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  مق�مـــة 

ی�جع تار�خ بالد ال�غ�ب إلى ع��ر �الغة الق�م وعلى ال�غ� م� ال�راسات وال��ا�ات 

ال����ة ال�ي ���� ح�ل بالد ال�غ�ب ل�� ه�اك ال���� م� الغ��ض ����ف تار�خ تل� ال���قة  

ة  س�اء في ف��ة ما ق�ل اإلسالم أو �ع� دخ�ل اإلسالم ف�ها ، ف��� ����ًا م� ال�عل�مات ال�ارد

في ��� �ع� ال��رخ�� وال�غ�اف��� ال�ی� ����ا ع� تار��ها بها �ع� الغ��ض وال��اق�  

ب�� ال�وا�ات ��ان� ال����ة ال�� أصاب �ع� ه�ه ال��ا�ات ���� الع���ات ال��ه��ة أو  

ال��اس�ة  وق� ���ن ال��ام الق�لي ال�� �ل سائ�ا لع��ر وق�ون إسالم�ة ����ة س��ا في ذل�  

إلى ذل� ُ�ع� بالد ال�غ�ب ع� م��� ال�الفة اإلسالم�ة م�ا ساع� على �ه�ر    الغ��ض اضف

ون�� ال���ات ال����ة ال���لفة في أف�ارها وات�اهاتها ال��اس�ة وال��ه��ة ، ف��ا �ان� ه�ه 

ال�الد شاقة في ف��ها وض�ها لل�الفة اإلسالم�ة ، ح�� ب�أت ع�ل�َّات الف�ح في عه� ال�ل�فة  

قة  ع�� ب� ال��اب  الف�ح ، مع��ً�ا أنَّ تل� ال�الد ُمف�ِّ �ال��غل في  �أذن لل��ل���  ل�  ، ال�� 

ال���، فاس��� ف�ح ه�ه ال�الد ف��ة زم��ة  وم���ة لل��ل���، ودخ�لها س���ن مغام�ة م�ف�فة �

���لة مقارنة ب�اقي الف��حات اإلسالم�ة األخ�� ، �ان� أ��ا شاقة في دراس�ها و��ف ال���� 

م� تار��ها وأص�لها وح�ارتها وعلى ذل� مازال� بالد ال�غ�ب ت��اج إلى ���� م� ال�راسات  

  ال�ع�قة ل�� �ع� ال�غ�ات في تار��ها ال���� . 

م�  أما   �ع�  الل�ام ع�  ��ف  وم�اولة  دراس�ه�  ���د  ن��  ال�ی�  َدّم�  ب�ى  ع� 

تار��ه� فه� ��� م� ���ن زناتة �ه�وا ب�الد ال�غ�ب، و�ان له� تار��ه� وح�ارته� ال�اصة  

، واس��اع�ا أن ��ق�ا ���قه� إلى بالد األن�ل� ل��ار��ا غ��ه� م� ال��ائل ال�غ���ة في ت����  

�قاع العال� اإلسالمي ، ودخل� ���ن َدّم� في ال��اعات ال�ي أدت إلى   تار�خ تل� ال�قعة م�

انه�ار ال�الفة األم��ة �األن�ل� ، واس��اع �ع� م�ه� ت���� إمارات تا�عة له� في ف��ة مل�ك  

ال��ائف ، ودخل�ا في ص�اعات مع غ��ه� م� ال��ائف األخ�� إلى أن ان�هى وج�ده� ب�الد  

ل��� س��اول ت�ل�� ال��ء على ���ن ب�ى دم� ب�الد ال�غ�ب  األن�ل� ، ون�� في ه�ا ا

  واألن�ل� م�اول�� ��ف �ع� م� تار��ه� . 
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وال�� دفع�ي لل��ض في ه�ا ال��ض�ع ه� ع�م وج�د دراسة م��قلة ت�اول� ال��ی� 

ال�امل ع� ب�ي َدّم� على ال�غ� م� أه��ة ه�ه ال��ائل ب���ع ���نها وتأث��ها في م��� األح�اث 

��اس�ة في بالد ال�غ�ب واألن�ل� ، ول�� ح�� ��ا�ة ال��� واجه��ي �ع� ال�ع��ات �ان  ال

وال��ا�ة   ال��رخ��  ب��  وقع�  ال�ي  واالخ�الفات  وت�اخلها  ال�غ���ة  ال��ائل  ت�ع�  أه�ها  م� 

  الع�ب ح�لها ؛ ف�ل ه�ا ت�ل� �ع� ال�ه� لف� ه�ه االش�ال�ات .

  خ�ة ال�راسة 

ال�ع��� ���ان    ت�اول ال��ه��ت��ل ال�راسة على : مق�مة وت�ه�� وم��ر�� وخات�ة ،  

  بالد ال�غ�ب وأص�ل ال���� .

ل�ل� ال��ء على ب�� َدّم� ب�الد ال�غ�ب م� ح�� اص�له�    وجاء ال���ر األول       

  وت�ع� ���نه� ، و��ل� م�ار�اته� في األح�اث ال��اس�ة . 

ف��اول ���ن ب�ى َدّم� ب�الد األن�ل� م� ح�� أس�اب دخ�له�   أما ال���ر ال�اني     

  .  لألن�ل� وم�� تأث��ه� في األح�اث ال��اس�ة ه�اك وأه� اإلمارات ال�ي اقام�ها

إل�ها ال�راسة ، �اإلضافة ل�ج�د    ال�ات�ةث�     ال��ائج ال�ي ت�صل�  ال�ي ش�ل� أه� 

 �ع� ال�الح� ال��علقة �ال�راسة .

  ت�ه��  

  ���ان بالد ال�غ�ب ال�ع��� 

ال�الالت  وأص�ل  اإلن�ان�ة  �ع��  ی�عل�  ���ا  م�اه�ه�  وتع�دت  العل�اء  اخ�لف  ك�ا 

فعلى  )١(واللغات اخ�لف�ا في أصل ال�غار�ة الق�ماء وال���� ال�� سل��ه لل�ص�ل إلى ال�غ�ب  

ال�غ� م�ا ت� إع�اده م� ��� ودراسات ����ة وم��ای�ة فإنها ��املها ل� تف�ل ق���ا في ح��قة  

، ف��� ی�جح ال��رخ�ن الع�ب أن ���ن ال�غار�ة الق�ماء م� أصل    )٢( األص�ل األولى له�  

سامى  م����� إلى اله��ات ال���ا�عة ال�ي وقع� م� ال��ق إلى الغ�ب �ع� ال��فان وت��ع  

، ��ا )٣(س� مأرب ، ن�� غ��ه� م� العل�اء م� ادعى أن ال�غار�ة الق�ماء إخ�ة زن�ج ال��ش��  
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ی��� ال�ع� أن أول ساللة ����ة مع��ة ع�� إل�ها ال�غار�ة هي ال�اللة ال�اف��ة ال���اء ، 

  . )٤( وم�ه� اب� خل�ون ال�� اح��ل أن ���ن س�ان ال��ال األف��قي ق�ل ال���� م�ه� 

�لها ُاْ�لق� على   و����،    و�ف�� ،    ل��ي:    �ادر ال�ار���ة ذ��ت م���ات م�لوال�

أب�اء ه�ه ال�الد م�� الق�م ح�� ت�ت��ها زم��ا ، فاألولى شاع� ل�� ال��نان��� فه��ودوت ال��رخ 

، وال�ان�ة ق� ت��ن م� م����ات   )٥(ال��ناني �ان ���ى ه�ه األرض �اس� " ل���ا " أو" ل���ا "  

الف���ق��� ، وال�ال�ة س�اه� بها ال�ومان ب�أث�� م� ال��نان ، وال����ات ال�ا�قة ال تع�� ع�  

ال���قة �املة ؛ ن��ا ألنها م���ات ص�رت ع� أ��اف خارج�ة ول� ت�� �اع��اف شامل م�  

  .)٦( ق�ل ال�غار�ة أنف�ه� 

ق�ال ال��رخ�� م� جهة و��� ال�قای�� ال�ي وضعها �ع� �ل ذل� وح�� ال�قارنة ب�� أ

العل�اء ال�عاص�ون ل�ع�فة ال�الالت ال����ة م� جهة ثان�ة ن��ج ب����ة ح���ة وهى أن س�ان  

ال�غ�ب األول�� ال ی�����ن إلى ساللة واح�ة ، و�ن�ا ی�جع�ن إلى سالالت ع�ی�ة ن�ح� إل�ها 

ج�الن أح�ه�ا في ال��ال �ع�ف �الل��ى ی����    م� ��ق ����ة وفي ع��ر م��لفة وام�از م�ها

أف�اده ب��اض ال�ل� ، واآلخ� في ال���ب �ع�ف �األف��قي ت��ه س�� أف�اده س�� ال�ن�ج إلى 

  . )٧( ح� ���� 

فه� م� أوائل األم� ال�ي ُعِ�ف� �اس� م���� م� س�ان ال�غ�ب ،   )٨(   ال����أما ع�  

��ا إلى ال���� األ�ل�ي وم� ال��� ال���س� إلى فه� س�ان ال��ال األف��قي م� ص��اء ل�

ح�ض ال���غال وال���� ، ان��روا م� أصالب ال�غار�ة الق�ماء ، م��ل��� مع م�ور ال�مان 

  . )٩(��� �ان ی��از إلى بالده� م� ال��ائل ال�هاج�ة وال�ع�ب الغاز�ة  

  أص�ل ال����  

م� ال���� ل�� عل�اء األج�اس أن ال���� ال ���ل�ن ج��ا قائ� ال�ات ��ا نق�ل ع� 

ال��� اآلر� أو الق�قاز� م�ال ، ذل� ألن ال���� ���ل�ن ع�اص� م��لفة في ش�لها وأن�ا�  

، ل�ل� ذه� ال��رخ�ن وال��اب�ن في أصل ال���� �ل م�ه� فاْخ�لُف�ا ِفي َتْ�ِق��    )١٠( م����ها  

 )١١( َلى َأ� اصل م� أُص�ل ال�ل�قة ی�جُع�َن ، ول� ی����ا ساللة م� ال�الالت ال�ام�ة  ن��ه� َو�ِ 

إال جعل�ه� م���ل�� م�ها ، وال ���� أل� �اح� أن ����� إلى رأ�    )١٣( وال�اف��ة    )١٢( وال�ام�ة  
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ال�ق�       وتق�ل   ، واالض��اب  القل�  ����فها  وال�ق�ل  ال�وا�ات  ج��ع  إذ  ؛  �ق�ل  ی��  أو 

  . )١٤(الع��اض وا

وت�� �ائفة اخ�� م� ال��رخ�� وال��اب�� أن ال���� أخال� م� شع�ب و��ائل ����ة ،  

م� ح��� وم�� وال��� والع�القة و��عان وق��� تالق�ا �ال�ام ولغ��ا ف��اه� اف��ق� ال���� 

ذر�ة "    ل���ة �المه� ، وقال آخ�ون م� ن�ابي ال���� أنه� ف�ق�ان : ال���� ال��� سام��ن م�

ب� ب� ��� ب� ع�الن ال���� " ، وال���� ال��ان� حام��ن م� ول� " ماز�غ ب� ��عان ب� حام  

  . )١٥(" وغ��ها م� األقاو�ل ع� أس�اب ه��ة ه�ه ال��اعات ال�ل��ة إلى ال�غ�ب 

لق� ت� تق��� ال���� إلى ق���� ������ ه�ا ال��ان� وال��� ، وم� �ل ق�� م� ه�ی� 

��� م�    َدّم� ب�ى  ألن    زناتة� ��ائل و���ن ع�ة ، واخ� �ال��� م�ها ق��لة  الق���� ت�ع�

وح�ث اخ�الف ب�� ال��رخ�� ح�ل    زناتة  ���نها ، تع�دت ال�وا�ات ال�ار���ة ع� أص�ل ��ائل

ن��ه� ف��ه� م� ی��� على أن ن�� زناتة �ع�د إلى الع�ب ، ح�� ارجع�ا أص�ل زناتة إلى       

ن ب� م�� ب� ن�ار ب� مع� ب� ع�نان " وه� ع�ب ص�اح ، أما ع�  " ب� ب� ��� ب� ع�ال 

س�� تغ��� لغ�ه� م� الع���ة إلى ال�����ة ف��جع إلى تأث�ه� �أخ�اله� ال���� ، ح�� �ان أخ�ال 

ب� م� ال���� فع��ما ن�ل وأس�ق� ع�� أخ�اله تأث� �اللغة ال�����ة ه� وأوالده م� �ع�ه ، و��جع 

، وأك� أص�اب ه�ا ال�أ� ق�له�   )١٦(ال�� لق� �األب�� ج��ع ��ائل زناتة  الب�ه ماد��� ب� ب�  

م����ی� على ال��اب ال�� القاه ح�ان ب� ال�ع�ان الغ�اني إلى ��ائل زناتة ح�� �ان ی�ع�ه�  

لل�خ�ل إلى اإلسالم ، فقال له� " �ا مع�� زناتة ان�� إخ�ان�ا في ال��� " و����ا وث�قة اث��  

  .  )١٧( مع� ب� ع�نان  ف�ها أنه� م� ول� ب� ب� ��� ب� ع�الن ب� م�� ب� ن�ار ب�

أما الق�� ال�اني م� ال��رخ�� وعلى رأسه� ال�الذر� واب� ح�م واب� خل�ون ، نف�ا أن  

���ن ل��� ب� ع�الن ول� اس�ه ب� وعلى ذل� ل�� ل�ناتة ن�� ع��ي ، واك�وا على أن ن�� 

   )١٨( زناتة ی�جع إلى حام ب� ن�ح وه� على ذل� م� ال��ائل ال�ام�ة األف����ة  
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  ال���ر األول : ب�� َدّم� ب�الد ال�غ�ب 

  أوال : ال�ع��� ب��ى َدّم� 

ع� أص�ل ب�ى َدّم� ف��� أنه� م� ���ن زناتة وأن دم� ه� دم�   )١٩( ت��ث اب� ح�م  

ب� شانا (أو جانا) ب� ���ى ، واس�ه الغانا ول��ه َدّم�  ، وول� الغانا أو    ال�ی�ی�   ب� ورس�� ب�

دم�: واردی�ن ب� دم�. ف�ل� واردی�ن : وان��� . ف�ل� وان���: ورن��. ف�ل� ورن�� : ب�زال، و��در��، 

اب� ح�م م�   نقله  أشّقاء؛ وورتان��، وغ�زول، وتف�رت، أشقاء وه�ا ما  وصغ�ار، و���ف�، 

  . )٢٠(  ألبي ��� ب� ���ى ال��زالي ال�� وصفه �أنه ناس�ا عال�ا �أن�ابه� خالل روا�ة

أما اب� خل�ون فق� اس�فاض في ال��ی� ع� أص�ل ب�ى َدّم� ف��� �ع� آراء العل�اء  

وال��ا�ة ث� أدلى ب�ل�ه في ت�ض�ح و�ب�اء ال�أ� ال���ي له في تل� األص�ل . ف��� نقال ع�  

� ت��ث ع� ما ذ��ه ن�ا�ة ال���� ون�ا�ة زناتة وقال إنه� م�الف�ن  اب� ح�م ما ذ��ناه سالفا ث

الب� ح�م ، ث� ذ�� ه� ن�� ب�ى َدّم� انه� م� زناتة م� ول� ورس�� ب� ال�ی�ت ب� جانا، 

وشع��ه� ����ة ، وم� ���ن ب�ي دّم� ب�� ورغ�ة ، و��� ورن��ی� ب� وان�� ب� واردی�ن ب�  

  .  )٢١(و��ي ع�رول و��ي تغ�رت  دّم�، وأن م� شع��ه� ب�ي ورتات��

و��اًء على ما س�� ���� أن ن�ل� إلى أن ب�ى دم� م� ال���ن ال�نات�ة وه� م�  

أب�اء الغانا ب� ورس�� ب� ال�ی�ت ب� جانا ب� ���ى الن دم� ه�ا ل��ه ول�� اس�ه فاس�ه غانا  

ی� ت�ع�� أف�اذه� واش�ه� بل��ه ، وأن ���ن دم� ����ة م�ها ب�� ورغ�ة ، و��� ورن�� ، ال� 

أ��ا ؛ فع�ف م�ه� ب�� ب�زال و��� تق�رت و��� ورتات�� ، و��� غ�رول  و��ى صغ�ار ،  و��ى  

���ف�  وق� ذ�� ال���� ف��ا آخ� م� أف�اذ ب�ى دم� ه� ب�ى یل�ل و�ان�ا �����ن م�ی�ة  

�ى َدّم� دون ، وال��ی� �ال��� أن ه�ه ال���ن ل� ت��� إلى أس�ائها بل ن��� إلى ب )٢٢( ت�نانا 

ذ�� ال���ن واألس�اء واألف�اذ ما ع�ا ب�ي ب�زال ال�ي ذ��ت �اس�ها دون ن��ها إلى ب�ى َدّم�  

ول�� ه�اك ����   )٢٣( في ���� م� ��� ال��رخ�� وه�ا ما دعا ال�ع� لالخ�الف ح�ل ن��ها 

ب�� ب�زال وه�    " ق�م �قال له�  )٢٤( م� ال��رخ�� ی���ون ن���ه� ل��ى َدّم� فقال ال�عق��ي ع�ه�  

أن ب�ى ب�زال م� ���ن ب�ى دم� ، واب� خل�ون    )٢٥( ف�� م� ب�ى دم� " ��ل� ذ�� اب� ح�م  
  . ��ل� ع�ه� م� ���ن دم� ، وغ��ه� ال���� )٢٦(
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  ثان�ا : ���ن ب�ى دّم� ب�الد ال�غ�ب  

ت��� م�ا�� ب�ى دم� ع�� أف����ة وال�غ�ب األوس� ، ب���ا خال ال�غ�ب األق�ى م�  

، عاش ب�� ورغ�ة م� ���ن دم� ��هات ��ابل� وج�الها وعاش�ا أ��ا في    )٢٧( ت�اج�ه�  

ان�قل�ا   )٢٩( ، وج�اعة م�ه� �ان�ا في ال��ل ال���ف على تل��ان  )  ٢٨( م��قة ت��ى غ��اس�  

ال�ی� �ان�ا م�اح��� له� في    )٣٠(�ة ل�ل��ان ���� ضغ�� ب�ى راش�  إل�ه م� ال�ه�ب ال����

ورحل�ا   م�ا��ه�  ت���ا  ح�ى  ال��وب  ب��ه�  و�ال�  الغارات  عل�ه�  ش��ا  ح��  األماك�  تل� 

، ��ا    )٣١( واس�����ا ال��ل ال��ل على تل��ان ال�� ُع�ف �اس�ه� �ع� ذل� وه� ب�� ورن��  

كان� ���ن ����ة م� ب�ى دم� ت��� ال��ل ال�قابل ل����ة ج��ة وال��اور لقا�� ح�ى أنه  

   . )٣٢(ع�ف به� ح�� س�ى ج�ل دم� 

و���ا ب�� تل��ان وتاه�ت ان���ت ���ن ع�ی�ة م� ب�ى دم� ح�� س���ا  ح��  

 �ال��ب على    " ح�� تامغ�ل�   )٣٤( ، ال�� وصفه ال���� �ق�له :    )٣٣( تامغ�ل�  
ّ
...، وه� م��ي

نه� له ر�� وس�ق، ����ه ب�� دّم� م� زناتة "  ��ل� أقام ب�� دم� إمارة له� في ضاح�ة  

ق�� ال��ار� في م�ی�ة ال���اء ال�اقعة على مق��ة م� ت�� وهى م�ی�ة ����ة على نه� خّ�ار  

ان ه�ا ال��� وات��وا م� ت��الص عاص�ة له� وذل� في عه� رئ��ه� م�ادف ب� ج�ت�ل و�

ی�ع� م���ة ثالثة أ�ام ع� بل� �قال له م���ة وات��� بالده� �االت�اع وت���ت �ان��ار ال�روع 

  .   )٣٥(وال��ات�� وال��اشي 

أما ع� ال��اه� ال�ي اع��قها ب�ى دّم� فق� وقع خالف ب�� ال��رخ�� ح�ل م�ه�ه� ، 

أن ب�ى  )    ٣٦( ارج  ف��� ال�عق��ي   ول�� �ان أك�� اإلج�اع على أن غال��ة ���ن ب�ى دم� خ� 

أن مع�� ب�ى دم�   )٣٧(دم� م� زناتة خ�ارج �له� ��ا ف�ه� ب�ى ب�زال ، أما اب� ح�م  ف���  

�انه� خ�ارج إ�اض�ة     )٣٩( ، ووصفه� اب� ع�ار�  )٣٨( مع��لة ، ما ع�ا ب�ى ب�زال فه� إ�اضّ�ة  

  )٤١(�ة  في رحل�ه ف��� أنه� م� ال��ارج ال��ار  )٤٠( أما ال��اني 

ب�غ�ا�ة   ن���  ع��ما  اع��اق      )٤٢(ك�ل�  إلى  ال�����ة  ال��ائل  �ع�  ت���ل  في 

و�ان� م� ه�ه ال��ائل ال�ي ت�الف� مع ب�غ�ا�ة ودان� �عق��تها ب�� دم� ، ون����    )٤٣( عقائ�ها  

ح�� ذ��ه� م� ض�� ال��ائل ال�ي دان� ل��غ�ا�ة و�ان�   )٤٤(في ذل� على روا�ة ال����  
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على مل�ه�  ، ��ل� ُذِكَ� في ��اب االس���ار في ع�ائ� األم�ار أن ب�ى دم� م� ض��   

. وق� ���ن س�� االخ�الف ب�� العل�اء ح�ل ���عة م�ه�ه�    )٤٥(ال��ائل ال�اخلة في ال��غ�ا��ة  

�� ف�الل تل� الف��ات ال�م��ة ال���اع�ة ���� أن ���ن  ی�جع ل��اع� الف��ات ال�م��ة ب�� ال��رخ 

  ح�ث تغ�� ف��� وم�ه�ي لل�م���� وذل� ح�� ال��وف الف���ة وال�غ��ات ال��اس�ة .

