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editor-in-chief reviews all articles, reviews, and photographs, and provides 
suggestions, if needed, about any changes to make before the publication goes to 



[V] 
 

press or is released digitally. Layouts and design need approval by the editor-in-
chief. In the end, the editor-in-chief has the final word about which articles and 
reviews get published. 

The editor-in-chief has the responsibility of drawing up budget proposals and 
any other information requested by the publishers. The editor-in-chief generates 
ideas for new ways of doing things, such as using new technology, implementing 
ways to increase readership, and how to call great scholars to write in the journal. 
Tough problems are often handled by the editor-in-chief, and advice about editorial 
issues is also provided. Whenever a social function happens, the editor-in-chief is 
the publication's representative, and some travel can be required.  

Editors 
• Treating all authors with fairness, courtesy, objectivity, honesty, and transparency 

• Establishing and defining policies on conflicts of interest for all involved in the 
publication process, including editors, staff (e.g., editorial and administration), 
authors, and reviewers 

• Protecting the confidentiality of every author’s work 

• Making editorial decisions with reasonable speed and communicating them in a 
clear and constructive manner 

• Being vigilant in avoiding the possibility of editors and/or referees delaying a 
manuscript for suspect reasons 

• Establishing clear guidelines for authors regarding acceptable practices for 
sharing experimental materials and information, particularly those required to 
replicate the research, before and after publication 

• Establishing a procedure for reconsidering editorial decisions 

• Describing, implementing, and regularly reviewing policies for handling ethical 
issues and allegations or findings of misconduct by authors and anyone involved in 
the peer-review process 

• Informing authors of solicited manuscripts that the submission will be evaluated 
according to the journal’s standard procedures or outlining the decision-making 
process if it differs from those procedures 

• Clearly communicating all other editorial policies and standards. 

Co-Editors 
Under supervision of the editor-in-chief, they participate in all processes of editing, 
as editors, as a practice. 

The Review Process for Papers   ) تحكیم البحوث المقدمة وآلیة مراحل(
Double-Blind Peer Review  
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Journal of Medieval and Islamic History pays great attention to the role of peer 
review. Reviewers evaluate the article upon an assessment form includes the 
reviewing criteria of JMIH as follows: 
 Importance / Originality 
 Methodology 
 Bibliography; both print and digital 
 Language and the extent to which subjects of the paper are harmonic with one 

another 
 Results 

Procedures  
1- Two reviewers are selected for the paper; at least one is from outside the 
Journal’s community (Faculty, Editorial board, and advisory board). 

2- The researcher receives the response of the reviewers: the evaluation, the paper, 
and the attached report, (if applicable). 

3- If the reviewers respond by accepting, the paper is accepted for publication and 
two letters of acceptance are extracted in Arabic and English. 

4- If the reviewers respond by refusing, the paper will be rejected without a refund 
of the reviewing fees. 

5- If one of the two reviewers refuse and the other accepts, a third reviewer shall be 
chosen to separate, considering the report of the third reviewer the editorial 
committee gives the final decision.  

Submission  
1- The Author submits his research article through our journal’s online submission 
system. He will need to register for an account to do this. 

2- Once his account is set up, he will need to continue the submission process. 

Journal check  
The paper will then be checked by the journal Editor to see if it fits with the aims 
and scope of the journal. If ok, it will enter it into a rigorous, double-blind peer-
review process that considers the quality, originality, approach, and clarity of the 
paper. 

Decision  
1- Once the reviewers (from two to three reviewers) have reviewed the manuscript, 
they will make one of the following recommendations: 

2- Accept, minor revisions, major revisions, or reject. The final decision will be 
decided by the editorial committee. 
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3- Reviewer feedback on the paper will be provided to the corresponding author 
via e.mail. 

Revision  
The author will receive an email from the Editor containing the final decision. 

If the author is asked to make revisions, he has two weeks to resubmit for minor 
revisions, and three weeks resubmit for major revisions. 

Once he has resubmitted his paper, it will be reassigned to the same reviewers if 
they to check whether their comments have been addressed. 

If sufficient improvements have been made, the paper will be accepted. If not, he 
may be asked to perform multiple revisions or have his paper rejected. 

Guidelines for Reviewers: ) إرشادات للمحكمین(   
Reviewers must ensure that all authors have equal opportunity to publish and 

their origin, nationality, ethnicity, race, religion, gender or political beliefs do not 
influence the peer review process. 

Following General Guidelines of Elsevier How to Contact a Review 

General Roles 
 A reviewer must carry the single-blind peer-review process 
 Ensure proficient peer review process and submit reviews within the timeframe 
 A reviewer will have to review a maximum of 2 in the same issue and of 10 

manuscripts per annum 
 Should contribute to the Journal with professional information representing 

their subject expertise 
 Reviewers can suggest alternate reviewers with subject expertise relevant to the 

manuscript 
 Reviewing process will be in light of JMIH assessment form via the online 

reviewing system, or the reviewer will send his report to the following e.mail: 
https://jmih.journals.ekb.eg/  

Guidelines for editors (Based on Elsevier Legal guide for editors concerning ethics 
issues) 

Responsibilities of the editor(s) of JMIH include the vetting and reviewing of 
articles submitted by authors. In most cases, this process will be straightforward. 
However, in some cases, ethical issues may emerge either during the vetting and 
reviewing process or after publication when a complaint is made. The most ethical 
problem that may encounter the editor(s) is plagiarism. 

 Plagiarism & JMIH’s Policy 

Plagiarism is strictly forbidden, and by submitting the article for publication the 
authors agree that the publishers have the legal right to take appropriate action 
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against the authors if plagiarism or fabricated information is discovered. Plagiarism 
is condemned and discarded, and authors are blocked from future submission to 
JMIH. Editors and Reviewers are urged to check for plagiarism using available 
online applications, such as http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ , 
https://www.grammarly.com/plagiarism-checker  

Publishing Ethics: Ethical guidelines for authors (Based on Elsevier 
ethical guidelines for authors) ) أخالقیات النشر(   

Reporting standards 
Authors of reports of original research should present an accurate account of the 

work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying 
data should be represented accurately in the paper. A paper should contain enough 
details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or 
knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are 
unacceptable. 

Data Access and Retention 
Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for 

editorial review, and should be prepared to provide public access to such data 
(consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, 
and should, in any event, be prepared to retain such data for a reasonable time after 
publication. 

Originality and Plagiarism 
The authors should ensure that they have written entirely original works, and if 

the authors have used the work and/or words of others that this has been 
appropriately cited or quoted. 

Multiple, Redundant, or Concurrent Publication 
An author should not in general publish manuscripts describing essentially the 

same research in more than one journal or primary publication. Submitting the 
same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical 
publishing behavior and is unacceptable.  

Acknowledgment of Sources 
Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors 
should cite publications that have been influential in determining the nature of the 
reported work. 

Authorship of the Paper 
Authorship should be limited to those who have made a significant contribution 

to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All 
those who have made significant contributions should be listed as co-authors. 
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Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the 
research project, they should be acknowledged or listed as contributors. 

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no 
inappropriate co-authors are included on the paper and that all co-authors have seen 
and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for 
publication. 

Disclosure and Conflicts of Interest 
All authors should disclose in their manuscript any financial or another 

substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or 
interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project 
should be disclosed. 

Examples of potential conflicts of interest that should be disclosed include 
employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, 
patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of 
interest should be disclosed at the earliest stage possible. 

Fundamental errors in published works 
When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own 

published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or 
publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor 
or the publisher learns from a third party that a published work contains a 
significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the 
paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper. 

Guides for Authors ) إرشادات للمؤلفین(   
JMIH publishes articles in Arabic, English, and French. Authors should submit the 
manuscript that has been carefully proofread and polished. 

Authors are required to read carefully and follow the instructions for authors to 
JMIH. Acceptance or rejection notification will be sent to all authors through e-
mail.                                      

The submitted article is the final version. The manuscript should be submitted 
exactly according to the instructions for authors to JMIH.                                                                                            

The maximum number of illustrations, maps, plates, and figures is 12 per paper.                                   

Submit your manuscript electronically.                                                                                                          

If you have problems or difficulties uploading your files electronically, please 
contact the editorial board at https://jmih.journals.ekb.eg/   
Send your manuscript as a pdf blind file (without the author’s data) to 
https://jmih.journals.ekb.eg/ for further peer-review process.                                                                                                                                   
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 Important Dates  
JMIH is an annual journal, its print issue is published each December since 2000. 

The deadline is July 31st for publication in December of the same calendar year.  

Ain Shams University Contributions  
Authors from Ain Shams University expected to not exceed 25-50% percent per 
issue. Contributions over this percent will be delayed to the next issue considering 
the agreement of their authors. Priority depends on the submission date of the final 
article. 

JMIH can publish a special issue (Monograph/supplement) any time of the year. 

Please note that Review Papers/Articles are also acceptable. 

Once a paper is accepted, authors are assumed to cede copyrights of the paper over 
to JMIH. Once the paper is accepted it will be published online even before the 
scheduled issue date. 

Submit your paper along with a signed Copyrights Form, while submitting a paper 
to JMIH. 

The Copyright Transfer Form submitted with us will become void in case the paper 
is not accepted in our Journal. 

Note: In case manuscript accepted and Copyright Form and Payment received 
your paper will be published Online, even before the release date of Volume.  

Additional Instructions for authors for a manuscript for the annual peer-
reviewed Journal Issued by the Faculty of Arts – Ain Shams University 
(JMIH) 
Abstract  
This section should summarize the content of the paper and should detail the 
problems, experimental approach, major findings, and conclusion in one paragraph. 
Avoid abbreviation, diagram, and references in the abstract. It should be single-
spaced and Try to keep the abstract below 150 words and should not exceed 250 
words for full papers.  Please make sure that the margins and layout explained 
below are followed as this will help us to maintain uniformity in the final print 
version of the journal. Both form and content of the paper have to be as per these 
guidelines else your paper will not be published even though its content has been 
accepted. 

Keywords  
Provide about 4-6 keywords that can identify the most important subjects covered 
by the paper. They must be placed at the end of the abstract. 
Introduction  
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JMIH publishes papers in Arabic, English, and French in all main fields of the 
Medieval and Islamic History papers must be divided into various sections starting 
with 'Introduction' and ending with 'Conclusion'. 

Text of paper should be divided into - Introduction, Materials, and Methods, 
Results, Discussions, References, or suitable headings in Medieval History, 
Crusades, Byzantium, Slavonic Countries, Islamic History, and Civilization, and 
related theoretically oriented papers and reviews. 

The paper must be presented into one text with figures and Tables in their proper 
place. 

The text heading may have 12 font titles. The graph/figure may have 12 pt font 
titles with good resolution. 

The table/figure heading must be in text form and should not form part of the 
image. 

The manuscript should include a brief introduction stating the purpose of the 
investigation and relating the manuscript to similar previous research. 

Only information essential to the arguments should be presented. 

The paper must be in final form since we will publish it directly. The paper should 
be exactly in this format. 

The manuscript should be prepared in Arabic, English, or French using “MS 
Word” with A4 page. “Times New Roman” font should be used. The font size 
should be 12 pt, but the main subheadings may be 13 pt. 

The article can be up to 7500 words excluding references and abstract. 

For proper referring and fast publication, all manuscripts should be grammatically 
correct. 

Text Formatting    
The submitted article shall contain no tab or stylesheet. When necessary, the text 
shall be set in italic. Notes shall be put at the bottom of the page and automatically 
numbered from 1 to n. The basic structure of the submitted article shall be defined 
by unnumbered headings. Each table or illustration shall be provided in a high 
resolution in its proper place within the article. Illustration and table legends shall 
include the source unless the element is published for the first time, the author 
(photographer, designer, etc.), if any, and his/her affiliation 

Major headings are to be in a bold font of 13 pt uppercase letters without underline 
as above. 

Subheadings: Subheadings should be as here “Subheadings:”. 

They should start at the left-hand margin on a separate line, followed by a colon “: 
” without space. 
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Text continues directly after the subheading in the same line. The beginning of this 
paragraph shows a sub-subheading.  

Article’s Title: The title should be centered across the top of the first page and 
should have a distinctive font of 13 points Times New Roman. It should be in a 
bold font and in lower case with initial capitals. 

Authors’ names and addresses should be centered below the title.  

The name(s) should be 12 points Times New Roman, and the affiliation(s) is the 
same but 11 points. 

Bibliographical references  
In the footnotes, bibliographical references should be 10 points Times New Roman 
and shall refer to the references provided at the end of the article.  They shall 
contain the author’s family name and a short version of the article/volume’s title. 
The authors must use Chicago University Style on the following website: 
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html  

References  
References should be 12 points Times New Roman at the end of the article shall be 
drafted according to as the following: 

Monograph: Muhammad, T. M., Muhammad, his Ethics and Qualities, Cambridge 
2021.  

