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 ثورة عمر بن حفصون

 وآثارها على الدولة األموية يف بالد األندلس

 عطية حممد الاليف .د

 متهيد

ٚا ٜتطًعٕٛ إىل فتتح ازبٗت١    مبجزد اْتٗا٤ املضًُني َٔ فتح بالد املػزب بدأ
)بايبالد اإلصبا١ْٝ(، اييت ال ٜفؾتًٗا نتِٓٗ صت٣ٛ َقتٝل     املكاب١ً ي٘، املعزٚف١ يدِٜٗ 

، فكزب ايعتدٚنيني أّرتز بغتهٌ َباعتز ث نيتملّط املٓطكتتني إ تداُٖا        (1)جبٌ طارم
، فٓتج أ ٝاًْا االعرتاى َعًا ث نيملطط أ تدا   (2)باألخز٣ ٚث مجٝع نؾٛر ايتارٜخ

غتشٚا   زبٝت١   نيارؽب١ٝ ص١ًُٝ نيعا١ْٝٚ أ ٝاًْا ن٢ً عهٌ نيبادٍ دبارٟ ٚعبتٛٙ، أٚ  
اصتعُار١ٜ، أفقت إىل االصتٝطإ ٚايتُزنش ث بًدإ املػزب قاطب١ َٔ ج١ٗ ايبحتز  

 ٚايعهط.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ن١ًٝ اآلداب، جاَع١ املزقب. 
ث َزا ٌ َتكد١َ َتٔ نُتز اإلصتالّ ث    نإ ٜعزف أٜقًا ببحز ايشقام، ِّ نزف جببٌ ايفتح  -1

بالد األْديط، ٜٚبًؼ طٛي٘  ٛايٞ مثاْني نًَٝٛرتًا، نُا ٜبًؼ نزف٘ ث أفتٝل جٗانيت٘  تٛايٞ    
مخض١ نغز نًَٝٛرتًا، ٜٓظز: املزانغٞ، نبد ايٛا د، املعجب ث نيًخٝؿ أخبار املػزب، دار 

نؾتتاّ، نيتتارٜخ املػتتزب  . ايفكتتٞ، 7: ّ، ـ1998، 1: ايهتتتب ايعًُٝتت١، بتتطٚ ، يبٓتتإ،    
 .53: ٚاألْديط، َهتب١ ايغزم، ايكاٖز٠، ـ

ايعد٠ٚ َعٓاٖا ازباْب أٚ ايغاط٧. ٜٓظز: ايعبادٟ، أمحد طبتار، ث نيارٜخ املػزب ٚاألْتديط،   -2
 .11: دار ايٓٗق١ ايعزب١ٝ، بطٚ ، يبٓإ، ـ
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متٝش ايفتح اإلصالَٞ يبالد األْديط بٍٓٛع َٔ ايضتٗٛي١ ٚايٝضتز، ٚكيتو راجتع      
إىل ق٠ٛ ايدٚي١ اإلصال١َٝ َٔ ج١ٗ، ٚ اال  ايقعف ٚايرتدٟ ايضٝاصتٞ ايتيت ناْتت    

يػزبٝني ايذٜٔ اصتحٛكٚا نًت٢ ايضتًط١ ث إصتباْٝا َٓتذ أٚاختز      متز بٗا دٚي١ ايكٛ  ا
 .(3)ايكزٕ ايزابع اهلجزٟ / ايعاعز املٝالدٟ َٔ ج١ٗ أخز٣

 الفتح واالستقرار

نيٛىل املػارب١، قتاد٠ً َٚكتانيًني نًُٝتا  اصتهغتاف بتالد األْتديط ٚفتحٗتا،        
     ٚ نالقتانيِٗ  ٚرمبا كيو راجع  إىل َعزفتِٗ ازبٝد٠ بتايبالد َتٔ َٓظتٛر قتزبِٗ َٓٗتا 

َعٗا، فكد قاد طارم بٔ سٜاد اسب١ًُ األٚىل بٓا٤ً ن٢ً أٚاَتز ٚايتٞ املػتزب َٛصت٢     
صبع١ آالف َتٔ املضتًُني، جًمٗتِ َتٔ ايوبتز ٚاملتٛايٞ،       =بٔ ْؾط، ٚامله١ْٛ َٔ 

، فتُهٓٛا َٔ ذبكٝتل ايٓؾتز ٚايضتٝطز٠ نًت٢ َٓطكت١      (4)+ٚيٝط فِٝٗ نزب إال قًٌٝ
ّ، 177ٖتت/  29ازبشٜز٠ اإلٜوٜت١، ٚكيتو صت١ٓ:    ازبشٜز٠ اشبقزا٤ أٚىل أرافٞ عب٘ 

، ٚكيتو  (5)ِّ مت نيشٜٚتدٙ خبُضت١ آالف آختزٜٔ، ّٜتزجرح أْٗتِ َتٔ املػاربت١ أٜقتاً        
النتبارا  صٝاص١ٝ ٚأ١َٝٓ، يعٌ َٔ بٝٓٗا ندّ اختال  ايعزب ٚاملػاربت١ ث نًُٝتا    

ج ايفتح األٚىل  ت٢ ال ذبد  بٛادر اْغكام ٚؽزاع ن٢ً ايػٓا٥ِ ث بًتد  غت ، ٜعت   
بايهثط َٔ اشبطا ، الصُٝا إٔ ايكا٥د ايعتاّ َٛصت٢ بتٔ ْؾتط ال ٜتشاٍ ٜٓتظتز َتا        
نيضفز نٓ٘ ْتا٥ج ٖذٙ اسب١ًُ، ايتيت نتإ ايٓؾتز فٝٗتا  ًٝتف املضتًُني ث َعزنت١        

قزب َد١ٜٓ عذ١ْٚ، ٚاْد ار فًٍٛ ايكٛ  بشنا١َ قا٥تدِٖ يتذرٜل صت١ٓ:     +ٚادٟ يه١=

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ايكٛ  ايػزبٝني: ِٖ أ د ايكبا٥ٌ ازبزَا١ْٝ اييت أطا ت باإلَواطٛرٜت١ ايزَٚاْٝت١، ٚدخًتٛا ث     -3

ن٢ً إصباْٝا فكط َٓتذ إٔ نيتٛىل ًَهٗتِ     ِصٝطزنيٗؽزاع َزٜز َع ايكبا٥ٌ األخز٣، فاقتؾز  
(ّ. ٜٓظز: صتا  نبتد ايعشٜتش، نيتارٜخ املضتًُني      348 - 351نزؼ ايكٛ  ص١ٓ: ) +نيٝٛدٜط=

 .33 - 35: ّ، ـ1997ْديط، َؤصض١ عباب ازباَع١، ٚآّارِٖ ث األ
َؤيف صبٍٗٛ، أخبار صبُٛن١ ث فتح األْديط ٚكنز أَزا٥ٗا ٚاسبزٚب ايٛاقع١ بٝتِٓٗ، ْغتز:    -4

 .35: ّ، ـ1994:، 1ضبُد نشاب، دار ايفزجاْٞ يًٓغز، يٝبٝا،  
دار ايهتتتاب ايضتاَزا٥ٞ، خًٝتتٌ إبتتزاِٖٝ، ٚآختتزٕٚ، نيتتارٜخ ايعتتزب ٚ قتتارنيِٗ ث األْتتديط،   -5

 .19: ّ، ـ1222، 1: ازبدٜد املتحد٠،  
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 .(6)177ّٖت/29

و، ٚصتار َٛصت٢ بتٔ ْؾتط نًت٢ رأظ جتٝػ       نيٛايت نًُٝا  ايفتح بعد كي
 َهٕٛ َٔ مثا١ْٝ نغتز أيفتًا، َعظُٗتِ َتٔ ايعتزب  تت٢ إٕ ٖتذٙ اسبًُت١ ّنزفتت         

ايتتيت اصتتتكز  ث بتتالد األْتتديط ٚكيتتو ث صتت١ٓ:     +ايطايعتت١ ايعزبٝتت١ األٚىل =بتتت
179ٖت/29

ٚغطٖتا،   ، ٚمت فتح َدٕ األْديط ايهو٣ نكزطب١، ٚأعب١ًٝٝ، ٚطًٝط١ً(7)
ْٚتج نٔ كيو نيدفل اهلجتزا  املػزبٝت١ إىل ايكطتز ازبدٜتدك ٜتذنز املكتزٟ كيتو        

ٚنيضاَع ايٓاظ َٔ أٌٖ بز ايعد٠ٚ بايفتح نًت٢ طتارم ٚصتع١ املػتاه فٝٗتا      =بكٛي٘: 
ٚا نًٝ٘ َٔ َزنب ٚقغتز   ٛا ايبحز ن٢ً نٌ َا قدر ٛا عبٛٙ َٔ نٌ ٚج٘، ٚخزق فملقبً

َٓذ أٍٚ ايفتح ّػزًا يًُضتًُني، فٝت٘   =ؽبحت ك ألٕ بالد األْديط أ(8)+فًحكٛا بطارم
 .(9)+جٗادِٖ ٚرباطِٗ َٚدارج عٗادنيِٗ ٚصبٌٝ صعادنيِٗ

َٚثًُا ناْتت نٛاَتٌ ايكت٠ٛ ْٚغت٠ٛ ايٓؾتز نيتدفعإ بايفتاذبني األٚا٥تٌ إىل         
نيٛصٝع رقع١ دار اإلصالّ ازبدٜد٠ ث بتالد األْتديط، َٚتٔ ّتِ إىل صتًطإ اشبالفت١       

يو نٛاَتٌ ايقتعف ٚاالْٗٝتار املبهتز ايتيت  ًتت       األ١َٜٛ بدَغل، نإ ٜزافكِٗ نذ
نا١َٓ َٓذ نًُٝا  االصتكزار األٚىل، نيتكت٣ٛ ٚنيقتعف  ضتب صٝاصت١ ٚال٠ ايدٚيت١      
األ١َٜٛ ٚأندا٥ٗا، ٚاْتٗتت بٗتا إىل املؾتط امتتّٛ ايتذٟ نيتزبؿ بٗتا طهتٛاٍ ٖتذٙ          

ٝجت١   ايكزٕٚ ايثُا١ْٝ َٔ نُز ايدٚي١ اإلصال١َٝ ث نيًو األؽكاع ايبعٝتد٠، ٚناْتت ايٓت  
 اْتٗا٤ اإلصالّ دًٜٓا ٚدٚي١ َعًا.

ُّ، املتُثٌ فُٝتا بتني ايكٝضت١ٝ ٚايُٝٓٝت١   ٜهتٔ يٝٗتدأ        فايؾزاع ايعزبٞ ايعزب
 ت٢ ٜكّٛ َٔ جدٜد بني ٚال٠ ايدٚي١ األ١َٜٛ، َٚز ١ً  ايٛال٠ اييت أنكبت اْتٗا٤ فترت٠  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
بٝقٕٛ، إبزاِٖٝ، ايدٚي١ ايعزب١ٝ ث إصباْٝا َٔ ايفتح  ت٢ صكٛ  اشبالف١، دار ايٓٗقت١ ايعزبٝت١،    -6

 .74: ّ، ـ1982بطٚ ، يبٓإ، 
فٝاليٞ، نبد ايعشٜش، ايعالقا  ايضٝاصت١ٝ بتني ايدٚيت١ األَٜٛت١ ث األْتديط ٚدٍٚ املػتزب، دار        -7

 .42: ّ، ـ1999، 1: يفجز يًٓغز، ايكاٖز٠،  ا
املكزٟ أمحد، بٔ ضبُد، ْفح ايطٝب َٔ غؾٔ األْديط ايزطٝب، ٚكنز ٚسٜزٖا يضتإ ايتدٜٔ    -8

 .165: ّ، ـ1988:، 1ابٔ اشبطٝب، ذبكٝل: إ ضإ نباظ، دار ؽادر، بطٚ ،  
: ّ، ـ1979، بتطٚ ، يبٓتإ،   6: ابٔ خًدٕٚ، نبد ايزمحٔ، ايعو ٚدٜٛإ املبتتدأ ٚاشبتو، ج   -9

189. 
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يبالد األْتديط،   -األٍٚ-ّ،  ت٢ دخٍٛ نبد ايزمحٔ ايداخٌ 177ٖت/29ايفتح ص١ٓ: 
ّ خط  عاٖد  ن٢ً كيتو. فُز ًت١ ايتٛال٠    199ٖت/791ٚنيملصٝط اإلَار٠ األ١َٜٛ ص١ٓ: 

ٖذٙ قد نيعاقب نًٝٗا أنثز َٔ نغتزٜٔ ٚايٝتًا ث َتد٠ ال نيتجتاٚس أربعت١ نكتٛد َتٔ        
ايشَٔ، ربًًتٗا  زٚب دا١َٝ، دفعت بٗا ؽتزانا  َٛرّٚت١ َٓتذ  تت٢ قبتٌ  ٗتٛر       

ضتاّ ايتيت بانتد  بتني اسبتٝني ايعتزبٝني ث نٗتد        اإلصالّ، فقاًل نٔ األ دا  ازب
اإلصالّ ْفض٘ك يٝشداد ٖذا ايؾتزاع بتني ٖتانيني ايعؾتبتني، ٚػبتد يت٘ َٓاختًا َال٥ُتًا         
٦َٝٗٚتتًا متاَتتًا ث بتتالد األْتتديط،  ٝتتت اشبتتطا  املتٓٛنتت١ َتتٔ أراٍ  خؾتتب١     

ك َثًُتتا  تتد  َتتع ايغتتاَٝني، (10)ٚممتًهتتا  َتٓٛنتت١ ٚ ٝتتا٠ غارقتت١ ث املًتتذا 
ِ َتتٔ ايعتتزب ايكٝضتتٝني ايتتذٜٔ نتتوٚا َتتع بًتتج بتتٔ بغتتز ايكغتتطٟ صتت١ٓ:   ٚأغًتتبٗ

ّ، ٚنإ نددِٖ  ٛايٞ مثا١ْٝ آالف َٔ ايعزب ٚأيفتني َتٔ املتٛايٞ،    177/ٖت797
 ٝت متهٓٛا َٔ االصتكزار ث بالد األْديط بعد االْتؾار ن٢ً ٚايٝٗا نبتد ايتزمحٔ   

 .(11)179ّٖت/799بٔ قطٔ، ص١ٓ: 

ؽبتتؿ ايعتتزب ٚ تتدِٖ بتتٌ  تتٌ نتتذيو ٖتتذا ايؾتتزاع ايعزبتتٞ   ٜهتتٔ 
املػارب١ عزنا٤ فتح بالد األْديطك فٗؤال٤ ناْٛا ٜعدٕٚ أْفضِٗ أْٗتِ ال ٜكًتٕٛ عتملًْا    

، َتتٔ ختتالٍ اَتٝتتاسانيِٗ (12)+أعتتب٘ بتتاملًٛى=نتتٔ ايعتتزب، ايتتذٜٔ ٖتتِ ث ْظتتزِٖ 
املتُث١ً ث َزانش ْفٛكِٖ ايضٝاصٞ ث ايدٚي١ ٚقطانانيِٗ ايشرانٝت١ ايتيت اَتًهٖٛتاك    

ٛا  ، ن٢ً  ني اصتتكز  (13)+... ٜٓشيٕٛ ث نُا٥ز ٚقبا٥ٌ ٚبطٕٛ ٚأفخاك=فايعزب ناْ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 َٙتا القتا  ٖذٙ املز ١ً ايتارؽب١ٝ َٔ ايتتارٜخ األْديضتٞ َتع قؾتز َتدنيٗا نيعتدُّ َتٔ أؽتعب          -10
املضًُٕٛ َٔ ضبٔ ٜٚٚال ، نإ أغًبٗا ْتٝج١ يٓعزا  قبًٝت١، قادٖتا ايتٛال٠ ٚأنيبتانِٗ ايتذٜٔ      

/ ربٝعتٞ( صتهإ أٖتٌ    ناْٛا ٜٓتُٕٛ إىل إ د٣ ازبدنني ايعزبٝني )َقزٟ / قٝضٞ أٚ مي  
ايغُاٍ ٚازبٓٛب يغب٘ جشٜز٠ ايعزب، أصُٗت بطبٝع١ اسبتاٍ ايظتزٚف ازبػزافٝت١ يًُٓطكتتني     
َٔ نيباندُٖا، فملد٣ بِٗ دا٥ًُا إىل نيقارب ث املؾاحل ٚايزؤ٣ سبد ْغتٛب اسبتزٚب بٝتِٓٗ،    

١ ٚقد  ٌ كيو نيكزٜبًا نٌ دار اإلصالّ. ٚاملؾتادر ايتارؽبٝت١ ٚنًت٢ اختتالف َغتاربٗا  افًت      
 بتًو املال ِ ٚايبطٛال  يهٌ ٖذٜٔ ايفزٜكني َٓذ  ت٢ فرت٠ قبٌ  ٗٛر اإلصالّ.