وق� أم�نا   ال�ی��ة واالج��ا��ة  وق� انع��� مع�ق�اته� وأف�اره� ال��ه��ة على ��ائعه�

م� وه� ب�ى ورغ�ة ال�ی� س���ا م��قة  ال��اني �ق�ر م�ها ح�� ح�ی�ه ع� ��� م� ���ن ب�ى د 

غ��اس� فق� زاره� أث�اء رحل�ه وأقام ب��ه� لف��ة زم��ة ، ف��� أنه� ل�� له� م� اإلسالم إال  

االس� فق� فال �ع�ف�ن لل�الة اس�ا وال �����ا لها أ� شعائ� فل� ���ع ع��ه� آذانا ، وع��ه�  

إال ش��ا غ���ا ع�ه� ، وانه� على    قلعة في أعالها م�ان س��ه م���ا ال ��لى ��ه اح� 

ل�ن م�تاه� وال ی�رث�ن ال��� ش��ا م� مال أب�ها ، أما  م�ه� ال��ار�ة م� ال��ارج ، ال ُ�َغّ�ِ

م�ادر دخله� ف�ان� تع��� على اإلغارة على ال��ائل الع���ة ، ول�� �ان ب��ه� و��� ال��ام�� 
لى ال�غ� م� ذل� فق� أشاد ال��اني  حلف وذل� الن �ات� ال��ام�� ورغ�ي م�ه� ، وع  )٤٦(

�إك�امه� لل��� فاذا حل به� غ��� اك�م�ه وجعل�ه ف�ق رؤوسه� ، ��ل� أشاد �األمانة واألم�  

ال�� ال ���ع ���له في أ� �قعة م� �قاع األرض ، ف��ال ف��ة إقام�ه ع��ه� ل� �فق� أ� شيء 

� أنه� �ان�ا �����ن في اخ��ة  م� م��ل�اته ال����ة ، وت��ث أ��ا ع� ���عة م�اك�ه� ف��
    . . وذل� ��قا ل�ا أورده ال��اني)٤٧(

أما ع� ب�ى ب�زال فه� ��� م� ���ن دم� م� ول� ورن�� ب� وان�� ب� واردی�ن ب� 

وال�اب    )٤٨( دّم�، �ان م���ه� في بالد ال�غ�ب في ج�ل ساالت وما إل�ها م� أع�ال ال���لة  

ح�ل م�ی�ة س��� و���ه وم�لة و�ان� أع�اده� ����ة ، وق� ُعِ�ف ج�ل ساالت   )٤٩( األسفل

أب� القاس� إس�اع�ل ب� ع��� ، أس� ال���لة    )٥٠( �اس�ه� َفَ�َكَ�ُه اب� األث�� �اس� ج�ل ب�زال  

ال��عي ل��ائها    هللا  ال���لي  ب��ه و��� زناتة و�ان  علي ب� ح��ون ب� س�اك ل��علها س�ا 

ب�اها في وس� أرض    -الن أب�ه ح��ون م� أهل األن�ل�    -ف �اب� األن�ل�ي  ال�ع�و   ال��امي

و�ان ال��ازلة ساك��� ح�ل    ب�ى ب�زال على ق�ب م� ه�ارة ، فل�ا أت�ها أمََّ�ُه ال��عي عل�ها ،

 )٥١(   أبي ی���فاس��� أم��ًا عل�ها إلى أن مات في ف��ة  ه�ه ال�ل� ���م�ن على ب� ح��ون ،  

  . )٥٢(  م ٩٤٦ه/  ٣٣٤س�ة 
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 أما ع� م�ه�ه� فق� اج�ع ���� م� ال��رخ�� على إنه� ن�ار�ة إ�اض�ة م� ف�ق ال��ارج
وق� الق� دع�ة أبى ی��� م�ل� ب� ���اد ال�ارجي ال��ار� ( صاح� ال��ار ) اس��ا�ة    )٥٣(

  ٩٣٧ه/٣٢٥ع��ما ف� م� االع�قال م� بالد ت�زر س�ة    ل�یه� ح�� دعاه� إلى م�ه� ال��ار�ة

م  ح�� اس��� عاما ی��قل في دع�ته  ب�� ب�ى ب�زال في ال���لة ��االت وغ��ه� م� ��ائل  

، واس��� ال��اع ب�� ال��عة في ال�ه��ة و��� أبي ی���    )٥٤(ال���� إلى أن أرت�ل إلى أوراس  

ه /    ٣٤١  –  ٣٣٤ل ب� م��� ب� ع��� هللا (  إس�اع�  لل����رال��ار� إلى أن وصل األم�  

م ) صاح� ال�ه��ة ف�افه أب� ی��� فف� إلى ب�ى ب�زال ���ل ساالت ل������    ٩٥٣  –  ٩٤٦

 )٥٥( به� ح�� ان�ازوا البي ی��� ، ث� ف� إلى ج�ل ��امة وارت�ل ال�ل�فة ال����ر في إث�ه  

م�ضا ش�ی�ا ،  ال����رم�ض  وح�ث اق��ال ب�� ال��ف�� و�ان ال��� س�اال ب��ه�ا ، ول��

ب�ل� ارت�ل إلى ال���لة م�ة أخ�� ل���ة أن�اره م� ب�ى ب�زال فأجاروه   أب� ی���فع��ما عل�  

وناص�وه وح��ه ، ف��� أب� ی��� م� ب�ى ب�زال ج��ا ����ا وع��ما شفى ال����ر رحل إلى  

رك ب�� ال��ف�� ان�ه�  ال���لة خلف أبى ی��� فه�ب أب� ی��� م� ال���لة ، ث� دارت ع�ة معا

  . )٥٦( م   ٩٤٨ه/  ٣٣٦ی��� ال��ار� س�ة  �ان��ار ال����ر وم�ت أبى 

ح�� ال���لة �ع� أب�ه   جعف� ب� على ب� ح��ون ع��ما ت�لى    ح�ث ت��ل ل��ى ب�زل

ح�� اس�قام�ا على �اعة ال�ولة الفا���ة ، وم�االة جعف� ب� علي ف�اروا له ات�اعا وان�ارا  
، �ان جعف� ب� على ب� ح��ون م�ال�ا لل��عة الفا����� إلى أن ت��ل والؤه إلى ال�نات���    )٥٧(

ناته والقائ� ب�ع�ة ب�ى  أم�� ز   م��� ب� ال��� ب� خ�رحلفاء األم���� في األن�ل� و�األخ�  

قام   ع��ما  وال�غ��  ال�قارب  ه�ا  اك��اف  وت�   ، ال�غ�ب  في  األن�ل����  م�اد  أم�ة  ب�  ز��� 

فعل�    )٥٨(  ال��هاجي أم�� زناته  ال���  ب�  �ق�ل م���  الفا�����  �اس�  ال�غ�ب  القائ� ���� 

وصل   )٥٩( ه�ا  ال�قارب ب�� جعف� ب� على و��� اب� ال��� م� خالل م���عة رسائل �ان� ب��

  ٣٦٥  -٣٤١(    ال�ع� ل�ی� هللاخ�� ال�غ�� ال�� ��أ على جعف� وخ�ان�ه إلى ال�ل�فة الفا��ي  

م ) ف��ل� ��ه أس�أ �الم وته�ده �الق�ل وع�له ع� ال���لة و�ل� �اس��عائه    ٩٧٥  –  ٩٥٣ه /  

له وماله  ه� وأهله وول�ه وماله إلى ح��ته وه�ا ا�ق� جعف� أنه مق��ل ال م�الة ؛ ف��ج �اه

وع�اك�ه وع���ه وات�ه إلى ناح�ة الغ�ب ن�� زناتة وخلع �اعة ال��عة وت�الف مع ال�نات���  

و��ى خ�ر ، فل�ا اش�عل� ال��ب ب�� ب�ي ز��� زع�اء ص�هاجة وأول�اء الفا����� و��� زناتة  
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س�ة  وحلفائها وم�ه� جعف� و���ى اب�ا ح��ون ، ُه�م� ص�هاجة وُقِ�ل ����ه� ز��� ب� م�اد  

م ، وعلى اث� ذل� هاج� جعف� و���ى في األهل وال��� وال�ال إلى األن�ل�    ٩٧١هـ/  ٣٦٠

  . )٦٠( ، خ�فًا م� ان�قام ص�هاجة 

ول�ا اس��ال� أی�� ص�هاجة على ال�غ�ب األوس� وعلى م� �ان م� حاش�ة جعف� 

وق�فه� ��ان�    ب� على ، شع� ب�� ب�زال ال�نات��� �اش��اد و�أتها، ف�اف�ا م� ان�قامه� ���� 

جعف� ب� على ، واش��اكه� في ق�ل ز��� ب� م�اد ال��هاجي ، وا�ق��ا أن بلق�� ب� ز��� ل�  

ال�ل�فة   ل��  األن�ل�  إلى  في ج�ازه�  ��عى  أن  جعف�  إلى  ف����ا   ، م�ه�  ثأره  ال��� ی��ك 

  . )٦١( م )، فع�ل جعف� على ت�ق�� رغ��ه�  ٩٧٦ -٩٦١ه/   ٣٦٦  -٣٥٠(  ال������

  ال���ر ال�اني : ���ن ب�ى َدّم� ب�الد األن�ل� 

ارت�ل� �ع� ���ن َدّم� إلى بالد األن�ل� و�ان له� شأن ع��� ه�اك بل اس��اع  

���ان م� دم� أن ی��أ �ل م�ه�ا إمارة تا�عة له في ف��ة مل�ك ال��ائف ، ودخل�ا  في عالقات 

��ة ال��جة م� تار�خ ه�ه ال���قة  وص�اعات مع �اقي ال��ائف ال�ي �ه�ت �األن�ل� في تل� الف

م� العال� اإلسالمي ، أما ال���ان فه�ا " ب�� ب�زال ، و ب�� دم� " ، وح�ی��ا ال�الي س���ن  

  ع� ه�ی� ال����� في بالد األن�ل�  

  أوال : ب�� ب�زال ب�الد األن�ل� 

أن    قل�ا ان ب�ى ب�زال خاف�ا م� ان�قام ص�هاجة ف����ا إلى جعف� ب� على ب� ح��ون 

��عى في ج�ازه� إلى األن�ل� ل�� ال�ل�فة ال��� ال������ ، ف�عى جعف� في ذل� األم� 

ووصفه� ل�� ال��� �ال��اعة واالن��اد إلى ال�اعة ، فأذن له� �ال��از، وان����ا في خ�مة  

ال��� م�ل غ��ه� م� ��ائل زناتة وسائ� ال���� ت�� ی� جعف�، واس�ق�وا ج��عا �األن�ل� ،  

ل�ل�فة ال��� ال������ �ال���� وف�سانه� ِلَ�ا وج�ه م�ه� م� �أس وق�ة في ح��ه� ض�  أه�� ا

   . )٦٢( األدارسة ، فاك�مه� وزاد له� في الع�اء و�ان في مق�م�ه� ب�� ب�زال 

م ال�ل�فة ال��� ب�ى ب�زال على غ��ه� م� ع�اص� ال���� األخ�� وق��ه� وأوسع له�  َق�َّ

�الف�ه� له في م���ة فه� على ال��ه� ال��ى ال�� �ان ح���ا  في الع�اء على ال�غ� م� م 
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ف�ق اإل�اض�ة ، ف�ق�له� مع�ضا ع� ن�ل�ه� ، وعلى ه�ا    عل�ه وه� م� ال��ارج ال��ار�ة م�

ال��� ان��� ب�� ب�زال في خ�مة ال�ولة األم��ة و��ن�ا ج��ا ���ع ل�قال��ه� وت�لى ��ادته 

��ه� م� ف�ق ال���� ت���� ع���� خاص به� م��ن  جعف� ب� على ب�ف�ه ، و�ان له� مع غ 

ع�وضه�  م� س�ع�ائة فارس ، اه�� به� ال�ل�فة ال��� ح�ى أث�اء م�ضه �ان ی��� إل�ه� و��اه�  

وف��نه� الع����ة وه� على خ��له� ب���ة إع�اب وتأمل ، و�ان �ق�ل ل�� ح�له " ان��وا إلى 

  .)٦٣( ع�اه� ال�اع� �ق�له ان��اع ه�الء الق�م على خ��له� ف�أنه� ال�ی�  

  )٦٥( ��اما ت��ه�         و�أنه� ول�وا على صه�اتها  )٦٤(ف�أن�ا ول�ت 

م وت�لى ال�الفة �ع�ه أب�ه    ٩٧٦ه /    �٣٦٦ا� س�ة    ت�فى ال�ل�فة ال��� ال������

م ) و�ان صغ��ا في ال�� ، �ان ل��ى    ١٠٠٩  –  ٩٧٦ه /    ٣٩٩  –  ٣٦٦(    ه�ام ال����

ول�� �ع�    )٦٦( ب�زال دور مه� في اس���اب األم� له�ام ال���� ب�ق�فه� في صف م� ناص�وه  

 )٦٧( ال�لق� �ال�اج� ال����ر    أب� عام� م��� ب� أبي عام�ت�لى ه�ام ال�الفة تغل� عل�ه  

  . )٦٨(ال�� �ان وز��ا لل�ل�فة ال��� ال������ ، ف�ان ����� على ج��ع األم�ر في ال�ولة 

كان ل��ى ب�زال الف�ل ال���� على ال�اج� ال����ر ح�� وقف�ا في صفه ض� م�  

ول�ل� ع�ل ال����ر ب� أبي عام� على االس���ار م�    )٦٩( ناص��ه الع�اء وأرادوا الف�� �ه  

� ال���� ل��ادة س���ته على ال�ولة وال�ل�فة ه�ام فاغ�ق عل�ه� األم�ال ، ب�ي ب�زال وغ��ه� م 

ف�اروا في ��ادته ؛ فاع�� أم�ه واش�ّ� أزره وث�� أر�ان سل�انه ث� اس�عان ��اح�ه� جعف� ب�  

  . )٧٠( على وق��ه م�ه فاج��ع� له ال���� وناص�وه 

ع����ه ����ده م�  قام ال�اج� ال����ر �ال��ل� م� جعف� ب� على �ق�له خ��ة 

، واس��اع أن ���� غ��ه� واس��ال�ه� وتق���ه� إل�ه �ع�    )٧١(ال���� و�األخ� ب�ى ب�زال  

مق�ل جعف� . وه�اك أم�لة ت�ل على ق��ه� م�ه ، م�ها أن ش��ا ی�عى  " وان�مار ب� أبي  

ة عل�ه  ��� ال��زالي " و�ان ج��� م� ال���د دخل م�ة على ال����ر وأ�ه� له نع�ه ال���� 

فاع�� ال����ر م� ���ق�ه في ذ�� نع�ه عل�ه ، وأشاد �ه أمام ال�اض��� وأم� له �أف�ل  

����ون م�ال� ال�اج� ال����ر و��خل�ن معه في    ، ��ل� �ان �ع� ال��ازلة  )٧٢(ال��ازل  

" ال��   ز��زون ب� ن�ار ال��زاليم�ام�ات م�ل ما �ان م� ش�� م� أ��ان ال��ازلة اس�ه " 
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ق�له الب�ه   ال��ی� معه و�ل� م�ه مع�فة س��  لل����ر وأفاض في  ،   )٧٣( ح�� م�ل� 

س�ل�ه دل�ل قا�ع على  وت��ق ه�ا ال��� في ال��ی� مع ال����ر وت��ل ال����ر له وأل

م�انة ه�ه ال�ائفة ع��ه وه� ال�ع�وف ع�ه الق�ة وال��� والغل�ة على �ل أع�ائه ح�ى م�  

  . )٧٤( "  هل م� م�ارز ؟ناص�وه م�ه� . ح�ى انف�د ب�ف�ه وصار ی�اد� ص�وف ال�ه� " 

      أقام ال�اج� ال����ر دولة داخل ال�ولة ع�ف� �ال�ولة العام��ة  فان�أ م�ی�ة س�اها

" ال�اه�ة " و��ى ف�ها ق��ه م���ها في ذل� �ال�لفاء وال�ل�ك ونقل إل�ها خ�ائ� األم�ال واألسل�ة، 

وقع� على س��� ال�ل�، وأم� أن ��ّ�ا ب���ة ال�ل�ك وال�عاء له على ال��اب� و��� اس�ه على  

م�ع األخ�ار    ال��ة ، وأشاع أن ال�ل�فة ف�ض له ج��ع األم�ر وانق�ع لل��ادة وفي ال�ق� نف�ه

  .  )٧٥( أن ت�ل لل�ل�فة ه�ام 

اس���ت العالقة ال���ة ب�� اب� أبى عام� و��ى ب�زال ح�ى أص���ا ع�اد ج��ه �ع� 

واع��� عل�ه� في ح�و�ه وم�ها أنه أرسله� مع   )٧٦( أن اس���له� ه� وال���� ���� ال�ل�فة ال��� 

س�ة  )٧٧( ز��� ب� ع��هال��� ال���ه لل�غ�ب ���ادة " واضح ال�قل�ي " أوث� غل�انه لق�ال 

م ، ول�� تع�ض ه�ا ال��� لله���ة ف�اول واضح إرجاع س�� اله���ة   ٩٩٧ه /    ٣٨٧

عا أبي  اب�  إلى  فأرسله�  مع ز���  ووق�فه�  ب�زال  ب�ى  إل�ه� ل��اه�ة  ن��  م�ا  ف���ل�ا  م� 

في غ�وت�ه�ا    وع�� ال�ح��  ع��ال�ل�وأخ�جه� خلف اب��ه  واق���ا على انه �ا�ل ، ف�فح ع�ه�  

. وه�ا دل�ل آخ� على م�� ثقة ال�اج� ال����ر    )٧٨( إلى غل��ة ف��� ع�اؤه� في ذل� األم�  

  في ال��ازلة وم�� ق��ه� م�ه .

ال��اع�ات  عام�   و����  أبي  ب�  ل����  ب�زال  ب��  ق�مها  ال�ي  ال�ل�لة  وال��مات 

ال����ر لل�ص�ل له�ه ال��انة واس���ارا ل��اس�ه في تق��� الع�اص� ال�����ة ن��ه أح�� إل�ه�  

واس�ع�له� في ال�ال�ات ال��ه�رة واألع�ال ال���عة . و�ان م� أ��ان ب�ي ب�زال ه�الء ش�� 

إال أن أس�ق� ه�    إس�اق ال��زاليوأع�الها، وما أن �ان م�    )٧٩( ف�ّاله ق�م�نة    إس�اقی�عى  

وأهله في ق�م�نة ��ل أ�ام ب�ي عام� أ� في عه�ه وعه� ول��ه ع�� ال�ل� ال��ف� وع��ال�ح�� 

  .   )٨١( وه�ا ی��� على اس���ار والء ب�ى ب�زال لل�ولة العام��ة   )٨٠( ش���ل 
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١٩٦ 

  في الف��ة األن�ل��ة ح�ى سق�� ال�الفة   دور ب�ى ب�زال

كان� نها�ة ال�ولة العام��ة م� خالل ��ام ث�رة ض� ع��ال�ح�� ش���ل اب� ال�اج� 

ال����ر في ق���ة �ان ی��ع�ها " م��� ب� ه�ام ب� ع��ال��ار ب� ع��ال�ح�� ال�اص�" ،  

�ار ولق��ه �ال�ه�� �ا�        وقام�ا ��لع ال�ل�فة ه�ام ال���� و�ا�ع�ا م��� ب� ه�ام ب� ع��ال�

ه /   ٣٩٩م ) ال�� قام �ق�ل ع��ال�ح�� ش���ل س�ة  ١٠٠٩ – ١٠٠٨ه /  ٤٠٠-  ٣٩٩( 

م ، و��ل� ان�ه� ال�ولة العام��ة ، وقام ال�ل�فة ال�ه�� �إ�هار الع�اء ض� ال���� �ق�ل    ١٠٠٩

ى ف�ضى عارمة  ، �ع�ه� وتأل�� أهل ق���ة ض�ه� فقام�ا �ق�ل ونه� ال���� فأد�  ذل� إل

فاض�� ال���� إلى ال��وج م� ق���ة إلى ق��ة ر�اح ل����� ال�ف�ف واإلع�اد لل�د على ما  

ح�ث له� ، واخ�اروا ألنف�ه� خل�فة م� أحفاد ع��ال�ح�� ال�اص� ه� سل��ان ب� ال��� ب�  

م ) ، و�الفعل   ١٠١٠-   ١٠٠٩ه /  ٤٠٠-٤٠٠ع��ال�ح�� ال�اص� ولق��ه �ال���ع�� �ا� ( 

ال���� اق��ام ق���ة س�ة   م ، واعل� سل��ان نف�ه خل�فه ، فف�    ١٠٠٩ه /    ٤٠٠اس��اع 

 ) ٨٢( ال�ه�� وقام ب����� صف�فه وعاد م�ة أخ�� لق���ة ودار الق�ال مع ال���� في ع��ة ال�ق�  

، ول�� حق� ال���� أ��ا ن��ا عل�ه ، وق� اش��ك ب�� ب�زال في تل� ال�ع��ة وت� ق�ل س�عة 

، ف� ال���ع�� ��ا م�ه أن ال���� ق� ُهُ�م�ا ، ف�جع ال�ه�� إلعالن    )٨٣( ا م�ه�  ع�� فارس

خالف�ه ال�ان�ة ، ل�� اس��اع واضح ال�� ت� تع���ه حاج�ا لل�ه�� أن ی�ب� لق�له وال��ل� م�ه 

  . )٨٤( م   ١٠٠٩ه / ٤٠٠وت� إرجاع ال�ل�فة ه�ام ال���� لل��ة ال�ان�ة س�ة 

ال���� م�ة أخ�� ل��ه ع�� في ذل� ، و�ل ال��ت� حاول ال�ل�فة ه�ام اس�ق�   اب 

م   ١٠١٢ه /  ٤٠٣قائ�ا ح�ى قام ال���� ���ار ق���ة واق��امها واالن��ار على أهلها عام  

  ) ال�ان�ة  لل��ة  واعل� خالف�ه  ال����  ه�ام  وخلع  ال���ع��  سل��ان  ودخل  ه/  ٤٠٧- ٤٠٣، 

���� ل��ه خ�ي نف�ذه� النه� �ان�ا  م ) ، وه�ا �ان ف�ل ال���� على ال���ع��  ١٠١٦- ١٠١٣

��ه�وا دائ�ا ف�له� عل�ه ، و��ل� لعل�ه �ان أهل ق���ة ال ت�ق�ل ال���� ���� ما فعل�ه به� 

ح�� اق��ام ق���ة ، ل�ل� ق�ر ال���ع�� إ�عاده� ع� ق���ة فأخ� ی�زعه� على ال��ن وال�ال�ات 

�ة ج�ان وما ح�لها ، و��ى دم� ووزداجة وال  )٨٥( األخ�� وم�ها أنه أع�ى ل��ى ب�زال و��ى �ف�ن  

وغ�� ذل� م� اإلق�اعات لل���� وم� ال�اضح أن ب�ى ب�زال لع��ا    )٨٦(م�ی�ة ش�ونة وم�رور  

دورا مه�ا في تل� األح�اث وفي م�ان�ة ال�ل�فة ال���ع�� ودل�ل ذل� م��ه� وال�ة ج�ان م�ار�ة  
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١٩٧ 

ة �ع�ما ج�د له� ال���ع�� والی�ه�  ق�م�نوفي نف� ال�ق� �ل�ا في ح��     )٨٧( مع ب�ى �ف�ن  

، أما ج�ان فق� صارت ل��ى ز��� �ع� ذل� �ع� أن ان��عها    )٨٨( عل�ها في تل� الف��ة م� الف��ة  

  . )٩٠) (٨٩( م�ه� ح��س ب� ماك�� 

و�ان أول   )٩١(  ع��هللا�ل إس�اق ال��زالي وال�ا على ق�م�نة ح�ى ول�ها م� �ع�ه اب�ه 

م  وذل�   ١٠١٣و   ١٠١٢ه/   ٤٠٤و    �٤٠٣ه�ر لع�� هللا في األح�اث ال�ار���ة ب�� س��ي  

على س��ه ، فق� �ان ب��  )  ٩٢(   لعلى ب� ح��دح�� عات� ال�ل�فة سل��ان ال���ع�� في ت�ل��ه  

لي ح��د األدارسة م� ال�ی� ع��وا إلى األن�ل� في ف��ة س���ة العام���� على ال�الفة، ف�ّلى ع

. وه�ه ال�عات�ة  )٩٣( على ال����ة ال���اء و���ة وأص�ال    القاس�ب� ح��د على س��ة، وأخاه  

" وذ�� أنه ولى القاس� ب� ح��د ���ة وآص�ال وأما على ب�    )٩٤(ذ��ها اب� ع�ار� �ق�له :  

تق��� اب�ى ح��د دخل على سل��ان فقال:    ح��د ف�اله س��ة ��ا ذ��نا فل�ا بلغ ع��هللا ال��زالي 

�ا أم�� ال��م��� بلغ�ي ان� ول�� ب�ى ح��د العل���� على ال�غ�ب قال : نع� ، قال له : أل��  

العل���ن �ال���� ، قال : نع� ، قال تأتى إلى خ�اش ت�ده� ثعاب�� ، قال : نف� األم� في ذل� 

�ل�فة سل��ان ت�ه� م�� ال��انة ال����ة ال�ى وصل  " وه�ه ال�وا�ة م� م�اجعة ع��هللا ال��زالي لل

لها ب�� ب�زال في تل� الف��ة ال��جة م� ال�ار�خ األن�ل�ي . ��ل� ت�ه� ام�الك ع�� هللا ال��زالي  

  ل�ؤ�ة وف�� س�ی� . 

