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بالظـروف نفسهـا الـيت مـر  برانـسمـر اسـم 

يتـردد بيـن  أصبحـت ؛ حيـثبتـرـا اسـم 
بعـد الفتـح  النـاس، وبيـن صفحـات الكتـب

وال يعـرف ـ بيقيـن ـ إن كانـت هاتـان . اإلسـالمي
ان مـن وضـع املسلميـن؛ أم هي مـن ـالتسميت
ات الـيت أطلقهـا األمازيـغ عـلى أنفسهـم، ـالتسمي

غيـر أن بعضهـم قـد . ثـم ورثهـا املسلمـون عنهـم
ن؛ ـهـم الذيـن ابتكـروا االمسي زعـم بـأن املسلميـن

عـلى القبائـل األمازيغيـة الـيت  بتـرفأطلقـوا اسـم 
واسـم . مبتـورايرتـدي أبناؤهـا لباسـا قصيـرا؛ 

عـلى أبنـاء القبائـل الذيـن يرتـدون اللبـاس  برانـس
  .بالربنـوساملسـمى 

ومـن جهـة أخـرى رأى بعـض الباحثيـن أن 
ة، ـل األمازيغيـة املدريـة املتمدينالربانـس هـم القبائـ

واملستقـرة مبـدن، وقـرى إفريقيـة، واملغربيـن؛ 
يصبـح البتـر هـم أبنـاء القبائـل الوبريـة؛ .. وعليـه

وقـد سبقـت اإلشـارة إىل ذلـك أثنـاء . ذات النجعـة
ن ـعـلى أنـه يستحس. احلديـث عـن القبائـل البتريـة
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انـت حتيـط بقبائـل التذكيـر بالظـروف الـيت ك
ومسوفـة، وملطـة،  ملتونـة،: برنسيـة مثـل

وهي الـيت تعـد مـن بيـن القبائـل . اخل...وهـوارة
املوغلـة يف البـداوة، والـيت تصنـف ضمـن القبائـل 
. اجلمالـة؛ ذات النجعـة البعيـدة يف أعمـاق الصحـراء

نـرى بعـض القبائـل البتريـة قـد .. وباملقابـل
رار يف القـرى، ـاختـارت حيـاة املـدر، واالستق

كوميـة، ومطغـرة، : مثـل قبائـل. واملـدن املتحضـرة
ومـن هنـا تتضـح صعوبـة . اخل..ونفوسـة، ومغيلـة

  ..  اجلـزم ـذا الـرأي األخيـر بسـبب تعـذر تعميمـه
ومـا ميكـن إمجالـه ـ هنـا ـ هـو أن الربانـس 

وقـد يكـون هـذا . ازيـغفئـة عظيمـة مـن األم
 Baranosم مستمـدا مـن الكلمـة اليونانيـة ـاالس

الـيت متـت اإلشـارة إليهـا مـن قبـل، أو  برانـوس؛
ون أخـذ مـن اسـم شخـص معيـن؛ تنتسـب ـيك

إليـه هـذه الفئـة مـن األمازيـغ؛ الـيت تضـم عـددا 
كبيـرا مـن القبائـل العظيمـة؛ وقـد حصرهـا ابـن 

زداجـة، وأوربـة، ا: ل؛ هيــدون يف عشـر كتخل
وكزولـة، ، وأوريغـة، وصنهاجـة، وعجيسـة، وكتامـة

وسنتكلـم عـن  1.وملطـة، ومصمـودة، وهسكـورة

                                                        
: ، ص ص6: ابـن خلـدون؛ العبـر، مج. 498ــ  495: الجمهـرة، ص صابـن حـزم؛  1

  .178ــ  177
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وع؛ ـة يف سيـاق املوضـل القبليـهـذه القبائـل، أو الكت
  . واحـدة بعـد أخـرى

  
ÉÉÉ  

  
  :ازداجــةـ  1

ولـم . وزداجـةتعـرف ـ كذلـك ـ باسـم 
تذكـر املصـادر املتوفـرة اسـم أبيهـم، أو سلسلـة 

ويـرى بعضهـم أن . اآلبـاء الـيت تصلهـم بربنـس
ازداجـة، ووزداجـة قبيلتـان متباينتـان؛ فاألوىل تنتسـب 
إىل زناتـة البتريـة؛ بينمـا تنتـمي الثانيـة إىل هـوارة 

وكانـت ازداجـة ـ يف أول أمرهـا ـ . الربنسيـة
. ـرة العـدد، نافـذة الشوكـة، عزيـزة اجلانـبواف

وسجلـت ألبنائهـا صـوالت، وجـوالت، وفتـن، 
وقـد . وحـروب؛ قلصـت أعدادهـم، وأفنـت أبطاهلـم

ـ بعصبيتهـا املتناميـة يف عصرهـا  ازداجـةمتكنـت 
؛ بعـد نكـورالذهـيب ـ مـن تشيـد دولتهـا يف 
ـا لـم تـدم اإلطاحـة بدولـة بـين صالـح؛ ولكنه

طويـال؛ إذ أسقطتهـا ـ هي بدورهـا ـ جيـوش 
؛ كمـا التهمـت غريهـا م1067/هـ460ملتونـة؛ سنـة 
  . مـن الـدول
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: ومـن بطـون ازداجـة الـيت ذكرهـا النسابـون
غيـر أـم اختلفـوا خبصـوص . مسطاسـة، ومسكـن

مسطاسـة؛ إذ يـرى بعضهـم أن بـين مسطاسـة ليسـوا 
مـن بطـون ازداجـة؛ وإن كانـوا مندرجيـن معهـم؛ 

أمـا بنـو مسكـن فكانـت مواقفهـم . حبكـم األخـوة
. مذبذبـة؛ حينمـا يتعلـق األمـر بالـوالء للدولـة
ـد وحبكـم وجودهـم جبـوار مدينـة وهـران؛ فق

اشتـدت الضغـوط عليهـم؛ مـن طـرف الطامعيـن يف 
وقـد .. هـذا. االستيـالء عـلى تلـك املدينـة اهلامـة

إىل الشتـات، واالندثـار؛ بعـد  بازداجـةانتـهى احلـال 
أن عـاىن أبناؤهـا الـذل، واهلـوان؛ يف ظـل الـدول 
القويـة؛ الـيت فرضـت عليهـم الضرائـب، 

ذلـك فقـد متكـن قبيـل أزداجـة  ومـع 1.والغرامـات
مـن إقامـة دولـة هلـم بنكـور؛ بعـد انتزاعهـا مـن 

  .م1019/هـ410بـين صالـح؛ وذلـك عـام 
  

!!!  
  

   

                                                        
ابـن الخطيـب أعمـال األعـالم، القسـم . 444. 295ــ  293: ، ص ص6: ـ العبـر، مج 1

  . 69ــ  68: دور كتامـة، ص ص. 179: الثالـث، ص
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  :مـن العلمـاء املعدوديـن يف أزداجـة :أعياـم ـ
تـويف ( الزمـوري املسطـاسي املنصـورأبـو عـلي ـ 

الشيـوخ ؛ وهـو مـن )م1145/هـ540بآزمـور سنـة 
  .وكـان قـد تلـقى علومـه بقرطبـة. الصاحليـن

أبـو يعقـوب يوسـف ـ ثـم حفيـده الشيـخ 
    .املسطـاسي

  
  : أمـا زعماؤهـم وأعياـم املذكوريـن؛ فمنهـم

هكـذا  شجـرة بـن عبـد الكريـم املسطـاسي؛ـ 
مسـاه ابـن خلـدون؛ أمـا صاحـب مفاخـر الرببـر 

هاجـر إىل (اللـه  شجـرة بـن عبـدفسمـاه 
  ).األندلـس يف أوائـل القـرن الرابـع للهجـرة

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
تـويف بقرطبـة سنـة ( بـن أيب دليـم بـن خطـابا

هاجـر ـ هـو اآلخـر ـ إىل األندلـس مـن ). هـ338
ساحـل تلمسـان؛ وكـان لـه خلـف صالـح يف 

لفقهـاء؛ الذيـن تركـوا أثـرا تلـك الديـار؛ منهـم ا
: أشـار إليهـم ابـن خلـدون بقولـه. حممـودا

وكـان لبنيـه ـا ذكـر، ويف فقهـاء قرطبـة ((
كمـا أشـار إليهـم أيضـا ابـن حـزم يف  1)).مكـان

  .اجلمهـرة
                                                        

  . 294: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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مـن أعـالم ( خـزرون بـن حممـد األزداجيـ ثـم 
؛ وهـو )ةالنصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـر

أحـد النازحيـن؛ مـن زعمـاء أزداجـة إىل األندلـس؛ 
ة أزداجـة، واستلحـام أبنائهـا؛ مـن ـبعـد نكبـة قبيل

. هـ343بـن حممـد اليفـرين سنـه اطـرف يعـلى 
وباستقـرار خـزرون هـذا يف تلـك الديـار أصبـح 
مـن األصدقـاء املقربيـن للمنصـور بـن أيب عامـر، 

  .املظفـروولـده 
OOO  

  
  : أمـا أمـراء دولـة أزداجـة فهـم

سنـة : ت(يعـلى بـن الفتـوح األزداجي ـ 
؛ وهـو مؤسـس الدولـة األزداجيـة )م1031/هـ423

واستـوىل : ((قـال عنـه ابـن اخلطيـب. بنكـور
يعـلى بـن الفتـوح األزداجي؛ ] أي نكـور[عليهـا 

فبايعتـه مستظهـرا بوفـور قبيلـه مـن أزداجـة؛ 
قبائـل الرببـر، وقتـل مـن بـقي بنكـور مـن أوالد 

، ونـفى ] بـن عبـد السميـع[صالـح، وجرثـم 
  1)).قومـا منهـم

   

                                                        
  . 179: ، ص3: أعمـال األعـالم، ق 1
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يوسـف بـن يعـلى بـن الفتـوح ـ ثـم ولـده 
  ). م1039/هـ431سنـة : ت(االزداجي 
: ت(عـز بـن يوسـف بـن يعـلى األزداجي ـ ثـم 
عهـده زحفـت جيـوش ؛  ويف )م1067/هـ460سنـة 

املرابطيـن إىل نكـور؛ حيـث أطاحـت بدولـة أزداجـة 
القائمـة فيهـا، وقتلـوا هـذا األميـر؛ وهـو آخـر 

  .أمرائهـا؛ وتـم ذلـك يف السنـة املذكـورة
***  

  
لـم يذكـر ابـن خلـدون مـن مواطـن  :ـ مواطنهـم

وميكـن ـ هنـا ـ . نـواحي وهـرانازداجـة؛ سـوى 
أمـا . الـيت أضحـت حاضـرة لدولتهـم نكـورإضافـة 

عبـد الوهـاب بـن منصـور فلـم يضـف شيئـا 
 أضـافجديـدا عمـا ذكـره ابـن خلـدون؛ بينمـا 

: لقبـال بعـض املعلومـات الـيت استقاهـا مـن
. املغـرب، واالستبصـار، والبلـدان، وحتفـة الزائـر

مراكـز عديـدة ألحيـاء ازداجـة ومفادهـا وجـود 
جببـل كيـدر  تانساملـت؛بلـدة : غيـر وهـران هي

 وسـوق عبيـدون بـن سنـانالقريـب مـن وهـران، 
املذكـور، وبعـض  وقصـر ابـن سنـاناألزداجي، 
، حـوض وادي سبـواملنتشـرة ضمـن القـرى 
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، بيـن سبتـة وفـاسومضـارب ملسطاسـة متواجـدة 
  .ببـالد غمـارةالرابـض  ةوحصـن مسطاسـ

ÉÉÉ  
  
  :أوربــة ـ  2

كانـوا ـ . أورب بـن برنـسوهـم مـن أبنـاء 
أيـام الفتـح اإلسـالمي ـ مـن أوفـر القبائـل 

ويقـال أن أكبـر القبائـل الربنسيـة . األمازيغيـة عـددا
؛ بينمـا وهـوارة ،أوربـة، وصنهاجـة: ـ آنئـذ ـ هي

نظـرا لتفوقهـم يف  ألوربـة؛كـان التقـدم فيهـم 
وتفرعـت عنهـم . العـدد، والقـوة، وشـدة البـأس

دقيوسـة، ورغيـوة، : بطـون عديـدة؛ أمههـا
جلايـة، مزياتـة، ونفاسـة، و وسطـة،، وزهجوكـة

  .ونيجـة
 دث بعـض التصحيـف يف أمسـاء هـذهـوقـد ح

األحيـاء؛ فقـام عبـد الوهـاب بـن منصـور 
. بتصحيحهـا، والتعليـق عليهـا؛ واحـدة بعـد أخـرى

ـ الـيت ورد امسهـا يف العبـر رغيـوة فبخصـوص 
هكـذا ـ قـال ابـن منصـور أن بقيـة منهـا 
موجـودة ـ يف الوقـت احلاضـر،  ـ وباالسـم نفسـه 

ـة مـن كمـا توجـد فئ. ـ يف مشـال إقليـم فـاس
دوار راس (التالغمـة رغيـوة مندرجـة ضمـن قبيلـة 

فقـد زهجوكـة؛ أمـا . باملغـرب األوسـط) سكيـن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

11 
  

كتبـت يف العبـر زهكوجـة؛ بينمـا تكلـم البكـري 
عـن مدينـة مساهـا زهجوكـة؛ وقـال أـا كانـت 

راء ـمـن أم(م بـن حممـد وبنيـه ـمقـرا لألميـر إبراهي
وقـال ابـن منصـور أـا حرفـت اآلن؛ ). األدارسـة

ثـم قـال أن جهجوكـة؛ وأصبحـت تسـمى 
؛ قبائـل جبالـةزهجوكـة اسـم قبيلـة مشهـورة بيـن 

فقـد وردت  جلايـةأمـا . عرفـت بالرقـص، والطـرب
مصحفـة يف العبـر؛ إذ كتبـت باسـم جبايـة؛ بينمـا 

.. وعليـه. ال إىل أوربـةتنتسـب جبايـة إىل صنهاجـة؛ 
فقـد قـام ابـن منصـور بتصحيـح اخلطـأ، وقـال أن 

موجـودة اآلن بقـرب وادي ورغـة؛ املتواجـد  جلايـة
فيقـول أـا مزياتـة أمـا . مشـال إقليـم فـاس

موجـودة ـ اآلن كذلـك ـ جبانـب وادي ورغـة؛ وهي 
ال ؛ فـنفاسـة، ونيجـةأمـا  1.مزيـاتمعروفـة باسـم 

  . يعـرف عنهمـا شيئـا حـىت اآلن
، وتأثريهـا أوربـةوعـلى الرغـم مـن قـوة 

عـلى القبائـل األمازيغيـة؛ أثنـاء الفتـح، وبعـده؛ 
فإـا ـ حسبمـا يبـدو ـ  عجـزت عـن تشييـد 
دولـة مبعـىن الكلمـة؛ حيـث وقفـت طموحات 

وحـىت . الرئاسـة، واملشيخـةأبنائهـا يف حـدود 
وات اخلمـس، أو الثـالث الـيت قضاهـا شيخهـم السنـ

                                                        
ــ  313: ، ص ص1: ج وقبائـل  المغـرب، . 300ــ  296: ، ص ص6: أنظـر العبـر، مج 1

  .74ــ  72: ودور كتامـة، ص ص. 314
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؛ عـلى رأس السلطـة يف القيـروان؛ ال ميكـن كَِسيلـة
اعتبارهـا فتـرة مـن عمـر الدولـة األوربيـة؛ ألـا 
كانـت فتـرة مشتركـة؛ بيـن القبائـل األمازيغيـة 

كمـا كانـت فتـرة انتظـار، وتربـص . الثائـرة كلهـا
وقـد انتـهى األمـر بأوربـة ـ بعـد  .حربيـة؛ ال غيـر

هزميـة األحـالف األمازيغيـة ـ إىل التشتـت، 
ومـع هـذا ظهـرت طائفـة منهـم يف . اللـواالضمح

املغـرب األقـصى؛ كـان هلـا دور هـام يف تأسيـس 
  .دولـة األدارسـة

!!!  
  

أجنبـت أوربـة عـددا كبيـرا مـن  :أعياـم ـ
تركـوا أثـرا حممـودا يف تاريـخ األعـالم الـذيـن 

املغـرب اإلسـالمي؛ نبـدأ منهـم بأصحـاب القلـم؛ 
مـن العلمـاء، واألدبـاء؛ ثـم نتبعهـم بأصحـاب 

  :السياسـة، والسلطـان؛ فمـن علمائهـم
عيشـون بـن إسحـاق بـن عيشـون األستـجي ـ 

وهـو مـن علمـاء ) م964/هـ353سنـة : ت( السـطي
  .احلديـث

أبـو ثابـت فـرح بـن عيشـون بـن م ولـده ـ ثـ
سنـة : ت( إسحـاق بـن عيشـون األستـجي السـطي

؛ وهـو مـن أهـل الصـالح؛ كـان )م998/هـ389
  . حمدثـا وإمامـا مبسجـد أستجـة باألندلـس
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مـن أعـالم ( منـذر بـن عيـاش األوريبـ ثـم 
؛ كـان قـد ويل )النصـف األول مـن القـرن الرابـع

  .ضـاء؛ يف عهـد عبـد الرمحـن الناصـرالق
أبـو مـوسى عيـسى بـن محـاد بـن حممـد ـ ثـم 

روى : ((؛ قـال عنـه يـحىي بـن خلـدوناألوريب
باألندلـس عـن أيب عـلي الصـديف؛ وكـان مـن 
أهـل الضبـط، واإلتقـان، والزهـد، والديـن 

  1)).املتيـن
بـن  أبـو عبـد اللـه حممـد بـن سليمـانـ ثـم 

؛ وذلـك )هـ750تـويف غريقـا سنـة ( عـلي السـطي
أثنـاء عودتـه مـع السلطـان أيب احلسـن املريـين مـن 

وترجـم لـه عبـد . تونـس؛ بعـد نكبـة القيـروان
وأمـا : ((بقولـه) التعريـف(الرمحـن بـن خلـدون يف 

قبيلـة السـطي وامسـه حممـد بـن سليمـان؛ مـن 
نـزل  .وربـة بنـواحي فـاسسطـة؛ مـن بطـون أ

... أبـوه سليمـان مدينـة فـاس؛ ونشـأ حممـد ـا
وكـان أحفـظ النـاس ملذهـب مالـك، وأفقههـم 
فيـه؛ وكـان السلطـان أبـو احلسـن ـ لدينـه، 
وسراوتـه، وبعـد شـأوه يف الفضـل ـ يتشـوف إىل 
تنويـه جملسـه بالعلمـاء؛ واختـار منهـم مجاعـة 

نهـم هـذا اإلمـام ه؛ كـان مـلصحابتـه، وجمالست
                                                        

  .25: ، ص1: بغيـة الـرواد، ج 1
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حممـد بـن سليمـان؛ وقـدم علينـا بتونـس يف 
مجلتـه، وشهدنـا وفـور فضائلـه؛ وكـان يف الفقـه 

وحضـر ... مـن بينهـا ال جيـارى؛ حفظـا، وفهمـا
مـع السلطـان أيب احلسـن واقعـة القيـروان، 

] السلطـان[ثـم ركـب ... وخلـص معـه إىل تونـس
طيلـه مـن تونـس آخـر سنـة أبـو احلسـن يف أسا

ومـر ببجايـة؛ فأدركـه الغـرق  ]وسبعمائـة[مخسيـن 
يف سواحلهـا؛ فغرقـت أساطيلـه، وغـرق أهلـه؛ 
وأكثـر مـن كـان معـه مـن هـؤالء الفضـالء 

  1)).وغريهـم
ولـد يف سنـة ( أمحـد بـن حاتـم السـطيـ ثـم 

جـر إىل ؛ وهـو مـن علمـاء تلمسـان؛ ها)م1447/هـ851
  .القاهـر؛ واستقـر ـا

OOO       
  

ومـن أشهـر أعيـان أوربـة، ورؤسائهـا 
  :املعرفيـن

ارزت بـن بارزيـات ـسكرديـد بـن زوغي بـن بـ 
: ؛ قـال ابـن خلـدون)م690/هـ71 سنـة: ت( األوريب

مـدة ثـالث وسبعيـن سنـة،  ]أوربـة[ويل عليهـم ((
دى ـوأدرك الفتـح اإلسـالمي، ومـات سنـة إح

                                                        
  .32ــ31: التعريـف بابـن خلـدون، ص ص 1
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وسبعيـن، وويل عليهـم بعـده كَسيلـة بـن لـزم 
 1))..عـلى الربانـس كلهـم األوريب؛ فكـان أميـراً

ومـن هـذا القـول يتضـح بأنـه مـات بعـد 
؛ ويف هـذه احلـال؛ يكـون كسيلـة جمـرد كسيلـة

  .وربـة، والربانـسقائـد عسكـري أل
سنـة : ت( كَسيلـة بـن لـزم األوريبـ ثـم 

؛ وكانـت لـه مواقـف مشهـورة مـع )م686/هـ67
الفاحتيـن العـرب؛ ذلـك أنـه اعتـرض طريـق أيب 
املهاجـر؛ يف زحفـه حنـو غـرب البـالد؛ يف جهـات 
تلمسـان؛ فتمكـن أبـو املهاجـر مـن أسـره سنـة 

هـ؛ فعـرض عليـه اإلسـالم؛ فاستجـاب لـه، 55
وملـا . وصحبـه يف غزواتـه، ومتتنـت العالقـة بينهمـا

ويل عقبـة عـلى جيـوش املسلميـن؛ أسـاء معاملـة 
كسيلـة؛ فثـار لكرامتـه، وانتهـت ثورتـه تلـك بقتـل 
عقبـة، وتغلـب كسيلـة جبيوشـه الثائـرة عـلى 

ـون دامـت مخـس القيـروان لفتـرة؛ رمبـا تك
  . سنـوات، أو ثـالث سنـوات

إسحـاق بـن حممـد بـن عبـد احلميـد ـ ثـم 
؛ هـو الـذي ناصـر )م807/هـ192سنـة : ت( األوريب

إدريـس األول، وساعـده عـلى إقامـة دولتـه يف 
ولكنـه قتـل بأمـر . أوليـلى؛ مركـز قبيلـة أوربـة

                                                        
  .297ــ  296: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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ه بالتآمـر مـن ولـده إدريـس الثـاين؛ بعـد اامـ
    . عليـه

ومـن أوربـة ـ كذلـك ـ رجـال مذكوريـن، 
  :وقـادة للجيـوش ظهـروا يف األندلـس؛ مثـل

مـن أعـالم ( صبـرون بـن شبيـب األوريب ـ
؛ ـ ويل يف )النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

عهـد عبـد الرمحـن الناصـر ـ بعـض الواليـات 
     .ببـالد األندلـس

مـن ( وكيـل بـن صبـرون األوريبـم ولـده ـ ث
؛ )أعـالم النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

واله ـ هـو اآلخـر ـ عبـد الرمحـن الناصـر بعـض 
  .هـالواليـات كأبي

مـن أعـالم ( صيـدون بـن وكيـل األوريبـ ثـم 
؛ كـان )النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

مـن قـادة اجليـش؛ يف عهـد عبـد بـدوره قائـدا 
  .الرمحـن الناصـر

***  
لـم يذكـر ابـن خلـدون ـ هـذه  :مواطنهـم ـ

. املـرة كمـا هي عادتـه ـ مواطـن أوربـة األوىل
؛ أوليـليولكنـه أشـار إىل مستقرهـم األخيـر؛ يف 

حينمـا تكلـم عـن جلـوء إدريـس إليهـم؛ يف تلـك 
وإن كـان قـد ذكـر ـ . املدينـة باملغـرب األقـصى
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يف  ـ عرضـا ـ بـأن زعيمهـم كَسيلـة قـد تصـدى
. أول األمـر ـ أليب املهاجـر يف جهـات تلمسـان

وذكـر مـوسى لقبـال ـ نقـال عـن املالـكي، 
باملغـرب أوراس  والدبـاغ ـ بأـم متفرقـون بيـن

أمـا دبـوز . باملغـرب األقـصى والريـفاألوسـط، 
مـن مشـال فقـال أن مواطنهـم تتواجـد انطالقـا 

؛ ومنهـا غـرب فـاس، ويف وهـران إىل تاهـرت
عـلى أنـه . أوليـليقلعـة أوربـة، ومدينـة  سقومـة

لـم يذكـر املصـدر الـذي استـقى منـه هـذه 
علومـات الـيت ذكرهـا ابـن ومـن امل. املعلومـات

منصـور؛ ميكننـا استنتـاج بعـض املواطـن املتبقيـة 
وهـذه املواطـن موزعـة بيـن . ألبنـاء أوربـة إىل اآلن

؛ تـازةاجلزائـر، واملغـرب األقـصى؛ مثـل ناحيـة 
 .وربـةالـيت تتواجـد ـا إىل اآلن مجاعـة تسـمى 

  1.ورغـة ، وواديوالقصـر الكبيـر، وتالغمـة
  

ÉÉÉ  
  

                                                        
ــ  313: ، ص ص1: وقبائـل المغـرب، ج. 300. 297: ، ص ص6: عبـر، مجأنظـر ال 1

ودور كتامـة، . 38: المغـرب اإلسـالمي، ص. 37: ، ص2: وتاريـخ المغـرب الكبيـر، ج. 314
  . 74ــ  72: ص ص
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  1:ـ أوريغــة 3
؛ الـذي خلـف أوريـغ بـن برنـسوهـم أبنـاء 

ومغـر، وملـد، ، قلـدن: أربعـة مـن األبنـاء؛ هـم
وتفرعـت عـن هـؤالء األبنـاء بطـون . وهـوار
بيانـة، وفـل، : قلـدنفمـن بطـون . كثيـرة

زمـور، وكبـا، : مغـرومـن . وقمصانـة، وورسطيـف
ومـاواس، ومنداسـة، وسـراي أو ، وكركـودة

 أسيـل،: ملـدومـن بطـون . ، وورجيـن)مسـرات(
ومليلـة، ومسراتـة، ونيفـن،  ،)طـسط(أو سطـات 

بـن ا؛ وهـؤالء مجيعهـم مـن أبنـاء هلـان وورفـل
فهـم كثيـرون؛ وقـد  هـوارأمـا بطـون . ملـد

ـم بطـون أخـرى مـن اخو م؛ أبنـاء ـالتحقـت
؛ مثـل أبنـاء أداس بـن البتـرومـن أقارـم  أوريـغ،

زحيـك بـن مادغيـس األبتـر؛ بعـد أن تـزوج 
وأهـم . أوريـغ أم أداس املسمـاة تصـكي العرجـاء

زكـارة، وجمريـس، ومسالتـة، : بطـون هـوارة هي
 وغريـان، وورغـة، وبنـو كـسي، ولشـوة، وهكـارة

وقـد اختـار . وهيـوارة، وورتاكـط، )هقـارة(أو 
املـدر؛ بينمـا  بعضهـم حيـاة االستقـرار، وسكـىن

فضـل آخـرون حيـاة البـدو، والتجـوال يف قفـار 
                                                        

. 318ــ  314: ، ص ص1: قبائـل المغـرب، ج. 291ــ  282: ، ص ص6: العبـر، مج 1
  . 79 ــ 74: دور كتامـة، ص ص
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وقـد لعبـت هـوارة . إفريقيـة، واملغـرب األوسـط
أدوارا هامـة يف الثـورات الـيت اشتعلـت بربـوع 

ثـورات اإلباضيـة عـلى والة القيـروان، : املغـرب مثـل
وانتـهى . يب يزيـد عـلى الدولـة الفاطميـةوثـورة أ

ـم احلـال؛ بعـد مقتـل أيب يزيـد إىل الشتـات، 
ام، والتصفيـات ـوالضيـاع؛ بسبـب محـالت االنتق

الـيت سلطـت عليهـم؛ مـن طـرف الدولـة 
  .الفاطميـة

أضحـت بقاياهـم يف .. ومـع مـرور الزمـن
ويف عهـد ابـن خلـدون . عـداد القبائـل الغارمـة

كانـوا منتشريـن يف ربـوع إفريقيـة، واملغـرب 
األوسـط؛ منهـم املنتجعـون يف القفـار، ومنهـم 

وذكـر ابـن خلـدون بعـض . املستقـرون باألريـاف
: يـة؛ مثـلأمسـاء أفخاذهـم؛ يف تلـك الفتـرة الزمن

 وورقلـة، املثالينـة، وقيصـرون، ونصـورة، وترهونـة
ويقـول  .وجمريـس، ومسراتـة، )وهـم غيـر واركـال(

أـم اختلطـوا بعـرب سليـم، وهـالل؛ واندجمـوا 
معهـم؛ حـىت أصبـح مـن الصعـب التفريـق بينهـم 

وأضحـوا . يف الـزي، واللغـة، أو أسلـوب العيـش
ي إفريقيـة، وميلكـون الشـاء، يعمـرون ضـواح

أمـا عالقتهـم بالدولـة ـ . والبقـر، وميتطـون اخليـل
آنئـذ ـ فيمكـن حصرهـا يف إعطـاء اجلبايـة للدولـة، 
وتقديـم حصـة مـن املقاتليـن؛ املفروضـة عليهـم 
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عـلى أنـه كـان لرؤسائهـم . مـن طـرف  السلطـان
ـا كـان كلمـة مسموعـة؛ يف بـالط الدولـة؛ كم

احلـال بالنسبـة لبقيـة رؤسـاء القبائـل البدويـة 
  .األخـرى

!!!  
  

منحـت هـوارة للمغـرب اإلسـالمي ـ  :أعياـمـ 
ـ علمـاء، وقـادة،  كغريهـا مـن قبائـل هـذه الديـار
  :وزعمـاء؛ فمـن بيـن أهـل العلـم

أبـو مـوسى عبـد الرمحـن بـن مـوسى اهلـواري ـ 
نصـف الثـاين مـن القـرن الثـاين مـن أعـالم ال(

؛ مـن أهـل إستجـة؛ قـال فيـه ابـن )للهجـرة
رحـل يف أول خالفـة اإلمـام عبـد : ((الفـرضي

الرمحـن بـن معاويـة، فلـقي مالـك بـن أنـس، 
. وسفيـان بـن عيينـة، ونظراءمهـا مـن األئمـة

ولـقي األصمـعي، وأبـا زيـد األنصـاري، وغريمهـا 
وداخـلَ العـرب، وتـردد يف . واة الغريـبمـن ر

وقـدم األندلـس؛ صـادرا مـن سفـره؛ . حماهلـا
فعطـب ببحـر تدميـر؛ فذهبـت كتبـه؛ وملـا قـدم 
إستجـة؛ أتـاه أهلهـا يهنئونـه بقدومـه، ويعزونـه 

ذهـب اخلـرج، ": عـن ذهـاب كتبـه؛ فقـال هلـم
وكـان . درهويعـين مـا يف صـ ".وبـقي الـدرج

راب، وكـان حافظـا ـفصيحـا ضربـا مـن األع
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للفقـه، والتفسيـر، والقـراءات؛ لـه كتـاب يف 
وقـال ابـن ... تفسيـر القـرآن قـد رأيـت بعضـه

ضي عـلى إستجـة ـحـارث أن أبـا مـوسى استق
  1)).أيـام األميـر عبـد الرمحـن بـن احلكـم

أبـو سليمـان عبـد السـالم بـن السمـح ـ ثـم 
بـن نابـل بـن عبـد اللـه بـن حييـون بـن ا

 ز اهلـواريـد العزيـحـارث بـن عبـد اللـه بـن عب
؛ مـن مواطـين مـورور )م919/هـ307سنـة : ت(

باألندلـس؛ جـال يف بـالد املشـرق؛ وسكـن مـدة 
. هباليمـن؛ وتفقـه مبصـر للشافـعي، حافظـا ملذهبـ

  .  وكـان ميتـاز باخلـط احلسـن
أبـو جعفـر أمحـد بـن نصـر بـن زيـاد ـ ثـم 

؛ وهـو )م931أو  929/هـ319أو  317سنـة : ت(اهلـواري 
مـن فقهـاء املالكيـة املتمكنيـن، واملربزيـن؛ كـان 

ال ابـن فرحـون أنـه ـملمـا بعلـم الفرائـض؛ ق
  .قليـل الكتـب؛ علمـه يف صـدره

                                                        
  . 259ــ  257: ، ص ص1: تاريـخ علمـاء األندلـس، ج 1
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 أبـو بكـر حيـىي بـن خلفـون اهلـواريـ ثـم 
: ؛ قـال عنـه املالـكي)م958/هـ347سنـة : ت(املـؤدب 

)). وكـان فاضـال. كـان مـن أقـرأ أهـل زمانـه((
ومـن خـالل مـا ذكـره املالـكي؛ يفهـم أنـه كـان 
حـاد الطبـع، سريـع االنفعال؛ كمـا عـرف بعداوتـه 

     .الشيـعيالشديـدة للمذهـب الفاطـمي 
أبـو احلسـن عـلي بـن سعيـد بـن أمحـد ـ ثـم 

؛ )م1008/هـ399كـان حيـا سنـة ( الفـاسي اهلـواري
  .فقيـه، وراويـة

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن سفيـان ـ ثـم 
؛ )م1024/هـ415تـويف باملدينـة املنـورة سنـة ( اهلـواري

اب وهـو مـن املشتغليـن بعلـوم القـرآن؛ ولـه  كتـ
  .اهلـادي يف القـراءات، وغيـره

أبـو متـام غالـب بـن حممـد بـن عبـد ـ ثـم 
الرمحـن بـن عبـد اللـه بـن نهيـك األشـوين 

؛ كـان مـن )م1048/هـ440سنـة : ت( اهلـواري
  .العلمـاء املهتميـن بعلـم احلسـاب

أبـو مسلـم مؤمـن بـن فـرج الطرابلـسي ـ ثـم 
؛ وهـو مـن )م1050/هـ442سنـة : ت( اهلـواري

  .أفاضـل الفقهـاء بطرابلـس
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أبـو حممـد عبـد اللـه بـن أمحـد بـن ـ ثـم 
ـَاظ احلـاج اهلـواري  مـن أعيـان (يعـرف بابـن حف

؛ )النصـف الثـاين مـن القـرن اخلامـس للهجـرة
وهـو مـن أهـل جزيـرة شقـر؛ كمـا أنـه ممـن الزم 

فقـه عنـده؛ وكـان مييـل أبـا سليمـان البـاجي، وت
لى اللـه ـإىل مذهبـه؛ القائـل جبـواز مباشـرة النـيب ص

ولكنـه ختـلى عـن . عليـه وسلـم الكتابـة بيـده
اد؛ معلنـا توبتـه؛ بعـد أن شاهـد حلمـا ـهـذا االعتق

وحكايتـه وردت يف الغنيـة، والتكملـة، ونفـح . أفزعـه
  .الطيـب

ملنعـم بـن مـن اللـه أبـو الطيـب عبـد اـ ثـم 
سنـة : ت( بـن أيب حبـر القيـرواين اهلـواريا

  .؛ كـان أديبـا، وشاعـرا)م1099/هـ493
ذو الرئاستيـن حسـام الدولـة أبـو مـروان ـ ثـم 

عبـد امللـك بـن رزيـن بـن هذيـل بـن خلـف 
ـُب بـن رزيـن اهلـواريا سنـة : ت( بـن ل

املصـادر بتلقيبـه ؛ اكتفـت بعـض )م1102/هـ496
بالرببـري ال غيـر؛ بينمـا ينسـب ابـن حـزم ـ يف 
اجلمهـرة ـ بـين رزيـن؛ أمـراء السهلـة باألندلـس إىل 

ؤالء يستوطنـون ـوكـان بنـو رزيـن ه. هـوارة
األعـلى، واألدىن؛ : السهلـة الـيت متتـد بيـن الثغريـن

ـام ثـم اقتطعوهـا ألنفسهـم، واستبـدوا ـا أي
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جدهـم هذيـل بـن خلـف؛ منتهزيـن فرصـة 
ات؛ الـيت حدثـت يف أواخـر الدولـة ـاالضطراب
وإذا كـان هذيـل ال جييـد سـوى مهنـة . األمويـة

القتـال، ولغـة السـالح؛ فقـد نبـغ يف ذريتـه ذو 
الرئاستيـن أبـو مـروان عبـد امللـك؛ الـذي أشـاد 

فممـا قالـه فيـه الفتـح . مبناقبـه األدبـاء، واملؤرخـون
ورث الرياسـة مـن ملـوك عضـدوا : ((بـن خاقـانا

مؤازِرهـم، وشـدوا دون النسـاء مآزِرهـم، ولـم 
يتوشحـوا إال باحلمائـل، وال جنحـوا للبـاس إال يف 
أعنـة الصبـا والشمائـل، وركبـوا الصعـاب 
 فذللوهـا، وابتغـوا سببـا للنجـوم حـىت انتعلوهـا،

وملكـوا امللـك بأيـد، وعقلـوه مـن النخـوة بقيـد؛ 
وكـان ذو الرياستيـن منتـهى فخارهـم، وقطـب 
مدارهـم؛ شيـد بناءهـم، وقيـد غناءهـم؛ رجـال 
اختذتـه البسالـة قلبـا، وضمـت عليـه شغافـا 
وخلبـا؛ ال يعـرف جبنـا وال خـوار، وال يتلـو غيـر 

لتـه موقـف سـور النـدى سـورا؛ وكانـت دو
ولـه نظـم ونثـر مـا ... البيـان، ومقـذف األعيـان

قصـر عـن الغايـة، وال أقصـر عـن تلـقي 
ومـن شعـره؛ هـذه األبيـات الـيت بعثهـا  1)).الرايـة

  :إىل الوزيـر الشاعـر ابـن عمـار
                                                        

  .58: قالئـد العقيـان، ص  1
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  ضمـآنٌ علَى األيامِ أنْ أبلُغَ املُـنى
  ومعلنـا راـإذَا كُنت في ودي مِس
دفْـرم ـوه  نم امألُ األيست فَلَو  

منِ عاب ـاـبِـودأن  لَـه ارِ لَقُلْت  
األي الَتـفَإنْ حـهنيبـنِي ويب ام  

ففَكَي يبطي نسحي أو شيا  العنالغ  
  

  :وقـال يف مشعـة
  العاشقينا  بِرِداِءتردت  رب صفْراَء 

  فينا  مثْلَ فعلِ النارِ فيها تفْعل اآلجالُ
  

  :ولـه أيضـا
ـَالقي ا ـيسرن أتـرى الزمانُ   بِت

ضيـواق  متشـاقِ اًـمتشإلَى م  
ودـُد ـَا  وتعض تفَّاح اخل   شفَاهن

  بِاألحـداقِ  ونرى سنا األحداقِ
  وتعـود أنفُسنـا إلَى أجسامهـا
تدرا شم دعب نلَى اآلفَـاقِ  مع  

  
  :وقـال كذلـك

  وروضٍ كَسـاه الطَّـلُّ وشيـاً مجـددا
  ومقْعـدا  وسِـفَأضحى مقيماً للنفُ
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ـُه   إذَا صافَحته الريح خلْت غُصون
  ميدا  من القُضبِ رواقص في خضرٍ
تناياملَاِء ع ِسكَابا انإذَا م  هلْتخ  

  وقَد كَسرته راحـة الـراح مبـردا
فَاَءهص تِسبح ـهنع تكَنإنْ سو  

  حسامـاً صقيالً صافي املَتنِ جـردا
 قرو به ـتغَنـاولَنوح مائاحلَم  

 رِيـضالغ يـكسناًء ينا غـدبعمو  
امادم رهنَّ الدفَوجا  فَالَ تـدعسم  

اكبح ا قَدإلَى م ـدما  وـدي  بِـه  
ـهالٍ كَأنغَـز  ناماَ مدا مذهخو  

ـَدر تحمـلَ فَرقَـدا   إذَا ما سقَى ب
  

  :شعـره أيضـا ومـن
  واـودع  دعِ اجلَفْن يفْنِي الدمع لَيلَة

ـعمدـَانَ م   إذَا انقَلَبوا بِالقَلْبِ الَ ك
مهدعب ربرِ الَ الصاِء الطَّيدا كَاغْتورس  
امدالَ  طُولُ النيلٌ  ومـجفَـعني  ة  

 نم اتحلِ الفَادمبِح يقىأضـوالن  
 ِسيطَةضِ الباألر نرِي مدصو  عسأو  

  وإنْ كُنـت خـالَّع العذَارِ فَإنـنِي 
سا لَيـاِء ملْيالع نم تلَبِس ـَع   يخل
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  خشيتـه إذَا سلَّت األلْحاظُ سيفـاً
قَّـعوالَ  أتى  وشبِ الَ أخي احلَرفو  

  
  :ومـن غريـب شعـره
  معشـرٍ   أخِسـس بِمجلسِ

  الطّرتبـر  إالَّ  فيـه   مـا
  جلَسـاؤه    قَـوم    ثقَـا

ـرشـثٌ وبخ ـملٌ كُلُّه  
  مـا   فيهـم   إالَّ    دنِـي

ـرضم  أو  غَـبِي   ٌء  أو  
لَىـأسع ا  بِـثَلَ  دـرالك  

  ـمهتنزإنْ  ومِ وفَــذَر  
  بـلْ  أضـ  هـذَا يغـوثٌ

ـرسن  ذَاكو وقعذَا يلُّ  و  
ـوع  ادـلُّ كَـواملَح  ذَاك  

يلْقَى  ف سلَي  يـهف ـرح  
  

  :وقـال أيضـا
  سمت بِالـورد اجلَـنِي أقْ

ـودعـايٍ  ون ينـترو  
  ـرضى ـألواصلنـك بِال
 أوودـدالص نم فَـنأنت  
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ـكنربألشى      ـبِاملُ    وـن  
ـكنمَأللْثو  نم  يـدعب  

 ـكنيضألرطْـ        وخإنْ س  
نِفالد لَّةبِذ ـت يدمالع  

 ـكفَنطألعـو        وبِاخلُض  
ـودجبِالسوعِ وبِالقُنعِ و  

  مـن       في فيكفَبحـق ما 
   بـرود  لَعسٍ ومن ثَغـرِ

  أدمي  يضيـع  وشاهـداً      
ي عقْدف كيدخ  ودهالش  

  
  :ومن شعره كذلـك

 لَـةزامـاً كَالْغدـا مهرة أدـزم  
 نيلتـسِللَى  اللَّمى عـأبتا ويهائر  

  مٍ ـتجس األبصارِ دونَوتبدو علَى 
  واحلس   علَى أنها تخفَى علَى الذهنِ

تعشعي الكَأسِ إذَا شا فهاببح لْتخ  
ـةي لُبف نفِّعر يَء قَدـسِ  آللمالش  

 ـزمهت كِّلَـة بِاهلَـموم  ـهشيج  
  بِجيشِ األمانِي واملَسـرة واألنـسِ 

قا أريهقُلْ ف ئْتا  فَإنْ شاهلَـو نم  
  أرق من النفْـسِ وإنْ شئْت قُلْ فيها
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  :اـال أيضـوق
  يلٍ أطَـالَ اهلَجـر لَذتـهيا رب لَ

ـهـفَأيفصتنم اكرإد نع رمالع أس  
ـَاولَ حتى قَد  تبيـن  لي    لَيلٌ تط

ـِه     عند التأملِ أنَّ الدهـر  من سدف
  

  :ولـه أيضـا
 ـتعمجت كلا مأن يف  ـسمخ  

ألنـامـكُلُّهيٍ ا لـحـت  ِ ميمم  
  هـي ذهـن وحكْمـة ومضـاٌء

كَـالَمي   وف  ـهقْتو  كُـوتسو  
  

  :ومـن شعـره
يع دهي الزنِي فدهزـتـة نرِيضم  

هظلَح نـنِي مضرملَّـنِي اـيا أعم  
 طْفَةع رفِْسي غَيق نتب لَمو نـَاد   ش

  عسـانِي أفَديـه بِهـا ولَعلَّــنِي
  شكَوت إلَى فيه الذي بِي من الظَّما

  لَّـنِيوع  رضابِفَأنهلَـنِي عذْب ال
  

  :وقـال
  الردى  إذَا زهدتنِي في اهلَوى خيفَة

دهزي دجو نع يل لَتج  دهي الزف    
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مـفَالَ دمد ي إثْرِهـرِ فجي ا لَمم ع  
دجالو فَةنِ صع نغي ا لَمم دجالَ وو  

  
  :أيضـا وقـال

  بـرح السقْم بِي فَلَيس صحيحـاً
ونـاًـميع ـهنيع أتر ـا  نضرم  

  ـاًـلألعيـنِ املـراضِ سهام  إنَّ
  أغْراضـا  س الورىـصيـرت أنفُ

  سنِ منذُ أعرض للْقَلْـجوهـر احلُ
  ـبِ ثَـنى اجلسم كُلَّـه أعراضـا

  
  :ولــه

ـَبي يا مقْلَة   الغرِيـ       الظ
ـَرِ املُنِيـرِ   رِ ووجنة القَم

اتبح يبصمـُو      و   القُل
  بِ  بِزاعبِيـات الفُتـورِ

  تتـرك      لَـم   تاللَّـه إنْ
نفُورِ ذَا اجلَفَاِء   عذَا النو  

ـني        ألسرحـظاحلَو  
كي ذَلف دريـرِ  الوضالن  

ــكآلكُلَنى         وبِاملُـن  
  وألشرِبنـك  بِالضميـرِ
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  :وقـال 
 هـدعأى سر  ـداجلُن كَثَّـر نم  

هـدـَهِي ح   يصعـد حتى  ينت
ـِه   ومـن أذَلَّ املَـالَ عـزت  ب

 فَـترصانو ـهامـ أينـجهد  
فُضارلِ وخـَاَء الب ـِه  فَاهدم بِن   ب

  بني مجـده  من هـدم البخلَ
  نائعـاً  جائعـاً  إالَّ  عـاش الَ 

 ـهالوي أمف اشع نم  هـدحو  
  

  :وممـا قالـه
  شأوت آل رزِينٍ غَيـر  محتفـلٍ

  األمـمِ  أفْضلُ  ما علمتم وهم علَى
ـُوا أغْنـوا، وإنْ حربـوا ـَوم إذَا سئل   ق

  الكَرمِ  مدى سوبِقُوا جازواأفْنوا، وإنْ 
 هِـملمأن  دواطَى جعتا يوا فَمادج  

  مـد البِحـارِ والَ هطَّالَـة الديـمِ 
ـِالَ سبـبٍ   ما ارتقَيت إلَى العلْيا ب

 اتهيمِهى بِـالَ قَـدعسي دلْ أحه  
  فَمن يـرم جاهداً إدراك  منزِلَـتي

  لْيحكنِي في الندى والسيف والقَلَمِ فَ
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  :و لـه أيضـا
  القَتـامِ  من ازدحامِ  قَد خرجنا

  كَشموسٍ خرجن تحت  الغمـامِ
  نزهتينِ وفي حسـوحصلْنا في 

ـْنِ   واآلكَـامِ امليـاه   بيـن  ني
  وغُصـون مدبـجٍ   بين روضٍ

  كَشارِبـات    املُـدامِ   تتثَـنى
رالـوـِلُ و   غَـردت فَوقَنا البالَب

ـنِي  ققْني فَأرامغَـر ـنجهو  
ـَار قَلْ   بِي  شوقـاًذَاك  طَيـر أط
ـاممحـامِ    ومبِح     دـرغم  

  
  :وقـال يف جوابـه للوزيـر أيب جعفـر بـن سعـدون

لَم تالَ أنفَلَو كظَ  إلَينـي م رالـد  
 ثْـرالَ  نو حٍ نِظَـامدي مف امالَ التو  

  ح مـذَربـإذَا قُلْت لَم ينطق فَصي
  والَ زمـر غنـاٌء   ساغَ في سمعٍوالَ 

تضور كَم قبالس ى لَكبلِ الراطع نم  
نم لَّلْتحو مدع قَدرٍ وحس  ـرحالس  

  ولَما ملَكْت القَولَ قَهـراً  وعنـوة
ثْـرالن ـرماتظْمِ والن ـشيج كأطَاع  

  فَـالَ نقْـلَ إالَّ ما تقُـولُ بديهـة 
ـراخلَم كفَم نم أتت ا لَمم رمالَ خو   
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وقـال ردا عـلى الكاتـب أيب احلسـن بـن 
سابـق؛ الـذي ختـلى عـن ابـن لبـون؛ والتحـق 

  :باملستعيـن
ـونآلِ لَب  نم ظَّكُمـا حـوا لَنبه  

ـَم تبخلُـونَ    علَينـا بِالرياحيـنِك
كُـمسافنأنْ  ن ـقـا فَحلُونذعالَ ت  

  وفي الدينِ  في الدنيا  في أكْرمِ الناسِ
ـهمائمت  ي نِيطَـتالَّذ يفالو ذَاك  

ـَامِ علَى حلْمِ ابنِ سريِيـنِ   عند الفط
  فَتخيرنـاه    صاحبنـا    اخترنـا

يـهي أخـا فكُلُّنو ـونبغم ـرغَي   
  في بِالَدكُـم  إنْ كَانَ أنشر ذكْرِي

ـوني الننِ ذب يحي نَّ لَهـرشأل  ن  
ـهتظْوبِح ـاظح ـَه   وكُلُّ من حول
  وتمكيـنِ   يغـشى احلَسود بِترفيعٍ

ـَالي    وهي صادقَـة حتى تقُولَ اللَّي
  نِـهذَا السموألُ في هذي السالَطي

  
أبـو بكـر حممـد بـن عبـد املنعـم بـن ـ ثـم 

يعـرف بالكمـاد  مـن اللـه بـن أيب حبـر اهلـواري
؛ كـان أحـد )م1132/هـ527كـان حيـا سنـة (

الـرواة؛ وهـو مـن أهـل فـاس؛ كـان أبـوه قـد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

34 
  

نـزح إليهـا مـن القيـروان، بعـد فتنـة أعـراب بـين 
   .هـالل ـا

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن أيب الفتـح بـن ـ ثـم 
: ت( عبـد اللـه بـن خفاجـة األندلـسي اهلـواري

؛ وهـو مـن فحـول الشعـراء، )م1138/هـ533سنـة 
: وعلمـاء اللغـة، واألدب؛ قـال فيـه ابـن األبـار

الشاعـر، مـن  ن خفاجـة اهلـواريـاب... إبراهيـم((
 وكـان عاملـا باآلداب، صـدراً... أهـل جزيـرة شقـر

يف البلغـاء، متقدمـا يف الكتـاب والشعـراء؛ يتصـرف 
، كيـف يريـد؛ فيبـدع، وجييـد؛ ناظمـا، وناثـراً

كـان نزيـه . ا، ومشببـا، ومشبهـاومادحـا، وراثيـ
النفـس؛ ال يكتسـب بالشعـر، وال ميتـدح رجـاء 

وقـال فيـه معاصـره، وصديقـه الفتـح  1)).الرفـد
ـَّة احملاسـن، وناهـج (( 2:ابـن خاقـان مالـك أعن

طريقهـا، العـارف بترصيعهـا وتنميقهـا، الناظـم 
ـون تصـرف يف فن... لعقودهـا، الراقـم لربودهـا

اإلبـداع كيـف شـاء، وأبلـغ دلـوه مـن اإلجـادة 
الرشـاء؛ فشعشـع القـول وروقـه، ومـد يف ميـدان 
اإلعجــاز طلقـه؛ فجـاء نظامـه أرق مـن النسيـم 

وبلغـه عـين ...العليـل، وآنـق مـن الـروض البليـل
                                                        

  . 143: ، ص1: التكملـة، ج 1
  .268ــ  267ــ  266: قـالئـد العقيـان، ص ص 2
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مـا ذكرتـه يف هـذا الكتـاب بقبيـح، وأتيـت يف 
ديـر، ومتليـح؛ فكـب إيل وصـف أيـام فتوتـه بتن

  :يعاتـبين
  صهِيـالَ  اجلَواد  خذْها يـرِنُّ بِها

     صقيـالَ وتِسيـلُ ماًء في احلُسامِ 
يـمبِي احلَلصـة تامسـة  بامسو  

  تقْبِيـالَ  لَسمتهـا املَشيـب لَوالَ
 ـكقـاً إلَيوـا شهلْتمـة حيحت  

ـْك   يـالَثَق  حملْتهـا عتبـاً علَي
فَّـقدت لَو ـتيكُلِّ ب نم  ـهعطَب  

  مِسيـالَ  مـاًء لَغص بِه الفَضـاُء
  غلَّـة  بين اجلَوانِـحِ  إيـه ومـا

ـَابِ غَليـالَ ـَع بِالعت   لَو كُنت أنق
  لَحمـه ما للصديقِ وقيـت تأكُلُ

  حيـا وتجعـلُ عرضـه منديـالَ
رـدص ـَه   وطَالَمـا  احلُسامِ أقْبلت

ـهلَيعـاً عرد ـهتفَيطَوِيـالَ  أض  
ـَاِء    ونشـرِه ماذَا ثَنـاك عنِ الثَّن

لىداً عرمِ   بسيـالَ الرميلِ جاجلَم  
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  :]إىل قولـه[
ايـوسـة وامدن اكوي سف شدني  

"خأت ـَنِي لَم   ))"ذْك خليـالَـيالَيت
  

ابـن أمـا ابـن بسـام فيفيـض ثنـاء عـلى 
ضمـن كتابـه عينـات شعريـة،  ، ويـدرجخفاجـة

ومـن قولـه . ونثريـة كثيـرة هلـذا األديـب اجلليـل
الناظـم املطبـوع الـذي شهـد بتقدميـه : ((فيـه
... يـع؛ املتصـرف بيـن حكمـه وحتكمـه البديـعاجلم

نشـأ ببـالد اجلانـب الشـرقي مـن األندلـس؛ فلـم 
يذكـر معـه هنـاك حمسـن، وال لغيـره فيـه وقـت 
حسـن؛ وال ألعـرفـه تعـرض مللـوك الطوائـف 
بوقتنـا؛ عـلى أنـه نشـأ يف أيامهـم؛ ونظـر إىل 

ـو اليـوم مبطلعـه افتهـم يف األدب، وازدحامهـم؛ وه
مـن ذلـك األفـق؛ يبلغـين مـن شعـره مـا يبطـل 
السحـر، ويعطـل الزهـر؛ وقـد أثبـت بعـض مـا 
وقـع مـن كالمـه؛ فتصفحـه؛ تعلـم أنـه حبـر 

ونقـل املقـري يف نفـج  1)).النظـام، وبقيـة األعـالم
الطيـب ـ أيضـا ـ مقطوعـات كثيـرة جـدا؛ مـن 

اجـة؛ كـان يستشهـد ـا املـرة أشعـار ابـن خف
وأبـو إسحـاق : ((كمـا قـال فيـه. بعـد األخـرى

                                                        
  . 542ــ  541: ، ص ص2: ، مج3: الذخيـرة، ق 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

37 
  

ابـن خفاجـة كـان أوحـد النـاس يف وصـف 
األـار، واألزهـار، والريـاض، واحليـاض، 

وكـان صنوبـرِي (( 1)).والرياحيـن، والبساتيـن
األندلـس أبـو إسحـاق ابـن خفاجـة؛ وهـو مـن 

يـرة، والقالئـد، واملسهـب، واملطـرب، رجـال الذخ
واملغـرب؛ وشهرتـه تغـين عـن اإلطنـاب فيـه؛ 
ـْرى بوصـف األـار، واألزهـار، ومـا يتعلـق  مغ
ـَّان؛ ومـن  ـا؛ وأهـل األندلـس يسمونـه اجلَـن

وهـذه عينـة مـن  2)).أكثـر مـن شيء عـرف بـه
  :شعـره

ـَّـيا أهـلَ أندلُ   ه  دركُـمسٍ  لل
ـارجأشو  ارهأنـلٌ وظاٌء وم  

  ديارِكُـم  ما جنـةُ اخلُلْـد إالَّ في
تريخت لَوو  تذَا كُنه  ارتأخ  

ـُوا سقراً   الَ حتْسبوا في غَد أنْ تدخل
ةاجلَن دعل بخدت سفَلَي  ـارالن  

  
وأورد املقـري خبـرا مفـاده أن رسـوال مـن 
ـُـل أمـام سلطـان املغـرب األقـصى أيب  األندلـس مث
عنـان املريـين؛ وألـقى أبيـات ابـن خفاجـة هـذه 

                                                        
  . 681: ، ص1: ج: نفـح الطيـب 1
  . 488: ، ص3: نفسـه، ج 2
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. الده األندلـسـار ببـبيـن يديـه؛ عـلى سبيـل االفتخ
فاستنكـر أبـو عنـان وصـف األبيـات لألندلـس 

ـِّر؛ الختارهـا؛ فقـال أبـو جبنـة اخللـد؛ الـيت لـو خ ي
وهـذا خـروج ... الشاعـر كـذب هـذا: (("عنـان

ـَة الديـن؛ وال أقـلّ مـن الكـذب،  عـن رِبق
واإلغـراق؛ وإن جـرت عـادة الشعـراء بذلـك 

الرسـول الوافـد مـن [فقـال اخلليـلي ". اإلطـالق
يـا موالنـا؛ بـل صـدق الشاعـر؛ " ]:األندلـس
طـن جهـاد، ومقارعـة للعـدو وجـالد؛ ألـا مو

رءوف، ـوالنـيب صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ ال
اجلنـة حتـت : الـودود، الرحيـم، العطـوف؛ يقـول

فاستحسـن منـه هـذا الكـالم،  ".ظـالل السيـوف
  1)).ورفـع عـن قائـل األبيـات املـالم

  :ويف الوصـف يقـول
شنِي نتعجـْسٍ أض   ـوةوعـشي أن

دهميه تف  جضي ـمـثُ عمدتو  
ـَة  ـِه األراك   ظلَّهـا خلَعت علَي ب

حي اماحلَمي وغصي نصالغثُـود  
ـَح   مرِيضة  للْغروبِ  والشمس تجن

  تنفُـثُ  والرعد يرقي والغمامـة

                                                        
   .681: ، ص1  : ، ج1: ج: نفـح الطيـب 1
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  :ويقـول أيضـا
ـَّه   سـالَ في بطْحـاِءنهـر  لل

ـَمى احلَسنـاِء   أشـهى وروداً مـن ل
 طِّـفعتم ـهارِ كَأنـوثْـلَ السم  

ـرجم فُهكْني ـرهالزـاِء  ومس  
ـُن قَوسـاً مفْرغـاً   قَد رق حىت ظ
 ةدـري بف ـةضف ناِء مـرضخ  

  به الغصونُ كَأنهـادت تحـف وغَ
 قْلَـةبِم فحت بـدقَـاِء هرز  
  ولَطَالَمـا عاطَيـت فيـه مدامـة

ـْراَء تخضب أيدي الندمـاِء     صف
ـُصون وقَد جرى   والريح تعبثُ بِالغ

  املَـاِء  على لُجينِ ذَهب األصيلِ 
  

  :ويقـول كذلـك
  حـثَّ املُدامـة والنِسيـم عليـلُ

  والظِّـلُّ خفَّاق الـرواقِ ظَليـلُ
ـَز املَعاطـف نِعمـة   والروض مهت

ـُه الصبا فَيميـلُ   نشـوانَ تعطف
ـَّدى ثُم انجـلَى ـَّانَ فَضضه الن   ري

ـْه فَذَهب صفْحتيـه أصيـلُ   عن
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  :وقـال يصـف سقـوط البـرد
ـَّه   حجـارة القُطَار  أالَ نسـخ الل

ـَا والغمام غُمومـا   تصوب علَين
ـَّه الَ متْطر احلَصى   وكَانت سماُء الل

  لَيـالي كُنا الَ نطيـش حلُومـا
فَارِيـتـا علْنوحـا تفَلَم  ةـرش  

 وببؤلَ شوحامِ تمـا  الغومجر  
  

  :ويقـول يف وصـف شجـرة نارنـج
 ىتح ـرالطَّي ـحأالَ أفْص طَـبخ  

بطَـراض ىتن حصالغ لَه فخو  
ـنيبـاً بـلْ طَرـلٍّ   فَمفَـا ظه  

  هناك  انثَعـب رطيـبٍ ومـاٍء
 ـَة   املُـىن  أختوجـلْ في احلَديق

  ربـأم  الطَّـ  بِاملُدامـة  ودنْ
ـنم لَـةامحو  ـاتنــا  بالقَن  

  العـذَب خضر   أماليـد تحملُ
ـوبنقَـة تروم  ـنـ  عذَارِـع  

ـبنش نة عـراهز ـكحضتو  
 ـبهي مـا ف ىـدنتـا وبالص  

  بـأثْمـرت  بِالذَّه زبرجـدة 
  ارةـتـ ـا ـأنفَاسه  ـاوِحـتفَ

ـَب  وطَـوراً  تغازِلُهـا    من كَث
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  عـن رِضى ة ـفَتبِسـم في حالَـ
ـبغَض  ـنـة عظُـر آوِننتو  

  
أبـو الفضـل بـن عبـد اللـه بـن نـزار ـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف الثاين مـا (القابـسي اهلـواري 
؛ أديـب وشاعـر؛ وكـان يف )القـرن السادس للهجـرة

خدمـة بـين عبـد املؤمـن؛ إذ ويل خطـة الكتابـة 
ذكـر لـه األصفهـاين قصيـدة قاهلـا يف . لديهـم

مـدح األميـر حممـد بـن رشيـد بـن جامـع؛ جـاء 
  :فيهـا

  عـزاُء  لَم يبـق لي بعد الرحيـلِ
  بـانَ اخلَليطُ وشتتـت  أهـواُء

  فَاصرِف عنانَ اللَّومِ عن قَلقِ احلَشـا
ـهالَمى فَـإنَّ مـرغاُء  مإغْـر  

 مـوي ـهابببِه أح لَـتى فَعـوالن  
  والبيـن ما الَ  تفْعـلِ األعـداُء

  بِوداعـه  سـاروا ولَما يسمحـوا
هدو ـصالـاُء  فَكَـأنَّ خنحش  

ـُوا   الـوداع  محرمـاً  أتراهم خال
  لقَـاُء  أم أجمعـوا أنْ الَ يكُونَ

  خدودهـم  فَوق  رقَّت مياه احلُسنِ
    وقَسـت قُلُوبهم فَبـانَ جفَـاُء
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  :إىل أن يقـول
 ـْح   بِفُـؤاده  من عبثَ اهلَوىيا وي

  وتحكَّمت وقَضت علَيـه ظبـاُء
  من كُلِّ ما في القَلْب من لَحظَاتهـا

ـنا لَهـرٍ محس فثَـاتاُء  نود  
  وجهِها،  وقوامهـا للْبـدرِ سنـة 

ـَاء   للْغصنِ، مخطَّفَـة احلَشا هيف
  الـورى  من  امتـداحي ما يلمإنَّ 

  إالَّ لمـن دانـت لَـه العلْيـاُء
ـهفَإن يـدشنِ الراب يـكثْـل املَلم  

  بهـر املُلُوك وحلَّ حيثُ يشـاُء
هابشتـوـت  هاؤوفُ  آريسـوـه  

  ضمنـاُء  لَـه  كُلٌّ بِما يهـوى
  حلَّـة  أعالَمهـا  لَبِـس اجلَالَلَـة

  وحيـاُء  حلُـم يزيـن ثَوبهـا
 القَرِيـب والً فَهطَـوـالً  تمجتو  

  وهو البعيـد محلُّـه  اجلَـوزاُء
ـُوسِ، وإنْ غَـدا   ولَه املَهابة في النف

  القَعسـاُءوالعـزة    متواضعـاً 
ـانمالز روكَا جش نا مي ـهظُلْمو  

  وأصابـه مـن مسـه الضـراُء
هدـوـد  فَبِجمحم يـكلُـذ بِاملَل  
فكْشتو احما السيحـاُء  يمالغ    
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عراشو ،دجت داقْصو ،دفت لْهس  ،رِدت  
  وما به  أقْـذَاُء عـذب النميـرِ

ـنم رِيكـانُ ييذَا العه ـهافصأو  
  فَوق الَّذي أهـدت لَك األنبـاُء

األم ظَّمن لْكاً ـلَوس ـدى الَكالغْت  
  لسنـاه، وهـو الـدرة الغـراُء

  
 أبـو يوسـف حجـاج بـن يوسـف اهلـواريـ ثـم 

؛ وهـو عالـم )م1176/هـ572تـويف مبراكـش سنـة (
  .وأديـب، كـان فصيـح اللسـان، وبليغـا

أبـو عـلي احلسـن بـن حجـاج بـن ـ ثـم 
؛ أصلـه )1201/هـ598سنـة : ت( يوسـف اهلـواري

مـن جهـات جبايـة، ويقيـم مبراكـش؛ وكـان مـن 
    .م1184/هـ580الفقهـاء؛ وويل اخلطابـة بإشبيليـة سنـة 

مـن أعيـان القـرن ( اهلـواريميمـون ـ ثـم 
: ذكـره ابـن األبـار بقولـه ؛)السـادس للهجـرة

مـن سكـان قرطبـة؛ كـان أديبـا فقيهـا؛ ولـه ((
شعـر فيمـا جـرى بيـن أيب الوليـد بـن رشـد، 
وأيب حممـد بـن أيب جعفـر؛ يف التفضيـل بيـن اهلَيلَلَـة 

ـَة فضـل فيـه قـول ابـن رشـد    1).)واحلَمدل

                                                        
   .718: ، ص2: التكملـة، ج 1
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أبـو مـوسى عمـران بـن مـوسى بـن  ـ ثـم
تـويف بسـال سنـة ( ميمـون السـالوي اهلـواري

؛ كـان مـن احلفـاظ املشتغليـن بعلـوم )م1242/هـ640
   .التفسيـر، والعربيـة، والنحـو، واألدب

أبـو مـوسى عمـران بـن مـوسى بـن ـ ثـم 
ة تـويف بتونـس سنـ( معمـر الطرابلـسي اهلـواري

؛ فقيـه، ويل القضـاء بطرابلـس، وتونـس )م1261/هـ660
  .فكـان حممـود السيـرة

أبـو القاسـم بـن عمـر بـن أيب القاسـم ـ ثـم 
مـن أعيـان النصـف الثـاين (اهلـواري اإلسكنـدي 

؛ فقيـه، وهـو أخـو )مـن القـرن السابـع للهجـرة
وهـو . وجيـه الديـن منصـور بـن العماديـة ألمـه

  .ن جابـر الـوادي آشيـممـن أجـاز الب
مجـال الديـن حممـد بـن سليمـان بـن ـ ثـم 

املعـروف بابـن  عبـد اللـه بـن يوسـف اهلـواري
؛ كـان )م1274/هـ673تـويف بالقاهـرة سنة (أيب الربيـع 

  :منـهمـن أفاضـل األدبـاء؛ لـه شعـر متـداول؛ 
 ـالَفبِاخل ـُّر ـَوالَ التطَي   وأنهـمل

ـَا الَ يعـود   مرِيض قَالُوا   مرِيض
ـُم   لَقَضيت نحـبِي خدمـة بِفَنائك

  املَفْروضـا  قَضى ألكُونَ مندوباً 
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  :ويقـول أيضـا
ـَلْبِي إنْ    النـوى  تحكَّمتأحباب ق

  جـرى  في بينِنا وجرى القَضاُء بِما
 فَلَقَدتضغَض كُمدعب نى مرنِ الوع  

كُمدعب نى مرى أنْ  طَرفَا يـرالَ ي  
  

  :وممـا قالـه كذلـك
  سريـت مـن السـواد إىلَ السويـدا
  وقَلْـبِي  مِسري البـدرِ في طَـرفي

ـا قَـدهـَراً و   قَضيـت مـن النـوى وط
ـ لَك تيقَا قَضبِي البحن دعي البـ ف  

  
  :ويقـول يف مـوسى بـن يغمـور

  لَك اللَّه يا موسى فَأنت محمد الـ
 فَاتكْرِيـصفو هحدانُ مسح يكف  

ـمظْلاخلَطْبِ م نلٌ ما لَيجا دإذَا م  
نفَم  فَارـاِء إسضيالب كدي ـهحبص  

  
أحـد أصدقائـه؛ وكـان يسـمى وبعـث إىل 

  :الصـدر هـذه األبيـات
بص أيو كا إلَيببِ صقُرو دعي بف ا زِلْتم  

  حزت القُلُوب بِأسرِها والصدر موضع كُلَّ قلْبِ
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  :وقـال فيـه أيضـا
  إىلَ الصـد وتوسوست بِاشتيـاقي 
ـَا زالَ      موضـع  الوسـواسِرِ وم

  
أبـو عـلي احلسـن بـن مـوسى بـن معمـر ـ ثـم 

، وهـو )م1283/هـ682ت سنـة ( الطرابلـسي اهلـواري
و مـوسى عمـران السابـق الذكـر؛ وكـان ـبأو ـأخ
و عـلي مـن املستوعبيـن لعلـوم الفقـه واألدب، ـبأ

وتعـرض يف حياتـه العمليـة حملـن عديـدة يف ظـل 
الدولـة احلفصيـة؛ وويل خطـة القضـاء يف عهـد 
املستنصـر احلفـصي، ثـم خطـة العالمـة الكبـرى، 
وخطـة األرفـاع، والنظـر يف خزانـة الكتـب؛ ولكـن 
السلطـان سخطـه، ونفـاه إىل املهديـة؛ ثـم رضي 

  :ولـه شعـر كثيـر؛ منـه. عنـه
ـُون أودعـت لَ   سقَمـاًـوالَ احـوِرار جف

بحس تطَرا أما ممد وعمفَانِي الدأج  
  بِربعكُـم  والَ وقَفْـت أصيالَنـاً

 اهبـت رقَيالَ سو  نـا مميي دمد  
تثَرالَ نعِ  ومالد يققي طَلَـلٍ  عف  

  مكْتتمـا  منه أذيـع الَّذي قَد كَانَ
 ـنيه كُلّالبنم ـَع   متصـلٍ   يقْط

    انتظَمـا  والشوق ينثَـر منه كُلّ ما
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  ما يهدمـه  والوجد شاد بِجِسمي
 يـهى فـنا بلَى مع ـا آهدما همو  

  في جفْنِي رسم كَرى النوم ما خططَ
  أو رسما  إالَّ محا السهد ما قَد خطَّ

  بينِكُـم  من يومِ أنبِيكُـم إنـنِي
ـَارِ ملْتزِمـا   ما زِلْت للسهد والتذك

رِيح بإنْ ه احتأر  ابِكُـمنج نم  
  أو الَح بـرق بِذاك األفْقِ مبتِسمـا

 نما وراًقَأمـدقْتـاَء مياألش رـد  
  وحبكُم وكَـفَى بِاحلُب لي قَسمـا

كُـمدعب دعاراً ببطقَلْبِي اص اما رم  
ـَّر بِي من وجـده  قَدمـا   والَ تأخ

  
  :ومـن قولـه ملـا شـفي املستنصـر مـن مرضـه

ـَرجِ   اللَّـه أنعم بعـد اليـأسِ بِالف
 ةالشد دنرِ عهة الدما أزـَرِجِي ي   انف
  شكْر اخلَالَئقِ الَ يكْفي أليسـر مـا
  ومن رهـجِ  كَفَى وسكَّن من هرجٍ

  فَكَـم  أبقَى األنام بِإبقَـاِء اإلمـامِ
   بِصونِـه صانَ من مالٍ ومن مهـجِ

إلسل ى اللَّـهعإذَا رـمهياعالَمِ ر  
  والَ همجِ  قَدر  م نأس من فَقْد ذيلَ
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  :مـن شعـره أيضـا
  آهاً نـردد لَو تشـفي لَنـا كَربـاً

ـَا وبِالتعالَت نحيا لَو قَضت لَنا    أرب
ـهتيغب ـال القَلْـبنـانِي يبِاألمو  

  كَذبـا وقَد تحقَّـق من معتادهـا 
  يرتـاح إنْ الَح برق من جهامتهـا

ـا تمـاوبذَه قَدإالَّ و اَءى لَـهـر  
ـرسي ـهتينـلُ مبماً حوي ـدإنْ م  

ـَاولَ    وانقَضبـا إالَّ جـذ  وما تط
  يبتغيـه فَهو في هـرجٍإنْ عـز ما 

ـَا ـَغي قَرب   ويختشي الفَقْد إنْ ما يبت
ـهمشأج ـَم   وارحمتـاه لقَلْـبِيك

  أمـراً يذيب من األصالَد ما صلُبـا
  وكَم يعـانِي ملمـات  بِأيسرِهـا

ـاهيند نُء منُ املَرـوهي  ا صـامبع  
  وكَم  يلَجلـج في أفْكَارِه لُججـاً

  سـوداً تؤجج في أحشائـه  لَهبـا
ـبهت كَمو  ـوممس فُِسـهنت نم  

ـَا استمرتلَوِ    لَما هبت نِسيـم صب
ـَّه الَ أشكُو الزمـانَ والَ   استغفر الل
قَتي إذَا طَرـدـا أببهر ـُه   أحداث
  والَ  أئـن لحـظٍّ منـه أعـوزنِي
    املُـنى انسكَبـا  والَ أسـر إذَا ماُء
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  حلمـا  أنى يسـر لَبِيـب إنْ رأى
  وكَيف يطْرب من خمر الفَنا شرِبـا

  
أبـو احلسـن نـور الديـن عـلي بـن يونـس ـ ثـم 

ولـد سنـة ( عبـد اللـه التونـسي اهلـواري بـنا
؛ وهـو مـن العلمـاء األفاضـل، ومـن )م1269/هـ668

  .املصنفيـن؛ شـرح أصـلي ابـن احلاجـب
منصـور بـن سليـم بـن منصـور اجلزيـري ـ ثـم 
؛ فقيـه )م1285/هـ684كـان حيـا سنـة ( اهلـواري
  .املذكـورةن جابـر الـوادي آشي يف السنـة ـأجـاز الب
عبـد العزيـز بـن إبراهيـم بـن  أبـو فـارسـ ثـم 

عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن نبيـه اجلزيـري 
. ؛ فقيـه)م1301/هـ701سنـة : ت( السبـيت اهلـواري

  .وهـو مـن شيـوخ حممـد اـاري األندلـسي
أبـو حيـىي بـن أيب بكـر بـن برنيـق ـ ثـم 

؛ )م1307/هـ707كـان حيـا سنـة ( اريـسي اهلـواري
وهـو مـن سكـان طرابلـس؛ وكـان فقيهـا؛ لـه 

أصـول : إملـام ومشاركـة يف علـوم شـىت؛ منهـا
  .   الديـن، والفقـه

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1307/هـ707كـان حيـا سنـة ( اهلـواري

ـر ؛ منـه وصـويف مـن سكـان تونـس؛ لـه شع
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بعـض القصائـد بعـث بعثهـا للتجـاين أثنـاء رحلتـه 
  :مـع السلطـان ابـن اللحيـاين احلفـصي

ؤنِسلٍّ كَانَ يي بِخل ني  مـتشحو  
  انِيـبِالبِشـرِ إذ  يلْقَـ  ويؤمـنِي
ـَّه   صحبـة أحسن  صاحبته في الل

  أوالنِي  فَشكَـرت منـه كُـلَّ ما
  ورأيـت منـه مـودة ومحبــة

ـانبـلَى احلُسع تادـالً زائفَضو  
ـازأنْ ح وـا الَ غَـرمالَ فَإنالكَم  

  تيجـان  بنِي  وقْـف الكَمال علَى
 ةضوي رة فرهز كَم تحمس  بـه  

  بستـان  فَرأيـت بستانـاً لَـدى
  دائمـاً نضيـر   فَـوِداده عنـدي
  ض بِكُـلِّ  أوانـغَـ  اؤهـوثَنـ

 مـاِء أمقَـدونَ  اآلبـ  دنازِعٍـم  
  ـانـاحلُسبـاِء  واألعي  وساللَـة

رٍ قَدبـلَّ حأجي وا فمـا  سرِنصع  
  واإلتقَــان    واآلدابِ   بِالْعلْـمِ
كُمناَءنِي مج قَد   ـابتنِي كـرس  

  إذ حيـانِي  والترحيـبِ بِالبِشـرِ 
تعمـا إذ سيي ألحإن  كْرِكُـمبِذ  

  فَأخـالُ قَلْبِي فَـاض من أجفَـانِي
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كُـمقَائـا بِللَنمش ـعمجي فَاللَّـه  
كُـمزِيديفْـوِ   وبِالع   انفْـرالغو  

كُـملَيعي  وـنم  ـالَمس  ائـمد  
ـنغُص ـزتا اهم طِّـرعتم  ـانالب      

  
ويقـول يف قصيـدة أخـرى أرسلهـا إىل التجـاين 

  :أيضـا
 دجالو نى مدأه كُمابتى كدا أهم  

  لَكُم عهـدا نقَضتفَالَ تحِسبوا أني 
فـرعم فرع هنم ي بِِسرى لـرس  

ـة أفَـاداببالص اهرسـدا  بِمجالوو  
 يهف ـديس بانِي بِحبح اجِـدم  

يالس اللَّـه فرش اـبِهـداملَجة واد  
ـةيحبِت ـرس ا بِاللّـهبالص ِسيمن  

 تضافَضدالنو كسامل كْرِهش نا مبِه  
  كَأني بِه لَما جرى البيـن بيننـا

دمو دعالب ابجـا   حننيا با مـدم  
  أو سالَ  يقُولُ جفَا أو مالَ أو ملَّ

  اإلخالَصِ أو نِسي الـودا عنِوحالَ 
  بِاحلَبِيبِ وإنْ نـأى غَراميغَرامي 

 ي لَهبحيوـبا حـدص ي أوـا لند  
  وصابِـر  إلَيـك  لَمشتـاق وإني

أجِـد ا  إذَا لَمـدب  ها  أكَابـدمم   
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اككْرذ تطَرإذَا خماً  وورِي ياطبِخ  
    وجدت لحر الشوقِ في إثْرِها بـردا

  أالَ نفْحـة منكُـم تبـرد باطـنِي
  وقْـدا  النـوى  فَإنَّ بِقَلْبِي من أليمِ

  أالَ موعـد منكُم يعلِّـلُ مهجـتي
ـِز الوعـدا ـَا وأستنج   فَأرتاح للقْي

  بِقُربِكُـم  بشري  لَئـن جاَءنِي يوماً
 لَه تبها  ووِنْ بِهأهفِْسي وقْـدا نن  

ـهإن  كادي وِدـدجتـِّي  ألس   وإن
  تستجـدا  واألفَاضـلُ أجلُّ نفيسٍ 

  جالبـاً  سالَمـك  وإني ألستهدي
  بِمأتـاه أنِسي واألكَارِم تستهـدى

إنوتــي ألسابوي جعداغر بـاًك  
  ليفْتح باب القُربِ من بعد ما سـدا

 ابحاألص عيض يلَقَددهى عوالَ نو  
  الودا  لي  وأنت بِظَهرِ الغيبِ تحفَظُ
  سأشكُركُم شكْر الرياضِ بِسحبِهـا

  وأنظم فيكُم من حلَى مجدكُم عقْدا
  عسى  شكْرِي لمجدكُموأجهد في 

   اجلُهـدا  مـني بِفَضلكُم أنْ تقْبلُوا 
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ىي بـن أيب القاسـم بـن ـأبـو بكـر حيـ ثـم 
؛ )م1312/هـ712سنـة : ت( مجاعـة التونـسي اهلـواري

  .فقيـه
أبـو عـلي عمـر بـن عـلي بـن قـداح ـ ثـم 

؛ )م1329/هـ730تـويف بعـد عـام ( التونـسي اهلـواري
إمـام مـن أئمـة الفقـه املالـكي؛ ومـن املختصيـن 
بالفتيـا؛ وويل قضـاء اجلماعـة بتونـس؛ فكـان محيـد 
الذكـر؛ قـام بإعـداد بعـض التقييـدات يف بعـض 

  .املسائـل
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد السـالم ـ ثـم 

 تـويف( بـن يوسـف بـن كثيـر املنستيـري اهلـواريا
؛ وهـو فقيـه )م1348/هـ749يف تونـس بالطاعـون سنـة 

األصـول، : مالـكي، ومـن احلفـاظ، ضليـع يف علـوم
والعربيـة، والبيـان، واحلديـث، والكـالم؛ ويل قضـاء 
اجلماعـة بتونـس، فكـان شديـدا يف أحكامـه؛ وأجنـز 
شرحـا مفيـدا ملختصـر ابـن احلاجـب؛ وهـو شـرح 