Collective work: Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and 
Historiography in Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020. 

Book, proceedings: Salem, N., "A Fragment of a Deed of a Surety, " in 
Muhammad, T. M. and Romer, C. (Eds.), Thought, Culture, and Historiography in 
Christian Egypt, 284-641 AD, Cambridge 2020, 191-195. 

Article: Ameen, A., "Travelers' Works as an Important Source in Studying 
Archaeology in Light of the Hadji ‘Ali Mosque of Athens," Shedet 2 (2015), 6-22. 

Chapter or article in a collective book: Grossmann, P., "Madinet Madi," in The 
Coptic Encyclopedia, vol. V, New York 1991, 1497-149. 

Websites: Websites have to be written as a hyperlink with the last visit and time. 

Note: IFAO or Dumbarton Oaks Abbreviations of the Journals must be used.  

As for the Greek references and texts, they must be written in IFAO Unicode 
Greek font. 

Quotations in the text must be written between converted commas with font 
11pt.  
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Transliteration  
JMIH adopts the list of Transliteration of Arabic and Persian Characters published 
in Encyclopaedia Islamica (“System of Transliteration of Arabic and Persian 
Characters”, in Encyclopaedia Islamica, Editors-in-Chief: Wilferd Madelung and 
Farhad Daftary. Consulted online on 18 March 2017, First published online: 2013; 
First print edition: ISBN: 9789004246911, 20131209), published by Brill. Kindly 
download the list from this website: 
https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-islamica/system-of-
transliteration-of-arabic-and-persian-characters-transliteration  

Conclusion  
The manuscript should have a relevant brief conclusion and should reflect the 
importance and future scope. 

Arabic and English/French Abstracts  
The manuscript should end with Arabic and an English abstract summarizing the 
content of the paper. 
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  حجاج في إشبیلیة وقرمونة الالدور السیاسي إلبراهیم بن 
  )  هـ ٢٩٨-هـ  ٢٣٨عام (

  إسالم إسماعیل عبد الفتاح محمد أبورید .د
 ، مصرجامعة اإلسكندریة، كلیة اآلداب

   :مقدمة
ان اشبیلیة خلیطا من العرب والمولدین والبربر، فقد استقرت بها أسرات عربیة  من كان سك

قبیلة لَّْخم من القبائل العربیة التي شاركت فى األحداث السیاسیة باألندلس بدایة من الفتح اإلسالمي 
ف بعصر لها، والذي تولى قیادته موسى بن نصیر اللَّْخمي، فكانوا أول الوالة على األندلس فیما عر 

وهي فى األصل قبیلة یمنیة، دخلت مع جیوش الفتح اإلسالمي واستقرت بمواضع عدة ، الوالة
ة حاضرتهم التي استقروا بها یلِیَ ْشِب  )٢( ، وبنو خلدون)١(وكان أبرزها بنو حجاج ، باألندلس، وكانت ِإ

لى جانب هذه األسرات العربیة، عاشت أسرات أخرى من الم، )٣(وبنو أبي عبده    .)١(ولدینوإ

                                                
وقت من ناحیة أالم بملوك القوط إذ كان یرجع نسب بني حجاج إلى قبیلة لخم ویتصلون في نفس ال: بني حجاج  (١)

الخلیفة الولید بن عبد الملك بعد نجاح العرب في فتح األندلس قد استقبل أوالد غیشطة واعترف لهم بفضلهم 
ودورهم في فتح األندلس وتزوج عمیر بن سعید من سارة أبنت غیشطة وأنجبت حبیب بن عمیر جد بني حجاج  

 -دار الكتاب المصري، القاهرة . تاریخ افتتاح األندلس). ١٩٨٩(حمد بن عمر أبو بكر م، ابن القوطیة. راجع
نفح ، )هـ١٠٤١: المتوفى(؛ شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني  ٢٨ص .دار الكتاب اللبناني، بیروت

  . ٢٦٧، ص١جـ ، لبنان  -بیروت  -دار صادر: الناشر، إحسان عباس : المحقق، الطیب 
لیهم یرجع : ون بنو خلد  )2( ینسبون إلى عرب حضر موت، وهم من أصل یمني فهم، من ولد عبد الجبار بن علقمه وإ

رسائل ابن حزم ). ١٩٨٧(علي ، ابن حزم: المؤرخ الكبیر ابن خلدون وزعیمهم كریب بن عثمان بن خلدون راجع 
محمد بن عبد  ؛ ٤٦٠ص ،عباس  تحقیق إحسان -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر . الجزء الثاني -األندلسي 

اهللا بن سعید السلماني اللوشي األصل، الغرناطي األندلسي، أبو عبد اهللا، الشهیر بلسان الدین ابن الخطیب 
،  ١٤٢٤األولى، : دار الكتب العلمیة، بیروت الطبعة: الناشر، اإلحاطة في أخبار غرناطة  )هـ٧٧٦: المتوفى(
، إسكندریة ، لتاریخ السیاسي لمدینة اشبیلیة، مؤسسة شباب الجامعة ا: حمدي عبد المنعم ؛  ٤٩٧، ص ٣ج

 .٦٣ص
یرجع نسب بني أبي عبده إلى أبي عبده حسان بن مالك ابن عبد اهللا ابن جابر موالى مروان بن : بني أبي عبده  (٣)

م أمیة بن عبد حكم فقد ولد حسان في المشرق واستقرت تلك األسرة في اشبیلیة وأخلصت لبني أمیة وكان زعیمه
؛ ابن األبار، محمد بن عبد اهللا بن أبي   ٢٧٢المقتبس، تحقیق محمود مكي، ص  : ابن حیان : الغافر راجع 

دار المعارف : الناشر، الدكتور حسین مؤنس : المحقق، الحلة السیراء) هـ٦٥٨: المتوفى(بكر القضاعي البلنسي 
). ١٩٨٠(أبو العباس أحمد بن محمد : ؛ ابن عذارى  ٢٤٥، ص ١م ، جـ ١٩٨٥الثانیة، : الطبعة، القاهرة  –

  . ١٥٨،١٥٩، ص٢، ج، دار الثقافة، بیروت. البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس والمغرب
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ومــن أبــرز الشخصــیات التــي كــان لهــا نفــوذ سیاســي فــي بنــى حجــاج إبــراهیم بــن حجــاج بــن 

ویتصــل نســبه مــن ناحیــة األم ،  لخــم عمیــر بــن حبیــب بــن عمیــر بــن ســعید الــذي ینتســب إلــى قبیلــة
بـــن ألمونـــد بـــن  ســـارة ، نتیجـــة زواج جـــده عمیـــر بـــن ســـعید مـــنالقـــوط الغـــربیین ملـــك غیطشـــة بالملـــك
وقد لعب إبراهیم بن الحجاج  دورًا واضحًا وجلیًا فـي التـاریخ السیاسـي الشـبیلیة وقرمونـة  ثـم ، غیطشة

، ) ٢)(م٩١٢/هـــ ٣٠٠ -م ٨٤٤/هـــ ٢٢٩( عبــد اهللا بــن محمــد اعه مــع األمیــرظهــر نفــوذه فــي صــر 
  .٣وتسلطه في إصراره على تولي السیادة في اشبیلیة

  :سیادة إبراهیم بن حجاج على إشبیلیة: أوألً 
تزّعم إبراهیم بن حجاج وكریب وخالد ابنـي خلـدون العـرب فـي إشـبیلیة فـي عهـد األمیـر عبـد 

السیادة الفعلیة على المدینة في تلـك الفتـرة، حتـى أنهـم كـانوا یحجـرون علـى  وكانت لهم محمد،اهللا بن 
هــ، شـارك إبـراهیم  ٢٨٢فـي عـام  )٤(المدینـة عمال األمیر الذین لم تكن لهم سوى سلطة اسمیة على 

بن حجاج وخالد بن خلدون في حملة المطرف بن األمیر عبد اهللا علـى الخـارجین علـى سـلطة اإلمـارة 
دلس، وغــزا معــه شــذونة ومــورور، وفــي طریــق عودتــه، مــرّ المطــرف بإشــبیلیة، فــامتنع فــي شــرق األنــ

أهلها بقیادة كریب بن خلدون علیه، فأمر المطرف بتكبیل إبراهیم بن حجاج وخالد بـن خلـدون زعیمـي 
ثــم أطلقــه األمیــر بعــد أن جاءتــه جبایــة . إشــبیلیة اللــذان شــاركا فــي حملتــه، وحملهمــا معــه إلــى قرطبــة

                                                                                                                        
المقتبس من ، )هـ٤٦٩: المتوفى(ابن حیان القرطبي، حیان بن خلف بن حسین بن حیان األموي بالوالء، أبو مروان (١)

عام ، القاهرة  –المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة : الناشر، الدكتور محمود علي مكي : المحقق، أنباء األندلس
 .٧٤هـ ، ص ١٣٩٠: النشر

حكم . سابع أمراء الدولة األمویة في األندلس) م٩١٢/هـ ٣٠٠ - م ٨٤٤/هـ ٢٢٩(أبو محمد عبد اهللا بن محمد )  (٢
ا، قضاها في مقاومة  الثورات واالضطرابات المتالحقة في عهده، حتى غدت سلطة األمیر األندلس لخمسة وعشرین عامً

 ١٥ولد عبد اهللا بن محمد لألمیر محمد بن عبد الرحمن من أم ولد تدعى بهار في . الفعلیة، ال تتجاوز قرطبة وما حولها
ذر، بویع باإلمارة في وبعد وفاة أخیه المن. استعمله أبوه في قیادة بعض حمالته العسكریة. هـ ٢٢٩ربیع اآلخر من عام 

وقد إتهمه بعض المؤرخین بأنه هو من قتل أخاه المنذر بأن حرض . هـ، یوم وفاة أخیه المنذر ٢٧٥صفر من عام  ١٥
البیان المغرب في ). ١٩٨٠(أبو العباس أحمد بن محمد ، ابن عذاري. طبیب المنذر على تفصیده بمبضع مسموم

  .١٢١-١٢٠ص، ر الثقافة، بیروتدا. اختصار أخبار ملوك األندلس والمغرب
مكتبة الملك عبد العزیز . األندلس في الربع األخیر من القرن الثالث الهجري). ١٩٩٥(محمد بن إبراهیم ، أبا الخیل)  (٣

  ٢٤٥ ص، .األعمال المحكمة -العامة 
  . ٣٢ابن القوطیة ، تاریخ افتتاح األندلس صفحة ،  ٢٦٧، صفحة ١المقري ، نفح الطیب، جـ )  (٤
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ة، ممــا یعنــي خضــوعها لســلطة األمیــر، علــى أن یتــرك ولــده عبــد الــرحمن رهینــة لضــمان وفائــه إشــبیلی
  ).١(إشبیلیة بالوالء لألمیر، واستعمله األمیر هو وابن خلدون على 

شهدت السنوات التالیة تنافًسا بین ابـن حجـاج وكریـب بـن خلـدون أذكـاه األمیـر عبـد اهللا بمراسـلته لكـل 
ى اآلخر، فلما كان في بعض األیام، كتـب إبـراهیم بـن حجـاج وكریـب بـن منهما على حده یحرضه عل

خلدون إلى األمیر عبد اهللا في مصالحهما؛ وكتب معهما خالد بن خلدون أخـو كریـب كتابـا یغـري فیـه 
وخــرج . فكتــب لــه جوابــه علــى نــص كتابــه. إبــراهیم بــن حجــاج عنــد األمیــر، ویقــول إنــه فــي قبضــتهم

ط له كتاب خالد الذي كان بعث لألمیـر؛ فأخـذه بعـض فتیـان القصـر؛ فقـرأه الحامل بالكتب إلیهم؛ فسق
فلما وصل الرسـول والكتـاب " اسبق به موالك: "وعلم ما فیه؛ فدفعه لرسول إبراهیم بن حجاج، وقال له

  ).٢(٢٨٦وكان هذا في سنة . إلى إبراهیم، علم حقیقة ما یحتوي علیه ابنا خلدون من سوء الباطن
فلمـا اسـتقر المجلـس . د ذلك، تلطف إبراهیم في طعام، ودعـا ابنـي خلـدون؛ فوصـال إلیـهفعن          

بهم، أخذ إبراهیم في عتاب كریب وأخیه خالـد، وأخـرج الكتـاب الـذي بعـث بـه األمیـر إلیهمـا، وأوقفهمـا 
فأخرج خالد سكینا كانت فـي كمـه؛ فضـرب بهـا رأس . علیه، وأبلغ في عتابهما، وأكثر في ذلك علیهما

