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THE TRADITIONS OF APPOINTMENT AND
REMOVAL OF CHAMBERLAINS IN ALANDALUS DURING THE UMAYYAD PERIOD
(138-422 A.H./ 756-1031 A.D.)
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VE AZLİ GELENEKLERİ
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Abstract
The Umayyads of al-Andalus were able to establish a refined administrative system by laying its foundations
and defining relations between the various religious, political and economic administrative positions. The
Umayyad influence is evident in the administrative practices of the political entities that succeeded them.
The amir was the head of the administrative structure and its main axis. Around him revolved the important
administrative and political offices. The chamberlain played the principal role in connecting the amir to the
administrators in the Umayyad period. No administrative officer could take an important decision without
recourse to him. For this reason the Umayyads took great care in the selection of their chamberlains and
they entrusted them with the most important tasks and removed them from office when they failed.
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تقاليد تعيين وعزل ال ُح َّجاب باألندلس في العهد األموي
(422-138هـ)1031-756(/م)
د .وهراني قدور -جامعة تلمسان – الجزائر-
الملخــــص:
استطاع األمويون في األندلس تأسيس نظام إداري راق من خالل إرساء
القواعد ،وتحديد العالقة بين مختلف الوظائف اإلدارية الدييية واليياسية
واالقتصادية ،وكان تأثيرهم واضحا ً في الكيانات اليياسية التي جاءت بعدهم،
حيث كان األمير رأس الهيكل اإلداري ومحوره األساسي وكانت كل المياصب
اليياسية واإلدارية األخرى تدور في فلكه ،وكان للحاجب دور أساسي في
الربط بين األمير وأعضاء اإلدارة األموية باألندلس ،وال يمكن ألي ٍّ كان من
أعضاء اإلدارة اتخاذ القرارات الهامة دون الرجوع إليه .لذلك اعتيى األمويون
باختيار وانتقاء حجابهم وكلفوهم بأسمى المهام فان عجزوا كان مصيرهم
العزل.
الكلمات المفتاحية :الحجابة ،الوزارة ،األمويون ،األندلس ،تعيين ،عزل.
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نص المقال:
اهتم األمويون كثير باختيار وانتقاء الرجال األكفاء لميصب الحاجب ،وقد
تعدى االمر إلى تكوييهم وتدريبهم قبل تعيييهم في أهم ميصب في الدولة ،فقد
اب في كثير من األحيان أعبا ًء ومهاما ً سياسية وعيكرية لم يكونوا
ت َ َح َّم َل ال ُح َّج ُ
سلَّم
في ميتواها لوال التكوين الذي استفادوا ميه من خالل مييرتهم في صعود ُ
وظائف الدولة ،فهل المؤهالت والكفاءات الشخصية هي المعيار الوحيد
أسر معيي ٍّة
الختيار الحاجب؟ وهل كانت الحجابة ِحكرا ً على رجال من
ٍّ
فتداولوها فيما بييهم ،وتوارثوا هذا الميصب فلم تخرج ميهم؟ وهل هياك
شروط ومعايير أخرى كانت تُراعى عيد تعيين الحاجب؟
نظرا ً لألهمية التي أصبحت تحتلها الحجابة في تيظيم اإلدارة األندليية ،دأب
ال ُح َّكام األمويون على اختيار رجال ثقات وأكفاء لهذا الميصب ،باإلضافة إلى
صفات ومميزات يجب أن تتوافر فيمن ليقع عليهم االختيار ،فكانت الميزة
المشتركة بين أغلب هؤالء األمراء هي القيام بمجموعة من التعيييات الجديدة
على رأس اإلدارة َّأول مبايعتهم على ال ُحكم ،وحتى لو احتفظ أحدهم بيفس
رجال سلفه ،فذلك لفترة قصيرة يتمكن من خاللها التعرف على خبايا الدولة ثم
يشرع في تعديل جهازه اإلداري بعد ذلك ،فـ"عبد الرحمن الياصر" قام بتعيين
"بدر بن أحمد" حاجبا ً  3نظرا لحاجته الملحة لوجود رجل دولة وقائد

عيكري يُ ِعيييُه على القضاء على الفتن الميتشرة في البالد .أما ابيه "ال َحكم
الميتيصر" فقد استعان بحاجبه "جعفر بن عبد الرحمن" في إنجاز الكثير
من األعمال العمرانية ،وكان تعيييه له بمجرد مبايعته على ال ُحكم سية
(366هـ1031 /م)  .4أما األمير "عبد الرحمن األوسط" فرغم التغييرات
الكثيرة التي أجراها على نظام ال ُحكم واإلدارة األندليية فقد احتفظ بحاجب
أبيه "ال َحكم الربضي" "عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث" لالستفادة من
تجربته اليياسية الكبيرة فقد كان ضليعا ً في القيادة العيكرية والكتابة
الديوانية واألعمال اإلدارية المختلفة ،وقد وصف "ابن األبار" في كتاب
الحلة الييراء تعدد محاسن هذا الحاجب أحين وصف.5
3