ابٔ ايكٛط١ٝ، أبٛبهز ضبُد، نيتارٜخ افتتتاا األْتديط، ذبكٝتل: نُتز فتارٚم ايطبتاع، َؤصضت١          -11
 .81 - 81: ّ، ـ1994املعارف، َؾزف طارم، 

 .59: َؤيف صبٍٗٛ، املؾدر ايضابل، ـ -12
 .174 :املكزٟ، َؾدر صابل، ـ -13
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املػارب١ باملٓاطل ازبب١ًٝ ايٛنز٠، َثٌ: َزنيفعا  قزَْٛت١ ٚعتعاب رْتد٠ ٚغزْاطت١،     
 ٔ اصتكزارِٖ ث َٓاطل ايثػتٛر ايغتُاي١ٝ ايبعٝتد٠ ٚارتاٚر٠ يًٓؾتار٣     ٖذا فقاًل ن

 .(14)اإلصبإ

 وبوادر الصراعفئات اجملتمع األندلسي 

نٌ ٖذا ايؾزاع املبهز ايذٟ دبضد ن٢ً املضزا ايضٝاصتٞ األْديضتٞ ػبتد    
َّٕ َٓٗتا ارتُتع األْديضتٞ     ي٘ آكاًْا ؽاغ١ٝ َٚٓاخًا خؾبًا يًف٦ا  األخز٣ ايذٟ نيهه

دٜد ّبعٝد ايفتح، ٚ  ٜفًح ٚال٠ األَز ٚن٢ً َز نيارٜخ اإلصالّ نَُٛتًا، ث ؽتٗز   ازب
نيًو ايف٦ا  ث صبتُع ٚا د، ٜعًٛٙ َؾطًح األ١َ اإلصال١َٝ ايذٟ ٖٛ نفٝتٌ بذكابت١   
نيًو األنزام ٚايٓعتزا  ايكبًٝت١ ايتيت  ًتت طهتٛاٍ ايتشَٔ ٚرا٤ نتثٍط َتٔ ايقتعف          

فرتا  فٝك١ َزنيبط١ ببكا٤ كيو األَتط   ٚايرتاجع، ٚيهٔ كيو   ٜهٔ ؼبد  إال ث
 أٚ ٖذا اشبًٝف١، ِّ نيعٛد األَٛر إىل صطنيٗا األٚىل.  

إٕ نًُٝا  االْؾتٗار بتني ف٦تا  ارتُتع األْديضتٞ خباؽت١ً   دبتد َتٔ         
ٜغجعٗا أٚ ٜعٌُ ن٢ً اْتٗتاج صٝاصت١ ْاجعت١ بغتملْٗا، خاؽت١ً ٚإٔ ٖٓتاى ف٦تا   أٚ        

الجتُتانٞ ٚايضٝاصتٞ يًُجتُتع    نٓاؽز جدٜد٠ أؽبحت َٔ فُٔ كيتو ايٓضتٝج ا  
األْديضٞ، ٚناعت نيًهِ ايٓعزا  ايعؾب١ٝ ايتيت محتٌ يٛا٤ٖتا ايعتزب َتع بقتعِٗ       
بعقًا  ًٝٓا، ٚفد املػارب١ أ ٝاْتًا أختز٣، ٚاصتتفحٌ ايتعؾتب يٝغتٌُ بكٝت١ نيًتو        
األجٓاظ اييت بدأ  ث ارباك املٛاقف ٚايضٝاصا  نتزد جًتٞ نًت٢ ٖتذٙ ايضٝاصت١      

ّٕ نتدّ َكتدر٠ ارتُتع        املكٝت١ اييت نبًتت ايٓظتا   ّ ايعزبتٞ اإلصتالَٞ، ٚرمبتا ٜهتٛ
األْديضٞ ن٢ً إػباد  اي١ َٔ ايتٛاسٕ ايضٝاصٞ ٚاالجتُانٞ بني ٖذٙ ايف٦تا  ْادبتًا   
نٔ ٚجٛد ايٓعزا  ايعؾب١ٝ نُا كنز ابتٔ خًتدٕٚ،  تني نيعتز  يًعؾتب١ٝ بكٛيت٘:       

َّ إٔ نيتحهِ فٝٗا دٚي١، ٚا= يضتبب ث كيتو   إٕ األٚطإ ايهثط٠ يًكبا٥ٌ ٚايعؾا٥ب ق
اآلرا٤ ٚاألٖٛا٤ ٚإٔ ٚرا٤ نٌ رأٟ َٓٗا ٣ٖٛ نؾب١ٝ متاْع دْٚٗا ٚاشبزٚج نًٝٗتا ث  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
صا ، ايضٝد نبد ايعشٜش، نيارٜخ املضًُني ٚآّارِٖ ث األْديط، دار ايٓٗق١ ايعزبٝت١، بتطٚ ،    -14

 .114: ّ، ـ1988
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، ٖٚذا َا  ؾٌ فعتاًل ث بتالد األْتديط، إك بتايٓظز إىل اشبارطت١      (15)+نٌ األٚقا 
ايضٝاص١ٝ ٚاالجتُان١ٝ اييت نيهْٛت غدا٠ ايفتح ظبتد إٔ ٖٓايتو نيكضتُٝا  اجتُانٝت١     

ف٦ت١ املٛيتدٜٔ ايتذٜٔ ْغتملٚا َتٔ ختالٍ نيتشاٚج ايفتاذبني          بدأ  نيوس، ٚيعٌ أبزسٖا
ٚا متاَتًا ث    ٛا ٖؤال٤ األبٓا٤ َضًُني، ٚيهِٓٗ   ٜٓؾتٗز بايٓضا٤ اإلصباْٝا ، ٚأؽبح
ارتُع األْديضٞ، فكد  ًت ايك١َٝٛ ايٛط١ٝٓ يدِٜٗ نيظٗز َٔ  ني آلختز، ٚخاؽت١ً   

 .(16)َع نيغدد بعض أَزا٤ ايدٚي١ األ١َٜٛ فدِٖ

املٛيدٜٔ نملبزس ف١٦ اجتُانٝت١ نتبط٠ نيغتهٌ َٓٗتا ارتُتع      ٚإىل جاْب ف١٦ 
ٕ األْديضٞ بعٝد ايفتح ٚاالصتكزار، ظبد املضتعزبني أٚ ايعجِ، ِٖٚ ايٓؾار٣   اإلصتبا

ٛا بت)أٌٖ ايذ١َ أٚ املعاٖدٕٚ( أٜقًا، بكٛا ن٢ً دِٜٓٗ ْظط ايتشاَِٗ بتدفع   ايذٜٔ نزف
 ی  جئ    حئ  مئنًت٢ ايتٓٗج    ازبش١ٜ ٚنيطبٝل َا نيعاٖدٚا نًٝ٘ َع املضًُني جزًٜا

، ٚنإ هلِ ر٥ٝط ث نٌ َد١ٜٓ ٜعزف بايكَٛط، نُا نإ هلتِ قتا    [992 :]ايبكز٠
، ٚنتثطًا َتا ذبتايف ٖتؤال٤     (17)ْؾزاْٞ ٜفؾٌ ث َٓاسنانيِٗ، ٜعزف بكا  ايعجِ

َع املٛيدٜٔ ث ّٛرنيِٗ فد ايضتًط١ األَٜٛت١ك يهتِْٛٗ أقتزب ايف٦تا  االجتُانٝت١       

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
، 1: أبٛ سٜد نبد ايتزمحٔ، املكدَت١، ذبكٝتل،  اَتد أمحتد ايطتاٖز، دار ايفجتز يًترتا ،           -15

 .115: ّ، ـ1224
نإ أٜقًا أغًب ٚال٠ ب  أ١َٝ ٚأَزاؤِٖ ِّ خًفاؤِٖ َٔ أَٗا  إصباْٝا  ٚآبا٤ نزب، فِٗ  -16

َٓكضُٕٛ إىل ّكافتني نزٜكتني، إال إٔ نزٚبتِٗ ٚإصالَِٗ ناْت ايض١ُ ايػايب١ نًِٝٗ ث نتثط  
َٔ األ ٝإ، ٖٚذا َا عاٖدٙ ابٔ  شّ بٓفض٘ َٔ  ٝت نيملّز ٖؤال٤ ٚمسانيِٗ َٔ جٗت١ أَٗتانيِٗ   

أَا مجانت١ بت  َتزٚإ ٚقتد رأٜٓتاِٖ ٚرأٜٓتا َتٔ        =ِ ث ايغهٌ ٚايثكاف١ َعًا، بكٛي٘: ٚأخٛاهل
أَٗتانيِٗ  تت٢ ؽتار كيتو      رآِٖ َٔ يدٕ دٚي١ ايٓاؽز إىل اآلٕ، فُا َِٓٗ إال أعٗز ْشانتًا إىل 

، طٛم اسبُا١َ ث األيف١ ٚاآلالف، انت٢ٓ بطبع٘: ضبُد أَتني، دار ايفهتز ايعزبتٞ،    فِٝٗ خًك٘+
املتزأ٠ ث ايتبال    =، نذيو ٜٓظتز:  ٛايت١، ٜٛصتف أمحتد،     32: ّ، ـ1993 ،1: بطٚ ،  

، دراص١ ث صطنيٗا ٚدٚرٖا ايضٝاصٞ ٚاالجتُانٞ ٚايثكاث،  ٛيٝا  ن١ًٝ +األَٟٛ ث األْديط
 .61 - 36: ـ ّ،1224، 14اآلداب ٚايعًّٛ االجتُان١ٝ، جاَع١ ايهٜٛت، ايعدد: 

ٔ فقتًٛا ايبكتا٤ نًت٢ ْؾتزاْٝتِٗ قتد َارصتٛا بهتٌ        ػبب ايتٜٓٛ٘ بملٕ َضٝحٝني األْديط ايذٜ -17
 ز١ٜ ععا٥زِٖ، ٚطكٛصِٗ ايد١ٜٝٓ ث ايهٓا٥ط ٚغطٖا، ٖٚذا  ل قد نفً٘ هلتِ اإلصتالّ بعتد    
َا أدٚا َا نًِٝٗ َٔ ٚاجبا  إدارٜت١ ٚعتزن١ٝ نازبشٜت١ ٚغطٖتا َتٔ ايٛاجبتا   تت٢ ٜٓتايٛا         

 .74 - 75: ؾدر ايضابل، ـ كٛم املٛاط١ٓ ث دٚي١ اإلصالّ. ٜٓظز: ابٔ ايكٛط١ٝ، امل
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نَُٛتتًا، فٗتتِ أبٓتتا٤ نَُٛتت١ ألَٗتتا  املٛيتتدٜٔ ٚأختتٛاهلِ،  إيتتِٝٗ فتتد املضتتًُني 
َّٕ بعَقتِٗ         ٜٚزنيبطٕٛ َعًا بؾ١ً ايدّ ٚاألصبتاد ايكَٛٝت١ اإلصتبا١ْٝ نًت٢ ايتزغِ َتٔ أ
ٛا أصز٣ نيًو األؽٍٛ، ٚأصتُٗت بغتهٌ َباعتز صٝاصت١      َ ّضٔ إصالَ٘، إال أِْٗ  ً

ٚا ايٛط١ٝٓ يتدِٜٗ  ايتعؾب ايكبًٞ اييت صار نًٝٗا أغًب أَزا٤ ب  أ١َٝ ث ني١ُٝٓ ايز
 .(18)أص٠ًٛ ببك١ٝ األجٓاظ األخز٣

أٜقًا نيغهٌ ارتُع األْديضتٞ َتٔ نٓؾتز آختز نتزف بتت)املضامل١(، أٟ:       
ٛا فُٔ أفزاد األ١َ اإلصتال١َٝ ْظزٜتًا، ٚيهتِٓٗ َتٔ      ٛا ث اإلصالّ ٚأؽبح ايذٜٔ دخً

فكتط  ايٓا ١ٝ ايٛاقع١ٝ ايع١ًُٝ ال ٜتضإٚٚ َطًكتًا َتع ايعتزب، فٗتِ َتثاًل ؼبتفظتٕٛ       
بثًت األرافٞ ٚاملشارع اييت ٜضتكزٕٚ فٝٗا إىل جاْب َا نيٓتج٘  كٛهلِ أٜقتًا. أَتا   
باقٞ ايثًثني فتذٖب إىل املضتٛطٓني ازبدد ايتذٜٔ نزفتٛا بتت)ايطايع١ ايغتا١َٝ( نُتا      

، ٖٚذا بدٚرٙ قد دفع بٗؤال٤ يًرتبؿ بايضًط١ األَٜٛت١ َتت٢ صتٓحت    (19)أعزْا صابكًا
أَٛاهلِ ٚخطانيِٗ ن٢ً ايزغِ َتٔ انتٓتاقِٗ اإلصتالّ،    ايظزٚف يذيوك ألْٗا  زَتِٗ 

بدافع ْٝتٌ املضتاٚا٠ أٚ  بتًا ٚاقتٓانتًا بايعكٝتد٠ اإلصتال١َٝ، ٖتذا إىل جاْتب نٓؾتز          
املٛايٞ ِٖٚ خًتٝط َتٔ نتد٠ أجٓتاظ َتٓٛنت١، نتزب ٚغتط نتزب َتٔ املغتزم           
ٛا نؾب١ً هلتِ، فكتد اصتتعاْٛا بٗتِ فتد متتزد        ٚاملػزب اؽطحبِٗ بٓٛ أ١َٝ ٚأؽبح

زب َٔ مي١ٝٓ ٚقٝض١ٝ ن٢ً ايضًط١ األ١َٜٛ، ٚكيو بذ الهلِ ث ازبتٝػ ٚنيتٛيِٝٗ   ايع
املٓاؽب ايٛسار١ٜ األخز٣ بداًل َٔ ايعزب ٚاملػارب١، ايذٜٔ ال ٜكًٕٛ عملًْا َتِٓٗ ث  

 .(20)َٓاٖق١ صًط١ اإلَار٠ اييت متٝش بٗا ايعؾز األَٟٛ نًَُٛا

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
صٓال ظ كيو جبال٤ َع اْدالع ّٛر٠ نُز بٔ  فؾٕٛ، فايهثط َٔ ايذٜٔ اْقُٛا إيٝٗا نتاْٛا   -18

 َٔ َٓاطل َٚدٕ أخز٣ ال دبُعِٗ ص٣ٛ قَٛٝتِٗ فد ايعزب ٚاألَٜٛني نًَُٛا.
ابٔ اشبطٝب، يضإ ايدٜٔ، اإل اط١ ث أخبار غزْاط١، ذبكٝل: ضبُد نبد اهلل نٓتإ، ايكتاٖز٠،    -19

 .124: ، ـ1ّ، ج/1975
نإ أٍٚ كنز يًُٛايٞ نك٠ٛ نضهز١ٜ ٚنالقتِٗ ببالد األْديط ث محًت١ نًثتّٛ بتٔ نٝتا ،      -20

ّتٛرا    إلمختاد جا٤ٚا إىل بالد املػتزب بتملَز َتٔ اشبًٝفت١ األَتٟٛ ٖغتاّ بتٔ نبتد املًتو          
ّ، إال إٔ ٖشَٛا ث َعزن١ بكدٚر٠ ٚاإلعزاف، فتذٖبٛا إىل  741ٖت/115املػارب١، ٚكيو ص١ٓ: 

... ٚاغبذٍ بًتج  =بالد األْديط، ٜٚذنز ابٔ ايكٛط١ٝ أندادِٖ اييت ناْت َع نيًو اسب١ًُ، قٛي٘: 
، ٖٚتٛ  +بٔ بغز ث نغز٠ آالف  ت٢ ْشٍ مبد١ٜٓ طٓج١، َِٓٗ أيف  َٛىل ٚمثا١ْٝ آالف نزبٞ

= 
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د األْتديط ث  ٖذا ايثتايٛ  االجتُتانٞ / ايضٝاصتٞ ايتذٟ نيغتهًت َٓت٘ بتال       
  ٍ ،   ٜهتٔ  (21)ايبداٜا  األٚىل بني ق٣ٛ ّال   َتؾارن١ك َٔ نزب، َٚػاربت١، َٚتٛا

فكط َؾدرًا يًؾزاع ٚإّار٠ ايفنت فد صًط١ األَتط أٚ اشبًٝفت١ فُٝتا بعتد، ٚنيعاَتٌ      
َع٘ اآلخزٕٚ ٚفل َؾاسبِٗ، ٚكيو بتػًٝب فزٜل ن٢ً آختز، ٚيتٝط ايعُتٌ نًت٢     

١َٝ، األَز ايذٟ أفضح اراٍ يًُتٛايٞ يًضتٝطز٠   ك١ ٚا د٠ نمل١َ إصالنيؽٗزِٖ ث بٛ
نًتت٢ األَتتزا٤ ٚاشبًفتتا٤، ث نًُٝتت١  تتت٢ نيتتٛيِٝٗ ايضتتًط١، فادبتت٘ اآلختتزٕٚ إىل    

، نيتٛىل ايهتثط َتِٓٗ قٝتادا  ازبتٝػ      (22)اصتجالب نٓؾز آخز نزف بتت)ايؾكاي١ٝ( 
ٚقُع ايثٛرا  َٔ ايعٓاؽز األختز٣، ٚ  نيًبتت بتالد األْتديط بعتد اْتٗتا٤ اشبالفت١        