فلما صدر منـه ذلـك، نهـض إبـراهیم، ودعـا مـن . براهیم بن حجاج؛ فمزق قلنسوته، وضربه في وجههإ
. وألقى رأسـیهما إلـى أصـحابهما ورجالهمـا؛ فتفرقـوا. حضر من رجاله؛ فعلوهما بالسیوف، حتى قتلوهما

صــقة وتتــبعهم إبــراهیم بالقتــل والنهــب، ودفــن جســدي ابنــي خلــدون؛ وانقــاد لــه جمیــع أهــل الكــور المال
وخاطــب عنــد ذلــك األمیــر عبــد اهللا، یتبــرأ لــه مــن دمهمــا، ویقــول إنهمــا كانــا یحمالنــه علــى . إلشــبیلیة

نــه اآلن علــى الطاعــة؛ وطلــب منــه والیــة إشــبیلیة وانفــرد إبــراهیم . فأجابــه األمیــر إلــى ذلــك. النكــث، وإ
. ت لفضــائله اآلمــالبوالیــة إشــبیلیة؛ فــاجتبى األمــوال، واصــطنع الرجــال، وارتقــى فــي األحــوال، وامتــد

  ).٣(وكان له حمید آثار، وجمیل أخبار، فاق بها أهل عصره، وحسن في اآلفاق طیب ذكره
حتى انتهي األمر بأن غدر ابن حجاج بـابني خلـدون وقتلهمـا فـي أول ذي الحجـة مـن عـام  

ن هـــ، وبعــث لألمیــر یبــرر مقتلهمــا بأنهمــا كانــا یحرضــانه علــى النكــث بعهــده لألمیــر، وطلــب مــ ٢٨٦
األمیــر أن یولیــه علــى إشــبیلیة، فأجابــه األمیــر إلــى ذلــك عندئــذ، تمّكــن إبــراهیم مــن بســط یــده، وأنشــأ 

  ). ٤(فارس ینفق علیهم ٥٠٠لنفسه حرًسا خاًصا بلغ 

                                                
نصوص عن األندلس من كتاب ترصیع األخبار وتنویع اآلثار، والبستان في ، أحمد بن عمر بن أنس ، العذري)  (١

  ١٠٣ص، منشورات معهد الدراسات األسالمیة في مدرید . غرائب البلدان والمسالك إلى جمیع الممالك
  

المقري ، نفح الطیب، جـ . ) ١٢٥ص ٢ج، ربالبیان المغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس والمغ، ابن عذاري)  (٢
  .٢٦٨، ص ١

ار   (٣)   .٣٧٦ص، دار المعارف، القاهرة . الحلة السیراء). ١٩٩٧(القضاعي، ابن األبّ
  .١٢٦ص،  ٢ج، ابن عذاري، المصدر السابق )  (٤



 

أحـد حصـون المدینـة لـیال وانتهـي األمـر بمقتـل أحـد رجـال  كما قـام إبـراهیم بـن حجـاج بـإحراق        
رب هذا الحادث وحملوا قتـیلهم إلـى الحسـین بـن محمـد متهمـین محمـد بني حجاج ، واستغل زعماء الع

بن غالـب ، بقتلـه ولكـن الحسـین لـم یسـتطع حسـم الموقـف لحساسـیته ، فأحـال األمـر إلـى األمیـر عبـد 
یصــدقون مقـالتهم ویؤكــدون " اهللا وأرسـل معهـم زعــیم بنـي خلـدون كریــب بـن عثمـان جماعــة مـن قومـه 

ونسـبوا إلیـه منافقـه األمیـر عبـد ، فتكلمـوا فـي ابـن غالـب بكـل عظیمـة الشكیة بابن غالب عـن أنفسـهم،
وأنـه كثـرت مـن تجمـع إلیـه مـن أهـل النفـاق وأنهـم ال یؤمنونـه علـى  )١(اهللا ومساندة عمر بن حفصون 

  .)٢(" الكورة، وسأل إبراهیم بن الحجاج وبنیه أنصافهم منه ومن قتله ألبن عمهم بال حجه
العـرب والمولـدین أمـام األمیـر عبـد اهللا، قـرر إرجـاء الحكـم فـي ولما تضـاربت أقـوال كـل مـن 

هـذا النــزاع إلـى أن تقــوي األدلـة لدیــه، كمـا أرســل ابنــه األمیـر محمــد الشـبیلیة وأمــر بإحضـار كــل مــن 
الطــرفین المتنــازعین إلــى مجلســة وســماع أقــوالهم ، ومــن ثــم عــرض إفــادتهم علــى أهــل العلــم للفصــل 

ســین بــن محمــد عـن اشــبیلیة، واســند أمرهــا إلـى خالــد بــن الخالــدى ثــم بیـنهم، كمــا عمــل علــي عـزل الح
عزلــه وعــین أبــن عمــه أمیــة بــن عبــد الغــافر الخالــدي فجمــع األمیــر بــین المتنــازعین إال انــه فشــل فــي 

  .إیجاد حل یرضي الطرفین، فقرر إرجاء الحكم لتعصب كل منهم إلى قبیلته وعشیرته
یطلـق ولـده عبـد الـرحمن الـذي كـان األمیـر یرتهنـه  وقد طلب إبراهیم بعد ذلك من األمیر أن

فلجـأ إبــراهیم إلـى الضـغط علــى األمیـر بـأن ضــم  ،هــ، إال أن األمیـر رفــض ذلـك ٢٨٢عنـده منـذ عــام 
  ).٣(قرمونة وما جاورها إلى مناطق سیطرته

  :إبراهیم بن الحجاج في قرمونة: ثانیاً 
د اهللا بن حجـاج، وخـرج كریـب بـن بقیادة زعیمهم عب )sened٤ (حجاج إلى السند  خرج بني

عثمان إلى قریته بالشرف، وكان كـل أتباعـه مـن أهـل حضـر مـوت فعاقـد القـوم جمیعـا ،وأعلنـوا الثـورة 
وخلع طاعة اإلمارة األمویة وانقسم الثوار قسمین األول بزعامة بني خلدون ویتزعمه كریب بـن عثمـان 

أمیــال مــن اشــبیلیة إمــا القســم الثــاني  حیــث، اســتولى علــى حصــن مــورة بــآخر الشــرف علــى بعــد عشــرة

                                                
رنا عمل رندة هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شتیم بن ذبیان كان من مسالمة أهل الذمة في كورة تاك (١)

كبیر ثوار األندلس منذ أواخر أیام األمیر محمد حتى مستهل إمارة عبد الرحمن بن محمد الناصر فقد بدا ثورته 
 .٥٥٦المقتبس، ص : ابن حیان: م، راجع٨٨١-٨٨٠/ هـ ٢٦٧

ة، تاریخ المسلمین، مؤسسة شباب الجامع: ؛ السید عبد العزیز سالم ٤٩٠، ص٣االحاطة، ج: ابن الخطیب) (٢
 .٦٩؛ حمدي عبد المنعم، التاریخ السیاسي لمدینة اشبیلیة، ص  ٧٢٠إسكندریة ص 

  .١٢٦ص، البیان المغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس ، ابن عذاري)  (٣
: ابن حیان : هو موضع على الطریق بین اشبیلیة ولبله على بعد خمسة عشر میال من اشبیلیة راجع: السند (٤)

  .٢٧١تاریخ المسلمین ، ص : السید عبد العزیز ؛  ٧٠المقتبس، ص 
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ویتزعمــه عبــد اهللا بــن حجــاج الــذي خــرج بصــحبة جنیــد بــن وهــب القرمــونى إلــى مدینــة قرمونــة فــدخلها 
  .)١(واخرجوا عاملها عنها 

 التطـورات،علم األمیر محمد بمـا حـدث فكتـب إلـى والـده األمیـر عبـد اهللا وأطلعـه علـى أخـر 
أرضـاء العـرب والحصـول علـى رضـائهم لضـمان خـروجهم مـن  وأشار علیه بمقتل بن غالـب مـن أجـل

قرمونة، فقبل األمیر الفكرة واسند إلى القائد جعـد بـن عبـد الغـافر الخالـدى وكلفـة بـالخروج إلـى قرمونـة 
بـــالجیش والقـــبض علـــى بـــن غالـــب، كمـــا أمـــره بـــأن یبـــذل قصـــارى جهـــده مـــن اجـــل ضـــم العـــرب إلیـــه 

  .وعودتهم إلى الطاعة
لــة والخدیعــة حتــى یطمــئن لـــه بــن غالــب، فأرســل إلیــه لیخبــره أنــه قـــادم واســتخدم جعــد الحی

وبالفعـل دخلـت تلـك الحیلـة علـى بـن غالـب وسـار معـه، لمحاربة العرب، وطلب منه االستعداد للسـیر 
وأعلمـه سـرا بمـا أخبـره األمیـر عبـد اهللا مـن " معه حتى بلغ مدینـة قرمونـة، كمـا كتـب إلـى بنـي حجـاج 

ســالمه برمتــه،إنصــافه مــن محمــد بــن غا بعــد أن تضــمن عنــه نبــذ المعصــیة ومعــاوده الطاعــة،  لــب وإ
  . )٢(" فأجابه ابن حجاج إلى ذلك 

وبالفعـل نجــح جعــد بـن عبــد الغــافر فـي قتــل بــن غالــب وهـدم حصــنه وفــر مـن كــان فیــه مــن 
أهله وبعث برأسه إلى عبد اهللا بـن حجـاج، فـالتزم بـن حجـاج بعهـده وانسـحب مـن قرمونـة وسـلمها إلـى 

د بـن عبــد الغـافر، وعنــدما علـم محمـد بــن خطـاب بــن انجلیـین بمقتـل بــن غالـب ذهــب إلـى األمیــر جعـ
محمد وشكا له ما حدث واشترط علیه حفاظا على أرواحهم أن تكـون حراسـة اشـبیلیة ومفاتیحهـا تحـت 
أیدیهم ،فلم یعارضه األمیر محمد خوفا من غضـبهم فـي ذلـك الوقـت لعـدم قدرتـه علـى مـواجهتهم لقلـة 

اته ،وعندما تحقق لهم ما أردوا سولت لهم أنفسهم الوثوب بعاملهم أمیة بن عبد الغافر لألخذ بثأرهم قو 
مـن والـى اشـبیلیة، ألن أخـاه جعـد بـن عبـد الغـافر قتـل بـن غالـب، وسـرعان مـا نقضـوا عهـدهم وزحفــوا 

عـة وأنضـم إلیـه نحو دار بني أمیه في اشبیلیة ونهبوها وأحاطوا بقصر األمیر محمد وأعلنـوا خلـع الطا
  . أهل المدینة
د األمیر محمد كسـب الوقـت وعمـل علـى التفـاوض مـع هـؤالء، ولكـن سـرعان مـا تطـورت اأر 

األحداث وهاجموه واشتد  القتال بینهم ، فأخرج األمویون محمد بن زید رسوال إلى جعد یستحثه القـدوم 
ر حتـى وصـل إلـى جنـوب اشـبیلیة، إلنقاذ األمیر محمد وأخیه أمیه بن عبد الغافر، فأسرع جعد بالمسی

                                                
، المسالك والممالك ، ) هـ٤٨٧: المتوفى(البكرى أبو عبید عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري األندلسي   )١(

؛  ١٤٩، ص ١نفح الطیب، ج: ؛ المقرى  ١٠٧، ص: م  ١٩٩٢: عام النشر، دار الغرب اإلسالمي : الناشر
 .٢٧٧تاریخ المغرب واألندلس، ص   :حمدي عبد المنعم 

  ؛ ٥٥٧المقتبس، ص : ابن حیان  (٢)
Deanesly (M) ,A History of Early Medival Europe , London , 1956, p. 29-30.   
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فأقتحمها، وتقـدم نحـو القصـر فحـاول العامـة منعـه، إال انـه نجـح فـي التصـدي لهـم ودخـل إلـى القصـر 
وهمـا بـأخر رمـق ال یشـكان فـي حلـول حمامهـا والسـیما أمیـه بمـا عضـه : " وأنقذ األمیر محمـد وأخیـه 

وقبل وجه أخیه أمیـه وشـكر اهللا علـى  وأجهده اإلعیاء وعمته الجراح في وجهه وصدره، فقبل ید محمد
  .)١(" السالمة 

مــا حــدث لحلیفــه محمــد بــن غالــب، وكتــب إلــى األمیــر محمــد  )٢(اســتغل عمــر بــن حفصــون
لیتظاهر فیه بقبول الطاعة كما طلب القصاص من القائد جعـد كفـاء فعلتـه بـابن غالـب ،مـع أن القائـد 