 ابن عذاري المراكشي ،البيان المغرب في أخبـار المغرب .بيروت :مكتبة صادر ،د.ت .ج،02ج ،2ص. 238 ،237
4
 المصدر نفيه ،ص .348محمد بركات البيلي ،دراسات في نظم الحكم في الدولة اإلسالمية.القاهرة :دار اليهضة العربية1408 .هـ1988/م ،ص.133
5
 أبو عبيد هللا أبي بكر القضاعي بن األبار ،الحلة الييراء .الحلة الييراء .تحقيق :حيين مؤنس.القاهرة :دار المعارف .ط .1985 ،2ج ،1ص.135
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غير أن األمور تختلف عيد الحديث عن شروط تعيين الحاجب فال يوجد
شيء ُمحدد في هذا األمر ،وبخالف ما هو الحال عليه عيدما يتعلق األمر
بتعيين القضاة مثالً ،فإذا كان للقاضي شروط معروفة سلفا ً خاض فيها
علماء الفقه واليُظم اإلسالمية ،وميها البُلوغ والذُكورة واإلسالم والحرية
وبصر ،زيادة على الدِراية باألحكام
ٍّ
والعدالة 6وسالمة الحواس من سمعٍّ
الشرعية  ،فإنهم تحدثوا عن معايير عامة عيد التطرق للقضية نفيها عيد
الحاجب أو حتى الوزير .ويمكن أن نقول إن ما يُيمى بالشروط عيد
القاضي يُيمى بالمعايير أو المواصفات عيد الحاجب .ذلك أن طبيعة
ميصب القاضي تختلف عن طبيعة ميصب الحاجب ،فاألول خطة دييية
تعتمد على االجتهاد الفقهي ،والثاني سياسية تعتمد على وجهة نظر كل
حاكم وكذا على تصوره لمحيطه اليياسي .ويُمكن تلخيص المعايير
ومواصفات تعيين الحاجب فيما يلي:
 -1المواصفات الشخصية :يمكن اعتبار العدالة والعفة واألمانة من أكثر
المعايير المطلوب مراعاتها عيد تعيين ال ُح َّجاب ،7ويعود الفضل للتكوين
الشخصي في اكتياب الحاجب لهذه الصفات ألنها نابعة من التيشئة
األسرية ثم من المكتيبات العلمية ،فقد نشأ معظم ُح َّجاب الدولة األموية في
األندلس في أسر مقربة من البيت الحاكم مما سمح لهم بأن يتلقوا تربية
جيدة ،فقد نشأ "جعفر بن عثمان المصحفي" قريبا ً من "الحكم الميتيصر"
ِب الخليفة فغرس في "جعفر" ملكة الشعر،
ألن والد الحاجب كان ُم َؤد َ
وغرس في "ال َحكم" حبَّه للعلم.
ب وآخر ،وذلك ألن األنظمة
ويمكن أن نالحظ فارقا ً مهما ً يميز بين حاج ٍّ
اإلدارية التي تحكم الموظف والوظيفة تختلف في ضوابطها من مرحلة
ألخرى ومن شخص آلخر ،فقد كان الحاجب "عبد الكريم بن عبد الواحد
ويقدم صاحبها ،وكان الحاجب "عييى بن شهيد"
بن مغيث" يقبل الهدية ِ
8
يرفضها ويهجـر صاحبها  ،ورغم االختالف بين الرجلين فهذا ال يُيقص
6

 الماوردي ،أبو الحين علي البغدادي ،األحكام اليلطانية والواليات الدييية .بيروت :دار الكتابالعربي ،ط1415 ،2هـ1994 /م .ص.132 ،192
7
 صالح المزيد ،المرجع اليابق .ص.288
 ابن القوطية ،تاريخ افتتاح األندلس ،دار الكتاب المصري واللبياني ،القاهرة بيروت ،ط،2 ،1998ص.89
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من قيمة الحاجب "ابن مغيث" فقد كانت له إسهامات مشهودة في تطوير
اإلدارة األموية باألندلس.
ومن الميتحب أن تتوافر في الحاجب صفات أخرى تياعده على األداء
الجيد لمهامه ،وميها أن يكون حين الميظر ،جميل المخبر ،عارفا ً بمقادير
الياس ،بعيدا ً عن الهوى ،معتدالً بين الشدة واللين .9غير أن هذه المعايير لم
تكن مطلقة عيد اختيار الحاجب ،فقد كان الحاجب "عييى بن الحين بن
أبي عبدة" رثيثا ً بعيدا ً عن الرشاقة في الخدمة ،تغلب عليه غفلة اليالمة،10
وكثيرا ً ما كان عرضة لمكائد الوزراء بيبب ذلك ،11لكن علم األمير بهذا
الصراع واستيعابه له جعل الحاجب في مأمن من نتائجه اليلبية.
ويمكن أن تكون المواصفات الدييية كالورع مقياسا لالرتقاء إلى ميصب
الحجابـة مثلما حدث في أواخر أيام الدولة األموية يوم انعدمت األخالق
اليامية في اليياسية ،فقد استحجب "الميتظهر" "أبا محمد بن أحمد بن
حزم" ،وكانت التقوى والزهد صفتا الرجلين ،لكن لم تـدُم تجربتهما
اليياسية أكثر من سبعة أسابيع ،فقُتل الخليفة وانصرف الحاجب لحياة العلم
والزهد والعبادة.12
 – 2أولوية إسناد الحجابة إلى موالي بني أمية:
ص ال ُح َّكام األمويون على تعيين مواليهم في الخطط الشريفة ،فهذا
َح ِر َ
األمير "محمد" كان يفضل ركوب سين سلفه في إحياء بيوتات الشرف،
حتى وصل به األمر تفضيل بعضهم رغم قلة صيعته ،وقد َردَّ يوما ً على
انتقاد "هاشم بن عبد العزيز" في تعيين "عبد الملك بن أمية" في ميصب
الكتابة العليا قائالً« :مهالً يا هاشم! فقد علميا أنك ما قلت إال باليصيحة ليا
والرغبة في رفعة الخدمة ليا ،غير أن مذهبيا أن نقصر لخططيا هذه اليبيهة
على أبياء موالييا وأهل اليوابق في خدمتيا ،وأن نخلفكم فيمن بعدكم بما
خلفيا به فيكم من قبلكم ،ولو كيا فارقيا هذا المذهب لما اتصلت اليعم إلى
9

