 
وعلى العكس مما تقدم يرى الطرطوشي2 أن األسلوب الذي كان مبوجبه اجليش 
النظامي يتقاضى مستحقاته من جباية أصحاب األرض أدى ذلك إىل تسلط اجلباة 
على الناس مما سبب الكثري من املشاكل فتدهور اإلنتاج الزراعي3. وقد كانت النفقات 
على اجليش مرتفعة باإلضافة إىل جتهيز الصوائف والشوايت ، لتصل يف الصائفة الواحدة 
50 ألف دينار. وقد كانت مستحقات اجلند تزيد أو تقل حسب وضع الدولة ، ويف 

أحيان تصرف هلم زيادات ومكافئات ، حسب أعماهلم واجنازاهتم يف املعارك4.
ومن أعمال املنصور القضاء على العصبية القبلية يف فرق اجليش ، ألن كل فرقة 
كانت متثل قبيلة معينة ، فجعل املنصور على كل فرقة قائداً وجعل فرقته أخالطاً من 
عدة قبائل ، فانتهت العصبية يف األندلس5 ، وكان اجلند يتقاضون رواتبهم من الدولة 
لكن والءهم للمنصور6 ، وقد أشاد املؤرخ مننديث بيدال بعبقرية املنصور اليت قضت 
على روح العصبية ، وعطفه على النصارى وأشاد بقدرته على إهناء فتنة املستعربة يف 
عهده7 ، ومل يكن املنصور مييز يف املعاملة بني اجلندي املسلم وغريه ، وكان يوم األحد 
يوم راحٍة للجميع ، على اختالف دياناهتم8 ، وإذا ختاصم املسلم والنصراين فإنه حيكم 

بالعدل بينهم9.

1. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص68. الطييب: تاريخ املغرب واألندلس ، ج2 ، 51.
2. سراج امللوك ، ج2 ، ص370.

3. ذو النون طه: دراسات يف التاريخ األندلسي ، ص91 ، ط1 ، 2004م ، دار املدار اإلسالمي ، بريوت.
4. ابن اخلطيب: أعمال األعالم ، ص98.

5. املقري: النفح ، ج1 ، ص279.                                                  
6. دوزي: مسامي اسبانيا ، ج2 ، ص98.

7. الصنوي: اليمنيون يف األندلس ، ص231.
8. املقري: النفح ، ج1 ، ص401.

9. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص98.
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لتسهيل  األهنار  على ضفاف  القناطر  بناء  اجليش  لدعم  املنصور  أعمال  ومن 
عبوره ونقل عتاده1 ، وقد اهتم ببناء األسطول يف وضع قصر أيب دانس الذي رافق 
محلة شنت ياقب2 ، كما اهتم املنصور بصناعة األسلحة ، لضمان تفوق جيشه من 
حيث اجلاهزيه ، فكانت تصنع سنوياً 12ألف ترس فقط ملدينيت الزهراء والزاهرة3 ، 
ناهيك عن مستلزمات جيش احلضرة والثغر ، وكان يزرع ألف مد من علف الدواب 

واخليل اخلاصة باملنصور وحاشيته4.
وكان يف جيش املنصور فرقٌة من الفعلة يقومون بأعمال البناء أو اهلدم حسب 
احلاجة ، وشق الطرق يف املمرات اجلبلية الوعرة كما حصل يف غزوة شنت ياقب5 ، 
وعمل املنصور على إنشاء فرقة من اجلند ، اشرتاهم أطفااًل صغاراً ومتت تربيتهم يف 
القصر ، واشتغلوا باخلدمة ، وترفعوا يف املناصب وكان هلم دوٌر سياسي مهم تطرقنا له 
يف الفصل الرابع. وقد كانوا أشبه بالفتيان الصقالبه يف بالط احلكم ، إال أهنم كانوا 
أكثر فاعلية يف اخلدمة ، وكانوا شديدي الوالء لبين عامر ، وساروا على هنج املنصور يف 
الطاعة لبين أمية ، وكأهنم تالميذ يف مدرسة املنصور ، وكان عددهم ملا مات املنصور 

10500 فىًت ، وعمل هؤالء الفتيان يف خدمة أوالده وأحفاده من بعده.
ومتيز املنصور وابنه عبد امللك برعاية اجليش واالهتمام به ، وحسن معاملة اجلند، 
فلما انتهت دولة بين عامر عمل ابن عبد اجلبار على طرد الرببر من اخلدمة مما أدى 
إىل فتنًة عظيمة أودت بدولة بين أمية ، أما عبد العزيز بن أيب عامر أمري بلنسية ، فقد 
كان اهتمامه بأهله. فهو مل يول اجلند أي اهتمام يذكر مما كرههم فيه فضعف اجليش، 

وتكرر ذلك مع ولده عبد امللك وكانت النتيجة فادحة أثناء املعركة مع القشتاليني.
حني خرج عبد امللك بعسكره من املدينة بكامل زينتهم وكأنه العيد سنة 457هـ/ 
1065م مما أدى إىل هزميتهم. وعلى العكس من ذلك ما قام به أخوه حممد بن عبد 

1. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص288.
2. املصدر نفسه ، ج2 ، ص279.
3. املقري: النفح ، ج2 ، ص119.
4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص117.

5. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص295. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص141.
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العزيز بن أيب عامر الذي بالغ يف إكرام اجلند والعناية هبم ، وجدد أسوار املدينة مما 
أدى إىل استتباب حكمه ومنعة جنده.

وعموماً ضعف اجليش اإلسالمي يف عصر ملوك الطوائف وتناحر امللوك على 
دولة  أراضي  واقتطاع  بغزوهم  النصارى  أغرى  البذخ  وانتهاجهم حياة  باحلكم  الفوز 

اإلسالم مدينًة بعد مدينة.        
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 علم القرآءات	 
 علم التفسير	 
 علم الحديث	 
علم الفقه	 

إسهامات المعافريين في مجال 
العلوم الشرعية
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 ميز اهلل اإلٌنسان عن احليوان بالعقل والقدرة على التفكري وفهم ما جيري من 
حوله1 ، األمر الذي مكنه من أن يكون خليفًة يف األرض ، ويسيطر على مقدراهتا، 
على  منذ وجوده  يتعلم  يزال  يتعلم وال  واإلنسان   ، والتعلم  باملعرفة  ذلك  وأكتسب 

األرض.
املسلمني ، ومل  العلم ، وجعله فريضًة على  وديننا اإلسالمي حثنا على طلب 
يفرق اإلسالم بني املرأة والرجل يف مدى األمهية ، وإمنا جعل فرض العلم على اجلنسني 
مبيناً أمهية تعليم املرأة ، ويكفينا فخراً أن أول كلمٍة نزلت على سيدنا حممد صلى اهلل 
عليه وسلم يف القرآن الكرمي أمٌر واضح بقوله تعاىل }اقـَْرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلَق{2 ، 
ومنذ فجر اإلسالم أهتم املسلمون بطلب العلم ، وخاصًة العلوم الدينية ، مث امتدت 

اهتماماهتم لتشمل كل أنواع املعرفة.
لذلك   ، العلم  بطلب  اليهتمون  بالدهم  املسلمني  دخول  قبل  اإلسبان  وكان 
كانت الغالبية العظمى منهم من غري املتعلمني ، وكانوا يفتخرون بأهنم ال يقرؤون ، 
وأكثر املتعلمني هم رجال الدين اجلاهلني بأمهية العلوم ، يكشطون الكتب القدمية 

ليتوفر هلم الورق لنسخ كتب العبادة3.
الشرعية  العلوم  على  منصباً  اهتمامهم  األندلس كان  املسلمني  دخول  وبعد 
واللغوية4 ، فاملسلمني يف أرٍض غريبة عنهم ، وإذا عملوا على نشر الدين اإلسالمي 
فال بد من العمل على تعليم اللغة العربية لغة القرآن ، وتعليم أصول الدين والشريعِة 
اإلسالمية ، ومع مرور الزمن تعددت أنواع العلوم واملعارف اليت أقبل عليها األندلسيون، 
ويف معظم األحيان دون غاية مادية ، وقد يرتك العامل عمله ليتفرغ لطلب العلم ، ملا 

له من أمهية عندهم5.
  

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص518.
2. سورة العلق ، آية 1.

3. احلجي: التاريخ األندلسي ، ص20.
4. ابن صاعد: طبقات األمم ، ص155.

5. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.
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ومن البداية كان العلم يف األندلس يعتمد على املشرق ، لتقدم املسلمني هناك، 
إىل  األندلسيني  رحالت  لذلك كثرت   ، املقدسات1  وبلد  والدين  العلم  منبع  وهو 
املشرق لنقل العلم والكتب ، والسماع من شيوخ العلم يف مكة واملدينة وفارس والعراق 

والشام ومصر وبالد املغرب واليمن.
ونتيجًة   ، اإلسالمي  العامل  أقطار  من  غريها  عن  خمتلفة  األندلسية  البيئة  لكن 
لالختالط بني فئات اجملتمع األندلسي وتكونت فئة من السكان هم مسلمون من 
الشرق والغرب ، ومتيز  فيها  أمتزج  نتج عن ذلك حضارٌة إسالمية  أصل أسباين2 ، 
علماء األندلس بفكٍر حر. والفقهاء والقضاة على السواء عرفوا باجلسارة وحرية الرأي. 
وكانت الدولة اإلسالمية تدعم هذه احلرية3 ، وكان طلب العلم يف املساجد ، إذ مل 

تكن هناك مدارس متخصصة ، وأحياناً تدار احللقة يف بيت العامل أو الفقيه4.
وكان املؤدب واملعلم يتقاضى أجراً يف األندلس ، وهي مسألٌة جرى عليها خالف 
يف الشرق5 ، إال أن األندلسيني كانوا عادلني فاملعلم حىت يكون متفرغاً لتعليم تالميذه 
وتنمية قدراته ال بد أن يتوفر له دخٌل مادي حىت ينفق على نفسه وأهله ، وطبيعٌي أن 

يأخذ أجراً عن العمل الوحيد الذي يتقنه.
وعمل بعض العلماء يف التجارة إىل جانب طلب العلم خصوصاً يف أسفارهم 
إىل املشرق6 ، فينقلون البضائع معهم شرقاً وغربا ، يسمعون من شيوخ العلم يف كل 
بلٍد ينزلون فيه ، وحيصلون على الكتب ، فتكون الفائدة يف طلب العلم والعمل يف 
وقت واحد. وكان طلب العلم يف األندلس فضيلٌة عظيمة ، وال يتميز فيهم الرجل 
مهما بلغت مكانته إال من كان عاملاً له ختصص ، وإال أصبح عالًة على الناس فارغاً 

ليس له قيمة7.

1. عباس:إحسان: تاريخ األدب األندلسي ، ص40 ، ط3 ، 1973م ، دار الثقافة ، بريوت.
2. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص79.

3. كانتور: التاريخ الوسيط ، ج2 ، ص483.
4. املقري: النفح ، ج1 ، ص208. إحسان: األدب األندلسي ، ص38.

5. السامعي: التاريخ االقتصادي ، ص102- 103.
6. املصدر نفسه ، ص79.

7. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.
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ازدهرت  فقد  النواحي ،  األندلس من مجيع  أمية من أزهى عصور  وعصر بين 
احلركة العلمية يف هذا البلد يف عصر اإلمارة واخلالفة ، ومل يبلغ خليفٌة مبلغ احَلَكم يف 
اقتناء الكتب ، إذ كان يبعث إىل األقطار ليحصل على الكتب مهما بلغت قيمتها 
مثل كتاب األغاين أليب فرج األصفهاين1 ، الذي بلغت قيمته ألف ديناٍر ذهبًا2 ، 
الكتب من املشرق ، يف رحالهتم  العلماء أن جيلبوا معهم  وكذلك كان يطلب من 
العلم ، مثل متام بن عبد اهلل بن متام بن غالب املعافري املتوىف سنة  للحج وطلب 
377هـ/ 987م ، الذي أحضر الكثري من الكتب إىل األندلس بطلب احلكم ، وكان 

ينفق األموال الطائلة على العلماء لريغبهم يف طلب العلم3.
ويف عهد املنصور حممد بن أيب عامر املعافري استمرت احلركة العلمية على الرغم 
مما قيل عن مالحقة املنصور للمشتغلني بالفلسفة4 ، إال أنه عرف عنه حب العلم 
وإكرام الشعراء واألدباء ، وكان يقرهبم يف جملسه ويغدق عليهم األموال ، أما ابنه عبد 
امللك فلم حيب جمالستهم ، وإمنا أكرمهم ومل يقطع عنهم العطايا إكراماً وحمبًة لذكرى 

أبيه املنصور5.
واملالحظ أنه بعد قرنني من الزمن من دخول املسلمني األندلس بدأت تظهر 
كتٌب بأقالٍم أندلسية ، ومل تعد عالة على كتب العلماء يف املشرق6. واستمرت احلركة 
العلمية بعد سقوط الدولة األموية ، رغم ما تعرضت له البالد من حمنٍة وانقسام زمن 
ملوك الطوائف يف القرن اخلامس ، وظهر علماٌء يف هذا القرن أصبحوا يف ما بعد 
أعالماً لألندلس ، ودلياًل ملا وصلت إليه احلركة العلمية يف األندلس من تقدم علمي، 
منهم ابن حزم ، وابن عبد الرب ، وابن العريب ، ومل تندثر احلركة العلمية يف األندلس إال 

بدخول النصارى وسقوط املدن اإلسالمية يف أيديهم7.

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص365.
2. ابن عذارى: املعجب ، ص61.

3. ابن األبار: احللة ، ج1 ، ص200. الذهيب: تاريخ اإلسالم ،)حوادث 381- 400هـ( ، ص292.
4. املقري: النفح ، ج1 ، ص365.

5. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص79.
6. إحسان: األدب األندلسي ،. ص78.

7. الذهيب: األمصار ذوات اآلثار ، ص50. ابن خلدون ، املقدمة ، ص521. 
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أهنا تأخرت عن  ، حىت  ودخلت األندلس يف مرحلة احنطاٍط علمياً وحضارياً 
الواضح منذ  بقية أوروبا ، وجرى حتميل املسلمني مغبة ذلك ، رغم دور املسلمني 
دخوهلم البالد ، حىت أن املستشرق تراند1 قال: »أنه لوال اإلسالم لسلكت اسبانيا 
الطريق الذي اختارته فرنسا وأملانيا وايطاليا واجنلرتا«. وهذا الرأي فيه إجحاف كبري، 
لقد وصلت األندلس يف ظل احلكم اإلسالمي إىل درجٍة متقدمة علمياً وحضارياً، 
 ، والتخلف  اجلهل  يف  غارقًة  أوروبا  وقٍت كانت  يف  واحلضارة  للعلم  منارًة  وكانت 
واستبداد رجال الكنيسة ، ومل تتدهور األندلس إال بعودة النصارى ، وارتكاهبم اجلرائم 
حبق األندلسيني مسلمني ونصارى ويهود على السواء ، وحماولة طمس معامل احلضارة 
اإلسالمية ، وحماكم التفتيش اليت كانت ترسل العلماء وكل رجٍل خيالف الكنيسة إىل 
احملرقة بتهمة اهلرطقة ، وسرعان ما أدرك األسبان ذلك ، فبطرد املسلمني وقتلهم يف 
األندلس ، خسروا قروناً من التقدم العلمي واحلضاري ، ووصف ستانلي2 ذلك بقوله 
»أن األسبان قتلوا الدجاجة اليت كانت تبيض ذهبًا« ، ألن البلد بعد خروج املسلمني 
الكشوف  ينقذها منه إال عائدات حركة  دخلت يف تدهور حضاري واقتصادي مل 

اجلغرافية ، واحتالل األراضي اجلديدة يف األمريكتني.
ومتثل دور املعافريني يف احلياة العلمية بإسهاماهتم يف جمال العلوم الشرعية واللغوية 

واألدبية واخلط العريب والتاريخ.
 العلوم الشرعية:

العلوم  على  االهتمام  ينصب  علمية  حركة  بداية كل  يف  للمسلمني  بالنسبة 
الشرعية، خاصة بعد فتح بلٍد جديد كان ال بد من وضع قاعدة علمية صلبه ، ألن 
هؤالء العلماء سيعملون على نشر الدين وهذا هو األهم ، ولطاملا ارتبطت النهضة 
اإلسالمي  الدين  ألن   ، الدينية  العلوم  يف  بنهضٍة  اإلسالمية  اجملتمعات  يف  العلمية 
حث على طلب العلم ، وبذلك كلما زاد االهتمام بالعلوم الدينية والشرعية ، أصبح 
للعلماء قاعدٌة واسعة ، متكنهم من طلب العلم يف خمتلف اجملاالت فيما بعد ، وكان 

1. سري توماس آرنولد ، وآخرون: تراث اإلسالم ، ص16- 17- 18.
2. قصة العرب يف اسبانيا ، ص222- 223.
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شائعاً بني علماء املسلمني يف كل مكان اإلملام بعلوٍم خمتلفة ، وبالنسبِة للمعافريني 
فإن اسهماهتم يف جمال العلوم الدينيِة والشرعية متثلت يف جمال علم القرآءات والتفسري 

واحلديث والفقه.
1. القرآءات:

خيتص هذا العلم بقراءة القرآن الكرمي ، وكيفية النطق ، وترجيح بعض الوجوه 
احملتملة على بعض ، ومعرفة الناسخ واملنسوخ ليعلم احملكم من غريه ، ويؤخذ بطريقة 

السمع1.
ومل يزل هذا العلم يتداول مشافهًة حىت مت تدوينه مثل باقي العلوم ، وأول من 
أدخله إىل األندلس بعد تدوينه حممد بن مفرج بن حممد املعافري وأصبح ِعلماً قائماً 
مقتفياً  بالغاً  اهتماماً  العلم  هذا  فأوىل   ، بدانية  العامري  جماهد  ، حىت حكم  بذاته 
وأصبحت   ، القرآن  بعلوم  مولعاً  وكان   ، وأهله  العلم  حب  يف  املنصور  سيده  أثر 
بلده سوقاً للقراء ، وظهر فيها عدٌد من املقرئني ، أمثال أبو عمر الداين املتوىف سنة 

444هـ/1052م2.
ومن املعافريني املشتغلني بعلم القرآءات أيب عبد اهلل حممد بن خريون املعافري ، 
من شيوخه عبد اهلل بن مالك بن سيف وإمساعيل بن عبد هلل النحاس وحممد األمناطي، 
رحل إىل القريوان وكان يعقد حلقاته يف املسجد الذي نسب إليه يف منطقة الزيادية، 
ومن أهم تالميذه ابناه حممد وعلي اللذين ختصصا يف علم القرآءات ، وتويف يف مدينة 
سوسة باملغرب وتاريخ وفاته غري معروف ، لكنه كان يف سوسة سنة 306هـ/ 918م3. 
وأبو عمرو حاجز بن حسن بن خلف املعافري من اجلزيرة اخلضراء درس علم 
القرآءات ببلده ، وذلك كان على يد أىب العباس بن رزقون ، مث توىل الصالة واخلطبة 
جبامعها4. وأبو عبد اهلل حممد بن مفرج بن عبد اهلل بن مفرج املعافري من أهل قرطبة 

1. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ، ج2 ، ص93.
2. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج9 ، ص352. ابن خلدون: املقدمة ، ص527.

3. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص288.
4. املصدر نفسه ، ج1 ، ص235.



179

كان يعرف بالغين ، من شيوخه ابن أصبغ ، وله رحلٌة إىل املشرق ومسع مبكة من بن 
األعرايب ، ومبصر عن عبد امللك بن حممد بن حبر بن شاذان اجلالد ، وأيب جعفر أمحد 
بن حممد النحاس ، الذي روى عنه إعراب القرآن ، واملعاين والناسخ واملنسوخ ، وهو 

أول من أدخلها إىل األندلس ، تويف يف 6 رمضان 371هـ/ 981م1.
ومن أشهر املعافريني يف علم القرآءات أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن 
عيسى بن لب بن حيىي املعافري ، وهو من أهل طلمنكة Talamanca، ولد سنة 
أيب  يد  باألندلس على  وتعلم  »الطلمنكي«  بلده  باسم  ، وعرف  340هـ/ 951م 
عيسى الليثي ، وأمحد بن عون اهلل ، مث ذهب يف رحلٍة للحج ، التقى فيها بعلماٍء 
يف البلدان اليت مر عليها مثل أيب بكر املهندس الذي التقاه مبصر ، وبعد عودته إىل 
األندلس أصبح الطلمنكي اخلبري األول يف األندلس بعلوم القرآن وقراءاته ، وله العديد 
من املؤلفات يف جمال علم القرآءات مثل »الروضة يف القرآءات« و »الدليل إىل معرفة 
اجلليل« و »البيان يف إعراب القرآن« ، وكان حيارب أهل البدع واألهواء ، وله رسالٌة 
يف أصول الديانات ، ومن أشهر تالميذه ابناه حممد وعبد اهلل اللذين أخذا عنه علم 
القرآءات ، وابن حزم ، وابن عبد الرب ، ويف آخر أيامه عاد إىل بلده طلمنكة وتويف 

هبا يف ذي احلجة 429هـ/ 1037م ، وعمره 90 سنة2.
وابنه حممد أيب بكر املولود سنة 367هـ/ 977م ، درس علم القرآءات مثل أبيه، 
وكانت وفاته قريبة من وفاة أبيه يف سنة 430هـ/ 1038م3 ، وأخوه عبد اهلل وكنيته 
أيضاً أبو بكر ، من املشتغلني بعلم القرآءات وأخذ عن أبيه ، ومن تالميذه احلسن بن 

علي بن عبد اهلل اإللبريي املقرئ4.

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص81.
2. للمزيد أنظر: ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص13. الذهيب: العرب ، ج3 ، ص168. الذهيب: معرفة القراء الكبار ، 

ج1 ، 385. الصفدي: الوايف ، ج8 ، ص32-33. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص39. السيوطي: طبقات احلفاظ 
، ص423 ، حتقيق/ علي حممد عمر ، ط1 ، 1973م ، مكتبة وهبة ، مصر.
3. ابن األبار: التكملة ،ج1 ، ص311. املراكشي: الذيل ، ج6 ، ص48.

4. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص270.
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وأيضاً من املعافريني املشتغلني بعلم القرآءات أبو بكر عثمان بن حممد املعافري 
بـ»ابن احلوت« من أهم شيوخه أبو  املولود بطليطلة سنة 387هـ/997م ، وعرف 
عبد اهلل الفخار ، وابن ذنيني ، وهو من املهتمني بعلم القرآءات تويف يف ذي القعدة 

سنة 449هـ/ 1057م1. 
ومن تالميذ الطلمنكي عبد اهلل بن سليمان املعافري املعروف بـ»ابن املؤذن« ، 
كان العلم شغله الشاغل فلم يتزوج ومل يكن خيرج من بيته إال لصالة اجلمعة أو إىل 

البادية ، تويف سنة 460هـ/ 1067م2. 
وأبو حممد عبداهلل حممد بن حممد بن بشري املعافري القرطيب قرأ القرآن على يد 
أيب حممد مكي ، وتبناه أبو الوليد هشام بن عبد الرمحن املعروف بابن الصابوين ، تويف 

يف 19 رمضان 481هـ/ 6 ديسمرب 1088م3.
وسليمان بن حيىي بن سعيد املعافري القرطيب تعلم بشرق األندلس على يد أيب 
داود سليمان بن جناح ، وهو من أعطاه كنيته أبو داود الصغري ، اليت عرف هبا فيما 
املعروف  البياز ، وأبوعبد اهلل مفرج  الدوش وابن  أبو احلس بن  بعد ، ومن معلميه 
وقد تصدر سليمان   ، األندلس  قراء  أشهر  اخلضراء وهو من  باجلزيرة  لقيه  بالربوبلة 
لإلقراء مبسجد العطارين بقرطبة ، وكان معلماً للعربية. من تالميذه أيب األصبغ عبد 
العزيز بن خلف املعافري مسع منه سنة 494هـ/1100م4 ، وتويف سليمان أبو داود 

الصغري سنة 540هـ/ 1145م5. 
بثغور  املعافري من أهل شربت  وأبو حممد أيوب بن أيب بكر بن عبد األعلى 
القرآءات عن أيب احلس بن هذيل ، وتصدر  األندلس سكن شاطبة ، وأخذ علم 
لقرآءة القرآن بشاطبة ، وتويف هبا وتاريخ وفاته غري معروف6 ، لكن أخاه عبد اهلل وهو 

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج7 ، ص407.
2. ابن بشكوال: الصلة ،ج5 ، 279. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث441- 460هـ( ، ص484.

3. ابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص555.
4. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص89.

5. املصدر نفسه ، ج4 ، ص93- 94.الذهيب: معرفة القراء الكبار ، ج1 ، ص508.
6. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص167.
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من املشتغلني بعلم القرآءات أيضاً واملعروف بالشباريت ، وتعلم على يد ابن هذيل تويف 
بعده سنة 560 أو 561هـ/ 1164أو 1165م1. 

2. التفسير: 
التفسري هو ما يندرج حتته معرفة  القرآن حبٌر ال تنضب عجائبه ، وعلم  علوم 
املكي واملدين واحلضري والسفري والنهاري والليلي ومعرفة أول ما نزل ، وسبب النزول، 
وما تكرر نزوله ، والصحابة الذين حفظوه ودونوه ، ومجع السور وترتيبها ، وآياهتا 
وحروفها2 ، وكان علم التفسري جزءاً من علم احلديث ، مث أستقل عنه ، ليصبح حبد 
ذاته علماً مستقاًل ظهرت حتته علوم خمتلفة ، بعد أن تشوش بسبب النقل ، فظهر علم 
القرآءات املختص بكيفية قراءة القرآن ، وعلم التفسري الذي عين باملعاين واأللفاظ 

وأسباب النزول3.
ومن املعافريني املهتمني بعلم التفسري أبو غالب متام بن عبد اهلل بن متام املعافري، 
من أهل طليطلة املولود سنة 305هـ/ 917م ، درس تفسري القرآن على يد ابن فراس 

املقرئ ، وأبو عبد اهلل حممد بن مسرور العسال ، وتويف سنة 377هـ/ 987م4.
وعثمان بن أمحد بن حممد بن يوسف املعافري أبو عمر من أهل قرطبة سكن 
أشبيلية ، وهو املعروف بالقشطيايل ، قرأ تفسري ابن نافع ، ومسع القاضي أبا بكر بن 

السليم ، وتويف سنة 431هـ/1039م  وعمره 80 سنة5.
 ، اهلل  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  عمر  أبو  الطلمنكي  بالتفسري  املشتغلني  ومن 
صاحب كتاب »تفسري القرآن« و»الدليل إىل معرفة اجلليل« يف مائة جزء ، وتويف يف 

بلده طلمنكة سنة 429هـ/ 1037م6.

1. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص265.
2. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ،ج2 ، ص380.

3. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، 167.
4. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص98. القاضي عياض: املدارك ، ج3 ، ص578.

5. ابن بشكوال: الصلة ، ج7 ، ص404.
6. الذهيب: العرب ، ج3 ، ص168. معرفة القراء الكبار ، ج1 ، ص385. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص39. 

الداودي: طبقات املفسرين ، ج1 ، ص107.
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ومن املفسرين أيضاً القاضي أيب بكر ابن العريب املعافري )ت 543هـ/ 1148م( 
، حتدثنا عنه يف دوره يف اجملال اإلداري يف الفصل اخلامس ، له كتٌب يف جمال التفسري 
ل الكتاب والسنة«1. منها »قانون التأويل« و»الناسخ واملنسوخ يف القرآن« و»مشكّْ

 3. علم الحديث:
غرائب  وعلم   ، ورود  وأسباب  من شرح   النبوي  باحلديث  أتصل  ما  هو كل 
للغات احلديث ، ودفع مطاعن احلديث ، وأحوال الرواة ، وكان علم احلديث كثري 
التداول فكل العلماء تقريباً ويف خمتلف التخصصات يستهلون مسريهتم العلمية بدراسة 
احلديث مث يتحولون إىل علوم أخرى ، والبعض يصبح صاحب اختصاص يف جمال 
احلديث. فدائماً ما كانت علوم الدين هي األساس يف بناء العامل نفسه ، وهذا ما 
جعل العلماء املسلمني على درجٍة من الرقي وحسن الفهم ، ومسو النفس ، ألن العلم 
هبذه الطريقة يبىن على قاعدٍة سليمة ، وتشريعاٍت ربانية ، ويبدو الفرق واضحاً بني 
العلماء ، عندما تواجههم بعض املسائل العقلية اليت حتتاج للتفسري ، فالعامل الذي 
حظي بقاعدٍة واسعة يف العلوم الدينية والشرعية جيد اإلجابة لكل سؤال يواجهه ، أما 
غريه فيدور يف حلقة مفرغة حماواًل إجياد حلوٍل عقلية متجاهاًل قدرات البشر احملدودة.

والرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم من خالل احلديث الشريف أمدنا بكٍم 
هائل من العلوم واملعرفة ، وكل ما حنتاج إليه هو استقراء تلك النصوص ، وفهمها، 
النبوي ،  أو يف احلديث  القرآن  يواجهنا يف  ما جند اإلجابة على كل سؤاٍل  ودائماً 
وأهل احلجاز هم أكثر الناس روايًة للحديث ، حبكم أهنم أهل دار اهلجرة ، ومأوى 

الصحابة، ونقل  عنهم أهل األندلس كثرياً ، خاصًة يف رحالت احلج. 
أوائل  ومن   ، الشرعية  العلوم  باقي  مثل  احلديث  بعلم  األندلس  أهل  وأهتم 
املعافريني الذين اشتغلوا برواية احلديث أبو عبد الرمحن احلبلي الذي أرسله عمر بن 
عبد العزيز لتعليم الرببر ، مث انتقل إىل األندلس زمن الفتح مع موسى بن نصري ، توىل 
مع حنش الصنعاين تأسيس جامع قرطبة ، وساهم يف توزيع غنائم الفتح ، وهو أحد 
الدعاة املهمني الذين دخلوا األندلس زمن الفتح ، وأسهموا يف نشر اإلسالم ، وتعليم 

احلديث ، تويف بعد املائة2.

1. الداودي: طبقات املفسرين ، ج1 ، ص180. باخمرمة: قالدة النحر ، ج2 ، ص580. املقري: النفح ، ج2 ، ص237.
2. جمهول: الرسالة الشريفية ، ص195. الرقيق القريواين: تاريخ إفريقية واملغرب ، ص22. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص176.
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ابن  وقال   ، خازم  بن  أمحد  الفتح  زمن  األندلس  إىل  الداخلني  احملدثني  ومن 
الفرضي1 حازم وليس خازم ، من أهم شيوخه حممد بن املنكدر ، وصفوان بن السليم، 

وابو عبد الرمحن احلبلي ، وحدث عنه ابن هليعة2.
والقاسم بن عبد اهلل املعافري وهو من تالميذ أيب عبد الرمحن احلبلي ، وأخذ عنه 
ابن هليعة3. والقاضي عمرو بن شراحيل بن حممد املعافري ، الوافد من مصر يف طالعة 
بلج بن بشر القشريي ، وهو من تالميذ احلبلي ، وتوىل عمرو بن شراحيل القضاء 

أيام عبد الرمحن بن معاوية.
ومن احملدثني طالوت بن عبد الرمحن املعافري ، من تالميذ مالك بن أنس التقى 
به يف احلجاز ومسع منه ، ونقل علمه إىل األندلس. له قصة مشهورة مع احلكم الربضي 

يف ثورة الربض ، تويف زمن احلكم الربضي ألنه حضر جنازته4.
وحممد بن عيسى بن جنيح املعافري أبو عبد اهلل ويعرف باألعشى القرطيب رحل 
سنة 179هـ/ 795م إىل املشرق يف نفس السنة اليت مات فيها مالك بن أنس ، ومسع 
هناك من سفيان بن عيينه ، ووكيع بن اجلراح ، وحيىي بن سعيد القطان ، وعبد اهلل 
بن وهب ، وعثمان بن عيسى بن كنانة ، وأشتهر ابن جنيح أن علمه عراقي لكثرة ما 
مسع من علماء العراق ، ومن تالميذه حممد بن وضاح ، وأصبغ بن خليل ، وحممد بن 

عبد الواحد ، تويف سنة 221هـ/ 835م5. 
وسليمان بن سليمان املعافري من أهل مالقة من أشهر شيوخه حممد بن فطيس 
اإللبريي توىل القضاء أيام األمري حممد بن عبد الرمحن بأمٍر من األمري حممد ملا ُعرف 

عنه من العلم والفضل6.

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ،ج1 ، ص23.
2. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص23. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج4 ، ص120. الضيب: امللتمس ، 174. 

3. احلسيين: اإلكمال ، ص657.
4. ابن القوطية: أفتتاح األندلس ، ص105. القاضي عياض: املدارك ، ج1 ، ص505. املراكشي: املعجب ، ص45.

5. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص5. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص74. الضيب: امللتمس ، 
ص109. املقري: النفح ، ج2 ، ص271.

6. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص187.
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واحملدث أمحد بن حيىي بن سليمان بن عاصم املعافري من أهل قرطبة تعلم على 
يد أيب زكريا حيىي بن إبراهيم بن مزين )ت259هـ/872م( ، مث أصبح هو معلًم وله 

حلقته ، ومن تالميذه أبو عبد اهلل عيسى بن حممد بن حبيب1.
مدينة  قاضي  جانب كونه  إىل  حمدثاً  املعافري كان  تليد  بن  حممد  والقاضي 
سرقسطة2 ، وكانت هذه ميزة العلماء املسلمني يف ذلك العصر ، أهنم حافظوا على 
مسريهتم رغم انشغاهلم بأعماٍل أخرى تدر عليهم املال أكثر من العلم ، لكنهم غالباً 

ما كانوا يستعفون من وظائف الدولة للتفرغ لطلب العلم. 
وحممد بن عامر بن خيامر املعافري  كان حمدثاً ، من أقارب القاضي عثمان بن 
خيامر الشعباين املعافري ، ووفاته على األرجح 299هـ/ 911م أو300هـ/912م3. 

وأبو عمر يوسف بن عابس املعافري من أهل سرقسطة ، رحل إىل الشرق لطلب 
العلم  ومسع من الشيخ حيىي بن عمر تويف سنة 300هـ/912م4.

وأبو عبد الرمحن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن سالم بن جعفر املعافري من 
أهل شاطبة وجده جعفر الداخل إىل األندلس زمن الفتح من احملدثني و تاريخ وفاته 
غري معروف ولكنه عاصر أبا احلسن طاهر بن فوز املعافري وتتلمذ على يديه ، وذلك 
يف القرن الرابع على األرجح5. أيضاً حممد بن عمر بن خيامر املعافري وهو حمدٌث ال 

نعلم عنه سوى أنه مات سنة 303هـ/ 915م6. 
أن امسه  الفرضي7  ابن  أبو عمر يذكر  املعافري  ويوسف بن مروان بن عيشون 
يوسف بن مؤذن ولعله خطأ يف النسخ ، ومن شيوخه ابن وضاح ، وقاسم بن حممد، 
وأبو زيد اجلزري ، رحل إىل املشرق ومسع من حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم ومن 

1. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص12.
2. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص45. الضيب: امللتمس ، ص65.

3. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص23.
4. املصدر نفسه ، ج2 ، ص203.

5. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص234.
6. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج2 ، ص75. الضيب: امللتمس ، ص111.

7. علماء األندلس ، ج2 ، ص203.
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إبراهيم بن مروان وعلي بن عبد العزيز ، وابن أيب ميسرة ، وحممد بن إمساعيل الصائغ 
، ويف املغرب مسع من حيىي بن عمر وحممد بن حيىي بن سالم ، تويف سنة 309هـ/ 

921م ، وعمره 85 سنة1. 
وعمر بن يوسف بن مساور املعافري املكىن أبو بكر من أهل قرطبة ، من شيوخه 
ابن وضاح ، ورحل إىل املشرق لطلب العلم ومسع من عمران بن موسى بن محيد ، 
ومن تالميذه ، أمحد بن بشر ، وابن عبد الرب ، وعبد اهلل بن حممد بن عثمان ، تويف 

يف سنة 318هـ/ 930م2.
وأيضاً إبراهيم بن عبيد اهلل املعافري أبو إسحاق من أهل اشبيلية من شيوخه أمحد 
بن بشر األعبس ، ورحل إىل البادية يف غرب مدينة اشبيلية تويف هبا سنة 362هـ/ 

972م3.
وعبد اهلل بن يوسف بن عيشون املعافري الوشقي وهو ابن احملدث يوسف بن 

مروان بن عيشون ، وقد عاصر ابن يونس4 ، وتاريخ وفاته غري معروف. 
سنة  ولد   ، بالقسطلي  املعروف  املعافري  يوسف  بن  حممد  بن  أمحد  واحملدث 
310هـ/ 922م. وهو من أهل قرطبة من شيوخه قاسم بن أصبغ وعبد اهلل بن يونس، 
الشرق سنة 342هـ/ 953م ، ومسع هناك من أمحد بن سلمة الضحاك  رحل إىل 
اهلاليل ومن أيب حممد عبد اهلل بن جعفر بن الورد البغدادي ، وعاد إىل األندلس يف 
شعبان سنة 345هـ/956م ، وويل أحكام الشرطة إىل جانب كونه حمدثاً ومن تالميذه 
ابنه عثمان ، مث استأدبه اخلليفة احلكم املستنصر البنه هشام املؤيد ، من أهل العلم 
والفضل ، كان رسول اخلليفة إىل حيىي بن عبد اهلل بن حيىي الليثي ، وأرفع أهل احلديث 

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص203. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج9 ، ص369. الضيب: امللتمس ، ص492.
2. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص319.

3. املصدر نفسه ،ج1 ، ص18. 
4. ابن يونس عبد الرمحن بن أيب احلسن أمحد بن أيب موسى ، حفيد يونس بن عبد األعلى صاحب اإلمام الشافعي ، 
تويف يوم األحد 26 مجادى اآلخرة سنة 347هـ/ 958م )ابن خلكان: الوفيات ، ج3 ، ص137(. احلميدي: جذوة 

املقتبس ، ج7 ، ص267 . الضيب: امللتمس ، ص353.
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سنداً ، اختاره اخلليفُة ليعلم ويل العهد هشاماً وجيلس معه ويسمع منه1. وتويف يف 
صفر سنة 368هـ/ 978م ، سقط يف احلمام ومات ، وكان عمره 58 سنة ، وابنه 

عثمان ابن 17 سنة2.   
ومن احملدثني املشهورين متام بن عبد اهلل بن متام بن غالب املعافري ، املولود سنة 
305هـ/ 917م ، وهو من طليطلة ، ومن أعيان مذهب اإلمام مالك ، وله رحلٌة 
للحج لقي يف طريقه علماء  ومسع منهم مثل أيب عبد اهلل بن مسرور العسال وابن 
رشيق يف القريوان ، وأيب احلسن بن أيب عياش يف غزة بفلسطني ، ومحل معه الكثري 
من الكتب إىل األندلس بطلٍب من احلكم املستنصر ، الذي عرف عنه حبه للعلم 
ومجع الكتب ، وتويف سنة 377هـ/ 987م ، وعمره 72 سنة ، يف مدينة طليطلة3 

وقيل يف قرطبة4.
وحممد بن فرقد بن عون العدواين املعافري من أهل سرقسطة عاصر ابن يونس وال 
نعرف تاريخ وفاته ولكنه من علماء القرن الرابع اهلجري5. ومفرج بن محاد بن احلسني 
مفرج املعافري القرطيب ويعرف بالقبشي ، وهو جد أيب بكر احلسن بن حممد بن مفرج، 

صاحب كتاب اإلحتفال ، وهو أيضاً من علماء القرن الرابع6.
وكذلك خمارق املعافري اإلسكايف وكنيته أبو احلكم ، وهو من أهل قرطبة وقد 
بن  بن أمحد  منهم حممد  العلماء  بعض  عند  معه  الفرضي ودرس  ابن  املؤرخ  عاصر 
حيىي ، وعبد اهلل بن حممد بن القاسم ، وإمساعيل بن إسحاق النصري ، وصنفه ابن 
الفرضي بأنه من أفضل علماء القرن الرابع ، وحج إىل مكة ماشياً ، وشارك يف غزوة 
االثنني 26 صفر سنة 377هـ/ 28  يوم  قلمرية ، وأستشهد  املنصور إىل  احلاجب 

يونيو 987م7.

1. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص217-216.
2. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص49. ابن حيان: املقتبس يف أخبار األندلس ، ص76.

3. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص98.
4. القاضي عياض: املدارك ، ج3 ، ص578.
5. احلميدي: جذوة املقتبس ، ج3 ، ص85.

6. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص198.
7. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص151.
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حممد بن صاحل بن حممد بن سعد بن نزار بن عمرو بن ثعلبة املعافري وكنيته أبو 
عبد اهلل قرطيٌب من شيوخه باألندلس إمساعيل بن حممد بن الصفار ، وأيب سعيد بن 
األعرايب ، وبكر بن حممد التاهريت ، وله رحلٌة إىل املشرق لطلب العلم ومسع من علماٍء 
مبصر والشام واحلجاز ، واجتمع بأيب عبد اهلل احلاكم يف مهذان سنة 341هـ/952م 
، مث توجه إىل خراسان وأستوطن خبارى ومات هبا سنة 383هـ/ 993م8 ، ويذكر 
ابن الفرضي9 أنه مات سنة 378هـ/ 988م ، واألرجح هو أنه مات سنة 383هـ/ 

993م حسب رواية ابن احلاكم الذي أجتمع به يف مهذان.
ومن احملدثني حممد بن عمرو بن سعدون املعافري ، املولود سنة 309هـ/ 921م، 
فراس  وابن  والكازروين  األعرايب  ابن  من  مبكة  ومسع  ورحل حاجاً   ، قرطبة  من  وهو 
والقاضي الزهري ، ويف مصر مسع من أمحد بن جامع السكري ، وباألندلس مسع منه 
ابن الفرضي وسأله عن تاريخ مولده ، ووصفه ابن الفرضي أنه قليل العلم ، وتويف يف 

ربيع اآلخر سنة 386هـ/ مايو 996م. سقط عليه حائٌط فمات10.
ويوسف بن سعيد املعافري البجاين وكنيته أبو عمرو ، سكن بقرطبة وكان يعرف 
بابن فزبيب ، حدث قلياًل ألنه كان ضليعاً يف الفقه وتويف سنة 388هـ/ 998م11. 

واحملدث أبو بكر عبد اهلل بن إسحاق بن احلسن بن عبد اهلل املعافري القرطيب 
، من شيوخه وهب بن مسرة ، وأمحد بن مطرف ، وأمحد بن سعيد بن حزم ، وأبو 
إبراهيم ، وابن األمحر ، وأبو عيسى الليثي ، حممد بن احلارث. وال نعرف تاريخ وفاته 

ولكنه كان حياً سنة 389هـ/ 998م12.
وال ننسى املنصور حممد بن أيب عامر املعافري الذي درس احلديث على يد أيب 
بكر بن معاوية القرشي ، الذي جاء إىل األندلس بكتب السنن للنسائي ، لكن حممد 
بن أيب عامر مل حيدث بعد ذلك النشغاله بأمور السياسة ولكنه حمٌب للعلم ، وكان 

يدعم العلماء وجيزل هلم العطاء13.

8. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص299.
9. علماء األندلس ، ج2 ، ص89.

10. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص99. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 381- 400هـ( ، ص128.
11. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص207.

12. ابن بشكوال: الصلة ، ج4 ، ص243. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، 381- 400هـ ، ص182.
13. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص447.
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وأمحد بن حممد بن احلسن املعافري الطليطلي من شيوخه أبو عيسى الليثي ، 
وحدث عنه الصاحبان ، تويف سنة 394هـ/ 1003م1.

وحممد بن إبراهيم بن عبد امللك بن عبد احلميد بن حممد املعافري وكنيته أبو 
عبد اهلل وهو من أهل طليطلة ، ومن شيوخه أبو املطرف بن مدراج ، وقد رحل إىل 
املشرق لطلٍب العلم ومسع من أيب قتيبة سلم بن الفضل ، وأيب بكر حممد بن حممد بن 
خروف، عاد لألندلس وحدث هبا وتويف سنة399هـ/1008م2 ، وقال ابن بشكوال3 

يف رجب سنة 400هـ/ فرباير1009م.
وأمحد بن فتح بن عبد اهلل بن علي بن يوسف املعافري املولود سنة 319هـ/ 
931م ، وكنيته أبو القاسم ، من أهل قرطبة ، وكان يعرف بابن الرسان. وهو تاجر 
إىل جانب أنه حمدٌث ، ويطلب العلم ، وعلماء األندلس كثرياً ما مجعوا بني التجارة 
وحرٍف أخرى إىل جانب طلب العلم ، وكانوا يستغلون رحالهتم الطويلة إىل الشرق 
من  ويسمعون   ، والعودة  الذهاب  طريق  بالبضائع يف  فيتاجرون   ، استغالل  أحسن 
العلماء ، ويطرحون ما عندهم من علم ، ويكتبون أو يشرتون كتباً يعودون هبا إىل 
األندلس. فلم يكن على العامِل حرٌج إذا امتهن حرفًة تدر عليه املال إىل جانب العلم، 
األمر الذي كان معاباً لدى علماء املشرق ، وبالنسبة ألمحد بن فتح فقد أجتمع يف 
مصر بعدد من العلماء منهم محزة بن حممد الكناين ، وأبو احلسن بن عتبة الرازي ، 
وابن رشيق ، وابن أيب رافع ، وابن حيوة ، وأيب العالء بن ماهان ، وأيب عمر بن عبد 
الرب ، وحممد بن عتاب الفقيه. ويف آخر أيامه كان يتخفى بسبب ديٍن عليه مل يستطع 
سداده ، وقد طُلب فيه بشده ، وتويف يف ربيع األول سنة 403هـ/ أكتوبر 1012م4. 
وعبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري وهو ابن عبد اهلل 
بن جحاف القاضي املتوىف سنة 400هـ/ 1009م ، ومل يعمل عبد الرمحن يف مهنة 
القضاء مثل الكثري من أهل بيته وكان حمدثاً بارعاً ، ومل يعمر كثرياً بعد والده عبد اهلل 

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج1 ، ص10.
2. ابن األبار: التكملة ،ج1 ، ص302. املراكشي: الذيل ، ج3 ، ص107.

3. الصلة ، ج8 ، 492
4. ابن بشكوال: الصلة ، ج1 ، ص26.
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وذكر احلميدي1 أنه مات سنة 402هـ/ 1011م ، بينما يذكر الضيب2 أنه كان ال 
يزال حياً سنة 403هـ/ 1012م. 

وأبو القاسم مفرج بن حممد بن مفرج بن محاد بن احلسن املعافري القرطيب جده 
العلم  أهل  ، وحفيده هذا من  عنه  احلديث  العلم سبق  أهل  ، من  بن محاد  مفرج 
والفضل ، من شيوخه أبوه ، والقاضي حممد بن مفرج ، وأبو إبراهيم ، وعباس بن 
أصبغ ، وكانت وفاته منتصف ربيع األول سنة406هـ/ أواخر أغسطس 1015م ، 

وذلك حسب ما ذكره أخوه احلسن3.
ومن نفس البيت أبو بكر احلسن بن حممد بن مفرج املعروف بالقبشي ، وهو 
حفيٌد ملفرج بن محاد ، وصاحب كتاب »االحتفال يف تاريخ أعالم الرجال يف أخبار 
اخللفاء والقضاة والفقهاء« بدأ كتابته سنة 417هـ/ وانتهى منه يف 420هـ/1029م ، 
ومل يبق من كتابه سوى فقرات استعان هبا بعض املؤرخني املسلمني يف كتبهم مثل ابن 
دريد يف كتاب اإلشتقاق4 ، ابن حيان يف كتابه املقتبس5 ، وابن بشكوال يف معجمه6 

، تويف القبشي سنة 430هـ/1038م7.
أما إبراهيم بن القاسم بن إمساعيل بن يونس املعافري فهو من أهل املريّة ، أصله 
من شذونة ، ووالده من رواة احلديث عند سعيد بن فلحون ، وأمحد بن جابر بن 

عبيدة ، وتاريخ وفاته غري معروف إال أنه ُأجيز سنة 411هـ/ 1020م8. 
ومفوز بن عبد اهلل بن مفوز بن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن سالم بن جعفر 
املعافري وجده جعفر هو الداخل إىل األندلس ، وكان يكىن أبو حممد أو عبد اهلل ، 

1. جذوة املقتبس ، ج7 ، ص276.
2. امللتمس ، ص367.

