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الحمد هلل الذم عٌمـ بالقمـ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلنا الكريـ، معمـً الناس الخير، 
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف ثـ أما بعد،،،

ال شؾ أف دراسة تاريخ األندلس تيثرم المكتبة العربية، فاألندلس جزء ميـ مف تاريخ 
سة الباحث لتاريخ األندلس كجد أف المسمميف امتد لما يزيد عف ثمانية قركف، كفي إطار درا

المكتبة العربية ال زالت تفتقر إلى دراسات تسٌمط الضكء عمى حياة أىؿ العمـ في األندلس، 
كالفقياء كالشعراء كاألدباء كاألطباء كالفبلسفة كغيرىـ مف العمماء، ككجد أف العديد مف عمماء 

ال ندلس، مكضكع لـ ييطرؽ بابو بعد، ك محنة العمماء في األاألندلس قد تعٌرض لمحف قاسية، كأف 
زالت كثير مف معمكماتو مغمكرة كمتناثرة، فحاكؿ الباحث في ىذه الدراسة الكقكؼ عمى أبرز 
المحف كالنكبات التي تعٌرض ليا عمماء األندلس، ككيفية تعامميـ مع تمؾ المحف، كأبرز اآلثار 

 الناجمة عف تمؾ األحداث.  
مكانة  خاللو تناول بفصل تمييديإلى أربعة فصكؿ استيٌميا قٌسـ الباحث ىذه الدراسة 

، إضافة إلى نبذة تاريخية حكؿ يعة المحف كالنكبات التي أصابتيـالعمماء في األندلس، كطب
 العيكد السياسية التي مرت بيا ببلد األندلس منذ فتحيا كحتى سقكطيا.

دت إلى تعرُّض عمماء فقد تطرؽ إلى األسباب التي أ أما الفصل األول من الدراسة
األندلس لممحف، كقد جاء الفصؿ في ثبلثة مباحث تناكؿ المبحث األكؿ منيا األسباب السياسية، 
كالمبحث الثاني األسباب الفكرية، كالمبحث الثالث األسباب األخرل التي ليس ليا دكافع فكرية أك 

 سياسية.
عرض ليا العمماء في األندلس، أنكاع المحف التي ت وقد تناول الفصل الثاني من الدراسة

كجاء في ثبلثة مباحث، تحدث المبحث األكؿ منيا عف محنة الحرماف أك التغريب، كتحدث 
 الثاني عف محنة السجف، أما المبحث الثالث فقد تحدث عف محنة القتؿ أك المكت.

إلى مكقؼ أىؿ األندلس مف محنة العمماء، كقد  بينما تطرق الفصل الثالث من الدراسة
جاء ىذا الفصؿ في مبحثيف اثنيف، تناكؿ األكؿ منيما مكاقؼ األمراء كالحكاـ، كتناكؿ الثاني 

 مكاقؼ العمماء كالعامة.
أثر المحنة عمى اإلنتاج الفكرم لعمماء األندلس،  الفصل الرابع من الدراسة تناولوقد 

نة عمى اإلنتاجات حيث جاء ىذا الفصؿ في مبحثيف اثنيف أيضان، تناكؿ األكؿ منيما أثر المح
الشعرية لعمماء األندلس، بينما تطرؽ المبحث الثاني إلى اإلنتاجات األخرل مثؿ اآلثار الدينية أك 

 المؤلفات العممية كاألدبية.    
ممخصان حكؿ أىـ ما التي تناكلت كضع الباحث بعض النتائج  خاتمة الدراسةوفي 

 دارسيف مف بعده. استنتجو مف دراستو، كالتكصيات التي ينصح بيا ال
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ج البحث التاريخي الذم يقكـ عمى جمع المعمكمات ااعتمد الباحث في دراستو مني
التاريخية كتحميميا كالتعقيب عمييا، كنظران لكثرة األعبلـ المذككرة في الدراسة فقد اعتمد الباحث 

بلؿ الدراسة، ترجمة األعبلـ التي غمب عمى ظٌنو أنيا غير مشيكرة، كذلؾ عند ذكرىا ألكؿ مرة خ
كقد كاجو الباحث عدة صعكبات في إطار ىذه الدراسة أبرزىا ندرة المعمكمات التاريخية التي 
ف ذيكرت فإنما  تحدثت عف نكبات عمماء األندلس، كتناثرىا في العديد مف المصادر التاريخية، كا 

اشرة، مما تيذكر باختصار دكف خكض في تفاصيؿ أسباب كقكعيا، كآثارىا المباشرة كغير المب
أكجب بحثان مضنيان لجمع تمؾ المعمكمات كدراستيا كتنقيحيا، كما أف طكؿ مدة الدراسة التي 
امتدت لثمانية قركف ككثرة األعبلـ التي تعرضت لممحف في تمؾ الفترة مثمت تحديان كبيران لمباحث، 

ت خبلؿ فترة دفعتو لبلجتياد لجمع أكبر عدد ممكف مف العمماء الذيف تعرضكا لممحف كالنكبا
 البحث.

، فإف الدراسةي التطرؽ إلى كافة الجكانب المحيطة بمكضكع الباحث في دراستو ف اجتيد
ف أخطأ فمف أصاب  . ضعفو كنفسو فمف عند اهلل، كا 
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حاز العمماء كاألدباء في األندلس مكانةن مرمكقة لدل األمراء كعامة المجتمع األندلسي 
ف جية، كمف جية أخرل احتياج عمى حد سكاء، نظران لمكانة العمـ في قمكب العامة كالحكاـ م

ىؤالء الحكاـ لمشرعية الدينية بيدؼ تدعيـ نفكذىـ كترسيخ حكميـ كسمطانيـ مف خبلؿ تأييد 
( ِ)(ـِٖٓ-ِٕٗ/ىػِّٖ-ُٕٔ))األكسط(  فقد كاف األمير عبد الرحمف بف الحكـ، (ُ)العمماء ليـ

ستمع لنصائحو استماع كييكرمو كي (ّ)(ـْٖٗ-ٕٗٔ/ىػِّْ-ُِٓ)ييعىٌظـ يحيى بف يحيى الميثي 
فبل يستقضي قاضيان كال يعقد عقدان كال يمضي في الديانة أمران إال عف رأيو كبعد الكلد ألبيو، 

زعيـ المرابطيف برأم  (ٓ)ـ(َُُٔ-َُُٗ/قََٓ-َُْ) فيفيكسؼ بف تاشى كما التـز  ،(ْ)مشكرتو
شرعية مف خميفة كالية الفقياء حيف أشاركا عميو لٌما ممؾ األندلس بضركرة الحصكؿ عمى 

 الخميفة إلىفيف ابف تاشى  المسمميف في بغداد حتى يطيعو المسممكف في األندلس، فأرسؿ
 يذكر كتابا معو ككتب ىدايا كثيرة معو رسكالن  (ٔ)ـ(ُُُٖ-َُٕٕ/ىػُِٓ-َْٕ) باهلل المستظير

 فكتب الببلد بكالية منو تقميدا كطمب اإلسبلـ نصرة مف اعتمده كما األندلس ببلد مف اهلل فتح ما
 .(ٕ)المسمميف أميرب بقّْ كلي  أراد بما الخبلفة ديكاف مف أمير المؤمنيف تقميدا لو

ًظى العمماء باحتراـ عامة الشعب األندلسي الذم أحبيـ، كرأل فييـ حماة اإلسبلـ  كقد حى
كتابة ، كما حاز األدباء كالكيتَّاب مكانةن مرمكقة أيضان، ًلما لم(ٖ)الحريصيف عمى مصمحة المجتمع

                                                           
 .ِّٔص ،ِ، عدد ُٔمجمد  ،دكر عمماء األندلس في الحياة السياسية، مجمة الجامعة اإلسبلمية شمبي، 1
ابف  .عبد الرحمف بف الحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف األمكم، أبك المطرؼ: رابع ممكؾ بني أمية في األندلس 2

 .ْٖ، صُٖت، جالصفدم، الكافي بالكفيا .ْٓ، صُسعيد، المغرب، ج
 بربرم. عصره في األندلس عالـ: محمد أبك بالكالء، الميثي كسبلس بف كثير عيسى أبي بف يحيى بف يحيى 3

 بقرطبة. تكفي األندلس،نشر مذىبو في ك ، مالؾ اإلماـ مف المكطأ سمع .طنجة مف مصمكدة قبيمة مف األصؿ،
  .ُّْ، صٔاف، كفيات األعياف، جبف خمك. إُٔ، صِابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج

 .ُٓٗ، صُ. الناصرم، االستقصا، جُّٗ، صُالمقتبس، جابف حياف،  4
المصالي الصنياجي الممتكني الحميرم، أبك يعقكب، سمطاف المغرب األقصى،  يكسؼ بف تاشفيف بف إبراىيـ 5
خطب لبني كاف يػ، ـ(َُٖٔ/قْٕٗ)ىـز الفرنج في الزالقة سنةك  غزا األندلس. عي بأمير المسمميفأكؿ مف دي ك 

، ُٗ، سير أعبلـ النببلء، ج. الذىبيُُِ، صٕابف خمكاف، كفيات األعياف، ج تكفي بمراكش.. العباس
 .ِِٓص

أحمد )المستظير( بف عبد اهلل )المقتدم( بف محمد بف القائـ، أبك العباس، ذخيرة الديف: خميفة المستظير باهلل:  6
كمات  .سنة ِْكانت خبلفتو  ىػ أخذ الفرنج بيت المقدس ِْٗأيامو سنة  عباسي. أيامو كثيرة الحركب. كفي

 .ّٔٗ، صُٗالذىبي، سير أعبلـ النببلء، جببغداد. 

7
 .َُُ، صِالناصرم، االستقصا، ج .ٗٗ، صٗ، جابف األثير، الكامؿ 
 . ِّٔص ،ِ، عدد ُٔمجمد ، شمبي، دكر عمماء األندلس في الحياة السياسية، مجمة الجامعة اإلسبلمية 8
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بف كا، (ُ)مف أىمية في تصريؼ شئكف الدكلة، كلقدرة صاحبيا عمى الكصكؿ إلى ببلط الرؤساء
، (ّ)ـ(َُْٖ-َُُّ/ىػْٕٕ-ِِْ)ابف عمار ، ك (ِ)(ـَُُٕ-ََُْىػ/ّْٔ-ّْٗ) زيدكف

  .(ٓ)، كغيرىـ ممف ناؿ الكزارة لبراعتو في فنكف الكتابة كاألدب(ْ)(ـُُّٓىػ/ِٗٓ ت)كابف عبدكف 
  .(ٓ)كاألدب

كغيػػرىـ مػػف سػػائر البشػػر معرضػػكف لبلبػػتبلء فػػي أنفسػػيـ أك أمػػكاليـ أك أحبػػابيـ،  كالعممػػاء
َيوْو َوخْوُيوَِ َونَيْ ين  ِّنيَ  خَاَِّيَوخِ   كىي سيٌنة سنَّيا اهلل لعباده المؤمنيف ) َْ ٍ  ِّنيَ  خ ْْ ُلَونَُّكْم ِبَشي َولََنبيْ
 َ  ِِ َِّيي ِب ِِ خل يي َِ َوَبشن َِخ َا َُيي ُلوخْ ِإنَّيي  للَّييِ  َوِإنَّيي  إَِلٌْييِ  خلَّيي ِ  (511) َوخاَنُفييِ  َوخلمََّريي ييٌَب ِِ ُمم ِِّ  َ  ِإَذآ َأَصيي بَيْيْ

َا َوأُولَئِيَك ُليُم خْلُرْمَْيُ ونَ  (511)رَخِجعوَن  َي ٌْ ِيْم َوَر َا ِّني  رَّمن  ، كقػد(ٔ)( (511) أُولَِئَك َعلَيٌِْمْم َصيَلَوخ
النػػاس، مثػػؿ المجاعػػة الشػػديدة يكػػكف ىػػذا الػػببلء عامػػان فيصػػيب العممػػاءى كاألدبػػاء مػػا يصػػيب عامػػة 

كأجزاء كبيػرة  (ٖ)، أك الكباء الذم أصاب مدينة مالقة(ٕ)ـ(ْٖٔىػ/ِِّالتي أصابت األندلس سنة )
ـ(، فقػد تجػاكز عػدد المػكتى نتيجػة ىػذا الكبػاء األلػؼ َُّٓق/َٕٓكبيرة مف ببلد األندلس سنة )

مالقػػػة خاليػػػة مػػػف  نسػػػمة يكميػػػان، كاسػػػتمر ىػػػذا الطػػػاعكف القاتػػػؿ لعػػػدة أشػػػير حتػػػى أضػػػحت مدينػػػة
 . (ٗ)السكاف

                                                           
 . ْٓالكحمكت، األخبلؽ اإلسبلمية في الشعر األندلسي، ص 1
2
 كاتب كزير: الكليد أبك األندلسي، المخزكمي زيدكف، بف غالب بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمدابف زيدكف:  

ابف خمكاف، كفيات  ثـ غضب عميو فحبسو، فيرب كمات بإشبيمية. كريٍ جى  ابف كاف سفير قرطبة، أىؿ مف شاعر،
 .َِْ، صُٖ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جُّٗ، صُألعياف، جا
كاف  محٌمد بف عٌمار الميرم األندلسي الشّْمبي، أبك بكر: كزير، شاعر ىجاء، يمقب بذم الكزارتيف.ابف عمار:  3

اف، ابف خمك .بنفسو. حبسو المعتمد كقتمو عمى مرسية فعصى بيا كتممكيا ككزيره، ككاٌلهالمعتمد بف عباد صديؽ 
 .ُٕ، صُْ، جخريدة القصر. األصبياني، ِْٓ، صْكفيات األعياف، ج

 في األندلس أديب الكزارتيف "، ذك"  محمد أبك اليابرتي، الفيرم عبدكف بف اهلل عبد بف المجيد عبدابف عبدكف:  4
الكفيات، الكتبي، فكات  .ّْٕ، صُ. ابف سعيد، المغرب، جكالحديث بالتأريخ عالما مترسبل كاتبا كاف. عصره

 . ُِ، صِج

 . ْٔالكحمكت، األخبلؽ اإلسبلمية في الشعر األندلسي، ص 5
 .ُٕٓ-ُٓٓات يسكرة البقرة، اآل ٔ
 .  ُ، صُابف حياف، المقتبس، ج 7
كىي في غاية كىي حسنة عامرة كثيرة الديار،  .باألندلس، عمييا سكر صخرمدينة عمى شاطئ البحر مالقة:  8

 الحميرم، مدينة مالؽ.ذيكرت باسـ ة أبكاب كبيا مباف فخمة كأسكاؽ جامعة كثيرة. الحصانة كالمنعة، كليا خمس
   .ُٕٓ، صُ، جالركض المعطار

 .ُٔٓ، صُباىي، تاريخ قضاة األندلس، جالني . ِٔ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 9
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كما تعىرَّض العمماء كاألدباء لمحف كابتبلءات خاصة، نتيجة مكر ًحيؾى ليـ ًبمىيؿ مف 
عمى يد بف زيدكف بعض حكاـ األندلس، خكفان مف ازدياد نفكذىـ، أك اشتداد سطكتيـ، كما حؿ با

)ركى يٍ أبي الكليد بف جى  (ُ)كالي قرطبة
كقد أدل طمع  ،(ّ)ـ(ََُٕ-ََُُ/ىػِْٔ-ُّٗ) (ِ

عمى يد الميعتمد بف  (ْ)بعضيـ في تمٌمؾ اإلمارة إلى تعرضيـ لعقكبة القتؿ، كما كقع البف عمار
، فيما دفعت الضغائف كاألحقاد بعض أكلياء األمر إلى (ٓ)ـ(َُٓٗ-ََُْ/ىػْٖٖ-ُّْ) عٌباد

رائع إلى سمب األمكاؿ أك الممتمكات مف عدد مف األدباء كالعمماء حسدان مف خبلؿ حجج كذ
كاىية، كقد كاف ضعؼ الدكلة في األندلس في بعض الفترات سببان لكقكع حاالت مف السمب 

 .(ٔ)كالنيب تعرض ليا العمماء كاألدباء نتيجة انتشار الفكضى كاالضطرابات
رُّضيـ لؤلذل مف إلى تعأدل في الصراعات السياسية األندلس عمماء  عدد مف انخراط

-ُْٓ)حدث لعدد كبير مف الفقياء عمى يد الحكـ بف ىشاـ  الحكاـ كاألمراء، كمابعض قبؿ 
ـ( بصمب مائة كأربعيف مف الفقياء بعد َٖٓىػ/ُٖٗ، فقد أمر سنة )(ٕ)ـ(ِِٖ-ُٕٕ/ىػَِٔ

ٍكـ دّْث يحيى (ٖ)اتياميـ بالتحريض عميو كالمشاركة في الثكرة لخمعو مف الحي ، كاف منيـ العالـ الميحى

                                                           
متتالية كمستقمة  قاعدة األندلس، أـ مدائنيا كمستقر خبلفة األمكييف بيا، كىي في ذاتيا مدف خمسقرطبة:  1

الحميرم،  .عمى نيرو عظيـ، عميو قنطرة عظيمة كىيفي سفح جبؿ مطؿو عمييا،  بذاتيا بينيا أسكار حاجزة، تقع
  . ُّٓ، صُصفة جزيرة األندلس، ج

 . ّٔ، صُ، جابف سعيد، المغرب 2
لكليد: صاحب قرطبة. كر أبي الحـز بف محمد بف جيكر بف عبيد اهلل، الكمبي، بالكالء، أبك ايٍ محمد بف جى  3

ابف خمدكف،  إلى جزيرة شمطيش فتكفي بعد أربعيف يكما مف اعتقالو.اعتقمو المعتمد بف عباد كحممو كجميع أىمو 
 .َُْ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج. َِْ، صْتاريخ، ج

 .ُْٓ،صّابف بساـ، الذخيرة، ج 4
صاحب إشبيمية  المخمي، أبك القاسـ، المعتمد عمى اهلل:محمد بف عباد بف محمد بف إسماعيؿ المعتمد بف عباد:  5

األصبياني، خريدة القصر،  مات في السجف. كاف فصيحا شاعرا ككاتبا مترسبل،. إشبيمية كقرطبة كما حكليما
 .ْٓ، صِ. ابف األبار، الحمة السيراء، جِٓ، صُْج
 .ُٔكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 6
أكؿ مف األمكم، أبك العاص: مف أفحؿ ممكؾ بني أمية باألندلس، ، ؿالحكـ بف ىشاـ بف عبد الرحمف الداخ 7

يباشر األمكر ك ضابطا ألمر مممكتو  ،كاف كثير العناية باألدب كالعمـ .جمع األسمحة كارتبط الخيكؿ عمى بابو
، ٗالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج ىؿ الربض )كىي محمة متصمة بقصره(.، يمقب بالربضٌي إليقاعو بأبنفسو
 .ُِٗ، صِ. ابف حـز األندلسي، رسالة في فضؿ األندلس، جّٖ، صُابف سعيد، المغرب، ج .ِِٓص

8
  .ُْٕص، ِج تاريخ العمماء باألندلس،، ابف الفىرىضي 
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فقيو ألحداث إلى فرار عدد مف الفقياء كاف منيـ كقد أدت تمؾ ا، (ُ)يحيى بف مضر القيسي
، كلـ يرجع إال استخفىك فيرب في المشاركة بتمؾ األحداث يـ اتُّ الذم  (ِ)بف دينارعيسى األندلس 

كىـ بف ىشاـ     .  (ّ)إال بعد أف أخذ األماف مف الحى
 كقػػد اعتقػػؿ بعػػض العممػػاء كاألدبػػاء لفتػػرات متفاكتػػة، ففيمػػا سػػجف بعضػػيـ لػػبعض الميػػالي،
كجدنا آخريف لبثكا في السجكف فترات طكيمة عانكا خبلليا مف آالـ القيكد ككحشة االعتقاؿ، كمنيـ 
مػػف تعػػرَّض لؤلسػػر فػػي سػػجكف األعػػداء، كبعضػػيـ ابتمػػي بػػالتيجير قسػػران مػػف ديػػاره كمكطنػػو، فػػذاؽ 

بفقػد  طعـ الغربة كعانى مف حياة التشرد كالضياع، كمنيـ مف أقعدتو األمراض، فيما نيًكب آخركف
، كمػنيـ مػف نيكػب فػي (ْ)األحباب مف زكج أك كلد أك صديؽ، فعػانى مػف ألػـ الفػراؽ كلىٍكعػة الغيػاب

 . (ٓ)فقدانو ألمكالو كممتمكاتو سمبان أك حرقان أك غرقان أك حتى ضياعان 
 الفتح اإلسالمي لبالد األندلس:

الغرب، فباإلضافة  ييعىٌد فتح المسمميف لببلد األندلس ذركة الفتكحات اإلسبلمية في ببلد
إلى ككنو نجاحان كبيران مف الناحية العسكرية، فإنو كاف أيضان أكؿ دخكؿ المسمميف إلى القارة 

ا، فامتد بو اإلسبلـ عمى ، كأضاؼ إلى دكلة اإلسبلـ مساحة شاسعة مف أراضي أكربٌ (ٔ)ةيٌ األكربٌ 
لممسمميف، فقاؿ: " ككاف فتحيا  رم إلى ًعظىـ فتح األندلس كأىميتو، كقد أشار المقٌ (ٕ)ثبلثة قارات

 .(ٖ)ة الحنيفية "مف أعظـ الفتكح الذاىبة بالصيت في ظيكر الممٌ 
ركايات عديدة حكؿ فتح المسمميف لببلد األندلس، منيا أف المسممكف المؤرخكف  ذكركقد 

فَّافالخميفة الراشد  رضي اهلل عنو قد أرسؿ سنة  ـ(ٔٓٔ-ٕٕٓ/ىػّٓ-ق.ؽْٕ) عيثماف بف عى
يف كعبد اهلل بف نافع الًفيرمْٕٔىػ/ِٕ) مف إفريقية إلى األندلس  (ٗ)ـ( عبد اهلل بف نافع بف الحيصى

                                                           
تاريخ العمماء ، ابف الفىرىضي. األصؿ شامى كىك ،زكرياء أبا يكنى ،قرطبة أىؿ مف ،القيسى مضر بف يحيى 1

  .ُْٕص، ِج باألندلس،

 كاف ،أصمو مف طميطمة كسكف قرطبةفقيو األندلس،  ،(ـِٕٖ/ىػُِِ ت) سى بف دينار بف كاقد الغافقيعي 2
 .ّّٕ، صُج تاريخ العمماء باألندلس،، ابف الفىرىضي. طميطمةب تكفي ،عابدا فاضبل كرعا

3
 .ّْٕ، صُعياض، ترتيب المدارؾ، ج 
 . ِّٓ، صِابف الخطيب، اإلحاطة، ج 4
 . ُّٕ، صّة، جابف الخطيب، اإلحاط 5
6
  .ٓمصطفى، األندلس في التاريخ، ص 
  .ُّٓمؤنس، أطمس تاريخ اإلسبلـ، ص ٕ
8
  .ِْٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
9
  يجد الباحث ترجمتيما في كتب التراجـ التاريخية.لـ  
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كيبدك ، (ُ)ٍفرىٍنجة*ااألندلس فخرجكا كمعيـ البربر فأتكىا مف بٌرىا ففتحيا اهلل عمى المسمميف ىي ك 
بأف ىذه الركاية غير صحيحة، حيث أف فتح األندلس باتفاؽ المؤرخيف كاف زمف الكليد بف عبد 

، (ِ)حيث قاؿ بأنيا "ال أصؿ ليا" ،تمؾ الركايةفي صحة  نفح الطيبالممؾ، كقد شكؾ صاحب 
ـ( َٖٕىػ/ٖٗعبد اهلل سنة ) ز كلدهجيٌ  (ّ)مكسى بف نصيرأما المؤرخ الذىبي فقد ذكر بأف 

، كقد أكرد ابف ًعذىارم نقبلن عف الطبرم ركاية أخرل بأف (ْ)*كرقةني كرقة كمى يي فافتتح جزيرتي مى 
  .(ٓ)ـ(ُِٕىػ/ّٗبف نصير قد تكلى بنفسو قيادة الجيش المسمـ الذم فتح األندلس سنة ) مكسى

إلى مكسى بف  (ٔ)ـ(ُٕٓ-ٖٔٔ/قٔٗ-ْٖأكعز الخميفة األمكم الكليد بف عبد الممؾ )
ـ( رجبلن َٕٗ-ىػُٗ، فأرسؿ مكسى سنة )(ٕ)ستطبلعية إلى ببلد األندلسانصير بإرساؿ سرايا 

ٍرعة عمى رأس جيش صغير مككف مف  (ٖ)ف مالؾ المىعىاًفرممف مكاليو اسمو طريؼ ب كييكنَّى أبا زي
، كقد نجح طريؼ في فتح جزيرة أيطمؽ عمييا الحقان جزيرة (ٗ)مائة فارس كأربعمائة راجؿ

سنة  (ِ)، فأرسؿ مكسى طارؽ بف زياد(ُ)، كعاد بالغنائـ إلى مكسى بف نصير(َُ)طريؼ*

                                                           
 .َِّ، صّالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج. ٖٗٓ، صِ، جتاريخالطبرم،  1

 كىـ ،أفرنجش كاسمو ليـ جد إلى ينسبكف نصارل كىـ ،كثيرة كممالؾ كاسعة ببلد ليا ،عظيمة أمة :أفرنجة* 
  .ِِٖ، صُ. ياقكت، معجـ البمداف، ج"فرنسا حاليا" ،األندلس شرؽ شماؿ في كىـ ،فرنؾ يقكلكف

2
 .ِْٖ، صِابف األثير، الكامؿ، ج .َِٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
3
 كالمغرب إفريقية أمير كاف التابعيف، مف لخـ، مكلى دلس،األن فتح صاحب الرحمف عبد أبك نصير بف مكسى 

 .ّ، صُ، جالمقتبس جذكةالحميدم،  .الظيراف بمر مات ،ىػٕٗ سنة في كلييا
بالفتح ثـ الضـ كسككف الكاك كالراء، كمنكرقة بالفتح ثـ الضـ كسككف الكاك كفتح الراء، جزيرتاف  :ميكرقة* 

المقابمة لسكاحؿ اسبانيا  زيرة "يابسة" ما يطمؽ عميو "جزر البميار"، كتشكبلف مع جمتقاربتاف شرقي األندلس
  .ِْٔ، صُِٔ، صٓ، معجـ البمداف، جياقكت. الشرقية

4
 .ْٓصحجي، التاريخ األندلسي، ال. َُْ، صُ، جالذىبي، العبر 
5
  .ْ، صِابف عذارم، البياف المغرب، ج 
إلى  عيدهفي  كصؿ اإلسبلـالدكلة األمكية في الشاـ.  الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف، أبك العباس: مف ممكؾ 6

، ُ. العبر في خبر مف غبر، جّْٕ، صْ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جأطراؼ الصيفك ببلد اليند، 
 .ُُْص

7
  .ُٕمصطفى، األندلس في التاريخ، ص. ِّٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
ٍرعىة، كى 8 ك طريؼ البربرم مكلى مكسى بف نصير، الذم تينسب إليو طىريؼ بف مالؾ مف البربر، يكنى: أبا زي

 .ِّٓ، صُ. المقرم، نفح الطيب، جٓ، صِابف عذارم، البياف المغرب، ج جزيرة طريؼ.
9
 .َُْ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 

10
    .ِٕٔ، صْ. ابف األثير، الكامؿ، جِّٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
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، (ّ)ني عشر ألؼ مقاتؿ مف البربر لفتح ببلد األندلسـ( عمى رأس جيش تعداده اثُُٕىػ/ِٗ)
 .(ٔ)ممؾ القكط* (ٓ)قد أعاف طارؽ بسبب نقمو عمى لذريؽ (ْ)ذكر ابف الخطيب بأف ييمياف الركميك 

ابف زياد التي نجح خبلليا بفتح الجزيرة طارؽ  أف حممةفقد ذكر بابف عذارم  أما
، كأف دخكؿ مكسى بف نصير لؤلندلس كاف (ٖ)ـ(َُٕىػ/ُٗفي األندلس كانت سنة ) (ٕ)الخضراء
، كذىب ابف عذارم إلى أف اختبلؼ الركايات يشير إلى أف ما قاـ بو عبد (ٗ)ـ(ُِٕىػ/ّٗسنة )

اهلل بف نافع بف الحصيف كعبد اهلل بف نافع بف عبد القيس ككذلؾ طريؼ بف مالؾ المعافرم إنما 
ائـ، بينما دخكؿ ابف زياد استفتاحان كاف إغارات عسكرية بيدؼ االستطبلع كالحصكؿ عمى الغن

 لتمؾ الببلد ككاف دخكؿ مكسى بف نصير ىك الفتح المتمـ لببلد األندلس. 

التقى الجيش المسمـ بقيادة طارؽ جيش القكط النصراني بقيادة لذريؽ في كادل لىكيٍو 
ط كقيتؿ قائدىـ ، كاقتتمكا قتاالن شديدان، فانيـز القك (َُ)بأرض الجزيرة الخضراء مف ساحؿ األندلس

جيش القكط في  تعداد، كقد اختمفت الركايات حكؿ (ُ)، كقيؿ بأنو غرؽ كلـ يجدكا لو أثران (ُُ)لذريؽ

                                                                                                                                                                      

 مدينة كىي)المحيط األطمسي(  الظممة ببحر ياغربيُّ  كيتصؿؿ طارؽ، تطؿ عمى مضيؽ جب :طريؼ جزيرة* 
  .ّٗٓ، صِ. اإلدريسي، نزىة المشتاؽ، جميبل عشر ثمانية تبعد عف الجزيرة الخضراء مسافة  صغيرة

1
   .ُٕمصطفى، األندلس في التاريخ، ص ِّٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 

ـ(: فاتح األندلس. أصمو مف البربر. أسمـ عمى يد َِٕ-َٕٔ/ػىَُِ-َٓ)نحك طارؽ بف زياد الميثي بالكالء 2
 .ُٔ، صُابف عذارم، البياف المغرب، جمكسى بف نصير، فكاف مف أشد رجالو. 

3
 .َِّ، صٓابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .ِّٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
 .ِِٖ، صٔيف. ابف خمدكف، تاريخ، ج، كأذعف بالجزية لممسممقدـ اليدايا لمكسى بف نصير، سبتةييمياف ممؾ  4
معظـ ببلد ، ككاف قد كثب عمى "كخشندش" آخر ممكؾ األندلس كقتمو، كغمب عمى طميطمة ممؾلذريؽ:  5

  .ُّٗ، صُ. ابف عذارم، البياف المغرب، جَِّ، صٓ. ابف خمكاف، كفيات األعياف، جاألندلس
6
  .ُٖ، صُحاطة، جابف الخطيب، اإل. َُْ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
عدد عاصمة ليـ، كاتخذكا طميطمة  ،غمبكا عمى األندلس كاقتطعكىا مف ركمةىـ أحد القبائؿ الجرمانية، القكط:  *

. ٔ، صُ. الحميرم، صفة جزيرة األندلس، جغيطشةممكيـ بعد مكت ممكيـ لذريؽ اغتصب . ممكان  ّٔممككيـ 
 .ُّٗ، صٓياقكت، معجـ األدباء، ج

 ،قرطبة كقبمي شذكنة شرقي كىي ،شذكنة بأعماؿ متصمة أعماليا ،باألندلس مشيكرة مدينة :اءالخضر  الجزيرة 7
  .ُّٔ، صِ. ياقكت، معجـ البمداف، جالبحر ماء بو يضرب كسكرىا

8
  .َُْ، صُجابف عذارم، البياف المغرب،  

9
 .ْ، صِج ـ. ف. 

 . ُٖ، صُ. ابف الخطيب، اإلحاطة، ج10
11
  .ُْٗ، صُالحميرم، صفة جزيرة األندلس، ج. ُُْ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 
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 " إلى أف تعدادىـ كاف تسعيف ألؼتمؾ المعركة، فبينما ذىب الطرطكشي في كتابو "سراج الممكؾ
بأف ركاية الطرطكشي  ، كيبدك(ّ)رم بأف العدد كاف أربعيف ألؼ مقاتؿ قكطيقٌ الم ، ذكر(ِ)فارس

ـك القاضي أبك بكر ككذلؾ حى رأيو في كتابو سراج الممكؾ فقاؿ: "  غير دقيقة، فقد أكرد ابف خمدكف
كال  ،كال أصاب الشاكمة ،لكنو لـ يصادؼ فيو الرمية ... الطرطكشي في كتاب سراج الممكؾ

 يرفع البراىيف الطبيعية كال ،كال يكشؼ عف التحقيؽ قناعا... كال أكضح األدلة  ،استكفى المسائؿ
 كال تحقؽى  ،كـ عمى الغرض كلـ يصادفوككأنو حى  ،إنما ىك نقؿ كتركيب شبيو بالمكاعظ ،حجابا

 .(ْ).. " ده كال استكفى مسائموصٍ قى 

النصر المؤزر لجيش المسمميف مٌيد الطريؽ لفتح سائر ببلد األندلس، فسار طارؽ 
ة ، (ٖ)ففتح قرطبة (ٕ)، كأرسؿ مغيثان الركمي(ٔ)قتاؿ شديد ، ففتحيا بعد(ٓ)بجيشو إلى مدينة اٍسًتجَّ

اًلقىة، كجيشان آخر إلى تيٍدًمير  (َُ)، كسار طارؽ بجيشو حتى افتتح طيمىٍيًطمة(ٗ)كأرسؿ جيشان إلى مى
، كقد دفعت االنتصارات المتتالية لجيش المسمميف مكسى بف نصير إلى (ُُ)عاصمة القكط

كذلؾ في رمضاف سنة  ثمانية عشر ألؼ مقاتؿ قكاموالدخكؿ لؤلندلس عمى رأس جيش 

                                                                                                                                                                      
1
 .ِٗٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
2
  .ُْٖ، صُالطرطكشي، سراج الممكؾ، ج 
3
 . ِّّ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
4
  .َْ، صُابف خمدكف، مقدمة، ج 
5
  .ُٖ، صُجاإلحاطة، ابف الخطيب،  

6
  .ِٖٔ، صْالكامؿ، جابف األثير،  .َِٔ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
كمي: ميًغيث 7  فاتح(: ـُٖٕق/ََُنحك ت) الغساني، األييـ بف جبمة بف الحكيرث بف الحارث بف مغيث الرُّ

كمات بقرطبة.  بدمشؽ نشأ كلده، مع مركاف بف الممؾ عبد فأٌدبو صغير، كىك بالمشرؽ الرـك مف قرطبة، سيًبي
  .ُِ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج

8
 .ُٖ، صُإلحاطة، جابف الخطيب، ا 
سيمّْيت بذلؾ نسبة  كثيرة، كمدف معاقؿ ليا قرطبة، شرقي باألندلس ككرة الميـ، ككسر السككف ثـ بالضـ ير:مً دٍ تي  9

 .ِٔ، صُج األندلس،. الحميرم، صفة جزيرة ُٗ، صِ، معجـ البمداف، جياقكتإلى ممكيا تدمير. 

 حيف باألندلس الممؾ دار كانت البشر، كثيرة القطر ظيمةعمدينة  كىي األندلس، ببلد جميع مركز: طيمىٍيًطمة 10
العمالقة. الحميرم، صفة جزيرة  بناء مف أزلية كىي حصينة، كقصبة حسنة أسكار ليا حصينة كىي طارؽ، دخميا

 . َُّ، صُاألندلس، ج

11
 .ِٗٔ، صْ، جثير، الكامؿ. ابف األُٗ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 



ُِ 

 

 (ّ)مثؿ قىٍرمكنة (ِ)كمدف أندلسية حصكفعدة في طريقو  ابف نصير، كقد فتح (ُ)ـ(ُُٕىػ/ّٗ)
ٍشًبيمٌية ، كبعد كصكلو إلى طيمىٍيًطمىة، كاصؿ فتكحاتو حتى دانت ببلد األندلس لحكـ (ٓ)كماردة (ْ)كاً 
ٌلىُْٕىػ/ٓٗكفي سنة ) ،(ٔ)المسمميف ، (ٕ)مكسى عمى األندلس كلده عبد العزيز بف مكسى ـ( كى

 .  (ٖ)فريقيةإكغادر ميتجيان إلى 

 

 

 

 

                                                           
1
 .ِٗٔص، ُالمقرم، نفح الطيب، ج 
2
 .َِٕ، صْ، جابف األثير، الكامؿ. ُٓ-ُِ، صِابف عذارم، البياف المغرب، ج 
حصينة  . كىي'صديقي' معناهك  مكيو كارب:  المطيني بالمساف تيمفىظ باألندلس،كبيرة شرؽ إشبيمية  مدينة: قىرميكنىة 3

، ُكض المعطار، جكثيرة. الحميرم، الر  حجران، كبيا آثار فيأربع سكرىا يرتفع جبؿ، سفححصينة تقع عمى 
      .ُْٔص

 جبؿ عمييا يطؿأكبر مدف األندلس كأعظميا، تقع غربي قرطبة،  الباء، ككسر السككف ثـ بالكسر ًإٍشًبيمية: 4
 األندلس ممؾ قاعدة كبيا أيضا، حمص تيسىمَّى الفكاكو، كىي كسائر كالزيتكف الشجر كثير جبؿ كىك الشرؼ

 .ُٓٗ، صُ، معجـ البمداف، جياقكتكسريره. 

 ،كىي كثيرة الرخاـ عالية البنياف ،لمسكف إحدل القكاعد التي تخيرتيا القياصرة كالرـك مدينة أندلسية كانت ماردة: 5
 .ّٖ، صٓ، معجـ البمداف، جياقكتعديدة. كليا حصكف كقرل ، فييا آثار قديمة حسنة ،البنياف

6
  .ُٖ، صِجابف عذارم، البياف المغرب،  

ه أبكه إمارة األندلس، كاٌل  ـ(ُٕٔ/ىػٕٗتمخمي، بالكالء، أمير فاتح. )عبد العزيز بف مكسى بف نصير ال 7
، قيتؿ غدران فضبطيا كسدد أمكرىا كحمى ثغكرىا، كافتتح مدائف. ككاف شجاعا حازما، فاضبل في أخبلقو كسيرتو

س، . الحميدم، جذكة المقتبُّٗ، صُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جفي محرابو كىك يصمي الفجر. 
 .ُُ، صُ. المراكشي، المعجب، جِ، صُج

8
 .ُٔ، صُجابف عذارم، البياف المغرب،  



ُّ 

 

 سنة م( وحتى سقوطها177هـ/29مّرت بالد األندلس منذ فتحها عام )
 ستة عهود سياسية مختلفة، هي:بم( 7929ه/721)

 :(6)م(499-463/ىـ641-09الة )عيد الو  أواًل / 

، كقد امتدت تمؾ الفترة (ِ)إلسبلمي في األندلس بعيد الكالةتيعرؼ الفترة األكلى لمحكـ ا
، تكلى حكـ األندلس خبلليا بعد مكسى بف نصير كطارؽ بف زياد عشركف (ّ)سنة ِْحكالي 

، (ٓ)كاف يتـ تعيينيـ مف ًقبؿ الخميفة األمكم أك كالي مصر أك القيركاف في بعض األحياف ،(ْ)كاليان 
ؼ بف عبد كسي كآخرىـ يي  ،(ٔ)زيز بف مكسى بف نصيرعبد الع، ككاف أكؿ ىؤالء الكالة (ٓ)األحياف

ٍبد، كقد حكـ اثناف منيـ مرتيف، ىما (ٕ)(ـٕٗٓ-ُٗٔىػ/ُِْ-ِٕ)الرحمف الًفٍيًرم  الرٍَّحمف عى
 .(ٗ)*(ـُْٕ-ّٓٔق/ُِّ-ّّ)كعبد الممؾ بف قطف (ٖ)*الغىاًفقي

، ر السياسيالستقراكقد ذىب بعض المؤرخيف إلى القكؿ بأف عيد الكالة قد اتسـ بانعداـ ا
بيف القبائؿ  ، ككذلؾ(َُ)بسبب نزاعات داخمية ظيرت بيف العرب كالبربر مف أىؿ األندلس

العرب بيف العرب البمدييف ك نزاعات أخرل ظيرت  ، كأيضان (ُُ)المضرية كالقبائؿ اليمنية

                                                           
1
 .ّٗالتاريخ األندلسي، صحجي، . الِٗٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 

2
  .ْٔالفقي، تاريخ المغرب كاألندلس، ص. ُّٖ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
  .ُُّاألندلسي، صحجي، التاريخ . الِْٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 3
4
 .ِْٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
5
  .ُٓ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
6
 .ِ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 
7
 .ِْٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
8
 .َُٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
 كبار مف األندلس، ميرأ(: ـِّٕ/قُُْت ) سعيد أبك الغافقي، الصاـر بف بشر بف اهلل عبد بف الرحمف عبد *

، استشيد في معركة ببلط الشيداء. ابف الفرضي، تاريخ العمماء اليمف في غافؽ مف أصمو. الشجعاف الغزاة القادة
 .ٖٗ، صُ. الحميدم، جذكة المقتبس، جِٖٗ، صُباألندلس، ج

9
 .ِ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 
قيًتؿ مصمكبان عمى يد . الشجعاف القادة كأحد. األندلس ميرأ: الفيرم اهلل عبد بف نيشؿ بف قطف بف الممؾ عبد *

 .ْٖٓ، صْابف األثير، الكامؿ، ج .ُِّ، صُ. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جًبٍشر بف بمج
10
  .ُِٓ، صُجابف عذارم، البياف المغرب،  
11
  .ّٓ، صِجابف عذارم، البياف المغرب،  



ُْ 

 

، األمر الذم أٌدل برأييـ إلى حالة مف االضطراب كاالرتباؾ في المجتمع (ُ)*الشامييف
رص كالة األندلس في بدايات الفتح عمى تؤكد ح، لكف دراسة ميستفيضة لذلؾ العيد (ِ)األندلسي

تثبيت دعائـ اإلسبلـ كتكفير األمف ألىؿ األندلس، فقد ترؾ مكسى بف نصير قبؿ مغادرتو 
كما أشار لساف الديف ، (ّ)األندلس كجكه القبائؿ كالعساكر التي تقكـ بحماية األندلس كسد ثغرىا

كلما استقر ممؾ اإلسبلـ إلى استقرار المسمميف في األندلس في بدايات الفتح فقاؿ:"  بف الخطيبا
بجزيرة األندلس، كرمى إلى قصبتيا الفتح، كاشرأب في عرصاتيا الديف، كنزلت قرطبة كسكاىا 

  .(ْ)" كا األكطاف، كعمركا البمدافءالعرب، فتبك 
د كتكزيع السكاف، خاصة بعد كفكد كقد اىتـ كالة األندلس بعد الفتح بتنظيـ أمكر الببل

، ففي سنة (ٓ)فريقية كالمغرب لمعيش في ببلد األندلسإأعداد كبيرة مف المسمميف المياجريف مف 
طَّارـ( قاـ كالي األندلس آنذاؾ أبك ّْٕىػ/ُِٓ) بعمؿ تقسيمات  (ٔ)الحساـ بف ضرار الكمبي الخى

بتكزيع الجند عمى ككر األندلس، كفؽ  إدارية ىي أشبو بتخطيط المدف في عصرنا الحالي، كأمر
، كأسكفى جند حمص في ككرة (ٕ)البمداف التي ىاجركا منيا، فأسكفى جند مصر في ككرة باجة

                                                           
1
 .ُٗ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 
أما  كاستقركا فييا. بف نصير كمكسى بف زياد الذيف دخمكا األندلس مع حممتي طارؽالعرب البمدييف: ىـ  *

، ٔٓ، صُ. السامرائي كآخركف، تاريخ العرب كحضارتيـ، جىػُِّسنة  ف مع بمج بف بشرديف فيـ الكافيالشامي
 .ْٕص

  .ُّّحجي، التاريخ األندلسي، ص. الُِّ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 2
3
 .ِ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 
4
 .ُٗ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 
5
 .ِٗٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
ـ(: أمير ْٖٕ/قَُّت ) حساـ بف ضرار بف سبلماف بف خيثـ ابف ربيعة الكمبي ثـ الربعي، أبك الخطار 6

كخمعكه، ثـ ة، فثار عميو المضرية أفرط في التعصب لقكمو اليماني .كاف حازما شجاعا فصيحا شاعرا األندلس.
. ابف ِٕ، صُالمضرم الحقان في معركة بيف فريقييما. الحميدم، جذكة المقتبس، جالصميؿ بف حاتـ قتمو 

 . ُّٓ، صْخمدكف، تاريخ، ج

باجة كاسعة  معاقؿك  ،"الصمح"كممة أعجمية تعني  باجةك  األقاصرة، أياـ في بنيت باجة: أقدـ مدف األندلس، 7
 .ّٔ، صُالحميرم، صفة جزيرة األندلس، ج. كالحصانة بالمنعة مكصكفةك 



ُٓ 

 

، كأسكفى جند (ِ)ة، كأسكفى جند األردف في ككرة ريٌ (ُ)إشبيمية، كأسكفى جند فمسطيف في ككرة شىذكنة
   .(ٓ)في ككرة جياف* (ْ)، كأسكفى جند ًقنٍَّسريف(ّ)دمشؽ في ككرة إلبيرة

قد يككف ًقصىر مدة حكـ كالة األندلس في ذلؾ العيد كالتي لـ تتجاكز بضعة أشير لكثير 
ر تمؾ المدة يعكد في أحياف (ٔ)منيـ ، قد أكجدت حالة مف التقمبات السياسية في األندلس، لكف ًقصى

يغب عف تفكير  أحياف عديدة إلى استشياد بعضيـ في مياديف الجياد في سبيؿ اهلل، فالجياد لـ
، فقد كصؼ ابف (ٕ)كالة األندلس، ككاصمكا جيادىـ لنشر الدعكة اإلسبلمية فيما كراء جباؿ البيٍرت*

استطاع فتح الكثير مف ك كاف مجاىدان في سبيؿ اهلل ابف عذارم عبد العزيز بف مكسى بأنو " 
ٍكالني(ٖ)"المدف األندلسية ه الركـ سنة أثناء غزك  (ٗ)، كقد استشيد السٍَّمح بف مالؾ الخى

 .(َُ)(ُِٕق/َُِ)

                                                           
 األندلس أىؿ عامة إلييا لجأ ،ركالبح البر لخيرات جامعة القدر، جميمةأحد أقاليـ األندلس، كىي ككرة : شذكنة 1

 حيفممؾ القكط  لذريؽ ىزيمة كانتـ( بعد قحط أصاب األندلس ستة سنكات، في أرضيا ّٕٓق/ُّٔ) سنة
 .ّّٗ، صُالمعطار، ج الركض ،الحميرم. ألندلسا افتتحت

الحميرم،  .الخيرات كثيرة كىي العرب، مف األردف جند نزليا قرطبة، قبمي في األندلس، ككر مف : ككرةةريَّ  2
 .ٕٗ، صُصفة جزيرة األندلس، ج

 مف دمشؽ جند زليان مكاليو، كأسكنيا معاكية، بف الرحمف عبد أسسيا ،: مدينة تقع قرب غرناطة باألندلسإلبيرة 3
 .ِٗ، صُاألندلس، ج جزيرة الحميرم، صفة .نيارتكثر حكليا األ العرب،

 نظر فمما عمييا مر العبسي مسركؽ بف ميسرة ألف قنسريف ميتسي  كتشديده، ثانيو كفتح أكلو ًقنٍَّسريف: بكسر 4
، كجند قنسريف أم القادميف فقنسري فسميت نسر قف لكأنيا كاهلل فقاؿ بالركمية لو فسميت؟  ىذه ما :قاؿ إلييا

 .َّْ، صْ، معجـ البمداف، جياقكت .لؤلندلس مف قنسريف

5
 . ُٔ، صُ، الحمة السيراء، جابف األبار .ّّ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
يَّاف: *  ،قرطبة كتقع قرب البيرة، بككرة تتصؿ باألندلس، كاسعة ككرة ليا مدينة نكف، كآخره التشديد ثـ بالفتح جى

    .ُٓٗ، صِ، معجـ البمداف، جياقكتكبمدانا عديدة.  كثيرة قرل تجمع كبيرة ككرة كىي
 .َِٕحجي، التاريخ األندلسي، صال 6
7
  .ُّّالتاريخ األندلسي، صحجي، ال 

لس مف كافة الجيات يفصؿ جزيرة األندلس عف األرض الكبيرة )أكربا(، حيث تحيط البحار باألند :*جبؿ البرت
 .ُِٖ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج .ٕٓ، صُ، الجغرافيا، ج. ابف سعيدؿعدا ذلؾ الجب

8
 .ُْٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 

 األندلس، عمى العزيز عبد بف عمر استعممو. قضاعة مف خكالف، بني مف أمير، :الخكالنيٌ  مالؾ بف السمح 9
ابف الفرضي، تاريخ . الفرنجة بأرض غازيا استشيد. قنطرتيا بنى الذم كىك. إمارتو عاصمة قرطبة ككانت

 .َُِ، صٓابف األثير، الكامؿ، ج .َِّ، صُالعمماء باألندلس، ج
10
 .ُْٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 



ُٔ 

 

ٍيـِّٕىػ/َُٓكما غزا الركـ أيضان سنة ) ٍنبىسة بف سيحى ، فألح عمييـ (ُ)ـ( كالي األندلس عى
ـ( كالي َّٕق/ُُُ، كأقدـ كذلؾ في صدر )(ِ)عمييـ في القتاؿ كالحصار حتى صالحكه

أكرده  بحسب ما (ٓ)، أك"أرض مقكشة"(ْ)عمى غزك منكسة (ّ)األندلس الييثـ بف عبيد الكناني
، كاستشيد عبد الرحمف الغافقي أثناء كاليتو في أرض العدك في رمضاف (ٔ)صاحب نفح الطيب

ٍقبىة بف (ٕ)ـ(ِّٕق/ُُْ) ، كاستشيد كذلؾ أثناء جياده في معركة ببلط الشيداء كالي األندلس عي
، كمف دالئؿ حرص الكالة عمى الجياد لنشر الدعكة (ٖ)*(ـُْٕىػ/ُِّت ) الحجاج السمكلي

سبلمية ما اتصؼ بو عقبة بف الحجاج فقد كاف صاحب بأس كنكاية لمعدك، كرغـ ذلؾ كاف إذا اإل
رَّاء ىذا الفعؿ ألؼ  أسر األسير لـ يقتمو حتى يعرض عميو اإلسبلـ، كقد أسمـ عمى يديو جى

  .(ٗ)رجؿ

                                                           
ٍيـ 1 ٍنبىسىة بف سيحى : فاتح، مف الغزاة الشجعاف. كاف عامؿ األندلس في أياـ ىشاـ  ـ(ِٕٓ/ ىػ َُٕت مبي )الكى  عى

ابف  في بعض الكقائع.تكفي متأثران بجراحاتو أثناء جياده في ببلد فرنسا. كأكغؿ  قشكنةقر افتتح بف عبد الممؾ. 
  .ّٖٔ، صُ. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جُْٗ، صُعذارم، البياف المغرب، ج

2
 .َُٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 

 عشرة كاستمر اضطرابيا أياـ في األندلس كلي. فالشجعا مف كاؿ،: (ـَّٕ/ىػُُُت )الكناني  عيبىٍيد بف الييثـ 3
 .َِ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج .َُِ، صٓ. ابف األثير، الكامؿ، جفييا كتكفي كأياما، أشير عشرة

4
 .َُٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
5
  منكسة كمقكشة: لـ أجد ليما ترجمة في كتب البمداف. 
6
  .ِّٓالمقرم، نفح الطيب، ص 
7
 .َُٓ، صُعذارم، البياف المغرب، ج ابف 
8
 .ُُٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
 أقاـالممؾ.  عبد بف ىشاـ أياـ فيكالي األندلس . سمكؿ بني أشراؼ مف كاف. أمير: السمكلي اججَّ الحى  بف عقبة *

، ُلمغرب، ج. ابف عذارم، البياف آْٖ، صْ. ابف األثير، الكامؿ، جكافتتح مدف أندلسية عديدة مجاىدا
 .َُٓص

9
 .ُُٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 



ُٕ 

 

 :(ُ)(م000-499/ىـ461 –641مارة ) اإلعيد ثانيًا / 

بعبد  ؼى رً الممؾ بف مركاف الذم عي  بف عبد أسسو عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ
 كتأسيس ،(ّ)نجح في الكصكؿ إلى ببلد األندلس ككاف قد (ِ)ـ(ٖٖٕ/ىػُِٕت) الرحمف الداخؿ
خبلؿ قرطبة كقد نالت  ،(ٓ)سقكط الخبلفة األمكية بعد ستة أعكاـ فقط مف ،(ْ)قرطبة إمارة قكية في

كقد تناكب ، األخرل يةمدف األندلسالمقارنة ب بارزان  كأدبيان  كعمميان  سياسيان  مجدان خبلؿ ىذا العيد 
برز منيـ األمير ىشاـ بف عبد ستة مف أبناء كأحفاد عبد الرحمف الداخؿ،  األندلسعمى حكـ 
كقد ذيكر أنو مشى الذم اشتير بحبو لمفقياء كالعمماء،  (ٔ)ـ(ٕٔٗ-ٕٔٓ/ىػَُٖ-ُّٗ)الرحمف 

، الذم كاف ييعد (ٕ)ـ(ْٖٕىػ/ُٖٔي)ت عمى قدميو في جنازة القاضي معاكية بف صالح الحضرم
ميحبان  عبد الرٍَّحمىف بف الحكـ، ككاف األمير (ٖ)ييعد مف كبار العمماء كركاة الحديث في عصره

لمعمماء ميقىربان ليـ، ك كاف يقيـ الصمكات بنفسو في حضكرىـ كيصمي إمامان بيـ في أكثر 
اكىريف لديو يحيى بف يحيى ػلمشياء اػا كبير الفقػ، كما كاف حريصان عمى نيؿ رض(ٗ)اتػاألكق

  .(َُ)كخاصة في تكلية كعزؿ القضاة
 

                                                           
1
 .ّٗالتاريخ األندلسي، صحجي، ال 

عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف، الممقب بصقر قريش، كيعرؼ بالداخؿ، األمكم:  2
ابف الفرضي، تاريخ  طبة.تكفي بقر إمارة مستقمة. أعمف ثـ لممنصكر العباسي، بيا، كخطب  دخؿ قرطبة كاستقر
 . ُُٗ، صِابف حـز األندلسي، رسالة في فضؿ األندلس، ج .ُُ، صُالعمماء باألندلس، ج

 . ُّْنعنعي، تاريخ الدكلة األمكية في األندلس، ص. ّٓ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج 3
  .  ُِٕحجي، التاريخ األندلسي، ص. الّٓ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج 4
5
 .ٓٔفيبللي، العبلقات السياسية بيف الدكلة األمكية في األندلس كدكؿ المغرب، ص 

 الدكلة ممكؾ ثاني: الكليد أبك مركاف، بف الممؾ عبد بف ىشاـ بف معاكية ابفالداخؿ  الرٍَّحمف عبد بف ًىشىاـ 6
 الناس أحبو مساجد، عدة بني. مكفقا الفتح، في راغبا األعداء، عمى شديدا شجاعا حازما كاف. باألندلس األمكية
ابف حـز األندلسي، رسالة في فضؿ  .ُِ، صُ. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جبقرطبة تكفي. لعدلو

 .ُِٗ، صِاألندلس، ج
، كتكلى قضاء الجماعة الحديث سمع حمص، أىؿ مف شامي األندلس، قاضي الحضرمي صالح بف معاكية 7

 . ُِِ، صُ، جذكة المقتبس، جالحميدم .الداخؿ الرحمف عبد

8
 .ّْ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج 
9
 .ْٖ، صُٖالصفدم، الكافي بالكفيات، ج 
10
 .ُِ، صُابف حياف، المقتبس، ج 



ُٖ 

 

 : (6)(م6990-000/ىـ399 –461خالفة ) العيد ثالثًا / 
ىذا العيد نيضة أدبية كعممية كصمت إلى قمة كقاعدتيا قرطبة خبلؿ  شيدت األندلس

رؼ الثالث الذم عي  ، كقد أسس ىذا العيد الجديد عبد الرحمف(ِ)ازدىارىا في مختمؼ مناحي الحياة
، كقاـ بتحكيؿ (ّ) *ـ(ُٔٗ-َٖٗ/قَّٓ-ِٕٕ)ـ بعبد الرحمف الناصركٍ رؼ بعد تكليو الحي عي 

أكؿ مف  دعى كأعمف نفسو خميفة باألندلس كتمقب بالناصر لديف اهلل، كيي  ،قرطبة مف إمارة إلى خبلفة
نو الحكـ مف ، كقد حرص عبد الرحمف الناصر كاب(ْ)تىسمَّى مف أمراء األندلس بأمير المؤمنيف

، فقد أصبحت قرطبة في ذلؾ العيد قبمة لمعمماء، مف أمثاؿ أبي عمي (ٓ)بعده عمى رعاية العمماء
الذم رحؿ مف بغداد إلى األندلس في أياـ عبد  (ٔ)(ـٕٔٗ-َُٗق/ّٔٓ-ِٖٖ)القالي المغكم 

 (ٖ)يميطً التي  الكمبي خطاب بف ، كزكريا(ٕ)الرحمف الناصر، فقربو ابنو الحكـ كبالغ في إكرامو
، كىكذا (َُ)المستنصر إلى قرطبة مااستقدميالمىذىيف  (ٗ)يكسيمٍ طى كمحمد بف مركاف بف الغشاء البى 

   .    (ُُ)كؿ ترحاب كتقدير عيد الخبلفة األندلسيةالعمماء في كجد 

                                                           
1
   .ّٗالتاريخ األندلسي، صحجي، ال 

  .ُ، صُ. ابف سعد، القرط عمى الكامؿ، جُّٓ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 2
 .َِٖ، صُلمغرب، ج، البياف اابف عذارم 3
عبد الرحمف بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف بف الحكـ الربضي ابف ىشاـ بف : النَّاًصر األيمىكم *

عبد الرحمف الداخؿ، أبك المطٌرؼ المركاني األمكم: أكؿ مف تمقب بالخبلفة مف رجاؿ الدكلة األمكية، في 
. ُْ، صُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج .بقرطبة تسنة كما َٓحكـ . كاف يقظا، صارمااألندلس. 

 .  ُُٖ، صُابف سعيد، المغرب، ج
 .َّْعناف، الخبلفة األمكية كالدكلة العامرية، ص. َُُ، صِالناصرم، االستقصا، ج 4
5
 .ٓ، صُجذكة المقتبس، ج الحميدم، 
مي أىبيك 6  زمانو أىؿ أحفظ سمماف، بف محمد بف يسىع بف ىاركف بف عيذكف بف القاسـ بف إسماعيؿ: القالي عى

حتى  كاستكطنيا الناصر الرحمف عبد أياـ في قرطبة دخؿ العراؽ، شماؿ في كنشأ كلد. كاألدب كالشعر لمغة
 .ُِّ، صُ. الزركمي، األعبلـ، جَٔ، صُكفاتو. لو مصنفات عديدة. الحميدم، جذكة المقتبس، ج

7
 .َٔ، صُجذكة المقتبس، ج الحميدم، 

 الحكـ المستنصر استقدموا بف خطاب التيًطيمي أبك يحيى: كالتيًطيمي نسبة إلى مدينة تيطيمة شرقي قرطبة، زكري 8
المقرم، نفح  .يمةطً تي  بمده قضاء كلي مأمكنا ثقة كاف، قرطبة أىؿ مف جماعة منو كسمع منو فسمع عيد كلي كىك

 .ِّٔ، صِالطيب، ج

9
 لـ أجد ترجمتو في كتب التراجـ. 

10
 .ِِٔ، صُابف األبار، التكممة، ج .ِّٔ، صِنفح الطيب، ج المقرم، 
 . َّّحجي، التاريخ األندلسي، صال  11



ُٗ 

 

إلى محمد بف أبي  (ُ)(ـٕٔٗ-ُْٗىػ/ّٔٔ-َِّد الحكـ بف عبد الرحمف الناصر )يً عى 
برعاية شئكف كلده ىشاـ، كبعد كفاة الحكـ قاـ ابف أبي  (ِ)ـ(ََُِ-ّٖٗ/قِّٗ-ِّٔ) عامر

 كأعمف، (ْ)لًصغىر ًسنّْو (ّ)(ـَُُّ-ٔٔٗق/َّْ-ّٓٓ) المؤٌيدىشاـ كلده الخميفة عامر بحجب 
، (ٔ)كأدبية عمميةن  ، كقد شيد عيده نيضةن (ٓ)لؤلندلس كتمقب بالحاجب المنصكر نفسو حاكمان  كأعمف
أدت إلى  ،كفتف عديدة بت األندلس صراعاته ( أصاـََُِ/قِّٗ)تو سنة ، كبعد كفا(ٔ)كأدبية

     .(ٕ)إضعاؼ دكلة الخبلفة األمكية كسقكطيا

 : (1)(م6906-6990/ىـ313-399عيد الطوائف )رابعًا / 

شيدت ببلد ييعد عيد الطكائؼ مف أضعؼ العيكد اإلسبلمية في األندلس كأكىنيا، فقد 
حيث انقسمت األندلس ، (ٗ)مسبكؽ سيا غيرانقساما سيا بعد زكاؿ الخبلفة األمكية فييااألندلس 

ككاف مف أشير تمؾ الدكيبلت ، (َُ)إلى دكيبلت كممالؾ مستقمة بعد أف استبد كؿ أمير بقطره
                                                           

. أندلسي أمكمٌ  خميفة: أبك العاصي اهلل عبد بف محمد بف الناصر الرحمف عبد بف الحكـ: األيمىكم الميٍستىٍنًصر 1
. األنساب معرفة في ضميعا كالتاريخ، دبباأل ممما بالديف عالما كاف، سنة ُٓمدة  الخبلفة ككلي بقرطبة، كلد

 .ِِٕ، صُ، ج. ابف األبار، التكممةمفمكجان  بقرطبة تكفي
محمد بف عبد اهلل بف عامر بف محمد أبي عامر بف الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ : المىٍنصيكر أىبيك عاًمر 2

 ندلس، في دكلة المؤيد األمكم.المعافرم القحطاني، أبك عامر، المعركؼ بالمنصكر ابف أبي عامر: أمير األ
، ُابف سعيد، المغرب، ج غزاة، لـ ينيـز لو فييا جيش. ٔٓسنة، غزا فييا ببلد اإلفرنج  ِٔرة ادامت لو اإلم

 .ِٖٔ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج .ُٗٗص

يَّد الكليد، أبك الناصر، الرحمف عبد بف الحكـ بف ىشاـ ّ  بكيع. باألندلس األمكية ةالدكل خمفاء مف: األيمىكم الميؤى
ضعيفا، ميمبل، فيو انقباض عف عقيمان . كاف كأكالده عامر أبي ابف المنصكر مممكتو بتدبير استأثر ،أبيو كفاة يـك
، ُ. المراكشي، المعجب، جُٔٗ، صِ. ابف حـز األندلسي، رسالة في فضؿ األندلس، جؿ سراتً قي  ،اسالن
 .ِٕص

المؤيد باهلل ىشاـ بف الحكـ كانت آنذاؾ اثنا عشر عامان، بينما ذكرت مصادر ر مٍ ذكرت مصادر تاريخية بأف عي  4
الذىبي، سير  .ُٓ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفىرىضييينظىر أخرل أنو كاف ابف تسعة أعكاـ فقط. 

 .ُٓ، صُٕأعبلـ النببلء، ج
 .ُِْ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 5
6
 .ِِٔ، صٔالزركمي، األعبلـ، ج 
 .ْٗٗنعنعي، تاريخ الدكلة األمكية في األندلس، ص. ّْٖ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 7
8
  .َْحجي، التاريخ األندلسي، صال 

9
 .َُٕ، صٖابف األثير، الكامؿ، ج .ِ، صُابف سعد، القرط عمى الكامؿ، ج 
10
 .ُٔٓ، صُ، جابف خمدكف، مقدمة 



َِ 

 

في  (ٓ)كدمٌ كدكلة بني حى  ،(ْ)شبيميةإ في (ّ)ادبٌ بني عى  ، كدكلة(ِ)في قرطبة (ُ)كريٍ دكلة بني جى 
  .(َُ)*طةسٍ قي رى في سى  (ٗ)دكلة بني ىكدك ، (ٖ)في قىٍرمكنة (ٕ)، كدكلة بني بيرزاؿ(ٔ)مالقة

في  (ُ)كدكلة بني ذم النكف، (ُِ)*يكسمٍ طى في بى  (ُُ)دكلة بني األفطسكذلؾ كانت 
  .(ْ)*ناطةرٍ في غً  (ّ)دكلة بني زيرم، ك (ِ)مةطً يٍ مى طي 

                                                           
أىؿ بيت  كانكا ،ـ(َُّْ/ىػّْٓتكر)يٍ كر بف محمد بف جى يٍ جى حـز كر: نسبة إلى صاحب قرطبة أبي اليٍ بنك جى  1

استقٌؿ أبك الحـز بقرطبة، أصميـ مف الفرس، كقيؿ: بؿ ىـ كمبيُّكف.  بيت كزارة مشيكر في األندلس، يقاؿ
   .َِٔ، صِابف بساـ، الذخيرة، ج يا األمف كالرخاء.كانتظمت لو شؤكنيا، كدرأ عنيا ممكؾ الفتنة، فعمٌ 

2
 .ٗ، صكيبلني، ممكؾ الطكائؼ. َُّص، ُفح الطيب، جالمقرم، ن 
القاسـ محمد بف أبي الكليد إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف قريش بف  يالقاضي أببنك عباد: نسبة إلى  3

امتد ممكيـ إلى قرطبة، مف أشير ك  دكؿ األندلسمف أبيج ، كانت دكلتيـ كأصميـ مف جند حمص ،عباد المخمي
 .ِٓٓ، صْ. المقرم، نفح الطيب، جََِ، صْباد. ابف خمدكف، تاريخ، جممككيـ المعتمد بف ع

4
 . ََِ، صْ. ابف خمدكف، تاريخ، جّٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج. َُّص، ُالمقرم، نفح الطيب، ج 

ٌمكد: قامت دكلتيـ سنة  5 ىػ في قرطبة كامتدت سبعة سنكات، مف أشير ممككيـ يحيى بف عمي الممقب َْٕبنك حى
ككاف مذمـك السيرة، ثار عميو أىؿ قرطبة، كانحصر ممكو في مالقة كشريش كالمرية كسبتة. ابف  الممقب بالمعتمي،

 . ِِٖ، صُ. الناصرم، االستقصا، جِِ، صٓخمكاف، كفيات األعياف، ج

6
 .ّٖ. مصطفى، األندلس في التاريخ، صَِْ، صٔابف خمدكف، تاريخ، ج 

برة مف الخكارج اإلباضية، أصميـ مف زناتة بإفريقية، استخدميـ : بيرزاؿ بضـ الباء كسككف الراء، برابنك بيرزاؿ 7
الحكـ المستنصر، ككالىـ المنصكر بف أبي عامر قرمكنة أثناء دكلتو، قضى عمى دكلتيـ بنك عباد كضمكىا إلى 

، جميرة أنساب العرب، جِٕٔ، صّممكيـ. ابف عذارم، البياف المغرب، ج  .ْٖٗ، صِ. ابف حـز
8
 .ّٔاالجتماعية كالثقافية لؤلندلس، صبكلعراس، الحياة  
9
بنك ىكد: نسبة إلى المستعيف باهلل سميماف بف محمد بف ىكد بف عبد اهلل الجذامي، كىك مؤسس دكلتيـ كقد  

  .َِٗ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج ممككا تطيمة كسرقسطة.
10
  .ّٔلس، صبكلعراس، الحياة االجتماعية كالثقافية لؤلند. ُْْ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
تقع عمى ضفة نير كبير شرقي األندلس، اسميا مشتؽ مف اسـ قيصر كىك الذم كبيرة القطر مدينة  :طةسٍ قي رى سى  *

، ُالحميرم، الركض المعطار، ج .الرخاـ األبيضمف بناىا، ييطمؽ عمييا المدينة البيضاء ألف أسكارىا 
 . ُِِ، صّياقكت، معجـ البمداف، ج .ُّٕص

ـ(، َُٖٔىػ/َْٔ)ت  األفطس بابف المعركؼ التجيبي مسممة بف اهلل عبد محمد يأببة إلى بنك األفطس: نس 11
صاحب بطميكس، كاف بينيـ كبيف بني ذم النكف كبني عباد حركب كميادنات، انتيت دكلتيـ عمى يد يكسؼ بف 

 .  َِٓ، صْتاشفيف. ابف خمدكف، تاريخ، ج

12
  .َِٓ، صْ، ج. ابف خمدكف، تاريخْٕ، صُجب، جالمراكشي، المع. ِْْص، ُالمقرم، نفح الطيب، ج 
بىطىٍمييكس: بفتحتيف كسككف البلـ كياء مضمكمة كسيف ميممة. مدينة كبيرة باألندلس تتبع إقميـ ماردة غربي * 

 .ْْٕ، صُ، معجـ البمداف، جياقكتقرطبة. 