     .البـن احلاجـب؛ يف فقـه، والفتـوى جامـع األمهـات
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

تـويف يف (املعـروف بابـن جابـر  عـلي اهلـواري
قـال . املريـة ؛ وهـو مـن)م1378/هـ780إلبيـرة سنـة 

رجـل كفيـف البصـر، مـدلٌ : ((فيـه ابـن اخلطيـب
، عـلى عـلى الشعـر، عظيـم الكفايـة واملنـة
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رحـل إىل املشـرق؛ وتظاهـر برجـل مـن . زمانتـه
أصحابنـا يعـرف بأيب جعفـر اإللبيـري؛ صـارا 
روحيـن يف جسـد؛ ووقـع الشعـر منهمـا بيـن 
ـَحيي أسـد، ومشَّـرا للعلـم وطلبـه؛ فكـان وظيفـة  ل
ـْب؛  الكفيـف النظـم، ووظيفـة البصيـر الكَت

وأضـاف املقـري إىل هـذه  1)).اوانقطـع اآلن خربمهـ
ودخـل مصـر والشـام؛ واستوطـن (( 2:الترمجـة

حلـب؛ وهـو صاحـب البديعيـة املعروفـة ببديعيـة 
العميـان؛ ولـه أمـداح نبويـة كثيـرة، وتواليـف؛ 

شـرح ألفيـة ابـن مالـك، وغيـر ذلـك، : منهـا
ولـه ديـوان شعـر، وأمـداح نبويـة يف غايـة 

قـام أيضـا بشـرح ألفيـة ابـن املعـطي )). اإلجـادة
ومـن شعـره الـذي أثبتـه ابـن اخلطيـب . زواويـال

  :يف اإلحاطـة، واملقـري يف نفـح الطيـب
ذَاك نسا حلوس اخلَد ةفحي صاخلَالِ ف  

  الـورد مىت رقَموا بِاملسك في ناعمِ 
 ذَاكقُولُوا لوي ذَلكرِ فىـاللُّ  الثَّغم  

 دهي الشف دوجي أنُ الدركَانَ ش ىتم  
قْلَـةبِم ينم القَلْـب فُـتـاة تفَت  

  األسـد  الغزالَن في سطْوة ةها رِقَّلَ

                                                        
  .330: ، ص2: اإلحاطة، ج 1
  . 664: ، ص2: نفـح الطيـب، ج  2
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كدنع القَلْب سألَي ـالً  فَقُلْتاصح  
ماسِ كُلُّهالن قُلُوب ي  فََقَالتـدنع   
  فَقُلت اجعلينِي من عبِيدك في اهلَوى
نِيسحل كَفَانِي كَم فَقَالَت    دبع نم  

  فَمت جوى عبداً أرضاكإذَا شئْت أنْ 
الَ توـدألَمِ الص لىع رباصي وكتش  

ـَر أنَّ النحـلَ    ضرهـا يحملُألَم ت
  الَّذي تجنِيه من خالصِ الشهدألجلِ 

  كَذَلك بذْلُ النفسِ سهلٌ لذي النهى
كْسبا يمل انُ مساإلنداحلَم فرش ن    

  طَالَمـا  ست ترى كَف ابن جانةألَ
  املَجـد  أضاع كَرِمي املَال في طَلَب

  
  :ويف قصيـدة أخـرى يقـول

 جـرعلىـاديِ عنبِ وذَيالع ـانب  
شـدأنو نأي ـكتيي فَدادلَّ فُـؤح  
 لىع ترـرإذَا مازِلِوى  املَنـمبِاحل  

  فَاشـرح هنالك لَوعتي وسهـادي
ـَة خبـرِي   إيـه فَديتـك  يانسيم
  والْـواديكَيف األحبـة والْحمى 
ـهانبو بذَيانَ الْعب قَد ـدعا سي  

  فَانزِلْ فَديتـك قَد بـدا إسعـادي
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  خـذْ في البِشارة مهجتي يومـاً إذَا
  بانَ العذَيب ونور حسنِ  سعـادي

 موي ييدع حص قَد  رصـا أبهنسح  
 ـاديـة األعالَمـالَلُ عكَـذَا اهلو  

  
  :ويقـول يف قصيـدة مدحييـة
  قَد حقَّـا هناؤكُـم يا أهلَ طَيبـة 

     من خيرِ الورى حزتم السبقَا فَبِالقُربِ
  فَـالَ يتحـرك ساكن منكُـم  إىلَ
  وإَنْ  شقَـا  سواها وإنْ جار الزمانُ

  فَكَم ملـك رام الوصولَ لمثْل مـا
لَكم لَوو رقْدي فَلَم ملْتصـَا  و   اخلَلْق

  ربكُـم فَبشراكُـم نِلْتـم عنايـة 
  غَـرقى  فَها أنتم في بحرِ  نِعمتـه

  ساعـة  اللَّـه في كُلِّ رسولَترونَ 
 بِه يـدعالس وفَه هـري نمقَّـا وح  
كُـموند ابالب لَقغالَ ي ـُم   مىت جِئْت

  الغلْقَا وباب ذَوِي اإلحسان الَ يقْبلُ 
 مـْر   مرسـلٍ بِطَيبـة مثْواكُم، وأك

  وفْقَا  لَكُم يالَحظُكُم فَالَّدهر يجرِي 
  حبِيبِكُـم  تنظُـروا إالَّ لوجـهفَالَ 

  وإنْ جاَءت الدنيا ومرت  فَالَ فَرقَـا
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ولـه املقصـورة املوصوفـة بالفريـدة؛ وهي 
منظومـة معشـرات؛ عـلى حـروف املعجـم؛ منهـا 

  :لى حـرف اهلمـزةـع
  ارتـأى  بـادر قَلْـبِي للْهوى وما

ـَّا رأى      مـن حسنِها ما قَد رأىلَم
 ـدجالو بـْبِي فَقَـر   حبهـا  لقَل

ذَا قَدلَ هـْبِي قَب ـَانَ قَل   نـأى  وك
  لَهـا  حـبي فييا أيهـا العـاذلُ 

ـأقْصذْل بنِ العع عمي سفَل أىـر  
 ـرصأب لَولُـالعـا  اذهنـة محلَم  

  بـاب عذلـه والَ فَـأى فَـضما 
ـأوباً شي طَالفـَر   العالَ  سرحت ط
  شـأى  قَد  ما وتابِعـاً في حبهـا

  ـاـعـلى  تتبيعه  ألرعاهـا إينِّ 
ـْلي من وفَى    وأى  إذَا عهدي، ومث

 نادن شي مـفصنم نم ـهجأر لَم  
ـةاجحل  ـنم  ـهلصأى  وإالَّ  ز  
ـْس   عن سلْوانِـه  وإنْ قَبضت النف

  مـد أديـم هجـرِه لي  وسـأى
  حاذَهـا ألقْطَعـن البِيـد أفْـرِي 

ـْرِي    إذَا جـأى احلَصىبِضامـرٍ يف
ـىترِ  حـدـة اخلبر ورأز  قـدو  

ـَرى عـين الوشـاة وذَأى     ذَاد الك
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  :وعـلى حـرف البـاء يقـول
ـا بِـهناطَيعت ـلٍ قَـدلَي بـا ري  

  حديثَ أنـسٍ مثلَ أزهـارِ الـربى
  أغْصانهـا  تعانقَـت  روضـة  في

ـَت ما بينها ـَا رِيح   إذْ واصل   الصب
 ـتمادانشنِ رنِي احلُسب نـا ميهف  

ـَا ـَطُّ صب ـُو لَه من لَم يكُن ق   يصب
 لْـوحيمخالـدلَّ  ر  ـهطَافي أعف  

بِيـض هاظي ألْحفو يـنى  لالظُّـب  
  حسنـه أيـام كَانَ العيـش غَضا 

ـَا ـَّانَ من ماِء الصب   عذْب اجلَنى ري
  

  :وعـلى حـرف التـاء يقـول
ـَّه الَ أعبـا بِعيشٍ   مـضى  قَد  تالل

قَـد ـانمالَ زـا  وتعى  وـدعت  
ـَفِّي   الَّـذي  بِاهلَادي  مذْ علقَت ك

  وفَـىت  سـاد الورى طفْالً وكَهالً
  

  :وعـلى حـرف الثـاء
  كَرمـتاقي لديـارٍ ــوالَ اشتيلَ

  قَد رثى من   لبعدهـا يـرثي لَنـا
ي لَـهاحدـو بِأمجأر نم حـدمو  

ـَا    إصالَح ما قَد عـاثَ مـين وعث
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  خلَّـة  لَم أجعـلِ الشعـر لنفِْسي
 كْرِي بـهف جِـشي لَمـَا و   والَ غَث

  منصفـاً  فَما أرى األيـام تبـدي
  ولو حكَيت املسك من حسنِ الثنـا

ـَدا   يا ضيعـة األلْبابِ في دهـرٍ غ
ـُوه ـَثى  فيه فَتيـت املسك يعل   اخل

  
  :ومـن حـرف اجليـم

ـِه   الَ أسألُ  النـذلَ  ولَـو  أينِّ  ب
  أملـك ما حـاز النهار والـدجى

بِهـم ـافنم ـدبـو عنبِي بسح  
ـَغىن وينجو من نجـا   يغىن منِ است

  
  :ثـم مـن حـرف اخلـاء

  قَد زهـا يا عجبـاً من حاسد لي 
ـَض عـلَي وانتـخى   بِعيشـه الغ

  كَأنـنِي لَـم أعـرِف العـز  والَ
  ورخـا  سرورٍ صاحبت دهرِي في

  ـبـتقَلُّ  لَـه رـالدهـ وإنمـا
  إن ارتـخى شد وإنْ شد ارتـخى
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  :ثـم حـرف الـدال
تـدب اًء قَدملَ سسالر ِسبحإنْ ت  

ـفَإنهي أفْقف ى  اـهـده  ـمجن  
ـُن كُلُّ كَرِيـمٍ   قَد  مضى  وإنْ يك

ـَال فَقَد أضحى لَنا غَيثَ    جـدا ط
  في فَلَـك أنجمـاً  وإنْ يكُونـوا 
  بـدا بـدر   إنـه مـن بينِهِـمفَ

  نظمـوا  واسطَـة السلْـك إذَا ما
مِ إذَا اخلَطْبـَو   عـدا  وملْجـأ الق

ـَدرِ جوداً   وسنـا  كَالبحرِ بلْ كَالب
ـَدى ـَّذا منِ اجت ـَدى  فَحب   أوِ اقْت

  أحسـن أخالَقـاً من الـروضِ إذَا
ـَدى  ما اختالَ في برد الصبا   أوِ ارت

ـَطَ   ـْه  القَطْـروساق   دمعـه  علَي
 دـرـَلَّ ب ـَدى الزهرِفَابت ـْه وانت   من

  
أبيـات؛  تتكـون مـن عشـرة.. وهي كمـا تـرى

ولـه أيضـا . لـكل حـرف مـن احلـروف اهلجائيـة
: املطولـة املسمـاة البديعيـة؛ الـيت قـال عنهـا املقـري

ومـن حماسنـه أيضـا البديعيـة املشهـورة؛ وهي ((
املعروفـة ببديعيـة العميـان؛ ولـو لـم يكـن مـن 
حماسنـه إال قصيدتـه الـيت يف التوريـة بسـور 

ـدح النـيب صـلى اللـه عليـه وسلـم القـرآن، وم
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لكـفى؛ وهي مـن غـرر القصائـد؛ وكثيـر مـن 
النـاس ينسبهـا للقـاضي الشهيـر عالـم املغـرب أيب 

ال ممـن يعتقـد ـالفضـل عيـاض؛ وكنـت أول االشتغ
صحـة تلـك النسبـة؛ حـىت وقفـت عـلى شـرح 

ي إذا هـالبديعيـة املوصوفـة لرفيقـه أيب جعفـر؛ ف
وقـد عـارض ... منسوبـة للناظـم ابـن جابـر

وهـذه  1)).منحاهـا مجاعـة فمـا شقـوا هلـا غبـارا
  :عينـة مـن البديعيـة املذكـورة

  في كُـلِّ فَاتحـة للْقَـولِ معتبـر
ـَاِء    رهـاملَبعوث أتبق علىحـق الثَن
اعماً شانَ قَدـرمي آلِ عف  ثُـهعبم  

ـَره  رِجاهلُم والنساُء استوضحوا   خب
  من مد للنـاسِ من نعمـاه مائـدة

  عمت فَليست على األنعامِ مقتصـر
  أعـراف نعماه ما حلَّ الرجاُء بِهـا
اجلُـود فَـالُ ذَاكأنمبتـدؤه  إالَّ و  

 ـِه   بِتوبتـه  نـادى إذْ   وسـلَتب
ـُس والظَّلْماُء    معكره في البحرِ يون
  هـود ويوسف كَم خوف بِه أمنـا

   ولن يروع صوت الرعد من ذكـره

                                                        
  .326. 323: ، ص ص7: نفـح الطيـب، ج 1
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وهي عـلى هـذا املنـوال يف التوريـة لسـور 
القـرآن الكريـم؛ ونظـرا لشهرـا، وطرافتهـا فقـد 

لى ـوالناثريـن ع أغـرت كثيـرا مـن الناظميـن،
جابـر ن ـوالب. معارضتهـا مبختلـف األشكـال

  :اهلـواري قصائـد كثيـرة يف خمتلـف األغـراض؛ منهـا
  وقَفَـت للْـوداعِ  زينـب  لَمـا
عاماملَدو كْبـلَ الرحر  ـَب   تسك
لْـوحي، وـعمد ـَان   مسحت بِالبن

لىي ععمد كْبس ـَب ـِع زين   أصاب
  

  :كمـا اشتهـرت تثمينتـه الـيت يقـول فيهـا
ـاربطاص يف ـقبي ـَم   ل

  وسـاروا  مـذْ خلَّفُونِي
  أشــاروا  وللْحبِيـبِ 

ـاروا جـارفَج امـرالك  
 ـَّـه   ذَاك     األوار   لل

ارـا الـدـُوا فَم   دار بان
  وعلَّموك التجـري        يا بدر أهلُك جاروا 

دالـو عوا مي  كَانـلأه  
  بِعـدلِ مـا عاملُـونِي 

ـُؤادي بِنبـلِ   أصمـوا ف
ـْتـبي يا   ثُكْـلي  ن بين

 ـْبِي       قُـلْ لي يا روح قَل
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ـمأه  كـوعي  دـلقَتل   
  هجرِي وحلَّلُوا لَك      وحرموا لَك وصلي   

ـادنـا ذَا عمـبِي وسح  
ـمى  هاملُـن   اداملُـرو  

 نِ احلَـقإنْ عوا وـادح  
ـُونِي   وجـادوا  أو جامل

ـُلُّ سـادوا   يا من به الك
  سـداد  والكُلُّ عنـدي

  فَإنهم أهـلُ بـدرِ       وا ما أرادوا  ـفَلْيفْعلُ
  

 أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عمـر اهلـواريـ ثـم 
؛ وهـو الـويل )م1439/هـ843تـويف بوهـران سنـة (

. وهـران الصالـح املخصـوص بالزيـارة يف مدينـة
ألـف منظومـة غيـر معربـة عرفـت باسـم سهـو 

حهـا عروضيـا، ولغويـا والتنبيـه؛ انكـب عـلى تصحي
الفقيـه أبـو زيـد عبـد الرمحـن املقلـش؛ وملـا أخبـر 

هـذا : ((أبـو عبـد اللـه اهلـواري بذلـك أجابـه
السهـو يقـال لـه سهـو املقلـش؛ أمـا سهـوي 
فهـو سهـو الفقـراء؛ إمنـا ينظـرون فيـه إىل املعـىن؛ 

ي؛ بـل ومـن أيـن العربيـة، والـوزن حملمـد اهلـوار
ويفهـم  ـ  1)).سهـوي يبـقى عـلى مـا هـو عليـه

                                                        
  .229: ابـن مريـم؛ البستـان، ص  1
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تعمـد كتابتـه ـذا  بالطبـع ـ مـن هـذا أنـه 
الشكـل غيـر املعـرب، وال املـوزون؛ لـكي تستفيـد 

ولـه أيضـا التسهيـل، والتبيـان، . منـه العامـة
  .وتبصـرة السائـل

 أبـو حممـد عبـد السـالم الفـاسي اهلـواريـ ثـم 
؛ وهـو مـن فقهـاء املذهـب )م1910/هـ1328سنـة : ت(

: املالـكي؛ ويل القضـاء؛ ولـه بعـض املؤلفـات؛ منهـا
  .كتـاب شـرح وثائـق البنـاين

أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
كـان فقيهـا، وراويـة، وحمدثـا  حممـد اهلـواري

  .وكاتبـا بليغـا
  

OOO  
  

جـه عـن رجـال هـذا مـا أمكـن إدرا
العلـم، واألدب مـن قبيـل هـوارة أصـال؛ أمـا 

     :أعـالم السياسـة، واحلكـم منهـم فهـم
سنـة : ت( عبـد الواحـد بـن يزيـد اهلـواريـ 
؛ وهـو قائـد الصفريـة الزاحفيـن عـلى )م741/هـ124
روان؛ يف السنـة الـيت ويل فيهـا حنظلـة بـن ـالقي

تهـت ثورتـه بالفشـل، إذ قتـل صفـوان الكلـيب؛ فان
    .كبيـر مـن أنصـاره هـو، وعـدد
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كـان حيـا ( عيـاض بـن وهـب اهلـواريـ ثـم 
؛ قـاد ثورتيـن عـلى أمـراء )م811/هـ196سنـة 
؛ ضـد هرمثـة بـن م795/هـ179األوىل سنـة : القيـروان

أعيـن، أمـا الثانيـة فضـد األميـر إبراهيـم بـن 
  . أألغلـب، وابنـه عبـد اللـه

مـن أعـالم ( جماهـد بـن مسلـم اهلـواريـ ثـم 
؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الثـاين للهجـرة

أحـد قـادة عبـد الرمحـن بـن حبيـب؛ املتغلـب 
  .عـلى القيـروان

سنـة : ت( يـى بـن قَريـاس اهلـواريحي أبـوـ ثـم 
؛ ثـار عـلى يزيـد بـن حاتـم وايل )م772/هـ156

إفريقيـة؛ ولكنـه لـم يفلـح؛ وقتـل مـع عـدد مـن 
    .أنصـاره اهلوارييـن، والزناتييـن والنفوسييـن

كـان ( وزواوة بـن نعـم احللفـاء اهلـواريـ ثـم 
ادة الذيـن ؛ وهـو مـن القـ)م827/هـ212حيـا سنـة 

  .أرسلـوا لغـزو صقليـة
املعـروف  أصبـغ بـن وكيـل اهلـواريثـم  ـ

؛ جـاء هـذا القائـد )م831/هـ216: ت(بفرغلـوش 
. البحـري مـع رفـاق لـه مـن متطـوعي األندلـس

وملـا وصـل وجـد جيـش املسلميـن يف صقليـة يف 
وبشـروط . حالـة سيئـة؛ فكـان جنـدة إهليـة إليهـم

ه سلمـت إليـه قيـادة املسلميـن بالكامـل؛ منعـا ـمن
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للتضـارب، والتناقـض؛ ولكنـه لـم يـدم طويـال؛ إذ 
مـات بوبـاء الطاعـون؛ الـذي اجتـاح صقليـة، 

  .ومـات منـه كثيـر مـن املسلميـن
بـن سليمـان بـن  )ذي النـون(زنـون ـ ثـم 

؛ وقـد مسـاه السمـح بـن وردحيقـن اهلـواري
 ذي النـونثـم دنـون، املؤرخـون العـرب يف البدايـة 

؛ وهـو )م887/هـ274تـويف بأقليـش سنـة (فيمـا بعـد 
جـد بـين ذي النـون ملـوك طليطلـة يف زمـن 

كـان يف بدايـة أمـره حبصـن أقليـش؛ . الطوائـف
قاعـدة كـورة شنتربيـة؛ حيـث أسنـد إليـه السلطـان 

عبـد الرمحـن بـن احلكـم إدارة شئـون  حممـد بـن
وـذا بـدأ . قومـه، ومـن سكـن كـورة شنتربيـة

وكـان أول مـن دخـل . شأـم يف الرياسـة وامللـك
مـن هـذه األسـرة إىل بـالد األندلـس جدهـم 

  .سليمـان بـن السمـح
بـن ) النـون ذي(مـوسى بـن زنـون ـ ثـم األميـر 

: ت( بـن وردجيقـن اهلـواريسليمـان بـن السمـح 
؛ يعتبـر هـو املؤسـس األول إلمـارة )م907/هـ295سنـة 

بـين ذي النـون يف بـالد األندلـس؛ ويل إمـارة 
م ـ؛ الـذي لجوشـن أيبشنتربيـة بعـد وفـاة أخيـه 

وكـان . دم حكمـه طويـال؛ حيـث عاجلتـه املنيـةـي
بـن مـن قبـل هـو وأخيـه رهينتيـن لـدى حممـد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

67 
  

عبـد الرمحـن بقرطبـة؛ ضمانـا لطاعـة أبيهمـا 
وملـا ويل مـوسى إمـارة شنتربيـة؛ شـرع يف . زنـون

التطلـع لالستبداد؛ وانتهـز فرصتـه يف عهـد عبـد اللـه 
بـن حممـد األمـوي؛ فكـان لـه ذلـك؛ وبـقي ا

    .حـىت وفاتـه
ذي (الفتـح بـن مـوسى بـن زنـون ـ ثـم األميـر 

: ت( ن سليمـان بـن السمـح اهلـواريـب) نالنـو
داد ـ؛ خلـف والـده يف االستب)م915/هـ303سنـة 

حبصـن أقليـش باألندلـس، وقتلـه واحـد مـن 
  .أتباعـه؛ غـدرا أمـام طليطلـة

 حيـىي بـن مـوسى بـن ذي النـون اهلـواريـ ثـم 
؛ كـان مـن والة الدولـة )م926/هـ325سنـة : ت(

ولكنـه أخـذ يف قطـع الطـرق، والتعـرض األمويـة؛ 
للنـاس؛ فأرسـل األميـر عبـد اللـه بـن حممـد 

ه؛ فقبـض عليـه؛ ثـم صفـح ـاألمـوي جيشـا ملطاردت
  .عنـه الناصـر؛ فانصلـح حالـه

مطـرف بـن مـوسى بـن ذي النـون ـ ثـم األميـر 
؛ يف البدايـة أقطعـه )م944/هـ333سنـة : ت( اهلـواري

ـ األميـر املستبـد عـلى بـين أميـة ـ حصـن  أبـوه
وبـذة؛ وملـا اعتـلى عبـد الرمحـن الناصـر لديـن 
اللـه عـرش اخلالفـة؛ أعلـن األميـر مطـرف والءه؛ 
فأقـره الناصـر يف إمارتـه؛ ثـم أضـاف إليـه أغلـب 
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احلصـون والقـرى يف مقاطعـة شنتربيـة؛ وظـل حمافظـا 
غيـر أنـه . ـة إىل يـوم وفاتـهعـلى العهـد، والطاع

جـاء يف القطعـة الـيت حققهـا عبـد الرمحـن عـلي 
احلـجي لكتـاب املقتبـس؛ أن اخلليفـة املستنصـر باللـه 
أقـر ملطـرف بـن إمساعيـل إمـارة وبـذة وبقيـة 

؛ ممـا يعـين أن املطـرف م973/هـ363احلصـون يف عـام 
ـا ذكـرت ؛ كمم944/هـ333لـم ميـت يف سنـة 

  . مصـادر أخـرى
عبـد الرمحـن بـن عامـر بـن ذي النـون ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( اهلـواري

؛ حكـم يف عهـد احلاجـب املنصـور )الرابـع للهجـرة
حممـد بـن أيب عامـر؛ وكـان مستبـدا بنـواحي 
. شنتربيـة؛ عـلى ـج أسالفـه مـن بـين ذي النـون

ـا استنجـد بـه سكـان طليطلـة؛ لصـد جـور ومل
واليهـم عبـد امللـك بـن متيـوه؛ بعـث إليهـم 
ولـده إمساعيـل بـن عبـد الرمحـن بـن ذي النـون؛ 

لى املدينـة، وأحسـن السيـرة ـالـذي استـوىل ع
  .فيهـم
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الظافـر إمساعيـل بـن عبـد الرمحـن بـن ـ ثـم 
أو  429سنـة : ت( عامـر بـن ذي النـون اهلـواري

؛ سـار سيـرة حسـنة يف حكـم )م1043أو  1037/هـ435
طليطلـة؛ ثـم أضيفـت إليـه قلعـة كونكـة؛ وقـد 
أخـذ عليـه ابـن حيـان ـ كمـا نقـل صاحـب 

والكلـف باإلمسـاك، ((الذخيـرة ـ ميلـه إىل البخـل، 
باإلضافـة إىل سبقـه إلعـالن )) والتقتيـر يف اإلنفـاق

  . اخلـالف والفرقـة، والتطـرف
هذيـل بـن خلَـف بـن لُـب بـن رزيـن ـ ثـم 
مـن أعـالم (املعـروف بابـن األصلـع  اهلـواري

: ؛ نقـل كـل مـن)أوائـل القـرن اخلامـس للهجـرة
ابـن عـذاري، وابـن اخلطيـب عـن ابـن حيـان 

صاحـب : ((مـا هـوخبـر هذيـل هـذا بقوهل
السهلـة؛ متوسطـة مـا بيـن الثغريـن األعـلى 

وكـان مـن أكابـر برابـر . واألدىن؛ مـن قرطبـة
ثـم مسـا ألول . الثغـر؛ ورث ذلـك عـن سلفـه

الفتنـة إىل اقتطـاع عملـه، واألمـارة جبماعتـه، 
والتشبـه جبـاره إمساعيـل بـن ذي النـون؛ يف 

فاستـوى لـه مـن . قرطبـةالشـرود عـن سلطـان 
ذلـك مـا أراد؛ هـو وغيـره؛ إال أنـه كـان مـع 
تعـززه عـلى هشـام؛ لـم خيـرج عـن طاعتـه؛ وال 
وافـق منـذرا، وأصحابـه عـلى التمالـؤ عليـه؛ إىل 
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أن ظفـر سليمـان شـام املؤيـد؛ املخلـوع آخـر 
ورضي منـه . القـوم بقرطبـة؛ فسلـك مسلكهـم

ليمـان؛ وعقـد لـه عـلى مـا يف يـده؛ بذلـك س
فسلـم مـن معـرة الفتنـة أكثـر ... لعجـزه عنـه

وقتـه، وختطتـه احلـوادث لقـوة سعـده؛ واقتصـر 
مـع ذلـك عـلى ضبـط بلـده املرسـوم بواليـة 

داد إىل شيء ـوالـده؛ وتـرك التجـاوز حلـده، واالمت
بلـده،  فاستقـام أمـره، وعمـر. مـن أعمـال غيـره

وأنظـر بعـد جمهـور الثـوار باألندلـس مـدة 
وليـس يف بلـد الثغـر أخصـب بقعـة مـن . احليـاة

سهلتـه املنسوبـة إىل بـين رزيـن سلفـه؛ التصـال 
عمارـا؛ فكثـر مالـه؛ إذ نـاغى جـاره، وشبيهـه 
إمساعيـل بـن ذي النـون يف مجـع املـال؛ ونافسـه يف 

وكـان بـارع ... خـل، وفـرط القسـوةخـالل الب
اجلمـال، حسـن اخللـق، أرفـع امللـوك مهـة يف 

وتصيـر أمـره إىل احلاجـب ذي ... اكتسـاب اآلالت
الرياستيـن أيب مـروان عبـد امللـك بـن رزيـن بـن 

وعندئـذ احتفـل جمدهـم، . هذيـل؛ حسـام الدولـة
وبعـد  1)).وبلـغ النهايـة يف اإلشـراف نجدهـم

وفـاة هذيـل خلفـه ابنـه عبـود بـن هذيـل؛ وملـا 
    .تـويف ويل بعـده عبـد امللـك

                                                        
  . 206ــ  205: أعمـال األعـالم، ص ص. 182ــ  181: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج 1
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أبـو زكريـاء حيـىي بـن  املأمـون ـ ثـم األميـر
إمساعيـل بـن عبـد الرمحـن بـن عامـر بـن ذي 

أو  1067/هـ 467أو  460سنـة : ت( النـون اهلـواري
ببـالد األندلـس؛ ؛ وهـو مـن ملـوك الطوائـف )م1074

تـوىل ـ بعـد وفـاة والـده ـ عـلى طليطلـة؛ 
وتزاحـم مـع ابـن هـود عـلى وادي احلجـارة؛ 
فتقاتـال؛ واستعـان كـل منهمـا بالنصـارى ضـد 
خصمـه؛ ممـا أدى إىل ختريـب بالدمهـا مـن طـرف 

واستمـرت احلـرب سجـاال بينهمـا؛ حـىت . النصـارى
متكـن حيـىي بـن ذي .. دهـاعن. وفـاة ابـن هـود

النـون مـن إخضـاع شـرق األندلـس كلـه حتـت 
وقـال فيـه أبـو . سلطانـه؛ إىل أن مـات بطليطلـة

لـم يكـن : ((حممـد احلجـاري يف كتـاب املغـرب
أعظـم قـدرا، وال أشهـر ) بنـو ذي النـون(فيهـم 

ذكـرا منـه؛ اجتمـع يف جملسـه أبـو عبـد اللـه 
بـن شـرف؛ حسنـة القيـروان، وعبـد اللـه حممـد 

، وأبـو )الشاعـر(بـن خليفـة املصـري؛ احلكيـم ا
حممـد بـن عبـد (الفضـل البغـدادي؛ األديـب 

ولـم جيتمـع عنـد ملـك مـن . )الواحـد الـدارمي
وزراء ـملـوك األندلـس مـا اجتمـع عنـده مـن ال

أبـو عيـسى بـن لبـون : والكتـاب اجللـة؛ منهـم
، وابـن سفيـان )األديـب الشاعـر والوزيـر القائـد(
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، وأبـو عامـر بـن )أبـو حممـد الشاعـر البليـغ(
، وأبـو املطـرف بـن )الوزيـر الشاعـر(الفـرج 

  1.))مثـىن
القـادر حيـىي بـن إمساعيـل بـن ـ ثـم حفيـده 

تـويف مقتـوال يف ( حيـىي بـن ذي النـون املأمـون بـن
؛ لـم يسـر )م1092أو  1088/هـ485أو  481بلسيـة سنـة 

رأي؛ فانتـهى أمـره ـسيـرة أسالفـه؛ فكـان سـيئ ال
بالقتـل؛ والوصـول بدولتـه إىل السقـوط يف يـد 

  .  املرابطيـن
 بـن حيـون اهلـواري يعقـوب بـن يوسـفـ ثـم 

األول مـن القـرن الثامـن  مـن أعـالم النصـف(
أبـو  محـو ؛ واله السلطـان العبـد الـوادي )للهجـرة

؛ بعـد بـين توجيـنهـ قائـدا عـلى 710سنـة  األول
  .إخضاعهـم

***  
يقـول ابـن خلـدون أن مواطـن  :مواطنهـم ـ

؛ يف بدايـة الفتـح اإلسـالمي؛ متتـد هـوارةمجهـور 
وكانـوا : ((يتابـعثـم . طرابلـس إىل برقـةمـن 

ومنهـم مـن قطـع الرمـل إىل . ظواعـن، وآهليـن
بـالد القفـر، وجـاوزوا ملطـة؛ مـن قبائـل 
امللثميـن؛ فيمـا يـلي بـالد كوكـو مـن السـودان؛ 

                                                        
  .12: ص 2: المغـرب في حـلى المغـرب، ج 1
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ـّارةجتـاه إفريقيـة؛ ويعرفـون بنسبهـم  ؛ قلبـت هك
العجمـة واوه كافـا أعجميـة؛ ختـرج بيـن الكـاف 

 اتفئـال بعـض وتوجـد منهـم 1)).والقـافالعربيـة، 
، وبعضهـم ـ أيضـا ـ مبصـر، وأخـرى جببـل أوراس

ويوجـد منهـم . واإلسكندريـة برقـة،منتشـرون بيـن 
وآخـرون يف . باجـة ، إىلتبسـة، ومرماجنـةحي بيـن 
: ثـم يضيـف ابـن خلـدون. األربـسنـواحي 

هـوارة؛ إىل بلـد جبـل مسالتـة، ويعتمـره قبائـل ((
مسراتـة، ويفـضي إىل بلـد سـرت، وبرقـة؛ وهـو 

وكانـت برقـة مـن ... آخـر جبـال طرابلـس
) هكـذا(ومنهـم مكـان . مواطـن هـوارة هـؤالء

دى أمصـار ـبـين خطـاب؛ ملـوك زويلـة؛ إح
وارة هـؤالء باملغـرب أمـم ـومـن قبائـل ه... برقـة

ملغـرب األوسـط؛ أهـل ومـن أشهرهـم با... كثيـرة
اجلبـل املطـل عـلى البطحـاء؛ وهـو مشهـور 
باسـم هـوارة، وأوطنـوه؛ وكانـت رئاستهـم يف بـين 

  2)).عبـد العزيـز منهـم
   

ÉÉÉ       

                                                        
  . 286: ، ص6: العبـر، ج  1

  .292ــ  290: ، ص صهسفن 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

74 
  

  :ـ  صنهاجــة 4
فعـلى الرغـم مـن الـدور اخلطيـر الـذي لعبتـه 

يف تاريـخ املغـرب اإلسـالمي؛ فـإن  صنهاجـة
. املصـادر التارخييـة لـم تتوصـل إىل حقيقـة نسبهـم

ال يـفي باحلاجـة؛ وحـىت تسلسـل .. ومـا جـاء فيهـا
احملققيـن ((اآلبـاء الـذي نسبـه ابـن خلـدون إىل 

 برنـسلـم يـرد فيـه اسـم )) نسابـة الرببـر مـن
. لـون بانتساـم إليهـم؛ مـع أـم يقو)أب الربانـس(

صنهـاج بـن : وجـاءت هـذه السلسلـة هكـذا
عاميـل بـن زعـزاع بـن يربيـن بـن مكسيلـة بـن 
دهيـوس بـن حلحـال بـن شـرو بـن مصرايـم 

إذا كانـوا ينتسبـون  برنـسفأيـن إذن  .بـن حـاما
وأمـا : ((؟ وهـذا ابـن خلـدون يقـول أيضـا..إليـه

إـم مـن ولـد صنهـاج؛ وهـو ذكـر نسيهـم؛ ف
بالصـاد املشممـة بالـزاي، والكـاف القريبـة صنـاك 

إال أن العـرب عربتـه، وزادت فيـه . مـن اجليـم
 .؛ فصـار صنهـاجاهلـاء؛ بيـن النـون واأللـف

نسابـة الرببـر مـن بطـون الربانـس؛ وهـو عنـد 
ومـع هـذا بقيـت  1)).مـن ولـد برنـس بـن بـر

وتعتبـر قبائـل صنهاجـة مـن أوفـر . قيقـة غائبـةاحل
حـىت أن بعضهـم يزعـم أـم . القبائـل وأوسعهـا

                                                        
   .309: ، ص6: العبـر، ج 1
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ويقـول ابـن خلـدون عنهـم . ميثلـون ثلـث األمازيـغ
هـذا القبيـل مـن : ((أيضـا يف سيـاق النـص السابـق

أوفـر قبائـل الرببـر، وهـو أكثـر أهـل الغـرب 
ال يكـاد قطـر مـن . بلـههلـذا العهـد، ومـا ق

أقطـاره خيلـو مـن بطـن مـن بطوـم؛ يف جبـل أو 
يقـول . وبطـون صنهاجـة كثيـرة جـدا)). بسيـط

اختصرهـم . بعضهـم أـا تصـل إىل سبعيـن بطنـا
وشرطـة، ، أجنفـه، وتلكاتـة: ابـن خلـدون يف

وكدالـة، وملتونـة، ومسوفـة، ومندلـة، وبنـو وارث، 
، بنـو سليـب: أجنفـهومـن أفخـاذ . يتيسـنوبنـو 

ويزعـم بعـض . ومـزوارت، وملوانـة وفشتالـة،
 وهسكـوررة، وملطـة ،جزولـة: النسابيـن أن قبائـل

وة صنهـاج مـن أمهـم تاصـكي؛ فاندرجـوا ـاخ
وصنفهـم ابـن . اقـون صنهاجـة؛ بااللتحـضمـن بط

خلـدون إىل ثـالث طبقـات حسـب ظهورهـم 
  : تارخييـا

؛ الـيت تولـت قبيلـة تلكاتـةمتثلهـا  :ـ الطبقـة األوىل
حكـم إفريقيـة، واملغـرب األوسـط؛ نيابـة عـن 

فترأسـت . وهـم مـن أهـل املـدر. نـالفاطميي
تلكاتـة القبائـل الصنهاجيـة املتواجـدة بإفريقيـة، 

واقي؛ ـوكانـوا مبثابـة الـدرع ال. املغـرب األوسـطو
الـذي تصـدى للقبائـل الزناتيـة؛ املستميتـة يف قتـال 
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مـن  ؛وتدرجـت تلكاتـة الصنهاجيـة. الفاطمييـن
فمـن مرتبـة . مراتـب الرئاسـة إىل مراتـب امللـك

املشيخـة، والرئاسـة؛ أصبـح أعياـم قـادة، وأمـراء؛ 
ـة الفاطميـة؛ بعدهـا أضحـوا والة، يف ظـل الدول

وحكامـا يف األقطـار؛ ثـم انتـهى ـم احلـال إىل 
  . االستبـداد، والسلطـان املطلـق

ملتونـة، : ومتثلهـا قبائـل :الطبقـة الثانيـةـ 
وهـم مـن أهـل الوبـر؛ الذيـن اختـاروا . ومسوفـة

اع؛ يف أعمـاق الصحـراء، ـحيـاة الرحلـة، واالنتج
وقـد متكنـت هـذه الطبقـة مـن . ـوم السـودانوخت

األقـصى، : تشييـد دولـة عظيمـة باملغربيـن
الصادقـة، واملؤثـرة؛ الـيت الدعـوة واألوسـط؛ بفضـل 

ن اجلـزويل، ثـم ـوىل أمرهـا عبـد اللـه بـن ياسيـت
وقـد استطاعـوا . املتماسكـة العصبيـة الصنهاجيـة

دولتهـم بالتدريـج؛ كمـا  حتقيـق أهدافهـم، وإقامـة
فبعـد إدمـاج قبائلهـم؛ . سنـن العصبيـةتقتضيـه 

ضمـن عصبيـة واحـدة كبـرى؛ شرعـوا يف ابتـالع 
اإلمـارات، واملمالـك الشماليـة؛ حـىت وصلـوا يف أوج 

  .             ملكهـم؛ إىل إحكـام قبضتهـم عـلى بـالد األندلـس
غـم مـن وفـرة عـدد فعـلى الر :الطبقـة الثالثـةـ 

أعضـاء هـذه الطبقـة؛ فإـم لـم يتوصلـوا إىل مرتبـة 
وهـم عبـارة عـن جمموعـة كبيـرة مـن . امللـك
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القبائـل املتفرقـة؛ الذيـن انتشـروا يف بعـض املناطـق 
وظلـت . مـن املغـرب األقـصى؛ بصـورة خاصـة

فئـات منهـم يف عـزة، ومنعـة مـن سلطـان الدولـة، 
وقهرهـا؛ بينمـا خضعـت فئـات أخـرى لقهرهـا، 
وأحكامهـا؛ فأعطوهـا ـ صاغريـن ـ حـق الـوالء، 

ة، وانقـادوا ملستلزمـات الضرائـب، واملغـارم ـوالطاع
وقـد صنـف صاحـب كتـاب . املفروضـة عليهـم

األنسـاب يف معرفـة األصحـاب؛ ااوريـن منهـم 
أي أهـل اجلنـوب ( صنهاجـة القبلـة: ملصمـودة إىل

سكـان السهـوب اـاورة لـوادي درعـة؛ حيـث 
أي أهـل ( وصنهاجـة الظـل، )الشمـس الساطعـة

أمـا ابـن خلـدون ). اجلبـال؛ حيـث الظـالل
صنهاجـة : فيصنـف هـؤالء ااوريـن ملصمـودة إىل

صنهاجـة ثـم . ؛ بسبـب مهنتهـم؛ وهي احلياكـةالبـز
وصنهاجـة . م للمغـارم؛ بسبـب رضوخهـالـذل
كمـا  1.؛ نظـرا ملنعـة جباهلـم، واعتزازهـمالعـز

زال هـذا التقسيـم ـوال ي: ((يقـول ابـن منصـور
جاريـا عـلى القبائـل الـيت تـدعى صنهاجـة 

. بشمـال املغـرب األقـصى؛ مـع تغييـر يف األمسـاء
فهـم اليـوم يقسمـون إىل صنهاجـة غـدو، 

وهـذا . وصنهاجـة السرايـر، وصنهاجـة مصبـاح
                                                        

  . 427ــ  425: ، ص ص6: ـ العبـر، ج 1
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الفريـق األخيـر يقسـم بـدوره إىل صنهاجـة 
  1)).الشمـس، وصنهاجـة الظـل

قـام ابـن منصـور بتحقيـق أمسـاء بعـض و
البطـون مـن صنهاجـة؛ تلـك الـيت وردت يف العبـر؛ 

 هنجافـة؛وتسـمى ـ أيضـا ـ (أجنفـة : منهـا
وهـم بطـن كبيـر . )أينكفـووباألمازيغيـة هي 

يصنـف ضمـن صنهاجـة القبلـة، وصنهاجـة الظـل؛ 
اذ هـذه ـوكـان ابـن خلـدون قـد ذكـر مـن أفخ

بـين سليـب، وفشتالـة، وبـين مـزوارت، : الطبقـة
وهي الـيت تسـمى  أنوغـة، وجبايـة؛ ، ثـموملوانـة

ويبـدو أن أبنـاء . ـا املدينـة الساحليـة باجلزائـر
ويتسـاءل ابـن . هـذه القبيلـة ذابـوا يف قبائـل أخـرى

منصـور عـن احتمـال انتسـاب قبيلـة بشمـال 
وتسـمى ( بطويـةثـم . جبـاوةى تونـس إليهـم؛ تسـم

وتوجـد يف اجلزائـر مدينـة باسـم  .)أحيانـا بطيـوة
بطِّيـوة ـ وهي منسوبـة إليهـم ـ بالقـرب مـن 

كمـا توجـد ـذا االسـم قبيلـة مشهـورة . آرزيـو
وتنقسـم قبيلـة . مبنطقـة الريـف؛ باملغـرب األقـصى
ياغـل، بنـو ور: بطويـة إىل ثالثـة بطـون؛ هـم

    . عـلي وبقويـة، وأوالد

                                                        
  .329: ، ص1: قبائـل البربـر، ج 1
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ومـن بطـون صنهاجـة الـيت حقـق أمساءهـا 
؛ وهـم )تنطـق جبيـم بدويـة( تاركـة: ابـن منصـور

مـن قبائـل اللثـام؛ سكـان الصحـراء؛ باجلزائـر، 
منهـم بقيـة يف نـواحي  بنـو جعـد؛ثـم . وليبيـا

 يـد؛بنـو محثـم . البويـرة، وعيـن بسـام؛ باجلزائـر
دوار يسـر ـمنهـم بقيـة اندرجـوا يف قبيلـة يسـر؛ ب

ويعرفـون اآلن ( بنـو خليـلثـم . الويـدان باجلزائـر
؛ وهـم بني جبايـة، وتيـزي وزو )ببـين خليـلي

جبيـم بدويـة؛ ( بنـو دركـونثـم . باجلزائـر
وتتواجـد . )دركـول بـينويسموـم ـ أيضـا ـ 
ورة جبـوار غليـزان باجلزائـر؛ بقيـة منهـم بناحيـة زمـ

  . ومنهـم مجاعـة باملغـرب األقـصى
يتواجـدون يف اجلزائـر، ويف  بنـو زروال؛ثـم 

يسمـون أحيانـا ( زناكـةثـم . املغـرب األقـصى
رق أحياؤهـم بيـن ـوتتف؛ )إيزناكـن، وإيصنهاكـن

مـن أهـل ( زغـاوةثـم . اجلزائـر، واملغـرب األقـصى
جبيـم بدويـة؛ وهـم مـن ( دالـةكثـم ). اللثـام

؛ وهـم )بـالم أصليـة( ملتونـةثـم ). أهـل اللثـام
بنـو زمـال، : ملـوك املرابطيـن؛ ومـن أهـم بطوـم

ثـم  .ورتنطـق وبنـو ناسجـة، وبنـو، وبنـو صـوالن
؛ وتسـمى ـم مدينـة يف )الم أصليـةـب( ملديـة

منهـم بقيـة بالقـرب مـن  متنـان؛ـم ث. اجلزائـر
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منهـم  بنـو مزكلـدة؛ثـم . عيـن بسـام باجلزائـر
ثـم . بقيـة بيـن فـاس ووزان باملغـرب األقـصى

نسبـت إليهـا مدينـة اجلزائـر؛ إذ يقولـون  مزغنـة؛
ومازالـت منهـم بقيـة؛ عـلى  .جزائـر بـين مزغنـة

ا يف قبيلـة بـين الضفـة اليمـىن لـوادي يسـر؛ اندرجـو
ومنهـم أيضـا مجاعـة يف مدينـة . سليمـان الشراقـة

ثـم . األربعـاء؛ جنـوب شـرقي مدينـة اجلزائـر
، وهـم متفرقـون بيـن قبائـل )إميلـوانأو ( ملوانـة

عديـدة؛ يف اجلزائـر، واملغـرب األقـصى؛ وـم 
ثـم . جنـوب مدينـة اجلزائـر محـام ملـوانيسـمى 

ثـم . مسيـت بامسهـم مدينـة مليانـة اجلزائريـة ؛مليانـة
؛ شاركـوا يف تأسيـس )مـن أهـل اللثـام( مسوفـة

احتفظـوا باالسـم  صنهاجـة؛ثـم . دولـة املرابطيـن
وبقيـت منهـم فئـة بيـن . اجلامـع للبطـون كلهـا

عنابـة، وسكيكـدة باجلزائـر، وفئـة أخـرى قـرب 
متواجـدون  بـاح؛صنهاجـة مصثـم . وادي يسـر

مشـال إقليـم فـاس؛ باملغـرب األقـصى؛ ويتفرعـون إىل 
صنهاجـة ثـم . صنهاجـة الشمـس، وصنهاجـة الظـل

يتواجـدون مشـال إقليـم تـازة؛ باملغـرب  غـدو؛
وهـم قبيلـة  صنهاجـة السرايـر؛ثـم . األقـصى

كبيـرة، تتواجـد أحياؤهـا بإقليـم احلسيمـة؛ باملغـرب 
صى؛ ويتفرعـون إىل سبعـة بطـون ضخمـة؛ األقـ
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بشيـر، وبنـو بوشيبـت،  بنـو أمحـد، وبنـو: هـم
وبنـو زرقـت، وكتامـة ، وبنـو خنـوس ،وتغـزوت

؛ توجـد منهـم بنـو عمـرانثـم . وبنـو سـدات
يف   بنـو عمـران: مخسـة بطـون باجلزائـر هـم

و وبنـ. الساحـل الغـريب لبجايـة؛ بـدوار أبراريـس
عـلى ضفـة وادي يسـر، ويف مدينـة  عمـران

وبنـو عمـران . األربعـاء؛ ويف جنـوب مدينـة اجلزائـر
وبنـو . بالقـرب مـن بـرج منايـل، وتيـزي وزو

بالقـرب مـن  وبنـو عمـران. وهـم جبالـةعمـران؛ 
 ).إيفشتالـنباألمازيغيـة ( فشتالـةثـم . مينـاء جيجـل

وينتسبـون إىل هنجافـة؛ وهلـم بقيـة يف مشـال إقليـم 
 بنـو سليـب؛ثـم . فـاس؛ باملغـرب األقـصى

ثـم . تتواجـد فئـة منهـم جبهـات قاملـة؛ باجلزائـر
؛ وتوجـد بقيـة )بنـو وارثـنباألمازيغيـة ( بنـو وارث

 .وعـلي آيـت وارثمنهـم بقـرب جبايـة؛ يسمـون 
؛ يوجـد بطـن منهـم قـرب )وغـةأن أو( وانوغـةثـم 

 ثـم. يسـر؛ وهـم ضمـن قبيلـة بـين مكـال
مـن ( ورتنطـقثـم ). مـن أهـل اللثـام( وتريكـة

بنـو ثـم . ؛ وينتسبـون إىل ملتونـة)أهـل اللثـام
؛ وهـم غيـر بـين ورياغـل )جبيـم بدويـة( ورياكـل
يتواجـد بنـو ورياكـل جبهـات جبايـة؛ إذ . بالغيـن

ـم الذيـن نـزل يف ضيافتهـم ابـن تومـرت مباللـة؛ ه
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ومنهـم يف وادي ورغـة؛ . عنـد رجوعـه مـن املشـرق
    .مشـال إقليـم فـاس مجاعـة كذلـك
!!!      

  
تفيـض املصـادر التارخييـة، واألدبيـة،  :أعياـم ـ

. والدينيـة بأعيـان صنهاجـة؛ بطبقاـا املختلفـة
دءا بأهـل الفكـر ــال عنهـم بوسنتكلـم يف هـذا ا

  :منهـم
 أبـو عمـرو ميمـون بـن أيب مجيـل الصنهـاجيـ 

؛ وهـو ابـن أخـت )مـن أعـالم صـدر اإلسـالم(
ذكـره . القائـد الفاتـح طـارق بـن زيـاد النفـزي
الفقهـاء : صاحـب مفاخـر الرببـر ضمـن فصـل

م واألعـالم مـن الرببـر؛ نقـال عـن كتـاب أعـال
  .القبائـل للـرازي

أبـو حممـد سـرواس بـن حمـود ـ ثـم 
؛ )م1000/هـ391تـويف بطليطلـة سنـة ( الصنهـاجي

كـان مـن احملدثيـن، ومعلمـا للقـرآن مبدينـة 
  .طليطلـة
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن سـالم القرطـيب ـ ثـم 

؛ كـان مـن )م1011/هـ402سنـة : ت(الصنهـاجي 
  .الصـالح، والزهـدأهـل 
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أبـو عمـر أمحـد بـن حممـد بـن العـاص ـ ثـم 
بـن أمحـد بـن سليمـان بـن دراج القسطـلي ا

؛ وهـو مـن )م1030/هـ421سنـة : ت( الصنهـاجي
اليب يف كتابـه ـفحـول الشعـراء؛ وقـد عادلـه الثع

يتيمـة الدهـر باملتنـيب؛ وسـاواه ابـن حـزم باملتنـيب 
كمـا أشـاد بعلمـه وشعـره كـل . ـاموابـن مت

وهـو : ((علمـاء اللغـة واألدب؛ وقـال فيـه احلميـدي
معـدود يف مجلـة العلمـاء، واملقدميـن مـن الشعـراء، 
واملذكوريـن مـن البلغـاء؛ وشعـره كثيـر؛ جممـوع 
يـدل عـلى علمـه؛ ولـه طريقـة يف البالغـة 

وأول مـدح . وتـهوالرسائـل تـدل عـلى اتساعـه وق
أبـو عامـر حممـد ) هكـذا(مـن امللـوك فاملنصـور 

بـن أيب عامـر مدبـر دولـة هشـام املؤيـد؛ وأول ا
شعـر مدحـه فقولـه يعـارض أبـا العـالء صاعـد 

  :بـن احلسـن اللغـوي بقصيـدة أوهلـاا
رـا فَجـاَء لَهى أضهـا  الناههفَن  

املُض ـفننِ الدعرى بِحـا  ناهوه  
  الـدجى لَيلَة  وضلَّلَها صبِيح جالَ

ـا إلَييهدهكَـانَ ي قَداهـا  وجد  
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وهي طويلـة، ومستحسنـة؛ فسـاء الظـن جبـودة 
مـا أتى بـه مـن الشعـر؛ واـم فيـه؛ وكـان 

ـ ديـوان  للشعـراء ـ يف أيـام املنصـور أيب عامـر
منـه عـلى مراتبهـم؛ وال خيلـون باخلدمـة يرزقـون 

بالشعـر يف مضاـا؛ فسـعي بـه إىل املنصـور؛ وأنـه 
منتحـلٌ سـارق؛ ال يستحـق أن يثبـت يف ديـوان 

واختبـره، واقتـرح ... العطـاء؛ فاستحضـره املنصـور
عليـه؛ فبـرز، وسبـق، وزالـت التهمـة عنـه؛ 

عليـه الـرزق،  فوصلـه مبائـة دينـار، وأجـرى
وأثبتـه يف مجلـة الشعـراء؛ ثـم لـم يـزل يسهـر، 
وجيـود شعـره فيمـا بعـد؛ ويف ذلـك الـس بيـن 
يـدي املنصـور أيب عامـر قـال القصيـدة املشهـورة 

  :الـيت أوهلـا
اكبِي رِضسي  حر الَّذهالد نا  مبتع  

  وعطْف نعماك للْحظِّ الَّذي انقَلَبـا 
  

وهي طويلـة، حسنـة، كـرر فيهـا املعـىن الـذي 
استحضـر مـن أجلـه، وتكذيـب الدعـوى الـيت 

    :قـذف ـا؛ منهـا
نلَ مأو تلَسو  ـهعداَئب ـتيأع  

  فَاستدعت القَولَ ممن ظَن أو حِسبا
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  نَّ امـرأ القَيس في بعضٍ لَمتهـمإ
  "إنْ ركبـا"وفي يديه لواَء الشعـرِ 

قَد رعالشى  وشاألع رأس  هـدقَيو  
  "إذَا شرِبا واألعشى: "دهراً، وقَد قيلَ

  فطنـا  وكَيف أظْما وبحرِي زاخر
  قَد نضبا  إلَى خيالٍ من الضحضاحِ

  أنـذَا  فَإنْ نأى الشك عني أو فَها
  ـاـمهيـأ جلـلي اخلُبـر  مرتقب

مجن هي فَكَّيف اكمعنل دبى  عـده  
ـَا   سارٍ لمدحك يجلُو الشك والريب

  أو كَتبا إنْ شئْت أملَى بديع الشعرِ 
 ئْتش ـَاأو   خاطَب بِاملَنثورِ أو خطَب

  أهدي الرشى منظَرها احلَزن كَروضة
  واملَاَء والزهـر واألنوار والعشبـا

 ري احلَضطلِ أعابقِ اخلَيس داً أوئتم  
    1)).والشد والكَر والتقْريب واخلَببـا

  
حممـود مـكي  ولـه ديـوان شعـر؛ حققـه

وممـا قالـه يف مـدح . م1961/هـ1381 بدمشـق سنـة
  :سليمـان بـن احلكـم األمـوي

                                                        
  .112ــ  110: جـذوة المقتبـس، ص ص  1
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ـًا لهـذَا املُلْك روح ورِيحـانُ   هنِيئ
  وللديـنِ والدنيـا أمـانٌ  وإميـانُ

  ثُـلَّ عرشـه قَد فَإنَّ قَعيد اخلـزيِ
  ـانُـاملُؤمنِيـن  سلَيم أميـر وإنَّ 

ـرِهألم اماألن قَـادي انالَّذ يـمس  
سضِ إني األرف هصعي انُ  فَلَمالَ جو  
ـمالعي مـالعلْمل ـتفَقَام قَـامو  

  وللْخيـرِ أسواق وللْعـدلِ ميـزانُ
  خالَفَـة  سـور  وجـدد لإلسالَمِ

ـورنِ نمحالر نا مهلَيـانُ  عهربو  
  وأكَّدهـا عهـد َألكْـرمِ من  وفَى
ـودهع هنم كَتز ،دهـانُ  بِعمأيو  

ـَّبِي املُصطَفى ـِّه قَرِيب الن   وابنِ عم
  ووارِثُ ما شادت قُريش  وعدنـانُ

 اقَتا سمـقَىوالت هبجأوى وورالش  
 كمنِ عيورثَ ذو النرأوـانُ وثْمع  
هـازحو وفيالس يهف تاكَما حمو  
كدج الكو األمأب ـكانُ  إلَيوـرم  

  
  :ويصـف املقاتليـن يف جيشـه فيقـول 

مهنم ـكلَيوح تعلَم قَدـة  ونأس  
  نِيـرانُ  والسهلَ تخيلُ أنَّ احلَـزنَ 
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ـماهرالُ تـزا تـاجٍ ميه ـودأس  
بِهِم يـرطـَانُ ت   نحـو الكَرِيهة عقْب

  وأقْمـار حـربٍ طَالعات كَأنمـا
  عمائمهم في موقف الروعِ تيجـانُ

 يـاتنكُـلُّ زكَـأنَّ و  ـهامسح  
  وهامـة مـن القَـاه نار وقُربـانُ

ـهاننـاجٍ كَـأنَّ سهنص ـضيأبو  
  شهاب إذَا أهوى لقـرن وشيطَـانُ

  
  :وقـال واصفـا الصلـح، وداعيـا إليـه

قُلْـتلَعـاً  و   رِيـناثلْعل ـهكَأن  
مهنانَ ممٍ حقَول ورشـُوا  ن   وقَد حان

  يوسـف  وقَد أمن التثْرِيب أخـوة
    وأدركَهـم للَّـه عفْـو وغُفْـرانُ

ـبلغتو كرلحِ بي الصاعدل تنحو  
  وشفَّعـت األرحام عبس  وذبيـانُ

  وفازت قداح املُشتـرِي بِسعودهـا
 الَـمسوامـرهانُ بيـوك ـبتأعو  

  
ومـن قصيـدة طويلـة وحسنـة؛ مـدح فيهـا 
خيـران العامـري؛ تعـرض ضمنهـا لوصـف هـول 

  :البحـر؛ فقـال
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  خيـرانُ  بِعهدك لَك اخلَير قَد أوفَى
ـزع افَاكو قَد اكرشبلْطَـانُ  وسو  

 وهمجالن داهحِ شبى إلَى الصعدالَ ي  
  برهانُ الشمسِهو النور الَ يبغي علَى 

  إلَيك ركَبنـا الفُلْك تهوِي كَأنهـا
قَدو ترانُ ذَعبرسِ غمرِبِ الشغم نم  

  علَى لُججٍ خضرٍ إذَا هبـت الصبـا
ـَا فيهـا ثَب   يـر وثَهـالَنُترامى بِن

  مواثـلَ تـرعى في ذَراها مواثـالَ
  كَما عبِدت في اجلَاهليـة  أوثَـانُ

  طَي أسمـالِ الغرِيبِ غَرائـب وفي
     ووِلْـدانُ شيبسكَن شغاف القَلْبِ 

  يـرددنَ في األحشاِء حر مصائـبٍ
  نِيـرانُ  مـاً لَيلَها وهيتزِيـد ظَالَ

  مددنـه  إذَا غيـض ماُء البحرِ منها
  بِدمعِ عيـون تمترِيهِـن  أشجـانُ

 تكَنإنْ ساوهنـا عى بِهرج احيالر  
يـرفـانُ زنح ـةبكْـرِ األحإلَى ذ  

اهلَمرِ وحالب جومو قُلْنى  يجالـدو  
  تمـوج بِهـا فينـا عيـونٌ وآذَانُ

ـَا  أالَ هلْ إلَى الدنيا معـاد وهلْ   لَن
    سوى البحرِ قَبر أو سوى املَاِء أكفَانُ
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وقـال يف مـدح منـذر بـن حيي التجيـيب 
  :صاحـب سرقسطـة

  تنبهـوا  يا عاكفيـن علَى املُـدامِ
ـُوا لسانِي عن مكَارِم   منـذرِ  وسل

تبهوتلَوِ اس ـكلـة  مبح  ـِه   قَلْب
  كَرمـاَ لَجـاد بِهـا ولَم  يتعـذرِ

  
ويقـول فيـه حيـن قـدم إليـه صاعـد بـن 

    :احلسـن الربـعي املوصـلي اللغـوي
اداثَ عيـرى موـالَ فَحـعٍ  عبتو  

  الدنيـا  ونِسبتـه  متـه العلْيـابِهِ
  فَأعرب عن أقْوامِ يعـرب واحتـبى

سني اًء  فَلَمنس وده نـا  ميدالَ هو  
 رما أحالقَن درٍ ريمح نمى والـذر  

  تـأ قَـادبس نموهبائـا كَتيبالس  
 اما نمىوـَد   عنه عرق قَحطَانَ إذ ف

  عروق الثَّرى من غُلَّة القحط بالسقْيا
 هنع تكَنا أسمكُونُ وة  السـاديس  

 ـتيضالَ رـا وطَي  ـهتاحرل طَي  
افُـهيأس تدالَ كَنو   لْكم ةـدنك  

  وهيـا  فَيتـرك في أركَان عزتهـا
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  :إىل قولـه
 تـداهولَه  اددغانَ بيوـا  دهلْمع  

  حيـا  من هديـة من والَى وتحفَة 
اضيا الريح نكَم تـَا  فَكَان   بِزهرِه

  وأهدى إلَى صنعاَء من نسجِها وشيا
ـْمِ أنْ يتدارسـوا   وحسب رواة العل

   وآثَـاره  وعيـا مآثـره حفْظـاً 
  ويكْفي ملُوك األرضِ من كُلِّ مفْخرٍ

 نثَلُوا متإذَا ام ـِه   شيـا  بعضِ أفْعال
ـةناألس قرز ـتعإذَا لَم  لَـهوح  

  كَإضـرامِ نِيـران اهلُمومِ  حواليـا
  بِعطْفـه د الَذَ أبطَـالُ اجلـالَد وقَ

  كَما الَذَ أطْفَـالُ اجلَـالَِء بِعطْفَيـا
ـاحرِم هنع تـرقَد قَصو ـهاتدع  

 اشم رِيهنع ترا قَصـَّا كَم   جناحي
  

  :إىل أن يقـول
ـةرِفْعنـاٍء وى سكْرذ نم ـَك   فَيال

ـَّا إذَا وضعوا في ـُّربِ أيمـن شقَي   الت
ينـرِ مهي الداللَي ـتفَاحتـاً ويم  

  فَأخزيـن أيامـاً دفنـت بِهـا حيـا
ـَانَ ضيـاعي حسرة  وتندمـاً   وك

   شيـا  ولَم يغنِنِي إذَا لَم يفـد شيئـاً 
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  عن ذَوِي الغىن الغىن دارِ وأصبحت في
ـَّا   وعوضت فَاستقْبلْـت أسعـد يومي

يترسى حوس  هجوضٍ ورا ععضعتض  
    عتاديـا  وكَانـا  لقَارِعـة البلْـوى

  عبـرتي سـحي لَعـلِّي مبلَّـلٌ فَيا
  خديـابِجريِك ما أنزفْت من مـاِء 

  جـذوة  وقُودك ويا زفْرتي هلْ في 
ـَاـتنِي   ر لَئنا صبحاً ثَناه األسى مسي

ـىنثُ بِالْموالغ فوي إنْ سلَّتا خيو  
  بِالسقْيـا  الغوثُ ويا غُلَّتي إنْ أبطَأ 

  فَقُومـا إلَى رب  السماِء فَأسعـدا
قَلُّبـا تكَفِّياِء ومي السـهِي فجو  

  الندى روضةعسى ميت األضماِء في 
  وقَد حيـا  سيرجِع عن رب السماِء

  الَ  تتبـدلي  ويا أوجـه األحـرارِ
  والَ  فَيـا  بِظـلِّ يحيى بعد ظـالَ

  
ولـه قصيـدة طويلـة وبديعـة؛ يف مـدح املنصـور 

بـن أيب عامـر؛ عـارض فيهـا قصيـدة أيب نـواس ا
  :الـيت مطلعهـا
  غَيـور   أبـوك  بيتينـا أجـارة 

ـكيى لَدجرا يم ورسيمو  ِسيـرع  
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  :فقـال القسطـلي معارضـا
  هو التـوى الثَّـواَءمي أنَّ ـألَم تعلَ

  قُبـور   العاجِزِيـن  بيـوت  وأنَّ
ـهإنفَـارِ، وفُـنِي طُـولَ السوخت  

يـرفس ـرِيامالع قْبِيـلِ كَـفتل  
  ذَرِيـنِي أرِد مـاَء املَفَـاوِزِ آجِنـاً

يـرمن ـاتمـاُء املَكْرثُ ميإلَى ح  
 اتيـرطفَإنَّ خـكالاملَه  ـنمض  

  ـرـخطي اجلَـزاَء   أنَّ  لراكبِهـا
  

ثـم يتطـرق فيهـا لـوداع زوجتـه وابنـه 
: الصغيـر، بأسلـوب رائـع؛ قـال عنـه ابـن بسـام

مبـا ال شبيـه لـه، وال نظيـر، وال مثيـل، وال ((
  )).عديـل

  ولَمـا تدانت للْوداعِ وقَد هفَـا
ـا بِصهنم ـرِيـة  بي أنفزـوـر  

 ةداملَـو دهنِي عداشنى تاهلَـوو  
غبم دي املَهفـويـرغاِء صـدالن وم  
  ولَفْظُـه  عيِي بِمرجوعِ اخلطَابِ

وقفُـبِماِء النـووسِـعِ أه  بيـرخ   
  ومهـدتوبِ ـتبـوأ ممنوع القُلُ
لَـه    عفُوفَـة أذرحم  ـورحنو   
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  لُّ مفَـداة الترائـبِ مرضـعـفَكُ
  ظيـر لُّ محيـاة املَحاسـنِ ـوكُ

  ادنِي ـوقَ  فيه  عصيت شفيع النفْسِ
آبِ السـدبِت احوىـركُـورِ  ربو  

 طَارواحنفَ جهنِ بِي ويـالببِه اـت  
ـرِ الفذُع نم انِحواقِـجر  يـرطت  

ي غَينم تعدو ـنـنِي  وراًـلَئفَإن  
وِهجش ني متمزلَى عاـع  ـوريلَغ  

تداهش لَواجِـواهلَوـنِي و يرـظلْتت  
 لَيع الس اققْـررابِـور  ـورمي  
  رات إذَا سطَـاـأسلِّطُ حـر اهلَاجِ

  رـهجِي  لُـواألصيعلَى حر وجهِي 
كْبالن قشنتأساَءـو   هيو ارِحـوب  

ضمئُ الرطوتأساَء ـو يهو  فُـورت  
  تلَـونٌ  انـاجلَب وللْموت في عينِ 

  اجلَـرِيِء صفيـروللذعرِ في سمعِ 
  

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن وزمـر احلجـاري ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن (الصنهـاجي 

؛ هـو جـد عبـد اللـه صاحـب )اخلامـس للهجـرة
وهـو مـن مدينـة . كتـاب املسهـب اآليت ذكـره

الفـرج بـوادي احلجـارة؛ وقـد صنـف لألميـر 
األميـر عـلى (املأمـون بـن ذي النـون اهلـواري 
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 كتـاب مغنطيـس األفكـار) طليطلـة وشـرق األندلـس
ـْم،  فيمـا حتتـوي عليـه مدينـة الفـرج مـن النظ

وكـان إبراهيـم هـذا مولعـا . والنثـر، واألخبـار
بالتـاريـخ، واألدب، ولـه أشعـار متناقلـة بيـن 

  :النـاس؛ منهـا
ـُوا يوم الوداعِ    فَإنـنِي لَئـن كَرِه

ـهاقنـلِ عـداً  ألججو بِه يـمأه  
 ـحافأصرغَي اهـوأه نـرِ  ماتسم  

  فراقـه  وسـر التـالقي مودع في
  

  :ويقـول أيضـا
  الكَبائـر  أالَ  إنهـا واللَّـه إحدى

الفـاً تقُّـونَ أسع  ـر لَكُـمبِاملَآث   
ودجي نم ـُم   لقَاصد؟  مىت كَانَ منك

 نكُم منكَانَ م ىتـرٍماعشل ـشهي  
  

ويف رد عـلى أبيـات البـن عائـش؛ يف يـوم 
  :صحـو بعـد مطـر؛ قـال

ـكيلَب   يـلَبـك  لَـوـنِي  وأن  
ى عـعـرِـأسصأسِ إىلَ مالـر لى  

  فَكَيـف والـدار جِـوارِي ومـا
 ـنم يـدنالَ عـلٍ وغـذْرِ  شع    
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  غَـدا لي ألْـف شغـلٍ بِـالَولَو 
  للْحشـرِ  عـذْرٍ تركْـت الْكُـلَّ

كُلَّمـوصنِيــا أبـر  اظـنـر  
ـنم ظَّـمع ابِكُـمرِيـقَـ  بِبد  

  ـاًـدائم  يشربهـا  أنـا الَّـذي
ـْرِ ما حضرت في الصحـوِ    والقَط

  بعدهـا  أبـداً  ولَيـس نـقْـلي
  إالَّ الَّـذي تعهـد مـن شكْـرِي

  
  :وميدحـه بقولـه

  لَو كَانَ ثَان في الندى البنِ عائشٍ
  فَقرِ  أخو  لَما كَانَ في شرقٍ وغَربٍ

  للصبـا يهش إىلَ األمداحِ كَالْغصنِ 
ـُوب عنِ    الزهـرِوبِشـر محياه ين

  عمـره  إنَّ  زِد عمـره ربفَيـا  
ـَاسٍ قَد كفُوا كُلْفَة الدهـرِ   حياة أن

  
عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن أمحـد ـ ثـم 

: ت(املعـروف بابـن اللَّبـان القرطـيب الصنهـاجي 
؛ كـان مـن العلمـاء املستنرييـن )م1087/هـ480سنـة 

   .مـن أدوات علمـه املتفوقيـن؛ متمكـن
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أبـو بكـر زاوي بـن منـاد بـن عطيـة ـ ثـم  
مـن أعـالم النصـف ( بـن املنصـور الصنهـاجيا

؛ وهـو فقيـه )الثـاين مـن القـرن اخلامـس للهجـرة
  .وحمـدث؛ ويل خطـة القضـاء، ولـه مؤلفـات

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم 
كـان حيـا قبـل (الصنهـاجي  وزمـر احلجـاري

؛ هـو عـم عبـد اللـه صاحـب )1087/هـ480سنـة 
. احلديقـة يف البديـع: املسهـب؛ لـه كتـاب بعنـوان

  :وكـان أديبـا، وشاعـرا؛ مـن شعـره
نـادشو  ـفصني فِْسـهن  ـنم  

  الدهـرِ   سطْـوة  مـن  أمنـنِي
ـامنبِ  يـرلشل ـلىبِ  عنـجـه  

 ـبالذن ـرِفصيو ـرِـإىلَ اخلَم  
  

وممـا قالـه يف أيب بكـر بـن عبـد العزيـز 
  :صاحـب بلنسيـة
ـلَيوا عدر ـمهعِ  ركَابـربِاألج  

قح قـوي الشقَضي ىتعِ  حدـوم  
ـَاروا   جـوى  من  وأبثُّهم ما قَد أث

ـِم واستقْطَـروا من أدمـعِ   بِفراقه
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

97 
  

  :وقولـه يف فـرس
حبِـقٍ يتسمـوفالطَّـر ار  يـهف  

  من اجلمـاحِ ويسلَـم في الكفَاحِ 
  بهِيـم  لٌـلَيـ ه ـأدميـ كَـأنَّ 

    تحجـلَ بِالْيِسيـرِ مـن الصبـاح
تـإذَا اح مـاًدمجِر ارص ـقابسالت  

قَلَّـبت   ـةنِحـن أجيـاحِ بيالر  
  

صاحـب (وسألـه ابـن أخيـه عبـد اللـه 
ل مـن لـقي مـن األعيـان؛ ـعـن أفض) املسهـب

فنـوه بالوزيـر أيب بكـر بـن عبـد العزيـز، واملعتمـد 
وقـال لـه بأنـه قصـد ابـن عبـاد؛ . بـن عبـادا

كـان يشـارك يوسـف بـن تاشفيـن غزواتـه عندمـا 
  :دة جـاء فيهـاـضـد النصـارى؛ فرفـع إليـه قصي

 ـَّه   في رِحابِهِـم سربـاًالَ روع الل
  وإبعـاد  بِتروِيـعٍ  رمـونِي   وإنْ

ـَشٍ سقَاهموالَ    على ما كَانَ من عط
ـْنِ عبـاد ندىإالَّ بِبعـضِ    كَف اب
لتا زي مالت اتمي املَكرا  ذهعمتس  

  كَالـزاد أنـس املُقيمِ وفي األسفَارِ
ـنمل يهتضراذا يم ـرِيعش تا لَيي  

ـَّادي جحفَلنـاداه يا موئلي في     الن
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وكنـت ممـن زاره : ((وقـال البـن أخيـه
شـدة احلميـة لـه،  غمـات؛ ومحلتـينبسجنـه بأ

اض ملـا حـل بـه أن كتبـت عـلى حائـط ـواالمتع
  :سجنـه متمثـال
  اسمه الَ تسجنوا القَسرِيفَإنْ تسجنوا 

  معروفَـه في القَبائـلِ تسجنواوالَ 
  

ثـم تفقـدت الكتابـة بعـد أيـام؛ فوجـدت 
  ]:البيـت للمتنـيب[ لذلـك سجنـاه: حتـت البيـت

هـازب ديي الصف غامرلِ الضعجي نمو  
  تصيـده الضرغـام فيما تصيـدا

  
ثـم عـدت . فمـا أدري مـن جـاوب بذلـك

لـه ووجدتـه قـد مـحي؛ وأعلمـت بذلـك ابـن 
صـدق اـاوب؛ وأنـا اجلـاين عـلى : عبـاد؛ فقـال

ر بيـده لرمسـه؛ وملـا أردت وداعـه نفسـه، واحلافـ
أمـر يل بإحسـان عـلى قـدر مـا استطـاع؛ 

  :فارجتلـت
 ـتـلُ آلَيالَ أقْب  كُـمانسإح  

 ـرهالداويمف ـِسي قَدم ـُم   عراك
ـَفي الَّـذي أسلَفْتـم غُنيـة   ف

ـَد نـِسي     وإنْ يكُـن عندكُـم ق
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  :أقـول مـن قصيـدةوفيـه : قـال
  طَالـب اإلنصـاف من دهـرِه يا

  ادــمعت  غَيـر  طَلَبـت أمـراً
  طَبعـه فيفَلَـو يكُـونُ العـدلُ 

ـادبـنِ عاب لْـكا مـدا ع1)).لَم  
  

عبـد اللـه بـن بلكيـن بـن  املظفـر باللـهـ ثـم 
تـويف ( الصنهـاجيباديـس بـن حبـوس التلكـايت 

؛ خلـف )م1090/هـ483بالسـوس األقـصى بعـد سنـة 
؛ يف إمـارة غرناطـة، م1067/هـ460جـده باديـس سنـة 

وكـان عبـد . وأسنـد إمـارة مالقـة إىل أخيـه متيـم
اللـه أديبـا بليغـا، وشاعـرا مطبوعـا، ولـه خـط 
رائـع؛ نسـخ خبطـه اجلميـل القـرآن الكريـم، ولـه 
أيضـا كتـاب التبيـان؛ هـو عبـارة عـن مذكـرات، 
وتاريـخ لألحـداث الـيت عاصرهـا؛ قـام بتحقيقـه، 

مذكـرات األميـر : وطبعـه ليـفي بروفنسـال بعنـوان
  .عبـد اللـه

أبـو حيـىي متيـم بـن املعـز بـن باديـس ـ ثـم 
سنـة : ت( بـن املنصـور التلكـايت الصنهـاجيا

هـو مـن سالطيـن الدولـة الزيريـة ؛ و)م1107/هـ501
ملـا انتصـب عـلى سـدة احلكـم؛ وجـد . بإفريقيـة

                                                        
  . 572ــ  571: ، ص ص3: نفـح الطيـب، ج 1
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راب، واخللـل؛ ـالدولـة تعـاين مـن بعـض االضط
نتيجـة لعبـث القبائـل اهلالليـة؛ فنهـض إلصـالح 
احلـال، وضبـط األوضـاع؛ فتـم لـه حتقيـق ذلـك؛ 
باستعـادة سوسـة، وتونـس، وصفاقـس؛ ولكـن 
شـاءت األقـدار أن يهامجـه اإلفرنـج خـالل محالتـه 
الترميميـة؛ فلـم يتركـوا لـه الوقـت الكـايف؛ 
الستعـادة األنفـاس؛ فاستولـوا ـ يف عهـده ـ عـلى 
املهديـة، وصقليـة؛ ومـع هـذا لـم تلـن عزميتـه؛ إذ 
تغلـب ـ فيمـا بعـد ـ عـلى محلـة شنهـا ضـده 

إىل جانـب ممارستـه للحكـم ـ وكـان ـ . اإليطاليـون
هـذا . أديبـا، وشاعـرا؛ ولـه ديـوان شعـر ضخـم

. سنـة 46وقـد طالـت فتـرة حكمـه؛ إذ وصلـت إىل 
وايل ـوخلـف مـن األوالد، واألحفــاد الذكـور ح

كـان رمحـه : ((قـال فيـه ابـن عـذاري. الثالمثائـة
ر اللـه شهمـا، شجاعـا، حازمـا، عازمـا؛ يستصغـ

صعـاب األمـور، ويستهـل عظائـم اخلطـوب؛ 
ويغلـب عليـه شـدة البطـش، واملبـادرة؛ وهـو 
أحـد فحـول شعـراء امللـوك؛ وذوي السبـق، 
والتقـدم يف معانيـه، وبدائعـه؛ حـوى فيـه اجلـودة، 

ولـه ديـوان كبيـر مـن شعـره . والكثـرة
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عـة وقـد أورد العمـاد األصفهـاين جممو 1)).مشهـور
  :مـن أشعـاره يف كتابـه خريـدة القصـر؛ منهـا

  ما اختلَف الصبح واملَسـاُء
  والقَضـاُء احلُكْم وأنفـذَ

ـرس يـهف لَّـهلإالَّ و  
  يحكُم في اخلَلْقِ ما يشـاُء

  
  :ومـن شعـره أيضـا

 املُنِيـر رـدالب وه ـهجـة وقامو  
  وشبابـا  مـاس نضـارةكَالغصنِ 

 نم يكقسلَبِيـة حامديـرِ مصالع  
  ومـن املُؤشـرِ مسكَـة ورضابـا

  مـدارة  غَنـت وكَاسات املُـدامِ
ـَا بِهِن   وطَابـا  عـذُب الوِصالُ لَن

ـَأس من الذهبِ  ـُّه السبِيكك   تضم
ـْنِ    عنابـا  تعممت قَصـب اللُّجي

  
  :ومنـه أيضـا

دعو البحمتبِي    س ـتقَـد ألَم ـادعبِ  سبِالقُـر  
  على حقْف من الكُثْـبِ ن   ـغُص  تحتـه كَبـدرٍ
 لَّتى فَحمي حيلِ  فأهالت لىـْبِي    ع     والرحـبِ  قَل

                                                        
  .303: ، ص1: البيان المغرب،ج 1
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  :قولـه ومنـه
ـهمرِ طَعـدت لَم بِاحلُب ـَة   وجاهل

قَداسِ والن لَمكَتنِي أعرت  ـِاحلُـب   ب
  وحارِسـاً  قَامـت على قَلْبِي رقيباً

ـْس لدان من سواها  ـْبِي فَلَي     إىلَ قَل
  أدرت اهلَوى حىت إذَا صار كَالرحـا

لُه ـْت ـَة القُطْـبِ جعل   قَلْبِي بِمنزِل
  

  :وقولـه كذلـك
  التهجِريِ والدلَـج معما العيـش إالَّ 

 تـوصامِ ورِأوِ املُـداهلَـزِجِ الطَّائ  
 انيالقانِي ووالغ نيب برعـاً والشم  

  فَـإنَّ أوجههـا تغنِي عنِ السـرجِ
 رالقَصانُوتسالبو رحالبـقٍ وسي نف  

  بهـجٍ ونحن في مشرِف من منظَرٍ 
ـةغَانِي ي كَفة فـرائد الكَـأسو  

  في نعـجٍ  بيضاُء في دعجٍ صفْـراُء
ـَا   :أقُـولُ والكَأس تزهى في أنامله

  جِواملُهـ  رِفْقاً على هـذه األرواحِ
ـهتجهى بِمدأو نِـفدي ماللـه ف  

ـَرف تقَلَّب بين السحرِ والغنـجِ   ط
  كَم حجـة لي ولَكن لَيس يقْبلُهـا

عفتنكَانَ ي لَو  ـاقتـجِ  املُشبِاحلُج    
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  :وقـال يف منافـق
 ـكتأيداًركُـلِّ قَاع ـنيـرٍ  عخ  