 صالح بن محمد الفهد المزيد ،أحكام وضع الحجاب على أبواب اليالطين والوالة والكتاب.القاهرة :مطبعة المدني .ط1413 .1هـ1992/م .ص.28
10
 المقتبس من أنباء أهل األندلس .تحقيق :محمود علي مكي .بيروت :دار الكتاب العربي،1393هـ1973/م .القطعة  ،02ص.152
11
 المصدر اليابق ،ص.15512
 ريييهت دوزي ،الميلمون في األندلس (اسبانيا اإلسالمية) .ترجمة وتعليق :د.حين حبشي.القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ج .2ص.213
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صلحاء موالييا ،وذوي القدمة في خدمتيا ،وهذا أمر يجب عليك أن تقف
على مقدار اليعمة فيه عليك وعلى ذويك ،وتقل عليه المالمة» .13فاعتذر له
هاشم من قوله ،وتشكر فعله ،واستكرم رأيه ،واعترف بصواب رأيه،
وأقصر عن ذكر "ابن أمية".14
لقد تيَّوع موالي بيي أمية بين من سبقوا "عبد الرحمن الداخل" إلى
األندلس ،وييتمون إلى موالي العتاق وقد كان لهم اتصال بهم في الشام،
ومواليهم باالصطياع وهم الذين كان لهم اتصال بهم بعد قدومهم إلى
األندلس .وقد حرص بيو أمية على تولية الحجابة مواليهم بغض اليظر ألي
نوع من الموالي كان اليصيب األوفر في ذلك ،مع وجود قاعدة سياسية دأب
ال ُح َّكام على الحفاظ عليها وهي تقديم الموالي من العتاق على الموالي من
االصطياع ،أو بمصطلح آخر تقديم الشامي على البلدي ،15ويرجع "ابن
خلدون" سبب التحام ال َموالي ب ُمصطيعيهم إلى العشرة وال ُمدافعة وطول
والرضاع ،وإذا حصل االلتحام بذلك جاءت
ال ُممارسة والصحبة بال َمربى ِ
اليعرة والتياصر.16
لقد غالى األمويون في تكليف مواليهم بهذا الميصب ،فقد كان تعيين بعضهم
على حياب المصلحة العليا للدولة ،وكان ذلك يَتِ ُّم في بعض األحيان دون
جر الدولة إلى فتن ال نهاية
مراعاة لمعايير العدالة والعفة واألمانة ،وهذا ما َّ
دبر
لها ،فقد سكت األمير "محمد بن عبد الرحمن" عن سوء تصرفات ُم ِ
دولته "هاشم بن عبد العزيز" رغم كثرة شكاوى الرعية ميه واكتفى بمجرد
تيبيهه على ذلك قائالً« :يا هاشم من آثر اليرعة أفضت به إلى الهفوة ،ولو
ص ْخيا إلى هفواتك لكيا شركاءك في الزلة
أنَّا أصغييا نحو زالتك وأ َ
وقيماءك في العجلة ،فمهالً عليك رويدا ً بك ،فإنك إن تعجل يُعجل بك».17
ورغم أن هذه األُسر كان لها األفضلية في شغل هذه المياصب إال أن
أفرادهـا مثل غيرهم من ال ُح َّجاب كان عليهم أن يتمرسوا في المياصب
الد ُنيا حتى يصلوا إلى أعلى ميصب في الدولة بعد األمير أو الخليفة وهو
ميصب الحاجب ،فقد ولى "عبد الرحمن الياصر" الوزارة في بداية عهده
13

 ابن حيان المقتبس .ق .02ص.144 نفس المصدر ،نفس الصفحة.15
 ابن األبار ،الحلة الييراء .ص.12016
 عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،دار الكتاب اللبياني ،مكتبة المدرسة .1982 ،ص.32717
 ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج ،2ص.12014
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رجل من "آل حدير" وهم من موالي بيي أمية وهو "موسى بن محمد بن
حدير" ،وأعيد على خطة المديية التي كان قد شغلها زمن األمير "عبد
هللا" ،18وكثيرا ما كان ييتخلفه في القصر حييما كان يخرج للغزو.19
كانت أول وأهم األسر اشتغـاال بميصب الحجابة في تاريخ الدولة األموية
هي أسرة "المغيث" ،ورأس هذه األسرة في األندلس هو "مغيث بن
ي من الروم
الحارث بن الحويرث بن جلبة بن األيهم الغياني"ُ ،
س ِب َّ
بالمشرق وهو صغير ،فأدَّبه "عبد الملك بن مروان" مع ولده الوليد"،
فصارت له مكانة مهمة في الدولة األموية في المشرق ،دخل األندلس في
الطالئع األولى للفتح اإلسالمي ،فقدَّمه "طارق بن زياد" لفتح قرطبة،
ووقع له مع "موسى بن نصير" خالف كبير ،فرحل معه ومع "طارق"
إلى دمـشق لطرح خالفهم على الخليفة ،فعـاد ظافرا ً إلى األندلس ،ولم
يعرف له سية ميالد وال وفاة ،20وصار ميه بيو مغيث الذين نجبوا في
قرطبة ،وسادوا وعظم بيتهم ،ونالوا أعلى المياصب في الدولة في بداية
عصر اإلمارة ،وكان أولهم "عبد الرحمن بن مغيث" حـاجب "عبد
الرحمن بن معاوية" ،21ثم صاروا عماد الدولة في عهد "هشام الرضا"
فَعُيِـنَ "عبد الواحد بن مغيث" في ميصب الحاجب ،وتولى ابياه "عبد
الكريم" و"عبد الملك" قيادة كثير من الصوائف ،22مما جعل األمير
"هشام" يثق فيهمـا ويليهما بعض المدن ،فولى "عبد الكريم" كورة
"جيـان" باإلضافة إلى الحجابة ،وولى عبد الملك "سرقيطة".23

18

 المصدر نفيه ،ج ،2ص.237 نفيـه .ج ،2ص.259 ،246 ،24020
 استشار سليمان بن عبد الملك "مغيث" في تولية "طارق بن زياد"على األندلس ،فيأله" :كيفأمره في األندلس؟"فرد" :لو أمـر أهلهـا بالصالة إلى أي قبلة شاء لتبعوه ولم يروا أنهم كفروا"،
فلمـا لقي طارق مغيث أخبره عما قاله ليليمان فقال طارق" :ليتك وصفت أهل األندلس بعصياني،
ولم تضمر في الطاعة ما أضمرت" .أحمد بن محمد التلمياني المقري ،نفح الطيب في غصن
األندلس الرطيب وذكر وزيرهـا ليان الدين ابن الخطيب .تحقيق :إحيان عباس .بيروت :دار
صادر1408( ،هـ1988/م) ،ج .3ص.13
21
 المقري ،نفح الطيب ،ج .3ص.1322
 ابن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهممن ذوي اليلطان األكبر ،ط،1بيروت :دار الكتب العلمية ،1992،مج .4ص.150
23
 ابن األبار ،الحلة الييراء ،ج ،1ص. 13519

Route Educational and Social Science Journal 89
Volume 4(2), March 2017

Vaharani Kadur & Kaddour Ouahrani (2017). The Traditions of Appointment and Removal of
Chamberlaıns in Al-Andalus During The Umayyad Period (138-422 A.H./ 756-1031 A.D.), p.
83-100.