ُِ 

 

اشتعمت بينيا ف الممالؾ،بيف تمؾ لطبيعة العبلقة السمة األبرز الصراعات ىي  كانت
، فكاف أحدىـ يدفع األمكاؿ لممكؾ النصارل (ٔ)اف بعضيـ بالنصارل، كاستع(ٓ)حركب كمعارؾ

، فيما استغؿ ممكؾ النصارل تمؾ األحكاؿ فياجمكا (ٕ)مقابؿ إعانتيـ لو في قتاؿ إخكانو المسمميف
، (َُ)كفرضكا الجزية عمى ممكؾ الطكائؼ ،(ٗ)، كاستباحكا دماءىـ كىتككا أستارىـ(ٖ)ببلد المسمميف

ٌد ممكؾ النصارل، كبالغكا في إرضائيـ خكفان فما كاف مف ىؤالء ا لممكؾ الضعفاء إال أف خطبكا كي
 .(ُُ)مف زكاؿ ممكيـ

كأضحت  ،(ُِ)كقد أطمؽ حكاـ تمؾ الدكيبلت المتناحرة عمى أنفسيـ نعكت الخمفاء كالممكؾ
 أبك الشاعركقد نظـ  ،لسخرية الشعراء لككنيا تنافي الكاقع كتخالؼ الحقائؽ األلقاب مثاران تمؾ 
  :  (ُْ)شعران ساخران مف تمؾ األلقاب، فقاؿ (ُّ)(ـَُْٔ/ىػْٔٓت)الحسف بف رشيؽ عمي

 كمعتضدفييا سماع معتصـ             مما ييزىىّْدني في أرض أندلس

                                                                                                                                                                      
"ذك النكف"، استخدميـ ابف أبي بنك ذم النكف: مف قبائؿ ىكارة مف برابرة المغرب، اسـ جدىـ "زنُّكف" ثـ أصبح  1

عامر، ككلى عبد الرحمف بف ذم النكف كالية "شنت" كفي عيد الفتنة دخمت طيمىٍيًطمىة ضمف كالية بني ذم النكف. 
 .  ِٕٕ، صّابف عذارم، البياف المغرب، ج

2
  .  ِٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج. ُُٔ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 

3
أكؿ ممككيـ بغرناطة كاف زاكم بف زيرم بف ميناد الصنياجي. ابف سعيد، ناتة، بنك زيرم: بربر مف بطكف ز  

 . ّْٓ، صُ. ابف بساـ، الذخيرة، جَُٔ، صِالمغرب، ج
    .ّٖمصطفى، األندلس في التاريخ، ص. ِّٗ، صٔابف خمدكف، تاريخ، ج 4
عامة، كمعنى غرناطة رمانة بمساف ًغٍرناطة: بفتح أكلو كسككف ثانيو، كقيؿ أغرناطة باأللؼ في أكلو أسقطيا ال *

، ْج معجـ البمداف، ،ياقكتعجـ األندلس، سيمّْيت بذلؾ لحسنيا، كىي أقدـ مدف إقميـ البيرة كأعظميا كأحصنيا. 
  .  ُٓٗص

5
  .ِ، صُابف سعد، القرط عمى الكامؿ، ج. َُِ، صْ، جابف خمدكف، تاريخ 

6
  .ٔٓ، صِ، جاالستقصاالناصرم،  
7
   .ِْٓ، صّرة، جابف بساـ، الذخي 

  .ّٔٓ، صْنفح الطيب، ج المقرم، 8
9
  .ِّٓ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج 
10
  .ّٔٓ، صْنفح الطيب، ج المقرم، .ِْٖ، صٔ، جابف خمدكف، تاريخ 
11
 .ّْٗ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
12
 .َٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج. ُِّص، ُجالمقرم، نفح الطيب،  
لو مصنؼ  ،كثير التصنيؼ حسف التأليؼ لغكيان  نحكيان  أديبان  كاف شاعران ، كلى األزدالحسف بف رشيؽ القيركاني م 13

 .ْٕٖ، صِ، جمعجـ األدباءياقكت، . صنفو في شعراء عصره ككسمو بالنمكذج
14
 .َٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج .ُْْ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 



ِِ 

 

ا صكلةى األسد   ألقاب مممكة في غير مكضعيا         كالًيرّْ يحكي انتفاخن
أنو حظي بنيضة أدبية كاسعة بفعؿ  كرغـ اتساـ ىذا العيد بالضعؼ كاليكاف السياسي إال

التنافس الكبير بيف حكاـ الطكائؼ الذيف أكلى كثير منيـ اىتماما في العمراف كالفف كاألدب كما 
، كما أضحت كؿ دكيمة مف دكيبلت األندلس مركزان مف (ُ)بالغان  أكلكا الشعراء كالكتاب اىتمامان 

رىا في اإلثراء الثقافي لؤلندلس، فقد كانت إشبيمية ، تسيـ بدك (ِ)المراكز الثقافية كالعممية كاألدبية
 .(ْ)يكس زمف بني األفطسمٍ طى ، كنافستيا في ذلؾ بى (ّ)قبمة لمشعراء كاألدباء زمف بني عباد

 : (ٓ)(م6633-6900/ىـ940-313المرابطين )خامسًا / عيد 

ربية في الصحراء الغ دكلة المرابطيفكاف الجياد الديني ىك األساس الذم قامت عميو 
أحد زعماء  (ٔ)عبد اهلل بف ياسيفيد عمى المغرب العربي أك ما يعرؼ بدكلة مكريتانيا حاليان  لببلد
حكـ يكسؼ  خبلؿ ـإلى ذركة قكتي المرابطكف ، ككصؿ(ٕ)صنياجة في ببلد المغرب العربي قبائؿ

 لعب دكران كبيران في بناء صرح دكلة المرابطيف.بف تاشفيف الذم 
، كفي (ٖ)كافة ممكؾ كأعياف كعمماء األندلسنداء استغاثة أطمقو فيف ابف تاشى لبٌ كقد 

 يد فيف السقكط ة اإلسبلـ في األندلس مإلنقاذ دكل ،(ٗ)المعتمد بف عبادمقدمتيـ حاكـ إشبيمية 
فاجتاز ابف  ،(َُ)اإلسبلميةدكيبلت األندلسية ىاجـ الاحتؿ طيمىيًطمة ك  فكنش زعيـ األسباف الذمداأل

سنة الزالقة عركة في مإلى األندلس، كنجح في إلحاؽ ىزيمة ساحقة باألسباف تاشفيف البحر 

                                                           
1
 .ْ، صُابف سعد، القرط عمى الكامؿ، ج 

2
 .ْ، صُـ. ف. ج 

3
 .ِٗ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 
4
 .ُِِصبكلعراس، الحياة االجتماعية كالثقافية لؤلندلس،  .ٕٗ، صِابف األبار، الحمة السيراء، ج 
5
 . ْٖٓالحجي، التاريخ األندلسي، ص .ُِٓصالفقي، تاريخ المغرب كاألندلس،  

ـ(: الزعيـ األكؿ َُٗٓ/ىػُْٓت لجزكلي المصمكدم )عبد اهلل بف ياسيف بف مكك ا: الفقيو عبد اهلل بف ياًسيف 6
"النيجر"  قربفي جزيرة حارب البدع كدعا إلقامة حدكد الشرع، كاعتزؿ الناس مع ألؼ مف مريديو  .لممرابطيف

. ِّْ، صٔابف خمدكف، تاريخ، ج قضى شييدان."المرابطيف"، كأخضع بيـ قبائؿ صنياجة كميا. كأيطمؽ عمييـ 
 .ٕ، صِ، جالناصرم، االستقصا

7
  .ُِٓالفقي، تاريخ المغرب كاألندلس، ص. ٗ، صِ، جالناصرم، االستقصا 
8
   .ٔٓ، صِ، جالناصرم، االستقصا 

9
 . ُُٔ، صٕابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .َُّ، صُالمراكشي، المعجب ، ج 
10
 .  ُُٓ، صٕابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .ِٓٓ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج 



ِّ 

 

، كما قاـ بتكحيد دكيبلت األندلس المتصارعة في دكلة إسبلمية كاحدة تحت (ُ) (ـَُٖٔ/ىػْٕٗ)
 . (ِ)تحت حكـ المرابطيف

، (ّ)كاستشارتيـ في كثير مف القرارات الحاسمة، الفقياءبتقدير المرابطيف  حكـ زتميَّ 
، أك التخمص مف ممكؾ الطكائؼ في (ْ)تدخؿ لحماية ببلد األندلس مف السقكط في يد النصارلكال

، لكف ىؤالء الفقياء لـ يككنكا في معظميـ عمى درجة عالية مف العمـ، فزينكا لحكاـ (ٓ)في األندلس
، كأفتكا بإحراؽ كتب اإلماـ (ٔ)لحكاـ المرابطيف البطش بمف يخكض في الفمسفة كعمـ الكبلـ

، فأيحًرقت كتب إحياء عمكـ الديف أماـ المساجد (ٕ)ـ(ُُُُ-َُٖٓ/ىػَٓٓ-َْٓ)الغزالي 
، كما انغمس (ٗ)كجمع األمكاؿ ، كانغمس بعض الفقياء في كنز الثركات(ٖ)بحضكر أعياف األندلس

كـ ، كتنازعكا (َُ)انغمس حكاـ المرابطيف في حياة الترؼ األندلسية، كتدٌخمت نساؤىـ في شئكف الحي
، فضعفت دكلتييـ، كما تمقَّى جيشييـ (ُِ)كىًرىىييـ الناس، كانطمقت ضدىـ الثكرات، فى (ُُ)مقاليد الميمؾ

ـى عديدة عمى يد النصارل    .(ُْ)، كسقطت دكلتيـ في نياية المطاؼ عمى يد المكحديف(ُّ)ىزائ

                                                           
1
  .ُّٓ، صُالمعجب، ج المراكشي، 
2
  .ّْالبستاني، معارؾ العرب في األندلس، ص. ُِٔ، صُـ. ف. ج 
3
  .ُُٕ، صُالمعجب، ج المراكشي، 

4
    .ٔٓالتاريخ السياسي كالحضارم لممغرب كاألندلس، ص. حسيف، ٖٔ، ُالحميرم، صفة جزيرة األندلس، ج 

5
  .ٓٓص، ِ، ج. الناصرم، االستقصاِْٗ، صٔابف خمدكف، تاريخ، ج 
6
   .ُِٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج 

 ئتياممحمد بف محمد بف محمد الغىزىالي الطكسي، أبك حامد، حجة اإلسبلـ: فيمسكؼ، متصكؼ، لو الغىزالي:  7
نسبتو إلى صناعة الغزؿ )عند لطمب العمـ. رحؿ  ،. مكلده ككفاتو في خراسافأشيرىا "إحياء عمـك الديف" مصنؼ

، ُٗالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج ( أك إلى غىزىالة )مف قرل طكس( لمف قاؿ بالتخفيؼ.مف يقكلو بتشديد الزام
 .ِّّص

8
    .ٕٓ، صِ، ج. الناصرم، االستقصاٗٓ، صْابف عذارم، البياف المغرب، ج 
9
 .ُُٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
10
 .ُٕٕ، صُـ. ف. ج 

11
 .ُٕٕ، صُجالمراكشي، المعجب،  

12
  .ُِٓ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 
13
  .ُُٖ، صِالناصرم، االستقصا، ج 
14
  .ْٓ، ص، األندلس في نياية المرابطيفدندش. ُِْ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج 



ِْ 

 

 :(6)م(6004-6639/ىـ109-939الموحدين )سادسًا / عيد 

مف قبائؿ  (ِ)محمد بف تكمرتعبد اهلل الميدم  يدكلة المكحديف عمى يد أبتأسست 
بتمسكو بالديف كتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية بف تكمرت ا، كقد اشتير (ّ)المغربببلد المصامدة في 

، كأكصى باألمر مف بعده إلى صاحبو عبد المؤمف بف عمي (ْ)كنبذ كؿ فيـ ال يرتضيو اإلسبلـ
كحدكف في دخكؿ مدينة فاس ، كنجح الم(ٔ)، ككاف رجبلن عظيـ االىتماـ بشئكف الديف(ٓ)الككمي
، ليعمنكا (ٖ)( كاتخذكىا عاصمة ليــُُْٕىػ/ُْٓسنة) (ٕ)ـ(، كمدينة مراكشُُْٓق/َْٓسنة )

ليعمنكا النياية الفعمية لدكلة المرابطيف، فأقبمت كفكد العمماء مف األندلس تستنصرىـ لمدفاع عف 
سنة ، كقد أرسؿ المكحدكف جيشيـ األكؿ لؤلندلس (ٗ)مف ىجمات النصارل األندلس

 .   (َُ)ـ( كبذلؾ دخمت األندلس تحت حكـ المكحديفُُْٔىػ/ُْٓ)
فقد كاف كثير لدل المكحديف،  ةعظيم اتباىتماممختمؼ العمكـ كالمعارؼ حظيت كقد 

مف خمفائيـ فقياء عمماء، حيث أسسكا المستشفيات كالمدارس كخزائف الكتب، ككضعكا مناىج 
، كما اىتمكا بجمع الكتب، فقد شٌبو صاحب (ُُ)يـ اإلجبارمالتعميـ، كابتكركا التعميـ المجاني كالتعم

                                                           
1
  .ّْٓالتاريخ األندلسي، صحجي، ال 
 ،ـ(َُُّ-َُِٗػ/قِْٓ -ْٖٓ)البربرم  أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف تكمرت: ىك المىٍيدم ابف تيكمىٍرت 2

رحؿ إلى المشرؽ في شبيبتو طمبا  ،كىك مف جبؿ السكس في ببلد المغرب ،لميدم اليرغيالمنعكت با ،ـ(َُُّ
 .ْٓ، صٓ. ابف خمكاف، كفيات األعياف، جكاف كرعا ناسكا متقشفا ،لمعمـ

3
 . َُّ، صٔابف خمدكف، تاريخ، ج. ُّٔ، صٓياقكت، معجـ البمداف، ج 

4
 .ِِٖ، صٔالزركمي، األعبلـ، ج 
ٍبد الم 5 -ْٕٖ) عبد المؤمف بف عمي بف مخمكؼ بف يعمى بف مركاف، أبك محمد الككمي: مف الكيكميؤ عى

فريقيةُُّٔ-َُْٗ/ىػٖٓٓ إحدل . نسبتو إلى ككمية ـ( أمير المؤمنيف، مؤسس دكلة "المكحديف" في المغرب كا 
مكاف، كفيات . ابف خسائر ببلد إفريقية، تكفي في طريقو إلى األندلس مجاىداامتد سمطانو لؤلندلس ك  .قبائؿ البربر
 .ِّٕ، صّاألعياف، ج

6
  .َُٕ، صْالزركمي، األعبلـ، ج 
 مف تاشفيف بف يكسؼ اختطيا مف أكؿ "،المشي أسرع" بالبربرية معناه، بالمغرب: مدينة عظيمة اكشمرٌ  7

 .ْٗ، صٓ. ياقكت، معجـ البمداف، جالممثميف

8
  .َُٖ، صْابف عذارم، البياف المغرب، ج 
9
 . ُُٗ، صِالناصرم، االستقصا، ج .ّّْص، ٗج الكامؿ، ابف األثير، 
10
   .ِّْ، صٗابف األثير، الكامؿ، ج. ِْْ، صَِالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 

11
  .ُْالمنكني، حضارة المكحديف، ص 



ِٓ 

 

في تعداد  بمكتبة الحكـ المستنصر باهلل األمكم (ُ)أبي يعقكب بف عبد المؤمفالميعجب مكتبة 
، ككاف أبك يعقكب حريصان عمى استقداـ أىؿ العمـ مف مختمؼ العمـك كالمعارؼ، (ِ)كتنكع كيتيًبيا

كمف الكاضح  ،(ّ)لـ يجتمع لممؾ قبمو ممف ممؾ المغرب ماباء مف العمماء كاألداجتمع لو حتى 
، كما اىتـ المكحدكف بالجياد كقامكا بدكر ميـ في (ْ)بأنو كاف يصرؼ ليـ مخصصات مالية

مف أشيرىا ، (ٓ)ضد النصارل في األندلسمعارؾ عديدة  كاخاضتأجيؿ كارثة سقكط األندلس، ف
ر فييا جيش المكحديف المسمـ انتصاران ساحقان ـ(، التي انتصُُٓٗ/قُٗٓ)معركة األرؾ سنة 

، إال أف ىزيمة المكحديف أماـ النصارل في معركة العقاب سنة (ٔ)ضد النصارل بقيادة األدفكنش
، كتنافيس أمراء البيت (ٖ)يعقكب يكسؼ بف محمد* ي، كبيعتيـ لمصبي أب(ٕ)(ـُُِِق/َٗٔ)

ر سانح، ف(ُُ)أدل إلى نياية دكلتيـ (َُ)غرب، كحدكث الكباء العظيـ بالم(ٗ)م عمى الحكـدً المكحٌ 
     .  (ُِ)األندلسجنكب  غرناطة مممكةالحكـ اإلسبلمي في األندلس في 

                                                           
ـ(، أمير المؤمنيف: ُُْٖ-ُُّٖ/ىػَٖٓ-ّّٓ) يكسؼ بف عبد الميٍؤًمف بف عمي القيسي الككمي، أبك يعقكب 1

. كثير الميؿ إلى الحكمة كالفمسفةكحديف بمراكش. كىك الثالث فييـ. لو عمـ بالفقو، المؤمنيف: مف ممكؾ دكلة الم
الناصرم، االستقصا،  .ٖٗ، صُِالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج .تنسب الدنانير "اليكسفية" في المغربإليو 
   .ُْٔ، صِج

2
  .ِّٖ، صُالمراكشي، المعجب، ج 

3
  .ِّٗ، صُج ـ. ف. 

4
  .ُٔمكحديف، صالمنكني، حضارة ال 
5
 . ُْٖ، صِ، جصاالناصرم، االستق 

6
  .ِِٖ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
7
 .ِٕٔصتاريخ المغرب كاألندلس، الفقي،  
 .ُٓ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 8
(: ُِِّ-ُُٖٗىػ/َِٔ-ْٗٓ) السمطاف المستنصر باهلل أبك يعقكب يكسؼ بف محمد بف يعقكب المؤمني *
خرج عميو عبد الرحمف كلد ، غارقا في الميك ،نطؽبميغ الم ،بديع الحسفلو ست عشرة سنة، ككاف ك ؾ المغرب تممٌ 

سير أعبلـ . الذىبي، كلـ يخمؼ كلداحتى تمكف مف ىزيمتو. صمبو متكلي فاس، العاضد باهلل العبيدم المصرم 
 .ّّٗ، صِِ، جالنببلء

9
 .ِٕٔصتاريخ المغرب كاألندلس، الفقي،  

 .ِِّ، صٔـ(. ابف خمدكف، تاريخ، جُُٕٓىػ/ُٕٓمراكش سنة )أصاب الطاعكف  10

11
 .َُ، صُالطرطكسي، تحفة الترؾ، ج 
12
  .ُِٗاألندلس في التاريخ، ص، مصطفى. ُِٕ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج 



ِٔ 

 

 :(6)(م6300-6004/ه104-109)سابعًا / عيد مممكة غرناطة 

شيخ بني  (ِ)نجح محمد بف يكسؼ بف نصر بعد سقكط دكلة المكحديف في األندلس
تي صمدت في مكاجية النصارل ألكثر مف قرنيف مف األحمر في تأسيس مممكة غرناطة ال

الزمف، كاجتمع بيذه البقعة الحصينة المسممكف الذيف فركا مف مدف األندلس التي استكلى عمييا 
، ككانت السياسة المتبعة في غرناطة في بدايات نشأتيا ىي سياسة دفاعية كليست (ّ)النصارل
، (ٔ)ابف األدفكنش (ٓ)الطاعة لممؾ قشتالة ، كقد اضطر محمد بف يكسؼ إلى إعبلف(ْ)ىجكمية

كتأييده في تكسيع سمطانو في جنكب األندلس ككذلؾ في االستيبلء عمى إشبيمية سنة 
 .  (ٖ)كما كأدل لو جزية سنكية ،(ٕ)ـ(ُِْٖ/قْٔٔ)

نظران لكثرة األعداء كتكالبيـ حكؿ غرناطة، فقد اىتـ أىميا في العمـك الحربية، ككاف ليا 
التطكير العسكرم كابتكار المدفع أك ما أيطمؽ عميو "اآللة العظمى" كاستخداـ بصماتيا في 

، حتى تىغَّنى الشعراء كنظمكا القصائد بيذا االبتكار (ٗ)القذائؼ المدفعية قبؿ أكربا بمدة مف الزمف
 :(َُ)العظيـ، فقاؿ أحدىـ

 لرعدفحاؽ بيـ مف دكنيا الصقع كا    كظنكا بأف الصعؽ كالرعد في السما      
كفي أكقات اليدكء كالسبلـ بيف غرناطة كجيرانيا النصارل، تميز أىميا بإتقانيـ لمختمؼ 
الفنكف كالمعارؼ، فقد أكرد ابف خمدكف في مقدمتو بأف الصناعات كالفنكف في غرناطة كاف ليا 

                                                           
1
   .َْالتاريخ األندلسي، صحجي، ال 

-ٓٗٓألنصارم )محمد بف يكسؼ بف محمد، مف آؿ نصر بف األحمر الخزرجي ا: الغاًلب النٍَّصرم 2
ب بالغالب بالمَّو، مؤسس دكلة بني األحمر مقٌ ـ( أبك عبد اهلل، أمير المسمميف، المي ُِّٕ-ُُٗٗ/ىػُٕٔ

 .  ُٓ، صِابف الخطيب، اإلحاطة، ج .عرؼ بالدكلة النصريةاألندلس، كتي ب

3
   . ِٗٗالفقي، تاريخ المغرب كاألندلس، ص 

4
  .ُّّمصطفى، األندلس في التاريخ، ص 
  .ِّٓ، صْ، معجـ البمداف، جياقكت. طميطمة ىيإقميـ عظيـ باألندلس قصبتو  :لةقشتا 5

6
  .ُِٗ، صْ، جابف خمدكف، تاريخ 
7
  .ْْٖ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج .ُِٗ، صْج ـ. ف. 
8
 .ُٗٗ، صِمؤنس، مكسكعة تاريخ األندلس، ج. ِِٓ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج 

9
 .ُّٔفى، األندلس في التاريخ، صمصط. َِٗ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 

10
  .َِٗ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 
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ذلؾ ، إال أنو أشار إلى انتشار العمكـ ذات العبلقة بالترؼ في (ُ)"حظ متميز بيف جميع األمصار"
 .  (ِ)ذلؾ الكقت كعمـك الغناء كبناء القصكر كالطبخ كغيرىا مف المعارؼ

، (ّ)كقد أدت الصراعات األسرية كالتناحر عمى تكلي الحكـ إلى إضعاؼ مممكة غرناطة
كفي المقابؿ كانت الكحدة تتـ بيف مممكتيف متنازعتيف مف أشد الممالؾ النصرانية عداءن لممسمميف، 

، كبدأ الممكاف (ْ)ـ(ُْٗٔ/ىػّٕٖبل ممكة قشتالة عاـ )يث ممؾ أرجكاف بإيزابفقد تزكج فرناندك الثال
مف ببلد األندلس، حتى نجحا في تحقيؽ ىذا  يالممكاف يعمبلف سكيان عمى إنياء الكجكد اإلسبلم

، بعد قتاؿ شديد كحصار لمدينة غرناطة داـ سبعة أشير (ٓ)ـ(ُِْٗىػ/ٕٖٗاليدؼ فعميان سنة )
إلى االستسبلـ كاالنتقاؿ إلى المغرب اإلسبلمي، فيما نقض  ، اضطر المسممكف(ٔ)متكاصمة

النصارل عيدىـ بعدـ المس بحرية العبادة، كقامكا بحمبلت شرسة الضطياد كتنصير مف تبقى 
، كبسقكط دكلة بني األحمر في غرناطة كقعت أكبر محنة لممسمميف في األندلس (ٕ)مف المسمميف

-َُٔ) مدً نٍ رُّ التكحيد، كفي ذلؾ نظـ األديب حيث ضاعت ببلد لطالما صدحت مآذنيا بال
 : (ٗ)شعران يرثي بو تمؾ الببلد المسمكبة يقكؿ فييا (ٖ)ـ(ُِٖٓ-َُِْ/ىػْٖٔ

ـٌ نيٍقصافي  ئلكٌؿ ش  فبل ييغىرُّ بطيًب العيش إنسافي                   إذا ما ت
ؿه   أٍزمافي  مىف سرَّه زمفه ساءٍتو              ىيى األمكر كما شاىديتىيا ًدكى

ـي الككًف ال تى   حاؿو ليا شىافي  كال يدكـي عمى              بقىى محاسنيو كعالى
 كأيفى منيـ أكاليؿه كتًيجافي           أيفى الممكؾي ذكك التٌيجاًف ًمف يىمىفو 
 ى المنابري تبكى كىٍى ًعيدافي تح          حتى المحاريبي تٍبكى كٍىىى جامدةه 

 كليا بالكفر عمٍرافي  قد أٍقفىرتٍ                خاليةو  عمى ديارو مف اإلٍسبلـ
 

                                                           
1
 .َِْ، صُابف خمدكف، مقدمة، ج 

2
  .ُّْمصطفى، األندلس في التاريخ، ص. َِْ، صُـ. ف. ج 
3
 .ُْٖمصطفى، األندلس في التاريخ، ص. ِْالطكخي، مظاىر الحضارة في عصر بني األحمر، ص 
4
  .ْْر بني األحمر، صالطكخي، مظاىر الحضارة في عص 
5
 .ْٔ. ـ. ف. صِٓٓ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 

6
  .ِْٓ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 
7
 .َّّتاريخ المغرب كاألندلس، صالفقي، . ِٕٓ، صْـ. ف. ج 

صالح بف يزيد )أبي الحسف( بف صالح بف مكسى بف أبي القاسـ بف عمي بف شريؼ، أبك الطيب كأبك البقاء  8
 : شاعر أندلسي. مف القضاة لو عمـ بالحساب كالفرائض. مف قبيمة نفزة البربرية. مف أىؿ رندة.النفزم الرندم

 .ُٖٗ، ّالزركمي، األعبلـ، ج
9
  .ُّ، صُ، جالمقرم، أزىار الرياض 
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 املثحث األول/ أسثاب سُاسُة
 

 
  والخصومات السياسية  أواًل/ الصراعات 

 ثانيًا/ مشاركة العمماء في الحياة السياسية 

  ثالثًا/ تصدي العمماء لفساد الحكام والنصح ليم 
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 أواًل/ الصراعات والخصومات السياسية:

بارزان في تعٌرض  لعبت الصراعاتي السياسية كالسعي لمسيطرة عمى حكـ األندلس دكران 
س لممحف كالنكبات، ففي عيد الكالة قيًتؿ عبد العزيز بف مكسى بف نصير العديد مف عمماء األندل

 كاستطاعصكامان قكامان، ركل عف أبيو،  كاف رجبلن خٌيران فاضبلن،أكؿ كاؿو مسمـ في األندلس، كقد 
مجاىدان في سبيؿ كقاد الجيكش ، كسد ثغكرىا، ياضبط سمطانتثبيت دعائـ اإلسبلـ في األندلس، ك 

، كما شيد كالده مكسى بف نصير بتقكاه، فقاؿ عنو بعد (ُ)كثير مف المدف األندلسيةفتح الك  ،اهلل
، كمف الكاضح بأف (ِ)مقتمو: "أعممو صكامان قكامان، فعميو لعنة اهلل إف كاف الذم قتمو خيران منو"

اغتياؿ عبد العزيز بف مكسى تـ في إطار المنافسة عمى منصب كالية األندلس مف ًقبىؿ خصكمو 
، لتبرير فعمتيـ (ّ)رفسيو الذيف أشاعكا نٌيتو االستقبلؿ باألندلس، كما أشاعكا كذبان أنو قد تنصٌ كمنا

ـ(، كقد شيد عبد الرحمف الغافقي سيد ُٕٕىػ/ٗٗتمؾ أماـ الخميفة سميماف بف عبد الممؾ )ت 
ما  عؿيفأىؿ األندلس في ذلؾ الكقت، بأف عبد العزيز لـ يفكر في نزع يد الطاعة لمخميفة، كلـ 

، كقد أصدر الخميفة (ْ)يستكجب القتؿ، كأف ما بمغ سميماف عف عبد العزيز كاف كذبان كافتراءن 
فريقية الذم كانت األندلس ضمف مسئكلياتو، بأف يحقؽ في حادثة إسميماف أكامره إلى كالي 

  . (ٓ)اغتياؿ عبد العزيز بف مكسى، كأف ييحضر إليو جميع مف شارؾ في قتمو مف كجكه الناس
إلى محنة كبيرة نتيجة الصراعات  األندلس عقبة بف الحجاج السمكلي ض كاليكقد تعرٌ 

، كذلؾ بعد أف (ٕ)، ككٌلكا عمييـ عبد الممؾ بف قطف(ٔ)السياسية، حيث ثار عميو برابرة األندلس
، صاحب بأس كنجدة، ران ظفٌ مي  مجاىدان ، ككاف عقبةي (ٖ)إفريقية كصميـ خبر اقتتاؿ البربر كالعرب في

، يجاىد المشركيف في كؿ عاـ، كيفتتح المدائف، كىك الذم (ٗ)محمكد السيرة بيف الناس، كنجدة

                                                           
1
 .ُْٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
 .ّّْ، صِابف األبار، الحمة السيراء، ج 2
3
 .ُْٖص ،ُابف عذارم، البياف المغرب، ج 
4
 .ِٔٓ، صِ، ج)المنسكب إليو( ابف قتيبة، اإلمامة كالسياسة 
 . ٖٓنعنعي، تاريخ الدكلة األمكية في األندلس، ص 5
6
ثـ أكرد استشيد في معركة ببلط الشيداء،  فقد أكرد أنو عقبةأكثر مف ركاية حكؿ انتياء كالية ذكر ابف عذارم  

ابف عذارم،  .ُٔٓ، صٔابف خمدكف، مقدمة، جلممؾ بف قطف. ركاية أخرل أنو لما حانت كفاتو استخمؼ عبد ا
 .ُُٓ، صُالبياف المغرب، ج

7
 .ِّٔ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
8
 .ُِ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج .ُٔٓ، صٔج ،مقدمةابف خمدكف،  
9
 . ِّٔ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 
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 يقتمو لـ األسير، أسر إذا ، ككاف(ْ)، كأسكنيا المسمميف(ّ)، كبنبمكنة(ِ)، كجميقية(ُ)افتتح مدف أربكنة
 األسمكب بيذا يديو عمى كقد أسمـ األصناـ، عبادة لو كييقىبّْح اإلسبلـ، عميو يعرض حتى يقتمو

   .(ٓ)رجؿ ألؼ الدىعىكم
ج ػػطف عمى يد بىمٍ ػان، قيًتؿ كالي األندلس عبد الممؾ بف قػػياسية أيضػػراعات السػػةن لمصػكنتيج

ربر ػػاصرة البػػتغاث بابف قطف بعد محػػ، ككاف بىٍمج قد اس(ٔ) ـ(ِْٕ/ىػُِْ)ت  القيشىٍيرمر ػػبف ًبشٍ 
 رىائفعددان مف ال مف أصحابو ذػػندلس بعد أف أخازه ابف قطف إلى األػػ، فأج(ٕ)ريقيةػػلو في إف

، لكف (ٖ)ج خركجو كأصحابو مف األندلس بعد سنة كاحدةمٍ كاشترط عمى بى  حكيـ، أـ بجزيرة أنزليـك 
الخبلؼ قد كقع بينيـ بعد رفض ابف قطف تكفير مراكب ليـ لعبكر البحر، إضافة لخشيتيـ مف 

، كقبضكا (َُ)مج بف بشربخمع ابف قطف، كقٌدمكا أميرىـ بى  ، فقامكا(ٗ)مياجمة البرابرة ليـ في إفريقية
يسٌبكنو  فجعمكا نعامة مف الًكبىر، كأنو فرخ كبير شيخ كىك إلييـ كقبضكا عمى ابف قطف، فأيخًرج

كصمبكه، كصمبكا خنزيران  ثـ قتمكه ،(ُُ)خكانيـ مف رىائف جزيرة أـ حكيـ عطشان إبسبب كفاة أحد 

                                                           
 خرجت كقد الفرنجة، ببلد يمي مما كثغكرىا األندلس مدف مف المسمميف بأيدم كاف ما آخر ىي مدينة أربكنة 1

. الحميرم، صفة جزيرة كالحصكف المدف مف أيدييـ في كاف مما غيرىا مع ىػَّّ سنة المسمميف أيدم عف
 .ِْ، صُاألندلس، ج

 يةناح مف األطمنطي المحيط ساحؿ قرب، مشددة كياء مكسكرة كقاؼ ساكنة كياء مشددة كالبلـ بكسرتيف يةيقً مّْ جً  2
، ِ، جالبمداف معجـ. ياقكت، أىميا لغير سكناىا يطيب ال ببلد كىي ،الغرب جية مف أقصاه في األندلس شمالي
 .ُٕٓص

ميبلن، بيا كانت دار مممكة غرسية بف شانجو، كىي بيف  ُِٓمدينة باألندلس، بينيا كبيف سرقسطة : بنبمكنة 3
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ِّ 

 

ابف قطف مف الكالة الذيف رفعكا لكاء الجياد ككاصمكا الفتكحات ، ككاف (ُ)عف يمينو ككمبان عف يساره
   .(ّ) ـ(ّّٕق/ُُٓسنة ) (ِ)الفتكحات اإلسبلمية في ببلد األندلس، فقد غزا أرض البشكنس

اًتـكما تعٌرض  ًميؿ بف حى لئلىانة كاالعتداء، بعد أف تدخؿ  (ْ) ـ(ٕٗٓ/ىػُِْ ت) الصَّ
أحد أتباع عمى ضرار، احتجاجان عمى ظمـ كقع  عاتبان لدل كالي األندلس أبي الخطار حساـ بفمي 

ًميؿ ، فأغمظ لو أبك الخطار القكؿ، كأمر بو كعنده الجند، فشيًتـ كأىيف كخرج مف عنده (ٓ)الصَّ
، ككانت تمؾ الحادثة سببان في فتنة عظيمة كقعت في األندلس بيف المضرية (ٔ)كعمامتو مائمة

ًميؿ كرغـ أف  ، ك(ٕ)األندلسكاليمانية، انتيت بعزؿ أبي الخطار عف كالية  كاف أٌميان، إال أنو الصَّ
رجبلن شجاعان، نجدان، جكادان كريمان، سديد الرأم، عظيـ الصبر، ككاف لو يقكؿ الشعر، ككاف كاف 

      . (ٖ)في تدبير الحركب
كقد قامت بطانة السكء التي أحاطت بحكاـ األندلس بدكر ممحكظ في ظمـ العمماء كالبغي 

دىيرػذكر ابف حياف بأف م عمييـ، فقد حاجب األمير عبد الرحمف بف الحكـ قد حقد  (ٗ)كسى بف حي
، (ُُ)، لنظره في دعكل رفعتيا امرأة مف جيراف بف حدير ضده(َُ)عمى القاضي ابراىيـ بف العباس

 فى فكاد الحاجب لمقاضي كأرسؿ امرأة مف مكاليو فكقفت لمقاضي بف العباس في طريقو فنادتو يابٍ 
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ّّ 

 

ثـ قاـ بالكشاية عميو لؤلمير عبد الرحمف قادحان في صدؽ القاضي ككالئو لؤلمير،  الخبلئؼ،
عمى مناداتو في مجمس قضائو بابف الخبلئؼ، فكاف ذلؾ سببان  اكادعى بأف القاضي حريص

مباشران في عزؿ القاضي بؿ كاتياـ كبير الفقياء يحيى بف يحيى الذم أشار بتعييف القاضي 
 ، كقد صدؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف قاؿ: )ما(ُ)عبد الرحمفبالتكاطؤ عمى األمير 

ًميفىةه  اٍستيٍخًمؼى  ٍيرً  تىٍأميريهي  ًبطىانىةه  ،ًبطىانىتىافً  لو إال خى وي  ًباٍلخى تىحيضُّ ًبطىانىةه  ،عميو كى وي  ًبالشَّرّْ  تىٍأميريهي  كى تىحيضُّ  كى
كـي  ،عميو ـى  مف كىاٍلمىٍعصي   . (ِ)اهلل( عىصى
رض عدد مف العمماء كاألدباء في األندلس لنكبات عمى يد الحكاـ دكف تييىـ كقد تع  

كاضحة، سكل االنتقاـ مف حاشية الحاكـ السابؽ، كالمثير لمغرابة أف الحاكـ الجديد في كثير مف 
األحياف يككف عمى عبلقة قرابة لمحاكـ السابؽ، فبل يشفع ذلؾ لمحاشية، فقد أصاب األديب 

ر بف نذً نكبة أكدت بحياتو زمف األمير المي  (ّ)ـ(ٕٖٖىػ/ِّٕد العزيز )ت الكزير ىاشـ بف عب
ٌسادً  (ْ)(ـٖٖٖ-ّْٖ/ىػِٕٓ-ِِٗ) محمد بف عبد الرحمف ه كميبًغضيو، نتيجة سعاية سكء مف حي

-َِٕ) كميبًغضيو، كذلؾ أف ىاشمان كاف الكزير المقرب لؤلمير محمد بف عبد الرحمف
ٌساده، كسعكا (ٓ)ـ(ٖٖٔ-ِِٖ/ىػِّٕ ر، ككرركا نذً لو بسكء بو عند كلده األمير المي ، فمكر لو حي

 ككًليى اإلمارة كلده محمد، األمير مات ذلؾ مراران، حتى نفرت منو نفس األمير المنذر، فمما
 نفذ حتى تأكيؿ، ضكه، كحٌرفكا كبلمو، كأٌكلكه أقبحكٌلى ىاشمان الحجابة، فتماأل عميو ميبغً  المنذر،

عميو  دخؿ ألخذ البيعة، جمس المنذر قمب المنذر عميو أنو لماككاف مما أكغر  ،(ٔ)فيو قضاء اهلل
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ّْ 

 

خنقتو  محمد اإلماـ ذكر إلى بمغ فمما قراءىتو فافتتح البيعة، كتاب كبيده ىاشـ الناس ليبايعكه، كقاـ
كأعاد قراءة كتاب البيعة حتى كصؿ  نفسو، استدرؾ تتضح كمماتو، ثـ فمـ العىبرة كغٌص بالبكاء،
كانتبو  مد مف جديد غٌص بالبكاء مرة أخرل، فنظر إليو المنذر نظرة مينكرة،إلى ذكر اإلماـ مح

نظرات المنذر أنو سيقتؿ  رأل مف كؿ يشيؾٌ  ىاشـ لتمؾ النظرة فأكمؿ قراءتو حتى انتيى، فمـ
 كبكى القبر، كدخؿ كقمنسكتو، رداءه ىاشـ ألقى قبًره عمى محمد اإلماـ نعش كيًضع ، كلما(ُ)ىاشما
 قاؿ: ثـ شديدان، بكاء

مَّدي  يىا أيعىٌزل                  الًجسىاـً  الًمنىفً  ذىا اهلل أميف       نىفًسي عىنؾى  ميحى
ديكًفعى         يىميكتيكا لىـ قىكـه  مىاتى  فىيىبلن   الًحمىاـ كاسي  ًلي عىنؾى  كى

 هأغرك ف، (ِ)نفسو قكلو " لـ يمكتكا " بأنو قصد األمير المنذر فأٌكؿ مبغضكه كمنافسكه
نو حتى ك يحرض كا بشقيقة المنذر في تحريضو، كما زالكااستعانكما ، (ّ)كغمكا صدره عمى ىاشـكأ

فعاشكا في شدة كبؤس ، أمكاليـفقتمو، كسجف أكالده كحاشيتو، كانتيب بعث المنذر إلى ىاشـ ليبلن 
د مما يشير إلى شدة الحق ،كأحسف إلييـأطمقيـ ف ،(ْ)أخيو عبد اهللتكلّْي المنذر ك  حتى مكت

 .  (ٓ)كالكراىية التي أبطنيا المنذر لياشـ كأىمو منذ حياة كالده األمير محمد بف عبد الرحمف
 بف كما تسببت الصراعات السياسية المتكاصمة، كالفتف المتبلحقة في قتؿ الشاعر سعيد  

، فقد كاف سعيد خطيبان في مسجد (ٔ)ـ(ٕٖٗىػ/ِْٖالسعدم غدران سنة ) جكدم بف سميماف
 مف بضركب كتحقؽ العمـ، مف فنكنان  أتقف مجربان، فارسان  بطبلن، ، ككاف شجاعان (ٕ)لبيرةالجامع بإ
عشرة مف الخصاؿ  ـ(َُِٔ/ىػٖٓٔت ) ابف األٌبارالمؤرخ ، كقد عٌدد (ٖ)فغدا شاعران أديبان  اآلداب،

 كالخطابة كالشعر كالجماؿ كالفركسية كالشجاعة الجكد كىي زمانو، في بيا دالخصاؿ التي تفرٌ 
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ّٓ 

 

 كفػصي فٍ ية عمى ابف حى ػػػرب القيسػػكرة العػكدم ثػػف جػاد ابػكق ،(ُ)كالرماية ربػكالض فػكالطع كالشدة
ٍمدكف بف سىكَّاربعد مقتؿ  (ِ)ـ(ُٖٗ/قَّٓت)  حفصكف ابف ، فيابو(ّ)(ـَٖٗىػ/ِٕٕسنة ) حى

 ابف سكاه، فقد ىزمو ابف جكدم في جميع المكاجيات التي جرت بينيما، فمجأ أحدان  ييىٍبيا لـ ىيبة
، عانى (ْ)حتى نجح في أسًره، كحبسو شيكران ميكٌببلن عنده في بيبىٍشتىر الكيد كالحيمة، إلى حفصكف

ًمدان  ، ثـ كافؽ ابف حفصكف بعد أشير عمى إطبلؽ خبلليا ابف جكدم مف محنة السجف صابران جى
   . (ٓ)سراحو مقابؿ فدية مالية كبيرة

ٍكـ ككرة إلبيرة، ككانت نكبتو بأف قتمو كقد أقر األمير عبد اهلل بف محمد البف جكد م حي
بعض أصحابو غدران، حيث كاد لو اثناف مف أصحابو، كقتمكه في بيت امرأة ييكدية كاف يعشقيا 

بالقياـ عمى بني أمية عندما  َـّ ىى ، كقيؿ بأنو أخذتو العصبية البدكية، ك (ٔ)ـ(ٕٖٗق/ِْٖسنة )
ف محمد، بعد أف نيسبت البف جكدم أبياتان مف ، فمكر لو األمير عبد اهلل ب(ٕ)واشتدت شكيمتي 

 : (ٗ)، منيا(ٖ)الشعر خاطب فييا بني أمية، كاتُّخذت ذريعة لقتمو
ـى            اليرب في شيدُّكا مركاف بني يا              القصبٍ  كادم مف الثائري  نىجى

ٌمكا مركافى  بني يا  رىبٍ العى  ألبناء الميٍمؾي  إٌنما                ميٍمكىنا خى
مَّى بالذىٍب                ٍردى الميحى مىب            قٌربكا الكى  أسًرجكه إٌف نىٍجمي قد غى
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ّٔ 

 

مف األحياف سببان مباشران في تعرض العمماء  العديدفي كانت الخصكمات السياسية كقد 
أحمد بف محمد بف فرج الجياني )ت األندلسي األديب  سيجفلممحف كالنكبات، فقد 

، كمف (ِ)كممة عامية نطؽ بيا كنيقمت عنوبتيمة تمٌفظو بسبع سنكات  (ُ)(ـٕٓٗق/ّٓٔنحك
ح أف  يىت إليو، األمر الذم ييرىجّْ الكاضح بأف طكؿ مدة االعتقاؿ ال تتناسب مع التُّيمة التي كيجّْ

كانت كراء السبب في تمفيؽ تمؾ التيمة لمجياني مما أدل لتعرضو إلى محنة خصكمات سياسية 
كـ  رفضىك  ذلؾزز احتمالية ، كمما يعالسجف الجياني رغـ رسائؿ االستعطاؼ  اإلفراج عفالحى

كـ مف محبسو دكف جدكل، كلـ يخرج مف محنتو تمؾ إال بعد كفاة  العديدة التي أرسميا الجياني لمحى
 . (ّ)ذكر صاحب كتاب جذكة المقتبس أنو مات في محبسو في حيفالحكـ، 

ٍكـ في األندلس قد امتمكت قمكب البعض، كدفعتيـ إلى  كمف الكاضح بأف رغبة تكلي الحي
ٍبؾ المؤامرات كالمكائد، لمتخمص مف منافسييـ كخصكميـ السياسييف دكف شفقة أك رحمة، كىك  حى

 بف األمر الذم أدل إلى محف كنكبات أصابت منافسييـ دكف جـر ارتكبكه، فقد تعرض جعفر
لًمحنة أكدت بحياتو نتيجة  ،(ْ)ـ(ِٖٗىػ/ِّٕفي )ت حى صٍ المي  الحسف المعركؼ بابف أبك عثماف

 كاألدب العمـ أىؿ الميصحفي مف الصراع الذم خاضو ضده المنصكر بف أبي عامر، ككاف
، ككاف قد تكلى الكزارة كالحجابة في (ٓ)أدبو كسىعىة طبعو عمى دؿٌ  رائع، كثير شعر كلو البارع،

كىـ المستنصر، ثـ الكزارة في عيد ىشاـ المؤيد أكالده كاخكانو كأبناء اخكانو كلَّى  ، كقدعيد الحى
، كما استعاف (ٔ)السيرة، فأساء بعضيـ الشرطة العميا كالكسطى، ك الخيؿالمناصب الرفيعة، كخطة 

كىـ بمحمد بف أبي عامر لقتؿ المغيرة كىـ دكف جي  (ٕ)استعاف المصحفي بعد كفاة الحى ـر أخي الحى

                                                           
 مف أندلسي، مؤرخ أديب: فرج بف أحمد فيقاؿ جده إلى ينسب كقد الجياني، عمر أبك فرج، بف محمد بف أحمد 1

. المستنصر سجنو األندلسييف، شعر مف "الحدائؽ" كتاب لو ؼكألٌ  األمكم بالمستنصر اتصؿ. كالعمماء الشعراء
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ّٕ 

 

كىـ ٍكـ بعد أخيو الحى  (ِ)، ككاف ابف أبي عامر في خدمة صبح(ُ)ارتكبو، مخافة أف يطمع بتكلي الحي
كىـ لتكليتو خطة أـ ىشاـ  كىـ، فاستيكاىا بحسف الخدمة كتقديـ اليدايا، فدفعت الحى المؤيد زمف الحى

ًثؽ بو، كأٍطمعو عمى (ّ)الشرطة كالسكة كالمكاريث كقضاء إشبيمية ، فبرز نجميو، ككاف جعفر قد كى
ح أـ ىشاـ المؤيد، في التغمب عمى جعفر، كاستبلب بعض أسراره، حتى نجح  أخيران بمعاكنة صب

كـ ، كمف (ْ)الحجابة منو، ثـ نكبو بسمب أمكالو كممتمكاتو التي استأثرىا لنفسو حيف كاف حاجبان لمحى
في، كأنو كاف يعتمد مبدأ التكرية حى صٍ كمف الكاضح بأف المنصكر كاف قد امتؤل قمبو حقدان عمى المي 

و حتى تمكف منو، كذلؾ لسببيف األكؿ ىك جكابو عمى استعطاؼ كالمداىنة كالمكر في التعامؿ مع
 :  (ٓ)* ؽبى طٍ في بعد أف نكبو كسجنو في المي حى صٍ المي 

ـي  اًىبلن زلَّت ًبؾ القىدى ـي                اآلفى يىا جى ـى لىمَّا فىاتىؾى الكىرى  تىبًغي التَّكىرُّ
ًمكان لىكال تىشىبُّتيوي  ـي                  أغرىيتى بي مى ارى ًعندىه نيطؽه كال كىًم  مىا جى

ا اسيتنقمكا نىقىمكا     فايأس ًمفى العىيش إذ قىد ًصرتى في طىبىؽو        إفَّ الميميكؾ إذىا مى
ـي            نىفًسي إذا سىًخطىت لىيست ًبراًضيةو    لك تىشىفَّعى ًفيؾى العيربي كالعىجى  كى

في ميتيمان حى صٍ كر بنقمتو الشديدة عمى المي كتيعتىبر تمؾ األبيات تصريحان كاضحان مف المنص
كىـ عميو في السابؽ، كأما السبب الثاني فيك إصرار المنصكر عمى  إياه بأنو أكغر صدر الحى

، كقد استمرت الصراعات (ٔ)في، كقتمو في النياية خنقان في سجنوحى صٍ تكجيو اإلىانات المتتالية لممي 
رئيسية لتعرض العمماء كاألدباء الصراعات كالخصكمات السياسية بكصفيا أحد األسباب ال

المعارضيف لمحاكـ لمحف كنكبات حتى فترة متأخرة مف تاريخ األندلس، فقد ذكر المؤرخكف بأف 
 .  (ٖ)احتكت سجنان خاصان كاف مخصصان لممسجكنيف السياسييف (ٕ)مدينة الحمراء
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 ثانيًا/ مشاركة العمماء في الحياة السياسية:

حييد العمماء كالفقياء عف التدخؿ في الحياة حرص بعض حكاـ األندلس عمى ت
السياسية، خكفان مف تأثيرىـ سمبان عمى استقرار الحكـ ألكلئؾ الحكاـ، نظران لقكة تأثير كممات 
العمماء عمى العامة، فإذا ما تبادر إلى الحاكـ معمكمات أك شككؾ حكؿ تدخؿ ىؤالء العمماء 

، فقد غضب صاحب غرناطة األمير عبد اهلل بف بشئكف الحكـ سارع التخاذ قرارات ضد العمماء
 (ِ)ـ(َُُٓىػ/ْٖٗ)ت جعفر بف القميعي مف كزيره الفقيو أبي (ُ)ـ(ََُٗ/قّْٖبعد بمكيف )ت 

ٍرـ ارتكبو بؿ بسبب متانة مكٌدتو لؤلمير يكسؼ ، كأٌنبو بشدة ثـ اعتقمو (ِ)ـ(َُُٓىػ/ْٖٗ ال لجي
 .  (ّ)بف تاشفيف ككثرة المقاءات بينيما

اء في الحياة السياسية كتقمباتيا، حيث أٌدت الصراعات كقد انخرط عدد مف العمم
السياسية كاضطراب حبؿ األىكاء مف حاؿ إلى حاؿ في فترات متقاربة، إلى تعرض ىؤالء العمماء 

ـي األديب أبك مركاف عبد الممؾ بف(ْ)إلى محنة السجف مف قبؿ الحكاـ كاألمراء  ، فقد نيًكبى العال
ارم )ت  بالسجف بسبب كقكفو إلى جانب أبي عبيدة حاكـ مدينة  (ٓ)(ـَُِٔىػ/ْْٓغيٍصف الًحجَّ

، ككاف (ٕ)ـ(َُٖٔىػ/َْٔت المأمكف بف ذم النكف ) صاحب طيمىٍيًطمىةضد  (ٔ)كادم الحجارة
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. الحميرم، ميبلن  َٓ سالـ مدينة كبيف بينيا كزراعات، ككرـك كجنات بساتيف عميو ليا صغير نير كبغربييا معينة
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ّٗ 

 

، فيجاه الحٌجارم طيمىٍيًطمىةالمأمكف قد طمع باالستيبلء عمى مدينة كادم الحجارة بسبب قربيا مف 
  :(ُ)بقكلو

نني مماظ بالمأمكف تمقبت    مؤمنو لست حيث كمبا آلمف                 كا 
 مدفنو ىنالؾ فاندب الندل كأما                  ببشره يجكد أف عميو حراـ   

 ميعىٍنكنو لمقاصديف بحجابو          قصره أبكاب دكف المخازم سطكر
     . (ِ)قاؿفغضب منو المأمكف غضبان شديدان، كتربص بو الدكائر حتى نكبو بالسجف كاالعت

 ثالثًا/ تصدي العمماء لفساد الحكام والنصح ليم: 

كـ كالمنصب جعمت بعض ضعيفي اإليماف مف حكاـ األندلس يٍجنىحيكف إلى  فتنةي الحي
نىحى آخركف إلى التشدد كالغمظة في التعامؿ مع السكاف، فقاـ بفرض  المجكف كالفساد، بينما جى

ابف  (ّ)حاكـ مرسية بف الخطيب في اإلحاطة بأفضرائب باىظة ألسباب كاىية، فقد أكرد ا
قد عٌيف جابيان لضريبة األعراس، كجابيان آخر  (ْ)(ـُُُٕ-ُُِْىػ/ٕٔٓ-ُٖٓ) مردنيش

، كمما ال شؾ فيو بأف تعٌمد الحاكـ بفرض الضرائب الباىظة أك اتسامو (ٓ)لضريبة بيكت العزاء
جتمع األندلسي ضد أكلئؾ الحكاـ، لذلؾ بالفساد كالمجكف يؤدم إلى زيادة حالة االحتقاف في الم

فقد حمؿ عمماء األندلس عمى عاتقيـ مسئكلية التصدم لفساد أكلئؾ الحكاـ، ففي قرطبة حمؿ 
أكثر مف أربعة آالؼ فقيو مف فقياء قرطبة عمى عاتقيـ مسئكلية التصدم لسياسة الحكـ بف 

، فائتمركا (ٔ)كلو آثار سكء قبيحةىشاـ كرفضيا بسبب انتياكو لمحرمات، فقد كاف طاغيان مسرفان، 
، كأخذكا ييحرّْضكف الناس عميو، كأحدثكا في عيده أشعارى الزُّىد كالحٌض عمى قياـ الميؿ (ٕ)ليىٍخمىعكه
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َْ 

 

في المساجد، كأمركا أف يخمطكا مع ذلؾ شيئان مف التعريض بو، مثؿ قكليـ "يا أييا المسرؼ 
اكف في أمر ربو، أفؽ مف سكرتؾ، كتنٌبو مف المتمادم في طغيانو، الميًصٌر عمى كبره، المتي

يَّش الفقياء (ِ)"الصبلة الصبلة يا مخمكر، ك"(ُ)غفمتؾ" ، كغيرىا مف العبارات التحريضية عميو، كجى
لقتاؿ الحكـ، كىىمُّكا بخمعو، عازميف عمى تقديـ أحد أىؿ الشكرل بقرطبة، كىك أبك الشماس أحمد 

عـ الحكـ، لما عرفكا مف صبلحو كعقمو كدينو، فقصدكه بف الداخؿ األمكم ابف  (ّ)*بف المنذر
كعرفكه باألمر، فأبدل الميؿ إلييـ كالبشرل بيـ، لكنو غدر بيـ، كأخبر الحكـ بأمرىـ، فقبض 

، كلما ثار أىؿ الربض عميو، كصمكا إلى قصره، (ْ)عمييـ، كعمـ أنو منبكذ مف العامة، فاستعد ليـ
ه ال محالة، فأرسؿ يطمب قاركرة مف الطيب مف قصره، كتسكركا جدرانو، حتى ظف أنيـ قاتمك 

، لكنو تمكف منيـ بجيشو، (ٓ)إحدل جكاريو كي يضمخ رأسو بيا فييعرؼ إذا ما قىطىع العامة رأسو
 .   (ٔ)ففشمت ثكرتيـ، كانتقـ منيـ شر انتقاـ، فقتميـ كشردىـ كىدـ ديارىـ كمساجدىـ

قراراتيـ انتقاد الحكاـ إال أف الجرأة كرغـ إدراؾ العمماء لما قد يصيبيـ مف مكركه نتيجة 
كىـ المستنصر  قد تمٌمكت بعضيـ فجاىر بانتقاد الحكاـ كالطعف في صحة سياساتيـ، فقد أمر الحى

، لجرأتو في (ٕ)ـ(َُُِ-ِٔٗ/ىػَّْ-ُّْبسجف الشاعر األديب يكسؼ بف ىاركف الرمادم )
لس انتقد فييا سياسة الحكـ انتقاد الخميفة، كذلؾ بعد أف شاعت عنو أشعار بيف أىؿ األند

 : (ٗ)، ككاف مف بيف ىذه األشعار قكلو(ٖ)رت عميو الصدكركغً المستنصر، فأي 
ـٌ، كال ذا يتـٌ  لي كيعزؿ مف يكمو          فبل ذا يت  ييكى

                                                           
1
  .َِ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
2
  .ُّْص، ٓابف األثير، الكامؿ، ج .ّْ، صُ، المغرب، جابف سعيد 
3
  لـ أجد لو ترجمة في كتب الترجمة. 

*ذكر ابف عذارم بأف اختيارىـ كقع عمى محمد بف القاسـ عـ ىشاـ بف حمزة، كأنيـ أطمعكه عمى أمرىـ كدعكه 
كىـ. ابف عذارم، البياف المغرب، ج  .َُٕ، صُلمقياـ معيـ، فخذليـ كأفشى سٌرىـ، تقربان إلى الحى

 . ِٓٓص، ٖج الذىبي، سير اعبلـ النببلء، 4
 .َِ، صُالمراكشي، المعجب، ج 5
 .  ُٗ، صُج ـ. ف. 6
فضاء شاعر أندلسي، أصمو مف رمادة مف قرل شمب، أديب ك يكسؼ بف ىاركف الكندم الرمادم، أبك عمر:  ٕ

لحقتو فاقة كشدة، عاش إلى أياـ الفتنة. الحميدم، جذكة  بالفمسفة القديمة، كاف يتكسب بالشعر، اىتـقرطبة، 
 .ّ. ابف دحية، المطرب، صْٔٔ، صِج الضبي، بغية الممتمس، .ْٕٓ، صُبس، جالمقت

 .ّٖ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 8
 .  ُّّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 9
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كيبدك بأف عدـ التفات الحكـ المستنصر النتقادات الرمادم السابقة قد شجعو عمى 
كً  كىـ في السابؽ، بسبب اتخاذه قراران بإراقة م بالتمادم في االنتقاد، فقد ري أف الرمادم انتقد الحى

الخمكر، كاجتثاث الكركـ في األندلس، فما كاف مف الرمادم إال أف جاىر بمناصرة أىؿ الخمكر، 
كىـ  كىـ في قصيدة شييرة دافع فييا عف شاربي الخمكر، رافضان سياسة الحى معارضان قرار الحى

لـ  (ُ)(ـٕٕٔ-ٗٗٔ/ػىَُٓ-َٖ) ذات الكقت بأف الفقيو أبا حنيفة النعمافعيان في دَّ بإراقتيا، كمي 
كىـ، يقكؿ لو مستنكران: ىؿ في  قياؤؾ الذيف أفتكا يعترض عمى شرب الخمر، كلساف حالو المنتقد لمحى

بحرمة الخمر أكثر فقيان كعممان مف أبي حنيفة الذم لـ يعترض عمى شرب جاره لمخمر؟ كقد جاء 
 : (ِ)في تمؾ القصيدة

 تجرل األرض كجو فكؽ دماء                           أريقت حتى طبلبكـ سعى
 تحرم عف يؾ فإف بزعمكـ                              فييا العدؿ بذاؾ تحريتـ
 شير مسير القضاء عف ركفٌ                              عدؿ كىك حنيفة أبا فإف
 بدر أتى القياس جاء إذا                                  فقيو يدانيو ال فقيو
 بفجر فييا مغربان  يكاصؿ                           جار الشراب مف لو ككاف
 عمرك آؿ مف بسجنو مضاع                     اؿ بصكت غنى انتشى إذا ككاف

 ثغر كسداد كريية ليكـ                         أضاعكا فتى كأم أضاعكني
 يدرل بذاؾ الفقيو يكف كلـ                      سجف الجار ذاؾ صكت فغيب
 شعرم ليت: غنى يسمعو كلـ                          كثاف ليؿ مضى كقد فقاؿ،
 لشر ـأ ذلؾ قطع لخير                           غناء ليبلن  يالمؤنس ارمأجى 

 ميسر  كىك المحارس بو أتاه                          عيسى سجف في إنو فقالكا
 أمر لجميؿ برأسو يككف                            مما كىي بالطكيمة فنادل
 كبر بإكراـ فبلقاه                         مكسى بف عيسى جاره كيمـ
 بشكر كمتبعيا لقاضييا                          فإني عرضت أحاجة: كقاؿ
 عمرك كؿ يطمؽ: كقاؿ بعمر                         يسمى جاران  لي سجنت: فقاؿ

 بكتر سجنتيـ كلك فقيو                      اؿ جار اسـ كافقو حيف بسجنى
 سكر بغير ال يبيت لجار                            جميعان  عيسى لو فأطمقيـ

                                                           
 أىؿ عند األربعة األئمة أحد مجتيد، فقيو الحنفية، إماـ: حنيفة أبك الككفي، بالكالء، التيمي ثابت، بف النعماف ُ

 .َُٓ، صِالنككم، تيذيب األسماء، جقضاء. البسبب رفضو تكلي  العباسي نصكرالم سجنو. السنة
 . ُٓٗ، صِ، رسالة في فضؿ األندلس، جابف حـز 2
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ة ف شعكر الرمادم بضعؼ الحكـ المستنصر، كانغماس أىؿ األندلس في حياكيبدك أ
كىـ،  دفعو لمناصرة، الترؼ كالمجكف في ذلؾ العيد شاربي الخمكر عمنان دكف خكؼ مف عقاب الحى

 كدكف خكؼ أيضان مف انتقاد المجتمع األندلسي المسمـ لو كىك يدعك إلى ًفعؿ ىذه الكبائر. 
د أمر ػػمماء دكف تيمة ارتكبكىا، فقػػاـ األندلس في ظمـ العػػرؼ بعض حكػػكقد أس

يرم زً ػػس الجى ػػركاف عبد الممؾ بف إدريػػػبس أبي مػامر بحػػر بف أبي عك ػػػالمنص
لمجرد عتاب عتبو عميو، كىك الشاعر الذم كصفو صاحب جذكة  (ُ)ـ(ََُْق/ّْٗ)ت

، ككاف مف (ِ)غزير المادة، معدكد في أكابر البمغاء، كمف ذكم البديية عالـ أديب،المقتبس بأنو 
لـ يخمؼ بأنو  (ـُّْٖ-ُِْٕىػ/ْٖٕ-ّٕٔ) الذىبي اؿ عنو، بينما ق(ّ)أبمغ كتاب األندلس

عدة جزيرم القاـ المنصكر بحبس ك ، (ْ)اب األندلستٌ اء كي غى مى ـ بي تً ، كبو خي مثمو كتابةن كال ببلغةن 
عمى الصدح بقكؿ الحؽ ميما كمفيـ ذلؾ مف معاناة، امتثاالن لقكؿ حرص العمماء قد ك ، (ٓ)مرات

، فقد قاـ الفقياء بدكر (ٔ)(ضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائرأفالنبي صمى اهلل عميو كسمـ: )
قاضي الجماعة محمد بف كمف ذلؾ رسالة نحك الصالح العاـ، النصح لمحكاـ  ميـ في تكجيو

اج يكسؼ جَّ إلى السمطاف أبي الحى  ،(ٕ)ـ(َُّْ-ُِٕٓ/قُْٕ-ْٕٔ) يحيى بف بكر األشعرم
اؿ أحد كبار مكظفي الدكلة الذيف بددكا ف اعتقأبش (ٖ)ـ(ُّْٓ-ُُّٖ/ىػٕٓٓ-ُٖٕ)كؿ األ

 .(ٗ)جماعة المسمميفالجباية، مكضحان لمسمطاف الكاجبات التي فرضت عميو بكصفو إماما ل أمكاؿ

                                                           
نشاء الشعراء. مف أىؿ قرطبة. تكلى اإل يرم، أبك مركاف: كزير أندلسي مف الكتابزً عبد الممؾ بف إدريس الجى  1

رطكشة حتى نو المظفر، فعزلو كاعتقمو في برج مف أبراج قمعة طى أياـ المنصكر ابف أبي عامر. كبقي إلى زمف اب
 .  ْٕ، صٕمات. ابف بساـ، الذخيرة، ج

 .   ِّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 2
 .   ِٗٗ، صُ، جالكتاني، التشبييات 3
 . َّّ، صِٕالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج 4
 . ِّْ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 5
 .ُٓٓ، صْ، جلمستدرؾالنيسابكرم، ا 6
محمد بف يحي بف محمد بف يحيى بف أحمد بف محمد بف بكر، أبك عبد اهلل األشعرم المالكي: فاضؿ أندلسي.  ٕ

كلي الخطابة كالقضاء بغرناطة. كزار مصر كالشاـ. كقتؿ شييدا بيد العدٌك في الكقعة الكبرل بظاىر طريؼ. 
 .ُُْ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج

ٌجاج األنصارم الخزرجي النصرم: سابع ممكؾ "بني نصر" يك  ٖ سؼ بف إسماعيؿ بف فرج بف إسماعيؿ، أىبك الحى
 ُٓ وي نُّ كسً  ـ(ُّّّىػ/ّّٕ) سنةمقتؿ أخيو محمد  بعدبكيع  يـ.مف أذكى كأشير ممككقيؿ أنو في األندلس. 

 .َِٖ، صْطيًعف كىك يصمي صبلة عيد الفطر. ابف الخطيب، اإلحاطة، جعامان. 
 .ُٔٗ، صلطكخي، مظاىر الحضارة في األندلسا 9
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 أواًل/ االتيام بالزندقة واإللحاد:

أسيمت العقيدة اإلسبلمية الصحيحة كالراسخة في قمكب كثير مف حكاـ األندلس إلى 
دفعيـ لمحاربة التنجيـ كالزندقة كاإللحاد، فحرصكا عمى إغبلظ العقكبة لمف حمؿ أفكاران أك 

الفمسفة كالكبلـ كالتأكيؿ معتقدات تتناقض مع تمؾ العقيدة، كما حرصكا عمى محاربة عمكـ 
بالنجكـ كغيرىا مف العمـك التي تتعارض في جكىرىا مع عقيدة السمؼ الصالح، ككاف أىؿ 
األندلس يبغضكف عمماء الفمسفة كالتنجيـ، كيطمقكف عمى أحدىـ لقب "زنديؽ" كيقيدكف أنفاسو 

يقتمو  أك ،مسمطافقكه قبؿ أف يصؿ أمره لأك حرٌ  ،فإف زؿ في شبية رجمكه بالحجارةبنظراتيـ، 
فقد  ،(ُ)ككثيرا ما يأمر ممككيـ بإحراؽ كتب ىذا الشأف إذا كجدت ،السمطاف تقربا لقمكب العامة

بالزندقة، بسبب تحريفو التأكيؿ في كثير مف القرآف الكريـ،  (ِ)مسرة بف اهلل عبد بف اتُّيـ محمد
 األندلس، إلى رجع لكبلـ، ثـا بعمـفاران إلى المشرؽ، فمكث مدة، كاشتغؿ  فخرج كقكلو بالقدر،

 لمناس ظير كأصبح لو أتباع كمريدكف، ثـ فسمع لو الناس كاغتركا بظاىره، ككرعان، نسكان  فأظير
كاتباع مذىبو  صحبتو ، بينما تمادل في(ّ)الفيـ أكلكا عنو فانقبض مذىبو، كقيٍبح معتقده سكء

خفاء األلفاظ كتمكيو ـالكبل ، فقد امتمؾ قدرة عمى تأليؼ(ْ)جماعة مف الناس الجيبلء المعاني،  كا 
 زياد بف محمد بف أحمد منيـكاف  المشرؽ أىؿ مف ع لمرد عميو، كتفنيد مذىبو جماعةكقد تطكَّ 
عمى بف  الرد كتب صحيفة في (ٕ)خالد بف بأف أحمد (ٔ)، كقد أخبر أبك محمد الباجي(ٓ)األعرابي

                                                           
 .َِِ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج 1
، أبك عبد اهلل: متصكؼ متفمسؼ أندلسي، مف دعاة (ـُّٗ-ّٖٖق/ُّٗ-ِٗٔ) محمد بف عبد اهلل بف مسرة ِ

عو، اإلسماعيمية، مف أىؿ قرطبة. كقد كضع القاضي ابف زرب كتابا في الرد عميو، كاستتاب بعضان مف أتبا
. الحميدم، جذكة ُْ، صِابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جكأحرؽ ما كجد عندىـ مف كتبو كأكضاعو. 

 .ِٖٔ، صُ. ابف خاقاف، مطمح األنفس، جِِ، صُالمقتبس، ج
 .َٗٓ، صِّالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج 3
 . ُْ، صِ، تاريخ العمماء، جابف الفىرىضي ْ
أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ، أبك سعيد ابف  ـ(ِٓٗ-َٖٔ/ىػَّْ-ِْٔ) ابف األىٍعرىابي ٓ

ؼ كصحب الجنيد، كانتقؿ إلى الحجاز فكاف شيخ مف أىؿ البصرة. تصكٌ  األعرابي: مؤرخ مف عمماء الحديث.
 .َْٕ، صُٓالعديد مف المؤلفات. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جالحـر المكٌي كتكفي بمكة. لو 

 مكثر محدث فقيو كىك إشبيمية كسكف باجة مف أصمو األندلسي الباجي عمي بف محمد بف هللا عبد محمد أبك ٔ
 .ِْٔ، صُإشبيمية. السمعاني، األنساب، ج يسكف ككاف

بَّاب: أحمد ابف ٕ  شيخ كاف لمحديث، حافظ: عمرك أبك ،(ـّْٗىػ/ِِّ ت) القرطبي يزيد بف خالد بف الجى
 .َِْ، صُٓالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج .ابالجب بيع إلى نسبتو .عصره في األندلس
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كىـ المستنصر ألىؿ العمـ  ،(ُ)بف مسرة كتساىمو في انتشار اآلراء المختمفة كقد أدل تشجيع الحى
كىـ سنة )إلى انتشار مذىب بف مسرة، فكثي  ( حدثت حممة ـٕٔٗق/ّٔٔر أتباعو، فمما تكفي الحى

فقد ، (ِ)عمى آراء ابف مسرة كعمى أتباع مذىبو، ثـ اشتدت الحممة أياـ المنصكر بف أبي عامر
شديد البغض لمف ييبحر في عمـك بف أبي عامر كاف المنصكر ذكر صاحب "البياف الميغرب" بأف 

الفمسفة كالتأكيؿ بالنجكـ، كفي نفس الكقت كاف حريصان عمى نيؿ الدعـ السياسي مف الفقياء 
يـ ألصحاب تمؾ العمكـ أك الداعيف ليا، لذلؾ قاـ بنفسو باإلشراؼ  كالعمماء، ًلما عرؼ منيـ بيغضى

كىـ كذلؾ بشيادة كحضكرعمى إحراؽ الكتب الدىرية كالفمسفية المكجكدة في مكتبة ا كبار  لحى
 ـ(َُِِق/ُّْ)ت  كافػػػبف ذكاس ػػأبك العبكاف مف بينيـ ، ذاؾػػكالفقياء األندلسييف آن العمماء

ًبيأبك بكر ك  ،(ّ) -ِّْ) يميصً األى  أبك محمدك  ،(ْ)ـ(ٖٗٗ-ِٖٗق/ّٕٗ-ُّٔ) ًدمػػػالزَّ
 .  (ٔ)كغيرىـ (ٓ)ـ(ََُِ-ّٔٗق/ِّٗ

ندلس عمى نشر العقيدة اإلسبلمية الصحيحة ىدؼه سياسيّّ كما صاحىبى ًحٍرصي حكاـ األ
ـي مف خبلؿ محاربتيـ ألصحاب تمؾ العمكـ إلى تثبيت نظاـ حكميـ  بامتياز، فقد ىدؼى الحكا
كالحفاظ عمى استقراره، كيتضح ذلؾ اليدؼ السياسي لنا بشكؿ كاضح حيف نعمـ بأف حرص حكاـ 

كاؿ تكقًُّع أصحاب تمؾ العمكـ ز دعاتيا كاف بسبب  األندلس عمى استئصاؿ العمكـ الكبلمية كقتؿ
اإلشاعات بيف العامة، فقد أمعف المنصكر بف أبي تمؾ التكقعات ك كانتشار الحكاـ،  ىؤالءنظاـ 

، ألنو تنبأ بنياية حكمو كزكاؿ دكلتو، حتى تناقؿ الناس (ٕ)عامر في عقكبة محمد بف أبي جمعة

                                                           
 . ُْ، صِ، جباألندلس تاريخ العمماء ،ابف الفىرىضي ُ
 .ُْٗ، صْ، جالعربيفركخ، تاريخ األدب  ِ
. قرطبةقضاء  عامر أبي ابف المنصكر هكاٌل . باألندلس القضاة قاضي: العباس أبك ذككاف، بف اهلل عبد بف أحمد ّ

 إلى الناس عف قرطبة ثـ أعيد فاعتزؿ كأىمو ذككاف ابف نيفي ر كقامت الفتف،عام بني دكلة انقرضت كلما. قرطبة
، ُ. ابف بشككاؿ، الصمة، جْٖ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، جفيو.  رثاء الشعراء كلبعض. تكفي أف
 .ُُص

. شاعر ألدب،كا بالمغة عالـ: بكر أبك اإلشبيمي، األندلسي الزبيدم مذحج بف اهلل عبيد بف الحسف بف محمد ْ
 .  ِّٕ، صْابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .بيا كتكفي إشبيمية، قضاء كلي

عبد اهلل بف إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر، أبك محمد، األمكم المعركؼ باألصيمي: عالـ بالحديث  ٓ
   .َِٗ، صُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جكالفقو. 

 . ُِٕ، صُمغرب، جابف عذارم، البياف ال 6
7
  لـ أجد لو ترجمة في كتب الترجمة. 
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بف أبي اكاف مف المنصكر إال أف أمر بقطع لساف ىذا الخبر، كشاع عمى ألسف العامة، فما 
   .  (ُ)عف الحديث بتمؾ الشائعة خكفان مف عقكبة مماثمة األلسف جمعة كقتمو كصمبو، فخرست

 (ِ)ـ(َُُٔ/ىػََٓقبؿ  )ت ؾيٍ كى األديب أبك الحسف البغدادم المعركؼ بالفي كقد سيجف 
بسجنو في  حيث أمر المعتمد بف عباد بسبب اتيامو باإللحاد كالزندقة، فقد كاف في دينو رىؽ،
ابف عباد إطبلؽ سراحو  بف عباد، راجيان اإشبيمية، لكف الفكيؾ دافع عف نفسو بًشعر أرسمو إلى 

نافيان في الكقت نفسو تيمة اإللحاد كالزندقة، كاصفان ما كقع معو بأنو ظمـ كبيتاف ارتكبو بعض 
بالزندقة  (ْ)هلل محمد بف مسعكد الغساني البجاني، كما اتُّيـ الشاعر المشيكر أبك عبد ا(ّ)الحساد

كثير الشعر، مميح الغزؿ، كرىؽ في دينو، زمف المنصكر بف أبي عامر، كرغـ أف البجاني كاف 
، إال أف ذلؾ لـ يشفع لو، فكانت عقكبتو السجف (5)، كثير الغكص عمى دقيؽ المعانيطيب اليزؿ

أبك القاسـ إبراىيـ بف محمد بف زكريا لنحكم ، فيما تعرض ا(ٔ)في المطبؽ نتيجة تمؾ التيمة
تيمة لحقتو عتقاؿ بسبب لبل (ٕ)ـ(ََُٓ-ّٔٗ/ىػ ُْْ-ِّٓ) بابف اإلفميميالمعركؼ  الزىرم،

 عمـ في حجة، ككاف ابف اإلفميمي (ٖ)(ـَُّٔ-ْٕٗىػ/ ِْٖ-ّْٔ) عتدٌ في ًدينو زمف ىشاـ المي 

                                                           
 . ُِٕ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ُ
ؾ، مف الكافديف عمى األندلس مف المشرؽ، اشتير باليجاء، كاف حمك يٍ كى أبك الحسف البغدادم المعركؼ بالفي  ِ

ما. ابف بساـ، الذخيرة، الجكاب مميح التندر يضحؾ مف حضر كال يضحؾ ىك إذا ندر، ككاف قصيرا دمي
 .ُِٕ، صُْ، جاألصبياني، خريدة القصر. ُُٖ، صّ. المقرم، نفح الطيب، جّٖٔ،صٕج
 .ّْٕ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة 3
 شاعران  ككاف ،إلييا فنسب قرطبة كسكف بجانة، مف أصمو الغساني، البجاني اهلل عبد أبك مسعكد، بف محمد 4

 .ّّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج .مائة األربع دكدح في كاف لمممكؾ، منتجعان  مشيكران 
 .  ُُٗ، صِ، جابف سعيد، المغرب 5
 .ّٖٖ، صّ. المقرم، نفح الطيب، جّّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 6
إبراىيـ بف محمد بف زكريا الزىرم، مف بني سعد بف أبي كقاص، أبك القاسـ ابف اإلفميمي: كزير أندلسي مف  7

مصنفات عديدة. ابف بشككاؿ، لد كمات بقرطبة. استكزره المستكفي بالمَّو )األمكم( لو ألدب. كي أئمة المغة كا
 .ُٕٗ، صّالذىبي، العبر في خبر مف غبر، ج .ُّ، صُالصمة، ج

. باألندلس أمية بني ممكؾ آخر: بالمَّو المعتد بكر، أبك الناصر، الرحمف عبد بف الممؾ عبد بف محمد بف ىشاـ 8
 ىكد ابفإلى  فمجأ قصره مف كأخرجكه فخمعكه الجند، بو ثاركقد  الببلد، في قائمة كالفتف الثغكر، بعض في تنقؿ

. الذىبي، ٕٓ، صُالمراكشي، المعجب، ج .ٓٓ، صُ. ابف سعيد، المغرب، جعقيما مات. سرقسطة صاحب
 .ِْٓ، صُٕسير أعبلـ النببلء، ج
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، لكنو كاف كثير الحسد، كاإلسبلمية يةالجاىم األشعار ألفاظ في المغة لغريب كالضبط ،المساف
 . (ُ)نان كثير الجداؿ، ال ييقر بخطئو حتى لك كاف بيٌ 

ككانت دراسة عمكـ الفمسفة أك المنطؽ سببان التياـ عمماء األندلس باإللحاد كالزندقة، فقد 
، بسبب (ِ)ـ(َُْٓىػ/ّْٕاط )ت لحقت تيمة اإللحاد بالطبيب األديب أبك عبد اهلل بف الحنٌ 

، كما اٌتيـ أيضان بالزندقة الفيمسكؼ األندلسي الشيير (ّ)غالو في العمـ، كتبحره في عمـ المنطؽاشت
اشتغالو بالفمسفة  بسبب (ْ)ـ(ُُّٖ/ىػّّٓت ) بابف الصائغ، المعركؼ أبك بكر التجيبيالشيير 
، كما لحقت التيمةي نفسييا تمميذه فيمسكؼ األندلس األديب (ٓ)الطبيعياتعمكـ ك كالمنطؽ بالفمسفة 

دينو  في بتمؾ العمكـ، كاتُّيـ فاشتيير ، بعد أف تتممذ عمى يديو،(ٔ)جكدم بف عمي سفالح أبك
  .(ٕ)أيضان 

 ثانيًا/ االتيام بالكفر:

نالت تيمة الكفر كالردة عف ديف اإلسبلـ عددان مف عمماء األندلس، كيبدك أف الصراعات 
يث كصمت تمؾ السياسية كالمشاحنات الشخصية كانت تقؼ كراء بعض تمؾ االتيامات، ح

االتيامات في بعض األحياف إلى التحريض عمى القتؿ، فقد تعٌرض عبد العزيز بف مكسى بف 
ـ(، ُٕٔىػ/ٕٗنصير أكؿ كاؿو في األندلس إلى عممية اغتياؿ مف منافسيو مف الجند سنة )

ع بالذىب فكؽ رأسو، تىشىبُّيان بمم (ٖ)كزعمكا بأف زكجتو النصرانية كؾ القكط، أقنعتو بكضع تاج ميرصَّ

                                                           
 .ِٕ، صُجابف سعيد، المغرب،  .ُِٕ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 1
محمد بف سميماف الرعيني القرطبي، أبك عبد اهلل، ابف الحناط: طبيب شاعر ضرير، أندلسي، تطبب عنده  2

شعر، كلد أعشى البصر، ككيٌؼ بصره بعد أف تعمـ، كثير الكاف أبكه يبيع الحنطة فنسب إلييا،  ،األعياف كالممكؾ
 . ّْٕ، صُذخيرة، جابف بساـ، ال. كاف ال يخطئ في فتكاه ببراعة االستنباط

 . ُُِ، صُابف سعيد، المغرب، ج 3
و 4 لو تصانيؼ في الرياضيات ، ة السرقسطيالمعركؼ بابف باجٌ  ،أبك بكر بف الصائغ ،محمد بف يحيى بف باجَّ

. مات مسمكمان. األصبياني، حسده أطباء البمد فكادكهف ،يحيى بف تاشفيف كالمنطؽ كاليندسة، استكزره أبك بكر
 .ُُٗ، صُنديؾ، اكتفاء القنكع، جاف .ِّّ، صُْ، جرخريدة القص

   .ِّّ، صُْ، جخريدة القصراألصبياني،  5
سيا . قاؿ عنو ابف خاقاف: غرناطة ممكؾ في المذككر جكدم بف سعيد كلد مف جكدم بف عمي الحسف أبك 6

كما زاؿ يتدرج فييا ، .. تراءجكلـ يراقب اهلل في ذلؾ اال ،ل إلى الديف باإلفتراءكتصدٌ  ،كزىا بما ال يعرؼ ،فأسرؼ
 . َُُ، صِ، جالمغرب. ابف سعيد، ّٖٓ، صُ. ابف خاقاف، مطمح األنفس، جكينتقؿ حتى عثر

 .َُٗ، صِابف سعيد، المغرب، ج 7
 . ُْٖ، صُاسميا أـ عاصـ زكجة لذريؽ آخر ممكؾ القكط. ابف عذارم، البياف المغرب، ج 8
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ىـ إذا دخؿ فكاف أحدي عمى مجمسو الذم يستقبؿ فيو أصحابو كرعيتو،  قصيران  القكط، كأنو فتح بابان 
فاتيمكه بالميؿ نحك النصرانية، كدخؿ عميو  ،(ُ)طأطأ رأسو فيصير كالراكع عميو مف الباب

مة ، كمف الكاضح بأف جميع تمؾ االتيامات كانت باط(ِ)بعضيـ محرابو كىك يصمي الفجر فقتمكه
كأتت في سياؽ تبرير فعمتيـ الشنيعة، فقد شيد كافة المؤرخيف بأف عبد العزيز كاف رجبلن صكامان 

، كأنو كاف مف خيرة كالة األندلس، فقد ضبط سمطاف (ْ)، يركم عف أبيو(ّ)قكامان خٌيران فاضبلن 
 .(ٓ)األندلساألندلس، كسٌد ثغكرىا، كحمؿ لكاء الجياد في سبيؿ اهلل كاستطاع فتح كثيرو مف مدف 

غداقيـ لؤلعطيات عمى مف يمدحيـ مف  كيبدك أف إبداء حكاـ األندلس لمبيجة كالسركر كا 
الشعراء كاألدباء، دفع ضعيفي النفكس إلى المبالغة في التممؽ لمحكاـ كاألمراء، فقد أغدؽ 

عبد سابغ إحسانو عمى الشاعر  (ٔ)(ـَُٓٓىػ/ْْٕ ت) صاحب مالقة إدريس بف يحيى الفاطمي
كأمر برفع الحجاب بينيما إكرامان لو، بعد نظمو ألبيات شعرية  ،(ٕ)حمف بف مقانا األشبكنيعبد الر 

  :(ٖ)شعرية كصؼ فييا إدريس بصفات إليية فقاؿ
 كتب الجكد عمى أبكابو       ادخمكىا بسبلـ آمنيف

 أنظركنا نقتبس مف نكركـ    إنو مف نكر رب العالميف   
اء آخريف عمى التطاكؿ عمى الذات اإلليية، كما شجع إسراؼ الحكاـ في األعطيات شعر 

كاف  (ٗ)حتى كصؿ الحاؿ ببعضيـ إلى تشبيو الحاكـ باإللو، فالشاعر عبد العزيز بف الخطيب
يحظى بمكانة مرمكقة لدل المنصكر بف أبي عامر، ككاف مف الشعراء الذيف يصطحبيـ 

                                                           
 . ْٖتاريخ الدكلة األمكية في األندلس، ص. نعنعي، ََّ، صْابف األثير، الكامؿ، ج 1
2
 .ََّ، صْ. ابف األثير، الكامؿ، جّّْ، صِج ابف األبار، الحمة السيراء، 
 .ََّ، صْابف األثير، الكامؿ، ج 3
 . ُّٗ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفىرىضي 4
 .ُْٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 5
مُّكدم" مف "العمي: العبلء أبك الحسني، كدمٌ ح بف عمي بف يحيى بف إدريس ٔ  باألندلس الحمكدية الدكلة ممكؾ اٍلحى

ابف األبار، الحمة  .تكفي بمالقةعدال خٌيرا،  اف، ك(بالمَّو العالي) نفسو بمالقة، لقَّب أياميا أكاخر في باألندلس
 .ِٔ، صِالسيراء، ج

ابف  غزير، أدب عف يعرب شعر شيكر، لواألشبكني، شاعر أندلسي م مقانا بف الرحمف عبد زيد كأب األديب ٕ
 .ٖٕٔ، صْبساـ، الذخيرة، ج

 .ُْْ، صُج ،، المغربابف سعيد 8
9
الكتاني،  ف الشعراء المرتزقيف بديكاف ابف أبي عامر.أبك األصبغ، أديب شاعر، م :عبد العزيز بف الخطيب 

 .  َٔ، صِابف الخطيب، اإلحاطة، ج. ِٖٖ، صُالتشبييات، ج
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لممنصكر حتى شٌبيو بصفات و قو كمديحً ، ففسد ضميره، كتجاكز في تممّْ (ُ)المنصكر في غزكاتو
 : (ِ)رب العباد، فقد قاؿ فيو

ا ًشٍئتى الى مىا شىاءًت األٍقدىاري  ـٍ فىأنتى الكاًحدي القىياري       مى كي  *فىاحي
مده  ا أنتى النَّبيُّ ميحى اري            فىكىأنَّمى اريؾى األنصى كىأنَّمىا أنصى  كى

ال أف غضب غضبان شديدان، فأغمظ فما كاف مف الحاكـ المكٌحد المنصكر بف أبي عامر إ
سجنو، كأمر بمف ينادم بميانتو في األسكاؽ بضربو خمسمائة سكط، ك لو العقكبة، كأمر 

كالطرقات، ثـ نفاه بعد ذلؾ مف األندلس، كذلؾ لشدة ما ارتكب مف الكفر البكاح، كفي ذلؾ داللة 
 . (ّ)عمى رسكخ العقيدة اإلسبلمية في قمب ابف أبي عامر

 الختالفات المذىبية:ثالثًا/ ا

أدت االختبلفات المذىبية إلى تعٌرض العديد مف العمماء إلى المحف بسبب تشدد حكاـ 
، فقد اتبع األندلسيكف منذ بداية الفتح مذاىب فقيية مخالفة لمذىب الدكلةاألندلس في رفض أية 

ي عيد ، ثـ انتقمت الفتكل ف(ْ)(ـْٕٕ-َٕٕىػ/ُٕٓ-ٖٖ)مذىب اإلماـ األكزاعي اإلسبلمي
، فانتشر المذىب (ٓ)(ـٕٓٗ-ُِٕىػ/ُٕٗ-ّٗ)الحكـ بف ىشاـ إلى مذىب اإلماـ مالؾ بف أنس 
 .المغرب أيضان في ببلد المذىب المالكي في قرطبة كاألندلس جميعان بؿ ك 

                                                           
 . َٔ، صِإلحاطة، ج، اابف الخطيب 1
 .ُِٕ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ِ

* ذكر التنكخي بأف قائؿ األبيات بيف يدم ابف أبي عامر ىك الشاعر ابف القاضي، بينما ذكر ابف األثير كابف 
الكردم كابف كثير كالمقريزم بأف القائؿ ىك الشاعر األندلسي محمد بف ىانئ، كأنو قاؿ تمؾ األبيات في مدح 

لمعز الفاطمي. أما الذىبي فقد أكرد بأف األبيات قاليا ابف ىانئ في الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي. التنكخي، رسالة ا
. المقريزم، ِٕٖ، صُ. ابف الكردم، تاريخ، جُّّ، صٕ. ابف األثير، الكامؿ، جُِٔ، صُالغفراف، ج

، ّٗلذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج. إِْ، صُُ. ابف كثير، البداية كالنياية، جٕٗ، صُاتعاظ الحنفا، ج
 .   ِِٕص

 .ِٖٖ، صُالكتاني، التشبييات، ج ّ
4
 ابتٌ الكي  كأحد كالزىد، الفقو في الشامية الديار إماـ: عمرك أبك األكزاعي، يحمد بف عمرك بف الرحمف عبد 

 ألؼ بسبعيف عنو ئؿسي  ما ردَّ قٌ كيي ( المسائؿ)ك الفقو، في( السنف) كتاب لو بالشاـ، الشأف عظيـ كاف. المترسميف
، ٕ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، جُِٕ، صّابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .ياكمّْ  عمييا أجاب مسألة
 .َُٕص

5
ماًلؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي الحميرم، أبك عبد اهلل: إماـ دار اليجرة، كأحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة،  

ليو تنسب المالكية، كي  كلو رسالة في "الكعظ"  ،ؼ "المكطأ"نَّ انخمعت ليا كتفو. صى فسياط الب ربشي بو فضي السنة، كا 
 . ُّٓ، صْكغيرىا. ابف خمكاف، كفيات األعياف، جككتاب في "المسائؿ" كرسالة في "الرد عمى القدرية" 
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دخؿ مذىب مالؾ إلى أكؿ مف أ (ُ)(ـُٖٗىػ/َِْ )ت ندلسياألزياد شبطكف ككاف  
لُّكف ال كانكا أنيـ تمسُّكان بيذا المذىب، حتى الناس مف أشد قرطبة ، كأصبح أىؿ(ِ)ندلساأل  ييكى
ب المالكي ػػحى المذىػػ، كبذلؾ أض(ّ)مذىب المالكية عف كـػػالح في يعدؿ ال أف بشرط إال اكمان ػػح
-ّْٖ)ٍزـ ػػحى  يو أبك محمد بفػـي الفقػػيف لمع نجػس، كحػدلػػمي لمدكلة في األنػػب الرسػػػػك المذىػػػى

ٍزمية"أيطًمؽ عميو  في األندلس، كثير انتسب إلى مذىبو خمؽه  (ْ)(ـَُْٔ-ْٗٗىػ/ْٔٓ ، " الحى
 تضميمو عمى كقد تماأل عمى بيٍغض ابف حـز كثير مف الفقياء كالعمماء بسبب انتقاده ليـ، كأجمعكا

تو منو، الدنك عف عكاميـ كنىيكا فتنتو، مف سبلطينيـ كحذركا  الى فرحؿ كطاردتو، الممكؾ فأٍقصى
 .(ٔ)فييا فتكفي( األندلس ببلد مف) (ٓ)ةمبٍ لى  بادية

مي بف يكسؼ ( أمر أبك الحسف عـُُْْ-َُِٗىػ/ّٗٓ-ْْٖكفي عيد المرابطيف )
، راؽ كتب الشيخ أبي حامد الغزاليبإح (ٕ)ـ(ُُّْ-َُْٖ/ىػّٕٓ-ْٕٕ) بف تاشفيف الممتكني

ضي أبك القاسـ بف ، كذلؾ بعد فتكل أفتاىا فقياء المغرب، منيـ القا(ٖ)كتكعد بالقتؿ مف أخفاىا

                                                           
عنو.  المكطأ كركل بف أنس سمع مف مالؾزياد،  بني جد شبطكف بزياد المعركؼ المخمي الرحمف عبد بف زياد ُ

   .ُِٖ، صُالفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج ابف
2
 .ُٔ، صِابف ماككال، اإلكماؿ، ج 
3
 .ُِٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج 
4
 لدكي . اإلسبلـ أئمة كأحد عصره، في األندلس عالـ: محمد أبك الظاىرم، حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي 

 يستنبط حافظا فقييا كاف كالتأليؼ، العمـ إلى كانصرؼ بيا فزىد الكزارة رياسة قبمو مف كألبيو لو ككانت .بقرطبة
. ياقكت، معجـ األدباء، ُُُ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج لو مصنفات عدة. كالسنة، الكتاب مف األحكاـ

 .ْٔٓ، صّج

لية مدينة حسنة أز  كىي كثيرة، لؤلكؿ آثار كفييا بالحمراء، لبمة مة: مدينة قديمة في غرب األندلس، تيعرؼبٍ لى  ٓ
متكسطة القدر، ليا سكر منيع، كنيرىا يأتييا مف ناحية الجبؿ، كبيا أسكاؽ كتجارات، كبينيا كبيف البحر المحيط 

 .ُٖٔ، صُاألندلس، ج جزيرة الحميرم، صفةستة أمياؿ. 
 . ِّٓ، صّابف خمكاف، كفيات األعياف، ج 6
راكش، كثاني ممكؾ دكلة الممثميف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف الممتكني، أبك الحسف: أمير المسمميف بم ٕ

في أيامو محمد بف عبد اهلل الممقب مجاىدان، ظير  إلى األندلساجتاز  ،المرابطيف. كاف حميما كقكرا صالحا عادال
، ُالمراكشي، المعجب، ج بالميدٌم )ابف تكمرت( فعجز عف دفع فتنتو، كاضطربت أمكره، فمات غما في مراكش.