 ـتأنوقُلْـتي قَالُـوا وف مهالش  
ـَه  وطَـراراً   وحـذق لُطْـف   ل

  تـوسمـ ينمقُهـا  اظٌـوألْفَـ
  وبيـت  وثقْـت إلَيـه من حسبٍ

  تـولَـوالَ ذاك منـه مـا وثقْـ
قدو  ـسلَيو ـودعالو دعي يـوفي  

  تـفَعلْـ ولَيـس بِقَائـلٍ يومـاً 
  طَـاف  كَخـز املَاِء فَـوق املَـاِء

  تـيـروق ومالُـه أصـلٌ ونبـ
ة الدفْـلىـرهز ـِك   تراهـا  كَذل

 قوشتنيالع ـتحس هينـاً وسح  
  

  :وقـال
ـكَيل ـكيعمسبِم ـادـوا  فَننغي  

 ـودـثَّ العحو  ـمب نزِيـرِ مو  
  والَ تشـرب بِـالَ طَـربٍ فَـإني

برشـلَ تاخلَي ـتأييـرِ  رفبِالص  
  

  :ويقـول أيضـا
ـَتي لمقْلَتهـا ـَرت مقْل   إنْ نظ

ـواهفَح ـا أرِيـدمم لَـمعت   
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  كَأنهـا في الفُـؤاد ناظـرة
ـواهجنو هارـرأس ـفكْشت  

  
  :ويقـول يف أخـرى

مي عالَّذ ـامالع لِ املَطَرس  كُمضأر  
  أجاَء بِمقْدارِ الَّذي فَاض من دمـعي

لىوعاً عطْبم تإذا كُن داجلَفَا  الصو  
ـْعي  هـفَمن أين لي صبر فَأجعل   طَب

  
  :ويقـول أيضـا

 ـوهجو لىع ترِبش ـرٍ قَدمخو  
  إذَا وصفَت تجـلُّ عنِ القيـاسِ

 درثْـل وم ودـدـورٍ خي ثُغف  
 رـورٍ  كَـدعي شثْـلُ آسِ فم  

  :ويقـول
  وهولهـا  اجلَحيمِ فَكَّرت في نارِ 

   يـا ويلَتـاه والَت حيـن منـاصِ
  فَدعوت ربي أنَّ خيـر وسائـلي

  يـوم املَعـاد شهـادة اإلخـالَصِ
  

  :وقـال كذلـك
  والزنـجِ لَها وجـه لَهـا شعـر    كَمثْلْ الرومِ 

ـَان قَد شحنـا      والغنـجِ بِنبلِ السحرِ   لَها جفْن
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  والبنـجِ رِيـق     كَمثْلِ اخلَمرِ   لَها ثَغـر لَهـا
  شطْرنـجِ لَها نهـدان قَد نجمـا     كَنابي فيلِ 

  
  :وممـا قـال أيضـا

 ـههجو نا مأي  نا ميو     لْـوح ـهقَلْب  لْـوخ  
لَفْظُه نا ميو     كْـرس ظُـهلَح نا ميو  ـوحص  

هقَـد نا ميال  و اهمن     ـنـغُصـوهالزلُّ  ود  
  نِضو  على من جِسمه    لَقَد أصبحت ذَا جـورٍ  

طَالَت قَدو  نذَا مي     هيـداعوـمبِي  ك ـولَه  
  دك لي عفْـوـذَنـبٍ     أما عن  أخا  فَإنْ كُنت

  
حممـد عبـد اللـه بـن إبراهيـم بـن  أبـوـ ثـم 

: ت( إبراهيـم بـن وزمـر احلجـاري الصنهـاجي
؛ كـان كاتبـا ماهـرا، وشاعـرا )م1126/هـ520سنـة 

جميـدا، حيـب الرحلـة، واالنتقـال عبـر البـالد، 
يلقبـه أدبـاء األندلـس ومؤرخوهـا حبافـظ . واألوطـان

ومـن . األندلـس، وإمـام األدبـاء، وجباحـظ األندلـس
ـِب يف فضائـل املغـرب؛ الـذي  مؤلفاتـه كتـاب املُسه

دة الـيت أجنـز عليهـا كـان هـو األسـاس، والقاعـ
ـْرِب ـْرِب يف حـلى املَغ وقـد بـدأه عبـد . كتـاب املُغ

اللـه احلجـاري بستـة أسفـار؛ انطلق فيهـا مـن 
؛ م1135/هـ530أحـداث فتـح األندلـس؛ إىل عـام 

السنـة الـيت شـرع فيهـا بكتابـة الكتـاب؛ وكـان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

106 
  

الم؛ تارخيـا للسياسـة، والفكـر، واألدب، واألعـ
وكتابتـه . م1243/هـ641وانتـهى منـه يف غـرة عـام 

حدثـت صدفـة؛ بعـد أن طلـب منـه عبـد امللـك 
أن يصنـف ) صاحـب قلعـة بـين سعيـد(بـن سعيـد ا

لـه كتابـا يشمـل مـا يعرفـه مـن التاريـخ، واألدب، 
واألدبـاء يف ديـار املغـرب، واألندلـس؛ فأجنـز ذلـك 

 اهلـام؛ فأعجـب بـه عبـد امللـك؛ املشـروع األديب
وكـان ال يتـرك قراءتـه أبـدا؛ بـل أضـاف إليـه مـا 

أمحـد، (ولـده، وأحفـاده : يعرفـه هـو؛ ثـم توارثـه
فكانـوا يتولونـه بالعنايـة، ) وحممـد، ومـوسى، وعـلي

والتنقيـح، واإلضافـة؛ طـوال فتـرة زمنيـة تصـل إىل 
ا؛ حـىت أصبـح كمـا مائـة ومخسـة عشـر عامـ

عرفـه أهـل التاريـخ، واألدب؛ يف زمـن سابـق؛ ألن 
مـا هـو معـروف اآلن؛ ليـس سـوى قسـم صغيـر 

ـْرِب : منـه؛ نشـرة شـوقي ضيـف حتـت عنـوان املُغ
ـْرِب وجـاء يف األخبـار أن عبـد اللـه . في حـلى املَغ

لـك احلجـاري عندمـا قـدم أول مـرة عـلى عبـد امل
استخــف بـه البوابـون وازدروه بسبـب زي البـداوة 
الـيت كـان عليـه؛ فكتـب إليـه رقعـة طلـب فيهـا 
املثـول بيـن يديـه؛ وسجـل فيهـا مطلـع قصيدتـه 

  :الـيت أراد أن يلقيهـا أمامـه؛ وهي
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  علَيـك أحالَـنِي الذكْـر اجلَميـلُ
  

دة؛ أمـر وملـا قـرأ الرقعـة، ومطلـع القصيـ
وعندمـا دخـل لـم يبـادر إىل . احلـراس بإدخالـه

السـالم، والتحيـة ـ كمـا جـرت العـادة ـ بـل 
وقـد . ظـل واقفـا يف صمـت؛ جييـل النظـر فيهـم

فاستثقلـه : ((ـري ذلـك املوقـف بقولـهوصـف املقّ
احلاضـرون، واستبـردوا مقصـده؛ ونسبـوه للجهـل، 

مالـك ال تسلـم : لـه أحدهـمفقـال . وسـوء األدب
عـلى القائـد، وتدخـل مداخـل األدبـاء، 

ـَدر مـا : والشعـراء؟ فقـال حـىت أُخجـل مجيعكـم ق
أخجلتمـوين عـلى البـاب مـع قـوم أنـذال، 
وأعلـم أيضـا مـن هـو الكثيـر الفضـول مـن 
أصحـاب القائـد أعـزه اللـه تعـاىل؛ فأكـون أتقيـه 

: فقـال لـه عبـد امللـك. خدمتـهإن قـدر يل 
ال، واللـه؛ : قـال أتأخذنـا مبـا فعـل السفهـاء منـا؟

بـل أغفـر لـك ذنـوب الدهـر أمجـع؛ إمنـا هي 
أسبـاب نقصدهـا لنحـاور ـا مثلـك؛ أعـزك اللـه 

 1.))تعـاىل، ويتمكـن التأنيـس، وينحـل قيـد اهليبـة
وبعدهـا أنشـده قصيدتـه املطولـة؛ دون ورقـة؛ وهـي 

    :الـيت يقـول فيهـا
                                                        

  .123: ، ص4: نفـح الطيـب، ج 1
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 الَنِي الذكْـرأح ـكلَييـلُ عاجلَم  
 ـكائثَن نمو ي فَجِئْـتي  للـلد    

 مأقَـد لَـمو ـتيـولٍ أتسر نم  
ـوكَانَ ه ـولال  ألنَّ القَلْـبسر  

  
  :إىل أن يقـول
عدويـرِـوبِغ احلَبِيـب ـرٍ  تبص  

مـزالع ـحفَص ىضاقْتيـلُ  وحالر  
ـلَيع الظَّـالَم لْـتبأسـرا  وتس  

  ناظـره  كَليـلُ  ونجـم األفْـقِ
قَدو اهلَجِيـر ـكأش لَمـانِي وعد  

  الظِّـلُّ  الظَّليـلُ  أرجائـك  إىلَ 
  

  :ثـم يشيـر إىل شكلـه البـدوي
ـَدي فَ   إنَّ عنـديـأجِلْ طَرفـاً ل

يـلُـمـوِي  اخلَلحا يابِ ماآلد ن  
ـِدنٍّ   رـسـ ـه ـفي  ومثِّلْـنِي ب

بِـه ـفخي  يثَق  هظَـرنمـلُـو  
  

  :ومـن شعـره اجليـد
ـكلم  يلـا  طُفَيمالس  

 لىحِ عـداعاألباألقَـارِبِ و    
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  أبوابـه  فُرجـت  مـا
جفَرـإالَّ تـ  ـتائدـالشد  

  
  :ومـن شعـره أيضـا

لَـةبِلَي ـادهرِ السأس نم ـِت   كَم ب
  آخـر  لجنحـك  ناديت فيها هلْ
ـِر ـْح يظْه   ملَّـة  إذْ قَام هذَا الصب

 ـرالكَاف الظَّالَم ـِح   حكَمت بِأنْ ذُب
  

  :وممـا قالـه يف بـين سعيـد
  البهيـم  زارتـك في اللَّيـلِ

  ـمـكَالغصـنِ يثْنيـه النِسي
  مـا  سلَبـت ظَـالَم اللَّيـلِ
ترصقْـد  أبي العف  يـمظالن  

 ـذَاكى  فَلـساطـــ أمع  
 دـوسـلُ اآلفَاقِ م يـماألد  

ـا اهلَم امالَ املُـدـَو   تـدىل
يـهيـ  إىلَ  فدـكَـأسٍ  نم  

  
  :ويقـول أيضـا

  في فَخرِهـم  ـوم لَهـمقَ
يـمالقَد عم يـثاحلَد فرش  
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ـُوا الندى والبأس والـ   ورِث
  عن كَرِيـم  ـعلْيـا كَرِميـاً

ضكُـلِّ و  ـنـماحٍ بِـه  
هِيـمـلِ البى اللَّيجد ـلىجي  

  
  :وقـال فيهـم أيضـا

ـةبصع ـْر   وجدنا سعيداً منجِباً خي
نِيـهي بف انِهِ ممـأزم  اسمِـكَاملَو  

  ـلٍـبِفضائ أسماعهـم   مشنفَـة
  وارِمِـأيمانهـم  بِالصـ  مسـورة

  فَضلِ ناثـرٍ منفَكَم لَهم في احلَربِ 
  ناظـمِ  السلْمِ من فَضلِ وكَم لَهم في

  
وكتـب إىل القـاضي أبـو عبـد اللـه حممـد 
اللـوشي؛ يطلـب منـه مـده بأشعـار لـه؛ لـكي 

طلبـه؛ يدرجهـا يف كتـاب املسهـب؛ فلـم يلـيب 
   :فأرسـل إليـه أبياتـا يلومـه فيهـا

ـْره عن سمعِ ذي أدبٍ   يا مانِعاً شع
ـَرِبِ  نائي املَحلِّ بعيد الشخصِ   مغت

ـْك بِه في كُلِّ   متجـه  يِسيـر عن
  كَما يمر نِسيـم الريـحِ بِالعـذبِ

أه قِّـكحلٌ أنْ ـإينِّ  وأفُوز  بـه  
 نع يتكـألْ فَداسيوبِي ذَاتأد نعو    
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فأجابـه؛ مـع مـا بعـث إليـه مـن أعمـال 
  :الشعريـة

مسي لَم نم رعباً شا طَالي  يبِ فاألد  
ـْمٍ ماذَا   منتخـبِ غَيـر   ترِيد بِنظ

  إينِّ وحقِّـك لَم أبخـلْ بِه صلَفـاً
مو لىع ـنضي نلَـبِ  جيدشبِمخ  

ـْت قَدرِي    عن رِوايتـه لَكننِي صن
ـَبِ  فَمثْلُـه قَلَّ عن سـامٍ   إىلَ الرت

تا أكْرِهكَم كإلَي ذْهطَربـاً  خضم  
  محلالً ذَم مـوالَه مـدى احلقَـبِ

  
االنتقـال إىل جهـة وملـا أراد إبراهيـم احلجـاري 

أخـرى مـن البـالد ـ لولوعـه بالسفـر، وحبـه 
للرحلـة ـ عذلـه عبـد امللـك عـن التحـول عنـه؛ 

  :فأجابـه بأبيـات
  في  مـيقُولُونَ لي ماذَا املَـالَلُ تقي

  محلٍ فَعند األنسِ تذْهـب راحـالَ
ـْلُ احلَمامِت لَفَقُلْ ـَدا  هم مث   إذَا ش

ـَر نـازِالَ   على غُصـنِ أمسى بِآخ
  

أو (وكانـت وجهتـه؛ بعـد قلعـة بـين سعيـد 
؛ حنـو روطـة )قلعـة يحصـب كمـا تسـمى أيضـا
حيـث اقتادتـه . حاضـرة األميـر املستنصـر بـن هـود
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املقاديـر إىل نكبتـه املعروفـة؛ إذ سقـط أسيـرا يف 
دمـا شـارك يف غـزوة شنهـا أيـدي النصـارى؛ عن
ومـن هنـا بـدأت صفحـة . ابـن هـود عليهـم

جديـدة مـن حياتـه كأسيـر يف بسقايـة؛ فأرسـل 
سيـال مـن األشعـار إىل ابـن هـود يستعطفـه، وحيثـه 

فراسـل عبـد . عـلى خالصـه؛ ولكـن دون جـدوى
   :امللـك بـن سعيـد؛ وممـا كتـب إليـه

ـَ ـْتان أرئيـس الزم   أمـرِي أغْفَل
  ـرِـبِأس  لي  وتلَـذذْت تارِكـاً

ـنلَكو امـرـلُ الكمعاكَـذَا يم  
 دـواملُع لىى عـرج ـْرِي قَد   ده

  
فاستجـاب لـه عبـد امللـك وافتـداه؛ فأضـحى 

  .بذلـك؛ طليـق بـين سعيـد
أبـو حيـىي عبـد اللـه بـن مـوسى بـن ـ ثـم 

ولـد بغرناطـة ( عبـد الرمحـن بـن محـاد الصنهـاجي
؛ مـن حفـاظ كتـاب اللـه؛ )م1127/هـ521سنـة 

أشتهـر بالفضـل، والزهـد، واملعرفـة، . امللتزميـن بـه
  .واألدب

أبـو عمـر ميمـون بـن ياسيـن اللمتـوين ـ ثـم 
؛ )م1135/هـ530تـويف بإشبيليـة سنـة ( الصنهـاجي

كانـت لـه رحلـة إىل مكـة للحـج، والتـزود 
بالعلـم؛ وهـو مـن املهتميـن بروايـة احلديـث؛ وقـد 
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أيب ذر ـاألصـل اخلـاص ب: اشتـرى صحيـح البخـار
اهلـروي؛ مـن ابنـه أيب مكتـوم مببلـغ كبيـر مـن 

    .املـال؛ وأحضـره معـه إىل بـالد املغـرب
 محـاد الصنهـاجيأبـو عمـران مـوسى بـن ـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1140/هـ535تـويف مبراكـش سنـة (
الفقهـاء احلفـاظ، وكـان عاملـا باملسائـل، واألحكـام؛ 
متمكنـا مـن معارفـه؛ ويل القضـاء مبراكـش فكـان 

  .مـن أجـل القضـاة يف زمنـه
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن مفـرج بـن ـ ثـم 

؛ وهـو )م1141/هـ536سنـة : ت( سليمـان الصنهـاجي
  .مـن الفقهـا

 أبـو زكريـاء حيـىي بـن يوغـان الصنهـاجـ ثـم 
؛ وهـو مـن )1142/هـ537تـويف بتلمسـان سنـة (

  .الزهـاد الصوفييـن
امللقـب  أبـو بكـر بـن عـلي الصنهـاجيـ 

رمبـا كانـت وفاتـه يف حـدود سنـة (بالبيـذق 
ه الـذي ؛ اشتهـر مـن خـالل كتابـ)م1160/هـ555

سـرد فيـه أخبـار املهـدي ابـن تومـرت، وعبـد 
وكـان قـد اكتشفـه ليـفي . املؤمـن بـن عـلي

  .م1928/هـ1347 بروفنسـال، ونشـره سنـة
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عـز الديـن بـن حممـد عبـد العزيـز بـن ـ ثـم 
كـان ( شـداد بـن متيـم بـن املعـز بـن باديـس

ومـؤرخ؛ مـن ؛ أديـب، )م1175/هـ571حيـا سنـة 
  .مؤلفاتـه كتـاب اجلمـع والبيـان يف أخبـار القيـروان

األميـر عبـد الرمحـن بـن زيـري ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( الصنهـاجي

؛ أديـب وشاعـر؛ مـن شعـره )السـادس للهجـرة
هـذه القصيـدة الـيت بعثهـا إىل األميـر ساكـن بـن 

بـن عسكـر اهلـاليل يف دمشـق؛ عامـر بـن حممـد 
  :وعـده بكتـابوكـان ذلـك األميـر قـد 
  قَابِـسٍ  سرى البرق من علْيا معالمِ

  كَوامن البروقِ   لَمعِ منوفي القَلْب 
  ومنـازِلي  ـا يذكِّـرنِي عهدي

ثَـاتاحلَادـا وهتاحبِس  ـناكوس  
ـنحنى وبالـرنِ واطاملَو لْكلَى تع  

 كشوولٌ وزننيلِ  البصبِالو  ـنائب  
رها الدكَانِهس نع عادأخ  هـدحو  

ـنامض ـرهالد  ي بِهأتا يمي لكَأن  
  ولَما سرى البرق الَّذي ذكَر الصبـا

 ـتهأوقـاًتوش ـناتوه وعمالدو   
  وناديت من علْيا هـالَلِ بنِ عامـرٍ

 قادص ىفَىتوعالد ـنائـانَ مإذا م     
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ـَادع   نمتـه رِيـاح من صليبـة ف
ـنائص ـدجلْمل  ـوهو يلآللِ ع  

 لَّتحـوونب ةـوشبِع ـهنانَ ممهد  
ـنـلِ ظَاعاألفَاض ـنيب بِه ـزعو  

  فَمـا هو إالَّ في ذُرى آلِ عسكَـرٍ
ـكذَلـلٌ وجن مرِهامعل  ـناكس  

  
أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن مـوسى ـ ثـم 

املعـروف بابـن  بـن عطـاء اللـه الصنهـاجيا
أو  م1141/ هـ538أو  536تـويف مبراكـش سنـة (العريـف 

؛ وهـو مـن املتصوفيـن الزهـاد باملريـة؛ وكـان )م1143
ينعـت بشيـخ املتصوفـة؛ فأمـر السلطـان عـلي بـن 
يوسـف بـن تاشفيـن بالقبـض عليـه ضمـن 
املتصوفيـن؛ ونقلهـم إىل مراكـش؛ أيـن تـويف مـع أيب 

: ومـن مؤلفـات ابـن العريـف. بـن برجـانااحلكـم 
  :ومـن شعـره. حماسـن االـسكتـاب 

  فَإنهـم سلُوا عنِ الشوقِ من أهوى
  وهمي ومن نفِْسي منالنفْسِ  أدىنَ إىلَ
  ليسألُهـم  فَمن رسـولي إىلَ قَلْبِي

نلٍ مكشم نـِسِ ع   سؤالِ الصب ملْتب
  وطئُـوا ولَو حاُّوا فُؤادي فَما يندى

 ـراً جِالَدخصـهناٍء مجـسِ بِمبنم   
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ـمهحرجي مهالولُوا وزا ني احلَشفو  
  القَبسِ  من على أذْكىفَكَيف قَـروا 

  بِحبهـم  ألنهضـن إىلَ حشـرِي
 مهانخ نيمف ـَّه   ونِسي الَ بارك الل

  
  :أيضـاومـن شعـره 

 ـاوِرشي لَم نمـاًمالع ـهولبِأص  
ـُه   ظُنـونُ في املُشكالَت   فَيقين

نقُّـنٍ ميونَ تـاَء دياألش كَـرأن  
ـتثَبتو  انِـدعفَم   فْتـونُـم  

نمة لرذكت ـبالكُت  ـمالع وه  
  وصوابهـا بِمحالهـا معجـونُ

ـْرِج  والفكْـر غَواص علَيها   مخ
يهف احلَـقـونُـوكْنلُـؤ ما لُؤ    

  
  :وقـال كذلـك

  وإذَا نزلَت بِساحتك الرزايـا
  الصـيب  لَها جزع  تجزع فَالَ

ـَإنَّ لكُـلِّ نازِلَـة عـزاًء   ف
ـَانَ ـَّبِيمن فَقْد  بِما قَد ك   الن
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  :ومـن قولـه
ـىنى بِمالُوا املُنن قَدالَ وحوا الردش  

  وكُلُّهم بِأليـمِ الشـوقِ قَد باحـا
  راحت ركَائبهم تنـدى روائحهـا

فْدالو ذَاك ا طَابيباً بِمـا  طاحبأش  
 طَفىاملُص بِيـْرِ الن   لَهـمنِسيـم قَب

  راح إذَا سكروا من أجلـه  فَاحـا
  من مضـرٍ يا راحليـن إىلَ املُختارِ 

نحا ننرزوماً وسج مترـا  زاحوأر  
  إنـا أقَمنـا على شوقٍ وعن قَـدرٍ

 نذْرٍ كَمع لىع أقَـام نمـا واحر  
  

  :ومنـه قولـه
 ـتلَسيـلـَالَ لَي   أم الَ  أدرِي أط

نم رِي بِذَاكـدي ـْف ـَلى  كَي   يتق
ـَو ـَة  ل ـْت الستطَال   لَيـلي  تفَرغ

ـُومِ كُنـت مخـالَّ   ولـرعيِ النج
  اللَّيـ  إنَّ للْعاشقيـن عـن قصـرِ

ـْالَ ـْرِ شغ   ـلِ وعن طُوله من الفك
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

118 
  

أبـو الوليـد إمساعيـل بـن حممـد بـن ـ ثـم 
املعـروف بابـن مـوسى بـن عطـاء اللـه الصنهـاجي 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن (العريـف 
؛ وهـو أخـو أيب العبـاس )السـادس للهجـرة

كـان راويـة ألخيـه؛ إذ . املتصـوف السابـق الذكـر
  .هكتـب عنـه جمموعـة كبيـرة مـن أشعـار

أبـو احلسـن زاوي بـن منـاد بـن عطيـة ـ ثـم 
يكـىن ـ أيضـا ـ  اللـه بـن املنصـور الصنهـاجي

تـويف بدانيـة (أبـا بكـر، ويعـرف بابـن تقسـوط 
؛ وهـو مـن مواليـد دانيـة )م1144/هـ539سنـة 

كـان . باألندلـس؛ وتعلـم ـا، ومبرسيـة، وبقرطبـة
ـه إملـام بعلـم مـن أهـل العلـم، والفضـل؛ ل

  .احلديـث
أبـو عـلي املنصـور بـن حممـد بـن احلـاج ـ ثـم 

تـويف ببياسـة ( داود بـن عمـر اللمتـوين الصنهـاجي
؛ كـان ـ باإلضافـة إىل كونـه )م1154/هـ549سنـة 

مـن رؤسـاء ملتونـة، وأعياـا ـ عاملـا باألخبـار، 
احلفـاظ، ورواة والسنـن، واآلثـار؛ ويعـد مـن بيـن 

أمـا أعمالـه السياسيـة؛ فتتمثـل يف الواليـة . احلديـث
بـن غانيـة؛  الـيت أسنـدت إليـه مـن طـرف حيـىي

  .الـذي واله عـلى بلنسيـة
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أبـو الوليـد عبـد امللـك بـن أمحـد بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( أيب يـداس اجليـاين الصنهـاجي

غـة، والقـراءات ؛ وهـو مـن علمـاء الل)م1164/هـ560
والنحـو، واألدب؛ باإلضافـة إىل كونـه شاعـرا؛ ويل 

  .اخلطابـة جبامـع شقـورة إىل أن وافتـه املنيـة
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم 

املعـروف بابـن  عبـد اللـه بـن عـلي الصنهـاجي
؛ )م1165/هـ561تـويف مشـايل بعلبـك سنـة (األشيـري 

كتـاب البـالط اللمتـوين؛ فنكـب بعـد كـان مـن 
سقـوط الدولـة؛ فهاجـر إىل الشـام؛ وتصـدر يف 
دمشـق لتدريـس املوطـأ، وكتـب أخـرى؛ زار 

بغـداد، وحـدث ـا، ثـم ذهـب إىل حلـب؛  
وهـو شاعـر جيـد . وتصـدر لتدريـس احلديـث ـا

. الصناعـة؛ ولـه شـرح عـلى قصيـدة احلصـري
  .اء عودتـه مـن املدينـة إىل الشـامتـويف أثنـ
أبـو بكـر حممـد بـن خيـر بـن عمـر ـ ثـم 

: ت( بـن خليفـة اإلشبيـلي اللمتـوين الصنهـاجيا
؛ وهـو مقرئ، وحافـظ للحديـث؛ )م1179/هـ575سنـة 

ومستوعـب لعلـوم اللغـة، واألدب؛ وهـو موصـوف 
ت بالدقـة، واإلتقـان، والصـدق؛ وعليـه فقـد كانـ

: ومـن مؤلفاتـه الباقيـة. كتبـه تبـاع بأغـلى األمثـان
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فهرسـة مجـع فيهـا مروياتـه عـن شيوخـه، وشـروح 
  .عـلى كتـاب صحيـح مسلـم

أبـو الربيـع  سليمـان بـن عبـد الرمحـن ـ ثـم 
تـويف بسـال ( بـن املعـز التلمسـاين الصنهـاجيا

غـل يف ؛ وهـو مـن الزهـاد؛ اشت)م1183/هـ579سنـة 
النسـخ؛ ولـم يكـن يأخـذ مثنـا لعملـه سـوى مـا 

  . يأخـذه العـدل
أبـو احلسـن عـلي بـن حيـىي بـن القاسـم ـ ثـم 

؛ وهـو )م1189/هـ585سنـة : ت( اجلزيـري الصنهـاجي
مـن فقهـاء املذهـب املالـكي؛ انتقـل مـن الريـف 

القضـاء املغـريب إىل األندلـس؛ فأسنـدت إليـه مرتبـة 
مـن . باجلزيـرة اخلضـراء الـيت أضـحى ينسـب إليهـا

كتـاب املقصـد احملمـود يف تلخيـص : مؤلفاتـه
  .العقـود؛ املعـروف بوثائـق اجلزيـري

 حيـىي بـن علـم امللـك التلكـايت الصنهـاجيـ ثـم 
؛ )م1193/هـ589سنـة : ت(يعـرف بابـن النحـاس 

كمـا . م بـن املعـزوهـو مـن أحفـاد السلطـان متيـ
كـان مـن بيـن أمـراء الدولـة األيوبيـة؛ وانتقـل 

؛ ولـه أعمـال شعريـة. مـع صـالح الديـن إىل الشـام
  . لـم تتوفـر اآلن
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أبـو بكـر عتيـق بـن عـلي بـن حسـن ـ ثـم 
تـويف مبراكـش سنـة (املعـروف بالفصيـح  الصنهـاجي

تفقهيـن مبذاهـب ؛ وهـو مـن القضـاة امل)م1198/هـ595
شـىت؛ تنقـل كثيـرا عبـر األقطـار؛ فـزار مدنـا 
عديـدة ببـالد املغـرب؛ ثـم انتقـل إىل بـالد 

وبعـد . املشـرق؛ أيـن حـج، ثـم زار بغـداد، ومصـر
عودتـه إىل املغـرب، توقـف بتونـس، وتلمسـان؛ 

ام ـحيـث عقـد حلقـات للتدريـس مـا؛ ثـم أق
إذ ويل فيهـا مرتبـة القضـاء؛ ولكنـه ـا ائيـا؛ 

ولـه شعـر . صـرف عنهـا؛ بسبـب شكـاوى النـاس
مجعـه ضمـن ديـوان؛ ولـه أيضـا تسجيـالت 

  .كثيـرة
أبـو عـلي عمـر بـن العبـاس التلمسـاين ـ ثـم 

تـويف غريقـا وهـو (املعـروف باحلبـاك  الصنهـاجي
وف بعـد ؛ وتصـ)م1216/هـ613يف طريقـه للحـج سنـة 

حضـوره جنـازة أيب مديـن شعيـب؛ فتـرك لزوجتـه 
  .كـل مـا ميلـك، واختـار حيـاة الزهـاد واملتنسكيـن

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عـلي بـن ـ ثـم 
يسـمى  محـاد بـن عيـسى بـن أيب بكـر الصنهـاجي

 وهـادمأو  626تـويف مبراكـش سنـة (ابـن ح
لـد ببـرج محـزة؛ يف منطقـة ؛ و)م1230أو  1228/هـ628

البويـرة حاليـا؛ ثـم انتقـل إىل قلعـة بـين محـاد؛ 
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القريبـة مـن املسيلـة؛ للدراسـة، ولتحصيـل العلـم 
ـا؛ ثـم ذهـب إىل جبايـة، ومدينـة اجلزائـر، 
وتلمسـان؛ للغـرض نفسـه؛ فكـان يسـعى وراء 

دلـس؛ العلـم، والعلمـاء؛ وبعـد ذلـك هاجـر إىل األن
حيـث ويل القضـاء باجلزيـرة اخلضـراء؛ كمـا ويل 

. ـ يف سـال باملغـرب األقـصى القضـاء ـ أيضـا
: وكـان عاملـا يف علـوم، وفنـون عديـدة؛ كـ

التاريـخ، واألدب، وعلـوم اللغـة والنحـو؛ باإلضافـة 
ولـه جمموعـة مـن املؤلفـات؛ . إىل شاعريتـه املتميـزة

ربعيـن حديثـا، شـرح كتـاب شـرح األ: منهـا
األعـالم بفوائـد األحكـام؛ لعبـد احلـق اإلشبيـلي، 
وشـرح مقصـورة ابـن دريـد، وكتـاب النبـذة 
احملتاجـة يف أخبـار صنهاجـة بإفريقيـة وجبايـة، 
وكتـاب ضخـم ضمنـه برناجمـه العلـمي، وتلخيـص 
كتـاب أخبـار الرسـل وامللـوك؛ للطبـري، وكتـاب 

بـار ملـوك بـين عبيـد وسريـم، وكتـاب عجالـة أخ
وديـوان . املـودع وعاللـة املشيـع؛ وهـو كتـاب أديب

ومـن شعـره هـذه األبيـات الـيت يصـف . شعـر
  :فيهـا ـ متأملـا ـ خـراب قلعـة بـين محـاد

 ـمسنِ الَ ريوسرـَلٌ إنَّ الع   والَ طَل
 ظُرفَانناـه سلَي اجلَبلُ وهلُـإالَّ الس  

  بِـه  وقَصـر بالَرة أودى الزمـانُ
   األولُ  السـادةمنـه  شـادفَأين ما 
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  ماثلَـة  رسـوم املَنـارِ اآلنَ ومـا
  بِـه املَثَـلُ لَكنهـا خبـر يجرِي 

  
  :ثـم يقـول

ـادمح رفَـا قَصع قَد   سفَلَي ـَه   ل
  رسـم والَ أثَـر بـاقٍ والَ طَلَـلُ

  
  :وبـث شوقـه إىل بعـض املعالـم

  ت شعـرِي هلْ أبِيتـن لَيلَـةيأالَ لَ
 نيا بى مي اجلَوادبِولْكاوِلِ تاجلَـد  

  على الصدى  عين السالَمِ أرِدنَّوهلْ 
دـرـلِ فَأباهولُوعِ النالض ـرح نم  

  ةـمطلَّـ وأنظُـر طيقَـانَ املَنـارِ 
لىـلِ عائاخلَم اتـرهالز اتنجالد   

ـهبِأفْق رِقَـاتاملُش ـاببـَأنَّ الق   ك
 تدبت ـومجينـازِلِ فاملَن ـُود   سع

ـْراً جميالً غَير أنْ    ابـنِيما أص فَصب
ـَاَء الطَّالعات األوافْـلِ   سيبـقى بق

  
يوسـف بـن حممـد بـن عـلي بـن حممـد ـ ثـم 

: ت(املعـروف بابـن صامـد  بـن مجاعـة الصنهـاجيا
؛ وهـو مـن سكـان مالقـة؛ )م1235/هـ633سنـة 

ويعـد مـن أهـل اخليـر والصـالح؛ ولـه أعمـال، 
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داء بسنـن ـكتـاب اإلقت: ومؤلفـات جيـدة؛ منهـا
اهلـدى؛ يف الفقـه، وكتـاب املنتـقى ممـا هـو 
املرتـضى للمتكلميـن يف أصـول الديـن، وكتـاب 
املقـام األعـلى بأمسـاء اللـه احلسـىن وصفاتـه العـلى، 

  .وكتـاب املرشـد يف روايـة ورش وقالـون
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد املنعـم ـ ثـم 

بعـد : ت(املعـروف بابـن عبـد املنعـم  الصنهـاجي
؛ اشتهـر مبلكـة احلفـظ القويـة؛ )م1237/هـ635سنـة 

ولـم يظهـر يف زمانـه مـن يضاهيـه يف حفـظ، 
واستظهـار مـواد اللغـة؛ حـىت قيـل أنـه كـان 
يستظهـر كتـاب التـاج للجوهـري، وكتبـا أخـرى؛ 
 فكـان معجـزة مـن معجـزات عصـره يف هـذا

ويسـرد عـن ظهـر قلـب ـ أيضـا ـ . البـاب
كتـاب سيبويـه؛ إذ أختبـره فيـه بعـض الفاسييـن 

كمـا أنـه فلتـة مـن فلتـات زمانـه . عديـدةمـرات 
وبعـض  األصـول، ولـه إملـام بعلـم .يف الشطرنـج

العلـوم العقليـة؛ مـع أنـه لـم خيـرج عـن احلـدود 
  .ـةالـيت سطرـا السنـة النبوي
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أبـو عمـرو ميمـون بـن عـلي بـن اخلالـق ـ ثـم 
تـويف (املعـروف بابـن خبـازة  اخلطـايب الصنهـاجي

؛ وهـو مـن )م1239/هـ637بربـاط الفتـح سنـة 
الكتـاب املترسليـن؛ ومـن الشعـراء واألذكيـاء؛ ويل 
مبراكـش حسبـة الطعـام؛ اجتـه يف كبـره إىل 

  .التصـوف
حممـد عبـد احلـق بـن يوسـف بـن أبـو ـ ثـم 

تـويف جبيـان ( بـن متحليـت الصنهـاجي تورنـارت
؛ وهـو مـن سكـان جيـان )م1242/هـ640سنـة 

باألندلـس؛ ومـن املشتغليـن بالقـراءات، واللغـة، 
    .واألدب

أبـو مـوسى عيـسى بـن يوسـف بـن أيب ـ ثـم 
تـويف مبراكـش سنـة ( بكـر بـن تاحمجلـت

؛ كـان متمكنـا مـن الروايـة، واآلداب، )م1243/هـ641
وقـرض الشعـر، والكتابـة املرسلـة؛ ولـه خـط 
جيـد، ويتميـز بالضبـط؛ ويل يف خطـة الكتابـة لـدى 

  .سلطـان غرناطـة حممـد بـن يوسـف بـن نصـر
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم 

كـان حيـا سنـة ( عبـد اللـه الناميـسي الصنهـاجي
رواة، واحملدثيـن؛ ولـه ـ؛ وهـو مـن ال)م1249/هـ647

  .مشاركـة يف علـم الكـالم
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أبـو إبراهيـم عبـد الواسـع بـن عبـد ـ ثـم 
تـويف بأزمـور سنـة ( السـالم الزمـوري الصنهـاجي

؛ وهـو فقيـه ومقـرئ ومـدرس؛ تـوىل )م1268/هـ667
  .اإلفتـاء

هـاب الديـن أمحـد بـن أبـو العبـاس شـ ثـم 
ن عبـد اللـه بـن ـإدريـس بـن عبـد الرمحـن ب

ـَرافي  يليـن البهنـسي الصنهـاجي تـويف (الشهيـر بالق
؛ وهـو مـن أئمـة )م1285/هـ684بديـر الطيـن سنـة 

كي؛ إذ تربـع عـلى رأس هـذا املذهـب ـاملذهـب املال
وإىل جانـب الفقـه؛ فقـد بـرع يف . يف عصـره

األصـول، والعلـوم العقليـة، والتفسيـر؛ ولـه مؤلفـات 
كتـاب الذخيـرة؛ يف الفقـه : هامـة، ومفيـدة؛ منهـا

املالـكي؛ وهـو يف سـت جملـدات، وكتـاب 
ـاب شـرح اخلصائـص؛ يف قواعـد اللغـة العربيـة، وكت

التهذيـب، وكتـاب شـرح اجلـالب، وكتـاب شـرح 
حمصـول اإلمـام فخـر الديـن الـرازي، وكتـاب 
التعليقـات عـلى املنتخـب، وخمتصـر تنقيـح الفصـول؛ 
يف األصـول، وكتـاب شـرح تنقيـح الفصـول، 
وكتـاب األجوبـة الفاخـرة يف الـرد عـن األسئلـة 

أهـل الكتـاب، وكتـاب الفاجـرة؛ يف الـرد عـلى 
األمنيـة يف إدراك النيـة، وكتـاب االستغنـاء يف أحكـام 
االستثنـاء، وكتـاب اإلحكـام يف متييـز الفتـاوى عـن 
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األحكـام وتصـرف القـاضي واإلمـام، وكتـاب 
اليواقيـت يف أحكـام املواقيـت، وكتـاب شـرح 

ن، األربعيـن؛ لفخـر الديـن الـرازي يف أصـول الديـ
اد، وكتـاب املنجيـات ـاد يف االعتقـوكتـاب االنتق

واملوبقـات؛ يف األدعيـة ومـا جيـوز منهـا ومـا يكـره 
ومـا حيـرم، وكتـاب اإلبصـار يف مدركـات 
األبصـار، وكتـاب البيـان يف تعليـق األميـان، وكتـاب 
العمـوم ورفعـه، وكتـاب األجوبـة عـن األسئلـة 

ب ابـن نباتـة، وكتـاب الـواردة عـلى خطـ
االت املرجوحـة، وكتـاب البـارز للكفـاح يف ـاالحتم

امليـدان؛ وكتـب أخـرى، وكتـاب أنـوار البـروق يف 
ويقـول ابـن . أنـواء الفـروق؛ يف أربعـة أجـزاء

قـال الشيـخ مشـس الديـن بـن عـدالن : ((فرحـون
ـة ايل احلافـظ شيـخ الشافعيـأخبـرين خ: "الشافـعي

بالديـار املصريـة أن شهـاب الديـن القـرايف حـرر 
 :أو قـال ؛"أحـد عشـر علمـا يف مثانيـة أشهـر

وذكـر عـن  ".مثانيـة علـوم يف أحـد عشـر شهـرا
" : قـاضي القضـاة تـقي الديـن ابـن شكـر قـال

أمجـع الشافعيـة، واملالكيـة؛ عـلى أن أفضـل أهـل 
القـرايف مبصـر : ثالثـة عصرنـا بالديـار املصريـة

ـِّر  القدميـة، والشيـخ ناصـر الديـن بـن مني
باإلسكندريـة، والشيـخ تـقي الديـن بـن دقيـق 
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العيـد بالقاهـرة املعزيـة؛ وكلهـم مالكيـة؛ خـال 
.. ".الشيـخ تـقي الديـن؛ فإنـه مجـع بيـن املذهبيـن

 لِّيـن1)).ـةلعلهـا قبيلـة مـن قبائـل صنهاج... وي  
أبـو عبـد اللـه عبـد اللـه بـن عـلي ـ ثـم  
بـن إمساعيـل بـن احلسـن بـن عطيـة اإلسكنـدري ا

كـان حيـا سنـة (املعـروف باألبيـاري  الصنهـاجي
  .؛ واله ناصـر الديـن قاضيـا للقضـاة)م1285/هـ684

أبـو عبـد اللـه شـرف الديـن حممـد بـن ـ ثـم 
حمسـن بـن عبـد اللـه سعيـد بـن محـاد بـن 

اختلفـت املصـادر (املعـروف بالبوصيـري  الصنهـاجي
أو  696أو  695: يف حتديـد سنـة وفاتـه؛ بيـن

؛ وهـو مـن فحـول )م1297أو  1296أو  1295/هـ697
الشعـراء؛ عـرف بطـول النفـس يف النظـم؛ فكانـت 
ألفاظـه عذبـة، ونظمـه جيـد السبـك، بديـع 

يـز حبسـن التصـرف؛ اشتهـر بقصائـده الصياغـة؛ ومت
ـج البـردة، : يف مـدح الرسـول؛ كقصائـد

وهـو يف أصولـه مـن قلعـة بـين . واهلمزيـة، وغريمهـا
محـاد باجلزائـر؛ قـد يكـون مـن بطـن يعـرف ببـين 

  :ومـن شعـره املشهـور. حبنـون الصنهاجييـن
تفَقَـد   ـفائطَو ينمدختـااملُس  

 ـَم    أمينـا  رجـالً  فيهِـم  أر فَل
                                                        

  .239ــ  238: ، ص ص1: الديبـاج، ج 1
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يهِـمف ـْت   فَقَـد عاشرتهـم ولَبِث
  سنِينـا  من عمرِي  مع التجرِيـبِ

  فَكُتـاب الشمـالِ هـم جميعـاً
ـَا صحبـت فَـالَ   شمالهِـم اليمين

ـُوا الغـالَلَ وما  ـَافَكَم سرق   عرفْن
ـا بِهِـممقُـوا  فَكَأنرـا  سونيالع  

ـَوالَ ذَاك مـا لَبِسـوا   حرِيـراً  ول
  األندرِينـا خمـور   شرِبـوا  والَ
ـنا مـوبالَ رو   اندداً املُـرـرم  

  ـاـن وينحنِينـكَأغْصـان يقُمـ
قَـدهِ وضعبل ـتطَلَع ذقُـونٌ ـم  

  ولَكـن بعـد مـا نتفُـوا ذقُونـا
اعاجلَم أقْـالَمــوائج ــةالَت  

ـافيكَأس   بيني  الَعـدـاـبِأي  
قَـدو فـرفـاً بِحرح ـمهقْتاوس  

ـُّوا منـه سينـا     وكُلُّ اسـمٍ يخط
  ـْت   عمـاأمـوالَي الوزِيـرِ غَفَل

ـمتي   نـاللِّئَـ مبينـاـامِ  الكَات  
 ـمهنم ـرشعم ـكسنوا تـدعو  

  ـاــاد  واملُتورعينـن الزهـمـ
  مستجـاب  وقيـلَ لَهـم دعـاٌء

ـتحالس نألوا مم قَدـَا  و   البطُون
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  :إىل أن يقـول
 أي ـَة   نهـبٍ وفي  دارِ  الوكَال

  فَلَيتـك لَـو نهبـت الناهبِينـا
يـودهـا يبِه بِيـثٌ  فَقَـامخ  

  يسـوم املُسلميـن أذى وهونـا
  عصـاه  ا مـوسىهإذَا ألْـقى بِ

 لَقَّفَـتـلَ   تافـا القَوينفالسو  
ـمهداهشي ودـؤـوا يهِمإذَا ات  

  عنِ الكُـلِّ الشهـادة  واليمينـا
  

وهـذه القصيـدة طويلـة جـدا؛ نكتـفي منهـا 
ولـه يف أعـور؛ بإحـدى عينيـه فـص . مبـا تقـدم

   :أبيـض، وأمسـه عمـر
  عمـرا اسمه   سموه غُمراً فَصحفْنا

ـرهالد نيـا  فَبنمعضوم  لَـطالغ  
 ـُه   بِنقْطتهـا غَينـاً  فَأصبحت عين

يفحصالت فَعتا ارطَالَ مو  ـَط   بِالنق
  

  :وقـال أيضـا يف مـن بعينـه بيـاض
  أنظُـر تجِـد للَّـه في  

  عينيـه سـراً أي سـرٍ
ـَبٍ   طَمـس اليميـن بِكَوك

 سطْميسرٍوى بِفَجرسالي   
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  :ويف قصيـدة أخـرى يقـول
 يباملَشى وأهـوالَ  قَدحـَه   دون

ـَه بعدوالتصابِي    املَشيبِ رعون
 فْسالن ـتأنْ  أبيعطت  قَالَـتو  

  ةـإنَّ جِـين الَ يدخـلُ القنين
ـَلْبِي   كَيف أعصى اهلَوى وطينة ق

  آدم  معجونـة  بِالْهـوى قَبـلَ
  

وكانـت لديـه أتـان؛ فاستعارهـا منـه ناظـر 
الشرقيـة؛ فأعجبتـه، وأحـب امتالكهـا؛ فبعـث إليـه 
مثنهـا كمـا قـدره؛ وهـو مائـيت درهـم؛ فأجابـه 

  :ـذه األبيـات عـلى لسـان احلمـارة
تهِـدي شالَّذ ـديـا السها أيي  

  لُـألْفَاظُـه لي بِأنـه فَاضـ
  عـنِي أحـديما كَـانَ ظَـني يبِ

 نلَكي  قَـطُّ وديـلُ ساهج  
فَـهس ـنم لَيع ـوهسرج لَـو  
  ِ يستاهـلُ لَقُلْـت غَيظاً علَيه

  يف بلـدي  أقْصى مرادي لو كنت
  الساحلِ  أرعى بِها في جوانِبِ

  لَكُـم وبعـد هذَا فَمـا يحـلُّ
   حاملُ  أخذي ألني من سيدي
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فلمـا وصلتـه األبيـات ردهـا إليـه؛ ووهبـه 
  :وقـال يف الشيـخ زيـن الديـن بـن الرعـاد. الدراهـم

ةرِيي البرِي فعش ابع لَقَد  ـراعش  
  الَ بد أنْ يهجىومن عاب أشعارِي فَ

رِيعشو ـرحب   يهافوالَ ي عفْـدض  
 مـاً لَهوي ـادعالر قْطَعالَ يـا ولُج  

  
ومـن أهـم قصائـده يف مـدح رسـول اللـه 

القصيـدة اهلمزيـة، : صـلى اللـه عليـه وسلـم
وقصيـدة البـردة، والقصيـدة الـيت نظمهـا عـلى وزن 

  :سعـاد؛ ومطلعهـابانـت 
ـَذَات مشغـولُ ـِالل   إىلَ مىت أنت ب
ـتما قَدكُل م نع تأنو  سولُئم  

  
بيتـا؛ وهي  456أمـا اهلمزيـة فطويلـة وأبياـا 

عبـارة عـن ملحمـة؛ سجـل فيهـا سيـرة الرسـول 
  :كاملـة؛ خنتـار منهـا مقدمتهـا

قىـرت ـفكَي ـكيقـاُء  ربِياألن  
  سمـاُء  يا سمـاًء مـا طَاولَتهـا

ـالَكي عف وكاوسي ـا  لَمح قَدو  
  لَ سنـاً منـك دونهـم  وسنـاُء
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  للنـا   صفَاتـك مثَّلُـوا    إنمـا
  املَـاُء  النجـوم  سِ كَمـا مثَّـلَ

  فَضـلٍ فَما تصـأنت مصباحِ كُلِّ 
  ضوئـك األضـواُء عـنـدر إالَّ 

ـَك ذَات العلُومِ من عالـمِ الغيـ   ل
  ـاُءـآلدم   األسم ومنهـا  ـبِ 

نرِ الكَوائمي ضلْ فـزت ـا  لَمتخت  
ر   ـاتهاألم لَـك   اآلبـاُءـو  

الر نة مـرفَت ـتضا مـلِ إالَّمس  
  بشـرت قَومهـا بِـك  األنبِيـاُء

  العصـور وتسمـو بِـكتتبـاهى 
 ـاٌء  بِـكلْيـاُء  علْيـا   عهدعب  
 ـودجلْوا لـدبو  ـكنم كَرِيـم  

  ـاُءـكُرم  آبـاؤه مـن كَرِيـمٍ 
  بِحـالَهنسـب تحِسـب العـالَ 

  وزاُءـاجلَـ ـاـجومهن ـاـتهقَلَّ
ـَارٍ سـؤدد  عقْـد   حبـذَا   وفَخ

ـتأن  يـهـة  فيمتـاُء  اليمصالع  
  مـضيٌء  منك  ومحيـا كَالشمسِ
تفَـرأس  ـهنلَـة  عاُءـغَ لَيـر    

ـَانَ   للديـ  لَيلَـة املَولـد الَّذي ك
   وازدهـاُء بِيومـه   سـرور ـنِ 
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أمـا قصيـدة البـردة الـيت تعـرف أيضـا باسـم 
  :بيتـا؛ نذكـر منهـا 162الكواكـب الدريـة؛ فأبياـا 

انـُّرِ جِيـر   سـلَمِ  بِذي  أمن تذَك
تجزم  قْلَةم نى مرعاً جممِ  دبِـد  

الر تبه أمـةملْقَـاِء كَاظت نم يح  
  وأومض البْق في الظَّلْماِء من إضـمِ

ـَا همتـا فَما   لعينيك إنْ قُلْت اكْفُف
ـقفتاس إنْ قُلْت قَلْبِكا لمهِـمِ  وي  

 بالص بسحأي كَ  أنَّ احلُبنمتـم  
  ومضطَـرِمِ  منسجِـمٍ منـه بين ما

ـَلٍ   لَوالَ اهلَوى لَم ترِق دمعاً على طَل
ـَان أرِقْتوالَ  ـْرِ الب   والعلَـمِ  لذك

  ما شهِـدت بعدفَكَيف تنكـر حباً 
  بِه علَيك عـدولُ الدمعِ  والسقَـمِ

 طَّيخ دجالو ـَت   وضـىن عبرةوأثْب
   البهارِ على خديك  والعنـمِ مثْـلَ

ـَنِي   نعم سرى طَيف من أهوى فَأرق
  واحلُـب يعترِض اللَّـذَات بِاأللَـمِ

  اهلَوى العذْرِي معـذرة فييا الَئمي 
فْـتصأن ـَو   لَم تلُـمِ  مين إلَيك ول

 كتدي  عـرالَ س يالـرٍ حتتسبِم  
ـَاة والَ   دائي  بِمنحِسـمِ  عن الوش
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تلَس نلَك حصنِي النتضحم  هعمأس  
  إنَّ املُحب عنِ العـذالِ في صمـمِ

  في عذَلي  إينِّ اتهمت نصيح الشيبِ
  عنِ التهـمِ  والشيب أبعد في نصحٍ

  اتعضـت  ما  فَإنَّ أمارتي بِالسـوِء
  واهلَـرمِ  من جهلها بِنذيرِ الشيـبِ

  
  :إىل أن يقـول

ـديس ـدمحنِ  مينـ  الكَوالثَّقَلَيو  
  ـينِ والفَرِيقَينِ من عربٍ ومن عجمِ

 ـرـا اآلمنبِيي فَالَنـاهالن  ـدأح  
ـَولِ الَ منـه والَ نعـمِ   أبـر في ق

ـُه   هو احلَبِيب الَّذي تـرجى شفَاعت
   مقْتحـمِ  من األهوالِ  لكُلِّ هـولٍ

  :إىل قولـه
  وكُلُّ آيٍ أتى الرسلُ الكـرام بِهـا

لَـتصا اتمفَإن   ـورِهن نبِهِـمِ م  
 مـلٍ هفَض سمش هـا فَإنهباككَو  

ـِرنَ أنوارها للناسِ في الظُّلَـمِ   يظْه
ـَه ـَبِي زان   خلُـق  أكْرِم بِخلْـقِ ن

  بِاحلُسـنِ مشتمـلٍ بِالبِشرِ متِسـمِ
 فري ترِ فهرِكَالزدالبو فـري شف  
   في كَرمٍ والدهـرِ في همـمٍ والبحرِ
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 ـهكَأنـوهو ـهالَلَتج   نم دفَـر  
 لْقَاهت نيكَرٍ حسي عـمِ فشي حفو  

  
أبـو زيـد عبـد الرمحـن الكيمـراين ـ ثـم 
؛ فقيـه، ومقـرئ، )م1312/هـ712سنـة : ت( الصنهـاجي
   .ومـدرس
أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن عبـد العظيـم ـ ثـم 

واحلفـوي نسبـة إىل  بـن عـلي احلفـوي الصنهـاجيا
عـاش قبـل عـام (بطـن مـن صنهاجـة 

  .؛ وهـو فقيـه عـدل)م1312/هـ712
 أبـو عبـد اللـه بـن القـاضي الصنهـاجيـ ثـم 

؛ كاتـب؛ جييـد )م1312/هـ712عـاش قبـل عـام (
  .النظـم والنثـر

عبـد الوهـاب بـن حممـد بـن  و حممـدـأبثـم  ـ
عـاش قبـل ( عبـد القـدوس القرطـيب الصنهـاجي

؛ فقيـه، وخطيـب جامـع قرطبـة؛ )م1312/هـ712عـام 
  .وهـو املقـرئ ـا

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حمـوت ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1312/هـ712عـاش قبـل عـام ( الصنهـاجي

    .ومفـيت
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أبـو عمـر ميمـون بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم 
عـاش قبـل ( اخلالـق الفـاسي اخلطـايب الصنهـاجي 

  .؛ مـن الصوفيـة، وحمـدث، ومفـيت)م1312/هـ712عـام 
زيـن الديـن حممـد بـن سليمـان بـن أمحـد ـ ثـم 

سنـة : ت( املراكـشي الصنهـاجي بـن يوسـفا
  .ندريـة؛ أمـام، ومقـرئ؛ سنـن اإلسك)م1317/هـ717

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد بـن داود ـ ثـم 
سنـة : ت( بـن آجـروم الفـاسي الصنهـاجيا

الفقيـر : ؛ ومعـىن آجـروم باألمازيغيـة)م1323/هـ723
الصـويف؛ وهـو مـن علمـاء النحـو، واألدب، 
والقـراءات؛ ولـه إملـام بعلـم الفرائـض واحلسـاب؛ 

النحـو، : وأراجيـز عديـدة يفولـه مؤلفـات، 
والقـراءات، وغريهـا؛ واشتهـرت منهـا مقدمـة 

قـال السيـوطي عـن مذهبـه يف . األجروميـة يف النحـو
النحـو أنـه عـلى مذهـب الكوفييـن؛ وبذلـك فهـو 

ويقـال بأنـه ألـف . خيالـف مذهـب البصرييـن
مـن . مقدمـة األجروميـة أمـام الكعبـة املشرفـة

  :عـره يف الغربـةش
 نهـِْسي ر   طَلْعتـه يا غَائباً كَانَ أن

  كَيف اصطبارِي وقَد كَابدت بينهما
  يعارِضهـا دعـواي أنك في قَلْبِي 

عاجلَم ففَكَي كي إلَيقوـا  شمهنيب   
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أبـو املكـارم منديـل بـن حممـد بـن حممـد ـ ثـم 
مـن ( بـن داود بـن آجـروم الفـاسي الصنهـاجيا

؛ وهـو )أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الثامـن
  :ابـن صاحـب األجروميـة؛ ولـه شعـر جيـد؛ منـه

  أيهـا العارِفُونَ قَـدر الصبـوحِ
  جـددوا أنسنـا بِبـاب الفُتـوحِ

  
  :إىل أن يقـول

 ـا ثُمنسأن وا ثَمدـدوا ججِـد  
  يسـرح الطَّرف في مجالٍ فَِسيـحِ

ـَوراً  حيثُ شابت مفَارِق اللَّوزِ   ن
ـْن   الصرِيـحِ  كَاللُّجيـنِ  وتساقَط

ـَدا منه كُلَّ ما احمر يحـكي   وب
  الريــحِ  شفَقـاً مزقَتـه أيـدي

  منـه  وكَـأنَّ الَّـذي تساقَـطَ
  دمٍ  مسفُـوحِ  من  لُحـن  نقَـطٌ

  للْمصـلى  وصلْتـم  مـا وإذَا 
ـُّوا   حِـالتسبِيـ   بِموضـعِ  فَلْتحل

  لكَيمـا  فَطُوفُـوا  وبِطَيفُورِهـا
ـُوحِ   تبصـروا من ذُراه كُـلَّ سط

فـَر   ولْتقيموا هنـاك لَمحـة ط
   روحِـالـ  ذَمـاَء  بِـه  لتـردوا
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 قفَو كُمالـُّوا رِح   نهـرٍ ثُم حط
  وصفـه لسـانُ املَديـحِ فيكَـلَّ 

ـقائدح ـهافَّاتح قفَو  ـرضخ  
ـُزوحِ   لَيـس عنهـا لعاشـقٍ من ن

  قيـانٌ  الطُّيـور فيهـا وكَـأنَّ
  وفَصيـحِ  هتفَـت بيـن أعجـمٍ
  وهي تدعوكُـم إىلَ قُبـة اجلَـو

  ـحِـهلُمـوا إىلَ مكَـان  ملي   زِ
نـونَ مهتشا تم يهرٍ  كُلِّ  فـَو   ن
  أو مفْتـوحِ  في الكمـامِ مغلَـقٍ 

ونغُصـا وقْصـاً إذَا مر هِيـجت  
ـْرٍسمعت صوت كُلِّ    صـدوحِ طَي

  السـر  أيها  فَأجِيبـوا دعاَءهـا
يـحِ بصقَـالَ كُـلِّ نلُّـوا مخو  

  
ومـن شعـره الـذي قالـه البـن مـرزوق 
اخلطيـب؛ يسليـه بـه؛ عندمـا سجـن بعـد مـوت 

  :مالسلطـان املريـين أيب سالـ
ـَت ـْمٍ أفَل   بعدمـا  يا شمـس عل
ـاَءتأض  ـْرِق   واملَغرِبـا   املَش

  حجِبت قَسراً عن عيون الورى
    تحجبـا  أنْ ينكَر   والشمس الَ
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد الرمحـن ـ ثـم 
املعـروف بابـن احلـداد  بـن أمحـد الصنهـاجيا
؛ وهـو )م1323/هـ723حيتمـل أنـه كـان حيـا سنـة (

مـن املتصوفيـن؛ وكـان قبـل تصوفـه شاعـرا، 
وحمدثـا ذكيـا؛ ولكنـه تـرك ذلـك كلـه، وانغمـس 

ويقـال أنـه كـان يستغفـر اللـه عندمـا . يف الصوفيـة
يذكـره بعضهـم بأشعـاره، ومـا كـان ينظمهـا يف 

  .بابـه؛ بغـرض مـدح امللـوك واألمـراءش
عائشـة بنـت عـلي بـن عمـر بـن شبـل ـ ثـم 

؛ وهي )م1338/هـ739توفيـت مبصـر سنـة ( الصنهـاجي
عاملـة فاضلـة يف علـوم احلديـث، وراويـة لـه، 

  .وحمدثـة بـه
 وجيـه الديـن حيـىي بـن حممـد الصنهـاجيـ ثـم 

؛ فقيـه )م1338/هـ739تـويف باإلسكندريـة سنـة (
  .مالـكي، ويل القضـاء باإلسكندريـة

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عمـر بـن ـ ثـم 
تـوف بتونـس سنـة ( عـلي املليكـشي الصنهـاجي

؛ وهـو مـن األدبـاء العامليـن يف جمـال )م1339/هـ740
الكتابـة؛ إذ ويل خطـة اإلنشـاء يف بـالط احلفصييـن 

ونقـل . سلـس، ونثـر متقـنلـه شعـر . بإفريقيـة
ابـن اخلطيـب، واملقـري عـن صاحـب اإلكليـل 

كاتـب اخلالفـة، ومشعشـع : ((الزاهـر قولـه فيـه
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األدب الـذي يـزري بالسالفـة؛ كـان بطـل جمـال، 
ورب روايـة وارجتـال؛ قـدم هـذه البـالد وقـد نبـا 
بـه وطنـه، وضـاق ببعـض احلـوادث عطنـه؛ 

ـوم النسيـم بيـن اخلمائـل، وحـل منهـا فتلـوم تل
حمـل الطيـف مـن الوشـاح اجلائـل؛ ولبـث مـدة 
إقامتـه حتـت جرايـة واسعـة، وميـرة يانعـة؛ ثـم 
آثـر قطـره؛ فـوىل وجهـه شطـره؛ واستقبلـه 
دهـره باإلنابـة، وقلـده خطـة الكتابـة؛ فاستقامـت 
 حالـه، وحطـت رحالـه؛ ولـه شعـر أنيـق،

وتصـوف وحتقيـق، ورحلـة إىل احلجـاز سعيهـا يف 
 1.))اخليـر وثيـق ونسبهـا يف الصاحلـات عريـق

  :ومـن شعـره؛ قولـه
  رِضى نِلْت ما ترضين من كُلِّ ما يهوى

قويـنِي مفوقـَالَ ت   والشكْـوى الذلِّف ـف
  لنفِْسـه  وصفْحاً عنِ اجلَانِي املُـِسيِء

 لْقَـاهي يالَّـذ كَفَـاهنى ملْـوالب ةـدش  
ـا مننيـا بـبِمن  ةلْـوخ  ـةوِينعم  

  أرق من النجـوى وأحـلَى من السلْـوى
  قـفي أتشـكَّى لَوعة البيـنِ ساعـة

ـرذَا آخه ـكالَ يو  بِالن  ـدهىالعـوج  

                                                        
  .240: ، ص6: نفـح الطيـب، ج. 563: ، ص2: اإلحاطـة، ج 1
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 ةصري عة فاعي سفارِ قظُـرِي  الدانو  
ـقٍ ماشـإلَى عم يـقفتسىـا يلْـوالب ن    

  إلَيكُـم  وكَم قَد سألْت الريـح شوقاً
 ـلَيع اهـرسم ـنـا حى فَمالَ  ألْـوو  

  ـارغي  نمم  تى أنتح ا رِيـحبِيفَي  
  أهـوى الَّذينجـد حتى أنت تهـوى  ويا

 يدلج ي قَلْبلو قْـتللَىخى عـوالن  
ع ـنلَكـو لَى فَقْـد ـةبى األحقْـوالَ ي  

  
تعـرف صدفـة عـلى قينـة رائعـة؛ فمـال 
إليهـا؛ بعـد أن توافقـا؛ ولكنـه انعطـف عنهـا خوفـا 

يف هواهـا؛ زهـدا، ونسكـا؛ ثـم مـن السقـوط 
  :قـال

 لَمـسـبِ أنـابِ املَلْعـَا بِب   وقْفَتن
  بين الرجـا واليـأسِ من متجنـبِ

  وعـدت فَكُنت مراقبـاً لحديثهـا
  يـا ذلَّ وقْفَـة خائـف  مترقِّـبِ

 ـدعب لْـتفَذل لَّلَـتدتزٍ وـزعت  
  معجِـبِ  يأتي الغـرام بِكُلِّ أمـرٍ

  بِوجهِهـا  بدوِيـة أبـدى اجلَمالُ
  مذهـبِ  ما شئْت من خد شرِيـقٍ

  ـاًـنفْـرة وتجني وتبعـد  تدنـو
    فَتكَاد تحِسبهـا مهـاة  الربـربِ
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ظبِلَح ـتنرـنٍ  وـرٍ  فَاتفَات لَك  
  أنضى وأمضى من حسامِ املُضـربِ

  وأرتك بابِـل سحرِهـا بِجفُونِهـا
  فَسبت، وحق  لمثْلهـا أنْ تستـبِي

 كَتاحضتوكَتـرِ  فَحيـا بِنرِهثَغ  
  بـرقٍ  خلَّـبِ  لَمعانَ نـورِ ضياِء

ـطَيمس قْدي عظَّمٍ فنـرٍ  بِمهوج  
 نعهبـبِ شناألش  انوـورِ األقْحن  

لَهضنِ أخصكَالغ لَتايمتى  وـَّد   الن
  ريـانَ من ماِء الشبِيبـة مخصـبِ

 ثْنِيـهت ـةاببالص احوـا   أربالصو  
اهـرفَت يـبقٍ  نـرشبِ  مـرغمو  
 فادوالر ـتيـلَ  أنْأبمت ـهليبِم  

  فَرست وجـالَ كَأنـه في لَولَـبِ
ـهججـاً بِهِـالَلِ ووتتم  ي  الَحف  

  خلَلِ السحابِ لحاجِبٍ ومحجـبِ
  مغرمـاً رأى فيهـا محبـاً   من يا

قَلني إالَّ بِقَلْـبٍ   قُلَّـبِلَـم ـب  
  حيلَـة زالَ مـذ ولَّى يحـاوِلُ  ما

 دنِيـهتناملَطْلَـبِ مى وـلِ املُـنين  
ـَار الفكْرِ فَأجالَ   أوقـدت  حتى  ن

  وتلَهـبِ  تشـوقٍ نارفي القَلْـبِ 
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 احواألر القَتـلَ فَتـا  قَبهومسج  
  البِسيطُ يكُونُ قَبـلَ مركَّـبِ وكَذَا

  
  :ولـه أيضـا

  محبـة لَك يا قَلْـبِي بِقَلْـبِي  أرى
 ثْتعابـوالَ بِهسر  ـكي إلَيـرس  

  عشيـة فَقَابِلْـه بِالبشرى، وأقْبِـلْ
فَقَد  ـبهيكسيـالَ ملِسيـمِ عالن  

ـَلِ تعتذر والَ   النـدى  بِالقَطْرِ أو بل
  فَأحسـن ما يـأتي  النِسيم بليـالَ

  
 أبـو هـادي مصبـاح بـن سعيـد الصنهـاجيـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1346/هـ747تـويف بقسنطينـة سنـة (
فقهـاء الذهـب املالـكي؛ وكـان مـن أهـل الزهـد، 

  .والصـالح
 بـن صالـحأبـو حممـد عبـد العزيـز ـ ثـم 

كـان حيـا سنـة ( السـالوي الصنهـاجي
؛ وهـو مـن املتصوفيـن؛ دمـث )م1361/هـ763

األخـالق، مـن أهـل اخليـر والصـالح، يعمـل 
وعندمـا حيـس . جاهـدا لقضـاء حاجـات املسلميـن

  :بـأن أحدهـم أنكـر عليـه شيئـا ينشـد قائـال
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ـْبِي منواحيـرتي    القَـاسي  قَل
  وما جرى منـه على راسي

ـزالع ـودجوم  نمـرِي  لتشي  
  وإنمـا املحنـة  إفْـالَسي

  وشبابـتي   دفِّي  أنكَـروا   إنْ
نيي بطْفع هزي  وـالَّسج  

 وأنْ أفْت والَ غَـر ـِم   على علْمه
  كَـاسي  فَإنهم ما شرِبـوا

  
حسـن بـن عبـد اللـه املليكـشي ـ ثـم 
؛ )م1376/هـ778تـويف بالقاهـرة سنـة ( الصنهـاجي

وهـو مـن علمـاء احلديـث؛ ومـن الفقهـاء 
وهـو مـن . املالكييـن؛ واشتغـل يف علـوم عديـدة

مواليـد جبايـة؛ رحـل إىل مصـر؛ حيـث تصـدر 
    .للتدريـس يف املدرسـة الناصريـة

أبـو احلسـن عـلي بـن حممـد بـن منصـور ـم ـ ث
 بـن عـلي بـن األشهـب التلمسـاين الصنهـاجيا
؛ أستـاذ، وراويـة، )م1388/هـ791تـويف مبكناسـة سنـة (

  .ومـن املولعيـن بالرحلـة
برهـان الديـن إبراهيـم بـن عبـد اللـه ـ ثـم 

تـويف بدمشـق سنـة ( بـن عمـر الصنهـاجيا
؛ ويل قضـاء املالكيـة بدمشـق؛ وهـو )م1393/هـ796
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مـن حفـاظ املوطـأ؛ وكـان عاملـا باألصـول، 
  .والفقـه، وعلـوم العربيـة، والنحـو

إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن عمـر ـ ثـم 
؛ )م1395/هـ798تـويف بدمشـق سنـة ( الصنهـاجي

وهـو مـن الفقهـاء؛ كـان حيفـظ املوطـأ؛ ويل قضـاء 
  .قبـل إال بإحلـاح عليـهدمشـق؛ فلـم ي

 عثمـان بـن سليمـان اجلزائـري الصنهـاجيـ ثـم 
؛ نشـأ مبدينـة )م1421/هـ825تـويف بالقاهـرة سنـة (

يفهـم . اجلزائـر، وأخـذ العلـم يف تونـس، ومصـر
مـن وصـف ابـن حجـر لـه أنـه مـن فئـة 

  . األقـزام؛ وكـان مـن أصحـاب العلـم، والفضـل
أبـو اخليـر خليـل بـن هـارون بـن مهـدي ـ ثـم 

 بـن عيـسى بـن حممـد اجلزائـري الصنهـاجيا
؛ وهـو )م1422/هـ826تـويف باملدينـة املنـورة سنـة (

ر، ويف ـمـن فقهـاء املالكيـة؛ درس يف مدينـة اجلزائ
تونـس، واإلسكندريـة، ومكـة؛ ولـه مؤلفـات؛ 

يـوم امليعـاد؛  اب تذكـرة اإلعـداد هلـولـكت: منهـا
يف األذكـار، واألدعيـة، وكتـاب خمتصـر التذكـرة، 

  .وكتـاب أشـرف مسمـوع يف حتقيـق املوضـوع
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أبـو العبـاس أمحـد بـن عيـسى التلمسـاين ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( البطـوي الصنهـاجي

؛ وهـو مـن فقهـاء املذهـب املالـكي؛ )م1439/هـ843
  .بالعـدل، والتوثيـقويل القضـاء؛ وصـف 

عثمـان بـن يوسـف بـن حممـد بـن عـلي ـ ثـم 
تـويف مبكـة املكرمـة حـوايل ( اجلزائـري الصنهـاجي

؛ وهـو مـن علمـاء املذهـب املالـكي؛ )م1458/هـ863
نشـأ ودرس باجلزائـر، ثـم رحـل إىل املشـرق بغـرض 

   .احلـج، وطلـب العلـم
 بـن عيـسى الصنهـاجيسالـم بـن إبراهيـم ـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه )م1468/هـ873تـويف بدمشـق سنـة (
ولـد . مالـكي، مـن احلفـاظ، وأصحـاب احلديـث

مبشدالـة، وترعـرع ببجايـة، وأكمـل تعليمـه بتونـس 
تعـرض لألسـر مـن . ومصـر واحلجـاز ودمشـق

ويل . طـرف قراصنـة النصـارى؛ ثـم أطلـق سراحـه
والقـدس؛ فكـان حازمـا، صارمـا،  القضـاء بدمشـق،

  .عـادال، عفيـف النفـس عزيزهـا، نزيهـا يف سريتـه
 أمحـد بـن حممـد بـن يوسـف الصنهـاجيـ ثـم 

؛ أستـاذ )م1515/هـ921سنـة : ت(املعـروف بالدقـون 
وخطيـب وحمـدث وراويـة وأديـب؛ لـه معرفـة 

كـان . بقـرض الشعـر؛ ويل اخلطابـة بالقروييـن
فيـف الظـل؛ وعـرف بكثـرة املـزاح؛ وممـا أجـاز خ
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بـه أبـا القاسـم حممـد بـن إبراهيـم املشـرائي قولـه 
  :نظمـا

راحلَضى واودلَ البر     أهْضح نا مي كُمدهأش  
ـأينِّ أجيـهالفَق نمـاً    ابت قَاسز  ـربتاملُع    

  
بـن الـه حممـد ويف إجـازة أخـرى أليب عبـد ال

  :أمحـد شقـرون بـن أيب مجعـة املغـراوي قولـه
 لَك ازالدقُّونُأج جا نيـيـديلَ س  

  روى  أبِي جمعـة واآلل كُلَّ الَّذي
  استدعيت فيـه إجـازة بِمافَحدثْ 

  وسلِّم على من خاَف النفْس واهلَوى
  

 مصبـاح بـن سعـد الصنهـاجي أبـو هـاديـ ثـم 
؛ وهـو مـن )م1540/هـ947تـويف بقسنطينـة سنـة (

  .فقهـاء املذهـب املالـكي
محـد بـن حممـد بـن عيـسى التلمسـاين ـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول مـن ( البطـوي الصنهـاجي
؛ وهـو مـن فقهـاء )القـرن العاشـر للهجـرة

حلديـث؛ ومييـل إىل املالكيـة؛ لـه إملـام بعلـم ا
  . التصـوف؛ هاجـر إىل املدينـة املنـورة، وتـويف ـا
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أبـو الثنـاء حممـود بـن عمـر بـن حممـد ـ ثـم 
تـويف بتنبوكتـو سنـة ( أوقيـت الصنهـاجي

؛ ويل قضـاء تنبكتـو؛ فكـان حازمـا، )م1548/هـ955
شديـدا، وعـادال يف أحكامـه؛ ال حيـايب، وال جيامـل 

ل اجلـاه، والسلطـان؛ فظهـر فضلـه، ومسـا أهـ
وكـان يقـوم بالتدريـس إىل جانـب عملـه يف . شأنـه

القضـاء؛ فتخـرج على يديـه خنبـة مـن الطـالب، 
ولـه شـرح عـلى خمتصـر خليـل؛ يف . والشيـوخ

الفقـه املالـكي؛ وهـو يف جملديـن، وكتـاب تاريـخ 
  .وش وأكابـر النـاسالفتـاش يف أخبـار البلـدان واجليـ

 أبـو عبـد اللـه عبـد اخلالـق الصنهـاجيـ ثـم 
؛ وهـو مـن بـين )م1590/هـ999كـان حيـا سنـة (

ذكـره ابـن القـاضي بالسـوء؛ إذ . أمغـار أهـل تيـط
وهـو رأس الطائفـة األندلسيـة : ((قـال فيـه

امللعونـة؛ ولقـد شاهـدت مبدينـة مكناسـة ثُلْمـة 
أجلسـوه عـلى كـرسي جبامعهـا :  الديـنعظيمـة يف

 !األعظـم؛ وهـو يتكلـم يف التصـوف بزعمـه
أهلكهـا اللـه ـ  !ويضـل العامـة مبذهبـه الشنيـع

   1.))مـن طائفـة مضـرة بالسنـة السمحـة ـ حبمـده

                                                        
  .168: ، ص3: درة الحجـال ج 1
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سعيـد بـن مسعـود املاغـوسي املراكـشي ـ ثـم 
مـن ؛ وهـو )م1607/هـ1016سنـة : ت( الصنهـاجي

: العلمـاء األفاضـل؛ لـه مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
شـرح الميـة العـرب، ونظـم الفرائـد الغـرر يف 
سلـك فصـول الـدرر؛ وهـو شـرح لدرر السمـط يف 

  .مناقـب السبـط؛ البـن األبـار
أبـو العبـاس أمحـد بابـا بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

 جيأمحـد بـن عمـر التكـروري التنبكـيت الصنهـا
؛ وهـو مـن )م1626/هـ1036تـويف بتنبكتـو سنـة (

نكـب عندمـا عـارض محلـة . الفقهـاء، واحلدثيـن
سلطـان السعدييـن املنصـور؛ املوجهـة الحتالل بلـده 

 1600تنبكتـو؛ فأسـر، وضاعـت كتبـه الـيت تقـدر بـ 
ويف هـذه احلادثـة نقـل مـع أسرتـه إىل . جملـد

ق سراحـه؛ توجـه إىل فـاس؛ مراكـش؛ وبعـد إطـال
ثـم مسـح لـه بالعـودة إىل تنبكتـو؛ أيـن تـويف 

وكـان مـن أهـل العلـم، والفضـل؛ ال . هنـاك
ولـه مؤلفـات . جيامـل يف احلـق، وال يتساهـل فيـه

اج بتطريـز ـكتـاب نيـل االبته: عديـدة؛ أمههـا
الديبـاج؛ وهـو يف التراجـم، ولـه أيضـا مصنفـات 

خـل يف إطـار احلـواشي، واملختصـرات قـد تصـل تد
إىل األربعيـن؛ وجلهـا يف الفقـه واحلديـث والعربيـة؛ 

    .    بقيـت كلهـا ضمـن املخطوطـات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

151 
  

اشتهـر باسـم  عثمـان بـن زيـان الصنهـاجيـ ثـم 
مـن أعـالم القـرن احلـادي عشـر (الصنهـاجي 

لفقـه؛ تـويف ؛ وهـو مـن علمـاء النحـو، وا)للهجـرة
ببلـدة أوالد عـلي بـن صنـاج؛ ألـف كتابـا يف 

  .النحـو، وآخـر يف التوحيـد
أبـو عبـد اللـه حممـد مـاين الفـاسي ـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1913/هـ1333سنـة : ت( الصنهـاجي
ألـف . فقهـاء املذهـب املالـكي؛ ولـه إملـام باإلفتـاء

درييـن، منظومـة يف الب: بعـض الكتـب؛ منهـا
والتعريـف مبعـاذ، ومعـوذ؛ ابـين عفـراء املذكوريـن 

  .يف الشمائـل
  
OOO  

  
وبعـد ذكـر العلمـاء، ورجـال الفكـر مـن 
بـين صنهاجـة؛ نتكلـم اآلن عـن زعمائهـم، ورجـال 

  :السياسـة فيهـم؛ وهـم
كـان حيـا ( بـن وزريـون الصنهـاجي ثابـت ـ

؛ وهـو الـذي ثـار يف باجـة عـلى )م744/هـ127سنـة 
ولكـن ). وايل القيـروان(عبـد الرمحـن بـن حبيـب 

مصيـره بـقي جمهـوال؛ بعـد إمخـاد تلـك الثـورة؛ 
الـيت قتـل خالهلـا عبـد الرمحـن بـن حبيـب 

   . أعـدادا كبيـرة مـن األمازيـغ
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 سكرديـد الصنهـاجي عبـد امللـك بـنـ ثـم 
وهـو أحـد قـادة ؛ )م769/هـ153ة كـان حيـا سنـ(

الصفريـة؛ الثائريـن بإفريقيـة يف عهـد وايل القيـروان 
عمـر بـن حفـص بـن قبيصـة؛ كمـا شـارك يف 

  .احللـف األمازيـغي الـذي حاصـر عمـر بطبنـة
 تيولوتـان بـن تيكـالن اللمتـوين الصنهـاجيـ ثـم 

 ؛ ملـك مجيـع الصحـراء)م836/هـ222سنـة : ت(
الفاصلـة بيـن األقطـار املغربيـة بكاملهـا، وبيـن 

: ويقـول صاحـب روض القرطـاس. بـالد السـودان
أنـه يف إمكانـه حشـد مائـة ألـف مقاتـل عـلى 
النجـب؛ وأن أزيـد مـن عشريـن ملكـا مـن ملـوك 
السـودان كانـوا حتـت سلطانـه، ويـؤدون إليـه 

ـة هليمنتـه متتـد اجلزيـة؛ وكانـت البـالد اخلاضع
  . لثالثـة أشهـر سيـرا

بـن  )أو بطيـن( األتيـر بـن يطيـنـ ثـم حفيـده 
: ت( تيولوتـان بـن تيكـالن اللمتـوين الصنهـاجي