یبـدو أن األمیــر عبـد اهللا یضـحي بـه فـي ســبیل جعـد لـم  یفعـل أال مـا طلـب منــه ، إال انـه خشـي فیمـا 
  .)٣(التقرب من عمر بن حفصون الذي یشكل خطرا على األمارة في ذلك الوقت 

تـم اغتیـالهم علـى  اشـبیلیة، ولكـنقرر جعد الفرار من قرطبـة بصـحبة أخیـه هاشـم قاصـدا أخیـه فـي    
باشــبیلیة حــزن علــى أخوتــه  یـد أعــوان بــن غالــب، وعنــدما وصــل هــذا الخبــر إلــى أمیــه بــن عبــد الغــافر

وهاجمـت حمیتــه، فاســتدعي عـرب اشــبیلیة وعــرب قرمونـة للثــورة علــى المولـدین فحملــوا الســیف علــیهم 
، ونسـتنتج هنـا أن )٤(بداخل اشبیلیة وخلصت المدینة للعرب فأصبحوا هم سادتها والقـوة الضـاربة فیهـا 

اطق المجــاورة وربمــا أنهــم تحاشــوا وضــع العــرب الجدیــد هــو الــذي اخــرس المولــدین األقویــاء فــي المنــ
  .الدخول في نزاع غیر مأمون النتائج مع القوة العربیة المتصاعدة

لم تستقر األحوال طـویال فعـاد كریـب بـن عثمـان بـن خلـدون وعبـد اهللا بـن حجـاج إلـى الثـورة 
وخلــع الطاعــة، فاســتولى كریــب علــى حصــن قــورة، بینمــا اســتولى بنــي حجــاج علــى قرمونــة ،وهنــا لجــأ 

عــد بــن عبــد الغــافر إلــى الوقیعــة بــین عبــد اهللا بــن حجــاج وبــین وهــب القرمــونى حلیفــة بقرمونــة وقــد ج
اشتركا معا فـي حكـم قرمونـة ولـم ینـزل أمیـه بهـا حتـى وثـب ابـن وهـب علـى عبـد اهللا بـن حجـاج وقتلـه 

خیــه ممــا  آثــار حفیظـة قوتــه وعشـیرته مــن العـرب وخلفــه أ )٥(وأرسـل برأســه إلـى أمیــه بـن عبــد الغـافر 
إبــراهیم بــن حجــاج وأحــل محلــه بإجمــاع وموافقــة زعــیم بنــي خلــدون، وقــد نفــي أمیــه ابــن عبــد الغــافر 

                                                
تاریخ : ؛ حمدي عبد المنعم  ١٢١، ص٢البیان المغرب، ج: ابن عذارى  ؛ ٩٨ترصیع االخبار، ص : العذارى  )1(

  . ٢٥٣دراسات في تاریخ األندلس، ص: ؛ احمد بدر ٢٧٨ المغرب واألندلس، ص
،ص ١نفح الطیب، ج: ؛ المقري ١١٢الروض المعطار، ص: ؛ الحمیري ١٠٦صفة المغرب، ص: االدریسي  )٢(

  . ٦٠تاریخ المسلمین، ص: ؛ السید عبد العزیز سالم ٢٥١
 .٢٨٣مین وآثارهم في األندلس، ص  تاریخ المسل: ؛  السید عبد العزیز ٢٥١، ص ١نفح الطیب ،ج: المقري   (٣)
، ص ٢البیان المغرب، ج: ؛  ابن عذارى ٧٨فرحة االنفس، ص: ؛ ابن غالب ٥٨٣المقتبس، ص  : ابن حیان   )(٤

١٥ . 
  .٢٩٥، ص ٤العبر، جـ: ؛ ابن خلدون ١١٨معجم البلدان، ص: یاقوت الحموى   )(٥
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ـــه بقبـــول االعتـــذار وبراءتـــه مـــن دم أخـــیهم وهـــم  اشـــتراكه فـــي مقتـــل عبـــد اهللا بـــن حجـــاج فتظـــاهر أهل
  .)١(یضمرون في أنفسهم نیة قتله 

وأتباعـه مـن العـرب الیمنیـة تحالف في ذلـك الوقـت إبـراهیم بـن حجـاج مـع كریـب بـن عثمـان 
من أجل القضاء على أمیه بن عبد الغـافر، وقـد اكتشـف أمیـه فشـل سیاسـة الوقیعـة بـین العـرب فشـرع 
فــي حمایــة نفســه فعمــل علــى بنــاء قصــبة بجــوار القصــر الحــاكم ،إال أن العــرب اعترضــوا وانكــرو مــا 

هـا وطــالبهم ببــذل الطاعــة ســواء ذهـب إلیــه فأجــابهم أن اشــبیلیة لألمیـر عبــد اهللا وهــو مجــرد عامــل علی
رضـوا أم كرهــوا، لكــنهم عملــوا علــى محاربتــه فــانهزموا أمامــه واســتمر فــي عملــه حتــى انتهــى مــن بنــاء  
األسوار فنجح بني خلـدون وبنـي حجـاج فـي قتلـه بعـد مواجهـات حـادة بیـنهم أسـفرت عـن مقتلـه وعـاث 

ه أظهـر رغبتـه فـي االسـتقالل واحـدث فـي بـأن أمیـ" العامة برأسه وجسده ،وكتبـوا إلـى األمیـر عبـد اهللا 
اشبیلیة حدثا أدخل في نفوسـنا الخـوف مـن اسـتیالئه علـى المدینـة، فلمـا أنكرنـا علیـه أنهـم ألزالـوا علـى 

  .)٢(" طاعة األمارة األمویة 
وطلبوا منه أن یرسل علیها عامال فأظهر األمیر عبـد اهللا قبـول عـذرهم وأنفـذ ألمـددي عـامال 

"  :یقـولحیان العالقة بین الزعمـاء الیمنیـة وعامـل قرطبـة كعالقـة حجـر ووصـایة إذ  ویورد ابنعلیها، 
بــراهیم مصــیر التــابع اجریــا علیــه وظیفــة مــن لحــم وخبــز وعلوفــة  فصــار ألمــددي فــي قبضــة كریــب وإ
ومنعاه إنفاذ شي في الكـورة إال عـن أذنهمـا وهمـا فـي خـالل ذلـك موطنـان علـى الفتنـة ومسـتكثران مـن 

  .)٣(" األتباع 
وأمام تلك األوضاع اضطر األمیـر عبـد اهللا إلـى إرسـال عـدد مـن العمـال إلـى اشـبیلیة برفقـة 
عمه هشام بن عبد الرحمن األوسط وبرفقة عمـرو بـن سـعید بـن العبـاس عـامال علیهـا ،وأصـبح هـؤالء 
فــي أیــدي بنــي خلــدون وبنــي حجــاج، فوصــل إلــى اشــبیلیة محمــد بــن عبیــد اهللا بــن عثمــان منــدوبا عــن 

یر عبد اهللا لدعوة أهلها لالشتراك في الصائفة، وأرد بنو حجاج، وبنـو خلـدون أثبـات حسـن نیـتهم، األم
م بقیـادة الـوزیر عبـد الملـك ٨٩٥یونیـو / هــ٢٨٢حیث خرجوا في الصـائفة مـن قرطبـة فـي ربیـع الثـاني 

ك إلــى بــن أمیــه ورئاســة المطــرف ابــن األمیــر عبــد اهللا، وانضــم إلــیهم ســلیمان بــن محمــد بــن عبــد الملــ
غــرب األنــدلس إلخضــاعها، وعنــدما علــم إبــراهیم بــن حجــاج بخــط ســیر الحملــة ســاءت ظنــونهم، وفــر 

                                                
 .٧٦التاریخ السیاسي لمدینة اشبیلیة، ص : منعم ؛ حمدي عبد ال١٥٨صفة جزیرة االندلس، ص : الحمیري   )١(

؛     ٧٧المقتبس، نشر االب ملشور انطوانیا، ص : ؛ ابن حیان ١١٦تاریخ افتتاح األندلس، ص : ابن القوطیة   (٢)
 .٦٩التاریخ السیاسي لمدینة اشبیلیة، ص: حمدى عبد المنعم 

 .٢٩٦، ص٤العبر ،ج: ؛ ابن خلدون ١٧١اإلحاطة، ص: ابن الخطیب   (٣)
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ســلیمان ولحـــق بقرمونـــة فـــأمر المطـــرف باعتقـــال العـــرب وعلـــى رأســـهم إبـــراهیم بـــن حجـــاج وخالـــد بـــن 
  ).١(عثمان

وعندما علم كریب بـن عثمـان خبـر اعتقـال زعمـاء العـرب قـام بإلقـاء القـبض علـى هشـام بـن 
بن سعید ومن معهم، ولجأ كریب بن عثمان إلى استخدام الحیلـة والوقیعـة  والعامل عمروعبد الرحمن 

، وكـان اختیـار )٢(بین المطرف والوزیر عبد الملك وكاتبه سرا على ید أحمد بن هاشم بن عبد العزیـز 
  .موفقا للشخص المناسب نظرا للعداء القدیم القائم بینهم

ن عبـد الـرحمن لشـغل منصـب الكتابـه ویبـدو أن عبـد الملـك كـان فقد رشحه األمیـر محمـد ابـ
یري أنه غیر جدیر بذلك فأراد االعتذار، ولكن األمیر رفض ذلك، وكان هاشم یري انـه أحـق منـه فـي 
ذلـك واخـذ یتتبـع هفـوات وسـقطات عبـد الملـك مـن ذلـك الوقـت فتراجـع هاشـم عـن ذلـك بنـاء عـن تنبیــه 

اشـم، حتـى تـوفي األمیـر محمـد وخلفـه ابنـه المنـذر ومكنـت الفرصـة األمیر محمد، وظلت الغلبة إلى ه
  . )٣( عبد الملك وعمل على االنتقام منه

وقد اقنع كریب بن عثمان المطرف بأن عبد الملك أصل الفساد وهو المتسبب فـي خـروجهم 
ذا تخلـص منـه عـادوا إلـى طاعتـه  عن طاعته ألنهم یعلمون انه صاحب األمر والنهى عن المطرف وإ

علـى الـوزیر، ألنـه كـان یـراه المتسـبب األول فـي صـرف  المطـرف،واسلموا له مدینتهم فضال عن حقد 
والــده عــن عقــد البیعــة لــه بوالیــة العهــد، وكــان األمیــر عبــد اهللا یــدرك مــا یجــول فــي خــاطر ابنــه وكــان 

لــئن  إذا عانــد وخــالف وبــاهللا) ٤(لقــد ســوغتك قتــل أخیــك محمــد: "یحــذره مــن قتــل عبــد الملــك وقــال لــه
  ).١"(أحدثت في ابن أمیه حدثا القتلنك به

                                                
 .٨٠فرحة االنفس، ص: ؛ ابن غالب ١١٢نصوص عن األندلس، ص : العذري  (١)
الوزیر أبو خالد هاشم بن عبد العزیز هو أشهر وزراء األمیر محمد بن عبد الرحمن األوسط واحظاهم إلیه واكبر  (٢)

لرحمن بن معاویة وصاحب اكبر رجاال الدولة في عهده وهو من ذریة عبد اهللا بن خالد كبیر النقباء في دوله عبد ا
) الفنقین ( الفضل في أقرار األمیر له عند جوازه األندلس وكان عبد اهللا مستقرا في البیرة في ضیعة له تدعي 

واشتهر من نسله كثیر من القواد ورجال الدولة أما عن هاشم فقد كانت عالقته باألمیر محمد ترجع إلى أیام كان 
د أبیه عبد الرحمن األوسط فلما ولى األمارة استعمله في عدة مناصب حتى اعتلى مرشحا لوالیة األمیر في عه

الوزارة وأصبح اقرب رجال األمیر إلى قلبه وفي عصراألمیر المنذر ابن محمد تولى هاشم الحجابة ولكن األمیر لم 
البیان : بن عذارى ؛ ا١٣٧، ص١الحلة، ج: ابن االبار : یلبث أن انقلب علیه وأمر بالقبض علیه وقتله راجع 

 .١٠٥-١٠٢، ص ٢المغرب، جـ  
 .١٠٧، ص٢البیان، ج: ؛ ابن عذارى  ١٣٩الحلة السیراء، ص  : ابن اآلبار   (٣)
م من أم بشكنسیه األصل ٨٦٤/ هـ ٢٥٠كان محمد االبن األكبر لألمیر عبد اهللا وولى عهده وكان قد ولد سنة   (٤)