واستمرت هذه األسرة في ممارسة مهامها في عهد "عبد الرحمن
األوسط" ،فكان تعيين "عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث" في وطائف
عديدة في الدولة باإلضافة إلى الحجابة.24
وقد تقلص دور هذه األسرة على ميتوى الياحة اليياسية سوف بمجرد
وفاة الحاجب "عبد الكريم" سية (209هـ825/م) ،وذلك ألنه لم يعد لهم
ذكر في كتب التاريخ األندليي بعد ذلك ما عدا ما أورده "ابن حيان" عيدما
ذكر ما طلبه األمير "محمد" من حاجبه "عييى بن أبي عبدة" أن يبلغ
عتِبا ً عليه قبل ذلك
"عبد الحميد بن عبد الواحد بن مغيث" صفحه وقد كان َ
قائالً« :أعلموه بصفحيا عما كان ميه ،وبحين رأييا فيه ،وأنا قد رأييا
توليته الغرب كله اعترافا ميا على كفايته ،ولما قد سبق من عمله عليه
وعمل سلفه قبله ،وأنه ميزلهم ،وأنا جمعياه له إلى "قلمرية" ،25فليعقد
سجله ،ولييظر في شأن مصيره».26
وقد مارست أفراد أسرة "آل ال ُمغيث" نشاطهم جيبا ً إلى جيب مع أفراد
أسر أخرى وميها "آل أبي عبدة" ،ويعود اتصال هذه األسرة باألُمويين إلى
دولتهم األولى بالشام ،إ ْذ كان جدهم "عبد هللا" مملوكا ً لـ"مروان بن ال َحكم"
فأبلى يوم وقيعة "مرج راهط" 27بال ًء حييا ً فأعتقه .28والداخل إلى
األندلس من أجداد هذه األسرة "حيان بن مالك بن عبد هللا" وهو الميمى
"أبو عبدة" وكان دخوله سية (113هـ731/م) ،أي قبل دخول "عبد
الرحمن الداخل" بخمس وعشرين سية ،وكان لـ "حيان" أوالد قتلوا إال
تتصل أعمالها بأعمال تطيلية ،ذات فواكه عذبة ،وهي مبيية على نهر  - Zaragozaسرقيطة
كبير ،وقد انفالدت بصياعة اليِمور؛ أبو عبد هللا ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،م .بيروت :دار
212.الفكر ،مج .3ص
24
 ابن حيان ،المقتبس .ق ،02ص31؛ ابن األبار ،الحلة الييراء .ج ،2ص.136 ،13525
مديية تقع على مصب نهر ميديق في المحيط األطليي على الياحل  - COIMBRAقلمرية
الغربي لألندلس (بالد البرتغال حالياً) على بعد نحو مائة كيلو متر إلى شمال غرب غرناطة،
وشمال شرق األشبونة .ابن حيان ،المقتبس .ق .02ص .526ترجمة .320 :اإلدرييي ،نزهة
المشتاق .ج ،2ص.726
26
 ابن حيان ،المقتبس .ق .02ص.15427
 معركة حاسمة وقعت بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس الفهري ،وكان ذلك يوم جمعة 10من ذي الحجة (عيد األضحى) سية 64هـ ،فدارت الدائرة لمروان على الفهري وقتل معه
سبعون ألفاً ،من قيس وقبائلهم .ابن القوطية ،تاريخ افتتاح األندلس .ص.49
28
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"عبد غافر" لصغر سيه ،فيشأ مع "عبد الرحمن بن معاوية" ،وتأدَّب معه
في المشرق .ولما قَد َِم "بـدر" مولى "عبد الرحمن" بخبره إلى مواليه
الشاميين ،كان "أبو عبدة" أول المرحبين به ،فو َّجه ابيه "عبد غافر" إليه،
ولما توطد ُحكم "الداخل" أصبح لـ "أبي عبدة" شأن كبير في دولته فقد
اتخذه من بين أهم ميتشاريه ،29ثم استعمله على القيادة وواله "إشبيلية"
فملك الغرب أجمع خمية أعوام إلى أن تُوفي.30
واشتهر العديد من أفراد أسرة "آل أبي عبدة" فشغل ميهم الكثيرون ميصب
الحجابة باإلضافة إلى مياصب أخرى ،فقد تولى "أبو أمية عبد غافر"
عين في الحجابة ،وتولى حفظ خاتمه
الشرطة لـ "هشام الرضا" ،31ثم ُ
وخاتم ابيه "ال َحكم الربضي" ،32وقد أورد ابن األبار" اسم عبد العزيز بن
أبي عبدة" أخا "عبد غافر" أيضا ً ضمن ُح َّجاب األمير الحكم الربضي،33
وقد تصرف بعد ذلك "أبو عثمان عبيد هللا الغمر بن أبي عبدة" لـألمير
"عبد هللا" في الكور وحجابة األوالد ،والمديية والخيل والقيادة ،ثم في
الكتابة الخاصة والوزارة .34وقد تولى "عييى بن الحين بن أبي عبدة"
الحجابة لألمير "محمد" سية (243هـ857/م) .35وعرف عهد األمير "عبد
هللا" أزهى أيام هذه األسرة فقد جمع مجليه أربعة وزراء ميها.36
ويتفرع من هذه األسرة "بيو جهور" الذين سادوا قرطبة بعد ذلك ،ويييب
هذا الفرع إلى الوزير "أبي حزم جهور بن عبيد هللا بن محمد بن الغمر بن
يحي بن عبد الغافر بن حيان بن عبد الملك المكيى بأبي عبدة" ،37وال
نييى أن نذكر "أبا محمد بن أحمد بن حزم" الذي حجب "عبد الرحمن بن