3. ابن بشكوال: الصلة ، ج10 ، ص618.
4. ص72.
5. ص8.

6. الصلة ، ج3 ، ص137-136.  
7. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص198. ك. بويكا: املصادر العربية التارخيية العربية يف األندلس ، ص142-141 

، ترمجة: نايف أبو كرم ، ط1 ، 1999م ، دار العالء ، دمشق.
8. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص117.
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ودرس بقرطبة على يد وهب بن مسرة ، ودرس يف القريوان عند أيب العباس بن أيب 
العرب التميمي ، وعرف عنه الزهد والورع ، تويف سنة 411هـ/ 1020م ، وقد قارب 
املائة من العمر1 ، وذكر ابن األبار أن امسه حممد واألرجح أنه خلط بينه وبني أخيه 

حممد.
والطيب بن حممد بن عبد اهلل بن مفوز بن عبد ربه املعافري الشاطيب مسع من 
أبيه مث رحل إىل قرطبَة لطلب العلم2. وأيضاً عيسى بن سليمان بن عيسى املعافري ، 
وهو من قرطبة واملعلومات عنه قليلة من أهل العلم والعدالة وتاريخ وفاته غري معروف 

إال أنه كان حياً سنة 420هـ/1029م3.
ومن احملدثني الطلمنكي أبو عمر أمحد بن حممد ، الضليع يف علم القرآءات ، 
وعرف عنه اهتمامه باحلديث وكان عايل اإلسناد ، روى عنه ابن حزم وابن عبد ربه ، 
وله كتابان يف احلديث ،مها »فضائل مالك« و»رجال املوطأ« ، وتويف سنة 429هـ/ 

1037م4.
وعمران بن عبد ربه بن غزلون املعافري وكنيته أبو سعيد وهو من قرطبة وتعلم 
على يد أيب حممد األصيلي ، وهو من أختصر كتاب الدالئل ألستاذه األصيلي ، ومن 
تالميذه أيب حفص الزهراوي ، والطبين الذي دون تاريخ وفاته سنة 421هـ/ 1030م5. 
وعثمان بن أمحد بن حممد بن يوسف املعافري املولود سنة 351هـ/ 962م ، وهو 
من قرطبة ، وعرف بالقيشطيايل ، مث سكن إشبيلية ، واألرجح أنه أنتقل بعد موت أبيه 
أمحد الذي كان مؤدباً للخليفة هشام املؤيد يف صغره ، ومسع عثمان من أبيه ، ومن 
شيوخ آخرين مثل عيسى الليثي ، والقاضي أيب بكر بن السليم وأيب بكر بن القوطية، 
والزبري األنطاكي ، وكان حيضر عند اخلليفة هشام املؤيد ، ومن تالميذه أىب عبد اهلل 

اخلوالين ، وحممد بن شريح ، وتويف سنة 431هـ/ 1039م ، وعمره80 سنة6.

1. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث461- 470هـ( ، ص201.
2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص271.

3. املراكشي: الذيل ، ج5 ، ق2 ، ص497.
4. الصفدي: الوايف ، ج8 ، ص32- 33. السيوطي: طبقات احلفاظ ، ص423. الزركلي: األعالم ، ج1 ، ص212.

5. ابن بشكوال: الصلة ، ج7 ، ص449.
6. املصدر نفسه ، ج7 ، ص404.
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وحممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عابد املعافري املولود سنة 358هـ/ 968م ، 
وكنيته أبو عبد اهلل وهو من أهل قرطبة ، وشيوخه هم أبو عبد اهلل بن مفرج ، وأبو 
حممد األصيلي ، وأبو سليمان أيوب بن حسني ، وعباس بن أصبغ ، و زكريا بن 
األشح ، وخلف بن القاسم ، وأبو حممد الزيات ، وهاشم بن حيىي ، وأبو القاسم 
الوهراين ، ورحل شرقاً لطلب العلم سنة 381هـ/ 991م ، وعاد إىل األندلس وتويف 

سنة 439هـ/1047م ، وعمره 81 سنة1.
ومن احملدثني أمحد بن خلف بن أمحد املعافري املعروف بالقلباجة ، من شيوخه 
عبدوس بن حممد وحممد بن إبراهيم اخلشين ، وكان حيفظ موطأ مالك2 ، ومن تالميذه 
ابنه أبو حممد عبد اهلل ، درس عند أبيه وعند يعيش بن أمحد ، وعمل يف كتابة الوثائق، 

مات شهيداً سنة 443هـ/ 1051م3.
وسعيد بن عمرو بن شراحيل املعافري القرطيب وهو من أهل العلم واملعلومات 

عنه قليلة ، كان حياً سنة 384هـ/994م.
وأبو حممد عبد اهلل بن سليمان املعافري املعروف بابن املؤذن ، وهو ممن روى عن 
أىب عمر الطلمنكي ، وهو حمدٌث روى وكتب الكثري من الكتب ولكن مل تذكر يف 

املصادر التارخيية اليت أطلعنا عليها ، وتويف سنة 460هـ/ 1067م4. 
وكذلك عبد اهلل بن مفوز بن أمحد بن مفوز املعافري الشاطيب أبو حممد املعروف 
بـ»زاهد األندلس« ، من بيت علٍم ودين ، مجعت بينه وبني عمر بن عبد الرب صحبة، 
وأخذ عنه كثرياً مث ترك صحبته ملرافقته أهل السلطان يف البالد ، لزهده يف أمور الدنيا، 

وتويف سنة 475هـ/ 1082م5.

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج8 ، ص530.
2. ابن بشكوال: الصلة ، ج2 ، ص30.

3. املصدر نفسه ، ج5 ، ص274.
4. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، 441- 460هـ ، ص484.

5. ابن بشكوال: الصلة ، ج1 ، ص284. الذهيب: سري أعالم النبالء ، ج19 ، ص89. الذهيب: العرب ، ج3 ، 
ص305.
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وأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن بشري املعافري القرطيب السالف الذكر حمدٌث له 
اهتماٌم بعلوم القرآن سبق ذكره. من تالميذه أىب علي الغساين ، وتويف سنة 481هـ/ 

1088م1.
املولود سنة  الشاطيب  املعافري  مفوز  بن  أمحد  بن  مفوز  بن  طاهر  احلسن  وأبو 
427هـ/ 1035م2 ، وهو أٌخ لعبد اهلل زاهد األندلس ، وعرف عنه عنايٌة باحلديث، 
درس بقرطبة عند عمر بن عبد الرب ، وأيب العباس بن دهلات ، وأيب الوليد الباجي، 
القرطيب ، وأبو مروان  التنكيت ، وابن شاكر اخلطيب ، وحامت بن حممد  الفتح  وأيب 
بن حيان3 ، وأبو بكر بن صاحب األحباس4 ، ومن تالميذه: أبو علي بن سكرة 
الصديف، وتويف يف 4 شعبان 484هـ/ 22 سبتمرب1091م5 ، وعمره 57 سنة حسب 

رواية ابن بشكوال6. 
وأبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن علي بن خلصة املعافري الشاطيب ، تعلم على 
يد عمر بن عبد الرب. ورحل إىل مكَة حاجاً ، ومسع هناك من ايب احلسن علي بن مفرج 
الصقلي ، وابن هناد السري ، ويف طريق العودة التقى يف مصر بأيب القاسم شعيب 
بن سبعون العبدري الطرطوشي باإلسكندرية ، ومسع منه سنة 469هـ/ 1076م ، 
وملا رجع إىل األندلس مسع من طاهر بن مفوز سنة 487هـ/ 1094م ، وتويف حسب 

روايته سنة490هـ/1096م7. 
وعبد اهلل بن حممد بن أمحد بن العريب املعافري والد القاضي أيب بكر املعافري 
املولود بأشبيلية سنة 435هـ/ 1043م ، ومسع من شيوخها حممد بن أمحد بن منظر ، 
وأيب حممد بن خزرج ، ومسع بقرطبة من حممد بن عتاب ، وأجاز له أبو عمر بن عبد 
الرب ، ورحل مع ابنه أيب بكر للحج سنة 485هـ/ 1092م ، ومسع من شيوخ الشام 

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص555.
2. املصدر نفسه ، ج4 ، ص240.

3. الذهيب: سري أعالم النبالء ، ج19 ، 88.
4. ابن بشكوال: الصلة ،ج 4 ، ص240.

5. الصفدي: الوايف ، ج16 ، ص411.
6. الصلة ، ج4 ، ص240.

7. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص327.
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والعراق ، عرف عنه شغفه بالعلوم ، وتويف يف طريق العودة إىل األندلس مبصر ودفن 
هناك سنة 493هـ/ 1099م1.

بشري  بن  يوسف  بن  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  حممد  وأبو 
املعافري القرطيب وهو من آل جحاف ذكرنا العديد منهم يف دورهم يف اجملال السياسي 
واإلداري ، وكان له اعتناٌء باحلديث ، من شيوخه حكم بن حممد ، وحامت بن حممد 
، وأبو عبد اهلل بن عتاب ، وأيب عمر بن حداد ، ومن تالميذه أبو حممد بن بشري ، 
وتويف سنة 498هـ/ 1104م ، وعمره 84 سنة ، ومات ابنه عبيد اهلل قاضي اجلماعة 

يف السنة نفسها2. 
الشاطيب  املعافري  مفوز  بن  أمحد  بن  مفوز  بن  بن حيدرة  اهلل  عبد  وأبو حممد 
وقد أجاز له أبو احلسن طاهر بن مفوز وهو من أقاربه يف ذي القعدة سنة 482هـ/ 

1089م ، ومسع من أيب علي الصديف سنة 501هـ/ 1107م3.
وأبو األصبغ أو حممد عبد العزيز بن خلف بن حممد املعافري ولد سنة 448هـ/ 
1056م. وهو من رواة احلديث بدانية ، من شيوخه أبو داود املقرئ مسع منه سنة 
494هـ/ 1100م ، وله رحلٌة إىل املشرق لطلب العلم وروى احلديث بدمشق سنة 

502هـ/ 1108م4.
ومن عائلة مفوز كذلك حممد بن حيدرة بن مفوز ولد سنة 463هـ/ 1070م. 
من شيوخه أبو عمر احلذاء ، والقاضي أبو الوليد الباجي ، ومن تالميذه عمه طاهر 
بن مفوز وأيب علي اجلياين ، وأبو مروان السراج ، وحممد بن الفرج الطالعي ، وقد 
خلف الشيخ أبو علي اجلياين يف حلقته ، وهو من أشهر علماء األندلس يف علم 
احلديث ، وعلم الرجال والعلل ، ومسع منه الناس بقرطبة يف املسجد اجلامع تويف عن 

عمر 42سنة ، ودفن بالربض سنة 505هـ/ 1111م5.

1. الضيب: امللتمس ، ص337. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث491- 500هـ(، ص155. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص6.
2. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 491- 500هـ( ، ص281.

3. ابن األبار: التكملة ، ج2 ، ص248.
4. املصدر نفسه ، ج3 ، ص89.

5. الذهيب: سري أعالم النبالء ، ج19 ، ص421.
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وأبو احلجاج يوسف بن خلف املعافري الشاطيب ويعرف بابن سرليس ، وال نعرف 
عنه الكثري سوى أن أحد تالميذه ابن جحدر مسع منه سنة 513هـ/ 1119م1.

وأبو بكر عون حممد بن أمحد بن عون املعافري القرطيب روى احلديث عن أبيه 
، ومن شيوخه أيضاً أىب عبد اهلل بن فرج ، وابن عتاب ، والغساين ، وأيب حبر ، وابن 
مغيث ، وكان ابن بشكوال2 يعرفه ، وكان يهتم برواية احلديث تويف بعد أبيه بسنتني 

يف 515هـ/ 1121م ، وشهد ابن األبار جنازته3.
العريب  بن  بن حممد  اهلل  بن عبد  بكر حممد  أبو  املشهورين  احلديث  رواة  ومن 
املعافري قاضي أشبيلية ، املولود سنة 468هـ/ 1075م. رحل مع أبيه للحج سنة 
485هـ/ 1092م ، ومسع كثرياً  يف الشام من أيب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي ، 
ويف بغداد من أيب احلسني املبارك بن عبد اجلبار الصرييف ، ومن الشريف أيب الفوارس 
، وأيب بكر بن طرخان وطراد بن حممد الزيين ، وأيب بكر الشاشي وأيب حامد الطوسي 
493هـ/  سنة  األندلس  إىل  فعاد  أبوه  مات  وهناك  مصر  إىل  أبيه  مع  أنتقل  مث   ،
السنة نفسها ،  إليه أحد ، توىل قضاء أشبيلية يف  1099م ، بعلٍم كثري مل يسبقه 
أهم  والتدريس ورواية احلديث4 ، من   ، العلم  لنشر  ليتفرغ  القضاء  أنصرف عن  مث 
تالميذه ابنه عبد الرمحن ، وكنيته أبو احلسن ، وكان يسمع احلديث من أبيه5 ، وابن 
عمه حممد بن حسني بن عمر املعافري ، عرف كذلك بابن العريب وهو حمدٌث خرج 
القاضي يعطي لكل علٍم حقه من  العريب للغزو يف مرسية6. وكان  ابن  القاضي  مع 
الدراسة والقراءة ، وكما وصفه ابن بشكوال7 ختام العلماء باألندلس ، مث كثر عليه 
الكالم وطعن يف حديثه ، شأنه شأن الكثري من علماء املسلمني الذين تعرضوا لألذى 
بسبب أرائهم يف بعض املسائل ، ونتيجًة لذلك حبس يف مدينة مراكش مدة عام مث 

1. ابن األبار: التكملة ، ج4 ، ص202.
2. ابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص571.

3. ابن األبار: التكملة ،ج4 ، ص39. ابن األبار: املعجم ، ص305.
4. الضيب: امللتمس ، ص179. ابن بشكوال ، ج9 ، ص590. املقري: النفح ، ج2 ، ص237

5. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص25.
6. املصدر نفسه ، ج2 ، ص6.

7. الصلة ، ج9 ، ص590.
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سرح وأدركه املوت على مقربٍة من فاس ، ودفن هبا عند باب احملروق سنة 543هـ/ 
1139م1 ، وله بعض املؤلفات يف علم احلديث مثل »القبس يف شرح موطأ مالك بن 
أنس«  و»ترتيب املسالك يف شرح موطأ مالك« و»أنوار الفجر« و»أحكام القرآن« 
و»عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي« و»سراج املريدين« و»شرح حديث أم زرع« 
و»شرح حديث جابر يف الشفاعة« و»تبيني الصحيح يف تعيني الذبيح« و»املتوسط 
يف معرفة صحة االعتقاد والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع واإلحلاد« 

و»كتاب يف الكالم عن مشكل حديث السبحات واحلجاب«. 
وأبو احلسن عباد بن سرحان بن مسلم بن سيد الناس املعافري الشاطيب املكىن 
مفوز  بن  طاهر  احلسن  أيب  شيوخه  ومن  سنة 464هـ/ 1071م.  ولد  احلسن  أبو 
املعافري ، رحل إىل الشرق حج ومسع مبكة من أيب عبد اهلل بن علي الطربي ، ويف 
بغداد من أيب احلسني املبارك ابن عبد اجلبار الصرييف ، وأىب حممد بن رزق اهلل بن عبد 
الوهاب التميمي ، وأىب بكر بن طرخان ، وأجاز له أىب عبد اهلل احلميدي ، وعاد 
إىل قرطبة ، مث عاد واستقر بالعدوة حىت وفاته سنة 543هـ/ 1148م2 ، من تالميذه 
ابنته زينب ، روت عنه وأجاز هلا ، كانت أمرآة صوامة قوامة ، مل تتزوج كرست حياهتا 

للعلم والعبادة وتوفيت سنة 580هـ/1184م3.
4. علم الفقه: 

هو علٌم يعمل على استنباط األحكام الشرعية مبا ورد من أدلٍة يف القرآن الكرمي 
التحليل والتحرمي واإلجازة واإلباحة والكراهة5 ، وبه  النبوية4 ، وعليه يكون  والسنة 
تستخرج األحكام ملا يعني املسلمني يف حل مشاكلهم اليومية سوءاً يف تأدية فروضهم 
الدينية مثل الصالة والزكاة ، أو حياهتم وعملهم مثل البيع والشراء والزواج والطالق ، 
وألن دين املسلم هو حياته فدائماً ما حيرص على توخي احلذر يف كل حتركاته ، ألن 

1. النباهي: املراقبة العليا ، ص106- 107. ابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص590.
2. ابن بشكوال: الصلة ، ج7 ، ص452. الضيب: امللتمس ، 396.

3. ابن األبار: التكملة ، ج4 ، ص260.
4. طاش كربى زادة: مفتاح السعادة ، ج2 ، ص194.

5. ابن خلدون: املقدمة ، ص537.
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ديننا احلنيف وضع لنا القوانني والتشريعات يف كل منحى من نواحي احلياة ، األمر 
الذي ال يستطيع معه املسلم أن يغفل هذه التشريعات ، أو يفصل بني دينه وحياته.

املسلمني  ، وتوسع بالد  والتابعني  الصحابة  بعد زمن  إال  العلم  ومل يظهر هذا 
واختالط األجناس والعادات والتقاليد ، وظهور مشكالت جديدة احتاجت الفتوى ، 
فظهرت طرٌق فقهية أو اليت عرفت باملذاهب1 ، اليت مل تكن أكثر من جداول صغرية 
تصب يف هنر اإلسالم ، وهذه املذاهب مل تضعف الدين ، وإمنا زادت من رحابته 
واستطاعت الوصول إىل حلوٍل ألكثر املشكالت دقًة وتفصياًل وأوجدت هلا خمرجا 
ال حييد هبا عن جادة احلق ، وأصبح االختالف املذهيب رمحًة ويسراً للمسلم ، وهذه 

املذاهب جداول تبعث احلياة واخلصب يف األماكن البعيدة عن النهر. 
الدائم  التطور  جمارات  تستطع  مل  ألهنا  طوياًل  تعمر  مل  املذاهب  هذه  وبعض 
للمجتمع ووضع حلول وفتاوى لكل ما يطرأ من مستجدات ، أو ألن هذه املذاهب 
مل ترتك مادًة مكتوبة تقرأ فتتبع. وكذلك عندما ال يكون للمذهب تالميذ وأنصاٌر 
يتبعونه وينشرونه يف دار اإلسالم ، فاندثرت مثل األوزاعية2 يف األندلس ، وحل حملها 

املذهب املالكي.
وقد أدخل كتاب املوطأ ملالك بن أنس الغازي بن قيس ، وقرأه نافع بن نعيم أيام 
عبد الرمحن الداخل3 ، مث أنتشر هذا املذهب بشكٍل واسع يف القرن الثالث حىت غلب 
على األندلس ، ودعم بنو أمية مذهب مالك ، وفقهاءه ، فلم يظهر يف األندلس 
غريه ، على خالف باقي بالد اإلسالم وما ظهر فيها من التشيع ، إال بشكٍل ضعيف 
جدًا4 ، وتلعب السياسُة دوراً مهماً يف ذلك ، فعندما يلقى املذهب والفقهاء رعايًة 
املنصور حني أصدر  يزيد من قوته ورأينا ذلك يف عهد احلاجب  الدولة فذلك  من 

1. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، ص175.
2. نسبًة إىل عبد الرمحن األوزاعي املتوىف سنة 157هـ/ 774م ، الذي أدخل هذا املذهب األندلس ، وذلك قبل 

أن يظهر املذهب املالكي يف منتصف القرن الثاين ويصبح هو املذهب السائد يف األندلس )عبد املنعم ماجد: تاريخ 
احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، ص175(.

3. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص92.
4. املقري: النفح ، ج1 ، ص209. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص133.
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الفقهاء فتوى بتحرمي الفلسفة فلم يستطع املنصور إال جماراهتم يف األمر لقوة موقف 
الفقهاء يف األندلس.

وفقهاء األندلس يف األغلب من تالميذ مالك ، أو ممن درسوا الفقه املالكي بعد 
ذلك ، ومن املعافريني علماٌء كان هلم باٌع طويل يف علم الفقه ، وعلى رأسهم طالوت 
بن عبد اجلبار املعافري ، وهو من تالميذ مالك بن أنس ، التقى به مبكة وروى عنه 
باألندلس ، وله قصٌة مشهورٌة مع احلكم الربضي ، حتدثنا عن ذلك يف دوره السياسي 
يف الفصل الثالث ، ومل يشفع له عند احلكم إال مكانته العلمية حني ثار عليه ، بل 

وعفا عنه وحضر جنازته1.
وأشعب بن حممود بن معاذ بن سابق املعافري ، وهو من اجلزيرة اخلضراء ، وجده 
معاذ هو الداخل إىل األندلس زمن الفتح2 ، وأبو يعقوب إسحاق بن حممد املعافري 
الذي أمل بالفقه إىل جانب ختصصه يف النحو3 ، وحممد بن مفرج املعافري الذي عرف 
بالفىت. وليس لدينا مععلومات كثرية عنه سوى أنه كان على مذهب ابن مسرة4 ، ومل 

يقف عند حد االعتقاد بل كان يدعو له.
ومن أعيان مذهب مالك الفقيه أيوب بن صاحل بن هشيم املعافري ، من أهل 
قرطبة ، كان مفتياً وتوىل الشورى بعد حممد بن تليد ، وتويف سنة 301هـ/ 913م5. 
ومن الفقهاء محد بن عيسى بن خالد بن عقيل املعافري األلبريي تويف يف شعبان سنة 

379هـ/ نوفمرب989م6.

1. ابن القوطية: افتتاح األندلس ، ص105. القاضي عياض: املدارك ، ج1 ، ص505. املراكشي: املعجب ، ص45.
2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص173.

3. بغية الوعاة: السيوطي ، ج1 ، ص439.
4. ابن مسرة أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن مسرة. من أهل قرطبة وولد سنة 269هـ/ 882م ، درس عند أبيه وحممد بن 

وضاح اخلشين ، ويف عام 301هـ/ 913م هرب إىل املشرق بعد أن اهتم بالزندقة ومن مؤلفاته كتاب« التبصرة« وله آراء منحرفة 
، وتفقه يف الشرق على أيدي املعتزلة ، مث عاد إىل األندلس لينشر تعاليمه وأصبح له أتباع وتويف سنة 319هـ/ 931م ، وبقي 
تالميذه يدعون ملذهبه عشرين سنة حىت ثار الفقهاء ورفعوا شكوى للناصر عبد الرمحن الذي قضى على دعوهتم للمزيد أنظر: 

)ابن القوطية: أفتتاح األندلس ، ص53. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص13. إحسان: األدب األندلسي ، ص29. محادة: 
الوثائق السياسية ، ص175- 176. مونتغمري وات: اسبانيا اإلسالمية ، ص79(.

5. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص98.
6. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص90.
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وأبو عمرو يوسف بن سعيد املعافري البجاين وهو املعروف بابن فزبيب ، من 
شيوخه خزر بن صعب وأمحد بن جابر بن عبيدة ، تويف يف شعبان سنة 388هـ/ 
998م1. وأمحد بن عيسى املعافري ، وهو من اجلزيرة اخلضراء ، كان فقيهاً ومفتياً ، 
وتويف سنة 400هـ/1009م2. وعبد اهلل بن عبد الرمحن بن جحاف املعافري تويف يف 

العام نفسه3. 
وحممد بن عبد اهلل بن سعيد بن عابد املعافري املولود سنة 353هـ/ 964م ، 
وكنيته أبو عبد اهلل ، من أهل قرطبة ، وهو من أعيان مذهب األمام مالك ، من 
شيوخه أبو عبد اهلل بن مفرج ، وأبو حممد األصيلي ، وأبو سليمان أيوب بن حسني ، 
وعباس بن أصبغ ، وزكريا بن األشبح ، كان فقيهاً ومفتياً ، دعي إىل الشورى بقرطبة 
، لكنه رفض ، وتويف سنة 439هـ/1047م4. وحممد بن عبد اهلل بن مفوز بن عبد 
ربه بن صواب بن مدرك بن سالم بن جعفر املعافري ، فقيه من بيت علم وأدب ، 

تويف سنة 416هـ/ 1025م5.
أمري  املعافري  أيب عامر  بن  الرمحن  بن عبد  العزيز  بن عبد  الفقهاء حممد  ومن 
بلنسية ، كان فقيهاً ومفتياً قبل توليه إمارة بلنسية6 ، ومن أشهر تالميذه ابنته ، كانت 
املقرئ7. وعبد اهلل بن مفوز  أبو داود  متزوجًة من أيب عبد اهلل بن عتاب ، ذكرها 
املعافري ، املعروف بزاهد األندلس ، كان بارعاً يف علم الفقه ، تويف بشاطبة ، جنازته 

مشهورة سنة 466هـ/ 1073م8.

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، 207.
2. املصدر نفسه ، ج1 ، ص40.

3. الضيب: امللتمس ، ص346.
4. ابن فرحون: الديباج املذهب ، ص330.

5. الضيب: امللتمس ، ص92. 
6. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج3 ، ص303- 304.

7. ابن األبار: التكملة ، ج4 ، ص67.
8. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 461- 470هـ( ، ص200.
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درس  السبيت  املعافري  عبيد  بن  حممد  بن  يعلى  أو  علي  بن  اهلل  عبد  وكذلك 
باألندلس على يد علماء مثل سهل بن مروان بن مسجون ، وعمل كاتباً للقضاة يف 

سبته وتويف يف رجب سنة 486هـ/ 1093م1.
وعبد اهلل بن إبراهيم بن عبد اهلل بن إبراهيم بن يوسف بن بشري املعافري القرطيب 
من شيوخه حكم بن حممد وأبو عبد اهلل بن عتاب ، وهو فقيه عامل مسع منه الناس 
، وهو والد قاضي اجلماعة عبيد اهلل ومات هو وابنه يف العام نفسه سنة 498هـ/ 

1104م2.
من  وهو  إسحاق  أبو  وكنيته  املعافري  بن سالم  إبراهيم  بن  أمحد  بن  وإبراهيم 
يد أيب حممد  الفقه على  أبو علي بن خريون ، ودرس  أهل شاطبة ، ومن شيوخه 
الركلي ، ومن تالميذه ابنه أمحد ، وهو جد أبو عمر بن عات ، جده ألمه ، وخرج 
سنة  منه  ابن سكرة ومسع  بالعامل  طريقه  وأجتمع يف  أمحد  ابنه  مع  قتندة  إىل  للغزو 
أن  بعد  يونيو 1128م  وتويف يف 9 رجب سنة 523هـ/29   ، 514هـ/1120م3 

شارك يف وقعة القلعة4.

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، 299.
2. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 491- 500هـ( ، ص281. 

3. ابن األبار: املعجم ، ص57.
4. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص123.
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1. علم اللغة: 
ملا  العلم  هذا  وظهر  مفرداهتا1.  ولفظ  تركيبها  جهة  من  املوضوعة  هواأللفاظ 
 ، الصحيحة  احلركات يف مواضعها  استخدام  وَعُدم   ، العريب  اللسان  فسدت ملكة 
وأزداد ذلك مبخالطة العجم بعد توسع دولة اإلسالم ، واستعملت الكثري من األلفاظ 

العربية يف غري حملها الصحيح2. 
وأول من وضع أساس علم اللغة العربية وحاول حفظها أمري املؤمنني علي بن أيب 
طالب رضي اهلل عنه ، والسبب يف ذلك أنه الحظ فساد اللغة العربية بسب االختالط 
بالعجم ، وأخذ عنه أبو األسود الدؤيل ، الذي أسس علم النحو3 ، والغرض من علم 

اللغة أثبات أن اللفظ خيص املعىن4. 
عربيٌة  لغٌة  تكونت  وبربر  عجٍم  من  األندلس  يف  بغريهم  العرب  اختالط  ومع 
مولدة اليت عرفت بـ»عامية أهل األندلس« إىل جانب العربية الفصحى ، اليت كان هلا 
السيادة يف الكتابة والعلم واألدب ، واستخدمت يف كل أنواع املعامالت ، واالعتماد 
عليها صفًة سائدة على اجملتمع األندلسي رغم تنوع السكان ، وكان إتقان العربية أمراً 
عاماً يف األندلس وليس حكراً على العرب ، وسكان األندلس من أصول غري عربية 
فضلوا التعامل هبا وأحبوا تعلمها وقراءة الكتب العربية وفضلوها على كتبهم الدينية5 ، 
رمبا ألن األهتمام بالعلوم املختلفة يف اسبانيا قبل دخول املسلمني كان شبه معدوم ، 

فاجنذبوا للغة العربية اليت كانت يف ذلك الزمن لغة العلوم واملعرفة6.
وعلى عادة املسلمني هناك من درس هذا العلم إىل جانب علوٍم أخرى ومنهم 
اللغة ، ومن  لتخصصه يف جمال علم  باللغوي  يعرف  اللغة وأصبح  من ختصص يف 

1. العلوي: حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم اليمين)ت749هـ/ 1348م(: كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة 
وعلوم اإلعجاز ، ج1 ، ص15 ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 1980م.

2. ابن خلدون: املقدمة ، ص704.
3. األنباري: عبد الرمحن بن حممد )ت577هـ/ 1181م(: نزهة األلبا يف طبقات األدباء ، ص4 ، حتقيق/ حممد أبو 

الفضل إبراهيم ، دار النهضة ، القاهرة ، د ط ، د ت.
4. ابن خلدون: املقدمة ، ص706.

5. سري توماس آرنولد: تراث اإلسالم ، ص26. يوسف أشباخ: األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين ، ج1 ، ص51.
6. املقري: النفح ، ج1 ، ص127.
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اللغة مثل أمحد بن يوسف املعافري السرقسطي ، الذي  املعافريني من أشتغل بعلم 
أنتقل إىل وشقة وعاش هبا حىت مات ، وله رحلٌة إىل إفريقية ليسمع من شيوخ العلم 
هناك أمثال حيىي بن عمر وأمحد بن أيب سليمان ، كان عايل الفهم متصرفاً باللغة ، 

إىل جانب علوم أخرى ، وتويف هو وابنه يف سنة 300هـ/ 912م1.
وإبراهيم بن عبيد اهلل املعافري أبو إسحاق من أهل اشبيلية من شيوخه أمحد بن 
بشر بن األعبس ، كان ضليعاً يف اللغة إىل جانب احلديث والشعر ، انتقل إىل بادية 

اشبيلية ومات هناك سنة 362هـ/972م2.
ومن املتخصصني يف هذا اجملال أبو عثمان سعيد بن حممد املعافري اللغوي ، من 
أهل قرطبة عرف بابن احلداد ، تعلم على يد أيب بكر ابن القوطية ، وهو من بسط 

كتابة األفعال وزاد فيها ، تويف شهيداً بعد ال400هـ/ 1009م3.
ومن اللغويني عبد اهلل بن أمحد بن العريب املعافري من أهل اشبيلية والد القاضي 
أيب بكر املعافري ، ولد سنة 435هـ/1043م ، من شيوخه باألندلس يف بلده اشبيلية 
الفقيه  أبو بكر بن منظور ، وأبو حممد بن خزرج ، من قرطبة ابن عتاب  القاضي 
، وابن سراج ، ورحل إىل املشرق ألداء فريضة احلج مع ابنه أيب بكر سنة 485هـ/ 
1092م ، مسع بالشام والعراق واحلجاز ، وتويف يف طريق العودة ودفن مبصر يف حمرم 

سنة 493هـ/1099م4.
 ، باللغة  ملماً  الشاطيب كان  املعافري  بن سالم  إبراهيم  بن  امحد  بن  وإبراهيم 
سنة  سكرة  ابن  من  مسع  ولكنه  معروف  غري  وفاته  تاريخ  أخرى  علوم  جانب  إىل 

514هـ/1120م ، وهو يف طريقه للغزو مع ابنه5. 

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص26. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص402. 
2. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص18. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص418. 

3. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص589.
4. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص288. الصفدي: الوايف ، ج17 ، ص568. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 

491- 500هـ( ، ص155.
5. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص123.  املعجم ، ص57.
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الداين من شيوخه عبد اهلل بن  املعافري  العظيم  الرمحن بن عبد  وأبو زيد عبد 
خلصة الكفيف ، كان عاملاً باللغة العربية ، من تالميذه ابن أخيه أمحد بن عبد اهلل 
بن عامر بن عبد العظيم ، من شيوخه أيضاً أبو بكر اللبايت ، واحلجاج يوسف بن 
أيوب وأبو بكر بن خبال ، وهو لغوي بارع من تالميذه ، أبو عمر بن عياد ، تويف 

سنة540هـ/ 1145م ، وعمره 70 سنة1.
2. علم النحو:

أبا  عنه  اهلل  أيب طالب رضي  بن  أمر علي  عندما  مرة  وردت كلمة حنو ألول 
األسود الدؤيل بكتابة قواعد اللغة العربية ، وناوله رقعًة كتب فيها بعض األساسيات 
وقال: »أحنُو هذا النحو«2 ، واهلدف من ظهور هذا العلم حفظ اللغة ملا طرأ عليها 
من فساد خبروج املسلمني من بالدهم ، واختالطهم بأهل البالد املفتوحة ، وبدأت 
قواعد النحو تضعف وتتكسر فكان البد من حفظها ، وتدوين هذا النوع من العلوم 

ليكون مرجعاً يف اللغة العربية.
واهتم أهل األندلس بعلم النحو وكان جيدر بالعامل يف أي جمال أن يكون ملماً 
له قدٌر عندهم3 ، ونالحظ أن من أسباب  بالنحو وصرف الكالم ، وإال ملا كان 
ضعف املسلمني فيما بعد إمهال اللغة العربية وعلومها فكيف يستطيع عاملٌ يف أي 
جمال تدوين مالحظاته وتأليف كتبه إذا مل يتقن اللغة ، وأنه ملن املعيب وجود أخطاء 
لغويًة وحنويًة يف ُكتٍب ألفها علماٌء على مكانٍة علمية عالية. ومن املعافريني املشتغلني 
بعلم النحو أمحد بن يوسف بن عابس املعافري الوشقي الذي اختص بعلم النحو إىل 

جانب علم اللغة ، وتويف 300هـ/1009م4. 
وأيوب بن سليمان بن صاحل بن هشام املعافري النحوي أصله من جيان ، تويف 
سنة 301 أو302هـ/ 913 أو914م5. وحممد بن أمحد بن سعيد املعافري من أهل 

1. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص48.
2. األنباري: نزهة األلبا ، ص4. طاش كربى زاده: مفتاح السعادة ، ج1 ، ص148.

3. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.
4. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص26. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص402.

5. احلميدي: جذوة ملقتبس ، ج4 ، ص170. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص406.
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اشبيلية ، وسكن يف البرية ، عرف بالقزاز النحوي ، وتويف بالبرية سنة 379هـ/989م1.
وسعيد بن حممد املعافري أبو عثمان وهو من قرطبة ، صاحب كتاب األفعال 
الذي تويف شهيًد سنة 400هـ/ 1009م2. وعبد اهلل بن علي املعافري من أهل سبته 

درس النحو باألندلس وتويف بسبته سنة 486هـ/ 1075م3. 
ومن امللمني بالنحو إسحق بن حممد املعافري أبو يعقوب4. وأمحد بن حممد بن 
عبد اهلل املعافري القرطيب املعروف بابن قادم كان حنوياً إىل جانب تفننه يف الكثري من 
العلوم5. وأمحد بن عبد اهلل بن عامر بن عبد العظيم املعافري ، كان ضليعاً يف النحو 
متاماً مثل اللغة ، تويف سنة 540هـ/ 1145م  وعمره 70 سنة6. والقاضي أبو بكر 
حممد بن عبد اهلل بن حممد بن العريب املعافري كان مهتماً بالعلوم األدبية عموماً. له 
كتاب يف النحو هو »ملجأ املتفقهني إىل معرفة غوامض النحويني« ، وال نعلم أن 
كان الكتاب يف قواعد النحو أو تصنيٌف لرجاٍل درسوا النحو ، وتويف أبو بكر بن 

العريب سنة 543هـ/1148م7.
3. فن الشعر:

ما يكون عند  أقوى  اللغات ، وهو  الفنون وهو موجود يف سائر  هو فن من 
يف  متحدٌة   ، األبيات  وهي   ، الوزن  متساويُة  قطعاً  مقطٌع   ، مفصل  العرب، كالٌم 
األحرف األخرية من كل قطعة أو بيت ، وكل بيت حيدد معىًن بذاته ، وكأنه مجلٌة 
منفصلة ، ومل يشتهر العرب بشيء أكثر من شعرهم وهو كما قيل »ديوان العرب«8.

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص213.
2. ابن بشكوال: الصلة ، ج4 ، ص213.

3. املصدر نفسه ، ج5 ، ص299.
4. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص439.

5. املصدر نفسه ، ج1 ، ص370.
6. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص48.

7. املقري: النفح ، ج2 ، ص237.

8. ابن خلدون: املقدمة ، ص726.
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اشتهر العرب بنظم الشعر منذ العصر اجلاهلي ، وكانت له قبائل مشهورة مثل 
قبيلة هذيل1 ، ومل يكن الشاعر يتكسب من الشعر ، وال يأخذ فيه مال اإل على سبيل 
املكافأة أعظاماً له2 ، حىت كانت حقبة زهري بن أيب سلمى ، ومدح النابغة الذبياين 
امللوك وقبل املال عن الشعر وخضع للنعمان بن املنذر ، أما األعشى فقد جعل من 
الشعر جتارة ، وكان الشاعر أرفع مكانًة من اخلطيب ، واحلاجة إليه كبرية لتخليد املآثر 
واألحداث ، ورفع شأن القبيلة ، إىل أن أصبح الشعراء يلتمسون املال وابتالهم اهلل 

باجلشع ، فاحنطت مكانتهم3.  
ويف بداية العصر اإلسالمي أشتغل الناس حبفظ القرآن وتدوينه وحفظ احلديث 
عن الشعر ، مث عاد االهتمام بالشعر يف مكة واملدينة ، مث انتقل إىل الشام زمن بين 
أمية الذين رحبوا بالشعراء الذين مدحوهم وحاولوا إظهار حقهم يف احلكم ، مث تطور 
الشعر يف عهد العباسيني بدخول أجناس غري عربية على هذا اجملال ، وطور اخلليل 
بن أمحد )ت170هـ/ 786م( قواعد الشعر اليت تعرف بالبحور وزاد من حتديدها 
ودقتها، وكان الشعر يتطور بتطور اجملتمعات وما يطرأ عليها من تغيري4. ويف األندلس 
كان للشعر و الشعراء حٌظ وافر ، وهلم جاه عند امللوك وقد ترتفع مكانة املوظف يف 

الدولة لشعره وأدبه ، وفطاحلة الشعراء ينشدون يف جمالسهم5.
ومل يكن الشعر يف األندلس حكراً على العرب بل أقبل اجليل اجلديد من املولدين 
على قرض الشعر العريب ، وكان املسيحيون يفضلون قراءة الشعر العريب على قراءة 
قصص تراث اآلباء واألجداد الدينية6 ، ومن مظاهر الثقافة العربية كان الشعر األسبق 
العرب يف  أبرز وأعمق ما فيه وكانت ميزة  أمٍة  يف الظهور ، ودائما ما يربز يف كل 

شعرهم7.
1. ابن رشيق ، أبو علي احلسن بن رشيق القريواين)456هـ/ 1063م(: العمدة يف نقد الشعر ومتحيصه ، ج1 ، ص75 

، شرح وضبط: عفيف نايف حاطوم ، ط1 ، 2003م ، دار صادر ، بريوت.
2. املصدر نفسه ، ج1 ، ص67.
3. املصدر نفسه ، ج1 ، ص69.

4. عبد املنعم ماجد: تاريخ احلضارة اإلسالمية ، ص195.
5. املقري: النفح ، ج1 ، ص210.

6. سري توماس آرنولد: تراث اإلسالم ، ص26.
7. عيد: يوسف ، دفاتر أندلسية يف الشعر والنثر والنقد واحلضارة واإلعالم ، ص268 ، املؤسسة احلديثة للكتاب ، 

طرابلس ، لبنان ، 2006م.
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وظهر يف األندلس فن جديد من فنون الشعر وهو »املوشح« ومجعه موشحات ، 
ومن يقوله يسمى »وشاح« وصاحب هذا الفن اجلديد يف الشعر هو مقدم بن معافر 
القربيري ، وهو من شعراء األمري عبد اهلل بن حممد ، وأخذ عنه يف طريقته أبو عبد اهلل 

بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد1. 
وقد درج األمراء واخللفاء على االهتمام بالشعراء وتكرميهم ، ويف عهد املنصور 
بن أيب عامر املعافري كان للشعراء ديواٌن قيدت فيه أمساؤهم ومراتبهم وعطاياهم ، 
وكان املسئول عن الديوان عبد اهلل بن مسلمة2 ، وكان املنصور حيمل شعراءه معه 
حىت يف غزواته خاصة شاعره ابن شهيد3 ، يف غزوته الثالثة والعشرين إىل قطالونيا ، 
خرج من قرطبة يوم 15حمرم 375هـ/ 9 مايو 985م ، ومعه 40 من شعرائه4 ، ومن 
شعراء املنصور أيضاً أبو العالء صاعد الذي وصف العامرية ، وكتب كتاب الفصوص 
يف األدب للمنصور ، وزمن الفتنة خرج من األندلس وسكن صقلية حىت مات سنة 

410هـ/ 1019م5.
واستمر الشعر واألدب زاهياً يف عهد املظفر عبد امللك رغم عدم حبه للعلم 
واألدب مثل أبيه ، وكذلك زمن ملوك الطوائف ، ومل تتأثر احلياة األدبية يف األندلس 
إال خبروج املسلمني منها6 ، وكأن هؤالء املسلمون مبثابة الروح من اجلسد فلما غادروا 

األندلس ماتت احلركة العلمية واألدبية واندثرت خبروجهم.     
ومن املعافريني الذين كان هلم اهتمام يف هذا اجملال إىل جانب علوم ووظائف 
أخرى ، ومل يكن الشعر صنعتهم الوحيدة ولكنهم أجادوه مثل أمحد بن يوسف بن 
عابس املعافري السرقسطي ، انتقل إىل وشقة من أهل العلم وعرف عنه نظم الشعر 

مات بوشقة سنة 300هـ/ 912م7. 

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص756.
2. إحسان: األدب األندلسي ، ص75.

3. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص299.
4. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج2 ، ص106. دوزي: مسلمي اسبانيا ، ج2 ، ص121.

5. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص15. املراكشي: املعجب ، ص70.
6. عيد: دفاتر أندلسية ، ص269.

7. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص26. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص402.
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وكان   ، احلديث  علماء  من  وهو   ، االشبيلي  املعافري  اهلل  عبيد  بن  وإبراهيم 
سنة  مات  حىت  اشبيلية  بادية  يف  للعيش  انتقل   ، الشعر  وينظم   ، اللغة  يف  خبرياً 
362هـ/875م1. وحممد بن أمحد بن سعيد املعافري االشبيلي ، عاش يف البرية عرف 
بالقزاز ، كان ملماً بالنحو وينظم الشعر ، وله رواية عن املربد يف كتابه »الكامل« ، 

تويف بالبرية سنة 379هـ/989م2.
ومن البيت العامري ضىن العامرية أخت املظفر عبد امللك ، وهي أديبٌة شاعرة 
عرفها ابن حزم وقرأ من شعرها وتاريخ وفاهتا غري معروف3. وطاهر بن مفوز بن أمحد 
املعافري ، عرف عنه حسن الشعر إىل جانب أنه من رواة احلديث املشهورين4. وأيضاً 
أمحد بن حممد بن عبد اهلل املعافري ، من أهل قرطبة املعروف بابن قادم ، كان متفنناًَ 

يف األدب والنحو ، وينظم الشعر5.
وحممد بن أمحد بن القوطي املعافري وهو من أهل طليطلة ، من شيوخه حممد 
بن إبراهيم اخلشين ، كان جماله الوحيد هو الشعر تويف سنة 440هـ/ 1048م. وعبد 
اهلل بن حممد بن أمحد بن العريب املعافري والد القاضي أيب بكر املعافري ، الذي رحل 
مع ابنه إىل املشرق ألداء فريضة احلج فمات يف طريق العودة ، يعد من أهل العلم 

واألدب له شعٌر حسن6 ومن ذلك قوله7:
نصح العدى ضرٌب من التمويه  ***  فعالم تقبل نصحهم وتعيه
أومل ينب لك نصح عهدي يف اهلوى ***  أيام قلبك يف يدي وإليه

1. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج1 ، ص18. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص418.
2. ابن الفرضي: علماء األندلس ، ج2 ، ص89.

3. ابن حزم: طوق احلمام ، ص195.
4. ابن بشكوال: الصلة ، ج4 ، ص240. الصفدي: الوايف ، ج16 ، ص411.

5. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص370.
6. ابن بشكوال: الصلة ،ج5 ، ص288. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث 491- 500هـ( ، ص155.

7. الصفدي: الوايف ، ج17 ، ص568.
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، وهو  الوزارتني  ذو  بابن حلاج  املعروف  املعافري  أمحد  بن  إبراهيم  بن  وجعفر 
من أهل لورقة ، من كبار األدباء. مسع من أيب علي كتاب »رياض املتعلمني« أليب 
نعيم سنة 494هـ/1100م ، وتاريخ وفاته غري معروف ، كان خمتصاً يف نظم القوايف 

واألسجاع من شعره1: 
عجباً ملن طلب احملاسن  *** وهــــــــو مينــــــــع ما لـــديــــــــــه    
ولبـــــــــــاســــــــــــــــٍط آمــــــــــالــــــــه  ***  يف اجلد مل يبسط يديه    
مل ال أحـب الضيف أو  ***  أرتــــــاح مــــن طـــرٍب إليه    
والضيــــــف يأكـــــــل رزقــه  ***  ويــــحمـــــــــــــــــــدين علـــــــــــيه   

وأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن مالك املعافري من ولد عقبة بن 
نعيم الداخل إىل األندلس مع جند دمشق ، كان من رجال األندلس املشهورين يف 
القرن اخلامس ، ومتقدماً يف نظم الشعر ، واشتهر بأعمال اخلري ، وكان له النظر يف 
مستخلص اشبيلية وغرناطة ، تويف يف رمضان سنة 518هـ/ نوفمرب 1124م2 ، وابنه 

عبد الرمحن كان يسمع احلديث ومهتٌم بنظم الشعر3.
وعبد الرمحن بن عامر بن عبد العظيم املعافري وهو من أهل دانية ، جميٌد للكثري 
من علوم اللغة ، وينظم الشعر4 ، وأخذ عنه ابن أخيه أيب العباس أمحد بن عبد اهلل 
بن عبد العظيم ، وتاريخ وفاته غري معروف إال أن ابن أخيه أبو العباس تويف سنة 
540هـ/ 1145م5. وأيضاً أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن سالم املعافري ، 

أبو جعفر األديب كان يقرض الشعر ، تويف سنة 550هـ/1155م6.

1. ابن األبار: املعجم ، ص70.
2. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص18. ابن اخلطيب: اإلحاطة ،ج3 ، ص524. املقري: النفح ، ج4 ، ص219.

3. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص25.
4. املصدر نفسه ، ج3 ، ص15.
5. املصدر نفسه ، ج1 ، ص48.

6. ابن األبار: املعجم ، ص37.
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4. البالغة:
علٌم يبحث الكالم ، واألحوال حىت تطابق باللفظ مجيع مقتضيات احلال وهو 
فرٌع من علم البيان الذي نشأ بعد علم اللغة1 ، وغالباً ما يكون املهتمون بعلم البالغة 

هم من املختصني بعلم اللغة.
ومل جند يف املصادر اليت اطلعنا عليها الكثري من املعافريني املختصني بعلم البالغة 
سوى ثالثٍة كان أوهلم حممد بن أيب عامر املعافري الذي درس البالغة على يد شيخه 
أيب بكر بن القوطية الذي أخذ بيده يف اللغة العربية حىت أتقنها2. وثانيهم عبد اهلل بن 
علي أو يعلى بن حممد بن عبيد املعافري السبيت ، درس باألندلس عند غامن األديب 
وكان فقيهاً إىل جانب ختصصه يف النحو والبالغة ، عمل كاتباً بسبته وتويف هبا سنة 

486هـ/1093م3. 
أما الثالث فهو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن مالك املعافري ، من ولد 
عقبة بن نعيم ، كان متقدماً يف علوم اللغة العربية ومنها البالغة وتويف يف رمضان سنة 

518هـ / نوفمرب1124م4.
5. األدب:

يصف ابن خلدون5 هذا العلم بقوله »هذا علم ال موضوع له ينظر يف إثبات 
عوارضه أو نفيها« ، واألديب هو من حيفظ من أشعار العرب وتارخيهم وعلومهم 
وجممل القول »األخذ من كل علٍم بطرف«6 ، وهذا يشبه يف زمننا اإلنسان املثقف ، 
واسع اإلطالع ومن له دراسات متنوعة للعديد من العلوم ، وكان األديب عاملاً متفنناً 

يف كل ما يقول.

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص706- 707.
2. بروفنسال: اسبانيا اإلسالمية ، ص447.
3. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص299.

4. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص18.
5. املقدمة ، ص709.

6. ابن خلدون: املقدمة ص709.
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علوم  يف  الواسع  اإلطالع  ذوي  العلماء  عدد  يف  زيادٌة  هي  األدبية  والنهضة 
متنوعة، وتسبقها دائماً هنضٌة يف مجيع العلوم ، وما يرافق ذلك من حريات يف الفكر 
والكالم ، وظهر ذلك جلياً يف عهد احلكم املستنصر ، فحبه للعلم واقتناء الكتب 
جعل يف خالفته هنضًة علميًة وأدبية ، واستمر ذلك يف عهد املنصور رغم ما قيل عن 
مالحقته للفالسفة وكتبهم1. وكان املنصور عاملاً شغل منصب القضاء ، وبرع يف اللغة 
العربية ، إال أن شهرته األدبية قد تفوقت على ذلك كله ، وكانت تعطي لشخصيته 
مالمح مميزه ، وعرف دائماً بأنه ذو علٍم وأدب2 ، وكانت شخصيته األدبية ولباقته 
ثقة  إليه وإعجاب احلكم املستنصر به ، مث السيدة صبح وأخرياً  سبباً يف ما وصل 
للعلماء ،  للعلم ومقرباً  اخلليفة هشام املؤيد ، حىت بعد ترقيه يف املناصب ظل حمباً 
وكان له جملٌس أسبوعي جيتمع فيه العلماء يسمع منهم وحياورهم  يف قرطبة رغم كل 

مسؤولياته وغزواته3. 
وأمر املنصور أحد شعرائه وهو ابن صاعد بإمالء كتاب »الفصوص« لينافس به 
كتاب »األمايل« أليب علي القايل ، لكنه أمر بإلقائه يف هنر قرطبة ملا تبني له أن ابن 
صاعد يكذب يف بعض كالمه ، فأمر بإتالف الكتاب خوفاً أن يكون ابن صاعد قد 
كذب يف بعض الروايات ، وهذا يدل على حرص املنصور يف توخي احلذر وخوفه من 
الكذب ، حىت يف كتاٍب يف األدب ليس له عالقٌة بالتاريخ أو الشريعة ، وال عجب 
أن بلغت احلضارة اإلسالمية ما بلغته من التقدم فذلك بسبب احلرص واإلتقان يف 

كل األمور
وبعد موت املنصور مل تتأثر احلركة العلمية واألدبية سواًء بعدم اهتمام ابن املنصور 
بالعلم أو بالفتنة يف عهد عبد الرمحن شنجول ، أو سقوط اخلالفة األموية فيما بعد، 
واألرجح أن مكانة األدب مل تزل حىت ظهر النصارى على املسلمني وأخرجوهم من 

األندلس.

1. إحسان: األدب األندلسي ، ص75.
2. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص199. ابن خلدون: العرب ، ج4 ، ق1 ، ص319.

3. ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب ، ج1 ، ص199. املراكشي: املعجب ، ص83.
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البيت  ابناء  الرابع واخلامس ، ومن  القرن  أدباء ذاع صيتهم يف  املعافريني  ومن 
العامري وعلى رأسهم حممد بن أيب عامر املعافري ، وقد سبق احلديث عنه ، وحممد بن 
عبد اهلل بن حيىي بن أيب عامر املعافري ، جده حيىي أخو املنصور الشقيق من أمه بنت 
الربطال ، وهو من أهل األدب والفضل ، ذكره أبو حممد علي بن حزم األندلسي1 ، 
وتاريخ وفاته غري معروف واألرجح أنه عاش حىت مطلع القرن اخلامس ، ومن البيت 
العامري أخت املظفر عبد امللك ضىن العامرية أديبٌة شاعرة عرفها ابن حزم كذلك2 ، 
وجيدر بنا اإلشارة هنا إىل أن اسهامات املرأة يف خمتلف اجملاالت العلمية كانت قليلة 
جداً حبسب ما تقدم ، والسبب يف ذلك يرجع إىل أحتمالني ، إما أن تكون املرأة فعاًل 
غري مهتمة بالعلوم ، وهذا أحتماٌل بعيد ، أو أن تكون املصادر جتاهلت ذكر النساء ، 
برغم من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يتحرج يف احلديث عن زوجاته وابنته وذكر 
أمسائهن. لذلك اليوجد ما مينع ذكر أمساء النساء. وهذا املوضوع حيتاج إىل املزيد من 

البحث والدراسة للتأكد من مشاركة النساء يف احلياة العلمية يف األندلس.
ومن فتيان دولة بين عامر وربيب القصر العامري الفىت فاتن ، مل يكن له نظرٌي 
يف علمه بكالم العرب ، وكل ما يتعلق باألدب ، وهو من ناظر الشاعر ابن صاعد 
يف جملس املنصور ابن أيب عامر وأسكته مما زاد من إعجاب املنصور بفتاه خاصًة وأن 
ابناء املنصور ليسوا من أهل العلم ، فوجد يف فتاه ما عوض هذا النقص ، وكان دوماً 
حمل فخره وإعجابه ، والفىت فاتن واسع العلم واملعرفة فصيح اللسان ، مجيل الصورة 
، عرف عنه احللم والوقار ، وكان منشغاًل بعلمه عن ما سواه. ومات الفىت فاتن سنة 
402هـ/1011م ، وبيع من ممتلكاته دفاتر أدبيٌة خبط يده يف غاية اجلمال والعناية 

دلت على صاحبها3. 
ومن خارج البيت العامري أمحد بن حممد بن عبد اهلل املعافري القرطيب املعروف 
بابن قادم ، كان متقدماً يف علوٍم عديدة عرف عنه األدب والرباعة ، وتصدر للتدريس4 

1. الضيب: امللتمس ، ص91.
2. ابن حزم: طوق احلمامة ، ص195.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق4 ، م1 ، ص34.
4. السيوطي: بغية الوعاة ، ج1 ، ص370.
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بابن املؤذن ، وهو من  املعافري املعروف  أبو حممد عبد اهلل بن سليمان  ، وكذلك 
طليطلة برع يف علم األدب ، وله كتٌب كثرية ، مل يذكر املصدر عناوينها ، وكان 
منشغاًل بعلمه ، وال خيرج من بيته إال لصالة اجلمعة أو للبادية ، ومل يتزوج ، وتويف 

سنة 460هـ/ 1067م1. 
ومن بيت بين عامر أيضاً ابنة األمري عبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب عامر أمري 
بلنسية ، وزوجة أيب عبد اهلل بن عتاب ، أخذت العلوم الشرعية عن أبيها ، وعرف 

عنها العلم واألدب وتاريخ وفاهتا غري حمدد وهي من أديبات القرن اخلامس2.
وحممد بن حممد بن بشري املعافري وهو من قرطبة ، تعلم فن األدب عند أيب بكر 
بن مسلم بن أمحد األديب ، تويف يف 19 رمضان سنة 481هـ/ 1088م3. وعبد اهلل 
بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن العريب االشبيلي ، والد القاضي أيب بكر املعافري ، 

الذي عرف عنه اهتمامه بالعلوم وهو من أهل األدب4.
وجعفر بن إبراهيم بن أمحد املعافري أبو احلسن املعروف بابن احلاج ، وهو من 
رؤساء األدب يف القرن اخلامس ، وتاريخ وفاته غري معروف إال أنه مسع كتاب »رياض 
املتعلمني« أليب نعيم ،عند أيب علي سنة 494هـ/ 1100م5 ، من تالميذه ابنه أبو 
حممد عبد الرمحن ، وهو من أهل األدب ومسع كتاب »املنتقى« البن اجلارود  سنة 
504هـ/1110م ، كما وصفه ابن األبار بأن األدب كان بضاعته وصناعته ، وله 
أعمال إدارية يف الدولة ، وتوىل والية مرسية مدًة قصرية مث تنحى عن منصبه النشغاله 

بعلمه ، ومات منتصف القرن السادس6.

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص279.
2. ابن األبار: التكملة ، ج4 ، ص67.

3. رابن بشكوال: الصلة ، ج9 ، ص555.
4. الصفدي: الوايف ، ج17 ، ص568. الذهيب: تاريخ اإلسالم ، )حوادث491- 500هـ( ، ص155.

5. ابن األبار: املعجم ، ص70.
6. املصدر نفسه ، ص244.
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وحممد بن حيدرة بن مفوز الشاطيب املولود سنة 463هـ/ 1070م ، وهو من 
سنة  تويف صغرياً  وأدبه  بعلمه  أشتهر   ، قرطبة  الناس يف جامع  منه  العلم مسع  أهل 

505هـ/ 1111م ، وعمره 42 سنة ، ودفن بالربض1.
إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن سالم املعافري الشاطيب من أهل العلم  وأيضاً 
واألدب ، وتاريخ وفاته غري معروف ولكنه خرج غازياً إىل قتنده مع ولده أمحد سنة 
514هـ/1120م2 ، ومسع من ابن سكرة ، وابنه هذا من أهل العلم ومتخصص يف 

األدب وتويف سنة 550هـ/1155م3.
وعبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن مالك املعافري من ولد عقبة بن نعيم من 
أهل العلم واألدب ، توىل الوزارة ، مات يف رمضان سنة 518هـ/ 1124م4. وكذلك 
أبو زيد عبد الرمحن بن عامر بن عبد العظيم املعافري ، الذي كان عاملاً باللغة وضروب 
األدب ، وأخذ عنه ابن أخيه أبو العباس أمحد بن عبد اهلل املعافري5 ، وتاريخ وفاته 
غري معروف واألرجح أنه مات مطلع القرن السادس ، وقبل ابن أخيه أبو العباس الذي 

تويف سنة 540هـ/ 1145م6.
6. علم التاريخ:

احلياة على األرض من عجائب اخلالق عز وجل الذي سخر لإلنسان مقدراهتا 
ليكون خليفة متصرفاً فيها ، والتاريخ يبدأ خبلق هذا اإلنسان متتبعاً تغري أمناط حياته 
وهو علٌم مبين على اإلحساس مبرور الزمن ، واحلاجة إىل تدوين وقائعه وحفظ أمساء 
الناس الذين شاركوا يف أحداثه ، وقد وصفه ابن خلدون7 بقوله: »فٌن عزيز املذهب 
جم الفائدة شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم ، 

1. الذهيب: سري أعالم النبالء ، ج19 ، 421.
2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص123. املعجم ، ص57.

3. ابن األبار: املعجم ، ص37.
4. ابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص18. ابن اخلطيب: اإلحاطة ، ج3 ، ص524.

5. رابن األبار: التكملة ، ج3 ، ص15.
6. املصدر نفسه ، ج1 ، ص48.

7. املقدمة ، ص21.
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واألنبياء يف سريهم ، وامللوك يف دوهلم وسياستهم« ، وكان تاريخ العرب يف املاضي 
يتم تناقله بالرواية الشفهية حىت كان عصر التدوين ، وكان عرب اليمن سباقني يف 
جمال تدوين تارخيهم بلغة أهل اجلنوب وخبط املسند1 ، ويف العصر اإلسالمي وصل 
هذا العلم إىل مرتبٍة عظيمة ، وظهرت أمساٌء مثل الطربي واملسعودي وابن األثري ، 
وكان املؤرخ املسلم يتمتع باألمانة والنزاهة مما مكنه من تسجيل الوقائع واألحداث 
بكل صدق وحيادية ، وهو على قدٍر من العلم واإلملام باللغة العربية اليت كانت لغة 
التدوين التارخيي فال جند يف كتب املؤرخني املسلمني أخطاء لغويًة أو حنوية ، واملادة 
التارخيية مرتبٌة أما حسب السنني أو املوضوعات ، وكتب الرجال حسب تاريخ الوفاة 

أو احلروف األجبدية. 
العلوم  أنبل  من األدب ، وهو عندهم  نوعاً  التاريخ  األندلس أصبح علم  ويف 
وأرقاها ، وكان األمراء وامللوك يرحبون هبؤالء العلماء يف جمالسهم ، ليسمعوا أخبار 
املاضني وقصصهم2 ، وهي يف الغالب قصص ملوك فتكون العظة والعربة واملوعظة 
احلسنة. ومن أسباب تدهور احلضارة اإلسالمية إمهال علم التاريخ ، فأمٌة ال تعلم عن 
تارخيها شيئاً وحتاول التشبث بأوهام غريبٍة كانت يف املاضي القريب تلهث خلف ما 
دونه املسلمون من علٍم وحضارة يف كتبهم ، فكيف لألمة اإلسالمية أن تنهض ، قبل 
أن تزيل الرتاب عن املاضي وتقف على تاريخ اإلسالم وتاريخ ما جاوره من الدول 

لتعلم أين الطريق إلعادة جمد املاضي وحضارته. 
هو حممد  واحداً  املعافريني إال مؤرخاً  اليت أطلعنا عليها مل جند من  ويف املصادر 
بن صاحل بن حممد بن السمح املعافري ، من علماء القرن الرابع ، ومن أعيان مذهب 
األمام مالك ، ذاع صيته يف كل بالد اإلسالم ، لكثرة أسفاره ، تعلم باألندلس على يد 
شيوخ هم: حممد بن رفاعة ، وحممد بن وضاح ، وإبراهيم القزاز ، واحلسن بن سعد ، 
وأمحد بن حزم ، والقاسم بن أصبغ3 ، مث رحل شرقاً ومسع مبصر ، مث توجه إىل احلجاز 

1. شاكر مصطفى: التاريخ العريب واملؤرخون ، ج1 ، ص52 ، دار العلم للماليني ، بريوت.
2. املقري: النفح ، ج1 ، ص209.       
3. السمعاين: األنساب ، ج4 ، ص455.
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ومسع من أصحاب يونس1 ، ويف الشام مسع من خيثمة بن سليمان الطرابلسي ، وأيب 
الصفار ، وبكر بن محاد  سعيد األعرايب ، ويف بغداد مسع من إمساعيل بن حممد بن 
التاهريت2 ، ومجع تارخياً عظيماً كما مجع كتاباً يف احلديث3 ، وتنقل يف أشهر مدن العلم 
به يف مهذان سنة  أجتمع  الذي  احلاكم  اهلل  أبو عبد  العامل اإلسالمي ، روى عنه  يف 
341هـ/952م4 ، وقال السمرقندي أنه قدم قبل 350هـ/ 961م ، وتنقل يف خراسان 
الفرضي5 سنة  ابن  اليت تويف هبا ، وقال  النهر مث مرو ومنها إىل خبارى  وبالد ما وراء 

378هـ/ 988م ، واألرجح 383هـ/ 993م وهو قول تلميذه أيب عبد اهلل احلاكم6.
7. الخط العربي:

النفس،  الدالة على ما يف  وهو رسوٌم وأشكال تدل على الكلمات املسموعة 
اليت  اإلنسان  من خواص  راقية  والكتابة صفة   ، اللغوية  الداللة  عن  رتبة  ثاين  وهو 
متيزه عن احليوان7 ، والكتابة أرفع مستويات احلضارة ، واألمم اليت ال تكتب دائماً 
ما تكون متخلفة يف مجيع نواحي احلياة ، وبكل بساطة قد يستطيع كل إنسان أن 
إنساٍن يستطيع أن يكتب ، وهي مهمٌة صعبة وأمانٌة عظيمة  يقرأ ولكن ليس كل 
واملسلم مؤمتٌن يف كل ما يفعل ويكتب ، وأصعب مهمة تواجه العامل هي الكتابة ، 
وقد بلغ اخلط العريب أعظم مكانة يف العصر اإلسالمي ، فبهذا اخلط دون القرآن 
الكرمي كالم اهلل املنزل على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ودونت سرية الرسول 
الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ، ومن مث أقبل علماء املسلمني على تدوين كل علومهم 
وثقافاهتم وأفكارهم وخواطرهم ، وكأهنم حاولوا أن ينقلوا لنا صورًة حية عن حياهتم ، 
رمبا إلحساسهم باملسئولية جتاه األجيال ألالحقة ، وما قد يعصف باألمة اإلسالمية 
من رياح اجلهل والشك ، وأن ما خطته أيديهم سيكون الدليل على حضارٍة ودولٍة 

1. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص299.
2. السمعاين: األنساب ، ج4 ، ص455- 456. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص299. املقري: النفح ، ج2 ، ص356.

3. السمعاين: األنساب ، ج4 ، 455- 456.
4. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص299.

5. علماء األندلس ، ج2 ، ص89.
6. السمعاين: األنساب ، ج4 ، ص455- 456. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص299. املقري: النفح ، ج2 ، ص356.

7. ابن خلدون: املقدمة ، ص501.
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عظيمة عمَّ اخلري يف ظلها أرجاء األرض ، وكانت هذه املخطوطات والكتب قاعدة 
لكل العلوم واملعارف احلديثة.

بلغته  ملا  التبابعة  أثناء حكم  يف  اإلسالم  قبل  اإلتقان  غاية  بلغ  العريب  واخلط 
دولتهم من تقدم باليمن ، وعرف خطهم بـ»احلمريي«1 وانتقل إىل الشام ولكن ليس 
بنفس اجلودة ، أما يف األندلس فقد جرى على اخلط العريب ما جرى على اللغة العربية 
من اهتمام يف عهد دولة بين أمية ، وكذلك نوعية الورق ، ألن املسلمني أدخلوا ورق 
الكاغد إىل األندلس وأتقنوا صناعته ، ورخص مثنه ، وانتشر سريعاً مما سهل عملية 

الكتابة ونسخ الكتب ، وبذلك تفوقت الكتب العربية على الكتب الالتينية2.
وقد أهتم املنصور بن أيب عامر جبودة اخلط العريب وجودة الورق ، وجعل ذلك 
من شروط قبول الكتب اليت تدخل عليه ، وحسن اخلط ضرورٌة لكل من يعمل يف 
دواوين الدولة ، وكذلك استخدام األنواع اجليدة من الورق واحلرب لكي تكون األوراق 
والصكوك واملعامالت يف غاية الكمال ، ومن وجد عليه نقٌص كان ذلك سبباً يف عزله 
من منصبه ، وهذا التشدد آتى مثاره املرجوة يف سالمة املعامالت وحساب األموال 

واخلراج ، وكافة الوثائق3
مكانتهم  من  تنقص  ال  لكنها   ، العلماء  مييز  مما  العريب  اخلط  إجادة  وكانت 
العلمية4 ، ألن العامل يستطيع أن يستعني بنساخ أو ميلي على تالميذه ، لكنه مهٌم 
الرقاع  الكالم سوى اخلط على  للتدوين وحفظ  جداً يف زمٍن مل يكن هناك وسيلٌة 

والورق. 
ومن املعافريني من عرف عنهم حسن اخلط وجودة الكتابة ، منهم عبد اهلل بن 
سليمان املعافري ، املعروف بابن املؤذن ، من أهل طليطلة ، وكان حسن اخلط ، 
معظم كتبه خبط يده ، تويف سنة 064هـ/ 7601م5 ، وطاهر بن مفوز بن أمحد بن 

1. ابن خلدون: املقدمة ، ص502.
2. سري توماس آرنولد: تراث اإلسالم ، ص26.

3. ابن بسام: الذخرية ، ق ، م ، ص. املقري: النفح ، ج1 ، ص102- 103. إحسان: األدب األندلسي ، ص325.
4. ابن خلدون: املقدمة ، ص504.

5. ابن بشكوال: الصلة ، ج5 ، ص279. 
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مفوز املعافري ، الشاطيب ، عرف عنه سعة العلم ومهارة يف اخلط ، تويف سنة 484هـ/ 
1901م1. ومتام بن عبد اهلل بن حفصون املعافري البلنسي ، كان قاضي كورة ريه 
بأمر األمري عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب عامر أمري بلنسية ، عرف 
عنه حسن خطه2. وأبو حممد عبد اهلل بن علي املعافري السبيت ألنه سكن بسبته ، 
عرف عنه براعته يف العلوم الدينية واللغوية وكان حسن اخلط وعمل كاتباً للقضاة يف 
سبته ، تويف سنة 684هـ/3901م. وعبد الرمحن بن عامر بن عبد العظيم املعافري 
وهو من دانية ، كان ضليعاً يف علوم اللغة العربية عرف عنه حسن اخلط ، تويف مطلع 

القرن السادس3.
1. موقف الحاجب المنصور من علم الفلسفة:

أماعلم الفلسفة فهو علٌم عقلي ، يتمحور حول طبيعة اإلنسان كونه ذا عقٍل 
وفكر. وامسى غاية هلذا العلم أن حياول اإلنسان معرفة نفسه4. وليست  خمتصًة بديٍن 
معني ، بل قد يكون الفيلسوف من أي دين وأي لغة ، فالبشر متساوون من حيث 

العقل والقدرة على التفكري. 
قيام اإلمرباطورية  اليونان ، وبعد  قبل اإلسالم ورواده  العلم موجوداً  وكان هذا 
القياصرة ، وملا دخل  اليونان يف خزائن  العلوم وهجرت كتب  الرومانية أمهلت هذه 
املسلمون بالد الشام أخذوا هذه الكتب وترمجوها ، وخالفوا كثرياً مما جاء فيها من 
أفكار املعلمني األوائل اليونان ، وظهر جيٌل من الفالسفة املسلمني أمثال أيب نصر 

الفارايب ، وأيب علي ابن سينا ، ويف األندلس أيب بكر الصائغ5. 

1. ابن بشكوال: الصلة ، ج4 ، ص240. الصفدي: الوايف ، ج16 ، ص411.
2. ابن األبار: التكملة ، ج1 ، ص187. 