روف باالنقر احد أفراد البیت الحاكم في بنبلونه وكان آخیه األصغر تدعي در كانت بنتا لفرتون بن غرسیه المع
المطرف یحقد علیه ویري انه أحق منه بوالیة العهد وظل یدس ألبیه حتى سجنه ونجح محمد من الفرار من معقله 

ف في واللحاق بعمر بن حفصون فخاطبة والده باألمان إال انه سرعان ما عاده إلى معقله مرة أخري ونجح المطر 
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وعلـى هــذا قــبض المطــرف علــى الــوزیر عبــد الملــك وقتلــه فــي موضــع یبعــد نحــو میلــین مــن 
اشبیلیة وبعث برأسه إلى العرب، وأوفي كریب بن عثمان بوعده لمطرف، فأطلق سراح هشـام بـن عبـد 

ا للخـروج معـه فـي ذات الوقـت وأرسـل الرحمن كما طلب من المطرف مهله ثالث أیام لكي یتأهب فیه
إلـــى حلفائـــه فـــي لبلبـــه و شـــذونة  یطلـــب مـــنهم اإلمـــدادات للتصـــدي لجـــیش قرطبـــة، وعنـــدما وصـــلته 
اإلمدادات أسرع في مهاجمة المطرف ونجح فـي القضـاء علـى مقدمـة جیشـه وكـاد أن یـدمرها بالكامـل 

، فتحـرك )٢(ة واالحتمـاء بأسـوارها لوال تصدي الجیش القرطبي الذي أرغمه على االنسحاب إلـى اشـبیلی
المطرف إلى اشـبیلیة لمحاصـرة وقتـل كریـب بـن عثمـان، إال انـه فشـل فـي تحقیـق ذلـك، فقصـد حصـن 

، ونجـح فـي هدمـه واعتقـال إبـراهیم بـن حجـاج وخالـد )٣( Fort brguanبن حجاج المعروف برغوان  
بحبسـهم وغضـب علـى المطـرف  بن عثمـان ومسـلمه بـن محمـد بـن عبـد الملـك، فـأمر األمیـر عبـد اهللا

م ٨٩٧الثالث والعشـرین مـن سـبتمبر / هـ ٢٨٢لقتل عبد الملك فقتله في الحادي والعشرین من شعبان 
، وأطلــق ســراح إبــراهیم بــن حجــاج وخالــد بــن عثمــان ومســلمه بــن محمــد خوفــا مــن تغلــب عمــر بــن 

  . )٤(حفصون على بالدهم وخوفا من خطره 
شبیلیة اتضح بجالء تقسیم المدینة بینه وبین زعـیم كریـب بـن وبعودة إبراهیم بن حجاج إلى ا

كـان فـي "  :فیقـولعثمان، ویصور المؤرخ ابن خلدون الحالة في المدینة أثر تفرد الیمنیین فـي حكمهـا 
كریب تحامل على الراعیة وتعصب فكان یتجهم لهم ویغلظ علیهم وابـن حجـاج یسـلك لهـم سـبل الرفـق 

  .)٥(" ه فانحرفوا عن كریب إلى إبراهیم والتلطف في الشفقة بهم عند
وكان من الطبیعي أن یحدث التنافس بین الزعیمین وربما تقاسمًا السـلطة بینهمـا ، كـان أول 
بذور االنشقاق باإلضافة إلى اختالف سیاسة كل منهم اتجاه الرعیة یعد مظهر مـن مظـاهر االنشـقاق 

                                                                                                                        
: ؛ ابن حیان ١٢٢تاریخ افتتاح االندلس، ص: ابن القوطیة : م راجع  ٨٩١ینایر ٢٨/ هـ ٢٧٧قتله في شوال 

  ؛ ٣٤٩، ص ١دول اإلسالم، ق : ؛ محمد عبد اهللا عنان ١١٠المقتبس، 
Levi provrncal, vol , 1, p. 365.   

  .٢٠٠الروض المعطار، ص: الحمیرى  )(١
 .٨٤التاریخ السیاسي لمدینة اشبیلیة، ص : ؛  حمدي عبد المنعم ١١٦لسابق، ص المصدر ا: ابن القوطیة  (٢)
جغرافیة األندلس : البكري . یقع على نهر الوادي الجدید على بعد ثمانیة أمیال من اشبیلیة راجع: حصن برغوان )  (٣

 .١٢٠وأوربا، ص
، ٢البیان المغرب، ج: ابن عذارى  ؛ ٨٢فرحة االنفس، ص: ؛ ابن غالب  ٥ ٨٣المقتبس، ص  : ابن حیان   (٤)

 .١٢٥ص
  ٥٠٦، ص ٧العبر، جـ : ؛ ابن خلدون  ٤٠اعمال األعالم، ص : ابن الخطیب   (٥)
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قـد أفسـح المجـال لقیــام  ،یعـة بـین الـزعیمین غیـر الصـریح، ویبـدو أن االتصـال الـذي حـدث بقصــد الوق
  .)١(عالقات ناجحة بین اشبیلیة وحكومة قرطبة 

كتــب كریــب بــن عثمــان كتابــا إلــى األمیــر عبــد اهللا یغــري فیــه بصــدیقة الســابق إبــراهیم بــن 
حجاج فقام األمیر برد الجواب على نفس رقعة الكتاب، ولكن لسوء حظه سقط من البرید فأخذه فتیـان 

وأرسلوه إلى إبراهیم بن حجاج وعندئذ علم حقیقـة كریـب بـن عثمـان ومـا تحملـه نیتـه مـن سـواء القصر 
/ هــ  ٢٨٦الظـن، فسـعي إبـراهیم بـن حجـاج لإلیقـاع بهـم فـدعا األخـوین كریـب وخالـد بـن عثمـان سـنة 

م، لولیمة في قصره فلمـا اسـتقر المجلـس ابلـغ  ابـن حجـاج فـي عتابهمـا ،األمـر الـذي جعـل خالـد ٨٨٩
عثمــان یعتـدي علیــه بالسـكین، ولكــن سـرعان مــا قـام حــرس القصـر بقتــل خالـد بــن عثمـان وأعوانــه بـن 

،  وتعقـب أفـراد أسـرته فقتـل بعضـهم وشـتت الـبعض األخـر، وحینمـا )٢(والقي برأسـهما إلـى أصـحابهم 
نـا إنهمـا كا: " اطمأن إلى انفراده  بالحكم كتب إلـى األمیـر حتـى یبـراء نفسـه مـن دم ابـن خلـدون فقـال 

الحاملین له النكث، وانه على خالف رأیهمـا وبعبرتهمـا وخطـب إلیـه والیـة اشـبیلیة علـى أن یحمـل مـن 
  ).٣"(فضل جبایتها سبعة أالف دینار فأجابه األمیر  بذلك

  :م٩٠٠/ هـ ٢٨٧تحالف إبراهیم بن حجاج مع عمر بن حفصون : ثالثاً 
الرجال، وعندما وجد انـه بلـغ  حجاج وقوي أمرهم واكتسب األموال واصطنع حكم بنياستقر 

عبـد اهللا أن  علـى األمیـر فـي مطالبـهمن القوة ما یمكنـه مـن الصـمود أمـام األمـارة األمویـة اخـذ یشـتط 
یرد علیه ابنه عبد الرحمن الذي كـان مرتهنـا عنـده فـي قرطبـة، وعنـدما تباطـأ األمیـر فـي أجابتـه أعلـن 

زعـــیم ثـــوار األنـــدلس علـــى الـــرغم مـــن  خلـــع الطاعـــة ومنـــع الجبایـــة وتحـــالف مـــع عمـــر بـــن حفصـــون
إال أن الخالف للجماعـة والـبغض لقـریش " اختالفهما فابن حجاج عربي، أما عمر بن حفصون فمولد 

  ).٤" (ألف بینهما
وعلى الجانب األخر أدخل في سـلطانه مدینـة قرمونـة التابعـة الشـبیلیة وتحـول التحـالف إلـى 

كنـه " تبـادل األثنـان  قرمونـة، وهنـاكالتقـي بـه فـي عمل فعلى على أثر زیارة عمر بـن حفصـون حیـث 
م ٩٠١/ هـــ٢٨٩وتحالفــا علــى التعــاون العســكري ضــد األمــارة األمویــة " التكــریم واالســتنامة والتحــالف 

)٥    .(  

                                                
  .٣٥٠دول اإلسالم، ص: المصدر السابق، نفس الصفحة ؛  محمد عبد اهللا عنان : ابن حیان  (١)
جمهرة انساب العرب،  ص : ابن حزم : راجع  وقد أشار ابن حزم أن إبراهیم بن حجاج قتل خالد بن عثمان غیلة  (٢)

٤٦٠ 
 .٥٨٤المقتبس ، ص  : ابن حیان  (٣)
 .١٢٥، ص٢البیان، جـ: ؛  ابن عذارى ١٣٠المقتبس، : ابن حیان ) (٤
 .١٢٠تاریخ افتتاح األندلس، ص : ابن القوطیة ) ٥(
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وكان رد الفعل من قبـل األمیـر عبـد اهللا انـه غضـب شـده لهـذا التحـالف فـأمر بإحضـار عبـد 
ي عمـر بـن حفصـون فنفـذ القتـل فـي ابـن أخـي عمـر، فلمـا هـم الرحمن ابن إبراهیم بـن حجـاج وأبـن أخـ

بــإطالق سـراحه الن قتلــه سـیؤدي إلــى ) ١(بقتـل عبــد الـرحمن نصــحه وصـیفة بــدر بـن احمــد الصـقلبي 
وأبــن حجــاج عربــي ترجــي فیئتــه وأبــن " توثیــق العالقــات بــین إبــراهیم بــن حجــاج وعمــر بــن حفصــون 

ر عبــد اهللا علــى وزرائــه، فأشــاروا علیــه بــالعفو عــن ،  فعــرض األمیــ"حفصــون مــوادي ال تطفــأ غائلتــه 
عبد الرحمن، وتدعیم صالته مع أبیه إبراهیم بن حجاج ضـمانا لحسـن طاعتـه، وتضـمن بـدر طاعتـه، 
وكتــب التجیبــي الخــازن إلــى األمیــر عبــد اهللا بأنــه یــدخل مــع بــدر فــي ضــمان ابــن حجــاج ویعقــد علــى 

حجاج معرفة وصداقة قدیمة ربما ترجع إلـى فتـرة وجـوده  نفسه إنابته إلى الطاعة، وكانت لكلیهما بابن
فــي قرطبــة ســجینا، فــأطلق األمیــر عبــد اهللا ســراح عبــد الــرحمن وخلــع علیــه وســجل لــه علــى اشــبیلیة 
وألخیه محمد على قرمونة واستجاب إبراهیم لطاعة األمیر عبـد اهللا علـى شـروط منهـا مبلـغ مـن المـال 

لغاء التحالف مع عمـر بـن حفصـون واإلبقـاء علـى الصـداقة فقـط یقدم سنویا إلى القصر في قرطبة، وإ 
  ).٢(بینهما 

استقرت العالقات بین إبراهیم بن حجاج في اشبیلیة واألمیـر عبـد اهللا بـن محمـد فـي قرطبـة، 
الســنوي الــذي یحمــل إلــى دار اإلمــارة،  االســمیة، والمــالولــم یعــد یــربط اشــبیلیة بقرطبــة ســوى الطاعــة 

التـــي كـــان یرســـلها ابـــن حجـــاج مـــن هـــدایا مـــن اشـــبیلیة إلـــى قرطبـــة فـــي  فضـــال عـــن بعـــض الطرائـــف
المناسبات المختلفة، وترتب على استقرار العالقات بین الطرفین إنعـاش الحیـاة االقتصـادیة فـي قرطبـة 

  .وكان یمثل الباب الغربي لألندلس اشبیلیة،بانفتاح طریق 
  :مظاهر الحكم واإلدارة في عهد إبراهیم بن حجاج: رابعاً 

م عاشــت نحــو ســتین ٨٩٥/ ه٢٨٢أنشــأ إبــراهیم بــن حجــاج فــي إشــبیلة دولــة شــبة مســتقلة 
فقـد قلـد بنـى حجـاج فـي اشـبیلیة أمـراء بنـي ، كانت إشـبیلة حینهـا تنـافس قرطبـة ساسـیًا وثقافیـًا ، عامًا 

                                                
یه في التوسع في استخدامهم والسیما في تمتع الصقالبة بمكانه كبیرة في المجتمع األندلسي منذ بدا أمراء بني أم) ١(

عهد الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن األوسط حتى سیطروا على مقالید األمور في قرطبة وكان من أبرزهم عبد 
اهللا بدر بن أحمد الصقلبي وصیف األمیر عبد اهللا الذي رفعه األمیر عبد اهللا إلى مرتبه الوصیف وفي عهد عبد 