 .ْْ، صْ، ج. ابف الخطيب، اإلحاطةُُٕص
 .ُِْ، صَِالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج ٖ
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ألشياء انتقدكىا في اإلحياء، كأعممكا السمطاف بأمرىا كأفتكا  (ُ)ـ(ُُِٕق/ُِٓ)ت حمديف
، فما كاف مف السمطاف عمي بف يكسؼ إال أف كتب (ِ)بكجكب إحراقيا كعدـ جكاز قراءتيا بحاؿ

مع مف نسخيا عد د كثير بببلد ألىؿ مممكتو بأف ييبحث عف نسخ اإلحياء بحثان أكيدان كييحرؽ، فجي
ٌب عمييا الزيت ثـ أكقد عمييا بالنار، كما أيحرقت  األندلس ككيضعت بصحف مسجد قرطبة، كصي

 .  (ّ)كتتابع إحراقيا في باقي ببلد المغرب كتابو إحياء عمـك الديفألفي نسخة مف بمراكش 
ؼ عف أبي يكسؼ عيرً فقد ـ( ُِِّ-ُُْٓىػ/َِٔ-َْٓكأما في عيد المكحديف )

قاـ  حيثدينو،  في شديدان  بأنو كاف (ْ)(ـُُٗٗ-َُُٔىػ/ٓٗٓ-ْٓٓ)صكر باهلل يعقكب المن
نة دكَّ فحيرقت مي  ،آيات قرآنية كأحاديث نبكية ما فييا مف تجريدبعد بإحراؽ كتب المذاىب، 

تيذيب لمبراذعي، ككاضحة سحنكف، ككتاب ابف يكنس كنكادر ابف أبي زيد كمختصره، ككتاب ال
ـي ضٍ ألحماؿ مف تمؾ الكتب فتي با ، فكاف يؤتىابف حبيب كأمر أبك يكسؼ بترؾ  ،فاير الن فييارى
كما رفض فركع الفقو،  ،(ٓ)الشديدة بالعقكبة ذلؾ عمى كتكعد ،فيو أك الخكض الرأم بعمـ االشتغاؿ

شركطو،  فيو اجتمعت لمف االجتياد كأباح كالسنة، بالكتاب إال اإلفتاء عف الفقياء الفقو، كنيى
محمد ك  ،(ٔ)ـ(ُُٖٔ–َُٗٗق/ّٔٓ-ِْٗ) أبك بكر الجيانيمنيـ مف العمماء  عددكما سجف 

أبك الحسيف ك  الذم كاد ييقتؿ صبران، (ٕ)(ـََُِق/ٔٗٓ)ت  بف عمي بف خمؼ التجيبي اإلشبيمي

                                                           
 القضاء تقمد بقرطبة، الجماعة حمديف: قاضي بف العزيز عبد بف محمد بف عمى بف محمد بف أحمد القاسـ أبك ُ

سنة  قاضيا تكفى كفضؿ، كجبللة كديف عمـ بيت مف كىك أفعالو، في جزال أحكامو، في نافذا ككاف مرتيف،
 .ُِٔ، صُ، المغرب، جدىػ. ابف سعيُِٓ

2
 .ْٕ، صِالناصرم، االستقصا، ج 
3
 .ٕٓ، صِج ـ. ف. 

4
 ممكؾ مف: اهلل بفضؿ المنصكر يكسؼ، أبك المكحدم، الككمي عمي بف المؤمف عبد بف يكسؼ بف يعقكب 

 المدارس نىب. المغربية"  اليعقكبية"  الدنانير إليوتينسىب . آثارا أعظميـ كمف األقصى، المغرب في المؤمنية الدكلة
المراكشي، . ُِٕ، صَُابف األثير، الكامؿ، ج .مرتبات العمـ كطمبة لمفقياء كجعؿ. كالمستشفيات كالمساجد

 .ُِٔ، صُالمعجب، ج
5
  .ِٖٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
ر ، فقيو محٌدث، أكثر الترحاؿ ثـ استقاألندلسيالعبلمة أبك بكر محمد بف عمي بف عبد اهلل بف ياسر الجياني  ٔ

البغدادم، تكممة اإلكماؿ،  .َٗٓ، صَِبحمب كبيا تكفي كقد بمغ السبعيف. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج
 .ُٔٗ، صِج
 الجارية المحنة بعد بكر: عالـ محدث، تكفي أبا إشبيمية، أىؿ مف الكاتب، التجيبي خمؼ بف عمي بف محمد ٕ

 .ٕٕ، صِ، التكممة، جابف األبارالسمطاف.  مف عميو
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، (ِ)(ـُِِْق/ُِٔ)ت محمد بف محمد بف سعيد اإلشبيمي، ك (ُ)ـ(ُِِٓىػ/ِِٔ)ت بف زرقكف
-ّٔٓ)اف منيـ عبد الكبير بف محمد الغافقيفخافو الفقياء، كاختفى مف استطاع االختفاء، ك

كأمر جماعة ممف كاف عنده ، (ْ)، كانقطع عمـ الفركع طكاؿ عيده(ّ)*(ـَُِِ-ُُُْىػ/ُٕٔ
 كسنف كالمكطأ كالترمذم الصحيحيف العشرة، المصنفات مف أحاديث بجمع المحدثيف، العمماء مف
 البييقي، كسنف الدارقطني سنفك  شيبة أبي ابف كمسند البزار كسنف النسائي كسنف داكد أبي

 بحفظو، كيأخذىـ الناس، عمى بنفسو يمميو فكاف بجمعو، أمرىـ ما كجمعكا ذلؾ، إلى فأجابكه
 ككافباألمكاؿ كالكساء،  أىـيكاف كافك  كالخاصة، العكاـ كحفظو المغرب، في المجمكع ىذا كانتشر

 كحمؿ ،المغرب كاألندلس ىدفو مف ذلؾ ىك القضاء عمى مذىب اإلماـ مالؾ بف أنس في ببلد
   .(ٓ)كالحديث القرآف مف الظاىر عمى الناس

                                                           
 زرقكف: ابف اإلشبيمي األنصارم أحمد بف سعيد بف محمد اهلل عبد أبي الكبير اإلماـ ابف محمد الحسيف أبك ُ

 عمى عزمكا أف بعد كسيًجف كقيٌيد المحمى، امتحف عمى الرد في المعمى كتاب كصنؼ الفقو في المالكية، برع شيخ
 .ُُّ، صِِذىبي، سير أعبلـ النببلء، جكالنثر. ال النظـ لو أديبا الفقو، ككاف إقراء مف منع لككنو قتمو

 . ُّ، صّالكتاني، االجتياد كالمجتيدكف، ج 2
3
 .ِ، صِج ـ. ف. 
 مف باألندلس، كقتو في الفقياء شيخ: محمد أبك الغافقي، بقيٌ  بف محمد بف عيسى بف محمد مف الكبير عبد *

، ّابف األبار، التكممة، ج .بقرطبة قضاءال كنيابة برندة، القضاء ككلي. إشبيمية سكف. مرسية أىؿ مف. المالكية
  .ُْْص

  .ِٖٕ، صُالمراكشي، المعجب، ج 4
5
    .ِٕٗ، صُالمراكشي، المعجب، ج 
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 تولي المناصب الحكومية: أواًل/ رفض

رفض كثير مف عمماء األندلس تكلي أية مناصب حككمية سيما القضاء، كيبدك أف زىد 
العمماء كخشيتيـ مف تدخؿ المسئكليف كالحكاـ ىي التي دفعتيـ لرفض تكلي تمؾ المناصب، فقد 

بطكف تكلي بش المعركؼ المخمي زياد بف الرحمف عبد بف األندلس أبك عبد اهلل زياد رفض فقيو
 فزكجتي القضاء عمى أكرىتمكني إف ىشاـ، كقاؿ لكزراء ىشاـ: "أما قضاء قرطبة زمف األمير

 فيو" مدعيف أجعمكـ ثـ عنكـ ألخرجنو أيديكـ في مما شيء في مدع أتاني لئف ثبلثا، طالؽ فبلنة
 مير ىرب،معافاتو، فمما عـز عميو األ في األمير عند فتكممكا صدقو عممكا ذلؾ منو سمعكا فمما
 فأمنو زياد إلى كأرسؿ الدنيا" في الرغبة أىؿ يأكف حتى كزياد، كميـ الناس "ليت ىشاـ: فقاؿ
-ّٔٗق/َُْ-ِّْ) ابف المككم اإلشبيميالفقيو الحافظ دعي ، كما (ُ)داره إلى رجع حتى

كاستعفى عنو كلـ يجب إليو  ،ذلؾ كاعتذر ىقضاء بقرطبة مرتيف فأبتكلي الإلى  (ِ)(ـََُُ
تكلي  عي إلىدي  حيف طيمىٍيًطمىةمف  (ْ)(ـَُِٗق/َِْ)ت بعد  الرحكم، كما ىرب أبك بكر (ّ)ةبتٌ ال

شىًنيالفقيو ، أما (ٓ)ىالقضاء فييا فأبى  ٍبد الٌسبلـ اٍلخي مَّد ٍبف عى  (ٔ)(ـٖٗٗ-ّّٖق/ِٖٔ-ُِٖ) ميحى
ف أمانة ىذه ع تي يٍ أبى فمـ ييجب األمير محمد حيف دعاه إلى القضاء، كلـ ييظير رجاءه، كقاؿ: "

ككاف  "،الديانة كما أبت السمكات كاألرض عف حمؿ األمانة إباية إشفاؽ ال إباية عصياف كنفاؽ
صراره فمما بمغو قكلو ىذا  ،األمير قد أمر الكزراء بإجباره أك حمؿ السيؼ إف تمادل عمى تأبيو كا 

أحمد بف  باسػالع كا أببة كخطيبيػرطػقاضي الجماعة بق، كقد اعػػتذر (ٕ)ككاف الغالب عميو ،أعفاه

                                                           
 . ْٓ، صِالمقرم، نفح الطيب، ج ُ
 كقتو، جمع في األندلس فقياء شيخ اإلشبيمي، المككل بابف المعركؼ عمر أبك ىاشـ بف الممؾ عبد بف أحمد ِ

صحابو زعماء قرطبة مف بني ذككاف عند نكبتيـ. ألاهلل. تكفي حزنان بسبب ما جرل  رحمو الؾم أقاكيؿ في كتابان 
   .ِّٕ، صِ، ترتيب المدارؾ، جعياض. ْٖ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج

3
 .ٕ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج 
إلى المشرؽ كركل رحؿ  .خمؼ بف أحمد بف خمؼ األنصارم، يعرؼ بالرحكم، مف أىؿ طميطمة، يكنى: أبا بكر ْ

عارفان باألحكاـ، عالمان بالمسائؿ. كاف  ،عف أبي محمد بف أبي زيد كغيره، ككاف رجبلن فاضبلن كرعان، كثير الصدقة
 .ّٓ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج .أكثر دىره صائما. ككاف لو حظ مف الميؿ

 .ّٓ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج ٓ
كاف عالمان بالنسب كالمغة  ،قرطبة أىؿ مف عبد اهلل: أبك الخشنٌي، القرطبي ثعمبة بف السبلـ عبد بف محمد ٔ

 .ِّٖ، صُطمبان لمعمـ. ابف خاقاف، مطمح األنفس، ج المشرؽ إلى رحؿكاألدب كركاية الحديث، 
  .ِّٖ، صُج ـ. ف. 7
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كنفيو  (ُ)و منيا عمى يد المظفرلً عف تكلي القضاء فييا مرة ثانية بعد عزٍ  ،كافػعبد اهلل بف ذك
ي بف ذككاف فعاد كديعً  (ِ)(ـَُُِ-َٔٗىػ/َِْ-ّْٖ) فيطىٍيسبف اكأىمو إلى المرية، ثـ عيزؿ 

أىؿ األندلس اهلل أكفر كاف رحمو ك إلى قرطبة لكنو اعتزؿ الناس كرفض تكلي القضاء البتة، 
  .(ّ)، كلـ يتخمؼ عنو كبير أحدو مف الخاصة كالعامةحبلٌ قاطبة، كأعبلىـ مى جاىان، كأعظميـ 

عبد ي القضاء ىك محنة عظيمة، فقد امتنع كقد اعتبر كثير مف عمماء األندلس بأف تكلّْ 
ي قضاء عف تكلّْ ، (ْ)ـ(ُُُٕ-َُٕٗىػ/ٔٔٓ-َْٗ) الرحمف بف أحمد بف إبراىيـ األنصارم

كلـز باديتو  ،كآثر االعتزاؿ، (ٓ)ـ(ُُٗٓىػ/ ْٓٓ)ت  أبك العباس بف الحبلؿمرسية حيف دعاه 
كقعد لئلسماع فتنافس الناس في  ،إلى ذلؾ وعمره فأجاب ب إليو بآخرإلى أف رغً ، بخارج مرسية

  . (ٔ)الركاية عنو لككنو آخر المحدثيف المكثريف عف أبي عمي الصدفي بالسماع
 ف الخاصةف أىؿ األندلس كانكا ييجٌمكف العمماء، فالعالـ عندىـ كاف ميعىظَّمان مكرغـ أ  

كـر في جكار أك ابتياع حاجة كما كيي  ،ه كذكره عند الناسو قدري بَّ نى يشار إليو كيحاؿ عميو كيي  ،كالعامة
كنو عمى ، بؿ ككانكا مف احتراميـ كتقديرىـ لمعمـ كالعمماء ييعظمكف لقب "الفقيو"، كيطمقأشبو ذلؾ

سمكف األمير العظيـ منيـ الذم يريدكف تنكييو يي الكاتب كالنحكم كالمغكم، ككاف المكحدكف 

                                                           
 أمراء ثاني(: ـََُٖىػ/ّٗٗ ت)مركاف  أبك المعافرم، عامر أبي بف محمد بف الممؾ العىاًمرم: عبد الميظىفَّر ُ

غزا . "بالمَّو المظٌفر الممؾ" الدكلة بسيؼ كتمقب الجباية، سدس الببلد عف أسقط. العامرية األسرة مف األندلس
ابف عذارم، البياف  .َْ، صُالمراكشي، المعجب، ج ة الذبحة، كقيؿ مسمكما.اإلفرنج سبع غزكات، كمات بعمٌ 

 . ّ، صّالمغرب، ج
. الرجاؿ كتاريخ كالحديث بالتفسير عالـ: المطٌرؼ أبك أصبغ، بف فطيس بف عيسى بف محمد بف الرحمف عبد ِ

جمع مف الكتب ما لـ يجمع اعتزؿ.  أف يمبث كلـ القضاء ثـ المظالـ بيا ككلي بقرطبة، كلد. األندلس أىؿ مف
 .ُُِ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، جلو تصانيؼ عديدة.  مثمو أحد مف أىؿ عصره في األندلس.

 .َُ، صُبف بشككاؿ، الصمة، جا 3
4
مَّد بف ًإٍبرىاًىيـ بف أىٍحمد بف الرٍَّحمىف عبد  مىؼ ٍبف ميحى مَّد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف خى اًرٌم، أبك بكر:  ليمى أىًبي بف ميحى اأٍلٍنصى

ء الجمة اأٍلىٍثبىات مرسية أىؿ مف فقيائيا كىأحد اٍلكيكفىة قىاًضي بلى امتحف ىػ، ك َّٓسنة ؤلندلس ، عاد لأحد اٍلفيضى
كفا باإلتقا . كافكتبو تكسمب اًرفنا ًبالنٍَّقًؿ مىٍكصي   .ِٕ، صّج . ابف األبار، التكممة،فعدال خيارا ضابطا عى

يعرؼ ًباٍبف الٍ  ٓ اة الشرؽ مف أىٍىؿى مرسية يكنى أىبىا اٍلعىبَّاس كى مَّد ٍبف ًزيىادىة المَّو الثٌقفٌي قىاًضي قيضى ؿ، أىٍحمىد ٍبف ميحى بلى حى
ؿ، نكبو  بلى مَّد ٍبف ًعيىاض كاعتقمو، اٍلحى أٍطمقوي محمد بف سعد كفكض ًإلىٍيًو ًفي أيميكره، ثـ سيًعي ًبًو ًإلىٍيًو ثـ ى أبك ميحى

مىٍيًو كاستصفى أىٍمكىالو كغربو ًإلىى أندة مف أىعماؿ بمنسية كاعتقؿ ىينىالؾ ثَـّ قتؿ بيىا. ابف األبار، التكممة،  فىقبض عى
 .َٔ، صُج
6
  .ِٕ، صّج ـ. ف. 



ٓٔ 

 

إال أف نظرة أىؿ األندلس لعمماء السمطاف كانت نظرة سمبية، كقد مٌثؿ ذلؾ دافعان لكثير  ،(ُ)بالفقيو
ي محمد بف يبقى مف العمماء باالبتعاد عف تكلي المناصب الحككمية، فقد اتيـ أىؿ قرطبة القاض

بالرككف إلى المنصكر بف أبي عامر، كطعنكا في  (ِ)(ـُٗٗ-ِٗٗىػ/ُّٖ-ُّٕ)بف زرب 
دينو، كعابكا عميو قبكلو ىدايا المنصكر، معتبريف أف فعمو ذلؾ كاف سببان لمنع نزكؿ الغيث مف 

  .(ّ)السماء، كىٌمكا أف يضربكه، ففر منيـ مستعينان بصاحب الشرطة
 :عمى األفراد والممتمكاتاالعتداء ثانيًا/ 

 ، عمى معاقبة الخارجيف عمى تعاليـ الشرع اإلسبلمي، أككقضاتيا األندلسحكاـ حرص 
، (ٓ)، كالفصد(ْ)الحبس، كالتكبيخكقد استخدمكا لذلؾ عقكبات عديدة منيا ، المخالفيف لنظاـ الدكلة

، (ٕ)وجكحمؽ الشعر كالمحية، كتسخيـ الك ، كالكٌي، كالتعزير، (ٔ)، ككضع المحاجـ(ٓ)كالفصد
األديب  كقد سيًجف، (ٖ)كالتشيير كالتجٌرس، بأف يكضع أعبله جرس، كالجمد بالسكط أك الديٌرة

الممقب بالطميؽ ستة عشر عامان  (ٗ)ـ(ََُُىػ/ََْت نحك ) الشاعر مركاف بف عبد الرحمف
مف  لقتمو أبيو عمدان، ألنو استأثر بجارية كاف ييكاىا مركاف، كلـ يكف قد جاكز الستة عشر عامان 

   .  (ُُ)، فاشتدت غيرتو مف أبيو، كانتيز فرصة في بعض خمكات أبيو مع الجارية فقتمو(َُ)عمره

                                                           
 .َِِ، صُمقرم، نفح الطيب، جال ُ
 المؤيد أياـ بقرطبة القضاء كًلي. باألندلس المنابر كخطباء القضاة كبار مف: بكر أبك زرب، بف يبقى بف محمد ِ

 ككضع كتبو، مف عندىـ كجد ما كأحرؽ مذىبو، يعتقد مف الستتابة مسٌرة ابف أصحاب كتتبع( ىشاـ) األمكم
، ُٔالذىبي، سير أعبلـ النببلء، جالقضاء.  عمى كىك بقرطبة تكفي .آرائو نقض في( مسرة ابف عمي الرد) كتاب
  .ٕٕ، صُ. النباىي، تاريخ قضاة األندلس، جُُْص

 .ِِٓزيارة، الترؼ في المجتمع األندلسي، ص 3
. ابف منظكر، لساف العرب، ج 4  .ٔٔ، صّالتكبيخ ىك التيديد كالتأىنيب كالمـك
 .  ٔٔص ،ّج ـ. ف.الفصد ىك قطع العرؽ.  5
اـ.  6 جَّ ـي بالكسر اآللة التي يجمع فييا دـ الًحجامة، كىك أىيضان ًمٍشرىطي الحى  .  ُُٔ، صُِج ـ. ف.الًمٍحجى
ـ السكاد.  7 ـي الفىٍحـي كالسَّخى ـى كجيىو أىم سٌكده كالسُّخا  .   ِِٖ، صُِج ـ. ف.سىخَّ
 .َِٖالطكخي، مظاىر الحضارة في األندلس، ص 8
9
ي بالطميؽ ألنو مّْ سي  ،أديب شاعر :أبك عبد الممؾ ،حمف بف مركاف بف عبد الرحمف الناصرمركاف بف عبد الر  
ار، الحمة . ابف األبسنة ُٔكعاش  ثـ أطمؽ بعد ذلؾ سنة ُٔجف في أياـ المنصكر محمد بف أبي عامر سي 

 .ُِِ، صُالسيراء، ج

 .ٕٗ، صُعباس، تاريخ األدب األندلسي، ج 10
 .  ُِِ، صُاء، جابف األبار، الحمة السير  11



ٕٓ 

 

أك  ىـ في ذلؾ تيديده الحقكؽ ألىميا، ال يردٌ في أداء بالحـز قضاة األندلس  اتصؼكقد 
حياتو ثمنان  (ُ)ـ(ُُّٓىػ/ِٕٓ)ت كعيد، فقد دفع القاضي أحمد بف سميماف بف يكسؼ الغرناطي 

 (ِ)الشطار غتياؿ مف قبؿ أحداصراره عمى إعادة الحقكؽ ألصحابيا، حيث تعرض لعممية ثمنان إل
مب في المكاف نفس الذم اغتيؿ فيو  وألنو أدانو في استخبلص ماؿ يتيـ، فقيبض عمى قاتًمو كصي

  .(ّ)القاضي الغرناطي

 وفسادىم: العمماء / انحراف بعضثالثاً 

دباء في األندلس قد تككف أسبابيا الظاىرية ىي رغـ أف النكبات التي تصيب العمماء كاأل
أسباب سياسية إال أف ظمـ اآلخريف قد يككف سببان باطنان لتعرض العمماء كاألدباء لمنكبات، فيذا 

كلديو مف القكة كالسمطاف ما يعينو عمى البطش بالناس  ،حاجبان  في حيف كاف كزيران حى صٍ جعفر المي 
فرقة بعد أف أمر المنصكر ابف أبي عامر بسجنو في ع أىمو كداع دكف حسيب، إذا بو يكدٌ 

كيقكؿ: لستـ تركني بعدىا حيان، فقد أتى كقت إجابة الدعكة كأنا أرتقبو منذ  ،(ْ)المطبؽ بالزىراء
أربعيف سنة، كذلؾ أني أسرفت عمى فبلف رجؿ سجف بعيد الناصر كما أطمقتو إال برؤيا، قيؿ لي 

نعـ دعكت عمى مف شارؾ : "طمقتو كأحضرتو كسألتو فقاؿأطمؽ فبلنان فقد أجيبت فيؾ دعكتو فأ
كندمت بحيث ال تغني  ،فعممت أنيا قد أجيبت ،في أمرم أف يميتو اهلل في أضيؽ السجكف

ـ إلى أىمو في أقبح مّْ ج ميتان فسي خرً فما لبث في محبسو إال قميبلن كأي  :قالكا ،فأطمقت الرجؿ ،الندامة
    .(ٓ)صكرة

 

                                                           
 كناب ،كالعربية كالفرائض الفقو في مشاركا كاف ،الحداد بف جعفر أبك ،الغرناطي يكسؼ بف سميماف بف أحمد 1

كرثاه لساف الديف ابف الخطيب  ،اغتالو بعض الشطار ،يا عفيفاينز  كاف ،الببلد ببعض يى كلً  ثـ القضاء في
 .ُُٔ، صُ. ابف حجر، الدرر الكامنة، جبأبيات

ٍبثان( كمىٍكران،ا 2 دّْبىو )خي ٍف أىٍعيىا أىٍىمىوي كميؤى : مى . الزبيدم، تاج  .المنحرؼ الماكر الخبيث أم لشَّاًطري جمعيو الشٌُّطاري
 .ُُٕ، صُِالعركس، ج

 .ُٖٗالطكخي، مظاىر الحضارة في األندلس، ص 3
 خمسة قرطبة تبعد عف ،ىػِّٓسنة  محمد بف الرحمف عبد الناصر بناىا عظيمة في األندلس، مدينة: الزىراء 4

فالمدينة العميا عبارة عف قصكر  ،طبقة مدينة منفصمة ليا سكر كؿمككنة مف ثبلثة طبقات، ك  كىي. أمياؿ
بعد كقكع الفتنة في األندلس.  كمو ذلؾ خرب ثـ. كالجامع الدياركالدنيا فييا  كركضات، بساتيف كالكسطى
 .ِٓٗ، صُ، جالمعطار الركضالحميرم، 

  . ٖٔ، صٕـ، الذخيرة، جابف بسا ٓ
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  :سخرية من اآلخرينالتشيير وال/ رابعاً 

تعرض عدد مف أىؿ العمـ كاألدب في األندلس إلى محف كنكبات جراء قياميـ بالتشيير 
ذميـ الطباع، فقد ككاف  (ُ)الشاعر مؤمف بف سعيدأك السخرية مف اآلخريف، مف ذلؾ ما قاـ بو 

طبا أبا كزير األمير محمد بف عبد الرحمف إثر اعتقالو، كقاؿ مخا شمت بياشـ بف عبد العزيز
  ه:حفص ابف عـ ىاشـ كعدكٌ 

 (ِ)تصبح أبا حفص عمى أسر ىاشـ         ثبلث زجاجات كخمس ركاطـ 
 ح بالذم قد كنت تخفيو خفية           فقد قطع الرحمف دكلة ىاشـكبي 

فمما عاد ىاشـ إلى كزارتو بعد فكاؾ أسره كاد لو عند األمير محمد، ككاف ذلؾ سببان في 
ببان ػػػػانو اليجاء سػػاد فقد كاف إتقػػػػار كزير المعتمد بف عبالكزير أبك بكر بف عمٌ أما ، (ّ)مؤمف حبس

دح فييا في ػػعاران قػػـ أشػػتمد، كنظػػفي نكبتو كقتمو فيما بعد، حيث ساءت العبلقة بينو كبيف المع
    :(ٓ)فقاؿ ،(ْ)ـ(َُٗٔ-َُُّىػ/ُْٔ-َْْ) دػػالميٍعتىضً اه كابنو ػػمو، كما ىجػػالمعتمد كأى

 سماع معتضد فييا كمعتمد         مما يقبح عندم ذكر أندلس
 كالير يحكي انتفاخا صكلة األسد     أسماء مممكة في غير مكضعيا      

، أفحش فييا في قدح المعتمد كاتيمو أىؿ األندلسكقد نيسبت إليو قصيدة شاعت بيف 
)ةيٌ كً يٍ مى بالعير، كما ىجا زكجتو الري 

   : (ٕ)، كقاؿ فييا(ٔ
 أال حي بالغرب حيا حبلال         أناخكا جماال كحازكا جماال   

                                                           
، فحؿ ـ(ُٖٖ/ىػِٕٔ ت) مير عبد الرحمف المركاني الداخؿسعيد بف إبراىيـ بف قيس مكلى األ مؤمف بف 1

عراضيـ أشعراء قرطبة. كاف يياجي ثمانية عشر شاعرا فيعمكىـ ككانت آفتو التيكـ بالناس كتتبع زالتيـ كتمزيؽ 
 . ُِّٗ، صُ، المغرب، جسعيدكرحؿ إلى المشرؽ. ابف فرمكه عف قكس كاحدة 

2
. يينظىر ميقىيَّره ال ميٍستطيؿه ال خىزىؼكتعني ركاقيد كىي جمع كممة راقكد كىي إناء الأندلسية،  ألفاظركاطـ ك ركاطيـ  

 .َِٓ، صِ. ابف األثير، النياية في غريب الحديث، جٓٗالكتاني، التشبييات، ص
 . ُِّٗ، صُج ابف سعيد، المغرب، 3
بف إسماعيؿ، ابف عباد المخمي، أبك عمرك، الممقب بالمعتضد بالمَّو: صاحب إشبيمية، في عيد  عباد بف محمد 4

كلي عيده اكتشؼ أف ابنو ، األندلس استكلى عمى غربيقكؿ الشعر،  .ممكؾ الطكائؼ. كاف شجاعا حازما
 .ٓٗ، صُعجب، ج. المراكشي، المتكفي بالذبحة الصدرية، إسماعيؿ يأتمر بو، فحبسو في قصره، كقتمو بيده

 .ِٔٓ، صُٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج
 .ّٕٓ، صّ، ج، شذرات الذىبابف العماد ٓ
الرميكية كانت سرية المعتمد اشتراىا مف رميؾ بف حجاج فنسبت إليو ككاف قد اشتراىا في أياـ أبيو المعتضد  6

 . ّٕٓ، صّلذىب، ج، شذرات اابف العمادكأفرط في الميؿ إلييا كغمبت عميو كاسميا اعتماد. 
 .ُِِ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 7
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 كعرج بيكميف أـ القرل             كنـ فعسى أف تراىا خياال  
 ة ما تساكم عقااليٌ كً يٍ مى تخيرتيا مف بنات اليجاف          ري 

 لئيـ النجاريف عما كخاال         فجاءت بكؿ قصير العذار
 أقامكا عمييا قركنا طكاال              قصار القدكد كلكنيـ

 كأنت إذا لحت كنت اليبلال               أتذكر أيامنا بالصبا  
 كأكشؼ سترؾ حاال فحاال         سأىتؾ عرضؾ شيئا فشيئا

 قد، إال أف زكجتو (ُ)كرغـ العبلقات القكية التي كانت تربط المعتمد بابف عمار منذ الصبا
جزاءن  كقتمو بيده ـ(َُٖٔ/قْٕٗ) بف عمار بعد ىجائو ليا، فاعتقمو سنةنجحت في تأليبو عمى ا

إلى محنة ض رٌ فقد تعى  (ّ)عاصـ بف زيد التميمي يٌ الشاعر أبك المخشً أما  ،(ِ)عمى سكء أفعالو
، أصيب خبلليا بالعمى، كقيطع (ْ)ـ(ََٖق/ُْٖالداخؿ )ت اف بف عبد الرحمف يمكبيرة زمف سم

، غزير القكؿ، حسف المعاني، كثير النادر، (ٓ)الشعراء باألندلسمف فحكؿ  كقيطع لسانو، فقد كاف
، فقد كاف في لسانو بذاءة زائدة، ييجك مف (ٔ)لكنو اشتير باليجاء كالتجرؤ عمى األعراض

يعارضو بالرأم، فيقذؼ نساءه كييتؾ حرماتو، كلكثرة ىجائو كسكء أفعالو فقد كاف سيئ 
ني أمية، كفي إحدل بنة شعره، شاعران مجيدان، مادحان لعاصـ لقكة نظمو، كمتا ا، كقد غد(ٕ)الصيت

  : (ٖ)إحدل قصائده، قاؿ مادحان سميماف بف عبد الرحمف
 كليس كمثؿ مف إف سيـ عرفا     يقمب مقمة فييا اعكرار

                                                           
 .ّٖٗ، صُ، جابف سعيد، المغرب 1
 . َّْ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج 2
كاف شاعران مطبكعان  ميمي العبادم، قرطبي أبك المخشي،عاصـ بف زيد بف يحيى بف حنظمة بف عمقمة الت 3

 . َُِ، صُ، جر الخامس، السفابف عبد الممؾ. مجكدان حمك األلفاظ بارع المعاني
خرج عمى أخيو )ىشاـ(  سميماف بف عبد الرحمف الداخؿ بف معاكية، المركاني األمكم: أحد األمراء في األندلس. 4

)ىشاـ( بعد كفاة أبييما عبد الرحمف، بقرطبة، فقاتمو ىشاـ مدة كلـ يظفر بو، فاختفى سميماف إلى أف مات ىشاـ، 
، ُ. ابف عذارم، البياف المغرب، جكقتمو، فقاتمو الحكـ إلى أف ظفر بو زمف الحكـ بف ىشاـ كأثار الفتنةثـ ظير 

 .ِِٗ، صْ. ابف الخطيب، اإلحاطة، جُٗٔص

 . ٕٖ، صْ. فركخ، تاريخ األدب العربي، جٕٖٓالحميدم، جذكة المقتبس، ص 5
 . ُِّ، صِ، جابف سعيد، المغرب 6
 .ُٓٗ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج 7
 . ُِْ، صِ، جابف سعيد، المغرب 8
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، ككاف بينو كبيف سميماف تنافس (ُ)اف أحكالن ميمككاف ىشاـ بف عبد الرحمف شقيؽ س
قكلو تعريضان عميو، ككاف ىشاـ  ، كحقد عميو، معتبران ككحشة كبيرة، فاغتاظ مف أبي المخشي

آنذاؾ حاكمان لماردة مف قبؿ أبيو، فذىب إليو عاصـ، طامعان بجكده ككرمو، دكف دراية لما يخطط 
لمعاداة  لو ىشاـ نحكه، فمما مثؿ عاصـ بيف يديو قاؿ لو ىشاـ: "إف النساء البلئي ىجكتيفٌ 

ي مف يدرؾ منؾ ميؾ، فاستجاب اهلل ليف، فبعث عميؾ منٌ ، قد دعكف عكىتكت أستارىفٌ  فٌ أكالدى
، كقد عكلج أبك المخشي مف جراحاتو، (ِ)"، ثـ أمر بقطع لسانو، كتسميؿ عينيوفٌ كينتقـ لي ثأرىفٌ 

ـ ظي تو أعمى، فعى ا، لكنو عاش بقية حي(ّ)كانجبر لسانو، كاستعاد القدرة عمى الكبلـ فيما بعد متمعثمان 
في دكلة  ـ(ٕٔٗ/ىػػَُٖ) كاه في أشعاره، حتى كفاتو بعد عاـرت شكصابو، ككثي ـ عميو مي ظي فعى 

   .(ْ)الحكـ بف ىشاـ
كاف سكء طباع بعض أىؿ العمـ كاألدب كقفت كراء نكباتيـ في بعض األحياف، فقد 

ال يتكرع عف  (ٓ)(ـْٖٔ-ّٕٕ/قَِٓ-ُٔٓاؿ )األديب يحيى بف حكـ البكرم المعركؼ بالغزَّ 
يما حيف كاف يقكؿ الشعر منتصرا  لمذىب، فيغضب ىؤالء، ، ال سالفقياء مف أىؿ عصرهىجاء 

، كقد كصفو ابف حياف بالبذمء منتيؾ األعراض كمخزم الرجاؿ (ٔ)مما خمؽ لو خصكمات عديدة
نحك  ت)ياب رٍ ، كقد أقذع في ىجاء عمي بف نافع المعركؼ بزً (ٕ)الرجاؿ لكثرة ىجائو

إلى األمير عبد الرحمف بف  ، فشكاه زرياب(ٗ)حيث كاف دائـ السخرية بو، (ٖ)ـ(ْٖٓ/ىػَِّ

                                                           
 ييٍنظىركرد في بعض المصادر أنو كاف في إحدل عيني ىشاـ نكتة بياض كجد أبيو ىشاـ بف عبد الممؾ.  1

 .ٖ، صُاألزدم، بدائع البدائو، ج
 .ٖ، صُ. األزدم، بدائع البدائو، جُٔٗ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج 2
 .   ُٔٗ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج 3
 .ُِّص ،ِابف سعيد، المغرب، ج 4
 الجيد نظمو امتاز. األندلس أىؿ مف مطبكع، شاعر: المعركؼ بالغزاؿ الجياني، البكرم الحكـ بف يحيى 5

. ليٌقب بالغزاؿ ألنو أمية بني مف كممككيا األندلس أمراء مف مقربا القدر، جميؿ ككاف. المستممحة بالفكاىة الحسف،
، ِ. الضبي، بغية الممتمس، جٕٓ، صِب، ج، المغر ابف سعيد. احتفظ بنشاطو كجمالو إلى شيخكختو

 .ّٕٔص
 . ُٕ، صحضاريةشبانة، األندلس دراسة تاريخية  6
 .َِ-ُٗ، صُابف حياف، المقتبس، ج 7
: نابغة المكسيقى في مف الكافديف لؤلندلس عمي بف نافع، أبك الحسف، الممقب بزرياب، مكلى الميدم العباسي 8

 . ُْٔ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج .كف. جعؿ العكد في خمسة أكتارلفنباكاف شاعرا مطبكعا، عالما  زمنو.
   .ُِِ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج

 .ْٓص ترجمة حسيف مؤنس، بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، 9
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، أما الطبيب الشاعر األعمى أبك عبد اهلل بف الحناط فقد أكرد (ُ)و إلى العراؽيً فٍ الحكـ، فأمر بنى 
، حيث كاف بو جرأة عمى الناس كعمى الحؽ، كقد ناكأ (ِ)صاحب الميغرب بعضان مف سكء أخبلقو

شديدة، كاستيتر في القكؿ  أةن مناك  (ّ)ـ(َُّٓ-ِٗٗ/ِْٔ-ِّٖ) ديٍ يى األديب أبا عامر بف شي 
 الظف بمعارفو، شديدى  تدبيره، سيءى  بان فينان في دينو، مضطرً ، كما اشتيير بأنو كاف مكىً (ْ)كالفعؿ

، ككاف استيتاره أحد (ٓ)الشأف في تفاكت أحكالو ـ في ذاتو، عجيبى ىُّ التكى  الحذر عمى نفسو، فاسدى 
أمثمة قدحو في اآلخريف أنو سئؿ يكمان:  ، كمف(ٔ)ـ(َُّٕ/قِْٖ) أسباب طرده مف قرطبة سنة

يد يى عتد ؟ فقاؿ: يكفي مف الداللة عمى اختياره انو استكتبني كاتخذ ابف شي كيؼ كاف ىشاـ المي 
ـ عمى منافسو بف شييد في إحدل ، كقد تيكَّ (ٕ)يد أصـٌ يى جميسا، ككاف ابف الحناط أعمى كابف شي 

كخكاطر األلباب سياـ يصاب بيا أغراض رسائمو، فقاؿ: " اإلسياب كمفة كاإليجاز حكمة، 
أنو قد  مف عطفو، متخيبلن  ثانيان  ،بأنفو ، شامخان كيطكؿ نظمان  الكبلـ، كأخكنا أبك عامر يسيب نثران 

أحرز السباؽ في اآلداب، كأكتي فصؿ الخطاب، فيك يستقصر أساتيذ األدباء، كيستجيؿ شيكخ 
تكف ظممان مف الحكاـ عمى إطبلقيا، بؿ كانت  لـ العمماءكبذلؾ يتضح أف نكبات ، (ٖ)العمماء .. "

 .تجاه اآلخريف سمكؾ العمماءكانت في بعض حاالتيا ردكدى أفعاؿ ناتجة عف 
 

 

 

 

                                                           
 .َِٔ، صِج المقرم، نفح الطيب، 1
 . ُِِ، صُ، المغرب، جابف سعيد 2
محمد بف عيسى بف شييىٍيد، مف بني الكضاح، مف  أحمد بف عبد الممؾ بف أحمد بف عبد الممؾ بف عمر بف 3

كاف سمحا أصحاب العمـ كاألدب، ك مف الكزير األديب، كاف شجعي، أشجع، مف قيس عيبلف، أبك عامر األ
بف خمكاف، ا عديدة.لو تصانيؼ  ،جكادا، ال يشبيو أحد مف أىؿ زمانو، كلـ يخمؼ لو نظيرا في الشعر كالببلغة

  .ِّٖ، صُالضبي، بغية الممتمس، ج .ُُٔ، صُات األعياف، جكفي
 .ّْٖ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 4
 .ّْٖ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 5
 .ُّْكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 6
  ُِّ.، صِ، المغرب، جابف سعيد 7
 . ّْٗ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 8



ِٔ 

 

 

 

 انفصم انثاوٍ

ض هلا انعهماء يف األوذنس
ّ
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 املثحث انثانث/ حمىة انقتم أو املىت                     
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  /التعذيب و سمب الممتمكات  ثالثًا 

  /الحرمان من نعمة الصحة أو البصر رابعًا 

  /السخرية واالستيزاء خامسًا 

 فقد األعزاءدسًا/ سا 
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 :العزل من المنصبأواًل/ 

حرص حكاـ األندلس عمى التقرب لمعمماء، لذا سىعىكا إلى تقميد عدد كبير منيـ مناصب 
الدكلة كالقضاء كالحجابة كالكزارة كالسفارة كغيرىا مف المناصب، لكف تكلّْي العمماء لتمؾ 

ما صراعات السياسية ك المناصب عىرَّض بعضيـ لمحف كنكبات، إما بسبب ال حسد المنافسيف، كا 
لمياـ مناصبيـ أك استغبلليـ لتمؾ المناصب لتحقيؽ مآربى شخصية، ككاف  بسبب تجاكز بعضيـ

منح بعض عمماء األندلس  مناصب الدكلة فتكلّْيالعزؿ مف المنصب أحد أشكاؿ تمؾ المحف، 
يترؾ أثران سمبيان في  ىذا السمطاف كافمف الناس، كانتزاع  كثيرتممُّكىيا  سمطانان كقكةن كاف يتمنى

، ككنو يترؾ صاحب المنصب خامؿى مف أىؿ العمـ في األندلس ضعاؼ النفكسبعض نفكس 
 .الذٍّْكر بيف الناس

، فقد ألمير الحكـ بف ىشاـا المحف الناتجة عف العزؿ مف المنصب ما قاـ بوكمف أمثمة 
 سميماف عمونحك  بالميؿبعد اتيامو كالكتابة  الكزارةمف كالية  ُأمية بف محمد بف اهلل عبد عزؿ
 األميركفي زمف  ،ِمف منصبو خامبل عزلو، كقد مات ابف محمد بعد معاكية بف الرحمف عبد بف
لقرطبة تكالىى عٍزؿ الفقياء عف منصب القضاء، حتى بمغ عدد قضاة  الحكـ بف الرحمف عبد

تكلية كعزؿ القضاة ىك اتٌباعو لرأم  األمير مف استكثار سبب ككافاألمير عشرة مف الفقياء، 
يقتصر عمى رأيو كمشكرتو  كاف إذ يحيى، بف يحيى هعندى  األثير ريفالمشاكى  الفقياء كبير كرضا

 فبل األمير، إلى عميو رفععمى القاضي الميعىيَّف  شيئان  يحيى أنكر فإذافي اختيار كتكلية القضاة، 
، ككاف تغٌير األكضاع ّمكانو يلٌ كى يي  الذمك ى يحيى ككاف مشكرتو، عف يحيد كال عزلو، يؤخر

 المخمي لكذاف بف معاكية بف عامرالسياسية سببان مف أسباب عزؿ القضاة، فقد كاف الفقيو 

                                                           
كلى  .الحكـ بف مركاف بف معاكية مكلى حكثره أبي ابف الرحمف عبد بف يزيد بف أمية بف محمد بف اهلل عبد 1

، السيراء الحمةابف األبار، كالعرض.  في الكاليةكىتصرؼ قبؿ الكزارة كالكتابة لؤلميريف عبد الرحمف كمحمد، الكزارة 
 .ّّٕ، صِج
2
 .ّّٕ، صِـ. ف. ج 
 . ُِ، صُ، المقتبس، جابف حياف ّ
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ٍكـ بعد  ىقاضيان لقرطبة في عيد األمير منذر، فمما تكلَّ  ُـ( ُٖٓىػ/ِّٕ)ت األمير عبد اهلل الحي
 .ِوعزلو ككلى الٌنضر بف سممة مكان كفاة المنذر،

تجاكز الصبلحيات كاف سببان مف أسباب العزؿ مف المنصب في بعض األحياف، كمثاؿ 
ذلؾ ما قاـ بو األمير عبد الرحمف بف الحكـ حيف أصدر قراران بعزؿ األديب الشاعر يحيى بف 

 عبد األمير أفذلؾ  في كالسبب، ّحكـ المعركؼ بالغزاؿ مف منصبو في كالية قبض األعشار
اختزاف المحاصيؿ، كقٌدر اهلل أف ينقيصى الطعاـ في إحدل السنكات لقحط  الهك قد  كاف الرحمف

أصاب الببلد، فارتفعت أسعار المحاصيؿ المخزكنة، فباع يحيى ما لديو مف المحاصيؿ كاستبدليا 
بأمكاؿ، ثـ قٌدر اهلل أف نزؿ الغيث كرخيصى الطعاـ، فمما عمـ األمير عبد الرحمف بما فعؿ الغزاؿ، 

كأمىرىه بأداء كامؿ  الجيد، في إلييا كالحاجة الجند لنفقات األعشاري  دُّ عى تي  إنما: كقاؿو ذلؾ، أنكر عمي
، ْأثماف المحاصيؿ المباعة، فرفض يحيى دفع األمكاؿ عارضان أف يشترمى طعامان بقدر ما باع

و يحيى يقرب مف و سدادى ، فمما بمغى األميري رٍفضى ٓألؼ درىـ ثبلثيف ككاف فرؽي الثمف الذم يربحي
صاحب ، بينما أكرد ٔكامؿ الثمف أمر بعزلو عف منصبو كسجنو حتى يىريدَّ ما عميو مف أمكاؿ

إسرافو في ىجاء المغني زرياب، ككذلؾ ىجاؤه كاف كتاب مباىج األندلس بأف سبب عزؿ الغزاؿ 
كذلؾ كاف تسرع القاضي في إصدار ، ٕرا فاضبلككاف رجبل خيٌ لمقاضي يخامر بف عثماف، 

كاـ سببان مف أسباب عزلو، فقد أكرد ابف حياف في المقتبس بأف األمير عبد الرحمف بف الحكـ األح
مف منصب قاضي الجماعة بقرطبة بعد تكليو المنصب  الشٍَّعبىاًنيعزؿ القاضي معاذ بف عثماف 

بعد أف ، في القضاء لحكـاتعجيمو ىك زعمكا  ذلؾ كماككاف السبب في لمدة سبعة أشير فقط، 
األميري بعزلو،  ؿى كثرت منو، كخيؼ عميو الزلؿ، فعجٌ قضية أنفذىا، فاستي ي مدتو تمؾ سبعيف حكـ ف

                                                           
 ،قرطبة أىؿ مف ،المخمي لكذاف بف ناشرة بف زىير بف الرحمف بدع بف زياد بف السبلـ عبد بف معاكية بف عامر 1

، كبعد كفاة بقي بف مخمدبإشارة مف  المنذر األمير استقضاه، عالـ ميحدّْث، معاكية أبا ىكنٌ يي ، رية مف كأصمو
  .ِْٖ، صُالمنذر عيًزؿ عف القضاء. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج

، تكلى القضاة مف قبمو بمف مقتديا عاقبل ككاف ،معاكية ابف بعد اهلل عبد ميراأل هكالٌ  :سممة بف النضر محمد أبك 2
. ابف خامبل ماتأصيب بمرض النقرس، ك  ،الثانية دكلتو في القضاء عف عزلو بعد الكزارة ثـ تكلى القضاء مرتيف،

 .ِْٖ، صُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج .ُّٓ، صُسعيد، المغرب، ج
  .ّٕ، صُبف دحية الكمبي، المطرب، جا 3
 . ّٓكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص. ّٕ، صُـ. ف. ج 4
 .ُُٕ، صْ، تاريخ األدب العربي، جفركخ،  .ّٕ، صُابف دحية الكمبي، المطرب، ج 5
 .  ّٕ، صُابف دحية الكمبي، المطرب، ج 6
 .ٔٔالبشر، مباىج األندلس، ص ٕ



ٔٔ 

 

ميقو بيف الناس ٍسف سيرتو كخي  زاىدان، عابدان،، كأكرد صاحب تاريخ قضاة األندلس بأنو كاف ُرغـ حي
سَّاد القاضي الشعباني كمنافسيو.ِران يّْ خى   ، كىك إشارة عمى كجكد مؤامرة مف حي

السيئ مف قبؿ العمماء أصحاب المناصب في الدكلة ترؾ أثران نفسيان سمبيان لدل  التعامؿ
 بف كعب عاصـ بف ث حسيفأعرض أىؿ قرطبة عف األخذ مف الفقيو المحدٌ المكاطنيف، فقد 

 عمى بسبب شدتو محمد زمف األمير بعد تكليو السكؽ ّ(ـٕٖٔ/ىػِّٔ ت) بالثقفيالمعركؼ 
، ْعنو الناس مى يرك  أف عف بذلؾ سقط مبرحان، فكأنو شديدان  ضربان  الباعةى و بً رٍ كضى  ـ،يى القً  في أىميا

شككل المكاطنيف مف سكء معاممة كلطالما حرص حكاـ األندلس عمى رضا العاٌمة، لذا كجدنا أف 
الفقيو أك األديب كانت تدفع الحاكـ لعزلو في كثير مف األحياف، حرصان عمى عدـ سخط الناس 

المعافرم  ىاشـ بف سميماف بف أيكبألمير عبد اهلل الفقيو ؿ اعز عمى الحكـ، فقد 
، أما المحدّْث ٔمف منصب كالية السكؽ في قرطبة بسبب كراىية أىميا لو ٓ(ُْٗق/َِّ)ت

ةفقد تـ عزلو مف قضاء  ٕأصبغ بف قاسـ بف أصبغالحافظ أبك القاسـ  ، بعد شككل أىميا ًٖإٍسًتجى
مامة الصبلة حتى كفاتو في رمضاف ي مف سكء معاممتو، ثـ أعيد لتكلي منصبى  القضاء كا 

ةأىؿ  ككؿ ـ(ْٕٗىػ/ّّٔ) إسحاؽ بف ؿ عيزً كما  ،ٗلسكء معاممتو عميو الثناء يسيئكف ًإٍسًتجى

                                                           
  .ُِ، صُ، المقتبس، جابف حياف ُ
 ُ.ٓٓ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج ِ
حسيف بف عاصـ بف كعب بف محمد بف عمقمة بف خباب بف مسمـ بف عدم بف مرة، عرؼ بالثقفي، يكنى أبا  3

عالـ محٌدث كانت لو رحمة لمسماع مف العمماء. ابف  ،الكليد، قرطبي حسيب، ابف عاصـ المعركؼ بالعرياف
 .ُِِ، صُ، جالمقتبسحياف، 

 .ُِِص، ُج ، المقتبس،. ابف حيافُّّ، صُاء باألندلس، جتاريخ العمم ،ابف الفرضي 4
 بف سميماف بف أيكب بف محمد بف الجبار عبد بف غريب بف ىاشـ بف صالح بف ىاشـ بف سميماف بف أيكب ٓ

 دائرة الفتيا كانت، عالـ محٌدث، صالح أبا يكنى ،جياف مف أصمو ،قرطبة أىؿ مف المعافرل السمح بف صالح
 . َُِ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، ج. ابف الفرضيالببلغةك  النحكك  الشعر عالمان في ككاف، كقتو في عميو

6
 .َُِ، صُج ـ. ف. 
 منسكبا طمبو أياـ كاف، عالـ محٌدث، كلو رحمة، القاسـ أبا يكنى ،إستجة أىؿ مف ،أصبغ بف قاسـ بف أصبغ 7

 .ٔٗ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، ج. ابف الفرضيجسيما اكسيم ككاف ،بالكرع متحميا الزىد إلى
 األراضي كاسعة ككرة كىي ،رية بأعماؿ متصمة باألندلس قديمة ككرة :التاء ككسر السككف ثـ بالكسر :إستجة 8

 .ُْٕ، صُ، جالبمداف معجـ. ياقكت، غرناطة نير كىك ،سنجؿ نير عمى
 .ٔٗص، ُ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفرضي ٗ



ٕٔ 

 

ككىريكييٍ  ّسيًرتَّوتـ تكليتو ثـ  ،ِالسيرةألنو أساء  ُرةبٍ قى مف كالية يف زى محمد بف إبراىيـ بف مي 
كقمعة  ْ

بىاح كقمعة رى
اضح بأف سكء سيرتو كتجاكزه لصبلحياتو ىك سبب عزلو، كذلؾ، كمف الك ؿ زً عي ثـ  ٓ

 . ٔكمات في السجفألنو تـ سجنو بعد عزلو 
إلى العزؿ مف منصبو ال لجـر  ٕسميماف بف كانسكس البربرلض الكزير األديب تعرٌ  أيضان 

باألدب كالعمـ  ان مذككر لجـر قاـ بو بؿ لجرأتو كاعتزازه بنفسو، فقد كاف سميماف مف رؤساء البربر 
دخؿ عميو يكمان ككاف عظيـ المحية، ، عبد اهلل بف محمد، ككاف كزيران لؤلمير عقؿ كعزة النفسكال

  :ٖأنشدمقببلن األمير فمما رآه 
 الخالؽ فييا بارؾ ال نكراء                َُكالؽي جي  كأنيا ٗةه فى كٍ مَّ ىً    
 مرافؽ المتكا لباغي فييا            نفائؽ حافاتيا في لمقمؿ  

 ُُلمائؽ يحمميا الذم إف      رائؽ ظؿ الصيؼ داـاحت كفي
برم، فجمس كقد غضب، فقاؿ: أييا األمير إنما كاف الناس يرغبكف يٍ رى ثـ قاؿ: اجمس يا بي 

كر، تسعنا كتغنينا في ىذه المنزلة ليدفعكا عف أنفسيـ الضيـ، أما إذا صارت جالبة لمذؿ فمنا دي 
عنا ال تقدركف عمى أف تحكلكا بيننا كبينيا، ثـ كضع فمنا قبكر تس ،عنكـ، فإف حمتـ بيننا كبينيا

                                                           
 تشتمؿ زكية أرض كىي ،قبمييا مف قرطبة بأعماؿ تتصؿ األندلس أعماؿ مف ككرة ىي ،القبر أنيثت بمفظ :قبرة 1

 .َّٓ، صْ، جالبمداف معجـ. ياقكت، الزيتكف بكثرة مخصكصة كىي ،كمدف كثيرة نكاح عمى
 .َُٔ، صُابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ج 2
 ،كىي شرقي قرطبة ،ىي مدينة باألندلس متصمة بأعماؿ شنت برية ،مشددةيو كتاء بضـ أكلو ككسر ثان و:تّْ رً سي  3

 .َِٕ، صّ. ياقكت، معجـ البمداف، جأكلو كسككف ثانيو كتخفيؼ التاء ة بضـتى رٍ المحدثكف سي يمفظيا 

 .ْْٓ، صْ. ـ. ف. جكقرل كالية لو باألندلس أكريط أعماؿ مف حصف اسـ ٍي:كي ري كى  4

، عمى حصينة حصكف كليا كطميطمة، قرطبة بيف كىي باألندلس، جياف عمؿ مف حسنة: مدينة رباح قمعة 5  نيرو
 .ُّٔ، صُ، جاألندلس جزيرة صفةأكريط. الحميرم،  خراببعد  رتعمي ك  أمية، بني زمف محدثة مدينة كىي

 .َُٔ، صُ، التكممة لكتاب الصمة، جابف األبار ٔ
 ، ييكٌنى أبك أيكب،الممؾ عبد ابف سميماف مكلى :المكناسي كانسكس اهلل عبد بف أصبغ بف محمد بف سميماف 7

 أديبا ككاف ،حظكة لو كصارت اهلل عبد لؤلمير الكزارة خطة تكلى ،باألندلس شرؼ بيت فييـ كلو البرابر مف أصمو
 .  َُٔ، صُ، جالسيراء الحمةابف األبار،  .بميغا كشاعرا مفتنا

8
 .ُِّ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج 
9
   .ِٓ، صْيمكؼ: ىي المحية الضخمة. الفراىيدم، العيف، جال 
10
. ابف منظكر، لساف برَّ عى مي  كىك مصطمح ،األندلسية كعاء مف األكعيةاسـ  ،، بكسر البلـ كفتحياالجكالؽ 

 .ّٔ، صَُالعرب، ج
11
 .َّٓ، صَُج ـ. ف.. عف األحمؽ مائؽيقاؿ ك حمؽ، ىك الالمكؽ:  
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فغضب األمير كأمر بعزلو، كرفع  ،يديو في األرض كقاـ مف غير أف يسمـ كنيض إلى منزلو
فضؿ لنصيحتو ك ثـ إف األمير عبد اهلل كجد فقده  ،دستو الذم كاف يجمس عميو، كبقى كذلؾ مدة

لدفع سميماف لبلعتذار مف  ُـنالكليد بف غاالكزير محمد بف فأرسؿ ، عمى باقي الكزراء رأيو
األمير، فأبى ابف كانسكس اعتزازان بكرامتو، كرفضان إلىانتو مف قبؿ األمير، فما كاف مف األمير 

  .ِه إلى أفضؿ ما كاف عميوكردٌ عبد اهلل إال أف أرسؿ إليو 
سده عدـ مقدرة الفقيو أك األديب عمى أداء مياـ منصبو نتيجة ضعؼ أك ًعٌمة في ج

 أشعب بف دفعت حكاـ األندلس في كثير مف األحياف إلى عزلو مف منصبو كما حدث مع محمد
لّْىى مكانو  أىؿ مف ّقيس بف رية حيث عيزؿ مف منصب إمامة الصبلة بعد ضعؼ جسده، ككي

محمد  بف اهلل كالعمؿ قد أصابت الكزير أبك عثماف عبيد، ككانت األمراض ْعكؼ بف محمد
 اهلل كىك في منصب الكزارة كالكتابة الخاصة لؤلمير عبد ٓـ(َٗٗىػ/ِٔٗ)ت  المعركؼ بالجابرم

األيمىكم، فكجدىا منافسيو الكصيؼ بدر مدخبل لمتحامؿ عميو عند األمير، كقد نجح  محمد بف اهلل
، كقد ٔالكصيؼ في ذلؾ حيث انقبض عنو األمير فأقاـ الجابرم في داره بقرطبة، كتكفي خامبلن 

     :ٕعد عٌمتو فقاؿالشاعر ب مدحو العتبي
 الكمـ زىرة كجفت السقاـ ثكب             مرتديا أصبحت مذ العي ألينع

 القمـ عجمة كطالت فيو نشبت      إذا البديع أنس مف الطرس كاستكحش 
كتعتبر الصراعات السياسية مف أبرز أسباب عزؿ الفقياء كاألدباء عف مناصبيـ، فقد 

ؿ سمطتو عمى الخميفة القاصر ىشاـ المؤيد كبدعـ مف أمو نجح المنصكر بف أبي عامر مف خبل
                                                           

عزلو األمير عبد الرحمف بف محمد عف الكزارة بعد تكليو األمارة األمير عبد اهلل، كزير محمد بف كليد بف غانـ:  1
لـ أجد لو  .َُٔ، صِالبياف المغرب، جابف عذارم،  إثر كفاة جده األمير عبد اهلل.ـ( ُِٗ/ىػََّ) سنة

     .ترجمة في كتب التراجـ
2
. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ُِْ، صُج ابف األبار، الحمة السيراء، .ُٖ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 
 .ُٖٔ، صِِج

3
تاريخ العمماء . ابف الفرضي، أقاـ عمى الصبلة حتى ضعؼ عنيا ،ان نى يّْ دى  كاف فاضبلن : محمد بف أشعب بف قيس 

 .ُُ، صِ، جباألندلس
إلى أف  الصبلة بحاضرة رية، لـ يزؿ إماـ كاف عالما بالمسائؿ حافظا ليا، محمد بف عكؼ العكى مف أىؿ رية ْ

 .  َُ، صِ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفرضي .كلـ تكف لو رحمة ،مات
 .جمة فتكح لو .كاألدب البأس لو اجتمع أندلسي، كزير: جابر بني مف يحيى، بف الغمر بف محمد بف اهلل عبيد 5

   .ُٔٗ، صْالزركمي، األعبلـ، ج

6
 .ُٔٗ، صْالزركمي، األعبلـ، ج 

7
  .ُْٔ، صُالسيراء، ج ابف األبار، الحمة 
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مف منصب  صبح، باستصدار قرار مف ىشاـ بعزؿ منافسو الكزير األديب جعفر المصحفي
 ، كما كأمعف في االنتقاـ مف جعفر بعد عزلو، حيث سجنو كسجف أكالده ك سائر أقاربو،ُالحجابة

ريماتيـ مىب أمكالىيـ، كانتيؾ حي كسى
، ّقرطبة قصكر أعظـ مف ككانت الرصافةجعفر ب دار باع، ك ِ

كأمعف في إىانتو، ككاف يحمميو معو في غزكاتو مقيدان، كىك شيخ كبير السف، ال يستطيع تحٌمؿ 
، كقد شكىد جعفر في ليمة باردة في إحدل تمؾ الغزكات، ككلده ْمشقة السفر، تعنيتان كانتقامان منو

سيدَّ رمقو، كيقيـ أىكده، بسبب ما كصؿ إليو حالو مف عثماف يسقيو دقيقان قد خمطو بالماء، لي
 :ٓفي يقكؿحى صٍ ضعؼ في جسده، كالمي 
ٍرؼى  تي مٍ تأمَّ  قىًدىا ًعندى  تيكافي أراىا           أزىؿٍ  فمىـ الحاًدثاتً  صى رَّا مى  الحي
 ًذكرىا أبدان  ليا أنسىى ال فإنّْيى                     لسيميا تٍ ػػمىضى  أيَّاـ فممو

افىت  كالبٍشرىا الطبلقةى  منيا لنا كأبدىتٍ              بيرىىةن  الحكاًدثي  عىنَّا بيا تجى
كىاًدثيوي  منَّا نىظىرتٍ  كىال                مىكانىنىا الزَّمافي  يىدرً  لىـ ليىاًليى  الشَّزرىا حى

ٔ 
مىا ـي  ٌىًذهً  كى ائبه  إال األيَّا مىى                سىحى ٍيرى  تيمطري  أرضو  كيؿّْ  عى  كالشَّرَّا الخى

 بابف المعركؼ بشر بف الرحمف عبد المطرؼ المركاني بعزؿ أبي المعتد قاـ ىشاـكما 
 كدمٌ حى  سعايات تناكلتو، ككاف بنكنتيجة ( مف منصب القضاء ـَُُّ/ىػِِْ ت) الحصار
 خائفا بعد عزلو خامؿ الذكر يزؿ فييـ باتباع ىكاه، فمـ كاشتير كاحد بعد كاحدا لمقضاء يقدمكنو

في  بو كالشامت ىشاـ مات، كشيد جنازتو جمع كبير مف الناس، كشكىد الخميفة أف ىإل
  .ٕجنازتو

لكف بعض العمماء في األندلس زىدكا في المناصب مؤثريف احتفاظيـ بالمكدة مف ًقبىؿ 
 ٖ(ـَُّْ-ََُْق/ّْٓ-ّٓٗالعامة عمى المنصب، كاف منيـ القاضي أبك بكر بف ذككاف )

                                                           
 . ِْٗ، ْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 1
 .ِٗٓ، صُ، البياف المغرب، جابف عذارم 2
 . َٗ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج 3
 . ِٗٓ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج 4
 .ُُٔ، صُ. ابف خاقاف، مطمح األنفس، جَِٔ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 5
6
ؿ مما تً أم الحبؿ الذم في  شزران  ،الحبؿ المشزكر أم المفتكؿراض، كنظر المعادم المبغض، ك شزر نظر فيو إع 

 .ُِّ، صٔيمي اليسار كىك أشد لفتمو،. الفراىيدم، العيف، ج
7
 .ُٖٓ، صُ، المغرب، جابف سعيد 
 بف الحـز بكأ الرئيس قمدهعالـ محٌدث،  .بكر أبا: يكنى قرطبة؛ أىؿ مف: ذككاف بف ىرثمة بف أحمد بف محمد 8

 الغريبة، الكتب كاقتنى بالعمـ، ينً عي  ممف كالفيـ، كالذكاء كالنباىة كالحفظ العمـ أىؿ مف كاف .قرطبة قضاء جيكر
 .ُٗٔ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج .الحديث كسماع
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 القضاة قاضي مف منصب القضاء، نيصرة لمحؽ كرأفة بالناس، فقد كاف أبكه الذم آثر عىٍزؿى نفسو
مف أصحاب  أنو عمى كأجمعكا كريٍ جى  بف الحـز أبي كالية كىتؼ باسمو أعيافي قرطبة لمقضاء عند

فامتنع بف ذككاف، كلكنو  كريٍ جى  ابف الكالية لو العمـ كالعفة كالنزاىة كالحمـ، كالمركءة، فأمضى
بكؿ نتيجة ضغكطات مف العامة كاألعياف، فنصر الحؽ ككاف ال يخشى في اهلل اضطر إلى الق

لكمة الئـ، فأجمع األعياف عمى كراىيتو كمقتو ًلمىا أصابيـ مف شدة تمسكو بإحقاؽ الحؽ عمى 
الجميع، فما كاف مف ابف ذككاف إال أف اتخذ قراران بعزؿ نفسو عف القضاء اتقاءن لكراىية الناس، 

الحسنة، فناؿ محبة الناس، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف حرص كافة أعياف قرطبة  كاحتفظ بسيرتو
 .ُكرجاالتيا عمى حضكر جنازتو رحمو اهلل

 المناصب، فأخذكا يتعالىكف عمى الناس كيتكبركف فتيًتف بعض عمماء األندلس ًبحيبٌ كقد ا
 ِ(ـَُٔٓ/ىػْْٖ)ت  المككل بابف أحمد المعركؼ بف اهلل عبد محمد عمييـ، كاف منيـ أبك

قميؿ العمـ  كاف ، فقد أكرد المؤرخكف بأنوكريٍ الذم تكلى قضاء قرطبة زمف أبي الحـز بف جى 
عجابان  صرامةن  كاليتو في كاكتسب الدراسة، عمى كالفبلحة لمدعة الخمكؿ آثرك كالمعرفة،   حتى ،كا 
رىت الناس، كجكه مف بكثير استخؼ نحيتو عف مف أىؿ قرطبة ت كطالب كثيره  خطكب، بذلؾ لو فىجى

لو عف القضاء كذلؾ بعد ثبلث سنكات عزى  ،كريٍ منصب القضاء، فمما تكلى أبك الكليد محمد بف جى 
كيبدك بأف عزؿ  ،، كمرض مرضان شديدان تكفي فيوبيف الناس ّمف تكليتو، فأصبح خامؿ الذكر

ٌساد كالمنافسيف، فرغـ مطالبة أىؿ قرطبة بعزلو أثناء تكليو  ابف المككم لـ يكف بمنآل عف كيد الحي
 .ْكالصيانة بالعفةمنصب القضاء، إال أف جمكعان كثيرة مف الناس قد شيدت جنازتو، كأثنت عميو 

 .ْكالصيانة
كّْؿ ابف األىٍفطىسأصدر كما  قراران بعزؿ  يكسمٍ طى ممؾ بى  ٓـ(َُٔٗ/ىػْٖٗت ) الميتىكى
ميٍفرط  ره كتجبٌ  كتيوه  جبه قضاء بعد أف داخمو عي المف منصب  ُالحضرمي بف الكليد القاضي أبك

                                                           
 . َٕ، صُجابف بشككاؿ، الصمة،  ُ
 كلد كىك. محمد أبا: يكنى قرطبة، ىؿأ عبد اهلل بف أحمد بف عبد الممؾ بف ىشاـ، يعرؼ: بابف المككم: مف 2

 بقرطبة، جيكر بف الحـزتكلى القضاء في عيد أبي  .الجماعة أياـ بقرطبة المفتيف كبير الفقيو اإلشبيمي عمر أبي
 . ِٕٔابف بشككاؿ، الصمة، ص

3
 .ُِٖ، صٕكال ييذكر. األزىرم، تيذيب المغة، ج الذكر أم ال ييعرؼ: الخفي، كخامؿ امؿالخ 
4
 .َُٔ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج .َُٔ، صُ، المغرب، جدابف سعي 
عمر )المتككؿ( بف محمد )الميظىفَّر( ابف عبد اهلل بف محمد بف مسممة أبك حفص التجيبي: آخر ممكؾ بني  5

األفضؿ كالعباس يكـ مع كلديو ابف تاشفيف ، قتمو كاف أديبا، شاعرااألفطس أصحاب "بطميكس" في األندلس. 
 .ّْٔ، صُعيد، المغرب، جابف ساألضحى. 
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المعركؼ  القرشي محمد بف أما الفقيو الغرناطي أبك جعفر أحمد، ِالدكلة أصحاب أجمو مف كىًرىىو
 كعاقدم الفقياء، مف دكنو ىـ مف يزدرمفقد كاف  ّـ(ُِّٗ-ُُِٓىػ/ِٕٗ-ْٗٔ(بابف فرككف 

 عميافيج ذلؾ بتعامبلت كيتياكف األحداث، معاممة الكيكؿ كيعامؿ ،فينادييـ بأسمائيـ الشركط،
حكمو، فكانت تمؾ األفعاؿ سببان  مجالس في ةالحارٌ  النادرة عناف إطبلؽ في كيسترسؿ أذنيو، ربي دي 

ٌساديه كمنافسكه، زٌكرىا نقائص ال تميؽ بمثمو، إليو سبتني ك لكراىيتو كالغرض منو،  فعيزؿ مف  كذبان حي
عمى تكٌليو منصب كعاش خامبلن، كيبدك بأف ابف فرككف قد ندـ ندمان شديدان  منصب القضاء،

القضاء، فقد كرد عنو أنو نظـ شعران بعد عزلو مف منصبو يشير إلى ضجره كضيؽ صدره بما 
 :ْآلت إليو حالو، حيث قاؿ

 ىارب دعاكيو تائبو                     كعف الحكـ مف أنا
 المراتب أسنى كنيؿ                       عمرم والتفقٌ  بعد 
 خاطب المنابر عمى                     أرقى كنت ما كبعد 