؛ ملـك مناطـق الصحـراء ـ بعـد )هـ237سنـة 
  .جـده ـ عـلى أحسـن وجـه

متيـم بـن األتيـر بـن يطيـن بـن تيولوتـان ـ ثـم 
تـويف مقتـوال سنـة ( لصنهـاجياللمتـوين ا

؛ قتلـه أشيـاخ بعـض القبائـل مـن )م918/هـ306
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صنهاجـة؛ ممـا أدى إىل افتـراق أمرهـم؛ وبقائهـم 
  .سنـة 120   لى فرقتهـم طـوال ـع
األصغـر منـاد بـن منقـوش بـن صنـاك ثـم  ـ
؛ كبيـر قبيـل )مـن أعـالم القـرن الثالـث للهجـرة(

الصنهاجيـة، وأمريهـم يف عهـد األغالبـة، تلكاتـة 
كـان ـ يف وقتـه ـ مواليـا هلـم، . وبـين العبـاس

   .وتابعـا لسلطاـم
: ت( زيـري بـن منـاد التلكـايت الصنهـاجيـ ثـم 
؛ وهـو املمهـد األول للدولـة )م971/هـ361سنـة 

الصنهاجيـة باملغـرب األوسـط؛ يف ظـل الدولـة 
د مدينـة آشيـر احلصينـة؛ جببـل شيـ. الفاطميـة
مليانـة، : كمـا أمـر ولـده بلكيـن ببنـاء. تيطـري

وكـان لـه عشـرة مـن األبنـاء؛ . وملديـة، واجلزائـر
وقُتـل زيـري يف معركـة دارت . أصغرهـم بلكيـن

بينـه وبيـن منافسه، وخصمـه جعفـر بـن عـلي أميـر 
د؛ أنـه ـ ومـن صفـات زيـري بـن منـا. املسيلـة

إىل جانـب مـا عـرف عنـه مـن كـرم، وشجاعـة 
ـ فقـد كـان مييـل إىل الوحشيـة، والقسـوة مـع 

  . أعدائـه
أبـو الفتـوح سيـف الدولـة بلكيـن بـن ـ ثـم 

ويسـمى  زيـري بـن منـاد التلكـايت الصنهـاجي
؛ هـو مؤسـس )م983/هـ373سنـة : ت(يوسـف 

األوسـط وإفريقيـة؛ بعـد أن  الدولـة الزيريـة باملغـرب
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استخلفـه املعـز لديـن اللـه الفاطـمي عـلى تلـك 
وكانـت لـه حـروب حاميـة ضـد قبائـل . الديـار

زناتـة؛ الـيت كانـت متيـل إىل طاعـة بـين أميـة 
  .  متيـز هـو اآلخـر بالقسـوة؛ مثـل أبيـه. باألندلـس
بـن أبـو الفتـح املنصـور بـن بلكيـن ـ ثـم 

سنـة : ت( زيـري بـن منـاد التلكـايت الصنهـاجي
؛ تربـع عـلى عـرش املغـرب األوسـط، )م1027/هـ386

وإفريقيـة بعـد مـوت أبيـه؛ فكـان شهمـا، كرميـا، 
: مـن إجنازاتـه العمرانيـة. حازمـا، شجاعـا؛ عـادال

بنـاء مصـلى للعيـد برقـادة، وتشيـد قصـر صبـرة؛ 
يـروان؛ الذي انتقـل إليـه مـن بـالده القريـب مـن الق

ويقـال أنـه أنفـق يف بنائـه مثامنائـة ألـف . آشيـر
  .دينـار

حباسـة بـن ماكسـن بـن زيـري بـن منـاد ـ ثـم 
تـويف يف وقعـة رمـداي ( التلكـايت الصنهـاجي

؛ ويعـد مـن )م1011/هـ402خـارج قرطبـة سنـة 
كـان يوصـف الفرسـان األبطـال؛ فهـو ـ كمـا 

. عـادة ـ فـارس صنهاجـة، وفتاهـا بـدون منـازع
والسبـب يف مماتـه ـ كمـا ذكـرت املصـادر 
التارخييـة ـ أنـه خـاض عبـاب املعركـة الـيت 
كانـت دائـرة خـارج قرطبـة؛ ونظـرا لبعـض 
حركاتـه اخلطيـرة؛ مـن عـلى ظهـر حصانـه؛ الـذي 

تفتـح اللِّبـد ـ كـان عليـه سـرج طـري العمـل، م
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كمـا قـال أبـو حيـان ـ فإنـه مـال بـه أثنـاء 
املراوغـة، وااولـة؛ فسقـط؛ فبـادره املدعـو النبيـه 

  .النصـراين بطعنـة؛ كانـت ـا ايتـه
أبـو منـاد نصيـر الدولـة باديـس بـن ـ ثـم 

املنصـور بـن بلكيـن بـن زيـري التلكـايت 
؛ سلطـان إفريقيـة )م1015/هـ406سنـة : ت( الصنهـاجي
حدثـت يف أيامـه فتـن؛ بينـه وبيـن . بالقيـروان

كمـا . قرابتـه عـلى احلكـم؛ فقمـع حماوالـم بشـدة
ثـارت عليـه قبائـل زناتـة؛ فقـضى بقيـة عمـره يف 
احلـروب ضدهـم؛ إذ تـويف فجـأة بالقـرب مـن 

  .تمرديـناملسيلـة؛ بينمـا كـان خارجـا ملالقـاة امل
أم مـالل السيـدة بنـت املنصـور بـن ـ ثـم 

توفيـت سنـة ( بلكيـن التلكـايت الصنهـاجي
؛ وهي مـن شهيـرات النسـاء باملغـرب )م1023/هـ414

اإلسـالمي؛ شاركـت أخاهـا باديـس يف احلكـم،؛ إذ 
انشغـل بالفتـن، واحلـروب، وتـرك هلـا تسييـر 

ـأة؛ تولـت الوصايـة شئـون الدولـة؛ وملـا مـات فج
عـلى عـرش ابنـه املعـز؛ الـذي يبلـغ لـم يبلـغ 
التاسعـة مـن عمـره؛ فكانـت تتحـلى باحلنكـة، 
واحلكمـة، واحلـزم؛ وظلـت يف مهامهـا إىل يـوم 

  . وفاـا؛ فرثاهـا أكثـر مـن مائـة شاعـر
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محـاد بـن بلكيـن بـن زيـرى بـن منـاد ـ ثـم 
؛ بـدأ )م1028/هـ419سنـة : ت( جيالتلكـايت الصنهـا

يظهـر يف عهـد ابـن أخيـه باديـس بـن املنصـور؛ 
الذي واله تيهـرت؛ ولكـن عـاد فعزلـه ووىل عمـه 

اد ـوقـد اضطـر باديـس إىل االعتم. اآلخـر يطوفـت
عليـه للمـرة الثانيـة؛ ولكـن يف هذه املـرة؛ احتـاط 

ه ـبقيـة حياتدوم لـه األمـر؛ فقـضى ـمحـاد لـكي ي
يف صـراع حثيـث؛ ضـد باديـس، واملنصـور مـن 

ويف سنـة . جهـة، وقبائـل زناتـة مـن جهـة أخـرى
هـ أسقـط دعـوة الفاطمييـن مـن منابـر دولتـه، 405

. وأعلـن دعـوة العباسييـن، وأظهـر املذهـب السـين
داد ـوـذه اخلطـوة يكـون قـد سبـق املعـز يف االرت

ويبـدو أن محـادا كـان . ـب الشيـعيعـن املذه
سـيئ احلكـم، قاسيـا عـلى أنصـاره، ورعيتـه؛ بـل 
كـان ال يتـورع عـن الغـدر واخليانـة؛ إذا لـزم 

وقـد انتـهى ببعـض تصرفاتـه إىل حـد . األمـر
الوحشيـة؛ إذ وصـل بـه احلـال إىل قتـل حرمـه 

ـس؛ بيديـه؛ عنـد هزميتـه أمـام ابـن أخيـه بادي
. لـكي ال تقـع يف األسـر، ويلحقـه منهـا العـار

ومـع هـذا فقـد استطـاع بعـد إحلـاح حثيـث، 
وكفـاح شديـد؛ مـن تشيـد دولـة كبيـرة لـه، 
وألبنائـه يف املغـرب األوسـط؛ متيـزت ـ فيمـا بعـد 
ـ بازدهـار حضـاري، وثقـايف عظيـم؛ جتـلى ذلـك 
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 قامـت بعاصمـة الدولـة؛ يف املنجـزات العظيمـة؛ الـيت
ويشيـر ابـن خلـدون إىل . املعروفـة بقلعـة بـين محـاد
تـم بناؤهـا ومتصريهـا : ((تلـك اإلجنـازات بقولـه

وشيـد مـن بنياـا، . عـلى رأس املائـة الرابعـة
وأسوارهـا؛ وأستكثـر فيهـا مـن املساجـد، 
 والفنـادق؛ فاستبحـرت يف العمـارة، واتسعـت يف

التمـدن؛ ورحـل إليهـا مـن الثغـور، والقاصيـة، 
والبلـد البعيـد طـالب العلـوم، وأربـاب الصنائـع؛ 
لنفـاق أسـواق املعـارف، واحلـرف، والصنائـع 

  .((1ـا
زاوي بـن  أبـو مثْـىن احلاجـب املنصـورـ ثـم 

كـان حيـا ( زيـري بـن منـاد التلكـايت الصنهـاجي
؛ هـو الـذي جلـأ مـع أنصـاره )م1029/هـ420سنـة 

مـن صنهاجـة إىل األندلـس أيـام ابـن عامـر؛ 
كمـا أنـه . هاربيـن مـن باديـس بـن املنصـور

. املمهـد احلقيـقي مللـك بـين زيـري باألندلـس
ولكنـه بعـد الفتنـة الكبـرى الـيت انطلقـت مـن 
قرطبـة؛ كـره البقـاء يف األندلـس، وعـاد إىل 

   .وانالقيـر
أبـو مسعـود حبـوس بـن ماكسـن بـن ـ ثـم 

تـويف بغرناطـة سنـة ( زيـري بـن منـاد الصنهـاجي
                                                        

  .350: ، ص 6: العبـر، مج 1
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؛ أقـام ملكـه بإلبيـرة، وغرناطـة، ومـا )م1037/هـ429
  .تبعهـا؛ وأورثـه بنيـه

اللمتـوين ) أو تيفـاب( حممـد بـن تيفـافـ ثـم 
تـويف حـوايل سنـة (املعـروف بتارسنـا  الصنهـاجي

؛ متكـن هـذا األميـر مـن مجـع مشـل )م1037/هـ429
. صنهاجـة الصحـراء ـ مـن جديـد ـ حتـت لوائـه

وكـان رجـال صاحلـا؛ ومتدينـا؛ قتـل يف إحـدى 
املعـارك اجلهاديـة؛ ضـد بعـض الفئـات مـن 

  .اليهـود
 الصنهـاجي م اجلـدايلـحيـىي بـن إبراهيـ ثـم 

؛ وهـو صهـر حممـد )م1048/هـ440تـويف بعـد عـام (
بـن تيفـاف؛ فأضـحى ـ بعـد مماتـه ـ زعيمـا ا

لصنهاجـة يف الصحـراء؛ هـو الـذي طلـب مـن أيب 
عمـران الفـاسي؛ شيـخ املالكيـة بالقيـروان ـ أثنـاء 
عودتـه مـن احلـج ـ أن يبعـث معـه فقيهـا؛ ليعلـم 

دينهـم؛ فكتـب إىل مـن يعرفـه  قومـه شئـون
باملغـرب األقـصى؛ فدلـه عـلى عبـد اللـه بـن 
ياسيـن اجلـزويل؛ فأخـذه معـه، ومحـل قومـه عـلى 

   .طاعتـه؛ إىل أن مـات
القائـد بـن محـاد بـن بلكيـن بـن زيـري ـ ثـم 

؛ افتتـح )م1054/هـ446سنـة : ت( التلكـايت الصنهـاجي
زناتـة؛ يف الوقـت الـذي عهـده بصـد هجمـات 
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سـادت البـالد هدنـة حـذرة؛ بينـه وبيـن بـين 
ويقـول ابـن خلـدون أنـه أعـاد . عمـه يف إفريقيـة

شـرف "الـدعـوة للفاطمييـن؛ فأحتفوه بلقـب 
؛ وهـو اللقـب الـذي سبـق أن منحـوه إىل "الدولـة

وميكـن أن . املعـز؛ بينمـا ينـفي آخـرون ذلـك
ذا قـد تـم نكايـة يف املعـز بـن باديـس يكـون هـ

وقـد ورث عـن أبيـه محـاد . الذي أسقـط دعوـم
قسوتـه، وشراستـه؛ إذ قتـل ابنـه زيـري بنفسـه؛ 
ولكنـه قـاصـر عنـه يف احلنكـة السياسيـة، واملوهبـة 

ومـع هـذا فقـد عرفـت دولتـه فتـرة . احلربيـة
  .هادئـة، مستقـرة

حمسـن بـن القائـد بـن محـاد بـن بلكيـن ـ ثـم 
؛ قبـل )م1055/هـ447سنـة : ت(التلكـايت الصنهـاجي 

األول؛ أن : أن ميـوت والـده القائـد أوصـاه بأمريـن
. حيسـن إىل أعمامـه؛ خاصـة يوسـف، وريغـالن

واألمـر الثـاين؛ آال خيـرج مـن القلعـة مـدة ثـالث 
ـن؛ أنـه أخـل والغريـب يف شـأن حمس. سنيـن

فأسـاء إىل أعمامـه . بالوصيتيـن؛ إمعانـا، وإصـرارا
كمـا خـرج . مجيعـا؛ بعزهلـم مـن مناصبهـم وقتلهـم

مـن القلعـة حملاربـة عمـه يوسـف؛ وأثناء ذلـك 
حـاول الغـدر بعمـه اآلخـر بلكيـن؛ فانكشفـت 
املكيـدة، ودارت عليـه الدائـرة؛ وقتلـه بلكيـن 

  .نصـاره مـن عـرب هـاللمبساعـدة أ
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حيـىي بـن عمـر بـن تكالكيـن اللمتـوين ـ ثـم 
تـويف جبهـات درعـة سنـة ( الصنهـاجي

؛ وهـو املمهـد األول لقيـام الدولـة )م1056/هـ448
كـان مـع حيـىي بـن إبراهيـم الدكـايل؛ . املرابطيـة

يف العـودة مـن احلـج، وشاركـه يف جلـب عبـد 
وملـا تنكـرت . يـن إىل الصحـراءاللـه بـن ياس

جدالـة؛ خـرج مـع ابـن ياسيـن إىل جزيـرة يف ـر 
السينغـال؛ فتنسـك معـه يف رباطـه؛ ثـم أخـذت 
شلتهـم تتنـامى ؛ معتزليـن عمـن خالفهـم؛ وملـا 
قويـت شوكتهـم، وكثـرت عصبتهـم؛ خرجـوا 
ن لقتـال املخالفيـن مـن قومهـم، وقتـال الوثنييـن مـ

وقتـل حيـىي بـن عمـر يف بعـض الوقائـع . السـودان
  .ضـد جدالـة ببـالد درعـة

بلكيـن بـن حممـد بـن محـاد بـن زيـري ـ ثـم 
؛ بتوليـه )م1062/هـ454سنـة : ت( التلكـايت الصنهـاجي

احلكـم انتقـل امللـك مـن بيـت القائـد إىل بيـت 
كـان بلكيـن ـ كغيـره . أخيـه حممـد بـن محـاد

مـن أمـراء تلكاتـة ـ مييـل إىل القسـوة، وسفـك 
فافتتـح عهـده بقتـل وزيـر . الدمـاء، واجلبـروت

سلفـه األميـر حمسـن، ثـم قتـل جعفـر بـن أيب 
، ونكـب املدينـة، وأثخـن رمـان صاحـب بسكـرة

ثـم توغـل غربـا؛ يف بـالد زناتـة، . يف أهلهـا
. واملناطـق الصحراويـة؛ طالبـا املرابطيـن؛ دون جـدوى
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وامتـدت يـده الفاتكـة إىل زوجتـه؛ تامنيـرات بنـت 
عمـه علنـاس بـن محـاد؛ األمـر الـذي دفـع 
بأخيهـا؛ الناصـر بـن علنـاس لرصـد الفرصـة 

واتيـة؛ لالنقضـاض عـلى بلكيـن؛ قاتـل أختـه؛ امل
وقـد ساعـدت األوضـاع . فكـان لـه ذلـك

السياسيـة املترديـة؛ يف دولـة بـين باديـس الزيريـة 
بإفريقيـة ـ بعـد الغـزو اهلـاليل ـ وتضعضـع 
أحـوال زناتـة يف غـرب البـالد ـ بفعـل زحـف 

نفـوذ بـين  املرابطيـن ـ عـلى ديارهـم عـلى تعزيـز
محـاد، واتسـاع رقعـة دولتهـم شرقـا، وغربـا؛ 

وبـدأت قـوة . عـلى حسـاب الطرفيـن الضعيفيـن
احلمادييـن تظهـر، وتـزداد ظهـورا منـذ عهـد 
بلكيـن بـن حممـد بـن محـاد؛ ووصلـت بعنفواـا 

  .يف عهـد الناصـر بـن علنـاس إىل حـد كبيـر
بـن باديـس بـن شـرف الدولـة املعـز ـ ثـم 

املنصـور بـن بلكيـن بـن زيـري التلكـايت 
؛ خلـف )هـ454تـويف باملهديـة سنـة ( الصنهـاجي

والـده عـلى عـرش إفريقيـة؛ وعمـره لـم يصـل إىل 
وملـا اشتـد ساعـده؛ أعلـن مـا جييـش بـه . التاسعـة

بذلـك  صـدره، ومـا نشـأ عليـه خفيـة؛ فتـرك ـ
ا ال ميـحى؛ إذ كـان أول مـن متـرد ـ ـ أثـرا تارخييـ

مـن بـين زيـري ـ عـلى الفاطمييـن، ومذهبهـم 
الشيـعي؛ وشجـع رعيتـه عـلى اعتنـاق املذهـب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

162 
  

املالـكي؛ ألن املذهـب السـين الـذي كـان معمـوال 
بـه؛ إىل جانـب الشيعـة يف إفريقيـة آنئـذ؛ هـو 

نفسـه  وـذا فتـح املعـز عـلى. املذهـب احلنـفي
بـاب املصائـب؛ إذ أرسـل الفاطميـون إليـه قبائـل 
بـين هـالل، وسليـم؛ لتأديبـه؛ فعاثـت تلـك القبائـل 
بالبـالد فسـادا؛ وقامـت مبهمـة تدمرييـة؛ تعجـز 

   . عنهـا اجليـوش النظاميـة
بلكيـن بـن باديـس بـن  سيـف الدولـة ـ ثـم

مومـا يف تـويف مس(حبـوس التلكـايت الصنهـاجي 
وليـا لعهـد ؛ وكـان )م1063/هـ456حيـاة أبيـه سنـة 

أبيـه؛ واله والـده ـ يف البدايـة ـ عـلى إمـارة 
الـيت انتـقلـت إليهـم بعـد انتزاعهـا مـن . مالقـة

حكـم بـين محـود؛ فتحولـت إىل كـورة مـن كـور 
وتقـول املصـادر أن الـذي قتلـه ـ غـدرا . غرناطـة

يوسـف بـن نغرالـة : زيـر أبيـهبالسـم ـ و
اليهـودي؛ ولكنـه حـول التهمـة ـ بدهائـه ـ إىل 
. فتيـان القصـر؛ فانتقـم منهـم باديـس ظلمـا

وتقـول املصـادر ـ أيضـا ـ بأنـه تآمـر عـلى 
الدولـة؛  مبداخلـة ابـن صمـادح؛ أميـر املريـة إذ 

ا قـرأ وعندمـ. أطمعـه يف حتويـل إمـارة باديـس إليـه
النـاس يف غرناطـة ـ الصنهاجيـون منهـم عـلى 
اخلصـوص ـ قصيـدة الشيـخ أيب إسحـاق اإللبيـري؛ 
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وممـا جـاء يف . ثـاروا عـلى ابـن نغرالـة وقتلـوه
  :تلـك القصيـدة التحريضيـة

يـنعمأج ـةاجهنصأالَ قُـلْ ل  
دأسو ـانمالز ورـدب  رِيـنالع   

  ـقٍـمشف مقَّـة   ذيـة مقَالَ
دعـة ييحصلْـفَى  النز  يـندو  

لَّ  لَقَـدز  كُـمديلَّـ  سةـز  
قَـرـَا ت   الشامتيـن أعيـن   بِه

 ـريخت  بـكَاتـ  ـهراًـكَاف  
ـَاَء كَانَ  ـَو ش   املُؤمنيـن  منول

بِـه ـودهالي ـزـوا  فَعختانو  
ـُوا وكَانوا    األرذَليـن من  وتاه

ـُوا    املَـدى  وجازوا مناهمونال
 ذَاك ـازج قَـداومونْ  وـرعشي   

  راغـبٍ فَكَم مسلـمٍ راهـبٍ
  املُشرِكيـن  نـم  قـرد ألرذَل

  
باديـس بـن  أبـو منـاد املظفـر باللـهـ ثـم 

حبـوس بـن ماكسـن بـن زيـري بـن منـاد 
؛ خلـف )م1074/هـ467سنـة : ت( التلكـايت الصنهـاجي

والـده حبـوس يف إمـارة غرناطـة؛ يف ظـل الدعـوة 
وكـان طاغيـة، جبـارا، وداهيـة . آلل محـود مبالقـة

ـْدا وقـال ابـن خلـدون أنـه . وشجاعـا وحازمـا وجل
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طـة، وشيـد هـو الـذي اختـط قصبـة غرنا
قصورهـا، وأقـام حصوـا، وخمتلـف املنشآت الـيت 
ظلـت إىل عهـده؛ وبذلـك يكـون هـو الـذي 

كمـا زحـف عـلى مالقـة ـ بعـد ظهـور . مصرهـا
بـوادر الضعـف عليهـا ـ فاحتلهـا، واكمـل بنـا ء 
قصبتهـا؛ ثـم أسنـد إمارـا ـ بعدئـذ ـ لولـده 

  .بلكيـن
 بكـر بـن عمـر اللمتـوين الصنهـاجيأبـو ـ ثـم 

؛ عينـه عبـد اللـه بـن )م1087/هـ480سنـة : ت(
ياسيـن ـ بعـد مـوت حيـىي بـن عمـر اجلـدايل ـ 
قائـدا للصنهاجييـن؛ فتـوىل إدارة احلـرب بينهـم 

اءة عاليـة؛ إذ متكـن مـن السيطـرة ـجبـدارة، وكف
ـالد فـازاز، عـلى املناطـق الشماليـة لبالهـم؛ مثـل ب

ثـم وصلتـه أخبـار . والسرايـر ومكناسـة، وبرغواطـة
باشتعـال فتـن داخليـة بيـن قبائـل صنهاجـة يف 
أعمـاق الصحـراء؛ فعـاد إلصـالح حـال قومـه؛ 
بعـد أن أسنـد أمـر جيشـه، واملناطـق املفتوحـة إىل 
يوسـف بـن تاشفيـن؛ الـذي استبـد باألمـر، 

   .وانفـرد باحلكـم
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الناصـر بـن علنـاس بـن محـاد بـن زيـري ـ ثـم 
؛ )م1088/هـ481سنـة : ت( التلكـايت الصنهـاجي

باستيالئـه عـلى احلكـم؛ يكـون املُلـك قـد انتقـل 
وكـان . إىل بيـت ابـن ثالـث حلمـاد؛ وهـو علنـاس

الناصـر ـ كغيـره مـن بـين محـاد ـ شديـدا 
وقاسيـا؛ إذ كـان ال يتـورع عـن القتـل ألبسـط 

وقـد افتتـح حكمـه بقتـل أعيـان . األسبـاب
 رمـان، وبعـض بـن أيبابسكـرة؛ مـن بـين جعفـر 

الفئـات مـن صنهاجـة، وبعـض املوظفيـن يف بالطـه، 
هـذا وقـد تدعـم ـ يف . وكثيـر مـن زعمـاء زناتـة

بدايـة عهـده ـ سلطـان الدولـة احلماديـة؛ الـيت 
استفـادت مـن تدهـور األوضـاع يف دولـة بـين 
باديـس باملهديـة، وانشغـال زناتـة يف كفـاح 

لكـن لـم تـدم األحـوال كمـا كانـت؛ و. املرابطيـن
إذ ساعـدت بـذور الفرقـة بيـن بـين زيـري؛ يف 
إفريقيـة واملغـرب األوسـط عـلى تعزيـز نفـوذ قبائـل 
بـين هـالل؛ الـيت ترصـدت الفـرص ـ واحـدة بعـد 
األخـرى ـ لـكي تضعـف سلطـان الدولـة 

تنشـره ونفوذهـا؛ وتوسـع سلطـان القبائـل اهلالليـة و
عبـر البـالد كافـة بالتدريـج؛ شيئـا فشيئـا؛ حـىت 
أصبحـت جـل املناطـق السهبيـة، والسهليـة خاضعـة 

بـل أجبـروا الناصـر بـن علنـاس نفسـه . لنفوذهـم
عـلى إخـالء قلعتـه، واهلجـرة إىل شـاطئ البحـر؛ 
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واختذهـا ) جبايـة(حيـث شيـد مدينـة الناصريـة 
: ويف هـذا يقـول ابـن خلـدون. عاصمـة مللـكـه

افتتـح جبـل جبايـة، ] وأربعمائـة[ويف سنـة ستيـن ((
وكـان لـه قبيـل مـن الرببـر يسمـون ـا 

فلمـا ... وهـذا القبيـل مـن صنهاجـة... مـاالس
افتتـح هـذا اجلبـل اختـط بـه املدينـة، ومساهـا 

؛ الناصريـة؛ وتسـمى عنـد النـاس باسـم القبيلـة
وبـىن ـا قصـر اللؤلـؤة؛ وكـان مـن . وهي جبايـة

أعجـب قصـور الدنيـا، ونقـل إليهـا النـاس، 
وأسقـط اخلـراج عـن ساكنيهـا، وانتقـل إليهـا 

ويف أيـام الناصـر هـذا . سنـة إحـدى وستيـن
كـان استفحـال ملكهـم، وشغوفـه عـلى ملـك 

 املبـاين فبـىن... بـين باديـس إخواـم باملهديـة
  1)).العجيبـة املؤنقـة، وشيـد املدائـن العظيمـة

متيـم بـن بلقيـن بـن باديـس بـن  املنتصـرـ ثـم 
؛ واله جـده )هـ 488تـويف مبراكـش سنـة ( حبـوس

باديـس عـلى مالقـة؛ حتـت وصايـة شيـخ مـن 
فكـان جريئـا، وشهمـا؛  صنهاجـة؛ نظـرا لصغـره؛

وملـا استـوىل يوسـف بـن . اولكنـه قاسيـا وعنيفـ
تاشفيـن عـلى غرناطـة؛ اتبعهـا مبالقـة، وألـقى 
القبـض عـلى متيـم ، ثـم أرسلـه إىل السـوس؛ 
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ولكنـه عـفى عنـه فيمـا بعـد، فاستقـر مبراكـش 
  .حـىت مـات

عبـد احلـق بـن عبـد العزيـز بـن ـ ثـم 
؛ وهـو )م1095/هـ488سنـة : ت( خراسـان الصنهـاجي

  .مؤسـس إمـارة بـين خراسـان بتونـس
املنصـور بـن الناصـر بـن علنـاس بـن ـ ثـم 

؛ )م1104/هـ498سنـة : ت(محـاد التلكـايت الصنهـاجي 
الرة بنـت متيـم بـن العـز؛ وهي الـيت بىن ـأمـه هي ب

أحدمهـا : هلـا زوجهـا الناصـر قصـري بـالرة
ور عـن وورث املنصـ. بالقلعـة، واآلخـر ببجايـة

وهـو أقـل . والـده الدهـاء، والشجاعـة، واحلـزم
قسـوة، ووحشيـة مـن أسالفـه؛ وإن كـان قـد قتـل 
زوجتـه ظلمـا؛ بسبـب خـالف حـدث بينـه وبيـن 

وسـار . والدهـا؛ ماخـوخ زعيـم بـين وامانـوا
: املنصـور عـلى ـج والـده يف جـل املياديـن

ضاريـة؛ فكـان نسخـة السياسيـة، والعسكريـة، واحل
اردة ـوعليـه فقـد قـضى جـل وقتـه يف مط. منـه

القبائـل الزناتيـة، وصـد أطمـاع املرابطيـن، ومواجهـة 
عيـث، وفسـاد قبائـل بـين هـالل، وتأديـب 
. اخلارجيـن عـن سلطانـه مـن أهـل بيتـه، وعمومتـه

وكـان ولوعـا بالبنـاء، والعمـران، وأسبـاب 
فاختـذ جبايـة : ((وقـال ابـن خلـدون فيـه .احلضـارة
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هـذه معقـال، وصريهـا دارا مللكـه، وجـدد 
وكـان املنصـور هـذا . قصورهـا، وشيـد جامعهـا

مجاعـا، مولعـا بالبنـاء؛ وهـو الـذي حضـر ملـك 
بـين محـاد، وتأنـق يف اختطـاط املبـاين، وتشييـد 

يـاه يف املصانـع، واختـاذ القصـور، وإجـراء امل
الريـاض، والبساتيـن؛ فبـىن يف القلعـة قصـر امللـك، 

م؛ ويف جبايـة ـواملنـار، والكوكـب، وقصـر السل
  1)).ؤة، وقصـر أميمـونـقصـر اللؤل
باديـس بـن املنصـور بـن  أبـو معبـدـ ثـم 

سنـة : ت( الناصـر بـن علنـاس التلكـايت الصنهـاجي
افتتـح . ـد الوحشيـة؛ كـان قاسيـا شدي)م1106/هـ500

عهـده بقتـل وزيـر أبيـه عبـد الكريـم بـن 
سليمـان؛ ثـم قتـل عامـل أبيـه عـلى جبايـة؛ الـيت 
لـم ينتقـل إليهـا بعـد؛ ثـم أسـاء إىل أخيـه العزيـز؛ 

كمـا ألـقى . وايل اجلزائـر؛ فعزلـه، ونفـاه إىل جيجـل
. سـدأحـد الصاحليـن إىل أسـد؛ فلـم يفترسـه األ

وبذلـك تصبـح وحشيـة األسـد أقـل حـدة مـن 
ويقـال أن موتـه . نصـوروحشيـة باديـس بـن امل

حـدث بواسطـة السـم؛ الـذي دستـه أمـه يف 
  .طعامـه؛ بعـد أن توعدهـا بالقتـل
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عبـد العزيـز بـن عبـد احلـق بـن عبـد ـ ثـم 
سنـة : ت( العزيـز بـن خراسـان الصنهـاجي

؛ وهـو ثـاين األمـراء مـن بـين )م1106/هـ500
  . خراسـان بتونـس؛ وقـد اتصـف بالضعـف

يوسـف بـن تاشفيـن بـن  أبـو يعقـوبـ ثـم 
تـويف ( إبراهيـم بـن ترقـوت اللمتـوين الصنهـاجي

؛ وهـو ممهـد الدولـة )م1106/هـ500مبراكـش سنـة 
املرابطيـة، وباسـط سلطاـا يف بـالد املغـرب 

شـارك ابـن عمـه أبـا بكـر بـن عمـر . واألندلـس
يف فتوحاتـه، وانتصاراتـه ببـالد املغـرب؛ وملـا قـرر 
العـودة إىل الصحـراء استخلفـه عـلى البـالد 
املفتوحـة؛ فنهـض مـة، وحـزم عظيميـن؛ فأضـاف 
جـزءا كبيـرا مـن البـالد إىل ملكـه؛ فاستفحـل 

ـن عمـه أبـو أمـره، وعظـم شأنـه؛ فلمـا عـاد اب
بكـر وجـه قـد استبـد بامللـك؛ فتركـه وعـاد إىل 
. الصحـراء؛ متجنبـا الفتنـة، زاهـدا يف مغريـات الدنيـا

وهكـذا أضـحى ابـن تاشفيـن هـو اآلمـر النـاهي؛ 
فتحـول إىل ملـك عظيـم؛ نشـر سلطانـه عـلى بـالد 

 ويتحـلى ابـن تاشفيـن بالتديـن،. املغـرب واألندلـس
واخلـالل احلميـدة، والتفـاين يف اجلهـاد، والغيـرة 

   .عـلى املسلميـن
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 سيـر بـن أيب بكـر اللمتـوين الصنهـاجيـ ثـم 
؛ وهـو )م1113/هـ507تـويف قـرب إشبيليـة سنـة (

ابـن عـم يوسـف بـن تاشفيـن؛ وكـان مـن الذيـن 
ويعـد مـن بيـن القـادة . يكلفهـم باملهـام الكبـرى

؛ فهـو الـذي فتـح .ار للدولـة املرابطيـةالكبـ
ودهـا . بـن عبـاداإشبيليـة، وقـام بنـفي املعتمـد 

. كمـا فتـح قرمونـة، ولبلـة. أسنـدت واليتهـا إليـه
ومـات فجـأة؛ أثنـاء تشييعـه لزوجتـه حـواء بنـت 

  . تاشفيـن، خـالل زفـاف ابنتـه فاطمـة
 أوـانْ بـن محـين مـزدلي بـن بوبلنكَـ ثـم 

بـن حممـد بـن ترقـوت اللمتـوين ) حسـن(
تـويف يف حصـن مسطاسـة سنـة ( الصنهـاجي

؛ وهـو مـن أعيـان املرابطيـن، وابـن عـم )هـ508
يوسـف بـن تاشفيـن، وعضـده األميـن؛ إذ تـوىل 
مهـام كبـرى يف الدولـة؛ وهـو الـذي أعـاد فتـح 

. م1100/هـ494منهـا عـام  بلنسيـة، وأخـرج النصـارى
   .وويل عـلى تلمسـان، وقرطبـة، وغرناطـة، واملريـة

أبـو طاهـر حيـىي بـن متيـم بـن العـز بـن ـ ثـم 
تـويف باملهديـة سنـة ( باديـس التلكـايت الصنهـاجي

؛ وهـو مـن سالطيـن الدولـة الزيريـة )م1115/هـ509
متكـن مـن بنـاء أسطـول غـزا بـه . بإفريقيـة

جنـوة، وسردانيـة؛ حيـث فـرض عـلى أهلهـا 
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وكـان شجاعـا، حازمـا؛ ولـه اشتغـال . اجلزيـة
بالشعـر، واألدب؛ ولكنـه تـرك ذلـك بعـد اعتـالء 

حـدث خـالف بينـه وبيـن بعـض . سـدة احلكـم
ـه؛ فنفاهـم؛ فغـدر بـه بعضهـم؛ فطعنـوه خوتإ

  . طعنـات؛ أودت حبياتـه؛ بعـد حيـن
 أبـو بكـر بـن إبراهيـم املسـويف الصنهـاجيـ ثـم 

تـويف بسرقسطـة سنـة (املعـروف بابـن تيفلويـت 
. ؛ وهـو صهـر عـلي بـن يوسـف)م1116/هـ510

كـان واليـا للمرابطيـن عـلى غرناطـة، ثـم 
كـان مـن أهـل الفضـل، واجلـود، سرقسطـة؛ 

ومـدح مـن طـرف الفيلسـوف . واحليـاء، والشجاعـة
   .ابـن باجـة، ومـن الشاعـر ابـن خفاجـة

العزيـز بـن املنصـور بـن الناصـر بـن ـ ثـم 
سنـة : ت(علنـاس التلكـايت الصنهـاجي 

ح عهـده؛ بعقـد صلـح مـع ـ؛ افتت)م1121/هـ515
أحـد زعمائهـم؛ فتـزوج بنـت  زناتـة؛ وأصهـر إىل

وكانـت أيامـه يف غالـب أوقاـا آمنـة، . ماخـوخ
هادئـة؛ باستثنـاء بعـض العمليـات القليلـة؛ الـيت 

حصـاره جلزيـرة : اضطرتـه إليهـا الظـروف؛ مثـل
جربـة ثـم احتالهلـا، وإخضـاع تونـس؛ ومناوشـة 

لعـة األعـراب، ومكافحـة عيثهـم، وفسادهـم يف الق
ومـع هـذا فقـد كـان . ونواحيهـا ومنطقـة الـزاب

يعقـد جمالـس للعلمـاء، واألدبـاء؛ باإلضافـة إىل 
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ويف عهـده مـر ابـن تومـرت . ولوعـه بالبنـاء
هـ؛ فاجتهـد 512ببجايـة؛ عائـدا مـن املشـرق عـام 

اوى إىل ـفيهـا لتغييـر املنكـر؛ فرفعـت بـه الشك
ـز؛ فأمـر بإحضـاره؛ فهـرب إىل السلطـان عبـد العزي

  .بـين ورياكـل؛ القاطنيـن يف وادي جبايـة
عـلي بـن حيـىي بـن متيـم بـن املعـز ـ ثـم 

؛ وهـو )م1121/هـ515سنـة : ت( التلكـايت الصنهـاجي
أحـد سالطيـن بـين زيـري بإفريقيـة؛ كـان حازمـا، 
وشجاعـا؛ قـضى فتـرة حكمـه يف إمخـاد الفتـن 

. يشعلهـا األعـراب مـن بـين هـالل، وسليـم الـيت
وحـاول يف آخـر أيامـه غـزو صقليـة؛ لكبـح 
عـدوان روجـر الثـاين املتكـرر؛ ولكـن عاجلـه 

  .القـدر؛ فتـويف قبـل حتقيـق غرضـه
أبـو طاهـر متيـم بـن يوسـف بـن تاشفيـن ـ ثـم 

؛ كلـف )م1126/هـ520سنـة : ت( اللمتـوين الصنهـاجي
مبهـام عديـدة؛ عسكريـة، وسياسيـة يف املغـرب، 

ويبـدو أنـه لـم حيالفـه التوفيـق يف كثيـر . واألندلـس
  . منهـا
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أبـو بكـر بـن عـلي بـن يوسـف بـن ـ ثـم 
املعـروف باسـم تاشفيـن اللمتـوين الصنهـاجي 

؛ أسنـدت )م1128/هـ522كـان حيـا سنـة (بكـور 
إىل سنـة  م1124/هـ518إليـه واليـة مـن إشبيليـة سنـة 

وهـو أكبـر أبنـاء السلطـان عـلي بـن . م1106/هـ522
  .يوسـف

أبـو احلسـن عـلي بـن يوسـف بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( تاشفيـن اللمتـوين الصنهـاجي

؛ خلـف والـده يوسـف يف ملـك )م1142/هـ537
ر عـلى جـه، واقتـفى املغـرب، واألندلـس؛ فسـا

أثـره يف مواصلـة اجلهـاد، ونصـرة احلـق، وإنصـاف 
املظلوميـن، وكبـح الظامليـن، واالنتصـار للديـن، 

ويف عهـد ظهـرت بـوادر . والـورع، وخمافـة اللـه
وعندمـا . هـ514الدعـوة املوحديـة؛ وذلـك يف سنـة 

شعـر بدنـو أجلـه أوصى بـأن يدفـن بيـن عامـة 
  .املسلميـن؛ فكـان لـه ذلـك

أبـو املعـز تاشفيـن بـن عـلي بـن يوسـف ـ ثـم 
تـويف يف وهـران ( بـن تاشفيـن اللمتـوين الصنهـاجيا

؛ اشتهـر بالشجاعـة، والشهامـة؛ )م1144/هـ539سنـة 
وكانـت لـه يف حيـاة أبيـه مالحـم ضـد النصـارى 

: هـاباألندلـس؛ إذ فتـح مدنـا عديـدة ـا؛ من
وملـا . طليطلـة، وكـركي، وأشكونيـة، وغريهـا
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انتصـب عـلى سـدة احلكـم مبراكـش؛ مـرت أيـام 
حكمـه كلهـا يف حـروب، وفتـن ضـد املوحديـن؛ 

وكانـت . ل أمرهـم باملغـرب األقـصىـالذيـن استفح
ايتـه يف معركـة بينـه وبيـن عبـد املؤمـن بـن 

سقـط بـه جـواده يف عـلي أمـام وهـران؛ حيـث 
  .هـوة؛ مـات إثرهـا

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن تاشفيـن بـن ـ ثـم 
قتـل ( عـلي بـن يوسـف اللمتـوين الصنهـاجي

؛  بايعـه املرابطـون بعـد )م1145/هـ540مبراكـش سنـة 
مقتـل أبيـه بوهـران؛ ولكنهـم عدلـوا عنـه بعـد 

  .أيـام؛ وبايعـوا عمـه إسحـاق
حـاق بـن عـلي بـن يوسـف بـن إسـ ثـم 

؛ وهـو آخـر )م1146/هـ 541سنـة : ت( تاشفيـن
. سالطيـن الدولـة املرابطيـة؛ وبقتلـه انتـهى أمرهـا

بويـع يف مراكـش بامللـك بعـد تنحيـة ابـن أخيـه 
إبراهيـم؛ فزحـف إليـه عبـد املؤمـن بـن عـلي؛ 

  .الـذي قتلـه؛ بعـد أن تغلـب عليـه
و زكريـاء حيـىي بـن عـلي بـن غانيـة أبــ ثـم 

تـويف بغرناطـة سنـة ( املسـويف الصنهـاجي
؛ وهـو مـن األبطـال املعدوديـن؛ محـل )م1148/هـ543

لـواء اجلهـاد باألندلـس؛ فكـان مـن أكفـأ األمـراء 
املسلميـن بتلـك الديـار؛ وكـان شهمـا، داهيـة، 
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حياتـه بـدأ . حازمـا، خبيـرا بفنـون احلـرب
السياسيـة، والعسكريـة يف ظـل أميـر قرطبـة اللمتـوين 

؛ )زوج أمـه، وكفيلـه بعـد أبيـه(حممـد بـن احلـاج 
واشتهـر . الـذي واله مدينـة  أستجـة يف البدايـة؛

يـحىي تبعـا ملـا أظهـره مـن بسالـة، وإقـدام، 
وحنكـة عسكريـة؛ خاصـة عندمـا هـزم ابـن رذْميـر 

ويقـال أنـه ). ـو احملـارب ملـك أرغـونألفونس(
رأة مـن صنهاجيـة مجيلـة، وفاضلـة؛ ـتـزوج ام

ولكنـه طلقها؛ فلمـا سألـوه عـن سبـب طالقـه هلـا؛ 
ـُذَم؛ : ((قـال واللـه مـا فارقتهـا عـن خلـة ت

ويف )). ـا عـن اجلهـاد ولكـن خفـت أن أشتغـلَ
رة؛ نتيجـة أواخـر حياتـه واجهتـه ضغـوط كثيـ

خليانـة بعـض املسلميـن؛ مثـل ابـن محديـن؛ الـذي 
حتالـف مـع النصـارى، وأدخلهـم عـلى ابـن غانيـة 
بقرطبـة؛ فعاثـوا باملدينـة فسـادا، وبـوا املسجـد، 

  .ودنسـوه
أبـو بكـر بـن إمساعيـل بـن عبـد احلـق ـ ثـم 

: ت( بـن عبـد العزيـز بـن خراسـان الصنهـاجيا
؛ وهـو رابـع أمـراء بـين )م1149/هـ544نـة س

خراسـان بتونـس؛ وملـا استـوىل بنـو محـاد عـلى 
تونـس؛ نـزل أبـو بكـر هـذا مبدينـة بنـزرت؛ 
حـىت ثـار سكـان تونـس عـلى معـد بـن منصـور 
احلمـادي؛ فاستدعـوه لإلمـرة عليهـم؛ وبعـد مـدة 
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ه يف البحـر؛ غـدر بـه ابـن أخيـه؛ فقتلـه، ورمى بـ
  .مدعيـا بأنـه غـرق

حممـد بـن عـلي بـن يوسـف بـن غانيـة ـ ثـم 
؛ وهـو )م1151/هـ546سنـة : ت( املسـويف الصنهـاجي

مؤسـس إمـارة بـين غانيـة مبيورقـة؛ انتقـل إليهـا 
بعـد مـوت أخيـه حيـىي، وانقـراض دولـة املرابطيـن؛ 

معلنـا بالدعـوة لبـين فأنشـأ إمارتـه يف تلـك اجلـزر؛ 
  .العبـاس، وبـقي عـلى ذلـك احلـال حـىت مـات

حيـىي بـن العزيـز بـن املنصـور بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( الناصـر بـن علنـاس التلكـايت الصنهـاجي

؛ كـان ضعيـف الشخصيـة، مولعـا )م1152/هـ547
مبجالسـة النسـاء، وبالصيـد؛ ولـم خيلـف أثـرا 

: ويف هـذا يقـول ابـن اخلطيـب. يستحـق أن يذكـر
وكـان مولعـا بالصيـد، مغرمـا بـه، كلفـا ((

بامللهيـن؛ حيضـر منهـم عنـده حنـو العشريـن؛ بيـن 
رجـل وامـرأة؛ مـن شيـوخ، وعجائـز، ومحـقى؛ 
فكـان يستلـقي يف بيتـه عـلى الفـرش الوثيـرة 
احلشايـا، ويستـدعي املضحكيـن، وجـوارح الصيـد؛ 

ختبـر هـذا البـازي، ويتفقـد هـذا الكلـب، في
ويستنهـض هـذا املضحـك يف النـوع الـذي 

وجيلـس أبـدا بيـن . سلكـه؛ فيلهيـه، ويضحكـه
تقسـوط، وأم مـالل، وشبلـة؛ يف زي : أخواتـه
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فـال يـزال . العرائـس؛ مـن احلـلي، واملالبـس
 1)).ثـم يغتـدي إىل الصيـد. كذلـك إىل أن ينـام

نتـهى أمـره إىل تسليـم أمـره للموحديـن؛ وإـاء وا
هـ؛ 547عمـر الدولـة احلماديـة؛ وذلـك سنـة 

  .مببايعتـه لعبـد املؤمـن بـن عـلي
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن فاطمـة ـ ثـم 

؛ كـان )م1154/هـ549كـان حيـا سنـة (الصنهـاجي
يف شـارك . مـن القـادة احملنكيـن يف اجليـش اللمتـوين

ثـم أسنـدت . استنقـاذ بلنسيـة مـن أيـدي النصـارى
؛ وبعدهـا كلـف م1109/هـ503إليـه واليتهـا سنـة 

بواليـة فـاس ؛ ثـم نقـل إىل واليـة إشبيليـة مـن 
  .  م1115/هـ511إىل سنـة  م1115/هـ509سنـة 

عـلي بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( ـاجيعبـد احلـق بـن خراسـان الصنه

؛ وهـو آخـر أمـراء بـين خراسـان )م1160/هـ555
اقتحـم عليـه عبـد املؤمـن بـن عـلي . بتونـس

حاضـرة ملكـه، ونقلـه إىل مراكـش؛ فتـويف يف 
  .طريقـه إليهـا

احلسـن بـن عـلي بـن حيـىي بـن متيـم ـ ثـم 
: ت( بـن املعـز بـن باديـس التلكـايت الصنهـاجيا

؛ هـو آخـر العقـد مـن سالطيـن )م1167/هـ563سنـة 
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الدولـة الزيريـة بإفريقيـة؛ تربـع عـلى العـرش وهـو 
طفـل ال يتجـاوز عمـره اإلثـين عشـر سنـة؛ فحكـم 

اء؛ فاختـل شـأن الدولـة،  وتعرضـت ـيف ظـل األوصي
ملـك  Roger IIلغـزو النصـارى بقيـادة روجـار 

ملهديـة حاضـرة الدولـة صقليـة؛ الـذي استـوىل على ا
الزيريـة؛ فاستنجـد احلسـن بعبـد املؤمـن بـن عـلي؛ 
فزحـف إىل املهديـة جبيـش املوحديـن فافتتحهـا، 
وأخـرج منهـا النصـارى، وبـقي احلسـن يف رعـايـة 
عبـد املؤمـن، وابنـه يوسـف حـىت تـويف وهـو يف 

  .طريقـه إىل مراكـش
حممـد بـن غانيـة  عـلي بـن إسحـاق بـنـ ثـم 

؛ كـان )م1189/هـ585سنـة : ت( املسـويف الصنهـاجي
أميـرا عـلى مايورقـة باألندلـس؛ فانتهـز فرصـة 
غفـل فيهـا املوحـدون؛ فجهـز أسطولـه، وغـزا بـه 

وكانـت حماولتـه هـذه شـرارة . مدينـة جبايـة
أشعلـت ـ مـن جديـد ـ نـار الثـورة، والفتـن 

وكانـت . بـالد املغـرب األوسـط، وإفريقيـةاملتتاليـة ب
  .ايتـه القتـل بواسطـة سهـم يف موقعـة تـوزر

رمبـا كـان ( داود بـن عائشـة الصنهـاجيـ ثـم 
؛ وهـو مـن القـادة )م1189/هـ585حيـا سنـة 

كـان يتحـلى بالشجاعـة، . العسكرييـن األفـذاذ
ـك بـين فهـو الـذي أسقـط مل. والعزميـة الفوالذيـة
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صمـادح باملريـة؛ ثـم استـوىل عـلى مرسيـة، 
     .فدانيـة، فشاطبـة؛ فبلنسيـة، فشنتمريـة، فشقـورة

إبراهيـم بـن إمساعيـل بـن عـالن اللمتـوين ـ ثـم 
؛ شيـخ )م1229/هـ627سنـه : ت( الصنهـاجي

الء ـاللمتونييـن يف حاميـة تلمسـان؛ حـاول االستي
املأمـون املوحـدي ـ بعـد نـزوة عليهـا ـ أيـام 

مـن نـزوات العصبيـة؛ فتصـدى لـه بنـو عبـد 
الـواد، وقتلـوه؛ فكـان سببـا غيـر مباشـر؛ لتـدرج 

  .بـين عبـد الـواد حنـو ملـك تلمسـان
 ـلىحـ ثـم أبـو عـلي عمـر بـن حيـىي بـن م

تـويف مقتـوال سنـة ( البطـوي الصنهـاجي
معـه مـع أيب يوسـف سلطـان بـين ؛ جت)م1383/هـ785

مريـن قرابـة خؤولـة؛ أهلتـه لـكي يتـوىل ـ مـن 
طرفـة ـ أعمـال مالقـة؛ الـيت خرجـت مـن أيـدي 

ولكنـة . بـين اشقيلولـة؛ يف جـوازه الثـاين لألندلـس
خـان األمانـة؛ بتخليـه عنهـا ألبـن األمحـر؛ مقابـل 

صاحـب العهـدة؛  بعـض املغريـات؛ دون الرجـوع إىل
ومـع هـذا لـم تـدم عالقتـه . سلطـان بـين مريـن

احلميمـة مـع ابـن األمحـر؛ إذ فسـد اجلـو بينهمـا؛ 
فنشبـت فتـن متتاليـة بينهمـا؛ حـىت عـاد سلطـان 
بـين مريـن مـرة أخـرى إىل األندلـس؛ فقبـض 
عليـه، وأرجعـه إىل املغـرب؛ أيـن أطلـق سراحـه 

وملـا مـات أبـو يوسـف عـاد عمـر . بعـد مـدة
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هـذا إىل األندلـس؛ طلبـا للمغامـرة؛ ولكنـه ـ هـذه 
املـرة ـ انقـاد إىل مصيـره احملتـوم؛ إذ  قتـل يف 
النهايـة بأيـدي أبنـاء أيب العـالء املريـين الالجئيـن 
ببـالد األندلـس؛ ثـأرا منـه يف دم عمهـم؛ مقتـول 

  .أبيـه
ن حيـىي بـن محـلى البطـوي طلحـة بــ ثـم 

؛ وهـو )م1384/هـ786تـويف مقتـوال سنـة ( الصنهـاجي
مثـل أخيـه عمـر؛ يستنـد إىل القرابـة الـيت تربطـه 

ويعـد طلحـة . بالسلطـان يعقـوب بـن عبـد احلـق
هـذا مـن بيـن األبطـال املشهوريـن؛ إذ استعانـت 

ة تكوينهـا؛ إال أنـه الدولـة املرينيـة خبربـم يف بدايـ
شـارك أخيـه يف خيانتـه للدولـة فيمـا بعـد؛ سـواء 
يف األندلـس؛ حيـث قاسـم أخـاه عمـر الفوائـد 
الـيت اتفـق عليهـا مـع ابـن األمحـر؛ أو يف ديـار 
املغـرب؛ حيـث ثـار عـلى السلطـان، وأعلـن 

هـذا وقـد انتـهى بـه األمـر إىل القتـل يف . العصيـان
  .  إحـدى املعـارك

حممـد بـن عـلي بـن محـلي البطـوي ـ ثـم 
؛ واله السلطـان )م1385/هـ787سنـة : ت( الصنهـاجي

املريـين يعقـوب بـن عبـد احلـق عـلى أعمـال 
؛ بعـد افتكاكهـا م1366/هـ768مراكـش كافـة سنـة 
وكانـت واليتـه حممـودة، إذ . مـن أيـدي املوحديـن
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مـر سيـرا حسنـا؛ وبـقي فيهـا إىل عـام سـار يف األ
  . ؛ السنـة الـيت هلـك فيهـا مبحبسـهم1385/هـ787

***  
  

يقـول ابـن خلـدون عـن شعـب : ـ مواطنهـم
وهـو أكثـر أهـل الغـرب هلـذا : ((صنهاجـة

ال يكـاد قطـر مـن أقطـاره  العهـد، ومـا قبلـه؛
خيلـو مـن بطـن مـن بطوـم؛ يف جبـل أو 

وينقسـم الصنهاجيـون؛ حسـب مواطنهـم،   1)).بسيـط
صنهاجـة : ونظـام حياـم؛ إىل فئتيـن عظيمتيـن

؛ ومـن أهـم )سكـان التلـول، واجلبـال(الشمـال 
 .ويسكنـون بيـوت الطيـن واحلجـرتلكاتـة؛ قبائلهـم 

؛ وأعظـم )سكـان الصحـراء(وصنهاجـة اجلنـوب 
ومتتـد . وكدالـة ة،ملتونـة، ومسوفـ: قبائلهـم هي
؛ جنـوب املفـازة الصحراويـة الكبـرىمواطنهـم 

  .وهـم مـن أهـل الوبـر. وحـىت بـالد السـودان
فأمـا قبائـل صنهاجـة الشمـال فهـم عـلى 

؛ مـن أهـل تلكاتـةإحدامهـا متثلهـا قبيلـة : طبقتيـن
واألخـرى تتكـون مـن القبائـل الصنهاجيـة . املـدر

الـيت اختـارت العيـش يف األريـاف، واجلبـال؛ حيـث 
انتشـرت مجاعاـم يف مشـال املغـرب؛ بعـد سقـوط 
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دول صنهاجـة؛ وظلـت عـلى حاهلـا حـىت عصـر 
وهـذه الطبقـة لـم تتوصـل إىل إقامـة . ابـن خلـدون
الـك؛ عـلى الرغـم مـن ضخامـة إمـارات، ومم

ومواطـن هـذه الطبقـة . هياكلهـا، وتعـدد قبائلهـا
جمـاورة ملواطـن قبائـل مصمـودة؛ حيـث تتواجـد 

، ثـم إىل الشـرق منـه؛ يف جببـل درنفئـات منهـم 
ومعـدن  تـازي، وتـادال،: احمليـط الـذي تربـض فيـه

احي ، وضـوبـين فـازان، وآكرسلويـن، ودرعـة
تارودانـت، وإفـري، : السـوس األعـلى ومدنـه مثـل

 وقـد. فهـم مدريـونتلكاتـة أمـا  1.إخل..وفونـان
إفريقيـة، واملغـرب  متكنـوا مـن تأسيـس دول هامـة يف

وتتواجـد أوطاـم األوىل . األوسـط، واألندلـس
املسيلـة، إىل اجلزائـر، ثـم ؛ مـن باملغـرب األوسـط

وأوطاـم هـذه هي الـيت تغلبـت  .انـةملديـة، وملي
عليهـا ـ فيمـا بعـد ـ قبائـل الثعالبـة، وزغبـة، 

أمـا  2.بـين يزيـد، وحصيـن، العطـاف: كـ
صنهاجـة اجلنـوب  فتمكنـوا ـ بدورهـم ـ مـن 

ومثـة . تشييـد دولـة عظـمى؛ وهي دولـة املرابطيـن
نـص البـن خلـدون يصفهـم، ويصـف أوطاـم 

وهـذه الطبقـة مـن صنهاجـة هـم : ((ولـهبق
امللثمـون املوطنـون بالقفـر؛ وراء الرمـال الصحراويـة 
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اجلنوبيـة؛ أبعـدوا يف اـاالت هنالـك؛ منـذ دهـور 
قبـل الفتـح؛ ال يعـرف أوهلـا؛ فأصحـروا عـن 
األريـاف، ووجـدوا ـا املـراد، وهجـروا التلـول، 

ـا بألبـان األنعـام، وجفوهـا؛ واعتاضـوا منه
وحلومهـا؛ انتبـاذا عـن العمـران، واستئناسـا 

. باإلنفـراد، وتوحشـا بالعـز عـن الغلبـة، والقهـر
فرتلـوا مـن ريـف احلبشـة جـوارا، وصـاروا مـا 
بيـن بـالد الرببـر، وبـالد السـودان حجـزا، 
واختـذوا اللثـام خطامـا؛ متيـزوا بشعـاره بيـن 

وعفـوا يف تلـك البـالد، وكثـروا؛ األمـم؛ 
كدالـة، فلمتونـة، : وتعـددت قبائلهـم مـن

فمسوفـة، فوتريكـة، فتاركـا، فزغـاوة، ثـم ملطـة 
اخـوة صنهاجـة؛ كلهـم مـا بيـن البحـر احمليـط 
باملغـرب، إىل غدامـس؛ مـن قبلـة طرابلـس، 

  1)).وبرقـة
  

ÉÉÉ  
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  :ـ  عجيســة 5
لـم تسعفنـا املصـادر التارخييـة مبعلومـات 

وتسلسـل أنساـا؛  عجيسـة،كافيـة؛ ختـص بطـون 
. كمـا جـرت العـادة مـع غريهـا مـن القبائـل

وكـل مـا وصلنـا عنهـم؛ هـو عبـارة عـن حملـات 
عامـة؛ سـردهـا ابـن خلـدون؛ يف مجـل خاطفـة؛ 

ذلـك  مـن. تبعـث عـلى احليـرة، واالستفسـار
وهـم بطـون الربانـس : وأمـا عجيسـة: ((قولـه

؛ ومدلـول هـذا عجيسـة مـن برنـسمـن ولـد 
يسمـون البطـن  االسـم البطـن؛ فـإن الرببـر

؛ بالـدال املشـددة؛ فلمـا عربتهـا بلغتهـم عـدس
قلبـت داهلـا جيمـا خمففـة؛ وكـان هلـم بيـن 

أن كثرـم ويبـدو  1)).الرببـر كثـرة، وظهـور
انتهـت إىل التقلـص واالنكمـاش؛ يف عهـد الدولـة 
الزيريـة؛ الـيت سلطـت عليهـم آلـة االنتقـام 
اجلهنميـة؛ نتيجـة للضعـف، واهلـوان الذيـن أضحيـا 
خييمـان عليهـم؛ بعـد القضـاء عـلى ثـورة أيب 
يزيـد؛ الـيت تورطـوا فيهـا؛ حيـن أجـاروه ضـد 

  . ةالدولـة الفاطميـ

                                                        
  . 296ــ  295: ، ص ص6: العبـر، مج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

185 
  

وملـا اختـار محـاد بـن بلكيـن أرضهـم لبنـاء 
قلعتـه العتيـدة؛ نشبـت مناوشـات عديـدة بينهـم 
وبيـن الدولـة؛ فانتـهى ـم احلـال إىل القتـل، 

ثـم أضافـت عشائـر عيـاض . والتشـرد يف األقطـار
اهلالليـة مـا كانـت قـد تعففـت عنـه الدولـة 

 عجيسـة،أحيـاء وهكـذا هلكـت . احلماديـة
ومبـرور . وتفرقـت عبـر بـالد املغرب، وإفريقيـة

الزمـن؛ ذاب أبنـاء عجيسـة ضمـن قبائـل أخـرى 
كتامـة، : جمـاورة ملواطنهـم األصليـة؛ مثـل

وقـد بقيـت منهـم بعـض . وصنهاجـة، وزواوة
الفئـات الـيت احتفضـت باسـم القبيلـة األول؛ مـن 

كلم  26سـة املتواجـدة عـلى بعـد قبيلـة عجي: بينهـا
ثـم . إىل اجلنـوب الغـريب مـن مدينـة جبايـة اجلزائريـة

قبيلـة أخـرى باسـم عجيسـة؛ متواجـدة يف احلضنـة 
الشرقيـة؛ ضمـن دوار اجلـزار؛ جبـوار مدينـة بريكـة 

كمـا توجـد قريـة باسـم عجيسـة ـ . اجلزائريـة
: ن؛ بيـن مدينـيتأيضـا ـ ضمـن أرض بـين تليـال

وقـد اندجمـت بعـض البطـون . قسنطينـة، والقـل
دوار رأس تـاال ( مـن عجيسـة ضمـن قبيلـة األعـراش

( ، ثـم قبيلـة الساحـل القبـلي)تينـزار ـ الكركـور
 1.باملغـرب األوسـط) دوار ذرا قبيلـة ـ الكركـور

                                                        
  .71ــ  70: دور كتامـة، ص ص. 336: ، ص 1: قبائـل المغـرب، ج 1
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الفئـات منهـم اختـارت اهلجـرة إىل ويبـدو أن بعـض 
  .بـالد األندلـس

!!!  
  

رجـال علـم وفقـه  عجيسـةنبـغ مـن  :ـ أعياـم
ذاع صيتهـم؛ يف املغـرب، واملشـرق؛ مـن بينهـم 

  :أسـرة بـين مـرزوق الشهيـرة؛ منهـم
أبـو عبـد اللـه مشـس الديـن حممـد بـن أمحـد ـ 

بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن مـرزوق ا
تـويف سنـة (الشهيـر باخلطيـب التلمسـاين العجيـسي 

؛ وهـو مـن أعـالم الفقـه املالـكي؛ )م1379/هـ781
. ولـه عنايـة باألدب، وعلـوم الديـن، وفنـون أخـرى

كتابـا؛ يف الفقـه،  17وصـل عـدد مؤلفاتـه حـوايل 
والفتـوى، والتوحيـد، والتفسيـر، واحلديـث الشريـف، 
والتاريـخ، والتراجـم، واخلطابـة، واألدب، والشعـر، 

واله السلطـان . والتنجيـم، وغيـر ذلـك مـن الفنـون
أبـو احلسـن املريـين اخلطابـة مبسجـد العبـاد 

اله بتلمسـان؛ ثـم نقلـه قربـه باملغـرب؛ حيـث و
أمـا . اخلطابـة؛ كمـا كلفـه ببعـض السفـارات

السلطـان أبـو عنـان فقـد حـاول يف البـدء تقريبـه 
إليـه؛ وبعثـه يف سفـارة إىل تونـس؛ ولكنـه امـه ـ 
فيمـا بعـد ـ بالتآمـر؛ فسجنـه، ثـم أطلـق 

وبعـد مـدة رحـل إىل تونـس؛ ثـم إىل . سراحـه
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 لـه . ـا حـىت وافتـه املنيـةالقاهـرة؛ الـيت استقـر
: مؤلفـات كثيـرة يف خمتلـف العلـوم والفنـون؛ كـ

الفقـه والتوحيـد والفتـاوى والتفسيـر واحلديـث 
واملنطـق والعـروض والقـوايف والشعـر، وغيـره مـن 

كتـاب عجلـة املستوفـز : منهـا. الفنـون املختلفـة
دون مـن املستجـاز يف ذكـر مـن مسـع مـن الشيـوخ 

أجـاز مـن أئمـة املغـرب والشـام واحلجـاز، 
وكتـاب تيسيـر املـرام يف شـرح عمـدة األحكـام؛ 
وهـو يف مخسـة أجـزاء، وكتـاب شـرح األحكـام 
الصغـرى؛ وهـو شـرح لكتـاب عبـد احلـق 
اإلشبيـلي، وشـرح كتـاب الشفـاء للقـاضي عيـاض؛ 

روع ابـن لـم يكتمـل، وإزالـة احلاجـب عـن فـ
احلاجـب، وحتفـة الطـرف إىل امللـك األشـرف، 
واملسنـد الصحيـح احلسـن يف مآثـر وحماسـن موالنـا 
أيب احلسـن، وكتـاب اإلمامـة، وكتـاب إيضـاح 
الرشـد فيمـا تشتمـل عليـه اخلالفـة مـن احلكـم 
والفوائـد، وشـرح صحيـح البخـاري، واإلمامـة، 

خطـب وقصائـد، وكتـاب  وشـرح البـردة، وديـوان
يف التنجيـم، وكتـاب جـين اجلنتيـن يف فضـل 

القـدر، واملولـد، وكتـاب : الليلتيـن؛ ومهـا ليلـيت
األربعيـن املسنـدة يف اخلالفـة واخللفـاء، وكتـاب 

وقـد أورد لـه ابـن . مجـع فيـه مـا قيـل يف الصبـر
 اخلطيـب، ومـن بعـده املقـري؛ بعـض املقطوعـات
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الشعريـة القليلـة؛ منهـا هـذه القصيـدة الطويلـة؛ 
الـيت سنثبتهـا هنـا كاملـة؛ ألـا تكـاد تكـون 

رزوق ـالوحيـدة؛ ممـا وصـل إلينـا مـن شعـر ابـن م
اخلطيـب؛ باستثنـاء أبيـات قليلـة؛ استشهـد ـا ابـن 
اخلطيـب ـ أيضـا ـ يف بعـض املواضـع، ويف 

مـا القصيـدة الكاملـة فنظمهـا أ. مناسبـات خمتلفـة
 ـَت عـن احلـج، وزيـارة الديـار املقدسـة؛ وقرِئ

  .م1361/هـ763مبناسبـة ليلـة املولـد عـام 
  رــخب  غـبل  2هـبالل    ر ــالسح 1]نسيـم  اـأي[

  زرئـالم لـجررت فض    مى ـبالح اًـيوم تـإن أن
  رـب األعفـوق الكثيـف    ن ـم وـالخط تـثم حثث
  رـالمطء وط   3يفـخ     ه ــعشب  في  اًـمستقري

  رـالزه ثـحدي  وضِ     في الر الضحاكعن  يترو
  رــبالعنب ر أو ـعبيبالـ      ـ  الـاألذي قــمخل
  ريـبهم وسه  ديـوج    مى ـلجيران الح فـوص

  رـروف الغيـودي ص     رت ــغي ا ـم مـوحقه
    رـاألث دـحمي  تـيقَضـ      ـ هـفي  دـعه هـلل

                                                        
 )).قـل لنسيـم: ((في النفـح 1
  )).للـه: ((نفسـه 2
  )).مخـفي وطء: ((نفسـه 3
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  ريـعم  ا منـأحسبه     تيــال  يـه  هــأيام
  رـالقص  رـبغي بـعي    ا ـم   هــفي  لــاليبو

  ررـلغا طلق الدهرـه       ــووج انـفين  رـالعم
  دررـال  كنظم ومـظـ      ـمن ابـل باألحبـوالشم

  درــك ن ـم ة ـشائب     ال ـش بـالعين و مـصف
  رـالثمي نجـس ـأنالـ      ـف ـتقط أهل نـبيما 
  1الغدر صافي القربــ      ـح تبي   الــآم نـوبي
  رـشج من اـاك الحيـ     حيـ حيـال راتـشج يا

  ريـفك انيـالمغ كـتل     ي ـوق فـالش الـإذا أج
  ررـث الدمع فوق الطـ     ـحدي ديـخرجت من خ

  الجوهري صحاح دمعي     نـم وِراْ دـت يا خَـوقل
  رـالسح عند اءـورقكالـ     ـ 2الركب بحادي عهدي
  4يرـبنْتَ   3التُـمعوالي    ال ـالف تابـتج سـوالعي
  6يرِب وهو 5ىرالبـ      ـلوم اف مظـباألخف طـتخب

  ورــح عن 7تـوالتفَّ     دـيم نـت عـد عطفـق
قسي سرـوت ا منـزم لهـعالـ      ـ سوى ما رٍـي  

  رـالبش فيـلح  تلَــ حـلْـ      المـإذا األع حتى
   

                                                        
  .وهـو النهـر، أو بقيـة مـن المـاء يتركهـا السيـل: مفردهـا غديـر 1
  .أي الـذي يتغـنى بالحـداء لتنشيـط حرطـة اإلبـل في سيرهـا 2
  .وهي الناقـة النجيبـة المطبوعـة عـلى العمـل: مفردهـا يعملـة 3
  .أي تبـاري بقيـة اإلبـل في السرعـة 4
 .التـراب: البـرى هنـا 5
  .أي بـريء؛ وقـد خففـت الهمـزة واكتـفي باليـاء 6
  .؛ وهـو أسلـم))والتفتـتْ: ((في النفـح 7
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    رـالوط  ونيل ربـقـ بالـ      ازحـالن رـواسبتش
  رـالسف احـنج 1رِـ      ـفْـللس  اتـن الميقـوعي
  رـمعتم  أو جــبالح     رم ـمح  نـبي 2اسـوالن
  الصور  ه الخلق باريــ      ـإل ك ــلبي ك ــلبي

  رــذات األث  اهللا تـ      ـبي  ةـت الكعبــوالح
  رـالذعـد عن نـأمـ      ـوالم  3مـإبراهي  امـمق

  4درـالمبت  ادم ـالق  ف     واــط وم ـم القـواغتن
  5رـالم الحجـاست عيـ      ـتي السـركع واـوأعقب
  6رـأذف  رفـعل ـك ت      اــي عرفـوا فـوعرف

   

                                                        
 .أي للمسافريـن 1
 )).فالنـاس: ((في النفـح 2
وضعـه . هـو الحجـر الـذي وقـف عليـه سيدنـا إبراهيـم عليـه السـالم: مقـام إبراهيـم 3

وضعـه لـه ابنـه إسماعيـل؛ ليقـف عليـه؛ وهـو يرفـع الحجـارة عـلى الكعبـة؛ فأنطبـع 
وبـقي هـذا الحجـر ملتصقـاً بحائـط الكعبـة؛ إلى عهـد . أثـر قدميـه عليـه بشكـل غائـر

لـذي فصلـه عـن البيـت، وأخـره بضعـة أمتـار؛ لئـال الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز؛ ا
ومـا تـزال أثـر قـدمي إبراهيـم الخليـل ظاهـرة عـلى . يشغـل المصليـن والطائفيـن

وقـد أحيـط بغطـاء زجـاجي مأطـر بدعائـم مذهبـة لحمايتـه مـن . الحجـر إلى اآلن
  .التأثيـرات المناخيـه

  .في طـواف القـدوم  أي المبـادرة بسرعـة والشـروع 4
 .أي استـالم الحجـر األسـود؛ سـواء بالمسـح عليـه أو بتقبيلـه 5
  .كـل ذي رائحـة طيبـة: أي 6
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   1رــللمشع  دـغ  اً فيـ       ـاس سعيـاض النـم أفـث
  رـالمسف  الصباح لـقب    روا ــوكب واــوقفــف

  رــبالظف   واــوأيقن     نى ـالم  واـمنى نال وفي
  رـالشع  حلق انـك  ت    را ــالجمـي رم دـوبع

  3رــفَالنَّ  وذاك ه ـلوالـ      ـ 2بذاك الصحب أكرم
  رـمتج نـه مـيا ربح      فـن موقـم وزهـف يا 
  4درـالص  وافـوط ع     ودا ــال انـك تى إذاـح
  درـيغ م ـل دــأو جل    ن ـيخ ر لم ـصب أي ـف

  رـتهج  مـل وةــوسل    ل ـيص  مـد لـوج  وأي
  5المستغفر  هـب الوالـ لقلـ       نـالبي عـا أفجـم
  رـالضم سير هـاللِل       وـرس  وـنح واـم ثنـث

  رـــني ور ــن ألالء     6ةــطيب ي ـوا فـفعاين
   

                                                        
وفيـه قـال سبحانـه . هـو المشعـر الحـرام؛ بيـن عرفـات ومـنى؛ يسـمى مزدلفـة 1

بكُـم فَـإذَا أفَضتُـم مـن عرفَـات ﴿لَيـس علَيكُـم جنَـاح أن تَبتَغُـوا فَضـالً مـن ر: وتعـالى
واذْكُـروه كَمـا هداكُـم وإن كُنْتُـم مـن قَبلـه لَمـن  رامِـرِ الْحـد الْمشْعـه عنْـروا اللَّـفَاذْكُ 

الِّيـنـفَ في تحديـد مكـان . 198: سـورة البقـرة؛ اآليـة. ﴾الضالمشعـر وقـد اخْتُل
بالضبـط؛ فمـن قائـل في جبـل قـزح الرابـض في آخـر مزدلفـة؛ وقائـل مـا بيـن، 

وجـاء في األثـر عـن جابـر أن النـبي . ولكنهـم أجعـوا عـلى المزدلفـة كلهـا. الجبليـن
صـلى الفجـر بالمزدلفـة، ركـب ناقتـه حـتى أتى المشعـر ((صـلى اللـه عليـه وسلـم 

  )).عى وكبـر وهلـل؛ ولـم يـزل واقفـاً حـتى أسفـرالحـرام؛ فـد
 )). السفْـر: ((في النفـح 2
 )). السفْـرِ: (( نفسـه 3
؛ ومنـه يتجهـز النـاس )الطـواف األخيـر(هـو طـواف الـوداع؛ : طـواف الصـدر 4

  .للعـودة إلى بلدانهـم
 )). المستَعبِـر: ((في النفـح 5
  .المدينـة المنـورةأحـد أسمـاء : طيبـة 6
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  درـالج مـبلث تشفعواواسـ      ـ اهللا ولـرس زاروا
  رــاألث وا فيـوعرج    وا ـأمل  اـم  هـوا بـنال
  رـا وعمـلرضا رـبك    ى ـن أبـلى الضجيعيـع
  رـالمحش  في 1ةنَّجـ     ـع الشفي ادي ـارة الهـزي

  زرــم يـل دـقاص  ء    زا ــع  هــالل نـفأحس
  ورـوالس  هــب  آيِالـ      ـ  مستنزلع ترى ـرب

   العنصر  الزكي هاديـ      بالـ   لـجبري قىـوملت
  2رـومنب  ن روضةـ      ـيـب  ةــة الجنـوروض

  3مضر  من الورى تارـ     ـومخ   هـب اللــختمن
  يرـع قـالخل مالبس      نـم ونـقى والكـوالمنت

  4مشْتَـرِأو   لـمن زح     ق ـأف  في نـيك مـل إذ 
  رـال النجوم الزهـ      ـثـأم الغر  5ذو المعجزات

  رـالقم اقـا انشقـمنه     ه ــل  دقـبالص دـيشه
  رـنطق الحصى والشج     بي إلىـوالظ بــوالض

  رـالخب حـفي صحي ع     ا ـبص  فـاألل من أطعم
   

                                                        
  .أي وقايـة 1
تقـع وسـط، وفي مقدمـة المسجـد النبـوي؛ ومالصقـة لبيـت رسـول : الروضـة الشريفـة 2

 :قـال فيهـا عليـه الصـالة والسـالم. اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم وموضـع قبـره
؛ وفي ))يمـا بيـن منبـري وبيـتي روضـة مـن ريـاض الجنـة؛ ومنبـري عـلى حـوض((

  )).  ومنبـري عـلى ترعـة مـن تـرع الجنـة(( :روايـة
  .أبـو عـرب الشمـال .انـن عدنـد بـن معـزار بـن نـبمضـر  3
 )).ومشتـري: ((في النفـح 4
. سيذكـر ـ فيمـا يـلي ـ بعـض معجـزات رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسلـم 5

والظـبي والحـصى والشجـر، وإطعـام الجيـش الضـب : انشقـاق القمـر، وكـالم: ومنهـا
  .إلـخ...بصـاع، واتجـاج إيـوان كسـرى، وانطفـاء نـار المجـوس
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  رـالمنهم  ةــالراح ء     اــبم  رواه شــوالجي
  رـكَالف  الـمن ت ـفات      يـتال  ونـالك ةـيا نكت
  رــوالمبتك   حـرائـ      ـال على هـالل ةـيا حج

  رـالبش رـوخي  هـلالـ     ـعلى  لـيا أكرم الرس
  التأخـريا مـن لـه التقـدم  الـ     ـحـق عـلى  

  رــالمطه   دســالمقى  مولـده     دـن لـم اـي
  رـقيص قصور 1ضاقت     إذ  جـارت وان كسرىـإي

  2رــم تسعــل اـكأنه    ا ــطف ار ـالن  دـوموق
  وزري زعي ياـا مفـي    ئي ـملج  اـدتي يـيا عم

  رـالكوث وورد حوضوالـ      ـ  واءـالل هـل من يا
  رـاألكب ذابـالع رهن     م ـوه ىرقـالغـذ يا منق
  رسـالمخ  بسعي تُْؤـب    لي ـأم قــتحق  مـإن ل

  رـالمعتك اـور الدجـن    ا ـي هـالل ك ـعلي  صلى
  3رـغم تي في ـغفل من      أرى سي كمـنف حـيا وي

  رــالسف دـوبع ادزـتي  الـ      ـقل من 4وواحسر
  رـالمنب ظـبرهان وعـ     ـبال   هــني واللـيحج

  5رِـظَنَ من تـلو حرك     ب ـن خطـا مـيا حسنه
  رـثم من  تـأورقلو      ر ـشج  ا منـا حسنهـي

   
                                                        

 )).ضـاءت: ((في النفـح 1
  : جـاء هـذا البيـت في نفـح الطيـب هكـذا 2

  )).وموقـد النـار طـفى     كأنـه لـم يسعـر((
 )). ـن عمـريفي غفلـة م: ((ورد هـذا الشطـر في النفـح هكـذا 3
  .؛ وهـو أصـوب))واحسـرتي: ((في النفـح 4
 )).نظـري: ((في النفـح 5
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  درـالق  فـر بكـأمـ      ـوال  ةـاألوب  لــأوم
ـأسرـر لشهــشه نـم      1اــبه زم ـالع فُو  
  رـلصف  بـرج نـم     ب ــلرج  رـصف نـم

  ضيعت في الكبـرة  مـا     أعددتـه في  صغـري
  رــبالمنتظ  امــأيالـ     ـ  من رـا مس مـولي
  ررــي غـة فـسالم      دتـا أن حمـم ّلــوق
    رـالمنكس بـطل 2نـع     نيــم ال يـي غريـول

  ريـفاعتب  صبح أالـ      ـس جدي قد بدا الـيا نف
  يرـوازدج  يوارتدع      ضىـن مـبم ظيـواتع

  ريــفشم بــمرتق      نـالفود م بـما بعد شي
  4رــأو سف  3ةـقلع في     دى ـالم طال  ت وإنـأن

  ذرـالمعت ة ـم حجيقيـ      ــ  ذرـمن ع سـولي
  رـالعمب ـرق طيـتس      نىـوالم ت شعريـيا لي

  درـص ة أوــأو رجع     ودةـع  مني جـهل ارت
  5فأبـرد الغلــة  مــن      ذاك الـزالل الخَصـر

  رشـومع  فـسل نـم    ضى ــم  نـبم اًـمقتدي
  رـللمفتخ رـالفخ ووهـ      ــ  وار اهللاـج واـنال

  رــالوط وغـبل اـالن    و ــم بإبراهيم   وـأرج
   

                                                        
 )).بـه: ((في النفـح 1
 )).في: ((نفسـه 2
  .أي في انتقـال 3
   )).وسفـر: ((في النفـح 4
  .أي العـذب البـارد 5
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  1رـمنه الممت في الصدق      يــريمت  ال   دهـفوع
  رـن الخيـاب رـوالخي     ضى ـالمرت اإلمام 2وـفه
  رــالبت  اتـبالمرهف      3نىـال المـن رم منـأك

  الجري الحق والليث فـ      ـوسي ك ــد الملـممه
  رـالسي  نـاق بحسـف     ذيــال  هـاللة ــخليف