ال��زالي في ت�ج�ه م� على ب� ح��د فق� ت�الف األخ�� مع  ص�ق ح�س ع��هللا 

�ان وال���� ، و�ان على ب� ح��د ���ح في ارتقاء ع�ش ال�الفة الف��ان العام��ة ال�عاد�ة ل�ل� 

في ق���ة ، فا�ه� اب� ح��د ��ا�ا زع� ��ه أن ال�ل�فة ه�ام ال���� ق� واله عه�ه ، و�ل� م�ه  

ال��ل� م� ال���� وم� سل��ان ال���ع�� ، ف���ك اب� ح��د �ق�اته وفي نف� ال�ق� ت��ك 

ال���ع إلى ق���ة وخ�ج له� ال�ل�فة سل��ان ال���ع�� ه�    الف��ان العام��ة وغ��ه� ، ت�جه

م ، فام� �ق�ل    ١٠١٦ه/  ٤٠٧وال���� ، فانه�م ال���ع�� ودخل على ب� ح��د ق���ة س�ة  

  . )٩٥( ال���ع�� ، و���ع لعلى ب� ح��د اإلدر��ي وتلق� �ال�اص� ل�ی� هللا 

�ة وه� ع��ال�ح��  ت�ال� الف�� و�ه�ت دع�ة م� ق�ل العام���� ل��� م� ب�ى أم

(    �ال��ت�ى �ا�ب� م��� ب� ع��ال�ل� ب� ع��ال�ح�� ال�اص� ، وت� م�ا�ع�ه �ال�الفة وتلق�  

م ) ، و��أ ���ع� لل���� إلى ق���ة ، ��ا اس�ع� على ب�   ١٠١٨- ١٠١٨ه / ٤٠٩  – ٤٠٨
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١٩٨ 

أم�ة س�ة   ب�ى  م�الى  الق�� م�  ف��ان  ثالثة م�  ی�   ق�ل على  ل��ه  ل��اجه�ه    ٤٠٨ح��د 

م، اس��عى ال���� أخاه القاس� ب� ح��د و�ان وال�ا على اش��ل�ة ف�� م�ا�ع�ه �ال�الفة   ١٠١٨ه/

، أما ال�ل�فة ال��ت�ى فق� ات�ه لق���ة لق�ال القاس� ب� ح��د ، ول��ه ت� ق�له ق�ل وص�له ،  

و�ه�ت ش���ة أخ�� ��ع� في ق���ة وه� ���ي ب� على ب� ح��د والى س��ه ال�� ق�ر  

رب ع�ه القاس� و����لى على ق���ة ، فل�ا عل� القاس� ف� إلى اش��ل�ة وت�ك ال����  أن ��ا

  �٤١٢ق���ة ح�ى ق�م ���ي ب� على ب� ح��د فاعل� نف�ه خل�فة وتلق� �ال�ع�لي �ا� س�ة  

  . )٩٦( م  ١٠٢١ه/

ل� ی�م األم� ���ال ل���ى ب� علي ح�� ثار عل�ه ال���� فف� م� ق���ة ، وقام�ا 

القاس� م�ة ثان�ة ، فأه�� �ال���� م�ا جعل أهل ق���ة ی��رون ض�ه ، فاض�� للف�ار   �اس�ق�ام

م وق� �ان اب�اه م��� وال��� م����� بها ، ل��    ١٠٢٣ه/   ٤١٤إلى اش��ل�ة م�ة أخ�� س�ة 

، وق�روا    )٩٧( أهل اش��ل�ة م�ع�ه م� دخ�لها ب����� م� القاضي م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد  

، وه�ا ما دعى القاس� لل��جه ن�� ق�م�نة ع�� ع��هللا ب� إس�اق ال��زالي ، ع�ل  )٩٨( ��د اب��ه  

م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد على ال���عة ب�� القاس� ب� ح��د وع��هللا ال��زالي فأرسل إلى 

ع��هللا ب� إس�اق ال��زالي ی���ه ��لع �اعة القاس� ب� ح��د وفي نف� ال�ق� راسل القاس�  

� ع��هللا ب� إس�اق ال��زالي ، و�الفعل خافه اب� ح��د وان��ف إلى م�ی�ة ب� ح��د ���فه م

  .  )١٠٠( وت� ال��� عل�ه ه�اك م� ق�ل اب� أخ�ه وقام ����ه ح�ى مات ) ٩٩(ش��� 

و�ان� الف��ة األخ��ة م� الع�� األم�� �األن�ل� مل��ة �الف�� واالض��ا�ات ت�ارع� 

وال�قا �ال����  ال���لفة  الع�اص�  وت�ادل ف�ها  ال��اعات  و�ل�   ، وغ��ه�  ق���ة  وأهل  ل�ة 

و�جالء    ه�ام ال�ال�" ال�ع�� �ا� "ال�لفاء ح�ى سق�� ال�ولة األم��ة �ع� ع�ل آخ� خلفائها  

،   )١٠١(م    ١٠٣١ه /  ٤٢٢م� ت�قى م� ال��وان�ة ع� ق���ة وان�هاء رس� ال�الفة بها س�ة  

ولق� ن�ج ع� سق�� ال�ولة األم��ة انق�ام األن�ل� إلى دو�الت صغ��ة م��ازعة ، واس�قل �ل  

أم�� ب�اح��ه ، وأعل� نف�ه مل�ا عل�ها ف�خل� ال�الد ب�ل� في ع�� ج�ی� ه� ع�� مل�ك  

  . )١٠٢(ال��ائف 
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١٩٩ 

  ب�� ب�زال في ق�م�نة وعالقاته� ب�و�الت ال��ائف  

األن�ل�، واح�ف� �ل رئ�� ���ی��ه ت�في ع��هللا ب� ع��ما ح�ث� اض��ا�ات ����ة �

أب�ع��هللا م��� ب� ع��هللا ب� اس�اق اس�اق ال��زالي ، وخلفه اب�ه م��� ال�� تلق� �ال�اج�  

ف���ها ورت� ج��دها وسار   )١٠٣( م ،     ١٠٢٣ه /  ٤١٤، و���ع له �ق�م�نة في س�ة    ال��زالي

نة وزادت خ��اتها ، و���� ع�له وما ت��� �ه م�  في ال���ة �الع�ال ، فاق�ل ال�اس على ق�م� 

وال��ور وغ��ها م�    )١٠٥(وأش�نة    )١٠٤(صفات ح��ة �ا�عه ع�د م� ال��ن األخ�� وهى اس��ة  

ب�ل� إمارة لها خ��ها وأه���ها في تل� ال���قة، وغ�ت   ال�الد ، ف�اد ال��� ، وغ�ت ق�م�نة

  . )١٠٦( �ع� غ�نا�ة ، ثاني اإلمارات ال�����ة 

ز���ا ق��ًا ، وأف� اإلق�ام والع�م وال��اعة فق� ُذِكَ� أنه  كان م��� ب� ع��هللا ال��زالي

في جاللة ال�أن وق�ة ال�ل�ان ���ة أم�اء ال���� ال���ل��� في ه�ه الف��ة،    )١٠٧( یلي �اد��

وأع��ه� شأنًا في ال�هاء وال�ج�لة ، وأ���ه� ب��ب�� الع�اك�، وأر��ه� جأشًا على ال���ب 

  .  )١٠٨( ال�قلقة 

��ل�ك ال��ائف فق� �ان� ت���ها ال��الح ال�����ة ، ف��� عالق�ه   أما ع� عالق�ه

مع  القاضي اب� ��اد صاح� إش��ل�ة �ان� تق�م في ال��ا�ة على ال��الفة ب��ه�ا ، و�ان 

م� جان�ه ی�ح� به�ه ال��الفة، اتقاء ل�� ب�ي ح��د وأ��اعه� في إمارته ، وم� آثار   ال��زالي

أص�اب ��ل��س   )١٠٩( لي إلى جان� اب� ��اد ض� ب�ي األف��  ه�ا ال��الف أن حارب ال��زا
، فاس�ق�� القاضي اب� ��اد ��ل�فه م��� ب�    )١١١( ، ���� ال��اف� على م�ی�ة �اجة  )١١٠(

م ، وان�ه� �ان��ار    ١٠٣٠ه/  ٤٢١ع��هللا ال��زالي صاح� ق�م�نة ، ودارت ال��ب س�ة  

� ال��ف� ب� األف�� ع�� أبي ع��هللا  ال��الف ال��اد� ال��زالي على اب� األف�� وت� ح�

، ل� ���ف م��� ب� ع��هللا    )١١٢( ال��زالي في ق�م�نة ث� أ�لقه �ع� ف��ة �ع�ما أُع�� ������ه  

ب� إس�اق ال��زالي به�ا االن��ار مع حل�فه اب� ��اد على ب�ى األف�� بل أخ� ���ض اب�  

  . )١١٣( ��اد على مهاج�ة أراضي ��ل��س وق���ة 

� اآلخ� �ان اب� ��اد ع�نا ل�ل�فه ال��زالي فع��ما ت�ج� ال�ل�فة ���ى ب� وفي ال�ان

ح��د ال�ع�لي صاح� مالقة ال�ي اس�ق� بها وأص��� معقله وعاص�ة مل�ه ش�ًا م� م�ار�ع  
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٢٠٠ 

اب� ��اد ال��س��ة ورأ� أنه خ��ه ال���قي ، وت��ف م� ال��الف ال��اد� ال��زالي، أراد  

�ل ح�ى ��هل م�ار��ها ؛ ل�ل� ت�جه ن�� ق�م�نة ألنها ت��ل   ال�ع�لي ض�ب اش��ل�ة في مق

ح�� إش��ل�ة م� ال��ال ال��قي ، ف�ار في ق�اته ن��ها وان��عها م� ی� م��� ب� ع��هللا  

ال��زالي ، وقام �إجالء ال��زالي ع�ها ، واس�ق� بها ی���� الف�صة لالس��الء على م�ی�ة اش��ل�ة  

فاس�غاث ال��زالي ��ل�فه اب� ��اد، ول�أ إل�ه في اش��ل�ة ،   والق�اء على دولة ب�ى ��اد ،

ی�ال�ن م�ال�� ألم��ه�   ب� ح��د ال  ُاْكِ�ُه�ا على ق��ل �اعة ���ى  ال�ی�  و�ان ب��� ق�م�نة 

ال�اب� م��� ب� ع��هللا ال��زالي ، ل�ل� وف� على اش��ل�ة �ع� م� أب�اء ع� م��� ب� ع��هللا  

وللقاضي اب� ��اد أن ���ى ب� ح��د م�غ�� في له�ه وش��ه ؛   ال��زالي وذ��وا الب� ع�ه�

وه�ا ق�ر اب� ��اد أن ی�ع� ق�اته مع اب�ه إس�اع�ل إلى ق�م�نة و�ان ی�افقه م��� ب� ع��هللا  

ال��زالي ����ه م� ال���� ، وت� ع�ل ��ائ� �ال��ی�ة ، و�ان ���ى ال�ع�لى في ه�ه الل�لة عاكفا  

� �ال��� خ�ج إلى �اب ق�م�نة وت�عه أص�ا�ه ف�لغ�ا ثالث�ائة فارس  على ش�ب ال��� ، فل�ا عل

واش��� مع ق�ات ال��زالي  واب� ��اد ال�ي �ان� ت���ى ���ل أو تلة عال�ة  و�اد أن ی����  

ل�ال خ�وج الق�ات ال�ى في ال��ائ� فأدت إلى ه���ة ال�ع�لي وق�له على ی� م��� ب� ع�� هللا  

ب� ��اد تق�ل في ال���� م� ق�ات ���ى ح�ى ساء ذل� ال��زالي ال��زالي . اس���ت ق�ات ا

و�ه�ت ع����ه لق�مه ف��خل و�ل� م� إس�اع�ل ب� ��اد ال��قف ورفع ال��� ع�ه� ؛ ألنه�  

أرغ��ا على م�االة ���ي  فاس��اب له إس�اع�ل ، ث� اس�ع ال��زالي إلى أس�ار ق�م�نة دون 

�لى على ال���� م� أم�ال وم�اع ون�اء ���ى ، وذل�  إس�اع�ل واس��اع أن ����د ق�م�نة و���

  . )١١٤( م   ١٠٣٥هـ / ٤٢٧في ال���م م� س�ة 

م أ�ه� القاضي م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد ش��ا م���ا   ١٠٣٥ه/  ٤٢٧وفى س�ة  

أنه ال�ل�فة ه�ام ال���� وأنه ل� ��� وقام ���ا�ع�ه ودعا ال�اس لل�خ�ل في �اع�ه وجعل اب�ه  

إس�اع�ل ب� م��� حاج�ا له ودخل ح�ام �ع� ال�الد في �اع�ه مع��ف�� ��الف�ه وت�� له  

�� اب� ��اد له�ام ال���� س��ا في �ه�ر حلف ض�ه ، فق� رف� زه��  ، و�ان تأی )١١٥( ال��عة 

أن ���� لل���� ف��� اب� ��اد ج�� إلى زه�� ؛ وه�ا ت��ن ال�لف م� زه��  )١١٦(العام�� 

صاح� ال���ة ، وح��س ب� ماك�� صاح� غ�نا�ة ، �م��� ب� ع��هللا ال��زالي    العام�� 

��ل�ة ، ث� اعل��ا ال��عة ب��ه� إلدر�� ب� على ب� ح��د  ز��� زناته ، وغ��ه� وقام�ا ��هاج�ة اش
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، ول�� ما ل�� أن ت��ع ه�ا ال�لف ����    )١١٧(م وان��ف�ا إلى ق�م�نة    ١٠٣٦ه/   ٤٢٧س�ة  

ال�الف ب�� م��� ب� ع��هللا ال��زالي وح��س ب� ماك�� وقام�ا ب��ادل ال�سائل ال�ى ت�ه�  

ال��زالي وساع�ه في ح��ه ض�  م�� ال�الف ال�ائ� ب��ه�ا ، وق� ان�� زه��   العام�� إلى 

م وت�ل� اب�ه �اد�� ال�ئاسة �ع�ه ، ١٠٣٨ه/   ٤٢٩ح��س ول�� مات ح��س في غ�نا�ة س�ة  

ح�ث خالف ب�� زه�� العام�� و�اد�� ان�هى �الق�ال ب�� ال��ف�� وان��ار �اد�� على زه��  

  .   )١١٨( م   ١٠٣٨ه/  ٤٢٩وق�ل زه�� س�ة  

ع�ل ب� ��اد ه� أسع� ال�اس ب���ع ه�ا ال�لف واالق��ال  كان القاضي م��� ب� إس�ا 

�ان� ق�م�نة  فق�  الف�صة لالنق�اض على ق�م�نة لالس��الء عل�ها  ی����  واخ�  ب��ه�  ���ا 

ح�� إش��ل�ة م� ال��ق، و�ان وج�دها ب�� ه�ا ال���� ال����� م��� ب� ع�� هللا ال��زالي  

ل ، ل�ل� أق�م القاضي اب� ��اد على خ��ة مه�ة  ال�� فق� �ل معاون�ه وم�ان��ه أم� ال ����

وهى إرسال ج�� ���ادة اب�ه إس�اع�ل إلى ق�م�نة فقام ���ارها، ث� ت�جه إلى أش�نة و�س��ة  

ث� اس��لى على ق�م�نة ، وع��ئ� اس�غاث   ال��زالي ،  ب�� م��� ب� ع�� هللا  فأخ�ه�ا و�ان�ا 

ر�� ال��أی� صاح� مالقة ال�� أرسل ج��ا ���ادة  ال��زالي، ب�مالئه ال���� م� أم�ال ال�ل�فة إد 

وز��ه اب� �ق�ة ، واس�غاث ���هاجة فأجا�ه إدر�� ب� ح��س صاح� غ�نا�ة ال�� قاد ج��ه  

، ووقع� ب�� الف��ق��  -وه�ا غل�� ال��عة ال�����ة وق�� على أ� خالفات س�اس�ة    -ب�ف�ه ،

ب� م��� ب� ��اد ، وت��� الف���    معارك ش�ی�ة ، و�ان ال��� في ال��ا�ة ل��� إس�اع�ل

االخ� وق�ر �ل واح� م�ه� الع�دة ل�الده ، ول�� ح�ث ت��ل في ال�ع��ة ودارة ال�ائ�ة على  

إس�اع�ل ب� م��� ب� ��اد وان�ه� ال��ب �ان��ار ال���� وه���ة اإلش��ل��� ومق�ل أم��ه�  

هـ    ٤٣١وت� اس��داد ق�م�نة س�ة  إس�اع�ل ب� ��اد ال�� ُقِ�َل وح�ل رأسه إلى إدر�� ال��أی� ،  

  . )١١٩( م   ١٠٣٩ /

ال�� تلق�   ��ادم وخلفه أب�ه    ١٠٤٢ه/   ٤٣٣ت�فى م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد س�ة  

، سار ال�ع��� ب� ��اد على ال��اسة ال�ي ب�أها أب�ه ، وات�� م� نف�ه  )  ١٢٠(   �ال�ع��� �ا�

ج��اع �ل��ه� خ��ا ش�ی�ا على  م�قف ال��افع ع� الع�ب ض� ال���� ، ح�� وج� ف�ه� وفي ا

ب��ه� ����م ش�ه� ���ه� و���ب ز��ه� �ع��ه�   الف��  ب�ور  ی��ر  ب�أ  ل�ا  ،   )١٢١(دول�ه ؛ 

�اع�   ه�اك  و�ان   ، ق�م�نة  أص�اب  ب�زال  ب�ى  أس�ة  مع  أب�ه  ب�أه  ال��  ال��اع  واس�أنف 
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ی� ل��ل�ه َأن ش��ي ی�فعه إلى م�اولة اس���ال شأف�ه� فق� أخ��ه ق�اء ال��الع م� ال�اص� 

اْنِقَ�اء دول�ه ���ن على َأی�� ق�م ���أون على ال����ة م� غ�� س�انها َفَ�اَن َال ��� َأنه�  

َعَلْ�َها وانه� س����ع�ن ال�ل� م� أس�ته و����ل�ن ذر��ه ، ول�ل� ب�ل   ال��ازلة ال�ارئ�ن  ِتْلَ� 

تارة و��ه�    جه�ه في م�ار��ه� ح�� �ان�ا م� أك�� ال�عارض�� له فل� ی�ل ���ف ال��لة 

،      ال���ش تارة أخ�� إلى أن اس��له� وف�ق �ل��ه� وش�� أم�ه� ونفاه� ع� ج��ع تل� ال�الد 

وم� ح�له أنه جعل ج�اس�� له في ق�م�نة ����ونه ����ع أم�ها . و�ل ��ار�ه� ح�ى ت�ل� 

انه �ان   م�ه� و�� انه قه� ح�� ال��اك� وتغل� على م�اوف ال����� ، ول��ه أدرك �ع� ذل� 

م��وعا في وه�ه ه�ا ، فال��� ل� ��� م� ب�ى ب�زال ول�� جاءه م� م�ان آخ� وه� ال��ا���ن  

  . )١٢٢(ول�� أدرك ذل� م�أخ�ا 

، و�ن �ان أب�ه اك��   قل�ا ان ال�ع��� ب� ��اد سار على نهج أب�ه في ق�ال ال��ازلة

ح��ة س�اس�ة في تعامله معه� فق� �ان ی�عا�� معه� و���� ����ا م� مهادن�ه� ، أما ال�ع��� 

ال��زالي   ب� ع��هللا  اس���� م���  إلى ق�م�نة وه�ا  ق�اته  �إرسال  فقام  �ال��ب معه�  ب�أ  فق� 

وج� ق�ات ال�ع���   ب�اد�� ب� ح��س ال�� ت�جه �ق�اته ل���ة ال��زالي وع��ما وصل ق�م�نة

ال��زالي  اب�ا له اس�ه ال�اف� ال�� اس��اع أن ی���� على م��� ب� ع��هللا  ���ادة  ت����ه 

وعلى ق�ات �اد�� ب� ح��س ، ث� ت��ه� ورجع إلى اش��ل�ة ���ل را�ات ال��� ، واخ� أهل 

 )١٢٣( ار  اش��ل�ة یه���ن ال�ع��� به�ا ال��� ال�� تغ�ى �ه ال�ع�اء وم�ه� ال�اع� اب� ع�

  ال�� قال في ه�ا ال��� ق���ة م�ها : 

  أ�ل على ق�م�نة م��ل�ا ... مع ال��ح ح�ى ق�ل �انا على وع� 

  فأرملها �ال��� ث� أعارها ... م� ال�ار أث�اب ال��اد على  الفق� 

  وم�ها :

  ... وأن��ه�   م�ها  �ال��ة   ل�  یه�دا  و�ان�  ب���ا  فان�� ال��ا

  )١٢٤( أق�ل وق�  ناد�  اب� إس��  ق�مه ... ال رض� ی�تاد ال���ة م� �ع� 
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إس�اع�ل   اب�ه  أن �لف  إلى  ال�ع���  ذه�  ال��ازلة في  الق�اء على  اس���ت ف��ة 

�اله��م على م��� ب� ع��هللا ال��زالي للق�اء عل�ه ، فأغار على ق�م�نة ع�ة م�ات إلى أن  

أص�ا�ه،   في  ال��زالي  ع��هللا  ب�  م���  ف���   ، ال��زالي  على  لالن��ار  ��ائ�  لع�ل  ل�أ 

م واخ�وا   ١٠٤٣ه/  ٤٣٤واس��رجه إس�اع�ل إلى أن بلغ �ه ال���� ف��ج�ا عل�ه وق�ل�ه س�ة  

   )١٢٥(راسه ووضعها ال�ع��� في دوال��ه 

��� ت�لى ال��� �ع�ه  �ع� مق�ل م��� ب� ع�� هللا ال��زالي وقع خالف ب�� ال��رخ�� � 

  ١٠٤٧ه/٤٣٩ف��� في روا�ات اب� ع�ار� شيء م� ع�م االس�قامة فق� ذ�� في ح�ادث س�ة  

م  �أن أم�� ق�م�نة و��ي ب�زال ه� إس�اق ب� م��� ب�  ١٠٥٠ه/   ٤٤٢م ، وح�ادث س�ة  

�نة ، ول�� ن��ه �ع� ذل� ح�� ح�ی�ه ع� " ذ�� دولة ب�ى ب�زال مل�ك ق�م)١٢٦(ع��هللا ال��زالي  

  ٤٣٤" ذ�� أن ع��� ب� م��� ب� ع��هللا ال��زالي ب��ع له في ال��م ال�� مات ��ه أب�ه س�ة  

م �ع� أن سل�   ١٠٦٧ه/   ٤٥٩م وأن أخاه إس�اق ق� �ا�عه ، وأنه مات �إش��ل�ة س�ة  ١٠٤٣ه/

، أ� أنه ت�لى م�� أن مات أب�ه ح�ى    )١٢٧( ق�م�نة لل�ع��� و�ان� دول�ه خ�� وع���� س�ة  

  �م�نة وه�ا ن�� ع�م االس�قامة في روا�ات اب� ع�ار� . سق�� ق

��ل� أورد اب� ��ام في ��ا�ه ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة أن ال�� اش��ك في  

م في ح�وب ال�ع��� واب� األف�� ه� إس�اق ب� ع��هللا ال��زالي  ١٠٥٠ه/  ٤٤٢ح�ادث س�ة  
م��� ب� ع��هللا ال��زالي ه� اب�ه الع��� . أما اب� خل�ون فق� ذ�� أن ال�� ت�لى �ع� اب�ه    )١٢٨(

اب�ه الع��� ب�    )١٢٩( قائال : ال��زالي وذل� س�ة أر�ع وثالث�� وأر�ع�ائة وولي  " وق�ل�ا م���ا 

م��� وتلّق� �ال����ه� " ، ون�� اب� ال���� تف�د ب�وای�ه ح�� ذ�� أن م� ت�لى �ع� م���  

ت�لى �ع� اس�� ه� الع��� ب� اس�� ب�    ب� ع�� هللا ال��زالي ه� اب�ه اس�� ب� م��� وم� 

  . )١٣٠(م��� ،  ف��� أن الع��� �ان اب�ا إلس�� ول�� أخا له  

وه�ا ن�� ال�الف ب�� ال�وا�ات ال�ار���ة ل�� في ت�ل�ل األح�اث وال�وا�ات ��ه�  

ح  ل�ا أن إس�اق ب� م��� ب� ع��هللا ال��زالي ه� م� ت�لى إمارة ق�م�نة �ع� أب�ه وه�ا ما س��� 

  جل�ا م� خالل األج�اء ال�ال�ة م� ال��� . 