 مناسب غير لمحاؿ                    بعارو  ىرمى أي  أصبحت
 المعاقب المثيب فيك                      أمرم اهلل إلى أشكك                 

 ثانيًا/ النفي والتغريب:  
مة باألندلس العقكبات المستخدىي إحدل التغريب قسران كالنفي مف الديار كالببلد كاف 

لكف حكاـ األندلس استخدمكا ىذا األسمكب في معاقبة خصكميـ  ،ٓمرتكبي الجرائـ الكبرل بحؽ
السياسييف مف العمماء كاألعياف كاألدباء، كلطالما اضطر كثير مف العمماء لمغادرة بمدانيـ فراران 

اسية، فقد فٌر مف بطش الحكاـ نتيجة صراعات سياسية شيدتيا األندلس في مختمؼ عيكدىا السي
 عدد كبير مف الفقياء خكفان مف بطش الحكـ بف ىشاـ الربضي، كذلؾ بعد انكشاؼ أمرىـ في
خمعو، بسبب رفضيـ لسياساتو، كتحريضيـ الناس عميو، ككاف ممف فٌر مف الفقياء عيسى بف 

، كيحيى بف يحيى صاحب مالؾ بف ُـ(ّٖٓىػ/َِِ)ت ، كقرعكس بف العباس الثقفي ٔديار
  .ِأنس

                                                                                                                                                                      
 .ّٓٔ، صُ، لو شعر جيد. ـ. ف. جالكزارتيف مذعيًرؼ بمقب  :الحضرمي بف الكليد أبك 1

 .ّٓٔ، صُجابف سعيد، المغرب،  ِ
كاف . يكنى أبا جعفر، كيعرؼ بابف فرككف، بغرناطة قاضي الجماعةأحمد بف محمد بف أحمد بف ىشاـ القرشي  3

 . ْٗ، صُ. ابف الخطيب، اإلحاطة، جفرائضالمغة كاألدب كالفقو كال ـكعممشاركان في  ،االجتياد كثير

4
  .ْٗ، صُج ـ. ف. 
 . َِٖ، صمظاىر الحضارة في األندلسالطكخي،  5
6
 لـ أجد لو ترجمة في كتب التراجـ. 
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كفي بعض األحياف كاف التطاكؿ عمى اآلخريف سببان لتعرض العمماء كاألدباء لممحاسبة 
يحيى بف حكـ البكرم بنفي الشاعر كالنفي مف الببلد، فقد قاـ األمير عبد الرحمف بف الحكـ 

ممف ىجاىـ  ككاف، ّبعض أىؿ عصره مف الفقياءئو لإلى العراؽ بسبب ىجا المعركؼ بالغزاؿ
مباشران في نفي يحيى إلى العراؽ، حيث مكث  سببان ذلؾ فكاف  بزرياب، معركؼال نافع بف عمي
ككاف النفي كالتغريب عف الديار ىك أحد ، 4ؤلندلسل عكدتوقرابة عشر سنكات قبؿ  منفاهفي 

فقد ، أحد أطراؼ الصراعات السياسية في األندلس ساندكاأدباء أشكاؿ المحف التي كاجييا 
المنصكر بف أبي عامر، نتيجة  بأمر مفف الرمادم لعقكبة قاسية تعرض الشاعر يكسؼ بف ىارك 

ي في مكاجية المنصكر، فمما تـ األمر البف أبي عامر كانتيى فً حى صٍ جعفر المي ل ة الرمادممساند
، التفت إلى الرمادم، فأكسعو عقكبة كنكاالن، كأمر بتغريبو عف قرطبة، فشفع يفً حى صٍ المي مف أمر 

في تركو يعيش بقرطبة، فأذف لو المنصكر، كلكنو أمر مناديان ينادم لو بعضيـ عند المنصكر، 
في طرقات كساحات قرطبة، أال يكممو أحد مف الخاصة أك العامة، فامتنع جميع الناس عف 
الحديث إليو أك مخالطتو، فعانى الرمادم مف عزلة اجتماعية خانقة، كعاش في مكطنو كالميت 

أبك العباس أحمد  ، كما تعرض قاضي القضاة باألندلسٓرالمنصك  مات حتىالذم ال يكممو بشر 
 ك عامر بني دكلةإلى محنة التغريب كالنفي عف الديار، بعد انقراض  كأىمو ذككاف بفبف عبد اهلل 

 الناسابف ذككاف  فاعتزؿ أعيدكا، ثـ، فكىراف المرية إلىـ يي ، حيث تـ نفيي قرطبة في الفتفانتشار 
كالحركب بعض أىؿ العمـ لميجرة كالتجكاؿ بحثان عف الرزؽ كحاؿ  ، كقد دفعت الفتفٔحتى كفاتو

شبيمية لبلستجداء ٕالشاعر أبي المطرؼ بف الدباغ  .ٖالذم اضطر إلى التنقؿ بيف سرقسطة كا 

                                                                                                                                                                      
 أبا يكنى قرطبة أىؿ مف الثقفي يكسؼ بف محمد بف منصكر بف عبيد بف قرعكس بف العباس بف قرعكس 1

، يـ في أمر الييجاتُّ ، أنس بف مالؾ مف سمع، رحؿ فكرعا فاضبل متدينا رجبل كاف، محمد أبا يكنى قاؿكي الفضؿ
 .ُّْ، صُ، جباألندلس العمماء تاريخ. ابف الفرضي، األمير عبد الرحمف بف الحكـكتكفي زمف 

 .   ِٔٓ، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 2
 .ُٕ، صحضاريةاألندلس دراسة تاريخية  شبانة، 3
 .ُُٔ، صْ. فركخ، تاريخ األدب العربي، جَِٔ، صِالمقرم، نفح الطيب، ج 4
  . ِٔ، صُالمراكشي، المعجب، ج ٓ
6
 .ْٖ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج 
قد  ككاف ،كلسانو قممو بيف الحبلؿ السحر جرل: الدباغ بابف المعركؼ فاخر بف الرحمف عبد المطرؼ أبك 7

 تكجو مكاف كؿ في يفمح لـ نوأ كبلمو مف كخرج ،منو كفر ،عنو فخرج ،المقتدر ىكد ابف ،مدهب أمير مف استكحش
 .َْْ، صِسرقسطة بعد عكدتو إلييا. ابف سعيد، المغرب، ج في ذبح ،ضجره ككثرة خمقو بسكء إليو

8
 .ُٔبراىيمي، شعر السجكف في األندلس، صإ 
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كقد آثر بعض عمماء األندلس عمى الفرار مف بمدانيـ خكفان مف بطش الحكاـ، فقد ىاجر 
بف أبي عامر بسبب ارياضيات فراران مف المنصكر مف األندلس إلى المشرؽ عدد مف عمماء ال

العالـ عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف زيد  ف فرٌ مٌ بان إلى العكىاـ، ككاف مً اضطياده لعمماء الفمسفة تحبٌ 
، كقد مكث في المشرؽ حتى كفاتو، ككاف عالمان متقدمان في عمـ اليندسة، ُالمعركؼ باإلقميدسي

، أما ِة كاسعة، كلو تأليؼ مشيكر في اختصار الكتب الثمانيةميعتىنيان بصناعة المنطؽ، ذك شير 
القميعي فقد اعتبر إطبلؽ سراحو مف سجف عبد اهلل بف أحمد بف خمؼ الفقيو الكزير أبك جعفر 

مف غرناطة متجيان إلى قرطبة، كندـ بف بمقيف عمى إطبلؽ  بمكيف أمير غرناطة انتصاران لو، كفرٌ 
ثكف عنو في كافة أنحاء غرناطة دكف جدكل، حيث نجح أبك سراحو مف السجف، فأرسؿ مف يبح

مخصكصان  الحضرة، صدر كالذكر، الصيت بعيد الحؽ،بعدىا معركؼ  جعفر في الفرار، كعاش
 بف حمديف جعفر أما قاضي الجماعة بقرطبة أبك، ّعند الممكؾ كاألمراء حتى كفاتو المرتبة بعمك
بعدىا  انتقؿفأصابتو نكبات كمحف في قرطبة،  فقد ْ(ـُُّٓ/ىػْٖٓ الثعمبي )ت عمي بف محمد

 عمي الحسف أبكاألديب  كفٌر أيضان مف مدينة غرناطة، ٓبعدىا إلى مالقة، كمات بيا خامؿ الذكر
 بيف طريؽ قطاع مع كصاربعد اتيامو بالزندقة،  ٔ(ـُُّٓق/َّٓ)ت بعد جكدم  بف عمي

 :  ٖ، كفي ذلؾ يقكؿٕخكالف كقمعة الخضراء الجزيرة
 العزمات فيكـ عمينا فتأبى              عيدكـ تناسى بعزماني أركـ   
 فبلة كىي بالغابات ثكاني              نيلسرٌ  منكـ البعد لكال فأقسـ   

                                                           
في الشعر كالعربية، ككلي أحكاـ السكؽ بيا زمف الخميفة سماعيؿ بف زيد أحد كجكه قرطبة المتقدميف إأبكه  ُ

 . َْٓصترجمة حسيف مؤنس، الحكـ. بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، 
 .َْٓـ. ف. ص 2
 .ْٔ،صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 3
مَّد بف حمديف 4 ميٌ  بف ميحى مَّد بف عى ة ماعجعفرو قىاًضي الج حمديف الثَّعمبٌي اٍلقيٍرطيًبٌي أىبيك بف اٍلعىًزيز عبد بف ميحى

ارىت ًإلىٍيًو الريا، فقيو محٌدث، بقرطبة كتعاكرتو  ،يىٍكمنا ُْميدَّة دكلتو كىانىت  . كانتسة ًعٍند اختبلؿ أىمر الممثَّميفصى
 .َُِ، صُّ. الصفدم، الكافي بالكفيات، جتكٌفيكمكث بيا حتى مالقة  فانتقؿ إلىالمحف 

5
 .ِْْ، صَِالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 

 مف وأصم :األديب الحسف أبك السعيدم جكدم بف الرحمف عبد بف محمد بف سعيد بف الرحمف عبد بف عمي 6
 يرتشاك  ذلؾ كغير كالطب كاألدب النحك في تفنف ،غرناطة كسكف كالمغرب األندلس بببلد ىك كتجكؿ البيرة
، ِ. ابف سعيد، المغرب، جَُٗ، صُ. ابف األبار، المعجـ في أصحاب القاضي الصدفي، جالنظرية بالعمـك
 .َُٗص

7
 .ُّٓ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج 

 . َُٗ، صِ، المغرب، جابف سعيد 8
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 سراه لمعبلء نمتيـ سراه            كعامر كعب رىط مف بيا فإف  
 أباه كالكفاة ضيـ مخافة               حضارة ببلد يحمكىا أف أبكا 
 كتقات القنا حكـ عمى تمار                عزيزة دارا القفر بأـ فخطكا     
 كشتات ممتقي الميالي كدأب         الفتى تخدع كالمنى شعرم ليت فيا    
   كبتات بعدكـ يأس الدىر أـ                  لقاءة تككف ىذم أفرقتنا   

زمانو محمد بف يكسؼ بف  كمف العمماء الذيف آثركا الفرار نجاة بأنفسيـ شيخ النحاة في
شبيبتو عمى التعريض ممتو حدة ، فقد حُـ(ُّْْ-ُِٔٓىػ/ْٕٓ-ْٓٔحياف النفزم الغرناطي )

أبي  قعت بينو كبيف أستاذه، كما ك ِـ(ُُِٖىػ/َٖٔ)ت ه الخطيب أبي جعفر الطباع ألستاذ
د فناؿ منو، كتصدل لمتأليؼ في الر  كحشةن  ّ(ـَُّٖ-َُِّىػ/َٖٕ-ِٕٔ) بف الزبير جعفر

اجتاز بتنكيمو، فاختفى، ثـ أمر ه إلى السمطاف، فامتعض لو، ك ع أمري فً عميو، كتكذيب ركايتو، فري 
، أما صاحب شذرات الذىب فقد أكرد سببان آخر لفرار ْالبحر فاٌران باتجاه المشرؽ كاستقر بمصر

 بعض أف غرناطة عف الرحمة عمىابف حياف  عـز لكَّ قى  مماابف حياف نحك المشرؽ، كذكر بأف 
 فأرل أمكت أف كأخاؼ كبرت قد أني :لمسمطاف قاؿ كالطبيعي كالرياضي كالفمسفة بالمنطؽ العمماء

 أكلئؾ مف ككففتـ اختيار ابف حياف لي ،بعدم مف لينتفعكا العمكـ ىذه أعمميـ طمبة لي ترتب أف
حساف ككسكة جيدالطمبة، كأنو تقرر ليـ راتب   عمىرىه ييك أف مخافة رحؿابف حياف ك  عفتمنٌ  ،كا 

    .ٓذلؾ
الخبلفات الفكرية كالتبحر في عمكـ الفمسفة كالمنطؽ كانت إحدل األسباب التي دفعت 
الحكاـ التياـ العمماء بالزندقة، كاتخاذ قرارات قاسية بنفييـ خارج بمدانيـ، فقد تـ نفي الطبيب 

                                                           
يَّاف النٍَّحكم 1 يَّاف الغرناطي األندلسي الجياني، النٍّْفزم، أثير : أىبيك حى محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ ابف حى

غرناطة، كرحؿ إلى  أصمو مفر كالحديث كالتراجـ كالمغات. الديف، أبك حياف: مف كبار العمماء بالعربية كالتفسي
لو تصانيؼ عديدة. ابف الخطيب، اإلحاطة،  مالقة. كتنقؿ إلى أف أقاـ بالقاىرة. كتكفي فييا، بعد أف كؼ بصره.

 . ِٖ، صّج

ميٌ  بف أىٍحمد: اٍلميٍقًرئ الطباع اٍبف 2 مَّد بف عى ًطيب الشيير اٍلعىبلمىة ،ًعيسىى بف أىٍحمد بف ميحى ٍعفىر أىبيك البميغ اٍلخى  بف جى
اء كلي ،بغرناطة اٍلقيرَّاء شيخ ،األندلسي الرعيني الطباع بف كيكمىة فىحكـ كرىا اٍلقىضى . الصفدم، نىفسو كعزؿ كىاًحدىة حي

  .ُٖٓ، صٕالكافي بالكفيات، ج

. األندلس إلى الداخميف العرب أبناء مف مؤرخ، محدث: جعفر أبك الغرناطي، الثقفي الزبير بف إبراىيـ بف أحمد 3
. قاؿ ابف حجر: كانت لو تصانيؼ عديدة .كاألصكؿ كالتفسير الحديث كركاية العربية في بيا الرياسو إليو انتيت

 .ِٕ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج ، ككاف معظما عند الخاصة كالعامة.كصداقات لو مع ممكؾ عصره كقائع

  .ِٖ، صّجابف الخطيب، اإلحاطة،  4
5
   .ُْٔ، صٔج ، شذرات الذىب،عمادابف ال 
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يرة الخضراء حتى األديب أبك عبد اهلل بف الحناط عف قرطبة بعد اتيامو في دينو، فاستقر بالجز 
 انتقدتجرؤه عمى العمماء، فقد ل ، كما امتيحف عالـ األندلس في عصره أبك محمد بف حـزُكفاتو
-َُُِىػ/ْْٕ-َّْ) الباجي الكليد أبي كبيف بينو جرتكما  كالفقياء، العمماء مف كثيرا

 منوكقد نفر ، ّ، ككاف ذلؾ سببان في العداكة بينو كبيف أبي الكليدكمنافرات مناظرات ِـ(َُِٖ
في  مةبل بادية إلى رحؿ، ك كطنو عف درّْ شي ، ك كتبو مف مجمدات كأحرقت ،كهكطارد كهفأقص الممكؾ
، كقد كصؼ ابف بساـ في الذخيرة سكء طباع ابف حـز في مجادلة ْفييا فتكفي االندلس ببلد

 كمذؿ طباعو في استرساؿ عمى ،فيو خالفو مف كيجادؿ ىذا عممو يحمؿ كافالعمماء، فقاؿ: " 
 معارضو بو يصؾ بؿ ،بتدريج يزفو كال ،بتعريض عنده بما صدعو يمطؼ يؾ فمـ...  بأسراره
 استيدؼ حتى ،الندكب بيا كيكقع القمكب عنو فينفر ،الخردؿ إنشاؽ متمقيو كينشقو ،الجندؿ صؾ
 كحذركا ،عميو كشنعكا ،تضميمو عمى كأجمعكا ،قكلو كردكا ،بغضو عمى فتماألكا كقتو فقياء إلى

 ،قربيـ عف قصكنويي  الممكؾ فطفؽ ،عنو كاألخذ إليو الدنك عف عكاميـ كنيكا ،فتنتو مف سبلطينيـ
 في كىك، ... لبمة بادية مف بمده بتربة أثره منقطع إلى بو انتيكا أف إلى ،ببلدىـ عف كيسيركنو

 امةع مف تمؾ بباديتو ينتابو مف في عممو يبث ،بو أرادكا ما إلى راجع كال مرتدع غير ذلؾ
 كمزقت إشبيمية، كما ذكر ابف بساـ بأف بعض مؤلفات ابف حـز قد أيحرقت في ٓ" المقتبسيف
، كرغـ ما كاجيو ابف حـز مف محف فقد ازداد إصراران عمى نشر عممو كمذىبو دكف خكؼ عبلنية
  .ٔأك كجؿ

المعركؼ بابف رشد الحفيد األندلسي  رشد بف محمد بف أحمد بف محمدأما الفيمسكؼ 
 الناس أخذ، ك المعارؼ في كالتفنف العمـ أىؿ مف كاففقد  ٕ(ـُُٖٗ-ُُِٔ/ىػٓٗٓ-َِٓ)

                                                           
 . ُُِ، صُابف سعيد، المغرب، ج 1
ًليد 2 مىٍيمىاف بف خمؼ بف سعد بف أىيُّكب بف كىاًرث أىبيك اٍلكى احب التصانيؼ أىصمو سي  مف األندلسي اٍلبىاًجٌي اٍلقيٍرطيًبٌي صى

ـ ، فقيو محٌدث، بىطىٍميىكس كانتقؿ آباؤه ًإلىى باجة بعض الفقياء  كٌفره، لو تصانيؼ عديدة، كىالٌنظـتقٌدـ ًفي عمـ اٍلكىبلى
سمـ األٌمي كأنَّو تىٍكًذيب ًلٍمقيٍرآفً إل مىٍيًو كى مىى رىسيكؿ اهلل صمى اهلل عى و العامة، كقبحكا فعمو، فتكٌمـ ًفي ،جازتو اٍلًكتىابىة عى
 .ِِٗ، صُٓ. الصفدم، الكافي بالكفيات، جكفٌي بالمرٌيةت

. الذىبي، سير أعبلـ ُّٔ، صُة لكتاب الصمة، جمم، التكابف األبار. ٔٗ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج 3
 .ُٖٗ، صُٖالنببلء، ج

 .ِْٓ، صْالزركمي، األعبلـ، ج 4
5
 .ُٖٔ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 

6
  .ُٗٔص، ُج ـ. ف. 

مَّد 7 ًليد أبي بف أىٍحمد اٍلقىاًسـ أبي بف ميحى مَّد اٍلكى ًليدالٍ  أىبىا يكنى رشد، بف أىٍحمد بف ميحى ًليد أبي حفيد كىىيكى . كى  قىاًضي اٍلكى
مىاعىة  .ُُُ النباىي، تاريخ قضاة األندلس، ص. المعارؼ ًفي كالتفنف اٍلعمـ أىؿ مف كىافى  بقرطبة، اٍلجى



ٕٔ 

 

 القديمة، العمكـ اختيار مف عمكمو في عميو الغالب كاف ما عنو شاع أف إلى عميو، كاعتمدكا عنو،
 فنفاه ،المؤمني المنصكر صدر عميو أكغركاك  كاإللحاد، بالزندقة خصكمو اتيموف ،إلييا كالرككف

 الكفاة فعاجمتو كطنو، إلى بالعكدة لو كأذف عنو رضي ثـ كتبو، بعض كأحرؽ ش،مراك إلى
      .ُقرطبة إلى جثتو كنقمت بمراكش،

كفي بعض األحياف كاف الحاكـ ال يكتفي بمجرد نفي العمماء بؿ يمعف في إىانتيـ، كمف 
 أبي بكر أبرز أشكاؿ ىذه اإلىانة ىك نفييـ مكبميف بالقيكد، فقد غضب صاحب غرناطة عمى

ـٌ بقتمو مع كلده، ثـ ارتأل أف يسجنيما، قبؿ أف ينفييما مكبميف  ِـ(ُُّٔق/ِٕٔ)ت  الغافقي فيى
بالقيكد إلى تكنس، فاعترضيـ في عرض البحر الفرنجة، فسأؿ أبك بكر ربو الشيادة، كقاتؿ حتى 

 .  3ارتقى شييدان في تمؾ الحادثة

 ثالثًا/ التعذيب وسمب الممتمكات: 

يب كسمب الممتمكات كاألمكاؿ ىك أحد أشكاؿ المحف كالنكبات التي تعرض ليا كاف التعذ
العمماء في األندلس، كقد عانى مف تمؾ المحنة عدد مف عمماء األندلس كأدبائيا، كاف منيـ 
شاعر األندلس في زمانو عاصـ بف زيد المعركؼ بأبي المخشي، فقد تعرض العتداء جسدم 

الشعر نظمو أبك المخشي في مدح سميماف بف عبد الرحمف فاعتبره  أفقده بصره كلسانو، لبيتو مف
كىافى ، ْأخكه ىشاـ ىجاءن لو كتعريضان بو  ىك:ًىشىاـ الًَّذم غاظ البيت كى
لىٍيسى كىًمٍثًؿ مى  ـٍ عيٍرفان كى ٍقمىةن ًفييىا         ٍف إٍف ًسٍي  عكراراييقىمّْبي مي

كىافى ًىشىاـ أىحكالن  ٌساد إلى ىشاـ كأكغركا مف أبي المخشي، تاظ غفا كى كقد سعى بعض الحي
، ٔ، فبغى عميو ىشاـٓصدره عمى أبي المخشي، كأقنعكه بأنو ىك المقصكد دكف غيره بيذا اليجاء

، ٖ، كصار أبك المخشي بعد ذلؾ يتكمـ كبلمان ضعيفان ٕ، كأمر بقطع لسانو كتسميؿ عينيؤىشاـ
                                                           

 . ُُُ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج 1
يكنى أبا بكر ، الغافقي منخؿ فمحمد بف أحمد بف زيد بف أحمد بف زيد بف الحسف بف أيكب بف حامد بف زيد ب 2

كاف عينان مف أعياف األندلس، كصدران مف صدكرىا. استعمؿ في الكزارة  إشبيمية،أصمو مف مف أىؿ غرناطة. 
  .ٕٕ، صِ. ابف الخطيب، اإلحاطة، ج. قضى شييدان أصابتو محنة مع كلده، فسيجف كنيفي عف األندلسببمده، 

 . ْٓ، صٓ، الدرر الكامنة، جابف حجر .ٕٕ، صِـ. ف. ج 3
 .  ُِْ، صِ، جابف سعيد، المغرب 4
 .  َُّ، صُ، السفر الخامس، جابف عبد الممؾ 5
 . َُِ، صُج ـ. ف. 6
 .   ٕٖ، صْ، جتاريخ األدب العربيفركخ،  7
 .َُّ، صُ، ج، السفر الخامسابف عبد الممؾ 8
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لسانو  ، كقيؿ أفٌ ُعممو كدربوكأصبح ال يستطيع إنشاد الشعر، فكاف يستعيف بصبي لو كاف قد 
، لكنو عاش بعد ىذه النكبة فاقدان لمبصر، كقد تركت ىذه النكبة أثرىا ِنبت بعد ما يقرب مف عاـ

، فقد أقمع عف شعر اليجاء الذم اشتير بو، كتحكؿ إلى شعر البكاء، أبي المخشيٌ النفسي عمى 
نو أصبح عالة عمى اآلخريف، ككاف دائـ الشككل مما حؿ بو مف المحنة، حيث الزمو شعكر بأ

 .ْـ(ٕٔٗق/َُٖقريبان مف سنة ) ىشاـ بف الحكـ ، كقد تكفى زمفّكعبئان ثقيبلن عمييـ
مف نزعة انتقاـ كثأر  معاقبة الحكاـ لبعض الفقياء كاألدباء في األندلس لـ تخؿي 

المنذر  شخصي، ككانت تمؾ النزعة تتضح مف شدة االنتقاـ كقسكتو، كمثاؿ ذلؾ ما قاـ بو األمير
بف محمد، فقد أكغؿ في انتقامو مف األديب الكزير ىاشـ بف عبد العزيز، كلـ يكتًؼ بسجنو 

مائتي ألؼ  دفع غرامة قدرىاكألزميـ  كانتيب مالو، كىدـ داره، كسجف أكالده كحاشيتو،كقتمو، بؿ 
كأعاد أطمقيـ ف ،أخيو عبد اهللتكلى اإلمارة المنذر ك  حتى ماتفمـ يزالكا في السجف كالغـر  ،دينار

قاـ بو ما ، مما يشير إلى أف ٓى أحدىـ الكزارة كالقيادةكلٌ بؿ ك  ،المنيكبة ضياعيـإلييـ أمكاليـ ك 
نما كاف ثأران ك أخ ٍرـ ارتكبو األديب الكزير ىاشـ أك أحد أبنائو، كا  ه األمير المنذر لـ يكف لجي

 .ٔشخصيان نتيجة أشياء حقدىا عميو
 حدث باألندلس تصيب الفقياء كاألدباء فقد تعرضت ممتمكاتكثيران ما كانت الفتف التي ت

 غرناطة في لمنيب بعيد انتشار الفتنةي  ٕـ(ُُٕٓىػ/ِٓٓ)ت  جبير بف أحمد جعفر المحٌدث أبي
 إلى كما اعتيقؿ أبك جعفر كتـ نقمو مقيداـ(، ُُْْىػ/ّٗٓ) سنة دكلة المرابطيف زكاؿ عند

 دينار آالؼ بثبلثة نفسو فدل أف إلى فيو جفسي ك  ٖبمنسية معاقؿ أمنع مف كىك مطرنيش حصف

                                                           
 . ُٔٗ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج 1
 .ٖ، صُاألزدم، بدائع البدائو، ج 2
 . ِٖي، الفتف كالنكبات الخاصة، صكال 3
 .ُٗٗ، صْ.  ابف الخطيب، اإلحاطة، جُِّ، صِ، جابف سعيد، المغرب 4
 .ُٖٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 5
6
 .ٕٗ، صُ، جس، تاريخ األدب األندلسيعبا 

بىٍير ٍبف سىًعيد ٍبف  7 بىٍير ٍبف سىًعيد ٍبف جي مَّد ٍبف جي بىٍير ٍبف ميحى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف جي ثىة ٍبف ميحى بىٍير ثىبلى بىٍير ٍبف سىًعيد ٍبف جي جي
بىٍير الًكنىانيٌ  ٍبد الٌسبلـ ٍبف جي ٍبد الٌسبلـ ٍبف مىٍركىاف ٍبف عى ٍعفىر، ٍبف مىٍركىاف ٍبف عى كىافى مف ، مف أىٍىؿى بمنسية يكنى أىبىا جى

 .ٖٓ، صُمة، جابف األبار، التكممة لكتاب الص .كىاتبا شىاًعرنا ،أىٍىؿى الببلغة كاإلدراؾ

 البحر كبيف بينيا ،كتجارات أسكاؽ كبيا كالعمار التجار كثيرة القطر عامرة، األندلس قكاعد مف قاعدة :بمنسية 8
، ِميؿ. اإلدريسي، نزىة المشتاؽ، ج ِّ، تبعد عف مدينة شاطبة مسافة جار نير عمى، كىي تقع أمياؿ ثبلثة
 .ٔٓٓص
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محمد بف عبد اهلل ، أما الشيخ المحدّْث ِلمعيش فييا ُشاطبة قبؿ اإلفراج عنو ليتكجو بعدىا إلى
فقد تعٌرض لئلىانة كالتنكيؿ، كسيًجف كسيًمبت أمكالو  ّـ(ُّْٗ-ُِٕٓق/َٕٓ-ّٕٔ( بف فرتكف

 .      ْأمكالو ككتبو، كمع ذلؾ فقد ثبت كصبر

 / الحرمان من نعمة الصحة أو البصر:بعاً را

عانى كثير مف عمماء األندلس مف محنة الحرماف مف نعمة الصحة أك البصر، كقد 
كا المكت كتمنٌ  ،مف الحياة استيأس آخركفكاجو كثير منيـ تمؾ المحف بصبر كجمد، بينما 

شاعر الج لمتخمص مف آالميـ، كمف بيف العمماء الذيف تعرضكا لمحنة المرض فقد أصاب الف
قبؿ كفاتو  كذلؾ ،ٓـ(َْٗ-َٖٔ/ىػِّٖ-ِْٔ) أحمد بف محمد بف عبد ربو ،األندلس كأديبيا

المرء  إحساسى  ؿطً بٍ فيي  ، كيىحديث بغتة،طكال البدف شقي أحديصيب  مرض، كىك ٔبسنكات
، ٖـ(ُٓٗق/َِّ)ت  سممة بف النضر محمد اأب، كما أصاب النقرس القاضي الكزير ٕكحركتو

القرطبي  معاكية بف سعداف، أما الفقيو ٗحركة حتى مات خامؿ الذكر بيف الناسفأقعده عف ال

                                                           
 السعفة كىي الشطبة مف اشتقاقيا إف يقاؿ ،قديمة كبيرة مدينة كىي، ساألندلب قرطبة شرقي تقع مدينة: شاطبة 1

 .َّٗ، صّ، جالبمداف معجـ. ياقكت، حصيرا لتعمؿ شققتيا إذا شطبا الجريدة المرأة كشطبت الرطبة الخضراء

 .ٖٓ، صُابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ج .ِِْ، صِابف األبار، الحمة السيراء، ج 2
مف أىؿ مالقة ، ، هلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف فرتكف األنصارممحمد بف عبد ا 3

رحؿ إلى الحجاز، فاستكثر مف الركاية، كأخذ عف أكابر مف أىؿ المشرؽ ، يكنى أبا القاسـ كيعرؼ بالينا
مف صدكر الكقت كأعبلـ القطر، مان عمى حفظ القرآف كتجكيده كتبلكتو ، معدكدا ئكالمغرب، ككاف مقدامان مييبان، قا

 .ُِٕ، صّابف الخطيب، اإلحاطة، ج كرجاؿ الكماؿ.

4
 .ُِٕ، صّج اإلحاطة،ابف الخطيب،  
مَّد بف أىٍحمد 5  كنيتو ،اأٍلمىًكم ميعىاًكيىة بف الرٍَّحمىف عبد بف ًىشىاـ مكلى سىالـ بف حدير بف حبيب بف رٌبو عبد بف ميحى

سنة.  ُٖتكفي كعمره  ،المكشحات نظـ مف أكؿ أىنو ييقىاؿ ،كىالشعر اأٍلىدبكى  اٍلعمـ أىؿ مف ، كافعمر أىبيك كنيتو
 .ٖ، صٖالصفدم، الكافي بالكفيات، ج

 . ُُِ، صْ. فركخ، تاريخ األدب العربي، جٕٖ، صُاألندلس، جبعمماء الابف الفرضي، تاريخ  6
 .  َْٖ، صِ، المصباح المنير، جالفيكمي 7
مَّد أىبيك 8 كىافى  ،ميعىاًكيىة ٍبف اهلل عبد اأٍلىًمير كاله: مىةسىم بف النَّضر ميحى اًقبل كى اة مف قبمو ًبمف مقتديان  عى  ىكلت ،اٍلقيضى

اء عىف عىزلو بعد الكزارة ابف سعيد،  .خامبلن  مىاتى  أىف ًإلىى ًبوً  آلت مطالبات ًفي فىدخؿ ،الثَّاًنيىة دكلتو ًفي اٍلقىضى
 .ُِِ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب. ُّٓ، صُالمغرب، ج

 .ُّٓ، صُ، المغرب، جابف سعيد ٗ
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دخكؿ  مكة دخكلو فكافؽ فقد كانت نكبتو في مكة حيف رحؿ إلييا حاٌجا، ُ(ّٗٗق/ِّٕ)ت
، كما ِكعينو خٌده فشقت بسيؼ ضربة كجيو في ـ( فكاقعتوَّٗق/ُّٖسنة ) إلييا القرامطة

لمحنة المرض في  ّأحمد كعمر بف يكنس بف أحمد الحراني افتعرض العالماف الطبيباف الشقيق
أكاخر عمرىما، حيث أصيب عمر بًعٌمة المعدة، كرمت لو فمحقو ذبكؿ مف أجميا كمات زمف 

، ككاف المستنصر قد ألحقيما في خدمتو بالطب، حيث عمبل ْـ(ِٔٗىػ/ُّٓالمستنصر بعد )
الزىراء، كاستخمصيما لنفسو، كبعد كفاة  في معالجة العيكف مف األمراض، كأسكنيما في مدينة

عمر أسكف المستنصر شقيقو أحمد قصره بالزىراء، ككاف يعالجو مف التخمة ألف المستنصر كاف 
نيمان في األكؿ، كما كاف لديو خبرة في صناعة األدكية كالمشركبات الطبية، كقد أصيب أحمد 

، كما نيكب ٓو في زمف ىشاـ المؤيدبحمى الربيع كعمة اإلسياؿ آخر حياتو، ما أدل إلى كفات
القرطبي  المخمي اهلل عبد بف السبلـ الممؾ عبد عبد الفالج القاضي أبكبمرض 

    .ٕ، كاستمرت محنتو حتى كفاتؤ(ـِٖٗ/ىػُّٕت)
ًكبىر السف كاليـر أصاب عددان مف عمماء األندلس، كأدل لحرمانيـ مف الصحة كما حدث 

الذم  ٖ(ـٖٗٗ-َٖٗ/ىػّٕٗ-ِٓٗالكراؽ ) الكناني ركفىا بف عمرك بف لمحدّْث عباسامع 
أما المحدث الحافظ  ،ٗالفالج آخر عمره مف ضربه  كمسو بصره كذىب سنو عمت حتى عاش

                                                           
، كقد تكلى اإلفتاء في إقميـ القصب في عاقدا لمشركط ،كاف حافظا لممسائؿ: سعداف بف معاكية مف أىؿ قرطبة 1

 .ُِْ، صُقرطبة بعد عكدتو لؤلندلس. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج

   .ُِْ، صُتاريخ العمماء باألندلس، ج ،ابف الفرضي 2

يكنس الحراني طبيب مشيكر رحؿ مف المشرؽ إلى األندلس أياـ األمير محمد األمكم، كأدخؿ إلى  ماكالدى 3
ابف . ُٗٔ، صُ، جاع الجكؼ. القفطي، أخبار العمماءاألندلس معجكنان كانت السقية منو بخمسيف ديناران، ألكج

 .ْٕٖ، صُ، ج، عيكف األنباءأبي أصيبعة
 . ْٕٖ، صُ، ج، عيكف األنباءابف أبي أصيبعة. ْْٕ، صِج، سفر الخامس، الابف عبد الممؾ 4
 .ْٓٔصترجمة حسيف مؤنس، بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي،  5
 عبد أبا يكنى ،قرطبة أىؿ مف ،المخمي الرحمف عبد بف زياد بف أحمد بف زياد بف اهلل عبد بف السبلـ عبد 6

 قضاء كلى، تضابطا الخط حسف لؤلخبار حافظا ،باألنساب عالما افالمس طكيؿ ،مفكىا بميغا فصيحا كافالممؾ، 
  .ُّّ، صُ. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جىشاـ المؤمنيف أمير دكلة صدر في طميطمة

 . ُّّ، صُج ـ. ف. ٕ
 كصارىػ، ّّٔ، قدـ األندلس سنة الفضؿ أبا يكنى صقمية أىؿ مف، الكراؽ الكناني ىاركف بف عمرك بف عباس 8

 ،بالكبلـ عالما ،المذاىب أصحاب عمى بالرد بصيرا الحكاية حسف حميما كسيما ككاف، الكراقيف جممة مف كصار
  .ّّْ، صُ. ـ. ف. جؤلخبارل حافظا

 .ّّْ، صُج ـ. ف. 9
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 صالحا رجبل فقد كاف ُ(ـََُْ-ُْٗ/ىػّْٗ-َِّ) المخمى ضيفكف بف الممؾ عبد بف محمد
، عنو الناس ككتب العدكؿ، كحٌدث أحد  قرئت أشياء في كاضطرب حتى كبرت سنو فأصابو اليـر
  .ِالضبط أىؿ مف كاف كال سمع مما كليست عميو

تراكيـ بعض األمراض عمى العمماء كشدة آالميـ دفع بعضيـ إلى التفكير باالنتحار 
 ْ، كأصيب بالنقرسّلمتخمص مف آالميـ، فيذا الشاعر األديب أبك عامر بف شييىيد كاف أصمان 

، ثـ أصيب ٔياتو أصيب بمرض ضيؽ التنفس أك الربك، كفي أكاخر حٓفكاف ال يطيؽ القياـ
ـ(، ككاف يتكئ عمى عصا أك يعتمد عمى إنساف في تنقمو، كقبؿ َُّْىػ/ِْٓسنة ) ٕبالفالج

كفاتو بعشريف يكمان صار حجران ال يبرح فراشو كال يتقمب، كأصبح ال يحتمؿ أف يحركو إنساف 
ك، فاشتدت عميو اآلالـ، حتى ىـٌ بقتؿ لعظيـ أكجاعو، مع شدة ضغط أنفاسو بسبب مرضو بالرب

 .  ٖنفسو كي يتخمص مف آالمو رحمو اهلل تعالى
الحرماف مف نعمة البصر محنة تعرض ليا أيضان العديد مف عمماء األندلس، كاف منيـ 

، الذم فقد بصره ٗـ(َٖٗىػ/ِٓٗالقبمة )ت  بصاحب المعركؼ أحمد بف العالـ الفمكي مسمـ
 اـابف الحجَّ المعركؼ ب يعيش بف سعيدالـ المحدث العككذلؾ  ،َُعمره أكاخر

                                                           
، فقيو محٌدث، يكنى أبا عبد اهلل ،مف أىؿ قرطبة ،محمد بف عبد الممؾ بف ضيفكف بف مركاف المخمى الحداد 1

 .َُُ، صِالمشرؽ كسمع مف عدد مف العمماء. ـ. ف. جارتحؿ إلى 
2
  .َُُ، صِج ـ. ف. 

 . ْٓٓ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 3
النقرس: مرض مؤلـ يحدث في مفاصؿ القدـ كفي إبياميا أكثر كىك ما كاف يسمى داء الممكؾ كاليبلؾ  ْ

 .  ْٔٗ، صِكآخركف، المعجـ الكسيط، ج مصطفىكالداىية العظيمة. 
 . َِّ، صُ، المغرب، جابف سعيد 5
 . ِِٗ، صِ، رسالة في فضؿ األندلس، جابف حـز األندلسي 6
 .ٗٗٔ، صِكآخركف، المعجـ الكسيط، ج مصطفىالفالج : شمؿ يصيب أحد شقي الجسـ طكال.  7
 .ِّٖ، صُ. ابف بساـ، الذخيرة، جْٖ، صُ، المغرب، جابف سعيد 8
رحؿ إلى ، مف أىؿ قرطبة ،يكنى أبا عبيدة ،لمعركؼ بصاحب القبمةمسمـ بف أحمد بف أبى عبيدة الميثى ا 9

 ،كاف عالما بالحساب كالنجـككمصر،  سمع بمكةك فمقى جماعة مف أىؿ الحديث كالفقو  ىػِٗٓالمشرؽ سنة 
. ابف الفرضي، تاريخ العمماء فمذلؾ كاف يقاؿ لو صاحب القبمة، ككاف مكلعا بالتشريؽ فى قبمتو مفتكنا بذلؾ

  .ُِٓ، صِلس، جباألند

 .   ُِٓ، صِ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفرضي 10



ُٖ 

 

، لكف برغـ ىذه المحنة الشديدة فقد كجدنا ِالذم فقد بصره أكاخر حياتو ُـ(ََُّ/ىػّْٗ)ت
 أحمد بف عمي الحسف العالـ األندلسي أبكعددان مف عمماء األندلس قد كاجيكىا بصبر كجمد، فيذا 

، رغـ فقدانو لبصره، لكنو كاف ّ(ـَُٔٔ-ََُٕىػ/ْٖٓ-ّٖٗ)ه يدى سً المعركؼ بابف  سيده بف
شاعران، كلـ تىحيؿ محنة فقداف البصر دكف نظمو لمشعر كالتأليؼ، فقد أٌلؼ كتاب المحكـ، ككاف 
شديد الحفظ، كمف طريؼ ما ذيكر عنو في ذلؾ، أنو قرأ الغريب المصنؼ مف أكلو إلى آخره عمى 

عمر يمسؾ كتابو متعجبان مف شدة  ، كأبكْـ(َُّٖ-ُٓٗ/ىػِْٗ-َّْ) عمر الطممنكي أبي
ٍؿ محنة فقد البصر لدل المقرئ أبا اسحؽ المنقكني ٓحفظ ابف سيده ، بينما لـ تحي

ًكم أنو كاف يقرأ  ٔـ(ُُِّىػ/ُٕٓ)ت دكف إتقانو قراءة القرآف الكريـ بمختمؼ الركايات، فقد ري
   . ٕكيجكدىا كيضبطيا بالركايات القرآف

ىماليـ لراحة أجسادىـ أدل إلى كفي بعض الحاالت كجدنا تعمٌ  ؽ العمماء بطمب العمـ كا 
لد  الحناط بف سميماف بف محمد اهلل عبد أبكإصابتيـ باألمراض كالعمؿ، فيذا الشاعر األديب  كي

أعشى ضعيؼ البصر، فأكثر القراءة حتى نيًكب بفقداف بصره، كعاش بقية حياتو أعمى رحمو 

                                                           
يعيش بف سعيد بف محمد بف عبد اهلل، أبك القاسـ الكراؽ، كيعرؼ بابف الحجاـ: مف المشتغميف بالحديث. مف  1

، بأمر أىؿ قرطبة. الـز محمد بف معاكية المركاني القرشي )المعركؼ بابف األحمر( كجمع لو " مسند " حديثو
 . ُٕٗ، صِابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج الحكـ المستنصر. كذىب بصره في أكاخر أيامو.

 . ْْٓ، صّياقكت، معجـ األدباء، ج 2
 مدة، الشعر بنظـ كاشتغؿ( أبكه ككذلؾ) ضريرا كاف. كآدابيا المغة في إماـ: الحسف أبك سيده، بفأحمد  بف عمي 3

لو تصانيؼ عديدة أشيرىا  كنبغ في آداب المغة كمفرداتيا،، العامرم مجاىد الجيش أبي لؤلمير كانقطع مدة،
ابف خمكاف،  .ْْٓ، صّ"، ذكر ابف خمكاف بأف اسمو "عمي بف اسماعيؿ". ياقكت، معجـ األدباء، ج"المخصص

 .َّّ، صّكفيات األعياف، ج
نكٌي، أبك عمر: أكؿ مف أدخؿ عمـ رم األندلسٌي الطَّمىمافً عى أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف أبي عيسى المى  4

كسكف قرطبة ، ثغر األندلس الشرقيت إلى األندلس. كاف عالما بالتفسير كالحديث. أصمو مف طممنكة مف ءاالقرا
. ابف بشككاؿ، ِْ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج .تكفي في طممنكةلو تصنيفات عديدة، كرحؿ إلى المشرؽ. 

  .ُٓ، صُالصمة، ج
 .   َّٖ، صّ، جالطيبنفح المقرم،  5
الضرير: يعرؼ بالمنقكني. سكف قرطبة كأصمو مف طميطمة، يكنى: أبا  المقرئإبراىيـ بف محمد األنصارم  6

  . ِّ، صُبف بشككاؿ، الصمة، جاكقد أخذ عنو عدد مف الشيكخ كاألصحاب. ، إسحاؽ. كاف ثقة فاضبلن عفيفان 
 .ِّ، صُج ـ. ف. 7



ِٖ 

 

حيث كؼَّ بصريه  نعمة البصر شيخ النحاة ابف حياف الذم ، كمف عمماء األندلس الذيف فقدكاُاهلل
 .ِفي مصر أكاخر عمره رحمو اهلل

 : السخرية واالستيزاءخامسًا/ 

ال عانى عمماء الحساب كالفمؾ في األندلس مف تكذيب كسخرية كثير مف أىؿ األندلس 
الكقت، إضافة ما شعرائيا كأدبائيا، كذلؾ بسبب ككف ىذه العمكـ لـ تكف منتشرة في ذلؾ يٌ سً 

قناع أىؿ األندلس بصحتيا، كقد تعرض  الحتياج أصحابيا الكثير مف الدالئؿ كالبراىيف إلثباتيا كا 
أصحاب ىذا العمكـ إلى سخرية كاستيزاء العديد مف شعراء األندلس كاف منيـ الشاعر األديب 

، كىاجميـ في العديد مف قصائده، كفي ذلؾ  ابف عبد ربو، الذم استخؼ بأصحاب ىذه العمـك
 :  ّيقكؿ

يجي  فأيفى        ؟ كالكمَّوٍ  ٔكاألٍركٍندي          ٓكالقانكفي  ْالزّْ
ؿي       الباطؿي  ٕىندي  السّْندي  كأيفى      ثىمَّوٍ  ىؿ الجٍدكى
 الرّْمَّوٍ  ميٍنًشرً  تىعالى      الٌموً  عمى اإلفؾً  ًسكىل     
مَّ  بما الغيبى  يرىل         النٍجـً  أخك كاف إذا         وٍ ضى
ـى          الًيمَّوٍ  العاجزً  ًطبلبى         الرزؽى  يٍطميبي  ذا فًم

 بصاحب المعركؼ أحمد بف مسمـككاف ممف تعرض لمسخرية كاالستيزاء العالـ الفمكي 
، ككاف عالمان بالحساب كالنجكـ، كصاحب فقو كحديث، مشيكدان لو بالصدؽ، إال أف الشاعر القبمة

عى بأنو ة عميو، كلطالما اتيمو بالشذكذ عف جماعة المسمميف، كادٌ كاف دائـ السخريبف عبد ربو ا
يىنسب الرزؽ إلى الككاكب، بسبب ما حممو صاحب القبمة مف آراء عممية، كقكلو بكركية األرض، 

 :  ٖكتخالؼ نصفييا الشمالي كالجنكبي في فصكؿ السنة، كفي ذلؾ يقكؿ ابف عبد ربو
                                                           

 .ّْٖ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 1
2
 .ُِٓ، صٕج ـ. ف. 
 .   َٗ، صُ. عباس، تاريخ األدب األندلسي، جِْٗ، صُ، جابف عبد ربو، ديكاف ّ
كقد ألفو العالـ محمد بف جابر  ييحسىب فيو سىٍيري الككاكًب، لغة ىك خيط البناء، كىك كتاب في عمـ النجـكالٌزًيج:  4

 .ّْْ، صُِجابر البتاني. الزبيدم، تاج العركس، ج
 .َُُ، صُتاب في عمـ الطب ألفو ابف سينا. القفطي، أخبار العمماء، جالقانكف: ك 5
، كىك مختصر كتاب األزجيير، كاألزجيير ىك  6 األركند: كتاب ألفو حكماء اليند في عمـ النجـك في عمـ النجـك

 .َِّ، صُْمختصر كتاب دىر الدىكر، كىك كتاب تفسير لكتاب "السند ىند" الذم. النكيرم، نياية األرب، ج

7
. النكيرم، نياية األرب، جالسند ىند:    .َِّ، صُْكتاب ألفو حكماء اليند في عمـ النجـك
 .    َٗ، صُ. عباس، تاريخ األدب األندلسي، جُِّ،  صُ، جبف عبد ربو، ديكافا ٖ
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 سأال لمذم سيؤاالن  ًإالَّ  يحكيوً         خبرو  عف كالمسؤكؿي  عبيدةى  أبا
 اعتزال كال أرجا مف رأمي  ييصبٍ  كلـ        جماعًتنا عف شيذكذان  ًإالَّ  أبيتى        
ـى  زعمتى         زيحىبل أك ًبرًجيسى  أك عيطاردى  بؿ ال        يرزقنا بيديختى  أك بيرا
ـي يى  كفييـٍ  يحيطي  بيـٍ       فمؾو  في الخمؽً  جميعى  إفَّ :  كقمتى      األجىبل ٍقًس
 ديكىال كذا ىذا بىينيما صارى  قد       بيا السماءي  حؼَّ  ككًريَّةه  كاألرضي  

 فعبل كما قاال بما كفرتي  أني         لقكلًيما الميصغي معاكيةى  أىبًمغٍ 

 :فقد األعزاءسادسًا/ 

قد األحبة كانت شكبلن آخر لممحف التي عانى مف آالميا النفسية عمماء األندلس، ف فٍقدي 
عاش الشاعر أحمد بف محمد بف عبد ربو محنةن نفسية كبيرة، إثر فقده كلديف مف أبنائو، األكؿ 
يحيى، ككاف شابان في مقتبؿ العمر، ىيأه أبكه ليككف مف عظماء قرطبة، أما الثاني فكاف طفبلن 

ى المكت صغيران، فغدا ابف عبد ربو حزينان ميمكمان لفقدىما، كقاؿ في ذلؾ أشعاران كثيرة، كتمن
 .ُليمحؽ بيما بعد أف يأس مف الحياة دكنيما

ار"  أما شيخ النحاة ابف حياف الغرناطي فقد حزف حزنان  شديدان عمى كفاة ابنتو "نيضى
دائمان يقكؿ: " ليت ك  كثيرا عمييا يثني كالدىافي حياتو، ككاف  ِ(ـَُّّ-َُّّىػ/َّٕ-َِٕ)

 الفصيحة الكاتبة الفاضمة:" فقاؿفي كصفيا  النابمسي البدر كتبأخاىا حياف كاف مثميا "، كقد 
كأشار  ،ّ" التاـ الجماؿ مع كالفقو العبادة في الرجاؿ مف كثيرا تفكؽ كانت...  الناسكة الخاشعة

 كانقطع يثبت كلـ عظيما دان كجٍ صاحب نفح الطيب كاصفان حزف كالدىا بأف ابف حياف كجد عمييا 
 سماهأ كتابان كقد أٌلؼ ابف حياف بعد كفاتيا نو عمييا، مف شدة حز  سنة كالزمو ،بالبرقية قبرىا عند
 .       ْ"نضار عف المسبلة في ضارالني "
  

                                                                                                                                                                      

 
 . ُّٖص، . عباس، تاريخ األدب األندلسيُِّ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج ُ
 شيكخ عمى قرأت. شعر ليا مصرية، فاضمة: حياف أبي الشيخ بنت العز أـ ؼ،يكس بف محمد بنت نضار 2

 في كماتت. ناسكة خاشعة فصيحة كاتبة فاضمة: النابمسي الديف بدر فييا كقاؿ"  جزءا"  لنفسيا كخٌرجت مصر،
. ٗٓٓ، صِ. المقرم، نفح الطيب، ج"نضار عف المسبلة في النضار" سماه جزءا ككتب عمييا فحزف أبييا حياة

 .ِّ، صٖالزركمي، األعبلـ، ج
3
 .ُُٔ، صٔ، الدرر الكامنة، جابف حجر 

4
  .ٗٓٓ، صِالمقرم، نفح الطيب، ج 
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 املثحث انثاوٍ/ حمىة انسده  

 

  /السجون في األندلسأواًل 

  /أنواع السجون في األندلسثانيًا 

  /السجن داخل قصور الحكامثالثًا 

  /السجن في الحصون والقالعرابعًا 

  /جون تحت األرض السخامسًا 

  /مظاىر معاناة العمماء واألدباء في سجون األندلسسادسًا 
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 السجون في األندلس:أواًل/ 

ـى  عندما فتح المسممكف ببلد األندلس نقمكا إلييا اإلسبلـ عقيدةن كحضارة، كما نقمكا نظا
دارة شئكف الدكلة اإلسبلمية، كحيث أٌف السجفى يي  تعزير التي أجازىا نكعان مف أنكاع ال دٌ عى الحكـ كا 

، فقد اتخذ حكاـ المسمميف قبؿ فتح األندلس ُالعمماء بيدؼ الزجر كالتقكيـ كالتأديب كالتيذيب
السجكف لمعاقبة الخارجيف عف القانكف، أك الخارجيف عف طاعة كالة المسمميف ، كاشتير عدد 

، حتى ِرىامنيا في العيد األمكم، منيا سجف خضراء دمشؽ، كسجف حمب، كسجف الككفة كغي
 غدت كؿ مدينة تحتكم عمى سجف كاحد أك أكثر. 

كفي ببلد األندلس انتشرت السجكف في العديد مف المدف األندلسية، مثؿ سجكف غرناطة، 
، ٓ، كما اشتير سجف قرطبةْ، كالزىراء، كغيرىاّ، كمرسية، كقيجاطةةمى طً يٍ مى طي ك كشاطبة، كمالقة، 

 ٔاجبراىيـ بف حجٌ إبد الرحمف الداخؿ، كما سيًجف فيو يؿ بف حاتـ زمف عمً الذم سيجف فيو الصَّ 
ًمؿ إلى ٗزمف المطرؼ بف األمير عبد اهلل ٖكابف عبد الممؾ الشذكني ٕككريب بف خمدكف ، كحي

سجف قرطبة مكببلن يحيى بف حكـ الغزاؿ لرفضو تنفيذ أمر األمير محمد بف عبد الرحمف برد 
 ك، الذم سيجف فيو أبُُندلس سجف الميٍطبىؽ، كأيضان اشتير في األَُأمكاؿ إلى بيت الماؿ

                                                           
 .ٗٔ، صأحكاـ السجفأبك غدة،  ُ
 .َْٗ، صِّٓ، صْ، جابف األثير، الكامؿ 2
3
 النصارل كدخميا جياف مف عمييا تتردد الكالة كانت كالخصب الحسف مف نياية في نزىة مدينة قيجاطو مدينة 

  .ّٔ، صِفييا. ابف سعيد، المغرب، ج مف فأىمككا بالسيؼ

 .  َّٓ، صأحكاـ السجفأبك غدة،  ْ
 .ِٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج ٓ
الفتنة كمقتؿ أخيو عبد اهلل بف  ارتجاج عند إسحاؽ: ثار أبك المخمي، حبيب بف عمير بف حجاج بف إبراىيـ 6

 .ّٕٔ، صِالشعراء. ابف األبار، الحمة السيراء، ج يكـر اجكاد كقرمكنة، كاف إشبيمية حجاج، فممؾ
كريب بف خمدكف: قاد ثكرة بإشبيمية ضد األمير عبد اهلل، كاستبد بالرياسة، فنفر منو أىؿ إشبيمية بسبب قسكتو  7

 .ُْٕ، صْفي التعامؿ معيـ، ثـ ثاركا عميو بقيادة إبراىيـ بف حجاج كقتمكه. ابف خمدكف، تاريخ، ج

عبد الممؾ الشذكني، كاف أبك عبد الممؾ أحد العمماء المعركفيف بإشبيمية، كأحد المتحققيف بعممي  محمد بف 8
  . ِّٖ، صُالطب كأحكاـ النجـك بإشبيمية، كقد صكدرت أعداد كبيرة مف كتبو. المراكشي، المعجب، ج

 .ُّٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ٗ
 .ُُِ، صُ، جتاريخ األدب األندلسباس، . عّٕ، صُابف دحية الكمبي، المطرب، ج 10
  . ُِٓ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ُُ



ٖٔ 

 

، الذم سيًجف ِفي، ككذلؾ سجف الجزيرةحى صٍ زمف الكزير جعفر بف عثماف المي  ُاألحكص النجيبي
، الذم سيًجف فيو عبد الممؾ ْكشةطي رٍ ، كسجف برج طى ّد األشجعييٍ يى سيًجف فيو أبك عامر بف شي 

ًلى الحكـ بعد المنصكر ظفر الذمبف أبي عامر، سجنو المي  كزير المنصكر ٓالخكالني كى
، كسجف ٔ

، إضافة إلى العديد مف السجكف األخرل، ٕكسجف إشبيمية الذم سيجف فيو محمد بف رشيد القمعي
   .0، كسجف الدكيرةٖ* مثؿ سجف قصبة المرية

 أنواع السجون في األندلس:ثانيًا/ 

أما مكقع  كاف تقسيـ السجكف في األندلس يختمؼ باختبلؼ مكقع البناء أك طبيعة النزالء،
المطرؼ عبد الرحمف  كالبناء فقد كانت بعض السجكف داخؿ قصكر الحكاـ كالكالة، فقد اتخذ أب

، بينما قاـ األمير عبد اهلل بف بمكيف بسجف كزيره الفقيو أبي جعفر َُبف ىشاـ سجنان داخؿ قصره

                                                           
، كاد لو المسمميف عكرات عمى كيدليـ المشركيف يظاىر كاف، النجيبي العزيز عبد بف معف األحكص كأب 1

 .ِٕٗ، صِْٗ، صِ، جالمغرب البيافابف عذارم،  المنصكر ابف أبي عامر كقتمو.

أـ ىػ، عمى يد مكسى بف نصير، كيقاؿ ليا جزيرة َٗ، أكؿ مدينة افتتحت مف األندلس سنة الجزيرة الخضراء ِ
. الحميرم، الركض تقع عمى ربكة مشرفة عمى البحر ة حصينة، كالجزيرة منيعحكيـ، كىي جارية طارؽ بف زياد

   .   ِِْ، صُ، جالمعطار
صكر بف أبي عامر، كالصحيح أنو كاف زمف كرد في كتاب "أحكاـ السجف" بأف حبس األشجعي كاف زمف المن ّ

 . َّْ، صأحكاـ السجف. أبك غدة، ُٖٗ، صُ: ابف خاقاف، مطمح األنفس، جيينظىر. المعتمي بف حمكد
، كىي في سفح جبؿ، كليا سكر العرب، تقع عمى مسافة أربعة أياـ مف بمنسية : مدينة أندلسية أنشأىاكشةطي رٍ طى  4

 .   ُّٗ، صُج ،حصيف. الحميرم، الركض المعطار
بف قتؿ المظفر ، تكلى التحبير كاإلنشاء أياـ المنصكر: الكزير الكاتب أبك مركاف عبد الممؾ بف إدريس الخكالني 5

مؿ إلى طرطكشة فبقي حي ، فمعوالخكالني عيسى بف القطاع صاحب دكلتو كأميرىا فاتيـ صيره بف أبي عامر 
 .ُٕٕ، صُى كفاتو. ابف خاقاف، مطمح األنفس، جكبقي معتقبلن حت ،ىنالؾ معتقبل في برج مف أبراجيا

 . َّٓ، صأبك غدة، أحكاـ السجف ٔ
بأف سبب اعتقالو ىك ذكر اسمو كأكرد صاحب كتاب أحكاـ السجف . لـ أجد لو ترجمة في كتب التراجـ، كلكف  ٕ

 . َّٓص ـ. ف.. ىك اختبلسو مف ماؿ الدكلة
 .َِِ، صُ، جابف الخطيب، اإلحاطة ٖ
تـ إنشاؤىا أياـ الممثميف، ككاف بيا مف كؿ الصناعات، ككافة أنكاع التجارات، كىي جببلف مدينة المرية:  *

ميبلن في البحر.  َُٖبينيما كاد، كليا أبكاب عدة، كتبعد المرية عف مدينة بجاية ستة أمياؿ كعف مدينة مالقة 
 .ِٔٓ، صِاإلدريسي، نزىة المشتاؽ، ج

  .َِْ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 9
 .ّٓ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج َُ



ٖٕ 

 

ؿ قصره ، بينما أمر المعتمد بف عباد بسجف ابف عمار داخ6بف القميعي في بعض بيكت القصر
، 4، كقد جعؿ بعض حكاـ األندلس سجكنيـ داخؿ الحصكف المنيعةِفي إشبيمية ليبقى قريبان منو

ٍبذىة3مثؿ حصف جنجالة ، بينما 1، كحصف مطرنيش كىك مف أمنع معاقؿ مدينة بمنسيةٓ، كحصف كى
بينما بيًنيى نكع ثالث مف السجكف تحت األرض

يا ، كأيطًمؽ عميو الميٍطبىؽ، اشتير منٖداخؿ المدف 4
يا ميٍطبىؽ الزىراءمن

 . َُ، كمطبؽ الزاىرة0
كأما تقسيـ السجكف بحسب طبيعة النزالء فقد خصص حكاـ األندلس سجكنان لممجرميف 

، بينما كاف لمييكد في األندلس سجكنيـ الخاصة، يكدع فييا المجرمكف ُُمف أىؿ الفساد كالمجكف
، حيث كانت تمؾ السجكف الييكد، ككذلؾ الييكد الرافضيف لمخضكع لسمطة محكمتيـ الدينية

، 60طاعة كعدـ التمرد عمى قرارات تمؾ المحكمةالالخاصة تستخدـ ككسيمة إلجبار الييكد عمى 
 لدفع ككاف لمجمس الطائفة الييكدية باألندلس كامؿ الصبلحيات بسجف الييكد الرافضيف

 .64بتمؾ الطائفة خاص سجف في الضرائب، كذلؾ
لخصكميـ السياسييف، حيث ذكر بعض المؤرخيف  كما أنشأ حكاـ األندلس سجكنان خاصة

سجكف في مالحمراء باألندلس، ككاف للىٍبمة المعركفة بفي مدينة  63كجكد سجف خاص لمسياسييف
 . ُٓاألندلس حراس يحرسكنيا، كيراقبكف المسجكنيف داخميا طيمة فترة مككثيـ في السجف

 

                                                           
 .ْٔ، صُ، جطيب، اإلحاطةابف الخ ُ
 .ِْٗ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج ِ
 .ِِٓ، صّبار، الحمة السيراء، جابف األ ّ
 .ٕٔ، صُالحميرم، صفة جزيرة األندلس، ج 4
 .ُُٓ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة ٓ
 .ِِٓ، صّبار، الحمة السيراء، جابف األ 6
 .ُِٕ، صُ، جبلمعجالمراكشي، ا 7
 .ُِِ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 8
 .ٖٔ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة 9

 . ْٕ، صٕج ـ. ف. َُ
 . َِْ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج 11
 .ِِْالخالدم، الييكد في األندلس، ص 12
 .ِِٖص ـ. ف. 13
 .َِٗ، صلطكخي، مظاىر الحضارة في األندلسا 14
 .ُّٓ، صِسيراء، جبار، الحمة الابف األ 15
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 السجن داخل قصور الحكام:ثالثًا/ 

دمكف أسمكب السجف داخؿ القصكر لمعاقبة خصكميـ كاف حكاـ األندلس يستخ
، كيبدك أف ُالسياسييف، أك كبار رجاؿ الدكلة، بيدؼ مراقبتيـ كمتابعة كافة تحركاتيـ كأفعاليـ

بعض غرؼ القصكر كانت مصممة خصيصان ليذا األمر فقد قاـ عبد اهلل بف بمكيف أمير غرناطة 
القكية مع  توعض بيكت القصر انزعاجان مف عبلقبحبس الكزير الفقيو أبك جعفر القميعي داخؿ ب

األمير يكسؼ بف تاشفيف، فكاف أبك جعفر في محبسو بالقصر يقرأ القرآف فيرتج لو القصر لحسف 
بف بمكيف مف سجنو، اتبلكتو، فتدخمت كالدة األمير عبد اهلل كالطفت كلدىا ليخمي سبيمو، فأطمقو 

 .0اران لوفاعتبر أبك جعفر ىذا اإلفراج بمثابة انتص
بسجف كزيره ابف عمار في القصر  ـ(َُٖٔ/ىػْٕٗ) المعتمد بف عباد سنة كما قاـ

، ْ، فكاف ابف عمار في محبسو مكببلن بالقيكدّبسبب نظمو ألشعار ىجا فييا المعتمد كأىمو
كحاكؿ أف يستعطؼ المعتمد كيترقؽ لو، فقاؿ لو المعتمد قكالن يتضمف العفك تعريضان ال تصريحان، 

ؿ ابف عمار لكلده الراضي يخبره باألمر فكصؿ الكتاب لكلده في حضرة قـك يبطنكف الكره فأرس
البف عمار، فأظيركا الفرح كالسركر كذبان، كلما قامكا أذاعكا خبر الكتاب كزادكا فيو زيادات قبيحة 
 فبمغ األمر المعتمد ككصمو كتاب ابف عمار، فمما سألو أنكر ابف عمار األمر فأظير المعتمد

في يده حتى قتمو، ثـ أمر بغسمو  ٓالكتاب، كدخؿ عميو ليبلن محبسو في القصر، كضربو بطبرزيف
 . ٕبقيكده كأصفاده ٔبغسمو كتكفينو، كصمى عميو، كدفنو خارج القصر المبارؾ بإشبيمة

أما األمير عبد اهلل بف محمد أمير قرطبة فقد سجف كلده محمد ميقٌيدان في دار البنيقة 
خيو مطرؼ لو، كاتيامو بالتآمر لمتخمص مف أبيو، كلما يجد األمير عبد اهلل بالقصر، بعد كيد أ

، لكنو حينما كصمتو معمكمات حكؿ نية أخيو ٖدليبل كاحدان ضد كلده محمد سارع إلطبلؽ سراحو
يراده مكارد اليمؾ، فرأل بحكـ التدبير كالسياسة بأف يسجنو أيضان  القاسـ القياـ عميو في الممؾ، كا 

                                                           
 . ِْٗ، صّ، جابف بساـ، الذخيرة 1
 .ْٔ، صُ، جابف الخطيب، اإلحاطة 2
 . ُِِ، صْ، جالمقرم، نفح الطيب 3
 .   ُِٗ، صُ، جالمراكشي، المعجب 4
 .ٕٖٖ، صّ، جـطبرزيف. البكرم، معجـ ما استعج الطبر كالتبر بالفارسية تعني الفأس، كمنيا كممة 5
 .ُِٕ، صُج، المراكشي، المعجب 6
 .ِْٗ، صّ، جخيرةابف بساـ، الذ 7
 .َِْ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 8



ٖٗ 

 

بالقصر حتى يتبيف األمر، كيبدك أنو قد تأكد مف تمؾ المعمكمات الكاردة، فاتخذ  ُةيقى نً بى في دار ال
، كقد ذكر المؤرخكف اسـ أحد كبار رجاؿ الدكلة في ِقراران بنقمو إلى سجف الدكيرة المشيكر

األندلس كيدعى كيميبان، سجنو األمير ىشاـ بف عبد الرحمف بف معاكية داخؿ القصر، كلـ يخرج 
 ت)اـ ، كقد ذكر ابف بسٌ ّيب إال بعد كفاة األمير ىشاـ في عيد كلده األمير الحكـكيم

في الذخيرة بأف الثائريف عمى أبي المطرؼ عبد الرحمف بف ىشاـ حيف اقتحمكا  (ـُُْٕىػ/ِْٓ
  .ْفكسركا عمييـ أبكاب السجف كأطمقكا سراحيـ ،قصره سمعكا استغاثات السجناء داخؿ القصر

 في الحصون والقالع:السجن رابعًا/ 

اشتيرت في ببلد األندلس العديد مف الحصكف كالقبلع المنيعة، التي كاف ييسجف فييا 
المجرمكف أك الخصكـ السياسييف، كقد كاف يكضع السجناء فييا لقناعة الحكاـ كالكالة بمنىعتيا 

حكاـ سيطرتيـ عمييا، كاستحالة الفرار منيا، ككنىيا مركزان لمجند، كمحاطة ب األسكار كالحراس مف كا 
كشة سجنان منيعان عالي األسكار، شديد البركدة، يعاني طي رٍ كؿ جانب، فقد كانت قصبة برج طى 

 فيياف كقد سيجً الريح الشديدة، كالبرد القارس، حيث  ،داخميا مف أكضاع إنسانية مأساكية السجناء
أبي عامر، الذم أذاقو  يرم، في عيد المنصكر بفزً عبد الممؾ بف إدريس الكاتب المعركؼ بالجى 

أحكاؿ السجناء في تمؾ القبلع  كصؼ فيياـ أبياتان مف الشعر ، كنظى ٓالسجف أكثر مف مرة مرارةى 
 : ٔالشاىقة، حيث قاؿ

 في رأس أجردى شاىؽو عالي الذرل       ما بعده لمؤمؿو مف مبصر
 ٖكتيب فيو كؿ ريح صرصر             ٕييكم إليو كؿ أجرد ناعب

 األبير انقطاع يشكك دىره مف                مرةن  إليو يرقى مف كادكي        

                                                           
 دلك أك ثكب في ادزى تي  رقعة ككؿ ،القميص أزرار فييا تدخؿ التي لرى العي كىي  بنائؽ كالجمع القميص، ةنى بً لى  ةيقى نً البى  1

، َُ. ابف منظكر، لساف العرب، ج. كعميو تككف دار البنيقة أم الدار المتصمة بالقصربنيقة فيي ليتسع،
 .ِٕص

 .َِْ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 2
 . َْ، صُ، جابف سعيد، المغرب 3
 .ّٓ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 4
 .َُٖ، الفتف كالنكبات الخاصة، ص. كاليِٗٗ، صُأشعار األندلس، ج الكتاني، التشبييات مف 5
 . ُّٗ، صالحميرم، الركض المعطار 6
 . ْٕٔ، صُ، كناقة ناعبة أم سريعة، ابف منظكر، لساف العرب، جالغراب أم صاح كصٌكتنعب  7
 .ُِٓ، صُكآخركف، المعجـ الكسيط، ج مصطفىيقاؿ: ريح صرصر أم شديدة البرد أك شديدة الصكت.  8
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ٍبذة كما أكرد المؤرخكف ذكر ميطبىؽ حصف كى
بف ذم النكف عبد  ، الذم سىجف فيو المأمكفي ُ

ة الذيف مى طً يٍ مى ، كما سىجف فيو عددان مف رجاؿ طي ِالممؾ بف غيصف الحٌجارم مدة ىك كجماعة معو
ت يى مً يـ، كبى يـ لسنكات طكاؿ، حتى شاب شبابي ثكرة عمى حكمو، كامتد حبسي د عميو كالطكا لمتمرٌ خطٌ 
 . ّيـأحقابي 

جعفر أحمد بف  كمف أمنع معاقؿ بمنسية، فقد سيجف فيو أب دٌ عى أما حصف مطرنيش الذم يي 
 ٓ، بينما حيبس أبك زيد عبد الرحمف بف مكسى بف يكجاف الينتاتيْـ(ُُٕٓىػ/ِٓٓ)ت جبير

 .  ٕشماؿ مرسية ٔكر مف بني عبد المؤمف في حصف جنجالةالذم كاف كزير المنص

 السجون تحت األرض: خامسًا/ 

انتشر بناء السجكف تحت األرض في أكثر مف مدينة أندلسية، حيث أيطمؽ عمييا 
"الميٍطبىؽ"

كغيرىا مف ، َُاألرل بغرناطةؽ بى طٍ مي ك ، ٗؽ الزاىرةبى طٍ مي ك ؽ الزىراء، بى طٍ ، نذكر منيا مي ٖ
، إال أف ُُأف ىذه السجكف ىي مخصصة ألرباب الجرائـ مف أىؿ المجكف كالفسادالسجكف، كرغـ 

ىانتيـ،  ،حبس بعض خصكميـ السياسييف فييابعض حكاـ األندلس تعمدكا  إمعانان في إذالليـ كا 

                                                           
ٍبذة: بفتح األكؿ كتسكيف الثاني، ىي مدينة باألن 1 الركض دلس، كىي حصف عمى كاد بقرب أقميش. الحميرم، كى

 .  َٕٔ، صُ، جالمعطار
 .ُْٔكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص ِ
 .   ُُٓ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة 3
 .ِِٓ، صّبار، الحمة السيراء، جابف األ 4
 عميو احتاؿ، كقد كيحسده زىر بف بكر أبا الحفيد يعادمكاف  ،المنصكر كزير ،يكجاف بف الرحمف عبد زيد أبك 5

 أبي ابفمع ابنة أختو بسبب السـ، كقد مات ابف يكجاف مقتكالن مع بعض أقاربو.  زىر فب الحفيد فمات سـ في
 .ِْٓ، صُ، عيكف األنباء، جأصيبعة

. اإلدريسي، نزىة كأشجار بساتيف ليا، الرقعة منيعة ،القمعة حصينة ،القدر متكسطةجنجالة: مدينة أندلسية،  6
 .َٔٓ، صِالمشتاؽ، ج

 .ُْٕ، صالركض المعطار .ٕٔ، صُدلس، جالحميرم، صفة جزيرة األن 7
 .ُٓٓ، صِكآخركف، المعجـ الكسيط، ج مصطفى 8
، كقد أكمؿ عظيما ماال عمييا كأنفؽمدينة الزاىرة: تقع غرب قرطبة، أكؿ مف فكر ببنائيا ىك الحكـ المستنصر،  9

رّْبت   البيافابف عذارم،  .أياـ الفتنةأكمؿ بناءىا المنصكر ابف أبي عامر، كىي مف عجائب الدنيا، ىيدمت كخي
 .ُْْ، صٓ. الناصرم، االستقصا، جِْٓ، صُ، جالمغرب

10
 .ُّٖ، صُ، جابف الخطيب، اإلحاطة 

  . ٖٕ، صِج، ابف الخطيب، اإلحاطة 11



ُٗ 

 

في القبلع كالحصكف  السجناءفي تمؾ السجكف تفكؽ كثيران معاناة  السجناءمعاناة  فقد كانت
  كالقصكر.

ككلده بعد أف غضب  ؽ مف أىؿ غرناطة أبك بكر الغافقيبى طٍ ف سيجف في المي كقد كاف مم
ـ إلى أىمو في أبشع في، كسيمّْ حى صٍ ؽ الزىراء جعفر المي بى طٍ ، كما تكفي في مي ُعميو صاحب غرناطة

ؽ أيضان ابف أخيو ىشاـ فقد كاف أشد بى طٍ ، كقيتؿ في المي ِؽبى طٍ أنو قيتؿ خنقان في المي  صكرة، كقيؿ
، أما الشعراء فقد ناليـ نصيبيـ مف المعاناة أيضان، فيذا الشاعر المعركؼ ّاكة لممنصكرالناس عد

سيجف في مطبؽ المنصكر أبي عامر ستة  ْ(ـََُُنحك ىػ/ََْت نحك)المعركؼ بالطميؽ 
عشر سنة، فكتب يكما قصة يذكر فييا ما آلت إليو حالو مف ضيؽ الحبس كضنؾ العيش 

فقد يري ز  الج  ، أما الشاعر أبك مركاف عبد الممؾ ٓكأطمقوعت إلى ابف أبي عامر فعفا عنو فريفً 
ؽ المنصكر أيضان أبك بى طٍ ، كما سيجف في مي ٔؽ الزاىرةبى طٍ عتب عميو المنصكر يكمان، كسجنو في مي 

، كقد عانى فقياء األندلس كعمماؤىا ٖبتيمة الزندقة ٕعبد اهلل محمد بف مسعكد الغساني البجاني
ؽ الزىراء العالـ الفقيو قاسـ بف خمؼ بف جبير المعركؼ بى طٍ ي في مي مف معاناة السجكف، فقد تكف

، كلـ يسمـ حكاـ األندلس َُ، كىك ابف اثنتيف كستيف سنةٗ(ـٖٖٗ-ِٓٗىػ/ّٖٕ-ُِّ) بالجبيرم
                                                           

 . ٖٕ، صِ، جابف الخطيب، اإلحاطة ُ
 .  ٖٔ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة ِ
 .  ِٗٓ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 3
 كىك جفسي . باألندلس أمية بني أمراء مف: األمكم الناصر، الرحمف عبد بف مركاف بف حمفالر  عبد بف مركاف 4

 نظـمكثرا.  شاعرا أديبا كاف. سنة ُٔ إطبلقو بعد كعاش سنة، ُٔ سجينا كمكث عمره، مف عشرة السادسة في
ابف سعيد، . ُِّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج .منو خركجو بعد بالطميؽ كعرؼ. السجف في شعره أكثر

 .ُُٗ، صُالمغرب، ج

 .ُِٕ، صُ، جالمراكشي، المعجب 5
 .   ْٕ، صٕابف بساـ، الذخيرة، ج ٔ
 الممكؾ ينتجع مداحان، شاعران  ككاف قرطبة، في كاستقر بجانة، غادر اهلل، عبد أبك: البجاني مسعكد بف محمد 7

 كثير االختراع، لطيؼ االبتداع، جيد لع،المطا حسف المقاطع، جزؿ مجكدان، شاعران  ككاف: "بساـ ابف قاؿ. بشعره
   .َُّ، صُ. الكتاني، التشبييات، ج"المعاني دقيؽ عمى الغكص

 .  ُُٗ، صِابف سعيد، المغرب، ج 8
 عمت. المالكية عمماء مف أندلسي، قاض: الجبيرم عبيد أبك جبير، بف اهلل عبد بف فتح بف خمؼ بف قاسـ 9

الناصر  الرحمف عبد بف اهلل عبد بمكاالة اتيـ ثـ. كطرطكشة بمنسية اءقض المستنصر، تكلي الحكـ عند مكانتو
عياض، . َُْ، صُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج .فاعتيقؿ. مات سجينان بعد اعتقالو عشرة سنكات

  .ُٖٖ، صِترتيب المدارؾ، ج
 .  ُُْ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفرضي 10



ِٗ 

 

-َٓٓ)لت الحاؿ باألمير ابف عبد العزيز يـ مف معاناة ىذه السجكف، فقد تبدٌ األندلس أنفسي 
ؽ ال بى طٍ ظمـ مي مي  قة في بيتو كرٍ يي ف في مى د، كسيجً بعد أف غدر بو الجن ُ(ـُُِٖ-ُُُُىػ/ٖٕٓ

كقيؿ اثني  سنكاتؾ أكقاتا دكف غذاء كال ماء، نحكان مف عشرة رً فيو مف الميؿ، كتي  يعرؼ النيارى 
   . ِسجنو، قبؿ أف يتخمص مف ة سنةعشر 

 مظاىر معاناة العمماء واألدباء في سجون األندلس:سادسًا/ 

يد مف العيكد مف بعض التجاكزات ىنا أك ىناؾ، كربما األندلس في ع ؿي سجكفي خٍ لـ تى 
كانت تمؾ التجاكزات فردية، تعكد لطبيعة الحاكـ كغمظتو في التعامؿ مع رعيتو، أك سياسة متبعة 

ض العديد مف الفقياء كاألدباء إلى االعتقاؿ إلىانة الخصكـ السياسييف مف ًقبؿ الحاكـ، كقد تعرٌ 
، كما تعرض ّؽ ابف أبي عامربى طٍ مف رؤساء األدباء في مي  اعةه ف جمفي سجكف األندلس، فقد سيجً 

تعرض العديد مف العمماء إلى إىانات كحرماف، كربما كصؿ الحاؿ ببعضيـ إلى حد القتؿ داخؿ 
يـ بعضي  رى السجف، بينما سبب الحرماف مف الحرية محنان نفسية لدل عدد مف ىؤالء المنككبيف، فعبَّ 

ؽ بى طٍ كخبلؿ فترة نكبتو في مي  ،اعر، عبد العزيز بف الخطيبعف شكقو لمحرية، فيذا األديب الش
 :ٓ، حيث عٌبر عف شكقو لمحرية يكـ ميرجاف، فقاؿْابف أبي عامر بسبب تيمة لحقتو في دينو

 ركيدؾ أييا الشكؽ المذكى            لنار صبابتي بالميرجاف
 لقد أذكرت مني غير ناس             كىجت لي الصبابة غير كاف     
 عذر فحالي            تراىا في الببلء كما ترانيأأيـك الميرجاف   
 كلك لـ يثنني طبؽ كقيد                لرحت كقيد لي قصب الرىاف     

 

                                                           
خانو ثـ ، استقؿ برئاسة بمنسية بمنسية، في كاف. أمكم أمير: العزيز عبد بف مركاف بف اهلل عبد بف مركاف 1

ميكرقة في بيت مظمـ عشرة ، كسيًجف في بض عميوفقي ، متنكرا ففرٌ الجند، فاتفقكا عمى خمعو، كأحدقكا بقصره، 
 . ُِٖص، ِابف األبار، الحمة السيراء، ج تكجو إلى مراكش كتكفي فييا.كبعد إطبلقو أعكاـ. 