  رـالخب قـاء وفيـعلالـ      ـفي  رـبالخُ منه وكان
    ورــللتص   رآه ــم     نـم  التصديق  دقـفص

  درــوص  هــل  ورد     يـف  هــالل نـومستعي
  رـالخط الرفيع دـمجبالـ     ـ 4دـالملوك الصي فاق

  رــتذك م ـل  ةـمنسي     م ــألقابه  تــفأصبح
  رـاألكث  العديد وصف     دــوحأ   5منهم  ازـوح
  6رــالمظف  رهــعسك    أو    ونـالمأم  هــبرأي
  درـــالمقت هــبعزم    اح أو ـــه السفــبسيف
  7رــل المستنصـبالذاب     ور أوــالمنص مــبالعل

  السير الزكي البر اهرـ      ـام الطــاإلم 8نــباب
   

                                                        
  .هـو الـذي يشـك في شيء مـا: والممتـري)). ممتـري: ((في النفـح 1
  )).وهـو((: نفسـه 2
  )).العـال: ((نفسـه 3
  )).الصيـدا: ((في النفـح 4
   )).منـه: ((نفسـه 5
  .سيشيـر فيمـا يـلي بتوريـة إلى بعـض الخلفـاء العباسييـن 6
 )).المنتصـر: ((في النفـح 7
 )).يـا ابـن: ((نفسـه 8
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  1يشعر  لم من الشعر مـ      ـنظ مـد علـك قـمدح
  مثـلي كوسع  المكثـر      مـنجهـد المقل اليـوم 

  يرمـضم  يقصر فلم      ريـظاه ر ـإن يقصـف
  

كمـا أورد ابن اخلطيـب لـه هـذه األبيـات؛ 
] ابـن األمحـر[ركـب مـع السلطـان : ((حيـن قـال

قباـا خـارج احلمـراء؛ أيـام ضربـت اللـوز 
البيـض، وزينـت الفحـص العريـض، والـروض 

    :األريـض؛ فارجتـل يف ذلـك
  أغصانه  فيوار ـر إلى النـأنظ[

     ]2الحلك في النجوم إذا تبدت  ييحك
  د ـن وقال قـر المسلميـحيا أمي

  3كـلَثَّرك مـعميت بصيرة من بغي
  ره ـزت الجمال بأسـيا يوسفاً ح

  4لك  تـتومي هي امـفمحاسن األي
   

                                                        
لنبـوي؛ أمـام نظـم ابـن مـرزوق هـذه األبيـات األخيـرة؛ بغـرض إلقائهـا في المولـد ا 1

السلطـان المريـني أبي سالـم إبراهيـم بـن عـلي؛ ولكـن هـذا األخيـر لـقي مصرعـه 
 . م1360/هـ762قبـل المولـد النبـوي في سنـة 

 .سقـط هـذا البيـت في اإلسكوريـال 2
  .أي عميـت بصيـرة مـن زعـم أن لـك مثيـالً 3
﴿ : كـر الحكيـموجـاء هـذا القـول في الذ. هلـم تعـالى: أي 4

 وقد أوردنا اآلية كاملـة من قبـل. 23: ﴾؛ سورة يوسف؛ من اآلية.  
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  ه ـدت به أوصافـصع أنت الذي
  1كـأو مل ك ـه ذا مليـال فيـفيق

  
  :وممـا قالـه عنـد وداعـه ألهـل تونـس

أثْـنِي ثُـمو كُـمعدأثْـنِي  أو  
  عـلَى ملـك تطَـاولَ بِالْجميـلِ

  وأسـألُ رغْبـة منكُـم لـربِي
  لِـوالسبِيـ   املَقَاصـد  بِتيِسيـرِ

  سـالَم اللَّـه يشملُنـا جميعـاً
  علَى الرحيـلِ د عـزم الغرِيبـفَقَ

  
وحليـت بعـض املراسـالت؛ املتبادلـة بيـن ابـن 

رزوق؛ مبقطوعـات شعريـة؛ منهـا ـاخلطيـب وابـن م
هـذه القطعـة البـن مـرزوق؛ الـيت رحـب فيهـا 

ينـة فـاس؛ للمثـول بيـن يـدي مبقدم صديقـه إىل مد
  :السلطـان أيب عنـان املريـين

  اج ـل نجـبك ـىاً وافـا قادمـي
  راحـن أفـم اه ـتلق  ر بماـأبش

  ا ـفلذ به الملوك ذي ذرى ملكـه
  احـسم  بكل زـنى وتفـالم تنل 

   
                                                        

 ﴿: اقتبـس هـذا مـن قولـه تعـالى 1  ﴾ .
  .وقـد سبـق إثبـات اآليـة كاملـة. 31: مـن اآليـةسـورة يوسـف؛ 
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  ان يممن ـام أبي عنـاإلمى نمعـ
  احـطف 1لىـر ببحر في العـتظف

   2ذي الندى جود أبي عنان من قاس
  3احـبالضحض  البحر قاس  بسواه

  ه ـاة نوالـالعف ض علىـملك يفي
  ة راحـل بسطـال وقبـؤقبل الس

  في الندى  4ىفلجود كعب وابن سعد
  احـداه مـن نـم  اهـر محـذك

  5هـبمثل  تـسمع ما أن رأيت وال
  احـرتـم  للندى حيـأري  نـم

  فأصبحوا  األنامط األمان على ـبس
  احـجن ل ـبظ  وا منهـد ألحفـق

  ه ـنوال بـسي على العافين ىوهم
  احـام السـكى سح الغمـحتى ح

  هــوفعال ه ــه وجاللــفنوال
  داحـالم ن ـت ألسـوأعيفاقـت 

   

                                                        
 )). بالنـدا: ((في االستقصـا 1
 )).في النـدى: ((في النفـح 2
  .المـاء القليـل: الضحضـاح 3
؛ ودهـل بجـرب المثـذي يضـادي الـرو اإليـن عمـة بـن مامـب كعـب: بـكعبيقصـد  4

يضـرب بـه . أوس بـن خالـد ابـن حارثـة بـن الم الطـائي: أمـا ابـن سعـدى؛ فهـو
 . المثـل في الجـود والفضـل

 )).هـبمثلرأيـت   وال سمعـتن إما : ((في النفـح 5
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  ت ـوأصبح  روقـوبه الدنا أضحت ت
        احـجم  دـاد بعـنى تنقـكل الم

  ه ـوجه  فرؤية ان ذا ترحـمن ك
  راحـزان واألتـاألح  ةـالفـمت

  ا ـز بمـتف هـفانهض أبا عبد اإلل
  احـنج  لـل ونيـمن أم هـتبغي

  ف األماني راحة ـت ترتشـال زل
   احـصب  المولى بكل ةـراح  من

  
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

حممـد بـن  حممـد بـن أيب  حممـد بـن أمحـد بـن
املعـروف  بكـر بـن مـرزوق التلمسـاين العجيـسي

؛ وهـو )م1438/هـ842تـويف بتلمسـان سنـة (باحلفيـد 
حجـة يف الفقـه املالـكي؛ ومـن علمـاء النحـو 
واألصـول واحلديـث والتفسيـر وفنـون أخـرى؛ كمـا 

كتـاب املفاتيـح : ومـن مؤلفاتـه. أنـه ينظـم الشعـر
املرزوقيـة حلـل األقفـال واستخـراج خبايـا 

و يف العـروض والقـوايف، وكتـاب اخلزرجيـة؛ وهـ
إمسـاع الصـم يف إثبـات الشـرف مـن جهـة األم، 
وكتـاب املفاتيـح القرطاسيـة يف شـرح الشقراطسيـة، 
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وكتـاب املعـراج يف استمطـار فوائـد األستـاذ ابـن 
سـراج؛ وخصصـه إلجابـة ابـن سـراج يف بعـض 

ضـة؛ وهـو املسائـل النحويـة واملنطقيـة، وكتـاب الرو
رجـز يف علـم احلديـث، وكتـاب خمتصـر احلديقـة؛ 
وهـو خمتصـر مرجـوز أللفيـة العـراقي يف علـم 
احلديـث؛ وكتـاب املقنـع الشـايف؛ أرجـوزة يف 

بيـت، وأرجـوزة يف  1700امليقـات حتتـوي عـلى 
ألـف بيـت عـلى الشاطبيـة، وأرجـوزة يف تلخيـص 

لخيـص ابـن البنـا، وأرجـوزة املفتـاح، وأرجـوزة يف ت
يف مجـل اخلونـجي، وكتـاب ايـة األمـل يف شـرح 
اجلمـل؛ وهـو يف املنطـق، وأرجـوزة؛ اختصـر ـا 
ألفيـة ابـن مالـك، وكتـاب اغتنـام الفرصـة يف 
حمادثـة عالـم قفصـة،؛ وهـو يف الفقـه والتفسيـر، 

املتقيـن،  وكتـاب نـور اليقيـن يف شـرح أوليـاء اللـه
وكتـاب الدليـل املـويف يف ترجيـح طهـارة الكاغـد 
الـرومي، وكتـاب النصـح اخلالـص يف الـرد عـلى 
املـدعي رتبـة الكمـال للناقـص؛ وهـو يف سبعـة 
كراريـس؛ رد فيـه عـلى فتـوى اإلمـام قاسـم 
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العقبـاين، وخمتصـر كتـاب احلـاوي يف الفتاوى؛ البن 
نـسي، وكتـاب االعتراف يف ذكـر مـا عبـد البـر التو

يف لفـظ أيب هريـرة مـن اإلنصـاف، وكتـاب الـروض 
البهيـج يف مسألـة اخلليـج، وكتـاب أنـوار الـدراري 
يف مكـررات البخـاري، ورسالـة يف ترمجـة إبراهيـم 
املصمـودي، وكتـاب برنامـج الشـوارد، وكتـاب 

ريقـة احلكمـاء، تفسيـر سـورة اإلخـالص؛ اتبع فيـه ط
وشـرح عـلى ابـن احلاجـب،، وشـرح عـلى 

األول عـرف : التسهيـل، وثالثـة شـروح عـلى البـردة
باألكبـر؛ هـو إظهـار صـدق املـودة يف شـرح 
البـردة؛ كـل بيـت يشتمـل عـلى سبعـة فنـون، 
والثـاين عـرف باألوسـط، الثالـث عـرف باألصغـر؛ 

. هـا مـن البيـان واإلعـرابوهـو االستيعاب ملـا في
ولـه أيضـا بعـض الكتـب لـم يتمكـن مـن 

روضـة األريـب يف شـرح التهذيـب، : إكماهلـا؛ وهي
واملنـزع النبيـل يف شـرح خمتصـر خليـل، وإيضـاح 
املسالـك يف شـرح ألفيـة ابن مالـك، وعقيـدة أهـل 
التوحيـد املخرجـة مـن ظلمـة التقليـد، واآليـات 
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واضحـات يف وجـه داللـة املعجـزات، والدليـل ال
الواضـح املعلـوم يف طهـارة كاغـد الـروم، وشـرح 
صحيـح البخـاري؛ بعنـوان املتجـر الربيـح واملسـعى 
الرجيـح واملرحـب الفسيـح والوجـه الصبيـح واخللـق 
السميـح يف شـرح اجلامـع الصحيـح؛ وهـو يف 

  :سـان نظمـاوممـا قالـه عـن تلم. جزأيـن
  بلَـد اجلـدار مـا أمـر نواهـا

  كَلـف الفُـؤاد بِحبهـا وهواهـا
  عـاذلي كُـن عـاذرِي في حبهـا يـا

    يكْفيـك منهـا ماؤهـا وهواهـا
  

وقـال فيهـا أيضـا ضمـن أرجـوزة يف علـم 
  :احلديـث

  ذَكَـاٍء وفطَـنومـن بِهـا أهـلُ 
 ـنابِـعٍ مي ريـمِ فاألقَال  ـنقُط  

ـنفـا دبِه يداوأنَّ الـد يـككْفي  
ـنـُون الفَط   مع ضجِيعـه ابن غَزل
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أبـو زكريـاء شـرف الديـن حيـىي بـن ـ ثـم 
عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن صالـح بـن عـلي 

تـويف ( الزرمـاين العجيـسيبـن عمـر بـن عقيـل ا
؛ فقيـه مالـكي، وعالـم )م1457/هـ862بالقاهـرة سنـة 

يف النحـو، وعلـوم العربيـة، وتاريـخ الصحابـة؛ كمـا 
رحـل إىل . أنـه مشـارك يف علـوم أخـرى كثيـرة

؛ وويل تدريـس املذهـب م1401/هـ804القاهـرة سنـة 
ـون، املالـكي بالشيخونيـة، وجامـع ابـن طول

شـرح : مـن مؤلفاتـه. واألشرفيـة القدميـة، واخلروبيـة
عـلى ألفيـة ابـن مالـك؛ يف أربعـة جملـدات؛ 
باإلضافـة إىل بعـض الشـروح األخـرى عـلى األلفيـة 
أيضـا، وشـرح عـلى البخـاري؛ لـم يكتمـل، 

    .وكتـاب التذكـرة
أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن يعقـوب ـ ثـم 

تـويف (الشهيـر بالعبـادي  تلمسـاين العجيـسيال
  ).م1463/هـ868بتلمسـان سنـة 

بـدر الديـن حممـد بـن حيـىي بـن عبـد ـ ثـم 
سنـة : ت( الرمحـن بـن حممـد العجيـسي

؛ فقيـه مالـكي، وحنـوي؛ اشتغـل يف )م1466/هـ871
بـن طولـون، اتديـس الفقـه مبصـر؛ يف جامـع 

  . روبيـةواألشرفيـة، واخل
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سليمـان بـن صالـح بـن عـلي بـن حسـن ـ ثـم 
تـويف مبكـة سنـة ( بـن عـلي البجـائي العجيـسيا

؛ فقيـه مالـكي، لـه مشاركـة يف علـوم )م1479/هـ884
عديـدة؛ رحـل إىل احلـج؛ واختـار اإلقامـة مبكـة 

  . املكرمـة
حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم ولـده 

ن مـرزوق التلمسـاين ـحممـد ب حممـد بـن
تـويف بالقاهـرة (؛ املعـروف بالكفيـف العجيـسي

؛ وهـو ولـد ابـن مـرزوق )م1495/هـ901سنـة 
لـه . احلفيـد؛ كـان مـن أعـالم الفقـه املالـكي

النجـم الثاقـب فيمـا : مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
ألوليـاء اللـه مـن مناقـب، ورورضـة النسريـن يف 

اهلـواري، والتـازي، : مناقـب األربعـة الصاحليـن
ة وأبركـان، والغمـاري، ثـم كتـاب تآليـف يف الصـال

  . عـلى النـيب صـلى اللـه عليـه وسلـم
حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن أيب حيـىي ـ ثـم 

 بـن أمحـد بـن حممـد بـن مـرزوق التلمسـاينا
؛ املعـروف بالسبـط؛ ألنـه سبـط ابـن العجيـسي

؛ )م1514/هـ920كـان حيـا سنـة ( مـرزوق احلفيـد
  .وهـو فقيـه، وحمـدث

  
OOO  
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السيـف، والسياسـة مـن العجيسييـن؛ أمـا أهـل 
فلـم تشـر إليهـم املصـادر املتوافـرة حـىت اآلن؛ وال 
يوجـد تفسيـر هلـذا الصمـت؛ سـوى أن هـذا 
القبيـل كانـت لـه اهتمامـات أخـرى غيـر احلـرب 
والسياسـة؛ تبعـا ملـا كـان عليـه حاهلـم مـن 

نـاء غيـر أن هنـاك استث. الضعـف ووهـن الشوكـة
  :واحـدا ويتمثـل يف شخـص

كـان حيـا سنـة (داود بـن إبراهيـم العجيـسي ـ 
؛ ويل عـلى تيهـرت؛ أيـام الدولـة )م934/هـ323

  . الفاطميـة
***  

  
كانـت مواطـن عجيسـة جمـاورة  :مواطنهـمـ 

ملواطـن قبيلـة تلكاتـة الصنهاجيـة؛ باملغـرب 
ويقـول ابـن خلـدون أن بقاياهـم ـ يف . األوسـط

ضـواحي تونـس، وقتـه ـ كانـوا متواجـديـن يف 
أمـا مواطنهـم . املشـرفـة عـلى املسيلـة ويف اجلبـال

بـين األوىل فـهي يف اجلبـل الـذي بنيـت فيـه قلعـة 
وقـد تغلبـت عليـه قبائـل . محـاد؛ قـرب املسيلـة

. عيـاض اهلالليـة؛ حـىت أصبـح يسـمى بامسهـم
ويقـول مـوسى لقبـال أن اسـم عيـاض حرفتـه 
العامـة؛ حـىت صـار معضـادا، ومعاضيـد؛ كمـا 
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وعليـه فقـد أصبـح . يسمـون يف الوقـت احلاضـر
يسـمى ـ  ، أو عيـاض ـ بعـد ذلـكجبـل عجيسـة
  1.جبـل املعاضيـد

ÉÉÉ  
  

  :ـ  كتامــة 6
. بـن برنـس) كتـم(أو  كتـاموهـم أبنـاء 

وقـد اختلفـت اآلراء حـول األصـل األول لكلمـة 
بأـا اسـم علـم؛ لشخـص .. كتامـة؛ فمـن قائـل

وقائـل بعالقتهـا . ينتسـب إليـه أبنـاء هـذه القبيلـة
وقائـل آخـر بعالقتهـا ـ بشكـل . مبعـىن الكتمـان

؛ الـيت أطلقهـا ابـن الكتيـم: مـا ـ مـع كلمـيت
اليـا؛ عنـد احتكاكهـم خلـدون عـلى سكـان إيط

؛ الـيت تـرمي إىل معـىن؛ القطيـمأو . بالقرطاجييـن
وقـد قـام الدكتـور . ينسجـم مـع الشـذوذ اخللـقي

مـوسى لقبـال بتحليـل هـذه اآلراء كلهـا؛ ثـم ركـز 
عـلى النقـوش البيزنطيـة؛ املكتشفـة يف مواطـن كتامـة 

؛ بيـن ميلـة، )Col de fedoulesيف فـج فيـدول (القدميـة؛ 
تلـك النقـوش الـيت وردت فيهـا عبارتـان . وجيجـل

والعبـارة األخيـرة  Ucutumaniأو  Ucutamii: هامتـان؛ هي
وضعـت يف صيغـة اجلمـع؛ لـدى الالتينييـن؛ وهي 

ومـن هنـا ننضـم . املعربـة كتامييـنتقابـل كلمـة 
                                                        

  .71ــ  70: دور كتامـة، ص ص. 296ــ  295: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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تامـة؛ إىل رأي لقبـال؛ الـذي مييـل إيل وجـود اسـم ك
قبـل الفتـح؛ حيـث كـان يـدل عـلى جمموعـة مـن 
النـاس؛ يعيشـون يف ظـل نظمهـم اخلاصـة؛ باملناطـق 

ون كتـام ـوبط 1.املعروفـة اآلن كمواطـن لكتامـة
غرسـن، : نـمجيعهـا جتتمـع يف ولديـه االثني

وعنهمـا تفرعـت بطـون كتامـة كلهـا؛  .ويسـودة
وقـالن وماوطـن  إيـان: فمـن بطـون غرسـن

وتفـرع عـن . مصالـة ومعـاذ وينـاوة وينطاسـن
: أمـا ينـاوة فتفـرع عنهـم بطـون. ملوسـة: إيـان

وينطاسـن ـ هـم . جِيملـة ووهليصـة ومسالتـة
إجانـة وأوفـاس : اآلخـرون ـ تفـرع عنهـم

: أمـا بطـون يسـودة بـن كتـام؛ فهـم. وغسمـان
ويقـول ابـن . توسـة ووريسـنوفالسـة وم داجـة

خلـدون أن قصـور كتامـة باملغـرب ـ يف وقتـه ـ 
وهـذه أهـم بطـون كتامـة؛ . تنسـب إىل داجـة

نالحـظ ـ .. ولكـن. الـيت اتفـق عليهـا النسابـون
خالفـا ملـا اتفـق عليـه نسابـة األمازيـغ كلهـم ـ 

يقـول وكمـا . فابـن حـزم ينسـب زواوة إىل كتامـة
بـين : ينسبـون)) الربابـرة((ابـن خلـدون أيضـا؛ أن 

                                                        
  . 97ــ  93: دور كتامـة، ص ص  1
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ورمبـا . إىل كتامـة وهشتيـوة قنسيلـة ومصالـة
  1.نسابتهـم)) الربابـرة((يقصـد بعبـارة 

ويستحسـن االستعانـة ـ يف هـذا البـاب ـ مبـا 
قـام بـه مـوسى لقبـال مـن حتقيقـات تتعلـق 

إيـان أنـه تفـرع عـن مـن ذلـك . ببطـون كتامـة
الـيت تنسـب إليهـم ملوسـة؛ قبيلـة : بـن غرسـنا

وقبيلـة . اجلزائريـة؛ يف الوقـت احلاضـر ملـوزةبلـدة 
ملوسـة أو ملـوزة مـا زالـت معروفـة؛ وهي متواجـدة 

كمـا توجـد بقيـة منهـم؛ . قـرب املسيلـة؛ باجلزائـر
ضمـن قبيلـة أجنـرة؛ املستقـرة بيـن سبتـة، وطنجـة؛ 
حيـث توجـد يف تلـك اجلهـات بلـدة مساهـا 

بـين فـرع  ضـا ـمنهـم ـ أيملوثـة؛ والبكـري 
ن باجلبـال املشرفـة عـلى وودـاملوج زلـدوي

؛ حيـث بـين زونـدايقسنطينـة؛ ويعرفـون بـ 
كانـت تقـام بينهـم سـوق زنـداي؛ يف أيـام اجلمعـة 
مـن كـل أسبـوع؛ وقـد اشتهـروا بالشـدة، 
. واخلـالف، والتمـرد، وتعـدد الفتـن فيمـا بينهـم

ـرى؛ اندرجـوا ضمـن ومـن ملوسـة مجاعـات أخ
قبيلـة أوالد عبـد النـور؛ إىل الشـرق مـن جبـل 

؛ القريبـة مـن تامالـوسغـروس؛ ثـم إن مدينـة 
قـالن وعـن . القـل تنتـمي هي األخـرى إىل ملوسـة

                                                        
  .302: ، ص6: العبـر، مج  1
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 قـالل بلـدة يقـول مـوسى لقبـال أن بـن غرسـن؛ا
القريبـة مـن سطيـف هلـا عالقـة مـا؛ ـم؛ وإن 

ماوطـن بـن كذلـك . سـم للتصحيـفتعـرض اال
؛ الذيـن ينتسـب ماوطنـت؛ وهـم بنـو غرسـن
؛ ذلـك الصـيب اوطيـامل كـادو بـن معـاركإليهـم 

الـذي نصبتـه مجاعـة مـن كتامـة  مبثابـة اإللـه؛ إذ 
اختـذوه قبلـة يصلـون إليـه، وكتبـوا صفحـات 
؛ زعمـوا أـا نزلـت عليـه؛ ثـم مسـوه املهـدي

كـل هـذا بسبـب العصبيـة الكتاميـة؛ الـيت حتركـت 
يف داخلهـم؛ بعـد أن فـاض مرجلهـا، ومتلملـت مـن 
سباـا؛ غيـرة عـلى أبنـاء العـم املقتوليـن 

؛ وهـو الـذي غرسـن مصالـة بـنثـم . بالقيـروان
 أو فـج مصالـةيرجـع إليـه ـ حسبمـا يبـدو ـ 

معـاذ بـن ثـم . ؛ املعـرف حاليـامزالـة فـج
ـ القريبـة مـن  بـين معـاذ؛ الـذي يبـدو أن غرسـن

؛ ينـاوة بـن غرسـنأمـا . امليليـة ـ تنتسـب إليـه
موجـودون  وهـم جيملـة؛قبيلـة : فأهـم بطوـم هي

ـ يف هـذه األيـام ـ عـلى ضفـاف وادي جنديـن؛ 
ار أحيائهـم ـإىل جـوار جيجـل؛ وقـد ميتـد انتش

ويطلـق اسـم هـذه القبيلـة ـ . احي العلمـةحـىت نـو
 بعـد تصحيفـه ـ عـلى املدينـة الرومانيـة األثريـة

Cuiculum  قبيلـة ثـم. مجيلـةاملعروفـة حاليـا بـ 
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؛ الـيت توجـد بقيـة منهـم؛ يدعـون ـذا مسالتـة
االسـم؛ وهـم مندرجـون ضمـن قبيلـة الساحـل 

؛ هـم بيـن آقبـو، )تـاال إيفاسيـن(القبـلي بـدوار 
وسطيـف؛ باجلزائـر؛ ورمبـا سـمي بامسهـم وادي 

قاملـة، وعزابـة؛ بعـد : الواقـع بيـن مدينـيت مسالقـة
الـيت لـم هليصـة؛ ثـم . أن صحفتـه ألسـن العامـة

يبـق منهـم أثـر يذكـر؛ عـلى الرغـم مـن 
أمـا . ظهورهـم، ونشاطهـم؛ أيـام الدعـوة الفاطميـة

قبيلـة إجانـة؛ الـيت : ينطاسـن بـن غرسـن؛ فمنهـم
تكـون بقاياهـم موجـودة بيـن امليليـة، والطاهيـر؛ 
وبيـن جبـل سـدات، واملسيـد؛ حيـث تعـرف تلـك 

كمـا  رجانـة؛أـ بعـد تصحيفهـا ـ بـ املنطقـة 
. رجانـةأيسـمى أحـد أوديـة تلـك اجلهـة بـوادي 

ورمبـا انتسبـت إليهـم فئـة تسـمى ورجانـة؛ وهي 
األوراس؛ ـمتواجـدة يف جهـات جبـل شليـة ب

أمـا . وتتواجـد فئـة أخـرى يف حميـط سدراتـة
؛ فال نعـرف عنهـم ـ يف احلاضـر ـ سـوى أوفـاس

؛ بيـن آقبـو وسطيـف؛ والـيت فاسيـنـم تـاال إاس
أمـا . سبـق ذكرهـا عنـد الكـالم عـن مسالتـة

وردت يف بعـض املصـادر ـ أيضـا ـ ـغسمـان؛ ف
عثمـان؛ ورمبـا كانـت التسميـة األخيـرة هي 
الصحيحـة؛ بدليـل وجـود حي ـذا االسـم؛ قـرب 
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وجـد فـج مزالـة؛ يف سفـح جبـل احللفـا؛ كمـا ت
مدينـة باسـم العثمانيـة؛ وتقـع عـلى وادي العثمانيـة 
أيضـا؛ وهي قريبـة مـن قلعـة تـازروت؛ موطـن 
قبيلـة عثمـان قدميـا؛ وإىل هـذه القبيلـة ينسـب بنـو 
عثمـان؛ ويوجـدون يف حـوز مكناسـة باملغـرب 

  . األقـصى
ؤالء هـم أبنـاء غرسـن بـن كتـام؛ أمـا ـه

داجـة أبنـاء : ة بـن كتـام فهـمأبنـاء يسـود
ومنهـا بطـن باالسـم نفسـه؛ انـدرج  يسـودة؛

؛ املتواجـدة )دوار بوطيـب(أبنـاؤه ضمـن قبيلـة زردازة 
بيـن سكيكـدة، وعنابـة؛ حيـث يوجـد سـد زردازة؛ 
كمـا كـان يوجـد بالقـرب مـن سكيكـدة مينـاء 

. البلـدان باسـم داجـة؛ ذكـره اليعقـويب يف كتـاب
ل ـوذكـر النعمـان قبيلـة باسـم داجـة؛ بيـن قبائ

ونسـب إليهـم البكـري موضعـا مسـاه قصـر . ميلـة
داجـة؛ قـال أنـه بالقـرب مـن جبـل صرصـر؛ 

؛ فال فالسـة أبنـاء يسـودةأمـا . باملغـرب األقـصى
 متوسـة أبنـاء يسـودة؛أمـا . نعـرف عنهـم شيئـا

ن اآلن؛ بالقـرب مـن مدينـة عيـن فهـم معروفـو
البيضـاء اجلزائريـة؛ حيـث اندمـج أبناؤهـم ضمـن 
قبيلـة احلراكتـة؛ كمـا يوجـد بطـن منهـم يـدعى 
متوسيـن؛ انـدرج أبنـاؤه ضمـن قبيلـة جيملـة 
السابقـة الذكـر؛ وبالقـرب مـن جبايـة؛ توجـد قريـة 
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ريسـن وأمـا . بقيـت إىل اليـوم؛ تسـمى متوسـة
؛ الوريسيـةقريـة  فمـن آثارهـمأبنـاء يسـودة؛ 

القريبـة مـن إيكجـان؛ يبـدو أن هلـا عالقـة مـا 
.. ومثـة قبيلتـان مـن كتامـة؛ ولكـن. وريسـنباسـم 

ال يعـرف تسلسـل نسبهـم؛ يف أبنـاء كتـام؛ مـع أن 
جـل النسابيـن، واملؤرخيـن يعدوـم مـن بيـن 

بنـو ثابـت، : هاتـان القبيلتـان مهـاقبائـل كتامـة؛ و
  1.وسدويكـش

وقـد أزال مـوسى لقبـال بعـض الغمـوض 
الـذي يكتنـف هاتيـن القبيلتيـن؛ حيـن قـال عـن 

أـم اختـاروا احليـاة يف التلـول سدويكـش 
وأبنـاء . والسهـول؛ مـن مواطـن كتامـة القدميـة

. بقبائـل احلـدرةهـذه القبيلـة عرفـوا لـدى العامـة؛ 
وكلمـة احلـدرة ـ هنـا ـ صحفـت؛ بسبـب هلجـة 

؛ مبعـىن حضـرةسكـان املنطقـة؛ مـن كلمـة 
وكمـا هـو . حـدرةحاضـرة؛ أي مدينـة؛ إىل كلمـة 

معـروف؛ فـإن هلجـة أبنـاء املنطقـة تنطـق الـذال 
وا يف مواطنهـم اجلبليـة ـفقـد ظل بنـو ثابـتأما . داال

ميكننـا ـ بواسطـة هـذا التفسيـر ـ .. وعليـه. األوىل
كشـف اللغـز الـذي تسبـب يف حيـرة ابـن 
خلـدون؛ حيـن قـال أنـه جيهـل إىل أي القبائـل مـن 

                                                        
  .111ــ  98: أنظـر دور كتامـة، ص ص  1
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سدويكـش وبنـو (كتامـة تنتـمي هاتـان الفئتـان 
. ؛ وإن كـان متيقنـا مـن انتسامـا إىل كتامـة)ثابـت

ن جتمعـات قبليـة؛ واحلقيقـة هي أمـا عبـارة عـ
مشلـت بقايـا البطـون الكتاميـة؛ السابقـة الذكـر؛ 
فأضحـت مجيعهـا تسـمى ذيـن االمسيـن 
املستحدثيـن؛ بعـد أن أضحـوا ينفـرون مـن نسبتهـم 

وهـم : ((القدميـة لكتامـة؛ كمـا ذكـر ابـن خلـدون
ينتفـون مـن نسـب كتامـة، ويفـرون منـه؛ ملـا 

بعمائـة سنـة؛ مـن النكيـر عـلى وقـع منـذ أر
كتامـة؛ بانتحـال الرافضـة، وعـداوة الـدول 

ورمبـا . بعدهـم؛ فيتفـادون باالنتسـاب إليهـم
انتسبـوا إىل سليـم؛ مـن قبائـل مضـر؛ وليـس 

  1)).كتامـة وإمنـا هـم مـن بطـون. ذلـك بصحيـح
تعتبـر قبائـل كتامـة مـن .. ومجلـة القـول

أشهـر القبائـل األمازيغيـة، وأوفرهـا عـددا، وأمضاهـا 
وهـم مـن أهـل املـدر املستقريـن يف بيـوت . عصبيـة

مـع بعـض االستثنـاءات . مبنيـة بالطيـن واحلجـر
الطفيفـة؛ الـيت ختـص مجاعـات مـن بـين 

. البـدو، واالنتجـاعسدويكـش؛ الـيت اختـارت حيـاة 
كمـا تعتبـر كتامـة مـن أهـم القبائـل األمازيغيـة 
الـيت تركـت أثـرا بـارزا يف تاريـخ املغـرب 

                                                        
  .304: ، ص6: العبـر، مج 1
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اإلسـالمي؛ بـل تركـت أثـرا عظيمـا يف التاريـخ 
وعـلى . اإلسـالمي ككـل؛ يف املغـرب واملشـرق

الرغـم مـن كـون هـذه القبيلـة العظيمـة لـم 
ـردة ـ إىل إقامـة دولـة خاصـة بأبنـاء تتوصـل ـ منف

كتامـة؛ إال أـا متكنـت ـ بفضـل تضحيـات 
ة ـأبنائهـا، وأبنـاء صنهاجـة ـ مـن تشييـد إمرباطوري

إسالميـة عظـمى للفاطمييـن؛ أحفـاد عـلي بـن أيب 
   .  طالـب

وإذا كانـت عشائـر بـين سدويكـش قـد 
ام، وامتـالك اختـارت حيـاة البـدو، بسكـىن اخليـ
م مـن بـين ـاألغنـام، والبقـر، واجلمـال؛ فـإن إخوا

ثابـت ظلـوا عـلى عـادات أسالفهـم؛ يف سكـىن 
وكانـت . املـدر، واالعتـزاز جبباهلـم الوعـرة الشاهقـة

للبطنيـن املذكوريـن ارتباطـات طاعـة، وخضـوع 
حنـو دول املنطقـة؛ إذ التزمـت عشائرهـم مجيعـا؛ 

وقـد تـوىل بعـض . ـاء الضرائـب املستحقـةبإعط
ة احلفصيـة؛ ـأبنـاء بـين ثابـت مهامـا ساميـة يف الدول

منهـم حسـن بـن ثابـت الـذي تـوىل منصـب 
احلجابـة؛ يف ديـوان السلطـان أيب حيـىي زكريـاء 

ويبـدو أن مهـام موظـفي الدولـة مـن . صيـاحلف
بايـة، ومجـع بـين ثابـت؛ احنصـرت يف أعمـال اجل

وقـد بـقي بنـو ثابـت عـلى هـذه احلـال؛  . املغـارم
بـن عـلى؛ اانطالقـا مـن عهـد عبـد املؤمـن 
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وحـىت عهـد أيب العبـاس احلفـصي؛ الـذي أزال 
مشيخـة بـين ثابـت، وأدجمهـم يف عـداد جنـده، 

  . وحاشيتـه
!!!  

  
 أمـا رجـاالت كتامـة، وأعياـا؛ فهـم :أعياـمـ 

كثيـرون؛ يف خمتلـف العهـود؛ ظهـر أكثرهـم بدءا 
ونبـدأ ـ هنـا ـ باحلديـث عـن . بالعهـد الفاطـمي

علمائهـم، ثـم ننتقـل إىل زعمائهـم السياسييـن، 
  :والعسكرييـن

أبـو عـلي حسـن بـن سعـد بـن إدريـس ـ 
خلـف بـن رزيـق بـن كسلـة بـن مليكـة  

؛ فقيـه؛ )م942/هـ332سنـة : ت( القرطـيب الكتـامي
مـن أهـل الصـالح؛ رحـل مرتيـن إىل املشـرق؛ 

قـال عنـه .  فـزار مصـر، ومكـة، واليمـن، وبغـداد
وكـان يذهـب إىل النظـر، وتـرك : ((ابـن الفـرضي

التقليـد؛ ومييـل إىل قـول حممـد بـن إدريـس 
وكـان حيضـر الشـورى؛ وملـا رأى الفتيـا . الشافـعي
عـلى مذهـب املالكييـن؛ تـرك شهودهـا، دائـرة 

وكـان شيخـا صاحلـا؛ لـم يكـن ...ولـزم بيتـه
  1)).بالضابـط جـداَ

                                                        
  .110: تاريـخ علمـاء األندلـس، ص  1
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 أمحـد بـن عبـد اللـه بـن مـوسى الكتـاميـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول (املعـروف بابـن العجـوز 
؛ كـان فقيهـا، )مـن القـرن الرابـع للهجـرة

    .ـت علـم يف املغـربوشاعـرا؛ وهـو مـن بي
أبـو زيـد عبـد الرمحـن بـن مسعـود ـ ثـم 
مـن أعـالم (املعـروف بابـن عامـر  الكتـامي

؛ فقيـه )النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـرة
  .مالـكي
أبـو عبـد الرمحـن عبـد الرحيـم بـن أمحـد ـ ثـم 

ـن املعـروف باب بـن عبـد الرمحـن السبـيت الكتـاميا
؛ مفـيت، وفقيـه؛ )م1027/هـ418سنـة : ت(العجـوز 

عالـم باملذهـب املالـكي؛ لـه روايـة واسعـة 
  . بإفريقيـة، واألندلـس ومفـيت

محـد أأبـو جعفـر أمحـد بـن سليمـان بـن ـ ثـم  
تـويف (املعـروف بابـن أيب الربيـع  الطنـجي الكتـامي

؛ مـن املتخصصيـن يف القـراءات؛ )م1048/هـ440قبـل 
. قـام بإقـراء النـاس يف بيجانـة، واملريـة باألندلـس

  . ولـه رحلـة إىل املشـرق
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عبـد الرمحـن بـن عبـد الرحيـم بـن أمحـد ـ ثـم 
سنـة : ت(املعـروف بابـن العجـوز  السبـيت الكتـامي

؛ فقيـه، ومفـيت؛ كـان مـن أهـل )م1057/هـ449
  .ةـواالستقام الفضـل،
 عبـد الواحـد بـن فتـوح الـزواق الكتـاميـ ثـم 

ـِّز  مـن أعـالم النصـف األول مـن (املعـروف باملنب
: ؛ قـال عنـه ابـن رشيـق)القـرن اخلامـس للهجـرة

وهـو . وهـو كتـامي؛ نشـأ بتونـس؛ وـا تـأدب((
شاعـر مفلـق؛ قـوي أسـاس الشعـر، وأركانـه؛ 

ه وبنيانـه؛ كأنـه أعـرايب بـدوي؛ وثيـق دعائمـ
. يركـب ظهـر الشعـر؛ وخيـوض حبـر الفكـر
. يتكلـف بعـض التكلـف؛ ويف قصائـده طـول

عريـان الظاهـر مـن حليـة األدب؛  لغفلـة يف 
مـن شعـره؛ مـا قالـه  1)).طبعـه، وثقـل يف مسعـه

  :يف وصـف ديـك
ةـربـارِ ذُو خألطْيل ـبهو  

ـَا   عنـه بِما يعـرِب عن  خبرِه
  فَنـص جِيـدا  ورقَى منبـراً

نم دي عـوار الـذـا درِهدخ  
   

                                                        
  .226: األنمـوذج، ص 1
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ـَح الصـوت بِتصفيقَـه اسـ   واستفت
ـَا في  ـتفْتاح ذَات الطَّارِ   شعرِه

نِـهي غُصـلَ فلْبـلَ البلْبفَب  
قأرـَاَء   و   وكْرِهـا  في   الورق

  كَأنمـا تـوج ياقُوتـة
  فَاتخـذ الشنفَيـنِ من شطْرِهـا

لَّـةي حف طُـرخـا يمكَأن  
  لَم  يشرِهـا  من عـدنِي الوشيِ

  
  :ولـه أيضـا

  ومـالَة زِنجِيـة كَبطُـون الـ
 تـراحِ مةـريـدعـاِء بجاألر  

  ودجى اللَّـ هولَهـاد تجشمت قَ
 ةفَارـلِ الغلِ كَذَياِء ـيدـوالس  

  
  :ويصـف فـرس؛ فيقـول

ةوهالص لَـقلَوخثْل  مم كوـدامل  
  تحـرك  بِـالَ  ومعديـه  يعـدو

ـهكَأن   قفَـو ـادهم  ـكتم  
  يضحـك ولَمايضحـك للْعيـنِ 

 ظُـرنت قْلَـةيذُو مف لَـكلَوحم  
ـرِكلْـذَة  قَلْـبِ  املشـا  فهكَأن  
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وعـن وصفـه للحمـام الداجـن؛ قـال ابـن 
ال أعـرف أحـدا وصفـه مبثـل هـذه : ((رشيـق
  :؛ إذ قـال))الصفـة

  بِخافـقٍ  يجتـاب أردية السحابِ
 ضمقِ أوريكَالبقَـا فرابِ فَأبحالس  

ـوبِ لَواجلَن يحالر ـقابـة  سايغل  
  أسبقَـا  أو يومـاً لَجاَءك  مثْلَهـا 
  يستقْـرِب األرض البِسيطَة مذهبـاً

 األفْقـقَى ذَاورتم ـةيعفالر قُفالس  
  يسترقي السمـاَء بِخافـقٍويظَـلُّ 

ـَا في   اجلَو تحِسبه الشهـاب املُحرِق
  رِيشـة قسـه بِأعتـقِ كُلِّ حاملِ 

 هجِـدت يـرطـا يممـهنقَـا متأع  
نِـهسحل اهـري نم جِبعو فَيـدبي  

  تنطقَـاعتقـه أنْ   وتكَـاد آيـة 
  كَأنمـا درتمترقْرِقـاً من حيـثُ 

ـبلْبجت ة أواججالز قَـا  لَبِسزِئْب  
وقـال يف القـاضي جعفـر بـن عبـد اللـه 

  :الكـويف
ـرح   وَءةاملُـر ةـواألبو  ـديس  

 فـري ألشـمينةادـارِ  سيأخ  
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 يـنعـاطَالقَاطـغٍ  كُـلِّ  نِيالبم  
  األفْكَـارِ دقَائقِ تحتفي املَـدحِ 

  السحاب بِمائـه بخـلَكَانـوا إذَا 
ةضف ـبائحوا سبهـارِ  وضنو  

 ـانمنِي الزب يفـْر ـَرى أمايا صي   ت
ـزلَّـة عذـارِ  الفُلُـوسِ وينالد  

  :العتـابولـه يف 
لِّيِيـنع بسأح تكُن ي  قَدزِلَـتنم  

كرفَلَ الـدإذَا بِي أسو كُمدي وف  
بِـه ـتمعي نأن ي لَودو نسا حي  

ـرِكتشم  رظٍّ غَيبِح تفُزو يكُمف  
  زائرِهـا يا روضـة شأنها في عينِ 

قَدـا  ويها فم هـزنتنم  ـكاحلَس  
  

 إبراهيـم بـن يعقـوب السبـيت الكتـاميـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (

  .؛ فقيـه)للهجـرة
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم 

تـويف حـوايل عـام ( مجـاح السبـيت الكتـامي
اد؛ كمـا ـلتوحيـد، واالعتق؛ فقيـه، وعالـم با)هـ470

وهـو مـن أصحـاب . أشتهـر بالقـدرة عـلى احلفـظ
أيب الوليـد البـاجي؛ حـىت أنـه كـان يستخلفـه يف 

  .تدريـس طالبـه عندمـا يسافـر
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حممـد بـن عبـد الرمحـن بـن عبـد الرحيـم ـ ثـم 
املعـروف بابـن العجـوز  بـن أمحـد الكتـاميا
؛ فقيـه مـن بيـت )م1081/هـ474تـويف بفـاس سنـة (

    .علـم؛ ويل قضـاء فـاس
أبـو طاهـر جعفـر بـن عـلي بـن دواس ـ ثـم 
تـويف بعـد عـام (املعـروف بقمـر الدولـة  الكتـامي

؛ وهـو مـن مواليـد مصـر؛ ثـم نشـأ )م1106/هـ500
لـه شعـر عـذب اإلنشـاد، حسـن . بطرابلـس الشـام
األلفـاظ؛ كمـا كـان يعـزف عـلى املعـاين، رشيـق 

العـود، وجييـد الغنـاء؛ ولـه أسلـوب حسـن يف 
ذلـك؛ انتقـل إىل بغـداد؛ حيـث لـقي ـا حفـاوة؛ 

  :مـن شعـره. تليـق بـه
  إنْ  صـار مـوالَي ذَا يسـارٍ

  فَإنـنِي ذَلـك    املُقـلُّ
  كَالشمسِ إنْ زِيدت ارتفَاعـاً

 ـرقْصـلُّ فَيٌءيظـا ولَه  
  :ولـه أيضـا

  األسـ  لَما رأيت املَشيب في الشعرِ
 تحص الَح قَد دنِي ـوـزاحو  

  هـأحسبـ  اإللَـه وحـق  هـذَا
  أولَ خيـط سدي من  الكَفَـنِ
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  :وقـال كذلـك
  صاحب البيت للْكـرا     أنـا ممن إذَا   أتى

    جنوبهـم     كُلَّ وقْت عنِ الكَـرى  تتجافَى
  

  :وقـال
  الَ يظُـن العـدو أنَّ انحنـائي

تمدـا عمدنـراً عبـايب كبش  
  ضاع مـني أعـز ما كَانَ مـني

ـَه في التـرابِ   فَأنـا ناظـر ل
  

  :وقـال أيضـا
  قُلْت لَهـاتعجبـت در من شيبِي فَ

  في السدف  الَ تعجبِي فَطُلُوع البدرِ
تحباً أنْ رجا عهادزـلِ  ومي سف  

فـدي الصف رأنَّ الد رد ترا دمو  
  

أبـو القاسـم عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن ـ ثـم 
الرمحـن بـن عبـد الرحيـم بـن أمحـد عبـد 

سنـة : ت(املعـروف بابـن العجـوز  الكتـامي
؛ وهـو مـن الذيـن مسـع منهـم الشيـخ )م1121/هـ515

. مـن بيـت علـم وجاللـة: ((وقـال فيـه. عيـاض
فقيـه ابـن فقيـه ابـن فقيـه ابـن فقيـه؛ خامـس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

223 
  

وعبـد الرحيـم أكربهـم يف العلـم، . مخسـة
واجلاللـة، واألمانـة؛ وهـو املنتقـل إىل سبتـة مـن 

كـان ... كتامـة: أصيـال؛ وأصلهـم مـن بلدهـم
. مييـل إىل النظـر، واحلجـة؛ ودرس الفقـه ببلدنـا

وويل قضـاء اجلزيـرة اخلضـراء، ثـم قضـاء سـال، 
ثـم خالفـة القضـاء باحلضـرة؛ وتـويف مصروفـا 

  1)).عـن ذلـك
بـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن أبـو عـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف (خلـف اإلشبيـلي الكتـامي 
    .؛ فقيـه، وراويـة)األول مـن القـرن السـادس للهجـرة

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
مـن (املعـروف بابـن املـدرة بـن عيـسى الكتـامي ا

؛ )للهجـرةأعـالم النصـف األول مـن القـرن السـادس 
وهـو مـن سكـان قصـر عبـد الكريـم؛ كـان مـن 
أصحـاب أيب العبـاس ابـن العريـف، وكـان لـه 

  .عنايـة، واهتمـام باآلداب
أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد الرمحـن بـن ـ ثـم 

عبـد العزيـز بـن زكريـاء بـن عبـد اللـه بـن 
تـويف (إبراهيـم بـن حسنـون البيـاسي الكتـامي 

؛ تصـدر لإلقـراء، واخلطبـة، )م1164/هـ560عـد عـام ب
  .والصـالة يف بياسـة؛ كمـا ويل القضـاء ـا

                                                        
  .70ــ  69: الغنيـة، ص ص  1
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أبـو متيـم ميمـون بـن جبـارة بـن خلفـون ـ ثـم 
تـوف بتلمسـان وهـو يف طريقـه إىل ( الكتـامي

؛ عالـم يف الفقـه والنحـو )م1188/هـ584مراكـش سنـة 
باألندلـس؛ فتـرك أثـرا  واألدب؛ ويل قضـاء بلنسيـة

حممـودا؛ ودرس ـا األصـول فاستنفـع النـاس بـه؛ 
    .ثـم ويل القضـاء ببجايـة أيضـا

حممـد بـن خلـف اللـه بـن خليفـة بـن ـ ثـم 
 املعـروف بابـن الشمـين حممـد القسنطيـين الكتـامي

؛ وهـو عالـم يف )م1196/هـ593ولـد بقسنطينـة سنـة (
رحـل إىل مصـر؛ أيـن تصـدر . احلديـث، والفقـه

لتدريـس الفقـه، واحلديـث جبامعهـا؛ كمـا تـوىل 
  . خطـة الشهـادة بيـن النـاس

أبـو عـلي حسـن بـن عمـر القسنطيـين ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة (الشهيـر بابـن الفكـون الكتـامي 

األوسـط يف ؛ وهـو شاعـر املغـرب )م1205/هـ602
مـن : ((قـال فيـه الغربيـين. وقتـه؛ بـدون منـازع

األدبـاء الذيـن تستظـرف أخبارهـم، وتـروق 
أشعارهـم؛ غزيـر النظـم، والنثـر؛ وكأمـا أنـوار 

رحـل إىل مراكـش، وامتـدح خليفـة بـين . الزهـر
عبـد املؤمـن، وكانـت جائزتـه عنـده مـن أحسـن 

مـن الفضـالء، النبهـاء؛ وكـان وهـو ... اجلوائـز
. مرفـع املقـدار، ومـن لـه احلظـوة واالعتبـار
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وكـان األدب لـه مـن بـاب الزينـة والكمـال؛ 
ولـم يكـن حيتـرف بـه إلقامـة أود، أو إصـالح 

   1)).حـال
أمـا ابـن القنفـذ فذكـر يف الفارسيـة؛ بأن ابـن 

صولـه إىل الفكـون مـدح الناصـر املوحـدي؛ عنـد و
: ومـن مؤلفاتـه. ))بقصيـدة عظيمـة((قسنطينـة 

الرحلـة؛ الـيت سجـل فيهـا مشاهـداتـه خـالل 
تنقلـه مـن قسنطينـة إىل مراكـش، ثـم ديـوان شعـر 

وهـو موجـود بيـن أيـدي : ((قـال فيـه الغربيـين
وهـذه عينـات مـن )). النـاس، وحمبـوب عندهـم

  :ئـع تغـىن فيـه ببجايـةشعـره؛ نبـدأ مبقطـع را
  وشامهـا  وبغـداد  العـراق  دعِ

لـدا بثْلُهـا إنْ  مـة مرِياصفَالن  
 ـونيلْعل جومو ـرحبو ـرب بِـه  

  اهلَم والنكَـد عنهامسـارِح بانَ 
ـعمتجم اُء الطَّلقاهلَوى وثُ اهلَويح  

  والعشة الرغـد واملُنى الغنىحيثُ 
رهالنو ـاتاجلَنلَّ وـَة  كَالص   مشرِف

ـدي  هوآة وركَامل رحالبو رهالنو  
   

                                                        
  .334: عنـوان الدرايـة، ص 1
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  نـوا فَحيثُمـا نظَرت راقَت وكُلُّ 
ـدقتارِ تصألبكْرِ، للْفارِ لي الدح  

ـَار يانِعـةإنْ تنظُـرِ    البـر فَاألزه
 ظُرنت أورحالب دطَّـرت اجـوفَاألم  

  ذَا نصف  يا طَالباً وصفها إنْ كُنت
ـَد األهلُقُلْ جنة اخلُلْد فيها      والول

  
ثـم قولـه يف بعـض سـادات بـين عبـد املؤمـن؛ 

  :حيـث تعـض جلمـال قصـر الربيـع
  عشونـا إلَى نـارِ الربِيـعِ وإنمـا

  النـدى واملُحلَّـقِ نارِ إلَىعشونـا 
  زوارِقٍ اد ـركبنـا بِواديـه جِيـ

ـَا إلَيها عـن ضوامـر سبـقِ   نزلْن
اهشـا حنضخو ـهيـلُ كَأناألصو  

  زنبـقِبِصفْحتـه تبـدى مـروقِ 
ـهألن يـهف ـارس ـا قَـدنديسو  

ـهقروـانُ  بِزسإن   قْلَـةقِ  مرأز  
  عبـرة  فَقُلْـت وطَرفي يجتلي كُلَّ

 ثُم ـوِي بِههي قُـهروزي  وـقتري  
ـبرِ عحلْببـاً لجـَا ع   عبابـه  أي
ى صتح ـعمجطْنِتي بف قٍ  ارروز  
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  ولَمـا نزلْنـا ساحة القَصرِ راعنـا
ـَّرف مرتـقِ   بِكُلِّ جمالٍ مبهِجِ الط

  فَما شئْت من ظلٍّ ورِيف وجـدولٍ
  وروضٍ متى تلَمـم بِه الريح يعبـقِ

ـَادي مغانِي    في نغماتـه احلُسنِوش
  املُطَـوقِ  يطَارِحـه هـدر احلَمامِ

  الَ زالَ آهـالً فَيا حسن ذَاك القَصرِ
  ويـا طيـب ريا نشـرِه املُتنشـقِ

  رتعنا بِه في روضـة األنسِ بعدمـا
ـَا بِه غُصن املَسـرة مـورقِ   هصرن

  الوصـا وربمـاويضحكُنـا طُولَ 
  يمـر علَى األوهـامِ ذكْر التفَـرقِ

ـَة   فَتضحى موصونات الدموعِ هدال
  أبلَـقِ  ونحن علَى طَرف من الدهرِ

  ونزاهـة منـزه   نـم  لمثْلهِمـا
  يجـرِر ذَيـلَ الذيلِ كُلَّ   موفَـقِ

ـحالوص ـنيضم ـاتاعـَّه س   فلل
   أي رونـقِ  علَيهِن من زي الصبـا

 ـكسـا النلَيهـَا ع   أقَلَّـه إالَّخلَعن
  وإنْ عاودت، نخلَع علَيها الَّذي بقي
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  :ثـم يكمـل قولـه نثـراً، ويتبعـه بالشعـر
  
األصيـل، ورق نسيمـه وملـا نضـب مـاء "

العليـل، وهـم العـشي باالنصرام، وودع النهـار 
بسـالم، وأرخى الليـل فوقنـا سدولـه، وجـرر عـلى 
األفـق ذيولـه؛ عدنـا إىل زورقنـا ذلـك، ومحـيـا 
اجلـو غيـر حمتجـب، ووجـه األفـق غيـر متلفـع 
بثـوب الغمـام وال منتقـب، وقـد تشكلـت 

املـاء؛ فكأمنـا جيـري بنـا زورقنـا يف  الكواكـب يف
فأمـروا أعزهـم اللـه بوصـف تلـك احلالـة؛ . السمـاء

   ":فبادرـم ـذه العجالـة
  ا زِلْـت منهـاـيـلِ مسـرة مولَ

  صـراط   مستقيـمِ  أمـر عـلَى
ابيث ـتـلَبِسع إلَي أنْ  ـزاــه  

جالن ترـدحتـوم   نـومِ مجالن  
ـَراَءت  فَنهـر كَالسجنجـلِ   قَد ت

   جنـات  النعيـمِ  شطَّيـه عـلَى 
  وشيـمٍ  يسـر النفْـس في نظَـر

نأى ميـمِ  املَـرسِسيـمِ  الوأوِ الن  
 يـهف باكالكَو كَّلَـتشى تـتح  

ف تـرجي قَعش ـومِرِهجالن ـبه  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

229 
  

ـَراً علْـواً وسفْـالً   وأشكَـلَ منظ
ـَك   إلَى التخـومِ األثيـرِ   من الفَل
م ضأر ـازتمـا تـفَمـاٍء  نمس  

وتح ناملَـاِء م وتحـومِ  وجالن  
  

وهـذه القصيـدة أوردهـا العبـدري يف رحلتـه؛ 
املقـري يف كتابـه نفـح الطيـب؛ بعـد كمـا نقلهـا 

قصيـدة مشهـورة عنـد : ((أن مهـد هلـا بقولـه
العلمـاء باملغـرب؛ وهي مـن در النظـام، وحـر 
الكـالم؛ وقـد ضمنهـا ذكـر البـالد الـيت رآهـا 

   1:)).يف ارحتالـه مـن قسمطينـة إىل مراكـش؛ وأوهلـا
  السـرِيأالَ قُـلْ للسـرِي ابنِ 

يـحياألر  ادر اجلَـوـدأبِي الب  
  

  :ومنهـا
ـاسأنَّ الن أظُـن تكُنا  وطُـر  

  شي  غَيـر  سـوى زيد وعمرٍو
 ـرييلَـة خم ـا جِئْـتارٍفَلَمد  

  يـأبِ  رشـا  بِكُـل  أمالَتـنِي
   

                                                        
  .483: ، ص2: ج 1
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  وِرارٍوكَـم  أورت ظبـاُء بنِي  
ـهِييـقِ الشقِ بِالرـوالش ارأو  

  بـدوراً  فَجلَت  وجِئْـت بِجاية
وِيالـر فرا حهفصبِو يـقضي  

  قَلْـبِي  هام  أرضِ اجلَزائـرِ وفي
ثَـرِيكَو ـفاشـولِ املَرسعبِم  

ـتذب قَد ـةانلْيي مفقـاً  ووش  
ـَِسي  بِليـنِ العطْف والقَلْبِ   الق

ـْرِي   وفي تنسٍ نسيت جميلَ صب
يضو ـهجي وبِكُلِّ ذ ـتمهو  

  صبـا  زِلْـت مازونـة ما  وفي
 ـانناجِـرِ بِوسـلَ   املَحيوذَع  

  رهنـاً أمسيت  قَدوفي وهـرانَ 
  روِي  اخلَصرِ ذي رِدفامي ـبِظَ

  بـدوراً  وأبـدت لي تلمسـانٌ
يـَل   جلَبـن الشـوق للْقَلْبِ اخل

  ولَما جِئت وجدة همت وجـداً
ـفاطاملَع نِـثخنبِم  ـوِينعم  

ـَاوحلَّ    الرباط رِشا رِبـاطي رش
  بابِـلي  ـرف ـبِطَ وتيمـنِي 
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  شموسـاً  ـَع قُطْر فَاسٍ ليلوأطْ
 ارِبِهِـنغيمقَلْـبِ  ف ـجِيالش  

  اسـكنـ  إالَّ  مكْناسـة ومـا
  ذي حسنٍ سـنِي الطَّرفألحوى 

  وإنْ تسألْ عن ارضِ سالَ فَفيهـا
  كَاسـرات   للْكَـمي  ظبـاٌء

وـحيا وـشٍ ياكري مقَلْـبِي  ف  
  القَـرِي أتى الوادي فَطَـم علَى 

ورـدب ـاحبلْ صب ـوسملْ شب  
 ـهِيي  بفـهِيي  بف  ـبـهِي  

  أبحـن مصارِع العشـاقِ لَمـا
ـتيم فَكَـم بِه ـنيعس  يحو  

 ـرمكُلِّ أس ـةبِقَام ـرِيهمس  
 قْلَـةمكُلّو ـضيأب ِ  يفـرمش   
ـَ  إذَا أنسينـنِي حسنـاً   إنيـف

ـيم ـالَنى غَيـوه يهِـمسأن  
ذتخا قَد تا أنفَه  بـَر   داراً  الغ

  وم   بِاملَراكـشيـاليـ وأدعى 
  زيـد  تيـاقي نحـواش أنَّعلَى 

 كوقكَشوحن ـوِيـرٍو بِالسمع  
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  وغَربـاًتقَسمنِي اهلَـوى شرقـاً 
ـَا   رِبِيـرِقي  املَغـــللْمش  فَي

ـانقِ عـرضِ الشبِأر ي قَلْبفَل  
  القَـصي بِالغـربِ  حلَّ وجِسمٍ 

 وـدـذَا بِالغفَه هِيـمبـاً  يغَر  
هِيـمي ذَاكو  يـشقـاً  بِالعرش  

 مـت ـَّه   وشوقـاً هوىفَلْوالَ الل
 لَّـهل كَـمونم يـفخ لُطْـف  

  
أبـو بكـر حممـد بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم 

الرمحـن بـن عبـد العزيـز بـن زكريـاء بـن عبـد 
 البيـاسي الكتـامي اللـه بـن إبراهيـم بـن حسنـون

؛ أخـذ القـراءات عـن أبيـه )م1207/هـ604سنـة : ت(
. وآخريـن؛ ويل الصـالة، واخلطبـة ببلـده بياسـة

ويعتبـر مـن القـراء املاهريـن؛ ومـن أصحـاب 
  .الضبـط احملققيـن، وكـان صحيـح الروايـة

أبـو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن إبراهيـم ـ ثـم 
إبراهيـم بـن حيـىي بـن خلصـة  بـن حيـىي بـنا

تـويف بقرطبـة يف حـدود عـام ( القرطـيب الكتـامي
راءات؛ ويل ـ؛ وهـو أستـاذ، وعالـم يف الق)م1212/هـ609

اخلطابـة بقرطبـة، وقـام بتدريـس علـوم العربيـة، 
  .  راءاتـوآداـا، والق
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أبـو احلسـن عـلي بـن حممـد بـن عبـد ـ ثـم 
ـىي بـن إبراهيـم بـن حيـىي القرطـيب امللـك بـن حي

تـويف بسلجماسـة (املعـروف بابـن القطـان  الكتـامي
. ؛ وهـو مـن علمـاء احلديـث)م1230/هـ628سنـة 

كـان بارعـا يف التمحيـص، والنقـد؛ مهتمـا بالضبـط، 
والتقييـد؛ عارفـا بعلـل احلديـث؛ حريصـا عـلى 

. ضـاء بسجلماسـةويل الق. ذكـر الرجـال، والتاريـخ
كتـاب الوهـم واإليهـام الواقعيـن : ومـن مؤلفاتـه

ام؛ وهـو نقـد ألحكـام أيب ـعـلى كتـاب األحك
حممـد عبـد احلـق بـن اخلـراط اإلشبيـلي، ولـه 
أيضـا مقالـة يف األوزان، وكتـاب النظـر يف أحكـام 
النظـر، وبرنامـج؛ ذكـر فيـه شيوخـه، ونظـم 

  .أخبـار الزمـان اجلمـان يف
أبـو حممـد عصـام بـن أمحـد بـن حممـد ـ ثـم 

بـن إبراهيـم بـن حيـىي بـن خلصـة القرطـيب ا
؛ متمكـن )م1233/هـ631تـويف بقرطبـة سنـة ( الكتـامي

مـن علـوم اللسـان؛ سـواء كانـت حنـوا أو لغـة أو 
أدبـا؛ ولـه إملـام بالتاريـخ؛ كمـا خلـف أبـاه يف 

  . ـة، واإلقـراءاخلطاب
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

234 
  

أبـو العبـاس أمحـد بـن عثمـان بـن عبـد ـ ثـم 
تـويف مبليانـة ( اجلبـار املتـوسي املليـاين الكتـامي

؛ عالـم يف العربيـة، والفقـه، )م1246/هـ644سنـة 
وأصـول الديـن؛ كمـا كـان مييـل إىل التصـوف، 
وينكـب عـلى العبـادة؛ لـه تقييـدات عـلى كتـاب 

وقـد علـق . التلقيـن حملمـد بـن عـلي املـازري
وكـان لـه يف : ((عـلى ذلـك الغربيـين بقولـه

تقـدم، ونظـر لـم يكـن لغيـره، ولـم " التلقيـن"
يكـن مثـل يف غيـره مـن الكتـب؛ وإن كـان 
الرجـل إمامـا يف الفقـه؛ ولكنـه يف هـذا الكتـاب 

يـه تقييـد أجـل مـن غيـره مـن الكتـب؛ ولـه عل
فيـه تنبيهـات خفيفـة؛ مسعـت أنـه كمـل بعـض 

  1)).مـا فـات املـازري عـلى التلقيـن
أبـو زكريـاء حيـىي بـن زكريـاء بـن ـ ثـم 

تـويف ببجايـة سنـة ( حمجوبـة السطيـفي الكتـامي
؛ وهـو صـويف؛ رحـل إىل املشـرق، )م1278/هـ677

اب يف شـرح لـه كتـ. وعـاد؛ حيـث استقـر ببجايـة
أمسـاء اللـه احلسـىن، ولـه أيضـا تقاييـد يف 

  :التصـوف؛ وكـان ينظـم الشعـر الصـويف؛ منـه
   

                                                        
  . 188: عنـوان الدرايـة، ص 1
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  اجلَنـاح أتـت واللَّيـلُ ممـدود
احـراجل طـبداً رهسم ـودعت  

ـَت   والَ جنـاح؟  كَيف أنت: فَقَالَ
فَقُلْـت : بذهي ودالعـاحبِاجلَن  

  لسـارٍ فَوالَهـفي علَى الشكْـوى
  الصبـاح     إلعجـالِ  وواجزعي

  
أبـو احلسـن عـلي بـن حممـد بـن عـلي ـ ثـم 

املعـروف بابـن  بـن يوسـف اإلشبيـلي الكتـاميا
؛ كتـب عنـه ابـن )م1281/هـ680سنـة : ت(الضايـع 

قـال : ((بـن الزبيـر اخلطيـب نقـال عـن أيب جعفـر
ابـن [بلـغ : األستـاذ أبـو جعفـر بـن الزبيـر

الغايـة يف الفـن النحـوي، وفـاق أصحـاب ] الضائـع
األستـاذ أيب عـلي الشلوبيـن بأسرهـم؛ ولـه يف 

وقـرأ ببلـده أيضـا . مشكـالت الكتـاب العجايـب
علـم الكـالم، وأصـول الفقـه؛ وكـان متقدمـا يف 

أمـا فـن . علـوم الثالثـة، متصرفـا فيهـاهـذه ال
العربيـة، وعلـم الكـالم؛ فلـم يكـن يف وقتـه مـن 

أمـا فهمـه، وتصرفـه يف . يقاربـه يف هذيـن العلميـن
. كتـاب سيبويـه؛ فمـا أراه يسبقـه يف ذلـك أحـد

ولـه إمـالء عـلى طايفـة كبيـرة مـن إيضـاح 
يـر بكـالم وكـان لـه اعتنـاء كب. الفـارسي
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وكـان باجلملـة إمامـا يف ... الفـارسي عـلى اجلملـة
شـرح : مـن مؤلفاتـه 1)).هـذا كلـه؛ ال جيـارى

مجـل الزجـاجي؛ الكبيـر، والصغيـر، وكتـاب شـرح 
وفيـه يقـول . سيبويـه، والـرد عـلى ابـن عصفـور

  :ابـن األزرق الـوادي آشي
  أتـت قَد دبالنبضائعـك ابن الضائعِ 

  بِحظٍّ من التحقيقِ والعلْـمِ موفُـورِ
  فَطـرت عقَابـاً كَاسـراً أوما تـرى

ـُورِ   مطَارك قَد أعيا جناح ابن عصف
  

بـن اأبـو مـروان عبـد امللـك بـن حممـد ـ ثـم 
تـويف بأزمـور سنـة ( إسحـاق الكتـامي

  . ؛ وهـو فقيـه صالـح)م1293/هـ693
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد بـن ـ ثـم 

املعـروف  عبـد اللـه الضريـر التلمسـاين الكتـامي
؛ فقيـه، ومـن )م1229/هـ727سنـة : ت(بابـن اخلضـار 
  .علمـاء احلديـث

   

                                                        
  .120: ، ص4: اإلحاطـة، ج 1
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد عيـسى ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1477/هـ882سنـة : ت( الكتـامي (الزنديـوي 

ومفسـر؛ ويل القضـاء مبدينـة قسنطينـة يف سنـة 
   .  م1435/هـ839

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن غـازي العثمـاين ـ ثـم 
تـويف بفـاس سنـة ( الكتـامي) أو الغسمـاين(

ة، واخلطابـة جبامـع ـ؛ فقيـه؛ ويل اإلمام)م1522/هـ929
. بفـاس القروييـن؛ كمـا كـان شيخـا للجماعـة
الـروض : ولـه مشاركـة يف التاريـخ؛ مـن مؤلفاتـه

وفهرسـت . اهلتـون يف أخبـار مكناسـة الزيتـون
التعلـل برسـوم اإلسنـاد بعـد انتقـال أهـل : بعنـوان

  .املنـزل والنـادي
قاسـم بـن حيـىي بـن حممـد الفكـون ـ ثـم 

 ؛ فقيـه)م1557/هـ965سنـة : ت( القسنطيـين الكتـامي
مالـكي، ومفسـر؛ لـه مشاركـة يف علـوم عديـدة؛ 

  .ويل القضـاء، واإلمامـة بقسنطينـة
عبـد الكريـم بـن حممـد بـن عبـد ـ ثـم 

تـويف يف ( الكريـم الفكـون القسنطيـين الكتـامي
؛ وهـو عالـم )م1662/هـ1073قسنطينـة بالطاعـون سنـة 

يـا، كـان أديبـا وحنو. املغـرب األوسـط يف وقتـه
علـمي الظاهـر، : وعاملـا يف احلديـث؛ مجـع بيـن

وكـان أميـرا للحـج؛  فهـو الـذي يقـود . والباطـن
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تصـوف؛ . حجـاج اجلزائـر إىل الديـار املقدسـة
فأضـحى منقبضـا، ومرتويـا عـن النـاس؛ وتـرك كثريا 
مـن العلـوم الدنيويـة الـيت كـان ـ مـن قبـل ـ 

إمامـا يقتـدي النـاس بـه فيهـا،  مهتمـا ـا، وكـان
وتعـددت تآليفـه عنهـا؛ وشهـد لـه بالتقـدم عـلى 

وملـا تذكـر أعمالـه يف تلـك . أهـل عصـره فيهـا
". قرأـا للـه، وتركتهـا للـه: "العلـوم أمامـه؛ يقـول

شـرح عـلى البسـط والتعريـف يف : مـن مؤلفاتـه
ـلى شواهـد علـم التصريـف؛ للمكـودي، وشـرح ع

الشريـف عـلى األجروميـة، ورسالـة حمـدد السنـان 
يف حنـور إخـوان الدخـان؛ وهي يف حترميـه، وديـوان يف 
مـدح النـيب العـريب الكريـم صلى اللـه عليـه وسلـم؛ 
رتبـه عـلى حـروف املعجـم، وشـرح مجـل اـراد 
وخمـارج احلـروف مـن الشاطبيـة، وتأليـف يف 

فقـراء الوقـت؛ رمبـا كـان هـو منشـور حـوادث 
. اهلدايـة يف كشـف حـال مـن ادعى العلـم والواليـة

هـذا ونشـر لـه املقـري خطابـا أرسلـه إليـه، مـع 
  :قصيـدة؛ منهـا

  الَ زِلْـت بحـراً بِكُـلِّ فَـنٍ
   غَايـه  يـروِي بِـه الطَّالبـونَ
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  املَعـالي لَقَـد تصـدرت في 
ـَا    العنايـه  في   تعالَيـت كَم
 ـَم   املَعـانِي من فيـك تستنظ

ـَه  حسنِهـا  بلِّغـت في   النهاي
  رقَّـاك مـوالك كُـلَّ مـرقًى

 بالقُـر ـوِي بِهحت ـَه   والوِالَي
  نظيـر  لَهـا  اـم أعجوبـة 

  واهلدايـه احلفْـظ والفَهـمِفي 
  طُـراً  العبـاد  بِجـاه خيـرِ

  ـهـوالنقَاي  والصحـبِ  واآللِ
ـَه   تتـرى  صـلَّى علَيـه اإلل

 ي بِـهكْـفن ـرايـ  الشوالغـَوه  
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد الكريـم ـ ثـم 

عبـد الكريـم الفكـون القسنطـين بـن حممـد بـن ا
؛ خلـف )م1662/هـ1073تـوف بعـد عـام ( الكتـامي

وكـان عاملـا يف الفقـه . والـده يف إمـارة احلـج
  .املالـكي

OOO       
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هـؤالء بعـض علمـاء، وأدبـاء كتامـة؛ وبـقي 
اآلن احلديـث عـن رجـال كتامـة؛ ممـن ختصـص يف 

  :هـؤالءمـن . فـن السيـف والسياسـة
اللهيـصي  )أو أيب كنـاوة(مهـدي بـن كنـاوة  ـ

؛ )م900/هـ288تـويف مقتـوال بعـد عـام ( الكتـامي
كـان فارسـا . وهـو شيـخ هليصـة، وزعيمهـا

عـارض الدعـوة الفاطميـة . مقدامـا، ومقاتـال شجاعـا
منـذ البدايـة؛ وظـل يف موقفـه املعـادي أليب عبـد 

 قتلـه أخـوه أبـو مديـين ابـن اللـه الـداعي؛ حـىت
. كنـاوة؛ الـذي كـان متحمسـا للدعـوة الشيعيـة
: وقـد سجـل القـاضي النعمـان خبـره؛ فقـال

أو (وكـان مجيـع املؤمنيـن أنصـار غشمـان ((
واجلماعـة املخالفـون أنصـار  ،)غسمـان أو عثمـان

هليصـة؛ وكـان صاحـب أمرهـم مهـدي بـن أيب 
كـان أخـوه أبـو مديـين قـد دخـل كنـاوة؛ و

الدعـوة، وصـار إىل أيب عبـد اللـه مهاجـرا؛ 
وكـان أخـوه . وكانـت لـه بصيـرة ونيـة وجنـدة

يف ) هكـذا(مهـدي مـن أشـد فـارس كـان 
يقـال أنـه كـان أشعـر . عصـره، وأهولـه منظـرا

. البـدن كلـه؛ هائـل املنظـر، شديـد الضربـة
ألوليـاء احتالـوا عليـه يف بعـض تلـك أن ا: فيقـال

احلـروب؛ وقـد زحـف إليهـم، والتحـم القتـال؛ 
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ويف موضـع املعركـة مقبـرة فيهـا قبـور حمجـر 
عليهـا؛ فأدخـلوا لـه رجـاال مـن أشـد مـن 
قـدروا عليـه يف ذلـك التحجيـر؛ وقدمـوا إليـه 
فارسـا ليجـره إليهـم؛ فشتمـه، وأغضبـه؛ فحمـل 
عليـه؛ واجنـر لـه الفـارس إىل موضـع الرجالـة؛ 
فرمـاه مهـدي برمـح؛ فأصابـه؛ فأنفـذه، وسقـط 
الرمـح بيـن يـدي الفـارس؛ وظـن النـاس أنـه 
قـد أخطـأه؛ فمـا علمـوا أنـه أصابـه حـىت رأوه 
قـد سقـط عـن برذونـه؛ وخـرج الرجـال عـلى 

ومحلـت  مهـدي؛ فأخـذوا عنانـه، وأحاطـوا بـه؛
اخليـل عليـه؛ فضـرب يف الرجالـة؛ ففرقهـم؛ 

فكـان . وحـمى نفسـه مـن اخليـل؛ وخلـص منهـم
مـن شأنـه مـن يومئـذ أعجوبـة؛ لـم يـر النـاس 

ذا ملـا عجـز اآلخـرون عـن قتـل ـوهك 1)).مثلهـا
اخلصـم العنيـد للدعـوة؛ مهـدي ابـن كنـاوة؛ تـوىل 

ة ـفتـم لـه ذلـك بواسط. ـةأخـوه أبـو مديـين املهم
: ومبـوت مهـدي توحـد احليـان. مكيـدة، وخيانـة

      .غسمـان وهليصـة؛ يف ظـل الدعـوة الشيعيـة

                                                        
  .107ــ  106: افتتـاح العـوة، ص ص رسالـة 1
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املعـروف  فتـح بـن حيـىي املسالـيت الكتـاميـ ثـم 
؛ وهـو )م905/هـ293تـويف مقتـوال سنـة (باألميـر 

عـلى  بـقي. مـن أعيـان كتامـة املواليـن لألغالبـة
عدائـه للشيعـة حـىت قتلـه أبـو عبـد اللـه الـداعي؛ 

  .عندمـا فتـح طبنـة
كـان ( الوه بـن صوحـان اللهيـصي الكتـاميـ ثـم 

؛ لـم تشـر إليـه املصـادر )م900/هـ288حيـا سنـة 
وهـو العـام الـذي تآمـر . م900/هـ288بعـد عـام 

ـد وق. فيـه مـع أيب مديـين لقتـل أخيـه مهـدي
وطالـت احلـرب : ((ذكـر القصـة النعمـان؛ فقـال

قبيلـة غسمـان املناصـرة للـداعي، (بيـن الفريقيـن 
؛ ينتصـف بعضهـم مـن )وقبيلـة هليصـة املعاديـة لـه

بعـض؛ فلمـا نظـر أبـو مديـين إىل متـادي أخيـه 
مهـدي يف غيـه، وإصـراره؛ اغتـم لذلـك وسـاءه؛ 

يـه؛ فوعظـه، ودعـاه إىل وكـان رمبـا وقـف إل
اللـه، وخوفـه، وحـذره عقابـه؛ فـال يـزداد عـلى 

فلمـا رآه ال ينصـرف عـن . ذلـك إال غيـا، ومتاديـا
ذلـك؛ اجتمع مـع فـىت مـن هليصـة؛ كـان قـد 
صـار إىل الدعـوة، وهاجـر إىل تـازروت يف مـن 

الوة بـن هاجـر مـن املؤمنيـن؛ يقـال لـه 
فقـال لـه . ـان لـه شـدة، وجنـدة؛ وكصوحـان

وحيـك فقـد تـرى : "أبـو مديـين؛ وقـد خـال معـه
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متـادي مهـدي؛ ومـا أكسبنـا مـن العـار، وأدخـل 
ولـو قـد . هليصـة فيـه؛ مـن اخلـالف، والعصيـان

أراح اللـه منـه الفتـرق أمـر هليصـة، وصـاروا إىل 
فقـد . يـنفقـد رأيـت أن وصـاروا إىل الد. الديـن

رأيـت أن جنتمـع؛ أنـا وأنـت؛ إذا التقينـا، وخنـرج 
ناحيـة إليـه؛ عـلى حسـب مـا كنـت أفعلـه؛ 
لنعظـه، ونكلمـه؛ فإذا أمكننـا؛ رمينـاه مجيعـا؛ 
برحميـن يف ساعـة واحـدة؛ فإن اتـقى؛ فلعلـه أن 
يتـقي أحدمهـا؛ ولعـل اللـه أن يريـح منـه، ويقطـع 

فلمـا . ا عـلى ذلـك، وتعاقـدا عليـهفاتفقـ. أثـره
التقـوا للحـرب؛ خرجـا ناحيـة، ودعـوا بـه؛ 
فأقبـل إليهمـا؛ وكلمـه أخـوه أبـو مديـين؛ مبثـل 
مـا كـان يكلمـه؛ حـىت أنـس إليـه؛ ثـم ضربـاه 
مجيعـا ضربـة رجـل واحـد؛ فاختلـف رحمامهـا 

ليـه؛ ومحـل األوليـاء ع. فيـه؛ فسقـط إىل األرض
ومحلـت هليصـة؛ فاستنقذتـه، ومحلتـه؛ فمـات مـن 

. جراحتـه تلـك؛ بعـد أن وصـل إىل موضعـه
وتفـرق أمـر هليصـة مـن بعـده، وأقبلـوا إىل 
الدعـوة؛ واصطلـح غشمـان، وهليصـة، وتآلفـوا 

   1.))عـلى الديـن

                                                        
  .108ــ  107: رسالـة افتتـاح العـوة، ص ص 1
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أبـو مديـين بـن كنـاوة اللهيـصي الكتـامي ـ ثـم 
؛ انضـم إىل الدعـوة )م908/هـ296كـان حيـا سنـة (

وقـد وصـل تعصبـه . الشيعيـة منـذ بدايتهـا
للدعـوة؛ انـه قتـل أخـاه مهـدي؛ بعـد استدراجـه؛ 

وقـد أضـحى منـذ ذاك التاريـخ . وخيانـة ثقتـه فيـه
حمـل ثقـة أيب عبـد اللـه الـداعي؛ الذي كـان يكلفـه 

  .عـلى رأس جيشـهيف املهـام الصعبـة؛ 
أبـو زاكي متـام بـن معـارك بـن ضبـارة ـ ثـم  
تـويف مقتـوال سنـة ( األجـاين الكتـامي) أو دبـارة(

؛ وهـو مـن القـادة الكتامييـن الذيـن )م910/هـ298
قامـت عـلى كاهلهـم الدولـة الفاطميـة ببـالد 

وهـو ممـن يثـق فيهـم الداعي؛ إذ كـان . املغـرب
تآمـر مـع أيب . ه املهـام الكبـرى عنـد احلاجـةيوليـ

عبـد اللـه الـداعي، وأخيـه أيب العبـاس عـلى نقـض 
فلمـا انكشـف أمرهـم . طاعـة عبيـد اللـه الشيـعي