َُت  بتني ٖتذٙ ايكت٠ٛ، إَتارا   ٚدٚاًل صٝاصت١ٝ،       7397ٖت/١َٜٛ799، ص١ٓ: األ ّ. إٔ ق ِضت
اصتٛىل املػارب١ نًت٢ َٓطكت١ ازبٓتٛبك رمبتا يكزبٗتا َتٔ َتٛاطِٓٗ األؽت١ًٝ بتبالد          
املػزب، ٚ اس ايعزب ٚصط ايبالد، ن٢ً  ني أصط ايؾكايب١ ممايهِٗ ث ايغتُاٍ،  

 ايطٛا٥ف(.ّٚنزفت ٖذٙ املز ١ً مبز ١ً )ًَٛى 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
= 

اؽز بتًو املد١ْٝ األَز ايذٟ دفع٘ إىل ازبٛاس إىل بالد األْديط ٚدخٛهلا بايك٠ٛ. ٜٓظز: ابٔ ضب
 .81 - 81: ايكٛط١ٝ، املؾدر ايضابل، ـ

أدٚارًا صٝاص١ٝ نبط٠ ث بالد األْديط، فُٓذ ايبدا١ٜ نإ هلِ ايفقٌ األنو  املٛايٞيعب ٖؤال٤  -21
ث قٝاّ ايدٚيت١ األَٜٛت١ بتبالد األْتديط،      -ٜػؽكز قز-ز٠ نبد ايزمحٔ األٍٚ، ث ظباا صٝط

فًكٛا ْظط كيو املٓاؽب ايعضهز١ٜ ٚاإلدار١ٜ ٚاملاي١ٝ طٛاٍ نؾز اإلَار٠، ٚأؽبحٛا ث َزنش 
اجتُانٞ أن٢ً  ت٢ َٔ ايعزب ٚاملػارب١ عتزنا٤ ايفتتح ٚاالصتتكزار. يًُشٜتد ٜٓظتز: َتؤْط،       

 .151 - 118: ّ، ـ1223، 5:  ضني، فجز األْديط، دار ايزعاد،  
ٚمجعٗا ؽكايب١ نٓتد ازبػتزافٝني ايعتزب ث املز ًت١      +Slaveninuؽكًب =ناْت ن١ًُ  -22

ايٛصٝط١ ّٜكؾد بٗا نيًو ارُٛنا  َٔ األجٓاظ املختًف١، ناْت نيعٝػ ث األرافٞ ايٛاقعت١  
ن٢ً  دٚد ازبشر، بني األصتا١ْ ٚايبًػار، أَا ث بالد األْتديط فٗتذٙ ايهًُت١ نيغتط إىل ايعبٝتد      

ٚرٚبٝني ايتذٜٔ أؽتبحٛا ٜغتػًٕٛ املٓاؽتب ايزفٝعت١ ٚاسبتزظ اشبتاـ ياَتزا٤ ٚاشبًفتا٤          األ
األَٜٛني، ِٖٚ ث األؽٌ اصرتقٛا أّٓا٤ اسبزٚب اييت دار  بني املضتًُني ٚاملضتٝحٝني، ٚقتد    
يعب ايٝٗٛد دٚرًا ًَُٗا ث نًُٝا  خؾِٝٗ ث َد١ٜٓ فزدإ بفزْضا َٚٔ ِّ إرصتاهلِ إىل بتالد   

ث ايبٝٛ  ٚاملٗٔ ايعضهز١ٜ األخز٣. يًُشٜد، ٜٓظتز: صتزًْٞ، نًًٝٝتا،  ٗتٛر     األْديط يًعٌُ 
، يطفتٞ، نُتز َؾتطف٢، نيتارٜخ     15-1: ّ، ـ1961ايؾكايب١ ٚأّزِٖ ث األْديط، ايكاٖز٠، 

 ّ.1227، 3: ، بطٚ ، يبٓإ،  +دراص١ نيارؽب١ٝ جدٜد٠=يؾكايب١ ث األْديط 
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بتزاس ٖتذا املختا  ايضٝاصتٞ املتغتعب ٚإمجايت٘ ايٛقتٛف نًت٢         إأردْا َٔ 
األصباب اسبكٝك١ٝ ٚرا٤ ذبايف ّٛر٠ أٖتٌ ايتبالد األؽتًٝني َتٔ َعاٖتدٜٔ / نجتِ       
َٚٛيدٜٔ ٚغطِٖ اييت ناد  إٔ نيضكط دٚي١ اإلصالّ َبهزًا، ٚايتيت   ٜبتل َٓٗتا إال    

اؽتز٠ ث ايعدٜتد َتٔ املتزا ك     ايعاؽ١ُ قزطب١، فًِ نيضًِ ٖتٞ األختز٣ َتٔ ام   
ٚيعٌ أنو ٖذٙ ايثٛرا  ٚأقٛاٖا ٖٞ ّٛر٠ نُز بٔ  فؾٕٛ اييت ناْتت بٗتذٙ ايكت٠ٛ    
ٚاالنيضاع بضبب ني٧ٝٗ ايظزٚف املتُث١ً ث ايتُشم ايضٝاصٞ ٚاالعبطا  االجتُتانٞ  

ٖتت  933 - 991ايذٟ انرت٣ دٚي١ اإلَار٠ األ١َٜٛ، ٖٚٞ املز ١ً ايثايث١ َٔ نُزٖتا:  
ّ، ٚنزفت أٜقًا مبز ١ً ايفت١ٓ األٚىل متٝٝشًا هلا نتٔ َز ًت١ ايفتٓت١    279 - 199 -

ايثاْٝتت١ ايتتيت أؽتتابت دٚيتت١ اشبالفتت١ بعتتد ٚفتتا٠ اشبًٝفتت١ املضتٓؾتتز بتتاهلل صتت١ٓ:       
ّ ٚاصتٝال٤ اسباجب املٓؾٛر ن٢ً اشبالفت١ ٚنيملصتٝط ايدٚيت١ ايعاَزٜت١     211ٖت/922

 .(23)ث  ٌ اشبالف١ األ١َٜٛ

ٍٛ ايثتٛرا  نُتزًا ٚأعزصتٗا َكاَٚت١ً، فكتد      نيعد ّٛر٠ ابٔ  فؾتٕٛ َتٔ أطت   
ّ ث نٗتد األَتط   113ٖتت،  921اصتُز  عبتٛ مخضتني ناَتًا َٓتذ نيفجزٖتا: صت١ٓ       

األَٟٛ ضبُد بٔ نبد ايزمحٔ األٚصط، َضتػ١ً ث كيتو  ايت١ ايقتعف ٚايتغتتت     
اييت اجتا ت ايبالد ٚاصتُز  ٚطايت ّال١ّ أَزا٤ َٔ بعدٙ، ٚ  ٜتتِ ايكقتا٤ نًٝٗتا    

ّ، ايتذٟ  227 - 127ٖتت/ 993 - 911اشبًٝفت١ نبتد ايتزمحٔ ايٓاؽتز:     إال ث نٗد 
متهٔ بعد  زٚب طًٜٛت١ َتٔ ايكقتا٤ نًت٢ ايثتا٥زٜٔ ٚاالصتتٝال٤ نًت٢  ؾتِْٛٗ         
َٚدِْٗ اييت اصتكًٛا بٗا، فتػط  اشبارط١ ايضٝاصت١ٝ يتدار اإلصتالّ بانيضتانٗا، ٚأنتاد      

 .(24)292ّٖت/972ٖٝب١ ايدٚي١ األ١َٜٛ َٚهٓانيٗا، ْٚاٍ حبل عزف اشبالف١ ص١ٓ: 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
١َٜٛ ببالد األْتديط إىل ّتال  َزا تٌ نيارؽبٝت١،     انتاد املؤرخٕٛ ن٢ً نيكضِٝ فرت٠ اإلَار٠ األ -23

ْظزًا يتُٝشٖا نٔ بعقٗا ايبعض َٔ  ٝت ايك٠ٛ ٚاالنيضاع، ٚبٓا٤ ايدٚي١، فاملز ١ً األٚىل ٖتٞ  
قٝاّ اإلَار٠، ٚايثا١ْٝ نيشآَت َع اْتٗا٤  هِ نبد ايزمحٔ األٚصط، ٚايثايث١ اييت نزفتت بايفتٓت١   

زًا سبايت١ ايتغتزكّ ٚاالفتُحالٍ ايتيت أؽتبحت      األٚىل أٚ نؾز دٜٚال  ايطٛا٥ف، ٚكيو ْظت 
نًٝٗا دٚي١ األَٜٛني، حبٝت   ٜتجاٚس صتًطاِْٗ ث بعتض ايفترتا  ايعاؽت١ُ قزطبت١، ٚبكٝت١       
ايبالد َكض١ُ بني ايثٛار، ٚ هِ خالٍ ٖذٙ ايفترت٠ ايتارؽبٝت١ ّالّت١ أفتزاد، ٖٚتِ نًت٢ ايتتٛايٞ:        

 هلل بٔ ضبُد.ضبُد بٔ نبد ايزمحٔ األٚصط، ٚاملٓذر بٔ ضبُد، ٚنبد ا
خا  نبد ايزمحٔ ايثايت  زٚبًا نثط٠ َٓذ نيٛيٝ٘ اإلَار٠، فتتُهٔ َتٔ ايكقتا٤ نًت٢ ايثتٛار       -24

= 
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ٖذٙ ايثٛر٠ ايعار١َ ٚاييت اربتذ  َتٔ املٓتاطل ايتٛنز٠ نازببتاٍ ٚاهلقتاب       
 ؾًْٛا هلا،  ٗز  بفعٌ نٛاٌَ ناْت نا١َٓ ث ارتُتع األْتديط َٓتذ نًُٝتا      
ايفتح ٚاالصتكزار، منتت ٚنيطتٛر  نُتا أمتت َتٔ قبتٌ إىل ٖتذٙ ايثتٛر٠، ٚيهتٔ          

اآلختزٜٔ، فٗتٛ   ٜعتدّ ٚصت١ًٝ َتا      سنُٝٗا ابٔ  فؾٕٛ ؽبتًف نتٔ بتاقٞ ايثتٛار    
نيضاندٙ ن٢ً َٛاؽ١ً ٚنيك١ٜٛ ّٛرني٘ إال اصتعًُٗا يدرج١ نيٓؾً٘ َٔ اإلصالّ، ٚانتٓاقت٘  

، (25)يًُضٝح١ٝ،  ت٢ ٜقِ إيٝ٘ بك١ٝ ايغزا٥ح ايٓاق١ُ نًت٢ األَتٜٛني َتٔ أٖتٌ ايذَت١     
 ، ٚأصضتتت ملبتتدأ نًُٝتتا  االصتترتداد  يإلصتتبإفاربتتذ  ّٛرنيتت٘ ايطتتابع ايكتتَٛٞ   

(Recnguista )        ٔيًتٛطٔ ايكتَٛٞ فتد َتتٔ نتدنيِٗ غاؽتبني يتت٘، ٖتذا فقتال نتت
ذبايفاني٘ َع بعض  هاّ ٚالٜا  بالد املػزب، ناألغايب١ ٚاألدارص١، ٚايزصتتَٛٝني،  

 .(26)َٚٔ بعدِٖ ايفاطُٝني ايذٜٔ ْاد٣ بايدن٠ٛ هلِ قبٌٝ نيٓؾزٙ

 بالد األندلس قبيل اندالع الجورةأوضاع 

أ١َٝ غدا٠ ّتٛر٠ ابتٔ  فؾتٕٛ، بكٛيت٘:     ، ٚاؽفا دٚي١ ب  (27)كنز ابٔ اشبطٝب
ٚايثٛار ث دٍٚ ب  أ١َٝ َتعددٕٚ، عتكٝت بٗتِ املًتٛى، ٚنيٓػؾتت بٗتِ اشبًفتا٤،       =

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
= 

ٚاملٓا٥ٚني ٚاصرتجاع مجٝع املدٕ ٚاألقايِٝ إىل صًطإ اإلَار٠ األ١َٜٛ، ٖذا ٜٚؾتف يٓتا ابتٔ    
اشبالفت١،   ٚنيؾط  إيٝت٘ =اشبطٝب أ ٛاٍ بالد األْديط غدا٠ نيٛيٞ نبد ايزمحٔ ايٓاؽز، بكٛي٘: 

. أنُتاٍ  +.. ٚ  ٜبتل َٓٗتا إالظ  ٗتز َٓتو قزطبت١     . ٚقد ذبٝف ايٓهت أطزافٗا ٚاقتضُٗا ايثٛار
األنالّ ث َٔ بٜٛع قبٌ اال تالّ َٔ ًَٛى اإلصتالّ، ذبكٝتل، يٝفت٢ بزٚقضتاٍ، َهتبت١ ايثكافت١       

، املعٗتتد ٜٓظتتز: ابتتٔ  ٝتتإ، املكتتتبط، ذبكٝتتل، ب. عتتاملٝتا .17: ، ـ1224:، 1ايدٜٓٝتت١،  
إميتتإ ضبُتتٛد  .61-35، ـ3ايعزبتتٞ يًثكافتت١، َدرٜتتد، نًٝتت١ اآلداب، ايزبتتا ، ج/ اإلصتتباْٞ

 .3-1، ـ1223ضبُد،  زنا  املعارف١ ث األْديط خالٍ نؾز اإلَار٠، بطٚ  يبٓإ، 
خاطب ابٔ  فؾٕٛ صهإ َدٜٓت٘ رٜ٘ َٚا جاٚرٖتا نٓتد خزٚجت٘ نًت٢ األَتٜٛني ٚاملٓتادا٠        -25

بايثٛر٠ فدِٖ خاطب  ٚط   نيضٛدٙ ايزٚا ايك١َٝٛ ايباقٝت١ يتد٣ ايهتثط َتٔ عتزا٥ح ارتُتع       
طاملتا نٓتف نًتٝهِ ايضتًطإ ٚاْتتشع أَتٛايهِ ٚمحوًهتِ فتٛم         =، فٗٛ ٜكتٍٛ هلتِ:   األْديضٞ

ِ     طاقتهِ، ٚأكيتهِ ايعزب ٚا  صتبعدنيهِ، ٚأْا أرٜد إٔ أقتّٛ بثتملرنِ ٚإختزاجهِ َتٔ نبتٛدٜته
نتٛالٕ، يٝفت٢   . ظ. . ابٔ نذارٟ، ايبٝإ املػزب ث أخبار األْديط ٚاملػتزب، ذبكٝتل، ا  +...