 .  ِِٓ، صِج ـ. ف. 2
 .ْٔٓ، صُ، جابف بساـ، الذخيرة ّ
4
  .ِّٗ، صِابف عذارم، البياف المغرب، ج 
 .َُّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج ٓ
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 وكانت أبرز مظاىر معاناة العمماء في سجون األندلس ىي:

 التكبيل بالقيود:  . أ

ائـ مف العامة، حيث كاف كاف استخداـ القيكد كاألغبلؿ دارجان في سجكف أصحاب الجر 
يمثؿ قمة اإلىانة كاإلذالؿ لمسجيف، ككاف المجرمكف السجناء ييكٌبمكف بالقيكد، حيث أكد األديب 

كجكد ىذه القيكد خبلؿ اعتقالو داخؿ سجكف  ؾيٍ كى بالفي الشاعر أبك الحسف البغدادم المعركؼ 
  : ُالمعتمد بف عباد بإشبيمية، فقاؿ

 ؿ           مقرنكف بأصفاد كأغبلؿأيمسي كحكلي رجاؿ في الكبك 
التكبيؿ بالقيكد في سجكف األندلس، كاف بحسب مستكل الجريمة التي قاـ بيا المسجكف، 

نما و كمف الكاضح بأن لخصكـ السياسييف أيضان طاؿ الـ يكف مقصكران عمى أرباب الجرائـ فقط، كا 
ف مكببلن بقيكد أثقمتو كقممت مف كا وإال أن ،ِالمعتمد داخؿ قصرفرغـ أف ابف عمار كاف معتقبلن 

، ْكببل بعد قتمو مف قبؿ المعتمد إمعانان في إىانتو كالنكاؿ بوو مي ، بؿ كتـ دفني ّحركتو داخؿ سجنو
بالمغرب في عيد أمير المرابطيف  ٓأما المعتمد بف عباد نفسو الذم سيؽ إلى سجف أغمات
كرغـ أف سجف أغمات كاف في ببلد يكسؼ بف تاشفيف، فقد عانى مف تمؾ القيكد أشد المعاناة، 

المغرب، لكنو يعطينا نمكذجان ألحكاؿ السجناء في األندلس في عيد المرابطيف، كقد كصؼ 
 : ٔالمعتمد قيكده التي أرىقتو داخؿ السجف بقكلو

 بكيت إلى سرب القطا إذ مررف بي       سكارح ال سجف يعكؽ كال كبؿ 
 :ٕكقكلو في قصيدة أخرل
 البنكد                  بذٌؿ الحديد كثقؿ القيكدتبدلت مف عز ظؿ 

 ككاف حديدم سنانان ذليقان                   كعضان رقيقان صقيؿ الحديد
 فقد صار ذاؾ كذا أدىمان                   يعض بساقي عض األسكد

                                                           
 .ّْٕ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة ُ
 .ِْٗ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج ِ
 .ُِٕ، صُ، جبالمعجالمراكشي،  3
 .َّْ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج ْ
ياقكت، معجـ البمداف،  ،الخير كثيرة متقابمتاف مدينتاف كىيمف أرض المغرب،  مراكش قرب: مدينة أغمات 5
 .ِِٓ، صُج
 .ُٕ، صّابف بساـ، الذخيرة، ج ٔ
 .  ْٔٓ، صُج ـ. ف. ٕ
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 كحيث أف التكبيؿ بالقيكد لـ يكف يحـر السجيف مف الحركة فقط، بؿ كاف يسبب لو آالمان 
 :  ُمبرحة كمتكاصمةن، فقد كصؼ المعتمد تمؾ المعاناة مخاطبان قيكده التي أرىقتو بقكلو

  أبيت أف تشفؽ أك ترحما                    قيدم أما تعممني مسمما
  أكمتو ال تيشـ األعظما                  دمي شراب لؾ كالمحـ قد

لسعدم، تكبيمو بالقيكد ألشير كما كاجو األديب الشاعر سعيد بف سميماف بف جكدم ا
، بؿ كاف يحث رفيقيو في السجف عمى التحمي ِعديدة في سجف ابف حفصكف بصبر كجمد

 : ّبالصبر عمى آالـ السجف، فالصبر مف شيـ األحرار، حيث يقكؿ
 كال شيء مثؿي الصبر في الكرب لمحر      خميمىٍي صبرا راحة الحر في الصبر           
مىؽ األسر     ير كاف في القيد ميكثقا       فكـ مف أس         فأطمقو الرحمف مف حى

 ضيق المكان وقذارتو:  ب.

كانت سجكف العامة تحت األرض ضيقة المساحة، يشكك مف ضيقيا مف يسكنيا مف 
ـ تمؾ السجكف، كقد اشتير المسجكنيف، كيبدك أف ضيؽ المساحة كاف مقصكدان مف قبؿ مف صمَّ 

-َّٓ) ، كذكر ابف الخطيب بأف ثابت بف محمد الجرجانيْبضيؽ مساحتو ؽ الزىراءبى طٍ سجف مي 
ع في سجف ضيؽ المساحة في غرناطة في عيد كدً قد أي  ٓـ(ََُْ-ُٔٗىػ/ُّْ-َّٓ)

 .  ٔ*باديس
  :ٕفقد كصؼ مطبؽ ابف أبي عامر بقكلوالبجاني بف مسعكد محمد أما الشاعر 

 ياـ تثريبيسجف كقيد كأعداء منيت بيـ           ال يسأمكف مع األ
                                                           

 .ّٔ، صٓابف خمكاف، كفيات األعياف، ج ُ
 . ُٖٗ، صُابف عذارم، البياف المغرب،ج ِ
 .ْٕٗ، صسجف. بزرة، األسر كالُٗٓ، صُء، جابف األبار، الحمة السيرا ّ
 . ٖٔ، صٕابف بساـ، الذخيرة، ج 4
 غزير ككاف الغريب، كحفظ المساف،، اشتيير بعمـ الفتكح أبا ىنَّ كى يي : اإلستراباذم ثـ الجرجاني محمد بف ثابت 5

عند باديس، ثـ عاد بعد  فٌر مف غرناطة لتيمة لحقتو كالحكمة، كالنجـك المنطؽ مف األكائؿ عمـ إلى نازعان  األدب،
  .ِّٓ، صُاعتقالو أىمو، فأىانو باديس، ثـ سجنو، كأمر بقتمو. ابف الخطيب، اإلحاطة، ج

 .  ِْٓ، صُج ـ. ف. 6
ٍنيىاجي*  ت ) باديس بف حبكس بف ماكسف الصنياجي، أبك مناد، الممقب بالمظفر: الميظىفَّر الصُّ
مييب الجانب، مطاعا. ككاف كاف لطكائؼ باألندلس. مف ممكؾ ا صاحب غرناطة كأعماليا. ـ(َُّٕ/ىػْٓٔ

 .َِْ، صُـ. ف. ج تكفي بغرناطة.. شجاعا جبارا داىية، سفاكا لمدماء
 .ْٔٓ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 7
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 في منزؿ مثؿ ضيؽ القبر أكسعو       دخمتو فحسبت األرض تيكم بي
كما كأشارت ركايات عدة إلى سكء بعض السجكف كرداءتيا، مف حيث قذارة المكاف كسكء 

في في نكبتو ببيت داخؿ حى صٍ ع جعفر المي كدً التيكية، كقد عانى السجناء كثيران مف ىذا األمر، فقد أي 
في داللة عمى تخصيص مكاف داخؿ المطبؽ لتعذيب  ُاؿ لو "بيت البراغيت"مطبؽ ابف عامر يق

السجناء مف خبلؿ نشر البراغيت بكثافة في ذلؾ المكاف الضيؽ، فقد اعتقؿ رجؿ مف أىؿ شاطبة 
، ما يشير إلى ِفي سجف مرسية كبعد خركجو مف السجف ذىب ليغسؿ ثيابو مف درف السجف

خر اتساخ مبلبسو في سجف إشبيمية في عيد آا كصؼ اتساخ مبلبسو مف أثر السجف، بينم
 :ّالمعتمد بف عباد، فقاؿ

 كـ قائؿ لي كأثكابي مدنسة        كقد غدكت مذاالن مثؿ أذياؿ 
كىي إشارات تضع عبلمات استفياـ حكؿ سبب عدـ نظافة السجكف، كىك أمر يسير، 

 ان في إىانة السجناء. إال إذا كاف القائمكف عمييا يتعمدكف بقاء المكاف قذران إمعان

 اإلىانة واإلذالل:  ت.

ىانتيـ بشكؿ ال يكصؼ، فقد  حكاـ األندلس د بعضي مَّ عى تى  إذالؿ خصكميـ السياسييف كا 
اف نكبتو عمى يد المنصكر ابف أبي عامر يساؽ إلى في إبٌ حى صٍ شكىد الكزير الحاجب جعفر المي 

قبلن مف قيكد قدميو، كآالـ الضرب ثٍ مجمس ابف أبي عامر لممحاسبة راجبلن يمشي كىك يمشي مي 
في إال أف تمنى المكت في تمؾ حى صٍ بادية عميو، كالحارس المكمؼ بو ينيره، فما كاف مف المي 

، كقد تصؿ اإلىانة إلى تجاكز آدمية اإلنساف، كما حدث في قصة أصحاب ْالمحظات األليمة
ـ سيقكا إلى مطبؽ ، حينما تبدلت أحكاليٓـ(ُّْٖىػ/ْٕٗ)ت عامر بف عثماف بف إدريس 

                                                           
 .َِٔ، صُابف عذارم، البياف المغرب، ج ُ
 .ِٕ، صِ، جابف الخطيب، اإلحاطة 2
 .  ّْٕ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة ّ
 .َِْ، صُالطيب، ج المقرم، نفح ْ
نسيج كحده كاف رئيسان جميبلن، ى أبا ثابت، كنٌ شيخ الغزاة باألندلس، يي ، ف بف إدريس بف عبد الحؽاعامر بف عثم 5

اعتقمو سمطاف المغرب، ثـ نقمو كحده في الدىاء، مشاران إليو في سعة الصدر، ككفكر العقؿ، غزا غزكات شييرة، 
 .ْٗ، صْابف الخطيب، اإلحاطة، ج ة، كمكث فيو مدة.إلى سجف المنكب، ثـ سجف مكناسة بأفريقي



ٗٔ 

 

األسرل في مدينة المينىٌكب
، إمعانان في إذالليـ كنكاالن بيـ، ككاف مف سكء الحاؿ بيـ داخؿ ُ

  .ِؽ، اضطرار بعضيـ لقضاء حاجتو أماـ إخكانو مف السجناء دكف السماح ليـ باالستتاربى طٍ المي 

 الحرمان من الطعام والشراب والنوم: ث.

راب أك النكـ أحد كسائؿ التعذيب التي استخدميا حكاـ كاف الحرماف مف الطعاـ أك الش
األندلس في السجكف لبلنتقاـ مف خصكميـ السياسييف الذيف قدركا عمييـ، حيث مات جماعة مف 

جكعان، حتى كصؿ بيـ الجكع قبؿ مكتيـ إلى أكؿ  ّالسجناء في مطبؽ محمد بف قيس الخزرجي
س كألقى إلييـ بخبز يأكمكنو، فقاـ الخزرجي بعضيـ لحـ أخيو الميت، فرأؼ بحاليـ أحد الحرا

 . ْبذبحو عمى باب المطبؽ، فسالت دماؤه عمييـ، ككاف الخزرجي ىذا رجبلن فظان قاسيان 
كقد ذكر ابف عذارم، أف أحد رىائف ابف قطف مف أشراؼ دمشؽ مات عطشان في جزيرة 

ت في سجف مطبؽ سنكا ة، كقضى أحمد بف جبير عشر ٓج كابف قطفمٍ أـ حكيـ أثناء فتنة بى 
، ٔمف النيار لشدة ظممتو ميكرقة، تيرؾ خبلليا أيامان دكف غذاء كال ماء، كلـ يكف يعرؼ فيو الميؿى 

أما الحرماف مف النكـ فكاف كسيمة أخرل يستخدميا السجانكف، حيث ذكر ابف عذارم أف سجينان 
مينع مف النكـ في سجف الدكيرة

ٕ .   

 لتيوية: المعاناة من ظممة السجن وسوء ا ج.

ؽ في أكثر مف مدينة أندلسية، ككاف يشتير بظممتو المتكاصمة، ألنو بى طٍ انتشر سجف المي 
مبنيّّ تحت األرض، حيث ال يصؿ ضكء الشمس في كثير مف األحياف، كقد كصؼ الشاعر 

                                                           
ب بالضـ ثـ الفتح كتشديد الكاؼ، بمد عمى ساحؿ جزيرة األندلس، مف أعماؿ إلبيرة، تبعد عف غرناطة كٌ نى المي  1

 .ُِٔ، صٓأربعيف ميبلن. ياقكت، معجـ البمداف، ج
 . َٓ، صْ، جابف الخطيب، اإلحاطة ِ
 قيس بف نصر بف محمد بف أحمد بف محمد بف يكسؼ بف محمد بف محمد بف محمد الخزرجي قيس بف محمد 3

بنى  الشعر، يقرض كاف. ـ(ُُّّق/ُّٕ)ت  اهلل عبد أبا يكنى نصر، بني مف الممكؾ ثالث، الخزرجي
ًمع مف الممؾ قبؿ كفاتو. المسجد الجامع بالحمراء،  .ُّٔ، صُـ. ف. ج خي

 .   ُّٖ، صُجـ. ف.  ْ
 .ُِٓ، صُ، جغربابف عذارم، البياف الم 5
 . ِِٓ، صّبار، الحمة السيراء، جابف األ 6
 .  َِْ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب ٕ



ٕٗ 

 

، ُمركاف بف عبد الرحمف الممقب بالطميؽ، ظممة مطبؽ الزىراء كقد مكث فيو ستة عشر سنة
 بقكلو:

  ِؿ كالميؿ أسكد فاحـ        داجي النكاحي مظمـ األشباجفي منز 
 يسكد كالزىراء تشرؽ حكلو       كالحبر أكدع في ذكات العاج 

 الحبس بالزنازين )الغرف الضيقة(:  ح.

ككاف ىذا األسمكب يستخدـ مع بعض المسجكنيف، فقد أمر القائد ىاشـ بف عبد العزيز 
ة كأف يكصد عميو بابيا، بعد فرار السجناء مف السجف، بكضع الشاعر مؤمف بف سعيد في زنزان

، ككاف يتـ أحيانان كضع ّفمبث مؤمف بعد ىذه الحادثة ستة أياـ ثـ مات في سجنو كمدان كحزنان 
ؽ مع الطميؽ القرشي، بى طٍ مسجكنىيف في زنزانة كاحدة، فقد سيجف ابف مسعكد البجاني مدة في المي 

 : ْككصؼ ذلؾ بقكلو
 ككنت أحسب ىذا في التكاذيب       دنان البف يعقكب غدكت في الجب خ

، ـ(ٖٗٗ/قّٕٗ) ؽ سنةطمً أي كقد انطمؽ الطميؽ مف معتقمو، كبقي ابف مسعكد محبكسا إلى أف 
كما أف الشاعر يكسؼ بف ىاركف الرمادم في نكبتو بسجف الحكـ المستنصر، افتيتف بغبلـ مف 

تو بذلؾ الغبلـ، في شعر نظمو مخاطبان م لكعى أكالد العبيد كاف قد سيجف معو، كقد كصؼ الرماد
 :ٓؿ بالسجف، جاء فيوككى المي 

 جميسؾ ممف أتمؼ الحب قمبو              كيمذع قمبي حرقة دكنيا الجمر      
 ىبلؿ كفي غير السماء طمكعو            كريـ كلكف ليس مسكنو القفر    
 ال شؾ في أف العيكف ىي الخمرتأممت عينيو فخامرني السكر             ك          

نما                   أناطقو عمدا لينتثر الدر  أناطقو كيما يقكؿ كا 
 أنا عبده كىك المميؾ كما اسمو            فمي منو شطر كامؿ كلو شطر       

 
 

                                                           
 .ٕٗ، صُعباس، تاريخ األدب األندلسي، ج 1
 . َّّ، صِج بفتح األكؿ كالثاني، كىك البابي العالي البناًء. ابف منظكر، لساف العرب، جبى أشباج مفردىا شى  2
 . ُِٓ، صُاألندلسي، جعباس، تاريخ األدب  3
 . ْٔٓ، صُ، جابف بساـ، الذخيرة 4
 .َْ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 5
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 الحرمان من الزيارة: خ.

الخزرجي  ف محمد بف قيسجى كاف بعض السجناء يحرمكف بشكؿ كامؿ مف الزيارة، فقد سى 
عددان مف مماليؾ أبيو، كحرميـ مف الزيارة، كجعؿ مفتاح قفؿ السجف عنده، كتكعد مف يقدـ ليـ 

يـ رمى ف جي يّْ المساعدة مف حراس السجف، كحرميـ مف الطعاـ كالشراب حتى ماتكا دكف أف ييبى 
 .  ُلمعامة

 الرقابة المشددة: د.

ؿ تحت رقابة مكثفة مف ًقبى  ف منيـ، يقبعكفك كخاصة الخصكـ السياسي السجناءكاف 
الحراس، فقد ذكر ابف بساـ في الذخيرة بأف ابف عمار كأثناء سجنو في قصر المعتمد كاف ال 

، كيبدك أف ىذه الرقابة المشددة كانت خكفان مف ِيتنفس كال يتحرؾ إال تحت سمع كبصر الحراس
 فرار ابف عمار. 

 المعاناة من صوت أبواب السجن المزعج:   ذ.

اب السجف منيعان مصنكعان مف الحديد، كقد كصؼ ذلؾ ىاشـ بف عبد العزيز في كاف ب
 :ّرسالة بعثيا إلى جاريتو عاج مف محبسو قاؿ فييا

 كأني عداني أف أزكرؾ مطبؽ     كباب منيع بالحديد مضبب
ككاف لباب السجف كقفمو صكتان يرىب المسجكنيف، كتخفؽ عند سماعو قمكبيـ مف شدتو، 

 :ْعامر بف شييد األشجعي القرطبي، ىذه الرىبة مف صكت باب السجف بقكلوكقد كصؼ أبك 
 كما اىتز باب السجف إال تفطرت          قمكب لنا خكؼ الردل ككبكد

نما        ماـ قيكد  عمى المحظ مف سخط اإل            كلست بذم قيد يرف كا 

 العمل بالسخرة )األعمال الشاقة(: ر.

ستخدمكف في أعماؿ السيخرة كالخدمة، كىك ما ييطمؽ عميو اليـك األسرل يي السجناء كاف 
في مرسية يقكد ستيف رجبلن يمبسكف زنانير، يبدك  يشنً دى رٍ "األعماؿ الشاقة"، فقد كاف قائد ابف مى 

                                                           
 .   ُّٖ، صُ، جابف الخطيب، اإلحاطة 1
 . ِْٗ، صّ، جابف بساـ، الذخيرة 2
 .ٕٗ، صُعباس، تاريخ األدب األندلسي، ج ّ
 . ِٕ، صّ، جابف بساـ، الذخيرة ْ
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أنيـ أسرل ألف لباسيـ ىك لباس أىؿ الذمة مف النصارل، ككاف قائد ابف مرنديش يأخذىـ لمعمؿ 
، فأخذه كأجبره عمى العمؿ بصحبتيـ ظنان أنو منيـ، لمجرد ُيمبس زناران في الجبؿ، فشاىد رجبلن 

، كىذه الركاية ِأنو كاف يمبس زناران مثميـ، ثـ أطمؽ سراحو بعد عشرة أياـ حيف عمـ أنو ليس منيـ
تشير إلى أف مبدأ العمؿ بالسخرة كالخدمة مف ًقبؿ السجناء كاف مكجكدان في سجكف األندلس، 

      قد ينسحب عمى السجناء الجنائييف كالسياسييف أيضان. كىك األمر الذم 

 االعتقال فترات طويمة:  ز.

قضى بعض السجناء في األندلس سنكات طكاؿ داخؿ السجف بسبب خطكرة الجرائـ  
ة خططكا لمثكرة عمى حكمو، فمكثكا مى طً يٍ مى التي ارتكبكىا، فقد قاـ المأمكف بسجف عدد مف رجاؿ طي 

 . ّداخؿ السجفسنكات طكاؿ شبابيـ كبميت أحقابيـ، ما يشير إلى مككثيـ في سجنو حتى شاب 

 المكوث داخل السجن حتى الوفاة أو القتل:   س.

كمف االنتقاـ مف بعض السجناء مف خبلؿ قتميـ داخؿ السجف، ببعض حكاـ األندلس قاـ 
ف ىشاـ، في سجف الحكـ ب ٓةقى شٍ صاحب كى  ْـ(ُٖٖق/َِِ)ت قتؿ شبريط ماألمثمة عمى ذلؾ 

كـ:" أىي  بعد كصكؿ أنباء لمحكـ بتحريضو الناس عمى الثكرة مف سجنو بقكلو عف الثكرة عمى الحى
أف حزمير ب ابف عذارم كذكر، كما ٔكا" فأمر الحكـ بصمبوقي زّْ غنـ لك كاف ليا راع كأني بيـ قد مي 

 .ٖعيٌذب في سجنو حتى مات ٕ*ـ(َٔٗىػ/ِّٗ)ت  القكمس
                                                           

نَّارىةي ما عمى 1 نَّاري كالزُّ كسط المجكسي كالنصرانٌي كفي التيذيب ما يىٍمبىسيو الذَّمّْيُّ يشٌده عمى كسطو. ابف منظكر،  الزُّ
 .َّّ، صْلساف العرب، ج

 .ِٕ، صِ، جابف الخطيب، اإلحاطة 2
 .ُُٓ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة 3
سعيد،  شبريط ابف عـ عمركس صاحب الثغر األعمى، ككاف عمركس عامبلن مطيعان لمحكـ بف ىشاـ. ابف 4

 .ُْ، صُالمغرب، ج

 قائمة كصنائع عامرة كأسكاؽ متاجر ذاتباألندلس،  متحضرة حسنة مدينة ثانيو كسككف أكلو بفتح :قةشٍ كى  5
 .ّٕٕ، صٓ. ياقكت، معجـ البمداف، جّّٕ، صِ. اإلدريسي، نزىة المشتاؽ، جمتصرفة

  .ِْ، صُ، جسعيد، المغربابف  6
7
  لـ أجد لو ترجمة في كتب التراجـ. 
،: القىٍكمىسي  * ، بميغىةً  كأيمكًرىا بالحىربً  الحاًذؽي  ىك :الًبٍطًريؽي : كقيؿى . البىطاًرقىةي : كالقىماًمسىةي  األىًميري ـك  ذك كىك الرُّ

 .ْٖ، صِٓ. الزبيدم، تاج العركس، جًعٍندىىيـ ييقىدَّـ كقد مىٍنًصب،
 .َُِ، صُ، جابف عذارم، البياف المغرب 8



ََُ 

 

فقد تكفي في السجف، كما  ُـ(َٓٗق/ّّٖبف عبد البر )ت أما الفقيو المؤرخ أحمد 
فقد سجنو المنصكر أبك  ،الفقيو المالكي القاضي قاسـ بف خمؼ الجبيرمتكفي في السجف أيضان 

في قيامو عمى ىشاـ  عامر في مطبؽ الزىراء بعد اتيامو بمكالة عبد اهلل بف عبد الرحمف الناصر
تكفي في كما . ِى مات كىك ابف اثنتيف كستيف سنةالمؤيد، فمكث في المطبؽ عشر سنكات حت

-ٕٕٔ) فرج شقيؽ إسماعيؿ بف فرج األنصارم ـ(َُّٓ/قُٕٓ) سجف قصبة المرية سنة
    .ْأمير المؤمنيف باألندلس، حيث يعتقد أنو قيتؿ في السجف ّ(ـُِّٓ-ُِٕٗىػ/ِٕٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
استعاف  (فقياء قرطبة)لبر، مف مكالي بني أمية، مؤرخ، مف فقياء قرطبة، لو كتاب في أحمد بف محمد بف عبد ا 

، ُابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جاألندلس، مات مسجكنان. بعمماء البو ابف الفرضي في كتابو تاريخ 
 .َٓص

 . ُُْ، صُ، تاريخ العمماء باألندلس، جابف الفرضي 2
 أمير: بالمَّو الغالب السمطاف الكليد، أبك األحمر، بف نصر بف يكسؼ بف عيؿإسما بف فرج بف إسماعيؿ 3

، ُ، جابف الخطيب، اإلحاطة مات مقتكالن. ،كاف حازما .األحمر بف نصر بني دكلة ممكؾ خامس المؤمنيف،
 .ََِص

 .  َِِ، صُج ـ. ف. 4
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 املثحث انثانث/ حمىة انقتم أو املىت

 

 

  /عدام أو القتل التعرض لإلأواًل 

  /الموت إثر اإلصابة بالمرض أو الطاعونثانيًا 
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 أواًل/ التعرض لإلعدام أو القتل:

محنة القتؿ أك المكت ىي مف أشد المحف التي يمكف أف يكاجييا اإلنساف، كقد تعرض 
ك عبد عدد مف عمماء األندلس كأدبائيا إلى ىذه المحنة، فقد تعٌرض أكؿي كاؿو في األندلس كى

ما أشاع منافسكه بأنو بعد(، ـُٕٔ/قٕٗالعزيز بف مكسى بف نصير المخمي لعممية اغتياؿ سنة )
مسجد ريفىٍينة في مدينة فقيًتؿ رحمو اهلل غيمةن، كىك يصمي في محرابو صبلة الفجر في  ،ُتنصرقد 

الذيف  ،الكالة خيرة مفعبد العزيز كاف بينما كاف يقرأ القرآف، كقد ذكر المؤرخكف بأف ، ِإشبيمية
 .ّببلد األندلسالجياد في حرصكا عمى تثبيت أركاف اإلسبلـ، كحممكا لكاء 

كقد اعتمد بعض حكاـ األندلس أساليب الصمب كاإلعداـ باإلغراؽ في البحر، ككسائؿ 
، إال أف الكقائع كاألحداث أشارت ْلتنفيذ عقكبة اإلعداـ بحؽ مرتكبي الجرائـ الكبرل في األندلس

ٍكـ المخالفة  إلى تجرؤ بعض الحكاـ عمى قتؿ عمماء المسمميف بسبب إنكارىـ لسياسات الحي
لتعاليـ الشريعة اإلسبلمية، فقد أقدـ الحكـ بف ىشاـ الربضي عمى قتؿ سبعة كسبعيف رجبلن مف 

الشماس أحمد  يأب، لكف ٓعمى خمعو النتياكو الحرمات ـ(َْٖ/ىػُٖٗ(الفقياء بعد اتفاقيـ سنة 
، كشىى بيـ، بعد أف أعممكه اتفاقيـ عمى تقديمو الداخؿ األمكم ابف عـ الحكـ المنذر بف بف

لئلمارة لصبلح عقمو كدينو، فغدر بيـ ككشؼ أمرىـ، ففٌر بعضيـ، كما أشرت إلى ذلؾ سابقان، 
كقبض الحكـ عمى عدد منيـ، فقطع أعناقيـ كصمبيـ، ككاف منيـ أبك كعب كأخكه، كمالؾ بف 

، ٖـ(َْٖ/ىػُٖٗ، كيحيى بف مضر الفقيو )ت ٕبف سالـ الخكالني، كمكسى ٔيزيد القاضي
، رحميـ اهلل جميعان كىـ قد سعكا لقكؿ كممة حؽ عند سمطاف جائر ٗكغيرىـ مف أىؿ العمـ كالديف
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َُّ 

 

 إلى ـقا كرجؿ المطمب عبد بف حمزة الشيداء سيدامتثاالن لحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: " 
 .ُ" موفقت كنياه فأمره جائر إماـ

 بف سعيدكفي بعض األحياف كاف القتؿ نتيجة سكء الظف، كما حدث مع األديب الشاعر 
( الذم قيتؿ غدران عمى يد عدد مف أصحابو، ـٕٖٗق/ِْٖالسعدم سنة ) جكدم بف سميماف

، فقد نيًسبت لو أشعار تطالب بني ِلشكككيـ بأنو كاف ينكم القياـ عمى ممؾ بني أمية في األندلس
 :ّخمي عمى الحكـ لمعرب، جاء فييابني أمية بالت

 العرب ألبناء الممؾ إنما          ممكنا خمكا مركاف بني يا
كمف المحف المشيكرة في األندلس نتيجة الصراعات السياسية كانت محنة الكزير األديب 

في سنة ) ( الذم ىمؾ منككبان في مطبؽ الزىراء زمف المنصكر بف ـِٖٗ/ىػِّٕجعفر الميٍصحى
في تارةن كييطمىؽ تارة، ثـ سيًجف  ،فيٍ سنتى ، كقد استمرت نكبتو أبي عامر حتى كفاتو،  ؽبى طٍ المي  فيييسجى

كقيؿ أنو مات مسمكمان مف إثر سـ ديسَّ لو في الماء فكاف سببان في كفاتو، بينما أكرد صاحب 
الميعًجب بأنو مات جكعان كىزاالن في الميٍطبىؽ

 محمد معبأنو سار  ٓإسماعيؿ بف محمد ، كقد ركلْ
مف  بأمربعد كفاتو لتسميمو إلى أىمو  جعفرحضار جسد إل الزىراءمطبؽ  إلى *مسممة بف محمد

، كتـ تغسيؿ سريره عمى ألقاه البكابيف لبعض كساء خمؽ، ككاف جسد جعفر مغطىن بالمنصكر
 إماـ سكلليس معيـ ك  قبره إلى بنعشو ثـ ذيًىب ،الدار ناحية مف عمً خي  باب فردة عمىجثمانو 
في لنظرعمى ا دكف أف يتجرأ أحد مف الحضكر ،عميو لمصبلة ىالمستدعى  مسجده لجسد الميٍصحى

ٔ ،
في الميٍصحى

في كتبدؿ أحكالو، كفي ذلؾ يركم كاتب  األقدار تصرؼ، مف شدة تأثرىـ بٔ بالميٍصحى
فالمنصكر فيقكؿ: "   كال ،سمع في كقع كال ،كعظ طالب بمثمو سمع ما لخبرا شأنو في لي كا 

 بو كانت قصة أناكلو أف ركـأ كأمره نييو أياـ قصره مف طريقو في لو كقفت ،لحظ في تصكر
 الناس كأخذ ،بو ؼَّ حي  مف ككثرة ،مككبو لكثافة بحيمة منو الدنك مف تمكنت ما فكاهلل ،مختصة
 ابوكتٌ  بعضى  قصتي ناكلت حتى ،كساعيف يديو بيف كجاريف داعيف الطرؽ كأفكاه عميو السكؾ
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َُْ 

 

 بحالو الشرؽ مف فييا ما نفسي كفي فانصرفت ،صصالق ألخذ مككبو جناحي نصبيـ الذيف
 رحمو اهلل.  "، ُكاعتقمو المنصكر عميو غضب حتى المدة تطؿ فمـ ،كالغصص

ًزيرم زمف المظفر بف  اكقد أصابت محنة القتؿ الكاتب أب مركاف عبد الممؾ بف إدريس الجى
متضادتاف األكلى  ، كقد كرد في مقتمو ركايتافِـ(ََُْىػ/ّْٗالمنصكر بف أبي عامر سنة )

 الممؾ عبد مركاف أبك الكاتب الكزيرتشير إلى صراعات سياسية كقد أكردىا ابف خاقاف، كذكر 
 ّ: " بأف المظفر بعد أف فتؾ بصيره عيسى بف القطاعأكردفييا، حيث  الخكالني إدريس بف

الصطناع لو قديـ االجزيرم كاف صاحب دكلتو كأميرىا المطاع، اتيـ الجزيرم بالتآمر معو، فقد 
حسانو إإال أف  ،ماـ كيجرعوككاد أف يذكؽ الحً ، لذا نالو االتياـ مف قبؿ المظفر، كاالنقطاع إليو

فبقي ىنالؾ  ،عمى القتب مؿ إلى طرطكشةكحي  ،تبعف تمؾ الري  طٌ فحي  ،كبيانو منع كدفع ،شفع
مف  دٌ فعي  ،نيسف األقد بعد ساكنو ع ،في برج مف أبراجيا نائي المنتيى كأنما يناجي السيا معتقبلن 

فبقي فيو دىر  ،ل منو الثرل كال يكاد يحكزهرى كيي  ،تمر الطيكر دكنو كال تجكزه ،النجـ بمنزلة الجميس
، أما ْ" كاستراح مما عراه ،خرج منو إلى ثراهإلى أف أي  ،و راؽثٌ رجى لبى يي  كال ،أال يرتقي إليو راؽ

ي غير الشريؼ، كقد أكردىا ابف بساـ الركاية األخرل فيي تشير إلى الحسد كالتنافس السياس
كذكر بأف الجزيرم قد حسد عيسى بف القطاع صير المظفر بسبب حظو عند العامرييف، كأكجس 
في نفسو بغضو، كتآمر عميو، بمعاكنة طرفة فتى المظفر بف أبي عامر، فأحس عيسى بتآمرىـ، 

ككتب عيسى ، زاىرةالفي مطبؽ الجزيرم ككشؼ لممظفر سكء تخطيطيـ، فقبض عمييـ، كحبس 
لى عبد الممؾ بف مسممة ككانا مف أعداء الجزيرم قتمو، كحرضيما عمى ، إلى مفرج العامرم كا 

إلى أىمو كال أثر  كهكأسمم ،خرج ميتان بعد أياـكأي ، خنقكه مف السكداف ان قكمفأدخمكا عميو في محبسو 
بيف يديو، كأنو دؽ كج رٌ لفى ا، كقد كصؼ مف خنقو بيديو سيكلة قتمو، لضعفو، كاصفان الجزيرم ببو

   .ٓقاتمو فما زاد أف نفخ في كجورقبتو بركبتيو، 
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َُٓ 

 

 عبدكمف غريب النكبات التي تعرض ليا عمماء األندلس، كانت نكبة األديب الشاعر 
-ََُٔ/ىػِْٕ-ّٔٗ) نيبٍ الطُّ  مركاف يأب الحماني، التميمي مضر أبي بف اهلل زيادة بف الممؾ
بسبب بيخًمو الميفرطلتقتيره عمييٌف، قتمتو جكاريو حيث  ُ(ـَُّٓ

ِ  . 
مف المحف األليمة التي تعرض ليا بعض عمماء األندلس، كاف منيـ  ـٌ ككاف القتؿ بالسي 
 عبد األمير أخكه بعد أف قبض عميو ّالرحمف عبد بف محمد األمير ابف األديب الشاعر القاسـ

، فقد أكرد ٓاألنصارم ككثر بف سعيد بف ، أما الفقيو أحمدْمسمكمان  حبسو في بف محمد فمات اهلل
و حاكـ ـ( بعد أف دٌبر قتمى َُُِىػ/َّْمسمكمان سنة ) ٔاف أنو مات متعقبلن بشنتريفأكرد ابف حيٌ 

 ، كقد أكرد ابف بشككاؿ بأنو قيتؿ في سجنو كأفٕـ(َُِٕىػ/ُْٖ)ت  يعيش بف محمدة مى طً يٍ مى طي 
 الذم عممت قد: لو فقاؿ ،قتمو يريد أنو فشعر ،المصحؼ في يقرأ كىك ألفاه ليقتمو عميو الداخؿ
أبك بكر ، كما قيًتؿ مسمكمان ٖكمات مرضثـ أشاعكا بيف الناس أنو  فقتمو، مرتأي  ما فاصنع ،تريد

بعمـ الييئة كاليندسة العممية ة ، كقد تفرد ابف باجٌ ة السرقسطيبف الصائغ المعركؼ بابف باجٌ 
 ،مدة عشريف سنة ٗيحيى بف تاشفيف زره أبك بكركالنظرية، كسائر العمكـ الحكمية كاألدبية، كاستك 

                                                           
ككاف مفرطان في البخؿ،  ،ماما في عمـ الحديثإكاف ، الطبني مضر أبي ابف اهلل زيادة بف ؾمالم عبد مركاف أبك 1
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. ابف مسمكما حبسو في فمات اهلل عبد األمير أخكه عميو كقبض ،تياىان س البأ شديد ،المكصكفيف الجبابرة أحد
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َُٔ 

 

 بمدهحسده أطباء فككانت شكيمتو حسنة، كانتفع بو الناس، كصمحت األحكاؿ، كنجحت اآلماؿ، 
، كقد مات بالسـٌ أيضان في دمشؽ ُـ(ُُّٖىػ/ّّٓ) سنة كنالكا بقتمو مسمكمان ما أرادكه فكادكه،
كالمعركؼ  الديف بضياء الممقب المالقي أحمد فب اهلل عبد ـ( العالـ األندلسيُِْٖق/ْٔٔسنة )
 طار قد أٌلؼ عدةيٍ ساعتو، ككاف ابف البى  مف فمات بعد أف أكؿ عقاران قاتبلن  ،ِطاريٍ البى  بابف

 .  ّإلييا أحد قبمو ويسبق لـ الحشائش في مصنفات

 :ثانيًا/ الموت إثر اإلصابة بالمرض أو الطاعون

إحدل أشكاؿ النكبات التي أصابت عددان كبيران مف تعتبر اإلصابة باألمراض أك الطاعكف 
نتيجة الحجامة، حيث  ْـ(ََُْ/ىػّٓٗت البكرم ) مات المقرئ إبراىيـعمماء األندلس، فقد 

، أما العالـ المحدث أبك اسحؽ بف ٓكاف ذا جسـ، ففار دمو إثر احتجامو، كلـ ينقطع حتى مات
 العمـ، حتى أصيب كطمبة الناس بكجكه محتفبلن  مجمسو فقد كاف ٔـ(ََُٔ/ىػّٔٗ تالشرفي )

 يستطيع النطؽ بغير لفظة ال كفقد القدرة عمى النطؽ أك الكتابة، فكاف لج،ابمرض الفأكاخر عمره 
 الرحيـ، بعد أف كاف أقدر الرحمف اهلل يستطيع كتابة أية كممات بيده سكل بسـ كال اهلل، إال إلو ال

  . ٕمكعظة الناس في أصبح عمييما الناس
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َُٕ 

 

المحٌدث الفقيو أبك القاسـ  ـ(ُٓٗىػ/َّّا تكفي بالطاعكف الذم أصاب قرطبة سنة )كم
ـ( فقد تكفي بسببو َٓٗق/ّّٖسنة )ة مى طً يٍ مى طي ، أما الطاعكف الذم أصاب ُبيطير بف أحمد

 أحمد بف محمد بف أحمد، أما المحٌدث األديب الشاعر ِدحيـ بف أحمدالقرطبي ة مى طً يٍ مى طي قاضي 
 فيفقد أصابو الطاعكف كمات  ّـ(ََُُ-ّٔٗىػ/َُْ-ِّٔ) األمكم حبابال بف سعيد بف

 يكسؼ بف خمؼ ٓـ(َُٗٓىػ/ُْٓ، كتكفي أيضان بالطاعكف سنة )ْبقرطبة مغيث بببلط منزلو
  . ٔالبربشترم المقرئ

قاضي فقد تكفي فيو  ـ(ُُٕٔىػ/ِٕٓ(اكش سنة الطاعكف الذم انتشر في مرٌ أما 
أما الطاعكف الذم  ،ٕاليكارم يكسؼ بف فقيو أبك يكسؼ حجاجاكش كخطيبيا، الالجماعة بمرٌ 

ـ( فقد تكفي بسببو عدد كبير مف العمماء، كاف منيـ قاضي ُّْٗىػ/َٕٓانتشر باألندلس سنة )
 في التالي، اليـك في جنازتو ، كخرجتٖبرطاؿ الجماعة بغرناطة أبك جعفر األمكم المعركؼ بابف

، كما تكفي في ىذا ٗئتي ممف أصابيـ الطاعكفيزيد عف ألؼو كما األمكات، مف ركبو  في
                                                           

، عالـ عتاقة مكلى ،مطركح بف يكسؼ بف محمد مكلى كىك ،سـالقا أبا يكنى ،قرطبة أىؿ مف :بيطير بف أحمد 1
، ُ. ابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، جفي األحكاـ اكران شى مي  ،عاقدا لمشركط ،ككاف حافظا لمفقومحٌدث، 

 .ّٖص
، عالـ محٌدث، لو رحمة عمر أبا يكنى ،قرطبة أىؿ مف :حرب بف الجبار عبد بف خميؿ بف دحيـ بف أحمد 2

 كلـ ،بطميطمة القضاء أحكاـ الناصر كاله، ركل فيما ثقة ،لمسنف جامعا ،باآلثار معتنيا كافإلى المشرؽ،  سماع
 .ْٕ، صُىػ. ـ. ف. جّٖٖبالطاعكف سنة  تكفي أف إلى قاضيا يزؿ

 .عمر أبا: يكنى قرطبة، أىؿ مف: ليـ مكلى األمكم الجسكر بف الحباب بف سعيد بف أحمد بف محمد بف أحمد 3
 الرجاؿ، بأسماء عارفان  كالرأم، لمحديث حافظان  الفيـ، في كمتقدمان  العمـ، أىؿ مف ،شاعران  أديبان  فاضبلن  خيران  افك

 . ٕ، صُ. ابف بشككاؿ، الصمة، جقرطبةبالطاعكف الذم أصاب  مات

4
 .ْٕ، صُابف بشككاؿ، الصمة، ج 
 كالبراعة كالقرآف الحديث أىؿ مف ضبلن فا خيران  كاف .القاسـ أبا: يكنى البربشترم، المقرلء يكسؼ بف خمؼ 5

 .ْٓ، صُـ. ف. ج .كالفيـ
6
 .ْٓ، صُجـ. ف.  
 دخؿ ،مدركا بميغا ،مفكىا فصيحا ،كاألدب العمـ أىؿ مف كاف، يكسؼ أبا يكنى :اليكارم يكسؼ بف حجاج 7

، ُج. ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، البصر مكفكؼ تكفي. عممائيا بعض عف كركل مرارا األندلس
 .َِّص

مَّد بف أىٍحمد 8 ميٌ  بف ميحى ٍعفىر أىبيك اأٍلمىًكم، أىٍحمد بف عى كؼ ،جى اء كلىت برطاؿ، ًباٍبف اٍلمىٍعري مىاعىة قىضى  بغرناطة اٍلجى
احب قىاؿى . كىاٍلخٍطبىة اًئد صى مىة عى  سيرتو، فرضيت. اليكادة مف عافاه كانقباض ،حكمو أمضت بجزالة اٍستٍظير: ى الصّْ
 . ُْٖ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج .اٍلكىًبير الطَّاعيكف أىيَّاـتكفي في مالقة . يقىتوطىرً  كاستقامت

 . َٔ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 9



َُٖ 

 

، كتكفي شابان في ذلؾ ُالمخميمحمد بف محمد الطاعكف كاتب السمطاف القاضي أبك القاسـ 
 بف ، ككذلؾ المقرئ الخطيب محمدِاألنصارممحمد بف عمي أبك عبد اهلل  الطاعكف أيضان األديب

 العبدرم عمي بف يب محمد، كاألديب الطبّالجيش أبي الصريحي المعركؼ بابف محمد بف
 الفقيو الشيخ، ك ٓالمعركؼ بابف المؤلؤة السككني عمي بف محمد، كالخطيب ْالمعركؼ باليتيـ

، خطيب مسجد األنصارم أحمد بف محمد، كالفقيو ٔالقيسي اهلل عبيد بف محمد بكر كأب القاضي
أبك  المحدث الشيخ، ك ٖالعطار اهلل عبد بف أحمد بف محمد، كالشاب الفقيو ٕالجزيرة الخضراء

                                                           
   القاسـ أبا يكنى، المخمي الحكيـ بف محمد بف يحيى ابف إبراىيـ بف الرحمف عبد بف محمد بف محمد بف محمد 1

 لمدار ككاتبان . الجيات ببعض قاضيان  الطاعكف كقيعة في تكفي .قراءةالك  دباألك  فريضةالك  حسابتبٌحر في فنكف ال
 .ُِٕ، صِابف الخطيب، اإلحاطة، ج .السمطانية

جاء عنو . اهلل عبد أبا يكنى ألمرية، أىؿ مف، األنصارم خاتمة بف محمد بف عمي بف حمدم بف عمي بف محمد 2
 مف ككساه المذىب، النظـ في كأراه كتيذبف بأخيو، تأدب البراعة، كفقدتو اليراعة، ثكمتو ممف": اإلكميؿ ابفي كت
 . ّْٓ، صِتكفي شابان. ـ. ف. ج. "كشدا نبؿ حتى ،كاقتدل فاقتفي المذىب، البرد كالتعميـ التفيـ

 إمامان  كاف ،الجيش أبي بابف كيعرؼ ، اهلل عبد أبا يكنى. مالقة أىؿ مف: الصريحي محارب بف محمد بف محمد 3
 كخطب ة،قبمال لئلقراء قعد. العقمي العمـك مف ككثير كاألصكؿ، الفقو في مشاركان  كالحساب، ضئاالفر  في إمامان 
  .ٓٓ، صّابف الخطيب، اإلحاطة، ج. ، كالتـز التدريس حتى كفاتو في مالقة بالطاعكف األعظـالربض بجامع

رشيؽ النظـ كالنثر، . كاف يتيـمف أىؿ مالقة، يكنى أبا عبد اهلل، كيعرؼ بال، محمد بف عمي بف محمد العبدرم 4
ؽ لمعامة بالمسجد األعظـ، بأعذب نغمة، كأمثؿ طريقة، ئث كالتفسير كالرقاديككاف يقرأ كتب الح. غزير األدب

   .ٖٔ، صّج ـ. ف. .ماؿ إلى نظر الطب، فكاف الناس ينتفعكف بوسنة.  َّطكاؿ 

أديب  .قمارش مف أصمو ، المؤلؤة بابف كيعرؼ اهلل عبد أبا يكنى: السككني محمد بف يكسؼ بف عمي بف محمد 5
ـ. ف.  بحصف قمارش. بالطاعكف. تكفي المنية أميمتو لك بو ينتفع ممف ككافلو رحمة سماع مف العمماء،  شاعر،

   .ُّٖ، صّج

 القيسي منظكر بف اهلل عبيد بف يحي بف يكسؼ بف محمد بف اهلل عبيد بف محمد بكر أبك القاضي الفقيو الشيخ 6
 األندلس، مف شتى بجيات القضاء كليت. بالضعيؼ مترفقان  الشركط، بعقد بصيران  كاف إشبيمية، مف أصمو لقي،الما

 . ُْٓ، صُالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ج . تكفي بمالقة، قاضيان كخطيبان.طريقتو كشكرت سيرتو، فحمدت

مف الجزيرة : ف خميس األنصارممحمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمي ابف أبي بكر ب 7
لو كاف فاضبلن كقكران، مشاركان، خطيبان، فقييان، مجكدان لمقرآف، شيير البيت، نبيو السمؼ في القضاء، ، الخضراء

     .َُْ، صّابف الخطيب، اإلحاطة، ج. خطيبان بمسجد الجزيرة الخضراء كاف، مصنفات عدة

 كتب. ذكيان  نجيبان، متعففان، صيبان، كقكران، ،نابغان  فتى كاف. ألمرية أىؿ مف: العطار اهلل عبد بف أحمد بف محمد 8
 ينظـ ككاف. بيا فكتب غرناطة، إلى بانتقالو كانتقؿ القضاء، في عنو كناب ، الحاج بف البركات أبي شيخنا عف

     .ُُْ، صّـ. ف. ج. الشعر



َُٗ 

 

، حسنة ميتةالمعركؼ بالينا، كقد مات ابف فرتكف  األنصارم فرتكف بف اهلل عبد بف محمدالقاسـ 
  .ُالتأىب كجكه أتـ عمى القبمة، مستقبؿ كمات الفراش، لـز كقد ظيران، الجمعة صمىفقد 

 بف مدمحكما تكفي في ىذا الطاعكف مف عمماء األندلس الفقيو المجتيد أبك عبد اهلل 
المعركؼ  األزدم اهلل عبد بف إبراىيـ بف اهلل عبد، كاألديب أبك محمد ِالمعركؼ بالقطاف أحمد

، كالمقرئ أبك القاسـ ْالينشتي الممؾ عبد بف الرحمف عبد، كاألديب الشيخ أبك بكر ّبابف المرابع
ء رحميـ اهلل ، كغيرىـ الكثير مف العممآالمعركؼ بابف درىـ الزركالي محمد بف يحيى بف قاسـ

 جميعان.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
     .ُِٕ، صّج ـ. ف. 

عبد اهلل، يعرؼ بالقطاف، الفقيو األكاب المتكمـ المجتيد.  أبكقة، مف أىؿ مال: محمد بف أحمد بف قاسـ األمي 2
       .ُِٖص، ّج . ـ. ف.قرأ كعقد الشركط، كتصدر لمعدالة كاف عجيب التصكؼ.

مف نبياء أدباء . يكنى أبا محمد. كيعرؼ بابف المرابع ،ف أىؿ بمش: معبد اهلل بف إبراىيـ بف عبد اهلل األزدم 3
. تكفي في ر، قادر عمى النظـ كالنثر، مسترفد بالشعر، مرىكب اليجاء، مشيكر المكاف ببمدهالبادية، خشف الظاى
       .َِّص، ّابف الخطيب، اإلحاطة، جبمده بمش بالطاعكف. 

 شيخان  كاف. الغرناطييف مف محسكب كىك باغة، مدينة مف أصمو بكر، : أبكالينشتي الممؾ عبد بف الرحمف عبد 4
        .َّْص، ّجـ. ف. . تكفي في غرناطة كالنثر، النظـ ينتحؿ كالدىاء، نبؿال مخيمتو عمى يبدك

 الحكمة، ينبكع كاف ،مف مالقة أصمو درىـ، بابف كيعرؼ القاسـ، أبا يكنى: الزركالي محمد بف يحيى بف قاسـ 5
في كقيعة الطاعكف، مالقة بكثير المناقشة كالتحقيؽ، تكفي  كالديانة، كالكرع الزىد أعبلـ مف. لسانو مف يتفجر

         .َِِص، ْج ـ. ف. .تكفي كآخر كبلمو، رزقنا اهلل عمبلن صالحان يقربنا إليو زلفى



َُُ 
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 مىقف أهم األوذنس مه حمىة انعهماء  

 

 مه حمىة عهماء األوذنس املثحث األول/ مىاقف األمراء واحلكاو
 

 وانعامة مه حمىة عهماء األوذنس املثحث انثاوٍ/ مىاقف انعهماء
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 ىة عهماء األوذنسمه حم املثحث األول/ مىاقف األمراء واحلكاو
 
 

 

  /العفو عن العمماء واإلحسان إلييمأواًل 

  /االعتذار وطمب العفو من العمماءثانيًا 

  /اإلغالظ في عقوبة العمماء ورفض الصفح عنيم ثالثًا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ُُِ 

 

 عن العمماء واإلحسان إلييم:العفو أواًل/ 

ميا فقد حاكؿ رغـ ما تعرض لو بعض عمماء األندلس مف محف كنكبات عمى يد حكا
كثير مف العمماء المنككبيف استعطاؼ الحكاـ لمعفك عنيـ كرفع ما كقع عمييـ مف نكبات، كقد 
كانت بعض حاالت العفك تتـ مف قبؿ الحكاـ بعد انتفاء أسباب كقكع النكبة، فبعد نكبة الشاعر 

اد أثماف يحيى بف حكـ المعركؼ بالغزاؿ عمى يد األمير محمد بف عبد الرحمف بسبب رفضو سد
يو قبض األعشار، نظـ الغزاؿ في سجنو قصيدة استعطؼ فييا األمير، محاصيؿ باعيا حيف تكلٌ 

 بعجً أي ميعًربان عف استعداده سداد األمكاؿ التي سجنو األمير بسببيا، فمما ريًفعت القصيدة لؤلمير، 
 :كلوق في الغزاؿ أنصفؾ لقد: يـ لؤلميربعض كقاؿ الحاضركف،بيا، ككذلؾ أيعجب بيا 
 يذىبً  لـ الماؿ رأسي  كاف إف     معان  إلينا اهلل أحسفى  قد

 االنيماؾ مف عميو ىك ما مع لمغزاؿ، بو تفي كانت ةذمٌ  أم اإلماـ، أييا ذىب لك فإنو
، كقٌربو إليو مرة أخرل، ككاٌله ُمف السجف بإطبلقو كأمرفعفا عنو األمير  ،الماؿ كقمة الشيكات في

، أما في النكبة التي تعرض ليا ىاشـ ِسفارتو إلى الممكؾ المجاكريفميامان جميمة، مف أخطرىا 
بف عبد العزيز قائد جيش األمير محمد بف عبد الرحمف حيف جيرح كأيسر بينما كاف يقكد جيش 
األمير ضد المتمرديف عميو، فقد حٌممو األمير محمد مسئكلية كقكع تمؾ اليزيمة معتبرا أنيا كقعت 

و في التكغؿ في صفكؼ األعداء دكف استعداد كافي، فقاؿ بعد أف كرده بسبب تيكر ىاشـ كعجمت
خبر أسر ىاشـ: "ىذا أمر جناه عمى نفسو كطىيشو"، لكف الكزير ىاشـ كجد معاممة حسنة في 

، كرغـ ْ، حيث أحسف الًجمّْيقي إليو، كأكرمو، كلـ يعاقبو بما فعؿ معوّسجف ابف مركاف الًجمّْيقي
يكر قائد جنده ىاشـ كعجمتو، إال أنو فداه فيما بعد كأعاده إلى مكانو مكقؼ األمير محمد مف ت

 . ٓفي ببلط األمير
كرغـ أف بعض عمماء األندلس كانكا ال يترددكف في الثكرة عمى الحكاـ كالتحريض عمييـ 
ألسباب دينية كسياسية، فقد كجدنا ىؤالء بعض الحكاـ يعفكف عف العمماء كييكًرمكف ًكصاليـ، فقد 

                                                           
 . ّٕ، صُابف دحية الكمبي، المطرب، ج 1
 .ّٔكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 2
ة مع رجاؿ ماردة عمى األمير محمد بف عبد الرحمف، كىرب مف قرطب الًجمّْيقيبف مركاف عبد الرحمف د تمرٌ  3

المنزليف منيا، كاستقركا بقمعة الحنش، فحاصره األمير محمد مدة ثبلثة أشير، ألجأه فييا إلى أكؿ الدكاب كقطع 
الماء عنو، كرماه بالمنجنيؽ، حتى أذعف كطمب األماف، فأباح لو األمير الرحيؿ إلى بطميكس. ابف عذارم، البياف 

 .ُّٖ، صُالمغرب، ج
 . ُْٖ، صُياف المغرب، جابف عذارم، الب 4
 .ْٗ، صِابف سعيد، المغرب، ج 5



ُُّ 

 

، بعد فشؿ ثكرة أىؿ الربض ُالحكـ بف ىشاـ عف الفقيو طالكت بف عبد الجبار المعافرمعفا 
 قكيا في المدينة، ككاف أنس بف مالؾ مف سمع الفقياء، كقد في القدر عميو، ككاف طالكت جميؿ

كىـ دينو، ك كاف مف أكثر الفقياء تحريضان عمى الحكـ، فمما في الربض، أمر  مف أىؿ تمىكَّف الحى
ففر طالكت كنجح في االختفاء في  الفقيو، بتيجيره طالكت أمر ممف منيـ، ككاف بقي ير مفبتيج

كرامو كتعظيمو، كبعد مركر سنة كاممة عـز  بيت رجؿ ييكدم، كبالغ الييكدم في خدمتو، كا 
طالكت عمى الظيكر، رغـ نصيحة الييكدم لو بالبقاء مختفيان في بيتو، لكنو خرج مف مخبئو 

لو عند الحكـ، لكنو  سيشفع الكاتب، كقد ظف طالكت بأف ِاالسكندراني الكاتب قاصدان الكزير
، فأيحضر طالكت بيف يدل الحكـ، فعىنَّفىو ككبَّخو، فنىفى طالكت تيمة ّغدر بو ككشى بو لمحكـ

الخركج عميو كاستدؿ بحديث مالؾ بف أنس بأف سمطانا جائرا مدة خير مف فتنة ساعة، فعفا عنو 
و عمى حفظو ئ، ككتب لمييكدم كتابان يكافْبسبب غدره بطالكت الكاتبو، كعزؿ الحكـ مف ساعت

 . ٓلطالكت، كزاد في إحسانو، فكاف ذلؾ سببان في إسبلـ الييكدم
كفي إكراـ حكاـ األندلس لبعض العمماء، أكرد صاحب نفح الطيب قصة عف عفك 

كتجنيبو نكبة كادت أف  المنصكر بف أبي عامر عف الشاعر المشيكر أبي عمر يكسؼ الرمادم،
تصيبو بسبب كيد بعض الحاسديف، كلكف ابف أبي عامر الذم اشتير بحبو ألىؿ األدب فطف 

، كذلؾ أف المنصكر قد سأؿ الرمادم يكمان في أحد ٔلحيمة أكلئؾ الحساد فعفا عف الرمادم كأكرمو
 ؽفأطر  قدرؾ، كدكف قدرم معي ؟ فأجاب الرمادم: فكؽ حالؾ ترل كيؼ " أحد مجالسو:

 ال أخطأت يقكؿ: كجعؿ منو، بدر ما عمى ندـ كقد كخرج الرمادم، فانسؿٌ  كالغضباف، المنصكر

                                                           
 ركل، قرطبة أىؿ مف :المعافرم السمح بف صالح بف سميماف بف أيكب بف محمد بف الجبار عبد بف طالكت 1

. ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، الفقو عميو يغمب كالعمـ الديف مف بمحؿ كاف ،كنظرائو أنس بف مالؾ عف
  .ِٕٔ، صُج

كيٌتاب الحكـ بف ىشاـ ثبلثة، ىـ فطيس بف عيسى، كخطاب بف زيد المذاف كانا كاتبيف لكالده ىشاـ، ككذلؾ  2
ابف يينظىر  حجاج العقيمي الذم استكتبو الحكـ بعد تكليو الخبلفة. لـ أقؼ عمى ترجمة ألمٍّ مف الكيٌتاب الثبلثة.

 .َِّص ،يختار . السامرائي كآخركف، ُٖٔ، صُ، جالمغرب البيافعذارم، 

 .   ِٖٓ، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج ّ
، ُ، التكممة لكتاب الصمة، جابف األبار. ّْ، صُ، المغرب، ج. ابف سعيدُِ، صُاكشي، المعجب، جالمر  4

 .ِٕٔص
 . ِٗٓ، صٖالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج 5
 .ُٗٓ. عباس، تاريخ األدب األندلسي، صّْٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج ٔ



ُُْ 

 

رَّني كاف ما بالحؽ يعاممييـ مف الممكؾ مع يفمح ما كاهلل  السماء بمغت إني لو: قمت لك ضى
 :ُكأنشدتو بالجكزاء كتمنطقت

 اقضاءى قضيت قد إال لنفسي        حاجة يمؼ ال المكت ىذا يأت متى
 عمى يحسده مفالمنصكر  مجمس في كاف الرمادم خرج كلما ،باهلل إال قكة كال حكؿ ال

 الصنؼ ىذا إف ،كالسعد الظفر لمكالنا اهلل كصؿ :فقاؿ ،فرصة فكجد ابف أبي عامر، مف وتمكان
 مف كأصحاب غمب مف كبلب ،ذمة كال إالِّ  يرعكف كال نعمة يشكركف ال ،كىذياف زكر صنؼ
كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعيييـي ) فييـ: يقكؿ جبللو جؿ اهلل أف منيـ كحسبؾ ،أجدب مف كأعداء ،أخصب
 بقـك ظنؾ ما :فييـ قيؿ كقد ،االقتراب مف أكلى منيـ كاالبتعاد ،يفعمكف ال ما إلى (اٍلغىاكيكفى 
 ،المفرط الغضب فيو كظير وكجيي  اسكد كقد رأسو المنصكر فرفع ،منيـ إال يستحسف الصدؽ

 ،يدركف ال فيما بالحكـ األدب كيسيئكف ،فيو يستشاركا لـ شيء في يشيركف أقكاـ ؿبا ما :قاؿف
 األدب أىؿ في غرضؾ عممنا قد ،يبعث أف دكف لمشر المنبعث أييا كأنت ،يسخط أـ أيرضي
  :ِالقائؿ قاؿ كما الناس ألف ،ليـ كحسدؾ ،عامة كالشعر

 ّحسدكه عمييـ                 فضبل لو الناس رأل مف
 في غرضو أحدا نبمغ تعالى اهلل شاء إف كلسنا خاصة ،الرجؿ ىذا في غرضؾ عرفناك 

نؾ ،جانبكـ في بمغناكـ كلك أحد  بذلؾ فزدت ،الصكاب كجو كأخطأت ،بارد حديد في ضربت كا 
ني ،كصغارا احتقارا  عف يجؿ كبلما رأيت بؿ ،عميو إنكارا الرمادم خطاب مف أطرقت ما كا 
 ال ما الغامر اإلحساف مف قمتو عمى لو كاستنباطو بسرعة لو تيديو فم كتعجبت الجميمة األقدار
 ،ذرة قمبو بو تكمـ ما ترجح ال أنيا لرأيت األمكاؿ بيكت في حكمتو لك كاهلل ،بالكثير غيره يستنبطو
ياكـ  في عمينا تحكمكا كال ،فيو معو يؤخذ أف قبؿ شخص في الكبلـ إلى منكـ أحد يعكد أف كا 
 تأديبا بؿ عنيـ كانحرافا ليـ بغضا عمييـ نتغير ال فإننا عمييـ التغير منا رتـأبص كلك ،أكليائنا
نكارا  لمف يككف إنما التغير فإف ،كاحدة مرة ننبذه بؿ التغير لو نظير لـ إبعاده نريد مف فإنا ،كا 
 أنا كجكنبت أ،سب أيدم لتفرقتـ صاحبو في منكـ أحد لكؿ السمع مائؿ كنت كلك ،استبقاؤه يراد
ني ،األجرب بةمجان  فتجنبكا ،مرضاتي عف تعدلكا فبل ،ضميرم في ما عمى أطمعتكـ قد كا 

 ،فارتاع ،كبلمؾ عمي أعد :لو كقاؿ الرمادم دٌ رى يي  أف أمر ثـ ،أنفسكـ عمى جنيتمكه بما سخطي
 ما كأعاد ،لتأنيسو فسكف ،العقاب مف بكبلمؾ أكلى الثكاب ،قدرت ما خبلؼ عمى األمر فقاؿ

                                                           
1
  .ُْٕ، صُصفكت، ذيؿ جميرة العرب، ج 

2
 .0ُْٕ، صُصفكت، ذيؿ جميرة العرب، ج .ّٓٔ، صّالطيب، ج المقرم، نفخ 

3
 .ّْٓ، صّ. جالنجـك ، سمطابف عبد الممؾعبد اهلل بف أيكب التميمي. لمشاعر البيت  



ُُٓ 

 

 النَّابغىة فـ حشا ُـ(َٖٔ/ىػ.ؽُٓنحك  ت) المنذر بف النعماف أف بمغنا :لمنصكرا فقاؿ بو تكمـ
 ما ذلؾ عف يقصر ال بما لؾ أمرنا كقد ،منو استحسنو لكبلـ رٌ بالدي  ِـ(َْٔ/ىػ.ؽُٖنحك  ت)

 في ـالمتكم إلى رأسو رد ثـ ،منو يتعيش مكضعلو  كخمع ،بماؿ لو ككتب ،عائدة كأحسف أنكه ىك
 :كقاؿ ،كسمع رأل مما بو حؿ ما لشدة ،كجد لك األرض في يغكص كاد قدك ، الرمادم شأف

 مفاخر لو ليس لمف ذلؾ نعـ ،االقتراب مف أكلى الشعراء مف االبتعاد يقكلكف قكـ مف كالعجب
   :فييـ قيؿ الذيف فأيف ،نشرىا في يرغب أياد كال تخميدىا يريد

 ّكالبذؿ ماحةالس يفالمقمٌ  كعند      رييـتيع مف رزؽ رييـثمك عمى
   :فيو قيؿ الذم فيكأ

ٍبدىاهي كميٍحتضًره        ْإنما الدٍنيا أبك ديلىؼو    بيف مى
 كلًَّت الدنيا عمى أىثًرهٍ         فإذا كلَّى أبك ديلىؼو 

 الشعراء صحبة كلكف بمى ؟القكؿ ىذا فيو قيؿ ممف أكـر كاإلسبلـ الجاىمية في كاف أما
 مآثرىـ األمداح تخمد لـ كغيرىـ ،عصرىـ بمفاخر كخصتيـ ذكرىـ غابر أحيت إلييـ كاإلحساف

  .ٓ"فخرىـ كدرس ذكرىـ فدثر
نيف لحكاـ األندلس مف أبرز األسباب التي دفعت الحكاـ  ككاف استعطاؼ العمماء الممتحى
ًزيرم مراران   لمعفك عف العمماء كتخميصيـ مما أصابيـ مف محف كنكبات، فقد حاكؿ أبك مركاف الجى

نصكر ابف أبي عامر في النكبة التي نكبو إياىا، كأرسؿ إليو مف سجنو في مطبؽ استعطاؼ الم
ًزيرم المنصكر، فما كاف مف فمـ يسمع منو  ،عدةالزاىرة رسائؿ كأشعاران  إال أف استخدـ أبناءه الجى

                                                           
ابكس: مف أشير ممكؾ الحيرة النعماف )الثالث( ابف المنذر )الرابع( ابف المنذر بف امرئ القيس المخمي، أبك ق 1

  .ُّٖ، صِابف خمدكف، تاريخ، جفي الجاىمية. كاف داىية مقداما. 

ىؿ أزياد بف معاكية بف ضباب الذٍُّبيىاني الغطفانٌي المضرم، أبك أمامة: شاعر جاىمي، مف الطبقة األكلى. مف  2
ر، شعره كثير، ككاف أحسف شعراء الحجاز. كىك أحد األشراؼ في الجاىمية. كاف حظيا عند النعماف بف المنذ

، ّ. النكيرم، نياية األرب، جٕٓٓ، صِِالزبيدم، تاج العركس، جالعرب ديباجة، كعاش عمرا طكيبل. 
 .ٓٓص

3
ضياؼ إلى المساكيف كابف السبيؿ مف األ باإلحسافكقيؿ لمف يفتخر  البيت ىك لزىير بف أبي سممى، 

 .ٗ، صِج. أبك حياف، تفسير البحر المحيط، كالمسافريف
4
 أمير: لجيـ بف عجؿ بني مف ،(ـَْٖ/ىػِِٔ)ت  معقؿ بف إدريس بف عيسى بف القاسـ: الًعٍجمي ديلىؼ أىبيك 

 قادة مف كاف ثـ" الجبؿ" أعماؿ العباسي الرشيد قمده. الشعراء الشجعاف األجكاد األمراء أحد قكمو، كسيد الكرخ،
   .ُِٕ، صْيدم، نياية األرب، جالزب .ببغداد تكفي. عديدة مؤلفات لو. المأمكف جيش

5
 .ُْٕ، صُ. صفكت، ذيؿ جميرة خطب العرب، جّْٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج 



ُُٔ 

 

كأداة لنيؿ رضا ابف أبي عامر، فخاطب أبناءه مف سجنو يحثيـ عمى استعطاؼ المنصكر 
   : ُ، قائبلن ليـكرجائو لمعفك عنو

 حظرتي  لـ مبسكطةه  فيباتو                      رغباتكـ إحضاره تسأمكا ال
 األغبر الفراؽ كجو مف فيديؿ            كجيو سفريي  المنصكر رضى كعسى 
طبلقو مف محبسو، كاإلحسافف ، فكتب ِإليو كاف ذلؾ سببان في عطؼ المنصكر عميو، كا 
 :ّلو الجزيرم

 ال بد أف تتبعو منو        بي عامرعجبت مف عفك أ
 عف عبده أدخمو الجنة              كذلؾ اهلل إذا ما عفا  

، كما كأعاد إليو أمكالو التي صكدرت منو في ْ، كأعاده إلى الكزارةالمنصكر بذلؾ رَّ فسي 
  .ٔكلـ يزؿ يتكلى لو ديكاف الرسائؿ إلى أف ىمؾ المنصكر ،ٓنكبتو

-ّٖٓ)كد مٌ بف حى  عتميأرسؿ أشعارا مف سجنو إلى المي شييىٍيد، فقد أما الشاعر أبك عامر بف 
شبيمية، ككاف قد نكبو بسبب ميمو إلى العربدة  ٕـ(َُّٓ-ٓٗٗ/ىػِْٕ صاحب مالقة كا 

 : ٗفقاؿأقر ابف شييىيد صراحة بذنبو، كقد  ،ٖكالمجكف
 جميد ليف يصبر لـ عظائـ            فإنيا بالمجكف ذكرم طاؿ فإف
 كخدكد ؟ أعيف بحجاه ىكت          عاقؿ أكؿ العشاؽ في كنت كىؿ

حسانو بإطبلقو بف شييىيد خاطب كما   : َُمف محبسو، فقاؿالمعتمي راجيان عفكه كا 
 بعيد نكاؾ أـ داف أقربؾ             مركبي كؼ بيتيا مف التي تقكؿ 

                                                           
 . ِْ، صُابف األبار، إعتاب الكتاب، ج 1
 .     ْٕ، صٕ، جابف بساـ، الذخيرة 2
 . ُِّ، صُ، المغرب، جابف سعيد 3
 . ِّْ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 4
 .ُِّ، صُغرب، ج، المابف سعيد 5
6
 .ُْص، ُابف األبار، إعتاب الكتاب، ج 
مُّكدم 7 تمقب بالميعتمي، كقاتؿ كدية، كد العمكٌم الحسني: مف ممكؾ الدكلة الحمٌ يحيى بف عمي بف حمٌ : الميٍعتىمي اٍلحى

 ية،إشبيم، طمع في أخذ انحصر ممكو بمالقة كشريش كالمرٌية كسبتة. كأقاـ في قرمكنةعمو القاسـ بف حمكد، 
دكف استعداد فقيًتؿ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  فياجمو ابف عباد ليمة بشكؿ مفاجئ، فخرج المعتمي لمقتاؿ

  .ُْٓ، صُٕج

 .ُُٗكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 8
 . ُُٗص ـ. ف. ٗ

 .ِٕ، صُ، جابف شييد، ديكاف 10



ُُٕ 

 

 كجدكد لو آباء المجد إلى            بو سمت مف إلى أمرم ليا فقمت  
 يعكد الكريـ إف ًلكىرَّتو              طالبا ىمي عاليتي  لمعتميا إلى

 يسكد كيؼ اإلحسافي  كعمَّمو                   العبل سيبؿى  جكديه أراه ىيماـه      
 عديد ليف ما رزايا كأنحت                الزبى بمغ قد الماء إف حنانيؾ   
 كركد رضاؾ في يكما لي فيؿ              كطمقو اليكاء صافي إلى ظمئت       
 شييد الغداة في كىك ليا مضيعا               يرل أف لمثمؾ حاشا حرمة كلي        

سينت  كقد استجاب المعتمي الستعطاؼ ابف شييىٍيد فعفا عنو كأطمؽ سراحو كقٌربو كحى
د الممؾ صاحب سرقسطة فقد رٌؽ قمبو لحاؿ عب ِ(ـَُِٖىػ/ْٕٓت )ابف ىكد أما ، ُعبلقتىو بو

الممؾ بف غيٍصف الحٌجارم، إثر استبلمو رسالة منو أثناء نكبتو بسجف المأمكف صاحب طيمىيًطمة 
يَّؿ بف ىكد  فمما ،بشفاعتو صوخمٌ  حتى يرجكه فييا لمتدخؿ كالتشفع لو عند المأمكف لمعفك عنو، فتحى

  الحجارم نظـ شعران يشكره عمى مساعدتو لو فقاؿ: عميو قدـ
 ذراكا عف عادال أرل ككيؼ               كاعبل مف مكىكبة حياتي 
 سكاكا أبغي كأصبحت عمي               نعمة مف لؾ يكف لـ كلك 

 نداكا إال يصغ فمـ مجيب         مسعؼ ىؿ األرض في لناديت
مارتو سمطنتو أعبلـ مف كجعمو كزارتو ثكب عميو كخمعلتمؾ األبيات  ىكد ابف برً فطى   .ّكا 

مارتو  .ّكا 
 أبي بف العزيز عبد بف أميةة تغربو في االسكندرية العالـ األندلسي كذاؽ مرارة السجف فتر 

ككزارة الممؾ  ُ(ـَُُّىػ/ِْٓت) خبلفة اآلمر بأحكاـ اهللزمف  ْـ(ُُّٓ/ىػِٗٓت) الصمت

                                                           
 .َُِكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص ُ
 ثاني باألندلس، الطكائؼ ممكؾ مف: بالمَّو بالمقتدر الممقب ىكد، بف محمد بف سميماف بف أحمد :الييكًدم الميٍقتىًدر 2

 بعضيـ ؿككحٌ  كاعتقميـ، كرث سرقسطة عف كالده، كقاتؿ اخكتو كضـ مدنيـ إلى ممكو. ىكد آؿ ممكؾ ثاني
، ِعيد، المغرب، ج. ابف سبسرقسطة تكفي. طرطكشة عمى كاستكلى( بالمَّو المقتدر) تسمىعظيـ ممكو ف. بالنار
 .ُُِ، صٖ. ابف األثير، الكامؿ، جّْٔص

 .ّْٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج ّ
مصر  أقاـ في أمية بف عبد العزيز األندلسي الداني، أبك الصمت: حكيـ، أديب، مف أىؿ دانية باألندلس. 4

، المغرببإلى الميدية  ف خبلليا، كنفاه األفضؿ شاىنشاه، فرحؿ إلى اإلسكندرية، ثـ انتقؿجو عشريف عاما سي 
 .ُِٔ، صُلو مؤلفات عديدة. ابف سعيد، المغرب، جفاتصؿ بأميرىا يحيى ابف تميـ الصنياجي، كمات فييا. 