قتلهـم؛ وكـان مقتـل متـام بواسطـة عمـه ماقنـون؛ 
الـذي كـان واليـا عـلى طرابلـس؛ إذ بعـثـه إليـه 

ة محلهـا معـه؛ وملـا فتحهـا عبيـد اللـه برسالـ
وملـا عرضهـا . عمـه؛ وجـد ـا األمـر بقتـل متـام

يـا عـم؛ نفـذ : "قنـون عـلى ابـن أخيـه أجابـه
   . فنفـذ فيـه األمـر" !مـا أمـرت بـه
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 ارون بـن يونـس املسالـيت الكتـاميـهـ ثـم 
مقتـوال سنـة : ت(املعـروف بشيـخ املشائـخ 

؛ وهـو مـن الذيـن قامـت بسواعدهـم )م910/هـ298
قتلـه عبيـد اللـه . الدولـة الفاطميـة ببـالد املغـرب

الشيـعي بتهمـة التآمـر عليـه مـع عبـد اللـه 
  . ه أيب العبـاسـالـداعي، وأخي

أبـو محيـد دواس بـن صـوالت اللهيـصي ـ ثـم 
؛ )م911/هـ299تـويف مقتـوال بعـد عـام (الكتـامي 

ـن قـادة كتامـة الذيـن قامـت بسواعدهـم وهـو م
واله أبـو عبـد اللـه الـداعي . الدولـة الفاطميـة

  .تيهـرت؛ بعـد فتحهـا، وإسقـاط الدولـة الرستميـة
املعـروف  كـادو بـن معـارك الكتـاميـ ثـم 
 ي؛ كـان )م912/هـ300تـويف مقتـوال سنـة (باملـارط

ه الكتاميـون صغيـر السـن عندمـا قدمـه قومـ
ويف هـذا . عليهـم، وادعـوا أنـه املهـدي احلقيـقي

وحلـق مـن كـان حـوايل : ((يقـول ابـن عـذاري
فلمـا حصلـوا ـا؛ . رقـادة مـن كتامـة ببالدهـم

أظهـروا اخلـالف عـلى عبيـد اللـه؛ وقدمـوا عـلى 
أنفسهـم حدثـا يعـرف باملـارطي؛ وامسـه كـادو 

جعلـوه قبلـة يصلـون إليـه؛ بـن معـارك، وا
وزعمـوا أنـه املهـدي املنتظـر؛ وكتبـوا كتابـا فيـه 

فتغلـب عـلى . شريعـة؛ زعمـوا أـا نزلـت عليـه
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. مجيـع الـزاب؛ وقـوي أمـره، واشتـدت شوكتـه
. فأخـرج إليـه عبيـد اللـه قـوادا؛ حاربوهـم

بـن اوهـرب إليهـم أحـد القـواد؛ وهـو صـوالت 
ثـم أخـرج عبيـد . ـدة؛ يف حنـو مائـيت رجـلجن

اللـه ابنـه أبـا القاسـم إىل بلـد كتامـة؛ حملاربـة 
. وكانـت لـه عـلى املـارطي وقائـع... املـارطي

وهـرب مـن قـواد أيب القاسـم إىل املـارطي رجـال؛ 
ثـم أمنهـم أبـو القاسـم، والطفهـم حـىت 

لمـة مـارطي هي ويبـدو أن ك 1)).انصـرفـوا إليـه
نتيجـة للتصحيـف الـذي حلـق كلمـة مـاوطي؛ 
نسبـة إىل فخـذ ماوطنـت؛ التابـع لبطـن غرسـن؛ 

أو ( هـذا وقـد تـم قتـل املـارطي. مـن  كتامـة
، وأنصـاره؛ بعـد أسـرهـم، )باألحـرى مـاوطي
   .ونقلهـم إىل رقـادة

 حباسـة بـن يوسـف امللـوسي الكتـاميـ ثـم 
؛  وهـو أحـد )م914/هـ302مقتـوال سنـة  تـويف(

كبـار القـادة يف الدولـة الفاطميـة؛ وممـن قامـت 
. عـلى عاتقهـم الدولـة الفاطميـة ببـالد املغـرب

كمـا تـوىل مهمـة فتـح سـرت، وأجدابيـة، وبرقـة؛ 
ونكـل بأهلهـا؛ بوصيـة مـن أيب عبيـد اللـه 

قدومـه مـن الشيـعي؛ لسـوء معاملتهـم لـه عنـد 
                                                        

  .167ــ  166: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج 1
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وكـان أيضـا هـو فاتـح اإلسكندريـة؛ إىل . املشـرق
جانـب أيب القاسـم بـن عبيـد اللـه الشيـعي سنـة 

، ثـم انتقـل أبـو القاسـم إىل الفيـوم؛ م914/هـ302
وهنـا حـدث اخلـالف بينهمـا؛ إذ أرسـل إليـه أبو 
القاسـم أبـو فريـدن القائـد ليخلفـه؛ عـلى أن 

حباسـة إىل الفيـوم؛ فغضـب حباسـة  يلحـق بـه
ملـا أشرفـت عـلى أخـذ البلـد؛ يفـوز أبـو : "وقـال

؛ ثـم ركـب مـع ثالثيـن "فريـدن خبيـره وذكـره
فارسـا مـن كتامـة، وعـاد إىل املغـرب؛ قاصـدا 
تيهـرت؛ حيـث كـان أخـوه عروبـة واليـا عليهـا؛ 

أخيـه  ولكـن قبـض عليـه يف الطريـق، وقتـل مـع
وهـكـذا انتهـت هـذه احلملـة عـلى . عروبـة

  .مصـر باـزام أيب القاسـم، وعودتـه إىل رقـادة
ـْه( أبـو ميمـون عروبـةـ ثـم  بـن  )أو غَروي

تـويف مقتـوال سنـة ( يوسـف امللـوسي الكتـامي
؛ أحـد كبـار القـادة يف الدولـة )م914/هـ302

الفاطميـة؛ وهـو مـن الذيـن قامـت بسواعدهـم 
عيـن واليـا عـلى . الدولـة الفاطميـة ببـالد املغـرب

وهـو الـذي نفـذ أمـر عبيـد اللـه . تيهـرت
الشيـعي يف أيب عبـد اللـه الـداعي، وأخيـه أيب 

أمـرين " العبـاس؛ إذ قتلهمـا قائـال أليب عبـد اللـه
بقتلـك مـن أمـرت النـاس بطاعتـه، واخنلعـت لـه 

وذكـر ابـن . ؛ ثـم طعنـه"مـن امللـك بعـد توطئتـه
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وحـدث الثقـة أن : ((ادرة؛ جـاء فيهـاـعـذاري ن
. أبـا عبـد اللـه نـام يومـا حبضـرة أصحابـه

وعنـده مجاعـة مـن دعـاة كتامـة؛ فتحـرك يف 
فنظـر بعضهـم إىل  نومـه؛ فانكشفـت سوءتـه؛

بعـض؛ ولـم يقدمـوا أن يستـروه؛ فمـد عروبـة 
بـن يوسـف يـده إىل امللحفـة الـيت كانـت عليـه؛ ا

: " وانتبـه أبـو عبـد اللـه؛ فقـال. فستـره ـا
؛ "عروبـة: "فقالـوا لـه" مـن ستـرين إذا انكشـف؟

فجعـل عروبـة يبـكي ". هـو واللـه قاتـلي: "فقـال
؛ "ياسيـدي مـر بقتـلي: "دييـه، ويقـولبيـن ي

ال سبيـل إىل ذلـك؛ لكنـك واللـه : "فقـال لـه
ومـع هـذا فقـد دارت الدوائـر عـلى  1)).قاتـلي

عروبـة؛ بعـد خروج أخيـه حباسـة عـن طاعـة 
الدولـة؛ فحـاول اهلـرب؛ ولكـن قبـض عليـه؛ 

أن  وجـاء يف املصـادر التارخييـة؛. وأعـدم مـع أخيـه
رأسيهمـا عرضـا عـلى عبيـد اللـه الشيـعي؛ فقـال 

 !مـا أعجـب أمـور الدنيـا: " عنـد مشاهدمـا
هـذه الـرؤوس ضـاق ـا املشـرق واملغـرب؛ 

  ".ومحلتهـا هـذه القفـة

                                                        
   .164: ، ص1: البيـان المغـرب، ج  1
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

249 
  

كـان حيـا سنـة (أبـو حـدو الكتـامي ـ ثـم 
؛ وهـو مـن القـادة الكتامييـن الذيـن )م915/هـ303

ضمـن اجليـش الفاطـمي الزاحـف عـلى كانـوا 
انتهـز فرصـة مـا؛ وهـرب إىل اجليـش . مصـر

؛ ثـم أرسـل إىل بغـداد؛ ‘اوةـالعبـاسي؛ فاستقبـل حبف
  .أيـن بـقي يف خدمـة اخلالفـة العباسيـة

 أبـو مديـن بـن فـروخ اللهيـصي الكتـاميـ ثـم  
قـادة ؛ وهـو مـن )م918/هـ306تـويف بربقـة سنـة (

أعـاد فتـح برقـة؛ . الدولـة الفاطميـة ببـالد املغـرب
بعـد خروجهـا عـن الطاعـة؛ ثـم أسنـدت إليـه 

  .واليتهـا حـىت مماتـه
تـويف ( أبـو معلـوم فحلـون الكتـاميـ ثـم 

؛ وهـو مـن قـادة الدولـة )م922/هـ310مقتـوال سنـة 
إيل جبـل  الفاطميـة ببـالد املغـرب؛ بعثـه عبيـد اللـه

أوراس؛ قصـد إخضـاع سكانـه؛ فأسـاء السيـرة 
فيهـم؛ فقتلـوه، وممـن معـه مـن جنـد كتامـة 

  .كافـة
معـلى بـن حممـد امللـوسي الكتـامي ـ ثـم 

؛ وهـو )م927/هـ315تـويف مقتـوال سنـة ( الـداعي
مـن الدعـاة للمذهـب الشيـعي؛ يف الدولـة الفاطميـة 

سلـه أبـو القاسـم بـن عبيـد اللـه أر. ببـالد املغـرب
   .مقيـدا إىل أبيـه برقـادة؛ فأمـر بقطـع رأسـه
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أبـو مالـك بـن يغمراسـن بـن شحمـة ـ ثـم  
؛ )م934/هـ323كـان حيـا سنـة ( اللهيـصي الكتـامي

ويل عـلى تيهـرت يف ظـل الدولـة الفاطميـة؛ فقـام 
  .م934/هـ223وه منهـا سنـة ـعليـه أهلهـا؛ وأخرج

كـان حيـا (مـوسى بـن حممـد الكتـامي ـ ثـم 
؛ وهـو مـن قـادة  اجليـش يف )م960/هـ349سنـة 

  .الدولـة الفاطميـة ببـالد املغـرب
بـن ا )أو ماكنـون(أبـو يوسـف ماقنـون ـ ثـم 
ـَّارة(ضبـارة  كـان حيـا ( األجـاين الكتـامي )أو دب
الدولـة ؛ وهـو مـن قـادة )م960/هـ349سنــة 

. الفاطميـة باملغـرب؛ ممـن أقاموهـا، ووطـدوا أركاـا
  .وايل طرابلـس، ثـم ميلـة يف عهـد الفاطمييـن

كـان حيـا سنـة ( يعقـوب الكتـاميـ ثـم 
؛ كـان رئيسـا للبحـر يف الدولـة )م960/هـ349

وكـان موصوفـا . الفاطميـة ببـالد املغـرب
جـدة البحريـة؛ الـيت بالشجاعـة، واإلقـدام؛ قـاد الن

وجهـت إىل اإلسكندريـة؛ لدعـم أيب القاسـم بـن 
؛ ولكـن احلملـة م918/هـ306عبيـد اللـه عـام 

فشلـت، وأسـر يعقـوب؛ وأرسـل إىل بغـداد؛ ولكنـه 
  .متكـن مـن اهلـرب، والعـودة إيل إفريقيـة
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جعفـر بـن فـالح بـن مـرزوق  أبـو عـليـ ثـم 
؛ )م970/هـ360تـويف مقتـوال بالشـام سنـة ( الكتـامي

وهـو أحـد القـادة الكبـار يف جيـش الدولـة 
جهـزه املعـز لديـن اللـه الفاطـمي مـع . الفاطميـة

جوهـر الصقـلي لفتـح مصـر؛ وملـا حتقـق هلمـا 
ذلـك؛ وجهه جـوهـر عـلى رأس جيـش لفتـح 

حلسـن وملـا زحـف إليـه ا. الشـام؛ فتـم لـه ذلـك
بـن أمحـد القرمـطي؛ كـان آنئـذ جعفـر مريضـا 
عـلى ـر يزيـد؛ فخـرج إليـه بعلتـه فظفـر بـه 

: وعنــه يقـول ابـن خلكـان. القرمـطي، وقتلـه
قـرأت عـلى بـاب قصـر القائـد : قـال بعضهـم((

  :جعفـر بـن فـالح املذكـور؛ بعـد قتلـه؛ مكتوبـا
ثَ الزبـزِالً عنا مـَانُي   بِأهلـه  م

  يجمـع   الَفَأبادهـم بِتفَـرقٍ 
ـمهتهِدع الذِّين ـنة  أيـرم بِك  

  انَ الزمانُ بِهِم يضـر وينفَـعكَ
هِـمافي أكْنف اشعي ينالذ ـبذَه  
مهاتيح ينـقى الذبو  فَـعنالَ ت  
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املذكـور رئيسـا جليـل القـدر؛ وكـان جعفـر 
ممدوحـا؛ وفيـه يقـول أبـو القاسـم حممـد بـن 

  :هـاين األندلـسي الشاعر املشهـر
  تخبِـرنِي  الركْبان كَانت مساَءلَة 

  اخلَبـرِ  أطْيب عن جعفرِ بنِ فَالَحِ 
 ـَّه   ما سمعت حتى الْتقَينا فَالَ والل

  )).بِأحسن مما قَد رأى بصـرِيأذنِي 
  

والنـاس يـرون هذيـن البيتيـن أليب متـام يف 
وال بـد  1.)).القـاضي أمحـد بـن داود؛ وهـو غلـط

مـن التنبيـه إىل سقـوط البيـت الثالـث مـن النسخـة 
الـيت حققهـا إحسـان عبـاس؛ وهي الـيت تشيـر إىل 

؛ بينمـا أثبتـه مـا كتـب عـلى بـاب قصـر جعفـر
ابـن العمـاد احلنبـلي؛ حيـن نقـل األبيـات إىل 

  .كتابـه شـذرات الذهـب
أبـو احلسـن عـلي بـن جعفـر بـن فـالح ـ ثـم 

تـويف مقتـوال بالقاهـرة ( بـن مـرزوق الكتـاميا
؛ وهـو أحـد أكابـر الـوزراء يف الدولـة )هـ409سنـة 

وزراء؛ ذي ـالفاطميـة مبصـر؛ فلقـب بوزيـر ال
الرياستيـن اآلمـر، املظفـر، قطـب الدولـة؛ وكـان 

كمـا يعـد . لـه النظـر يف شئـون الدولـة كلهـا
                                                        

  .29: ص 3: شذرات الذهـب، ج 362ــ  361: ، ص ص1:ـ وفيـات األعيـان، ج 1
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مـن قـادة جيوشهـا الكبـار؛ إذ قـاد اجليـوش 
هـ؛ 406وملـا مـرض سنـة . الفاطميـة حنـو الشـام

وتـم . ذهـب احلاكـم بأمـر اللـه إىل داره لعيادتـه
  . ؛ إذ قتـل بواسطة فارسيـن متنكريـنمقتلـه مبؤامـرة

بـن ) أو طليـب(سيـف الدولـة حسيـن ـ ثـم 
؛ كـان مـن )هـ411سنـة : ت( دواس  الكتـامي

وهـو . كبـار القـادة يف الدولـة الفاطميـة مبصـر
الـذي دبـر مقتـل احلاكـم باللـه الفاطـمي؛ بإيعـاز 

 وكـانـت العالقـة قـد. مـن أختـه سـت امللـك
سـاءت بينـه وبيـن احلاكـم؛ فاستدعـاه مـرة إىل 
قصـره؛ فلـم جيبـه؛ وملـا التقيـا يف بعـض املناسبـات؛ 

ألن تقتلـين ": سألـه عـن عـدم تلبيـة طلبـه؛ فأجـاب
". يف داري أحـب إيل مـن أن تقتلـين يف قصـرك

واستغلـت سـت امللـك تغيـر احلـال بينهمـا؛ 
بقتـل أخيهـا؛ عـلى أن  فأوعـزت إىل ابـن دواس

تطلـق يـده يف شئـون الدولـة بعـده؛ ولكنهـا 
  . خانتـه؛ بعـد استكمـال مهمتـه؛ وأمـرت مـن قتلـه

أبـو حممـد سنـد الدولـة احلسـن بـن ـ ثـم 
تـويف حبلـب سنـة ( حممـد بـن ثعبـان الكتـامي 

ة الفاطميـة؛ ـ؛ أميـر مـن أمـراء الدول)م1024/هـ415
ويل عـلى حصـن أفاميـة بالشـام، ثـم ويل عـلى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

254 
  

كـان هـو الـذي أرسـل إليـه أبـو العـالء  . حلـب
  .وهي يف جملـد واحـد" الرسالـة السنديـة"املعـري 

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن شعيـب أيب ـ ثـم 
 الكتـامي) العثمـاين( مديـن بـن خملـوف الغشمـاين

؛ وهـو مـن الفقهـاء )هـ709وال سنـة تـويف مقتـ(
املنحدريـن مـن بيـت علـم وورع؛ ويل خطـة 

ه تعـرض ـالكتابـة، والعالمـة يف الدولـة املرينيـة؛ ولكن
ملؤامـرة مـن بعـض اليهـود؛ الذيـن بثـوا الضغينـة 
عليـه؛ يف قلـب السلطـان املريـين؛ فقتلـه ظلمـا؛ 

ا بعـد ـ ففتـك الدسيسـة ـ فيمـولكنـه اكتشـف 
  . باملتآمريـن مـن اليهـود

***  
  

متتـد مواطـن كتامـة مـن ختـوم جبايـة  :مواطنهـم ـ
غربـا، إىل بونـة شـرقـا، ومـن سواحـل البحـر 
. األبيـض املتوسـط مشـاال، إىل جبـل أوراس جنـوبـا

وكانـت بتلـك : ((قـد خلصهـا ابـن خلـدون بقولـه
املواطـن بـالد مذكـورة؛ أكثرهـا هلـم، وبيـن 

ايكجـان، : ديارهـم، وجمـاالت تقلبهـم؛ مثـل
وسطيـف، وباغايـة، ونقـاوس، وبلزمـة، ويتكسـت، 
وميلـة، وقسنطينـة، والسيكـرة، والقـل، وجيجـل؛ 
مـن حـدود جبـل أوراس، إىل سيـف البحـر؛ مـا 
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وكـان مـن هـذه البطـون ... بيـن جبايـة، وبونـة
باملغـرب األقـصى كثيـر منتدبـون عـن ) الكتاميـة(

   1)).مواطنهـم، وهـم ـا إىل اليـوم
ÉÉÉ  

  
  :كزولــةـ   7

ال يوجـد الكثيـر ممـا ميكـن أن يقـال خبصـوص 
وكـل مـا هنـاك؛ أن جدهـم ). جزولـة(أو  كزولـة

وة لصنهاجـة وملطـة ـغيـر معـروف؛ وأـم اخ
 تصـكي العرجـاءوهسكـورة؛ مـن أمهـم املسمـاة 

ويقـال أـا . األبتـر بنـت زحيـك بـن مادغيـس
تزوجـت ـ بعـد ذلـك ـ مـن أوريـغ؛ فولـدت 
لـه هـوار؛ وهكـذا يصبـح ـ بـدوره ـ أخـا هلـم 

ويقـول ابـن خلـدون أن . مـن أمهـم تصـكي
وهـم ظواعـن؛ ينتجعـون . بطـون كزولـة كثيـرة

ومـن أفخـاذ كزولـة . بأنعامهـم يف بـالد السـوس
وبعـد . فخـذ يـسمى يزدكتـن؛ ببـالد السـوس

دخـول عـرب املعقـل إىل تلـك الديـار؛ تغلبـوا 
  2.عـلى بطـون كزولـة، وأدرجوهـم ضمـن رعاياهـم

!!!  

                                                        
  . 301: ، ص6: العبـر مج 1
  . 420ــ  419: ، ص ص6: العبـر مج 2
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اشتهـر مـن هـذه القبيلـة عـدد مـن  :عياـمأـ 
ء؛ الذيـن خلفـوا أثـرا حممـودا يف بـالد العلمـا

  :مـن هـؤالء. املغـرب كلهـا
عبـد اللـه بـن ياسيـن بـن مكـوك بـن سيـر ـ 

تـويف بتامسنـا سنـة ( عـلي بـن ياسيـن اجلـزويل
؛ كـان فقيهـا مالكيـا؛ درس العلـم )م1059/هـ451

وملـا . بالسـوس؛ عـلى واجـاج بـن زلـو اللمـطي
ب أيب عمـران الفـاسي إىل واجـاج؛ وصـل خطـا

فقيـه؛ يتوجـه مـع زعيـم  طالبـا فيـه البحـث عـن
صنهاجـة إىل بلـده يف الصحـراء؛ لـكي يعلمهـم 

وقـع اختيـاره عـلى عبـد اللـه بـن . دينهـم
فكـان بينهـم مبثابـة ابـن . ياسيـن؛ فأرسلـه معهـم

حيـا تومـرت بيـن املوحديـن؛ إذ أضـحى زعيمـا رو
وكانـوا ال . لديهـم؛ يطيعـه الكبيـر والصغيـر فيهـم

يقدمـون إىل إمامـة الصـالة بينهـم إال مـن صـلى 
وكـان يرافـق . خلـف عبـد اللـه بـن ياسيـن

وتـويف مقتـوال يف . اجليـوش املرابطيـة يف الغـزوات
  .إحداهـا
أبـو مـوسى عيـسى بـن عبـد العزيـز بـن ـ ثـم 

بـن عيـسى بـن يوماريـلي اليزدكْتـنِي يللبخـت 
تـويف مبراكـش غيـر أن اآلراء ( املراكـشي اجلـزويل

 616أو 610أو 607أو 606: اختلفـت يف سنـة الوفـاة
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؛ وهـو )م1220أو   1219أو  1213أو  1210أو  1209/هـ617أو
كمـا كـان إمامـا يف . مـن علمـاء اللغـة، والنحـو

ىل املشـرق؛ حيـث حـج؛ ثـم رحـل إ. القـراءات
انتقـل إىل مصـر؛ أيـن درس فيهـا عـلى ابـن بـري 

ثـم . اجلمـل؛ وقـام بالتعليـق عليهـا يف تسجيالتـه
عـاد إىل املغـرب؛ حيـث تصـدر لتدريـس النحـو 

كمـا ولـي . مـدة طويلـة يف، واجلزائـر، واملريـة
ـة يف رسال: مـن مؤلفاتـه. خطـة اخلطابـة مبراكـش

اجلزوليـة، وشـرح قصيـدة بانـت : النحـو بعنـوان
سعـاد، وكتـاب األمـايل يف النحـو، وخمتصـر شـرح 
. ابـن جـين لديـوان املتنـيب؛ وهـو كتـاب الفَسـر

كـان إمامـا يف النحـو؛ : ((قـال عنـه ابـن خلكـان
. كثيـر اإلطـالع عـلى دقائقـه، وغريبـه، وشـاذه

قدمـة الـيت مساهـا القانـون؛ ولقـد وصنـف فيـه امل
أتى فيهـا بالعجائـب؛ وهي يف غايـة اإلجيـاز؛ مـع 

ال عـلى شـيء كثيـر مـن النحـو؛ ولـم ـاالشتم
يسبـق إىل مثلهـا؛ واعتـىن ـا مجاعـة مـن 
الفضـالء فشرحوهـا؛ ومنهـم مـن وضـع هلـا 

وكـان إمامـا يف القـراءات، والنحـو، ... أمثلـة
وكـان يتصـدر يف اجلامـع لإلقـراء؛ وأنـه . للغـةوا

شـرح مقدمتـه يف جملـد كبيـر؛ أتى فيـه بغرائـب، 
وذكـر بعـض أصحابـه أنـه حضـر عنـده . وفوائـد
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ليقـرأ عليـه قـراءة أيب عمـرو؛ فقـال بعـض 
" أتريـد أن تقـرأ عـلى الشيـخ النحـو؟: "احلاضريـن

. ألـين آخـر كذلـكفس: قـال". ال: "فقلـت: قـال
     :قـل هلـم: "؛ فأنشـد الشيـخ، وقـال"ال: "فقلـت

كُـموِ جِئْتحلنل تلَس      يـهالَ ف غَ الَ وـأرب  
 أنِـهشـداً ليـلِّ زخ    ـبذهـاَء يـا شمنأي  

   1")).رِبـأبد  الدهرِ يض   لي والمـريٍء   ما أنا 
  

أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن تليـال ـ ثـم 
تـويف بأزمـور سنـة (الشهيـر باجلـزويل  اجلـزويل

؛ فقيـه مالـكي، ومفـيت؛ تصـدر )م1281/هـ680
ثـم اجتـه حنـو التصـوف، وكـان . للتدريـس بازمـور

   .معظمـا مـن طـرف السلطـان أيب احلسـن املريـين
ن أبـو زيـد عبـد الرمحـن بـن عفـاـ ثـم 
أو   1340/هـ744أو  741تـويف بفـاس سنـة ( اجلـزويل

. ؛ وهـو مـن كبـار العلمـاء يف الفقـه املالـكي)م1343
قيـد طلبتـه نقـال عنـه ثالثـة شـروح عـلى رسالـة 
أيب زيـد؛ أوهلـا يف سبعـة جملـدات، وثانيهـا يف ثالثـة 

  .جملـدات، وثالثهـا يف جملديـن اثنيـن
   

                                                        
  .490ــ  488: ص ص 3: وفيـات األعيـان، ج 1
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عبـد اللـه حممـد بـن عـلي بـن أبـو ـ ثـم 
املعـروف بابـن احلـاج  عبـد الـرزاق اجلـزويل

؛ عالـم متفنـن؛ لـه )م1356/هـ758تـويف بفـاس سنـة (
كـان خطيبـا بليغـا، وكاتبـا . اهتمـام بفنـون عديـدة
ويل اخلطابـة والقضـاء بفـاس . بارعـا، وأديبـا حمنكـا

  .زمنـا
حممـد بـن سليمـان بـن  أبـو عبـد اللـهـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1458/هـ863سنـة : ت( داود اجلـزويل
مـات أبـوه . علمـاء الفقـه، والعربيـة، واحلسـاب

فتجـول رفقـة أخيـه . وهـو يف الثامنـة تقريبـا
عيـسى مبراكـش؛ وبعدهـا رحـل مـن بـالد جزولـة 
ـ بعـد أن تلـقى ـا شيئـا مـن العلـم ـ قاصـدا 

ا، ثـم تلمسـان؛ أيـن تلـقى علومـا خمتلفـة فاسـ
مـا؛ ثـم توجـه إىل تونـس، فالقاهـرة؛ للغـرض 

وبعدهـا ذهـب إىل الديـار املقدسـة؛ حيـث . نفسـه
زار املدينـة؛ ثـم استقـر مبكـة؛ أيـن تصـدر 

كـان : ((قـال عنـه القـرايف. للتدريـس، واإلفتـاء ـا
     1)).ـن؛ متقدمـا يف العربيـةبارعـا يف الفقـه، واألصلي

تـويف ( حممـد بـن سليمـان اجلـزويلـ ثـم 
؛ وهـو فقيـه )م1465/هـ870مسمومـا بآفغـال سنـة 

مـن مؤلفاتـه دالئـل اخليـرات، . مـن أهـل الصـالح
                                                        

  .206: توشيـح الديبـاج، ص 1
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. وحـزب الفـالح، وحـزب اجلـزويل؛ وهـو بالعاميـة
الطريقـة وهـم عـلى " اجلزوليـة"ولـه أتبـاع يدعـون 

  .الشاذليـة
 أبـو احلجـاج يوسـف التغاتيـين اجلـزويلـ ثـم 

؛ فقيـه؛ لـه )م1494/هـ900تـويف يف حـدود سنـة (
  .شـرح عـلى ابـن احلاجـب

سنـة : ت( أمحـد بـن مـوسى اجلـزويلـ ثـم 
؛ فقيـه جزولـة يف وقتـه؛ ووصفـه )م1520/هـ927

  )).ولـةعمـدة بـالد جز((صاحـب درة احلجـال بـ 
بـن حممـد  )أو عبـد السميـح( عبـد املسيـحـ ثـم 

؛ )م1533/هـ940تـويف بعـد عـام ( اجلـزويل القنفيـسي
  .فقيـه بـالد جزولـة يف وقتـه

 أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن سعيـد اجلـزويلـ ثـم 
ام ـ؛ فقيـه؛ لـه اهتم)م1578/هـ986سنـة : ت(

ر خمتصـر ومشاركـة يف األصليـن؛ وكـان يستظهـ
  .خليـل بالكامـل

حممـد بـن حممـد بـن عـلي التافجـروين ـ ثـم 
؛ )م1580/هـ988تـويف بفـاس سنـة ( الـدرعي اجلـزويل

فقيـه؛ رحـل إىل مصـر وحـج؛ ثـم عـاد؛ بعـد 
  .تـزوده بالعلـم

***  
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د مواطـن كزولـة بـأرض ـميكـن حتدي :ـ مواطنهـم
. ربوعهـا؛ طلبـا للكـألالسـوس؛ حيـث يتنقلـون يف 

وهـم بذلـك جيـاورون قبيلـة ملطـة؛ الـيت تناصبهـم 
العـداء؛ إذ كانـت تنشـب بينهـم الفتـن؛ بيـن 

كمـا أـم مـوزعـون بيـن . احليـن واآلخـر
إذ ينسـب إليهـم جبـل . القبائـل يف املغـرب األوسـط

  1.كـزول؛ القريـب مـن تيهـرت
  

  
  

  :  ملطــة ـ  8
فالـذي قيـل عـن قبيلـة كزولـة يصـدق 

فهـم ـ بدورهـم ـ ال  .ملطـةقولـه عـلى قبيلـة 
تصـكي يعـرف اسـم أبيهـم؛ أمـا أمهـم فـهي 

؛ تلـك األم األسطوريـة؛ املشتركـة بينهـم، العرجـاء
صنهاجـة، وكزولـة، وهسكـورة، : وبيـن كـل مـن

ـة حـىت وإن كـان بعضهـم ينسـب صنهاج. وهـوارة
إىل عاميـل بـن زعـزاع، وهـوارة إىل أوريـغ بـن 

ملطـة، وكزولـة، وهسكـورة غيـر : برنـس؛ فإن أبـاء
وعـلى الرغـم مـن قـول ابـن خلـدون . معروفيـن

بكثـرة شعـوب ملطـة؛ فأنـه لـم يذكـر سـوى 
                                                        

  .420، 419: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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. خلـس، وقبيلـة زكـنقبيلـة : قبيلتيـن اثنتيـن؛ مهـا
لتـان يف عـداد قبيلـة ذوي وقـد أضحـت هاتـان القبي

حسـان اهلالليـة؛ بينمـا ظـل اآلخـرون مـن أبنـاء 
ملطـة يف أعمـاق الصحـراء؛ بيـن امللثميـن مـن 

  1.صنهاجـة
!!!  

  
ومـن أعيـان ملطـة وعلمائهـا  :ـ أعياـم

  :املذكوريـن
كـان ( بـن زلـو اللمـطي )واكـاك(واجـاج ـ 

مـن سكـان ؛ وهـو )م1048/هـ440حيـا سنـة 
السـوس األقـصى؛ انتقـل إىل القيـروان؛ حيـث تلـقى 
العلـم ـا عـن أيب عمـران الفـاسي؛ وبعـد عودتـه 

؛ "دار املرابطيـن: "إىل السـوس؛ شيـد داراً مساهـا
  .وخصصهـا لطلبـة العلـم، وقـراءة القـرآن الكريـم

   

                                                        
   .420: ، ص6: العبـر، مج 1
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أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم 
تـويف مقتـوال مبيورقـة ( مليـورقي اللمـطيوقـاص ا

؛ فقيـه، ومفـيت ميورقـة؛ ويل )م1184/هـ580سنـة 
كـان قـد رحـل . اخلطابـة والصـالة جبامعهـا أيضـا

  .  إىل املشـرق، وحـج
تـويف مقتـوال سنـة (عـلي بـن اللمـطي ـ ثـم 

. كـان كاتبـا ليحـىي بـن غانيـة؛ )م1205/هـ602
ـة تاجـرا بيـن ابـن غانيـة، وجيـش وقتـل يف وقع

   .املوحديـن؛ بقيـادة عبـد الواحـد بـن أيب حفـص
حممـد بـن عبـد اللـه  أبـو عبـد اللـهثـم  ـ

تـويف ( بـن حممـد بـن وقـاص امليـورقي اللمـطيا
؛ فقيـه، وحمـدث؛ ويل )م1221/هـ618يف حـدود سنـة 

فيـه ابـن قـال . الصـالة، واخلطبـة جبامـع ميورقـة
وكـان خطيبـا مصقعـا؛ بليغـا مفوهـا؛ : ((األبـار

  1.))يقـرض يسيـرا مـن الشعـر؛ أخـذ عنـه
جميـر الديـن عمـر بـن عيـسى بـن نصـر ـ ثـم 

تـويف بقـوص (بـن حممـد بـن عـلي بـن اللمـطي ا
حيـان  ؛ وهـو مـن أصدقـاء أيب)م1321/هـ721سنـة 

: بـن شاكـر الكتـيباالنفـزي؛ قـال فيـه حممـد 
 كـان صحيـح الـود، حافـظ العهـد حسـن((

اشتغـل ـ بعـض الوقـت ـ كاتبـا  2)).الصحبـة
                                                        

  . 608: ، ص2: التكملـة، ج 1
  .139: ، ص3: فـوات الوفيـات، ج 2
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لـه . لـدى ابـن دقيـق القشيـري؛ القـاضي مبصـر
اهتمـام بعلـوم العربيـة؛ ولـه أشعـار مدحهـا أبـو 
. حيـان، ووصفهـا باجليـدة؛ وكـان قـد نقلهـا عنـه

   :مـن شعـره
ـرِيأبجأنْ يو يضفإالَّ أنْ ي عمى الد  

  علَى ما مضى من مدة النأيِ من عمرِي
  محاجِـرِي ومالي إنْ كَفَفْت مـاَء 

  وقَد بعـدت دار األحبـة من  عـذرِ
  لذكْرِهـم   اشتيـاقي  والَـأما إنه لَ

  ا يهيـج بِالذكْـرِـموالَ شـوق إالَّ 
  لَما شاقَنِي نظْم القَرِيـضِ والَ صبـا

  الشعـرِ  فُؤادي علَى البلْوى إلَى عملِ
  وكَانَ لمثْـلي عن أفَانِيـن منطـقي

  هنالك ما يلْـهِي عنِ النظْـمِ والنثْـرِ
  

  :ولـه أيضـا
فْـنكَّــلُ جوكَـاِء  مبِالْب  قَرِيـح  

 اتـربالع بِه لَـتا فَعـلُ مفْعالَ ي  
  وجوانِح مـني علَى شحـط النـوى

  وتوصـلُ  أضحت تمزق في اهلَوى
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 كْـمِ احلُـبحبـاً لجعيف،  ـَه   فَلَيت
ي ـورجماً يومـاً بِـهويلُ  وـدعي  
  اهلَـوى  يحملُـنِي  إني وإنْ أمـسى

ي احلُبف ـهقْلث نـلُ  ممحا الَ يم   
اتارـرم هنم لَتح ى  فَلَقَـداجلَـو  

  عنـدي وخـف لَـدي ما يستثْقَـلُ
  الَ يطْمـعِ اللُّـوام في تـرك اهلَـوى

ـُوا  من لَومهِـم إنْ كَثَّـروا   أو قَلَّل
  اللّـوى بِمنعـرجِ  زمـنِيلَهفي علَى 

  وجـدي مقْبِـلُ مجتمعوالشمـلُ 
ـشيـَا الع   فَلَيتـه  فيـه  ما كَانَ أهن
 لَـو امـلُ  دأمـا  أتثَمير  ـهنم  

  
  :ولـه كذلـك

  وِداده  أنَّ  اخلـلِّوزهـدنِي في 
ـاهج ةبهرل  ـةغْبرل  ـالِ  أوم  

 تحبالَفَأص ـَة   أرتـاح منه لرؤي
  بِحـالِ  لَديـه والَ أرتجِي نفْعاً 
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 عبـد العزيـز بـن حممـد البوفـرجي اللمـطيـ ثـم 
؛ فقيـه، وخطيـب )م1493/هـ899تـويف بفـاس سنـة (

  .القروييـن
عبـد العزيـز بـن عبـد الواحـد امليمـوين ـ 

؛ )م1572/هـ980تـويف باملدينـة املنـورة سنـة ( اللمـطي
ورد هـذا التاريـخ يف درة احلجـال؛ البـن القـاضي؛ 

. م1475/هـ880لي وفاتـه يف سنـة ـبينمـا أرخ الزرك
وهـو مـن الفقـه، والنحـو؛ ألـف ألفيـة يف النحـو 

ي ألفيـة ابـن مالـك، كمـا أعـد تقييـدا تضـاه
عـلى خمتصـر خليـل، وكتـاب منهـج الوصـول، 
وكتـاب مهيـع السالـك لألصـول، ونظـم جواهـر 
السيـوطي؛ يف علـم التفسيـر، وكتـاب درر األصـول، 
وكتـاب نتائـج األنظـار، وكتـاب خنبـة األفكـار، 

يف وكتـاب اجلـدل، وكتـاب نزهـة األلبـاب؛ 
  .احلسـاب وغيـره

سنـة : ت( إبراهيـم بـن أمحـد اللمـطيـ ثـم 
؛ كـان أستـاذا ؛ وكـان يعلـم الصبيـان؛ )م1580/هـ988

  .فانتفـع بـه عـدد كبيـر مـن النـاس
أبـو مالـك عبـد الواحـد بـن حممـد بـن ـ ثـم 

تـويف باجلزائـر ( عبـد الواحـد امليمـوين اللمـطي
؛ وهـو مـن علمـاء الفقـه، )م1580/هـ988سنـة 
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رحـل مـن فـاس إىل اجلزائـر؛ . والفرائـض، والنحـو
   .أيـن استقـر ـا، وتـويف فيهـا

أبـو العبـاس أمحـد بـن عثمـان بـن عبـد ـ ثـم 
ولـد بعـد عـام ( الواحـد امليمـوين اللمـطي

؛ كـان يستظهـر خمتصـر ابـن احلاجـب؛ )م1533/هـ940
والـده النحـو؛ أخـذ علومـه عـن  وهـو أستـاذ يف

  .وابـن غـازيأبـوعمـر عثمـان اللمـطي، 
***  

ذكـر ابـن خلـدون أن مواطـن ملطـة؛  :ـ مواطنهـم
متتـد جبـوار مواطـن امللثميـن الصنهاجييـن؛ وأكثـر 
أحيـاء ملطـة ظواعـن؛ يرحتلـون طلبـا للنجعـة؛ وهـم 

وتتواجـد . بذلـك يصنفـون ضمـن أهـل الوبـر
زكـن، : قبيلتـان منهـم ببـالد السـوس؛ مهـا

ا، منهـم مـن اختـار الصحـراء موطنـ. وخلـس
ومنهـم مـن سـاح يف السهـوب اجلنوبيـة لتلمسـان، 

وهلـم بقيـة ـ اآلن ـ مستوطنـة جببـل . ةـوإفريقي
  1.زالـغ املشـرف عـلى فـاس

ÉÉÉ     
  

   

                                                        
  .332: ، ص1: ـل المغـرب، جوقبائ. 420:، ص6: العبـر، مجأنظـر  1
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   :ـ  مصمـودة 9
نسـب مصمـودة بعـض الغمـوض؛ يكتنـف 

فبينمـا يتجاهـل ابـن حـزم ذكـر تسلسـل نسبهـم؛ 
الـيت اتبعهـا مـع جـل خمالفـا ـ بذلـك ـ عادتـه؛ 

القبائـل البتريـة؛ نـراه ـ مـع ذلـك ـ يتطـرق إىل 
ام، ـنتفـة مـن نسبهـم بـشيء مـن االحتش

أـم أبنـاء : راب معـا؛ حيـن يقـولـواالضط
ثـم يتخلـص . مصمـود بـن يونـس بـن بربـر

حيـن ينتقـل مباشـرة إىل تعـداد قبائلهـم؛ إذ يقـول 
واطـة، وغمـارة، وأهـل جبـل بطـون برغ: أـم

ويف الفصـل املخصـص ألهـل جبـل درن؛ يذكـر . درن
 آصـادن وتينملـل: أمسـاء قبائـل مصمـودة؛ وهي

وحاحـة ودكالـة وركراكـة وغمـارة وكدميـوة 
وكنفيسـة وهرغـة وهزميـرة وهنتاتـة وهيالنـة 

ويف مواضـع أخرى يضيـف . ووريكـة وواوزكيـت
علمـا بأنـه . ـة وكـالوة وهزرجـةبرغواط: إليهـم

  1.يصـر عـلى كـون  برغواطـة قبيلـة مصموديـة
ومبقابلـة أمسـاء القبائـل املصموديـة الـيت وردت يف 
العبـر؛ مـع مـا جـاء يف املقتبـس مـن كتـاب 
األنسـاب يف معرفـة األصحـاب، ومـا ورد يف كتـاب 

 قبيلـة فبالنسبة إىل: قبائـل املغـرب؛ يتضـح اآليت
                                                        

  .471ــ  460. 428ــ  427: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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: يذكـر ابـن خلـدون مـن بطوـم اصـادن؛
؛ مـع احتمـال انتسـاب غمـارة، مسفـاوة، وماغـوس

أمـا صاحـب . ورهـون، وأمـول إليهـم أيضـا
كتـاب األنسـاب؛ فيصنفهـم مـرة ضمـن هسكـورة 

، ومـرة أخـرى )صـادة(آيصـادالظـل؛ باسـم 
). صـادة( آصـادنضمـن فقـرة القبائـل باسـم 

الـيت قـال  وإليهـم تنسـب املدينـة األزليـة اصـادة؛
أـا تقـع جنـوب مدينـة يجاجيـن؛ : البكـري

أمـا قبيلـة . التابعـة لبـين مسـارة مـن مصمـودة
؛ فذكـر منهـا صاحـب كتـاب األنسـاب تينملّـل

زلـة قبيلـة نـوتكـاد م. إحـدى عشـر فخـذا
زلـة ـن ـ تسـاوي منتينملـل ـ بيـن املوحديـ

هرغـة؛ قبيلـة املهـدي؛ بسبـب أسبقيتهـم يف نصـرة 
الدعـوة، وجلـوء املهـدي إليهـم، وبنـاء مسجـده، 

وقـد حلـق ـم مـا حلـق رغـة . ومرتلـه بينهـم
مـن الفنـاء، واالندثـار؛ بعـد أن أكلتهـم األقطـار، 

 وأضحـت بقاياهـم يف حكـم غريهـم مـن. واحلـروب
ويقـول ابـن منصـور أـم  أصبحـوا . املصامـدة

يعرفـون بأهـل وادي نفيـس؛ الذيـن يتواجـدون ـ 
اآلن ـ يف اجلهـة اجلنوبيـة الغربيـة مـن مراكـش؛ إىل 

فلـم يرد  حاحـة؛أمـا قبيلـة . جـوار قريـة أميزميـز
امسهـم بيـن قبائـل املوحديـن يف كتـاب األنسـاب؛ 
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يف بعـض املواضـع مـن كتـاب ولكنهـم ذكـروا 
ويقـول . أخبـار املهـدي؛ كمخالفيـن للموحديـن

زكـن، ووخلـص البدويـان : ابـن خلـدون أن بطـين
وهـم ضمـن حلـف ذوي حسـان . من حاحـة

وقـال عنهـم ابـن منصـور أن قبائلهـم . بالسـوس
عديـدة؛ وحيملـون االسم القديـم نفسـه، ويسكنـون 

وىل؛ عـلى ساحـل البحـر؛ بيـن أكاديـر، مبواطنهـم األ
  . والصويـرة

فـهي األخـرى لـم تكـن دكالـة؛ وأمـا قبيلـة 
ضمـن احللـف الـذي جيمـع قبائـل املوحديـن؛ وإن 
أشـار إىل امسهـا صاحـب كتـاب األنسـاب بوجـود 
بعـض الفئـات منهـم ضمـن قبيلـة كدميـوة 

ـازوا إىل أمـا غالبيتهـم فقـد احن. كمهاجريـن
أوهـم .. ويبـدو أن موقفهـم هـذا. املرابطيـن

ومواطنهـم يف . النسابيـن بانتمائهـم إىل صنهاجـة
ساحـة اجلبـل مـن جهتـه الشماليـة؛ ومـن مراكـش 

وهنـاك يوجـد ربـاط . إىل البحـر احمليـط غربـا
آسـفي؛ الـذي اشتهـر بأحـد بطـون دكالـة؛ وهـم 

ـم يف تلـك اجلهـات قبيلـة وجتاوره. بنـو ماكـر
وتوجـد بآخـر أوطاـم؛ وإىل اجلنـوب . حاحـة

منهـا؛ بلـدة دنسـت؛ الـيت يستقـر فيهـا رؤسـاء 
دكالـة؛ الذيـن ينتسبـون إىل بطـن منهـم امسـه 

فهـم ليسـوا مـن مغـراوة .. وبالطبـع. مغـراوة
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إبراهيـم بـن : ومـن أوالئـك الرؤسـاء. الزناتيـة
بـن محـاد بـن حسيـن، ثـم ابنـه حممـد  حسيـن

بـن ابراهيـم، ثـم ابـن عمهـم خالـد بـن عيـسى ا
. وكانـوا مجيعهـم يف عهـد بـين مريـن. بـن محـادا

واشتهـرت دكالـة بوفـرة جبايتهـا، واتسـاع 
ويقـول ابـن منصـور أـا بقيـت إىل اآلن . مغارمهـا

ساحليـة؛ بيـن وادي يف مواطنهـا األوىل؛ يف السهـول ال
وأن قبائلهـم ). تنسيفـت( أم الربيـع، ووادي نسيفـة

كثيـرة؛ اختلطـوا مـع العـرب اهلاللييـن، واندجمـوا 
: ومنذئـذ انقسمـت دكالـة إىل قسميـن. فيمـا بينهـم

؛ املتمركـزة جنوبـا؛ حـول آسـفي؛ دكالـة احلمـراء
لـة دكاثـم  عبـدة،وهي معروفـة ـ اآلن ـ باسـم 

؛ املتمركـزة مشـاال؛ وقـد احتفظـت باسـم البيضـاء
فيقولـون أـا أسبـق  ركراكـة؛وأمـا قبيلـة . دكالـة

قبائـل املغـرب األقـصى إىل الدخـول يف اإلسـالم؛ 
وذكرهـم صاحـب كتـاب األنسـاب ضمـن فقـرة 

أن : يقـول صاحـب قبائـل املغـرب. القبائـل
لى ضفـيت وادي نسيفـة مواطنهـم األوىل كانـت عـ

. عنـد مصبـه يف البحـر.. ؛ وبالتحديـد)تنسيفـت(
  . ومـن بـقي منهـم؛ اندرجـوا ضمـن قبائـل أخـرى
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؛ فلهـم شهـرة خاصـة؛ غمـارةأمـا قبيلـة 
بسبـب دورهـم املتميـز بيـن قبائـل مصمـودة؛ إذ 

كمـا . كانـوا السباقيـن إلقامـة الـدول املصموديـة
. يف صنـع األحـداث التارخييـة ببـالد املغـرب سامهـوا

ورمبـا غمـار بـن . بـن مصمـود غمـاروهـم أبنـاء 
أو غمـار بـن . مسطـاف بـن مليـل بـن مصمـود

هلـم بطـون كثيـرة جـدا؛ . أصـاد بـن مصمـود
أغصـاوة وبـين محيـد : وذكـر منهـا ابـن خلـدون

. ـالومتيـوة وجمكسـة وبـين ن وبـين زروال
ومواطنهـم األوىل كانـت يف جبـال الريـف املغـريب؛ 
ومتتـد عـلى طـول ساحـل البحـر األبيـض 
املتوسـط، وحـىت ساحـل احمليـط األطلـسي؛ مشتملـة 

غساسـة، فنكـور، فبـادس، فتيكيسـاس، : عـلى
ثـم . فتيطاويـن، فسبتـة، فالقصـر؛ حتـى طنجـة

كتامـة، ووادي  تنحـدر أوطاـم إىل بسائـط قصـر
ورغـة؛ ومتتـد إىل حـدود تامسنـا؛ أيـن تتواجـد 

  . برغواطـة
وهـم مـن قبائـل  كدميـوة؛أمـا قبيلـة 

املوحديـن؛ فيقـول عنهـم صاحـب كتـاب 
وصنفهـم . فخـذا 46أـم يتفرعـون عـلى : األنسـاب

. وكدميـوة الفحـص، كدميـوة اجلبـل: إىل صنفيـن
ويتواجـدون يف املناطـق اجلنوبيـة مـن مراكـش؛ 
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واجلبـل الـذي يسكنـون . حيـث تقـع قريـة أميزميـز
مـن رؤسائهـم أيـام . وار جبـل هنتاتـةـفيـه جب

ويف عهـد بـين مريـن . املوحديـن؛ بنـو سعـد اللـه
خالفهـم شيـخ كدميـوة؛ حيـىي بـن سعـد اللـه؛ 

ئـب؛ فانتـهى أمـره إىل بامتناعـه عـن دفـع الضرا
ثـم تقلـد رئاسـة كدميـوة ـ لفتـرة . اهلـالك

قصيـرة ـ أحـد املنافسيـن ليحـىي وهـو عبـد 
دوره مـن ـالكريـم بـن عيـسى؛ ولكنـه قتـل ب

وبعـده عـادت رئاستهـم إىل أسـرة . طـرف املرينييـن
  . بـين سعـد اللـه

ا ؛ فـال نعـرف عنهـا مـكـالوةأمـا قبيلـة 
كـالوة : يكـفي؛ سـوى أـا تنقسـم إىل فرعيـن

مشاليـة؛ يف دائـرة أوالد آيـت وريـر، وكـالوة 
وهـم مجيعـا باجلهـة . جنوبيـة؛ يف دائـرة وزرزازات

 أمـا قبيلـة. اجلنوبيـة الشرقيـة مـن مراكـش
. هي ـ أيضـا ـ مـن قبائـل املوحديـنـ؛ فكنفيسـة

. فخـذا 22منهـم وذكـر صاحـب كتـاب األنسـاب 
أمـا ابـن خلـدون فاكتـفى بذكـر بطـن واحـد 
منهـم؛ أعطـاه مرتبـة قبيلـة؛ هي سكسيـوة أو 

بأمنـع : ((؛ الـيت قـال أن موطنهـم)سكسـاوة(
يطـل جبلهـم عـلى . املعاقـل مـن هـذا اجلبـل

بسيـط السـوس مـن القبلـة؛ وعـلى ساحـل 
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م مبنعـة معقلهـم البحـر احمليـط مـن الغـرب؛ وهلـ
أمـا قبيلـة  1)).ذلـك؛ اعتـزاز عـلى أهـل جلدـم

.. ؛ فـهي قبيلـة املهـدي؛ وعليـه)أرغـن(هرغـة 
إذ . فلهـا مرتلـة خاصـة بيـن قبائـل املوحديـن

كانـت مـن بيـن أوىل القبائـل تعصبـا للدعـوة 
وقـد ذكـر صاحـب كتـاب األنسـاب . املوحديـة

فخـذا؛ دون املضافيـن  15وايل مـن أفخاذهـم حـ
ولكنهـم فنـوا، واندثـروا؛ ويف عهـد ابـن . إليهـم

خلـدون لـم يبـق منهـم سـوى أخـالط، وأوشـاب؛ 
أمـا قبيلـة . يف حكـم غريهـم مـن املصامـدة

؛ فلـم يكونـوا ضمـن حلـف قبائـل هزميـرة
املوحديـن؛ وكـل مـا نعلمـه عنهـم أـم تعرضـوا 

وأـم . ة مـن طـرف جيـوش املوحديـنللتصفيـ
   . كانـوا يسكنـون حـوز مراكـش

أيت يف املرتبـة ـ؛ فت)ينـيت(هنتاتـة أمـا قبيلـة 
وذكـر صاحـب . الثالثـة؛ بعـد هرغـة، وتينملـل

وكانـت . كتـاب األنسـاب منهـم تسـع أفخـاذ
ومـن أهـم . مواطنهـم يف جبـل درن املتاخـم ملراكـش

أبو حفـص عمـر بـن حيـىي اهلنتـايت؛ شيوخهـم؛ 
صاحـب املهـدي، وجـد ملـوك الدولـة احلفصيـة 

ثـم أبـو حممـد بـن يونـس؛ وهـو مـن . بتونـس
                                                        

  . 462: ، ص6: العبـر، مج  1
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ومنهـم ـ أيضـا ـ عـلي . وزراء الدولـة املوحديـة
بـن حممـد، ومـوسى بـن عـلي بـن حممـد، وعبـد ا

العزيـز بـن حممـد؛ وكلهـم مـن أسـرة أوالد 
ونـس؛ الذيـن اضطلعـوا خبدمـة الدولـة املرينيـة؛ ي

منـذ احنيازهـم إىل أصحاـا؛ يف أواخـر الدولـة 
املوحديـة؛ بعـد اجلفـاء الـذي حصـل بيـن سالطيـن 
  .الدولـة املوحديـة، وبيـن اهلنتاتييـن؛ يف آخـر عمرهـا

؛ فجـاء يف كتـاب )إيالنـة( هيالنـةأمـا قبيلـة 
أـم ينتسبـون إىل إيـالن بـن : رمفاخـر الرببـ

مصمـود؛ ثـم ينقـل عـن أيب عبـد اللـه بـن أيب 
اب األنسـاب؛ زعمـه بكـون ـاـد؛ صاحـب كت

ومواطنهـم كانـت . إيالنـة مـن أصـول عربيـة
جبـوار مراكـش؛ وـم يسـمى بـاب إيـالن بتلـك 
. املدينـة، كمـا تنسـب إليهـم أغمـات إيـالن

ومنهـم الفقيـه املـؤرخ . أـم اندثـروا اآلن ويبـدو
أبـو عـلي صالـح بـن الشيـخ الـويل أيب صالـح 

كـان حيـا (عبـد احلليـم اإليـالين نزيـل نفيـس
  ). م1312/هـ712سنـة 

؛ فهـم جبـوار )ايوريكـن(وريكـة أمـا قبيلـة 
هنتاتـة؛ وكانـت بينهـم ـ يف القديـم ـ فتـن، 

وملـا قامـت الدولـة املوحديـة؛ تعـزز . واقتتـال دائـم
نفـوذ اهلنتاتييـن؛ وقويـت شوكتهـم بالواليـة؛ 
. فخضعـت إليهـم وريكـة، وصـارت يف مجلتهـم
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ومواطنهـم معلقـة يف اجلبـال الشاهقـة؛ املطلـة 
وب مراكـش؛ عـلى أطـراف الـوادي املنسـوب جنـ

؛ ذكرهـم )واوزككيـت( وازكيتـةأمـا قبيلـة . إليهـم
صاحـب كتـاب األنسـاب يف معرفة األصحـاب ضمـن 

ويقـول ابـن منصـور أـم ـ اآلن ـ . أهـل تينملـل
يتواجـدون يف مواطنهـم األوىل بالقـرب مـن مراكـش؛ 

؛ جبـوار آسـين، يتـةوزكفـرع : وهـم عـلى فرعيـن
؛ جبـوار ورزازات؛ ويتكونـون آيـت واوزكيـتوفـرع 
قبيلـة؛ كمـا اندرجـت بعـض أفخاذهـم  25مـن 

  .ضمـن قبائـل أخـرى
؛ فقـد اختلـف املؤرخـون، برغواطـةأمـا 

والنسابـون يف حتديـد نسبهـم؛ فبعضهـم مييلـون إىل 
بتريـة، االعتقـاد بأـم خليـط مـن قبائـل عديـدة؛ 

؛ برغواطـة؛ جتمعـوا يف حلـف يسـمى وبرنسيـة
يف األندلـس؛  حيـث نشـأ  قريـة بربـاطنسبـة إىل 

صالـح ابـن طريـف؛ مؤسـس دولتهـم؛ ومـن 
البكـري، وصاحـب كتـاب مفاخـر الرببـر، : ءهـؤال

رون فيـرون ـأمـا اآلخ. ولسـان الديـن بـن اخلطيـب
بـأن برغواطـة قبيلـة مـن قبائـل مصمـودة؛ 
وينكـرون هـذه الروايـة؛ وأبـرز هـؤالء ابـن 
خلـدون؛ الـذي يستنـد ـ كعادتـه ـ إىل حجـة 

قـد و: ((ويقـول. املوطـن الـذي جيـاور مصمـودة
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يف نسـب برغواطـة هـؤالء؛  يغلـط بعـض النـاس
فيعدهـم يف قبائـل زناتـة، وآخـرون يقولـون يف 
صـاحل أنـه يهـودي؛ مـن ولـد مشعـون بـن 

وقيـل لـه بربـاطي؛ نسبـة إىل املوطـن ... يعقـوب
الـذي نشـأ بـه؛ وهـو بربـاط؛ واد بفحـص 

ب شريـش مـن بـالد األندلـس؛ فعربـت العـر
ذكـر ذلـك كلـه . م؛ وقالـوا برغـواطـهـذا االس

صاحـب نظـم اجلوهـر، وغيـره مـن النسابيـن 
وليـس القـوم . وهـو مـن األغاليـط البينـة. للرببـر

ويشهـد لذلـك كلـه موطنهـم، مـن زناتـة؛ 
أمـا صالـح بـن  .وجوارهـم إلخواـم املصامـدة

. ريهـمطريـف؛ فمعـروف منهـم؛ وليـس مـن  غ
وال يتـم امللـك، والتغلـب عـلى النـواحي، 

سنـة . والقبائـل ملنقطـع جذمـة، دخيـل يف نسبـه
وإمنـا نسـب الرجـل يف برغواطـة؛ . اللـه يف عبـاده

 1)).وهـم شعـب مـن شعـوب املصامـدة معـروف
ونالحـظ ـ هنـا ـ كيـف يعلـل ابـن خلـدون 

وكـال األمريـن؛ . املوطـن، والنسـب: موقفـه بأمريـن
فبالنسبـة للموطـن؛ فقـد سبـق أن . فيهمـا قـول

أشرنـا إىل شواهـد أخـرى؛ تثبـت أن كثيـرا مـن 
القبائـل املتباينـة األنسـاب؛ تعيـش يف مواطـن قريبـة، 

                                                        
  .435ــ  434: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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وأبـرز مثـال ـ يف هـذا . ومتداخلـة مـع بعضهـا
اـال ـ اختـالط قبائـل مصمـودة، مـع قبائـل 

كزولـة : جـة وغريهـا؛ يف موطـن واحـد؛ كـصنها
ومـن جهـة أخـرى؛ فمواطـن . وملطـة وهسكـورة

برغواطـة ـ يف األصـل ـ هي مواطـن لزناتـة 
أمـا قضيـة  1.وزواغـة؛ وليسـت ملصمـودة فحسـب

النسـب؛ فابـن خلـدون بنفسـه؛ وضـع بعـض 
: االستثنـاءات يف نظريتـه عـن العصبيـة إذ يقـول

نـه حيـدث لبعـض أهـل النصـاب امللـكي دولـة أ((
وصالـح بـن طريـف  2)).تستغـين عـن العصبيـة

كمـا نعلـم؛ مـن أهـل النصـاب امللـكي؛ نظرا 
الثـوار؛ عـلى احلكـم  ملرتبـة والـده بيـن األمازيـغ

؛ فقـد ورد )ايليزركـن( هزرجـةأمـا قبيلـة . األمـوي
األنسـاب؛ ضمـن  اسـم هـذه القبيلـة يف كتـاب

ويعتقـد ابـن منصـور أن قبيلـة . فقـرة القبائـل
الزرقييـن؛ املتواجـدة يف جنـوب وادي درعـة؛ ممـن 

  .      تبـقى مـن هزرجـة

                                                        
  . 323: ، ص1: وقبائـل المغـرب، ج. 135: البكـري؛ المغـرب، صأنظـر  1
  . 635: ، ص2: المقدمـة، ج 2
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وقـد تركـت قبائـل مصمـودة أثـرا كبيـرا 
فمنـذ الفتـح . يف تاريـخ دول املغـرب األقـصى

املغـرب اإلسـالمي بـرزت منهـم غمـارة؛ بشمـال 
األقـصى؛ حيـث شيـدت إمـارة غماريـة حبتـة يف 
سبتـة؛ عرفـت بدولـة بـين عصـام، ثـم إمـارة 
أخـرى يف محايتهـم ومحايـة صنهاجـة؛ يف نكـور؛ 
كـان يتأمـر عليهـا عـريب؛ هـو صالـح بـن 

هـذا باإلضافـة إىل البـدع الـيت . منصـور احلميـري
تنبـؤ : ـة؛ مثـلظهـرت يف أوسـاط تلـك القبيل

حاميـم بـن مـن اللـه بـن حريـز الغمـاري، وتنبـؤ 
وخيالـف . عاصـم بـن مجيـل اليزدجـومي الغمـاري

ابـن خلـدون مـن سبقـه؛ خبصـوص برغواطـة؛ 
وإن صـح ما يزعـم . كمـا سبقـت اإلشـارة إليـه

. ابـن خلـدون؛ يف كـون برغواطـة مـن مصمـودة
خـرى إليهـم؛ تتمثـل يف عندئـذ تضـاف بدعـة أ

تلـك النحلـة الـيت يزعـم . النحلـة الربغواطيـة
والفـرق بيـن . أصحاـا أن صاحلـا نـيب يـوحى إليـه

غمـارة، وبرغواطـة؛ يكمـن يف أن برغواطـة متكنـت 
مـن الصمـود بنحلتهـا؛ زمنـا أطـول بكثيـر ممـا 

 ومـع هـذا فقـد انتـهى أمرمهـا. عرفتـه غمـارة
وأهـم األدوار الـيت . ارـمجيعـا إىل الفشـل، واالندث

قامـت ـا قبائـل مصمـودة؛ ميكـن إمجاهلـا يف 
وقوفهـا وراء نشـأة الدولـة املوحديـة، والتمكيـن هلـا 
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وقـد حتققـت تلـك امللحمـة بفضـل . يف البـالد
هرغـة، تينملـل، وهنتاتـة، : عـدد مـن قبائلهـم؛ هي

باإلضافـة إىل قبائـل حليفـة . ميـوةوكنفيسـة، وكد
كوميـة، وصنهاجـة القبلـة، : مـن غريهـم؛ مثـل

  1.الظـل وصنهاجـة
!!!  

  
   :أعياـمـ 

ملصمـودة علمـاء كبـار، ورجـاالت عظمـاء؛ 
تركـوا وراءهـم ذكـرا حممـودا؛ كمـا خلفـوا آثـارا 

  :المي؛ منهـمـجليلـة ببـالد املغـرب اإلس
عبـاس بـن ناصـح بـن تلتيـت  ءأبـو العـالـ 

مـن أعـالم النصـف ( املصمـودي الثقـفي اجلزيـري
؛ عـاش يف عهـد )األخيـر مـن القـرن الثـاين للهجـرة

انتقـل إىل املشـرق . احلكـم بـن هشـام يف األندلـس
يف صغـره رفقـة والـده؛ فتـقى علومـا كثيـرة ثـم 
عـاد إىل األندلـس؛ حيـث أسنـد إليـه األميـر 
. احلكـم خطـة القضـاء بشذونـة واجلزيـرة اخلضـراء
. وكـان عاملـا يف اللغـة والفقـه، وشاعـرا جميـدا

فلـقي األصمـعي : ((وقـال فيـه ابـن الفـرضي
                                                        

أنظـر إبراهيـم الهـرغي؛ المقتبـس مـن كتـاب األنسـاب في معرفـة : للتوسـع أنظـر 1
. 446ــ  427: ، ص ص6: وابـن خلـدون؛ العبـر؛ مج. 49ــ  33: األصحـاب، ص ص

  . 328ــ  321: ص ص 1: وإبـن منصـور؛ قبائـل المعغـرب، ج. 472ــ  460
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ثـم إن ... وغيـره مـن علمـاء البصرييـن والكوفييـن
العبـاس بـن ناصـح انصـرف إىل األندلـس فلـم 

بـن هشـام باملديـح، ايـزل متـرددا عـلى احلكـم 
عـلى شذونـة  فاستقضـاه. ويتعـرض للخدمـة

وويل القضـاء بعـده ابنـه عبـد الوهـاب . واجلزيـرة
ثـم ابـن ابنـه حممـد . بـن عبـاس؛ وكـان شاعـراا
بـن عبـد الوهـاب بـن عبـاس؛ وكـان شاعـرا؛ ا

فهـم ثالثـة قضـاة يف نسـق، وثالثـة شعـراء يف 
وكـان عبـاس مـن أهـل العلـم باللغـة . نسـق

ـزل الشعـر؛ يسلـك يف أشعـاره وكـان ج. العربيـة
وكـان لـه حـظ مـن . مسالـك العـرب القدميـة

الفقـه والروايـة؛ لـم تشهـر عنـه لغلبـة الشعـر 
: وقـرأت يف كتـاب حممـد بـن امحـد خبطـه. عليـه

 1)).عبـاس بـن ناصـح بـن تلتيـت املصمـودي
أن : ومـن احلكايـات الـيت ذكرهـا عنـه املقـري

قـدم مـن مدينـة الفـرج بـوادي احلجـارة إىل  عباسـا
بـن هشـام أخبـره اوملـا مثـل أمـام احلكـم . قرطبـة

مبـا قـام بـه النصـارى مـن فسـاد وعيـث يف ديـار 
: تقـولاملسلميـن؛ وذكـر لـه أنـه مسـع امـرأة 

واغوثـاه بـك يـا حكـم، لقـد أمهلتنـا حـىت "

                                                        
  . 297ـ ـ 296: ، ص ص1: تاريـخ علمـاء األندلـس، ج 1
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ثـم أنشـد " ا وأيتمنـاكلـب العـدو علينـا، فأمينـ
  :أمامـه قصيـدة أوهلـا

ـَراً   تملْملْت في وادي احلجارة مسه
  أراعي نجومـاً ما يـرِدنَ  تغـوراً

ـتيضي ناصا العأب كي  إلَيـتيطم  
 ـمبِه ِسيـرا تـرجهمارِيـاً  وس  

  بِنصـرة  العالَميـن  تدارك نِسـاَء
  تغيـثَ وتنصـرا أنْفَإنـك أحرى 

  
فلمـا مسـع احلكـم قولـه؛ نـادى ـ يف احلـال ـ 

فأثخـن يف . إىل اجلهـاد، وخـرج بعـد أيـام ثالثـة
ديـار العـدو، وأعـاد للمسلميـن حقهـم، وخلـص 

ثـم طلـب تلـك املـرأة . النسـاء مـن األسـر
هـل : فقـال للعبـاس سلهـا. بيـن يديـهفمثلـت 

 ىواللـه لقـد شـف: أغاثهـا احلكـم؟ فأجابـت املـرأة
الصـدور، وأنـكى العـدو، وأغـاث امللهـوف؛ فأغاثـه 

فارتـاح لقوهلـا، وظهـر . اللـه، وأعـز نصـره
  :السـرور عـلى حميـاه؛ ثـم أنشـد

ـاسبا عي ـرت ي  ألَـمـا أنهتبأج  
يـساخلَم ادأقْت دعلى البا  عاملُظَفَّـر  

  فَأدركْت أوطَـاراً وبـردت غُلَّـة
   معِسـرا  وأغنيت ونفَّست مكْروباً 
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وهـذه احلكايـة شبيهـة حبكايـة املـرأة 
املستنجـدة باخلليفـة العبـاسي املعتصـم مـن عموريـة 
يف املشـرق؛ وعـلى الرغـم مـن قـدم القصـة 
األندلسيـة وأسبقيتهـا ـ زمنيـا ـ إال أـا لـم 
تشتهـر؛ بسبـب مـا كـان يغلـف التـراث األندلـسي 

حدثـت سنـة فالقصـة األندلسيـة .. مـن إمهـال
، بينمـا تكـون القصـة املشرقيـة وقعـت يف م809/هـ194

: وأبطـال القصـة األندلسيـة هـم. م838/هـ224سنـة 
األميـر احلكـم بـن هشـام، والشاعـر الفقيـه عبـاس 
بـن ناصـح بـن تلتيـت املصمـودي، واملـرأة 

أمـا القصـة املشرقيـة . املستنجـدة باألميـر يف الثغـر
اخلليفـة العبـاسي املعتصـم، والشاعـر : طاهلـا هـمفأب

العبـاسي أبـو متـام، واملـرأة املستنجـدة يف عموريـة 
  1".وامعتصمـا: "بندائهـا

عبـد الوهـاب بـن عبـاس بـن ناصـح بـن ـ 
مـن أعـالم النصـف األول مـن (تلتيـت املصمـودي 

؛ وهـو فقيـه وقـاضي؛ )القـرن الثالـث للهجـرة
خلـف والـده يف قضـاء . ـن شعـراء األندلـسوم

  .شذونـة واجلزيـرة

                                                        
  .344ــ  343: ، ص ص1: أنظـر القصـة في نفـح الطيـب، ج 1
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

284 
  

حممـد بـن عبـد الوهـاب بـن ناصـح بـن ـ 
مـن أعـالم النصـف األول مـن (تلتيـت املصمـودي 

؛ فقيـه وقـاضي خلـف أبـاه )القـرن الثالـث للهجـرة
ويعـد . أيضـا يف منصـب القضـاء بشوذنـة واجلزيـرة

كمـا كـان . شعـراء األندلـس أيضـا مـن بيـن
  .عليـه والـده وجـده

أبـو حممـد حيـىي بـن حيـىي بـن كثيـر بـن ـ 
وسـالَس بـن مشلـل بـن منقايـا القرطـيب 

؛ )م944/هـ233سنـة : ت(الشهيـر بالليـثي  املصمـودي
جـده كثيـر املكـىن بـأيب عيـسى هـو الـذي دخـل 

وهـو مـن . األندلـس مـع طـارق بـن زيـاد
مصمـودة طنجـة رحـل إىل املشـرق وهـو ابـن مثـان 
وعشريـن سنـة؛ فسمـع مـن مالـك بـن أنـس؛ ثـم 

كمـا مسـع يف مكـة مـن سفيـان بـن عيينـة؛ . حـج
وعبـد اللـه بـن بـن سعـد، اويف مصـر مـن الليـث 

وهـب، وعبـد الرمحـن بـن القاسـم؛ وتفقـه 
ومـن . باملدينـة، ومبصـر مـن علمـاء الفقـه املالـكي

النـوادر الـيت نقلهـا املؤرخـون؛ أنـه كـان يومـا يف 
قـد حضـر : جملـس مالـك؛ فسمعـوا بعضهـم يقـول

الفيـل؛ فانفـض الـس مـن الطـالب؛ حبـا يف 
لفيـل؛ ولـم يبـق مـع ملـك إال حيـىي؛ مشاهـدة ا

مالـك ال ختـرج فتـراه؛ ألنـه ال : "فقـال لـه مالـك
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إمنـا جئـت مـن : "فأجابـه حيـىي" يكـون باألندلـس؟
بلـدي ألنظـر إليـك، وأتعلـم مـن هديـك، 

". وعلمـك؛ ولـم أجـيء ألنظـر إىل الفيـل
فاستحسـن مالـك جوابـه؛ ومسـاه عاقـل أهـل 

ثـم . وعـاد إىل األندلـس بعـد ذلـك. ألندلـسا
كانـت لـه رحلـة ثانيـة إىل املشـرق؛ فوجـد مالكـا 
مريضـا؛ وتـويف أثنـاء وجـوده باملدينـة؛ فحضـر 

وبعدهـا لـقي عـددا مـن أصحـاب . جنازتـه
  .مالـك؛ فاستفـاد منهـم بعلـم غزيـر

حاميـم بـن مـن اللـه بـن حريـر بـن ـ ثـم 
 اكـسي الغمـاري املصمـودي مـر بـن رحفـوع
؛ ادعى النبـوة، )م927/هـ315تـويف مقتـوال سنـة (

وابتـدع حنلـة، وانتحـل نصـوصـا؛ زعـم ـ باطـال 
وأورد صاحـب . ـ بأـا أوحيـت إليـه مـن اللـه

حاميـم و: ((مفاخـر الرببـر بعـض أخبـاره؛ فقـال
فتـري؛ ادعى النبـوة بـن مـن اللـه امللقـب بـاملا

؛ وشـرع ديانـة م922/هـ310ببـالد غمـارة سنـة 
تشبـه ديانـة برغواطـة؛ يف الضاللـة، والكفـر؛ وهي 

صـالة عنـد شـروق الشمـس، وأخـرى : صالتـان
ن، ـوفـرض صـوم يـوم االثني. عنـد غروـا

وأحـل . واخلميـس، وعشـرة أيـام مـن رمضـان
إمنـا حـرم يف : " هلـم األنـثى مـن اخلنازيـر؛ وقـال
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وجعـل احلـوت ال يؤكـل إالَّ " !قـرآن حممـد الذكـر
وحنـو هـذا . بذكـاة، وحـرم رأس كـل حيـوان

فبعـث إليـه األميـر . مـن الضاللـة، والكفـر
ـة ـ عسكـرا الناصـر األمـوي ـ مـن قرطب

ضخمـا؛ فالتقـوا معـه يف قصـر مصمـودة؛ مبقربـة 
 1)).مـن طنجـة؛ فقتـل، ورجـع أصحابـه لإلسـالم

وأورد ابـن خلـدون عينـات مـن النصـوص الـيت 
وصنـع هلـم قرآنـا كـان : ((ادعى بأـا وحي؛ فقـال

يـا مـن : "يتلـوه عليهـم بلساـم؛ مـن كالمـه
نظـر يف الدنيـا، خلـين مـن خيـلي البصـر، وي

يـا مـن أخـرج مـوسى مـن البحـر؛ . الذنـوب
. آمنـت حباميـم، وبأبيـه أيب خلـف مـن اللـه

ـِّن رأسي، وعقـلي، ومـا يكنـه صـدري،  وأم
وأحـاط بـه دمي، وحلـمي؛ وآمنـت بتابعيـت عمـة 

وكانـت  2)).حاميـم؛ أخـت أيب خلـف مـن اللـه
ويلجـأ . تشتغـل  بالسحـر، والكهانـةعمتـه هـذه 

إليهـا النـاس يف احلـروب، وسنـوات القحـط؛ 
  :ويف ذلـك قـال بعـض الشعـراء. مستغيثـن ـا

  إنَّ حاميـم مرسـلٌ: وقَالُوا افْتـراًء
    إلَيهِم بِدينٍ واضـحِ احلَـق  باهـرِ

                                                        
  . 77: مفاخـر البربـر، ص  1
  . 446: ، ص6: العبـر، مج 2
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فَقُلْت :متكَذب ! ـَّه ـُمبدد الل   !شملَك
ـَا هو إالَّ عاهـر وابن  عاهـرٍ    !فَم

  فَإنْ كَانَ حاميـم رسـوالً، فَإنـنِي
 !كَافـرِ  ألولُ  بِمرسـلِ حاميـم

  عجوزٍ ذَات إفْـك بهِيمـة عنرووا 
  تجـاوز في أسحارِهـا كُلَّ ساحـرِ

  حاك إبليس نسجهـا إفْـكأحاديثُ 
  !يِسرونها واللَّـه مبـدي السرائـرِ

  
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن هـارون بـن ـ ثـم 

خلـف بـن عبـد الكريـم بـن سعيـد األشبـوين 
سنـة : ت(املعـروف بالزاهـد  املصمـودي

؛ أقـام بقرطبـة يف طلـب العلـم مـدة )م970/هـ360
كـان : ((سنـة قـال فيـه ابـن الفـرضيأربعيـن 

  1)).ضابطـا ملـا كتـب؛ ثقـة فيمـا روى
أبـو األصبـغ عيـسى بـن عبـد الرمحـن بـن ـ 

حبيـب بـن واقـف بـن يعيـش بـن عبـد الرمحـن 
 بـن مـروان بـن سكثـان الشـذوين املصمـوديا
؛ رحـل إىل )م976/هـ366تـويف بأشونـة سنـة (

مصـر، ومكـة؛ أيـن مسـع عـلى عـدد مـن 

                                                        
  .17: ، ص1: تاريـخ علمـاء األندلـس، ج 1
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العلمـاء، ثـم عـاد إىل األندلـس؛ حيـث واله 
  .املستنصـر باللـه األمـوي قضـاء أشونـة ومـا يتبعهـا

حيـىي بـن عبـد اللـه بـن حيـىي بـن حيـىي ـ ثـم 
بـن كثيـر بـن وسـالس بـن مشلـل بـن منقايـا ا

؛ كـان مـن )م977/هـ367سنـة : ت( املصمـودي
ة بيـن قضـاة ـأفاضـل الفقهـاء؛ ولـه مرتبـة جليل

ويل قضـاء إلبيـرة، وجبانـة، وجيـان، . األندلـس
  .وطليطلـة
أبـو عمـر أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن أيب ـ ثـم 

؛ وهـو )م1013/هـ404سنـة : ت( احلبـاب املصمـودي
  .مـن علمـاء النحـو، واللغـة

لزبيـر طلحـة بـن الزبيـر بـن أبـو اـ ثـم 
تـويف يف ( سليمـان بـن متيـم احلـاحي املصمـودي

؛ وهـو )العشـر األول مـن القـرن اخلامـس للهجـرة
الترجبـح : مـن األدبـاء؛ ولـه تأليـف بعنـوان

وقـال صاحـب . والتنقيـح يف الناسـخ واملنسـوخ
رواه أنـه ليـس مـن تأليفـه؛ وإمنـا : مفاخـر الرببـر

  . لي الكفيـف املاجـريـعـن صاحبـه أيب ع
ـَة بـن تامصلْـت بـن ـ ثـم  أبـو القاسـم خلف

كـان حيـا سنـة ( حيـىي الربغـواطي املصمـودي
  .  ؛ وهـو عالـم بالقـراءات)م1074/هـ467
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حممـد بـن عبـد اللـه بـن وجلِّيـد بـن ـ ثـم 
تامصـال بـن محـزة بـن عيـسى اهلـرغي 

الشهيـر بابـن تومـرت واملدعـو املهـدي  املصمـودي
؛ أختلـف النـاس )م1129أو  1128/هـ524أو  522ت سنـة (

وهنـاك مـن ينسبـه إىل . يف نسبـه، ويف أمسـاء أسالفـه
لي بـن أيب ـسليمـان بـن عبـد اللـه حفيـد ع

غيـر أن بعـض احملققيـن ينفـون هـذا . طالـب
مـرت يف بيـت نسـك، ونشـأ ابـن تو. النسـب
وكـان حمبـا للعلـم، حريصـا عـلى املعرفـة، . وعبـادة

ساعيـا للتـزود ـا؛ حيثمـا توفـرت؛ وعليـه فقـد 
سافـر للمشـرق ـ بعـد مـرره ببـالد األندلـس ـ 

فكانـت وجهتـة األوىل ـ بعـد . طلبـا للعلـم
ة، ثـم احلجـاز؛ بغـرض أداء ـاألندلـس ـ اإلسكندري

ضـة احلـج؛ ثـم انتقـل إىل العـراق؛ أيـن لـقي فري
مجلـة مـن العلمـاء األفاضـل؛ منهـم اإلمـام الغـزايل؛ 

: ويف هـذا يقـول ابـن خلـدون. فتتلمـذ عليـه
. ولـقي جلـة العلمـاء يومئـذ، وفحـول النظـار((

وكـان حيـدث نفسـه . وأفـاد علمـا واسعـا
ـا كـان الكهـان، بالدولـة لقومـه عـلى يديـه؛ مل