 .114، ـ1998، 3: ، دار ايثكاف١ يبٓإ، بطٚ ،  1: بزٚفٓضاٍ، ج
 .51: ابٔ اشبطٝب، أنُاٍ األنالّ، ـ -26
 .56 - 53: ْفض٘، ـاملؾدر ايضابل  -27
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ٚا إىل َضاملتِٗ نيار٠، ٚضبتاربتِٗ نيتار٠ أختز٣    نُتا ٜفضتز ابتٔ اشبطٝتب      +ٚافطز
أٜقًا، نثز٠ ٖؤال٤ ايثٛار ث نٌ َدٕ األْديط اييت اصتكًٛا بٗتا ناملػاربت١ ٚايعتزب،    

دٜٔ، أْٗا ناْت بضبب َكَٛا  ندٜد٠ نًُت ن٢ً إطاي١ نُز ٖتذٙ ايثتٛرا ،   ٚاملٛي
نُٓع١ ايبالد ٚ ؾا١ْ املعاقٌ، ٚبملظ ٚق٠ٛ ٚذبايفِٗ َع ايٓؾار٣ك ٚساد َتٔ نيفتاقِ   
األَٛر ايتدَز االقتؾادٟ،  ٝت عٗد  بالد األْديط خالٍ ايكتزٕ ايثايتت، ٚخاؽت١    

 - 199ٖتتت/ 919 -ٖتتت 991ث نٗتتد األَتتط ضبُتتد بتتٔ نبتتد ايتتزمحٔ األٚصتتط: ]
ّ[ صٓٛا  َتتاي١ٝ َٔ ايكحط ٚارانت١، ٖٚتٛ نيزنيتب نًٝت٘ ٖتالى ايهتثط َتٔ        112

ّ، أٟ: قبٝتٌ ّتٛر٠ ابتٔ    119ٖتت/ 923ايٓاظ ٖٚجزاِْٗ ملٓتاطكِٗ، ٚكيتو ث صت١ٓ:    
 .(28) فؾٕٛ بضبع صٓٛا 

نٌُ نُز بٔ  فؾتٕٛ نًت٢ اصتتػالٍ أٚفتاع املٛيتدٜٔ االقتؾتاد١ٜ ايتيت        
ايطبٝع١ٝ، فِٗ ٜغهًٕٛ ايضٛاد األنظِ َٔ ايفال ني ٚايتشراع  نيدَز  ْتٝج١ يًهٛار  

، باإلفتاف١ إىل َتا يكتٛٙ َتٔ نيعضتف َتٔ ايضتًط١ األَٜٛتت١        (29)املتزنيبطني بتاألر   
خبؾٛـ فزٚر٠ نيٛفط ًّت أَٛاهلِ هلا، ن٢ً ايزغِ مما أؽابِٗ َٔ قحط ٚغتال٤  

فتٛا  ، ٚنٌُ بعض ايعُاٍ إىل أخذ ايٓؾف َٔ اْتاجِٗ  تت٢ نز (30)ث املٓتٛجا 
ٓٝ ، ٖذا إىل جاْتب ْظتز٠   (31)باملٓاؽفني ايعتزب ٚبتاألخؿ املتعؾتبٕٛ     فأٚ نيؾت

 .  (32)َِٓٗ إىل املٛيدٜٔ بٍٓٛع َٔ االسدرا٤ ٚاال تكار

ٖذا ايتؾٓٝف   ٜهٔ ؽادرًا فكط َٔ نٛاّ ايٓاظ ٚخاؽتِٗ، ٚإمنا طاٍ ٖتذا  
ٔ ث األَز  ت٢ األَزا٤ األَٜٛني، فٗذا األَط ضبُتد ايتذٟ نيفجتز  ّتٛر٠ املٛيتدٜ     

أٚاخز نٗدٙ ٜكتؾز ٚ ا٥ف دٚيت٘ ن٢ً أنيبان٘ َٔ املتٛايني يت٘ نتادرًا ف٦ت١ املٛيتدٜٔ      
ناْٛا بعد اْتدَاجِٗ ث  =، فِٗ (33)َٔ ايدُٖا٤ ٚنّٛا ايٓاظ ايذٜٔ ال ٜؤمتٔ جاْبِٗ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .545: ، ـ1: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ج -28
ابٔ  شّ، مجٗز٠ أْضاب ايعزب، ْغزٖا، زب١ٓ َٔ ايعًُا٤، دار ايهتب ايع١ًُٝ، بطٚ ، يبٓإ،  -29

 .499: ، ـ1221
 .89: ابٔ  بإ، املكتبط، ذبكٝل، إمسانٌٝ ايعزبٞ، بطٚ ، يبٓإ، ـ -30
 .86: ل، ـابٔ ايكٛط١ٝ، املؾدر ايضاب -31
 .68: ، ـ1ابٔ االبار، اسبًك١ ايضطا٤، ذبكٝل،  ضني َؤْط، ايكاٖز٠، ج -32
 .143 - 144: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ذبكٝل، َهٞ، ـ -33
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 .(34)+ارتُع األْديضٞ أعد نيعؾبًا َٔ ايٓؾار٣ فد املضًُني اشبًؿ أْفضِٗ

أّز  نًُٝا  ايتعؾب فد املٛيدٜٔ ث نالقانيِٗ بايدٚيت١ األَٜٛت١، فكتاَٛا    
حبزنا  َعارف١ َضًح١ فتدٖا، َٚثًتت َدٜٓت١ طًٝطًت١ نعاؽت١ُ يًكتٛ  َتالكًا        

صتتكزاط١ٝ( ايعزبٝت١ ايتيت  تاس  نًت٢      ايضاخطني ن٢ً صٝاص١ األَتزا٤ )ٚاإل يًثٛار ٚ
يتدِٜٗ ايغتعٛر ايكتَٛٞ     ظفتملٜك َدخزانيِٗ، ٚبدأ ٜتضع ْطام ايفٛارم ايطبكٝت١ بٝتِٓٗ،   

نجٓط أصباْٞ ا تقٓت٘ َد١ٜٓ طًٝط١ً اييت نإ ٜكطٓٗا ايكضِ األنتو َتٔ ايٓؾتار٣    
املتحُضتتني يًتتدٜٔ املضتتٝحٞك يتتذيو   ٜتتتملخزٚا نتتٔ إَتتداد املٛيتتدٜٔ   اإلصتتبإ

ٚايتحايف َعِٗ فتد ايضتًطإ األَتٟٛ، ٚهلتذا ظبتد نُتز بتٔ  فؾتٕٛ ؽباطتب          
طاملا نٓف نًتٝهِ ايضتًطإ، ٚاْتتشع    =ٔ قا٥اًل: ايطزفني َِٓٗ، املٛيدٜٔ ٚاملعاٖدٜ

أَٛايهِ، ٚمحوًهِ فٛم طاقتهِ، ٚأكيهِ ايعتزب ٚاصتتبعدنيهِ، ٚأْتا أرٜتد إٔ أقتّٛ      
 .(35)+بثملرنِ، ٚإخزاجهِ َٔ نبٛدٜتهِ

ٖهذا ٜتبني يٓا إٔ ارتُتع األْديضتٞ نتإ ؼبتٟٛ ايعدٜتد َتٔ ايتٓاققتا         
خالٍ َز ًيت ايٛال٠ ٚاإلَار٠ َعًا. ٚقتد   االجتُان١ٝ َٓذ أٚي١ٝ ايفتح، ٚاسداد  نيفاقًُا

أصِٗ بال عو ٚال٠  األَٛر ث املز ًتني نًت٢ اصتتفحاهلا يدرجت١ ايتعؾتب إصت٠ٛ      
بايعزب ٚاملػارب١، فٗدد  ازبب١ٗ ايداخ١ًٝ يًبالد، ٚأؽبحت صًط١ األَط ال نيتعتد٣  

أَتز   ٚاْتٗتا٤ أ ٝاًْا أربا  ايعاؽت١ُ قزطبت١ ايتيت  ًتت ضباؽتز٠ ٚآيٝت١ً يًضتكٛ         
 إلصالّ َبهزًا ث نيًو األؽكاع ايبعٝد٠.ا

 عمر بن حفصون، نشأته وبداية ثورته

نيٓحدر أصز٠ نُز بٔ  فؾٕٛ َٔ األؽٌ ايكٛطٞ، أصتًِ جتد ٚايتدٙ جعفتز     
ث بدا١ٜ فتح بالد األْديط ٚؽار َٔ فتُٔ ف٦ت١ املضتامل١ ازبتددك اَتٗٓتت أصتزني٘       

، ِّ اْتكًتٛا إىل جٓتٛب   (36) ٝا٠ ايشران١ بايكزب َٔ َد١ٜٓ )َايك١( ث جٓٛب ايبالد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
34- Simonet, Fransisco, Histore de los mozarabes de Espana, Vol, 1. 

Madrid, P363 
 .114: :، ـ1ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ج -35
 .76: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ذبكٝل: إمسانٌٝ ايعزبٞ، ـ -36
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عزم َد١ٜٓ )رْد٠( ٚاصتكزٚا ث املٓاطل ايٛنز٠،  ٝت ازببتاٍ ايغتاٖك١، ٚأعتٗزٖا    
جبتٌ ببغتترت ايتتتابع يهتٛر٠ َدٜٓتت١ )رٜتت١( َعكتٌ ٖتتذا ايثتتا٥ز َٚتالكٙ األختتط طتتٛاٍ     

، ٚكيو ْظزًا ملا هلتذا ازببتٌ َتٔ ذبؾتٝٓا  نضتهز١ٜ صتاندني٘ ث بٓتا٤        (37)ّٛرني٘
يالْكقا  ن٢ً صتًط١ اإلَتار٠ األَٜٛت١، يتذيو انيضتُت      اشبٓادم ٚنيهٜٛٔ ازبٝٛؼ 

 زٚب٘ بايهز ٚايفز ث َٝدٕا ايكتاٍ  ٝٓتًا، ٚايتضتًِٝ ٚاملعاٖتد٠ يفترتا  قًًٝت١، ّتِ       
 اشبدٜع١ َٚٛاؽ١ً اسبزب  ًٝٓا آخز.

بدأ  ّتٛر٠ ابتٔ  فؾتٕٛ َثتٌ غطٖتا َتٔ ّتٛرا  املٛيتدٜٔ ٚ ًفتا٥ِٗ          
ط فكتط فتد أَتزا٤ بت  أَٝت١      ايٓؾار٣ املعاٖدٜٔ، ْٚؾب ْفض٘ سنُٝتًا هلتِ، يتٝ   

فحضب، ٚإمنا فد ايعزب ٚاملضًُني نًَُٛا فُٝا بعد، نثٛر٠ اجتُان١ٝ ٚصٝاصت١ٝ  
فتتد ايتعؾتتب ايعٓؾتتزٟ، َضتتتػ١ً األسَتتا  االقتؾتتاد١ٜ ايتتيت َتتز  بٗتتا ايتتبالد  

، ٖذا َتٔ جاْتب، أٜقتًا ساد َتٔ ٖتذا      (38)ٚنجش  اإلَار٠ ن٢ً نيالفٝٗا غدا٠ ايثٛر٠
نملصباب ر٥ٝض١ٝ فجز  ٖذٙ ايفت١ٓ األٚىل ايذٟ ْدرظ  ايتذَز يًُٛيدٜٔ ٚ ًفا٥ِٗ

أنظِ ّٛرانيٗا ٚأ ًٗا، أقداّّ األَزا٤ األَٜٛني ن٢ً ايضُاا يًعتزب ٚاملػاربت١ ث   
نيملصتتٝط نؾتتبٝا  هلتتِ ث املتتدٕ ايتتيت ٜكطٓتتٕٛ فٝٗتتا فتتد ازبٓضتتٝا  األختتز٣ 
ٚخاؽتت١ً ث َدٜٓتت١ )طًٝطًتت١( ايتتيت نتتإ ٜكطتتٔ فٝٗتتا أنتتو فتت٦يت املٛيتتدٜٔ       

، ٚٚؽًت أنداد أَزا٤ ٖؤال٤ ايعؾتبٝا  ث بعتض املتدٕ إىل اّت      (39)٣ٚايٓؾار
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ؾٔ ببغرت َٔ أَٓع  ؾٕٛ األْديط، بٝٓت٘ ٚبتني َدٜٓت١ قزطبت١ مثتإْٛ َتٝاًل، ٚذبتا  بت٘          -37
ايهثط َٔ األْٗار ٚايكز٣ اآل١ًٖ بايضهإ، نُا ؼبتٟٛ ن٢ً ندد  َٔ ايهٓا٥ط ٚاألدٜتز٠، ٜٓظتز:   

قطار، ذبكٝتل: إ ضتإ نبتاظ، َؤصضت١ ْاؽتز يًثكافت١،       اسبُطٟ، ايزٚ  املعطار ث خو األ
 .79ّ، ـ1982، 1 

نإ ايعاٌَ االقتؾادٟ ٚال ٜشاٍ ٚرا٤ ايهثط َٔ ايثٛرا ، فايضٓٛا  اييت ناْت قبٌ قٝاّ ٖتذٙ   -38
ٚازبتتٛع ٚاْتغتتار  زنتتا   ايفاقتت١ايثتتٛر٠ ٦ًَٝتت١ بتتامٔ االقتؾتتاد١ٜ ايتتيت أد  بتتدٚرٖا إىل  

١ اْٗٝار ٖٝب١ ٚ شّ اإلَتار٠ األَٜٛت١، ٜٓظتز: أَثًت١ َتعتدد٠ نًت٢       ايؾعًه١ ٚنيالعٞ األَٔ ٚبداٜ
أمحد، املعٝتار ٚازبتاَع املػتزب نتٔ      ظأبٛ ايعباكيو ث نتب ايٓٛاسٍ ٚغطٖا، ايْٛغزٜ ، 

فتا٣ٚ نًُا٤ أفزٜكٝا ٚاألْديط، إعزاف: ضبُد ؽبحٞ، دار ايػزب اإلصتالَٞ، بتطٚ ، يبٓتإ،    
. اشبغ ، ضبُد بٔ  ار ، ققا٠ األْديط ٚنًُا٤ أفزٜكٝا، ْغز: 157 - 115: ّ، ـ1981

 .125: ، ـ1931ايضٝد نش  ايعطار، 
، 1ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ذبكٝتل: إمسانٝتٌ ايعزبتٞ، َٓغتٛرا  دار اآلفتام ازبدٜتد٠،         -39

= 
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نغز ر٥ٝضًا، نٓٛع َٔ صٝاص١ نيػًٝب طزف نًت٢ آختز، انيبعٗتا ايضاصت١ األَٜٛتٕٛ      
نٓدَا ٜضتغعزٕٚ نيهٜٛٔ ْٛا٠ فدِٖ، فعًُٛا ن٢ً سٜاد٠ نيفتاقِ األَتٛر اسبتزٚب    

فض٘ أٜقًا إبتإ  بني ايعزب ٚاملٛيدٜٔ ث ايهثط َٔ َدٕ األْديط، ٚ ؾٌ األَز ْ
اصتكزارِٖ األٍٚ ث عب٘ ازبشٜز٠ األٜو١ٜ، ٚيهٔ ٖذٙ املز٠ بتني ايعتزب أْفضتِٗ،    
َقز ٚربٝع١ ٚبتني ٖتؤال٤ ٚاملػاربت١، فٗتٞ مبثابت١ ايفتٓت١ املؤصضت١ يبكٝت١ ايفتنت          
األخز٣ اييت سبكت، ٚناْتت ْواصتًا يبكٝت١ األجٓتاظ األختز٣ فُٝتا بعتدك يتذيو         

ابتتدا٤ أٖتٌ ازبشٜتز٠ ٚاْبعاّٗتا باملعؾت١ٝ بتني       ٚنتإ  = ددٖا ابٔ  ٝتإ بكٛيت٘:   
ايُٝاْٝتت١ ٚاملقتتز١ٜ، فتتملطًل بعقتتِٗ نًتت٢ بعتتض ايػتتارا  ٚاصتتتحًٛا اسبزَتتا  

. ٚميهٔ نيكضِٝ ّتٛر٠  (40)+ٚربًكٛا بملخالم ازبا١ًٖٝ ٚاربذٚا اسبؾٕٛ ٚاملعاقٌ
ابتتٔ  فؾتتٕٛ إىل َزا تتٌ، حبضتتب َٛاجٗتت١ نتتٌ أَتتط هلتتا ٚنيطٛرٖتتا ٚانيضتتانٗا 

 ٗا، ٖٚذا بٝإ هلذٙ املزا ٌ.ٚايٓتا٥ج اييت خًكت

 م[228 هـ878م/258 هـ832عهد األمير محمد بن عبد الرحمن األوسط: ]أواًل: 
تت١ ال ربًتتٛ َتتٔ ايطزافتت١ نيتعًتتل بغخؾتت١ٝ نُتتز بتتٔ   ٜتتذنز املؤرختتٕٛ رٜٚا

، َٚفادٖا أْ٘ نإ رجاًل  تاد ايطبتع َؤدٜتًا ييختزٜٔ، فتتِ نكابت٘ َتٔ        (41) فؾٕٛ
ٌٍ اقرتفت٘ ففتز ٖاربتًا إىل بتالد املػتزب،  ٝتت بتال           طزف ناٌَ َد١ٜٓ )ر١ٜ( يفعت

ّ، َٚهت ٖٓايتو أنثتز َتٔ    113ٖت 921ايزصتَٛٝني باملػزب األٚصط، ٚكيو ص١ٓ: 
ٔ  ؾتٔ ببغترت   عٗز ايتك٢ خالهلتا َتع أ تد ايٓتاقُني نًت٢ بت  أَٝت١، فضتملي٘ نت         

، ْٚؾح٘ بايعٛد٠ إيٝ٘ ٚايتحؾٔ فٝ٘ ٚٚندٙ بٓجتاا ايثتٛر٠ نًت٢ األَتٜٛني     (42)املٓٝع
، فالقت ٖذٙ ايدن٠ٛ اصتجاب١ َٓ٘، ٚبايفعٌ ناد َضتزنًا ٚمجتع األْؾتار َتٔ     (43)َٓ٘

 ٛي٘، ٚن٢ً األرجح إٔ ٖذٙ ايكؾ١  ت٢ ٚإٕ  ؾتًت ال نيقتفٞ عت٦ًٝا صت٣ٛ أْٗتا      
ٛا بٗا فُٝا بعد، ٖٚتذا  نيقُٔ ظباا ّٛر٠ املٛيدٜٔ ٚنيبارن ٗا يد٣ انيبانٗا ايذٜٔ ايتحك

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
= 

 .75: ّ، ـ1993
 .74املؾدر ايضابل، ـ -40
 .113: ابٔ ايكٛط١ٝ، املؾدر ايضابل، ـ -41
 .124: ، ـ1نذارٟ، املؾدر ايضابل، جابٔ  -42
 .116 - 113: ابٔ ايكٛط١ٝ، املؾدر ايضابل، ـ -43
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 ْٛع  َٔ ايتملصٝط ايعكا٥دٟ يٓجاا أ١ٜ ّٛر٠ ٚاصتُزارٖا يد٣ َؤٜدٜٗا.