  بنو ًدّمر ببالد المغرب واالندلس                                                                             محمد علي محمد  

 م) ٢٠٢١أبر�ل (- ٢ج – لعاشر العدد ا                                 �ة املصر�ة                                                  وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٠٤ 

اس���ت العالقة ب�� ب�ى ب�زال وج��انه� م� مل�ك ال��ائف األخ�� ، و�ل� ال��ائف 

ال�����ة في م��قة ال���ب ت���ف م� ال�ع��� ب� ��اد خاصة �ع� مق�ل م��� ب� ع��هللا  

واس�ق�ارها ، ف�ان یل�م عل�ها    ال��زالي أح� أه� زع�ائه� ، ورأت في ال�ع��� خ��ا یه�د أم�ها

ح�ا�ة نف�ها وال��ادرة في الق�اء على ه�ا ال��� ال�اه� له� ج��عا ؛ ل�ا ق�رت ه�ه ال��ائف 

ه    ٤٣٩ال��ح� ت�� را�ة واح�ة وت���� ت�الف ق�� ل��اجهة ال�ع��� ، فاج��ع في س�ة  

�زالي صاح� ق�م�نة ، أر�عة م� زع�اء ال���� وه� اس�اق ب� م��� ب� ع�� هللا ال� م١٠٤٧/

�م��� ب� ن�ح ال�م�� صاح� م�رور ، وع��ون ب� خ�رون صاح� أر�� ، و����ه� �اد��  

واج�ع�ا على مهاج�ة اش��ل�ة ، وعلى ال�غ�  )  ١٣١( ب� ح��س صاح� غ�نا�ة ، واب� االف��  

�  م� ق�ة ه�ا ال��الف وتع�د الق�� ال��ار�ة ��ه ن�� أنه� ف�ل�ا في ح��ه� ض� اب� ��اد ول

  .  )١٣٢( ��قق�ا أ� ان��ار ی��� 

ب� م��� ب� ع��هللا ال��زالي ی���� الف�صة لالن�قام ل�ق�ل أب�ه على ی�   �ل اس�اق

في ال��اع ال�� ن�� ب�� ال�ع��� ب� ��اد و��� م��� ب� ع�� هللا    اإلش��ل��� ، ل�ل� شارك

ب� األف�� ال��ف� صاح� ��ل��س ، و�ان س�� ال��اع ب�� ال�ع��� واب� األف�� م�اكل 

وال��ف� ب� األف�� على اث�ها أغار اب� األف�� على    )١٣٣(دارت ب�� اب� ���ي صاح� ل�لة  

م ون��� ال��ب ال�ى ان���  ١٠٥٠ه/  �٤٤٢ س�ة  ل�لة ، وه�ا اس�غاث صاح� ل�لة �ال�ع��

ف�ها ال�ع��� وأوقع �ق�ات م��� ب� ع��هللا ب� األف�� ه���ة ����ة ، ول� ���ف ال�ع��� 

ب�ل� بل جه� ج��ا ���ادة اب�ة إس�اع�ل و��ار�ه في ال��ادة وز��ه اب� سالم ، أما اب� األف��  

��زالي فارسل له ق�ة ب����ة ���ادة اب�ه العّ� فق� اس���� ��ل�فه إس�اق ب� م��� ب� ع��هللا ال

وق�ل االق��ال حاول ال��ازلة إث�اء اب� األف�� ع� ح�ب االش��ل��� واصف�� له م�� ق�ت ه�ا  

ال��� قائل�� له " ال تلقه� فل�� تع�ف ق�ر م� زحف ن��ك ، ون�� رأی�اه� وس�ع�ا ���عه�  

زلة ، وال�قى الف��قان فانه�م اب� األف�� وُق�ل �إش��ل�ة " ل� �أخ� اب� األف�� ب���ی�ات ال��ا

العّ� ب� اس�� ال��زالي وُح� َّ رأسه وُ�ع� �ه إلى اش��ل�ة . ج�ع ال��ازلة م� ه�ه اله���ة وح�ن 

م� ُم�اب اب�ه ، ال�� ُأرسل� رأسه إلى اش��ل�ة ل��اف  ب� م��� ب� ع��هللا ال��زالي  إس�اق  

  .   )١٣٤( زالي في دوال�� ال�ع��� ب� ��اد إلى رأس ج�ه م��� ب� ع�� هللا ال�� 
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م)  ق���ة یه�ئ ف�ها اب� ��اد �ال��� ١٠٧١ه/   ٤٦٣(ت:    اب� ز��ون و��� ال�اع�  

  على اب� األف�� وق�ل الع� ب� إس�اق ال��زالي وُحْ�ن إس�اق على ول�ه وم�ها: 

  یـ�د  إذا  ما ج�ـه  الل�ـــــل   أنه  ... أقام   عل�ه آخ� ال�ه�   سـ�م�ا 

  ل��� ال�فاء اس�� في اب� عق��ه ... ع��ة ل� ���ره م� ح�� أوردا

  )١٣٥(وأصـــ�ح   ی���ه ال��اب   ب�ـ�له ... ��اء ل���   ح��   فارق  أر�ـــ�ا      

  نها�ة �ائفة ب�ى ب�زال في ق�م�نة 

اب�ه   ومق�ل  ال��زالي  ب� ع��هللا  ب� م���  اس�اق  بها  م�ى  ال�ي  اله���ة  �ان�  ر��ا 

وال����ل �ه س��ا في ت��ه لل��� أو م�ته قه�ا ، فل� ت�� ال��ادر ال�ى ب�� أی�ی�ا ع� أ� شيء 

خاص �إس�اق ب� م��� إال روا�ة واح�ة ذ��ها اب� ال���� في ��ا�ة أع�ال األعالم �ان  

وه�ا جعل ��ا ذ��نا الع��� اب�ا إلس�اق    )١٣٦(   الع��� ب� اس��وت�لى �ع�ه  اس�اق ق� هل�  

ول�� أخا له ، ل�� اس���ت ال��ادر في ال��ی� ع� ب�ى ب�زال ت�� ��ادة الع��� ب� م��� 

ب� ع��هللا ال��زالي ال�لق� �ال����ه� ال�� سار في ح��ه س��ة ح��ة ، و�ا�ع� له ال�الد ال�ي 

، وساد األم� وال�خاء في أ�امه ، ب�� أنه ل� یل�� أن ب�أ ال�ع��� ب�    كان� ت�� ح�� أب�ه

��اد في م�ا�ق�ه و�رهاقه �غ�و أراض�ه وان��اف زروعه ، واس���ت ال�عارك ب��ه�ا أع�امًا، 

وهل� في ذل� ال��ال ���� م� ال����، ذل� �اإلضافة إلى ال��وب ال�ى وقع� م� ال��ازلة  

و��ى جل�ته� م في م�ل�ة ض� ج��انه�  األح�ال  ول�ل� اض����   ، دم� في م�رور  ب�ى   �

صاح� �ل��لة ،   )١٣٧(ق�م�نة ، وع��ئ� �ع� ع��� ال����ه� إلى ال�أم�ن ب� ذ� ال��ن  

�ع�ض عل�ه أن ��ل�ه ق�م�نة ، ن�ا�ة في اب� ��اد ، على أن �ع�ضه ع�ها اب� ذ� ال��ن 

ع��� �أهله وأم�اله إلى ح�� ال��ور ق��ًا م� أراض�ه ، فق�ل ال�أم�ن ه�ا الع�ض، وان�قل  

، ل�� ه�اك روا�ة ثان�ة ت��� أن    )١٣٨( ش�الي إس��ة م� أراض�ه ، وعاش ه�ال� ح�ى ت�في  

ال����ه� اض�� �ع� ال��وب ال����ة وال��ا�قات ال�ي تع�ض لها م� ق�ل ال�ع��� ب� ��اد 

ی�� م� الق�رة على  أن ���� سل�ه و��ل� أم�ه ، ف��ازل له م�اش�ة ع� ق�م�نة ، �ع�ما  

االح�فا� بها، ف�ار �أمان اب� ��اد إلى إش��ل�ة ، وه�ال� ت�في �ع� ف��ة قل�لة. و�ان اس��الء  



  بنو ًدّمر ببالد المغرب واالندلس                                                                             محمد علي محمد  

 م) ٢٠٢١أبر�ل (- ٢ج – لعاشر العدد ا                                 �ة املصر�ة                                                  وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٠٦ 

م ، و��ل� ان�ه� دولة ب�ي ب�زال في األن�ل�    ١٠٦٧هـ /  ٤٥٩اب� ��اد على ق�م�نة في س�ة  

  . )١٣٩( ، واخ�ف� إمارة مه�ة م� اإلمارات ال�����ة  

" ث� ان�لع له الع��� ع� ق�م�نة س�ة ت�ع وخ����    )١٤٠(ل�ون :  وفي ذل� �ق�ل اب� خ

وأر�ع�ائة ونّ��ها ال�ع��� في م�ال�ه، وانق�ض مل� ب�ي ب�زال م� األن�ل� ث� انق�ض م� 

  �ع� ذل� ح�ه� م� ج�ل ساالت ، وأص���ا في الغاب��� " .

الب� ال����   ل�� ل� ��� سق�� ق�م�نة نها�ة ب�ى ب�زال في األن�ل� و���� ذل� روا�ة

ی��� ف�ها ش�� ی�عى مقاتل ب� ع��ة ال��زالي ال�� ��فه �أنه م� الف�سان ال��عان ولق�  

ب�� ال�زارت�� ، و�ان معه م� ق�مه ثالث�ائة فارس م� ب�ى ب�زال ، �ان مقاتل ب� ع��ة  

 ، غ�نا�ة  أم��  �اد��  ب�  بلّق��  ب�  ع�� هللا  األم��  إم�ة  ت��  �ع�ل  غ�نا�ة  في  م��اج� 

��اع�ه واله اب� بلق�� م�ی�ة أل��انة، وح�� مقاتل مع ع�� هللا ب� بلق�� و��عة الّ���ل في  ول

. ون���ف م� روا�ة اب� ال����   )١٤١( م ، وأبلى ف�ها بالء ح��ا    ١٠٨٥ه /  ٤٧٨س�ة    ص�ر

ان���ا ت�اج� ال��ازلة �األن�ل� �ع� انق�اء دول�ه� �ق�م�نة ، وانه� ساح�ا في بالد األن�ل� و 

  إلى غ��ه� م� ب�ى جل�ته� م� ال���� . 

  ثان�ا : ب�� َدّم� ب�الد األن�ل� 

أما ع� ب�ى دم� وج�ازه� إلى األن�ل� فل� ت�� ال��ادر ال�ي ب�� أی�ی�ا ع� ال��� 

ال��اش� ال�� دعاه� ل�ل� ، ول�� ���� إرجاع ع��ره� لألن�ل� لألس�اب العامة ال�ي دع�  

على   حقق�ه  ال��  االن��ار  �ع�  ال�غ�ب  م�  الف�ار  م�اولة  إلى  ���نها  ����ع  زناتة  ق��لة 

� ب� م�اد ، ف�ان خ�فه� م� ان�قام اب�ه بلق�� ب� ز��� س��ا في ف�اره�  ص�هاجة وق�له� ل��� 

لألن�ل� ، وه�ا ما أك� عل�ه صاح� ��اب مفاخ� ال���� فق� ذ�� ما أح�ثه اب� ز��� م� دمار 

أن ب�ى دم� ذه��ا لألن�ل�   )١٤٣(، وذ�� اب� خل�ون    )١٤٢( وق�ل واج��اح ل���ع م�ن زناتة  

  �ام ال�ل�فة ال��� ال������  .ض�� زناتة وسائ� ال���� أ

وعلى ذل� �ان دخ�ل أ��ان ورجال ب�ى دم� إلى األن�ل� أ�ام ال�ل�فة ال��� ال������ 

ن���ة ل�ا الق�ه ���ن زناتة م� ص��ف ال����ل على ی� بل�ق�� ب� ز��� �ع� مق�ل أب�ه ، فان�فع�ا  

ي اج�الب الع�اص� ال�����ة ن�� أرض األن�ل� ���ا ع� األمان وت�اف� ذل� مع س�اسة ال��� ف
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٢٠٧ 

ال�ي �ان في أم� ال�اجة إل�ها �ع� وه� ال��� األن�ل�ي ف�ّ�ه� إلى ج��ه  ، وع��ما س��� 

ال�����ة ، فق�  ال����ر ب� أبي عام� على مقال�� ال��� اس�ق�� به� و�غ��ه� م� الف�ائل 

ى دم� ن���  ت�ل� ال���وع ال�� ت��اه في إصالح ال��� إلى ع�اص� ج�ی�ة ، ف�ان ل��

، و�ان ل�ع� رجال ب�ى دم� شه�ة ����ة في آخ� عه� العام���� و��ا�ة الف��ة ، ��ا )١٤٤( م�ها  

ق�م�ه م� ���الت في تل� الف��ة ف�ان م�ه� ش�� ی�عى بهل�ل ب� ت�ای� ال�ّم�� ال�� ذاع 

  . )١٤٥(ص��ه ���� ق�ته في ال��وب وال��ال 

   ج�ةإمارة ب�ى دم� في م�رور وعالقاتها ال�ار 

كان م� ��ار رجال ب�ى دم� ال�ی� وف�وا إلى األن�ل� أ�ام ال����ر ش�� ی�عى    

ال�م�� خ�م ��ائ� زمالئه م� زع�اء ال���� في ال��� واس�ق� في أ�ام الف��ة   )١٤٦(  أب� ت���� 

م خلفه اب�ه ن�ح ب� أبي  ١٠١٢هـ /  ٤٠٣في م�رور و��� عل�ها نف�ذه ، ول�ا ت�في في س�ة  

، وه�الء األم�اء م� ال���� �ان�ا ق� ����ا نف�ذه� في ه�ه ال��ا�� ق�ل ن��ب   )١٤٧( ت����  

  . )١٤٨( الف��ة إال انه� أرج��ا إعالن االس�قالل لل�ق� ال��اس� 

م�� ت�لى إمارة م�رور  ، و�ان م� ع��اء أص�اب ال����ر،  ن�ح ب� أبي ت���� ال�َّ

م وذل� ح�� ق�ر إ�عاد   ١٠١٢ه/  ٤٠٣سل��ان ال���ع�� �ا� أع�ال م�رور وأر�� س�ة    ووّاله

  ٤٠٤ال���� ع� ق���ة لعل�ه ���ا��ة أهل ق���ة له� ، فاس��ّ� ن�ح ب� أبي ت���� ���رور س�ة  

عامًا إلى أن    ٣٠م في غ�ار الف��ة ، وأقام بها سل�انا ل�ف�ه واس��� في ال��� زهاء  ١٠١٣ه/

  . )١٤٩(م   ١٠٤٢ه/  ٤٣٣مات س�ة 

�ع� أب�ه ، وق� ُوِصف �أنه ف�ى �ع��ا ع� الف�ائل     م��� ب� ن�ح ب� أبي ت���� ت�لى  

، فاس��� و�غى )  ١٥٠(وأنه �ان مق�امًا ج��رًا واف� الع�ف والف�� ، و�ان ح�ی� عه� �اإلمارة   

ال��  مل�ك  على غ�ار  وذل�   " ال�ولة  ال�اج� ع�   " وه�ا  مق��ن��  بلق���  ال�ی�  وتلق�  ائف 

اس����وا م� ه�ه األلقاب في تل� الف��ة ، واس��اع ���أته وص�ام�ه أن ��اف� على سل�انه  

وأراض�ه ، �ال��اسة ح��ا والع�ف وال��أة و��� ال�ف ح��ا آخ� ، ف�اف� على اس�قالله وعلى  

  . )١٥١( ح�ود بالده 
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٢٠٨ 

أوال : ى ق����  أما ع� العالقات ال�ارج�ة ل���� ب� ن�ح ال�م�� ����� تق���ها إل

، أما ع� عالق�ه    عالق�ه مع أم�اء ال����:    ثان�ا،    عالق�ه مع ال�ع��� ب� ��اد حاك� إش��ل�ة

مع ال�ع��� فق� �ان� في ال��ا�ة ���دها ن�ع م� ال��ر فق� �ل ال�ع��� ب� ��اد م���فا 

ا ل��ها إلمارته  م� ��ام تل� اإلمارات ال�غ��ة ���ار م�ل��ه الق��ة ال�اسعة و�ان ��اول جاه� 

ف�ان ��انع أول�� األم�اء ال����   )١٥٢( ف�خل في ح�وب ����ة مع ج��انه ل�ى ���د رقعة إمارته  

أح�انا و�هاج�ه� أح�انا أخ�� ، وق� اس���م ه�ه ال��اسة ال��دوجة ت�اه إمارة م�رور ، ��ع�ما  

و�ان أول ما ب�أ    اس�ق�ت له األم�ر في ص�اعاته مع الغ�ب تف�غ للق�اء على تل� اإلمارات 

�ه م� ح��ه� ه��مه على ال�اج� م��� ب� ن�ح ال�م�� ���رور واس�ق�ل م��� ب� ن�ح ه�ا 

الع�وان �ال�� وال�ل� وال��� وقام ال�ع��� �إع�اء أم�ال ����ة الت�اع ورجال اب� ن�ح ل��� 

�ا ی�جع لق�ة  ، أما ع� رد فعل م��� ب� ن�ح في إی�اره لل�المة ر�  )١٥٣( وده� واس��ال�ه� إل�ه  

  ال�ع��� في تل� الف��ة. 