29

 المقري ،المصدر اليابق.ج ،3ص.45 ابن األبار ،الحلة الييراء .ج ،1ص.24631
 ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج ،2ص.9132
 ابن األبار ،الحلة الييراء ، ،ج ،2ص.3033
 نفس المصدر ونفس الصفحة.34
 نفيـه ،ج ،1ص.24735
 ابن عذاري ،المصدر اليابق ،ج ،2ص.14136
 نفيـه .ج ،2ص .227ابن حيان ،المقتبس .ق .03ص.537
 ابن األبار ،الحلة الييراء .ج .1ص.24530
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هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الياصر الميتظهر باهلل"
الييوات األخيرة من عمر الدولة األموية. 39
وقد كان بيت "آل ُ
شهيد" من أهم البيوتات التي شغلت ميصب الحجابة،
ويعودون بييبهم إلى "الوضاح األشجعي" مولى "معاوية بن مروان بن
الحكم" ،وكان "الوضاح" مع "الضحاك بن قيس" في معركة "مرج
راهط" وجدهم الداخل إلى األندلس هو " ُ
شهيد بن عييى" ،الوافد إليها
زمن "عبد الرحمن الداخل".40
وقد كان لـ "عبد الرحمن" ثقة كبيرة في " ُ
شهيد " ،41حتى إنه استخلفه
على قصره حييما عزم على الخروج إلخماد ثورة "عبد الغفار اليحصبي"
سية (154هـ771/م) وكان له دور كبير في استتباب األمر لـ "ابن
معاوية" باألندلس ،42حيث أسيدت له بعض المهام العيكرية ،وميها
خروجه لقتال "وجيه الغياني (دحيه الغيـاني)" 43بين سيتي (150هـ)
و(160هـ) ،44ثم أغزى تدمير 45بصحبة "تمام بن علقمة" و"عبد الرحمن
بن الحكم" ،وهو ولي للعهد سية (175هـ792 /م) ،وتصرف بيوه بعده في
مختلف الخطط من حجابة ووزارة والكتابة القيادة ،إلى نهاية الدولة
األموية باألندلس ،46فقد عين األمير "عبد الرحمن األوسط" في ميصب
الحجابة "عييى بن شهيد" سية (218هـ833 /م) مكان "سفيان بن عبد
ربه" ،واستمر فيها حتى وفاته سية (243هـ858 /م) ،وكان قبلها قد واله
38

في

38

 هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الياصر ،كييته أبو المطرف ،لقببالميتظهر بويع في رمضان(414هـ1023/م) ،وقُتل في ذي القعدة من نفس اليية .اشتهر بالذكاء
والفطية واألدب والورع .ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج ،3ص135؛ ابن األبار ،الحلة الييراء،
ج ،2ص12؛ محمد بن عبد الميعم الحميري  ،الروض المعطار في خبر األقطار .تحقيق :إحيان
عباس .بيروت :مكتبة لبيان .ط ،1984 ،2ص.27
39
 عبد الواحد المراكشي ،المصدر اليابق .ص93؛ دوزي ،المرجع اليابق ،ج .2ص.21340
 ابن األبار ،الحلة الييراء ،ج ،1ص.23841
 المقري ،المصدر اليابق.ج ،3ص.4542
 ابن األبار ،الحلة الييراء ،ج .1ص ص.237-23643
 ابن خلدون ،العبر ،ج ،4ص.14944
 مؤلف مجهول ،أخبار مجموعة .ص. 10145
كورة باألندلس تتصل بأحواز كورة جيان ،وهي شرقي قرطبة ،ولها معادن  - Todmirتدمير
كثيرة ومعاقل ومدن وبياتين .ياقوت الحموي ،المصدر اليابق ،مج ،2ص.19
46
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خطة الخيل ،47ثم استوزره ،48وواله اليظر في المظالم ،فلمـا استحجبه
صه دون أصحابه ،واشتهر بالحلم والوقار والحصافة والعلم
استخ َّ
والمعرفة والحزم والجزالة ،وألنه كان من أعيان رجال الموالي في الدولة
فقد أعاده األمير "عبد الرحمن" إلى الحجابة بعد أن احتال "نصر" الفتى
الخصي في صرفه عيها.49
ومن أشهر رجال هذه األسرة كذلك "أحمد بن عبد الملك بن عمر بن
محمد بن عييى بن شهيد" وهو أول من لقب بـ "ذي الوزارتين"
باألندلس ،50وقد اشتهر بالهدية التي قدمها لـ "عبد الرحمن الياصر" والتي
أفاض المؤرخون في وصفهـا .51وتدل ضخامة هذه الهدية على مدى الغيى
علُ َّـو القيمة اليياسية
الذي وصلت إليه هذه األسرة ،والمال يعيي ُ
واالجتماعية.
كثيرا ً ما عين األمراء ُح َّجابا من غير األسر المعروفة ،فكان ذلك تتويجا ً
لمشوار سياسي طويل ،ووالء تام للدولة ،فكان الحصول على هذا
الميصب نتيجة نباهة وكفاءة شخصيتين ،فهذا األمير "عبد هللا بن محمد"
يعزل حاجبا من أسرة كبيرة وهو "عبد الرحمن بن أمية بن ُ
شـهيد"،
ويولي مكانه "سعيد بن محمد بن اليليم" ،52لما كان قد أظهره من كفاءة
وحزم عيدمـا واله اليوق ضبط أمر العامة رغم قصر المدة التي بلغت
ثالثين يومـا ً فقط ،وكان قد اختبره قبل ذلك يوم أن كان بـ "شذونة"،53
وهو ال يزال وليا ً للعهد ،وظهر ميه صرامة أكيبته مهابة ،حيث عاقب
خادما ً لألمير المطرف فاستحين عبد هللا ذلك ،وقدمه لذلك على الوزارة ثم
الحجابة.54
47