 .ُٖٗ، صُّاألصبياني، خريدة القصر، ج



ُُٖ 

 

بالسجف بسبب فشؿ األفضؿ ، حيث عاقبو ِ(ـُُُِىػ/ُٓٓت) األفضؿ بف أمير الجيكش
حنؽ عميو قد ك أبك الصمت قد أشرؼ عمييا،  عممية انتشاؿ مركب غريؽ مف أعماؽ البحر كاف

مدة أبك الصمت معتقبلن كبقي األفضؿ بسبب خسارتو لؤلمكاؿ كاآلالت دكف جدكل، فأمر بحبسو، 
  . ّلدل األفضؿ فأطمقو مف محبسوإلى أف شفع فيو بعض األعياف 
تاشفيف عف أبي بكر محمد بف سميماف بف القصيرة  كما عفا يكسؼ بف

بعد أف نكبو ثبلث سنكات، ككاف ابف القصيرة سفيران لممعتمد بف عباد لدل  ْ(ـُُُّىػ/َٖٓت)
ف سبب أكيقاؿ ، المرابطيفممكؾ الطكائؼ، فأصابتو النكبة مع انييار الدكلة العبادية عمى يد 

، ككاف ابف تاشفيف مضطران لمرد مف صاحب مصرى ابف تاشفيف كتاب كرد عمالعفك عنو ىك 
فاستدعاه مف كما كاف يتصؼ بو مف حسف الخمؽ كسداد الطريقة،  عميو، فتذكر ابف القصيرة

 ابف القصيرة دكاكينو، كرفع شأنو كأعبله، ككلي بعده ابنو عمي بف يكسؼ فأقر كتابةه ، ككالٌ ساعتو
 .  ٓعمى ما كاف يتكاله

كقد كقؼ بعض الحٌكاـ مكقؼ الدفاع المشرؼ عف بعض العمماء، كمف ذلؾ كاف مكقؼ 
 ٕحيف استقبؿ لساف الديف ابف الخطيب ٔـ(ُِّٕ-ُّْٗ/ىػْٕٕ-َٕٓ)ي السمطاف المرين

                                                                                                                                                                      
: الفاطمي العبيدم عمي، أبك( المستنصر) معد ابف( بالمَّو المستعمي) أحمد ابف( اهلل بأحكاـ اآلمر) منصكر 1

و عمى مدف عديدة، أيام في استكلى الصميبيكف سنيف، خمس كعمره أبيو كفاة بعد لو بكيع. بمصر ة فاطميخميف
 . ِٗٗ، صٓابف خمكاف، كفيات األعياف، ج .لو عقب كالكاف ظالمان كسفاكان لمدماء، قتمو بعض الباطنية، 

 إمارة في أباه خمؼ بعكا، مكلده ،كزير: األفضؿ بالممؾ الممقب شاىنشاه القاسـ أبك الجمالي، بدر بف أحمد 2
 اهلل بأحكاـ لآلمر الممؾ دعائـ دكطٌ . السياسة جيد شيـ الرأم فحؿ داىية. األصؿ أرمني. المصرية الجيكش
الذىبي، سير أعبلـ . القاىرة في قتمو مف لو فدس اآلمر عميو فنقـ دكلتو شؤكف كدبر مصر، صاحب العبيدم

 .َٕٓ، صُٗالنببلء، ج
3
 .َُٓ، صُ، جعيكف األنباء، يبعةابف أبي أص 
 نعتيي . الكتاب كبار مف أديب: القصيرة بابف المعركؼ بكر، أبك األندلسي، الكلبي الكبلعي سميماف بف محمد 4

كقد تكفي بمراكش. ابف  .المعتضد دكلة في نشأ. باألندلس( أكنبة أعماؿ مف) كلبة إلى نسبتو. الكزارتيف بذم
 .ِّٗ، صّبساـ، الذخيرة، ج

5
 .ْٖ، صُابف األبار، إعتاب الكتاب، ج 
كاف قد أصيب بمرض  عبد العزيز بف عمي بف عثماف المريني، أبك فارس: مف ممكؾ الدكلة المرينية بالمغرب. 6

 . ِِّ، صٔكمات شابان. ديًفف في مدينة فاس. ابف العماد، شذرات الذىب، جره، غى في صً عضاؿ 

ًطيبالساف الديف  7 اهلل بف سعيد السمماني المكشي األصؿ، الغرناطي األندلسي، أبك عبد محمد بف عبد  :بف الخى
كلد كنشأ  ـ(: كزير مؤرخ أديب نبيؿ.ُّْٕ-ُُّّػ/قٕٕٔ-ُّٕ) الشيير بمساف الديف ابف الخطيب اهلل،

. المقرم، أزىار ّ، صُتعرض لمحف عديدة، كمات بالسجف. ابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، جبغرناطة. 
 .ِْٔ، صٔابف العماد، شذرات الذىب، ج .ٕٓ، صٓ. نفح الطيب، جٗٓ، صُالرياض، ج
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، كفي ذلؾ يقكؿ ابف الخطيب ُـ(ُُّٕىػ/ّٕٕكأكرمو بعد فراره مف سمطاف بني األحمر سنة )
 الكسيمة كرعي الحجبة ركابإ مف مذىبو كشرؼ بحسبو يميؽ بما فتمقانيعف السمطاف المريني: " 

كتب إلى سمطاف األندلس في استقداـ أكالد اد السمطاف في كرمو فكز  النعمة " جراءا  ك  الجمسة كدنك
، كما كرفض تسميـ ابف الخطيب إلى رسؿ ابف األحمر حيف ابف الخطيب أىمو، فأرسميـ إليو

ىبل طمبكا إعادتو إلى غرناطة إلقامة حد الزندقة عميو، كما كأدحض دعكاىـ الكيدية قائبلن: "
 بذلؾ إليو يخمص فبل أنا كأما، نتـ عالمكف بما كاف عميوأك  ذتـ فيو حكـ الشرع كىك عندكـ،فأن

، فقد كاف ِالسمطاف المريني راتبان لو كلبنيو كي يعتاش منو كفر ثـ"، جكارم في كاف ما أحد
ٌساده كمنافسيو  .ّمقتنعان بأف ما جرل البف الخطيب لـ يكف سكل سعايات غير شريفة مف حي

 :مماءاالعتذار وطمب العفو من العثانيًا/ 

اتجو بعض حكاـ األندلس لمتخفيؼ عما أصاب العمماء مف محف كنكبات، كتعكيضيـ 
األمير عبد عما أصابيـ مف أضرار أك تأثيرات سمبية نتيجة ما تعرضكا لو مف نكبات، فقد تأثر 

كثيران بما قاـ بو كلده ىشاـ بف عبد الرحمف حاكـ ماردة، بحؽ شاعر األندلس،  الرحمف بف معاكية
ح بني أمية، أبي المخًشٌي عاصـ بف زيد، ككاف ىشاـ قد نكب أبا المخًشٌي كأمر بتسميؿ كماد

ح قبّْ فو كيي نٌ عينيو كقطع لسانو، فشؽ ىذا الظمـ عمى األمير عبد الرحمف، ككتب إلى كلده ىشاـ ييعى 
، ٔار، كضاعؼ لو في ديتو اعتذاران، فأعطاه ألفي دينٓكرٌؽ قمبو إلى عاصـ فأحسف إليو ،ْومى عٍ فً 

، كما يقاؿ بأف ىشاـ نفسىو قد ندـ عمى فعمتو بحؽ أبي المخشي، كحاكؿ استرضاءه بشتى ٔاردين
 ، ٕالسبؿ

، ٖـ(ٕٔٗىػ/َُٖكما سعى الحكـ بف ىشاـ إلى مؤازرة أسرة المخًشٌي بعد كفاتو قريبان مف عاـ )
تكجيت بيا  ُالتميمية انةالشاعرة األندلسية حسٌ ة أبي المخشي ابنكذلؾ بعد أبيات شعرية نظمتيا 

                                                           
1
اسماعيؿ بف يكسؼ بف اسماعيؿ بف األحمر، بعد ثكرتو عمى أخيو  كافالسمطاف الذم فٌر منو ابف الخطيب  

 .ِّٗ، صُالغني باهلل، كقد انتظـ لو األمر سنة كاحدة ثـ قيًتؿ غيمة. الزركمي، األعبلـ، ج
2
 .ّٔ، صْ، جصااالستقالناصرم،  
3
 .ٕ، صُابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، ج 

 .َُّ، صُ، ج، السفر الخامسابف عبد الممؾ 4
 .ُٔٗ، صْ. ابف الخطيب، اإلحاطة، جُِْ، صِ، المغرب، جابف سعيد 5
 . ٕٖ، صْفركخ، تاريخ األدب العربي، ج 6
 . ِٓكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 7
 .ُٗٗص، ْابف الخطيب، اإلحاطة، ج ٖ
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منو تقديـ العكف  لمحكـ بف ىشاـ لتخبره بيذه المحنة الكبرل التي فيجعت بيا أسرتيا، راجيةن 
 :   ِكالمساعدة ليذه األسرة المكمكمة، فقالت

 الديـ الكاكؼ سقتو المخشى أبا              مكجعة العاصي أبا إليؾ إني      
 حكـ يا نعماؾ إلى آكم اليكـعاكفة            ف نعماه في أرتع كنت قد    

 األمـ النيى مقاليدى  كتولو            كممٌ  األناـ انقاد الذم اإلماـ أنت
 العدـ يعركني كال إليو كنفا        آكم لي ماكنتى  إذا أخشى شيء ال
 كالعجـ العرب إليؾ تذؿ مرتديا            حتى القعساء بالعزة زلتى  ال 

 ّجابر بف لبيدكالي إلبيرة خٌط كتابان بيده يأمر عاممو ك  عرىا،ـ شً كى كقد استحسف الحى 
كفاة الحكـ بف ىشاـ، ىذا المخصص الشيرم بعد أكقؼ ، لكف جابر ْشيرم ليا راتببتخصيص 

، تمطفت مع بعض نسائوفما كاف مف حٌسانة إلى نظمت أبياتان لكلده اإلماـ عبد الرحمف ف
، فتذكرىا كتذكر كالدىا أبي المخشي، كركىك في حاؿ طرب كسر فأكصمنيا إلى عبد الرحمف 

و مً فأنشدت بيف يديو تشكك فييا ما كقع عمييا مف ظمـ مف ًقبىؿ جابر بف لبيد كالي إلبيرة، كتجاىي 
 :ٓ، كقالتـ بعد مكتوكى لكتاب الحى 

 عمى شحط تصمى بنار اليكاجر       إلى ذم الندل كالمجد سارت ركائبي  
 كيمنعني مف ذم الظبلمة جابر             ليجبر صدعي إنو خير جابر  
 كذم ريش أضحى في مخالب كاسر                  فإني كأيتامي بقبضة كفو       
 لمكت أبي العاصي الذم كاف ناصرم               جدير لمثمي أف يقاؿ مركعة         

 عمي زماف باطش بطش قادر         سقاه الحيا لك كاف حيا لما اعتدل
 لقد ساـ باألمبلؾ إحدل الكبائر             ك الذم خطتو يمناه جابرأيمح 

مو فقبٌ كتاب أبيو، كأخذ كقد تأثر عبد الرحمف كثيران بحاليا، كتذكر كالده الحكـ، فرٌؽ ليا، 
تعميمات كالده، كقاـ بعزلو إكرامان ليا، كأمر ابف لبيد غضب لتجاكز ك  ،ككضعو عمى عينيو

                                                                                                                                                                      
 :التميمي العبادم زيد بف عدم بف عمقمة بف حنظمة بف يحيى بف زيد بف عاصـ المخشيٌ  أبي بنت حسانة 1

 .َِْ، صْابف األبار، التكممة لكتاب الصمة، ج ،الحكـ بف الرحمف عبد األمير كمدحت ،مطبكعة شاعرة كانت

 .ُٕٔ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 2
3
 جـ.لـ أجد لو ترجمة في كتب الترا 
 .ُٕٔ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج ْ
 .  ُٖٔ، صْج ـ. ف. ٓ
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مت فقبٌ شيرم ليا كألسرتيا، حفظان لعيد كالده الحكـ، كأمر ليا بجائزة، باستمرار صرؼ الراتب ال
  .ُانصرفت راضيةيده ك 

 المعركؼ دراج بف محمد بف أحمدكقد اعتذر المنصكر بف أبي عامر مف الكاتب 
 كالمقدميف العمماء جممة في ان معدكد ككاف القسطمي ،ِ(ـََُّ-ٖٓٗىػ/ُِْ-ّْٕ) بالقسطمي

ككاف مف الشعراء الذيف أمر المنصكر بتخصيص راتب ليـ  البمغاء، مف ريفكالمذكك  الشعراء، مف
ٌساد بأنو سارؽ منتحؿ   ديكاف في يثبت أف يستحؽ ال كأنومف ديكاف العطاء، فاتيمو بعض الحي

كنظـ قصيدة في مجمسو قاؿ  كسبؽ، فبرز اختبره في نظـ الشعر،ك  المنصكرأحضره ف، العطاء
 :  ّفييا

 انقمبا الذم لمحظ نعماؾ كعطؼي             عتبا الذم ىرالدٌ  مف رضاؾى  حسبي
 حسبا أك ظفٌ  ممف القكؿى  فاستدعت                   بدائعو أىعٍيت مف أٌكؿ كلستي   

 نضبا قد الضحضاح مف خياؿ إلى                فطنا زاخر كبحرم أظمأ ككيؼ
 خطبا أك بالمنثكر بى خاط شئت أك             كتبا أك الشعر بديع أممى شئت إفٌ 
ضمف  كأثبتو الرزؽ، عميو كأجرل دينار، بمائةالمنصكر  كصموك  التيمة،عنو  زالتف

في مجمس ابف أبي عامر  شعرهب كيجكد يسير يزؿ لـ ثـ ديكاف العطاء، فيالشعراء المثبتيف 
 . ْالمنصكر

 ورفض الصفح عنيم:    العمماء اإلغالظ في عقوبةثالثًا/ 

ـ األندلس كعطفيـ عمى الممتحنيف مف العمماء، إال أف حكامان آخريف رغـ رأفة بعض حكا
أغمظكا في عقكبة بعض العمماء، كال أجد سببان لذلؾ أقكل مف الكراىية كالبغضاء التي تممكت 

الشاعر مؤمف بف سعيد رسائؿ عديدة لمقائد أرسؿ قد قمكب ىؤالء الحكاـ تجاه العمماء المنككبيف، ف
 ،ٓو لئلفراج عنو دكف جدكليستعطفي  ،كزير األمير محمد بف عبد الرحمف ىاشـ بف عبد العزيز

غمظ ىاشـ مف عقكبة مؤمف بف سعيد في سجنو، كما كشدد كبدالن مف التخفيؼ مف محنتو فقد أ

                                                           
 .ُٖٔ، صْجالمقرم، نفح الطيب،  ُ
 قرية، (دىٌراج قىٍسطىمَّة) أىؿ مف كاتب شاعر: عمر أبك األندلسي، القىٍسطمي دىرَّاج بف العاصي بف محمد بف أحمد 2

. شعر ديكاف لو. أيامو في اإلنشاء تبككا عامر، أبي المنصكر شاعر كاف. جٌده إلى منسكبة األندلس غرب في
 .ٗٓ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج

3
 .َٓ، صِٗ، جتاريخ اإلسبلـالذىبي،  
4
 .َْ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 

 .  ُِٓ، صُعباس، تاريخ األدب األندلسي، ج 5
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س فيو مؤمف، كلـ بً الحراسة عميو في محبسو بعد فرار عدد مف المسجكنيف مف السجف الذم حي 
، أبكاب السجف كصد عميوتالعفك مف ىاشـ، إال أف ىاشـ أمر أف  يرغب مؤمف بالفرار أمبلن بنيؿ

بعدىا في محبسو كثر مف ستة أياـ، تكفي أكيأس لـ يميبله  كمده  ودركفتضاعفت معاناة مؤمف كأ
 . ُـ(َٖٖ/قِٕٔ)سنة 

في نكبتو زمف الحكـ المستنصر، عمى فقد دأب الشاعر يكسؼ بف ىاركف الرمادم أما 
رساليا لممستنصر مبلطفة لوو، تأليؼ األشعار في سجن ، فما استعطافان إياه رجاء عفكه، ك كا 

، كقد رفض المنصكر بف أبي عامر كذلؾ ِأصغى إليو المستنصر، كال خفؼ عنو نكبتو كسجنو
طبلقو مف محبسو رغـ كثرة الرسائؿ الحاجب  الكزيررجاء  في بالعفك عنو كا  جعفر الميٍصحى

في لم قد كاف في حى صٍ لممي  عداء المنصكرلكف منصكر راجيان عفكه، كاألشعار التي أرسميا الميٍصحى
في ردٌ  ، فردٌ ابف أبي عامربمغ مداه في قمب  ىانتو قبيحان إمعانان في إذاللو ان عمى رسائؿ الميٍصحى  ،كا 

في في سجنو    :  ّ، ككاف مف ردكد المنصكر عميو قبؿ كفاتوحتى ماتكمكث الميٍصحى

اًىبلن  يىا اآلفى   ـي ال ًبؾ زلَّت جى ـى  تىبًغي                 قىدى ـي  فىاتىؾى  لىمَّا التَّكىرُّ  الكىرى
ًمكان  بي أغرىيتى  ارى  مىا                   تىشىبُّتيوي  لىكال مى ـي  كال نيطؽه  ًعندىه جى  كىًم

ا إذىا الميميكؾ إفَّ        طىبىؽو  في ًصرتى  قىد إذ العىيش ًمفى  فايأس        نىقىمكا اسيتنقمكا مى
لك              ًبراًضيةو  لىيست سىًخطىت إذا ًسينىف    ـي  العيربي  ًفيؾى  تىشىفَّعى  كى  كالعىجى

كقد حاكؿ ابف عمار استعطاؼ المعتمد بف عباد خبلؿ نكبتو التي نكبو إياىا في سجنو، 
 في سجنو، فكتب قصيدة كأرسميا إلى ٔ، فبيعث إليو بزكج كاغىدٓكدكاة ْفطمب ابف عمار سحاءة

 فعطؼ عميو كأحضره ليمتو تمؾ مف محبسو ككعده بالعفك عنو، لكف إفشاء ابف ،تعطفوالمعتمد يس
عمار ليذا األمر دفع المعتمد لمتراجع عف إصدار عفكه، كيبدك بأف كراىية ابف عمار قد بمغت 

، أما الطبيب الشاعر ابف الحٌناط فقد ٕمداىا في قمب المعتمد لذا أقدـ عمى قتؿ ابف عمار بيديو

                                                           
 .ُِٓ، صُجعباس، تاريخ األدب األندلسي،  1
 . ّٖ، صْالمقرم، نفح الطيب، ج 2
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 . ِّٕ، صُْ. ابف منظكر، لساف العرب، جرتوقشٌ  ذاإ كسحيتو القرطاس سحكتيقاؿ  ،أسحية الجمع :سحاءة 4
 .ِٕٗ، صُْ. ابف منظكر، لساف العرب، جدكم كالجمع منو، يكتب ما:  الدكاة 5
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  .ّٔٔ، صُٔ. جَُُ، صٗييكتب فييا. الزبيدم، تاج العركس، ج
 . ِْٗ، صّ، جابف بساـ، الذخيرة 7



ُِّ 

 

، كيستعطؼ أبا الكليد لقبكؿ أرسؿ أب ياتان شعرية ألبي الكليد بف جيكر يرثي بيا كالدىه أبا الحـز
 : ُ، فقاؿ فيياعكدتو مف منفاه إلى قرطبة

 كقعا الذم الحكـ في هلل كالحمد                 فجعا الذم الرزء في اهلل إلى إنا  
 كامتنعا الممؾ فعز يدالكل أبك                   تقمده ممؾ عف الحـز أبك كلى

 كاضطمعا األمر تكلى نجيب كابف                  مسكنو الفردكس غدا كريـ أب     
 طمعا قد بالسعد قمرا فأعقبت            غربت قد المحد في ضحى شمس هلل
 قنعا ما المأمكؿ عفكؾ ينؿ كلـ                  رحبت بما الدنيا أعطي أنو لك  
 فارتجعا عتباؾ رجا مسيء إلى              تصنعو إلحسافا سكل عساؾ كما 

ابف  اط بالعكدة إلى قرطبة، فقد تكفيالكليد لـ يسمح البف الحنٌ  اكمف الكاضح بأف أب
، أما الكزير الكاتب أبك الكليد بف ِـ(َُْٓ/قّْٕ) في الجزيرة الخضراء أكاخر سنة اطالحنٌ 

كر يٍ كر في محنتو، ككاف ابف جى يٍ أبي الكليد ابف جى  زيدكف فقد حاكؿ مراران استعطاؼ حاكـ قرطبة
ٌباد، بف الميٍعتىًضد الى بالميؿقد اتيمو  كقد رفض ابف جيكر العفك عف ابف زيدكف، ما  فحبسو، عى

 أمر إليو كفكض كزارتو، هفكالٌ  إشبيمية صاحب بالمعتضددفع ابف زيدكف إلى اليرب كاالتصاؿ 
 .ّالمعتضد بف اهلل عمى المعتمد أياـ في بإشبيمية كفيت أف إلى مقربا مبجبل فأقاـ مممكتو

                                                           
 .ْْٗ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 1
 . ُّْكالي، الفتف كالنكبات الخاصة، ص 2
3
 .ُْٗ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 
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ُِٓ 

 

 أواًل/ تقديم العون والمؤازرة:

دلس كعامتيـ بمؤازرة العمماء في نكباتيـ، كمحاكلة التدخؿ لدل قاـ العديد مف عمماء األن
الحكاـ لرفع الظمـ عف المنككبيف مف العمماء، كما حرص بعضيـ عمى دفع التيـ عف المنككبيف 

عف  ُـ(ٖٖٓق/ِِٕ)ت  غانـ بف الرحمف عبد بف الكليددافع األديب الكزير أثناء غيابيـ، فقد 
إباف اعتقالو في سجف ابف مركاف الًجمّْيقي، فقد اتيـ  العزيز بدع بف ىاشـ زيرصديقو األديب الك 

األمير محمد بف عبد الرحمف ىاشمان قائد جنده بالتيكر كالتعجؿ كاالستبداد بالرأم أماـ جماعة 
مف مسئكلي دكلتو، كحٌممو مسئكلية ما حدث معو مف قتؿ لمجند كأسر لو خبلؿ مكاجيتو لمًجمّْيقي، 

 األمير تعالى اهلل أصمحمدافعان عف ىاشـ:"  فقاؿالكليد حاضران لذلؾ المجمس، كشاء اهلل أف يككف 
 ،جيده استعمؿ قد بؿ ،المقدكر عف الخركج كال ،األمكر في رالتخيٌ  ىاشـ عمى يكف لـ إنو

 عنو كنكؿ ،بو كثؽ مف فخذلو ،بيده النصر مبلؾ يكف كلـ ،ـااإلقد حؽ كقضى ،نصحو كاستفرغ
 شؿفى  غير يابمً مي  ،مدبر غير مقببل ؾى مً مي  حتى ،حفاظو مكطف عف قدمو حيزحز  فمـ ،معو كاف مف

 ،الغشكـ الحرب جنتو ما عميو كليس ،عميو لممبلـ طريؽ ال فإنو ،كسمطانو نفسو عف خيرا فجكزم
فإذا كاف ما اعتمد فيو  ،طولسخى  كاجتنابان  ،لؤلمير أف يجكد بنفسو إال رضىن  قصد ما فإنو كأيضا

 كشكر كفاءه بكبلـ الكليد،عجب األمير فأي  ،صير فذلؾ معدكد في سكء الحظالرضى جالب التق
قىًدـ ، كما ِمف األسر كسعى في تخميصوتحميؿ ىاشـ لممسئكلية، كأقصر فيما بعد عف لياشـ، 

إلى  ،مف مستقٌره بشرؽ األندلس ّ(ـَُُٕ-ٖٕٗىػ/ّْٔ-ّٖٔ)اإلماـ أبك عمر بف عبد البر 
كاتب  ْـ(َُٖٓق/َْٓ)ت بعد ده أبي محمد بف عبد البر إشبيمية سعيان منو لتخميص كل

المعتضد مف محنتو، ككاف المعتضد قد نكبو بالسجف، فدخؿ أبك عمر عمى المعتضد كنادل 
المعتضد في كلده، فأطمؽ سراحو  عوفشفٌ : "  معتضد يا ابني ،معتضد يا ابنيرافعان صكتو: " 

                                                           
كلي خطتي تيد بف عبد الرحمف بف عبد الحميد بف غانـ كزير األمير محمد بف عبد الرحمف في األندلس، الكل 1

 . ّْٕ، صِالكزارة كالمدينة، كاف كاتبان أديبان مرسبلن بميغان. ابف األبار، الحمة السيراء، ج
 .ُِّ، صْ. فركخ، تاريخ األدب العربي، جِّٕ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج ِ
ٍبد البىر: يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمرم القرطبي المالكي، أبك عمر: مؤرخ، أديب، ابف عى  ّ

كلي قضاء لشبكنة تبحاثة. يقاؿ لو حافظ المغرب. كلد بقرطبة. كرحؿ رحبلت طكيمة في غربي األندلس كشرقييا. 
 . ٔٔ، صٕ، جابف خمكاف، كفيات األعيافكشنتريف. كتكفي بشاطبة. لو مؤلفات عديدة. 

 مع سكف البر، عبد بف عمر أبي الحافظ كلد النمرم، البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ بف اهلل عبد 4
 كالببلغة البارع، األدب أىؿ مف عالـ محٌدث، كاف .قرطبة مف كأصمو محمد، أبا: يكنى كغيرىا، بمنسية أبيو

 .َِٕ، صُالعمـ، ابف بشككاؿ، الصمة، ج في كالتقدـ الرائعة،



ُِٔ 

 

، ككاف أبك عمر مف كبار حفاظ الحديث في ُمرباالحتراـ إكرامان ألبي ع يفمحفكفى  عنو كانصرفا
كيتضح جميان دكر العبلقات الشخصية في دفع العمماء لمتدخؿ لرفع المحف التي أصابت  ،ِعصره

أصدقاءىـ كمعارفيـ ًبغىٌض النظر عف طبيعة األسباب التي أدت إلى كقكع تمؾ المحف، فقد تدٌخؿ 
أبك بكر الخكالني المينٌجـ

األصبغ  لؤلديب أبي ي محاكلة منو لمشفاعةلدل بعض الحكاـ، ف ّ
كتخميصو مف االعتقاؿ، عمى الرغـ مف أف محنة أبي األصبغ كانت بسبب إلقاء  ْالقممندر

ـر الذم ارتكبو أبك األصبغ،  ،ٓالقبض عميو كىك سكراف كقد حاكؿ الخكالني التخفيؼ مف حدة الجي
    :ٔكفي ذلؾ نظـ الخكالني شعران قاؿ فيو

 لحديثه ركاه كؿ الثقات           لحدكد بالشبياتإف درء ا   
 فنمت عميو في الطرقات       ما أراه إال تناكؿ تفاحان            

 لممرء جد مشتبيات        نفحات التفاح كالراح كاألترج
 الركض غب الغمائـ الياطبلت          فبتمؾ الشمائؿ المخجبلت          

 كبصبرو تعزل لو كأناة        كبحمـو إليو مذ كنت تعزل  
 تدمي أعطافو المائسات       اعؼ عنو كأعفو مف ثمانيف 
 ٕبمرآه مف ذكم الييئات             كأقؿ ذنبو كعثرتو فيك 

كما حرص أبك محمد بف حـز الشافعي عمى مكاساة صديقو أبي عامر بف شييىٍيد في 
كه فييا إلى الصبر كلزكـ حمد اهلل في عيد نكبتو الصحية التي جعمتو طريح الفراش، فنظـ قصيدة

 :  ٖالنعـ كالشدائد، فقاؿ لو
 الطكارؽ الخطكب دىـ مف يفديؾ                  صافيان مي  بلِّ خً  ناديت عامر أبا    
 كالعبلئؽ العرل مكصكؿ بكدؾ                ممحضان  لؾ مخمصان  قمبان  كألفيت  

                                                           
 .ْٓ، صُابف األبار، إعتاب الكتاب، ج ُ
2
 .َِْ، صٖج األعبلـ،الزركمي،  

3
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 .ْٖٓ، صُٓ، جاألصبياني، خريدة القصر
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ُِٕ 

 

 المضايؽ جـ الدىر إف تأس فبل                      بمطفو اإللو يجمكىا شدائد    
 سائؽ أسكؽ كالدىر كمنطمؽ                مطمؽ الدىر يد في أسير كرب

 المتضايؽ الفبل رحب بيـ كضاؽ                   بحمكليا تضؽ لـ نكح سفينة   
 ؽالمصاد بقاء النعمى أعظـ فمف                مخمصا هلل الحمد قمت تنج فإف    

ف  سابؽ تقدـ مف منا تأخر                     ببلحؽ فأقرب األخرل تكف كا 
 شائقي كفقدؾ مسبلتي كلقياؾ                 مكحشى كبعدؾ أنس لي فقربؾ

كقد شفع بعضيـ لدل المنصكر بف أبي عامر لمعدكؿ عف قرار نفي الشاعر الرمادم 
منصكر، فعدؿ المنصكر عف قرار النفي عف قرطبة، بسبب قصيدة ىجاء نظميا الرمادم بحؽ ال
 . ُكاستبدلو بفرض عزلة اجتماعية عمى الرمادم حتى كفاتو

 ثانيًا/ الحزن والرثاء:

تأثر عدد كبير مف عمماء األندلس كأىميا بما أصاب بعض العمماء مف محف كنكبات، 
نيف أ ال كغمب الحزف كاألسى عمى ىؤالء ك مقتميـ، فقد أعظـ سيما عند كفاة أحد العمماء الميٍمتىحى

، كمكثكا شيكران ِأىؿ األندلس جريمة اغتياؿ عبد العزيز بف مكسى أكؿ كاؿن مسمـ في األندلس
، كما كاف خبر قتؿ األديب ْمف خيرة كالة األندلس كاف عبد العزيز بف مكسى، فقد ّدكف كالي

قرطبة، فحزنكا عميو ألىؿ  يد األمير المنذر بف محمد مفاجئان  الكزير ىاشـ بف عبد العزيز عمى
كثيران، كبككا بكاءن شديدان، كقد ذكر ابف األٌبار بأف البكاء لـ يخؿي مف بيت مف بيكت قرطبة حزنان 

، كما حرص كثير مف العمماء ٓعمى ىاشـ، لكرمو كرحمتو بالعامة كالخاصة مف أىؿ قرطبة
لشاعر األديب سعيد بف عمى نظـ أشعار الرثاء حزنان عمى كفاة العمماء، فبعد مقتؿ اكاألدباء 

  :ٕفقاؿ ٔـ(ُُٗق/ِٗٗ )ت معافي بف الشاعر األديب مقدـجكدم رثاه 
  رمس الندل حمؼ حكل كقد            يكسك أك يطعـ الذم ذا مف         

                                                           
 .ِٔ، صُالمراكشي، المعجب، ج ُ
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 . ُٔٓ، صُابف األبار، الحمة السيراء، ج 7



ُِٖ 

 

 الشمس أشرقت كال     العكد أكرؽ كال األرض اخضرت ال 
 اإلنسأكـر منو الجف ك           بعد ابف جكدم الذم لف ترل       
 دمكع عيني في سبيؿ األسى           عمى سعيد أبدا حبس    

كاهلل إنو نفعني حتى  :فقاؿ؟ ترثيو كقد ضربؾ كقد قيؿ لممعافي في رثائو البف جكدم: أ
 ،ى لو ذلؾأفبل أرعى  ،ة كنت أقع فييا عمى رأسيكلقد نياني ذلؾ األدب عف مضار جمٌ  ،بذنكبو

 ؟ ُممي لو بعد مكتوعمى ظي  يبقأفأي  ،وكاهلل ما ضربني إال كأنا ظالـ ل
ر، كى يٍ كقد حزف أىؿ قرطبة عمى كفاة القاضي أبي بكر بف ذككاف زمف أبي الكليد بف جى 

 بف الكليد جميبل، كنظـ أبك ثناءن  كحرص أعياف قرطبة كسائر أىميا عمى حضكر جنازتو، كأتبعكه
   :ِزيدكف شعران في رثائو، قاؿ فيو

 األمثاؿ السؤدد بو ضربت      بكاحد منو األمثاؿ ّشأل مف يا
كصؼ فييا اجتماع ذككاف،  ابف فييا القاضي يرثيقصيدة د يٍ يى كما نظـ أبك عامر بف شي 

 :ْيافقاؿ فيالناس كبكاءىـ حكؿ قبره، 
 كاذبا الرزء مف انجى الذم ـظى عً لً                بمكتو حقامي  نادل الذم ظننا       
نما ليبل الطمؽ الصباح كخمنا     كاربا الحزف مف خداريا ىبطنا            كا 
ننا استقؿ لما الدجى ثكمنا   ناعبا البرية خير يا فقدناؾ                كا 

 ذاىبا أدبر اإلسبلـ كلكنما           نفسو المرء حصؿ إف ذىبت كما
 لممصاب اقاربا اأباعد راحك              يسير بو النعش األعز كحكلو

 خميط قطا كافى الشريعة ىاربا        ناس حكؿ ضريحوتخاؿ لفيؼ ال
 فركع البكا عف بارؽ الحزف الىبا     إذا ما امتركا سحب الدمكع تفرعت  

 لقد أسأرت بدرا ليا ككككبا             لئف أفمت شمس المكاـر عنكـ
أىؿ لدل  حزنان كبيران فقد تركت أيضان د يٍ يى كفاة األديب الشاعر أبي عامر بف شي أما 

 عمى شيد ما أحد قبر عمى يشيد ، كأكرد ابف بساـ بأنو " لـٓقرطبة، فقد كاف جكادان عزيز النفس
، كأينشدت فكؽ قبره مرثيات عديدة لكثير مف ٔكالعكيؿ " البكاء مف ديٍ يى قبر أبي عامر بف شي 

                                                           
 .ّٖٓ، صّالمقرم، نفح الطيب ج 1
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ُِٗ 

 

التي أشار  ِ(ـَََُ-َُْٓق/ّْٕ-َّٗالقرشي ) أبي األصبغ ، منيا قصيدةُطكائؼ قرطبة
  :ّاعتكاؼ العمماء كالفضبلء حكؿ قبره، فقاؿ ا إلىفيي

 أحمدا الشييدم قبر عمى تبكي                     كالعبل المكاـر غريبات شيدنا    
 مسجدا حسبناه حتى بو عككفا               كالتقى كالفضؿ الديف أىؿ زاؿ كما  

 المتكقدا العبل نجـ ياب كدرنا                     حفرة إحياء الغيث بسقيا أريد
 الصدل مف يشفي كاف حياء لماء                 الحيا مستسقي بات مثمي أر كلـ     

 الردل يد طكتو قد بياء كأم                الثرل قبضة في صار جماؿ فأم
 أغمدا القبر حشا في حساـ كأم                 غيبت األرض طمى في قناة كأم    
 فأقصدا المنكف ريب بو رماؾ                       مصيبة لسيـ دبع عامر أبا  
 أمردا المكاـر جمع في كبرزت                   يافعا الفضائؿ نشر في فت لقد  
 مخددا خدا المجد فيؾ كأظير                    جيكبيا المكرمات عميؾ لشقت  

 ، التي أشاد فيياْاألصغر برد بف حفص كمف بيف تمؾ المرثيات، كانت مرثية أبي
 : ٓبخصاؿ بف شييىٍيد مثؿ كرمو، كقكة بيانو، كرجاحة رأيو، فقاؿ

 عداني كما إلي غيرم نعى                       نعاني ناع مف الترب بفيؾ   
 جناني لو يجف كلـ عميو                     بدمع طرفي يسؿ كلـ ككيؼ

 يداف ليا بالحساب لي كما                         عيني تبكيؾ خصمة ألية  
 الحساف الميذبة الشيـ أـ                             بالثريا المنكطة لميـا 
 البياف نكار القرطاس مف                      يجني كاف قد الذم القمـ أـ
 كالسناف الميند السيؼ عف                      يغني زاؿ ما الذم الرأم أـ  
 كالبناف السكاعد بقاطعة                      شييد بنك أصيب لقد يدتش

                                                           
 .ّّٓ، صُج ،ابف بساـ، الذخيرة ُ
 عالما ، اآلداب في عارفا كاف:  الصفدم قاؿ األندلسي القرشي األصبغ بف بكر أبك أحمد بف ىشاـ بف يحيى 2

رسكالن كلو سبع كأربعكف سنة.  يكسمٍ طى ببى  مات.  العمـك في مشاركا ، الجاىمية أشعار في مقدما ، كالمغة بالعربية
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 فاني الرحمف خبل ما ككؿ                         فبانكا الدنيا مف درجكا بو  
د حزنان كبيران لدل أحبائو، فقد ترؾ حزنان لدل منافسيو أيضان، فيذا يٍ يى بف شي اككما ترؾ ًفراؽ 

د، إال أنو لما بمغو يٍ يى بف شي ااط، رغـ ما عيرؼ مف منافسة بينو كبينو حنٌ الشاعر أبك عبد اهلل بف ال
  : ُمكتو حزف كثيران كبكى لفقدانو، كأنشد يقكؿ

 بالصابر لست أني عامر               أيقنت أبا الناعي نعى لما       
 كاآلخر األكؿ كسيد         الندل كترب الظرؼ فتى أكدل

 ا، إال أنيقمكب الكثيريف مف أىؿ األندلسحزنان كبيران في ركت كفاة العمماء تكرغـ أف 
فقد تركت كفاة األديب اإلماـ أبك عمر  طمب العمـ،نحك دافعان كعزيمةن  كانت في بعض الحاالت

، ككاف يكمئذ ِ(ـٗٗٗ-ُٕٗىػ/ّٖٗ-َّٓ)ؿ يٍ ذى لدل يحيى بف ىي  عبد ربو أثران نفسيان أحمد بف 
فسأؿ: لمف ىذه ع عظيـ كتكاثر لمناس في جنازة ابف عبد ربو، جم عى تجمٌ صغير السف، كقد شيد 

فاتجو إلى دراسة األدب، بف ىذيؿ اليافعة، ر ذلؾ في نفسية أثٌ فالجنازة؟ فقيؿ لو لشاعر البمد، 
 .ّز مثؿ مكانة ابف عبد ربوحرً ليي 

كفي بعض المحف احتار الشاعر كىك يرثي أحد محبيو مف أدباء األندلس القتمى، كذلؾ 
 فى بَّ بيتان مف الشعر، أى  ْكىبكف بف الجميؿ عبداألديب  الشاعرك مكانة القاتؿ في قمبو، فقد نظـ لعم

  قاؿ فيو:ف ،بعد مقتموفيو الكزير الشاعر محمد بف عمار 
 ٓالقائؿ يميف تمٌ شي  ال كأقكؿ       مدامعي مؿء أبكيو لمف عجبا

 إليو مائبل ،عمار البف بامتعصفرغـ الحزف الذم أصاب الشاعر عبد الجميؿ ككنو كاف 
لكنو تغاضى عف ىجاء القاتؿ، ألف قاتمو كاف المعتمد بف عباد نفسو، ككاف ابف عمار قد  بطبعو

   . ٔكاف يشاركو مجالس أنسوك  لنفسو استخمصوعٌرفو بالمعتمد بف عباد ف
                                                           

 .ِّٔ، صّالمقرم، نفح الطيب، ج ُ
 في كقتو شاعر: بكر أبك األندلسي، التميمي نكيرة بف إسماعيؿ بف ىذيؿ بف الممؾ عبد بف ؿيٍ ذى ىي  بف يحيى 2

، ِابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج ككؼ بصره. لو ديكاف شعر. .عمره كطاؿ. أىميا مف كاف. قرطبة
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 . ُّٗعباس، تاريخ األدب األندلسي، ص ّ
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. مات شييدان عمى يد النصارل بعد انييار دكلة المعاني دقيؽ إلى التكصؿ حسف ،المأخذ لطيؼ ،الشعر حسف
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 محمد بكر فقد مٌر أبككقد تركت بعض المحف آثارىا النفسية كاألحزاف ألجياؿ عديدة، 
فية بالميٍنيىة المصحفي جعفر بف أحمد فب  لمخميفة حجابتو ر أياـجعف لجده كانت التي الميٍصحى

 كاستيبلءه ،عامر أبي بف ت بجده عمى يد المنصكرالمستنصر، فتذكر النكبة التي ألمٌ  الحكـ
   :ُه قبؿ كفاتو، كقاؿلما آؿ إليو حاؿ جدٌ  نكاران ه، كاست، ففاض قمبو حزنان عمى جدٌ أمبلكو عمى

 إنساف ال أصبحت مقمة            كاندب فيةحى صٍ بالمي  قميبل قؼ       
 األزماف سالؼ في كنداه           كسطاه جعفر عف كاسألنيا     

 كىكاف بعسرة عميو          الدىر حكـ جعفر مثؿ جعفر
 السمطاف لصاحب أماف ال           فصممنا الردل حذر كلكـ      
 الميزاف ككفة اكتساب            منو خافضا ذاإ يعتمي بينما    

كمف النكبات التي تركت أحزانان كبيرة في قمكب عمماء األندلس كأدبائيا نكبة المعتمد بف 
، ككنو كاف قبؿ زكاؿ ميمكو محط كثيرةكأشعار  قصائد اعتقالوزكاؿ ممكو ك  فيعباد، كلمشعراء 

 كاف ما عصره ممكؾ مف أحد باب في اجتمع كما كاألمراء، كالشعراء العمماء يقصده الرحاؿ،
المبانة بف  بكر أبك، كاف منيـ األديب الشاعر ِالشعراء كأفاضؿ األدباء أعياف مف بابو في يجتمع

 زكاؿكلو في البكاء عمى أياميـ ك عباد،  لبني مائبل ابف المبانة، فقد كاف ّـ(ُُُّ/قَٕٓت)
مؤلؼ أسماه زء لطيؼ صدر عنو في صيغة يشتمؿ عمييا ج ،كقصائد مطكالتأشعار دة ممكيـ ع

كبعد اعتقاؿ ابف عباد في سجف أغمات نظـ ابف المبانة أشعاران ، ْ"نظـ السمكؾ في كعظ الممكؾ"
 : ٓفي تبدؿ أحكاؿ بني عباد، فقاؿ

 غايات مناياىف مف كلممنى             ميقات األشياء مف شيء لكؿ  
 استحاالت فييا حاالتو لكافأ        منغمس الحرباء صبغة في كالدىر  

 الشاة بالبيدؽ قمرت كربما         يده في الشطرنج لعب مف كنحف

                                                           
 .ُْٕ، صُالمقرم، نفح الطيب، ج ُ
2
 .ِْ، صٓابف خمكاف، كفيات األعياف، ج 

مف أىؿ دانية. كاف  بابف المبانة: أديب أندلسي، شاعرمحمد بف عيسى بف محمد المخمي، أبك بكر، المعركؼ  3
اًدح )محمد بف معف( كتكفي بميكرقة. لو تصانيؼ مى ، ِابف سعيد، المغرب، جعديدة.  مف كبراء دكلة ابف صي

 .َْٗص

  .ّْ، صٓ، جكفيات األعياف، خمكافابف  ْ
5
 .ِّص ،ٓج ـ. ف. 



ُِّ 

 

كما حرص ابف المبانة عمى زيارة المعتمد في سجنو، اعترافان منو بفضمو عميو أياـ ممكو، 
، كفي أكلى زياراتو لممعتمد في أغمات ُفقد كاف المعتمد يحسف إليو كيميزه عف غيره مف األدباء

 :  ِنظـ ابف المبانة شعران يكاسي فيو ابف عباد، فقاؿ
 شغافا ككاف بو قمبا كنت         ثقافا كاف الثقاؼ في أقؿ لـ
 قطافا يدنك الكماـ مكث بعد         كلكف الكماـ في الزىر يمكث    
ذا      انكسافا المغيب ذلؾ يكف ـل             بغيـ غاب اليبلؿ ما كا 
 أصدافا فكقيا الدىر ركب                 عاليلمم درة أنت إنما 
 السبلفا الدناف تحجب ما مثؿ      كريما شخصا منؾ البيت حجب   
 الطكافا اللتزمت أستطيع كنت            نيأ كلك كعبة لمفضؿ أنت    

كقد تممؾ الحزف الشديد قمب ابف المبانة حيف شاىد آالـ المعتمد في سجنو كقد كبمتو 
 :   ّانتفض لسانو ببديع الشعر مف ىذا المشيد المؤلـ، كفي ذلؾ يقكؿالقيكد، ف

 ماتكا قد كالناس أقفرت قد فاألرض        كساكنيا الدنيا مف يديؾ انفض           
 أغمات العمكم العالـ سريرة         كتمت قد السفمي لعالميا كقؿ    
 رايات لمعز فكقو تزؿ لـ مف            مذلتيا بؿ ال مظمتيا طكت     

 ىنيدات كعطاياه ىندية      أنصمو كالبأس الندل بيف كاف مف
 مصيبات نبؿ مصيباتو دىر        سابغة تستره لـ حيث مف رماه    
 حيات الركضات في تنكر ككيؼ         بو القيكد التكاءات إال أنكرت        

 آالت دالمج لثقاؼ بيا إذا          أعنتو أك قناه مف حسبتيا
 عادات الميث فمعدك عذرتيـ        عادية منو فخافكا ليثا ركهذ
 الجمادات حتى بدعكتو قامت       آكنة بعض عنو يفرج كاف لك   
 ىاالت األفؽ في ماليا أىمة           فإنيـ عباد آؿ عمى ليفي  
 كركحات فييا بكر لنا كانت          بمنزلة منيـ كغدا الحيا راح  
 :ْد آخر شاىد ابف المبانة المعتمد كقد فيكَّت قيكده، فأنشد قائبلن كفي مشي
 مختما عميؾ مسكا بيا أفض                 فإنما السبلـ رياحيف تنشؽ

 منعما كنت فكـ نعمى في لعمؾ            حقيقة عدمت إف مجازا لي كقؿ  
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 مظمما عندم الصبح ضكء فيرجع         مشرؽ لؾ مضى عصر في أفكر  
 أنجما أطمع كيؼ شمسا كسكفؾ            رأل إذ المجرة أفؽ مف كأعجب  

 أعظما البرية في منيا كجدناؾ               إننا الرزية فيؾ عظمت لئف
 دما كال عميؾ أبكي بيا دمكعا                 األسى لي يخؿ لـ حتى ندبتؾ    
ني    مرسما رسمي لمباكيف سأترؾ               أمت فإف مقيـ رسمي عمى كا 
 معمما باسمؾ الرعد كباح عميؾ               جيكبيا شقت كالريح الحيا بكاؾ   
 مأتما الميؿ أنجـ كقامت حدادا             الدجى كاكتست البرؽ ثكب كمزؽ   
 مريما بف المسيح آكل مف كيؤكيؾ             يكسفا الجب مف نجى مف ينجيؾ      

و لسجف أغمات، أرسؿ المعتمد البف المبانة رغـ سكء أحكالو مبمغ كفي إحدل زيارات
عشريف ديناران ككاف المعتمد يكرمو زمف ممكو إلشبيمية، كقد أرسؿ المعتمد بيتيف مف الشعر راجيان 

 :ُمف ابف المبانة قبكؿ تمؾ اليدية، فقاؿ في ذلؾ
 الشككر عيف يكف تقبؿ فإف    األسير كؼ مف النزر إليؾ     

ف     حياء لو يذكب ما ؿتقب  الفقير أحكاؿ عذرتو كا 
المبمغ لممعتمد  ردٌ  استجداء كفادة ال كفاء كفادةلكف ابف المبانة كقد كًفد عمى المعتمد 

 : ِشعران متمنيان عكدتو إلى ممكو، فقاؿ إليو ككتب ،شيئا عنده يترؾ لـ كأنولعممو بسكء أحكالو، 
 ضميرم في لؾ كالذم فذرني      خبير عمى الكفاء مف سقطت        
 غدكر عف بركدم شقت لئف     نفسي شقيؽ كىك ىكاؾ تركت       
 باألسير أجحؼ أصبحت لئف      الرزايا مف الطميؽ كنت كال      
 الحركر في منو الظؿ لبست     إني منؾ بفضمؾ أدرل أنا   

 نكر منار لمعفاة كترفع      ظبلـ في أنؾ منؾ كأعجب
 لمسرير ارتقاؤؾ عاد إذا     سركرا تكسعني سكؼ ركيدؾ 

كيبدك بأف األحزاف عمى زكاؿ ممؾ المعتمد كاعتقالو قد بمغت مداىا في قمكب الكثيريف 
ممف لـ يتمكنكا مف زيارتو في سجنو، لكنيـ في نفس الكقت حرصكا عمى سماع أخباره في 

منٌجـ المعتمد كحيف بمغو عكدة  سجنو، بؿ كاالحتفاء بمف قدـ مف زيارتو، فيذا أبك بكر الخكالني
 :  ّابف المبانة مف زيارة المعتمد بسجف أغمات، كتب إليو قصيدة يقكؿ في مطمعيا
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 البدر عمى المنير البدر لرؤيتو          بكر أبي عيف تقبيؿ إلى بدرت              
 عمرم أخمصيا قبمت نحكه خطت         التي القدـ عف يدافعني لـ كلك              
  كالفكر الخكاطر في منا      الممثؿ مزاره البعيد ناؿ أف حسدناه              
ف                 البشر كالكاكؼ الفياض الزاخر عمى         الندل في المبرة الكؼ قٌبؿ كا 
  الغدر عمى لمدائميف بيا يضاؼ            غدرة مزارؾ عف أبعدتنا كما              

  العذر إلى فييا بمحتاجيف فمسنا          لناظر تخفى ليس أمكر كلكف              
الذيف  ،فقد تركت أثران نفسيان كبيران في قمكب محبيو ،أما كفاة المعتمد بف عباد في سجنو

جماعة زار قبره زار قبره ، فقد رغـ بيعد المسافة كمشقة السفر في أغماتحرصكا عمى زيارة قبره 
 ؿبٌ قى يي ، كقد أخذ عبد الصمد يبكي ك ُمنيـ شاعره المختص أبك بحر عبد الصمد مف الشعراء كاف

  :ّ*عاؿ بصكت كأنشد ِ، فأبكى كؿَّ مف حضر،ر كجيو في الترابفّْ عى كيي  ،القبر
 عكادم الجكاب عف عداؾ قد أـ          فأنادم أسامع الممكؾ ممؾ   

 األعياد في كنت قد كما فيو      تكف كلـ القصكر منؾ تمى خى  لما
 اإلنشاد مكضع قبرؾ تخذتي اك        خاضعان  لؾ الثرل ىذا في فمثمت   

كبقيت محنة بني عباد تيميب مشاعر ابف المبانة، فتفيض بيا شجكنو كينطمؽ لسانو شعران 
 غبلـ كىك المعتمد كمما تذكر مكقفان مف مكاقفيـ، أك شاىد أثران مف آثارىـ، فقد رأل يكمان حفيد

 مف كىك الدكلة فخر دكلتيـ أياـ في ييمقب ككاف صناعةن، الصياغة لت أحكالو كاتخذتبد قد كسيـ
 جممة مف فقاؿ الصائغ، بقصبة الفحـ في ينفخ كىك إليو فنظر عندىـ، السمطانية األلقاب
  :ْقصيدة

 عظما قدره فيمف يعظـ كالرزء      عظمت العيمى فخر يا فيؾ شكاتنا
 نعما طكقتنا ككـ عميؾ ضاقت        مخنقة الدىر نائبات مف طيكقت 
 أرما حكى قصر في كنت بعدما مف           فارغة دكاف في طكقؾ كعاد      
 كالقمما كالسيؼ الندل إال تدر لـ          أنممة الصياغ آلة في صرفت  
 منتظما الحمي عميو ككاف حميا         لو تصاغ العميا كانت صائغا يا   

                                                           
 ،الطكائؼ ممكؾ زمف أبك بحر عاشكقد  ،الخكالني مالؾ بف السمح ذرية مف، بحر أبك، الصمد عبد بف يكسؼ 1
 .َِّ، صِ. ابف سعيد، المغرب، جعباد بف المعتمد رثاقد ك 
2
  .ٗٔ، صِابف الخطيب، اإلحاطة، ج .ّٕ، صٓابف خمكاف، كفيات األعياف، ج 
3
 .ِِٕ، صِّالنكيرم، نياية األرب، ج .َٓٓ، صٖ، جابف األثير، الكامؿ 
 .ِِٕ، صِّ، جاألربالنكيرم، نياية  ابف المٌبانة. الشاعر أف قائؿ األبيات ىكأكرد صاحب نياية اإلرب ب *
 .َّٗ، صّ، شذرات الذىب، جابف العماد 4



ُّٓ 

 

 عمى ذاؾ قبؿ تشكك عيني أف لك           بو إليؾ عيني تنظر  إذ كددت       
 النسجما الغيث دمع لؾ كفي كلك                النكسفت الشيب أنصفتؾ لك كاهلل         

 : ُ، يقكؿ في مطمعيارل يرثي بيا بني عباد بعد نكبتيـكألبي بكر بف المبانة قصيدة أخ
 عباد أبناء مف البياليؿ عمى                   غادم رائح بدمع السماء تبكي     
 أكتاد ذات منيـ األرض ككانت                  قكاعدىا ىدت التي الجباؿ عمى        
 باد كال فييا عاكؼ ال فاليكـ                       تعمرىا اآلماؿ كانت ككعبة      
 أكباد قطعات مف القطائع تمؾ           حممت ككـ دمع مف الماء في ساؿ كـ     

 قصيدة ِالصفدمكفي المحنة التي أصابت أبك حياف التكحيدم بكفاة ابنتو، أرسؿ إليو 
 :ّقاؿ في مطمعيا يكاسيو فييا

 جارم الخديف في الدمع فسيؿ        نضار عمى بالمجيف بكينا       
 الجكارم بأدمعنا فنبكييا              تكلت جارية هلل فيا

 األديب ـ( فقد رثاه الشيخُّْٗق/َٕٓالذم تيكفي بالطاعكف سنة ) ْافالقطٌ أما الفقيو 
  :  ٔفقاؿ ٓالكراد الحسف أبك

 كالتبـر األسى يجدم عسى ذااكم               كالبكا التفجع يغني عسى ذااكم      
ف لمبمكل سأصبر     عمـيي  دئالشدا عند الفتى فصبر               خطبيا جؿ كا 
 تعظـ الناس عمى الدنيا مف خطكب            عنده تصغر المرء صبر درق عمى          

                                                           
1
  .ُٖ، صّابف الخطيب، اإلحاطة، ج 
 في كلد مؤرخ، أديب،(: ـُّّٔ-ُِٔٗ/ىػْٕٔ-ٔٗٔ) الديف صبلح الصفدم، اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ 2

لييا بفمسطيف صفد  ككالة ثـ كحمب، كمصر صفد في اإلنشاء ديكاف كتكلى. األعياف كتراجـ باألدب كلع .نسبتو كا 
. الزبيدم، ََِ، صٔ. ابف العماد، شذرات الذىب، جمصنؼ مئتي زىاء لو. فييا فتكفي دمشؽ، في الماؿ بيت

 .ُّٗ، صُنديؾ، اكتفاء القنكع، جاف .ِٖٗ، صٖتاج العركس، ج
3
 .ٗٓٓ، صِالمقرم، نفح الطيب، ج 
عرؼ بالقطاف، فقيو أكاب متكمـ مجتيد. كنى أبا عبد اهلل، كيي مف أىؿ مالقة، يي : محمد بف أحمد بف قاسـ األمي 4

ماؿ الخمؽ إليو، كتزاحمكا عمى كقد يعظ الناس، كيزىدىـ، كيحمميـ عمى اإليثار  ككافعجيب التصكؼ.  كاف
 .ُِٖ، صّ. ابف الخطيب، اإلحاطة، جالطاعكفبمجالستو، تكفي 

مف مالقة، اعتمد اليزؿ في أسمكبو، فكاف عممان مشيكران في ىذا المجاؿ.  شاعر أديب: الحسف الكراد المالقي بكأ 5
 .ُْٔ، صِابف الخطيب، ريحانة الكتاب، ج

6
 .ُّٖ، صّابف الخطيب، اإلحاطة، ج 



ُّٔ 

 

 ثالثًا/ التشفي والشماتة:

رغـ أف المحف قد أكدت بحياة بعض عمماء األندلس، كبدلت أحكاؿ آخريف منيـ إلى 
بؤس كشقاء في السجكف كالمعتقبلت تارة كفي حياة المنافي تارة أخرل، إال أف بعض منافسييـ 

 لسياسييف قد أظيركا شماتة كراحة لما أصاب العمماء مف محف كنكبات، فبعد نكبةكخصكميـ ا
المركاني، األطباء زمف ىشاـ كًسجنو بالميٍطبىؽ، إثر اتيامو بالزندقة مع عدد آخر مف  اإلفميمي ابف
  :ِالشعر شامتان  أبياتان مف ُفيو مكسى بف الطائؼقاؿ 

 عف كنو عرضي في البديع كطكلي          يا مبصرا عميت نكاظر فيمو          
 مف ضاؽ فرسخو بخطكة ميؿ        لك كنت تعقؿ ما جيمت مقاكمي      

 فمقد ثمبت حقائؽ التنزيؿ           كلئف ثمبت الشعر كىك أباطؿ
 كلبست ثكب الزيغ كالتعطيؿ          كخمعت ربؽ الديف عنؾ منابذا   

 عمما مشيت أمامو برعيؿ           كأقمت لمجياؿ مثمؾ في الغبا
 عمما كلك مقدار كزف فتيؿ            كمف المغائظ أف تككف مقمدا

 أبدا كفيمؾ عمة المعمكؿ         تعتؿ في األمر الصحيح معاندا
 ككثير شأنؾ ال يفي بقميمي            كتظف أنؾ مف فنكني مكسر

 المصقكؿ تأثير ىذا الصاـر            سيسؿ ركحؾ مف خبيث قراره   
، فأخذكا آخريفكقد دفع الحسد كالتنافس بعض العمماء التخاذ مكقؼ عدائي تجاه عمماء 

يحرضكف عمييـ، كلما أصابتيـ النكبات بسبب تمؾ األفعاؿ تمادل أكلئؾ المنافسكف في 
التحريض عمى العمماء إمعانان في مضاعفة نكباتيـ حتى كصؿ الحاؿ بالبعض إلى التحريض 

ـ( تاركان ُّّّىػ/ّّٕاء، فقد فر لساف الديف بف الخطيب مف غرناطة سنة )عمى قتؿ العمم
أعباء الكزارة مفارقان الجاه كالماؿ كالكلد نتيجة كثرة المكائد التي كيدت لو، كتنكُّر مف كاف ىك سببان 

 كصرت، كقد كصؼ ابف الخطيب حالة الخكؼ التي عايشيا فقاؿ: " ّفي تقريبيـ كرفع شأنيـ
 لغاتيا، في ْالحسائؼ فأتبيف الكممات عتبرأك  نظراتيا، في الشر لمحأف كجكهال إلى نظرأ

 الكبلب كشبح الحسكد، لساف تطمؽ الكلد كنعمة يتضاعؼ، كالشر تستحكـ يكـ كؿ في كالضغينة
                                                           

، جذكة . الحميدمعامر أبي ابف محمد عامر أبي المنصكر أياـ في كاف مشيكر، شاعر الطائؼ بف مكسى 1
   .ُُِ، صُالمقتبس، ج

 .ُِٖ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج ِ
 .ّ، صُابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، ج 3

 .ِِٕ، صِ. الجاحظ، الحيكاف، جالضغينةكىي  الحسيفةالحسائؼ جمع  4



ُّٕ 

 

 كليمة يكـ كؿ المائدة تجمعيـ الذيف كاألصحاب كاألسكد، الجائعة النمكر حسائؼ تييج المطيفة
نظر إلييـ أكالتقرب بالسعي،  الغي في كالمحاكالت القبيح كتحسيف كالمديح اإلطراء في يفتنكف

يتناقمكف اإلشارات بالعيكف كالمغامزة بالجفكف كالمخاطبة بالمغكز، فإذا انصرفكا صرؼ اهلل قمكبيـ 
ف ناصبو مٌ ، ككاف مُ"كتعممكا باألحبلـ كقكاطع األحكاـفسدكا القمكب أفقمبكا األمكر كنقمكا العيكب ك 

 ِ(ـَُّٗ بعد -ُُّّىػ/ِٕٗ بعد -ُّٕ)عداء في تمؾ المحنة القاضي أبك الحسف النُّبىاىي ال
فشاء األسرار ،يتؾ األعراضالذم اتيمو ب ، كالتدخؿ في نزاىة الغدر في غالب األحكاؿك  ،كا 

القضاء، كاإلكثار مف العقار كاألمكاؿ، كالفرار مف األندلس طمعان في متاع الدنيا، ككذلؾ تمميذه 
ٍمرىؾ أب شد الناس طعنا عميو ككيدا الذم كاف أ ّ(ـَُّٗ-ُّّّ/ىػّٕٗ-ّّٕ)ك عبد اهلل بف زى
كقد كاف جميعيـ مف قبؿ يسعكف لنيؿ حمد بف سميماف بف فرككف، أربيبو ككذلؾ فعؿ مثميما  لو،

، فتفاجأ ابف الخطيب مف تبدؿ أحكاليـ ككيدىـ لو، كنظـ أبياتان يصؼ ذلؾ التبدؿ ْمرضاتو
 : ٓقاؿالعجيب ف

 ألكاف ذات جمة خطكب عمي      جنت كقد عمي إخكاني تمكف
 خكاني مجمع كاف خكاني بأف      يتنكركا أف قبؿ أدرم كنت كما

ألنيا تنطكم عمى  ابف الخطيبالنباىي فتكل تكجب حرؽ كتب كقد أصدر أبك الحسف 
 سمكؾتيمة الزندقة ك الحقو في منفاه طمبان لبلقتصاص منو برقت، كصكدرت أمبلكو، ك الزندقة فحي 

، كرغـ محنة ابف الخطيب فقد استمر تمميذه ابف زمرؾ في التحريض عمى ٔالفبلسفة مذىب
يو عم قبضاعتقالو، كأرسؿ في ذلؾ المراسبلت لسمطاف فاس، حتى نجح بدفع ببلط فاس إلى ال

رئيس ف ، كقيؿ بإٔخنقان و إلى السجف فقتؿ ابف الخطيب مبغضي أحدكتعذيبو أماـ المؤل، ثـ دس 
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  .ْ، صُابف الخطيب، الكتيبة الكامنة، ج 
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ُّٖ 

 

 فخنقكه في السجف بعد فتكل لبعضبعض األكغاد  ىك الذم دٌس  ُكاسمو سميماف بف داكد الشكرل
 أصبح ثـ المحركؽ، باب مقبرة في، كقد أيخرج جثمانو صباح اليكـ التالي كديفف ِالفقياء بقتمو

 و،تبشر  تدكاسك  شعره، رؽتفاحفيو النار  أضرمتالناس في اليـك التالي لدفنو فكجدكا جثمانو كقد 
   .ّرحمو اهلل محنتو انتياء ذلؾ في ككاف ،فاستنكر الناس ذلؾ كأعادكا جثمانو إلى قبره

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سميماف بف داكد: كاف رئيس الشكرل في المغرب زمف السمطاف أبي العباس بف أبي سالـ. ككاف شديد العداكة  1

خطيب، فقد سعى لمنصب مشيخة الغزاة المجاىديف مف قكمو مف سمطاف األندلس فحاؿ ابف الخطيب البف ال
 .  ِْٓ، صٕدكف ذلؾ فحقد عميو. ابف خمدكف، تاريخ، ج

2
 .ّْٓ، صٕـ. ف. ج 
 . ٕٕ، صُ، جالرياض المقرم، أزىار 3
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 انفصم انراتع

 أثر احملىة عهً اإلوتاج انفكرٌ نعهماء األوذنس

 

 

 اإلوتاخات انشعرَة  املثحث األول/ أثر احملىة عهً 
 

 احملىة عهً االوتاخات األخرياملثحث انثاوٍ/ أثر                   
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 املثحث األول/ أثر احملىة عهً اإلوتاخات انشعرَة  

 
 
 

 أواًل/ أشعار وصف المحنة 

   ثانيًا/ شعر الشوق لألحباب والديار 

 ثالثًا/ شعر السجون والمعتقالت 

 رابعًا/ شعر الندم واالستسالم لقضاء اهلل 
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  أواًل/ أشعار وصف المحنة:

مٌثمت األشعار المتنفس الذم عبنر مف خبللو عمماء األندلس عما اختمج في صدكرىـ مف 
مشاىد إنسانية حية كجسدت تمؾ األشعار  أحاسيس كمشاعر جٌراء تعرضيـ إلى المحف كالنكبات،

اتجو الشاعر أبك المخشٌي عاصـ بف زيد، بعد نكبتو فقد تمؾ األحداث عمى حياتيـ، أثر  تكصف
خبلليا بصره، إلى نظـ القصائد كاألشعار التي أجاد فييا في كصؼ اآلثار النفسية التي فقد 

كاالجتماعية التي عانى منيا نتيجة محنتو الكبرل، كالظمـ الذم كقع عميو بتسميؿ عينيو عمى يد 
ؿو في عينيوىشاـ بف عبد الرحمف كى ، إٍثرى ظنّْو بأف أبي المخشي قد ىجاه بسبب حى

 ، فقد كصؼُ
 :  ِالو كأحكاؿ زكجتو كبناتو في ىذه النكبة فقاؿسكء أحك 

ُـّ بناتي لمًعدا        أف قضى اهلل قضاءن فمضى    خضعت أ
 كرأت أعمىن ضريران إنما       مىٍشييو باألرض لىٍمسه بالعصا   
 فبكت كىٍجدان كقالت قىكلةن       كىي حىرَّل بمغت مٌني المىدل   
 ما مف األدكاء داءه كالعىمىى   ففيؤادم  قىًرحه مف قكليا:     
ذا ناؿ العىمىى ذا بصر       كاف حٌيان مثؿى مىٍيتو قد ثىكل    كا 
 ككأٌف الناعـى المسركرى لـ       يؾي مسركران إذا الح الٌردل  

 : ّالذم أصابو بعد نكبتو فقاؿ اليَـّ  كما كصؼ أبك المخشيٌ 
ٍييً  ٍـّ      ًكبل مىكجى ّـّ أضافني في جكًؼ يى  ما عندم كبيركىى

 فًبتنا كالقمكبي ميعمقاته           كأجنحةي الرياًح بنا تطير
أما األديب يحيى بف حكـ البكرم المعركؼ بالغزاؿ، فقد مرَّ بمحنة نفسية قاسية، كاجو 

، كفي تمؾ الرحمة كاجيتيـ عاصفة ْخبلليا المكت، كذلؾ في إحدل رحبلتو البحرية مع صديؽ لو
كالجباؿ، كتقٌطعت شراع السفينة فخاؼ مف فييا، كباتكا يكاجيكف  عاصفة شديدة، كأصبح المكج

المكت، فنظـ الغزاؿ شعران كصؼ ىكؿ تمؾ المحنة كحالة الخكؼ الشديد التي عاشيا الغزاؿ مع 
 :ٓرفيؽ سفره، فقاؿ

 قاؿ لي يىحيى كًصٍرنا      بيف مكجو كالجباؿ    

                                                           
 . ُِْ، صِابف سعيد، المغرب، ج 1
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ُِْ 

 

 اؿكشم ُكتكٌلتنا رياحه               مف دىبيكر    
 كاٍنبىتَّت      عيرىل تمؾ الحباؿ ِشٌقت القىمعيف   
 كتمىطَّى ممؾي المكت       إلينا عف ًحيىاؿ 
 فرأينا المكتى رىٍأمى العىيف    حاالن بعدى حاؿ 

ىماليـ لمصير الركاب عمى  كقد كصؼ الغزاؿ انشغاؿ بحارة السفينة بنجاة أنفسيـ كا 
 : ّيمثمكف ليؤالء البحارة أية قيمة، فقاؿظير السفينة، ككأف المسافريف باتكا ال 

 لـ يكٍف لمقكـً فينا         يا صديقي رأسي ماؿ     
كمف الكاضح بأف اليأس قد تسمؿ إلى نفس الغزاؿ ظانان بأف السبلمة كالنجاة مف ىذا 
الكرب قد أصبحت بعيدة المناؿ، كأف الغرؽ ىك مصيرىـ المحتكـ في تمؾ النكبة، فقاؿ كاصفان 

 : ْالفزع التي منعتيـ مف النكـ، كزىد السبلمة بيـ في تمؾ المحنة، فقاؿشدة 
اؿً       كسيميمىى ذاتي زيىدو       في زىىيدو مف ًكصى
ياؿ  اسىٍبتًني بالخى  كمَّما قيمتي ًصميًني       حى

اؿ اذا       دىافعىٍتًني بميحى  كىي أدرىل فىًممى
ٍينا         بعدأتير     مف نىكاؿ شيئان  ل أنَّا اٍقتىضى

في كأىمو عمى يد المنصكر بف أبي عامر،  أما النكبة التي أصابت الكزير جعفر الميٍصحى
كأدت إلى سجنيـ كسمب أمكاليـ كممتمكاتيـ، كأحالت حياتيـ ذالن كفقران بعدما نعمكا بالعز كالغنى، 

في، حيث دعا إلى العظة كاالعتبار مما أصابو،  فقد كاف أثرىا النفسي كاضحان في شعر الميٍصحى
 :ٓكحٌذر مف الرككف إلى المنصب كالجاه، كقد قاؿ بعد أف نكبو المنصكر

 الى تأمنفَّ مف الزَّمىاف تىقمُّبان            ًإف الزَّمىاف بأىٍىمًو يتقمبي 
لىقىد أىرىاًني كالميكثي تخافيني           فأخافىني مف بعًد ذىاؾ الثٍَّعمىبي          كى
 مذلةن كميانةن            أىال يزىاؿى ًإلىى لئيـو ييٍطمبي  حٍسبي اٍلكىًريـً    
ذا أىتىت أعجكبةه فاصبر لىيىا         فالدىري يىٍأًتي بالذم ىيكى أعجبي            كىاً 
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زيرٌم قصيدة شعرية، كصؼ فييا الظمـ الذم أصابو، بعد أىٍمر  كما نظـ عبد الممؾ الجى
تىبىو ع زيرٌم في سجنوُميوالمنصكر بًسٍجًنو بسبب عتاب عى  :   ِ، فقاؿ الجى

 جاركا كما عدلكا في القكؿ بؿ حكمكا      عمى المقادير جيبلن ال ىيديكا رشدا           
ف بىعيدا    ٍتـو كا   ال بد لمقَّدىر المقدكر مف أمدو               يمقاؾ فيو عمى حى

زيرٌم قصيدة أخرل حرص فييا عمى بياف األثر السيئ لمسجف في نفسو،  كما نظـ الجى
 :ّفقاؿ

ألكىل
 بعـز تىجمُّدم كتصبُّرم             نىٍأمي األًحبًَّة كاٍعتيادي تذكُّرم ْ

ٍينًي الييجيكعى فبل خياؿه يىٍعتىًرم ٓشىٍحطى      المىزىاري فبل مىزارى كنافىرىت          عى
ٍبرمى كىٍىكى مىٍشديكدي العيرىل        كأىالىفى عيكدً        ٍمبي المٍكسىرً أٍزرىل بصى  م كىيك صي
ًحيفةو لـ تيٍنشىرً     كطىكىل سيركًرم كمَّوي كتىمىذًُّذم             بالعىٍيش طىيّْ صى

ٍزـ محنة حٍرؽ كتبو، كمطاردتو عمى يد المعتضد بف  كقد كاجو الفقيو أبك محمد بف حى
حٍرؽ كتبو لف  عباد بصبلبة كتحدم، حيث شبو حرؽ كتبو بحرؽ النصارل لكتاب اهلل، مؤكدان أف

 :ٔيمحك العمـ مف صدره، فقاؿ في ذلؾ

ٍدرم         مَّنىو القرطاسي بؿ ىك في صى  فإف تىٍحًرقيكا الًقٍرطاسى ال تحرقكا الذم        تضى
 يسيري معي حيث استىقىمَّت ركاًئبي           كينزؿي إٍف أىنزؿ كييٍدففي في قىبرم  
دعيكني مف إحراًؽ رىؽٍّ              

 كقكلكا بعمـو كىٍي يرىل الناسي مٍف يىدرم           ٖككىاغىدو  ٕ
ال فعيكدكا في المكاتًب بىدأة               فكـ دكفى ما تبغيكف هلًل مف ستر     كا 

مىت          أكيفُّيـ القرآفى في ميديًف الٌثٍغرً  ارل يحًرقكف إذا عى  كذاؾ النَّصى
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، فقد كاف مف ُكبيران لدل أبي الحسف غبلـ البكرمكقد ترؾ انييار الدكلة العٌبادية أثران 
مشاىير شعراء بني عباد، كلطالما نظـ شعران في مدحيـ، كقد كصؼ ابف بساـ حالو كشيرتو زمف 
دكلة بني عباد، فقاؿ: "كأبك الحسف في كقتنا بحره مف بيحكر الكبلـ، قذؼى بدرى النظاـ، فقٌمده 

كأبير مف الٌنجكـ العىكاتـ، مف شعراء الدكلة العبادية، لـ  أعناؽى األياـ، أسحر مف أطكاؽ الحمائـ،
، كلكف أفكؿ نجـ بني عباد دفع البكرم إلى اعتزاؿ ِتكٍف لو رحمة لسكاىا، كال قدـ في غير ذراىا"

نظـ الشعر إال القميؿ، ككصؼ ابف بساـ ىذا االعتزاؿ بقكلو: " كلما انجابت غيكمييا، كامحت 
ؤ العبادية مف نجكمييا، بخمع صاحبيا، خم ع أبك الحسف صنعةى الشعر خمعى النجاد، كتبرأى منيا تبرُّ

ـى الطىٍيؼ بعىٍيف الفرؽ، كالتفات الدليؿ ببينىيَّات الطرؽ" دعكة زياد، إال إلما
، كقد نظـ البكرم قصيدة ّ

 :ْقصيدة كصؼ فييا تنكر الدنيا لو كسكء أحكالو بعد زكاؿ دكلة بني عباد، فقاؿ في مطمعيا
 ٓمماء مف دكًنيا سدؿ              عقيقة بٍرؽ مثؿ ما اٍنتىضيى النٍَّصؿأالحٍت كلمظ

 :ٔثـ يذكر البكرم اختبلؼ أحكالو كأفكؿ نجمو، فيقكؿ
 آكم إلييا كال أىؿي  ٕذكرتي الدُّنىا كاألىؿي فييا فميسى لي                بيا عقكة   
ٍقؿي  ٖطريره مف الًيٍندمٌ       كأفرىدىًني صرؼي الزَّماف كأٌنني                        و الصَّ مىصى  أخى
فيا لٍيتى ًشٍعًرم ىؿ ميقاًمي ًلًنيَّة                   تيصيخي       

لنىٍجكاىا الميطيةي  ٗ
 كالرٍَّحؿي  َُ
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ٍيني األعمى، فقد كصؼ مشيدى رحيًمو عف قيرطبة، كبكاء  أما أبك عبد اهلل بف الحٌناط الريعى
ٍزنان لفي   :ُراًقو، فقاؿالرجاؿ كالنساء حي

ٍزفً     ٍزًنيا                أفيقي فإنّْي قد أىفٍقتي مف الحي  أمقتكلةي األٍجفىاف مف دىٍمًع حي
ٍحبىًتي                 ًزمىاعان     فممًو ًسيرم يكـى كدَّعتي صي

 كلـ أىٍقرىٍع عمى نىدىـو ًسنّْي ِ
ٍنفىرو         ٍؤذيرو كغىضى ـٍ مف جي رحمتي فكى

كَّم الثَّرىل مف فىٍضًؿ أىٍدميًعًو اليًتفً                  ّ ييرى
ْ 

كما كصؼ ابف الحٌناط معاناتو أثناء رحمة نفيو الميضًنية عف قرطبة بعد اتيامو بالزندقة 
 :ٔ، فقاؿٓبسبب تبٌحره في عمـ المنطؽ

 ٍىدىل سبيبلن مف السُّفيفً كلما تىنىكٍَّبنىا المينىكَّب لـ نىًجٍد                       لنا مىٍركىبىان أ       
مَّؿى بالدىٍجفً  كىان تىجى يَّمييا جى ةو                   تىخى ترامىت ًبنا األىكاؿي في كؿّْ ليجَّ

ٕ 
دَّري ًمف رىًعفو          ترىل السُّفيفى فكؽى المىٍكج فييا كأنَّيا                 تىحى

 كتيكًفًي عمى رىٍعفً  ٖ
ي منفاه بالجزيرة الخضراء، كنظـ أشعاران يمدح أميرىا كقد كصؼ ابف الحناط ارتياحو ف

مُّكد )ت   :    َُ، فقاؿ في تمؾ األشعارٗـ(َُْٖق/َْْمحمد بف القاسـ بف حى
 كًصٍرتي إلى داًر اإلقىامًة كاألىٍمفً                ُتفرَّغتي مف شيٍغًؿ العىداكًة كالظٍَّعفً          

                                                           
 .َْٓ، صُ. ابف بساـ، الذخيرة، جُِِ، صُابف سعيد، المغرب، ج 1
الزماع ىك السرعة، يقاؿ رجؿ زمكع أم سريع عجكؿ، كأزمعت األرانب أم عدت كأسرعت، قاؿ الميث: الزمع  2

منظكر،  ىنات شبو أظفار الغنـ في الرسغ في كؿ قائمة زمعتاف، كذكركا أف لؤلرنب زمعات خمؼ قكائميا. ابف
 .ُّْ، ضٖلساف العرب، ج

لي، الفتف كا .ر كالرجاؿ بالغضنفر كىك األسدذتحدث ابف الحٌناط عف بكاء مكدعيو، فكٌنى الفتيات كالنساء بالجؤ  3
 . ُّٔالفتف كالنكبات الخاصة، ص