. واحلـزاء يتحينـون ظهـور دولـة يومئـذ باملغـرب
ولـقي فيمـا زعمـوا أبـا حامـد الغـزايل، وفاوضـه 
بـذات صـدره يف ذلـك؛ فـأراده عليـه؛ ملـا كـان 
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الل ـفيـه اإلسـالم يومئـذ بأقطـار املغـرب مـن اخت
الدولـة، وتقويـض أركـان السلطـان اجلامـع لألمـة، 
املقيـم للملـة؛ بعـد أن سألـه عمـن لـه مـن 

زاز، ـالعصابـة، والقبائـل؛ الـيت تكـون ـا االعت
واملنعـة، وبشأـا يتـم أمـر اللـه يف درك البغيـة، 

وانطلـق هـذا اإلمـام راجعـا إىل . وظهـور الدعـوة
املغـرب حبـرا؛ منفجـرا مـن العلـم، وشهابـا واريـا 

ان قـد لـقي باملشـرق أئمـة وكـ. مـن الديـن
األشعريـة مـن أهـل السنـة، وأخـذ عنهـم، 

ار للعقائـد السلفيـة، ـواستحسـن طريقهـم يف االنتص
والـذب عنهـا باحلجـج العقليـة الدافعـة يف صـدور 

وذهـب إىل رأيهـم يف تأويـل املتشابـه . أهـل البدعـة
قـول وكـان مـن رأيـه ال... مـن اآلي واألحاديـث

. بعصمـة اإلمـام عـلى رأي اإلماميـة مـن الشيعـة
وألـف يف ذلـك كتابـه يف اإلمامـة الـذي افتتحـه 

وصـار هـذا املفتتـح ". أعـز مـا يطلـب: "بقولـه
واحتـل بطرابلـس؛ أول . لقبـا عـلى ذلـك الكتـاب

بـالد املغـرب؛ مفتيـا مبذهبـه ذلـك، مظهـرا 
. غـرب يف عدوهلـم عنـهالنكيـر عـلى علمـاء امل

وأخـذ نفسـه بتدريـس العلـم، واألمـر باملعـروف، 
والنـهي عـن املنكـر مـا استطـاع؛ حـىت لقـد 
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لـقي ـ بسـبب ذلـك ـ إذايـات يف نفسـه؛ 
  : مـن منظومـه 1)).احتسبهـا مـن صالـح أعمالـه

ـَاٌء    مخبـأة أني وفي النفْـسِ أشي
لَه ـنعـاً  اـأللْبِسرـا  دابجِلْبو  

ـَّه لَو ظَفـرت كَفِّي  ـَا والل   بِبغيته
  ضربِ أعناقِ الورى آبى عن ما كُنت
 ينذَا الده ـرى أطَهتحنـسٍ مجن  

  ق للسـادات إجيابـاـوأوجِب احلَ
 دعالً بدع ضأل األرأمو ئَـتلا مم  

  جـوراُ وأفْتح  للْخيـرات  أبوابـا
  

  :ولـه أيضـا
  أخـذْت بِأعضادهـم إذْ نـأوا

لَّفَـكخو    مـوا  إذْالقَـوعدو  
  أخـذْت بِأعضادهـم إذْ نـأوا

لَّفَـكخو  مـوا إذْ   القَـوعدو  
ـَهِي ـْهى والَ تنت   فَكَم أنـت تن

 ـعمستظـاً وعـعِ  ومسالَ تو  
  مـتى فَيا حجـر الشحذ حتى 

 ِسـنت  يـداحلَد  الَ  تقْطَـعو  

                                                        
  .467ــ  465: ، ص ص6: العبـر، مج 1
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

292 
  

وممـا كـان يـردده يف مدح عبـد املؤمـن بـن 
  :عـلي

  تكَاملَت فيك أوصاف خصصت بِها
  فَكُلُّنـا بِـك مسـرور   ومغتبِـطُ

 الكَفكَة، واحض ـنـة السانِحم  
  والصـدر متِسع، والوجه منبِسـطُ

  
مؤلفـات عديـدة؛ يف األصـول  تومـرت والبـن

كتـاب أعـز مـا يطلـب؛ سـمي : والفقـه؛ أمههـا
. ـذا؛ تبعـا للجملـة األوىل الـيت ابتـدأ ـا الكتـاب

وهـذا الكتـاب عبـارة عـن جمموعـة مـن الرسائـل 
الـيت تعالـج مواضيـع أصوليـة وفقهيـة وسياسيـة 

موطـأ ثـم كتـاب . وجهاديـة وأحاديـث للرسـول
حمـاذي "اإلمـام املهـدي؛ ويسـمى يف األصـل 

؛ وهـو ـ يف احلقيقـة ـ موطـأ اإلمـام ملـك "املوطـأ
. بروايـة حيـىي بـن بكيـر؛ تـم اختصـار السنـد فيـه

ثـم جمموعـة . ثـم كتـاب خمتصـر صحيـح مسلـم
مـن الرسائـل األخـرى، وبعـض األدعيـة، واخلطـب؛ 

تـاب أعـز مـا يطلـب؛ وقـد الـيت لـم تـرد يف ك
نشـر بروفنسـال أربـع رسائـل يف كتـاب أخبـار 

كمـا كتـب باللسـان األمازيـغي . املهـدي
السبعـة أحـزاب، : املصمـودي رسائـل أخـرى منهـا

؛ وهـو الطهـارة، وعالمـة املنافـق، )الدواتـر(و
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أو ) (تازكـوت أن تيتـار(، و)أحمانـت أكوصـت(و
  1).نوفنـا درا أن يـا العامليـن(، و)حتيـار

 أبـو الربيـع بـن جابـر الدكـايل املصمـوديـ ثـم 
تـويف يف العشـر األول مـن السنـة السابعـة (

  .؛ وهـو فقيـه، وراويـة)للهجـرة
 أبـو سعيـد بـن تونـارت الدكـايل املصمـوديـ 

؛ وهـو مـن )مـن أعـالم القـرن السابـع للهجـرة(
كـان مستوعبـا للفقـه، . ب املالـكيفقهـاء املذهـ

ومتمكنـا مـن مواضيـع املدونـة؛ تـوىل التدريـس 
  .ببجايـة

عبـد اللـه بـن ياسيـن الرجـراجي ـ ثـم 
  .؛ فقيـه، ومفـيت)م1226/هـ624سنـة : ت( املصمـودي

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن عبـد الكريـم ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( الغمـاري املصمـودي

؛ وهـو فقـه؛ رحـل مـن املغـرب إىل )م1256/هـ654
املشـرق؛ وملـا مـر بطرابلـس؛ أطـال اإلقامـة فيهـا؛ 
حيـث أمسـع لطـالب العلـم كتابـه يف الفرائـض، 

وكـان هـذا يف السنـة املذكـورة . وكتـب أخـرى
   .آنفـا

                                                        
يمكـن التوسـع مـن خـالل مراجعـة كتـاب أعـز مـا يطلـب الـذي حققـه عمـار  1

  . وكتـاب المهـدي بـن تومـرت لعبـد المجيـد النجـار. طالـبي
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أبـو العبـاس أمحـد بـن عيـسى الغمـاري ـ ثـم 
؛ وهـو )م1259/هـ658كـان حيـا سنـة ( املصمـودي

  .فقيـه، وويل القضـاء بطرابلـس يف السنـة املذكـورة
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن منـاد ـ ثـم 

تـويف بسبتـة سنـة (الربغـواطي املصمـودي 
؛ وصفـه صاحـب مفاخـر الرببـر بـ )م1271/هـ670
  .))واألديـب املتفنـن الفقيـه البـارع،((

و العبـاس أمحـد بـن عيـسى بـن عبـد أبــ ثـم 
تـويف بتونـس سنـة ( الرمحـن الغمـاري املصمـودي

مجـع . ؛ وهـو فقيـه مالـكي، وقـاضي)م1283/هـ682
الفقـه، وأصـول الديـن؛ وبيـن فنـون : بيـن علـوم

  . وكانـت لـه عنايـة بالتنقيـح، واملنهـج املفيـد. األدب
بـن عـلي الغمـاري  أبـو عبـد اللـه حممـدـ ثـم 

؛ فقيـه )م1285/هـ684كـان حيـا سنـة ( املصمـودي
  .مالـكي

أمحـد بـن عبـد اللـه بـن  أبـو العبـاسـ ثـم 
تـويف بأزمـور ( عبـد العزيـز الربغـواطي املصمـودي

  .؛ هـو فقيـه مـن أهـل الفضـل)م1289/هـ688سنـة 
 أبـو بكـر بـن فتـح الغمـاري املصمـوديـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه، )م1306/هـ706كـان حيـا سنـة (
. وأديـب مـن سكـان نفـزاوة؛ باجلنـوب التونـسي

وهـذا الفقيـه أبـو بكـر بـن : ((قـال فيـه التجـاين
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فتـح لـه مـن األدب، ولطافـة الشعـر مـا تـراه؛ 
وهـو ممـن يستغـرب وجـوده يف مثـل تلـك 

؛ وهـو البقـاع؛ ولـه التقـدم يف حسـن اخلـط
انفـرد فيـه بطريقـة اخترعهـا؛ لـم تعـرف قـط يف 
أنـواع اخلـط املعـدودة، وبـرع فيهـا يف وقتنـا 

 1)).هـذا مجاعـة مـن أهـل اجلريـد أخذوهـا عنـه
ومـن شعـره قصيـدة طويلـة مـدح ـا ابـن 
اللحيـاين؛ منهـا األبيـات الـيت تعـرض فيهـا لذكـر 

  :التجـاين؛ كاتبـه
ـداقيفَـة نخ دبالع ـابصتذا انه  

 يأوـانِي ذييـلُ بطتسي ارِفعم  
  الَ سيما ولَديـك جِهبِـذُ نقْدهـا

  التيجـانِي ثَجاجِها  من والوبـلُ 
  الفَاضلُ الفَطـن املُجلِّي في املَـدى

ـَان  واألخصلُ املُختار خصل   رِه
ـِأبِي محمـد استقَـلَّ رِواؤهـا   ب

آنمى الضدا صهنى موفَى الرشو  
  غَـواص لُجتهـا ومخرِج ما بِهـا

  ومن مرجـان  من لُؤلُؤ رطْـبٍ
  سنِيـة  كُـلَّ  األجيـاد  ومقَلّـد

قْيالعو اقُوتلَى اليع ـتبأرـان   
                                                        

  . 153: الرحلـة، ص 1
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ا أهمبلَريـومج  ى إلَيـاـدلَ  م  
  أوالَنِي قَدمنـه بِظَهـرِ الغيـبِ 
هكْـرـانِي شنـا عمم لَـنعفَألج  

  وأسجلَـن فيـه همـومِ  عنـانِي
ـوذُ مأعـوـةذَوِي قَرِحي ـَاع   ن ب

    األزمـانخمـدت بِحكْمِ طَوارِقِ 
  :وممـا كتبـه للتجـاين أيضـا

ـَا السيـد واملُستفَـاد يا   أيه
ِسـدة أحـرهوج ـادبا  العيهف  

 داملَج ذاك تاطَباَءخـا  أثْنم  
  العمـاد  رفَعت للْمولَى األجـلِّ

ـلَيإن   عو  ـهأن  ـرائص  
 ـكقْرِيـراًإلَينِ  تع  االعتمـاد  

  :إىل أن يقـول
اباجلَـو هنراً عظتني  مـَّذ   ال

 ِسكَابان وهى وا الثَّرأن ـادهالع  
تدوـزت ـهنـراً مافسم  نم  

 ـَه   من  نفَـاد رِضـاه زاداً ما ل
  وأنـت زوِدين مقيمـاً فَـلي

لِ سفَض نح خيـرماليٍ صع  ادز  
  زادان ذَا يغـنِي ألدنى مـدى

   للْمعـاد   وذاك يبـقَى ذُخـرة
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مدـنِ  ويعبِ  لـقَى  األدتاملُن  
   في السـواد  قُـرة  قَرِيـر عينِ

وكتـب جوابـا عـلى أبيـات بعـث ـا 
  :التجـاين إليـه

  اـالعنـ  أليـم  ة غـبـأراحـ
ـُولِ   السهـاد  أم سنـة من بعد ط

ـبقَيـلِ عصأة الوفَج اجلَفَـا  أم  
ادـراحل دعب يالـر ـَاب   أم مستط

ـ  أمةـرِقْع    نـا م  يـسـد  
ـَاد  طَابـت بِها األذكَار في كُلِّ   ن

ـْرى    وحسـبِي بِماأشعـرنِي البش
رقَـر   نم ـنسحو وِد  قَـادتاع  

  عـلَى  االًـَأيتهـا النفْـس اتكـ
ادـِّد ـَاقِ الش ـَع السبع الطِّب   من رف

  العـلَى  وفعـلِ مولَى شـد ركْنِ
  ـادــا  بِاجلهـأعالَمه  مطَـرزاً

  هـلَـ  ـدـبِأي  للَّـها  دهـأيـ
ادـدـوف احليالسي والوـل الععف  

ـَجى من   أفْضـلَ  وأنـت يا   يرت
فَـادتسـحٍ ماليٍ صـعـلِ سفَضل  

  ه ـبِألْطَافـ   اللَّـه    ـكـداركَ
 ـدعب لَـكمبـاً شقَرـ مـالبِعاد    
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 ابرص لَك  وبرض ـرى اخلَيـَّو   الن
ـَع مسافَات الربى ـَاد  واقْط   والوِه

يـلٍ سقَل ـنيـفَعلْـفت فاأللَى و  
ادرِيح الـوِدص ـكنم ـُم   محضته

ـنم ئْـتي شـنٍ بِالَّذيع قَرِيـر  
ـادهـُولِ الس   قُرب وِسـاد بعد ط

  سابِـغٌ  بردهـا  وفَضـلُ نعـمى
ـلَّ قَطْرها انم ـادجقطْـرٍ و قفَو  

ـَّه   وصلِّ صـالَة ـَفَى الل   للْمصط
 ـاده نِ اخلُلْداميـعٍ ضفش ـْر   خي

  
  : وأرسـل إليـه أرجـوزة مداعبـا؛ نذكـر منهـا

  مـا إربـأ بِنفْسٍ حرة عن ذكْرِ 
  احلـمى  لسكَّـان يبلْبِـلُ البالَ

  عـذرِي  وعـد عن رِقَة طَبـعٍ
  فَمـا لذي عقْلٍ بِـه من عـذر

  بِالشهامـه اإلنسـانُ    وإنمـا
فَّـتا حبِه مـه  فَدامالكَر  بِك  

  والبـداوه  القَسـوة  واحتمـلِ
ـتما دـا ملَهأهه  واوفْـزيف ن   

  والبلَـد   طَبـع امليـاه واهلَـواِء
  لُذ عائـذاً بِقُلْ هو اللَّـه أحـد
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ية  إنْ هفْـرإالَّ س  فستـرـس  
  عن حسـنِ عقُبى مع وفْرٍ يفـر

  دنياكَـا   لَو بِعـت في أثْنائهـا
  وأنـت ذُو ملْـك وما أدراكَـا 

يـدي ـنيب ـةلْسـاد   بِجمع  
  وقيـت فيهـا أعيـن احلُسـاد

  ـهـمشتقَ ـهـلوجهِ  ونظْـرة
ـْرة النعيـمِ ـَه  فاعلم  من نظ   وافْق

 تا بِعم لىع تكُن ـْه   رابِحا  من
  يقينِـك اجلَوانِحـافََاضمم علَى 

  زهر النجومِ حاسدات موضعـك
قَد هلي بِفَضالَّـذو ـك  إيفَعر  

  وأنـت بِالتميِيـزِ جِـد عالـم
  بيـن الَّذي رأيـت من عوالـم 

  فَاحكُـم بِعقْلٍ راجِـحٍ وفَهـم
  سهـمتجِـدك فُـزت بِأجـلِّ 

 اللَّـه كزِدي ـُر   من إكْرامه فَاشك
   رضي من إمامـهـواحلَسـب امل
اتاملَرو لَـةـلِ اخلَصـبـبِأفْض  

ـِب لَكأضحى    اخلَيـر ويمن رات
  واإلدالَج التأوِيبِ  صابِـر  علَى

  واإلسـراج  اإللْجـامِ  ودائـمِ
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ـَع مداهـا فَدفَداً فَفَدفَـدا   واقْط
  واصـغ لحاد في مراعيها حـدا

  آسـن واشرب زالَالً الَ زعاقـاً
  وعـد عن تعتيـقِ كُلِّ ماجِـن

  املَعالمـا  كَـذاك حتى تبصـر
  من دارِ ترشيش صحيحاً سالمـا

  
عبـد الرمحـن بـن اهلزميـري  أبـو زيـدـ ثـم 

؛ وهـو )م1306/هـ706تـويف بفـاس سنـة ( املصمـودي
  .مـن الصوفيـة

أبـو حممـد عبـد اجلليـل بـن وجيـالن ـ ثـم 
تـويف بأغمـات قبـل عـام ( الدكـايل املصمـودي

  .؛ وهـو فقيـه، ومـن الزهـاد الصاحليـن)م1312/هـ712
أبـو عـلي عمـر بـن أيب العبـاس أمحـد ـ ثـم 

تـويف قبـل سنـة ( بـن سلكـو الدكـايل املصمـوديا
   .؛ وهـو فقيـه، وويل القضـاء)م1312/هـ712

تـويف ( أبـو عيـسى الدكـايل املصمـوديـ ثـم 
؛ وهـو مـن الزهـاد، )م1312/هـ712قبـل سنـة 

  .  نكتـاب تلقيـن املريديـ: والصوفيـة؛ مـن مؤلفاتـه
 أبـو يعقـوب احلسـاين الغمـاري الصمـوديـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه، )م1312/هـ712تـويف قبـل سنـة (
   .وحمـدث، وراويـة
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أبـو عبـد اللـه بـن أيب عـلي عمـر بـن ـ ثـم 
تـويف قبـل ( خملـد الدكـايل احلـاحي املصمـودي

  .؛ وهـو فقيـه ابـن فقيـه)م1312/هـ712سنـة 
العبـاس محيـد بـن قاسـم احلـاحي أبـو ـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه، )م1312/هـ712سنـة : ت( املصمـودي
  .مـن أهـل الصـالح

أبـو عـلي صالـح بـن أيب صالـح عبـد ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة (احلليـم اإليـالين املصمـودي 

وهـو فقيـه، . ؛ كـان مقيمـا بنفيـس)م1312/هـ712
  . وتاريـخي

د الرمحـن الرجـراجي أبـو زيـد عبــ ثـم 
؛  وهـو مـن )م1318/هـ718سنـة : ت( املصمـودي

كـان يعلـق يف . فقهـاء املالكيـة؛ ومـن احلفـاظ
  .دروسـه عـلى املدونـة يف مسجـد الطاعـة بفـاس

أبـو القاسـم بـن حممـد الغمـاري ـ ثـم 
؛ وهـو )م1320/هـ720كـان حيـا سنـة ( املصمـودي

املدونـة ث؛ اشتغـل يف تدريـس فقيـه مالـكي، وحمـد
كـان متفوقـا يف حفـظ . مبسجـد زنقـة حجامـة

وحتصيـل مسائـل املذهـب؛ ومعتـرف لـه  املدونـة،
  :ومـن أنشـاده. بالعلـم

  قَنـوع النفْسِ يعقبهـا رواحـاً
ـَّوانِي     وحـرص النفْسِ يدنِي للت
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  الرزقِ حـرصولَيـس بِزائد في 
  التـوانِي منه  ولَيـس بِناقـصٍ 
ـدبع قرِز ـببس ـَّه   إذَا ما الل

ـَك   بِالتـوانِي  والتـداين  أتى ل
  

أبـو حممـد عبـد الكريـم بـن احلسيـن ـ ثـم 
بـن عبـد امللـك بـن حيـىي بـن باسيـو بـن ا

 ديـين التنمـايل املصمـوديتـادررت اليدرازتيـين الواغ
؛ وهـو )م1323/هـ723تـويف جبهـات غرناطـة سنـة (

. مـن الفقهـا، والعلمـاء؛ ذوي الفضـل، والصـدق
ولـد ببجايـة، ثـم انتقـل إىل غرناطـة؛ فويل القضـاء 
ببعـض جهاـا؛ مثـل مـا كـان يعـرف باسـم 

كتـاب : مـن مؤلفاتـه. شالـش؛ التابعـة لغرناطـة
ملعـاين املبتكـرة الفكريـة يف ترتيـب املعالـم الفقهيـة، ا

وكتـاب اإلجيـاز يف داللـة اـاز، وكتـاب نصـرة 
احلـق ورد البـاغي يف مسألـة الصدقـة ببعـض 
األضحيـة، وكـراس املباحـث البديعـة يف مقتـضى 

  .األمـر مـن الشريعـة
تـويف (أبـو عمـران مـوشى املصمـودي ـ ثـم 

ه يف ـ؛ هكـذا جـاء امس)م1329/هـ730مسـان سنـة بتل
درة احلجـال؛ بالشيـن؛ وقـال ابـن القـاضي ـ يف 
. مجلـة مقتضبـة ـ أنـه فقيـه، وتـويف بتلمسـان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

303 
  

ولسنـا نـدري األسبـاب الـيت جعـل املصادر األخـرى 
  .تصمـت عنـه

حيـىي بـن إبراهيـم بـن حيـىي الربغـواطي ـ ثـم 
ويف يف سجنـه باملطبـق سنـة تـ( املصمـودي

انقطـع . ؛ وهـو مـن أهـل أنفـا)م1366/هـ768
ملعاشـرة السائريـن يف طريـق الصوفيـة؛ مـن الفقـراء، 
والصاحليـن؛ ثـم ذهـب إىل األندلـس؛ دون أن يتخـلى 
. عـن تعبـده؛ فنـزل بربـاط السـودان؛ خـارج مالقـة

وهنـاك اشتهـر أمـره، وتزاحـم عليـه النـاس مـن 
هـذا : ((طيـبقـال فيـه ابـن اخل. مكـانكـل 

الرجـل نسيـج وحـده يف الكفايـة، وطالقـة 
اللسـان؛ مـدل عـلى أغـراض الصوفيـة، حافـظ 
لكـل غريبـة مـن غرائـب طريقتهـم؛ متكلـم يف 
مشكـالت أقواهلـم، قايـم عـلى كثيـر مـن 
أخبارهـم؛ يستظهـر حفـظ جـزأي إمساعيـل 

احلـق،  منـازل السائريـن إىل: اهلـروي؛ املسـمى بـ
عديـم النظيـر يف . والقصيـدة الكبيـرة البن الفـارض

ذلـك كلـه؛ مليـح امللبـس، مترفـع عـن الكُديـة، 
عزيـز النفـس، قليـل اإلطـراء، حسـن احلديـث، 
عـذب التجـاوز فيـه، عـلى سنـن مـن السذاجـة، 
والسالمـة، والرجولـة، واحلمـل؛ صاحـب شهـرة 

وعـلى . لـوك بالعدوتيـنقرعـت بـه أبـواب امل
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ذلـك فمغضـوض منـه، حممـول عليـه؛ ملـا جبـل 
الع، وتـرك السمـت، ـعليـه مـن رفـض االضط

واضطـراح التغافـل، وولوعـه بالنقـد، واملخالفـة يف 
كـل مـا يطـرق مسعـه؛ مرشحـا ذلـك باجلـد 
املبـرم؛ ذاهبـا أقـصى مذاهـب القحـة؛ كثيـر 

بسبـب هـذه البليـة حمـن كثيـرة؛  نالتـه. الفلتـات
ـمسوـَنِ يف  أفلـت منهـا جبريعـة الذقـن؛ و بالوه

وأفـضى بـه اهلـوى، ... دينـه؛ مـع صحـة العقـل
وتسـور حـمى السياسـة؛ واإلغيـاء يف ميـدان 
القحـة إىل مصـرع السـوء؛ فجلـد جلـدا عنيفـا 
بيـن يـدي السلطـان؛ كـان سبـب وفاتـه يف 

نِسبـة : لـه مؤلفـات عديـدة؛ منهـا 1)).املطبـق
الذنـب إىل الذاكـر؛ وصـف بأنـه جـزء نبيـل 
وغريـب املأخـذ، وفيمـا أشكـل مـن كتـاب أيب 

كتـاب يف االعتقـاد؛ وهـو يف ،حممـد بـن الشيـخ، 
جملـد كبيـر؛ وقـد اشتمـل عـلى كثيـر مـن 

نـه عبـد األقـوال، واحلكايـات؛ كـان قـد استحس
اللـه بـن املقـري؛ ولـم يعجـب تلميـذه ابـن 

    .اخلطيـب

                                                        
  . 428ــ  427: ، ص ص4: اإلحاطـة، ج 1
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن مـوسى بـن ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( عابـد الغمـاري املصمـودي

؛ رحـل إىل مكـة، واستقـر ـا يف )م1378/هـ780
  . وهـو مـن الزهـاد، والعبـاد. السنـة املذكـورة

مشـس الديـن أبـو عبـد اللـه حممـد بـن ـ ثـم 
تـويف ( املصمـودي )الرجـراجي(يوسـف الركـراكي 

؛ عـاش يف مصـر، )م1390/هـ793حبمـص الشـام سنـة 
وهـو فقيـه مالـكي، وعالـم باألصـول، . والشـام

واملعقـول؛ فاـم مـن جـراء آرائـه؛ وسجـن، ثـم 
ـر القضـاء؛ إىل أن وبعدهـا واله الظاه. نـفي إىل الشـام

  :وقـد رثـاه حجـاج بـن عيـسى بقولـه. مـات
ـدمحم اةي القُضلَى قَاضي عفلَه  

ـَارِس الركْراكي   ألـف العلُوم الف
  قَد كَانَ رأساً في القَضاء فَألجلِ ذا

اكـراألت ـةابصع هلَيع فَـتأس  
  

مـن املائـة ((: وممـا قالـه القـرايف خبصوصـه
الثامنـة قـدم مـن الغـرب؛ وقـد راهـق، أو بلـغ 

فـالزم االشتغال عـلى مشائـخ عـدة مـن . احللـم
أبنـاء العـرب والعجـم؛ ومهـر يف املعقـول، وقـرأ 
األصليـن، والعربيـة؛ وكـان غايـة يف الذكـاء؛ 

أول مـا ـف. وحصـل مـن الفقـه طرفـا جيـدا
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ازع الربهـان األخنـائي يف اشتهـر أمـره أن نـ
وكـان كثيـر االستهتار بالكبـار، . تدريـس املنصوريـة
فكتبوا فيـه حماضـر؛ ونسبـوه إىل . واالستهزاء بالصغـار

. العمـل بالنجـوم، والسحـر؛ فخلعـه أكمـل الديـن
ثـم واله بـدر الديـن األخنـائي مـدرس احلجازيـة، 

ـر درس الفقـه وتصـدر باجلامـع األزهـر، ثـم شغ
ثـم درس . بالشيخونيـة؛ فقـرره فيـه األكمـل

بالقمحيـة مبصـر؛ واتصـل بامللـك الظاهـر؛ فـراح 
  1)).عليـه، وأجلسـه عنـده يـوم احملاكمـات

مشـس الديـن حممـد بـن حممـد بـن عـلي ـ ثـم 
تـويف مبصـر سنـة ( بـن عبـد الـرازق الغمـاريا

ـم يف النحـو، وكـان عارفـا فقيـه وعال ؛)م1399/هـ802
باللغـة العربيـة؛ وكـان مـن احلفـاظ؛ فيستظهـر 
كثيـر مـن الشعـر؛ ولـه مشاركـة جليلـة يف فنـون 

  .األدب
 أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن حممـد املصمـوديـ 

؛ نشـأ وترعـرع )م1402/هـ805تـويف بتلمسـان سنـة (
تلـقى تعليمـه يف بـالد صنهاجـة؛ قـرب مكناسـة؛ إذ 

األول بتلـك الديـار، ثـم أكمـل تعليمـه بفـاس؛ 
وبعدهـا انتقـل إىل تلمسـان؛ أيـن استقـر حـىت 

احلفيـد،  وهـو مـن شيـوخ ابـن مـرزوق. وفاتـه
                                                        

  . 255:توشيـح الديبـاج، ص  1
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اه ـغلـب عليـه االجت. وحممـد اـاري األندلـسي
قـرأت عليـه يف : ((وصفـه اـاري بقولـه. الصـويف

الربهانيـة يف أصـول الديـن؛ تفقهـا  بيتـه مجيـع
وكـان ـ رمحـه اللـه ـ صائـم الدهـر، . بلـظي

وكـان بيتـه يف . اض عـن النـاسـشديـد االنقب
غايـة الضيـق؛ كانـت لـه فيـه سجـادة يصـلي 
عليهـا، وعليهـا ينـام؛ إذا غلبـه النـوم، ويتوسـد 

ق وباجلملـة إين لـم ألـ. حجـرا، ولباسـه كسـاء
وكـان ... مثلـه؛ مـن مجـع العلـم، والعبـادة

شيخنـا اإلمـام أبـو عثمـان العقبـاين رمحـه اللـه 
حيـدث لـه تـردد يف بعـض املسائـل؛ يف أصـول 
الديـن؛ فيبعثـين إليـه أسألـه عـن نظـره فيهـا، 

إذا أخربتـه مبـا عنـده فيهـا ـوأرد عليـه اجلـواب؛ ف
  1)).استحسنـه غايـة

 أبـو حفـص عمـر الرجـراجي املصمـوديثـم ـ 
؛ وهـو مـن فقهـاء )م1407/هـ810تـويف بفـاس سنـة (

املالكيـة؛ مييـل إىل الزهـد، والـورع؛ وكـان متقدمـا 
  .ويل إمامـة جامـع األندلسييـن بفـاس. يف الفقـه

                                                        
  .133: برنامـج المجـاري، ص 1
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أبـو وكيـل ميمـون بـن مساعـد ـ ثـم 
سنـة ان ـتـويف جوعـا يف تلمس( املصمـودي

؛ وهـو مـن علمـاء النحـو، والعربيـة؛ )م1413/هـ816
تـويف مـع مجاعـة مـن الفقهـاء؛ مـن جـراء ااعـة 
. الـيت انتشـرت بتلـك الديـار يف السنـة املذكـورة

درة، وكتـاب التحفـة، ـكتـاب ال: مـن مؤلفاتـه
  . ونظـم األجروميـة

عيـسى بـن عـالل املصمـودي  أبـو مهـديـ ثـم 
؛ وهـو ينسـب إىل قصـر )م1420/هـ823سنـة : ت(

. كتامـة؛ أيـن يتواجـد قومـه؛ مـن مصمـودة اهلبـط
وهـو فقيـه مالـكي؛ لـه تعليـق عـلى خمتصـر ابـن 

  .   عرفـة
 حممـد بـن يعقـوب الغمـاري املصمـوديـ ثـم 

سـع مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن التا(
؛ فقيـه مالـكي، وعالـم يف األصـول، )للهجـرة
  .والفـروع
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن سعيـد بـن ـ ثـم 

مـن أعـالم القـرن ( عثمـان اهلزميـري املصمـودي
وهـو مـن علمـاء . ؛ نزيـل مصـر)التاسـع للهجـرة

  .اللغـة، والنحـو، والفقـه
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 ـوديعيـسى بـن عـالل املصم أبـو مهـديـ ثـم 
؛ وهـو إمـام جامـع )م1426/هـ830سنـة : ت(

ولـه . القروييـن؛ ويل القضـاء؛ وكـان زاهـدا، ورعـا
  .تعليـق عـلى خمتصـر ابـن عرفـة

يف وتـ( أبـو حممـد اهلنتـايت املصمـوديـ ثـم 
؛ وهـو مـن كبـار )م1429/هـ833بتونـس سنـة 

ويل مـن طـرف أيب . الفقهـاء؛ اشتهـر بالتحقيـق
ولـه تأليـف يف الـرد عـلى . فـارس يف خطـة القضـاء

البـرزيل؛ خبصـوص العقوبـة باملـال؛ الـيت كـان 
البـرزيل جييزهـا؛ هـذا وقـد رد عليـه البـرزيل 

ونقـل عنـه الونشريـسي بعـض فتاويـه يف . بـدوره
  . املعيـار

أبـو عبـد اللـه حممـد احلسيـن بـن أمحـد ـ ثـم 
سنـة : ت( تـايت املصمـودياحلفـصي اهلن

؛ وهـو أخـو السلطـان أيب فـارس عبـد )م1435/هـ839
وهـو . كـان مـن كبـار الفقهـاء بتونـس. العزيـز

  .مفـيت العسكـر بالدولـة احلفصيـة
عبـد اللـه بـن أيب الربكـات الغمـاري ـ ثـم 

تـويف مقتـوال يف السجـن سنـة ( املصمـودي
؛ فقيـه؛ ويل حجابـة أيب العبـاس أمحـد )م1449/هـ853
بـن أيب محـو الزيـاين، وكـان صاحـب أشغالـه ا

   .أمـر بقتلـه خنقـا يف حمبسـه. أيضـا
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أبـو العبـاس أمحـد بـن عيـسى بـن عبـد ـ ثـم 
تـويف بتونـس سنـة ( الرمحـن البجـائي الغمـاري

؛ وهـو فقيـه وأديـب؛ ويل القضـاء )م1457/هـ862
تونـس؛ كمـا أسنـد إليـه السلطـان املستنصـر ب

   .   احلفـصي مهمـة السفـارة؛ مـرات عديـدة
أمحـد بـن احلسـن التلمسـاين الغمـاري ـ ثـم 

؛ )م1469/هـ874تـويف بتلمسـان سنـة ( املصمـودي
  .وهـو مـن الصوفيـة، والزهـاد الصـاحليـن

ـف مـن أعـالم النص( بـدر الديـن الغمـاريـ ثـم 
فقيـه مالـكي؛  ؛)الثـاين مـن القـرن الثامـن للهجـرة

  .ويل القضـاء بدمشـق
حممـد بـن حممـد بـن عيـسى بـن عـالل ـ ثـم 

؛ كـان )م1480/هـ885تـويف بفـاس سنـة ( املصمـودي
فقيهـا مالكيـا؛ ويل القضـاء بفـاس؛ فكـان حممـود 

  . السيـرة
رجـراجي احلسيـن بـن عـلي الشوشـاوي الـ ثـم 

؛ )تـويف يف آخـر املائـة التاسعـة للهجـرة( املصمـودي
فقيـه مالـكي؛ قـام بإعـداد شـرح عـلى كتـاب 
مـورد الضمـآن، وشـرح عـلى تنقيـح القـرايف، ولـه 

  .أيضـا نـوازل يف الفقـه املالـكي
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أبـو مالـك عبـد الواحـد بـن احلسـن ـ ثـم 
حـدود عـام تـويف يف ( الرجـراجي املصمـودي

: ؛ تصـدر لإلقـراء؛ ولـه مؤلفـات؛ منهـا)م1494/هـ900
يف ظـاءات القـرآن، وطـاءات القـرآن، وذاالت 

  . القـرآن، وداالت القـرآن
 أبـو إسحـاق إبراهيـم الفـاسي املصمـوديـ ثـم 

؛ )م1507أو  1506/هـ913أو  912تـويف بفـاس سنـة (
  .واحلسـابوهـو مـن علمـاء الفرائـض، 

 مشـس الديـن حممـد بـن عـلي املصمـوديـ ثـم 
قـال فيـه . ؛ فقيـه مالـكي )م1509/هـ915سنـة : ت(

كـان فقيهـا فاضـال؛ نـاب عـن : ((ابـن العمـاد
العفيـف بـن حنبـل قـاضي املالكيـة حبلـب؛ 

  1)).وكتـب ـا عـلى الفتـوى
 :ت( أبـو حممـد عبـد احلـق املصمـوديـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه مالـكي؛ متمكـن )م1548/هـ955سنـة 
  .مـن الفرائـض، واحلسـاب

أمحـد بـن عـلي بـن عرضـون الغمـاري ـ ثـم 
؛ وهـو )م1562/هـ970تـويف بعـد عـام ( املصمـودي

     .فقيـه، وحماسـب، وفـرضي

                                                        
  .72: ، ص8: الذهـب، جشـذرات  1
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مبـارك بـن عـلي بـن إبراهيـم التورخـيت ـ ثـم 
؛ فقيـه مالـكي؛ )م1572/هـ980سنـة : ت( املصمـودي

  ".شيـخ اجلماعـة"ن القـاضي ـاه ابـمس
كـان ( إبراهيـم بـن احلسـن املصمـوديـ ثـم 

؛ وهـو مـن الفقهـاء، )م1590/هـ999حيـا سنـة 
والنحوييـن؛ ويل إمامـة جامـع عـلي بـن يوسـف 

  .مبراكـش
عبـد الواحـد بـن أمحـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 

كـان حيـا سنـة (ودي الرجـراجي املصمـ
؛ كـان يستظهـر خمتصـر خليـل، ولـه )م1590/هـ999

  .مشاركـة يف علـوم أخـرى
أو ( أبـو عبـد اللـه حممـد بـن احلسـنـ ثـم 
بـن عرضـون الرجـين الغمـاري  )احلسيـن

؛ وهـو فقيـه، )م1603/هـ1012سنـة : ت( املصمـودي
مالـك؛ وحنـوي؛ لـه درايـة جيـدة بألفيـة ابـن 

كمـا أنـه متمكـن مـن علـوم العـروض، واألصليـن، 
ويل . واملنطـق، والبيـان؛ ولـه أيضـا نضـم حسـن

ومـن شعـره . خطـة قـاضي القضـاة بشفشـاون
قولـه لرفيـق لـه؛ حيرضـه عـلى مواصلـة العـادة يف 

  :اخلـروج لـوادي وِيسـالن للتنـزه
 ـاههي دـنم إذَا القَلْـبـنجش  

  الوسـن  عينِي جفَها وأجفَـانُ 
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  قَد أضـا  وجمـر الغضا في احلَشا
ياملَـط ثَثَـتح  لَـنإلَى  وِيس  
تيرأجي وفـَر   طـرفي فَسرحت ط

 تاهفَش تسموـوهجنْ واحلَـز  
ـبائـورٍ   كَتن ـبكَائـرٍ  رطَي  

  سكَـن  ذُراه  اجلَميـعِ  ر أميـ
  ـةـنزه   أالَ  اخلَميـس  وهـذَا

ي ـهائطْحـبِبـنيـلَ احلَسلا س  
  نفُوسـاً  نسـلِّي  نديـر كُئُوسـاً

  أم  احلَسـن  أوتـارِ  بِترجِيـعِ
  

هـو طائـر العندليـب أو الشحـرور؛ " وأم احلسـن"
  :ومـن شعـره أيضـا. املغـربعنـد أهـل 

ـانندع ـنابي يـذه ـة اخلُلْـدنأج  
   أجِب هديت أروض البنِ  رضـوان؟

  أما تـرى الطَّير في األدواحِ ساجِعـة
  أدمـت أناملُهـا أوتـار عيـدان؟

ـَه   تحـكي مزامري من الَنَ احلَديـد ل
شتانزِيـدو دصي رـل فيجو الزد  

ـَربٍ منتنفي عنِ الصب ما بالقَلْبِ    ك
ـانى عاهلَو ي تيهف بالص كرتلْ تب  
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  صفوَـا  من األوصـاف أردت  وإنْ
انبِألْـو فَّـتح ةـدائمل ظُـرفَان  

  وصـف لَهجتهـاالَ يستطيـع لسانٌ 
  سبحـان  لسـان ولَوعلَى الكَمالِ 

  
  :ولـه كذلـك

  هائمـاً  املُصلَّى  واهماً نحـو يا
ـَّه فَاصعد علَى سنامِ    رـاملَنب بِالل

ـهـورِ املُنِيـرِ كَأنإلَى الن ظُرانو  
ررنَ   دـرثـرِ نضميٍ  أخلَى أدع  

OOO  
  

الكـالم السابـق يتعلـق بأهـل العلـم مـن بـين 
مصمـودة؛ وبـقي اآلن التطـرق ألهـل السيـف 

  :والسلطـان والسياسـة منهـم؛ وهـم
سنـة : ت( سفيـان بـن عبـد ربـه املصمـوديـ 
؛ وهـو حاجـب الدولـة األمويـة )م826/هـ211

كـان . باألندلـس؛ أيـام عبـد الرمحـن بـن احلكـم
قبـل وصولـه إىل هـذه املرتبـة املكلـف باخلزانـة 

كـان مـن : ((وقـال فيـه ابـن حيـان. الكبـرى
أكابـر رجـال أهـل اخلدمـة الكفـاة املستقليـن 
بأعبائهـا؛ ممـن مجـع إىل الغنـاء، والكفـاءة، والعفـة، 

قـد تـوىل خدمـة اخلزانـة الكبـرى أيـام . واألمانـة
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وهـو أول مـن استخـزن األميـر احلكـم؛ 
باألندلـس؛ ومحـل هـذا االسم الـذي اعتـور مـن 

ولـم يـزل يتنقـل يف ... عمـل عملـه إىل اليـوم
ومـن ولـده . مراتـب اخلدمـة إىل أن نـال احلجابـة

وكـان ذا وجاهـة عنـد  األديـب أبـو األسـود؛
النـاس؛ حدثـا، مؤنـس اجلليـس، ممتعـا؛ تـويف يف 

  1)).خلليفـة الناصـر لديـن اللـه رمحـه اللـهأيـام ا
حممـود بـن عبـد اجلبـار بـن زاقلـة ـ ثـم 

تـويف مقتـوال يف جليقيـة سنـة ( املصمـودي
ضـد   م828/هـ213؛ قـاد ثـورة سنـة )م839/هـ225

األميـر األمـوي؛ عبـد الرمحـن بـن احلكـم؛ فاستبـد 
ـن إخراجـه مبـاردة؛ فلـم يتمكـن عبـد الرمحـن م

ولكنـه نقـل ثورتـه . م830/هـ215منهـا حـىت عـام 
إىل، وعصيانـه إىل حصـن منـت شلـوط؛ القريـب 
مـن بطليـوس؛ فأخـذ ـ مـن هنـاك ـ يشـن 
الغـارة تلـو األخـرى عـلى مـدن الدولـة األمويـة؛ 

فالحقـه عبـد الرمحـن بصوائفـه، . اـاورة حلصنـه
ـه إىل اللجـوء إىل ملـك وطاولتـه حـىت اضطرت

جليقيـة؛ الـذي منحـه قلعـة يف مشـال الربتغـال سنـة 
ومـع هـذا لـم يهنـأ بالـه يف الغربـة؛ . م837/هـ223

فأرسـل إىل األميـر عبـد الرمحـن؛ طالبـا األمـان؛ 
                                                        

  .26ــ  25: المقتبـس، تحقيـق محمـود مـكي، ص ص 1
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بغـرض العـودة؛ ولكـن أمـره اكتشـف؛ فهامجـه 
يف معركـة  ملـك جليقيـة؛ قبـل حتقيـق بغيتـه؛ فقتـل
وذلـك أن . دارت بنـه وبيـن النصـارى؛ قتـل فيهـا

جـواده اصطـدم يف شجـرة بلـوط ـ نتيجـة 
أنـه : ويقـال. جلموحـه ـ فسقـط حممـود قتيـال

بـقي جمـدال عـلى األرض مـدة؛ دون أن جيـرأ أحـد 
راب منـه؛ خوفـا أن تكـون ـمـن أعدائـه االقت

  .   مكيـدة منـه
تـويف ( ور الربغـواطي املصمـوديمنصــ ثـم 

؛ كـان مـن )م1059/هـ451مقتـوال بسفاقـص سنـة 
وقـد اشتهـر . صنائـع الزيرييـن، وقادـم البارزيـن

بـن اأسنـد إليـه املعـز . بالشجاعـة، واإلقـدام
داد، ـباديـس أعمـال سفاقـص؛ فأغرتـه نفسـه باالستب

املتغلبيـن فشـرع يف مفاوضـة أحيـاء بـين هـالل؛ 
عـلى ضـواحي تلـك اجلهـات؛ فـواعـدوه 

ولكـن ابـن عمـه محـو بـن مليـل . باملسانـدة
الربغـواطي غـدر بـه قبـل حتقيـق هدفـه؛ وقتلـه يف 
احلمـام؛ وانتصـب بـدال منـه يف حكـم سفاقـص، 

وعندمـا وصـل األعـراب؛ حلفـاء . داد ـاـواالستب
املـال يف مقابـل منصـور؛ عـرض عليهـم بعـض 

تأييـده؛ بـدال مـن ابـن عمـه؛ فقبلـوا، ووقفـوا إىل 
   .جانبـه
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ـَّات الربغـواطيـ ثـم  الشهيـر بسقـوت  سواج
تـويف يف معركـة بينـه وبيـن املرابطيـن سنـة (

؛ كـان مـوىل ليحـىي بـن عـلي بـن )م1078/هـ471
 محـود؛ اشتـراه مـن حـداد؛ سبـق أن حصـل إليـه

ونظـرا لكفاءتـه، ونباهتـه؛ واله . مـن سـيب برغواطـة
ـ مـع فـىت آخـر يسـمى رزق اللـه ـ سبتـة؛ 

 م1061/هـ453ويف سنـة . وانتقـل هـو إىل األندلـس
انقـض سوجـات عـلى زميلـه رزق اللـه، وقتلـه؛ 
ثـم استقـل مبلـك سبتـة، وطنجـة؛ مستبـدا عـلى 

املنصـور؛ كمـا أورث وبعدهـا تسـمى ب. احلمودييـن
إمارتـه ابنـه العـز بـن سواجـات؛ الـذي عـرف 

وأورد ابـن عـذاري خبـرا طريفـا قـال . باحلاجـب
وذكـر عـن أيب الوليـد بـن جهـور؛ : ((فيـه

وردت عـلي مـن : "صاحـب قرطبـة أنـه قـال
كتـاب مـن ابـن : الكتـب يف يـوم واحـد

جاريـة عـوادة، صمـادح؛ صاحـب املريـة؛ يطلـب 
وكتـاب مـن ابـن عبـاد؛ يطلـب جاريـة زامـرة، 
وكتـاب مـن سواجـات؛ صاحـب سبتـة؛ يطلـب 

ـَوجـه إليـه مـن طلبـة ". قارئـا يقـرأ القـرآن ف
. قرطبـة رجـال يعـرف بعـون اللـه بـن نـوح
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جاهـل : "وعجـب أبـو الوليـد مـن ذلـك؛ وقـال
  1")).طلبـون األباطيـليطلـب قارئـا، وعلمـاء ي

املعـروف ) سقـوت( املعـز بـن سواجـاتـ ثـم 
؛ )م1083/هـ476تـويف قتيـال يف سبتـة سنـة (باحلاجـب 

خلـف والده يف اإلمـارة؛ بعـد مقتلـه يف موقعـة ضـد 
وبـقي يقـاوم حترشـات املرابطيـن مـدة؛ . املرابطيـن

. حـىت اشتـد حصارهـم لسبتـة مـن جهـة البحـر
وهكـذا انتهـت معركتـه ضدهـم؛ بسقـوط سبتـة، 

  .    وقتلـه يف السنـة املذكـورة آنفـا
 طي املصمـوديمحـو بـن مليـل الربغـواـ ثـم 

؛ كـان مـن أتبـاع )م1099/هـ493تـويف بعـد عـام (
منصـور الربغـواطي؛ املتغلـب عـلى سفاقـص؛ فانتهـز 
فرصـة سنحـت؛ فغـدر بـه؛ يف احلمـام، وقتلـه يف 

، ثـم استـوىل عـلى مقاليـد م1059/هـ451عـام 
األمـور يف تلـك املدينـة؛ وتـآمـر مـع األعـراب 

وملـا مـات املعـز، . ملعـز بـن باديـسضـد دولـة ا
وخلفـه ابنـه متيـم؛ كانـت بينهمـا أحـداث ووقائـع 
عديـدة؛ انتهـت باستعـادة سفاقـص مـن طـرف 

هـ؛ فهـروب محـو إىل قابـس؛ أيـن 493متيـم سنـة 
أجـاره أمريهـا مكـن بـن كامـل الدمهـاين؛ فبـقي 

   . عنـده حـىت مـات

                                                        
  .250: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
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اهلـزرجي  )حيـىي( ـن يسـالَّيلإمساعيـل بـ ثـم 
؛ وهـو )م1154/هـ549تـويف قتيـال سنـة ( املصمـودي

مسـاه . مـن أصحـاب العشـرة بيـن املوحديـن
صاحـب املعجـب إمساعيـل بـن حيـىي؛ وكـان 
املهـديي أذن لـه بالقضـاء بيـن النـاس؛ ونسـب إليـه 
صاحـب املعجـب مواقـف ساميـة يف الفـداء، 

يـة؛ منهـا أنـه نبـه املهـدي عندمـا أنصـار والتضح
: الدولـة املرابطيـة قتلـه؛ إذ سألـه عـن إعـراب اآليـة

إن املـأل يأمتـرون بـك ليقتلـوك فاخـرج إين لـك ((
فانتبـه املهـدي للخطـر احملـدق )). مـن الناصحيـن
واملوقـف الثـاين حـدث لـه مـع . بـه؛ ورحـل

علـم باملؤامـرة الـيت دبـرت  عبـد املؤمـن؛ حينمـا
لقتلـه مـن طـرف أقربـاء املهـدي؛ طلـب مـن 
عبـد املؤمـن أن يتـرك لـه فراشـه تلـك الليلـة؛ 
فلـىب عبـد املؤمـن طلبـه؛ معتقـدا أن نفسـه هـوت 
ذلـك؛ وملـا نـام فيـه وقـع قتـل خطـأ بـدل عبـد 

  . املؤمـن
التينمـلي ) تفراكيـن(عمـر بـن تفراجيـن ـ ثـم 

؛ وهـو )م1154/هـ549تـويف قتيـال سنـة ( املصمـودي
مـن أهـل اخلمسيـن يف النظـام املوحـدي؛ الـذي 

تركـه عبـد املؤمـن بـن . أحدثـه ابـن تومـرت
وملـا أراد أقربـاء . عـلي واليـا عـلى مراكـش
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الثـورة ـا قتلـوه؛ ألنـه ) بنـو أمغـار(املهـدي 
  .عارضهـم

حممـد بـن عبـد الكريـم الرجـراجي ـ ثـم 
تـويف بسجـن املهديـة ( املصمـودي )الركـراكي(

؛ وهـو مـن قـادة املوحديـن؛ )م1200/هـ597سنـة 
نشـأ باملهديـة؛ . املوصوفيـن بالشجاعـة، واإلقـدام

وقـد . بيـن جنـد املوحديـن؛ إذ كـان أبـوه منهـم
ـة قـدم حممـد هـذا للدولـة، وسكـان املهدي

خدمـات جليلـة؛ يف مكافحـة األعـراب، ومطاردـم 
والة بتلـك املناطـق ـيف تلـك النـواحي؛ إذ كـان ال

قـد أطلقـوا يـده، وفوضـوا لـه أمـر مكافحـة 
الفسـاد؛ دون أن حياسبـوه عـلى شيء؛ فتمكـن مـن 

ح، األعـراب، وأزالـة فسادهـم، وعيثهـم مـن ـكب
ألمـن، وازدهـرت األوضـاع تلـك اجلهـات؛ فانتشـر ا

ولـم تكـن قبائـل األعـراب جتـرؤ عـلى . ةـاالقتصادي
اع يف األراضي الـيت يف محـاه إال بإذنـه؛ فنـوه ـاالنتج

بذكـره النـاس، واشتهـرت مـزايـاه بينهـم؛ حـىت 
أـم كانـوا يدعـون لـه يف املساجـد؛ بعـد كـل 

دي يف إفريقيـة؛ وملـا استبـدل الـوايل املوحـ. صـالة
وقـدم إليهـا الشيـخ أبـو سعيـد املؤمـين؛ أحضـر 
معـه أخـاه أبـا عـلي، وأسنـد إليـه أعمـال 
املهديـة؛ تراجـع عمـا جـرت عليـه العـادة مـع 
ابـن عبـد الكريـم؛ وطالبـه بأسهامـه فيمـا يغنمـه 
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خـالل غـزوه لألعـراب؛ فـأىب، وطلـب جماراتـه 
فقبـض . والة السابقيـنـمـع ال عـلى مـا سبـق

فاستنجـد أبـن . عليـه أبـو عـلي، وامتحنـه، وأهانـه
عبـد الكريـم بـأيب سعيـد؛ الـوايل عـلى إفريقيـة؛ 

وخـالل هـذه األحـداث؛ بـدأ . فلـم يلتفـت إليـه
ار عبـر الطرقـات، ويف البـراري، ويف ـالفسـاد يف االنتش

األعـراب مـن الساحـل؛ حيـث استفحـل شـأن 
فطلـب النـاس مـن . جديـد؛ بسبـب الفـراغ األمـين

أيب عـلي إطـالق سـراح ابـن عبـد الكريـم؛ 
فرفـض؛ وكـادت أن تنشـب فتنـة؛ جـراء ذلـك؛ 
فاضطـر إىل إطـالق سراحـه؛ طلبـا منـه اخلـروج 

ه إىل األعـراب؛ فقـد ـوبـدال مـن توجه. لألعـراب
. لقصـر، واعتقـال أيب عـلياختـار اهلجـوم عـلى ا

وتـم لـه ذلـك، ثـم استبـد باملهديـة؛ بعـد ثورتـه 
. تلـك؛ ولـم يطلـق أبـا عـلي إال بفديـة ثقيلـة

ن ـوكانـت ايتـه بسقـوط املهديـة؛ يف براثـن اب
  .غانيـة؛ فمـات مسجونـا لديـه

 سبـع بـن منخفـاد الغمـاري املصمـوديـ ثـم 
؛ وهـو الـذي )م1166/هـ562ـة تـويف مقتـوال سن(

هـذا . تزعـم الثـورة ضـد املوحديـن جببـال غمـارة
   .وقـد انتهـت ثورتـه بالفشـل؛ وقتـل ثـم صلـب
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن يغمـور اهلنتـايت ـ ثـم 
؛ وهـو )م1206/هـ603كـان حيـا سنـة ( املصمـودي

دي مـن شيـوخ املوحديـن؛ واله الناصـر املوحـ
   . املهديـة؛ بعـد إخـراج ابـن غانيـة منهـا

أبـو حممـد عبـد الواحـد أقوسقـور ـ ثـم 
بـن أيب حفـص عمـر اهلنتـايت  )أقسجـور(

؛ وهـو )م1221/هـ618تـويف بتونـس سنـة ( املصمـودي
أسنـد إليـه الناصـر . مـن شيـوخ املوحديـن

غانيـة يف املوحـدي أعمـال إفريقيـة؛ ومطـاردة ابـن 
فتدعـم بواسطتـه سلطـان املوحديـن بتلـك . أطرافهـا
وبوجـوده يف تلـك الديـار مهـد ألبنائـه . الربـوع

  .التعـرف عليهـا، والتطلـع للبقـاء فيهـا
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن عبـد الواحـد ـ ثـم 

املعـروف بـن أيب حفـص عمـر اهلنتـايت املصمـودي ا
؛ واله )م1227/هـ625ـا سنـة كـان حي(بـ عبـو 

العـادل املوحـدي إفريقيـة؛ فبـقي ـا؛ حـىت خلعـه 
أخـوه أبـو زكريـاء بإيعـاز مـن املأمـون املوحـدي؛ 

  .ثـم سجنـه بقصـر مـن قصـور تونـس
كـان ( ميمـون بـن مـوسى اهلنتـايت املصمـوديـ 

وزارة يف عهـد ـ؛ ويل خطـة ال)م1228/هـ626حيـا سنـة 
يب زكريـاء احلفـصي؛ ولكنـه نكبـه فيمـا بعـد؛ أ

  .واستصـفى أموالـه، ثـم نفـاه إىل اإلسكندريـة
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أبـو عبـد الرمحـن يعقـوب بـن يوسـف ـ ثـم 
تـويف قتيـال سنـة ( بـن حممـد اهلـرغي املصمـوديا

وكانـت . ؛ اشتهـر بالشجاعـة واألقـدام)م1241/هـ639
غـال يف الدولـة جتمعـه باجلوهـري؛ صاحـب األش

احلفصيـة صداقـة؛ وملـا مسـع مبقتلـه؛ خـاف أن يـأيت 
دوره بعـده؛ فحـاول الشـروع يف الثـورة يف طرابلـس، 
واالستبداد عـلى السلطـان أيب زكريـاء احلفـصي؛ 
ولكنـه مـين بالفشـل منـذ البـدء؛ إذ قبـض عليـه 
مـن طـرف أعيـان طرابلـس، ثـم جاءهـم األمـر 

  .  لـه، وصلبـه؛ فتـم ذلـكبقت
أبـو زكريـاء حيـىي بـن عبـد الواحـد بـن ـ ثـم 

تـويف خـارج ( أيب حفـص عمـر اهلنتـايت املصمـودي
؛ هـو املؤسـس األول للدولـة )م1249/هـ647بونـة سنـة 

احلفصيـة بتونـس؛ بعـد أن فصلهـا عـن سلطـان 
بعـد وقـام . م1229/هـ627الدولـة املوحديـة سنـة 

االستبـداد بتدعيـم سلطانـه، وتوسيـع نفـوذه 
وكـان متقشفـا، . بإفريقيـة، واملغـرب األوسـط

وكـان أديبـا، . مجاعـا للمـال، حمبـا للعلـم، للعلمـاء
  :وينظـم الشعـر؛ مـن شعـره مـا قالـه يف اجلـوز

ـسلْبم ـَه   تفَّضـلْ بِطَعـمٍ ل
  حـكَى  صالَبـة وجـه لَئيـمٍ
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 نع ـزإذَا ب ـهمجِس  ـهبثَو  
 ـَاك ـَكَى كَماأت   يمضـغُ املُصط

  
  :ويف وصفـه للرمـح يقـول

ـْع   رأسـه  وأسمـر غر شيب النق
  مشيـب  أالَ إنمـا بعد القَشيبِ
ـهكَأن هِمكَـفِّي إلَي بِـه تدـدم  

 نمـَاٌء و    قَلْبِ الكَمى قَليـبرِش
  

  :ولـه أيضـا
  تعطُّفـاً  أمالكَـتي قَلْبِ الكَئيبِ

  بِساكنـتي ربعِ الضلُوعِ ترحمـا
  غَرامـه  علَى هائـمٍ أعياه حملُ

  وأعقَبـه فَـرط الغـرامِ تألُّمـا
ـَم يبـقِ فيه البين إالَّ    تنفُّسـافَل
  الشوق إالَّ توهمـا فيهولَم يبـقِ 

  
ىي بـن عبـد ـأبـو حيـىي زكريـاء بـن حيـ ثـم 

تـويف ( الواحـد بـن أيب حفـص اهلنتـايت املصمـودي
؛ وهـو ويل عهـد أيب )م1248/هـ646ببجايـة سنـة 

زكريـاء؛ ولكنـه تـويف يف حياتـه؛ حينمـا كـان 
   .واليـا عليهـا؛ مـن طـرف أبيـهببجايـة؛ 
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أبـو عبـد اللـه املستنصـر باللـه حممـد ـ ثـم 
 بـن أيب زكريـاء حيـىي احلفـصي اهلنتـايت املصمـوديا
؛ يف عهـده أسقـط املغـول )م1276/هـ675سنـة : ت(

اخلالفـة العباسيـة ببغـداد؛ فانتهـز هـذه الفرصـة؛ 
وبالفعـل وصلتـه فأعلـن نفسـه خليفـة للمسلميـن؛ 

بيعـة نيلبـة عـن أهـل مكـة؛ خصـه ـا عبـد 
ويبـدو أنـه كـان متقلـب . احلـق بـن سبعيـن

املـزاج؛ فكـان سرعـان مـا ينقلـب عـلى املقربيـن 
وهـو الـذي أمـر بقتـل ابـن األبـار؛ بسبـب . منـه

بعـض الوشايـات يف حقـه؛ فعـذب قبـل قتلـه، 
ؤلفاتـه؛ ويقـال أـا كانـت وأحرقـت كتبـه، وم

  .حنـو مخسـة وأربعيـن تأليفـا
أبـو زكريـاء الواثـق حيـىي بـن حممـد ـ ثـم 

تـويف بعـد ( املستنصـر احلفـصي اهلنتـايت املصمـودي
؛ افتتـح عهـده بإطـالق املساجيـن، )م1279/هـ678

ورفـع املظالـم كافـة، وإلغـاء املكـوس، والسـعي 
ـم املساجـد؛ ومنهـا جامـع الزيتونـة؛ لبنـاء، وترمي

ولكـن اتضـح فيمـا بعـد أنـه . واإلحسـان إىل اجلنـد
كـان ضعيفـا، وخامـال؛ فتـرك شئـون دولتـه بيـد 
كاتبـه وصاحـب عالمتـه الفقيـه حيـىي بـن أيب 

وكـان مكروهـا؛ فأسـاء . مـروان فاستبـد عليـه
بـا يف حتـول لنفسـه، وللسلطـان الواثـق؛ فكـان سب

النـاس عنهمـا؛ والتطلـع إىل األميـر أيب إسحـاق؛ 
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ن إليـه ـاملوجـود باألندلـس؛ فراسلـه بعضهـم؛ طالبي
فلـم يتـردد أبو . املسيـر إليهـم؛ وإنقـاذ الدولـة

إسحـاق يف ذلـك؛ وهـو املعـارض؛ والالجئ السيـاسي 
 لـدى ابـن األمحـر؛ فسـارع بالذهـاب إىل إفريقيـة؛

مبساعـدة سلطـان تلمسـان؛ فأسقـط الواثـق، 
  .واعتقلـه، وعـذب حـىت مـات

أبـو حممـد عبـد احلـق بـن تفراجيـن ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( التينمـلي املصمـودي) تفراكيـن(

؛ وهـو مـن شيـوخ املوحديـن يف )م1282/هـ681
أسنـد إليـه الـدعي مهمـة تأديـب . تونـس

  .األعـراب؛ فأمتهـا
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن حيـىي بـن عبـد ـ ثـم 

 الواحـد بـن أيب حفـص عمـر اهلنتـايت املصمـودي
؛ بعـد أن أسقـط )م1283/هـ682تـويف مقتـوال سنـة (

الواثـق؛ نكـل بـه، وبأسرتـه، وحاشيتـه؛ فهـرب 
مـن بينهـم أحـد فتيـان املستنصـر إىل املغـرب؛ 

ن أهـل جبايـة يـدعى حيـث تآمـر مـع مغامـر مـ
. ابـن أيب عمـاره؛ وعـرف ـ فيمـا بعـد ـ بالـدعي

وقـد تسببـت هـذه املؤامـرة يف قتـل أيب إسحـاق 
ويبـدو أنـه غيـر صالـح . ببجايـة، وهلـك أبنائـه

وكـان األميـر : ((للحكـم؛ فممـا قالـه ابـن القنفـذ
أبـو إسحـاق فيـه غلظـة، وشجاعـة، وخفـة، 
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وكـان ل . عـن جملسـه؛ يف هلـوه، وأنسـه وغيبـة
واستولـت العـرب يف ... ينظـر يف عواقـب األمـور

أيامـه بتونـس عـلى القـرى، واملنـازل، وبـوا 
وهـو أول مـن كتـب البـالد . األمـوال، واحلريـم

الغربيـة للعـرب بالظهائـر؛ وزاد يف العوائـد؛ ليجـد 
م غزواتـه؛ وقلـت الراحـة يف لذاتـه؛ بعـد تقـد

  1)).اـايب، يف أيامـه، وكثـر اإلخـراج واإلنفـاق
أبـو حفـص عمـر بـن حيـىي بـن عبـد ـ ثـم 

 الواحـد بـن أيب حفـص عمـر اهلنتـايت املصمـودي
؛ كـان عاقـال، وحليمـا، )م1294/هـ694سنـة : ت(

وكرميـا؛ ويعظـم العلمـاء؛ اشتهـر خـالل عهـده 
ومـع اتصـاف . ـدم إراقـة الدمـاءبالتسامـح، وع

أيامـه باهلنـاء واألمـن والعـدل؛ إال أـا عرفـت 
غـزوا مـن طـرف النصـارى؛ الذيـن اعتـدوا عـلى 

هـذا . وا مـا فسـاداـجربـة واملهديـة؛ فعاث
باإلضافـة إىل عبـث األعـراب، واستبدادهـم بالقـرى، 

الستيـالء ومـن جهـة أخـرى طمـع يف ا. والبـوادي
بـن السلطـان أيب اعـلى الدولـة؛ األميـر أيب زكريـاء 

   .إسحـاق؛ الـذي اقتطـع قسنطينـة، وجبايـة

                                                        
  .139: الفارسيـة، ص  1
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 مسلـم بـن سعيـد التنمـلي املصمـوديـ ثـم 
؛ كـان مـن )م1298/هـ698تـويف بغرناطـة سنـة (

عامـة النـاس؛ فتمكـن بذكائـه ودهائـه وكفايتـه 
ان بـين نصـر حممـد بـن مـن التقـرب إىل سلطـ

حممـد بـن يوسـف؛ ثـاين ملوكهـم؛ فأسنـد إليـه 
خطـة احلفـازة؛ وهي الـيت ينظـر صاحبهـا يف عمـوم 

 املتهاونيـن، ومعـاقبـة اجلبايـات، ومجـع األمـوال،
 ومنـت سطوتـه؛ واشتـدت شأنـه، فعظـم واملتحايليـن؛

 مـن أضـحى، الكبيـرة، البيوتـات فصاهـر ثروتـه؛
 كـان العهـد ويل أن ويبـدو .الدولـة خـدام عظمـاء
 ينتظـر فكـان .منـه نفسـه يف لشيء عليـه؛ حيقـد
 غليلـه يشـفي لـي احلكـم؛ سـدة إىل وصولـه فرصـة
 قبـل مسلـم ميـوت أن الظـروف شـاءت ولكـن منـه؛
 نبـش ـ مـدة بعـد ـ السريـر اعتـلى فلمـا .متلكـه
 نـار أطفـأ وبذلـك .رفاتـه رقواحـ مسلـم، قبـر

  .حقـده
زكريـاء حيـىي بـن إبراهيـم بـن أيب  أبـو ثـم ـ

تـويف ببجايـة ( زكريـاء احلفـصي اهلنتـايت املصمـودي
؛ كـان قـد نـجى إىل تلمسـان )م1300/هـ700سنـة 

أيـام أيب عمـارة؛ فتمكـن مـن االستيـالء عـلى 
مـا؛ فقسـم جبايـة، وقسنطينـة وتشيـد إمـارة 

الء عـلى ـثـم حـاول االستي. الدولـة إىل دولتيـن
كـان حكمـه يف إمارتـه . تونـس؛ ولكنـه فشـل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

329 
  

حممـودا؛ إذ عـرف حبسـن السيـرة، والعـدل بيـن 
  . النـاس، والبعـد عـن املنكـرات

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حيـىي بـن ـ ثـم 
 ـايت املصمـوديحممـد بـن أيب زكريـاء احلفـصي اهلنت

؛ حـاول استعـادة قسنطينـة ـ )م1309/هـ709سنـة : ت(
ويف . بعـد اعتالئـه سـدة احلكـم ـ ولكنـه أخفـق

وقتـه هـدد النصـارى تونـس؛ ثـم عـادوا مـن 
   .حيـث أتـوا

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد ـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( املـزدوري اهلنتـايت املصمـودي

؛ وهـو مـن أعيـان املوحديـن؛ كـان )م1311/هـ711
شيخـا لدولـة زكريـاء بـن اللحيـاين؛ وكـان لـه 

يبدو . دور كبيـر يف وصـول ابـن اللحيـاين إىل احلكـم
أنـه كـان ينظـم شيئـا مـن الشعـر؛ إذ أورد لـه 
التجـاين بيتيـن مـن الرجـز؛ قاهلمـا عندمـا اضطـر 

لـس؛ يسـمى لسكـىن بلـد بيـن سفاقـص وطراب
ذرِفعيـون و:  
  دعِ  العيونَ   تذرِف    وذرِف    هذي عيونُ

  وا أسفي    وا أسفي   بدلْت من أرضي بِها   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

330 
  

أبـو حيـىي زكريـاء بـن أمحـد بـن اللحيـاين  ـ ثـم
تـويف مبصـر سنـة ( احلفـصي اهلنتـايت املصمـودي

عـلى احلكـم بعـد عودتـه  ؛ استـوىل)م1327/هـ728
مـن احلـج؛ فوجـد البـالد قـد تغلبـت عليهـا 

باإلضافـة . قبائـل األعـراب؛ مـن بـين هـالل وسليـم
إىل االنشقاقـات بيـن أفـراد العائلـة املالكـة؛ لـذا 
فقـد حـدث لـه مـا سبـق أن أحدثـه هـو لغيـره؛ 

م ميهلـه إذ خـرج عليـه أميـر جبايـة وقسنطينـة؛ فلـ
فلجـأ بأموالـه، . طويـال؛ حـىت استـوىل عـلى دولتـه

وكـان إىل . وذخائـره إىل مصـر؛ أيـن تـويف ـا
جانـب مرتبتـه السلطانيـة فقيهـا، وأديبـا، ولـه 

  .منظومـات شعريـة
أبـو بكـر بـن حيـىي بـن أيب إسحـاق ـ ثـم 

سنـة : ت( إبراهيـم احلفـصي اهلنتـايت املصمـودي
؛ زحـف مـن قسنطينـة ـ مسقـط )م1346/هـ747

رأسـه ـ إىل تونـس؛ حيـث افتـك احلكـم مـن 
عرفـت فتـرة . اللحيـاين؛ واعتـلى سـدة احلكـم ـا

حكمـه حروبـا شديـدة؛ بينـه وبيـن بـين عبـد 
الل تونـس لبعـض ـالـواد؛ الذيـن متكنـوا مـن احت

. بـين مريـنولكنـه استرجعهـا؛ بدعـم مـن . الوقـت
كمـا استطـاع التكيـف ـ بذكـاء ـ مـع الوضـع 
املـردي يف إفريقيـة؛ بسبـب تغلـب األعـراب عـلى 

  .أغلـب جهاـا
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 أبـو العبـاس أمحـد بـن تفراجيـنـ ثـم 
تـويف قتيـال سنـة ( التينمـلي املصمـودي) تفراكيـن(

   . ؛ كـان وزيـر يف الدولـة احلفصيـة)م1346/هـ747
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن تفراجيـن ـ ثـم 

تـويف بتونـس ( التينمـلي املصمـودي) تفراكيـن(
؛ وهـو احلاجـب الوزيـر بالدولـة )م1364/هـ766سنـة 

احلفصيـة؛ ذاع صيتـه، واستفحـل أمـره؛ حـىت 
أضـحى نفـوذه يفـوق نفـوذ السلطـان احلفـصي 

  .نفسـه
احلسـن بـن أيب  أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن أيبـ 

كـان حيـا سنـة ( هـالل اهلنتـايت املصمـودي
  .؛ كـان وزيـرا يف الدولـة احلفصيـة)م1367/هـ769

عامـر بـن حممـد بـن عـلي اهلنتـايت ـ ثـم 
؛ وهـو )م1369/هـ771تـويف مقتـوال سنـة ( املصمـودي

مـن كبـار زعمـاء هنتاتـة؛ ترعـررع يف ظـل الدولـة 
ذ كـان أبـاه، وعمـه يف خدمـة الدولـة؛ املرينيـة؛ إ

وملـا كبـر عامـر . منـذ قيامهـا؛ فتوليـا اجلبايـة
هـذا؛ التـزم خبدمـة السلطـان أيب احلسـن؛ فأخلـص 

وقـد . لـه، وتفـاىن يف احلفـاظ عـلى أموالـه، وأبنائـه
وصفـه ابـن اخلطيـب، بصفـات جليلـة؛ كمـا أورد 

خبـاره؛ الـيت تـدل عـلى ابـن خلـدون مجلـة مـن أ
   .مرتلتـه الرفيعـة بيـن بـين مريـن
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أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن أيب بكـر ـ ثـم 
بـن حيـىي بـن أيب إسحـاق إبراهيـم احلفـصي ا

؛ كـان )م1393/هـ796سنـة : ت( اهلنتـايت املصمـودي
أميـرا عـلى جبايـة وقسنطينـة؛ فزحـف عـلى 

القـوة؛ ثـم اعتـلى سـدة احلكـم تونـس، وأحتلهـا ب
وقـد أعـاد االستقـرار إىل الدولـة؛ بفضـل . ـا

كمـا استرجـع األمصـار الـيت . حزمـه، وحنكتـه
تغلبـت عليهـا قبائـل بـين هـالل؛ فثـاروا عليـه؛ 

ويف وقتـه هجمـت . ولكنـه أخضعهـم باملطاولـة
  .جيـوش جنـوة عـلى املهديـة؛ ففشـل مسعاهـم

بـن اابـن الكاتـب أيب يعقـوب يوسـف  إبراهيـمـ 
سنـة : ت( القائـد إبراهيـم الغمـاري املصمـودي

؛ وهـو فقيـه، وكاتـب ببـالط الدولـة )م1395/هـ798
احلفصيـة؛ كمـا ويل يف بعـض املهـام الساميـة يف 

  .الدولـة
أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

 ر احلفـصي اهلنتـايت املصمـوديحممـد بـن أيب بكـ
؛ افتتـح عهـده مبواصلـة مـا )م1433/هـ837سنـة : ت(

شـرع فيـه والـده؛ مـن متهيـد الدولـة، وتعزيـز 
وبالفعـل فقـد متكـن مـن استعـادة بعـض . سلطاـا

كمـا حـاول غـزو مالطـة؛ إذ قـام . اهليبـة إليهـا
صقليـة؛  جيشـه حبصارهـا؛ دون جـدوى، ثـم غـزا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


"  

333 
  

وتـويف . فغنـم جيشـه منهـا بعـض املغانـم، وعـاد
بالقـرب مـن ونشريـس؛ وهـو يف طريقـه حلـرب 

  . سلطـان تلمسـان
حممـد بـن احلسـن بـن حممـد احلفـصي ـ ثـم 

؛ )م1573/هـ981كـان حيـا سنـة ( اهلنتـايت املصمـودي
سـار عـلى ـج . وهـو آخـر السالطيـن احلفصييـن

ن؛ ضـد ـأسالفـه؛ يف التحالـف مـع األسبانيي بعـض
فانتـهى عهـده باـزامـه أمـام . إرادة مواطنيـه

العثمانييـن؛ برفقـة حلفائـه األسبـان؛ واهلجـرة معهـم 
  .إىل أسبانيـا؛ يف السنـة املذكـورة

  
***  

  
مواطـن مصمـودة مـن منطقـة  متتـد :مواطنهـمـ 

ومـن . الريـف شرقـا، إىل احمليـط األطلـسي غربـا
البحـر األبيـض املتوسـط مشـاال، إىل ختـوم تامسنـا، 

وتشمـل جبـال األطلـس الكبيـر؛ . ودكالـة جنوبـا
حيـث تنتـهي عنـد سفوحهـا املتصلـة بإقليـم 

ه ومنهـا تتجـه حدودهـم شرقـا مـع اجتـا. السـوس
السلسلـة اجلبليـة؛ حـىت بدايـة جبـال األطلـس 

وهنـاك . األوسـط؛ عـلى مشـارف تـازة، وتـادال
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السابقـة ) صنهاجـة(جتاورهـم قبائـل صناكـة 
  1.الذكـر

ÉÉÉ  
  

  :ـ  هسكـورة 10
وهـم ـ كمـا سبـق ذكـره ـ مـن أبنـاء 

اندرجـوا ـ . وال يعـرف هلـم أب  .تصـكي العرجـاء
املوحديـن ـ ضمـن حلـف مصمـودة؛ يف عهـد 

بانتمائهـم إىل الدعـوة املوحديـة؛ مـع أن أغلبهـم ـ يف 
بدايـة الدعـوة ـ كانـوا معاديـن هلـا؛ ثـم التحقـوا 

؛ حاضـرة الدولـة ـا الحقـا؛ بعـد فتـح مراكـش
وقـد قسـم صاحـب كتـاب األنسـاب يف . املرابطيـة

: قسميـن؛ مهـامعرفـة األصحـاب هسكـورة إىل 
وذكـر مـن . هسكـورة القبلـة، وهسكـورة الظـل

ايزمـراون : أفخـاذ القسـم األول سبعـة أفخـاذ؛ هـم
، وايكرنـان )فسفيسـة(، وايفسفيسـن )زمـراوة(
 ،)نيلـة(وايونيلـن  ،)مغرانـة(، واميغـران )كرنانـة(

بنـو (وآيـت يلفتـن  ،)بنـو واوارت(وآيـت ووارت 
مـا القسـم الثـاين فإحـدى عشـر فخـذا؛ أ). يلفتـن
، )سايويـة(ايسايويـن ، )راوةـزم(ايزمـراون : هـم

اينتيفـت ، )غجدامـة(ايغجدامـن ، )صـادة(ايصـاد 
                                                        

  .462ــ  460. 436.  428: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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ايـن ، )بنـو سكـور(آيـت سكـور ، )هنتيفـة(
 يـت، آ)ماصوصـة(ماصـوص  ايـن، )لسيـدة(لسيـد 

ايـن ، )ةميمنونـ(ايـن ميمنونـة ، )مصطـاوة(مصطـاو 
  1).هلتانـة(ولتـان 

أمـا ابـن خلـدون فقـال أن هلسكـورة بطونـا 
نتيفـت وبنـو  2:عديـدة، وواسعـة؛ أمههـم

ومصطـاوة  رسكونـت وزمـراوة وغجرامـة وفطواكـة
انتيفـت : وقـد بـرزت منهـم أحيـاء. وبنـو نفـال

 انتيفـتفالرئاسـة يف . وبنـو نفـال وفطواكـة
يوسـف بـن ؛ ومنهـم أوالد هنـوحمصـورة يف أسـرة 

: ؛ صاحـب حصـن تاقيـوت، وأوالده هـمكنـون
وكانـت . عـلي وخملـوف وهـالل بـن خملـوف

مواقـف مضطـربـة جتـاه الدولـة؛ متيـل إىل  ألنتيفـت
. الطاعـة أحيانـا، وجتنـح إىل العصيـان أحيانـا أخـرى

ون هسكـورة، فهـم أوسـع بطـ فطواكـةأمـا 
وأكربهـا؛ وعليـه فرئاستهـم يف هسكـورة هي األعظـم 
واألهـم؛ ولرؤسائهـم ميـزة االجتمـاع، واالتصـال 
مبلـوك الدولـة؛ الذيـن يرجعـون إليهـم عندمـا 

كانـت . يتعلـق األمـر ببطـون هسكـورة كلهـا
، )سلطـان بـين عبـد املؤمـن(رئاستهـم أيـام املأمـون 

                                                        
  . 44: ص 1
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عمـر بـن رشيـد؛ ممثلـة يف شخـص وابنـه ال
؛ ثـم خلفـه عـلى رئاسـة وقاريـط اهلسكـوري

ال ابـن خلـدون ـوق. مسعـود بـن كلداسـنالقبيلـة 
، ومـن ورائهـا فطواكـةأن األسـرة الـيت تتـرأس 

؛ الذيـن بـين خطـابهسكـورة كلهـا؛ هي أسـرة 
. ينتسبـون إىل جدهـم مسعـود بـن كلداسـن

واكـة ـ بدورهـا ـ متقلبـة يف والئهـا وكانـت فط
وملـا ظهـر بنـو مريـن؛ احنـازت . للدولـة املوحديـة

مـن بين (فطواكـة إليهـم؛ فتعـزز موقـف رؤسائهـم 
ويبـدو أن . ؛ داخـل قبيلتهـم هسكـورة)خطـاب

أبـرز املهـام الـيت كانـت تسندهـا الـدول املختلفـة 
املغـارم، واجلبايـة، إىل أولئـك الرؤسـاء؛ هي مجـع 

داخـل قبائلهـم، ثـم حشـد املقاتليـن؛ ووضعهـم يف 
  . خدمـة الدولـة

ومـع هـذا يـرى ابـن خلـدون بـأن هسكـورة 
: كانـت يف منعـة مـن قهـر الدولـة؛ إذ يقـول

واعتصـم هسكـورة هـؤالء مبعقلهـم، واعتـزوا ((
 فيـه مبنعتهـم؛ فلـم يغمسـوا يف خدمتهـم يـدا،

وال أعطوهـم  )الكـالم هنـا عـن بـين مريـن(
هي منابـذة  مقـادا، وال رفعـوا بدعوـم رايـة؛ إمنـا

فإذا . ألمرهـم، وامتنـاع عليهـم سائـر األيـام
زحفـت احلشـود، ومترسـت ـم العساكـر؛ دافعـوا 
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بطاعـة معروفـة، وإتـاوة غيـر ملزمـة؛ ورئيسهـم 
م لنفسـه، ويدفعهـم مـع ذلـك يستخلـص جبايتهـ

إىل بعـض  يف املضايـق حلمايتـه؛ ورمبـا ختطاهـم
قبائـل اجلبـل، ومـن قاربـه مـن أهـل بسائـط 

؛ فهـم ـ كذلـك ـ بنـو نفـالأمـا  1) ).السـوس
ممـن حـاول مقاومـة نفـوذ الدولـة؛ ولكنهـم أذعنـوا 

وقـد احنصـرت الرئاسـة فيهـم . لقوـا، وغلبتهـا
عـلي بـن ؛ ومنهـم أوالد تروميـتـرة ضمـن أس

؛ الـذي تـرأس عليهـم يف عهـد أيب سعيـد، حممـد
  .وابنـه أيب احلسـن املريـين

!!!  
  