 ابن حيان ،المقتبس .ق .02ص.26 ابن القوطية ،تاريخ افتتاح األندلس.ص.8949
 ابن حيان ،المقتبس .ق .02ص.2750
 ابن األبار ،الحلة الييراء ،ج.1ص.23851
 ابن خلدون ،العبر ،مج .4ص.16552
 ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج ،2ص.22753
بفتح أوله وبعد الواو الياكية نون مديية باألندلس تتصل نواحيها بيواحي  - Sidoniaشذونة
مورور من أعمال األندلس وهي ميحرفة عن مورور إلى الغرب مائلة إلى القبلة .ياقوت الحموي،
المصدر اليابق .مج ،3ص.329
54
 ابن حيان ،المقتبس .ق .03ص 05؛ ابن القوطية ،المصدر اليابق .ص.11548
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ورغم الحضور القوي ليلطة "الياصر لدين هللا" إال أن تيافيا قويا حدث بين
بعض الوزراء دولته ،ويخفي هذا التيافس جانبا من الصراع الذي كان يحدث
في الخفاء بين األسر الكبرى من موالي بيي أمية بقرطبة ،ويبرز كذلك دور
الخليفة القوي في كبح الصراعات بين أفراد حكومته.
وقد حرصت هذه البيوتات أن يبقى أمر الحجابة بييها وعدم خروجه عيها،
واعتبرت ذلك حقا ً مشروعاً ،فوقفت بكل قوة أمام من يريد سلبها إياه ،ولم
يُدرك الحاجب "جعفر ال ُمصحفي" هذه الحقيقة ،فقد عمل على الييطرة
على مياصب الدولة بعد تعيييه حاجباً ،فعين أقاربـه عل رأس الخطط
الهامة في الدولة ،55مما جلب له عداء األهم أسر قرطبة ،وكان مما أعان
ابن أبي عامر" على "جعفر المصحفي" ميل الوزراء إليه وإيثارهم له
عليه ،وسعيهم في ترقيه ،وأخذهم بالعصبية فيه ،فإنها ْ
وإن لم تكن حمية
أعرابية ،فقد كانت سلفية سلطانية ،يقتفي القوم فيها آثار سلفهم ،ويميعون
بها ابتذال شرفهم ،فقد كان ذلك العداء لـ"المصحفي" عدا ًء قديماً ،فلما
أحضر "الميتيصر" "المصحفي" واصطيع وقدمه على غيره ،حيدوه
وذموه ،وخصوه بالمطالبة ،وكانت أشهر األسر التي عادت "المصحفي"
وأعانت "ابن أبي عامر" عليه "آل أبي عبدة" وآل ُ
شهيد" و"آل جهور"
و"آل فطيس" .56ويصف "ابن عذاري" مكانة هذه األسر قائالً« :وكانوا
في الوقت أز َّمة ال ُملك ،وقوام الخدمة ،ومصابيح األمة»« .57فأحضروا"
محمد بن أبي عامر" مشايعة و"المصحفي" ميازعةً ،فرجحت كفَّة "ابن
أبي عامر" ب ُمشايعة هذه األُسر له ،فأيقن "المصحفي" بالهالك وأيقن
باليكبة وزوال الرتبة».58
عبر عن هذا الصراع ما قال "ال ُمصحفي":
وخير ما يُ ُ
ال تأأأأأأأامن مأأأأأأأن الزمأأأأأأأـان تقلـــــــــــــأأأأأأأـبا ً
إن الزمأأأأأأأـان باهلأأأأأأأ
يتقلـــــــــــــــــــب
وأخافني من بعد ذاك الثعلب
ولقـد أراني والليوث تهابني
55

 خلف ،سالم عبد هللا ،نظم حكم األمويين ورسومهم في األندلس .المديية الميورة :الجامعةاإلسالمية1424 .هـ2003 /م .ج ،1ص.427
56
 ابن عذاري ،البيان المغرب .ج ،2ص.40557
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أال يأأأأأأـزال إلأأأأأأى ل أأأأأأي

حسأأأأأأب الكأأأأأأري مهانأأأأأأة وم لـــــــــأأأأأأـة
يطلــــــــــــب.59
 - 3التدرج الوظيفيُ :ك ِلف ُمعظم ُح َّجاب الدولة األموية بمياصب عديدة
قبل الوصول إلى هذا الميصب الرفيع ،وأشهر مثال على هذا التدرج
الوظيفي الذي يمكن أن يرتقي من خالله ال ُموظف ليصل إلى أعلى
مر به "محمد بن أبي عامر" ،فهو من قبيلة
المياصب في الدولة ،ذلك الذي َّ
"معارف" اليميية ،وكان جده "عبد الملك بن عامر المعارفي" من العرب
القالئل الذين دخلوا ،مع حملة طارق األولى فاُقتطع له قطعة من األرض
بالجزيرة الخضراء .60قدم "ابن أبي عامر" إلى "قرطبة" شابا ً ال يملك إال
همة كان يحدث بها نفيه إلدراك المعالي ،61وفتح دكانا عيد باب القصر
يكتب فيه للخدم والمرافعين لليلطان ،وبقي على هذا الحال مدة حتى طلبت
صبح" من يكتب عيها ،فعرفها به من كان يأنس إليه بالجلوس من
الييدة " ُ
62
فجربته واستحييته  ،ثم توسط له "جعفر المصحفي" القائم
فتيان القصرَّ ،
63
بدولة ال َحكم عيد القاضي "محمد بن إسحاق بن اليليم"  ،لكيه سرعان ما
سئم من تصرفاته ،وشكا ذلك لـ "ال ُمصحفي" ،64فلما طلب الخليفة "ال َحكم"
وكيالً لولده "عبد الرحمن" الدَّارج في حياته ،ذكر له "محمد بن أبي
59

 ابن عذاري ،البيان المغرب ،ص.406 ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ،جمهرة أنياب العرب .تحقيق عبد اليـالم هـارون .القاهرة:دار المعارف1391 ،هـ .1971/ص .420 ،419ابن بيام ،أبو الحين علي الشيترييي ،الذخيرة في
محاسن أهل الجزيرة ،تحقيق :إحيان عباس .لبيان ،تونس :الدار العربية للكتاب (1395هـ/
1975م) .ق ،4مج ،1ص.56
مديية مشهورة باألندلس وقبالتها من البر بالد البربر سبتة  - Algecirasالجزيرة الخضراء
وأعمالها متصلة بأعمال شذونة وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة ومدييتها من أشرف المدن
وأطيبها أرضا .ياقوت الحموي ،المصدر اليابق .مج ،2ص.136
61
 أبو محمد بن أبي اليصر فتوح بن عبد هللا الحميدي ،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس.بيروت :دار الكتب العالمية1417.هـ1997 /م ،ص.69
62
 المقري ،نفح الطيب ،ج .1ص.39963
 كان "محمد بن اسحاق بن اليليم أبو بكر" من الفقهاء المشهورين وله عيد أهل بالده جاللةمذكورة وميزلة في العلم ،ولد سية302هـ914/م ،ورحل إلى المشرق سية 332هـ943/م ،ولما عاد
ولي أحكام المظالم ثم قاضي الجماعة سية (356هـ967 /م) بعد وفاة ميذر بن سعيد .الحميري،
جذوة المقتبس ،ص39؛  ،أبو مروان بن حيان القرطبي ،المقتبس في أخبار بلد األندلس .تحقيق:
عبد الرحمن علي الحجي .بيروت :دار الثقافة .1965 .القطعة  .05ص.149
64
 دوزي ،المرجع اليابق ،ج .2ص.7460
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عامر" بخير ،فأُختير من بين جماعة ُوصفت ألم "عبد الرحمن" وذلك
باختيار"جعفر" له ،فلما مات "عبد الرحمن" صار وكيال ألخيه األصغر
ع ِين ألمانة دار اليكة والمواريث وقاضيا ً على
وولي العهـد "هشام" ،ثم ُ
إشبيلية ولبلـة ،وفي سية (361هـ970 /م) عييه "ال َحكم" على الشرطة
الوسطى وأقره على المواريث ،وبعث به إلى العدوة المغربية وجعله
ع َّماله بأن ال ييفذوا شيئا ً إال
قاضي القضاة بالغرب من العدوة ،وأمر ُ
66
بمشورته ،65ثم ارتقى إلى الوزارة في أوائل خالفة "هشام المؤيد"  ،ولبث
فيها ستة أشهر وثالثة أيام ،وبعدها ترقى إلى الحجابة بعد عزل
"المصحفي".67
واألمثلة على ارتقاء الموظفين إلى أعلى هرم الدولة المتمثل في ميصب
الحجابة كثيرة ،فقد َّكلف " الخليفة الياصر" "جعفر المصحفي" بالشرطة
ع ِين على والية
الوسطى ،واليظر في العديد من األعمال والكور ،و ُ
سط "ال َحكم" عيد أبيه فل َّما أفضت الخالفة إليه قلَّـده
"ميورقة" 68بعد تو ُّ
خطة الوزارة ،وأمضاه على الكتابة الخاصة ،ثم جمع له الكتابة العليا
بالخاصة ،ثم عين في ميصب صاحب المديية ،ثم الحجابة.69
والمالحظ في عملية ارتقاء الموظفين من ميصب الوزير إلى ميصب
الحاجب أن كثيرا ً مـا يكون لصاحب المديية بقرطبة اليصيب األوفر في
ذلك ،70فقد نقل الخليفة "عبد الرحمن الياصر" الوزير صاحب المديية
بقرطبة "موسى بن محمد بن حدير" إلى ميصب الحجابة خلفا لمواله "بدر
بن أحمد" المتوفي سية (309هـ921/م) .71وهـذا الوزير صاحب المديية
65