ارتفعت مكانته حتى بایعه األمیر بالحجابة ولقد لعب بدر دورا هاما في القیادة ) ناصر ال( الرحمن بن محمد 
، ٢المصدر السابق، جـ : ابن عذارى : م راجع ٩٢١/ هـ ٣٠٩العسكریة إلى جانب الحجابة وتوفي سنة 

 .١٢٨ص
 .٩٣ة، ص  التاریخ السیاسي لمدینة اشبیلی: ؛ حمدي عبد المنعم ٢٩٥، ص٤العبر، ج: ابن خلدون  (٢)
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 أمیة في قرطبة في اتخاذ بالط تسـوده األبهـة والفخامـة، فأتخـذ إبـراهیم بـن حجـاج لنفسـه حرسـا خاصـا
  ).١(بلغ قومه خمسمائة فارس 

وكان له في اشبیلیة قاض یفصل في الخصومات بـین النـاس وصـاحب مدینـة یقـیم الحـدود، 
كما كانت له باشبیلیة طرز یطرز فیها على اسمه كما یفعل أمراء قرطبة، وكذلك قام بتحصین مدینـة 

إبـراهیم بـن حجـاج  ، وكان)٢(قرمونة التي كانت تحت حكمة وأحسن بنیان أسوارها، وفیها مربط خیله 
  مدائحهم، فیجزل لهم العطاء   الشعراء وینشدونهجواد مع 

ولم یقتصر كرم إبراهیم بن حجاج على من قصـده مـن أهـل األنـدلس وشـعرائها فحسـب، بـل 
امتــدت رعایتــه إلــى مــن قصــده مــن المشــرق االســالمى أمثــال اإلعرابــي العــذارى الــذي قــدم علیــه مــن 

وظـل اإلعرابـي العـذارى مقیمـا باشـبیلیة فـي  ،"أكرم مثواه، واستمتع بأدبـه وحدیثـهفاستضافه، و "الحجاز 
  ).٣(يأن توف إبراهیم إلىضیافة 

كمــا بــذل إبــراهیم بــن حجــاج األمــوال الكثیــرة فــي ســبیل الحصــول علــى الجــواري المتمیــزات 
إبـراهیم وجـه أمـواال بالمواهب الفنیة العدیدة في الشعر والغناء والموسیقي، ویـروى أبـو عمـر السـالمي، 

عظیمـــة إلـــى المشـــرق البتیـــاع جاریـــة بغدادیـــة اســـمها قمـــر ، وكانـــت كالبـــدر المنیـــر، مغنیـــة وملحنـــة 
تعتبـر أشـهر مغنیـة فــي ، التاسـع المـیالدي /القـرن الثالـث الهجـري عاشـت فـي أندلسـیة إشـبیلیة عربیـة
   ) .٤(، قد اشتهرت بفصاحتها وثقافتها ومهارتها في تألیف األلحان إبراهیم بن حجاج اللخمي بالط

م، وهـو فـي الثالثــة والسـتین مـن عمــره ٩١١-٩١٠/ هـــ ٢٩٨وتـوفي إبـراهیم بــن حجـاج فـي  
تمت البیعة بعد وفـاة إبـراهیم ، فقد حرص إبراهیم على ضمان انتقال حكم اشبیلیة إلى أوالده من بعده 

بینمـا تـولى ،م  فخلفـه علـى والیـة اشـبیلیة ٩٠٦-٩٠٥/ هــ ٢٩٩ى ابنه عبد الرحمن بوالیة العهد في إل
) ٥(محمــد بــن إبــراهیم والیــة مدینــة قرمونــة وكانــت دولتــه بقرمونــة أضــخم مــن دولــة أخیــه فــي اشــبیلیة 

وأیــام كانــت لــه بهــا دولــة حســنه : " فســار محمــد ســیرة أبیــه خــالل حكمــة بقرمونــة فیقــول ابــن عــذارى 
صــالحه، شــهر فــي الفضــل ذكــره، وانبســط علــى الســنة النــاس شــكره قصــد مــن االفطــار، ومــدح بجیــد 

  ".األشعار فنال القاصین ومنح المادحین 

                                                
 .١٣١المقتبس، ص: ؛ ابن حیان ١١٦تاریخ افتتاح االندلس، ص: ابن القوطیة )  (١
 . ٣٤٩، ص١دولة االسالم، ق: ؛ محمد عبد اهللا عنان ١٢٧-١٢٦، ص٢البیان المغرب، جـ : ابن عذارى )  (٢
 .٩٦اسي الشبیلیه التاریخ السی: ؛ حمدي عبد المنعم ١١١، ص١المغرب في حلى المغرب، جـ : ابن سعید ) (٣
،  ٢٣٤، ص١اإلحاطة، ج:؛ ابن الخطیب ٧٧؛ الحموى ك معجم البلدان، ص١٢المقتبس، ص : ابن حیان ) (٤

، دار أسامة للنشر: موسوعة شهیرات النساء عمان، األردن. ؛ خلیل البدوي١٣٧، ص٤نفح الطیب، جـ: المقري 
  .٢٠٣ص ،  ١٩٩٨، الطبعة الطبعة األولى

 .١٢٩البیان، ص: ؛ ابن عذارى ٣٧٧، ص٢الحله السیراء ،ج: ابن االبار  (٥)
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م، ووقــع ٩١٣/ هـــ ٣٠١ظــل عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم یحكــم اشــبیلیة حتــى تــوفي فــي ســنة 
ن إبراهیم باعتبـاره صـاحب الحـق اختیار أهل اشبیلیة على القائد أحمد بن مسلمه مما اغضب محمد ب

الشرعي في حكم اشبیلیة ،فأعلن خلع الطاعة إلى احمد بـن مسـلمه وفـي نفـس الوقـت بعـث أحمـد ابـن 
مسلمة وفدا إلى قرطبة یضم، وعمـر بـن عبـد العزیـز المعـروف بـابن القوطیـة لیخطـب ود األمیـر عبـد 

بلـغ مـن المـال یحملـه إلیـه كـل عـام إال الرحمن بن محمد ویسأله الطاعة، ویمنحه والیة اشبیلیة على م
  ).١(إن األمیر عبد الرحمن لم ینفذ لهم ما جاءوا من اجله فغادروا قرطبة إلى اشبیلیة 

م على إخضاع اشـبیلیة وأرسـل ٩٦١-٩١٢٠/ هـ ٣٥٠-٣٠٠عزم األمیر عبد الرحمن سنة 
یة وضـمهم إلـى طاعتــه ، وأوصـاه بمالینــة أهـل اشـبیل)٢(إلیهـا جیشـا بقیـادة أحمـد بــن محمـد بـن حـدیر 

ومنحهم الوعود الجمیلة، أال انه لم ینفذ ما آمره به الناصر، وتعجـل فـي محـاربتهم وجـرت بینـه وبیـنهم 
مصــادمات عنیفــة، فــأنكر علیــه األمیــر عبــد الــرحمن تســرعه وقلــه رفقــه، واســتدعاه إلــى قرطبــة فأرســل 

ه العفـو ویطلـب منـه أن یعقـد لــه محمـد بـن إبـراهیم بنـي حجـاج مـن قرمونـة األمیـر عبـد الـرحمن ویسـأل
علــى كــورة اشــبیلیة وضــم معــه فــي والیتهــا قاســم بــن ولیــد الكلبــي  صــاحب الشــرطة بقرطبــة   لتمرســه  
بأحوال اشبیلیة خالل اشتراكه في إدارتها مع إبراهیم بن حجاج، فضال عن الصداقة التـي كانـت تـربط 

قرطبــة  وقــاموا باالســتیالء علــى إقلــیم  بــین قاســم بــن ولیــد الكلبــي ومحمــد بــن حجــاج فخرجــا معــا إلــى
الشرف وبنیا قبره، وقد انضم إلیـه الكثیـر مـن المؤیـدین للبیـت األمـوي، كمـا انضـم إلیـه عـدد كبیـر مـن 
أهـل لبلــه و شــذونة، وشــددوا الحصــار علــى بــن مســلمه، ویصـف ابــن حیــان مــا كــان یعانیــه احمــد بــن 

ذه الصـغار، وهـو فـي خـالل ذلـك یـري الخلـل قـد أجهـده الحصـار ووقـ: " مسلمه خالل الحصار بقولـه 
والزلــل فــي مخــارج آرائــه، ففــزع إلــى مــن یفزعــه ویشــاور مــن ینــوى خذلــه، ویســتریح إلــى فــي مقــاطع أمــوره، 

مــن یضــمر الفتــك، متحیــرا مــن فكــرة إلــى حیــرة، نــافرا مــن ظنــه إلــى شــبهه، تمــد صــار القریــب عنــده كالبعیــد، 
الى كالمعـــادى، حتـــى بعـــد عـــن الراحـــة والنـــوم وبســـط بأســـباب والبعیـــد كالـــداني والمـــو والنصــیح كـــالمتهم 

  ).٣"(التهمه إلى قوم بعد قوم 
فعمـل ابـن مســلمه علـى االســتنجاد بعمـر بــن حفصـون ودعـاه مــن اشـبیلیة إلــى قتـل القرشــین 
المعتقلین لدیـه لكـي یضـمن عـدم عـودة بـن مسـلمه إلـى طاعـة األمیـر عبـد الـرحمن فقـام بقـتلهم جمیعـا 

                                                
: ؛ حمدي عبد المنعم ٤٤أخبار مجموعة، ص: ؛ مؤلف مجهول  ٨١تاریخ افتتاح األندلس، ص: ابن القوطیة  )(١

 . ٩٧التاریخ السیاسي الشبیلیه، ص
بة على أیام حدیر ضرب ینسب بنو حدیر إلى جدهم األكبر جدیر الذي كان بوابا على باب السدة بقصر قرط  )٢(

، ص )١٦١(المقتبس، تعلیق رقم : ؛ ابن حیان  ١٠٣ترصیع االخبار، ص: العذارى : رقاب الفقهاء راجع 
٤٧٥. 

  . ٣٧٧، ص٢الحله السیراء، ج: ؛ ابن االبار  ٧٠المصدر السابق ، ص: ابن حیان ) (٣
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مع محمد بن حجاج وولید الكلبي فـي معركـة حامیـه انتهـت بهزیمـة وفـر عمـر بـن  ودخل بن حفصون
  .)١(حفصون إلى قلعته وقتل الكثیر من جنده ورفعت على باب السدة 

ادرك احمد بن مسـلمه عـدم جـدوى المقاومـة وعـزم علـى التمـاس طاعـة األمیـر عبـد الـرحمن 
علـى أن یقـره األمیـر عبـد الـرحمن علـى  بن محمد بعد أن فقد األمل في مناصرة عمر بن حفصون لـه

  .إمارة اشبیلیة مقابل مبلغ من المال سنویا
فلما قدمت رسله إلى قرطبة، اجتمعـوا مـع الحاجـب بـدر وسـأله األمیـر عبـد الـرحمن الجـواب 
إال انه رفض فطلب من رفاقه كتمان األمر عن أهل اشـبیلیة، ودفـع لهـم بكتـاب مـزور بموافقـة األمیـر 

واسـتحلفهم باإلیمــان المغلظـة علـى منـاولتهم إیــاه فـي مجلسـه، كأنــه " لـى تولیــه اشـبیلیة عبـد الـرحمن ع
، كمـا لجـأ )٢" (الكتـاب الـذي جـاءوه بـه، واإلشـاعة لـه فـي جیـرتهم ومحلـتهم أنـه قـد اجبـي بـالى رغبتـه 

احمد بن مسلمة إلى بزل المـال لهـم فلـم یمكـنهم معارضـه، واحضـر وجـوه أهـل اشـبیلیة إلـى  مجلسـه، 
أوصل القوم إلیه الكتاب المزیف، وطلب من موسي بن سلیمان قراءته علیهم، فاستبشر أهـل اشـبیلیة ف

وهنأ احمد بن مسلمه باإلمارة عقد احمد بن مسـلمه اجتماعـا حضـره كبـار رجـال دولتـه لبحـث الموقـف 
طبــة والخــروج مــن هــذا المــأزق، وأمــر عمــر بــن عبــد العزیــز المعــروف بــابن القوطیــة بالمســیر إلــى قر 

،واالتصـال بالحاجــب بــدر للحصــول علــى عقــد بتولیتـه علــى اشــبیلیة، وصــرف أذى محمــد بــن إبــراهیم 
بــن حجــاج ومــن معــه فــامتنع ابــن القوطیــة أول األمــر عــن القیــام بتلــك المهمــة، ثــم عــاد واشــترط علــى 