3. املصدر نفسه ، ج3 ، ص15.
4. أرنست كاسيدر: فلسفة احلضارة اإلنسانية ، ص29 ، ترمجة: إحسان عباس ، مراجعة: حممد يوسف جنم ، دار 

األندلس ، بريوت ، 1961.
5. ابن خلدون: املقدمة ، ص595- 596.
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قبلة  أصبحت   ، املسلمني1  دخول  قبل  العلم  قليلة  األندلس  أن كانت  وبعد 
لطالب العلم من كل مكان ، وانتشرت العلوم على اختالفها ومنها علم الفلسفة  
الذي قوبل بامتعاٍض من الفقهاء والعامة الذي  حتول إىل رفٍض شديد2 ، واعتربت 
خمالفًة للدين وكل من يتعلمها زنديق خارج عن اإلسالم3 ، خاصًة يف هناية القرن الرابع 
يف عهد املنصور بن أيب عامر الذي كان من رواد النهضة العلمية واألدبية يف زمنه ، 
وكان مولعاً بعقد جمالس العلم يف بيته ، وإقامة املناظرات بني الشعراء واألدباء، لكنه 
بدأ مبالحقة الفالسفة وكتبهم ، ومن اشتغل بعلم التنجيم ، وأحرق كتبهم مبحضر 
الفقهاء وكبار رجال الدولة مثل ابن ذكوان والزبيدي ، وحرق بعض الكتب بنفسه4، 
فلسفية  بعلوم  متعلقة  من كتب  فيها  ما  وأخرج  املستنصر  احلكم  إىل خزائن  وعمد 
ومنطق ، وترك كتب العلوم الشرعية واللغوية والطب واحلساب ، ورمى الكتب اليت 
أخرجها يف أبار القصر وأمر أن يهال عليها الرتاب واحلجارة5 ، وكان من املمكن قتل 

املشتغلني بعلم الفلسفة بأمٍر منه إذا مل يرتاجع عن ذلك6. 
ذكرت مصادٌر7 أن املنصور ما قام بذلك إال تقرباً من الفقهاء والعامة ، وكان 
فقهاء املالكية يف األندلس قد بلغوا مكانًة عظيمة يف زمن دولة بين أمية اليت دعمت 
هذا املذهب ، فأصبح للفقهاء قوة ال يستهان هبا وعلى عادة املنصور يف جذب أهل 
النفوذ والقوة إىل صفه ، مل يعارض الفقهاء ، وكذلك فان استخراج مثل هذه الكتب 
من مكتبة اخلليفة السابق مما يؤخذ عليه ويقلل أعجاب الناس به8 ، وعلى الرغم من 
ذلك فقد استمرت هذه العلوم يف األندلس الهتمام الكثريين هبا ، بل كان املنصور 
نفسه مهتماً هبا ، وذلك قبل أن يتوىل احلكم ، مث أصبح خيفي ذلك عن العامة ملا 
عرفه عنهم ، وكرههم هلذا النوع من العلوم ، وبعد موت املنصور ويف زمن الفتنة متكن 

1. ابن صاعد: طبقات األمم ، ص155.
2. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.

3. القامسي: احلضارة العربية يف األندلس ، ص124.
4. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص292- 293.

5. ابن صاعد: طبقات األمم ، ص163- 164.
6. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.

7. ابن صاعد: طبقات األمم ، ص163. ابن عذارى: البيان املغرب ، ج2 ، ص292- 293. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.
8. ابن صاعد: طبقات األمم ، ص163.
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الفىت واضح من استخراج بعٍض من تلك الكتب من آبار القصر مع باقي كتب مكتبة 
احلكم ومت بيعها ، وما تبقى منها هنبه الرببر عندما دخلوا قرطبة1. 

ومل تكن مدٌة طويلة اليت ُضيق فيها اخلناق على علماء الفلسفة زمن املنصور 
الذي مل يفعل ذلك إال تقرباً من الفقهاء والعامة ، ومع مضي الوقت أخذت الفلسفة 
تشق طريقها يف األندلس بني العلوم لعدم تشدد الفقهاء يف القرن اخلامس رمبا بعد 
زوال دولة بين أمية اليت كانت تدعمهم وتقوي شوكتهم ، ويرجح القامسي2 أن التشدد 

على الفالسفة يف عصر املرابطني كان أكثر بكثري مما حصل زمن املنصور.
العلوم مجيعها  تقدم  يف  عظيماً  واملسلمون دوراً  العرب  لعب  األحوال  ويف كل 
ومنها  علم الفلسفة ، وهذه العلوم فيما بعد أصبحت قاعدًة للنهضة العلمية والفكرية 
يف أوروبا ، ويظهر بعد ذلك فالسفة القرن الثالث عشر مثل دانيت ، وتوما اإلكويين3 
، وأي تشدد قام به املسلمون على علوم عقلية وفكرية سواًء أيام املنصور أو يف عصر 
املرابطني شيٌء ال يذكر أمام ما واجهه العلماء فيما بعد على يد رجال الدين من 
النصارى ، فكل من ال تعجبهم آراؤه وكتبه خاصًة رجال الدين والكهنة تتم مالحقته 
وحماكمته وحيرق يف نار كتبه فيما عرف مبحاكم التفتيش اليت انتشرت بشكٍل واسع 

يف القرن اخلامس عشر4.   

1. املقري: النفح ، ج1 ، ص208.
2. احلضارة العربية يف األندلس ، ص124.

3. سري توماس آرنولد: تراث اإلسالم ، ص22.
4. ستانلي لني بول: قصة العرب يف اسبانيا ، ص217-216.
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الخاتمة
من خالل البحث والدراسة برزت نتائج عن موضوع املعافريني يف األندلس منذ 

الفتح حىت القرن اخلامس اهلجري وهي: 
- يعود نسب املعافريني إىل املعافر بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ ، وقد سكنوا يف خمالف 
املعافر جنوب غرب اليمن ، وكانوا حتت سيطرة دولة محري ودخلوا اإلسالم بطريقة 
سلمية ، ووفدهم إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان ضمن وفود محري ، ومل 
اليت  القبائل  باقي  مثل  حيادياً  موقفاً  واحتذوا  الردة  املعافريون يف حروب  يشارك 
كانت تابعة حلمري ، وعندما خرجوا من اليمن زمن الفتح كانوا مع ذي الكالع 

احلمريي. 
- شارك املعافريون يف الفتوحات ، وبعد مشاركتهم يف فتح بالد الشام توجهوا غرباً 
، وشاركوا يف فتح مصر مث املغرب ، وأسهم املعافريون يف فتح األندلس أفراداً وقواًد 
، كان من أشهرهم طريف بن مالك املعافري وعبد امللك املعافري قائدا قاعديت 

الدفاع اجلنوبية الشرقية والغربية لبالد األندلس. 
املناطق اجلنوبية والشرقية من األندلس ، وبنو منخل  املعافريني يف  - كان استقرار 
املعافريون الذين ذكرهم ابن حزم مل أجد هلم ذكراً يف املصادر التارخيية اليت أطلعت 

عليها ، وعلى األرجح أن لقبهم هذا تغري بعد استقرارهم يف األندلس.
- مل يكن للمعافريني دورا سياسي كبري يف عصري الوالة واإلمارة ، ومتثل دورهم 
السياسي يف القرن الرابع بأسرة بين عامر ودولتهم اليت انتهت سنة 399هـ مبقتل 

عبد الرمحن شنجول. 
- سيطرة بين عامر على الدولة مل تكن سبباً يف سقوط الدولة األموية وإمنا عندما 
توىل إدارة الدولة أناس ليسوا على مستوى املنصور ابن أيب عامر وولده عبد امللك 

من املهارة وحسن السياسة األمر الذي أضعف الدولة وعجل باهنيارها. 
- كان للفتيان العامريني دوٌر كبري يف دعم املنصور بن أيب عامر وأوالده ، ومن مث 
بعد سقوط الدولة العامرية واألموية بعدها ، واستطاعوا يف خضم الفتنة اليت حلت 
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باألندلس أن يؤسسوا إمارة يف شرق األندلس ويعيدوا األمر إىل حفيد املنصور 
عبد العزيز بن عبد الرمحن بن أيب عامر ، وأن يكونوا عوناً له كما كانوا جلده وأبيه 

من قبله.
وبذلك يكون عمرها أطول من  العامريني يف بلنسية استمرت ستني عاماً  - إمارة 
دولتهم األوىل اليت استمروا فيها ثالثني سنة ، فالعامريون يف دولتهم األوىل كانوا 
حجاباً حيكمون باسم اخلليفة األموي هشام املؤيد ، أما إمارهتم يف بلنسية فقد 
كانوا أمراء حيكمون ويتوارثون احلكم فيها ، وبسقوط إمارة بلنسية تنتهي مشاركة 
العامريني يف احلياة السياسية يف األندلس. وبقضاء الكنبيطور على القاضي جحاف 

وإحراقه سنة 488هـ تنتهي مشاركة املعافريني يف احلياة السياسية يف األندلس.
- أسهم املعافريون يف إدارة  الدولة من خالل وظائف توالها أفراد منهم حجاب 

ووزراء ووالة وقضاة ورجال شرطة. 
- إسهامات املعافريني يف اجملال العلمي تتمثل يف جمال العلوم الشرعية واإلنسانية ، 
ومل تكن هلم مسامهات يف العلوم العقلية مثل الطب واحلساب والفلك ، واملنصور 
ابن أيب عامر مل يالحق الفالسفة إال إرضاًء للفقهاء والعامة لكسب مودهتم ، 

وليس بسبب تشدده على هذا النوع من العلوم.
- احلركة الفلسفية يف األندلس كانت نواة هلذا النوع من العلوم الذي انتشر فيما بعد 

يف أوروبا.
- إسهامات املعافريني يف اجملاالت العلمية استمرت حىت بعد زوال سيطرهتم السياسية.

- احلركة العلمية يف األندلس مل تنته إال بسيطرة النصارى على املدن اإلسالمية ، 
والبد من اإلشارة إىل أن دور املرأة  يف احلياة العلمية يف األندلس حيتاج إىل البحث 

والدراسة.
 ، اخلامس  القرن  بعد  فيها  استمر  األندلس  العلمية يف  احلركة  املعافريني يف  - دور 
وسنتنناول ذلك يف دراسة أخرى عن دور املعافريني يف ااحلركة العلمية يف األندلس 

ككل.
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المالحق
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الملحق رقم )1(

الخرائط
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خريطة رقم )1(: مناطق المعافريين باليمن

المعـــــــــــــــــــــافر

خريطة رقم )2(: البري: القبائل العربية في مصر، ص311.
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خريطة رقم )3(: المناطق التي استقر فيها المعافريون 
في األندلس زمن الفتح
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خريطة رقم )4(: األندلس في عهد هشام بن الحكم، وعهد سيطرة بني عامر
شوقي أبو خليل: أطلس التاريخ العربي اإلسالمي، ص76، ط1، 2002م، دار الفكر، دمشق.
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الملحق رقم )2(

شجرات النسب
لبيوت المعافريين في األندلس
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شجرة رقم )1(: نسب المعافريين في اليمن من كتاب: الكلبي: الجمهرة، ج3، ص5.
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شجرة رقم )2(: بطون المعافر في مصر: البري: القبائل العربية في مصر، ص311.
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شجرة رقم )3(: نسب بني عامر المعافريين باألندلس.
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شجرة رقم )4(:  نسب بني مفوز المعافريين  باألندلس.
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شجرة رقم )5(:  نسب بني شراحيل المعافريين باألندلس.
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شجرة رقم )6(: نسب بني جحاف المعافريين باألندلس.
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شجرة رقم )7(: نسب بني الحسن المعافريين باألندلس.
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شجرة رقم )8(: نسب بني جعفر باألندلس.
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الملحق رقم )3(
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جدول بغزوات المنصور محمد بن أبي عامر المعافري، على ممالك الشمال، 
منذ سنة 663هـ/ 679م حتى سنة 293هـ/1001م، مرتبًة حسب ما ورد 
في كتاب ذكر بالد األندلس لمؤلف مجهول، من ص581 حتى ص491.

مصادر أخرىالتاريخاالسمالغزوة

ابن عذارى: البيان املغرب، ج2، ص264-366هـ 967ماحلامةاألوىل
265. ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص26.

العذري: ترصيع األخبار، ص74.
املراكشي: املعجب، ص83. ابن عذارى: البيان 366هـ 976ممولةالثانية

املغرب، ج2، 265. ابن بسام: الذخرية، ق4، 
م1، ص64. العذري: ترصيع األخبار، ص74.

ابن عذارى: البيان املغرب، ج2، ص267. ابن 367هـ 977مشلمنقةالثالثة
بسام: الذخرية، ق4، م1، 66. العذري: ترصيع 

األخبار، ص74.
ابن األبار: احللة السرياء، ج1، ص216.ابن 367هـ 977مالغابرةالرابعة

اخلطيب، أعمال األعالم، ص67. العذري: 
ترصيع األخبار، ص75.

العذري: ترصيع األخبار، ص75. دوزي: مسلمي 368هـ978ملطشمة األوىلاخلامسة
اسبانيا، ج2، ص117.

العذري: ترصيع األخبار، ص75. دوزي: مسلمي 368هـ978ملطشمة الثانيةالسادسة
اسبانيا، ج2، ص125.

العذري: ترصيع األخبار، ص369.76هـ979مشنت بليقالسابعة
الغدر أو الثامنة

اجلزيرة
العذري: ترصيع األخبار، ص76. ابن عذارى: 369هـ979م

البيان املغرب، ج2، ص282.
نيةالتاسعة

ُ
العذري: ترصيع األخبار، 370.76هـ980مامل

قُنيلش العاشرة
أوقلبليش

العذري: ترصيع األخبار، ص370.76،77هـ980م

احلادية 
عشرة

العذري: ترصيع األخبار، ص370.77هـ980ماملعافر

العذري: ترصيع األخبار، ص77. ابن 370هـ 980مالنصرالثانية عشرة
اخلطيب:اإلحاطة، ج2، ص105.
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مصادر أخرىالتاريخاالسمالغزوة

العذري: ترصيع األخبار، ص371.77هـ981ممسورة األوىلالثالثة عشرة
العذري: ترصيع األخبار، 371.78هـ981مَطَرنُكوشةالرابعة عشرة
اخلامسة 

عشرة
الثالث أمم 

أوقشتاليا
371هـ981م 

وبداية 
372هـ982م

العذري: ترصيع األخبار، ص78. ابن بسام: 
الذخرية، ق4، م1، ص45. ابن عذارى: البيان 

املغرب: ج2، ص281. دوزي: مسلمي اسبانيا، 
ج2، ص126- 127.

السادسة 
عشرة

العذري: ترصيع األخبار، 372.78هـ982مليون األوىل

السابعة 
عشرة

العذري: ترصيع األخبار، ص373.78هـ983مشنت منكش

الثامنة 
عشرة

العذري: ترصيع األخبار، 373.79هـ983مشلمنقة

التاسعة 
عشرة

العذري: ترصيع األخبار، ص373.79هـ983مشقرمينة

العذري: ترصيع األخبار، ص373.79هـ983ممسورة الثانيةالعشرون
احلادية 
والعشرون

شنت بليق 
الثانية

العذري: ترصيع األخبار، ص374.80هـ984م

الثانية 
والعشرون

العذري: ترصيع األخبار، ص79. دوزي: مسلمي 374هـ984مبرشلونة
اسبانيا، ج2، ص121.

الثالثة 
والعشرون

ابن اخلطيب: اإلحاطة، ج2، ص106. دوزي: 375هـ985ماخلضراء
مسلمي اسبانيا، ج2، ص125. 

الرابعة 
والعشرون

مسورة

اخلامسة 
والعشرون

العذري: ترصيع األخبار، ص376.80هـ986ماملدائن

السادسة 
والعشرون

قندياشة أو 
قَندخبشة

العذري: ترصيع األخبار، ص376.80هـ986م

السابعة 
والعشرون

العذري: ترصيع األخبار، ص376.80هـ986مقلمرية األوىل
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مصادر أخرىالتاريخاالسمالغزوة

الغزوة 
الثامنة 
والعشرون

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص377.151هـ 987مقلمرية الثانية

الغزوة 
التاسعة 
والعشرون

بربيل

الغزوة 
الثالثون

مسورة

احلادية 
والثالثون

أشتورقة

الغزوة الثانية 
والثالثون

برتيل

الغزوة الثالثة 
والثالثون

الطورة

الرابعة 
والثالثون

ابن عذارى: البيان املغرب، ج2، ص379.284هـ 989موخشمة

اخلامسة 
والثالثون

منتمور

السادسة 
والثالثون

ابن اخلطيب: إعمال األعالم، ص382.73هـ 992مبونش وتاجرة

السابعة 
والثالثون

غاليش

الثامنة 
والثالثون

املراكب

التاسعة 
والثالثون

دوزي: مسلمو اسبانيا، ج2، ص384.129هـ 994مشنت أشتبني

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص45. دوزي: 384هـ 994ماألغاراألربعون
مسلمي اسبانيا، ج2، ص130.

احلادية 
واألربعون

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص385.35هـ 995مشانت أشتبني
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مصادر أخرىالتاريخاالسمالغزوة
الثانية 
واألربعون

أشتورقة

الثالثة 
واألربعون

قشتاليا

الرابعة 
واألربعون

بطريسة

اخلامسة 
واألربعون

شانت رومان

السادسة 
واألربعون

غليسية

السابعة 
واألربعون

أشتورقة

الثامنة 
واألربعون

ابن عذارى: البيان املغرب، ج2، ص292. 387هـ 997مشانت ياقب
املقري: النفح، ج1، ص398. دائرة املعارف 

اإلسالمية،3، ص393-392.
التاسعة 
واألربعون

اجلزيرة

يلياريشاخلمسون
احلادية 
واخلمسون

بنبلونة

الثانية 
واخلمسون

ابن اخلطيب: أعمال األعالم، ص390.69هـ 999مجربرية

الثالثة 
واخلمسون

390هـ 999ممنتيمور

الرابعة 
واخلمسون

391هـ بنبلونة
1001م

ابن اخلطيب: أعمال األعالم، ص72.

اخلامسة 
واخلمسون

بايش

السادسة 
واخلمسون

392هـ بطريوش
1002م

ابن سعيد: املغرب يف حلى املغرب. ابن بسام 
الذخرية، ق4، م1، ص73.
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جدول بغزوات المظفر عبد الملك بن أبي عامر المعافري، منذ سنة 393هـ/ 
201م حتى سنة 893هـ/ 7001م.

المصدرالسنةالبالدالغزوة

393هـ بالد الفرنجاألوىل
1002م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص84. ابن 
اخلطيب: أعمال األعالم، ص87. ابن عذارى: 

البيان املغرب، ج3، ص4.

394هـ غاليسياالثانية
1003م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص85. ابن 
عذارى: البيان املغرب، ج3، ص10.

395هـ جليقيةالثالثة
1004م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص85. ابن 
عذارى: البيان املغرب، ج3، ص11.

396هـ بنبلونةالرابعة
1005م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص86. ابن 
اخلطيب، أعمال األعالم، ص87. ابن عذارى: 

البيان املغرب، ج3، ص12.

397هـ قولونيةاخلامسة
1006م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص86، ابن 
اخلطيب: أعمال األعالم، ص87، ابن عذارى: 

البيان املغرب، ج3، ص13- 14.

398هـ شانت مرتنيالسادسة
1007م

ابن اخلطيب: أعمال األعالم، ص87. ابن 
عذارى: البيان املغرب، ج3، ص21.

398هـ العلةالسابعة
1007م

ابن بسام: الذخرية، ق4، م1، ص86. ابن 
اخلطيب، أعمال األعالم، ص87. ابن عذارى: 

البيان املغرب، ج3، ص23.
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علماء األندلس المعافريون منذ الفتح حتى نهاية القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميالدي، مرتبين حسب سنة الوفاة.

المصدرالبلدسنة الوفاةاالسم

أبو عبد الرمحن احلبلي 
املعافري

جمهول: الرسالة الشريفية، ص195. الرقيق قرطبة100هـ
القريواين: تاريخ إفريقية، ص22. ابن األبار: 

التكملة، ج1، ص176
ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص23. -القرن الثاينأمحد بن خازم املعافري

احلميدي: جذوة املقتبس، ج4، ص120. 
الضيب: امللتمس، ص174.ابن حيان: أخبار 

القضاة، ج3، ص216، 325.
أشعب بن حممود بن 
معاذ بن سابق املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج1، ص173.اجلزيرةالقرن الثاين

عمرو بن شراحيل بن 
حممد املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص318. قرطبةالقرن الثاين
احلميدي: جذوة املقتبس، ج8، ص316. 

اخلشين: القضاة، ص61. ابن األبار: التكملة، 
ج1، ص285. ابن حيان: أخبار القضاة، 

ج3، 216، 325.
حممد بن عمرو بن 
شراحيل املعافري.

اخلشين: القضاة، ص61. ابن األبار: التكملة، قرطبةالقرن الثاين
ج1، ص285.

حممد بن بشري بن حممد 
املعافري.

ابن القوطية: أفتتاح األندلس، ص105- قرطبة198هـ
106. اخلشين: لقضاة، ص73. ابن األبار: 
التكملة، ج1، ص284. ابن سعيد: املغرب 

يف حلى املغرب، ج1، ص144. ابن الشباط: 
صلة السمط، ص142. النباهي: املراقبة العليا، 

ص47. املقري: النفح، ج2، ص347.

طالوت بن عبد اجلبار 
املعافري

القرن 
الثالث

ابن القوطية: أفتتاح األندلس، ص103- قرطبة
104. القاضي عياض: املدارك، ج1، 
ص505. املراكشي: املعجب، ص45.
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سعيد بن حممد بن بشري 

املعافري.
القرن 
الثالث

ابن القوطية: أفتتاح األندلس، ص98. اخلشين: قرطبة
القضاة، ص89. ابن حيان: املقتبس، ص41.

حممد بن عيسى بن عبد 
الواحد بن جنيح املعافري

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص5. قرطبة221هـ
احلميدي: جذوة املقتبس، ج2، ص74. 

الضيب: امللتمس، ص109. املقري: النفح، 
ج2، ص271- 272.

أمحد بن حيىي بن 
سليمان بن عاصم 

املعافري.

القرن 
الثالث

ابن األبار التكملة، ج1، ص12.قرطبة

خيامر بن عثمان بن 
حسان بن خيامر بن 

عثمان املعافري.

القرن 
الثالث

ابن حيان: املقتبس، ص63.قرطبة

معاذ بن عثمان بن 
حسان بن خيامر بن 

عثمان املعافري.

القرن 
الثالث

ابن حيان: املقتبس، ص68.قرطبة

احلميدي: جذوة املقتبس، ج2، ص45. سرقسطة296هـحممد بن تليد املعافري.
الضيب: امللتمس، ص65.

سليمان بن سليمان 
املعافري.

القرن 
الثالث

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص187. مالقة
احلميدي: جذوة املقتبس، ج6، ص225.

حممد بن عبد اهلل بن أيب 
عامر بن الوليد بن يزيد 
بن عبد امللك املعافري.

القرن 
الثالث

ابن األبار: التكملة، ج1، ص287.قرطبة

حممد بن سليمان بن 
حممد بن تليد املعافري.

القرن 
الثالث

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص21. سرقسطة
ابن فرحون: الديباج، ص265.

حممد بن عامر بن خيامر 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص23.قرطبة299هـ

يوسف بن عابس 
املعافري

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص203.سرقسطة300هـ
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أمحد بن يوسف بن 
عابس املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص26. سرقسطة300هـ
السيوطي: بغية الوعاة، ج1، 402.

أيوب بن سليمان 
بن صاحل بن هاشم 

املعافري.

احلميدي: جذوة املقتبس، ج4، ص170. قرطبة301هـ
ابن فرحون: الديباج، ص98. السيوطي: بغية 

الوعاة، ج1، ص460.
حممد بن عمر بن خيامر 

املعافري.
احلميدي: جذوة املقتبس، ج2، ص75. ---303هـ

الضيب: امللتمس، ص111.
حممد بن عمر بن 
خريون املعافري.

بعد 
306هـ

ابن األبار: التكملة، ج1، ص288.---

حاجز بن حسني بن 
خلف املعافري

ابن األبار: التكملة، ج1، ص235.اجلزيرة---

يوسف بن مروان بن 
عيشون املعافري.

ابن الفرضي: العلماء، ج2، ص203.وشقة309هـ
احلميدي: جذوة املقتبس، ج9، ص369. 