 المرجع نفيه ،ص.78 ابن األبار،الحلة الييراء.ج .1ص .258ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج،2ص.363،371،378
67
 أحمد بن عبد الوهـاب اليويري  ،تاريخ المغرب اإلسالمي في العصر الوسيط ( من كتاب نهايةاإلرب في فيون األدب) .تحقيق وتعليق :د .مصطفى أبو ضيف أحمد .الدار البيضاء :دار اليشر
المغربية .ص.121
68
جزيرة في شرقي األندلس بالقرب ميها جزيرة يقال لها ميورقة ،غربها  - Mallorcaميورقة
جزيرة يابية .الحميري ،المصدر اليابق .ص .567ياقوت الحموي ،المصدر اليابق .مج،5
ص .246الحميري ،المصدر اليابق .ص.567
69
 ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج ،2ص .379ابن حيان ،المقتبس ،ق .05ص .2270
 البيلي ،المرجع اليابق .ص13071
 ابن حيان ،المقتبس  .ق .04ص.173 ،10366
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بقرطبة المصحفي" ،يشغل ميصب الوزير القائم بشؤون الدولة أثياء العلة
الطويلة للخليفة الحكم "الميتيصر" ،ثم يُعَيَّن حاجبا للخليفة "هشام المؤيد"
سية (366هـ976 /م).72
ويرجع سبب ذلك إلى أهمية ميصب صاحب المديية واكتياب صاحبه
لتجربة سياسية مهمة تخلقها طبيعة الميصب من خالل احتكاكه بالعامة.
وميصب صاحب المديية من الخطط الدييية التي تفرعت عن ميصب
القاضي زمن األمير "عبد الرحمن األوسط" حيث َميَّزَ صاحب اليوق عن
صاحب المديية .73وجعل األ ُمويون لكل مديية صاحب وهو الميؤول عن
أميها الداخلي ،لكن األقرب إلى ال َحاكم هو صاحب المديية بـ "قرطبة".
وتتعدد مهام صاحب المديية ،فزيادة على فرضه األمن واألمان داخل
المديية فقد يكلف بحجابـة الخليفة أثياء االحتفاالت الرسمية وزيارات وفود
األجانب.74
ورغم أن صاحب المديية ال يأخذ لقب الوزير بل هو أقل مرتبة ميه ،فإنه
يمكن أن يجمع لشخص في الدولة بين اللقبين بعد تكليفه بمهام أخرى ،وهذا
ما حدث لـ "عبد الواحد بن يزيد اإلسكيدراني" حيث استخدمه األمير "عبد
خولَـهُ المديية ،ثم رقاه إلى
الرحمن األوسط" ونقله من ميازل الخدمة حتى َّ
الوزارة والقيادة.75
 - 4وراثة منصب الحاجب :لقد توارثت األسر الكبرى في األندلس بطريقة
غير مباشرة ميصب الحجابة ،بتداولها في أحيان كثيرة بين "آل مغيث"
و"آل أبي عبدة" وآل حدير" وغيرهم .وعلى العكس من ذلك فقد توارث
"آل الميصور بن أبي عامر" للحجابة توارثا ً مباشراً ،فقد حرص "محمد
بن أبي عامر" على توريثها أبيائه من خالل ضغطه على الخليفة "هشام
ال ُمؤيد" الذي أصدر مرسوما ً في هذا الشأن فرقَّاه ولقَّبه بـ "الميصور"
وجرده من لقب الحجابة ،وميحها ابيه "عبد الملك" رغم حداثة سيِه ،كما
َّ
76
عيَّن في ميصب الوزارة ابيه األصغر "عبد الرحمن شيجول"  ،الذي سار
على ُخطا أبيه فبعد أن أجبر الخليفة "هشام ال ُمؤيد" على تعيييه وليا ً للعهد
72