ى احمد بن مسلمة بعض الشروط منها أال یعصیه في أمر من األمور، واقسم له احمد بن مسـلمة علـ
احتــرام تلــك الشــروط التــي اشــترطها علیــه كمــا اشــترط علیــه أن یصــحبه بعــض وجــوه رجالهمــا بســبب 
خطــورة الطریــق إلــى قرطبــة، ووعورتــه فأجیــب إلــى ذلــك، وضــم إلیــه ثالثــون فارســا مــن وجــوه فرســان 
اشـبیلیة فـدخل ابـن القوطیـة قرطبـة لـیال، وطـرق بـاب الحاجـب، واسـتأذن الـدخول فـأذن لـه بـدر وبـدأت 

مباحثــات بینهمــا بالعتــاب الشــتراك ابــن القوطیــة فــي ثــورة احمــد  بــن مســلمة وانتهــت باالتفــاق علــى ال
  .التآمر على ابن مسلمة والقضاء على ثورته وتسلیم اشبیلیة إلى األمیر عبد الرحمن بن محمد

اتفق ابـن القوطیـة مـع بـدر علـى إدخالـه اشـبیلیة وأطلعـه علـى االتفـاق السـابق مـع احمـد بـن 
وتــم االتفــاق علــى إن یكــون ابــن القوطیــة العامــل علــى اشــبیلیة فــأمر بــدر بــإنزال ابــن القوطیــة  مســلمة

                                                
على مقربه من الرصیف ویعلوه السطح المشرف  یعتبر باب السدة الباب الرئیسي لقصر الخالفة بقرطبة وكان یقع  (١)

  ولعل شهرة هذه الباب راجعه إلى كونه مخصصا لشنق أو صلب الخارجین عن طاعة الدولة وتعلیق جثثهم علیه
؛  حمدي عبد المنعم ١٢٨، ص٢البیان، ج: ؛ابن عذارى  ١١٦تاریخ افتتاح األندلس، ص : ابن القوطیة : راجع 

 .١٠٦لیة، ص التاریخ السیاسي الشبی: 
  . ١١١،ص١المغرب في حلى المغرب، ج: ؛ ابن سعید المغربي  ٧٣المقتبس، ص : ابن حیان ) (٢
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، واقتنــع األمیـر عبـد الـرحمن بتــدبیر ابـن القوطیـة وألـزم بــدر )١( Naouraوأصـحابه بمدینـة النـاعورة  
  .  بالخروج معه  إلى اشبیلیة

/ هــ ٣٠١من جمادى األولى سنة  فقام بدر بدخول اشبیلیة یوم االثنین الموافق التاسع عشر
م، وكتـب األمـان إلـى الفرسـان الخـارجین عـن الطاعـة وأمـر بتـرك ٩١٣الحادي والعشرین مـن سـبتمبر 

  .)٢(باب اشبیلیة مفتوحا فتتابع دخول الفرسان وأعلن الجمیع الطاعة 
كمــا كتــب بــدر إلــى محمــد بــن إبــراهیم بــن حجــاج القــائم علــى حصــار اشــبیلیة یخبــره بفتحهــا 

طلب منه المجيء فلما جاء كتابه كشف ما في نفسه ونكث الطاعة لألمیر واتجه إلى مدینة قرمونـة و 
وتحصن بداخلها فأرسل له األمیر عبد الرحمن بـن محمـد القائـد سـعید بـن عبـد الـوارث بالخیـل فضـیق 

یهـا مـن وكـاد أن یسـتولى عل ٩١٤األول مـن فبرایـر / هــ ٣٠١علیه الحصار في اشبیلیة وهاجمها فـي 
لیهــا ســعید بــن المنــذر ومقاومــة لـه، ودارت المعركــة داخــل اشــبیلیة وانتهــت بهزیمــة ابــن  لـوال تصــدي وإ

  ).٣(حجاج وعودته إلى قرمونة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
مدینة في بدایة أمرها أرضا تقع على شاطئ الوادي الكبیر لصق مصلى المصارة العتیق، وقد اشتراها : الناعورة  )  (١

م، وانشأ بها تلك  ٨٦٧هـ ٢٥٣خلیل البیطار عام األمیر عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن األوسط من صاحبها 
ألمنیه العظیمة، وقد اتخذها لسكنه وفي عصر عبد الرحمن الناصر شملها بعنایته وعنى بتجمیلها وأصبحت مقر 

المصدر : ؛ ابن حیان  ١١٢جغرافیة االندلس، ص : البكرى . مفضال له لمزید من التفاصیل عن المدینة انظر
  .١٩٦-١٩٤ص  السابق، نشر ألحجي،

الروض المعطار،        : ؛  الحمیري ١٣٠، ص٢؛ ابن عذارى البیان، ج٢٣٣، ص١الحله السیراء، ج: ابن االبار  (٢)
 .٢٠ص 

  .١٦٥، ص ٢المصدر السابق ، جـ : ؛ ابن عذارى ١١٦تاریخ افتتاح االندلس، ص : ابن القوطیة  (٣)
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 :نتائجال
  هـ٨٩٧م وحتى سقوط غرناطة ٧١١/ هـ٩٢كان للقبائل العربیة منذ الفتح العربى لألندلس /

وخاصة  بني حجاج الذى یرجع ، ریة م دور حیوي وفعال في الحیاة السیاسیة والحضا١٤٩٢
نسبهم إلى قبیلة لخم ویتصلون في نفس الوقت من ناحیة أالم بملوك القوط إذ وتزوج عمیر بن 

 .سعید من سارة أبنت غیشطة وأنجبت حبیب بن عمیر جد بني حجاج  

  ثم وقرمونةواضحًا وجلیًا في التاریخ السیاسي الشبیلیة  الحجاج دوراً كما لعب إبراهیم بن 
، ) م٩١٢/هـ ٣٠٠ -م ٨٤٤/هـ ٢٢٩( عبد اهللا بن محمد ظهر نفوذه في صراعه مع األمیر

وتسلطه في إصراره على تولي السیادة في اشبیلیة ، حیث تزّعم هو وكریب وخالد ابني خلدون 
العرب في إشبیلیة ، وكانت لهم السیادة الفعلیة على المدینة في تلك الفترة ، حتى أنهم كانوا 

 .ن على عمال األمیر الذین لم تكن لهم سوى سلطة اسمیة على المدینة یحجرو 

  عمر بن حفصون زعیم ثوار األندلس على الرغم من  حجاج معوقد شكل تحالف إبراهیم بن
إال أن الخالف للجماعة والبغض " اختالفهما فابن حجاج عربي، أما عمر بن حفصون فمولد 

مدینة قرمونة التابعة ألشبیلیة وتحول التحالف إلى وأدخل في سلطانه  "بینهما لقریش ألف 
 .عمل فعلى على أثر زیارة عمر بن حفصون حیث التقي به في قرمونة

  فقد ارتفع ذكره،  وقرمونة،مما سبق ذكره یعد نفوذًا سیاسیًا إلبراهیم بن حجاج على إشبیلیة
مل في مصافه خمسمائة وبعد صیته، واتخذ لنفسه جندا، ورتب لهم األرزاق كنعل السلطان؛ فك

وكان إلبراهیم بن حجاج في بساط السلطان بقرطبة قوم یقفون في حقه، ویعلمونه بما . فارس
فعند ذلك، أقلع عما كان علیه من موافقة ابن . عند السلطان من حاله، وینصحونه في أمره

منزلته وكانت . حفصون، واعترف بحق أمیر الجماعة؛ فعامله األمیر بما شهر له من الفضل
 .عنده أعلى منزلة، إلى أن توفي
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 قائمة المصادر والمراجع
  :أوًال المصادر العربیة

/ الحلة السیراء، تحقیق، )م١٢٦٠/ هـ ٦٥٨ت) ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ( ابن اآلبار  -
 .م١٩٨٥حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة 

الكامل في التاریخ، دار الكتاب، ) م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت ) (عز الدین أبو الحسن على ( ابن االثیر  -
 .م١٩٧٨بیروت 

نزهة المشتاق في اختراق ) م١١٥٣/هـ٥٤٨ت ) ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا (االدریسي  -
 .م١٩٦٨رینهارت دوزى، لیدن، مطبعة بریل / األفاق، تحقیق

س المطرب بروض االنی) م١٣٤٠/هـ ٧٤١ت ) (أبو الحسن على بن عبد اهللا (ابن أبي زرع  -
 .م١٩٧٢القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور، الرباط 

مسالك والممالك، ) م٩٥٧/هـ٣٤٦) ( أبو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي ( االصطخرى   -
 .م١٩٦١كحمد جابر عبد العال، دار القلم، القاهرة / تحقیق

 )م١١٤٧/هـ٥٤٢ت ) (ینى أبو الحسن على الشنتر ( ابن بسام   -
  .م١٩٧٩إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت / الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق 

 ) م١٠٩٤/هـ٤٨٧) ( أبو عبد اهللا محمد بن عبد العزیز ( البكرى  -
، دار المثنى، "المسالك والممالك " المغرب في ذكر بالد إفریقیة والمغرب من كتاب  - ١

 .ت.بغداد، ب
عبد الرحمن الحجى، / ، تحقیق"المسالك والممالك " غرافیة األندلس وأوربا من كتاب ج -  ٢

  .م١٩٦٨دار االرشاد، بغداد 
الروض المعطار في ) م١٣٢٦/هـ٧٢٧ت تقریبا )( أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ( الحمیرى  -

 .           م١٩٨٤إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت /خبر األقطار، تحقیق 
المقتبس من انباء اهل األندلس، ) م١٠٧٦/هـ٤٩٩)(أبو مروان بن خلف (ابن حیان  -

 .م١٩٧٣محمود مكى، دار الكتاب اللبناني /تحقیق
 )م١١٤٠/هـ٥٣٥ت ) (أبو ، صر الفتح بن محمد بن عبد اهللا القیسى ( ابن خاقان 

مؤسسه الرسالة،  محمد على شوایكه،/ مطمع األنفس ومسرح التأنس في ملح األندلس، تحقیق  
 . م١٩٨٣بیروت 

احمد / مقدمة ابن خلدون، تحقیق ) م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت) ( عبد الرحمن بن محمد ( ابن خلدون  -
 م ١٩٩٨صبحى، مركز ابن خلدون، القاهرة 
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وفیات االعیان وأنباء الزمان، ) م١٢٨٢/هـ٦٨١) ( أبو العباس شمس الدین احمد (ابن خلكان  -
 ت.صادر، بیروت، بإحسان عباس، دار /تحقیق 

 م١٣٧٤/هـ٧٤٨ت) (شمس الدین بن احمد (الذهبي  -
شعیب األرنؤط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت / سیر اعالم النبالء، تحقیق -

  .م١٩٨٤
 )م١١٥٦/هـ٥٤١ت بعد سنة ) (أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر ( الزهرى   -

  ت.نیة، القاهرة بمحمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدی/ الجغرافیة، تحقیق
 ) هـ٦٨٥ت ) (على بن موسي ( ابن سعید  -

  م ١٩٥٥المغرب في حلى المغرب، تحقیق شوقى ضیف، دار المعارف، القاهرة،      
 )م٩٣٩/هـ٣٢٨ت ) (شهاب الدین احمد ( ابن عبد ربه  -

  .م١٩٨٦العقد الفرید، دار المكتبة الهاللیه، بیروت  
 ) م١٢٨٢/هـ٦٨١ت ) ( زرى  محمد بن على التو (ابن الشباط  -

تاریخ " احمد مختار العبادى، ، شر مع كتاب / صلة السمط وسمة المرط، تحقیق 
  .م١٩٧١األندلس البن الكردبوس، معهد الدراسات، مدرید 

 ) م١٢٠٢/هـ ٥٩٩ت) (أبو جعفر احمد بن یحیي ( الضبي  -
  .م١٨٨٤بغیه الملتمس في تاریخ أهل األندلس، مدرید  

 )م١٣١٢/هـ٧١٢ت بعد )(أبو العباس احمد بن محمد ( رى ابن عذا -
كوالن ولیفي بروفنسال، طبعة / البیان المغرب في اخبار األندلس والمغرب، الجزء الثاني تحقیق -

  .م١٩٥١بریل 
 م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت ) (أبو العباس احمد بن عمر (العذارى  - 

والبستان في غرائب البلدان  ترصیع األخبار وتنویع اآلثار" نصوص عن األندلس من كتاب 
عبد العزیز االهوانى، معهد الدراسات اإلسالمیة، مدرید / تحقیق" والمسالك إلى جمیع الممالك 

 .م١٩٦٥
 )هـ٧٤٩ت) ( ابن فضل اهللا (العمرى  -

مسالك األبصار في ممالك األمصار، تحقیق احمد زكى باشا، دار الكتب 
 .م١٩٢٤المصریة ، القاهرة 