الضيب: امللتمس، ص492.
عبد اهلل بن يوسف بن 

مروان املعافري.
احلميدي: اجلذوة، ج7، ص267. الضيب: وشقةالقرن الرابع

امللتمس، ص353.
عمرو بن يوسف بن 

مساور املعافري.
ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص319.قرطبة318هـ

حممد بن فرقد بن عون 
املعافري.

قبل 
347هـ

احلميدي: جذوة املقتبس، ج3، ص85.سرقسطة

أمحد بن حممد بن 
سليمان بن تليد 

املعافري.

بعد 
340هـ

ابن فرحون: الديباج املذهب، ص265.سرقسطة

عبد الرمحن بن جحاف 
بن مين بن سعيد 

املعافري.

بعد 
351هـ

ابن األبار: التكملة، ج3، ص6. ابن عذارى: بلنسية
البيان املغرب، ج2، ص235.

إبراهيم بن عبيد اهلل 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص18. إشبيلية362هـ
السيوطي: بغية الوعاة، ج1، ص418.
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أمحد بن حممد بن 
يوسف املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص49.قرطبة368هـ

بعد حممد بن مفرج املعافري
371هـ

ابن الفرضي: علماء األندلس،ج2، ص81.قرطبة

متام بن عبد اهلل بن متام 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص98. طليطلة377هـ
القاضي عياض: املدارك، ج3، ص578.

أبو احلكم خمارق 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص151.قرطبة377هـ

حممد بن أمحد بن سعيد 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص89.البرية379هـ

حممد بن عيسى بن 
خالد املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص90.البرية379هـ

حممد بن صاحل بن حممد 
بن السمح املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص89. قرطبة383هـ
السمعاين: األنساب، ج4، ص455- 456. 
ابن األبار: التكملة، ج1، ص299. املقري: 

النفح، ج2، ص356.

سعيد بن عمرو بن 
شراحيل املعافري.

كان 
حيا384هـ

املراكشي: الذيل، ج5، ق2، ص40.قرطبة

حممد بن عمرو بن 
سعدون املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس،ج2، ص99.قرطبة386هـ
الذهيب: تاريخ اإلسالم،)حوادث 381-

400هـ(، ص128.
يوسف بن سعيد 

املعافري.
ابن الفرضي: علماء األندلس، ج2، ص207.قرطبة388هـ

عبد اهلل بن إسحاق 
بن احلسن بن عبد اهلل 

املعافري.

بعد 
389هـ

ابن بشكوال: الصلة، ج4، ص243. الذهيب: قرطبة
تاريخ اإلسالم،)حوادث381-400هـ(، 

ص182.
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حممد بن عبد اهلل بن 
حممد بن عبد اهلل بن 
عامر بن أيب عامر بن 
حممد بن الوليد بن يزيد 
بن عبد امللك املعافري. 

) احلاجب(

جمهول: ذكر بالد األندلس، ص175. احلميدي: قرطبة392هـ
جذوة املقتبس، ج2، ص78. ابن بسام: الذخرية، 

ق4،م1، ص56. ابن سعيد: املغرب يف حلى 
املغرب، ج1، ص199، الضيب: امللتمس، 

ص115. املراكشي، املعجب، ص72. ابن األبار: 
التكملة،ج2، ص232. احللة، ج1، ص275. 
ابن عذارى: البيان، ج2، ص256.الذهيب:تاريخ 
اإلسالم،)حوادث 381- 400هـ(، ص291. 

النباهي: املراقبة العليا، ص80- 81 . ابن 
اخلطيب: أعمال األعالم، ص59. ابن خلدون: 

العرب، ج4، ق1، ص318. املقري: النفح، ج1، 
ص82، احلنبلي : شذرات الذهب،ج3، ص143.

أمحد بن حممد بن 
احلسن املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج1، ص10.طليطلة349هـ

أمحد بن عيسى 
املعافري.

ابن الفرضي: علماء األندلس، ج1، ص40.ابن اجلزيرة400هـ
األبار:التكملة، ج1، ص13.

حممد بن إبراهيم بن حيىي 
بن عبد امللك املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج8، ص492. ابن طليطلة400هـ
األبار: التكملة،ج1، ص302.

عبد اهلل بن عبد الرمحن 
بن جحاف املعافري.

ابن حزم: طوق احلمام، ص210. احلميدي: بلنسية400هـ
جذوة املقتبس، ج7، ص262. الضيب: 

امللتمس، ص346.
ابن بشكوال: الصلة، ج4، ص213. قرطبة400هـسعيد بن حممد املعافري.

السيوطي: بغية الوعاة، جج1، ص589.
حممد بن عبد اهلل بن 
حيىي بن أيب عامر 

املعافري.

الضيب: امللتمس، ص91.قرطبة---

القرن ضىن العامرية.
اخلامس

ابن حزم: طوق احلمام، ص195.قرطبة

إسحاق بن حممد 
املعافري.

السيوطي: بغية الوعاة، ج1، ص439.---400هـ
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عبد الرمحن بن عبد 
اهلل بن عبد الرمحن بن 

جحاف املعافري.

شرق      403هـ
األندلس

احلميدي: جذوة املقتبس، ج7، ص276. 
الضيب: امللتمس، ص367.

أمحد بن فتح بن عبد 
اهلل بن علي املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج1، ص26.قرطبة403هـ

مفرج بن محاد بن 
احلسني بن مفرج 

املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج10، ص618. ابن شاطبة406هـ
األبار: التكملة، ج2، ص198.

عبد الرمحن بن أمحد بن 
أيب املطرف عبد الرمحن 

املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص314.قرطبة407هـ

إبراهيم بن قاسم بن 
إمساعيل املعافري.

بعد 
411هـ

ابن األبار: التكملة، ج1، ص117.املرية

حممد بن عبد اهلل بن 
مفوز بن غفول املعافري.

الضيب: امللتمس، 92.ابن األبار: شاطبة410هـ
التكملة،ج1،ص305.الذهيب:تاريخ 

اإلسالم،)حوادث461-470هـ(، ص 201.
الطيب بن حممد بن عبد 
اهلل بن مفوز بن غفول 
بن عبد ربه املعافري.

القرن 
اخلامس

ابن األبار: التكملة، ج1، ص271. املراكشي: شاطبة
الذيل، السفر الرابع، ص172.

عبد اهلل بن عبد الرمحن 
بن جحاف املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، 262.بلنسية418هـ

جعفر بن عبد الرمحن 
بن جحاف بن حيىي ين 

سعيد املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج1، ص193.بلنسية419هـ

عيسى بن سليمان بن 
عيسى املعافري.

املراكشي: الذيل، ج5،ق2، ص497.قرطبة420هـ

عمران بن عبد ربه بن 
غزلون املعافري.

 ابن بشكوال: الصلة، ج7، ص449.قرطبة421هـ
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أمحد بن حممد بن عبد 
اهلل بن لب املعافري.

الصفدي: الوايف: ج8، ص32-33. ابن فرحون: طلمنكة429هـ
الديباج، ص39. الذهيب: العرب، ج3، ص168. : 

معرفة القراء الكبار، ج1، ص385. السيوطي: طبقات 
احلفاظ، ص423. الداودي: طبقات املفسرين، ج1، 

ص107. الزركلي: األعالم، ج1، ص212.
حممد بن أمحد بن حممد 

بن عبد اهلل بن لب 
املعافري.

حواىل 
430هـ

ابن األبار: التكملة،ج1، ص311. املراكشي: طلمنكة
الذيل،ج6، ص48.

احلسن بن حممد بن 
مفرج بن محاد بن 
احلسني املعافري.

ك. بويكا: املصادر، ص141-430.142هـ

عبد اهلل بن أمحد بن 
حممد بن عبد اهلل بن 

لب املعافري.

القرن 
اخلامس

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص270.طلمنكة

أمحد بن خلف بن أمحد 
املعافري.

القرن 
اخلامس

 ابن بشكوال: الصلة، ج2، ص30.طليطلة

القرن ضىن العامرية
اخلامس

ابن حزم: طوق احلمامة، ص 195.قرطبة

عثمان بن أمحد بن 
حممد بن يوسف 

املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج7، ص404.إشبيلية431هـ

حممد بن عبد اهلل بن 
سعيد بن عابد املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج8، ص530. ابن قرطبة439هـ
فرحون: الديباج املذهب، ص330.

حممد بن أمحد بن 
القوطي املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج9، ص532.طليطلة440هـ

عبد اهلل بن أمحد بن 
خلف املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص274.طليطلة443هـ

عثمان بن حممد 
املعافري.

 ابن بشكوال: الصلة، ج7، ص407.طليطلة449هـ
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عبد العزيز بن عبد 
الرمحن بن أيب عامر 

املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج4، ص67.بلنسية452هـ

عبد اهلل بن سليمان 
املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص279. الذهيب: طليطلة460هـ
تاريخ اإلسالم، )حوادث441- 460هـ(، 

ص484.
املراكشي: املعجب، ص127. دانية468هـعلي بن جماهد العامري.
عبد الرمحن بن عبد 

اهلل بن عبد الرمحن بن 
جحاف املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص340.بلنسية472هـ

عبد اهلل بن مفوز بن 
أمحد بن مفوز املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص284. الذهيب: شاطبة475هـ
تاريخ اإلسالم،)حوادث461- 470هـ(، 

ص200. سري أعالم النبالء، ج19، ص89. 
العرب، ج3، ص305.

حممد بن عبد العزيز بن 
أيب عامر املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج4، ص67. ابن عذارى: بلنسية478هـ
البيان املغرب، ج3، ص303- 304.

أبنة حممد بن عبد العزيز 
بن أيب عامر املعافري

تزوجت
478هـ

ابن األبار: التكملة، ج4، ص67. ابن عذارى: بلنسية
البيان املغرب، ج3، ص304-303.

متام بن عبد اهلل بن 
حفصون املعافري.

بعد 
478هـ

ابن األبار: التكملة، ج1، ص187.بلنسية

حممد بن حممد بن بشري 
املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج9، ص555.قرطبة481هـ

طاهر بن مفوز بن أمحد 
بن مفوز املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج4، ص240. شاطبة484هـ
الصفدي: الوايف، ج16، ص240. الذهيب: 

العرب، ج3، ص305. سري أعالم النبالء، 
ج19، ص88.

عبد اهلل بن علي بن 
حممد بن عبيد املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج5، ص299.سبته486هـ
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عبد اهلل بن عبد الرمحن 
بن عبد اهلل بن عبد 
الرمحن بن جحاف 

املعافري.

بعد 
487هـ

ابن األبار: التكملة، ج2، ص246.بلنسية

جعفر بن عبد اهلل بن 
جعفر بن عبد الرمحن 

املعافري.

ابن بسام: الذخرية، ق3، م1، ص99. ابن األبار: بلنسية488هـ
التكملة، ج1، ص194. احللة، ج2، ص126. 

ابن اخلطيب: أعمال األعالم، ص203. ابن 
عذارى: البيان املغرب، ج3، ص306.

حممد بن يوسف 
بن علي بن خلصة 

املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج1، ص327.شاطبة490هـ

عبد اهلل بن حممد بن 
عبد اهلل بن أمحد بن 
حممد بن عبد اهلل 

املعافري.

الضيب: امللتمس، ص337. ابن بشكوال: اشبيلية493هـ
الصلة، ج5، ص288. الصفدي: الوايف، ج17، 

ص568. الذهيب: تاريخ اإلسالم، )حوادث 
491- 500هـ(، ص155.

جعفر بن إبراهيم بن 
أمحد املعافري.

بعد 
494هـ

ابن األبار: املعجم، ص70.لورقة

عبد اهلل بن إبراهيم بن 
عبد اهلل بن إبراهيم 
بن يوسف بن بشري 

املعافري.

الذهيب: تاريخ اإلسالم، )حوادث491- قرطبة498هـ
500هـ(، ص281.

عبيد اهلل بن عبد اهلل 
بن إبراهيم بن عبد اهلل 
بن إبراهيم بن يوسف 

املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج2، ص310. الذهيب: قرطبة498هـ
تاريخ اإلسالم،)حوادث491- 500هـ(، 

ص281.

أمحد بن حممد بن عبد 
اهلل املعافري.

القرن 
السادس

السيوطي: بغية الوعاة، ج1، ص370.قرطبة

عبد اهلل بن حيدرة بن 
مفوز بن أمحد بن مفوز 

املعافري.

بعد 
501هـ

ابن األبار: التكملة، ج2، ص248.  املعجم، شاطبة
ص218.
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عبد الرمحن بن حممد 
املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج3، ص50.سبته502هـ

عبد العزيز بن خلف بن 
حممد املعافري.

بعد 
502هـ

ابن األبار: التكملة، ج3، ص89.دانية

حممد بن حيدرة بن 
مفوز املعافري.

الذهيب: سري أعالم النبالء، ج19، ص421. شاطبة505هـ
ابن األبار املعجم، ص100.

عبد الرمحن بن عبد اهلل 
بن عبد الرمحن بن عبد 
اهلل بن عبد الرمحن بن 

جحاف املعافري.

بن األبار: التكملة: ج3، ص17.بلنسية509هـ

يوسف بن خلف 
املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج4، ص202.شاطبة513هـ

حممد بن أمحد بن 
عون بن حممد بن عون 

املعافري.

ابن بشكوال: الصلة، ج9، ص571. بن قرطبة515هـ
األبار: التكملة، ج4، ص39. املعجم، 

ص305.
عبد الرمحن بن حممد 
بن عبد اهلل بن مالك 

املعافري.

ابن األبار: التكملة، ج3، ص18. ابن غرناطة518هـ
اخلطيب: اإلحاطة، ج3، ص524. املقري: 

النفح، ج4، ص219.
مفوز بن طاهر بن مفوز 

بن أمحد املعافري.
ابن األبار: التكملة، ج2، 208.شاطبة520هـ

إبراهيم بن أمحد بن 
إبراهيم بن سالم 

املعافري.

بعد 
523هـ

ابن األبار: التكملة، ج1، ص123. املعجم، شاطبة
ص57.

جهور بن خلف بن 
قاسم بن ثابت املعافري.

غرب 539هـ
األندلس

ابن األبار: التكملة، ج1، ص204.
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أواًل : المصادر المطبوعة: 

* ابن األبار، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل القضاعي البلنسي )ت 856هـ/0621م(:
لبنان، 5141هـ،  الفكر،  اهلراس، دار  السالم  الصلة، حتقيق/ عبد  التكملة لكتاب   -1

5991م.
2- احللة السرياء، حتقيق/ حسني مؤنس، ط1، 3691م، الشركة العربية، القاهرة.

3- املعجم، دار الكاتب العريب، القاهرة، 7831هـ، 7691م .
* ابن األثري، عز الدين أبو احلسن علي بن أيب الكرم )ت036هـ/ 2331م(: 

الدقاق، ط1، 7041هـ، 7891م، دار  التاريخ، راجعه: حممد يوسف  الكامل يف   -4
الكتب العلمية، بريوت.

5- اللباب يف هتذيب األنساب، اعتناء: حسام الدين القدسي، القاهرة، 7531هـ.
* األزدي، أىب إمساعيل حممد بن عبد اهلل )ت312هـ/ 828م(:

6- فتوح الشام، حتقيق/ عصام مصطفى عقلة، يوسف أمحد بن ياسني، تقدمي: عبد العزيز 
الدوري،

مؤسسة محادة، 4002م، األردن.
* ابن األزرق، حممد بن علي بن حممد)ت698هـ/0941م(:

7- بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق/ علي سامي النشار، ط1، وزارة اإلعالم، العراق. 
* األشرف ابن رسول، أبو الفتح عمر بن يوسف ) ت696هـ/6921م(:

8- طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، حتقيق/ ك. و. سرتستني، مطبعة الرتقي، دمشق، 
9491م.

* األنباري، عبد الرمحن بن حممد )ت775هـ/ 1811م(:
إبراهيم، دار هنضة مصر،  الفضل  أبو  9- نزهة األلبا يف طبقات األدباء، حتقيق/ حممد 

القاهرة. 
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* ابن إياس، حممد بن أمحد )ت039هـ/ 3251م(: 
01- بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق/ حممد مصطفى، ط1، 5791م، فرانز شتاينر، 

فيسبادن. 
* ابن بسام، أبو احلسن علي بن بسام )ت245هـ/ 7411م(: 

11- الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق/ إحسان عباس، ط2، 9791م، دار الثقافة، 
بريوت.  

* ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد امللك )ت875هـ/ 2811م(: 
21- الصلة، الدار املصرية، 6691م.

* البغدادي، عبد املؤمن بن عبد احلق )ت937هـ/ 8331م(: 
31- مراصد اإلطالع على أمساء األمكنة و البقاع، حتقيق/ علي حممد البجاوي، ط1، 

5591م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
* البكري، أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز )ت784هـ/ 4901م(: 

41- املسالك واملمالك - اجلزء اخلاص بإفريقية واملغرب، دار الكتب اإلسالمية، القاهرة.
ط3،  السقا،  مصطفى  حتقيق/  واملواضع،  البالد  أمساء  من  أستعجم  ما  معجم   -51

3891م، عامل الكتب، بريوت.   
* البالذري، أبو احلسن أمحد بن حيىي )ت972هـ/ 298م(: 

61- فتوح البلدان، دار اهلالل، بريوت، 8891م.
* ابن تغرى بردى، مجال الدين أبو احلسن )ت478هـ/ 9641م(: 

71- النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مطابع كوستا تسوماس، املؤسسة املصرية، 
القاهرة.

* ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم)ت827هـ/ 8231م(: 
81- احلسبة يف اإلسالم، مكتبة اجلامع الكبري اإللكرتونية.
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* اجلواليقي، موهوب بن أمحد بن حممد اخلضر)ت045هـ/ 5411م(:
91- املعرب يف الكالم العجمي على حروف املعجم، د.ف عبد الرحيم، ط1، 0991م، 

دار القلم، دمشق.
* اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن )ت795هـ/ 0021م(: 

02- الوفا بأحوال املصطفى، تصحيح: حممد زهري النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض.
* ابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسيت )ت543هـ/569م(: 

12- مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، حتقيق/ مرزوق علي إبراهيم، ط1، 
7891م، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت.

* ابن حجر، شهاب الدين أمحد بن علي العسقالين )ت258هـ/8441م(: 
22- تقريب التهذيب، مقابلة: حممد عوامة، ط4، 2991م، دار الرشيد، حلب، سوريا.

* ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد )ت3601654م(: 
دار  2691م،  ط1،  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق/  العرب،  أنساب  مجهرة   -32

املعارف، مصر.
42- طوق احلمامة يف األلفة واألالف، حتقيق/ نزار وجيه فلوح، ط1، 1002م، املكتبة 

العصرية، بريوت.     
* احلسيين، أبو احملاسن مشس الدين حممد بن علي )ت567هـ/ 3631م(: 

الدراسات  جامعة  قلعجي، ط1، 9891م،  أمني  املعطي  عبد  حتقيق/  اإلكمال،   -52
اإلسالمية، كراتشي، باكستان.

* احلميدي، أبو عبد اهلل حممد بن أيب نصر الفتوح بن عبد اهلل )ت 884هـ/5901م(: 
62- جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، الدار املصرية، 6691م، القاهرة.

* احلمريي، حممد بن عبد النعم )ت009هـ/ 4941م(: 
72- الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق/ إحسان عباس، ط2891، مطبعة هيدلربغ، 

بريوت.
82- صفة جزيرة األندلس، منتخب من كتاب الروض املعطار، حتقيق/ ليفي بروفنسال. 



266

* احلنبلي، عبد احلي عماد الدين )ت9801هـ/ 8761م(: 
92- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار الفكر، دط، دت.

* ابن حوقل، أبو القاسم بن حوقل النصييب )عاش يف القرن العاشر اهلجري(: 
03-  صورة األرض، منشورات دار ومكتبة احلياة، بريوت، 9791م.

* ابن حيان، حيان بن خلف بن حسني القرطيب )ت964هـ/ 6701م(:
13- املقتبس، نشره وحققه: ب. شامليتا وآخرون، املعهد اإلسباين العريب للثقافة، مدريد، 9791م. 
العريب،  الكتاب  أنباء أهل األندلس، حتقيق/ حممود علي مكي، دار  املقتبس من   -23

بريوت، د ط، دت.
33- املقتبس يف أخبار بلد األندلس، حتقيق/ عبد الرمحن احلجي، دار الثقافة، بريوت، د ط، دت.

* ابن حيان، حممد بن خلف بن حيان )ت603هـ/ 819م(: 
43-  أخبار القضاة، عامل الكتب، بريوت، د ط، د ت.

* ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن حممد )ت925هـ/ 5311م(: 
53- مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس، حتقيق/ حممد علي شوابكة، 

ط1 ،3891م، دار عمار، مؤسسة الرسالة، بريوت. 
* ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل )ت 003هـ/ 219م(: 

63- املسالك واملمالك، مطبعة بريل، ليدن، 9881م.
* اخلشين، أبو عبد اهلل حممد بن احلارث )ت166هـ/ 2621م(: 

73- قضاة قرطبة، حتقيق/ إبراهيم األبياري، ط1، 2891م، دار الكتاب اللبناين، بريوت.
* ابن اخلطيب الغرناطي، لسان الدين حممد بن عبد اهلل )ت677هـ/ 4731م(: 

83- اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق/ حممد عبد اهلل عنان، ط1، 4791م، مكتبة 
اخلاجني، القاهرة.

93- أعمال األعالم يف من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، حتقيق/ ليفي بروفنسال، 
ط2، 6591م، دار الكشوف، بريوت. 

04- اللمحة البدرية يف الدولة النصرية، ط2، 8791م، دار األفاق اجلديدة، بريوت.
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* ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد )ت 808هـ/ 6041م(: 
من ذوي  ومن عاصرهم  والرببر  والعجم  العرب  أيام  واخلرب يف  املبتدأ  وديوان  العرب   -14

السلطان األكرب، دار الكاتب العريب، بريوت، 8691م.
24- املقدمة، حتقيق/ حامد أحد طاهر، ط1، 4002م، دار الفجر، القاهرة.

* ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن أيب بكر )ت186هـ/ 2821(: 
34- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق/ إحسان عباس، دار الصادر، بريوت.

* خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري )ت042هـ/ 458م(: 
44- كتاب الطبقات، حتقيق/ أكرم ضياء العمري، طبعة العاين، ساعدت جامعة بغداد 

على نشره.
* الداودي، حممد بن علي بن أمحد )ت 549هـ/ 8351م(: 

54-  طبقات املفسرين، حتقيق/ سليمان بن صاحل اخلزي، ط 1، 7991م، مكتبة العلوم 
واحلكم، السعودية.

* ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي)ت123هـ/ 339م(:
64- كتاب اإلشتقاق، حتقيق/ عبد السالم حممد هارون، ط2، 9791م، مكتبة املثىن، بغداد.

* ابن الدالئي، أمحد بن عمر بن أنس العذري )ت874هـ/5801م(:
74- نصوص عن األندلس، املعروف بكتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان يف 
معهد  مطبعة  األهواين،  العزيز  عبد  حتقيق:  املمالك،  إىل مجيع  واملسالك  البلدان  غرائب 

الدراسات اإلسالمية، مدريد، 5691م.
* ابن أيب دينار، حممد بن أيب القاسم الرعيين )ت0111هـ/ 8961م(: 

مؤسسة  لبنان،  املسرية،  دار  تونس، ط1، 3991م،  و  إفريقية  أخبار  يف  املؤنس   -84
السعيدان، تونس.

* الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد أمحد )ت 847هـ/ 7431م(: 
ابن كثري،  دار  األرناءوط، ط1، 5891م،  اآلثار، حتقيق/ حممود  األمصار ذوت   -94

دمشق، بريوت. 
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ط2،  التدمري،  السالم  عبد  حتقيق/  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ   -05
3991م، در الكتاب العريب، بريوت. 

الرسالة،  األرناؤوط، ط 9، 3991، مؤسسة  النبالء، حتقيق/ شعيب  أعالم  15- سري 
بريوت.  