ال�خ�ل في  ی�ف�  ف���ه  إل�ه  �اإلح�ان  ن�ح  اب�  ال���ف م�  ه�ا  اب� ��اد  قابل 

ال�لف ال�� ج�ع م���عة م� زع�اء ال���� ض� اب� ن�ح وارجع ال�ع� ذل� للع�اء ال�� �ان 

�اك م���عة م�  ب�� اب� ��اد وزع�اء ال���� ، ول�� م� ال���� أن ���ن ال��� أ��ا أن ه 

العه�د وال��اث�� ب�� اب� ��اد �م��� ب� ن�ح م�ع�ه م� ال��ار�ة ، وعلى �ٍل �ان ال�ع��� 

  . )١٥٤(ی�اق� ال��قف م� ُ�ْع� وه� ال���ف�� في �ل األح�ال 

ل� ی��ل ال�ع��� ع� س�اس�ه ال�ل��ة ت�اه ب�ى دم� ح�ى ق�ر م��� ب� ن�ح االش��اك 

في ال��الف ال����� ال�� ت��ن ض� ال�ع��� م� م���عة م� أم�اء ال���� وه� إس�اق ب�  

م��� ب� ع�� هللا ال��زالي صاح� ق�م�نة ، �م��� ب� ن�ح ال�م�� صاح� م�رور ، وع��ون  

و����ه� �اد�� ب� ح��س صاح� غ�نا�ة ، وأج�ع�ا على م�ا�عة  ب� خ�رون صاح� أر�� ،  

ه    ٤٣٩م��� ب� القاس� ب� ح��د االدر��ي صاح� ال����ة ال���اء �ال�الفة  وذل� س�ة  

  .       )١٥٥(م وه�ا ال��الف �ان م�جها ض� ال�ع��� للق�اء على ���حاته في ال���قة ١٠٤٧/

ج�ة ال�ع��� ب� ��اد ، وق� اج��ع ه�ا  و�ع� ه�ا ال���ل أص��� الف�صة سان�ة ل�ها 

  ، اش��ل�ة  ال�ع��� في  ل�هاج�ة  وات�ه�ا ج��عا  ال�ه��  ال��ی�  إم�ة خل�ف�ه�  ت��  ال��الف 

وان�� له�ا ال��الف م��� ب� ع��هللا ب� األف�� صاح� ��ل��س ، وعلى ال�غ� م� ق�ة ه�ا  
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٢٠٩ 

ض� اب� ��اد ول� ��قق�ا شيء ال��الف وتع�د الق�� ال��ار�ة ��ه ن�� أنه� ف�ل�ا في ح��ه�  

  .  )١٥٦(ی��� 

وق� أ�ه� ال�ع�اء في شع�ه� م�� ال�الف ال�� �ان ب�� ال�ع��� و��� أم�اء ال���� 

  ��ا ف�ه� ب�ى دم� وم�ه� ال�اع� أب� ال��� على ب� ح�� اإلش��لي ح�� قال : 

  �ه دم� ال�ح�� دم� وان���   ...   ب�� �ف�ن أع�� األعاد�  وأم�ق 

  ی�ن�ان   أن�� أمة   ...   لعه�  وم��اق   وأغ��    وأف��وم�  آل 

  )١٥٧( ثالثة  ره�  ب�د هللا  ش�له�   ...   أثافي   �ان�ا    للف�اد    فف�ق�ا 

أما ع� نها�ة م��� ب� ن�ح ال�م�� فق� �ان� على ی� ال�ع��� ب� ��اد ، ل�� ه�اك 

� ��اد م� م��� ب� ن�ح وغ��ه م�  ق�ل�ا في ال��� ال�� م� أجله ت�ل� ال�ع��� ب روای���

ساقها    وال�وا�ة ال�ان�ةن��ها ع�� �ل م� اب� ��ام واب� ع�ار�    ال�وا�ة األولىزع�اء ال���� ،  

إل��ا ال����� صاح� ��اب نها�ة األرب و��ف� معه في ال�وا�ة ال�ه�ي في ��ا�ه س�� أعالم  

� خ�وجه ل�قابلة زع�اء ال���� في ف�ل��ها أن ال�ع��� ح�  ال�وا�ة األولىال��الء ، أما ع�  

م�رور ورن�ه ال�قى �أم�� م�رور م��� ب� ن�ح واغ�ق ال�ال على ات�اعه ث� صار إلى اب� أبى  

ق�ة ب�ن�ة ووف� عل�ه� اب� خ�رون أم�� أر�� ، وح�� ح��ره معه� الح� ال�ع��� أن أح�  

ول��ه اس��اع ال�ج�ع ال���د ال�اض��� أشار �ال��ل� م� ال�ع��� ففه� ال�ع��� ال����ة  

  .  )١٥٨( إلى إش��ل�ة ��الم وح��ها أخ� ی�ب� و���� لل��ل� م�ه� 

ف�ل��ها أن ال�ع��� ب� ��اد �ان في اح� م�ال�ه واح��ى   ال�وا�ة ال�ان�ةأما   

ال��� مع ن�مائه فل�ا أذه�� ال��� عقله خ�ج في الل�ل ومعه رجل واح� م� ع���ه ، وسار 

م�ی�ة اش��ل�ة ث�ان�ة ع�� م�ال ، و�ان صاح� ق�م�نة إس�اق  ن�� ق�م�نة وهى ت�ع� ع�  

ال��زالي و�ان إس�اق تل� الل�لة في ج�اعة م� أهل ب��ه �����ن، و�ان ب�� ال��ف�� ح�وب 

، وع��ما وصل ال�ع��� ق�م�نة وعل� إس�اق انه ��ف�ده مع خادمه تع�� م� ذل� ل��ه اس�ق�له  

م� ال��� وأدرك ما فعله ب�ف�ه ، فادعى انه ی��� أن ی�ام  وق�م له ال�عام ، و��أ ال�ع��� �ف��  

وأوه� ال�اض��� �انه ق� نام ، ف��ع اح� ال�اض��� �ق��ح ال��ل� م�ه ، وانه ��� س��� ، 
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٢١٠ 

ووصفه �انه ش��ان األن�ل� ، ل�� ت�خل اب� أبى ق�ة ورف� ه�ا االق��اح ألنه ض�فه� وال  

ب��ه� ث� ا�ه� �أنه اس��ق� م� ن�مه ، فقام  ��ح ذل� ، ف��ع ال�ع��� ال��ار ال�� دار  

الق�م �أج�عه� فقّ�ل�ا رأسه وج�دوا ال�الم عل�ه فقال ل�اج�ه: أی� ن��؟ قال: في م��ل� و���  

أهل� و�خ�ان� ! قال: ائ��نى ب�واة وق��اس فأت�ه به�ا، ف��� أس�اء الق�م، و��� ل�ّل واح�  

  .  )١٥٩(��لعة ودنان�� وأف�اس وع��� وج�ار 

ال���ع� في ال�وای��� ��� أن ال�وا�ة األولى ال�ي ی���اها �ل م� اب� ��ام واب�    ل��

تل�  إلى  ال�ع���  ���ج  أن  ال����  م�  فل��  ال�����ة  ال�اح�ة  م�  لل��اب  اق�ب  ع�ار� 

اإلمارات ه� وخادمه فق� ، و���ه و���ه� ع�اوات وح�وب ، ح�ى ول� �ان م���را ولع�� ال���  

��� أن ���از �ل ه�ه ال��افة م� إمارته إلى إمارة ق�م�نة ه� وخادمه    ب�أسه ، فهل م� ال�

م�ال ل� �ف� ال�ع��� م�    ١٨فق� ؟ ، وهل مع ��ل ه�ه ال��افة ال�ي ُق�رت في ال�وا�ة بــ  

س��ه و��رك م�ا�� ما �ق�م �ه ؟ ، وت�اؤل آخ� هل زع�اء ال���� به�ه ال��اجة �أن ی����ا 

م� ب�� أی�یه� و���ه� و���ه ح�وب وق�لى ؟ ! �ل ه�ه ال��اؤالت    ص�� س��� �ال�ع��� �فل� 

  ت�ح� ه�ه ال�وا�ة وتق�� ص�ة ال�وا�ة األولى .  

ه ٤٤٥ل�� ومع اخ�الف ال�وا�ات �ان� ال����ة واح�ة وهى أن ال�ع��� في س�ة  

م ، دب� ����ا ألول�� األم�اء ، ف�عاه� إلى ز�ارته �إش��ل�ة، فل�ى ال�ع�ة ثالثة م�ه�  ١٠٥٣/

وه� م��� ب� ن�ح ال�مَّ�� صاح� م�رور، وأب� ن�ر ب� أبي ق�ة صاح� رن�ة، وع��ون ب�  

ه� ن�� مائ�ي فارس م� رؤساء ��ائله� ت� اخ��اره� �ع�ا�ة م�  خ�رون صاح� أر�� ، ومع

ق�مه� وه� في اح�� ز� . فاس�ق�له� ال�ع��� أح�� اس���ال، وأن�ل األم�اء �ق�� م� ق��ره،  

وفي ال��م ال�ال� اس��عاه� إلى م�ل�ه، وأخ� ی�ن�ه� على تق���ه� في م�ار�ة أع�ائه، ول�ا 

���له� �األغالل، وح��ه� في ق��ه ل���ن�ا ت�� ن��ه ، ه��ا �ال�د أم� �ال��� عل�ه�، وت

واس��لى على سائ� م�اعه� وخ�له� وسالحه�؛ و�ع� م�ة م� اع�قاله�، أم� �إدخاله� في ح�ام  

، و��اء م�اف�ه، و�ض�ام ال�ار ��ه ح�ى هل��ا، و�قال إنه أ�ل� اب� أبي ق�ة ، وهل� صاح�اه فق�  

� ، وع��ون ب� خ�رون. و�ان لغ�ر اب� ��اد �ال�ع�اء  في ال��ام، وه�ا م��� ب� ن�ح ال�م� 

��اد  اب�  على  س��ها  إذ�اء  وفي  ال�����ة،  ال��ائل  في  وقع  أس�أ  ال���،  ه�ا  على  ال���� 

  . )١٦٠( وت�ج�ها م�ه وم� م�ار�عه ال��س��ة 
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٢١١ 

أما ع� عالقة ب�ى دم� مع أم�اء ال���� ف�ان� على الغال� عالقة ود�ة ���� االن��اء 

الع�قي ، ل�� ن�� وم� غ�� ال���قع ت�الفا ت��ن ض� ب�ى دم� في م�رور والغ��� أن ه�ا 

ال��الف ت��ن م� أم�اء ب��� م� ب�ى جل�ته� وه� �اد�� ب� ح��س أم�� غ�نا�ة ، وأب� ال��ر 

�ة ال�ف�نى أم�� رن�ة ، �اإلضافة إلى م��� ب� ع�� هللا ال��زالي أم�� ق�م�نة ،  هالل ب� أبى ق

أم�� ق���ة ، وام��ع ال�ع��� ب� ��اد ع�    )١٦١( واش��ك معه� ج��د م� ج�� اب� جه�ر

  .  )١٦٢(دخ�ل ه�ا ال�لف ���� ما �ان ب��ه و��� تل� اإلمارات م� ع�اوة وخ��مة وح�وب 

� ال�� دعا ه�ه الق�� لل��الف ض� إمارة صغ��ة �إمارة ل� ت��نا ال��ادر ع� ال�� 

م�رور على ال�غ� م� انه� م� ب�ى جل�ته� م� ال���� ! ، أما ع� ه�ا ال��الف فق� اج��ع  

على غ�و م��� ب� ن�ح ال�م�� في م�رور ، ف���وا ال���ش وق��وا ح��ا م� ح��ن ب�ى  

دخل�ه ع��ة ، أ�اما ح�ى  ال���  ه�ا  وأقام�ا على  ه�ا    دم�  أهل  تعامل�ا مع  أنه�  واألغ�ب 

  -ال��� معاملة األع�اء ����قة وح��ة فق�ل�ا رجاله وه���ا ع�ض ن�اءه ، وأشار اب� ح�ان  

: "   )١٦٣( معلقا على معاملة ه�ا ال�لف مع أهل ال��� قائال    - ( نقال ع� اب� ع�ار� )  

ض� ب�ى دم� وغ�� ذل� م�    ونازل�ه م�ازلة بالد ال�وم " لل�اللة على ال�عامل ال�ح�ي ال��جه

  . )١٦٤( ال�صف ال�� ق�مه ال��رخ�ن ع� ��اعة ما فعل�ه �أهل ه�ا ال���  

وأك� اب� ال���� أن ه�اك ح�وب دارت ب�� ب�ى ب�زال في ق�م�نة و��� ب�ى دم� في 

 )١٦٥(م�رور وع� ه�ه ال��وب م� ض�� األس�اب ال�ي أدت إلى ضعف ب�ى ب�زال ف��ا قال :  

�وب ب��ه�ا و��� ج��انه� م� ��ائل دم� و��رة م�رور وال�ع��� ب� ��اد إلى  " ول� ت�ل ال�

  أن ضاق� أح�اله� �ق�م�نة واض����ا " . 

  نها�ة ب�ى َدّم� في م�رور  

�ع� مق�ل م��� ب� ن�ح ال�م�� على ی� ال�ع��� ب� ��اد خلفه في إمارة م�رور اب�ه 

، وتلق� �ع�اد ال�ولة ، سار ع�اد ال�ولة   و�ان ولى عه� ألب�ه م�اد ب� م��� ب� ن�ح ال�ّم�� 

على نهج أب�ه م� ح�� ال��امة وال��م وزاد عل�ه فاشُ�ِه� ب�� ال�اس فاق�ل�ا عل�ه م� اش��ل�ة  

واس��ة وخاصة ال���� م�ه� ، وال�ف�ا ح�له ف��� ج�عه ؛ ل�ل� َمَ�َل خ��ا ����ا �ال���ة لل�ع��� 

فأ  ، عل�ه  الق�اء  ال�ع���  فق�ر  ��اد  ات�ع  ب�  وه�ا   ،... ق�اه  و���ق  بالده  على  ُ�ِغ��  خ� 
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ال�ع��� س�اسة اس���اف ق�ة ع�اد ال�ولة ال�م�� ، و�ل ه��ا ح�ى حاص�ه في م�رور ح�ارا 

ش�ی�ا وض�� ال��اق عل�ه ، فل�ا شع� ع�اد ال�ولة أنه عاج� ع� ال�فاع ع� إمارته ل� ���  

�ها األمان على أن ��لع نف�ه م� ح�� إال أن ����ل� لل�ع��� ، فارسل إل�ه رسالة ��ل� ف

م�رور في مقابل أن ���ج إلى اش��ل�ة و���� ف�ها ت�� ��فه ، فأجا�ه ال�ع��� إلى ذل� ،  

س�ة   وأرض�ه  أمالكه  لل�ع���  وسل�  اش��ل�ة  إلى  وماله  أهله  في  ال�ولة  ع�اد    ٤٥٨ف��ج 

هـ   ٤٦٨ى ت�في س�ة م  ��الغ ال�ع��� في إك�امه وال��سعة عل�ه ، وعاش ه�اك ح�١٠٦٦ه/

  . و��ل� ان�ه� إمارة  ب�ى دم� في األن�ل� . )١٦٦(  م   ١٠٧٥/
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  ال�ات�ة 

  ت��ل� أه� ن�ائج ال�راسة في اآلتي : 

لل��غ�ا��ة  - �ع�ه�  دان  ، ��ا  ن�ار�ة  دم� خ�ارج  ب�ي  ���ن  غال��ة  وآم��ا   �ان 

ال��ه��ة على ��ائعه�   وأف�اره�  مع�ق�اته�  انع���  وق�  ال�م��ة  الف��ات  �ع�  في  �عق��تها 

  ال�ی��ة واالج��ا��ة  

ت�ع�� ���ن دم� في بالد ال�غ�ب وقام� تل� ال���ن �أدوار س�اس�ة ����ة ، ح��   -

ي ، خاصة في  دخل� في ال��اعات ال��اس�ة ال�ي اش�عل� في تل� ال�قعة م� العال� اإلسالم 

ال��اع ب�� ال��عة في ال�ه��ة و��� أبي ی��� ال��ار� ، و�ان له� دور ���� في ه�ا ال��اع 

���ان�ته� ألبي ی��� ال��ار� م�ا حال ب�� الفا����� و��� ال��� عل�ه لف��ة ����ة ، ��ل� 

�ى أم�ة أو م�  شار��ا في ال��اع القائ� ب�� الفا����� وم� ���ل�نه� و��� خلفاء األن�ل� م� ب

  ی��ب ع�ه� ب�الد ال�غ�ب .

ب��     - ال��اع  في  ل��خالته�  ن���ة  األن�ل�  بالد  إلى  دم�  ���ن  �ع�  ارت�ل� 

الفا����� وات�اعه� و��� األم���� وان�اره� ، فاض��وا ن���ة ل�ا تع�ض�ا إل�ه م� ضغ��  

في ال��اعات والف�� لل�ح�ل إلى األن�ل� واالن�ماج في ج��ش ال�الفة ، و�ان له� دور ���� 

  ال�ى ح�ث� في قل� ال�الفة األم��ة �األن�ل� ح�ى سق�� ال�الفة . 

تا�عة له في ف��ة مل�ك   - ی��أ �ل م�ه�ا إمارة  اس��اع ���ان م� ���ن دم� أن 

ال��ائف ، ودخل�ا  في عالقات وص�اعات مع �اقي ال��ائف ال�ى �ه�ت �األن�ل� ، وه�ا " 

  " و��� دم� في م�رور " . ب�� ب�زال في ق�م�نة " ، 

لع� ب�� ب�زال دورا مه�ا في ال��اع ال�� دار ب�� ال��ائف ال���لفة ف��ة مل�ك   -

  ، وح���ة  س�اس�ة  ان��ارات  ل��ق��  م����ة  وعالقات  م��لفة  ت��الت  في  ودخل�ا  ال��ائف 

ها م�  اف�� به� في ال�ها�ة إلى ال�وال ح�� اص��م� ��ائفة ق��ة وهى �ائفة إش��ل�ة وح�ام

  ب�ى ��اد .
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أو    - األق��  لل�و�الت  �ال���ع  األن�ل�  دو�ل�ه� في  أر�ان  ت����  َدّم�  ب��  حاول 

ال�خ�ل في ت�الفات مع أم�اء ال���� ف�ان� على الغال� عالق�ه� به� عالقة ود�ة ���� االن��اء  

ع� ف��ة الع�قي ، ول�� �ان� ال����ة ال����ة وهى سق�� إمارة م�رور ت�� س���ة ب�ى ��اد �

  ���لة م� ال��اع ب�� اإلمارت�� وان�هاء وج�ده� �األن�ل� 
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  ال�الح�

  :األن�ل� في  ب�ي دم� �إم�اته� أم�اء �أس�اء  ج�ول ) ١مل�� ( 

  أم�اء ق�م�نة م� ب�ى ب�زال 

  م )  ١٠١٢  – ٠٠٠ه /  ٤٠٣  -  ٠٠٠(                إس�اق ال��زالي - ١

  م)   ١٠٢٣  –  ١٠١٢ه /  ٤١٤ –  ٤٠٣ع�� هللا ب� إس�اق ال��زالي    (   - ٢

  م)١٠٤٣ –  ١٠٢٣ه/   ٤٣٤  - ٤١٤م��� ب� ع��هللا ب� اس�اق ال��زالي (  - ٣

  ) ٠٠٠  –م   ١٠٤٣/ ٠٠٠- ه    ٤٣٤اس�اق ب� م��� ب� ع�� هللا ال��زالي ( - ٤

( ت�لى ح�ى س�ة      �ال����ه�  � م��� ب� ع��هللا ال��زالي ال�لق� الع��� ب - ٥

  م )  ١٠٦٧ه /   ٤٥٩

  أم�اء م�رور م� ب�ى دم� 

  ه   ٤٠٣أب� ت���� ال�م�� ح�ى س�ة  - ١

  م )  ١٠٤٢  – ١٠١٢ه /   ٤٣٣   -  ٤٠٣ن�ح ب� أبي ت���� ال�م�� (   - ٢

  م )  ١٠٥٣  – ١٠٤٢ه /  ٤٤٥  –  ٤٣٣م��� ب� ن�ح ب� أبي ت���� (  - ٣

 ١٠٥٣ه /   ٤٥٨  – ٤٤٥م�اد ب� م��� ب� ن�ح ال�ّم�� تلق� �ع�اد ال�ولة  (  - ٤

  م )  ١٠٦٦ –

  ) ��ائل ال���� في بالد ال�غ�ب الع��ي   ٢مل�� ( 
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  .   ٩٢/ ١نقال ع� : سع� زغل�ل ع�� ال����  : " تار�خ ال�غ�ب الع��ي "  

  ) دول ال��ائف في األن�ل�  ٣مل�� ( 
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    ٢٧/ ٢"  ،  األن�ل� في اإلسالم نقال ع� : م��� ع��هللا ع�ان ، " دولة

  



  بنو ًدّمر ببالد المغرب واالندلس                                                                             محمد علي محمد  

 م) ٢٠٢١أبر�ل (- ٢ج – لعاشر العدد ا                                 �ة املصر�ة                                                  وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢١٨ 

 

 اله�ام� 

/  ١م ،    ١٩٦٨ه /    ١٣٨٨ال��ا� ،    –ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ال���عة ال�ل��ة    (١)

٢٤٨    

  ١٤٢٧ال��ائ� ،    –ب�ز�اني ال�راجي : " ال��ائل األماز���ة أدوارها م�ا��ها أ��انها " دار ال��اب الع��ي    (٢)

    ١٢/ ١م ،   ٢٠٠٧ه/

م )  ،          ١٤٠٦ه/    ٨٠٨ت (    ولي ال�ی� ال���مي    ،   ب� خل�ون   ع�� ال�ح�� ب� م���اب� خل�ون :  (٣)

" الع�� ودی�ان ال����أ وال��� في أ�ام الع�ب والع�� وال���� وم� عاص�ه� م� ذو� ال�ل�ان األك��" ال�ع�وف  

م ،    ٢٠٠٠ه/    ١٤٢١ب��وت ،    –ب تار�خ اب� خل�ون " ، ت�ق�� : خل�ل ش�ادة ، سه�ل ز�ار ، دار الف��  

. ال��ش�� : شع� ب�ائي ���� ج��ب    ٢٥٠/  �١ائل ال�غ�ب " ،  ، ع�� ال�هاب ب� م���ر : " �  ٦/١٢٠

غ�ب أف����ا ����اء �االهار� ، و���لف ال��ش�� ع� ال�ن�ج فه� ساللة قائ�ة ب�اتها فه� اق�م م� ال�ن�ج ،  

وم� صفاته� ال����ة ال��هة ال��و�ة وال�جه ال�فل�ح و��ف األنف ال�فل�ح ، وه� ق�ار القامة ، �����ن 

ال���ان وج�ع ال��ار . �ارل��ن أس . ��ن، إدوارد أ. ه�� االب� ، " ال�الالت ال����ة " ، ت�ج�ة  على ص��

    .  ١٤٧ – ١٤٤م�� ،     ص   –القاه�ة   –: م��� ال��� غالب ، م���ة األن�ل� ال����ة 

،    ٢٥٠/  ١، ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ،  ١٢/ ٢اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،    (٤)

��ة ال��ائ��ة   ع��ال�ح�� ب� م��� ال�اللي : تار�خ ال��ائ� العام " ، م���رات دار م���ة ال��اة ، م���ة ال�َّ

  .  ٤٢م ، ص  ١٩٦٥ه /   ١٣٨٤ال��ائ� ، ال��عة ال�ان�ة ،  –

اإلمارات الع���ة   –أب� ��ى    –تار�خ ه��ودوت ، ت�ج�ة : ع��اإلله ال�الح ، ال���ع ال�قافي    :ه��ودوت    (٥)

  .  ٣١٠  – ٣٠٧م ، ص  ٢٠٠١ه /  ١٤٢٢ال����ة ، 

، ب�ز�اني ال�راجي : " ال��ائل األماز���ة   ٤٩ع��ال�ح�� ب� م��� ال�اللي : تار�خ ال��ائ� العام " ، ص    (٦)

 ، "١٣/  ١ 

، إب�ا��� ح��ات : " ال�غ�ب ع�� ال�ار�خ " ،    ٢٥١/  ١ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب "  ،  ع�� ال�هاب    (٧)

  .  ١٩م ، ص  ٢٠٠٠ه /  ١٤٢٠ال�ار ال���اء ،  –دار ال�شاد ال��ی�ة 

،    َ�َالِم والَ�َل�ُة ِ�اللَِّ�انِ والَ�ْ�َ�َ�ُة: َ�ْ�َ�ُة الْ ،    ال�َّْ�ِل�ُ� ِفي اْلَ�َالِم َمَع َغَ�ٍ� َوُنُف�رٍ في اللغة  الَ�ْ�َ�َ�ُة  ال���� :    (٨)

. أما ع� س�� ال����ة به�ا االس�   َوَقْ� َبْ�َ�َ� ِفي َ�َالِمِه َبْ�َ�َ�ًة ِإذا َأك��  ،  الَ�ْ��ِ��ُّ اْلَ�ِ��ُ� اْلَ�َالِم ِبَال َمْ�َفَعةٍ وق�ل  

ن أف��ق�  غة ال�� أه�اك أق�ال م�ع�دة ع� س�� ت���ة ال���� به�ا االس� م�ها ما أورده اب� خل�ون في ص�

ب� ��� ب� ص�في م� مل�ك ال��ا�عة ل�ا غ�ا ال�غ�ب و�ف����ة، وق�ل ال�ل� ج�ج��، و��ى ال��ن واألم�ار، 

ل�ا رأ� ه�ا ال��ل م� األعاج� وس�ع ر�ان�ه� ووعى اخ�الفها وت�ّ�عها   -و�اس�ه زع��ا س��� إف����ة    -

فَ  ب���ت��  أك��  ما  وقال:  ذل�،  م�  غ��  ��ا  �ُ تع��  األص�ات  اخ�ال�  هي  الع�ب  بل�ان  وال����ة  �ال����. 