 . ُِْ، صُابف دريد، جميرة المغة، ج .ىتنت السماء أم ىطمت، كاليتف ىك المطر أك الدمكع 4
5
 . ُُِ، صُلمغرب، جابف سعيد، ا 
 .ُْٓ، صُابف بساـ، الذخيرة، ج 6
7
 . ّٖ، صٔالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، العيف، ج .الدجف: ظؿ الغيـ، كيـك مدجف داـ عميو ظؿ غيمو مع ندل 

 . ّٖص
الرٍعف، كىك األنؼ النادر مف الجبؿ يستطيؿ في األرض، كالجمع ًرعاف، كبو سيٌميت البصرة رىٍعناء ألنيا شيبّْيت  8

 .   ّٕٕ، صٍِعف الجبؿ. ابف دريد، جميرة المغة، جشيبّْيت برى 
مُّكدم، محمد بف القاسـ بف حمكد الحسني: مف ممكؾ الدكلة الحمكدية في األندلس. كاف مقيما في  9 المىيدم اٍلحى

ػ ـ(َُْٕ/قّْٗ) تمقب بالميدم سنة. الجزيرة الخضراء. كاتفؽ رؤساء البربر كأمراؤىـ عمى البيعة لو بالخبلفة
. ٖٔ، صُ. المراكشي، المعجب، جَُٔ، صٖابف األثير، الكامؿ، جر عشريف شيرا انتيت بكفاتو. كاستم

 .ٕٓٔ، صُٕالذىبي، سير أعبلـ النببلء، ج
 .َْٓ، صُ. ابف بساـ، الذخيرة، جُِِ، صُابف سعيد، المغرب، ج 10



ُْٔ 

 

ٍمؼو كييعًطي ببل مىفّْ  فبكٍَّأتي رىٍحًمي ًظؿَّ أركعى         مىاجدو                 يقكؿ ببل خي
أما الشاعر أبك عامر بف شييىٍيد، فقد تركت نكبتيو أثران أدبيان كاضحان في أشعاره، حيث 

شبيمية مُّكد صاحب مالقة كا  ، بسبب شيرتو ِتعٌرض لئلىانة كالسجف عمى يد الميعتًمي بف حى
ب المطمح: "كدٌبت إليو أياـ العمكييف عقارب، برئت بيا بالعربدة كالمجكف، كفي ذلؾ كتب صاح

مف أباعد كأقارب، كاجيت بيا صرؼ قطكب، كانبرت إليو منيا خطكب، نبا ليا جنبو عف 
المضجع، كبقي بيا يأرؽ كال ييجع، إلى أف عمقتو مف االعتقاؿ حبالو، كعقمتو في عقاؿ أذىب 

مالو، فأقاـ ميرتينا كلقي كىنا"
شييىيد أشعاران كصؼ فييا محنتو تمؾ، فقاؿ ، كقد نظـ ابفّ

ْ   : 
ًتيدي  ميّّ عى فَّاظو عى  ًفرىاؽه كشىٍجكه كاشتياؽه كًذلَّةه                كجبَّاري حي

 فمىف ييًبمغي الًفتيافى أنّْي بعدىـٍ               ميقيـه بدىار الظالميفى كىًحيدي   
ٍمًر الًحمىاـ    ميقيـه بدارو ساكنيكىا مف األذلى               ًقيىاـه عمى جى

 قيعيكدي  ٓ
كقد كصؼ ابف شييىٍيد بكاءه المتكاصؿ في محنتو تمؾ، فقاؿ مخاطبان الطير

ٔ : 
اـً كقىٍد بىكى              عمى القىٍصر ًإٍلفان كالدُّمكعي تىجكدي      مى دَّاح الحى  كقمتي ًلصى

بلًء فىريدأال أيييا البىاكي عمىى مٍف تيًحبُّو               كً   بلىنا ميعىٌنى بالخى
 كىؿ أنت دىافو مف ميحبٍّ نىأىل بو            عف اإًلٍلًؼ سيمطافه عميو شىديدي    

مكًع كقيكدي       كما زاؿ ييبكيني كأيبكيو جاىدان               كلمشكؽ مف دكف الضُّ
 ديدي إلى أف بكى الجٍدرافي مف طيكؿ شٍجًكنا      كأٍجيىشى بىابه جانباهي حى 
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 ثانيًا/ شعر الشوق لألحباب والديار:  
عد عف األىؿ كالديار، آثاران نفسية كبيرة عمى عمماء تركت محنة فقد األحباب كالبي 

الشاعر فقد عٌبر  ىـ،كديار  يـأىمان عٌبركا فييا عف حنينيـ كشكقيـ إلى أشعار فنظمكا األندلس، 
ـ المستنصر عف اشتياقو ألحبابو، ككاف يكسؼ بف ىاركف الرمادم الذم طاؿ اعتقالو زمف الحك

كىـ  :  ِ، فنظـ في سجنو أبياتان شعرية قاؿ فيياُقد سيًجفى بسبب ًشٍعًره الناقد لسياسات الحى
ـي كتىٍيتؼي      مىا زًعي تٍبًكي الحى  عمى ًكبىرم تىٍيًمي السَّحابي كتذرؼي          كًمٍف جى
ابى الكاًكفىاتً      كتمؾى عمى فىٍقًدم نىكىاًئحي ىيتَّؼي             غىكىاسًمي   ّكأفَّ السَّحى

 أال ظىعىنىت ليمىى كبافى قطينيا                 كلكنني باؽو فميكميكا كعىنّْفيكا
بحى ًمٍثٍمي ميدىنَّؼي       باًح ًلبىٍيًنيا               نيحيكالن كأىفَّ الصُّ  ْكآنىٍستي فى كجو الصَّ
يّْؼي كأقربي عىٍيدو رٍشفىةه بىمَّ      ًت الحشىا                 فعادى ًشتاءن بىاًردان كىك صى

لَّت كأنَّيا               ًمف الرٍَّدؼ     ككانٍت عمىى خٍكؼو فىكى
بلىخؿي تىٍرسيؼي  ٓ  ٔفي قىيًد الخى

 ٔتىٍرسيؼي 
مف لكعة اغترابو كاشتياقو  ٕـ(ٖٗٗ-ِٖٗىػ/ّٕٗ-ُّٔكما عانى أبك بكر الزبيدم )

الحكـ المستنصر باهلل مف إشبيمية إلى قرطبة لتأديب كلده، كلـ  لجاريتو سممى، ككاف قد طمبو
يأذف لو بالعكدة إلى إشبيمية، فنظـ أشعاران كأرسميا إلى جاريتو، ليحثيا عمى عدـ الجزع لفراقو، 

 :ٖمؤكدان بأف فراقيا بالنسبة إليو كفراؽ الميت في لكعتو كشجكنو، كقد قاؿ في ذلؾ
ـى ال تيراعي   ٍم ًؾ يا سى  ال بٌد لمبىٍيف مف ًزماعً   كيحي
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ُْٖ 

 

 ال تحسىبيني صبىرتي إاٌل    كصبًر ميتو عمى النّْزىاعً     
داعً   مىؽى اهللي مف عذابو     أشد مف كٍقفىًة الكى  ما خى
 ما بينيا كالحماـ فرؽ     لكال المناحات كالنَّكاعي  
 إف يفترٍؽ شممينا كشيكان     مف بعًد ما كافى ذا اجتماعً        
 كؿُّ شىمؿو إلى افتراؽو     ككؿُّ شٍعبو إلى انصداعً ف   
ٍصؿو إلى اٍنقطاعً     ككؿُّ قيٍربو إلى ًبعىاًد      ككؿُّ كى

كقد أٌدت المحنة النفسية التي عاشيا األديب الشاعر أحمد بف محمد بف عبد ربو نتيجة 
ي كصؼ شجكنو فقًده اثنيف مف أبنائو، إلى تحٌكؿ شعره إلى شعر بكائي حزيف، أفاض فيو ف

ابف عبد ربو، بؿ كيأسو مف الحياة، ففي  ًقٌمة صبركأحزانو، كقد أشارت العديد مف األبيات إلى 
 : ُإحدل قصائده التي بكى فييا كلده يحيى، قاؿ

ميدان            رًؼ الخطيكًب حى نيكفي لوي فماتى فقيدان         كمضى عمى صى دى المى  قىصى
ٍدتيوي    قىٍد كىافى في كيؿّْ العيمكـً فىريدان              بأىبي كأمي ىالكان أفرى
ماًئًر سيكدان      ان بًو     كىغىدىٍت لىوي ًبيضي الضَّ  سكدي المقاًبر أصبحٍت ًبيضى

كقد بالغ ابف عبد ربو في رثاء كلده يحيى حتى جعمو في منزلة كبار التابعيف العمماء 
ياء المدينة السبعة في عممو كصبلحو، أحد فق ِأمثاؿ القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ

عالـ الككفة في عصره، كذلؾ في حفظو كعممو،  ّـ(ْٗٔق/ٕٓكاألسكد بف يزيد النخعي )ت 
في الحديث كالفقو، كما شبيو بسعيد بف  ْـ(ٕٕٗ-ّٕٔىػ/ُُٖ-ُُٖكعبد اهلل بف المبارؾ )
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ُْٗ 

 

في الفصاحة  ِخفشيفسيد التابعيف في زىده كفقيو، ككاأل ُـ(ُّٕ-ّْٔىػ/ْٗ-ُّالميسىيَّب )
 :ْفي الركاية، كقد قاؿ في ذلؾ ّكالببلغة كالتفسير، كاألعشييف

ٍف اٍستىقىؿَّ ًبًو المىنيكفي كىًحيدان     ًزينىا كىٍحدىهي             كىاً   لـ نيٍرزىهي لٌما ري
زينىا القاًسـ بف محٌمدو         في فضمًو كاألسكدى بفى يزيدان      لكٍف ري
 لميبىارىًؾ في الرقاًئًؽ ميٍخًبران     كىاٍبفى الميسىيًَّب في الحدٍيًث سىعيدان كىاٍبفى ا       

احةن كببلغىةن         كاألٍعشىيىٍيًف ركايةن كنشيدان   كاألٍخفىشىٍيًف فصى
كما حرص ابف عبد ربو عمى اإلسياب في ذكر محاسف كلده، كاصفان إياه بالسماحة 

 :ٓكالصبلح كالنصح ألبيو، حيث قاؿ
ًصيَّةن       كالمستفادى إذا طمبتي مفيدان  كافى    الكًصيَّ إذا أرىٍدتي كى
اًفظان       كمضى كديكدان في الكىرىل مىكديكدان          فيظان في األىًذمًَّة حى لىَّ حى  كى
زيًَّة كالدان        ظفرٍت يداهي بمثمًو مكلكدان    ما كافى مثمي في الرَّ
كدان حتَّى إذا بذَّ السكابؽى في العي   مّْفى ًشٍمكىهي مىٍمحي  بل       كىالًعٍمـً ضي
لَّيان         ما كافى يىٍسمىعي في البيكا تىٍفنيدان      ٍف ييفىنّْدي في البيكاًء ميكى  يا مى
ديدان       تأبىى القمكبي المستكينةي لؤلسى       مٍف أٍف تككفى حجارةن كحى
 لسَّماًح دالًئبلن كشييكدان رأيتي فيؾى مفى الصَّبلًح شمائبلن     كمفى ا    
باًح كىغىرَّدىٍت تىٍغريدان      بىٍت      كىٍجوى الصَّ مىٍيؾى إذا الحمامىةي طىرَّ  أىٍبًكي عى

 لكال الحياءي كأٍف أيزىفَّ بًبٍدعةو          ًممَّا ييعىدّْديهي الكىرىل تىٍعديدان 
عىمٍ        نائًح مىأتىمان     كىجى عىٍمتي يىٍكمىؾى في المى  تي يىٍكمىؾى في المىكىاًلًد ًعيدان لىجى
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أخرل لكلده يحيى، شٌبو فييا افتقاده لكلده بفقدانو جزء  ءكقد نظـ ابف عبد ربو قصيدة رثا
 :ُمف جسده، فقاؿ

دً   رَّقىٍتيىا لكاًعجي اٍلكىمى  كاكىًبدان قٍد قيطّْعىٍت كىًبدم                  كحى
يّّ ًلمىيّْتو أىسىفان          لىدً             ما ماتى حى  أىٍعذىرى ًمٍف كاًلدو عمى كى
دثان                دىفىٍنتي فيًو حيشاشتي      اكرم جى  بيىدم ِيا رحمةى اهلًل جى
دً         ـٍ يىًصٍؿ ظيٍمميوي إلى أىحى ٍف لى  كنكّْرم ظيممةى القيبكًر عمى                مى
بًر فيًو كالجمدً ال صبرى لي بعدىهي كال جمده               فيجً      عتي بالصَّ
ـٍ أىميٍت ًعٍندى مىٍكًتو كىمدان              لحيؽَّ لي أٍف أمكتى مٍف كمدم         لك لى
يىا      ا يىزىاؿي الًعجي يىا لىٍكعىةن مى

 يىٍقدىحي نىارى األىسىى عمى كًبًدم                ّ
كائو المتكاصؿ عمى فقد كفي قصيدة أخرل، أشار ابف عبد ربو إلى شعكره باليأس كب

 :ْكلده، فقاؿ
 بىًميىت عظامي كاألسى يتجدَّدي       كالصبري يىٍنفدي كالبيكىا ال يىٍنفىدي  

ى إلياًبو           كًلقىاًئو دكفى القيامًة مىكعدي   يا غائبان ال ييٍرتىجى
َـّ أباؾى ذاؾ الميٍمًحدي     ٍنتو      لك كاف ضى مّْ دان ضي  ما كاف أحسىف ميٍمحى
ٌمدي    زيف تىجى  باليأًس أٍسمكا عنؾ ال بتىجمًُّدم      ىيياتى أيف ًمفى الحى

 :ٓكفي إحدل مرثياتو، تمٌنى ابف عبد ربو المكت، ليككف قيٍرب كلده يحيى، فقاؿ
نىا       زى  ال بيتى ييٍسكىفي إال فارؽى السَّكىنىا           كال اٍمتىبلى فىرىحان إال اٍمتىبلى حى
 ان عمى ميّْتو ماتى السركري بًو          لك كافى حٌيان ألىٍحيا الدّْيفى كالسُّنىنىالٍيف          
لىيان أك فىتَّرٍت شىًجنىا          كاىان عميؾ أبا بكرو ميرىدَّدةن                لك سكَّنىٍت كى
       : نان            كما يىريدُّ عميؾى القكؿي زى : كاحى نىا إذا ذىكٍرتيؾى يكمان قمتي زى  كاحى
كًح في بىدىني        ىىبٌل دىنا المكتي ًمنّْي حيثي ًمنؾى دنىا              يا سىيّْدم، كمىرىاحي الرُّ
، كييمبسينىا في كاحدو كىفىنا       حتى يعكدى بنا في قىعًر ميظممةو            لٍحدو
كحان ضمَّوي بىدىفه          أىستٍكًدعي         كحى كالبىدىنىايا أطيبى الناًس ري  الٌموى ذاؾ الرُّ
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نىا       ةن         منوي، لما كانت الدٍُّنيا لو ثىمى  لك كنتي أيٍعطىى بو الدُّنيىا ميعاكىضى
كقد اجتيد بعض أصدقاء ابف عبد ربو في تسميتو كتقديـ النصح لو بالصبر عمى مكت 

ًرمّْ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: " أكالده، امتثاالن لمحديث النبكم الذم ركاه أىبك ميكسىى األىٍشعى 
: قى  ، قىاؿى ـٍ ٍبًدم ؟ قىاليكا: نىعى لىدى عى لىدي اٍلعىٍبًد اٍلميٍؤًمًف قىاؿى المَّوي ًلٍممىبلًئكىًة: قىبىٍضتيـٍ كى بىٍضتيـٍ ثىمىرىةى ًإذىا مىاتى كى

ا قىاؿى ؟ قىاليكا: ا : فىمى ، قىاؿى ـٍ مً فيؤىاًدًه ؟ قىاليكا: نىعى عى كىحى : ٍستىٍرجى ، قىاؿى سىمُّكهي بىٍيتى  اٍبنيكادىؾى نًَّة كى لىوي بىٍيتنا ًفي اٍلجى
ٍمًد" نظـ ، لكف ابف عبد ربو لـ يستطع صبران، كأظير جزعان كبيران عمى مكت أكالده، كقد ُاٍلحى

قصيدة رثاء لطفمو الصغير الذم فقده صغيران يانعان، أشار فييا إلى يأسو كجزعو كحزنو الشديد، 
 :ِفقاؿ

بري       مى ًمٍثًميا ًمٍف فىٍجعىةو خانىني الصَّ ٍشري         عى بيبو دكفى أكبىًتًو الحى  ًفرىاؽي حى
، كفكؽى الٌثرىل شىطري             كلي كىًبده مىشطكرىةه بيىًد األسى              فتىٍحتى الٌثرىل شىٍطره
بٍّْر فؤادؾى  يقكلكفى لي:       ٍبري فىقيمتي لييـٍ              بىٍعدىهي  صى  : ما ًليى فؤاده كال صى
كاًصًؿ ما اكتىسى           مٍر الحى ٍيخي مفى الحي مَّوي المىٍكتي كالقىٍبري        فيرى تَّى ضى يًش حى  ًمفى الرّْ

ٍت ببلًبؿه  : أىٍسمك عنوي، ىاجى دّْديهي ًذكري         إذا قمتي ، ييجى دّْديىا ًفٍكره  ييجى
 كأفَّ جميعى األرًض ًعنًدم لوي قىبري              كأٍنظيري حٍكلي ال أرل غيرى قىٍبرهً       
تي      ٍمًد ًطٍرتى ًبميٍيجى كري            أىفىٍرخى ًجنىاًف الخي ريًح لىوي كى لٍيسى ًسكل قىٍعًر الضَّ  كى

في فقد تىمىمَّكو الحزف الشديد إثر نكبتو عمى يد المنصكر، حيث أيحًضر  أما جعفر الميٍصحى
ي عامر لممحاسبة، فجمس في آخر المجمس دكف أف يسٌمـ عمى أحد مف سجنو إلى مجمس ابف أب

إليو فعٌنفو، كأنكر  ّأك يكمئ إليو بعيف أك يد، فمما جمس قاـ الكزير محمد بف حفص بف جابر
كالكزير أبك الكليد محمد بف جيكر  ْعميو ترؾ السبلـ كجفاه، لكال تدٌخؿ الكزير أحمد بف عباس

اجية محمد بف حفص، فمما أيعيد إلى سجنو بمىغىو أف أقكاما الذم دافع عف أبي جعفر في مك 
 :ٓتكجعكا لو كتفجعكا مما كصؿ إليو حالو، فكتب إلييـ مشتاقان أليٍنًسيـ كشاكيان سكء أحكالو

 بكاعثي أنفىاًس الحياة إلى نىفًسي              أًحفُّ إلى أنفاًسكيـ فأظينُّيا

                                                           
1
 .َُِ، صٕابف حباف، صحيح، ج 

. عباس، تاريخ األدب ُُِ، صُ. ابف عبد ربو، ديكاف، جُِِ، صّابف عبد ربو، العقد الفريد، ج ِ
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ُِٓ 

 

ف زمانان صرتن فيًو ميقىيَّدان   ألثقىؿي مف رىٍضكىل           كا 
 ِكأٍضيىؽي مف رىٍمسً  ُ

كفي محنتو التي عانى خبلليا مف عزلة اجتماعية قاسية فرضيا عميو المنصكر ابف أبي 
في في صراعو مع ابف أبي عامر، فقد تمٌنى الشاعر يكسؼ بف  عامر لمساندتو جعفر الميٍصحى

راجيان بقاءىـ لجكاره كي يخففكا عنو ىاركف الرمادم أف يتكقؼ الزمف حيف زاره عدد مف أحبتو، 
 :ّآالـ العزلة التي فيرضت عميو، فقاؿ في ذلؾ

ميكف فيا يكـي ًرٍسميؾ              كيٍف بالظَّبلىـً بط         المحاؽً  يءغدان يرحى
ٍيًنى سدَّ الطريؽ             كأفرٍغ عمييـ نجيعى المآقي     كيا دمعى عى
ـى نىٍفسى بيـ كفٍ        ظىبلمان            كقيٍّْدىيـ عف نىكل كانطبلؽ كيا ىى
بًح فاقذٍؼ بو في كثاؽً         كيا ليؿي ًمٍف بىعًد ذا إٍف ظىًفٍرتى           بالصُّ

كىر عبد الممؾ الجزيرٌم بعد نكبتو عمى يد ابف أبي عامر، بسبب اشتياقو  كما أصاب الخى
 :ْقاؿ في ذلؾألكالده كلكعتو عمى كلده الصغير عبد العزيز، فقد 

ٍيًف تىفىكًُّرم ميًر ًتذكىاًرم كعى ان             بضى  ىا إٌنما ألقىى الحبيبى تىكىىُّمى
ـٍ يتىفىطَّرً  بان لقىمًبي يكـى راعىٍتني النَّكل           كدىنىا ًفرىاقيؾ كيؼى ل  عىجى

 كبرً ما ًخٍمتيًني أبقىى ًخبلفىؾى سىاعىةن          لكال السُّكيكفي إلى أًخيؾى األ 
ا بىطىٍشتي كصاًحًبي الميٍستىٍكًزرً      ًيًني إف نىظىٍرتي كسىاًعًدم     مىٍيمى  إنسافي عى

كقد حث الجزيرٌم أبناءه عمى االىتماـ برعاية شقيقيـ الصغير عبد العزيز، فأرسؿ مف 
 : ٓمحبسو أبياتان مف الشعر خاطب بيا أكالده قائبلن 

ًكمكصغيريكيـ عبد العزيًز فإٌنًني          لـ يٍصغير ٔأطًكم لًفرقىًتو جى
رً  ف غىدىا      كفيؤاًدكـ في المنتمي كالعيٍنصي  ذاؾ المقدـي في الفؤادً كا 
ٍنصيرً  ًمى دكفى جميعيا لمخي  إف البناتى الخمسى أٍكفىاءي مىعان       كالحي
ذا الفتى بعد الشباب سمىا لىوي      حيبُّ البنيفى كال كحيبّْ األىٍصغىرً   كا 
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أصابتو آالـ الغربة كمفارقة األكطاف بسبب فتنة البرابرة الشاعر األندلسي ابف  ككاف ممف
دٌراج القٍَّسطمي، حيث عاش حياة ترحاؿ طكيمة مف مكاف آلخر، كقاسىى شٌدة في التغرب، حتى 

قيٍسطىة استقر في سىرى
اؿُ  :ِ، كفي ذلؾ يقكؿ شاكيان حالو كحاؿ أكالده مف متاعب التٍّْرحى

ـي                 كىاًئ دكل يىدىٍيؾ حى ةن      ظىمَّاءى إلى جى ميكًعي بضعى عشرةى ميٍيجى  كبيفى ضي
ـي    تمذ الميالي لحمىيا كدماءىىا               كطعـي المىياًلي عندىىيفَّ عىبلىًق

ّ 
اًمده          كخيٍضتي ًبًيفَّ اآلؿى       ـي ْقىطىٍعتي ًبًيفَّ المَّيؿى كالمَّيؿي جى اًح ، كاآلؿي جى

ٓ 
ـي  اًئ رَّؾ مف ذكراًؾ فييا تىمى ديكرىىىا        تىحى إذا مؤل اليكؿي الميًميتي صي

ٔ 
عف شيجكنو  ٕـ(َُِٗىػ/َِْكما عٌبر الكزير أبك عٍبدة حسىاف بف مالؾ )ت قبؿ 

 :  ٖكاشتياقو ألىمو كأقاربو كخاصة أطفالو الصغار، ككاف قد اغترب عنيـ فترة الفتنة، فقاؿ في ذلؾ
 :  ٖذلؾ

كىائحي سقى بمدان أىٍ   يىا كرى  ًمي بو كأقىاًرًبي                    غىكىادو بأثقاؿ الحى
ى               نىكىاسـي بىٍردو كالظّْبلىؿي فىكىاًئحي   كىىبٍَّت عميًيـ بالعىًشٌي كبالضُّحى

ـٍ أىٍنسى لًكٍف أىٍكقىدى القَّمبى      اؿى ديكًنيـ                كل  الىًفحي تىذكٍَّرتيييـ كالنٍَّأمي قد حى
ـٍ بمىا ىيك نىاًئحي  ـٍ يعم اني ىاًتؼه فكؽى أىًيكىةو                 ينكحي كل  كًمٌما شىجى
 فقيٍمتي اتًَّئٍد يىٍكًفيؾى أىنّْي نىاًزحه                    كأفَّ الذّْم أٍىكاهي عنّْي نىاًزحي 

ى          ٍتيىاكلي صبيةه مثؿى الًفراًخ بقىٍفرىةو                   مىضى اًضناىا فاٌطحى الطىكىاًئحي  ٗحى
ُ 
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ـٍ يىٍمقىيا إال طيييكره بىكىاًرحي  ؤيكسىيا                فم فىٍت ًريحه أىقىامىت ري  ِإذا عىصى
فمىٍف لًصغىارو بىٍعدى فىٍقًد أًبييـ                    ًسكىل ساًنحو         

 سىاًنحي  ْفي الدَّىًر لك عفَّ  ّ
أشعاران عٌبر فييا عف شكقو لديار األحبة في قرطبة، داعيان لتمؾ  ابف الحٌناط فقد نظـأٌما 

الديار بالخير كالسٍُّقيا، ككاف قد نيًفيى عف قيرطبة بعد اٌتيامو بالزندقة
 :ٔ، كقد جاء في تمؾ األشعارٓ

ـي الييكياًتؼي                  بميٍنعرج األٍجزاع كالمُّيؿي عىاكؼه       ما  أًرٍقتي كقد غىنَّى الحى
ـى كطاؼى بي               عمى النٍَّأًم مف ًذٍكرىل المميحة طاًئؼي             أعىٍدفى ًليى الشَّكؽى القَّدي
اًئؼي           ًميمىيّْ ىىؿ بالًخيًؼ لمشٍَّمًؿ أيٍلفىةه                   فيىٍأمىفى قىٍمبه ًمف نىكىل الًخيًؼ خى  خى
اًت الدَّار كيؿُّ           كىاًطؼي  سىقىى عىرىصى كًؽ الخى  ميًمثَّةو                     ًمفى الميٍزًف تيٍزجييا البيري

يح أىٍيدو عىكىاًصؼي  قييىا لمرّْ كىاًىره                      تيفىرّْ  كأىفَّ نىثيرى القىٍطًر ًمنيا جى
ـى البىٍرًؽ فييا إٍف بىدىٍت                    سييكؼي عميٍّ بال    دماًء ركاًعؼي كأىفَّ اٍبًتسىا

أما المعتمد بف عباد فقد حزف كثيران لفقد كلديو المأمكف كالراضي باهلل ككانا قد قتبل عمى 
ٍندىة يد المرابطيف حيف اقتحمكا مدف ري

تنكح بيف  ٗ، كنظـ شعران في رثائيما كقد رأل قيٍمًريَّةن ٖكقرطبة ٕ
 : َُيدييا ككر فيو طائراف يترنماف تغريدان كنغمان، فقاؿ في ذلؾ

ٍكري     مساءن كقد أىٍخنىى عمى ًإٍلًفيا الٌدٍىري         مَّييمىا كى  بىكىٍت أىٍف رىأىٍت ًإلفىيًف ضى

                                                                                                                                                                      
، ّالطائح ىك اليالؾ أك المشرؼ عمى اليبلؾ، ككؿ شيء ذىب كفني فقد طاح. الفراىيدم، العيف، ج 1
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ٍنيىا القىٍطري مىٍيما ىىمىى القىطري              ري عى ٍبرىةن       ييقىصّْ  بىكىت لـ تيًرٍؽ دىٍمعىان كأٍسبىمىٍت عى
ٍت ًبًسرّْىىا    ك    ٍت كاستىراحى ٍت فباحى ٍرفان يىبكيحي بو ًسرُّ كناحى  ما نىطىقٍت حى
ٍخرةه    ككىـ صخرةو في األرًض يىجرم بيا نىٍيري              فماليى ال أبًكي أـً القمبي صى

ـي كيٍثري   بىكىٍت كاحدان لـ ييٍشًجيىا غىيري فىٍقًدًه    كأبكي آلالؼو عديديىي
 ًقٍفره كييٍغرؽي ذا بىٍحري بينىيَّ صغيره أك خميؿه مكاًفؽه           ييمزّْؽي ذا      
ٍندىةى القيٍبري      ٍيفه لمٌزماف احتىكاىيما         بقيٍرطيبًة الٌنكدىاء أك ري  كنىٍجماف زى
ٍبري          بىيىا الصَّ احى ف لؤيمىٍت نىفسي فصى ٍفًني بقىطرةو     كا   غىدرتي إذىف إٍف ضفَّ جى
ـي الزٍُّىري فقيٍؿ لمنُّجكـً الزٍُّىر تٍبكيًيما مىعي      لمثمً     ًيما فمتىٍحزىف األنجي

كقد نظـ المعتمد قصائد عديدة في رثاء كلديو، أشارت في كثير منيا إلى فقدانو الصبر 
 : ُكبكائو الشديد عمى فراقيما، كمنيا

ؿى مف عيٍمًرم         يقكلكف صبران ال سبيؿى إلى الصبر       سأىبكي كأيبكي ما تطاكى
بىرً  ىكىل الكىٍككىباًف الفتحي      ثـ شقيقيو           يزيدي فيؿ عند الككاكًب ًمف خى
ةى البٍَّدرً      ٍسطىوي صفحى مّْشي لىيىفان كى ٍأتـى كؿَّ ليمةو            تيخى  ترل زيٍىرىىىا في مى
 يىنيٍحفى عمى نىًجمىيًف أيٍثًكمىت ذىا كذىا        كأىصًبري ما لمقمًب في الصبًر مف عيٍذرً         
 قد فىتٍحتى لي بابى رحمةو          كما بيىزيدى اهلل قد زادى في أٍجًرمأفٍتحي ل 
غَّرىت قىٍدًرم      ـي أف صى  تكٌليتيما كالسفُّ بعدي صغيرةه                كلـ تمبىث األيا
 تكٌليتيما حيف انتيٍت ًبكيما العيبلى            إلى غايةو، كؿّّ إلى غايةو يىٍجًرم  

كلديو المفقكديف ليخبرىىيما عف سكء أحكاؿ أسرتيما بعد فراقيما،  كقد خاطب المعتمد
 :ِقائبلن 

 فمك عيٍدتيما الختىٍرتيما العىٍكدى في الثىرل       إذا أنتما أبصرتيماني في األىٍسرً   
 ييعيدي عمى سىمىًعي الحديدي نشيدىهي           ثقيبلن فتبكي العيفي بالجىسّْ كالنٍَّقرً    
كا   ٍدرً مع األخى رَّمًة الصَّ مىٍيكيما            كأمّْكيما الثٍَّكمىى الميضى  ًت اليىالكاًت عى
ريىا التَّقكل فتيٍصًغي إلى الزٍَّجرً        فتبكي بدمع ليس لمقىٍطًر مثميوي             كتزجي
دٍَّعتى كدَّ        ٍزفى خالدان             أبا النَّصر ميٍذ كى ٍثتىني الحي : أكرى الدو  عىني نىصرمأبا خى
دَّدى طيكؿى الدَّىًر ثىٍكؿي أبي عىٍمرك      كقبًمكيما قد أكدىعى القىمبى حسرةن              تىجى
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ُٓٔ 

 

كفي قصيدة أخرل، خاطب المعتمد المطر الشديد مشيران بأف بكاء عينيو عمى كلديو أشد 
 : ُكقاؿ في ذلؾغزارة مف ذلؾ المطر المتكاصؿ، ك في ذلؾ إشارة إلى حزنو الشديد عمى كلديو، 

مٍّْمتى أٍحزىانىا        ، كما حي ٍزفو ٍيًنيى أٍقكىل منؾى تىٍيتىانىا                    أٍبكي لحي ، عى  يا عيفي
ٍقدىًتيىا                       كناري قىمبي تيٍمًفى الدٍَّىرى بيٍركىانىا        كناري بىٍرًقؾى تخبيك إثرى كى
ـي ال         مي كىل القمبي نيرانان كطيكفىانىاناره كماءه صى  قمًب أٍصميييما                   متى حى
فى فيَّ الدٍَّىري أٍلكىانىا  ٍرؼي الدٍَّىًر بىٍينىييمىا                 لقد تمىكَّ  ًضدَّاف أىلَّؼى صى

 :ِثـ يشير المعتمد إلى تكالي المحف كالنكبات عميو بمقتؿ كلديو تباعان، حيث قاؿ
ان  تىو                     ثىكىل يزيدي فزادى القمبى نيرىانىا بكيتي فتحى ٍمكى  فإذ ما رٍمتي سى

 يا فىٍمذىتىي كًبدم يأبىى تىقىطُّعييىا                     عف كٍجًدىا ًبكيما ما ًعٍشتي سيٍمكىانىا      
يىا                    إال مف العيميكّْ     باأللحاًظ كىٍيكىانىالقد ىىكىل ًبكما نىٍجمىاف ما رىمى
فّْؼه عف فيؤادم أف ثىٍكمىكيما                      ميثىقّْؿه لي يكـى الحشًر ًميزىانىا     ميخى
ٍذالىنا         يا فتحي قد فىتىحٍت تمؾ الشيادةي لي                  بابى الطىماعًة في ليٍقياؾى جى
 أف يشفعى اهللي باإلحساًف إٍحسىانىا                 كيا يزيدي لقد زادى الرَّجا ًبكيما             
اؾ الفتحى تىٍتبىعيوي                      لقَّاكيما اهللي غيٍفرىانان كًرٍضكىانىا   كما شىفىٍعتى أخى

ٍثنىى ككٍحدىانا ا أبدان مى عىةو                       عمٍيكيمى  مٌني الٌسبلـي كًمٍف أٍـّ ميفىجَّ
نىا أسىفان                     لدىل التَّذىكًُّر ًنٍسكىانان كًكٍلدىانىاأٍبكي كتىٍبكً  ٍيرى  ي كنيٍبًكي غى
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ُٕٓ 

 

 ثالثًا/ شعر السجون والمعتقالت:

حرص عمماء األندلس الذيف تعرضكا لمحنة االعتقاؿ عمى مراسمة الحكاـ كاألىؿ 
قصائد كاألشعار داخؿ قاـ عدد مف العمماء المسجكنيف بكتابة الكاألحباب خارج السجف، حيث 

ككاف أحد أىداؼ تمؾ المراسبلت الشعرية ىك السعي لنيؿ الحرية، مف خبلؿ استعطاؼ  ،ُالسجف
الشاعر األديب الغزاؿ قصيدة في سجنو، استعطؼ فييا الحكاـ، كطمب العفك منيـ، فقد نظـ 

الفكاىة في األمير محمد بف عبد الرحمف إلطبلؽ سراحو مف السجف، كقد اعتمد الغزاؿ أسمكب 
شعره، دكف أف ييظيرى جزعان أك ميانة، حيث قاؿ في ىذه القصيدة

ِ: 
بكة لؤلٍشيىب    يىرى في الصَّ  بعىضى تىصابيؾى عمى زىينب      ال خى

يتىيا           كافيةن تىٍصبك إلى الرَّبرب  ّأبعد خمسيفى تقضَّ
امًر ل   ٍمصانوة       كالمييرًة الضَّ  ـ تيركىبكٌؿ رىدىاح الرٍّْدؼ خي
ـى الييدل       الكارثى المىجد أبان عف أبً     مىف ميبمغه عنّْي إما
و            قصدتي في القكؿ فمـ أٍطًنبً        أٌنًى إذا أٍطنىبى ميدَّاحي
 ال فىؾَّ عنَّي اهلل إف لـ تكف       أذكرتىنىا مف عيمىرى الطىيّْب 

ى القىبيكؿ ًبرىدّْ أمكاؿ إلى بيت الماؿ، كمف  الكاضح بأف عقكبة السجف قد دفعت الغزاؿ إل
 : ْكاف األمير محمد قد سجنو بسبب رفضو سدادىا، كفي ذلؾ يقكؿ

مع الماؿى كلـ اٍكًسبً       اىؿ فإني امرؤه           لـ أجى  إف تيرد المى
 إذا أخذتى الحؽَّ ًمنّْي فبل          تىمتىًمس الٌربح كال تىرغىب   
  إلينىا معا             إف كاف رأس الماؿ لـ يذىبقىد أحسفى اهلل         

كما كاف لتمؾ المراسبلت ىدؼ آخر، أال كىك كصؼ سكء األحكاؿ داخؿ السجف، فقد 
الكزير األديب ىاشـ بف عبد العزيز أبياتان شعرية مف محبسو، إلى صديقو الكفي الكزير أرسؿ 

، كحٌدثو عف بكائو في ير المنذر بف محمدكليد بف غانـ، فييا سكء حالو إٌباف نكبتو زمف األم
 :      ٓفي سجنو فقاؿ ظممة الميؿ

ةو بالدَّمًع نىٍينىٍيتي خكؼى أفٍ   ييسىرَّ بما أيٍبديو شىٍنآفي كاشحي       فكـ غىصَّ
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ُٖٓ 

 

ٍنوي ثـ نىادىٍمتي في الدُّجىى يَّا كالدمكع سكانح       تحامىٍمتي عى كـي الثُّرى  نجي
جاريتو "عاج" قصيدة في تمؾ النكبة التي أكدت بحياتو، كما كتب الكزير ىاشـ إلى 

أخبرىا فييا عف صبره كرضاه بقدر اهلل، كأف كثيريف كانكا قد نصحكه بالفرار قبؿ كقكع تمؾ 
 : ُالنكبة، لكنو آثر البقاء في كنؼ المنذر ميما أصابو مف مكركه، فقاؿ في قصيدتو

كرىًؾ ميطبىؽه         ك  ٌني عىدىاني أف أزي ًنيعه بالحديًد ميٌضبَّبي كىا   بىابه مى
ا ييتعىجبي    يًب ىذا الدَّىًر مى  فإف تىعجًبي يا عىاجي ممَّا أصابني      فىًفي رى

ميًو فىبلقىيتي الًذم كينتي أٍرىىبي   تىرىكتي رىشادى األمًر إذ كنتي قاًدران      عى
يحىؾى سىاًلمان،      فىًفي األرضً     : ايٍنجي كى  عىنييـي ميستىراده كمىٍذىبي  ككـ قىاًئؿو قىاؿى
 فىقيمتي لىوي: إفَّ الًفرارى مىذىلةه             كنىٍفًسي عمىى األٍسكىاء أحمىى كأٍطيىبي      

اء اهلًل لًممىرء مىيرىب ا يىنيكبيًني       كمىا ًمف قضى كـً اهلل ًفيمى ى ًبحي  سأىٍرضى
يشرىبي  فىمىف يىؾي أمسىى شىاًمتان بي فإنَّوي        سىيىنيىؿي   ًشيكان كى  في كأًسي كى

كحيف كصمو خبر دفاع صديقو األديب الكزير الكليد بف عبد الرحمف عنو في مجمس 
األمير محمد بف عبد الرحمف، كتفنيد دعاكم األمير بتسبب ىاشـ فيما أصابو مف نكبة األسر، 

كقفو النبيؿ، ككتب ه كفاء صديقو الكليد كثيران، كأرسؿ لو رسالة مف األسر شكره فييا عمى مرَّ سى 
: "الصديؽ مف صدقؾ في الشدة ال في الرخاء، كاألخ مف ذٌب عنؾ في الغيب ال في ِفييا

جعؿ اهلل  -المشيد، كالكفٌي مف كٌفى لؾ إذا خانؾ زماف، كقد أتاني مف كبلمؾ بيف يدم سيدنا 
كنت أشٌد يدم  ما زادني بمكٌدتؾ اغتباطان، كبصداقتؾ ارتباطان، كلذلؾ ما -تعالى نعمتو سرمدا 

عمى كٍصًمؾ، كأخٌصؾ بإخائي، كأنا اآلف بمكضعو ال أقًدري فيو عمى جزاءو غيرى الثناء، كأنت أقدر 
ُـّ ما شىرىٍعتى فيو، حتى تتكمؿى لؾ الًمٌنة، كيستكثؽي عقد  مٌني عمى أف تزيدى ما بدأتى بو، بأف تيًت

ارت إلى شعكره باألمؿ بقرب اإلفراج الصداقة إف شاء اهلل تعالى"، كما نظـ أبياتان مف الشعر أش
ٌد جميمو بعد إطبلؽ سراحو مف محبسو، فقاؿ  :   ّعنو، حيث كعد صديقو الكليد برى

امىتى جمعه عف جكابو بو نىٍصًرم      أيا ذاكرم بالغيب في محفؿو بوً       تصى
ٍتني مف األىسٍ            أتىٍتًني كالبٍيداءي بيًني كبينىيا  رً ريقى كممىاتو خٌمصى

اًبرى الدٍَّىرً             لئف قرَّب اهللي المقاءى فًإنًَّني      سأٍجزيؾى ماالن يٍنقىًضي غى
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ُٓٗ 

 

كقد نظـ الشاعر األديب سعيد بف سميماف بف جكدم قصيدةن في سجنو، بعد أسره مف 
فيك ًقبىؿ زعيـ المكٌلديف ابف حفصكف، عٌبرت عف صبره كجمده، بؿ كحثّْو رفقاء أىٍسًره عمى الصبر، 

مف ًشيىـ األحرار كقت النكبات، كما أشار فييا إلى أف أسره قد تـٌ غدران كليس في ساحة القتاؿ، 
، فيك يعمـ مدل شكقيما إليو، كتىكًقيما ُكقد بدا ابف جكدم قمقان عمى كالديو الطاعنيف في السف

 :ِلسماع ذكًره، حيث أرسؿ إلييما يقكؿ
رّْ          رّْ خميمىيَّ صبران راحةي الحي بًر في الكىٍرًب لمحي ٍبر          كال شيءى مثؿي الصَّ  في الصَّ
 فبل تٍيأسىا مف فرحةو بعد تىرحةو                كأٍف تنعىما بالييٍسر مف بعدى ما عيٍسرً      
مىًؽ األىٍسرً      فكـ مف أسيرو كافى في القىٍيًد ميكثىقان            فأطمقوي الرحمفي مف حى
 مأخكذان أسيران ككنتيما               فميس عمى حربو كلكٍف عمى غٍدرً  لئف كنتي      

ٍيًنيًَّة السُّمرً  ٍتًني أطراؼي الرُّدى مى ابىني       حى  كلك كنتي أخشى بعضى ما قد أصى
ـي في ساعة الذٍُّعرً     ـى الفرسافي أني كىًميُّيىا                  كفاًرسييا الًمقدا ًم  فقد عى

ٍيًف لدل ًذٍكرمفيا ظىاعنان   أبًمغ سبلمي تىًحيةن              إلى كالدمَّ الياًئمى
كما كأرسؿ ابف جكدم تحياتو إلى عركسو التي تزكجيا قبؿ أىٍسًره بفترة كجيزة، حرص 
فييا عمى الظيكر بمظير الشجاعة كالصبر أماميا،  كقد ختـ كمماتو بتمٌني الشيادة في سبيؿ 

و في ح  :ّكاصؿ طير خضر في جناف الرحمف، فقاؿ في ذلؾاهلل، كأف ترتقي ركحي
ٍشرً   ك أدّْ إلى عيٍرًسي السَّبلـى كقؿ ليا            عميًؾ تحياتي إلى يكـ الحى

ي لي مف القٍتًؿ كاألٍسرً         بيىمًّْؾ ألقىى خالًقي يكـى مكقفي               ككربيؾ أمضى
ـٍ يكٍف قبره فأحسفي مكًطنىان              ف ل مةي النٍّْسرً    كا  ٍكصى  مف القبر لمفتياًف حى

أما الشاعر يكسؼ بف ىاركف الرمادم فقد حاكؿ استعطاؼ الحكـ المستنصر، بعد أف 
طبلقو مف سجنو، كقد جاء  نكبو بالسجف، فأرسؿ إليو أشعاران شكا فييا ىمو، طمعان في نيؿ عفكه كا 

 :ْفييا
ثًُّؽ    فكافيكا بنا الٌزىراء في حاًؿ خالًع              األىئمة الستيفائيـ في التىكى

كلي مف أىًؿ التأدُّب مأتىـه                كال جؤ   ره إال بثكب ميشىقًَّؽ  ذكحى
ف كافى في ألكانو غيري ميٍشًفًؽ   ٍكًضيا          كا  ـى كىرى ٍيًني الحما  فمك أف في عى

ابىت كٍىكى عٍنًدم لميٍحًنًؽ  كنادىل ًحمىامً  تي فتغىافىمىت              فيبلَّ أجى  ي ميٍيجى
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َُٔ 

 

ٍينٌي إف كانت لدىمعي فٍضمىةه               تيثىبّْتي صبرم ساعةن فتىدىفًَّقي    أعى
ـٍ مف البحًر تيٍستىًقي؟    فمك ساعىدىت قالت: أًمٍف عيدًَّة األىسىى          تنقٍَّت ديمكًعي أ

تياـ بالزندقة ألىداؼ سياسية، مف أبرز العكامؿ التي أٌدت إلى تعرض عدد ككاف اال
كبير مف عمماء األندلس لمحنة السجف كاالعتقاؿ، ككانت الدسائس كالمؤامرات إحدل األساليب 

، كمف الشكاىد التي أشارت إلى اعتقاؿ العمماء ُالتي عانى عمى إثرىا عمماء األندلس مف المحف
في سجنو زمف المنصكر ابف أبي في الذخيرة، بأف الطميؽ المركاني التقى  ما أكرده ابف بساـ

عامر برؤساء األدباء مف السجناء، فأخذ عنيـ نظـ األشعار، كاستمد منيـ الخبرة األدبية، حتى 
 .ِسما ذكره، كانتشر شعره في األندلس، كىك ال زاؿ في السجف

سجنو المنصكر ابف أبي عامر بعد  محمد بف مسعكد البٌجاني الذمككاف الشاعر األديب 
قد أرسؿ مف سجنو أشعاران إلى ابف أبي عامر، أكد فييا إيمانو باهلل، كنفي ما  ّاتيامو بالزندقة

 :ْاتيـ بو مف زندقة، راجيان عفك المنصكر عنو، فقاؿ
ـٍ   برم فيىؿ                يسمعي دٍعكىامى المميؾي الحمي  دعكتي لٌما عيؿى صى

ـٍ  مكالمى مكال  مى أال عىٍطفىةه                     تىٍذىبي عٌني بالعذاًب األلي
ـٍ   فيكا             عٌني فدىعني لمقديًر الرحي  إف كنتي أضمرتي الذم زخرى

 فعندىهي نزاعةه لمشَّكىل                          كعندىهي الًفردكسي ذاتي النَّعيـٍ         
قبر في ضيقو، معربان عف شكقو ألحبتو الذيف افتقدىـ بسبب كقد شٌبو البٌجاني محبسو بال

 :  ٓالسجف، فقاؿ في ذلؾ
 ما أقبحى الصبرى عندم بعد فيٍرقىًتو                  يا نفسي ذيكبي عميو ىكذا ذيكبي  

ٍيبىًتو                    عمى لىظى الشَّكؽ كاألحزاًف تىٍقميًبي    يا غائبان قد أطىالت كؼُّ غى
كب  عن  دم استقرت جنكدي الكىٍرًب أٍجمىعييا               فمىٍستى تسمعي مف بىٍعدم بمىٍكري

ـٍ                      ال يسأىميكفي معي األياـً تىٍثًريًبي    ًسجفه كقىٍيده كأعداءه مينيتي ًبًي
ًسٍبتي األرضى  ٍمتيو فحى  تىٍيكم بي  في منزؿو مثؿ ضيًؽ القٍبر أكسىعيو                  دخى

 يحفُّ عندى مقاسىاة الببلًء ًبو                         قىٍمبي إليؾى حنيفى الييـ كالنيب  
 كلك تكسَّدى أطباؽى الٌثرل جسىًدم                     نادىاؾى قٍمًبي بتىرجيعو كتىٍثًكيًب  
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في فقد بمغ اليأس مداه في نفسو، بعد أف سجنو المنص كر بف أبي أما جعفر الميٍصحى
 :   ُعامر، فبالغ في التذلؿ كاالستعطاؼ لممنصكر، كأرسؿ إليو أبياتان ناشده فييا بالعفك عنو، فقاؿ

كدي بعىٍفًكؾى إف أبعىدىا ؟ ٍنؾى أال رىحمةن                      تىجي فىا اهلل عى  عى
ؿُّ كأعمى  ـٍ أعتىًمٍدهي                    فىأنتى أجى لى ؿَّ ذىنبه كى  ى يىدىالئف جى

ًشيدان ىىدىل ؟    فىا كرى ـٍ تىرى عىبدان عىدىا طىكرىهي                       كمىكلىن عى  ألى
 كميفًسدى أمرو تبلفىٍيتىوي                          فىعىادى فىأصمىحى ما أفسىدىا ؟

ن     ٍؿ                      يىًقيؾى كيىٍصًرؼي عى  ؾى الرَّدىلأًقٍمني أقىالىؾى مىف لـ يىزى
في في محنتو تمؾ قد أفقده رشده،  كيبدك أف اإلىانة كالتعذيب الذم تعٌرض لو الميٍصحى
كار كاليىكاف فأرسؿ إلى المنصكر مف سجنو أشعاران بالغ فييا في التذلؿ، حتى كصؼ  فأصابو الخى

 : ِالمنصكر بصفات اهلل تعالى، طمعان في نيؿ عفكه كرضاه، كمنيا
ؾ اإلذعافي كالنَّدـي ىٍبًني أسأتي فأ     يفى الفضؿي كالكرـي               إذ قادني نحكى

ـي ؟  يا خيرى مف مدت األيدم إليو أما              ترًثي لشيخو نعاهي عندىؾى القم
 بالغت في السخط فاصفىح صفحى مقتدرو       إفَّ الممكؾى إذا ما استيٍرًحمكا رحمكا  

اعر ابف غيصف الحٌجارم إلى استعطاؼ المأمكف بف الش كما دفعت محنة السجف األديبى 
، فكتب إليو ّذم النكف صاحب طيمىٍيًطمة، ككاف المأمكف قد نقـ عميو كسجنو بسبب ىجاءه لو

 :  ْالحٌجارم مف سجنو يقكؿ
 فىدىٍيتيؾى ىؿ لي منؾى ريٍحمىى لعىمًَّني             أفارؽي قبران في الحياة فأيٍنشىري 

ـي السٍُّخطى كالعىٍتبى ييٍنكىري كليس عقابي المذ    نبيف بميٍنكىرو                كلكٍف دكا
اًحو الدَّىرى ييعذىري   كًمٍف عىجىبو قكؿي العيدىاًة ميثىقَّؿه                كمثمي في إلحى

كما أرسؿ الحٌجارم قصيدةن أخرل مف محبسو إلى أخيو، يشكك فييا شدة أحزانو ككثرة 
 : ٓاتو، فقاؿ فييادمكعو، بسبب تكالي نكب

نسافي عىٍيني غريؽي ؟        ى كا  ميكعي حريؽي ؟                    كأٍشجى  أأيٍركىل كبيف ضي
مّْميني الدَّىري ما ال أيطيؽي        كفي كؿٍّ يكـو كفي كؿّْ حيفو                    ييحى
ٍصًمي، فما                     لييفَّ إلى       ـي الخطكبي بكى  غير قمبي طىريؽي تىيي
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 أيا كاحًدم كشىقيًقي كيا                        فريقان ييٍبًكيًو منّْي فريؽي 
ديؽي ؟     ، فكيؼ الصَّ  أخكؾى أخك نىكىباتو ليا                         يىًرؽُّ العدكُّ
 ًبيؽي كىسىٍدتي كنىٍظًمي ديرّّ نىفيس                      كًضعتي كنىٍثًرم ًمٍسؾه عى     

ارم قد فقد األمؿ مف رضا المأمكف عنو، فأرسؿ مف سجنو كيبدك بأف ابف غصف الحجٌ 
رسالة شعرية إلى صاحب سرقسطة المقتدر بف ىكد، رجاه فييا الشفاعة لدل المأمكف إلطبلقو 

 :ُمف السجف، فقاؿ فييا
ذىاـو مف أسير  ميقىيَّدً  أيا راكبى الكىٍجنىاًء بىمّْغ تحيةن                أميرى جي

ؾى أعتىًدم    ٍزران أىٍقبىٍمتي نٍحكى كلما دىىىٍتًني الحادثاتي كلـ أًجٍد             ليا كى
ِ 

دً  ّكمثميؾى مف ييٍعًدم   ـٍ تيٍرصى عمىى كؿّْ حادثو          رمىى بسيىاـً لمرَّدىل ل
ْ 

دَّدً فمىعىمَّؾى أٍف تخميك بفكًرؾى ساعةن               لتيٍنًقذىني مف طيكًؿ     ىٍـّ ميجى
ٍقبىي       كىا أنا في بطًف الٌثرىل كىك حامؿه         فيىسّْر عمى ري

 الشفاعًة مكًلًدم ٓ
 حنانىٍيؾى ألفان بعدى ألؼو فإٌنني                جعىٍمتيؾ بعدى اهلل أعظـى مىٍقًصدم    
ـى حاجةن            تًضؿُّ بيا اآلراء مف         حيثي يىٍيتىًدمكأنت الذم يدًرم إذا را

األديب أبك الحسف البغدادم المعركؼ بالفيكىٍيؾ أبياتان شعرية مف محبسو إلى كقد أرسؿ 
المعتمد بف عباد دافع خبلليا عف نفسو، كاصفان ما تعرض لو مف سجف بأنو ظمـه كبييتافه مف ًقبىؿ 

سَّاد، ككاف الفيكىٍيؾ قد سيًجف الٌتيامو بالزندقة، كقد حرص في ر  سالتو الشعرية عمى بعض الحي
طبلؽ سراحو، حيث قاؿ المبالغة في مدح ابف عباد، راجيان عطفو، كميستىًميبلن قمبو لمعفك عنو كا 

ٔ: 
 أيا ابف عٌباًد المىًمؾي الذم يديه                    مف فيًضيا الرزؽي بيف الخمًؽ مىقسيكـي            
ى مديحيؾ في درع العيبلى عىطران             ٍنثكره كمنظكـي   أضحى  بو تىنىفَّسى مى
 ككنتي أيحسىدي إٌما كنتي أيٍنًشديه                    فاليكـى ىا أنا بيفى الناًس مرحكـي       
ان              في ظممةو كىك بالبيٍيتىاف مىظمكـي          فمف رأل شاعران في السجف ميطًَّرحى
اًئمةه              كصاحًب الحكًت نادىل كىك مىكظكـي                    ناديتي ًحٍممؾ كاألقداري حى
 فاحميؿ بييٍمًنؾى ربؽى األسًر عف عينيقي            فأنت بالفىضؿ كاإلفضاًؿ مىكسيكـي       
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، فقد نظـ في سجنو ُأما المعتمد بف عباد، الذم مكث في سجنو بأغمات حتى كفاتو
نظمو مف شعر حيف رأل سربان مف الطير، أشعاران كثيرة كصؼ فييا سكء أحكالو، منيا ما 

 :    ِفاختمجت في صدره مشاعر الشكؽ ألبنائو، فقاؿ في ذلؾ
 ىنيئان ليا أف لـ ييفىرٍَّؽ جميعييا                    كال ذاؽ منيا البيٍعدي مف أىميا أىؿي      
 السّْجف أك صمصؿى القيٍفؿي  كأف لـ تىًبٍت ليبلن تطيري قمكبييا                إذا اىتزَّ بابي        
ٍفتي الذم في ًجًبمَّة الخمًؽ مف قبؿي       نَّما                 كىصى  كما ذاؾ مٌما يعتريني كا 
ـى تىشىكُّؽه         سكىامى يحبُّ العيشى في ساقىو كىٍبؿي                     لنفسي إلى ليٍقيا الًحمىا

انىيا الماءي كالظّْؿُّ                  ي ًفراىًخياف ّأال عصـى اهللي القطىا  فإف ًفرىاًخي خى
كفي مكقؼ آخر جاءت بنات المعتمد لزيارتو في سجنو يكـ عيد، فساءه ما شاىده مف 

 : ْسكء أحكاليف، كىٌف البلتي عشف حياة العز سنكات طكاؿ، فقاؿ في ذلؾ
ى كنتي باألٍعياًد مسركران                   فسى             اءىؾى العيدي في أغماتى مأسكران في ما مضى
 ترىل بناًتؾى في األٍطماًر جائعةن                        يىٍغًزٍلفى لمنَّاس ما يمًمٍكفى ًقٍطميران           
ًسيراتو مىكىاسيران          ؾى لمتَّسميـ خاشعةن                           أبصاريىيفَّ حى ٍزفى نحكى  برى
ـٍ تطٍأ ًمٍسكىان ككىافيكران  يىطىٍأفى في        افيةن                        كأنَّيا ل ـي حى  الطّْيف كاألقدا
 أفطرتى في العيًد ال عادىٍت إساءىتيوي                     فكافى ًفٍطريؾى لؤلعياًد تىٍفًطيران        
ٍدبى ظىاىريهي                                دَّ إال تىشىكىّْ الجى  كليسى إالَّ معى األٍنفىاًس مىٍمطيكران   ال خى
ٍأميكران        ٍنًيٌيان كمى  قد كاف دىريؾى إف تأميٍرهي ميٍمتىًثبلن                         فىرىدَّؾى الدىري مي
 مف باتى بعدىؾى في ميٍمؾو ييسىرُّ بو                       فإٌنما باتى باألحبلـً مغركران      

المعتمد في سجنو بأف الحزف قد تمٌمؾ قمبو، لما أصاب أىمو مف كيتضح مف أشعار 
بعده، فقد دخؿ طفمو أبك ىاشـ يكما عميو في سجنو كىك مقيد باألغبلؿ كالقيكد، فخنقت الطفؿ 
زنان شديدان، كقاؿ  ًزفى المعتمد حي العبرة، ككاف أحب األبناء إلى قمب المعتمد، كأحظاىـ عنده، فحى

 : ٓالرفؽ كالرحمة ال لنفسو بؿ ألبنائو الصغار، كفي ذلؾ يقكؿ يخاطب قيده طالبان منو
 ارحـ طيفىٍيبلن طاًئشان ليبُّوي                          لـ يٍخشى أف يأتيؾ ميٍستىٍرًحمىا     

يَّاتو لوي مثمىوي  ـٍ أيخى َـّ كالعىٍمقىمىا                           كارحى  جرٍَّعتىييفَّ السُّ
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 خفنىا عميو لمبيكاًء العىمىى                         يفيـي شيئان فقىدٍ  منييفَّ مفٍ   
اعو فىمىا                           كالًغرُّ ال يفيـي شيئان فما  يفتحي إالَّ لًرضى

كفي مشيد آخر مف مشاىد معاناة المعتمد في سجنو، أخذ يبكي أمجاده الضائعة، 
ه مف ترؼ كرغد كىك يتقمب في ممكو بإشبيمية كقرطبة، فقاؿ كعادت الذاكرة بو إلى ما كاف يحيا

 : ُفي ذلؾ
 غريبه بأرًض المىغربيًف أسير                سيبكي عميًو ًمٍنبره كسريري  

كاًرـي كالقىنىا                كيىٍنيؿي دىمعه بىٍينىييفَّ غىًزيري   كتنديبيو الًبيضي الصَّ
كًد بعدي نيشيكري إذا قيؿى في أغماتى قد ماتى جك      ى لمجي  ديهي            فما ييرتىجى
ى زمفه كالميٍمؾي ميٍستىٍأًنسه بو              كأصبحى عٍنوي اليكـى كىك نىفيكري      مضى

اًء زمانيييـ                 كذيؿُّ بىًني ماًء السَّماًء كثيري  اًء السمى  أذؿَّ بىًني مى
مًفي ركضةه كغىديري                فيا ليتى ًشٍعًرم ىؿ أبيتىفَّ ليمةن     أمىاًمي كخى
كثىًة العيبلى                   تيغىنّْي ًقيىافه أك تىًرفُّ طيييكري   ٍنًبتىًة الزَّيتكًف مىكري  ًبمى
يَّا   يىا             تيًشيري الثُّرى ادىهي الحى بزىىًرىىا السَّاًمي الذُّرىل جى

نىا كنيًشيري  ِ  نىٍحكى
يتحدث ابف عباد عف حالة اليأس التي تمٌمكتو في سجنو، فقاؿ في كفي مكقؼ آخر، 

 :ّإحدل قصائده
ـي يا كىًبًدم                      مٍف نيٍبًمًيفَّ كال راـو ًسكىل القىدىرً           ٍتؾى بو األيا  ماذا رمى
 كـٍ هلًل مٍف نىظىرً  أٍسره كعيٍسره كال ييٍسره أيؤىمّْميوي                       أستغفري اهللى       
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 رابعًا/ شعر الندم واالستسالم لقضاء اهلل:

تمٌمؾ اليأس بعض عمماء األندلس نتيجة تعرضيـ لمحف قاسية بدلت أحكاليـ، فأخذ 
بعضيـ يتمنى المكت كي يتخمص مف تمؾ المحف، بينما استسمـ آخركف لقضاء اهلل راجيف عفكه 

ي نياية عمره، كبعد أف جاكز اثنتيف كثمانيف عامان مف كحسف الخاتمة في ىذه الحياة الدنيا، فف
، حامدان لربو كراجيان لفضمو، كما ِ، نظـ ابف عبد ربو قصيدة قبؿ كفاتو بأحد عشر يكمان ُالعمر

، كدعا ابف عبد ربو في تمؾ القصيدة إلى االعتبار لتبٌدؿ ّكصؼ ًكبىر سنو كقد أصابو الفالج
    :ْأحكالو، كقد جاء في تمؾ القصيدة

ٍرفاف لؤٌلياـ ميعىتًكراف  بىًميتي كأبمىٍتني الٌمياًلي ككىرُّىا            كصى
 كما لىًي ال أٍبمىى ًلسىبعيف ًحٌجةن          كعىٍشرو أتٍت مف بعدىا سىنىتاف     
يىاف   فبل تسأالًني عف تىباريح ًعمَّتي         كدكنىكيما منّْي الذم تىرى
مافً  كأنى ًبحمد اهلل راجو         ماف اهلل خيري ضى  ًلفىضمو             كلي مف ضى
ٍقمي باقيان كًلساني     كلستي أيبىالي عف تىباريح ًعمَّتي         إذا كاف عى
اًرًمي فييا كذاؾ ًسنىاًنيً         ـٌ بي        فذا صى  ىيما ما ىيما في كيؿ حاؿو تيم

ـٌ بو، ففزع كفي نكبة أخرل أصابت كلده، حيث عجز األطباء عف معال جتو مف مرض أل
 :ٓابف عبد ربو إلى رب السمكات كاألرض، راجيان اهلل أف يشفي كلده كيفرج كربو، كفي ذلؾ يقكؿ

عً     ناؾى كىأٍعيا ذا البىياًف الميسجَّ  بينيَّ لًئٍف أٍعيا الطَّبيبى ابفى ميسمـو          ضى
 يىٍدعييا داعو إلى الٌمًو تيٍسمىعً  ألبتىًيمىٍف تحتى الظبلَّـً بدعكةو              متىى  

ٍبرةو كتىضرُّعً  يا             ليا شافعه مٍف عى مكًع نىشيجي  ييقىٍمًقؿي ما بىٍيفى الضُّ
 إلى فاًرًج الكىٍرًب المجيًب لمىف دىعا       فًزعتي بكىربي إنَّوي خيري مىٍفزىعً 

ٍيري فىٍضًمؾى فىاٍشفىعً فيا خيرى مىٍدعيكٍّ دىعىكتيؾى فاستىًمٍع           كما        ًلي شىًفٍيعه غى
في الذم بالغ مف التذلؿ كالخنكع إلى المنصكر بف أبي عامر طمبان  أما جعفر الميٍصحى
لعفكه كتخميصو مف محنتو، حتى يأس مف األمؿ بنىٍيؿ رضاه، فما كاف منو إال أف استسمـ لقضاء 
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ُٔٔ 

 

عتبار لتبٌدؿ أحكالو، كىك الذم كاف اهلل كقدره، كاستخؼ بقكة ابف أبي عامر، فأخذ ينصحو باال
 :ُأكثر جاىان كعزان مف ابف أبي عامر نفًسو، فقاؿ

 لي مدةه ال بٌد أبميغييا                           فإذا انقضىت أيامييا ًمتُّ 
 لك قابىمىتني األٍسدي ضاريةن                       كالمكتي لـ يٍدفي لما ًخٍفتي  
ذىرو                    في مثًؿ حاًلؾى أمًس قد كيٍنتي فانظٍر إليَّ ككيٍف    عمى حى

ذاللو فً حى صٍ كما أف المي  ي قد فاضت شجكنو باألسى نتيجة إمعاف المنصكر في إىانتو كا 
 : ِبمحاسبتو أماـ جمع مف عمية القكـ، فقاؿ في ذلؾ المكقؼ الحزيف

اًزم الزمافى عمى حاًلو      مجازاةى نىفىًسي ألىٍنفىا  ًسياأيجى
اًعده شىفَّيىا          تىكارىٍت بو دكف جيبلًَّسيا   إذا نىفىسه صى
ف عىكىفىٍت نكبةه لمزماف       عىطىٍفتي بنىٍفًسي عمى رأسيا     كا 
ندمان شديدان عمى مساعدتو لممنصكر سابقان في الدخكؿ إلى قصر ي فً حى صٍ المي كما كأبدل 

كىـ، كقد كاف حاجبان حينذاؾ، فقاؿ بعد نك  :ّبتو تعريضان بابف أبي عامرالحى
 تندَّمتي كالمغركري مف قد تندَّمىا         كىؿ ينفعي اإلنسافي أف يىتىنىدَّمىا
 غىرىٍستي قىًضيبىان ًخٍمتيوي عيكدى كٍرمىةو       ككنتي عميو في الحكادًث قىيّْمىا

 تىكىرَّمىاأيٍكًرميوي دىٍىًرم فيزدادي ًخسَّةن            كلك كافى مف عيكدو كىريـو 
في في محنتو، بعدما تيقنو بأف ىذه المحنة ستبلزمو سنكات  كمف بديع ما قاؿ الميٍصحى

 :ْطكاؿ، فقاؿ
ٍبرىىىا فىاستىمىرَّتٍ     لت                  كألزىمتي نىٍفًسي صى مىى األيَّاـً لىٍما تىكى بىٍرتي عى  صى
بان لمقىمًب كيؼى اصًطبىاريهي                   كلمنٍَّفًس بىعدى الًعزّْ كيؼى استيًذلَّتٍ    فىيىا عىجى
مَّتٍ   الَّ تىسى يثي يىجعىمييا الفىتىى               فىإف طىًمعىٍت تىاقىت كا   كما النَّفسي إالَّ حى
مىى الذُّؿّْ ذيلَّتٍ      بًرم عى مىى األيَّاـً نىٍفًسي عىزيزىةن                 فىممَّا رىأٍت صى كىانىت عى  كى

قيمتي لى  لَّتٍ كى  يىا: يا نىفسي ميكتي كىًريمةن                     فىقٍد كىانىت الدٍُّنيىا لىنىا ثيَـّ كى
ٌمكد، تعرض  أما أبك عامر بف شييىٍيد فبعد نجاتو مف نكبة السجف عمى يد الميعتمي بف حى

 باالنتحارلنكبة أخرل أكثر إيبلمان، أال كىي إصابتو بعدة أمراض ألزمتو الفراش، كدفعتو لمتفكير 
كي يتخمصى مف آالمو، ككما تركت النكبة األكلى أثران في شعره، فقد تركت الثانية تركة أدبية 
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زاخرة بشعره الذم كصؼ فيو حالو كتفكيره بقتؿ نفسو، ثـ ندمو كتكبتو مف ذلؾ التفكير السمبي، 
ميعربان عف رضاه بقضاء اهلل كقدره، فقاؿ

ُ  : 
رَّاء أزمىٍعتي قىٍتمىيىاأنكحي عمى نفسي كأنديبي ني        ٍبمىيىا                  إذا أنا في الضَّ

ٍدلىيىا  رًضيتي قضاءى اهلل في كؿّْ حالةو               عميَّ كأحكامان تيىقٍَّنتي عى
ـي ًرٍجمىيىا           ٍعًؼ ساؽو أكىىفى السق ا                عمى ضى  أظؿُّ قعيدى الداًر تىٍجنيبيًني العىصى
رُّ نىٍصميىا     ـى الضُّ ة طفؿو أحكى ـى عاًمبلن               برىاحى  كأٍنًعى خسيساًت ابف آدى
ك فىتكةو شنعاءى ما كافى شكميا       ـي                    أخي اىي ٍبمغي الًفتيافى أفَّ أخى  فمٍف مي
ٍينىان أثٍ     ـٍ ينسى عى وي الرَّدىل            كل ـي سبلـه مف فتىن عضَّ  بىتىٍت فيو نىٍبمىياعميكي

في ثٍكمىيىا  ييًبيفي ككىؼُّ المكًت تخمعي نفسىوي                 كداًخمييا حيبّّ يييىكّْ
كحيف شعر ابف شييىٍيد بدنك أجمو، أرسؿ رسالة كداع إلى صديقو أبي محمد عمي بف حـز 

 :ِالشافعي، كاصفان شدة األلـ بأنو يفكؽ آالـ المكت بخمسيف ضعفان، فقاؿ فييا
 كلما رأيتي العيش كلَّى برأسو                كأيقٍنتي أفَّ المكتى الشؾَّ الًحقي   

 تمنَّيتي أٌني ساكفه غيىابةن                 بأعمىى مىيىبّْ الٌريح في رأس شاىؽً        
ادؽً      خميمٌي مف ذاؽى المنيةَّ مرةن                   فقد ذيٍقتييا خمسيفى قكلةى صى

ـٍ أفيٍز              قديمان مف الدُّنيا بممحًة باًرؽً كأنّْ   ي كقد حاف ٍارتحاًلي ل
ٍبًمغه عٌني ابفى حزـو ككاف لي           يدان في ممٌماتي كعند مضايقي    فمف مي

 عميؾ سبلـي اهلل إني ميفارؽه                  كحسبيؾ زادان مف حبيبو ميفارؽً 
بلًئًقيفبل تنسى تأًبيًني إذا ما فىق  ٍدتىني               كًتذكارى أٌيامي كفٍضؿى خى

كقد حرص ابف شييىٍيد عمى كداع جميع أصحابو كخاصة صديقو عيمىٍر، مؤكدان بأف الفراؽ 
 : ّىك أمر قٍسرم بالنسبة إليو، كأنو راض بأنو يسبؽ صحبو لمدار اآلخرة، فقاؿ في ذلؾ

 كخيصَّ عٍمران بأزكىى نيكًر تىسميـً                 أٍقًر السبلـى عمى األصحاب أٍجمىعىييـ       
ـي                           شٍخصان عمىيَّ كأكالىىيـ بتىٍكًريـً   كقيٍؿ لو يا أعزَّ الناًس كيمًّْي

ٍنعىةو ظىًفرىٍت                       منوي الميالي بعىٍمؽو غٍير مىٍذميكـً   اريؾى مف ذم مى  اهللي جى
 ؾى إال صكبى غىاديةو                       طيبان، كحاشىا لحبّْي فيؾى مف ليكـً ما كاف حبُّ    
ـى أٍطكىًعنىا                  فقد رضيتي   ٍرؼي الرَّدىل تقدي  تٍقًديًمي -حماؾى اهللي  -إف شاءى صى
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ٍح بًجٍسمي ل      ف أحبَّ الثَّرىل جسمان ليأكيموي                         أىٍسمى  وي يفديؾى تىٍعًظيًميكا 
كما كنظـ بف شييىٍيد قصيدة كداع أخرل، كتبيا إلى جماعة مف إخكانو، فقاؿ فييا

ُ: 
ني                عف الحياًة، كفي قمبي لكـ ًذٍكري   ىذا كتابي ككؼُّ المكًت تيزًعجي
ـى مف أٍضكائيا القىمى  دىعتي بيا                إال كأظم  ري ليًفي عمى نىيَّرىاتو ما صى

ركا       ًؿ مىف            سىعىى لثأرى بني اإلسبلـ فاٍنتىصى  فاٍقرى الٌسبلـى عمى المىٍنصكر أفضى
ـو                 عمى الميظٌفر فيك الفىٍمجي كالظَّفىري      كاعًطؼ بيا عطفةن تيتزُّ مف كىرى

بح الرثاء كيبدك أف حالة اليأس مف الحياة قد سيطرت عمى تفكير ابف شييىٍيد، حيث أص
 :ِىك السمة الغالبة عمى شعره، كمف بيف أشعاره التي رثى فييا نفسو

 تأٌممتي ما أفنىٍيتي مف طكًؿ ميٌدتي                  فمـ أرىهي إال كىمىمحًة نىاظرً 
اسرً  ٍمتي ما أدركتي مف طكًؿ ًلذَّتي              فمـ أيٍلًفًو إال كصفقًة خى  كحصَّ

 ما قدَّمىٍت يىًدمى                   إذا غادركني بيفى أىًؿ المىقابرً  كما أنا إاٌل رىفي     
كاًىرً        سقىى اهللي فتيانان كأىٌف كجكىىييـٍ                     كيجكهي مصابيحى النُّجكـً الزَّ
 رً إذا ذىكىركني كالثَّرل فكؽى أٍعظيًمي                 بىكىكا بعيكفو كالسَّحاًب المىكاطً      
 :ّكقد ذكر ابف بٌساـ بأف آخر قصائده الرثائية في كداع إخكانو، كاف مطمعيا   

تىييـ                   ككؿُّ ًخٍرؽو إلى العىٍميىاء سبَّاؽً   أستكدعي اهللى إخكاني كعٍشرى
 كفتيةه كنجكـً القذًؼ نىيّْرىىيـ                      ييًدم كصائبيييـ ييكًدم بإحراؽً  
ٍغًربىوي                    قمبي كمشًرقىوي ما بيفى أٍطكىاقيككككب   ان لي منييـ كافى مى
رُّ ميٍشتىاؽي      ـي أٌني ما أفىارقوي                         إاٌل كفي الٌصدر مٌني حى  اهللي يعم
رٍ       رٍّ عمى صى  ًؼ الرىدىل باًقيكيٌنا أليفىٍيًف خافى الدىري أيٍلفىتىنىا                    كأٌم حي
ف أميٍت فسيٍسًقيو كذا الٌساًقي   فإف أًعٍش فمعؿَّ الدَّىرى يىٍجمعينا                  كا 

يّْعيوي                    كمف تىخٌمؽى فيو غيرى أٍخبلىًقي يَّعى اهللي إاٌل مٍف ييضى  ال ضى
بخير في ىذه  كقد حرص ابف شييىٍيد الذم سيجف بسبب العربدة كالمجكف، أف ييختـى لو

الحياة الدنيا، كيتضح ذلؾ جميان مف نص كصٌيتو التي كتبيا قبؿ كفاتو، حيث أكصى أف ييدفف إلى 
كأف ييكتىب عمى قبره في لكح رخاـ ىذا النثر كالنظـ: بسـ اهلل  ْاليجكار صديقو أبي الكليد الزجٌ 

أحمد بف عبد الممؾ بف شييىٍيد الرحمف الرحيـ )قؿ ىك نبأه عظيـ أٍنتـي عنوي ميٍعًرضيكف(، ىذا قبر 
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المذنب، مات كىك يشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كأف محمدا عبده كرسكلو، كأف الجنة 
حؽ، كأف النار حؽ، كأف البعث حؽ، كأف الساعة آتية ال ريب فييا، كأف اهلل يبعث مف في 

التي يرجك فييا رحمة كغفكان مف  القبكر، مات في شير كذا مف عاـ كذا، كأف تيكتىب ىذه األبيات
 :ُربو العفك الرحيـ، فقاؿ
ـٍ فقد أطٍمنا               أنحفي طكؿى المدىل ىجكدي ؟          يا صاحبي ق
عيدي           فقاؿ لي: لف نقكـى منيا                 ما داـ مف فكقنا الصَّ
 ًظمّْيا كالزمافي عيدي ؟تذكري كـٍ ليمةو لىيىٍكنىا                    في        
ـٍ يكف تقضَّى               كشيٍؤميوي حاضره عتيدي       كؿّّ كأىٍف ل
مىوي كاتبه حفيظه                   كضمَّوي صادؽه شييدي       حصَّ
 يا كيمىنىا إف تىنىكَّبىٍتنىا                     رحمةه مف بطشو شديدي        
ٍكلىى               قىصَّر في أمًرؾى العىًبيدي  يا ربُّ عفكان فأٍنتى          مى

كقد تحقؽ البف شييىٍيد ما كاف يرجكه مف ختاـ في ىذه الحياة الدنيا، حيث أكرد صاحب 
الجذكة بأف أبي عامر بف شييىٍيد قد مات في ذىنو كىك يدعك اهلل عز كجؿ، كيشيد شيادة التكحيد 

 . ِكاإلسبلـ، رحمو اهلل تعالى
ندـ كاالستسبلـ لقضاء اهلل كقدره عمى شعر المعتمد بف عباد في أكاخر حياتو كقد غمب ال

 : ّفي سجف أغمات، حيث نظـ أبياتان يطمب فييا رحمة ربو، قاؿ فييا
 قمبي إلى الرحمف يشكك بثٌو                    ال خابى مف يشكك إلى الرحمف  
 ا كاف أغنى شأنو عف شأنييا سائبل عف شأنو كمكانو                      م   

كىكذا ترؾ عمماء األندلس لنا مف خبلؿ قصائدىـ كأشعارىـ صكرة أدبية كاممة لما أصابيـ مف 
محف كنكبات، كما كنجحكا في ترجمة التأثيرات النفسية التي اختمجت مشاعرىـ إلى كممات مؤثرة 

 كأشعار ال زالت تجد صداىا لدل مف يقرأىا حتى يكمنا ىذا.   
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 أواًل/ المؤلفات األدبية:  

رغـ ما تركتو المحف مف آثار نفسية عمى عمماء األندلس، إال أف المحف قد دفعت 
، فترؾ بعضيـ مؤلفات أدبية غزيرة قامكا بتأليفيا بعد المحف التي بعضيـ إلى الكتابة كالتأليؼ

تعرضكا ليا، حتى أضحت تمؾ المؤلفات منارا لمف أصابتو المحف كالنكبات تميمو الصبر 
كالسمكاف، فقد أٌلؼ يكسؼ بف ىاركف الرمادم في سجنو زمف الحكـ المستنصر كتابان داخؿ 

ب مميح مف شعره، كصؼ فيو كؿُّ طائر معركؼ، كذكر السجف، أسماه "كتاب الطَّير"، كىك كتا
خكاصو كذيؿ كؿ قطعة يمدح كلي العيد ىشاـ بف الحكـ، مستشفعان بو إلى أبيو الحكـ في 

 .ُإطبلقو
كما قاـ ابف غصف الحٌجارم إٌباف نكبتو في سجف المأمكف بف ذم النكف بتأليؼ رسالة 

نيف"، كقد اشتمؿ ىذا ، ككذلؾ قاـ بتأليؼ كِأطمؽ عمييا "العشر كممات" تاب أطمؽ عميو "الميٍمتىحى
نيف مف األنبياء كالصديقيف كالعمماء مف لديف آدـ عميو السبلـ إلى زمانو الكتاب عمى الميٍمتىحى

ّ ،
كما أٌلؼ رسالة أخرل أطمؽ عمييا "السجف كالمسجكف كالحزف كالمحزكف" كىي رسالةه ميطىٌكلة 

 :ْء فييااشتممت عمى ألؼ بيت مف الشعر، كقد جا
يالي لعىٍيًف ميمتىًفتٍ   لكال أًنيًني عمى ًفرىاًشي لـ            يٍبدي خى

ًممىٍت مىكضعي كال رأتٍ       كلك أتىٍتني المنكفي تطميبيني           ما عى
 كألؼي بيتو مف القريًض إذا          ماتى جميعي األناـً لـ تىميتٍ   
رىتٍ  سائرةه حيثي لـ يٍسًر قمره               ـه كال جى  كال سىرىٍت أنجي

ٍيكر بعزؿ كلده عبد الممؾ عف قرطبة كاعتقالو كىك  أما نكبة أبي الكليد محمد بف جى
ٍمميـ إلى جزيرة شمطيشٓمصاب بالفالج ، فقد ٔ، كاعتقاؿ سائر أىمو عمى يد المعتمد بف عباد، كحى

                                                           
 .  ُّّ، صُالحميدم، جذكة المقتبس، ج 1
2
 .ِْْ، صّ. المقرم، نفح الطيب، جِّّ، صٓابف بساـ، الذخيرة، ج 
3
 .ْٖٕ، صَّ. تاريخ اإلسبلـ، جُٕٓ، صُٖالنببلء، ج الذىبي، سير أعبلـ 
 . ُّّ، صٓابف بساـ، الذخيرة، ج ْ
5
 .ُُٔ، صِج ـ. ف. 