عزع ابٔ  فؾٕٛ بايثٛر٠ ن٢ً األَٜٛني بعد َا اجتُع  ٛي٘ صبُٛن١ قًًٝت١  
َٔ ايضاخطني ن٢ً ب  أ١َٝ ث َد١ٜٓ )ر١ٜ( ٚمتهٔ َٔ ٖشميت١ ناًَتٗا نتاَز بتٔ     

أخذ ث نيٛصٝع رقع١ صٝطزني٘ فاْقُت إيٝ٘ ايهثط َتٔ ايكتز٣ ٚاملعاقتٌ،     ناَز، ِّ
فبدأ ث اصتبداد األَٔ ٚرد املظا  ألًٖتٗا، ٚنكتاب قطتاع ايطتزم ٚارتزَني، ث      

، فغتعز ايٓتاظ   (44)+إَار٠ قزطب١ نتاجش٠ ال ذبتزى صتانٓاً   =ايٛقت ايذٟ ٚقفت فٝ٘ 
اْتت٘ ٚراصتًت٘ ايهتثط َتٔ ف٦تا       بٍٓٛع َٔ األَإ ايذٟ نإ َفكٛدًا، فاْتغز ؽٝت٘ َٚه

.، ٚيكتد ناْتت املتزأ٠ ث    .. ايػتط٠  افظتًا يًحزَت١   =املٛيدٜٔ ٚايعجِك ألْ٘ أ ٗتز  
.، ٚنتإ ٜملختذ اسبتل    .. أٜاَ٘ دب٤ٞ باملاٍ ٚاملتاع َٔ بًد َتفزد٠ ال ٜعرتفٗا أ د

، ٖٚٛ َا دفع األَتط ضبُتد إىل َٗادْتت٘    (45)+َٔ ابٓ٘ ٜٚو ايزجاٍ ٜٚهزّ ايغجعإ
٥٘ َٓؾبًا ًَُٗا ث ازبٝػ بكزطب١، فٛافل ٖتذا األختط، رمبتا يًٛقتٛف جبتال٤      ٚإنطا

ن٢ً صبزٜا  األَٛر ث ناؽ١ُ اإلَار٠، ِّ ٖزب ٚناد إىل  ؾْٛ٘ ْٚاد٣ بتايثٛر٠  
اسبؾتار نًٝت٘ نٓتدَا جتا٤ٙ     َز٠ً أخز٣ فحاؽزٙ املٓذر ابٔ األَط ضبُد أٜاًَا ِّ فو 

ٚايتدٙ صت١ٓ:    قزطبت١، ٖٚتٛ األَتز ايتذٟ اصتتػً٘ ابتٔ        ّ، ٚنتاد إىل 112ٖتت/ 919خو ٚفا٠ 
 .(46) فؾٕٛ ث إناد٠ نيزنيٝب ؽفٛف٘ ٚصٝاصاني٘

 طليطلة وتحالف الفقهاء مع الثواردور مدينة 
رَشًا يًثٛر٠ ن٢ً األَتٜٛني، بتٌ َٓتذ ايٛجتٛد اإلصتالَٞ       َثًت َد١ٜٓ طًٝط١ً

ببالد األْتديط، نْٛٗتا ناؽت١ُ يًكتٛ  ايكدميت١ ايضٝاصت١ٝ، ٚايدٜٓٝت١ نًت٢ املتذٖب          
ايهاّٛيٝهٞ، األَز ايذٟ جعًٗا َالكًا يًٓاقُني َٔ املٛيدٜٔ ٚاملضتتعزبني ايٓؾتار٣   

َتٔ جٗت١ً أختز٣.    َٔ ج١ٗ، ٚايثا٥زٜٔ ٚايفارٜٔ َٔ املضًُني فد أَتزا٤ بت  أَٝت١    
ففٞ نٗد األَط اسبهِ بٔ ٖغاّ اْفؾًت َد١ٜٓ طًٝط١ً نٔ ايعاؽ١ُ قزطبت١، فملنتد   
هلِ اسبهِ خط١ نضهز١ٜ متهٔ َتٔ خالهلتا إ تالٍ صبتشر٠ نظُٝت١ حبتل أًٖتٗا        

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ابٔ خاقإ، َطُح األْفط ث ًَُح أٌٖ األْديط، دراص١ ٚذبكٝل: ضبُد عٛابه١، دار نُتار،   -44

 .59ـ
 .171: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ـ -45
 .15: ابٔ اشبطٝب، أنُال األنالّ، ـ -46
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، َٚتٔ ّتِ   ٜتٓط املٛيتدٕٚ     (47)121ّٖتت/ 717ّنزفت بٛقع١ اسبفز٠، ٚكيو ص١ٓ: 
حبكِٗ، فعٌُ صاص١ املدٜٓت١ ٚنواؤٖتا    ٚايٓؾار٣ نًَُٛا نيًو املآصٞ اييت اقرتفت

ن٢ً نيعب١٦ ّٛر٠ ابٔ  فؾٕٛ َٚضاْدنيٗا يٝط ث َدٜٓت١ قزطبت١ فحضتب، ٚإمنتا ث     
 ايهثط َٔ أقايِٝ ايبالد حبهِ َهاْتٗا ايضٝاص١ٝ ٚايد١ٜٝٓ.

 +طًٝطًت١ =أٜقًا أصِٗ ايفكٗا٤ املضًُٕٛ ايفارٕٚ ٚايكاطٕٓٛ بٗتذٙ املدٜٓت١   
ٛر٠ نًت٢ ايفضتاد، ٚايظًُت١ َتٔ ايتٛال٠ ٚاألَتزا٤       ث َبارن١ ٖتذٙ ايثتٛر٠ نْٛٗتا ّت    

األَٜٛني. فايفكٗا٤ املايهٕٝٛ بعد إ تالٍ ٖتذا املتذٖب بتبالد األْتديط بتداًل َتٔ        
َذٖب األٚسانٞ، َذٖب أٌٖ ايغاّ، ٚنيبٓٝت٘ َتٔ قبًتِٗ أؽتبحٛا ميثًتٕٛ ايؾتف٠ٛ       
ايضٝاص١ٝ األٚىل، فِٗ بدٚرِٖ َٔ أقٓع األَط ٖغاّ بتٔ نبتد ايتزمحٔ ايتداخٌ بت٘      
فحاسٚا ن٢ً َها١ْ َزَٛق١، َهٓتِٗ َٔ االصتحٛاك ن٢ً َها١ْ صٝاص١ٝ ٚاقتؾتاد١ٜ  

 .(48)ٖا١َ

ٖذا ايدٚر ايذٟ يعب٘ فكٗا٤ املذٖب ازبدٜد ث إقٓاع أَطِٖ ٖغاّ بت٘  تت٢   
،   ميز نًٝت٘  (49)+ٚدد  إٔ اهلل سٜٔ َٛمسٓا ب٘=إٕ األخط نٓد ٚؽفِٗ ي٘ ب٘ قاٍ: 

ٚقت  ت٢ نيفاجمل ٖؤال٤ ايفكٗا٤ بضٝاص١ خًف٘ ث اسبهِ فتدِٖ، فٗتذٙ ايضتٝطز٠      
نيتٛافل َع عخؾٝت٘ ايك١ٜٛ ايزافق١ يٛؽاٜا رجاٍ ايتدٜٔ، فضتعٛا ٖتؤال٤ إىل عتحٔ     
ٚا ن٢ً ايطبكا  ايفكط٠ َِٓٗ، فٛجد  دنٛنيِٗ ؽتد٣ً ٚاصتعًا ث    ايٓاظ فدٙ ٚرنش

دَٚتت١ ث َدٜٓتت١ قزطبتت١، ٚأنثزٖتتا نتتإ َتتٔ   َٓتتاطل ايٓٛاؽتتٞ أٚ األربتتاـ املع 
املٛيدٜٔ، ٚ  نيًبتت إٔ ذبٛيتت إىل  زنت١ صٝاصت١ٝ بشناَت١ ايفكٗتا٤، فتتِ ايظفتز         

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
أنداد ايكت٢ً ث املعزن١، فبعض املؤرخني ػبعًِٗ مخض١ آالف، ٖٚتذا َبتايؼ فٝت٘    نيفاٚنيت  -47

نثطًا، ٚايزاجح أِْٗ ال ٜتجاٚسٕٚ ايضبعُا١٥ عخؿ فملقٌ، ٜٓظز: ابٔ نذارٟ، املؾتدر ايضتابل،   
 .124: ، ـ1: ج

د  َٔ نإ ايفكٗا٤ ٚال ٜشايٕٛ َؾدرًا يًهثط َٔ ايثٛرا  ٚايٓعزا  ايكب١ًٝ، ٚال ٜهاد ؽبًٛ نٗ -48
ايعٗٛد ٚإال هلِ فٝ٘ ؽٛي١، ٚيهِٓٗ يٝضٛا ث املكد١َ، ٚإمنتا ٜهْٛتٕٛ امتزنني ٚاملتٛجٗني     
يعٛاّ ايٓاظ ٚدُٖا٥ِٗك فايبعض َٔ ف١٦ ايفكٗا٤ دا٥ًُا ث ٚفام دا٥ِ َع ايضًط١ اسبانُت١، فٗتِ   

 ث ٚفام دا٥ِ َع اسبهاّ َا داَت أٜادٟ اآلخزٜٔ صخ١ٝ بغملِْٗ.
 .111: ر ايضابل، ـصبٍٗٛ املؤيف، املؾد -49
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 .(50)139ّٖت/712بايهثط َِٓٗ أَاّ دار اشبالف١، ٚكيو ص١ٓ: 

ٖذٙ اسباد١ّ ناْت صببًا َباعزًا أٜقًا ث ّٛر٠ أٖتٌ ايتزبض بعتد كيتو صت١ٓ:      
ثٛرا  املٛيدٜٔ بشنا١َ ابٔ  فؾٕٛ، ٖتذا إكا َتا   ّ، ْٚؾزنيِٗ نذيو ي171ٖت/939

أففٓا إٔ َد١ٜٓ طًٝط١ً قد اصتكبًت أخ٠ٛ األَط ٖغاّ، صًُٝإ ٚنبد اهلل املعتزٚف  
بايبًٓضٞ ايًذٜٔ ّارا نًٝ٘ إبإ نيٛيٝت٘ اسبهتِ بتداًل َُٓٗتا، ٚٚجتدا ث ٖتذٙ املدٜٓت١        

 .(51)ايدنِ ٚاملؤاسر٠ َٔ ايف٦ا  ايضاخط١ ن٢ً األَٜٛني

القت ّٛر٠ ابٔ  فؾٕٛ دنًُا َؤسرًا َٔ طبتًف ازبٗا  اييت هلتا   ٖهذا إكٕ
َؾًح١ َباعز٠ ث إصكا   ه١َٛ قزطبت١، فبتدأ  اسبؾتٕٛ ٚاملعاقتٌ نيضتكط ث      
 ٛسني٘ ث َدٜٓيت ايبط٠ ٚجٝإ، فملندر ي٘ األَط املٓذر مح١ً نضهز١ٜ نإ ٖٛ نًت٢  

قزطبت١ ٚاعترت     رأصٗا، متهٓت َٔ ضباؽزني٘، فتظاٖز بكبٍٛ ايطان١ ٚارت٤ٞ إىل 
 ؾٛي٘ َا١٥ بػٌ ٚندد َٔ األَٛاٍك يٝضٌٗ محٌ َتان٘ نًٝٗتا، ٚيهٓٗتا خدنت١ أراد    

، (52)َتز٠ً أختز٣   +ببغترت =بٗا نيك١ٜٛ جٝغ٘، ٚبايفعٌ ناد َضتزنًا ٚذبؾتٔ بكًعتت٘    
فتبع٘ األَط املٓذر ٚ اؽزٙ سٖا٤ أربعني َٜٛتًا  تت٢ عتارف نًت٢ ايتضتًِٝ، إال إٔ      

ّ، ٚناْت فزؽت١ ّاْٝت١   112ٖت/919األَط نيٛث أّٓا٤ اماؽز٠ سبؾٔ ببغرت ص١ٓ: 
 .(53)يٓجا٠ ابٔ  فؾٕٛ َٔ اهلشمي١ امكك١

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
،  ٌ ايؾزاع قا٥ًُا بني فكٗا٤ املتذٖب املتايهٞ   75: ، ـ1: ابٔ نٓارٟ، املؾدر ايضابل، ج -50

 اْكضتاّ ٚرجاٍ ايضًط١ ايٓافذ٠ ث دٚي١ األَٜٛني  ت٢ صكٛ  اشبالف١ ًِْٚٝٗ اسب هِ َٔ ختالٍ  
بالد األْديط إىل دٜٚال  ّنزفت مبز ١ً )ًَٛى ايطٛا٥ف(، ٚنإ هلذٙ ايف٦ت١ ايٓؾتٝب األنتو،    

ٜهٕٛ دا٥ًُا يد٣ َٔ ٜهْٕٛٛ ن٢ً قتدر فتعٝف َتٔ ايثكافت١ ٚايتٛنٞ،       -ايفكٗا٤-فتملّط ٖؤال٤ 
ِٖٚ رناع ايٓاظ ٚناَتِٗ، فٝضتعًُِْٛٗ نملدا٠ طٝع١ ث ٚقٛد ايثٛرا  ٚايٛؽتٍٛ إىل َتآربِٗ   

ٖٚذا دأبِٗ ث نٌ األسَإ. أقؾد ايبعض َِٓٗ، فايػايب١ٝ َٔ ايفكٗا٤ األجال٤  كٝك١  ايغخؾ١ٝ،
ناْٛا ٚال سايٛا َٓابز يًتٛن١ٝ ٚاالٖتدا٤ ٚنيفضط َا أْشٍ اهلل ث نتاب٘ ايعشٜش، صتُٝا َضتاُٖانيِٗ   
ازب١ًًٝ ث َٛاصا٠ صبتُعانيِٗ ٚ ٌ اإلعهاال ، فِٗ أقزب ييخز٠ َٔ ًَذا  ٚس١ٜٓ ٚ طتاّ  

 .ا ايفا١ْٝايدْٝ
 .61: ، ـ1: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ج -51
 .51، 51: ابٔ اشبطٝب، أنُاٍ األنالّ، ـ -52
 .118: ، ـ1: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ج -53
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 سيطرة ابن حفصون على الحصون والمدن ومحاصرة عاصمة الخالفة
 )قرطبة(

انيضاع ْطام ّٛر٠ ابٔ  فؾتٕٛ َتع نيتٛيٞ األَتط نبتد اهلل بتٔ ضبُتد         نيشأَ
ّ، َضتتػاًل ث كيتو  ايت١ ايترتدٟ     112ٖتت/ 919اإلَار٠ بعد ٚفا٠ أخٝ٘ املٓذر صت١ٓ:  

ذبٝتف ايٓهتت أطزافٗتا ٚاقتضتُٗا     =ٚايقعف اييت ٚؽًت إيٝٗا بالد األْديط، فكتد  
، الصتُٝا  (54)+َٓو قزطبت١  ايثٛار، ٚنًب نًٝٗا األعزار، ٚ  ٜبل َٓٗا إال االصِ فٛم

نيفزم ازبٝٛؼ ايزابط١ ث ضباؽز٠ ابٔ  فؾٕٛ نٓتدَا نيٓتا٢ٖ إىل َضتاَعٗا ٚفتا٠     
األَط املٓذر، ٖٚٛ َا دفع باألَط نبد اهلل إىل نكد َعاٖد٠ َع ابٔ  فؾتٕٛ َكابتٌ   

، فتمل ٗز  +ببغترت =باإلفتاف١ إىل قًعتت٘ اسبؾت١ٓٝ     +رٜت١ =نيٛيٞ األخط  هِ َد١ٜٓ 
ٚأختذ ٜعتد ايعتد٠     +اصتتج١ =ًتب نعادنيت٘ ٚاصتتٛىل نًت٢ َدٜٓت١       ضٔ اي١ٝٓ ِّ اْك

 .(55)يًش ف ن٢ً ناؽ١ُ اإلَار٠ قزطب١ ٚإصكاطٗا ٖٞ األخز٣

نٌُ نُز بٔ  فؾٕٛ نًت٢ ايتحؾتٔ ث َٛقتع قزٜتب َتٔ َدٜٓت١ قزطبت١        
ك يهٞ ٜضٌٗ االْكقا  ن٢ً دار اإلَتار٠، ٚبايفعتٌ   poley +بالٟ=ّٜعزف حبؾٔ 

متهٔ َٔ خالي٘ َٔ عٔ ايعدٜد َتٔ ايػتارا  اشباطفت١ نًت٢ َتدٕ ٚقتز٣ اإلقًتِٝ،        
اي١ًًٝ بعتد ايًًٝت١، فٝطتزم    = ت٢ ٖاجزٖا ايهثط َٔ قاطٓٝٗا، ٚ  ٜتٛقف نٔ كيو، 

يفعًت٘   َٔ قز٣ ايكٓبا١ْٝ ٜٚدْٛ َٔ باب قزطب١ ٜزٚع أًٖٗا، ٜٚقِٝ صًطاْٗا، فاْشنج
ٖتتذا األَتتط نبتتد اهلل ٚأْتتف َٓتت٘، ٚاصتتتعشّ نًتت٢ غتتشٚ اشببٝتتت بٓفضتت٘، ٚقؾتتدٙ    

 .(56)+بكٛني٘

أؽبح ابٔ  فؾٕٛ ٜضٝطز ن٢ً أغًب اسبؾٕٛ ٚاملعاقتٌ امٝطت١ بكزطبت١    
قتد   -غزْاطت١   -َٔ ْا ١ٝ جٓٛب ْٗز ايٛادٟ ايهبط  ت٢ إٕ َدٜٓيت جٝإ ٚايتبط٠  

ت ْفضت٘ أرصتٌ  فؾتٕٛ إىل األَتط     فز ٚالنيُٗتا أَتاّ س فت٘ املضتتُز، ٚث ايٛقت     
األَٟٛ نبد اهلل ٜزٜد َٗادْت٘ ٚايتضتًِٝ مبتا صتٝطز نًٝت٘، فٛافكت٘ نًت٢ كيتو. ٖٚتذا         

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .17: ابٔ اشبطٝب، املؾدر ايضابل، ـ -54
 .113: صبٍٗٛ املؤيف، أخبار صبُٛن١، ـ -55
 .94-95: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -56
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ٜعهط َد٣  اال  ايقعف ٚاالْٗٝار ايتذٟ أؽتاب ايدٚيت١ األَٜٛت١، ٚخباؽت١  ث      
ٖذٙ ايفرت٠ بايذا  َٔ  هتِ ٖتذا األَتط ايتيت أؽتبحت صتًطت٘ ال نيتعتد٣ جتدرإ         

اراٚر٠، ٚأؽبحت ناؽ١ُ اإلَتار٠ األَٜٛت١ قزطبت١ نيٓتظتز      قؾزٙ ٚبعض األربا 
 سبظ١ صكٛطٗا امتّٛ َٚٔ ِّ اْتٗا٤ أَز اإلصالّ َبهزًا.