، و��ه� ال�ع� أن �ل�ة ب��� م��قة م� �ل�ة    ال�فه�مة، وم�ه �قال ب��� األس� إذا زأر �أص�ات غ�� مفه�مة

الالت���ة ، ومع�اها ال��� ال�اهل ال����ي إلى ال�ع�ب الع�ی�ة ال���لفة ال�ى ال     �Barbarusار�اروس  
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ال��نان�ة وهى أ��ا ت�ل على     Varvarosن روما  و�قال ان ال�ل�ة م��قة م� �ل�ة فارفاروس ت��ع ل�ل�ا

اللغ� واخ�ال� األص�ات ون�� األل�غ وم� ث� ا�لقها ال��نان��ن على �ل م� ال ی��ل� لغ�ه� ، وس��ا إ��ال�ا 

اب� م���ر :   ال���  له�ا  ال�ی�  �ار�ار�ا  الف�ل ج�ال  أب�  اب� م���ر األن�ار�  م��� ب� م��م ب� على 

م    ١٩٩٤ه /    ١٤١٤ب��وت ،    –"، دار صادر  ل�ان الع�ب  "    )م    ١٣١١  / هـ٧١١(اإلف��قي ت :    يال�و�فع

، ع��ال�ح�� ب� م��� ال�اللي : تار�خ    ١١٧/  ٦. ، اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،    ٥٦،    ٥٥   /٤،  

، ب�ز�اني ال�راجي : "   ٢٦٢/  �١غ�ب " ،  ، ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال٤٨ال��ائ� العام " ، ص  

  ،   ١٤/ ١ال��ائل األماز���ة " ، 

G.-H. Bousquet, Les Berbères , PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (1957) 
p. 89 . 

  .   ٢٦١/ ١ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ، (٩)

  .  ١٩اب�ا��� ح��ات : ال�غ�ب ع�� ال�ار�خ ، ص  (١٠)

مال� �ائفة م� العل�اء إلى ال���ة ال�ام�ة ودافع� ع�ها ���اس ، ول��ها اخ�لف� ���� ه� ج� ال����  (١١) 

م� أب�اء حام ، ف��� ال�ع� أنه� م� ول� ب��� ب� ��الج�� ب� م��ای�� ب� حام ، و��جح ال�ع� اآلخ� أنه� 

حام وعلى رأسه� اب� خل�ون ،  م� ول� ��� ب� حام ، وذه� ال���� إلى أنه� م� ول� ماز�غ ب� ��عان ب�  

تف��الت أدق ع� اله��ة ال�ام�ة فع��ه أن أول م� هاج� م�  -نقال ع� ال��رخ��    -و�ع�ى اب� ع�� ال��

ال�ام��� ه� أب�اء ��� ب� حام ��ع�ما اس�ق� أب�ه� ���� خ�ج�ا م�ها م��ه�� غ��ا ف����ا بالد ����ة و�ه�  

، القلق���� : أب� ال��اس   ١٢٧،    ١٢٦،    ١٢٣/ ٦اب� خل�ون ،  اب� خل�ون : تار�خ  .    م�ه� ��ائف م�ع�دة

" ،    قالئ� ال��ان في ال�ع��� ���ائل ع�ب ال�مانم ، "    ١٤١٨ه /  ٨٢١أح�� ب� على القلق���� ، ت :  

، ال��عة ال�ان�ة   دار ال��اب ال����، دار ال��اب الل��اني    -ت�ق�� : إب�ا��� االب�ار� ، دار ال��� اإلسالم�ة  

    ٢٦٦/ ١، ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ،  ٣٤م ، ص    ١٩٨٢ه /  ١٤٠٢: 

ه�اك �ائفة م� العل�اء ذه�� إلى أن ال���� ی�جع�ن إلى أصل سامى ول��ها ل� ت�ف� على الف�ع ال�امي    (١٢)

، وع�� غ��ه   ال�� ی�����ن إل�ه فع�� اب� خل�ون نقال ع� ال���� أن أح� أج�اله� م� ول� �ق�ان ب� إب�ا���

أنه� م� الع�ب العار�ة أو ال���ع��ة ، وم� ال��ائل الع���ة ال�ى ُذِك�ت �أصل م� أص�له� " ح��� ، وغ�ان  

، وم�� ، وق��� ، وغ��ها ، وادعى آخ�ون أنه� أوزاع م� ال��� ، أو م� ول� جال�ت ، وق�ل م� غ�ان ،  

���  ج�ام ، وغ�� ذل� م� األقاو�ل ، ال���� : موق�ل م� ول� لق�ان ب� ح��� ب� س�أ ، وق�ل م� ل�� وم�  

م ، " تار�خ األم� وال�ل�ك    ٩٢٢ه /   ٣١٠، ت :    ب� ج��� ب� ی��� ب� ���� ب� غال� ، أب� جعف� ال���� 

/  ١م ،  ١٩٧١ه/  ١٣٩١م�� ، ال��عة ال�ان�ة ،  –" ، ت�ق�� : م��� أب� الف�ل إب�ا��� ، دار ال�عارف 

، ع�� ال�هاب    ٣٤،    ٣٣ص  قالئ� ال��ان  ، القلق���� ،    ١٢٠/  ٦اب� خل�ون  ، اب� خل�ون : تار�خ    ٢٠٧

 .  ٢٦٦ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ، ص 
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ت�� �ائفة م� العل�اء أن ال���� م���ر�� م� ساللة �اف��ة آر�ة هاج�وا م� ن�احي ال��ج �اله�� م�ل (١٣) 

، ع�� ال�هاب ب�    �٤٩خ ال��ائ� العام " ، ص  ، ع��ال�ح�� ب� م��� ال�اللي : تار    Dupratالعال� دو��ا  

  .  ٢٦٧م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ، ص 

شهاب ال�ی� أب� ال��اس أح�� ب� خال� ب� م��� ،ال�الو� :    ٦/١٢٠اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،    (١٤)

  ق�ى االس�ق�ا ألخ�ار دول ال�غ�ب األم ، "    ١٨٩٧ه /  ١٣١٥، ت :   ال�اص�� ال�رعي ال�عف�� ال�الو� 

،  ع�� ال�هاب ب�    ١/١١٦،    ال�ار ال���اء  -دار ال��اب  ،    م��� ال�اص��  -  جعف� ال�اص�� " ،  ت�ق�� :  

    ٢٦٥/ ١م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ، 

، ع�� ال�هاب ب� م���ر : " ��ائل ال�غ�ب " ص   ١٢٤،    ١٢٣/ ٦اب� خل�ون ، تار�خ اب� خل�ون ،    (١٥)

٢٦٨،   ٢٦٧   

م ، " األن�� ال���ب  ب�وض   ١٣٢٦ه /    ٧٢٦ب� أبي زرع الفاسي ، ت :    اب� أبي زرع : على  (١٦)

لل��اعة   ال����ر  دار   ، " ال�غ�ب وتار�خ م�ی�ة فاس  ه /    ١٣٩٢ال��ا� ،    – الق��اس في أخ�ار مل�ك 

ال��ا�  –، اب� أبي زرع : " ال�خ��ة ال���ة في تار�خ ال�ولة ال�����ة " ، دار ال����ر    ٢٧٩م ، ص   ١٩٧٢

، م��� ع��هللا ال�ع��ر� ، أح�� جاس�    ١٦  –   ١٤م ، ص    ١٩٧٢ه /    ١٣٩٢ال�غ�ب ، ال��عة األولى ،    –

م����� ، "  ق��لة زناتة واث�ها على ح��ة ال��ارج في ال�غ�ب الع��ي " ، م�لة �ل�ة ال����ة األساس�ة للعل�م  

   ١، ص  م  ٢٠١٥ه /  ١٤٣٦،   ٢٣جامعة �ابل ، الع�د  -ال�����ة واإلن�ان�ة ، 

   ١٧اب� أبي زرع : " ال�خ��ة ال���ة  " ، ص  (١٧)

دار  م ، " ف��ح ال�ل�ان " ،    ٨٩٢/   هـ٢٧٩  ت :أح�� ب� ���ى ب� جاب� ب� داود الَ�َالُذر�  ال�الذر� :    (١٨)

أب� م��� علي ب� أح�� ب� سع�� ، اب� ح�م :  ٢٢٢م ، ص  ١٩٨٨ه /  ١٤٠٨،  ب��وت -وم���ة الهالل

، " ج�ه�ة ان�اب الع�ب " ، ت�ق�� وتعل�� : ع��ال�الم م��� هارون ، دار   هـ٤٥٦، ت /ب� ح�م األن�ل�ي 

  .   ٤/ ٧، اب� خل�ون ، تار�خ اب� خل�ون ،   ٤٩٥القاه�ة ، � ال�ام�ة ، ص  –ال�عارف 

 .  ٤٩٨ج�ه�ة ان�اب الع�ب ،  (١٩)

  اب� ح�م ال���ر ال�اب� نف� ال�ف�ة .  (٢٠)

    ٧١،  ٨/  ٧،   اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون  (٢١)

م ،    ١٠٩٤ه /    ٤٨٧: أب� ع��� ع�� هللا ب� ع�� الع��� ب� م��� ال���� األن�ل�ي ت :    ال���� (٢٢) 

ه /  ١٤١٢ب��وت ،    –ال��ال� وال��ال� ، ت�ق�� ادر�ان فان ل��ف� و أن�ر� ف��� ، دار الغ�ب اإلسالمي  

احل ال���، و�ان� م��ا لل�ف� ومق��ا  ، ت�نانا : �ان� م�ی�ة ����ة م�ه�رة على س  ٧٥٠/ ٢م  ،    ١٩٩٢

ت�في في الق�ن ال�ادس اله��� : "   يلق�افل س�ل�اسة وغ��ها. و�ان س�انها م� ��ائل ال���� . �ات� م�اك��

�غ�اد  ،   -االس���ار في ع�ائ� األم�ار " ، ن�� وتعل�� : سع� زغل�ل ع��ال���� ، دار ال��ون ال�قا��ة  

 .   ١٣٥م ، ص ١٩٨٦ه /   ١٤٠٦
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م�� ، ال��عة   –القاه�ة    –س��سى ی�سف إب�ا��� : " زناتة وال�الفة الفا���ة " ، م���ة سع�� رأف�    (٢٣)

  .  ٧٨م ،  ص  ١٩٨٦ه /  ١٤٠٦األولى ، 

  ٨٩٧ه /    ٢٨٤أح�� ب� أبي �عق�ب إس�اق ب� جعف� ب� وه� ب� واضح ال�عق��ي ، ت :    ال�عق��ي :  (٢٤)

    ١٩١ب��وت ،  ص  –م ،  " ال�ل�ان " ، وضع ح�اش�ه : م��� أم�� ض�او� ، دار ال��� العل��ة 

 .   ٤٩٨ج�ه�ة ان�اب الع�ب  ، ص  (٢٥)

 .  ٧٢/  ٧تار�خ اب� خل�ون ،   (٢٦)

  .  ٧٨وال�الفة الفا���ة " ،  ص  س��سى ی�سف إب�ا��� : " زناتة (٢٧)

ه اخ� ذ�� له "رحلة ال��اني   ٧١٧أب� م��� ع��هللا ب� م��� ب� أح�� ال��اني ت / �ع�    ال��اني :   (٢٨)

  ١٩٨١ت�ن� ،    –" ، قّ�م لها : ح�� ح��ى ع�� ال�هاب ، ال�ار الع���ة لل��اب ، م��عة ج���ة " الب�اس "  

ؤه م� ال���  . غ��اس� : اس� ل�اح�ة م� ال��ل ال���ل ال�� اصله ج�ل درن �ال�غ�ب وم��  ١٨٧م ، ص  

ال���� في اق�ى ال��س مارا مع ال��ق م�����ا إلى ان ���ى دم� ث� ���� ف���ى م�افة م�ه ج�ل نف�سة  

    . ١٨٥. ال��اني : ال���ر ال�اب� ، ص 

 وغ��ه�  زناتة  م�  ����ة  ��ائل  وح�ال�ها  زناتة  م�ل�ة  دار  تل��ان  ،و�ان�  األوس�  ال�غ�ب  قاع�ة  تل��ان :  (٢٩)

وم�سى . ال���� : " ال��ال� وال��ال�   ال���  ق�ة  في  تعالى  هللا  ذ��ها  ال�ي  الق��ة  أن  ذ��وا.  ال���� ،    م�

آثار ال�الد وأخ�ار  م ،" ١٣٨٣ه/ ٦٨٢، ت: ���ا ب� م��� ب� م���د الق�و��ي ، الق�و��ي : ز  ٧٤٦/ ٢" ، 

 .  ١٧٢ب��وت ، ص  –" ، دار صادر  ال��اد

اش� ب� م��� ب� �ادی� ، �ان م���ه� �ال���اء �ال��ل ال�ع�وف ب�اش� ث� زحف�ا  ب�� راش� : ه� اب�اء ر   (٣٠)

م� م���ه� ���ل راش� إلى ��ائ� م�ی�نة و��ى ورن�� ف�ارت ب��ه� ال��وب ح�ى أخ� ب�� راش� م���ه� . اب� 

    . ٨٤/ ٧خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،  

 .  ٢٠٣  ، ٧١/ ٧ : تار�خ اب� خل�ون ، اب� خل�ون  (٣١)

  هـ٥٦٠: ت  ��� ب� م��� ب� ع�� هللا ب� إدر�� ال���ي ، ال�ع�وف �ال���� االدر��ي  : م  االدر��ي(٣٢)

  ١٩٨٩/    هـ   ١٤٠٩ال��عة: األولى،  ،    عال� ال���، ب��وت" ،    ن�هة ال���اق في اخ��اق اآلفاقم ، "    ١١٦٥/

ال��ان "      ،  هـ٦٩٥: ن��  ، ت  ال��اك�ي  أب� ع�� هللا م��� ب� م��� اب� ع�ار�  :    اب� ع�ار� ،  ١/٢٩٩م ،  

  – ، دار ال�قافة    ت�ق�� وم�اجعة: ج. س. ��الن، ِإ. ل�في ب�وف��ال" ،    ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب

  .  ١٨٥ص ،  ال��انيرحلة ال��اني ، ،  ٢٩٥/ ٣م ،  ١٩٨٣ه/ ١٤٠٣ب��وت ، ال��عة ال�ال�ة ،  

  .  ١/٢٠٠"  ر األن�ل� وال�غ�بال��ان ال�غ�ب في أخ�ا، "  اب� ع�ار�  (٣٣)

  .  ٢/٨٣٠،   ال��ال� وال��ال�  (٣٤)

س��سى ی�سف إب�ا��� : " زناتة   ،  ٧٤٤  /٢ال��ال� وال��ال�    ال���� ،  ،  ١٩١، ص  ال�ل�انال�عق��ي :    (٣٥)

  .  ٧٩ص وال�الفة الفا���ة " ، 
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  .  ١٩١ال�ل�ان ، ص  (٣٦)

  .  ٤٩٨ج�ه�ة ان�اب الع�ب ، ص  (٣٧)

ع�� هللا ب� أ�اض واف��ق� ���ا ب��ها ف�قا    �إمامةج�ع� على الق�ل  اإل�اض�ة : ف�قة م� ف�ق ال��ارج أ  (٣٨)

���عها الق�ل �أن �فار ه�ه االمة �ع��ن ب�ل� م�الف�ه� م� ه�ه االمة ب�اء م� ال��ك واإل��ان وانه� ل���ا  

ال�� واس��ل�هام�م��� وال م����� ول��ه� �فار وأجازوا شهادته� وح�م�ا دماءه� ف العالن�ة .  ي  ع��   في 

م  " الف�ق ب�� الف�ق " ،    ١٠٣٧ه /    ٤٢٩، ت :    القاه� ب� �اه� ب� م��� ال�غ�اد�القاه� ال�غ�اد� :  

م ، ص    ١٩٩٥ه /    ١٤١٦ب��وت ،   – ص��ا    –ت�ق�� : م��� م��ي ال�ی� ع��ال���� ، ال����ة الع���ة  

١٠٣  .    

  .  ٢٩٥/ ٣،   ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب (٣٩)

 .  ١٨٧رحلة ال���اني ،  ص   (٤٠)

اإل  (٤١) ع�  ان�ق�  ج�اعة  إمامة  ال��ار�ة  إلن�ارها  ��ل�  وسّ���   ، اإلسالمي  ال�غ�ب  في  �اض�َّة 

ع�� ال�هاب ع�� س�ة   ال�ح��  ب�  ق�امة  ٧٨٧هـ/  ١٧١ب� رس��  أبي  ز���ها  إلى  ن��ة  �ال�����ة  وع�ف�  م. 

، وس��ا " ال�غ��ة " وس��ا " ال�ل��ة " وس��ا " ال��اث ". اب� ز���اء ���ي ب� أبي ���     ب� ف��ی� ال�ف�ني ی���

ب��وت ، ال��عة ال�ان�ة   –��اب س�� األئ�ة وأخ�اره� " ، ت�ق�� : إس�اع�ل الع��ي ، دار الغ�ب اإلسالمي    ،"

  .  ٩٣ - ٩١م  ، ص    ١٩٨٢ه /  ١٤٠٢، 

ب�غ�ا�ة : أخال� م� ��ائل ����ة م� ال���� اج��ع�ا إلى " صالح ب� ���� " القائ� ب�ام��ا ح�� ادعا   (٤٢)

ال�ل� ب� م�وان ، و�ان أصلة م� ب��ا� ح�� م� ع�ل ش�ونة م� بالد األن�ل� ال���ة في أ�ام ه�ام ب� ع��

ف�ان �قال ل�� ت�عه ب��ا�ى فع���ه الع�ب وقال�ا ب�غا�ى ف���ا ب�غ�ا��ة ، و�ان صالح ب� ���� ال�� ادعا  

اإلسالم ف�ه� ال���ة رجال خ���ا یه�د� األصل م� ول� ش�ع� ب� �عق�ب ، اش�غل �ال��� وجاء لل�غ�ب فا�ه�  

وال�ه� وت�عه ال���� فادعى ال���ة وت��ى ب " صالح ال��م��� " وم� ضالالته انه ن�ي وش�ع له� انه� ���م�ن 

شه� رج� و�أكل�ن شه� رم�ان ، وف�ض عل�ه� ع�� صل�ات : خ�� �الل�ل وخ�� �ال�هار وصالته� 

جل م� ال��اء ما ��اء وال ی��وج م�  ا��اء ال س��د ف�ها  ، واألض��ة في ال���م ، وأ�اح له� أن ی��وج ال� 

ب�ات ع�ه ، وأم�ه� �ق�ل ال�اق ، وغ�� ذل� م� ال�الالت . اب� أبي زرع : االن�� ال���ب روض الق��اس  

  .  ١٣١،  ١٣٠، ص 

قام �ع� ال��رخ�� ب�صف ال��غ�ا��ة �ال�ف� وال��وج م� ال�ی� اإلسالمي ، و�ان م�ه�  اب� أبي زرع    (٤٣)

ال�زان �انه�  ال��� ب�  أنه� م��س أهل �ف� وضالل وأن د�ان�ه� خ���ة ، ��ل� وصفه�  ال�� قال ع�ه� 

ان : ال��� ب� م���  ، اب� ال�ز   ١٣٠م���ع�� زنادقة م�ع�ا ال���ة ، االن�� ال���ب روض الق��اس ، ص  

ال�زان الفاسي ال�ع�وف بل��ن االف��قي ، " وصف إف����ا " ، ت�ج�ة ع� الف�ن��ة : م��� ح�ى و م��� 

   ١٩٥،   ١٩٤/  ١م ،    ١٩٨٣ه /   ١٤٠٣ب��وت ، ال��عة ال�ان�ة ،  –األخ�� ، دار الغ�ب االسالمي 
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ج�ی� ح�ل ب�غ�ا�ة ه�ا�قة ال�غ�ب في   ، س�� ع��الع��� سال� ، " م�  ٢/٨٢٧ال��ال� وال��ال� ،    (٤٤)

 ١٠م ، ص  ١٩٩٣ه /   ١٤١٣م�� ،   –االس���ر�ة  –الع�� اإلسالمي " ،  م�س�ة ش�اب ال�امعة 

  .   �٢٠٠ات� م�اك��ي : " االس���ار في ع�ائ� األم�ار " ، ص   (٤٥)

م�ا��ه� ما ب��  ب�� م���د ب� ��ب ب� ���ة ب� وشاح و ،  ال��ام��: ��� م� ذ�اب م� به�ه م� سل��    (٤٦)

   ٦/١١١ب�الد ال�غ�ب . اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،  قا�� ونف�سة وما إلى ذل� م� ال��احي وال��ال

  .   ١٨٩ –  ١٨٧رحلة ال��اني ،  ص  (٤٧)

 و �ان� تقع على نه�  ال��عي  هللا  ع���  ب�  إس�اع�ل  القاس�  أب�  م�ی�ة ال���لة م� بالد ال�اب أس�ها  (٤٨)

م�ا ساع� على ازدهار ال�راعة    الع��ة،  ال��اه  ج�اول  ت�قها  وال��ات��  ال��ل  و�ان� ����ة  ،  سه�  نه�  ���ى

، ال�����    ٧٢٣،    ٧٢٢/ ٢نادر ال�ج�د . ال���� : ال��ال� وال��ال� ، ص    س��  وت���ة ال���ان و�ان ف�ها

 في  ال�ع�ار  ال�وض م ، "    ١٤٩٥/    هـ٩٠٠:  ت    ال����� أب� ع�� هللا م��� ب� ع�� هللا ب� ع�� ال��ع�  :  

،   ��ع على م�ا�ع دار ال��اج - ب��وت  -م�س�ة ناص� لل�قافة  ، : إح�ان ��اس األق�ار " ، ت�ق��  خ��

  .  ٥٥٨  ص ، م  ١٩٨٠ه / ١٤٠٠،  ال��عة ال�ان�ة

��رة ع���ة ونه� ج�ار �أرض ال�غ�ب على ال�� األع�� عل�ه بالد واسعة وق�� م��ا��ة ب�� : ل�اب ا (٤٩)

���� إل�ها م��� ب� ال���  فتل��ان وس�ل�اسة وال�ه� م��ل� عل�ها وق� خ�ج م�ها ج�اعة م� أهل الف�ل  

� أب� ع��هللا �اق�ت ، وم� م�نها ال���لة و���ة و����ة . �اق�ت ال���� : شهاب ال�یال����ي ال�ابي ال���ي 

ه  ١٣٩٧ب��وت ،    – م ) : " مع�� ال�ل�ان " ، دار صادر  ١٢٢٩ه /  ٦٢٦ب� ع��هللا ال�ومي ال���� ، ت : (

  .  ١٢٤/ ٣م ،   ١٩٧٧ /

ب� ال��� علي ب� أبي ال��م م��� ب� م��� ب� ع�� ال���� ب� ع�� ال�اح� ال���اني  اب� األث�� : أ  (٥٠)

في ال�ار�خ " ، راجعه وص��ه : م���    ال�امل"  )م  ١٢٣٣/    هـ٦٣٠(ت :  ، ع� ال�ی� اب� األث��    ال��ر� 

    .  ١٩٩/ ٧م ،   ١٩٨٧ه /  ١٤٠٧،   ١ب��وت ، �  –ی�سف ال�قاق ، دار ال��� العل��ة 

م�ل� ب� ���اد ب� سع� هللا ب� مغ�� ال�َّناتي ال�ّ�ار�، أب� ی���: ثائ�، م� زع�اء أب� ی��� ال��ار� :    (٥١)

�ان �غل� عل�ه ال�ه� وال�ق�ف ، ول� ون�أ في (ق���لة) ، وخال� ال��ار�ة  ،ب���� األصل ، ه�اإل�اض�ة وأئ��

خ�ج ب�اح�ة ج�ل (أوراس) وتلق� ���خ ال��م���، وقاتل�ه ع�اك� القائ� �أم� هللا    ح�ى اص�ح م� زع�ائه� ،