 ) ابو القاسم عبد الرحمن ( حكم ابن عبد ال -
  .م١٩٤٠شارك تورى، لیدن / مصر والمغرب واألندلس، تحقیق  

 م ١٢/هـ ٦عاش في القرن ) محمد بن أیوب االندلسي ( ابن غالب  -
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  .م١٩٥٥احمد لطفي عبد البدیع، النهضة، القاهرة / فرحة االنفس، ، شر 
 )١٠١٢/ هـ٤٠٣ت  ) (أبو الولید عبد اهللا بن محمد ( ابن الفرضى  -

  .م١٩٨٩ابراهیم االبیارى، دار الكتاب اللبناني، بیروت / تاریخ علماء األندلس، تحقیق 
 )م٩١٢/هـ ٣٠٠ت في حدود ) ( عبید اهللا بن عبد اهللا ( أبو القاسم  -

  .م١٨٨٩المسالك والممالك، اعتناء دى غویه، لیدن، مطبعة بریل        
 )م٩٧٧/هـ٣٦٧ت) ( بن عمرأبو بكر محمد ( ابن القوطیة   -

  .م١٩٨٢ابراهیم االبیارى، دار الكتب، بیروت / تاریخ افتتاح األندلس، تحقیق
قطعة من " م تاریخ األندلس ١٢/هـ٦عاش في القرن )أبو مروان عبد الملك ( ابن الكردبوس  -

میة، مدرید احمد مختار العبادى، معهد الدراسات اإلسال/ تحقیق" كتاب االكتفاء في اخبار الخلفاء 
  .م١٩٧١

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ) م١٢٤٩/هـ٦٤٧) (محى الدین عبد الواحد (المراكشي   -
 .م١٩٤٩مطبعة االستقامة، القاهرة              محمد سعید العریان، / تحقیق 

 إحسان/ ، تحقیق )٢(الذیل والتكملة لكتاب الموصول والصلة، ق) ابن عبد الملك ( المراكشي  -
  .ت. دار الثقافة، بیروت، ب، عباس 

 )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت) (شهاب الدین أبو العباس (المقرى   -
إحسان عباس، دار صادر،            / نفح الطیب في غصن ألندلس الرطیب، تحقیق

  .م١٩٦٨بیروت 
 )م١٣١٩ت ) (أبو العباس بن احمد (السالوى   -

جعفر الناصرى، دار الكتاب،   بیروت /االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصا، تحقیق  
 .م١٩٥٤

 )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت ) (شهاب الدین أبو عبد اهللا (یاقوت الحموى   -
  .ت.، دار الكتاب، بیروت، ب)٣(عبد العزیز الجندى، مج / معجم البلدان، تحقیق

 ) م٩٥٥/هـ٣٤٤ت) ( احمد بن محمد بن موسي ( الرازى  -
  .م١٩٥٣ل، دار صادر بیروت لیفي بروفنسا/ وصف األندلس، تحقیق 

 )م٩٧١/هـ٣٦١ت ) (أبو عبد اهللا محمد بن حارث (الخشني  -
  .م١٩٨٩ابراهیم االبیارى، دار الكتاب اإلسالمیه، بیروت / قضاة قرطبة، تحقیق             

محمد ماضور، / تاریخ الدولتین الموحدیه والحفصیه، تحقیق ) ابو عبد اهللا محمد ( الزركشي  -
 م١٩٧٣باریس 

 )م١٢٣٢/هـ٦٢٩ت ) ( اسماعیل بن محمد (الشقندى  -
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  .م١٩٦٨صالح الدین المنجد، دار الكتاب، بیروت /فضائل األندلس وأهلها، ، شر 
 ) م٩٨٨/هـ٣٧٨ت ) (شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر البناء ( المقدسي  -

  .م١٩٠٦التقاسیم في معرفة األقالیم، لیدن، مطبعه بریل  أحسن
  :المراجع العربیة والمعربة: ثانیا

  
  

محمد عبد الهادى، بیروت / الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الهجري، تعریب  ،آدم متز  -
  .م١٩٦٧

حسین مؤنس، مكتبة النهضة،  /وترجمهقلة نتاریخ الفكر األندلسي،  ،آنخل جنثالث بالنثیا  -
  .م١٩٥٥القاهرة 

بطلیوس اإلسالمیة وغرب األندلس في العصر اإلسالمي،  تاریخ ،سحر السید عبد العزیز  -
  .م١٩٩١مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة 

، مقال بمجلة االبحاث "الجانب السیاسي من رحلة ابن العربي الى المشرق ،إحسان عباس -
  .م١٩٦٣، یونیو ٢، ج ١٦تصدرها الجامعة االمریكیة، بیروت، العدد 

 .ت. ار الكتاب العربي، بیروت، بظهر االسالم، د ،احمد امین -
  .م١٩٩٦النهضة، القاهرة  اإلسالمیة، مكتبةالتاریخ اإلسالمي والحضارة  ،احمد شلبي -
، "من مظاهر الحیاة االقتصادیة في المدینة االسالمیة، مجلة عالم الفكر" ي،احمد مختار العباد -

  .م١٩٨٠الكویت، مایو 
 .م١٩٧٠معهد الدارسات االسالمیة، مدرید  اطة،غرناالعیاد في مملكة  ،------------  -
دارسات في تاریخ المغرب واألندلس، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة  ،------------  -

  . م٢٠٠٠
 .م١٩٧١قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، بیروت   ، السید عبد العزیز سالم -
  .م١٩٦٦سكندریة تاریخ المغرب الكبیر، دار المعارف ،اال،  ------------  -
للدراسات  المصريالمعهد  ، مجلة"صور من المجتمع األندلسي" ،------------  -

  .المجلد التاسع عشر. م١٩٧٨االسالمیة، مدرید 
تاریخ المسلمین وآثارهم في األندلس من الفتح حتى سقوط الخالفة ، ------------  -

 .م١٩٦١بقرطبة، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة 
مدینة المریة اإلسالمیة، قاعدة أسطول األندلس، مؤسسة شباب  تاریخ، ---------- -- -

 .م١٩٨٤الجامعة، االسكندریة 
تاریخ الجغرافیة والجغرافیین في األندلس، عهد الدراسات اإلسالمیة، مدرید  مؤنس،حسین  -

  .م١٩٦٧
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قیام الدولة األمویة فجر األندلس، دراسة في تاریخ األندلس من الفتح الى  ،------------  -
 .م١٩٩٦القاهرة ، دار الثقافة، )م٧٥٦-٧١١(

 الحریة، بغدادالتأثیر العربي في الثقافة االسبانیة، الموسوعة الصغیرة، دار  ،حكمة على األوسي -
  . م١٩٨٤

في الدولة العربیة االسالمیة، دار الشئون العامة، بغداد،  النقديأصول النظام  ،حمدان الكبیسي -
 .م١٩٨٨

تاریخ االیوبیین والممالیك، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،   ،حمدي عبد المنعم حسین -
  . م٢٠٠٠

في تاریخ الدول اإلسالمیة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة  دراسات  ،------------  -
  .م٢٠١٠

طین، دار للمغرب واألندلس في عصر المراب والحضاريالسیاسي  التاریخ ،------------  -
 .م١٩٩٧المعرفة الجامعیة، االسكندریة 

  .م٢٠٠٥دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة  العربیة،الدولة  تاریخ ،------------  -
 .م٢٠١٢تاریخ وحضارة المغرب واألندلس، دار المعارف، االسكندریة ، ------------  -
مویة، مؤسسة شباب الجامعة، ثورة البربر في األندلس في عصر اإلمارة األ، ------------  -

 .م١٩٩٣االسكندریة 
، مؤسسة "دولة بني برزال في قرمونة " في التاریخ األندلسي  دراسات ،------------  -

 .م١٩٩٠االسكندریة  الجامعة،شباب 
  .م١٩٥٦، مدرید المصريمالحظات حول سكة النقود باألندلس، المعهد ، خایجه لویس بروس -
سلسلة كتب دائرة المعارف اإلسالمیة، دار الكتب اللبناني، بیروت س كوالن، األندلس  – 

  .م١٩٨٠
  .م١٩٧٩تاریخ المغرب العربي، منشأة المعارف، االسكندریة ، سعد زغلول -
دولة المرابطین في المغرب واألندلس عهد یوسف بن تاشفین أمیر ، اهللا سعدون عباس صر -

  .م١٩٨٥المرابطین، دار النهضة، القاهرة 
  .م١٩٦٤لمجمل في تاریخ األندلس، دار القلم، بیروت ي، ابد الحمید العبادع -
  . م١٩٨١التاریخ األندلسي، دار االرشاد، بیروت  ي، عبد الرحمن الحج -
  .م١٩٦٩أندلسیات ، المجموعة األولى، الثانیة ، دار االرشاد، بیروت ،، ------------  -
  .م١٩٨٠دار النفائس، بیروت  ،"قر قریشص"عبد الرحمن الداخل  ي،عبد الرحمن العسل -



[71] 
 

بیروت  زیدون،القطوف الیانعة من ثمار جنة األندلس االسالمیة، دار ابن  ،عبد اهللا انیس -
  .م١٩٨٦

الفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفریقیا واألندلس، دار میالن، ، عبد الواحد ذنون -
  .م١٩٨٥بغداد 

سالم، دار الغرب، بیروت ر اإلفي نشابطین والموحدین دور المر ، عصمت عبد اللطیف -
  .م١٩٨٨

من مظاهر الحركة الشعوبیة في األندلس، مجلة المؤرخ العربي، المجلد  فوزي،فاروق عمر  -
  .م١٩٨٧الثالث، بغداد 

تاریخ االندلس االقتصادى في عصر المرابطین والموحدین، مركز الثقافة،  ،كمال ابو مصطفي -
  ت . ب االسكندریة،

  . ت. المجمل في تاریخ األندلس، دار النهضة، القاهرة، ب ،لطفي عبد البدیع -
السید عبد العزیز ومحمد صالح الدین /  واالندلس، ترجمةاالسالم في المغرب  ،لیفى بروفنسال -
  .م١٩٥٨، االسكندریة يحلم
ي، النهضة، القاهرة تاریخ مدینة المریة األندلسیة في العصر اإلسالم الفضل،محمد احمد ابو  -

  . م١٩٨١
  .م٢٠١٠االسكندریة  المعرفة،دراسات في تاریخ وحضارة األندلس، دار  ،------------  -
  .م١٩٩٠استجابات إسالمیة لصرخات أندلسیة، دار األندلس، بیروت،  ،محمد حسن عقل -
األول،  ریة، العصرالعامدول اإلسالم في األندلس الخالفة األمویة والدولة  عنان،محمد عبد اهللا  -

  .م١٩٦٩مكتبة الخانجى، القاهرة 
، دار الكتاب العربي، يدول الطوائف منذ تأسیسها حتى الفتح المرابط، ------------  -

 .م١٩٦٩القاهرة 
  .م١٩٧٧األندلس، دار الشعب، القاهرة  يمحنة مسلم ة،محمد عبده حتامل -
مجلة المسكوكات، وزارة الثقافة، " حلیلیة قود المغرب واألندلس دراسة ت الحسیني،محمد كاظم  -

  .ت. ب بغداد،
دار الكتاب،   اإلسالمیة،كتاب الحضارة العربیة  :تاریخ األندلس السیاسي ،محمود على مكى -

  .ت. القاهرة، ب
الكتاب، دار  اإلسالمیة،كتاب الحضارة العربیة " تاریخ األندلس السیاسي  ،------------  -

  .ت. ، بالقاهرة
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 العربي، القاهرة، دار الفكر يتاشفین بن على بن تاشفین االمیر المرابط ،ى حسن محمودمن -
  . م١٩٩٠

محمد عبد اهللا عنان، / تاریخ االسالم في عهد المرابطین والموحدین، ترجمة  خ،یوسف اشبا -
  .م١٩٤٠لجنة التألیف، القاهرة 
 .م١٩٩٦النهضة، القاهرة  ةاإلسالمیة، مكتبالتاریخ اإلسالمي والحضارة ، ------------ 

 :جنبیةالمراجع األالمصادر و : ثالثا
  

- Chronicon.Lusitano, Espana Sagrada, tomo.14, preparer, par H. Enrique 
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- Cronica dos Godos, Apendice Breandao, Cronica de Conde. Henrique, D. 
Teresa E Infante D. ALFante D. Alfonso, porto, 194. 
- Duarte N.L, Cronica del Rei D. ALFonso Henriquez, Porto, 1975. 
-Levi provencal Histoire, vol. 1, p. 357.  
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