شمطيش: جزيرة باألندلس، قرب مدينة لبمة. كىي جزيرة ال سكر ليا، إنما ىي بنياف متصؿ بعضو ببعض،  6
 .ّّْ، صُالمعطار، جكيحيط بيا البحر مف كؿ ناحية، كطكؿ الجزيرة نحك ميؿ. الحميرم، الركض 
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خراجيـ مف قرطبة، كما كضعيا في كتاب أطمؽ عميو "البطشة الكبرل" كصؼ فيو كيفية خمعيـ ك  ا 
ٍيكىر أف تيكفى في محبسو حزنان ككمدان بعد أربعيف يكمان فقط مف اعتقالو لبث ابف جى

ُ   . 
ككاف بعض العمماء في محنتيـ يستثمركف مككثيـ في السجف لعقد جمسات العمـ 

ـ، فقد لممريديف، ككاف الحكاـ ال يمانعكف في دخكؿ طمبة العمـ عمى ىؤالء العمماء رغـ اعتقالي
كاف طمبة العمـ يدخمكف عمى األديب الشاعر أحمد بف محمد بف فرج الجياني في سجنو، 

 . ِفيزكركنو كيقرأكف عميو المغة كغيرىا
ـ( كالتي تمثمت َُّّىػ/َّٕكقد أدت المحنة التي أصابت أبك حياف النحكم سنة )
فقد حرص أبك حياف عمى تعميميا بكفاة ابنتو أـ العز "نيضار" إلى حزنو الشديد، نتيجة تعمقو بيا، 

كسمعت مف شيكخ  ،كأحضرت عمى الٌدمياطي ،ليا أبك جعفر بف الزبيرمنذ صغرىا، كقد أجاز 
 ،كنظمت شعران  ،كخٌرجت لنفسيا جزءان  ،ككانت تكتب كتقرأ ،كحفظت مقدمة في النحك ،مصر

صمت إليو ابنتو أبك حٌياف يتمنى أف يصؿ كلده "حٌياف" إلى ما ك ككاف  ،ككانت تيعرب جيدان 
، فمما ماتت سأؿ السمطاف الناصر بمصر أف يأذف لو أف يدفنيا في ّ"نيضار" مف مراتب العمـ
أكؿ حالو ، ذكر فيو ٓكأٌلؼ كتاب "النُّضار فى المسبلة عف نيضار"، ْبيتو بالشرقية فأذف لو

كتابو النُّضار ، كقد أشار السيكطي إلى ىذا الكتاب فقاؿ: "كرأيت في ٔكاشتغالو كشيكخو كرحمتو
الذم ألفو في ذكر مبدئو كاشتغالو كشيكخو كرحمتو أف مما قكل عزمو عمى الرحمة عف غرناطة 
أف بعض العمماء بالمنطؽ كالفمسفة كالرياضي كالطبيعي قاؿ لمسمطاف أني قد كبرت كأخاؼ أف 

فأشير إلى  أمكت فأرل أف ترتب لي طمبة أعمميـ ىذه العمكـ لينتفعكا مف بعدم، قاؿ أبك حياف:
حساف، فتمنٌ  مخافة أف أيكره عمى  تي مٍ كرحى  تي عٍ أف أككف مف أكلئؾ، كترتب لي راتب جيد ككسكة كا 

ـ( أيضان إلى ىذا الكتاب فقاؿ: " كقفت ُْْٖىػ/ِٖٓ، كما أشار ابف حجر العسقبلني )تٕذلؾ"
كقفت عمى كتاب لو سماه "النضار عف المسبلة عف نضار" بخٌطو في مجمد ضخـ، ذكر فيو 

ليتو كابتداء أمره كصفة رحمتو كتراجـ الكثير مف أشياخو كأحكالو، إلى أف استطرد إلى أشياء أك 
كثيرة تشتمؿ عمى فكائد غزيرة قد لٌخصتيا في التذكرة، كمما ذكر في نسبو الٌنفزل قاؿ: ىي نسبة 

                                                           
1
 . ُْٔ، صِابف بساـ الذخيرة، ج 
  .َٖ، صُعباس، تاريخ األدب األندلسي، ج ِ
3
 .ُُٔ، صٔابف حجر، الدرر الكامنة، ج 
4
 .ّٔ، صٔج ـ. ف. 
 .  ٓٓٔ، صْ. أميف، إيضاح المكنكف، جُُْٔ، صْابف حجر، تبصير المنتبو، ج 5
6
 .ُٖٓٗ، صِالقسطنطيني، كشؼ الظنكف، ج 
7
  .ُْٔ، صٔالعماد، شذرات الذىب، ج ابف 



ُّٕ 

 

كىـ  إلى نفزة قبيمة مف البربر، كالبربر فيما يزعمكف مف كلد بربر بف قيس بف عيبلف بف مضر،
قبائؿ زٌناتة كىكارة كصنياجة كنفزة ككتامة كلكاتة كصدينة كسنانة كمرانو، ككانكا كميـ بفمسطيف 
مع جالكت، فمما قيتؿ تفرقكا، كقصد أكثرىـ الجباؿ في السكس كغيرىا، كقاؿ: غرناطة قاعدة ببلد 

لجيـ" فكاف يقاؿ األندلس تيشبو دمشؽ في كثرة الفكاكو كىي إسبلمية، قاؿ: ككاف أبي مف جياف "با
 .ُألبي حٌياف الجٌياني"

 ثانيًا/ المؤلفات العممية:

نيف عمى استثمار أكقات فراغيـ في السجكف كالمعتقبلت في  حرص بعض العمماء الميٍمتىحى
تصنيؼ مؤلفات عممية كاف ليا أثر كاضح في العمكـ الحديثة، كمف ىؤالء العمماء العالـ الطبيب 

، فقد كاف ابف أبي الصمت عالمان بالفمسفة ِالصمت األندلسي الداني أمية بف عبد العزيز بف أبي
، كقد قًدـ ّماىران في الطب، بارعان في معرفة النجكـ كالكقت، إمامان فيو كفي عمكـ األكائؿ

ـ( كسكف بيا سنكات عديدة، قبؿ أف ينفيىو عنيا األفضؿ َُٔٗق/ْٖٗسكندرية سنة )اإل
مككثو في مصر تعرض ابف أبي الصمت لمحنة  ـ(، كخبلؿُُُُق/َٓٓشاىنشاه سنة )

السجف، كقيؿ في قصة اعتقالو بأف أمير اإلسكندرية حبسو مدةن ألنو قدـ إلى اإلسكندرية مركبه 
مكقره بالنحاس فغرؽ كعجزكا عف استخراجو، فقاؿ أبك الصمت: عندم فيو حيمة، فطاكعو األمير، 

ان فارغان، كعمؿ عمى جانبيو دكاليب بحباؿو حرير، كبذؿ لو أمكاالن لعمؿ اآلالت، كأخذ مركبان كبير 
كنزؿ الغٌطاسكف، فأكثقكا المركب الغارؽ بالحباؿ، ثـ أيديرت الدكاليب، فارتفع المركب الغارؽ حتى 
كصؿ إلى سطح الماء، لكف انقطاع الحباؿ فجأةن أٌدل إلى غرؽ المركب، فغضب عميو األمير 

ًلمىا بذؿ مف آالت كأمكاؿ فسجنو
ـ في سجنو بكتابة العديد مف المؤلفات العممية، منيا ، فقاْ

"، ككتاب "الكجيز في عمـ البيئة"، ككتاب "األدكية المفردة"، ككتاب ٓ"رسالة العمؿ باألسطرالب
 :ٕ، كمما جاء في رسالتو حكؿ األسطرالب ما نٌصؤ"تقكيـ األذىاف في المنطؽ"

                                                           
1
  .ِٔ، صٔابف حجر، الدرر الكامنة، ج 
2
 .ِّٓ، صّاليافعي، مرآة الجناف، ج 
3
 .ُّٔ، صّٔالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج 
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س بمساف اليكناف، فكأنو قاؿ: أسطر األسطرالب: كممة يكنانية معناىا ميزاف الشمس، كيقاؿ بأف الب: اسـ الشم 5
 .ِٓ، صٔأسطر الشمس، إشارة إلى الخطكط التي فيو. ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج

 . ِِٖ، صٓ. البغدادم، ىدية العارفيف، جّٖ، صْابف العماد، شذرات الذىب، ج6 

7
 .ّٖ، صُالقفطي، أخبار العمماء، ج 
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ـٍ       يعدٍؿ       لى  ًبًو ًفي الميقاـ كالسَّفىرً أفضؿ مىا أستصحب النبيؿ كى
فرً        تىوي           جٌؿ عف التٌبًر كىك مف صي ا التىمٍستى قيمى  جـر ًإذىا مى
رً        ر كىك ًإذىا تفٌتشو             عف ميمىح العمـ غير ميختىصى  مختصى

 ثالثًا/ اآلثار الدينية:

سٌيما فترة ال بان إلى اهلل، اتجو العديد مف عمماء األندلس إلى اإلكثار مف العبادات تقر 
إصابتيـ بالمحف كالنكبات، ًلمىا في ىذا األمر مف تثبيتو كتسمية ألنفسيـ خبلؿ نكبتيـ، فقد أقبؿ 

، ِحيف حبسو ابف لبيد، عمى تبلكة كتاب اهلل في سجنو، فختمو أربعيف مرة ُيحيى بف يزيد األزدم
سجف عبد اهلل بف بمكيف أمير غرناطة كما كاجو الكزير الفقيو أبك جعفر القميعي محنتو في 

باإلكثار مف تبلكة كترتيؿ القرآف الكريـ، ككاف ابف بمكيف قد سجنو في قصره، فكاف القصر يرتٌج  
مف حسف تبلكة القميعي، ما دعا كالدة األمير عبد اهلل لمتدخؿ خكفا عمى كلدىا إلخبلء سبيؿ أبي 

شاعر األندلس أبي المخشٌي عاصـ بف زيد ، أما محنة 4جعفر، فأطمقو ابف بمكيف مف محبسو
كالتي تمٌثمت في قطع لسانو عمى يد ىشاـ بف عبد الرحمف الداخؿ، فقد تركت أثران فقييان كبيران، 
كذلؾ أف اإلماـ مالؾ بف أنس رضي اهلل عنو كاف قد أفتى بتعجيؿ قطع لساف مف يقطع لساف 

أبي المخشٌي قد نىبتى بعد عاـ مف قطعو، رجؿ عمدان، كبعدما عمـ بأٌف لساف الشاعر األندلسي 
كأنو تكمـ بو بعد ذلؾ، عٌدؿ اإلماـ مالؾ فتكاه كأكجب االنتظار سنة قبؿ القصاص، كقاؿ في 
ذلؾ: "ينتظر سنة، فقد ثبت عندم أف رجبلن باألندلس نبت لسانو بعد أف قيطع في نحك ىذه 

 . ْالمدة"

 

 

                                                           
ـ(. ّّٖق/ُِٖد شبطكف، ككاف رجبل فاضبل، تكفي بعد )يحي بف يزيد األزدل، مف أىؿ قرطبة، كاف إماـ زيا 1

 .ُٕٓ، صِابف الفرضي، تاريخ العمماء باألندلس، ج

 . ٖٔٗ، صِابف الفرضي، تاريخ عمماء األندلس، ج 2
 .ْٔ، صُابف الخطيب، اإلحاطة، ج 3
 .ُٔٗ، صْج ـ. ف.. ٖ، صُاألزدم، بدائع البدائو، ج 4
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 انىتائح وانتىصُات
 تياء مف ىذه الدراسة، كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:تـ بفضؿ اهلل تعالى االن

 
  حاز العديد مف عمماء األندلس بفضؿ عمميـ كحنكتيـ مناصب مرمكقة في الدكلة

 األندلسية.
 .شارؾ العديد مف عمماء األندلس في الحياة السياسية 
 نان كنكبات قاسية، مثؿ القتؿ كالسجف كالنفي كالتغريب  كاجو العديد مف عمماء األندلس ًمحى

 كسمب الممتمكات. 
  لعبت الصراعات السياسية كاالختبلفات الفكرية كالمذىبية دكران ميمان في تعرض عمماء

 األندلس لممحف كالنكبات.
 كبالتالي بالزندقة في عمكـ الفمؾ كالفمسفة التياميـ  أدَّل تىبىحُّر عدد مف عمماء األندلس

 .لمحنة السجف كاالعتقاؿتعرًُّضيـ 
  .كاف حسد ككىٍيد المنافسيف أحد أسباب تعرُّض عمماء األندلس إلى المحف كالنكبات 
 .دّْم عمماء األندلس لفساد بعض الحكاـ أدل إلى تعٌرض بعضيـ لنكبات كمحف  تىصى
  كيد بطانة السكء التي أحاطت ببعض حكاـ األندلس كظمميا لبعض العمماء أدل إلى

 تعرضيـ لمنكبات كالمحف.
  يـستعطافالمراسمة الحكاـ ب لمحنة السجف عمماء األندلس الذيف تعرضكا  مفقاـ عدد 

 كطمب العفك منيـ.
 .عفا بعض حكاـ األندلس عف عمماء تعرضكا لمحف نتيجة لصراعات سياسية أك فكرية 
  أغمظ بعض الحكاـ في معاقبة بعض عمماء األندلس نتيجة الكراىية التي تمٌمكت قمكبيـ

 ف.  تجاه العمماء المنككبي
 عمماء المنككبيف، كتقديـ العكف ليـ بعد نكبتيـ.المؤازرة األندلس ب بعض عمماء قاـ 
  تركت كفاة بعض عمماء األندلس حزنان كبيران لدل أىؿ األندلس، كقاـ بعض الشعراء بنٍظـ

 .كفاتيـزنان عمى أشعار الرثاء حي 
 فكاف منيـ الصابر تفاكتت درجات صبر عمماء األندلس كتحٌمميـ آلالـ المحف كالنكبات ،

 المحتسب، بينما جزع كضعيؼ عمماء آخركف.
  صبر العديد مف عمماء األندلس عمى محنة فقداف األحبة أك الحرماف مف نعمة الصحة

 أك البصر. 
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  ٌاألشعار المتنفس الذم عبنر مف خبللو عمماء األندلس عما اختمج في القصائد ك  متمث
 .إلى المحف كالنكبات صدكرىـ مف أحاسيس كمشاعر جٌراء تعرضيـ

  كي كصؿ الجزع ببعض عمماء األندلس الذيف تعرضكا لممحف كالنكبات إلى تمنّْى المكت
 .تمؾ المحف آالـ مف كايتخمص

  منو العفك كالمغفرة كالثبات استسمـ العديد مف عمماء األندلس الممتحنيف لقضاء اهلل راجيف
 في المحنة.

 كالتأليؼ، فترؾ بعضيـ مؤلفات أدبية غزيرة إلى الكتابة  بعض العمماءالمحف  دفعت
 زخرت بيا المكتبة اإلسبلمية.

  نيف عمى استثمار أكقات فراغيـ في السجكف كالمعتقبلت فيحى حرص بعض العمماء الممتى 
 .في العمـك الحديثة تصنيؼ مؤلفات عممية كاف ليا أثر كاضح

  كتسمية عبادات تقربان إلى اهلل إلى اإلكثار مف الالممتحنيف اتجو العديد مف عمماء األندلس
 في تمؾ النكبات. ألنفسيـ

فإٌف  -كبعد دراستو لمكضكع محنة العمماء في األندلس -بأنو يؤكد الباحث فإف  وختاماً 
المكتبة اإلسبلمية ال زالت بحاجة ماسة إلى إثرائيا بالعديد مف الدراسات األندلسية ذات العبلقة، 

 كمنيا:
 عمماء في سجكف األندلس.دراسة حكؿ مكضكع محنة ال 
 .دراسة حكؿ مكضكع الصراعات السياسية كأثرىا عمى العمماء في األندلس 
 دراسة حكؿ مكضكع اآلثار الفكرية كالعممية الناتجة عف محنة العمماء في األندلس 

ضركرة حصر أم دراسة مقبمة بفترة زمنية محددة، كذلؾ تسييبلن بالباحث  كيكصيكما 
 في دراسة كافة الجكانب السياسية كالفكرية المحيطة بتمؾ الفترة. ؽعمى الباحث لمتعمٌ 
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 (6ممحق رقم )
 الذين تعرضوا لممحن والنكبات عمماء األندلسقائمة 

  الترتيب بحسب تاريخ الوفاة
 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 م(:499-466ىـ/641-00: عيدي الفتح والوالة )أوالً 
 القتؿ ،االتياـ بالتنصُّر ـ( ُٕٔىػ/ ٕٗ)ت  عبد العزيز بف مكسى  ُ
 الصمب ،القتؿ ـ(ُْٕ-ّٓٔق/ُِّ-ّّ) عبد الممؾ بف قطف ِ
ٍكـ  ـ(ُْٕىػ/ُِّ)ت   عقبة بف الحجاج السمكلي  ّ  الخمع مف الحي
 القتؿ ـْٖٕق/َُّ)ت  الحساـ بف ضرار الكمبي ْ
ًميؿ بف حى  ٓ  السجف ،اإلىانة ـ(ٕٗٓىػ/ُِْ)ت  اًتـ الصَّ

 م(:000-499ىـ/461-641ثانيًا: عيد اإلمارة )
 قطع المساف ،تسميؿ العينيف ـ(ٕٔٗىػػ/َُٖ)ت  أبك المخشي عاصـ بف زيد التميمي ٔ
 الصمب ،القتؿ ـ(َٖٓق/ُٖٗ) ت  يحيى بف مضر القيسي ٕ
 الصمب ،القتؿ ـ(َْٖىػ/ُٖٗ)ت  مالؾ بف يزيد القاضي ٖ
 الصمب ،القتؿ ـ(َْٖىػ/ُٖٗ)ت  مكسى بف سالـ الخكالني ٗ
 ، القتؿالسجف كالتكبيؿ ـ(َٖٗق/ِٕٕ)ت  محمد بف األمير عبد اهلل  َُ
 السجف ـ(ٖٓٗق/ِِٖ) ت بعد  ابراىيـ بف حٌجاج ُُ
 ، القتؿالسجف ـ(ٖٓٗق/ِِٖ) ت بعد  كريب بف خمدكف ُِ
 ، مصادرة المؤلفاتالسجف ـ(ٖٓٗق/ِِٖ) ت بعد  ابف عبد الممؾ الشذكني ُّ
 الفرار مف تكلي القضاء ـ(ُٖٗىػ/َِْ)ت  زياد شبطكف ُْ
 العزؿ مف الكالية الربضي الحكـ بف ىشاـزمف  عبد اهلل بف محمد بف أمية ُٓ
 الفرار كالتغريب زمف الحكـ بف ىشاـ الربضي عيسى بف ديار ُٔ
 التكبيخ ،التخفي اـ الربضيزمف الحكـ بف ىش طالكت بف عبد الجبار المعافرم ُٕ
 بالخركج عمى الحاكـ اتُّيـ ـ(ِٕٖىػ/ُِِ)ت  عيسى بف دينار ُٖ
 ، كفاة األب " الييتـ"الفقر زمف عبد الرحمف بف الحكـ حٌسانة التميمية ُٗ

 
 



ُٕٗ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 ضاءالعزؿ مف الق ـ(ِٖٖىػ/ُِّ) ت بعد  ابراىيـ بف العباس َِ
 العزؿ مف القضاء زمف عبد الرحمف بف الحكـ معاذ بف عثماف الشٍَّعبىاًني ُِ
 السجف ـ(ّّٖق/ُِٖ)ت بعد  يحيى بف يزيد األزدم ِِ
 الفرار كالتغريب ـ (ّٖٓىػ/َِِ)ت  قرعكس بف العباس الثقفي  ِّ
الفرار  ،ضد الحاكـ بالتآمر اتُّيـ ـ(ْٖٗ -ٕٗٔىػ/ِّْ-ُِٓ) يحيى بف يحيى ِْ

 كالتغريب
 العزؿ مف القضاء ـ( ُٖٓىػ/ِّٕ)ت عامر بف معاكية بف لكذاف المخمي  ِٓ
السجف  ،العزؿ مف المنصب ـ(ْٖٔ-ّٕٕق/َِٓ-ُٔٓ) يحيى بف حكـ الغزَّاؿ  ِٔ

 التعٌرض لمغرؽ ،التغريب ،كالتكبيؿ

 العزؿ مف الكالية ـ(ٕٖٔىػ/ِّٔ)ت  حسيف بف عاصـ بف كعب    ِٕ
 المكت في السجف ـ(ُٖٖىػ/ِٕٔ )ت مؤمف بف سعيد ِٖ
سمب  األبناء،سجف ، السجف، القتؿ ـ(ٕٖٖىػ/ِّٕ)ت  ىاشـ بف عبد العزيز  ِٗ

 الممتمكات
ٍمدكف َّ  القتؿ ـ(َٖٗىػ/ِٕٕ)ت  سىكَّار بف حى
 القتؿ ،السجف كالتكبيؿ ـ(ٕٖٗىػ/ِْٖ)ت  سعيد بف جكدم ُّ
شىًني  ِّ ٍبد الٌسبلـ اٍلخي مَّد ٍبف عى  اإلكراه عمى تكلي القضاء ـ(ٖٗٗ-ّّٖق/ِٖٔ-ُِٖ) ميحى
 السخرية كاالستيزاء ،فقداف البصر ـ(َٖٗىػ/ِٓٗ)ت  مسمـ بف أحمد  ّّ

عبيد اهلل بف محمد المعركؼ  ّْ
 بالجابرم 

 المرض ـ(َٗٗىػ/ِٔٗ)ت 

 العزؿ مف الكالية زمف عبد اهلل بف محمد سميماف بف كانسكس ّٓ
 القتؿ بالسـٌ  ،السجف مف عبد اهلل بف محمدز  القاسـ بف محمد بف عبد الرحمف ّٔ
 العزؿ مف الكالية (ُْٗق/َِّ)ت أيكب بف سميماف المعافرم  ّٕ
 الشمؿ ،باإلصابة بالنقرس ـ(ُٓٗق/َِّ)ت  النضر بف سممة  ّٖ

 
 
 
 
 

 المكت بالطاعكف ـ(ُٓٗىػ/َّّ)ت  أحمد بف بيطير ّٗ
 اإلمامة  العزؿ مف زمف األمير محمد محمد بف أشعب بف قيس َْ



َُٖ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
ركل كالده عف بًقٌي بف مىخمىد قبؿ  إسحاؽ بف محمد بف ميزىيف ُْ

 ـ(ٖٖٗق/ِٕٔ)
 السجف ،العزؿ مف الكالية

 م(:6990-000ىـ/399-461ثالثًا: عيد الخالفة )
 ة اإلسياؿكعمٌ  اإلصابة بحمى الربيع زمف ىشاـ المؤيد  أحمد بف يكنس الحراني ِْ

 التغريب، االتياـ بالزندقة ـ( ُّٗ-ّٖٖق/ُّٗ-ِٗٔ) محمد بف عبد اهلل بف مسرة ّْ
 اإلصابة بالكجو (ّٗٗق/ِّٕ)ت سعداف بف معاكية القرطبي  ْْ
 مكت األبناء ،اإلصابة بالفالج ـ(َْٗ-َٖٔىػ/ِّٖ-ِْٔ) أحمد بف عبد ربو  ْٓ

 لكفاة في السجفا ـ( َٓٗق/ّّٖ)ت  أحمد بف عبد البر  ْٔ
 المكت بالطاعكف ـ(َٓٗق/ّّٖ )ت أحمد بف دحيـ ْٕ
 مرض بالمعدة ـ(ِٔٗىػ/ُّٓ) ت بعد  عمر بف يكنس الحراني ْٖ
 العزؿ مف القضاء ـ(ْٕٗىػ/ّّٔ)ت  أصبغ بف قاسـ بف أصبغ ْٗ
 السجف ـ(ٕٓٗق/ّٓٔ)ت نحك أحمد بف محمد الجياني َٓ
 السجف عفر المصحفيزمف الكزير ج أبك األحكص النجيبي ُٓ
عبد السبلـ بف عبد اهلل المخمي  ِٓ

 القرطبي 
 اإلصابة بالفالج ـ(ِٖٗىػ/ُّٕ)ت

السجف  ،العزؿ مف الحجابة ـ(ِٖٗىػ/ِّٕ)ت  جعفر الميصحفي ّٓ
القتؿ  ،اإلىانة كالضرب، كالتكبيؿ

 األبناء،سجف  ،بالسـ داخؿ السجف
 سمب الممتمكات

 الكفاة في السجف ـ(ٖٖٗ-ِٓٗىػ/ّٖٕ-ُِّ) قاسـ بف خمؼ بف جبير  ْٓ
ـ ـ(ٖٗٗ-َٖٗىػ/ّٕٗ-ِٓٗ) عباس بف عمرك الكناني الكراؽ  ٓٓ  اإلصابة بالفالج ،العمى ،الًيرى

 التغريب ـ(ٖٗٗ-ِٖٗىػ/ّٕٗ-ُّٔ) أبك بكر الزبيدم  ٔٓ
 االتياـ بالرككف إلى الحاكـ ـ(ُٗٗ-ِٗٗىػ/ُّٖ-ُّٕ) محمد بف يبقى بف زرب  ٕٓ



ُُٖ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة /الوفاةالمولد االسم م.
 القتؿ زمف المنصكر ابف أبي عامر أحمد بف عباس ٖٓ
 السجف، االتياـ بالزندقة زمف المنصكر ابف أبي عامر عبد العزيز بف الخطيب ٗٓ
 الصمب ،القتؿ زمف المنصكر ابف أبي عامر  محمد بف أبي جمعة َٔ

عبد الرحمف بف إسماعيؿ المعركؼ  ُٔ 
 باإلقميدسي

 التغريب زمف المنصكر ابف أبي عامر

 فقداف البصر ـ(ٗٗٗ-ُٕٗىػ/ّٖٗ-َّٓ) يحيى بف ىيذىٍيؿ  ِٔ
ػػًزيرم  ّٔ  ،مصادرة األمكاؿ ،العزؿ مف الكزارة ـ(ََُْق/ّْٗ)ت عبد الممؾ بف إدريػػس الجى

 القتؿ خنقان ، السجف
محمد بف عبد الممؾ بف ضيفكف  ْٔ

 المخمى 
ـاليً  ـ(ََُْ-ُْٗىػ/ّْٗ-َِّ)  اإلصابة بالزىايمر ،رى

يعيش بف سعيد المعركؼ بابف  ٓٔ
 الحٌجاـ

 فقداف البصر ـ(ََُّىػ/ّْٗ)ت

زمف المظفر بف المنصكر بف أبي  عبد الممؾ الخكالني ٔٔ
 عامر

 السجف

 المكت نتيجة الحجامة ـ(ََُْىػ/ّٓٗ)ت  المقرئ إبراىيـ البكرم  ٕٔ
فقداف القدرة عمى ، إلصابة بالفالجا ـ(ََُٔىػ/ّٔٗ)ت  أبك اسحؽ بف الشرفي  ٖٔ

 النطؽ
المعركؼ مركاف بف عبد الرحمف  ٗٔ

 باسـ الطميؽ المركاني
 السجف ـ(ََُُىػ/ََْ)ت نحك 

 م(:6906-6990ىـ/313-399رابعًا: عيد الطوائف )
 السجف ،االتياـ بالزندقة ـ(ََُُق/ََْكاف في حدكد ) محمد بف مسعكد البجاني َٕ
 المكت بالطاعكف ـ(ََُُ-ّٔٗىػ/َُْ-ِّٔ) األمكم  أحمد بف الحباب ُٕ
 العزؿ عف منصب القضاء ـ(َُُِ-َٔٗىػ/َِْ-ّْٖ) عبد الرحمف بف محمد بف فيطىٍيس   ِٕ
 العزلة االجتماعية ،التغريب ،السجف ـ(َُُِ-ِٔٗىػ/َّْ-ُّْ) يكسؼ بف ىاركف الرمادم ّٕ
اعتزاؿ  ،التغريب ،ؿ مف القضاءالعز  ـ(َُِِق/ُّْ)ت  أبك العبػػاس بف ذكػػػكاف  ْٕ

 الناس
 



ُِٖ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 التغريب ـ(َُِٗىػ/َِْ)ت قبؿ  حسىاف بف مالؾ بف أبي عبدة ٕٓ
 الفرار مف تكلي القضاء ـ(َُِٗق/َِْ)ت بعد  أبك بكر الرحكم  ٕٔ
 التغريب ،رقة الشعراالتياـ بس ـ(ََُّ-ٖٓٗىػ/ُِْ-ّْٕ) أحمد بف محمد بف دراج ٕٕ

عبد الرحمف بف بشر المعركؼ بابف  ٖٕ
 الحصار 

 العزؿ مف القضاء ـ(َُُّىػ/ِِْ)ت 

اإلصابة بالنقرس ، الصمـ ،السجف ـ(َُّٓ-ِٗٗ/ِْٔ-ِّٖ)  أبك عامر بف شييىٍيد ٕٗ
 السجف ،كالربك كالفالج

 القتؿ ـ(َُّٓ-ََُٔىػ/ِْٕ-ّٔٗ) أبك مركاف الطٍُّبني  َٖ
 السجف ـ(ََُْ-ُٔٗىػ/ُّْ-َّٓ) محمد الجرجاني  ثابت بف ُٖ

عزؿ نفسو مف القضاء بعد كراىية  ـ(َُّْ-ََُْق/ّْٓ-ّٓٗ) أبك بكر بف ذككاف  ِٖ 
 األعياف لو

 ،العمى ،التغريب ،االتياـ بالزندقة ـ(َُْٓىػ/ّْٕ)ت  أبك عبد اهلل بف الحٌناط  ّٖ
 الحزف الشديد عمى مكت ابف شييد

المعركؼ  مد الزىرم،إبراىيـ بف مح ْٖ
 اإلفميمي بابف 

 السجف ،االتياـ بالزندقة ـ(ََُٓ-ّٔٗىػ/ُْْ-ِّٓ)

عبد اهلل بف أحمد المعركؼ بابف  ٖٓ
 المككل

 المرض ،العزؿ مف القضاء ـ(َُٔٓىػ/ْْٖ)ت 

 السجف ـ(َُٖٓق/َْٓ)ت بعد  أبك محمد بف عبد البر  ٖٔ
 كت بالطاعكفالم ـ(َُٗٓىػ/ُْٓ)ت  خمؼ بف يكسؼ البربشترم ٕٖ

ارم  ٖٖ  السجف ـ(َُِٔىػ/ْْٓ)ت  عبد الممؾ بف غيٍصف الًحجَّ
ػػٍزـ  ٖٗ  ،إحراؽ المؤلفات ،االتياـ بالضبلؿ ـ(َُْٔ-ْٗٗىػ/ْٔٓ-ّْٖ) أبك محمد بف حى

 التغريب
 عمي بف أحمد بف سيده المعركؼ َٗ

 بابف ًسيدىه 
 فقداف البصر ـ(َُٔٔ-ََُٕىػ/ْٖٓ-ّٖٗ)

 اإلصابة بالفالج ،التغريب ،السجف ـ(ََُٕ-ََُُىػ/ِْٔ-ُّٗ) محمد بف جيكىر ُٗ



ُّٖ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 التغريب، السجف ـ(َُُٕ-ََُْىػ/ّْٔ-ّْٗ) أبك الكليد بف زيدكف ِٗ
 القتؿ ،السجف كالتكبيؿ ـ(َُْٖ-َُُّىػ/ْٕٕ-ِِْ) محمد بف عمار ّٗ
 قطع المساف ،السجف بف األفطس زمف المظفر أبك األصبغ القممندر ْٗ
 القتؿ ،التغريب زمف المقتدر ابف ىكد أبك المطرؼ بف الدباغ  ٓٗ
 العزؿ مف الفضاء زمف المتككؿ بف األفطس أبك الكليد بف الحضرمي ٔٗ
 السجف ----- محمد بف رشيد القمعي ٕٗ

 م(:6633-6900ىـ/940-313خامسًا: عيد المرابطين )
 الكفاة في السجف، التكبيؿ بالقيكد ـ(َُٓٗ-ََُْىػ/ْٖٖ-ُّْ) المعتمد بف عباد ٖٗ

الحزف الشديد عمى كفاة المعتمد بف  زمف يكسؼ بف تاشفيف يكسؼ بف عبد الصمد ٗٗ
 عباد في السجف

 التغريب، السجف ـ(َُُٓىػ/ْٖٗ)ت  أبك جعفر بف القميعي ََُ 
 السجف ،بالزندقة االتياـ ـ(َُُٔىػ/ََٓ)ت قبؿ  أبك الحسف البغدادم    َُُ
 االتياـ بالزندقة كحرؽ المؤلفات ـ(ُُُُ-َُٖٓىػ/َٓٓ-َْٓ)  أبك حامد الغزالي َُِ
الحزف الشديد عمى زكاؿ دكلة بني  ـ(ُُُّق/َٕٓ)ت  المبانة أبك بكر بف  َُّ

 عباد
 السجف ـ(ُُُّىػ/َٖٓ )ت محمد بف سميماف بف القصيرة  َُْ
 فقداف البصر ـ(ُُِّىػ/ُٕٓ)ت أبك اسحؽ المنقكني  َُٓ
 التغريب ،السجف ـ(ُُّٓ-َُٖٔىػ/ِٗٓ-َْٔ) أمية بف عبد العزيز بف أبي الصمت  َُٔ
 التغريب ،االتياـ بالزندقة ـ( ُُّٖىػ/َّٓ) ت بعد  عمي بف جكدم َُٕ
 القتؿ بالسـ ،االتياـ بالزندقة ـ(ُُّٖىػ/ّّٓ)ت  أبك بكر بف الصائغ  َُٖ
غبلـ حكـ بف محمد المعركؼ ب َُٗ

 البكرم
 الحزف الشديد لزكاؿ دكلة بني عباد زمف دكلة المرابطيف

 م(:6004-6639ىـ/109-939عيد الموحدين )سادسًا: 
 التغريب ـ(ُُّٓىػ/ْٖٓ)ت  حمديف بف محمد الثعمبي  َُُ



ُْٖ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 ،نيب الممتمكات ،التجكيع ،السجف ـ(ُُٕٓىػ/ِٓٓ)ت  أحمد بف جبير  ُُُ

 التغريب
 السجف ـ(ُُٖٔ–َُٗٗق/ّٔٓ-ِْٗ) أبك بكر الجياني  ُُِ
ُُّ 
 

 اعتزاؿ القضاء ـ(ُُُٕ-َُٕٗىػ/ٔٔٓ-َْٗ) عبد الرحمف بف أحمد األنصارم 

 المكت بالطاعكف ـ(ُُٕٔىػ/ِٕٓ)ت  حجاج بف يكسؼ اليكارم ُُْ
 التغريب ،التجكيع ،السجف ـ(ُُِٖ-ُُُُىػ/ٖٕٓ-َٓٓ) مركاف بف عبد اهلل بف عبد العزيز  ُُٓ
عبد الرحمف بف مكسى بف يكجاف  ُُٔ

 الينتاتي
زمف يعقكب بف يكسؼ بف عبد 

  دمحٌ كى المؤمف المي 
 السجف، القتؿ مع بعض أقاربو

 ،إحراؽ المؤلفات، االتياـ بالزندقة ـ(ُُٖٗ-ُُِٔىػ/ٓٗٓ-َِٓ) ابف رشد الحفيد ُُٕ
 التغريب

 السجف ـ(ََُِق/ٔٗٓ)ت  محمد بف عمي التجيبي  ُُٖ
 الفرار كالتخٌفي ـ(َُِِ-ُُُْىػ/ُٕٔ-ّٔٓ) عبد الكبير بف محمد بف بقٌي الغافقي ُُٗ

 م(:  6300-6004ىـ/104-109سابعًا: عيد مممكة غرناطة )
 السجف ـ(ُِِْق/ُِٔ)ت محمد بف محمد بف سعيد اإلشبيمي  َُِ
 السجف ـ(ُِِٓىػ/ِِٔ)ت أبك الحسيف بف زرقكف  ُُِ
عبد اهلل بف أحمد المالقي المعركؼ  ُِِ

 بابف البيطار
 المكت بالسـ ـ(ُِْٖق/ْٔٔ)ت 

محمد بف عبد اهلل القضاعي  ُِّ
 المعركؼ بابف األٌبار

 القتؿ ،التغريب ـ(َُِٔ-ُُٗٗىػ/ٖٓٔ-ٓٗٓ)

أحمد بف محمد القرشي المعركؼ  ُِْ
 بابف فرككف

 العزؿ مف الفضاء ـ(ُِّٗ-ُُِٓىػ/ِٕٗ-ْٗٔ(

 ،فقداف البصر ،التغريب ،التكذيب ـ(ُّْْ-ُِٔٓىػ/ْٕٓ-ْٓٔ) أبك حياف النحكم    ُِٓ
 مكت ابنتو

 اإلىانة كاإلذالؿ ،السجف ـ(ُّْٖىػ/ْٕٗ)ت  عامر بف عثماف بف إدريس  ُِٔ
 



ُٖٓ 

 

 طبيعة المحنة/النكبة المولد/الوفاة االسم م.
 ،اإلىانة ،سمب األمكاؿ ،السجف ـ(ُّْٗ-ُِٕٓق/َٕٓ-ّٕٔ( محمد بف عبد اهلل بف فرتكف  ُِٕ

 المكت بالطاعكف
أبك جعفر األمكم المعركؼ بابف  ُِٖ

 برطاؿ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت 

 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف محمد المخمي ُِٗ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف عمي األنصارم َُّ

محمد بف محمد الصريحي المعركؼ  ُُّ
 ابف أبي الجيشب

 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت 

 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف عمي العبدرم ُِّ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف عمي السككني ُّّ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف عبيد اهلل القيسي ُّْ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف أحمد األنصارم ُّٓ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف أحمد العطار ُّٔ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  محمد بف أحمد المعركؼ بالقطاف ُّٕ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  عبد اهلل بف إبراىيـ األزدم ُّٖ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  عبد الرحمف بف عبد الممؾ الينشتي ُّٗ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗىػ/َٕٓ)ت  قاسـ بف يحيى الزركالي َُْ
 المكت بالطاعكف ـ(ُّْٗق/َٕٓ)ت  محمد بف أحمد بف قاسـ األمي ُُْ

 القتؿ في السجف ـ(َُّٓىػ/ُٕٓ)ت  فرج بف فرج األنصارم ُِْ
 القتؿ ـ(ُُّٓىػ/ِٕٓ)ت  أحمد بف سميماف الغرناطي  ُّْ
 كالتغريب مع كلده السجف ـ(ُُّٔق/ِٕٔ)ت  الغافقي  أبك بكر ُْْ
ًطيب ُْٓ ، حرؽ المؤلفات ،السجف ،التغريب ـ(ُّْٕ-ُُّّق/ػٕٕٔ-ُّٕ) لساف الديف ابف الخى

 القتؿالتعذيب،  ،سمب الممتمكات
 إحراؽ الجثماف خنقان في السجف،

ٍمرىؾ  ُْٔ  القتؿ ،صبالعزؿ مف المن ـ(َُّٗ-ُّّّىػ/ّٕٗ-ّّٕ) أبك عبد اهلل بف زى



ُٖٔ 

 

 المصادر والمراجعقائمة 

 أواًل: القرآن الكريم

  :ثانيًا: المصادر العربية

 م(6090ه/191أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل القضاعي )ت ابن األبار
التكممة لكتاب الصمة، تحقيؽ: عبد السبلـ اليراس، لبناف، دار الفكر لمطباعة،   -ُ 

 ـ.ُٓٗٗىػ=ُُْٓ
  ـ.ُٖٓٗ، ِؽ: حسيف مؤنس، القاىرة، دار المعارؼ، طالحمة السيراء، تحقي  -ِ 

 ـ.ُٖٖٓالمعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي الصدفي، ، بيركت، دار صادر،  -ّ 
 ـ.ُُٔٗق=َُّٖ، ُإعتاب الكتاب، تحقيؽ: صالح األشتر، دمشؽ، مجمع المغة العربية، ط -ْ  
 

 م( 6044ه/149بن عبد الكريم الشيباني )تأبو الحسن عمي بن أبي الكرم، محمد بن محمد  ابن األثير

 ىػ.ُُْٓ، ِالكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عبد اهلل القاضي، بيركت، دار الكتب العممية، ط -ٓ 

 م(6090ه/191مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن األثير )ت ابن األثير

ر أحمد الزاكل، كمحمكد محمد الطناحي، النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ: طاى -1  
 ـ.ُٕٗٗىػ=ُّٗٗبيركت، المكتبة العممية، 

 م(6613ه/919أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحمودي الحسني )ت اإلدريسي

 ـ.ُٖٗٗىػ=َُْٗ، ُنزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، بيركت، عالـ الكتب، ط -ٕ  

 م(6061ه/164دي الخزرجي، أبو الحسن جمال الدين )تعمي بن ظافر بن حسين األز   األزدي
 ـ.ُُٖٔبدائع البدائو، مصر،  -ٖ 

 م(016ه/449محمد بن أحمد بن األزىري بن اليروي، أبو منصور )ت  األزىري
 ـ    ََُِ، ُتيذيب المغة، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط -ٗ 



ُٖٕ 

 

 م( 6949ىـ/306مد بن الحسن المرزوقي األصفياني )تأبو عمى أحمد بن مح األصفياني
 ق. ُُْٕ، ُاألزمنة كاألمكنة ، بيركت، دار الكتب العممية، ط -َُ 

 م( 6010ه/111أبو العباس أحمد بن القاسم بن خميفة بن يونس السعدي الجزري ) ابن أبي أصيبعة

 كتبة الحياة.  عيكف األنباء في طبقات األطباء، تحقيؽ: نزار رضا، بيركت، دار م -ُُ  
 م(6193ه/6049شياب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي البغدادي )ت األلوسي

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية،  -ُِ  
 ق.ُُْٓ، ُبيركت، دار الكتب العممية، ط

 م( 6006ه/6440غدادي )تاسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم الباباني الب  أمين

 
 إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف، بيركت، دار إحياء التراث العربي.  -ُّ 

 م( 110ه/091أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل الجعفي )ت البخاري

صحيح البخارم ) الجامع الصحيح المختصر(، تحقيؽ: مصطفى ديب البغا، بيركت، دار  -ُْ  
 ـ.  ُٕٖٗىػ=َُْٕ، ّابف كثير، ط

 م( 6634ه/930أبو الحسن عمي بن بسام الشنتريني )ت ابن بسام
الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، دار الثقافة،  -ُٓ 

 ـ.ُٕٗٗق=ُُْٕ
 م(6040ه/100محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر )ت البغدادي 

 ق.َُُْ، ُمكة، جامعة أـ القرل، طتكممة اإلكماؿ، تحقيؽ: عبد القيكـ عبد رب النبي،  -ُٔ 
 

  م(6610ه/941خمف بن عبد الممك بن بشكوال الخزرجي األنصاري )ت ابن بشكوال

الصمة في تاريخ أئمة األندلس، تحقيؽ: السيد عزت العطار الحسيني، القاىرة، مكتبة  -ُٕ 
 ـ.ُٓٓٗق=ُّْٕ، ِالخانجي، ط

 م(6994ه/330تنوخي، أبو العالء المعري  )تأحمد بن عبد اهلل بن سميمان بن محمد ال التنوخي 

رسالة الغفراف، تحقيؽ: عمي حسيف فاعكر، بيركت، دار الكتب العممية،  -ُٖ  
 ـ.ََُِق=ُِِْ

معجز أحمد )شرح لديكاف المتنبي(، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي،  -ُٗ  
 ق. ُِْٖاإلصدار الرابع، 



ُٖٖ 

 

 م(6094ه/196ن يوسف التيفاشي )تأبو العباس أحمد ب التيفاشي
سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، المؤسسة العربية  -َِ 

 ـ.َُٖٗ، ُلمدراسات كالنشر، ط
 م(6941ه/300أبو منصور عبد الممك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري ) ت الثعالبي

يؽ: مفيد محمد قميحة، بيركت، دار الكتب يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر، تحق -ُِ  
 .ُّٖٗق=َُّْ، ُالعممية، ط

 م(110ه/099أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الشيير بالجاحظ )ت الجاحظ
 ـ.ُٔٗٗق=ُُْٔالحيكاف، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، بيركت، دار الجميؿ،  -ِِ 

 م(6194ىـ/6914ي )تالرومي الحنف القسطنطينيمصطفى بن عبد اهلل  حاجي خميفة

 
 ـ.ُِٗٗق=ُُّْكشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، بيركت، دار الكتب العممية،  -ِّ 

 م(019ه/493أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي )ت حبان ابن

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، بيركت، مؤسسة الرسالة،  -ِْ  
 ـ.ُّٗٗىػ=ُُْْ، ِط

 م(6331ه/190شياب الدين أبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن حجر العسقالني )ت ابن حجر

تبصير المنتبو بتحرير المشتبو، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، محمد عمي النجار، بيركت،  -ِٓ  
 المكتبة العممية.

يند، مجمس دائرة الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، تحقيؽ: محمد عبد المعيد ضاف، ال -ِٔ 
 ـ.ُِٕٗىػ=ُِّٗ، ِالمعارؼ العثمانية، ط

 م(  6913ه/391أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي )ت ابن حزم

 ـ.ََِّىػ=ُِْْ، ّجميرة أنساب العرب، بيركت، دار الكتب العممية، ط -ِٕ  
سة العربية رسالة في فضؿ األندلس كذكر رجاليا، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، المؤس -ِٖ 

 ـ.ُٕٖٗ، ِلمدراسات كالنشر، ط
نقط العركس في تكاريخ الخمفاء، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، المؤسسة العربية لمدراسات  -ِٗ 

 ـ.ُٕٖٗ، ِكالنشر، ط



ُٖٗ 

 

 م(6644ه/904عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس األزدي الصقمي )ت ابن حمديس

لجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي، ديكاف عبد الجبار بف حمديس، مكتبة ا -َّ  
 ق.ُِْٖاإلصدار الرابع، 

 م(6309ه/099أبو عبد اهلل محمد بن عبد المنعم الحميري )ت الحميري

الركض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ: الفي بركفنصاؿ، بيركت، دار الجيؿ،  -ُّ  
 ـ.ُٖٖٗق=َُْٖ

المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ: الفي صفة جزيرة األندلس منتخبة مف كتاب الركض  -ِّ 
 ـ.ُٖٖٗق=َُْٖبركفنصاؿ، بيركت، دار الجيؿ، 

 م(6909ه/311أبو عبد اهلل بن أبي نصر محمد بن فت وح بن عبد اهلل الحميدي )ت الحميدي

 ـ.ُٔٔٗجذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، القاىر، الدار المصرية لمتأليؼ كالنشر،  -ّّ  

 م( 6941ه/310ان القرطبي، حيان بن خمف، أبو مروان )تابن حي ابن حيان

المقتبس مف أنباء األندلس، تحقيؽ: محمكد عمي مكي، القاىرة، المجمس األعمى لمشئكف  -ّْ  
 ق.َُّٗاإلسبلمية، 

 م(6433ىـ/439محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي، )ت أبو حيان النحوي

أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، بيركت، دار تفسير البحر المحيط، تحقيؽ: عادؿ  -ّٓ  
 ـ.ََُِىػ =ُِِْ، ُالكتب العممية، ط

 م(6643ه/901الفتح بن محمد بن عبيد اهلل بن خاقان القيسي، أبو نصر )ت ابن خاقان

  

 

قبلئد العقياف كمحاسف األعياف، تحقيؽ: حسيف يكسؼ خريكش، األردف، مكتبة المنار،  -ّٔ 
 ـ.ُٖٗٗق=َُْٗ، ُط

طمح األنفس كمسرح التأنس في ممح أىؿ األندلس، تحقيؽ: محمد عمي شكابكة، بيركت، م -ّٕ 
 ـ.ُّٖٗ، ُمؤسسة الرسالة، ط



َُٗ 

 

  ـ(ُّْٕق/ٕٕٔ)ت لسمماني )لسان الدين ابن الخطيب(أبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل بن سعيد ا ابن الخطيب

 
، ُدار الكتب العممية، ط اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيؽ: يكسؼ عمي طكيؿ، بيركت، -ّٖ 

 ـ.  ََِّق=ُِْْ

الكتيبة الكامنة في مف لقيناه باألندلس مف شعراء المائة الثامنة، تحقيؽ: إحساف عباس،  -ّٗ 
 ـ. ُّٔٗ، ُبيركت، دار الثقافة، ط

ريحانة الكتاب كنجعة المنتاب، تحقيؽ : محمد عبد اهلل عناف، القاىرة، مكتبة الخانجي،  -َْ  
 ـ. َُٖٗ، ُط

 م(6391ه/191عبد الرحمن بن محمد بن خمدون الحضرمي )ت خمدونابن 

تاريخ ابف خمدكف " ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم  -ُْ  
 ـ.ُْٖٗ، ٓالشأف األكبر، بيركت، دار القمـ، ط

 ـ. ُْٖٗ، ٓمقدمة ابف خمدكف، بيركت، دار القمـ، ط -ِْ 
 

 م(6010ه/116س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خمكان )تأبو العباس شم ابن خمكان

 كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، لبناف، دار الثقافة. -ّْ  

 م(6041ىـ/144أبو الخطاب عمر بن حسن األندلسي الشيير بابن دحية الكمبي )ت ابن دحية

ـ األبيارم، حامد عبد المجيد، أحمد بدكم، المطرب مف أشعار أىؿ المغرب، تحقيؽ: ابراىي -ْْ 
 ـ.ُٓٓٗق=ُّْٕبيركت، دار العمـ لمجميع لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

 م( 6949ه/306أحمد بن محمد بن العاصي بن در اج القسطمي األندلسي )ت ابن در اج

إلصدار ديكاف ابف دٌراج القسطمي، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي، ا -ْٓ  
 ق.ُِْٖالرابع، 

 م(044ىـ/406أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت ابن دريد

 ـ.ُٕٖٗ، ُجميرة المغة، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي، بيركت، دار العمـ لممبلييف، ط -ْٔ  
 



ُُٗ 

 

 م(  6434ه/431أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )ت الذىبي

المشاىير كاألعبلـ، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم، بيركت، دار تاريخ اإلسبلـ ككفيات  -ْٕ  
 ـ.ُٕٖٗىػ=َُْٕ، ُالكتاب العربي، ط

، ِالعبر في خبر مف غبر، تحقيؽ: صبلح المنجد، الككيت، مطبعة حككمة الككيت، ط -ْٖ 
 ـ.ُْٖٗ

سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، محمد نعيـ العرقسكسي، بيركت، مؤسسة  -ْٗ  
 ىػ. ُُّْ، ٗسالة، طالر 
 

محم د بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الممق ب بمرتضى، الزبيدي  الزبيدي
 م(6409ه/6099)ت

 تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، مطبعة دار اليداية. -َٓ  

 م(6649ه/946الخير األنصاري )ت أبو الحسن عمي بن إبراىيم بن محمد بن عيسى بن سعد ابن سعد الخير
القرط عمى الكامؿ، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي، اإلصدار الرابع،  -ُٓ 

 ق.ُِْٖ
 م(  6011ه/119أبو الحسن عمي بن موسى بن سعيد المغربي األندلسي )ت ابن سعيد

 ق.ُِْٖبي، اإلصدار الرابع، الجغرافيا، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعر  -ِٓ  
 

 ـ.ُٓٓٗ، ّالمغرب في حمى المغرب، تحقيؽ: شكقي ضيؼ، القاىرة، دار المعارؼ، ط -ّٓ 

 م(6614ه/910عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت السمعاني

 ـ.ُٖٗٗ، ُاألنساب، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، بيركت، دار الفكر، ط -ْٓ  
 م(6911ىـ/391أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت ابن سيده

، ُالمخصص، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط -ٓٓ  
 ـ.ُٔٗٗق=ُُْٕ

 
 
 
 
 
 
 

ٓٔ-  



ُِٗ 

 

 م(  6999ه/066عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت السيوطي

غكييف كالنحاة، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، صيدا، المكتبة بغية الكعاة في طبقات الم -ٕٓ  
 العصرية.

 م(6949ىـ/301أحمد بن عبد الممك بن أحمد بن ش ي ْيد، أبو عامر األشجعي )ت ابن ش ي يد

ديكاف ابف شييىيد، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي، اإلصدار الرابع،  -ٖٓ  
 ق.ُِْٖ

 م(6914ه/341براىيم بن عمي، أبو اسحق )تا الشيرازي

 ـ.َُٕٗ، ُطبقات الفقياء، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، دار الرائد العربي، ط -ٗٓ  
 م(6414ه/413صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي )ت الصفدي  -َٔ

الكافي بالكفيات، تحقيؽ: أحمد األرناؤكط، كتركي مصطفى، بيركت، دار إحياء التراث،  -ُٔ  
 ـ.َََِىػ=َُِْ

 م( 6094ه/900أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، أبو جعفر الِضبِّي )ت الضبي

بيغية الميمتًمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، القاىرة، دار الكتاب  -ِٔ  
 ـ.ُٖٗٗق=َُُْ، ُالمصرم، بيركت، دار الكتاب المبناني، ط

 م( 000ه/469بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري )ت محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري

 ق. ُّٕٖ، ِتاريخ الطبرم ) تاريخ الرسؿ كالممكؾ (، بيركت، دار التراث، ط -ّٔ  
إبراىيم بن عمي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطَّرس وسي، نجم الدين  الطَّرس وسي

 م( 6494ه/491)ت

 
 .ِالميمؾ، تحقيؽ: عبد الكريـ محمد مطيع الحمداكم، ط تحفة الترؾ فيما يجب أف ييعمؿ في -ْٔ 

 م(6601ىـ/909أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفيري الطرطوشي المالكي )ت الطرطوشي
 ـ.ُِٕٖق=ُِٖٗسراج الممكؾ، مصر، المطبكعات العربية،  -ٓٔ 

 م( 030ه/401أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربو األندلسي، )ت ابن عبد ربو

ديكاف ابف عبد ربو، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي، اإلصدار الرابع،  -ٔٔ  
 ق.ُِْٖ

 ـ.ُٗٗٗق=َُِْ، ّالعقد الفريد، بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط -ٕٔ 



ُّٗ 

 

 م( 6494ه/494أبو عبد اهلل محمد بن محمد األنصاري األوسي المراكشي )ت ابن عبد الممك

كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة، تحقيؽ: إحساف عباس،  السفر الخامس مف -ٖٔ  
 ـ.ُٓٔٗ، ُبيركت، دار الثقافة، ط

 م(6499ىـ/6666عبد الممك بن حسين بن عبد الممك العصامي المكي )ت ابن عبد الممك

سمط النجكـ العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي  -ٗٔ   
 ـ.ُٖٗٗق=ُُْٗ، ُمد معكض، بيركت، دار الكتب العممية، طمح
 م( 6460ه/460أبو عبد اهلل محمد المراكشي )ت ابن عذاري 

البياف المغرب في أخبار أىؿ األندلس كالمغرب، تحقيؽ كمراجعة: ج. س. ككالف، كليفي  -َٕ  
 ـ.ُّٖٗ، ّبركفنساؿ، بيركت، دار الثقافة، ط

 م( 6141ه/6910بن محمد، ابن العماد العكري الحنبمي، أبو الفالح )ت عبد الحي بن أحمد ابن العماد

شذرات الذىب، تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط، كمحمكد األرناؤكط، دمشؽ، دار ابف كثير،  -ُٕ  
 ىػ.َُْٔ، ُط

أبو عبد اهلل عماد الدين بن محمد بن صفي أبو الفرج محمد بن نفيس الدين األصبياني  عماد الدين
 م(6096/ىـ904)ت

 
خريدة القصر كجريدة العصر قسـ شعراء المغرب كاألندلس، تحقيؽ: آذرتاش آذرنكش،  -ِٕ 

 ـ.  ُٓٓٗىػ=ُّٕٓمحمد العركسي، الجيبلني بف الحاج، العراؽ، المجمع العممي العراقي، 
 م(  6630ه/933أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي األندلسي، ابن عياض )ت عياض 

قريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذىب مالؾ، تحقيؽ: محمد سالـ ىاشـ، ترتيب المدارؾ كت -ّٕ 
 ـ. ُٖٗٗق=ُُْٖ، ُبيركت، دار الكتب العممية، ط

 م(6993ىـ/409أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت ابن فارس

 

 

، ِمعجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، بيركت، دار الجيؿ، ط -ْٕ 
 ـ.ُٗٗٗق=َُِْ

 م( 406ه/649الخميل بن أحمد الفراىيدي )ت الفراىيدي

براىيـ السامرائي، بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ. -ٕٓ    العيف، تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كا 



ُْٗ 

 

 م(014ه/491عمي بن الحسين بن محمد بن الييثم )ت أبو الفرج األصبياني   

 .ِدار الفكر لمطباعة كالنشر، طاألغاني، تحقيؽ: عمي مينا كسمير جابر، لبناف،  -ٕٔ  
 

 م( 6960ه/394أبو الوليد عبد اهلل بن محمد بن يونس األزدي )ت ابن الفرضي
، ِتاريخ العمماء باألندلس، تحقيؽ: عزت العطار الحسيني، القاىرة، مطبعة المدني، ط -ٕٕ 

 ـ. ُٖٖٗىػ=َُْٖ
 م(6410ه/449تأحمد بن محمد بن عمي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس) الفيومي 

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، بيركت، المكتبة العممية.  -ٖٕ 
 م(109ه/041أبو محمد عبد اهلل بن مسمم ابن قتيبة الدينوري )ت ابن قتيبة 

تحقيؽ: خميؿ المنصكر، بيركت، دار الكتب العممية،  )المنسكب إليو( اإلمامة كالسياسة، -ٕٗ 
 ـ.ُٕٗٗق=ُُْٖ

 م( 6031ىـ/131جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف القفطي )ت يالقفط

أخبار العمماء بأخيار الحكماء، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، بيركت، دار الكتب العممية،  -َٖ  
 ـ.ََِٓق=ُِْٔ، ُط

 م( 6361ه/109القمقشندي أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري )ت القمقشندي
قيؽ: عبد القادر زكار، دمشؽ، كزارة الثقافة، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، تح -ُٖ 

 ـ.ُُٖٗ
 م( 6900ه/309محمد بن الحسن الكتاني الطبيب )ت الكتاني 

كتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس، تحقيؽ: إحساف عباس، بيركت، دار الشركؽ،  -ِٖ 
 ـ.ُُٖٗ، ِط
 م( 6440ه/443إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، أبو الفداء )ت ابن كثير 

 البداية كالنياية، بيركت، مكتبة المعارؼ.   -ّٖ  

 م(6910ىـ/349سعد الممك، أبو نصر عمي بن ىبة اهلل بن جعفر بن ماكوال )ت ابن ماكوال

اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب، بيركت،  -ْٖ  
 ـ.  َُٗٗق=ُُُْ، ُدار الكتب العممية، ط



ُٗٓ 

 

 م(  6030ه/134عبد الواحد بن عمي التميمي المراكشي، محيي الدين )ت شيالمراك
المعجب في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكحديف،  -ٖٓ 

 ق. ُّٖٔ، ُتحقيؽ: محمد العربي العممي، القاىرة، مطبعة االستقامة، ط
 م( 6146ه/6936و العباس )تشياب الدين أحمد بن محمد المقري التممساني، أب المقري 

أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيؽ: مصطفى السقا، إبراىيـ األبيارم، عبد  -ٖٔ  
 ـُّٗٗق=ُّٖٓالعظيـ شمبي، القاىرة، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، 

نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف ابف الخطيب، تحقيؽ:  -ٕٖ 
 ىػ.ُّٖٖعباس، بيركت، دار صادر،  إحساف

 م(6330ىـ/139أحمد بن عمي بن عبد القادر، أبو العباس، تقي الدين المقريزي )ت  المقريزي

اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء، تحقيؽ: جماؿ الديف الشياؿ، القاىرة، كزارة  -ٖٖ 
 ـ.   ُٔٗٗق=ُُْٔ، ِاألكقاؼ، ط

 م( 6100ىـ=6946رؤوف بن تاج العارفين ابن عمي بن زين العابدين المناوي )تمحمد عبد ال المناوي 

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، تحقيؽ: محمد رضكاف الداية، بيركت، دمشؽ، دار الفكر  -ُ  
 ىػ.َُُْ، ُالمعاصر، ط

 م(6466ه/466محمد بن مكرم بن عمي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري )ت ابن منظور 

 ق.ُُْْ، ّلساف العرب، بيركت، دار صادر، ط -ٖٗ  

 م( 6114ه/6040أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري )ت الناصري
االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، تحقيؽ: جعفر الناصرم، كمحمد الناصرم، الدار  -َٗ 

 ـ.ُٕٗٗىػ=ُُْٖالبيضاء، دار الكتاب، 
 م( 6443ه/441بن الحسن النباىي المالقي األندلسي )ت أبو الحسن بن عبد اهلل النباىي 

تاريخ قضاة األندلس)المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء كالفتيا(، تحقيؽ : لجنة إحياء  -ُٗ 
 ـ.ُّٖٗىػ=َُّْ، ٓالتراث العربي في دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة، ط

 



ُٗٔ 

 

 م(6969ىـ/399حمدويو بن ن عيم بن الحكم النيسابوري )ت محمد بن عبد اهلل بن محمد بن  النيسابوري

المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، بيركت، دار الكتب  -ِٗ 
 ـ.َُٗٗىػ=ُُُْ، ُالعممية، ط

 م( 6440ه/444شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب )ت النويري 
ركف، بيركت، دار الكتب العممية، في فنكف األدب، تحقيؽ : مفيد قمحية كآخ األربنياية  -ّٗ 

 ـ.ََِْىػ=ُِْْ، ُط
  م(6109ىـ/6690الحسن بن مسعود بن محمد، أبو عمي، نور الدين اليوسي )ت اليوسينور الدين  

زىر األكـ في األمثاؿ كالًحكىـ، تحقيؽ: محمد حجي، كمحمد األخضر، الدار البيضاء، دار  -ْٗ 
 ـُُٖٗق=َُُْ، ُالثقافة، ط

 م(6431ه/430ين الدين عمر بن مظفر، أبو الفوارس )تز  ابن الوردي
 ـ.ُٔٗٗىػ=ُُْٕتاريخ ابف الكردم، بيركت، دار الكتب العممية،  -ٓٗ 

 م(6411ه/411أبو محمد عبد اهلل بن أسعد بن عمي بن سميمان اليافعي )ت اليافعي 

إلسبلمي، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة حكادث الزماف، القاىرة، دار الكتاب ا -ٔٗ  
 ـ.ُّٗٗىػ=ُُّْ

 م( 6001ه/101شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت ياقوت
 ـ ُٓٗٗ، ِمعجـ البمداف، بيركت، دار صادر، ط -ٕٗ 

 ـ.ُُٗٗق=ُُُْ، ُمعجـ األدباء، بيركت، دار الكتب العممية، ط -ٖٗ  
 

  

 

 

 

 

 

 



ُٕٗ 

 

  ثالثًا/ المراجع العربية والم ع ر بة:

 

نثاِلث  لنثيابا  آنِخل ج 
 ـُٓٓٗتاريخ الفكر األندلسي، ترجمة حسيف مؤنس، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية،  -ُ 

 أحمد مختار البزرة

دمشؽ، مؤسسة عمكـ القرآف، -األسر كالسجف في شعر العرب "تاريخ كدراسة"، بيركت -ِ  
 ـ.ُٖٓٗق=َُْٓ، ُط

 محمد بن عبد الرحمن البشر
 ـ.َُِِق=ُّّْ، ُبيركت، دار الكتب العممية، طمباىج األندلس،  -ّ 

 بطرس البستاني
 ـُٕٖٗمعارؾ العرب في األندلس، بيركت، دار ماركف عبكد، دار الجيؿ،  -ْ 

 م(6040ىـ/6400إسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم الباباني البغدادي )ت البغدادي

دار الكتب العممية، ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، بيركت،  -ٓ  
 .ُِٗٗق=ُُّْ

 عبد الرحمن عمي  الحجي 
-ُُٕق/ٕٖٗ-ِٗالتاريخ األندلسي مف الفتح اإلسبلمي حتى سقكط غرناطة ) -ٔ 

 ـ.ُُٖٖق=َُِْ، ِبيركت، دار القمـ، ط -ـ(، دمشؽُِْٗ
 حمدي عبد المنعم محمد  حسين 

يف، مصر، دار التاريخ السياسي كالحضارم لممغرب كاألندلس في عصر المرابط -ٕ 
 ـ.ُٕٗٗالمعرفة الجامعية، 

 عصمت عبد المطيف  دندش
-َُٓاألندلس في نياية المرابطيف كمستيؿ المكحديف "عصر الطكائؼ الثاني" ) -ٖ 

 ـ.ُٖٖٗىػ=َُْٖ، ُـ(، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، طُُُٓ-ُُُٔق/ْٔٓ
الدمشقي  خير الدين بن محمود بن محمود بن عمي بن فارس، الزركمي الزركمي 

 ـ.ََِِ، ُٓاألعبلـ، ، بيركت، دار العمـ لممبلييف، ط -ٗ  م(6041ه/6401)ت
 



ُٖٗ 

 

 السامرائي وآخرون

 

 خميل ابراىيم السامرائي، عبد الواحد ذنون طو، ناطق صالح مصموب

 ـ.َََِ، ُتاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، بيركت، دار الكتاب الجديد، ط -َُ  
 محمد كمال شبانة
، ِدراسة تاريخية حضارية، القاىرة، دار العالـ العربي، طاألندلس  -ُُ 

 ـََِٗق=َُّْ
 أحمد زكي صفوت

ذيؿ جميرة خطب العرب، مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث اإلسبلمي كالعربي،  -ُِ 
 ق.ُِْٖاإلصدار الرابع، 

 أحمد محمد الطوخي
امعة، مظاىر الحضارة في عصر بني األحمر، االسكندرية، مؤسسة شباب الج -ُّ 

 ـ.ُٕٗٗ
 إحسان  عباس

 
 ـ.َُٔٗ، ُتاريخ األدب األندلسي )عصر سيادة قرطبة(، بيركت، دار الثقافة، ط -ُْ 
 محمد عبد اهلل  عنان

دكلة اإلسبلـ في األندلس، الخبلفة األمكية كالدكلة العامرية، العصر األكؿ، القاىرة،  -ُٓ  
 ـ.ُٕٗٗىػ=ُُْٕ، ْمكتبة الخانجي، ط

 حسن  أبو غدة
، ُكاـ السجف كمعاممة السجناء في اإلسبلـ، الككيت، مكتبة المنار، طأح -ُٔ 

 ـ.ُٕٖٗق=َُْٕ
 عمر فروخ 

، األدب في المغرب كاألندلس، بيركت، دار العمـ لممبلييف، ْتاريخ األدب العربي، ج -ُٕ  
 ـ.ُْٖٗ، ِط

 عصام الدين عبد الرؤوف الفقي

 ـ.ُْٖٗشرؽ، تاريخ المغرب كاألندلس، القاىرة، مكتبة نيضة ال -ُٖ  
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 م(6109ه/6464ادوارد )ت فانديك
 ـُٖٔٗمطبكع، القاىرة، دار صادر، اكتفاء القنكع بما ىك  -ُٗ 

 عبد العزيز فياللي
العبلقات السياسية بيف الدكلة األمكية في األندلس كدكؿ المغرب، القاىرة، دار الفجر  -َِ 

 ـ.ُٗٗٗ، ِلمنشر كالتكزيع، ط
 يوسف شحدة الكحموت

 
إلسبلمية في الشعر األندلسي عصر ممكؾ الطكائؼ، غزة، الجامعة األخبلؽ ا -ُِ 

 ـ.ََُِق=ُُّْاإلسبلمية، 
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 دوزيرينيارت بيتر آن   دوزي 
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 ـ.ُّّٗق=ُُّٓ، ُكمطبعة عيسى الحمبي كشركاه، ط
 حسين مؤنس 

 ـ.ُٕٖٗق=َُْٕ، ُأطمس تاريخ اإلسبلـ، القاىرة، الزىراء لئلعبلـ العربي، ط -ِْ 
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 ـ.ُٔٗٗىػ=ُُْٔ، ُط

 شاكر  مصطفى

 ـ.َُٗٗاألندلس في التاريخ، دمشؽ، منشكرات كزارة الثقافة،  -ِٔ  
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 انذراسة مهخص
 

( طكاؿ فترة ـُِْٗ-ُُٕق/ٕٖٗ-ِٗتناكلت ىذه الدراسة محنة العمماء في األندلس )
الحكـ اإلسبلمي فييا، كىدفت إلى التعرؼ عمى المحف كالنكبات التي أصابت العمماء في 
ي األندلس، كاألسباب التي أدت إلى تعٌرضيـ ليا، كمكاقؼ أىؿ األندلس مف تمؾ المحف الت

 أصابت عمماءىـ، كاآلثار األدبية كالفكرية التي تركتيا.  
كقد اتَّبع الباحث منياج البحث التاريخي، الذم يقـك عمى جمع المعمكمات التاريخية 
المتناثرة، كدراستيا كتحميميا كتفسيرىا، لمكقكؼ عمى أبرز آثار المحف كالنكبات التي تعرض ليا 

 العمماء في األندلس.
احث دراستو إلى أربعة فصكؿ، بدأىا بفصؿ تمييدم اشتمؿ عمى نبذة كقد قٌسـ الب

تاريخية حكؿ ببلد األندلس، كطبيعة المحف كالنكبات التي أصابت عمماء األندلس، أما الفصؿ 
األكؿ فقد تناكؿ األسباب التي أدت إلى تعٌرض عمماء األندلس لممحف كالنكبات، بينما تطرؽ 

التي أصابت عمماء األندلس، كما تحدث الفصؿ الثالث حكؿ  الفصؿ الثاني إلى أنكاع المحف
مكقؼ أىؿ األندلس مف محنة العمماء، كأما الفصؿ الرابع فقد تناكؿ آثار المحف عمى اإلنتاج 

 الفكرم كالعممي لعمماء األندلس. 
أٌف الصراعات السياسية كالفكرية كاف ليا دكر في تىعىرُّض كقد تكصمت الدراسة إلى 

عمماء األندلس لممحف كالنكبات، كما أثبتت الدراسة أف العديد مف عمماء األندلس قد  العديد مف
شارككا في الحياة السياسة، كأف بعض الحٌساد كالمنافسيف قد نجحكا في تعريضيـ لممحف 

 كالنكبات.
كما أكضحت الدراسة أف العديدى مف العمماء قد كاجيكا محنان قاسية مثؿ القتؿ كالسجف 

فّْي بالسجف، بينما نجح آخركف في الحصكؿ كالتغريب  يـ تيكي كسمب األمكاؿ كالممتمكات، كأف بعضى
 عمى عفك مف الحكاـ بعد مراسبلت متبادلة.

مىد، كاستسممكا لقضاء  كما بٌينت الدراسة أف العديدى مف العمماء قد كاجيكا المحنةى بصبرو كجى
أليؼ المؤلفات الشعرية كاألدبية كالفكرية اهلل، كاٌتجيكا الستثمار معاناتيـ أثناء المحنة في ت

كالعممية، حتى أضحت نكبةي بعض العمماء سببان في تأليؼ مصنفات زىخىرت بيا المكتبةي العربية 
 فيما بعد.   



َِّ 

 

كقد أشارت ىذه الدراسة إلى مؤازرة أىؿ األندلس لمعمماء في نكباتيـ، فمنيـ مف قدَّـ 
زنان شديدان العكف، كمنيـ مف تدخَّؿ لرفع الظمـ ال ًزف حي ذم أصاب بعض العمماء، كمنيـ مف حى

 بسبب نكبةو أصابت أحد العمماء.
كما أكصت الدراسة بالمزيد مف الدراسات حكؿ نكبات العمماء في األندلس، مع ضركرة 
تحديد مدة الدراسة بًحٍقبة سياسيةو ميعينة، حتى يتمكفى الباحثكف مف التعٌمؽ في دراستيـ لكافة 

سياسية كالفكرية المحيطة بتمؾ الًحقىب، كالتي تيعىدي أحد عكامؿ تعرض العمماء لممحف العكامؿ ال
 كالنكبات.
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ABSTRACT  

The study addressed the plight of scientists in Andalusia (29AH-728AH/ 

877AD-    AD) throughout the period of Islamic rule there, also it aimed to 

identify the tribulations and calamities that hit the scientists in Andalusia, and 

the reasons that led to these tribulations and calamities, not to forget the 

attitudes of the people of Andalusia about these misfortunes that hit the 

scholars.  

The researcher followed the curriculum of historical research; which is 

based on collecting, studying, analyzing and explaining the historical 

information to determine the main effects of the calamities and tribulations 

suffered by scientists in Andalusia. 

The researcher divided his study into four chapters initiated an 

introductory that included history about the Andalus, and the nature of 

tribulations and calamities suffered by scientists there. The first chapter 

addressed the reasons that caused those tribulations and calamities, the 

second chapter mentioned the types of tribulations and calamities, while the 

third chapter talked about the attitude of Andalus people against the 

tribulations, and the fourth and last chapter addressed the effects on the 

production of the scientific and intellectual of scholars of Andalusia.  

The study found that the intellectual and political conflicts have had a 

role in the hard tribulations and calamities suffered by the Andalus scientists 

(some were killed, others were kicked out of the country, some were sent to 

prison and a very little succeeded in getting a forgiveness from the leaders). 

Also the study proved that many of those scientists participated in the 

political life and faced the problems bravely along with the people of Andalus 

who helped alot. 

Finally, the study recommended more studying about the tribulations 

and calamities of Andalus scientists with the need to determine the study of 

certain political era so that the researchers could study in-depth all the 

political and intellectual factors surrounding those eras. 
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