ال����ر ب�    ه ، حار�(اب� ال�ه��) صاح� ال�غ�ب. وع�� أم�ه ، وخ�ع� له الق��وان وغ��ها م� ال�الد  

ح�ى ان���    القائ� ، ف�ان� ال��ب س�اال، ث� انه�م م�ل�، وق�ل م� أص�ا�ه ع�د ����. وتع��ه ال����ر،

أب� ال��اس ش�� ال�ی� أح�� ب� م��� ب� إب�ا��� ب�  . اب� خل�ان :    م  ٩٤٨ه/  ٣٣٦عل�ه وت� ق�لة س�ة   

�: إح�ان  ��ق" ، ت  أل��ان وأن�اء أب�اء ال�مان و��ات ام ، "    ١٢٨٢ه /    ٦٨١، ت :    أبي ��� اب� خل�ان 

- ٧/١٨، اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،    ١/٢٣٥م ،    ١٩٧٨ه/    ١٣٩٨ب��وت ،    –، دار صادر    ��اس
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، خ�� ال�ی� ال�ر�لي : " األعالم ألشه� ال�جال وال��اء م� الع�ب وال���ع���� وال�����ق��" ، دار العل�    ٢٣

  .  ١٩٤/  ٧م ،  ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣ة ال�ام�ة ع�� ،  ب��وت ، ال��ع –لل�الی�� 

ه    ٤٦٩، اب� ح�ان : أب� م�وان اب� ح�ان الق���ي ، ت :    ٧٢٢/ ٢ال���� : ال��ال� وال��ال� ، ص  (٥٢) 

ب��وت ،   –م  " ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� " ، ت�ق�� : ع�� ال�ح�� على ال��ي ، دار ال�قافة  ١٠٧٧ /

اب� ع�ار� ،  ،  ١٧٢، ص   االم�ار ع�ائ� فى  ، م�ه�ل : االس���ار ٣٥م ،  ص    ١٩٦٥ه /   ١٣٨٥

  خ��   في  ال�ع�ار  ، ال����� : " ال�وض   ٢٦٨،    ٢٦٧/  ٣" ،     ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب"  

  .  ٥٥٨  ص األق�ار " ،

تار�خ اب� خل�ون ،  ،    ٤٩٨: ج�ه�ة ان�اب الع�ب ، ص    ، اب� ح�م    ١٩١: ال�ل�ان ، ص  ال�عق��ي    (٥٣)

  .  ٧٢/  ٧اب� خل�ون 

  . ٦٩،  ١٩/  ٧تار�خ اب� خل�ون ،  :اب� خل�ون ، ٧/١٩٩ال�امل في ال�ار�خ ،  اب� االث�� :(٥٤) 

  .   ٢٢/  ٧،  اب� خل�ون ، ال���ر ال�اب�  (٥٥)

م ، " أخ�ار مل�ك ب�ى ع���   ١٢٣١ه /   ٦٢٨اب� ح�اد : أب� ع��هللا م��� ب� على ب� ح�اد ، ت :  (٥٦)

، اب� األث��  ٦٧،    ٦٦القاه�ة ، ص  – ر ال���ة وس��ته� " ، ت�ق�� : ال�هامي نق�ة ، ع��ال�ل�� ع��� ، دا

  .    ٥٧،   ٥٦/ ٤، اب� خل�ون ، تار�خ اب� خل�ون ،   ٢٠١ – ١٩٧/  ٧: ال�امل في ال�ار�خ ،  

 .  ٧٣ /٧تار�خ اب� خل�ون ، اب� خل�ون ،  (٥٧)

 م�  مل�  م�  ، أول  �اد��  ب�  ال�ع�  ج�  ال��هاجي  ال�����   م�اد  ب�  ز���   ز��� ب� م�اد : األم��  (٥٨)

و�ان    ،  ی��� ال�ارجي  أبي خ�وج  أ�ام   في  وح��ها  آش��،   م�ی�ة  ب�ى  ال��  وه�  األوس�  �ال�غ�ب  ال��هاج���

  وأحقاد   ضغائ�  ألن�ل�ي  علي  ب�  جعف�  و���  ب��ه  م�ال�ا للفا����� ، وأع�اه ال����ر تاه�ت وأع�الها ، و�ان�

اب� خل�ان    . س�ة    وع����  س�اً   مل�ه  م�ة  و�ان�  م ،  ٩٧١ه /    ٣٦٠  س�ة  ف�ها ز���   ق�ل  ال��ب،  إلى  أف��

 .   ٣٤٣/ ٢: و��ات األ��ان ، 

، م�ه�ل : " مفاخ� ال����" ، ت�ق�� :    ٣٥اب� ح�ان : " ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� "  ، ص    (٥٩)

ص  م ،     ٢٠٠٥ه /   ١٤٢٦ال��ا� ، ال��عة األولى ،    – ع��القادر ب��ا�ة ، دار أبي رق�اق لل��اعة وال���  

  ١٠٦٧ –  ١٠١٣ه /   ٤٥٩ –  ٤٠٤، ح��� ع��ال��ع� م��� ح��� ، " دولة ب�ى ب�زال في ق�م�نة (   ٩٦

  .  ٧االس���ر�ة ،  ص  – م ) " ، م�س�ة ش�اب ال�امعة 

ال��ان ال�غ�ب في ، اب� ع�ار� : "    ٣٦،    ٣٥" ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� " ،  ص    اب� ح�ان :  (٦٠)

    اإلسالم  ، م��� ع��هللا ع�ان ، " دولة  ٩٧، م�ه�ل : مفاخ� ال���� ص    ٢٤٣/  ٢"    أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب
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  .   ١٤٨،١٤٩/ ٢م ،  ١٩٩٧ه /   ١٤١٧القاه�ة ، ال��عة ال�ا�عة ،  –" ، م���ة ال�ان�ي   األن�ل� في

    ٧٣/   ٧، اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون  ،    ١٩٢اب� ح�ان : " ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� "  ، ص  (٦١) 

  .  ٥٠١/ ١األن�ل� ،  في اإلسالم  ، م��� ع��هللا ع�ان : دولة

ر  ال��ان ال�غ�ب في أخ�ا، اب� ع�ار� ،"    ١٩٢اب� ح�ان : " ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� " ، ص    (٦٢)

/    ٧، اب� خل�ون: تار�خ اب� خل�ون ،    ١٣٥، م�ه�ل : مفاخ� ال���� ص    ٢٦٨/  ٣"،     األن�ل� وال�غ�ب

٧٣    

ال�ق��د �ال�اع� ه�ا ه� ال����ي والق���ة ���ح بها أ�ا أی�ب أح�� ب� ع��ان أن�� : ال����ي : "   (٦٣)

 .  ١٨٦م ، ص   ١٩٨٣ه /   ١٤٠٣ب��وت ،  –دی�ان ال����ي " ، دار ب��وت لل��اعة وال��� 

  .  ١٨٦وردت في ال�ی�ان " ف�أنها ُنِ�َ�ْ� " أن�� دی�ان ال����ي ص  (٦٤)

  .  ١٩٣،   ١٩٢اب� ح�ان : " ال�ق��� في أخ�ار بل� األن�ل� "  ، ص  (٦٥)

تار�خ اب� خل�ون ،    ، اب� خل�ون :  ٢٦٠/ ٢"  ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�باب� ع�ار� ،"   (٦٦)

٤/١٨٨   .  

أب� عام� م��� ب� ع�� هللا ب� أبي عام� م��� ب� ال�ل�� ب� ی��� ب� ع�� ال�ل� ب� عام� ال�عاف��    (٦٧)

�ان أصل اب� أبي عام� ه�ا م� ال��ی�ة ال�ع�وفة بـ ال����ة ال���اء، م� ق��ة م� أع�الها ت��ى    الق��اني،

ورد شا��ا إلى ق���ة، ف�ل� العل� واألدب وس�ع ال��ی� وت��� في   ُ�ّ�ش، �ان ش��� ال��� ق��� ال�ع��،

م��ي ال�ی� ع�� ال�اح�  . ع�� ال�اح� ال��اك�ي ،:  ذل�؛ و�ان� له ه�ة ���ث بها نف�ه �إدراك معالي األم�ر

ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب م� ل�ن ف�ح  م ، "    ١٢٤٩ه /    ٦٤٧  ت :    ب� علي ال����ي ال��اك�ي

 ب��وت  -ص��ا    -   ال����ة الع���ة،    صالح ال�ی� اله�ار� " ، ت�ق�� :    إلى آخ� ع�� ال��ح�ی�  األن�ل�

 .  ٣٠ " ، ص   م ٢٠٠٦ / هـ ١٤٢٦ال��عة: األولى،  ، 

ال�ق��� م ، "ج�وة    ١٠٩٥ه /    ٤٨٨الُ�َ�ْ��� : أب� ع��هللا م��� اب� أبي ن�� ف��ح ال����� ، ت :    (٦٨)

ب��وت ، ال��عة األولى    –ص��ا    –والة األن�ل� " ، ت�ق�� : صالح ال�ی� اله�ار� ، ال����ة الع���ة    في ذ�� 

 .  ٣٠،  ٢٩م ، ص   ٢٠٠٤ه /   ١٤٢٥

   ٢٦٣/ ٢" ،  أخ�ار األن�ل� وال�غ�بال��ان ال�غ�ب في اب� ع�ار� ،" (٦٩) 

ال��ان  ، اب� ع�ار� "    ١٩٣، ، اب� ح�ان : " ال�ق��� " ،  ص    ٣٠ال����� : ج�وة ال�ق��� ، ص    (٧٠)

    ٢٧٩،   ٢٧٨/ ٢" ،  ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب

ن : تار�خ اب� ، اب� خل�و   ٢٨١،    ٢/٢٨٠، "    ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�باب� ع�ار� "    (٧١)

نفح  م ، "  ١٦٣١  /هـ١٠٤١:  ت  شهاب ال�ی� أح�� ب� م��� ال�ق�� ال�ل��اني  ، ال�ق�� :    ٧٣/  ٧خل�ون  

    ١/٣٩٧،   ب��وت -دار صادر،   إح�ان ��اس" ، ت�ق�� :  ال��� م� غ�� األن�ل� ال����

  .  ٤١٧/  ١ال�ق�� :  نفح ال��� ،  (٧٢)
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 .  ٢/٢٨٥"  ،   أخ�ار األن�ل� وال�غ�بال��ان ال�غ�ب في اب� ع�ار� " (٧٣) 

  .  ٢٨٦/ ٢ال���ر ال�اب� ،   :اب� ع�ار�  (٧٤)

، ال�ق�� :  نفح ال���   ٢٧٦  -٢/٢٧٢" ،    ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�باب� ع�ار� "  (٧٥) 

 ،٣٩٨،  ٣٩٧/  ١   .  

/  ��١ :  نفح ال��� ،  ، ال�ق  ٢/٢٩٣" ،    ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�باب� ع�ار� "  (٧٦) 

٣٩٧ 

قام� (ص�هاجة) ب�ع�ة    فع��ما ز��� ب� ع��ة ال��ر� ال�غ�او� ال�ناتي: أم�� زناتة.  ز��� ب� ع��ة :    (٧٧)

في ال�غ�ب، ث��� زناتة على ال�ع�ة لألم����، وقادها ز��� ب� ع��ة ف�ل� م�ی�ة (فاس) وغ��ها.    الفا�����

أبي عام�  وات�ع سل�انه، وخاض ح�و�ا ����ة، آخ�ها اب�  ، ال�� خ�ج عل�ه م�افعا ع�  ب��ه و��� ج��ش 

ومات �ع� انه�م ز��� وج�ح    ال�ل�فة ه�ام ال���� ال�� س��� عل�ه اب� أبي عام� ، ول�� أث�اء تل� ال��وب

  .  ٢٥٣،  ٢٥٢، ص  ال��ان ال�غ�باب� ع�ار� ، .  ذل�

  .   ٧/٤٤، اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،   ١١٩،   ١١٨مفاخ� ال���� ، ص  م�ه�ل : (٧٨)

 وأربعون   خمسة  استجة  وبین  وبینھا  قرطبة  اشبیلیة، غربي  من  الشرق  في   باألندلس  قَرُمونَة : مدینة  (٧٩)

  ال�اقعة   إس��ة  م�ی�ة  ق�م�نة،  غ��  ت��ل  و�ان�"    مویھ كارب بالالتیني "   وھي  قدیمة  كبیرة  مدینة وھي  میالً،

  خ�� في  ال�ع�ار ال����� : ال�وض  .ال���� ال�اد� نه� على  ق���ة  غ��ي  ال�اقعة   ال�َ�ّور وم�ی�ة. ش�قها في

 .  ١٤٨/  ٢،  م��� ع��هللا ع�ان ، دولة اإلسالم في األن�ل� ،  ٤٦١األق�ار ، ص  

ش���ل ت�غ�� " شان�� " اس� غل� عل�ه م� ق�ل أمه ال�ي �ان� ب��ا الح� مل�ك اس�ان�ا ال�ي أه�اها   (٨٠)

اب�ها لل����ر و�ان ال�ل� ه�ا اس�ه ش��ه ، فا�ل� عل�ه ه�ا االس� م� ق�ل امه ت���ا م�ها الس� أب�ها . ،  

اب� ال���� : أب� ع��هللا م��� ب�  ،    ٣٨/  ٣"  ،    ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب، "  اب� ع�ار�  

م ، " أع�ال    ١٣٧٤ه /    ٧٧٦ع��هللا ب� سع�� الغ�نا�ي األن�ل�ي ال�ه�� بل�ان ال�ی� ب� ال���� ، ت:  

ب��وت   –األعالم ���� ب��ع ق�ل االح�الم م� مل�ك اإلسالم " ، ت�ق�� س�� ���و� ح�� ، دار ال��� العل��ة  

 ،٢/٧٠  .  

  ٢٥، ح��� ع��ال��ع� " دولة ب�ى ب�زال في ق�م�نة " ، ص   ٧٣  /٧ب� خل�ون ،  تار�خ ااب� خل�ون ، (٨١)

  .  ٣١ع��ة ال�ق� : م�ان �ق�ب ق���ة على �ع� ��عة ع�� م�ال ، ال����� : ج�وة ال�ق��� ، ص  (٨٢)

  " ،     ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب، اب� ع�ار� : "   ٣٠ال����� : ج�وة ال�ق��� ، ص   (٨٣) 

١٠٠ – ٩٧/ ٣  .  

  .  ١٠٠/  ٣ال���ر ال�اب� ،   :اب� ع�ار�  (٨٤)

  و�ان ب�� �ف�ن لعه� الف�ح أك�� ��ائل زناتة وأشّ�ها ش��ة، ب�� �ف�ن م� شع�ب زناتة وأوسع ���نه� (٨٥)
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، ث� دخل�ا في اإلسالم ول�� ع��ما ان���   و�ان م�ه� �إف����ة وج�ل أوراس وال�غ�ب األوس� ���ن وشع�ب  

  .  ٧/١٥،١٦. اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،   �ال�غ�ب األق�ى دول�ان �ارج اع��ق�ه ، و�ان له� م�ه� ال�

اِنَ�ٌة ��ر م�رور  م�رور: َمْ�ُروُر ِ�َفْ�ِح اْلِ��ِ�، َوُسُ��ِن اْلَ�اِو، َوَض�ِّ ال�َّاِء، َوُسُ��ِن اْلَ�اِو ال�َّاِنَ�ِة، َوآِخُ�ُه َراٌء ثَ   (٨٦)

م��لة �أح�از ق�م�نة م� ج���ة األن�ل�، وهي في الغ�ب وال��ف م� ��رة ش�ونة، وأح�ازها م��لة �أح�ازها،  

ال�امل في    �� الق�لة وال�غ�ب. وم�ی�ة قل�  قاع�ة م�رور ودار ال�الة بهاوهي م� ق���ة ب . اب� األث�� : 

 .  ٥٦٤األق�ار ، ص   خ�� في ال�ع�ار ، ال����� : ال�وض ٤٢٧/ ٥ال�ار�خ ، 

، ح��� ع��ال��ع� " دولة ب�ى ب�زال في ق�م�نة " ،   ١١٤،   ١١٣/  ٣ال���ر ال�اب� ،   :اب� ع�ار�  (٨٧)

 .  ٤٣ – ٣٧ص 

  .   ٧٣ /٧تار�خ اب� خل�ون ، اب� خل�ون ،  (٨٨)

في عه�   �ائفة غ�نا�ة ح��س ب� ماك�� ب� ز��� ب� م�اد ال��هاجي ثاني ح�ام ح��س ب� ماك� :  (٨٩)

ال�ولة  م�س�   ز��� ب� م�اد ال��هاجي، وحف��    م�س� ال�ائفة  زاو� ب� ز��� ، واب� شق��  مل�ك ال��ائف

ال�اج�  ��� إلى األن�ل� في عه�  ع�� ح��س ب� ماك�� مع ع�ه زاو� ب� ز    .ال�غ�ب األوس�في   ال����ة

،   إف����ةلف ع�ه زاو� ب� ز��� ح�� عاد إلى  ، وخالف��ة ال�����ةفي أح�اث   ب�ي ز��� ، وشارك مع  ال��ف�

اإلحا�ة في أخ�ار  م . اب� ال���� : "    ١٠٣٧ه /    ٤٢٨. ت�فى س�ة    إلى مل�ه وج�ان ق��ةض� ح��س  

م    ١٩٧٣ه /    �١٣٩٣ة ،  القاه�ة ، ال��عة ال�ان   -" ، ت�ق�� : م��� ع��هللا ع�ان ، م���ة ال�ان�ي    غ�نا�ة

 ،٤٧٧،   ٤٣٣،  ٤٣٢/  ١  .  

  .  ٢١٠/  ٢اب� ال���� : أع�ال األعالم ، (٩٠) 

 .   ٧٣ /٧تار�خ اب� خل�ون ، اب� خل�ون ، (٩١) 

 ال����ة   ال�ولة  مل�ك  أول  العل�ّ�،  ال���ي  اإلدر��ي  أح��  ب�  م���ن   ب�  ح��د  ب�  على ب� ح��د : علي  (٩٢)

.  و���ة  س��ة  م�ی��ي  سل��ان  و واله  األم��   ال���   ب�   سل��ان  أج�اد  ج�لة  م�  م��أه  في  �ان.  �ق���ة  ال�ّ��د�ة

ه /    ٤٠٨  ال��ام  في  ال�قال�ة  غل�انه  وق�له  شه�ا  وع����  اث����  اإلم�ة  في  م �قي  ١٠١٢  /   هـ  ٤٠٣  س�ة

فان���   األم��   وال���ع��  ه�  ال�قى  �ع�ما  وغ��ها  ق���ة  مل�   ق�  و�ان  �ال�اص� ل�ی� هللا ،   م ، وتلق�  ١٠١٨

صالح ال�ی� خل�ل ب�  ح��د . ال�ف�� :    ب�  القاس�   أخ�ه  ح��د  ب�  علي   �ع�  وولي   وق�له ،  ال���ع��  على

�: أح�� األرناؤو� وت��ي ��ق" ، ت  ال�افي �ال���اتم ، "    ١٣٦٣/   ٧٦٤، ت :  أی�� ب� ع�� هللا ال�ف��  

 .  ٢١/٥٤،   م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠،  ب��وت –دار إح�اء ال��اث ،  م��فى

، م��� ع��هللا ع�ان :    ١١٤،  ١١٣/  ٣" ،    ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�باب� ع�ار� "    (٩٣)

  .  ٦٥٨/ ١دولة اإلسالم في األن�ل� ، 

  .  ١١٤/ ٣،   ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب (٩٤)
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٢٢٨ 

 

  ٩١ ،  ص أخ�ار ال�غ�بال�ع�� في تل��� ع�� ال�اح� ال��اك�ى ،  (٩٥)

ال�ار�خ ،    (٩٦) ال�امل في   : "    ١٠١/ ٧اب� األث��   ، ال�اح� ال��اك�ى  أخ�ار  ، ع��  ال�ع�� في تل��� 

  .   ١٢٨ - ١٢٢/ ٢، اب� ال���� : أع�ال األعالم ،   ٤٧" ، ص ال�غ�ب 

م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد : أب� القاس� م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد ب� ق��� الل��ي م� ول� ال�ع�ان   (٩٧)

وت�ب�� أم�رها وس��   اب�ئاس�ه�ان م� أهل العل�، وت�لى الق�اء �إش��ل�ة ث� انف�د  ب� ال���ر اب� ماء ال��اء ،  

  ث وثالث�� وأر�ع مائة ودف� �ق�� إش��ل�ة ق��ها إلى أن ت�في ی�م األح� لل�لة �ق�� م� ج�اد� األول س�ة ثال

ال�لة في تار�خ  م ، "    ١١٨٢  /هـ  ٥٧٨  ، ت :أب� القاس� خلف ب� ع�� ال�ل� ب� ����ال  . اب� ����ال :  

ه  ١٤٣١ت�ن� ، ال��عة األولى ،  –" ، ت�ق�� : ��ار ع�اد مع�وف ، دار الغ�ب اإلسالمي  أئ�ة األن�ل�

  ٢/١٥٢م ،   ٢٠١٠ /

 .  ١٤٩/  �٢ : أع�ال األعالم ، اب� ال���(٩٨) 

 �ف�ح أوله و��� ثان�ه ث� �اء م��اة م� ت�� م�ی�ة ����ة م� ��رة ش�ونة وهي قاع�ة ه�ه ال��رة   :ش���    (٩٩)

  .   ٣٤٠/  ٣، �اق�ت ال���� : مع�� ال�ل�ان ، 

خ�ار ال�ع�� في تل��� أ، ع�� ال�اح� ال��اك�ى ، "    ١٠٢/ ٨اب� األث�� : ال�امل في ال�ار�خ ،    (١٠٠)

، ال���    ٤٣٢/ ١، ال�ق�� :  نفح ال��� ،    ٤/٢٠١، اب� خل�ون ، تار�خ اب� خل�ون ،    ٧٢" ، ص  ال�غ�ب  

، ح���    ٣٦٠ل��ان ، ص    –ع�� الع��� سال� ، " تار�خ ال��ل��� وآثاره� في االن�ل� " ، دار ال�عارف  

    ٥٥،  ٥٤ع��ال��ع� " دولة ب�ى ب�زال في ق�م�نة " ، ص 

، أح�� م��ار ال��اد�    ٥١،    ٥٠،  ص    ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�بال��اك�ي ،    ع�� ال�اح�  (١٠١)

  .  ٢٥٤ب��وت ، ص  –: " في تار�خ ال�غ�ب و األن�ل� " ، دار ال�ه�ة الع���ة 

ال��اد� : " في تار�خ ال�غ�ب             ١٤٠،    ١٣٩/  ٢أع�ال األعالم ،    اب� ال���� :  (١٠٢) ، أح�� م��ار 

 .  ٢٥٥واألن�ل� " ، ص  

  ٢٠١/ ٤، اب� خل�ون ، تار�خ اب� خل�ون ،  ٢١٥،   ٢١٤/  ٢اب� ال���� : أع�ال األعالم ، (١٠٣) 

 خ��  في   ال�ع�ار  ال�وض  . ال����� : "  ، وهي م�ی�ة ق���ة  ب�� الق�لة وال�غ�ب م� ق���ة :    اس��ة   (١٠٤)

 .  ٥٣ص   األق�ار " ،

  .  ٦٠ص   األق�ار " ،  خ�� في ال�ع�ار  ال����� : " ال�وض م� ��ر اس��ة �األن�ل�: أش�نة  (١٠٥)