ٚ ت٢ ال ٜثط ابٔ  فؾٕٛ ردا  فعٌ املضًُني فدٙ نْٛ٘ ادب٘ بكٛاني٘ ٖتذٙ  
املز٠ إلصكا  َكز صًط١ األَٜٛني نٌُ نًت٢ اْتٗتاج صٝاصت١ أختز٣ َتٔ عتملْٗا إٔ       

خاٚف، فتؾتد٣ يتبعض ايثتا٥زٜٔ نًت٢ اإلَتار٠ األَٜٛت١، يًكقتا٤        نيبعد نٓ٘ ٖذٙ امل
نًِٝٗ ٚإففا٤ ايغزن١ٝ ن٢ً نيٛصعاني٘ َٔ ج١ٗ، ٚاصتُزار خداع األَٜٛني َتٔ جٗت١   
أخز٣،  ٝت متهٔ َتٔ ايكقتا٤ نًت٢ صتعٝد بتٔ َضت١ٓ املتحؾتٔ حبؾتٔ باغت١          
إلرفا٤ أَط قزطب١، ِّ   ًٜبت إٔ اقتحِ َدٜٓت١ جٝتإ ٚغزْاطت١، ٚنتٌ اسبؾتٕٛ      

 .(57)112ّٖت/912ٚاملٛاقع ايٛاقع١ جٓٛب ْٗز ايٛادٟ ايهبط، ٚكيو ص١ٓ: 

رافل  اال  ايؾزاع ٚايثٛر٠ ايدا١ُ٥ نيدْٞ َضت٣ٛ اإلْتاج ايشرانتٞ، ٖٚتٛ َتا    
أّز ن٢ً ايٛفع االقتؾتادٟ َٚتٔ ّتِ اْعهاصت٘ نًت٢ ازباْتب االجتُتانٞ بطبٝعت١         

ا يًػتارا  َٚتا رافتل    اسباٍك فكد ٖاجز ايهثط َٔ األٖايٞ ملٓاطكِٗ ْتٝج١ نيعزفتٗ 
، (58)+فت١ٓ ابٔ  فؾٕٛ أنيت نًت٢ كيتو نًت٘   =كيو َٔ صًب ْٚٗب يًُُتًها ، فت 

الصُٝا ٚإٔ ايبالد أؽبحت َٝتادٜٔ يًكتتاٍ بتني ايثتا٥زٜٔ نَُٛتًا ٚاإلَتار٠ األَٜٛت١،        
فاْعدّ األَٔ ٚأؽبحت اسبٝا٠ ٜضٛدٖا ايبملظ ٚايتغتزد، ٚٚؽتٌ اسبتاٍ َتداٙ  تني      

 ت٢ اْكطتع اسبتز  ٚنتاد    +١ٝ َٔ قحط  ٚصبان١، نيعزفت األْديط يهٛار  طبٝع
، ٚنيبع كيتو َٛجتا  َتٔ ازبتزاد، أنيتت نًت٢ َتا نيبكت٢ َتٔ          (59)+إٔ ٜٓكطع ايٓضٌ

، ٖٚتذٙ َتٔ إ تد٣ ايضتبٌ     (60)+إك َا  فٝٗا خًل نتثط َتٔ ايٓتاظ   =املشرٚنا ، 
االقتؾاد١ٜ اييت أْتٗجٗا ابٔ  فؾٕٛ يغتٌ  زنت١ ايضتٝطز٠ إلَتار٠ قزطبت١ ٚإنطتا٤       

 إلصكاطٗا أَاّ َٔ نيبك٢ َٔ َؤٜدٖا. املور ايغزنٞ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .146، 143: ، ـ1: ابٔ نشارٟ، املؾدر ايضابل، ج -57
 .79: اسبُطٟ، املؾدر ايضابل، ـ -58
 .184: ، ـ1: ابٔ نشارٟ، املؾدر ايضابل، ج -59
 .545: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -60
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 ية والخارجية ضد اإلمارة األمويةتحالفات ابن حفصون الداخل
ٍّ نُز بٔ  فؾٕٛ جٗدًا ث اإلطا ت١ بتاألَٜٛنيك فتذىل جاْتب س فت٘         ٜمل
املضتُز عبٛ قزطب١ ٚعٔ ايػارا  نًٝٗتا اْتتٗج صٝاصت١ جدٜتد٠ نيقتُٔ يت٘ صتزن١        

ايغعب١ٝ اييت نيٛالٖا املٛيدٕٚ،  ٝت أصتُٗٛا  ظباا ّٛرني٘ك بدأٖا َٔ َز ١ً ايكاند٠ 
بٓؾٝب نبط ث اصتُزار ايثٛر٠، ّتِ االْتكتاٍ إىل َز ًت١ أختز٣ نيتٛػبتًا يًضتابك١،       
فتُثًت ث ايتحايفا  ايضٝاص١ٝ ن٢ً املضتٜٛني ايتداخًٞ ٚاشبتارجٞ،  ٝتت  ًتت     

 طٛاٍ ٖذٙ ايضٓني نيفتكد هلا، ٖٚٛ جاْب َِٗ ال عو، ٖٚذا بٝاْٗا.

 ملستوى الداخليأواًل: على ا

متٝش ذبايف ابٔ  فؾٕٛ بٓٛنني َتٔ ايتحتايف املتشدٚج، فعًت٢ املضتت٣ٛ      
ايداخًٞ ظبدٙ أ ٝاًْا ٜعكد نيعٗدا  َع أَزا٤ قزطب١ فتد ايثتا٥زٜٔ اآلختزٜٔ ايتذٜٔ     

، ٚكيتو نٓتدَا   (61)ٚؽٌ نددِٖ إىل مخض١ نغز أيف ّا٥ز ث فترت٠ َتٔ ايفترتا    
نيزنيٝب ؽفٛف٘ ٚقٛاني٘، ِّ ٜعٛد ٜٚتٓؾتٌ  ٜتِ ايتقٝٝل نًٝ٘، ٚؼبتاج إىل سَٔ إلناد٠ 

َٔ نيعاٖدٙ ٜٚغزع ث ايثٛر٠ ٚاالْكقا  َز٠  أخز٣ ن٢ً صًطإ قزطب١، نُتا َتز   
 .  (62)بٓا

ٚأ ٝاًْا أخز٣ ٜعكد ذبايفا  َع ايثٛار اآلختزٜٔ َتٔ نتزب َٚػاربت١ فتد      
ب  أ١َٝ، ٚمما ساد َٔ ني٧ٝٗ ايفتزـ يعكتد نيًتو املعاٖتدا  إٔ بتالد األْتديط قتد        
ٌ   ضب قَٛٝت٘ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ٚ ٌ كيو أغًتب َتدٕ    ذبٛيت إىل نؾبٝا ، ن

 ايبالد ٚقزاٖا.

 ٗتز  ْتٝجت١ يًؾتزانا     ٖذٙ ايعؾبٝا / املؤصضا  ازبدٜد٠ ناْتت قتد   
ايتتيت اَتتتاس  بتت٘ املز ًتت١ ايضتتابك١، َز ًتت١ ايتتٛال٠، ّتتِ نيطتتٛر  ٚأؽتتبحت نٝاْتتًا  
اجتُانًٝا ٚصٝاصًٝا نٓدَا نٌُ أَزا٤ ب  أ١َٝ نًت٢ إ ٗارٖتا ٚدنُٗتا  ٝتت  تٌ      

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 نإ ْؾٝب املٛيدٜٔ َٔ ٖذٙ ايثٛرا  ن٢ً َضت٣ٛ ايبالد ّال  نغز٠ َد١ٜٓ ّا٥ز٠. -61
ٚنيكاف٢ ايعُز َع ابٔ  فؾتٕٛ  زبتًا   =ص١ ابٔ  فؾٕٛ ٖذٙ بكٛي٘: ٜٛفح ابٔ اشبطٝب صٝا -62

ـ  +ٚصًًُا َٚعاقد٠ ْٚهثًا إىل إٔ ناد رْٚل اشبالف١ ٚاْكغتع َتٔ ايظًُتا٤    : . أنُتاٍ اإلنتالّ، 
18. 
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نيٓؾٝب َٔ ٜتٛالٖا َٔ األنٝإ، فُثاًل ث َد١ٜٓ أعب١ًٝٝ اييت ٜكطٓٗتا ايعتدد األنظتِ    
ٜٔ أصط بٗتا األَٜٛتٕٛ نؾتبٝا  نزبٝت١ فتد بكٝت١ األجٓتاظ        َٔ ايٓؾار٣ ٚاملٛيد

األخز٣، فكتد نيتٛىل رجتاال  أصتزنيٞ ابتٔ  جتاج ٚبت  خًتدٕٚ ٖتذٙ املٓاؽتب           
ٚنًُٛا بدٚرِٖ ن٢ً إكنا٤ ْتار ايفتٓت١ ث املدٜٓت١، ٖٚتذا بتدٚرٙ ٜٓطبتل نًت٢ بكٝت١         
املدٕ ٚاألقايِٝك ٜٚهفٞ نيؾٛر ايٛفع َٔ خالٍ ايٛؽف ايذٟ كنزٙ يٓتا ابتٔ  ٝتإ    

ٚاعتتزأبت ْفتتٛظ ايٓتتاظ إىل فتٓتت١، ٚنيفتتاقِ ٖتتذا ايٛقتتت َتتا بتتني ايعتتزب  =كٛيتت٘: ب
ٛا ايعؾب١ٝ، ٚمتٝش  أ شابِٗ، بعقِٗ إىل بعض بهتٌ   ٚاملٛيدٜٔ ٚايعج١ُ ٚاصتعًُ
ٛا ايدَا٤ ٚداْٛا باالصتبا ١ ٚربزٜب املضملي١ َتع   ٚا إىل ازبا١ًٖٝ، ٚنيضافه ج١ٗ، فعاد

مجتٝعِٗ إيبتًا نًت٢ ايعتزب، قتا٥ُني      املٛيدٜٔ ٚمتٝش  إيِٝٗ ايٓؾار٣ ايذ١َ فؾار 
 .(63)+بدن٠ٛ ابٔ  فؾٕٛ

 ان ضد األموينيحتالف ابن حفصون مع النصارى اإلسب

ناْت ّٛر٠ نُز بٔ  فؾٕٛ كا  َقُٕٛ اجتُانٞ ٚاقتؾادٟ غدا٠ قٝاَٗتا،  
فايتحِ بٗا ايهثط َٔ ايٓاقُني ن٢ً ب  أَٝت١ ٚايعتزب نَُٛتًا ٚخاؽت١ً املٛيتدٜٔك      

بدا١ٜ األَتز حبضتٔ إصتالَ٘ ٚدفانت٘ نٓت٘،  تت٢ نيٓكتاد إيٝت٘         يذيو ّنزف سنُٝٗا ث 
ايٓاظ ٜٚتضع ْطام ّٛرني٘، فعُتٌ ابتٔ  فؾتٕٛ نًت٢ بٓتا٤ املضتاجد ٚاإلصتٗاّ ث        

رنتتتٔ ايعؾتتتب١ٝ يًعجتتتِ =ايتونتتتا  املايٝتتت١ يًُضتتتًُني  تتتت٢ أؽتتتبح ميثتتتٌ 
، ِّ أخذ   زنت٘ بعتدًا دٜٓٝتًا آختز، أراد بت٘ نيكٜٛت١ جبٗتت٘ َٝتداًْٝا        (64)+ٚاملٛيدٜٔ

ٝاصًٝا فانتٓل ايٓؾزا١ْٝ ٚغٝرز امس٘ إىل )ؽٌُٜٛ(ك ٚكيو بعد نغز صتٓٛا  َتٔ   ٚص
، ث ضباٚيت١ َٓت٘ يًتحتايف َتع ايعتدٚ ايتكًٝتدٟ       (65)122ّٖت/912ّٛرني٘، أٟ ص١ٓ: 

اإلصبإ فد املضًُني نًَُٛا، بعتد إٔ فغتًت ضباٚالنيت٘ بذصتكا  قزطبت١       ايٓؾار٣
 ندٜد املزا .

ٚافح ٖٓا إٔ ابٔ  فؾٕٛ َتٔ ختالٍ إنالْت٘ نيٓؾُّتَزٙ أْت٘ ٜعتاْٞ فتعفًا ث        

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
، 1: املؾدر ايضابل، ذبكٝل: إمسانٌٝ ايعزبتٞ، َٓغتٛرا  دار اآلفتام ازبدٜتد٠، املػتزب،        -63

 .Cambridge History of Aslam, 2A, P. 415 .75: ّ، ـ1992
 .139: ّ، ـ1965، 1، ايكاٖز٠،  1: ابٔ األبار، اسب١ً ايضطا٤، ذبكٝل:  ضني َؤْط، ج -64
 .118: ، ـ5: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ج -65
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 زنت٘، فايتجمل إىل املًو اإلصباْٞ ايفْٛضٛ ايثايت سنِٝ ممًهيت يٝتٕٛ ٚاعتتٛرٜػ   
يًحؾٍٛ َٓ٘ ن٢ً ايدنِ، ٚيهٔ نًُ٘ ٖذا جزر نًٝ٘ ْك١ُ نتبط٠ َتٔ طتزف َؤٜتدٙ،     

٘، نًت٢  تني اْظتِ إيٝت٘ ٚعتجع٘      فاملٛيدٕٚ نُاد  زنت٘ قد اْ فهضَّ ايهثط َِٓٗ نٓ
 .  (66)املضتعزبٕٛ أٚ ايعجِ

ت١        ٚبايٓظز ث قق١ٝ نيٓؾز سنِٝ ٖتذٙ ايثتٛر٠ ظبتدٙ ٜغتٛب٘ ايػُتٛ  ث بدٜا
ايثٛر٠، فايٓؾٛـ ايتارؽب١ٝ ٚن٢ً طبتًتف ادباٖانيٗتا نيتزٟٚ ٖتذٙ ايٛاقعت١ ٜٚتفتل       
أغًبٗا ن٢ً إٔ ابٔ  فؾٕٛ نإ ميارظ ايطكٛظ املضتٝح١ٝ، ٚيهٓت٘ أ ٗتز إصتالَ٘     

سنتِ  =ًُا خٛفًا َٔ اْضحابِٗ َٓ٘  ضب َا كنز ابٓ٘ جعفز ابٔ  فؾتٕٛ،  ٝتت   ي
 ، ٚيهٓ٘ نٓدَا نيبني ي٘ فغٌ ّٛرنيت٘ سنتِ أْت٘   (67)+إٔ أباٙ نإ ٜعتكد كيو ٚال ٜظٗزٙ

ٛرٍ  =ال ٜشاٍ ن٢ً دٜٔ آبا٥٘،  ت٢ ػبد ايدنِ ٚاملضاْد٠ َٔ املضٝحٝني نًَُٛا، فت نت
، فهاْت ردا  ايفعتٌ نٓٝفت١ فتدٙ  ٝتت     (68)+ن٢ً ايٓؾار٣ ٚنيكًد دِٜٓٗ دٜٔ آبا٥٘

ٚرأ٣ املضًُٕٛ ث ضباربتِٗ البٔ  فؾتٕٛ ْٛنتًا   =اْفؾٌ نٓ٘ ايهثط َٔ  ًفا٥٘، 
، فملند ي٘ األَٜٕٛٛ محال  نضهز١ٜ عب٘ َضتُز٠ نزفتت بايغتٛانيٞ   (69)+َٔ ازبٗاد