 ابن حيان ،المقتبس .ق .04ص  .22ابن عذاري ،المصدر اليابق ،ج ،2ص.379 ابن سعيد ،المصدر اليابق .ج ،1ص.4674
 نفس المصدر .نفس الصفحة .ابن حيان ،المقتبس ،ق .02ص.8175
 ابن حيان ،المقتبس ،ق .2ص.3176
 ابن عذاري ،المصدر اليابق .ج .2ص .43873
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حرص على تعيين ابيه "عبد العزيز" خطة الحجابة مجموعة له بييف
فر ِسم هذا الطفل بالحجابة بقية مدة والية أبيه.
الدولة لقب عمه "المظفر"ُ ،
لقد كان لهذا الحادث رموز ودالالت كثيرة ،فهو يُبـرز مدى ال ُميتوى الذي
وصلت إليه الحجابة في تلك المرحلة من مراحل عمر الدولة األندليية،
ويجعليا نحكم أن مرحلة أفول الدولة األُموية قد بدأت فِعلياً ،وبالفعل لقد
أدخل الحاجب "عبد الرحمن بن أبي عامر" الدولة في متاهة ،وأشعل فتية
كان نتيجتها مصرعه ثم سقوط الدولة األُموية في األندلس ،وذلك من خالل
تالعبه بأمور الدولة وعدم احترامه لحدود صالحياته.
ويمكن أن يكون الوصول إلى هذا الميصب بالقرعة مثل ما حدث مع
"سفيان بن عبد ربه" ،فبعد شغور ميصب الحاجب بوفاة "عبد الكريم بن
عبد الواحد بن مغيث" تيافس الوزراء على ُخطة الحجابة فأخذت األمير
ض ْج َرةٌ ،وأقيم أن ال يُولي واحدا ميهم ،وأمر
"عبد الرحمن األوسط" َ
77
باإلقراع بين ال ُخ َّ
ـزان ،فخرجت القرعة إلى "سفيان بن عبد ربه"  ،وكان
78
من بربر مصمودة  ،ال قديم ألسالفه في هذا الميصب ،وكـانت هذه حالة
فريدة في تاريخ الحجابة األَندليية.
ويمكن القول إن ُ
طرق تعيين ال ُح َّجاب قد تيوعت ،فـلم تخضع عملية
االختيار لمعايير معيية مضبوطة ،بل اختلفت من حالة إلى حالة ومن
حاجب إلى آخر.
ييص على
لقـد كان تعيين ال ُح َّجاب يت ُّم عن طريق إصدار األمير لكتاب
ُّ
ذلك ،ويتضح ذلك جليا ً عيد الحديث عن تزوير "نصر" الصقلبي لكتاب
ا ِِِدعى أن األمير "عبد الرحمن األوسط" قد كلَّفه بتيفيذ مضمونه ،وكان
هذا الكتاب يحمل قرار عزل الحاجب "عييى بن شهيد" وتعيين "عبد
الرحمن بن رستم" بدالً عيه ،79وكان الكتاب الذي يُصدره األمير يُ ْختم
ُ
حيث
بخاتم الدولة الرسمي ويُيلَّم بعد تيفيذه إلى مصلحة الخزانة العامة
يُي َّج ُل ذلك في سجالت خاصة ،فتُضبط من خاللها رواتب الموظفين.80

77

 ابن القوطية ،المصدر اليابق .ص.78 ابن حزم ،جمهرة أنياب العرب ،ص.50079
 ابن حيان ،المقتبس ،ق .2ص.6780
 ليفي بروفييال ،المرجع اليابق .ص.20778
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ورغم أن ُكتب التاريخ األندليي تحدثت كثيرا ً عن تعيين ال ُح َّجاب فإنها قلَّما
تحدثت عن عزلهم ،وحالة الوحيدة التي نجدهـا من خالل المصادر
ال ُمتوافرة هي عزل األمير "عبد هللا" لحاجبه "عبد الرحمن بن أمية بن
ُ
شهيد" وتوليَّة "سعيد بن محمد بن اليليم" مكانه .81وكثيرا ً ما كان عزل
الحاجب عن ميصبه يتم آليا ً بوفاة األمير أو الخليفة أو عزله عن الخالفة
تكرر حدوثهُ زمن الفتية ،فكان الحاجب يترك ميصبه مع ذهاب من
مثلما َّ
يحجبه.
المصــــــــــــــــــادر:
 -01ابننن األبننار ،أبننو عبينند هللا أبنني بكننر القضنناعي  ،الحلننة اليننيراء .تحقيننق:
حيين مؤنس .القاهرة :دار المعارف .ط .1985 ،2ج.1
 -02ابن بيام ،أبو الحين علي الشيترييي ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،
تحقينننق :إحينننان عبننناس .لبينننان ،تنننونس :الننندار العربينننة للكتننناب (1395هنننـ/
1975م) .ق ،4مج -03 .1ابن حيان ،أبو مروان القرطبي:
 المقتننبس فنني أخبننار بلنند األننندلس .تحقيننق :عبنند الننرحمن علنني الحجنني.بيروت :دار الثقافة .1965 .القطعة .05
 المقتبس من أنبناء أهنل األنندلس .تحقينق :محمنود علني مكني .بينروت:دار الكتاب العربي1393 ،هـ1973/م .القطعة  .02ص.152
 -05ابن خلدون ،عبد الرحمن:
أ -ابن خلدون ،عبد الرحمن ،كتاب العبر ودينوان المبتندأ والخبنر فني
تنناريخ العننرب والعجننم والبربننر ومننن عاصننرهم مننن ذوي اليننلطان األكبننر،
ط،1بيروت :دار الكتب العلمية ،1992،مج .4ص.150
ب -المقدمة ،دار الكتاب اللبياني ،مكتبة المدرسة .1982 ،ص.327
 -07المقننري ،أحمنند بننن محمنند التلمينناني ،نفننح الطيننب فنني غصننن األننندلس
الرطيننب وذكننر وزيرهننـا ليننان النندين ابننن الخطيننب .تحقيننق :إحيننان عبنناس.
بيروت :دار صادر1408( ،هـ1988/م) ،ج .3ص.13
 -08الحميدي ،أبو محمد بن أبي الننصر فتوح بن عبد هللا  ،جنذوة المقتنبس فني ذكنر
والة األندلس .بيروت :دار الكتب العالمية1417.هـ1997 /م.
81

 ابن حيان ،المقتبس .ق .03ص .53ابن القوطية ،المصدر اليابق .ص .115ليفي بروفييال،المرجع اليابق ،ص.227
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 -09الحميننري ،محمنند بننن عبنند المننيعم ،الننروض المعطننار فنني خبننر األقطننار.
تحقيق :إحيان عباس .بيروت :مكتبة لبيان .ط.1984 ،2
 -10ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد ،جمهنرة أنيناب العنرب .تحقينق عبند
اليـالم هـارون .القاهرة :دار المعارف1391 ،هـ .1971/ص.420 ،419
 -11الحميدي ،أبو محمد بن أبي اليصر فتوح بن عبد هللا  ،جذوة المقتنبس فني
ذكر والة األندلس .بيروت :دار الكتب العالمية1417.هـ1997 /م ،ص.69
 -12الحموي ،أبو عبد هللا ياقوت ،معجم البلدان ،بيروت :دار الفكر ،مج.3
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