،    ٢١٥/   ٢، اب� ال���� : أع�ال األعالم ،    ٣١٢،    ٣١١/  ٣" ،  ال��ان ال�غ�ب  اب� ع�ار� "  (١٠٦) 

  .  ١٤٩/ ٢،  ل�األن� في اإلسالم م��� ع��هللا ع�ان ، دولة

م� ق�اد    �اد�� ب� ح��س ب� ماك� ب� بل��� ب� ز��� ب� م�اد ال��هاجي�اد�� ب� ح��س :    (١٠٧)

ت�ل� غ�نا�ة، وج�� ال���ش، وحارب ال�ع��� صاح� ال���ة، وال�ع��� صاح�    ال����، له ش�ف وع���ة

ش�� ال�ی� أب� ع�� هللا م��� ب� أح�� ب� ع��ان ال�ه�ي :    .��ه ع�ل ��هل  إش��ل�ة، و�ان سفاكا لل�ماء
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٢٢٩ 

 

  –   م�س�ة ال�سالةس�� أعالم ال��الء " ،  ت�ق�� : شع�� األرن�و� ،    م ،    ١٣٤٧/    هـ٧٤٨، ت :  ال�ه�ي  

 .  ٥٩١،   ٥٩٠/ ١٨  ، م ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥ال��عة ال�ال�ة ،  ب��وت ، 

  .    ٢١٥/  ٢أع�ال األعالم ،  اب� ال���� : (١٠٨)

، م��  مل�ك ال��ائف خالل ع��   األن�ل�في   م�ل�ة ��ل��سب�� األف�� ه� ساللة أماز���ة ح���    (١٠٩)

م). ت��� إلى م�س�ها ع�� هللا ب� م��� ب� م�ل�ة ال�ع�وف  ١٠٩٤  -  ١٠٢٢هـ (  ٤٨٨ح�ى    ٤١٣عام  

م� ف�� ال�ل�� و�ان م� أهل ال�ع�فة وال�هاء وال��اسة، اس��اع أن ��ل�  �اب� األف��، م� ق��لة م��اسة

ف�لفه اب�ه م��� ال�لق� �ال��ف� و�ان   ٤٣٧بالد غ�ب األن�ل�: ��ل��س وش����� واألش��نة وت�في س�ة  

ال��ن أدی�ا عال�ا اب� ��اد واب� ذ�  ال��في ضاهى ��ه  �ال�غ�  ال��ان    ، وأقام مل�ا ع���ا   : . اب� ع�ار� 

  .  ٢٠٥/  ٤، اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،   ٢٣٧  – ٣/٢٣٥ال�غ�ب ، 

على نه� آنة غ��ي ق���ة ولها    م�ی�ة ����ة �األن�ل� م� أع�ال ماردة ب��ه�ا أر�ع�ن م�الً َ�َ�ْلُ��س :    (١١٠)

  .  ٤٤٧/ ١واسعة. �اق�ت ال���� : " ، أع�ال 

و���ها و��� ق���ة مائة ف�سخ . ال����� : "    ب��انًا وأولها اخ��ا�اً �اجة : م� أق�م م�ن األن�ل�    (١١١)

  .  ٧٥ص   األق�ار " ، خ�� في ال�ع�ار  ال�وض

ال�خ��ة في م�اس�  م ، "    ١١٤٧ه/    ٥٤٢اب� ��ام : أب� ال��� على ب� ��ام ال�������ي ، ت :  (١١٢)

/ ص    ١م    ٢م ، ق    ١٩٩٧ه /    ١٤١٧ب��وت ،    –" ، ت�ق�� : إح�ان ��اس ، دار ال�قافة    أهل ال����ة

ق�م�نة " ،    ، ح��� ع��ال��ع� " دولة ب�ى ب�زال في    ٧٣  / ٧تار�خ اب� خل�ون ،  اب� خل�ون ،  ،    ٢٠،    ١٩

  .  ٤٧القاه�ة ، ص  –، على أده� :" ال�ع��� ب� ��اد "، م���ة م�� ٦٠ص 

  .  ٢١،   ٢٠/  ١م   ٢اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق (١١٣) 

أب� ال��� على ب� م�سى ، اب� سع�� ال�غ��ي :     ٣١٨،    ٣١٧  /  ١. م    ١اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق    (١١٤)

 ش�قي ض��" ، ت�ق�� :    ال�غ�ب في حلى ال�غ�بم ، "  ١٢٨٦/    هـ٦٨٥  ، ت :ب� سع�� ال�غ��ي األن�ل�ي  

، اب�  ١٨٩،    ١٨٨/  ٣، اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،    ١/٢٩٩القاه�ة، ال��عة ال�ا�عة ،  –، دار ال�عارف  

، ل��� س��� د� ل�ث��ا ، " ال���دی�ن سادة مالقة وال����ة ال���اء " ، ١٣٢/  ٢ال����: أع�ال األعالم ، 

  ٣٣م ، ص    ١٩٩٢ه /    ١٤١٢دم�� ، ال��عة األولى ،    –م��� آل �ع�ه ، م��عة ال�ام  ت�ج�ة : ع�نان  

  .  ٥٣،   ٥٢، ٤٨، على أده� :" ال�ع��� ب� ��اد "، ص 

  .  ١٩٠/  ٣، اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  ٨/١٠٨ال�امل في ال�ار�خ ،  اب� األث�� :(١١٥) 

   ع�امي،  أم��،:  عام�  أبي  ب�  ال����ر  ف�ى  زه�� العام�� : زه��  (١١٦)
ّ
 في  ال�هاة  م�  األصل،  صقل�ي

  ٤١٩  س�ة  خ��ان   وفاة  �ع�  وول�ها  ال��ّ�ة  صاح�  ال�قل�ي  خ��ان  رجال   م�  �ان.  �األن�ل�  ال��ائف  مل�ك  عه�

  الفج   إلى  یل�ها  وما  شا��ة،  إلى  سل�انه  بها  ام��ّ   أع�ام  ع��ة  ن��  واس���)  ال�ولة   ع���(  م وتلق�١٠٢٨/  هـ
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٢٣٠ 

 

  اب�ه  وخلفه  ح��س،  ف��في   م�الفة،  ماك��  ب�   ح��س  غ�نا�ة  ��اح�  ت���ه  و�ان�.  �ل��لة  ع�ل  أول  م�

  زه��   فعّ�اه   �اد��،  وجاءه  غ�نا�ة،   أب�اب   على  ون�ل  وغ��ه�،  ال�قال�ة   م�  ����   ���ع  زه��  فق��ه  �اد��،

زه�� . اب� ال����   وق�ل  أك��ه�  وف�ي  زه��  أص�اب  فانه�م  واق��ال،  فاخ�لفا،  ال��الفة،   ت��ی�  في  و���ا:  �أب�ه

 .  ٥١/  ٣، ال�ر�لي ، " األعالم ،   ٥٢٠  – ٥١٧/  ١" ،  اإلحا�ة في أخ�ار غ�نا�ة: " 

  .  ١٩١،   ١٩٠/  ٣، اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  ٨/١٠٨ال�امل في ال�ار�خ ،  اب� األث�� : (١١٧)

  ١٠٩،  ١٠٨/ ٨، اب� األث�� : ال�امل في ال�ار�خ ،    ٦٢٧  –  ٦٢٥  /  ١. م  ١اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق  (١١٨) 

    ٥١٩،    ٥١٨/  ١" ،    اإلحا�ة في أخ�ار غ�نا�ة، اب� ال���� : "    ١٩١/  ٣، اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  

���ة  م  "    ١٢٠٣/    هـ ٥٩٩ت :  أح�� ب� ���ى ب� أح�� ب� ع���ة، أب� جعف� ال��ي  ال��ي :    (١١٩)

ال��اب ال����    ال�ل��� في تار�خ رجال أهل األن�ل� القاه�ة ، دار    –" ، ت�ق�� إب�ا��� االب�ار� ، دار 

� ال�اح� ال��اك�ي : "  ، ع�  ٥٩/  ١م ،    ١٩٨٩ه /    ١٤١٠ب��وت ، ال��عة األولى ،    –ال��اب الل��اني  

      ٥٥،   ٥٤، على أده� : " ال�ع��� ب� ��اد " ص  ١١٤،   ١١٣" ، ص ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب

   ٤/٢٠١تار�خ اب� خل�ون ،  اب� خل�ون ،    ،   ٢/١٥٢" ،    ال�لة في تار�خ أئ�ة األن�ل�اب� ����ال : "  (١٢٠) 

م��� ب� إس�اع�ل ب� ��اد الل��ي األن�ل�ي اب� القاضي  صاح� إش��ل�ة أب� ع��و ��اد ب�  :    ال�ع��� �ا� 

 فقام ��اد �ع�ه وتلق� �ال�ع��� �ا� م    ١٠٤٢  ه/٤٣٣ح�� أب�ه على إش��ل�ة م�ة ومات في س�ة    أبي القاس�.

ج�� على قاع�ة أب�ه م�ة ث� خ��� �أم�� ال��م���. ق�ل ج�اعة ص��ا  ، و�ان شه�ا مه��ا ش�اعا صارما ، 

ال����ر  ابي جعف� �ان�ا ���ه�نه � ، خ��ا جللها ب�ؤوس أم�اء و��ار وت���. ات�� في ق��هوصادر ال��ار 

س�ة    ، وس��ه أب�ه ث� ق�له، ث� عه� �ال�ل� إلى اب�ه ال�ع��� ، و�ان ج�ارا ماتفل� ����ع  وق� ه� اب�ه �ق�له،  

 .  ٢٥٦/ ١٨ال�ه�ي : س�� أعالم ال��الء ،  . ، وقام �ع�ه اب�هم  ١٠٧٢ه /  ٤٦٤

  . ٣٨/ ص  ١م   ٢اب� ��ام : ال�خ��ة ق (١٢١)

  ال�ع�� في تل��� أخ�ار ال�غ�ب ، ع�� ال�اح� ال��اك�ى ، "    ٤٠/    ١م    ٢اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق    (١٢٢)

م ،          ١٢٦٠  / هـ٦٥٨:  ت  م��� ب� ع�� هللا ب� أبي ��� الق�اعي ال�ل��ي  ، اب� األ�ار :    ٧٥،    ٧٤، ص  

م    ١٩٨٥ه/  ١٤٠٥، ال��عة ال�ان�ة ،    القاه�ة  –دار ال�عارف  " ال�لة ال���اء " ،  ت�ق�� : ح��� م�ن� ،  

، ر��هارت دوز� : " مل�ك ال��ائف ون��ات في تار�خ اإلسالم " ، ت�ج�ة : �امل ��النى ،    ٥١،    ٥٠/ ٣،  

، على أده� :"   ٨٧م ، ص   ٢٠١٢ه /  ١٤٣٣األولى ، القاه�ة ، ال��عة  –م�س�ة ه��او� لل�عل�� وال�قافة 

    ٦٣ال�ع��� ب� ��اد "، ص
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٢٣١ 

 

  ١١٣٥ه /   ٥٢٩الف�ح ب� خاقان : أب� ال��� الف�ح ب� م��� ب� ع��� هللا ال���ي اإلش��لي ، ت:    (١٢٣)

ة  األردن ، ال��ع  –م  "  قالئ� الع��ان وم�اس� األ��ان " ، ت�ق�� : ح��� ی�سف خ���ش ، م���ة ال��ار  

  .    ٢٦٣،  ٢٦٢م ، ص  ١٩٨٩ه /  ١٤٠٩األولى ، 

  .  ٢٦٥،   ٢٦٤الف�ح ب� خاقان  : قالئ� الع��ان ، ص   (١٢٤)

  .   ٧/٧٣،  ٢٠١/ ٤،  اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،  ١٥٢/  ٢اب� ال���� : أع�ال األعالم ،  (١٢٥)

  .   ٢٣٥،  ٢٣٠،   ٢٢٩/ ٣،   ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب (١٢٦)

  . ٣١٢،   ٣١١/ ٣،   ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب(١٢٧)

 .  ٣٨٧، ٣٨٦/  ١م   ١، ق  ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة(١٢٨)

  .  ٧/٧٤تار�خ اب� خل�ون ،   (١٢٩)

 .   ٢/٢١٥أع�ال األعالم ،    (١٣٠)

، ع�� ب�خار� : " ال���� في األن�ل� في عه�    ٢٣٠،    ٢٢٩/  ٣اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،    (١٣١)

  ) الق�ن  /  ٥ال��ائف خالل  بلقای�    ١١ه   ��� أبي  ، جامعة  " رسالة د���راه   ( االن�ان�ة   –م  العل�م  �ل�ة 

  .  ١٧٠،   ١٦٩م ،  ص  ٢٠١٤ه /   ١٤٣٥ال��ائ� ،   –ق�� ال�ار�خ  –واالج��ا��ة 

  .  ٢٣٠/ ٣ب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ، ا (١٣٢)

ل�لة �ف�ح أوله ث� ال���ن والم أخ�� ق��ة ��رة �األن�ل� ����ة ی��ل ع�لها �ع�ل أك��ن�ة ل�لة :    (١٣٣)

ب��ة  وهى  وهي ش�ق م� أك��ن�ة وغ�ب م� ق���ة ب��ها و��� ق���ة على ���� إش��ل�ة أر�عة وأر�ع�ن ف�س�ا  

  .  ١٠/ ٥ل�ل�ان ، �اق�ت ال���� : مع�� ا  ����ة .

،   ٢٣٥،  ٢٣٤/  ٣، اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،   ٣٨٨ - ٣٨٦  /  ١م   ١اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق    (١٣٤)

، ع�� ب�خار� : " ال���� في األن�ل� في   ٨٢،   ٨١ح��� ع��ال��ع� " دولة ب�ى ب�زال في ق�م�نة " ،  ص  

 .  ١٧٣  – ١٧١عه� ال��ائف ، ص  

، ه�ه االب�ات نقال ع� اب� ��ام ، ال�ج�ع ل�ی�ان اب� ز��ون    ٣٨٦  /  ١م    ١اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق  (١٣٥)

ب��وت ، ال��عة ال�ان�ة ،    –، اب� ز��ون : " دی�ان اب� ز��ون " ، ش�ح : ی�سف ف�حات ، دار ال��اب الع��ي  

  ، أولها  ٩٥ – ٩١م ، الق���ة م� ال���ل  ص  ١٩٩٤ه /   ١٤١٥

  واغ�َ��  ن�َ�َك ،  ِهللا    ص�عُ   ** وأْن راحَ    ل�ْهِ� الُه�� إن�اُح س��َ� في الع�ا 

  ونْهُ�َ� ُس�ل الّ�شِ� في َق�ِع م� غَ�� ** وع�ُلَ� في اس��َ�اِل م� جاَر واعَ��� 

ح�� وق� ���ن ه�اك ت�خل م� ال��ق� ل��اب اب� ��ام في ت�ت�� وذ�� اب�ات الق���ة ال�ى في م�� ال��� 

  انها ت��لف ع� ت�ت�� االب�ات في دی�ان اب� ز��ون . 

  .   ٢١٦،   ٢١٥/ ٢أع�ال األعالم ، (١٣٦) 

   األن�ل�ي،  اله�ار�   ال��ن   ذ�  ب�   عام�  اب�   ال�ح��  ع��  ب�  إس�اع�ل   ب�  ال�أم�ن ب� ذ� ال��ن : ���ى  (١٣٧)
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٢٣٢ 

 

  صاح�  ه�د  اب�  و���  ب��ه  خالف  ، ن�أ  �ل��لة  صاح�  �ان  �األن�ل�  ال��ائف  مل�ك  م�:  ال�أم�ن   ز���ا  أب�

  ، واس��لى   األف��   اب�  جاره  ال��ن   ذو  وقاتل  الف��ق��،  ب�الد  اإلس�ان  و��ع    ال��ارة  واد�  م�ی�ة  على   س�ق��ة

، وازداد  ش�ق   له  واس���  عام�،  آل   دولة  على  وق�ى   بل���ة  على  ال��ن   ذو   م�ت   �ع�  ق�ة  أم�ه  األن�ل� 

، ال�ر�لي : األعالم ،     ٢٢١،    ١٨/٢٢٠م ،    ١٠٦٨ه /    ٤٦٠س�ة    ��ل��لة  مات  ��اد   اب�  ال�ع���

٨/١٣٨  . 

، م��� ١٣٥، م�ه�ل : مفاخ� ال���� ، ص    ٢١٦،    ٢١٥/  ٢اب� ال���� ، أع�ال األعالم ،    (١٣٨)

  .    ١٥١/ ٢ع��هللا ع�ان ، دولة اإلسالم في األن�ل� ،

  . ١٥١/  ٢لة اإلسالم في األن�ل� ،  ، م��� ع��هللا ع�ان ، دو   ٣١٢/  ٣اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  (١٣٩)

  .  ٧/٧٤تار�خ اب� خل�ون ،   (١٤٠)

  .  ٣٠١  – ٢٩٩/ ٣" ،  اإلحا�ة في أخ�ار غ�نا�ةاب� ال���� : " (١٤١)

 . ١٦٠، ع�� ب�خار� : " ال���� في األن�ل� في عه� ال��ائف ، ص    ٩٩  –   ٩٧مفاخ� ال���� ، ص    (١٤٢)

 .  ٧١/ ٧،  تار�خ اب� خل�ون  (١٤٣)

ال���� في األن�ل� في عه� ال��ائف،ص    :،ع�� ب�خار�    ٧/٧١،   ر�خ اب� خل�ون اب� خل�ون، تا  (١٤٤)

١٥٩    

م ، " ش�اه� ال�لة  ١١٤٨ه /    ٥٤٣ت :    ،  م��� ب� ع�� هللا ب� م��� ال�عاف�� :    أب� ��� ب� الع��ي  (١٤٥)

ال��الة   العل��ة  ال��ل� األعلى لأل��اث  " ، ت�ق�� : م��� �على ،  واأل��ان في م�اه� اإلسالم وال�ل�ان 

 .    ٣٧٩م ، ص   ١٩٩٦م�ر��  –االس�ان�ة لل�عاون ال�ولي 

  .  ٢١٦/  ٢ع�� اب� ال���� في ��ا�ه أع�ال األعالم ورد �اس� "  ز��� " ،  (١٤٦)

 .   ١٥٤/ ٢، م��� ع��هللا ع�ان ، دولة اإلسالم في األن�ل�    ٢١٦/ ٢اب� ال���� : أع�ال األعالم ،    (١٤٧)

  .  ١٣٦م�ه�ل : مفاخ� ال���� ، ص  (١٤٨)

  .  ٧١/ ٧، اب� خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،  ٣/١١٣اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  (١٤٩)

  .  ٢١٦/ ٢اب� ال���� : أع�ال األعالم ، (١٥٠) 

، اب�    ١٤٠،    ٢/١٣٩، اب� ال���� : أع�ال األعالم ،    ٢٩٥/  ٣ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  اب� ع�(١٥١) 

  .  ٧١/ ٧خل�ون : تار�خ اب� خل�ون ،  

 .  ٤٢٧م�� ،  ص  –القاه�ة  –ح��� م�ن� : " معال� تار�خ ال�غ�ب واألن�ل� " ، دار ال�ش�   (١٥٢)

، م��� ع��هللا ع�ان :  دولة    ٣٩،    ٣٨/    ١م    ٢، ق    ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ةاب� ��ام ،  (١٥٣)

 .   ٢/١٥٤اإلسالم في األن�ل� ،  

 .  ٢٦٩/ ٣اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ، (١٥٤) 
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٢٣٣ 

 

، ع�� ب�خار�: "ال���� في األن�ل� في عه� ال��ائف  ٢٣٠،    ٢٢٩/  ٣ال��ان ال�غ�ب ،    اب� ع�ار� :(١٥٥) 

  .  ١٧٠،  ١٦٩"   ص 

   .  ٢٣٠/ ٣اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ، (١٥٦) 

 .  ١٧٩/    ١م   ٢اب� ��ام : ال�خ��ة ، ق  (١٥٧)

،    ن�ل� وال�غ�بال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األ ،    ٣٩/     ١م    ٢ال�خ��ة في م�اس� أهل ال����ة ، ق    (١٥٨)

٢١٥،   ٣/٢١٤  . 

أح�� ب� ع�� ال�هاب ب� م��� ب� ع�� ال�ائ� الق�شي ال���ي ال����، شهاب ال�ی� ال����� ال����� :    (١٥٩)

،   القاه�ة  –  دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة" ،    نها�ة األرب في ف��ن األدبم ، "    ١٣٣٣ه /    ٧٣٣، ت :  

  ،   ١٩/٥٩، ال�ه�ي ، " س�� أعالم ال��الء " ،    ٤٤٩،  ٢٣/٤٤٨م ،  ٢٠٠٢/   هـ ١٤٢٣ال��عة األولى، 

، م���   ٢١٧،  ٢١٦/  ٢، اب� ال���� : أع�ال األعالم ،    ٣/٢٩٥اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  (١٦٠) 

  .  ٢/٤٥،  األن�ل� في  اإلسالم ع��هللا ع�ان ، دولة

. ال�اخل ���ة  ال�ح��  ع��  ق�ل  دخل�ها  األن�ل�،  في  م�ه�ر  وزارة  ب��  أهل  جه�ر  ب��  ب�� جه�ر : �ان  (١٦١)

 ولي.  �ان أوجهه�    جه�ر،  ب�  م���  ب�  جه�ر  ال��م  وأب�.  �ل��ُّ�ن   ه�  بل:  وق�ل  الف�س،  م�  أصله�:  �قال

�ق���ة واس��� بها إلى أن مات ،   ال��م  أب�  انق�ض�، و�ع� ذل� اس�قلّ   أن  إلى   العام��ة  ال�ولة  أ�ام  في  ال�زارة

  ١٤١  -١٣٩/  ١٧  ال�ه�ي : س�� أعالم ال��الء ،  خلفه اب�ه أب� ال�ل�� ب� جه�ر ب� م��� .س�ة ، و   ٧١عاش  

  .  ١٤٢،   ٢/١٤١  ال�ر�لي :  األعالم ،، 

، م��� قاس� ���ل ، م�ل�ة غ�نا�ة في عه� ب�ي ز��� ال����   ٣/٢٦٩ال��ان ال�غ�ب ،    اب� ع�ار� :  (١٦٢)

  ١٩٩٤ه /    ١٤١٤ب��وت ، ال��عة األولى ،    –م ، دار ال��� العل��ة    ١٠٩٠  –   ١٠١٢ه /    ٤٨٣  –  ٤٠٣

  .  ١٤٤م ، ص  

  ٢٦٩/ ٣،   ال��ان ال�غ�ب في أخ�ار األن�ل� وال�غ�ب(١٦٣) 

 .  ١٤٤، م��� قاس� ���ل ، م�ل�ة غ�نا�ة ، ص  �٣/٢٦٩ب ،  اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ(١٦٤)

  .  ٢١٥/ ٢أع�ال األعالم ،  (١٦٥)

  ١٥٥  / ٢ ، األن�ل�  في اإلسالم  ، م��� ع��هللا ع�ان ، دولة ٣/٢٩٦اب� ع�ار� : ال��ان ال�غ�ب ،  (١٦٦)
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٢٣٤ 

 

  