َّ نيكٗكزٙ ٚفعف٘.  ٚايؾٛا٥ف ْايت َٔ قٛني٘، َٚٔ ّ

 ضد األمويني:حتالف عمر بن حفصون اخلارجي  :ثانيًا

َثًُا نكد ابٔ  فؾٕٛ ذبايفا  ن٢ً املضت٣ٛ ايتداخًٞ نيطًتب األَتز َٓت٘     
نذيو نكد ذبايفا  َع بعض ايدٍٚ ايكا١ُ٥ ببالد املػزب، فٗٛ نإ قد اقرتب َتٔ  
ايعد٠ٚ املػزب١ٝ ّٜٛ غدا ث إَهاْ٘ ايضٝطز٠ ن٢ً املٓطك١ االصترتانيٝج١ٝ، فكتد ناْتت    

اشبقزا٤ يًجٛاس يبالد املػتزب نتاد  نًٝت٘     ي٘ َزانب حبز١ٜ ث صٛا ٌ ازبشٜز٠
، (70)باألربتتاا ايطا٥ًتت١ َٚهٓتتت٘ َتتٔ َتتد نالقانيتت٘ ايضٝاصتت١ٝ َتتع األغايبتت١ ث أفزٜكٝتت١

ٚاألدارص١ ث فاظ ٚأؽتٝال، ّتِ   ًٜبتت إٔ راصتٌ ايفتاطُٝني ٚبتاٜعِٗ نٓتد قٝتاّ         

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .187: ، ـ1: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ج -66
 .11: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -67
 .51: املؾدر ايضابل، ـ ابٔ اشبطٝب، -68
 .112: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ـ -69
 .95: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -70
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ٔ     273ٖت/921دٚيتِٗ باملػزب ص١ٓ:  َٓٗتا  ّ، إال إٔ أ الف٘ اشبارجٝت١ ٖتذٙ   َٜج ت
دنًُا َؤسرًا، فايفاطُٕٝٛ ايذٜٔ اصتحٛكٚا ن٢ً أقطار املػتزب نتدا بعتض املٓتاطل     
بتتاملػزب األقؾتت٢ نتتاْٛا َٓغتتػًني ببضتتط صتتٝطزنيِٗ نًٝٗتتا فقتتاًل نتتٔ محالنيٗتتِ 

، فتتبالد األْتتديط متثتتٌ هلتتِ جٓا تتًا َُٗتتًا َتتٔ ايعتتا   (71)ايعضتتهز١ٜ عبتتٛ َؾتتز
، ٚيهتِٓٗ فقتًٛا االدبتاٙ إىل    اإلصالَٞ، َٚٔ ايضٌٗ ايضٝطز٠ نًٝت٘ ث نيًتو اآلْٚت١   

ايغزم يًكقا٤ ن٢ً خالف١ بت  ايعبتاظ ايعتدٚ ايتتارؽبٞ هلتِ، فتايٛجٛد ايفتاطُٞ        
باملػزب عهٌ خطزًا  كٝكًٝا آختز إلَتار٠ األَتٜٛني اهلشًٜت١، إال إٔ قٝتاّ ايثتٛرا        
فد ايفاطُٝني ٚنيٛيٞ قبا٥ٌ سْانيت٘ رفتع يتٛا٤ املعارفت١ أ تاٍ رمبتا دٕٚ نيتٛجِٗٗ        

ن٢ً ايزغِ َٔ إرصتاهلِ ازبٛاصتٝط ملعزفت١ أٚفتاع األْتديط نتٔ       يبالد األْديط 
نتب، ٚنإ َٔ بِٝٓٗ ازبػزاث ابٔ  ٛقٌ، صُٝا جٛاس ايهثط َٔ األْديضتٝني إيتِٝٗ   

 .(72)بعد إٔ اْت٢ٗ األَٔ َٔ ايبالد ٚذبٛهلا إىل صا ا  ايكتاٍ

أؽبح ايزبع األخط َٔ ايكزٕ ايثايت اهلجزٟ، ايتاصع املتٝالدٟ ٜٓتذر بٛقتٛع    
َملصا٠  كٝك١ٝ ببالد األْديط، فاألٌَ قد نيالع٢ ٚخِٝ ن٢ً ايبالد ايتضتًِٝ مبؾتطٖا   
امتّٛك فطٍٛ أَد اسبزٚب َٚكارن١ األندا٤ با  ال جد٣ٚ َٓ٘، فايثٛار َضتتكًٕٛ  
بٛالٜانيِٗ َٚغتػًٕٛ بٗا، ٚفٝل اشبٓام ن٢ً دار اإلَار٠ األ١َٜٛ بكزطبت١ ٚأؽتبحت   

ؾِ ايك٣ٛ ٚايعٓٝتد ابتٔ  فؾتٕٛ، ٚيهتٔ     ٖٞ األخز٣ نيتٗٝمل يًضكٛ  َٔ طزف اشب
ٖٝمل هلا اهلل نش ٚجٌ َٔ فعفٗا قت٠ٛ، ٚرمبتا ث ققت١ٝ نيٓؾتز ابتٔ  فؾتٕٛ أّتزٙ        
املباعز َٔ نيال ِ َؤٜد٠ َع األَٜٛني، ألِْٗ أؽبحٛا ٜتدرنٕٛ َؾتطِٖ املغتؤّٚ    
إٕ ٚقعت ٖشميتِٗ ث دار ال ميثٌ فٝٗا اإلصالّ ق٠ٛ َتُاصته١، ٖتذا فقتاًل نتٔ َتا      

يٓؾتار٣ اإلصتبإ ٚممتايهِٗ ايتيت بتدأ  نيتغتهٌ ث ايغتُاٍ ٚايغتُاٍ         ٜهٓ٘ هلتِ ا 
 .(73)ايػزبٞ َٔ بالد األْديط

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
71- Ocallaghan, jf, A history of medieval Spain London, 1975, P219. 
ضبُٛد َهٞ، ايتغٝع ث األْديط َٓذ ايفتح  ت٢ ْٗا١ٜ ايدٚي١ األ١َٜٛ، َهتب١ ايثكافت١ ايدٜٓٝت١،    -72

 .13: ّ، ـ1224، 1:  
ظبد كيو َٔ خالٍ أ ادٜت ايٓتاظ ايَٝٛٝت١ ث نتتب ايٓتٛاسٍ ٚغطٖتا، ٜٓظتز: ابتٔ صتعٝد،          -73

 ، دار املعارف، ايكاٖز4.٠: املػزب ث ّ ٢ً املػزب، ذبكٝل: عٛقٞ فٝف،  
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 عف ثورة ابن حفصونحمالت الشواتي والصوائف وأثرها في ض
ملا فام اشبٓام ن٢ً األَٜٛني ث أٚاخز نٗد األَط نبتد اهلل، ٚأؽتبح أَتز    

ر ايتتذٟ فتتزب٘ ابتتٔ اإلطا تت١ بعاؽتتُتِٗ قزطبتت١ آنيٝتتًا ال ضبايتت١ َتتٔ ختتالٍ اسبؾتتا
 فؾٕٛ نًِٝٗ، فكد اصتٛىل ن٢ً املدٕ ٚايكز٣ اماط١ بعاؽ١ُ صتًطاِْٗ، فقتاًل   

ايتتذٟ كنزْتتاٙ آْفتتًا، قتتزرر  +بتتالٟ=نتتٔ متزنتتشٙ باسبؾتتٕٛ، ٚث َكتتدَتٗا  ؾتتٔ 
األَٜٕٛٛ ايتؾدٟ ي٘ ٚايكقا٤ نًٝ٘، فاألَز قد أؽبح َضملي١ بكتا٤ َتٔ ندَت٘ك يتذيو     

ّ، فختزج  129ٖت/911نيٛيٝ٘ قٝاد٠ ازبٝػ بٓفض٘ ص١ٓ: نكد األَط نبد اهلل ايعشّ ن٢ً 
ن٢ً رأظ قٛا  بًػت أربع١ نغز أيف َكانيٌ، ٚايتك٢ جبتٝػ ابتٔ  فؾتٕٛ ايتذٟ     
بًؼ نيعداد قٛاني٘ فعف خؾُ٘، ٚايتك٢ ايطزفإ مبٛفتع نًت٢ ْٗتز ايكٛعته١ ٖٚتٛ      
َٛقع قزٜب َٔ  ؾٔ بالٟ، ٚأصفز  املعزن١ نٔ ٖشمي١ صا ك١ يًثتا٥ز، فتخًت٢   

، ٚميهتٔ  +اصتتج١ ٚجٝتإ ٚأرعتد١ْٚ   =، َٚتدٕ  +بالٟ=مبا فٝٗا  ؾٔ نٔ َٛاقع١ 
َندُّ ٖذا االْتؾار ايذٟ  كك٘ األَط نبد اهلل بدا١ٜ ايرتاجتع يكت٠ٛ ابتٔ  فؾتٕٛ ايتذٟ      

 .(74)متزنش َز٠ً أخز٣ ث  ؾٔ ببغرت

  ٜتٛإ األَٜٕٛٛ نٔ َٗامج١ ابٔ  فؾٕٛ ٚغطٙ َٔ املٓغكني نٔ صتًطإ  
ُال  ؽٝفًا ٚعتا٤ً بكٝاد٠ ايكا٥د أمحد بٔ أبٞ نبٝتد٠، ايتذٟ   قزطب١، فاْٗايت نًٝ٘ اسب

=  ِ . (75)+... ي٘ ن٢ً ابٔ  فؾٕٛ ٚغطٙ َٔ ايثٛار ٚقا٥ع َغٗٛر٠، اْتؾف فٝٗتا َعٗت
ٚيهٔ اْغػاٍ األَٜٛني مبحارب١ ايثٛار اآلخزٜٔ أفضح اراٍ البٔ  فؾٕٛ يرتنيٝتب  
ؽفٛف٘، فاصتٛىل ن٢ً َد١ٜٓ ايبط٠ ث ايض١ٓ املكب١ً، ِّ طًب نيضتًُٝٗا ياَتط نبتد    

، ٚ  ميتض ٚقتت   (76)اهلل َكابٌ ٖد١ْ فٛافك٘ ن٢ً كيو بغز  نيضًِٝ ابٓ٘ ر١ٖٓٝ نٓدٙ
ن٢ً َدٕ ايبط٠ ٚأرعتذْٚ٘ ٚجٝتإ، فختزج      ت٢ خزم ابٔ  فؾٕٛ نٗدٙ ٚاصتٛىل

ي٘ األَٜٕٛٛ ٚايتك٢ ايطزفإ ث َعزنت١  امست١ أصتفز  َتز٠ أختز٣ نتٔ ٖشميت١        
 .(77)129ّٖت/913َٓهز٠ يكٛا  ابٔ  فؾٕٛ، ٚكيو ص١ٓ: 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .186: ، ـ1: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ج -74
 .131: َؤيف صبٍٗٛ، أخبار صبُٛن١، ـ -75
 .126: املؾدر ايضابل، ـ ابٔ  ٝإ، -76
 .121: ابٔ نذارٟ، املؾدر ايضابل، ـ -77
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 زبتًا  =اصتُز  اسبزٚب دا٥ز٠ً بني األَتٜٛني ٚابتٔ  فؾتٕٛ نُتا نٗتدْاٙ،      
بكٝت١ نٗتد    (78)+الف١ ٚاْكغع َع ايظًُا٤ٚصًًُا َٚعاقد٠ ْٚهثًا إىل إٔ ناد رْٚل اشب

األَط نبد اهلل بٔ ضبُد ايذٟ   ٜرتى صبااًل شبؾتُ٘ اشبطتط نتٞ ٜتحؾتٔ َتز٠ً      
أخز٣، ٜٚضتٛيٞ ن٢ً املٛاقع ٚاملدٕ ارتاٚر٠ يتدار اإلَتار٠، ٚميهتٔ َنتدُّ ايعكتد       
األخط َٔ ْٗا١ٜ ايكزٕ ايثايت اهلجزٟ فرت٠ ايرتاجع ٚايقتعف يثتٛر٠ ابتٔ  فؾتٕٛ،     

يتتو َتتٔ ختتالٍ صتتط املعتتارى ايتتيت خافتتٗا، ٚربًًتٗتتا ايهتتثط َتتٔ ايتٓتتاسال  ٚك
ٚايتعاٖدا  يؾاحل األَٜٛني، ٚبه١ًُ أنتِ اْتكتٌ َتٔ َز ًت١ اهلجتّٛ إىل َز ًت١       

 املالك األخط ي٘. +ببغرت=ايدفاع ِّ ايرتاجع ٚايتحؾٔ ث  ؾٓ٘ املٓٝع 

 ونعهد عبد الرحمن الناصر وانتهاء ثورة ابن حفص
يتزمحٔ بتٔ ضبُتد اإلَتار٠ األَٜٛت١ خًفتًا زبتدٙ نبتد اهلل صت١ٓ:          نيٛىل نبد ا

مجتز٠ ذبتتدّ، ْٚتار نيقتطزّ، ٚقتد نظتِ       =ّ، ٚأٚفاع بالد األْديط 279ٖت/933
، َزني١ٓٗ بملٜدٟ ايثٛارك فًِ ٜفًح َتٔ صتبك٘ َتٔ    (79)+ايغكام ٚايٓفام ٚاردبت اآلفام

ٚانيضتانًا ألصتباب   األَزا٤ ايثال١ّ ث ايكقا٤ نًٝت٘ طًٝت١ ٖتذٙ ايعكتٛد، بتٌ اسداد قت٠ٛ       
 اٚيٓا إبزاس بعقٗا ٚدراصتٗا، فتهْٛت ايتدٜٚال  املختًفت١ َتٔ ايعتزب ٚاملػاربت١      
ٌ   ضب أَتانٔ ٚجتٛدٙ ٚاصتتكزارٙ ْٚفتٛكٙ، ٚ  ٜبتل إال دار اإلَتار٠        ٚاملٛيدٜٔ، ن

اييت نشّ ابٔ  فؾٕٛ ن٢ً إصكاطٗا ث ايعدٜد َتٔ املتزا  نتٔ طزٜتل      +قزطب١=
 ضباؽزنيٗا ٚايضٝطز٠ ن٢ً َٛاقع ايدفاع اسبا٥ط١ بٗا نُا كنزْا َٔ قبٌ.

افتتح األَط نبد ايزمحٔ نٗتدٙ بضٝاصت١ فزٜتد٠ نيتِٓ نتٔ إَهاْٝت١ اصترتجاع        
ألَٜٛت١  ايضٝطز٠ نًت٢ املٓتاطل ايثتا٥ز٠ ٚسنُا٥ٗتا، َٚتٔ ّتِ إنتاد٠ َهاْت١ اإلَتار٠ ا         

ٖٚٝبتٗا أٜاّ جدٙ املؤصط نبد ايزمحٔ ايداخٌ، ٚكيو نٔ طزٜتل اْتٗاجت٘ صٝاصت١    
، فال غشٚ فكتد أنضتبت٘ املزا تٌ ايضتابك١     (80)َشدٚج١ متثًت ث ايرتغٝب ٚايرتٖٝب

خو٠ غ١ٝٓ ث ايٛقٛف نٔ َٛافع اشبطمل ث نٝف١ٝ ايتعاٌَ َتع ايثتٛار،  تت٢ طتاٍ     
ايضتكٛ ، ففقتٌ نبتد ايتزمحٔ نتدّ      أَد اسبزب ٚٚؽٌ  اٍ اإلَار٠ ٜكرتب َتٔ  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .18: ابٔ اشبطٝب، املؾدر ايضابل، ـ -78
 .19: املؾدر ايضابل ْفض٘، ـ -79
 .138: ابٔ نشارٟ، املؾدر ايضابل، ـ -80



  وآثارها على الدولة األموية يف بالد األندلس: ثورة عمر بن حفصون

 جملة اجلامعة األمسرية
489 

َكاني١ً اشبؾّٛ دفع١ً ٚا تد٠، ٜٚبتدٚ إٔ َز ًت١ ايتٛنٞ حبكٝكت١ َآصتٞ اسبتاٍ قتد         
صاد  بني طبتًف طبكا  املضًُني ٚف٦انيِٗ، فتٛ د  ايزؤٜت١ ايتٛافكٝت١ ث ٖتدف    

 ايٛ د٠ ٚايتؾدٟ يًُؾط املغؤّٚ.