25- العرب يف خرب من غرب، حتقيق/ فؤاد سيد، سلسلة الرتاث العريب، الكويت، 1691م.
35- الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، حتقيق/ عزت علي عيد عطية، 

موسى حممد علي املوشى، ط1، 2791م، دار الكتب احلديثة.
45-  معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار، حتقيق/ بشار عواد عوف، شعيب 

األرنؤطي، صاحل مهدي عباس، ط 1، 4041هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت.
* ابن رشيق القريواين، أبو علي احلسن بن رشيق )ت244هـ/ 0701م(:

55- العمدة يف نقد الشعر ومتحيصه، ضبط: عفيف نايف حاطوم، ط1، 3002م، دار 
الصادر، بريوت.  

* الرقيق القريواين، إبراهيم بن القاسم )ت 714هـ / 7201م(: 
65- تاريخ إفريقية واملغرب، حتقيق/ حممد زينهم  عزب، ط1، 4991م، دار الفرجاين.

* الزبيدي، أبو فيض السيد حممد مرتضى )ت5021هـ/0971م(:
75-  تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق/ علي شريي، دار الفكر، بريوت، 4991م. 

* ابن أيب الزرع، أبو احلسن علي بن عبد اهلل )ت 147هـ/ 0431م(: 
85- األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و مدينة فاس، دار املنصور، 

الرباط، 2791م. 
* ابن سعيد املغريب، علي بن موسى )ت265هـ/ 6611م(: 

95- املغرب يف حلى املغرب، حتقيق/ شوقي ضيف، دار املعرف، مصر.
* السالوي، أبو العباس أمحد بن خالد )ت5131هـ/ 7981م( :

06- اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق/ جعفر وحممد الناصري، دار الكتاب، 
الدار البيضاء، 7991م.
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* السلفي، أمحد بن حممد بن أمحد )675هـ/ 0811م(: 
16- أخبار وتراجم أندلسية، حتقيق/ إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 5891م.

* السمعاين، أبو سعيد عبد الكرمي بن حممد )ت265هـ/ 6611م(: 
26- األنساب، تقدمي: عبد اهلل عمر البارودي، ط1، 8891م، دار اجلنان، بريوت.

* ابن سيد الناس، أبو الفتح حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري)ت437هـ/3331م(:
36- عيون األثر يف املغازي والشمائل والسري، حتقيق/ عزت زينهم وسليمان القاطوين، ط 

1، 9002م، مكتبة اإلميان، املنصورة، مصر.
* السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن )ت119هـ/ 5051م(: 

إبراهيم، ط1،  الفضل  أبو  والنحاة، حتقيق/ حممد  الغويني  الوعاة يف طبقات  بغية   -46
4691م، مطبعة عيسى البايب احلليب.  

* ابن الشباط، حممد بن علي بن حممد املصري )ت186هـ/ 2821م(:
56- صلة السمط ومسة املرط، ملحق بكتاب ابن الكردبوس: اإلكتفاء، حتقيق/ أمحد خمتار 

العبادي، معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد، 1791م.
* الشقندي: إمساعيل بن حممد )ت926هـ/ 1321م(:

66- فضائل أهل األندلس، حتقيق/ صالح الدين املنجد، ط1، 8691م، دار الكتب 
اجلديدة.

76- طبقات احلفاظ، حتقيق/ علي حممد عمر، ط1، 3791م، مكتبة وهبة، مصر.
* ابن صاعد األندلسي، أبو القاسم صاعد بن أمحد )ت264هـ/0701م(:

86-  طبقات األمم، حتقيق/ حياة علوان، ط 1، 5891م، دار الطليعة، بريوت.
* الصفدي، خليل الدين بن أيبك )ت467هـ/ 2631م(:

96- الوايف بالوفيات، ط 2، 1991م، فرانز شتاينر، فيسبادن.
* الضيب، أمحد بن حيىي بن أمحد )ت995هـ/ 2021م(:

07-  بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، دار الكاتب العريب، 7691م. 
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* طاش كربى زاده، أمحد بن مصطفى )ت869هـ/ 1651م(:
17- مفتاح السعادة ومصباح السيادة، حتقيق/ كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور، دار 

الكتب احلديثة، القاهرة.
* الطرطوشي، حممد بن الوليد بن حممد )ت025هـ/ 6211م(:

27- سراج امللوك، حتقيق/ جعفر البيايت، ط 1، 0991م، رياض الريس للنشر.
* ابن الطقطقا، حممد بن علي بن طباطبا )ت907هـ/ 229م(: 

37- الفخري يف اآلداب السلطانية، دار الصادر، بريوت، د ط، د ت.
* ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل )ت364هـ/ 0701م(: 

47- القصد واألمم يف التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، حتقيق/ إبراهيم األبياري، 
ط 1، 5891م، دار الكاتب العريب، بريوت.

* ابن عبد احلكم، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل )ت752هـ/ 178م(: 
57- فتوح مصر وأخبارها، ط 2، 9991م، مكتبة مدبويل، القاهرة.

* ابن العدمي، كمال الدين عمر بن أمحد )ت066هـ/ 1621م(: 
67- بغية الطلب يف تاريخ حلب، حتقيق/ سهيل زكار، مؤسسة البالغة، بريوت، دمشق، 

8891م.
* ابن عذارى، أبو العباس أمحد بن حممد )كان حياً 117هـ/ 1731م(: 

77- البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق/ ج س. كوالن، ليفي بروفنسال، 
ط 3، 3891م، دار الثقافة، بريوت.

* العلوي، حيىي بن محزة بن علي )ت947هـ/ 7431م(: 
87- كتاب الطراز، املتضمن لألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، دار الكتب العلمية، 

بريوت، 0891م.
* ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد املالكي )ت997هـ/ 6931م(: 

97- الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، د ط، د ت.
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* ابن الفرضي، أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوسف )ت304هـ/2101م(: 
08- تاريخ علماء األندلس، كتبه: أمحد بن أمحد الصديف، الدار املصرية، 6691م، د 

ط، د ت.  
* القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى بن عياض السبيت )ت445هـ/9411م(: 

بكري  أمحد  حتقيق/  مالك،  مذهب  أعالم  ملعرفة  املسالك  وتقريب  املدارك  ترتيب   -18
حممود، دار مكتبة احلياة، بريوت، دار مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا.        

* ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم )ت 672هـ/ 988م(: 
28- اإلمامة والسياسة، ط1، 7391م، طبعة الباب احلليب، القاهرة .

38- قصة فتح األندلس، ملحق بكتاب ابن القوطية: تاريخ افتتاح األندلس، حتقيق/ عبد 
اهلل أنيس الطباع، مراجعة: عمر فاروق الطباع، ط 1، 4991م، مؤسسة املعارف، بريوت.

* القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي )ت128هـ/ 8141م( :
48-  صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، مطابع كوستاتسوماس، القاهرة، د ط، د ت .

* ابن القوطية ، حممد بن عمر)ت763هـ/779م(: 
58- تاريخ افتتاح األندلس، حتقيق/ عبد اهلل أنيس الطباع، مراجعة: عمر فاروق الطباع، 

ط 1، 4991م، مؤسسة املعارف.
* ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب )ت157هـ/0531م(:

املدين،  مطبعة  غازي،  مجيل  حممد  حتقيق/  الشرعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   -68
القاهرة.

* ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل الدمشقي )ت477هـ/ 2731م(: 
78- البداية والنهاية، حتقيق/ مكتب الرتاث، ط 1، 2991م، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.  

88- السرية النبوية، حتقيق/ مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت، 3891م.
* ابن الكتاين، أبو عبد اهلل حممد بن احلسني )ت024هـ/ 9201م(: 

98- كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس، حتقيق/ إحسان عباس، ط 3، 6891م، 
دار الشروق، بريوت.
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* ابن الكردبوس، أبو مروان عبد امللك التوزري )عاش أواخر القرن السادس(:
09-  تاريخ األندلس ألبن الكردبوس، املعروف باإلكتفاء يف تاريخ اخللفاء، حتقيق/ أمحد 

خمتار العباد، معهد الدراسات اإلسالمية، مدريد، 1791م.
* ابن الكليب، أبو النذر هشام بن حممد بن السائب )ت402هـ/ 918م(: 

19- مجهرة أنساب العرب، حتقيق/ حممود فردوس عبد العظيم، قراءة: رياض عبد احلميد 
مراد، دار اليقظة العربية، سوريا. 

29- األصنام، حتقيق/ أمحد زكي، الدار القومية، القاهرة، 4291م.
* الكندي، أبو حممد بن يوسف )ت053هـ/ 169م(: 

39- كتاب الوالة والقضاة، تصحيح: دفن كست، ط 2، األوفست، مكتبة املثىن، بغداد.
* املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب )ت119هـ/ 5051م(:

49- األحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتب العلمية، بريوت، 5891م.
* جمهول، مؤلف )ألف الكتاب يف القرن الرابع أو اخلامس(: 

59- أخبار جمموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها واحلروب الواقعة بينهم، مطبع ربدنري، 
جمريط،7681م .   
* جمهول، مؤلف: 

69- ذكر بالد األندلس، حتقيق/ لويس مولينا، معهد ميجويل آسني، مدريد، 3891م.
* جمهول، مؤلف:

79- الرسالة الشريفية إىل األقطار األندلسية، ملحق بكتاب ابن القوطية: تاريخ افتتاح 
األندلس، حتقيق/ عبد اهلل أنيس الطباع، مراجعة: عمر فاروق الطباع، ط 1، 4991م، 

مؤسسة املعرف، بريوت.
* املراكشي، عبد الواحد بن علي )ت746هـ/ 9421م(: 

89- املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق/ حممد سعيد العريان، ط 3، جلنة إحياء 
الرتاث العريب، القاهرة.
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* املراكشي، أبو عبد اهلل بن حممد بن عبد امللك األنصاري)ت477هـ/ 2731م(:
99- الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حتقيق/ إحسان عباس، ط1، 3791م، 

دار الثقافة، بريوت.
* املسعودي، علي بن احلسن)ت643هـ/ 759م(:

001- التنبيه واإلشراف، دار الرتاث، بريوت، 8691م.
* املقدسي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن البناء )ت083هـ/ 099م(:

101- أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 7891م.
* املقري، أمحد بن حممد التلمساين )ت1401هـ/ 1361م(: 

201- نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق/ يوسف الشيخ البقاعي، ط1، 
6891م، دار الفكر، بريوت.

* ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي األنصاري)ت117هـ/1131م(: 
301- لسان العرب، ط3، 4991م، دار الصادر، بريوت.

* املقريزي، أمحد بن علي )ت244هـ/ 0501م(: 
401- كتاب اخلطط، بقلم: حممد مصطفى زيادة، بوالق، 0721هـ.   
* النباهي، أبو احلسن بن عبد اهلل بن احلسن )ولد 317هـ/ 3131م(: 

األندلس«،  قضاة  »تاريخ  املسمى  والفتيا،  القضاء  يستحق  فيمن  العليا  املرقبة   -501
حتقيق/ جلنة إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 0891م.
* النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب )ت337هـ/ 2331م(: 

601- هناية اإلرب يف فنون األدب، كوستاتسوماس، املؤسسة املصرية، القاهرة. 
* ابن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري )ت 812هـ/ 348م(: 

701- سرية ابن هشام، حتقيق/ مجال ثابت وآخرون، دار احلديث، القاهرة، 6002م، 
د ط، د ت. 

* اهلمداين، احلسن بن أمحد بن يعقوب )ت433هـ/ 549م(: 
801- صفة جزيرة العرب، حتقيق/ حممد علي األكوع، ط 1 ، 0991م، مكتبة اإلرشاد، صنعاء.
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901- اإلكليل، حتقيق/ حممد بن علي األكوع، وزارة الثقافة، صنعاء، 4002م.
* الواقدي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر )ت702هـ/ 228م(: 

011- فتوح الشام، دار اجليل، بريوت، د ط، د ت.
* وهب بن منبه، األبناوي الذماري )ت411هـ/ 237م(: 

111- كتاب التيجان يف ملوك محري، حتقيق/ مركز الدراسات واألحباث اليمين، ط 1، 
7431م، مركز الدراسات واألحباث اليمين، صنعاء.

* ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل بن عبد اهلل )ت626هـ/ 821م(: 
211- معجم البلدان، ط 2، دار الصادر، بريوت. 

ثانياً: المراجع الحديثة:

 * إحسان عباس: 
311- تاريخ األدب األندلسي، ط 3 ، 3791م، دار الثقافة، بريوت.

* األكوع، إمساعيل بن علي: 
411- البلدان اليمنية عند ياقوت، حتقيق/ إمساعيل بن علي األكوع، ط 3، 9002م، 

مكتبة اجليل، صنعاء.
* إدوارد بروي؛ وآخرون:

الوسطى، ترمجة: يوسف أسعد داغر، فريد م. دغر ، ط 3، منشورات  القرون   -511
عويدات، بريوت، باريس.

* أرنست كاسيدر:
611- فلسفة احلضارة اإلنسانية، ترمجة: إحسان عباس، مراجعة: حممد يوسف جنم، دار 

األندلس، بريوت، 1691م.



275

* بروفنسال، ليفي: 
711- اإلسالم يف املغرب واألندلس، ترمجة: سيد عبد العزيز سامل، حممد صالح حلمي، 

مراجعة: لطفي عبد البديع، دار النهضة، مصر، د ط، د ت. 
811- تاريخ اسبانيا اإلسالمية، ترمجة: علي عبد الرؤف البميب وآخرون، مراجعة: صالح 

فضل، ط3، مدريد، 7691م.
دار   ، أحد مكي، ط 1، 9791م  الطاهر  ترمجة:  اسبانيا،  العربية يف  احلضارة   -911

املعارف، مصر.
* الربي، عبد اهلل خورشيد: 

021- القبائل العربية يف مصر، دار الكاتب العريب، القاهرة، 7691م. 
* توماس آرنولد؛ وآخرون:

121- تراث اإلسالم، ترمجة: جرجس  فتح اهلل، ط 3، 8791م، دار الطليعة، بريوت.
 * األب جرجس داود: 

221- أديان العرب قبل اإلسالم، ط 2، املؤسسة اجلامعية، بريوت.
* احلجي، عبد الرمحن علي: 

القلم،  َدار  بريوت،  دمشق،  القلم،  دار  6791م،   ،1 ط  األندلسي،  التاريخ   -321
الكويت، الرياض.

* اخلالدي، خالد يونس:
421- اليهود حتت حكم املسلني يف األندلس، ط1، 2002م، دار الثقافة واألعالم، الشارقة.

* الدغلي، حممد سعيد: 
521- احلياة االجتماعية يف األندلس، ط 1، 4891م.

* دورثي لودر:
فريد، مؤسسة  الدين  فودة، مراجعة: عز  ترمجة: طارق  اسبانيا، شعبها وأرضها،   -621

فرانكلني، القاهرة، نيويورك،5691م.
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* دوزي، رينهارت: 
721- اسبانيا اإلسالمية، ترمجة: حسن حبشي، اهليئة العامة املصرية للكتاب، د ط، د ت.

* ديورانت، ول وايريل: 
821- قصة احلضارة، ترمجة: حممد بدران، دار اجليل، بريوت، املنظمة العربية للثقافة، تونس.

* ذو النون طه، عبد الواحد:
921- تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس، ط1، 4002م، دار املدار اإلسالمي، ليبيا. 

031- دراسات يف التاريخ األندلسي، ط 1، 4002م، دار املدار اإلسالمي، بريوت.
* رالف لنتون: 

131- شجرة احلضارة، ترمجة: أمحد فخري، مؤسسة فرنكلني، مكتبة األجنلو املصرية، د ط، د ت.
* الزركلي، خري الدين:

231- األعالم قاموس تراجم الرجال والنساء، ط 61، 5002م، دار العلم للماليني، بريوت. 
* زيدان، جورجي: 

331- تاريخ التمدن اإلسالمي، مراجعة: حسني مؤنس، دار اهلالل. 
* سامعي، إمساعيل:

431- تاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي، ط 1، مكتبة أقراء، قسطنطينة، اجلزائر.
* ستانلي لني بول:  

531- قصة العرب يف اسبانيا، ترمجة: علي اجلارم بك، ط 9، دار املعارف.
* سيد عبد العزيز سامل:

631- يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، 5891م.
* شاكر مصطفى:

731- التاريخ العريب واملؤرخني، دار العلم للماليني، بريوت.
* الشجاع، عبد الرمحن عبد الواحد:

الرابع اهلجري، ط 1، 6991م، دار  القرن  اليمن يف اإلسالم حىت هناية  تاريخ   -831
الفكر املعاصر، صنعاء.
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931- دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة، ط1، 9991م، دار الفكر العاصر، صنعاء.
* شكيب أرسالن: 

041- احللل السندسية يف األخبار واآلثار األندلسية، دار مكتبة احلياة، بريوت، د ط، د ت.
* الشنتناوي، أمحد؛ وآخرون:

141- دائرة املعارف اإلسالمية، مراجعة: حممد فهمي عالم، د ط، د ت.
* شوقي أبو خليل:

241- أطلس التاريخ العريب اإلسالمي، ط1، 2002م، دارالفكر، دمشق.
* الصنوي، عبد الرب حممد:

341- اليمنيون يف األندلس، وزارة الثقافة، صنعاء، 4002م. 
* الطييب، أمني توفيق:

441- دراسات وحبوث يف تاريخ املغرب واألندلس: الدار العربية للكتاب، 7991م.
* العبادي، أمحد خمتار: 

541- يف تاريخ املغرب واألندلس، دار النهضة العربية، بريوت، د ط، د ت.
* عبد الغين علي سعيد: 

641- مدينة السوا، دراسة تارخيية أثرية، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء.
* عبد املنعم ماجد: 

األجنلو  مكتبة  الوسطى، ط4، 8791م،  العصور  يف  اإلسالمية  احلضارة  تاريخ   -741
املصرية، القاهرة.

* عنان، حممد عبد اهلل: 
841- دولة اإلسالم يف األندلس، دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي، ط 2، 

9691م، دار الكتاب العريب، القاهرة.
* العويسي، عبد الفتح حممد: 

دار  ترمجة: أمحد سعد حممد، وآخرون، ط 3، 8002م،  املقدس،  بيت  تقدمي   -941
مؤسسة فلسطني، سوريا. 
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* أبو الفظل، حممد أمحد:
السياسي  التاريخ  يف  دراسة  اإلسالمي  العصر  يف  األندلسية  املرية  مدينة  تاريخ   -051

واحلضاري، دار املعرفة، اإلسكندرية، 6991م.
* القامسي، جاسم حممد: 

151- تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية  يف األندلس، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 
0002م.

* كانتور، نورمان ف: 
251- التاريخ الوسيط  قصة احلضارة: البداية والنهاية، ترمجة: قاسم عبده قاسم، ط 2، 

6891م، دار املعارف، مصر.
* ك، بويكا:

351- املصادر التارخيية العربية يف األندلس، ترمجة: نايف أبو الكرم، ط1، 9991م، دار 
العالء، دمشق.

* الكتاين، عبد احلي: 
451- الرتاتيب اإلدارية ) نظام احلكومة النبوية(، دار الكتاب العريب، بريوت، د ط، ط 

ت.
* كحالة، عمر رضا: 

551- معجم املؤلفني، تراجم مصنفي الكتب، مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، د ط، دت.  

* كوالن، ج س: 
آخرون، ط 1،  و  إبراهيم خورشيد  ترمجة:  األندلس،  اإلسالمية،  املعارف  دائرة   -651

0891م، دار الكتاب البناين، بريوت، دار الكتاب املصري، القاهرة.
* حممد ماهر محادة:

751- الوثائق السياسية واإلدارية يف األندلس ومشال إفريقية، ط 1، 0891م، مؤسسة 
الرسالة، بريوت.
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* مصطفى أبو ضيف أمحد: 
851- القبائل العربية يف األندلس، حىت سقوط اخلالفة األموية، الدار املغربية، الدار البيضاء، 5891م.

* مطلوب، ناطق صاحل:
951- تاريخ العرب وحضارهتم يف األندلس، ط1، 4002م، دار املدار اإلسالمي، ليبيا. 

* منرية عبد الرمحن الشرقي:
061- علماء األندلس يف القرنني الرابع واخلامس اهلجري، مكتبة امللك فهد، الرياض، 2002م.

* موس، سانت ل. ب:
الباز  السيد  مراجعة:  توفيق جاويد،  العزيز  عبد  ترمجة:  الوسطى،  العصور  ميالد   -161

العريين، عامل الكتب، القاهرة، 7691م. 
261- املوسوعة اليمنية، ط 2، 3002م، مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء.

* مونتغمري وات:
361- يف تاريخ اسبانيا اإلسالمية، مع فصل يف األدب بقلم: بيري كاكيا، ترمجة: حممد 

رضا املصري، ط2، 8991م، شركة املطبوعات، بريوت.
* مؤنس، حسني:

461- فجر األندلس، دراسة يف تاريخ األندلس من الفتح إىل قيام الدولة األموية، ط 1، 
2002م، العصر احلديث، دار املناهل، بريوت. 

* ناقة، إبراهيم السيد:
561- دراسات يف تاريخ األندلس االقتصادي »األسواق التجارية والصناعية« يف األندلس يف 

عصري اخلالفة األموية واخلالفة املوحدية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 0102م.
* الوائلي، عبد احلكيم: 

661- موسوعة قبائل العرب، ط 1، 3002م، دار أسامة.
* يوسف أشباخ:

761- تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين، ترمجة: حممد عبد اهلل عنان، ط1، 
6991م، مكتبة اخلاجني، القاهرة.
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* يوسف عيد:
احلديثة،  املؤسسة  واإلعالم،  واحلضارة  والنقد  والنثر  الشعر  يف  أندلسية،  دفاتر   -861

طرابلس، لبنان، 6002م.

ثالثاً: الرسائل الجامعية:

* عبد الرمحن حممد جيالن الصغري: 
961- قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر، خمطوط، للمؤرخ: باخمرمة، أبو حممد الطيب 

بن عبد اهلل)ت 749هـ/ 0451م(، رسالة ماجستري،  كلية اآلداب، جامعة صنعاء.
* امللصي، أمحد عبد اهلل:

071- دور القبائل اليمنية يف احلياة السياسية يف بالد املغرب، منذ الفتح وحىت قيام الدولة 
الفاطمية، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة املنصورة، مصر، 6002م.

* الوصيف، حممد فخري:
171- العرب اليمنية يف األندلس، منذ الفتح و حىت قيام اإلمارة األموية، رسالة ماجستري، 

كلية اآلداب، القاهرة، 0891م.

رابعاً: الدوريات:

* خالف، حممد عبد الوهاب:
للعلوم  العربية  اجمللة  األندلس،  يف  األموية  اخلالفة  سقوط  جديدة ألسباب  رؤية   -271

اإلنسانية، العدد6، اجمللد 2، الكويت.
* عبد احلكيم شاهر: 

371- املعافر دراسة من خالل املصادر التارخيية واألثرية، جملة املؤمتر العلمي األول، اجمللد 
1، مايو، 9002، كلية اآلداب، تعز.
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* عبد الغين علي سعيد: 
471- مدينة السوا وأمهيتها يف التاريخ القدمي، جملة املؤمتر العلمي األول، اجمللد 1، مايو، 

9002م،  كلية اآلداب، تعز.
* أبو الغيث، عبد اهلل:

571- االزدهار والتواصل احلضاري القدمي يف منطقة تعز )املعافر( بني الشواهد األثرية 
والتحليالت التارخيية، جملة املؤمتر العلمي األول، اجمللد 1، مايو، 9002م، كلية اآلداب، 

تعز.
* مهيوب غالب كليب: 

671- املعافريني بني اخلرب واألثر، جملة املؤمتر العلمي األول، اجمللد 1، مايو، 9002م، 
كلية اآلداب، تعز.
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الفصل الثالث
دور املعافريني السياسي منذ الفتح
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