مـن أعـالم هسكـورة، وعلمائهـا  :أعياـمـ 
  :األعيـان

تـويف ( أبـو عبـد اللـه بـن شعيـب اهلسكـوريـ 
؛ وهـو مـن العلمـاء )م1265/هـ664بتونـس سنـة 

   .الزهـاد
تـويف ( أبـو حممـد صالـح اهلسكـوريـ ثـم 

؛ وهـو فقيـه؛ مـن )م1312/هـ712بفـاس قبـل سنـة 
  .أهـل الزهـد، والـورع
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: ت( أبـو حممـد عبـد اللـه اهلسكـوريـ ثـم 
  .؛ فقيـه)م1316/هـ716سنـة 

أبـو عمـران مـوسى بـن ميويـن بـن ـ ثـم 
بـن زيـري  باكريـن بـن ياسيـن بـن العلـم

كـان حيـا سنـة (املعـروف بالبخـاري  اهلسكـوري
؛ كـان مـن أقـدر النـاس ـ يف وقتـه )م1323/هـ723

ـ عـلى احلفـظ؛ فكـان يستظهـر كتـاب سيبويـه، 
ار ـعـرف بصالبتـه، وحبـه إلظه. ومتـون يف الفقـه

  .املخالفـة
كـان ( أبـو حممـد عبـد احلـق اهلسكـوريـ ثـم 

  ؛ فقيـه؛)م1368/هـ770حيـا سنـة 
  .تصـدر للتدريـس بفـاس

  
***  

تتواجـد مواطـن هسكـورة جببـال درن، : مواطنهـم ـ
ومنهـا إىل تـادال مـن اجلهـة الشرقيـة؛ ثـم إىل 

وهـذا نـص البـن . درعـة مـن ناحيـة اجلنـوب
: خلـدون يصـف فيـه حـال هسكـورة، وموطنهـا

ة فكـان هلـم بيـن املوحديـن وأمـا هسكـور((
مكـان، واعتـزاز؛ بكثرـم، وغلبهـم؛ إال أـم 
كانـوا أهـل بـدو، ولـم خيالطوهـم يف ترفهـم، وال 

وكـان جبلهـم الـذي أوطنـوه . أنعمـوا يف نعيمهـم
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واعتصمـوا . مـن حالـه؛ دون القنـة منهـا، والـذروة
والطـود  منـه باآلفـاق الفـدد، واليفـاع األشـم،

الشاهـق؛ قـد ملـس األفـالك بيـده، ونظـم النجـوم 
يف مفرقـه، وتلفـع بالسحـاب يف مروطـه، وآوى 
الريـاح النجـوم يف مفرقـه، وتلفـع بالسحـاب يف 
مروطـه، وآوى الريـاح العواصـف الدجـوة، وألـقى 
إىل خبـر السمـاء بإذنه، وأظـل عـلى النجـوم يف 

سحـاب يف مروطـه، وآوى الريـاح مفرقـه، وتلفـع بال
العواصـف الدجـوة، وألـقى إىل خبـر السمـاء 

ه، وأظـل عـلى البحـر األخضـر بشمارخيـه، ـبإذن
واستدبـر القفـر مـن بـالد السـوس بظهـره، 

  1)).وأقـام سائـر سائـر جبـال درن يف حجـره
  

ÉÉÉ    

                                                        
   . 552: ، ص6: العبـر، مج  1
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الكتـاب؛ هـذا مـا أمكـن إثباتـه يف هـذا 
خبصـوص القبائـل األمازيغيـة؛ الـيت كانـت معروفـة 

ولكـن مثـة معلومـات أخـرى . يف العصـر االسـالمي
متفرقـة تشيـر إىل بعـض األعـالم؛ مـن األمازيـغ وإىل 
نشاطاـم؛ دون أن تنسبهـم إىل قبيلـة تذكـر؛ وقـد 
اكتفـت املصـادر بذكـر اجلـذم أو الشعـب الـذي 

الربنـسي، أو : ون إليـه؛ فاستعملـت عبـارةيرجعـ
وعليـه فـال مانـع مـن . الرببـري؛ دون ختصيـص

ذكـر بعـض األعيـان عـلى هـذه الصـورة؛ ملـا 
هلـم مـن أمهيـة، وتفـوق يف اـاالت العلميـة، 

  :ومـن هـؤالء. واألدبيـة، والسياسيـة
مـن أعـالم النصـف الثـاين (رزيـن الربنـسي ـ 

؛ رمبـا كـان هـو اجلـد )ـن القـرن األول للهجـرةم
األول لبـين رزيـن اهلوارييـن؛ قبـل انتقاهلـم إىل 
السهلـة؛ املعروفـة ـم؛ خاصـة وأن هـوارة مـن 

ويف القـرون املتقدمـة؛ كـان اسـم اجلـذم . الربانـس
هـو البـارز، واملهيمـن؛ حيـث ) برنـس أو أبتـر(

و نقـل ابـن . أبنـاؤه مباشـرةكـان ينتسـب إليـه 
حيـان عـن الـرازي خبـرا مفـاده؛ أن رزيـن هـذا 
هـو أول مـن اختـط منيـة الرصافـة بقرطبـة؛ وليـس 
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: وممـا قالـه. عبـد الرمحـن الداخـل كمـا اشتهـر
وكانـت خطـة منيـة الرصافـة هـذه يف اإلسـالم ((

ـر لرزيـن الربنـسي؛ أحـد أكابـر رجـال الربب
الداخليـن إىل األندلـس يف جيـش طـارق؛ وإليـه 
ينسـب البـالط الـذي ـا، والزيتـون الـذي 

ولرزيـن هـذا . ا؛ فكـان املختـط للرصافـةـبازائه
آثـار كثيـرة بقرطبـة وغريهـا؛ منهـا املسجـد 
املنسـوب إليـه بالربـض الغـريب؛ وينسـب إليـه 

ن قُبـش بذلـك أيضـا اجلنـان الـيت جتـاور عيـ
وانتقلـت الرصافـة عـن ورثتهـا؛ . الربـض

فاشتراهـا األميـر الداخـل عبـد الرمحـن بـن 
  1)).معاويـة

مـوىل عكرمـة الرببـري  أبـو عبـد اللـهـ ثـم 
؛ )م723/هـ105سنـة : ت(ابـن عبـاس رضي اللـه عنـه 

كـان كثيـر الروايـة عـن : ((قـال فيـه املالـكي
مـواله، وعليـه معتمـده، وروى عـن عبـد اللـه 

بـن عمـر بـن العـاص، وعـن أيب هريـرة؛ وروى ا
أدخلـه مالـك يف . عنـه خلـق يطـول ذكرهـم

أخبـرين خمبـر : "موطئـه؛ وكـىن عـن امسـه فقـال
وقيـل لسعيـد ... ؛ وهـو عكرمـة"عـن ابـن عبـاس

: قـال" تعلـم أحـدا أعلـم منـك؟: "بـن جبيـرا
                                                        

  .234: المقتبـس؛ تحق مـكي، ص 1
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أعلـم النـاس : "قـال قتـادة". نعـم؛ عكرمـة"
وقـد اختلـف : قـال أبـو بكـر". بالتفسيـر عكرمـة

باحلديـث يف عكرمـة؛ فممـن وثقـه وأثـىن عليـه 
حيـىي بـن معيـن، وعـلي بـن املديـين، وأبـو 
احلسـن الكـويف، وإمساعيـل القـاضي؛ وضعفـه 

م؛ ولكنهـم متفقـون عـلى حفظـه، ومعرفتـه غريهـ
دخـل عكرمـة ". بالعلـم، وتفسيـر القـرآن الكريـم

إفريقيـة، وأقـام بالقيـروان، وبـث ـا العلـم؛ 
وكـان جملسـه يف مؤخـر جامـع القيـروان يف غـريب 

ذكـر أمحـد بـن : "أبـو العـرب] قـال[. الصومعـة
ر إفريقيـة؛ صالـح أن أصـل عكرمـة مـن بربـ

أي (اشتـراه . وذكـر غيـره أنـه مـن سـيب إفريقيـة
أتبيـع : "فقيـل لـه. ابـن عبـاس ]ولـد) [باعـه

تـويف هـو ... ؟؛ فاستـرده، وأعتقـه"علـم أبيـك
وكُثَيـر عـزة يف يـوم واحـد؛ وصـلي عليهمـا 

مـات أشعـر النـاس، وأعلـم : "مجيعـا؛ فقيـل
  1".)).النـاس

                                                        
  .146ــ  145: ، ص ص1: ريـاض النفـوس، ج 1
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مـوىل الوليـد  ميمـون بـن سعـد الرببـري ـ ثـم
مـن أعـالم النصـف األول مـن (بـن عبـد امللـك ا

؛ دخـل األندلـس مـع عبـد )اين للهجـرةـالقـرن الث
وواله عبـد . م755/هـ138الرمحـن بـن معاويـة سنـة 

وهـو الـذي قتـل يوسـف . الرمحـن عـلى  طليطلـة
  .الفهـري

كـان حيـا سنـة ( حبيـب الربنـسيـ ثـم 
؛ ثـار يف السنـة املذكـورة باجلزيـرة )م850/هـ236

اخلضـراء عـلى عبـد الرمحـن بـن احلكـم؛ فاجتمـع 
إليـه عـدد كبيـر مـن الثـوار؛ وملـا ـض األميـر 
عبـد الرمحـن إليـه؛ سبقـه مجـع مـن الرببـر؛ إىل 
 مالقـاة الثـوار، وقمعـوا ثورـم؛ ولكـن قائدهـم

حبيـب الربنـسي هـذا متكـن مـن النجـاة؛ ثـم 
  .اختـفى ذكـره ائيـا

مـن ( داود بـن ميمـون بـن سعـد الرببـريـ ثـم 
؛ لـم يتجـه حنـو )أعـالم القـرن الثـاين للهجـرة

دروب احلكـم، والسلطـان؛ مثلمـا كـان أبـوه؛ 
ولكنـه وانغمـس يف العبـادة، والزهـد؛ فأضـحى 

  . صادقـا للزهـد والنسـك والـورعبذلـك مثـاال
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عبـاس بـن فرنـاس التاكـرين  أبـو القاسـمـ ثـم 
؛ كـان شاعـرا )م887/هـ274سنـة : ت( الرببـري

فحـال، وعاملـا يف اهلندسـة، والكيميـاء، واحلكمـة، 
والتنجيـم؛ فكـان بذلـك موسوعـة جيمـع علومـا، 

: املُغـرب وممـا قالـه فيـه صاحـب. وفنونـا عديـدة
ذكـر ابـن حيـان أنـه جنـم يف عصـر احلكـم ((

الربـضي؛ ووصفـه بأنـه حكيـم األندلـس؛ الزائـد 
وهـو . عـلى مجاعتهـم بكثـرة األدوات، والفنـون

ـَّا ـُرن ـَاك . مـوىل بـين أميـة، وبيتـه يف برابـر ت
وكـان فيلسوفـا حاذقـا، وشاعـرا مفْلقـاً؛ مـع 

و أول مـن استنبـط باألندلـس ـوه. علـم التنجيـم
صناعـة الزجـاج مـن احلجـارة، وأول مـن فـك 
ـا كتـاب العـروض للخليـل؛ وكـان صاحـب 

راع والتوليـد، واسـع ـنيرنجـات؛ كثيـر االخت
احليـل؛ حـىت نسـب إليـه السحـر، وعمـل 

واحتـال . الكيميـاء؛ وكثـر عليـه الطعـن يف دينـه
ـر جثمانـه؛ فكسـا نفسـه الريـش عـلى يف تطيي

سـرقِ احلريـر؛ فتهيـأ لـه أن استطـار يف اجلـو؛ 
مـن ناحيـة الرصافـة، واستقـل يف اهلـواء؛ فحلـق 

وقـال فيـه . فيـه حـىت وقـع عـلى مسافـة بعيـدة
  ]:بـن سعيـد[مؤمـن 
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  يطُـم علَى العنقَـاِء في طَيراَـا
ا كَسإذَا مهانثْما ج  ـمِ  رِيشعقَش  

  
وتـويف يف أعقـاب أيـام حممـد بـن عبـد 

فتـداول . الرمحـن سنـة أربـع وسبعيـن ومائتيـن
صحبـة السالطيـن الثالثـة؛ مدحهـم أمجعيـن؛ 
وعمـل املنقانـة؛ ملعرفـة األوقـات، ورفعهـا لألميـر 

ومـن : ((أمـا املقـري فيقـول فيـه 1)).حممـد
حكاياـم يف الذكـاء، واستخـراج العلـوم، 

بـن فرنـاس؛ اواستنباطهـا؛ أن أبـا القاسـم عبـاس 
حكيـم األندلـس؛ أول مـن استنبـط باألندلـس 
صناعـة الزجـاج مـن احلجـارة، وأول مـن فـك 
ـا كتـاب العـروض للخليـل، وأول مـن فـك 

يـدة؛ ولكنـه وطـار يف اجلـو مسافـة بع... املوسيـقى
ال يف وقوعـه؛ فتـأذى يف ـلـم حيسـن االحتي

مؤخـره؛ ولـم يـدر أن الطائـر إمنـا يقـع عـلى 
وصنـع يف بيتـه ... زمكِّـه؛ ولـم يعمـل لـه ذنبـا

هيئـة السمـاء؛ وخيـل للناظـر فيهـا النجـوم، 
وفيـه يقـول مؤمـن . والغيـوم، والبـروق، والرعـود

  :يضـابـن سعيـد أا

                                                        
  . 333: ، ص1: المغـرب في حـلى المغـرب، ج 1
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  سمـاُء عبـاسٍ األديـبِ أبِي الـ
  1)).ـقَاسمِ ناهيك حسن رائقهـا

  
مـن الشعـراء  عبـاس بـن فرنـاسكمـا يعـد 

املمتازيـن يف بـالد األندلـس؛ وهـذه عينـات مـن 
شعـره؛ وهي قصيـدة هنـأ ـا األميـر حممـد بـن 

  :عبـد الرمحـن باخلالفـة؛ جـاء فيهـا
م قرى أشتح سمالش تا غَاب ـرالقَم  

ـرشالبو   اللَّـه ـاهضتفَار ـدمحم  
  عنِ الـ  يا لَيلَة أسفَرت قَبلَ الصبـاحِ

 يكفْدي يدهيـمنم ـرصالبو عمالس  
 طْبِقَـنلَتـا   لَىـعينالد الَفَتـخـه  

  اللُّـهى  مطَـر سمـاَء جود لَها ماء 
الشرك كلهيو  ـهلاخدى مي أقْـصف  

  أثَـر  لَه  حـتى يغيـب فَالَ يـدرى
 ا غُـرنربخت ـا بِـذاكـومِ كَمجالن  

ـرالقَمو سمالش  ا بِـذاكهى إلَيحأو  
  

  :املسجـد اجلامـعوقـال بعـد إمتـام توسيـع 
ريخ ـدمحى  معرتسـنٍ  ممؤتمو  

   كَانـوا حيثُما   للْمسلميـن جميعاً
                                                        

  .374: ، ص3: نفـح الطيـب، ج 1
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 لَّتجِـداً جسم مى لَهنب ـهبائجع  
  لَوالَ السمـاُء لَما ضاهـاه  بنيـانُ

  أبـداً كَـذَا يكُونُ اإلمام املُرتضى 
  ـه تقْـوى وإميـانُاتصباب أقْـوى

وعنـد إجنـاز األعمـال اإلضافيـة ملنيـة الرصافـة 
  :أعـد قصيـدة طويلـة؛ نذكـر منهـا

  ه الشـم الـتي الَح دونهـاـوأعرافُ
  نجوم الثُّريـا والسماكَيـنِ  والغفْـرِ

ـَغَ إذَا   فَرعهـا   املُكَثَّـر  النضـر  بل
  وصوب لَم يبلُغْ إلَى األرضِ في شهـرِ

  لَها الغرف البِيض التي يضحك الضحى
ـرـا الغني سا فورِهن نـا مفُهلْحتو  

  تمامـه  بعد  كَـأنَّ قُصـور األرضِ
  من الـذر  نتوُء الذرى أخفَى شخوصاً

  التَّـ  وتنتشـر األبصار منها إلَى مدى
  ـنـزه بِاألطْيارِ والوحـشِ والزهـرِ

 ـبجأعوي منرِ الَّـتـرـا الغهائأفْي  
ي غُـرةف دـرالب يـلُ بِهِنقي  احلَـر  
  ينِـم بِأخـفَى سرهـا غَيـر كَاتـمٍ 

ـا فَأخاهدـرِصاجلَه نا ميهف رفَى الس  
  كَأنَّ الَّذي يخفي احلَديـثَ بِنجوِهـا 

     علَى أخفَضِ األصوات  يشدو علَى وِترِ
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  سجسج السنا العلَى ضافينؤوم الضحى 
  تـضيُء بِالَ شمسٍ علَيها  والَ  بـدرِ

  حولَهـا  أنباتهـا اخلُضـروياحبـذَا 
  وأنهارها البِيض التي تحتهـا تجـرِي 

اتراشالن قاتاسى  البـرـا  تهوعفُر  
لَـةاوزم نـا ميهف ـسائفْـرِ   موالو  
  كَأنَّ صباغـاً صيـغَ فَوق  غُصونِهـا
اجِنيرع ارِيبِ النالذه نم   نـرِ ممت  
  تبدلْـن حـاالَت ثَالَثـاً لَهـن   في

  مصوغِ احلُلَى شكْلٌ وفي اجلَوهرِ النضرِ
  نشت لُؤلُـؤاً  ثُم استحالَـت زمـرداً 

  يعود إلَى العقيان بعـد جـىن البسـرِ
  ابـَر   ألَـذُّ  منوقَد يشتهى منها  ش

  تضرعِ مشتـاقٍ إلَى عاشـقِ  الكبـرِ
  ومن أرِجـات في الغصـون كَأنهـا 

    خدود عذَارى في   مقَانِعها   اخلُضـرِ
  

  :إىل أن يقـول
ـَرد فيها كُلُّ مختضـبِ الشـوى    يغ

  الصدرِ موشى القَرا قَانِي الطُّلَى أخضرِ 
ـَاٍء أضاعـت خضابهـا   إلَى كُلِّ سلْت

يحالكَش ةجبدـرِ ـمالظَّهطْنِ  والبنِ و  
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ـَجِي غنائهـا تـإذَا ما استهلَّ   في ش
يكسني  الي جاعراعِ ـتـرِ رمبِـالَ ز  

  
  :ثـم يقـول

  مثْلُـه لَم يـر  لِّ بديِـعٍ فيـه ـوكُ
  من الطَّيـرِ والنينان والتمرِ والقُمـرِي

  ـف ـخالَئ  تولَـوا  آبـاٍء  وِراثَـة
  بهاليـلَ أمـالَك  خضارِمـة  زهـرِ

  
نقـش فيهـا ) الساعـة(وملـا صنـع املنقـانـة 

  :هيأبياتـا مـن نظمـه؛ 
  أداة  رـنِ خيــأالَ إنـنِي للديـ

ـالَةكُلِّ ص قْـتو كُـمنع إذا غَاب  
 نِـرت لَمـارِ وهبِالن ـسمش رت لَمو  

 ـاتالظُّلُم ـكالـلٍ حلَي ـباككَو   
ـدمحيـن ممليـرِ املُسـنِ أممبِي  

 نِ األوقَـاتع لَّتجت ـالةكُلُّ ص  
  

ومـن مقطوعاتـه الشعريـة الـيت كـان يعدهـا 
للتلحيـن والغنـاء؛ هـذه األبيـات الـيت كتبهـا 
بالذهـب عـلى تفاحـة؛ ثـم قدمهـا إىل األميـر 

  :حممـد؛ الـذي أمـر أن تغـىن
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ـضِ تعة البفَـرصـة مفَّاح  
  ألَـمِ العـض  مـن  بِخوفهـا

  اـوكَتبتهـ ذَاك  أمنتهـا 
  محـضِ  من ذَهبٍ حسنـاً بِذَا 

نم ا احلَقيهف قُلْتذَا  و دعب  
 لِ احلَـققَـوا لمو  نقْـضِ من  

"دمحم  مأكْر  لَـفختسم  
لَفَـمخ يـنف ضِ  اِء اللَّـهاألر"  

  
  :ويف أخـرى يقـول

رقْـدت تإنْ كُن انرجاهل نفَّظْ محت  
 نيح ـهبي حى فالفَت وتمي  ـرجهي  

  حبيبـه   عنـه  فَأمـا إذا ما بـانَ
يـهف ـكفَالَ ش  : ـرقْبي  موالي كذل  

  رأيـت أميـر املُؤمنيـن محمـداً
ب هِـهجي وفاـو ردـرصبي ةـرملَج  

  شعاعهـا  همام كَأنَّ الشمس تلْقي
  ويظْهـر  علَى اخلَلْـقِ منه حني يبدو

  
  :وقـال مادحـا

 فلؤتم اتواألص فلتخمو ـفحالز  
  ملْتـف  الفَـالَ عبـلِ القَنابِـلِ لَهومِ
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 يـهف تضمـاإذا أوهلْتخ  ارِمـوالص  
  امِ وتستخـفي ـتراَءى في اجله بروقاً 

  سيالنِـه   في الَمِـذُرى األع  كـأنَّ
  قَـذفال  عنِقَراقيـر يم قَد عجـزنَ 

 ـهكَانأر ـتحإنْ طَمو  ـهكَانَ قُطْب  
لُـهائمش  ـدجن كلى مجح  ـفع  

يـمس   ـامتـاِء خبِياألن   ـدمحم  
فصنِ الولَّ عج  الَكاألم  فصإذَا  و  

 ـهلأج ـنفَمموة الثُالثَـاِء   يوغَـد  
جفى السرلَّ عج احباإلص قَضن قَدو   

 يـطلي سادـالً وبكَى جالَ  بـوفَأع  
  الغلْـف  العبدان والعصبةعلَى النفَـرِ 

ـَهدعاهـم صرِيخ احلَيـنِ فَاجتمعوا     ل
اجلُع عمتا اجـكَمـرِ القُـفعلْبالَنُ ل  

  جهالَـة  دونَ إرعـاب األميـرِـيرِي
  حشوة العصف فيبسعرِ كالَبِ احلَربِ 

  ببعضهـا   مـانَ إالَّ أنْ رماهـما كَفَ
ـفـَة كُش ـَّوا علَى أعقَابِ مهزل   فَول

  علَيهِـم   املَـوالي  مساعيـر  أنَّـكَ
ـفشانِيـقِ بالنرلْغل تادح يـجاممز  

 ـتممص نيغَى حالو انِيـننفْسي تبِن  
  علَى صـف إلَى اجلَبلِ املَشحون صفاً 
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ـُّوشٍ لمـوسى وقَد دنـا   يقُولُ ابن بل
  ومن خلْفي أراى املَوت قُدامي وتحتي 

ـماهلْنألْفـاً  ألْفـاً   قَتـ وثْلَهما ـو  
 ألْـف  دعألْفاً بألْفـاً وو  إلَى  ألْـف  

ـرهالن اهطَو نى موس  ـهبلَحسي مف  
 هـدهدت أو يـهف فَأغْرِق نم  فـرج  

ـَا ـلَقَ   د نعمـت فيـه غُـزاة نسورِن
   علَى قَصـف قَصفاًوسمعت الذؤبـانُ 

  
  :ويقـول أيضـا

  يااخلَالئـف يا محمـد  بنيا 
يـمف فُـهيس ـرِ  نصالن  ـةاحر  

  إنْ تقُوم لحر بأسك في الـ ما
نصحـا مينــدـرـة مهالد   ن  

  معطَّلَـة   أضحـت طُلَيطلَـة
قْـرِـمالص  ـةضي قَبـا فهلأه ن  

  تؤهلُهـا ترِكَـت بِالَ أهـلٍ 
  كَالْقَبـرِ   األكْنـاف   مهجـورة

  قَنطَـرة لَّـهما كَانَ يبـقي ال
  الكُفْـرِ أضحـت سبِيلَ كَتائـبِ 
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  :وقـال مهنئـا بالنصـر، وعيـد الفطـر معـا
  إنَّ القُفُـولَ الَّذي أوفَى  بِعيديـنِ

  الدنيـا  عزِيزيـنِ  علَىمكَرمينِ 
  قُدوم أكْرمِ من في األرضِ قَاطبـة

  فَكَانا خير عيديـنِقُدوم فطْـرٍ، 
 يتـَّا ح   منعمـة  خدي طَابا كَتف

  صدغَيـنِ بين  تـوردا في بياضٍ
ـَا   معقْربينِ كَنـوني كَاتـبٍ نقط

  فَقَابالَ من مداد املسـك راَءيـنِ
 هي طَرفف ـأشر يقْلَتم أو رـوح  

يولَتكْحنِـم ابِليـرِ الببِِسحـنِي  
  قَرن فياهلَوى والوصلِ  َاجتماعِأو ك

ارـقٍ حاشعـنِ ليالبرِ واهلَج نيب  
  علَى األربِعاِء  فيدلَّ اجتماعهمـا 

  هالك سبطَينِ من أهلِ الكتابيـنِ
 ـرالغ ةماشبالع نـواماأللَى كَرِه  

  بِالديـنِ  ما شرى اللَّه بيع النقْدفَ
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أبـو القاسـم مطـرف بـن فـرج بـن عـلي ـ ثـم 
تـويف ببطليـوس سنـة ( املـاردي الرببـري

  . ؛ فقيـه، وراويـة؛ مـن حفـاظ املسائـل)م933/هـ322
أبـو األحـوص معـن بـن حممـد بـن معـن ـ ثـم 

؛ واله )م641/هـ330تـويف بسرقسطـة سنـة ( الرببـري
الناصـر عـلى قضـاء سرقسطـة؛ وبـقي يف منصبـه 

وكـان : ((قـال فيـه ابـن األبـار. حـىت وفاتـه
حصيـف العقـل، معروفـا بالدهـاء، حاضـر 

وال . اجلـواب، حسـن الـرد؛ لـه فهـم وإدراك
  1)).ينسـب إليـه فقـه، وال علـم

هشـام بـن حممـد بـن أيب  أبـو رزيـنـ ثـم 
تـويف بشريـش سنـة ( رزيـن الشـذوين الرببـري

؛ وهـو مـن حفـاظ املسائـل؛ وهـو )م947/هـ336
املفـيت بشذونـة ومـا يتبعهـا؛ كـان يـروي املدونـة، 

  .ويرحـل النـاس إليـه للسمـاع منـه
ملحـان بـن عبـد اللـه بـن ملحـان بـن ـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول ( رببـريسالـم القرطـيب ال
؛ اشتغـل مؤدبـا، ثـم )مـن القـرن الرابـع للهجـرة

أصبـح كاتبـا لعيـسى بـن فطيـس؛ كاتـب عبـد 
وكـان حنويـا، وعروضيـا، وراويـة . الرمحـن الناصـر

   .لألشعـار
                                                        

  .729: ، ص2: التكملـة، ج 1
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عبـد اللـه بـن مطاهـر بـن أصبـغ بـن ـ ثـم 
مـن أعـالم ( الرببـريالقرطـيب  هـانئ بـن قيـس

؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة
   .مـن القـراء اوديـن

إبراهيـم بـن سهـل بـن  أبـو إسحـاقـ ثـم 
ـَّار األستـجي  نـوح بـن عبـد اللـه بـن خم

مـن أعـالم (املعـروف بابـن العطـار  الرببـري
؛ مـن )ـرةالنصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهج

أهـل العلـم، وطلبـه؛ وهـو والـد سهـل بـن 
  .إبراهيـم اآليت ذكـره

 إمساعيـل بـن تاجيـت اجليـاين الرببـريـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع (

  .؛ فقيـه)للهجـرة
مـن ( حممـد بـن تاجيـت اجليـاين الرببـريـ ثـم 

؛ )رن الرابـع للهجـرةأعـالم النصـف الثـاين مـن القـ
  .فقيـه

أبـو القاسـم سهـل بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم 
سهـل بـن نـوح بـن عبـد اللـه بـن خمـار 

تـويف (املعـروف بابـن العطـار  األستـجي الرببـري
؛ وهـو مـن العلمـاء )م997/هـ387بالبيـرة سنـة 

احلفـاظ؛ مستوعـب ملعـاين القـرآن الكريـم، 
واحلديـث؛ وكـان بصيـرا باملذهـب، ومتحكمـا يف 
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وكـان مـن أهـل الفضـل، . اإلعـراب، واحلسـاب
   .والزهـد

أبـو عثمـان سعيـد بـن عثمـان بـن أيب ـ ثـم 
سعيـد بـن حممـد بـن سعيـد بـن عبـد اللـه بـن 

املعـروف  ـن سعيـد القرطـيب الرببـرييوسـف ب
أو  394سنـة : ت( ـلذِّببابـن القـزاز ويلقـب بلحيـة ال

قـال . ؛ وهـو مـن علمـاء اللغـة)م1004أو  1003/هـ395
وكـان أبـو عثمـان هـذا : ((فيـه ابـن الفـرضي

حافظـا للغـة والعربيـة؛ حسـن القيـام ـا؛ ضابطـا 
ولـه كتـاب يف الـرد عـلى . قلـهلكتبـه؛ متقنـا يف ن

بـن احلسـن اللغـوي البغـدادي ضيـف اصاعـد 
حممـد بـن أيب عامـر يف مناكيـر كتابـه يف النـوادر 
والغريـب املسـمى بالفصـوص؛ وأكثـر التحامـل 

وكانـت لـه عنايـة باحلديـث، وروايـة . عليـه فيـه
عاليـة عـن قاسـم بـن أصبـغ وغيـره؛ وكـان 

وكـان مـن أجـل أصحـاب أيب عـلي . ثقـة
البغـدادي؛ ومـن طريقـه صحـت اللغـة باألندلـس 

     1)).بعـد أيب عـلي

                                                        
  . 210ــ  208: ، ص ص1:الصلـة، ج 1
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حيـىي بـن أيـوب بـن خيـار بـن خطـاب ـ ثـم 
مـن أعـالم القـرن ( بـن مقسـم اجليـاين الرببـريا

كـان : ((؛ قـال فيـه ابـن الفـرضي)الرابـع للهجـرة
ي؛ متفننـا، حاذقـا بالكـالم يف املسائـل؛ عاملـا بالـرأ

  1)).وألـف يف ذلـك كتابـا. عاقـدا للشـروط
 أم العـالء بنـت يوسـف احلجاريـة الرببريـةـ ثـم 

؛ كانـت )مـن أعـالم القـرن اخلامـس للهجـرة(
: شاعـرة متميـزة؛ قـال فيهـا صاحـب املسهـب

ومـن  .))أـا ممـن تفخـر بـه بلدهـا وقبيلهـا((
  :شعرهـا

  حسـن  يصـدر عنكُم ماكُلُّ 
اكُـملْيبِعـلَّى  وحـ  يمـالزن  

ـُم   تعكُـف العين علَى منظَرِك
  األذُنُ    ذُّـتلَـم  ـوبِذكْراكُـ

 كُموند ـشعي نم ـرهمي عف  
 ـويفَهـلِ فيانِي  ناألم  ـنبغي  

  
  :وهلـا أيضـا

  حكَمت وماهم مطَارِح أحوالي أفْ
ـَمِ ـِه الشواهـد واعذُرنِي والَ تل   ب

                                                        
  . 183: ، ص2: تاريـخ علمـاء األندلـس، ج 1
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  أبينـه إلَى عـذرٍ   والَ تكلْـنِي
ـَاج   للْكَلـمِ  شـر املَعاذيرِ ما يحت

  وكُلُّ ما جِئْتـه من زلَّـة فَبمـا
ـَرمِأصبحت في  ـَة من ذلك الك   ثق

  
  :ومـن شعرهـا كذلـك

لّـهل   تسإذَا   ـانِيـب  
  يهفُـو بِه القَصب املُنـدى

  الريـا  فـا كَـكَأنمفَ
  أسندت بنـداً فَبنـدا قَد حِ

  
  :ويف ردهـا عـلى رجـل أشيـب قالـت

عـدخالَ ي بيـا  الشبالص يهف  
 عمفَاس يلَةي إلَى بِحـحصن  
  فَالَ تكُن أجهلَ من في الـورى

  يضحي يبِيت في اجلَهلِ كَما
  

  :وتقـول أيضـا
ـَوالَ منافَـرة املُـدامـة للصبابـة والغنـا   ل

  أسباب املُنى وجمعتلَعكَفْت بين كُئُوسها 
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سعيـد خلـوف بـن خلـف اللـه أبـو ـ ثـم 
؛ فقيـه؛ )م1121/هـ515تـويف بفـاس سنـة ( الرببـري

ويل قضـاء غرناطـة يف عهـد املرابطيـن، ثـم ويل 
  . قضـاء فـاس حـىت وفاتـه

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن أيب عبـد اللـه ـ ثـم 
تـويف باملريـة سنـة ( بـن أبـوب اللنـيت الرببـريا

  .فقيـه؛ )م1121/هـ515
: ت( أبـو عمـر عثمـان الساللـجي الرببـريـ 

؛ وهـو مـن كبـار أئمـة املغـرب )م1168/هـ564سنـة 
  .يف علـم االعتقـاد

أمحـد بـن عـلي بـن هـردوس  أبـو احلكـمـ ثـم 
أو   1176/هـ573أو  572تـويف مبراكـش سنـة (الرببـري 

؛ مستـه بعـض املصـادر باسـم هـرودس؛ )م1177
ـدو أن االسم الصحيـح هـو هـردوس؛ فهـذه ويب

وكـان ابـن . الكلمـة باألمازيغيـة تعـين الفحولـة
هـردوس هـذا كاتبـا حلاكـم غرناطـة عثمـان بـن 

وهـو مـن الشعـراء ايديـن؛ تنـاول . عبـد املؤمـن
ومـن . يف شعـره ألوانـا خمتلفـة؛ أبرزهـا املوشحـات

 بعثهـا إىل أمحـد بـن شعـره هـذه األبيـات الـيت
  :بـن سعيـداعبـد امللـك 

  ما حيـ  يا سميي في علْمِ مجـدك
يهف ـاجـت  ارهذا النه  يـراملَط   
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ـَا  نـدف الثَّلْـج منه قُطْنـاً    علَين
جِيـرتسن   كُـملدـا  بِعنودفَغ  

يـهغتي أبالَّذي  وف ـظاللَّح  ـهنم  
 ـاهرِضيوكُلِّ ف  ِسيـرـرٍ  يأم  

  فيـه   يـوم قَـر يـود من حـلَّ
 ـهيقْلَتمى  لـدبت ـَو   سعيـر ل

  
  :ه أيضـاـول 

جو نم يل رـدب هـك    ـهنع ترقَص ورـدالب  
أي  ـتأفْقٍ لُح   يـهف   ـحنـلٍ  جالَ  لَي نِيـري  

 إالَّ بِك ـسلَي   ـوا مي   ـلُّ الَيتحي  ورـرالس  
  

  :ومـن شعـره كذلـك
لِّاقَإذَا ضفَو ـكلَيع ـا  ـتهنع  

  واختبِرِ العبـادا وسر في األرضِ 
 ـَك   بِـالَد في والَ متْسـك رِحال
 توـراًغَـدبا خهلا   بِأهـادعم  

  
أبـو عـلي سالـم بـن سالمـة السـوسي ـ ثـم 

؛ وهـو )م1183/هـ579سنـة : ت( التارودانـيت الرببـري
   .مـن فقهـاء املالكيـة؛ تصـدر لتدريـس الفقـه بفـاس
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عبـد اللـه بـن حممـد بـن عـلي ـ ثـم 
وكـان ) م1201/هـ598سنـة : ت( الفنـدالوي الرببـري

  .مـن أئمـة العلـم يف املغـرب
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم 

تـويف (املعـروف بابـن اليامسيـن حجـاج الرببـري 
؛ وهـو عالـم )م1203/هـ600قتيـال مبراكـش سنـة 

اكتفـت . باحلسـاب، ومـن الكتـاب يف بـالط الدولـة
. القبيلـةاملصـادر بالقـول أنـه بربـري؛ دون ذكـر 

: ومـن مؤلفاتـه. هـذا وقـد تـويف مبرتلـه ذبيحـا
أرجـوزة يف اجلبـر واملقابلـة؛ مـع شـرح عليهـا 

  .لسبـط املارديـين
أبـو عـلي احلسـن بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 

تـوف بالقاهـرة سنـة ( خبتيـار املغـريب الرببـري
لإلقـراء ؛ وهـو فقيـه وأستـاذ؛ تصـدر )م1286/هـ685

  .بالقاهـرة
أبـو زكريـاء حيـىي بـن حممـد بـن أيب ـ ثـم 

تـويف بأسـفي ( حممـد صالـح بـن ينصـارن الرببـري
  .؛ وهـو مـن الفقهـاء احلفـاظ)م1288/هـ687سنـة 

تـويف ( أبـو عبـد اللـه البوغـاغي الرببـريـ ثـم 
اء؛ لـه ـ؛ وهـو مـن الفقه)م1312/هـ712قبـل سنـة 

   .منـار العلـم كتـاب
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املعـروف أبـو احلسـن بـن سعيـد الرببـري ـ ثـم 
؛ )م1312/هـ712تـويف قبـل سنـة (بابـن تامسـري 

  .كـان فقيهـا مالكيـا؛ وويل القضـاء بتونـس
أبـو عـلي احلسـن بـن عـلي بـن حسـون ـ ثـم 

تـويف باسـفي قبـل (الكفيـف  املاجـري الرببـري
وهـو فقيـه، وحمـدث؛ مـن ؛ )م1312/هـ712سنـة 

لـه كتـاب الترجيـح . أهـل احلفـظ، والتـقى
  .والتنقيـح يف الناسـخ واملنسـوخ

أبـو حممـد عبـد اجلليـل بـن مـوسى ـ ثـم 
؛ وهـو مـن )م1312/هـ712تـويف قبـل سنـة ( الرببـري

  . الفقهـاء؛ لـه كتـاب الشعـب
سنـة : ت( أبـو القاسـم التازغـدريـ ثـم 

  .؛ وهـو فقيـه مالـكي)م1426/هـ830
تـويف بفـاس (أمحـد بـن عمـر املَزجلْـدي ـ ثـم 
. ؛ وهـو مـن فقهـاء املالكيـة)م1459/هـ864سنـة 

  .كـان مـن حفـاظ املدونـة؛ ومرجعـا هلـا
أمحـد بـن عبـد الرمحـن بـن مـوسى بـن ـ ثـم 

املعـروف حبلولـو القـروي  عبـد احلـق اليزليتـين
؛ وهـو مـن فقهـاء )م1489/هـ895ـان حيـا سنـة ك(

املذهـب املالـكي، واألئمـة احلفـاظ؛ ويل القضـاء 
شرحـان عـلى خمتصـر : مـن مؤلفاتـه. بطرابلـس

خليـل؛ أحدمهـا كبيـر واآلخـر صغيـر، وشرحـان 
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عـلى مجـع اجلوامـع؛ صغيـر وكبيـر أيضـا، 
فـه القـرايف واختصـار لفتـاوى اإلمـام البـرزيل؛ وص

   .  باجليـد
أمحـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى ـ ثـم 

تـويف قـرب طرابلـس (املعـروف بـزروق الربنـسي 
؛ وهـو فقيـه مالـكي؛ مـن أهـل )م1493/هـ899سنـة 

شرحـان : لـه مؤلفـات عديـدة؛ منهـا. الصـالح
عـلى رسالـة أيب زيـد، وشـرح خمتصـر خليـل، 

الوغليسيـة، وشـرح العقيـدة القدسيـة وشـرح 
للغـزايل، وأكثـر مـن عشريـن شرحـا عـلى احلكـم، 
وكتـاب اجلنـة للمعتصـم مـن البـدع بالسنـة، 

  .وتعليـق عـلى البخـاري، وكتـاب يف علـم احلديـث
  
  

Ë Ë Ë   
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هـذا مـا تيسـر ذكـره ـ يف هـذا اـال ـ 
فيمـا خيـص القبائـل األمازيغيـة؛ سـواء كـان ذلـك 
عـن أدوارهـا، وحركاـا عبـر التاريـخ، أو عـن 
مواطنهـا األوىل، ومـا استوطنتـه ـ الحقـا ـ مـن 

كمـا اكتفيـت مبـا بيـن . بـالد، ومواطـن جديـدة
ىل أعيـان القبائـل يـدي مـن مصـادر؛ لإلشـارة إ

األمازيغيـة؛ تاركـا لغيـري إكمـال البـاقي؛ ألن هـذا 
املوضـوع ال يتسـع لـه كتـاب واحـد؛ بـل يتطلـب 
  . جمـاال واسعـا؛ قـد يتجـاوز حيـزه جملـدات عديـدة

ومـع هـذا فقـد حرصـت عـلى إبـراز عينـات 
كهـذه؛ لـكي تكـون منطلقـا لغيـري، كمـا تكـون 

ـة صرحيـة للذيـن يشككـون، أو يتجاهلـون رسال
ت ـالثـروة العلميـة، والثقافيـة العظيمـة الـيت انبثق

مـن بـالد املغـرب؛ وسطـع نورهـا عـلى البـالد 
اإلسالميـة غربـا وشرقـا؛ حيـث أضافـت إىل سجـل 
التـراث اإلسـالمي صفحـات ذهبيـة؛ أفـادت أجيـال، 

ـت غريـب؛ سببـه وأجيـال ولكنهـا متـت يف صم
التواضـع، ونكـران الـذات، مـن جهـة؛ ومـن جهـة 
أخـرى يبـدو أـم كانـوا ضحيـة سحابـة صمـت 
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وجتاهـل؛ مبعثهمـا الغـرور الزائـف؛ الـذي كـان 
  . يشـوب أوسـاط ثقافيـة إسالميـة أخـرى

اد ال يكـفي لتفسيـر تلـك ـغيـر أن هـذا االعتق
الـيت حجبـت هـؤالء العظمـاء الظاهـرة الغريبـة؛ 

مـن أبنـاء املغـرب اإلسـالمي؛ إذ هنـاك ظاهـرة 
وهي  !!..أخـرى أكثـر غرابـة؛ وإثـارة للعجـب

املتمثلـة يف القـوة اخلفيـة الطـاردة؛ لكـل عبقريـة 
تظهـر يف بـالد املغـرب ـ باستثنـاء األندلـس ـ 

. رىفتجربهـا أخيـرا عـلى اهلجـرة إىل بـالد أخـ
هـل تكـون بـالد : وهنـا حيـق لنـا التسـاؤل

املغـرب مبثابـة املشتلـة؛ الـيت تنبـت فيهـا 
العبقريـات؛ ولكـن شيئـا مـا يف تلـك البيئـة مينـع 

؟ بـل ورمبـا ماتـت لـو ..منـو العبقريـات املذكـورة
بقيـت؛ فتضطـر إىل اهلجـرة إىل بيئـة أخـرى قابلـة 

فـإن كـان هـذا غيـر صحيـح؛ . رللنمـو، واالزدهـا
فبمـاذا نفسـر انتقـال عباقـرة هـذه الديـار 
وهجرـم؛ مبجـرد ظهـور بـوادر النبـوغ األوىل 

  !؟..عليهـم
يبـدو أن للرتعـة القبليـة دورا خطيـرا يف هـذه 

فاحمليـط القبـلي عاجـز ـ عـلى . الظاهـرة السلبيـة
ـات املستنيـرة؛ مـا يبـدو ـ عـلى احتضـان العبقري

حـىت ولـو كـان ميالدهـا داخـل النظـام القبـلي؛ 
الـذي يهملهـا ـ بعـد ذلـك ـ ويعجـز عـن 
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بـل حيـدث يف أحيـان تناقـض، . تطويرهـا، وتنميتهـا
وعليـه يشعـر العلمـاء، . وتضـارب يف النظـر للحيـاة

والعظمـاء بضيـق داخـل وسطهـم القبـلي؛ فيهجرونـه 
إىل أوسـاط أخـرى متحضـرة، ومتقدمـة  ائيـا

  .اجتماعيـا
وهـذا هـو التفسيـر الراجـح يف وجـود 
جمتمعـات جاذبـة للعبقريـات، والعلمـاء مـن كـل 
اجلهـات، وجمتمعـات أخـرى طـاردة هلـا؛ عـلى 

  .الرغـم مـن منيتهـا فيهـا
وقبـل اخلتـام وجـدت أنـه مـن واجـيب ـ 

ـايف املغـريب ـ لفـت النظـر إىل كمتتبـع للتـراث الثق
هـذا الكـم اهلائـل مـن املؤلفـات، والنصـوص 
األدبيـة والفلسفيـة والدينيـة؛ الـيت تزخـر ـا مئـات 
الـدات، والـيت كتبـت مجيعهـا باللغـة العربيـة، 
ومـن طـرف علمـاء أمازيـغ؛ محلـوا عـلى عاتقهـم 

عـوا الثقافـة العربيـة مهـام جليلـة، وثقيلـة؛ لـكي يرف
اإلسالميـة إىل مراتـب ساميـة بيـن الثقافـات 

  . اإلنسانيـة؛ فكـان هلـم مـا سعـوا إليـه
  
ÉÉÉ  
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  :املصـادر واملراجـع العربيـة

  
متهيـد حـول مـا قبـل التاريـخ ـ : إبراهيـمي؛ كـ 

، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع يف اجلزائـر
  .م1982باجلزائـر 

: ت(ابـن األبـار؛ حممـد بـن عبـد اللـه البلنـسي ـ 
، التكملـة لكتـاب الصلـةـ ): م1260/هـ659أو  658

  .م1956مكتبـة اخلانـجي مبصـر واملثـىن ببغـداد 
ابـن أيب زرع؛ عـلي بـن عبـد اللـه، أو عبـد  ـ

بـروض  األنيـس املطـربـ : احلليـم بـن صالـح
ثـم . ، خمطـوط املكتبـة الوطنيـة باجلزائـرالقرطـاس

نسخـة مطبوعـة؛ حتقسـق كـارل يوحنـا تورنبـورغ، 
دار الطباعـة املدرسيـة، أوبسـال بالسويـد، 

  . م1943/هـ1359
: ت(اف؛ أمحـد بـن عمـر ابـن أيب الضيـ ـ

إحتاف أهـل الزمـان بأخبـار ـ ): م1845/هـ1291
، الشركـة الوطنيـة تونـس وعهـد األمـان ملـوك

للنشـر والتوزيـع باجلزائـر، والـدار التونسيـة للنشـر، 
  .م1976/هـ1396
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: ت(ابـن األثيـر؛ عـلي بـن أيب املكـارم اجلـزري  ـ
، دار الكتـاب التاريـخالكامـل يف ـ ): م1332/هـ630

  .م1983هـ 1403العـريب ببيـروت، 
: ت(مساعيـل بـن يوسـف إابـن األمحـر؛ ـ 

روضـة النسريـن يف أخبـار بـين ـ ): م1406/هـ807
؛ حتقيـق جـورج مـارسي، وغـوثي بـوعـلي مريـن

كتـاب نثيـر فرائـد ثـم . م1917/هـ1336باريـس 
؛ حتقيـق حممـد نظـم فحـول الزمـان اجلمـان يف

  .م1967رضـوان الدايـة، دار الثقافـة ببيـروت 
: ت(ابـن بسـام؛ عـلي الشنتريـين األندلـسي ـ 
؛ الذخيـرة يف حماسـن أهـل اجلزيـرةـ ): م1147/هـ542

حتيـق إحسـان عبـاس، الـدار العربيـة للكتـاب بليبيـا 
  .م1979/ هـ1399ـ  م1975/ هـ1395وتونـس 

ل؛ خلـف بـن عبـد امللـك ابـن بشكـواـ 
، الـدار املصريـة كتـاب الصلـةـ ): م1182/هـ578:ت(

  . م1966للتأليـف والترمجـة 
: ت(ابـن بطوطـة؛ حممـد بـن عبـد اللـه اللـوايت  ـ

حتفـة النظـار يف غرائـب األمصـار ـ ): م1377/هـ779
؛ حتقيـق عـلي املنتظـر الكتـاين، وعجائـب األسفـار

  .م1975/هـ1395رسالـة ببيـروت، مؤسسـة ال
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ـ : ابـن بكـار؛ حممـد بلهاشـمي الغريـسي ـ
، جممـوع النسـب واحلسـب والتاريـخ واألدب

  ).م1961/هـ1381املطبعـة اخللدونيـة بتلمسـان، 
: ابـن تاويـت؛ حممـد الطنـجي، وعفيـفي؛ حممـد ـ

، دار الكتـاب اللبنـاين ببيـروت، األدب املغـريب
  .م1969/هـ1389
ابـن تغـرِي بـردي؛ أبـو احملاسـن يوسـف ـ 

النجـوم الزاهـرة يف ـ ): م1469/هـ874: ت(األتابـكي 
، املسسـة املصريـة العامـة ملـوك مصـر والقاهـرة

  . م1963/هـ1383للتأليـف والترمجـة والطباعـة والنشـر 
ابـن تومـرت؛ حممـد بـن عبـد اللـه املهـدي  ـ
؛ حتقيـق عمـار ـ أعـز مـا يطلـب ):م1129/هـ424: ت(

طالـيب، املؤسسـة الوطنيـة للكتـاب باجلزائـر، 
  .م1985/هـ1406
: ت(ابـن حـزم؛ عـلي بـن أمحـد األندلـسي ـ 
؛ حتقيـق مجهـرة أنسـاب العـربـ ): م1063/هـ456

املفصـل عبـد السـالم حممـد هـارون، ثـم كتـاب 
، 3ـ  2: ، جهـ1317، 1:، جوالنحـليف امللـل واألهـواء 

، مطبعـة هـ1321، 4: ، املطبعـة األدبيـة مبصـر، جهـ1320
املوسوعـات  ، مطبعـةهـ1321، 5: التمـدن مبصـر، ج

  . مبصـر
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: ت(ابـن محـاد الصنهـاجي؛ حممـد بـن عـلي  ـ
؛ حتقيـق ـ أخبـار ملـوك بـين عبيـد): م1230/هـ626

الوطنيـة للكتـاب جلـول البـدوي، املؤسسـة 
  .م1984/هـ1405باجلزائـر، 

ابـن حيـان؛ حيـان بـن خلـف بـن حسيـن ـ 
املقتبـس مـن أنبـاء ـ ): م1076/هـ479: ت(القرطـيب 

؛ وهي القطعـة الـيت حققهـا حممـود أهـل األندلـس
عـلي مـكي، دار الكتـاب العـريب ببيـروت 

: عنـوانثـم القطعـة الثانيـة وهي ب. م1973/هـ1393
؛ حتقيـق عبـد املقتبـس يف أخبـار بلـد األندلـس

   .م1965الرمحـن عـلي حـجي، دار الثقافـة ببيـروت 
: ت(ابـن خاقـان؛ الفتـح بـن حممـد اإلشبيـلي ـ 
، قالئـد العقيـان يف حماسـن األعيـانـ ): م1134/هـ529

  .م1966املكتبـة العتيقـة بتونـس 
يـن؛ حممـد السلمـاين ابـن اخلطيـب لسـان الد ـ
 ـ أعمـال األعـالم يف مـن بويـع ):م1374/هـ776: ت(

القسـم ( الم مـن ملـوك اإلسـالمـقبـل االحت
؛ حتقيـق ليـفي )املخصـص لتاريـخ إسبانيـا اإلسالميـة

ثـم . م1956بروفنسـال، دار املكشـوف ببيـروت، 
؛ )القسـم الثالـث اخلصـص لتاريـخ املغـرب العـريب(

حتقيـق أمحـد العبـادي، وحممـد الكتـاين، دار الكتـاب 
ثـم اإلحاطـة يف أخبـار . م1964/هـ1884بالـدار البيضـاء، 
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غرناطـة؛ حتقيـق حممـد عنـان، مكتبـة اخلانـجي 
، 3 :، جم1974/هـ1394، 2: ، جم1973/هـ1393، 1: مبصـر، ج

ثـم اللمحـة البدريـة . م1977/هـ1397، 4: ، جم1975/هـ1395
  .م1978يف الدولـة النصريـة، دار اآلفـاق ببيـروت، 

): م1405/هـ808: ت(ابـن خلـدون؛ عبـد الرمحـن  ـ
العبـر وديـوان املبتـدأ واخلبـر يف أيـام العـرب ــ 

ذوي  والعجـم والرببـر ومـن عاصرهـم مـن
، دار الكتـاب اللبنـاين ببيـروت، بـرالسلطـان األك

، 7، 6، 5: ومج م،1968، 4: ومج م،1977، 3 ،2: ، ومجم1967، 1: مج

التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربـا ثـم  .م1968
؛ حتقيـق حممـد بـن تاويـت الطنـجي، جلنـة وشرقـا

. م1958/هـ1370التأليـف والترمجـة والنشـر بالقاهـرة، 
؛ حتقيـق عـلي عبـد ـن خلـدونثـم مقدمـة اب

، م1965/هـ1384، 1: الواحـد وايف، جلنـة البيـان العـريب، ج
، 4 :، وجم1967/هـ1387، 3: وجم، 1966/هـ1386، 2 :وج

  . م1968/هـ1388
بغيـة ــ  ):م1378/هـ780: ت(ابـن خلـدون؛ حيـىي  ـ

؛ امللـوك مـن بـين عبـد الـواد الـرواد يف ذكـر
بـل، والغـوثي أبـو عـلي، مطبعـة  حتقيـق ألفـرد

، 2 :، وجم1903/هـ1321، 1: فنطانـة الشرقيـة باجلزائـر، ج

والنسخـة احملققـة للجـزء األول مـن م، 1910/هـ1328
طـرف عبـد احلميـد حاجيـات، املكتبـة الوطنيـة 

فحققـه  أمـا اجلـزء الثـاين .م1980/هـ1400باجلزائـر، 
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بوزيـاين الـدراجي؛ برعايـة وزارة الثقافـة اجلزائريـة، 
وإجنـاز دار األمـل للدراسـات والنشـر والتوزيـع 

  .م2006باجلزائـر سنـة 
): م1282/هـ681: ت(ابـن خلكـان؛ أمحـد بـن حممـد  ـ

؛ حتقيـق األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان وفيـاتـ 
، 2: م، ج1968، 1:ج. إحسـان عبـاس، دار صـادر ببيـروت

  .م1972، 8: م، ج7،1971، 6، 5 ،4: ، جم1970، 3:م، ج1969

قـد تكـون (ابـن رشيـق؛ حسـن القيـرواين ـ 
أمنـوذج الزمـان يف ـ ): م1063/هـ456وفاتـه يف سنـة 

حتقيـق حممـد العـروسي املطـوي  شعـراء القيـروان؛
وبشيـر البكـوش، الـدار التونسيـة للنشـر بتونـس، 

  .م1986/هـ1406واملؤسسـة الوطنيـة للكتـاب باجلـزائـر 
: ت(ابـن الزبيـر؛  أمحـد بـن إبراهيـم األندلـسي ـ 
، مكتبـة خيـاط صلـة الصلـةـ ): م1308/هـ708

  . ببيـروت
) م1274/هـ685: ت: (ابـن سعيـد؛ عـلي بـن مـوسى ـ

؛ حتقيـق إمساعيـل العـريب، اـاب اجلغرافيـكتـ 
. م1982/هـ1403ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة باجلزائـر 

، مبشاركـة آخريـن؛ املغـرب يف حـلى املغـربثـم 
حتقيـق شـوقي ضيـف، دار املعـارف مبصـر، 

  .  م1964/هـ1384
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دليـل املـؤرخ يف ـ : ابـن سـودة؛ عبـد السـالم ـ
بالـدار البيضـاء، ، دار الكتـاب املغـرب األقـصى

  . م1960/هـ1380
: ت(ابـن شاكـر؛ حممـد بـن أمحـد الكتـيب ـ 
؛ فـوات الوفيـات والذيـل عليهـاـ ): م1362/هـ764

ـ  1973حتقيـق إحسـان عبـاس دار الثقافـة ببيـروت 

  .    م1974
كـان حيـا (ابـن صاحـب الصـالة ؛ عبـد امللـك  ـ

املـن باإلمامـة عـلى تاريـخ ـ ) م1198/هـ594سنـة 
املستضعفيـن بـأن جعلهـم اللـه أئمـة وجعلهـم 
مـن الوارثيـن، وظهـور املهـدي باملوحديـن عـلى 
امللثميـن ومـا يف مسـاق ذلـك مـن خالفـة أميـر 

 اخللفـاء الراشديـن؛) بعـض(املؤمنيـن وأخيـرا 
ندلـس األ ، دار2: حتقيـق عبـد اهلـادي التـازي، ج

  .    م1964/هـ1383ـة والنشـر ببيـروت للطباع
عبـد الرمحـن بـن عبـد  ابـن عبـد احلكـم؛ ـ

 فتـوح مصـر واملغـرب؛ـ ): م871/هـ257:ت: (اللـه
حتقيـق عبـد املنعـم عامـر، جلنـة البيـان العـريب 

  .م1961بالقاهـرة، 
): م1272/هـ669: ت(ابـن عـذاري؛ حممـد املراكـشي  ـ

، واملغـرب رب يف أخبـار األندلـسالبيـان املغــ 
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حتقيـق ليـفي بروفنسـال، وكـوالن، وإحسـان 
  .م1967عبـاس، دار الثقافـة، ببيـروت، 

: ت(ابـن العمـاد؛ عبـد الـحي احلنبـلي  ـ
الذهـب يف مـن أخبـار  شـذراتـ ): م1678/هـ1089

، املكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر مـن ذهـب
  .ببيـروتوالتوزيـع 

دور زناتـة يف احلركـة ـ : ابـن عميـرة؛ حممـدـ 
، املؤسسـة الوطنيـة اإلسـالمي املذهبيـة باملغـرب
  .م1984للكتـاب باجلزائـر، 

: ت(ابـن فرحـون؛ إبراهيـم بـن عـلي املالـكي؛ ـ 
الديبـاج املذهـب يف معرفـة ـ ): م1396/هـ799

ألمحـدي ؛ حتقيـق حممـد اأعيـان علمـاء املذهـب
أبـو النـور، دار التـراث للطبـع والنشـر بالقاهـرة 

  .م1972
: ت(ابـن الفـرضي؛ عبـد اللـه بـن حممـد األزدي ـ 
، الـدار تاريـخ علمـاء األندلـســ ): م1012/هـ403

  .م1966املصريـة للتأليـف والترمجـة 
: ت(ابـن القـاضي؛ أمحـد بـن حممـد املكنـاسي ـ 

درة احلجـال يف أمسـاء الرجـال ـ  ):م1616/هـ1025
حتقيـق حممـد  ؛)وهـو ذيـل وفيـات األعيـان(

األمحـدي أبـو النـور، دار التـراث بالقاهـرة واملكتبـة 
  .م1971ـ  1970العتيقـة بتونـس 
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: ت(بـن القنفـذ؛ أمحـد بـن احلسيـن ـ ا
 الفارسيـة يف مبـاديء الدولـة ـ): م1406/هـ810

ـق حممـد الشـاذيل النيفـر وعبـد حتقي احلفصيـة،
، ثـم م1968ايـد التـركي، الـدار التونسيـة للنشـر، 

؛ حتقيـق عـادل نويهـض، دار كتـاب الوفيـات
  . م1983/هـ1403األفـاق اجلديـدة ببيـروت 

: ت(بـن أمحـد ) الرابـع(بـن مـرزوق؛ حممـد ـ ا
ثـر املسنـد الصحيـح احلسـن يف مآــ ): م1379/هـ781

حتقيـق ماريـا خيسـوس  أيب احلسـن؛ وحماسـن موالنـا
بيغيـرا، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، اجلزائـر، 

  .م1981/هـ1401
كـان حيـا سنـة (بـن مريـم؛ حممـد الشريـف ـ ا
البستـان يف ذكـر األوليـاء ـ ): م1611/هـ1025

بـن أيب شنـب، ا؛ حتقيـق حممـد والعلمـاء بتلمسـان
  .م1908/هـ1326املطبعـة الثعالبيـة باجلزائـر، 

، قبائـل املغـرب ـ: بـن منصـور؛ عبـد الوهـابـ ا
  .م1968/هـ1388املطبعـة امللكيـة بالربـاط، 

بـو محـو الثـاين، مـوسى بـن يوسـف الزيـاين ـ أ
واسطـة السلـوك يف سياسـة ـ ): م1388/هـ791:ت(

ثـم . ملكتبـة الوطنيـة باجلزائـر، خمطـوط باامللـوك
ة بتونـس، ـة التونسيـة الدولـنسخـة مطبوعـة مبطبع

  .م1862/هـ1279
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األدب يف عصـر ـ : ـ أبـو رزاق؛ أمحـد بـن حممـد
الشركـة الوطنيـة للنشـر دولـة بـين محـاد، 

  .م1979والتوزيـع باجلزائـر 
أبـو زكريـاء؛ يـحي بـن أيب بكـر الورجـالين ـ 

، كتـاب سيـر األئمـة وأخبارهـمـ ): م1078/هـ471:ت(
حتقيـق إمساعيـل العـريب، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة 

  .م1984/هـ1405باجلزائـر، 

القبائـل العربيـة يف ـ : أبـو ضيـف؛ أمحـد عمـرـ 
ديـوان  ،)املوحديـن وبـين مريـن يف عصر(املغـرب 

  .م1982/هـ1403املطبوعـات اجلامعيـة باجلزائـر، 

: ت(أبـو العـرب؛ حممـد بـن أمحـد القيـرواين ـ 
؛ طبقـات علمـاء إفريقيـة وتونـسـ ): م944/هـ333

حتقيـق عـلي الشـايب ونعيـم حسـن البـاين الـدار 
  .م1968التونسيـة للنشـر 

تاريـخ األدب األندلـسي إحسـان عبـاس؛ ـ ـ 
  .م1978، دار الثقافـة ببيـروت )عصـر سيـادة قرطبـة(

اإلدريـسي؛حممـد بـن عبـد اللـه احلمـودي  ـ
 ـ) م1164/ هـ560يكـون قـد تـويف سنـة (السبـيت 

 القـارة اإلفريقيـة(مقتبـس مـن نزهـة املشتـاق 
حتقيـق إمساعيـل العـريب، ديـوان ) وجزيـرة األندلـس

  .م1983املطبوعـات اجلامعيـة باجلزائـر، 
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دولـة األدارسـة ملـوك مساعيـل؛ العـريب ـ اـ 
، ديـوان املطبوعـات تلمسـان وفـاس وقرطبـة

 كتـاب دولـة بـين، ثـم م1983اجلامعيـة باجلزائـر 
، الشركـة الوطنيـة محـاد ملـوك القلعـة وجبايـة

كتـاب املـدن ، ثـم م1980للنشـر وتوزيـع باجلزائـر 
  .     م1984كتـاب باجلزائـر، ، املؤسسـة الوطنيـة للاملغربيـة

ـ ): م1200/هـ597: ت(األصفهـاين؛ حممـد بـن حممـد ـ 
قسـم املغـرب (وجريـدة العصـر  خريـدة القصـر

حتقيـق  حممـد املـرزوقي، وآخـريـن،  ؛)واألندلـس
الـدار التونسيـة للنشـر بتونـس، والشركـة الوطنيـة 

  .            م1973ـ  1972ـ  1971للنشـر والتوزيـع باجلزائـر 
الفـرق اإلسالميـة يف الشمـال ـ : ألفـرد؛ بـلـ 

؛ ترمجـة العـريب  حـىت اليـوم اإلفريـقي مـن الفتـح
عبـد الرمحـن بـدوي، دار الغـرب اإلسـالمي 

  .م1181ببيـروت 
املكتبـة العربيـة الصقليـة ـ : أمـاري؛ ميخائيـلـ 

والتراجـم نصـوص يف التـاريـخ والبلـدان (
 .PRESSO F. A و     ، مكتبـة املثـىن ببغـداد)واملراجـع

BROCKHAUS  Libraio Della Societa LIPSIA. 1857..  
بـن ا؛ حممـد )م1303/هـ703: ت(األوسي املراكـشي ـ 

الذيـل والتكملـة لكتـايب : حممـد األنصـاري
؛ حتقيـق إحسـان عبـاس، دار املوصـول والصلـة

  .  م1965يـروت الثقافـة بب
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اإلباضيـة باجلريـد يف العصـور باجيـة؛ صالـح ـ ـ 
، دار بوسالمـة للطباعـة والنشـر اإلسالميـة األوىل

  .  م1976والتوزيـع بتونـس، 
خمتصـر ـ  ):م1940/هـ1359: ت(البـاروين؛ سليمـان ـ 

  .تاريـخ اإلباضيـة
: ت(البكـري؛ عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز ـ 
املغـرب يف ذكـر بـالد افريقيـة ــ ): م1094/هـ487

 جـزء مـن أجـزاء كتـاب املسالـك(واملغـرب 
 MACحتقيـق مـاك قوكيـن دي سـالن  ؛)واملمالـك

GUCKIN DE SLANE مكتبـة أمريكـا والشـرق بباريـس ،
Librairie D’Amérique et D’Orient, Paris ،1965م.  

ـ ): م892/هـ279: ت(البـالذري؛ أمحـد بـن يـحي ـ 
؛ حتقيـق صـالح الديـن البلـدان كتـاب فتـوح

  .املنجـد، مكتبـة النهضـة املصريـة بالقاهـرة
؛ ترمجـة عبـد ابـن تومـرت ـ: بورويبـة؛ رشيـدـ 

احلميـد حاجيـات، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة 
احلماديـة  كتـاب الدولـة، ثـم  ـ م1982باجلزائـر 

، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، واملركـز وحضارـا
  .   الوطـين للدرسـات التارخييـة

نظـم احلكـم والرسـوم يف ـ : بوزيـاين؛ الـدراجيـ 
، ديـوان املطبوعـات الزيانيـة دولـة بـين عبـد الـواد

  .م1993اجلامعيـة 
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املغـرب العـريب تارخيـه ـ : بونـار؛ رابـحـ 
ـة للنشـر والتوزيـع ، الشركـة الوطنيوثقافتـه

  . م1969باجلزائـر، 
ـ : البيـذق؛ أبـو بكـر بـن عـلي الصنهـاجيـ 

تومـرت وابتـداء دولـة  كتـاب أخبـار املهـدى بـن
، E. Lévi- Provençal؛ حتقيـق ليـفي بروفنسـال املوحديـن

. م1928بباريـس  Librairie Orientalisteمكتبـة املستشرقيـن 
بتحقيـق عبـد احلميـد ثـم نسخـة أخـرى 

حاجيـات، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع 
  .  م1974/هـ1394باجلزئـر، 

، الدولـة العربيـة يف إسبانيـاـ : بيضـون؛ إبراهيـمـ 
  .  م1980دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ببيـروت 

كـان حيـا سنـة (التجـاين؛ حممـد عبـد اللـه ـ 
؛ الـدار العربيـة رحلـة التيجـاينـ ): م1317/هـ717

  .م1981للكتـاب بليبيـا وتونـس 
: ت(التنـسي؛ حممـد بـن عبـد اللـه التلمسـاين  ـ

نظـم الـدر والعقيـان يف بيـان ـ ): م1493/هـ899
 شـرف بـين زيـان وذكـر ملوكهـم األعيـان ومـن
، ملـك مـن أسالفهـم ممـا مـضى مـن الزمـان

العامـة بالربـاط، ثـم نسخـة  خمطـوط،اخلزانـة
 تاريـخ بـين زيـان ملـوكمطبوعـة حتـت عنـوان 
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؛ بتحقيـق حممـود بوعيـاد، املؤسسـة الوطنيـة تلمسـان
  . م1985/هـ1405للكتـاب باجلزائـر 

حتفـة ـ : اجلزائـري؛ حممــد بـن عبـد القـادرـ 
، دار ـد القـادرواألميـر عب الزائـر يف تاريـخ اجلزائـر
  .م1964/هـ1384اليقظـة العربيـة ببيـروت 

العالقـات اخلارجيـة ـ  :جـودت؛ عبد الكرميـ 
، املؤسسـة الوطنيـة للكتـاب للدولـة الرستميـة

  .م1984باجلزائـر 
تاريـخ إفريقيـا ـ : جوليـان؛ شـارل أ نـدريـ 

؛ ترمجـة حممـد مـزايل و البشيـر بـن الشماليـة
الـدار التونسيـة للنشـر بتونـس والشركـة  سالمـة،

  .م1983م ـ 1978الوطنيـة للنشـر والتوزيـع باجلزائـر 

تاريـخ اجلزائـر ـ : اجليـاليل؛ عبـد الرمحـنـ 
تاريـخ ثـم  م،1980/هـ1400، دار الثقافـة ببيـروت العـام

مطبعـة  اجلزائـر، ملديـة، مليانـة،: املـدن الثـالث
   .م1972/ هـ1392ـن وأبنائـه باجلزائـر صـاري بـدر الدي

أبـو محـو مـوسى ـ : حاجـات؛ عبـد احلميـدـ 
، الشركـة الوطنيـة للنشـر الزيـاين حياتـه وآثـاره

  .م1974/هـ1394والتوزيـع باجلزائـر، 

املهـدي املنتظـر بيـن ـ : حجـاب؛ حممـد فريـدـ 
 ةـ، املؤسسواملضمـون السيـاسي العقيـدة الدينيـة

  .م1984ة للكتـاب باجلزائـر ـالوطني
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، املغـرب عبـر التاريـخـ : حركـات؛ إبراهيـمـ 
مطبعـة دار السلـمي بالـدار البيضـاء باملغـرب 

واحلـريب  كتـاب النظـام السيـاسي، ثـم م1965/هـ1384
، مكتبـة الوحـدة العربيـة الـدار يف عهـد املرابطيـن

  .البضـاء
: ت(أيب نصـر األزدي  احلميـدي؛ حممـد بـنـ 
جـذوة املقتبـس يف ذكـر والة ـ ): م1095/هـ488

  .  م1966، الـدار املصريـة للتأليـف والترمجـة األندلـس

: ت(احلميـري؛ حممـد بـن عبـد املنعـم ـ 
املعطـار يف خبـر األقطـار  الـروضـ ): م1326/هـ727

حتقيـق  ؛)معجـم جغـرايف مـع مسـرد عـام(
  .م1975اس، مكتبـة لبنـان ببيـروت إحسـان عبـ

ـ ): م1732/هـ1145: ت(خوجـة؛ حسيـن بـن عـلي ـ 
؛ ذيـل بشائـر أهـل اإلميـان بفتوحـات آل عثمـان

حتقيـق الطاهـر املعمـوري، الـدار العربيـة للكتـاب 
  .  م1975بليبيـا وتونـس 

: ت(خوجـة؛ محـدان بـن عثمـان اجلزائـري ـ 
حملـة تارخييـة وإحصائيـة (رآة ـاملـ ): م1840/هـ1255

بـن عبـد احتقيـق حممـد  ؛)عـلى إيالـة اجلزائـر
، ونسخـة م1972الكريـم، دار مكتبـة احليـاة ببيـروت 

؛ حققهـا رابـح مـرآة اجلزائـر: أخـرى بعنـوان
/ هـ1394بونـار، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع 

     .م1974
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، تاريـخ املغـرب الكبيـرـ : دبـوز؛ حممـد عـليـ 
مطبعـة عيـسى البـايب احللـيب وشركـاه بالقاهـرة 

  .م1974م ــ 1963
ـ ): م1271/هـ670: ت(الدرجيـين؛ أمحـد بـن سعيـد ـ 

؛ حتقيـق إبراهيـم طـالي، طبقـات املشائـخ باملغـرب
  .  م1974/هـ1394مطبعـة البعـث بقسنطينـة 

: ج(تاريـخ مسلـمي إسبانيـا ـ : نهـارتدوزي؛ ري ـ
ترمجـة حسـن حبـشي،  ؛)األهليـة ، احلـروب1

املؤسسـة املصريـة العامـة للتأليـف والترمجـة والطباعـة 
  .م1963والنشـر، 

ـ ): م1488/هـ894: ت(الرصـاع؛ حممـد األنصـاري ـ 
؛ حتقيـق حممـد العنـايب، املكتبـة فهرسـت الرصـاع

  .م1967 نـسالعتيقـة بتو
بعـد : ت(الرقيـق القيـرواين؛ إبرهيـم بـن القاسـم ـ 
؛ حتقيـق تاريـخ افريقيـة واملغـربـ ): م1026/هـ417

  .م1968املنـجي الكعـيب، نشـر رفيـق السقـطي بتونـس 
ان ـك(الزركـشي؛ حممـد بـن إبراهيـم اللؤلـؤي ـ 
تاريـخ الدولتيـن ـ ). م1488/هـ894ة ـا سنـحي

؛ حتقيـق حممـد ماضـور، املكتبـة يـة واحلفصيـةاملوحد
  .م1966العتيقـة بتونـس 

قامـوس (األعـالم ـ : الزركـلي؛ خيـر الديـنـ 
والنسـاء مـن العـب  تراجـم ألشهـر الرجـال
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مطبعـة كوستـا تومـاس  ،)واملستعربيـن واملستشرقيـن
  ).م1959/هـ1378ـ  م1954/هـ1373(وشركـاه 

: ت(السـراج؛ حممـد بـن حممـد األندلـسي ـ 
احللـل السنديـة يف األخبـار ـ ): م1736/هـ1149

؛ حتقيـق حممـد احلبيـب اهليلـه، الـدار التونسيـة
  .م1973ـ  1970التونسيـة للنشـر بتونـس 

تاريـخ اجلزائـر ـ : سعـد اللـه؛ أبـو القاسـمـ 
الشركـة  ، هـ14القـرن  إىل 10الثقـايف مـن القـرن 

  .م1981/هـ1401الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، باجلزائـر 

عروبـة اجلزائـر عبـر ـ : سعـدي؛ عثمـانـ 
، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع باجلزائـر التاريـخ

  .م1982
السـالوي؛ أمحـد بـن خالـد الناصـري ـ 

اإلستقصـاء ألخبـار دول  ـ): م1897/هـ1315:ت(
حتقيـق جعفـر الناصـري وحممـد  املغـرب األقـصى؛

الناصـري، دار الكتـاب بالـدار البيضـاء باملغـرب، 
  .م1956ــ  1954
ـ ): م1180/هـ576: ت(؛ أمحـد بـن حممـد السلَـفيـ 

مستخرجـة مـن معجـم (أخبـار وتراجـم أندلسيـة 
ـَفي ـق إحسـان عبـاس، دار حتقي ؛)السفـر للسل
  م1963الثقافـة ببيـروت 
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الوقـاد  الـدرـ : شـاوش؛ حممـد بـن رمضـانـ 
، املطبعـة التاهـريت مـن شعـر بكـر بـن محـاد

  .م1966/هـ1385العلويـة مبستغانـم 
املرابطـون ـ : شعيـرة؛ حممـد عبـد اهلـادي ـ

  .، مكتبـة القاهـرة احلديثـةتارخيهـم السيـاسي
اتمعـات اإلسالميـة يف ـ : شكـري؛ فيصـلـ 

نشأـا، مقوماـا، تطورهـا اللغـوي (القـرن األول 
   .م1966دار العلـم للمالييـن ببيـروت : )واألديب

: ت(الشهرستـاين؛ حممـد بـن عبـد الكريـم ـ 
، دار املعرفـة للطباعـة امللـل والنحـلـ ): م1153/هـ548

  .م1975/هـ1395 والنشـر ببيـروت
: ت(الضـيب؛ أمحـد بـن حيـىي بـن عميـرة ـ 
بغيـة امللتمـس يف تلريـخ رجـال ــ ): م1202/هـ599

، مكتبـة املثـىن ببغـداد، وطبـع أهـل األندلـس
  . م1884مبطبعـة روخـس مبدريـد 

التاريـخ (الدولـة األغلبيـة ـ : الطالـيب؛ حممـدـ 
دار الغـرب  ترمجـة املنـجي الصيـادي، ؛)السيـاسي

  .م1985اإلسـالمي ببيـروت 
ـ ): م923/هـ310: ت(الطبـري؛ حممـد بـن جريـر ـ 

  .، مكتبـة خيـاط ببيـروتوامللـوك تاريـخ األمـم
تلمسـان عبـر ـ : الطمـار؛ حممـد بـن عمـروـ 

، السياسـة وحضـارة اجلزائـر دورهـا يف(العصـور 
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، ثـم م1984/هـ1405املؤسسـة الوطنيـة للكتـاب باجلزائـر 
، الروابـط الثقافيـة بيـن اجلزائـر واخلـارجكتـاب 

الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع باجلزائـر 
    .م1983/هـ1404
تاريـخ املغـرب ـ : العامـري؛ حممـد اهلـاديـ 

، بيـن اإلزدهـار والذبـول العـريب يف سبعـة قـرون
  .م1974الشركـة التونسيـة للتوزيـع بتونـس 

دراسـات يف تاريـخ ـ : العبـادي؛ أمحـد خمتـارـ 
مؤسسـة شبـاب اجلامعـة  املغـرب واألندلـس،

  .للطباعـة والنشـر والتوزيـع
كـان (العبـدري؛ حممـد بـن حممـد البلنـسي ـ 

مـا مسـا إليـه الناظـر ـ .): م1289/هـ688حيـا سنـة 
لرحلـة ا( املطـرق يف خيـر الرحلـة اىل بـالد املشـرق

حتقيـق أمحـد بـن جـدو، كليـة اآلداب،  ؛)املغربيـة
  .باجلزائـر

ورقـات عـن ـ : عبـد الوهـاب؛ حسـن حسـينـ 
، مكتبـة املنـار بافريقيـة التونسيـة احلضـارة العربيـة

  .م1972ـ  1966 بتونـس
بـالد اجلزائـر تكوينهـا ـ : العـدوي؛ إبراهيـم ـ 

ة األجنلـو املصريـة ، مكتبـاإلسـالمي والعـريب
  .م1970بالقاهـرة 
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الدولـة املوحديـة باملغـرب ـ : عـالم؛ عبـد اللـه ـ
، دار املعـارف بـن عـلي يف عهـد عبـد املؤمـن

  .م1971مبصـر 
دولـة اإلسـالم يف ـ : عنـان؛ حممـد عبـد اللـهـ 

األول، والثـاين، والثالـث،  :العصـور( األندلـس
تأليـف والترمجـة والنشـر بالقاهـرة جلنـة ال ،)والرابـع

  .م1969/هـ1389ـ  م1960/هـ1380
دولـة بـين محـاد ـ : عويـس؛ عبـد احلليـمـ 

، دار الشـروق صفحـة رائعـة مـن تاريـخ اجلزائـر
  .م1980/هـ1400ببيـروت 

ـ ): م1315/هـ714: ت(الغربيـين؛ أمحـد بـن أمحـد ـ 
العلمـاء يف فيمـن عـرف مـن  عنـوان الدرايـة

؛ حتقيـق عـادل نويهـض، املائـة السابعـة ببجايـة
  .  م1969جلنـة التأليـف والترمجـة والنشـر ببيـروت 

تاريـخ الفـرق ـ : الغـزايل؛ عـلي مصطـفىـ 
، عنـد املسلميـن اإلسالميـة ونشـأة علـم الكـالم

مكتبـة ومطبعـة حممـد عـلي صبيـح وأوالده بالقاهـرة 
  .م1959/هـ1378

  
& & &  
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