يتبالد  أؽبح ال َٓاـ َٔ إْٗا٤  اال  ايتغزكّ اييت اجتا تت نتٌ أطتزاف ا   
ٚٚصطٗا  ت٢ إٕ ايهثط َٔ املضتكًني ث املدٕ ٚاألقتايِٝ نتٔ دار اإلَتار٠ بكزطبت١     
نٓدَا راصًِٗ األَط نبتد ايتزمحٔ بكبتٍٛ طانتت٘ ٚاالصتضتالّ، ٚافكتٛٙ نًت٢ كيتو         

، ٚنتتإ ث َكتتدَتِٗ ضبُتتد بتتٔ نبتتد ايتتزمحٔ ايتٝجتتٝ  أَتتط  (81)ٚاصتتتجابٛا يتت٘
 ًٝ ّ ايتيت اْفؾتًت   279ٖتت،  ١937 صت١ٓ:  صزقضط١، ٚنيتابع بعد كيو، ففتح َدٕ أعتبٝ

َٔ  فؾتٕٛ َتزا         ٖٞ األخز٣ نٔ األَٜٛني يعكد  َٔ ايتشَٔ ٚ تايف  هاَّٗتا ابت
ند٠، َٚدٕ جٝإ ٚايبط٠ ٚازبشٜز٠ اشبقزا٤ اييت نتإ ٜضتٝطز نًٝٗتا ابتٔ  فؾتٕٛ      
ٚأصتتِٗ َتتٔ خالهلتتا ث قطتتع املتتؤٕ نتتٔ األَتتٜٛني بكزطبتت١ نٓتتٍٛع َتتٔ اسبؾتتار  

، فعاد كيو املٓفتذ  (82)٘ ايدنِ ٚاملضاْد٠ َٔ ٚال٠ املػزباالقتؾادٟ فقاًل نٔ نيًكٝ
دار ؽتٓان١ األصتاطٌٝ، َٚٓٗتا نيػًتب     =ايبحزٟ املِٗ، ٚأْغمل ب٘ األَط نبد ايتزمحٔ  

، ٚأؽتبحٛا ؼبتاربٕٛ   (83)+خًفا٤ ب  أ١َٝ ن٢ً َا نيػًبتٛا نًٝت٘ َتٔ بتالد املػتزب     
 ايؾتزاع  إبتإ َتز ًيت   +صتبت١ ٚطٓجت١  =ايفاطُٝني َٓٗا، بٌ صٝطزٚا ن٢ً َتدٜٓيت  

 بِٝٓٗ ٚبني ايفاطُٝني.

 هاية لثورتهجنوح ابن حفصون للصلح والتسليم وبداية الن
أد٣ نٛد٠ بضتط صتٝطز٠ األَتٜٛني نًت٢ نتو٣  ٛافتز األْتديط نملعتب١ًٝٝ         
ٚصزقضط١ ٚغطٖا َٔ املدٕ، صُٝا نغزا  اسبؾتٕٛ ٚاألقتايِٝ إىل نيزاجتع َٝتشإ     

ٗتٔ أختز٣، ٚاصتتٓشٍ إىل  قتزني٘     فٗادٕ طا٥ف١ )األَط نبد ايتزمحٔ( ٚارني =ايك٠ٛ، 
، فملغًتب ايثتٛار   (84)+أخز٣، ٚغًب بايضٝف أخز٣، فاصتملّز َٔ بني قَٛت٘ باهلتد٤ٚ  

ٚجد ث طزٜك١ ايتضًِٝ ٚاملباٜع١ ياَٜٛني بكا٥٘ ث َٓؾب٘، نملَط هلتذٙ املدٜٓت١ أٚ   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .134: َؤيف صبٍٗٛ، املؾدر ايضابل، ـ -81
 .53: ابٔ اشبطٝب، املؾدر ايضابل، ـ -82
 .75: املؾدر ايضابل، ـاسبُطٟ،  -83
 .56: ابٔ اشبطٝب، املؾدر ايضابل، ـ -84
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نيًو، صُٝا ايعفٛ نُا صبل نزفًا ْاجعًا، بتداًل َتٔ ايتزفض ّتِ اسبتزب اشباصتز٠،       
نيػط، ٚايهٌ ٜزْٛ إىل ايٛ د٠ ٚايتُاصو أَاّ خطتز ايٓؾتار٣ ايتذٟ بتدأ     فاسباٍ قد 

 ًٜٛا ث األفل.

يذيو ال ْضتػزب َٔ إٜثار ابٔ  فؾٕٛ ٖٛ اآلخز يطزٜل ايؾًح َع األَتط  
نبد ايزمحٔ بعدَا اْتؾز األختط نًٝت٘ ٚاصترتجع نتددًا َتٔ اسبؾتٕٛ ايتابعت١ يت٘         

َتا ٚفتٛا، ٚارنيٗتٔ نٓتدٙ ٚيتدٙ نبتد       ٚنتب ي٘ نٗدًا، أَق٢ كيو ي٘ ٚيعكبت٘  =فٛافك٘، 
 ّ.272ٖت، 939، ٚكيو ث ص١ٓ: (85)+ايزمحٔ ]ابٔ  فؾٕٛ[

ا تفظ ابٔ  فؾٕٛ بعد نكدٙ ايؾًح َع أَط قزطبت١ حبؾتٔ ببغترت املٓٝتع     
ايذٟ جعً٘ َكزًا يضًطت٘ ٚندد َا١٥ ٚآّني ٚصتني  ؾتًٓا آختز، ٚنًت٢ األرجتح إٔ     

ث نيعاًَ٘ َع ٖؤال٤ املٓا٥ٚني ٚخاؽت١   األَط األَٟٛ نإ ًَتشًَا بضٝاصت٘ اسبه١ُٝ
اشبطط٠ َٓٗا نابٔ  فؾٕٛ، ٚاملتُث١ً ث نيملخط َٚٗاد١ْ ايتبعض َٚباغتت١ ايتبعض    
اآلخز،  ت٢ ٜهضب ازباْب املعٟٓٛ أَاّ نٌ ايٓا زٜٔ ألنُاي٘ بتٓاسٍ اشبؾتّٛ يت٘   
ٚنيضتتًُِٝٗ ايهًتتٞ أٚ ازبش٥تتٞ ملتتا نتتاْٛا ٜضتتٝطزٕٚ نًٝتت٘ طتتٛاٍ ٖتتذٙ ايعكتتٛد، أٚ 

 ١ اييت مسٝت بايفت١ٓ األٚىل ببالد األْديط.باملز ً

 ح ومعارضة أبنائهالتزام عمر بن حفصون بالصل
إٕ ارنيبا  ابٔ  فؾٕٛ بايعٗد ايذٟ جز٣ بٝٓ٘ ٚبتني أَتط قزطبت١ يتٝط َتٔ      
قبٌٝ ايٛفا٤ بتٓفٝذ االنيفاق١ٝك ألْ٘   ٜضز ن٢ً ٖذا ايتٓٗج ث ايضتابل، ٚأٖدافت٘ ايػاٜت١     
نيور ايٛص١ًٝ، ٚإمنا ملط نيٓتاَٞ قت٠ٛ اإلَتار٠ ٚانيضتانٗا، َٚتٔ ّتِ ال صتبٌٝ يت٘ إال         

خًفٛٙ  تاٚيٛا اْكتاد صتًطاِْٗ املتٗتاٟٚ أَتاّ       اإلكنإ ٚاملٗاد١ْك ٚيهٔ أبٓا٤ٙ ايذٜٔ
فزبا  األَٜٛنيك فٗذا جعفز قاد ند٠ محال  فد أَط َد١ٜٓ أبد٠ بعد نتاّ ٚا تد   
َٔ إقا١َ ايؾًح، األَز ايذٟ نيؾد٣ يت٘ ٚايتدٙ نُتز بتٔ  فؾتٕٛ، بتٌ قتاّ بضتجٓ٘         
ٚايتعذر ملا  د  ضباٚاًل بذيو ندّ نيعهط ؽفٛ ايعالقت١ َتع إَتار٠ قزطبت١ ايتيت      

ت٘ اصتكالاًل عب٘ داخًتٞ ث  هتِ َتا نيؾتاسبٛا نًٝت٘، ٚيهتٔ كيتو   ٜضتتُز         َٓح
ّ، نيارنتًا ٚرا٤ٙ ممًهتت٘ ايتيت    271ٖت، 939طٜٛاًل  ٝت نيٛث نُز بٔ  فؾٕٛ ص١ٓ 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .51: ْفط املؾدر ايضابل، ـ -85
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عاٖد بداٜا  صكٛطٗا، صُٝا ْغٛب ايؾزاع بني َؤٜتد  أٚ َعتارٍ  يعًُٝت١ ايؾتًح     
 .(86)َع األَٜٛني

خؾتُ٘ األنتو نُتز ابتٔ  فؾتٕٛ،       اصتػٌ أَط األْديط نبد ايزمحٔ ٚفتا٠ 
ٚكيو بٓغٛب ايؾزاع بني أبٓا٥٘ األربع١ ن٢ً َتا نيزنت٘ هلتِ أبتِٖٛ َتٔ ممتًهتا ،       
إىل جاْتتب اْتٗاجتت٘ صٝاصتت١ أختتز٣ متثًتتت ث نيعتتٝني ممتتثًني جتتدد يًُٛيتتدٜٔ    

ٚاألقايِٝ اييت ناْٛا ٜضتٝطزٕٚ نًٝٗتا، األَتز ايتذٟ أد٣ إىل      (87)ٚايٓؾار٣ ث املدٕ
تغز  ايغهٛى فُٝا بِٝٓٗ إىل درج١ اغتٝاٍ جعفز ابتٔ  فؾتٕٛ   اسدٜاد طباٚفِٗ ٚاْ

ايذٟ خًف أباٙ َٔ طتزف خاؽتت٘ َتُٗٝٓت١ بعالقانيت٘ املغتب١ٖٛ َتع أَتط قزطبت١،         
، فخًف٘ أختٛٙ صتًُٝإ إال أْت٘   ٜؾتُد نتثطًا أَتاّ       (88)293ّٖت/931ٚكيو ص١ٓ: 

ْفضت٘   قٛا  األَٜٛني، فضكطت  ؾتْٛ٘ )بهتٛر٠ رٜت٘ ٚايتبط٠ ٚجٝتإ(، ٚث ايٛقتت      
ؽاحل األَط نبّد ايزمحٔ أخاٙ  فؾًا، ٚمتهٔ أٜقًا َٔ نيدبط َؤاَز٠ أٚد  حبٝتا٠  

ايتذٟ زبتمل إيٝت٘،     +ببغرت=صًُٝإ نٔ طزٜل ممثًٞ ايٓؾار٣ ٚاملٛيدٜٔ ث  ؾٔ 
 .(89)291ّٖت، 977ٚكيو ث ص١ٓ: 

  ٜبل أَاّ أَط األْديط نبد ايزمحٔ إال  فؿ بٔ  فؾٕٛ ايذٟ ربٓتدم  
ث  ؾٓ٘ املٓٝع ببغرت، فٗذا املعكٌ  ٌ قزاب١ مخض١ نكٛد َتٔ نُتز ٖتذٙ ايثتٛر٠     
َزنشًا صٝاصًٝا ٚنكا٥دًٜا ٜضتكبٌ املؤٜدٜٔ ٚاملكتانيًني ايتذٜٔ ٚفتدٚا نًٝت٘ َتٔ نتٌ       

قبًت١ يهتٌ َتٔ ؽبتايف     أطزاف بالد األْديط، ٚبهًُت١ أنتِ أؽتبح كيتو اسبؾتٔ      
ُرا َتا متتتاس بت٘ نيًتو      ايٛجٛد ايعزبٞ ٚاإلصالَٞ بزَت٘ ث نيًو ايبكاع، ٖذا فقاًل ن
اإلقًِٝ ايٛاقع١ فٝ٘ نيًو اسبؾٕٛ َٔ َٛارد جٝتد٠ ٚذبؾتٝٓا  طبٝعٝت١، َهٓتت٘ َتٔ      

 ايؾُٛد طٛاٍ نيًو ايعكٛد.

ٚنًَُٛا نٌُ نبد ايزمحٔ ن٢ً إْغتا٤ نتد٠  ؾتٕٛ أّٓتا٤ قٝاَت٘ بعًُٝتا        
ؽز٠ سبؾٔ ببغرت آخز َعكٌ خطط يثٛار األْديطك يكطع خطتٛ  اإلَتدادا    اما

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .141: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -86
 .55، 51: ابٔ اشبطٝب، املؾدر ايضابل، ـ -87
 املؾدر ايضابل ٚايؾفح١ ْفضٗا. -88
 .55: ْفط املؾدر، ـ -89
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ٚايدنِ، باإلفاف١ إىل نيكدمي٘ يًؾتًح، فًتِ ػبتدٚا إال ايتضتًِٝ يتذيو، ٚبايفعتٌ مت       
نيدَط نيًو اسبؾٕٛ ٚاملعاقٌ اييت طاملا خزج َٓٗا األندا٤، ٚقًؾتت َتٔ صتٝطز٠    

نيتعتتد٣ ايعاؽتت١ُ قزطبتت١  صتتًطإ اإلَتتار٠ األَٜٛتت١، ٚث أ ٝتتإ نتتثط٠ جعًتٗتتا ال 
 .(90)291ّٖت/979ٚإربافٗا، ٚ ؾٌ كيو ث ص١ٓ: 

ٖهذا أصدٍ ايضتار ن٢ً  زن١ ّٛر١ٜ، بدأ  ؽػط٠، ِّ   نيًبت إٔ نيطتٛر   
ٚأؽبح صبًٝٗا إصكا  دٚي١ اإلصالّ َبهزًا ث نيًو األؽتكاع ايبعٝتد٠، ٚيتٛ   دبتد     

ف عتزا٥ح ارتُتع   ٖذٙ ايثٛر٠ َٔ نيعا ِ ايدنِ ٚاملٓاؽز٠ َٔ َؤٜدٖا َٚٔ طبتً
األْديضٞ مبا فِٝٗ  ت٢ ايعزب َا نإ هلا إٔ نيضتُز طٛاٍ ٖذٙ ايعكٛد ٚفغٌ ّالّت١  
َٔ األَزا٤ األَٜٛني ث ايكقا٤ نًٝٗا أٚ  تت٢ إفتعافٗا،  تت٢ نيتٛىل اإلَتار٠ نبتد       
ايزمحٔ ايثايت ٚمتهٔ حبشَ٘ َٔ نيتالث أخطتا٤ أصتالف٘ ث ايتعاَتٌ َعٗتا،  تت٢       

  ٔ اصتتكاَت يت٘ األْتديط بعتد ْٝتف       =ايكقتا٤ نًٝٗتا، فتت    متهٔ ث ْٗا١ٜ املطتاف َت
، ْٚتتاٍ حبتتٍل عتتزَف نيًكبتت٘ باشبالفتت١ أصتت٠ًٛ بٓظزا٥تت٘ (91)+ٚنغتتزٜٔ صتت١ٓ َتتٔ أٜاَتت٘

 ايعباصٝني ٚايفاطُٝني.

يكد نإ يشنِٝ ٖذٙ ايثٛر٠ نُز بٔ  فؾٕٛ َٔ ايغزاص١ ٚاشببت، حبٝت إْت٘  
فتًا َتع األدارصت١ ٚاألغايبت١،       ٜملٍ جٗدًا إال ٚأني٢ نًٝ٘، فكد ٚجدْاٙ َٓاؽزًا َٚتحاي

َٚٔ بعدِٖ ايفاطُٕٝٛك يٝقُٔ نيكاطز املؤٕ ٚايضالا نًٝ٘، ٚنُٓفذ ختارجٞ َٗتِ   
ذبضبًا يفكداْ٘ َٔ داخٌ األْديط، فحكل بتذيو اْتؾتارا  نتد٠، ٚ تاس نًت٢ َتدٕ       

 زنت١ ٚطٓٝت١ إصتبا١ْٝ    =ٚأقايِٝ جدٜد٠، ٚٚؽفت ّٛرني٘ ٖذٙ ث ْظز ايتبعض بملْٗتا   
بتت٘ األَتتز إىل  تتدر ربًٝتت٘ نتتٔ اإلصتتالّ ٚانتٓاقتت٘ يًدٜاْتت١  ، ٚٚؽتتٌ (92)+اصتتتكالي١ٝ

املضٝح١ٝ، غط إٔ ٖذٙ اسباد١ّ ناْت ٚبااًل نًٝ٘، ٚكيتو بتخًتٞ يهتثٍط َتٔ أْؾتارٙ      
ٚخاؽ١ً املٛيدٜٔ املضًُني نٓ٘ ٚند٠ ٖذٙ ايضابك١ َٔ بتداٜا  ايرتاجتع ٚايقتعف،    

َع بعتض أْؾتارٙ    األَز ايذٟ اصتػً٘ نبد ايزمحٔ ايٓاؽز، ٚبدأ مبد جضٛر ايتعإٚ
  صٛا٤ ن٢ً املضت٣ٛ ايداخًٞ ٚاشبارجٞ ممثاًل ث بًدٕا املػزب ايعزبٞ.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 .114: ابٔ  ٝإ، املؾدر ايضابل، ـ -90
 .555: ، ـ1: املكزٟ، املؾدر ايضابل، ج -91
 .511: ّ، ـ1993بايٓثٝا، جٓتايت، نيارٜخ ايفهز األْديضٞ، نيزمج١:  ضني َؤْط، ايكاٖز٠،  -92
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ابٔ األبار، أبٛنبد اهلل ضبُتد، اسبًت١ ايضتطا٤، ذبكٝتل:  ضتني َتؤْط ايكتاٖز٠،         .7
7219.ّ 
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 ثانيًا: املراجع
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